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سرمقاله

شب انتخاب شورا
* مهرآیین

قدیمتر ها می گفتند درس خواندن شب امتحان 
بی فایده است. شب امتحان درس  نخوانید تخت 
بخوابید. آن زمان افرادی که در تمام روزهای سال  
 به روش آهسته ، پیوسته ، هدفمند و پر تالش ،

مطالعه و کار کرده بودند. مشکلی با  خواب شب 
امتحان نداشتند اما  گروهی که همه کارهایشان    
را برای این زمان گذاشته بودند از هراس فردا امکان 
 نداشت چشم روی هم بگذارند! آنها  نمی توانستند

از این آخرین فرصت چشم بپوشند.
فعا لیتها وکارهای منتهی به شب انتخابات توسط 
 کاندیداها یا  مسئوالن در فهرست گزینش  دوباره ،
حاال همان حکم شب امتحان را پیدا کرده است.

انتقاد به توزیع سهام عدالت در شب انتخابات یا 
افزایش یارانه های گروههای خاص یا حتی شدت 
یافتن فعالیتهای معمول سازمانی یا  کارهای شبه 
 تبلیغاتی فالن نماینده در ماههای آخر دوره  همگی
از این جنس هستند ...   ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

صادرات سنگ 
استان به عراق

رئیسی و قالیباف احتماال می مانند  تا انتخابات را به دور دوم بکشند/ باید قدردان احمدی نژاد بود که  دیگر نمی توان مردم را گول زد /  روحانی دقت داشته باشد که فیلم همه وعده های قبلی اش موجود است / حجت االسالم یونسی: مشکالت از دولت قبل به ما ارث رسیده است / آیت ا... موحدی کرمانی:  آقای رئیسی کامالً مورد تأیید ماست / آیت  ا... مکارم شیرازی: نامزدها مشکالت کشور را بزرگ جلوه ندهند  /  صفحه 8

سید مصطفی میرسلیم : 

دولت یازدهم حتی تورم را هم 
نتوانسته کنترل کند

اسحاق جهانگیری :

 براساس خردجمعی درباره 
کناره گیری تصمیم می گیرم

 حسن روحانی : 

 نه می خواهیم به عقب بازگردیم 
و نه در میانه راه بمانیم

سید ابراهیم رئیسی: 

به چه حقی قراردادها را
 امنیتی کرده اید؟

محمد باقر قالیباف :

 قانون اجازه داده است 
یارانه دهک های پایین بیشتر شود

اسد ا... بادامچیان :

مردم دیگرآن مردمی که با کیک و ساندیس 
پای صندوق رأی می کشاندیم نیستند

صفحه 3 صفحه 3 صفحه 3 صفحه 3 صفحه 3 صفحه 3

سمینار بزرگ
 ارتباطات مثبت خانوادگی برگزار شد

صفحه ۷

 اجباری شدن آموزش های 
همسرداری، قبل از ثبت عقد 

صفحه ۷

پرداخت شهریه دانشجویان تحت 
پوشش بهزیستی 

صفحه ۷

سمینار آموزشی تشریفات اداری
 برای اولین بار در بیرجند

صفحه ۷ گی
 گر

بی
جت

 : م
س

عک

برای اولین بار از خراسان جنوبی انجام می شود ؛

 نمایشگاه فرش در نگارخانه شهرداری بیرجند / صفحه ۷

صفحه ۷

قوانین تجاری سازی محصوالت دانش بنیان ویژه تهران!
رئیس پارک علم و فناوری استان بیان کرد: وقتی می بینیم که قوانین و مقرراتی که می نویسند فقط برای تهران است شرمنده نخبگان استانی می شویم به نوعی که قوانین برای تجاری 
سازی محصول یا کاربردی نیستند یا بیش از ۷0درصد انها فقط برای تهران است.  نشست هم اندیشی نخبگان و سرآمدان استان با شعار اقتصاد مقاومتی و محوریت توسعه خراسان جنوبی 
به همت بنیاد نخبگان با استاندار ، سرفرازی معاون اقتصادی استاندار و جمعی از نمایندگان دستگاه های اجرایی در سالن جلسات بنیاد نخبگان برگزار شد.       ) مشروح خبر در  صفحه ۷ ( 

پکیج و رادیاتور فرولی 
تنها پکیج و رادیاتور دارای استاندارد 

خدمات پس از فروش 

32424841  
09151639262 - فرجامی

جناب آقای حسن قهوه چی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت رئیس هیئت فوتبال استان خراسان جنوبی 

که نشان از لیاقت، شایستگی ،تعهد، تخصص و تجربه وافرتان می باشد، صمیمانه تبریک 
عرض نموده، توفیق روز افزون تان را در این عرصه از درگاه خالق هستی بخش آرزو داریم.

برادرتان حسین و خانواده  

زمان : 
جمعه 96/2/15 ساعت 8:30 صبح 
مکان: شهر قهستان ، سالن ورزشی 

سخنران:

 استاد حسین خسروی از مشهد مقدس 

ستاد بزرگداشت یادواره شهدای بخش قهستان 
اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های

 دفاع مقدس خراسان جنوبی 

یادواره 117 شهید بخش قهستان 

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 

زنده یاد رمضان عربی 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/2/14 از ساعت
 15 الی 16 در محل مسجد علی بن ابیطالب )ع( 

)واقع در خیابان بهشتی( برگزار می گردد
 تشریف فرمایی شما سروران ارجمند موجب شادی روح 

آن مرحوم و امتنان بازماندگان خواهد بود.

خانواده  

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 
پدری مهربان، فرزند، همسر و برادری عزیز 

شادروان خلیل گرامیان )کارمند بانک ملی (
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/2/14 از ساعت 16 الی 17 
در محل حسینیه جدید التاسیس آیت ا... آیتی برگزار می گردد
تشریف فرمایی شما سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحوم 

و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: گرامیان، تیمورپور و فامیل وابسته  

حضور آرامت در کنار ما نیست
ولی رویای مهربانی هایت مهمان همیشگی قلب ماست

دومین سالگرد  درگذشت پدری دلسوز و همسری مهربان

 زنده یاد دکتر ابراهیم زنگوئی
 را با ذکر فاتحه و صلواتی گرامی می داریم.

روحش شاد و یادش ماندگار 
همسر و فرزندان  

کسب مقام اول در دهمین دوره 

همایش بین المللی پژوهش های قرآنی 

را حضور شما و جامعه قرآنی استان تبریک عرض نموده
 و توفیقات روز افزون شما را  از خداوند منان خواستاریم.

روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
خراسان جنوبی

اندیشمند قرآنی جناب آقای دکتر میثم کهن ترابی
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پرداخت نقدی ۱۰ درصد پول سپرده گذاران یک میلیارد تومانی موسسه منحله میزان

فارس- به موجب مصوبه هیأت مدیره بانک صادرات در این مرحله که آخرین مرحله پرداخت و تعیین تکلیف سپرده ها است نظر 
به اینکه امکان نقد شدن دارایی های انتقالی از تعاونی منحله میزان به بانک صادرات ایران در کوتاه مدت امکان پذیر است، لذا همه 

دارندگان سپرده های تا مبلغ ١٠ میلیارد ریال، در صورت تمایل می توانند معادل حداکثر ١٠ درصد سپرده خود را نقدی دریافت کنند.

افزایش سقف وام مسکن بدون سپرده؛
تسهیالت زوجین به ۱2۰ میلیون رسید

و  پول  بانک مرکزی، شورای  از   نقل  به  مهر- 
افزایش سقف  کرد:  تصویب  را  زیر  موارد  اعتبار 
 ۲٠٠ به  مسکن  جعاله  سپرده  بدون  تسهیالت 
توسط  ثبتی  پالک  یک  برای  ریال  میلیون 
با  مسکن-موافقت  بانک  و  تجاری  بانک های 
سپرده  بدون  مسکن  خرید  تسهیالت  اعطای 
بانک  و  تجاری  بانک های  توسط  زوجین  به 
پالک  یک  روی  بر  زیر  مبالغ  تا سقف  مسکن، 
ثبتی، مشروط به رعایت تعادل منابع و مصارف 
بانک: مراکز استان و شهرهای باالی ۲٠٠ هزار 
نفر جمعیت معادل ۸٠٠ میلیون ریال )هریک از 
زوجین حداکثر ۴٠٠ میلیون ریال(-سایر مناطق 
از  )هریک  ریال  میلیون   ۶٠٠ معادل  شهری 

زوجین حداکثر ۳٠٠ میلیون ریال(

اختصاص 2۱ هزار میلیاردریال تسهیالت 
اشتغال به افراد زیرپوشش کمیته امداد

امام  امداد  کمیته  مجلس  امور  و  حقوقی  معاون 
خمینی )ره ( اعالم کرد: در قانون بودجه امسال 
الحسنه  قرض  تسهیالت  میلیاردریال  هزار   ۲١
بانکی برای اشتغال خانواده های زیر پوشش این 
اضافه  قمشه  منصور  است.  یافته  اختصاص  نهاد 
کرد: در برنامه پنجم توسعه کشور تکالیفی برای 
توانمند سازی خانواده های تحت پوشش بینش 
شده که از آن جمله هر سال ١٠ درصد خانوادهها 

در مسیر توانمندسازی از زیر پوشش خارج شوند.

ایجاد اشتغال از طریق کسب و کارهای 
اینترنتی اولویت ماست

ایسنا- محمود واعظی، وزیر ارتباطات اظهار کرد: 
ایجاد اشتغال  از کسب و کارهای اینترنتی  با توجه 
به اینکه امسال سال تولید و اشتغال است، یکی از 
مهم ترین موضوعات ما است که با توجه به فارغ 
التحصیالنی که در این حوزه هستند باید با جدیت 
بیش تر کسب و کا های الکترونیکی را پیش ببریم. 
وی در ارتباط با آخرین وضعیت برای کاهش تعرفه 
اینترنت برای محتوای داخلی نیز گفت: ما تعرفه ها را 
پنجاه درصد کاهش داده ایم ، یعنی در حال حاضر 
داخلی  محتوای  از  که  کسانی  تمام  برای  تعرفه 
استفاده می کنند، اگر بسته ای نباشد پنجاه درصد و 

اگر بسته ای باشد خیلی کمتر است.

سرمقاله

انتخاباتی  ستاد  گزارش  به  تبلیغی-  رسانی  اطالع 
دوره  دوازدهمین  کاندیدای  رئیسی  ابراهیم  سید  دکتر 
جداگانه  سفرهای  در  وی  جمهوری،  ریاست  انتخابات 
به  اشاره  با  لرستان  و  کرمانشاه  ایالم،  استان های  به 
استقبال خوب مردم ایالم اظهار داشت: از ابراز احساسات 

برای  این همه  اما  دارم  تشکر  و عالقه های شما کمال 
پرشور  حضور  و  محبت  همه  این  نیست؛  من  شخص 
ارزش های  و  رهبری  و  امام  برای  انتخاباتی  مسائل  در 
که  است  شخصی  من  هویت  افزود:  است.وی  اسالمی 
باشم در مردم و  از مردم  مثل همه شما تالش کرده ام 
برای مردم باشم  و اینکه کاری را انجام دهم که برای 
خدا باشد و خود را نبینم و برای خدا و مردم کار کنم و 
و حرف ها و شایعات را گوش ندهم تا بتوانم برای مردم 

و خدا کار کنم.

* نگاه ما نباید جریانی و سیاسی باشد
به عملکرد  نگاه  با  را   افزود: مردم تصمیم خود  رئیسی 
کاندیداها بگیرند، بررسی کنند آیا تصمیم قبلی اثربخش 
بوده است یا نه؟ مردم باید برای تصمیم گیری به گذشته 
دوره  دوازدهمین  باشند.کاندیدای  داشته  نگاه  آینده  و 
با  ما  انتخابات  تفاوت  ریاست جمهوری گفت:  انتخابات 
اصل  بر  ما  کار  اساس  که  است  این  دیگر  کشورهای 
مردمی است؛ مردم ما  مردمی عاقل هستند بنابراین نگاه 
باید دید که  افزود:  باشد.وی  نباید جریانی و سیاسی  ما 
وضع موجود چگونه است، آیا وضع موجود استان ایالم 

در شان این استان است یا خیر؟

*توهین به مقدسات قابل گذشت نیست
آیا  گفت:  هستم  طلبه  یک  من  اینکه  بیان  با  رئیسی 
قابل  است  مقدسات شده  به  استان  این  در  که  توهینی 
و  مقدسات  به  توهین  از  توانم  نمی  من  است؟  گذشت 
ارزش ها گذشت کنم هر چند که مردم ایالم نیز نسبت به 

مقدسات و ارزش ها جلودار هستند.

*نباید موضوع سازندگی را سیاسی کرد؛
دولت باید دغدغه مردم داشته باشد

آقایان  کرد:  بیان  خود  از سخنان  دیگری  بخش  در  وی 
اعالم می کنند که مسکن مهر مزخرف است، بیایند به این 

حرف ها جواب بدهند نه اینکه مسایل دیگر را مطرح کنند، 
مدیریت منطقه باید دست خود مردم باشد، من می خواهم 
از سفره و معیشت مردم حرف بزنم.کاندیدای دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: نباید موضوع 
سازندگی را سیاسی کرد، مدیریت این استان اگر در دست 
خود مردم باشد و دولت دغدغه مردم را داشته باشد باید 
مشکالت برطرف می شد.رئیسی گفت: عده ای می آیند و 
حق هزاران نفر را به یغما می برند، چرا باید این گونه شود؟ 
مردم از اختالس خسته شده اند؛ جوانان قادرند بسیاری از 
مشکالت را برطرف کنند.وی بیان کرد: جلوگیری از فساد 
باید خود مدعی  نه شعاری، رئیس دولت  دارد  راه عملی 
جلوگیری از فساد شود، چرا قراردادها محرمانه باید باشد؟ 
باشد.کاندیدای  باید شفاف  قراردادها  اقتصادی و  موضوع 

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: اگر 
یک سامانه جامع اطالعات ایجاد شود می توان به راحتی 
بر تسهیالت نظارت کرد یا بر گمرک و واردات و صادرات 
نظارت کرد در این صورت آیا کسی می تواند اختالس کند؟

* برای کل کشور بلکه برای هر
 اقلیمی نیز برنامه داریم

حجت االسالم رئیسی با طرح این سوال که چرا افرادی 
فرار مالیاتی کنند و افرادی دیگر مالیات بیشتر دهند؟ بیان 
ادامه  گرفت.او  را  میلیاردی  مالیاتی  فرار  جلوی  باید  کرد: 
داد: این متن قانون برنامه توسعه ششم است که می گوید 
بیکاری باید به ۸ درصد برسد. جز با ایجا داشتغال میلیونی 
این ممکن است. ما می گویییم با همین ظرفیت کشور این 
ممکن است. امروز مسکن یکی از صنایع بسیار اشتغال زاست 
مشهد  در  میکند.  ایجاد  شغل  غیرمستقیم  و  مستقیم  که 

ساخت و ساز مراکزی را آغاز کردیم. برای زوج ها اقداماتی 
کردیم. چون زوج ها می گویند ازدواج تسهیالت، اشتغال و 
و  کردند  را محرمانه  قراردادها  مسکن می خواهد.او گفت: 
حتی حاضر نیستند به نمایندگان توضیح دهند. محرمانگی 
باید پشت  اقتصادی  مسائل  ندارد.  معنا  اقتصادی  امور  در 
به  نباید  بانکی  تسهیالت  بگیرد.  قرار  ای  شیشه  ویترین 
عده ای خاص تعلق بگیرد و باید با سامانه جامع اطالعاتی 
از دادن وام به افراد بد حساب و بدهکاران بانکی جلوگیری 
شود.کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
را  اقلیم ها  همه  وضعیت  کشور،  کل  بر  عالوه  کرد:  بیان 
به صورت خاص مطالعه  کرده ایم و نظر کارشناسان را در 
حوزه های مختلف اخذ شده و نه تنها برای کل کشور بلکه 
برای هر اقلیمی نیز برنامه داریم.همچنین آقای نیکزاد رئیس 

ستاد انتخاباتی حجت االسالم رئیسی با بیان اینکه عدالت 
اجتماعی که مدنظر اسالم و مقام معظم رهبری بوده در 
کارگزاران  مشخصه  داشت:  اظهار  نمی افتد،  اتفاق  کشور 
اسالمی مورد تأکید حضرت علی)ع( شامل سادگی، ساده 
زیستی، عقالنیت، سعه صدر، عدالت محوری، دشمن شناسی، 
فعلی مشاهده  کارگزاران  در  بودن  و شفاف  والیت پذیری 
نمی شود. وی با اشاره به فعالیت ١۳٠ رشته صنعتی و ایجاد 
دو و نیم میلیون شغل با فعالیت مسکن مهر در کشور تصریح 
کرد: این زمین ها متعلق به مردم است و باید در اختیار آن ها 
قرار گیرد و تحولی در وضع موجود باید اتفاق بیفتد و کسی 
می تواند این کار را انجام دهد که کشور را بشناسد و پاک 
دست بوده و قدرت داشته و از آن سوءاستفاده نکرده و قلم را 

برای خانواده خود نزده باشد.

*اخبار ستادها:

-جبهه پایداری انقالب اسالمی در قالب بیانیه ای حجت 
االسالم رئیسی را به عنوان نامزد اصلح خود در انتخابات 
ریاست جمهوری دوازدهم اعالم کرد.  در بخشی از این 
بیانیه آمده است: جناب آقای رئیسی به دلیل برخورداری 
از صفات برجسته ای چون تدین و اجتهاد، والیت مداری، 

عقالنیت، انقالبی بودن، استکبارستیزی، عدالت محوری، 
صداقت،  پاکدستی،  داخلی،  توانمندی های  به  باور 
قانون مداری،  بودن،  مردمی  ساده زیستی،  اخالص، 
عین  در  ملت  حقوق  از  دفاع  در  قاطعیت  و  شجاعت 
تواضع و سعه صدر، کارآمدی، پرکاری و کرامت مداری، 
از روحیه جهادی، فساد ستیزی و همچنین  برخورداری 
یک  حدود  حضور  سابقه  همچون  درخشانی  سوابق 
به  کامل  اشراف  و  کشور  کل  بازرسی  سازمان  در  دهه 
ضعف  نقاط  از  عمیق  درک  وزارتخانه ها،  ماموریت های 
اصالحی،  برنامه های  داشتن  و  کشور  اجرایی  ساختار 
حقوق  مدافع  و  مدعی  عنوان  به  مدت  طوالنی  حضور 
ملت در مناصب مختلف، خدمت جهادگونه و موفق در 
امام  حضرت  مقدس  آستان  تولیت  تصدی  کوتاه  مدت 
به عنوان  علیه(،  اهلل  الرضا)سالم  بن موسی  رئوف علی 
پایداری  جبهه  مرکزی  اجماع شورای  مورد  اصلح  نامزد 

انقالب اسالمی قرار گرفته است.
- رئیس ستاد انتخاباتی حجت االسالم رئیسی در استان 
االسالم  حجت  سفر  آینده  هفته  اواسط  گفت:  کرمان 

رئیسی به کرمان انجام خواهد شد.

*اخبار ستادهای دکتر رئیسی
 در خراسان جنوبی:

شهر  در  رئیسی  االسالم  حجت  ستادهای  -افتتاح 
سربیشه واقع در حاشیه میدان امام خمینی)ره(.

توابع  از  درح  بخش  مرکز  در  مردمی  ستاد  -افتتاح 
ورودی   ١۵ ساعت  پنجشنبه  روز  سربیشه،  شهرستان 

درح جنب بانک ملی. 
 ١۸:۳٠ ساعت  مود  بخش  مرکز  در  ستاد  -افتتاح 

روبروی بانک ملی 
ستادهای  اخبار  آخرین  دریافت  *برای 
سید  المسلمین  و  االسالم  حجت  انتخاباتی 
کانال  به  جنوبی  خراسان  در  رئیسی  ابراهیم 

تلگرامی  raisi_sk  @ مراجعه نمایید.

حجت االسالم و المسلمین رئیسی در سفر به استان های لرستان، کرمانشاه، ایالم:

عده ای حق ملت را به یغما بردند؛ مردم از »اختالس« خسته شده اند

شب انتخاب شورا
* مهرآیین

) ادامه سرمقاله از صفحه  اول ( این رویه بویژه  در چند 

ماه اخیر )تحت فشار شورا( درکارهای شهرداری ها  
نیز به چشم می خورد و می بینیم پس از حدودچهار 
سال رخوت وسستی وکاستی وبی برنامگی گویا 
اعضا بالفعل ونامزدهای بالقوه چشم امید به شب 
انتخاب دوخته اند .گاه جنس کارها وجانمایی ان در 
شهرها کارکرد تبلیغاتی آن را کامال برمال وآشکار 
می کند .فعالیتهای از زمره امور  عادی ومعمول 
که بود ونبود شورا هیچ تاثیری بران  ندارد از قبیل 
جداسازی الین فالن خیابان با بلوکه ،تبدیل چهار 
راه به میدان   ،باز کردن راستگرد یا چپ گرد و...

کارهایی سطحی هستند اما علت اجرای آن شاید 
این است که دقیق  توی چشم مردم اندوحسابی 
توی ذوق می زنند.اما ایا همه این کارهای سرگرم 
کننده جای پروژهای عظیم وکاربردی که نیاز های 

بنیادین هر شهر را تشکیل می دهد را می گیرد. 
می  کارهایی  چنین  با  را  شوراها  کار  وآیاکیفیت 
توان وباید محک زد . اصال  این اقدامات راسته 
این  ،وابعاد  ،نوع  ،حجم  هست؟جنس  کارشوراها 
طرحها گاه چنان خردو کوچک است که شهروندان 
احساس می کنندبه ادراک انها توهین  شده است 
به اصطالح  طرح ها که در  این  قراراست  .گویا 
بسیاری از شهرها خوراک یک هفته شهرداریست 
صادقانه   خدمات  بیشتر  وبلکه  سال  چهار  برآیند 
تمرکز  تاکتیک  بعدی  شود!!رویکرد  قلمداد  شورا 
رای  والبته  ومحروم  پرجمعییت  برنقاط  موضعی 
سطحی   کارهای  همان  حد  در  انهم  آورشهرها 
. این روزها باب شده .چند ماشین اسفالت  است 
می  ریخته  محله  کوچه ی  فالن  خاکی  برکناره 
محله  ورودی  های   تپه  رو،  پیاده  مثال  که  شود 
به طول ۶٠-7٠ قدم در زمانی به درازای چند ماه 
سنگ چینی می شود یادفعتا میدانی بی قاعده در 
حاشیه محله سبز می شود بی ان که وضع فضای 
سبز یا المان ان  معلوم باشد .این ها همه در همان 
از  ترس  اما  گاه  دهد  می  رخ  شورا  انتخاب  شب 
همه  این  به  که  شود  می  باعث  ان شب  فردای 
کاراکتفا نشود ان وقت زمان وعده های فریبنده 
فرا می رسدو   خبر می رسد که برخی مدیران 
شهری هم به نیابت  ازکاندیداها یک باره از میان 
تازه که  اورندبا وعده های  در می  محرومان سر 
انشاا...در دوره چهار ساله بعدی این در را می بندیم  
آن کوچه را آسفالت می کنیم ان پل را به سر انجام 
می رسانیم    .البته همه می داننداعتبار همه این 
وعده ها تا قبل از عبور مرکب تیزپا از پل مراد است 
. وپس از ان    هم برای دیدن اعضای شورا و هم 
مدیران شهری باید از هفته ها پیش وقت بگیری 

که شاید بدن شاید ندن!!

آگهی مزایده 
هیئت تصفیه شرکت تعاونی مسکن آباد گستر بیرجند در نظر دارد: ششدانگ عرصه و 
اعیان پالک ثبتی 1961 فرعی از 28 اصلی بخش 6 بیرجند واقع در شهرستان سربیشه 
نبش خیابان معلم به مساحت 242.40 مترمربع که به صورت یک باب منزل شامل 
252.5 مترمربع ساختمان و اعیان ساخته شده در دو طبقه دارای سازه دیوار آجری 
باربر و سقف طاق ضربی با نمای سنگ و انشعاب آب و برق متعلق به این شرکت تعاونی 

را از طریق مزایده با قیمت پایه کارشناسی به فروش برساند.
لذا از کلیه خریداران محترم دعوت به عمل می آید حداکثر تا تاریخ 1396/2/20 نسبت 
به بازدید و ارائه قیمت پیشنهادی اقدام نمایند. ضمناً هیئت تصفیه شرکت تعاونی در 

قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار است.
زمان بازگشایی پیشنهادها ساعت 10 روز پنجشنبه 1396/2/21 خواهد بود.

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09153634769 تماس حاصل نمایید.

هیئت تصفیه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مصرف
 کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند    تاریخ انتشار : 1396/2/14

 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
بیرجند ساعت 4/30 بعدازظهر روز شنبه تاریخ 1396/3/13 در محل سالن اجتماعات )مرحوم محبی( مرکز بهداشت 
شهرستان بیرجند واقع در خیابان معلم برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم 
 نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد 
 می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود

 به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 
ضمناً داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره یا بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی 

یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی مراجعه و نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و تحویل مدارک مربوطه 
به دفتر شرکت تعاونی اقدام نمایند.

دستور جلسه: 
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین - طرح و تصویب صورت های مالی سال 95- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی 
سال 96- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال شمسی- انتخاب بازرسین اصلی و علی 
البدل برای مدت یک سال مالی - اتخاذ تصمیم در مورد سود و زیان شرکت در سال 95- تعیین مبلغ بابت بازپرداخت 

اعضای مستعفی - تعیین خط مشی آتی شرکت 
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند 

آگهی مزایده 
هیئت تصفیه شرکت تعاونی مسکن آباد گستر بیرجند در نظر دارد: یک دستگاه اتومبیل مزدا دو 

کابین مدل 1388 نقره ای - آبی متالیک را از طریق مزایده به فروش برساند.
لذا از کلیه خریداران محترم دعوت به عمل می آید حداکثر تا تاریخ 1396/2/20 نسبت به بازدید 
و ارائه قیمت پیشنهادی اقدام نمایند. هزینه های نقل و انتقال سند به عهده برنده مزایده )خریدار( 

خواهد بود. ضمناً هیئت تصفیه شرکت تعاونی در قبول یا رد پیشنهادها مختار است.
زمان بازگشایی پیشنهادها ساعت 10 روز پنجشنبه 1396/2/21 خواهد بود.

جهت بازدید خودرو همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 7:30 الی 11:30 به آدرس بیرجند ، 
بلوار شهید آوینی ، خیابان صدف، صدف 2، جنب نانوایی سنگک، دفتر شرکت تعاونی آباد گستر 

مراجعه  فرمایید.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09153634769 تماس حاصل نمایید.

هیئت تصفیه

آگهی مناقصه های شماره 96/4 و 96/5 و 96/6 

شماره 
مناقصه 

مبلغ تضمین موضوع مناقصه 
شرکت در مناقصه

نگهداری شبکه کابل و هوایی با مصالح مراکز تلفن انقالب و شاهد 96/4
و شهید رجائی بیرجند طبق شرایط منضم به طرح قرارداد 

532.۰۰۰.۰۰۰ ریال 

نگهداری شبکه کابل و هوایی با مصالح مراکز تلفن قاین طبق 96/5
شرایط منضم به طرح قرارداد

2۰2.۰۰۰.۰۰۰ ریال 

نگهداری شبکه کابل و هوایی با مصالح مراکز تلفن فردوس طبق 96/6
شرایط منضم به طرح قرارداد

۱56.۰۰۰.۰۰۰ ریال

با واریز مبلغ 200.000 ریال برای هر مناقصه به حساب سیبا شماره  شرط تهیه اسناد: کلیه شرکت های واجد شرایط 
0106034398001 بانک ملی می توانند در مناقصه شرکت نمایند. مهلت تهیه اسناد: از تاریخ 96/2/14 تا پایان وقت اداری 
96/2/23 و تحویل اسناد تا پایان وقت اداری 96/3/6 و بازگشایی پاکت ها 96/3/7 تضمین: تضمین شرکت در مناقصه به شرح 
فوق و به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی به حساب سیبا بانک ملی مرکزی به شماره 
0106034398001 به نام مخابرات خراسان جنوبی می باشد. محل تهیه اسناد: بیرجند، بلوار پاسداران ، میدان جانبازان ، 

مخابرات خراسان جنوبی ، اتاق شماره 124   تلفن تماس: 32424000-056  فاکس: 056-32424004
مخابرات منطقه خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960042 محکوم علیه علی صغیری فرزند یحیی محکوم است به پرداخت مبلغ 
276.650.000 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له حسن کرمانی و پرداخت مبلغ 12.945.000 ریال بابت حق االجرا در 
حق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه بولدوزر TD25C مدل 1978 واقع در بلوار مسافر که دستگاه تعرفه شده حسب نظریه هیئت 
کارشناسی فاقد جفت زنجیرهای 3 تن می باشد که به مبلغ 280.000.000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز یکشنبه 
تاریخ 1396/02/31 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف 
است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. 

هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای شرکت شکوفه امین طوس
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005ه هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای شرکت شکوفه امین طوس فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای علی خسروی با کد 
شناسایی بیمه 68917584  ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی نظافتچی داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، 
شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است.موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل 

تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

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

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای شرکت بهین خدمات خاوران
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005ه هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای شرکت بهین خدمات خاوران فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای علی خسروی با کد 
شناسایی بیمه 68917584 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی نظافتچی داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، 
شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره 
کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای شرکت خدماتی شقایق
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 ه هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای شرکت خدماتی شقایق فعال 
مجهول المکان ابالغ می گردد آقای علی خسروی با کد شناسایی بیمه 68917584 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی نظافتچی داشته 
که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل 
سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، 
اعتراض خود را به اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. 

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

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

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای شرکت پاک گستر
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 ه هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای شرکت پاک گستر شقایق 
فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای علی خسروی با کد شناسایی بیمه 68917584 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی نظافتچی 
داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره 
مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 
روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حدفاصل پاسداران 22 و 24( 

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

ملی  شناسه  و   5546 ثبت  شماره  به   1396/02/13 تاریخ  در  خاص(  )سهامی  باقران  رسان  نیرو  نامداران  شرکت  تاسیس 
می  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  تکمیل  دفاتر  در  ذیل  امضا  و  ثبت   14006744492
مجوزهای  اخذ  از  )پس  راننده  با  شهری  درون  نقل  و  حمل  امور  و  نظافتی  و  خدماتی  امور  کلیه  شرکت:  موضوع  گردد. 

نمی  فعالیت  پروانه  اخذ  و  صدور  منزله  به  مذکور  های  فعالیت  موضوعات  ثبت  ضمناً  قانونی،  ضرورت  صورت  در  ذیصالح  مراجع  از  الزم 
پاسداران،کوچه  بیرجند،  شهر  جنوبی،  خراسان  شرکت:  اصلی  مرکز  باشد.  می  نامحدود  مدت  به  ثبت  تاریخ  از  شرکت:  مدت  باشد.( 
و  سهم   100 به  منقسم  ریال   1000000 مبلغ  شرکت:  سرمایه  22،کدپستی9718613835  بهمن،پالک   22 خیابان   ،18 بهمن   22
است. گردیده  واریز  بیرجند  نزاری  شعبه حکیم  ملی  بانک  مورخ 95/12/22  گواهی شماره 406  نقدی طی  کالً  که  نام  با  ریالی   10000 
 اولین مدیران شرکت: آقای عباسعلی ابراهیمی به شماره ملی 0888739583 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم گلشاه گلثومی به شماره ملی 
0650940237 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کیهان ابراهیمی به شماره ملی 4391804182 عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 
سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضای شرکت: آقای عباسعلی ابراهیمی به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردید و کلیه 
اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و غیره با امضای آقای عباسعلی ابراهیمی )مدیر عامل( به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات 
مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل شرکت: آقای حمد اله مصطفی به شماره ملی 0652670482 به عنوان بازرس اصلی 
و خانم خدیجه گلثومی به شماره ملی 0652667831 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیراالنتشار آوای 

خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی  - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند 

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور
 استانی به کارفرمای پیمانکاری علیرضا پاک گهر

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 ه هیئت 
محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای پیمانکاری علیرضا پاک گهر فعال 
مجهول المکان ابالغ می گردد آقای علی خسروی با کد شناسایی بیمه 
68917584 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی نظافتچی 
داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در 
اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در 
زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در 
روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 
15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حدفاصل پاسداران 22 
و 24( تحویل نماید.در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور 

قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

دعوت نامه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان آموزش و پرورش
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی ساعت 17 روز دوشنبه 
1396/2/25 در محل نمازخانه اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی واقع در خیابان معلم برگزار می شود. از کلیه اعضا 
دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی به دالیلی نتواند 
شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خود تا 24 ساعت قبل از تشکیل جلسه به دفتر شرکت مراجعه و برگ 
وکالت را تنظیم و برگه ورود به جلسه را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.

دستور جلسه: 
تصمیم گیری در خصوص اصالح ماده )5( اساسنامه مورد عمل )تمدید مدت فعالیت(

هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی  



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه*14 اردیبهشت 1396* شماره3774

سالم ، حتما آوا که منبع اخبار بیرجند است خبر 
دارد و امیدوارم به مردم هم اطالع بدهد که این 
روزها متاسفانه به جای اینکه خبرهای خوش از 
شکل گیری یک شورای شهر قوی شنیده شود به 
 هر کوی و گذری که می روی خبر از ائتالف های
از  کاش   . است  مردم  نام  با  جناحی  و  سیاسی 
حداقل  آن  دعواهای  و  فعلی  شورای  تجربه 
که  باشند  گرفته  یاد  شهر  نخبگان  و  دوستان 
ریزی  برنامه  فضای  در  مردم  به  خدمت  برای 
شوراها نیاز به مسائل سیاسی و حزبی و گروهی 
پارلمان  این  آفت  فقط  موارد  این  و  نیست 
بیرجندی  ما  کاش   . شود  می  شهرمان  محلی 
حداقل  نه  که  شهرها  سیاسی  بلوغ  به  هم  ها 
رسیدیم می  همسایه  های  استان  های   بخش 
و سر مسائل منطقه ای خودمان باند و باندبازی را 
 کنار می گذاشتیم و فقط برای مردم کار می کردیم 
؛  است  خالی  مردمی  اجماع  یک  جای  واقعا 
محترم  های  رسانه   ، شهر  نخبگان  و  معتمدین 
شما در مقابل جامعه وظیفه دارید پس همت کنید
ارسالی به تلگرام آوا
واقعا چطور میشه اینقدر زیر پوستی از یه کاندیدا 
حمایت کرد شما که مثال خودتون رو بی طرف 
داشتین ما هم اصال نفهمیدیم سه روز شده اخبار 
یک کاندیدا هی چاپ می شه اشکال نداره چاپ 
کنین حق شماست اما حداقل نگین ما بی طرفیم 
مثل روزنامه های بزرگ از یک جناح حمایت کنید 
ارسالی به تلگرام آوا
 ، عزیز  استانی  هم  شما  از  تشکر  ضمن   : آوا 
 . است  طرف  بی  و  مردم  ای  رسانه  آوا  روزنامه 
مختلف  کاندیداهای  اخبار  انتشار  است  بدیهی 
منتشر  روزنامه  این  سیاسی  اخبار  صفحه  در  که 
مساوات  رعایت  با  همچنین  و  عدالت  به  شود  می 
کاندیداها  محترم  ستادهای  علیهذا  گیرد  می  انجام 
رسانی  اطالع  جهت  تا  داشته  را  فرصت  این  نیز 
اطالع رسانی به صورت  را  اخباری   برنامه های خود 

این  که  نمایند  ارسال  روزنامه  این  به  تبلیغاتی 
محترم  کاندیداهای  تمامی  ستاد  اطالع  به  موضوع 
هیچ  به  ستادها  تبلیغات  سفارش  و  است  رسیده 
وجه به عنوان رویکرد روزنامه محسوب نمی گردد و 

رپرتاژ آگهی است.

از  معلم  سرباز  عنوان  تحت  دانشگاهی  مجتمع 
هیات  عضو  به  مبادرت  خود  دکتری  دانشجویان 
قانو  غیر  استخدام  این شگرد  است  نموده  علمی 
نی و اعتراض سایر دانشجویان زبده و نخبه دختر 

و پسر را شدیدا بدنبال دارد.
910...648

برای  گذشت  سال  چهار  شهر  شورای  اعضای 
چهارسال  برای  که  کردید  چیکار  بیرجند  شهر 
بعد برنامه می دهید القل عملکرد چهارسالی که 
گذشت را به مردم گزارش دهید که چکارکردید.
چیزی  ماکه  سیاسی  دعوای  و  جزمناقشه  به 

ندیدیم.! شماچی مردم؟؟؟
910...250

سالم مسئولیت جمع آوری این گدا ها و متکدیان 
در  رو  مردم  پدر  واقعا  است  ارگانی  چه  عهده  به 
آوردن مثل انگل روز به روز زیاد میشن و چهره 
شهر رو زشت کرده اند.مخصوصا جرات نمیکنی 
باید  بخونی  فاتحه  اموات  برای  قبرستان  بری 
جمع  برای  لطفا  خونه  برگردی   خالی  جیب  با 

آورییشان اقدام فرمایید.باتشکر.
915...032

بر رییس جمهوری رأی میدهم که  سالم سالم 
جوان یک سال ونیم حقوق نگرفته کارخانه سیمان 
و کارآفرین در فکر خودکشی و بیمار خاص و زنان 
به  مردم  دولت  جمله  دریک  و  خانوار  سرپرست 

لطف الهی شاهد رفع دغدغه ها بشویم
935...032

شهر  امکانات  تمام  که  داره  تاسف  جای  سالم  
بیرجند در جنوب شهر متمرکز شده و منطقه شمال 
شهر به ویژه مهرشهر از کمترین امکانات برخوردار 
است! نه فضای سبزی،نه پارکی،نه فروشگاهی و...

خسته شدیم از این همه شعار.
915...456

با سالم و خسته نباشید....کارگران شهرداری  از برج 
 نه سال95،با حداقل کار امرار معاش می کنند....
اضافه کارهای معوق کی پرداخت می شود،جناب 
،از روزنامه آوا،خواهش دارم درد ما را به  شهردار 
گوش آقای شهردار برسانند و مصاحبه ای در این 

خصوص انجام دهند....با تشکر
915...030

آقای استاندارمحترم  : دستوری مبنی بربازگشت 
سازمان  ولی  دادید  مناطق  به  ادارات  کارمندان 
و  رافرستاد  آنها  درصد  تنها30  جهادکشاورزی 
بقیه یا در محل قبلی خود در حال خدمتتند البته 
به لطف وتعدادی دوسه روزی رفتند و از حق بیت 
ولی  برقرارشد  برایشان  مزایای محرومیت  المال 

برگشتند و مزایایشان کماکان ادامه دارد.
915...551

را  ها  تلفن  در شهرداری  مربوطه  لطفا مسئوالن 
لطفا  بگویم  که  زدم  زنگ  بار  صد  دهند  جواب 

آشغالهای سطل زباله مفتح 29 را خالی کنید.
915...351

شهرداری با افزایش جریمه ها در صدد تعطیلی 
کامل  ساخت و ساز در استان و افزایش بیکاری 
میباشد ..باال بردن جریمه بدون تغییر در افزایش 

تراکم و مجوزات نشانه به تدبیری است .  
915...315

اگه پسماندها رو فقط شهرداری باید جمع کنه پس 
چرا از صبح تا شب هر سطل آشغال ده بار توسط 
هیچ  و  شه  می  رو  و  زیر  شهرداری  غیر  افرادی 
کس نیست جلوشونو بگیره.پاکتای پالستیکی رو 

باز میکنن و آشغالها رو زیر و رو میکنن
903...205

 تعهد ۳ میلیارد تومانی مردم استان برای کمک به بازسازی عتبات عالیات 

تسنیم-رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی گفت: تعهد سال گذشته مردم استان برای بازسازی و کمک به عتبات 
عالیات 3 میلیارد تومان بود که 5 میلیارد و 200 میلیون تومان کمک جمع آوری شد. جوینده در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان 

جنوبی اظهار کرد: در سال گذشته توانستیم در استان خراسان جنوبی رکوردار جمع آوری نذورات مردمی به عتبات عالیات باشیم.

هرچه به زمان انتخابات نزدیک تر می شویم، بیشتر با خود به گفت و گو می نشینیم و زمزمه می کنیم 

ملت فهیم ایران، خوب می داند که معیار صداقت و راستگویی چیست و با چه ابزاری سنجش می شود

من رای می دهم زیرا ....

ویژه  به  شویم،  می  تر  نزدیک  انتخابات  زمان  به  هرچه 
نامزدهای ریاست جمهوری،  انتخاباتی  با دیدن مناظرات 
بیشتر با خود به گفت و گو می نشینیم و زمزمه می کنیم 
و صحبت های هر یک از نامزدها را در ذهن مرور کرده 
انتخاب فرد مورد نظر نزدیک تر می شویم.هر چه  به  و 
به روزهای پایانی اردیبهشت ماه نزدیک و نزدیک تر می 

و  کمتر  اصلح  فرد  انتخاب  به  نسبت  ترددهایمان  شویم، 
کمتر می شود و می دانیم که فرد مورد نظرمان چه کسی 
است، چه فردی صادق تر است، چه کسی دلسوز نظام و 
معنای  به  تا  آمده  میدان  به  است، چه کسی  ایران  ملت 
کسی  چه  میدان،  سوی  آن  در  اما  و  کند  خدمت  واقعی 
به دنبال شعارهای تکراری انتخاباتی است، چه کسی در 

اندیشه منافع ...
معیار  که  داند  می  ایران، خوب  بصیر  و  فهیم  ملت  آری 
سنجش  ابزاری  چه  با  و  چیست  راستگویی  و  صداقت 
در  اصلح  فرد  انتخاب  که  داند  می  ملت  این  شود،  می 
عین سختی، ساده است و می توان مردان عمل را خوب 
شناخت، این ملت به پاس تاریخ طویلی که در جهان به 
ثبت رسانده است، این بار هم تاریخ ساز خواهد شد و به 
پای صندوق های رای خواهد آمد ، هریک به بهانه ای 29 
اردیبهشت ماه سال 96 را تاریخی خواهد کرد و اهمیت 
حضور خود را در چنین روزی به اثبات خواهد رساند.کمتر 
باقیمانده است،  انتخابات ریاست جمهوری  به  از 20 روز 
انتخاباتی که سرنوشت کشورمان را رقم می زند، به راستی 
به چه فرد صالحی باید رای داد؟ معیارهای درست برای 

یک انتخاب اصلح چیست؟
کسی،  هر  انتخابات،  کارزار  این  -در  ایرنا  خبرگزاری 
معیاری برای انتخاب در ذهنش دارد، یکی تنها معیارش، 
حزب و حزب گرایی است و دیگری، از شخصیت فالن 
فن  معیارش،  تنها  دیگری  آن  آید،  می  خوشش  کاندیدا 
بسیار  فالنی  گوید،  می  خود  پیش  و  است  کاندیدا  بیان 
شیوا و روان صحبت می کند.فرد دیگری کارهای روبنایی 
و تبلیغاتی بیشتر به چشمش می آید تا کارهای زیربنایی 
و عمقی و این می شود، معیار انتخابش.البته در این بین 
مسائل  به  نسبت  و  بوده  گرا  واقعیت  که  افرادی  هستند 
هم  کنار  با  و  داشته  اشراف  کشور  اقتصادی  و  اجتماعی 
قرار دادن همه این پازل ها به فرد اصلح می رسند.در کنار 
همه این ها باید دانست اداره کشوری چون ایران اسالمی 
با آن همه پیشینه تاریخی اش، عالوه بر صداقت، خلوص 
نیت و دلسوزی واقعی برای آحاد ملت بویژه جوانانش که 
همه دغدغه شان کار و اشتغال است، علم و تخصص هم 
باید کار را به کاردان سپرد.اما ملت  می خواهد، در واقع 
همیشه در صحنه ایران بارها و بارها بصیر بودن خود را به 
اثبات رسانده و با انتخاب اصلح، اعالم کرده اند که راست 
با منفعت  زبانی، دلسوزی  با چرب  از دروغ، خلوص نیت 
گرایی را خوب تشخیص می دهند و تا کمتر از 20 روز 
دیگر نیز به تردیدهای خود پایان خواهند داد و فرد مورد 
نظر خود را انتخاب خواهند کرد.همان طور که پیش از این 
نیز گفته شد، ملت ایران، ملتی هوشیار و بصیر هستند و 
خوب می دانند که تنها با کار زیربنایی و عمقی، می توان 
با دستان توانمند متخصصان  مشکالت کشور را آن هم 

امر ، برطرف کرد، کار زیربنایی، کار نمادین امروز و فردا 
نیست، کاری است که تا نسل ها برای فرزندان آن ها، 
ملت  ماندگار.این  بود،  خواهد  کاری  و  ماند  خواهد  باقی 
به  که  دهند  رای  جمهوری  رئیس  به  باید  که  دانند  می 
ساز  جنجال  رفتارهای  و  سازی  حاشیه  و  تبلیغات  دنبال 
نیست، این رئیس جمهور به دنبال رفع مشکالت و بیان 

این  در  مناسب  راهکارهای  ارائه  و  جوانان  های  دغدغه 
زمینه است و در پرونده کاری خود، کارنامه درخشانی نیز 
به جای گذاشته اند.یک شهروند در این زمینه می گوید 
چنین رئیس جمهوری برای رای جمع کردن، از دیگران 
سخن نمی گوید، از خودش و کارهایی که قرار است انجام 
دهد، سخن می گوید، چنین رئیس جمهوری برای خوب 
و  بدی  از  و  گذارد  نمی  مایه  دیگران  از  دادن خود  جلوه 
احیانا نقص در برخی از کارهای دیگران به نفع خود بهره 
به  خدمت  اش  دغدغه  تنها  که  فردی  چنین  گیرد،  نمی 
مردم است می تواند وارد کارزار انتخابات شود و از مردم 

و برای مردم بگوید.
براین اساس این بار به میان مردم آمده ام تا از زبان آن 
ها بشنویم معیار رئیس جمهور اصلح چیست و برای چه 

رای می دهند؟

در برابر خون های شهدا مسئولیم

از محالت جنوب تهران  ، خواربار فروش یکی  آقا  علی 
است، مردی حدودا 65 ساله، مذهبی و پدر یک شهید، 
می  رای  آقا  حاج  پرسم،  می  او  از  متواضع،  و  مهربان 
دهید، می گوید: دخترم، صد در صد رای می دهم، این 
خاک و مردمانش، روزهای تلخ و شیرین بسیاری را پشت 
به  اینکه  برای  دارند،  زیادی  دشمنان  و  اند  گذاشته  سر 
یکپارچه هستیم،  و  متحد  ملتی  کنیم،  اثبات  دشمنانمان 
حتما به پای صندوق رای می روم و اعضای خانواده ام را 
نیز می برم.در حالی که مشتری هایش را ، راه می اندازد 
و آن ها را به مشارکت در صحبت و رای دادن، ترغیب 
می کند، ادامه می دهد: یکی از نوه هایم که زیاد تمایل 
به رای دادن ، نداشت را با صحبت کردن ،ترغیب کرده 
نظرش عوض   ، هایم  با شنیدن حرف  بدهد،  رای  تا  ام 
شد، به او گفتم، پسرم، شما جوان هستید و آینده دارید، 
به کمک  آینده شما  تا  انتخاب کنید  را  باید فرد مناسب 
خون  برابر  در  ما  دیگر  سوی  از  شود،  ساخته  افراد  این 
هایی که برای امنیت کشور ریخته شد، مسئولیم و باید 
همیشه در صحنه حاضر باشیم.حاج علی آقا که با یکی 
نامزدهای  مورد  در  انتخاباتی  بحث  وارد  مشتریانش  از 
ریاست جمهوری شده است، می گوید: اینکه به چه کسی 
پای صندوق  اینکه حتما  و  است  بحث  دهیم، یک  رای 
در  حاضر  است.مشتری  دیگری  بحث  برویم،  رای  های 
مغازه که مرد میان سالی است، می گوید: حاج آقا یکی 
از اقوام ما می گفت، اگر فردی نداند که چه کسی اصلح 
گفتم،  او  به  جواب  در  که  ندهد  رای  است  بهتر  است، 
که  باشد  داشته  را  نفر  یک  شاید  زندگی  در  فردی  هر 
در چنین شرایطی  است  قبول  قابل  برایش  از هر جهت 
بهتر است از همان فرد مقبول، کمک و مشورت بگیرد، 

اما اینکه نسبت به سرنوشت کشورمان بی تفاوت باشیم 
با  است  بهتر  پس  نیست،  درست  اصال  ندهیم،  رای  و 
تحقیق و شنیدن صحبت های نامزدهای انتخاباتی ، فرد 
مورد نظر خود را انتخاب کنیم و حتما رای دهیم.به آن 
ها می گویم، به نظر شما معیار یک رئیس جمهور کاری 
آقا می گوید: به راحتی می توان  و خوب چیست؟ علی 

چرا  کرد،  انتخاب  توجه  و  دقت  کمی  با  را  اصلح  فرد   
که صداقت مهم ترین معیار است، فردی که با صداقت 
دلیل  به  نتواند  اگر  حتی  بیاید،  کار  پای  دلسوزی  و 
به  گیرد،  قرار  راهش  در سر  است  مشکالتی که ممکن 
شعارهایی که گفته، عمل کند، برای ما قابل قبول تر از 
فردی است که کامال مشخص است برای چه نامزد شده 
است و آمده است با دادن یکسری شعارهای عامه پسند، 

برای خود رای جمع کند.

به فرد اخالق مدار و متدین رای می دهم

مشتری حاضر در مغازه می گوید: فردی که اخالق مدار و 
متدین باشد، همه خصوصیات مثبت را خواهد داشت البته 
اخالق مدار واقعی نه متظاهر، متدین واقعی نه دورو، به 
به  برای خدمت  اعتماد کرد چون  توان  چنین فردی می 
مردم و رضایت خدا آمده است.از حاج علی آقا و مشتری 
ایستگاه  در  را  جوانی  دختر  کنم،  می  خداحافظی  اش 
تاکسی می بینم و با او به گفت و گو می نشینم، می گوید: 
حتما 29 اردیبشهت ماه به پای صندوق رای خواهم رفت 
و رای خواهم داد و می دانم که به چه کسی رای می دهم 
به آقای...،خنده ای کرده و ادامه می دهد: من جزئی از 
سهیمم،  کشورم،  سرنوشت  تمام  در  و  هستم  کشور  این 
باید رای دهم، مثل خانواده ای هستیم که هر اتفاقی و هر 
تصمیمی گرفته شود، نظر تمام اعضاء خانواده پرسیده می 
شود مگر فردی که هنوز به تمیز عقلی نرسیده و از نظر 
سنی بسیار کوچک است، مگر می شود، پدر خانواده، منزل 
کند، مگر  خانواده عوض  اعضای  نظر  بدون  را  مسکونی 
را بدون نظر اعضای خانواده که  می شود، هر تصمیمی 
عزیزانش، هستند، اتخاذ کند، ما هم فرزندان این کشور 
باشیم.این  دخیل  کشورمان  سرنوشت  در  باید  و  هستیم 
می  و  کرده  اشاره  رهبری  های  به صحبت  جوان  دختر 
از هیچ فرد و حزبی حمایت نمی  ایشان فرمودند  گوید: 
سرنوشت  در  و  دهید  رای  حتما  که  گویم  می  اما  کنم 
های  صحبت  ها،  صحبت  این  باشید،  سهیم  کشورتان 
دارد،  دوست  که  پدری  است، چون  ای  ارزنده  و  عمیق 
فرزندانش در مدیریت خانه، مشارکت داشته باشند، من 
صحبت های رهبری را کامال قبول دارم، شاید فرد زیاد 
حتما  و  دارم  دوست  بسیار  را  کشورم  اما  نباشم  مذهبی 
ارتباطی به گرایش  رای خواهم داد و این موضوع هیچ 

های مذهب و سیاسی ندارد.

به فردی رای می دهم
 که مشکل بیکاری را برطرف کند

محمد حدودا 21 ساله و دانشجوی رشته نرم افزار است، 

می گوید: بعد از فارغ التحصیلی و سربازی ، دغدغه شغل 
که  رای می دهم  فردی  به  و  رای می دهم  حتما  دارم، 
مشکالت ما جوانان بویژه اشتغال برای او دغدغه است، 
تا در سایه رای، سرنوشت خودم و جوان  باید رای دهم 
های هم سن و سالم را رقم بزنم، نمی توان حداقل نسبت 
به سرنوشت خودم ، بی تفاوت باشم.وی ادامه داد: تمام 

کش،  زحمت  و  فرهنگی  قشری  که  ام  خانواده  اعضای 
هستند نیز رای می دهند، به عنوان مثال خواهر بزرگترم 
که خیلی تحت تاثیر او هستم به اعضای خانواده ام گفته، 
اگر رای ندهید در قبال جوانانی همچون محمد مسئولید، 
را  اصلح  انتخاب  و  رفته  رای  های  پای صندوق  به  باید 
برادرم،  تا سرنوشت جوانانی مثل  بیندازید  داخل صندوق 
به خوبی رقم خورده و از مهاجرت چنین جوانانی به کشور 
جلوگیری شود و آن ها در کشور خودمان بمانند و خدمت 
کنند.محمد می گوید: صحبت های خواهرم را قبول دارم، 
چرا باید جوانان با استعداد ما به خارج از کشور مهاجرت 
کنند، اگر همه ما متحد شده و به فرد مناسبی رای دهیم تا 
وضعیت اشتغال و ازدواج جوانان را ساماندهی کرده، معیار 
انتخاب افراد در سمت ها و جایگاه ها را تنها تخصص و 
توانایی قرار دهد نه قومیت و رابطه، چرا باید به خارج از 
کشور پناهنده شویم، مگر ما در کشورمان، چه چیزی کم 
داریم، جمعیت ما که جوان است، سرزمین پهناور ما برای 
اشتغال زایی غنی است، پس باید ماند و حضور داشت که 
من به عنوان نماینده ای از نسل جوان از جوانان هم سن 

و سالم می خواهم، حتما رای دهند.

به خاطر سرنوشت فرزندانم رای می دهم

زیبا خانم، مادر چهار فرزند بزرگسال است که اکنون هر یک 
از فرزندانش به نوعی در جامعه حضور اجتماعی دارند، می 
گوید: تمام فرزندانم ازدواج کرده و در سمتی مشغول به کار 
هستند، یکی از دخترانم در سن ازدواج و بیکار است که البته 
جوانانی از این دست در کشور کم نداریم که دغدغه اشتغال 
نگران  نیستند که  مثل من کم  والدینی  و  دارند  ازدواج  و 
آینده و سرنوشت فرزندانشان هستند آن هم در شرایطی 
مناسب  کار  و  کسب  شرایط  و  رفته  باال  ازدواج  سن  که 
نیست، دوست دارم پای صندوق رفته و حتما رای بدهم، 
ما والدین وظیفه خود می دانیم که در سرنوشت کشورمان 
شود، می  فرزندانمان  سرنوشت  به  ختم  نهایت  در   که 
 سهیم باشیم ، دغدغه فرزندانمان، دغدغه ما است و باید 
در انتخاب خود دقت کنیم و به کسی رای دهیم که نسبت 
اضافه  باشد.وی  آشنا  کشور  فعلی  مشکالت  و  مسائل  به 
اما  می کند: درست است که رای دادن بسیار مهم است 
مهم تر ازآن این است که به کسی رای دهیم که اصلح 
انتخاب غلط، سرنوشت فرزندانمان را به  با  باشد، چرا که 
نابودی می کشاند، باید به فردی رای دهیم که صاحب فکر 
و اندیشه باشد، کارشناس بوده و بتواند با انتخاب تیم حرفه 
ای، مشکالت کشور را قدم به قدم حل کند، در حال حاضر 
یکی از مشکالت اصلی کشور، اشتغال جوانان است که با 
ایجاد اشتغال سازنده نه تنها چرخ صنعت کشور با سرعت 
بیشتری خواهد چرخید، به نوعی با مشکل اعتیاد و آسیب 

های اجتماعی نیز مقابله خواهد شد.

رئیس جمهور آینده مشکالت کالن 
شهرتهران را برطرف کند

وی با اشاره به مشکالت فعلی کالن شهری مثل تهران 

می گوید: از طرف دیگر دوست دارم به فردی رای دهم 
که به فکر بومی های کالن شهر ها باشد ، بومی هایی که 
 دیده نمی شوند و از طرفی صدایشان نیز به جایی نمی رسد،

این مورد صحبت نکرده است،  تا کنون کسی در   شاید 
از مهاجرت های بی رویه  بیاید که  باید فردی روی کار 
به کالن شهرهایی مثل تهران، جلوگیری کرده و با ایجاد 
اشتغال و بردن امکانات به سایر استان ها از مهاجرت بی 
های  آسیب  شاهد  طریق  این  از  تا  کند  جلوگیری  رویه 
آلودگی  شاهد  نباشیم،  شهرها  کالن  در  بسیار  اجتماعی 
صوتی و ترافیکی نباشیم، یک زمانی شهری مثل تهران 
نمانده  باقی  هویتی  اکنون  اما  داشت  هویت  خود  برای 
آسیب  جمعیت،  ازدیاد  اثر  در  دهد:  می  ادامه  است.وی 
های اجتماعی در تهران بیشتر از سایر شهرها است، همه 
فکر می کنند در تهران شغل وجود دارد به همین دلیل 
در سطح کوچه  کامال مشهود  ریختگی  به هم  نوع  یک 
و خیابان ها دیده می شود، گویی هیچ چیزی سر جای 
و  تاکسی چه کسی  راننده  نیست،  معلوم  نیست،  خودش 
...این شهروند تهرانی اضافه می کند:با کاهش جمعیت در 
کالن شهرها دیگر شاهد آلودگی هوا و بیکاری افراد بومی 
اندیشیده شود تا  باید در این زمینه فکری  نخواهیم بود، 
روستا ها خالی از سکنه نشود، بسیاری از والدین در سایر 
استان ها تک و تنها و دور از فرزندان خود زندگی می کنند 
چرا که برخی از جوانان از شهر و کاشانه خود به تهران 
و کالن شهرهای دیگر مهاجرت کرده و به دالیلی مثل 
بیکاری یا تجمل گرایی حاضر به زندگی در شهر و کاشانه 
خود نیستند به همین دلیل باید فردی رئیس جمهور شود 
تا مشکالت شهرها و روستاها را ببیند نه اینکه به شهرها 
باید  بالعکس،  یا  کند  غفلت  ها  روستا  از  و  داده  اهمیت 
تمام امکانات اعم از تحصیلی و شغلی و درمانی به شکل 
عادالنه توزیع شود.در نهایت باید گفت، در جامعه ای که 
براساس مردم ساالری دینی پایه گذاری شده و همچنین 
امام راحل)ره( و رهبر معظم انقالب اسالمی همواره اعالم 
کرده اند، داشتن تدین و تعبد، علم و تخصص، وفاداری به 
مردم و تالش برای رضایت آنان، داشتن شجاعت، عدم 
استفاده از بیت المال در تبلیغات، اسراف نکردن در تبلیغات 
انتخاباتی، آشنایی با طعم فقر و برخورداری از روحیه کوخ 
نشینی، برخورداری از اخالق اسالمی، بصیرت سیاسی و 
اطالع از مسایل روز ایران و جهان، خائن و فاسد نبودن 
،خضوع در برابر قانون و اعتقاد به انقالب، نظام و قانون 
اساسی از معیارهای اصلی انتخاب رئیس جمهوری است 
انتخاب رئیس جمهور  را در  این معیارها  باید همواره  که 
آینده مالک عمل قرار داده و خود را نسبت به سرنوشت 
کشور بی تفاوت ندانسته و همواره در سرنوشت کشورمان 
سهیم  است،  عزیزانمان  و  جامعه  خانواده،  سرنوشت  که 
باشیم، وعده ما 29 اردیبهشت ماه پای صندوق های رای..

نت
نتر

س:ای
عک
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شناسایی سلول های سرطانی با نورتابی شیمیایی
 
ایرنا- محققان مکانیسم جدیدی را برای تشخیص سرطان ابداع کردند که در آن از کاوشگرهای کوچکی با قابلیت نوردهی در اثر فرآیندهای شیمیایی استفاده می شود. قابلیت نوردهی در اثر 
فرآیندهای شیمیایی که با عنوان نورتابی شیمیایی نیز شناخته می شود، معموالً در ساخت چراغ های قابل حمل کاربرد دارد، اما محققان راهکاری را یافتند که می توان از این قابلیت برای 
تشخیص بیماری سرطان بهره گرفت. در این شیوه تشخیصی، از ترکیبات بسیار حساسی استفاده می شود که به محض مجاورت با یک پروتئین یا ماده شیمیایی خاص، شروع به نوردهی می کنند. پنجشنبه *14 اردیبهشت 1396 * شماره 3774

یادداشت

گناهان ما، ظهور را 
به تاخیر می اندازد ...

* حجت االسالم محسن ادیب بهروز

الزیارات(  کامل  )کتاب  روایی  مضامین  در   
ِنخست  »زیارت  فرماید  می  که  داریم  روایتی 
این  است«.  شما  دیون  جزو  معصوم،  از  شما 
سخن از طرف امام معصوم است و ما می دانیم 
فرمایند  می  السالم  علیهم  معصومین  آنچه 
موضوع  این  سند  است.  الهی  امر  مطابق  همه 
را نیز در دعای اول صحیفه سجادیه می توان 
مستند  که  این  به  توجه  با  کرد.  جو  و  جست 
فرمایشات  کلمات،  بحث  این  در  ما  تفصیلی 
رفتاری شخص معصومین )ع(  و گزارش های 
باید بدانیم که آنچه امام معصوم )ع(  است لذا 
خداوند  از  که  است  چیزی  عین  کند  می  نقل 
معصومین)ع(  وقتی  پس  است.  کرده  دریافت 
دقیقا  همه  کنند  می  بیان  ما  برای  را  مطلبی 
ذهن  در  است  ممکن  خداست.  دستور  عین 
این  ما  چرا  که  ایجاد شود  این سوال  مخاطب 
چگونه  معصوم  با  ما  برخورد  »نحوه  که  سوال 
پرسیم؟  می  حق  صاحب  از  را  باشد؟«  باید 
قطعی  مسلم  اصل  یک  عنوان  به  ما  چون 
اعتقاد داریم هر آنچه را که معصوم می گوید، 
به  جزء  و  دقیقا  اندیشد،  می  یا  کند  می  عمل 
تا  بنابراین،  است.  خداوند  دستور  مطابق  جزء 
است  دیون  جزء  ما  زیارت  که  دانیم  می  اینجا 
معصومان)ع(  مقابل  در  ما  وظیفه  اولین  یعنی 
و  »حق«  عنوان  به  نه  »دین«  یک  عنوان  به 
رابطه  در  ابتدا  است.  ایشان  زیارت  »وظیفه« 
تعریف  باید  را  واژه  معصوم سه  با  ما  ارتباط  با 
معصوم  که  »حقی   2- ما«  »بدهی   1- کرد؛ 
در  من  که  ای  »وظیفه   3- و  دارد«  من  بر 
در  واژه  سه  این  تفاوت  دارم«.  معصوم  مقابل 
صرف  واژه  نخستین  از  من  اگر  که  است  این 
تکوینی،  صورت  به  آثاری  قطعا  کنم  نظر 
مورد  در  همچنین  و  گیرد  می  فرا  مرا  زندگی 
دوم.  اما در مورد سوم ممکن است در برزخ و 
آنجایی  از  بنابراین  شوم.  مشکل  دچار  قیامت 
ما  »بدهی«  و  جزء »دین«  معصوم  زیارت  که 
تمام تالش  باید  است،  به معصومان)ع(  نسبت 
ادا کنیم.  را  این دین  تا  را به کار بگیریم  خود 
چرا که »دین« اگر بر عهده انسان باقی بماند 
گذارد.  می  جای  بر  زندگی  در  ای  منفی  آثار 
و  »خدا  فرماید:  می  رابطه  این  در  کریم  رآن 
هستند...«  شما  اعمال  شاهد  مومنان  و  رسول 
به  توان  به صورت قطعی می  از کلمه مومنان 
توانایی  امام  وقتی  کرد.  اشاره  )ع(  بیت  اهل 
مراقب  باید  پس  دارد  را  ما  اعمال  از  آگاهی 
فراهم  را  آنها  ناراحتی  و  آزار  موجبات  که  بود 
این  ما  وظیفه  سومین  ترتیب  این  به  نکنیم 
است که حداقل امام معصوم را ناراحت نکنیم. 
این  ایجاد شد  ما  برای  ای  وقتی چنین وظیفه 
کاری  چه  با  امام  که  آید  می  پیش  نیز  سوال 
موجبات  مسایلی  چه  و  شود؟  می  ناراحت 
این  از  بسیاری  کند؟  می  فراهم  را  او  ناراحتی 
دریای  در  )ع(  سجاد  امام  حضرت  را  موارد 
به  کنند  می  نقل  وار  فهرست  صحیفه  معارف 
حضرت)ع(  که  مواردی  از  یکی  مثال  عنوان 
فرمایند:  می  که  است  این  دارند  اشاره  آن  به 
و  همراه  همسو،  ما  دشمنان  با  باشید  »مراقب 
اهل  باید دشمنان  ابتدا  نباشید« پس  هماهنگ 
بیت)ع( را شناخت، عقاید، تفکرات و رفتارهای 
رابطه  این  در  دوم  گام  را شناسایی کرد.   آنها 
ناخودآگاه،  هرچند  باشیم  مراقب  که  است  این 
با دشمنان  که همراهی  نزند  ما سر  از  رفتاری 
 21 دعای  در  )ع(  سجاد  باشد.  بیت)ع(  اهل 
قلب من  فرمایند: »خدایا  صحیفه سجادیه می 
یعنی  کن«  جدا  خود  مخلوقات  بدترین  از  را 
هیچ گونه تمایلی به آنها پیدا نکنم و از سوی 
دیگر می فرمایند: »به دوستان تو انس داشته 
که  است  رفتاری  نمونه  یک  تنها  این  باشم«. 
معصوم،  طریق شخص  از  باید  اول  گام  در  ما 
در  دوم  قدم  کنیم.  شناسایی  را  آنها  دشمنان 

از آنها« است.  این زمینه »فاصله گرفتن 
در  که  باشیم  مراقب  یعنی  گرفتن  فاصله 
عمل  در  و  نباشیم  آنها  همرنگ  مان  اعتقادات 
و رفتار نیز رفتار ما مطابق میل و خواست آنها 
نباشد. به عنوان مثال کتک زدن بانوان توسط 
توسط  اسالم،  تاریخ  از  ای  دوره  در  مردان 
ترغیب  و  ترویج  )ع(  بیت  اهل  دشمنان 
می شد و استناد آنها نیز آیه ای از قران بود )...
...( حال اگر کسی متوجه نباشد که  فضربوهن 
تبلیغ  بیت)ع(  اهل  از سوی دشمنان  رفتار  این 
همرنگ  حال  هر  به  شود،  آن  مرتکب  و  شده 
آنها شده است. همچنین حضرت سجاد)ع( در 
همان دعای 21 می فرمایند: بنابراین، تا اینجا 
ما در مقابل معصومان)ع( مشخص  سه وظیفه 
شد و در این سه وظیفه هیچ تفاوتی نمی کند 
برزخ  عالم  در  یا  باشد  دنیا  در  امام معصوم  که 
را  حالت  این  من  که  کند  نمی  تفاوتی  پس 
امام  یا  باشم  داشته  زمان)عج(  امام  به  نسبت 

رضا)ع( و یا امام حسین)ع(.

استفاده از تلفن های همراه 

به جای کارت بانکی

اتاق خبر- مدیر فن آوری اطالعات بانک مرکزی 
از ایجاد زیرساخت فناوری جدید پرداخت خبر داد 
و اظهارداشت: در این سامانه جدید به جای استفاده 
استفاده  پرداخت ها  در  نشان گذاری  از  کارت  از 
از  می شود. ناصر حکیمی در یک نشست خبری 
داد  پرداخت خبر  فناوری جدید  زیرساخت  ایجاد 
جای  به  جدید  سامانه  این  در  اظهارداشت:  و 
پرداختها  در  گذاری  نشان  از  کارت  از  استفاده 
تلفن  گوشی  با  افزود:  وی  شود.  می  استفاده 
ابزار هوشمندی،  همراه و ساعت دیجیتال و هر 
امکان خرید وجود خواهد داشت. به گفته وی در 
برو«  »بزن  قالب  دو  در  پرداخت ها  سیستم  این 
فناوری  کل  مدیر  است.  انجام  قابل   NFC و 
در  سیستم  این  گفت:  مرکزی  بانک  اطالعات 
در  رسمی  صورت  به  و  است  بهره برداری  حال 
نمایشگاه کتاب رونمایی و قابل استفاده خواهد بود.

خبرها از گوشه و کنار

خواندنی های مذهبی

خواندن ذکرهای قبل از خواب 

برای آرامش بیشتر

دارید  تشویش  خواب  از  قبل  اگر  ناز-  ایران 
یا کابوسهای مختلف خواب را به کام شما تلخ 
آرامش  جهت  ذکرهایی  اسالم  دین  در  میکند 
ما  نظیر  بي  است.دین  شده  ذکر  خواب  از  قبل 
دستو  با  و  است  اندیشیده  راهي  هم  این  براي 
رالعمل هایي ساده و کم هزینه و بدون عوارض 

دنیایي از آرامش را به ما ارزاني مي دارد: 
اعمال مستحب فراوان است، شما هر ذکر و 
دعایی را که قبل از خواب انجام دهید نافع است 
چرا که تنها نام خداست که آرامبخش دلهاست 
رکعت  دو  از خواب،  قبل  توانید شب ها  اگر مي 
»زیارت  و  بخوانید  را  »ملک«  سوره  و  نماز 
مؤثر  آرامش  در کسب  کنید  زمزمه  را  عاشورا« 
خواهد بود. در هر حال شما هر کار مستحبی را 
قبل از خواب انجام دهید در کسب آرامش مؤثر 
حاّلل  که  نباشید  غافل  صلوات  از  بود.  خواهد 
مشکالت است؛ »دعای فرج« را زمزمه کنید و 
در نهایت در رختخواب کارهای روزتان را مرور 
جبران  کنید  سعی  بوده  اشتباه  هرکدام  نمایید. 
کنید و به فکر آن باشید که دیگر تکرار نشود و 
یا اگر قابل اصالح است اصالح کنید. خود را به 
ایزد منان سپرده و گونه خود را بر زمین بگذارید 
و بگوید »الهی ال تکلنی الی نفسی طرفة عین 
ابدا« ؛ خداوندا مرا لحظه اي)چشم بر هم زدني( 
شده  پیشنهاد  دعاهای  اما  و  وامگذار.  خودم  به 

قبل از خواب: 
1. گفتن سه بار تسبیحات اربعه. 

2. سه بار خواندن سوره توحید.
3. چهارده بار صلوات به نیابت 14معصوم .

4. طلب مغفرت براي تمام مومنان و مردگان.
5. گفتن تسبیحات حضرت زهرا)س(.

6. خواندن آیت الکرسي،فلق،ناس و کافرون.
هزار  ي  منزله  به  که  دعا  این  خواندن   .7
َیْحُکُم  َو  بُِقْدَرتِِه  یشاُء  ما  ا...  َیْفَعُل  است:  نماز 
تِِه. امام صادق )ع ( فرمودند: کسی  بِِعزَّ ُیریُد  ما 
که هنگام خواب سه بار ذکر زیر را بگوید، مانند 
از گناهان   ، از مادر متولد شده است  روزی که 
بیرون می آید: “ همه ثناها مخصوص خداوندی 
ثناها  همه   ، است  غالب  و  پیروز  که  است 
و  نهان  به  دانا  که  است  خداوندی  مخصوص 
آشکار همه چیزی است ، همه ثناها مخصوص 
همه   ، است  توانا  و  مالک  که  است  خداوندی 
را  مردگان  که  است  خداوندی  مخصوص  ثناها 
زنده نموده و زندگان را می میراند، و او بر هر 

چیزی توانا است.”
کسي که در شب از خواب بیدار شود و اذکار 
اْغِفر  »اللّهم  بگوید:  آن  از  بعد  و  بخواند  را  زیر 
خود  بخشش  و  عفو  مورد  مرا  پروردگارا!  لي«. 
مي  را  جوابش  خداوند  بکند  دعائي  یا  ده  قرار 
نمازش  بخواند  نماز  و  بگیرد  وضوء  اگر  و   دهد 
قبول مي  شود. دعا این است: هیچ معبودي بجز 
تنها و بي  شریک است و عظمت و  نیست  ا... 
تواناست  چیزي  هر  بر  و  اوست  براي  ستایش 
او  از  غیر  و  خداست  براي  پاکي  و  ستایش 
خدایي نیست. حول و قوه و توکل تنها بر اوست.

واقع  چاتم  دامنه  در  غار جهنم  چاه  ایران-  در  سیری 
مرکزی  کویر  شرق  در  طاق  تپه  سفید  کوه  دنباله  در 
ایران و در فاصله 15 کیلومتری از حاشیه جاده عشق 
آباد بردسکن واقع شده است که 5۰ سال پیش توسط 
مرحوم نجفی کشف شده است. عمر این غار طبق نظر 
دکتر آریامنش ) دکترای زمین شناس و استاد دانشگاه 
( حدود 5۰ میلیون سال تخمین زده می شود. در سال 
روستاهای  معتمدین   .  ... از  نفر  دو  ش(  )هـ   1377
آب  شرکت  در  مسئول  به  طبس  آباد  عشق  بخش 
»در  داشتند:  اظهار  و  مراجعه  خراسان  ای  منطقه 
حوالی عشق آباد غاری مخوف و افسانه ای قرار دارد 
جهنم« شهرت  غار   « نام  به  محل  اهالی  بین  در  که 
بومی  مردم  بین  در  ای  عدیده  شایعات  و  است  یافته 
اهالی  از  یکی  گویند:  می  جمله  از  باشد،  می  مطرح 
)برای امتحان گوسفند و یا حیوان دیگری را با طناب 
باال  را  آن  اندکی  از  و پس  اند  فرستاده  غار  داخل  به 
گروهی  است؟!  بوده  باقی  آن  اسکلت  فقط  و  کشیده 
و  آب  کل  اداره  و  محلی  مسئولین  از  نفره   1۰ حدودا 
بخشدار  رستمی  به سرپرستی صمد  خراسان  فاضالب 
دستگردان برای اولین بار غار جهنم را مورد بازدید و 
کاوش قراردادند و توانستند با وسایل موجود، مسافتی 
های  قندیل  و  ها  سنگ  وجود  کنند.  طی  را  غار  از 
بزرگ و چند صد ساله و آب جاری در این غار توجه 
به  اول  نگاه  با  و  میکند  جلب  خود  به  را  انسانی  هر 
تداعی  ذهن  به  همدان  علیصدر  غار  بزرگ  اثر  این 

 35۰ و  عمق  متر   5۰ جهنم  آمیز  اسرار  غار  میشود. 
متر طول دارد و برای ورود به داخل آن باید 3۰ متر 
به  غارنوردی  و  کوهنوردی  مجهز  تجهیزات  و  طناب 
قندیل های  و  همراه داشت. وجود سنگ ها و ستون ها 
این  در  جاری  آب  و  ساله  صد  چند  و  مرمرین  بزرگ 
غار توجه هر انسانی را به خود جلب می کند. به گفته 
از  است  برخوردار  دهانه  چهار  از  که  غار  این  وی، 
به  و  است  فعال  و  زنده  کاماًل  و  آهکی  انواع غارهای 
رغم خشک سالی های اخیر از آب حوضچه انتهایی غار 
توجه  با  این حوضچه  است.  مانده  باقی  مقداری  هنوز 
به  آبی  1378 مخزن  در سال  غار  اکتشافی  بازدید  به 
طول 6 متر و عرض متوسط 2 متر و عمق 6 متر مملو 
اخیر  خشک سالی های  وجود  با  اکنون  و  بوده  آب  از 
تا   2۰ به  آب  عمق  آبان  فصل  پایان  در  همچنین  و 
این غار استخوان های ُخرد  4۰ سانتی متر می رسد. در 
شده و حیواناتی همچون کل و بز، یک نوع سگ سان 
روی  که  شده است  دیده  نیز  مار  و  کفتار-  -احتماال 
تشکیالت  بود.  گرفته  کلسیت  از  الیه ای  را  آن ها 
رطوبت  و  آب  کمبود  به  توجه  با  نیز  غار  فعال  آهکی 
اما جوان به نظر آمده اند هر چند  منطقه بسیار فراوان؛ 
که برای سن سنجی غار می بایست آزمایش های دقیق 
گل  انواع  شامل  تشکیالت  این  اما  شود  انجام  علمی 
فالوستون ها،  بلوری،  سوزنی های  سفید،  کلمی های 
اسفنجی ها و دراپری های کوچک بودند که بر زیبایی 

این غار کویری افزوده است.

غار جهنـم !

در راستای اقتصاد مقاومتی برای اولین بار  احداث شد؛

باغ الگویی پیوندی متراکم عناب
باغ  طرح  مجری  زراعتگر،  هادی  قاسمی-  سمیرا 
باغ  احداث  از  آوا  با  تخصصی  گفت وگوی  در  الگویی 
تحقیقات  ایستگاه  در  متراکم  پیوندی  عناب  الگویی 
کشاورزی محمدیه شهرستان خوسف در اسفند 95 خبر 
داد. وی در اینباره گفت: ایدۀ این گونه باغات متراکم 
خیلی وقت است که در باغداری نوین مطرح و بر روی 
برخی از محصوالت اجرایی هم شده است ولی تاکنون 
این کار بر روی درخت عناب انجام نشده بود. به گفتة 
وی بی توجهی به عناب به دلیل محجور ماندن آن و 
انجام نشدن تحقیقات بر روی آن است و عوامل خاص 
تحقیقات  عناب  روی  بر  کمتر  شده  باعث  که  دیگری 

انجام دهند.

کاشت بذر و پیوند زدن 
شیوۀ جدید تکثیر درختان عناب

آموزش  و  تحقیقات  مرکز  علمی  هیات  عضو 
عناب  اینکه  بیان  با  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
کاشت  و  تکثیر  سنتی  و  جوش  پا  گونة  به  گذشته  در 
شکستیم  را  سد  این  ما  کرد:  عنوان  است،  شده  می 
مانند  زدن،  پیوند  و  بذر  کاشت  شیوۀ  به  را  عناب  و 
از  »زراعتگر«  کردیم.  تکثیر  پیوندی،  درختان  دیگر 
و  برد  نام  را  آن  اصالت  و  سالمت  درختکاری  اصول 
شود  می  مشخص  زمانی  درخت  یک  اصالت  افزود: 
معموال  عناب  که  کرد  تصریح  وی  باشد.  پیوندی  که 
داخلی  تولیدکنندگان  از  نامشخص  و  پاجوش  به شیوۀ 
راه  با  اکنون  ولی  شد  می  خریداری  گزافی  قیمت  با 
های  نهالستان  توانیم  می  متراکم  باغات  این  اندازی 
بذری فراوانی داشته باشیم و بذر آنان را با پایة مورد 
نظر که مشکل رقم و پایش را نداشته باشد، پیوند زد.

کاشت 1250 اصله درخت در یک هکتار

بر  باغ دارد  این  به گفتة وی خصوصیت دیگری که 
باغات  باغ های سنتی که فقط در حاشیه های  خالف 
بود و هیچ گونه تربیت و هرسی بر روی آن انجام نمی 
شد و در شاید یک هکتار 4۰۰ اصله نهال عناب وجود 
نهال کاشته  در یک هکتار 125۰  ما  االن  ولی  داشت 
ایم. مجری این طرح خاطر نشان کرد که مقدمات کار 
ما برای پیدا کردن رقم مناسب )صفات برتری نسبت به 
نوع دیگر خود داشته باشد( عناب از سال 88 طرح ملی 

با همکاری مؤسسة باغبانی کرج انجام دادیم.
نظر  مورد  رقم  کردن  پیدا  از  بعد  داد:  ادامه  زراعتگر 

پیوند را بر روی آن شروع کردیم که 4 سال طول کشید 
و در قدم سوم جوانه زدن بذر آن حدود 3 سال کار برد 
تا به مرحله سبز کردن درخت رسیدیم. وی اضافه کرد 
پیدا کردیم  را  پیوندک  و  کاشتیم  را  آن  بذر  از  بعد  که 

و در نهایت درخت عناب پیوندی خوب را پیدا کردیم.

بهره وری 4 برابری
 از باغ متراکم پیوندی عناب

این عضو هیئت علمی تأکید کرد که بهره وری این 
در  آن  بهره وری  و  برابر    2 آن  بدبینانة  باغ در حالت 

حالت خوش بینانه 4 برابر خواهد بود.

باغ الگویی پیوندی
در راستای اقتصاد مقاوتی

بیرجندی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
دید ملی  از  کار  این  اظهار کرد که  منابع طبیعی هم  و 
راستای  و در  مناسبی محسوب می شود   بسیار  جهش 
خاک  و  آب  منابع  از  بهینه  استفاده  و  مقاومتی  اقتصاد 
ما  استان  مثل  آبی  کم  مناطق  در  خصوص  به  کشور 
دستاوردهای  شاهد  آتی  های  سال  در  و  است   عالی 
خوبی در زمینه محصوالت این استان خواهیم بود. وی 
مهمترین مشکالتی را که در زمینه تحقیقات کشاورزی 
و به خصوص باغبانی وجود دارد، وقت گیر بودن، صرف 
زمان طوالنی در این زمینه و در عوض حوصله کم مردم 
در رفع مشکالت کشاورزی خود عنوان کرد. رئیس این 
مرکز اضافه کرد: این در حالی است که ما با یک موجود 
زنده سرو کار داریم با انبوهی از مشکالت و مسائلی که 
نمی دانیم و متأسفانه به مانند علوم دیگر فناوری در این 

رشته چندان به کمک متخصصین نیامده است.

عدم اختصاص بودجه 
به تحقیقات کشاورزی

این  در  دولتی  تخصیصی  اعتبارات  وی  گفتة  به 
ناکافی  اعتباری دولت  به دلیل محدودیت های  زمینه 
از طریق کشاورزان و بخش  آن  تأمین  امکان  و  بوده 
از  کشاورزان  کامل  آگاهی  عدم  دلیل  به  خصوصی 
»بیرجندی«  ندارد.  وجود  تحقیقات،  مثبت  نتایج 
جایگاه  که  کشورها  از  برخی  در  که  کرد  تصریح 
خالص  درآمد  از  زیادی  سهم  فهمیده اند،  را  تحقیقات 

ملی خود را به این کار اختصاص دادند.

Ava.news18@gmail.com .عکس از : قاسمی

کاریکاتور بیرجند - خیابان شهید فایده - آهنیجواد طریقی اکبرپور قاب عکس یک صبحانه رژیمی برای کوچک کردن شکم!

دریچه فاضالب بدون هیچ عالمت خطری باز است.داده نما، آوای خراسان جنوبی

یک فنجان شیر کم چرب، یک قاشق غذاخوری تخم کتان دو 
دوسر  آردجو  غذاخوری  قاشق 

کاکائو پودر  غذاخوری  قاشق  یک 

مبلغ )ریال(نوع غذا 
100.000چلو کباب کوبیده مخصوص1
100.000چلو مرغ سرخ شده مخصوص2
120.000چلو جوجه کباب مخصوص3
150.000چلو جوجه میکس مخصوص4
230.000چلو گوشت سرخ شده مخصوص 5
300.000چلو ماهیچه سرخ شده مخصوص6
120.000چلو جوجه کباب با استخوان )پاچین(7
150.000چلو ماهی قزل آال مخصوص8

قابل توجه مشتریان محترم 

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

 را با تخفیف ویژه عرضه می دارد.

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

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

 )دو کشت علیزاده بابل(

حمل  اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

 09159639065
علـی آبادی 



پنجشنبه *14 اردیبهشت 1396 * شماره 3774 

چگونه می توانم به دوست یا افراد خانواده 
که از افسردگی رنج می برد کمک کنم؟

متاسفانه یکی از واقعیتهای اجتماعی ما این است که 
 اغلب افرادی که از ناراحتیهای روانی رنج می برند،
مراجعه  شوند،  درمان  راحتی  به  توانند  می  آنکه  با 
کنند. می  تلقی  ضعف  نقطه  را  پزشک  روان   به 
ننگ  و  شرم  مایه  را  روانی  اختالل  آنها  از   بسیاری 
می دانند این اشخاص به اعضای خانواده یا دوستانی 
که بتوانندآنها را به حرکت در جهت درست تشویق 

کنند احتیاج دارند.
از آنجایی که افسردگی و مانیا اغلب با نشانه های 
برنامه  کار  است  همراه  ضعیف  قضاوت  یا  تردید 
از  یکی  شرایط  این  در  شود.  می  ریزی،دشوار 
در  بتواند  است  ممکن  خانواده  اعضای  یا  دوستان 

این رهگذر بسیارموثر واقع شود.
حصول اطمینان از اینکه بیمار داروهای تجویز شده 
یا  پزشک  به  قبلی  قرار  یا طبق  کند  را مصرف می 
درمانگر رجوع می نماید می تواند به سرعت بهبودی 
کمک نماید. اما اگر این راهنمایی به گونه ای باشد 
که بیمار احساس کند به خواسته ها و ارزشهای ا و 
می  وجود  به  مشکالتی  شود،  نمی  داده  بهای الزم 

آید.
 در صورت امکان می توان با یکی از افراد خانواده 
یا یکی از نزدیکان بیمار در این زمینه مشورت نمود.

سالم  برای  معیاری  باید  بیمار  نزدیکان  و  دوستان 
بودن بیمار معالجه شده داشته باشند، یکی از راههای 
بیمار و  از  مهم برای رسیدن به این موضوع، سوال 

شنیدن نظر اوست.
 اما اشکال این طرز برخورد این است که بیمار بهبود 
قبول دیگران  رفتارش مورد  بیند  اینکه می  از  یافته 

قرارنگرفته ، ناراحت می شود.

و  رخدادها  حوادث،  الي  البه  در  چرا  چرا؟  راستي 
مناسبتهاي مختلف سال، »کتاب و کتاب خواني« به 
اندازه یک ستون از کل روزنامه هاي یک سال ارزش 
ندارد؟ شاید یکي از دالیلي که آمار کتاب خواني مردم ما 
در مقایسه با میانگین جهاني بسیار پایین است، کوتاهي 
و کم کاري رسانه  هاي ماست. رسانه هایي که در امر 
بر  را  بزرگي  آموزش همگاني نقش مهم و مسئولیت 
عهده دارند. کتاب، همان که از کودکي برایمان هدیه اي 
دوست داشتني بود و یادمان داده اند که بهترین دوست 
است! اما این کالم تنها در حد یک شعار در ذهن هایمان 
باقي مانده تا اگر روزي کسي از ما درباره کتاب پرسید 
جمله اي هرچند کوتاه براي گفتن داشته باشیم. و واقعیت 
این »دوست« کوتاهي  این است که همه ما در حق 

کرده ایم، و هرچه مي گذرد به جاي آنکه کوتاهي هاي 
گذشته ي خود را جبران کنیم، بیشتر و بیشتر او را مي 
رنجانیم. مثل همیشه ما را با نظراتتان یاری کنید.مواظب 
به زودی  ایده آل ها نشوید وگرنه  بنده ی  باشید که 
نوکر موعظه گران خواهید شد.!  رفتن به جایی را که 
 با رفتن به آن نمی رسیم باید ترك کنیم و بحث درباره 
موضوع هایی که با بحث کردن فیصله نمی یابند را 
باید کنار بگذاریم و اندیشیدن درباره ی مسایلی که با 

اندیشیدن حل نمی شوند را باید از سر دور کنیم...!
اندیشه های متي / برتولت برشت / مترجم: بهرام حبیبي

به کسي که حقیقت را جست و جو مي کند 
باور داشته باش و به کسي که مدعي
 دستیابي و حقیقت است شک کن

هیچ چیز واقعا خراب نیست ! حتي ساعتي 
که از کار افتاده، دو بار در روز زمان را درست

 نشان مي دهد. توماس ادیسون

گذشتم از سر عالم، کسی چه می داند
که من به گوشهء خلوت، چه عالمی دارم

تو دل نداری و غم هم نداری اما من
خوشم از این که دلی دارم و غمی دارم

بعضی از آدم ها قیمت روی جلد دارند. بعضی از آدمها 
با چند درصد تخفیف به فروش می رسند و بعضی

 از آدم ها بعد از فروش پس گرفته نمی شوند

بهترین دوست، خداست، او آن قدر خوب 
است که اگر یک گل به او تقدیم کنید

 دسته گلی تقدیم تان می کند

تواند  می  زیبایی ظاهری  از  بیش  آنچه  اید  شنیده  حتما 
در محبوبیت افراد نقش داشته باشد، جذابیت شخصیتی 
آنهاست. اینکه بتوانید فرد جذابی باشید، فرهمندی، گیرایی 
و یا کاریزمای شخصیتی داشته باشید می تواند از شما فرد 
بسیار دوست داشتنی و محبوبی بسازد و در برخی موارد 
زندگی  در  بیشتری  های  موقعیت  آوردن  وجود  به  سبب 

اجتماعی و فردی تان گردد
چگونه کاریزماتیک باشیم 

احتماال تا به حال برای تان پیش آمده که در مورد یکی از 
اطرافیان خود به دیگران گفته باشید که فالنی مهره مار 
دارد. یا در مورد او مثال آهنربا را به کار ببرید که هر فردی 
را به خود جذب می کند. درست است که بخشی از این 
جذابیت ها، همچون استعداد ذاتی به برخی افراد داده شده، 
اما نمی توان نقش موثر آموزش و محیط را بی اهمیت 
دانست. اگر می خواهید بدانید که شما هم در گروه افراد 
کاریزماتیک قرار دارید یا خیر، می توانید مواردی را که در 
ادامه به شما معرفی خواهد شد را بررسی کرده و از خود 

بپرسید که آیا این خصوصیات را دارا هستید یا نه.
شنونده بسیار خوبی هستید

یکی از متخصصان زبان بدن و نویسنده کتاب »چگونه 
نخستین برخورد خود را تاثیرگذارتر کنیم؟« یعنی خانم »پتی 
وود« می گوید شما هم ممکن است تصور کنید که جذابیت 
شخصیت افراد، به آنچه می گویند است، اما در بسیاری از 

مواقع، زبان بدن برای دارا بودن چنین جذابیتی کفایت می 
کند. وی بر این باور است که افراد جذاب، عمدتا شنونده 
های بسیار خوبی هستند و به همین دلیل نیز بر دیگران 
تاثیر بسیار خوبی می گذارند. اگر به دیگران نشان دهید 
که به آنها عالقه دارید و برای شان اهمیت قائل هستید، 
حس خوبی نسبت به شما خواهند داشت به همین دلیل نیز 
افراد کاریزماتیک، شنونده های بسیار خوبی هستند. اینکه 
به چشمان فرد مقابل تان نگاه کنید، موبایل خود را کنار 
گذاشته و یک شنونده خوب باشید، می تواند تاثیر بسیار 

مثبتی در احساس دیگران نسبت به شما داشته باشد.
از فرد مقابل سئوال می پرسید

افرادی که زیاد صحبت می کنند عمدتا به دنبال فرصتی 
پروفسور  کنند.  صحبت  بتوانند  دوباره  تا  گردند   می 
»ران ریگو« استاد روانشناسی دانشگاه »کلرمونت مک 
دیگران  های  به صحبت  دادن  “گوش  گوید:  می  کنا« 
تنها شنیدن اصوات آنها به شمار نمی آید بلکه باید قابلیت 
باشد.  داشته  وجود  شنیدنی  چنین  در  نیز  شدن  درک 
اطالعات  که  باشد  ای  گونه  به  باید  های شما  صحبت 
تان را بیشتر کند. اگر در هنگام صحبت با دیگران از آنها 
سئوال هایی نیز بپرسید که به موقع باشند و باعث درک 

بهتری از آن فرد شود، تاثیرگذار خواهند بود.”
اجازه می دهید صدای تان به خوبی شنیده شود

وود می گوید: “افراد جذاب عمدتا شنوندگان خوبی هستند با 

این حال، برای آنکه شنیده نیز بشوند، دیگران را متوقف می 
کنند. اما باید توجه داشته باشید زمانی که این کار را انجام 
می دهید به موقع باشد. تنها زمانی دیگران را متوقف کنید 
که ایده ی سازنده ای برای مشارکت داشته باشید تا دیگران 
از این کار شما دلگیر نشوند. درضمن حتما با صدای رسا 
صحبت کنید تا تاثیرگذارتر باشید. هنگام صحبت کردن ُتن 
صدای خود را باال و پایین ببرید تا صحبت کردن تان برای 

دیگران یکنواخت نشود.”
احساسات تان را نشان می دهید

فراد جذاب و کاریزماتیک دقیقا همان احساسی را که تجربه 
می کنند، به واسطه چهره خود به دیگران نشان می دهند. 
این افراد در هنگام شادی، چهره ای بشاش دارند و در زمان 
خستگی نیز ژست های مرتبط با این احساس را نشان می 
دهند. این انتقال احساس واضح آنها، به شما کمک می کند 

که ارتباط بهتری با آنها برقرار کنید.
 عکس العمل ها را تعدیل کنید

از طرف دیگر، فیلتر کردن برخی از احساسات تان می تواند 
از شما شخصیت جذاب تری بسازد. پروفسور ریگیو نیز می 
گوید اینکه بتوانید خشم خود را اندکی تعدیل کنید می تواند 

به جذابیت شما بیافزاید.
حتی زمانی که لبخند نمی زنید، بشاش هستید

افراد جذاب، حتی زمانی که لبخند هم نمی زنند، شادتر از 
دیگران به نظر می رسند. وود می گوید اما اگر در زمان شاد 

بودن هم ادا خود را دارید و حس خشنودی را به دیگران 
منتقل نمی کنید، دیگران از شما فاصله خواهند گرفت. اگر 
در میان چنین افرادی قرار دارید، تالش برای ایجاد تغییر در 

آن می تواند در افزایش جذابیت شما موثر واقع شود.
بدون آنکه کالمی ادا کنید، ابراز همدردی می کنید

افراد جذاب نه تنها زمانی که صحبت می کنند به خوبی 
در  بلکه  کنند،  می  منتقل  دیگران  به  را  خود  احساسات 
مواقعی که نیازی به صحبت کردن وجود نداشته باشد نیز 
با حاالت چهره و بدن در هر موقعیت شاد و یا دردآوری با 

دیگران همراه می شوند.
احساسات دیگران را به خوبی می خوانید

تعدیل در عکس العمل ها از خصوصیات افرادی است که 
از شخصیتی جذاب برخوردار هستند. ریگیو در این باره 
می گوید، افراد جذاب بیش از آنچه در دیگران می بینند 
را در می یابند. به عنوان مثال، ممکن است که دریابند 
لبخند فردی از روی اجبارست. همچنین به بی قراری و 
اضطراب افراد، حتی در مواقعی که لبخند می زنند، نیز 

پی می برند.
روابط پایدارتری با دیگران دارید

زمانی که با فردی مدت نسبتا طوالنی، در تماس هستید 
و بدون در نظر گرفتن جریاناتی چون رفتارهای رسمی و 
اداری، واقعا به دیدن دوباره آن فرد عالقه فراونی دارید، 

برای فرد مقابل جذاب به نظر خواهید رسید.
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شعر روز 

پیامک

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

و اوست آن کس که بادها را نویدی پیشاپیش رحمت  خویش ]=باران[ فرستاد و از 
آسمان آبی پاك فرود آوردیم.  سوره الفرقان، آیه 48

حدیث روز  

ایمان یک درجه باالتر از اسالم است، و تقوا یک درجه باالتر از ایمان است و به فرزند آدم چیزی باالتر از یقین داده نشده است. 
امام رضا )ع(

سبک زندگی

عادت افراد جذاب و چگونه جذاب باشیم

698125473
527934618
413867529
762318945
341579286
985246731
256783194
139452867
874691352

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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714
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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

آهن آالت ذوبی و دست دوم شما 
را با نازل ترین قیمت خریداریم.

09155616412 - امیری
نقاشی  ساختمان

انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 
اکرولیک،  مولتی کالر، کنیتکس، کناف و...

 با قیمت مناسب
  09156633230- برگی

کمد و کابینت مد برتر 
برگرفته از بهترین دستگاه های برش با  
کادری مجرب )تماس با ما به نفع شماست(
09155615676-09335616660

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

قالیشویــی ملکــه

کار خوب اتفاقی نیست

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

09013772626 ان
یگ

ل را
نز

ب م
در

ل 
وی

انصاف پیشه کار ماستتح
اعتماد شما اعتبار ماست 

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه

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

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

پخـش و نصـب 

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

09155623441

به تعدادی راننده با ماشین 
 جهت کار در آژانس نیازمندیم.

09395619072

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09155642959
09159634038

32414702

ی
ین

ضم
د ت

ص
در

د 
ص

مدرک تحصیلی موقت فوق 
دیپلم حسابداری اینجانب حسن 

لطفی فرزند محمد با کد ملی 
0640309267 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب 
بهنام کیانی فرزند مرتضی به شماره 
شناسنامه 5230037415 صادره 
از درمیان مقطع کارشناسی رشته 
مهندسی ساخت و تولید صادره از 
واحد دانشگاهی بیرجند با شماره 

159213101195 مفقود گردیده و 
فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد بیرجند به نشانی 

انتهای خیابان 
آیت ا... غفاری ارسال نماید.

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

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

  09105451077
 اقدامی

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

09105331300

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی



صنایع  و  علوم  متخصص  یک  گفته  به  افکارنیوز- 
از مرغ هایی  ناخوشایند برخی  غذایی، طعم و بوی 
که به صورت قطعه بندی شده یا درسته درون بسته 
های نایلونی عرضه می شوند نشان دهنده فساد آن 
ها نیست و به عوامل مختلفی بستگی دارد. به گفته 
دکتر آراسب دباغ مقدم، استفاده از پودر ماهی در جیره 

غذایی مرغ یکی از عواملی است که می تواند طعم و 
بوی گوشت مرغ را ناخوشایند کند. در مجموع بهترین 
رنگ برای مرغ خام، زرد کهربایی است اما یک باور 
کامال اشتباه خانواده ها این است که تصور می کنند 
بدن مرغ باید مثل برف سفید باشد. همین موضوع 
هم زمینه ساز تقلب در برخی کشتارگاه ها می شود 

که مرغ ها را برای سفید و مشتری پسند شدن، مدتی 
در آب های حاوی درصد باالیی از کلر نگهداری می 
کنند تا سفید رنگ شوند. وی تصریح کرد: بوی محوطه 
شکمی و زیر بال مرغ برای مصرف کننده عام می تواند 
تا حدودی نشان دهنده تازگی یا کهنگی مرغ باشد؛ نباید 
بوی فساد و گندیدگی از این قسمت ها به مشام برسد.

به راحتی مرغ سالم را از فاسد تشخیص دهید 
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نتایج دومین روز مسابقات لیگ برتر اسنوکر 
قهرمانی باشگاه های کشور در بیرجند

ایرنا- دومین دوره مسابقات لیگ برتر اسنوکر قهرمانی باشگاه های 
در  تیم   10 شامل  ورزشکار   60 با حضور  دوشنبه  که عصر  کشور 
بیرجند مرکز خراسان جنوبی آغاز شده است؛ پیگیری شد. در این 
رشت  پاسارگاد  شادمان  شد،  اول  تهران  بیلیارد  جهان  ها  رقابت 
 SP تیم  استان خراسان رضوی سوم شد. همچنین  و هیات  دوم 
در  شد.  پنجم  زنجان  استان  بیلیارد  هیات  و  چهارم  طالیی  توپ 
تیم حضور   2 استان خراسان جنوبی  از  از رقابت ها که  این دوره 
بیلیارد خراسان جنوبی هفتم و پارس خراسان جنوبی  دارد، هیات 
لیگ  سازمان  رئیس  محسنی  علیرضا  سید  گفته  به  شد.  نهم  نیز 
ادامه  روز  چهار  مدت  به  رقابت  این  بیلیارد  و  بولینگ  فدراسیون 
شادمان  تیم  ها  رقابت  این  نخست  روز  در  کرد:  اضافه  دارد. وی 
منتخب  و  دوم  تهران  بیلیارد  جهان  گرفت،  قرار  صدر  در  گیالن 
توپ   SP همچنین  افزود:  وی  بود.  شده  سوم  رضوی  خراسان 
شد.  پنجم  تهران  مداین  و  گرفت  قرار  چهارم  جایگاه  در  طالیی 
محسنی یادآور شد: در این رقابت ها، 10تیم شامل جهان بیلیارد 
گیالن  پارسارگاد  شادمان  رضوی،  خراسان  هیات  منتخب  تهران، 
پارس  بیلیارد  جنوبی،  خراسان  منتخب   ، زنجان  بیلیارد  هیات   ،
خراسان جنوبی، مداین تهران، پارسای زاهدان، SP توپ طالیی 

و پارسارگاد گیالن حضور دارند.

شطرنج سریع زیر 20 سال آسیا؛
 ایران دو نقره و یک برنز گرفت

سریع  بخش  های  رقابت  در  ایران  شطرنج  نمایندگان  ایرنا- 
گرفتند.  برنز  یک  و  نقره  دو  شیراز  در  آسیا  زیر20سال  قهرمانی 
برگزاری  با  12اردیبهشت  از  ها  رقابت  این  دوره  یکمین  و  چهل 
از هفت کشور قاره کهن  باز  با حضور 70 شطرنج  بخش سریع و 
در شیراز آغاز شد. با پایان بخش سریع این رقابت ها که در هفت 
شش  کسب  با  ویتنام  نماینده  شد،  برگزار  پسران  بخش  در  دور 
امتیاز قهرمان شد. »مسعود مصدق پور« نماینده مشهدی ایران با 
5.5 امتیاز نایب قهرمان شد و »مرصاد خداشناس« دیگر نماینده 
پوئن  دلیل  به  و  پور  مصدق  با  امتیاز  نیز  رضوی  خراسان  استان 
شکنی کمتر در جایگاه سوم ایستاد. در بخش دختران نیز نماینده هند 
نایب  امتیاز  با پنج  امتیاز قهرمان شد و»آنوشا مهدیان«  با کسب 6 
قهرمان شد و نماینده دیگر هندی نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.

آزادکار سنگین وزن به اردوی تیم ملی دعوت شد

ایرنا - پرویز هادی که پس از اتفاقات و حاشیه های تلخ از دست دادن 
دوبنده وزن 125 کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد برای المپیک ریو، شانس 
حضور در جمع ملی پوشان را از دست داده بود، از سوی کادر فنی به 
اردوی تیم ملی دعوت شد. اردوی تیم ملی کشتی آزاد روز گذشته آغاز شد.

10توصیه معجزه آسا 
برای کسانی که نفخ شکم دارند 

بهداشت نیوز- نفخ کردن یکی از شایع ترین 
مشکالت گوارشی است با رعایت 10 توصیه 
زیر، احتمال بروز این مشکل گوارشی را به 
حداقل می رساند: 1. از دم نوش ها و عرقیات 
را  نعناع  و  ریحان   .2 بگیری  ضدنفخ کمک 

آویشن   .3 باشید  داشته  در سبد سبزی خود 
از فهرست  را  را فراموش نکنید 4. زردچوبه 
ادویه های خود حذف نکنید 5. پوست حبوبات 
را جدا کنید 6. مخلوط کدو سبز و ماست را 
کمتری  قند  که  میوه هایی   .7 کنید  امتحان 
توت فرنگی  مصرف   .8 کنید  انتخاب  دارند 
کم چرب  گوشت های   .9 گریپ فروت  و 
بخورید 1. معجون زنجبیل را از یاد نبرید.

شکالت مرغوب، براق است 
و هنگام شکستن صدا می دهد

و  کاکائو  کره  اصلی  ماده  دو  باید  شکالت 
در  کاکائو  کره  باشد.  داشته  را  کاکائو  پودر 
واقع بخش چربی دانه کاکائو است که طی 
استحصال  کاکائو  دانه  از  فرآیند  پیچیده ای 
تهیه  موقع  در  است  مهم  آنچه  می شود . 

ترکیبی  مواد  و  فرآورده  عنوان  به  شکالت 
آن توجه کنید. اگر عنوان نوشته شده باشد 
کاکائو  کره  یعنی  فرآورده های  کاکائویی 
کره  جانشین  روغن  آن  جای  به  و  ندارد 
کاکائو دارد، ضمنًا فراورده کاکائویی فرآیند 
شده  تمپرینگ  شکالت  ندارد .  را  تمپرینگ 
با ظاهری براق و شکستن صدادار و نیز جدا 
شدن راحت از قالب، قابل شناسایی می باشد .

عفونت دندان را 
با این ترفند نابود کنید

شمار  به  بدن  اصلی  اعضای  جمله  از  دندانها 
می آیند و با توجه به باال رفتن سطح آگاهی 
اجتماعی امروزه مردم بیش از پیش به سالمت 
دهند.  می  اهمیت  خود  دندانهای  پاکیزگی  و 
استفاده از آب نمک و یا سرم نمکی در زمان درد 

باعث ضدعفونی کردن، کاهش محلول التهاب 
و آلودگی داخل دهان و دندان می شود. سس 
زنجبیل و فلفل زنجبیل و فلفل هر دو داروهای 
ضد درد هستند. شما می توانید هر کدام از این دو 
ادویه را به طور جداگانه مورد استفاده قرار دهید، 
چراکه هر دوی این مسکن ها، پیام تسکین درد 
را به مغز می فرستند. اما برای گرفتن نتیجه بهتر، 
می توانید مخلوطی از این دو ادویه را تهیه کنید.

اگر ایستاده آب می نوشید 
منتظر این بیماری ها باشید!

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که پدر یا 
مادر یا قدیمی ترها در هنگام نوشیدن آب به 
شما بگویند که بنشینید و آب بخورید. از نظر 
علمی نوشیدن  آب به صورت ایستاده باعث 
ایجاد ضربه شدید به انتهای مری شده و در 

ابتدای  و  مری  انتهای  اسفکتر  طوالنی مدت 
این  نهایت  در  شود.  می  سفت  و  شل  معده 
بیماری  نام  به  بیماری  یک  به  منجر  اتفاق 
رفلکس مری می شود. و اما مشکالت دیگر: 
ورم مفاصل، پاشیدن آب به دیواره معده، عدم رفع 
تشنگی، سوء هاضمه، اختالل در کارکرد کلیه ها 
و  بنشینید  است  بهتر  بدن.  شدن  اسیدی  و 
آب را در جرعه های کوچک و آرام بنوشید.

احتمال سکته 
در این گروه خونی کمتر است   

گروه خون شما می تواند شانس را در ابتال به 
حمله قلبی یا سکته مغزی افزایش دهد. طبق 
یک گزارش، در بین 1000 نفری که گروه خونی 
O داشتند فقط 14 نفر دچار حمله قلبی شده اند 
که این میزان در میان گروه های غیر از این واحد 

خونی، 15 در 1000 بود. دلیل این امر می تواند 
وجود سطوح باالتر پروتئین موجب لخته شدن 
خون، در این گروه های خونی باشد. کسانی که 
دارای گروه های خونی ، B و AB هستند کمی 
بیشتر از دیگران در معرض بیماری های قلبی 
مهم ترین  البته  دارند.  قرار  مغزی  سکته  و 
قلبی  بیماری های  از  جلوگیری  برای  عامل 
خوردن غذا های سالم، ترک سیگار و ورزش است.

واژگونی کامیون بنز در فردوس حادثه آفرید

نیمه شب سه شنبه واژگونی یک دستگاه کامیون بنز در جاده شهرستان 
راننده  باعث مجروح شدن  و  آفرید  به شهرستان بجستان حادثه  فردوس 
حسین  سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به  شد.  خودرو 
شنبه  سه  داشت:  اظهار  جنوبی  خراسان  استان  راه  پلیس  رئیس  رضایی 
بر واژگونی خودروی  110 مبنی  پلیسی  با اعالم مرکز فوریت های  شب 
و  راه  پلیس  گشت  تیم  بجستان  به  فردوس  شهرستان  محور  در  باری 
نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند. وی گفت: مأموران با حضور 
واژگون شده  نامعلوم  به دالیل  در صحنه تصادف مشاهده کردند خودرو 
115به  اورژانس  توسط  و  مصدوم  خودرو  راننده  حادثه  این  در  که  است 
تصریح  رضایی  سرهنگ  است.  شده  اعزام  فردوس  شهرستان  بیمارستان 
کرد : کروکی صحنه تصادف ترسیم شد و علت تصادف در دست بررسی است.

2 نفر به اتهام شکار غیرمجاز در شهرستان سربیشه دستگیر شدند

سربیشه  زیست  محیط  حفاظت  نمایندگی  رئیس  ایرنا- 
این  در  وحشی  قوچ  راس   2 شکار  اتهام  به  نفر   2 گفت: 
گزارش  به  شدند.  معرفی  دادگاه  به  و  دستگیر  شهرستان 
محیط  حفاظت  کل  اداره  عمومی  روابط  چهارشنبه  روز 
زیست خراسان جنوبی، سعید ارشادی افزود: ماموران یگان 
حفاظت محیط زیست در عملیات گشت و کنترل مقررات 

شکار و صید در مناطق آزاد شهرستان شکارچیان متخلف را دستگیر کردند. وی اضافه کرد: از متخلفان 
2 قبضه سالح و مقداری گوشت متعلق به شکار 2 راس قوچ وحشی کشف و ضبط شد. ارشادی اظهار 
کرد: پرونده متهمان برای رسیدگی تحویل مراجع قضایی شد. متهمان بابت ضرر و زیان وارده به محیط 
زیست، برای صید و شکار غیر مجاز هر راس قوچ وحشی 100 میلیون ریال جریمه خواهند شد. وی 9 
اردیبهشت ماه جاری گفته بود که ماموران یگان محیط زیست 2 شکارچی متخلف را دستگیر کردند.

29کیلو و700گرم تریاک در قاین کشف شد

کیلو   29 کشف  از  قاین  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
گزارش  به  خبرداد.  شهرستان  این  در  تریاک  و700گرم 
واعظی  اسماعیل  سرهنگ  پلیس،  خبري  پایگاه  خبرنگار 
این  بازرسي  و  ایست  مأموران  گفت:  خبر  این  تشریح  در 
فرماندهی،هنگام کنترل خودروهاي عبوري به  یک دستگاه 
خودروی سواری پراید مشکوک و خودرو را جهت بازرسی 
از  بازرسي  در  مأموران  داشت:  اظهار  وي  کردند.  متوقف 
به طرز ماهرانه اي  خودرو 29 کیلو و 700گرم تریاک که 
خاطرنشان  واعظی  کردند. سرهنگ  بود کشف  جاساز شده 
کرد: در این رابطه خودرو توقیف، دو متهم دستگیر و پس از 
تحقیقات پلیسي با دستور قاضي پرونده راهي زندان شدند.

31104

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی

شروع 
سانس

14:3018:1520:1516:1522

سه بیگانـــهگشـــت 2خوب، بد، جلف

لولـه 
بازکنـی  

روزی
شبانه 

های  لوله  ترکیدگی  تشخیص 
فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش 
نانو ، 100%   تضمینی

09158626228
09158346779

 اسحاقی

به مناسبت اعیاد شعبانیه با اقساط 6 ماهه و تخفیف ویژه 

فروش ویژه پکیج دیواری شوفاژ کار

فروشگاه تاسیسات بهینه سازان، نمایندگی فروش محصوالت: 

  ایران رادیاتور، شوفاژ کار، پاپیکس، آذران، عمران تهویه

آدرس: بیرجند، خیابان مفتح، حدفاصل مفتح 23 و 25 

تلفکس: 3245236-32405400

اجرای انواع سقف ، آالچیق و پارکینگسقف و سازه یوسفــی 
 با کادری مجرب 

 بلوار فرودگاه - 09153613834
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 نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

انقالب اسالمی ایران به منطقه
 صادر شده است

شبستان-نماینده ولی فقیه با بیان اینکه خداوند 
دهد،  می  قرار  آزمایش  معرض  در  را  ها  انسان 
ایثارگران با جانفشانی  گفت: جانبازان و شهدا و 
با  مقدس  دفاع  سال   ۸ در  خود  های  رشادت  و 

خدا معامله کردند.آیت ا.. عبادی در جریان دیدار 
با خانواده جانباز 50 درصد مهدی میری با بیان 
افتخاراتی  از  اسارت و جانبازی و شهادت  اینکه 
است که خداوند نصیب هر کسی نمی کند، اظهار 
داشت: خیلی از افراد در سال های ۸ سال دفاع 
اوج  در  همسر  و  فرزند  داشتن  وجود  با  مقدس 
جوانی، به جبهه رفتند و با خداوند معامله کردند.
وی با بیان اینکه راه جهاد در اعتالی کلمه حق 
گذشته  از  تر  وسیع  امروز  و  است  باز  همچنان 
نیز شده است، افزود: امروز انقالب اسالمی ایران 
از  بسیاری  در  و  رفته  منطقه  به  کشور  درون  از 
کشورهای منطقه از جمله نیجریه، یمن، سوریه 
الگو گرفتند. ایران  اسالمی  انقالب  از  بحرین  و 
دوران  در  اینکه  به  اشاره  با  فقیه  ولی  نماینده 
دفاع مقدس جبهه تنها نظامی بود، گفت: امروز 
نظامی، جبهه فرهنگی، سیاسی  بر جبهه  عالوه 
دراین  که  دارد  وجود  نیز  اجتماعی  مسائل  و 
باید کار و تالش کرد.آیت اهلل عبادی  زمینه ها 
ادامه  باید  شهدا  هدف  و  راه  اینکه  بر  تاکید  با 
اندازه که  باید به هر  افراد  پیدا کند، گفت: همه 
کنند. تالش  حق  کلمه  اعتالی  در  توانند  می 

نمایشگاه تخصصی فرش در بیرجند

غالمی-نمایشگاه تخصصی فرش ایرانی امروز به 
کار خود پایان می دهد این نمایشگاه که شامل 
انواع دست بافته های سنتی و مدرن در قالب نمونه 
های ابتکاری از فرش،تابلو فرش،و نقاشی خط می 
باشد طی روزهای گذشته در نگارخانه شهرداری 

بیرجند برپا بود و استقبال مردم مواجه شد .

سمینار بزرگ
 ارتباطات مثبت خانوادگی برگزار شد

ارتباط  بزرگ  همایش  دیروز  عصر  حسینی- 
بیرجند  بازرگانی  اتاق  همت  به  خانوادگی  مثبت 
و با سخنرانی دکتر احمد یحیایی برگزار شد. در 
این سمینار که پذیرای زوج های جوان استان بود 
رفتار متقابل همسران  قبیل چگونگی  از  مطالبی 
برای تحکیم روابط خانواده، تمرینات مثبت اندیشی 
در محل کار و خانواده و مهارتهای ارتباطی مثبت 
مطرح شد. الزم به ذکر است در پایان 2 گواهی 

نامه معتبر به شرکت کنندگان اهدا شد.

سمینار آمار و احتمال فازی 
در دانشگاه بیرجند گشایش یافت

و  آمار  روزه   2 سمینار  هفتمین   - مقدم  دادرس 
احتمال فازی با ارائه 35مقاله روز چهار شنبه در 
دانشکده علوم دانشگاه بیرجند شروع به کار کرد.
به گفته دبیر سمینار آمار و احتمال فازی، فراخوان 
دریافت مقاله از آذر ماه سال 1395تا 15 فروردین 
مقاله  تعداد  تعیین شد.محسن عارفی  ماه 1396 
کرد،  ذکر  مورد   40 را  دبیرخانه  به  رسیده  های 
می  برگزار  نیز  آموزشی  و  تخصصی  کارگاه  سه 
و  ریاضی  علوم  دانشکده  رئیس  شود.همچنین 
آمار دانشگاه بیرجند گفت: این دانشگاه در سال 
با  1356 در سه رشته ریاضی، فیزیک و شیمی 
کرد.نصرآبادی،  آغاز  را  خود  کار  دانشجو   120
در  کارشناسی  دانشجویان  گروه  اولین  افزود: 
مقطع  شدند،  پذیرفته   137۸ سال  آمار  رشته 
راه   ،13۸2 سال  در  رشته  این  ارشد  کارشناسی 
در  دکتری  دانشجوی  و سال 1390  اندازی شد 
شد. پذیرفته  ریاضی  آمار  گرایش  با  آمار  رشته 

طرح تحول سالمت سبب تحول
 در خدمات دندانپزشکی شد

مهر-عضو کمیته کشوری سالمت دهان با اشاره 
ایجاد  سبب  سبب  تحول  طرح  اجرای  اینکه  به 
تحول در بخش دندانپزشکی شد، گفت: با اجرای 
این طرح دسترسی مردم به خدمات دندانپزشکی 
در کشور شده است. غالمرضا حیدری در همایش 
در  کرد:  اظهار  دهان  سالمت  ی  دوره  آموزش 
زمان حاضر بالغ بر 6۸ دانشکده دندانپزشکی در 
کشور داریم که هر ساله هزینه های زیادی در 
این بخش می شود.وی بیان کرد: با این هزینه 
ها در طول چهار سال طرح تحول سالمت شاهد 
تحول خوب در بخش دندانپزشکی بوده و در کنار 
آن تمام مراکز بهداشتی درمانی از نظر تجهیزات 

تحول زیادی داشته اند. 

تجلیل جمعی از مسئوالن شرکت گاز 
ازمقام  شامخ معلم

حضور  با  معلم  هفته  و  روز  مناسبت  غالمی-به 
را  معلم  مقام  بزرگداشت  روز  مدارس مختلف  در 
تبریک گفتند و از مقام تالشگران عرصه تعلیم و 
تربیت تقدیر بعمل آوردند.دشتي  افزود: کارشناسان 
شرکت گاز این آمادگی را دارند در مدارس حضور 
یافته و آموزش های الزم در زمینه  نکات ایمنی در 

استفاده از وسایل گازسوز را ارائه نمایند.

تایید دوباره 15 نفر از افراد رد صالحیت شده شوراها در خراسان جنوبی
صدا و سیما-15 نفر از افراد رد صالحیت شده شوراها در شهر های استان تایید شدند. غیرتی دبیر هیات نظارت بر شوراها در خراسان جنوبی گفت: از 37 نفر داوطلب رد 
صالحیت شده شوراها، 34 نفر اعتراض کردند که 15 نفر مجدد تایید و 19 نفر رد صالحیت شدند.تایید صالحیت افراد رد شده در روستاها همچنان ادامه دارد.در خراسان جنوبی 

127 نفر رد صالحیت شدند که 95 نفر اعتراض کردند.667 نفر در شهرها و 4 هزار و 964 نفر در روستاهای استان برای رقابت در شوراها کاندید شدند

برای اولین بار در استان: صادرات سنگ 
به عراق

قاسمی- مدیر پایانه صادراتی سنگ و فرآورده های 
معدنی منطقه ویژه اقتصادی استان روز گذشته در 
گفت وگو با آوا از صادرات اولین محموله صادراتی 

سنگ مرمریت استان به عراق خبر داد.»حسینایی« 
تصریح کرد که برای صادرات 15 هزار متر مربع 
سنگ فرآوری شده با کشور عراق قراردادی بسته 
شده است و اکنون 3 تریلی به متراژ 2 هزار متر 
مربع بارگیری و ارسال شد و مابقی هم در طول 
این ماه صادر خواهد شد. »شربت دار«، مدیر عامل 
در  معدنی  فعاالن  از  و  ماهدیس  سنگ  کارخانه 
پایانه صادراتی سنگ هم با اشاره به این که سنگ 
مرمریت آرک از محصوالت منحصر به فرد معدنی 
استان می باشد، عنوان کرد: این نخستین صادرات 
ما به کردستان عراق از طریق پایانه سنگ بود.
امارات،  ایتالیا،  کشورهای  که  کرد  اظهار  وی 
افغانستان، چین و عراق از جمله بازارهای هدف 
خراسان  که  جایی  آن  از  و  هستند  ما  صادراتی 
انتظار  دارد  زیادی  معدنی  ها  قابلیت  جنوبی 
سنگ  صادراتی  پایانه  مدیریتی  مجموعه  داریم 
یابد. بازارهای جهانی دست  به  نزدیک  آینده  در 

)Ava.news18@gmail.com(

اجباری شدن آموزش های همسرداری، 
قبل از ثبت عقد در بیرجند

برزجی- مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی از آغاز 
طرح »آماز »در استان خبر داد و گفت: در قالب این 
طرح مهارت های همسرداری به صورت اجباری 
قبل از ثبت عقد باید آموزش داده شود. عرب نژاد 
در گفتگو با آوا عنوان کرد: آماز یا همان آموزش 
و  کنترل  های  برنامه  راستای  در  ازدواج  مشاوره 
دو سطح،  در  و  شده  ریزی  برنامه  کاهش طالق 
خدماتی را به خانواده ها ارایه می دهد. وی افزود: 
در سطح اول که انتخاب همسر است مشاورینی در 
مراکز حضور دارند که افراد را برای انتخاب آگاهانه 
با  بهزیستی  مدیرکل  کنند.  می  راهنمایی  همسر 
تاکید بر اینکه سطح اول این طرح اجباری نیست 
افراد  اجباری  صورت  به  دوم  سطح  در  اما  افزود: 
باید پیش از ثبت عقد دوره های آموزشی مشاوره 
ازدواج را سپری کنند و برای ثبت عقد گواهینامه 
این دوره ها الزامی می باشد. عرب نژاد یاد آور شد: 
این طرح در 6 ماهه اول فقط در شهر بیرجند اجرا 
می شود و پس از آن در همه شهرستان های استان 
قابلیت اجرا دارد. عرب نژاد از نظارت ویژه بر کار 
مشاورین و مراکز ارایه دهنده گواهینامه ها خبر داد 
و ابراز امیدواری: امید است با اجرای این طرح شاهد 

کاهش و کنترل طالق در استان باشیم.

آغاز رقابت ۸۰ هنرمند در جشنواره 
موسیقی نواحی شرق کشور دراستان

جنوبی  خراسان  استان  ارشاد  تسنیم-مدیرکل 
در  هنرمند   ۸0 حضور  با  گروه   16 هنرنمایی  از 
جشنواره موسیقی نواحی شرق کشور در خراسان 
افتتاحیه  مراسم  در  محبی  داد.  خبر  جنوبی 
نخستین جشنواره منطقه ای موسیقی نواحی شرق 
کشور اظهار کرد: امسال برای اولین بار جشنواره 

جنوبی  خراسان  در  کشور  نواحی شرق  موسیقی 
بیان  با  استان  ارشاد  شود.مدیرکل  می  برگزار 
اینکه به دلیل اهمیت موسیقی نواحی و استقبال 
گروه های هنری امسال این جشنواره به صورت 
شرکت کنندگان  گفت:  می شود  برگزار  منطقه ای 
در این جشنواره سفیران فرهنگی استان هستند.

تعامل مجریان انتخابات با هیات های 
نظارت، بازرسي تا پایان انتخابات

 ادامه داشته باشد

اجتماعي  و  امنیتي  سیاسی،  غالمی-معاون 
از اعضاي  استانداري در نشست مشترک تعدادي 
ستاد انتخابات استان و اعضاي ستاد انتخابات قاین 
سخن مي گفت ، با بیان این مطلب افزود :کلیه 
بموقع  و  بدرستي  قائن  در  انتخابات  هاي  فرایند 
انجام شده و تعامل بسیار خوبي بین عوامل اجرایي 
انتخابات وجود دارد. با تأکید بر ضرورت همکاري 
انتخابات با هیات هاي نظارت،  و تعامل مجریان 
بازرسي و دیگر عوامل اجرایي انتخابات افزود: همه 
اعضا باید در رفتار هاي فردي و جمعي و همچنین 
در رابطه با حوزه کاري خودشان نهایت دقت الزم 
را داشته باشند و در اجراي همه مراحل انتخابات 
قرار  را سرلوحه کارشان  و مقررات  قوانین  رعایت 
دهند.رییس ستاد انتخابات استان، در بخش دیگري 
از سخنان خود اظهار کرد: همه باید تالش کنند تا 
در سطح شهرستان و استان بستر و زمینه حضور و 
مشارکت حداکثري عموم مردم را در پاي صندوق 

هاي اخذ رأي فراهم شود.

رئیس پارک علم و فناوری در نشست هم اندیشی نخبگان با استاندار بیان کرد؛

قوانین تجاری سازی محصوالت دانش بنیان ویژه تهران
ان
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کاری - روز گذشته سمینار آموزشی، تخصصی 
“اصول و آداب تشریفات اداری« برای اولین بار 
در خراسان جنوبی به همت واحد آموزش اتاق 
بیرحند   کشاورزی   و  معادن  بازرگانی،صنایع، 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  شد.اتاق  برگزار 
کشاورزی بیرجند در راستای اهداف آموزشی و 
پژوهشی خود، سمینار یک روزه ای را تحت 
عنوان» اصول و آداب تشریفات اداری « و با 
دعوت ازدکتراحمد یحیایی )ستاره علمی روابط 
عمومی ایران( در سالن همایش های ساختمان 
این اتاق برگزار کرد.در این سمینار مباحثی از 

جمله تشریفات و ارتباطات، تشریفات در روابط 
عمومی، مراحل تشریفات استقبال: نحوه معرفی 

ها،  میهمانی  در  معرفی  نحوه  آشنایی،  برای 
سالم و احوالپرسی، دست دادن، لباس پوشیدن 

مسیر،  انتخاب  نقل:  و  حمل  گفتن.  سخن  و 
انتخاب همراهان، انتخاب وسیله نقلیه و آداب 
رانندگی. اسکان: نشستن دور میز غذا، مکان 
چه  محیط،  طراحی  در  رنگ  جلسه،  تشکیل 
دیدار  مکان  ریزی  برنامه  و  کجا  برای  رنگی 
و مذاکره. پذیرایی: آداب میهمان نوازی، انواع 
میهمانی، انواع پذیرایی، ظروف میز، آداب غذا 
بر  مذاکره  و  های سخنرانی  تکنیک  خوردن، 
روی میز نهار. بدرقه: هدیه دادن و ویژگی های 
آن، آداب اهدای گل، هدیه به میهمانان خارجی، 
چگونگی بدرقه و همچنین: بررسی تاثیر انتخاب 

نوع میز جلسه، آداب سخنرانی، مذاکره ساکت 
تاثیر معجزه    ،)Silent Negotiation(
  ،)Body Language( آسای زبان بدن 
ویزیت،  کارت  آداب  رسمی،  البسه  و  پوشش 
آداب تماس تلفنی و آداب ارتباط ایمیلی تدریس 
شد.گفتنی است در ادامه آموزش ارتباط موثر  
و  بیرجند سمینار  بازرگانی  اتاق  آموزش  واحد 
کارگاه  آموزشی ارتباطات مردمی  را با استاد 
کشوری دکتر یحیایی با موضوعات ارباب رجوع، 
اخالق اداری، و مهارتهای ارتباطی کارکنان در 

روز شنبه 16 اردیبهشت برگزار خواهد کرد.

سمینار آموزشی اصول و آداب تشریفات اداری برای اولین بار در بیرجند 

کل  اداره  فرهنگی  مقام  قائم  کاری- 
آوا  با  گفتگو  در  جنوبی  خراسان  بهزیستی 
و  دولتی  دانشجوی   172 اکنون  کرد:  بیان 
پوشش  آزادتحت  دانشگاه  دانشجوی   115
بهزیستی هستند.فاطمه رزاقی با بیان اینکه  
بهزیستی  سازمان  مهم  خدمات  از  یکی 
از  تحصیلی  ،حمایت  توانمندسازی  بعد  در 
افزود:  است  دانشجویان  و  آموزان  دانش 

و  دولتی  دانشجوی   172 تعداد  اکنون 
پوشش  آزادتحت  دانشگاه  دانشجوی   115
اعتبار  کل  میزان  افزود:  هستند،  بهزیستی 
یک  دولتی  دانشگاه  شهریه  بابت  ترم  یک 
است.قائم  بوده  ریال  200میلیون  و  میلیارد 
مقام فرهنگی بهزیستی عنوان کرد: تا کنون 
60 درصد شهریه دانشجویان دولتی پرداخت 
شده است، و اعتبار پرداخت شده بابت شهریه 

و  میلیارد  یک  مبلغ  به  نیز  آزاد  دانشجویان 
داد:  ادامه  بوده است.وی  ریال  میلیون   770
۸0 درصد شهریه دانشجویان آزاد بابت نیم 
پرداخت  بهزیستی  توسط  اول 95-96  سال 
براساس  اینکه  بیان  با  است.رزاقی  شده 
آزاد  دانشگاه  مابین  فی  منعقده  نامه  تفاهم 
اسالمی کشور و سازمان بهزیستی کشور20 
درصد شهریه دانشجویان آزاد تحت پوشش، 

کرد:  بیان  باشد،  می  تخفیف  مشمول 
پرداخت  اخیرکشور  ریزی  برنامه  براساس 
تحصیل  به  مشغول  دانشجویان  شهریه 
حساب  به  اسالمی  آزاد  های  دانشگاه  در 
اشاره  با  است.وی  تحصیل  محل  دانشگاه 
ابتدای  با مراجعه در  اینکه  دانشجویان   به 
ترم و ارائه مدارک به کارشناسان بهزیستی 
شهرستان محل تحصیل، فرایند جمع بندی 

تسریع  را  خدمات  برای  تنظیم  و  مستندات 
رود  می  کرد:انتظار  نشان  خاطر  کند.  می 
ریزی  برنامه  با  آموزان تحت پوشش  دانش 
و دقت نظر درخصوص نیاز جامعه نسبت به 
انتخاب رشته دانشگاهی اقدام نمایند تا پس 
با  نیز  اشتغال  زمینه  در  التحصیلی  فارغ  از 

مشکالت کمتری مواجه شوند.
)Ava.news12@gmail.com(

دانشجویان تحت حمایت بهزیستی  از خدمات پرداخت شهریه بهره مند هستند

نشاط  استانی  جشن  در  که  غالمی-استاندار 
امید جوانان که به مناسبت هفته جوان و  و 
اعیاد شعبانیه برگزار گردید، سخن مي گفت، 
فضاي  وجود  با  افزود:  مطلب  این  بیان  با 
از  راه،  این  ادامه  استان، در  امید و نشاط در 
استان  هنرهاي  دیگر  و  موسیقي  اصیل  هنر 
تبریک  کرد.پرویزي؛ ضمن  خواهیم  حمایت 
خاطر  جوان،  هفته  و  شعبانیه  مبارک  اعیاد 
نشان کرد: امیدواریم با همکاري ادارات کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمي و ورزش و جوانان 
برنامه ها بیش  اینگونه  اجراي  ، زمینه هاي 
اینکه  بیان  با  گردد.استاندار،  فراهم  پیش  از 
تصمیم دولت تدبیر و امید حمایت از هنرمندان 
و هنر اصیل و بومي کشور است و قطعاً در 
گذشته  از  بیشتر  ها  حمایت  این  راه  ادامه 
استان  سطح  در  نیز  ما  گفت:  شد،  خواهد 
هدفمان پیگیري برنامه هاي دولت از جمله 
همچون  محلي  و  بومي  هنرهاي  گسترش 

این  از  است  موسیقي سنتي خراسان جنوبی 
رو تالش خواهیم کرد فضاي فرهنگي استان 
روز به روز به سمت هنر گرایش بیشتري پیدا 
کند.پرویزی؛ با اشاره به دامن زدن برخی افراد 
غیر ضروري  فضا سازي هاي  و  به حواشي 
افزود: در این حالت هنر و هنرمندان از ترس 
با  شوند.وی  مي  چالش  دچار  سازان  حاشیه 
بیان اینکه نباید فضا در استان آنقدر سخت 
احساس  جامعه،  افراد  که  شود  سنگین  و 
فضایي  چنین  در  کرد:  تصریح  کنند،  خفگي 
، هنرمندان نیز نخواهند توانست هنر واقعي 
بیان  با  کنند.پرویزی،  ارائه  را  خود  اصیل  و 
اینکه چندي پیش درباره فضاي فرهنگي و 
هنري استان صحبتي داشتم که متاسفانه با 
یک بیان غیرواقعي و اطالع رساني نادرست ، 
حاشیه هایي ایجاد شد افزود: به همه افرادي 
گذارم  مي  احترام  داشتند  اعتراضاتي  که 
تفکرمان  بیان  براي  که  کنم  مي  تاکید  و 

ها  فحاشي  بابت  و  بپردازیم  هزینه  حاضریم 
و هتاکي هایي که به بنده شد ، بارها اعالم 
کردم که این ناهنجاریها و رفتارهاي ناپسند را 

تحمل خواهم کرد.مقام عالی دولت در استان 

که  خوشحالم  گفت:  خود،  سخنان  ادامه  در 
فضای امید، نشاط و شادي در استان بوجود 
آمده است و ان شاا... در ادامه این مسیر، از 

استان  هنرهاي  دیگر  و  موسیقي  اصیل  هنر 

حمایت خواهیم کرد.وی؛ با بیان اینکه اعتقاد 
اصیل  هنر  و  هنرمندان  که  است  این  بر  ما 
رو  این  از  هستند،  استان  مردم  توجه  مورد 
معنوي  و  مادي  هاي  حمایت  با  است  الزم 
که انجام مي دهیم بتوانیم بخشي از این هنر 
را در بدنه جامعه ارائه دهیم.پرویزی در بخش 
دوازدهمین  به  اشاره  با  خود  سخنان  پایاني 
پنجمین  و  جمهوري  ریاست  انتخابات  دوره 
دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا در 29 
اردیبشت سالجاري، افزود: قطعاً هر کسي که 
شما از او حمایت کنید و رأي دهید، براي ما 
محترم است و او را حمایت خواهیم کرد.وی 
و  است  الناس  مردم حق  راي  اینکه  بیان  با 
آن  از  براي صیانت  را  تمام تالش خود  باید 
و  دخالت مجریان  کنیم، گفت:  کارگیري  به 
نتیجه  بر  تاثیري  هیچ  انتخابات  در  ناظران 
وی  ندارد،  نظام  به  بدبیني  جز  به  انتخابات 

خواستار حضور پرشور مردم در انتخابات شد

 استاندار در جشن نشاط و امید جوانان که به مناسبت هفته جوان و اعیاد شعبانیه برگزار گردید، عنوان کرد:

 ما مسئول صیانت از رای مردم هستیم

مالیی-رئیس پارک علم و فناوری استان بیان 
کرد: وقتی می بینیم که قوانین و مقرراتی که 
شرمنده  است  تهران  برای  فقط  نویسند  می 
نخبگان استانی می شویم به نوعی که قوانین 
برای تجاری سازی محصول یا کاربردی نیستند 
یا بیش از 70درصد انها فقط برای تهران است.

سرآمدان  و  نخبگان  اندیشی  هم  نشست   
محوریت  و  مقاومتی  اقتصاد  شعار  با  استان 
توسعه خراسان جنوبی به همت بنیاد نخبگان 
با استاندار ، سرفرازی معاون اقتصادی استاندار 
و جمعی از نمایندگان دستگاه های اجرایی در 

سالن جلسات این بنیاد برگزار شد.

خراسان جنوبی الگوی قطب های تکریم 
و سرآمدان و نخبگان علمی

با  کرد:  عنوان  نخبگان  بنیاد  رئیس  هاشمی 
تقویت معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری 
و تاسیس بنیاد ها در استان های کشور موجب 
شناسایی نخبگان شده است به نوعی که بنیاد 
استانی  نمایندگی  هفتمین  جنوبی  خراسان 
تاسیس  به  اشاره  با  باشد.وی  می  کشور  در 
و  گزینی  نجبه   ، ها  استان  در  بنیاد  دفاتر 
:بنیاد  افزود  و  دانست  را هدف  گماری  نخبه 
تکریم  های  قطب  از  یکی  جنوبی  خراسان 
علمی  نخبگان  و  سرآمدان  سازی  الگو  و 
بیان  با  نخبگان  بنیاد  است.رئیس  کشور  در 
اینکه خراسان جنوبی به عنوان پایلوت طرح 
شهاب یا شناسایی استعداد های برتر در کشور 
پیش قدم است خاطرنشان کرد: این طرح با 

همکاری آموزش و پرورش انجام می شود.

جز شرمندگی
 چیزی برای نخبگان نداریم

حسینی رئیس کارگروه تخصصی طرح شهاب 

بنیادنخبگان استان نیز در این جلسه از اجرایی 
و  در 6شهرستان خبرداد  برنامه شهاب  شدن 
عنوان کرد:19 هزار و 195 دانش آموز را در 
667 آموزشگاه تحت پوشش این برنامه قرار 
اینده  در سال  اینکه  به  اشاره  با  ایم.وی  داده 
خواهد  برنامه  این  پوشش  تحت  استان  تمام 

مدرسان  توانمندسازی  زمینه  در  افزود:  رفت 
اند. شده  اعزام  یزد  و  تهران  به  20مدرس 
استان  فناوری  و  علم  پارک  رئیس  ناصری 
نیز در این جلسه عنوان کرد: در استان چیزی 
جزء شرمندگی برای شرکت های دانش بنیان 
، فناوران و نخبگان نداریم.وی ادامه داد: وقتی 
می بینیم که قوانین و مقرراتی که می نویسند 
فقط برای تهران است شرمنده نخبگان استانی 
تجاری  برای  قوانین  که  نوعی  به  می شویم 
سازی محصول یا کاربردی نیستند یا بیش از 
70درصد انها فقط برای تهران است.ناصری با 
بیان اینکه شرکت های کوچک دانش بنیان 
ندارند  را  قوانین  این  کردن  عملیاتی  توانایی 
بیان کرد:مشکل دیگری که در استان داریم 
تفسیر متفاوت از قوانین است که باید استاندار با 
هماهنگی تمام مدیران مرتبط قوانین را بومی 
سازی کند تا به نفع استان باشد نه مانع توسعه.

قانع بودن مردم و مسئوالن 
مانع توسعه استان 

چرا  اینکه  از  انتقاد  با  دانشگاه  استاد  آیتی 
نیستند  گر  مطالبه  جنوبی  خراسان  مردم 
تنها درخواست مردم و جوانان  عنوان کرد: 
معلم  یا  و  شغل  یک  داشتن  فقط  استان 

ندارند. دیگری  ارزوی  هیچ  و  است  شدن 
وی با تاکید براینکه باید باید روحیه مطالبه 
گری و فرهنگ توسعه ای را در استان رواج 
توسعه  فرهنگ  کرد:نبود  خاطرنشان  دهیم 

ای در استان مانع پیشرفت خواهد شد.  

ستاد رسیدگی به امور جوانان  استان 
در بند بروکراسی اداری

سازمان  و   ، ورزشکاران  نماینده  شهریاری  
این جلسه  در  نیز  ها(  نهاد)سمن  مردم  های 
بیان کرد: سمن ها به علت وابسته نبودن به 
دولت برنامه های خود را شجاعانه انجام می 
دهد.وی افزود: بسیار دیده ایم مدیران با حرف 
های اتو کشیده از جوانان مایه گذاشته اند و 
اند. داده  برای حفظ و جایگاه خود شعار سر 
کرد:  خاطرنشان  استان  های  سمن  نماینده 
دارد  وظیفه  جوانان  امور  ساماندهی  ستاد 

مشکالت جوانان را از دل بروکراسی دستگاه 
ان رسیدگی  به  و  بیرون بکشد  اجرایی  های 
کند.)که این ستاد بیش از یک سال شده که 
تشکیل نشده است و رسیدگی به امور جوانان 
بر زمین مانده است(.وی افزود: جوانان نیاز به 
دیده شدن دارند و اگر برای فعالیت ، میدان به 
بحران هویت می  دچار  ندهند جوان  جوانان 

شود و اکنون شده است.

تشکیل اتاق فکری
 در بنیاد ویژه توسعه استان  

خیریه رئیس صنف کشاورزان در اتاق بازرگانی 
شدن  عملیاتی  برای  کرد:  بیان  نیز  استان 
سرمایه  از  حمایت  مقاومتی  اقتصاد  صحیح 
گیرد.وی  قرار  اولویت  در  باید  داخلی  گذاران 
با اشاره به اینکه مشوق های صادراتی حمایت 
دولت  افزود:  است  کننده  تولید  برای  خوبی 
باشد.خیریه  پایبند  دهد  می  که  تعهداتی  به 
با تاکید براینکه عشایر و روستاییان مرزبابان 
با  توان  کرد:می  خاطرنشان  هستند  کشور 
خریداری  مانند:  نقدی  غیر  های  حمایت 
راهبردی در مناطق  ، کشت محصوالت  دام 
مرزی روستاییان را حمایت کرد.در این جلسه 
نکردن  پرداخت  از  مانند  مشکالتی  نخبگان 
فارغ  نگرفتن  کار  به   ، دانشگاه  تدریس  حق 
 التحصیالن متخصص دانشگاهی در تولیدی ها
 و صنعت استان ، استفاده نکردن از ظرفیت 
گردشگری ، تشکیل اتاق فکری در بنیاد ویژه 

توسعه استان  مطرح شد.

مشکالت ارتباط دانشگاه و صنعت را 
شناسایی کنید ما هزینه آن را می دهیم  
براینکه  تاکید  با  جلسه  این  در  نیز  استاندار 
دستگاه  کارکنان  و  بومی  مدیران  باید  ابتدا 

استان  توسعه  برای  مردم  و  اجرایی  های 
مطالبه گری کنند عنوان کرد:اگر دانشگاه و 
صنعت با یکدیگر ارتباط ندارند شما نخبگان 
ارتباط  باشید؟مشکالت  پاسخگو  باید 
دانشگاه با صنعت را شناسایی کنید ما هزینه 
آن را می دهیم.وی با اشاره به اینکه در چند 
وری  بهره  برای  ناظرانی  دولت  پیش  سال 
بیشتر و کیفیت باالتر محصوالت کشاورزی 
کشور دولت مشخص کرد افزود:اما به جای 
آن که وارد بخش خصوصی شوند و به ارتقاء 
تولید فکر کنند جذب جهاد کشاورزی شدند 

و دیگر هیچ دغدغه ای ندارند.
منایع  از  درصد  یک  اختصاص  از  پرویزی 
به  رسیدگی  به  کشور  ملی  توسعه  صندوق 
تسهیالت  آورشد:  یاد  و  خبرداد  عشایر  امور 
است.وی  شده  داده  عشایر  به  تاکنون  خوبی 
حرف  کیفیت  و  صادرات  اینکه  به  اشاره  با 
می  بازار  کسب  در  را  رقابت  و  تولید  اول 
خارجی  گذار  سرمایه  هر  ما  کرد:  بیان  زند 
امور  وزارت  از  شود  می  استان  وارد  که 
گیریم می  استعالم  اقتصاد  وزارت  و   خارجه 
 که آیا این شرکت توان سرمایه گذاری ، اصالت 
و منابع مالی را در کشور دارد یا خیر و بعد به 
 او اجازه سرمایه گذاری در استان را می دهیم
بنیاد  در  فکری  اتاق  اینکه  بیان  با  استاندار 
هم  استانداری  و  شود  تشکیل  تخبگان 
های  زمینه  کرد:  عنوان  کند  می  همکاری 
داریم  استان  در  گردشگر  جذب  برای  خوبی 
نبود معرفی و  مانع گردشگری  بزرگترین  اما 
تبلیغات آن ها است و به ویژه باید زمینه های 
فکری و فرهنگی در مردم و مسئوالن برای 
تا  کنیم  ایجاد  خارجی  های  توریست  آمدن 

معرف خوبی برای استان باشند.
)Ava.news14@gmail.com(
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امام محمدباقر علیه السالم فرمودند:
ن قالَها و إن لَم یعَمل بِها  یَبَة ِممَّ ُخُذوا الکلَِمَة اطَّ

سخن طیب و پاکیزه را از هر که گفت بگیرید،  اگر چه او خود،  بدان عمل نکند.
)تحف العقول، ص391(

رئیسی و قالیباف احتماال می مانند
 تا انتخابات را به دور دوم بکشند

نماینده  یک  ذوالنور  مجتبی  االسالم  حجت 
گفت  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  اصولگرای 
ریاست  انتخابات  کشاندن  هدف  با  احتماال  که 
رییسی  سیدابراهیم  دوم،  مرحله  به  جمهوری 
حمایت  مورد  نامزد  دو   - قالیباف  محمدباقر  و 
موسوم  اسالمی  انقالب  نیروهای  مردمی  جبهه 
 29 انتخابات  در  یکدیگر  نفع  به  »جمنا«-  به 

اردیبهشت کنار نخواهند رفت.

باید قدردان احمدی نژاد بود که
 دیگر نمی توان مردم را گول زد

اجرایی مرکزی  تاج گردون، عضو هیات  غالمرضا 
جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین 
و  اطالعات  آمار،  بیان  در  خواست  کاندیداها  از 
باشند و رسانه را جای  وعده ها حسن نیت داشته 
ندانند. وی اضافه کرد: مردم  ارایه اطالعات غلط 
روشن تر شده اند و باید قدردان احمدی نژاد بود که 
حرف هایی زد و عملکردی داشت که دیگر نمی توان 
مردم را گول زد.تاج گردون همچنین بر لزوم شفاف 
شدن دیدگاه های کاندیداها در حوزه های مختلف از 
جمله مسائل فرهنگی،  کنسرت ها، دفاع از سوریه و 

شبکه های مجازی تاکید کرد.

  روحانی دقت داشته باشد که فیلم همه 
وعده های قبلی اش موجود است

رئیس  آقای  نماینده مجلس گفت:  محمد دهقان 
جمهور وعده داد در زمان انعقاد برجام تمام تحریم 
ها یک جا و یک باره لغو می شود اما امروز می گوید 
این در حالی است که  من کی چنین حرفی زدم 
تمام صحبت های آقای رئیس جمهور ضبط شده و 
در معرض دید مردم قرار دارد در شان آقای رئیس 
جمهور نیست که مطالبی را که دیروز گفته امروز 

فراموش کند و بگوید من چنین حرفی نزده ام.

حجت االسالم یونسی: مشکالت از
 دولت قبل به ما ارث رسیده است

حجت االسالم یونسی، دستیار ویژه رییس جمهور 
ناکارآمدی و  بر روی  کند  رقیب سعی می  گفت: 
اقتصادی  کاستی و مشکالتی که دولت در حوزه 
دارد مانور بدهد و این در حالی است که همه این 

مشکالت از دولت قبل به ما ارث رسیده است.

آیت ا... موحدی کرمانی: 
آقای رئیسی کاماًل مورد تأیید ماست

آیت ا... موحدی کرمانی با بیان اینکه به بنده نسبت 
داده اند و گفته اند من این را نمی دانستم و اگر زودتر 
می گفتند ایشان را کاندیدا نمی کردم که این نسبت 
دروغ محض است و من هیچ گاه چنین جمله ای به 
آقای ناطق نگفته ام، افزود: آقای رئیسی صد درصد 

مورد تأیید ماست و شایستگی های الزم را دارد.

آیت  ا... مکارم شیرازی: نامزدها 
مشکالت کشور را بزرگ جلوه ندهند

امروز  اینکه  به  اشاره  با  شیرازی  مکارم  ا...  آیت  
مشکل اصلی کشور، اقتصادی است گفت: با اینکه 
مشکالت اقتصادی بسیار مهم و در اولویت است، 
اما مشکالت کشور منحصر به این موضوع نیست، 
بلکه آمار باالی طالق، مواد مخدر، مفاسد فضای 
و  مهم  نیز  اجتماعی  آسیب های  سایر  و  مجازی 

پرداختن به آنها ضروریست.

به نامزدی که افزایش ۲.۵ برابری 
درآمد کشور را اثبات کند رای می دهم

زنگنه با تاکید بر اینکه صنعت نفت جای اشتغال 
است،  تولید  و  سرمایه گذاری  جای  بلکه  نیست 
مردم  به  بخشی  آگاهی  خبرنگاران  وظیفه  گفت: 
است. من عالقه مندم بدانم که این اعداد از کجا 
ظرف  در  داخلی  ناخالص  درآمد  چطور  و  رسیده 
چهار سال دو و نیم برابر می کنند. اگر کسی بتواند 
این موضوع را ثابت کند تعهد می دهم که به او 
رای دهم و از او دفاع کنم و بگویم به او رای دهند.

برای کسی که در  ویال زندگی می کند 
مسکن مهر  قوطی کبریت است

رفتارهای  به  کنایه  با  ارشاد  اسبق  وزیر  حسینی 
زشت و زننده وزرای دولت فعلی تصریح کرد: قطعا 
می کند  زندگی  ویال  و  کاخ  در  که  کسی  نظر  از 
مسکن مهر یک قوطی کبریت است و اگر هم از 
وی سوالی بشود، میکروفون را گرفته و آن را به 
طرف دیگر پرت می کند و یا اینکه وزیر بهداشت به 
فرماندار یک شهر می گوید »بی شعور«.وی با انتقاد 
از وزارت نفت تصریح کرد: چرا باید کسی انتخاب 
شود که با وجود او در راس یک وزارت خانه، کشور 

میلیارد ها دالر ضرر مالی می کند؟

تالش های ایران برای به خطر انداختن 
اسرائیل را تحمل نخواهیم کرد

در  آمریکا  رئیس جمهور  پنس،معاون  مایک 
رژیم  تاسیس  سالگرد  مناسبت  به  مراسمی 
صهیونیستی گفت:آمریکا دیگر تالش های ایران 
برای بی ثبات کردن منطقه و به مخاطره انداختن 
تحت  کرد.  نخواهد  تحمل  را  اسرائیل  امنیت 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ، آمریکا به ایران 
اجازه تولید سالح اتمی را نخواهد داد. این قول 
و وعده جدی ما به شما، اسرائیل و جهان است.

سید مصطفی میرسلیم : دولت یازدهم حتی تورم را هم نتوانسته کنترل کند

یازدهم حتی تورم را هم  انتخابات ریاست جمهوری گفت: دولت  کاندیدای دوازدهمین دوره 
نتوانسته کنترل کند زیرا متاسفانه در آمار اعالم شده دست کاری کرده اند و این نهایت بی صداقتی 
با مردم است. میرسلیم با بیان اینکه دولت یازدهم مهار تورم را بدون پرداختن به مساله رکود 
انتخاب کرد، اظهار داشت: امروز می بینیم که بسیاری از استانها گرفتار بیکاری و رکود شده اند. 
این سیاست دولت یازدهم بلحاظ علمی قابل انتقاد است و این سیاست استعدادهای جوانان ما را 
که می توانست به تولید کمک کند،  راکد کرد. وی افزود: دولت یازدهم متاسفانه تدبیر و امید را فقط در حد شعار بیان کرد 

و تمام طرح های مبتنی بر تحقیق و پژوهش را تعطیل کرد. امروز شرایط ما بلحاظ اشتغال بغرنج شده است.

اسحاق جهانگیری : براساس خردجمعی درباره کناره گیری تصمیم می گیرم

معاون اول رئیس جمهور گفت: براساس خردجمعی درباره کناره گیری از انتخابات تصمیم 
می گیرم.اسحاق جهانگیری اظهار کرد: اگر سابقه کاری بنده را نگاه کنید در همه کارهای 
خود جدی هستم و در کاری یا ورود پیدا نمی کنم و یا اگر ورود پیدا کنم به صورت جدی 
پیگیر آن هستم و در چارچوب هایی که قبول دارم صحبت های خودم را مطرح می کنم. 
کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی درباره اینکه در 4 
ماه باقیمانده از دولت کار باقی مانده در ستاد اقتصاد مقاومتی چه می باشد؟ ادامه داد: کارها به صورت جدی ادامه 

پیدا می کند، در این ایام هم هیچ کار دولت کند نشده است.

 حسن روحانی :  نه می خواهیم به عقب بازگردیم و نه در میانه راه بمانیم

حسن روحانی گفت: دولت یازدهم با آغوش باز از ایرانیان و حضور و سرمایه گذاری آنها 
در کشور استقبال کرده است، دولت دوازدهم این کار را خواهد کرد و من مطمئن هستم 
کاندیدای  این  بود.  خواهیم  کشور  شدن  سرافرازتر  و  پیشرفته تر  شاهد  ایرانیان  حضور  با 
از شبکه جام جم پخش شد، در پاسخ  ایران 9۶ که  انتخابات ریاست جمهوری در برنامه 
به پرسش مجری برنامه مبنی بر اینکه چرا نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده اید، اظهار 
کرد: راهی که مردم در خرداد 92 انتخاب کردند را تا به امروز ادامه داده ایم و نه می خواهیم به عقب بازگردیم و 

نه در میانه راه بمانیم بلکه باید مسیر را تا اهداف بلند موردنظر ملت ادامه دهیم.

سید ابراهیم رئیسی: به چه حقی قراردادها را امنیتی کرده اید؟

کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت : آقایان اقتصاد را هم محرمانه 
کردند. ُخب اگر امنیتی بود حق می دادیم اما به چه حقی قراردادها را امنیتی کرده اید؟ به چه 
حقی تسهیالت تولید را به دالالن می دهید تا راست راست در خیابان راه بروند و پولشان 
روز به روز بیشتر می شود.کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: 
من از زندگی جوانان، معیشت مردم و موانع ازدواج جوانان حرف می زنم آقایان پاسخ سیاسی 
می دهند.حرف من این است فقط از یک نفری که از شما تسهیالت گرفته بخواهید تسهیالت را پس بدهد تا همه 

جوان هایی که درصف وام ازداج هستند، وامشان را بگیرند.

محمد باقر قالیباف : قانون اجازه داده است یارانه دهک های پایین بیشتر شود

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خصوص تخریب هایی که علیه طرح 
افزایش یارانه ها برای دهک های پایین انجام می شود گفت: افزایش یارانه دهک های پایین 
هم براساس قانون هدفمندی یارانه ها است و هم قانون وسیاست های مجلس همین است. 
وی افزود: در پرداخت یارانه ها اولویت باید با دهک هایی باشد که نیاز بیشتری دارند و ما 
می توانیم با اجرای قانون و مصوبات مجلس این کار را انجام دهیم تا دهک های کم درآمد و 
فقیر یارانه بیشتری بگیرند. اندیدا دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: بخشی از مردم ما فقر مطلق 

دارند و بخشی دیگر کم درآمدند و قانون هم اجازه داده تا یارانه این افراد را بیشتر کنیم.

اسد ا... بادامچیان : دوره رأی با کیک و ساندیس گذشت

عضو ارشد حزب مؤتلفه اسالمی ضمن بیان دستاوردهای دولت روحانی و انتقاد از برخی رقبای 
او، می گوید: مردم ما نسبت به  سال 92 آگاه تر شده اند و می دانند که به چه کسی باید رأی بدهند 
و آن مردمی که با کیک و ساندیس پای صندوق رأی می کشاندیم دیگر نیستند.به نظر من،  سال 
92 و حتی قبل از آن، فضا به سمت تنش و ناآرامی پیش رفت و هر لحظه منتظر یک اتفاق بودیم 
اتفاقی که منجر به خسارت های زیادی می شد که مهم ترین این خسارات فضای ناآرامی است که 
در همه جا حاکم می شود؛ از مراکز آموزشی و دانشگاهی تا ادارات و حتی جامعه. همین موضوع باعث شد که به سیاست 
بین المللی و اقتصاد ما ضررهای زیادی برسد که تا به امروز دولت یازدهم نتوانسته است این خسارت ها را جمع و جور کند.
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