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سرمقاله

فروریزش اعتمادها
* هرم پور

خیابان شهید  در  ای  ساله  کودک 10  چهارشنبه 
منتظری بیرجند بر اثر فروریختن ساختمان فوت کرد؛ 
 ساختمانی از همان قماش بافت های فرسوده ای
که بارها صحبتش را می کردیم. حدود 2/5 سال 
پیش یعنی آبان ماه 1394 استاندار محترم وقت 
به معاون عمرانی وقتش حکمی داده و ایشان را 
به عنوان جانشین خود در »ستاد بازآفرینی پایدار 
محدوده ها و محله های هدف برنامه ریزی احیاء 
جنوبی«  خراسان  استان  نوسازی  و  بهسازی  و 
پایدار  بازآفرینی  اینکه »ستاد  بود.  کرده  منصوب 
محدوده ها و محله های هدف برنامه ریزی احیاء و
که  جنوبی«  خراسان  استان  نوسازی  و  بهسازی 
یک تریلی برای کشیدن نامش الزم است چه قرار 
بوده انجام دهد و چه کارهایی انجام داده، چندان 
جای تعریض و تعرض ندارد، علی الخصوص حاال 
اما در  از آن می گذرد،  از دو سال هم  که بیش 

کنارش مصوبات و ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 ( 
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مظلومیت این دولت را 
ملت ببینید

روحانی: 

حقوق شهروندی در دولت دوازدهم 
تبدیل به زنگ عمل می شود

سید ابراهیم رئیسی: 

حق شهروندی همین است
 که افراد بتوانند سخن خود را بگویند 

قالیباف :

 درد اینجاست که می گوییم

دختر وزیر  بیکار و مظلوم است

سید مصطفی هاشمی طبا 
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مدیرکل آموزش و پرورش استان در مراسم گرامیداشت روز معلم عنوان کرد  :

جناب آقای مهندس علی پوررسا
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

ریاست اداره دارایی شهرستان نهبندان
 که نشان از لیاقت و درایت شما می باشد، تبریک می گویم

 و از خداوند منان برایتان توفیق روز افزون خواستارم.

محمد رضا لطف اللهی - مدیر عامل مجتمع معادن الماس گرانیت 

عرضه مستقیم کولر آبی 

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

بین مدرس 27 و 29  /  32437700

 یک عدد گردنبند طال در بیرجند حد فاصل معلم 7 تا 21
مفقود گردیده از یابنده تقاضا می شود با شماره 

09155614514 تماس و مژدگانی دریافت نماید. 

سومین سالگرد  درگذشت 

شادروان محمد رضا نوایی 
)بازنشسته دادگستری(

 را با ذکر صلوات و فاتحه گرامی می داریم. روحش شاد

فرزندان  

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت
 همسری فداکار، پدری مهربان و برادری عزیز، آموزگار عشق و معرفت 

شادروان حاج ابوالفضل رشیدی
 جلسه یادبودی امروز شنبه 96/02/۱6 از ساعت 4:30 الی ۵:30 
 بعدازظهر در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد،

 تشریف فرمایی سروران معظم موجب امتنان می باشد.
خانواده های: رشیدی ، نورس مفرد و سایر فامیل وابسته 

فـروش تخمـه
کلی        جزئی

کانادایی    کیلویی ۵000 تومان
 سناتور     کیلویی 6000 تومان
  کالله       کیلویی 6۵00 تومان
ژاپنی      کیلویی ۱۱000 تومان

۰9389۲8۲۰99

323234۱226-7
09۱97۱47874  

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

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

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

 انـرژی 
صنعـت 
ایرانیـان

فراخوان )معامالت متوسط( نوبت دوم 
شهرداری بیرجند در نظر دارد: نسبت به بکارگیری پیمانکار جهت احداث 5 عدد ایستگاه 
اتوبوس مکانیزه در محل ایستگاه های سطح شهر مطابق با نقشه و شرایط فنی مندرج 
در اسناد اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط که توانایی انجام کار را دارا 
 می باشند، دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد استعالم بها به آدرس اینترنتی
شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  یا  و  مراجعه   www.ets.birjand.ir   

32222200-056 تماس حاصل فرمایند.

دکتر عباسعلی مدیح - شهردار بیرجند 

      وزارت نیرو
 شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی  

حراج عمومی حضوری
 شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی در نظر دارد :کاالهای اسقاط و مستعمل )شامل: لوله آزبست،

 پلی اتیلن و چدن و فوالدی و ضایعات برنج و اتصاالت و لوازم اداری( و یک دستگاه خودرو وانت مزدا 
 )تک کابین2000 ( با مشخصات مندرج در دعوت نامه خود را از طریق حراج عمومی به فروش برساند .

مبلغ برآورد کارشناسی1.298.879.975 ریال می باشد. متقاضیان می  توانند مدارک خواسته شده 
حراج )شامل:کپی کارت ملی، مبلغ 5% قیمت پایه )به میزان 6۴.9۴0.000 ریال( به عنوان تضمین 
شرکت در حراج )چک تضمین شده بانکی و یا ضمانت نامه بانکی و یا به صورت واریز وجه به شماره 
حساب ۴72098330 بانک تجارت در وجه شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی( را در زمان 

انجام حراج  به همراه داشته و داشتن اصل کارت ملی و شناسنامه الزامی می باشد. 
 برنده حراج موظف به پرداخت وجه کامل ظرف ۴8 ساعت  وترخیص کامل کاالها به مدت یک هفته می باشد.
کلیه هزینه نقل و انتقال سند و تعویض پالک و معاینه فنی و عوارض و مالیات و هزینه درج آگهی و 

کارشناسی و ترخیص کاال و باسکول بر عهده برنده حراج خواهد بود.
عالوه بر مبلغ برآورد مذکور 9% مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مبلغ پیشنهادی برعهده برنده حراج 

خواهد بود.
   ساعات بازدید 8 صبح الی 1۴ از تاریخ 96/02/19 لغایت 96/02/28 در انبار مرکزی بیرجند می باشد. 
تاریخ برگزاری حراج حضوری ساعت10 صبح تاریخ 96/03/06 در محل انبار مرکزی شرکت آب و 
فاضالب خراسان جنوبی واقع در جاده کمربندی کرمان – مشهد )جاده قدیم حاجی آباد به بیرجند 

جنب ایران گاز( خواهد بود. 
ضمناً اسناد و دعوت نامه از طریق وب سایت شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی و سایت ملی 
                   www.abfa-khj.ir          http://iets.mporg.ir .مناقصات قابل دریافت می باشد
                                                                                                                                                      
 دفتر قراردادها  شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی 

برنامه های مناظره نمایندگان کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات
 ریاست جمهوری در دانشگاه بیرجند )ویژه دانشجویان و دانشگاهیان(

دانشگاه بیرجند در جهت عمل به رسالت علمی، فرهنگی و اجتماعی خویش و به منظور ایجاد 
بستری مناسب جهت طرح دیدگاه های کاندیداهای محترم دوازدهمین دوره انتخابات ریاست 

جمهوری و ایجاد شور و  نشاط  انتخاباتی در راستای مشارکت و حضور حداکثری
 مقدمات برگزاری دو مناظره با حضور نمایندگان محترم کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 

را فراهم نموده است. 
در این خصوص، مکاتبات الزم با مراجع ذیصالح جهت اعالم به ستادهاي

 کاندیداهای محترم به عمل آمده است و برخی از ستادها نیز اعالم آمادگی کرده اند.

مناظره اول: ۱7 اردیبهشت ۱396 ساعت  ۲۰    با موضوع: فرهنگی و اجتماعی 
مناظره دوم: ۲5 اردیبهشت ۱396 ساعت ۲۰     با موضوع: سیاسی و اقتصادی 

مکـان : 
پردیس شوکت آباد

  تاالر والیت 

معاونت فرهنگی و اجتماعی
 دانشگاه بیرجند

توجـه 
به اطالع همشهریان عزیز می رساند:

فروشگاه نی نی سالن
 به نبش معلم 44 انتقال یافت.

تخفیف افتتاحیه ۱0 % تا 40 %
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سازمان بورس برای حل مشکالت اتاق مبادالت پدیده اعالم آمادگی کرد

ایسنا-بابک دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور در نشست دستگاه های اجرایی کشور جهت بررسی وضعیت شرکت 
پدیده اظهار کرد: با توجه به نگرانی تعدادی از سهامداران مبنی بر نبودن خریدار سهام که باعث کاهش قیمت سهام شرکت 

شده است، مقرر شد سازمان بورس این موضوع مهم را به لحاظ فنی و قانونی مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار دهد.

سرمقاله

دکتر  خبری  ستاد  گزارش  تبلیغی-به  رسانی  اطالع 
رئیسی، دومین مناظره زنده انتخاباتی نامزدهای دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری با موضوع سیاسی- فرهنگی 
برگزار شد، در این برنامه حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی 
اظهارداشت: شش کاندیدایی که اینجا حضور پیدا کرده ایم 
برای ارائه برنامه ها آمده ایم تا مردم به نتیجه مشخص برای 
تصمیم گیری برسند و بحث های دیگری که حق مردم را 
ضایع کند نمی پسندیم. وی ادامه داد: رشد علمی کشور در 
این چند سال کم شده و برنامه ریزی برای جذب دانشجو، 
استاد و برنامه درسی که متناسب با نیازهای کشور باشد صورت 
نمی گیرد.حجت االسالم رئیسی با اشاره به اینکه یک میلیون 
فارغ التحصیل دانشگاهی بی کار وجود دارد اظهار داشت: امروز 
بیکاری دانشجویان بزرگترین مشکل ماست و در کنار این مشکل 
تحریم علمی کشور نیز یکی از مشکالتی است که امروز گریبان 
 گیر کشور است به طوریکه امروز مواد آزمایشگاهی وجود ندارد.

* رئیس جمهور 50 نسبت ناروا
 به منتقدان داده است

وی افزود: صندوق  ذخیره فرهنگیان به یغما برده شده به 
طوری که از ۸۰۰۰ میلیارد اختالس صورت گرفته هر فرد 
فرهنگی ۸ تا ۱۰ میلیون تومان سهم می برد.وی در پایان 
گفت: آقای روحانی بعنوان رئیس جمهور مستقر باید پاسخگوی 
مسائلی از این قبیل باشند.کاندیدای دوازدهمین دوره ریاست 
جمهوری در بخش دیگری از مناظره گفت: انتقاد رمز تضمین 
سالمت فرد، جامعه و دولت هاست و در احادیث نیز آمده 
است که بهترین دوست انسان کسی است که عیب انسان 
را بگوید.وی ادامه داد: آقا روحانی در اوایل مسئولیت گفت به 
خدا پناه میبرم از بستن دهان کسانی که انتقاد می کند اما 
تا به امروز شاهد بیش از 5۰ مورد نسبت ناروا به مخالفین 
از جانب ایشان بوده ایم.حجت االسالم رئیسی اظهار داشت: 
ثواب  واقعا  این  کند؟  توهین  خود  منتقد  به  باید  انسان  آیا 
نیست برای کسی که میگیود به خدا پناه می برم از بستن 
دهان منتقدین. وی با بیان اینکه حق شهروندی این است که 
پاسخگو باشیم گفت: بگذاریم که نشاط بین آحاد جامعه باشد 
چرا دهان دیگران را ببندیم؛ حقوق شهروندی رونمایی از سند 
نیست! حق معیشت و کار نیز برای کسانی که امروز با مدرک 
دانشگاهی بیکار هستند نیز بخشی از حقوق شهروندی است.
وی اظهار داشت: حقوق افراد نیز باید رعایت شود نه اینکه 
وزیر دولت با خبرنگاری که از او سوال می کرد برخورد تند 
کند.کاندیدای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در پایان این 
بخش از سخنان خود گفت: باید به ۸۰ میلیون ایرانی دارای 
کارت ملی فرصت دهیم تا نظرات خود را در مورد دولت بگویند.

* خزانه خالی است یک پیام بسیار 
بد برای جمهوری اسالمی است

حجت االسالم رئیسی در بخشی دیگری اظهارداشت: برجام 
یک توافقی است که بر اساس آنچه دولت در فرایندی که 
طی شده با تمام اشکاالتی که این قرارداد دارد، تاکید می کند 
با تمام اشکاالتی که قرار دارد و از رسانه های گروهی هم بارها 
مطرح شده اما چون به عنوان سند ملی مورد توافق قرار گرفته 
است باید این تعهد از ناحیه ما و طرف های مقابل به رسمیت 
شناخته شود.وی اظهارداشت: آنچه در اصل مذاکرات و این 
سند مورد اشکال است اینکه در حین مذاکره نکاتی مطرح 

شده و اینکه از ناحیه دولت و جناب آقای روحانی گفته شود 
که خزانه خالی است یک پیام بسیار بد برای جمهوری اسالمی 
است.کاندیدای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری بیان کرد: 
اینکه گفته شود اگر ما این توافق را نکنیم ممکن است طرف 
مقابل با یک اقدام تاسیسات ما را مورد هجوم قرار دهد یک 
پیام بسیار بدی برای مذاکره است. مثل اینکه انسان بخواهد 
به عنوان یک افسری که در میدان است اعالم کند چقدر 
از نیروهای من از بین رفت و این برای طرف مقابل پیام 
بسیار بدی است اما این مسائلی بود که متاسفانه واقع شد.
ندارد را  برجام  نقد کردن چک  توانایی  * دولت 

حجت االسالم رئیسی اظهارداشت: ما باید در این سند که 
متاسفانه در اجرا هم پیشگام شدیم و هم به صورت تام آن 
را اجرا کردیم یعنی جمهوری اسالمی پیش پرداخت های آن 
را کامال انجام داده و این سند به صورت چکی است که باید 
آن را نقد کرد.وی با بیان اینکه من معتقدم با ضعف هایی که 
دولت در حین این کار و اجرای آن نشان داد توانایی دریافت 
مبلغ این چک و نقد کردن آن را به هیچ عنوان ندارد. در حالی 
که می توانست کار را با قوت انجام دهد، گفت: این پیام هایی که 
به طرف مقابل داده شده برای ما مشکل ایجاد کرده و آن ها این 
پیام را گرفته اند که تحریم ها نتیجه داده و حاال هم آن را رها 
نمی کنند.کاندیدای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در پایان 
این بخش از سخنان خود اظهارکرد: بحث ما اجرای این سند 
است، آقای روحانی قول داد به محض اینکه کار انجام شد تمام 
تحریم ها به صورت یکجا نه تعلیق بلکه یکجا برداشته خواهد 
شد اما هیچ اتفاقی برای سفره مردم نیفتاد. آیا بعد از تصویب این 
قضیه در سفره و کسب وکار، رکود، بیکاری تغییری ایجاد شد.

* نیروهای تحصیلکرده در کشور
 و خارج از کشور توانمندی برای کشور هستند

همچنین دکتر رئیسی در شبکه جام جم با مردم خارج از کشور 
گفتگو کرد و اظهار کرد: دغدغه ی اول من شغل و رفع بیکاری 
است.مسکن که مورد نیاز مردم است می تواند شغل مستقیم و 
غیرمستقیم ایجاد کند.کارخانه های نیمه تعطیل را باید به تدریج 
به راه انداخت. وی در ادامه افزود: اولویت دوم من مسأله کرامت 
است.همه ی ایرانیان دارای کرامت هستند.ایرانیان در هر جایی 
که هستند باید کرامتشان حفظ شود.کرامت زنان،جوانان،شغل و 
جایگاه های گوناگون باید حفظ شود.کاندیدای دوازدهمین دوره 
ریاست جمهوری با بیان اینکه نیروهای تحصیلکرده در کشور 
و خارج از کشور توانمندی برای کشور هستند، گفت: عشق 
ورزیدن ایرانی ها به ایران همیشگی است.وی با اشاره به اینکه 
مسأله و مشکل هر ایرانی در جهان مسأله مشکل ما است، 
بیان کرد: ایرانی های خارج از کشور باید تحت حمایت حقوقی 
وزارت خارجه باشند. حجت االسالم رئیسی ادامه داد: من به 
خاطر مسائل شغلی خودم سفرهایی به خارج از کشور داشتم و 
به همین علت از مشکالت ایرانیان خارج از کشور آگاهی دارم.
 * ما می توانیم کشور را به قطب پزشکی دنیا تبدیل کنیم

وی با تأکید بر اینکه می بایست ورود ایرانیان خارج از کشور 
را به ایران تسهیل کنیم و اقدامات دستگاه های مختلف هم 
باید مبتنی بر همین باشد، گفت: باید برای هماهنگی ایرانیان 
خارج از کشور یک سازوکار فعال قرار داده شود که رابطه 
خوبی با دولت داشته باشند.وی با بیان این مطلب که باید از 
ظرفیت های ایرانیان خارج از کشور استفاده شود، اظهارداشت: 

پروفسور سمیعی یکی از افراد مشهور خارج از کشور است و 
افراد مشهوری مثل ایشان در خارج بسیار وجود دارند.کاندیدای 
دوازدهمین دوره ریاست جمهوری با بیان اینکه وزارت امور 
خارجه می بایست بازارهایی برای کشور ایجاد کند، گفت: تبادل 
اقتصادی را با توجه به نیازهایمان و نیازهای کشورهای دیگر 
انجام دهیم و کشورهای همسایه برای ما در اولویت هستند.ما 
نباید خود را منحصر در یک کشور کنیم.وی با اشاره به اینکه 
در هر سال می بایست ۲5 درصد از کارخانه ها و کارگاه هایی 
که نیمه تعطیل شده اند را راه بیاندازیم، بیان کرد: ما اولویتمان 
تحول در مدیریت است؛ مدیریت دریا، آب، خاک و کشاورزی 
می بایست تغییر کند.حجت االسالم رئیسی ادامه داد: ما می 
توانیم کشور را به قطب پزشکی ایجاد کرده و توریسم پزشکی 

ایجاد کنیم.بعضی از شهرهای ما مثل یزد و شیراز باید به قطب 
پزشکی تبدیل شود و از آن کسب درآمد کرد.

 * باید هنرمند ما احساس کند به او توجه شده است
کاندیدای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در بخش دیگری 
از سخنان خود با اشاره به اینکه هنر و تمدن برای ایران و 
ایرانی است.ما موالنا،سعدی و حافظ را داریم، گفت: هنر ما 
همواره توأم با حکمت بوده است.وی افزود: باید از کارگردان 
و همه اجزای سینما حمایت شود. باید هنرمند ما احساس کند 
به او توجه شده است.حجت االسالم رئیسی با اشاره به اینکه 
سینمای ما می تواند در جایگاه خود قرار گیرد.به شرطی که 
مدیریت را دست خود هنرمندان بدهیم وگرنه هنر غیرهنرمندانه 
خواهیم داشت، اظهار کرد: می توان فرهنگ و تمدن کهن 
ایرانی را در سینما به تصویر کشید.کاندیدای دوازدهمین دوره 
ریاست جمهوری اظهارداشت: برای جنگ های مختلف دنیا 
مثل ویتنام و شکر در کوبا رمان های بسیاری نوشته شده است.

ولی ما برای دفاع مقدس این کارها را نکردیم.البته کارهایی 
انجام شده است اما باید بسیاری از کارها را مانند سینما،ادبیات 

وموارد دیگری را برای شناساندن دفاع مقدس به کار ببریم.
* دولت به پرداخت حقوق 

و یارانه پرستاران بی توجهی می کند
حجت االسالم دکتر رئیسی در همایش عدالت در سالمت« 

که روز پنجشنبه ۱4 اردیبهشت در تهران برگزار شد، اظهارکرد: 
حقیقت آن است که مسئله سالمت یک ضرورت اجتماعی 
است و بر عهده دولت است تا جامعه از سالمت جسم و روح 
برخوردار باشد.وی با بیان اینکه پیشگیری، درمان و ارتقای 
سازوکارهای  به  توجه  با  و  باشد  تأکید  مورد  باید  سالمت 
پیشگیری نوبت به درمان نخواهد رسید، گفت: در موضوع ریز 
گردها و محیط زیست باید گام هایی برداشته شود تا نوبت به 
مشکالت تنفسی و ریوی نرسد. کاندیدای دوازدهمین دوره 
ریاست جمهوری با اشاره به اینکه طرح کلی نظام سالمت 
اگر درمان محوری شود یک نگاه است اما اگر با توجه به اصل 
پیشگیری و درمان و ارتقای سالمت استوار شود، جامع نگری 
است، بیان داشت: همه اجزا باید در مسئله سالمت و پزشکی 

دیده شود؛ طرح کلی سالمت در کشور ایجاد شد و اینجا باید 
نگاه سیاسی کنار رفته و عملیاتی باشد.

* نباید شاهد ورشکسته شدن بیمه ها باشیم
حجت االسالم رئیسی با بیان اینکه نباید شاهد ورشکسته شدن 
بیمه ها در این زمینه باشیم و این نشان می دهد یک جای کار 
ایراد دارد، گفت:  44 هزار میلیارد تومان بودجه معاونت درمان 
است. باید به نگاه منتقدان در طرح سالمت توجه شود و به عدم 

پرداخت حقوق و یارانه پرستاران توجه نشده است.
وی در بخش دیگری بیان کرد: مسئله مدیریت طرح سالمت، 
جهادی و انقالبی باشد. همان نگاهی که می آموزد اجازه دهید 
بیمار فقط درد بیماری داشته باشد نه تأمین هزینه های درمان 
را، باید امکان درمان به سهولت ایجاد شود و قابل اجراست و به 
عدالت هم نزدیک تر است.کاندیدای دوازدهمین دوره ریاست 
جمهوری با اشاره به اینکه کار پرستاری بسیار سخت است، نبود 
تبعیض و مسئله مالی باید با تخصیص منابع توأم با عدالت مورد 
تأکید همه است، گفت: مسئله تغذیه و سالمت باید موردتوجه 
قرار گیرد اما عدم استانداردسازی برخی کاالها در واردات مشکل 
 ایجاد می کند درحالی که امنیت غذایی باید موردتوجه باشد.

حقوق  و  درمان  باکرامت  بیمار  دارد  ضرورت   *
پرستار و پزشک باکرامت صورت گیرد

حجت االسالم رئیسی در ادامه اشاره کرد: ما در دولت کار و 

کرامت تعریف کرده ایم که دولت اهل کار باشد، اینکه هم کار 
کند و هم تاجر باشد و در بخش خصوصی حضورداشته باشد، 
سازگاری ندارد، از مشکالت کشور ایجاد شغل است، ضرورت دارد 
بیمار باکرامت درمان و حقوق پرستار و پزشک باکرامت صورت 
گیرد و نتیجه کرامت رضایت مندی جامعه و جلب اعتماد مردم 
است.کاندیدای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در بخش 
پایانی سخنان خود اشاره کرد: این کشور باوجود فرهیختگان 
و نخبگان حوزه پزشکی می تواند موردتوجه همسایگان باشد و 
 در منطقه بدرخشد و این در پرتو انجام یک کار جامع است.

*اخبار
- حجت االسالم ابراهیم رئیسی در ادامه سفرهای استانی 
و  سیستان   و  خوزستان  استان های  به  آینده  هفته  خود، 
بلوچستان سفر خواهد کرد. وی قرار است روزهای دوشنبه 
وسه شنبه هفته آینده ۱۸ و ۱9 اردیبهشت ماه با مردم  این 
استان ها دیدار کند. رئیسی همچنین روز شنبه ۱6 اردیبهشت 

به استان های قم و مرکزی سفر خواهد کرد.
-در پی حادثه تلخ معدن آزادشهر و درگذشت جانگداز گروهی از 
 کارگران معدن حجت االسالم رئیسی پیام تسلیتی صادر کردند.

برخی  اظهارکرد:  اهواز  اعظم  مسجد  در  جلیلی  سعید   -
میگویند برای ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری خارجی نیاز است 
اما امروز صنایع پایین دستی پتروشیمی کشور ظرفیت شان 
۱6 میلیون تن مواد پلیمری است که سال نود و دو 3.3 
میلیون آن فعال بود ولی متاسفانه امروز این عدد به ۲.۲ 
میلیون کاهش پیدا کرده است؛ این در حالی است که با هر 
یک میلیون تن مواد پلیمری ۲۰۰ هزار شغل ایجاد میشود اما 
در این سالها از این ظرفیت نیز برای ایجاد شغل استفاده نشد.

- رئیس کمیته برنامه ریزی ستاد حجت االسالم سیدابراهیم 
رئیسی، گفت: میزان بدهی دولت یازدهم به بانک ها ۲.5 برابر 
شده و آقای رئیسی برای حل این مشکل و مشکل رکود 
برنامه جدی دارد. میزان هزینه های جاری در دولت قبل ۸9 
هزار میلیارد بوده که در این دولت به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
رسیده است. چطور دولت با دو برابر شدن هزینه های خود 

ادعای کاهش هزینه های زندگی مردم را می کند؟ 
امروز آقای رئیسی برای بانک ها، تامین اجتماعی و به دست 
آوردن بازارهای اقتصادی برنامه دارد و به دنبال استفاده از 
تمام استعدادهای کشور به دور از بازیهای سخیف سیاسی 

است.
انتخابات  ستاد  کمیته سالمت  رئیس  ناصر سیم فروش   -
حجت االسالم رئیسی در همایش حامیان پزشکی این ستاد، 
و محروم  فقیر  اسالمی  در جمهوری  تا  آمده ایم  ما  گفت: 
نبینیم. مردم انتظار عدالت در سالمت را دارند. طرح تحول 
سالمت طرح خوبی بود، اما نیاز به جراحی دارد وگرنه به گل 
می نشیند. رسیدگی به قشر جوان و به خصوص پرستاران 
در دستاوردهای جمهوری  را  آنها  باید  و  است  بسیار مهم 

اسالمی سهیم کنیم. 
اگر حقوق های نجومی را از مدیران بگیریم و به پرستاران 

بدهیم مشکالت آنها را حل کرده ایم.
*برای دریافت آخرین اخبار ستادهای انتخاباتی 
حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در 
 @raisi_sk  خراسان جنوبی به کانال تلگرامی 

مراجعه نمایید.

حجت االسالم و المسلمین رئیسی در دومین مناظره:

آیا بعد از تصویب برجام در سفره و کسب وکار، رکود، بیکاری تغییری ایجاد شد؟ 

فروریزش اعتمادها
* هرم پور

دو  از  بیش  که  حاال   ) اول  صفحه   از  سرمقاله  ادامه   (

سال هم از آن می گذرد، اما در کنارش مصوبات 
البته شعارهای  و  و دستورالعمل ها  ابالغیه ها  و 
سوی  از  فرسوده  بافت  در خصوص  هم  دیگری 
شهرداری محترم و شورای شهر داده شده بود که 
برای مردم، اعتمادی ساخته بود و برای شهروندان، 
امیدی. اینکه این کودک ۱۰ ساله، ایرانی بود یا 
افغانی، اینکه مدرسه می رفت یا کودِک کار بود، 
اینکه در خواب بود که خانه بر سرش ویران شد 
او در چه  اینکه حاال خانواده ی  بیداری، و  یا در 
وضع و حالی هستند؛ حاشیه های بر متن است که 

پرداختن به آن چندان فایده ای هم ندارد. 
برانگیز  تأسف  تأملی  با  همراه  اصلی  سخن  اما 
این  اقدامات متولیان  ، رویکردها و  بر عملکردها 
حوزه، این را نشان می دهد که واقعاً دغدغه ای 
بیرجند  در  شهری  فرسوده  بافتهای  خصوص  در 
وجود ندارد و علیرغم همه ی انتقادها و هشدارها و 
تأکیدهای برخی از افراد دلسوز و آگاه، اقدام عملی 

مثبتی در این زمینه دیده نمی شود. 
بافت قدیمی بیرجند نیز مانند بسیاری از شهرهای 
دیگر ایران از بافت جدید و تازه سازش جدا افتاده،

اما به دلیل بومی و سنتی بودن و نیز ارزانی و سهل 
طبقات  طرف  از   ، خرید  و  اجاره  برای  الوصولی 
افغان،  عزیز  مهاجرین  جمله  از  و  جامعه  محروم 
به شدتمورد اقبال است. این درحالیست که چنین 
بافتی با قدمت حداقل 5۰ ساله نه از نظر شاخصه 
های عمرانی و سازه ای و ساختمانی و معماری و 
نه از نظر شاخصه های بهداشتی و زیست محیطی 

تقریباً قابل سکونت نیست. 
در  هشدار   ، کنیم  می  بحث  آن  از  اکنون  آنچه 
خصوص وقوع فاجعه زلزله نیست ، بلکه هشدار در 
خصوص آغاز سونامی خودفروریزش های متوالی 
به صدا درآمده و  از ماهها قبل زنگش  است که 
عمر شیشه ای بافت های فرسوده ی بیرجند را 
به سرآورده و هیوالی مرگ را محله  به محله،  
باالی خانه های شهر می چرخاند. پس از حادثه 
پالسکو در همین ستون در ارتباط با احتمال وقوع 
چنین فجایعی در شهر بیرجند هم نوشتیم و البته 
راه  اتخاذ  و  اندیشیدن  برای  مسؤولین  از  همانجا 
چاره دعوت کردیم و البته مثل همیشه مسؤولین 
این هشدارها  اینکه  از  خواندند و خندیدند؛ غافل 
اتمام حجت با عملکردهای آنان است. در چنین 
بافت هایی هزاران نفر بیرجندِی ایرانی هم زندگی 
می کنند و البته چه در خیابان شهید منتظری و 
چندگاهی  از  هر  بیرجند  محالت  سایر  در  چه 
های نشست  یا  ها  فروریزش  چنین   شاهد 
زمین و  چاهها هستیم. به نظر می رسد در کنار کت  
و شلوار پوشیدن ها و ژست های مدیریتی گرفتن 
و عکس و مصاحبه  ، در کنار تبلیغات انتخاباتی 
کنار البی های در  پنهان،  و  پیدا  رایزنی های   و 
قطعًا  استانی،  و خارج  استانی  مدیران  با  قدرتمند 
در  چه  حوزه  این  متولیان  وظایف  از  بخشی 
استانداری، چه در شورای شهر، چه در شهرداری 
و چه در سازمان نظام مهندسی و چه در مسکن و

شهر  فرسوده  های  بافت  به  توجه  شهرسازی، 
بیرجند و نیم نگاهی ویژه تر به حفظ جان و مال 
مردم و از آن مهم تر حفظ سرمایه اعتماد مردم به 

صداقت شعارها و میزان کردن آن با عملهاست. 
حال سؤال اینجاست که آیا حوادث اینچنینی آنقدر
 تلخ و ناگوار هستند که عالوه بر دل داغدار خانواده ها

و مردم، کام مسؤولین را هم تلخ کنند؟
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله 

را به شماره ۰93۰4943۸3۱ ارسال فرمایید(

امروز بیکاری دانشجویان بزرگترین مشکل ماست

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960168 محکوم علیه محمد چهکندی نژاد فرزند علی اکبر محکوم است به پرداخت مبلغ 
278.084.966 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له علی محمدی و پرداخت مبلغ 2.000.000 ریال بابت حق االجرا در حق 
دولت و با توجه به توقیف پالک ثبتی به شماره 2235 فرعی از 249 اصلی بخش 2 بیرجند واقع در بیرجند، خیابان نبوت، نبوت 13، پالک 40 
که حسب نظریه کارشناسی به مساحت 360 مترمربع که با توجه به موقعیت،مساحت،نوع ساخت، مصالح مصرفی، قدمت بنا، اشتراکات منصوبه 
در به مبلغ 5.200.000.000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 1396/02/31 از ساعت 9 الی 10 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 مزایده اموال منقول - نوبت اول
چون در پرونده اجرایی به شماره 960186 محکوم علیه آقای حسن بارانی فرزند محمد علی محکوم است به پرداخت مبلغ 88.000.000 ریال بابت محکوم به در حق محکوم له جعفر شفیعی و با توجه به 

معرفی و توقیف اموال به شرح جدول ذیل که به مبلغ 98.000.000 ریال کارشناسی شده است.
ارزش کل)ریال(ارزش واحد)ریال(تعداد )مقدار(نوع لوازم ردیف
148.000.00048.000.000 دستگاه تانکر 36 هزار لیتری ویژه حمل مواد سوختی ساخت رنجبر مشهد1
114.000.00014.000.000 دست لبه کفی تریلی به ارتفاع 90 سانتی متر2
12.000.0002.000.000 عدد تانکر 1500 لیتری گالوانیزه 3
116.000.00016.000.000 دستگاه یخچال مربوط به کامیون آکتروز4
لوازم متفرقه و مستعمل شامل 3 دستگاه سیلندر مستعمل مربوط به کامیون های ایویکو ، ولوو، دانگ فنگ که همگی اسقاطی می باشد5

یک عدد گاردان دست دوم کامیون آکسور قسمت مادگی با چهار چرخ گاردن - یک عدد شفت گیر بکس آکتروز- یک عدد جعبه بغل کفی 
تریلر با حجم تقریبی 0/7 متر مکعب - یک عدد سوپاپ باد کامیون - یک عدد جغجغه ترمز گاری تریلی - یک عدد پایه فیلتر آبگیر کامیون 
آکتروز - دو دست لوله گرمکن گیربکس به زیر رادیاتور- یک عدد گیربکس فرمان آکسور - دو عدد کپسول آتش نشانی با یک عدد جعبه 

کپسول آتش نشانی  - یک عدد قاب آهنی روی باتری - 3 عدد صفحه گلگیر تانک ماموت - یک عدد گاز پلوپز دو شعله 

-18.0000.00018.0000.000

98.000.000جمع کل: نود و هشت میلیون ریال 

 که از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 1396/03/02 از ساعت 10 الی 11 صبح 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 اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139560308004000107 - 95/8/12 هیئت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علیرضا محمدی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 804 صادره 

زاهدان به شماره ملی 3621080686  در پرونده کالسه 1395114408004000008 نسبت به ششدانگ یک باب محوطه مشتمل بر ساختمان احداثی به مساحت 261/50 مترمربع قسمتی از پالک 995 فرعی از 779 فرعی 
از یک اصلی بخش 5 نهبندان به آدرس شهر نهبندان حاشیه میدان ورودی شهر نهبندان به صورت انتقال قهری از آقای علی اکبر محمدی )مالک رسمی( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به رای اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خویش را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی 
که اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

حسین براتی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان  به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/02/16 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/03/01    

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

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

روزی
شبانه 

09158626228- 09158346779 اسحاقی

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

بیمـه معلـم  
نمایندگی سید محمد امیرآبادی زاده 

واقع در بلوار آوینی  /  با صدور انواع بیمه نامه ها 
به صورت نقد و اقساط

 در خدمت همکاران محترم فرهنگی و همچنین 
شهروندان گرامی می باشد.

تلفکس: 32404040  - 09158642955

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

 )شهر و روستا( 09159658659

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای محترم تعاونی مسکن نوین گستر
 ناحیه صنعتی سربیشه به شماره ثبت 1447 می رساند: 

تکلیف  تعیین  به  تا نسبت  دارند  لغایت 96/2/31 مهلت  تاریخ 96/1/31  از 
 واحد مسکونی خود اعم از تحویل واحد و تنظیم سند ملک مزبور و پرداخت 
 بدهی های خود اقدام نمایند و با نماینده حقوقی شرکت آقای علیرضا صحافی 

به شماره 09156682699 تماس حاصل نمایند.
شایان ذکر است اعضایی که در مهلت مقرر علیرغم تذکرات تلفنی و شفاهی و 
حضوری هیچ گونه اقدامی ننمایند خود مسئول عواقب آن خواهند بود و کلیه 
مطالبات و هزینه ها به نرخ روز و کارشناسی محاسبه و از طریق مراجع قانونی 
قابل وصول خواهد بود و شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعضا نخواهد داشت 

و پاسخگو نخواهد بود.

مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن نوین گستر 
ناحیه صنعتی سربیشه



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه* 16 اردیبهشت 1396* شماره 3775

با سالم به آوا که تنها جاییست که می توان بدون 
اون  جواب  در  خواستم  زد   حرف  او  با  دغدغه 
همشهری که گفته بود نخبگان و معتمدین شهر 
کجایند بگویم آی گل گفتی همشهری . ما بیرجندیها  
زدگی سیاست  از  رو  ها  ضربه  بزرگترین   همیشه 
خوردیم و همیشه می بینیم سیاسیون در کالن کشور 
 همه با هم دوست و رفیق و سرمسائل غیر سیاسی
 همراه اند اما ما  اینجا بر سر مواضع آنها  با هم می جنگیم 
 اگه یه روزی همین بزرگان و ریش سفیدان شهر دور
 هم جمع شوند و چپ و راست و پیر و جوان با هم متهد 

باشند راه رسیدن به توسعه هموار خواهد شد 
930 ... ۸۴۱
سالم واقعا جای تاسف است که بعد از گذشت  حدود 
بیست سال از ساخت حسینیه آیت ا... آیتی هنوز 

بعنوان جدید التاسیس نام برده می شود . 
9۱5...0۸6

های  اندیشه  با  فعلی  لیبرال  ازمسئوالن   : سالم 
سرمایه داری و حامی مرفهین بی درد، امیدی به 
و  مهرشهر  محروم  منطقه  مردم  مشکالت  حل 
خیابان 9دی نیست... الاقل شهرداری به وظایف 
محوله خود منجمله جمع آوری سگهای ولگرد از 

منطقه 9دی و احمدی روشن عمل کند...
9۱5...۸۱3

باید  بودند  گفته  که  محترمی  خواننده  جواب  در 
معتمدین دور هم جمع شوند و برای شهر تصمیم 
این یک وظیفه است چرا که  بگویم  باید  بگیرند 
احساس می شود در نبود اظهار نظر این عزیزان که 
به امور شهر و شهروندان آشنایند همه کس حتی با 
سابقه نا مناسب خود را به صرف تبلیغات وسیع به 
روشهای ناثواب به مردم معرفی دروغین می کند 
و امور شهر و استان به دست کسانی می افتد که 
کوچکترین دلسوزی برای مردم ندارند . اگر معتمدین 
مردم در صحنه باشند حتی اگر افراد ناالیقی هم 
انتخاب شدند باز هم می دانند که به بزرگان یک 
جامعه باید پاسخگو باشند و نمی توانند به راحتی از 

زیر بار مسوولیت شانه خالی کنند  
90۱ ... ۲۱۷
با سالم واقعآ برای اداره راه و شهر سازی متاسفم 
جاده دو راهی عرب آباد تا خوسف از بدترین راههای 
کشور از نظر آسفالت و خط کشی می باشد هفته 
گذشته  از تهران تا بیرجند طی مسیر نمودم که 
بدترین جاده همین جاده بود باتوجه به اینکه این 
جاده تنها راه مواصالتی مرکز استان به غرب کشور 
است واقعآ در شان استان نمی باشد لطفآ مسوالن 
بجای سفر با هواپیما حداقل یکبار از این مسیر تردد 

کنند و این فاجعه را عینآ ببینند
93۷...۷69

سالم مسوالن محترم :جواب بدین چرا تنظیم سند 
یه واحد آپارتمان استعالم شهرداریش به خاطر اداره 
مدیریت  آیا  بکشه؟   طول  ماه  سه  باید  استاندارد 
جهادی همینه؟چرا باید تنظیم سند رو به مجوز اداره 
استاندارد موکول کنید بخدا مردم گناه دارند رحم 
کنید یه کم هیچ شهری تو کشور اینجور مردم رو 
آزار نمیدن. آقایون شورای شهر چرا با مردم اینکار 
رو می کنید؟خدا رو در نظر نمی گیرد تو یه سال 
شهرداری جواب محضر رو در گیر یه اداره به جز 

خود کرده،آتش نشانی ، بیمه ، وحاال استاندارد 
9۱5...۸6۴ 
بیرجند: ورودی های شهر  خالصه وضعیت شهر 
افتضاح.! کمبود فضای سبز شمال شهر.! المان های 
امام!  میدان  المان  مثال  معنی  بی  واغلب  تکراری 
تمرکز برنامه ها در جنوب شهر! اسراف آب که خودم 

به چشم دیدم درپارک  آزادی
9۱5...۲5۴

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

 و آشغالها رو زیر و رو می کنن
903...۲05

با سالم به آوای عزیز به گوش مسؤالن شهرداری 
 برسانید دو تا اتوبوس شهرداری از کنار هم رد می شدن
که به خاطر بی احتیاطی راننده آینه بغل یکی شون 
شکست با کمال بی خیالی هر دو راننده راهشونو 
ادامه دادن بدون اینکه الاقل شیشه ها رو جمع کنن 
این اتفاق ایستگاه اتوبوس سه راه اسدی افتاد که 
پشت سرهم همکاراشون رد میشن و ماشینای دیگه 
تردد می کنن کاش ازکالن شهرها یاد بگیرن و اول 
خیابون را تمیزکنن وحق شهروندی را به جا بیارن 
فکر عابر پیاده و دانش آموزان را بکنن تو رو به خدا 

اطالع رسانی کنید تا شهردارمحترم فکری بکنن
935...5۲0

باسالم  مدتی است عده ای جوان بعد از ظهرها با  
 چندین سگ فانتزی پارک توحید را پاتوق خود کرده اند
و در واقع آسایش ، بهداشت را از خانواده ها که جهت 
 استفاده از این فضای سبز با آنجا مراجعه می کنند
با مشکل مواجه کرده اند . با توجه به اینکه خراسان 
و  است  فرهنگی کشور  استانهای  از  یکی  جنوبی 
مسافرین زیادی از این پارک استفاده می کنند چرا 
مسئوالن با این گونه افراد برخورد نمی کنند و متولی 

رسیدگی به این موضوع کیست؟
ارسالی تلگرام آوا 
واقعأ جای تأسف دارد که بازنشستگان وخانواده ی 
آنها را با یک پیام صوتی به بهانه ی جشن روز کارگر 
و با وعده ی جوایز نفیس در سالن تختی دعوت 

کرده و تبلیغات برای انتخابات می کنند.
9۱5...۷6۱ 
و  معزز  استاندار  صادقانه  و  عالمانه  حضور  از 
مردمی استان جناب مهندس پرویزی و سخنان 
معلم  تکریم  جلسه  در  ایشان  مهر  پر  سراسر 

سپاسگزاریم. موفق ومؤیدباشند.
9۱5...۴50 

 دشمن برای بر هم زدن انتخابات آرام ندارد 

مهر-سرپرست اداره کل تبلیغات اسالمی استان گفت: دشمن برای بر هم زدن انتخاب پیش رو آرام و قرار ندارد. حجت االسالم رضایی در جمع کارکنان اداره کل 
تبلیغات اسالمی بیان کرد: دشمن برای براندازی نظام جمهوری اسالمی برنامه ای صد ساله داشته است. وی با اشاره به انتخابات پیش رو اظهار کرد: دشمن برای 
بر هم زدن انتخابات و مأیوس کردم مردم برای حضور در پای صندوق های رأی، آرام ندارد.وی تأکید کرد: باید در ایام انتخابات گوشمان به فرامین رهبری باشد.

من یک معلم صفر کیلومتر هستم
آمد  و  رفت  است.  سعید  روزهای  بدترین  برفی  روزهای 
سخت می شود به طوری که او باید هفته ها در روستا به دور 
از خانواده بماند. روزهای عادی هم در روستا بیتوته دارد. اول 
هفته می آید، آخر هفته می رود.خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: 
تمام شور، هیجان و ایده های جوانی را با خود به دورترین 
نقطه کشور برده است تا با بچه های مناطق دور افتاده و 
و عاشقانه  دارد  تنها ۲3 سال  محروم شریک شود. سعید 
در روستای کالته سهراب به دانش آموزان درس می دهد. 
ایزانلو، اهل  این روستا در خراسان شمالی قرار دارد.سعید 
روستا  این  در  اجدادش  اما  نیست  روستای کالته سهراب 
زندگی می کردند و اصالتش به این روستا بازمی گردد. نام 
خانواگی اکثر مردم روستا ایزانلو است. شغل معلمی بهانه ای 
شده است تا سعید بعد از ۲۲ سال به روستای محل تولد 
تا  از جایی که  از بجنورد می آید،  پدر و مادرش برگردد.او 
روستا تقریباً 60 کیلومتر فاصله دارد. 50 کیلومتر را که جاده 
را  انتهایی  کیلومتر  و ۱0  می رود  ماشین  با  است  آسفالت 
بودن جاده مجبور است  بودن و خاکی  بد مسیر  دلیل  به 
است.  محرومیت  آعاز  کیلومتر   ۱0 همین  برود.  موتور  با 
وقتی جاده نباشد مشخص است که امکانات آموزشی هم 
همانند جاده اش به خاکی خورده است.سعید ۲3 سال دارد 
اما اندوخته هایی که در این یکسال معلمی با خود جمع کرده 

نیست.  سال هایش  و  همسن  با  مقایسه  قابل  دیگر  است 
حتی حضورش هم در شبکه های اجتماعی متفاوت است.
آمد  و  رفت  است.  سعید  روزهای  بدترین  برفی  روزهای 
سخت می شود به طوری که او باید هفته ها در روستا به دور 
از خانواده بماند. روزهای عادی هم در روستا بیتوته دارد. 
اول هفته به روستا می آید، آخر هفته می رود.این معلم جوان 
دربارهٔ مشکالتی که در روستا دارد به خبرنگار مهر می گوید: 
استفاده  از نفت  برای گرمایش مجبوریم  ندارد.  روستا گاز 
کنیم. نبود آنتن تلفن همراه و اینترنت و دریافت فقط سه 
روستاست.  این  مشکالت  دیگر  از  هم  تلویزیونی  شبکه 
تنها یک معلم عاشق، معلمی  را  این شرایط سخت  تمام 
که عاشقانه دانش آموزانش را دوست دارد می تواند تحمل 
و سپری کند.او برای وصف عالقه اش به شغلش از جمله 
شهید مطهری استفاده می کند و می گوید: »معلمی شغل 
انتخابش  به عنوان شغل  اگر  نیست، معلمی عشق است. 
کرده ای رهایش کن و اگر عشق توست مبارکت باد«. هیچ 
چیز جز عالقه نمی تواند مشوق یک فرد به سمت معلمی 
باشد.سعید اینستاگرام متفاوتی دارد. او از این شبکه اجتماعی 
برای معرفی کردن دانش آموزان و روستای کالته سهراب 
استفاده می کند. در پرفایلش نوشته است »ما اینجا فکرهای 
 ۲۷ می گوید:  نیز  جمله اش  این  درباره  داریم«.او  بزرگی 

دانش آموز دختر و پسر در مقطع سوم، چهارم و ششم دارم. 
زمانی که برای تدریس به این روستا آمدم، متوجه استعداد 

شگفت انگیز دانش آموزان در زمینه های مختلف هنری و 
ادبی و … شدم. یکی از تالش هایم از ابتدای سال توجه 
مضاعف برای تقویت این استعدادها بوده و هست. به همین 
دلیل فکرهای بزرگی برای شکوفایی این استعدادها داریم.

بعضی  شدم  متوجه  سال  ابتدای  از  می دهد:  ادامه  سعید 
خیلی  استعداد  دستی  هنرهای  و  نقاشی  در  دانش آموزان 

خوبی دارند، به همین دلیل همیشه توجه ویژه ای به این 
موضوع داشتیم.وی با صراحت می گوید: به دلیل محدودیت 

امکاناتی که داشتیم سعی ما همیشه بر استفاده از وسایل 
داشتن  روزمره  کارایی  که  ابزارهایی  از  و  بوده  دم دستی 
استفاده کردیم. به طور مثال در زنگ کاردستی از جعبه های 
را  رومیزی  ساعت  و  همراه  تلفن  دستگاه  مدارس  شیر 
شبیه سازی کردیم. یکی دیگه از مواردی که خیلی برایمان 
اهمیت دارد، افزایش اعتماد به نفس و روحیه کار گروهی در 

دانش آموزان است. طرح های ایستگاه مطالعه، قصه گویی، 
حافظه و صندلی صمیت رو اجرا کردیم.وی با بیان اینکه 
دانش آموزها عموماً وضعیت مالی متوسط رو به پایین دارند 
می گوید: نبود امکانات مثل آزمایشگاه، کتابخانه و رایانه از 
جمله مواردی است که باعث شده به آنگونه که باید و شاید 
نتوانیم به اهدافمان برسیم ولی با یاری دوستان توانستیم 
اکثر این مشکالت رو حل کنیم. آموزش و پرورش نیز در 
حد توان رسیدگی های خاصی رو انجام داده و کمک کرده 
است.او با این جمالت مصاحبه خود را به پایان می رساند: 
من یک #معلم_صفر_کیلومتر هستم ولی همیشه سعی 
پا به کالس درس  با دانش علمی به روز  ام بر این بوده 
عاطفی با دانش آموزانم برقرار کنم و به  بگذارم و رابطه ٔ 
تفاوت های فردی بین دانش آموزانم توجه ویژه ای داشته 
باشم. در انتها برای دانشجو معلمان عزیزی که قرار است در 
آینده ای نزدیک معلم شوند آرزوی سالمتی و موفقیت دارم.

او یک #معلم_صفر_کیلومتر است. این هشتگی است که 
سعید در پست های اینستاگرامش استفاده می کند. او یک 
معلم صفر کیلومتری است که با فکرهای بزرگی در روستای 
کوچک پا گذاشته است و به فکر تحول است. او یک معلم 
صفر کیلومتری است که کیلومترها راه را می آید تا دانش 
آموزان از تحصیل بازنمانند. او یک معلم صفر کیلومتر است 

یکی از شاخصه های ارزیابی رشد، و پیشرفت فرهنگی هر کشوری میزان مطالعه مردم آن جامعه است

 راهبرد مهم در برنامه ریزی فرهنگی، رواج کتابخوانی و مطالعه در جامعه است

فرهنگ کتاب و کتابخوانی در کالم رهبری

رواج  فرهنگی،  ریزی  برنامه  در  مهم  راهبرد  ایرنا- 
کتابخوانی و مطالعه در جامعه است که برای رسیدن به 
و  های صحیح  طرح  آن،  برای  بسترسازی  و  هدف  این 
منطقی باید ارایه شود و راهکارهای توجه به این مقوله در 

ارزیابی رشد،  از شاخصه های  دستور کار قرار گیرد.یکی 
حاضر  عصر  در  کشوری  هر  فرهنگی  پیشرفت  و  توسعه 
میزان مطالعه و کتاب خوانی مردم آن جامعه است. کشور 
و  چندهزارساله  تمدنی  داشتن  با  اسالمی  ایران  تاریخی 
و  معتبر  های  کتابخانه  و  فرهنگی  علمی،  متعدد  مراکز 
تاریخی سرآمد  ارزشمند  آثار  با  بزرگ  دانشمندان  و  علما 
ملل دیگر بوده و در عرصه فرهنگ و تمدن جهانی بسان 
خورشیدی تابناک همچنان می درخشد و با فرزندان نیک 
نهاد خویش هنرنمایی می کند.وضعیت کتاب و کتابخوانی 
در ایران یکی از دغدغه های مهم مقام معظم رهبری در 
چند سال گذشته بوده است، ایشان همواره توجه جدی به 
کتاب داشته اند و در مناسبت های مختلف بیاناتی را در 
زمینه فرهنگ کتابخوانی و مطالعه ایراد فرموده اند. گزیده 
ای از سخنان مقام معظم رهبری درباره اهمیت فرهنگ 

کتاب و کتابخوانی در نوشتار حاضر انعکاس یافته است.

سالمت فکری با کتابخوانی
-سالمت فکری را با کتاب خوانی تامین کنید؛ از کتاب های 
خوب، راه گشا، راهنما -که از سوی متفّکران و نویسندگان 

خوب ما تهّیه شده و در اختیار ما گذاشته شده- استفاده 
کنید و بخوانید. )دیدار جمعی از دانش آموزان به  مناسبت 
فکر  آذر 95(-کتاب، محصول  تکلیف، ۲۴  مراسم جشن 
و مغز و تجربه و هنر و ذوق یک کسی است یا کسانی 

هر  لزومًا  کرده اند.  تولید  و  تهیه  را  کتاب  این  که  است 
بعضی  نیست.  غیرمضر  کتابی  هر  و  نیست  مفید  کتابی 
اگر  است؛  معنوی  خوراک  یک  این  است.  مضر  کتاب ها 
فاسد بود، اگر مسموم بود، اگر مضر بود، ما به عنوان ناشر، 
به عنوان کتابدار، به عنوان کتابخانه دار، به عنوان متصدی 
- حق  دارد  ارتباط  کتاب  با  که  عنوانی  هر  به   - پخش 
نداریم این را در اختیار افرادی قرار بدهیم که آگاه نیستند، 
کتابداران،  و  کتابخانه ها  )دیدار مسووالن  نیستند.  ملتفت 

۲9 تیر 90(
گاهی  کتاب،  بازار  و  کتاب  مجموعه   در  می بینیم  ما   -
اوقات هدایت های همراه با انحراف را دنبال می کنند؛ به 
خصوص سراغ مسایلی می روند که برای ذهنیت جامعه، 
برای ذهنیت کشور، چه از لحاظ جنبه های اخالقی، چه از 
لحاظ جنبه های دینی و اعتقادی، چه از لحاظ جنبه های 
و  کتابخانه ها  مسووالن  )دیدار  است.  زیانبخش  سیاسی، 

کتابداران، ۲9 تیر 90(

توجه و اهمیت به محتوای کتاب
- تولید کتاب مهم است یا تولید فیلم و تولید هنری مهم 

است؛ منتهی در کنار این، پیدا کردن مخاطب یا به یک 
را  کتاب  کنید  سعی  است.  مهم  هم  مخاطب  تولید  معنا 
ما  های  جوان  امروز  برسانید.  مخاطبین  ذهن  به  بتوانید 
کتاب  از  مشکل تر  فکری.  های  خوراک  به  دارند  احتیاج 

است؛  مخاطب  ذهن  و  چشم  به  کتاب  رساندن  نوشتن، 
این خیلی مهم است. این هنر الزم دارد، دّقت الزم دارد، 
وارد ذهن  را  اینها  بتوانید  بایستی  که  دارد  هایی  ظرافت 
هزار  چهار  بزرگداشت  ستاد  اعضای  بکنید.)دیدار  اینها 

شهید استان گلستان، ۱5 آذر 95(
- من با کتاب زیاد انس دارم، کتاب زیاد می خوانم، در 
بازار نشر و مانند اینها از تازه های کتاب زیاد اطالع دارم 
- کارها دارد می شود؛ سرمایه دار می رود پول عالی می 
دهد به مترجم که فالن کتاب را ترجمه کن. من پرسیدم 
از یکی از همین حضرات که مترجم به شما مراجعه می 
به  نه، ما  یا شما به مترجم مراجعه می کنید؟ گفت  کند 
مترجم مراجعه می کنیم؛ راست می گوید، مترجم پیدا می 
کنند برای اینکه ترجمه کند. خب این کار را شما هم باید 
بکنید؛ کتاب ترجمه کنید، کتاب تولید کنید.)دیدار اعضای 

شورای عالی انقالب فرهنگی، ۱9آذر9۲(
- یکی از کارهای ضروری در چرخه  تولید و عرضه  کتاب، 
کتاب  زنجیره ای  فروشگاه های  ایجاد  و  توزیع  ساماندهی 
است. )بازدید از نمایشگاه کتاب تهران،۱۷ اردیبهشت9۱(

- در تولید کتاب - چه تولید به معنای ایجاد کتاب، چه 

نشر  معنای  به  تولید  چه  کتاب،  ترجمه   معنای  به  تولید 
و  نیازها  به   - دادن  قرار  آن  و  این  اختیار  در  و  کتاب 
نیازهای  را،  فکری  خالهای  کنند؛  نگاه  جامعه  خالهای 
بروند.)دیدار  آنها  انتخاب کنند، سراغ  بشناسند،  را  فکری 

مسووالن کتابخانه ها و کتابداران، ۲9 تیر 90(
- تیراژهای هزار و دو هزار و سه هزار و این ها شایسته  
این  با  این همه جوان،  با  کشوِر هفتاد و پنج میلیونی ما 
حاال  باشد.  باالتر  خیلی  تیراژها  باید  نیست؛  انگیزه  همه 
در بعضی از موارد خوشبختانه انسان می بیند دفعات چاپ 
کتاب ها خیلی باالست؛ لیکن در عین حال در مجموع که 
نگاه می کنیم، نه، راضی کننده نیست، قانع کننده نیست؛ 
باید یک حرکتی آغاز شود.)دیدار مسووالن کتابخانه ها و 

کتابداران، ۲9 تیر 90(
دولتی،  دستگاه های  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت   -
انگیزه، به مقوله کتاب اهمیت بدهند و تولید  و صاحبان 
بین  نمایشگاه  از  کنند.)بازدید  دنبال  جدیت  با  را  کتاب 

المللی کتاب تهران، ۲۱ اردیبهشت 90(

 ترغیب جوانان به کتابخوانی
-باید مردم و جوان ها را تشویق به کتاب خوانی و نخبگان 
را تشویق به تولید کتاب کرد و شاید بتوان در محل های 
کتاب های  نمایش  و  ارایه  مرکز  شهر،  هر  در  نمازجمعه 
جمعه  ائمه  کرد.)دیدار  ایجاد  مطلوب  و  به روز  و  خوب 

سراسر کشور، ۱۴ دی9۴(
- تشکّل های دانشجویی، روی معارف اسالمی کار کنند. 
ما  یک  روزی  داریم.  خیلی  کتاب  نداریم؛  کم  هم  کتاب 
ارجاع  مطّهری  شهید  های  کتاب  به  فقط  بودیم  ناچار 
بدهیم - البّته آن کتاب ها باز هم همچنان در قلّه است و 
خیلی باارزش است- اّما امروز غیر از آنها هم کتاب های 

زیادی داریم.)دیدار جمعی از دانشجویان، ۲0تیر 9۴(
از چیزهایی که برای صاحبان فکر و کسانی که  بنده   -
می خواهند افکار اسالمی را برای مردم بیان کنند - مبلّغان 
دینی، اهل منبر، سخنگویان دینی - واقعًا الزم می دانم، 
را  مطهری  مرحوم  کتاب های  دوره  یک  که  است  این 
بخوانند. شیوه ای پیدا کنید که این کتاب ها خوانده شود؛ 
هم در کتاب های درسی بیاید، هم در دانشگاه ها بیاید.)در 

باب اهمیت کتابخوانی، ۱۲ اردیبهشت9۴(
- آموختن رفتار و اخالق از قبیل آموختن دانش نیست که 
فقط انسان از روی کتاب بخواند؛ درس اخالق را با کتاب 
نمی شود منتقل کرد، بیش از کتاب و بیش از زبان، رفتار 
مؤثّر است.)دیدار معلمان و فرهنگیان، ۱۷ اردیبهشت93(

این  امروز هست، می خواهم  این اجتماعی که  از  - من 
مساله   در  بشود  مطلعی  تجدید  یک  که  بکنم  را  استفاده 
کتاب و کتابخوانی و کتاب خوب و کتاب مفید و کتاب 
سالم؛ یک حرکتی را همه  مسووالن در کشور آغاز کنند؛ 
تولید  که  آنهایی  تا  کنند  می  برنامه ریزی  که  آنهایی  از 
می کنند تا آنهایی که تبلیغ می کنند تا مخاطبان کتاب، 
یک  خوانند،  می  را  کتاب  که  ها  جوان  غیر  و  ها  جوان 
نگاه جدیدی داشته باشیم. )توصیه درباره 6 اولویت کاری 

دولت یازدهم در حوزه فرهنگ، ۷ شهریور 9۲(
جامعه   در  است.  مهم  کتابخوانی  و  مطالعه  -مساله  
می بیند  آدم  گاهی  دارد.  وجود  کتاب  به  بی اعتنایی  ما 
چند  شما  آقا  کنند:  می  سؤال  آن  و  این  از  تلویزیون  در 
وقت  چقدر  یا  کنید،  می  مطالعه  شبانه روز  در  ساعت 
می  یکی  دقیقه،  پنج  گوید  می  یکی  دارید؟  کتابخوانی 
باید جوانان  ما  کند.  تعجب می  انسان  نیم ساعت!  گوید 
کتابخوانی  به  را  کودکان  دهیم،  عادت  کتابخوانی  به  را 
عادت دهیم؛ که این تا آخر عمر همراهشان خواهد بود. 
برابر  چندین  بنده  البته  که   - بنده  سنین  در  کتابخوانی 
جوان ها کتاب می خوانم - غالبًا تأثیرش بمراتب کمتر 
است از کتابخوانی در سنین جوان ها و شما عزیزانی که 
اینجا حضور دارید. آنچه که همیشه برای انسان می ماند، 
کتابخوانی در سنین پایین است. جوانان شما، کودکان شما 
فرهنگ  درباره  بیانات  بخوانند.)  کتاب  توانند،  می  هرچه 

کتاب خوانی در جوانی،۲0 مهر9۱(
توسط  کتابخوانی  ترویج  بورزیم!  اهتمام  کتاب  -به 
مصرفی  کاالی  سبد  در  کتاب  مسوول،  دستگاه های 
نیازهای  و  خالءها  به  کتاب  کنندگان  تولید  خانواده ها، 
کتاب  لذا  ماست.  به  کتاب  هدیه   این  کنند.  توجه  جامعه 
یک پدیده و یک موجود ذی قیمت است؛ همیشه اینجور 
بوده است، در آینده هم همین جور خواهد بود. لذاست که 
به کتاب بایستی اهتمام ورزید. )مطالبات رهبر انقالب از 

عرصه فرهنگ نشر، ۲۸تیر9۱(
-باید جوری بشود که در سبد کاالی مصرفی خانواده ها، 
بخرند  را  کتاب  و  کند  پیدا  قبولی  قابل  کتاب یک سهم 
برای خواندن، نه برای تزئین اتاق کتابخانه و نشان دادن 
به این و آن. این هم یک نکته است، که مساله  کتابخوانی 
کتابداران،  و  کتابخانه ها  است.)دیدار مسووالن  در جامعه 

۲9 تیر 90(
-در جامعه باید سنت کتابخوانی رواج پیدا کند. کتابخوانی 
همه   عهده   بر  کار  این  و  شود  ترویج  جامعه  در  باید 
دستگاه هایی است که در این زمینه مسوولند.)بیانات مقام 
معظم رهبری در دیدار مسووالن کتابخانه ها و کتابداران؛ 

۲9 تیر 90(

عکس:مهر

عکس: اینترنت
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کشف سلولهای پاک کننده مغز از مواد زائد
 
ایرنا- محققان دانشگاه کوینزلند در استرالیا موفق به کشف نوع جدیدی از سلول شدند که مواد زائد را از مغز پاک می کند. این کشف، اطالعات محققان را درباره بیولوژی مغز و بیماری 
هایی نظیر زوال عقل و سکته مغزی افزایش می دهد. آنها این سلول را در گورخر ماهی آب شیرین کشف کردند بسیاری از سلول ها و ارگان های این نوع ماهی مشابه سلول های و 
ارگان های انسان است. مزیت دیگری که گورخر ماهی را برای مطالعه مناسب می سازد این است که آنها شفاف هستند و می توان اتفاقاتی را که در مغز آنها رخ می دهد، مشاهده کرد. شنبه *16 اردیبهشت 1396 * شماره 3775

حامد حسن پور نائب قهرمان دوچرخه سواری در گفتگو با آوا:

یادداشت

نگرشي بر نقش وجايگاه 
کار در اسالم و يك روز 
براي تعظيم کار وکارگر)1(

* حسن خوشه چين 

آفرينش  نظام  پايه اي است كه  فعاليت وكار؛ 
اي  آفريده  هر  بقاي  ضامن  و  بوده  استوار  برآن 
از  هريك  حال  تناسب  به  متعال  خداي  است. 
آفريده هاي خود، ايشان را با وسايلي مجهز كرده 
و مضرات  را جلب  منافع  آنها،  بردن  بكار  با  كه 
و  ترين  شگفت  انسان  كند.  دفع  خود  از  را 
از  بيش  نيازش  و  آفرينش  نقش  ترين  پيچيده 
فعاليت  به  سبب  بدين  است،  آفريدگان  ديگر 
بيشتري احتياج دارد تا به وسيله آن ، هم حوايج 
نظام  هم  و  كند  رفع  را  خود  شخصي  شمار  بي 
خانوادگي را كه طبعاً بايد تشكيل دهد سرپا نگه دارد. 
مسئله  اهميت  تبيين  در  رهبري  معظم  مقام 
كار در اسالم مي فرمايند: “عمل وكار، درادبيات 
دارد.  وااليي  رتبه  يك  ما،  اسالمي  و  قرآني 
بخش  يا  مزرعه  يا  دركارخانه  كار  كارفقط  البته 
قرآن  در  كه  صالح  عمل  اما  نيست،  ديگر  هاي 
شامل  است  شده  تكيه  آن  برروي  همه  اين 
اين ها هم هست، يعني شما وقتي كاري انجام 
با  است،  همراه  كاري  وجدان  با  كه  دهيد  مي 
احساس مسئوليت همراه است، با جديت و تالش 
همراه است ، با نوآوري همراه است ، با جديت 
اين يك عمل صالح  و تالش همراه است خود 
است. از جمله مسائلي كه در اسالم )آموزه هاي 
جايگاه  از  و  دارد  خاصي  برجستگي  اسالمي( 
كه  است  كوشش  كار  است  برخوردار  اي  ويژه 
نقش زيربنايي و اصلي را در سعادت انسان ايفا 
هر  در  وكمال  سعادت  باالتر،  بلكه  و  نمايد  مي 
زمينه اي، مرهون و محتاج آن است. با نگاهي به 
قرآن كريم در مي يابيم كه در بيش از پانصد آيه، 
)البته كار خوب وعمل  بر تالش وكار و فعاليت 
تاكيد شده  و  اشاره  آن  ابعاد مختلف  در   ) صالح 
است. سعادت، پيشرفت و زندگي طيب و پاكيزه 
مي  خوب  كار  مرهون  وآخرت  دردنيا  را  انسان 
داند و براي دستيابي به آن ، تفاوتي بين زن و 
مرد قائل نيست. اسالم با تاكيد برتضمين روزي 
و  سعي  وتعالي،  تبارك  خداوند  از سوي  بندگان 
)ليس  فرمايد  مي  قرآن  در  و  توصيه  را  تالش 
االنسان االماسعي( انسان جز محصول تالش و 
زحمت خودش مالك چيزي نيست . در بسياري 
به  حالل  روزي  براي  تالش  و  كار  روايات  از 

عبادت برتر تعبير شده است.  
از  را  آن  السالم(  )عليه  علي  مومنان  امير 
امام  و  ندانسته  كمتر  خدا  راه  در  سحرخيزي 
جهاد  از  بيش  را  اجرش  نيز  السالم(  رضا)عليه 
دهم  نه  قدسي  درحديت  و  دانسته  خدا  راه  در 
هاي  آموزه  براساس  است.  شده  معرفي  عبادت 
ديني ،كارفرمايان با محاسبه شرايط كاري و جلب 
رضايت كارگر دو وظيفه اي مهم بر عهده دارد: 

1. تعيين مزد كارگر؛ رسول خدا )صلي اهلل عليه 
به  را  كارگري  خواستيد  هرگاه  فرمايد  مي  وآله( 

كارگيريد مزدش را به او بگوييد.
2. پرداخت به موقع مزد كارگر ؛ پيامبر )صلي 
اهلل عليه وآله( مي فرمايد دستمزد كارگر را پيش 

از خشك شدن عرق او بپردازيد. 
رفاه اقتصادي جامعه در گرو  دو عنصر محوري 
است : كار وكوشش در توليد و قناعت در مصرف. 
مقصود از توليد در اين جا هر نوع كار و اشتغال 
پيشرفت  و  زندگي  تامين  براي  مشروع  كار  به 
اقتصادي فرد و جامعه است. كار وكوشش براي 
طور  به  توليد  و  عام  گونه  به  مال حالل  كسب 
خاص مورد توجه و تشويق پيشوايان دين است. 
شده  نكوهش  مال  داشتن  نگه  معطل  درمقابل 
است. اميرمومنان علي )عليه السالم( مي فرمايد: 
كافي  اندازه  به  زمين كشاورزي  و  آب  ملتي كه 
دارد ولي آب ها را مهار و زمين را اصالح نكند 
و از آن ها بهره برداري نكند و در اثر كم كاري 

يا بدكاري محتاج گردد از رحمت حق دور باد. 
كه  است  الهي  اهداف  داراي  اسالم  در  توليد 

عبارتند از : 
1. حفظ عزت و بي نيازي از فرمايگان

براي  مندانه  و عزت  معقول  رفاه  2. گسترش 
خانواده 

و   فردي  نيازهاي  رفع  و  خدا  راه  در  انفاق   .3
نيازهای اجتماعي.

امام باقر)عليه السالم( دراين رابطه مي فرمايد: 
مردم  از  خود  نيازي  بي  براي  دنيا  در  كس  هر 
به  محبت  ابراز  و  خويش  برخانواده  وگشايش 

همسايه اش در جست وجوي روزي باشد؛ 
حالي  در  قيامت  روز  در  را  بزرگ  خداي 
شب  ماه  همانند  اش  چهره  كه  كند  مي  ديدار 
به خوبي  روايات  اين  از  درخشد.  چهاردهم مي 
به كار و  از سفارش  آيد كه هدف اسالم  برمي 
توليد انباشتن ثروت وسرمايه نيست؛ بلكه حفظ 
عزت وايجاد فرصت براي بهره برداري از مواهب 
ديگر  نياز  تامين  و  خود  تعالي  و  رشد  در  الهي 
همنوعان و نيز قراردادن دارايي وثروت )نعمت( 
درمسيري است كه براي آن آفريده شده است.

حقایقی جالب و خواندنی درباره مصر

سرزمين فرعون ها بيشتر بخاطر داشتن اهرام 
مشهور  پنهان  جواهرات  و  ها  موميايی   ، بزرگ 
است. اما واقعا چقدر درباره اين  كشور پر رمز و 

راز می دانيم؟
را  خدا   1400 از  بيش  باستان  مصريان    .1 
نام  مصری  كردند     .نوشته های  می  پرستش 
بسياری از  خدايان را فهرست می كنند كه سرشت 
برده  آنها  از  نامی  حتی  و  است  ناشناخته  شان 
تخمين  مصرشناس  آلن  پيتر  جيمز  نمی شود. 
 می زند كه 1400 خدا در نوشته های مصری نام 
برده می شوند در حاليكه همكارش كريستين ليتز 

می گويد هزاران هزاران خدا  وجود دارد. 
به  نسبت  بيشتری  اهرام  سودان  2.كشور 
را  مصر  كشور  افراد  بيشتر  دارد.       اگرچه  مصر 
بزرگترين و  دانند و در حقيقت  اهرام می  كشور 
مشهورترين هرم نيز در اين كشور قرار دارد  اما 
اين كشور سودان است كه با وجود 220 هرم ، 

بيشترين اهرام را در دنيا دارد.      
3. مصريان باستان برای گربه هايشان عزاداری 
اهميت  از  باستان  مصر  در  ها  كردند.گربه  می 
اين  دوره  آن  مردمان   ، بودند  برخوردار  بااليی 
كه  طوری  به  شمردند  می  مقدس  را  حيوانات 
اگر  گربه ای می مرد صاحب آن برای او همانند 
يك عضو از خانواده اش عزاداری می كرد و اين 

عزاداری معموال با تراشيدن  ابروها همراه بود.    
اشتراك  به  مردگان  با  را  غذايشان   4. مردم 
می گذاشتند.       مقبره ها بعنوان خانه ابدی مردگان 
طوری  و  شد  می  گرفته  نظر  در  شده  موميايی 
مريدان  يا  خانواده  اعضای  كه  بود  طراحی شده 
آن  شخص می توانستند تا قسمت هايی به داخل 
اين  برای  آنها معموال داخل مقبره  بروند.  مقبره 

موميايی ها غذا و آب می گذاشتند.  
5. فراعنه مصر اغلب دچار اضافه وزن بودند. 

آنها  از  كه  هايی  مجسمه  در  اين  چه  اگر 
بررسی  با  اما   ، نيست  نمايان  ساخته شده است 
اند  نتيجه رسيده  اين  به  ، محققان  موميايی ها 
 كه اغلب فراعن مصر بخاطر خوردن بيش از حد 
نان ، نوشيدنی ، عسل و مواد قندی دچار اضافه 

          وزن و حتی ديابت بوده اند.       
دانستنی شگفت انگیز درباره قطرات اشک

آيا تا به حال به اين موضوع فكر كرده ايد كه 
قطرات اشك انسان زير ميكروسكوپ چه شكلی 
دارند؟ آيا قطرات اشك ناشی از احساس و آشفتگی 
در  كه  هستند  اشكی  قطرات  شبيه  روحی  های 
هنگام ُخرد كردن پياز از چشم هايمان سرازير می 
شوند؟!برای پاسخ دادن به اين سؤال در ابتدا بايد با 
 انواع اشك هايی كه از چشم انسان جاری می شود 
دسته  به سه  ها  اشك  كلی  طور  به  شويم.  آشنا 
تقسيم ميشوند:آيا می دانستيد كه هيچ دو قطره 
اشك در انسان شبيه هم نيست، مانند دانه های 

برف كه در عين زيبايی شبيه هم نيستند!
اين   :)basal tears( پايه  های  اشك 
مرطوب  و  چشم  شدن  لغزنده  باعث  ها  اشك 
شدن  خشك  از  مانع  و  شوند  می  آن  بودن 
و  گرد  مثل  خارجی  عوامل  از  و  شده  ها  چشم 
غبار محفوظ می دارند. اشك های پايه، اليه ی 
سطح چشم ها را در برابر هر گونه عامل بيرونی 

نگهداری و مراقبت می كنند.
 :)reflex tears( ِرفلكس  های  اشك 
تحريك  خارجی  عامل  برابر  در  ها  چشم  وقتی 
شود، اشك های رفلكس به طور غيرارادی آزاد 
می شوند، مانند زمانی كه در حال پوست كندن 

پياز و خرد كردن آن هستيم.
emotion� گريه  يا  احساسی  های  )اشك 

وقتی  ها  اشك  اين   :)al tears/ crying
سراغمان می آيند كه احساساتی شده باشيم، خشم، 
... و  اندوه، شادی، ترس، شوخ طبعی  و   ناراحتی 
 باعث اين نوع از قطرات اشك هستند.شكل قطرات 
اشك وقتی كه در حال تماشای يك فيلم غمگين 
هستيم با شكل آنها وقتی كه فلفل تند مسبب آن 
است فرق دارد، زيرا مواد تشكيل دهنده ی قطرات 
اشك در حالت های مختلف با هم متفاوت هستند. 
هورمون  حاوی  احساسی  های  اشك  مثال  برای 
هورمون  هستند،  بيشتری  های  پروتئين  و  ها 
پروالكتين، هورمون رشد، آندروفين و فلز منگنز 
 و آدرنوكورتيكوتروپين ...از جمله ی آنها می باشند
 و در مقابل اشك های رفلكس آبكی تر بوده و 

ليزوزويم و ايمنوگلوبولين بيشتری دارند.

خواندنی ها

مشکل اصلی من نداشتن دوچرخه مناسب است

نسرین کاری-حامد حسن پور ورزشكار دوچرخه سوار 
موفق قاينی، متولد سال 1371  اكنون دانشجوی رشته 
تربيت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی قاين است. می گويد: از 
سال 86 به  صورت غير حرفه ای با شركت در مسابقات 
دانش آموزی شهرستانی و استانی دوچرخه سواری را آغاز 
كردم و از سال 88 با حضور در تيم منتخب جوانان استان 
ورزش  اين  كشور  قهرمانی  مسابقات  در  شركت  جهت 
را دنبال می كنم و از سال 89 به صورت حرفه ای وارد 

مسابقات كشوری شدم.

دعوت به اردوی تیم ملی جوانان در سال 89

عنوان هفدهم  را كسب  افتخارات  خود  از  يكی  وی 
در مسابقات جايزه بزرگ گلمكان كه انتخابی تيم ملی 
ملی  تيم  اعضای  از جمله  نفر  با حضور 140  و  بود  نيز 
برگزار شد، بيان كرد. حسن پور همچنين دو بار به اردوی 
جهت   89 سال  كه  است  شده  دعوت  جوانان  ملی  تيم 
اردوی تيم ملی جوانان در قسمت كوهستان بود كه اين 
ورزشكار قاينی به جهت نداشتن دوچرخه مناسب امكان 
حضور در اين اردو را نيافت. ورزشكار قائنی عنوان می 
كند:  برادرم بيشترين حس عالقه به  دوچرخه سواری را 
به من منتقل كرد چون قبل از من او دوچرخه سوار بود و 
همين باعث شد اولين باردر يك مسابقه دوچرخه سواری 

اموزشگاهای قاين شركت كرده و اول  شوم و از همان 
زمان وارد دنيای دوچرخه سواری شوم.

در کونگ فو و فوتبال هم سررشته دارم

حسن پور با بيان اينكه قبل و بعد از شروع حرفه ای 
دوچرخه سواری در  رشته های ديگری هم ورزش كرده 
ام  و مقام های قهرمانی در استان و شهرستان هم داشتم 
می افزايد:  از جمله ورزشهای مورد عالقه ام  كونگ فو، 
فوتبال، دوگانه )دو و دوچرخه سواری( دوميدانی، هندبال 
بوده و بخاطر رشته درسی ام خيلی ازرشته های ديگر را 

هم نيمه حرفه ای انجام داده ام. 
وی ابراز تاسف می كند: از اين كه امكانات و مهمتر 
خراسان  سواری  دوچرخه  درزمينه  ورزشی  علم  آن 
جنوبی نسبت به استان های ديگر قابل مقايسه نيست 
اين  به   نداشتم  دقيقی  و  منظم  برنامه  اگر  افزايد:  می 

جايگاهی كه االن هستم نمی رسيدم.
 

امکانات در شهر قاین برای
 دوچرخه سواری صفر است

امكانات اين رشته ورزشی در قاين می  وی در مورد 
صفر  سواری  دوچرخه  برای  ما  شهر  در  امكانات  گويد: 
است و با دست خالی هم نمی توانيم تمرين كنيم. او كه 
از وضع رسيدگی مسئوالن به ورزشكاران نيز گاليه دارد 
از كمبودهای ديگر نظير اعتبار  نيز صحبت می كند و 
ادامه می دهد: دوچرخه مناسبی برای مسابقات ندارم و 
برای شركت در رقابت های كشوری دوچرخه  مجبورم 
به  اگر وسيله  خوبی داشتم  را قرض بگيرم و  دوستانم 
توانستم   می  ملی  تيم  نظير  باالتر  در سطح   قطع  طور 
حضور داشته باشم.به گفته وی در قاين پيست دوچرخه 
سواران  دوچرخه  دليل  همين  به  ندارد  وجود  سواری 
مجبورند در طبيعت تمرين كنند.او به اين نكته نيز اشاره 
استان حرف  قاين در  تيم دوچرخه سواری  می كند كه 
برای گفتن دارد و اگر اين ورزشكاران حمايت شوند به 

راحتی به تيم ملی راه می يابند.

دوچرخه سواری یک رشته 
مهیج و مدال آور است

به  بيشتر  دارم  تقاضا  مسئوالن  از  اينكه  بيان  با  وی 
اين ورزش اهميت بدهند  می افزايد: استعدادهای خيلی 
خوبی در استان داريم  كه اگر حمايت شوند مطمعنا  آنها 
دوچرخه  ديد.  خواهيم  ملی  تيم  و  باال  های  رده  در  را 

سواری همانند دو و ميدانی يك رشته پر مدال و مهيج 
استو نه تنها دوچرخه سواری يك  ورزش بلكه يك راه 

حل برای ترافيك و هوای الوده اين روزاست.

دوچرخه سواری ورزش پرخرجی است
 و نیازمند حمایت است

دوچرخه سواری  اين كه  به  اشاره  با  حسن پور”  “حامد 
ورزش پرخرجی است و وسايل و تجهيزات الزم آن گران 
است و به عالوه در هر رشته مثاًل جاده و كوهستان نياز 
به وسايل مجزايی است، می گويد: به طور مثال در آخرين 
مسابقاتی كه من شركت داشتم كه ليگ مرحله چهارم 
نداشتم  مشكلی  هيچ  بدنی  لحاظ  از  من  بود،  كشوری 
قسمت های  در  شركت كنندگان  از  بسياری  از  حتی  و 

مرغوب  وسايل  از  رقبا  بقيه  اما  بودم،  بهتر  استقامتی 
من  ولی  بودند  برخوردار  بهتر  دوچرخه های  جمله  از  تر 
اين  برای  مناسب  كه  بودم  كرده  دوچرخه ای شركت  با 
از  شركت كنندگان  ساير  افزود:  می  وی  نبود.  مسابقات 
بزرگی  و  قوی  های   حامی  دارای  كه  بودند  تيم هايی 
لحاظ  از  و  داشتند  مناسب  دوچرخه  چندين  و  بودند 

امكانات و تجهيزات هيچ مشكلی نداشتند.
اما وضع من طوری بود كه اگر به هر  وی می گويد: 
دليل دوچرخه ام مشكلی پيدا می كرد، مثال  پنچر می شد، 

عماًل از مسابقات حذف می شدم.
وی می گويد: تاكنون بيشتر هزينه های ورزش را خودم 
تأمين كرده ام. وی می افزايد: البته هيئت در حد توان به 
من كمك كرده است، ازجمله در سال 90 يك دوچرخه 
برای  حال  هر  در  اما  كردند.  تهيه  من  برای  كورسی 
تأمين امكانات و تجهيزات مشكل دارم. حامد حسن پور 
امكانات  اگر  كرده ام  ثابت  متعدد  مسابقات  در  می گويد: 
مناسب در حد الزم در اختيارم قرار گيرد، توانايی رقابت 
تيم  اعضای  ايران حتی  نفرات  برترين  با  شانه  به  شانه 
ملی را دارم. وی گفت:اكنون مشكل اصلی من نداشتن 

دوچرخه مناسب است 
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تاثیر لبخند خود آگاه بر فروش

نماینده  دو  اگر  هستند.  مسری  لبخند  و  خوب  نیت 
فروش با عملکرد مشابه وجود داشته باشند، بزرگترین 
عامل تمایز بخش میان نتایجی که کسب می کنند، 
رویکرد مثبت و نیت آنهاست. فروش شغلی تکراری 
به حساب می آید، بنابراین تنها روشی که برای تنوع 
بخشیدن به روزهای کاری تان دارید، این است که 
کمی کنجکاو باشید. مشتاق کمک کردن به دیگران، 
که  کنید  فکر  این  به  باشید.  همکاران  و  مشتریان 
دنیای مشتری  تواند  خدمات و محصوالت شما می 
را تغییر دهد و نحوه عملکرد شما در امر فروش می 

تواند تفاوت زیادی در زندگی آنها ایجاد کند. 
اگر این طور فکر نمی کنید، بهتر است کارتان را تغییر 
دهید. مشتاق باشید و به کارتان عالقه پیدا کنید تا 
مشتریان نیز شما را فردی جالب ببینند. همه ما مثل 
کودکانی هستیم که مشتاق عشق و عالقه دیگرانیم؛ 
حتی اگر از این موضوع خبر نداشته باشیم. در مورد 

فروش با نیت خوب کتاب ها نوشته شده است. 
حالت ایستادن قدرتمند، در حالی که شانه ها رو به 
اعتماد  با  فردی  شما  شود  می  باعث  هستند،  عقب 
می  تلفنی  تماس  که  زمانی  کنید.  جلوه  نفس  به 
آگاه  خود  به شکلی  را  کار  این  بزنید.  لبخند  گیرید، 
انجام دهید تا همه چیز عوض شود.آنها می خواهند 
صحبت کنند، می میرند برای یک گوش شنوا، توجه 
و همدلی. همه این طور هستند. تریلیاردها دالر در 

دنیا بر اساس همین اصل جابجا می شود. 
آنها واقعا در انتظار لبخند شما هستند تا سطح انرژی 
شان افزایش پیدا کند. آنها منتظرند که شما به شکلی 
ویروسی بهشان روحیه انتقال دهید. آیا می توانید به 

آنها ایده هایی عالی بدهید؟ شاید.

ماهی سیاه به دنبال این است که »می خواهم بدانم که 
راستی  راستی زندگی یعنی اینکه تو یک تکه جا هی 
بروی و برگردی تا پیر بشوی و دیگر هیچ، یا اینکه طور 
دیگری هم توی دنیا  می شود زندگی کرد؟« مادرش 
البته معتقد است که »دنیا! دنیا! دنیا دیگر یعنی چه؟ دنیا 
همین جاست که ما هستیم،زندگی هم همین ست که 
ما داریم شاپرک خانوم اما به دنبال بازگشت به جایی 
است که از آن آمده. قبال تجربه اش کرده. دنیای اوست. 
مشخصه هایش گرما و نور است. باغ و گل. اما خب خطر 
پرنده هم هست.زندگی همین است دیگر. همه چیز را 
بیانیه های  از معروف  ترین  با هم داشت.یکی  نمی شود 
ماهی سیاه این است که »البته اگریک وقتی ناچار با 
مرگ روبرو شدم  که می شوم  مهم نیست، مهم این 
زندگی  در  اثری  چه  من،  مرگ  یا  زندگی  که  است  
دیگران داشته باشد ماهی سیاه کوچولو گفت: نه مادر، 
من دیگر از این گردش ها خسته شده ام، می خواهم راه 

بیفتم و بروم ببینم جاهای دیگر چه خبرهایی هست.
ممکن است فکر کنی که یک کسی این حرف ها را به 
ماهی کوچولو یاد داده، اما بدان که من خودم خیلی وقت 
است در این فکرم. البته خیلی چیز ها هم از این و آن یاد 
گرفته ام؛ مثال این را فهمیده ام که بیشتر ماهی ها، موقع 
پیری شکایت می کنند که زندگیشان را بیخودی تلف 

کرده اند. و از همه چیز شکایت دارند. 
ماهی سیاه کوچولو- صمد بهرنگی

جایی که بودن و نـبودنت هیچ فرقی ندارد، 
نـبودنت را انتخاب کن اینـگونـه
 به بــودنت احترام گذاشته ای

موفقیت از آن کسانی است که یک ثانیه دیرتر 
ناامید می شوند و یک لحظه دیرتر دست از تالش 
بر می دارند.مواظب همین »یک«های ساده باشید

در دیده بجای خواب آبست مرا
زیرا که بدیدنت شتابست مرا

گویند بخواب تا به خوابش بینی
ای بیخبران چه جای خوابست مرا

امیدوارم سال ها بعد، در حالی که موهای سفیدت
 را در جلوی آینه تماشا می کنی لبخند به صورت 

داشته باشی و خاطره خوشی از سرت بگذرد.

یافته هایت را با باخته هایت مقایسه کن؛
 بدان که اگر خدا را یافته باشی

 دیگر هر چه باخته اي، مهم نیست

تصور کنید شما در یک جلسه کاری نشسته و آماده اید 
درباره ایده بسیار جذاب تان توضیحاتی را به جمع ارائه کنید 
که ناگهان یکی از همکاران تان میان کالم تان می پرد و 
سخن شما را قطع می کند. در گرماگرم یک جلسه کاری، 
ممکن است کالم هر کسی قطع شود اما مطالعات انجام 
شده در این زمینه نشان می دهد زنان بیش از مردان در 

جلسات کاری با این مشکل مواجه هستند.
مردان طی یک  نشان می دهد  اخیر  مطالعه  نتایج یک 
مکالمه سه دقیقه ای با زنان، حدود 2.1 برابر بیشتر صحبت 
آنان را قطع می کنند حال آن که در برابر مردان دیگر این 
میزان تنها به 1.8 برابر می رسد. جالب است بدانید نتایج این 
پژوهش نشان می دهد زنان هنگام صحبت با زنان دیگر، 
حرف های آنها را بیشتر قطع می کنند تا در هنگام صحبت 
با مردان. فارغ از بحث های جنسیتی، زمانی که کسی به 
میان سخن شما می آید و کالم تان را قطع می کند به این 
معناست که مطلبی که در حال بیان آن بوده اید چندان 
هم ارزشمند نبوده است. در ادامه به راهکارهایی اشاره می 
 کنیم که به شما نشان می دهند چگونه در چنین وضعیتی

می توانید مودبانه اما قاطعانه سخن تان را ادامه دهید.
 اجازه ندهید دیگران شما را 
از مبحث اصلی منحرف کنند

کتی کاپرینو موسس و مدیر شرکت ارتباطاتی »الیا« معتقد 
است اگر کسی با بی ادبی و گستاخی توضیحات شما در 

مورد طرح و ایده تان را قطع کرد، به او اجازه دهید صحبتش 
را تمام کند و پس از آن دوباره به موضوع مورد نظر خود 
 بازگردید و صحبت تان را به اتمام برسانید. شما باید به 
شیوه ای محترمانه و البته غیر توهین آمیز به همکار خود 
نشان دهید مصمم هستید ایده یا طرح خود را در جمع مطرح 
کنید؛ برای مثال، می توانید در پایان صحبت همکارتان از 
او تشکر کنید و به حاضران جلسه بگویید: »تمایل دارم به 
موضوع صحبت خود بازگردم و بخش پایانی ایده خود را 
برای تان مطرح کنم زیرا تصور می کنم این بخش برای 

مبحث امروزمان اهمیت بسیاری دارد.«
کاپرینو در این باره می گوید: »کلید و راه حل این مسئله 
این است که اقتدار و اعتماد به نفس و دانش آموزان درباره 
موضوع را به حاضران نشان دهید و اجازه ندهید دیگران شما 
را از موضوع مورد نظرتان منحرف کنند ولی به یاد داشته 

باشید باید این کار را با آرامش و احترام انجام دهید.«
برای تاثیرگذاری هر چه بیشتر ایده 

خود از یکی از همکاران تان کمک بگیرید
اگر طرف مقابل شما به پریدن وسط کالم دیگران عادت 
دارد و به این کار معروف است می توانید با کمک یکی 
از  و  دهید  تشکیل  نفری  دو  گروهی  تان  همکاران  از 
»استراتژی تقویت« استفاده کنید. استراتژی تقویت یکی از 
ترفندهای محبوب کارمندان زن است. در این ترفند یکی از 
زنان حاضر در جلسه موضوع مورد نظر خود را مطرح کرده، 

همکار دیگرش بر آن تاکید می کند و به این ترتیب اعتبار 
موضوع مطرح شده افزایش می یابد.

  ریچل آندوجار که در زمینه ارائه مشاوره های شغلی فعالیت 
دارد پیشنهاد می کند پیش از هر کاری ابتدا یک همکار 
مناسب را برای گروه دو منفری خود بیابید؛ زیرا همکاری 
 گروهی موجب می شود شما و همکاران در جلسات از 
ایده ها و نظرات یکدیگر حمایت و پشتیبانی کنید و به 
نظرات یکدیگر اعتبار بیشتری ببخشید؛ به این ترتیب، 
شد  خواهید  مطمئن  هم  شما  ترفند  این  از  استفاده  با 
به صورت  هم  است،  شنیده شده  در جمع  تان  نظرات 
کامال نامحسوس مالکیت ایده تان را به دست می آورید 
و هم به همکارتان کمک می کنید؛ همه اینها یک رابطه 

برنده – برنده را می سازد.
با اطمینان و اعتماد به نفس صحبت کنید

پیش از جلسه درباره مطالبی که قصد دارید از آن صحبت 
کنید با دقت فکر کنید. به یاد داشته باشید انتخاب کلمات، 
آهنگ  فرودهای  و  فراز  همچنین  و  صدا  ُتن   لحن، 
صدای تان، همگی، بر میزان اعتماد به نفس شما تاثیرگذارند. 
جیل جکینتو، یکی از کارشناسان مسائل شغلی، معتقد است 
هنگام صحبت در چنین جلساتی باید به مسائلی همچون 
مختصر  در کالم،  شفافیت  و  بلندی صدا، وضوح  میزان 

سخن گفتن یا پرگویی کردن توجه ویژه ای داشته باشید.
 او پیشنهاد می کند هیچ گاه متن سخن خود را با جمالتی 

همچون »ممکن است ایده چندان خوبی نباشد اما...« یا 
»ممکن است اشتباه بگویم، اما...« آغاز نکنید. اگر نگران 
از یک  توانید  نوع سخن گفتن خود هستید می  و  لحن 
ترفند رسانه ای بسیار محبوب استفاده کنید؛ در این ترفند 
جلسه ای ساختگی را برای خود ترتیب دهید و از خود فیلم 
بگیرید؛ سعی کنید به نوع صحبت کردن خود و مسائلی 
چون صحبت کردن بسیار سریع، مکث های مکرر یا ِمن 

ِمن کردن توجه و از آنها پرهیز کنید.
زبان بدن خود را با سخنان تان

 تنظیم و هماهنگ کنید
زبان بدن شما، نه تنها بر احساس و برداشت دیگران از شما 
تاثیرگذار است، بر چگونگی احساس شما به خودتان نیز 
تاثیر بسزایی دارد. جکینتو پیشنهاد می کند هنگام صحبت 
همچنین بنشینید؛  صاف  و  دهید  تکیه  خود  صندلی   به 

می توانید از مدل های دیگری در نحوه نشستن خود در 
جلسات استفاده کنید؛ برای مثال، می توانید کمی رو به 
جلو خم شوید و دستان تان را روی میز بگذارید، یا این 
 که کمی به سمت عقب خم شوید، به صندلی تکیه دهید و 
پاهای تان را به صورت ثابت روی زمین قرار دهید. گرچه 
ممکن است این ترفندها نتوانند از قطع شدن سخنان شما 
به وسیله دیگران جلوگیری کنند، بی تردید به شما کمک 
خواهند کرد در جلسه کاری تان با شهامت و اعتماد به نفس 

بیشتری در مورد ایده های خود صحبت کنید.
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شعر روز 

پیامک

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

کسانی که امید به دیدار ما ندارند و به زندگی دنیا دل خوش کرده و بدان اطمینان 
یافته  اند و کسانی که از آیات ما غافلند. سوره یونس آیه 7

حدیث روز  

عرِق جبین می ریخت و در ِکشتزار کار می کرد تا کارگران برخود ببالند که رهبر آزاده شان نیز بر کارگری افتخار می کرد.
حضرت علی)علیه السالم(

سبک زندگی

چگونه به همکاران تان اجازه ندهید کالم تان را قطع کنند
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گنادنزرفوناردپ1

لوصحمبسانممخا2

ایردتراسجهدای3

هلتاونتولله4

باسوسفاعضاوت5

رهوبناریوکتک6

دنوراراواوبل7

افششیاهمشچبای8

رسامدراورنیم9

یجوساینشپاکک10

موقرمهیمابکا11

نواببوینناش12

دنبتبتارماجرا13

ایننیورانتوین14

فخولوشلییاخیمی15

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  

فروش فـوری
سلف سرویس تهرونیا به دلیل 

مهاجرت با تمام امکانات 
به قیمت استثنایی
0990 818 9960

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

 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

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

09155623441

به یک خانم جهت نگهداری سالمند
 به صورت شبانه روزی نیازمندیم.

 09153625088 - 32204130

سمسـاری مرتضـی   
خرید و فروش لوازم منزل و اداری

 با باالترین قیمت    
  09159632924- امیرآبادیزاده

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
   32438137

  09151635860
کرباسچی 

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

رستوران و غذای آماده 
 1400

با مدیریت جدید 
آماده قرارداد با ارگان ها و اداره ها
هدف ما جلب رضایت شماست

مدرس 27 - انتهای پارک 
09151053353 - 09153173218 -05632448696

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان در زمینه 
خدمات بانکی )کارت خوان( در سطح 

استان نیازمندیم.  056-32239497 
به یک آشپز مجرد با  حقوق عالی 

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

پاالیشگاه نفت آبادان با نیم قرن تجربه در تولید 
فرآورده های نفتی تحت عنوان برند الموت 

با تضمین  نمونه کیفی در سال 94و 95  واحد 
کیفیت کتبی توسط بیمه ایران آماده همکاری با 

کلیه همکاران در صنعت روغن موتور، فیلترجات و کلیه ارگان ها و 
ادارات می باشد.

نماینده انحصاری و پخش در خراسان جنوبی
 واقع در بلوار صیاد شیرازی ، مجتمع تجاری ارتش )میرداماد( پالک 130

 09151116786 - 32214003



ندارد و خوردن  لواش سبوس  نان  نیوز-  بهداشت 
آن هم چون مصرف شکر و قند بوده و فرد را دچار 
است،  صفر  نیز  آن  ویتامین های  می کند؛  چاقی 
توصیه  دانش آموزان  برای  آن  مصرف  بنابراین 
لزوم  بر  تأکید  با  تغذیه  متخصص  یک  نمی شود. 
توجه والدین نسبت به تغذیه فرزندانشان در مدرسه 

گفت: مصرف نان لواش به دلیل نداشتن هیچگونه 
ویتامین و ایجاد چاقی، برای دانش آموزان توصیه 
نمی شود. دکتر مرتضی صفوی در خصوص اهمیت 
برنامه غذایی در دانش آموزان اظهار داشت: بیشترین 
رشد جسمی و ذهنی دانش آموزان در دوران مدرسه 
شکل گرفته و به طور کلی می توان گفت 90 درصد 

رشد مغزی و 70 درصد رشد قدی دانش آموزان در 
طی این دوران انجام می گیرد. وی افزود: برای تداوم 
و  تحرک  و  سالمتی  تضمین  دانش آموزان،  رشد 
شادابی آنها الزم است، تغذیه این قشر از جامعه مورد 
توجه قرار گیرد. بر همین اساس باید به گروه های 

غذایی اصلی در میان دانش آموزان توجه داشت.

نان لواش برای دانش آموزان ممنوع !
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برنز و سهمیه جهانی کاظم زاده قطعی شد

ایرنا- بوکسور وزن 69 کیلوگرم ایران با برتری مقابل حریف سوریه ای، 
ضمن راهیابی به مرحله نیمه نهایی و قطعی کردن مدال برنز آسیایی 
خود، سهمیه پیکارهای قهرمانی جهان را نیز کسب کرد. رقابت های 
بوکس قهرمانی آسیا با حضور بیش از 200 بوکسور از 29 کشور از روز 
یکشنبه هفته جاری در شهر تاشکند ازبکستان آغاز شده است. در ادامه 
این رقابت ها، سجاد کاظم زاده بوکسور شایسته وزن 69 کیلوگرم ایران با 
برتری مقابل قوسون از سوریه در مرحله یک چهارم نهایی، ضمن صعود 
به مرحله نیمه نهایی و قطعی کردن مدال برنز خود، جواز حضور در 
رقابت های جهانی آلمان را کسب کرد. همچنین، ساالر غالمی در 
مرحله یک چهارم نهایی با قبول شکست برابر حریف خود از صعود 
به نیمه نهایی بازماند. طبق اعالم فدراسیون جهانی بوکس )آیبا( در 
رقابت های بوکس قهرمانی آسیا 6 بوکسور برتر هر وزن )در مجموع 60 
بوکسور( جواز حضور در رقابت های جهانی آلمان را کسب خواهند کرد.

آغاز مسابقات بین المللی دوچرخه سواری باکو 
با حضور کشور ایران

بین  مسابقات  ایرنا- 
سواری  دوچرخه  المللی 
آذربایجان  تور جمهوری 
چهارشنبه  روز   2017
از  تیم   22 حضور  با 
تیم  جمله  از  کشور   18
شهرداری تبریز ایران در 

باکو آغاز شد. مرحله نخست این مسابقات بین المللی که در پنج مرحله 
تا 17 اردیبهشت ماه جاری ادامه خواهد داشت، از میدان پرچم ملی 
باکو آغاز شد و اعضای تیم های دوچرخه سواری حاضر مسیر 150 
کیلومتری از باکو تا شهر سومقایت را رکاب می زنند. مرحله دوم این 
مسابقات بین المللی که به مناسبت گرامیداشت نود و چهارمین سالگرد 
تولد حیدر علی اف رییس جمهوری فقید جمهوری آذربایجان برگزار 
می شود، روز پنجشنبه انجام خواهد گرفت و دوچرخه سواران قرار است 

مسیر 187 کیلومتری باکو- شهرستان اسماعیلی را طی کنند.

چین تایپه، قزاقستان را سه بر صفر شکست داد

چین تایپه در دومین بازی خود در رقابت های والیبال زیر 23 سال آسیا 
در اردبیل با نتیجه سه بر صفر بر حریف خود قزاقستان پیروز شد. به 
گزارش ایرنا، بازیکنان جوان چین تایپه در سه ست متوالی و با نتایج 25 
بر 21 ، 27 بر 25 و 25بر23 قزاقستان را شکست داده و با دو پیروزی 
متوالی بعنوان تیم اول گروه خود به مرحله بعدی این مسابقات راه یافتند. 
چین تایپه روز سه شنبه نیز سه بر صفر تیم ازبکستان را شکست داده بود. 
رقابت های والیبال زیر 23 سال آسیا که 11 تیم در آن شرکت دارند از روز 
دوشنبه در اردبیل شروع شده و تا روز 19 اردیبهشت ادامه خواهد داشت. 

کبد چرب 
و یک معجون پیشنهادی ما 

را  سمی  هرگونه  و  کرده  فیلتر  را  خون  کبد، 
که ممکن است در آن باشد می  زداید. تغذیه 
پرچرب، شکر تصفیه شده، افزودنی  ها و مصرف 
زیاد الکل می تواند به کبد فشار وارد کند، چون 
باید بیش از حد کار کند تا از بدن در برابر اثرات 

داروهای  اگر  کند.  محافظت  مواد  این  مضر 
و  شده  کبد  وارد  شود  مصرف  هم  شیمیایی 
نگران  اما  مواد سمی می گردد.  تولید  منجربه 
نباشید زیرا خوشبختانه می توانید با یک قاشق 
روغن زیتون و آب لیمو هم کبد چرب را سم  
زدایی کنید. پس صبح قبل از هرچیزی، یک 
قاشق  یک  و  زیتون  روغن  غذاخوری  قاشق 
غذاخوری آب لیمو را ترکیب و فورا بنوشید.

سیرابی نخورید

دل تان را صابون زده اید که سری به کله پزی 
محله تان بزنید و یک کله پاچه چرب نوش جان 
کنید؟ اما بدانید بدترین قسمت کله پاچه بخش 
سیرابی آن است که تمام چربی های اضافی در 
آن تجمع دارد چون مقدار گوشتش کم است و 
مقدار چربی بسیار باالیی دارد و در نتیجه این 

خوراکی که اصوال چربی اشباع باالیی دارد در 
و  دارد  بیشتری  اشباع  قسمت سیرابی چربی 
بنابراین باید مراقب بود تا تعادل رعایت شود. 
بدون شک این خوراکی طرفداران زیادی دارد 
و نمی توان با تعصب به طور کلی مصرف آن را 
قدغن دانست چون جزء فرهنگ ایرانیان بوده 
غذایی  برنامه  در  را  تعادل  باید  اما  و هست 
قرار داد تا خطری سالمت فرد را تهدید نکند. 

خانم های باردار 
حتمًا این نوبرانه خوشمزه را بخورند 

برخی از میوه ها به دلیل وجود ترکیبات مفید 
در آن ها برای سالمت بدن به ویژه در دوران 
باعث  می تواند  و  است  مفید  بسیار  بارداری 
کاهش مشکالت ناشی از تغییرات هورمونی 
و دستگاه گوارش در بدن مادر شود. با وجود 

محدود بودن تعداد میوه ها در فصل بهار، اما 
یکی از پرخاصیت ترین میوه ها از اواسط بهار 
از  که  ملون  میوه  است.  آماده  استفاده  برای 
طالبی،  جمله  از  جالیزی  میوه های  خانواده 
میوه های  جمله  از  است  گرمک  و  خربزه 
بسیار پرخاصیت است و می تواند برای زنان 
باردار مانند نوعی مکمل تقویتی عمل کرده 
سبب رفع مشکالت جسمانی در آن ها شود.

5 نشانه هشدار دهنده زوال عقل 

افت  برای  کلی  اصطالح  یک  عقل  زوال 
توانایی ذهنی به میزانی است که در زندگی 
نشانه  با  کند.  می  ایجاد  تداخل  فرد  روزانه 
همراه  ما  با  عقل  زوال  دهنده  هشدار  های 
حل  یا  ریزی  برنامه  در  دشواری   .1 باشید: 
مشکالت 2. دشواری در انجام وظایفی آشنا 

3. مشکالت جدید هنگام برقراری ارتباط 4. 
کناره گیری از فعالیت های اجتماعی یا کاری 
5. از دست دادن حافظه مخل زندگی روزمره. 
و اما توصیه ها: 1. سیگار نکشیدن 2. حفظ 
فشار خون، کلسترول، و قند خون در سطوح 
غذایی  رژیم  یک  کردن  دنبال   .3 مناسب 
سالم و متعادل 4. انجام ورزش 5. حفظ وزن 
مناسب 6. عدم مصرف نوشیدنی های الکلی.

اگر در تابستان صندل می پوشید 
بخوانید  ...

پوشیدن »صندل« در تابستان و هوای گرم بسیار 
رایج است اما ممکن است پاهای شما بهای آن 
و  ها  آسیب  برخی  پوشیدن صندل  بدهند.  را 
صدماتی را برای پا به دنبال دارد که در ادامه 
به آنها اشاره می شود: 1. رگ به رگ شدن یا 

پیچ خوردگی مچ پا ناشی از پوشیدن دم پایی یا 
صندل 2. ایجاد پینه یا تغییرشکل انگشتان پا به 
دلیل پوشیدن صندل های تابستانی 3. حفاظت 
و مراقبت ضعیف و نامناسب از پا، درد پاشنه و 
درد قوس پا به دلیل ُسرخوردن پا 4. صدمه به 
مچ پا و درد در کره پا به دلیل پاشنه بلند 5. پینه 
بستن، مراقبت ضعیف و سوزش بین انگشتان 
به دلیل پوشیدن صندل های توری یا بندی.

ریزش واحدمسکونی در بیرجند یک فوتی برجای گذاشت

از روابط عمومی  نقل  به  بر جای گذاشت.  بیرجند یک فوتی و دو مصدوم   ریزش منزل مسکونی در 
دانشگاه  پزشکی  فوریت های  و  حوادث  مدیریت  مرکز  مدیر  دلخروشان  علی  خراسان جنوبی،  اورژانس 
علوم پزشکی بیرجند، گفت: ساعت 16 و 99 دقیقه روز چهارشنبه حادثه ریزش یک واحد مسکونی در 
خیابان منتظری بیرجند به مرکز پیام اورژانس 115 اعالم و بالفاصله دو دستگاه آمبوالنس از پایگاه های 
3 و 5 شهری به همراه سایر تیم های امدادی در محل حادثه حضور یافتند. دلخروشان افزود: این حادثه 
3 مصدوم داشت، یکی از مصدومین حادثه کودک 10 ساله ای بود که به دلیل گرفتار شدن در زیر آوار به 
شدت آسیب دیده بود و پس از خارج نمودن وی توسط پرسنل آتش نشانی تحویل کارشناسان اورژانس 
از  که همگی پس  بودند  حادثه  این  دیگر مصدومین  نیز  ساله   21 و   19 آقای  دو  اظهارکرد:  شد. وی 
اقدامات پیش بیمارستانی به بیمارستان امام رضا)ع(اعزام شدند. دلخروشان گفت: متاسفانه کودک 10 
ساله به دلیل شدت صدمات وارده و علیرغم تالش کادر درمانی فوت کرد. وی بیان کرد: دو مصدوم 
از درمان در بخش اورژانس بیمارستان با وضعیت مناسب ترخیص شدند. دیگر این حادثه نیز پس 

 تایید جان باختن 33 معدنچی در انفجار معدن زمستان یورت آزادشهر؛ 3 روز عزای عمومی در گلستان

حادثه انفجار در معدن زغال سنگ آزادشهر ظهر چهارشنبه در ساعت 12:05 رخ داد. علی ربیعی، 
وزیر کار اظهار کرد: متاسفانه در این حادثه 33 کارگر معدن که پس از انفجار رخ داده محبوس 
شده بودند جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرنگار ایلنا، وی با عرض تسلیت به خانواده های 
جان باختگان، از تشکیل کمیته ای برای یافتن علت این حادثه دلخراش خبر داد. براساس آخرین 
امداد و نجات  اند. شاهین فتحی معاون عملیات  این جانباختگان شناسایی شده  از  اخبار، 25 تن 
که  نفر مصدوم شده اند  تا کنون 26  این حادثه  در  این حادثه گفت:  از  احمر، ساعتی پس  هالل 
توسط ماموران اورژانس و هالل احمر به مراکز درمانی منتقل شدند. معاونت عملیات امداد و نجات 
بااشاره به فعالیت 55 کارگر در این معدن، گفت: طبق گزارش کارگران حاضر در معدن در حال 

حاضر احتمااًل 40 نفر در معدن محبوس شده اند.معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان نیز گفت :حدود 80 درصد از کار آوار برداری ریزش قسمت 
اول تونل مخروبه معدن و پایدار سازی آن به منظور شتاب در ادامه آواربرداری انجام شده است.. ظاهراً 50 نفر از کارگران در تونل معدن محصور هستند 

اما در ادامه گفته شد که احتمال محصور شدن بیش از 80 نفر نیز وجود دارد. بیشتر مصدومانی که از معدن خارج شده اند دچار کمبود اکسیژن شده اند.

31104

آموزش شطرنج از مبتدی تا پیشرفته به روش ترمیک و نرم افزاری طبق مدارس شطرنج روسیه در:     

مدرسه شطرنج کیش
ثبت نام ترم تابستانی آغاز شد چگونه اندیشیدن را به فرزندان مان بیاموزیم

خیابان توحید - تقاطع چهار راه 15 خرداد
 مجتمع ورزشی والیت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 -  09155628009 میزانی
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پیام کوتاه

موفقیت تحصیلی / تقویت حافظه / باال بردن تمرکز / آینده نگری
 افزایش خالقیت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح های: آمادگی ، مقدماتی، متوسطه ، پیشرفته با کادر مربیان مجرب 
با 10 سال سابقه کاری*  برگزاری مسابقات سریع و فکری

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

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

  09159618581 - فاروقی

عرضه سرویس عروس، بلور جات، ظروف
 )نیکل، مس، تفلون، چدن و سرامیکی( انواع چینی
لوازم برقی آشپزخانه
* سرویس عروس تخصص ماست *
سجادشهر، امامت 43   
09336732837 

پالستیـک و کادویـی شمـس

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

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

آدرس: خیابان فردوسی – نبش حافظ
32421633 -09155438760

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم

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

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

با مدیریت : مسعود علیزاده         09153410668

این شماره حتمًا ذخیره شود!
09361779359

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

 در هر نقطه از شهر 
کامیون و سواری ایرانی

 و خارجی 
نبش 17 شهریور 29 

تلفن: 32220423
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با تبریک اعیاد شعبانیه به استحضار 
عزیزان می رساند: ختم کالم ا... مجید
 به یاد اموات )در ایام برات( انجام 
می شود و عواید آن صرف بیماران 

سرطانی و صعب العالج می گردد.

 32227177 - 09155618482

صدور بیمه ثالث در اقساط
 6 ماهه با تخفیف نقدی
 بدون هیچ مبلغ اضافی

صدور بیمه بدنه
 از 40 تا 70 درصد تخفیف

 در اقساط 10 ماهه

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

بیمه آسیا 
کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام نمایندگی مختاری

آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی

شروع 
سانس

14:3018:1520:1516:1522

سه بیگانـــهگشـــت 2خوب، بد، جلف

اجرای انواع سقف ، آالچیق و پارکینگ با کادری مجرب سقف و سازه یوسفــی 
 بلوار فرودگاه - 09153613834
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 نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

 آنچه دشمنان را نا امید و زمین گیر کرده 
قدرت نظامی و مردمی ایران است 

تسنیم- نماینده ولی فقیه با بیان اینکه استعمارگران 
نیروهای مسلح را در راستای حفظ منافع خود تشکیل 
می دهند اما تشکیل نیروهای مسلح نظام های الهی 
بر اساس اسالم ناب است گفت: آنچه امروز دشمنان 
ایران  مردمی  و  نظامی  قدرت  کرده  زمین گیر  را 
است.آیت ا... عبادی در دیدار با دانشجویان و اساتید 
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسالمی 
نظام های  در  مسلح  نیروهای  کرد:  اظهار  ایران 
انتقال  آنها  و سالح  اسالمی شجره طیبه هستند 
بصیرت و دانش و ایمان در جامعه است.وی افزود: 
نیروهای مسلح نور چشم مقام معظم رهبری و خار 
چشم بیگانگان هستند و مردم نیز هیچگاه ارتش 

جمهوری اسالمی را تنها نمی گذارند.

خطبه های آدینه 

رئیس جمهور استکبارستیز  برای 
حل مشکالت  نگاه به بیرون ندارد

از  دیگر  یکی  گفت:  موقت  بیرجند  جمعه  امام 
است  استکبارستیزی  جمهور  رئیس  ویژگی های 
بیرون  به  نگاه  کشور  مشکالت  حل  برای  و 
نداشته باشد و به مردم خدمت کند.حجت االسالم 
سیاسی  عبادی،  خطبه های  در  دلدار  علیجان 
تقوا و  به  به موضوع دعوت  اشاره  با  نماز جمعه 
تبریک سالروز والدت فرخنده حضرت علی اکبر 
برای  ما  جوانان  کرد:  اظهار  جوان،  روز  و  )ع( 
را  اعتقادی  پایه های  و  اصول  خود  سعادتمندی 

در زندگی برنامه ریزی و عملیاتی کند.
دولت از توان و ظرفیت بسیج سازندگی 

برای ایجاد اشتغال استفاده کند
حجت االسالم حسینی درخطبه های نماز عبادی 
به  اشاره  با  درمیان  هفته  این  جمعه  سیاسی  و 
این  کرد:  اظهار  سازندگی  بسیج  تشکیل  سالروز 
نهاد فعالیت های بسیار خوبی در تحقق سیاستهای 
اقتصادمقاومتی داشته است و توصیه ما به دولت 
استفاده بیشتر از توان و ظرفیت بسیج سازندگی در 
راستای ایجاد اشتغال است.وی بایدها و نبایدهای 
برای  روشنی  مسیر  را  انتخاباتی  کاندیدای  یک 
انتخاب فرد اصلح عنوان کرد و افزود: بایدهای یک 
انتخاب خود پایبندی به خط امام و رهبری,شنیدن 
حرفهای موافقان و مخالفان درکنارهم, دادن وعده 

های قابل تحقق و بهانه ندادن به دشمن است.
مردم در روز چراغ برات، کمک های خود 

را به نهادهای حمایتی اختصاص دهند
جمعه  امام  بابایی  رضا  محمد  االسالم  حجت 
با  جمعه  نماز  هفته  این  های  خطبه  در  فردوس 
بر  که  برات  چراغ  روز  به  شدن  نزدیک  به  اشاره 
روح  شادی  برای  مردم  دیرینه  سنت  یک  اساس 
امواتشان انواع شیرینی و نقل به آرامستان ها می 
آوردند اظهار کرد: شایسته است برای جلوگیری از 
هدر رفت ده ها میلیون تومان که اغلب اسراف و 
قابل نمی شود، نسبت به اهدای کمک های نقدی 
خود به نهادهای حمایتی اقدام کنند.وی به مردم 
توصیه کرد به شاخصهای رهبر معظم انقالب برای 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراها توجه کنند و 
کسی را انتخاب کنند که با نگاه به درون و استفاده از 
نیروهای جوان و خالق، ساده زیست باشد و فتنه را 

به عنوان خط قرمز نظام قبول داشته باشد.
جامعه اسالمی باید به کارگر خود ببالد

حجت االسالم حامد شاهبیکی امام جمعه خوسف در 
خطبه های نماز جمعه این شهرستان با تبیین نقش 
کار و کارگر در اقتصاد کشور اظهار داشت: برای 
پاسداشت زحمات کارگران عزیز و نشر فرهنگ کار 
و تالش، باید کار فرهنگی انجام گیرد تا همه با 
احترام ، عزت و افتخار به کارگر نگاه کنند.وی با 
اشاره به رفتار امیرالمومنین در اداره جامعه اسالمی 
گفت: بودجه جامعه باید در تمام جامعه به صورت 
به  اغنیا دست  بین  نباید  و  گردد  تقسیم  مساوی 
دست شود و بقیه مردم تنها در خدمت آنها باشند.

شاهبیکی با اشاره به فرا رسیدن ایام برات و سنت 
حسنه خیرات برای اموات افزود:در این ایام بهتر 
است خیرات را بدور از اسراف به نیازمندان واقعی 
از مشکالتشان کم شود و  تا مشکلی  اهدا کنیم 

بهترین پاداش نیز به میت برسد.
حضور پرشور در انتخابات

 ناامیدی دشمن را به دنبال دارد
امام جمعه بشرویه گفت: ملت ایران با حضور پرشور 
و باشعور خود زمینه ناامیدی دشمنان را فراهم خواهند 
کرد.حجت االسالم محمد شمس الدین در خطبه 
های نماز جمعه شهرستان ضمن تبریک اعیاد شعبانیه 
گفت: در این ماه باید هرچه بیشتر خود را در این 
جامعه اسالمی برای ظهور حضرت حق آماده کنیم.

وی افزود: جامعه ای می تواند منتظر ظهور حضرت 
حجت)عج( باشد که خودسازی را بر اساس دین و 
فرهنگ اسالمی پیش برد.امام جمعه بشرویه بیان 
کرد: تنها جامعه ای که درآن وحدت و تقوا وجود داشته 

باشد می تواند زمینه ساز ظهور امام زمان)عج( باشد.
به اقشارضعیف جامعه توجه شود

حجت االسالم موحد امام جمعه  موقت قاین در 
خطبه های این هفته نماز جمعه قاین با دعوت به 
تقوای الهی ،مردم را به صرفه جویی نیزدعوت کرد 
وگفت: قرار نیست مردم بر خودسخت بگیرند بلکه 
در مصرف  روی  وزیاده  کنند  درست مصرف  باید 
نداشته باشند.وی با تاکید برحضور مردم در انتخابات 
گفت:انتظار این است که همه مردم در 29اردیبهشت 
پای صندوق های رای حاضر شوند وبه کاندیداهای 
مورد نظر خودچه در ریاست جمهوری وچه شورای 
شهر  رای دهند وآنچه که در انتخابات مهم است 
حضور حداکثری است ومردم هم نتیجه انتخابات را 
باید بپذیرند چرا که فرد منتخب رئیس جمهور همه 

ویا عضو شورای شهر وروستای آنها خواهدبود.

بازدید کارشناسان بین المللی از پروژه ترسیب کربن
صدا و سیما-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: این کارشناسان که روز گذشته وارد استان شدند، از کشورهای ترکیه، عراق، آلمان، غنا و ایتالیا 
هستند و در سفر دو روزه از دستاوردها و فعالیت های طرح بین المللی احیای اراضی جنگلی و تخریب یافته بازدید می کنند. نصرآبادی افزود: به دلیل اجرای 

موفق این طرح در استان، این کارشناسان برای آموزش، الگوگیری و آشنایی با موفقیت های این طرح از سه قلعه، سرایان و بسطاق  بازدید می کنند. 
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آینده تعلیم و تربیت کشور به تالش
 و مجاهدت فرهنگیان بستگي دارد

و  اساتید  از  تقدیر  مراسم  در  که  غالمی-استاندار 
 دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان سخن مي گفت

سالروز  همچنین  و  شعبانیه  اعیاد  تبریک  ضمن   

استان  گفت:  معلم،  روز  و  مطهري  استاد  شهادت 
با دارا بودن ۵۰ هزار نفر دانشجو، جزو استان هاي 
شود. مي  محسوب  کشور  فرهنگي  و   دانشگاهي 

پرویزی به نقش اساتید دانشگاه فرهنگیان در تربیت 
نیروهاي آینده آموزش و پرورش اشاره کرد و ادامه داد: 
در ۳۸ سال اخیر ، دولت هاي مختلف در زمینه ارتقاي 
خدمات کمي و کیفي اساتید ، معلمین و فرهنگیان 
عزیز تالش کرده اند اما هنوز هم مشکالتي در این 

زمینه وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند.

 روش های مدرن در حوزه برق
 جایگزین روش های سنتی شود 

تسنیم- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد 
مقدس گفت: برای افزایش میزان بهره وری و کیفیت 
کار باید روش های مدرن جایگزین روش ها و مفاهیم 
سنتی شود. سعیدی در شانزدهمین همایش ساالنه 
ایمنی شرکت توزیع نیروی برق اظهار کرد: اگر بنا 
داریم در سال 14۰۵ حرفی برای گفتن داشته باشیم 
برای تحقق شعارهای سال چاره ای نیست جز اینکه 
سریع تر حرکت کنیم  باید بپذیریم بهره وری و کیفیت 
کار ما بسیار کم است و چون این دو امر کم است 
درجه ایمنی کارها نیز کم است. سعیدی با بیان اینکه 
فعالیت فروش انشعاب و نصب آن ضایعاتی دارد اظهار 
 کرد: از زمانی که فردی درخواست انشعاب می کند

 تا زمانی که نصب می شود 12 مرحله انجام می شود 
که از این تعداد 4 مورد ارزش آفرین و ۸ مورد غیر 

ارزش آفرین است که باید حذف شود.

 فعالیت ۱۵ هزار کارگاه
 مشمول قانون کار در خراسان جنوبی

 
تسنیم-رئیس اداره بازرسی اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی از فعالیت 1۵ هزار کارگاه مشمول قانون کار 
در استان خبر داد و گفت: 92 درصد حادثه دیدگان 

خراسان جنوبی در سال گذشته متأهل هستند. رجبی 
صبح در همایش مدیران ایمنی تأیید صالحیت شده 
در کارخانه کویرتایر بیرجند اظهار کرد: ما معتقدیم 
نقش مدیران ایمنی در کارگاه ها نقش بسیار مهم 
و ویژه ای است و با حضور این مدیران در کارگاه ها 
هم فرهنگ ایمنی و هم ارتقاء فرهنگ ایمنی که در 
نهایت منجر به کاهش حوادث و صیانت از نیروی کار 
است، پررنگ شود. رجبی با بیان اینکه در استان حدود 
6۸ هزار و 427 نفر مشمولین قانون کار در سامانه 
تأمین اجتماعی وجود دارد خاطرنشان کرد: حدود 1۵ 
هزار کارگاه مشمول قانون کار در استان فعال هستند.  
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کاهش ۵۰ 
درصدی حوادث ناشی از کار در استان خبر داد و گفت: 
یکی از ارکان  اصلی در تحقق شعار سال سرمایه 
انسانی است که ما از آن به عنوان ارزشمندترین و 
مهم ترین سرمایه در تحقق اهداف و برنامه  خود یاد 
می کنیم. سنجری نیز در همایش مدیران ایمنی تأیید 
صالحیت شده اظهار کرد: مجموعه کویرتایر به عنوان 
یک افتخار در کشور و به عنوان نگینی در خراسان 

جنوبی و در دل کویر می درخشد.

گام بلند زنان روستایی
 در تحقق اقتصاد مقاومتی

ایسنا-جشنواره توانمندسازی صندوق های اعتباری 
خرد روستایی در راستای کسب و کارهای محلی در 
روستای نصرآباد از توابع خوسف برگزار شد و زنان 
روستائی استان نشان دادند که چگونه می توانند با 
استفاده از توانمندی های خود در راستای تحقق اقتصاد 
مقاومتی قدم بردارند. اصحابی، معاون ساماندهی و 
توانمندسازی صندوق کارآفرینی امید گفت: بر اساس 
اسناد و مدارک نسبت به ۸ سال گذشته 4۰ درصد 

بیشتر به مردم این منطقه وام اعطاء شده است. 

اعزام تیم امداد و نجات طبس
 برای امدادرسانی به گلستان

صدا و سیما-مدیر عامل شرکت زغال سنگ پروده 
طبس گفت: این تیم 9 نفره روز گذشته بالفاصله 
پس از اطالع از این حادثه، با سه دستگاه خودروی 
امدادی برای کمک رسانی به همکاران خود اعزام 
شدند و در منطقه حادثه دیده حاضر شدند.کریتی 
افزود: تیم امداد و نجات معدن زغال سنگ پروده 
کشور  از  دیده  آموزش  و  باتجربه  تیمی  طبس، 
انگلستان است که تجهیزات امدادی پیشرفته ای 
در اختیار دارد .این تیم پیش از این در حادثه معدن 

آروین نوین طبس امداد رسانی کرده بود.
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مدیرکل آموزش و پرورش استان در مراسم گرامیداشت روز معلم عنوان کرد  :

جذب ۱۲۰۰ نیرو جدید در آموزش و پرورش 

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر : بیش از 19 هزار معتاد در استان هستند

بشرویه در ورزش عقب ماندگی بسیاری دارد

نامزدهای  گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار 
انتخاباتی توقعات مردم را باال نبرند و با توجه 
گزارش  به  کنند.  صحبت  کشور  شرایط  به 
خبرگزاری مهر پرویزی در مراسم گرامیداشت 
روز معلم و تقدیر از معلمان نمونه استان با تأکید 
بر جایگاه و ارزش واالی مقام معلم در جامعه، 
اظهار داشت:  معلم صداقت و راستگویی را به 
جامعه تزریق می کند و از این رو وظیفه آن 
ها بسیار خطیر و حساس است.وی با گالیه از 
اینکه در سیستم اداری صداقت کم رنگ شده 
و این فضا در سیستم سیاسی و اجتماعی بدتر 
شده است، بیان کرد:  اما شما معلمان از همان 
ابتدای انقالب در مسیر ایثار و فداکاری حرکت 
کرده و این مسیر را ادامه خواهید داد.استاندار 
چرا  که  سوال  این  طرح  با  جنوبی  خراسان 
باید اخالق در جامعه دچار چالش شده باشد؟ 
چرا مردم باید در مواجه با کاندیداهای ریاست 
جمهوری و حتی شوراها نتوانند راست بگویند؟، 
عنوان داشت: یکی از دالیل این امر این است 
که مردم از رفتار حاکمیتی نگران هستند و می 
دانند اگر نظر خود را با صداقت بیان کنند آسیب 
می بینند.پرویزی با بیان اینکه ما با روش های 
خود به سمت این دوگانگی پیش برده ایم، بیان 
داشت: همین مسائلی که امروز در جامعه مطرح 
یارانه، قطع  به قطع  از جمله تهدید  می شود 
خدمات کمیته امداد یا بهزیستی، گزینش ها 
و حراست گاهی آنقدر فشار می آورد که بیان 
واقعیت ها و واقعیت ها انجام نمی شود.وی با 
اجتماعی  و  سیاسی  حوزه  در  اینکه  بر  تأکید 
افزود:  دهد،  می  آزار  را  مردم  گانه  دو  رفتار 
اینکه برخی می گویند اکثریت جمعیت کشور 
فقیر و اقلیت غنی هستند یک توهین به نظام 
جمهوری اسالمی است.استاندار با بیان اینکه 
گرفته  نادیده  را  نظام  تالش  همه  این  چرا 
می شود؟، بیان کرد: مگر ارزش رای آوردن 

چقدر است که به خاطر آن تمام زحمات نظام، 
مسئوالن و خون شهدا را لگدمال کنیم؟

معلمان در انتخابات میدان داری کنند
خدمتگزار با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی 
تاکنون با چالش های زیادی مواجه بوده است 
برای حل آن  و همه دولت ها به روش خود 
کار کرده اند، بیان داشت: مشکالت اقتصادی 
و بیکاری در همه دولت ها بوده و االن تجمع 
پیدا کرده و اینکه همه خدمات نظام را زیر سوال 
ببریم شایسته نیست.وی با بیان اینکه کرامت 
معلم این نیست که فقط به او پول بدهیم، بیان 
داشت: هر چند این وظیفه ذاتی حاکمیتی است 
اما  بها دادن به مقام معلم تنها با پول نیست.

استاندار خراسان جنوبی خطاب به معلمان گفت: 
شما سردمداران توسعه همه جانبه استان هستید 
و باید در حوزه سیاسی و اجتماعی میدان داری 
کنید..پرویزی با تأکید بر اینکه شما باید در حوزه 
انتخابات وارد شده و میدان داری کنید، افزود: 
شما با هر تفکر و اندیشه ای که دارید باید وارد 
میدان شده و جامعه را رهبری کنید، نقش خود 

را از دست ندهید و مصلحت اندیشی نکنید.
وی با بیان اینکه وظیفه معلمان تنها تعلیم و 
تربیت دانش اموزان نیست بلکه باید کمک کنید 
تا آن ها در حوزه سیاسی و اجتماعی به بلوغ 
برسند، بیان کرد: ویژگی شاخص شما معلمان 
احترام  شما  به  جامعه  اینکه  و  است  صداقت 
می گذارد نیز همین است.استاندار با اشاره به 
اینکه باید نظام، حاکمیت و دولت به گونه ای 
عمل کند که معلم بتواند درد جامعه را بیان کند، 
گفت: استاد مطهری، بهشتی و همه شهدای 
معلم دغدغه فرهنگ را داشتند و باید فضا را 
حاکمیت فراهم کند که معلم بتواند فریاد بزند اما 
ساکت کردن آن ها با پول توهین به مقام معلم 
است.پرویزی  همچنین در ارتباط با انتخابات 

گفت: انتظار داریم که نامزدها توقعات مردم را 
باال نبرند و با توجه به شرایط کشور صحبت 
نخست  اولویت  اینکه  بر  تأکید  با  کنند.وی 
و  شهرها  شرب  آب  تامین  جنوبی  خراسان 

نخست  نیاز  داشت:  عنوان  است،  روستاها 
آن  برای تحقق  و  بوده  کار  و  اشتغال  استان 

باید سرمایه گذاری صورت گیرد.

۱۲۰۰ نیرو جدید در آموزش و پرورش 
استان جذب می شوند

نیز در این  مدیرکل آموزش و پرورش استان 
جلسه گفت: در مجموع امسال بالغ بر هزار و 2۰۰ 
 نفر جذب آموزش و پرورش استان می شوند.

و  آموزش  های  فعالیت  به  اشاره  با  المعی 
پرورش در دولت یازدهم، اظهار کرد: طی این 
کار  معلمان  بندی  رتبه  طرح  حوزه  در  مدت 
بزرگی انجام شده و هر چند دولت از نظر مالی 
وضعیت خوبی نداشت اما از معلمان غافل نشد.

وی با بیان اینکه بین حکم کارگزینی معلمان 
با سایر دستگاه ها فاصله است، بیان کرد: با 
اجرای این طرح حقوق معلمان بین 1۰۰ هزار 

تومان تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش داشت.

۳۷۰۰ فرهنگی استان
 مشمول حق نوار مرزی شدند

نوار  برقراری حق  مدیرکل آموزش و پرورش 
مرزی در استان را یکی دیگر از اقدامات انجام 

شده عنوان کرد و گفت: این قانون سه هزار 
شامل  را  شهرستان   چهار  در   معلم  و 7۰۰ 
شد.المعی با اشاره به اینکه در آموزش و پروش 
خراسان جنوبی میانگین خدمت 1۸ سال است، 
بیان داشت: بنابراین نیاز است که از هم اکنون 
به فکر نیرو باشیم چراکه در برخی از شهرستان 

ها در چند سال آینده دچار بحران خواهیم شد.
اینکه در سه سال اخیر از طریق  با بیان  وی 
معلم جذب  دانشجو  فرهنگیان 7۸7  دانشگاه 
داشت:  عنوان  شدند،  پرورش  و  آموزش 
همچنین طی این مدت 14۸نفر از طریق ماده 
پرورش  و  آموزش  شدند.مدیرکل  جذب   2۸
خراسان جنوبی از اخذ سهیمه استخدام 6۸۳ نفر 
برای آموزش و پرورش استان از محل ماده 2۸ 
در سال جاری خبر داد و گفت: عالوه بر این 
ها تعدادی از طریق دانشگاه فرهنگیان جذب 
خواهند شد که در مجموع امسال بالغ بر هزار 
و 2۰۰ نفر جذب آموزش و پرورش استان می 

شوند. المعی همچنین به کاهش پنج درصدی 
معلمان و سامان دهی نیروها اشاره کرد و گفت: 
است که طی سه سال گذشته  در حالی  این 
دانش اموزان استان رشد هفت درصدی داشته 
اند اما با مدیریت درست توانسته ایم نیروها را 
سامان دهی کنیم.به گفته وی در حال حاضر ۵۵ 
آموزشگاه زیر پنج دانش آموز و   ۳۳2دبستان 
بین پنج تا 1۵ دانش آموز  در استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از اقدامات افزایش 
مراکز غیراتتفاعی و غیر دولتی دبستانی و پیش 
دبستانی بود، بیان داشت: در ابتدای دولت تعداد 
آموزشگاه های غیر دولتی استان 24۳  بود که 
این رقم در حال حضر به  76۵ آموزشگاه رسیده 

و رشد سه برابری داشته است.

حساب  به  تومان  میلیارد   ۴۷ واریز 
بازنشستگان فرهنگی استان

انسداد  زمینه  در  همچنین  داد:  ادامه  المعی 
مبادی بی سوادی و جذب بازماندگان تحصیل 
استان پایلوت کشور بودیم و 742 دانش آموز را 
جذب کردیم و امروزه همه استان ها این طرح 
را اجرا می کنند.وی همچنین از افزایش تعداد 
پژوهسرای دانش آموزی استان به 12 مورد خبر 
خراسان  نیز  سراسری  کنکور  در  گفت:  و  داد 
جنوبی رتبه دوم کشور را بعد از استان یزد دارد 
که دو سال این رتبه حفظ شده است.مدیرکل 
آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان داشت: 
در کمک به اتباع افغانی نیز در ابتدای دولت 
تعداد دانش آموزان افغانی استان یک هزار و 
1۳۰نفر بودند که امروز این تعداد به دو هزار 
نفر رسیده و همه به صورت رایگان ثبت نام 
حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  اند.المعی  شده 
استان  در  فرهنگی  بازنشسته  همکار   619
میلیارد   47 گذشته  شب  کرد:  بیان  داریم، 

تومان به حساب آن ها واریز شد.

باید  اینکه  بیان  با  بیرجند  فرماندار  قاسمی- 
قانونی  مسائل  در  شورا  اعضای  کاندیداهای 
توجیه شوند، عنوان کرد: حتما به این نامزدها 
که  هایی  قول  و  شعارها  که  شود  یادآوری 

می دهند متناسب با حیطه وظایف شورها باشد.
»علی ناصری« در جلسه گردهمایی دهیاران 
برگزار  پنجشنبه  که  بیرجند  مرکزی  بخش 
می شود  داده  که  وعده هایی  با  افزود:  شد، 
برای مردم توقعاتی ایجاد خواهد شد که اگر 
اعتمادی  باعث بی  داد  انجام  را  نتوان آن ها 
وظیفه  شورا  اگر  که  کرد  تأکید  می گردد.وی 
نشناسد  درستی  به  را  خود  اختیارات  حدود  و 

ممکن است مصوباتی تصویب شود که قابل 
اجرا نباشد و برای دهیاری هم مشکالتی ایجاد 
کند.به گفتۀ وی به همین دالیل، هم قبل از 
انتخابات باید جلسه ای توجیهی دهیاران با این 
نامزدها بگذارند و هم بعد از انتخاب شدن این 
افراد باید کالس آموزشی برگزار شود و توضیح 
داد که چه شرایط و قوانینی بر عهده آنان است.

دهیاران رابط بین دولت و مردم
به  که  آنجا  از  دهیاران  کرد:  بیان  فرماندار 
تسلط  خود  روستای  مثبت  نقاط  و  مشکالت 
سطوح  به  را  اطالعات  این  می توانند  دارند، 
باعث  و  دهند  اطالع  شورا  و  دولت  باالتر 
آن شوند.»ناصری« خاطر  پیشرفت  و  توسعه 
کنند  تالش  باید  دهیاران  که  کرد  نشان 
انتخابات  تبلیغات  برای  روستاها  فضای  که 
عادالنه  و  آرام  جمهوری  ریاست  و  شوراها 
و  دهیاران  انتخاباتی  مجریان  چون  و  باشد 
قانونی  موارد  در  الزم  دانش  باید  هستیم  ما 
مربوط به انتخابات را داشته باشیم.وی اظهار 
کرد: دهیاران به عنوان مجریان انتخاباتی نباید 
تبلیغ افراد خاصی را انجام دهند و نامزدهای 
شورای اسالمی در روستاها هم تبلیغات منفی 
و تخریب علیه یکدیگر انجام ندهند، زیرا در 

صورت پیگیری باید جوابگو باشند.

بیش از ۱9 هزار معتاد 
در استان هستند

مواد  با  مبارزه  ستاد  هماهنگی  شورای  دبیر 
مخدر استان هم در این جلسه با بیان اینکه 
دارد،  از 19 هزار معتاد وجود  استان بیش  در 
افزود: از این تعداد 1۳ هزار نفر مرد و ۳ هزار 
نفر زن می باشند.»علی زندی« تصریح کرد که 
طرح شیوع شناسی در استان راه اندازی شده 
که در مراحل پایانی است و امیدواریم که در 
نشود.وی  ایجاد  فاحشی  تغییر  معتادین  تعداد 
عنوان کرد: استان ما به دلیل 46۵ کیلومتر مرز 
مشترک با افغانستان که بزرگترین تولید کننده 
مواد مخدر در دنیا محسوب می شود و طبق 
پدیده  این  ابعاد  همه  با  جغرافیایی،  موقعیت 
شوم درگیر شده است.به گفتۀ وی امروزه دیگر 
مشکل تریاک نیست و استکبار جهانی با ترویج 
مواد مخدر صنعتی سعی در نابودی نسل جوان 
هماهنگی  شورای  دارد.دبیر  کشور  پویای  و 
مبارزه با مواد مخدر خاطر نشان کرد که طبق 
اعالم رسمی سازمان ملل متحد، 42۰ نوع مواد 
مخدر صنعتی در دنیا ثبت و ضبط شده است و 
این مواد رنگ، طعم و بویی هم ندارد و شیشه 

یکی از مخرب ترین مواد مخدر صنعتی است 
که در جامعه خرید و فروش می شود.

دهیاران سفیر مبارزه با مواد مخدر
 در روستاها باشند

می توانند  دهیاران  که  کرد  اظهار  »زندی« 
باشند  با مواد مخدر در روستاها  سفیر مبارزه 
مردم  بین  در  را  آگاه سازی  و  اطالع رسانی  و 
روستا انجام دهند.وی افزود: مهمترین کانون 
آسیب های  برابر  در  افراد  مصون سازی  برای 
با  مبارزه  ستاد  است.دبیر  خانواده  اجتماعی 
مواد مخدر با اشاره به اینکه ۵۵ درصد معتادان 
هیچ  دیگر  اکنون  کرد:  بیان  هستند،  شاغل 
نداریم. معتاد  کودکان  درمان  برای  مشکلی 

انتخابات  در  شرکت  حق  روستا  ساکن  افراد 
شوراها را دارندبخش دار بیرجند هم در جلسه 
گردهمایی دهیاران با اشاره به ماده قانون 2۵ 
آن  در  که  افرادی  تنها  کرد:  عنوان  شوراها 
از یک سال ساکن هستند، حق  روستا بیش 
شرکت در انتخابات را دارند.»مالکی« در پاسخ 
روستاها  در  ها  خانواده  از  برخی  که  دهیاران 
منزل دارند ولی جای دیگری زندگی می کنند 
و یا فرزندان آنان در شهرها زندگی می کنند، 
بازهم  باشند  داشته  حضور  روستا  در  اگر 

اینگونه  نمی توانند رأی بدهند؟، گفت: قانون 
گفته و ما نمی توانیم توضیح و تفسیری به 
نیستند  روستا  آنان ساکن  و چون  بدهیم  آن 
پس حق شرکت ندارند.وی اضافه کرد: ولی 

نامزد  که  نیست  نیاز  حتما  ماده 26  براساس 
باشد.به  روستا  آن  خود  از  شوراها  انتخاباتی 
نصب  حق  شوراها  کاندیداهای  وی  گفتۀ 
اگر  و  ندارند  را  روستاها  در  بزرگ  بنرهای 
ستاد تبلیغاتی هم بخواهند بزنند فقط مجوز 
یک ستاد را دارند و جلوی درب ستاد خود 

می توانند از بنر بزرگ استتفاده نمایند.
)Ava.news18@gmail.com(

نماینده مردم شهرستان های بشرویه، فردوس، 
طبس و سرایان بیان کرد: بشرویه عقب ماندگی 
بسیاری در مباحث ورزشی دارد.به گزارش مهر، 
محمدرضا امیرحسنخانی در جلسه شورای اداری 
بشرویه از مسئوالن این شهرستان خواست تا 
قانون بودجه را مطالعه کرده و مطالبی را که 
احساس می کنند قابلیت استفاده از منابع ملی را 
دارد یادآور شوند.وی افزود: حداقل چهار الی پنج 
کارشناس در تهران مشغول بررسی موضوعات 
هستند اما انتظار دارم که مدیران شهرستانی این 
اقدامات را شناسایی کرده و اطالع دهند.نماینده 
مردم شهرستان های بشرویه، فردوس، طبس 
ترین  مهم  اینکه  به  باتوجه  گفت:  سرایان  و 
فعالیت منطقه کشاورزی ست باید بتوانیم در 
و  ببینیم  را  بخش کشاورزی حرکت جدیدی 
این نیز با پیگیری های شما مسئوالن میسر 
می شود.امیرحسنخانی افزود: در سال گذشته 
کل بارندگی 2۰ میلی متر و امسال به 6۰ میلی 
متر رسیده اما ما هنوز در خشکسالی هستیم.

وی ادامه داد: با توجه به خشکسالی های اخیر 
باید میل به سمت کشت گلخانه داشته باشیم 

که این امر هماهنگی مدیران و همکاری بخش 
خصوصی را می طلبد.نماینده مردم شهرستان 
های بشرویه، فردوس، طبس و سرایان اظهار 
داشت: به دنبال وارد کردن دام اصالح شده به 
منطقه هستیم چرا که بشرویه ظرفیت خوبی 
دارد.  سنگین  و  سبک  دام  پرورش  بحث  در 
تعداد  ورود  خواستار  همچنین  امیرحسنخانی 
زیادی شتر به این منطقه شد و افزود: خواستگاه 
اصلی شتر این منطقه است اما متاسفانه آمار 
شتر در کشور آمار نگران کننده ای ست و ما 
نیز به دنبال ورود 2۰ هزار شتر برای محدوده 
انتخابیه هستیم.وی بیان کرد: ما به دنبال ایجاد 
پایگاه شتر مولد در کشورهستیم که این موضوع 
است.امیرحسنخانی  مقاومتی  اقتصاد  عین 
ها  خشکسالی  به  مجدد  اشاره  با  همچنین 
بهره  افزایش  با  منطقه  کشاورزان  تا  خواست 
در  کشاورزی  محصوالت  تولید  هنوز  وری 
بشرویه را حفظ کنند.نماینده مردم شهرستان 
های بشرویه، فردوس، طبس و سرایان گفت: 
مانند  مباحث اصلی ست  از  نیز  راه ها  بحث 
آن  برای  نیز  منابعی  که  بشرویه  راه طبس- 

دام  متاسفانه  داشت:  اظهار  ایم.وی  گذاشته 
دام  و  است  بسیار کم شده  در منطقه  سبک 
نداریم چرا که درحال  نیز  را  سنگین مناسب 
صورت  به  بشرویه  در  والشتاین  گاو  حاضر 

پرواری وجود دارد و این اقدام خوبی نیست.

لزوم توجه
 به صنعت گردشگری بشرویه

وی بیان کرد: مسئله دیگری که سهم خود 
ایم موضوع گردشگری  نگرفته  استان  از  را 

های خوب  جرقه  وجود  رغم  علی  که  ست 
در بشرویه صنعت گردشگری رونق بسیاری 
نداشته است.وی افزود: با وجود تالش برای 
بکوشیم  بایستی  گردشگری  صنعت  توسعه 
بحث  در  ما  شهر  اعتقاد  و  فرهنگ  تا 

گیرد  قرار  مدنظر  گردشگری  و  توریست 
و  گردشگرداخلی  که  است  این  ما  هدف  و 
شهرستان  به  ها  ارزش  حفظ  با  را  خارجی 
بحث  در  گفت:  بیاوریم.امیرحسنخانی 

در  را  حداقلی  های  زیرساخت  گردشگری 
بشرویه داریم و خوشبختانه در زمینه صنایع 
دستی نیز پیشرفت خوبی در این شهرستان 
از  انجام شده است.وی اظهار کرد: بشرویه 
عقب  ورزشی  بحث  در  انتخابیه  حوزه  تمام 
باید  باالخره  استخر  موضوع  در  لذا  است 
موضوع  همچنین  شود.وی  انجام  اقدامی 
که  کرد  عنوان  مواردی  از  را  عالی  آموزش 
است. نداشته  چندانی  پیشرفت  بشرویه  در 

بحث  اینکه  به  اشاره  با  امیرحسنخانی 
کنیم  پیگیری می  را  بیمارستان  و   اورژانس 
در  امکانات سونوگرافی  نبود  از  اخیرا  گفت: 
قالب  در  انشاا...  که  ام  شده  مطلع  بشرویه 
سونوگرافی  امکانات  فردوس  بیمارستان 
کرد.وی  خواهم  دریافت  بشرویه  برای  را 
جدی  بحثی  را  انتخابات  بحث  همچنین 
این  در  بایستی  مردم  افزود:  و  دانست 
رای  و  کنند  مطمئن شرکت  و  آزاد  انتخاب 
این  افزود: در  امیرحسنخانی  را بدهند.  خود 
حضور  با  احسن  نحو  به  باید  مردم  مقطع 

خود اقتدار بیشتری به نظام ببخشند.

عکس:گرگی

عکس:اینترنت
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امام علی )علیه السالم( :
أَعَظُم الَخَطاَیا اقتَِطاُع َماِل امِریٍء ُمسلٍِم بَِغیِر َحقٍّ

از گناهان بزرگ این است كه مال دیگری را بدون حق تصرف كنند
)وسائل الشیعه، ج 16، ص 46(

لیست امالک مازاد بانک صادرات     مدیریت شعب خراسان جنوبی      )مزایده 96/1(

 نام رديف
 شماره پالک ثبتی نشاني نام شهر نام ملك استان

 نوع مساحت  )متر مربع (
 نوع كاربري نوع ملك مالكيت

 قيمت پایه نوع سند

 متصرف
 نوع بهره
 برداري
 فعلي

 توضيحات
 اعيان عرصه

 ملكي ،
 تمليكي ،
 سرقفلي ،

 اوقافي / غير
 اوقافي

 ساختمان ،
 آپارتمان ،

 مغازه ، زمين ،
 سایر

  بانك ، تجاري ، اداري
   مسكوني ، صنعتي
 رفاهي ،آموزشي ،

 ورزشي ، انبار ، مزروعي
 كارگاه ، سایر

 ندارد /دارد
 ) بانكي /

غير بانكي (

 تخليه ،
 اشغال ،

 بالاستفاده

 خراسان1
 جنوبی

 ساختمان تجاري
 )اداره مركزی
 سابق بانك
صادرات (

 بيرجند

  بيرجند- خيابان
 مدرس - بيست متري

 اول غربي - اداره
 مركزي سابق بانك

 صادرات

اشغال ندارد29,464,440,000ششدانگ تجاري ساختمان ملكي17/955/77/1263/915595/801417/76

 اسكلت فلز - در چهار طبقه - با
 قدمت حدود 9 سال -  داراي

 آسانسور - طبقه چهارم دكوراتيو
 چوبي - مجهز به موتور خانه و
 شوفاژ - امتيازات شامل آب ،
برق ، گاز ) به شكل موجود (

 خراسان2
 جنوبی

 كارگاه آجر نماي
 پرسي ) كارگاه
 و ماشين آالت (

بيرجند
  بيرجند -شهرک بيرجند

اشغال ندارد1,490,000,000 جانشيني صنعتي سایر تمليكي36212925610صنعتي - قطعه3621
 سالن توليد - ساختمان اداری و
 سرایداری - ماشين آالت : پرس
 ضربه ای مكانيكی - آسياب تيغه

 ای  بدون آب و برق

 خراسان3
 جنوبی

 مرغداري به
 ظرفيت 30 هزار

 قطعه
آرین شهر

 آرین شهر - ابتداي
 جاده چاهك موسویه ،

 سمت چپ
 كشاورزي سایر تمليكي89 16532557841 /128

 مشاعی
 ) سهم بانك

 2/66 دانگ از
ششدانگ
 می باشد (

2,215,000,000
 دارد
 ) غير

بانكي (
اشغال

 )به شكل موجود( سهم بانك
 2/66 دانگ از ششدانگ می باشد
 )قيمت پایه مربوط به سهم بانك

می باشد(

 خراسان4
 جنوبی

 زمين شن شویی
 آفریز و ماشين

 آالت
) به شكل موجود(بالاستفاده ندارد995,000,000قرارداد اجارهكارگاه زمين تمليكی69 1/1468200001قاین - روستای آفریزقاین

 خراسان5
 جنوبی

 زمين كشاورزی
 قاین- روستایقاینو دامداری

) به شكل موجود(اشغال ندارد1,647,000,000ششدانگ كشاورزی زمين تمليكی1680/2872173.5883محمدآبادعلم

 خراسان6
 بيرجند ساختمان ملكی جنوبی

 بيرجند - خيابان
 توحيد - نبوت 7 -

پالک 28
 زمين و تمليكی315/245360212.3

 اشغال ندارد3,950,000,000 سند تك برگی مسكونی سایر
 یك باب ساختمان با نمای آجر
 سفال و سيمان كف موزائيك

 دارای انشعابات و قدمت 25 سال

 خراسان7
 نهبندان - شهرک نهبندان كارخانه سنگبری جنوبی

 ساختمان تمليكی766/399361877 صنعتی
 تخليه ندارد22,291,970,000 جانشينی صنعتی و زمين

 سوله صنعتی - ساختمان
 مدیریت اداری و پرسنلی و اموال

 ) به شكل موجود (

 خراسان8
 جنوبی

  سهم مشاعی
 از ساختمان

 مسكونی
 بيرجند

 بيرجند - خيابان
 پاسداران - پاسداران

2-پالک 36
1,120,000,000انتقال اجرایی مسكونی ساختمان تمليكی249/17/3048336444

 دارد
 ) غير

بانكي (
 اشغال

 سهم بانك یك دانگ و شش
دهم دانگ مشاع از ششدانگ

  ) قيمت پایه مربوط به سهم بانك
می باشد (

 خراسان9
 جنوبی

 سهم مشاعی
 از ساختمان

 مسكونی
 بيرجند

  بيرجند - خيابان عدل
 عدل 23- خيابان باهنر

 شرقی - پالک 41-
 مقابل مدرسه

524,000,000 انتقال اجرایی مسكونی ساختمان تمليكی249/3375200203/2
 دارد
 ) غير

بانكي (
 اشغال

 سهم بانك یك سهم و چهاردهم
 مشاع از كل ده سهم از ششدانگ
 ) قيمت پایه مربوط به سهم بانك

می باشد (

 خراسان10
 جنوبی

 سهم مشاعی
 باغ و مرغداری

 روستای علی آباد
 داور آباد

 بيرجند - روستای بيرجند
 ساختمان تمليكی769/2450001352 علی آباد داور آباد

1,922,000,000 انتقال اجرایی مزروعی و زمين
 دارد
 ) غير

بانكي (
 اشغال

 بيست و پنج سهم و یك چهارم سهم
 مشاع از 47 سهم مشاع از 840 سهم
 مشاع از ششدانگ ) قيمت پایه مربوط

 به سهم بانك می باشد (

 خراسان11
 جنوبی

 شركت توليدی
 قاین - كيلومتر 5 بيرجند آجر سفال

اشغالندارد11,060,000,000 انتقال اجرایی صنعتی سایر تمليكی131/183780112/503640 جاده اسفدن - قاین

  ساختمان اصلی كوره - سالن توليد
 انبار قير - اتاقك پمپ - ساختمان

 اسكان كارگران - ساختمان مدیریت
 سوله انبار  - ماشين آالت شامل
 سيلوی خاک - والس- مخلوط

 كن - مخلوط كن پرس - پرس - پمپ
 وكيوم - مجموعه برش -نوارهای نقاله
 و ... تأسيسات برق ، آب و تجهيزات

متفرقه  ) به شكل موجود (

نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد بشرح جدول ذیل می باشد :
ميزان پرداخت غير نقدی ) باقيمانده در اقساط (ميزان پرداخت نقدیشرایط پرداخت ) گروه (  ردیف
     اولویت با پرداخت نقدی ، پيشنهاد غير نقدی با اولویت پرداخت ، به ترتيب ذیلز1

) 2-3-4- 5( قابل بررسی خواهد بود .
 30% در اقساط 12 ماهه ) با سود بانكی (2%70
50% در اقساط 24 ماهه ) با سود بانكی (3%50
70% در اقساط 36 ماهه ) با سود بانكی (4%30
90% در اقساط 60 ماهه ) با سود بانكی (5%10

جنوبي  خراسان  صادرات  بانک 
از  واحد   11 تعداد  دارد:  نظر  در 
امالک مازاد و ماشين آالت  مازاد 
طريق  از  ذيل  شرح  به  را  خود 
 مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان شرکت در مزايده 
مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر از روز درج آگهی  
اسناد  دريافت  به  نسبت  الی96/02/20   96/02/16 مورخ 
مزايده اقدام و تا پايان وقت اداري )ساعت14( روز شنبه  مورخ 

 96/02/30 به نشاني بيرجند - خيابان مدرس- نبش مدرس
 9-  اداره مرکزي بانک صادرات طبقه اول -  دايره تدارکات و 

ساختمان نسبت به عودت آن اقدام نمايند. 
پاکت هاي پيشنهادي ارائه شده رأس ساعت 10 صبح روز 
يکشنبه مورخ 96/02/31 در محل فوق با حضور اعضای 
کميسيون معامالت بانک و متقاضيان خريد مفتوح ، قرائت و 

برندگان مشخص خواهد شد.
 الزم به ذکراست،اسناد شرکت در مزايده بايستي تا پايان 

و  تدارکات  دايره  به  فقط   ، مورخ 96/02/30  اداری  وقت 
ساختمان بانک تحويل و رسيد اخذ گردد .

توضيحات و شرایط : جهت دريافت اسناد مزايده ، ارائه 
اصل فيش واريزي به مبلغ 100/000 ريال به شماره حساب 
0101532454002 به نام دايره تدارکات و ساختمان بانک 
صادرات خراسان جنوبي الزامي است . مبلغ سپرده شرکت در 
مزايده معادل 5% قيمت پايه مندرج در آگهي مي باشد که 
طبق مندرجات اسناد مزايده مي بايست اقدام گردد . بازديد 
از امالک و اموال مورد مزايده در روزهاي اداري از ساعت 8 تا 
 14 فراهم و برای تمامی شرکت کنندگان ضروری مي باشد .

مزايده گذار در رد يا قبول يک يا تمامي پيشنهاد خريد مختار 
است. کليه امالک با وضع موجود به فروش می رسد و در 

)96/1( صورت داشتن متصرف ، تخليه به عهده خريدار می باشد. مزایــده  آگهــي 

بانک صادرات خراسان جنوبي

مصطفی مالیی- پنجشنبه شب مراسم 
اختتاميه نخستين جشنواره موسيقی نواحی 
با حضور ناصری  شرق کشور در بيرجند 
فرماندار مرکز استان ، محمودی مديرکل 
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و 
بهاری مديرکل روابط عمومی و امور بين 
الملل استانداری و جمعی از هنردوستان 
فرزان  عالمه  سالن  در  نواحی  موسيقی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار 
شد. احمد محبی مديرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان عنوان کرد: موسيقی نواحی 
رنگين کمانی از فرهنگ های کشور می 
باشد که تا امروز به علت دست نخورده ماندن 
 آن اصالت اصلی خود را حفظ کرده است.

در موسيقی نواحی تجدد و نوگرایی 
ممنوع

درباره  بايد  که  اين  بر  تاکيد  با  محبی 
و  تجدد  تابلوی  يک  نواحی  موسيقی 
خاطرنشان  شود،  زده  ممنوع  نوگرايی 
معنی  به  موسيقی  اين  هويت  کرد:تغيير 
است.  ما  رسوم  و  آداب  و  هويت   تغيير 
وی با اشاره به موسيقی نواحی که بخشی 
از هويت فرهنگ و تمدن ما است و هيچ 
کس نمی تواند اين موسيقی را از ما بگيرد، 
افزود: غالمعلی پورعطايی، نورمحمد درپور، 
ابراهيم شريف زاده استاتيدی هستند که 

اکنون در جمع ما نيستند..
صورت  به  نواحی  موسيقی  آموزش 

مكتب خانه ای در بيرجند
از  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مديرکل 
نواحی در  تاسيس مکتب خانه موسيقی 
علت  به  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  بيرجند 
آن  آموزش  و  موسيقی  اين  باالی  ارزش 
همکاری  با  شده  مقرر  مندان  عالقه  به 

های  حمايت  و  فرهنگی  ميراث   سازمان 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکانی برای 
آموزش موسيقی نواحی به صورت مکتب 
خانه تاسيس شود. وی تاکيد کرد: بزرگترين 
مشکل موسيقی نواحی ما شنيده نشدن آن 
است که اگر اين نوع موسيقی شنيده شود 
بسياری از کمبودهای فرهنگی را رفع می 
کند.مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی بيان 
کرد: موسيقی نواحی آن قدر ظرفيت دارد 
بستر  در  شود  معرفی  جامعه  به  اگر  که 
ای مقوله  مرز  از  خارج  حتی  و   داخلی 

 افتخار آميز را ايجاد کند.
تالش می كنيم تا هنرمندان موسيقی 
نواحی در جشنواره فجر بيشتر حضور 

یابند
محبی ادامه داد: هميشه بايد پيشکسوتان 
قرار  نکوداشت  مورد  حوزه  اين  بزرگان  و 
بگيرند و ما تالش می کنيم حضور افرادی 
دارند  فعاليت  نواحی  موسيقی  در  که 
يابد.  افزايش  فجر  موسيقی  جشنواره  در 
بيرجند  شهرستان  فرماندار  ناصری  علی 
نيز در اين مراسم موسيقی نواحی شرق 
تاريخ  از  بيانگر بخش عمده ای  را  کشور 
بيان  و  دانست  سرزمين  اين  فرهنگ  و 
اجازه داد در کوران حوادث و  نبايد  کرد: 
 هنرهای نوپديد اين موسيقی از بين برود.

حضور 80 هنرمند در قالب 16 گروه از 
4 استان

جشنواره  نخستين  اجرايی  دبير  زمزم 
موسيقی نواحی شرق کشور نيز بيان کرد: 
اين جشنواره به مدت 2 روز با شرکت 80 
 هنرمند که شامل 16 گروه از استان های 
خراسان شمالی، رضوی، جنوبی و سيستان 
اجرای  که  شد  برگزار  بود،  بلوچستان  و 

شدند. جشنواره  اين  منتخب  گروه   9 
هيئت  و  جشنواره  دبير  ویژه  جایزه 

داوران
جايزه ويژه دبير جشنواره و هيئت داوران 
سرپرستی  به  پهره«  »مستاگ  گروه  به 
ايرانشهر و گروه جيران  از  نژاد  نادر نيک 
به سرپرستی خسرو حداد کارگر گليان از 
شيروان و گروه بهاران به سرپرستی فرامرز 

محمودی از بيرجند تعلق گرفت.
تقدیر از پيشكسوتان

حسين  های  تالش  از  داوران  هيئت 
و  کاشمر  آالله  گروه  سرپرست  رضايی 
ذوالفقار بيتانه سرپرست گروه آوای دل از 
به دليل سه دهه تالش مستمر  فردوس 
کرد. تجليل  بومی  موسيقی  زمينه   در 

مقام دوم
سلطان  سرپرستی  به  بخشی  گروه  در 
رضا ولی نژاد از شيروان و گروه پنجه نواز 
از تربت جام  به سرپرستی جابر رحيمی 

مشترکا مقام دوم را کسب کردند.
مقام سوم

همچنين گروه سرو خراسان به سرپرستی 
عزيزتنها از تربت جام و گروه بيدل پورعطايی 
به سرپرستی علی پور عطايی از تربت جام 

رتبه سوم را مشترکا به دست آوردند.
شایسته تجليل

به  آساک  گروه  داوران  هيئت  همچنين 
گروه  و  قوچان  از  غالمی  رضا  سرپرستی 
ندای جام به سرپرستی شهرام فرهادی نيا 
را از تربت جام را شايسته تجليل دانستند.
گفتنی است هيئت داوران پس از بحث و 
بررسی فراوان و جستار فنی آثار ارائه شده 
در صحنه هيچ کدام از گروه ها را شايسته 

رتبه برتر و اول تشخيص ندادند.

مدیر كل فرهنگ و ارشاد  اسالمی استان در مراسم اختتاميه نخستين جشنواره موسيقی نواحی شرق كشور در بيرجند خبر داد: 

تاسیس اولین مکتب خانه موسیقی نواحی شرق در بیرجند

اسحاق جهانگیری: مظلومیت
 این دولت را ملت ببینید

انتخاباتی  مناظره  دومین  در  جهانگیری  اسحاق 
گفت: تا روز چهارشنبه فکر می كردم وزیر دیگری 
این موضوع برایش پیش آمده كه روز چهارشنبه 
مشخص شد وزیر آموزش و پرورش این مشکل 
ملت  را  دولت  این  مظلومیت  آمده،  پیش  برایش 
ببینید. به یکباره گفته می شود در خانه یک وزیر 
قاچاق بوده است، دختری این وزیر دارد كه فوق 
لیسانس است، كار شرافتمندانه ای انتخاب كرده كه 
آن واردات است و 200 میلیون كل ارزش مبلغی 
است كه این فرد از گمرک و به صورت قانونی وارد 
كرده است و حاال این می شود موضوع مصاحبه ما 

در مناظره. آیا این درست است؟

رئیسی : چرا باید دهان کسی را ببندیم

حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی با بیان اینکه 
این  و  كند  اهانت  خود  منتقد  به  باید  انسان  مگر 
واقعاً ثواب نیست كه می گوید من از بستن دهان 
مخالفان به خدا پناه می برم، گفت: حق شهروندی 
همین است كه افراد بتوانند سخن خود را بگویند 
و اگر سخنشان درست نیست پاسخ داده شود. اجازه 
دهیم نشاط بین دانشجویان، اصحاب رسانه، احزاب، 
اقوام و دسته ها باشد، چرا باید دهان كسی را ببندیم.

وی ادامه داد: در رسانه ها خواندم كه با خبرنگاری كه 
می خواست سؤالی از یکی از وزرا بپرسد، برخورد شده 
است لذا این با ادعاهای مطرح شده نمی سازد. باید با 
80 میلیون جمعیت دارای كارت ملی اجازه اظهارنظر 
را كسی  دهیم. حق شهروندی  مسائل  به  نسبت 
دارد كه حتی نان برای خوردن ندارد. حق داشتن، 
استفاده كردن و معیشت. حق كار كردن دانشجویی 
كه با مدرک لیسانس و دكتری بیکار است و حق 

اظهارنظر كردن از حقوق شهروندی است.

روحانی: حقوق شهروندی در دولت 
دوازدهم تبدیل به زنگ عمل می شود

حجت االسالم حسن روحانی با بیان اینکه حقوق 
شهروندی انشاء نیست، گفت: حقوق شهروندی در 
دولت دوازدهم تبدیل به زنگ عمل می شود و ما 
مختلف حساب كشی  بخش های  از  زمینه  این  در 
خواهیم كرد كه چگونه نسبت به شهروندان رفتار 
از  ایرانی ها  همه  و  داریم  ایران  یک  ما  می كنند، 
حقوق مساوی شهروندی باید برخوردار باشند.وی 
با اشاره به اینکه در كشور برخی از افکار اساساً به 
رسمیت شناخته نمی شوند،اظهاركرد: شما در همین 
انتخابات ببینید كه چه كسانی هستند كه در فضای 
مجازی آزادند و چه كسانی هستند كه هر روز احضار 
جامعه  در  می خواهیم  گونه  این  ما  آیا  می شوند، 
عدالت گستری كنیم؟وی اضافه كرد: اگر می خواهیم 
در جامعه به شرایط مناسب سیاسی برسیم باید همه 

احزاب و گروه ها از حقوق مساوی برخوردار باشند.

سیدمصطفی میرسلیم: ورود هواپیما 
یعنی کار برای کشورهای دیگر

سید مصطفی میرسلیم با بیان اینکه ما باید خوشحال 
شویم كه هواپیما وارد می كنیم؟ گفت:  ورود هواپیما 
پژوهش  با  ما  دیگر.  كشورهای  برای  كار  یعنی 
خودمان باید به جایگاهی می رسیدیم كه محصولی 
به دست می آمد كه به درد كشور بخورد. حداقل 10 
تا 20 درصد قطعات هواپیمایی را كه وارد می كردیم 
می توانستیم در داخل خودمان تولید كنیم.مگر ما 
كمتر از دولت تركیه هستیم كه همین كار را می كنند 
و قطعات هواپیما را خودشان می سازند و می فروشند.

 گواهی می دهم بزرگ ترین انتقادها 
علیه دولت یازدهم اتفاق افتاده است

سید مصطفی هاشمی طبا اظهار كرد: گواهی می دهم 
بزرگ ترین انتقادها و تخریب ها علیه دولت یازدهم 
اتفاق افتاده است.وی گفت:اینکه دولت نمی تواند به 
برخی از پیشنهاد ها توجه كند، به دلیل بزرگ شدن 
ما  كه  تعجب می كنم  است.من  دولت  هزینه های 
همه چیز را برای همگان همیشه می خواهیم، چنین 
چیزی امکان پذیر نیست و وعده هایی هم كه امروز 
می دهیم، خواسته خرجی از بودجه ای است كه در 

حال حاضر نیز ناتوان است.

قالیباف : درد اینجاست که می گوییم 
دختر وزیر  بیکار و مظلوم است

محمدباقر قالیباف گفت: درد اینجاست كه می گوییم 
آقای  از  نقل  -به  آموزش وپرورش  وزیر  دختر 
جهانگیری می گویم- بیکار و مظلوم است بعد برود 
چنین كاری انجام دهد! پس بقیه مردم بیچاره چه 
كنند. تکلیف آنها چیست.وی اظهار كرد: مشکالت 
مربوط به وارداتی های بی وقفه  است. واردات چی هایی 
كه و تجهیزات مواد اولیه را وارد كنند تجار دست آنها 
را می بوسند ولی وزیر آموزش و پرورش ما لباس 
بچه از ایتالیا وارد می كند. مردم شما فکر می كنید 
هرگز. می شود؟  درست  ما  اقتصاد  كار  این  با 

کیم جونگ اون: آماده حمله باشید

باش  آماده  اعالم  ضمن  شمالی  كره  رهبر 
جنوبی  كره  به  حمله  برای  خود  طرح  از  رزمی، 
از  بازدید  حین  را  فرمان  این  وی  داد.  خبر 
این  مرز  نزدیکی  كه  سنگینی  افزارهای  جنگ 
كرد. صادر  است،  مستقر  جنوبی  كره  با  كشور 

عکس : حسینی


