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آیت ا... رئیسی در واکنش به شایعه کاندیداتوری : 
خدمت به حضرت ثامن الحجج، نیازمندان، زوار

و مجاوران را واالترین مقام و توفیق می دانم

تاجگردون ، نماینده محلس : 
هیچ کدام از نامزدهای اصولگرا »رجل سیاسی« 

نیستند و تا شب آخر هم به نتیجه نمی رسند

دبیر شورای نگهبان : 
برخی ضعف های قانونی موجب سوءاستفاده 

و تبلیغات زودهنگام انتخاباتی می شود

۲ صفحه   / کم  حافظه اند  ترکیه  دولت  در  دوستان  ظریف:   / کند  قوی  را  ما  باید  هاشمی  فوت   : هاشمی  فائزه   / کاندیداتوری  از  حدادعادل  و  چمران  باهنر،  قطعی  انصراف    / دولت  انتخاباتی  تصمیمات  در  روحانی  امنیتی  تیم  شدن  پررنگ 
 صفحه ۲ صفحه ۲ صفحه ۲

سرمقاله

بصیرت در ثبت نام ها، 
بصیرت در انتخاب ها
* هرم پور

 موعد ثبت نام شوراهای شهر نزدیک است. تا سی ام
از  برخی  برای  و  نمانده  باقی  چیزی  ماه  اسفند 
شوراها  انتخابات  رسد  می  نظر  به  شهروندان، 
جمهوری  ریاست  انتخابات  از  تر  مهم  نوعی  به 
برای  موضوع  این  ویژه  به  شود.  می  محسوب 
آن دسته از شهروندانی که خودشان سودای ثبت 
نام در سر دارند و یا تغییرات اساسی در شوراها را 
دانند  در وضعیت شهر می  مهم  تغییرات  مسبب 

صدق می کند ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (  ه ۷
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صفحه ۷

پیام ریاست سازمان جهاد کشاورزی 
استان به مناسبت  روز مهندس

اسفندماه، خجسته  پنجم 
بزرگ  دانشمند  روز  زاد 
ایرانی خواجه نصیرالدین 
ملی  روز  طوسی، 
شده  نامگذاری  مهندس 
است. همان شخصیتی که باید از وی به عنوان 
پایه  گذار عصر نوین علم و تکنولوژی ایرانی نام 
برد.  انسان در طول تاریخ بشریت همواره در پی 
نگاه علمی و  از  بهره  گیری  با  تا  بوده است  آن 
تخصصی به موضوعات و مسایل روزمره زندگی، 
به رشد، پیشرفت و توسعه همه جانبه در جریان 
زمره  در  ایرانیان  زمینه  این  در  یابد.  دست  امور 
ناب  های  اندیشه  و  شده  محسوب  پیشگامان 
نظیر  اسالمی،  ایران  پرافتخار  تاریخ  دانشمندان 
الهام  حاضر  عصر  در  طوسی  نصیرالدین  خواجه 
می رود.  شمار  به  جهان  در  نو  طرح های  بخش 
امروزه  ایرانی،  مهندسان  توانمندي  و  شایستگی 
امیدواریم  که  نیست  پوشیده  برکسی  جهان  در 
بر  تاکید  با  تاریخی  ساز  سرنوشت  گذر  این  در 
ارزش های ایرانی -  اسالمی و با استفاده از توان 
تخصصی و علمی خود، بتوانند رسالت واقعی  شان 
ایران اسالمی  آبادانی  و  را در سازندگی، عمران 
باالخص در بخش کشاورزی و منابع طبیعی به 
اینجانب  آوردند.  در  اجرا  مرحله  به  احسن  نحو 
ضمن تسلیت فرا رسیدن شهادت ام ابیها حضرت 
فاطمه زهرا )س( و ایام فاطمیه، روز مهندس را 
مهندسین  جامعه  ویژه  به  مهندسین،  تمامی  به  
کشاورزی تبریک می  گویم. توفیق روزافزون این 
قشر فعال و پویا را در مسیر تحقق اهداف متعالی 

ایران اسالمی از درگاه ایزد منان خواستارم.

هاشم ولی پور مطلق - رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

آبگیری سدها ؛ فقط ۲۵ درصد
مدیرعامل آب منطقه ای استان:  هنوز در وضعیت خشکسالی هستیم 

اجرای رزمایش بیت المقدس توسط ۳۰ گردان در خراسان جنوبی

در گلریزان امسال ؛ 

چراغ مهربانی 
مردم روشن شد

رئیس هیئت ورزش های پهلوانی با اشاره به اینکه  
خیران، سال گذشته در جشن گلریزان 100 میلیون 
 تومان به کودکان نیازمند استان کمک کردند می افزاید: 
تومان میلیون  در حدود  128  امسال  گلریزان   در 
وجه نقد جمع آوری شد ... ) مشروح گزارش در صفحه ۳ (

ترویج فرهنگ اصیل ایرانی با 
نقش آفرینی پدربزرگ در نوروز

صفحه ۴

کچلی سوغات دام ها برای 
دانش آموزان در سربیشه

صفحه  ۷

مادام که وجدان های بیدار، شرافت خود را در راه احقاق حق، وثیقه سوگندشان 
می سازند و مادام که گام های خستگی ناپذیر و استوار می پایند و می پیمایند 

حق  ماندنیست.

هفتم اسفند ماه ، روز وکیل مدافع
 بر تمامی وکالی استان مبارک باد

هیئت مدیره وکال و مشاوران حقوقی قوه قضائیه )خراسان جنوبی( 

اطالعیـه 
با یاری خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولی عصر )عج( 

حوزه های علمیه سفیران هدایت
  از برادران واجد شرایط برای سال تحصیلی 97-96 تا تاریخ 96/01/۲0 از طریق :
www.HOWZEH-QOM.IR 1- سایت معاونت آموزش حوزه های علمیه  

۲- بیرجند، خیابان شهید عالمه مطهری )ره( ،کوچه 8 ، پالک 7 
حوزه علمیه معصومیه )سفیران هدایت( ثبت نام می نماید.

شماره های تماس:  05632229729 - 05632235112

 جناب آقای دکتر رفیعی پور
مدیر کل محترم دامپزشکی خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر اصغر زاده
معاونت محترم سالمت اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی 

جناب آقای محمدی  ریاست محترم شبکه دامپزشکی شهرستان سربیشه 
بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را از تالش های بی وقفه شما عزیزان در امر سالمت و بهداشت 

جامعه و حمایت از بخش تولید دام و طیور استان اعالم می نماییم
 از خداوند متعال توفیق روزافزون برای شما بزرگواران مسئلت داریم.

شرکت تعاونی مرغداران وحدت سربیشه 

جناب آقای دکتر علیرضا رفیعی پور
مدیر کل محترم دامپزشکی خراسان جنوبی

تالش ارزشمند و عملکرد قابل تحسین جناب عالی و همکاران محترم تان که سبب 
کسب رتبه برتر در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی سال 1394 

در بین ادارات کل دامپزشکی کشور 
برای دومین سال پیاپی گردید، موجب مباهات این استان می باشد 

 این موفقیت را حضور شما و کلیه کارکنان شریف آن اداره کل  تبریک می گوییم.
شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان - شرکت  دامپروری و کشاورزی 
ستاره کیان بیرجند - شرکت ستاره کیان ایرانیان - مجمع خیرین مدرسه ساز 

خراسان جنوبی - برادران خیریه ، فرزین ، صابر تنها

سیزدهمین سال از درگذشت همسر و پدری دلسوز 

شادروان خوش محمد بهداد 
گذشت. فقدان پدری که نامش ایستادگی، سخنش درستی و دیدگاهش 
خیرخواهی را به ما آموخت . روحش شاد و یادش همیشه جاودان باد

همسر و فرزندان 

پنجمین سالگرد درگذشت

 مرحوم احمد علی برات زاده 
یاد و خاطره مهربانی ها و عشق کوشی هایش همیشه در قلب ما 

به یادگار خواهد ماند.
 روحش شاد 

 فرزنـدان 

آگهی مزایده عمومی)نوبت دوم( 
شهرداری بیرجند در نظر دارد: قسمتی از روز بازار خیابان بهشتی )محوطه 
چهارشنبه بازار( را جهت ایجاد روز بازار خودرو و اجرای خدمات خرید و فروش 
خودرو از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان حقیقی 
و حقوقی واجد شرایط و متناسب با موضوع مزایده دعوت می شود برای دریافت شرایط و 
اسناد مزایده به سایت www.ets.birjand.ir مراجعه نموده و پس از تکمیل کلیه اسناد 
و مدارک را حداکثر تا پایان وقت اداری )ساعت 14:30( مورخ 95/1۲/17 به آدرس خراسان 

جنوبی - بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند - دبیرخانه اداره حراست تحویل نمایند.
تضمین شرکت در مزایده: متقاضیان می بایست مبلغ 50.000.000 ریال را به عنوان سپرده 
شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی در فرم های قابل قبول در وجه شهرداری بیرجند با 
اعتبار حداقل 3 ماهه و قابل تمدید و یا چک تضمینی بانکی و یا  وجه واریزی به حساب 100610 
 بانک شهر شعبه مدرس به نام شهرداری بیرجند به همراه اسناد مزایده به شهرداری ارائه نماید.

جلسه کمیسیون مزایده ساعت 10 مورخ 95/1۲/18 در سالن جلسات شهرداری بیرجند به 
آدرس بیرجند - میدان ابوذر برگزار می گردد.

پرداخت کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. پرداخت کلیه کسورات 
قانونی به عهده برنده مزایده می باشد. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار 

می باشد. سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده درج گردیده سات.
در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره های 3-0563۲۲۲۲۲00 یا 0563۲۲۲7803 

تماس حاصل فرمایید.
دکتر عباسعلی مدیح  - شهردار بیرجند

آگهی مزایده شماره ۵0
یک سازمان دولتی در استان خراسان جنوبی در نظر دارد: اموال مشروحه ذیل را از طریق 

مزایده عمومی به فروش برساند.
متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و لیست کامل اموال در زمان و محل 

اعالمی مراجعه و یا جهت کسب اطالعات با شماره 3۲400001 با کد 056 تماس حاصل نمایند.
تعداد 26 دستگاه خودرو )سبک، سنگین و موتور سیکلت(

زمان بازدید: به مدت 4 روز اداری از تاریخ 1395/1۲/14 لغایت 95/1۲/17 از ساعت 9/00 الی 14/00 
محل بازدید: کیلومتر 1۲ جاده بیرجند - زاهدان ، روبروی ایست و بازرسی شوکت آباد ، پارکینگ مرکزی 

شورای هماهنگی
محل تسلیم پیشنهادات: کیلومتر 1۲ جاده بیرجند - زاهدان ، روبروی ایست و بازرسی شوکت آباد  

پارکینگ مرکزی شورای هماهنگی
ضمناً بازدید کنندگان محترم جهت اطالع از زمان برگزاری مزایده کلیه استان ها می توانند به سایت 

www.dchq.ir در صفحه اصلی - منو اصلی - بخش مزایده ، مناقصه مراجعه نمایند.

کلیه هزینه های جانبی از قبیل: عوارض ساالنه شهرداری ، خالفی، مالیات مشاغل و نقل و انتقال سند و 
سهم هزینه های مربوط به برگزاری مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

مرحومه رباب عاملی 
 همسر مرحوم علی محمد گنجی )بازنشسته بانک کشاورزی(
را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه

 امروز شنبه 95/12/7  ساعت 2 بعدازظهر از محل بهشت متقین برگزار می شود.

خانواده  گنجی

لباقی
هوا

 آگهي مزایده عمومي امالک مازاد بانک کشاورزی شماره  ع/9۵/4   )نوبت اول(
شرح در صفحه ۲

به مناسبت سومین روز درگذشت

 مرحومه حاجیه خانم مریم دره گی
 )همسر شادروان حاج حسین جواهری پیشکسوت بنگاه آبلوله(

جلسه ترحیمی امروز شنبه 95/12/7 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر در محل هیئت حسینی 
واقع در خیابان انقالب برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران معزز مزید امتنان است.

خانواده های: جواهری، دره گی ، ابریشمی ، ملکی ، جعفری ، قدبا ، رفیعی ، بازاری و سایر بستگان 

لباقی
هوا
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بیمه شخص ثالث گران نمی شود؛شاید ارزان شود 

جام جم-رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه تا زمانی که دیه گران نشود، بیمه شخص ثالث هم گران نخواهد شد، گفت: حتی به دنبال کاهش نرخ این بیمه 
هم هستیم.وی با اشاره به دیگر ویژگی های قانون جامع بیمه شخص ثالث ادامه داد: دیگر نیازی به دریافت الحاقیه های شخص ثالث نیست و پیش بینی شده 
تا همه موارد افزایشی را صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت کند، برای دوماه پایان سال هم تمهیداتی اتخاذ خواهیم کرد که مردم با مشکلی مواجه نشوند .

ابراز تأسف آیت ا... جنتی از تبلیغات زودهنگام 
انتخاباتی تحت عنوان کمک به نیازمندان

از برخی  ابراز تأسف  با  دبیر شورای نگهبان 
عنوان  تحت  انتخاباتی  زودهنگام  تبلیغات 
کمک به نیازمندان، گفت : برخی ضعف های 
انتخابات  در  سوءاستفاده  موجب  قانونی 
که  جایی  تا  نگهبان  شورای  البته  می شود، 
بتواند به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد. جنتی  افزود : شورای 
انتخابات،  در  مدیران  برخی  غیرمسئوالنه  ورود  قبال  در  نگهبان 
مردم  پیشگاه  در  باید  واقع  در  ما  کرد:  تصریح  دارد. وی  حساسیت 
شهادت بدهد که این داوطلب دارای شرایطی چون »مدیر«،»مدبر«، 

»باتقوا« و »مؤمن« و »معتقد به مبانی جمهوری اسالمی« هست.

ظریف: دوستان در دولت ترکیه کم حافظه اند؛ 
به یاد نمی آورند برای آنها شب نخوابیدیم

محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در 
مقامات  اخیر  تیز  و  تند  سخنان  به  واکنش 
کرد.  توصیف  »قدرنشناس«  را  آنها  ترکیه، 
داشت:  اظهار  ایران،  با  گفتگو  در  ظریف 
و  کم حافظه اند  هم  ترکیه  دولت  در  دوستان 
هم در قبال کسانی که به آنها محبت و همراهی کرده اند، قدرنشناسند.
وی افزود: ترکیه، ایران را متهم به فرقه گرایی میکند اما به یاد نمی آورند 
برای حکومت آنها شب کودتا تا صبح نخوابیدیم.الزم به ذکر است که 
در چندین روز اخیر تنش ها بین آنکارا و تهران پس از سفر اردوغان به 
کشورهای حاشیه خلیج فارس افزایش یافته است.رئیس جمهور ترکیه 
از تالش های تهران برای  ایران گفت: نمی توان  از  انتقاد  نیز ضمن 

دستیابی به نفوذ در خارج از مرزهای خود چشم پوشی کرد.

سخنگوی ائتالف اصولگرایان : انصراف قطعی 
باهنر، چمران و حدادعادل از کاندیداتوری

مرضیه دستجردی از انصراف خودش به همراه باهنر، حداد عادل 
سخنگوی  داد.  خبر  جمهوری   ریاست  کاندیداتوری  از  چمران  و 
خبرنگاران  جمع  در  اسالمی«  انقالب  نیروهای  مردمی  »جبهه 
در  جلیلی  قرارگرفتن  سازوکار  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در 
بین کاندیدای امروز جبهه مردمی چیست با توجه به اینکه اعالم 
: سازوکار  نپذیرفته، گفت  را  مردمی  او هنوز شرایط جبهه  کردید 
این است که از تعداد ۵۰ نفری که از بین ۳ هزار نفر معرفی شدند، 
قالیباف جز   : افزود  قرار می گیرند. وی  رای  و مورد  باقی  نفر   ۲۷
۲۷ نفری است که قرار است در مورد او رای گیری شود. البته باید 
گفت جزو ۵۰ نفر حجت االسالم رییسی هم قرار داشت اما اطالع 

ندارم تا اکنون انصراف دادند یا خیر. 

آیت ا... رئیسی خدمت به حضرت ثامن الحجج، 
نیازمندان و زوار را واالترین توفیق می داند

رضوی   قدس  آستان  تولیت  دفتر  رئیس 
پیرامون اخبار  انتشار یافته پیرامون نامزدی 
آیت ا... رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری 
هفت  حکم  به  عمل  رئیسی  آیت ا...   : گفت 
به  وخدمت  انقالب  معظم  رهبر  بندی 
محرومان را باالترین افتخار خود می داند. وی با اشاره به گفت وگوی 
اشاره  با صراحت  ایشان  آستان قدس رضوی گفت:  تولیت  با  خود 
نیازمندان،  علیه السالم،  الحجج  ثامن  به حضرت  کردند که خدمت 

زوار و مجاوران حضرت شان را واالترین مقام و توفیق می دانند.

هیچ کدام از نامزدهای اصولگرا
»رجل سیاسی« نیستند

و  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رییس 
بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  محاسبات 
اصولگرا  نامزدهای  از  هیچ کدام  این که 
کرد  تاکید  نیستند،  سیاسی«  »رجل 
در  نامزد  یک  معرفی  با  اصولگرایان  که 
کاندیداهای  تعدد  تاکتیک  گفت:  نمی رسند،  نتیجه  به  آخر  شب 
تاجگردون  نمی دهد  جواب  روحانی  رای  شکستن  برای  اصولگرا 
امکان  می دهد  نشان  کشور  سیاسی  فعلی  فضای  کرد:  اعالم 
وحدت در میان اصولگرایان بسیار ضعیف است و درصورتی که 
وحدتی هم محقق شود، کاندیداهایی که تاکنون اعالم شده اند، 
سوال  این  به  پاسخ  در  پایان  در  تاجگردون  نیستند.  جریان ساز 
روحانی  رای  شکستن  کاندیداها  تعدد  تاکتیک  از  هدف  آیا  که 
نمی دهد  جواب  تاکتیک  این  که  است  این  واقعیت  گفت:  است، 
نهایتًا هر  نیستند و  افرادی که معرفی شده اند، »چهره«  چرا که 
بیاورند. آن چنان که مثاًل  قرار است یکی، دو میلیون رای  کدام 
میلیون  چهار  سه،  حدود  نهایتًا  قبلی  انتخابات  در  جلیلی  سعید 

رای آورد و تاثیر چندانی نداشت.

فائزه هاشمی : فوت هاشمی باید ما را قوی کند

به  هاشمی  اینکه  بر  تاکید  با  هاشمی   فائزه 
وحدت اصالح طلبان اعتقاد داشت، افزود: وی 
در انتخابات 9۲ توانست این نقش را ایفا کند 
و فوت هاشمی باید ما را قوی کند تا با حفظ 

وحدت این مسیر را ادامه دهیم.

دولت  در   : نوشت  نیوز  جهان 
سیاسی  جریان های  از  شاخه  سه 
با  اصالح طلب  جریان  یک  هستند؛ 
محوریت جهانگیری؛ یک محور در 
میان اعتدالیون هست که نوبخت و 
یک  و  هستند  آن  رأس  در  واعظی 
جریان هم امنیتی هست که محمد 
و  امیری  صالحی  و  شریعتمداری 
اخیراً هم علی  )عباد( و  ربیعی  علی 

شده  اضافه  گروه  این  به  جنتی 
در  امنیتی  مهم  سوابق  علت  به  که 
گذشته معروف به تیم امنیتی هستند. 
قبل  روز  چند  که  حالیست  در  این 
سخنگوی حزب اعتدال و توسعه از 
رئیس  به عنوان  جنتی  علی  انتخاب 
داد.   خبر  حزب  این  انتخابات  ستاد 
حزب  محوری  نقش  به  توجه  با 
ای  ویژه  نقش  و  توسعه  و  اعتدال 

انتخابات  برای  روحانی  حسن  که 
این  برای  جمهوری  ریاست  آینده 
حزب قائل است، علی جنتی عمال به 
عنوان یکی از اعضای محوری تیم 
امنیتی )شریعتمداری، صالحی امیری 
و علی ربیعی( در جایگاهی ویژه در 
و  تدبیر  دولت  انتخاباتی  تصمیمات 
امید پیدا کرده است. در همین حال، 
سوابق حسن روحانی در شورای عالی 

امنیت ملی نیز سبب نزدیکی بیشتر 
به  اش  کابینه  امنیتی  های  چهره 
وی شده است. در همین حال اضافه 
از چهره های  نیز  او  آشنا که  شدن 
باسابقه امنیتی - که اینک از تصمیم 
سازان اصلی در دولت محسوب می 
ستاد  روحانی،  امنیتی  تیم  به  شود- 
وی به شدت تحت تاثیر تصمیمات 

چهره های امنیتی قرار گرفته است.

تعطیلی ۳۰ اسفند تکذیب شدپررنگ شدن تیم امنیتی روحانی در تصمیمات انتخاباتی دولت

فارس- در پی انتشار مصوبه ای از سوی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تعطیلی ۳۰ اسفند، این 
وزارتخانه ساعتی بعد در اطالعیه ای این مصوبه را 
تکذیب کرد.در این اطالعیه آمده است: »در پی انتشار 
خبر تعطیلی روز ۳۰ اسفند سالجاری در رسانه ها، به 
آگاهی می رساند، موضوع یاد شده کان لم یکن بوده 
و  اتخاذ تصمیم در خصوص تعطیلی روز سی ام اسفند 
در صالحیت هیات محترم وزیران می باشد. بنابراین 
هرگونه تصمیم گیری از سوی هیات محترم وزیران 

به نحو مقتضی اطالع رسانی خواهد شد.«

مرغ ۸ هزار تومانی منصفانه است 

مهر-رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش قیمت 
مرغ به ۷9۵۰ تومان در مراکز خرده فروشی خبر 
 ۵۲۵۰ را  زنده  مرغ  کیلوگرم  هر  قیمت  داد.وی 
تومان اعالم کرد و اظهار داشت: در حال حاضر، 
نرخ هر کیلوگرم مرغ آماده طبخ درعمده فروشی 
درب کشتارگاه ۷۱۵۰ تومان و توزیع درب واحدهای 
صنفی ۷۳۰۰ تومان است. رئیس اتحادیه پرنده و 
ماهی اضافه کرد: قیمت هر کیلوگرم ران مرغ ۶۵۰۰ 
تومان، سینه بدون کتف ۱۴۰۰۰ تومان و سینه با 

کتف هم  ۱۳۰۰۰ تومان است.

اختصاص وام ویژه دکتری در سال آینده

از  دانشجویی  امور  سازمان  رئیس  اعتبار-  عصر 
برنامه های خود در سال تحصیلی 9۶-9۷ خبر 
داد.وی با اشاره به اختصاص وام ویژه دکتری به 
تمام دانشجویان از سال آینده اظهار داشت: این 
وام تنها به دانشجویان روزانه تعلق می گیرد.وی 
افزود: باز پرداخت این وام ها نیز در بعد از فارغ 

التحصیلی صورت می گیرد.

بزودی بخشی از مطالبات فرهنگیان 
و سرانه مدارس تسویه می شود

عصر اعتبار- مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش 
و پرورش از تخصیص و تامین اعتبار حدود هزار 
میلیارد تومان از سوی دولت به آموزش و پرورش 
به  اعتبار  این  داد و گفت:  آتی خبر  طی چند روز 
منظور تسویه بخشی از مطالبات فرهنگیان و بخشی 

دیگر از سرانه مدارس درنظر گرفته شده است.

سرمقاله

بصیرت در ثبت نام ها، 
بصیرت در انتخاب ها
* هرم پور

ذکر  که  دالیلی  به   ) اول  از صفحه  سرمقاله  ادامه   (  
آن فعاًل و در این مجال کوتاه ممکن و ضروری 
نظر  از  ما   شهر  شورای  نیست،  مصلحت  به  و 
این و  اساسیست  تکانی  خانه  یک  نیازمند   مردم 
نگاه، نوع  قوانین،  تغییر   ، اعضا  حضور  در   مهم 
 و چگونگی تعامالت آنها در رابطه با مردم و مسائل

شهری کاماًل  جلوه می کند. در واقع به نظر می 
شفافیت  شورا،  و  مردم  بین  مفقوده  حلقه  رسد 
و  وحلقه فصل  است  و عملکردها  ها  در تصمیم 
گسست ، برخی تناقضات در رفتارها، صحبت ها و 

روی صحنه ها و پشت صحنه هاست.
از هفته ها قبل و به صورت ویژه تر در روزهای 
 اخیر، و به طور حتم در روزهای آینده نیز، رایزنی ها

برای اخذ تصمیم نهایی جهت حضور درانتخابات 
و ثبت نام به عنوان نامزد انتخابات شورای شهر 
افزایش یافته و بیشتر هم خواهد شد. تالش ها 
ائتالف  و  ها  لیست  ارائه  و  سازی  همسو  برای 
خوداظهاری  و  یافت  خواهد  ادامه  مشترک  های 
ها و  خودمعرفی ها در محافل و مجالس، نمود 
عینی تر و بیشتری خواهند داشت. در این هفته ها، 
برخی تریبون ها و تریبون دارها، از کلید واژه ها 
و تعامالت معناداری  در صحبت و رفتار با مردم  
استفاده می کنند، سر و کله برخی از عزیزانی که 
چندان میل آفتابی شدن میان مردم را نداشتند پیدا 
شده و گهگاهی به بهانه های مختلف، اسم و رسم 
و اشاره ای از آنها در مطبوعات، مجالس، مراسم 

ها و مناسبت ها می بینیم. 
از  فعاًل در طیفی ممزوج و مخلوط  این ها  همه 
مدیران، کارمندان، بازنشستگان ادارات، مهندسین، 
نظامیان بازنشسته، روحانیون محترم، ورزشکاران، 
بانوان  و  بازاریان  صنایع،  صاحبان  هنرمندان، 
 محترم، مشغول فعالیت و رایزنی هستند. تجربه ی

انتخابات شورای شهر و عملکردهای  چهار دوره 
مثبت و منفی و سودها و زیانهای حاصل از انتخاب 
ما، نشان می دهد که ما نه تنها در انتخاب بلکه در 
ثبت نام و حضور نامزدها نیز نیازمند بصیرت و نگاه 

دلسوزانه و نگاه خدمت محور در شوراها هستیم. 
همه ی ما به عنوان شهروندانی که حق برخورداری 
از آرامش و آسایش شهری را داریم و صد البته بخش 
مهم و عمده ای از این آرامش و آسایش مرهون 
 و وابسته به فعالیت ها و اقدامات و تصمیم های
 شوراهای شهریست؛  وظیفه و تکلیف داریم همانگونه

دلسوز،   ، تجربه  با  توانمند،  عناصر  به حضور  که 
مردمی، متخصص، آگاه و بدون وابستگی سیاسی 
و مالی به افراد و احزاب، تأکید و تشویق کنیم، با 
بصیرت و تذکر و اقدام امر به معروف، از حضور و  
ثبت نام عناصر وابسـته، دارای ضعف در تصمیم و 
عملکرد و فاقد نگاه مردمی و تخصصی جلوگیری 
نماییم. ما برای برخورداری از یک زندگی مناسب و 
مطلوب، نیازمند بصیرت و نگاهی معنادار و عمیق 

به ثبت نام ها و انتخاب هایمان هستیم. 
بخش مهمی از سودها و زیان های مردم بیرجند 
وابسته  هایشان  انتخاب  به  جنوبی،  خراسان  و 
سرنوشت  های  تصمیم  این  فرصت  است،  بوده 
ساز دوباره تکرار نمی شوند، هر تصمیم ما برای 
ثبت نام و انتخاب، شرایطی را پیش روی ما می 
گذارد که حاوی عملکردهای سرنوشت ساز است، 
عملکردهایی که همه ی ما در انجام آنها با همین 
تصمیم هایمان نقش مستقیم و اساسی داریم. پس 
خوب و عمیق فکر کنیم، به افراد صالح و شایسته

محور  منفعت  افراد  کنیم،  توصیه  نام  ثبت  برای 
و سود طلب را از حضور در این میدان سرنوشت 
با  را  خودمان  های  شایستگی  و  کنیم  منصرف 
تشویق و ترغیب عناصر شایسته برای ثبت نام در 
انتخابات اثبات نماییم. یادمان باشد: )و خداوند حال 
هیچ قومی را تغییر نمی دهد تا زمانیکه خود آن 

قوم حالشان را تغییر دهند(
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰9۳۰۴9۴۳8۳۱ ارسال فرمایید(
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
 شرکت تعاونی مسکن شهید مطهری خراسان جنوبی 

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن شهید مطهری خراسان 
جنوبی روز شنبه مورخ 1395/12/28 ساعت 9 صبح در محل مسجد علی ابن ابیطالب )ع( خوسف برگزار 
می شود. ضمناً چنانچه عضوی متقاضی کاندیدا شدن در سمت هیئت مدیره و بازرسی این شرکت تعاونی 
می باشد ظرف مدت یک هفته بعد از این آگهی به دفتر شرکت تعاونی یا هیئت مدیره شرکت مراجعه نماید 
و نسبت به تکمیل فرم درخواست اقدام نماید و چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند در جلسه مذکور حضور 
یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خود به دفتر شرکت یا هیئت مدیره مراجعه نماید و فرم وکالت 

نامه را تنظیم نماید. هر عضو می تواند وکالت سه عضو و هر غیر عضو وکالت یک عضو را بر عهده بگیرد.
دستور جلسه: 

استماع گزارش هیئت مدیره - استماع گزارش بازرس شرکت تعاونی- بررسی و تصویب صورت های مالی 
منتهی به تاریخ 1394/12/29- بررسی و تصویب بودجه سال 1395- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل 
بازرس شرکت تعاونی به مدت یک سال- انتخاب عضو اصلی و علی البدل هیئت مدیره شرکت تعاونی برای 

مدت باقی مانده - تعیین خط مشی آتی شرکت تعاونی 
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن شهید مطهری خراسان جنوبی

آگهی مناقصه عمومی     
شرکت عمران و مسکن سازان خراسان جنوبی 

از پیمانکاران ذیصالح و یا شرکت های دارای رزومه قابل قبول در خصوص توان فنی مالی و تشکیالتی جهت انجام 
موضوع مناقصه با مشخصات ذیل که تمایل به شرکت در مناقصه را دارند، دعوت می نماید برای دریافت اسناد مناقصه 
در موعد مقرر و ساعت اداری به غیر از ایام تعطیل به دبیرخانه این شرکت واقع در بیرجند- بیست متری دوم شرقی 

مدرس- پالک 56 مراجعه نمایند .

مبنای محل اجراموضوع مناقصه
قرارداد

مدت  
زمان اجرا

توضیحات

اجرای دیوار کشی 
شامل چاله کنی- 

شفته آهک - الشه 
 چینی - ایزوالسیون -
کرسی چینی - بلوکه 
سیمان عرض 20 - 

اجرای هره و کاه گلو 
اجرای پایه آجری 

مطابق دیتایل

پروژه 
نارسیس 
فخر آباد

متر طول
3 ماه

1- تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت 
چک بانکی به مبلغ 50 میلیون ریال معتبر و دارای 
اعتبار تا تاریخ 96/6/31 در وجه شرکت عمران 
و مسکن سازان خراسان جنوبی ارائه گردد  2- 
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد به دبیرخانه 
وقت  پایان  تا  سازان  مسکن  و  عمران  شرکت 
ادارای روز چهارشنبه 95/12/11 می باشد و تاریخ 

بازگشایی پاکت ساعت 10 روز شنبه 95/12/14 
می باشد 3- هزینه درج دو نوبت آگهی بر عهده 

برنده مناقصه می باشد .ٌ 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 95/2040 اجرایی اموال شامل 1- یک دستگاه تلویزیون 42 اینچ ال ای دی ال جی به مبلغ 25.000.000 ریال 2- یک دستگاه یخچال فریزر هیمالیا به مبلغ 7.000.000 ریال 
جمعاً به مبلغ 32.000.000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی خانم فاطمه بیژن به مبلغ 32.725.455 ریال در حق آقای فضل اله عطائی بجد و مبلغ 1.379.500 ریال حق االجرا در حق دولت که از 

طریق مزایده روز سه شنبه تاریخ 1395/12/24 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد 
اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی بین طالقانی 14 و 16 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 

مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً اگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir  قابل مشاهده می باشد.
شیبانی- قاضی اجرای احکام مجتمع شوراهای  حل اختالف بیرجند

 آگهي مزایده عمومي امالک مازاد بانک کشاورزی شماره  ع/95/4   ) نوبت اول(
مدیریت شعب بانک کشاورزي استان خراسان جنوبي در نظر دارد: امالک مازاد مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مزایده عمومي به شرح مندرج در جدول ذیل به فروش 
برساند. متقاضیان مي توانند از تاریخ اولین انتشار آگهي ، همه روزه به استثناي روزهاي تعطیل از ساعت 7 صبح لغایت 14/30 جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق 

شرکت در مزایده به نشاني بیرجند ، میدان شهدا ، ساختمان مدیریت بانک کشاورزي استان خراسان جنوبي ، طبقه سوم ، واحد حقوقی مراجعه نمایند. حداکثر مهلت شرکت در 
مزایده 10 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهي تا پایان وقت اداری 1395/12/25 مي باشد .  تلفن جهت پاسخگویی:  32213000  - 32213312  داخلی 408   

توضیحات و شرایط :  1- این آگهي در دو نوبت به فاصله 7 روز چاپ مي شود.  تاریخ انتشار آگهي نوبت اول 95/12/07 ) انتشار در روزنامه هاي خراسان ـ آوای خراسان جنوبي( 
تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم95/12/14 ) انتشار در روزنامه هاي خراسانـ  آوای خراسان جنوبي(  2- کلیه هزینه های درج آگهي مزایده در روزنامه ها و هزینه کارشناسی هر ملک بر 
مبنای دستمزد کارشناسی رسمی دادگستری به عهده  برنده مزایده مي باشد .3-  بانک در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .  4- اوراق شرکت در مزایده  به آدرس فوق الذکر 
موجود و پیشنهاد دهندگان می بایست یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولي امضا کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و نسبت به واریز فیش نقدی به میزان 5 درصد قیمت پایه 
کارشناسی هر ملک نزد بانک کشاورزي ) کلیه شعب حکم واحد دارد (  به حساب دایره مالي مدیریت استان خراسان جنوبي با کد ) 4962( یا ارائه چک تضمینی بانکی به میزان 5 
درصد قیمت پایه کارشناسی به عنوان سپرده شرکت در مزایده ، در پاکت الک و مهر شده )  با قید مربوط به ملک ردیف ))       ((  آگهي شماره ع/95/4( به مسئولین مزایده تسلیم 
و رسید دریافت نمایند .  5- به پیشنهادهاي مبهم ، مشروط و بدون سپرده شرکت در مزایده و پیشنهاداتي که بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل گردد ترتیب اثر داده نمي 
شود .  6- در شرایط مساوي اولویت با مالک قبلی ملک خواهد بود و وجوه واریزي نفر دوم تا تعیین تکلیف نهایي برنده مزایده مسترد نخواهد شد .  7- در خصوص امالک با کاربری 
صنعتی که دارای ماشین آالت منصوبه می باشند تحویل ملک به برنده مزایده بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود . 8- بازدید از امالک از تاریخ اولین آگهی برای 
کلیه شرکت کنندگان در مزایده الزامی است . 9- در پیشنهادات نقد و اقساط حداقل مبلغ پیش پرداخت نقدی بر اساس میزان مندرج درفهرست امالک و الباقی ثمن در قالب عقد 
اجاره به شرط تملیک با سود بخش مربوطه ) مطابق نرخ مصوب شورای پول و اعتبار( و به مدت حداکثر 60 ماهه خواهد بود که متقاضی باید در برگه پیشنهادات بصورت صریح و 
شفاف اعالم نماید. 10- کلیه امالک با وضعیت  موجود و طبق مفاد اسناد مالکیت و اسناد  انتقال  اجرایي صادر  شده  واگذار  مي گردد و در صورت وجود متصرف ، تخلیه بر عهده 
خریدار مي باشد . 11- کلیه هزینه های ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي و مالیات نقل و انتقال مالکیت ، بر عهده برنده مزایده خواهد بود .  12- هر گاه نفرات اول ، دوم از 
عقد قرارداد امتناع نمایند، سپرده شرکت در مزایده آنها ضبط خواهد شد . 13- پاکت هاي دریافتي از شرکت کنندگان در مزایده رأس ساعت 10صبح مورخ 1395/12/26 در محل 
مدیریت بانک کشاورزي استان خراسان جنوبي به نشاني ، میدان شهدا، ساختمان مدیریت بانک کشاورزي استان خراسان جنوبي ، طبقه سوم سالن ویدئو کنفرانس بازگشایي خواهد 

شد . 14- شرکت کنندگان در مزایده مي توانند در موعد یاد شده ، با ارائه کارت شناسایي معتبر و ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه شرکت نمایند. 
تبصره :بدیهي است عدم حضور شرکت کنندگان در جلسه مزایده ، تحت هر شرایط و به هر دلیل اعم از موجه و غیر موجه مانع از انجام جلسه مزایده و بازگشایي پاکت ها نخواهد بود . 

مدیریت شعب بانک دراستان خراسان جنوبي  

فهرست امــالک مازاد بانک کشاورزی جهت مزایده شماره )) ع/95/4((
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  بیرجند  
خوسف - شهرک 
صنعتی - کارخانه 
تولیدی پنبه پاک 

کنی سپید وش

ششدانگ ازپالک ثبتی 
شماره 18 فرعي از 3 
فرعي از 928 اصلي 
بخش 3 ثبتی بیرجند

          
صنعتی        
)کارخانه 

پنبه 
پاک 
کنی(

ششدانگ *  *
90922146/286,770,000,000عرصه و اعیان

1 - اولویت به 
صورت نقدی          
2-نقد و اقساط 

) 30درصدنقد 70 
درصد اقساطی 

60 ماهه ( 

2

 طبس گلشن  
شهرک صنعتی  
شرکت تعاونی 
تولیدی مژان 

طبس 

5000 سهم از 8000 
سهم مشاع عرصه 
11و/616 سهم از 

985/40 سهم مشاع 
اعیان از کل ششدانگ 
پالک ثبتي شماره  2 
فرعی از 1 فرعی از 
387 اصلی واقع در 
فیروزاباد بخش 2 

طبس گلشن

صنعتی 
)کارخانه 
تولیدی 
ترشی و 

مربا(

 ** 

5000 سهم 
مشاع از 

8000سهم 
ششدانگ 
عرصه و 

616/11 سهم 
مشاع از 

985/40 سهم 
ششدانگ  

اعیان

8000985/402,365,000,000

1 - اولویت به 
صورت نقدی          
2-نقد و اقساط
 ) 30درصدنقد 

70 درصد 
اقساطی 60 

ماهه ( 



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه* 7  اسفند 1395 * شماره 3732

بانک اطالعاتی طراحان لباس در استان تهیه شود
 

مهر- مدیرکل ارشاد استان گفت: بانک اطالعاتی طراحان لباس در خراسان جنوبی تهیه و هنرمندان این حوزه 
ساماندهی شوند.محبی در مراسم اختتامیه سومین جشنواره مد و لباس اسالمی ایرانی استان بیان کرد: باید بانک 

باخبر اطالعات طراحان استان تشکیل شود و قانون ثبت مالکیت در حوزه مد و لباس نیز باید اتفاق بیفتد. مردم  ما  بده  اطالعی  یک  لطفا  آوا  سالم 
بشیم باالخره رئیس جمهور کی میان بیرجند ؟ 
خوب  های  طرح  و  ها  برنامه  با  مسوولین  لطفا 
یک بودجه خوب رو در این سفر جذب کنند و از 
سفرهای اینچنینی و فرصت هایی که ایجاد می 
کند راحت رد نشوند وگرنه آیندگان در مورد آنها 
قضاوت خواهد کرد . رئیس جمهور هر جا برود 
باالخره دست خالی نمی رود و فقط به همت ما 

بستگی دارد که چقدر برای استان جذب کنیم 
ارسالی به تلگرام آوا
 شماروخدا یه فکری به حال سپرده گزاران میزان 

بکنید.٢٥ ماه گذشت به خاک سیاه نشستیم
91٥ ... 8٢6
 به کسانی که اینگونه از سخنان جناب استاندار 
توصیه  است  خطر  در  اسالم  که  اند  برآشفته 
حتی  و  نشوند  خناس  وسواسان  دستاویز  میکنم 
کنند  رجوع  استاندار  جناب  بیانات  متن  به  یکبار 
هنر  از  حرف  ایشان  سخنان  تمام  در  ببینند  تا 
اسالمی مدح ائمه و پاسداشت هنر سنتی و اصیل 

اسالمی ایرانی است. 
 933 ... ٢۴۴
 ، نیست  مخالف  وشادبودن  شادی  با  اسالم 
مسیحیان درایام عید با شراب خوشحالی خود را 
از یک  ! ما مسلمانیم ، شما فقط  نشان میدهند 
مرجع فتوا بیاورید که رقص را جایز دانسته باشد ؟
91٥ ... 303
سالم چرا شهرداری عوارض سالیانه وانت بار را 
و قبض سالیانه  نامه گرفته می شود  بیمه  روی 

هم صادرمی شود
91٥ ... ۴0٥
در اوایل انقالب  در محله موسی ابن جعفر شاهد 
یک مجلس عروسی بودم که عده ای با حالتی 
را تعطیل  خشن دهل و سرنا را جمع و مجلس 
نمودند. بنده با اینکه انقالبی بودم از این حرکت 
ناراحت شدم و اعتراض کردم که با من برخورد 
بسیار بدی کردند  ولی 1٥ سال بعد که سرازیر 
شدن و زیر زمینی شدن سی دی های مبتذل را 
ندیدم  را  برادران  بودم متأسفانه هرگز آن  شاهد 
با  اصولی  غیر  مبارزه  نتیجه  ها  این  بگویم  که 
مثل  جامعه  فرهنگی  شده  پذیرفته  هنجارهای 
رقص و آواز سنتی جامعه است . ما همانطور که 
از عزاداری نمی توانیم جدا شویم از سنت های 
با  ولی  شویم   جدا  نداریم  دوست  هم  فرهنگی 
رعایت حد و مرز الزم که از قدیم گفته اند : اندازه 

نگه دار که اندازه نکوست .
91٥ ... 639
سالم آوای عزیز. مثل همیشه دست به دامنت 
به گوش  تا زحمت بکشی و درد دل مارا  شدم 
پیگیری  هرچقدر  که  خودما  برسونی.  مسئولین 
شهرک  اهالی  ما  گرفتیم.  نتیجه  کمتر  کردیم 
دستگرد چندین ساله که در این شهرک زندگی 
خط  اندازی  راه  پیگیر  ابتدا  همان  از  و  میکنیم 
به  و  هستیم  و  بوده  منازلمان  برای  ثابت  تلفن 
کرات به اداره محترم مخابرات اعم از استان و 
درستی  جواب  اما  ایم  کرده  مراجعه  شهرستان 
ولی  هستیم  بفکرش  میگویند  اند.  نداده  ما  به 
خبری نیست که نیست. مسئولین محترم مطلع 
هستند که فراهم کردن زیرساختهای الزم برای 
روستایی  مهر  مسکن  از  اعم  مسکونی  مناطق 
ارگانهای  تمامی  اصلی  وظایف  از  شهری  و 
قانون  براساس  دیگر  سوی  از  و  هست  ذیربط 
در  همه  کشورمان  موضوعه  قوانین  و  اساسی 
از  برخورداری  حق  و  بوده  مساوی  قانون  برابر 
تفاوتی  و  دارند  را  رفاهیات  و  امکانات  تمامی 
نیست.  روستایی  و  شهری  و  غنی  و  فقیر  بین 
شهرونده  دستگرد  شهرک  ساکنین  ما  اگر  پس 
مخابرات  محترم  مسئولین  از  نیستیم   ٢ درجه 
را  آن  رفع  و  مشکل  این  به  رسیدگی  تقاضای 
شهرک  این  در  که  ذکرهاست  به  الزم  داریم. 
همراه  تلفن  نیست،  ثابت  تلفن  اینکه  بر  عالوه 
هم یا اصال آنتن نمیدهد یا هم با قطع و وصل 
زیاده مواجه است. باتشکر. به نمایندگی از جمع 

کثیری از اهالی شهرک دستگرد.
ارسالی به تلگرام آوا
 سالم از روزی که رحمت الهی بارید شبکه های
تلویزیون وضع مناسبی ندارند و بعضی از مناطق 

سطح شهر فقط 10کانال قابل شناسی هست
91٥ ... 11۴

در آئین حسنه و مردمی گلریزان امسال ، باز هم ؛ پیام شما

چراغ مهربانی مردم روشن شد

Ava.news12@gmail.com

نسرین کاری - آیین سنتی »گلریزان« در اصل 
براساس یک سنت دیرینه رسم پهلوانی  در ایران 
انسان های  فتوت  برای  و سرآغازی  آغاز شد 
نیک ضمیر بوده است. عنصرالمعالی در کتاب 
خویش ویژگی های جوانمردی را اول »خرد«، 
دوم »راستی« و سوم »مردمی« بر می شمارد 
عیاری  و  رادمنشی  نشانه های  از  را  آنها  و 
تکریم  براساس  باز  دیر  از  ایرانیان  می داند.   
گلریزان  آیین  بر  همواره  خود  دوستی  نوع  و 
همت گماشته اند و این آیین را شکرانه نعمت 
خدادادی خویش می دانند آن گونه که »وقت 
ابر رحمت است«.  گلشن، خوش که گلریزان 
اجتماع،احساس  نیازهای  مهمترین  از  یکی 
در  و  یکدیگراست  به  نسبت  داشتن  خوب 
معنای وسیع تر نوع دوستی و انسان دوستی نیاز 
اساسی جامعه است. گلریزان در واقع ریختن 
و  رنج  سرمای  چله ی  در  امید  و  زندگی  گل 
همراهانمان  و  همنوعان  گرفتاری  و  سختی 
زندگی  شاخسار  از  گلی  ریختن  با  که  است 
خانواده های به  را  بهار وصل  و  بقا  باغ   خود 

 در رنج هدیه می کنند.

ای که دستت می رسد، دستی بگیر

سالن  در  گذشته  چهارشنبه  شامگاه  در 
کند.  می  هیاهو  جمعیت  بیرجند  مخابرات 
کودک و جوان مرد و زن آمده اند. در چهره 
شود.  می  دیده  شادی  و  دوستی  نوع  همه 
پیرمرد همراه با خانم جوانی  با عصا با پله ها 
باال می رود و آن طرف سالن دختران نوجوان 
با لباسهای سنتی و رنگارنگ به صف ایستاده 
اند. در گوشه گوشه سالن کودکان دبستانی با 
فرم های مدرسه نشسته اند و گاها با پرچم 
های خود ابراز وجود می کنند. آمده اند تا درد 
تقسیم  خود  با  را  نیازمند  آموز  دانش  صدها 
کنند. این افراد معتقدند هیچ رنگی در زندگی 
انسان ها جز با رنگ شادمانی و شعف چهره 
های غمگین هم نوعان فرودست را روشنی 
نمی بخشد. مراسم با نیم ساعت تاخیر شروع 
زورخانه  ورزشکاران  توسط  باستانی  ورزش  و 
جمعیت  شود.   می  اجرا  بیرجند  عرب  امیر 
به تکاپو افتاده و هر کسی سعی دارد گوشه 
با  پیدا کند و  برای نشستن  ای سالن جایی 
گوشی همراهشان عکس و فیلم می گیرند. 
مجری نیز از این همه مهربانی به وجد آمده 
نفر   از حضور صدها  بلند و رسا  با صدایی  و 
کند.  می  تشکر  بیرجند  مخابرات  سالن  در 
حضور سالخوردگان و جانبازان قصه ای دیگر 
همه  این  که  راستی  به  کند.  می  روایت  را 

عاطفه از کجا امده است.

امیدوارم بتوانم با اندک کمکی که به 
دوستم زهرا می کنم خوشحالش کنم 

شود.  می  افزوده  جمعیت  بر  لحظه  هر 
جایی برای نشستن نیست. به سراغ دختران 
دبستانی می روم وقتی می فهمند خبرنگارم 
می  آنها  از  یکی  از  گیرند  می  هنری  ژست 
پرسم برای چی آمدی؟ پاکت سفید رنگی را 
به من نشان می  از دست مادر می گیرد و 
تابی  بی  کمکش  اهدای  برای  گویی  دهد. 
می کند. از قامتش پیداست 8-7 سال سن 

دارد از احساسش می پرسم.
»سپپیده علمی« با بیان اینکه از طرف مدرسه 
آمده ایم که به بچه های بی بضاعت کمک 
کنیم، می افزاید: امیدوارم بتوانم با اندک کمکی 
که به دوستم زهرا می کنم خوشحالش کنم.  

ادامه می دهد:  به مادرم گفته ام امسال عید 
برایم لباس عیدی کمتر  بخرد تا مقداری از آن 

را بتوانم به دوستانم هدیه بدهم. 

گلریزان سبب نشاندن لبخند
بر روی لبان کودکان بی بضاعت

در شب عید می شود

آمده  شادی  به سر شوق  مادری مهربان که 
روزها  این  در  کند:  می  ابراز  اینگونه  را  خود  

که مردم در خیابان ها راه می روند، فروشگاه ها 
و  پارک  به  می کنند.  خرید  می کنند،  نگاه  را 
سینما می روند، خیلی از بچه های کم بضاعت 
و نیازمند حسرت یک لباس نو و قشنگ دارند. 
گلریزان یک سنت بسیار زیباست من سعی 
از  تاکنون  و   می کنم هر سال شرکت کنم 

با بیان  کمک به دیگران دریغ نکرده ام. وی 
برخی عطا کرده  به  را  نعمتش  اینکه خداوند 
تا آن ها به دیگران نیز کمک کنند، می گوید: 
به خصوص  محروم  افراد  به  در کمک  نباید 

دانش آموزان کوتاهی کنیم.

اینکه  بیان  با  هم  بیرجندی  جوانان  از  یکی 
جشن  گلریزان سبب نشاندن لبخند بر روی 
لبان کودکان بی بضاعت در شب عید می شود 
می افزاید: همه باید برای نشاندن یک لبخند 
به  بی بضاعت،  کودک  یک  لبان  بر  بیشتر 
صحنه  در  همیشه  حضور  و  بیاییم  میدان 
خود را باری دیگر ثابت کنیم اما این بار برای 

نشاندن لبخند از نوع انسانیت.
وی یادآور می شود: من هر ساله با خانواده ام 
در این جشن شرکت می کنیم و هر سال شاهد 

افزایش جمعیت  در این کار خیر هستم.

استقبال بی نظیر مردم از گلریزان

رئیس هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای 
خراسان جنوبی نیز  با بیان اینکه  ٢3 سال 

افزاید:  اولین جشن گلریزان می گذرد می  از 
جامعه هدف جشن نیز دانش آموزان نیازمند 

و کودکان بی سرپرست است. 
چند  کند:  می  خرسندی  ابراز  قمری  مهدی 
بی نظیر  استقبال  خاطر  به  که  است  سالی 

این  حضور  پاسخگوی  زورخانه  محیط  مردم 
نبوده و در مکانی دیگر جشن  جمعیت زیاد 
عنوان  به  جشن  این  و   می کنیم  برگزار  را 
به طور  و  پایه گذاری شده  یک سنت حسنه 
شایسته در بیرجند ادامه دارد. وی از آمادگی 
این  تبلیغ  برای  بیرجندی  مشتاق  جوانان 
خاطر  و  داد  خبر  مجازی  فضای  در  جشن 
به  گلریزان  رسانی  اطالع  از  پس  کرد:  نشان 
مجازی  فضای  در  جشنواره  پوستر  سرعت 
به  مردم  عالقه  نشانگر  این  و  شد  پخش 

کارهای خیریه است.  

کمک یک میلیارد ریالی خیران
در جشن سال گذشته 

قمری با اشاره به اینکه  خیران، سال گذشته در 

جشن گلریزان 100 میلیون تومان به کودکان 
در  افزاید:  می  کردند  کمک  استان  نیازمند 
گلریزان امسال در حدود  1٢8 میلیون تومان 

وجه نقد جمع آوری شد.
جشن؛  این  برگزاری  از  هدف  گوید:  می  او   

نوروزی  لباس  خرید  برای  آوری کمک  جمع 
و  سرپرست  بی  نیازمند،  آموزان  دانش  برای 
بد سرپرست است که امیدواریم در اسرع وقت 
آموزان  دانش  به  و  اقدام  لباس  خرید  برای 
بیشترین میزان کمک های  هدیه شود. وی 
جمع آوری شده در جشن گلریزان را مردمی 
دانست و خاطر نشان می کند: جشن گلریزان 
با همکاری هیئت ابوالفضلی مصلی، زورخانه 
شده  برگزار  غدیر  مردمی  ستاد  و  عرب  امیر 
است. قمری با بیان اینکه در این جشن ۴0 
برخوردار  بهتری  مالی  وضع  از  که   مدرسه 
هستند برای کمک به دانش آموزان نیازمند 
این  امید است  افزاید:  اند، می  داشته  حضور 
کار گامی موثر برای رفع محرومیت ها باشد.

بیست و چهارمین جشن گلریزان 
برای کمک به نیازمندان در استان 

جشن گلریزان امسال هم نشان داد که مردم 
چقدر قلبشان برای کودکان کمک به همنوع 
جامعه دل  داد که معضالت  نشان  تپد.  می 
آورد.  می  درد  به  را  نوعدوستی  انسان  هر 
نیت  مهم  نبود،  مهم  چندان  زیادش  و  کم 
از قلب تک تک شان  پاک و خالصی بود که 
داشت  توان  در  هرچه  کس  هر  می گذشت. 
جامعه  در  گذاشت.  پیش  سخاوتمندانه 
دارد. هر کسی می  بسیاری وجود  معضالت 
تواند به گوشه ای از این مشکالت رسیدگی 
و  حس  این  از  آموزان  دانش  امیدواریم  کند 
و  بگیرند  الگو  پهلوانی  و  جوانمردی  روحیه 
ببندند.  کار  به  را  آن  خود  زندگی  سبک  در 
چهارمین  و  بیست  جشن  این  است  گفتنی 
در  نیازمندان  به  کمک  برای  گلریزان  جشن 

خراسان جنوبی است.

آفرین و مرحبا بر مردم همیشه در صحنه که در 
جشن گلریزان گل کاشتند انسان لذت می برد وقتی 
این همه حس نوع دوستی را در جامعه می بیند از 
برگزار کنندگان این مراسم نیز خیلی خیلی ممنونم 

که باعث این امر خیر می شوند 
91٥ ... 990 
سرنوشت طرح فرزان به کجا رسید ما مردم و اهالی 
منطقه چه گناهی کرده ایم که باید چوب سیاست 
هایی را بخوریم که در آن هیچ نقشی نداریم . ما با 
بقیه شهروندان چه تفاوتی داریم که از هیچ امکاناتی 
برخوردار نیستیم . نماینده محترم ولی فقیه در استان 

که سری بزنند و از نزدیک تدبیر کنند .
91٢ ... ٥۴٥
رو  مردم  دل  درد  همیشه  که  متشکرم  آوا  سالم 
به گوش مسولین میرسونی اخه من  چطوری با 
و  برای زن  قیمت ها  این  با  تومانی  حقوق 800 
بچه ام خرید کنم و شب عیدی از خجالتشون در 
بیام مغازه دارن انصاف داشته باشن. مقاله نبض 

بازار کند میزند حرف دل ما بود
ارسالی به تلگرام آوا
بقول حضرت حافظ : چون ندیدند حقیقت ره  افسانه 
زدند 0 چند روز قبل که در استان بارندگی خوبی 
شده بود در جایی نشسته بودم که چند نفر بحث 
سیاسی می کردند یکی می گفت علت بارندگی این 
است که تحریم هوایی برداشته شده !! پرسیدم یعنی 
چه ؟ طرف می گفت تا حاال  امریکا نمی گذاشته 
ابرها در ایران ببارند ؟ این مساله بنظرم قابل تامل 
است 0 باالخره از جایی این تحلیل خنده دار وارد 
ذهن این بنده خدا شده تا کی قرار است ناتوانی ما 
با این داستانهای محیر العقول  و ببرکاغذی ساختن 
از امریکا توجیه شود  ؟ اگر بارندگی در هر کشوری 
دست امریکا بود ایران , سوریه , عراق , لبنان و ... 
از تشنگی تلف شده بودند 0 پس هرچه زودتر برویم 

زیر چتر معاون خدا یعنی امریکا!!
91٥ ... 639
سالم. متاسفانه شهرداری پیام های مردم رو یکی 
هنوز  ۴ماه  گذشت  از  بعد  میده.  جواب  درمیون 
مشکل صادر نشدن پروانه ساخت در بافت فرسوده 

حل نشده. آوای عزیز لطفا پیگیری کن!!! 
91٥ ... 770
اگر  کن  یاداوری  مسئولین  به  عزیز  اوای  سالم 
بودجه ای از شهرستانها اضافه امده کمی هم به 
فکر  حاال  تا  ایا  بپردازند  وبیرجند  مرکزی  بخش 
را  پیشرفت  کمترین  شدن  استان  از  بعد  کردید 

شهرستان بیرجند داشته است.
91٥ ... 936
نخبه  فرزندان  که  است  تاسف  باعث  سالم: 
اموزش  ازطرف  تشویقی  نوع  هیچ  فرهنگیان 
نیروهای مسلح  فرزندان  اما  نمی شوند  وپرورش 
تحویل  ازخانواده  هم  باالتر  حتی  رتبه  600و  با 
می گیرند و هم پاداش یک میلیونی می دهند.مثال  
اما در  آموزش وپرورش یک نهاد فرهنگی است 
رفتار دست اندرکاران آن خبری از احترام به دانش 

و علم  وشخصیت پرسنل نیست!
91٢٥ ... ٥0
سالم ازراهنمایی ورانندگی خواهشمنداست فکری 
ازچراغ  که  سرعت  رانی  اتومبیل  پیست  حال  به 
قرمز بلوارصیاد شیرازی آغاز و به میدان قدس ختم 

میشود علی الخصوص درابتدای شب بردارد.
937 ... 690
چرا  است  العیوب  ستار  خداوند  صفات  از  یکی 
متاسفانه  نباشیم  این صفت  دارای  او  مخلوق  ما 
غافلیم که روزی درمحضر عدل الهی باید هر کدام 
آب  باشیم.لذا  ورفتارسؤمان  اعمال  ازماپاسخگوی 

بآسیاب دشمن نریزیم.
91٥ ... 011
در  سلیقه  اعمال  این  با  تاکسیرانی  اتحادیه  چرا 
دلیل  کند  نمی  برخورد  تاکسی  کرایه  دریافت 
اینقدر تفاوت در کرایه دریافتی چیست؟ من مسیر 
 درمانگاه شهدا تا فرمانداری که هر روز با کرایه ٥00
 تومن می رفتم دیروز راننده ای همان مسیر را 1٥00
گرفت و دلیلش را سمند بودن ماشین عنوان کرد

91٥ ... 11۴

کمک ۱۲۸ میلیون تومانی  شهروندان و خیران نیک اندیش بیرجندی در جشن گلریزان
گلریزان هدیه  دادن شادی زندگی به کودکان نیازمند  / هر کس هرچه در توان داشت سخاوتمندانه پیش گذاشت
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تضمینی

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 950093 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف آقای ابراهیم الهی فرزند محمد محکوم است به 
پرداخت مبلغ 170.000.000 ریال بابت اصل خواسته )وام( و مبلغ 25.150.685 ریال بابت سود دوران مشارکت و مبلغ 48.849.315 

ریال وجه التزام قراردادی تا مورخ 1395/01/29 و مبلغ 7.555.000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 7.056.000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له تعاونی اعتبار ثامن و پرداخت مبلغ 12.200.000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت 
و با عنایت به اینکه شخص ثالث به نام آقای محمد جبدرانی جهت تادیه بدهی محکوم علیه فوق الذکر اقدام به معرفی 5000 سهم مشاع از 4963845 
سهم عرصه و اعیان پالک ثبتی 2638 فرعی از 172 اصلی از اراضی روستای سیوجان خوسف )که حسب نظر کارشناس منتخب دادگستری زمین 
مورد نظر بدون اشجار می باشد و در حوزه آبگیر چاه موتور محمدی قرار دارد. بافت زمین شنی رسی با کیفیت نسبتاً مناسب کشاورزی آبی می باشد( و 
سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیهما 
قصد دارد در تاریخ 1395/12/24 از ساعت 9 الی 09/30 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی 
محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی مبلغ نهصد میلیون )900.000.000( ریال به فروش برساند. طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته 
قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضوراً شرکت نمایند. مال مورد مزایده به کسی فروخته خواهد 
شد که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید و خریدار می بایستی مبلغ 10 درصد پیشنهادی خود را نقداً پرداخت و مابقی را ظرف مدت یک ماه به حساب 
سپرده دادگستری خوسف واریز نماید و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم، تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم 
تایید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ 10 درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به 
حساب سپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف نماید مبلغ 10 درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را 
نخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. هزینه های نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود.
مهدی چاپاری بورنگ- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

صدها فرشته بوسه بر آن دست می زنند   کز کار خلق یک گره بسته وا کند
اینک که با استعانت از پروردگار متعال و عنایت پیامبر اعظم )ص( و مدد امامان معصوم )ع(

 توفیق یافتیم بیست و چهارمین گلریزان را در سال 95 برگزار نماییم، خدای را شاکریم و بر خود 
فرض و الزم می دانیم از حضور پرشور مردم فهیم و نوع دوست و کلیه مدیران محترم استانی، 
ادارات، بانک ها، سازمان های دولتی و خصوصی و همکاران عزیزشان ، اصحاب رسانه و روحانیت 

معظم که در برپایی مراسم گلریزان ما را مورد لطف قرار دادند کمال سپاسگزاری را نماییم
 و از خداوند متعال توفیق روز افزون همه خیرین و حامیان و خادمان را مسئلت داریم.

زورخانه امیر عرب - موسسه فرهنگی و مذهبی هیئت ابوالفضلی 
ستاد مردمی غدیر
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اولین دوچرخه هوایی جهان به پرواز درآمد

 
ایرنا- اولین دوچرخه هوایی تک سرنشین جهان در انبار شرکت سازنده این دوچرخه به پرواز درآمد. این وسیله پرنده تک سرنشین که تمامی کنترل آن با سرنشین خواهد بود، 
“عقربScorpion-3( ”-3( نام دارد و در واقع تلفیقی از یک موتورسیکلت استاندارد با فناوری پهپاد کوادکوپتر است که به سرنشین آن اجازه می دهد در آسمان به گونه ای مانور 
دهد که گویی دوچرخه سواری می کند. مکانیزمی در این دوچرخه هوایی تعبیه شده است که برای جلوگیری از وقوع حوادث، حداکثر سرعت و ارتفاع پرواز را محدود می کند.

یادداشت

هنر ، مظلوم زمانه؛
چرا مظلوم !

* سّید محّمد  علی حافظی

چون در عرصه 
عمومی: 

درستی  به   .1
نشده.   شناخته 

و  حّد   .2
حدودش مشخص 

نیست.
نماید. 3. مسیرش شفاف نمی 

4. صاحب ندارد.  
5. دوست و دشمنش تعریف نشده است 

لذا هر غیر هنرمندی در موردش سخن می گوید 
و برایش گریبان چاک می دهد !!

از  تر  پیشگام  خویش  تاریخ  طول  در  هنر 
برای  ابزاری  بصورت   . بوده  اندیشه  و  فلسفه 
 . کرده  عمل  انسانی  شده  مسخ  هویت  ابراز 
آگاهیش داده و ناجی بشر شده از اسارت های 
کرده  غربت  احساس  آدمی  که  آنجا  روزمره. 
آشتی  خویش  انسانی  ذات  با  را  انسان   ، هنر 
شده  آشتی  فصل،  نه  شده  وصل  وسیله  داده. 

نه قهر و زیبایی شده نه زشتی ...
ورطه  در  انسان  سقوط  مانع  هنر  واقع  به 
قدرت  تجلّی   ، مهمتر  آن  از  شود  می  پوچی 
طبیعت  و  طبیعی  مسیر  در  است  آفرینندگی 
خلیفه  را  انسان  که  خالقیتی  همان   ، خویش 
خدا روی زمین می کند. خالق نیست می شود 
 ، سنگ   ، خاک  به  فرد  که  زمانی  هست.  به 
احساس می  و  دهد  ... هویت می  ، چوب  گچ 
و  دارد  ارزش  که  اوست  خداگونگی   ، بخشد 

هنرمندش می  کند.
زندان  از  دارد  تالش  که  انسانی  برای  هنر 
های دائمی خویش رهایی یابد راه نجات است 

و چه بسیارند از این دست ....
آنکه هنر دستمایه تسویه حساب های  برای 
جامعه  است  شایسته   ، نگردد  سیاست  اهل 
 ، هنرمندان  کانون  و  استان  هنری  مستقل 
ارائه  استانی های گرامی  برای هم  تعریفی  باز 
بیشتر  آشنایی  هنر  ارزشمند  ذات  با  تا  نمایند 
امروزی  مضطرب  جامعه  که  است  هنر  شود.  
گریز   ، عشق  به  را  نفرت  دهد.  می  آرامش  را 
را  اختالف  و  نجوا  به  را  فریاد   ، جذبه  به  را 
نمی  اغفال  هنر  کند.  می  تبدیل  اجتماع  به 
زندگی  دهد.  می  آگاهی  هنر  بلکه  کند. 
و  نرم  را  امروزی  تنش  پر  و  سخت   ، خشک 
از واقعیت، حقیقت  لذت بخش می کند. باالتر 
است  بسیار  هنر  های  قابلیت  نمایاند.  می  را 
گرفته  کار  به  واقعی  هنرمندان  توسط  اگر  و 
نتایج ارزشمند اجتماعی به همراه خواهد  شود، 
هنر  لباس  هنران  بی  ندهیم  اجازه  داشت. 

دوست بپوشند و در انحراف هنر بکوشند.
باور دارم بهترین هنر، درک بی هنران است 
ذات  تلطیف   ، واقعی  هنر  به  آنان  هدایت  و 
صراط  آماده  بسیار  که  دردمند  جامعه  انسانی 
خراسان  استان  در  بخصوص  است  مستقیم 
آموزش  و  فرهنگ  دیار  باز،  دیار  از  که  جنوبی 
در  و  کنیم  باور  را  خود  های  مسئولیت  بوده. 

بکوشیم.  متعّهد  هنر  گسترش 
از  را  و سره  کند  نمی  اشتباه  جامعه 

شناسد. می  باز  نا سره 
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خریدهای اینترنتی عید را 

آگاهانه انجام دهید

پلیس فتا- رئیس پلیس فتای پایتخت با توجه به 
در پیش بودن سال جدید  از شهروندان خواست تا 

مراقب خریدهای عید و آخر سال باشند.  
سرهنگ کاکوان گفت: در سایت های اینترنتی و 
شبکه های اجتماعی تبلیغاتی غیر واقعه ای وجود دارد 
و معلوم نیست فروشنده کیست و در کجا قرار دارد 
برخی از مجرمین سایبری با ارائه کاالهای ارزان 
قیمت و طرح های وسوسه انگیز )تورهای مسافرتی 
و ...( به قصد تطمیع شهروندان اقدام به کالهبرداری 
تا  می خواهند  خریدار  از  آنها  می نمایند،  اینترنتی 
بخشی یا نیمی از پول را واریز نموده و الباقی آنرا  
پرداخت پول  با  بپردازند ولی  از تحویل کاال  پس 

دیگر پاسخ گو نبوده و خبری از کاال نیست.
که  و شهروندانی  کاربران  به  تهران  فتا  رئیس 
متذکر  دارند  را  اینترنتی  صورت  به  خرید  قصد 
گردید: خرید آنالین کم هزینه، راحت و کاربردی 
است. قبل از خرید داشتن یک سیستم بروز رسانی 
بدافزارها  و  ویروس ها  با  مقابله  راه  بهترین  شده 
است . در انتخاب فروشگاه اینترنتی با دقت و تأمل 
الزم رفتار نمایید کاالیی که قصد خرید آن را داریم 
ویژگی های آنرا بشناسیم ، اگر از محصولی راضی 
نیستید آیامی توانید آن را عودت نمایید و پول خود را 
دریافت کنید، در حفاظت از اطالعات حساب های 
خود حساس باشید و سعی کنید اطالعات بانکی 
ننمایید  ارسال  الکترونیک  نامه  بستر  در  را  خود 
مگر این که از صحت آدرس وی مطمئن شوید.

خبر ها از گوشه و کنار

نسرین کاری- دانیال موقری در 24 آبان سال 74 در 
شهر بیرجند متولد شد و اکنون در رشته کارشناسی رشته 
معماری مشغول به تحصیل است. وی در معرفی خودش 
می گوید: 8 سال است که کار تئاتر می کنم و 2 سال است 

که مربی تئاتر کودکان در بیرجند هستم.

من را به عنوان پدر بزرگ 
مهد کودک می شناسند 

پدربزرگ مهد کودک ها  به عنوان  را  او  موقری که 
می شناسند، در ادامه سخنانش می گوید: 5 سال است 
که به صورت خصوصی در مهد کودک ها تمرین تئاتر 
هستم.  کودکان  برای  آزاد  مجری  هم  سال   4 و  دارم 
وی می گوید با اجرای برنامه های مخصوص کودکان 
با کلیپ و حتی برنامه های مجازی دنیای شاد  همراه 
برای بچه ها می آفرینم. موقری با بیان اینکه تا بحال 
مجری کودک در بیرجند نداشته ایم می افزاید: مجری 
بسیار  و  باشد  داشته  کودکانه  دید  صرفا  باید  کودک 
کند.  برقرار  موثر  ارتباط  آنها  با  بتواند  تا  باشد  توانمند 

وی با اشاره به اینکه اکثرا شخصیت پدر بزرگ و عمو 
پدر  دنیای  افزاید:  می  آوریم  می  صحنه  به  را  نوروز 

بزرگ پر حاشیه است و من به آن عالقمندم. 

پدر بزرگ لبخند را 
بر روی چهره کودکان می آورد

کند:  می  نشان  خاطر  همشهری  هنرمند  جوان  این 
کودکان  چهره  روی  بر  را  لبخند  بزرگ  پدر  شخصیت 
آنان من احساس می کنم مزد  لبخند  با هر  آورد و  می 
کارم را دریافت کرده ام. دنیای کودک را دوست دارم شنبه 
تا چهارشنبه با برنامه هایی که در مهد کودک انجام می 
دهم و با جیغ و هورای کودکان انرژی می گیرم. موقری 
با اشاره به اینکه پدر بزرگ شدن و بودن ایده خودم بود 
می افزاید: شب یلدا با همکاری موسسه فرهنگی رباب یلدا 

را به مهد کودکان بردیم و آداب و رسوم سنتی استان و 
شهرمان همراه با شعر و دف و گویش بیرجندی اجرا شد. 

کودکان را با فرهنگ اصیل ایرانی 
و بیرجندی آشنا کنیم

به گفته وی چقدر خوب است که بچه های بیرجندی 
با آداب و رسوم خودشان آشنا شوند و بتوانند با فرهنگ 
موقری  بیایند.  کنار  جنوبی  خراسان  و  ایرانی  اصیل 
می گوید تا کنون چندین اجرا در شبکه خاوران داشته ام 
و امیدوارم بشود شخصیت پدر بزرگ را یک برند برای 
شهر کرد و حتی برای عید حاضرم به صورت رایگان در 
خیابان مدرس برنامه اجرا کنم تا بیشتر مردم و کودکان 
با پدربزرگ آشنا شوند. او می گوید: زمانی که از بچه ها  
می خواهم یک نقاشی از پدر بزرگ بکشند ولو آن نقاشی 

یک خط باشد حس خوب و انرژی مضاعف می گیرم. 

کودکان استثنائی حس پاک بودن را
به آدم منتقل می کنند

معتقد است باید در استان طنز کودکانه کار کنیم این کار 
مخصوصا با بچه های استثنایی خیلی خوب است چون حس 
پاک بودن آنها به آدم منتقل می شود. وی با بیان اینکه تنها 
نهادی که از هنرش حمایت کرده موسسه فرهنگی رباب 
بوده است ادامه می دهد: امیدوارم بشود پدر بزرگ را به 
صدا و سیما و حتی رادیو برد  و با گویش بیرجندی و قصه 
خوانی هم کودکان و هم بزرگساالن از آن استفاده کنند. به 
گفته موقری کودکان از کارتون ها و این شخصیت ها خیلی 
تاثیر می گیرند و چه خوب است که آداب چهارشنبه سوری 
را به آنها بشناسانیم تا از خطرات ناشی از آن کم شود. وی 
با تشکر از سجادی نژاد مدیر آموزش و پرورش بیرجند 
می گوید: ایشان در نمایشگاه کودکانه بسیار زحمت کشیدند 

و تنها ارگانی بوده است که من را حمایت کرده است.

پدر بزرگ در نوروز نقش آفرینی کند

به  بزرگ  پدر  عید  زمان  در  کند  می  عنوان  موقری 
همراه عمو فیروز می تواند در مهد کودک ها و مدارس 
برنامه اجرا کند و از دکتر مدیح درخواست می کند این 
امکان فراهم شود تا در میدان ابوذر و خیابانهای اصلی 
فرهنگ  نشانگر  که  کند  آفرینی  نقش  پدربزرگ  شهر 
جا  گوید:  می  پایان  در  وی  باشیم.  بیرجندی  و  ایرانی 
بسیاري  هاي  عرصه  در  که  کنم  تشکر  مردي  از  دارد 
فعالیت مي کند ولي براي من در عرصه تئاتر  استادي 
زاده  آقای عباس  استادم  است  بوده  نظیر  بي  و  نمونه 

مردي که هرگز اسمش از قلبم پاک نخواهد شد.

گفتگوی اختصاصی با هنرمند جوان استان دانیال موقری 

ترویج فرهنگ اصیل ایرانی با نقش آفرینی پدربزرگ در نوروز
Ava.news12@gmail.com .عکس از : کاری

کاریکاتور قلعه فورگ.  عکس از: صالحی مقدمنجمه سادات زرین قلم قاب عکس دشمنان کبد :

داده نما 

جویدن آدامس و پاستیل، خوردن تخمه، سس مایونز، خوردن یخ، ادویه جات، خوردن غذای 
چرب، فست فود و نوشابه، خوردن بادمجان و میوه های سبز و نارس مثل گوجه فرنگی نارس.

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم

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

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

با مدیریت : مسعود علیزاده           09153410668

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند 
بهشتی ها چهار نشانه دارند: روی گشاده، زبان نرم، دل مهربان و دست دهنده

امام صادق )ع(
بیایید در آستانه سال جدید و بهار طبیعت شادی هایمان را با نیازمندان واقعی تقسیم کنیم 

و دست های خالی آنان را با اهدای بارقه های محبت و شکوفه های مهربانی لبریز کنیم.
مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند ضمن تشکر و سپاس از همکاری هموطنان نوع دوست 
همانند سال های گذشته در انتظار کمک های نقدی و غیر نقدی شما خیرین ارجمند می باشد.

تعداد خانواده های تحت حمایت مرکز: 500 خانواده نیازمند شهری - 1390 خانواده نیازمند 
روستایی و 163 یتیم نیازمند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی : 
0109831823009

شماره کارت مجازی: 6037991899549160
آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی8( 

داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(
تلفن: 09151631855 - 32313472-056 طاهری

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

به ازای خرید هر باطری
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

09013772626 ان
یگ

ل را
نز

ب م
در

ل 
وی

انصاف پیشه کار ماستتح
اعتماد شما اعتبار ماست 

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     ۳۲۳۷۱۳۵۴ - ۳۲۳۷۱۳۵۵

قالیشویــی ملکــه

پاک و صاف مثل روز اول - بدون هر گونه چروک
ارزانتر و بهتر از همه جا   

  88 73 43 32 -99 73 43 32 -  09155616256     خسرکی

قالیشویی و مبل شویی بهارستان 
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آیه روز  

و اموال يتيمان را به آنان ]باز[دهيد و ]مال پاك[ و ]مرغوب آنان [ را با ]مال[ ناپاك ]خود[ عوض نكنيد و 
اموال آنان را همراه با اموال خود مخوريد كه اين گناهى بزرگ است. سوره نسا/ آيه 2

حدیث روز  

بدانيد آنان كه در زمان غيبت حجت خدا در دين خود ثابت مانده و به خاطر طول مدت غيبت منكرش 
نشوند، روز قيامت با من هم درجه خواهند بود.امام على )ع(

خالى از ذكر تو عضوی چه حكايت باشد
سر مويى به غلط در همه اندامم نيست

گو همه شهر به جنگم به درآيند و خالف
من كه در خلوت خاصم خبر از عامم نيست

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

از شر بهانه های سالمت خالص شوید 

يكى از راه های ماندن در مسير درست آن است 
كه بفهميد چه چيزی در گذشته، شما را عقب نگه 
داشته است. اگر بتوانيد رفتارهايى كه مانع تبديل 
را شناسايى  تر مى شوند  فرد سالم  به يک  شما 
كنيد، مى توانيد استراتژی بهتری در پيش بگيريد. 
از  تا ديروقت كار مى كنيد، فرصت  هنگامى كه 
دست مى رود و باشگاه نرفتن راحت تر مى شود. 
هنگامى كه شروع به صرفنظر كردن از تمرينات 
كار  اين  انجام  كه  خودتان  كردن  متقاعد  كنيد، 
ايرادی ندارد، آسان تر خواهد شد. به ياد بياوريد 
كه داشتن يک تمرين عالى و انعطاف پذير، چه 
توانيد  مى  كه  كنيد  مى  احساس  دارد؟  احساسى 
دنيا را فتح كنيد. آن احساس سر خوشى را به ياد 
بياوريد و دوباره به دستش آوريد. باشگاهى نزديک 
به محل زندگى تان را امتحان كنيد يا يک دی وی 
دی تمرين خانگى كه به شما انگيزه مى دهد، پيدا 
كنيد. شايد تمرين كردن در صبح يا تقسيم تمرين 

تان در طول روز، جواب شما باشد. 
ببينيد چه چيزی برای شما مناسب تر است و اجازه 
دهيد بهانه ها در همان گذشته باقى بمانند. شما 
فورا متناسب خواهيد شد.قبول آنكه شما به يک 
موفقيت  نوعى  داريد،  نياز  تر  سالم  زندگى  سبک 
است. در گذشته از مسير اصلى تان خارج شده ايد، 
چه كسى نشده؟ اگر چيزی برای شما موثر واقع 
نشد، شما ياد گرفتيد كه آن مسير درست نيست. اگر 
به دنبال افزايش استقامت هوازی تان بوديد وعالقه 
تان به تردميل فقط سه هفته طول كشيد، آن را 

فراموش كنيد و در فضای باز ورزش كنيد. 

چند توصیۀ بسیار زیبا از
 “پیکاسو” برای آرامسازی

اول: تمام عددهای غيرضروری را از زندگيت بيرون 
بريز! اين عددها شامل: سن، قد، وزن و سايز هستند.

دوم: با دوستان شاد و سرحال معاشرت كن.
سوم: به آموختن ادامه بده و مشغول يادگيری باش

چهارم: تا مى توانى بخند.
پنجم: وقتى اشک هايت سرازير مى شوند بپذير! 

تحمل كن! و به پيشروی ادامه بده
ششم: رنگ های مشكى و خاكستری و تيره را از 

زندگيت پاك كن
هفتم: احساساتت را بيان كن، تا هيچ وقت زيباييهايى 

را كه احاطه ات كرده اند را از دست ندهى.
هشتم: شادی هايت را به اطرافت پراكنده كن.

نهم: با حّد و حصرهايى كه گذشته به تو تحميل 
كرده مبارزه كن.

ات  سالمتى  كه  ات  سرمايه  بهترين  از  دهم: 
است؛ بهره ببر.

يازدهم: از جاده خارج شو و از شهر و كشورهای 
غريب ديدن كن.

موعد تحويل يا انجام كاری فرا رسيده است 
خودتان  در  توانى  اصال  شما  حال  اين  با 
نمى بينيد تا آنچه بايد را انجام بدهيد. به همين 
دليل ساده خودتان را با كارهای جزيى و بى 
اهميت سرگرم مى كنيد مثال ايميل ها را وارسى 
و  مى شويد  دوستى  گروه های  وارد  مى كنيد، 
سرگرم گفتگو مى شويد و يا كتاب مى خوانيد و 
بازی آنالين مى كنيد. شما مى دانيد كه زمان در 
حال از دست رفتن است و بايد كار كنيد ولى آن 

انگيزه الزم را برای شروع كار نداريد. 
پديده به فردا سپردن كارهايى كه بايد امروز و 
همين حاال انجام شوند پديده رايج و آشنايى 
است. اين مشكل خيلى از افراد است و بسياری 
از ما تا لحظه آخر حاضر نيستيم كاری را كه به 
ما سپرده اند انجام بدهيم. هيچ انگيزه و جذابيتى 
برای برنامه ريزی وجود ندارد و در نهايت وقتى 
كه خيلى دير شده است دچار استرس شديد و 
نگرانى مى شويم. متاسفانه اين چرخه ای است 
به  كه ما آدم ها در آن گير مى كنيم و اغلب 
بعدی  برنامه ريزی های  برای  كه  وعده هايى 
عادت  مى كنيم؛  بى وفايى  مى دهيم  خود  به 

بدی كه باعث مى شود خيلى از موفقيت ها را 
به دست نياوريم. با اين حال نبايد اجازه بدهيم 
كه اميد به فردا لحظه حال را خراب كند. اگر 
مى خواهيد اين عادت اشتباه را ترك كنيد اين 

راهكارها حتما به كارتان مى ايد: 
کارها را تقسیم کنید

يكى از چيزهايى كه باعث مى شود شروع كارها 
برايتان دشوار باشد و بخواهيد انجام آن را به 
تعويق بيندازيد اين است كه كار يا وظيفه را 
چيز  همه  يعنى  مى بينيد.  خود  توان  از  فراتر 
فراتر از توان شما به نظر مى  آيد. برای غلبه 
بر اين فشار و ترس و برای ايجاد انگيزه بيشتر 
بهتر است كارها را دسته بندی و تقسيم كنيد و 
سپس روی هر بخش از آن تمركز كنيد. آنقدر 
كارها را جز به جز انجام بدهيد تا ديگر احساس 

نكنيد انجام آن برايتان دشوار است. 
شايد الزم باشد برای خواندن يک كتاب مجبور 
بسيار  وعده های  به  را  زمان  روز  هر  شويد 
يا  فقط يک صفحه  و  كنيد  تقسيم  كوچكى 
پاراگراف را بخوانيد. اگرچه اين در ابتدا عجيب 
به نظر مى رسد اما فكر كردن به يک صفحه 

صد  به  كردن  فكر  از  راحت تر  بسيار  كتاب 
صفحه يک كتاب است. با اين روش باالخره 
شما توان مواجهه با وظيفه ای كه به عهده شما 

گذاشته اند را پيدا مى كنيد.  
محیط را تغییر بدهید

محيط های متفاوت تاثيرات متفاوتى در ميزان 
توليد و بازدهى شما دارند. به ميز كارتان يا 
اتاقى كه در آن هستيد نگاه كنيد و چيزهايى 
را تغيير بدهيد و فضايى فراهم كنيد كه در 
آن برای كار كردن احساس خوشايندی داريد. 
عالوه بر اين سعى كنيد محيط كارتان را از 
كنيد.  دور  تفريح  و  خواب  و  استراحت  جای 
جايى كه مى توانيد در آن بخوابيد و يا سرگرم 
كارهای ديگر باشيد فضای مناسبى برای كار 
كردن نيست. محل كارتان را به فضايى الهام 
بخش تبديل كنيد تا انگيزه كافى و الزم را 

برای كار كردن پيدا كنيد.  
چیزهایی که باعث حواس پرتی

هستند را دور کنید
تقريبا انجام هر كاری بهتر از كاركردن و انجام 
تعهدات است. با اين حال شما مسئول انجام 

تعهداتتان هستيد. يكى از چيزهايى كه باعث 
مى شود كارها را به عقب بيندازيد اين است كه 
دائما حواستان با چيزهای ديگر پرت مى شود. 

بعضى ها برای رهايى از اين مشكالت سعى 
نگه  دور  اپليكيشن ها  از  را  خود  مى كنند 
است  اثرگذار  مدتى  برای  روش  اين  دارند. 
اما روش موثر و ماندگاری نيست. به جای 
حذف كامل آن سعى كنيد روش های موثرتر 

ديگری را پيدا كنيد. 
معاشرت با آدم های الهام بخش

مطمئن باشيد اگر ده دقيقه با بيل گيتس معاشرت 
كنيد برای كاركردن انگيزه پيدا مى كنيد. آدم های 
دارند.  زيادی  تاثير  رفتارتان  روی  شما  اطراف 
اگرچه شما بيل گيتس را در ميان دوستانتان 
كنيد  گفتگو  او  با  روز  نمى توانيد هر  و  نداريد 
اما اين بايد روش شما در انتخاب دوستان تان 
باشد. با افرادی معاشرت كنيد كه به شما انگيزه 
و روحيه تالش كردن مى دهند نه كسانى كه در 

طول روز هيچ بازدهى مفيدی ندارند.
یک شریک با انگیزه پیدا کنید

ايجاد شور  و  انگيزه  تقويت  راه های  از  يكى 

و هيجان برای كار اين است كه كارها را در 
خودش  كه  بدهيد  انجام  فردی  با  همراهى 
روحيه مشاركت و همراهى و بهبود كارها را 
دارد. اگر بتوانيد كارها را در همراهى با چنين 
هم  كنار  در  بخواهيد  و  بدهيد  انجام  فردی 
بدون شک  كنيد  تعريف  را  مشترك  اهداف 
بيشتری  انگيزه  و  عالقه  كردن  كار  برای 
خواهيد داشت. شايد شما به اين دليل كارها را 
به عقب مى اندازيد كه تنها كار كردن برايتان 
دشوار است. اگر چنين است و شرايط كار به 
شما اجازه مى دهد به فكر يافتن يک همراه يا 

شريک باشيد. 
اهدافتان را بازنگری کنید

عقب  به  را  كارها  دليل  اين  به  فقط  گاهى 
و  اهداف  از  مى كنيد  احساس  كه  مى اندازيد 
خواسته هايتان دور شده ايد يا كاری كه انجام 
هيچ  بدون  و  خسته كننده  تكراری،  مى دهيد 
اين  در  است.  آينده  سوی  به  اندازی  چشم 
صورت طبيعى است كه دلتان نخواهد كار كنيد 
و آن را تا لحظه آخر معطل باقى بگذاريد و به 

اميد فردايى باشيد كه شكل امروز نباشد.

عارفانه روز

به ياد داشته باشيد كه وقتى برای آرزويى 
خوب تالش مى كنيد، خداوند شما 
را هدايت مى كند و شما را برای آن 

تالش ارزنده برمى انگيزد.

پايدارترين درختان با يک تبر عادي در ضربه ي 
صدم، سرانجام، بريده مي شوند، ولي اين، سبب 
نمي شود كه بگوييم نود و نه ضربه ي ديگر، 

هيچ نقشي در كاميابي نداشته است.

مهم نيست نردبان چقدر ارتفاع دارد. هر چيزي 
آغاز و پاياني دارد. انسان بايد پله  پله نردبان 

پيشرفت را طي كند و به همان سان بتواند به 
آساني، از آن پايين بيايد. پرمودا باترا

اراده يک احساس نيست بلكه شامل احساسهای 
متعدد است و نمى توان آن را از انديشه جدا كرد. در 
عين حال اراده يک شور است و كسى كه اراده مى 
كند به اشتباه اراده را با عمل يكى در نظر مى گيرد .
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نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

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

تجربه کنید.   09158668002

طراحی و اجرای پروژه های کناف )مشبک ، سقف ، دیوار، 
دکوراتیو( 

با جدیدترین طرح های اسپرت و کالسیک
09155622643 - زینلی     لینک کانال تلگرام: knaufbirبه همراه رنگ آمیزی و نورپردازی 

فروش استثنایی آپارتمان در حال 
ساخت ، در مرحله اجراي اسکلت، 90 
متر مفید ، دو خواب ، تراس ، انباري ، 

پارکینگ ، واقع در غفاری با پرداخت
 30 میلیون تومان  

09155612431 - 09155614208

فروش باغی دارای درختان عناب ، انار 
و انگور در روستای  معصوم آباد خوسف 
به متراژ 3400 متر دارای 4 ساعت آب 

با محصول ساالنه 50 میلیون تومان
 فی: 350.000.000 تومان

09358247571

فروش باغی دارای درختان عناب
 و انار در روستای معصوم آباد 

خوسف با متراژ 1300متر دارای 
یک ساعت آب همراه با خانه 
 فی: 100.000.000 تومان

09358247571

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
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دو خودرو پراید 76 و دوو 93 
 با زمین مزروعی معاوضه می شود. 

 09155625297     

به چند نیروی خانم جهت همکاری 
در سالن زیبایی نیازمندیم.

 05632450229
09397690128

برای کار در مرکز توانبخشی به یک 
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی 
)خانم( و 2 نفر کارشناس پرستاری 

)خانم(  نیازمندیم.
ساعت تماس: 9 الی 12و 17الی 19
 32224821-09151607915

به تعدادی اتوکد کار )آقا( نیازمندیم.
09157713788

برگ سبز ماشین اینجانب مهدی روحی فرزند 
محمد به شماره پالک 52 ایران 915 ب 68 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

فروش نهال عناب ، زرشک ، انار      
09011251205

اجاره قالب فلزی جک و کلیه تجهیزات 
بتونی ، ساختمانی و دیزل ژنراتور  

09153613243 - شریفی

کار خوب اتفاقی نیست

خشکشویی صدف
شستشوی انواع پرده، پتو، روفرشی، شستشوی انواع مبل، خوشخواب، صندلی 

اداری، خودرو در محل / باز و بست پرده رایگان/ همراه با پیک رایگان
خیابان آوینی، نبش صدف 6   09155632009- 32340188 مدیریت: فدائی

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  

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
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رقابت های سه گانه قهرمانی کشوری در قشم آغاز شد

مسابقات سه گانه قهرمانی کشوری انتخابی تیم ملی در بخش 
با شرکت حدود  ها  رقابت  این  آغاز شد.  مردان در جزیره قشم 
200 ورزشکار از 23 استان کشور در رده های سنی جوانان، امید 
و بزرگساالن در رشته های دو و میدانی، دوچرخه سواری و شنا 
برگزار شده است.شرکت کنندگان در این رقابت ها پس از 10 
کیلومتر دویدن، یک هزار و 500 متر شنا کرده و 20 کیلومتر 
به صورت رفت و برگشت رکاب می زنند.آیین اختتامیه و معرفی 
نفرات برتر ششمین دوره مسابقات سه گانه در محل ورزشگاه تختی 
شهر قشم برگزار می شود.نفرات برتر این دوره از مسابقات جهت 
شرکت در رقابت های آسیایی که شهریور سال آینده در کشور 

اندونزی برگزار خواهد شد، به اردوی تیم ملی دعوت می شوند.

نجمه خدمتی نفر پنجم مسابقه تیراندازی جام جهانی هند شد

نجمه خدمتی  تیرانداز کشورمان در فینال رشته تفنگ بادی 10 
متر بانوان رقابت های جام جهانی تیراندازی هند، در رده پنجم 
جهان را در این رشته قرار گرفت.در این رقابت ها تیراندازان چینی 
مدال طال و نقره و ورزشکار هندی نیز نشان برنز تفنگ بادی 10 
متر بانوان را کسب کرد.نجمه خدمتی و پوریا نوروزی در رشته 
تفنگ بادی 10 متر بانوان و مردان موفق به راهیابی به فینال شدند.

تیم ملی بیس بال ایران برای شرکت
 در مسابقات غرب آسیا وارد پاکستان شد

در  شرکت  برای  ایران  اسالمی  جمهوری  بال  بیس  ملی  تیم 
سیزدهمین دور رقابت های غرب آسیا، وارد اسالم آباد پایتخت 
پاکستان میزبان این دور از رقابت ها شد.یکی از مسئوالن فدراسیون 
بیس بال پاکستان گفت: اسالم آباد روزهای 7 تا 11 اسفند جاری 
میزبان تیم های ملی ایران، عراق، هند، نپال و سریالنکا خواهد بود. 
تیم ملی کشورمان در گروه دوم این رقابت ها با تیم های هند و 
سریالنکا هم گروه است. مردان بیس بال ایران روز 7 اسفند در 

مقابل هند و روز 8 اسفند نیز مقابل سریالنکا قرار می گیرند.

برگزاری اردوی آمادگی 
تیم ملی کشتی آزاد ترکمنستان در مازندران

تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن ترکمنستان برای برپایی اردوی 
20روزه وارد استان مازندران شد. »سید مراد محمدی« دارنده 
مدال برنز المپیک پکن و علی اصغر بذری به ترتیب سرمربی و 
مربیگری تیم کشتی آزاد ترکمنستان را برعهده دارند.محمدی 
که پیش از این سرمربیگری تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران را 
برعهده داشت طی قرارداد یک ساله سکاندار هدایت تیم ملی 

کشتی آزاد ترکمنستان را برعهده گرفته است.

۸ مزیت فوق العاده خوردن یک سیب

 فیبر غذایی موجود در سیب خطر ابتال به 
سرطان روده بزرگ را کاهش 18 درصد از 
ویتامین C، مورد نیاز روزانه شما را فراهم 
را  مری  سرطان  به  ابتال  و خطر  می کند 
کاهش می دهد. 1-سیب به کنترل اشتها 
کمک می کند 2- سیب خلق و خوی شما 
کلسترول  سیب   -3 بخشد  می  بهبود  را 

را کاهش می دهند 4- سیب  بدن شما 
می تواند به ساخت عضله و جلوگیری از 
چاقی کمک کند 5- سیب به جلوگیری 
از سرطان کمک می کند 6- سیب حافظه 
شما را بهتر می کند 7- سیب می تواند 
 -8 کند  تقویت  را  بدن  ایمنی  سیستم 

سیب انرژی شما را افزایش می دهد

با استرس خود مقابله کنید

دشوار  عمل  در  کار  این  است  ممکن 
برای  زودتر  چه  هر  باید  اما  باشد، 
کنید،  پیدا  راهی  استرس تان  مدیریت 
چون این امر برای سالمتی شما ضروری 
را  مدیتیشن  و  تایچی  یوگا،  است. 
امتحان کنید. به طور منظم ورزش کنید 
و با دوستان تان وقت بگذرانید. شما تنها 

استرس،  فشار  تحت  که  نیستید  کسی 
شیرین  یا  چرب  خوراکی های  سمت  به 
جزو  می توانید  خوشبختانه  اما  می روید. 
متوقف  را  چرخه  این  که  باشید  کسانی 
به  را  استرس تان  کنید  سعی  می کنید. 
انتخاب های  روی  و  برسانید  حداقل 

بهتری برای غذا خوردن تمرکز کنید. 

زیاد نخوابید، آلزایمر می گیرید 

تحقیقات نشان می دهد بین خواب طوالنی 
ارتباط  عقلی  زوال  به  ابتال  خطر  و  مدت 
وجود دارد.افرادی که هر شب بیش از 9 
ساعت می خوابند در معرض فزاینده ابتال 
به زوال عقلی هستند. بیش از 46 میلیون 
نفر در جهان به زوال عقلی مبتال هستند و 
انتظار می رود این رقم تا سال 2050 سه 

برابر شود. در آمریکا بیش از 5 میلیون نفر 
دچار بیماری آلزایمر هستند. خطر ابتال به 
این بیماری با افزایش سن بیشتر می شود؛ 
به طوری که از هر 3 فرد مسن 1 نفر به 
دلیل آلزایمر یا زوال عقلی فوت می کند.

خواب طوالنی مدت ممکن است خطر ابتال 
به زوال عقلی را افزایش دهد.

۷ فایده شگفت انگیز پونه کوهی

و  شگفت انگیز  درمانی  خواص  از  برخی 
آن  توانایی  از  عبارتند  کوهی  پونه  مهم 
بدن،  ایمنی  سیستم  از  محافظت  در 
مزمن،  بیماری های  شروع  از  جلوگیری 
بدن،  سم زدایی  هضم،  فرآیند  بهبود 
قلب،  سالمت  بهبود  استخوان ها،  تقویت 
افزایش سطح انرژی، و حتی محافظت از 

ایمنی  سیستم   -1 دیابت.  برابر  در  بدن 
بدن را تقویت می کند 2-علیه باکتری ها 
دستگاه  3-سالمتی  می کند  فعالیت 
گوارش را ارتقاء می دهد 4-سالمت قلب 
سم زدایی  را  بدن   -5 می  دهد  بهبود  را 
بهبود  را  استخوان  6-سالمت  می کند 

می  دهد 7- سطح انرژی را باال می برد

به  فروت  گریپ  آب  معتقدند  محققان 
افراد  الغری  در  زیادی  تاثیر  تنهایی 
تازه،  لیموی  با  آن  مخلوط  بلکه  ندارد، 
می  ایجاد  انگیز  شگفت  معجون  یک 
زیادی  کمک  افراد  الغری  به  که  کند 
باعث  داغ  لیموی  آب  کند.مصرف  می 
خود  وزن  از  مقداری  افراد  تا  شود  می 

با  همراه  آب  نوشیدن  دهند.  کاهش  را 
وزن  کاهش  روند  به  تنها  نه  لیموترش 
شما  بدن  بلکه  می بخشد،  سرعت  شما 
افزایش  باعث  و  کرده  پاک  سموم  از  را 
انرژی در شما می شود. نوشیدن آب گرم 
همراه با لیمو، با رفع سستی و تنبلی از 
کمک  وزن  کاهش  به  گوارش،  سیستم 

میوه  از  یکی  نیز  فروت  می کند.گریپ 
است.  الغری  برای  انگیز  شگفت  های 
و   C ویتامین  غنی  منبع  فروت  گریپ 
B۱ می باشد. این میوه استثنایی سرشار 
به کاهش کلسترول  پکتین  است که  از 
دلیل  به  همچنین  می کند.  کمک  خون 
کمی  کالری  دارای  گریپ  فروت  اینکه 

افرادی  برای  خوبی  بسیار  نوشابه   است 
کنند  کم  وزن  می خواهند  که  است 
را  خون  قند  میوه  دو  شوند.این  الغر  و 
را  انسولین  ترشح  میزان  و  داده  کاهش 
می توانند  این  بر  عالوه  می کنند.  کم 
متابولیسم یا همان سوخت و ساز بدن را 

باال ببرند و چربی ها را بسوزانند. 

ترکیب شگفت انگیز این دو میوه را بخورید و الغر شوید

لباس را در داخل خانه خشک نکنید

پزشکان هشدار می دهند که خشک کردن 
لباس در داخل خانه می تواند خطر جدی 
که  افرادی  یا  آسم  به  مبتال  افراد  برای 
سیستم ایمنی ضعیفی دارند، داشته باشد. 
یا حوله  و  بر روی شوفاژ  هایی که  لباس 
توانند  می  شوند  می  خشک  کن  خشک 
سطح رطوبت را در داخل خانه تا 30 درصد 

افزایش دهند که این شرایط مطلوبی برای 
پرورش قارچ ها فراهم می کند.محققان به 
مردم توصیه می کنند که لباس های شسته 
شده را در خارج از خانه خشک کنند و در 
در  کردن  خشک  به  مجبور  که  شرایطی 
خانه هستند حتی االمکان لباس ها را به 

دور از اتاق خواب است، خشک کنند.

واژگوني سواري پراید4 مجروح برجاي گذاشت

رئیس پلیس راه استان گفت:واژگونی یک سواري پراید در »طبس« چهار 
مجروح برجای گذاشت.سرهنگ حسین رضایی ظهار داشت:با اعالم مرکز 
فوریت های پلیسی 110مبنی بر تصادف در کیلومتر 95 محور طبس-یزد 
بالفاصله مأموران پلیس راه به همراه گروه امداد به محل سانحه اعزام شدند.

وی افزود:مأموران با حضور در صحنه مشاهده کردند که یک سواري پراید 
واژگون شده است که در این سانحه،راننده و سه نفر از سرنشینان مجروح و 
جهت مداوا به بیمارستان منتقل  شدند.سرهنگ رضایی کارشناسان پلیس 
راه علت حادثه را بي احتیاطي راننده سواري پراید به علت عدم توجه به جلو 
اعالم کرد. وي به رانندگان توصیه کرد قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی 

را رعایت کنند تا شاهد چنین حوادث ناگوار نباشیم.

توقیف اتوبوس با 13 هزار نخ سیگار قاچاق در »قاین«

فرمانده انتظامي قاین از کشف 13هزار نخ انواع سیگار خارجي قاچاق خبر 
هنگام  شهرستان  انتظامی  گفت:مأموران  واعظي  اسماعیل  داد.سرهنگ 
را جهت  و خودرو  اتوبوس مشکوک  به یک  عبوري   کنترل محورهاي 
بازرسی  متوقف کردند.وي افزود:مأموران دربازرسي از خودرو 13هزار نخ 
انواع سیگار خارجي قاچاق کشف کردند که در این رابطه خودرو  توقیف و 
متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی 
شد.سرهنگ واعظي با اشاره به اینکه قاچاق کاال پدیده اي است که از 
تردید  را  فرهنگي یک جامعه  و  اقتصادي  گوناگون حیات سالم  جهات 
مي کند،عنوان کرد:پلیس با تمام توان و جدیت همواره آماده است تا با 

قاچاقچیان و اخاللگران نظم و امنیت اقتصادي مقابله کند. 

نجات مادر باردار سرایانی با انتقال سریع اورژانس هوایی بیرجند

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: 
مادر باردار 30 ساله ای طی زایمان در بیمارستان امام علی )ع( سرایان دچار خونریزی 
شدید شده که با تشخیص متخصص زنان و زایمان جهت انجام اقدامات تخصصی 
نیاز به اعزام سریع به مرکز استان داشت.دکتر دلخروشان افزود:پس از اطالع مرکز 
ارتباطات و فرماندهی عملیات بحران دانشگاه،بالفاصله بالگرد اورژانس هوایی بیرجند 
جهت امدادرسانی به مادر باردار به پرواز درآمد ، وی با بالگرد اورژانس ودر کمترین زمان 
ممکن منتقل بیمارستان ولی عصر)عج(گردید ،بالفاصله تحت عمل قرار گرفت و نجات 
یافت.وی با اشاره به اینکه یکی از دستاوردهای مهم طرح تحول نظام سالمت، راه اندازی 
پایگاه های اورژانس هوایی در کشور بوده است، افزود: 10 درصد مأموریت های اورژانس 

هوایی بیرجند مربوط به امدادرسانی به مادران باردار بوده است.

شرکت حمل و نقل رخش نور
دربستی

این شماره حتمًا ذخیره شود!
09361۷۷9359

امداد باطری سپهر
عیب یابی، تست استارت، 
دینام، باطری، تحویل رایگان

 در هر نقطه از شهر 
کامیون و سواری ایرانی

 و خارجی 
نبش 17 شهریور 29 

تلفن: 32220423

ط
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د 

قـ
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ی پ
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ح

درب اتوماتیک سید
مجری انواع: )درب های اتوماتیک ، جک  

پارکینگی ، کرکره ، سکوریت اتومات(
09155614880 -09303107002

فروشگاه کودک امیـر
پوشاک، سیسمونی، اسباب بازی، 

بازی فکری، سه چرخه به قیمت مناسب
 *اجناس شب عید رسید*

سجادشهر، امامت 2 
جنب بانک ملت    32412973

نمایندگی بیمه معلم 
سید محمد امیرآبادی زاده - صدور بیمه 

نامه های اتومبیل )بدنه - ثالث(
 با تخفیفات ویژه تا سقف 70 درصد

 به صورت نقد و اقساط 
 بلوار آوینی، بین خیابان سمن و یاسمن
تلفکس: 32404040 - 09158642955

نقاشی ساختمان پالستیک  - اکرولیک - روغنی  به همراه طراحی دیوار با رنگ   09159617909- تنگلی
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غالمی-براساس هماهنگی های انجام شده توسط اتاق بازرگانی بیرجند وموافقت سازمان توسعه تجارت و سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان ، هیاتی متشکل از فعاالن  اقتصادی، تولید کنندگان و اصناف به سرپرستی اتاق 
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سخنان دشمنان گاهی اوقات از زبان 
دولتمردان شنیده می شود

تسنیم- نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه 
از  افراد  که  است  این  دشمن  هدف  مهم ترین 

آرمان های خود دست بردارند گفت: متأسفانه برخی 
دولتمردان گوش و زبان دشمن می شوند و سخنان 
دشمن از زبان آنان شنیده می شود. آیت ا... عبادی در 
مراسم یادواره شهدای مهندسی بیرجند اظهار کرد: 
رهبر معظم انقالب بارها بحث نفوذ را مطرح کردند و 
همواره بر آن تأکید دارند.وی افزود: دلیل بیشتر اتفاقات 
دنیا به جهت بروز تخلفات است و خام حرف زدن و 

باور خام مصیبت بزرگی بوده که خطرناک است.

بیش از 140 مهندس فنی در واحدهای 
تولیدی سال آینده به کار گرفته می شوند

قاسمی- رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
استان از برگزاری آزمونی برای استخدام مهندسان 
در  تولیدی بخش کشاورزی  واحدهای  برای  فنی 
اردیبهشت سال آینده خبر داد و گفت: پیش بینی 
شده است که  بیش از 140 نفر مهندس فنی در 
واحدهای تولیدی استان به کارگیری شوند. اکبری 
در تصریح کرد که این آزمون با توجه به دستورالعمل 
برگزار  تولیدی  واحدهای  فنی  مسئوالن  اجرایی 
خواهد شد. وی از جمله اقدامات این سازمان در سال 
95 را پیگیری تحویل 200 هکتار اراضی کشاورزی 
پساب فاضالب عنوان کرد و افزود: در این زمینه 
پیگیری های الزم انجام شده است و در سال آینده 
حتما این مقدار پساب به این سازمان داده خواهد شد 
و برنامه ریزی های الزم هم صورت خواهد گرفت. 
بخش های  در  مهارت  گواهی  صدور  از  اکبری 
مختلف کشاورزی، خبر داد و یادآور شد: این گواهی 
بعد از گذراندن دوره آموزشی، آزمون و تأیید جهاد 
کشاورزی داده می شود و تاکنون برای بیش از 30 

نفر هم این گواهی مهارت صادر شده است.
ممنوعیت چندین ساله

صادرات پیاز زعفران حذف شد
وی یکی از اقدامات مهم سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی در سال 95 را اخذ مجوز برای صادرات 
پیاز زعفران به دیگر استان ها دانست و تصریح کرد: 
صادرات پیاز زعفران از استان حدود 12 سال، ممنوع 
شده بود ولی با دریافت مجوز صادرات پیاز زعفران 
تاکنون 37 مجوز صادر شده است. وی بیان کرد 
که 16 فقره طرح مشارکتی با شرکت های تعاونی 
روستایی داریم که از این طرح ها 4 مورد آن در حال 
اجرا هستند و باقی در دست پیگیری می باشند و با 
تفاهم نامه ای که سازمان نظام مهندسی با  صندوق 
کارآفرینی امید بسته، نظارت بر هزینه کرد تسهیالت 

نیز به خود سازمان داده شده است

مدیر کل حراست استانداری منصوب شد

استاندار  سوی  از  حکمی  مقدم-طی  دادرس 
خراسان جنوبی، احمد علیزاده بیرجندی به عنوان 

مدیر کل حراست استانداری منصوب شد.

کچلی سوغات دام ها
 برای دانش آموزان در سربیشه

از  یکی  طرف  از  که  پیامکی  پیرو  جم-  امین 
خوانندگان روزنامه برای ما ارسال شده بود،پیگیر 
سربیشه  مدارس  برخی  در  کچلی  بیماری  شیوع 
شدیم.در این زمینه با فرمانداری سربیشه،و آموزش 
متاسفانه  ولی  تماس گرفتیم.  پرورش سربیشه  و 
هیچ کدام پاسخگو نبودند. خبر های رسیده حاکی 
از آن است که روز یکشنبه در فرمانداری سرییشه، 
جلسه ای در رابطه با این موضوع با ارگان های 
به  باره  همین  در  شد .  خواهد  تشکیل  مربوطه 
سربیشه  پرورش  و  آموزش  مدیر  ایرنا   گزارش 
مواردی  شیوع  به  توجه  با  است:  کرده  عنوان 
میان  در  قبل  چندی  قارچی  و  کچلی  بیماری  از 
برخی دانش آموزان یک مدرسه ابتدایی در حاشیه 
شهرسربیشه طرح خروج دام از شهر با همکاری 

شهرداری و مردم در دستور کار قرار دارد.

فرمانده سپاه علی ابن ابی طالب)ع( قم در رزمایش راهیان بیت المقدس بیرجند بیان کرد: :

ذره ای از عزم ملت خدشه دار نشده است؛به دنبال افروختن جنگ نیستیم
قم  ابی طالب)ع(  ابن  علی  سپاه  فرمانده 
خدشه دار  ملت  عزم  از  ذره ای  اینکه  بابیان 
جمهوری  از  غیر  کسی  گفت:  است،  نشده 
ایران شایسته شکستن شیشه عمر  اسالمی 
آمریکا نیست.به گزازش مهر، سردار غالمرضا 
احمدی صبح جمعه در رزمایش راهیان بیت 
در  آمریکا  کرد:  بیان  بیرجند  در  المقدس 
دشمنی با ایران از هیچ تالشی دریغ نکرده 
است.وی ادامه داد: جبهه کفر به سردمداری 
آمریکا و صهیونیسم در طول 38 سال عمر 
انقالب اسالمی،لحظه ای آرام نگرفته است.
سردار احمدی با بیان اینکه همچنین دشمن 
و  کودتا  ترورها،  انواع   1356 ماه  دی  از 
افزود: 17  ایران داشته است،  کشتارها را در 
ترور  کفر  جبهه  توسط  نخبگان  از  نفر  هزار 
ملت  اینکه  بیان  با  احمدی  شده اند.سردار 
روی  به  رو  سینه  به  سینه  سال   38 ایران 
برکت  به  امروز  است، گفت:  ایستاده  آمریکا 

شهیدان در ایران حرف از موشک چند هزار 
کیلومتری زده می شود.فرمانده سپاه علی ابن 
ابی طالب )ع( قم تاکید کرد: باید در برگزاری 
این رزمایش ها، قدرت نظامی و موشکی ایران 
به آمریکا نشان داده شود.وی با بیان اینکه ما 
به دنبال افروختن جنگ نیستیم، افزود: ذات 
جنگ با کشتار و تخریب همراه است که ما 

خواهان این امر نیستیم.

اجرای رزمایش بیت المقدس توسط 
۳۰ گردان در خراسان جنوبی

 فرمانده سپاه انصار الرضا )ع( خراسان جنوبی 
گفت:30 گردان در سراسر استان رزمایش بیت 
المقدس را اجرا کردند.سرهنگ علی قاسمی در 
این رزمایش بیان کرد:این رزمایش با حضور 
شش گردان در بیرجند در حال برگزاری است، 
افزود: این رزمایش با هدف انسجام نیروهای 
بسیجی برگزار می شود.وی ارتقای توان رزمی 

گردان ها و حضور آن ها در صحنه را از دیگر 
اهداف برگزاری این رزمایش ها دانست.سرهنگ 
قاسمی با بیان اینکه برگزاری رزمایش ها در 
مهمی  نقش  رزمی  نیروهای  اقتدار  نمایش 

باعث  رزمایش ها  این  همچنین  افزود:  دارد، 
ناامیدی دشمن می شود.وی با اشاره به جنگ 
نرم دشمن بیان کرد: جنگ دشمن تمام شدنی 
نیست و باید همواره هوشیار باشیم.فرمانده سپاه 

انصار الرضا )ع( ادامه داد: باید همواره در مقابل 
توطئه های دشمن آماده باشیم.قاسمی ادامه 
داد: برگزاری رزمایش نقش بسزایی در آمادگی 
ما در برابر برنامه ها و توطئه های دشمن دارد.

منطقه ای  آب  شرکت  عامل  قاسمی-مدیر 
استان در شورای حفاظت از منابع آب عنوان 
متر  میلیون  استان 57  کرد:ظرفیت سدهای 
میلیون   12 فقط  تاکنون   اما  است  مکعب 
آن یعنی 25 درصد، پر شده است.وی بارش 
تاکید کرد  اما  را مناسب توصیف  اخیر  های 
هم  استاندار  پابرجاست.  هنوز  سالی  خشک 
درصد   30 تا   20 کرد:  بیان  جلسه  این  در 
آب با هزینه باال از دست می رود. پرویزی در 
شورای حفاظت از منابع آب به هدر رفت آن 
اشاره کرد:  فاضالب شهری  و  آب  در حوزه 
در بازسازی و نگهداری شبکه آب شرب کار 
پرت  باعث  همین  و  نمی شود  انجام  زیادی 
شدید آن می گردد. وی بیان کرد: در بودجه 
96 به موضوع آب توجه ویژه ای شده است تا 
بتوان بخشی از هدر رفت شبکه را کاهش داد.

آینده استان
وابسته به مدیریت صحیح آب

استاندار اظهار کرد که آینده استان بستگی به 
مدیریت صحیح منابع آب دارد و برای مدیریت 
از  باید  استان  آب های  منابع  صحیح مصرف 
کارخانه های  ایجاد  آبیاری،  نوین  روش های 
صنعتی کم آب بر، تولید محصوالت گلخانه 
ای و دیگر روش ها با مصرف آب  کم استفاده 
مدیریت  با  مردم  کرد:  عنوان  کرد.پرویزی 

صحیح مصرف آب شرایط را درک کردند، پس 
مسئوالن نیز باید برای مقابله با خشکسالی و 
کنند.استاندار  فراوانی  تالش  آب  منابع  حفظ 
تا  فراهم شود  باید  همچنین گفت: شرایطی 
از روش های جایگزینی  آبی  منابع  از  بخشی 
همچون پساب و فاضالب به کمک دشت ها 

بیاید و مشکلی ایجاد نشود.

 وضع منابع آب کشور خوب نیست
به گفته وی منابع آب در کشور به دلیل فرو 
نشست زمین، کاهش شدید سطح آب، استمرار 
حفر چاه های عمیق، سوختن پمپ ها در اثر افت 
بیان  با  ندارد. استاندار  شدید آب  وضع خوبی 
کشاورزان  به خشکسالی ها،  توجه  با  که  این 
می کنند  اضافه  هزینه های  که  است  سال ها 
تا سرپا بمانند ادامه داد: خشکسالی مشکالت 
کرده  ایجاد  روستایی  ساکنان  برای  زیادی 
است، مسئوالن باید بکوشند تا منابع درآمدی و 
اشتغال کشاورزان دچار آسیب نشود. پرویزی با 
بیان این مطلب که  بخش عمده فعالیت های ما 
در بخش آب شرب است،اضافه کرد که تالش 
داریم تا سال آینده بودجه بیشتری از وزارت 

نیرو در این حوزه جذب کنیم.

آبیاری نوین در 1۰ هزار و 24 هکتار 
از اراضی تا پایان امسال اجرا می شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هم با بیان اینکه 
تنها حدود 3 هزار و 620  تا 93  از سال 73 
هکتار از اراضی استان مجهز به سیستم های 
نوین آبیاری شدند، گفت: تا پایان امسال 10 
هزار و 24 هکتار اجرایی و تحویل داده خواهد 

شد.ولی پور اظهار کرد: در حوزه مصرف آب، 
مردم و کشاورزان توجیه شده اند که تنها راه 

نجات منابع آبی مدیریت درست آن می باشد.
برای کشت  راستا  این  افزود:در  ادامه  در  وی 
از 2 هزار حلقه چاه فقط برای 100 حلقۀ آن 

درخواست تأمین شارژ آب را دادند.

 استفاده از توان مردم
برای تغییر الگوی کشت

ولی پور با اشاره به انعقاد تفاهمنامه بین   جهاد 

کشاورزی، آب منطقه ای، تعاون روستایی و 
نظام صنفی کشاورزی گفت: قرار شد تا از توان 
مردمی برای تغییر الگوی کشت و مدیریت آب 
استفاده شود.  به گفته وی نظام صنفی در قبال 
خدماتی که ارائه خواهد داد از هر کشاورز 20 

هزار تومان حق عضویت دریافت خواهد کرد، 
که  این مبلغ، 50  درصد هزینه تغییر الگوی 
کشت و برنامه های مدیریت آب، کنتورخوانی 

را تأمین خواهد نمود.

یک میلیارد مصرف آب استان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی از شناسایی 51 
رشته قنات در داخل و مراکز شهرستان های  
قنات های  این  که  کرد  تصریح  و  داد  خبر 
خدماتی  محدوده  در  بایر  و  دایر  بحرانی 

بازسازی  و  مطالعه  به  نیاز  استان  شهرهای 
دارند.مدیر عامل شرکت آب منطقه ای نیز در 
ادامه بیان کرد که از یک میلیارد مصرف آب 
درکشاورزی  آن   میلیون  حدود 500  استان، 
و  شرب  برای  آن  مکعب  متر  میلیون   80 و 
صنعت و 200 میلیون آن برای چشمه و قنات 
استفاده می شود. امامی اظهار کرد که از نظر 
به  خوبی  وضع  در  جوی  ریزش های  حجم 
خشکسالی  حالت  در  هنوز  ولی  می بریم  سر 
هستیم. به گفته وی در مجموع سیالب هایی 
که در یک ماهه اخیر رخ داد در 7 سد مخزنی، 
متر مکعب آب مهار شده  میلیون  نزدیک 6 
است ولی وی عنوان کرد ما به  دنبال مهار 
کل رواناب ها و سیالب ها نیستیم چون بخش 
زیادی از آن ها صرف تغذیه مصنوعی دشت ها 
می شود.امامی افزود: در مورد تغذیه مصنوعی 
نیز 5/6 میلیون متر مکعب در سدها برای تغذیۀ 
و  رودخانه ها  خودپاالیی  و  احیاء  و  مصنوعی 
اشاره  با  تاالب ها ذخیره سازی شده است.وی 
به اینکه با اجرای طرح تعادل بخشی، اضافه 
برداشت آب از منابع آب های زیرزمینی استان 
در 3 سال گذشته علی  رغم خشکسالی ها از185 
میلیون کسری مخزن آب به164میلیون رسیده 
است،گفت: در امسال نیز به 135میلیون متر 
مکعب، کسری مخزن استان رسیده که خود 

نشان دهنده کاهش خوب آن می باشد.

استاندار  دیدار  در  شنبه  پنج  قوسی-صبح 
پرویزی   مهندس،  بانوان  از  جمعی  با 
مختلف  های  حوزه  در  بانوان  کرد  عنوان 
فرزندان  آموزش  و  فرزندداری  همسرداری، 
اجتماعی  در حوزه های  ولی  کنند  کار  باید 
این نقش باید پررنگ تر شود. وی  انتخابات 
برای  شوراهارا فرصت مغتنمی به خصوص 
جامعه مهندسین دانست   وافزود:  اگر شما 
بانوان به میدان بیایید و   تشکل هایتان از 
شما دفاع کنند می توانید بخش عمده ای از 
مسئولیت شوراها را به عهده بگیرید. پرویزی 
اضافه کرد:  حضور شما می تواند به توسعه 
نمایندگان  هرچقدر  کندو   کمک  استان 
شما در حوزه مدیریتی بیشتر باشند، ما هم 
راحت تر هستیم چون می توانید مشکالت 
تان را از طریق اینها پیگیری کنید.استاندار 
بیان کرد: درخواست می کنم   راهکارهای 
و سعی  بدهید  مکتوب  را   اجرایی  و  عملی 

نشستی  بار  یک  سالی  حداقل  کنیم  می 
افزود:  وی  باشیم.  داشته  ها  تشکل  این  با 
اخیرا در حوزه معدن تقریبا 21هزار کیلومتر 
مربع مجوزهای قبلی را لغو کردیم و دوباره 
نیروی  معاونت  ایم.  کرده  واگذار  مزایده  به 
این  در  و  کردند  تالش  استانداری  انسانی 
شهرستان  همه  در  را  دولت  شبکه  چندماه 
ها راه انداختند. پرویزی تصریح کرد: در این 
استان بنا به وضع اقلیمی و منطقه ای می 
پروژه  کارشناسی  قیمت  درصد   80 تا  شود 
 20 با  فقط  و  داد  تخفیف  و  بخشید  را  ها 
تغییر  نباید  فقط  کرد.  واگذار  قیمت  درصد 
کاربری داده بشود.  نخعی مسئول دفتر امور 
این جسله  استاندار هم در  بانوان و خانواده 
مجموع  از  جنوبی  خراسان  در  کرد:  اظهار 
2504 نفر فارغ التحصیل کشاورزی و منابع 
 997 مهندسی،  نظام  سازمان  عضو  طبیعی 
مهندس   1099 تعداد  از  هستند.  بانوان  نفر 

خانم  نفر   224 تنها  بخش  این  در  شاغل 
نظام  در  وی  گفته  به  باشند.  می  شاغل 
بانوان  از  نفر   250 هم  ساختمان  مهندسی 
معدن  مهندسی  در  هستند.  عضو  مهندس 
نفر خانم   نفر عضو، 288  از مجموع 1005 

حاضر  زمان  در  افزود  نخعی  باشند.  می 
یک  که  است  استانی  تنها  جنوبی  خراسان 
خانم در جایگاه معاونت استانداری قرار دارد. 
خانم  معاونان  و  کل  مدیران  تعداد  افزایش 
اتفاق خوشایندی است. وی با اشاره به اینکه 

دغدغه اول جامعه مهندسی باالخص بانوان 
به  هشتاد  دهه  در  گفت:  باشد،  می  اشتغال 
طور ساالنه تقریبا 15 هزار شغل ایجاد شده 
است و هر سال قریب یک میلیون و 200 
هزار نفر تا یک میلیون و 500هزار نفر فارغ 

این  ابتدای  از  التحصیل دانشگاهی داشتیم. 
700هزار  تا  500هزار  تقریبا  سالیانه  دولت 
شغل در کشور ایجاد شده است. قطعا اشتغال 
دولتی در وضع فعلی جامعه ممکن نخواهد 
امید  کارآفرینی  صندوق  با  نامه  تفاهم  بود. 

از برجام، شرایطی را به وجود  و وضع پس 
آورده تا بانوان مهندس بتوانند از این شرایط 
بانوان  امور  دفتر  مسئول  ببرند.  استفاده 
که  مطالباتی  از  یکی  کرد:  بیان  استانداری 
جنسیتی  عدالت  رعایت  دارند،  بانوان  قشر 
در استخدام ها است.میرکاظمی عضو هیات 
مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان  هم 
متعدد  قوانین  وجود  رغم  علی  کرد:   اظهار 
هنوز موارد زیاد زیرساختی مانند استفاده از 
نیروهای دارای کارت مهارت فنی به قابلیت 
های  کمییسیون  در  است.  نرسیده  اجرایی 
شهرسازی  متخصصان  از  استفاده   5 ماده 
عملی  هنوز  تغییرات  ایجاد  توجیه  برای 
قراردادها  در  کرد:  تاکید  وی  است.  نشده 
اینکه  دلیل  به  نیستند  مایل  کارفرمایان 
بانوان مسئولیت مادر بودن را قبول می کنند 
و از محیط کار دور می شوند، استخدام ها را 

به سمت بانوان بروند. 

استاندار در جمع بانوان مهندس: در انتخابات شوراها ثبت نام کنید

آبگیری سدهای استان؛ فقط 25 درصد

خطبه های آدینه

امام جمعه بیرجند در خطبه های نماز جمعه 
جامعه  در  تفرقه  ایجاد  کرد:  عنوان  هفته  این 
اسالمی آب به آسیاب دشمن ریختن است.امام جمعه 
بیرجند با بیان اینکه دشمن به دنبال تفرقه افکنی در 
جامعه اسالمی است گفت: با ایجاد تفرقه آب به آسیاب 
دشمن نریزیم.به گزارش تسنیم،حجت االسالم علی 
رضایی در آیین نماز جمعه بیرجند اظهار کرد: دشمن 
برای حذف نیروهای ارزشی انقالب تالش زیادی 
افزود:بنابراین  دارند.وی  دقیقی  برنامه ریزی  و  کرده 
و  انقالبی،والیی  ارزشی،  نیروهای  وحدت  و  اتحاد 
برای حفظ  به ویژه روحانیت در یک خط و صف 
آرمان  های امام و شهدا نیاز است.امام جمعه بیرجند 
با بیان اینکه ما همه از والیت فقیه دستور می گیریم 
و پشت سر وی ایستاده ایم بیان کرد: همچنین حفظ 
ارزش ها و ایستادگی پای آرمان های شهدا نیز یکی 
از دستورات رهبری است که  باید به آن توجه کنیم.

رضایی با اشاره به اینکه برخی به ویژه نیروهای ارزشی 
به مسائل نگاه سطحی دارند تصریح کرد: امروز جریان 
شبه مدرن لیبرال و نفوذ اندیشه های غرب یک جریان 
سامان یافته و خیمه زده بر ارکان اسالمی کشور است.

 ایجاد اختالف بین مسلمانان
 از اهداف آمریکاست 

 امام جمعه قاین ه گفت:دشمن ما برای اینکه بتواند 
بر مسلمانها پیروز شود اختالفاتی میان مسلمانان می 
اندازد. به گزارش نسیم قائن ، آیت ا...اصفهانی امام 
جمعه قاین در خطبه های نمازجمعه این هفته ضمن 
الهی گفت:رهبر  تقوای  رعایت  به  دعوت همگان 
بزرگوار فرمودند که امروز دغدغه اصلی ما اسرائیل 
است و باید جهان اسالم متحد باشند در برابر این 
جرثومه فساد.رهبر بزرگوار فرمودند ما امروز آنچه 
می تواند مالک اتحاد ما باشد طرفداری از فلسطین 
است. اما دشمن ما برای اینکه بتواند بر مسلمانها 
اندازد. می  مسلمانان  میان  اختالفاتی  شود  پیروز 

اختالف بین شیعه وسنی را به وجود می آورند. اینها 
همه مکرهای آمریکا ست که دست نشانده های 
او در خاورمیانه از جمله آل سعود نادان با پولهای 
کثیف این اختالفات را به وجود می آورد تا از این آب 
گل آلود طعمه خود را بگیرد. وی گفت:امروز روزی 
نیست که ما با هم اختالف داشته باشیم. رهبر عظیم 
الشان هم بارها فرموده اند که نباید اختالف داشته 

باشیم. باید وحدت در میان همه ما باشد.
ما همه طرفدار دولتیم به شرطی که

 دولت هم طرفدار مردم باشد
 خطیب جمعه سربیشه هم با اشاره به افراطی خوانده 
شدن منتقدین گفت:انتقاد ما سازنده است،ما آقای 
استاندار را دوست داریم ولی این حرف آقای استاندار را 
به هیچ عنوان قبول نمی کنیم  خطیب جمعه سربیشه 
با بیان اینکه عده ای گفته اند: ائمه جمعه از عدالت 
افتاده اند،جلوی شادی مردم را سد کرده اند،گفت:نه 
آقا!   امام صادق )ع( فرموده اند شیعیان ما در شادی 
ما شاد و در غم ما ناراحتند ،بدانند کنسرت شادی نمی 
آورد ،رقص و تماشا شادی نمی آورد ، آن چیز که 

شادی می آورد حل مشکالت مردم است .
آشتی ملی حرف طلبکارانه ای است 

نمودن  مطرح  به  اشاره  با  نیز  امام جمعه شوسف 
خواص،ضمن  برخی  توسط  ملی  آشتی  موضوع 
دیدار  در  انقالب  معظم  رهبر  فرمایشات  یادآوری 
مردم آذربایجان گفت:بحث آشتی ملی حرف طلب 
کارانه ای است که از طرف کسانی مطرح می شود 
که به مال ، اعتقادات ، باورها و امنیت مردم توجه 
نداشته اند و از هرآنچه در توان آنها و اربابانشان بوده 
است برای ضربه زدن به مردم و نظام استفاده کرده 
اند و در این راه بهائیان ،سلطنت طلب ها،منافقین و 
هر کس دیگری را که از نظام و انقالب زخم خورده 
به میدان آورده اند و هدفی جز سرنگونی نظام ندارند 
.»نوری« تاکید کرد:اینها هیچ نسبتی با مردم  ندارند 
که مردم با آنها آشتی کنند مگر نه این است که 
این افراد جنایت کارانی هستند که در محکمه افکار 
عمومی محکوم به خیانت هستند و اگر قرار باشد این 
مساله ختم به خیر شود باید ابتدا توبه کنند و تقاص 
ظلم هایشان را بدهند ، آن وقت  اگر نادم و پشیمان 
بودند مردم آنها را خواهند پذیرفت .شایان ذکر است 
در برخی از شهرستان های استان طومار هایی نیز در 

واکنش به سخنان استاندار امضاء گردید 

مراسم گرامیداشت روز شهرستان خوسف 
7 اسفند برگزار می شود

خوسف  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده  تسنیم- 
خوسف  شهرستان  روز  گرامیداشت  مراسم  گفت: 
7 اسفند با سخنرانی آیت ا... سلیمانی امام جمعه 
زاهدان برگزار می شود.آوازی اظهار کرد: بمناسبت 
7 اسفند، سالگرد ارتحال ابوالشهیدین حضرت آیت 
ا...سید مهدی عبادی،که به عنوان روز خوسف به 
تصویب رسیده است، مراسمی در هیئت حسینی 

خوسف  ساعت14:30 دقیقه برگزار می شود.

خانواده محترم جواهری
درگذشت مادر بزرگوارتان را صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه پروردگار یکتا برای آن عزیز سفر کرده علو درجات

 و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی خواستاریم.
هیئت حسینی بیرجند

خانواده محترم جواهری
ضایعه دردناک درگذشت مادر مهربان تان شادروان حاجیه مریم دره گی را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال

 برای آن مرحومه علو درجات و برای سایر بازماندگان محترم صبر جمیل خواستاریم.
شرکت های زیارتی: فدک، بیرجند تنعیم ، عماد، وحیدنیا

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به پیمانکاری علیرضا پاک گهر
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به پیمانکاری 
علیرضا پاک گهر فعاًل مجهول المکان ابالغ می گردد آقای محمد علی افتاده با کد شناسایی بیمه 68916196  ادعای 
اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی راننده تندرو سنگین داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی 
مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید 
نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز 
کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حد فاصل 

پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

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

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به شرکت گلسافر )پروژه ساخت کارخانه کویرتایر(

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به شرکت گلسافر 
)پروژه ساخت کارخانه کویرتایر( فعالً مجهول المکان ابالغ می گردد آقای محمد حسن حسن آبادی با کد شناسایی بیمه 
68918035  ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی برقکار داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی 
مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده 
است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض 
 خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حد فاصل پاسداران 22 و 24 (

 تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

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

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به  شرکت خدماتی بهین خدمات خاوران 
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356 / ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله  به شرکت خدماتی 
بهین خدمات خاوران فعالً مجهول المکان ابالغ می گردد آقای محمد علی افتاده با کد شناسایی بیمه 68916196 ادعای 
اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی راننده تندرو سنگین داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر 
در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. 
موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را 
به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحویل 

نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
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رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
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امام حسین علیه السالم فرمودند:
اِّن اَعَفی الّناِس َمن َعفا ِعنَد ُقدَرتِِه

بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
)الدره الباهره ، ص24(

مدیرکل  حسینی- 
و  اجتماعی  امور  دفتر 
استانداری  فرهنگی 
بیان  با  جنوبی  خراسان 
سازی،  شایع  که  این 
و  ناامنی  حس  القای 
برابر  های  فرصت  نبود 
شهروندان  همه  برای 
در  کرد:  عنوان  دهد،  می  کاهش  را  اخالقی   آستانه 
جامعه ای که نیازهای اساسی تامین شود مبانی اخالقی 
بیشتر رعایت می شود. محمودی با اشاره به تاکید مقام 
معظم رهبری در موضوع کاهش و کنترل آسیب های 
ساماندهی  ستاد  اولین  اردیبهشت  داد:  ادامه  اجتماعی 
عضویت  و  استاندار  مدیریت  با  اجتماعی  آسیب های 
دستگاه های اصلی برگزار شد. وی اعتبار تخصیص یافته 
برای این طرح را در فاز اول ۶۰۰ میلیون تومان اعالم کرد 
و افزود: در این راستا برای برخی دستگاه ها 1۰۰ درصد 
و برای برخی دیگر در حد 25 درصد تخصیص یافته که 
پیدا  اعتبارات تخصیص  این  باقی  برنامه ها  ارائه  از  بعد 
خواهد کرد. به همین منظور نشست خبری مدیران کل 
دستگاه های اصلی پیرامون طرح ملی کنترل و کاهش 
 آسیب های اجتماعی برگزار شد تا هر سازمان، به تبیین 

برنامه های خود در این مورد بپردازد.

بی توجهی به نیازهای نسل جوان
از نشانه های تغافل فرهنگی است

دفتر  مدیرکل  نخعی 
خانواده  و  بانوان  امور 
این  در  هم  استانداری 
که  این  بیان  با  نشست 
نهاد  یک  تنها  خانواده 
نیست،  اجتماعی صرف 
رشد  اصلی  کانون  بلکه 
و تعالی انسان ها است، 
ادامه داد: این نهاد می تواند زمینه ساز تکامل بشر باشد. وی 
با تاکید بر این که شرایط و آسیب های موجود محصول 
تهاجم و تغافل فرهنگی است، عنوان کرد: بی توجهی به 
نیازهای نسل جوان و ارائه نکردن برنامه ها و بسته های 

فرهنگی به روز یکی از نشانه های تغافل فرهنگی است.

4 کارگاه آموزشی »مهر«
برای زوجین متقاضی طالق

حجت  بیانات  با  جلسه 
وحدانی  االسالم 
فرهنگی،  معاون  نیا 
اجتماعی و پیشگیری از 
دادگستری  جرم  وقوع 
کارهای  درباره  استان 
انجام شده در سه حوزه 
»طالق، اعتیاد و مفاسد 
اخالقی و اجتماعی« ادامه یافت. وی با بیان این که این 
معاونت در بخش پیشگیری های اصالحی و فرهنگی 
فعال است، عنوان کرد: برای متقاضیان طالق 4 کارگاه 
آموزشی با عنوان »مهر« پیش بینی شده که گام های 
اول پرونده های اختالفات خانوادگی با درخواست مهریه 
این  دوره  اولین  برگزاری  از  نیا  وحدانی  است.  نفقه  و 
کارگاه در 11 اسفند با حضور 2۰ نفر خبر داد و افزود: 2 
دوره برای آقایان و 2 دوره برای خانم ها خواهد بود و 

تا پایان اسفند تمام آنها برگزار خواهد شد. به گفته وی 
این کارگاه ها با توجه به نبود مهارت های زندگی که 
در شبکه های مجازی هم تبلیغ می شود، برنامه ریزی 

شده اند.

کارگاه ویژه معتادان
تا 3 هفته آینده برگزار می شود

بر  تاکید  با  دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  معاون 
اینکه پیگیری هایی درباره آیین قانون حمایت خانواده 
، است  شده  انجام  پدیده طالق  های  آسیب  حوزه   در 

بیان کرد: 3 کارگاه آموزشی با موضوعات مهارت های 
ارتباطی، خیانت های زناشویی و تمکین خاص زناشویی 
برای زوج ها برگزار می شود. وحدانی نیا به برگزاری 3 
کارگاه »مهاجر« برای معتادان اشاره و خاطر نشان کرد: 
در برنامه ریزی های انجام شده این کارگاه ها تا 3 هفته 
آینده در مراکز مشخص برگزار می شود. وی همچنین 
از برگزاری 5 دوره برای جرائم امنیت اخالقی و تعزیری 
در حوزه مفاسد خبر داد و عنوان کرد: جامعه هدف این 

دوره ها زندانیان هستند.

78 درصد جرائم زندانیان استان
مواد مخدر است

اداره  سرپرست  هاشمی 
کل زندان های خراسان 
این  بیان  با  نیز  جنوبی 
این طرح  اساس  بر  که 
و  طالق  از  پیشگیری 
کار  دستور  در  اعتیاد 
قرار  ها  زندان  سازمان 
گرفته است، عنوان کرد: 
بوده و 93  بومی  زندانیان خراسان جنوبی  از  ۶5 درصد 
درصد زندانیان استان مرد و مابقی زن هستند. وی با بیان 
این که 78 درصد جرائم زندانیان استان مواد مخدر است، 
افزود: این سازمان در مسیر اصالحی و تربیتی خود، به 
موضوعات سالمت جسمی، سالمت روح و روان، برنامه 

های فرهنگی و تربیتی توجه دارد.

دوره های آموزشی
برای خانواده زندانیان

که  این  به  اشاره  با  ها  زندان  کل  اداره  سرپرست 
بررسی  را  زندانی  جسمی  سالمت  اول  درجه   در 
می کنیم، ادامه داد: پس از آن توجه به سالمت روح 
و روان  و مسایل فرهنگی و تربیتی زندانی قرار دارد 
و افتخار می کنیم که این سازمان در این حوزه، جزو 
دستگاه های برتر بوده است. هاشمی با اعتقاد بر این 
که در این مسیر نباید فقط زندانی را دید، بیان کرد: 
اقوام و دوستان وی در  تمام اعضای خانواده و حتی 
وی  دارند.  ویژه  توجه  به  نیاز  که  هستند  ای  زنجیره 
با اشاره به کارکرد خوب انجمن های حمایتی عنوان 
کرد: برگزاری کالس کاهش اعتیاد برای 311 نفر از 
نفر   255 برای  از طالق  پیشگیری  زندانی،  همسران 
و پیشگیری از اعتیاد برای 43 نفر از دختران زندانی 
پوشش  تحت  افراد  از  نفر   25۰ از  بیش  شرکت  و 
و  اعتیاد  از  پیشگیری  نمایشگاه  از  بازدید  در  انجمن 
اقدامات  جمله  از  آن  پایان  در  گواهی حضور  اعطای 
است. سرپرست  انجام  حال  در  یا  و  انجام شده  موثر 
طرح  در  یافته  تخصیص  مبلغ  ها  زندان  کل  اداره 

اجتماعی  های  آسیب  کاهش  برای  ملی  کار  تقسیم 
را 37 میلیون و 5۰۰ هزار تومان دانست و ادامه داد: 
این  برای  تومان  15۰ میلیون  تا  بینی می شود  پیش 

طرح هزینه شود. 

تا 5 سال آینده اعتیاد در کارگران
25 درصد کاهش می یابد

سنجری مدیر کل کار، 
اجتماعی  رفاه  و  تعاون 
با  نیز  جنوبی  خراسان 
فقط  که  این  بر  تاکید 
»کاهش  برنامه  یک 
اجتماعی  های  بزه 
مجازی«  فضای 
این  کاری  حوزه  در 
تا   ۶ سازمان است، عنوان کرد: جامعه هدف کودکان 
18 سال نخبه جامعه است که طبق تفاهم نامه ارسالی، 
برای اجرای برنامه ها در این زمینه، 1۰ میلیون تومان 
اعتبار ابالغ شده و هنوز تخصیص نیافته است. به گفته 
برای  ابالغی  دستورالعمل  منتظر  حاضر  زمان  در  وی 
بستن  به  منوط  که  هستیم  برنامه  این  اجرایی  نحوه 
و  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  وزارت  بین  نامه  تفاهم 
به  است. سنجری همچنین  پرورش  و  آموزش  وزارت 
کارگری  جامعه  در  اعتیاد  با  مبارزه  »کاج«  ملی  طرح 
سال   5 تا  ها  گذاری  هدف  طبق  افزود:  و  کرد  اشاره 

آینده این معضل 25 درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

اجباری شدن
طرح مشاوره قبل از ازدواج

کل  مدیر  نژاد  عرب 
خراسان  بهزیستی 
قرائت  به  نیز  جنوبی 
در  که  هایی  برنامه 
طرح  این  راستای 
شده  محول  آنان  به 
عنوان  و  پرداخت 
ترین  مهم  کرد: 
عقد،  زمان  ازدواج،  از  قبل  سطح   4 در  ها  برنامه 
با طرح های  که  است  زمان طالق  و  ازدواج  از  پس 
کیفیت  ارتقای  در  سعی  ای  مشاوره  و  آموزشی 
بتوانیم  اگر  وی  گفته  به  داریم.  ازدواج   سالمت 
مراکز  به  همسر  انتخاب  از  قبل  را  ها  خانواده 
اعظم طالق  از بخش  توان  ارجاع دهیم می  مشاوره 
این  بیان  با  بهزیستی  کل  مدیر  کرد.  جلوگیری  ها 
ارتقای  کلی  هدف  دو  با  سازمان  این  اقدامات  که 
ضرورت  سازی  نهادینه  و  ازدواج  سالمت  و  کیفیت 
، شود  می  انجام  ازدواج  از  پیش  مهارت  و   آموزش 

نشست  بار  اولین  برای  راستا  این  در  کرد:  اضافه 
برای  اجرایی  های  دستگاه  اندیشی  هم  های 
ایم.  داشته  را  کاهش طالق  و  کنترل  برنامه   بررسی 
قبل  های  آموزش  شدن  الزامی  طرح  به  نژاد  عرب 
به  و  تنظیم  طرح  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  ازدواج  از 
شد.  خواهد  تقدیم  استانداری  اجتماعی  امور  دفتر 
خاص  شرایط  دارای  های  ازدواج  استعالم  اخذ  وی 
از دیگر  را  اسناد  اداره ثبت  از  اجباری(  ازدواج  )مانند 
کارهای انجام شده عنوان کرد و افزود: برنامه ریزی 
 برای آموزش و ارتقای مشاوران و استفاده از ظرفیت 
سمن های همکار و مکاتبه از جمله این کارها است.

فعالیت 58 مرکز درمان نگهدارنده متادون
و یک مرکز کاهش آسیب در استان

زنگویی  جلسه  ادامه  در 
مطلق معاون فنی مرکز 
با  نیز  استان  بهداشت 
پیشگیری  که  این  بیان 
از  پرخطر  رفتارهای  از 
سازمان   این  وظایف 
در  کرد:  عنوان  است، 
روانپزشک   1۰ استان 
مشغول به کار هستند و تعداد تخت های روانپزشکی 9۶ 
تخت می باشد. به گفته وی 58 مرکز درمان نگهدارنده 
متادون و یک مرکز کاهش آسیب در استان فعال است. 
معاون فنی مرکز بهداشت به انجام غربالگری جامعه از 
نظر اختالالت سالمت و روان اشاره کرد و افزود: شناسایی 
موارد اقدام به خودکشی، انجام مشاوره های روانشناختی 
و درمان دارویی و غیر دارویی از جمله کارهای انجام شده 
این سازمان در این طرح است. زنگویی به آموزش مهارت 
های زندگی و فرزند پروری که با هماهنگی آموزش و 
پرورش انجام شده ، اشاره کرد و ادامه داد: 15 هزار سفیر 
خانواده داریم که درصدد هستیم آسیب های اجتماعی را 

به آنان آموزش دهیم.

HIV انجام بیش از 1500 مورد تست سریع

زنگویی مطلق از برگزاری 15 کارگاه و 24 جلسه آموزشی 
با موضوع پیشگیری از خودکشی خبر داد و عنوان کرد: 
1288 نفر از پرسنل ارائه دهنده خدمات در این کارگاه 
ها آموزش دیده اند. معاون فنی مرکز بهداشت، کارگاه 
سریع  اقدام  برای  اورژانس  پرستاران  ویژه  آموزشی 
هنگام خودکشی و آموزش 154 پزشک عمومی و 12 
کارشناس مسئول سالمت و روان شهرستان ها توسط 
روانپزشکان استان به مدت 18ساعت را از دیگر کارها 
اعالم کرد. وی همچنین به انجام بیش از 15۰۰ مورد 
ادامه  و  اشاره کرد  پرخطر  افراد  در   HIV تست سریع 
داد: موارد دارای HIV مثبت شناسایی و تحت مراقبت 
اطالع  کمپین  برگزاری  وی  گفته  به  اند.  گرفته  قرار 
رسانی ایدز و هپاتیت در حاشیه خیابان مدرس و انجام 
بوده  کارها  از دیگر   HIV مشاوره و ۶۰۰ مورد تست 
است و برنامه دیگر این سازمان تحت پوشش قرار دادن 
 بیماران HIV برای دریافت رایگان متادون می باشد.

آموزش مهارت های تاب آوری 
ویژه دانش آموزان در معرض خطر

معاون  مقدم  گلدانی   
و سالمت  بدنی  تربیت 
و  آموزش  کل  اداره 
این  در  هم  پرورش 
که  این  بیان  با  جلسه 
آموز  دانش  هزار   155
به  که  داریم  استان  در 
معرض  در  همه  نوعی 
خطر هستند، گفت: وظیفه محوله ما در این قسمت در 
هر سه زمینه »اعتیاد، طالق و مفاسد« تعرف شده است. 
وی به طرح های آموزشی ویژه تمام دانش آموزان ششم 
ابتدایی اشاره کرد و افزود: طرح مهارت های مدیریت 
عواطف و هیجانات دوره بلوغ برای دختران پایه هفتم 
باشد.  می  ها  برنامه  دیگر  از  هشتم  پایه  پسران   و 

مهارت های تاب آوری ویژه دانش آموزان در معرض 
خطر، مختص تمام دانش آموزان دختر و پسر متوسطه 
اول و دوم از دیگر برنامه های ذکر شده توسط معاون 

تربیت بدنی و سالمت است.

انتخاب 68 مدرسه استان به عنوان پایلوت 
طرح توانمندسازی

مراقبت  اداره  رئیس 
های  آسیب  برابر  در 
کل  اداره  اجتماعی 
آموزش وپرورش نیز در 
به  سخنان  این  تکمیل 
اعتیاد در دانش آموزان 
داد:  ادامه  و  کرد  اشاره 
این  شناخت  از  پس 
افراد، به همراه خانواده به مراکز مشاوره ای ارجاع داده 
می شوند. به گفته وی عالوه بر برنامه های طرح ملی 
تقسیم کار، طرح های دیگری نظیر انتخاب ۶8 مدرسه 
در استان به عنوان پایلوت و اجرای طرح توانمندسازی 
برای پایه دهم در حال اجرا است که تا سال آینده در 
تمام مدارس استان انجام خواهد شد. تهامی با تاکید بر 
این که به نسبت سال گذشته انجام طرح های پیشگیرانه 
در مداس 3۰ درصد افزایش داشته، عنوان کرد: مدارس 
عاری از خطر را در متوسطه دوم، مهارت های مقابله ای 
 در متوسطه اول و خود مراقبتی در ابتدایی اجرا می شود.

برگزاری کارگاه کشوری تخصصی ملی
حاشیه نشینی و مشارکت اجتماعی جوانان

در شهریور 96

جوانان  معاون  مهرور 
و  ورزش  کل  اداره 
نیز  استان  جوانان 
که  این  بر  تاکید   با 
مفاسد  از  پیشگیری 
اخالقی و اعتیاد جوانان 
قرار  کار  دستور  در 
 گرفته است، اضافه کرد: 
با  جوانان  اخالقی  مفاسد  از  پیشگیری  های  کارگاه 
در  نامشروع  روابط  از  جلوگیری  دختران،  محوریت 
به  جوانان  گرایش  از  پیشگیری  کارگاه  و  استان  مرکز 
اعتیاد در بیرجند و طبس در این زمینه اجرایی می شود. 
وی از برگزاری کارگاه تخصصی ملی حاشیه نشینی و 
مشارکت اجتماعی جوانان به صورت کشوری در شهریور 
 9۶ به میزبانی استان خبر داد و افزود: برگزاری کارگاه 
پیشگیری از مفاسد اخالقی با محوریت دختران جوان در 
قاین و طرح پیشگیری از آسیب های اجتماعی جوانان 

در سرایان از دیگر برنامه های این سازمان می باشد.
انتظامی  نیروی  اجتماعی  معاون  سرافرازی  سرهنگ 
اعالم  را  طرح  این  در  خود  شده  انجام  اقدامات  هم 
کرد که شامل برگزاری 58 جلسه آموزشی در دانشگاه 
ها، مدارس، مساجد و محالت با هدف ارتقای سطح 
موضوع  با  تخصصی  نمایشگاه   92 برگزاری  آگاهی، 
مستندات  پخش  و  تولید  و  ها  آسیب  از  پیشگیری 
مختلف می شود. وی همچنین به انجام برنامه های 
مشاوره  خدمات  مانند  طالق  کاهش  برای  عملیاتی 
مانند  اخالقی  مفاسد  برای  هایی  برنامه  و  فردی  ای 

مشاوره به دختران و پسران فراری اشاره کرد.

با مشارکت 9 دستگاه و نظارت استانداری در حال انجام است:

طرح ملی کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در خراسان جنوبی

عکس : حسینی


