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سرمقاله

۱5روز  از  25 میلیارد تومان 

* هرم پور

 رئیس جمهور می آید؟ من نمی دانم، خیلی ها هم 
 نمی دانند، و حاال البته دیگر زیاد هم فرقی نمی کند

قرار است چنین  ؛  وقتی که  نه  یا  بدانیم  ما  که 
آمدنی باشد و چنان رفتنی!! و چه فایده ای بر این 
سفرها می توان بست وقتی که قرار است ایشان 
یا هرکدام از مقامات کشور برای افتتاح پروژه ای 
استان  بودجه  تومان  ها  میلیون  و  بروند  و  بیایند 
را صرف سفرهایشان کنند آن هم سفرهایی که 
 تراز دستاوردهایش در مقابل از دست دادن هایش،

معمواًل منفی ست. من هم مثل استاندار که ششم 
 بهمن امسال خبر سفر قریب الوقوع رئیس جمهور

را داد و به دستاوردهای چنین سفرهایی اشاره کرد، 
به برکات سفر بی اعتقاد نیستم و به زحمتی که 
دولتمردان استانی می کشند تا دوستان از تهران 
شال و کاله کنند و سری به هوا و زمین خشک 
در  اما  گذارم،  می  احترام  سخت  بزنند  ما  کویر 
مثل  خوشی)!(  خبرهای  پیشاپیش  که  شرایطی 
اعتباری خاص  تومانی ردیف  میلیارد  کاهش 25 
باقی  روز  در شرایطی که 15  یا  استان می رسد 
کارگر  صدها  و  دهها   ،95 سال  پایان  به  مانده 
کارخانه ها و شرکت های استان چندین ماه است 

حقوق نگرفته اند  ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 ( 

دبیر شورای نگهبان : 
احراز صالحیت داوطلبان انتخابات 

ریاست جمهوری آسان نیست

محمد رضا عارف : 
اصالح طلبان با یک کاندیدا می آیند؛ 

روحانی دور اول پیروز می شود 

آیت ا... خاتمی : 
فتنه گران توبه نکنند ملت با آنها

آشتی نمی کند ؛ مگر دعوای ملی داریم؟

رستم قاسمی : 
 احمدی نژاد تا زمانی عزیز است

که در خط رهبری باشد

بقایی با احمدی نژاد مشورت نکرده است /   دو شورای نگهبان نداریم ؛ مجلس را یک »موجود مجبور« نکنید / توکلی: حرام خواری را در مجلس قانونی کردیم! / درگیری لفظی و عذرخواهی آقای وزیر از یک فرماندار / پشت پرده تبلیغات عجیب و غریب جریان انحرافی برای بقایی / مخالفت نجفی با چند کاندیدای جانبی در کنار روحانی  /  صفحه2
 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

مردم در جوار 45 بقعه متبرکه 
به سوگ »یاس نبوی« نشستند

جنوبی،  خراسان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  مدیر 
اظهار کرد: طبق فرمایش مقام معظم رهبری بقاع 
متبرکه باید به قطب فرهنگی جامعه تبدیل شود 
بنابراین یکی از روش های رسیدن به این مهم ...                   
صفحه 8 

برگزاری اولین مسابقات قهرمانی 
تک پرس باشگاه های استان

صفحه ۶
 عدم حمایت مسئوالن و اعتبار ؛

 مشکالت بسکتبال استان
صفحه7

کاهش معلولیت ها  ، ارمغان 
مشاوره ژنتیک در استان

صفحه ۶

اجرای طرح پیشگیری از اعتیاد 
کارگران در 24 واحد تولیدی

صفحه 7

صفحه 7

خروج 18 درصدی مددجویان ازکمیته امداد استان
تأسیس 2۳ مرکز نیکوکاری در خراسان جنوبی / پرداخت وام ۳ درصدی از محل صندوق امداد والیت به نیازمندان / کمک  2۱ میلیارد و ۳4۷ میلیون تومانی مردم استان به نیازمندان

گی
 گر
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خاکسپاری6  شهید 
گمنام در استان

پیکر مطهر شش شهید گمنام دفاع مقدس بر دستان 
مردم خراسان جنوبی تشییع و تدفین شدند.  چند 

روزی بود که استان ... ) مشروح  خبر در صفحه ۳ (

خانواده محترم وجدان 
نبودن هایی هست که هیچ بودنی جبران شان نمی کند 
کسانی هستند که هرگز تکرار نمی شوند و عزیزانی هستند

 که هیچ کس جایشان را پر نمی کند
 ما را در غم خود شریک بدانید.

خانواده های: معروف ، اشراقی، گلناری، دادرس مقدم، یوسفی 

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 96/01/20 از طریق :
www.HOWZEH-QOM.IR 1- سایت معاونت آموزش حوزه های علمیه  

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

شماره های تماس:
05632235112 - 05632229729 

همکار محترم جناب آقای دکتر سید مرتضی وجدان 
مصیبت درگذشت مادر گرامی تان  را حضور جناب عالی و خانواده محترم تان 
تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه غفران و رحمت 

الهی و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

پرسنل بیمارستان رازی 

محمـد جـان 
تو در ما آتشی هستی که خاموشت نخواهیم کرد
به گلزاران گلی هستی، فراموشت نخواهیم کرد
قسم بر جامه مهرت که از عشقت به تن داریم

که تا جان در بدن داریم فراموشت نخواهیم کرد
به مناسبت هشتمین سالگرد درگذشت فرزند عزیزمان محمد وداد 

با ذکر صلواتی یاد و خاطرش را گرامی می داریم.

خانواده وداد 

به مناسبت سومین روز درگذشت همسری فداکار و پدری مهربان بزرگ خاندان 

حاج شاه نواز صادقی بجد
 جلسه ترحیمی امروز شنبه 95/۱2/۱4 از ساعت ۱6:۳0 الی ۱۷:۳0 
در محل مسجدالنبی)ص( واقع در خیابان شهدا منعقد می گردد

 تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم
 و تسلی خاطر ، تشکر و امتنان بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: صادقی، ظریفی، حسینی، احمدی و سایر بستگان

عرضه مستقیم مرغ کشتار روز 
به قیمت کشتارگاه 

میدان سوم مدرس 
فروشگاه اتحادیه تعاونی های 
روستایی شهرستان بیرجند 

 09۱56660۱۱4

 مزایده عمومي امالک مازاد 
بانک کشاورزی 

شماره  ع/95/4  )نوبت دوم(
شرح در صفحه 2

اطالعیه
نظر به اینکه دفتر موقوفه بنگاه خیریه آبلوله 

قصد به روز رسانی آخرین اطالعات مستاجرین امالک و مستغالت خود را دارد 
 لذا  از تمامی مستاجرین محترم این موقوفه )مستاجرین روستای اسفهرود، علی آباد 
 لوله، شهرک 27 تیر و سایت 23 هکتاری و مستاجرین متفرقه دیگر( تقاضا می شود 

حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ انتشار آگهی به دفتر موقوفه بنگاه خیریه آبلوله
 واقع در بلوار شهید طهماسبی جنب اورژانس تامین اجتماعی مراجعه نمایند.

موقوفه بنگاه خیریه آبلوله بیرجند

اصالحیه آگهی مزایده مجموعه استخر شنای سر پوشیده دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند 

در متن آگهی یاد شده مندرج در روزنامه های مورخ 95/12/11 امروز خراسان جنوبی و آوای 
خراسان جنوبی مبلغ واریزی جهت دریافت اسناد مزایده دویست هزار ریال صحیح است.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند 

جناب آقای علی هاشمی
با کمال مسرت انتصاب جناب عالی را به سمت

مدیر کل زندان های استان خراسان جنوبی
که نشان از لیاقت ، تجربه و تخصص شماست تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون تان را 

از درگاه ایزد منان خواستاریم.

مهندسین مشاور پارس نقش- حسین صباغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در صفحه اٍل) ًین صفحه پاییي(  کادر 1در  41/41/59شٌبه  در رٍزًاهه جهت درج  

 لطفا فاکتَر به ًام ههٌدسیي هشاٍر پارس ًقش صادر گردد

 

25494949391)ٍحدتی(                       31311994-3تلفي تواس :                    
 

 

 علی هاشویجٌاب آقای 
 با کمال مسرت انتصاب جنابعالی را به سمت

 هدیر کل زًداى های استاى
که نشان از لیاقت ، تجربه و تخصص شماست تبریک عرض نموده و 

 م.یموفقیت روزافسونتان را از درگاه ایسدمنان خواستار
  حسیي صباغ -ههٌدسیي هشاٍر پارس ًقش

 

ضمن تشکر و قدردانی از سروران ارجمندی
 که در مراسم تشییع و تدفین فرزند عزیزمان دوشیزه

 فهیمه خوشه چین 
همراه غم و اندوه مان بودند به اطالع می رساند: به مناسبت سومین 
روز درگذشت آن عزیز جلسه ترحیمی امروز شنبه 95/۱2/۱4 از 
ساعت ۱4:۳0 الی ۱5:۳0 در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان 

انقالب( برگزار می گردد، قدوم با صفایتان را ارج می نهیم.

خانواده های: خوشه چین و ایزدمهر 

لباقی
هواا
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پرداخت عیدی بازنشستگان از ۱۷ اسفند 

جام جم-مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش این سازمان از ١٧ اسفند در طول یک هفته به حساب آنان 
واریز می شود.وی با بیان اینکه عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون مبلغ ٧٧٠ هزار ٥٠٠ تومان خواهد بود 
گفت: برای پرداخت عیدی به حدود ٣ میلیون نفر بازنشسته و مستمری بگیر تحت پوشش اعتباری بالغ بر هزار و ٧٥٠ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

امیدواری کارگران به افزایش دستمزدها

ستاد  جلسات  خروجی  است  قرار  عصراعتبار- 
تعیین  مبنای  شده  گرفته  تصمیمات  و  مزد 
ایرانی  کارگر  میلیون   ١٣ آینده  سال  دستمزد 
توافق  به  با توجه  اساس  این  بر  بگیرد که  قرار 
صورت گرفته در جلسه، احتمال افزایش حداقل 
هزار   ٥٠٠ و  میلیون  دو  رقم  به  کارگران  مزد 

تومان در سال ۹۶ دور از انتظار نیست.

جزییات انتشار چک  پول  200 هزار تومانی 

جام جم-مدیرکل فناوری اطالعات بانک مرکزی 
با اعالم اینکه در صورت لزوم حراج سکه در ایام 
پایانی سال انجام خواهد شد گفت: چک پول های 
۲٠٠ هزارتومانی به عنوان ذخیره احتیاطی منتشر 

شده اما فعال توزیع نمی شود.

کارگران بیمه نشده هم عیدی می گیرند

تعاون،  وزات  کار  روابط  مدیرکل  اعتبار-  عصر 
به  حتی  اینکه  اعالم  با  اجتماعی  رفاه  و  کار 
گیرد،  می  تعلق  عیدی  نشده هم  بیمه  کارگران 
تامین  بیمه شدگان سازمان  آمار  براساس  گفت: 

اجتماعی ، حدود ١۲ میلیون کارگر داریم.

مذاکره ایران و عربستان برای برگزاری 
مراسم حج ادامه دارد

جام جم-سرپرست سازمان حج و زیارت گفت: در 
مذاکرات پیشرفت خوبی داشته ایم و اگر در بقیه 
مسائل هم به نتیجه برسیم قطعاً امسال زائران به 
حج مشرف می شوند.وی با اشاره به اینکه در این 
جلسات موضوع انتظارات جمهوری اسالمی ایران 
پزشکی،  خدمات  زائرین،  کرامت  و  عزت  چون 
قاطع  و  متعدد شفاف  مسائل  و  کنسولی  خدمات 
به اطالع ملت  آنها قباًل  از  مطرح شد که برخی 
شریف ایران رسیده است، افزود: در این جلسات 

پیشرفت های نسبتاً خوبی حاصل شده است. 

اسکناس نو برای نوروز
 چه زمانی توزیع می شود

گفت:  مرکزی  بانک  اطالعات  فناوری  مدیرکل 
از ۲١ اسفند برای تامین نیاز مردم، ٧٠٠ میلیارد 
تومان در تهران و ۹٠٠ میلیارد تومان اسکناس نو 
در شهرستان ها و در شعب منتخب بانک های 
بانک  بانک و  انصار، پست  ملی، صادرات، سپه، 

اقتصاد نوین توزیع می شود. 

 آغاز ثبت نام آزمون ورودی 
»مدارس نمونه دولتی« 

ایسنا-ثبت نام داوطلبان آزمون از شنبه ١4 اسفند  
تا ١۹ فروردین ماه  ماه ١٣۹٥ شروع می شود و 
سایت  طریق  از  و  داشت  خواهد  ادامه   ٣١۹۶
)tehranedu.ir( قابل انجام است.آزمون ورودی 
دبیرستان های نمونه دولتی دوره های اول و دوم 
متوسطه و هنرستانهای نمونه دولتی راس ساعت 
۹ صبح روز جمعه ۹ تیر سال ۹۶ در سراسر کشور 

به صورت هم زمان برگزار خواهد شد.

هفتگی  جلسه  در  جنتی  احمد  آیت ا... 
اعضای شورای نگهبان با اشاره به اهمیت 
جمهوری  ریاست  داوطلبان  شرایط  تبیین 
آمده  اساسی  قانون   ١١٥ اصل  در  که 
داوطلبان  صالحیت  احراز  گفت:  است، 
نیست و  انتخابات ریاست جمهوری، آسان 
متعال  خداوند  برابر  در  دشواری  مسئولیت 

جنتی  ا...  آیت  است.حضرت  ملت  آحاد  و 
کلی  سیاست های  از  فراز  چند  به  ادامه  در 
انتخابات  داوطلبان  شرایط  نیز  و  انتخابات 
قانون   ١١٥ اصل  در  جمهوری  ریاست 
 ١۲ واقع  در  گفت:  و  کرد  اشاره  اساسی 
صالحیت  اعالم  با  نگهبان  شورای  عضو 
او  که  می دهند  شهادت  داوطلب  یک 

»مدیر«  »امین«،  تقوی«،  »با  »مومن«، 
کرد  امیدواری  ابراز  وی  است.  »مدبر«  و 
که با لطف و عنایت خداوند متعال اعضای 
بررسی  امر  در  بتوانند  نگهبان  شورای 
ریاست  انتخابات  داوطلبان  صالحیت 
جمهوری به خوبی مسئولیت خود را انجام 
با  همچنین  نگهبان  شورای  دبیر  دهند. 

انتخابات  از  قبل  که  آئین نامه ای  به  اشاره 
شفاف تر  برای  یازدهم  جمهوری  ریاست 
نگهبان  شورای  در  داوطلبان  شرایط  شدن 
گفت:  گرفت،  قرار  بررسی  و  بحث  مورد 
با توجه به مباحث گذشته و ابالغ  انشاءا... 
هفته های  طی  انتخابات  کلی  سیاست های 

آتی بتوانیم به نتایج بهتری دست بیابیم.

دبیر شورای نگهبان : احراز صالحیت داوطلبان ریاست جمهوری آسان نیست
اعضای شورای نگهبان با اعالم صالحیت یک داوطلب شهادت می دهند که او »مومن«، »با تقوی«، »امین«، »مدیر« و »مدبر« است

عارف : اصالح طلبان با یک کاندیدا می آیند ؛ روحانی دور اول پیروز می شود 

رئیس فراکسیون امید مجلس با تاکید بر اینکه راهبرد شورای عالی سیاست گذاری اصالح 
طلبان داشتن یک کاندیدای واحد است، گفت: پیش بینی بنده این است که وضع روحانی 
یا کاندیدای نهایی اصالح طلبان خوب بوده و در دور اول انتخاب پیروز می شود. محمدرضا 
عارف درباره اینکه آیا اصولگرایان با تعدد نامزدها می توانند انتخابات را به مرحله دوم 
بکشانند گفت: قطعا تعدد کاندیدا به نفع آنها نیست و رای آنها شکسته می شود. بنده همان 
توصیه سال ۹۲ و ۹4 را دارم که جریان اصولگرا و اصالح طلب با یک کاندیدا به صحنه بیایند و به اجماع برسند تا 
به شرایطی برسیم که رقابت با دو کاندیدای برجسته انجام شود. وب در این باره که اگر اصولگرایان با چند کاندیدا 

وارد انتخابات شوند آیا اصالح طلبان کاندیدای جانبی خواهند داشت؟ گفت: راهبرد ما فقط یک کاندیدا است .

فتنه گران توبه نکنند ملت با آنها آشتی نمی کند ؛ مگر دعوای ملی داریم؟

خطیب نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به برخی اظهارات از سوی بعضی درباره 
پر  آشتی  برای  وجودمان  تمام  بیاید،  بدش  آشتی  از  که  کیست  افزود:  ملی،  آشتی 
می کشد، آشتی ملی بار دارد و بارش این است که دعوای ملی در این کشور است، 
ابتدای  از   : افزود  این دروغ است، دعوای ملی در این کشور نیست. آیت ا... خاتمی 
پیروزی انقالب اختالف سلیقه بوده، هست و خواهد بود، این الزمه جامعه آزاد است 
در فتنه سال 88 اقلیتی در برابر اکثریت وفادار این ملت ایستادند و فتنه فرصت سوز و  تفرقه افکن 88 را 
آفریدند، این اکثریت دلشان از این اندک آدم های این چنینی خون است، این ملت از این جماعت دل پر 

خون دارد و تا زمانی که توبه نکرده اند، با آنها آشتی نخواهد کرد.

مطهری :  دو شورای نگهبان نداریم ؛ مجلس را یک »موجود مجبور« نکنید

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در نامه ای به دبیر شورای نگهبان با اشاره به ایرادات 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس در برنامه ششم، گفت که شورای 
نگهبان باید نظر خود را درباره این ایرادات اعالم کند؛ چرا که وجود دو شورای نگهبان نه 
از سوی قانون اساسی و نه هیچ عقل سلیمی پذیرفته نیست. مطهری گفته است : شورا 
نباید فهرست ارسالی از سوی مجمع را بدون بررسی به مجلس بفرستد و مصوبات مربوط 

را خالف شرع بنامد. در این صورت دو شورای نگهبان خواهیم داشت، یکی برای تطبیق با قانون اساسی و شرع 
و دیگری برای تطبیق با سیاست های کلی نظام. این را نه قانون اساسی و نه هیچ عقل سلیمی می پذیرد، عالوه 

بر این که مجلس نیز از این جهت به یک موجود مجبور تبدیل می شود.

رستم قاسمی : احمدی نژاد تا زمانی عزیز است که در خط رهبری باشد

وزیر سابق نفت گفت: اسم من در لیست کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از جانب 
از  کردن  استفاده  در خصوص  سوالی  به  درپاسخ  قاسمی  رستم  دارد.  قرار  اصولگرایان 
محمود احمدی نژاد نیز گفت: احمدی نژاد برای کشور یک ظرفیت است که باید از آن 
استفاده شود. وی ادامه داد: اینکه رهبری فرمودند احمدی نژاد در انتخابات شرکت نکند 
تدبیر ایشان بود، با توجه به شناخت کافی از کشور که همگان باید قبول کنند چرا که تدبیر 

مقام معظم رهبری الزم االجراست. قاسمی با اشاره به اینکه هر دولتی نقاط عیب و قوت دارد، گفت: من وزیر 
احمدی نژاد بودم و دوست او هستم، تا زمانی عزیز است که در خط رهبری باشد و مهمترین هدف ما نیز همین 

است. امروز در خط والیت بودن، انقالبی و انقالبی گری بودن می تواند ما را از بحران ها خارج کند.

درگیری لفظی و عذرخواهی 
آقای وزیر از یک فرماندار

مشاور وزیر بهداشت گفت: وزیر بهداشت پیش از 
ترک استان ایالم به مقصد خوزستان، در تماس 
تلفنی با فرماندار بدره از او بابت اتفاقات رخ داده 
عذرخواهی و دلجویی کرد و فرماندار بدره نیز 
از  دکتر هاشمی  و  دولت  به  ارادت  ابراز  ضمن 
اتفاقات پیش آمده عذرخواهی کرد. ماجرا از آنجا 
شروع شد که وزیر بهداشت در سفر به ایالم در 
بازدید از اورژانس شهرستان بدره با فرماندار این 
شهرستان درگیری لفظی پیدا کرد. هاشمی پس 
در خصوص  بدره  فرماندار  اظهارات  شنیدن  از 
و  شهرستان  این  در  سالمت  نظام  کمبودهای 
در  متخصص  نیروی  نبود  از  فرماندار  انتقادات 
بیمارستان ها عصبانی می شود و با لحنی تند به 
وی می گویند : اگر گذاشتم یک روز دیگر اینجا 

بمونی ؛ بی شعور

توکلی: حرام خواری را در 
مجلس قانونی کردیم!

احمد توکلی از مصوبه مجلس که سقف حقوق 
امکان  تومان  میلیون   ۲4 ماهانه  تا  را  مدیران 
 پذیر کرده است به شدت انتقاد و عنوان کرد: 
. نتیجه نفرت  » نمک به زخم مردم پاشیدیم 
مردم از حقوق های نجومی این شد که حرام 

خواری را در مجلس قانونی کردیم. «

جوانفکر: بقایی با احمدی نژاد 
مشورت نکرده است

جوانفکر ، سخنگوی ستاد بقایی می گوید که او 
برای حضور در انتخابات با احمدی نژاد مشورت 
نکرده اما در صورت موفقیت در انتخابات ۹۶ راه 

دولت های نهم و دهم را ادامه خواهد داد.

پشت پرده تبلیغات عجیب و غریب 
جریان انحرافی برای بقایی

جهان نیوز نوشت : در حالیکه بقایی هیچ شانسی 
دالیل  ندارد،  جمهوری  ریاست  انتخابات  برای 
اعالم کاندیداتوری وی سبب ایجاد گمانه زنی و 
پرسش های متعددی شد. این موضوع در حالی 
جالب تر می شود که به علت مفاد سنگین پرونده 
مالی بقایی حتی پیش بینی احتمال بازداشت وی 
نیز توسط دستگاه قضا چندان دور از ذهن نبوده 
سیاسی  ناظرین  برخی  دلیل  همین  به  است. 
معتقدند بقایی با اعالم کاندیداتوری تالش می 
مالی  تخلفات  پرونده  بررسی  موضوع  که  کند 
خود را در دستگاه قضایی تحت تاثیر قرار بدهد 
و در پوشش تبلیغات برای ریاست جمهوری و 
درباره  قضایی  دستگاه  به  تحمیلی  مالحضات 
چتر  عمال  انتخابات  برای  وی  بودن  کاندیدا 

محافظی برای خود ایجاد کند.

مخالفت نجفی با چند کاندیدای 
 جانبی در کنار روحانی 

رئیس  اقتصادی  مشاور   ، نجفی  محمدعلی 
جمهور در پاسخ به این سوال که دیدگاه شما 
کنار  در  جانبی  کاندیدای  چند  مورد حضور  در 
روحانی چیست؟ تصریح کرد: عده ای معتقدند 
تا زمان انتخابات ممکن است هزار اتفاق بیفتد  
بنابراین در کنار آقای روحانی که گزینه اصلی 
است باید گزینه جانبی هم داشت. دیدگاه دیگر 
می گوید حضور آقای روحانی به تنهایی کفایت 
می کند. االن استراتژی رقبای روحانی تخریب 
دنبال  فقط  احتمالی  کاندیداهای  است.  دولت 
آقای  معتقدم  من  که  هستند  دولت  تخریب 
روحانی به تنهایی می تواند پاسخ همه انتقادها 
صد  از  به  جنگی  مرد  یکی  واقع  در  بدهد.  را 
هزار. فکر می کنم نظر آقای روحانی هم همین 

باشد که یک نفری بیاید. 

سرمقاله

۱5روز  از  25 میلیارد تومان 

* هرم پور

در شرایطی که ١٥    ) اول  از صفحه  ادامه سرمقاله   (
پایان سال ۹٥، دهها و صدها  باقی مانده به  روز 
چندین  استان  های  شرکت  و  ها  کارخانه  کارگر 
عیدی  و  معوقات  یا  اند  نگرفته  حقوق  است  ماه 
هایشان پرداخت نشده، یا در شرایطی که طرح ها و 
پیشنهادهایمان برای عرضه کردن و اعتبار گرفتن 
یا بدون توجیه، چه  ناچیز است  یا  این سفرها،  از 
 اصراری بر سفر، آنهم سفری چند ساعته و سریع!
توان  از کنار چنین سفرهایی می  هرچند معتقدم 
بهره های وافر برد و اگر شرایط سیاسی و اجتماعی 
استان در این چند هفته وضعیت مناسب تری را 
برای سفر فراهم می کرد، حداقل و دست به نقد، 
 برای گشودن بخشی از گره های استان می توانست
 مفید و راهگشا باشد.  و البته اگر ماجرای تعویق 
اگر  و  شود  ختم  آن  کامل  شدن  منتفی  به  سفر 
تنش های استان در این تعویق و انتفا نقش داشته 
باشد )که احتماال دارد(،  نه مردم و نه آن دسته 
از مسؤولین دلسوز، هیچکدام از مسببین ماجرا را 
نخواهند بخشید؛ حداقل به اندازه سهم همان چند 
ده میلیاردی که می توانست از جیب مسافرین بریزد 
و شب عید، گرهی از پیشانی و جبین غمبار کارگران 
این استان باز کند و چشمه امیدی برای خودشان و 

خانواده هایشان باشد. 
پایان سال نزدیک است؛ فقط ١٥ روز. خیلی دیر 
اقتصاد  در سال  پرسید چه کردیم؟  باید  اما  است 
برابر  در  مقاومت  هایمان  خیلی  هنر  مقاومتی، 
برخی  جنس  از  هایی  مقاومت  آنهم  بود،  اقتصاد 
لجبازی های کودکانه در مصوبات، در طرح ها، در 
تخصیص ها، و در تعریف کردن پروژه ها، مقاومت 
مردم،  مشکالت  دیدن  برای  وجدانمان  برابر  در 
مقاومت در برابر قلب هایمان برای راضی کردنشان 
به تصمیم های مهم، به تصمیم های خودشکن 
های صبوری  برابر  در  مقاومت  ساز،  جامعه   و 
نجیبانه، مقاومت در برابر پرهیز از دو دستگی ها.  
راستی رئیس جمهور می آید؟ من نمی دانم و خیلی 
ها هم نمی دانند، و البته حاال دیگر خیلی بعید است 
که هواپیمای دولت بر زمین استان بنشیند،  فقط 
اینکه من و خیلی از دوستانم برای تعدادی از مردم 
نامه نوشته بودیم  تا برای درمان دردهایشان، به 
دست کسی بدهند تا فرجی شود و گشایشی، برای 
آنهایی که بر خالف بعضی همشهری هایشان از 
دو ماه قبل پاشنه درب آژانس های مسافرتی را از 
پا در نیاورده اند برای نام نویسِی سفرهای تفریحی 
عیدانه به بانکوک و کواالالمپور و بالی و استرالیا و 
آنتالیا، برای آنهایی که چند ماه است حقوق نگرفته 
های  تعدیلی  و  ها  اخراجی  که  آنهایی  برای  اند، 
کارخانه های همین استان هستند، برای بیماران 
خشکسالی  که  هایی  روستانشین  برای  خاص، 
روزگارشان را سیاه کرده، برای خیلی از جوان های 
در آستانه ازدواج،  برای آن  دهک های پایین جامعه 
که جز پول یارانه، دیگر هیچ برای خوردن ندارند، 
برای آنهایی که هنوز به دولتمردان امیدوارند، برای 
آنهایی که قرار است در انتخابات سال آینده شرکت 
کنند. ما به اندازه ی ١٥ روز از ۲٥ میلیارد تومان از 
حقمان را که ندیده اند و نداده اند، می خواهیم،آنهم  
همین آخر سال، همین روزهای باقی مانده تا تمام 

شدن سال.  کسی آن باال ما را می بیند؟

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله 
را به شماره ٠۹٣٠4۹4٣8٣١ ارسال فرمایید(

 مزایده عمومي امالک مازاد بانک کشاورزی شماره  ع/95/4  )نوبت دوم(
مديريت شعب بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي در نظر دارد: امالك مازاد مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مزايده عمومي به شرح مندرج در جدول ذيل به فروش برساند . 
متقاضيان مي توانند از تاريخ اولين انتشار آگهي ، همه روزه به استثناي روزهاي تعطيل از ساعت 7 صبح لغايت 14/30 جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق شركت در مزايده به 

نشاني بيرجند ، ميدان شهدا ، ساختمان مديريت بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي ، طبقه سوم ، واحد حقوقی مراجعه نمايند، حداكثر مهلت شركت در مزايده 10 روز از تاريخ انتشار آخرين 
آگهي تا پايان وقت اداری 1395/12/25 مي باشد. تلفن جهت پاسخگويی : 32213000 - 32213312  داخلی 408  

توضیحات و شرایط : 
1- اين آگهي در دو نوبت به فاصله 7 روز چاپ مي شود. تاريخ انتشار آگهي نوبت اول 95/12/07 ) انتشار در روزنامه هاي خراسانـ  آوای خراسان جنوبي( تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم95/12/14 
) انتشار در روزنامه هاي خراسان ـ آوای خراسان جنوبي(  2- كليه هزينه های درج آگهي مزايده در روزنامه ها و هزينه كارشناسی هر ملك بر مبنای دستمزد كارشناسی رسمی دادگستری به 
عهده  برنده مزايده مي باشد.  3-  بانك در رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است. 4- اوراق شركت در مزايده به آدرس فوق الذكر موجود و پيشنهاد دهندگان می بايست يك نسخه از آن را 
دريافت و با قيد قبولي امضاء كرده و به پيشنهاد خود ضميمه ونسبت به واريز فيش نقدی به ميزان 5 درصد قيمت پايه كارشناسی هر ملك نزد بانك كشاورزي )كليه شعب حكم واحد دارد(  به 
حساب دايره مالي مديريت استان خراسان جنوبي با كد ) 4962 ( يا ارائه چك تضمينی بانكی به ميزان5درصد قيمت پايه كارشناسی به عنوان سپرده شركت در مزايده ، در پاكت الك و مهر 
شده ) با قيد مربوط به ملك رديف ))       ((  آگهي شماره ع/95/4( به مسئولين مزايده تسليم و رسيد دريافت نمايند .  5- به پيشنهادهاي مبهم ، مشروط و بدون سپرده شركت در مزايده و 
پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل گردد ترتيب اثر داده نمي شود. 6- در شرايط مساوي اولويت با مالك قبلی ملك خواهد بود و وجوه واريزي نفر دوم تا تعيين تكليف نهايي 
برنده مزايده مسترد نخواهد شد.7- در خصوص امالك با كاربری صنعتی كه دارای ماشين آالت منصوبه می باشند تحويل ملك به برنده مزايده بر اساس گزارش كارشناس رسمی دادگستری 
خواهد بود . 8- بازديد از امالك از تاريخ اولين آگهی برای كليه شركت كنندگان در مزايده الزامی است. 9- در پيشنهادات نقد و اقساط حداقل مبلغ پيش پرداخت نقدی بر اساس ميزان مندرج 
درفهرست امالك و الباقی ثمن در قالب عقد اجاره به شرط تمليك با سود بخش مربوطه )مطابق نرخ مصوب شورای پول و اعتبار( و به مدت حداكثر 60 ماهه خواهد بود كه متقاضی بايد در برگه 
پيشنهادات بصورت صريح و شفاف اعالم نمايد. 10- كليه امالك  با  وضعيت  موجود و طبق  مفاد اسناد مالكيت و اسناد  انتقال  اجرايي صادر  شده  واگذار  مي گردند و در صورت وجود متصرف 
، تخليه بر عهده خريدار مي باشد . 11- كليه هزينه های ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي و ماليات نقل و انتقال مالكيت ، بر عهده برنده مزايده خواهد بود .  12- هر گاه نفرات اول ، دوم 
از عقد قرارداد امتناع نمايند، سپرده شركت در مزايده آنها ضبط خواهد شد. 13- پاكتهاي دريافتي از شركت كنندگان در مزايده رأس ساعت 10صبح مورخ 1395/12/26 در محل مديريت بانك 
كشاورزي استان خراسان جنوبي به نشاني ميدان شهدا، ساختمان مديريت بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي ، طبقه سوم سالن ويدئو كنفرانس بازگشايي خواهد شد.  14- شركت كنندگان 

در مزايده مي توانند در موعد ياد شده ، با ارائه كارت شناسايي معتبر و ارائه رسيد تحويل پاكت مزايده در جلسه شركت نمايند. 
تبصره : بديهي است عدم حضور شركت كنندگان در جلسه مزايده ، تحت هر شرايط و به هر دليل اعم از موجه و غير موجه مانع از انجام جلسه مزايده و بازگشايي پاكت ها نخواهد بود . 

مدیریت شعب بانک در استان خراسان جنوبي  

فهرست امــالک مازاد بانک کشاورزی جهت مزایده شماره )) ع/95/4((

ف
کاربریمشخصات ثبتي ملکآدرس ملکردی

وضعیت 
تصرف

نوع 
مالكیت

میزان مالكیت بانک 

متراژ کل ششدانگ 
قیمت پایه عرصه و اعیانی ملک

)ریال(
 نحوه فروش 
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  بیرجند - خوسف  
شهرک صنعتی  

کارخانه تولیدی پنبه 
پاک کنی سپید وش

ششدانگ ازپالک ثبتی شماره ۱8 فرعي 
از 3 فرعي از 928 اصلي بخش 3 ثبتی 

بیرجند

صنعتی        
)کارخانه پنبه 

پاک کنی(
90922۱46/286,۷۷0,000,000ششدانگ عرصه و اعیان*  *

۱ - اولویت به صورت نقدی          
2-نقد و اقساط ) 20 درصد نقد 
80 درصد اقساطی 60 ماهه ( 

2

  طبس گلشن
  شهرک صنعتی  

شرکت تعاونی تولیدی 
مژان طبس 

5000 سهم از 8000 سهم مشاع عرصه 
و 6۱6/۱۱ سهم از 985/40 سهم مشاع 

اعیان از کل ششدانگ پالک ثبتي شماره  
2 فرعی از ۱ فرعی از 38۷ اصلی واقع در 

فیروزآباد بخش 2 طبس گلشن

صنعتی )کارخانه 
تولیدی ترشی 

و مربا(
 ** 

5000 سهم مشاع از 
8000سهم ششدانگ 
عرصه و 6۱6/۱۱ سهم 

مشاع از 985/40 سهم 
ششدانگ  اعیان

8000985/402,365,000,000
۱ - اولویت به صورت نقدی          
2-نقد و اقساط ) 20 درصد نقد 
80 درصد اقساطی 60 ماهه ( 

آگهی مجمع عمومی فوق العاده شرکت ساختمانی نگین خاوران بیرجند

 به شماره ثبت 1919
برابر ضوابط مندرج در اساسنامه شركت ساختمانی نگين خاوران شنبه 95/12/21 ساعت 15:00 در 
محل دفتر شركت واقع در خيابان شبنم تشكيل می گردد. لذا از كليه سهامداران تقاضا می شود در جلسه 

مذكور حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 

بررسی و اتخاذ تصميم نسبت به خط مشی و برنامه فعاليت شركت - تعيين تكليف سهامداران و اموال 
شركت - اخذ تصميم در خصوص وضعيت حساب سود و زيان شركت - تصميم در خصوص انحالل 

شركت و نحوه تصفيه امور آن 
هیئت مدیره شرکت ساختمانی نگین خاوران

گچ کاری و گچ بری به قیمت مناسب 
)شهر، روستا(

09159658659 

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

09159617909- تنگلی

عرضه سرویس عروس، بلور جات، ظروف
 )نیكل، مس، تفلون، چدن و سرامیكی( انواع چینی
لوازم برقی آشپزخانه
* سرویس عروس تخصص ماست *
سجادشهر، امامت 43   
09336۷3283۷ 

پالستیـک و کادویـی شمـس



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
 شنبه* 14 اسفند 1395 * شماره 3737

فراری  و  غایب  سربازان  مجلس  بامصوبه  اینکه 
نماینده  بتوانند  معافیت  باپرداخت جریمه وکارت 
مجلس . عضو شورای شهر و یا پست مدیریتی 
دهن  و  مردم  به  ظلم  کشور،  به  خیانت  بگیرند 
این  از  جمعی  احتماال  است  قانون  به  کجی 
نوباوگان از ما بهترون ها هستند خدا عاقبت این 

نمایندگان را بخیر کند یعنی چی ؟
915...211
آخر  از  گزارشی  نیامدی  جان  آوا  با عرض سالم 
در  ببینی  کنی  تهیه  از ظفر  اردیبهشت 10جلوتر 
چه وضعی هستیم گاز نداریم سطل آشغال نداریم 
کوچه خاکیه توقع ما از مسئوالن فقط گازه هیچ 
از  که  16خانواریم  ما  کنه  نمی  جوابگویی  کسی 
قدیم اینجا ساکنیم آوا تو را خدا تو پیگیر شو، ما 

مگر آدم نیستیم آخه ؟
915...259
بابت  مبلغ  کسر  به  توجه  با  بانکها  بعضی  چرا 
این  برای  باز  حساب  عملیاتهای  پیامک  ارسال 
تراکنشهای  میگن  و  گذاشتن  سقف  موضوع 
باالی 300هزار ریال ارسال می گردد.واقعا دیگه 

این یک کالهبرداری هست
915...684
جثه  رغم  علی   , قرار  بر  بقایت   , بقایی   آقای  
برداشت  محکم  چنان  را  اول  های  قدم  کوچک 
که  همه  میخ کوب شدند اتفاقا خیلی خوب است  
روی  انگشت  که  چرا  داشته  خوبی  مشاور  ظاهرا 
نقطه حساس ایرانیان گذاشته است . مردم ایران 
جذب  آدم های با قدرت و با اراده می شوند . البته 
از اینکه  افراد خاص بعضی مسایل را به شوخی و 
تمسخر بگیرند جای نگرانی نیست. رکن انتخابات 
آرا  خاکستری هستند نه مدعیان اصالحات و نه 
بعضی مدعیان اصولگرایی . اگر اتفاق خاصی مثل 
نشود  حادث  معظم  رهبری  نهی  و  رد صالحیت 
سایه  در  است.هرچند  بسیار جدی  بقایی  انتخاب 
جدید  تحرک  یک  .پس  نژاد  احمدی  تفکر  لیدر 

اقتصادی دور از دسترس نیست.
915...639
باسالم خواهش می کنیم به گوش مسئوالن به 
خواب رفته ما برسانید با گذشت 26ماه از انحالل 
موسسه میزان ما هنوزبه پول خود نرسیدیم ما که 
از مسووالن  راضی نیستیم پای صندوقهای رای 
بهشون نشون خواهیم داد اخه اینا برامون چیکار 
کردند به نون خوردن محتاج شدیم خدا از هرچه 

بگذره از حق الناس نمیگذره
901...338
از استاندار محترم که دستور رسیدگی به مرمت 
...باغ  شود  می  تشکر  دادند  را  آباد  شوکت  باغ 
توریسم  جذب  نقاط  بهترین  جزو  آباد   شوکت 

می باشد که همت مسووالن را می طلبد .
915...315
پوالی  که  کنید  پیگیری  قرآن  رو  تو  آوا  سالم 
کارگری مردم تو بانک... چی شده؟ از کجا و از 

کی پولمونو بگیریم؟؟؟؟؟
915...860
ایکاش کسانیکه برای یک حرف استاندار که ما 
نفهمیدیم از طرف ایشان بیان شده یا نه اینقدر 
استان را درگیر مسایل حاشیه ای کردند یک بار 
استخدام  بازی  پارتی  وجود  به  اعتراض  در  هم 
دولتی  نهادهای  و  دستگاهها  در  مفسد  ای  عده 
اداره  کشور  عمومی  بودجه  از  که  دولتی  غیر  و 
می شوند اعتراض می کردند. وقتی صف نانوایی 
بدون ضابطه  برخی  ، چطور  دارد  قانون و صف 

جذب ادارات می شوند؟
915...305
بردن  باال  جهت  رانندگی  و  سالم...راهنمایی  با 
فرهنگ رانندگی یکم تالش کند ...دست ریاست 
که  نکند  درد  رانندگی جزیره کیش  و  راهنمایی 

انصافا بسیار زیاد در این زمینه کار کرده اند ...
915...315
شرکت مخابرات چرا از الفاظ قلمبه سلمبه استفاده 
میکنه که آدم متوجه نمیشه بجای خدمات مبتنی 
بر محتوا درج بفرمایید ارزش افزوده تا ما تکلیف 

خودرا بدانیم.
915...297

جامعه از دعوا خسته است !

به  استان  کاش   : کن  چاپ  لطفا  آوا   ، سالم  با 
در  شد  می  که  داشت  بزرگتر  یک  بزرگی  این 
مواقع بحرانی مثل اتفاقات اخیر روی او حساب 
شده  ایجاد  سوال  چند  شهروند  من  برای   . کرد 
مختلط  رقص  از  اگر  استاندار  آقای   -  1  . است 
آیا به عنوان یک مدیر در  زن و مرد حرف زده 
حکومت اسالمی نمی داند که نباید این حرف را 
بزند و اگر نزده به عنوان یک مقام عالی سیاسی 
نمی داند نباید حرفی بزند که برداشت سویی از 
آن شود و یک انسان مومن خود را در موقعیت 
این  منتقدان  برخی   -  2 ؟  دهد  نمی  قرار  اتهام 
های صحبت  این  از  پس  که  استان  در   اتفاق 

استاندار به دلیل در خطر دیدن اسالم این همه 
اسالم  کدام  نگران  دقیقا  کردند  علنی  اعتراض 
عنوان  به  خمینی  امام  که  اسالمی  ؟  بودند 
مرجع عالیقدر آن  گفته است اگر وقتی مسوولی 
خالف  بر  حرفی  فرمانداری  یا  استانداری   ،
بگوئید  او  به  خفا  در  و  بکشید  کنارش  زد  دین 
حکومت  ضرر  به  که  نکنید  علنی  را  مسائل  و 
بزرگواران  این  اسالم  در  یا  و  ؟  است  اسالمی 
تعریف  مواقع  گونه  این  برای  جدیدی  شرایط 
شده و بر اساس هدف نهایی خودشان که عزل 
باید   ، اند  آورده  زبان  به  را  آن  و  است  استاندار 
ایشان  اسالم  در  اگر   -  3 ؟  کند  تغییر  اسالم 
حرف های امام خمینی و رهبر انقالب هم مورد 
ایشان مصداق سخنان  اقدامات  آیا  نیست  قبول 
و  معروف  به  امر  خصوص  در  )ع(  حسین  امام 
باز  بوده  اینطور  اگر  و  است  بوده  منکر  از  نهی 
با  طرفین  کردن  صحبت  نحوه  بپرسم  باید  هم 
های توهین  و  کردن  خطاب  نوع  و   یکدیگر 

است  اسالمی  همان  مصداق  شده  بدل  و  رد 
؟  است  آمده  جامعه  اخالقی  مکارم  برای   که 
4 - استاندار دغدغه نشاط مردم را مطرح کرده و 
منتقدین ایشان دغدغه بی کاری و معیشت را در 
مقابل پررنگ کرده اند اما آیا با سخنان استاندار 
دوستان  انتقادی  روش  یا  و  شد  نشاط  با  جامعه 
منتقد ، اشتغال ایجاد و معیشت به استانداردهای 
و  اند  فرموده  لطف  گروه  دو  هر  که  رسید  الزم 
برنامه های سیاسی خودشان را پشت سر عنوان 
مردم پنهان کرده اند ؟ آیا تمام جامعه ما همان 
هنرمندانی هستند که در جلسه با آقای استاندار 
نشسته اند و دغدغه دارند و یا تمام جامعه همان 
 افرادی هستند که برای اعتراضات حاضر شده اند ؟

پاسخ هر چه هست مشخص است که هر دو گروه 
از قربانی  اند و کاش قبل  را قربانی کرده  مردم 
 کردن مردم کمی هم به آنها رحم می کردند ؟

اما  بیایند  بود  قرار  جمهور  رئیس  آقای   -  5
همین  هم  دلیلش  است  مشخص  و  آیند  نمی 
صد  اگر  و  است  استان  اخیر  های  آرامی  نا 
 تکذیبه از استانداری هم بیاید باز هم می گوییم 
که  استانی  به  داده  ترجیح  جمهور  رئیس 
پردازد می  ها  حاشیه  به  مردم  مطالبات   بجای 
جمهور رئیس  سیاسی  منش  من  نکند.   سفر 

را به هیچ وجه قبول ندارم و فقط تا جایی برایم 
مورد احترام است که رهبری تنفیذش کرده اند اما 
 به نظر شما حضور مقامات عالی کشور را می توان

آیا می توان  برای استان بی فایده تصور کرد ؟ 
حداقل  نیاورند  پولی  اگر  حتی  که  کرد  برداشت 
محرومیت و دغدغه ها را ببینند باز هم در تصمیم 
گیری هایشان بی تاثیر نخواهد بود ؟ پس قبول 
کنیم ما مردم بانیان این ضرر را که با ایجاد این 
نخواهیم  را هم  این سفر شد  لغو  باعث  حواشی 
به  بزرگان  که  است  الناسی  حق  اینها   ! بخشید 
اصطالح سیاسی ما باید در آن دنیا جوابش را پس 
جز  استان  مردم  اینکه  هم  نکته  آخرین   . دهند 
 پرچم والیت پشت پرچم های سیاسی نایستاده اند

که عده ای با برچسب های انقالبی و ضد انقالب ،  
 روشنفکر و کوته فکر و ... مردم را دوقطبی می کنند .

مردمی که با صفا و صمیمت در کنار هم زندگی 
های  اردوکشی  بازیچه  باید  چه  برای  کنند  می 
این  است  قرار  اگر  و  شوند  سیاسی  های  جناح 
آیا مرجعی وجود دارد که  ادامه پیدا کند  دعواها 
دوستان را توصیه کند که بروند و در اتاقی با هم 
را به جامعه  این مسائل  را بکنند و  دعواهایشان 
از  جامعه  کنید  باور   . نکشانند  عمومی  فضای  و 

دعواهای سیاسی خسته است .
شهروند بیرجندی

از میان نامه های رسیده

شرکت مخابرات استان

در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
95/12/11 به اطالع می رساند در خصوص هزینه 
اعمال شده بر روی قبض تلفن همراه بابت خدمات 
مبتنی بر محتوا،از مشترک محترم تقاضا می شود 
منطقه  مخابرات  عمومی  روابط  با  تماس  ضمن 
خراسان جنوبی 2021-32447777 شماره خود را 

اعالم نموده تا پیگیری الزم صورت پذیرد

پاسخ مسئوالن به پیام شما

صادرات تخم مرغ خوراکی از خراسان جنوبی به افغانستان

تسنیم- معاون سالمت دامپزشکی خراسان جنوبی از صادرات تخم مرغ خوراکی این استان به کشور افغانستان خبر داد. 
اصغرزاده اظهار کرد: با توجه به این که طی دو سال اخیر تقاضایی از طرف افغانستان برای صادرات تخم مرغ نداشتیم، طی 
هفته جاری یک محموله به ظرفیت 8 تن به افغانستان صادر شد تا پس از دو سال وقفه اولین محموله تخم مرغ صادر شود.

دفاع  گمنام  شهید  چهار  مطهر  پیکر  مهر- 
بیرجند  شهیدپرور  مردم  دستان  بر  مقدس 
که  بود  روزی  چند  شدند.  تدفین  و  تشییع 
پرپر  الله  چهار  از  میزبانی  جنوبی  خراسان 
شده دفاع مقدس را داشت. چه روزهای خوبی 
بود... روزهایی پر از انتظار.. انتظاری که شاید 
گرهی به دستان این سبکباالن گشوده شود. 
از  پر  روزهایی  و  آه  و  اشک  از  پر  روزهایی 
و  شدند  سپری  زود  چه  روزها  تمسک.این 
پنج شنبه نیز این مسافران آسمانی با حضور 
زیبا  شدند.چه  بهشت  بدرقه  مردم  گسترده 
در  که  مادری  اشک های  است،  صحنه ای 
میان پلک ها گم می شود، دستان کودکی که 
از دور با تابوت ها خداحافظی می کند و پاهای 
مقابلش،  از  شهدا  تابوت  عبور  با  که  پدری 
لرزان تر می شود.چه زیبا محفلی است، محفل 
بدرقه شهدای گمنام دفاع مقدس؛ همه برای 
برخی  با سکوت،  برخی  آمده اند.  خداحافظی 
خداحافظی  ضجه  با  نیز  برخی  و  نیایش  با 
هویداست  نیز  دختربچه ای  می کنند.صدای 
که مرتب با چند سؤال سکوت مادرش را در 
هم می شکند و هر بار یک پاسخ از سوی این 
مادر 30 ساله مطرح می شود: »این فرشته ها 
کنیم،  زندگی  بتوانیم  االن  ما  که  جنگیدند 
شش ساله  شهید!«دخترک  گن  می  اینا  به 
دوباره می پرسد:  و  لحظه ای سکوت می کند 

»مگر فرشته ها هم می جنگند؟«

میزبانی از شهدا سعادت می خواهد
لبخندی  می روم.  سراغش  به  من  بار  این 
شما  و  من  مثل  این ها  می گویم:  و  می زنم 
دفاع  ایران  از  و  جبهه  رفتن  بودند.  انسان 
کردند و شهید شدند و حاال نامشان فرشته 
است.«گویی به جوابش رسیده است. اندکی 

آب نبات چوبی اش  می پرد.  پایین  و  باال 
هم  من  می گوید:  و  می گذارد  دردهان  را 
دوست دارم بجنگم و فرشته باشم.به سراغ 
معرفی  نباتی  زهرا  را  خود  می روم.  مادرش 

خوبی  میزبان  امیدوارم  می گوید:  و  می کند 
بابیان  باشیم. وی  این شهدای گمنام  برای 
می خواهد،  سعادت  شهدا  از  میزبانی  اینکه 
مایه  شهدا  این  شک  بدون  می افزاید: 
ادامه  بود.نباتی  خواهند  استان  برکت  خیرو 
در  پدران  و  مادران  جوانان،  نباید  می دهد: 
دریغ  تالشی  هیچ  از  شهدا  این  از  میزبانی 
کنند چرا که این افراد برای دفاع از ناموس، 
وطن و ایرانیان از هیچ تالشی دریغ نکردند.

به جای مادری برای بدرقه
 فرزندم آمده ام

گونه هایش  روی  از  مدام  اشک هایش 
تکان  سر  و  می گوید  چیزی  مرتب  می لغزد. 

می دهد. گاه وبیگاه هم نفس عمیقی می کشد 
نیایشش می شوم.  ناله ای سر می دهد.وارد  و 
سکینه محمدی در پاسخ به علت حضورش 
مقدس  دفاع  گمنام  شهدای  تشییع  در 

بدرقه  برای  مادر  یک  به جای  می گوید: 
شهدا  این  اینکه  بابیان  آمده ام.وی  فرزندم 
ناظر بر مردم و صحنه هستند، افزود: بدون 
شک این پیکرهای بی نشان برای دیدن مادر 
بی قراری می کنند.محمدی  یا خانواده شان  و 
بابیان اینکه این شهدا در سخت ترین شرایط، 
میدان جنگ با دشمن را خالی نکردند، گفت: 
این  از  میزبانی  با  که  است  ما  نوبت  اکنون 
افراد، دین خود را به آن ها ادا کنیم.این مادر 
50 ساله که گویی داغی بر دل دارد می گوید: 
چند سال پیش فرزند 20 ساله ام را در حادثه 
از  غم  که  می دانم  و  ازدست داده ام  تصادف 

دست دادن فرزند چگونه پیر می کند.
مقدس  دفاع  گمنام  شهید  دو  مطهر  پیکر   

بعد از مراسم تشییع در دانشکده کشاورزی 
صنعتی  دانشگاه  در  نیز  دوپیکر  و  امیرآباد 

بیرجند به خاک سپرده شدند.
  به گزارش خبرنگار ما، مهدی سبزه کار

دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  مدیر   
پیکر  تشییع  مراسم  در  نیز  بیرجند  صنعتی 
ایام  تسلیت  عرض  ضمن  گمنام  شهدای 
کرد: اذعان  زهرا  فاطمه  حضرت   شهادت 

امروز حضور شهدا در دانشگاه ها تقابلی به 
هجمه های فرهنگی و تضاد های اجتماعی 
از تدفین شهدا در این  است در واقع هدف 
، فضای  این است که فضای دانشگاه  فضا 
فرهنگی باقی بماند و دانشجویان بدانند که 
خوش  بلکه  نیستند  گمنام  ما  شهدای  این 
امروز  آرامش  اینکه   بیان  با  وی  اند.  نام 
محیط  در  دانشجویان  که  را  دانشگاه ها 
یمن  به  کنند  می  احساس  گوناگون  های 
وجود همین شهداست  بیان کرد : دانشگاه 

منتظر  که  است  سال  چند  بیرجند  صنعتی 
حضور شهداست و که اکنون به لطف  اداره 
حفظ و نشر آثار دفاع مقدس و بسیج استان   

انتظار طوالنی مدت پایان یافت.
الزم به ذکر است با حضور مردم قدرشناس و 
والیت مدار شهرستان فردوس نیز   پیکر پاک 
2 شهید گمنام در دانشگاه آزاد این شهرستان 
آرام گرفت.به گزارش تسنیم، رئیس دانشگاه 
این  در  جنوبی  خراسان  استان  اسالمی  آزاد 
ما  تا  می آیند  تدریج  به  شهدا  گفت:  مراسم 
راه را گم نکنیم و الزمه رضایت شهدا از ما 
پایبندی به والیت فقیه است.علیرضا حسنی 
تاکید کرد: شهدا نیازی به غبار روبی از سنگ 
که  هستیم  ما  این  بلکه  ندارند  مزارشان 
بزداییم.وی  قلبهایمان  از  را  غفلت  غبار  باید 
تصریح کرد: اگر می خواهیم شهدا از ما راضی 
باشند نباید در مقابل والیت مجتهد شویم و 
امروز کسانی که در مقابل والیت می ایستند 
در حقیقت شهدا را آزار می دهند. وی تصریح 
کرد: اگر می خواهیم شهدا از ما راضی باشند 
نباید در مقابل والیت مجتهد شویم و امروز 
می ایستند  والیت  مقابل  در  که  کسانی 
دهند.حسنی  می  آزار  را  شهدا  حقیقت  در 
پشتیبانی  را  شهدا  تمام  وصیت نامه  حاصل 
کرد: خاطرنشان  و  دانست  فقیه  والیت   از 

از  عذرخواهی  برای  زمان  بهترین  امروز 
و  اسالم  مسیر  به  برگشتن  و  شهدا  محضر 
والیت است در غیر اینصورت فردای قیامت 

پاسخی در مقابل شهدا نخواهیم داشت.
بر اساس این گزارش شب قبل از این تشییع 
معراج الشهدای فردوس تا صبحگاهان، محل 
میثاق و تجدید بیعت دوباره مردم با شهدای 
گمنام بود و اقشار مختلف مردم با حضور در 

این مکان معنوی با شهدا وداع کردند.

خاکسپاری 6 شهید گمنام در خراسان جنوبی  

 تشییع و تدفین پیکر مطهر شهیدان گمنام دفاع مقدس؛ بر دستان مردم شهیدپرور استان

مسافران آسمانی بدرقه بهشت شدند

 در استان خراسان جنوبی عالوه بر عرصه 
کوهستانی  مناطق  کویری،  و  بیابانی  های 
مناطق  برخی  در  متعددی  ای  کوهپایه  و 
وجود دارد که محل رویش انواع گیاهان با 

ارزش صنعتی و دارویی است.
استان  در  دارویی  و  صنعتی  گیاهان  رویش 
فرسایش  از  جلوگیری  به  کمک  بر  عالوه 
اشتغال  ایجاد  برای  موثری  نقش  خاک 
حفظ  منابع  این  اگر  دارد،  منطقه  روستاییان 
نشود بی شک در خطر انقراض قرار خواهند 
گرفت.تعدادی از این گونه ها را می توان در 
سایر مناطق کشور یافت، اما تعدادی از گونه 
ها بومی و منحصر به خراسان جنوبی است 
که بهره برداری از گیاهان دارویی در استان 

عمدتا به صورت سنتی است.
درمانی  نقش  بر  عالوه  دارویی  گیاهان 
کشور  ژنتیک  ذخایر  عنوان  به  دارند،  که 
حالی  در  این  شوند،  می  محسوب  استان  و 
استفاده  درستی  به  باید  ذخایر  این  از  است 

شود تا از خطر انقراض در امان باشند.
از مهمترین مزایای گیاهان دارویی استفاده 
کمتر از داروهای شیمیایی است اما به هیچ 
وجه نباید به صورت خود سر از آن استفاده 
کرد زیرا مصرف غیر اصولی گیاهان دارویی 
ممکن است عوارض نامطلوبی را به همراه 
غیرعلمی  برداری  بهره  کنار  باشد.در  داشته 
معرض  در  گیاهی  های  گونه  از  تعدادی 
تالش  باید  اند،  گرفته  قرار  خطر  و  تهدید 
هایی برای حفظ و مراقبت از این گونه های 

در معرض خطر انجام شود.
همچنین حفظ پوشش گیاهی و جلوگیری از 
تخریب مراتع و خاک استان، می تواند نقش 

این گیاهان  انقراض  از  موثری در پیشگیری 
داشته باشد و نیاز به همت جمعی است.

شناسایی 800 گونه گیاه خودرو 
در خراسان جنوبی

یکی از محققان و پژوشگران گیاهان دارویی 
در خراسان جنوبی به ایرنا، گفت: تاکنون 800 
گونه گیاه خودرو در استان شناسایی شد که از 
این تعداد 30 تا 35 درصد استفاده دارویی و 

صنعتی دارند.
محسن پویان، افزود: خراسان جنوبی به علت 
مجاورت با بیابان لوت و کویر مرکزی ایران 
از سمت غرب و جنوب غربی از یک طرف و 
وجود ارتفاعات و رشته کوه های نسبتا مرتفع 
از سمت شمال و شرق، زیستگاه های متنوع 
ولی کم وسعتی را در برگرفته که علت تنوع 
است.به  پدیده  این  مدیون  منطقه  این  خوب 
گفته وی زیستگاه های کوهستانی، بیابانی و 
نیمه بیابانی و دامنه های کم ارتفاع استان هر 
کدام گویای رویش خاصی از گیاهان مرتعی و 
خودرو در این منطقه است که حدود 70 گونه 
از گیاهان مزیت دار و یا تک گونه های گیاهی 
به علت کاهش نزوالت جوی و رطوبت خاک 

و هوا در معرض انقراض قرار گرفته اند.
 پویان با بیان اینکه برای جلوگیری از انقراض 
این گیاهان، شرایط جوی و اقلیمی مناسب و 
نیاز است،  انسانی  و  فعالیت های علمی،فنی 
افزود: منابع طبیعی، سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  و 
جنوبی می توانند در این زمینه نقش مهمی 

را ایفا کنند.
اخیر  های  سال  در  نهادها  این  وی  گفته  به 

تاسیس  برای  توان  حد  در  را  هایی  تالش 
ایستگاه های حفاظتی و مراقبت های ویژه، بوته 
 کاری و طرح های آبخیزداری انجام داده اند

 اما به علت کافی نبودن بودجه های مربوط طرح 
 ها کامل و جامع نبوده و مستلزم هزینه های

کمبود  از  ها  دستگاه  این  که  است  زیادی 
امکانات، نیروی انسانی و بودجه، گالیه دارند.

باعث شده  عوامل  این  کرد: همه  تاکید  وی 

که در جلوگیری از فرآیند انقراض و یا زراعی 
کردن گونه های کمیاب و نادر نتوانیم خوب 
عمل کنیم و در نهایت اقدام های پیشگیری 

در حد مطلوب صورت نگیرد.

نبود عزم ملی، 
انقراض گونه های گیاهی

این محقق و پژوهشگر حوزه گیاهان دارویی، 
تصریح کرد: نبود عزم ملی در ارتباط با حفظ 
این  انقراض  اصلی  گونه های گیاهی، علت 
در  که  است  حالی  در  این  است،  گیاهان 

کشورهای پر آب دنیا برای حفظ حتی یک 
گونه گیاهی هزاران دالر هزینه می شود در 
 حالی که ما برای ساختمان سازی، جنگل ها 
به  اشاره  با  کنیم.پویان  می  تراش  کف  را 
منابع  و  گیاهان  حفظ  اهمیت  هنوز  اینکه 
نبود  افزود:   ، نشد  نهادینه  جامعه  در  طبیعی 
بودجه الزم و کافی، کمبود نیروی متخصص 
و عملیاتی، گرانی نهاده ها نظیر بذر گیاهان 

و  آموزشی  های  برنامه  نبود  الزم،  ادوات  و 
باران و کمبود آب  و  برف  عملیاتی، کاهش 
و امکانات الزم از مهمترین عوامل انقراض 

گیاهان دارویی است.
با  گیاهان  عمده  داد:  ادامه  پویان 
شوند  می  آوری  جمع  غیرعلمی   شیوه 
بتوان  شاید  را  اصولی  غیر  برداشت  این  که 
طبیعی  های  عرصه  از  گیاهان  تاراج  به 
هنوز  اینکه  به  اشاره  با  برد.وی  نام   ، استان 
استان  در  دارویی  گیاهان  ای  گلخانه  کشت 
به صورت مطلوب انجام نشده است، عنوان 

این  برداران  بهره  تعداد  متاسفانه  کرد: 
تعداد جمعیت روستایی همخوانی  با  گیاهان 
به پوشش  امر ضربه سنگینی  این  ندارد که 
محقق  کرد.این  خواهد  وارد  استان  گیاهی 
جهاد  اکنون  هم  کرد:  اظهار  پژوهشگر  و 
مرکز  فناوری،  و  علم  پارک  دانشگاهی، 
اسالمی،  آزاد  و  بیرجند  دانشگاه  نخبگان، 
منابع  و  زیست  محیط  کشاورزی،  جهاد 
طبیعی فعالیت هایی در زمینه گیاهان دارویی 

انجام می دهند.
تجمع  برای  موقعیت  اگر  پویان  گفته  به 
شک بی  شود،  انجام  اقدامات   این 

و  اشتغالزایی  برای  مفیدی  و  موثر  اقدام   
این  انقراض  از  جلوگیری  و  از طرفی  درآمد 
شد.از  خواهد  انجام  دیگر  طرف  از  گیاهان 
توان  می  استان  شاخص  گیاهی  های  گونه 
به درختچه های بادامشک و بنه، تاغ، قیچ، 
آویشن،  پده،  درمنه،  انگشت،  پنج  شقایق، 
بادرنجبویه، بابونه، کلپوره، زیره سیاه، آنغوزه، 
نسترن وحشی، ارمک، اسپند، گز، کما، زول، 
کاله میرحسن، پرند، خارشتر، نخود وحشی، 
سالویا،  و  زنبق  میمون،  ماهور،گل  گون،گل 
خارگونی،  چوبک،  پوا،  اسبی،  یال  برد.  نام 
تیغال،  شکر  کنگر،  چرخه،  وحشی،  کاهوی 
گل گندم، تلخه، زیره سبز، مستار،  گل زوفا، 
انجیرکوهی،   ، کاکوتی، بومادران، الله قرمز 
زرشک  اسکنبیل،  کاسنی،  افدرا،  بید،  گون، 
 ... و  چرخه،  نی،  و  قلیا  آتریپلکس،  وحشی، 
از دیگر گونه های شاخص گیاهی خراسان 
151هزار  با  جنوبی  خراسان  هستند.  جنوبی 
کیلومتر مربع مساحت سومین استان پهناور 

و دومین استان بیابانی کشور است.

مناطق کوهستانی استان کانون پرورش گونه های گیاهان دارویی
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به شماره ثبت 2181 و شناسه ملی 10360038931 اصالح می گردد.
هیئت مدیره 

درب اتوماتيک سيد
مجری انواع: )درب های اتوماتیک ، جک  

پارکینگی ، کرکره ، سکوریت اتومات(
09155614880 -09303107002

بيمـه معلـم  نمايندگی سيد محمد اميرآبادی زاده 
واقع در بلوار آوینی    با صدور انواع بیمه نامه ها به صورت نقد و اقساط

 در خدمت همکاران محترم فرهنگی و همچنین شهروندان گرامی می باشد.
تلفکس: 32404040  09158642955

عکس : تولی
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 1340 متولد  خزاعی  رضا  حسن  کاری-  نسرین 
در بیرجند با قد 192 سانتیمتر در یک خانواده فرهنگی 
بزرگ شد.  کارمند شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
خراسان جنوبی و دارای همسر و دو فرزند دختر و پسر 
است.  در معرفی خانواده اش می گوید:  پسرم دانشجوی 
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس در رشته مدیریت 
است.   محصل  و  دبیرستان  سوم  نیز  دخترم  و  صنعتی 
رئیس هیات بسکتبال خراسان جنوبی و مربی درجه یک 

و مدرس فدراسیون بسکتبال هستم.

در سال 1356 بسکتبال را به عنوان 
رشته اصلی ورزشی ام انتخاب کردم

او درباره چگونگی انتخاب رشته بسکتبال با بیان اینکه  
ورزش را از  کودکی با ورزش های فوتبال،  والیبال، شنا 
و تنیس روی میز شروع کردم، می افزاید:  از سال سوم 
اصلی  رشته  را  بسکتبال    1356 سال  یعنی  دبیرستان 
ورزشی انتخاب کرده و در همان سال با وجود سن کم 
قهرمانی  مسابقات  در  بیرجند  بزرگساالن  تیم  با  همراه 

آن زمان یعنی خراسان بزرگ قهرمان شدیم. 
عالقه مندی من به بسکتبال از همین زمان به دلیل 
بازی داشتم شکل  در  بلند و تسلط خوبی که  پرشهای 
جدی تری گرفت. پیشکسوت بسکتبال ادامه می دهد: 
آمدم و در  تیم خراسان در  به عضویت  در سال 1360 
قهرمان  مازندران  بر  پیروزی  با  مشهد  در  سال  همان 

کشور شدیم و به عضویت تیم ملی در آمدم.

8 مقام قهرمانی و یک نایب قهرمانی
در تیم بیرجند داشته ام

خود ورزشی   مقامهای  و  افتخارات  درباره   خزاعی 
 می گوید: در مسابقات استانی همراه با تیم بیرجند هشت 

مقام قهرمانی و یک نایب قهرمانی با تیمهای دانشگاه آزاد 
منطقه 9 کشور  داشتم و همچنین در المپیاد های دانشجویی 
سه مقام قهرمانی چهار نایب قهرمانی و چهار مقام سومی 
در مسابقات  ادامه می دهد: همچنین  او  ام.  کسب کرده 
قهرمانی نیروهای مسلح 2 مقام قهرمانی و سه مقام دومی 
و همراه با تیم خراسان بزرگ  کسب کرده ام و در مسابقات 
قهرمانی کشور سه مقام قهرمانی وسه مقام نایب قهرمانی و 

دو مقام سومی نیز کسب نموده ام.

همراه با تیم ملی به 9 کشور سفر کردم

تیمهای  با  سال  هفت  مدت  اینکه  به  اشاره  با  خزاعی 
ام  داشته  شرکت  کشوری  لیگهای  در  مشهد   مختلف 
می افزاید:  همراه با تیم ملی به 9 کشور سفر کرده ام که شامل 
سه دوره جام ملتهای آسیا و مسابقات بین المللی مختلف 

فدراسیون  نماینده  عنوان  به  هم  اخیرا  و  کردم  شرکت 
همراه با تیم ملی بزرگساالن برای انجام دو بازی دوستانه 

باتیم ملی ژاپن به آن کشور عزیمت کرده ام.

مشکالت بسکتبال استان 
مربوط به مسایل مالی و حمایت نشدن است

وی معتقد است: مشکالت بسکتبال استان عمدتا مربوط 
به مسایل مالی و حمایت نکردن  بخش خصوصی است که 

می توان گفت همه رشته ها را شامل می شود.
خیلی  اینکه  به  اشاره  با  استان  بسکتبال  پیشکسوت 
 واضح است در چهار چوب اهداف گسترش بسکتبال و  هر

رشته ای اولین موضوع مهم تامین منابع مالی و بودجه ای 
است ادامه می دهد:  زمانی که  شما جیب تان خالی باشد  
طبیعتا با ترس و دلهره از بر آورده نشدن هزینه ها به آینده 

نگاه می کنید و نهایتا این بچه های خوب و مستعد استان 
هستند که ضرر می کنند و بهترین سالهای نوجوانی و جوانی 
شان را بدون برگزاری مسابقات خوب و منظم از دست می 
دهند و روز بروز بی انگیزه تر می شوند، این وضع تا کی 
ادامه پیدا خواهد کرد خدا می داند در هر صورت مشکالت 
دیگری هم وجود دارند ولی واقعیت اینست که خیلی از این 

مشکالت نیز در ارتباط مستقیم با کمبود بودجه می باشند.

مسئوالن استانی
 به تمام معنا کمک و حمایت کنند

او اضافه می کند: ضمن تبریک مجدد به دکتر افضل پور 
مدیر کل شایسته اداره ورزش و جوانان بایستی یادآور شوم 
که متاسفانه بدلیل ضعف های شدید در پیکره مدیریتهای 
قبلی حداقل یکی دو سال بایستی تالش شبانه روزی داشته 
باشند تا بتوانند مسیر ورزش استان را در جهت رشد و توسعه 
برگردانند. آنهم زمانی اتفاق می افتد که مسئوالن استانی 
 به تمام معنا ایشان را کمک و حمایت نمایند چرا که آقای
بدلیل  همچنین  و  عملی  و  علمی  لحاظ  به  پور  افضل   
تفکرات حرفه ای و جدیدی که در ارتباط با رشد و توسعه 
بین  در  استان  ورزش  جایگاه  ارتقای  و  استان  ورزش 

استانهای دیگر کشور دارند بسیار مفید خواهد بود. 
استانی  مسئوالن  از  مندی  گالیه  ابراز  ضمن  وی 
خصوصا استاندار و شهردار تاکید می کند: علیرغم اهمیت 
ویژه ورزش در بوجود آمدن نشاط و شادابی و همچنین 
هیچ  اجتماعی  از کجرویهای  جلوگیری  در  ورزش  نقش 

حمایت و کمک مالی به جامعه ورزش نشده است. 
وی به بسکتبالیست ها یادآور می شود: اگر می خواهند 
در این رشته موفق باشند تحصیالت، احترام به بزرگترها، 
تالش و تمرین ومداومت در یادگیری، احترام به مربی و  
سختکوشی و داشتن نظم و انضباط در همه موارد زندگی 

را سر لوحه کارشان قرار بدهند.

حسن رضا خزاعی؛ پیشکسوت و مربی درجه یک بسکتبال در گفتگو با آوا :

مشکالت بسکتبال استان مربوط به مسایل مالی و حمایت نشدن است 

خواندنی ها

با بیشترین نگرانی مردم 

در کشورهای مختلف آشنا شوید

نظرسنجی   اخیراً   IPSOS مؤسسه  تابناک- 
انجام داده که نتایج آن بسیار جالب توجه است. 
این نظرسنجی بین 25 کشور صورت گرفته که 
از موضوعات مختلف  نگرانی و هراس مردم را 
به  را  نشان می دهد. دغدغه کشورهای مختلف 

اختصار مالحظه می کنید:
سعودی:  عربستان   / اخالق  انحطاط  چین: 
بیکاری / هند: تروریسم / آرژانتین: جرم، جنایت 
کانادا:  پرو: جرم، جنایت و خشونت   / و خشونت 
ترکیه:   / مالی و سیاسی  / روسیه: فساد  بیکاری 
 / اجتماعی  نابرابری   / فقر  ژاپن:   / تروریسم 
اسرائیل: تروریسم / استرالیا: بیکاری / انگلستان: 
مهاجرت / ایاالت متحده: تروریسم / سوئد: جرم، 
جنایت و خشونت / آلمان: فقر و نابرابری اجتماعی 
/ لهستان: بیمه / کره جنوبی: بیکاری / بلژیک: 
بیکاری / اسپانیا: بیکاری / آفریقای جنوبی: فساد 
مالی و سیاسی / ایتالیا: بیکاری / بلغارستان: بیمه 
/ برزیل: فساد مالی و سیاسی / مکزیک: جرم و 

جنایت/ خشونت / فرانسه: بیکاری.

یادداشت

آسیب های 
رسانه های نوین

* هانیه صالحی

انقالب  قرن،  انگیز  شگفت  پدیده  اینترنت 
ویژگی  است.  آورده  پدید  ارتباطات  در  مهّمی 
 24 بودن،  دسترس  در  مانند  اینترنت  خاّص 
انواع  سریع  و  آسان  جستجوی  بودن،  ساعته 
کاربران  تعداد  گمنامی  و  سرعت  موضوعات، 
سراسر  در  روز  به  روز  که  شود  می  باعث  آن، 

دنیا، رو به افزایش باشد.
در ژانویه 2010 میالدی،32 میلیون و 200 
اند.  داشته  وجود  ایران  در  اینترنت  کاربر  هزار 
با  ایران  مردم  از  نیمی  تقریبًا  که  معنی  بدین 
اینترنت کار می کنند. از جمله عالقه مندی در 
گفتگو  های  اطاق  در  حضور  اینترنت  کاربران 
یا چت روم می باشد. به صورتی که یکی از پر 

ایران است. اینترنت در  امکانات  طرفدارترین 
سطح  در  ها  نت  کافی  سریع  گسترش 
عالقه  نتیجه  توان  می  را  ایران  های  شهر 

دانست.  گپ  به  ایرانی  جوانان 
فاصله  و  جوانان  وقت  تلف شدن  باعث  گپ 
و سایر  است. گپ  واقعیت شده  از  آنها  گرفتن 
در  نوین  های  رسانه  که  مشابهی  امکانات 
مثل  رفتارهایی  جای  داده  قرار  افراد  اختیار 

اّطالع جویی را گرفته است. 
اینترنتی  ارتباطات  بودن  فراگیر  رغم  علی 
ایران و دوستی های  قالب چت در  جوانان در 
اینترنتی پژوهش های کمی در مورد کیفیت و 

پیامد های این پدیده انجام شده است.
 viber و   whats app و   line امروزه 
از محبوب   ... instagram و  tango و  و 
ترین شبکه های اجتماعی و ارتباطی در میان 
با  را  خود  اوقات  اکثر  که  است  شده  جوانان 
گذراندن در این فضاها سپری می کنند و این 
که  آورده  وجود  به  ای  عّده  برای  را  نگرانی 
جایگزین  تدریج  به  است  قرار  مجازی  روابط 

روابط انسانی در دنیای واقعی شود.
مداوم خبرهایی  به صورت  ها  این شبکه  در 
مطرح می شود: اگر ساعت 12 شب این تاریخ 
یک  یا  شود؟  می  چه  باشد  روشن  ها  موبایل 

بیماری خطرناک شیوع پیدا کرده است.
این  با  معمواًل  فضاها  این  در  شایعات 
فوری”،  “فوری  توجه”،  “توجه  ها  عنوان 
رسانی  اطالع  “لطفا  و   فوری”  اطالعیه   “

شوند. می  پخش  کنید” 
شده  باعث  فضاها  این  جذابّیت  متاسفانه 
خبری  منبع  و  درستی  صّحت،  به  توجه  بدون 
اخبار و کلیپ های منتشر شده، واکنش نشان 
را  آن  صّحت  میزان  که  را  اخبار  این  و  دهیم 

کنیم. منتشر  دانیم  نمی 
ارسال  نفر  به صد  را  پیام  نفر  اگر یک  حاال 
دیگر،  نفر  صد  به  کدام  هر  هم  آنها  و  کند 
سرعت  به  سقمش  و  صّحت  از  فارغ  خبر 
بودن  نادرست  صورت  در  و  شود  می  منتشر 
هم  ناخوشایندی  عواقب  است  ممکن  ماجرا 
به  روزها هیچکس  این  باشد.  داشته  دنبال  به 
فکر  چطور  شما  نیست.  ما  نفس  عزت  فکر 
دلیل  با  فضاها  و  ها  گروه  این  در  کنید؟  می 
لّذت  گوییم  می  بد  خودمان  به  دلیل  بی  و 
و  دهیم  می  فحش  خودمان  به  بریم،  می 
مسخره  را  ایرانی  مختلف  اقوام  خندیم.  می 
بزرگان  را،  ایران  کّل  با هم  همه  و  کنیم  می 
ادبی و دینی کشور خودمان را  علمی، هنری، 

ایم. کرده  خنده  و  تفریح  وسیله 
دوست  را  پردازی  طنز  ما  که  است  درست 

داریم اما به چه قیمتی. 
که  شیرینی  های  حکایت  و  ها  لطیفه  اکثر 
حّس  همین  در  ریشه  است  ایرانی  فرهنگ  در 
طنازی دارد اّما در اکثر امثال و حکم و لطایف 
هستیم  شاهد  را  ادب  و  وقار  و  متانت  ایرانی 
و  اخالقی  قوائد  از  خارج  کار  این  وقتی  ولی 
و  تخریب  به  تبدیل  گیرد  صورت  فرهنگی 
اقوام،  ها،  ارزش  به  توهین  شود.  می  کدورت 
شخصیت های بزرگ ملی- مذهبی هیچ هدفی 
و بی  و عقیدتی جامعه  ملّی  جز تخریب هوّیت 
تفاوتی به از بین رفتن ارزش ها و سرمایه های 
که  روزی  امید  به  کند.  نمی  دنبال  را  فرهنگی 
اخالق، دغدغه اصلی ما در روابط مجازی باشد.

Ava.news12@gmail.com

معرفی کتاب

زمزمه های فجر از منظر قرآن کریم

های  زمزمه  کتاب 
قرآن  منظر  از  فجر 
کریم،  تالیف اسحاق 
که  است  حیدری 
امسال  زمستان  در 
انتشارات  توسط 
چاپ  به  قهستان 
مولف  است.  رسیده 

در این اثر به موضوعاتی مانند خداوند، صفات 
قرآن،  نماز، عظمت  به  او و شیوه های دعوت 
عدالت،  و  ایمان  نماز،  و  پیامبر  اسالم،  معارف 
دعوت  خدا،  راه  در  جهاد  و  رهبری  از  اطاعت 
کتاب  حقانیت  و  منافقان  کیفر  توحید،  به 
قیامت  امامان،  و  معاد  توحید،  دالیل  خداوند، 
آثار  و  تاریخ  کعبه  نماز،   و  خداوند  صفات  و 
آن، سرگذشت پیامبران و عفاف، اهمیت نزول 
مولف  است.  پرداخته   ... و  خدا  یاد  و  قرآن 
طالب  دانشجویان،  به  را  کتاب  این  مطالعه 
حوزه های علمیه و سخنرانان توصیه می کند. 
حیدری در مقدمه کتاب آورده است که افزایش 
پیدا  بصیرت،  آوردن  دست  به  آگاهی،  و  علم 
کردن راه سعادت، تنبیه و تذکر مردم و بشارت و 
دلگرمی مومنان از برکات نقل تاریخی انبیاء است.

کاریکاتور خانه تاریخي موسوي- قاین .  هادي کارگرمقدمگرانی و خرید شب عید-  خلجی  قاب عکس عوامل کاهش دهنده سکته مغزی:

داده نما، آوای خراسان جنوبی

خواب کافی ، تغذیه مناسب بخصوص در سنین باال
پرهیز از مصرف دخانیات

شمیم مهربانی

السالم علیک یا صاحب الزمان)عج( 

 *  شمیم صفائی

به رسم هر هفته السالم علیک 
یا صاحب الزمان)عج(!

در  غریبی  چقدر  آقا  شوم  قربانت  بار  این  و 
زمین!

درود عرش و فرش بر مهدی فاطمه )س(!
آقای خوبم! 

نبودی و باران بارید!
تر شد! جمعه، جمعه 

بیایی؟! می شود 
می شود مثل باران بهاری که نمی گوید کی 

و چه وقت ... 
محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297بی خبر در بزنی و سر زده از راه برسی ؟؟؟

ایزوگــام  مصطفی هریوندی

لولـه
بازکنی  
های  لوله  ترکیدگی  تشخیص 
فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع
ترمیم کف سرویس ها با روش 

نانو ، 100%   تضمینی

روزی
شبانه 

 0 9 1 5 8 6 2 6 2 2 8
 0 9 1 5 8 3 4 6 7 7 9

اسحاقی

خرید و  فروش  انواع قالب بتن
 داربست  فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     
32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن

 تـوکــل
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آیه روز  

مؤمنان همان كسانى  اند كه چون خدا ياد شود دلهايشان بترسد و چون آيات او بر آنان خوانده شود بر 
ايمانشان بيفزايد و بر پروردگار خود توكل مى كنند.االنفال 2

حدیث روز  

حذر كن از مواردی كه بايد عذرخواهى كنى ، زيرا مؤمن نه كار زشتى انجام مى دهد و نه به عذرخواهى 
مى پردازد، اما منافق همه روزه بدی مى كند، و به عذرخواهى مى پردازد. امام حسين )ع(

پيوستن دوستان به هم آسان است
دشوار بريدن است و آخر آن است
شيرينى وصل را نمى دارم دوست

از غايت تلخيى كه در هجران است

شعر روز 

پیامک

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

گوش چپ گوش عشق است ؟

دانشمندان كشف كردند گوش چپ كه اطالعات 
خود را به نيمکره راست مغز ارسال مي كند گوش 
“عشق” است و بنابراين عبارات احساسي را براي 

درک بهتر بايد در اين گوش نجوا كرد.
زبان،  جزئيات،  به  توجه  منطق،  مغز  چپ  بخش 
علم و استراتژيها را نشان مي دهد و طرف راست 
همزمان،  ديد  سلوک،  و  سير  و  اشراق  تصورات، 

تخيالت و احساسات را حاكميت مي كند.
هر يک از اين بخشهاي مغز قسمت مخالف بدن را 
كنترل مي كنند. بنابراين منطقي است كه تصور شود 
يک جمله احساسي اگر مستقيما از طرف چپ بدن 
ارسال شود سريعتر به مراكز احساسي مي رسند. به 
طور طبيعي چشم راست با زكاوت بيشتري مي تواند 
رنگها را درک كند اين درحالي است كه بهتر است 
مادران گونه چپ كودک را ببوسند و يا با دست چپ 
كودک را در آغوش بگيرند. در حقيقت دانشمندان 
دانشگاه انگليس در تحقيقات خود نشان دادند كه 85 
درصد از زنان چپ دست يا راست دست كودک خود 
را با دست چپ در آغوش مي گيرند. به اين ترتيب 
واكنشهاي فيزيکي و احساسي كودک مستقيما به 
طرف راست مغز مادر مي رسند.به تازگي گروهي از 
محققان با آزمايش هزار و 120 نفر مشاهده كردند 
كه گوش چپ در اين افراد “گوش عشق” است.به 
طوري كه 69 درصد از موارد خاطر نشان كردند تمام 
عبارات شيرين و عاطفي را هنگامي كه از راه گوش 
چپ مي شنوند بهتر درک مي كنند و تنها 56 درصد 
با گوش راست بشوند  از موارد اگر اين عبارات را 

 مي توانند عمق آنها را درک كنند.

»غیبت«

عبادت  بسيار  طفوليت،  ايام  كه  دارم  ياد 
به سر مى آوردم.  با عبادت  را  مى كردم و شب 
در  شب  يک  داشتم.  جديت  پرهيز  و  زهد  در 
بيدار  را  بودم و همه شب  پدرم نشسته  محضر 
كنار  در  گروهى  ولى  مى خواندم،  قرآن  و  بوده 
نماز صبح  برای  بامداد  بودند، حتى  خوابيده  ما 
برنخاستند. به پدرم گفتم: از اين خفتگان يک 
نفر برخاست تا دور ركعت نماز بجای آورد، به 
گونه ای در خواب غفلت فرو رفته اند كه گويى 

مرده اند. بلکه  نخوابيده اند 
خواب  اگر  نيز  تو  عزيزم!  گفت:  من  به  پدرم 
باشى بهتر از آن است كه به نکوهش مردم زبان 

گشايى و به غيبت و ذكر عيب آنها بپردازی .
نبيند مدعى جز خويشتن را
كه دارد پرده پندار در پيش

گرت چشم خدا بينى ببخشند
نبينى هيچ كس عاجزتر از خويش

حکايت از باب دوم گلستان سعدی

اركان  از  شوهر  و  زن  بين  محبت  و  عشق 
اصلى نظام خانواده است؛ اما با گذشت زمان 
و سپری شدن شور و شوق دوران نخستين 
ازدواج ، گاه اين فکر به ذهن همسران مى آيد 
كه بعد از چند سال زندگى ميزان عالقه آنان 
نسبت به هم چقدر تغيير كرده است. برخى 
از آنان، هنگامى كه در زندگى مشترک خود 
خدشه ای ببينند چنان از كوره در مى روند و 
كنند  مى  خراب  را  خود  پشت سر  های  پل 
كه ديگر نمى توانند روابطشان را نسبت به 
ديگری ترميم كنند. هدف از ارائه توصيه های 
توجه  و  ارتقای سازگاری  برای  آموزش  زير، 
كردن به ويژگى های مثبت يکديگر، افزايش 
اعتماد به نفس، كاهش اضطراب و تنش های 
روانى  سالمت  و  بهداشت  جهت  در  موجود 
است كه موجب تداوم زندگى و جلوگيری از 

هم گسيختگى خانواده است.
زندگی مشترک، عرصه 

کمال است، نه صحنه پیکار
بنابراين در رفع بحران ها مانند يک تن واحد 
كوشش  باشيد.  هم  ياور  و  يار  كنيد؛  عمل 

نکنيد بر ديگری تسلط يابيد؛ با هم و در كنار 
هم باشيد نه رو در روی هم! سعى كنيد به 
قول »ابراهام مزلو« از »من واقعى« بگذريد 

تا به »مای واقعى« برسيد.
از ابراز محبت نسبت 
به یکدیگر دریغ نکنید

مشترک،  زندگى  در  موقع  به  محبت  ابراز 
عالقه ، نشاط و طراوت به وجود مى آورد. 
اين امر فقط الزمه روزهای نخستين ازدواج 
نوپای  نهال  زمان  گذشت  با  بلکه  نيست؛ 
تناور تبديل مى شود كه  زندگى به درختى 
نياز بيشتری به آبياری دارد؛ با ابراز محبت و 
نشان دادن عشق و عالقه به هم، مى توان 
نشاط،  با  هميشه  برای  را  تناور  درخت  اين 

بارور و با طراوت نگه داشت.
بر اشتباه خود پافشاری نکنید

از شما اشتباه كرديد؛ صادقانه و  وقتى يکى 
باشيد  مراقب  كنيد؛  اعتراف  آن  به  صميمى 
كه احساسات ديگری را جريحه دار نسازيد. 
تنها  ندامت  و  پشيمانى  اظهار  و  صداقت 
اشتباه  نکردن  قبول  زيرا  است؛  واقعه  عالج 

زند؛  مى  دامن  را  اختالف  نپذيرفتن خطا،  و 
تا زمانى كه به اشتباه خود معترف نشويد و 
صميمانه از همسرتان پوزش نخواهيد، رابطه 

زناشويى تان ترميم نمى شود.
نخست باید هر موضوعی را به نوعی 

خاص با همسر خود در میان بگذارید
اسرارتان ضرورتى  گفتن  كنيد  مى  فکر  اگر 
را تهديد نمى  آينده شما  ندارد و نگفتن آن 
كند؛ در برمال كردن آن اصرار نکنيد. هنگام 
 ، ايد  داشته  ای كه در گذشته  گفتن مسئله 
ابتدا بخشى از آن را فاش نماييد؛ بدين معنى 
كه از مسائل كوچکتر شروع كنيد و اگر ديديد 
به  دارد،  را  آن  پذيرش  ظرفيت  همسرتان 

تدريج مسائل مهمتر را پيش بکشيد.
اشتباهات یکدیگر 
را به رخ هم نکشید

سست  را  مشترک  زندگى  های  پايه   زيرا 
مى كند و سپس ويران مى سازد.از اشتباهات 
خود پند بگيريد: هنگامى كه جراحت اختالف 
التيام يافت سعى كنيد صميمى باشيد؛ اعتراف 
و  صدر  سعه  دليل  عذرخواهى  و  گناه  به 

پيشگيری از اشتباه مکرر است. اگر خطايى از 
همسر خود ديديد، زود از كوره در نرويد و سفره 
نکنيد.به خصوص  باز  هر كس  نزد  را  دلتان 
پيش پدر و مادر خود درد دل نکنيد. زيرا اين 
كار موجب سرافکندگى همسرتان مى شود و 
امکان آشتى را بسيار ضعيف مى كند.اگر رابطه 
شما با همسرتان تيره شد، سعى كنيد آرامش 
خود را حفظ كنيد؛ متين و خونسرد باشيد و گرنه 
رفتارتان غيرمنطقى مى شود؛ و ممکن است 
دست به كاری بزنيد كه موجب پشيمانى شما 
شود؛ سعى كنيدبر عصبانيت خود غالب شويد .

اگر می خواهید عشق و عالقه خود را 
به همسرتان تداوم ببخشید

نخست بايد ياد بگيريد كه زمان كافى را برای با 
هم بودن و ابراز محبت اختصاص دهيد. رابطه 
انگيزه  به  كنيد؛  تجديد  را  گذشته  صميمانه 
همسرتان  با  بينديشيد؛  ازدواجتان  و  عشق 
درباره نخستين روزهای آشنايى و دوران خوش 
زندگى گفتگو كنيد؛ زيرا يادآوری شادی ها و 
رويدادهای شيرين آن روزها، هم وجودتان را 
گرم مى كند و هم تازگى و طراوت رابطه شما 

را به همسرتان حفظ خواهد كرد.
 سعی کنید تالفی جو نباشید

اين نکته مهمى است؛ اگر بخواهيد به تالفى 
همه   ، كنيد  لجبازی   ، خود  همسر   اشتباه 
خراب  را  همسرتان  با  رابطه  های   پل 
كور  را  عقل  چشم  حسادت  ايد؛   كرده 
های  اشتباه  انگيزه  جويى  كينه  كند.  مى 
است.  ناپذير  جبران  كه  شود  مى  خطرناكى 
را كه  فردی  فداكاری،  و  در عوض، گذشت 
مرتکب اشتباه شده است، برای هميشه نسبت 

به همسرش مديون مى كند.
 انعطاف پذیر باشید

انعطاف پذيری يکى از ويژگى های مهم برای 
ايجاد سازگاری بيشتر و سالمت روانى است. با 
چشم پوشى و نرمش نسبت به برخى رفتارهای 
از  توان  تنها مى  نه   ، لجبازی ها  و   كودكانه 
بلکه  كرد؛  پيشگيری  دليل  بى  های   تنش 
پيش  از  بيش  را  خانواده  بنيان  توان  مى 
مستحکم تر كرد. مسائل و موارد اختالف را 
صرفا به نيت رسيدن به ديدگاه مشترک طرح 

كنيد، نه به تکرار و تثبيت كدورت و دشمنى.

عارفانه روز

زندگي براي هيچ كس آسان نيست. اما كه چه؟ 
بايد پشتکار و از همه مهمتر اعتماد به نفس داشته 

باشيم. بايد باور كنيم كه هر يک براي انجام 
كاري استعداد داريم و آن كار بايد انجام شود.

ره آورد گفتگو با نادان دو چيز است:
 نخست از دست دادن بخشى از عمر
 و ديگری گرفتار شدن ، به افکار 

پوچ و بى ارزش

دل كيهان را اگر بگشاييم اين سخن را خواهيم 
شنيد ” هر كنشى واكنشى را در پى دارد ” 

پس بر اين باور باشيد ! همه كردار ما چه خوب 
و چه زشت ، بى بازگشت نخواهد بود

اگر قرار است برای چيزی زندگى خود
 را خرج كنيم ، بهتر آن است كه آنرا خرج 

لطافت يک لبخند و يا نوازشى عاشقانه كنيم .

                        

افقی: 1-  يک آبراه غيرطبيعى 
است كه توسط انسان در آمريکای 
مركزی به وجود آمده  -  ابزاری 
است كه برای اندازه گيری موقع 
و ارتفاع ستارگان بکار ميرفت 2- 
نام سازی در موسيقى - روايح  3- 
ضمير وزنى - خورشيد - كافى - 
الکى با سوراخ های درشت تر  4- 
واحد  كه   كشوری   - دوستان 
پولش به »يورو« است - دوستى 
و  دوش   - بى مشتری  بازار   -5
كاپ   -6 مگر   - مرجع   - كتف 
كالبد  و  جسم   - مردم فريب   -
 -8 رونده   - شرنگ  و  زهر   -7
اقتصاددان سوئدی متولد 1898كه 
دريافت  را  اقتصادی  علوم  جايزه 
عود   - كوتاه   -9 است  كرده 
10- تکبر - از پرفروش ترين آثار 
درخت   - بيضايى«  »بهرام  ادبى 
اعدام 11- كتاب مقدس هندوان 
- ترس - عنصر نمکى - از كار 
آفريقای  پول  واحد   -12 افتاده 
مردانه  نام   - سر  فرق   - جنوبى 
شهر   - نامرغوب  ميوه   -13
حرف   - تهران  نزديک  مذهبى 
تصديق - همسر مرد 14- مورد 
اعتماد - بى احتياطى 15-كارنامه 

خوب - كشوری در جنوب آفريقا

نويسنده   ، بازيگر   -1 عمودی: 
 -2 سينما   و  تئاتر  كارگردان  و 
شمشير   - نرسيده  خود  مراد  به 
انگليسى  حروف  از   -3 جوهردار 
- سرزمين امپراتوری قديم شامل 
آن عصر - كچل  اروپای  تمامى 
- جای ذخيره كاال 4- غمگين - 
بنيانگذار - نوعى لباس زنانه 5- 
محل بى خطر - غارت كننده - به 
و  ترش  نيکويى 6-  كشيدن  رخ 
سخت  سنگ  نوعى   - شيرين  
اثر   - جنگى  گوسفند   -  آذرين 

رطوبت 7-  ضمير غايب - خزنده 
خوش خط و خال - متظاهر به تقوا 
8- جدا - پرجمعيت ترين كشور 
دنيا 9- آرايشگر - شيرينى تولد - 
ايرانيان  نام   - دشنام   -10 يازده 
 - قفقاز  و  ماورالنهر  فارس زبان 
ديندار - پسر تازی 11- نشان سر 
پرچم - سرد - پايتخت »چک«  
12- مسافر - مقابل ليل - لباس 
كش باف 13- تو در تو - رها و 
آزاد - ظرف روغن - پهلوان 14- 
ناهماهنگ   اوكراين -  در  بندری 
15- مرواريد با ارزش - صاحب 

قدرت و توانايى.
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به ازای خرید هر باطری
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید
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انصاف پیشه کار ماستت
اعتماد شما اعتبار ماست 

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه

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

تجربه کنید.   09158668002

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت   09153637507- حسینی

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

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

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

09159634038 -09155642959
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

فروش نهال عناب ، پا جوش 
 انار      09011251205

به یک کارگر ساده و یک سالن دار
 با تجربه برای رستوران نیازمندیم.

خیابان ارتش ، رستوران کریم خان
تاالر درویش
 برای تکمیل نیروی کار 

خود به افراد ذیل نیازمند است:
آشپز ماهر

منشی ، حسابدار و بازاریاب 
خانم و با تجربه 3 نفر

مهماندار خانم و آقا 2 نفر
لطفا مشخصات خود را به این 

شماره فقط پیامک کنید
 09157639200

لوازم آهن آالت شرکتی صنعتی 
و کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 

خریداریم.    09394652415

شرکت حمل و نقل رخش نور
دربستی

کار خوب اتفاقی نیست

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     32371354 - 32371355

قالیشویــی ملکــه

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
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پنجمین سال پیاپی تیم امید سه گانه خراسان جنوبی
 بر سکوی نخست مسابقات کشوری ایستاد

گفتگو  در  جنوبی  خراسان  گانه  سه  هیئت  رئیس  کاری- 
مسابقات  در  استان  امید  گانه  سه  تیم  گفت:  آوا  خبرنگار  با 
کسب  به  موفق  گردید  برگزار  قشم  میزبانی  به  که  کشوری 
رتبه نخست این دوره از رقابت ها شد.خسروی  با بیان اینکه 
سعید علیزاده ،مسعود علیزاده و امین نظری اعضا تیم استان 
و  مربیان  ترتیب  به  خسروی  سامان  و  ومهرپویا  توکلی  و 
سرپرست تیم اعزامی به این رقابت ها بودند خاطر نشان کرد: 
تیم امید استان با کسب این مقام به مسابقات قهرمانی جهان 
برگزارمی شود،  امارات و شهر دبی  آینده در کشور  که هفته 
کرد:  تصریح  استان  گانه  سه  هیئت  خواهندشد.رئیس  اعزام 
میزبانی  به  آقایان  قهرمانی کشور دربخش  گانه  مسابقات سه 
تیمی و در رده جوانان  برگزار شد که در بخش  جزیره قشم 
تیم های اصفهان ، چهارمحال و بختیاری و سمنان، رده امید 
حائز  ترتیب  به  قزوین  و  اصفهان  جنوبی،  خراسان  های  تیم 
رتبه های اول تا سوم گردیدند. شایان ذکر است، تیم خراسان 
است  پیاپی  پنجمین سال  برای  رده های مختلف  در  جنوبی 

که مقام نخست این مسابقات را از آن خود می کند.

برگزاری اولین مسابقات قهرمانی تک پرس باشگاه های استان

هیئت  پاورلیفتینگ  مسابقات  مسول  کهنسال  مالیی-علی 
مسابقات  اولین  برگزاری  از  استان  اندام  پرورش  و  بدنسازی 
مسابقات  انتخابی  استان  های  باشگاه  پرس  تک  قهرمانی 
تجاری  و حمایت مجمتع  میزبانی شهرستان طبس  به  کشور 
مسوالن  حضور  با  مسابقات  کرد:این  بیان  و  داد  خبر  الماس 
در  طبس  شهیدکاظمیان  سالن  در  با۹۴وزرشکار  شهرستانی 
برگزارشد.وی  جوانان  و  نوجوانان   , بزرگساالن  سنی  رده  سه 
های  باشگاه  در  کم  باامکانات  مسابقات  از  دوره  دراین  افزود: 
جا  به  جا  را  خوبی  های  رکورد  توانستند  ورزشکاران  استان 
رشد  هستند.»کهنسال«از  تشکر  و  تقدیر  شایسته  که  کردند 
۷۰درصدی تاسیس باشگاه ورزشی از سال۹۲تاکنون هم خبر 

داد و ادامه داد:در استان۷۰مربی کارت دار وجود دارد.

تیم جوانان والیبال ساحلی ایران در جمع 8 تیم برتر آسیا

تیم الف زیر ۲1 سال والیبال ساحلی ایران در دیدار مرحله دوم 
قهرمانی آسیا موفق به شکست حریف خود شد و در جمع هشت 
تیم برتر این رقابت ها قرار گرفت. رقابت های والیبال ساحلی 
قهرمانی مردان زیر ۲1 سال آسیا و انتخابی جهان در شهر »روی 
ات« کشور تایلند آغاز شده است.16 تیم صعود کننده به مرحله 
دوم، رقابت های خود را آغاز کردند که تیم الف زیر ۲1 سال 

ایران به مصاف عمان رفت و دو بر صفر این تیم را شکست داد.

این 3میوه و سبزی دشمن چاقی هستند

1-به جای ماده غذایی مانند سیب زمینی 
از یک جایگزین عالی مانند شلغم که دو 
 -۲ کنید  استفاده  دارد  کالری  آن  سوم 
ترین غذاهای  از محبوب  کدو سبز یکی 
و  عطر  دارای  و  بوده  کربوهیدرات  کم 
از  استفاده  طرفی  از  است.  خوبی  طعم 
کاهش  به  پاستا  و  ماکارونی  در  هویج 

کربوهیدرات و افزایش فیبر در غذا کمک 
زیادی می کند3-گل کلم، فیبر بیشتری 
از سیب زمینی داشته و برای افراد دارای 
قند خون باال بسیار مفید بوده که کافی 
در  پوره  صورت  به  را  سبزی  این  است 
آن  طعم  و  تاثیر  بهبود  برای  و  آورده 
کرفس و جعفری به این پوره اضافه کنید.

منیزیم برای سالمت سیستم

عملکردهای  بیشتر  برای  منیزیم  مصرف 
کمک  بدن  به  است.  حیاتی   جسمانی 
انرژی  بیاید،  کنار  استرس  با  تا  می کند 
های  استخوان  و  کند  می  تولید  کافی 
سالمی می سازد. همچنین به ماهیچه ها 
و سیستم عصبی کمک می کند. مطالعات 
منیزیم  کمبود  که  است  داده  نشان 

قاعدگی  از  پیش  های  نشانه  با  کافی 
نوع  دیابت  همچنین  و  است  ارتباط  در 
کمبود  از  میگرن  و  استخوان  پوکی   ،۲
های  نشانه  شود.  می  حاصل  منیزیم 
عضالنی،  اسپاسم  شامل  منیزیم  کمبود 
گرفتگی)قلنج (، بی حالی، حافظه ضعیف 

و اختالالت خواب می باشد.

تاثیر روغن زیتون در افزایش باروری

روغن زیتون دارای خواصی اعجاب انگیز 
زوجین  در  باروری  قدرت  افزایش  در 
از روغن زیتون  است.رژیم غذایی سرشار 
در  باروری  توان  افزایش  باعث  می تواند 
زوجین شود.افزایش مصرف روغن زیتون 
درصد   ۴۰ تا  را  باروری  نرخ  می تواند 
مزایای  ویژه  به  دهد.کارشناسان  افزایش 

مصرف روغن زیتون در رژیم غذایی را با 
مطالعه بر روی بیش از 1۰۰ زوج نابارور 
زیتون  روغن  از  آورده اند.استفاده  بدست 
برای پخت و پز و اصالح رژیم غذایی بر 
و   D ویتامین  حاوی  خوراکی های  پایه 
افزایش  برای  را   3 امگا  چرب  اسیدهای 

باروری سودمند معرفی کرده اند.

زیبایی دندان با ترفندی جدید!

برای حفظ سالمت دندان ها، رعایت آداب 
غذا خوردن و نوشیدن برای جلوگیری از 
دندان  جرم  کردن  پاک  هضم,  اختالل 
یا  زدن  )مسواک  خوردن  هربار  از  بعد 
شستشوی دهان همراه با مالش و سایش 
بسیار  دست(  توسط  دندان ها  و  لثه ها 
اهمیت دارد. مالیدن و شستن دندان ها با 

نمک و عسل )می توان نمک و عسل را در 
پارچه ای بسته و به دندان مالید(,استفاده 
از مسواک با نرمی مناسب )مسواک نباید 
دندان  خالل  از  استفاده  و  باشد(  خشن 
ال به الی  در  غذایی  ریزه های  دفع  برای 
دندان ها نیز برای حفظ سالمت و زیبایی 

دندان ها اهمیت دارد.

ضروری ترین اقالمی که یک بیمار دیابتی باید 
در سفر همراه داشته باشد: انسولین یا داروی 
مصرفی، سرنگ های تزریق انسولین، دستگاه 
قندخون و باطری، النست نمونه گیری خون، 
ادرار، گلوکومتر و تیغ  نوار تست قندخون و 
مخصوص آن، الکل پزشکی، دستمال مرطوب 
قندحبه ای،  مانند  سریع الجذب  موادقندی  و 

بیسکوئیت.نگهداری از داروها اهمیت بسیاری 
دارد؛ ویال های انسولین و کارتریج های قلم 
باز نشده باید در یخچال و دمای ۲ تا ۸ درجه 
سانتیگراد نگهداری شوند. ویال ها و قلم های 
انسولین پس از باز شدن، نیازی به نگهداری در 
یخچال ندارند، بلکه انسولین را به مدت حداکثر 
یک ماه می توان در دمای طبیعی اتاق و در جای 

خشک و خنک یا کیف های خنک نگهدارنده 
انسولین نگهداری کرد.هنگام سفر به مناطقی با 
آب و هوای معتدل، لزومی به نگهداری انسولین 
در یخچال نیست اما شیشه ی انسولین نباید در 
معرض نور مستقیم آفتاب یا فریزر قرار گیرد 
چرا که انسولین در اثر حرارت زیاد یا یخ زدن 
و  آب  با  مناطقی  به  سفر  می بیند.در  آسیب 

هوای خیلی گرم، بهتر است انسولین را داخل 
یخچال بگذارید یا از کیسه و فالسک حاوی یخ 
استفاده کنید؛ برای جلوگیری از تماس مستقیم 
انسولین و یخ، بهتر است انسولین ها را داخل 

یک پارچه ی مرطوب بپیچید.
معاونت غذا و دارو 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نکاتی که افراد دیابتی هنگام سفر باید بدانند

چرا رشد مو با ماست بیشتر می شود؟

ماست یکی از مواد طبیعی و شناخته شده 
مراقبت از مو است. سرشار از ویتامین ها 
و اسیدهای چرب است که برای سالمت 
موها ضروری هستند. مواد درون ماست به 
خوبی می توانند رشد مو را بهبود دهند. با 
خواص ضد قارچی که دارد پوست کف سر 
را تسکین می دهد و به از بین رفتن شوره 

سر کمک می کند.آب مورد نیاز موها را 
برای مدت زمان طوالنی تامین می کند و 
به همین دلیل شکسته شدن موها را کم 
می کند.با بهبود سالمت کف سر و کاهش 
گرفتگی کالژن به کنترل ریزش مو کمک 
 ph می کند.با تنظیم تولید سبوم، سطح

کف سر را متعادل می کند.

برخورد موتورسیکلت با تیر برق راکب موتور را مجروح کرد 

 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با 
تیر برق و مجروح شدن راکب موتور خبر داد. سرهنگ علیرضا رضایی اظهار کرد: 
با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 11۰ مبنی بر برخورد وسیله نقلیه با تیربرق 
در چهار راه معرفت شهرستان قاین بالفاصله نیروهای امدادی و پلیس در محل 
حضور یافتند. وی گفت: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند یک 
دستگاه موتورسیکلت طرح هندا قرمز رنگ به رانندگی جوانی 1۸ساله به علت 
افزود: جوان مصدوم  است. سرهنگ رضایی  برخورد کرده  برق  تیر  با  نامعلومی 
شهدای  بیمارستان  115به  اورژانس  توسط  بالفاصله  جراحات  شدت  علت  به 
قاین اعزام شد و علت حادثه در دست بررسی است. وی از راکبان موتورسیکلت 

خواست هنگام رانندگی آهسته برانند و از کاله ایمنی استفاده کنند.

141 کیلوگرم تریاک در سه عملیات پلیس خراسان جنوبی کشف شد  

فرمانده انتظامی استان از کشف 1۴1 کیلوگرم تریاک در خراسان جنوبی خبر داد. سردار مجید شجاع در رابطه با این خبر گفت : مأموران فرماندهی انتظامی 
شهرستان نهبندان هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس ولوو که حامل دانش آموزان دبیرستان دخترانه بود و از زابل به مقصد مشهد در 
حرکت بود مشکوک شدند و خودرو را بازرسی کردند.وی اظهار کرد : در بازرسی مأموران 6۲ کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه ای در اتوبوس جاسازی شده 
بود کشف شد و در این رابطه سه متهم دستگیر و روانه زندان شدند.فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی ادامه داد: در عملیاتی دیگر در اجرای چهل و 
هشتمین مرحله از طرح واپایش محورهای مواصالتی مأموران یگان امداد شهرستان خوسف هنگام گشت زنی و کنترل خودرو های عبوری در محور خوسف به 
فدشک مشاهده کردند یک دستگاه خودروی سمند که از طرف خور به خوسف در حرکت بود نرسیده به روستای فدشک از جاده منحرف و واژگون شده است 
که سریعٌا اکیپ گشت برای بررسی و امداد رسانی در محل حاضر شدند. سردار شجاع گفت: مأموران راننده مصدوم را که به صورت سطحی جراحت داشت 
تحت نظر قرار دادند که حاالت روحی و روانی راننده منجر به شک پلیس و بازرسی خودرو شد که در بازرسی صورت گرفته از خودرو ۴۲ کیلوگرم تریاک که 
به طرز ماهرانه ای جاساز شده بود کشف شد و راننده به مقام قضائی معرفی شد. وی تصریح کرد : در شهرستان طبس نیز مأموران ایست و بازرسی دیهوک 

3۷ کیلوگرم تریاک از یک دستگاه کامیونت کشف و یک متهم در این رابطه دستگیر کردند.

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

این شماره حتمًا ذخیره شود!
09361779359

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
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سقف و سازه یوسفــی 
اجرای انواع سقف ، آالچیق و پارکینگ 

با کادر مجرب 

 بلوار فرودگاه - 09153613834

اجاره قالب فلزی، جک 
و کلیه تجهیزات بتونی ، 

ساختمانی و دیزل ژنراتور  
09153613243 - شریفی

موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( به اطالع می رساند 
کمیته مددکاری آمادگی دارد همچون سال های گذشته بار دیگر 

با حضور مهربان و سراسر امید بخش تان شادی را به خانواده های 
نیازمند هدیه نماید. چشم انتظار مساعدت شما خواهیم بود.

)تا  95/12/15(هزینه هر سبد غذایی کامل 100/000 تومان
 و بسته حمایتی پوشاک 55/000 تومان می باشد.

شماره کارت بانک ملی: 6037991199511233
شماره حساب بانک ملی: 0105543248003

تعداد 
افراد 
تحت 
پوشش

جمعنیازمندان سادات ایتام 
27508030زن1830زن3450زن
5651495مرد280مرد650مرد

روابط عمومی بین الملل موسسه خیریه حضرت رسول ا...)ص(

 شروع مسابقات تک پرس  انتخابی استان               عکس : مالئی
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استقبال مسئوالن استاتی 
از تئاتر انقالبی »سوغاتی«

با  »سوغاتی«  انقالبی  تئاتر  زاده-  امیرآبادی 

استقبال گرم مردم و هنرمندان به مدت پنج شب در 
سالن عالمه فرزان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
برگزار گردید. مسئوالن استانی از جمله مدیر کل 
ارشاد اسالمی، معاون حوزه هنری بیرجند، مسئول 
خون؛  انتقال  محترم  مدیرکل  و  هنرمندان  بسیج 
تئاتر، که  پنجشنبه شب گذشته در آخرین اجرای 
به مناسبت شهادت حضرت فاطمه )س( به صورت 
رایگان برگزار گردید، حضور داشتند. در حاشیه این 
مراسم ُدّرانی پور معاون حوزه هنری بیرجند ضمن 
با  گو  در گفت  نمایش  این  اجرای خوب  از  تقدیر 
خبرنگار ما گفت: حوزه هنری از تئاتر مسجد جهت 
انقالب  و  مقدس  دفاع  زمینه  در  فاخر  آثار  تولید 

اسالمی از هنرمندان حمایت می نماید.

برگزاری یادواره شهدای بسیج جامعه 
پزشکی در طبس

تسنیم-رئیس جامعه پزشکی استان گفت: اسفند 
یادواره شهدای بسیج جامعه پزشکی در طبس برگزار 
می شود. فخر اظهار کرد: مهمترین برنامه های ما 
خدمت رسانی واعزام تیم های وزیت رایگان، اعزام 
مناطق  به  تخصصی  وتک  تخصصی  تیم های 
محروم،معرفی بیماران نیازمند به مراکز درمانی و 

برپایی بیمارستان ثابت وصحرایی است.

تعهد بشرویه در ایجاد اشتغال
 ۱۰۰ درصد محقق شد

مهر-مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از 
تحقق ۱۰۰ درصدی اشتغال بشرویه در سال جاری 
خبر داد و گفت:تعهد این شهرستان ایجاد ۳۸۶ فرصت 
شغلی بوده است.سنجری در کارگروه اشتغال بشرویه 
بر  اعطای تسهیالت  برای  تا  بانک ها خواست  از 
حداقل ضمانت ها بسنده کنند چرا که طبق تجربیات 
برای  هستند  اشتغال  دنبال  به  که  افرادی  گذشته 

بازپرداخت تسهیالت خود به خوبی اقدام کرده اند.

برگزاری آزمون استخدام و پذیرش
 دانش آموز بهورز

صدا و سیما-آزمون استخدام پیمانی و پذیرش 
دانش آموز بهورز در خراسان جنوبی برگزار شد. 
و  هزار  گفت:  استان  بهداشت  مرکز  فنی  معاون 
2۰۶ دختر و ۳۶2 پسر دانش آموز به منظور به 
با  استان  تابعه  بهداشت  های  خانه  در  کارگیری 

هم رقابت کردند.

برگزاری آزمون قرآنی جامعه القرآن
 در خراسان جنوبی

جامعه  استانی  مرحله  سیما-حافظان  و  صدا 
جزء،۱۰جزء   5 کل،  حفظ  های  رشته  در  القرآن 
 ۱5 کردند.  رقابت  یکدیگر  با  ترتیل  و  جزء   2۰
مسابقات  به  مسابقات  از  مرحله  این  برگزیده 
قم  در   9۶ تابستان  که  القرآن  جامعه  کشوری 

برگزار می شود راه پیدا می کنند.

دوره آموزشی تخصصی اقدامات پیش 
بیمارستانی در بشرویه برگزار شد

از  بشرویه  احمر  هالل  جمعیت  مهر-رئیس 
برگزاری دوره تخصصی اقدامات پیش بیمارستانی 
امدادی  های  ماموریت  در  اصلی  رکن  عنوان  به 
خبرداد. رمضانیان در حاشیه برگزاری این دوره  بیان 
توان  افزایش  دوره  این  برگزاری  از  هدف  داشت: 
امدادی و ارتقای سطح دانش امدادگران و نجاتگران 

در هالل احمر این شهرستان بوده است.

خانه نخبگان بسیج استان مقام نخست 
جشنواره جهادگران را کسب کرد

پژوهشی  علمی،  بسیج  سازمان  تسینم-رئیس 
استان گفت: خانه نخبگان بسیج مقام نخست را 
کسب کرد و غرفه استان در جشنواره جهادگران علم 
و فناوری کشور به عنوان غرفه برتر معرفی شد. 
عقیلی پور اظهار کرد: بسیج علمی استان در جشنواره 
جهادگران علم و فناوری کشور در تهران درخشید و 

از سه طرح فناورانه از مبتکران استان تجلیل شد.

۳۲۰۰ کارت اعتباری کشاورزی 
در استان صادر می شود 

مهر-رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: 
سه هزار و 2۰۰ کارت اعتباری کشاورزی در استان 
تا پایان سال جاری صادر می شود. ولی پور مطلق با 
بیان اینکه کارت های اعتباری شیر به دامداران اعطا 
می شود، عنوان داشت: در این طرح کارخانه های 
شیر یا صندوق های حمایت هزینه شیر خریداری 

شده از دامدار را به حساب تعاونی واریز می کند.

نماینده ولی فقیه در استان:
کمیته امداد یکی از حسنات و یادگاران 
امام )ره( است

برنای تنها-آیت ا... سید علیرضا عبادی، نماینده 
ولی فقیه در خراسان جنوبی در  دیدار با کارکنان کمیته 

امداد امام خمینی )ره( این نهاد  را یکی از حسنات 
و یادگاران امام عنوان کرد و افزود: کمیته امداد در 
 زوایای مختلف، خدمات گوناگونی به خانواده های

 نیازمند و مددجویان  ارائه می کند، که این خدمات بسیار 
 قابل تقدیر است.آیت ا... عبادی اهداف و آرمان های

 کمیته امداد را بسیار جامع عنوان کرد و افزود: این نهاد 
با اقدامات خوبی که در جهت رفع فقر و محرومیت 
و یاری رساندن به خانواده های نیازمند برداشته  و 
به عنوان الگویی مناسب به دیگر کشورها صادر 
شده است.وی توانمند سازی خانواده های تحت 
 پوشش را یکی از اقدامات تاثیر گذار کمیته امداد 
 برشمرد و گفت: امیدواریم با اقدامات و برنامه ریزیهای 
در  نهاد  این  مسئوالن  توسط  که  خوبی 
تحت  های  خانواده  سازی  توانمند  راستای 
شاهد  روز  به  روز  است،  گرفته  صورت  پوشش 
ها  خانواده  این  سازی  توانمند  و  خوداتکائی 
از  دیگری  بخش  در  عبادی  ا...  باشیم.آیت 
های خانواده  نفس  عزت  حفظ  بر  خود   سخنان 

 تحت پوشش تاکید کرد و افزود: مردم خیر و نوع 
دوست کشورمان در مناسبت های مختلف با حضور 
 پر شور خود، حماسه های به یاد ماندنی خلق کرده اند

 و بی شک در آستانه سال نو و جشن نیکوکاری 
فراموش  را  ایتام  و  نیازمند  های  خانواده  مردم 

نخواهند کرد.

انتقاد از کم لطفی دولت در اختصاص 
اعتبار به راه آهن خراسان جنوبی

 ، بیرجند  شهرستانهای  مردم  تسینم-نماینده 

انتقاد از کم لطفی دولت در  با  درمیان و خوسف 
اختصاص اعتبار به راه آهن گفت: الیحه ای که 
دولت در خصوص راه آهن برای مجلس فرستاده 
تنها 5 میلیارد تومان است که بسیار کم لطفی کرده 
اند و اگر با این بودجه پیش برود باید هزار سال 
دیگر راه آهن بهره برداری شود.  حجت االسالم 
سید محمدباقر عبادی در یادواره شهدای روستای 
روش  و  سیره  اینکه  بیان  با  درمیان   کوشکک 
حضرت زهرا)س( باید درجامعه نهادینه شود گفت: 
باید منش و روش حضرت زهرا )س( را قدر دانسته 
و زنان و دختران خود را با سیره و شیوه زندگی 
اظهار کرد:  آشنا سازند.وی   حضرت زهرا ) س( 

وظیفه کنونی ما پشتیبانی از والیت فقیه است.  

نمایشگاه عفاف و حجاب
 در »موردستان« گشایش یافت

روستای  در  حجاب  و  عفاف  مهر-نمایشگاه 
موردستان شهرستان بشرویه گشایش یافت. رئیس 
اداره تبلیغات اسالمی بشرویه در حاشیه افتتاح این 
نمایشگاه گفت: سیره و زندگانی حضرت فاطمه)س( 

بهترین الگو برای زنان جامعه اسالمی است.

یک تن مرغ تنظیم بازار
 در بشرویه توزیع می شود

مهر-مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه از 
ذخیره سازی و توزیع یک تن مرغ تنظیم بازار در 
شهرستان خبر داد.سرچاهی در جلسه تنظیم بازار 
شهرستان بشرویه گفت: از سال 9۳ بحث تنظیم 
وزارت  به  دامی  و  کشاورزی  محصوالت  در  بازار 
جهاد کشاورزی واگذار شد.سرچاهی گفت: امسال 
در سردخانه های استان، سیب و پرتقال برای میوه 
تنظیم بازار ذخیره شده است که از 25 و 2۶ اسفندماه 

توزیع خواهد شد.

۲۰۰ نفر از مردم شهرستان درمیان ویزیت 
و داروی رایگان دریافت کردند 

تسینم-فرمانده سپاه درمیان گفت: همزمان با ایام 
نفر در روستاهای  شهادت فاطمه زهرا )س( 2۰۰ 
رایگان  داروی  و  ویزیت  درمیان  قهستان  بخش 
دریافت کردند.خدادادی اظهار کرد: 4 نفر از بیماران 
ویزیت شده برای درمان تخصصی به بیمارستان ولی 

العصر )عج( معرفی شده اند. 

هزینه 9 میلیاردی برای افزایش
 توانمندی کم درآمدها

جنوبی  خراسان  سازندگی  وسیما-بسیج  صدا 
برای افزایش توانمندی اقشار کم درآمد استان 9 
پرداخت  امسال  آغاز  از  تسهیالت  تومان  میلیارد 
کرده است . زهرایی ، هدف اصلی از ایجاد این 
کارگاهها را افزایش درآمد اقشار کم درآمد دانست  
اقتصاد  کارگاه   57۳ تسهیالت  این  با  گفت:  و 
مقاومتی راه اندازی شد. زهرایی ، پرورش شتر و 
 صنایع تبدیلی زرشک و زعفران را پرطرفدارار ترین 

عرصه اقتصاد مقاومتی اعالم کرد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اعالم کرد:

خروجی ۱8 درصدی مددجویان از کمیته امداد
امام  امداد  کمیته  مدیرکل  قاسمی- 
از  درصد   ۱۸ گفت:  استان  خمینی)ره( 
کمیتۀ  مجموعۀ  حمایت  تحت  خانواده های 

امداد با اجرای طرح توانمندسازی، خودکفا و 
از چرخه حمایت خارج شدند.رضا سلم آبادی 
روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد 
 ،95 سال  برنامه های  مهمترین  از  یکی  که 
طرح توانمندسازی مددجویان بود که در این 
حوزه ۱۰ درصد خانوارها در بخش اقتصادی و 
اشتغال زایی و ۸ درصد هم در سایر طرح های 
تحصیلی،  هزینۀ  تأمین  مانند  توانمندسازی 
چرخه  از  و  توانمند  درمان،  و  مسکن  تأمین 

اینکه  بیان  با  شدند.وی  خارج  امداد  حمایت 
نیازمندان  معیشتی  نیازهای  حداقل  تأمین 
یکی از برنامه های کمیته امداد است، عنوان 

حمایت  چرخۀ  به  خانواده  هر  ورود  با  کرد: 
قرار  بررسی  مورد  آنان  نیازهای  کمیته، 
زمانی  چه  که  می شود  مشخص  و  می گیرد 

برای توانمند شدن آنان الزم است. 

تأسیس ۲۳ مرکز نیکوکاری
 در استان

مدیرکل کمیتۀ امداد با اشاره به اینکه رفع 
سازمان  یک  توسط  تنها  محرومیت  و  فقر 

یکی  کرد:  بیان  بگیرد،  صورت  نمی تواند 
با  هم افزایی  و  تعامل  کمیته،  طرح های  از 
این  در  که  می باشد  خیریه  سازمان های 
کنار  در  مردمی  نیکوکاری  مرکز   2۳ راستا 
مساجد استان تأسیس شده است. سلم آبادی 
از  مددجویان  اسکان  طرح  که  کرد  اظهار 
مهمترین برنامه های امداد است و هم اکنون 
۱5 میلیون تومان تسهیالت بالعوض برای 
میلیون   25 و  روستایی  مسکن   بهسازی 
شهری  مسکن  بالعوض  تسهیالت  تومان 
اصلی  رویکرد  افزود:  می شود.وی  پرداخت 
کمیته به سمت پرداخت وام معوض به جای 
است  خانواده هایی  از  برخی  برای  بالعوض 

که قدرت باز پرداخت را دارند.

شعار  با  نیکوکاری  جشن  برپایی 
بهار همدلی و شکوه مهربانی

مدیرکل کمیتۀ امداد با بیان اینکه همه ساله 
در هفته احسان و نیکوکاری جشن نیکوکاری 
امسال هفته  برگزار می شود، گفت: شعار  نیز 
نیکوکاری، بهار همدلی و شکوه مهربانی است.

سلم آبادی اضافه کرد که کمک های مردمی 
در روزهای ۱۸ اسفند در مدارس، ۱9 در میادین 
و مساجد و 2۰ اسفند در مصلی ها جمع آوری 

کرد:  عنوان  همچنین  وی  شد.   خواهد 
فعال  معابر هر شهرستان  در  پایگاه  حدود 5 
خواهد شد که در مجموع یک هزار و 74 پایگاه 
در استان برپا می شود که از آن ها 992 پایگاه 

ثابت و ۸2 مورد سیار می  باشد. 

محل  از  درصدی   ۳ وام  پرداخت 
صندوق امداد والیت به نیازمندان

مدیرکل کمیتۀ امداد با اشاره به اینکه در 
سال 95 صندوق امداد والیت تأسیس شد، 
بیان کرد که کارمزد تمامی تسهیالت آن ۳ 
و  می باشد  مدت  طوالنی  اقساط  با  درصد، 
هزار   5 ماه،  بهمن  پایان  تا  سال  ابتدای  از 
کردند  دریافت  کارگشایی  وام  نفر   ۶97 و 
و  بیش از  7 میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان 
کرد:  اظهار  آبادی  است.سلم  شده  پرداخت 
 ۳۰ و  هزار   ۳2 امسال  ماهۀ   ۱۱ آمار  طبق 
خانوار مستمری بگیر در استان وجود دارند، 
که بیش از 22 میلیارد و 7۰۰ میلیون تومان  
است. وی  پرداخت شده  تسهیالت  آنان  به 
برای  امسال  در  که  کرد  عنوان  همچنین 
حدود یک هزار و ۶9۱  نفر مددجو با اعتبار 
تومان  میلیون   ۳۰۰ و  میلیارد   ۱۸ از  بیش 

شغل ایجاد شده است.  

میلیون   ۳۴۷ و  میلیارد   ۲۱ کمک  
تومانی مردم استان به نیازمندان

اینکه  به  اشاره  با  امداد  کمیتۀ  مدیرکل 
سخت  بسیار  اقتصادی  نظر  از  جاری  سال 
مشکالت،  تمام  وجود  با  ولی  گفت:  بود، 
مردم استان در ۱۱ ماهۀ امسال 2۱ میلیارد 
کمک  نیازمندان  به  تومان  میلیون   ۳47 و 
کردند.سلم آبادی بیان کرد: ۱59 هزار و ۱۳5 
 2۳ نیز  و  داریم  صدقات  صندوق  مشترک 
هزار و 257 نفر حامی ایتام در استان وجود 
دارند که با توجه به تعداد ایتام استان قابل 

توجه است.
 به گفتۀ وی در حوزۀ فرهنگی هم امسال 
کمیتۀ  مددجویان  از  نفر   447 و  هزار  یک 
و  هزار   4 و  معلی  کربالی  به  استان  امداد 
اند.  شده  اعزام  مقدس  مشهد  به  نفر   ۱۰۰
کرد:  اظهار  همچنین  امداد  کمیته  مدیرکل 
تومان  میلیون   4۰۰ و  میلیارد   4 از  بیش 
کمک بالعوض مسکن شهری و روستایی 

به مددجویان اختصاص یافته است.
 9 نیز  حقوقی  حوزۀ  در  افزود:  سلم آبادی 
میلیون و ۳۱۰ هزار تومان تسهیالت برای 
نفر   ۱۱ به   ،95 در سال  مالی  بدهی  و  دیه 

مددجو داده شده است.

اداره  کل  مدیر  پیش  چندی  حسینی- 
اجرای  از  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار، 
شیوع  مطالعه  کاربست   ( “کاج”  طرح 
در  تولید(  و  کار  جامعه  در  اعتیاد  شناسی 
 راستای کاهش و پیشگیری از آسیب های

با  منظور  همین  به  داد.  خبر  اجتماعی   
اشرفی مدیر حوزه اجتماعی اداره کل کار، 
اجتماعی گفتگو کردیم. وی  رفاه  و  تعاون 
در این باره عنوان کرد: این طرح در استان 
به صورت ملی در ۱۰ واحد تولید و صنعتی 

از سال 9۳ شروع شد. 
با  کار  کل  اداره  اجتماعی  حوزه  مدیر 
اعتیاد  از  پیشگیری  هدف  که  این  بیان 
در  سازی  فرهنگ  و  آموزش  طریق  از 
داد:  ادامه  است  آنان  خانواده  و  کارگران 
ابتدای طرح حس اعتماد را در کارفرمایان 
ایجاد کردیم. اشرفی با تاکید بر اینکه آمار 
هر  با  واحدها  در  و  بوده  محرمانه  کامال 
مشکلی  باشند،  داشته  که  شیوعی  نرخ 
همین  بر  کرد:  اضافه  شد  نخواهد  ایجاد 
اساس  بر  را  کارگری  نمونه   2۰۳ اساس 

به  بودند  داده  کارفرمایان  که  هایی  لیست 
گفته  به  کردیم.  انتخاب  تصادفی  صورت 
ساده،  کارگر  درصد   27 تعداد  این  از  وی 
بخش  درصد   27 ماهر،  کارگر  درصد   ۳7
و   فنی  درصد   ۱ خدمات،  درصد   4 اداری، 
نقلیه فعالیت داشتند که  4 درصد در حوزه 
تست های مربوط به اعتیاد این طرح روی 
اداره  اجتماعی  حوزه  شد.مدیر  انجام  آنان 
از  هدف  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  کل 
درصدی   25 کاهش  را  طرح  این  اجرای 
نرخ شیوع 5 سال پس از سال پایه شروع 
طرح  این  داد:  ادامه  و  کرد  اعالم  کار 
است  نفر   5۰۰ تا   5۰ بین  واحدهای  ویژه 
به  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  توسط  که 
پیشنهاد وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
مواد  از  پیشگیری  کل  اداره  نظارت  با  و 

مصرف مواد مخدر اجرا می شود.

برای  آموزشی  از بسته های  استفاده 
کارگران و خانواده هایشان

اشرفی در ادامه با بیان این که ادامه طرح 

در سال 95 با 5 مرحله و در 24 واحد تولیدی 
مرحله  اولین  کرد:  عنوان  شد  برگزار  استان 
“حمایت طلبی” با هدف توجیه کارفرمایان و 
ذینفعان بود. وی با اشاره به شرکت مدرسان 
استانی برای فراگیری مباحث مرتبط با بحث 
 پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دوره های

آموزشی بیان کرد: ۳ مدرس از استان برای 
این کار انتخاب شدند که  آموزش های الزم 
ارائه  کار  یاران  بهداشت  و  کارفرمایان  به  را 
 ، کار  کل  اداره  اجتماعی  حوزه  دهند.مدیر 
 تعاون و رفاه اجتماعی به توزیع نسخه هایی

از  پیشگیری  فنون  و  اصول  موضوع  با 
اشاره  کارفرمایان  ویژه  مخدر  مواد  مصرف 
های  تشکل  مدرسان  شرکت  افزود:  و  کرد 
های  دوره  در  کار  بهداشتیاران  و  کارگری 
موضوع  با  مجازی  صورت  به  آموزشی 
برنامه های  از دیگر  نیز  اعتیاد  از  پیشگیری 
انجام شده است. اشرفی از ارسال 24 بسته 
به  سالم  زندگی  سبک  موضوع  با  آموزشی 
کرد:  اضافه  و  داد  خبر  کار  یاران  بهداشت 
این افراد بسته ها را در دوره های کارگاهی 

هایشان خانواده  و  کارگران  به  نفره   2۰ 
در  کار  وی،  گفته  به  دهند.  می  آموزش   
شهرستان های فردوس، طبس، قائن بیرجند 

و سربیشه در حال انجام است.
مدیر حوزه اجتماعی اداره کل کار با بیان 
ارزیابی رضایت  مرحله چهارم طرح  این که 
اکنون  کرد:  نشان  خاطر  است  کارفرمایان 
اتمام رسیده و  از بنگاه ها به  طرح در یکی 

نتایج و مشخصات نیز در سایت به طور کامل 
ثبت شده است. اشرفی افزود: باقی بنگاه ها 

در مراحل ۳ و یا 4 هستند. 

حاضر  زمان  در  که  این  بر  تاکید  با  وی 
ارزیابی ها خوب بوده است عنوان کرد: مزیت 
کار تا این جا این است که اکنون اطالعات 
اعتیاد در هر  تعداد و میزان شیوع  از  کاملی 

واحد تولیدی داریم.

اجرای طرح پیشگیری از اعتیاد کارگران در 24 واحد تولیدی استان

پیش بینی هواشناسی از گرد و خاک، کاهش دید و بارش پراکنده در استان

ایرنا- کارشناس پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی خراسان جنوبی گفت: با تقویت ناپایداری از بعد از ظهرشنبه تا دوشنبه 
عالوه بر افزایش ابر، وزش تند باد، گرد و خاک در برخی نقاط شاهد کاهش دید افقی و بارش پراکنده در استان خواهیم بود. زارعی 
افزود: بررسی همدیدی و آینده نگری نقشه های هواشناسی نشان می دهد، به لحاظ دمایی از روز دوشنبه دمای هوا کاهش می یابد.

در دیدار مدیرکل بهزیستی از زیرکوه عنوان شد:

در  استان  بهزیستی  مدیرکل   - کاری 
زیرکوه  فرماندار  خانزاده  با  که  نشستی 
برنامه  استان  بهزیستی  کرد:  بیان  داشت 
معلولیتها  از  برای جلوگیری  ای  ویژه  های 
و  نابینایی  از  پیشگیری  مدیریت  با  و  دارد 
بیماری ژنتیک ،  فعالیت خوبی با همکاری 
همه شهرستانها داشته ایم. وی عنوان کرد:  
اخیر در حوزه ی  خوشبختانه در چند ساله 
اذعان  به  را  معلولیتها   کاهش  پیشگیری 
آموزش و پرورش در استان  داشته ایم. وی 
توانبخشی، خدمات  در حوزه  اینکه  بیان  با 
تالش  و  است  تخصصی  کامال  معلوالن 
معلوالن  نفع  به  جامعه  و  معلول  باور  شده 

توانمندی های معلوالن  تا   پیدا کند  تغییر 

 رشد یابد. وی با اشاره به اینکه آسیب های
سازمان  و  شده  بسیار  جامعه  در  اجتماعی 

بهزیستی  پیشگیری از طالق و اعتیاد را در 

دستور کار قرار داده  افزود: خدمات خوبی 
مدیرکل  است.  شده  انجام  باره  این  در 

اکنون  کرد:  نشان  خاطر  استان  بهزیستی 
 2۸7 همچنین  مشاوره  دفتر  و  مرکز   ۳۳
داریم.عرب  استان  در  فعال  کودک   مهد 
نوجوانان،  و  کودکان  دفتر  به  اشاره  با  نژاد 
و  سرپرست  بی  کودکان  و   خانواده  شبه 
بهزیستی  سازمان  افزود:  سرپرست   بد 
متولی این معضالت است و برای  کودکان 
و  واگذاریها  بدسرپرست   و  سرپرست  بی 
با  فرزندخواندگی  و  جایگزین  خانواده های 
دارد. وی  اجتماعی همکاری  مشاوره های 
زنان  مراکز  و  کرد: مشاوران طالق  عنوان 
ویژه  دختران فراری  تحت نظر بهزیستی 
بهزستی  نژاد  عرب  گفته  به  است.   فعال 

عمال در حوزه ی دفتر زنان یک کار تقریبا 
موازی با کمیته امداد دارد که تنها 2 درصد 

از این  فعالیتها مشترک است.
 وی با بیان اینکه سازمان انتظار حمایت 
اجتماعی   آسیبهای  کاهش  موضوع  در 
اجتماعی  های  آسیب  کاهش  افزود:  دارد 
بی  زنان  ساماندهی  وی  است.  مهم  بسیار 
بهزیستی  فعالیت  دیگر  از  را  سرپرست  
با  منظور  این  برای  گفت:   و  برشمرد 
در  قوی  عملیات  سازمان    ۱۱ همکاری 
دست اجرا است  وی معتقد است با مشاوره 

ژنتیک آمار معلولیت هم کم خواهد شد.  
)Ava.news12@gmail.com(

عمومی  های  کتابخانه  مسئول  ایرنا- 
محل  از  ریال  میلیون   ۱5۰ گفت:  بشرویه 
بودجه ملی برای بهسازی و تعمیر کتابخانه 
در  که  شهرستان  این  عبدا...  مال  عمومی 
دارد،  قرار  جنوبی  خراسان  غربی  شمال 

اختصاص یافته است.
فعلی کتابخانه  افزود: ساختمان  مریم کیانی 
عمومی شهر بشرویه با 452 متر مربع زیربنا 
شهرستان  کتابخوان  جمعیت  پاسخگوی 
نیست.وی نبود فضای کتابخانه ای استاندارد 
 را یکی از مهم ترین مشکل کتابخانه های 
ایجاد  داد:  ادامه  و  کرد  عنوان  عمومی 
استاندارد  و  اصول  طبق  مناسب،  محیطی 

سمت  به  رغبت  و  مطالعه  انگیزه  کتابخانه، 

 این فضای فرهنگی را بیشتر فراهم می کند.
انشعاب  ایجاد  همچنین  کرد:  اضافه  کیانی 

بخش  عمومی  کتابخانه  ساختمان  گازکشی 

ارسک نیز از جمله دیگر نیازها و مشکل اداره 
با  است.وی  بشرویه  عمومی  های  کتابخانه 

تاکید به بهره گیری از ظرفیت های خیران 
برای تجهیز و توسعه کتابخانه ها اظهار کرد: 
امکانات  و  شرایط  نبودن  فراهم  در صورت 
ها،  کتابخانه  اعضای  برای  مطالعه  مطلوب 
به مرور زمان کودکان و نوجوانان رغبت و 
اشتیاق خود را برای حضور در فضای کتابخانه 
کیانی  دهند.  می  دست  از  مطالعه  و  ها 
فهرستی  جدید  سال  آستانه  در  شد:  یادآور 
عمومی  های  کتابخانه  کمبود  و  مشکل  از 
ها ریزی  برنامه  تا  شود  می  تهیه   بشرویه 

فهرست  این  راستای  در  ها  فعالیت  و   
شود.مسئول  اجرا  هدفمند  صورت  به   و 
کرد:  تاکید  بشرویه  عمومی  های  کتابخانه 

پاسداشت  در  مهمی  نقش  ها  کتابخانه 
جامعه  معنوی  و  فرهنگی  های  ارزش 
دارند و شهرستان بشرویه در حوزه کتاب و 
استان  در سطح  تنها  نه  تاکنون  کتابخوانی 
است. درخشیده  خوبی  به  کشور  در  بلکه 

نهادی  کتابخانه  باب  دو  بشرویه  شهرستان 
 دارد که تحت پوشش اداره کل کتابخانه های

 عمومی خراسان جنوبی قرار دارد که شامل 
کتابخانه مالعبدا... بشروی مرکز شهرستان 
و کتابخانه بخش ارسک است که با ۳2 هزار 
کودک،  مرجع،  های  بخش  در  کتاب  جلد 
خدمات اینترنتی و نشریات به دو هزار عضو 

خدمات ارایه می کنند.

کاهش معلولیت ها، ارمغان مشاوره ژنتیک  در استان  

 150میلیون ریال برای بهسازی کتابخانه عمومی بشرویه اختصاص یافت



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (
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امام باقر عليه  السالم فرمودند:
 المؤمُن أْصلَُب ِمن الَجبِل، الَجبُل يُْسَتَقلُّ ِمنه، و المؤمُن ال يُْسَتَقلُّ ِمن ِديِنه َشيٌء

مؤمن از كوه سخت  تر است. از كوه كم  مى  شود اما از دين  مؤمن چيزى  كاسته نمى  گردد.
)كافى : ج2 ، ص241 ، ح37(

مردم خراسان جنوبی در جوار 45 بقعه متبرکه به سوگ »یاس نبوی« نشستند
مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی، 
اظهار داشت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری 
بقاع متبرکه باید به قطب فرهنگی جامعه تبدیل 
شود بنابراین یکی از روش های رسیدن به این 
مهم، برگزاری مراسم و مناسبت های مذهبی در 
این اماکن می باشد. هدف از اجرای طرح سوگواره 
نبوی ترویج فضایل، سیره فاطمی و اقامه عزای 
حضرت زهرا )س( در سطح بقاع متبرکه است. 
همایش  برگزاری  معرفت،  خیمه های  برپایی 
رهروان یاس نبوی، اقامه نماز جماعت در ایام 
خطبه  و  فدکیه  نامه  زیارت  قرائت  شهادت، 
حضرت زهرا )س(، برپایی غرفه مشاوره وقف و 
برگزاری مراسم شام غریبان در قالب این طرح 
اجرا شد. طرح سوگواره یاس نبوی از 7 تا 13 
اسفند ماه امسال همزمان با دهه فاطمیه در 45 
بقعه متبرکه شاخص استان برگزار شد. در قالب 
طرح همایش رهروان یاس نبوی در 15 بقعه، 
مراسم شام غریبان حضرت زهرا )س( در 14 
بقعه و قرائت زیارت نامه و خطبه فدکیه در 33 
بقعه متبرکه برگزار شد. وی افزود: همچنین در 
طول دهه فاطمیه 16 خیمه معرفت و 15 غرفه 
مشاوره وقف در امامزادگان مختلف استان برپا 
شده است. در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا 

)س( عزاداران در 8 بقعه متبرکه از امامزادگان 
اطعام  واقفین  نیات  اساس  بر  استان  شاخص 
شدند. در ایام عزای بانوی دو عالم صدیقه کبری 
)س( 33 مبلغ بومی و 24 مبلغ اعزامی از قم در 
بقاع متبرکه استان به معرفی شخصیت و سیره 

زندگی این بزرگوار پرداختند. 
 حضرت زهرا )س( الگوی تمام عیار جامعه است
معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت )ع( با 
اشاره به اینکه حضرت زهرا )س( خصلت ها و 
زهرا  حضرت  گفت:  دارند،  زیادی  ویژگی های 
بانوان  و  است  جامعه  عیار  تمام  الگوی  )س( 
دهند.  قرار  خود  الگوی  را  حضرت  این  باید 
در  ایمانی  علیرضا  المسلمین  و  حجت االسالم 
سوگواره  مراسم  در  و  فاطمی  عزاداران  جمع 
بیرجند،  )ع(  باقریه  امامزادگان  در  نبوی  یاس 
و  خصلت ها  )س(  زهرا  حضرت  داشت:  اظهار 
ویژگی های زیادی دارند، لذا اگر در روز شهادت 
ایشان در مجلس عزا حضور می یابیم باید این 
خصلت ها را بدانیم و به آنها جامه عمل بپوشانیم، 
صرف اینکه بدانیم پدر و مادر این بانوی عالم 
که بوده معرفت حاصل نمی شود. وی با تأکید بر 
اینکه حضرت زهرا )س( الگوی تمام عیار جامعه 
است، ادامه داد: این بانو با وجود اینکه 18 سال 

زندگی کرد ولی به اندازه 18 قرن آثار بر جای 
گذاشت و شیعیان باید انس و معرفت خود را با 

ایشان بیشتر کنند. 
امروز  مبرم  نیاز  )س(  زهرا  حضرت  صبر 

جامعه است
حجت االسالم و المسلمین امیری، رئیس حوزه 
علمیه خضری در جمع عزاداران فاطمی و مراسم 
سوگواره یاس نبوی شهر خضری، ضمن تسلیت 
ویژگی های  از  یکی  فاطمیه )س(، گفت:  دهه 
حضرت زهرا )س( که توجه به آن، دنیا و هم 
آخرت انسان مسلمان را تضمین می کند، »صبر« 

است. 
بر  صبر  اثر  نخستین  کرد:  نشان  خاطر  وی 
مشکالت و گرفتاری ها، آمرزش گناهان، عزت 
است. حجت االسالم  دنیا  در  پیداکردن  آبرو  و 
امیری تصریح کرد: رشد و تکامل انسان میسر 
نیست مگر این که به دنبال گناه نرود و این درس 
زندگی حضرت زهرا )س( است.  رئیس حوزه 
علمیه خضری یادآور شد: فاطمه شناسی یعنی 
از گناه دوری  اندازه ظرفیت خود  به  هر کس 
کند، باید سعی کنیم با پیاده کردن ویژگی های 
به  را  زندگی خود  زهرا )س(،  زندگی حضرت 

سیره آن حضرت نزدیک کنیم.

پشتیبانی از والیت مهمترین درس سیره 
فاطمی است

باقر  محمد  سید  المسلمین  و  االسالم  حجت 
مراسم  در  فاطمی  عزاداران  جمع  در  عبادی 
با  خوسف  شهرستان  نبوی   یاس  سوگواره 
تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا )سالم ا... 
علیها(، اظهار داشت: باید زنان و دختران خود 
را با سیره و روش زندگي حضرت زهرا )سالم 
بانوي  این  جلسات  و  کنیم  آشنا  علیها(  ا... 
بزرگ اسالم را قدر بدانیم. وي با اشاره به اینکه 
»دوستي و دشمني« از جمله معیارهاي سنجش 
مومنان است،  افزود: امروز اگر مي خواهیم در 
مسیر و جریان حق گام برداریم،  باید رهرو رهبر 
معظم انقالب و علي زمان خود باشیم. نماینده 
مجلس  در  خوسف  و  درمیان  بیرجند،   مردم 
شوراي اسالمي یکي از مهمترین وظایف مومنان 
در زمان حال را پشتیباني از والیت فقیه ذکر 
کرد. وي با تاکید بر اینکه عزت رسول گرامي 
زهرا  فاطمه  حضرت  و  آله(  و  علیه  ا...  )صلي   اسالم 
)سالم ا... علیها( به دلیل این بود که تمام کارهاي این 

دو بزرگوار )سخن گفتن، قدم برداشتن و ...( براي 
خداوند بود، افزود: اگر به دنبال خداوند برویم،  

همه چیز به دست مي آوریم.

www.knauf.ir

به اطالع می رساند به تازگی برخی از شرکت های سودجو به عرضه 
محصــوالت نامرغوب خود بــا نام تجاری              اقدام نموده اند 

که منجر به نارضایتی بسیاری از مشتریان گردیده است. 
بدینوســیله شرکت              به اطالع مشتریان گرامی می رساند، 
به منظور جلوگیری از زیان های آتی و اطمینان از اصالت و کیفیت 
محصوالت و اجرای سیستم های              فقط از خدمات شبکه 

عاملیت در استان  خراسان جنوبی بهره مند گردند.

قابل توجه خریداران و مصرف کنندگان محترم

عاملین مجاز در استان خراسان جنوبی   
- شرکت آریا انرژی کویر )عاملیت فروش و گواهینامه اجرایی تشویقی(  شماره تماس:  32447244 - 056

- شرکت آرین بنای کویر )گواهینامه اجرایی(                    شماره تماس :  32447216 - 056

- شرکت شیکو سقف )گواهیناه اجرایی(                                            شماره تماس :  32420041 - 056 گوشت شترمرغ از لحاظ ارزش غذایی کم چرب ترین و سالم ترین نمونه گوشت است.
گوشت شترمرغ کلسترول و چربی بسیار پایین تری نسبت به سایر گوشت ها داشته و به دلیل 
دارا بودن اسید چرب امگا 3 بهترین گوشت برای استفاده سالمندان، ورزشکاران و بیماران قلبی، 
عروقی می باشد. گوشت شترمرغ دارای پروتئین و آهن بسیار باالیی است و برای افراد کم خون، 

خانم های باردار و نیز کودکان در حال رشد بسیار مفید است
گوشت شتر مرغ دارای ویتامین B2 ، B1 و نیاسین می باشد

گوشت شترمرغ بسیار ترد و هضم آن آسان است
گوشت شترمرغ روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته در فروشگاه های مرغ و ماهی 

سطح شهر بیرجند عرضه می گردد.     09153614034

با مرغوب ترین چرم های تبریز 
تمام دست دوز با چرم گاوی 
سجادشهر، فلکه دوم 
روبروی بانک سپه 
32413754
 09155125536
 نخعی

تولیدی کفش آس

تور قشـم
 5 روزه 

تاریخ حرکت: 95/12/20

ویژه بازنشستگان  کشوری 
188/000 تومان 

)پرداختی دولت: 300 هزار تومان(
3 شب هتل ایران زمین

 با ساحل اختصاصی 
 صبحانه  - نهار 

5 گشت جزیره - سرویس ایاب 
و ذهاب بازار

مجری تورهای بازنشستگان 
کشوری - آژانس جلوه 
میدان ابوذر- طالقانی 2 

  09151611131
32228880


