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سرمقاله

اقتصاد معلّمی
* هرم پور

اردیبهشت که می شود نوستالوژی زیبای خیلی از 
 دهه شصتی ها دوباره جان می گیرد ؛ گل های

 محمدی که هر روز روی میز معلم هایمان می گذاشتیم 
شدیم، می  زیبایشان  های  خنده  منتظر   و 

گل رز خوشبو که از باغچه خانه های ویالیی آن 
پرخارشان جدا می کردیم و الی  تنه  از  و  زمان 

دفتر نمره معلم ها ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ ( 

تشکیل کمیته تخصصی رصد و رسیدگی به جرائم انتخاباتی در فضای مجازی / شهرداری ها موظف به تعیین مکان برای تبلیغات 
انتخابات است / مسئوالن اجرایی و نظارتی قانون انتخابات را بخوانند ! / توهین به شورای نگهبان و اعضای نظارت جرم است / صفحه ۷

تبلیغ ممنوع

آیت ا... نوری همدانی در خصوص نامزدی رئیسی خدمت رهبری رفتند / رئیسی و قالیباف در مناظره در قالب پلیس بد و پلیس خوب ظاهر شدند /  رسایی : ما نمی توانیم شعار روزمره دولت شده / قالیباف ورژن جدید احمدی نژاد است / جهانگیری : شاید دیگران به نفع من کنار رفتند / واکنش اژه ای به ادعای قالیباف به نقل از زنجانی برای کمک به ستاد روحانی  / کاهش آرای روحانی و افزایش رای قالیباف و جهانگیری بعد از مناظره اول  /  صفحه ۸

سید مصطفی میرسلیم :

شبکه ای از فساد در هر سه قوه مستقر 
شده اما اقدامی انجام نشده است

اسحاق جهانگیری :

ایراد به موی دختر در خیابان به اسم
امر به معروف و نهی از منکرکارساز نیست

 حسن روحانی : 

افتتاح ها ۴ سال زمان برده و به خاطر 
دلواپس ها یک روز هم صبر نمی کنیم

سید ابراهیم  رئیسی :

هیچگاه مدیران را اتوبوسی تغییر ندادم
و در آینده هم نخواهم داد

محمد باقر قالیباف :

یارانه نقدی حق مردم است و آن
را به ۱۵۰ هزار تومان افزایش می دهم

سید مصطفی هاشمی طبا :

گفتمان من بر خالف گفتمان جامعه 
حفظ منابع طبیعی و محیط زیست است 

صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

   گزارش آوا از وضعیت زمین های 
موقوفه مرکز استان

صفحه ۳

تاکید استاندار بر اصالح طرح 
تفضیلی شهرها در شورای مسکن

صفحه ۷

فوتبال ساحلی خراسان جنوبی
 می تواند در کشور اول باشد

صفحه ۷

  پیش بینی افزایش سرعت وزش باد
 و ابر در خراسان جنوبی

صفحه ۷

رهبر معظم انقالب با ابراز خرسندی از اینکه فضای انتخاباتی در کشور در حال گرم شدن است، افزودند: ملت عزیز بدانند حضور در انتخابات در موضوع امنیت ملی تعیین کننده است و اگر مردم پای صندوقهای رأی 
بیایند، کشور در امنیت باقی خواهد ماند. حضرت آیت ا... خامنه ای انتقاد از کسانی که حضور خود را موجب دور شدن سایه جنگ از کشور می دانند، افزودند: گاهی می شنویم بعضی می گویند یا در گذشته گفته اند 
که وقتی ما آمدیم مسئولیت پیدا کردیم، توانستیم سایه جنگ را از سر کشور رفع کنیم، اما این حرفها درست نیست و واقعیت آن است که در تمامی سالهای متمادی، حضور ملت در صحنه، موجب رفع سایه جنگ 
و تعرض از سر ایران شده است. ایشان، مهمترین مظهر این حضور ملی را شرکت در انتخابات خواندند و افزودند: هرگز نمی گویم به چه کسی رأی بدهید یا ندهید، اما اصرار دارم که در پای صندوق رأی حاضر 

باشید و به هر کسی تشخیص می دهید رأی دهید. رهبر انقالب تأکید کردند: هرکس کشور، نظام و امنیت را دوست دارد در انتخابات شرکت کند، این حضور تعیین کننده شّر دشمن را ... ) ادامه خبر در صفحه ۸ ( 

رهبر معظم انقالب : هرگز نمی گویم چه کسی را انتخاب کنید ؛ هرکس کشور و امنیت را دوست دارد، رأی بدهد

هشدار دادستان مرکز استان به مسئوالن دستگاه های اجرایی و نظارتی :

یازدهم اردیبهشت ماه مصادف با چهارم شعبان المعظم 
میالد با سعادت علمدار کربال 

حضرت ابوالفضل العباس)علیه السالم(  
روز جانباز و  روز جهانی کار و کارگر

 بر عموم همشهریان عزیز تبریک وتهنیت باد

شورای اسالمی شهر بیرجند

عرضه مستقیم کولر آبی 

۱۰۰ درصد گالوانیزه با کلید محافظ جان 
مجهز به موتور هوشمند دو خازنه 

بین مدرس 27 و 29  /  32۴377۰۰

آگهی مناقصه عمومی يك مرحله اي )نوبت اول(
اداره کل بهزيستی خراسان جنوبی

شرح در صفحه 2

شرکت پگاه به يك نفر ويزيتور آقا با وسیله نقلیه 
و سابقه ويزيتوری  نیازمند است. 09158922032  

آدرس: میدان ابن حسام ، جنب آهن آالت ماليی ، شرکت پگاه  

به مناسبت سومین روز درگذشت مادری مهربان و خواهری دلسوز مرحومه مغفوره 

حاجیه عفت دلیری )مادر شهید گرانقدر مهدی قالسی( 
جلسه ترحیمی امروز دوشنبه 96/2/۱۱ از ساعت ۱7:۱۵ الی ۱8:۱۵ در محل هیئت محترم 

ابوالفضلی)مصلی( برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی
 روح آن مرحومه و تسلی خاطر و مزید امتنان بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: قالسی، دلیری، علی آبادی، منوچهری، قنفیلی، مهدویان، مودی
 و سایر بستگان 

همکار گرامی جناب آقای علی دوستی گازار
 با نهایت تاسف و تاثر درگذشت ناگهانی فرزند عزیزتان و همکار گرامی مان

 شادروان کربالیی محمد دوستی گازار 
را حضور شما و خانواده محترم تان تسلیت و تعزیت عرض نموده 

همدردی و اندوه ما را در این غم جانکاه پذیرا باشید.

همکاران سازمان تامین اجتماعی شعبه دو بیرجند 

گذشت زمان خوبی ها و خاطره ها را محو نمی کند 

در چهارمین سال عروج

 شادروان محمد حسن سبزکاران 
یادش را گرامی می داریم. برای شادی روحش صلوات 

روحش شاد و نامش ماندگار 

همسر و فرزندان  

اطالعیـه مهـم 
در خصوص واگذاری مالکیت بنیاد مستضعفان
 انقالب اسالمی از اراضی پالک 2۴6 - اصلی
 مشهور به اراضی سید فخرالدین موسوی

آخرین فراخوان 

پیرو اطالعیه مورخ 1۳95/0۸/۳0 به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که 
به نحوی از انحا، نسبت به خرید سهام مشاعی شریک بنیاد )مرحوم سید 
فخرالدین موسوی( و یا وارث قانونی ایشان اقدام و تاکنون نسبت به ارائه 
درخواست و تشکیل پرونده اقدامی ننموده اند، برای آخرین مرتبه اخطار 
می گردد از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به 
ارائه درخواست خرید سهام مشاعی این نهاد و تشکیل پرونده با در دست 
داشتن مدارک به دفتر فروش اداره کل اموال و امالک خراسان جنوبی واقع 
در بیرجند، خیابان مدرس، چهار راه سیلو، خیابان امام موسی صدر شرقی 

)حدفاصل خیابان مدرس و پاسداران( مراجعه فرمایند. 
منزله  به  آگهی  این  رساند  می  محترم  خریداران  عموم  اطالع  به  ضمنا 
آخرین فراخوان بوده و پس از انقضای مدت و عدم تشکیل پرونده تحت 
هیچ عنوانی درخواست واگذاری پذیرفته نخواهد شد و عدم مراجعه به 

منزله انصراف مدعیان خریداری از شریک ملک بنیاد خواهد بود.

کارگران پایه ها و استوانه های اساسی پیشرفت کشورند.
مقام معظم رهبری)مدظله العالی(

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد 
در نظر دارد: امالک مشروحه ذیل در استان خراسان جنوبی را از طریق مزایده عمومی شماره 95/1۳ به فروش برساند.

 متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 96/2/11 لغایت 96/2/1۷ از ساعت ۸/۳0 الی 16/۳0 به آدرس ذیل مراجعه 
فرمایند. آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/11/20 می باشد.

ضمناً جلسه بازگشایی پاکت ها و اعالم برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 96/11/25 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.
شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

کد ردیف
شناسه

توضیحات آدرس قیمت پایه متراژ )مترمربع(کاربری 
اعیانعرصه

با وضعیت موجودبیرجند خیابان محالتی پالک ۱62 و 26۴287/۴7.6۵8.۰۰۰.۰۰۰۱6۴مسکونی۱۱۰۰۵۰
سرایان- شهرک صنعتی ملک 6۴77۱۵8۴۱.۴۴9.896.۵۵6صنعتی 2۱۰233

شرکت تولیدی کشاورزی بهاران
2796 سهم مشاع از 6۴77 سهم 

بیرجند - خیابان حکیم نزاری39۱/۵36۰۱۱.8۰۰.۰۰۰.۰۰۰مسکونی33۰۴3۵۱
 کوچه حکیم نزاری ۱2 پالک ۴۱

با وضعیت موجود

قاین - شهرک صنعتی۵28۰۱۴6۰3.۵۰۰.2۰۰.۰۰۰صنعتی۴6328
 کیلومتر ۵ جاده قاین - زیرکوه

به همراه ماشین آالت
 با وضعیت موجود 

 آدرس و تلفن دفتر نمایندگی استان، توسط نمایندگی تکمیل شود.
آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پالک ۵

تلفن دفتر مرکزی: 8878۱3۱7- 888722۰۰
آدرس نمایندگی استان: بیرجند ، خیابان شهید محالتی ، نبش خیابان 7 تیر، ساختمان سرپرستی شعب بانک ملت استان خراسان جنوبی 

تلفن نمایندگی استان: 32۴۴۵۵7۵ و ۰۵6-32۴۴66۱6

کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار  استان خراسان جنوبی
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بر اساس قانون کار؛۱۱ اردیبهشت؛ برای کارگران تعطیل رسمی است

مهر- یازدهم اردیبهشت که در تقویم رسمی کشور به عنوان روز کارگر نامگذاری شده، بر اساس قانون جزو تعطیالت رسمی 
کارگران محسوب می شود.طبق ماده ۶۳ قانون کار، عالوه بر تعطیالت رسمی کشور، روز کارگر )۱۱ اردیبهشت( نیز جزء تعطیالت 

رسمی کارگران به حساب می آید. بنابراین کارفرمایان نمی توانند کارگر را برای کار در این روز مجبور کنند.

تهیه البسه پزشکی حج 
توسط صنایع نساجی هالل ایران

مبنای  بر  امسال  نامگذاری  راستای  در  ایسنا- 
»تولید و اشتغال«؛ تهیه و تولید البسه مورد نشیاز 
حج سالجاری، توسط شرکت نساجی هالل ایران 
صورت خواهد گرفت.محمد رضا عالی بگی گفت: 
با این اقدام عالوه بر صرفه جویی ریالی در هزینه 
های برگزاری حج، از یک تولید کننده داخلی که 
خوشبختانه از مجموعه های فعال جمعیت هالل 

احمر نیز است، حمایت به عمل خواهد آمد.

کارگرانی که توافقی اخراج شوند
 مقرری بیمه بیکاری نمی گیرند

که  کارگرانی  گفت:  کار  وزیر  معاون  جام جم- 
 توافقی اخراج شوند، مقرری بیمه بیکاری نمی گیرند
شوند،  اخراج  غیرارادی  که  آنهایی  به  فقط  و 
مقرری  حداقل  مشیریان  گیرد.احمد  می  تعلق 
بیمه بیکاری را 80 درصد حداقل حقوق تعیین 
کارگران  عائله  تعداد  با  همراه   9۶ سال  شده 
حق  ماه  سه  پرداخت  افزود:  و  دانست  مشمول 
استفاده  شرایط  از  کارگر  اخراج  از  پیش  بیمه 
بیکاری  بیمه  در  شده  بینی  پیش  تسهیالت  از 
است. وی درباره کارفرمایانی که کارگران خود 
را به دلیل تغییر ساختار واحد تولیدی اخراج می 
در صورتی  کارفرمایان  از  گروه  گفت:این  کنند 
مقرری  پوشش  تحت  را  کارگران  توانند  می 
به  را  تقاضای خود  قرار دهند که  بیکاری  بیمه 
تصویب شورای عالی کار در وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی برسانند.

بازنشستگی کارکنان زن با 25 سال خدمت

و  اداری  امور  کل  مدیر  حسینی  حسن  سید 
به  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزارت  تشکیالت 
استناد ماده ۱0۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، 
خدمت  سابقه  سال   25 حداقل  با  زن  کارکنان 
ماده  این  افزود:  وی  شوند.  بازنشسته  می توانند 
و  می کند  صدق  زن  کارکنان  برای  فقط  قانونی 
برای کارکنان مرد شرط سن دارد؛ به عبارت دیگر 
فقط کارکنان زن هستند که از شرط سن معافند 
و کارکنان مرد به شرط ۶0 سال سن و 25 سال 

خدمت، می توانند بازنشسته شوند.

سرمقاله

اقتصاد معلّمی
*هرم پور

از  که  خوشبو  رز  گل   ) اول  صفحه   از  سرمقاله  ادامه   (

تنه  از  و  زمان  آن  ویالیی  های  خانه  باغچه 
دفترنمره  الی  و  کردیم  می  جدا   پرخارشان 
تا  ماندیم  می  منتظر  و  گذاشتیم  می  ها  معلم 
بعد  و  آورده  کسی  چه  را  ها  گل  این  بپرسند 
دوختیم می  مهربانشان  های  چشم  در   چشم 
معلم«، »روز  البته،  و  شدیم...  می  خوشحال   و 
هایش. دغدغه  و  خاطرات  همه   با 
  سالها گذشت تا من هم مثل همه هم دوره ای های
واقعًا  را  هایم  معلم  منزلت  و  قدر  سالها،  آن 
فهمیدم. همان  وقت ها بود که متوجه شدم این 
موجودات سخت کوش آسمانی، چقدر مظلومند، 
جامعه  این  در  هایشان  منزلت  و  شأن  چقدر 
 شکسته است، و چقدر رنج ها و دردها و سختی ها
مثل  البته  و  کنند  می  تحمل  را  مشکالت  و 
همه کنار  در  چقدر  گویند،   نمی  هیچ   همیشه 
آگاهی  سطح  بردن  باال  برای  که  هایی  تالش 
جامعه انجام می دهند روز به روز کمرشان خمیده 
و قامت دلهایشان خموده تر می شود، چقدر به 
وعده ها و وعیدها و قول ها بی اعتماد می شوند، 
انسانی  چقدر چشم هایشان منتظر کرامت های 
مانده است، چقدر برای دنیا، انسان سازی عالمانه 
کرده اند و چقدر دنیا برای آنها بیکار مانده و فقط 

نگاهشان کرده است. 
همان  از  معلم  یک  که  فهمم  می  همه  حاال 
اقتصاد  مفاهیم  کارش،  به  آغاز  اول  سالهای 
 مقاومتی را مو به مو در زندگی اش اجرا می کند
تا بتواند بعد از پانزده سال تازه به شاگردش برسد 
زمین،  دارد؛  چیز  همه  استخدام  اول  سال  که 
در  معلمین  برای  ها  دولت  ماشین.  و  وام  خانه، 
اند،  داده  این سالها فقط شعارهای قشنگ  همه 
و  اند  کرده  بازی  زیبا  کلمات  با  فقط  مسئولین 
اند، مدیران  داده  قول ها و عده های سرخرمن 
قبل  نه   و  شناسند  می  را  اردیبهشت   ۱2 فقط 
نیز در  نمایندگان مجلس  البته  را و  نه بعدش  و 
بودجه ها، همه چیز را اولویت می دانند به غیر از 
 معلمین. معلم از همان روزهای اول یاد  می گیرد
کم  و  بخورد  کم  کند؛  زندگی  اقتصادی  که 
یاد  معلم  باشد.  قانع  ها  کمترین  به  و   بپوشد، 
قناعت  به  را  دلش  و  بخوابد،  کم  گیرد  می 
 سازگار کند و البته مسئولین و جامعه نمی فهمند
 که وقتی معلمی در جامعه ای از حداقل ها برخوردار
آسودگی  معلمی  وقتی  نگردد،  تأمین  و  نباشد 
زندگی  و  معاش  دغدغه  و  باشد،  نداشته  خیال 
همیشه همراهش باشد، آن جامعه از انسان سازی 
و زاد و ولد فرهیختگان و نخبگان عقیم می شود، 
و عقوبت این عقیمی، سالها عقب ماندگی از علم 
و رفاه و آسایش است. برای هیچ جامعه ای، هیچ 

چیز دردآورتر از فراموشی معلمین نیست.
افتادن  مسلخ  به  مادی،  جهان  حتمی  سنت   
که  هایی  جامعه  هاییست؛   جامعه  چنین 
و  کنند  فراموش  را  دانش  و  علم  پیامبران 
گذارند  کناری  به  را  معلمی  واالی  های  ارزش 
و  مال  و   پول  مثل  هایی  ارزش  آن  به جای  و 
کنند.  جایگزین  را  منصب  و  قدرت  و  شهوت 
فراموشی  انگیز  غم  داستان  کتاب  البالی  در 
اسالمی  ای  جامعه  که  ما  جامعه  در  معلمین، 
های  البی  از  هایی  برگه  هست،  هم  ایرانی   و 
و اخالق  مافیای هنجارشکن ضد  و  پول   کثیف 
و  ها  البی  دید؛  توان  می  نیز  را  سیاست  ضد 
ارزش  گذارند  نمی  هاست  سال  که  مافیایی 
و  شود  دیده  باید  که  آنچنان  معلم  منزلت  و  ها 
روز  از  زودتر  کمی  یادداشت  این  گردد.  تکریم 
معلم نوشته  شد تا به آنانی که دل می سوزانند 
و  ها  گذاری  سیاست  در  باید  می  که  آنانی   و 
باشند  معلمین  فکر  به  ها  طرح  و  ها  برنامه 
از  تا  بکشد  فریادی  سرشان  بر  و  بزند   سوزنی 
برای  و  آیند  در  به  گورستانی  های  فراموشی 
بیندیشند.  ای  چاره  پرشأن  و  عظیم  جامعه  این 
در  ها  تفاوتی  بی  این  از  هیچکدام  هرچند 
و  معلم  ارزش  از  اندکی  حتی  سالها  این  همه 
است. نکاسته  ما  مردم  دلهای  در  را  معلمی 
را  معلمین  همچنان  جامعه  این  مردم  و  ما 
و  زمین  روی  انسانهای  ترین  داشتنی  دوست 
دنیا  مقدس  های  شغل  ترین  شریف  را  معلمی 
بر و  بوسیم  می  را  معلمین  دستان  دانیم.   می 
  پیشانی های ُمهر خورده به صبر و مهربانی شان بوسه
ناصالح،  جوامع  برای  نفرینمان  زنیم.همیشه  می 
این است که خدایشان بی معلم کند و دعایمان 
انسانهای صالح این است که خدا لطف و  برای 

مهربانی معلم خوبی را به دلشان بیندازد.
معلم های عزیز! شرافتتان را می بوسیم و عمق 
دردها و رنج نگاهتان را می فهمیم، افسوس که 
از دستان کم توانمان کاری برایتان بر نمی آید 
آنقدر  آید،  می  بر  دستشان  از  کاری  که  آنها  و 
ورآمده و برآمده شده اند که دیگر شما جز اثاث 
فرموشخانه های ذهنشان شده اید. اما دوستتان 
زالل  ساقیان  مبارک  روزتان  پیشاپیش  داریم. 

عمل و معرفت.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09۳0494۳8۳۱ ارسال فرمایید(

تسنیم-  حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی 
جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین  کاندیدای 
روزهای 9 و ۱0 اردیبهشت در همایش حامیان مردمی اش در 
استان های تهران و قزوین طی سخنانی گفت: حضور شما 
به دلیل آن است که سربازی در بین شماست که هویت او 
چیزی جز با مردم بودن و چیزی جز انقالب اسالمی نیست.
*چرا امید بسیاری از مستضعفان و محرومان را 

ناامید کرده اند
با  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین  کاندیدای 
اشاره به معضل بیکاری در کشور تصریح کرد: امروز 40 
درصد از جوانان تحصیلکرده بیکار هستند عالوه بر آن ۳0 
درصد از دیگر جوانان هم شغل ندارند و نرخ بیکاری ما ۱2 
درصد است و این به دلیل مناسب نبودن کسب  و کار است 
آیا باید همین فضا ادامه پیدا کند و یا ما نگاهمان همچنان 
به دستان بیگانگان باشند ما می توانیم با احیای ظرفیت های 
این  از  انقالبی بسیاری  موجود ومدیریت قوی، جهادی و 
مشکالت را حل کنیم. وی ادامه داد: بسیاری از کشورهای 
دنیا علیرغم ارتباط کمی که با دریا دارند 50 درصد از تولید 
ناخالص ملی خود را از این طریق حل می کنند که کشور ما با 
وجود ۱0 هزار کیلومتر ساحل این سهم تنها دو درصد است.
حجت االسالم رئیسی افزود: امروز ما در صنایع پتروشیمی، 
قابلیت افزایش ظرفیت از 2 میلیون تن به ۱2 میلیون تن را 
داریم. کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
با اشاره به مشکل مسکن در کشور گفت: زمانی که مسکن 
مهر آغاز شد چشم بسیاری از مردم به آن دوخته شد اما 
ناباورانه چند سال است که این پروژه تعطیل شده چرا امید 
بسیاری از مستضعفان و محرومان را ناامید کردند و باید به 
ملت پاسخ دهند. حجت االسالم رئیسی با بیان اینکه این 
کار را می توان در مدت کوتاهی سرو سامان داد عنوان کرد:  
مسکن مهر در این دولت هر سال ۶ درصد رشد کاری داشته 
اما با ارزیابی که ما کرده ایم تا آخر سال جاری می شود مسکن 

مهر را به مردم تحویل داد.
*500 هزار جوان در صف وام ازدواج/آن سوی 
دیگر وام های 3400 میلیادری پرداخت می شود
وی با طرح این سوال که چرا باید 500 هزار جوان آماده ازدواج 
در صف دریافت وام ازدواج باشند، تصریح کرد: این درحالی 
است که چند نفر که حتما کسانی هستند که جزو کارآفریناند و 
ما معتقدیم که باید حمایت شوند وام های ۳400 میلیارد تومانی 
می گیرند و این وام ها به افراد و مشتریان بدحساب بانکی داده 
می شود.کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
ادامه داد: هم اکنون که نقدینگی کشور سه برابر شده این 
نقدینگی کجا رفته آیا این انصاف است که چند نفر نقدینگی 
کشور را به یغما ببرند و در خط تولید صنایع مورد استفاده قرار 
ندهند.حجت االسالم رئیسی با بیان اینکه شرایط امروز کشور 
جز با یک تحول در نظام مدیریت کشور قابل حل نیست، 

گفت: اولین گام در این مسیر اصالح نظام اداری است در 
کشوری که تراز دولت اسالمی است نظام اداری باید سالم 
باشد و این نظام اداری باید به دور از رشوه و پارتی بازی بتواند 
چرخهای اداره کشور را به حرکت درآورد.وی با بیان اینکه 
برخی تصور کردند بنده طلبه رقیب دولت هستم گفت:  این 
حرف درست نیست زیرا رقیب اصلی دولت عملکرد 4 ساله 
خود دولت است.کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری در بخش دیگری از سخنان خودبا بیان اینکه بحث 
ما درباره احزاب و جریانات سیاسی نیست، خاطرنشان کرد: 

سوال ما این است که چرا بعد از ۳8 سال دستگاه اداری کشور 
ما در تراز دولت اسالمی قرار ندارد و اقتصاد مقاومتی مورد 
خواست رهبر معظم انقالب که بتواند در برابر همه فشارها 
افسارگیسخته دشمن مقاومت  و تحریم ها و زیاده خواهی 
کند ایجاد نشده است.حجت االسالم رئیسی ادامه داد: دولت 
موظف است در هر سال یک میلیون مسکن بسازد که این 
موضوع در قانون آمده است و دولتی که سرکار می آید باید 
بتواند این کار را انجام دهد. ما معتقدیم ظرفیت هایی که در 
حوزه کشاورزی و مسکن داریم می تواند بسیاری از مشاغل 
را فعال کند به عنوان مثال ما سال گذشته زائرسرایی را در 
مشهد مقدس ساختش را شروع کردیم که امسال همزمان 
با والدت امام حسن مجتبی آن را افتتاح می کنیم که ظرفیت 

۶ هزار زائر را دارد.
*فاصله طبقاتی موجود، زیبنده نظام اسالمی نیست

حجت االسالم رئیسی افزود: فاصله طبقاتی موجود در کشور 
زیبنده نظام اسالمی نیست و باید آن را کم کنیم. ما در کشور 
برای طبقات فقیر و دهک های پایین ظرفیت افزایش یارانه  
تا مرز ۳ برابر و مرز ۱50 هزار تومان را داریم و از طرف دیگر 
باید جلوی حقوقهای نجومی را بگیریم.وی با بیان اینکه 
امروز آقایان می گویند ما مالیات را افزایش داده ایم عنوان 
کرد: این مالیات را از چه کسانی می گیرید کسانی که مالیات 
می دهند یا کسانی که فرار مالیاتی دارند امروز فرار مالیاتی در 

کشور ما چند برابر دریافت مالیات است.
* می خواهیم دیگر سرپرست خانواده ها و جوانان 

از بیکاری خجالت نکشند

انتخابات ریاست جمهوری در  کاندیدای دوازدهمین دوره 
بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش بانوان در 
کشور گفت: به نظر من زمینه نقش آفرینی بانوان در کشور 
فراهم است در مورد حقوق شهروندی کسی که کار ندارد 
و شاهد از دست دادن شغل اعضای خانواده خود است چه 
با 50 درصد  ما  در صنعت کشور  باید  می توان گفت چرا 
ظرفیت خود در چرخه باشد برنامه ما این است که سالی 
25 درصد از این کارگاهای تعطیل شده را احیا کنیم.حجت 
االسالم رئیسی افزود: امروز پدرها از خانواده خود احساس 

خجالت می کنند. امروز 4۱ درصد از کارگاه ها تعطیل یا نیمه 
تعطیل شده اند. به تعبیر وزیر صنعت 50 درصد از ظرفیت 
صنعتی کشور فعال است، آیا این شرایط برای کارگران و 
برای تولید کشور شایسته است؟ نه، این شرایط محصول 
بی تدبیری و ضعف مدیریت است.وی با اشاره به وضعیت 
رکود، اظهار داشت:  وجود تحصیل کرده های بیکار حاصل 
بی تدبیری دولت است.سخن ما این است آیا استمرار این 
شرایط به نفع مردم است؟ یا باید شرایط را به نفع مردم و 
کارگران  و تولیدکنندگان تغییر داد.نگاه به مردم و نگاه به 
بیرون مرزها و نگاه به ظرفیت های کشور باید اصالح شود.

حجت االسالم رئیسی ادامه داد: چرا ما کشور را معطل به 
نگاه بیگانگان می گذاریم براساس شاخصی که آقا گفتند 
کاندیداها نباید نگاهشان به خارج از کشور باشد ما اعالم 

می کنیم نگاه ما به دست جوانان تنومند کشور است.
*فرهنگیان شغل مبارک و مقدسی دارند/ امروز 

این قشر با مشکالتی روبرو هستند
جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین  کاندیدای 
و  مبارک  شغل  که  عزیز  فرهنگیان  کرد:امروز  تصریح 
مواجهند.یک  مشکل  با  دارند،  تربیتی  جایگاه  در  مقدسی 
را  معلمان  صندوق  اما  دارد  مشکل  وام  برای  فرهنگی 
آنهم جلوی چشم مردم  بردند  یغما  به  عده ای چپاول گر 
این وضع قابل تحمل نیست.جوانان ما در صف وام ازدواج 
هستند اما می گویند کمبود نقدیندگی داریم.حجت االسالم 
رئیسی اظهارداشت: پاسپورت ایرانی متعلق به ایرانی است. 
باید کرامت داشته باشد باید عزت داشته باشد باید محترم 

باشد.وعده های که گفتند، امروز پیش روی ماست ما حرف 
انتخاباتی نمی زنیم. من می گویم آقایان باید وعده هایشان را 
پاسخگو باشند.من جایی اتوبوسی نمی روم. یکسال است در 
آستان قدس هستم در یکسال گذشته تغییر رویکرد دادیم و 
امروز هرکس وارد مشهد می شود رضایت را احساس می کند.
حجت االسالم رئیسی در بحث مبارزه با فساد عنوان کرد: 
برای مقابله با فساد قبل از هر کس باید رئیس دولت مدعی 
مبارزه با فساد باشد هر کس امروز دولت را نسبت به فساد 
مطلع کرد باید از او تقدیر کنیم نه اینکه از فساد و مفسد 

حمایت شود.
* ما تنها به مردم وام دار هستیم

وی تصریح کرد: خدا می داند هیچ جا برای من در این 
عالم بهتر از پست خدمتگذاری به حضرت رضا)ع( نیست 
جوانان  و  خانواده ها  سرپرست  دیگر  می خواهیم  ما  اما 
اداره  حرف درمانی  با  کشور  نکشند  خجالت  بیکاری  از 
ادامه  می خواهند.وی  عمل  و  اقدام  مردم  و  نمی شود 
داد: بارها اشک چشم مادران و همسرانی را دیده ام که 
همسرم  اما  داریم  بانشاطی  و  شیرین  زندگی  می گویند 
بیکار است این وضعیت قابل قبول نیست.ما آمده ایم که 
اگر مردم خواستند با تمام قدرت مشکالت را رفع کنیم.

گفتند ستاد تشکیل دهید،گفتم هر کدام از مردم خودشان 
وام دار  مسیر  این  در  نیستم  حاضر  و  هستند  ستاد  یک 
هیچ شخصی هیچ حزبی و هیچ گروهی جز مردم باشم.

جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین  کاندیدای 
باشند  می توانند  انتخاباتی  ستاد  مردم   تک  تک  گفت: 

و همینطور است چون ما تنها به مردم وام دار هستیم.
*لیست ستادهای مردمی سید ابراهیم رئیسی

 در بیرجند
ستاد مرکزی: خیابان آیت ا... شهید مدرس- چهار راه دوم
ستاد بانوان: خیابان آیت ا... شهید مدرس۳0 - پالک ۶4

ستاد ورزشکاران: خیابان آیت ا... شهید مدرس- چهار راه دوم
ستاد روحانیون: نبش مطهری 8

ستاد مردمی انتخاب اصلح: حاشیه میدان طالقانی
ستاد مردمی جوانان انقالبی : خیابان شهید نواب صفوی - 

نبش نواب صفوی ۱۳
ستاد مردمی جوانان انقالبی 2: خیابان آیت ا... غفاری- 

نبش خیابان نسرین
*اطالعیه:

برنامه های حجت االسالم و  رادیویی تشریح  برنامه  ویژه 
المسلمین سید ابراهیم رئیسی کاندیدای دوازدهمین دوره 
اردیبهشت(  امروز)دوشنبه۱۱  جمهوری  ریاست  انتخابات 

ساعت ۱7:۳0 از طریق رادیو ایران پخش می شود.
در  رئیسی  ابراهیم  سید  مرکزی  ستاد  تلگرامی  *کانال 
خراسان جنوبی به نشانی @raisi_sk با هدف انعکاس اخبار و 

اطالعیه ها راه اندازی شد.

حجت االسالم و المسلمین رئیسی در جمع مردم تهران و قزوین:

فرهنگیان شغل مبارک و مقدسی دارند ؛ ما تنها به مردم وام دار هستیم

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

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

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 96/02/25 موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند 

از کلیه موسسین و اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند دعوت 
 می شود در جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 96/02/25 که راس ساعت 21 در بیرجند، میدان شهدا
خیابان شهید کوشه ای )کوچه هیئت محبان الزهرا)س(( بین شهید کوشه ای 4 و 6 ، )کارگاه حمایتی 

تولیدی دستان پرتوان( برگزار می شود، حضور به هم رسانید.
دستور جلسه: 

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان - تصمیم گیری در خصوص اعضای هیئت مدیره- انتخاب بازرسان 
اصلی و علی البدل- تصویب صورت های مالی سال 1395- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1396- تعیین 
خط مشی آینده موسسه                           هیئت مدیره موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند 

با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی خراسان جنوبی  

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 96/02/25 
موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند 

از کلیه موسسین و اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند دعوت 
می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 96/02/25 که راس ساعت 20 در بیرجند، میدان شهدا  
خیابان شهید کوشه ای )کوچه هیئت محبان الزهرا)س(( بین شهید کوشه ای 4 و 6 ، )کارگاه حمایتی 

تولیدی دستان پرتوان( برگزار می شود، حضور به هم رسانید.
دستور جلسه: 

تصمیم گیری در خصوص تغییر اعضای هیئت امنا- تصمیم گیری در خصوص تغییر اهداف اساسنامه 

هیئت مدیره موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند 
با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی خراسان جنوبی  

آگهی مناقصه عمومی یك مرحله اي )نوبت اول(
موضوع مناقصه : 

دستگاه نوع پیمان محل اجرامشخصات پروژه
نظارت

مبلغ اولیه حداقل پایه 
برآورد )ریال(

مدت اجرا 
کد طرح

مرکز  تجهیز   ، تکمیل 
توانبخشی حضرت علی اکبر 
)ع( )پروژه آب درمانی مرکز( 

شهرستان 
بیرجند    

سرجمع مطابق بخشنامه 
شماره ۱00/6405 
مورخ  89/2/4  

اداره کل 
بهزیستی 

5پایه 
ساختمان 

و تاسیسات

۱2 ماه  ۱36478۱4562
کامل 

0۱4ج۱904003    

 مبلغ سپرده تضمین :  683/000/000 ریال  که  به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی به مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر باشد
شرایط ، مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : داوطلبان شرکت در مناقصه مي بایست با در دست داشتن معرفي نامه کتبي از تاریخ درج این آگهي لغایت پایان وقت 
 اداري روزیکشنبه مورخ  96/2/17به آدرس بیرجند - حاشیه میدان شهدا - روبروی بانک صادرات - انتشارات مهرداد رایانه مراجعه فرمایند . شماره تلفن 32223044
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه : حد اکثر تا پایان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ  96/2/27 به آدرس بیرجند ، سایت اداری ، اداره کل  بهزیستی خراسان 

جنوبی، طبقه دوم ، واحد امور حقوقي  مراجعه فرمایند. گشایش پیشنهادها : روز  پنجشنبه 96/2/28 ساعت   8  خواهد بود 
 به پیشنهادات فاقد امضا، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده هاي مخدوش یا سپرده هاي کمتر از میزان مقرر،  چک بانکي و شخصي و نظایر آن ترتیب اثرداده نخواهد شد .

جزئیات و شرایط عمومي ذکر شده در اسناد مناقصه از طریق سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات به آدرس :   http://iets.mporg.ir قابل مشاهده و 
 دریافت است. دفتر امور حقوقي این اداره کل با شماره هاي 32330070 در ساعات اداري تا تاریخ  96/2/27  آماده پاسخگویي به سواالت احتمالي شما مي باشد .
سایر توضیحات : الزم است آن دسته از مناقصه گرانی که در مناقصه این سازمان شرکت می نمایند نسبت به ارسال سوابق و ارائه مدارک مشروحه ذیل به همراه 
سایر اسناد مناقصه اقدام نمایند. اطالعات درخصوص نام شرکت – آگهی تاسیس - مشخصات اعضای هیئت مدیره - آخرین آگهی تغییرات  - اساسنامه شرکت گواهی 
تعیین صالحیت - توان  مالی- سوابق اجرایی -پتانسیل ماشین آالت و تجهیزات - کفایت کادر فنی ) مشخصات ، تحصیالت و وظایف عناصر اصلی - نظام کیفی انجام 

کار - حسن سابقه و فقدان سوءپیشینه - بومی بودن - مستندات الزم جهت احراز خالقیت و نوآوری ها در صورت وجود 
  روابط عمومی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی 

دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت اول(     تاریخ انتشار: 96/2/11
جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی اتوبوس داران بیرجند یکشنبه 96/3/7 ساعت 10 صبح در محل 
نمازخانه پایانه مسافربری تشکیل می گردد. از اعضا دعوت می شود راس ساعت 10 صبح در محل مذکور 
حضور یافته یا نماینده خود را معرفی نمایند. ) هر عضو می تواند وکالت 3 نفر و هر فرد غیر عضو می تواند 

وکالت یک نفر را بپذیرد(
دستور جلسه: 

بررسی گزارش هیئت مدیره و بازرس - بررسی صورت حساب مالی سال 1395- تغییرات سرمایه و اعضا  
بررسی بودجه سال 1396- تصویب مبلغ بازپرداخت سهام - تقسیم سود ویژه - انتخاب بازرس- بررسی 

خط مشی هیئت مدیره 
از عزیزانی که تمایل به تصدی سمت بازرس شرکت را دارند، تقاضا می شود درخواست خود را کتباً تا تاریخ 

96/2/18 به دفتر شرکت ارائه نمایند.
شرکت تعاونی اتوبوس داران بیرجند 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960132 محکوم علیه آقای مهدی ساجد و شرکت رهسرای بیرجند محکوم است 
به پرداخت مبلغ 360.712.220 ریال بابت اصل خواسته و غیره و در پرونده اجرایی به شماره 951209 محکوم علیهم 

فوق محکومند به پرداخت مبلغ 353.254.583 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان 
جنوبی و پرداخت مبلغ 33.000.000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه گریدر هپکو مدل 2007 به 
شماره موتور 10349097 و شاسی 786-792 که حسب نظریه هیئت کارشناسی الستیک به میزان 40% و کلیه وسایل سالم و موتور 
آن کومونز که به مبلغ 1.730.000.000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 1396/02/26 از ساعت 
10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک 
ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد 
متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال 

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجندبه عهده خریدار خواهد بود. 

درب اتوماتیـك سیــد
 مجری انواع: )درب های اتوماتیک، جک پارکینگی ، کرکره ، 
سکوریت اتومات( 09303107002 - 09155614880

حمل  اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

 09۱59639065
علـی آبادی 

مبلغ )ریال(نوع غذا 
۱00.000چلو کباب کوبیده مخصوص۱
۱00.000چلو مرغ سرخ شده مخصوص2
۱20.000چلو جوجه کباب مخصوص3
۱50.000چلو جوجه میکس مخصوص4
230.000چلو گوشت سرخ شده مخصوص 5
300.000چلو ماهیچه سرخ شده مخصوص6
۱20.000چلو جوجه کباب با استخوان )پاچین(7
۱50.000چلو ماهی قزل آال مخصوص8

قابل توجه مشتریان محترم 

خدمتی دیگر از  رستـوران درویـش
 برای رفاه حال مشتریان منوی جدید غذاهای روزانه بیرون بر

 را با تخفیف ویژه عرضه می دارد.

کلیه غذاهای فوق با برنج ممتاز ایرانی  و گوشت تازه گوسفندی نرینه 
پخت می گردد.

تلفن سفارشات: 32324444 آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل، اول سپیده 

 )دو کشت علیزاده بابل(



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما

3
دوشنبه*11 اردیبهشت  1396* شماره 3771

ضمن تشکر از فعالین فضای مجازی که به تنویر 
روز  چند  طی  پردازند  می  مردم  و  عمومی  افکار 
گذشته کانال هایی با عنوان حامیان کاندیدها ایجاد 
شده که خود کاندیداها پشت صحنه آن را مدیریت 
می کنند کاش فرمانداری و پلیس فتا فضای مجازی 
را رصد می کردند تا تبلیغات زود هنگام در این فضا 
های  انسان  وسط  این  نشود   قانونی  بی  باعث 
قانونمند باید چوب رعایت قانون و معرفی دیر هنگام 

خود را بخوردند که اصال منصفانه نیست 
ارسالی به تلگرام آوا
 سالم اداره آب و فاضالب روستایی واقعا نمی تونه
  راه حلی برای قطعی آب امیرآباد بر دارد.اگه نمی توانند

مردم خود چاره ای بیندیشند.
915...529
آوا سالم امیدوارم مناظراتی که تو انتخابات قبلی 
برگزار می کردی روز باز ادامه بدی چون تنها معیار 
 سنجش دیدگاه های کاندیداها همین مناظره هاست

واال مد شده همه فقط تبلیغ اسم و عکسشون رو 
می کنند و کم کم ارائه برنامه و راهکار داره به 
باید مردم هم تالش  تاریخ می پیوندد  این دور 

کنند که در انتخاب شان دقت بیشتری نمایند
915 ... ۴1۶

های  زمین  حال  به  فکری  شهرداری  چرا  سالم 
افتاده که قراره فضای سبز و پارک بشه نمی کنه.

زمینی خاکی در پونه 8 به اسم فضای سبز است.که 
شبها محل تجمع یک عده معتاد شده.لطفا فکری 

به حال این زمین بکنید.
915...209

خدا را شکر که دیدیم کانون هماهنگی شوراهای 
زحمتکش  قشر  واسه  هم  استان  کار  اسالمی 

کارگردان یه جشن برگزار کرد .. تشکر...
990...97۴
کنید  حذف  را  جنوبی  خراسان  شبکه  این  لطفا 
چون با آمدنش همه کانالهای دیجیتال تلویزیون 
و  بود  تنظیم  روز  چند  فقط  و  ریخته  هم  به  را 
جمهوری  سیمای  است  ریخته  هم  به  دوباره 
؛!   کنند  تنظیم  را  توانند 1 شبکه  نمی  اسالمی  

ای کاش مثل قبل آنالوگ بود 
990...۶00

انتخابات  نزدیک  چرا  میاد  پیش  سوال  جای  برام 
که میشه کاندیداها شب جمعه سر از قبرستان در 
میارند و سر قبور آشنا و غریبه حاضر می شوند و یه 
فاتحه نیمه می خوانند و با همراهان بیشتر وقت را 

به احوالپرسی و معرفی و...می پردازند
915...09۶

سبز  فضای  و  ها  پارک  سازمان  باسالم,لطفًا 
جانی  امنیت  حفظ  منظور  به  بیرجند  شهرداری 
تردد دوچرخه سواران و  از  و سالمندان  کودکان 
اسکیت سواران در داخل پارک توحید ممانعت به 
عمل آورند و نظارت بیشتری در این امر داشته 
باشند و صرف نصب تابلو سلب مسئولیت ننمایند 
و همچنین نگهبان پارک در برخورد با متخلفین 

جدیت بیشتری داشته باشند.
915...835
سالم چرا استاندار و مسئوالن  دولت در خصوص 
سهامداران پدیده شاندیزکه سه سال شده سهام 
به اصل پول  اند و هنوز حداقل  را فروخته  خود 
خود نرسیده اند فکری نمی کنند ما باید چه کار 
کنیم..؟ در صدا وسیما اطالع رسانی کنید )ظاهرأ 

دلسوزان  خواب اند زمستان تمام شد؟!(
935...859

سالم شهرداری محترم لطفا به داد درختان خیابان 
بوعلی برسید مدتهاست که آبیاری نشده اند با تشکر
935...812
مسئول محترم فضای سبز ناحیه دو خواهشمند است 
قبل از خشک شدن تمام درختان بلوار بوعلی و قطع 

همه أنها نسبت به آبیاری آن اقدام فرمایید
915...127

کاشت نهال در بیش از 4 هزار مترمربع از فضای سبز بقاع متبرکه استان

دادرس مقدم- معاون بهره وری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اظهار کرد: خراسان جنوبی طبیعتی بیابانی و خشک دارد از این رو گسترش و حفظ فضای سبز اطراف 
امام زادگان و بقاع متبرکه جهت رفاه زائران بسیار حائز اهمیت است. حجت االسالم بخشی پور یکی دیگر از اهداف ایجاد و حفظ فضای سبز در جوار امام زادگان را توسعه گردشگری 
مذهبی و آماده سازی بقاع متبرکه برای پذیرایی از زائران و مسافران عنوان کرد.وی افزود: این نهال ها اعم از مثمر و غیرمثمر در سطح تمامی امام زادگان استان پراکنده شده است.

وقف های رها

اشتغال چالشی که برخی معلوالن را با مشکل مواجه کرده است

وقفي  امالک  شیرازی:  مکارم  آیت ا... 
را نمي توان بعد از تحقق وقف تغییر 

داد مگر اینکه ضرورتي ایجاب کند
ایرانی-  و  کهن  سنتی  وقف  قاسمی-  سمیرا 
ورود  از  پس  ایران  مردم  که  است  اسالمی 
اسالم به این کشور با آن الفت بیشتری پیدا 
اَشوداد،  واژه های  پهلوی  زبان  در  کردند. 
اَُهلُوداد و روانیگان کم و بیش چنین کاربردی 
دارند. وقف به معنای هدیه ابدی برای خدمت 
جاری  و  چیزی  اصل  داشتن  نگه  یا  عمومی 
و  نیکی  و  خیر  جهت  در  آن  منفعت  بودن 
رضای خدا است.اسالم به گونه هاي اساسي 
و ریشه اي تمام نیازهاي جامعه و پیروان خود 
را بررسي کرده و راه حل هایي را ارائه داده 
و  عدالت  گسترش  دربردارنده  و  ضامن  که 
مساوات است.بعضي از این قوانین عبارتند از: 
زکات، خمس، صدقه و وقف که به مدد آنها 
شود  مي  برطرف  جامعه  اقتصادي  مشکالت 
محروم  گروه  هم ردیف  دار  سرمایه  طبقه  و 
و مستضعف مي شود، ولي با گسترش جامعه 
جغرافیایي  محدوده  و  جمعیت  نظر  از  اسالم 
نیازهاي بشر نسبت به گذشته تفاوت بسیاري 
اقتصادي  منابع  به  نیاز  جهت  بدین  یافت. 
ضرورت بیشتري پیدا کرد، از این رو وقف در 
میان مسلمانان داراي ارزش والیي است. چرا 
که در پیشبرد شئون زندگي و استحکام پایه 
اقتصادي،  هاي گوناگون اجتماعي، فرهنگي، 
به  و  موثر  نقش  اسالمي  جامعه  بهداشتي  و 

سزایي داشته است.

رتبه نخست وقف در کشور
 در اختیار استان

13 سال  جنوبی  خراسان  که  این  به  توجه  با 
ولی  شده  تبدیل  مستقل  استانی  به  که  است 
در برخی از نقاط مرکز استان تبدیل به خرابه 
ای شده که شایستۀ این فرهنگ واالی مردم  
هیچ  که  شهر  های  ورودی  مانند  نیست، 
مکان  معرفی  و  گردشگران  برای  ای  جاذبه 

جزء  “به  ندارد  وجود  ان  در  گردشگری  های 
موقوفی  مکان  این  دست   این  از  تابلوهایی 
در  ما  استان  بودن  دار  رتبه  وجود  است”با 
اما استفاده عام  فرهنگ نیک وقف در کشور 
این  به  باید  اما  شود؛  نمی  آن  از  ای  المنفعه 
اهمیت  از  بین مردم   توجه کرد که وقف در 

باالیی برخوردار است.

زباله دانی

گوناگون  نقاط  به  اراضی  این  از  بازدید  برای 
شهر رفتیم در جای جای شهر موقوفات بدون 
شده اند،  رها  شهر  نقاط  بهترین  در  استفاده 
اراضی  نزدیکی  در  وی  منزل  که  »امیری« 
وقفی است می گوید که وجود بوی بد آشغال 
موزی هم  موجب جمع شدن حشرات  که  ها 
شده و به خانه ما هم وارد شده اند و ما را عاصی 
کرده اند.اداره کل اوقاف بر روی اراضی ورودی 
نژاد« کند»حسینی  کشت  محصولی   شهر 
زندگی  آباد  شوکت  در  که  شهروندانی  از   
موقوفه  اراضی  این  بیشتر  کرد:  بیان  می کند 
را  شهر  های  ورودی  و  است  استفاده  بال  و 
بسیار زشت کرده است که اگر اداره کل اوقاف 
محصولی  اراضی  این  روی  بر  می توانست 
کشت کند هم منظره ای خوبی داشت و هم 

درآمدی عام المنفعه ایجاد می کرد.

نخاله های ساختمانی در اراضی وقفی

شهروندان  از  دیگر  یکی  زاده«  »امیرآبادی 
کند  می  زندگی  امیرآباد  روستای  در  که 
افزود: چند ماهی شده نخاله های ساختمانی 

ریزند  می  جاده  حاشیه  آب  کانال  در  را 
وی   باشد؟!  گو  جواب  که  نیست  کسی  آیا 
تابلوی  فقط  شهر  ورودی  از  که  کرد  عنوان 
آیا  شود  می  دیده  است  موقوفه  اراضی  این 

استفاده کنند؟! اراضی  این  از  نمی توانند 

حصارکشی اراضی وقفی الزم است

یکی از شهروندان هم که در خیابان مصطفی 
با حضور در دفتر  خمینی 1۶ زندگی می کند، 
این منطقه  روزنامه عنوان کرد که زمینی در 
شده  هم  گودبرداری  و  وقف  مسجد  برای 
محل  نکردن  حصارکشی  دلیل  به  ولی  است 
اظهار  شده.وی  حیوانات  اجساد  و  آشغال ها 
کرد: وقتی به سازمان وقف هم اطالع دادیم 
گفتند که بودجه الزم برای این کار را نداریم.

با تغییر کاربری وقف کننده هم راضی 
است نه اینکه تبدیل به خرابه شود

نزدیکی  در  منزل وی  که  زاده« هم  »عرب 
های  خرابه  از  است  موقوفه  اراضی  از  یکی 
و  ناراحت  ثبت شده  موقوفه  نام  به  که  شهر 
افسوس می خورد و می گوید: از این اراضی 
 که در حاشیه شهر یا وسط شهر است می توان
ایجاد   کاربری بهداشتی، درمانی و آموزشی 
اگر  استفاده کنند و  از آن  تا همه مردم  کرد 
رازی  هم  کننده  وقف  گیرد  انجام  کار  این 
اینکه  تا خیری به مردم برسد نه  خواهد بود 

تبدیل به خرابه شود.

اینکه  نه  ترویج دهید  را  فرهنگ وقف 
امانتی وقفی را بال استفاده رها کنید

یکی  در  که  ای  ساله   80 پیرمرد  »قیاسی« 
کند  می  زندگی  شهر  قدیمی  های  محله  از 
اراضی وقفی را امانتی در دست ادارات دانست 
که  داشته  خیری  نیت  کننده  وقف  گفت:  و 

مردم بعد از مرگ او به یاد او هم باشند یا به 
خانواداش  و  خود  برای  باقی صالحاتی  نوعی 
امانت  وقف  این  از  نکردن  استفاده  بگذارد. 
وی  کند  می  تر  زیاد  هم  را  مسئوالن  داری 
مردم  رفاه  برای  مکانی  که  کند  می  پیشنهاد 
نام  کننده  وقف  نام  به  مکان  آن  و  احداث 

وقف  فرهنگ  داد:  ادامه  وی  شود،  گذاری 
بال  را  وقفی  امانت  اینکه  نه  دهید  ترویج  را 
استفاده رها کنید. به دنبال این سئوال که چرا 
این اراضی موقوفه بدون استفاده در شهر رها 

شده اند به سراغ مسئوالن رفتیم.

آیت ا... مکارم شیرازی: امالک وقفي را 
نمي توان بعد از تحقق وقف تغییر داد 

مگر اینکه ضرورتي ایجاب کند

به همین دلیل در مورد اراضی وقفی که بدون 
مکارم  آیت ا...  با حضرت  اند  شده  رها  استفاده 
شیرازی مکاتبه ای داشتیم و از ایشان پرسیدیم 
و  ما  استان  در  وقف  زیاد  آمار  به  توجه  با  که 
مخصوصا شهر بیرجند)مرکز استان( که حتی در 
این زمینه رتبه دار می باشد ولی تعداد زیادی از 
زمین های وقفی بال استفاده مانده اند، در حالی 
که محرومیت و خشکسالی های چندین سال 
با  باشیم که  بیکاری  و  فقر  موجب شده شاهد 
حد  تا  توان  می  ها  زمین  این  مناسب  استفاده 
زیادی این معضالت را برطرف کرد. اما در این 
جا اصل وقف و نیت به نوع دیگری مطرح شده 
است. نظر شما به عنوان مجتهد دینی در مورد 
وقف چیست؟ در چه نیت هایی بهتر است وقف 
انجام شود؟ در شهر بیرجند 90 درصد نیت وقف 
بنا به گفته مسئوالن این حوزه، برای عزاداری 
امام حسین)ع( است در حالی که در استان ما 
بیشترین حسینیه و تکایا و مساجد وجود دارد و 
اکثر این اراضی در ایام غیر سوگواری بالاستفاده 
و بایر باقی می مانند. حال اگر نیت این اراضی 
تغییر کند و برای کارهای عام المنفعه دیگر مانند 
ساخت مدرسه، کارخانه و ... استفاده شود از نظر 
ایشان  دارد؟که  وجود  مشکلی  وقفی  و  شرعی 
اینگونه پاسخ دادند: در هر حال امالک وقفي را 
نمي توان بعد از تحقق وقف تغییر داد مگر اینکه 
ضرورتي ایجاب کند، مثال ملک موقوفه در آن 
شرایط هیچ فایده اي براي مصارف وقف نداشته 
باشد که مي توانند با اجازه از حاکم شرع آن را 
بفروشند و در جاي دیگر ملک مناسبي بخرند و 
آن را بالفاصله وقف کنند. اما باید به این نکته 

نیز توجه داشت که رفع معضالتی چون فقر و 
بیکاری و یا کمک به امور عام المنفعه تنها منوط 
به تغییر وقف که احکام و شرایط خاص خود را 
دارد نبوده و نیست و نمی توان بدون مالحظه 

دستورات شرع، احکام ثابت شده را تغییر داد.

حدود 91 وقف در سال 95 
به ثبت رسیده است

منصور  »حجت االسالم  با  باره  این  در 
امور  و  اوقاف  اداره  کل  مدیر  هاشمی« 
وی  که  کردیم،  گفت وگو  هم  استان  خیریه 
با بیان اینکه وقف سنتی حسنه است، گفت: 
استان  در  وقف   91 حدود  گذشته  سال  در 
کرد  تصریح  اوقاف  اداره  کل  داشتیم.مدیر 
که 22 مورد این موقوفات در طبس، بیرجند 
قائن هم   ،9 مورد، سربیشه   10 بشرویه   ،15
خوسف  مورد،   7 نیز  سرایان   ،7 خضری   ،9
فردوس  و  وقف   3 زیرکوه   ،۴ نهبندان   ،۴
آبان سال   29 تا  گفتۀ وی  است.به  بوده    1
هزار   9 موجود  آمار  به  توجه  با  گذشته 
موقوفه و 20 هزار َرَقبه در استان وجود دارد 
که بر اساس نیت افراد به آن عمل  و از آن 
نیز  ابتدای امسال  از  بهره برداری می شود و 

۶ وقف ثبت شده است.

نیت های وقف نیاز
به فرهنگ سازی دارد

هاشمی در مورد نیت های مردم در وقف هم 
برای  اکثرا  استان  نیت های  که  کرد  اظهار 
عزاداری ها، از جمله عزاداری امام حسین)ع(،  
این  از  و  حسینیه  ساخت  فاطمیه،  دهه های 
این  وقف  نیت  کرد:  تأکید  می باشد.وی  نوع 
توان  نمی  باشد،  مکانی  ساخت  اگر  اراضی، 
مسئوالن  تمام  و  داد  انجام  کاری  به سرعت 
کمک  مورد  این  در  باید  مرتبط  نهادهای  و 
اینکه  به  اشاره  با  اوقاف  اداره  کنند.مدیر کل 
عزاداری  برای  وقف  زیادی  تعداد  استان  در 
نشست هایی  است  قرار  کرد:   عنوان  داریم، 

سازی  فرهنگ  مردم  برای  تا  باشیم  داشته 
وقف  به  نیاز  ما  استان  در  دیگر  که  شود 
باید  و  ندارد  وجود  عزاداری  برای  حسینیه 
و  مدرسه  ساخت  مانند  دیگری  های  نیت 

بیمارستان و کارگاه تولیدی ترویج دهیم.

موقوفه  اراضی  کاربری  تغییر  برای 
فتوای مقام معظم رهبری الزم است

شورای  رئیس  »نیک«  با  مورد  همین  در 
شهرستان بیرجند و عضو شورای شهر هم سخن 
گفتیم که وی عنوان کرد: تغییر کاربری زمین را 
باید مالک درخواست کند.وی با اشاره به اینکه 
هر تغییر کاربری نیاز به مجوز کمیسیون ماده5 
دارد خاطر نشان کرد که تغیراراضی بر اساس 
طرح تفصیلی شهر در این کمیسیون به ریاست 
اجرایی  دستگاه  مدیران  از  تعدادی  و  استاندار 
بازنگری می شود به نوعی که در هر محله ای 
به  نیاز  بگیرد،  صورت  کاربری  تغییر  بخواهد 
شورای دارد.رئیس  کمیسون  این  مجوز   که 
جزء  موقوفه  اراضی  کرد:  تاکید  شهرستان   
باال دستی می باشد که شورای شهر و  قوانین 
اوقاف  کل  اداره  به  توانند  می  فقط  شهرداری 
اراضی  تغییر کاربری  نوع  پیشنهاد دهند و هر 
موقوفه نیاز به فتوای دفتر مقام معظم رهبری 
در  زیادی  های  زمین  اینکه  بیان  با  دارد.نیک 
مکاتباتی  طبق  افزود:  است،  استفاده  بال  شهر 
که شهرداری و شورا با مالک انجام می دهند 
باید طبق زمان مشخصی اطراف زمین را حصار 
بکشد و اگر انجام ندهد شهرداری حصارکشی و 

هزینه را از مالک می گیرد.

سئوال های بدون پاسخ

در پایان این سئواالت پیش می آید که باألخره 
تکلیف این اراضی بایر و بدون استفاده وقفی در 
 استان به ویژه در شهرستان بیرجند چه می شود؟
کند؟  رسیدگی  موارد  این  به  باید  کسی  چه   
آیا ضرورت ایجاب نمی کند که در این اماکن 

تغییر کاربری و نیت داده شود؟

 امروزه نبود یا کمبود اشتغال، برخی معلوالن 
کنترل  که  کرده  رو  به  رو  با مشکل جدی  را 
به  بیشتر  توجه  نیازمند  اجتماعی  معضل  این 
از  از جامعه است.هم اکنون شماری  این قشر 
مردم خراسان جنوبی بنا به دالیلی به معلولیت 
های ذهنی، جسمی و حرکتی مبتال هستند که 
تعدادی از معلولیت ها ناشی از عوامل ژنتیکی 
و شماری هم نتیجه ازدواج های فامیلی است 
اثر سانحه ای معلول شدند. نیز در  و شماری 
سنگینی  مالی  بار  تنها  نه  معلول  افراد  حضور 
تحمیل  عمومی  بودجه  و  ها  خانواده  به  را 
خانواده  در  معلول  فرزند  وجود  بلکه  کند،  می 
لحاظ  از  اقتصادی،  و  مالی  مسایل  از  گذشته 
روحی، خانواده ها را در شرایط خاصی قرار می 
دهد، که آنان برای غلبه بر این مشکل نیازمند 
سرشماری  آخرین  اساس  هستند.بر  مشاوره 
خراسان   ،95 سال  مسکن  و  نفوس  عمومی 
جنوبی 7۶9 هزار نفر جمعیت دارد، که با وجود 
ای  جامعه  هر  در  معلول  درصد جمعیت  چهار 
ها،  خانواده  و عمق مشکل  ابعاد  به  توان  می 
برنامه ریزان اجتماعی و دست اندر کاران ذی 
پوشش  زیر  برد.شاید  پی  مشکل  این  با  ربط 
قرار دادن تمام معلوالن با توجه به محدودیت 
منابع مالی سازمان ها و نهادهای حامی افراد 

نیازمند،امکان پذیر نباشد اما، نمی توان نسبت 
به آموزش، مسکن ، اشتغال، ورزش و نیازهای 
حاضر  حال  بود.در  تفاوت  بی  معلوالن  روحی 
شماری از خانواده های دارای فرزند معلول با 
از کمک  نیاز به بخشی  از توان مالی  استفاده 
های حمایتی دولتی ندارند، اما وجود بسترهای 
 الزم برای آموزش، ورزش، درمان، مشاوره و ... 
است.هم  ضروری  آنها  معلول  فرزند  برای 
اکنون تعدادی از خانواده ها به دلیل باال بودن 
دریافت  نیازمند  بیکاری  یا  تورم  ها،  هزینه 
واحدهای  گرفتن  قرار  پوشش  یا تحت  کمک 

ارایه دهنده خدمات اجتماعی هستند.

معلوالن  اشتغال  تسهیل  و  ساماندهی 
یک وظیفه انسانی است

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی، می گوید: 
یک  معلوالن،  اشتغال  تسهیل  و  ساماندهی 
وظیفه انسانی است و این اداره کل در ارتباط 
با رسالت خود از هیچ تالشی چشم پوشی نمی 
با خبرنگار  نژاد در گفت و گو  کند.علی عرب 
های  محدودیت  و  موانع  به  نظر  افزود:  ایرنا، 
به  توجه  با  معلوالن  روی  پیش  که  مختلفی 
انگاری  ناتوان  بر  مبتنی  عمومی  رویکردهای 
و  تسهیالت  ها،  برنامه  دارد،  وجود  معلوالن، 

حمایت های مختلف و متعددی برای این قشر 
از جامعه در نظر گرفته شده است.به گفته وی 
در این زمینه با استناد به ماده 12 قانون جامع 
و  رسانی  اطالع  موضوع  معلوالن،  از  حمایت 
و  ها  توانمندی  بیان  و  عمومی  سازی  آگاه 
موفقیت های این عزیزان در قالب اقدام های 
متعدد  های  نمایشگاه  برگزاری  و  ای  رسانه 
عرضه محصول و مصنوعات تولیدی معلوالن، 
است.وی  بهزیستی  کاری  های  برنامه  جزو 
اخیر،  سالهای  در  خصوص  این  در  داد:  ادامه 
بر  معلوالن،  امور  متولی  عنوان  به  بهزیستی 
ها  اداره  سالیانه  استخدامی  های  آزمون  همه 
و دستگاه های دولتی نظارت داشته و پیگیری 

الزم را اعمال کرده است.

کارفرمایانی  برای  ساله  پنج  معافیت 
که معلوالن را جذب کنند

اشتغال  بحث  اهمیت  به  اشاره  با  نژاد  عرب 
معلوالن، بیان کرد: برای تشویق و حمایت از 
تولیدی  و  خدماتی  صنعتی،  صنفی،  واحدهای 
کارفرمایی،  اشکال  از  یکی  قالب  در  که 
حمایتی،  تولیدی  کارگاه  یا  و  تعاونی  شرکت 
حق  کنند،  اقدام  معلوالن  کارگیری  به  نسبت 
بیمه سهم کارفرما به مدت پنج سال به مدیر 

برای  وی  گفته  شود.به  می  پرداخت  کارگاه 
که  کارفرمایانی  و  از صاحبان صنوف  حمایت 

معلوالن را به کار گیرند، کمک هزینه جبران 
کارایی نیز به آنها پرداخت می شود.وی ادامه 
تسهیالت »وجوه  پرداخت  ارتباط  این  در  داد: 
و  تولیدی  واحدهای  احداث  برای  شده«  اداره 
خدماتی اشتغالزا به شرکت ها و مؤسسه هایی 
آنها  سرمایه  و  سهام  درصد   ۶0 از  بیش  که 

خدمات  دیگر  از  است  معلول  افراد  به  متعلق 
کرد:  اظهار  است.وی  معلوالن  اشتغال  برای 

برگزاری جشنواره های عکس و فیلم و تئاتر 
برای ارتقا بینش عامه مردم در زمینه معلولیت 
و توانبخشی و تهیه برنامه های ویژه در صدا و 
سیمای شبکه استانی با موضوع بیان توانمندی 
های معلوالن هم در ارتباط با همین امر مهم 

صورت می پذیرد.

ناتوانی،  با  معلولیت  دانستن  مترادف 
مهمترین دلیل مشکل اشتغال معلوالن
مترادف  کرد:  ،بیان  استان  بهزیستی  مدیرکل 
دانستن معلولیت با ناتوانی، عجز و درماندگی و 
نگرش و طرز تلقی منفی جامعه نسبت به توانایی 
مشکل  دالیل  ترین  مهم  از  معلوالن،  های 
هرچه  رویه  این  امیدواریم  آنهاست  اشتغال 
سریعتر اصالح شود.عرب نژاد ادامه داد: کمبود 
و  مدیران  کارفرمایان،  غلط  شناخت  یا  آگاهی 
کارگران از معلولیت و تاثیرپذیری آنها از دلسوزی 
و انگیزه های عاطفی و نه مبتنی بر آگاهی و 
شناخت از معلولیت و ناکافی بودن مناسب سازی 
مناسب  نقلیه  وسایل  کمبود  و  استاندارد  های 
برای جابجایی و ایاب و ذهاب معلوالن را می 
معضل  این  در  تاثیرگذار  عوامل  دیگر  از  توان 
اجتماعی بیان کرد.عرب نژاد اظهار کرد:در این 
ستاد  جلسه  منظم  برگزاری  بر  عالوه  ارتباط 
مناسب سازی استان و همه شهرستان ها که در 
آن وضعیت مناسب سازی همه اماکن، معابر و 
مبلمان شهری و اداری مورد رصد و پایش قرار 
می گیرد با رایزنی دبیرخانه مناسب سازی کشور، 
شاخص وضعیت مناسب سازی به عنوان یکی 
در  ها  دستگاه  رسانی  خدمت  های  شاخص  از 
جشنواره شهید رجایی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

آوا از وضع زمین های موقوفه مرکز استان گزارش می دهد:

جوابیه شرکت آب و فاضالب استان

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
شما با بررسی صورت گرفته با توجه به اینکه در 
وجود  فنی  )مشکل  دلیل  به   1۴ انقالب  خیابان 
کانال آب های سطحی شهرداری که هم تراز با 
شبکه فاضالب اجرا گردیده( امکان نصب انشعاب 
فاضالب وجود نداشته، لذا با توجه به اینکه امالک 
به صورت شمالی و جنوبی می باشند اجرای شبکه 
،براساس  انقالب 1۶  خیابان   طریق  از  فاضالب 

اولویت بندی در سال جاری انجام خواهد شد .”

جوابیه شهرداری بیرجند

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
رساند  می  استحضار  به   9۶/1/31 مورخ  شما 
یکی  گرامی  شهروند  این  پیام  از  تشکر  ضمن 
سبز  فضای  و  پارکها  سازمان  رویکردهای  از 
های سرویس  بهسازی  شهر،  سطح  پارکها   در 

های  سرویس  احداث  و  قدیمی   بهداشتی 
باشد می  بهداشتی  و  زیبا  ظاهری  با   جدید 

 و بدون شک این برنامه در سایر بوستان هایی 
که نیاز باشد ادامه خوهد داشت.

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما   
شما مورخ 9۶/1/30  به استحضار می رساند در 
خصوص اهتمام جدی در جمع آوری سگ های 
ولگرد  های  سگ  آوری  جمع  شهر  نقاط  ولگرد 
و  است  انجام  حال  در  گیر  زنده  پیمانکار  توسط 
شهروندان محترم در صورت مشاهده موضوع را 
از طریق سامانه 137 به اطالع مسئوالن ذیربط 

برسانند تا اقدام عاجل صورت پذیرد
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اَنُگشت تو َحلِق ُمو نِمتوني ُكني : کنایه از اینکه مرا نمي تواني گول بزني.

او جايي نِِمشينه كه اُو بِه ِزري وا ُشو: کنایه از اینکه او اصاًل آدم ساده لوحی نیست.

طنز نگاشت

و حوصله ای که نیست ... !

* محمود امینی راد  

چه امید بندم در این زندگانی
 که در نا امیدی سر آمد جوانی
 سر آمد جوانی و ما را نیامد

 پیام وفایی از این زندگانی ...
  بنالم ز محنت همه روز تا شام
 بگریم ز حسرت همه شام تا روز
 تو گویی سپندم بر این آتش طور
 بسوزم از این آتش آرزو سوز ...
  بود کاندرین جمع نا آشنایان

 پیامی رساند مرا آشنایی؟
 شنیدم سخن ها ز مهر و وفا، لیک

 ندیدم نشانی ز مهر و وفایی ...
 چو کس با زبان دلم آشنا نیست

 چه بهتر که از ِشکوه خاموش باشم
 چو یاری مرا نیست همدرد، بهتر
 که از یاد یاران فراموش باشم ...
  ندانم در آن چشم عابد فریبش

 کمین کرده آن دشمن دل سیه کیست؟
 ندانم که آن گرم و گیرا نگاهش

 چنین دل شکاف و جگر سوز از چیست؟
 ندانم در آن زلفکان پریشان
 دل بی قرار که آرام گیرد؟ ...

ُپقلِی)!(  نقلی  و  کوچک  کتابخانه  توی   
باال  شعر  که  زدم  می  گشت  داشتم  خودم 
را از دکتر شریعتی پیدا کردم. شریعتی یک 
متفکر و یک اسالم شناس و نویسنده قهار 
قلمش  نثِر  آنجا که دسِت  اما، گاهی  و  بود 
های  واژه  متفکرانه  انگار  است،  بوده  بسته 
عاصی اش را شعر می کرده است، از قضا، 
مقدار  به  هم  را  درد  شاعران،  همه  چونان 
مقتضی چاشنی ابیاتش می کرده است! که 
شعر، بی »درد« حتــما چیزی کم دارد ...! 
از قضا، از حال و هوای ما هم اگر خواسته 
باشید باید عرضه بدارم خدمت تان که داریم 
توی اواخر دهه سوم زندگی مان کم کم به 
صورت  به  دنیا،  که  رسیم  می  نتیجه  این 
َدرَهم اگر بخواهید حساب کنید، جای خوبی 
است. ایضا، با همه خوبی ها و بدی هایش، 
جای ترسناکی هم هست. دنیا جای خنده دار 
و مسخره ای هم می شود وقتی بخواهی به 

چشم خریدار نگاهش کنی!
است.  مزخرفی  جای  مجموع،  در  اما  دنیا 
خودش  شود.  نمی  سرش  قانون  و  قاعده 
قانون خودش را دور می زند. خودش َدَغل 
را  ات  تخته  و  تیر  خودش  کند!  می  بازی 
جور می کند و خودش هم نفت می ریزت 
مسابقه  خودش  زند!  می  آتشت  و  رویت 
می گذارد و خودش هم خودش)!( را برنده 
زندگی  با کیفیت  ازت می خواهد  می کند. 
را  ها  کیفیت  بی  ناباوری  کمال  در  و  کنی 
دنیا،  دیفال!  به  زند  می  و  کند  می  قاب 
گاهی دیگر شورش را در می آورد و دلت 
نویسنده  یک  گاهی  دنیا،  سوزاند.  می  را 
از  را  جوان  ی  دغدغه  ُپر  پای  ُخرده 
دست  که  کند  می  عاصی  آنقدر  روزگار، 
چپ و راستش را هم گم می کند. سر و ته 

جمله ها و نوشته هایش را هم!
جای  روزی  است  قرار  دنیا  ام  شنیده 
ما  دیگر،  روز  آن  اما،  باشد  تری  خوب 

!  ... نیست  ای  اصاًل حوصله  را 

تا حاال دقت کردین ؟! 
* خداییش دقت کردین چن وقته آمار دزدي از منازل به 
شدت کاهش یافته، چون توهر خونه اي دو سه نفر تو الین 

تا صبح بیدارن، حاال قراره دزدا تظاهرات کنن.
* تا حاال دقت کردین جدیدا ملت براي عکس گرفتن 

ژست طبیعي بودن مي گیرن؟
* تا حاال دقت کردین هر وقت بحث مدرسه تیزهوشان 

پیش میاد، اکثرا قبول شدن اما نرفتن؟
* تا حاال دقت کردین وضعیت یه جوري شده که “خانِم 
از خوِد “خانم دکتر” بودن با کالس تر  یه دکتر” بودن 

جلوه میکنه ؟
متر  ایراني؛ طرف 600  تو سریال هاي  * دقت کردین 
آپارتمان دوبلکس با 6 تا اطاق خواب رهن میکنه آخرش 
هم مي بیني طرف کارمنده! همش واسم سئواله اینا کارمند 

کجا هستن ؟!
* تا حاال دقت کردین لذتي که توي گوش دادن به یه 
آهنگ خاطره انگیز از ضبط داغون یه تاکسي هست تو 
پاورفول  یه سیستم  از  آهنگ  دادن همون  کامل گوش 

سارند 3D آخرین مدل نیست ؟
* تا حاال دقت کردین همیشه توي دوران مدرسه اوني که 
هیکلي و قد بلند بود همیشه بي عرضه بود برعکس اوني 
که قد و هیکلش از همه کوچیک تر بود همه ازش حساب 

مي بردن؟ آخه چرا ؟
* تا حاال دقت کردین وقتي پیش یکي هستین که لهجه 

داره ناخوداگاه مثل اون حرف مي زنین؟
* تا حاال دقت کردین اگه یه هفته به مامانتون بگین من

فالن روز ، فالن ساعت ، تا فالن ساعت ، میخوام برم 
فالن جا مطمئن هم بشین که گرفتن قضیه رو همچین 

که لباس میپوشین برین، باز میپرسه کجا میري ؟
* تا حاال دقت کردین که اگه شما سه تا “ه ” پشت سر هم 

تایپ کني ، هرکدوم یه جوره ؟ ههه

* دقت کردین همه میگن اي کاش دوباره به بچگي بر 
مي گشتیم ؟ یکي نیست بگه حاال اون موقع که بچه بودي 

مثاًل چه کار مفیدي مي کردي ؟
* تا حاال دقت کردین وقتي در حال خوردن غذا احساس 

مي کنین خیلي خوشمزس یهو از توش مو درمیاد؟
* دقت کردین همیشه تو ماشین موقع پخش اون آهنگی 
ساعت  یک  بعد  دستیت  بغل  بودی  منتظرش  کلی  که 
سکوت یهو یاد یه خاطره ی قشنگ میوفته ؟ و شما هم 

میخواي بزني نصفش کني ؟
* تا حاال دقت کردین لذتي که در پرت کردن شلوار گوشه 

اتاق هست تو زدنش به چوب لباسي نیست !
* دقت کردین ؟ هیچوقت سرما نمیخوری مگه اینکه روز 
قبلش با بابات یا مامانت سر اینکه لباست واسه این هوا کمه 
بحث کرده باشی ! شدت بحث کردن رابطه مستقیم داره با 

شدت سرما خوردگی !
* تا حاال دقت کردین وقتي با شلوارک یا زیر شلواري با 
ماشین از خونه میزدیم بیرون همون موقع ماشین یه جاش 

خراب مي شد و ...
* تا حاال دقت کردین لذتي که در کشیدن چک هست در 

پاس کردن چک نیست ؟
* تا حاال دقت کردین لذتي که در یاد دادن فحش به بچه 
هاي کوچیک هست، در آموزش کامپیوتر و زبان و مسائل 

تاریخي نیست ... خیلي باحاله ...
زنن  می  رژلب  وقتی  زنها  چرا  کردین  دقت  حاال  تا   *

گردنشون رو به سمت آینه دراز می کنن؟
* تا حاال دقت کردین چرا مردم تو تاکسی راجع به سیاست 

صحبت میکنن؟
* تا حاال دقت کردین چرا وقتی خانومها به تقاطع می رسن 

بجای ترمز رو گاز فشار میارن؟
* تا حاال دقت کردین چرا با اینکه همه فضولند از فضولی 

بدشون میاد؟
* تا حاال دقت کردین وقتی تو زندگیتون یه روزنه ی امید 
پیدا میشه سریع یه پترس فداکار پیدا میشه که دستشو 

بکنه توش ؟
تا حاال دقت کردین همه مجری های صدا و سیما   *
دوست دارن بیشتر در خدمت مهمان برنامه باشن اما وقت 

برنامه این اجازه رو بهشون نمیده ؟
* تا حاال دقت کردین وقتی یه نفر شمارو دعوت به دیدن 
یه فیلمی که قبال خودش دیده میکنه تو مدت فیلم یه 

جوری نگاتون میکنه که انگار خودش فیلمو ساخته ؟!
* تا حاال دقت کردین خارجیا تو آسانسور همه رو به در 

آسانسور وایمیسن ولی ما ایرانی ها رو به هم!
* دقت کردین میشینی مثل اسب درس میخونی هیچ چی 
یادت نمیمونه اما تا یه چیزی رو تو برگه ی تقلبت مینویسی 

همش مو به مو یادت می مونه؟ 
* دقت کردین نشده یه بار این جعبه ي دستمال کاغذي 

رو باز کنیم،بَرِگ اَولِش درست مثل بچه آدم بیاد بیرون؟!
همه  میخوره  زنگ  موبایلت  وقتي  کردین؟  دقت   *
گوشاشون تیز تیز میشه . وقتي تلفن خونه زنگ بخوره 

همه خودشونو میزنن به کر بودن.
* دقت کردین همیشه خنده دار ترین موضوعات زمانی به 

مغزت میرسه که وسط مراسم ختم هستی؟
دنبال جنس  ایرانیم  تو  وقتی  تا  کردید  دقت  حاال  تا   *
خارجی میگردیم ولی همین که رفتیم خارج دنبال دوغ 
ایرانی .. پنیر ایرانی ... دستمال کاغذی ایرانی .. برنج ایرانی 

و هزار تا چیز دیگه ی ایرانی می گردیم ؟؟
* تا حاال دقت کردین درست وقتی شما تو بدترین شرایط 
قرار دارید بهترین موقعیت ها گیرتون میاد !/ بيتوته

منت کشی ! 

چه حاجتی به قاصد و پست و پیک؟
نازنین، سالم علیک عیال 
با خط و نامه هم اگه بتونم
به خدمتت سالم می رسونم
رفتی و دوریتو بهونه کردم
سالم گرم و عاشقونه کردم

دلت که سرد و خسته بود و غم داشت
سالم گرم و عاشقونه کم داشت
هم آشیون من تو این لونه ای

کفتر َجلد بوم این خونه ای
پرهاتو چیدم که یه َوخ با پرت

پر نکشی پیش پدر مادرت
تو بی خبر رفتی و پر خریدی

تا چشم به هم زدم، یهو پریدی
پرزدی و توخونه کاشتی منو
تنها گذاشتی منو؟ اومد  دلت 

با اینکه تو همین دهات و شهری
با من دو ماه آزگاره قهری
نیومد از تو نامه ای، کالمی
پیامی پیام گیرمون،  نه تو 
بهم ندادی از موارد ذیل

نه آی دی و نه پی ام و نه ای میل
هیچ نمی گی شوهرم االن کجاست؟

تاج سرم، سرورم االن کجاست؟
هیچ نمی گی موهاشو کی می شوره؟

هیچ نمی گی رخت هاشو کی می شوره؟
هیچ نمی گی خورد و خوراکش چیه؟

وصله رخت چاک چاکش چیه؟
دوری تو، پاک خل و دیوونم کرد

بیا و پر بزن به خونه برگرد
* نمکستان

به  خواب  از  قبل  مرد  ازدواج،  از  قبل   *
حرف هایی می اندیشد که شما گفته اید اما 
بعد از ازدواج، مرد قبل از این که شما حرف 

بزنید به خواب می رود !
هلن روالن

انجام  من  که  است  کاری  آخرین  ُمردن   *
خواهم داد.

جان باریمور
طراحان  توانم  نمی  من  ها  وقت  بعضی   *
درس  در  که  انگار  کنم.  درک  را  لباس 

آناتومی بدن مردود شدند.
ارما بومبک

را  چیز  همه  که  نیستم  جوان  آنقدر  من   *
بدانم.

اسکار وایلد
* در فصل بهار، من 136 نوع آب و هوای 

مختلف را در طول 24 ساعت شمرده ام.
مارک تواین

و  نگهداری  بسته  را  دهانت  است  بهتر   *
بگذاری مردم فکر کنند که تو یک احمقی، 
تا اینکه آن را باز کنی و تمام شک و شبهه 

را از بین ببری.
مارک تواین
* زندگی مصیبت بار می شد اگر بامزه نبود.
استیون هاوکینگ

جمالت طنز بزرگان

آرزوی یک مـرد !    
لب،  زیر  و  زد  می  قدم  اقیانوس  کنار  خدایی،  بنده   
آبی  آسمان  به  نگاهی  کرد.  زمزمه می  را هم  دعایی 
انداخت و گفت:   و دریای الجوردین و ساحل طالیی 

خدایا! می شود تنها آرزوی مرا بر آورده کنی؟ 
چه  گفت:  می  که  رسید  بگوش  از   صدایی  ناگاه،  
آرزویی داری ای بنده   من؟مرد، سرش را به آسمان 
از تو می  بلند کرد و ترسان و لرزان گفت:  خداوندا! 
تا  بسازی  هاوایی  و  کالیفرنیا  بین  ای  جاده  خواهم 

 ! کنم  رانندگی  جاده  این  در  خواست  دلم  وقت  هر 
از جانب خداوند ندا آمد که: ای بنده ی من ! من ترا 
بخاطر وفاداری ات بسیار دوست می دارم و می توانم 
انجام  دانی  می  هیچ  اما،  کنم،  برآورده  ترا  خواهش 

تقاضای تو چقدر دشوار است؟
 هیچ می دانی که باید ته اقیانوس آرام آسفالت شود؟ 
هیچ میدانی چقدر آهن و سیمان و فوالد باید مصرف 
بدهم،  انجام  توانم  می  را  اینها  همه  البته  من  شود؟ 

مدتی  مرد،  بکنی؟  دیگری  آرزوی  توانی  نمی  آیا  اما 
به فکر فرو رفت، آنگاه گفت: ای خدای من ! من از 
کار زنان سر در نمی آورم! می شود بمن بفهمانی که 
زنان چرا می گریند؟ می شود به من بفهمانی احساس 
درونی شان چیست؟ اصال می شود به من یاد بدهی 
که چگونه می توان زنان را خوشحال کرد؟صدایی از 
جانب آسمان آمد که: ای بنده من ! آن جاده ای را که 

خواسته ای، دو بانده باشد یا چهار بانده ؟؟!!

تست ازدواج ! 
اگر به سواالت زیر پاسخ درست بدهید یعنی شما درک صحیحی از مراسم 

ازدواج و حواشی آن دارید و می  توانید برای مزدوج شدن اقدام کنید:
1. چرا زن ها مهریه می گیرند و مردها مهریه می دهند؟

الف- چون عدالت رعایت شود!
ب- ای آقا! حاال کی داده کی گرفته؟

ج- مهم عشق و عالقه است!
د- چون آقای داماد دست از پا خطانکنه

2. به هدیه خانواده عروس به اطرافیان داماد چه می گویند؟
الف- خلعتی
ب- جارخته
ج- جارفته

د- چیزی نمی گویند
3. خانواده عروس در شب حنابندان در جواب شعر »حنا حنا آوردیم، دختر تونو 

بردیم« چه می کنند؟
الف- می گویند »حنا حنا ارزونیتون، دختر نمی دیم بهتون« یعنی کاًل همه ملت 

سر کارند.
ب- زبان درازی می کنند.

ج- می گویند »نوش جونتون« و یا »کاشکی زودتر می بردین«
4. از بیت »امشب چه شبیست شب مراد است امشب- بادابادا مبارک بادا« چه 

نتیجه ای می گیریم؟
الف- اسم داماد »مراد« است.

ب- مبارک باید بدود.
ج- شنیدن این شعر برای بچه ها مناسب نیست.

د- عروسی تمام شده ؛ به خانه تان بروید.
5. چرا به هدیه سر عقد داماد به عروس »زیر لفظی« می گویند؟

الف- »چون زیر میزی« نمی شود بگویند.
ب- چون »عروس گول زنک« نمی شود بگویند.

ج- چون کادو را زیر زبان عروس می گذارند.

6. به فاز سوم پروژه ازدواج، که قبل از عقد و بعد از بعله برون برگزار می شود، 
چه می گویند؟

الف- مادر زن سالم
ب- مادر زن بای بای

ج- خرید عروسی
د- خرج و مهر برون!

7. در بیت »باز شود دیده شود بلکه پسندیده شود« چه چیزی باید باز شود؟
الف- تمام کمد ها و کابینت های منزل عروس

ب- کادوهای فامیل
ج- بخت دخترهای فامیل که همین شعر را دارند جیغ می زنند!

8. جای خالی را پر کنید و برداشت خود را از این شعر بگویید: »چرا ... ندادین؟ 
کنار دریا ندادین؟«

الف- قلیون، داماد معتاد بوده
ب- ویال، ماشاا... رو که رو نیست!

ج- اس ام اس، مهمان ها سر زده از شمال اومدن
9. پدر عروس شب عروسی جلوی در تاالر چه کار می کند؟

الف- بشکن می زند.
ب- شاباش جمع می کند.

ج- مراقب است داماد فرار نکند./ تصوير زندگی

داستان طنز

مالنصرالدین  روزی 
به  تابستان  فصل  در 
از  پس  و  رفت  مسجد 
موعظه  استماع  و  نماز 
در گوشه ای از مسجد 
های  کفش  و  خوابید 

سرنهاد.  زیر  گذاشته  هم  روی  را  خود 
روی  از  سرش  و  رفت  خواب  به  همینکه 
افتاد  حصیر  روی  به  و  شده  رد  ها  کفش 
دزد  شدند،  خارج  سرش  زیر  از  ها  کفش  و 
مال  وقتی  برد.  و  برداشت  را  کفشها  و  آمد 
بیدار شد و کفش ها را ندید دانست مطلب 
از چه قرار است. پس برای فریب دادن و به 
پیش  و  اندیشید  تدبیری  دزد  آوردن  چنگ 
تنم  از  را  هایم  لباس  که  کرد  خیال  خود 
بیرون می آورم و آنرا تانموده و زیر سر می 
گذارم و خود را به خواب میزنم و سرم را از 
روی لباس ها پایین می اندازم در این موقع 
دزد می آید و دست دراز می کند که لباس ها را 
ببرد و من مچ او را فورا می گیرم و همین 
عمیقی  خواب  در  قضا  از  اما  کرد.  را  کار 
دید  شد  بیدار  خواب  از  وقتی  رفت.  فرو 

اند! لباس ها را هم برده 

کاریکاتور خالقيت! - سيد محمد سياححميدرضا مصيبی قاب عکس داده نما، آوای خراسان جنوبی

با توجه به اینکه بیماری های مفصلی و استخوانی از شایع ترین 
بیماری هایی است که بسیاری از افراد جامعه را مبتال می کند؛ 

در تصوير باال 
راهکاری برای حفظ سالمت ستون فقرات نمایش داده شده است.

 کارکرد پلهای هوایی در شهر بیرجند

 

لپ لپ -برای بسیاری از شهروندان بیرجند ی تا 
چندی پیش فلسفه ایجاد این همه پل عابر پیاده 
نامعلوم بود  بسیاری از آنها از خود می پرسیدند 
این همه  هزینه  میلیاردی برای ساخت پل چرا 
تصاویر  بررسی  گویند  .می  است  شده  صرف 
گوگل ارث از این پلها طی مدتی که از ساخت آن 
می گذرد نشان می دهدکه تاکنون احدی از آنها 
 استفاده نکرده است ) به سو استفاده اشاره نشده (
وقوع چند فقره اقدام به خودکشی که متاسفانه 
یکی از آنها به واقعییت نیز پیوست فایده !این پلها را 
نشان داد!جمع شدن مردم عالف وگرفتن عکس 
برای شبکه های مجازی وتهیه خوراک خبری 
 برای سایتها وروزنامه ها وچسباندن آگهی های
 بزرگ از دیگر فواید نصب پلهای عابر پیاده شهر 
ماست اما همچنان گویا کاربرد اصلی پلها همان 
است که گفته شد. گفته می شود به زودی با 
وجود این احتمال از عبور ومرورحتی کسانی که 
واقعا می خواهنداز روی پل ها رد شوند ، هم 

جلوگیری شود. 
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فضیلت ماه شعبان

به  منسوب  و  است  شریفى  بسیار  ماه  شعبان  بدانکه 
حضرت سید االنبیاء )ص( است وآن حضرت این ماه 
کرد.  رمضان وصل مى  ماه  به  و  داشت  روزه مى  را 
حضرت مى فرمود: شعبان ماه من است هر که یک 
روز از ماه مرا روزه بدارد بهشت بر او واجب مى شود. و 
حضرت رسول )ص( فرمود: شعبان ماه من است.پس 
روزه بدارید در این ماه براى محّبت پیغمبر خود و براى 

تقّرب به سوى پروردگار خود!  
اعمال مشترکه ماه شعبان: ازروایات مستفاد مى شود که 
بهترین دعاها و ذکرها در این ماه استغفار است و هرکه 
هرروز از این ماه استغفار کند هفتاد مرتبه مثل آنست که 
هفتاد هزار در ماههاى دیگراستغفار کند.تصّدق کند در 
این ماه اگرچه به نصف دانه خرمایى باشد تا حق تعالى 
بدن اورا برآتش جهّنم حرام گرداند از حضرت صادق )ع( 
منقول است که از آن جناب سؤال کردند از فضیلت روزه 
رجب فرمود چرا غافلید از روزه شعبان راوى عرض کرد 
یابن رسول ا... چه ثواب دارد کسى که یک روز از شعبان 
اوست  ثواب  بهشت  قسم  به خدا  فرمود  بدارد  روزه  را 
عرض کرد یابن رسول ا...  بهترین اعمال در این ماه 
چیست فرمود تصّدق واستغفار هر که تصّدق کند در ماه 
شعبان حق تعالى آن را تربیت کند همچنانکه یکى ازشما 
شتر بّچه اش را تربیت مى کند تا آنکه در روز قیامت 
برسد به صاحبش در حالتى که بقدر کوه اُُحد شده باشد 
در هر پنجشنبه این ماه دو رکعت نماز کند در هر رکعت 
بعد از حمد صد مرتبه توحید و بعد از سالم صد بار صلوات 
بفرستد تا حق تعالى برآورد هر حاجتى که دارد از امر دین 
و دنیاى خود و روزه اش نیز فضیلت دارد و روایت شده 
که در هر روز پنجشنبه ماه شعبان زینت مى کنند آسمانها 
را پس مالئکه عرض مى کنند خداوندا بیامرز روزه داران 

این روز را و دعاى ایشان را مستجاب گردان.

مسجد  در  روزى  )ع(  امیرالمؤمنین  که  است  روایت 
نشسته و با اصحاب و یاران خود گرم گفتگو بود. در 
این لحظه، مرد عربى در آستانه در مسجد ایستاد، از 
آورده  را که همراه  پیاده شد و صندوقى  مرکب خود 
به  آورد.  مسجد  داخل  و  برداشت  اسب  روى  از  بود، 
حاضران سالم کرد و نزدیک آمد و دست على )ع( را 
بوسید و گفت: موالى من! براى شما هدیه اى آورده ام 
و صندوقچه را پیش روى امام نهاد. امام در صندوقچه 

را باز کرد. شمشیرى آب دیده در آن بود.
در همین لحظه، عباس )ع( که نوجوانى نو رسیده بود، 
وارد مسجد شد. سالم کرد و در گوشه اى ایستاد و به 
شمشیرى که در دست پدر بود، خیره ماند. امیرالمؤمنین 
)ع( متوجه شگفتى و دقت او گردید و فرمود: فرزندم! آیا 
دوست دارى این شمشیر را به تو بدهم؟ عباس )ع(گفت: 
آرى! امیرالمؤمنین )ع( فرمود: جلوتر بیا! عباس )ع(پیش 
روى پدر ایستاد و امام با دست خود، شمشیر را بر قامت 
بلند او حمایل نمود. سپس نگاهى طوالنى به قامت او 
نمود و اشک در چشمانش حلقه زد. حاضران گفتند: یا 
امیرالمؤمنین! براى چه مى گریید؟ امام پاسخ فرمود: گویا 
این  با  او  را احاطه کرده و  بینم که دشمن پسرم  مى 
شمشیر به راست و چپ دشمن حمله مى کند تا اینکه 
دو دستش قطع گردد و این گونه نخستین بارقه هاى 

شجاعت و جنگاورى در عباس )ع( به بار نشست.
نخستین بارقه هاى جنگاورى

اگر مى بینى کسى به روى تو لبخند نمى زند
 علت را در لبان فرو بسته ى خود 

جستجو کن. )دیل کارنگى(

هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید 
زیرا در عمل خواهید دید که همیشه
 وقت کم و کوتاه است. )فرانکلین(

نیستم الیق کنم مدح و ثنایت یا ابوالفضل)ع(
از ازل مدح تو را گفته خدایت یا ابوالفضل

مصطفى)ص( را جان نثارى، مرتضى)ع( را یادگارى
جان من، جان جهان بادا فدایت یا ابوالفضل

عباس)ع( آمد تا برادرى را معنا کند، وفا را شرح 
دهد، ایثار را الگو باشد شجاعت را تفسیر کند

 و دالورى را مصداقى واال گردد.
میالد حضرت عباس)ع( مبارک باد

خدا مرحم تمام دردهاست هرچه عمق خراشهاى 
وجودت بیشتر باشد خدا براى پر کردن
 آن بیشتر در وجودت جاى مى گیرد

باب الحوائج، حضرت عباس بن علی)ع(، برترین نمونه ای 
است که چگونگی پیروی از پیشوای معصوم را عماًل تعلیم 
می دهد. شخصیت آن بزرگوار به گونه ای است که همه 
صفاتی را که الزمه یک پیرو واقعی است، به نحو کامل بروز 
داده و تجسمی از همه فضائل است.یکی از صحنه های 
شکوهمند وفاداری حضرت عباس بن علی )ع( زمانی بود 
که شمر، به خیمه های امام حسین )ع( نزدیک شد و برای 
حضرت عباس)ع( امان نامه ای آورد و آن بزرگوار را صدا 
زد. حضرت ابوالفضل)س( از پاسخ دادن به شمر کراهت 
داشت لذا پاسخی به صدای شمر نداد ولی امام حسین )ع( 
به عباس)س( فرمود پرسش شمر را که تو را صدا می زند، 
بی پاسخ مگذار. حضرت باب الحوائج به دستور امام خویش 
در پاسخ به شمر فرمود: ای دشمن خدا، بر امانی که برای 

ما آورده ای لعنت باد.
شجاعت و رزم آوری عنصر دیگر شخصیت حضرت باب 
الحوائج است. هیبت و مهابت حضرت در کربال چنان بود 
که افواج سپاه دشمن همچون رمه از برابرش می گریختند. 
اخالص نیز در وجود عباس بن علی)ع( جامه کمال پوشید، 
آن بزرگوار همه توان خویش را در طبق اخالص نهاد و در 

پیشگاه والیت و امام بر حق خویش نثار کرد. 
به هر حال، جانباز قهرمان کربال، همه صفاتی را که یک 
پیرو واقعی معصوم باید داشته باشد، دارا بود. او آموزگاری 
است که چگونگی پیروی از والیت و جانبازی در راه حقیقت 

را به دیگران آموخته است. همین امر سبب شده است که 
در روز قیامت همه شهدا بر مقام و منزلت آن بزرگ مرد 

تاریخ غطبه بخورند.
والدت حضرت ابوالفضل )ع(

عباس علیه السالم فرزند امیرالمؤمنین علی علیه السالم 
در چهارمین روز از شعبان سال 26 هجری قمری، دیده 
به جهان گشود. میالد عباس، نوری دیگر به این هستی 
بخشید و دل های شیفتگان امیرالمؤمنین علی علیه السالم 
از شور و عشق، لبریز گشت. چهره ی عالقه مندان اهل 
بیت علیهم السالم را شبنم شادی فراگرفته بود و هریک 
برای دیدار نورسیده ی موالی خویش بر یکدیگر، پیشی 
می گرفتند. هنگامی که نسیم اذان و اقامه بر روان پاک 
و سپید این طفل نیک بخت فرو نشست، امام علی علیه 
السالم با واژه ای مهرآفرین، نام فرزند خود را عباس نهاد. 

عباس یعنی شیر بیشه ی شجاعت و قهرمان میدان نبرد.
فضایل حضرت ابوالفضل )ع(

پرچم دار کربال و پاسدار حرم اهل بیت مصطفی صلی 
اهلل علیه و آله ؛ حضرت عباس علیه السالم ویژگی ها 
و فضایل فراوانی دارد که القاب و کنیه های آن حضرت، 
نشان گر برخی از آن هاست. ماه بنی هاشم، از جمال او 
حکایت دارد. سقای کربال، از فداکاری عباس علیه السالم 
در رساندن آب به اهل بیت علیهم السالم حکایت می 
کند. قهرمان علقمه و پرچم دار کربال، شجاعتش را بازگو 

می کند. پاسدار حرم، گواه جانبازی او در راه اهل بیت 
علیهم السالم است. باب الحوایج، شکوه او را نزد خداوند، 
نشان می دهد و سرانجام، عبد صالح، از عظمت معنوی 

عباس بن علی علیه السالم حکایت دارد.
حضرت عباس )ع( در کالم امام سجاد)ع(

به  السالم  بزرگی و عظمت مقام عباس بن علی علیه 
گونه ای است که امامان معصوم علیهم السالم در موارد 
متعدد بر فداکاری ها، جانبازی ها و عظمت شخصیت 
السالم  علیه  سجاد  امام  اند.  فرموده  تأکید  بزرگوار  آن 
که خود در کربال حضور داشت و شاهد فداکاری های 
عمویش بود، درباره ی حضرت عباس علیه السالم می 
فرماید: »خداوند، عمویم عباس را رحمت کند که با ایثار 
و جانبازی، در راه برادرش جانبازی کرد تا آن که دست 
هایش قطع شد و خداوند به جای آن، دو بال به او داد 
کند؛  پرواز  بهشت  در  فرشتگان  به همراه  ها  آن  با  که 
شد.  داده  قرار  ابوطالب  جعفربن  برای  که  گونه  همان 
روز  در  که  است  منزلتی  خداوند  پیشگاه  در  را  عباس 

قیامت، همه ی شهدا به آن غبطه می خورند«.
علم حضرت ابوالفضل )ع(

وی تنها به عنوان یک قهرمان نامدار و دالور مطرح نبود 
بلکه فضائل علمی، تقوایی او و دانش رفیع را از خردسالی 
از سرچمشه علوم الهی به دست آورده بود چنانچه برخی 
روایات اشاره به این نکته دارند که وی از زمان کودکی 

شروع به تغذیه علمی نموده است. مقام فقهی او بسیار 
باال بوده است و در نزد راویان مورد وثوق و اعتماد بوده 
است و از جهت پارسایی در درجه باال قرار داشت چنانچه 
برخی از رجالیون درباره ایشان گفته اند: عباس از فقیهان 
و دین شناسان اوالد ائمه بود، عادل، مورد اعتماد، با تقوا 
و پاک بود و دیگران نیز وی را این گونه تعریف نموده اند 
که عباس از بزرگان و فاضالن فقهای اهل بیت بود بلکه 

وی عالم استاد ندیده بود.
وفای حضرت عباس )ع( نسبت به برادر

حضرت ابوالفضل علیه السالم به پیمانی که با خداوند برای 
حفظ بیعت خود با برادر، راهبر و امامش بسته بود، وفادار 
ماند. مردمان در طول تاریخ مانند این وفاداری را ندیده اند 
و زیباتر از این وفاداری در کارنامه ی وفای انسانی به ثبت 
را به خود  نرسیده است. وفاداری که هرآزاده ی شریفی 

جذب می کند.
خویشتن داری عباس )ع(

و  نفس  عزت  عاشورا،  روز  در  السالم  علیه  ابوالفضل 
خویشتن داری را با تمام ابعاد و آفاقش مجسم ساخت. 
امویان به شرط کناره گیری از اردوی برادرش، وعده ی 
فرماندهی کل قوا به او دادند. ولی وی بر این وعده ی 
آنان تمسخر زد و با شوق و اخالص به سوی لشکرگاه 
و  دین  از  دفاع  راه  در  و  شتافت  السالم  علیه  حسین 

آزادگی، جان خود را فدا کرد.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

و ایوب را ]یاد کن[ هنگامی که پروردگارش را ندا داد که به من آسیب رسیده است و تویی 
مهربانترین مهربانان. سوره األنبیاء، آیه 83

حدیث روز  

حضرت باب الحوائج تنها در صحنه فضائل اخالقی و میادین نبرد قهرمان نبود، بلکه در دانش و حکمت نیز تالی معصوم و قهرمان صحنه 
دانش به شمار می رود. امام صادق )ع(

مناسبت ها

4 شعبان والدت حضرت ابوالفضل)علیه السالم( و روز جانباز

طراح: نسرین کاری                        

گفتن  سخن  پوشیده  افقي:1-  
رساندن  پایان  به  میخ عرب-    -
2- ازشهرهاي کرمان - درخواست 
 -3 حکم  به  رسیدگي  تجدید 
میمیرد، خواهد مرد - شادمان و 
قطب    -4 دستمزد   - خوشحال 
دوستان   - برق  جریان  مثبت 
صمیمي- بیزاري 5- اندیشیدن- 
قصد    -6 آخر  رمق   - پشیماني 
واراده - شهري در اتریش - آشیانه 
محروم   - فلز  براده   -7 پرندگان 
-اول شب 8- گریختن - رساندن 
ابراهیم)ع(  همسران  از  نامه-  
9 - رئیس طایفه-  جیوه - بانگ 
نشانه   - حبوبات  از  فریاد 10-  و 
ها - حیوان وحشي 11-  پایتخت 
ضروري   - تولد  سالروز   - ایتالیا 
12-  گرامي و محترم- بازداشته 
شده - پادشاهي از خوارزمشاهیان 
اندازه  واحد   - سیاهرگ    -13
گیري ظرفیت الکتریکي-  ترشرو 
 - برآمدن  کاري  عهده  از   -14
ازنقاشان نامي ایران 15- به خاک 

سپردن- امکانپذیر - پیشاني
 

 - پرندگان  النه  عمودي:1- 
میخ   - چیزي  روي  بر  سنگیني 

از  که  برف  انبوه  توده   -2 چوبی 
باالي کوه سرازیر شود - بیماري 
واگیردار  مشهور و نامي 3- پدر 
انگشت  استخوان   - تاریخ  علم 
-گرماي   4 خسارت  و  ضرر   -
کج  رنجور-   خسته،   - سخت 
شدن 5- من و شما - بي ریا - 
انگور خشک  کشنده-  بي صدا 
6- پایتخت سلسله سامانیان - از 
و  چهارمحال  استان  شهرهاي 
بختیاري - پیروز شدن 7- تکرار 
شده - ساز ضربي ایراني - ودیعه 
و سپرده 8- پایتخت السالوادور 9 

 - هندي  ادویه   - شبیه  و  -مثل 
سزاوار و شایسته 10- شیر عرب 
  -11 آغشته   - بارکش  حیوان   -
چین-   سخن   - برهنه  و  لخت 
نامرئي  پوشش شمشیر - موجود 
12- پیدا کردن - واحد فرکانس 
سرد  سالح    -13 آذري  پدر   -
کارشناس  رحمت-   ... علیا ي   -
درامري 14 - عنکبوت - بجاي 
دار  خنده  نمایش  آوردن- سجده 
مجاني-  سقف  و  رایگان    -15
باصداي  آلبومي  ریخته-  فرو 

خشایار اعتمادي
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123456789101112131415
1
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123456789101112131415
مسیتوازادناراب1
سیایلبابمویکو2
جدوردصیلعرارک3
دنهکبیلنمیاس4
ایدامردقراچو5
مطونحمرابنبر6
ادریناعماراک7
میانتفماییروق8
ببسمسانورابص9
مالامارراسنر10
فسسمارنشوررش11
امونرشانارای12
هوایدرکیندسیر13
یربیسهابتاتکی14
مسیتیشارنکممان15

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

قالیشویــی ملکــه

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

را تجربه کنید.   09۱۵866800۲
نصب و سرویس کولر 

آبگرمکن، پمپ آب و ... 
لوله کشی و سیم کشی 

ساختمان 
09۱۵۱6۳۳90۳

دهشیبی  

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09۱۵۳6۳۷۵0۷- حسینی

کار خوب اتفاقی نیست

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

09013772626 ان
یگ

ل را
نز

ب م
در

ل 
وی

انصاف پیشه کار ماستتح
اعتماد شما اعتبار ماست 

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه

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

مسیر مشهد و  زاهدان 
جمع آوری و چیدمان وسایل منزل توسط خانم

 09159618581 - فاروقی

فروشگـاه خواجـوی
فروش آب شیرین کن های خانگی/ )تایوان و ایتالیایی( اقساط )6  تا 10 ماهه(

 نصب و خدمات و یک سری فیلتر رایگان 
 20 ماه گارانتی)6 ماه گارانتی تعویضکامل(

آدرس: خیابان فردوسی – نبش حافظ
32421633 -09155438760

ششدانگ یک قطعه زمین محصور شده 
به مساحت ۷۳۵ مترمربع واقع در 

حاشیه جاده آسفالته روستای میرعلی 
واقع در طرح هادی روستا با موقعیت 

عالی به فروش می رسد. قیمت توافقی 
 09۱۵۵6۲۲۵6۴

سمسـاری مرتضـی   
خرید و فروش لوازم منزل و اداری

 با باالترین قیمت    
  09۱۵96۳۲9۲۴- امیرآبادیزاده

به یک خانم جهت همراهی یک خانم بازنشسته 
در شیفت شب نیازمندیم. دستمزد توافقی 
 09۱۵۷9۱۵66۲ -  ۳۲۲۲۵6۵6

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 

کناف و... با قیمت مناسب
09۱۵66۳۳۲۳0- برگی

به یک نفر جهت کار در سوپر مارکت 
نیازمندیم.

 ۳۲۴۴۱۳8۴ -09۳۷8۷۲86۵۱ 
به تعدادی بازاریاب و پشتیبان در زمینه 

خدمات بانکی )کارت خوان( در سطح 
استان نیازمندیم. 0۵6-۳۲۲۳9۴9۷ 

برگ سبز خودروی مزدا دو کابین 
۲000 به شماره  8۵۳ ب ۲6 

۵۲ -ایران به نام غالمرضا 
فقر به دستان مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازلترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
  09۱۵۱6۳۵860 - ۳۲۴۳8۱۳۷

کرباسچی 

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

آدرس دفتر: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر ۴ 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

 09۱۵۵6۴۲9۵9
09۱۵96۳۴0۳8
۳۲۴۱۴۷0۲

ی
ین

ضم
د ت

ص
در

د 
ص

به یک نفر )آقا( کمک آشپز 
تخته کار و کوبیده گیر نیازمندیم.

09۱0۵۳۳۱۳00

سواری کرایه بین شهری - سمند مدل باال  
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خواب  از  محرومیت  یعنی  امروزی،  عادی  زندگی 
کافی، بدغذایی و تغذیه ناسالم، اضطراب بیش از حد 
و بی تحرکی. بهتر است نگاهی اجمالی به این نوع 
زندگی عادی و عواقب آن بیندازیم: 1. خواب: در دنیای 
مدرن و پرمشغله امروز، افراد بسیاری دچار کم خوابی 
هستند. در حقیقت شبانه روز را با کمبود خواب بدون 

اینکه فرصت جبران آن را بیابند می گذرانند. در نتیجه 
پس از مدتی دچار ناراحتی های قلبی، استرس های 
شدید و عملکرد شناختی کمتر  خواهند شد 2. غذا: اکثر 
مردم به دالیل متفاوت مانند کم وقتی و پرمشغله بودن 
از غذاهای فست فود بیشتر استفاده می کنند، این افراد 
در طوالنی مدت دچار بیماری های مختلف شده و از 

کیفیت زندگی شان کاسته می شود 3. وضع روحی: 
ضطراب فراوان، عواقب بدی چون چاقی، بی خوابی، 
و حتی از دست دادن سلول های مغزی درپی دارد 4. 
ورزش: اغلب ورزش را فراموش کرده اند، اما بدانید که 
مشکالت جسمی و روانی از جمله، کم شدن قدرت 
شناختی و افسردگی کمترین عوارض بی تحرکی است.

لطفا عادی زندگی نکنید !
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ورزشکار استان خراسان جنوبی
به مسابقات انتخابی تیم ملی پینگ پنگ کشور اعزام شد 

رئیس  حمیدی  علیرضا 
هیات پینگ پنگ استان 
امیرحسین  کرد:  اعالم 
عباسپور فرد به مسابقات 
پنگ  پینگ  قهرمانی 
تیم ملی  انتخابی  جوانان 
مسابقات  به  اعزامی 
اداره  روابط عمومی  به گزارش  اعزام شد.  آسیا )کره جنوبی(  قهرمانی 
کل ورزش و جوانان، امیرحسین عباسپورفرد جهت حضور در مسابقات 
قهرمانی پینگ پنگ انتخابی تیم ملی جوانان کشور که در دو مرحله 8 و 
12 نفری بصورت دوره ای در آکادمی پینگ پنگ مجموعه انقالب برگزار 
شد، حضور یافت. براین اساس نفرات برتر این مسابقات ضمن دعوت به 
اردوی تیم ملی به مسابقات قهرمانی آسیا که بصورت تیمی، انفرادی و دوبل 
در آخر تیرماه ۹۶ به میزبانی کره جنوبی برگزار می شود، اعزام خواهند شد.

یک مدال برنز سهم ایران از تور جهانی تنیس روی میز

ایرنا- تیم اعزامی تنیس روی میز ایران به تور جهانی اسلوونی با کسب یک 
مدال برنز دو نفره به کار خود در این رقابت ها پایان داد. نوشاد و نیما عالمیان 
پس از پیروزی سه بر یک مقابل تیم ژاپن به مدال برنز رسیدند تا جایگاه 
سوم در رقابت ها دو نفره تنها دستاورد تیم اعزامی تنیس روی میز ایران به 
اسلوونی باشد. نیما عالیمان در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های انفرادی 
مقابل باستین اشتگر از آلمان با نتیجه چهار بر دو شکست خورد و از رسیدن 
به جمع چهار تنیس باز برتر جا ماند. البته پس از بازی های بسیار زیبای نیما 
عالمیان و صعودش به جمع هشت ورزشکار برتر در رقابت های انفرادی 

امکان ارتقای رنکینگ  این جوان 24 ساله ایرانی وجود دارد.

امیدواری استقالل 
به کسب عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر فوتبال

ایرنا- بازیکنان تیم فوتبال استقالل تهران بازی باخته مقابل پدیده مشهد 
را با برد عوض کردند و به کسب عنوان نایب قهرمانی شانزدهمین دوره 
لیگ برتر امیدوار ماندند. در این دیدار که در چارچوب هفته بیست و نهم 
لیگ برتر فوتبال و در ورزشگاه ثامن مشهد برگزار شد، شاگردان علیرضا 
منصوریان تیم پدیده را با نتیجه دو بر یک شکست داده و ضمن صعود 
به رده دوم جدول رده بندی لیگ برتر، به کسب عنوان نایب قهرمانی 
در لیگ شانزدهم امیدوار باقی ماندند. امید نورافکن در دقیقه 47 و جابر 
انصاری در دقیقه 81 برای تیم استقالل گلزنی کردند و این برتری را رقم 
زدند. تنها گل تیم پدیده را نیز معین عباسیان در دقیقه 34 درون دروازه 
سید مهدی رحمتی جای داد. بازیکنان استقالل با کسب پیروزی در این 
دیدار 54 امتیازی شدند. شاگردان رضا مهاجری در تیم پدیده نیز با قبول 

این شکست 34 امتیازی ماندند.

نکاتی طالیی 
در رابطه با مصرف آنتی بیوتیک ها

یک دکترای داروسازی گفت: آنتی بیوتیک ها )یا 
در اصطالح عموم چرک خشک کن ها( امروزه 
بیشتر از سایر دسته های دارویی مورد مصرف و 
گاه سوء مصرف قرار می گیرند. گلبرگ علویان 
خطرناک  پدیده  این  با  مقابله  خصوص  در 

راهکار های زیر را ارائه داده است: 1. عدم استفاده 
از آنتی بیوتیک ها در مواقع ابتال به بیماری های 
ویروسی مثل سرماخوردگی و آنفوالنزا 2. کامل 
صورت  در  حتی  درمان  دوره ی  طول  کردن 
احساس بهبودی اولیه 3. خودداری از به کار بردن 
آنتی بیوتیک تجویز شده برای خودتان و افراد 
دیگر با عالیم مشابه بیماری خود 4. مصرف آنتی 
بیوتیک ها را به شیوه ی درست و در ساعات منظم.

گوش سمت راست را جدی بگیرید!

گوش یکی از اندام های حیاتی بدن است که 
برای حفظ سالمتی گوش باید اقداماتی صورت 
گیرد. طبق بررسی ها گوش سمت راست بهتر از 
گوش سمت چپ میشنود. تحقیقات اخیر نشان 
داده است گوش راست برای پردازش اطالعات 
مناسب تر است. پژوهشگران می گویند: گوش 

راست به سمت چپ مغز مرتبط است که در 
آن داده ها بهتر تحلیل می شوند. دانشمندان 
توصیه می کنند برای اینکه بتوانید فردی را 
راضی به انجام کاری کنید، درخواست خود را 
در گوش راست او مطرح کنید. این در حالی 
برای تفکیک صداهای  است که گوش چپ 
و  احساس  لحن،  درک  زبان،  با  مرتبط  غیر 
موارد مشابه مربوط به گفتار، مناسب است.

تسکین درد سینوس با درمان خانگی

اغلب افراد درد های سینوسی را تجربه کرده 
اند. درمان هایی طبیعی وجود دارند که میتوانند 
دردهای سینوسی را که به دلیل سرماخوردگی 
استفاده   .1 ببخشند:  بهبود  است  عفونت  یا 
از  استفاده   .2 سرد(  کننده)بخور  مرطوب  از 
کمپرس های گرم 3. بخار گرفتن )ایجاد بخار 

در فضا با ترکیب آب و چند قطره اکالیپتوس( 
 .5 دار(  کافئین  جز  )به  مایعات  نوشیدن   .4
خوردن غذاهای ادویه دار )خردل، فلفل های تند، 
کاری و ترب کوهی( ۶. از بین بردن مواد آلرژی 
بینی  مجاری  شست وشوی   .7  )... و  زا)خاک 
ابزار شست وشوی  )استفاده از اسپری نمکی و 
بینی( 8. استفاده از بروملین )بروملین پروتئینی 
است که در ساقه های آناناس یافت می شود(.

فواید ملون برای سالمتی 

متنوعی  ارگانیک  ترکیبات  دارای  ملون ها 
هستند که ارتباط مستقیمی با کاهش احتمال 
سرطان روده، ریه، سینه و دهان دارند. این 
ترکیبات رادیکال های آزادی که مسئول بروز 
سرطان هستند را خنثی می کنند. در ادامه با 
بینایی  برای  مفید   .1 شوید:  آشنا  آن  فواید 

 .4 دیابت  از  پیشگیری   .3 قلب  سالمت   .2
از  پیشگیری   .5 گوارش  دستگاه  سالمت 
خاصیت   .7 بدن  ایمنی  بهبود   .۶ سرطان 
حاد  بیماری های  درمان  به   .8 ادرارآور 
کمک کرده و اگزما را درمان می کند ۹. اگر 
به طرز  کنید  لیمو مصرف  با  را همراه  ملون 
شگفت آوری در درمان نقرس مؤثر است 10. 
محافظ بدن در مقابل تمام بیماری ها و عفونت ها.

استفاده از پودر بهداشتی 
برای رشد هندوانه کذب است

کشاورزی  محصوالت  سالمت  حوزه  مشاور 
سازمان غذا و دارو با اشاره به شایعاتی که در 
خصوص استفاده از پودر بهداشتی برای تسریع 
در رشد هندوانه در فضای مجازی مطرح می 
شود، گفت: این مسئله واقعیت ندارد. محسن 

عصار با اشاره به فرا رسیدن فصل گرما و افزایش 
مصرف میوه های فصلی مانند هندوانه و شایعاتی 
که در خصوص استفاده از پودر بهداشتی برای 
تسریع در رشد هندوانه در فضای مجازی مطرح 
می شود، اظهار داشت: این بار »خالقیت های 
سیاه« بستر خودنمایی خود را در این حوزه پر 
مخاطب یافته اند تا با طرح سخنانی بی پایه 
اذهان مردم را درگیر تشویشی دیگر نمایند.

4ماه حبس برای تمرد ازحرف مامور

به  اعالم خبری  پیرو  ماه حبس محکوم شد.   4 به  انجام وظیفه  انتظامی هنگام  مامور  از حرف  تمرد  دلیل  به  دار  متهم سابقه 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خراسان جنوبی مبنی بر این که فردی با یک دستگاه خودروی پراید برای تهیه مواد 
به سمت یکی از شهرستان های استان در حال حرکت است و با دریافت اطالعاتی مبنی بر قصد جابجایی مواد مخدر توسط 
وی دستگیری فرد مورد نظر در دستور کار ماموران قرار گرفت. بنابراین گزارش با کنترل و مراقبت محورهای احتمالی خودروی 
اعالمی فرد مورد نظر در تیر رس ماموران قرار گرفت و بازرسی شد. این گزارش حاکی است در بازرسی از داخل خودرو موردی 
کشف نشد و با رعایت قانون، بازرسی بدنی از راننده در دستور کار قرار گرفت و از راننده 37 ساله که در هنگام بازرسی بدنی با 
مامور درگیر شد و قصد مقاومت داشت 5 گرم کراک کشف و موضوع برای مقام قضایی صورت جلسه شد. به گزارش خبرنگار 
دادگاه  قرار گرفت که متهم در  2، مورد رسیدگی  دادگاه کیفری  دار در شعبه 101  پرونده متهم 37 ساله سابقه  روز شنبه  ما 
نتوانست از خود دفاعی ارائه کند. بنابراین گزارش  قاضی پرونده، متهم 37 ساله اهل بیرجند دارای سابقه های کیفری را به 
با استناد به ماده ۶07 قانون مجازات  اقرار متهم و محتویات کیفر خواست،  از ماموران مستقر در ایست وبازرسی،  علت تمرد 
اسالمی بخش تعزیرات مصوب سال75 و مواد 1۹ و 27 قانون مجازات اسالمی مصوب سال۹2 به 4 ماه حبس محکوم کرد.

روند افزایش تصادفات درمحورهای روستایی استان

رییس پلیس راه استان در نشست خبری روز شنبه طول محورهای روستایی استان خراسان جنوبی را 11 هزار و 2۹4 کیلومتر 
اعالم کرد و گفت: نرخ برخورداری راه های روستایی در استان باال است و به همین علت میزان تصادفات در محورهای روستایی 
روند افزایشی دارد. سرهنگ حسین رضایی میزان سرعت در محورهای روستایی را حداکثر ۶0 کیلومتر اعالم کرد و از راه اندازی 
سیستم سپهتن در استان خبر داد. وی در ادامه از محور بیرجند- قاین به عنوان یکی از محورهای پر حادثه استان نام برد و 
گفت: سال گذشته از 185 جان باخته در محورهای استان  3۹ نفر در تصادفات این محور جان خود را از دست دادند و بر اساس 
آمار 21 درصد حوادث جاده ای استان در این مسیر اتفاق افتاد. به گفته وی سال ۹4 حدود 22 درصد تصادفات فوتی در این 
محور رخ داد. سرهنگ رضایی با بیان این که  ساماندهی این مسیر در دستور کار قرار دارد، افزود: سال گذشته میزان حوادث 
جاده ای نسبت به مدت مشابه سال ۹4 حدود 5 درصد کاهش داشت و با انجام اقدامات الزم نوروز سال جاری هم میزان تلفات 
سفرهای نوروزی 8 درصد کم شد. وی با بیان این که ظرفیت جاده ها پاسخگوی ترافیک نیست، گفت: اقداماتی به صورت 
تخلفات  به  اشاره  با  نیست. وی  جوابگو  که  انجام شد   ... و  خیرات  پیچ  مانند  نقاط  برخی  در  محور  تعریض  مانند  مدت  کوتاه 
رانندگان در محورهای مواصالتی گفت: تخلفاتی مانند سرعت و... توسط دوربین ها ثبت و فرد خاطی اعمال قانون می شود.

  واژگونی سمند در ورودی روستای شیرگ یک مصدوم  بر جای گذاشت.

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

امام صادق )علیه السالم(
بیایید در آستانه سال جدید و بهار طبیعت شادی هایمان را با نیازمندان واقعی 
تقسیم کنیم  و دست های خالی آنان را با اهدای بارقه های محبت و شکوفه 
های مهربانی لبریز  کنیم. مرکز نیکوکاری جواد االئمه )علیه السالم( بیرجند 
ضمن تشکر و سپاس از همکاری هموطنان نوعدوست همانند سال های 
 گذشته در انتظار کمک های نقدی و غیر نقدی شما خیرین ارجمند می باشد.

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

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی : 0109831823009
شماره کارت مجازی: 6037991899549160

آدرس: موسی بن جعفر )علیه السالم( 5 )صمدی8( ، داخل صحن مسجد جواد االئمه 
)علیه السالم(    تلفن: 09151631855 - 32313472-056 طاهری

31104

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر  صدور بیمه ثالث در اقساط
 6 ماهه با تخفیف نقدی
 بدون هیچ مبلغ اضافی

صدور بیمه بدنه
 از 40 تا 70 درصد تخفیف

 در اقساط 10 ماهه

آدرس: حد فاصل فلکه دوم و سوم مدرس 
مدرس 24 ، جنب نمایندگی سونی
32435124-09151602115

بیمه آسیا 
 نمایندگی مختاری

لولـه 
بازکنـی 

تشخیص و رفع بو و نم 
به روش ایزونانو 

 شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220

 خسروی

100 درصد 

تضمینی

مبلغ چک ها
)ریال (

مدت 
بازپرداخت

پیش پرداخت
)ریال (

نوع خودرو 

31/890/000
4چک 6 ماهه

106/920/000 سایپا 131
44/645/000 134/580/000 تیبا 2 رینگ اسپرت
133/333/000 3چک 3 ماهه 359/380/000 کیا سراتو دنده دستی

آدرس
قاین :روبروی شهرداری تلفن 32499216 

بیرجند : خیابان طالقانی تلفن 31060

نمایندگی سایپا فوالدی

فروش فوری اعتباری محصوالت سایپا 
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 نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

 فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر
 از خانه ها آغاز شود
 
تسنیم- نماینده ولی فقیه گفت: اگر در مسائل امر به 
معروف و نهی از منکر بخواهیم انسانیت داشته باشیم 

باید روی این ریل حرکت کنیم و امر به معروف را 
در خانه های مردم ببریم و آموزش را از کودکان آغاز 
امر  ستاد  اعضای  با  دیدار  در  عبادی  کنیم.آیت ا... 
به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: انسان برای 
همه چیز ارزش قائل است اما برای خودش ارزش 
قائل نیست در حالی که مواردی از جهاد که بیشتر 
نمونه های آن در مصادیق باستان شناسی است برای 
محفوظ ماندن آن اقدامات زیادی انجام می شود تا 
محفوظ بماند.نماینده ولی فقیه بیان کرد: در بحث 
محیط زیست نیز مشاهده می کنیم با شعارهایی که 
می دهند چقدر اعتبار قائل هستند و نیرو می گذارند 
که این امر نیز کار خوبی است تا جنگل و مرتع 
از حادثه و آتش سوزی نجات یابد.عبادی با بیان 
اینکه امروزه از مفاسد پشتیبانی می شود گفت: آنان 
کسانی هستند که نسبت به امور مفید کارشکنی 
می کنند و این نتیجه کار و انتخاب خود ماست و 
باید بدانید که اگر سست بایستید از بین می روید.   

برگزاری جشن رمضان 
با بیش از 7۰ برنامه در خراسان جنوبی

غالمی-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گفت: 
جشن رمضان با بیش از ۷۰ برنامه و اعتباری بالغ بر 
 ۱۵۰ میلیون تومان در خراسان جنوبی برگزار می شود.

 محبی، با اعالم این خبر گفت: بیش از ۷۰ برنامه در 
قالب جشن رمضان در این استان برگزار می شود.وی 

اظهار کرد: برپایی ۸ نمایشگاه قرآن در مرکز استان 
و شهرستان ها، برگزاری ۱۶ محفل قرآنی و برگزاری 
۱۵ نشست علمی با حضور اساتید استانی و اساتید 
مدعو از خارج از استان با موضوعات قرآن، عترت 
و سبک زندگی از جمله این برنامه ها است.مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی بیان کرد: همچنین در قالب 
جشن رمضان ۱۱ شب شعر در ۱۱ شهرستان برگزار 
کرده و با همکاری صدا و سیمای استان مسابقه قرآن 
و نهج البالغه نیز خواهیم داشت که در این مسابقه هر 

شب دو نفر به عنوان برگزیده اعالم می شوند.

اولین نمایشگاه آسیب های اجتماعی
 در دانشگاه بیرجند برپا شد

قوسی-اولین نمایشگاه استانی پیشگیری از آسیب 
و  همکاری  با  بیرجند  دانشگاه  در  اجتماعی  های 
دفتر  مدیرکل  و  اجرایی  های  دستگاه  مشارکت 
مشاوره و سالمت وزارت علوم برپا شد. کارشناس 
مشاوره و راهنمایی مرکز مشاوره، بهداشت و درمان 
این  داد:  توضیح  زمینه  این  در  بیرجند  دانشگاه 
نمایشگاه با محوریت پیشگیری از سوء مصرف مواد 
مخدر، پیشگیری از ایدز، آسیب های مربوط به روابط 
دختر و پسر و روابط زناشویی و طالق در دو بخش 
ایستا و سیال از تاریخ دهم تا دوازدهم اردیبهشت 
بخش  در  داد:  ادامه  صمدیه  است.  شده  برپا  ماه 
ایستا غرفه هایی با موضوع آسیب های اجتماعی 
دایر شده و در بخش سیال کارهای آموزشی برای 
دانشجویان، کارکنان و اساتید به همراه مسابقات 
علمی، ورزشی و هنری برگزار می شود. وی هدف 
از برپایی نمایشگاه را اطالع رسانی و آگاه سازی 
دانشجویان دانست و افزود: با توجه به افزایش آسیب 
های اجتماعی در سالهای گذشته محتوی آموزش 

کرده  پیدا  تغییر  غیرمستقیم  به  مستقیم  حالت  از 
است. کارشناس مشاوره و راهنمایی مرکز مشاوره 
دانشگاه بیرجند اضافه کرد: صبح روز اول نمایشگاه، 
دفتر  مدیرکل  یعقوبی،  دکتر  و سخنرانی  همایش 
مرکزی مشاوره و سالمت وزارت علوم در مورد مهم 
ترین آسیب ها و چالش های زندگی دانشجویی 
چندسال  های  پژوهش  و  تحقیقات  براساس 
گذشته در بیش از ۱۱۵ دانشگاه کشور برگزار شد. 
کتابخوانی  مسابقه  رو  پیش  های  برنامه  دیگر  از 
روانشناسان،  و  مشاورین  تخصصی  نشست  ایدز، 
کارگاه  پسر،  و  دختر  روابط  های  آسیب  کارگاه 
صمیمیت در زندگی و اجرای تئاتر خیابانی می باشد.

پیش بینی افزایش
 سرعت وزش باد و ابر در خراسان جنوبی

ایرنا- رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی 
های جوی استان گفت: عبور امواج ناپایدار و مرطوب 
از الیه میانی جو استان به تناوب تا روز سه شنبه 
سبب افزایش سرعت وزش باد و افزایش ابر خواهد 
هواشناسی  های  نقشه  بررسی  افزود:  شد.برهانی 
نشان می دهد، با تقویت زبانه های کم فشار در 

سطح زمین روند افزایش دمای هوا ادامه دارد.

898 شعبه اخذ رأی در خراسان جنوبی
صدا و سیما-به گفته معاون مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری از این تعداد 4۷2 شعبه سیار و 42۵ شعبه ثابت است .حدادی تعداد شعبه های روستایی را 
۶2۶ مورد اعالم کرد که 4۵۱ شعبه سیار و ۱۷۵ شعبه ثابت است.وی افزود: تعداد شعبه های شهری نیز 2۷۱ مورد که 2۱ شعبه سیار و 2۵۰ شعبه ثابت است.
معاون مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری گفت: همچنین 92 شعبه الکترونیکی در شهر بیرجند برای انتخابات شورای اسالمی شهر در نظر گرفته شده است.

مسابقات رفاقت مهر 
به میزبانی بیرجند برگزار می شود

کاری - بیست و هشتمین دوره مسابقات امدادی 
 فرهنگی رفاقت مهراستان  در بیرجند برگزار می   شود.
خراسان  احمر  هالل  جمعیت  جوانان  امور  معاون 
 جنوبی گفت: این مسابقات ۱3 و ۱4 اردیبهشت ماه 
خواهد  برگزار  برادران  و  خواهران  دوبخش  در 
شد.فائزه موهبتی افزود: در این مسابقات ۱۰۰ نفر 
از برادران و ۱۰۰ نفر از خواهران درقالب ۱۸ تیم 
در رشته های حمل مصدوم، زبان انگلیسی، اسکان 
یکدیگر  با  اولیه  امداد و کمک های  و  اضطراری 
رقابت خواهند کرد.وی با بیان اینکه مسابقات در 
 مجموعه ورزشی شهید شهپر بیرجند  برگزار می شود 
گفت: تیم برتر از هرشته به مسابقات کشوری رفاقت 

مهر در سال جاری اعزام خواهد شد. 

نخستین جشنواره طبخ غذاهای دریایی 
در بیرجند برگزار می شود

کاری - نخستین جشنواره طبخ آبزیان و غذاهای 
دریایی در ۱۶ اردیبهشت با حضور زنان شاغل و 
خانه دار بیرجندی در محل هتل کوهستان بیرجند 
برگزار می شود.سعیدی مدیر شیالت سازمان جهاد 
با  کشاورزی استان روز گذشته در نشست خبری 
خبرنگاران با بیان این مطلب ادامه داد: این جشنواره 
یک مسابقه درجه یک در سطح کشوری است و 
و  کشوری  مهمانان  همراه  به  پنج  شبکه  داوران 
استانی در آن حضور خواهند داشت.وی تصریح کرد: 
شرکت کنندگان می توانند غذاهای خود را از ساعت 
۱۰ صبح تا ۱3 بعداظهر در محل هتل کوهستان 
تحویل دهند که بعد از داروی مراسم رسمی جشنواره 
ساعت ۱۷ با حضور دکتر صالحی رئیس شیالت 
مسئوالن  و  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون  ایران، 
آغاز می شود. استانداری و محیط زیست   استانی 
وی با بیان اینکه زمان اختتامیه جشنواره ساعت ۱9 
عصر است، ادامه داد: به ۱۰ نفر از برگزیدگان ۱۰ 
قطعه انواع سکه بهار آزادی اهدا می شود همچنین 
به شرکت کننده ها به قید قرعه 2۵ کارت هدیه و 
۱۰ مورد وام قرض الحسنه یک میلیون تومانی و 
۱۰ مورد وام قرض الحسنه دو میلیون تومانی اهدا 
می شود.مدیر امور شیالت و آبزیان سازمان جهاد 
کشاورزی خراسان به سرانه مصرف آبزیان در استان 
اشاره کرد و یادآور شد: متوسط مصرف آبزیان در 
استان چهار کیلو و 2۰۰ گرم به ازای هر نفراست 
در حالی که این سرانه در کشور ۱۰کیلو و ۶۰۰ گرم 
و در جهان 2۰ کیلو و 2۰۰ گرم است.وی اضافه 
در  آبزیان  مصرف  جهانی  سرانه  میانگین  کرد: 
سال برای هر فرد 2۸ کیلوگرم و در کشور هشت 
کیلوگرم است در برنامه ششم توسعه ۱3 کیلوگرم 
برای هر فرد در سال پیش بینی شده است.مدیر 
خراسان  کشاورزی  جهاد  آبزیان  و  شیالت  امور 
جنوبی میزان تولید شیالت استان در سال گذشته 
این  از  را یک هزار و ۵۰ تن اعالم کرد و گفت: 
میزان 4۰۰ تن ماهی سردآبی، ۵۵۰ تن ماهی گرم 
آبی و ۱۰۰ تن ماهی در سدها و آبندان های استان 
تولید شده است.سعیدی با بیان اینکه 23 واحد برای 
تولید ماهی های زینتی به صورت صنعتی و سنتی 
در استان فعالیت دارند، افزود: سال گذشته 93۰ هزار 
قطعه ماهی زینتی در استان در تولید شده است.
به گفته وی در حال حاضر تعداد بهره برداران در 
بخش شیالت استان ۶33 نفر هستند و 34۱ شغل 
ایجاد شده است. آبزیان استان  در بخش پرورش 
وی با اشاره به اینکه توزیع بیش از 2۵۰ هزار قطعه 
بچه ماهیان برای پرورش در استخرهای پرورش 
ماهی استان وجود دارد بیان کرد: پیش بینی می 
شود 4۰۰ تن انواع ماهی کپور برداشت شود.وی در 
پایان با تاکید براینکه ترویج مصرف شیالت تضمین 
کننده سالمت جامعه است،افزود:سوق دادن جامعه 
به مصرف ماهی از عوامل جلوگیری از بیماری ها 

به خصوص بیماری های قلب و عروق است.

 زیرساخت های ثبت احوال استان
 برای برگزاری انتخابات سالم فراهم است 

جنوبی  خراسان  احوال  ثبت  تسینم-مدیرکل 
تعویض  انتخابات کار  تا  باقیمانده  گفت: در مدت 
تا  انجام  می شود  با سرعت بیشتری  شناسنامه ها 
نشوند.  روبه رو  مشکلی  با  انتخابات  روز  در  مردم 
پورحسین اظهار کرد: مردم قبل از فرارسیدن روز 
انتخابات نسبت به در دسترس بودن اوراق هویتی 
خود که شامل شناسنامه و کارت ملی است اطمینان 
پیامک وصول  که  استانی هایی  کنند. هم  حاصل 
هرچه  است  آمده  آنها  برای  هوشمند  ملی  کارت 
زودتر برای دریافت این کارت به ادارات ثبت احوال 

سطح استان مراجعه کنند.

آغاز برداشت کلزا در خراسان جنوبی

صدا و سیما-معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان 
جهاد کشاورزی گفت: امسال ۷۵۰ هکتار از اراضی 
کشاورزی استان زیر کشت کلزا رفت که به علت 
سرمای پاییز گذشته، تشدید شوری خاک و حمله 
پرندگان  فقط از 29۰ هکتار ، محصول برداشت می 
شود. عصمتی پور، پیش بینی کرد تا پایان خرداد3۰۰ 
تن محصول برداشت شود. بیشترین سطح زیر کشت 
کلزا با ۵۵ هکتار به خوسف اختصاص دارد. در سال 
اراضی کشاورزی  از  از ۱۵۰ هکتار  زراعی گذشته 

خراسان جنوبی ۵۰ تن کلزا برداشت شد.

هشدار دادستان مرکز استان به مسئوالن دستگاه های اجرایی و نظارتی:

مسئوالن حق تبلیغ ندارند

استاندار در شورای مسکن تاکیدکرد:

قوانین کمیسیون ماده 100 بازدارنده باشند نه منبع درآمد شهرداری

مالیی-دومین شورای پیشگیری از وقوع جرم 
انتخابات استان با حضور ))مقدسی(( دادستان 
و مسئوالن دستگاه های امنیتی و انتظامی در 
شد.حجت  برگزار  دادگستری  جلسات  سالن 
السالم وحدانی نیا معاون پیشگیری از وقوع 
عنوان  جلسه  این  در  استان  دادگستری  جرم 
کرد: دغدغه همه مسئوالن برگزاری انتخابات 
آرام ، پرشور ، با نشاط و با حضور حداکثری 
با  است.وی  مدار  اخالق  و  مند  قانون  مردم، 
برنامه  و  نقشه  همواره  دشمنان  اینکه  بیان 
دارند،  اسالمی  انقالب  و  نظام  نابودی  برای 
افزود: دشمنان به دنبال اهداف شوم و خاص 
کنند  ناامید  و  دلسرد  را  مردم  تا  خود هستند 
مشخص  قبل  از  منتخب  اینکه  تلقین  با  و 
است می خواهند انتخابات را زیرسوال ببرند.

تشکیل کمیته تخصصی
 رصد و رسیدگی به جرائم انتخاباتی 

در فضای مجازی  
وحدانی نیا با تاکید براینکه بستر های اجتماعی 
و نارضایتی هایی که برای قشر و منطقه ای 
گاهی  اما  شود  بررسی  باید  شود  می  ایجاد 
 اوقات برخی افراد بر این موج سوار می شوند
که  بگیرند  ماهی  آلود  گل  آب  از  بتوانند  تا   
بیان  با  باشد.وی  مدنظر  باید  موضوع  این 
اینکه بیشتر حجم تبلیغات انتخابات در فضای 
عنوان  است،  مجازی  های  شبکه  و  مجازی 

کرد: در این راستا کمیته کارشناسی پیشگیری 
انتخاباتی در  و رسیدگی به جرائم و تخلفات 
شود. می  تشکیل  استان  در  مجازی  فضای 
دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  معاون 
ایجاد نارضایتی های  اوقات  ادامه داد: گاهی 
احساس می شود که در فضای مجازی انجام 
را  گروهی  و  مردم  احساسات  تا  دهند  می 
تحریک کنند و خطر ایجاد وقوع جرم و تنشی 
را به مشام می رسد که نیازمند دقت و اقدام 

مناسب است قبل از آن که اتفاقی رخ دهد.

شهرداری ها موظف به تعیین مکان 
برای تبلیغات انتخابات است

توجه  کسی  اگر  کرد:  تاکید  نیا  وحدانی 
بخشی ها  آگاهی  و  تذکرات  و  ارشاد  به  ای 
خواهیم  انجام  قضایی  برخورد  باشد  نداشته 
ویژه  شعبه  اینکه  بر  تاکید  با  داد.وی 
مرکز  در  انتخاباتی  جرائم  به  رسیدگی 
خاطرنشان  است  شده  تشکیل  استان 
تبلیغ  موضوع  با  تخلف  سه  تاکنون  کرد: 
انتخاباتی  تبلیغات  برای  اجرایی  مسئوالن 
گزارش  خاص  کاندیداهای  علیه  یا  له 
جرم  وقوع  از  پیشگیری  است.معاون  شده 
و  ازدحام  علت  به  کرد:  تاکید  دادگستری 
اصلی  از شلوغی در خیابان های  جلوگیری 
مکانی  تعیین  به  موظف  ها  شهر شهرداری 
برای تبلیغات کاندیداهای انتخاباتی هستند.

قانون  نظارتی  و  اجرایی  مسئوالن 
انتخابات را بخوانند !

بیان  با  نیز  استان«  مرکز  دادستان  »مقدسی 
مسئوالن  تخلفات  مورد  چند  تاکنون  اینکه 
دستگاه های اجرایی و نظارتی در انتخابات در 

باید مدیران  تاکید کرد:  استان رخ داده است، 
اجرایی و نظارتی ماده های ۶۸، ۸۸ و ۷3 قانون 
انتخابات را رعایت کنند و اگر تخلفی انجام شود   
به جد با آنان برخورد خواهیم کرد.به گفته وی 
انتخابات ماده ۶۸، انجام هرگونه  طبق قانون 
فعالیت تبلیغاتی از تاریخ رسمی اعالم اسامی 
نامزدها له یا علیه کاندیداها ریاست جمهوری 
از تریبون نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که 
جنبه رسمی و دولتی دارد استفاده کند، تخلف 
بر  همچنین  داد:  ادامه  بیرجند  است.دادستان 

اساس این ماده قانونی ، فعالیت کارمندان در 
ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و 
امکانات وزارتخانه ها،ادارات، شرکت های دولتی 
و موسسات وابسته به دولت که با بودجه عمومی 
فعالیت می کنند ، ممنوع بوده و  مرتکب ،مجرم 

از   ۷3 ماده  توضیح  در  شود.وی  می  شناخته 
قانون انتخابات بیان کرد: بنابر این ماده قانونی، 
مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له 
یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را نداشته 
و سرپیچی از این قانون جرم است.مقدسی بیان 
کرد: همچنین براساس ماده ۸۸ قانون انتخابات، 
کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون یا برنامه 
یا  له  انتخاباتی  تبلیغات  زنده و مستقیم  های 
علیه   نامزدهای انتخاباتی نمایند و متصدیان 
برنامه در پخش غیر مستقیم باشد به مجازات 

شد. خواهد  محکوم  حبس  ماه  تا شش  یک 

توهین به شورای نگهبان
 و اعضای نظارت جرم است    

شبانی کارشناس مسئول دفتر حقوقی بازرسی 
و نظارت بر انتخابات استان نیز در این جلسه 
عنوان کرد:متاسفانه برخی از مدیران دستگاه 
نامزدهای  انتخابات  تبلیغات  به  اجرایی  های 
با  اند.وی  کرده  پیدا  ورود  جمهوری  ریاست 
اشاره به اینکه فرماندار یکی از شهرستان ها 
رسما در جلسه ای اعالم کرده است که رای 
خود را به چه نامزد انتخاباتی می دهد افزود: 
متاسفانه برخی افراد در شبکه های تلگرامی ، 
فضای مجازی و سایبری به فقها  و اعضای 
اتهاماتی  شورای نگهبان در استان توهین و 
زده اند که همه آنها شناسایی شدند.شبانی به 
متخلفی که در یکی از شهرستان ها این عمل 
ادامه داد: آن  بود اشاره کرد و  انجام داده  را 
فرد شناسایی شده و به مراجع قضایی معرفی 
این  در  هم  فتا  پلیس  رئیس  پور  شد.محمد 
جلسه از امنیت کامل فضای مجازی در استان 
خبرداد و عنوان کرد: هیچ حمله سایبری به 
انجام  استان  در  انتخاباتی  های  زیرساخت 
جدید  های  کالهبرداری  از  است.وی  نشده 
انتخاباتی  کاندیدهای  از  حمایت  بر  مبنی 
هشدار داد و بیان کرد: تاکنون در استان هیچ 
گونه گزارشی در این مورد اعالم نشده است. 

مسکن  شورای  جلسه  شنبه  عصر  حسینی- 
جنوبی  خراسان  استاندار  حضور  با  استان 
با  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر  شد.  برگزار 
بیان این که در استان 3۱ هزار و 24۷ واحد 
تعداد  این  از  کرد:  عنوان  داریم  مهر  مسکن 
22 هزار و ۱3۰ واحد در شهرهای باالی 2۵ 
زیر  شهرهای  در   4۱۷ و  هزار   ۸ نفر،  هزار 
فرسوده  بافت  در  واحد   ۷۰۰ و  نفر  2۵هزار 
پایان  تا  یا  اتمام رسیده و  به  اکثرا  است که 
به  جعفری  رسید.  خواهد  پایان  به  مرداد 
مشکالت زیربنایی پروژه پادگان ۰4 از جمله 
فاضالب و گاز اشاره کرد و افزود: در خدمات 
روبنایی بالغ بر ۱4 مسجد، ۷ واحد آموزشی 
و 2 کالنتری احداث کرده ایم  و قرار شده 
یک سوم هزینه ها برای تکمیل این خدمات 

از اعتبارات استان داده شود.

28 هزار واحد مسکونی غیر مقاوم
در ادامه جلسه مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی نیز از وجود 2۸ هزار واحد مسکونی 
داد  خبر  استان  روستاهای  در  غیرمقاوم 
تر  سریع  هرچه  است  نیاز  کرد:  تاکید  و 
علی  شود.  انجام  آنان  نوسازی  و  بهسازی 
اصغر آسمانی مقدم با بیان این که ۸۸ هزار 
شده  شناسایی  روستاها  در  مسکونی  واحد 
هزار   ۶۰ حدود  تاکنون  کرد:  اضافه  است 
اشاره  با  واحد مقاوم سازی شده است. وی 
تسهیالت  فقره   4۰۰ و  هزار   2 که  این  به 
در  امسال  برای  روستایی  مسکن  نوسازی 
آمادگی  کرد:  عنوان  است،  گرفته شده  نظر 
تسهیالت  متقاضیان  تعداد  اگر  که  داریم 

بیشتر باشد این مقدار را افزایش دهیم.

پرونده عملیات اجرایی
 بخش مسکن مهر در زیر 25 هزار نفر 

بسته شده است
از  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
 4۱۷ و  هزار   ۸ ساخت  برای  داد  قرار  انعقاد 
واحد خبر داد که از این تعداد ۸ هزار و 2۸۸ 
واحد به اتمام رسیده است. به گفته آسمانی 
مقدم تاکنون ۸ هزار و 29۸ واحد در مرحله 
نیز  سفت کاری و هشت هزار و 2۱9 واحد 
آماده  واحد   ۶9 و  است  شده  افتتاح  رسمی 
در  گفت  توان  می  افزود:  وی  است.  افتتاح 
مجموع پرونده عملیات اجرایی بخش مسکن 
است.  شده  بسته  نفر  هزار   2۵ زیر  در  مهر 
مدیرکل بنیاد مسکن به توزیع ۵3۶ تن قیر 
مسکن  اتمام  برای  اخیر  دوسال  در  رایگان 
حوزه  در  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  مهر  های 
این  در  نیز  مهر  مسکن  زیربنایی  خدمات 
آسمانی  ندارد.  وجود  مشکلی  هیچ  شهرها 
مقدم از معرفی چهار هزار و 2۶۱  متقاضی 
بانک های عامل  به  برای دریافت تسهیالت 
در بخش مسکن روستایی خبر داد و افزود: 
تاکنون سه هزار و ۱۸4 واحد تکمیل و مردم 

در آن سکونت یافته اند.

یک هزار و ۴8۹ واحد مسکن مهر 
در سال جاری افتتاح خواهد شد

و  راه  کل  اداره  ساختمان  و  مسکن  معاون 
این  بیان  با  جلسه  این  در  هم  شهرسازی 
مسکن  واحد   444 و  هزار   22 تاکنون  که 

عنوان  است  شده  متقاضیان  تحویل  مهر 
مهر  مسکن  واحد   4۸9 و  هزار  یک  کرد: 
ولی  شد.  خواهد  افتتاح  جاری  سال  در  نیز 
و  هزار  دو  که  این  به  اشاره  با  مطلق  پور 
۶۰۵ واحد مسکن مهر در بیرجند باقی مانده 
 ۵۶۰ حدود  تعداد  این  از  کرد:  بیان  است، 
ماه جاری  اردیبهشت  پایان  تا  واحد مسکن 
مشکالت  به  وی  شود.  می  افتتاح  و  آماده 
مسکن  واحدی   ۵۰۰ و  هزار  یک  پروژه 
 ، کرد  اشاره   )۰4 )پادگان  ارتش  کارکنان 

آغاز  که  است  روزی  گاز چند  انتقال  افزود: 
شده ولی فاضالب این منطقه به دلیل نوع 
خاک نیاز به اجرای شبکه دارد که امیدواریم 

در دهه کرامت به بهره برداری رسد.

در حاشیه: طرح تفصیلی شهر
 از مشکالت اصلی انبوه سازان

این  در  هم  سازان  انبوه  نماینده  نام  خوش 
انبوه  کرد:  عنوان  استاندار  به  خطاب  جلسه 

تا  دهید  ترتیبی  لطفا  ندارند؟  مشکلی  سازان 
با شما در جلسه ای مشکالت خود را درمیان 
بگذارند. وی یکی از اصلی ترین مشکالت را 
قوانین طرح تفصیلی شهر دانست و تاکید کرد: 
تخلف  اجرای  بدون  توانیم  نمی  طرح  این  با 
ساختمان بسازیم و از طرف دیگر جریمه های 
کمیسیون ۱۰۰ به قدری باال رفته است که فقط 
ضرر می کنیم. خوشنام با گالیه از این اوضاع 
بیان کرد: آیا باید پول های خود را جمع کنم و 
در بانک بگذارم تا سود بگیرم و یا در خارج از 

استان سرمایه گذاری کنم؟ به گفته وی سال 
گذشته یک سری ضوابط تشویقی را برای انبوه 
سازان تبیین کرده و به کمیسیون ماده ۵ دادیم 

اما تاکنون به نتیجه ای نرسیده است.

اگر متقاضی باشد انبوه سازان 
می توانند راحت کار کنند

کرد:  بیان  اظهارات  این  به  پاسخ  در  استاندار 
مشکل اصلی شما جریمه ها یا طرح تفصیلی 

تقاضای  و  کار  و  کسب  فضای  اگر  نیست، 
مسکن باشد شما انبوه سازان راحت کار خواهید 
کرد. پرویزی با تاکید بر این که رونق در بخش 
اضافه  ندارد  زمانی مشخصی  منحنی  مسکن 
کرد: حتما جلسه ای با انبوه سازان در این رابطه 
خواهیم داشت تا مشکالت برطرف شود. وی با 
تأکید بر اینکه رونق بازار مسکن تنها به ساخت 
رونق  برای  کرد:  بیان  نیست،  مسکونی  واحد 
بازار مسکن نیاز است در کنار احداث مسائل و 
مشکالت متقاضیان نیز مورد توجه قرار گیرد.
تفضیلی  طرح  اصالح  بر  همچنین  استاندار 
شهرهای استان تأکید کرد و افزود:  شوراها و 
شهرداری ها باید اشکاالت و نواقص موجود در 
این طرح را هر چه سریعتر رفع کنند. پرویزی با 
گالیه از تعداد زیاد پرونده های کمیسیون ماده 
است  این  دهنده  نشان  این  کرد:  اضافه   ۱۰۰
نمی  انجام  سازهای  و  ساخت  بر  نظارتی  که 
گیرد. وی تصریح کرد: قوانین کمیسیون ماده 
۱۰۰ باید بازدارنده باشد نه تامین کننده منابع 
شهرداری ها!وی همچنین به کمیسیون ماده 
پنج استان اشاره کرد و افزود: در زمان حاضر 
وجود  کمیسیون  این  در  مانده  معطل  پرونده 
ندارد.ناصری فرماندار بیرجند نیز در ادامه این 
طرح  ضوابط  قطعا  که  این  بیان  با  سخنان 
تفصیلی شهر باید بازنگری شود، عنوان کرد: 
با  باید  هم  واحد   4 ساخت  برای  حتی  مردم 
ضوابط این طرح درگیر شوند.جعفری مدیر کل 
راه و شهرسازی هم از همکاری دستگاه های 
مرتبط با حوزه نقشه برداری خبر داد و افزود: 
تهیه نقشه های پایه انجام شده است و هرچه 

زودتر بازنگری طرح تفصیلی آغاز خواهد شد

فوتبال  فدراسیون  رئیس  قاسمی- 
اگر  کرد:  عنوان  ایران  اسالمی  جمهوری 
کند،  پیدا  رشد  جنوبی  خراسان  در  فوتبال 
آن ها  به سراغ  سرمایه گذارها هم خودشان 
که  خوب  بازیکن های  مانند  آمد،  خواهند 
آن ها  با  بستن  قرارداد  دنبال  به  باشگاه ها 
جمع  در  گذشته  روز  تاج«  هستند.»مهدی 
می تواند  استان  که  کرد  اظهار  خبرنگاران 
فرصت های  جزو  ساحلی  فوتبال  رشته  در 
در  همچنین  و  بگیرد  قرار  ایران  اول 
نیز  بانوان  فوتسال  و  فوتسال  رشته های 
وجود  خوبی  سرمایه گذاری  فرصت های 
خاطر  شود.وی  استفاده  آن  از  باید  و  دارد 
شهرهای  تمام  که  داریم  قصد  کرد:  نشان 

ولی  باشند  داشته  تیم  یک  کشور  مرزی 
فروش تیم به آن ها نخواهیم داشت و تنها 
کمک می کنیم که خود آن استان با تالش 

تیم تشکیل دهد. خود 

حضور بانوان به ورزشگاه ها
 نیاز به زیرساخت دارد

اینکه  بیان  با  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
ورزشگاه های ما زیرساخت الزم برای حضور 
از  اکنون  ورزشگاه ها  گفت:  ندارد،  را  بانوان 
آمادگی  خروج  و  ورود  همچون  ساختار  نظر 
و  شد  خواهند  مشکل  دچار  و  ندارد  را  الزم 
باید زیرساخت ها فراهم شود.»تاج«  ابتدا  در 
در  هنوز  نمی توانند  بانوان  که  دیگری  دلیل 

ورزشگاه ها حضور پیدا کنند، فرهنگ سازی 
وی  گفتۀ  دانست.به  زمینه  این  در  ناکافی 
برای  سنگینی  جریمه های  آینده  لیگ  در 
تماشاچی نماها بسته شده و در صورت تخلف 
از ۵ تا ۵۰ میلیون تومان جریمه خواهند شد.

برگزاری مجمع انتخاب 
رئیس هیئت فوتبال استان

 بدون حضور اصحاب رسانه
مجمع  خبری،  نشست  از  قبل  ساعاتی 
فوتبال  هیئت  رئیس  انتخاباتی  عمومی 

شد  برگزار  رسانه  اصحاب  بدون  استان 
پرسیدیم،  را  کار  این  دلیل  که  هنگامی  و 
بی  اظهار  آن  از  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
کاری  چنین  اگر  افزود:  و  کرد  اطالعی 
بوده چون ما حرف  اشتباه  واقعا  انجام شده 
نمی زنیم.»تاج«  مجامع  این  در  خاصی 
انتخابی  مجمع  این  شدن  برگزار  دیر  دلیل 
دستگاه  از  بعضی  استعالم  پاسخ  عدم  را 
که  کرد  تأکید  و  کرد  عنوان  نظارتی  های 
دریافت  مربوطه  استعالم های  تمام  اگر 
ندارد.در  وجود  آن  برگزاری  امکان  نشود، 
مجمعی که برگزار شده بود »قهوه چی« به 
جای  به  استان  فوتبال  هیئت  رئیس  عنوان 

»برات زاده« انتخاب شد.

 جرائم انتخاباتی در فضای مجازی رصد می شود

فوتبال ساحلی خراسان جنوبی می تواند در کشور اول باشد

اصالح طرح تفضیلی شهرها
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 پیامبر اکرم صلی ا... علیه و آله فرمودند:
َطلَُب الَْحَلِل َفِريَضٌة َعلَی ُکلِّ ُمْسلٍِم َو ُمْسلَِمة

 کار کردن برای کسب روزی حلل بر هر زن و مرد مسلمان واجب است.
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آیت ا... نوری همدانی در خصوص 
نامزدی رئیسی خدمت رهبری رفتند  

علم الهدی در خصوص کسب تکلیف از رهبری 
نوری  ا...  آيت   : گفت  رئیسی  کانديداتوری  برای 
همدانی در اين خصوص خدمت رهبری رفتند و 
ايشان فرمودند من در اين خصوص نه به صورت 
سلبی و نه به صورت ايجابی ورود نمی کنم و بعد 
از آن ايشان و بعضی ديگر از مراجع عظام تقلید و 
جمعی از علما و نخبگان سیاسی به آقای رئیسی 

برای حضور در اين رقابت اصرار کردند.

رئیسی و قالیباف در مناظره در قالب 
پلیس بد و پلیس خوب ظاهر شدند 

احمد مازنی با اشاره به اين که نتیجه مناظره نشان 
داد که اصولگرايان هم در بررسی نامزد انتخاباتی 
واحد و هم در مصاف با رقیب موفق نبوده اند، گفت: 
شايد رئیسی و قالیباف تقسیم کار کرده  باشند که 

در نقش پلیس خوب و پلیس بد ظاهر شوند.

»ما نمی توانیم« شعار روزمره دولت شده

مردم  برای  مناظره  در  گفت:  رسايی  حمید 
برای  پاسخی  هیچ  روحانی  که  شد  مشخص 
عملکرد گذشته خود ندارد و مهمترين کاری که 
انجام داد، »انکار وعده ها« بود. وی افزود: شعار 
شده  دولت  روزمره  شعار  ديگر  نمی توانیم«  »ما 

و طبیعی است فشارها بر کشور نیز بیشتر شود.

قالیباف ورژن جدید احمدی نژاد است 

انتخاباتی  نامزدهای  که  اين  بیان  با  ناصری 
اصلح طلب در مناظره قويتر ظاهر شدند در ارزيابی 
رفتار ساير کانديداها به وجود وحشت در چهره رئیسی 
ناشی از عدم آگاهی وی از ساز و کار قوه مجريه اشاره 
کرد. وی با بیان اين که جهانگیری پديده مناظرات بود 

افزود : قالیباف ورژن جديد احمدی نژاد است.

شاید دیگران به نفع من کنار رفتند

دوره  دوازدهمین  کانديدای  جهانگیری  اسحاق 
خود  انصراف  درباره  جمهوری  رياست  انتخابات 
از انتخابات گفت: انتخابات ساز و کار خودش را 
انتخابات ائتلف شکل می گیرد و افراد  دارد. در 
هم  جهت با يکديگر مذاکره می کنند. وی افزود: 
اين  در  بقیه  شايد  هستیم،  کار  ابتدای  هنوز  ما 

انتخابات به نفع ما کنار رفتند.

واکنش اژه ای به ادعای قالیباف 
به نقل از زنجانی برای کمک به روحانی

مورد  در  قوه  قضائیه  سخنگوی   محسنی اژه ای، 
ادعای قالیباف مبنی بر اين که قوه  قضائیه تايید 
کرده که بابک زنجانی به ستاد روحانی در انتخابات 
گذشته کمک کرده است، گفت: رئیس قوه قضائیه 
به نقل از زنجانی اين حرف را گفته و ادامه داده 

است که نمی  توان به حرف او اطمینان کرد.

رهبر انقالب: نامزدهای انتخابات 
از اقشار ضعیف اعالم حمایت کنند

تأکید  انقلب  رهبر  اول(  صفحه  از  خبر  )ادامه 
کردند: هرکس کشور، نظام و امنیت را دوست دارد 
در انتخابات شرکت کند، اين حضور تعیین کننده 
شّر دشمن را از سِر کشور کم خواهد کرد. ايشان با 
تجلیل از پیوندهای عمیق و همراهی مردم با نظام 
در همه دشواری های چهل سال گذشته، افزودند: 
پیشرفت، اقتدار، آبرو، عزت و نفوذ امروز جمهوری 
اسلمی در منطقه مرهون همراهی و همدلی ملت 
با نظام است. حضرت آيت ا... خامنه ای با اشاره 
رأی  برای  مشورت  و  تأمل  و  فکر  ضرورت  به 
دادن به نامزدها گفتند: هرکس براساس منطق و 
فکر، به نامزدی رأی دهد، حتی اگر در تشخیص 
اشتباه کرده باشد، نزد خداوند معذور است اما اگر 
سرسری و بی دقت انتخاب کند، پیش پروردگار و 
حتی وجدان خود عذری ندارد. رهبر انقلب چند 
 توصیه به شش نامزد انتخابات کردند و افزودند : 
تلش  برای خدمت  و  کنید  خدايی  را  خود  نیت 
قشرهای  از  صراحت  با  قدرت،  برای  نه  کنید 
ضعیف حمايت کنید. رهبر انقلب در بخش پايانی 
سخنان شان به مسئوالن همه دستگاهای ذيربط 
در انتخابات اعم از وزارت کشور، شورای نگهبان، 
صدا و سیما و ديگر دستگاه ها تأکید کردند: آرای 
مردم امانت است؛ در نهايت احتیاط و مراقبت اين 
امانت سنگین را حفظ کنید و اجازه دست درازی 

به احدی را ندهید.

کاهش آرای روحانی و افزایش رای 
قالیباف و جهانگیری بعد از مناظره

جهان نیوز نوشت : نخستین نظرسنجی های مراکز 
معتبر افکارسنجی پس از مناظره نشان می دهد که 
آرای روحانی به میزان قابل توجهی کاهش و آرای 
اين  با  يافته است.  افزايش  قالیباف و جهانگیری 
حال همچنان روحانی در صدر قرار دارد اما اختلف 
او با حد نصاب 50 درصد الزم برای پیروزی در دور 
اول بسیار کمتر از قبل شده است. قالیباف نیز با 
افزايش آرای منتج از مناظره روز جمعه، تا حد قابل 
توجهی به روحانی نزديک شده است. بنابراين بر 
اساس نظرسنجی مراکز معتبر، هم اينک روحانی و 
قالیباف دارای بیشترين آرا بوده و در صدر هستند؛ 
درصد   10 حدوداً  فاصله   با  رئیسی  آنها  از  پس 
نسبت به آنها قرار دارد و جهانگیری با فاصله حدود 

20 درصدی نسبت به صدر، در رتبه بعدی است.

سید مصطفی میرسلیم: شبکه ای از فساد در هر سه قوه مستقر شده است

سید مصطفی میرسلیم نامزد دوازدهمین دوره انتخابات رياست جمهوری با اشاره به اين که 
شبکه فساد عناصر خود را در هر سه قوه انتخاب و مستقر کرده است، گفت: چرا رؤسای سه 
قوه در سه چهار سال گذشته که مستقیم مخاطب رهبری بودند دسته گلی در اين رابطه نشان 
ندادند؟ میرسلیم افزود: معتقدم که فساد بايد ابتدا در دستگاه اجرايی خشکانده شود چرا که کار 
دست مجريان است و وسوسه از آنجا شروع می شود و اصل بیت المال در دست قوه مجريه 
است. وی گفت: قوه مجريه خودش بايد پیشگیری از فساد کند و تا حاال هیچ کدام از مسئوالن قوه مجريه چنین 

اراده ای را از خود نشان نداده اند. وی افزود: نبايد کارمندان دولت به عشق کیسه دوختن به میدان بیايند.

اسحاق جهانگیری:  ایراد به موی دختر در خیابان کارساز نیست

اسحاق جهانگیری نامزد انتخابات رياست جمهوری در خصوص امر به معروف و نهی از 
منکر گفت: گاهی واژه های مقدس به موضوع سیاسی تبديل می شود، اين که عده ای در 
خیابان به موی دختر خانمی ايراد بگیرند تا به حال کارساز نبوده است. وی در رابطه با فصل 
الخطاب بودن قانون در دولتش، تأکید کرد: قانون فصل الخطاب است، جامعه ای که در آن 
قانون وجود نداشته باشد حتما هرج و مرج ايجاد می شود و مقامات ارشد بايد سمبل قانون 
گرايی باشند، من فکر می کنم حتما حرف آخر را قانون می زند. وی در خصوص برنامه دولتش برای تقويت بنیه 

دفاعی کشور نیز گفت: قطعا برای کشور ما حفاظت از کشور اولويت اول است.

 حسن روحانی :  به خاطر دلواپس ها یک روز هم صبر نمی کنیم

 حسن روحانی نامزد انتخابات رياست جمهوری گفت: بعضی می گويند چرا اين هفته ها همه اش
افتتاح می شود، فکر می کنند افتتاح چراغ المپ است که ما بزنیم افتتاح شود . چهار سال  

زمان برده. در اين مدت هر طرحی که تکمیل شود به خاطر دلواپس ها يک روز صبر نمی 
 کنیم و آن را افتتاح می کنیم. االن ديديم دلواپس ها علوه بر برجام برای افتتاح هم نگران 
می شوند. وی افزود : بدانند، آنهايی که، شعار می دادند و می گفتند قدرت ملی، ما حرف کمتر 
 زديم اما انبار سلح های استراتژيک کشور در طول اين سه سال و نیم به اندازه 10 سال قبل شد.  وی اظهار داشت : ما

نمی خواهیم ديگر به 90 و 91 برگرديم. ما می خواهیم به سمت عزت و آزادی ملت ايران حرکت کنیم.

سید ابراهیم رئیسی: هیچگاه مدیران را اتوبوسی تغییر ندادم و نخواهم داد

سید ابراهیم رئیسی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات رياست جمهوری با بیان اين که نکته ای که 
اکنون وجود دارد تغییر بحث مديريتی در کشور است، گفت: اين تغییر رويکرد را ما در برخی از 
حوزه های مديريتی تجربه کرديم. به طور مثال از زمانی که در آستان قدس ماموريت پیدا کردم 
حتی زائرين نیز اين تغییر رويکرد مديريتی را احساس کردند و مديران متوجه شدند که بايد در 
تغییر رويکرد شريک شوند. وی افزود: بنده هیچگاه اتوبوسی نیامده و هیچگاه اتوبوسی تغییر 
مديران ندادم و مديرانی که تحول پذير باشند در حوزه اقتصاد و نظام اداری کشور می توانند فعالیت خود را ادامه دهند و 

اگر ساختارهای مديريتی در کشور عوض شود اولین کسانی که تشکر خواهند کرد کارکنان ادارات خواهند بود.

محمد باقر قالیباف: یارانه نقدی مردم را به ۱۵۰ هزار تومان افزایش می دهم

محمد باقر قالیباف نامزد دوازدهمین دوره انتخابات رياست جمهوری گفت: امروز، متعهد 
می شويم که حتما با توجه به افزايش قیمت ها، يارانه ها را نیز تا سه برابر افزايش دهیم و به 
150 هزار تومان برسانیم. وی افزود : نخستین نکته ای که بايد در خصوص يارانه ها بدانیم 
اين است که يارانه حق مردم است و در اين زمینه منتی بر مردم نداريم زيرا در همه دنیا 
همین گونه است، وقتی که مردم در يک شرايط خاصی قرار می گیرند دولت ها از مردم 
شان دفاع می کنند. قالیباف اظهار داشت : تورم و گرانی هست و از سال 89 تاکنون هزينه های زندگی 3 برابر 

شده، خود دولت هم بودجه جاری اش را 3 برابر افزايش داده است.

سید مصطفی هاشمی طبا: گفتمان من حفظ منابع طبیعی و محیط زیست است 

سید مصطفی هاشمی طبا نامزد دوازدهمین دوره انتخابات رياست جمهوری گفت: ايرانیان 
مقیم خارج می توانند سطح دانش کشور را ارتقا دهند و پلی برای افزايش صادرات، ارتباطات 
مالی، فنی و تکنولوژيک ايران با ساير کشورها باشند. وی در عین حال شرايط داخلی امروز 
کشور را نیازمند در دستور کار قرار گرفتن اولويت های مهمتری دانست.گفتمانی که امروزدر 
جامعه مطرح است ما را به سمت تعالی نمی برد، امروز گفتمان معیشت مردم در جامعه مطرح 
است. هاشمی طبا با بیان اينکه، احساس خوبی نسبت به مشکلت زيست محیطی و اقلیمی ندارد، گفت: بنابراين 

اولويت هايی که پیش بینی کرده ام نسبت به ساير نامزدها بحث حفظ طبیعت ايران است .
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