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سرمقاله

در دامگه تبلیغات!
هرم پور

نامزدهای انتخاباتی چه در سطح ریاست جمهوری 
شما  برای  بیرجند  شهر  شورای  سطح  در  چه  و 
برنامه دارند؛  هم برای خدمت به شما و هم برای 
مهم  چندان  آنها  برای  قیمتش  شما.  رأی  جذب 
نیست؛ گاهی زیاد، گاهی کم. آنها و تیم قوی و 
حرفه ای مشاورانشان برای جذب رأی شما، حتی 
گاهی درباره ی چگونه صحبت کردنشان، چگونه 
 نشستنشان و چگونه نگاه کردنشان هم برنامه ریزی
تأکید  روی چه شعارهایی  اینکه  برای  کنند،  می 
به  جامعه  مشکالت  از  قسمت  کدام  به  و  کنند 
صورت ویژه تری بپردازند، برای اینکه پاشنه های 
آشیل رقبا را نشانه بگیرند و البته نبض جامعه و 
مردم هم به دستشان باشد ساعت ها طرح ریزی 
کرده اند، برای اینکه روزهای قبل از سخنرانی ها 
و روزهای بعد از سخنرانی های مهم، فضاسازی 
مستقیم و غیرمستقیم رسانه ای داشته باشند پول

خرج می کنند ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ ( 
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رهبر معظم انقالب فرمودند : اگر میخواهید نظام جمهوری اسالمی اقتدار خودش را در چشم جهانیان -چه دشمن چه دوست- حفظ بکند باید شرکت کنید. حضرت آیت ا... خامنه ای 
با تاکید بر این که حضور در انتخابات، حفظ اقتدار و اُبهت و مصونیت کشور است اظهار داشتند :  اگر حضور مردم باشد، دشمن هیچ غلطی نمی تواند بکند . ایشان با اشاره اینکه به آنچه 
برای اداره و حفظ و منافع ملت به صورت فوری و فوتی الزم است، حضور مردم است افزودند :  حضور مردم است که گره گشاست. حضور مردم است که دشمنان را از هیبت جمهوری 
اسالمی می ترساند. ایشان با بیان اینکه دشمن، دشمن است. این دولت و آن دولت ندارد اظهار داشتند :  دشمن اگر بتواند زهرش را می ریزد. مالحظه هیچکس هم نمی کند. مالحظه 
لفاظی و زبان بازی و موضع گیری سیاسی را هم نمی کند. آن چیزی که مانع دشمنی می شود، ترس از حضور مردم است. چون می ترسد یک کشور هشتاد میلیونی جلویش بایستد. رهبر 
انقالب در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به سند ۲030 یونسکو  فرمودند : جمهوری اسالمی تسلیم سندهایی مانند سند ۲030 یونسکو نخواهد شد . حضرت آیت ا...خامنه ای با 
طرح این سوال که به چه مناسبت یک مجموعه  به  اصطالح بین المللی که قطعاً تحت نفوذ قدرت های دنیاست، این حق را داشته باشد که برای ملتهای دنیا با فرهنگهای مختلف، تکلیف 
مشخص کند؟ افزودند : اصل کار غلط است. اینکه ما برویم سندی را امضا کنیم و بعد هم بیایم بی سروصدا آن را اجرا کنیم؛ نخیر! مطلقاً مجاز نیست؛ ما اعالم کردیم. ایشان با گله از 
شورای عالی انقالب فرهنگی اظهار داشتند : آنها باید مراقبت میکردند و نباید می گذاشتند که کار به اینجا بکشد که ما بیاییم و جلوی این کار را بگیریم. اینجا جمهوری اسالمی است ری
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تاکید ویژه رهبر انقالب بر حضور گسترده مردم در انتخابات

پیروزی پرشی دارد به اندازه بلندای آسمان 
که همواره دل را شاد و لحظه ها را ماندگار می سازد

مخترع ارجمند جناب آقای صادق نازی نژاد
 فرصت را مغتنم دانستیم تا ضمن تجدید ارادت دوستان، کسب عنوان

 بنیانگذار صنعت و تجارت سبز خاورمیانه
 را حضور جناب عالی تبریک عرض نماییم، امید است در فتح قله های رفیع

 علم و دانش به جایگاه بایسته و شایسته نائل آیید.

دکتر یزدی، نصرآبادی، محمدی )دانشگاه وین استیت آمریکا( 

جشنواره فروش پکیج دیواری

با اقساط بلند مدت )به تعداد محدود( 
حد فاصل مدرس 27 و 29 

32437700

توجـه توجـه

سرکار خانـم الهـام پدیـد 
کسب رتبه اول مسابقات سنگ نوردی جانبازان و معلولین کشور

 و همچنین رتبه سوم پرتاب وزنه
 را تبریک می گوییم.

پدر، مادر، خواهر، برادرها ، دایی ها ، خاله ها 

18 فروردین ماه چهارمین سالگرد درگذشت 

شادروان محسن الری 
را با ذکر فاتحه و صلواتی گرامی می داریم.

روحش شاد

پدر، مادر، همسر و فرزندان  

به مناسبت سومین روز درگذشت همسری مهربان
 و پدری دلسوز مرحوم مغفور 

شادروان حاج فیروز امینـی 
جلسه ترحیمی امروز دوشنبه 96/2/18 از ساعت 4 الی 5 

بعدازظهر در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی(
 برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی در این جلسه موجب 

شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های امینی و بستگان 

بابک عزیـز
 هفت سال است که بر سر مزارت و به یاد پر کشیدنت در راه 
 ماموریت و خدمت و مصادف با زاد روز تولدت خون گریه می کنیم

 و داغ فراغت را تحمل می نماییم
یادت همیشه برایمان سبز و زنده است

 ای عزیزترین فرزند و ای مهربان ترین برادر
با ذکر صلواتی یادش را گرامی می داریم.

روحش شاد

پدر، مادر، خواهر )نجاتی( 

مجتمع کارخانجات هبلکس رضوی واحد تولیدی بیرجند

در نظر دارد: جهت تامین خدمات پیمانکاری نیروی انسانی کارگر ساده 
سورت،   : جمله  از  خدماتی  و  تولیدی  امور  انجام  جهت  ماهر  نیمه   و 
تسمه کشی و استرج پالت های محصوالت کارخانه را از طریق برگزاری 

مناقصه واگذار نماید.
لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد 
مناقصه حداکثر تا تاریخ 96/02/21 به واحد بازرگانی مجتمع کارخانجات 
هبلکس رضوی به آدرس بیرجند، شهرک صنعتی، بلوار تولید، تولید 5 
مراجعه و یا با شماره 32255186-056 داخلی 123 تماس حاصل فرمایند.

مجتمع کارخانجات هبلکس رضوی 
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زائران تمتع تا آخر هفته کاروان هایشان را انتخاب خواهند کرد

مهر- رئیس سازمان حج و زیارت از مشخص شدن اسامی کاروان های حج تمتع امسال خبر داد و گفت: زائرین حج تمتع تا پایان هفته 
جاری کاروان هایشان را انتخاب خواهند کرد. حمید محمدی  ادامه داد: با توجه به مقدماتی که برای حج امسال فراهم شده و هتل های 
مورد نیاز در عربستان برای حجاج ما اجاره شده است، ما هم اکنون در حال ثبت نام اولیه از حجاج برای تعیین کاروان هایشان هستیم.

سرمقاله

به گزارش ستاد خبری دکتر رئیسی، اجتماع بزرگ 
حامیان حجت االسالم رئیسی در استان های قم 
و اراک با حضور بی نظیر و پرشور مردم برگزار 
شد، در این برنامه های جداگانه حجت االسالم 
رئیسی ضمن تبریک به مناسبت ایام اعیاد شعبانیه 
و با تقدیر از استقبال با شکوه مردم شهر قم، گفت: 
شهر قم، شهر مردان و زنان انقالبی و حرم اهل 
قم  علمیه  است؛ حوزه  و طهارت  بیت عصمت 
و  است  بشریت  و  اسالم  جهان  بزرگ  سرمایه 
مراجع تقلید، علما، فرهیختگان و اندیشمندان قم 

را به پایتخت معارف اسالمی تبدیل کرده است.
نشود،  اصالح  مردم  به  نگاه  اگر   *

مشکالت حل نخواهد شد
وی با بیان اینکه استان قم نقطه امید برای همه 
دغدغه مندان است، افزود: همچنان که شهر قم 
باید تضمین  را  آن  تدام  و  بوده  انقالب  سرآغاز 
کرد، باید در این مقطع نیز با نگاهی عمیق به 
کشور  اجرایی  مدیریت  در  تغییر  برای  مسائل، 
گام بر دارد. حجت االسالم رئیسی با بیان اینکه 
امنیت ایران موهون حضور مردم در صحنه های 
سایه  قراردادها  اینکه  نه  است،  انقالب  از  دفاع 
جنگ از سر مردم برداشته باشد، گفت: اگر نگاه 
به مردم اصالح نشود، مشکالت حل نخواهد شد. 
باید این را باور کنیم که هیچ قفلی بدون حضور 
انتخابات  کاندیدای  شد.این  نخواهد  باز  مردم 
ریاست جمهوری با بیان اینکه نگاه به منابع  ثروت 
کشور باید اصالح شود، تاکید کرد: منابع کشور ما 
بسیار ارزشمند است، این منابع باید همواره مورد 
توجه باشد، اگر به این منبع خدادادی و این ثروت 
بزرگ، این نیروی انسانی کارآمد به عنوان منابع 
کشور توجه نشود، مشکلی از مشکالت مردم و 

کشور حل نخواهد شد.
* بیکاری و فقر که جوان ما را خجلت 

زده کرده است
وی با تاکید بر لزوم اصالح نگاه به بیگانه، گفت: 
آقایان فکر می کنند می توانند  این خطاست که 
با کمک بیگانگان مشکالت مردم ایران را حل 
کنند؛ بیگانگان تاکنون از کدامین ملت و کشور 

دلسوزی کرده که برای ما دلسوخته باشند.
فقر که  بیکاری و  رئیسی گفت:  حجت االسالم 
جوان ما را خجلت زده کرده، نه فقط جوان، بلکه 
جوانان ما همراه پدران شان بیکار شده اند و این 
به  مردم  اگر  نیست؛  قبول  قابل  اصال  وضعیت 

کارآمدی نظام تردید کردند یک پایگاه مهم قدرت 
در نظام سست خواهد شد، چرا که رضایت و اعتماد 
قدرت  مولفه  مهمترین  نظام  و  دولت  به  مردم 
است. این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با 
بیان اینکه، آقایان کشور و مردم را معطل کرده اند 
بحث  در  گفت:  است،  بیگانگان  به  نگاه شان  و 
آقایان  را سرگردان کرده اند.  مسکن مهر، مردم 

می گویند ما مسکن مهر را تا آخر سال تحویل 
می دهیم، اگر می توانستید، چرا تا امروز این کار را 
نکردید؟ چرا چهار سال مردم را معطل کردید؟ چرا 
امروز بسیاری از کارگاه ها و نیمی از ظرفیت های 

صنعتی کشور تعطیل شده است؟
رفع  را  اشتغال  مشکل  توانیم  می  *ما 

کنیم و این کار را خواهیم کرد
حجت االسالم رئیسی گفت: اگر شما نمی توانید 
مشکل اشتغال را رفع کنید، ما می توانیم و این 
کار را خواهیم کرد؛ ما می دانیم که 11 میلیون 
نفر از جوانان این کشور آماده ازدواج هستند، اما 
شما پیشنهاد 10 میلیونی مجلس را به جوانان 
نمی دهید و اکنون 500 هزار جوان دختر و پسر ما 
در صف وام ازدواج هستند؛ فقط 2 نفر از کسانی 
که وام گرفته و پس نمی دهند را بگیرید، می توانید 
بدهید.  ازدواج  وام  جوان  هزار   500 همه  به 
حجت االسالم رئیسی گفت: من سوال می کنم 
آیا 45 هزار تومان برای یک خانواده فقیر کافی 
است؟ من فقر را ندیده ام، بلکه آن را چشیده ام. من 
در خانواده های فقیر رفته ام. ارتباط با آنها داشته ام. 
ما معتقدیم با همین منابع باید یارانه دهک های 

پایین را سه برابر کرد.

دارند  میلیاردی  درآمد  که  برخی  *چرا 
مالیات نمی دهند؟ 

گفت:  ریاست جمهوری  انتخابات  کاندیدای  این 
مگر مردم قم در همین خیابان ها شعار عدالت 
اجتماعی سر ندادند؟ پس چرا امروز برخی حق 
سفیدهایی  یقه  چرا  نمی دهند؟  را  بیت المال 
نمی دهند؟  مالیات  دارند  میلیاردی  درآمد  که 

کانتینر کانتینر وارد می کنند و مالیات نمی دهند. 
ما آن را قاچاقچی نمی دانیم، اما آن کوله بر که 
قاچاقچی  را  می کند  تالش  خود  خانواده  برای 
می خوانیم.وی با بیان اینکه فساد فراجناحی شده 
و دیگر در یک جناح خالصه نمی شود، تصریح 
کرد: برای برخورد با فساد ابتدا باید رئیس جمهور 
در خط مقدم مبارزه با فساد را داشته باشند. وزرا 
باید چنان روحیه ضد فساد داشته باشند که کسی 
جرات فساد نداشته باشد و من با صراحت می گویم 
که در مبارزه با فساد خط قرمز نخواهم داشت. 
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان 
اینکه حق شهروندی یعنی با منتقد برخورد نکنیم، 
گفت: حق شهروندی یعنی جوان باید کار داشته 
باشد، مسکن داشته باشد، کرامت داشته باشد. حق 
شهروندی یعنی مردم حق شان را می خواهند و 

دولت باید حق مردم را بدهد.
* ما انقالبی را کسی می دانیم که منافع 

طوالنی درازمدت مردم ببیند
حجت االسالم رئیسی تصریح کرد: امروز مشکل 
ما کمبود منابع نیست، مشکل کمبود نقدینگی 
نیست، مشکل کمبود آب نیست، مشکل اصلی 
میزان  به  اشاره  با  وی  است.  اجرایی  مدیریت 

قاچاق کاال، بر مقابله جدی با قاچاق کاال تاکید 
کرد و گفت:  این مهم تنها با تشکیل یک دولت 
انقالبی محقق خواهد شد.این کاندیدای انتخابات 
می کنند  فکر  برخی  ریاست جمهوری گفت: 
امام؛  یعنی  انقالبی  اما  احساسی،  یعنی  انقالبی 
را  انقالبی  ما  است.  ما رهبری  انقالبی  مقتدای 
کسی می دانیم که منافع طوالنی درازمدت مردم 
ببیند و در عرصه مختلف در مقابل استکبار روحیه 
عزتمندانه داشته باشد، نه ملتمسانه.حجت االسالم 
برجام  درباره  شما  گفت:  برجام  درباره  رئیسی 
اقدامات را انجام دادید، اما تضمین نگرفتید؟ برای 
نقد کردن چکی که در برجام گرفتند، تنها باید 
یک دولت انقالبی روی کار بیایید. ما با اتکای 
به خداوند و مردم چک برجام را نقد خواهیم کرد.

*تغییر وضع فعلی به نفع مردم 
حرکت اصلی ماست

فرهنگ  نفع  به  را  فعلی  وضع  باید  گفت:  وی 
غنی انسان ساز مردم ایران تغییر داد.دوران حرف 
و حرف درمانی تمام  شده و اکنون وقت اقدام 
و عمل است. به محضر مراجع تقلید و به همه 
جوانان عزیز عرض می کنم، خدا می داند من هیچ 
از خدمت گذاری آستان حضرت  برتر  مسئولیتی 
رضا نمی بینم، اما دیدن اشک چشم مادری که 
می گوید 4 فرزند بیکار دارم و به اشتغال یکی از 
آنها قانع هستم یا آن جوانی که با فوق لیسانس 
بیکار است، موجب شد که وارد این عرصه شوم. 
آمده ام تا بیکار خجالت نکشد. آمدم تا سفره فقیر 
خالی نباشد، آمده ام تا مفسدین دیگر جایی نداشته 
باشند.این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در 
پایان خاطرنشان کرد: تصور نکنید با تخریب و 
تهمت من میدان را خالی می کنم، مگر با رقیب 
هراسی ها من ترک وظیفه می کنم؟ نه این طور 
دارد.  راه  برای دور دوم 2  نیست. دولت مستقر 
چه  گذشته  سال  چهار  در  بگوید  مردم  به  باید 
فعلی  دولت  بوده؟  چه  عملکردش  و  کرده  کار 
قصد رقیب هراسی دارد تا دوباره رای بیاورد؟ ما 
حرف مان را روشن می زنیم و امیدمان به مردم 
است. رسما به مردم می گویم، هم می خواهیم و 
و کشور  رفع  را  می توانیم مشکالت کشور  هم 
را به درستی مدیریت و اداره کنیم.وی در پایان 
با  اراک که  ابراز احساسات مردم  به  در واکنش 
می دادند،  سر  او  حمایت  در  پیاپی  های  شعار 
گفت: خداوند بنده را شرمنده شما عزیزان نکند 

و هر آنچه خیر و صالح مردم و کشور است را 
اراکی عضو جامعه  بزند. - آیت ا... محسن  رقم 
حجت  حامیان  عظیم  اجتماع  در  مدرسین 
سیستم  داشت:  اظهار  قم  در  رئیسی  االسالم 
این سیستم  اقتصادی کشور معیوب است و ما 
رانت خواران  باید دست  نداریم.  قبول  را  بانکی 
و جیره خواران از منافع ملت قطع شود، چراکه 
 وجود شکاف انسانی در کشور ما پسندیده نیست. 

*عدم توجه به جوانان سبب مهاجرت 
آنان از کشور شده است

کاندیدای  رئیسی  سیدابراهیم  -حجت االسالم 
در  ریاست جمهوری  انتخابات  دوره  دوازدهمین 
شورای  اعضای  دیداربا  در  قم  به  سفر  جریان 
مرکزی و مجمع عمومی شورای مرکزی جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم، با بیان اینکه وضعیت 
است،  حساس  و  خاص  بسیار  کشور  شرایط  و 
گفت: وجود جوانان آماده و انقالبی از مولفه های 
مهم قدرت است؛ ایمان، اعتقاد و باور مردم به 
والیت فقیه و جایگاه رهبری از مولفه های قدرت 
است. این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با 
بیان اینکه درصد قابل توجهی از جوانان تحصیل 
و  کارخانه ها  روز  به  روز  و  هستند  بیکار  کرده 
کارگاه های تولیدی در حال تعطیلی است، تاکید 
کرد: آقایان به اقتصاد مقاومتی عمل نکردند تا 
فرمودند؛  طرح  را  عمل  و  اقدام  رهبری  اینکه 
امروز در هر کوی و برزنی شاهد فقر نسبی  و 
فقر مطلق هستیم. وی گفت: دلیل حضور جوانان 
ایران در اتاق های تحقیقات علمی آمریکا و برخی 
کشورهای غربی، عدم توجه به جوانان است. گویا 
مشکالت، منحصر به یک منطقه یا یک شهر یا 
یک استان نیست و به نظر ما مشکالت از نگاه 
غلط به مردم، منابع و بیگانگان نشات گرفته است. 
حجت االسالم رئیسی با بیان اینکه یکی از منابع 
ما  گفت:  است،  برنامه نویسی  هندوستان  درآمد 
از جوانان خود که چنین توانایی را دارند، غافل 
مدام  آقایان  اما  می توانیم،  معقتدیم  ما  هستیم؛ 
حل  برای  برنامه ای  گویا  نمی شود.  می گویند 
انتخابات  کاندیدای  ندارند.این  مردم  مشکالت 
کار  خودش  باید  دولت  افزود:  ریاست جمهوری 
کند و در کار  و خدمت رسانی به مردم شب و روز 
نشناسد؛ دولت باید عزت و کرامت مردم را حفظ 
کند و بیش از همه اهل کار باشد، نه اینکه خودش 

تاجر باشد و در بخش خصوصی فعالیت کند.

حجت االسالم رئیسی در اجتماع پرشور استان های قم و اراک: 

ما می توانیم مشکل اشتغال را رفع کنیم و این کار را خواهیم کرد

در دامگه تبلیغات!
*هرم پور

و  کنند  پول خرج می  اول (  از صفحه   ادامه سرمقاله   (

خالصه برای تأثیرگذاری روی رأی شما حتی تا 
لحظه ای که آن را روی برگه مخصوص رأی 
می نویسید و یا حتی لحظه ای که می خواهید 
بیندازیدش  آرا  آوری  جمع  صندوق  داخل  به 
تالش  می کنند. این یک تالش مذموم نیست، 
همه  در  که  ایست  حرفه  کاماًل   تالشی  بلکه 
این  از  تر  پایین  یا  باالتر  مراتبی  با  دنیا  جای 
نیست  قرار  اما من و شما  است.  هم در جریان 
به تبلیغات رأی بدهیم. من و شما قرار است به 
تفکرات، به برنامه ها و به ایده های نامزد مورد 
نظرمان رأی بدهیم. هر رأی ما، یک انتخاب و 
مورد عالقه  نامزدهای  از  نامی  به  یک »آری« 
ماست که قرار است در لباس یک رئیس جمهور 
یا در لباس عضوی از اعضای شورای شهر، فردا 
به نمایندگی از ما تالش کند و برای ما خدمت 
نماید. شیوه و شگردهای متنوع و متعدد روانی 
مجازی،  فضای  در  ویژه  به  تبلیغات  عرصه  در 
رصد  های  شیشه  لنز  روی  حدودی  تا  امروز 
کم  مقداری  اگر  احیانًا   و  نشانده  غبار  واقعی 
دچار  انتخابهایمان  در  باشیم،  عجول  و  دقت 
ویژه  به  تبلیغات،  کرد.  خواهد  اشتباهمان  
تبلیغاتی که در عرصه سیاست رواج یافته است، 
روانی آغشته  با تکنیک های عملیات  به شدت 
شده و کار را برای انتخاب های درست، دشوار 
نامزد  یک  از  تواند  می  تبلیغ  یک  است.  کرده 
نامزدی منفور  برای ما  بیرجند  اسطوره در شهر 
بسازد و در مقابل از نامزدی که نه توان کار و نه 
توان عمل دارد و حتی بین مردم این شهر هم 
شناخته شده نیست، نامزدی قهرمان و یکه تاز 
میدان ظاهر کند. در انتخابات پیش رو به دلیل

اهمیت و توجه ویژه تر جامعه به انتخاب رئیس 
جمهور، تقریبًا می توان به انتخابهایی به دور از 
در  اما  بود،  امیدوار  عرصه  این  در  تبلیغ   تأثیر 
انتخابات شوراها به دلیل عدم شناخت مناسب و 
کافی و هجمه شدید تبلیغاتی و تالش بازیگران 
این عرصه برای ربایش فکر و ذهن مخاطبین، 
کار کمی سخت تر می شود. ما همان قدر که 
 نسبت به رأی خود در انتخاب یک رئیس جمهور
 9 انتخاب  در  اندازه  همان  به  هستیم،  مدیون 
نفر عضو شورای شهر نیز مدیون آرای خودمان 
ریاست  عرصه  در  چه  نامزدها  بود.  خواهیم 
روزهای  در  شوراها،  عرصه  در  چه  و  جمهوری 
آینده تالش خواهند کرد رأی من و شما را از آن 
خود کنند، بنا براین  هوشیارتر باشیم، هوشیارتر 
از هر زمان که دردامگه تبلیغات گرفتار نشویم. 
و  عمیق  و  خوب  ببینیم،  خوب  بشنویم،  خوب 
انتخاب نماییم  بی طرف تحلیل کنیم و درست 
نامزد  به  که  باشیم  مقید  و  بدهیم؛  رأی  و 
او  های  برنامه  و  نظر  و  تفکر  به  و  محبوبمان 
رأی بدهیم نه به تبلیغاتش. در غیر این صورت، 
ما بازنده این عرصه  هستیم و  تبلیغات، برنده 
میدانی خواهد بود که از پیش برای بازنده شدن 

ما همه مهره هایش را چیده اند.

  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت 
 09304943831 شماره  به  را  روزنامه  های 

ارسال فرمایید(

آمدم تا سفره فقیر خالی نباشد، آمده ام تا مفسدین دیگر جایی نداشته باشند 

اجرایی شدن مرخصی برای مادران 
دارای فرزندخوانده زیر 3 سال

امور کودکان و نوجوانان سازمان  ایرنا- مدیرکل 
دوره  مرخصی  شدن  اجرایی  از  کشور  بهزیستی 
 مراقبت برای مادران دارای فرزندخوانده زیر 3 سال

خبر داد. محمد نفریه خاطرنشان کرد: میزان این 
است.  زایمان  دوره  مرخصی  معادل  مرخصی، 
یعنی مادران فرزندپذیر می توانند ضمن استفاده از 

مرخصی و ترک کار، حقوق خود را دریافت کنند.

اعطای تسهیالت 100 میلیون ریالی
 به تمامی دهیاران کشور

ایسنا- معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها 
تسهیالت اعطای  از  کشور  دهیاری های   و 

بانکی 100 میلیون ریالی به تمامی دهیاران کشور، 
اعم از پاره وقت و تمام وقت، خبر داد. جندقیان 
اضافه کرد: سقف تسهیالت اعطایی به هر دهیار 
و  سالیانه  درصد   12 نرخ  با  ریال  میلیون   100

بازپرداخت حداکثر 36 ماهه می باشد.

مهلت ثبت نام در طرح 
جریمه ریالی سربازی تا 15 خرداد

اعالم  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان  ایسنا- 
از  بیش   96 سال  پایان  تا  که  مشموالنی  کرد: 
ماه  خرداد   15 تا  باشند،  داشته  غیبت  سال   8
امسال مهلت دارند تا با مراجعه به دفاتر خدمات 
طرح  در  )پلیس+10(  انتظامی  الکترونیک 
جریمه مشموالن غایب ثبت نام کنند. به ازای 
هر سال غیبت مازاد برهشت سال ، 10 درصد 

به مبالغ جریمه پایه اضافه می شود.

پرداخت حقوق معلم های خرید خدمات 
آموزشی در انتظار تأمین اعتبار 

مهر- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت 
آموزش و پرورش گفت: حقوق نیروهای خدمات 
آموزشی تا  پایان شهریور ماه سال 95  پرداخت 
شده است. اگر اعتبارات تأمین شود حقوق عقب 
افتاده در سال تحصیلی 95-96 پرداخت می شود.
حسین فرزانه بیان کرد: دولت مکلف شده است 
قردادی ها،  حقوق   96 سال  ماه  فروردین  از 
حق التدریس های  حقوق  و  معلم ها  سرباز 
کند. پرداخت  ماهانه  صورت  به  را   آزاد 

آگهی اموال غیر منقول - نوبت دوم 

نظر به اینکه در پرونده کالسه 951713-942005-940565-952984-952429-952548-953666-91575-
941640-941053-940919-940960 اجرایی ملکی واقع در بیرجند روستای ججگ به مساحت 950 مترمربع، حصار کشی 
شده با آجر به ارتفاع 3 متر و 70 سانتی مترمربع سنگ و دو دیوار در جهت شرق به غرب به ارتفاع 4 متر با نصب 7 درب کوچک و 
بزرگ و 12 پنجره و چهار شاخه آهن 14 کار شده توقیف و به مبلغ 700.000.000 ریال کارشناسی شده، قرار است در قبال بدهی 
آقای حسین شبان به مبلغ 32.956.066 ریال در حق آقای علی مختاری و مبلغ 50.160.000 ریال در حق خانم پری رضائی 
و مبلغ 16.486.285 ریال در حق آقای موسی داکر و مبلغ 8.228.725 ریال در حق آقای محمد رضا خسروی گیو شاد و مبلغ 
31.404.483 ریال در حق آقای اسماعیل مختاری و مبلغ 25.264.960 ریال در حق آقای حامد طاهری و مبلغ 35.046.000 
ریال در حق آقای محمد طحان پور و مبلغ 25.064.310 ریال در حق آقای سید کاظم موسوی و همچنین در قبال بدهی آقای 
علی فرجامی به مبلغ 43.475.483 ریال در حق آقای عباسعلی محمدی بهلولی و مبلغ 31.796.939 ریال در حق آقای اسماعیل 
ایتام و مبلغ 25.918.144 ریال در حق آقای یحیی ابراهیمی و در قبال بدهی خانم لیال فرجامی به مبلغ 60.568.389 ریال در 
حق آقای ابراهیم آزاد و جمعاً مبلغ 16.872.750 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز شنبه تاریخ 96/2/30 از 
ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی 
شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت 10 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده 
به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید 
www.dadkj.ir به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس 

 قابل مشاهده می باشد.
منفرد - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند  

آگهی دعوت سهامداران شرکت فرهنگی هدایت بیرجند )سهامی خاص(
 ثبت شده به شماره 423 و شناسه ملی 10360016166 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه

 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که ساعت 17 تا 19 روز 
 پنجشنبه مورخ 1395/3/4 در بیرجند، سالن دبستان غیر دولتی هدایت واقع در خیابان مدرس، انتهای مدرس 22 

کدپستی 9718697535 تشکیل خواهد شد حضور به هم رسانید. تلفن: 32433990
هر عضو می تواند حداکثر با وکالت کتبی از سوی دو نفر دیگر از اعضا در جلسه حاضر و به جای آنان در اتخاذ تصمیم 

و رای گیری شرکت نماید. 
دستور جلسه: 

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس - تصویب تراز مالی و حساب سود و زیان سال 1395 و تعیین پاداش هیئت 
مدیره و بازرس - بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم پیرامون سایر مسایل شرکت عنداللزوم - انتخاب اعضای هیئت 

مدیره و بازرس اصلی و علی البدل
هیئت مدیره 

همکار محترم سرکار خانم الهـام پدید 
کسب غرور آفرین

 مقام اول چهارمین دوره مسابقات سنگ نوردي 
و مقام سوم پرتاب وزنه 

را خدمت سر کار عالي و خانواده محترم تان تبریک عرض مي نماییم 
امیدواریم در سایه الطاف ایزد منان در تمام مراحل زندگي موفق و سالمت و سربلند باشید.

همکاران شما: بقایي فرد ،حسني و کاللي

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای بیمارستان 224 تختخوابی )شرکت توس(

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 ه هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای بیمارستان 224 تختخوابی 
)شرکت توس( فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای سید ابوالفضل  موسوی صدر با کد شناسایی بیمه 68912054 ادعای اشتغال در آن 
کارگاه با عنوان شغلی کارگر تاسیساتی داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در 
صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت 

روابط کار )حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

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

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای شرکت شکوفه امین طوس

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 ه هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای شرکت شکوفه امین طوس 
فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای سید ابوالفضل  موسوی صدر با کد شناسایی بیمه 68912054 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان 
شغلی کارگر تاسیساتی داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، 
شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض 
 حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار

)حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

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

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای شرکت بیرجند بهساز کویر
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 ه هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای پیمانکاری شرکت بیرجند 
بهساز کویر فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای سید ابوالفضل  موسوی صدر با کد شناسایی بیمه 68912054 ادعای اشتغال در آن 
کارگاه با عنوان شغلی کارگر تاسیساتی و کارگر تعمیر و نگهداری تاسیساتی داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در 
اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در 
روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور 

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

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای شرکت بهرام نهبندان

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 ه هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای شرکت بهرام نهبندان فعال 
مجهول المکان ابالغ می گردد آقای سید ابوالفضل  موسوی صدر با کد شناسایی بیمه 68912054 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی 
کارگر تعمیر و نگهداری تاسیساتی داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در 
صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت 

روابط کار )حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

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

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

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

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور 
استانی به کارفرمای پیمانکاری شرکت فنی و مهندسی سینا

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 ه هیئت 
محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای پیمانکاری شرکت فنی و مهندسی 
سینا فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای سید ابوالفضل موسوی 
صدر با کد شناسایی بیمه 68912054 ادعای اشتغال در آن کارگاه 
با عنوان شغلی کارگر تعمیر و نگهداری تاسیساتی داشته  که کمیته 
بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون،کار و 
رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و 
زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد 
تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض 
خود را به اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی،ساختمان 
مدیریت روابط کار )حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت 
 عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

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

*  دوربین های مداربسته آنالوگ و تحت شبکه و تجهیزات ضبط و ذخیره سازی
*  پوشش نیازهای مختلف امنیتی و نظارتی با محصوالتی متنوع

*  2 سال گارانتی پارس ارتباط 
نمایندگی دوربین های مدار بسته هایکویژن با گارانتی معتبر پارس ارتباط

گروه فناوری رایکا 

HIKVISION انتخاب اول حرفه ای ها 

@ raykagp 05632438114 نماینده شرکت پارس ارتباط در خراسان جنوبی 
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در خصوص بحث وفاق حول محور توسعه در استان 
که شهروندان عزیزی دیدگاه های خود را مطرح 
ابتدا یک جامعه شناس باید   کرده بودند به نظرم 

این موضوع را موشکافی کند که چرا در کوچکترین 
مسائل  برای  مردم  اصفهان  مثل  استانی  بخش 
محلی خود با گرابش های سیاسی متفاوت متحد  

هستند اما در خراسان جنوبی نه
 ارسالی به تلگرام آوا

با سالم و تشکر از شما لطفا شهرداری بیرجند و 
حوزه خدمات شهری و فضای سبز سری به پارک 
بازی  وسایل  مطلق،  تاریکی  بزنند  عارفی  خیابان 
فرسوده این پارک را تقریبا متروکه کرده و بچه های 
و  درپارک  ماندن  تاریکی هوا جرات  با  این محله 
فضای بازی را ندارند ای کاش به این پارک هم مثل 
پارک آزادگان )در انتهای معلم(رسیدگی میشد مثل 
اینکه تفریح و شادی هم فقط مربوط به قشر پولدار 
و باالنشین است  تاب و سرسره های رنگارنگ کف 
پوشهای نرم که احیانا بچه های پولدار صدمه ای 
نبیننددر حالی که پارک عارفی از کمترین امکانات 
هم محروم است ودر قیاس این دو پارک همین 
بس که خال مه رویان سیاه و دانه فلفل سیاه هر دو 

جانسوزند اما این کجا و آن کجا 
915...390

به عنوان یک شهروند بیرجندی بعید می دانم وفاق 
در شهرمان صورت گیرد و معتمدین و ریش سفیدان 
بتوانند با هم بنشینند چرا که متاسفانه نگاه سیاسی 
برخی تندروها در استان فضا را بیش از حد سیاسی 
 کرده است تا جایی که در خانواده ها هم فکر می کنند 
است  ارجح  بر مسائل خودشان  مواضع  سیاسی  
وقت  هیچ  ای  منطقه  مسائل  در  بگیریم  یاد  باید 
مواضع سیاسی را ورود ندهیم این تنها راه موفقیت و 

پیشرفت است که در بیرجند به بن بست می خورد
930 ... ۶03
است  تاسف  جای  فرمودند  که  دوستی  درجواب 
کاندیدها فقط ازدولت یازدهم انتقاد می کنند باید 
عرض کنم شما که طرفدار دولت یازدهم هستید 
بدونید همون دولت یازدهم هم فقط دولت نهم و 

دهم  رو نقد می کنه حرف دیگه بلد نیست
915...9۶4

با سالم وخسته نباشید حضور کارکنان روزنامه آوا، 
ماموران محترم بهداشت محیط شهری و برخورد 
باسد معبر شهرداری آیا هنوز وقت ان نرسیده که 
بازار سرپوش و خیابان جمهوری  ابتدای  به وضع 
اسالمی رسیدگی نمایید؟ خواهش میکنیم قدری 
نسبت به وظایف خود احساس مسئولیت بیشتری 
نمایید. ظاهرا این قسمت از شهر از جانب ایشان 
به فراموشی سپرده شده است. چون دستفروشان 
بخصوص میوه و تره بار فروشان همچنان به عرضه 
غیر بهداشتی کاالی خود ادامه میدهند منتظر حضور 
این عزیزان جهت ساماندهی و پاکسازی این خیابان 

» جمهوری اسالمی« هستیم  
903...287

و  مجوز  و  بدبختی  تمام  با  ملکی  بنده  آوا  سالم 
قانونی بنا کردم االن نزدیک به 2سال است از پایان 
کارم می گذرد بامراجعات متعددی که باناظر عمران 
کارخودم داشتم جوابم رانمی دهد که هیچ ازروی 
عناد با من برخورد می کند این رسم جواب دادن به 
ارباب و رجوع نیست سرگردان موندم به چه نهادی 
مراجعه کنم رسم مسلمانی نیست ازسازمان محترم 
بیشتری  نظارت  میکنم  خواهش  مهندسی  نظام 

داشته باشند برناظرین خانم مهندس
915...1۶۶
سالم.چند روز پیش از جاده ی مرگ عبور کردم.

کارگران زحمت کشی رو دیدم که برای نقاطی از 
از این کارگران  جاده کار می کردند.تشکر فراوان 
دارم.مسئوالن نیز بدانند که هنوز این کارها کمه.

کاستی های زیادی تو این جاده هست.شما رو خدا 
از این جاده غافل نشین.

903...205
سالم آوا  سالم  جوانی که دو بار درسال حقوق 
بگیرد و هر بار یک میلیون  چطور ازدواج کند چطور 
زندگی اش سامان یابد مگید نه از کارخانجات که 
خودتان پیام چاپ کردید رییس جمهور باید تغییر 

دهد این بیراهه را بنفع انقالب مردم 
915...703

با سالم از استاندار تقاضای عاجزانه داریم به ما اهالی 
انتهای غفاری 14دشت علی اباد آخر اردیبهشت 10 
توجه کند چند خانواریم گاز نداریم از همه خدمات 
ازجمله سطل آشغال و غیره محرومیم بخدا اهالی 
اینجا قدمت چند ساله داره ولی از نظر رفاهی برادران 

افغانی از ما در رفاه ترن شما رو خدا برسی کنید 
915...259

سالم آوا . بنده به رییس جمهوری رأی میدهم که 
قول بدهد بچه و زن ام از گرسنگی نمیرند چون 
سیمان باقران امسال خانواده ام را بکما برد .با افتخار 

به دلسوزان و متدین و راهرو شهدا رأی میدهم
935...032

اتوبوسرانی چنانچه که در  باسالم خدمت شرکت 
افرایش کرایها اتوبوس دقیق هستید چرا در وضعیت 
آنها چه از رفت و آمد و چه در تمیزی و غیره مثال 
اتوبوس کد92غفاری درهاش خرابه که باید منتظر 

بشی تا وقت در بازبشه لطفا رسیدگی کنید
915...002

را  راه  باشه  گشا  راه  که  این  به عوض  شهرداری 
برمامی بنده از فلکه سفیر امید بلوار پیامبر اعظم یه 
جاده خاکی بود که به دشت علی اباد یعنی به خیابان 
اردیبهشت و ظفر وصل بود آقایان آمدن دور فلکه رو 
جدول کشیدن راه مدرسه بچه ها یمان را که از این 
مسیر بود بستن باز کردن راه چقدکار داره خواهشن 
باز  آسفالت نخواستیم همون راه خاکی را برامون 

کنید ممنون میشم از لطف شما خداخیرتان دهد
915...259

رتبه برتر شبکه خراسان جنوبی در تولید و پخش جزء خوانی قرآن کریم

  صدا و سیما-  مدیر کل صدا و سیمای استان گفت: پس از بررسی های به عمل آمده از سوی شورای عالی قرآن، شبکه خراسان جنوبی برای پوشش مراسم 
جزء خوانی ماه مبارک رمضان در دو سال گذشته در بخش فنی، هنری و اجرایی حائز رتبه »عالی« شد.ثقفی افزود : شورای عالی قرآن و رسانه ملی، از شبکه 

استانی صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی برای تولید و پخش مراسم جزء خوانی ماه مبارک رمضان در این دو سال، با اهداء لوح سپاس قدردانی کردند.

حال و هوای انتخابات در خراسان جنوبی

                                               مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی هشدار داد:

بازدید 7کارشناس از پروژه بین المللی احیای اراضی جنگلی و تخریب یافته استان 

تنور انتخابات شورا داغ شد

مردم: به ارزش ها رأی می دهیم نه شعارها

آفت؛ ناقوس مرگ تاغزارها

در  انتخاباتی  تاب  و  تب  انتخابات  روز  به  شدن  نزدیک 
خراسان جنوبی باال گرفته و مردم می گویند به افرادی رأی 
خواهیم داد که ارزش ها را رعایت کنند و نه شعار و وعده  
های غیرقانونی بدهند.خبرگزاری مهر: شور و حال انتخاباتی 
اندک اندک در شهرهای استان نمایان می شود و بازار داغ 
رد صالحیت  و  تائید صالحیت  مورد  در  ها  حرف وحدیث 
برخی افراد زیاد است، موضع گیری های افراد سرشناس 
نیز، خود سبب ایجاد جریان های سیاسی و دامن زدن بیشتر 
به حرف وحدیث های کوچه و بازار شده و مردم از این بابت 

کمی نگران به نظر می رسند.
شوراها؛  کاندیداهای  برای  تبلیغات  رسمی  شروع  از  قبل 
ثبت نام کنندگان اقدامات خود را برای تبلیغات در فضای 
مجازی آغاز کرده اند، تشکیل کانال های تلگرامی و مجاری، 
نشست های هم اندیشی شبانه و روزانه، شرکت پررنگ در 
ازجمله   ... و  ترحیم ها  ازجمله  مذهبی  مجالس  و  محافل 
شیوه هایی است که برخی کاندیداهای شوراها در خراسان 
جنوبی در پیش گرفته اند.مردم نیز از شوراهای اسالمی شهر 
و روستا و همچنین ریاست جمهور جدید ایران خواسته هایی 
و  مرحله شعار  در  تنها  این خواسته ها  گاه وبیگاه  دارند که 
مشخص  شوراها  می ماند.امروزه  باقی  دست نوشته  چند  یا 
می کنند که شهرداری چگونه عمل می کند و اعتبارات ریالی 
شهر را چگونه و کجا مصرف کند. حتی تصمیم اعضای 
شوراست که مسیر درآمد شهرداری ها را مشخص می کند و 
اهمیت شوراها و عملکرد آنها بسیار حائز اهمیت شده است.
بنابراین بایستی افرادی آشنا با قوانین شهرداری ها، آشنا با 
نحوه شهرسازی و چگونگی چیدمان مبلمان شهری، دارای 
تخصص در خصوص مسائل مالی و شیوه های درآمدزایی 
و از همه مهم تر دارای شناخت وسیع و عمیق از شهر و 
دیاری که می خواهد در آن کاندیدا شود را انتخاب کرد.و 
اما این بار در حساس ترین روزهای سال 9۶، در برخی از 
با مردمانش  تا  روستاها و مناطق شهری حضور می یابیم 
از شورای اسالمی شهر و روستا  از مطالبه هایشان  اندکی 
بگوییم که صدایشان را به گوش کاندیداهای پنجمین دوره 

انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا برسانیم.

اعضای شوراها در روستا ساکن باشند

یکی از اهالی روستای بخش مرکز بیرجند با بیان اینکه 
اعضای شورا باید بومی و ساکن در روستا باشند، گفت: 
تنها  روستا  این  شورای  اعضای  گذشته  سال  چهار  طی 
در روزهای تعطیل در روستا حضور داشتند.محمد عابدی 
ادامه داد: بنابراین باید برای رفع یک مشکل یا در خیابان 
او  از  کار وی  در محل  یا  و  باشیم  اعضا  دنبال  به  شهر 
تنها جلسه ای  نه  روستا  از شوراهای  بگیریم.برخی  امضا 
وظایف  و  روستا  امور  به  نسبت  بلکه  نمی کنند،  برگزار 
خود نیز آگاهی کامل ندارندوی اظهار کرد: انتظار مردم 
را  منتخبشان هر چند مدت جلسه ای  فرد  این است که 
نیز  از خواسته هایشان  و  برگزار کرده  اهالی روستا  برای 
باخبر شوند.عابدی ادامه داد: این در حالی است که برخی 
نمی کنند،  برگزار  جلسه ای  تنها  نه  روستا  شوراهای  از 

آگاهی  نیز  خود  وظایف  و  روستا  امور  به  نسبت  بلکه 
است  امید  کرد:  اظهار  روستایی  جوان  ندارند.این  کامل 
دارای  که  شوند  انتخاب  افرادی  رو  پیش  انتخابات  در 

اخالق، دین دار، میهن دوست و مردم دوست باشند.

شورای اسالمی پلی برای
 ارتباط با مسئوالن باشد

با  گو  و  در گفت  روستاییان بخش مرکزی  از  دیگر  یکی 
خبرنگار مهر بیان کرد: شورای اسالمی روستا باید از جنس 
اینکه  بیان  با  باشد.زهرا کاسه سنگی  منطقه  مردم همان 
دارند، گفت:  ویژه ای  انتظارات  اسالمی  از شوراهای  مردم 

این افراد باید پل ارتباطی قوی بین مردم و مسئوالن باشند.
وی با تاکید بر اینکه آبادانی روستا و جلوگیری از مهاجرت 
روستاییان باید در دستور کار شوراهای اسالمی قرار گیرد، 
گفت: این در حالی است که برخی از شوراها تنها گزارش 
برند.کاسه  نمی  پیش  از  کاری  و  می دهند  ارائه  عملکرد 
سنگی با اشاره به معیارهای یک عضو شورای اسالمی بیان 
کرد: این افراد باید قانون مند، عادل، قاطع و مؤمن باشند.

وی با بیان اینکه قطعاً در انتخابات پیش رو شرکت خواهم 
کرد، افزود: حضور ما در پای صندوق های رأی زمینه ذلت 

و خواری دشمن را فراهم می کند.

وعده های نامزدها در حد شعار نباشد

خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  بیرجندی  از شهروندان  یکی 
تبلیغات  زمان  در  انتخاباتی  نامزدهای  کرد:  بیان  مهر 
بیان  با  صدری  پور  می دهند.پرنیا  زیادی  وعده های 
باقی  شعار  مرحله  در  نباید  شوراها  وعده های  اینکه 
ها  انتخابات  تمامی  در  امر  این  متأسفانه  گفت:  بماند، 
اعم از شورا تا ریاست جمهوری به چشم می خورد. وی 
را  ارزشها  داد که  رای خواهم  افرادی  به  اینکه  بیان  با 
خارج  هایی  وعده  نامزدها  برخی  گفت:  کنند،  رعایت 
مردم  بصیرت  مطمنا  که  دهند  می  قانونی  وظایف   از 

امروز به اندازه ای است که دیگر گول وعده ها را نمی 
در شورا  که می خواهد  داد: هر کس  ادامه  خوردند.وی 
یک  و  باشد  داشته  نو  ایده  و  طرح  باید  کند  خدمت 
نماید.پور  ارائه  باشد،  از اصلح بودنش  برنامه، که نشان 
صدری بیان کرد: بدون شک به کسی رأی خواهم داد 
شعار  بوی  و  است  نزدیک  واقعیت  به  وعده هایش  که 
کاندیداهای  کرد:  بیان  بیرجندی  شهروند  نمی دهد.این 
زیر  شعارهایشان  که  بدانند  باید  شهر  اسالمی  شورای 
ذره بین مردم بوده و باید در آینده به آن پایبند باشند.

اخالق مداری ارزشی برای انتخاب

کسی که امروز قانون را زیر پا می گذارد فردا در شهر نیز بی 

قانونی را اعمال می کند.محمدی از دیگر شهروندان بیرجند 
عرصه   در  خصوص  به  مدارانه  اخالق  رفتارهای  افزود: 
انتخابات نشان از شخصیت حقیقی افراد دارد. وی با بیان 
اینکه متاسفانه برخی کاندیداها در برخی مناطق به دلیل 
عدم آگاهی برخی شهروندان وعده های نا متعارف و خارج 
از وظایف قانونی خود در شوراها به مردم می دهند، افزود: 
کسی که امروز قانون را زیر پا می گذارد فردا در شهر نیز 
بی قانونی را اعمال می کند.وی بیان کرد: کاندیداهایی که 
برای باند و باندبازی و منافع خودشان پا به عرصه انتخابات 
گذاشته اند بدانند رفتار غیراخالقی در عرصه انتخابات هیچ 

جایگاهی ندارد و مردم آن را نمی پذیرند.

ثبت نام ۵ هزار و ۳۶۱ نفر
 در انتخابات شوراهای خراسان جنوبی

دبیر ستاد پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر 
و روستای خراسان جنوبی از ثبت نام 5 هزار و ۶31 نفر در 
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا تا روز هفتم خبر 
داد.علی جز ندری اعالم کرد: آمار افرادی که تا روز هفتم 
فروردین ماه برای پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی 
خراسان جنوبی نام نویسی کردند 5۶31 نفر است.وی افزود: 
از این تعداد ۶۶7 نفر برای شوراهای اسالمی شهر و 4 هزار 
و 9۶4 نفر برای انتخابات شورای اسالمی روستایی کاندید 
خراسان  استانداری  انتخابات  و  سیاسی  شده اند.مدیرکل 
جنوبی گفت: از این تعداد 3۶5 نفر داوطلب زن هستند که 
70 نفر برای شورای شهر و 195 نفر برای شورای روستا 
نام نویسی کرده اند.جز ندری با اشاره به اینکه 5 هزار و 3۶۶ 
نفر داوطلب مرد هستند، یادآور شد: از این تعداد 597 نفر 
برای شورای شهر و 4 هزار و 7۶9 نفر برای شورای روستا 

نام ثبت نام کرده اند.

انتخابات  داوطلب   ۲۹ و  هزار  صالحیت  تأیید 
شوراها در بیرجند

رئیس ستاد انتخابات شهرستان بیرجند از تأیید صالحیت 

و  انتخابات شوراهای شهر  در  داوطلب حضور  هزار و 29 
روستا در شهرستان بیرجند خبر داد.علی ناصری اظهارکرد: 
انتخابات شورای اسالمی  پنجمین دوره  140 داوطلب در 
شهر بیرجند ثبت نام کرده بودند.وی بیان کرد: از مجموع 
افراد در مرحله بررسی صالحیت ها در هیئت اجرایی  این 
بیرجند  تأیید صالحیت شدند.فرماندار  نفر  نظارت، 115  و 
بیان داشت: 18 نفر رد صالحیت و 7 نفر نیز استعفا دادند.

ناصری بیان کرد: در انتخابات شوراهای اسالمی روستاهای 
کردند.وی  ثبت نام  نفر   9۶۶ نیز  بیرجند  مرکزی  بخش 
نفر   914 انجام شده  های  بررسی  از  پس  کرد:  عنوان 
تأیید صالحیت، 2۶ نفر رد صالحیت و 2۶ نفر نیز استعفا 
دادند.ناصری با بیان اینکه طبق تبصره 3 ماده 50 قانون 
انتخابات شوراها، رسیدگی و بررسی نهایی هیئت نظارت 
شهرستان و استان به شکایت داوطلبانی که رد صالحیت 
شده اند از هفتم لغایت 1۶ اردیبهشت ماه و به مدت 10 روز 
انجام می شود، بیان کرد: نظر قطعی و نهایی در خصوص 
شکایت داوطلبان رد صالحیت شده 17 اردیبهشت ماه به 
بخشداری و فرمانداری اعالم خواهد شد.به گفته وی اسامی 
قطعی و نهایی نامزدهای تأیید صالحیت شده در تاریخ 18 
اردیبهشت ماه اعالم می شود.رئیس ستاد انتخابات شهرستان 
بیرجند همچنین درباره زمان تبلیغات نامزدهای انتخاباتی 
نامزدهای  تبلیغات  گفت:  نیز  روستا  و  شهر  شوراهای 
اردیبهشت ماه   21 از  روستا  و  شهر  شوراهای  انتخاباتی 
آغاز و در 27 اردیبهشت ماه خاتمه می یابد.دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شورای 
اسالمی شهر و روستا به طور همزمان در سراسر کشور روز 

29 اردیبهشت ماه برگزار می شود.

تأیید صالحیت ۹۱۴ کاندید شورای روستا
 در بخش مرکزی

وی ادامه داد: در مجموع تاکنون 914 نفر در بخش مرکزی 
صالحیت  تأیید  روستا  اسالمی  شوراهای  انتخابات  برای 
شده اند.فرماندار بیرجند به پیش بینی 205 شعبه اخذ رأی در 
سطح شهرستان اشاره کرد و گفت: از این تعداد 92 شهری 
و 113 شعبه روستایی است.ناصری با بیان اینکه از شعب 
شهری پیش بینی شده 84 شعبه ثابت و هشت شعبه سیار 
خواهند بود، عنوان داشت: در روستاها نیز 28 شعبه ثابت 
اینکه هفت  بیان  با  بود.وی  خواهند  سیار  نیز  مورد  و 85 
روستای شهرستان واجد شرایط برگزاری انتخابات شوراها 
بودند اما کاندیدی نداشتند، بیان داشت: به جز این روستاها 
در تمامی روستاهای باالی 20 خانوار شهرستان انتخابات 
شوراها برگزار می شود.فرماندار بیرجند همچنین از برگزاری 
شهر  شورای  انتخابات  برای  الکترونیک  تمام  انتخابات 
بیرجند خبر داد و افزود: در این راستا در هر نقطه شهر دو تا 
پنج دستگاه اخذ رأی الکترونیک قرار داده خواهد شد.امید 
است مردم خراسان جنوبی با حضور در پای صندوق های 
و  قول  به  نیز  منتخبان  و  رقم زده  را  اصلح  انتخابی  رأی، 
وعده های انتخاباتی خود پایبند بوده و رسیدگی به مشکالت 

شهروندان را از اولویت برنامه های کاری خود قرار دهند.

بین  از  و  شدید  خشکسالی  سال   18 به  توجه  با  مالیی- 
رفتن تاغزارهای دست کاشت که غالبا در کانونهای بحرانی 
فرسایش بادی و نزدیک نقاط جمعیتی استان کشت می شود.
وقوع طوفان ها، گردوغبار که ناشی از بیابانزایی و تحلیل 
مراتع منجر شده است.در چند سال اخیر تاغزارهای زیادی 
به آفت و بیماری گرفتار شدند و به نوعی مراتع و اراضی 
تحت پوشش این گیاه را نابود کرده اند در همین باره به سراغ 
علیرضا نصرآبادی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
رفتیم که وی در گفتگو با آوا از بازدید 7کارشناس کشورهای 
ترکیه، ایتالیا، آلمان، عراق و غنا از پروژه بین المللی احیای 
اراضی جنگلی و تخریب یافته)RFLDL(  در استان خبر داد 
و عنوان کرد: هفته گذشته این هیئت کارشناسی پس از اقامت 
شبانه در هتل سنتی کویر سه قلعه از اولین ایستگاه پایش 

فرسایش بادی کشور و مشاغل ایجاد شده بازدید کردند.

پروژه بین المللی احیای اراضی جنگلی و تخریب 
یافته توسعه جوامع محلی

وی با تاکید براینکه این پروژه در توسعه جوامع محلی و 
ایجاد اشتغال در زمینه های گوهر تراشی، خیاطی و کشت 
گلخانه نقش موثری داشته است افزود: این هیئت خارجی 
با اهداف این طرح بین المللی از کارهای مشارکتی شامل : 
احداث پل راه و کف سازی مدرسه و کارگاه روغن کشی، 
مراحل  نزدیک  از  و  شدند  آشنا  نهال  تولید  بافی  فرش 

نهالکاری مراتع بسطاق و هاللی آبگیر را بررسی کردند.

رشد ۳00برابری آفت شپشک سفید
 در تاغزارهای استان

مدیر کل منابع طبیعی و ابخیزداری مساحت مراتع استان 
از  و  کرد  اعالم  هکتار   74 و  هزار   485 و  میلیون   8 را 
آفت  به  استان  تاغزارهای  از  آلوده شدن 85 هزار هکتار 
آفت  این  جمعیت  کرد:  عنوان  و  خبرداد  سفید  شبشک 
حداقل نسیبت سال های گذشته  300 برابر افزایش یافت 
که این موجب گسترش شدید سطح آلودگی و خشکیدگی 
سریع تاغزارهای استان می شودنصرابادی با بیان این که 
» پوره ها پس از خروج از تخم« روی شاخه های درختان 
از مدتی جستجو  ادامه داد:آفت پس  پراکنده شدند  آلوده 
در کنار جوانه ها، انشعاب شاخه ها و یا در شکاف آن ها 
مستقر می شوند و با فرو کردن خرطوم نازک و بلند خود 
در »نسج نبات« شروع به تغذیه از شیره گیاهی می کند.

محلول پاشی تنها راه مبارزه ؛ 
 عمر تاغزارها معادل عمر گیاه پنبه !

وی تاکید کرد: این آفت از طریق تخریب نسوج گیاه به شیره 
پرورده به گیاه دست یافته و در مدت چند سال باعث خشکی 
درخت می شود.مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری بیان کرد: 
»جمعیت آفت ها بر روی پایه های آلوده شده » به حدی زیاد 
است که در دوران فعالیت آن درخت تاغ شبیه به گیاه پنبه 
شده و شاخه ها و خاک سطحی زیر تاج درخت چرب می شود 
که در اصالح محلی درخت دچار چربه شده است.نصرآبادی 
به مراحل زندگی این آفت و روش مبارزه با این آفت اشاره 
کرد و یادآدورشد: بهترین روش مبارزه شیمیایی »یا محلول 
پاشی« از اواسط فروردین تا اوایل اردیبهشت است به عبارتی 

بعد از تفریخ شدن«به نزدیک شدن گشتن کشت« تخم ها 
عملیات محلول پاشی انجام می شود و مبارزه با آفت شپشک 

سفید نیازمند  اعتباراست.

تبعات از بین رفتن تاغزاها غیرقابل جبران است  
؛  ۲0هزار هکتار آلوده شده در سال ۹۲ تبدیل به 

8۵ هزار هکتارشد
وی با تاکید براین که آفت در استان گسترش یافته و عمال 
عملیات بیابانزدایی جدید توجیه ندارد بیان کرد: اکنون بهترین 
روش مراقبت و حفاظت از عرصه های احیا شده قبلی می 
باشد که در دستور کار ماهم قرار گرفته است.نصرآبادی عنوان 
کرد: پوره های این آفت توسط حیوانات، باد و شاخه های 
آلوده به مراتع منتقل شده و به همین دلیل سطح آلودگی به 
سرعت افزایش می یابد.مدیر کل منابع طبیعی خاطرنشان 
کرد: تبعات از بین رفتن تاغزارهای دست کاشت گسترده می 
باشد و با توجه به شرایط اقلیمی استان، غیرقابل جبران است.
وی با اشاره  به بررسی های انجام شده در مراتع و اراضی 
آلوده شده به این آفت تصریح کرد: متاسفانه گسترش این 
افت در استان به سرعت در حال گسترش است و از سال 92 
تاکنون سطح جنگلهای تاغ یا تاغزارها  که دچار آفت شده 
اند از 20هزار هکتار به 85 هزار هکتار افزایش یافته که رشد 
تصاعدی این آفت و پیش بینی های ما از گسترش شدید این 

آفت در سال جاری حکایت دارد.

قرق ۴۲0 هزار هکتار از 
عرصه های منابع طبیعی و آبخیزداری  استان

از قرق 420  استان  آبخیزداری  مدیر کل منابع طبیعی و 

هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی و آبخیزداری خبر 
داد و عنوان کرد: این مراتع در سال های گذشته از محل 
های  عرصه  برداران  بهره  مشارکت  با  و  دولتی  اعتبارات 
مرتعی، احیاء و  اصالح شده بود و هم اکنون برای حفاظت 
قرق  گیاهی  پوشش  و  علوفه  تولید  افزایش  و  خاک  از 
شدندوی با اشاره به اینکه قرق این مناطق تا اوایل آبان 
ادامه دارد افزود: این مراتع پس از پایان مدت قرق و بهبود 
وضع پوشش گیاهی ، برای چرای دام آزادسازی می شود.

آزادسازی مراتع حدود ۲۷ هزار تن  
علوفه خشک برداشت می شود 

حدود  مراتع  آزادسازی  فصل  در  کرد:  بیان  نصرابادی  
27 هزار تن  علوفه خشک به ارزش 181 میلیارد ریال 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  شود.مدیر  می  برداشت 
دامدار  و  مرتعدار  خانوار   250 و  هزار   ۶ افزود:  استان 
در  دامی  واحد  با 300 هزار  استان  روستایی و عشایری 

مدت  در  که  مراتع هستند  این  بردار  بهره  منطقه،   115
قرق، باید به نکات فنی قید شده در پروانه های صادره 
توجه کنند.وی ادامه داد: در این مراتع گیاهان بومی از 
جمله درمنه، قیچ، طاق، آتریپلکس و گیاهان یکساله از 

جمله می رویند.

 به بحران فکر کنید !
آوای  روزنامه  گذشته  سال  اوایل  در  است  گفتنی 

مسئوالن  به  هشداری  مورد  این  در  جنوبی  خراسان 
سفید  شپشک  آفت  با  مبارزه  اعتبار  باید  که  بود  داده 
مدیریت  اعتباری  ردیف  در  موجود  اراضی  حفظ  و 
بحران و اعتبارات ملی ویژه دیده شود.در آخرین جلسه 
و  ها  جنگل  سازمان  طرف  از  مقررشد  بحران  مدیریت 
مراتع کشور بالگردی برای مبارزه با این آفت به استان 

اما تاکنون هیچ خبری نشده است بیاید 
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آقا ِدنگ ِدنگ بی بی خیک خیک: آقا کم کم ذخیره می کند ولی خانم زیادی مصرف می کند.

بچه چغوک َمّد ِر خور جیک جیک یاد ِمده :بچه گنجشک مادرش رو جیک جیک یاد می دهد.

طنز نگاشت

کسی به فکر کارگرها نیست! هست؟!

* محمود امینی راد  

مثل سنوات گذشته، این روزها اخبار جسته 
افزایش حقوق  از  و گریخته ای می شنویم 
یا  ده  است  قرار  اینکه  و  دولتی  کارمندان 
شود.  اضافه  ها  حقوق  به  درصدی  بیست 
این  با  بینیم  می  اندازیم  می  که  چرتکه 
کِف  شد.  نخواهد  حل  مشکلی  درصدها 
جامعه می گوید جذر و مد اقتصاِد این روزها، 
را  ها  پرداختی  افزایش  از  بیشتری  درصد 

مطالبه می کند! خیلی بیشتر!
نیست!  اینها  حقیر  حرف  اصل  هم  باز  اما، 
قالب  اگر  که  است  دیگری  چیز  بحث 
واژه های مورد  به گوشه  ام گیر کند  قلم 
کردن  روشن  برای  تالشی  هیچ  از  نظر، 

کرد. نخواهم  دریغ  مطلب 
بی  و  مرفه  قشر  را  جماعت  کارمند  کال)!( 
که  دارم  خبر  اینقدر  ولی،  دانم  نمی  دردی 
با  نیست.  بدک  هم  خیلی  شان  وضعیت 
توجه به کاری که می کنند اوضاع روبراهی 
هم دارند و نمی شود اینطوری استنباط کرد 
کشور  حاضر  حال  شرایط  توی  دارند  که 
هم  ها  اینجوری  دیگر  شوند.  می  اذیت 
دارند  خوبی  نسبتا  مزایای  و  حقوق  نیست! 
ما  نیستند.  ناراضی  البته  هم  خودشان  و 
نویس جماعت، حس های عجیب  روزنامه 
را!  چیزها  این  فهمیم  می  داریم!  غریبی  و 
می  درک  را  ماجرا  طرف  آن  که  همانطور 
بس  از  که  ماجرایی  فهمیم.  می  و  کنیم 
و  نوشتن  از  است،  شده  نما  نخ  و  تکراری 

گفتنش خجل می شویم گاهی.
»کارگرها«.  خسته  و  تکراری  ماجرای 
کارگرهایی که تورم لعنتِی فوق الذکر، بیشتر 
از همه اقشار جامعه، ِخفت شان کرده است 
و گوشه رینگ پریشاِن زندگی، هی یکی در 
میان هوِگ چپ و راست نثارشان می کند! 
کارگرهایی که خیلی هاشان قرارداد درست 
نیروی  ندارند. خیلی هاشان هنوز  درمانی  و 
این سال های  شرکتی هستند و بیشترشان 
شان  نامعلوم  وضعیت  اینکه  امید  به  اخیر، 
جایی  یک  و  جوری  یک  و  شود  مشخص 
رفاه  و  کاری  امورات  و  شوند  ساماندهی 
شان رتق و فتق شود، به هر جا که فکرشان 

رسیده است سر زده اند.
و  اخبار  توی  کشیدن  سرک  از  گاهی، 
اینجوری می شود برداشت کرد  روزنامه ها 
پشتیبانی  و  حامی  هیچ  جماعت،  کارگر  که 
ندارد. و اگر هم دارد، خیلی نمی شود روی 
حرف این حامی ها حساب کرد. که اگر می 
این همه  باز کرد، شاهد  شد رویش حساب 
کارگر زحمتکش شرکتی نبودیم که سه ماه 
های  شرکت  و  ندارند  دریافتی  ماه  سه  به 
ای محترم، هر وقت که وسع شان  واسطه 
رسید و داشتند، حقوق و مزایای کارگرانشان 
را پرداخت می کنند. نداشتند هم خب خیلی 
به جایی بر نمی خورد. خیل عظیم کارگرها 

نمی خورند و نمی خرند و نمی فهمند!
باورم این است که سنگین ترین و بیشترین 
به  دارد  و خصوصی  دولتی  خدمات  و  کارها 
دست همین کارگرها انجام می شود. قشری 
کم ادعا، سالم، پر تالش و زحمتکش که انگار 
این روزها هیچ کسی به فکرشان نیست. توی 
ندارند  سامانی  به  وضعیت  کنونی،  شرایط 
دریافتی  ریالی   )!( آزگار  ماه  گاهی چندین  و 
اینچنینی، صددرصد  به خاطر شرایط  ندارند. 
اجاره نشین هستند و اجاره نشیِن حقوق بگیِر 
بکند وسعش نمی  کم درآمد، هر کاری هم 
رسد مسکن مهر ثبت نام کند! لیکن، آنانکه 
دارند چند تا چند تا ثبت نام می کنند و بعدش، 
اجاره می دهند به همین کارگراِن تنهای بدوِن 
حامی، و با اجاره ها و رهن های سرسام آور 
را می خوانند!  کارگر  روِح  فاتحه  روزها،  این 
است  تکراری  گفتم  که  آنچه  از  بیش  قصه 
انزوا،  از زندگی ها در  ولی، گاهی غِم خیلی 
روح آدم را مثل خوره می خورد و می تراشد! 
مای روزنامه نویس هم که انگاری، چشم مان 
اینجور زندگی ها را با ضریب شفافیِت هزار 
برابر می بیند. می بینیم و می نویسیم و غصه 
می خوریم و کاری هم از دستمان بر نمی آید! 
و دلمان خوِش مقاِم آگاِه کار درست و مدیر و 
مدبری است که حرفمان را بشنود و برای یک 
بار هم که شده، توی جلسات، توی حرف ها و 
سخنرانی ها، توی همه امورات جاری و ساری 
سخن  روی  شان،  کارگاه  و  کارخانه  و  اداره 
کارگرها  به  کنند.  آغاز  کارگرها  با  را  شان 
را  خودشان  کنند،  فکر  هاشان  زندگی  و 
چهارصد  و  تومان  سیصد  ماهیانه  درآمد  با 
تومان توی یک کادر تصور کنند، بی خیاِل 
آمار و ارقاِم زیبا، از اصِل حال کارگرها باخبر 
شوند، لحظه ای چشم هاشان را بشورند)!( و 
جور دیگری ببینند و فکر کنند به کارگرها، 
ها  کارگر  به  کسی  انگاری،  که  شرایطی  در 

حتی فکر هم نمی کند!

کاریکلماتورهای خواندنی 
کاریکلماتور گونه ای از نگارش است که بصورت غیرمستقیم 
و با ظاهری جالب معنی را با خواننده ها منتقل می کند که ما 
بهترین آن ها را برای شما اورده ایم. کاریکلماتورها جمالتی 
عادی نیستند. باید در انها فکر کرد تا معنی اش و نتیجه اش 
را درک کرد. در واقع کاریکلماتورها بازی کردن با کلمات 
هستند که در نهایت پندی را در اختیار ما می گذارند. برخی 
از کاریکلماتورهای جالب را برای شما گرداوری کرده ایم. 

امیدواریم از مطالعه آنها لذت ببرید. 
حوادث  صفحه  گذاشت،  نمی  سر  بر  ایمنی  کاله  تا   *

روزنامه را نمی خواند !
* به محض این که میله های قفس خمیازه کشیدند، پرنده 

از قفس فرار کرد !
* آنقدر ناز طرف را کشید که جوهر خودکارش تمام شد !
* بی کلسیم نگاهت ، شعر هایم پوکی استخوان گرفته اند !

* زمان اگر “شهروند” خوبی بود، پشت خط عابر پیاده، 
توقف می کرد !

* سبیلش را برای “تاب” دادن ، جمعه ها به پارک می برد !
* گفتند چرا آبغوره میگیری ؟ گفت لیمو گیرم نیومد !

* زیر بغل “اتفاق” را می گیرم که نیفتد !

* توی جنگل که حیوانات برای هم لطیفه تعریف میکنن، 
گاو یه ساعت بعد میخنده !

* هیچکس به اندازه ی قطره چکان اشک نریخت !

* زن دلش “شور” میزند، دل مرد “چهارگاه” می خواند !
جایش  چند  تقدیر،  دست  که  داد  نشان  عکسبرداری   *

شکسته است !

* جراح باند را در شکم بیمار جا گذاشت، نه ماه بعد جیمز 
باند متولد شد !

* نگاه آدم سحرخیز سرشار از طلوع خورشید است !
* یکی می گفت: چون از این بدتر هم هست ، بگو از 

این بهتر نمیشه !
* دو چشمش با هم قهر کردند و از آنروز به بعد لوچ شد !

* می گفت برای اینکه آدم خوش بینی شوم، احتیاج دارم 
بینی ام را عمل کنم !

* برای برق انداختن کفشهای، بندها را در پریز فرو می کرد!
* آنهایی که پول ندارند مجبورند حرف مفت گوش کنند !

دارای  نقطه  یک  هر  که  این  روزگار  عجایب  از   *
سه نقطه است !

* فقط حرفهای استاد ریاضی، حرف حساب بود.
* ازبس هوشش زیاد بود که دکتر نمی توانست بیهوشش کند !

* وقتی سرقلم رامی تراشی زبان درمی آورد!
* در مغازه جگرکی همیشه دلخوری پیش می آید

* چون قیافه ای نداشت رفت جلو آینه تا قیافه بگیرد!
* جایی که خودآدم آنجانباشد جای بیخودی است!

معلم* هرکس زمین بخرد زمینگیر می شود ! / پارس ناز

قدیم ترا معلم عزتی داشت
نون معلمی چه لذتی داشت

شاگردت از یه فرسخی مثل بید
لرزید ز هیبت معلمیت می 

تو مهمونی جای تو صدر مجلس
زبونزد سوسن و سرو و نرگس

تموم دخترای این آبادی
می دیدنت تو پیرهن دامادی
عزت و احترام و جایگاهی
پادشاهی که  نگو،  معلمی 

این روزا اما چی بگم، روم سیا
نداره هیچ رنگی دیگه اون حنا
تو مدرسه با بچه های شیطون
تو خونه هم نق نق و غرغر اون
به خونه باز با خلق تنگ اومدی
انگاری از میدون جنگ اومدی

می آی خونه خسته و درب و داغون
یه سال می شه سر نزدی به ننجون

بانو اما  خسته به خونه میری 
میده به دستت نرسیده جارو

تو مدرسه ، ادب یه جنس نایاب
تو خونه هم همیشه جنگ اعصاب

تو مدرسه ، شیطنت این و اون
تو خونه امر و نهی های ایشون:
گچی نکن اون کت و شلوارتو
نمالی روش ماژیک و خودکارتو
معلمی هم آخه کار شد واست؟
بانک ملت تو  ببین سعید رفته 
پرستو تو دست خانمش  ببین 

اضافه می شه روزی یک النگو
خونه گرفتن با آسانسور و وان
یه خونه هم تو شهرک گلستان
ببین فالنی که تو ساخت و سازه

اسم زنش کرده سه تا مغازه
این همه حرفا همه باد هواست
شکستن دلت ولی بی صداست
تنبل اگرچه همکالسی های 
همه برای خودشون شدن یل
فالنی که بی هنر و سواده

میفروشه بت همش پز و افاده
گرفتن رفقات  بعضی  اگرچه 

هر کدوما چند تا خونه، چند تا زن
بقال سر خیابون اگرچه 

از حالتون بهتره روزگارش 
اما عوض نمی کنی با دنیا

با تموم حرفا معلمی رو 
* حسن یعقوبی

قوانینی که نیوتن نتوانست کشف کند ...
قانون تلفن:

اگر شما شماره ای را اشتباه گرفتید، آن شماره هیچگاه اشغال نخواهد بود.
قانون صف:

اگر شما از یک صف به صف دیگری رفتید، سرعت صف قبلی بیشتر از صف 
فعلی خواهد شد. )مثاًل صف پمپ بنزین(

قانون تعمیر: 
بعد از این که دست تان حسابی گریسی شد، دقیقاً در همان لحظه بینی شما 

شروع به خارش خواهد کرد.
قانون کارگاه: 

اگر چیزی از دست تان افتاد، قطعاً به پرت ترین گوشه ممکن خواهد خزید.
قانون معذوریت:

اگر بهانه تان پیش رئیس برای دیر آمدن پنچر شدن ماشین تان باشد، روز بعد 
واقعاً به خاطر پنچر شدن ماشین تان، دیرتان خواهد شد.

قانون حمام: 
وقتی که خوب زیر دوش خیس خوردید تلفن شما زنگ خواهد زد.

قانون روبرو شدن:
احتمال روبرو شدن با یک آشنا وقتی که با کسی هستید که مایل نیستید با او 

دیده شوید افزایش می یابد.
قانون نتیجه:

وقتی می خواهید به کسی ثابت کنید که یک ماشین کار نمی کند، دقیقاً در همان 
لحظه شروع به کار خواهد کرد.

قانون بیومکانیک:
نسبت خارش هر نقطه از بدن با میزان دسترسی آن نقطه نسبت عکس دارد.

قانون تئاتر:
کسانی که صندلی آنها از راه روها دورتر است دیرتر می آیند.

قانون قهوه:
قبل از اولین جرعه از قهوه داغتان، رئیس تان از شما کاری خواهد خواست که تا 

سرد شدن قهوه طول خواهد کشید.

داستان طنز

مسجدی  می گویند: 
بهلول  می ساختند، 
پرسید:  و  رسید  سر 
گفتند:  می کنید؟  چه 

می  سازیم. مسجد 
پاسخ  چه،  برای  گفت: 

خدا.  رضای  برای  ندارد،  چه  برای  دادند: 
بهلول خواست میزان اخالص بانیان خیر را 
داد  سفارش  محرمانه  بفهماند،  خودشان  به 
سنگی تراشیدند و روی آن نوشتند »مسجد 
بهلول« و شبانه آن را باالی سر در مسجد 
بعد آمدند  نصب کرد. سازندگان مسجد روز 
است  شده  نوشته  مسجد  در  باالی  دیدند  و 
را  بهلول  شدند؛  ناراحت  بهلول«.  »مسجد 
زحمات  که  گرفتند  کتک  باد  به  کرده  پیدا 
می کنی؟!  قلمداد  خودت  نام  به  را  دیگران 
مسجد  که  نگفتید  شما  مگر  گفت:  بهلول 
را برای خدا ساخته  ایم؟ فرضًا مردم اشتباه 
کنند و گمان کنند که من مسجد را ساخته 

 ام، خدا که اشتباه نمی کند.

کاریکاتور اولین بار که خودمو تو آینه دیدم! - سید محمد سیاحکیوان وارثی قاب عکس موادی که هوش انسان را کم می کند:

الکل، تنقالت، محصوالت غذایی غنی از قند 
و مواد غذایی سرخ شده

طنز درس گرفتن یک بچه شتر از مادرش
می گویند روزی میان یک شتر و فرزندش گفت و گویی به شرح زیر صورت 

گرفت: 
بچه شتر: »مادر جون چند تا سوال برام پیش آمده است. آیا می تونم 

بپرسم؟« ازت 
شتر مادر: »حتما عزیزم. چیزی ناراحتت کرده است؟«

بچه شتر: »چرا ما کوهان داریم؟«
شتر مادر: »خوب پسرم. ما حیوانات صحرا هستیم. در کوهان آب و غذا ذخیره 

می کنیم تا در صحرا که چیزی پیدا نمی شود بتوانیم دوام بیاوریم.«
بچه شتر: »چرا پاهای ما دراز و کف پای ما گرد است؟«

دست  نوع  این  داشتن  در صحرا  رفتن  راه  برای  »پسرم،  مادر:  شتر 

و پا ضروری است.«
بچه شتر: »چرا مژه های بلند و ضخیم داریم؟ بعضی وقت ها مژه ها جلوی 

دید من را می گیرد.«
شتر مادر: »پسرم، این مژه های بلند و ضخیم یک نوع پوشش حفاظتی است 

که چشم ها ما را در مقابل باد و شن های بیابان محافظت می کنند.«
بچه شتر: »فهمیدم. پس کوهان برای ذخیره کردن آب است برای زمانی که 
ما در بیابان هستیم. پاهایمان برای راه رفتن در بیابان است و مژه هایمان هم 

برای محافظت چشمهایمان در برابر باد و شن های بیابان است.«
بچه شتر: »فقط یک سوال دیگر دارم.«

شتر مادر: »بپرس عزیزم.«

بچه شتر: »پس ما در این باغ وحش دقیقاً چه کار می کنیم؟«
مهارت ها، توانایی ها و تجارب فقط زمانی مثمرثمر است که شما در جایگاه واقعی 

و درست خود باشید. پس همیشه از خود بپرسید االن شما در کجا قرار دارید؟

داده نما، آوای خراسان جنوبی

حمل  اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

 09159639065
علـی آبادی 

مراسم جشن میالد پر برکت حضرت علی اکبر)ع( و روز جوان 
زمان: دوشنبه 96/2/18 

مکان: حسینیه گوک چینی ها
منتظری 20 ساعت 8 شب

هیئت امنای هیئت ابوالفضلی گوک چینی های مقیم بیرجند  
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جوانی، بهار عمر و فصل طربناک زندگی است. هیچ 
دوره ای از زندگی چون روزگار جوانی، سرسبز و خّرم 
نیست، و هیچ انسانی همانند زمان جوانی، توان مند و 
پرانرژی نیست. بسیاری از پیروزی ها و کامیابی ها، 
از  بسیاری  و  است  پذیر  امکان  جوانی  سایه  در  تنها 
آرزوها و هدف ها، فقط در فرصت جوانی قابل دست 
یابی است. جوانی فرصتی است که بر خالف بسیاری 
از فرصت های دیگر، تنها یک بار در اختیار همه قرار 
می گیرد و چون به انجام خویش برسد، هرگز امکان 

تکرار نخواهد داشت.
و  ها  فرصت  ترین  طالیی  جوانی«،  »فرصت  پس 
نکته  این  در  توان  نمی  و  هاست  موهبت  ترین  ناب 
تردید کرد که هدر دادن روزگاران خوش جوانی و تباه 
انبوه و حسرتی  اندوهی  به  زندگانی،  بهار  این  کردن 
متراکم خواهد انجامید، اما این روزگار، اقتضاهایی دارد؛ 
گردد  می  بر  جوان  به  آنها  از  بخشی  که  اقتضاهایی 
و بخشی نیز به آنها که با جوان در تعاملند. آنها که 
»نیازها«ی جوانی  و  »نازها«  بر می گردد،  به جوان 
است. نازها، یعنی »سرزندگی، شیک پوشی، آراستگی، 
جمال گرایی، آرمان گرایی و...؛ و نیازها، یعنی عبادت 
و تضرع؛ دانش اندوزی، مهار و تعدیل غرایز، تهذیب 

نفس، ورزش، مطالعه، مسئولیت پذیری
جوان، محتاج اسوه و الگوست. اسوه و الگوی جوان، 
باید جوان باشد؛ تا فضایل و کماالت این جوان دست 

یافتنی و ملموس باشد.
قرآن برای زندگی بشر، اُسوه و الگو معرفی می کند؛  
اگر پیامبر و سبک زندگی نبوی اسوه و الگوست، هر 
شخص و سبک دیگری اگر بخواهد اسوه و الگو باشد، 

باید رنگ و بوی پیامبر را داشته باشد و باشد.
پیامبر)ص(  کمال  و  جمال  شیفتة  کسی  اگر  پس 
است، می تواند از رخسار و فضایل علی اکبر هم به 

پیامبر )ص( برسد.

پیرامون حضرت علی اکبر )ع( نقل شده که ایشان شبیه 
ترین مردم به رسول خدا )ص( بوده  است. در روایتي 
آمده است: »امام حسین )ع(  هنگامي که علي اکبر را 
به میدان مي فرستاد، به لشکر خطاب کرد و فرمود: اي 
قوم، شما شاهد باشید، پسري را به میدان مي فرستم که 
شبیه ترین مردم از نظر خلق و خوي و منطق به رسول ا... 
)ص( است. بدانید هر زمان ما دلمان براي رسول ا...)ص( 

تنگ مي شد، نگاه به وجه این پسر مي کردیم.
کتاب »پدر، عشق و پسر« فرازهایی از زندگی حضرت 
از وقایع  شود.  می  کشیده  تصویر  به  )ع  اکبر   علی 

زاویه ی اول شخص و از زبان اسب آن حضرت »عقاب« 
روایت می شود و مخاطب راوی در داستان، »لیلی بنت 

ابی مّره« مادر گرامی حضرت علی اکبر )ع( است.
فصول کتاب با عنوان »مجلس« نامگذاری شده که در 
هر مجلس، عقاب با زبانی عاطفی و دلنشین، صحنه 
ای از زندگی حضرت علی اکبر )ع( را روایت می کند و 
مجالس پایانی، به شهادت حضرتش در کربال اختصاص 
دارد. هر برش از زندگی حضرت که در مجالس ده گانه 
به گونه ای  انتهای هر مجلس  نمایانده می شود، در 
به واقعه ی کربال مربوط و منتسب می شود و بدین 
ترتیب، تمام مجالس رنگ عاشورایی خود را حفظ می 
کند.خواندن » پدر، عشق و پسر« خلوت تان را زیبا و 

عاشورایی خواهد کرد.
پدر، عشق و پسر- سید مهدی شجاعی

خونسردی، آرامش و متانت و تصمیم نگرفتن در لحظه 
های خشم و عصبانیت و یا هیجان زیاد، راِه درست 

زندگی کردن و موفق و خوشبخت شدن است.

مثبت اندیشی،به معنای انکارمشکالت و بدیها نیست؛ 
بلکه توجه نکردن به آنهاست. به هرچیزی فکرکنی 
ارتعاش آن را جذب خواهی کرد پس نیک اندیش باش.

خورشید دل آرای حسین، ثانی احمد
باشد علی اکبر، گل فرخنده سرمد
هم نام علی باشد و بر فاطمه دلبر

این مظهر حق باشد و گل بانگ محمد

جوان، دلی شاداب دارد و جانی بی قرار 
و بی تاب جوان، دلی بی کینه دارد

 و جانی همچون آیینه روزت مبارک جوانم

خداوند، گوش ها و چشم ها را در سر قرار 
داده است تا تنها سخنان و صحنه های 

باال و واال را جست و جو کنیم

حضرت علی اکبر )ع( فرزند بزرگ امام حسین)ع( در سال 
مادر  به جهان گشود.  دیده  33 هجری قمری در مدینه 
بزرگوار وی لیال دختر ابی مره است. پسری، رشید، دلیر، 
زیبا، شبیه ترین کس به رسول خدا، رویش روی رسول، 
گفتگویش گفتگوی رسول خدا ، هر کسی که آرزوی دیدار 
رسول خدا را داشت بر چهره او می نگریست، تا آنجا که 
پیامبر دیدار  مشتاق  »هرگاه  فرماید  می  بزرگوارش   پدر 

می شدیم به چهره او می نگریستیم«
حضرت علی اکبر علیه السالم اولین شهید عاشورا از بنی 
اکبر و رزم  بود. شجاعت و دالوری حضرت علی  هاشم 
آوری و بصیرت دینی و سیاسی او، در سفر کربال به ویژه 
در روز عاشورا تجلی کرد. سخنان و فداکاریهای وی نیز به 

خوبی مؤید این مطلب است .
زندگی نامه حضرت علی اکبر علیه السالم

وقتی حضرت )ع(  اعالم کرد عزم سفر دارد و می خواهد 
اکبر )ع( پرچم  برود، حضرت علی  بیرون  الّنبی  از مدینة 
وفاداری نسبت به امام را پیشاپیش قافله به اهتزاز درآورد.
کاروان حماسه و ایثار پس از پشت سر نهادن منازل ذو 
ُحسم، بیضه و ُعذیب الهجانات به موقفی به نام بنی مقاتل 
رسید. عقبة بن سمعان که از یاران و همراهان امام بود و 
بسیاری از روایات واقعه عاشورا از وی نقل شده می گوید: 
شب هنگام در رکاب امام حرکت کردیم و چون ساعتی را 
پیمودیم، امام حسین علیه السالم را خواب سبکی فرا گرفت. 

در حالی که سر مبارکشان روی قربوس زین اسب بود و به 
زودی دیدگان آن سرور آزادگان گشوده شد و فرمود: »انّا 
ا... و انّا الیه راجعون الحمد ا... رّب العالمین« و دو یا سه بار 
آیه استرجاع را تکرار فرمود؛ حضرت علی اکبر )ع( با درایت 
و فراستی که داشت، متوّجه حال پدر گردید مشاهده کرد 
آن ستاره پرفروغ اهل بیت پیامبر )ص(  مدام آیه مذکور 
را بر زبان جاری می نماید. مرکب خویش را به سوی اسب 
پدر هدایت کرد و خطاب به ایشان گفت: »پدر جان! از چه 
جهت آیه استرجاع را تالوت می کنید. امام فرمود: فرزند 
عزیزم اندکی که خواب رفتم، سواری عنان اسب را کشید و 
گفت: این قوم در حال حرکتند در حالی که مرگ به سوی 
آنان می آید. علی اکبر )ع( پس از لحظه ای مکث، با قّوت 
قلب وشهامتی شگفت روی به پدر بزرگوار خویش کرد و 
گفت: پدر جان! خداوند حادثه ای ناگوار پدید نیاورد. آیا ما 
بر حق نیستیم؟ امام در جوابش فرمود: آری، به خداوندی 
که بازگشت بندگان به سوی اوست، ما بر حّقیم. علی اکبر 
با شنیدن این پاسخ چون ُگل شکفت و با آرامشی خاّص 
امام )ع( را مورد خطاب قرار داد و گفت: ای پدر! ]وقتی بر 
حق بودن ما مسلّم است[ در این صورت باکی نیست و بر 
حق جان می دهیم. امام علیه السالم وقتی مشاهده فرمود 
فرزند در این مصاحبه معرفتی سربلند و پیروز بیرون آمد، 
شاد شد. او را مخاطب قرار داد و فرمود: »جزاک ا... من ولد 
خیر ما جزی ولدا عن والده« خدایت پاداشی نیکو عطا کند؛ 

نیکوترین پاداش که باید فرزندی از پدر خویش دریافت کند.
شمه ای از فضائل و مناقب علی اکبر )ع(

تربیت شایسته امام حسین )ع( سبب شد که علی اکبر به 
بهترین صفات کمال آراسته شود. عواملی همچون: اصالت 
خانوادگی، تربیت و وراثت، کسب علم و فضایل که از عناصر 
تشکیل دهنده شخصیت هر کس است، در وجود و زندگی 
ادب  و  و حرکات  رفتار  و  او  و خوی  بود. خلق  فراهم  او 
و متانتش در حّد اعالی برجستگی و درخشندگی بود. آن 
گونه که گفته و نوشته اند، رفتارش یادآور حرکات و رفتار 
پیامبر خدا )ص( بود و همین سبب می گشت تا در چهره او 
شخصیت پیامبر را مشاهده نمایند و با دیدن او یاد حضرت 
رسول )ص( را در ذهن ها زنده کنند. علی اکبر، نسخه ای 
برابر با اصل نسبت به رسول خدا و شاخه ای از آن شجره 
طیبه و ریشه پاک بود و وارث همه خوبی های خاندان 
عصمت و طهارت به شمار می رفت.علی اکبر )ع(، از جوانی 
مجموعه ای از خوبی ها و فضیلت ها و نمونه ای روشن از 
فضایل عترت پاک پیامبر بود. حتی کسی چون معاویه هم 

که دشمن خاندان عصمت بود، به فضایل او اقرار داشت.
و  پدر  به  )ع(  اکبر  احترام علی  و  ادب  از  رابطه سرشار 
عالقه و محبت پدر به فرزند، در همه مراحل زندگی این 
دو الگوی فضیلت وجود داشت و نهایت و اوج آن، در 

صحنه عاشورا دیده می شود. 
)ع(  ابوطالب  حضرت  نسل  از  کربال  در  شهید  اولین 

حضرت علی اکبر پدرش حضرت حسین بن علی )ع(
بن  عروه  بن  مره  ابی  دختر  لیلی  حضرت  مادرش  و 

مسعود ثقفی است.
علی اکبر )ع( شبیه ترين افراد به پیامبر )ص(

یکی از فضائل و مناقب برجسته حضرت علی اکبر)ع(  این 
است که از همه جهات شبیه پیامبر )ص( بود.

مقاتل  کتاب  در  سنت  اهل  بزرگان  از  اصفهاني  ابوالفرج 
الطالبین این روایت را چنین نقل مي کند:

هنگامی که علی بن الحسین ]ع[ برای مبارزه با دشمنان 
رفت، چشمان امام حسین] ع[ پر از اشك و گریه شد و 
فرمود: بار خدایا تو بر این مردم شاهد باش، زیرا جوانی 
برای مبارزه با آنان رفت که شبیه ترین مردم به رسول 
تو ]ص[ مي باشد حضرت علی اکبر]ع[ بر آن گروه حمله 
مي کرد و به طرف پدر بزرگوارش بر مي گشت و مي فرمود: 
ای  او مي فرمود:  به  ]ع[  امام حسین  العطش!  پدر جان! 
حبیب من صبر کن، زیرا تو امروز را به شب نمي رساني 
تا جدت پیامبر خدا ]ص[ تو را با جام خود سیراب نماید. 
حضرت علی اکبر پی در پی مشغول جهاد مي شد تا اینکه 
تیری به گلوي مبارکش اصابت کرد و گلویش را شکافت. 
آن حضرت در حالی که به خون خود غلطان بود صدا زد: 
پدر جان! سالم بر تو باد. این جدم پیامبر خدا است که به 
تو  سالم مي رساند و مي فرماید: تعجیل کن و نزد ما بیا. 

سپس فریاد برآورد و به شهادت رسید.
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شعر روز 

پیامک

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

به راستی در آمد و رفت  شب و روز و آنچه خدا در آسمانها و زمین آفریده برای مردمی 
که پروا دارند دالیلی ]آشکار[ است. سوره یونس آیه 6

حدیث روز  

علی اکبر شبیه ترین خلق به اول شخص عالم سیداالنبیاء و خیرالبشر پیامبر اکرم )ص( است همین فضیلت، جایگاه رفیع و مقام 
حضرت علی اکبر را بر همگان روشن می سازد. امام حسین )علیه السالم(

روز جوان

حضرت علی اکبر علیه السالم؛ جوان برومند و شجاع کربال

طراح: نسرین کاری                        

که  وزیري  نخست   -1 افقي: 
– کرد  ملي  را  نفت  صنعت 
2-نوشته  پیکاسو  نقاشي  سبك 
را  اش  مهرباني   – پژوهشي 
آفاق  شهره   - نیست  پایاني 
3- خشك  نوار-  واحد شمارش 
ناتواني،   - صورتي  عضو   -4 گاو 
فارسي-   جمع  عالمت   - ضعف 
 – کردن  5-انتخاب  نزدیکان 
تیرانداز-  تصدیق انگلیسي 6- به 
رو خوابیده - عنصرالماس-  کج 
و خمیده 7- واحد پول کشورمان 
گرگاني-   فخرالدین  قهرمان   -
صبح  دعاي   -8 شیبدار  سطح 
سخن  دانستن  درست   - جمعه 
و  سائل   -9 پرنمکي   - عملي  یا 
متکدي - فضاي سرپوشیده خانه 
- از رنگهاي ترکیبي 10- روبند-

استارت قدیمي - جد و پدربزرگ 
11-  رود فرانسه - حرف مثلثي 
در غصه  - شریك  یوناني  شکل 
و غم 12 - محل تولد امام زمان 
)عج(  دریاي عرب - سنگ چاقو 
 -  13 بیکار  و  تنبل    - تیزکني 
 - دلتنگ  و  افسرده   - بلند  دیوار 
اندازند 14- از  تیري که از کمان 
شهرهاي آذربایجان شرقي- زبان 

چیني  مقدمه   - پاکستان  مردم 
 - زمین  خوردگي  چین  از    -15

مهمان بي دعوت
آمریکا  در  ایالتي   -1 عمودي: 
شمردن   -2 نقاشي  کارگاه   -
ناقص 3-  و   کوتاه   - دودل    -
مرجع - یقه - شهر چرخ خیاطي 
نفس    - غمخوار  و  مشفق   -4
سوزناک - ارزش چیزي  دوستي 
و عالقه 5- ابر نزدیك به زمین - 
پیکر و جسم - خوردني همراه غذا 
6- محل بارگیري کشتي - خاک 
مقدس- ابریشم ناخالص 7- درجه 
حرارت - مصباح، چراغ - گاوآهن 

8- پنج خشکي بزرگ دنیا - آتش 
برافروخته - از دنیا رفتن 9- وطن 
و میهن - از شهرهاي آذربایجان 
بسیار  پشم   –  10 دارو   - شرقي 
نرم - آرزو و چشمداشت - نخي 
براي گلدوزي 11-  دشت و صحرا 
- شب طوالني سال - ضمیر دوم 
شخص مفرد 12 - شهر ریشه اي 
از شهرهاي بوشهر- عدد  اروپا - 
نفس کش – هدیه اي به عروس 
خانم 13-  قدرت و توان - قوي 
و رشید-  فلز مادر 14- بلدرچین-  
قابل مشاهده - دیگ مسي بزرگ 
15- بزر گترین رودخانه آمریکا - 
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123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

123456789101112131415

لمتبانااربتسا1

زرگنربساکونوی2

وکابتالفراهان3

مولبوشاشوارد4

ریخاتوبرابهه5

رکلنوتیوناهب6

سرفگنینارنابش7

توقایروبزیوار8

ممیترادرابنری9

فروشانوزامات10

رتروناجهلاون11

خبطبتهلاهنوا12

زاوهالایرکوبن13

ایاراشنممیسرت14

دنفسوگیورخافر15

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09155642959
09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

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

را تجربه کنید.   09158668002

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

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

سمسـاری مرتضـی   
خرید و فروش لوازم منزل و اداری

 با باالترین قیمت    
  09159632924- امیرآبادیزاده

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 یک آقای جوان جهت نیروی خدماتی 
نیازمندیم. ساعت تماس: 8-13

 32334065

سوپر مارکت با کلیه لوازم 
خریداریم.  09157203307

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

استان نیازمندیم.  056-32239497 

سواری کرایه بین شهری - سمند مدل باال  
راننده پایه 1 /  09153415704 - جعفری

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

اکرولیک،  مولتی کالر، کنیتکس، کناف و...
 با قیمت مناسب

  09156633230- برگی

انواع گل طبیعي و مصنوعي / دسته گل ماشین عروس / سبد 
گل و پایه گل ترحیم با جدید ترین متد گل آرایي و قیمت مناسب 

پس گرفتن گل در صورت رد تایید شما به هر دلیل
مزرعه گل  خیابان پاسداران چهارراه تامین اجتماعي به سمت مدرس 

09159638195 - نیک نژاد

ريم  ره چند ما نياز هب تبليغ ندا
كساني هك كار ما را تجرهب كردند خودشان رباي ما تبليغند

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

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

  09159618581 - فاروقی

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

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

آدرس: خیابان فردوسی – نبش حافظ
32421633 -09155438760

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



تخلیه  و  زدایی  سم  برای  زمان  بهترین  بهار  فصل 
سمومی که در طول زمستان در بدنمان جمع شده 
اند، است. سم زدایی باعث می شود احساس سبکی و 
سرزندگی بکنیم. بنابراین با شش گام ساده می توانید 
در بهار بدنتان را از سموم پاک کنید: 1. تا می توانید 
لیوان  آب بنوشید هر روز صبح قبل از هرچیز یک 

بزرگ آب که در دمای اتاق باشد همراه با چند قطره 
آب لیموی تازه بنوشید( 2. تنفس عمیق داشته باشید 
)دست از کار بکشید، چشم ها را ببندید و چند تنفس 
بخورید )چون  پررنگ  بکشید( 3. سبزیجات  عمیق 
سرشار از ویتامین ها، مواد معدنی و مواد گیاهی برای 
مبارزه با بیماری ها هستند( 4. مواد غذایی ناشناس 

مصرف نکنید )قبل از مصرف هرچیز، مواد تشکیل 
دهنده آن را مطالعه کنید( 5. روزانه 30 دقیقه ورزش 
کنید )هر هفته میانگین دو ساعت و نیم ایروبیک و یا 
ورزش نیمه سبک( 6. 30 دقیقه زودتر بخوابید )تمام 
محرک ها نظیر تلفن های همراه، تلویزیون و ... را 
برای حداقل یک ساعت قبل از خوابتان خاموش کنید(

فصل بهار بهترین زمان برای سم زدایی بدن است
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بوسه پرنده خراسان جنوبی بر مدال طالی کشوری

علی اشتری پرنده استان بر مدال طالی کشوری بوسه زد. چاجی رییس 
هیئت دو و میدانی استان گفت:نماینده دو و میدانی استان در رشته پرش 
طول موفق به کسب مدال طال شد. وی افزود: افراد برتر این مسابقات به 
اردوی تیم ملی برای شرکت در مسابقات جهانی سوئیس راه پیدا می کنند. 

دونده بیرجندی 
موفق به کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور شد

جوانان کشور  مسابقات  در  بیرجندی  دونده  برنز سهم  آویز  گردن 
در  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به  شد. 
از تاریخ 14 لغایت  مسابقات دوومیدانی قهرمانی جوانان کشورکه 
برگزار گردید.  به میزبانی استان سنندج  اردیبهشت ماه جاری   15
از آن  را  توانست مقام سوم  از خطه کویر  وحید آهنی ورزشکاری 
خود کند. این ورزشکار جوان در ماده 400 متر با مانع توانست با 
پشت سر گذاشتن سایر رقبا مقام سوم این دوره از مسابقات را به 

خود اختصاص داده و مدال برنز را به گردن آویزان نمود.

ضربات پنالتی مانع از صعود ایران به فینال

ایرنا- تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با قبول شکست مقابل تاهیتی در 
ضربات پنالتی از رسیدن به فینال جام جهانی 2017 باهاما بازماند. در 
نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی جام جهانی فوتبال ساحلی 2017 که به 
میزبانی باهاما در حال برگزاری است تیم ملی ایران به مصاف تاهیتی نایب 
قهرمان دوره گذشته رفت که این دیدار در وقت قانونی و اضافه با تساوی 
یک بر یک به اتمام رسید. در ضربات پنالتی و با وجود اینکه حسینی، سه 
ضربه حریف را به زیبایی مهار کرد، اما بازیکنان ایران با ضربات ضعیف 
خود چهار ضربه پنالتی را از دست داده و سه بر دو شکست خوردند.

والیبالیست ها امروز به باکو می روند

ایرنا- تیم والیبال جوانان ایران به عنوان نخستین گروه ورزشی ایران 
همبستگی  های  بازی  دوره  چهارمین  در  برای حضور  دوشنبه  امروز 
کشورهای اسالمی به باکو پایتخت جمهوری آذربایجان اعزام می شود. 

والیبال به عنوان تنها تیم گروهی ایران در این رقابت ها حضور دارد.

تیم ملی فوتسال بانوان ایران ازاسپانیا شکست خورد

تیم ملی فوتسال بانوان ایران نخستین دیدار در چارچوب مسابقات چهار 
جانبه این رشته در مسکو را مقابل نایب قهرمان جهان با نتیجه هفت بر 
صفر واگذار کرد. به گزارش ایرنا، تیم ملی ایران در نیمه نخست بازی 
مقابل اسپانیا دو و در نیمه دوم پنج گل دریافت کرد. فروزان سلیمانی 
سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان گفت: تیم ایران در نیمه نخست توانست 
تقریبا نزدیک به سطح بسیار باالی بازی نایب قهرمان جهان ظاهر شود.

با این ادکلن های طبیعی 
همیشه خوشبو باشید

اگر درگیر مشکالت ناشی از بوی بد تعریق در 
فصل گرما هستید از این مواد غذایی استفاده 
کنید: 1. گوجه فرنگی: محل تعریق را با گوجه 
فرنگی مرطوب کنید و بعد از 15 دقیقه آن را آب 
کشی کنید 2. آب: مصرف هشت لیوان آب در 

طول روز باعث دفع سموم کبد، روده بزرگ وکلیه 
می شود که بوی نامطبوع را از شما دور می کند 3. 
دانه شنبلیله: اگر این دانه های خوش بو را از شب 
قبل خیس کنید و روز بعد آن را بجوید، به بهبود 
عطر و بوی خوش بدن کمک فراوان می کند 4. 
آب لیمو: مصرف آب لیمو به تمیز کردن سیستم 
بدن کمک می کند 5. هل: هل به سرعت در بدن 
نفوذ می کند و باعث دفع سموم از بدن می شود.

این عالئم هشدار می دهند که 
کبد شما پر از سم است!

کبد یک عضو حیاتی است. این دستگاه فوق 
العاده سموم بدن را تبدیل به ضایعات کرده و 
بدن آن ها را طریق ادرار و مدفوع دفع می کند. 
اما این کار چندان راحت نیست، مخصوصاً با 
وجود انواع سموم در زندگی های مدرن امروزی! 

و اگر سموم بدن زیاد شود کبد دیگر نمی تواند 
کار خود را به راحتی انجام دهد. در این حالت 
کبد تنبل شده و سموم را در سلول های چربی 
اطراف شکم ذخیره می کند. بنابراین این عالئم 
به شما هشدار می دهد که کبدتان ضعیف 
شده است: 1. افزایش وزن عجیب 2. آلرژی 
3. خستگی مزمن 4. بوی بد بدن و تعریق 
زیاد 5. جوش های مقاوم 6. بوی بد دهان.

افراد با مزاج خشک 
شیربرنج مصرف کنند

افراد دارای مزاج خشک، می توانند از شیربرنج 
استفاده کنند، این غذا رطوبت رسان مالیم بدن 
است وعمر را طوالنی می کند و همچنین به چاق 
شدن در افراد خیلی الغر کمک می کند. بعضی 
افراد به دلیل الگوی ناصحیح زندگی، معده سرد 

و تر دارند و مصرف ساالد این سردی را تشدید 
می کند. کسانی که معده سرد و تر دارند می توانند 
ساالد را بعنوان ناهار میل نمایند اما اگر فردی 
مزاج گرم دارد می تواند از ساالد به جای شام 
استفاده کند. تأخیر در هضم غذا، آروغ ترش، تجمع 
آب در دهان و عدم احساس تشنگی از مشخصات 
با خوردن  افراد  این  معده سرد و تر است که 
حتی خیار دچار تشدید عالئم گوارشی می شوند.

9 گام پیشگیری از سرطان روده 

متخصصان تاکید می کنند که حتی اگر نتایج 
غربالگری برای تشخیص سرطان روده بزرگ 
خوب بودند، شما همچنان نیاز به اتخاذ عادات 
سالم در زندگی برای پیشگیری از این بیماری 
در آینده دارید: 1. ورزش های منظم 2. میوه، 
 .3 بخورید  دار  سبوس  غالت  و  سبزیجات 

)کفیر،  نکنید  فراموش  را  پروبیوتیک  منابع 
ماست و ...( 4. چربی های اشباع و نمک را 
کمتر مصرف کنید 5. الکل ننوشید 6. از تمام 
اشکال توتون و تنباکو اجتناب کنید 7. به موقع 
غربالگری کنید)کولونوسکوپی( 8. از آسپرین 
استفاده کنید )مصرف روزانه یک عدد آسپرین 
خطر ابتال به سرطان کولورکتال را تا 20 درصد 
9. ویتامین دی بخورید. کاهش می دهد( 

بهترین ادویه ای که 
پوست تان را شفاف می کند!

دهد  می  نشان  بسیاری  مطالعات  نتایج 
درد  بهبود  التهاب،  کاهش  به  زردچوبه  که 
مفاصل و درمان کبد کمک می کند. در واقع 
ترکیب فعال موجود در زرد چوبه که به نام 
خواص  دارای  شود،  می  شناخته  کورکومین 

قارچی،  ضد  اکسیدانی،  آنتی  التهابی،  ضد 
زردچوبه  است.  سرطان  ضد  و  باکتری  ضد 
)از  انسان  خون  زدایی  سم  و  پاکسازی  با 
و  ظاهر  بهبود  به  کبد(  از  حمایت  طریق 
بنابراین روش  رنگ پوست کمک می کند. 
زردچوبه  از  استفاده  برای  بسیاری  های 
زردچوبه  چای  نوشیدن  مانند  دارد،  وجود 
و یا استفاده از ماسک صورت با زردچوبه.

محکومیت یک ساله جوان موتور سوار برای حمل هروئین فشرده

عقربه های ساعت،  11 ظهر را نشان می داد و ماموران گشت کالنتری برای گشت زنی در حوزه استحفاظی 
خود با یک دستگاه موتورسیکلت در حال انجام وظیفه بودند که راکب موتور سوار در یکی از محله های شمال 
شهر بیرجند توقف کرد تا عرق  پیشانی خود را پاک کند و نیم نگاهی به ساعتش بیندازد.  برای لحظاتی نگاه 
پلیس به نگاه جوان گره خورد و او با مشاهده ماموران بالفاصله موتور راروشن کرد و از محل متواری شد 
که ماموران هم به تعقیب جوان پرداختند. جوان که دیگر رمق فرار نداشت بسته ای از جیبش بیرون آورد و  
قصد پرتاب آن به داخل منزلی را داشت که با پرتاب ، بسته به لبه دیوار خورد و در کف معبر افتاد. جوان در 
حال فرار به یک باره سرعتش را کم کرد  تا برگردد که  روی زمین افتاد اما با همان وجود  بسته مشکوک 
را داخل دهانش گذاشت اما ماموران  بسته را از دهان وی خارج کردند و ... .  به گزارش خبرنگار ما، پس از 
دستگیری ، جوان به مقر پلیس هدایت شد که  در همان ابتدا به حمل هروئین فشرده به میزان 3 گرم اعتراف 
کرد. به اساس این گزارش روزگذشته آخرین جلسه رسیدگی به پرونده متهم جوان برگزارشد که وی نتوانست 
دفاعیات موثری به دادگاه ارائه کند و قاضی پرونده متهم سابقه دار را به تحمل یک سال حبس محکوم کرد.

شایعه قتل مرد 47 ساله در بیرجند تکذیب شد

دو روز پیش خبر قتل مردی توسط همسرش در کوچه های شهر بیرجند 
پیچید. رئیس پلیس آگاهی استان در پاسخ به سوالی مبنی بر قتل مرد 47 ساله 
در بیرجند گفت: خبر قتل کذب است. سرهنگ حسینی افزود: برابر اعالم مرکز 
فوریت های پلیسی 110 مبنی بر کشف جسد مرد 47 ساله در منزلش با توجه 
به اهمیت موضوع تیم جنایی و تشخیص هویت به موقعیت اعزام شدند. وی 
با بیان این که در معاینات اولیه و بررسی محل هیچ گونه آثاری از درگیری و 
نزاع مشاهده نشد، ادامه داد: بنا به ادعای یکی از بستگان نزدیک متوفی وی 
تحت درمان بوده و قرص اختالل اعصاب و روان نیز مصرف می کرده است. 
سرهنگ حسینی با اشاره به این که در گزارش اولیه معاینه جسد مسمومیت 
دارویی علت مرگ اعالم شده است گفت: اما برای روشن شدن علت دقیق، 
جسد به پزشکی قانونی منتقل شد تا علت تامه مرگ مرد 47 ساله روشن شود.

انهدام باند سارقین موتورسیکلت ولوازم خانگی در درمیان

فرمانده انتظامي درمیان از دستگیری سارقان حرفه ای موتورسیکلت و 
موتور کولرهای آبی در این شهرستان خبر داد. سرهنگ زال بیگی اظهار 
داشت: با وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت و سرقت موتور کولرهای 
آبی، دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار قرار گرفت. وی گفت: با 
تالش تیم گشت بخش گزیک و با فعال سازی منابع و مخبرین چهار 
متهم تحت نظر قرار گرفتند که پس از احراز اقدامات مجرمانه آنان با 
دستور مقام قضایی دستگیر شدند. فرمانده انتظامی شهرستان درمیان با 
کارآمدي عوامل  افزود:  فقره سرقت  به شش  متهمان  اعتراف  به  اشاره 
و  کالنتري  ویژه  به  اجرائي  هاي  پلیس  هاي  موفقیت  از  یکي  گشت 
پاسگاه هاي محل به عنوان سرانگشتان پلیس است که با تکیه بر این موضوع 
در این شهرستان جرائم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

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

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

درب اتوماتیــک سیـــد
مجری انواع: )درب های اتوماتیک ، جک  پارکینگی ، کرکره ، سکوریت 

اتومات(09303107002- 09155614880

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

 بلوار فرودگاه - 09153613834

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر  صدور بیمه ثالث در اقساط 6 ماهه با تخفیف نقدی  بدون هیچ مبلغ اضافی
صدور بیمه بدنه از 40 تا 70 درصد تخفیف  در اقساط 10 ماهه

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

بیمه آسیا  نمایندگی مختاری
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میرسلیم: اینک می آیم تا قفل 

شکنم نه آن که کلید سازم

میرسلیم یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
در پیامی به دانشجویان کشور گفت:  اینک می آیم تا 
تا  آمده ام  سازم؛امروز  کلید  که  آن  نه  قفل شکنم 
امیدهای آسیب دیده را از نو بپرورم، آمده ام تا از حق 
دانشجویان و جوانان حمایت کنم و آرامش را برای 
مردمی که دل نگران فرزندان خویش و سرنوشت 
آنان هستند دنبال نمایم. نمی آیم تا نقاب بهشتی ها 
تجربه  تا  آیم  بلکه می  زنم،  بر چهره  رجائی ها  و 

گذراندن عمری در نزد آنان را به کار بندم.

روحانی: برخی وضعیت زندگی معلمان 
را نردبانی برای کسب رای کرده اند

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: برای خودم 
بسیار تاثرانگیز است که عده ای می خواهند از وضعیت 
معلمان و جامعه را سیاه نشان بدهند. اگر من دنبال 
رای هستم چرا از زندگی معلمان دنبال نردبانی برای 
کسب رای هستیم. نمی شود گفت چرا حقوق معلم 
کم است ولی گفت هزینه جاری باالست. هزینه 
جاری چیست؟ برخی فکر می کنند هزینه جاری 
یعنی رزق و برق ادارات. شما می دانید هزینه اداری، 
و  بگیران  مستمری  و  بازنشستگان  حقوق  هزینه 
کمک گیرندگان بهزیستی و کمیته امداد است. هزینه 
دوم بزرگ ما هزینه آموزش و پرورش و بهداشت و 
درمان است. دکتر روحانی ادامه داد راه تعالی ما این 
است که بازار منطقه و بازار دنیا را تصاحب کنیم. 
شعارها ما را به جایی نمی رسانند.سال های قبل خیلی 
شعار شنیدیم. آنچه مهم است این است که در مقام 

عمل قدم های مهمی را برداریم. 

رئیسی: وضع تعطیلی کارخانه
 و کارگاه ها دیگر قابل تحمل نیست

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: وضعیت 
تعطیلی کارخانه و کارگاه ها دیگر قابل تحمل نیست.
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی با بیان اینکه 
شهرک های صنعتی در سراسر کشور و شهر اراک 
که یک شهر صنعتی است، یکی پس از دیگری 
این بسیار نگران کننده است،  تعطیل می شود و 
قابل  دیگر  کارگاه ها  و  کارخانه ها  گفت:تعطیلی 
تحمل نیست.وی افزود: اگر تنها نیمی از نقدینگی 
که در دولت یازدهم خلق شده بود در حمایت از تولید 
به کار گرفته می شد، با بحران بیکاری مواجه بودیم.

باید سناریو های مختلفی برای برگشت 
دوباره تحریم ها داشته باشیم

هاشمی طبا عنوان کرد: چون ممکن است هر لحظه 
مجدد توسط استکبار جهانی تحریم شویم باید این 
موضوع را در نظر بگیریم و سناریوهای مختلفی 
داشته باشیم. نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست 
برنامه هایش در زمینه دفاعی  جمهوری در مورد 
امنیتی اظهار داشت: این برنامه را شواری عالی دفاع 
تنظیم می کند و ما همان تصمیمی که آنها بگیرند را 
انجام می دهیم. وی ادامه داد: در این خصوص فقط 
وزیر دفاع در دولت حضور دارد که نقش رابط را دارد 

و تصمیم با شورای عالی دفاع است.

رئیس جمهور شوم، کابینه ای تشکیل 
خواهم داد که مردم بگویند احسنت

رئیس جمهور شوم،  اگر  گفت:  جهانگیری  اسحاق 
کابینه »شگفتی ساز« تشکیل خواهم داد که مردم 
انتخابات  احسنت!نامزد  بگویند  می بینند  وقتی 
ریاست جمهوری با بیان اینکه من موافق مدیریت 
وابستگی  دلیل  به  کسی  که  نیستم  آسانسوری 
باالتر صعود کند، گفت: من  به طبقه  از طبقه ای 
توانایی ایجاد هماهنگی بین قوا را دارم.وی در بخش 
دیگری از سخنانش گفت: کسی که سابقه مجلس و 
دولت ندارد سخت است که بتواند کشور را اداره کند.

دهقان: حق مردم است بدانند برادر
 و پسر آقای روحانی چکار می کنند

محمدباقر  انتخاباتی  ستاد  رئیس  دهقان  محمد 
قالیباف با اشاره به پیشنهاد قالیباف در دومین مناظره 
کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: آقای 
قالیباف در مناظره اعالم کردند که حاضر به اعالم 
لیست اموال خود به مردم هستند. وی با تأکید بر 
به  را  خود  اموال  نامزدها  می خواهند  مردم  اینکه 
آنها نشان بدهند، تصریح کرد: آقای روحانی ضمن 
پرداختن به این موضوع یعنی اعالم اموال، سپس 
به شائبه هایی که درباره برادرشان مطرح است به 
صراحت پاسخ دهند، زیرا جامعه منتظر شفاف سازی 

از سوی آقای روحانی است.

آرامش سوریه و بازیابی قدرت نفتی
 دو دستاورد مهم برجامی ایران است

وزارت  اجتماعی  شورای  عضو  کوروتچنکو  ایگور 
 دفاع روسیه گفت: اگر برجام نبود، ایران نمی توانست
در ایجاد این همه موفقیت در سوریه از جمله تشکیل 
همچنین  و  باشد  تاثیرگذار  تنش  کاهش  مناطق 

قدرت برتر نفتی خود را بازیابد.

دستور روحانی 
برای احیای سازمان ملی جوانان کشور

انصاری  جمشید  به  دستوری  طی  جمهور  رئیس 
وی  از  کشور،  استخدامی  و  اداری  سازمان  رییس 
سازمان  مجدد  احیاء  برای  الزم  اقدامات  خواست 
ملی جوانان کشور صورت پذیرد. دکتر روحانی طی 
دستوری به جمشید انصاری رییس سازمان اداری و 
استخدامی کشور، از وی خواست اقدامات الزم برای 
احیاء مجدد سازمان ملی جوانان کشور صورت پذیرد.

برگزاری گردهمایی و کارگروه آموزشی 400 جهادگر نمونه استان
ایرنا- گردهمایی و کارگروه آموزشی 400 جهادگر نمونه خراسان جنوبی روز گذشته با عنوان » رسم هجرت « در مجتمع فرهنگی غدیر بیرجند برگزار شد.جهادگران خواهر و برادر از هر 
سنی در این آیین حضور داشتند و این حضور اهمیت کار جهادی را در استان نشان می دهد.مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه انصار الرضا)ع(، در این همایش عنوان کرد بسیجیان گروه 
های جهادی با حضور در مناطق محروم باید این 2 گفتمان را سرلوحه کارشان قرار دهند و به عنوان سفیران کار و تالش و مدیریت جهادی مردم را هم در مورد این مهم توجیه کنند.

مردم به جای خیرات روز برات در 
قبرستان نذورات خود را به داراالیتام 

ابوالفضلی بدهند

حضرت  داراالیتام  مسئول  »فوائدی«  قاسمی- 
ابوالفضل عنوان کرد: با نزدیک شدن به روز برات 
که مردم استان و به ویژه شهر بیرجند به آن توجه 
خاصی دارند و نیمه شعبان شاهد این هستیم که 
مردم در محل قبرستان خیرات می کنند.به گفتۀ وی 
از آنجا که پخش کردن خیرات در قبرستان نه از 
لحاظ بهداشتی صحیح است و از نظر فرهنگی هم 
چندان مناسب و در شان مردم نیست بهتر است به 
مکان هایی که مطمئن هستند به نیازمندان واقعی 
می رسد، کمک کنند.وی از مردم درخواست کرد تا 
در صورت تمایل نذورات خود را به صورت نقدی 
بانک  در   0107378720008 حساب   شماره  به 
ملی شعبه بازار که مربوط به داراالیتام ابوالفضلی 
می باشد واریز کنند و کمک های غیر نقدی خود را 
هم به محل هیئت الوالفضلی بیرجند واقع در خیابان 
جمهوری اسالمی تحویل دهند.مسئول داراالیتام 
حضرت ابوالفضلی تأکید کرد که این مسئله نیاز به 

فرهنگ سازی دارد تا مستحق واقعی کمک شود.

معلوالن استان درمسابقات کشوری 
جانبازان ومعلوالن خوش درخشیدند

کاری - عرب نژاد از درخشش معلوالن بهزیستی 
استان در مسابقات دوومیدانی وسنگ نوردی جانبازان 
ومعلوالن قهرمانی کشور خبر داد. مدیر کل بهزیستی 
استان عنوان کرد: آنچه مسلم است این است که 
تاثیر ورزش برای معلوالن بسیار بیشتر از افراد عادی 
درجامعه است چراکه آنهارا به سطح جامعه کشانده 
و متعاقباً استقالل آنها را در پی خواهد داشت.وی 
با وجود  افرادی  افزود جای بسی خرسندیست که 
معلولیت ظاهری وحداقل امکانات در استانی نه چندان 
برخوردار، تفاوتهای نظام آفرینش را فرصتی مغتنم 
برای احیای توانائیهای خود دانسته وبا اراده ای راسخ 
وآهنین موفق به کسب مقامهای ارزشمندی در سطح 
کشور می شوند.وی در ادامه ضمن تبریک کسب 
استان  معلوالن  توسط  قهرمانی  ارزشمند  عناوین 
خراسان جنوبی گفت: سرکار خانم الهام پدید که از 
مددکاران نمونه شاغل در مجموعه بهزیستی استان 
می باشد  موفق به کسب رتبه اول ودر مسابقات 
پرتاب وزنه کالس  F56موفق به کسب عنوان سوم 
کشوری شد .همچنین آقایان علی اشتری در رشته 
پرش طول و حمید ا... اللهیاری در رشته پرتاب وزنه 
، به ترتیب موفق به کسب عناوین قهرمانی و سومی 

این دوره از مسابقات شدند.

آخرین وضعیت تایید صالحیت 
کاندیداهای شورای اسالمی در استان

انتخابات شوراهای  مهر- رئیس هیئت نظارت بر 
از  دیگر  نفر   46 گفت: صالحیت  استان  اسالمی 
و  شهر  اسالمی  شوراهای  انتخابات  کاندیداهای 
روستای استان در هیئت نظارت تایید شد.فالحتی با 
اشاره به ثبت نام پنج هزار و 678 نفر برای  پنجمین 
دوره انتخابات شوراهای اسالمی در خراسان جنوبی، 
نفر  و ۹۹5  هزار  تعداد چهار  این  از  داشت:  اظهار 
برای انتخابات شوراهای روستایی و 683 نفر برای 

انتخابات شوراهای اسالمی شهر ثبت نام کرده اند.

 پیش بینی هواشناسی از افزایش ابر، 
رگبار، رعد و برق در خراسان جنوبی

 ایرنا- رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی 
های جوی گفت: بر اساس نتایج حاصل امروز و فردا 
ناپایداری های جوی به صورت وزش باد نسبتا شدید 
افزایش ابر، رعد و برق پراکنده در استان ظاهر خواهد .

یادواره شهدای امامزادگان و بقاع متبرکه 
استان برگزار می شود

امور  و  اوقاف  کل  اداره  فرهنگی  تسنیم-معاون 
که  شهدای  یادواره  امسال  اینکه  بیان  با  خیریه 
در جوار امامزادگان و بقاع متبرکه مدفون هستند 
در  نفر   574 و  هزار   2 گفت:  می شود  برگزار 

مسابقات قرآن اوقاف در استان ثبت نام کردند. 

نمایشگاه کاریکاتور عدالت اجتماعی
 در بیرجند گشایش یافت

عدالت   « عنوان  با  کاریکاتور  نمایشگاه   - ایرنا 
در  هنرمندان  از  جمعی  حضور  با  اجتماعی« 
یافت.در  گشایش  بیرجند،  بهمن  سینما  نگارخانه 
آیین افتتاح این نمایشگاه حجت االسالم علیرضا 
موعود  مهدی  فرهنگی  بنیاد  مقام  قائم  حسینی 
)عج( خراسان جنوبی و سید کاظم علوی مشاور 

عالی، این بنیاد حضور داشتند.

افزایش 8 برابری صادرات مرغ زنده
 از خراسان جنوبی

گفت:  استان  دامپزشکی  سیما-مدیرکل  و  صدا 
فروردین امسال 40 هزار قطعه مرغ زنده صادر شد 
که این رقم در مدت مشابه پارسال 5 هزار قطعه 
بود.رفیعی پور، ارزش صادرات مرغ زنده از استان 
افزود: همچنین  کرد.وی  اعالم  دالر  هزار  را ۹۹ 
در این مدت 3 هزار و 775 تن خوراک طیور  از 
خراسان جنوبی صادر شد که یک میلیون و 875 

هزار دالر برای استان ارزآوری داشت.

رئیس بنیاد مستضعفان استان در جمع معترضان بیان کرد : 

جعل قرارداد در اراضی موسوی مانع ارائه سند به مالکان 

استاندار: امیدواریم سال 96 وضع اقتصادی کشور بهبود پیدا کند

مالکان  از  جمعی  دیروز  صبح  مالیی- 
بنیاد  مقابل  در  موسوی  های  زمین 
تحصن  اعتراض  عنوان  به  مستضعفان 
معترضان  ما  خبرنگار  گزارش  کردند.به 

مقامات  از  نویسی  پارچه  و  چادر  برپایی  با 
ارشد استانی تقاضای رسیدگی ویژه به این 
مکی  سرپناه  ما  شعار  و  داشتند  را  موضوع 
معترضان  از  یکی  دادند.  می  سر  خواهیم 
شدن  بزرگ  و  40سال  از  بعد  کرد:  عنوان 
4 بچه یتیم هنوز این سند اراضی به دست 
وعده  عالف  باید  تاکی  است  نرسیده  ما 
دیگر  یکی  باشیم.قربانی  مسئوالن  های 

کرد:از  بیان  موسوی هم  اراضی  مالکان  از 
800نفری که زمین داشته اند فقط 600نفر 
قراردادشان آماده شده است و الباقی هنوز 

هستند. معطل 

تعداد مالکان بیشتر از قطعات زمین
خسروی رئیس سازمان اموال و امالک بنیاد 
حاضر  معترضان  جمع  در  استان  مستضعفان 
تشکیل  پرونده  که  افراد  از  تعدادی  با  و  شد 
بررسی  طبق  کرد:  بیان  و  گفتگو  بودند  داده 
اراضی  این  در  سند  جعل  شده  انجام  های 
این  به  باید  قضایی  مقامات  و  است  قطعی 
به  اشاره  با  کنندخسروی  رسیدگی  موضوع  

به  ای  نامه  تفاهم  باید  موسوی  آقای  اینکه 
مالکان بدهد تا ما کارهای سند زمین را انجام 
دهیم افزود: تعداد کسانی که معرفی نامه دارند 
با تعداد قطعات زمین هم خوانی ندارد و این 
نشان دهنده جعل اسناد است.رئیس سازمان 
اموال و امالک بنیاد مستضعفان یکی از اسناد 
جعلی را به جمع معترضان و خبرنگاران نشان 
داد و بیان کرد: این سند دو قطعه بوده حدود 
اخذ  برای  باید  نفر  دو  یعنی  زمین  450متر 
انجام  که  جعلی  با  اما  شده  می  معرفی  سند 
شده متراژ زمین به 4 هزار و 20 متر تبدیل 
و به 20نفر فروخته شده است و تاتکلیف این 
اراضی و اسناد جعلی مشخص نشود نمی توان 
کرد:  خاطرنشان  کرد.خسروی  واگذار  سندی 
کسانی که این گونه اسنادی را دارند باید از 
فردی که زمین را خریده اند شکایت کنند تا 

تکلیف زمینشان مشخص شود.

مستضعفان  بنیاد  رئیس  جدید  وعده 
استان به مالکان اراضی موسوی 

اما  داریم  140قطعه  براینکه  باتاکید  وی 
200نفر مدعی زمین هستند ادامه داد:مالک 

اولیه باید پاسخگوی بنیاد و مردم باشد.وی 
بیان کرد: پرونده 246 تعیین و تکلیف شده 
دارند  نامه  برای کسانی که معرفی  و  است 
یک قطعه رایگان واگذار می کنم و کسانی 

به  توجه  با  دارند  قطعه  یک  از  بیش  که 
شرایطی که بعدا اعالم خواهیم کرد تملک 
مبنی  داد  وعده  معترضان  به  کنند.وی  می 
اسناد  اوایل ماه مبارک رمضان  تا  اینکه  بر 
اراضی به مردم واگذار شود  رئیس سازمان 
اشاره  با  مستضعفان  بنیاد  تملک  و  اموال 
باید  است  پالک  یک  اراضی  اینکه  به 
بخورد  سند  یکدیگر  با  زمین  قطعات  همه 

پایان  تا  موسوی«  »آقای  اگر  کرد:  تاکید 
این هفته نیاید و افرادی را برای اخذ زمین 
معرفی نکنند از شنبه هفته آینده جلسه ای 
متشکل از سه تا 5 نماینده مردم و سازمان 

بنیاد مستضعفان برگزار می کنیم و در این 
نفع  ذی  مردم  بین  قطعات  خودمان  جلسه 
حرف  هیچ  بعدا  تا  دهیم  می  تخصیص  را 
تمامی  یادآورشد:  نباشد.خسروی  ادعایی  و 
تسهیل  برای  استان  اجرایی  های  دستگاه 
مردم  به  اراضی  این  سند  ارائه  روند  در 

همکاری کرده اند.
)Ava.news14@gmail.com(

خراسان  استاندار  گذشته  روز  قوسی-صبح 
نمونه  اساتید  از  تجلیل  مراسم  در  جنوبی 
دانشگاه بیرجند اظهار کرد: قطعا با همه تالش 
های صورت گرفته، نارسایی ها و مشکالت 
زیادی در حوزه آموزش و پژوهش وجود دارد. 
پرویزی با اشاره به اینکه دستگاه ها هر سال 
از بودجه شان را  اند یک درصد  مکلف شده 
ادامه داد: در حوزه  در پژوهش هزینه بکنند، 
پژوهش و تحقیق فاصله زیادی وجود دارد و 
کنیم.  فعال  را  این بخش  ایم  نتوانسته  هنوز 
اش  رابطه  دانشگاه  کرد:  خاطرنشان  وی 
طرفی  از  و  است  ضعیف  بسیار  صنعت  با 
ارتباط  صنعت  که  دارند  گالیه  دانشگاهیان 
امسال  کرد:  اضافه  استاندار  کند.  نمی  برقرار 
برای تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی حدود 
4-3 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده 
آموزش  دراختیار  میلیارد   1600 حدود  که 

فعالیت  سمت  به  اگر  و  گیرد  می  قرار  عالی 
تسهیل  یادگیری  قطعا  برویم  کاربردی  های 
در سال  امیدواریم  کرد:  تاکید  می شود. وی 
۹6 شرایط اقتصادی کشور بهبود پیدا بکند و 
بعضی از نیازهای اولیه در راستای ارتقا دانش 
تامین شود.پرویزی در مورد انتخابات توضیح 
داد: بیایید کمک بکنیم تمام افراد در انتخابات 
در  داد:  ادامه  رای دهند. وی  و  شرکت کنند 
بانشاط  را  جامعه  فضای  کنم  می  خواست 
باشند.  داشته  حضور  مردم  همه  تا  کنیم  تر 
همچنین همه باید نتیجه انتخابات را بپذیرند 
و تبعیت از رای مردم تکلیف نظام است. وی 
اختیارات  اعضای شورای شهر  اینکه  بیان  با 
به  تواند  می  تصمیماتشان  و  دارند  فراوانی 
توسعه شهر کمک کند، افزود: جنگ و جدل 
اعضای  و  شهردار  بین  یا  شورا  اعضای  بین 

شورا مانع توسعه می شود. 

کرد:  بیان  بیرجند  دانشگاه  رییس  ادامه  در 
از  خارج  اعتبار  تومان  میلیارد   6 ایم  توانسته 

خلیلی  کنیم.  کسب  اعتبار  دانشگاه  بودجه 
های  در طرح  گذاری  سیاست  اینکه  بیان  با 
نیمه  های  طرح  به  دادن  اولویت  بر  عمرانی 

تمام بود، ادامه داد: اولین خوابگاه از خوابگاه 
دانشگاه  در  کشوری  گانه  دوازده  های 

کتابخانه مرکزی،  تجمیع  افتتاح شد.  بیرجند 
محوطه سازی و دادن نظم به آن، شروع به 
تحقق  هنر،  دانشکده  و  ادبیات  دانشکده  کار 

جمهوری،  ریاست  مصوبات  100درصدی 
صیانت از وقت اداری از دیگر کارهای انجام 
داد: در زمانی  بوده است. وی توضیح  گرفته 
افزایش حقوق داشتیم که خالف جریان آب 
شنا می کردیم. در همه جا وزیر به دولت قول 
داده بود افزایش حقوقی نداشته باشیم ولی در 
دانشگاه بیرجند افزایش حقوق حداقلی داشته 
کاهش  افزود:  بیرجند  دانشگاه  رییس  ایم. 
تصدی گری و واگذاری به بخش خصوصی 
مهم  کارهای  از  انتشارات  و  نقلیه  سلف،  در 
صورت گرفته بود است که البته هنوز در حوزه 
وجود  کارشناس  مشکل  اداری  و  آزمایشگاه 
دارد. خلیلی خاطرنشان کرد: دانشگاه بیرجند 
در سطح 2 دانشگاه های کشور و در ردیف 
پنجم قرار دارد و برای اولین بار وارد رنکینگ 

جهانی THE شده است.
)Ava.news19@gmail.com(

نخستین جشنواره طبخ آبزیان در خراسان جنوبی برگزار شد

آبزیان  طبخ  جشنواره  نخستین  کاری- 
بیرجند  کوهستان  هتل  در  شب  شنبه 
و  جهادکشاورزی  وزیر  معاون  حضور  با 
سازمان  شد.رئیس  برگزار  استانی  مسئوالن 
جهادکشاورزی خراسان جنوبی در این مراسم 
برای  تنها  آبزی  محصوالت  کرد:  عنوان 
در  و   نیست  دریایی  و  ساحلی  مکان های 
سال  در  آبزی  محصوالت  تن   1050 حدود 
است.هاشم  شده  تولید  استان  در  گذشته 
تولید  برای  اینکه  به  اشاره  با  ولی پورمطلق، 
محصوالت آبزی نیاز به مصرف آب نیست، 
کشاورزی  بخش  مجموعه  آب  داد:  ادامه 
و  می شود  استفاده  استخر  راه اندازی  برای 

استفاده بهینه از آب می شود.
خاطرنشان  جهادکشاورزی  سازمان  رئیس 
کرد: خراسان جنوبی قابلیت تولید محصوالت 
طبخ  جشنواره  برگزاری  با  و  دارد  را  آبزی 
آبزیان سعی داریم به کشور اعالم کنیم که 
تولید آبزی پروری تنها مخصوص استان های 

اظهارکرد:  ولی پورمطلق  نیست.  ساحلی 
قابل  مزایا  آبزی  محصوالت  از  استفاده 
کاهش  که  دارد  فرد  سالمتی  برای  توجهی 
پوکی استخوان، رشد جنین و اطفال از جمله 

مزایای استفاده از این محصوالت است.

ایران بزرگترین  تولید کننده قزل آال 
در آب شیرین دنیا

نشست  در  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
بخش  کرد:  عنوان  رسانه  اصحاب  با  خبری 
شیالت کشور روند توسعه خود را در نزدیک 
ادامه داده است.حسن صالحی  به چهار دهه 
صید  انقالب   اوایل  در   اینکه  به  اشاره  با 
رقم  این  افزود:  بود،  تن  هزار   57 کشور 
 70 و  میلیون  یک  به   ۹5 سال  در  امروز 
میزان 610 هزار  این  از  که  رسیده  تن  هزار 
است. پروری  آبزی  از  مابقی  و  صید  از  تن 
کشور  شیالت  محصوالت  ارزش  صالحی، 
عنوان  دالر  میلیون  را 500  گذشته  سال  در 

میلیون  میزان 412  این  از  که  گفت:  و  کرد 
دالر آبزیان خوراکی بوده است.وی همچنین 
از  آبزیان در کشور  افزایش سرانه مصرف  از 
در سال گذشته کیلوگرم  به 10.6  کیلو   یک 

 خبر داد و گفت: امروز ایران بزرگترین  تولید 
کننده قزل آال در آب شیرین دنیا بوده و رتبه 
تنهایی  به  فارس  خلیج  دریای  صید  در  آن 
بیشتر  فارس  خلیج  حوزه  کشورهای  همه  از 

است.وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بالغ 
بر 23 هزار تن میگو پرورشی در کشور تولید 
شده است، بیان داشت: از این میزان 14 هزار 
شیالت  سازمان  است.رئیس  شده  صادر  تن 

ایران با اشاره به اینکه همچنین در این مدت 
بالغ بر یک هزار تن گوشت ماهیان خاویاری و 
سه تن خاویار پرورشی در کشور تولید شده که 
برای نخستین بار به آمریکا و آمریکای شمالی 

در  ماهی  پرورش  است.صالحی،  شده  صادر 
وزارت  جدید  رویکردهای  از  یکی  را  قفس 
ادامه داد: این کار  جهاد کشاورزی دانست و 
از 500 قفس در آب های خلیج فارس، دریای 
عمان و دریای خزر آغاز و پیش بینی می شود 
هزار   600 و  میلیون  یک  از   1400 سال  در 
تن آبزیان تولید شده در کشور 200 هزار تن 
آن از طریق پرورش ماهی در قفس حاصل 
شود.وی عنوان کرد: اکنون حدودا 220 هزار 
تن در فعالیت های صیادی، آبزی پروری و 
بالغ  و   دارند  فعالیت  کشور  شیالت  زنجیره 
بر 11 هزار شناور در کشور مشغول به صید 
هستند.صالحی پیش بینی کرد امسال بالغ بر 
یک میلیون و 100 هزار تن تولید آبزیان در 
کشور داشته باشیم، عنوان کرد: برای فعالیت 
های آبزی پروری ظرفیت های خوب و منابع 
که  شده  گرفته  نظر  در  مناسبی  تسهیالتی 

عالقمندان می توانند از آن استفاده کنند.
)Ava.news12@gmail.com(

بیش از 1000 تن محصوالت آبزی سال گذشته در استان تولید شده است

قاسمی- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند عنوان کرد: از حدود 1۹ هزار زایمانی 
که ساالنه در استان داشته ایم حدود 62 درصد 
فیروزآبادی«  می باشد.»دهقانی  طبیعی  آن 
روز گذشته در مراسم گرامیداشت روز جهانی 
تحول  طرح  از  بعد  که  کرد  تصریح  ماما 
سالمت سزارین در استان از حدود 42 درصد 
به 38 درصد کاهش پیدا کرده است.به گفتۀ 
وی دلیل این کاهش افزایش ماماها و آگاهی 
شدن  اجرایی  از  بعد  چون  بوده  آنان  رسانی 
 135 تعداد  کشور  در  سالمت  تحول  طرح 
نفر در حوزه  و  203  بیمارستان ها  در  ماما 
کرد  اظهار  شدند.وی  جذب  استان  بهداشت 

بارداری در سال  افزایش میزان  که به دلیل 
های گذشته شاهد رشد حاملگی پرخطر در 
استان هستیم که باید مورد توجه قرار گیرد و 
در همین راستا ساالنه 12 هزار و 300 مورد 
مراقبت  هزار   4۹ بارداری،  از  قبل  مشاوره 
های دوران بارداری و 17 هزار مورد مراقبت 
می شود. انجام  مادران  برای  زایمان  از  پس 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی با اشاره 
به اینکه اتاق ها LDR در بیمارستان ها به 
دلیل فراهم کردم فضای ایمن برای زایمان 
نفره  تک  ها  اتاق  این  کرد:  بیان  است، 
مناسب  و  آرام  در فضای  مادران  تا  می باشد 

با همراه یکی از اعضای خانواده خود باشند.

ماماها حلقه ارتباطی
 بین خانواده و تیم درمانی

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری 
ماماها  همایش  این  در  هم  جنوبی  خراسان 

تیم  و  خانواده  اعضای  بین  ارتباطی  حلقه  را 
بهداشت و درمان دانست و افزود: ماما نقش 
مهمی در تأمین سالمت مادران ایفا می کنند.

کشور  در  که  کرد  عنوان  نخعی«  »نفیسه 
نقش ماماها کمرنگ شده ولی با برنامه ریزی 
مناسب و ارتقاء نقش آنان می توان مرگ و 
میر مادران و نوزادان را کاهش داد.»قائمی« 
در  بیرجند هم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
این مراسم بیان کرد: بعد از اجرای طرح فعال 
همچون  هایی  رشته  اهمیت  سالمت  نظام 
مامایی در مراکز درمان و بیمارستان ها افزایش 
یافته است.در این همایش از 40 مامای نمونه 

استان در حوزه بهداشت و درمان تجلیل شد.

حدود 62 درصد زایمان های استان طبیعی است

عکس:اکبری

عکس: مالییعکس:مالیی

عکس: ایرنا

عکس : گرگی
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امام علی )علیه السالم( فرمودند :
نُوِب َما اسَتَهاَن بِِه َصاِحُبُه أَشدُّ الذُّ

سخت ترین گناهان آن است که صاحبش آن را کوچک بشمرد.
 )نهج البالغه حکمت 348(

تحول در احداث باندهای دوم بزرگراه خراسان جنوبی در دولت یازدهم

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اعالم این که در راستای 
رهنمودهای مقام معظم رهبری )مدظله العالی( دولت یازدهم با استفاده 
 بهینه از منابع موجود در سیاست کاری خود و علیرغم کمبودهای زیاد ،

عملکرد خوبی را داشته است، گفت: وزارت راه و شهرسازی نیز در این 
راستا با توان های علمی و تخصصی که در اختیار داشت با محوریت اقتصاد 
 مقاومتی اقدامات مثبت و قابل توجهی را به ثمر رساند که این امر در استان ها

 نیز توسط ادارات کل راه و شهرسازی پیگیری و به سرانجام رسید.
به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی، 
مهندس جعفری با بیان اقدامات موثر و چشمگیر دولت یازدهم و وزارت 
راه و شهرسازی درکشور به تشریح اهم اقدامات اداره کل راه و شهرسازی 
در خراسان جنوبی پرداخت و افزود: 45 درصد بزرگراه های استان شامل 
209 کیلومتر بزرگراه طی سال های 93 تا 95  و در زمان دولت یازدهم 
در استان به بهره برداری رسید و تکمیل 50 کیلومتر دیگر از باندهای دوم 
استان در برنامه سال 96 اجرا خواهد شد که در مجموع اقدامات صورت 

گرفته در این بخش  از 81 درصد رشد برخوردار بوده است.
افزایش 15 درصدی راه روستایی در دولت یازدهم

مهندس جعفری اظهار کرد: تا قبل از سال 1393، طول راه های روستایی 
استان 4768 کیلومتر بود که در سه سال گذشته به 5470 کیلومتر 
از راه های روستایی  یافت، احداث و آسفالت 7025 کیلومتر  افزایش 
 استان طی سال های 92 تا 95 و در دولت یازدهم صورت گرفته است. 
وی یادآور شد: قبل از دولت یازدهم راه 749 روستای استان آسفالت 
بود که در مدت چهار سال دولت یازدهم به 800 روستا افزایش پیدا 

کرده است. همچنین راه های روستایی باالی 20 خانوار در شهرستان های 
بشرویه، سرایان و فردوس در شمال خراسان جنوبی در این دولت تکمیل 
شد. درمجموع اقدامات دولت یازدهم در بخش راه های روستایی درمقایسه 

با قبل 15درصد رشد داشته است.
بهسازی و آسفالت 60 کیلومتر از راه های اصلی و فرعی از دیگر اقدامات 
دولت یازدهم در خراسان جنوبی بود که با رشد 6 درصدی طی سال 
های 92 تا 95 صورت گرفته است. مدیرکل راه و شهرسازی با اشاره 
به اقدامات صورت گرفته در جهت ایمن سازی راه ها نیز اظهار کرد: 

استان  های  راه  سطح  در  پرحادثه  نقطه   7 تعداد   1395 سال   طی 
ایمن سازی گردید و با توجه به دیگر اقدامات صورت گرفته خوشبختانه در 
سال های 93 و 94 و 95 شاهد کاهش تلفات جانی در سطح راه های استان 
بودیم. از دیگر اقدامات دولت یازدهم در خراسان جنوبی می توان به بهره 
 برداری از 3 پروژه اداری،فرهنگی و بهداشتی طی 6 ماه اخیر اشاره نمود

که شامل: بیمارستان 146 تختخوابی و مجتمع فرهنگی و هنری در 
شهرستان فردوس و ساختمان اداره ثبت احوال عشق آباد شهرستان 
طبس می باشد. مهندس جعفری ادامه داد: یکی از اقدامات مهمی که 

در شهر بیرجند اجرا شد پروژه آماده سازی اراضی 450 هکتاری زعفرانیه 
بیرجند است که با سرمایه گذاری 850 میلیارد تومانی و با مشارکت 
موسسه خدمات و توسعه خراسان وابسته به آستان قدس رضوی اجرا 

گردید و در حال حاضر بیش از20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
رشد 47 درصدی طرح جامع تفصیلی در دولت تدبیر و امید

جعفری گفت: از جمله اقداماتی که با پیگیری های جناب آقای مهندس 
پرویزی استاندار محترم خراسان جنوبی اجرایی شد، می توان به اختصاص 
40 میلیارد تومان اسناد خزانه اسالمی برای پرداخت به پیمانکاران راه و 
شهرسازی استان و همچنین اختصاص 5/5 میلیارد تومان کمک نقدی 
و غیرنقدی جهت اجرای پروژه فاضالب مسکن مهر در مهرشهر بیرجند 
 اشاره نمود. وی در ادامه یادآور شد: تعهد استان در بحث مسکن مهر

31 هزار و 246 واحد بود که از ابتدای دولت تدبیر و امید 29 هزار و 424 
واحد مسکن مهر تکمیل و تحویل شد و رشد 199 درصدی داشت که 
قبل از دولت تدبیر و امید تنها 9 هزار و 828 واحد مسکن مهر احداث و 
تحویل شده بود. همچنین در حوزه شهرسازی و معماری تا ابتدای سال 
1392 ، 19 طرح جامع در شهرهای استان تهیه شده بود که در مدت 
سه سال و نیم فعالیت دولت یازدهم برای هر 28 شهر استان طرح جامع 
تصویب و به شهرداری ها ابالغ شد که در این حوزه شاهد رشد 47 
درصدی هستیم. مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی تصریح کرد: 
در ابتدای سال 1392 تنها هشت شهر طرح تفصیلی داشت که هم اکنون 
15 شهر استان دارای طرح تفصیلی است و در این حوزه هم شاهد رشد 

88 درصدی هستیم.

باند دوم بزرگراه بیرجند - قاین  بزرگراه بیرجند- سربیشه

البراتوار و مرکز تخصصي عکس حباب فعالیت خود را با متمرکز کردن محیطي امن و مورد 
 اطمینان براي چاپ عکس همکاران و مشتریان و ادارات با مجهزترین و مدرن ترین دستگاه هاي 
 چاپ عکس شروع به کار و محصول نهایي را قابل رقابت با بهترین البراتوارهاي سطح کشور مي داند.
* چاپ پروژه هاي بزرگ عکاسي براي نمایشگاه ها)چاپ عکس سایز بزرگ با کیفیت عالی در 5 دقیقه(

* با چاپ عکس هاي آرشیو شده موبایل و دوربین هاي خانگي خود در البراتوار حباب 
خاطرات خود را ماندگار کنید؛ از منزل و محل کارتان سفارش دهید و در همان مکان 

در کوتاه ترین  زمان تحویل بگیرید.
* خدمات چاپ با کیفیت و عکاسی پرتره از کاندیداهای محترم شورای شهر

* عکاسی صنعتی   * عکاسی کودک در طبیعت... 
 *** کیفیت و حساسیت در چاپ را از ما بخواهید ***   

قابل توجه هم استاني هاي عزیز، ادارات و 

آدرس: بیرجند، خیابان معلم، روبروی دانشگاه علوم پزشکی
        https://telegram.me/Bubblelab 056 - 32  45  1060  

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
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی  بیرجند

فرماندهی مرزبانی استان خراسان جنوبی 
جناب سرهنگ علی اصغر مسروری

  فرمانده محترم مرزبانی 
جناب سرهنگ محمد علی محمدی 

ریاست محترم دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی مرزبانی 
جناب سرهنگ عبدالعزیز میر 

جانشین محترم فرماندهی هنگ مرزی نهبندان 
جناب سرهنگ حاج خزیمه  

جانشین محترم فرماندهی هنگ مرزی گزیک 
جناب سروان علی اصغر خدابخشی
 از دفتر تحقیقات کاربردی مرزبانی 

جناب آقای قاسم پور
  از معاونت اجتماعی فرماندهی مرزبانی 

 و همه درجه داران و سربازان هوشیار مرزبانی استان خراسان جنوبی 

از برگزاری موفق بازدید علمی و تحقیقاتی نوار مرزی برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان 
دانشگاه بیرجند صمیمانه سپاسگزاری می گردد.

فروش و معاوضه ملک تجاری با موقعیت عالی 
 با پنج سند ششدانگ ) سه طبقه ، همکف و زیرزمین( 
بلوار معلم ، حاشیه خیابان فردوسی 09151613680

به آگاهی می رساند: موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی نظام گستر 
 به مناسبت میالد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت قائم آل محمد )عج( 

از تاریخ 1396/02/20 تا 1396/02/27 تخفیفات ویژه ای را به شرح ذیل
 برای مالکین محترم خودروهای توقیفی در نظر بگیرد. 

اتومبیل های سبک و سنگین توقیفی بیش از یک سال    20 درصد تخفیف 
موتور سیکلت های توقیفی بیش از شش ماه     30 درصد تخفیف 
موتور سیکلت های توقیفی بیش از یک سال    60 درصد تخفیف 

به تعدادی مربی مهد کودک و نیروی خدماتی با سابقه کاری
 و روابط عمومی باال جهت کار در مهد کودک نیازمندیم.

32435424-09155254626

دکتر غالمرضا نوروزی - عضو هیئت  علمی دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند


