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سرمقاله

فضای سالم انتخاب
* امین جم

وشوراهاي  جمهوري  رياست  انتخابات  درآستانه 
انتخابات  اهمیت   . اسالمي شهر وروستا هستیم 
بر هیچ کس پوشیده نیست و مهمترين موضوع 
در  گرفتیم  تصمیم  هم  باز  پس  هست  نیز  روز 
باره  اين  رويداد مهم ملی  با مخاطبان محترم 
 روزنامه و هم استانی های عزيز   سخن بگويیم.

ويژه  به  و  کشور  خوب  مردم  دانیم  می  خوب 
کانديداهاي  هاي  برنامه  از  مشتاقند  ما  استان 
پیدا  اطالع  کشور  اداره  براي  جمهوري  رياست 
کنند و از طرفي ديگر   تبلیغات اينترنتي  از آن 
رو که به راحتي در دسترس است وکانديداها و 
هواداران آنها در هر لحظه و هر جا به راحتي از 
طريق  ان امکان ارتباط با مخاطبان دارند بیشتر  

کاربرد يافته است .
 اما متاسفانه شاهديم بعضي از طرفداران به جاي 
 معرفی و ارائه برنامه های نامزد مورد نظر خود، فقط 
 به تخريب رقبا مي پردازند ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

آینده اقتصادی  خراسان جنوبی با معادن و صنایع گره خورده است
حدود 70 هزار نفر جمعیت بیرجند را کارگران تشکیل می دهد

 دولت زیرساخت ها را برای سرمایه گذاری فراهم می کند
تمام استان تحت پوشش  بیمه خدمات درمانی هستند

صدور 4 هزار مجوز  برای مشاغل خانگی در استان
صفحه ۷

جهش استان
با رفع مشکالت 
جامعه کارگری

روحانی و جهانگیری در مناظره نقش مرشد و بچه مرشد را بازی می کردند/ روایت عبدی از دستکاری برخی  در نتایج نظرسنجی های انتخاباتی / کریمی قدوسی : دولت انقالبی بیاید جلو تحریم ها را می گیرد / مشارکت بیشتر  باعث می شود روحانی  با قدرت بیشتری به مردم خدمت کند/ درصورت صالحدید، قالیباف یا رئیسی به نفع دیگری کنار می رود/ نامزدها نشان دهند که مناظره انتخابات در ایران، اسالمی است   /  صفحه ۸

سید مصطفی میرسلیم:

 قول کناره گیری نداده ام ؛ 

تا آخر ایستاده ام

اسحاق جهانگیری : 

در مناظره دوم 
جدی تر ظاهر می شوم

 حسن روحانی : 

 ما 2 میلیون شغل ایجاد کردیم
 ولی غصه ما تمام نشده است

سید ابراهیم  رئیسی :

در عرصه سیاست خارجی ما اصل تعامل با 
همه کشورها را اعالم کردیم.

محمد باقر قالیباف :

 نگویند نمی شود،
بهتر است بگویند نمی توانیم

هاشمی طبا: 

وعده هایی که داده می شود
اگر دروغ نباشند، غیرعملی اند

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

     عملیات ارتقای سامانه یکپارچه
 و جامع پست بانک انجام شد

صفحه ۷

اجرای کامل افزایش حقوق مددجویان 
امداد و بهزیستي تا پایان اردیبهشت

صفحه ۷

           واریز سود سهام عدالت 
فعال در برنامه نیست

صفحه ۷

تبریک روز کارگر در عمق ۳۵0 متری زمین /   صفحه ۷

ری
اکب

س : 
عک

میالد امام سجاد اسطوره نیایش و ایمان بر مسلمانان جهان مبارک باد

دوازدهم اردیبهشت ماه مصادف با پنجم شعبان المعظم 

فرخنده میالد با سعادت سیدالساجدین 

حضرت امام زین العابدین)ع( و روز معلم 
به جامعه فرهنگی، معلمان، آموزگاران، مدیران و اساتید

 محترم و گرامی تبریک و تهنیت باد

شورای اسالمی شهر بیرجند

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول 
اداره کل زندان های خراسان جنوبی در نظر دارد: بخشی از امور نقلیه خود را از 
طریق مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های حمل و 
نقل درون شهری و برون شهری واجد شرایط و دارای تاییدیه از اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و سازمان اتوبوسرانی دعوت می شود جهت دریافت اسناد 
مناقصه از تاریخ درج آگهی 1396/02/12 لغایت 96/02/22 به آدرس بیرجند 
خیابان معلم ۷، چهار راه دوم ، اداره کل زندان های استان مراجعه یا جهت کسب 

اطالعات بیشتر با شماره 322319۷5  تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی اداره کل زندان های خراسان جنوبی  

پیام مدیر کل آموزش و پرورش خراسان 
جنوبی  به  مناسبت  هفته بزرگداشت  مقام  معلم 

به نام خداوند جان و خرد
سالم و درود خدا بر معلم  و قلب دریایی اش و هدف  

 آسمانی اش  و همت زمینی اش
بار دیگر در فضای معطر به 
شکوفه های بهاری ،جامعه 

اسالمی ما، همراه با برگزاری 
جشن های باشکوه شعبانیه ، فریاد سپاس 
و قدردانی از معلم سر می دهد. معلمان ما 
 تربیت یافته مکتب معلمانی چون حضرت

ابا عبدا... الحسین )ع( و برادرباوفایش حضرت  
ابوالفضل العباس )ع( و پیام رسان نهضتش 
حضرت امام سجاد )ع( و فرزند برومندش 

علی اکبر)ع( هستند.  همان بزرگ معلمانی که درکالس عاشورا و مدرسه 
محرم هرآنچه را که بشر در طول تاریخ بدان نیازمند است، آموزش دادند 

وتقدیرنامه "عند ربهم" دریافت نمودند. به همین دلیل است که معلم امروز 
 ما زمینه ساز ظهور آخرین ذخیره الهی برای بشریت 

و هدایتگر جامعه است به سوی نوری که امید ظهورش را در دل داریم.
    بی شک نقش معلم در تمام زوایای زندگی امروز ما نمایان است و معلم 
ایجاد با  را  بالندگی جامعه  و  و رشد  نشاط   ، پویایی  تواند  که می   است 

و هدایت عطش علم آموزی  وتربیت یافتگی و تقویت نشاط و امید به فردا 
در فرزندان جامعه نهادینه کند. اینجانب در این ایام خجسته و مبارک ضمن 
عرض ارادت و تبریک به محضر تک تک همکاران عزیز فرهنگی، تقارن روز 
معلم و بزرگداشت هفته مقام واالی معلم را با ایام پر خیر و برکت شعبان 
المعظم غنیمت شمرده، از آحاد جامعه بزرگ فرهنگیان استدعا دارم با توکل 
برخدای متعال و عمل به اندیشه های ناب اسالم و رهروی از بزرگ معلمی 

که انتظار ظهورش را در دل داریم ، بیش از پیش برای اعتالی فردای
 ایران و ایرانیان ، با تربیت نسلی آگاه و خردورز بکوشیم.

عباس المعی - مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی

پیام استاندار خراسان جنوبی
به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم 

باسمه تعالی
"ن والقلم و ما یسطرون"

معلمی شغل و حرفه نیست، 
بلکه ذوق و هنر و توانمندی 

 در نقش کردن ایمان بر لوح جان و ضمیر های
پاک است تا در مسیر رشد و هدایت الهی

 به قلل رفیع متعالی دست یابند.
شهادت سالروز  ماه،  اردیبهشت   دوازدهم 
  شهادت بزرگ معلم اخالق، استاد شهید مرتضی مطهری، پاسداشت
نستوه ارزنده آن مجاهد  پاس خدمات  به  است.  معلمی   مقام شامخ 

و همه معلمان دلسوز بر خود الزم می دانم که در هفته بزرگداشت 
مقام معلم، به پیشگاه همه تالشگران عرصه تعلیم و تربیت و جامعه 
 فرهنگیان و دانشگاهیان فرهیخته استان، ادای احترام نموده و از زحمات

 شبانه روزی آنان تقدیر و تشکر نمایم.
از درگاه خداوند سبحان، برای همه اساتید فرهیخته، معلمین پرتالش 
و فرهنگیان عزیز توفیق خدمت بیش از پیش به نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران و تحقق آرمان های متعالی نظام تعلیم و تربیت و اجرای 
برنامه های مدبرانه دولت تدبیر و امید در ارتقای نظام آموزش و پرورش 

و تربیت نسلی آگاه و خالق مسئلت می نمایم.

    سید علی اکبر پرویزی-  استاندارخراسان جنوبی

به مناسبت چهلمین روز درگذشت

 مرحومه کربالئیه نرگس خیاط
 همسر حاج محمد مهدی عبداللهی )بازار(

جلسه یادبودی چهارشنبه 96/2/1۳ از ساعت 16 الی 17 در محل هیئت محترم 
ابوالفضلی )سالن مصلی( برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های: عبداللهی، خیاط و سایر بستگان  

پانزدهمین سالگرد  درگذشت عزیزانمان

 زنده یاد غالمرضا فرسادی 
و مادر بزرگ مان مرحومه کنیز دّری گیو

 با ذکر فاتحه و صلواتی یادشان را گرامی می داریم. 
روحشان شاد 

همسر ، فرزند و نوه ها 

یادبود 

باسمه تعالی
در هفته گرامیداشت مقام واالی معلم و 

در همه حال به پیشگاه معلمانی که قلمرو کارشان 
دل و جان است، درود می فرستیم، آنان که برای 
زدودن پرده جهل و نادانی و گشودن پنجره علم 
نمایند.  نمی  دریغ  کوششی  هیچ  از  آگاهی  و 

مبارک تان باد که معلمی را برگزیده اید و علم 
و آگاهی را انتخاب کرده اید.

اینجانب ضمن تبریک اعیاد شعبانیه 
و گرامیداشت یاد و نام معلم فرزانه، استاد شهید 
مطهری و روز معلم بر خود الزم می دانم از تالش 
ارزشمند کلیه فرهنگیان و پیشکسوتان  های 
عزیز شهرستان بیرجند تشکر و قدردانی نمایم.

صندوق کارآفرینی امید 
در راستای منویات مقام معظم رهبری 

و حمایت از تولید و اشتغال داخلی
اند  قرار گرفته  الوصول    کلیه جرایم مدیونی که در سر فصل مشکوک 
را در صورت پرداخت بدهی تا 96/2/31 مورد بخشش کامل قرار می دهد.

مدیونین محترم جهت اطالعات بیشتر و اقدامات الزم به دفاتر صندوق 
شهرستان ها مراجعه نمایند.

شماره های تماس: 32431325 - 32436266
داخلی های 113 )حقوقی( و  10۸ )معوقات( 
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قائممقاموزیرصنعت: ناندرسال۹۶گراننمیشود

تسنیم- مجتبی خسرو تاج قائم مقام وزیر صنعت با بیان اینکه در سال ۹۶ یارانه تولید به نان کماکان ادامه خواهدداشت گفت: دولت 
یازدهم یارانه های تولید و مصرف آب و نان را پرداخت می کند بنابراین در سال جاری نیز کمافی سابق قیمت نان تغییر نخواهد کرد.

 اما کارگروهی به منظور بررسی افزایش هزینه های نانوایان تشکیل شده است. 

هشدار سازمان حمایت به خریداران خودرو

و  مصرف کنندگان  از  حمایت  فارس-سازمان 
پیشگیری  منظور  به  کرد  اعالم  تولید کنندگان 
تعهدات  ایفای  عدم  از  ناشی  مشکالت  بروز  از 
شرکت های عرضه کننده خودرو ، سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از تمام متقاضیان 
خودرو  خرید  از  می کند،  درخواست  خودرو  خرید 
مجوز  فاقد  شرکت های  از  فروش  پیش  قالب  در 
اکیدا خودداری نمایند. در این اطالعیه آمده است: 
بنابراین انتشار هرگونه آگهی و تبلیغات ، مبنی بر 
پیش فروش خودرو بدون اخذ مجوز مربوطه ممنوع 
و پیگرد قانونی دارد و نیز اشخاص حقیقی و حقوقی 
که فاقد نمایندگی رسمی هستند ، به هیچ وجه مجاز 

به عرضه خودرو در قالب پیش فروش نیستند.

معاون وزیر کار : طرح وزارت کار برای 
اشتغال فارغ التحصیالن

هدف  کرد:  اظهار  منصوری  عیسی  ایسنا- 
فارغ  و  آموختگان  دانش  که  است  این  طرح 
التحصیالن جویای کار پس از توافق با کارفرما 
و برای آشنایی با محیط کسب و کار دوره های 
کارورزی را ظرف شش ماه در کارگاه بگذرانند 
بیمه  عالوه  به  دستمزد  حداقل  سوم  یک  از  و 
خاطرنشان  منصوری  شوند.  مند  بهره  حوادث 
کرد: در صورتی که فارغ التحصیالن در کارگاه 
نیز  ها به طور رسمی شاغل شوند، کارفرمایان 
از  کارفرما  سهم  بیمه  معادل  سال  دو  مدت  به 
مشوق های دولتی برخوردار خواهند شد. معاون 
اشتغال  طرح  اجرای  به  همچنین  کار  وزیر 
قالب  در  کرد:  اظهار  و  اشاره  زدا  فقر  فراگیر 
طرح توسعه کسب و کار پایدار )تکاپو( مطالعه و 
شناسایی رسته فعالیت های اشتغالزا در مناطق 

بومی و استانی را انجام دادیم.

نحوه محاسبه تعرفه
 در مکالمات زیر یک دقیقه

ارتباطات،   مقررات  تنظیم  ایسنا-کمیسیون 
را  رادیویی  مقررات  تنظیم  سازمان  پیشنهاد 
به  منظور  و  مشترکین  حقوق  حفظ  راستای  در 
شفاف  سازی نحوه محاسبه تعرفه در مکالمات را 
بررسی و به شرح زیر تصویب کرد: کارکردهای 
مشترکین برای مکالمات تلفن ثابت به ثابت، که 
یک  طرف مکالمه، تلفن ثابت از نوع ترابرد پذیر 
است و یا مکالمات تلفن ثابت ترابرد پذیر به تلفن 

همراه براساس نیم دقیقه محاسبه خواهد شد. 

سرمقاله

رئیسی  سیدابراهیم  المسلمین  و  تسنیم-حجت االسالم 
کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یکشنبه 
در جمع مردم زنجان، با بیان اینکه امام حسین)ع( معلم بزرگ 
عزت است، تصریح کرد: خداوند متعال انسان را با کرامت و 
عزت آفریده است. امام حسین)ع( برای اینکه ما با عزت زندگی 
کنیم به ما درس عزت و کرامت داده است.حجت االسالم 
رئیسی ادامه داد: امام حسین)ع( به ما آموخته باید ارتباط دولت 
با ملت با کرامت باشد؛ به هیچ عنوان هیچ قراردادی و توافقی 
نباید به عزت و کرامت مردم خدشه وارد کند، چون ما باید در 

تمام ابعاد با کرامت زندگی کنیم.
* ارتباط دولت با ملت باید با کرامت باشد

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه وظیفه دولت 
است با ایجاد زمینه شغل مانع خدشه به کرامت جوان باشد، 
گفت: مشکالت اقتصادی موجب تعطیلی کارگاه ها شده و 
امروز آنچه در جامعه ما بسیار اهمیت دارد، روابط اقتصادی، 
باشد. کرامت  اصل  بر  باید  که  است  سیاسی  و  اجتماعی 
حجت االسالم رئیسی با بیان اینکه ملت ایران در مقابل 
دنیا حرف برای گفتن دارد، افزود: آنچه سایه جنگ را از 
سر مردم برداشته، حضور قدرتمندانه مردم در صحنه است.
کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان 
کشور  مشکل  بزرگ ترین  اجرایی،  مدیریت  ضعف  اینکه 
است، گفت: آب و خاک خوب داریم، اما مدیریت نداریم. 
مشکل مدیریت است، نه کم آبی. مشکل این است که هر 
روز شاهد فساد در کشور هستیم. من کاری به این دولت و 
آن دولت ندارم، فساد فساد است.وی با بیان اینکه با کمک 
مردم فساد را ریشه کن خواهم کرد، گفت: فساد مردم را به 
دولت بدبین می کند، این جناح و آن جناح ندارد، باید با مفسد 
برخورد شود، نه اینکه کنار نشسته و مدام بگویند فساد داریم، 

بله فساد داریم، اما باید مفسد تحویل عدالت شود.
*نگویید نمی شود، بگویید ما نمی توانیم

دانست  مردم  نگرانی  مهمترین  را  بیکاری  مسئله  رئیسی 
و گفت: اگر شما نمی توانید مشکالت کشور را حل کنید، 
نگویید نمی شود، بگویید ما نمی توانیم، اما ما به صراحت 
دوره  دوازدهمین  می توانیم.کاندیدای  ما  که  می گوییم 
انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه 700 هزار میلیارد 
تومان نقدینگی خلق شده، گفت: اگر نیمی از این نقدینگی 
در تولید استفاده شود، بیکار نخواهیم داشت؛ اول دولتی ها 
شعار دادند نباید بازار کاالی چینی داشته باشیم، اما در چهار 
سال گذشته میزان متوسط کاالی چینی دو برابر شده و 
عموم کاالهایی که وارد شده هم کاالی مصرفی بوده که ما 
می توانستیم در داخل تولید کنیم.وی گفت: برخی بزرگ ترین 
داللی ها را می کنند، اما حاضر نیستند مالیات بدهند و آقایان 

اینها را رها کرده و از محرومان مالیات می گیرند.
با  رئیسی/  االسالم  حجت  دیدگاه های  *تحلیل 

حاشیه نشین ها چه کنیم؟
خراسان جنوبی، سومین استان پهناور کشور است که بیش از 
یک دهه از استقالل و استان شدن آن می گذرد.استانی که 
450 کیلومتر مرز مشترک با بزرگترین تولید کننده محصول 
خشخاش جهان دارد. کمبود نزوالت آسمانی و از سوی دیگر 

بحران خشکسالی 18 ساله در بسیاری از نقاط استان، موجب 
مهاجرت بسیاری از روستانشینان به حاشیه شهرها و تشدید 
پدیده حاشیه نشینی شده است.حاشیه نشینی؛ عالوه بر اینکه 
چهره ای زشت از شهر را در مقابل دیدگان ترسیم می کند، 
افزایش »فاصله  موجب ایجاد مشکالت متعددی از جمله 
طبقاتی، عدم تناسب بین جمعیت شهری و زیرساخت ها، فقر 
اقتصادی و فرهنگی، بیکاری و...« می شود.طبق سرشماری 
عمومی نفوس و مسکن در سال ۹5، شهرستان بیرجند )مرکز 

استان خراسان جنوبی( 34 درصد جمعیت استان؛ یعنی 2۶1 
هزار و 324 نفر را به خود اختصاص داده است درحالیکه این 
رقم در سرشماری سال 13۹0؛ 230 هزار و 487 نفر اعالم 
شده بود.این افزایش 30 هزار نفری در مرکز استان خراسان 
جنوبی، بدون شک حکایت از افزایش حاشیه نشینی دارد.
آنجایی که در روستاهایی از جمله حاجی آباد، امیرآباد، چهکند، 
آباد  شمس  و  سادات  آباد  حسین  لوله،  آباد  علی  دستگرد، 
شهرستان بیرجند شاهد پدیده حاشیه نشینی هستیم و افزایش 
جمعیت شهر بیرجند به این روستا ها سر ریز شده و موجب شده 
است که امکانات محدود در این روستاها، جوابگوی جمعیت 
نباشد و از جهات مختلف با کمبود زیرساخت ها مواجه شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان 
جنوبی هم معتقد است که رشد شتابان شهرنشینی و افزایش 
مهاجرت روستاییان به شهرها، حاشیه  نشینی و اسکان غیر 
گسترش  موجب  تناسب،  به  و  است  آورده  پدید  را  رسمی 

نابهنجاری هایی در شهرها شده است.نکته ای که رئیس 
جمهور »فعلی« هم در مناظره 8 اردیبهشت به آن اشاره کرد 
که » یک عامل مهم حاشیه نشینی مسئله بیکاری است و 
عدم درآمد کافی فردی که در یک شهر دور زندگی می کند 
یا در یک روستایی زندگی می کند و منابع درآمدیش کافی 
نیست و یا اینکه اصال نمی تواند شغلی داشته باشد برای اشتغال 
خودش ناچار است مهاجرت کند.آنچه همواره مورد غفلت از 
سوی دولتمردان واقع شده است » چاره ای اندیشی و ارائه 

یک راهکار برای افراد حاشیه نشین است«.موضوعی حجت 
االسالم رئیسی کاندیدای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 
در اولین مناظره ۶ کاندیدای ریاست جمهوری درخصوص 
حاشیه نشینی به خوبی به آن توجه کرد و گفت: در مورد 
حاشیه نشینی مسئله اول آمار است؛ آمار 11 میلیون مربوط به 
سال ۹2 است؛ االن آمار شاید تا 1۶ میلیون نفر بشود. آمار 
دقیق باید نسبت به حاشیه نشینی معلوم شود.نکته دیگر یک 
بحث علمی و تحقیقی می کنیم که حاشیه نشینی دالیل آن 
چیست مثل اینکه روستاها کم آبی اینها علل است.وی افزود: 
سخن ما این است که با عزیزانی که در حاشیه شهرها هستند 
چه کنیم؟ اولین گام مسئله نوسازی و بهسازی نسبت به 
مسکن و خانه آنهاست که حتما باید صورت گیرد نظام شهری 
باید ماموریت بگیرد و ساماندهی بکنند.حجت االسالم رئیسی 
خاطرنشان کرد: نسبت به سرمایه گذاری دعوت بشوند صنایع 
دعوت بشوند و سرمایه گذاری بکنند و یک سامان جدی بکنند.

حاشیه شهر مثل خود شهر.ارائه راهکار از سوی حجت االسالم 
رئیسی درخصوص حاشیه نشینی » نوسازی و بهسازی نسبت 
به مسکن و خانه حاشیه نشین ها« در اولین مناظره بسیار حائز 
اهمیت بود. نکته ای که دیگر کاندیداها با پرداخت به »حاشیه« 

از ارائه برنامه درباره » حاشیه نشین ها« غفلت کردند.
*اخبار

حجت االسالم محمد مختاری رئیس ستاد انتخاباتی حجت 
االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی عصر روز یکشنبه 
دفتر  تسنیم  خبرگزاری  میزبانی  به  که  خبری  نشست  در 
خراسان جنوبی برگزار شد اظهار داشت: فعالیت های هسته 
و  ارزشی  جوانان والیی،  از  با حضور جمعی  ستاد  مرکزی 
دلسوز انجام می شود.وی با بیان اینکه در این راستا کمیته های 
مختلفی تعیین شد، اظهار داشت: در کمیته امور اقشار، نهضت 
ورزشکاران،  معلمان،  دانشجویان،  اساتید،  امور  سخنرانی، 
هنرمندان، صنعت کارگری و کارآفرینی، روستائیان، ایثارگران، 
گروه های تخصصی رسانه و فضای مجازی و تبلیغات شهری 
نیروهای با اخالص مشغولند و تمام نیروهای ارزشی از هر 
گرایشی به میدان آمدند و با هم همکاری می کنند.رئیس ستاد 
انتخابات حجت االسالم و المسلمین رئیسی در خراسان جنوبی 
با بیان اینکه در حال حاضر هشت ستاد فعال داریم، گفت: این 
ستادها شامل ستاد ورزشکاران، دانشجویی، تشکل ها و احزاب 
سیاسی و ستادهای مردمی است.وی گفت: اگر در برخی مواقع 
کندی کار را می بینید از روی قصور نیست و سیاست ستاد این 
است که به تدریج فعالیت ها زیاد شود و کار با یک روند حساب 
شده ادامه پیدا کند تا شور انتخابات در هفته پایانی باشد.حجت 
االسالم مختاری با بیان اینکه در شهرستان ها ستادهای اصلی 
فعال شده و باید فقط چارت تشکیالتی خود را اعالم کنند، 
افزود: کمیته نهضت سخنرانی نیز لیست 34 سخنران کشوری 
را آماده کرده که در دهه اول و دوم از تجربیات آنها استفاده 

خواهیم کرد و و بنا است چند نفری را به استان دعوت کنیم.
*پایگاه اطالع رسانی ستاد انتخاباتی »سید ابراهیم 

رئیسی« راه اندازی شد

همزمان با میالد امام حسین)ع(، پایگاه اطالع رسانی ستاد 
کاندیدای  رئیسی  سیدابراهیم  حجت االسالم  انتخاباتی 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به نشانی اینترنتی 
این  کرد.  کار  به  آغاز   www.raisi-setad.com
پایگاه اطالع رسانی با هدف پوشش اخبار و برنامه های وی در 
 دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آغاز به کار کرده است.

*ستاد »من انقالبی ام« از سوی حامیان مردمی 
»سید ابراهیم رئیسی« تشکیل شد

ستاد انتخاباتی»من انقالبی ام« با صدور بیانیه ای از سوی 
سیدابراهیم  والمسلمین  حجت االسالم  مردمی  حامیان 
رئیس  االمینی  کار کرد.عبدالحسین روح  به  آغاز  رئیسی 
هیئت  دبیر  دستجردی  دادخواه  حسین  و  عالی  شورای 
هستند.*برای  انتخاباتی  ستاد  این  مسئول  و  اجرایی 
دریافت آخرین اخبار ستادهای انتخاباتی حجت االسالم و 
المسلمین سید ابراهیم رئیسی در خراسان جنوبی به کانال 

تلگرامی  raisi_sk @ مراجعه نمایید.

حجت االسالم و المسلمین رئیسی در جمع مردم زنجان:

  وظیفه دولت است با ایجاد شغل مانع خدشه به کرامت جوان باشد

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

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی ساالنه )نوبت اول(     تاریخ انتشار: 1396/02/12 
شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک کشاورزی خراسان جنوبی

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک کشاورزی ساعت 7 بعدازظهر روز 
دوشنبه مورخ 1396/03/08 در محل نمازخانه بانک کشاورزی واقع در میدان شهدا برگزار می شود. از کلیه 

اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند.
ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خود با 
هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر 
آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. الزم به ذکر است چنانچه عضوی تمایل 
به کاندیداتوری در سمت بازرس را داشته باشد درخواست کتبی خود را ظرف یک هفته از تاریخ انتشار آگهی 

به شرکت تعاونی مصرف بانک کشاورزی و یا فاکس 32444099-056 ارسال فرمایند.
دستورجلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان - طرح و تصویب صورت حساب های مالی سال 1395- تصویب 
بودجه پیشنهادی سال 1396- تصمیم گیری در رابطه با تقسیم سود - مبلغی بابت بازپرداخت به اعضای 

مستعفی - انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرس برای مدت یک سال مالی 
هیئتمدیره

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 952595 اجرایی آقای احمد پروازی محکوم به پرداخت مبلغ 31.600.000 ریال در حق محسن شبانی و مبلغ 1.500.000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده 
است و در قبال بدهی محکوم علیه خودرو پراید سفید رنگ به شماره شهربانی 925 د 26 ایران 32 مدل 1383 توقیف و به مبلغ 85.000.000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده 

روز سه شنبه تاریخ 96/3/2 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 
10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی بین طالقانی 14 و 16 مجتمع شوراهای 
حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً اگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir  قابل مشاهده می باشد.
شیبانی-قاضیاجرایاحکاممجتمعشوراهایحلاختالفبیرجند 

مبلغ)ریال(نوعغذا
100.000چلوکبابکوبیدهمخصوص1
100.000چلومرغسرخشدهمخصوص2
120.000چلوجوجهکبابمخصوص3
150.000چلوجوجهمیکسمخصوص4
230.000چلوگوشتسرخشدهمخصوص5
300.000چلوماهیچهسرخشدهمخصوص۶
120.000چلوجوجهکباببااستخوان)پاچین(7
150.000چلوماهیقزلآالمخصوص8

قابل توجه مشتریان محترم 

خدمتیدیگراز رستـوران درویـش
برایرفاهحالمشتریانمنویجدیدغذاهایروزانه بیرون بر

راباتخفیفویژهعرضهمیدارد.

کلیهغذاهایفوقبابرنجممتازایرانیوگوشتتازهگوسفندینرینه
پختمیگردد.

تلفنسفارشات:32324444آدرس:خیابانمحالتیتقاطعاستقالل،اولسپیده

)دوکشتعلیزادهبابل(

لولـه بازکنـی  
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

شبانه روزی

09158626228- 09158346779 اسحاقی

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

 )شهر و روستا( 09159658659

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو، شبانه روزی

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

12 اردیبهشت سالروز شهادت استاد مطهری و گرامی داشت مقام معلم مبارک باد
اوراقزرینتاریختربیت،سیمایدرخشانمربیاننامآوریچون:ابراهیم)ع(،موسی)ع(،عیسی)ع(،محمد)ص(،
علی)ع(وفاطمه)س(وزینب)س(رابرخودنقشابدیزدهاست.آنانکهباپیکاریمقدسحماسهشکوهمند
جاویددرسازندگیانسانبهوجودآوردندوامروزشماعزیزانادامهایننهضتعظیمرابهعهدهگرفتهاید
برحسبوظیفهقدردانیازهمهآنانکهمارادرامرخطیرتعلیموتربیتفرزندانمیهناسالمیعلیالخصوص

درآموزشدخترانمستعدوبیبضاعتیاریرسانهستند.
ابتداازمدیریتمحترمآموزشوپرورشبیرجندجنابآقایسجادینژادوهمکارانایشانتشکرنمودهواز
همکارانمحترمایثارگریکهدرزمینهکالسهایکنکوردرسالگذشتهباماهمکاریداشتهاندآقایان:)حاجی
آبادی،زمینی،بنیاسدی،سعیداکبرزاده)گروهریاضی(،جوقهساالر)فیزیک(،طحان)شیمی(،سرکارخانم
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مجمع قاریان خیر قرآن کریم - آموزشگاه شکوه ایرانموفقیتمینماییم

فضای سالم انتخاب
* امین جم

) ادامه سرمقاله از صفحه  اول ( این رفتارها بی تردیدبه 

انتخابات ،نظام وامید مردم آسیب مي رساند این 
کاندیداي خود  اثبات  تصور  با  عمل که هرکسي 
دولت ویا رقباي دیگر را تخریب کند.کاریست که 

از مدار حق وانصاف خارج است .
با افسوس در این روزها شاهد پخش اخباري در 
بستر فضاي مجازي هستیم که برخي از انها صرفا 
شایعه وبرخي واقعااتهام ، تخریب وهتک حرمت 

کاندیداهاي محترم ریاست جمهوري مي باشد. 
ماباید به این نکته توجه کنیم تمام  داوطلبانی که 
وارد عرصه رقابت شده اند صرف نظر از اینکه به 
چه حزب یا گروه سیاسي وابسته هستند ،انسانهاي 
شریف باسوابق درخشان در خدمتگزاري به نظام 
مقدس جمهوري اسالمي هستندکه سالهاي سال 
در مسئولیت هاي مختلف خدمات زیادي به نظام 
ومردم داشته اند وما حق نداریم از فضای آزادی 
که در اختیارمان قرار گرفته است ناجوانمردانه برای 
با دید گاهایشان  اینکه  به صرف  افراد  به  تاختن 
رگبار  آماج   انهارا  کنیم  استفاده  نیستیم  موافق 
،توهین وافترا وتهمت قرار دهیم وناخوداگاه بر موج  

دشمن سوار شویمود زمین بیگانه بازی کنیم.
 .از آنجا که بیم آن مي رود با این روند وانتشار 
موجبات  ناروا  هاي  وتهمت  دروغین  اخبار 
سردرگمي مردم در انتخاب اصلح ویا ناامیدي انان 
والزم  شایسته  شود  فراهم   انتخابات  عرصه  در 
قاطعانه    باره  دراین  سرعت  به  مسئوالن    است 
اندیشي ووارد عمل شوند   چرا که دشمن  چاره 
اصل انتخابات را هدف قرارداده وتعدادي از مردم 
غیر اگاهانه باپخش اخبار نادرست به این مسئله 
دومین  گذشته   روز  زنند.خوشبختانه  مي  دامن 
استان  انتخابات  جرم  وقوع  از  پیشگیري  شوراي 
از  زیادي  حجم  اینکه  به  وباتوجه  گردید  برگزار 
تبلیفات انتخابات در فضاي مجازي است  شروع 
به کار کمیته کارشناسي پیشگیري ورسیدگي به 
را  مجازي  فضاي  در  انتخاباتي  وتخلفات  جرائم 
هشدار  شدیدا  نیز  محترم  نمودندودادستان  اعالم 
رصد  مجازي  فضاي  در  انتخاباتي  جرائم  که  داد 
مي شود وبا متخلفان برخورد خواهد شد.شهروندان 
کنار  در  فتا  پلیس  اینکه  از  اطمینان  نیزبا  گرامي 
مردم قراردارد وفضا را رصد مي کندچنانچه موارد 
تخریب کاندیداهارا مشاهده  کردندمی توانندبا این 
پلیس  تماس  بگیرند تا برخورد قانوني با متخلفان   
نیزبراي  اي  نامه  ائین  اینکه   انجام  شود ضمن 
انتخابات ریاست جمهوري از سوي شوراي عالي 
فضاي مجازي صادر شده تا ازاین طریق   این فضا 
کنترل شود.دردو روز گذشته در مورد نفش رسانه 
در اطالع رساني و اگاهي دادن براي انتخاب خوب 
وهمچنین افت هاي رسانه هاي مجازي واطمینان 
یافتن از موثق بودن منابع اخباردر فضاي مجازي با 
شما سخن گفتیم واینک بار دیگر تاکید مي کنیم 
براي کسب اطالعات موثق تنها به فضاي مجازي 
اکتفا ننموده و حتماشهروندان گرامي از سایر رسانه 
شناخت  براي  ها  وروزنامه  ملي  رسانه  از  اعم  ها 
باهوشیاري  شاا...  گیرندواان  بهره  کاندیداها  بهتر 
با حضورپاي  اردیبهشت  در 2۹  باهم  کامل همه 

صندوقهاي راي   به کاندیداي اصلح راي دهیم.
) لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله را به 
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روزنامه  رسانی  اطالع  از  تشکر  ضمن  آوا.  سالم 
بیرجند بوسیله تلگرام بنده ارتشی هستم و هرروز 
دلگرمی  برام  چون  میخونیم  دقت  به  رو  روزنامه 
داره برای اینکه بیرجند خدمت نمیکنم و خوزستانم. 
مخصوصاً اون قسمت پیام شما. من هم یک گالیه 
اونم  برسه.  مردم  عرض  به  داشتم  دوست  داشتم 
این هست که نمایندگی سایپا ... ثبت نام ماشین 
کردم اقساطی با هزار وام و قرض بعد از 4 ماه تاخیر 
ماشین  روزه  نزدیک 20  االن  ماشین.  تحویل  در 
خوابیده کنار کوچه و منتظر هستم که پالک و سند 
رو تحویل بدهند و خودمم خوزستان و زن و بچه 
هم آواره خیابان که با تاکسی جابجا شن تورو به خدا 
یه هشداری به مسوولینش یا شماره ای برا پیگیری. 

ممنونم از لطف شما بخاطر این بستر سازی. 
ارسالی به تلگرام آوا
سالم آوا ؛ در شواری شهر بیرجند طی چند سال 
گذشته همیشه دعوا و اختالف بوده است به نظر 
می رسه که این عزیزان به خاطر منافع جناحی و یا 
گروهی خود هیچکدامشان حاضر نشدند به خاطر 
باید توضیح دهند در  اکنون  بیایند و  مردم کوتاه 
شورای آینده برای این مشکل چه راه حلی وجود 

خواهد داشت که مردم اطمینان کنند
915 ... 2۶1

شهرداری نسبت به نوسازی و ایمن سازی تاب و 
سرسره های فرسوده فضای سبز خیابان شیرین که 
 از چندین سال قبل است وهیچ استانداردی ندارد
 ) جنب دبستان حضرت رقیه (قبل از اینکه حادثه ای

غیرقابل جبران رخ دهد اقدام نماید.
915 ... 194
 سالم. خدایا دیدم که در این شهرداشت بارون می امد.
و ماشین شهرداری هم همزمان درختان را اب میداد 
دیدم که بیمار خواب بود و پرستار. او را بیدار کرد 
که قرص خوابشو بخوره دیدم که شهردار پیامک 
مستقیمی داره که به درد دل مردم یکطرفه گوش 
برای  عده ای  میده دیدم که در نظام مهندسی 
اشنا همه چیز قانونیه اما برای من با نشان دادن 
کتاب قانون غیرقانونی دیدم که در شورای اسالمی 
تنها غم اب و   نه  اند که  شهرم عده ای نشسته 
مسکن  ندارن بلکه اکثرشون چندین مغازه  و منزل 
و ماشین دارند. خدایا دیدم در بیرجند همه اونچه 
که نباید میدیدم. و میدانم که خیلی از همشهریان 

من هم دیده اند
915 ... 704
 سالم باتوجه به اینکه جمعه ها روز تعطیل کار گران
است مدیریت برق خراسان جنوبی وبرق بیرجند 
را  ها  جمعه  که  کرده  مجبور  شرکتی  نیروهای 
برای شرکت برق متاسف  واقعا  بیاید سرکار  باید 
ترم که  متاسف  نیروهای شرکتی  برای  و  هستم 
این حقوق کم  با  و  ندارن  هیچگونه پشتوانه ای 
میکنند    ایجاد  قانون جدید  آنها یک  برای  هرروز 
حاال هم مدیر برق بیرجند نامه نوشته که اگه جمعه 
ها نیاید سر کار قانونی با شما برخورد خواهیم کرد 
واقعا عجب قانونی و عجب عدالتی که در  شرکت 
برق حکمفرماست واقعا نمی دانم که مدیریت برق 
خراسان جنوبی وبرق بیرجند قانون کار را نمیداند 
990 ... 409

امیدوارم روزنامه آوا قولی که به مردم داده بود در 
در شورای چهارم  اتفاقاتی که  یادآوری  خصوص 
افتاده و باعث خسارت به مردم شده را فراموش 
نکرده باشد اولین گام در انتخاب بهتر برای شورای 
جدید تبیین عوامل آسیب در شوراهای قبلی است
915 ... 0۳5

سالم و احترام مدتیست بوی گند و تعفن ناشی 
یک  فعالیت  و  مرده  های  مرغ  غیرمجاز  دفن  از 
مرغداری در حاشیه ... باعث آزار ساکنین منطقه 
هست ، مشکل نوسان برق کم بود بوی تعفن هم 
اضافه شد.خوبه کنار مرکز استان  هستیم وگرنه 
معلوم نبود چه مصیبتهای دیگری سرمان می آمد!
915 ... 1۶7

سالم جناب شهردار واقعا چرا هزینه های صدور 
بسیار  بسیار گران. و  بیرجند  پروانه در شهرداری 
سخت است؟؟؟؟هزینه های پروانه در شهر 200 
هزار نفری بیرجند چرا باید همتراز شهرهای بزرگ 

و گاها بیشتر باشد؟؟؟؟
915 ...  704

سالم. باالخره بعد از مدتی یه جشن عمومی در شهر 
 بیرجند اونم برای کارگرها برگزار شد. می خواستم
از کانون شوراهای اسالمی کار تشکر کنم بخاطر 

برگزاری جشن. دستمریزاد
915 ... 958

رو  تاکسیرانی  سازمان  چرا شهرداری  ؛  آوا  سالم 
 منحل نمی کند تا هم تاکسی دار از شر هزینه های
تاکسی از قبیل قسط و سود اسقاط تمدید پروانه 
عوارض و... خالص شود وهم شهروندان  باتعرفه 
پایین تر از مسافر برهای شخصی که تحت پوشش 
اتحادیه آژانس های شخصی هستند استفاده کنند
9۳7 ... 005

آوا لطفا به نمایندگان کاندیداهای ریاست جمهوری 
را  خود  کاندیدای  های  برنامه  استان  برای  بگو 

معرفی کنند تا مردم انتخاب بهتری داشته باشند
9۳0 ... 712

سالم قرار بود فاضالب شهرک 27 تیر خیابان ظفر 
سال 95 انجا مشود گویا مسولین فراموش کرده 
یااز روسا و مدیر کل های محترم کسی انجانیست
901 ... 127

سالم اوای گل میخواستم از رئیس دانشگاه علوم 
خاطر  به  همکارانشان  و  قایمی  دکتر  پزشکی 
بازسازی بیمارستانها و امکانات بیشتر و تحول در 
بیمارستانها نهایت تشکر را دارم خدا به همه کسانی 

که به مردم خدمت می کنند پاداش اخروی دهد
990 ... 799

سیل و سرما به ۴۱۹۶ هکتار از اراضی کشاورزی خراسان جنوبی خسارت زد

مهر- مدیر صندوق بیمه کشاورزی خراسان جنوبی از خسارت سیل و سرما به چهار هزار و 19۶ هکتار از اراضی کشاورزی استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد. 
غنچه اظهار کرد:در طی این مدت سیل و سرما سبب بروز خسارت در ۳۶ هکتار از باغات زرشک و 2۶.5 هکتار از اراضی کلزای استان شده است.وی از خسارت سیل و 
سرما به 10 هزار  و 80 هکتار از اراضی زیر کشت جو استان خبر داد و افزود: طی این مدت 480 هکتار از باغات بادام دیم استان نیز بر اثیر سیل و سرما از بین رفته اند.

در میزگردی با حضور برخی نمایندگان احزاب و فعاالن سیاسی استان عنوان شد:

هر رای، پاسخی به یاوه گویی دشمن است

خراسان  مرکز  اسالمی  جمهوری  خبرگزاری 
و  انتخابات  ›اهمیت  عنوان  با  جنوبی»ایرنا« 
تاثیر حضور حداکثری مردم در صحنه سیاسی‹ 
فعاالن  و  احزاب  نمایندگان  برخی  حضور  با 
گسترده  شرکت  بر  و  برگزار  استان  سیاسی 
امنیت و  توسعه،  به عنوان ضامن  انتخابات  در 
حفظ منافع ملی تاکید شد.در میزگرد خبرگزاری 
جمهوری اسالمی )ایرنا( مرکز خراسان جنوبی، 
مردمی  جبهه  اجرایی  دبیر  تناکی  علیرضا 
خراسان  در  )جمنا(  اسالمی  انقالب  نیروهای 
استان  موتلفه  دبیر حزب  قریب  جنوبی، محمد 
اسالمی  جامعه  دبیر  روحبخش  ابوالقاسم  و 

فرهنگیان خراسان جنوبی حضور داشتند.

انتخابات ایران
 همیشه سالم برگزار شده است

انقالب  نیروهای  مردمی  جبهه  اجرایی  دبیر 
اسالمی )جمنا( خراسان جنوبی در این میزگرد 
کننده  برگزار  های  دولت  در  بارها  گفت: 
دولت  مخالف  سلیقه  با  نامزدی  انتخابات، 
از  نشان  این  و  شده  انتخابات  پیروز  مستقر، 
انتخابات و صیانت از رای مردم دارد. سالمت 
اداره کشور با  اینکه اگر  با بیان  علیرضا تناکی 
مشورت و پشتوانه مردمی باشد کارها راحت تر 
انجام می شود، یادآور شد: با برگزاری انتخابات، 
مجموعه حکومت، نظر مردم را دریافته و لحاظ 
می کند، بعد از هر انتخابات نشاط فضای جامعه 
جمهوری  در  داد:  ادامه  گیرد.وی  دربرمی  را 
در  مردم  مشارکت  چه  هر  ایران  اسالمی 
انتخابات بیشتر باشد پشتوانه مدیران و تصمیم 
گیران قوی تر می شود.وی تصریح کرد: مردم 
مجموعه ای از سلیقه های مختلف هستند، اگر 
یابند،  مختلف حضور  های  سلیقه  انتخابات  در 
همه سلیقه ها پشت سر نیروهای همفکر خود 
می  افزایش  مردمی  مشارکت  و  گرفته  قرار 
داوطلبان  اوقات  گاهی  کرد:  تاکید  یابد.وی 
انتخابات چه در مجلس شورای اسالمی و چه 
در ریاست جمهوری، قول هایی می دهند که 
ندارد. وجود  آن  تحقق  امکان  قانونی  لحاظ  از 
اسالمی  انقالب  نیروهای  مردمی  جبهه  عضو 
وعده  کرد:  بیان  ادامه  در  جنوبی  خراسان  در 
های داوطلبان باید همراه با کلمه »اگر« باشد، 
یعنی اگر پیروز صحنه شدم این امر را تا جایی 
امام  گفت:  کنم.تناکی  می  پیگیری  بتوانم  که 
علی )ع( می فرمایند از خشم مردم بترسید که 
نمونه ای از خشم خداوند است، اگر هر نظامی 

حتی نظام باطل پشتوانه مردمی را با خود داشته 
باشد، امنیت ملی را با خود خواهد داشت.

برگزاری انتخابات
 موجب تقویت امنیت ملی

وی افزود: انتخابات وقتی در چهارچوب قانونی 
خود برگزار شود بیشترین منافع آن ایجاد امنیت 
ملی برای کشور است.وی در مورد برجام یادآور 
مزیت  است،  معایبی  و  مزایا  دارای  برجام  شد: 
آن این بود که ملت در عرصه عمل به دیدگاه 

مقام معظم رهبری بیشتر ایمان آورد و نیز برجام 
با تدبیر رهبری به گونه ای هدایت شد که به 
نقطه قوت ما تبدیل شد.وی در خصوص معایب 
برجام نیز گفت: در بحث برجام و نزدیک شدن 
کشورهای  برای  )آمریکا(،  بزرگ  شیطان  به  ما 
ایران  از  الگوگیری  دنبال  به  که  مستضعف، 
که  کرد  ایجاد  منفی  ذهنیت  هستند،  اسالمی 
مذاکره  میز  باالخره سر  اقتدارش  با همه  ایران 
قهرمانانه  نرمش  این موضوع  نشست، هر چند 
القا می  را  آن  دیگری  به شکل  اما دشمن  بود 
کند.وی اضافه کرد: برای پیشبرد انقالب نقش 
آنها بها داد،  باید به  جوانان بسیار مهم است و 
اداره  در  نظر جوانان  باشد که  ای  به گونه  باید 
کشور لحاظ شود و از تجربه بزرگان هم استفاده 
شود.وی بیان کرد: در کارهایی که نیاز به انرژی 
و تحرک است نیاز به جوانان بیشتر احساس می 
شود،خواسته و دیدگاه جوانان در مدیریت کشور 

باید گنجانده شود.

مشکالت کشور باید

 با کمک همه نیروهای انقالب حل شود

تناکی گفت: جمنا کلیه نیروهای جبهه مردمی 
انقالب اسالمی را دربرمی گیرد همان طور که 
رهبر معظم انقالب در چند مقطع زمانی مختلف 
تاکید داشتند که اصال به خط کشی هایی چون 
اصولگرا و اصالح طلب قائل نیستند.وی افزود: 
هدف جمنا گردآوری همه دلسوزان نظام زیر یک 
چتر است، همه افراد از اصالح طلب و اصولگرا 
کنند. رفع  را  کشور  مشکالت  همکاری  با  باید 
انتخابی این جبهه برای  وی اظهار کرد: گزینه 

انتخابات، شعاری فراجناحی برگزیده و قصد دارد 
اداره کشور  در  انقالب  دلسوز  نیروهای  همه  از 

استفاده کند.

هر رای، پاسخی
 به یاوه گویی دشمن است

به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  موتلفه  حزب  دبیر 
اهمیت انتخابات و حضور مردم در صحنه گفت: 
را  انتخابات  برای شرکت در  آحاد مردم  تکلیف 
های  انتخابات  در  و  متذکر شدند  انقالب  رهبر 
گذشته مردم نشان دادند که مطیع رهبرند و با 
اشاره معظم له در همه صحنه ها بویژه انتخابات 
حضور می یابند.محمد قریب اضافه کرد: آنچه 
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  انتظار  امروز 
است، حضور حداکثری مردم پای صندوق های 
است.وی  تفکری  و  اندیشه  سلیقه،  هر  با  رای 
شکنی  دندان  پاسخ  ایرانی  هر  رای  داد:  ادامه 
است به یاوه گویی های غربی ها و کسانی که 
از ابتدا با نظام عناد داشته و دارند و نیز آنانی که 
نمی خواهند سایه اسالم بر سر این کشور باشد.

وی با بیان اینکه انتخابات نقش مهمی در تعیین 
سرنوشت مردم دارد اضافه کرد: امید داریم مردم 
با حضور گسترده در انتخابات ریاست جمهوری 
 29 در  را  بزرگ  ای  حماسه  اصلح،  انتخاب  و 
اردیبهشت ماه رقم بزنند.قریب با اشاره به اینکه 
رسانه ها نقش مهمی در جلب مشارکت مردم 
انتخابات بر عهده دارند، یادآور  برای حضور در 
انعکاس اخبار، شور  با  شد: رسانه ها می توانند 
و  نخبگان  از  و همچنین  کنند  ایجاد  انتخاباتی 
آنهایی که نقش تاثیرگذاری در جامعه دارند انتظار 
است مردم را به شرکت در انتخابات فراخوانند.

انتخاباتی  نامزدهای  تبلیغات  به  اشاره  با  وی 
نامزدها  تبلیغات  با  انتخاباتی  شور  ایجاد  گفت: 
در چهارچوب قانون یکی دیگر از راه های جلب 
مشارکت مردم در انتخابات است.وی ادامه داد: 
از طرفی مجریان قانون باید به تکالیف خود در 
بحث انتخابات به درستی عمل کنند تا عده ای 
نتوانند از این شرایط سوءاستفاده کنند.وی افزود: 
قانون  مجریان  که  راهکارهایی  با  داریم  انتظار 
نقش  و  دهند  می  ارائه  انتخاباتی  نامزدهای  و 
آفرینی مطلوب رسانه ها، مردم حضوری پررنگ 
در انتخابات پیش رو داشته باشند.وی ادامه داد: 
تاریخچه انتخابات نشان داده که تنها شعارهایی 
از نامزدهای انتخابات که واقع گرایانه و مبتنی 
بر واقعیات بوده قابلیت اجرایی یافته و متاسفانه 
برخی از شعار های نسنجیده که بدون مطالعه و 
بررسی ظرفیت ها، بیان شده اجرایی نشده است.

افزایش  حضور حداکثری مردم موجب 
عزت و اقتدار نظام می شود

اگر  گفت:  جنوبی  خراسان  موتلفه  حزب  دبیر 

امروز ایران در جهان اسالم جایگاه ویژه ای دارد 
به دلیل حضور مشارکت مردم در صحنه های 
بیشتر  مردم  و هرچه  است  اجتماعی  و  سیاسی 
در صحنه حضور یابند دشمن بیشتر عقب نشینی 
می کند.وی امنیت امروز کشور را مرهون حضور 
گسترده مردم در صحنه های مختلف از جمله 
حضور  چه  هر  شد:  یادآور  و  دانست  انتخابات 
تر  پایدار  امنیت  بیشتر شود  ما در صحنه  مردم 
خواهد شد.قریب با اشاره به مهمترین مطالبات 
علیرغم  گفت:  آینده  جمهوری  رئیس  از  مردم 
و  مشکالت  هنوز  گذشته،  های  دولت  تالش 
و  ازدواج  تورم،  بیکاری،  جمله  از  هایی  دغدغه 
هجمه های دشمن در مسائل فرهنگی وجود دارد 
که تنها با همگرایی نامزدها و رئیس جمهوری 
آینده قابل رفع است.وی با اشاره به نقش احزاب 
در  ای  سازنده  نقش  احزاب  افزود:  انتخابات  در 
انتظار  انتخابات و مشارکت مردم دارند و امروز 
انتخاباتی  شور  ایجاد  برای  احزاب  از  بیشتری 
ظرفیت  از  استفاده  بر  دارد.وی  وجود  جامعه  در 
گفت:  و  کرد  تاکید  نیز  جوانان  استعدادهای  و 
جمهوری  رئیس  از  جوانان  امروز  که  انتظاری 
تفریحی  و  معنوی  مسائل  به  توجه  دارند  آینده 
بویژه اشتغال و ازدواج آنان است.وی گفت: آنچه 
باید در انتخاب نامزدها مورد توجه باشد ظرفیت، 
تجربه و توان آنان است و باید فردی را به عنوان 
دومین فرد کشور برگزید که خود هدایتگر باشد 
در غیر این صورت آسیب های زیادی به جامعه و 

نظام وارد می شود.

حضور پرشور در انتخابات،
 شاخصه اصلی انقالب

جنوبی  خراسان  فرهنگیان  اسالمی  جامعه  دبیر 
از  انتخابات،  در  مردم  پرشور  حضور  گفت:  نیز 
انقالب اسالمی است زیرا  شاخصه های اصلی 
انتخابی  این مهم در مدیریت هر چه بهتر فرد 
ایجاد می  تاثیر مثبتی دارد و برای وی تکلیف 
هر  حضور  بر  تاکید  با  روحبخش  کند.ابوالقاسم 
چه پرشورتر مردم در انتخابات پیش رو، افزود: 
انسان  خود  اهمیت  اندازه  به  انتخابات  اهمیت 
است زیرا انسان با انتخابی معین بر اساس قدرت 
شود.وی  می  متمایز  موجودات  دیگر  از  تفکر، 
ادامه داد: نامزدهای انتخاباتی باید در نظر داشته 
باشند که هیچ وعده ای را که امکان تحقق ندارد 
به مردم ندهند زیرا رئیس جمهوری باید با روحیه 
انقالبی کشور را مدیریت کند و وعده و وعیدهای 

دروغین با روحیه مردم سازگار نیست.

وعده های دور از حقیقت،
 نامزدها را از مردم دور می کند

روحبخش با بیان اینکه مردم با برخورد صادقانه 
می  انتخابات  نامزدهای  گفت:  ندارند،  مشکلی 
توانند محدودیت های خود را هم بیان کنند و این 
در حالی است که آنچه نامزدها را از مردم دور می 
کند وعده هایی است که هیچ موقع به واقعیت 
پیوندد.وی اظهار کرد: در کشوری زندگی  نمی 
می کنیم که در کنار همه مسایل موجود، اهرمی 
قدرتمند به نام رهبری وجود دارد و تاکنون در هر 
زمینه ای مشکلی به وجود آمده این اهرم قوی 

و تعیین کننده، نقشی اساسی را ایفا کرده است.
وی بیان کرد: متاسفانه ما در کشور به کار دسته 
جمعی و گروهی عادت نداریم، به صورت جمعی 
زمینه  این  در  اما  شویم  می  ها  مسئولیت  وارد 
نامزدی  کرد:  تاکید  کنیم.وی  نمی  موفق عمل 
که رای می آورد و مدیریت کشور را به دست می 
از  باید  گیرد اگر بخواهد همبستگی ایجاد شود 
دیگر نامزدها هم در مدیریت کشور استفاده کند 
زیرا این کشور دارای مردمی است که از سالیق 
و انگیزه های مختلفی تبعیت می کنند.وی در 
پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا که رئیس جمهوری 
پیشه  جوانان  خصوص  در  باید  را  سیاستی  چه 
آرمان  و  احساسات  عواطف،  جوان  افزود:  کند، 
پاکی  با  ها  جوان  همین  و  دارد  ای  ویژه  های 
خود در جبهه های حق علیه باطل حضور یافته و 
حماسه آفریدند.وی اضافه کرد: جوانان صاحبان 
اصلی این نظام و انقالب هستند و در همه دوران 
رود که  انتظار می  اند پس  بوده  نظام  پشتیبان 
نامزدها با جوانان با صداقت ارتباط برقرار کرده و 
آنچه را که قابل اجرا است به آنها وعده دهند زیرا 
جوانان محدودیت های موجود را به خوبی درک 

می کنند و این را به خوبی به اثبات رسانده اند.
دبیر جامعه اسالمی فرهنگیان خراسان جنوبی، 
که  بداند  باید  مردم  منتخب  فرد  کرد:  عنوان 
بازی  پارتی  و  فقر  تبعیض،  وجود  از  جوانان 
های مرسوم رنج می برند و رئیس جمهور آینده 
باید بداند که جوانان سرمایه های اصلی کشور 
هستند و باید این سرمایه را به خوبی حفظ کرد.

آرای  به  مراجعه  امروز  کرد:  اظهار  روحبخش 
عمومی در مساله انتخابات به عنوان افتخار در 
برخی از کشورها مطرح می شود اما مردم تنها تا 
پای صندوق رای در اداره کشور خود نقش دارند 
با سیاست مردم ساالری دینی در  و حال آنکه 
اداره  در  بلکه  انتخابات  در  تنها  نه  مردم  ایران، 

امور کشورشان نیز نقشی مستقیم دارند.

 حضور حداکثری مردم در انتخابات، ضامن توسعه کشور

حسینی- در ادامه گفتگو با روئسای ستادهای 
تبلیغاتی استان ، با دیمه ور رئیس ستاد حجت 
االسالم روحانی و قریب رئیس ستاد مهندس 

میرسلیم مصاحبه داشتیم.
رئیس ستاد حجت االسالم روحانی با بیان این 
که تمام ستادهای شهرستان ها راه اندازی شده 
است عنوان کرد: ستادهای مرکزی  گروههای 
جوانان  فرهنگیان،  ورزشکاران،  مانند  مختلف 

و ... نیز فعالیت خود را شروع کرده اند. دیمه 
تبلیغاتی  های  برنامه  که  این  به  اشاره  با  ور 
حمایت  مورد  کاندیدای  معرفی  حول  ستادها 
خواهد بود ادامه داد: سعی می کنیم تا عملکرد  
و  یازدهم  دولت  در  روحانی  دکتر  آقای  جناب 
مردم  به  را  آینده  برای  ایشان  های  برنامه 
معرفی کنیم. وی از حضور میهمانان  کشوری 
روزهای  در  استان  نخبگان  از  سخنرانانی  و 
پیش رو خبر داد و افزود: به مناسبت والدت با 
سعادت حضرت امام زمان )عج( مراسم جشن 
و سرور و گردهمایی های مردمی رادرمناطق 

ستاد  رئیس  داشت.  خواهیم  ها  شهر  مختلف 
به جلسات مناظره در  حجت االسالم روحانی 
تعامل  و  مراجعه  میزگردها،  دانشگاهی،  مراکز 
و گفتگو با مردم در ستادهای تبلیغاتی اشاره و 
از ظرفیت فضای مجازی  اظهار کرد: استفاده 
تبلیغات  و  مردم  به  مناسب  رسانی  اطالع  و 
برنامه  جمله  از  نیز  قانون  حدود  در  فیزیکی 
های تبلیغاتی ما است. دیمه ور استقبال مردم 
در اولین برنامه بازگشایی ستادها در شب عید 
مبعث رسول اکرم )ص( توسط جوانان را بسیار 
امام  میالد  کرد: شب  اضافه  و  دانست  پرشور 
داشتند  جشنی  نیز  ما  بانوان  ستاد  حسین)ع( 

که با حضور و استقبال خواهران مواجه شد.

به  دعوت  ها،  سخنرانی  اصلی  هدف 
مشارکت گسترده  مردم است

تبلیغات  اصلی  محور  که  این  بیان  با  وی 
موضوعات اساسی جامعه خواهد بود عنوان کرد: 
جامعه  با  متناسب  نیز  مهمانان  های  سخنرانی 
برای  بود  خواهد  دارند  حضور  آن  در  که  ای 
بهبود وضع معیشت،  مثال در جامعه کارگری، 
آینده مطرح خواهد  برای  انداز  اقتصاد و چشم 
این  اصلی  کاندیدا هدف  این  رئیس ستاد  شد. 
سخنرانی ها را دعوت به مشارکت خوب مردم 
در انتخابات اعالم کرد و افزود: مسائلی پیرامون 
بیان  نیز  کشور  -سیاسی  انتخاباتی  فضای 
خواهد شد. دیمه ور به عملکرد خوب روحانی 
برای توسعه استان خراسان جنوبی اشاره کرد و 
ادامه داد: دوبرابر شدن ، بودجه 9۶استان نسبت 
به سال گذشته ، پروژه های افتتاحی در حوزه 
اضافه شدن  استان،  ارتباطاتی  های  زیرساخت 

حدود 500 تخت بیمارستانی به ظرفیت درمانی 
،رشد  هوایی  اورژانس  دو  اندازی  راه   ، استان 
۳88 درصدی سرمایه گذاری خارجی در استان 
،افزایش 1870 درصدی خرید تضمینی گندم در 
استان و..... نشان دهنده توجه وی به خراسان 
برنامه  از  یکی  کرد:  اضافه  وی  است.  جنوبی 
داشتن  ادامه  ما،  حمایت  مورد  کاندیدای  های 
که  است  محروم  مناطق  بودجه  افزایش  روند 

استان ما را نیز شامل می شود.

باید به مردم جواب پس داد

رئیس ستاد حجت االسالم روحانی با تاکید بر 
و کشور هستند  انقالب  مردم صاحب  این که 
جمهور  رئیس  و  مقامات  همه  کرد:  تصریح 
برنامه  و  کشور  های  واقعیت  به  توجه  با  باید 
توسعه، قول هایی را مبتنی بر کار کارشناسی 
و نیاز کشور بدهند. به گفته وی ، روحانی در 
4 سال ریاست جمهوری کشور، اگر جایی کار 
انجام  به دلیل مشکالتی  یا  و  پیشرفت داشته 
نشده بود به مردم علت را توضیح داده است. 
توریست  میلیون   10 اگر   « به جمله  ور  دیمه 
و  ارزی  میلیارد درآمد  وارد کشور شود، 1۳/۶ 
ایجاد می شود« اشاره کرد  چهار میلیون شغل 
فرآهم  مستلزم  جمله  این  تحقق  داد:  ادامه  و 
دلیل  به  متاسفانه  که  بوده  هایی  زمینه  شدن 
امنیت  حتی  که   ، خودسرانه  اقدامات  برخی 
ملی را به خطر انداخت جریان جذب و  ورود 
این  بانیان  که  شد  کند  را  کشور  به  گردشگر 
و  قهار  خداند  پیشگاه  در  باید  یقینا  اقدامات  

ملت بزرگ ایران پاسخگو باشند.
از رای  برآمده  این که دولت  بیان  با  دیمه ور 

جواب  مردم  به  باید  کرد:  عنوان  است  مردم 
پس داد و گزارش توفیقات و کاستی ها را به 

آنان ارائه کرد.

نقل قول خالف واقع را پخش نکنید

رهبری  معظم  مقام  سخنان  به  اشاره  با  وی 
مردم  رای  اینکه  و  انتخابات  در  حضور  درباره 
سیاسی  فعاالن  از  است  ملی  اقتدار  ضامن 
انتخاباتی  فضای  در  را  اخالق  کرد:  درخواست 
رعایت کنید و برنامه ای کاندیداها مور نظرتان 

را واقع گرایانه و صادقانه به مردم ارائه دهید.
رئیس ستاد حجت االسالم روحانی ادامه داد: 
مقام معظم رهبری در بخشی از سخنان خود 
فرمودند: »من به هیچ کس نمی گویم به چه 
مردم  از  نیز  ما   ،  « ندهید  یا  بدید  رای  کسی 
تقوایی  بی  برخی  مراقب  تا  داریم  درخواست 
براساس  و  باشند  واقع  قول خالف  نقل  و  ها 
در  پیشکسوتی  جمله  از  اصیل  معیارهای 
همراهی با امام )ره( رهبری و انقالب، قدرت 
سابقه   ، موقع   به  و  شایسته  تصمیمات  اتخاذ 
اجرایی مناسب،  و  مردم باوری و  اینده نگری 
افراد حاضر در صحنه  و برنامه های ارائه شده 
اصلح خود  کاندیدای   ، اداره کشور  برای  آنان 

را انتخاب کنند.
تا  داریم  تالش  که  این  به  اشاره  با  ور  دیمه 
و  کنیم  ترویج  را  همدلی  خود  های  ستاد  در 
کاندیداهای  سایر  ستادهای  در  برادرانمان  با 
اضافه  باشیم،  داشته  برادرانه  تعامل  محترم 
مردم  رای  و  نظر  براسای  که  فردی  هر  کرد: 
انتخابات باشد رئیس جمهور همه است  برنده 
مایه  سر   ، ملی  همکرایی  تقویت  با  باید  و  

اجتماعی نظام را افزایش دهد.

فعالیت های تبلیغاتی
 کامال بر اساس قانون خواهد بود

ریس  و  استان  اسالمی  موتلفه  حزب  دبیر 
 ۳ در  که  این  بیان  با  سلیم  میر  مهندس  ستاد 
ستادهای  بیرجند  و  قائن  نهبندان،  شهرستان 
کرد:  عنوان  است  شده  اندازی  راه  تبلیغاتی 
فعالیت های تبلیغاتی کامال بر اساس قانون و 
بود.  کاندیداها خواهد  به سایر  احترام  با  همراه 
قریب با اشاره به این که فعال در حد مقدورات 
از فضای مجازی برای تبلیغ استفاده می کنیم 
های  برنامه  توزیع  و  پالکارد  نصب  داد:  ادامه 
سخنرانان  حضور  و  حمایت  مورد  کاندیدای 
وی  است.  ما  های  فعالیت  دیگر  از  کشوری 
که  های  برنامه  از  مردم  که  این  بر  تاکید  با 
درگیری  تا  کنند  می  استقبال  بیشتر  کاندیداها 
مناظره  در  میرسلیم  اضافه کرد:  های سیاسی، 
نشان داد که با برنامه جامع و کامل و با متانت 
میرسلیم  ستاد  رئیس  است.  کرده  پیدا  حضور 
محور تبلیغات ستاد را شعار » راستی و درستی« 
کاندیدای مورد حمایت خود دانست و افزود: ما 
نیز برنامه های ایشان درباره موضوعاتی مانند 
اشتغال و کار، توجه به فقرا و نیازمندان را برای 

مردم تبیین خواهیم داد. 

استان ما در اولویت ویژه
 خدمات توسعه ای قرار دارد

درخواست  ها  شهرستان  از  قریب  گفته  به 
نیست  بنا  چون  ولی  داشتیم  زیاد  همکاری 

هزینه زیادی در این راستا خرج شود، به تبلیغات 
چهره به چهره تاکید داریم.قریب با بیان این که 
برنامه  کارشناسان  ها  استان  در همه  15 سال 
میرسلیم  اختیار  در  را  سرزمینی  آمایش  های 
برنامه  این  اساس  بر  کرد:  اظهار  دادند  قرار 
ای  توسعه  خدمات  ویژه  اولویت  در  ما  استان 
تاکید  با  میرسلیم  ستاد  است.ریس  گرفته  قرار 
بر این که چون شعار وی »راستی و درستی« 

است قطعا در عمل نیز همین گونه خواهد بود 
را  خود  عملکرد  صادقانه  میرسلیم  کرد:  اضافه 
اشاره  با  قریب  داد.  خواهد  شرح  مردم  برای 
اهمیت  درباره  رهبری  معظم  مقام  سخنان  به 
حضور مردم در انتخابات عنوان کرد:اگر امروز 
باشد  اقتدار  با  و  عزتمندانه  کشور  داریم  انتظار 
باید پای صندوق های رای بیاییم.وی خطاب به 
مسئوالن استان بیان کرد:شائبه ای که موجب 
کم رنگ شدن حضور مردم شود ایجاد نکنید و 
انتخابات و هیئت های  بر  نظارت  هیئت های 

اجرایی با جدیت به رسالت خود عمل کنند.

برنامه های ستادهای انتخاباتی ریاست جمهوری در خراسان جنوبی

گفتگوی آوا با روئسای ستاد روحانی و میرسلیم
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یادداشت

آقا اجازه! خانم اجازه! 
شما؛ بودن را به من 
آموختید ...

* نازیال انصاری پور 

تو  و  آمد  باران  در  مادر  آموخت،  تو  به  معلم 
همچون  مادر  لطافت  فهمیدی  موقع  همان  از 

باران دوست داشتنی است.
معلم به تو آموخت، گذشت را از ریز علی یاد 
هاست،  انسان  همه  قلب  در  ایثار  که  بگیری 
تو  به  کند،  نمی  فرقی  دهقان  غیر  یا  دهقان 
هیچ  دست  یک  با  بدانی  تا   2=1+1 آموخت 
به  نقطه ای است  بهار نمی شود و صفر  وقت 
اما  ندارد  ارزش  تنهایی  به  مورچه،  کله  اندازه 
اند و ما  این روزها صفرهای زندگی زیاد شده 

در پریشانی صفر ها دست و پا می زنیم.
معلم به تو آموخت، یک همیشه یک است و 
است  یکی  که  است  خدایی  همان  و  اول  عدد 
مثل  دارند  انعکاس  ها  خوبی  آموخت  بس؛  و 

انعکاس صدا در کوه..
سیاه،  ها  تخته  روزها  آن  آید،  می  یادت 
بودند، گچ های خوشرنگ سفید،  یا سبز  سفید 
صورتی؛ آبی و قرمز همیشه به تو چشمک می 
نقاشی  تفریح عشقت کشیدن  زنگ های  و  زد 
های  گچ  با  معلم  خانم  برای  شعر  نوشتن  و 

رنگی بر روی تخته سیاه آن روزها بود.
برد  وایت  و  و  هوشمند  ها  تخته  روزها  این 
شده اند، اما نمی دانم هنوز هم مثل آن روزها 

عشق را تبادل می کنند، یا نه!
معلم در کتاب جغرافی به تو آموخت، زندگی 
یعنی آب، خاک و هوا، آن روزها تو عاشق هر 
می  نابود  را  آب  یا  روزها  این  اما  بودی،  سه 

کنی یا خاک یا هوا را.
تو بزرگ می شدی و معلم فرسوده تر، االن 
معلمت  از  هیچ  رشید،  و  ای  شده  بزرگ  که 
و  راهنمایی  دبیر  دبستان،  معلم  داری؟  خبر 
در  را  اش  شاگردش  که  استادی  یا  دبیرستان 

دانشگاه می کردی؟
می  رنگی  های  گچ  با  تخته  پای  روزها  آن 
نوشتی، معلم شمع شدی، شعله شدی، سوختی 

تا هنر خود به من آموختی؛ یادت می آید؟
معلم  یک  هرسال  و  شدی  می  تر  بزرگ  تو 
لحظات  تنوع  برای  گفتند  می  داشتی،  جدید 
بیشتر  است و تو هر سال عاقل تر می شدی، 
و  بودن  تفاوت  گرفتی  می  یاد  و  آموختی  می 
های  حرکت  میان  در  بودن  انسان  را،  شدن 
نباید  تنها  دانستی  می  تو  و  زندگی  مداوم 
بیاموزی؛ یادت می آید در یکی از درس هایت 
خواندی عالم بی عمل به چه ماند ؟ زنبور بی 
زنبور  خواستی  می  روزها  همان  از  تو  و  عسل 

عسل شوی و مفید.
ای  عده  شدی،  بزرگ  تو  و  گذشت  زندگی 
بر  که  نیشی  با  شدند  عسل  بی  زنبور  همان 
زنبور  ای هم  و عده  بسیاری نشست  تن های 

با شهدی شیرین. عسل 
که  بینی  می  را  ات  معلم  روزها  این  بگذرد 
خود  به  تر  تکیده  ای  چهره  است،  شده  پیرتر 
گرفته است، از کنارش رد می شوی، او را نگاه 
از  سالمی  بدون  و  چشم  در  چشم  کنی،  می 
روزهایت  این  بهانه  تنها  و  گذری  می  کنارش 
فشارهای زندگی است که حوصله سالم کردن 
معلم  در  آلزایمر  خیال  یا  است  گرفته  تو  از  را 

که آیا مرا به یاد آورد یا نه؟
دارند،  ای  قوی  هوش  دنیا  معلمان  تمام  اما 
از  باشند،  داشته  آموز  دانش  هزاران  اگر  حتی 
تا  کنند  می  سکوت  شوند،  می  رد  که  کنارت 
نه!  یا  ای  آموخته  را  هایشان  درس  تو  ببینند 
کردی  ها  آن  از  یادی  اگر  را،  محبت  و  ایثار 
گویند  می  گیرند،  می  دست  در  را  دستانت 
هنوز آتیش پاره ای؟ یا خیلی درست خوب بود 

باالخره چه کاره شدی؟
کنار  در  که  روزی  است،  معلم  روز  امروز 
کند  نمی  فرقی  گیرد؛  می  شکل  آموز  دانش 
تو همیشه می خواستی  دانشگاه،  تا  از دبستان 
یاد  تو  به  خواست  می  همیشه  او  و  بیاموزی 
ای،  بوده  روزها  آن  اول  شاگرد  اینکه  دهد، 
هزار  ای،  شده  کسی  روزها  این  اینکه  آفرین. 
آفرین؛ اما آیا همه چیز را آموخته ای؟ انسانیت 

را چه در آن هم شاگرد اولی؟
تویی  ایثار،  و  صبر  اسوه  توست  روز  امروز 
ماشینی  آدم  و  آهنی  آدم  آموختی،  همیشه  که 
با طراوت کودکی  قلب  روزها  این  اگر  نشویم، 
زندگی  نکن،  مالمت  را  خودت  تو  نداریم،  را 

معلم بدی بوده است و تو معلمی خوب.
انحنای  در  هم  هنوز  معلم!  خانم  معلم!  آقا 
های  دروغ  قشنگ،  صفرهای  میان  قلبمان 
پیاپی،  های  شکستن  دل  و  دار  دم  و  شاخ 
از  و  را  بودن  یک  و  راستی  آید  می  یادمان 
کالس  به  تا  دهیم  می  خود  به  تکانی  امروز 
بچه هایمان  برای  معلم خوبی  و  برگردیم  اول 

باشیم درست مثل تو.
معلم عزیز یادت مبارک ...

    شهادت استاد مرتضى مطهرى؛

 روز معلم

روز 12 اردیبهشت در تقویم جمهوری اسالمی 
از  پس  است.  شده  نامگذاری  معلم  روز  ایران، 
مرتضی  استاد  و شهادت  انقالب اسالمی  پیروزی 
 1358 سال  ماه  اردیبهشت   12 روز  در  مطهری 
معلم  روز  عنوان  به  روز  این  فرقان،  گروه  توسط 
نامگذاری شد. استاد مطهری در روشنگری اقشار 
قدم های  جامعه  فرهنگی  قشر  ویژه  به  باسواد 
اساسی برداشته بود و آثار عمیق شهید در احیای 
فکر دینی اصیل و بی پیرایه و منطبق با نیاز روز 
است.  بوده   مؤثر  بسیار  ما  گذار  حال  در  جامعه 
آموزش  عنوان مجریان  به  معلمان  کلیدی  نقش 
عمومی و الگوهای اولیه دانش آموزان بسیار مهم 
جلوه می کند. چرا که معلمان جامعه، انسان سازان 
نسل بعدی اند، لذا نقش آنان به گفته حضرت امام 

خمینی )ره( همچون نقش انبیا است برای مردم.

مناسبت ها

کاریکاتور مزار شاه سلیمان علی - مصطفی بیابانیرضا باقری قاب عکس آب یخ دشمن کبد !

آب یخ یکی از مهم ترین علت های نارسایی کبد است.
 هرگز با شکم خالی آب یخ نخورید.

خبرها از گوشه و کنار

اصالحات جدید دفترچه دکترى

 اعالم شد

آموزش  عالی سازمان سنجش  ایسنا- مشاور 
کشور از انتشار اصالحات جدید دفترچه انتخاب 
گفت:  و  داد  خبر   96 دکتری  آزمون  رشته 
اردیبهشت ماه   13 چهارشنبه،  روز  تا  داوطلبان 
رشته  کد   50 انتخاب  به  نسبت  دارند  فرصت 
اقدام کنند. دعوت می کنیم. دکتر حسین  محل 
توکلی افزود: بر اساس ضوابط، داوطلبان مجاز 
به انتخاب رشته تا چهارشنبه، 13 اردیبهشت ماه 
رشته  کد  در  پذیرش  برای  دارند  فرصت   96
محل های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 
سایت  به  مراجعه  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  بجز 
سازمان سنجش آموزش کشور و پس از مطالعه 
رشته های  انتخاب  راهنمای  دفترچه  دقیق 
تحصیلی )شماره 2( و اطالعیه ای که جدیداً منتشر 
شده است، نسبت به انتخاب حداکثر 50 کدرشته 
محل از میان کد رشته محل های تحصیلی مورد 
عالقه از کد رشته امتحانی مربوط اقدام کنند.

 

یکی از رفتارهای عجیب کالغ ها این است که وقتی 
می  جمع  او  دور  ها  کالغ  بقیه  میرد،  می  کالغ  یک 
شوند و با صدای بلند غار غار می کنند. به نظر دلیل 

این رفتار کالغ ها چیست ؟
این رفتار هنوز برای دانشمندان به عنوان معما مطرح 
است و عده ای فکر می کنند کالغ ها مراسم ترحیم 
این  جواب  دنبال  به  پژوهشگران   . کنند  می  برگزار 
هنگام  ها  کالغ  عجیب  شیون  دلیل  تا  هستند  معما 
چهره  وقت  هیچ  ها  کالغ  بدانند.  را  کالغ  یک  مرگ 
کنند  نمی  فراموش  را  کننده  تهدیده  موجود  یک  ی 
ذاتی  رفتار  این  روی  را  خود  بررسی  محقق  گروه  و 
کالغ ها آغاز کرده اند. این رفتار کالغ ها در پژوهش 
های قبلی مشخص شده بود و مجموعه پژوهش های 
انجام شده توسط جان مارزلوف در دانشگاه واشنگتن 
آمریکا این مطلب را تایید کرد که کالغ ها هیچ وقت 
کنند.  نمی  فراموش  را  کننده  تهدید  موجود  ی  چهره 
سپارد  می  ذهنش  به  را  چهره  یک  که  کالغی  حتی 
گوشزد  و  یادآوری  دیگر  های  کالغ  به  را  مساله  این 
دیگر  ترتیب کالغ های  به همین  نیز  آنها  تا  می کند 
را با خبر کنند. این رفتار و واکنش باعث می شود که 
بعد از گذشت چند سال از ماجرا  تعداد زیادی از کالغ 
کنند.  غار  غار  کننده  تهدید  موجود  چهره  دیدن  با  ها 
از حمالت  که  این  برای  بررسی خود  در  پژوهشگران 
ماسک  شان  صورت  روی   ، باشند  امان  در  ها  کالغ 
صورت  این  به  کار  روش  گذارند.  می  التکس  های 
بود که کالی سوئیفت، پژوهشگر دانشگاه واشنگتن به 

بازی  را  خوب  نگهبان  نقش  و  داد  خوراکی  ها  کالغ 
کرد. بعد از آن نگهبان بد وارد ماجرا شد و الشه یک 
منتظر  ساعت  نیم  و  گرفت  دست  در  را  مرده  کالغ 

نگهبان  نقش  همیشه  من  گوید:  می  سوئیفت  ماند. 
خوب را داشتم و هیچ کالغی با من دشمن نشد. من 
عمل  وارد  بد  نگهبان  و  دادم  می  ها  به کالغ  را  غذا 

می شد. نگهبان بد جسد کالغ را در دست می گرفت 
و انگار زباله ای در دستش دارد ؛ نه به این منظور که 
اول  بار  برای  زمانی که  است.  را کشته  خودش کالغ 
سوئیفت برای کالغ ها غذا گذاشت، هیچ کالغی غذا 
راه  نرفت و فقط سر و صدا  به سمت آن  را نخورد و 
انداختند. این رفتار به خاطر حضور سوئیفت بود و اگر 
یک شاهین وارد قلمروی شان می شد، واکنش بسیار 

شدیدی از خود نشان می دادند.
خوب  خیلی  ها  کالغ  که  داد  نشان  تحقیق  نتیجه 
و  مرگ  دانند  می  و  کنند  می  شناسایی  را  تهدیدها 
می  سوئیفت  کنند.  می  دوری  آن  از  و  چیست  خطر 
گوید: کالغ ها مرگ را به عنوان درسی آموزنده می 
وجود  هم  موجودات  این  در  مرگ  از  ترس  و  دانند 
دارد. در آن روز 65 جفت کالغ شاهد ماجرا بودند و 
بعد از سه هفته بیشتر از یک سوم کالغ ها به شکل 

دادند. نشان  العمل  اول عکس  روز 
مرگ  لحظه  در  هم  ها  جیجاق  ها  پژوهش  طبق  بر 
می  نشان  واکنش  ها  کالغ  مانند  هایشان  جنس  هم 
این بررسی نشان می دهد که کالغ ها  نتایج   . دهند 
و  سپارند  می  خاطر  به  را  انسان  چهره  جزئیات  تمام 
این توانایی کالغ ها آن ها را قادر می سازد تا نگهبان 
های بد و خوب را تشخیص دهند. کالغ ها می توانند 
آخرین  و  کنند  شناسایی  را  انسان  چهره  خوب  خیلی 
دیگر  های  کالغ  مردن  برای  که  هستند  حیواناتی 
سوگواری می کنند. این رفتارها پیش از این در فیل، 
زرافه و شامپانزه ها نیز مشاهده شده است./ آکاایران

کالغ ها براى مرگ دیگر کالغ ها سوگوارى مى کنند 

است  ای   نویسنده  باقری  محمد  کاری-  نسرین 
ولی  نیست  جنوبی  خراسان  متولد   خودش  گرچه  که 
را  استان  دغدغه  هستند  طبسی  او  مادر  و  پدر  چون 
داشتم  عالقه  رشته  به  کودکی  از  گوید:   می  دارد 
کردم  می  مطالعه  را  تاریخی  های  کتاب  همواره  و 
رشته  دانشگاه  در  که  گرفتم  تصمیم  خاطر  همین  به 
نگاری  تاریخ  زمینه  در  تخصصی  و  بخوانم  تاریخ  ای 

کنم.  فعالیت 

رشته تاریخ تشییع در
دانشگاه فردوسی تحصیل کردم

کردم  شرکت  کنکور   1388 سال  در  افزاید:  می  او 
برای  پذیرفته شدم.  تهران  دانشگاه  تاریخ  رشته  در  و 
ادامه تحصیل عالقه ای نداشتم که در تهران زندگی 
اعضای  کنار  در  و  مشهد  در  بودم  مایل  بیشتر  و  کنم 
آزمون  در  دلیل  همین  به  کنم  زندگی  ام  خانواده 
فردوسی  دانشگاه  تشیع  تاریخ  رشته  ارشد  کارشناسی 
پذیرفته  هم  رشته  این  در  و  کردم  انتخاب  را  مشهد 
مقطع  در  تحصیلم  آخر  ترم  هم  اکنون  هم  شدم. 
نامه  پایان  نگارش  مشغول  و  است  ارشد  کارشناسی 
ام درباره دولت عبدا... بن معاویه بن عبدا... بن جعفر 
بن ابی طالب می باشم. دولت وی اولین دولت شیعه 
تاریخ  گستره  در  شیعه  دولت  چهارمین  و  ایران  در 

اسالم می باشد.

پدر و مادرم از روستاهای بخش 
آباد طبس هستند عشق 

زمینه  در  که  شد  چه  که  سوال  این  جواب  در  او 
گوید:  می  پرداختید  پژوهش  به  طبس  تمدن  و  تاریخ 
پدر و مادرم  از اهالی روستای دهنو ون از روستاهای 
بخش عشق آباد طبس هستند. بیشتر اقوام هم طبسی 
هستند و طبسی های بسیاری به خانه ما آمد و شد می 

که  است  آمده  هم  ما  احادیث  در  این  بر  عالوه  کنند. 
کارهای  به  هم  بنده  عالقه  االیمان.  من  الوطن  حب 
پژوهشی موجب شد که درباره طبس دست به قلم ببرم.

اولین کتابم، طبس پژوهی درباره تاریخ 
و تمدن این خطه از سرزمین مان بود

باقری در مورد کتابهایش می گوید: اولین کتاب من  
در رابطه با طبس کتاب »طبس پژوهی« می باشد. در 
این کتاب به گردآوری علمی ترین مقاالت درباره تاریخ 
گلشن  پرداختم. همچنین مدخل طبس  تمدن طبس  و 
در تمام لغت نامه ها و دانش نامه ها را گردآوری نمودم 
آخر کتاب چاپ شده  و تحت عنوان ضمیمه در بخش 
»اظهری  کتاب  با طبس،  رابطه  در  هم  دوم  کار  است. 

نامه« می باشد. محمدرضا اظهری از فرهیختگان خطه 
طبس بوده است که ده مقاله درباره طبس نوشته است 
کتاب  این  در  من   است.  خوبی  مقاالت  هم  به حق  و 
و  گردآوری  را  اظهری  محمدرضا  مقاالت  مجموعه 
از  یکی  به  است  دینی  ادای  کتاب  این  ام.  نموده  چاپ 
کتاب  طبس،  درباره  بعدی   کتاب  طبسی.  فرهیختگان 
نادرشاه  زمان  از  است.  باشی  منشی  خاطرات  روزنامه 
بنی  خاندان  طبس  در  پهلوی  سلسله  ظهور  تا  افشار 
شیبان حکومت می کرده اند. منشی باشی رییس دیوان 
رسائل آخرین حاکمان این خاندان بوده است. از آنجا که 
وی در سفر و حضر همراه با حاکمان طبس بوده است 
روزنامه خاطرات وی حاوی اطالعات گران بهایی درباره 
این دوره از تاریخ محلی طبس و خراسان و یزد می باشد 
و حقایق گمشده بسیاری را در این باره روشن می سازد.

“مشکان طبسی”  فلسفه دان قرن اخیر 
انگیزه بعدی کتابم شد

آثار  دیگر  درباره  اینکه  بیان  با  استانی  نویسنده هم 
طبس به مشکان طبسی اختصاص دارد می افزاید: یادم 
هست یک بار که داشتم کتاب جغرافیای تاریخی طبس 
را می خواندم خیلی مختصر درباره مشکان طبسی اشاره 
وی  که  بود  کرده  نقل  پاریزی  باستانی  از  و  بود  کرده 
مشکان طبسی را فلسفه دان قرن اخیر می دانسته است. 
مشکان  درباره  اطالعات  به جستجوی  و  شدم  کنجکاو 
طبسی پرداختم. از هرجایی مطلبی درباره وی می دیدم 
یادداشت برداری می کردم چند کتاب از وی در همان 
تهیه کردم  را  ها  آن  بود  حیاتش چاپ شده  سال های 
اما متوجه شدم که وی بسیاری کتاب چاپ نشده دارد 
همین  به  است.  کرده  اشاره  ها  آن  به  خود  آثار  در  که 
با  ایشان  کردم.  برقرار  ارتباط  ایشان  خانواده  با  منظور 
گشاده رویی پذیرای بنده شدند و پس از این که مقصود 
خود را بیان کردم ایشان آثار چاپ نشده مشکان طبسی 
کند:  می  نشان  خاطر  وی  گذاشتند.   من  اختیار  در  را 
پس از اینکه تمام آثار مشکان طبسی را گردآوری کردم 
نبوده  دان  فلسفه  تنها  طبسی  مشکان  که  شدم  متوجه 
است بلکه عالمه بوده است عالمه ای ذوالفنون که در 
اکثر علوم زمانه خویش صاب نظر و صاحب تالیف بوده 
است.به همین خاطر تصمیم گرفتم که مشکان طبسی را 
به جامعه علمی معرفی کنم آن گونه که حق وی است. 
او می گوید: مجموعه آثار مشکان طبسی در هشت جلد 
چاپ شده است. در هر جلد آثار مربوط به یک علم که 
مشکان طبسی در آن تبحر داشته است را چاپ کرده ام. 
در مجموع سی کتاب و رساله در این هشت جلد آمده 
است. عالوه بر چاپ آثار مشکان طبسی، یادنامه وی با 
عنوان شط شیرین پرشوکت را به قلم حقیر چاپ نمودم.

امیدوارم با چاپ این آثار حد اقل ادای دین خود را نسبت 
به طبس، این دّر یتیم کویر ادا نموده باشم. هم اکنون نیز 
چندین کار پژوهشی در دست پژوهش و یا انتشار دارم.

محمد باقری نویسنده و پژوهشگر در گفتگو با آوا:

سرزمین پدرى،  من را به پژوهش درباره تاریخ و تمدن طبس عالقمند کرد
امیدوارم با چاپ کتاب هایم  دین خود را به دّر یتیم کویر طبس ادا نموده باشم
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خواندنی ها

این تلفن هوشمند ضد دزدى است ! 

تلفن  نخستین  آفی  مک  جان  پالس-  روز 
تلفن  می سازد.  را  اطالعات  دزدی  هوشمند ضد 
هوشمند مذکور با قیمت 1100 دالر به بازار عرضه 
می شود. این دستگاه مجهز به سوییچ هایی است 
که به کاربر اجازه می دهد به طور دستی برخی 
بخش ها مانند آنتن وای فای، بلوتوث و تشخیص 
جان  گفته  به  کند.  خاموش  را  مکانی  موقعیت 
مک  شرکت  موسس  و  نویس  برنامه  آفی  مک 
ضددزدی  هوشمند  تلفن  نخستین  این  آفی 
می  عرضه  جاری  سال  در  و  دنیاست  اطالعات 
شود. تلفن هوشمند حاوی مجموعه ای از سوییچ 
می دهد  اجازه  کاربر  به  که  است  مختلف  های 
بلوتوث،  وای.فای  آنتن  باتری،  فیزیکی  طور  به 
مکان یاب، دوربین و میکروفون را خاموش کند. 
مک افی درباره این تلفن هوشمند می گوید: این 
دستگاه اجازه اتصال به هیچ گونه از دستگاه های 
ردیاب و کنترل کننده موبایل را نمی دهد. عالوه 
برآن مجهز به فناوری است که هرگونه ردیابی 
جستجوی کاربر در اینترنت را غیر ممکن می کند.

ابداع کفى هوشمند کفش

هوشمندی  کفش  کفی  ایرانی  محققان  ایرنا- 
متعدد  حسگرهای  دارای  که  اند  کرده  ابداع 
حساس به فشار است و تمامی اطالعات مربوط 
را  مختلف  های  وضعیت  در  پا  به کف  فشار  به 
نژاد،  شریف  علی  دکتر  کند.  می  گیری  اندازه 
این  ساخت  از  هدف  افزود:  طرح  این  مجری 
کفی هوشمند، طراحی و ساخت یک کفی کفش 
بود که بتواند تعداد زیادی از متغیرهای مرتبط با 
راه رفتن را در یک شرایط واقعی به ویژه برای 
سالمندان به صورت آنالین اندازه گیری و ثبت کند. داده نما،آوای خراسان جنوبی
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یک لیست از حتماً های روزانه تهیه کنید

این لیست از کارهایی تشکیل شده است که باالترین 
اولویت را دارند و سنگین ترین نتیجه را در بر خواهند 
داشت، چه مثبت و چه منفی. برای تنظیم این لیست 
وقت بگذارید و خوب فکر کنید چون وقتی کاری وارد 
این لیست می شود باید تا آخر روز بعد بی بر و برگرد 
انجام شود. کارهایی که در این لیست نوشته می شوند 
به هیچوجه نباید به تاخیر بیفتند چون باعث می شود 
که اینکار برایتان شکل عادت درباید و به اولویت های 
روزانه تان بی توجه شوید. این لیست باید کوتاه بوده و 

بیشتر از ۶ مورد روی آن نوشته نشده باشد.
ساعت های خاصی در روز هستند که به یک مالقات 
گذارید  می  با کسی  قراری  وقتی  دارند.  تعلق  خاص 
حتماً آن را روی تقویم خود یادداشت کنید و بعد آن 

قرارها را به برنامه روزانه تان منتقل کنید.
خیلی از کارهای قید شده در لیست روزانه تان هستند 
کنید.  واگذار  دیگران  به  را  آنها  انجام  توانید  می  که 
افراد موفق می دانند که نمی توانند همه کارهایشان را 
شخصاً تمام کنند و همیشه خیلی از کارهایشان را به 
کسانی می سپارند که انجام دهند.اگر می بینید که چند 
روز پشت سر هم کارهایتان را نیمه تمام می گذارید و 
به روز بعد معوق میکنید آنوقت باید از خودتان بپرسید 
چرا آن روز اول این کار در لیستتان بوده است و چه 
ارزشی در زندگیتان دارد. تا می توانید نباید بیشتر از سه 

روز کاری را به تاخیر بیندازید.
معمواًل چیزی که از خیلی برنامه ریزی ها جا می ماند 
تنظیم ساعتی برای خوردن غذاست. این مسئله اهمیت 
زیادی دارد، اول به این دلیل که در پولتان صرفه جویی 
کرده و برای غذاخوردن بیرون نمی روید، و دوم اینکه 

برای سالمتیتان بهتر است.

صحیفة سجادیه، کتابی است که لفظش از کالم پروردگار 
فروتر و از آن چه آفریده به آن لب بگشاید، برتر است؛ 
به خاطر اوج بالغت تعبیر و گوارایی بیان و برجستگی 
نیکویی  و  سبک  نیکی  و  توصیف  برتری  و  توضیح 
فصاحت و فراوانی لفظ؛ زیرا در حالی که تار آن از انوار 
وحی و نبوت است و پود آن از پرتو های علوم امامت و 
چارچوبش از استحکام عصمت است.دعاهای امام سجاد 
علیه السالم، دارای دو جنبة کاماًل مرتبط و متکامل می 
باشند: یکی جنبة عبادی و دیگری اجتماعی که با جریان 
حرکت اصالحی امام )ع(  در آن شرایط سخت، همسویی 
دارد.صحیفه، دارای شیوه ای ابتکاری در رساندن معارف 
الهی و مفاهیم اصیل اسالمی به دل های تشنه و قلب 
های شیفته است؛ تا تشنگان معرفت، از ثمراتش بهره 
مند و از آب گوارایش، سیراب شوند.این روش تربیتی، 
نمونه ای واالست که امام سجاد )ع(، با الهام گرفتن از 
سیرت های پیامبران و سنت های فرستادگان، آن گونه 
که خداوند سبحان امر فرمود، در آن وضعیت انفجارآمیز از 
محنت ها و انباشته از فاجعه ها، پایه نهاد.این روش، یک 
برنامه ریزی صحیح برای بازسازی درونی و منظم ساختن 
روابط اجتماعی و اقتصادی جامعه است. از خداوند عزوجل 
یاری می جوییم و توفیق راه صواب را می طلبیم؛ زیرا که 

بازگشت همه، به سوی اوست.
صحیفه سجادیه جامعه، سید محمدباقر موحد ابطحی، 

سید حسین محفوظی، 

هر بار که در برابر ترس مي ایستید، قدرت، شهامت 
و اعتماد به نفس پیدا مي کنید. باید کاري را انجام 

دهید که فکر مي کنید نمي توان انجام داد

هیچ چیز ارزشمندی آسان به دست نمی آید.
 تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، 

کار و تالش مستمر است.

با قامت عصمت و حیا می  آید
با بانگ مناجات و دعا می  آید
میالد عبادت است یعنی سجاد
از سوی خدا به سوی ما می  آید

تنها زمانی می توانید چیزی را که ریشه های 
عمیق در فرهنگ شما دارد به وضوح ببینید 

که آن چیز در کار دور شدن از شما
 و فرو رفتن در دور دست باشد

خداوند از ما نمی خواهد کارهای بزرگ
 را به ثمر برسانیم.او فقط از ما می خواهد 

کارهای  کوچک را با عشقی شگرف انجام دهیم

نام مبارک امام چهارم علی است و مشهورترین القاب آن 
حضرت زین العابدین و سّجاد می باشد و مشهورترین کنیه 
ایشان ابامحمد و ابوالحسن است. مّدت عمر آن بزرگوار  
پنجاه و  هفت سال است. ایشان پانزدهم جمادی االول 
سال سی و هشتم هجری به دنیا آمد. تولد آن بزرگوار 
دو سال قبل از شهادت امیرالمؤمنین علیه السالم است 
و تقریباً بیست و سه سال با پدر بزرگوار زندگی کرد. پس 
مدت امامت آن بزرگوار سی و چهار سال است. حضرت 
سّجاد علیه السالم پدری چون حسین دارد و مادرش دختر 
یزدگرد پادشاه ایران است که دست عنایت حق به طور 
خارق العاده این دختر را به امام حسین می رساند. شرافت 
این زن آن است که مادر نُه نفر از ائمه طاهرین می شود و 
چنانچه امام حسین علیه السالم »اب االئمه« است. گرچه 
امام سجاد علیه السالم با اهل بیت علیهم السالم در همه 
فضایل وجه اشتراک دارند و هیچ فرقی میان آنان از نظر 
صفات و فضایل انسانی نیست، اما از نظر گفتار و کردار 
شباهت تاّمی به جدشان امیرالمؤمنان علی علیه السالم 

دارد. که آن موارد را ذکر می نماییم.
علم امام سجاد علیه السالم

بپرسید هر  »از من  السالم می گوید:  علیه  امام علی  اگر 
چه می خواهید که به خدا قسم تمام وقایع را تا روز قیامت 
می دانم، حضرت سجاد نیز می گوید: »اگر نمی ترسیدم که 
مردم در حق ما غلّو کنند، وقایع را تا روز قیامت می گفتم.« 

عبادت امام سجاد علیه السالم
درباره امیرالمؤمنین گفته شده است که روزها به ایجاد باغ و 
قنات برای فقرا و محتاجین مشغول بود، و تا به صبح عبادت 
می کرد. حضرت سجاد نیز چنین بود چه بسیار باغ ها و قنوات 
که به دست ایشان برای دیگران آباد یا ایجاد شد. عبادت و 
سجده او به حدی بود که به زین العابدین و سجاد ملقب شد.
خطاب  قیامت  روز  که  شده  روایت  )ص(  اکرم  رسول  از 
می شود: »کجا است زین العابدین؟« و می بینم که فرزندم 

علی بن الحسین جواب می دهد و می آید.
از امام باقر علیه السالم روایت شده که: »پدرم را می دیدم 
که از کثرت عبادت پاهای او ورم کرده، و صورت او زرد، 

و گونه های او مجروح، و محل سجده او پینه بسته بود.«
 سخاوت، فتوت و رأفت امام

در تاریخ آمده است یکی از کارهای امیرالمؤمنین علیه السالم 
اداره کردن فقرا به طور مخفیانه بوده است. امیرالمؤمنین 
شب ها خوراک، پوشاک و هیزم به خانه بینوایان می برد، 
و آن بینوایان حتی نمی دانستند که چه کسی آنها را اداره 
می کند. همچنین میان مورخین مشهور است که امام سجاد 

علیه السالم چنین بوده است.
راوی می گوید: در محضر امام صادق علیه السالم بودیم 
که از مناقب حضرت علی علیه السالم صحبت شد و گفته 
شد هیچ کس قدرت عمل امیرالمؤمنین را ندارد و شباهت 
الحسین  بن  علی  از  بیشتر  امیرالمؤمنین،  به  کس  هیچ 

علیهماالسالم نبوده است که صد خانواده را اداره می کرد. 
شب ها گاهی هزار رکعت نماز می خواند.«

شجاعت امام علیه السالم
شجاعت امام علی علیه السالم زبانزد خاص و عام است. و 
اگر گفتار امام سجاد علیه السالم را در مجلس ابن زیاد و در 
مجلس یزید و مخصوصاً خطبه آن بزرگوار را در مسجد شام 
در نظر بگیریم شجاعت این بزرگوار نیز بر ما روشن می شود.

امیرالمؤمنین شجاعت خود را در میدان برای افرادی مثل 
عمرو بن عبدود و مرحب خیبری به کار می برد و فرزند 
و  زیاد  ابن  در مجلس  را  امام سجاد، شجاعت  او  گرامی 

مجلس یزید و روی منبر در مسجد شام به کار برده است.
سیاست  و حلم

امیرالمؤمنین به اقرار همه مورخین از سّنی و شیعه پاسدار 
اسالم بود و رأی و تدبیر او فوق العاده مفید بود، چنانکه عمر 
بیشتر از هفتاد مورد گفته است: »اگر علی نبود عمر هالک 
شده بود.«امام سجاد علیه السالم در مدت سی و پنج سال 
پاسدار شیعه بود. مورخین معتقدند که تدبیر امام سجاد علیه 
السالم، مدینه را و بسیاری از شیعیان را از دست کسانی چون 

یزید و عبدالملک مروان نجات داد.
فرمودند:  ایشان  و  نقل شده  گفتاری  امیرالمؤمنین  درباره 
»از کنار آدم بی خردی گذشتم که به من بد می گفت. از 
او صرف نظر کردم گویی که او حرفی نزده است.« درباره 
امام سجاد نیز گفتاری نقل شده است و ایشان فرمودند: »از 

کنار کسی گذشتم که به من بد می گفت. به او گفتم که اگر 
راست می گویی خداوند متعال مرا رحمت کند، و اگر دروغ 
می گویی خدا تو را بیامرزد!«  تاریخ نویسان اقرار دارند که 
امام سجاد علیه السالم، دوست داشت فقیران، یتیمان و 
بینوایان سر سفره اش باشند و با آنها بنشیند، غذا برای آنها 

آماده کند و حتی غذا در دهن آنان بنهد.
فصاحت و بالغت در کالم امام

 فصاحت به معنی خوب سخن گفتن، مجاز، کنایه، لطایف 
بردن است. و بالغت، سخن خوب  به کار  را  و مثال ها 
فایده پرهیز  از طول کالم بی  گفتن، بجا سخن گفتن، 
داشتن است. فصاحت و بالغت امیرالمؤمنین مورد اقرار 
همه است آن چنانکه درباره نهج البالغه گفته شده:امام 
به جهان  را  کامله سجادیه  السالم صحیفه  علیه  سجاد 
نیامده و نخواهد  عرضه داشت. صحیفه ای که مثل آن 
آمد. صحیفه ای که در ضمن دعا، معارف اسالم، سیاست 
اسالم، اخالق اسالم، اجتماعیات اسالم، حقانیت شیعه، 
به  سفارش  ظالم،  و  ظلم  از  انتقاد  اهل بیت،  حقانیت 
را  اسالمی  معارف  دوره  یک  باالخره  و  حقیقت،  و  حق 
آموزش می دهد. صحیفه ای که محققین اسم آن را »اخت 
القرآن«، »انجیل اهل بیت«، »زبور آل محمد« نهاده اند. 

می تواند  که  کرد  ادعا  فصاحت  با  ابلهی  که  صحیفه ای 
چون آن بیاورد چون قلم به دست گرفت، نتوانست، دق 

کرد و ُمرد.
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یک لحظه مکث کن
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حدیث روز  

هرکس برای )رضا و خوشنودی( خداوند ازدواج نماید و با خویشان خود صله رحم نماید، خداوند او را در قیامت  مفتخر و سربلند می گرداند.   
امام سجا د )ع(

سبک زندگی

امام سجاد )ع( اسوه زهد و تقوا و نمونه صبر و شکیبایی 

طراح: نسرین کاری                        

تورگنیف  ایوان  از  اثری  افقی: 
در  ترشرویی-   -2 روسی  نویسنده 
فرآورده  و  ثمره   - موافق  و  خور 
کشاوری 3- قوه حافظه - دلیری و 
بی پروایی - بحر 4- دانه - خوشبو 
- نوعی حلوا - هزار کیلو - مفتوح 
- دام 5- فروتنی کردن- حسرت و 
و  انداختن   -6 آبادانی  مایه  دریغ- 
به زمین افکندن- یکجا جمع شده 
7- عضوی در چهره - غبار و گرد و 
خاک - تند و چاالک 8- ضایع و به 
کار نیامدنی- اثری از بزرگ علوی- 
بهبودی از مرض 9- الهه تحول و 
کشتیبان  باستان-  روم  در  هنر 
البسه  از   -10 نهفته  راز   - ماهر 
کهکیلویه  استان  مرکز  زمستانی- 
سربست   -11 احمد-  بویر  و 
از  شیرینی  قسم  یک   - کارخانه 
قدر   -12 شده  نوشته  زولبیا-  نوع 
صفحه   - مرداب  گیاه  مرتبه-  و 
درخت  همراهی-  حرف  اینترنتی- 
کردن-  امیدورار   -13 حرف  کم 
در  و حیله 14-  مرتبه- مکر  جمع 
را  کشفیات  بزرگترین  سالگی   24
به  مکانیک  و  اپتیک  ریاضیات،  در 
عمل آورد- امتحان و آزمایش- پدر 
روسی  نامدار  نویسنده   -15 بزرگ 

صاحب آثار مرداب ودن آرام.
شالوده  و  اساس   -1 عمودی: 
اثر  صاحب   11 قرن  شاعران  از   -
مداخله  کاری  در   -2 نامه  پادشاه 
پرکار  و  فعال   - ثروتمند   - کردن 
از  3- درد چشم - پوستین- پاسی 
شب - ستارگان 4- مؤسس سلسله 
پس   -5 آینده  ناپدری-  ایلخانان- 
نماز-  دست  خسیس-   ندادنی 
رمه بان- یار سوزن 6- گنجشک- 
از   -7 خوش  بوی  خوشگذران- 
نویسندگان نامدار آمریکا صاحب اثر 
به  اروپا  در  کشوری   - نشدگان  رام 
و عقیده  نظر  بوخارست -  مرکزیت 
حرارت-  و  برق  جریان  هادی   -8

شهری در استان آذربایجان شرقی- 
و  خشن   -9 بزرگ  خیمه  و  بارگاه 
ناهموار- فیزیکدان انگلیسی و اولین 
به  را  گازها  توانست همه  کسی که 
پاکدامن  و  پارسا  کند-  تبدیل  مایع 
صحرایی-  کبوتر  نشده-  رام   -10
بسیار و فراوان 11- وقت و لحظه- 
فرومایگان- فلز گلوله- دل آزار کهنه 
دور  دیوار  مانند-  بی  و  یکتا   -12
شهر- زمان ها 13- یاری و پیروزی- 
عقل و خرد- از غالت- خرمن گندم 
و مجلل-  ییالقی  خانه  یا جو 14- 
آلمان  در  شهری  چیز-  هر  حقیقت 
15- بدست آوردن چیزی از کسی از 

طریق خدعه و فریب- پنبه زن.
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متخرامسمماهبا1
فانیتساکبابرهش2
ترجادنسرختومی3
ترفننارایدنا4
انتمادنرکفتن5
وهنالستارگمه6
اسمماکانوانس7
رجاهغالبارارف8
ویرغروکرمخیش9
ددتلایادوخنا10
لمزالدالیممر11
شکتفوقومزیزع12
ومخادارافدیرو13
ردصتجهبنتسناوت14
هیصانلمتحمنفد15

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم
 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه
 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده         09153410668

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

را تجربه کنید.   09158668002
نصب و سرویس کولر 

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

ساختمان 
09151633903

دهشیبی  

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

یک راننده کمپرسی و گریدر با مدارک 
کامل جهت کار در زابل نیازمندیم.

09155623441

به یک فروشنده خانم 
جهت کار در نانوایی نیازمندیم.

09120363004 - 32414518

به تعدادی راننده با ماشین 
 جهت کار در آژانس نیازمندیم.

09395619072

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محمد 
رفیع شجاعی نوفرست فرزند سهراب به 
شماره شناسنامه 242 مقطع کارشناسی 
برق )قدرت( صادره از واحد دانشگاهی 

بیرجند به شماره 78131059965 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

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

09105331300

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

قالیشویــی ملکــه

کار خوب اتفاقی نیست

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری با باالترین 
قیمت  09380160779 - علی آبادی

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
   32438137

  09151635860
کرباسچی 

حمل بار و اثاثیه منزل 
داخل و خارج استان  
همراه با کارگر ماهر 

  09105451077
 اقدامی

بلوار شعبانیه- بین چهار راه ایزوگام فنودی
بقیه ا... )عج( و خیابان نرجس
32371262-09151639659

پخـش و نصـب 

به یک آشپز مجرد با  حقوق عالی 
و دو کارگر ساده ترجیحاً خانم و یک 
منشی خانم آشنا به کامپیوتر جهت 
کار در رستوران شاندیز نیازمندیم.
32446825 -09359280927 

دعوت به همکاری 
شرکت کندو کاوش کویر خراسان جنوبی فعال در زمینه های فروش، پشتیبانی و خدمات 

پس از فروش تجهیزات بانکی و ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک در شهرستان های 
بیرجند، فردوس و اسدیه از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید.

حداقل جنسیتعنوان شغل
سن

حداقل
 مدرک تحصیلی 

محل فعالیت / خدمت  

بیرجند لیسانس28 سالمرد )متاهل(کارشناس کامپیوتر 
فردوس/سرایانفوق دیپلم25 سالمرد )متاهل(تکنسین فنی 
اسدیهفوق دیپلم25 سالمرد )متاهل(تکنسین فنی 

 مدارک الزم :  ارائه رزومه کاری - کپی تمام صفحات شناسنامه - کپی کارت ملی
 کپی آخرین مدرک تحصیلی - کپی کارت پایان خدمت / معافیت - 2 قطعه عکس

مشخصات ارتباطی  -  آدرس محل سکونت و شماره تلفن همراه و ثابت
 A4 واجدین شرایط می توانند رزومه و سوابق کاری خود را در قالب یک برگ کاغذ

تنظیم نموده و به انضمام مدارک مشروحه فوق حداکثر تا تاریخ 96/02/20 
به آدرس بیرجند، بلوار جماران، خیابان ناهید، ناهید 1، پالک 1 

)شرکت کندو کاوش کویر خراسان جنوبی( ارسال )پست( و یا به شماره 09151042944 
ارسال )تلگرام( نمایند.

 کسب اطالعات بیشتر  056-32443505

به یک آشپز و یک کمک 
آشپز جهت کار در غذای آماده 
نیازمندیم.09128460511
ساعت تماس: فقط 11تا 16 

و 20 تا 23



از حرارت است که  ناشی  آسیب  نوعی  گرمازدگی 
می تواند زندگی شما را تهدید کند. این بیماری می 
تواند به مغز و دیگر اندام های بدن صدمه شدید وارد 
گرمترین  در طول  باشید: 1.  ما همراه  با  کند. پس 
ساعات روز از انجام فعالیت های سنگین بیرون از خانه 
خودداری کنید 2. لباسهای گشاد و رنگ روشن بپوشید 

3. از نوشیدن قهوه اجتناب کنید، چون باعث می شود 
آب بدنتان از دست برود 4. در برابر سوختگی ناشی از 
آفتاب از خودتان محافظت کنید چون روی توانایی 
بدن برای خنک کردن خودش تاثیر میگذارد 5. مقدار 
زیادی مایعات بنوشید. رساند آب کافی به بدن کمک 
می کند تا دمای بدن در حد طبیعی باقی بماند 6. 

هرگز کسی را در ماشین پارک شده رها نکنید. این کار 
یکی از علل شایع مرگ کودکان ناشی از گرماست 7. 
صرف وقت برای کار کردن یا ورزش کردن در گرما را 
محدود کنید 8. اگر دارو مصرف می کنید یا در شرایط 
خاصی قرار دارید، احتمال افزایش مشکالت مربوط به 
گرما بیشتر می شود. پس تا می توانید از گرما دور شوید.

هرگز کسی را در ماشین پارک شده رها نکنید ! 
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دورخیز آزادکار سبک وزن ایران 
برای دومین مدال طالی قهرمانی جهان

به دلیل  المپیک گفت:  آزاد جهان و  پنج مدال کشتی  دارنده  ایرنا- 
در  برای حضور  ملی  تیم  انتخابی  نهایی  مرحله  در  دارم  قصد  آنکه 
پیکارهای جهانی با آمادگی کامل شرکت کنم در مسابقات کشورهای 
اسالمی حضور نخواهم یافت. حسن رحیمی درخصوص علت حضور 
همبستگی  های  بازی  در  آزاد  کشتی  ملی  تیم  همراه  به  نیافتن 
در  نخواستم  خودم  و  ندارد  خاصی  دلیل  افزود:  اسالمی  کشورهای 
این مسابقات شرکت نکنم. وی اظهار داشت: قرار نیست که در هر 
مسابقه ای شرکت کنم چرا که وزن کم کردن های مکرر به بدنم 
آسیب می رساند و این فرصت خوبی برای آزادکاران جوان است تا با 
حضور در چنین رقابت هایی تجربه و آمادگی الزم را به دست آورند.

قزاقستان بر ازبکستان پیروز شد

تیم والیبال امید قزاقستان در نخستین بازی رقابت های والیبال زیر 
23 سال آسیا در اردبیل با نتیجه 3 بر 2 بر تیم ازبکستان غلبه کرد. 
با  دوم  گیم  در  بازی  این  در  قزاقستان   ، ایرنا  خبرنگار  گزارش  به 
نتیجه 25 بر 19 ؛ گیم سوم 25 بر 16 و گیم پنجم 16 بر 14 بر تیم 
ازبکستان غلبه کرد. قزاق ها همچنین گیم های اول و چهارم را به 
ترتیب با نتیجه 25 بر 20 و 25 بر 22 به حریف ازبک خود واگذار 
کرد. این دیدار در ورزشگاه 6 هزار نفری رضازاده اردبیل برگزار شد.

نهمین شکست فصل آرسنال

ایرنا- تیم فوتبال تاتنهام با برتری دو بر صفر مقابل آرسنال در شهرآورد 
لندن، همچنان در تعقیب چلسی صدرنشینی باقی ماند و امیدهای اندک 
خود برای قهرمانی را حفظ کرد. در ادامه هفته سی و پنجم لیگ برتر 
باشگاه های انگلیس، تیم رده دومی تاتنهام در ورزشگاه »وایت هارت 
لین« میزبان آرسنال بود تا شهرآورد پایتخت لندن برگزار شود. شاگردان 
»مائوریسیو پوچتینو« در تاتنهام که در این فصل با عملکردی فراتر از 
انگیزه  اند در دیدار خود نیز  نتایج مناسبی دست پیدا کرده  انتظار به 
دو گل  با  نهایت  در  و  داشتند  برتری  به کسب  رسیدن  برای  باالیی 
متوالی »دله علی« و »هری کین« در نیمه دوم به پیروزی دست یافت.

مونته نگرو با مربی ناکام استیل آذین
 روبه روی تیم ملی ایران 

ایسنا- سرمربی سابق استیل آذین هدایت مونته نگرو حریف تدارکاتی ایران 
را بر عهده دارد. تیم ملی فوتبال مونته نگرو آخرین حریف تدارکاتی تیم 
ملی فوتبال ایران پیش از دیدار با تیم ملی ازبکستان خواهد بود. این تیم 
همانند ایران بخت زیادی برای صعود به جام جهانی 2018 دارد و در گروه 
E  انتخابی جام جهانی در قاره اروپا پس از لهستان با هفت امتیاز در رده 
دوم قرار دارد و می تواند به پلی آف انتخابی جام جهانی در اروپا صعود کند.

همه خواص درمانی 
و فواید غذایی فلفل را بدانید

انواع فلفل از پرطرفدارترین چاشنی ها هستند. این 
دسته از سبزی ها از فلفل سبز دلمه ای گرفته تا 
فلفل تند قرمز، همگی در یک گروه غذایی جای 
می گیرند و تقریباً دارای یک سری از خواص مفید 
برای بدن هستند. با ما همراه باشید: 1. سالمت 

چشم 2. پیشگیری از کم خونی 3. تقویت سیستم 
ایمنی 4. کاهش کلسترول )کپسایسین سبب 
و  درد  تسکین  و  دیابت  بد،  کلسترول  کاهش 
سرطان  برابر  در  حفاظت   .5 می  شود(  التهاب 
)گوگرد موجود در فلفل باعث می  شود که یک 
نقش محافظتی را در انواع خاصی از سرطان  ها 
بازی کنند( 6. سالمت پوست و مو )نقش کلیدی 
را در جوان نگهداشتن پوست و مو بازی می  کند(

پر کردن بیش از ۸ دندان 
خطرناک است! 

اما  است  سم  نوعی  جیوه  محققان  گفته  به 
بستگی  مقدارش  به  آن  آسیب زایی  قدرت 
این رو اگر تنها یک دندان پر شده  از  دارد. 
اما  شد  نخواهد  ایجاد  مشکلی  باشید  داشته  
اگر این تعداد به بیش از هشت دندان برسد، 

خطر عوارض این ماده در بدن افزایش پیدا 
خطرناک  زمانی  معمواًل  جیوه  خواهدکرد. 
در صورتی  تنفس شود.  آن  گاز  می شود که 
که مقدار کمی جیوه به صورت خوراکی وارد 
زیرا  نمی رود  شمار  به  تهدیدی  شود،  بدن 
واقعی  خطر  اما  نمی کند  جذب  را  آن  معده 
زمانی ایجاد می شود که جیوه تنفس شود و 
بیشترین آسیب ها نیز متوجه مغز و کلیه است.

تغییر رنگ ناخن ها را جدی بگیرید 

ناخن ها  رنگ  تغییر  کردند:  اظهار  کارشناسان 
با کمبود موادغذایی و عفونت در ارتباط است. 
ناخن ها  زردی  به  منجر  هم  کشیدن  سیگار 
در  قرارگرفتن  علت  به  زردی  این  و  می شود 
معرض مواد سمی است. مهمترین علت هایی 
که برای زردرنگی ناخن ها ذکر شده است عبارتند 

از: 1. عفونت های قارچی )یکی از نتایج شایع 
ناخن هاست  تغییررنگ  قارچی،  عفونت های 
که به علت تماس با عفونت است( 2. سیگار 
کلیوی   بیماری  بیماری کبدی 4.  کشیدن 3. 
)سطح باالی بیلی روبین در خون گاهی به علت 
بیماری کلیوی است که منجر به زردی ناخن 
می شود(5. بیماری ریوی 6. الک تیره )استفاده از 
الک های تیره به ناخن ها اجازه تنفس نمی دهد.

7 مورد از خواص مصرف ماهی 

ماهی جزو سالم ترین غذاهای روی این سیاره 
است. ماهی سرشار از مواد مغذی مانند پروتئین 
و ویتامین D است. با ما همراه باشید:  1. ماهی 
ممکن است خطر ابتال به حمالت قلبی و سکته 
را کاهش دهد 2. مواد مغذی موجود در ماهی 
در طول دوران رشد حیاتی اند 3. باعث افزایش 

ماده خاکستری مغز شده و نقش محافظتی در 
برابر زوال مغز ناشی از کهولت سن دارد 4. به 
پیشگیری و درمان افسردگی کمک می کند و 
شما را به انسانی شادتر بدل می کند 5. کاهش 
خطر ابتال به بیماری های خود ایمنی از جمله 
آسم  از  کننده  پیشگیری   .6 یک  نوع  دیابت 
دوران  در  بینایی  از  محافظت   .7 کودکان  در 
سالمندی 8. بهبود بخشیدن به کیفیت خواب.

6 غذایی که فقط به ظاهر سالم هستند! 

 قصد داریم تا خیانتکاران را که خود را به عنوان 
غذای خوب جا می زنند معرفی کنیم: 1. چیپس 
طعم های  آنها  به  معمواًل  تولیدکنندگان  موز: 
مصنوعی و شکر اضافه و گاهی هم سرخ می کنند 
2. نان سوخاری: بعضی از آنها حاوی روغن های 
مضر هستند 3. ماست: ماست هایی که از مغازه 

می خرید مقدار زیادی شکر دارد و پروتئین آن 
هم کم است 4. میوه های خشک شیرین شده: 
رای جلوگیری از فساد و بدرنگ شدن به آنها 
ضدقارچ و دی- اکسید گوگرد می زنند 5. پنیر 
فرآوری شده: بغیر از افزودنی های بسیار مقدار 
زیادی سدیم دارند 6. کنسرو میوه و سبزیجات: 
تولیدکنندگان به سبزیجات کنسرو سس باربکیو، 

سرکه و دیگر مواد می زنند که سالم نیستند.

سرباز اسیر شده در حادثه تروریستی میرجاوه هم به شهادت رسید

تابناک- تنها بازمانده جمع مرزبانانی که چند روز پیش در کمین تروریست ها قرار گرفته و به شهادت 
در دست  اطالعات چندانی  آن  درباره جزئیات  آمد؛ خبری که  نائل  به فیض شهادت  نیز  بودند  رسیده 
از شهادت سرباز مرزبانی که چند روز پیش در  استاندار خراسان شمالی  امنیتی  نیست. معاون سیاسی 
میرجاوه اسیر شده بود خبر داد. معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان شمالی گفت: سعید براتی، سرباز 
مرزبان که چند روز قبل در حمله تروریستی اشرار تکفیری در میرجاوه سیستان و بلوچستان اسیر شده 
به  چگونگی  در خصوص  هرچند  است،  شده  کشورمان  تحویل  شهید  این  پیکر  رسید.  شهادت  به  بود 
ارائه  توضیحی  دیگر  ابهامات  و  وی  پیکر  تحویل  چگونگی  شده،  اسیر  مرزبان  این  رسیدن  شهادت 
از  شماری  همراه  به  اردیبهشت  ششم  روز  غروب  از  پیش  براتی  شهید  است  گفتنی  است.  نشده 
های  تروریست  شبیخون  مورد  مرزی  یکصد  میل  مسیر  در  مرزی  هنگ  داران  درجه  و  همرزمان 
گروهگ جیش قرار گرفته و پس از به شهادت رسیدن هم قطارانش، به اسارت تروریست ها در آمده 
بود. در برخی گزارش های منتشر شده از این رویداد تلخ، شهید براتی پیش از اسارت مجروح شده بود.

به گروه های تلگرامی اعتماد نکنید

پلیس فتا به هموطنان هشدار داد برای جلوگیری از 
نامعتبر  های  سایت  دانلود  از  افزارها  باج  نفوذ  خطر 
اعتماد  تلگرامی  های  گروه  به  هرگز  و  کنند  پرهیز 
باج  نگذارند.  اشتراک  به  را  خود  اطالعات  و  نکنند 
به  بدافزارها هستند که دسترسی  از  گونه ای  افزارها 
برای  آن  ایجادکننده  و  کنند  می  محدود  را  سیستم 
رمز  با  و  باج می کند  درخواست  برداشتن محدودیت 
کردن فایل ها یا هارد سیستم شاهد فعال شدن یک 
شمارنده معکوس زمانی برای رمزگشایی هستیم که 
از قربانی می خواهد مبلغ درخواستی را در زمان تعیین 
شده پرداخت کند تا رمز گشایی فایل ها انجام شود. 

علت آتش سوزی خیابان پلیس در دست بررسی است ؛
اتومبیل بازیگر سرشناس نیز در آتش سوخت

تسنیم- معاون امنیتی و انتظامی فرماندار تهران با اشاره به آتش سوزی زنجیره ای تعدادی 
از خودروها در خیابان پلیس تهران گفت: در این حادثه بیش از هشت خودرو دچار آسیب 
بنابر  گفت:  ناصربخت  اصغر  علی  نیست.  آن مشخص  بودن  هنوز عمدی  و  جدی شده 
اطالعات به دست آمده ظاهراً جاری شدن بنزین در جوی آب و سپس احتراق آن عامل 
اصلی آتش سوزی و خسارات وارده بوده است. وی ادامه داد: اما پرسش هایی همچون 
چرایی جاری شدن بنزین در جوی آب و همچنین نحوه احتراق آن باقی مانده که تحقیقات 
این حادثه  انتظامی فرماندار تهران تصریح کرد: در  امنیتی و  ادامه دارد. معاون  تکمیلی 
آتش سوزی هشت خودرو دچار آسیب جدی شدند و چند اصله درخت به همراه تابلوهای برخی از 
مغازه های محل حادثه دچار آسیب شد. به گفته ناصربخت تحقیقات جدی بابت جزییات تکمیلی 
آن ادامه دارد. به نقل از رکنا، در این حادثه اتومبیل امین زندگانی نیز دچار آتش سوزی شد.

تصادف ترلی با گله و تلفات 29 راس دام در شهرستان طبس- وحید االهی

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 
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سرلوحه خدمات ماست
متخصص در حمل بار و اثاثیه

منزل با سابقه درخشان
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کارگر و بارچین ماهر
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7
 آماده    پذیرش

 سرمایه گذاری های خارجی هستیم  

تسنیم-رئیس منطقه ویژه اقتصادی استان  از آمادگی 
سرمایه گذاری های  پذیرش  برای  مجموعه  این 
عملیات  انجام  رکورددار  گفت:  و  داد  خبر  خارجی 
هستیم. کشور  اقتصادی  مناطق  بین  در  اجرایی 
اقتصادی  ویژه  منطقه  کرد:  اظهار  صفدری زاده 
سازمانی مستقل و خارج از محدوده سرزمینی است 

و از صفر تا 100 امور مربوط به جذب سرمایه گذاری 
در آن توسط سازمان مسئول انجام می شود که حکم 
یک فرمانداری ویژه را دارد.وی بیان کرد: با وجود 
ویژه  منطقه  محیطی  زیست  مجوز  اخذ  در  تأخیر 
بین  در  اجرایی  عملیات  انجام  رکورددار  اقتصادی 
مناطق اقتصادی کشور است.صفدری زاده از احداث 
مجموعه  این  صادراتی  پایانه  نمایشگاه  ساختمان 
خبر داد و اظهار کرد: این پایانه صادراتی به مساحت 
و  اراضی  تسطیح  افزود:  است.وی  مترمربع   2600
تحدید حدود به مساحت 730 هکتار و احداث سیل 
بند در مجموع به طول 3 کیلومتر و اجرای درواسیون 
به طول 7 کیلومتر از دیگر اقدامات انجام شده است.

صفدری زاده با اشاره به راه سازی و توسعه معابر گفت: 
عملیات راهسازی به مساحت 300 هزار مترمربع 
سطح معابر و 150 هزار مترمکعب عملیات خاکی 
و اجرای الیه زیراساس به حجم 7200 مترمکعب 
صورت گرفته است.وی از احداث گلخانه به مساحت 
150 مترمربع و توسعه فضای سبز میادین و بلوارها 

به طول 10 کیلومتر  در این مجموعه خبر داد.

فقط با تکیه بر بودجه دولتی نمی توان 
طرح های نیمه تمام را تمام کرد

پوراسد- مدیرکل ورزش و جوانان در نشستی که 
صبح دیروز با اصحاب رسانه در محل سالن جلسات 
این اداره کل برگزار شد از برگزاری جشنواره« نشاط 
و امید جوانان« در 12 اردیبهشت سال جاری خبر 
داد و افزود: هدف از برگزاری این جشنواره ارتقای 
فرهنگ نشاط و امید در بین مردم،ایجاد فضایی مفرح 
برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان به مناسبت 
هفته جوان، حساس سازی موضوع نشاط در جامعه 
همچنین تجلیل از افرادی که در رسیدن به  این 
اهداف موثر بودند است.  افضل پور با بیان این که در 
زمان حاضر حدود 85 پروژه نیمه تمام در استان  داریم 
گفت: فقط با  تکیه بر بودجه دولتی نمی توان طرح 
های نیمه تمام را تمام کرد بنابراین از »خیرین ورزش 
یار« تقاضا داریم در کار ورزش ورود و حمایت کننده 
باشند.وی با اشاره به این که اولین همایش »خیرین 
ورزش یار« 16 اردیبهشت برگزار خواهد شد ادامه 
داد: یکی از راه هایی که انگیزه افراد را برای فعالیت 
روز افزون در برنامه های ورزشی بیشتر می کند، 
این است که از زحمات آنان قدردانی کنیم. مدیرکل 
ورزش و جوانان مقدار اعتبار الزم را برای 85 طرح 
ورزشی نیمه تمام استان  65 تا 70 میلیارد تومان  
عنوان کرد و ادامه داد : تعداد پروژه های خیرساز 16 
عدد است که از این پروژه ها حدود 13 مورد متعلق 
به گودهای باستانی است و 3 پروژه مربوط به سالن 
های ورزشی می باشد.افضل پور به طورکلی هزینه 
تخصیص یافته از سوی »خیرین ورزش یار« را 4 
میلیارد و 500 میلیون تومان اعالم و اضافه کرد: فقط 
15 درصد اعتبارات تملک تخصیص یافته که ما آن 
را جذب کرده ایم.وی در پاسخ به سوال مطرح شده،  
که سیاست اداره کل در حمایت از هیئت های ورزشی 
برای مشکل سالن چیست ؟ گفت: برنامه ما واگذاری 
سالن های ورزشی به صورت 3 ساله به هیئت های 

ورزشی یا هر کسی که متقاضی باشد است .

تبلیغات نامزدها شوراهاي اسالمي
 قبل از موعد قانوني، ممنوع

تقسیمات  و  انتخابات   ، سیاسی  غالمی-مدیرکل 
پنجمین  برگزاري  به  اشاره  با  استانداري  کشوري 
روستا  و  شهر  اسالمي  شوراهاي  انتخابات  دوره 
روز  و  تبلیغات  قانون  افزود: طبق  در سال جاري، 

انتخاباتي چه در  تبلیغات  انتخابات، هرگونه  شمار 
فضاي حقیقي و چه در فضاي مجازي تا قبل از 
21 اردیبهشت ممنوع مي باشد.جزندري، با تاکید بر 
رعایت قوانین و ضوابط انتخابات توسط کاندیداهاي 
انتخابات شوراي اسالمي شهر و روستا، تصریح کرد: 
با کاندیداهایي که تبلیغات پیش از موعد انجام دهند، 
از طریق کمیته حقوقي ستاد انتخابات و سایر مبادي 

ذي ربط برخوردهاي قانوني صورت خواهد گرفت.

پرداخت 472 میلیارد ریال
 پاداش پایان خدمت فرهنگیان استان

و  آموزش  کل  اداره  حساب  مقدم-ذی  دادرس 
پرورش استان گفت: در آستانه هفته گرامی داشت 
مقام معلم  مبلغ 472 میلیارد ریال بابت پاداش پایان 
خدمت فرهنگیان پیشکسوت به حساب آنان واریز 
شد. نصیری پیش از ظهر دیروز  اظهار کرد: پاداش 
فرهنگی   بازنشستگان  از  نفر  خدمت  617  پایان 
سال 95 به حساب آنان واریز شد.وی اضافه کرد: 
در دیماه سال گذشته نیز بیش از 32 میلیارد و 505 
میلیون  تومان به عنوان پاداش پایان خدمت، به 
466 بازنشسته استان در سال 94 پرداخت شده بود.

سرمایه گذاری برای فرآوری بنتونیت در بیرجند
صدا و سیما-معاون اقتصاد و سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی بیرجند گفت : قرار داد این سرمایه گذاری امضاء شده و 7 هزار متر مربع زمین از این منطقه به 
 سرمایه گذار  واگذار شده است .زارعی افزود: این سرمایه گذار برای ایجاد واحد فرآوری بنتونیت در این منطقه حدود 2 میلیارد و 400 میلیون تومان سرمایه گذار می کند
 تا برای 20 نفر بصورت مستقیم شغل ایجاد کند .وی پیش بینی کرد این واحد تا دهه فجر به بهره برداری برسد. خراسان جنوبی بیش از 100معدن بنتونیت دارد.
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اجرای کامل افزایش حقوق مددجویان 

کمیته امداد و بهزیستي تا پایان اردیبهشت

برزجی- مدیرکل کار ، تعاون و رفاه اجتماعی استان 
از اجرای قانون اختصاص 20 درصد حقوق کارگری 
به مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی خبر 
داد و گفت: تا پایان اردیبهشت ماه تمام خانوارهای 
تحت پوشش مشمول این قانون می شوند. سنجری 
در گفتگو با آوا اظهار کرد: طبق این قانونی فردی 
که تاکنون 53 هزار تومان مستمری دریافت می 
کرده اکنون مبلغ 95 هزار تومان به حساب وی واریز 
خواهد شد. وی ضمن تأکید بر اینکه این پرداخت ها 
عالوه بر یارانه است، افزود: بر اساس قانون برنامه 
ششم این افزایش حقوق ادامه خواهد داشت و علی 
الحساب نیست. سنجری جایگاه قانونی را یک مزیت 
مهم این افزایش حقوق دانست و گفت: این افزایش 
در برنامه سال های دیگر نیز دیده شده است. وی 
همچنین یاد آور شد: افزایش حقوق ارتباطی با سبد 
حمایتی ندارد گرچه برای سال 96 در این خصوص 
تاکنون ابالغی نداشتیم اما سال گذشته در سه نوبت 

58 هزار خانوار سبد حمایتی دریافت نموده اند .

 واریز سود سهام عدالت 
فعال در برنامه نیست

بیان  با  استان  دارایی  و  اقتصاد  مدیرکل  برزجی- 
اینکه فعال برنامه ای برای واریز سود سهام عدالت 
نیست گفت: وارد کردن شماره حساب ها در سایت 
یک زیرساخت برای پرداخت سود سهام خواهد بود. 
اظهار کرد:  آوا  با  اختصاصی  جعفری در گفتگوی 
مشموالن سهام عدالت که قبال ثبت نام کرده اند 
باید با ورود به سامانه سهام عدالت شماره شبای 
اینکه  بر  تاکید  با  وی  نمایند.  وارد  را  خود  بانکی 
هر فرد به صورت جداگانه باید وارد سیستم شده 
و شماره شبای خود را وارد کرد گفت: تمام حساب 
های بانکی شماره شبا دارند و افراد می توانند از 
بانک مورد نظر این شماره را درخواست کنند. وی 
همچنین با بیان اینکه هنوز زمانی برای واریز سود 
مشخص نیست اظهار کرد: در قانون برنامه پنجم 
توسعه پرداخت سود ممنوع اعالم شده تا زمانی که 
مبالغ اقساط کامل شود اما همین وارد کردن شماره 
سود  پرداخت  برای  زیرساختی  نوعی  به  حساب 
خواهد بود . مدیرکل امور اقتصاد و دارایی  خراسان 
جنوبی  یاد آور شد: افرادی که تاکنون ثبت نام نکرده 
اند در زمان حاضر اقدامی نمی توانند بکنند. جعفری 
گفت:  نیز  فوتی  افراد  عدالت  سهام  خصوص  در 
افرادی که فوت شده اند سهام دار هستند و ورثه 
آنها می توانند از سود سهام استفاده کنند ولی هنوز 
راه حل تقسیم این سود بین ورثه مشخص نیست و 

بعدا اعالم خواهد شد.

توجه برنامه توسعه ششم کشور
 به مناطق محروم

محمد  سید  السالم  حجت  دیروز  صبح  مالیی- 
باقرعبادی نماینده مردم بیرجند ، خوسف و درمیان 
در مجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران از 
توجه برنامه توسعه ششم کشور به مناطق محروم 
درآمد  از  کرد:مقررشده 30درصد  عنوان  و  خبرداد 
شود.  ذخیره  ملی  توسعه  صندوق  در  کشور  های 
بر  مبنی  سایتی  ایجاد  به  مکلف  افزود:دولت  وی 
ثبت حقوق های کارمندان شد که باید در سال سوم 
برنامه توسعه کشور دولت الکترونیکی شود.وی از 
افزایش مستمری بگیران سازمان های حمایتی در 
این قانون هم خبرداد و بیان کرد: مقررشده 30درصد 
از حقوق کارگران که مصوب شورای عالی کار باشد 
به این قشر اختصاص یابد.این نماینده مجلس با 
گاز  و  نفت  از درآمد های  اینکه 3درصد  به  اشاره 
به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اختصاص 
خواهد یافت تصریح کرد:  30درصد از درآمد های 
نفتی و گازی کشور با مشارکت سازمان های توسعه 
ای به حمایت از مناطق محروم اختصاص می یابد.
به  ملی  توسعه  از صندوق  یادآورشد:10درصد  وی 
تقویت و خسارت بخش کشاورزی تخصیص می 
باید.نماینده مردم بیرجند ، درمیان و خوسف از وزیر 
کشور مبنی بر عمل نکردن به وعده خود در مراسم 
تودیع و معارفه استاندار گالیه کرد و افزود: مقررشده 
بود که هرماه جلسه ای ویژه توسعه استان برگزار 

شود اما تاکنون هیچ پاسخی به ماندادند.
)Ava.news14@gmail.com(

توزیع  ۱7 هزار قطعه بچه ماهی گرمابی 
در بشرویه

مهر-مدیرجهاد کشاورزی بشرویه گفت: تعداد 17 هزار 
قطعه بچه ماهی گرمابی در استخرهای پرورش ماهی 
شهرستان بین 13 بهره بردار توزیع شد.سرچاهی مدیر 
با اشاره به سرانه مصرف  جهاد کشاورزی بشرویه 
ماهی در کشور گفت: گرچه با وجود سرانه مصرفی 
معادل 10 کیلوگرم در کشور، هنوز با کشورهای توسعه 
یافته فاصله داریم اما اخیرا مصرف گوشت ماهی در 
کشور افزایش یافته است. وی با اشاره به اینکه در 
استخر ذخیره آب کشاورزی  شهرستان 250 واحد 
وجود دارد که دارای قابلیت پرورش ماهی است، افزود: 
توصیه می شود تا کشاورزان با پرورش ماهی در این 
استخرها عالوه بر سوددهی و تولید گوشت سفید از 
آب استخر به عنوان یک کود شیمیایی با ارزش باال 
برای زمین های کشاورزی خود استفاده کنند تا بتوانند 

محصولی ارگانیک را تحویل بازار دهند.

استاندار در دیدار معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی 

 راه های خراسان جنوبی نیازمند توجه جدی است 
دادرس مقدم- استاندار عنوان کرد: با عنایت 
به وسعت و پراکندگی جمعیت خراسان جنوبی 
راه های استان نیازمند توجه جدی تری است.

پرویزی ظهر دیروز در دیدار معاون برنامه ریزی 
و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی اظهار 
کرد: در ماههای پایانی سال گذشته و ابتدای 
امسال با عنایت به توجه ویژه دولت به موضوع 
بهسازی راه های استان، شاهد تحوالت خوبی 
با  اینکه  بیان  با  هستیم.وی  زمینه  این  در 
ساماندهی و توجه بیشتر به فعاالن و پیمانکاران 
حوزه راه، طرح های عمرانی مربوطه با سرعت 
بیشتری انجام می پذیرد، اضافه کرد: با عنایت 
به وسعت و پراکندگی جمعیت استان، راه ها 
استان نیازمند توجه جدی تری است.پرویزی با 
اشاره به اهمیت ادامه و تکمیل محور ارتباطی 

روم- سرایان، تصریح کرد: اهمیت موضوع از 
این جهت است که با تکمیل و راه اندازی این 
بخش از جاده های استان، هم ترافیک جاده 
های موازی کمتر خواهد شد و هم رفت و آمد 
مردم شهرستان های قائن و سرایان تسهیل 
خواهد شد.پرویزی، بر ضرورت اولویت بندی 
در  راه  حوزه  های  پروژه  و  ها  طرح  اجرایی 
استان تاکید کرد و گفت: اولویت بندی و برنامه 
ریزی های انجام شده، بر مبنای جاده ها ی 
پرتردد و حادثه خیز استان انجام پذیرد.استاندار 
با تاکید بر لزوم تمرکز وزارت راه و شهرسازی و 
زیرمجموعه های استانی ذیربط بر تکمیل جاده 
بیرجند- قائن، خاطرنشان کرد: در 6 ماه گذشته 
قابل  پیشرفت  این مسیر،  اولویت  به  توجه  با 
مالحظه ای را شاهد بوده ایم.پرویزی، با بیان 

اینکه اگر بنا بر بهرهگیری از بودجه مصوب 
عماًل  بود،  راه  حوزه  های  طرح  انجام  برای 

کار زیادی انجام شده، تصریح کرد: تحوالت 

و پیشرفت های اخیر در راهسازی استان، به 
دلیل تعامل، پیگیری و بهره گیری از اعتبارات 

سایر منابع بوده است.وی توجه ویژه به راه های 

منتهی به مرز رسمی و گمرکات خروجی استان 
را خواستار شد و افزود: با عنایت به صادرات 1 
میلیارد دالری سال گذشته از گمرکات استان 
های  همکاری  منظور  به  خوبی  مذاکرات   ،
با افغانستان در حوزه های بازرگانی  مشترک 
و طرح های راه انجام گرفته است.معاون برنامه 
ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی 
از زمان شروع دولت  این دیدار گفت:  نیز در 
اعتبارات  تخصیص  لحاظ  به  امید،  و  تدبیر 
امینی است،امیر  شده  انجام  خوبی   تحوالت 
 تصریح کرد: در طرح جامع حمل و نقل، 2 
استان خراسان جنوبی پیش  کریدور مهم در 
بینی شده که در هنگام تکمیل، ظرفیت های 

جدیدی برای استان خواهند بود.
)Ava.news1@gmail.com(

استاندار دربازدید از معدن مس قلعه زری

غالمی-استاندار خراسان جنوبی گفت: کارگران 
سربازان امنیت و توسعه جامعه هستند و در دفاع 
از استقالل اقتصادی و خودکفایی کشور تالش 
در  کارگر  مناسبت هفته  به  کنند.پرویزی  می 
جمع کارکنان معدن مس قلعه زری شهرستان 
خوسف افزود: کارگر و معدن الزم و ملزوم هم 
هستند، تا کارگری نباشد بی شک معدنی به 
توسعه نخواهد رسید.وی افزود: ادامه کار معدن 
قلعه زری بدون شک نیازمند تامین زیرساخت 
هاست و تا زیرساخت ها فراهم نشود در نقطه 
پایداری  خورد.وی  خواهیم  بست  بن  به  ای 
صنعت و توسعه معادن با توجه به ظرفیت هایی 
اولویت  مهمترین  از  دارد  وجود  استان  در  که 
های کاری دولت عنوان کرد.نوسازی و تجهیز 

معدن مس قلعه زری را از برنامه های کاری 
دولت دانست و تصریح کرد: برای انجام این 
کار باید سرمایه گذاری شود و اگر مدیرعامل و 
سهامداران شرکت مس ایران در این زمینه ورود 
نکنند قطعا در مرکز و استان تصمیم الزم اتخاذ 
خواهد شد.وی بر تداوم فعالیت معدن مس قلعه 
زری را تاکیدکرد و به موضوع بیمه و مباحث 
مرتبط با بازنشستگی کارگران معدن اشاره کرد 
و افزود: فرماندار به همراه مدیران و مسئوالن 
را  کارگران  مشکل  مثبت  نگاه  با  ربط  ذی 
بررسی کنند و در صوت نیاز به پیگیری در مرکز 
این آمادگی برای حل و فصل مشکالت این 
عزیزان وجود دارد.وی توسعه سرمایه گذاری را 
یکی از مهمترین راه های توسعه اشتغال دانست 

و تصریح کرد: باید تالش کنیم تا زمینه های 

سرمایه گذاری در استان فراهم شده وسرمایه 
گذاران با طیب خاطر و آرامش روانی نسبت به 

سرمایه گذاری اقدام کنند.استاندار به مسایل و 

مشکالت اهالی روستای قلعه زری اشاره کرد و 
ادامه داد: مسایل و مشکالت باید اولویت بندی 

سوی  از  الزم  پیگیری   ، شرایط  اساس  بر  و 
انجام شود.پرویزی  فرمانداری و سایر مدیران 
افزود: در مورد استقرار آمبوالنس و پزشک بر 
پزشکی  علوم  دانشگاه  استانداردهای  اساس 

بیرجند موضوع قابل پیگیری و اجرایی است.
همچنین مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تولید  و  کار  از  خراسان جنوبی گفت: حمایت 
باعث توسعه پایدار اقتصادی خواهد شد و دولت 
حمایت از تولید را سرلوحه کار خویش قرار داده 
بخش  به  کمک  افزود:  سنجری  است.محمد 
خواسته  ارکان  مهمترین  از  کارگری  و  کارگر 
های مقام معظم رهبری است که باید در دستور 

کار همه متولیان امر قرار گیرد.
)Ava.news2@gmail.com(

 کارگران سربازان امنیت و توسعه جامعه هستند 

عکس:اکبری

مشاور استاندار در جمع نخبگان کارگری عنوان کرد: 

حدود 70 هزار نفر جمعیت بیرجند  را کارگران تشکیل می دهد

قاسمی- مشاور استاندار در امور کار و کارگر و 
دبیرکل خانه کارگر استان عنوان کرد: تنها راه 
رسیدن به حقوق کارگران مطالبه گری است 
و با رفع مشکالت آنان می توان شاهد جهش 
وی  باشیم.  استان  در  کار  نیروی  و  اقتصادی 
ادامه داد وعده های تو خالی مسئوالنی که با 
دیدن وضع بیکاری و فقر اشک می ریزند به 
درد ما نمی خورد و باید مسئوالنی با جسارت 
روی کار بیایند که برای رفع آن راهکار ارائه  
دهند.»میرآبی« روز گذشته در همایش تجلیل 
از کارگران، گروه های کاری و واحدهای نمونه 
استان، تصریح کرد که مشکالت کارگری تنها 
امنیت  برخی  حتی  هنوز  بلکه  نیست  حقوق 
شغلی ندارند و قراردادی کار می کنند که باید 

این وضع پیگیری شود.

حدود 70 هزار نفر جمعیت بیرجند
 را کارگران تشکیل می دهد

وی با بیان اینکه حدود 70 هزار نفر در بیرجند از 
قشر کارگران هستند، عنوان کرد: بیش از یک 
سوم بیرجند کارگران بیمه شده تأمین اجتماعی 
در  این  افزود:  کارگر  خانه  می باشند.دبیرکل 
صورتی است که بخشی از کارگران مشغول به 
کار وجود دارند که بیمه نیستند. »میرآبی«  با 
اشاره به اینکه متأسفانه هنوز به شأن و جایگاه 
کارگران آن گونه که باید توجه نمی شود، گفت: 
این در حالی است که اگر یک روز آن ها کار 

نکنند کشور در تمام حوزه ها تعطیل می شود.

آینده اقتصادی  استان
 با معادن و صنایع گره خورده

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه استان ما بر 
کوهی از معادن قرار دارد، عنوان کرد: با پیشرفت 
در بخش معادن و صنایع، استان هم توسعه پیدا 
خواهد کرد.سید علی اکبر پرویزی تصریح کرد 
که باید این معادن شناسایی و به سرمایه گذاران 
معرفی شود و به همین دلیل نقشه معدنی از کل 
استان در حال تهیه است.وی تأکید کرد: باید 
اعتماد سازی عمومی و بین المللی ایجاد و روابط 
سیاسی و اقتصادی خود را با دنیا تقویت کنیم 
زیرا اگر روابط سیاسی خود را با دیگر کشورها 
با  ما  صادرات  و  تجار  بازرگانان،  نکنیم  قوی 
چالش مواجه می شود.وی اظهار کرد که باید در 
زمینه افزایش صادرات و وادرات با افغانستان و 
دیگر کشورها تالش کرد چون افزایش صادرات 
باعث رونق اقتصادی و بهبود وضع مالیات، بیمه 

و رفاه زندگی مردم می شود.

تولید با کیفیت کاال
 در حد صادرات باشد

با کیفیت  تولید کاالهای  به  اشاره  با  استاندار 
با  کاالهای  نتوانند  که  صنایعی  کرد:  عنوان 
کیفیت و صادراتی تولید کنند، موفق نخواهند 
بود، چون بازار داخلی بعد از مدتی رو به رکود 

امروزه  که  داد  ادامه  رفت.»پرویزی«  خواهد 
وضع سرمایه گذاری در کشور بهبود پیدا کرده اما 
هنوز با رسیدن به نقطه رونق اقتصادی فاصله 
با سرمایه گذاری  افزود:  دارد.وی  زیادی وجود 

خارجی فاصله زیادی داریم و در این راستا باید 
شرایط  و فضا برای سرمایه گذاری مهیا شود.

به گفتۀ وی برخورد اول با سرمایه گذار خیلی 
با  رابطه  ایجاد  تفکر مدیران در  مهم است و 
سرمایه گذاران باید مورد توجه قرار بگیرد، زیرا 
تداوم  باعث  با سرمایه گذاران  مناسب  برخورد 

حضور آنان در استان خواهد بود.

دولت زیرساخت ها را برای 
سرمایه گذاری فراهم می کند 

استاندار بیان کرد برای بهبود وضعیت اشتغال 
هم نیاز به صادرات با دیگر استان ها و کشورهای 

خارجی است و زیرساخت هایی اعم از  آب، برق 
اظهار  شود.»پرویزی«  تأمین  باید  نیز  گاز  و 
کرد که  تأمین زیرساخت ها به تنهایی در رفع 
مشکالت کار مؤثر نیست و نیازمند جلب اعتماد 

سرمایه گذاران در حفظ سرمایه آنان است.

صدور 4 هزار مجوز
 برای مشاغل خانگی در استان

مدیرکل ادارۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
از صدور 4 هزار مجوز مشاغل خانگی در استان 
خبر داد و تصریح کرد که در این راستا 33 هزار 
شغل در بخش های مختلف ایجاد و ثبت شده 
در  کارگران  اینکه  بیان  با  است.»سنجری« 
کار هستند، عنوان کرد: کاهش  جامعه خالق 
تنش های بین کارگر و کارفرما به دلیل بهبود 
مندی  رضایت  و  رونق  کار،  و  کسب  وضع 

بوده و شکایت در این موارد50 درصد کاهش 
یافته است.وی خاطر نشان کرد همچنین در 
سال گذشته در بخش صیانت از نیروی کار و 
حوادث ناشی از کار را 64 درصد کاهش دادیم 
که در سال گذشته به 52 فقره رسیده است.به 
گفتۀ وی در حوزه تشکل ها هم شاهد افزایش 
32 درصدی تشکل ها هستیم و 240 تشکل 

کارگری در استان داریم.

تمام استان تحت پوشش
 بیمه خدمات درمانی هستند

ادارۀ تعاون اظهار کرد که حدود 70  مدیرکل 
بیمه  پوشش  تحت  استان  جمعیت  درصد 
سالمت و باقی بیمه تامین اجتماعی هستند که 
در مجموع تمام افراد استان از مجموعه خدمات 
بیمه ای برخوردار هستند. »سنجری« بیان کرد 
که برای اولین بار در استان در راستای کاهش 
اجرای  کار  حوزه  در  اجتماعی  های  آسیب 
طرح ملی شیوع شناسی اعتیاد، طرح پیمایش 
خشونت و طرح پیشگیری از مصرف مواد مخدر 
و غربالگری سالمت روان و سالمت ژنتیک را 
داشتیم.وی عنوان کرد: یکی از ارکان اقتصاد 
مقاومتی بخش تعاون است و در همین راستا 
در استان 332 تعاونی با 57 میلیارد ریال اعتبار 
تشکیل و 12 هزار نفر عضو دارد و برای 3 هزار 

و 800 نفر اشغال ایجاد کرده است.
)Ava.news18@gmail.com(

جهش اقتصادی استان با رفع مشکالت کارگران

عکس:گرگی

عکس:پرتال استانداری 

استان  بانک  پست  شعب  مدیر  حسینی- 
از  قدردانی  ابراز  ضمن  جنوبی  خراسان 
بابت  همکاری  و  صبر  دلیل  به  مشتریان 
اختالل های ایجاد شده در روزهای گذشته 
ارتقای  عملیات  خوشبختانه  کرد:  عنوان 
سامانه یکپارچه و جامع بانکی این مجموعه 
حوزه  کارشناسان  و  مدیران  های  تالش  با 
گرفته  انجام  موفقیت  با  اجرایی  و  فناوری 
این  به  اشاره  با  شهری   پور  احمد  است. 
ایران  بانک  پست  بانکی  جامع  سامانه  که 

اضافه  است  تکمیلی  مراحل  سیر  درحال 
سامانه  این  استقرار  و  سازی  پیاده  کرد: 
تر  متنوع  خدمات  کردن  فراهم  بر  عالوه 
اینترنت  از  اعم  بانک  در تمامی درگاه های 
طور  به  و  ها  خودپرداز  بانک،  همراه  بانک، 
با  شعبه«  از  خارج  مجازی«  بانکداری  کلی 
بهره گیری از پروتکل های امنیتی پیشرفته، 
قابلیت های فراوان کاربردی، خدمات داخل 
شعبه را برای مشتریان و تمامی هم استانی 
این  بر  تاکید  با  وی  است.   داده  ارائه  ها 

رونق  ایجاد  هدف  با  ایران  بانک  پست  معظم اقتصادی در کشور به ویژه مناطق روستایی که  مقام  منویات  به  عمل  راستای  در  و 
کرد:  امیدواری  ابراز  دارد  فعالیت  رهبری 
این بانک با شعار »پست بانک ایران بانک 
توسعه ای و تخصصی حوزه ICT و حامی 
تولید و اشتغال« در سال 96 با بهره گیری 
از ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری 
و منابع انسانی متخصص بتواند گام کوچکی 
به آحاد ملت شریف  در خدمت رسانی بهتر 

ایران بردارد.
)Ava.news13@gmail.com(

عملیات ارتقای سامانه یکپارچه و جامع پست بانک انجام شد
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امام حسین علیه السالم فرمودند:
نیا ال َیأَمُن َیوَم الِقیاَمِة إاِل َمن خاَف ا... فی الدُّ

هیچ کس روز قیامت در امان نیست، مگر آن که در دنیا خدا ترس باشد.
)بحار االنوار،ج 4،ص 19(

روحانی و جهانگیری در مناظره نقش 
مرشد و بچه مرشد را بازی می کردند

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس  با اشاره 
به اولین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
آقای  آقای روحانی و  این مناظره نقش  گفت: در 
جهانگیری همانند بازی مرشد و بچه مرشد بود که 
آقای جهانگیری خود را در نقش بچه مرشد فدای 

آقای روحانی کرد که دور از انتظار بود. 

روایت عبدی از دستکاری برخی
 در نتایج نظرسنجی های انتخاباتی

عباس عبدی در ادامه در روزنامه »اعتماد« نوشت: 
اخیراً و پیش از مناظره ها نتایج یک نظرسنجی را 
منتشر کردند که برمبنای آن آقای روحانی نفر اول 
و رئیسی دوم و قالیباف با فاصله قابل توجهی سوم 
بود. این نظرسنجی منتسب به یک نهاد رسانه ای 
بود ولی هر کس که اندکی با فضای عمومی آشنا 
باشد می داند که این آمار ساختگی بود. به عبارت 
دیگر جای آقای رئیسی و قالیباف را عوض کرده 
دست  روحانی  آقای  رتبه  به  اینکه  بدون  بودند، 
مثاًل  سرانجام  می خواستند  طریق  این  از  بزنند. 

رقابت داخلی جمنا را به نفع خود خاتمه دهند.

کریمی قدوسی : دولت انقالبی بیاید 
جلو تحریم ها را می گیرد

در  مشهد  مردم  نماینده  قدوسی  کریمی  جواد 
مجلس شورای اسالمی گفت: اگر دولتی انقالبی 
با  بیاید  کار  روی  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
ایستادن مقابل سیاست های خصمانه آمریکا، جلو 

تشدید تحریم ها را خواهد گرفت.

مشارکت بیشتر  باعث می شود روحانی
 با قدرت بیشتری به مردم خدمت کند

فائزه هاشمی در مراسم گشایش ستاد روحانی در 
استان مرکزی، با رد حکم شورای تامین استان 
مرکزی برای سخنرانی نکردنش، لحظاتی پشت 
اظهار کرد:  می خواهم  و  قرار گرفت  میکروفن 
پیام آیت ا... هاشمی رفسنجانی را در خصوص 
هاشمی  پیام  افزود:  کنم.وی  ابالغ  انتخابات 
هرچه  بود،  انتخابات  در  بیشتر  هرچه  مشارکت 
برنده  بیشتری  قدرت  با  باشد  بیشتر  مشارکت 
می  بیشتری  قدرت  با  روحانی  و  شد  خواهیم 

تواند به مردم خدمت کند.

درصورت صالحدید، قالیباف یا رئیسی 
به نفع دیگری کنار می رود

عضو جبهه مردمی نیروهای انقالب)جمنا( گفت: 
آقای رئیسی و قالیباف هر دو قول دادند در صورت 
صالحدید و جمع بندی نهایی به نفع دیگری کنار 
بروند. حجت اهلل عبدالملکی گفت:کشور به رئیس 
جمهوری مقتدری نیاز دارد تا بتواند از فساد اداری 

و حقوق های نجومی جلوگیری کند.

جعفرزاده: وعده افزایش یارانه نقدی 
مخالف قانون هدفمندی است

رییس  نایب  ایمن آبادی  جعفرزاده  غالمعلی 
شورای  مجلس  در  والیی  مستقلین  فراکسیون 
اسالمی با انتقاد از وعده برخی از نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری مبنی بر افزایش یارانه نقدی آن 
را خالف قانون مطرح کرد و گفت:  قالیباف بجای 
اظهارات بی پشتوانه درباره افزایش یارانه ها، دو برگ 

قانون هدفمندی را بخواند.

پناهیان: نباید در اشراف  رئیسی
 به مسایل کشور تردید کرد

نباید در  اینکه  به  با اشاره  استاد حوزه و دانشگاه 
کشور  مسائل  به  رئیسی  حجت االسالم   اشراف 
حجت االسالم   اینکه  وجود  با  گفت:  کرد،  تردید 
والمسلمین 1۰ سال بازرس کل کشور بودند و بر 

همه وزاتخانه ها اشراف دارند.

علی ربیعی : عمر دولت یازدهم 
به ترمیم خرابی ها گذشت

در  گفت:  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
چهارسالی که گذشت تالش کردیم تا خرابی های 
به  بابت  این  از  و  کنیم  ترمیم  را  گذشته  دولت 

کارگران هیچ دروغی نگفتیم. 

موضع انگلیس با کاخ سفید 
درباره برجام متفاوت است

انگلیس در گفت  پیشین  »استراو« وزیر خارجه 
 و گو با ایرنا گفت: موضع دولت انگلیس نسبت 
ما، در  به کاخ سفید متفاوت است. نخست وزیر 
او  که  زمانی  ترامپ  دونالد  با  دیدارش  جریان 
روشن  را  مساله  این  بود  آماده  کار  روی  تازه 
برجام حمایت می کند.  از  انگلیس  ساخت.دولت 
تارنمای  در  آنچه  و  کابینه  اعضاء  اظهارات 
رسمی دولت درج شده مؤید این مساله می باشد.

نامزدها نشان دهند که مناظره 
انتخابات در ایران، اسالمی است

آیت ا... ناصر مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید، 
ریاست  انتخابات  مناظره  به  واکنش  اولین  در 
که  دهند  نشان  نامزدها  کرد:  تاکید  جمهوری 
مناظره انتخابات در ایران، اسالمی است. مناظره 
باشد و در آن  باید مناظره اسالمی  در کشور ما 

تهمت و عوام فریبی و دروغ نباشد.

سید مصطفی میرسلیم: قول کناره گیری نداده ام ؛ تا آخر ایستاده ام

سید مصطفی آقامیرسلیم در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی شکوهیه قم در پاسخ به سوال 
خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا درست است که شما به آیت ا... موحدی کرمانی قول داده اید که 

به نفع جمنا کناره گیری کنید؟ افزود: من چنین قولی نداده و مردم را هم مسخره نکرده ام و تا 
آخر ایستاده ام. وی در بخشی از سخنانش گفت: هیچ معنی ندارد که ما این همه مهندس در 
کشور داشته باشیم و کارگران ما به خارجی ها خدمت کنند. میرسلیم با اشاره به استعدادهای 

خدادادی ایران گفت: با اینکه خداوند به ما 4 برابر کشور همسایه ای مانند ترکیه امکانات داده است و از لحاظ نیروی 
انسانی هم کم و کسر نداریم اما مرتب شاهدیم که از مرز بازرگان کاالهای ترکیه ای وارد کشور می شود.

اسحاق جهانگیری : در مناظره دوم جدی تر ظاهر می شوم 

مناظره  در  گفت:  جمهوری  ریاست  دوره  دوازدهمین  انتخابات  نامزد  جهانگیری  اسحاق 
ظاهر  تر  می شود، جدی  برگزار  جاری  هفته  که جمعه  ریاست جمهوری  نامزدهای  دوم 
می شوم. وی در صفحه توییتر خود نوشت: البته تالش دارم هیچ  وقت ازمحدوده اخالق 
خارج نشوم،به شخصیت افراد به هیچ  وجه تعرض نکنم وتالش می کنم به کار ها وبرنامه ها 
از دره خارج شده و در مسیر قرار گرفته،  اقتصاد  افزوده است: ماشین  بپردازم.جهانگیری 
اشکاالت، موتور و بخش های مهم آن تعمیر شده و آماده حرکت با سرعت باالست.دومین مناظره نامزدهای 

ریاست جمهوری روز جمعه هفته جاری با محوریت موضوعات سیاسی و فرهنگی برگزار می شود.

 حسن روحانی :  ما 2 میلیون شغل ایجاد کردیم ولی غصه ما تمام نشده است

روحانی در مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر که در حرم امام خمینی برگزار شد، گفت: در 
این دولت ۲ میلیون شغل ایجاد شده ولی رنج و غصه ما تمام نشده است. اگر دو میلیون نفر 
سرکار رفتند سه میلیون هنوز بیکار هستند. این نامزد دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ادامه 
داد: وقتی می بینیم هزاران کارگاه تولیدی چراغش خاموش شده برای ما روشن است که چه 
مشکالتی برای کارگران پیش آمده است. باید چه کنیم؟ دو راه پیش رو داریم؛ یک راه، راه 
شعار و وعهده است. مدام به مرم وعده بدهیم که فردا چنین و چنان می شود و راه دیگر دیدن واقعیات و طراحی 

برنامه برای مسیر و پیشرفت زندگی مردم و به ویژه کارگران است.

انتقاد رئیسی از شعار های انتخاباتی دوره قبل روحانی

سید ابراهیم رئیسی در حاشیه حضور در شبکه خبر برای ضبط برنامه تلویزیونی خود گفت: در 
انتخابات ریاست جمهوری قبلی آقای رئیس جمهور اعالم کردند چرا کشور باید بستر کاالهای 
چینی شود اما متاسفانه متوسط ورود کاالهای چینی که در هشت سال قبل از این دولت متوسط 
آن سالی 5 میلیارد دالر بوده امروز سالی ده میلیارد دالر است. این نامزد دوازدهمین دوره ریاست 
جمهوری عنوان کرد: در عرصه سیاست خارجی ما اصل تعامل با همه کشورها را اعالم کردیم.

این تعامل به این معنا نیست که منتظر بمانیم خارجی ها گره های کشور را باز کنند. معتقدیم بازاریابی یکی از اقدامات 
سیاست خارجی است و در تعامل مان با کشورهای خارجی به دنبال بازارهای هدف برای کاالهای داخلی هستیم.

محمد باقر قالیباف : نگویند نمی شود، بهتر است بگویند نمی توانیم

نامزد دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که برخی به وعده 5 میلیون شغل 
ایراد گرفتند و آن را دست نیافتنی دانستند نظر شما چیست؟عنوان کرد: نگویند نمی شود بهتر 
است بگویند نمی توانیم. من هم موافقم که با الگوی مدیریتی این دولت 5 میلیون شغل که هیچ 
دو میلیون شغل هم ایجاد نمی شود، چون این الگوی مدیریتی نسل دوم چند دهه است منسوخ 
شده و االن باید با الگوی مدیریتی نسل چهارم کشور را اداره کرد. محمدباقر قالیباف اظهار داشت: 
کشور ما هم ظرفیت های بسیار باالیی داشته که متاسفانه نه تنها مسئوالن از این فرصت ها استفاده نکردند بلکه حاضر 
نمی شوند واقعیت های جامعه را هم به مردم بگویند و مردم را برای ارایه گزارش صریح وضعیت بیکاری محرم نمی دانند.

هاشمی طبا: وعده هایی که داده می شود اگر دروغ نباشند، غیرعملی اند

اظهار  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین  کاندیدای  طبا  هاشمی  سیدمصطفی 
کرد: برای وزارت نفت کارشکنی و تولید اتهام می کنند.این کاندیدای انتخابات ریاست 
اعالم  نامید  انتخاباتی  بیانیه  را  آن  که  خود  تلگرامی  کانال  در  یادداشتی  جمهوری طی 
کرد: برخی به جای تشویق وزارت نفت که تالش در احیای تولید و صادرات نفت دارد، 
برایش کارشکنی و تولید اتهام می کنند.سیدمصطفی هاشمی طبا  کاندیدای دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری همچنین در توئیتر خود نوشت:وعده هایی که داده می شود اگر دروغ نباشند 

غیرعملی اند. محدوده توانایی دولت مشخص است. 
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ٍ تَاى کیفی تی یاکسة اطالعات تیشتش ٍ دسیافت اسٌاد اسصشَد جْت اعالم آهادگی ٍدعَت هی جذ ششایطاص کلیِ پیواًکاساى ٍا    

ششکت تِ ًشاًی:   لشاسدادّادس ساعات اداس  تِ دفتشًَتت دٍم  تاسیخ اًتشاس آگْی سٍص پس اص 4اجشا  کاس حذاکثش تِ هذت 
ضالب استاى خشاساى جٌَتی هشاجعِ ًوایٌذ. شایاى رکش است ششکت آب ٍ فا سٍتشٍ  پست تشق -تلَاس شْذا  عثاد تیشجٌذ:

همشسات ًسثت  گزاس ٍفك ضَاتط ًٍوایذ ٍ دستگاُ هٌالصِگًَِ حمی تشا  پیشٌْاددٌّذگاى ایجاد ًویاعالم پاسخ تِ فشاخَاى ّیچ
 الذام خَاّذ ًوَد. هٌالصِ گشاىدعَت اص  تِ اسصیاتی ٍ

   واس حاصل فشهایٌذ.ت056-32433407-32435146ّا   تَاًٌذ تا شواسُ تلفيپیواًکاساى جْت کسة اطالعات تیشتش هی
               توضیحات ضروری:توضیحات ضروری:

 سٍص ٍ 03/03/66 شٌثِسِ  سٍص14:30ساعت اسصیاتی هْلت تحَیل اسٌاد :آخشیيصهاى اسصیاتی ل ٍیتحَهحل  هْلت ٍ -1
سٍتشٍ  پست  -تلَاس شْذا  عثاد  -ًشاًی:تیشجٌذتِ اسسال هذاسن ٍ اسٌاد  .اًجام خَاّذ شذ اسصیاتی 04/03/66شٌثِ چْاس

 حَیل شَد.ت ششکت خشاساى جٌَتی دتیشخاًِ فاضالب استاى تشق ششکت آب ٍ
 س  تشًاهِ سیض  کشَ اص ساصهاى هذیشیت ٍ  تجْیضات تاسیسات ٍیا  آبر دس سشتِ تاالتشیا  5پیواًکاساى حمَلی داسا  ستثِ  -2
 سِ پیشٌْاد لیوت خَاٌّذ شذ. ٍذ ٍاسد پشیٌاهتیاص سا تشاساس آیتن ّا  اسصیاتی کسة ًوا 65کِ تاال  پیواًکاساًی  -3
 خَاّذ تَد.ِ تعییي داهٌِ پیشٌْاد  لیوت هتٌاسة ایي هٌالصِ تا لحاظ تخشٌاه -4
 اسائِ گَاّی صالحیت ایوٌی دس ایي هٌالصِ اجثاس  ٍ الضاهی هی تاشذ. -5
 ی سا اص طشیك سایت هلی هٌالصات ٍ سایت ششکت آب ٍفاضالب استاى خشاساى جٌَتی دسیافت ًوائیذ.اسٌاد اسصیات -6
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هر که دارد هوس کربُـبال بسم ا...

ثبت نام کربال  -  هوایی
تاریخ اعزام : 96/2/28

 دفتر خدمات مسافرتی،جهانگردی و زیارتی 

عماد بیرجند

میدان شهدا ، جنب بانک صادرات ، ساختمان آوا    

تلفن:  32224113

بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خودمان را از 
یکایک اقوام، دوستان، آشنایان به ویژه فرماندهی و 
پرسنل محترم سپاه انصار الرضا )ع( استان، پرسنل 
محترم پلیس آگاهی استان و تمامی بزرگوارانی که 

در مراسم تشییع و تدفین سرهنگ پاسدار مرحوم

شهباز مرتضایی اکبر آباد
 از طرق مختلف تماس تلفنی، پیام کوتاه و حضور 

سبزشان ما را یاری نمودند، اعالم می نماییم.
 ضمناً به اطالع می رساند:

  مراسم سومین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده
ساعت از   96/2/12 شنبه  سه   امروز 

16:30 الی 17:30 در محل مسجد حضرت ابوالفضل )ع( واقع در خیابان 22 بهمن
 منعقد می گردد، حضور شما عزیزان موجب امتنان است. 

خانواده های: مرتضایی ، محمدی گیو و سایر فامیل وابسته  

سالمت گفتیم پیام مان دادی ، پیامت چراغ راه زندگی مان 
شد و ما را به سرزمین نور و آگاهی هدایت کردی

ای آینه تمام نمای عشق و محبت

 سرکـار خانم سعیده صائبـی
 مدیریت محترم مهدآیدین

روزتـان مبـارک
از طرف پرسنل مهدکودک و پیش دبستانی آیدین

معلـم فرهیختـه  جنـاب آقـای براتـی 

همسـرت 

 به پاس اینکه عاشقانه به تعلیم و تربیت کمر بسته ای
 زحماتت را ارج می نهم، مقامت را می ستایم

 و برایت بهترین ها را آرزو دارم.

3232341226-7
09197147874  

مشـاوره ، اجرا و توزیع سیستم هـای حفاظتی و نظارتی
دوربین مداربسته / اعالم و اطفا ء حریق / دزدگیر / راهبند 

سیستم هشدار نشت گـاز / شیرقطع گـاز / شیرحساس به زلزله
 دیتاالگر دما و رطوبت / دستگاه حضور و غیاب

دوربیـن پالک خوان ، تشخیص چهره ، کنتـرل سرعت
فروش دوربین مداربسته به قیمت چین

 انـرژی 
صنعـت 
ایرانیـان


