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سرمقاله

گمنام و بی توقع
* هرم پور

زندگی در آرامش همیشگی اش در جریان است. 
افتاد،  اتفاقی خواهد  هیچکس نمی داند فردا چه 
در  فردایشان  امنیت  و  آرامش  از  همه  تقریباً  اما 
 هرکجای ایران مطمئن هستند؛ پدر و مادر می دانند
که هر روز صبح خارج شدنشان از منزل بازگشتی 
دارد و قرار نیست مثل بسیاری ازکشورهای دنیا و

از کشورهای منطقه، هدف یک  ازجمله بسیاری 
حمله تروریستی و انتحاری قرار گیرند، مغازه دار 
از امنیت کار و کسبش اطمینان دارد، کارمند به 
دانشمند،  تاجر،  محقق،  و  است  امیدوار  فردایش 
 دانشجو، هنرمند، ورزشکار، حتی آن بانوی خانه دار 
ایرانی و خالصه هر زن و مرد ایرانی می دانند که 
در زیر یک چتر بزرگ و اطمینان بخش امنیتی در 
حال کار و تالش و فعالیت یا استراحت هستند؛ 
زوایای  متقابل،  اعتمادی  بر  عالوه  که  چتری 
گزندی  هر  از  را  آنها  زندگی  پنهان  و  شخصی 

مصون نگه داشته و در ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ ( 

نبرد روی 
باند فرودگاه
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سید مصطفی میرسلیم:

چرا قبل از تذکر رهبری کسی
 درباره سند ۲۰3۰ حرفی نزد؟

اسحاق جهانگیری: 

مدیران دولت تدبیر و امید
 به جای شعار عمل کردند

حسن روحانی:

شما چند درصد مردم هستید
 که فکر می کنید قیم مردم هستید؟

سید ابراهیم رئیسی:

اگر دولت مردم را قبول داشت
 وضعیت کشور به اینجا نمی رسید

محمد باقر قالیباف: 

حرف هایی میزنند که انگار 
تا االن کشور دست اینها نبوده!

محمدرضا عارف: 

برخی نامزدها در مناظره ها 
هزینه های ملی را باال می برند

همه مجریان تالش کنند تا  انتخابات 
به بهترین وجه برگزار شود

صفحه ۷

هزار و 9۰۰بیمار صعب العالج
 نیازمند حامی

صفحه ۷

اولین دانشگاه ویژه فرهنگیان
 در مرکز استان تاسیس می شود 

صفحه 4

رشد کیفی ورزش بیماران خاص 
استان با نگاه ویژه مسئوالن 

صفحه ۷

تأمین آب صنایع استان
 از پساب

صفحه۷

خراسان جنوبی در اعتبارات
 سوم از آخر

صفحه ۷
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برات ؛ روز نا آرام آرامستان 

سرکار خانم دکتر سمانه ساالری 
مسئول محترم روابط عمومی 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی
موفقیت شما را در اخذ

DBA مدرک دوره دکتری مدیریت 
 تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون شما را در تمامی عرصه های 

زندگی از خداوند متعال خواستاریم. امید است با تالش مستمر
 برای ارتقای جامعه و شهرمان گام های موثر بردارید.

جمعی از دوستان و همکـاران شما

سرکار خانم دکتر سمانه ساالری 
موفقیت شما را در اخذ

DBA مدرک دوره دکتری مدیریت 
که نشان از تالش و همت واالیتان می باشد، تبریک عرض نموده 
و از خداوند منان سعادتمندی و پیشرفت برایتان مسئلت داریم.

جمعی از مهندسین معمار ، شهرساز و عمرانی خراسان جنوبی

سرکار خانم شهناز ملولی 
نایب رئیس محترم بانوان هیئت جودو، جوجیتسو و کوراش

 استان خراسان جنوبی 
بدینوسیله انتخاب بجا و شایسته سرکار عالی را به عنوان برترین نایب رئیس هیئت های 

ورزشی استان که نشان از شایستگی تان دارد، خدمت شما و جامعه جودوی استان
 باالخص بانوان جودوکار تبریک عرض می نماییم.

روابط عمومی هیئت جودو ، جوجیتسو و کوراش استان خراسان جنوبی 

آگهـی استخـدام 
 یک واحد تولیدی معتبر در نظر دارد: برای گسترش شبکه فروش خود اقدام به جذب نیرو به شرح جدول ذیل نماید. متقاضیان محترم، مدارک الزم شامل مشخصات فردی، رزومه تحصیلی

 و شغلی، دوره های آموزشی مرتبط، آدرس و تلفن تماس خود را به نشانی اینترنتی info@dos-co.com ارسال فرمایند. به مراجعات حضوری پاسخ داده نخواهد شد

محل خدمت جنسیتمدرک تحصیلی عنوان شغلی 
سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبیمردحداقل کارشناسیبازرگانی و بازاریابی 

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(- نوبت اول
مناقصه گذار: استانداری خراسان جنوبی

شماره 
مناقصه 

مدت موضوع مناقصه 
اجرا

برآورد 
اولیه 

)ریال( 

بهای 
مورد 

استفاده

مبلغ ضمانت نامه 
شرکت در فرآیند 
ارجاع کار )ریال(

خرید عالئم و 96/۰1
تجهیزات  ایمنی
 و اقالم ترافیکی

 4۵
روز 

در 9 مورد برابر 
حجم مندرج

در اسناد مناقصه

۲3۰.6۲۵.۰۰۰

محل و زمان خرید اسناد مناقصه: 
خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان مدرس - ساختمان استانداری خراسان جنوبی- دفتر فنی، امور عمرانی و 
حمل و نقل و ترافیک - دبیرخانه شورای هماهنگی ترافیک استان - حداکثر 5 روز پس از انتشار آگهی نوبت اول

دریافت اسناد از سایت استانداری خراسان جنوبی - دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل ترافیک - دبیرخانه 
شورای هماهنگی ترافیک استان 

محل و مهلت تسلیم مدارک: آخرین مهلت تسلیم مدارک اسناد فراخوان تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 
96/02/28 به آدرس استانداری خراسان جنوبی - دبیرخانه مرکزی استانداری 

 زمان و محل بازگشایی پاکت ها: بازگشایی پاکت های )الف، ب و ج( ساعت 9 صبح دوشنبه 96/0۳/01 
در محل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری می باشد.

رشته و رتبه پیمانکار: الف: جهت مناقصه شماره 96/01 پیمانکاران باید صالحیت معتبر از سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای کشور را دارا باشند.

ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار به دو روش ذیل ارائه شود: 
 ضمانت نامه بانکی در وجه استانداری خراسان جنوبی  ) چک بانکی صادره توسط بانک های عامل مورد تایید نمی باشد(

 واریز وجه نقد به حساب 21۷11۳210100۳ تمرکز وجوه سپرده نزد بانک ملی به نام استانداری خراسان جنوبی 
سایر توضیحات:  الف: به قراردادهای منعقده هیچگونه پیش پرداختی تعلق نخواهد گرفت.

 ب: برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت آگهی مناقصه به پایگاه ملی مناقصات کشور به آدرس اینترنتی
رجوع شود و یا با شماره ۳2۳86252-056 دبیرخانه شورای هماهنگی   HTTP://IETS.MPORJ.IR 

ترافیک استان تماس حاصل فرمایید.

بیمارستان تامین اجتماعی )شهید دکتر رحیمی بیرجند(

در نظر دارد: آماده سازی، طبخ و توزیع غذا را در این مرکز از طریق مناقصه 
واگذار نماید. واجدین شرایط جهت دریافت فرم مناقصه و شرایط قرارداد حداکثر 
تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 96/2/2۳ به امور اداری بیمارستان )آقای سید 

مهدی عبداللهی(  مراجعه فرمایند. 

آدرس: خیابان پاسداران، بیمارستان تامین اجتماعی 

فروش دو قطعه زمین 16۰ متری موسوی 
)کلیه مراحل بنیاد انجام شده است(   ۰91۲۸193۸۵۲

مراسم جشن و سرور و احیای نیمه شعبان 
با حضور مداحان معتبر کشوری

همراه با برنامه های جذاب و دیدنی و پذیرایی

 پنجشنبه 96/2/21 از ساعت 21 الی 22:30 

هیئت حسینی گازاریها کانون فرهنگی هنری آیت ا... مدرس

اولین هنرستان هوانوردی استان خراسان جنوبی )غیر انتفاعی -  پسرانه(
با مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش و سازمان هواپیمایی کشوری 

در رشته هوانوردی برای سال تحصیلی 97-96 در پایه دهم از طریق آزمون هنرجو می پذیرد.
شرایط ثبت نام:  معدل کل پایه هشتم حداقل 16- قبولی در آزمون کتبی ورودی - انجام مصاحبه 

حضوری- انجام معاینات پزشکی الزم 
سایت ثبت نام:  http://sanjesh.skh.medu.ir  و یا  htp : // 10.30.170.125:8010 )سایت ثبت نام و اعالم نتایج 
 ) انجام خواهد شد. زمان ثبت نام: 96/۲/1 لغایت 96/۲/3۰ تاریخ آزمون از طریق سایت اعالم خواهد شد. 

آدرس هنرستان: سایت قدیم فرودگاه بین المللی بیرجند  تلفن تماس: ۰91۵۵6۲۵339-۰۵63۲371194-۵
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صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده تسهیل شد

ایرنا- هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار، شرایط صدور گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده را برای 
فعاالن اقتصادی تسهیل کرد. بر اساس تصمیم این هیات، مدت اعتبار گواهی برای افرادی که بدهی مالیاتی خود را پرداخت کرده یا 

ترتیب پرداخت آن را داده اند، 12 ماه تعیین شد.مدت اعتبار گواهی برای مودیان خوش حساب به 24 ماه افزایش یافت.

سرمقاله

اطالع رسانی تبلیغی- حجت االسالم حسن روحانی 
گفت:  منتقدانش  به  خطاب  کرمانشاه  مردم  جمع  در 
چرا حرف هایی را که در جلسه خصوصی می زنید نمی 
تهدیدند  ما  برای  جوان ها  نمی گویید  شما  مگر  گویید؟ 
نه فرصت؟ این ها نگران پیشرفت ایران هستند. این ها 
روحانی  بشکند،  ایران  حصر  و  تحریم  که  نگرانند 
سال   4 است  آماده  و  ایستاد  شما  مقابل  در  سال   4
با  می کنند  ادعا  اینها  کرد:  بیان  وی  بایستد.  دیگر 
می کنم  سوال  من  هستند.  ایثارگران  و  شهدا  خانواده 
بود  یازدهم  دولت  این  دادید؟  را  آنها  مطالبات  آیا 
ما  نیستیم.  مخالف  سالح  با  ما  داد.  را  مطالبات  این 
دل  می خواهند  سالح ها  این  با  که  مخالفیم  آن ها  با 
روحانی  االسالم  حجت  بلرزانند.  را  همسایگانمان 
خشونت  دوران  مخالفیم.  اخالقی  بد  هر  با  ما  افزود: 
را  آزادی  می خواهید  شما  است.  یافته  پایان  طلب ها 
از مردم بگیریم و مردم در مقابل شما می ایستند. وی 
برای  سرنوشت  روزهای  در  ما  که  بدانید  کرد:  بیان 
آنها  هستیم.  محرومان  حامی  ما  هستیم.  کشور  آینده 
چقدر  را  گندم  هستند  محرومان  از  حمایت  مدعی  که 
ما  که  نگرانند  بعضی  امروز  می خریدند؟  کشاورز  از 
می دهیم. کشاورز  به  گندم  پول  تومان   1۳۰۰ کیلویی 

شما اقلیتی هستید که می خواهید
با بلندگو اکثریت را منزوی کنید

هستید  اقلیتی  شما  کرد:  بیان  روحانی  حجت االسالم 
شما  کنید  منزوی  را  اکثریت  بلندگو  با  می خواهید  که 
چکاره هستید که با پول بیت المال سایت و خبرگزاری 
شما  از  را  تریبون ها  این  آینده  سال  روحانی  می زنید؟ 
را  اساسی  قانون  بهشتی  افزود:  وی  گرفت.  خواهد 

را؟  قانون  این  کنید  اجرا  حاضرید  شما  آیا  نوشت 
را  نجومی  امالک  درباره  بازرسی  نامه  فقط  آمد  یکی 
نجومی  حقوق های  ما  گرفتید؟  را  او  چرا  کرد.  منتشر 
را  نجومی  امالک  چرا  شما  دادیم.  پس  و  گرفتیم  را 

پس نمی گیرید؟

عده ای از پیشرفت ایران نگرانند
در  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین  نامزد 

ادامه ریشه دعواهای سیاسی موجود در کشور را به دلیل 
کرد.روحانی  عنوان  ایران  پیشرفت  از  ای  عده  نگرانی 
افزود: دعوا بر سر آن است که عده ای از آزادی جوانان 
نگرانند، چرا حرف دلتان را که در جلسه خصوصی گفتید، 
به جوانان نمی گویید؟ چرا نمی گویید که جوانان برای 
کشور فرصت نیستند و تهدیدند. حجت االسالم روحانی 
و  حصر  در  ایران  خواهید  می  شما  کرد:  بیان  ادامه  در 
محاصره بماند، شما می خواهید ارتباط جوانان ایران را با 

دنیا قطع کنید اما روحانی در برابر شما ایستاد.

باید برای زندگی محرومان تصمیم بگیریم؛
 اما نه با شعار بلکه با عمل

در  اینکه  بیان  با  ادامه  در  روحانی  االسالم  حجت 

روزهای سرنوشت سازی برای آینده کشور قرار گرفته 
تصمیم  محرومان  زندگی  برای  باید  ما  گفت:  ایم، 
اضافه  روحانی  عمل.  با  بلکه  شعار  با  نه  اما  بگیریم، 
خارج  به  پولمان  انتقال  برای  ما  که  روز  آن  آیا  کرد: 
بانک  در  و  کنیم  استفاده  از صراف  که  بودیم  نیازمند 
بهتر  ما  تجارت  برای  روز  آن  بود،  شده  بسته  هایمان 
بود یا امروز که در تجارت بین المللی به سوی کشور 

ما باز شده است؟

29 اردیبهشت را برای عدالت می خواهیم

 29 ما  کرد:  بیان  ادامه  در  روحانی  االسالم  حجت   
و  فساد  با  راستین  مبارزه  عدالت،  برای  را  اردیبهشت 
تساوی حقوق شهروندی تمام اقوام ایرانی می خواهیم.
وی تاکید کرد: ما می خواهیم تمامی مردم ایران، شیعه 
و سنی و اهل حق، از حقوق مساوی برخوردار باشند و 
نمی خواهیم درصد درست کنیم، دولت دوازدهم دولت 
شما  به  مردم  داد:  ادامه  بود.روحانی  خواهد  صددرصد 
بپردازید،  عمومی  افکار  فریب  به  که  دهند  نمی  اجازه 
می  کجا  از  را  پول  کنیم،  می  تقسیم  پول  گویید  می 
آورید؟ از حقوق معلم یا از حقوق پرستار کم می کنید؟ 

می  دارید  شما  دیگر  جیب  یک  کردم  اشتباه  ببخشید 
خواهید از جیب بانک مرکزی دوباره پول بردارید.

مردم می خواهند ممنوعیت ها تمام شود

مردم  اینکه  بیان  با  ادامه  در  روحانی  االسالم   حجت 
می خواهند ممنوعیت ها تمام شود، گفت: برچه مبنایی 
عکس بزرگان جامعه را ممنوع می کنید؟ با چه قانونی 
را  قانونی  ماده  آن  افزود:  کنید؟وی  می  را  کار  این 
کار  این  ملی  امنیت  شورای  کردید  ادعا  کنید،  اعالم 
است. دروغ  گفتم  صراحت  به  من  اما  است  کرده  را 

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بیان 
کرد: مردم 29 اردیبهشت پای صندوق آرا حرفشان را 
چهار  شما  داد،  خواهند  آنجا  را  جوابشان  و  زد  خواهند 
سال تخریب کردید اما مردم سر صندوق پاسخ شما را 
اعالم می  آرا  پای صندوق  روحانی گفت:  داد.  خواهند 
کنیم که ملت ایران راه نشاط و پیشرفت و امید را ادامه 
بداخالقی  نگذاریم  کرد:  تاکید  پایان  در  داد.او  خواهند 
ها و افراطی ها بر کشور مسلط شوند و جوانان ما اجازه 

این کار را به یک اقلیت نخواهند داد.

اهل شعار نیستم 

کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
دفاعی  قدرت  گفت:  نیست  شعار  اهل  اینکه  بیان   با 
گذشته  سال  هشت  از  بیش  یازدهم  دولت  در  ایران 
بهترین سالح ها  و  نیستم  مخالف  با سالح  ما  شده  و 
یازدهم تولید کرده  ولی مخالف  و تجهیزات را دولت 
هستیم  منطقه  در  همسایگان  انداختن  وحشت  به 
و  مقاومت  و  ایران  حفظ  برای  دفاعی  قدرت  و 

است. متجاوزان  برابر  در  ایستادگی 

دکتر روحانی درجمع هواداران خود درکرمانشاه: 

من آماده ام تا ۴ سال دیگر هم بایستم

گمنام و بی توقع
* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه  اول ( چتری که عالوه بر اعتمادی 

متقابل، زوایای شخصی و پنهان زندگی آنها را از هر 
گزندی مصون نگه داشته و در عین حال حالوت 
ریزی های  برنامه  برای  و شیرینی خاطری جمع 
آینده را نصیبشان کرده است.بیش از ۳۳ سال است 
پاسداری از مرزهای پیدا و پنهان سیاسی، اعتقادی، 
فرهنگی، دینی، علمی واجتماعی و اقتصادی ایران 
و یک سرویس  قدرتمند  را یک دستگاه  اسالمی 
اطالعات  »وزارت  نام  به  اطالعاتی  قوی  و  فاخر 
جمهوری اسالمی« انجام می دهد؛ دستگاه مسلّط 
اطالعاتی که در پاره ای موارد با همکاری نهادهای 
پاسداران  سپاه  همچون  دیگری  خدوم  و  انقالبی 
انقالب اسالمی و نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
منشأ خدمات، آثار و تالش ها و عملکردهای گرانبها 
و بزرگی برای این سرزمین ومردمش بوده وخواهد 
بود. سرویس های اطالعاتی در همه ی دنیا تقریبًا 
قدرتمندترین بخش های نظام حکومتی هستند و 
لذا همواره مورد توجه مسؤولین نظام و در چشم 
مردم بوده اند، عملکردهای آنان همواره اثربخش و 
 دقیق و نظام مدیریتی حاکم برآنها با حساسیت های
ویژه همراه بوده است. سرویس اطالعاتی جمهوری 
اسالمی ایران یا همان وزارت اطالعات ویژگی های 
خاص و منحصر به فردی در بین سایر سرویس 

های جهانی داردکه به زعم همه ی
کارشناسان خبره ی دنیا، این ویژگی ها آن را از سایر 
دستگاههای اطالعاتی، مقتدرتر و در عین حال بسیار 
برجسته تر کرده است.وزارت اطالعات در ایران یک 
دستگاه کاماًل اسالمیست، یعنی قوانین، مقررات و 
الزامات و تکالیف اسالمی، شرعی، عرفی و قانونی به 
عنوان تکالیف پرسنل آن در هر حوزه تعریف شده و 
اجرایی می شود. از سوی دیگر، وزیر اطالعات حتمًا 
می باید دارای درجه اجتهاد باشد، یعنی فردی عالم و 
صحیح التشخیص که در رأس این دستگاهاطالعاتی 
حضور داشته باشد و ضمن اشراف بر قوانین اسالمی، 
از ضایع شدن حقوق شهروندان، حقوق حکومت و 
حقوق اسالمی و اجتماعی جلوگیری نماید. عالوه بر 
این، استقالل و نیز منزه بودن  دستگاه اطالعاتی 
جمهوری اسالمی از هرگونه ورود به جناح بندی 
ها و هواداری های سیاسی جزو الزامات عملکردی 
این تشکیالت است، وزارت اطالعات در ایران بدون 
شک  مردمی ترین نهاد اطالعاتی در جهان است و 
در عین حال و به اذعان همه کارشناسان اطالعاتی 
دنیا، با در نظر گرفتن مؤلفه های مهم امنیتی، در 
منطقه غرب آسیا مقتدرترین و قوی ترین سرویس 
دستگاههای  برترین  جزو  جهان  در  و  اطالعاتی 
اطالعاتی دنیاست. این دستگاه اطالعاتی اسالمی 
امنیتی  و  اطالعاتی  های  روش  و  متد  سالهاست 
 خود را در معرض تبادل با بسیاری از سرویس های
بزرگ و پرمدعای اطالعاتی دنیا قرار داده و درکنار 
تأسیس دانشگاه تخصصی اطالعات در ایران، حرف 
های زیادی برای گفتن داشته و خواهد داشت. تقریبًا 
همه ی ما عملکرد پرسنل خدوم این وزارتخانه را 

عمدتاً در رویکرد غالب اطالع رسانی
عملیات  سازی   خنثی  و  کشف  یعنی  ای،  رسانه 
تروریستی و انتحاری و خرابکاری، آزادی گروگانها، 
و مبارزه با اقدامات خرابکارانه ضد انقالب و منافقین 
که  است  جالب  هم  شما  برای  اما  شناسیم؛  می 
با  اسالمی  جمهوری  اطالعاتی  دستگاه  بدانید 
عین  در  و  روزی  شبانه  و  خالصانه  های  فعالیت 
حال پنهان و غیرآشکار خود، ساالنه صدها طرح 
اجتماعی،  سیاسی،  های  عرصه  در  دشمن  واقعی 
اقتصادی، موادمخدر، فضای سایبری، دینی و ارزشی 
و علمی و صنعتی و حتی بیوتروریسم و حوزه مواد 
غذایی را با کشف شبکه های جاسوسی و نفوذ، با 
ضربه زدن به مافیای بزرگ اقتصادی و با توجیه 
وآگاه سازی و هشداردهی های امنیتی به موقع به 
مسؤولین در رده های مختلف نظام و نخبگان جامعه 
خنثی می کند.وزارت اطالعات جمهوری اسالمی 
هر سال شهدای عزیز و جانبازان گرانقدری را نیز 
است؛  کرده  این سرزمین  امنیت  و  انقالب  تقدیم 
گمنامانی که شیعه  و سنی، فارس و  بلوچ و لر 
و کرد و آذری، مسلمان و مسیحی و زرتشتی را زیر 
چتر امنیتی خود گرفته و از جان و مال و ناموسشان 
صیانت می کند و به پای این مجاهدت ها در خون 
پاکشان می غلتند و خود  و خانواده هایشان باز هم 
در گمنامی به این مجاهدت ها افتخار می کنند. در 
 آستانه والدت باسعادت امام عصر)عج( و روز سرباز
 گمنام امام زمان )عج( و به پاسداشت همه یتالش ها 
و مجاهدت های این سربازان گمنام و خدوم برای 
گردباد  میان  در  اسالمی  ایران  به  بخشی  امنیت 
جوانب  از  امنیتی  سهمگین  طوفانهای  و  حوادث 
مختلف، به همه پرسنل سخت کوش و مجاهدین 
گمنام این عرصه به ویژه در استان مرزی خراسان 

جنوبی خداقوت و تبریک عرض می کنیم.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله 

را به شماره ۰9۳۰494۳8۳1 ارسال فرمایید(

شما اقلیتی هستید که می خواهیدبا بلندگو اکثریت را منزوی کنید/ مردم می خواهند ممنوعیت ها تمام شود

از سهام عدالت چه خبر؟

ایسنا- بنابر آخرین گزارش های رسیده از مجموع 
حدود 4۷ میلیون مشمول سهام عدالت تاکنون 2۰ 
میلیون نفر شماره شبای خود را در سامانه سهام 
سازمان خصوصی سازی  و  کرده اند  اعالم  عدالت 
سال  سود   1۳9۶ سال  دوم  نیمه  در  است  قرار 

1۳9۵ را به حساب مشمولین واریز کند.

جدیدترین قیمت ها از بازار سکه و دالر

ایسنا- در بازار دیروز )سه شنبه( سکه تمام طرح 
به  نسبت  قیمت  تومانی  افزایش 4۰۰۰  با  جدید 
فروخته  تومان  هزار   2۰۳ و  میلیون  یک  دیروز 
می شود و دالر آمریکا ۳۷۵۶ تومان است.هر گرم 
طالی 18 عیار 114 هزار تومان عرضه می شود. 
همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۶۶۳ و 

۳۷9 هزار تومان قیمت دارد.

رونمایی از سامانه »کارورزی«
 دولت در هفته آینده

گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  ربیعی 
طرح کارورزی یکی دیگر از طرح های مدنظر 
گذشته  سال  در  که  است  اشتغال  ایجاد  برای 
اجرا  استان گلستان، قزوین و کردستان  در سه 
ای  سامانه  طرح  این  اجرای  راستای  در  و  شد 
طراحی شده که از شنبه هفته آینده در سراسر 
طرح  این  قالب  در  شود.  می  رونمایی  کشور 
فارغ التحصیالن دانشگاهی می توانند ثبت نام 
کنند که در صورت جذب توسط کارفرمایان در 
افراد توسط  این  از حقوق  کارگاه ها ۳۰ درصد 

دولت پرداخت خواهد شد.

ایران کشوری در حال خشک شدن
 که آب زیادی مصرف می کند

روزنامه برلینر سایتونگ چاپ آلمان در گزارشی 
ایران   : نوشت  ایران  در  آب  کمبود  باره  در 
کشوری در حال خشک شدن است، در حالیکه 
درایران  اسراف  کند.  می  مصرف  زیادی  آب 
نجومی است و این به این خاطر است که بهای 
آب در ایران اندک است. مصرف فردی آب در 
ایران 2 برابر میانگین جهانی است.بیشتر مزارع 
جا  هیچ  و  شوند  می  تامین  باز  های  کانال  با 
را  فاضالب  بتوانند  که  ندارد  وجود  آب  تصفیه 

مجددا به آب آشامیدنی تبدیل کنند.

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960005 محکوم علیه محمد امیرآبادیزاده فرزند غالمحسین محکوم است به پرداخت 
مبلغ 226.517.402 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له علی فردین زاده و احمد سنائی و پرداخت مبلغ 6.000.000 ریال بابت 
حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف خودروی سمند سورن مدل 1391 رنگ آبی متالیک به شماره انتظامی 16 د 951 ایران 32 که 
حسب نظریه کارشناسی فاقد رنگ خوردگی می باشد و گلگیر جلو و سرکاپوت جلو سمت راست احتیاج به صافکاری و نقاشی دارد و خودرو 
دارای الستیک 60% و شیشه ها سالم و موتور و گیربکس سالم و بیمه نامه تا 1396/05/03 دارد و در حال حاضر به مبلغ 230.000.000 ریال 
کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 1396/03/06 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد 
که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی 
المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 
10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 

مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960019 
محکوم علیه بالل میابادی فرزند سرور محکوم است به پرداخت 
حق  در  غیره  و  خواسته  اصل  بابت  مبلغ199.369.600ریال 
ریال  پرداخت مبلغ 10.150.000  و  علیپور  له مهدی  محکوم 
تعرفه یک قطعه  به  توجه  با  و  االجرا در حق دولت  بابت حق 
توقیف آن در  از سوی محکوم علیه و  ثبتی  فاقد پالک  زمین 
اجرای ماده 101 قانون اجرای احکام که حسب نظریه کارشناسی 
آدرس زمین مذکور میاباد - حاشیه خیابان ولی عصر)عج( - بعد 
از کوچه ولی عصر )عج( 4 می باشد و مساحت عرصه فروخته 
شده وفق قولنامه 485.75 مترمربع بوده و با عنایت به گزارش 
کارشناس محترم ثبتی قسمتی از زمین به مساحت 106 مترمربع 
جزو اراضی ملی بوده و باقیمانده مساحت عرصه قابل استفاده 
379.75 مترمربع بوده و کاربری زمین مسکونی است و با توجه 
از پالک فروخته شده عماًل زمین  به حذف قسمت ملی شده 
اولیه  مرغوبیت الزم  و ساخت  برداری  بهره  لحاظ  به  باقیمانده 
می باشد و فاقد ابعاد منظم مهندسی می باشد و قیمت هر متر 
مربع زمین به مبلغ 220.000 ریال و کل مبلغ با توجه به عرصه 
باقیمانده برابر 83.545.000 ریال کارشناسی شده است که از 
طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 1396/03/07 از ساعت 9 
الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت 
پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر 
تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید 
در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز 
قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده 

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960056 محکوم آقای غالمرضا عیدی فرزند محمد کلوخ محکوم است به پرداخت مبلغ 
850.000.000 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له آقای یاسر دهکی و پرداخت مبلغ 42.500.000 ریال بابت حق االجرا 

در حق دولت و با توجه به تعرفه اموال از ناحیه محکوم علیه شامل 1- یک باب منزل مسکونی واقع در روستای دستگرد - خیابان کوثر - کوثر 
10 - بین پالک 12 و 14 شمالی که حدود اربعه ملک شماالً به طول 5 متر به ملک مجاور شرقاً به طول 20 متر دیواریست به ملک مجاور جنوباً 
به طول 5 متر به کوچه 10 متری و غرباً به طول 20 مترمربع به ملک مجاور و میزان عرصه 100 مترمربع و میزان اعیان حدود 75 مترمربع در 
حال ساخت و مالک هیچ گونه اقدامی جهت اخذ پروانه و سایر مجوزات قانونی ملک انجام نداده است و ارزش ملک با توجه به اعیان و عدم پرداخت 
کلیه بدهی های مربوطه دهیاری )عوارض، خالفی، آماده سازی( و بدهی های مربوط به بنیاد مسکن و تغییر کاربری به مبلغ 265.000.000 
ریال کارشناسی شده است 2- یک واحد آپارتمان به آدرس بیرجند - انتهای الهیه 1 - تعاونی مسکن سازان کویر خراسان جنوبی که در اجرای 
 ماده 101 اجرای احکام مدنی پالک های فوق توقیف شده است که آپارتمان در طبقه اول بلوک هشت واحدی در ضلع شمالی به شماره 2 
می باشد و متراژ اعیانی حدود 85 مترمربع بنا دارای اسکلت فلزی تازه ساز دارای نما گرانولیت و پنجره دوجداره می باشد و دارای امتیاز آب و برق و 
آماده نشیمن می باشد که به مبلغ 600.000.000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 1396/03/06 از ساعت 9 الی 
10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته 
خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن 
معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز 

قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.     
  رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960049 محکوم علیه سید صادق موسوی فرزند مهدی محکوم است به پرداخت مبلغ 
401.950.000 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له مهدی کیانی و پرداخت مبلغ 19.500.000 ریال بابت حق 

االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه پالک ثبتی به شماره 23 فرعی از 1348 اصلی بخش دو بیرجند از ناحیه شخص ثالث در اجرای تبصره 
ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی واقع در روستای پسوچ به مساحت 291/85 مترمربع و زیر بنای احداثی در طبقه همکف حدوداً 221.85 
مترمربع که اعیان فوق قدیمی ساز می باشد و انشعابات منصوبه آب و برق می باشد که حسب نظریه کارشناسی به مبلغ 600.000.000 ریال 
کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 1396/03/09 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد 
که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی 
المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 
 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه 

تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960204 محکوم علیهم حسین فرهادپور - مسلم و مهدی میرشکار محکومند متضامناً 
به پرداخت مبلغ 2.736.988.883 ریال در حق محکوم له آقای سید محمد فاطمی و پرداخت مبلغ 118.500.000 ریال بابت 

حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه تریلی کامیون کشنده دانگ فنگ به شماره انتظامی 14 ع 237 ایران 52 که حسب 
نظریه کارشناسی ماشین فوق نیاز به یک جفت الستیک و خوردگی اطاق جلو که نیاز به تعمیر و صافکاری دارد و شیشه جلوی کامیون شکسته 
می باشد که به مبلغ 850.000.000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 1396/03/08 از ساعت 9 الی 10 در 
دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته 
خواهد شد 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند 

پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

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

حمل  اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

 09159639065
علـی آبادی 

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

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

 بلوار فرودگاه - 09153613834



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما
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سالم ۲ سوال از روزنامه آوا داشتم اول اینکه اگر 
تبلیغات در این ایام غیر قانونی است چرا در فضای 
مجازی به صورت گسترده گروه ها و کانال ها به 
صورت مستقیم و غیر مستقیم تبلیغ کاندیداهای 
شورای شهر را انجام می دهند و مسوول پیگیری 
این موضوع با این همه شعاری که برای نظارت 
می دهند باالخره کیست ؟ دوم اینکه برای یک 
بعضا  که  شهر  محروم  منطقه  در  ای  خانواده 
تحصیالت موفقی هم نداشته اند و تصمیم شان 
انجام  آیا  خورد  می  گره  روزمره  ساده  مسائل  به 
های  شهرداری  از  یکی  توسط  یکباره  خدمات 
آیا  و  نیست  پوپولیستی  تبلیغات  مصداق  استان 
آسفالت کردن یک محل بعد از سال ها حکایت 
همان سیب زمینی های آقای احمدی نژاد و سهام 

عدالت آقای روحانی نیست ؟
 936 ... ۷۷۰ 
 از نیروی انتطامی بیرجند خواهشمندم یه ایستگاه 
در  ها  دانشگاه  تحصیلی  سال  طول  در  پلیس 

محدوده میدان راه و شهرسازی مستقر نمایند.
915...639

س آوا ساعت 1۰شب به بعد در آخر معلم اکبریه 
یا صدای  رستوران  یا صدای  ندارد.  معنا  آسایش 
خودروهای که سیستم صوتی خود را بلند می کنن 

و هیچ ارگانی هم رسیدگی نمی کند
915...۰39
خاک و  گرد  از  ننالیم  ازچه  آباد  حاجی  مردم   ما 
نداشتن  از  تابلو وعالمت  نداشتن  از  آسفالت  از   
زباله دان از کم فشاری آب از بوی بد فاظالب 
نبود فضای  و  از وجود مگس و پشه و حشرات 

سبز و پارک.
935...16۷

با سالم و خسته نباشید خدمت کارکنان روزنامه آوا 
از شما درخواست دارم کمی پیگیر وضع معیشت 
رانندگان عزیز و زحمت کش باشید انگار مسئوالن 
و  کردند  فراموش  را  زحمتکش  قشر  این  محترم 
این  حال  رفاه  برای  دارم  درخواست  مسئولین  از 

عزیزان  فکری بردارند .باتشکر
915...959

گند  بوی  این  مسئول  آقایان  خدمت  سالم  با 
فاضالب ما اهالی حاجی آباد بیرجند رو خفه کرده 
بخدا بچه هامون و خودمون همه مریض شدیم 
این چه وضعیه آقای استاندار و آقایانی که اصأل به 

فکر نیستید جواب خدارو چطورمیخوان بدید
915...15۲

به نقل از ریاست محترم بنیاد متاسفانه جعل اسناد 
کالهبردار  افراد  تعدادی  توسط  موسوی  اراضی 
محرز شده است از مقامات عالی اجرایی و قضایی 
استان انتظار داریم تا تعیین تکلیف موضوع دستور 
با  مردم  تضییع حق  از  جلوگیری  بلحاظ  فرمایند 

متخلفان برابر مقررات قاطعانه برخوردشود
915...1۰۰

با سالم دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم کردن 
بیش از19 هزار معتاد در استان شناسایی شده باید 
اگر  داد  افتخار  نشان  ایشان ومسئوالن کشور  به 

کمی به بیکاران برسند چرا به دنبال اعتیاد بروند.
915...۷14

مسوالن محترم شهرداری ،خواهش می کنم یه 
سری به انتهای خیابان نصر بزنید فکر کنم جزو 
امکانات  از  ساکن  جمعیت  هستش  بیرجند  شهر 
رفاهی غیر از خاک آشغال و سگهای ولگرد که 
به صورت گله ای رفت وآمد دارن و نبود سطل 
زباله نخاله های ساختمانی چیز دیگری نمی بینند،
915...918

با سالم . چرا روزنامه آوا در صفحه دوم خودش هر 
روز مطالبی رو از یه کاندید ریاست جمهوری چاپ 

می کند ؟ منتظر جواب هستیم . 
915...۷45
 آوا : ضمن تشکر از توجه شما به اطالع می رساند این
 روزنامه جهت ایجاد شور و نشاط انتخاباتی صفحه دوم
 را در روزهای خاص به ستادهای انتخاباتی کاندیداها
 واگذار نموده تا در این فضا اطالع رسانی  انجام نمایند و 
درج اطالعات مربوط به هر کاندیدا بنا به درخواست 
ستاد محترم ایشان در استان انجام می گیرد و به 

صورت اطالع رسانی تبلیغی درج می گردد .

آغاز خرید تضمینی جو در خراسان جنوبی

صدا و سیما -  مدیر شرکت پشتیبانی امور دام استان گفت: خرید تضمینی جو از کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی خراسان جنوبی آغاز شد. 
عصاریان قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم جو را هزار و 3۰ تومان اعالم کرد.پارسال 11 هزار و 6۷۰ تن جو به قیمت هر کیلوگرم هزار و دو تومان 
و هشت ریال از کشاورزان خریداری شد.خرید تضمینی جو تا مهر در استان ادامه دارد. امسال ۲۰ هزار و ۲۲9 هکتار از اراضی زیر کشت جو است.

هر
س: م

عک
خیرات با رنگ تشریفات در بیرجند

 شرکت مردم در انتخابات یکی از مهمترین عرصه های مشارکت سیاسی است

برات سنتی است  سنت حسنه چراغ  نسرین کاری - 
از آن بی خبر است و  که کمتر کسی در خراسان جنوبی 
البته این سنت در دیگر استان ها هم در تاریخ های مختلف 
در  کویری خراسان جنوبی  مردم خطه  دارد.  داشته  رواج 
در  و  آماده می کنند  برات  برای سنت  را  ماه شعبان خود 
تا  دوازدهم  روزهای  یعنی  ماه شعبان هر سال  نیمه های 
برات  نام  به  با برگزاری مراسم مذهبی  چهاردهم شعبان 
آنها  آمرزش  برای  و  نگه داشته  زنده  را  خود  مردگان  یاد 
خیرات می دهند.این روز برای افرادی که شخصی از آنها 
برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  است  کرده  فوت  تازگی  به 
است و تالش می کنند در هر شهر و روستایی که باشند 
برسانند.   درگذشتگانشان  قبر  سر  به  را  خود  روز  این  در 
حاضر شدن بر سر قبرها در شهرها و روستاهای مختلف 
با هم متفاوت است به طوری که در بعضی جاها صبح، 

بعضی روستاها ظهر و در جاهایی هم بعد از ظهر است.

 خوراکی های روز برات

حضور درآرامستان همرا با آوردن انواع و اقسام خوراکی 
ها شامل انواع میوه، کیک و بیسکویت  شکالت، شربت 
است.  کماچ  مانند  خانگی  های  نان  انواع  و  شیرینی  و 
با  را  ابتدا سنگ قبر  مردم به محض ورود به محل قبر 
آب می شویند یا تمییز می کنند. سپس خوراکی ها را بر 

روی آن می چینند. 

رقم خوردن سرنوشت در شب برات 
تصورات مردمان گذشته

پیرزنی ۷5 ساله عنوان می کند: سالهاست که نذر دارم که 
هر سال در روزهای شعبان برای خانواده هایی که مرده تازه 

دارند در پخت نان، کماچ و روغن جوشی کمک کنم.
او یادآور می شود: در زمان قدیم در بیشتر نقاط روستایی 
اعتقاد داشتند که در روزهای چراغ  خراسان جنوبی مردم 
برات سرنوشت آنها رقم می خورد به گونه ای که در نقاط 
ایستاده و به سایه خود نگاه می کنند و در شب  روستایی 
پانزدهم نیمه شعبان به پشت بام رفته و در مهتاب از این 
طریق سرنوشت خود و اقوام خود را در آن سال پیش بینی 
می کنند که برای آمرزش خود دعا کرده و از خداوند سالی 
پر از سالمتی خواستار می شدند.وی با بیان اینکه در چند روز 
مانده به برات بازار پخت انواع نان های سنتی، روغن جوشی، 

چلبکی، کماچ، حلوا و پتیر در بین مردم رواج دارد ادامه می 
دهد: مردم در خراسان جنوبی پخت روغن جوشی در ظروف 
چدن و با روغن محلی را از چند روز مانده به برات آغاز کرده 

و در یک یا دو شب مانده به شب برات اقوام و آشنایان به 
منزل فردی که مرده و براتی سال اول دارد مراجعه کرده و 
بعد از فاتحه خوانی، صاحب خانه تعدادی روغن جوشی به 

مهمانان به عنوان پذیرایی می دهد.

سفره آرایی و سبقت در روز تجمالت

از  بعد  روز   این  جنوبی  خراسان  مردم  اینکه  بیان  با  وی 
نماز صبح برای حضور در آرامستان ها حاضر شده تا خود را 
زودتر برسانند اظهار می کند: مردم بعد از حضور بر سر مزار 
عزیزان  خود  شروع به آب و جارو کردن اطراف آن می 
کنند. سپس آن قسمت را خشک می کنند به گفته وی در 
قدیم پارچه های سفیدی که رویش با دست تزئین شده بود، 
انداخته می شد اما امروزه از ترمه استفاده می شود و در کنار 
قبر قالیچه ای پهن و مواد خوراکی که از قبل تهیه کرده اند 
را با تزئین های مختلف بر روی قبر می گذارند انگار نوعی 
هنر در سفره آرایی سنگ قبر درکار است که در آن از هم از 

یکدیگر می خواهند سبقت بگیرند!

حضور متکدیان دوره گرد در روز برات

آورده  قبرستان  به  که  های  خوراکی  از  ای  عمده  بخش 
می شود را افرادی خاص که بصورت دوره گردی بر  سر 
افراد  این  کنند.  می  آوری  جمع  شوند  می  حاضر  قبرها 
گاه انفرادی و گاه بصورت خانوادگی مشغول جمع آوری 
خوراکی ها و انبار کردن آن در گوشه ای دیگر هستند . 

منظره ای که از مناظر ناخوشایند روز برات است.

رعایت نشدن بهداشت در روز برات

این  آبمیوه، شکالت و خرما در  زیاد کیک،  توزیع حجم 
روز از نظر بهداشتی در آرامستان بیرجند که بیشتر خاکی 
فوت  شخص  از  هم  دردی  هیچ  و  نیست  درست  است 
اینکه  بیان  با  پزشک همشهری  نمی کند. یک  داوا  شده 
بیماران  که  است  استان هایی  جمله  از  جنوبی  خراسان 
صعب االعالج و بیماران خاص زیاد دارد می افزاید: خیلی 
درمان  باالی  هزینه های  و  فقر  دلیل  به  بیماران  این  از 
نمی توانند به طور کامل خود را معالجه کنند اما هر سال 
مردم برای روز برات این همه  هزینه می کنند.وی یادآور 
می شود: در سال های گذشته طبق اخباری که منتشر شد 

در خراسان جنوبی مردم ۲ میلیارد تومان هزینه کردند که 
اینکه  بر  انواع خوراکی عالوه  برای خرید  این هزینه ها  
حیف و میل شد  مشکلی از کسی را برطرف نکرد.به گفته 

با  و  با ظاهر ژولیده  افرادی  برات  وی  هر ساله در روز 
استفاده از شگردهای خاص اقدام به تکدی گری می کنند 
که با توجه به حس نوع دوستی مردم منطقه  این افراد 
از این خصلت مردم سوء استفاده  و مواد خوراکی را بعد از 

روز برات با قیمت پایین به فروش می رسانند.

نذورات خود را به سازمانهای مردم نهاد  بدهید

خانزاد معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند که مجری 
جمع آوری متدکیان است در همین باره به ما می گوید: در 
سال 94 بالغ بر 1۲۰نفر را در آرامستان جمع آوری کردیم 
اما در سال گذشته این تعداد به 4۷ نفر رسید. وی با تاکید 
براینکه ظرفیت مکان نگهداری ما فقط ۲۰ نفر است می 
اواخر سال کار   نبود خودروی مناسب در  به علت  افزاید: 
نتوانستیم جمع آوری متدکیان را به درستی انجام دهیم و 
به همین علت  تعداد آنها افزایش یافته استخانزاد بیان می 
کند: 8۰ درصد متدکیان معتاد هستند به نوعی که کودکان 
3 یا 4 ساله هم درگیر این موضوع اند.معاون شهرداری 
بیرجند با بیان اینکه ما هر ساله برنامه ای ویژه ای برای 
خاطرنشان  داریم  متقین  بهشت  در  گدایان  آوری  جمع 
کرد: با همکاری سازمان های حمایتی مثل کمیته امداد و 

بهزیستی در بهشت متقین چادرهایی را برپا می کنیم تا 
مردم نذورات خود را بهداشتی به دست نیازمندان برسانند.

افزاید: برای امسال دو خودرو برای جمع آوری  وی می 

متکدیان آماده کرده ایم و با همکاری نیروی انتظامی این 
کار را انجام خواهیم داد. معاون شهرداری بیرجند به مردم 
توصیه می کند: نذورات و کمک های خود را به سازمان 
های مردم نهاد مشخص و خیریه ها بدهند تا از روند خرج 

کردن کمک های خود اطالع یابند.

برپایی126 پایگاه جمع آوري صدقه در استان

امام  امداد  کمیته  مردمي  هاي  مشارکت  توسعه  معاون 
خمیني )ره( خراسان جنوبي عنوان می کند: همزمان با نیمه 
آوري  جمع  برای  وروستایی،  شهری  پایگاه   1۲6 شعبان، 
صدقه براي سالمتي وفرج آقا امام زمان )عج(  و قرباني 
دراستان  نهاد  این  توسط  حضرت  آن  نازنین  وجود  براي 
امسال  برپامی شود. سیدرضاحسیني خاطرنشان می کند: 
۷9 پایگاه ثابت وسیار شهری  و 4۷پایگاه روستایی با 1۷6 
نفر نیرو در چهاردهم شعبان درمحل گلزارشهدا همزمان با 
روز برات و همچنین درمحل مساجد، میادین، معابر اصلي و 
محافل برگزاری جشن های نیمه شعبان ایجاد می شود. وی 
با اشاره به اینکه طرح مذکور درقالب طرح مسجد محوري 
برگزار مي شود می افزاید: عواید و درآمدهاي جمع آوري 
شده درطرح صدقه براي سالمتي امام زمان)عج( به منظور 
کمک به نیازمندان واقعی منطقه اختصاص می یابد.  معاون 
توسعه مشارکت هاي مردمي کمیته امداد امام خمیني )ره( 
خراسان جنوبي از عموم هم استانی های محترم خواست 
برای جلوگیری از اسراف وتبذیر، خیرات اموات را دراختیار 
پایگاه هایی که به منظور کمک به نیازمندان  درچهاردهم 
 ، اختصاص دهند.حسینی  برپا می شود  برات(  شعبان)روز 
حامی یابی برای طرح های اکرام ، محسنین، شفا، کوثر 
جهت ایتام، بیماران صعب العالج وتهیه جهیزیه نیازمندان 
را ازدیگر برنامه های این ایام برشمرد. وی یادآور می شود: 
سال گذشته مبلغ ۲4 میلیون تومان در قالب صدقه براي 

سالمتي آقا امام زمان)عج( در استان جمع آوری شد.

مردم نذورات خود در روز برات به کمیته امداد، 
بهزیستی و خیریه ها بدهند

داراالیتام حضرت ابوالفضل )ع( وابسته به مصالی بیرجند 
از فعالترین خیریه هایی است که در زمینه انواع کمک ها 
به ایتام فعال است اخیرا این موسسه برای دریافت نذورات 
اعالم  نیازمند  ایتام  به  آن  اهدای  و  برات  روز  در  مردم 
مذهبی   های  هیئت  از  یکی  مسئول  است.  کرده  آمادگی 
کند: هر چند خیرات  عنوان می  باره  این  در  استان  هم 
در روز برات بسیار ارزشمند و مطلوب است اما بهتر است 

مردم همزمان با جامعه پیش رفته و مجموعه خیرات خود 
را  متمرکز و نقدی پرداخت کنند تا گرهی از مشکالت با 
این خیرات مرتفع شود. وی با اشاره به حضور بسیاری از 
متکدیان، مسائل بهداشتی و اسراف در روز برات می افزود: 

به  خیرات  کردن  متمرکز  راستای  در  باید  فرهنگ سازی 
سمت کمیته امداد، بهزیستی و موسسات خیریه انجام شود. 
وی با اشاره مراسم چراغ برات عنوان می کند:با توجه به 
مشکالت بهداشتی و اسراف در این در این روز بهتر است 
کمیته امداد و بهزیستی در اطراف و ورودی های آرامستان 
نذورات و وجوه نقدی مردم را جمع آوری نمایند.عباسی در 
ادامه خواستار همکاری نیروی انتظامی و شهرداری در روز 
چراغ برات برای جمع آوری متکدیان و افراد سود جو شد. 

گذاشتن گلدان و کاشتن گل بر سر مزار کاری زیبا 

گذاشتن گلدان بر سر قبر شهدا یکی از کارهای زیبا در 
این روز در سالهای گذشته بود که باعث رضایت خانواده 
فکر  می گوید:  شهدا  از  یکی  مادر  بود.  شده  نیز  شهدا 
می کنم این کار از طرف مسئوالن آرامستان انجام شده 

باشد و خدا ان شاءا... خیرشان دهد.

انبوه زباله ها در آرامستان

اما یادمان باشد روز برات هم سپری می شود و چه خوب 
است در این روز عالوه بر اینکه با هزینه کرد درست  دل 
آرامستان محل  نرود  یادمان  را شاد کنیم،  نیازمند واقعی 
ریختن زباله نیست و زباله های خود را در محل مناسب آن 
بیندازیم تا فرهنگ تمیز بدون شهرمان در آرامستان هم 
شده  جمع آوری  خوراکی های  انواع  از  شود.بسیاری  حفظ 
قرار  فروش  و  خرید  چرخه  در  دوباره  متکدیان  سوی  از 
می گیرد که عرضه غیربهداشتی این خوراکی ها جای تأمل 
دارد و نگاه بیشتر مسئوالن را می طلبد. متکدیان زیادی 
در این روز دیده می شوند که در همان ساعت های اولیه 
صبح کیسه های خوراکی شان پر می شود این مواد به 
صورت کامال غیر بهداشتی در این کیسه ها جمع می شود 

و هیچ کس بر این کار نظارت الزم را ندارد.
از  نیز در اطالعیه ای  این زمینه ستاد عتبات عالیات  در 
مردم خواست معادل ریالی خرید تنقالت برای توزیع در 
روز 14 شعبان را برای ساخت و مرمت اعتبات مقدسه و 
رونق معدن و کارخانه های استان اختصاص دهند.بنا بر 
این اطالعیه شماره کارت 6۲۷3811۰8۷46۰۲۲3 بانک 

انصار برای این امر خیر در نظر گرفته شده است
)Ava.news14@gmail.com(

ایرنا- امروزه شرکت مردم در انتخابات یکی از مهمترین 
عرصه های مشارکت سیاسی است که انتخاب مردم چه 
درست و چه غلط، سرنوشت کشور را رقم خواهد زد.در کشور 
های حامی دموکراسی و مردم ساالری عموما سرنوشت و 
آینده کشور از طریق خود مردم به وسیله انتخابات تعیین می 
شود و مردم در یک فرآیند تصمیم گیری برای ادراه بخشی 
از امور عمومی خود، شخصی را انتخاب می کنند.با پیروزی 
انقالب اسالمی در سال 5۷ و آری گفتن 98 درصدی مردم 
در سال 58 به »استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی« اولین 
خورد.تاکید  رقم  کشور  سرنوشت  تعیین  در  مردم  حضور 
های مکرر رهبر کبیر انقالب و مقام معظم رهبری از آغاز 
حکومت جمهوری اسالمی در ایران در بحث انتخابات، و از 
طرفی والیتمداری مردم باعث شده است که انتخابات هر 
دوره نسبت به دوره گذشته اش پر شورتر برگزار شود، زیرا 
مردم آگاهند و تصمیم گیری و حضور در انتخابات را یک 
حق و تکلیف بزرگ می دانند.استکبار جهانی از همان آغاز 
پیروزی انقالب به گونه های مختلف، قصد تخریب آرمان 
هایی را دارد که مردم این سرزمین با خون و دل آنها را به 
دست آورده اند و در همین ارتباط مردم باید با حضور پر 
شور و با نشاط تر از سال های گذشته در دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهور و پنجمین دوره انتخابات شوراهای 

شهر و روستا در روز ۲9اردیبهشت ماه با اقتدار وارد شوند تا 
خاری بر چشم دشمنان باشند.انشاا...

حضور پر شور مردم در انتخابات ناامیدی
 را بر چهره دشمنان نظام نمایان می کند

با  ارتباط  در  درمیان  شهرستان  مرکز  اسدیه  جمعه  امام 
پر  حضور  گوید:  می  انتخابات،  در  مردم  حضور  اهمیت 
دشمنان  چهره  بر  را  امیدی  نا  انتخابات،  در  مردم  شور 
نظام نمایان می کند و مردم ایران با حضورشان ثابت می 
کنند که پای آرمان های نظام ایستاده اند.حجت االسالم 
انقالب  اهداف  مهمترین  از  یکی  افزود:  علیرضا حسینی، 
امام و مردم رسید  تایید  به  ایران در شعاری که  اسالمی 
استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی بود که انتخابات نقطه 
تحقق این امر مهم است.به گفته وی در همه ارکان این 
یافته است، رای و نظر مردم به عنوان یک  شعار تحقق 
و  آرمان  انتخابات،  و  انتخاب  و  شود  می  محسوب  اصل 
دفاع  سال  هشت  و  انقالب  شهدای  که  است  ای  هدیه 
مقدس به این کشور ارزانی دادند.وی با اشاره به این سخن 
شاکر  موجودی  انسان  فرمایند»  می  که  سجاد)ع(  امام 
است« عنوان کرد: شاکر به معنای واقعی کلمه یعنی انسان 
انتخاب گر است و در انتخابش به رعایت اولویت ها می 

پردازد.حجت االسالم حسینی، اظهار کرد: ما اگر بخواهیم 
یک نظام انسانی و اسالمی داشته باشیم باید از ارمغانی که 
هدیه گرفته ایم به نفع خود و بهبود اوضاع کشور استفاده 
کنیم که تحقق این مهم جز با شرکت پر شور مردم در 
انتخابات میسر نخواهد شد.وی تصریح کرد: از آنجایی که 

همه چیز را همگان دانند و در شور و مشورت آنقدر حکمت 
نهفته است که خداوند منان پیامبرش را به مشورت و کار 
جمعی رهنمود می کند پس آحاد جامعه در هر سلیقه و 
آینده کشور  تعیین سرنوشت  در  باید  گرایشی که هستند 
سهیم باشند زیرا حضور در انتخابات حق و تکلیف مردم 
است.وی در ادامه با بیان این سخن مقام معظم رهبری که 

فرمودند » آنهایی که نظام را هم قبول ندارند برای کشور و 
سرنوشت خودشان در انتخابات شرکت کنند« افزود: مردم 
با حضور پر شور خود از بین صالحانی که شورای نگهبان 
انتخاب کرده، اصلح تر را انتخاب کنند تا موجب بهبودی و 

پیشرفت آینده کشور شوند.

 ورود به عرصه انتخابات یک تکلیف الهی است
هم  جنوبی،  خراسان  اسالمی  انقالب  هنری  حوزه  رئیس 
تکلیف  یک  انتخابات  عرصه  در  مردم  حضور  کرد:  تاکید 
الهی است و مردم ایران همانگونه که در 38 سال گذشته 
حضور  با  باید  اند  کشانده  جهانیان  رخ  به  را  نظام  اقتدار 
بگذارند.مجید  نمایش  به  را  گریشان  انقالبی  روحیه  خود 

کریمیان با اشاره به فرازی از سخنان مقام معظم رهبری 
که فرمودند»من انقالبی ام« عنوان کرد: کلمه من انقالبی 
ام باید کلید واژه اصلی انتخابات قرار گیرد تا استکبار جهانی 
درک کند که انقالب اسالمی ایران تمام شدنی نیست بلکه 
همیشه در حال تکرار است.وی اظهار کرد: نگاه همه مردم 
ایران به همه ساختار مملکت انقالبی بودن است و انقالبی 
بودن زاییده تفکری است که این نظام مقدس را به وجود 
آورد.به گفته وی در همین ارتباط مردم باید بدون هیچگونه 
گرایش چپ و راست، اصولگرا و اصالح طلبی در انتخابات 
شرکت کنند و فقط با روحیه انقالبی گری انتخاب کنند و 
وقتی  کرد:  تصریح  بدانند.وی  واقعی  انقالبی  یک  را  خود 
بی شک  انتخابات حس می شود  در  مردم  و شعف  شور 
آنچه نمایان است همان روحیه انقالبی است زیرا مردم به 
پشتیبانی از شهدایی حضور می یابند که از هیچ چیزی حتی 
جانشان برای انقالب و آرمان هایش دریغ نکردند.وی در 
ادامه از تمام مردم همیشه در صحنه ایران خصوصا خراسان 
در  ام«  انقالبی  کلمه »من  وحدت  با  که  خواست  جنوبی 
انتخابات شرکت کنند و کسی را انتخاب کنند که از جنس 
به  بودن  فرمان  به  گوش  و  پذیری  والیت  و  باشد  مردم 
والیت فقیه را در صدر امورش قرار داده و دلسوز نظام و 

ادامه دهنده راه شهدا باشد.

» برات« روز ناآرام ؛ آرامستان

معاون شهردار:  مردم بجای خیرات در قبرستان نذورات و کمکهای خود را به سمن ها و خیریه ها تحویل دهند

جوابیه شهرداری بیرجند

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/۲/۲ به اطالع می رساند در اماکنی که 
شبکه برق با شاخه های درختان تداخل دارد جهت 
انجام  ها  شاخه  اتش سوزی هرس  از  جلوگیری 
برخی  و  داد  می شود.اتفاقی که در گذشته روی 
از درختان به صورت نازیبایی هرس گردید سبب 
شد در این خصوص سخت گیری بیشتری صورت 
از  از کسب مجوز  اداره برق پس  اکنون  پذیرد و 
می  فنی  کارشناسان  کنترل  با  و  پارکها  سازمان 

تواند هرس انجام دهد.

جوابیه شرکت آب و فاضالب استان

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما با 
توجه به محدود بودن اعتبارات عمرانی شرکت آب و 
فاضالب استان، امکان اجرای شبکه فاضالب به طور 
همزمان در کل شهر بیرجند امکان پذیر نمی باشد 
و هر سال بخشی از مناطق شهر بیرجند ، عملیات 
اجرایی آن آغاز می شود، ضمناً به استحضار می رساند: 
اجرای شبکه فاضالب خیابان ظفر در دستور کار 
شرکت آب و فاضالب قرار داشته که عملیات اجرایی 
آن در صورت تخصیص اعتبار مناسب در سالهای 
آینده آغاز خواهد شد. ضمناً پروژه فاضالب بیرجند 
 در فاز 6 و ۷ مسکن مهر )مهر شهر( و  خیابان های 

پونه، نارنج و صدف در حال اجرا می باشد
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آمار نهایی انتخاب رشته کنندگان آزمون دکتری اعالم شد

 
ایسنا- مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به انتخاب رشته بیش از 145 هزار داوطلب مجاز به انتخاب رشته در آزمون دکتری 96 گفت: نتیجه 
نهایی این آزمون در نیمه اول شهریورماه اعالم خواهد شد. اسامی معرفی شدگان دارای حد نصاب آزمون دکتری 96 به منظور شرکت در مرحله دوم )مصاحبه، 
بررسی سوابق علمی و سایر موارد( همراه برنامه زمانی مراجعه به دانشگاه های مجری هفته اول خردادماه 96 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعالم  چهارشنبه *20 اردیبهشت 1396 * شماره 3779

یادداشت

نسل امروز چه می کنند؟ 

* جواد قوسی

از تفاوت های نسل امروز و دیروز سخن بسیار 
شده  بررسی  مختلف  های  جنبه  از  و  شده  رانده 
است. همیشه این اختالف سالیق و عالیق محور 
بحث عامیان جامعه و روشنفکران دانشگاهی بوده 
است که اساس و ریشه بسیاری از این بحث ها در 

تقابل دو واژه سنت و مدرنیته می باشد. 
حال بدون پرداختن به این دو کلمه و واکاوی 
اهمیت  حائز  نوشتار  این  در  که  چیزی  آن  اش، 
رفتاری  و  هایی  دیدگاه  های  ویژگی  باشد  می 
آدم های امروزی است. تفاوت دیدگاهی که بعضًا 
هم  تامل  قابل  و  شیرین  بسیار  آن  حول  بحث 
می شود. نسل امروز - متولدین اوایل هفتاد به 
بعد- آن چنان غرق در وهم و خیاالت خودند که 
هر مطلب شیرین و جذاب مجازی را به هر آن 

چه در واقعیت می گذرد ترجیح میدهند. 
آنها گویی از واقعیت گریزان هستند و خسته از 
همه چیز؛ از مدرسه، دانشگاه، خانواده، سربازی و 
شغل نداشته اش. نسل امروز عاشق جمالت قصار 
و کلمات کوتاه عاشقانه و روانشناسانه است. اگر 
نسل دیروز جمالت شریعتی و امثالهم را درمورد 
دین و زندگی جدی آدمیان دنبال می کردند، این 
دهند.  می  بشری  بنی  هر  به جمالت  دل  نسل 
جمالتی که بیشتر به نفس خود نویسنده و زندگی 
فردی وی برمی گردد و به نوعی قیاس به نفس 
است و بعضاً عقده هایش است که بر روی کاغذ 
و  اجتماعی  مساله  بخواهد  اینکه  تا  بسته  نقش 
اگر  باشد.  جدی  عاشقانه  حتی  و  شناسانه  روان 
نسل دیروز شعر سهراب و فروغ و عاشقانه های 
هوشنگ ابتهاج را می خواندند، اینها چه می خوانند؟ 
فریبی  عوام  ترهات  و  خزعبل  وار  دیوانه  اشعار 
توان  نمی  را  ادبی  غیر  و  ادبی  ارزش  هیچ  که 
برای آن قائل بود. با همه این تعابیر برای نسل 

امروز خوشایند جلوه می کند. 
حالت  جمالت  این  از  بعضی  با  امروز  نسل 
گیرند،  می  خود  به  را  موجود  وضع  به  معترض 
وضع اجتماعی و فردی افراد جامعه حال حاضر. اما 
مقایسه اعتراضات اجتماعی و شورش های فردی 
نسل دیروز با این موارد به خوبی سطحی بودن و 
پوچ بودن این ژست را نشان می دهد. نسل امروز 
ظاهرا آنارشیست - به معنی لفظ کلمه- است. اما 
هیچ نیست و به کل نمی داند چه می کند. خود 
را نمی شناسد. روزانه  را نمی شناسد، هیچ چیز 
زندگی می کند، بدون درنظر گرفتن آینده. دیگر هیچ 
چیز برایش مقدش نیست. وطن را هم نمی فهمد. 

به راحتی آب خوردن به همه چیز پشت پا میزند. 
نسل امروز عاشق قهوه تلخ است و عاشق هوای 
بارانی، او کاًل فضای اگزوتیک را دوست دارد. وی 
دوستدار  است،  آمده  دنیا  به  عشقی  شکست  با 
ترانه های شبه عاشقانه و ملودراماتیک پاشایی و 
علیزاده است. نسل امروز موجودی غمگین است، 
با دلیل و بی دلیل. برای او حتی لحظه ای کنار 
مانند  به  دیدن  محبت  کمی  یا  و  بودن  خانواده 
پاداشی بزرگ است و لحظه ای شگرف که باید 
آن را برای خود ثبت کند و به وسیله شبکه های 
اجتماعی با دیگران به اشتراک بگذارد. از آرامش 
قالبی زندگی خوش خوشانک خودش راضی است 
و اهل ریسک و درگیر شدن در دریای پرتالطم 
تجارب زندگ نیست. او ظاهرا خوش تیپ و خوش 
لباس تر شده ولی این ها مأمنی است که به دلیل 
نداشته هایش باید بدان پناه ببرد. لباس وی تنها 
لباس و دیگر متعلقات نسل  پوشش وی نیست، 
شان  دارایی  تمام  حدوی  تا  بتوان  شاید  را  امروز 
را  دیگران  و  کنند  اندام  آن عرض  با  دانست که 
شیفته خود. نسل امروز بی دغدغه است، مسائل 
مطرح شده در بین اجتماعات چندنفری شان عمق 
فاجعه را نشان می دهد که چقدر مسائل روزمره 
ترین  نازل  به  را  شان سبک است. آن ها عشق 
و دم دستی ترین سطح ممکن تقلیل داده اند و 
همین قدر آن را درک می کنند. به راستی از این 
اداره  تا  افرادی وارد جامعه خواهند شد  نسل چه 
مملکت را در مناصب حساس به دست بگیرند؟ آیا 
به راستی این نسل است که مقصرند یا باید تقصیر 
فقط  اینها  و  کرد؟  جستجو  دیگر  درجایی  را  کار 
آیا  و سیاست هستند؟  رسانه  بازیچه های دست 
نمی توان سیاست زدایی و از طرفی سیاست زدگی 
امروز جامعه را در وضع امروزشان موثر دانست؟ 
واقعی  معنای  به   - مبتذل  هنر  و  فرهنگ  آیا 
آن  عامالن  توسط  که  امروز  و سطحی  کلمه- 
شعر  و  ادبیات  موسیقی،  سینما،  های  بخش  در 
هویتی  بی  عامل  توان  نمی  را  شود  می  ترویج 
بسته  فضای  آیا  دانست؟  نسل  این  خطرناک 
اجتماعی را نمی توان عامل عدم تحرک فکری 

و جنبش و جوش اجتماعی شان دانست؟ 
عوامل بسیار مهمی در تربیت این نسل یا به 
نسل دخیل  این  آمدن  وجود  به  در  بهتر  عبارت 
برنامه  و  خودشان  با  سخن  روی  ولی  هستند 
ریزان و فرهنگ سازان است. آنها چه باید کنند؟ 
نیلوفر رشد می  می دانیم که در مرداب ها گل 
تغییر خود و  برای  اول  به هرصورت شرط  کند. 
اوضاع پیرامونی، شناخت است. خود را بشناسیم.

ماجرای نیمروز  از 4 میلیارد عبور کرد

»ماجرای  سینمایی  فیلم  فروش  نیوز-  جام 
نیمروز« ساخته محمدحسین مهدویان از ۴ میلیارد 
تومان عبور کرد. هوشیار فیاض پارسیان مدیر پخش 
دفتر سیمای مهر درباره فروش فیلم گفت: فیلم هنوز 
هم با اقبال مواجه است و ظرف روزهای گذشته 
فروش آن از ۴۴ میلیارد عبور کرد. وی ادامه داد: 
فیلم در تهران به فروش 2 میلیاردو 900 میلیون 
تومان و در شهرستان به فروش 1 میلیارد و 300 
میلیون تومان رسیده است. که هم اینک در کل 

فروش فیلم ۴ میلیارد و 200 میلیون تومان رسید.
مدیر پخش سیمای مهر در تعویض فیلم گفت: 
»ماجرای نیمروز« در 20 اردیبهشت ماه جای خود را 
به فیلم های دیگر اکران نوروز خواهد داد اما برخی 
از پردیس های سینمایی از جمله کورش با کسب 
اجازه از شورای صنفی نمایش امکان نمایش فیلم 
مهرداد صدیقیان،  فیلم  این  در  داشت.  خواهند  را 
احمد مهرانفر، هادی حجازی فر، مهدی زمین پرداز، 
حسین مهری، محیا دهقانی، لیندا کیانی، امیراحمد 
قزوینی، امیرحسین هاشمی و جواد عزتی با حضور 

مهدی پاکدل به ایفای نقش پرداختند.

خبر ها از گوشه و کنار رئیس دانشگاه فرهنگیان در گفتگوی اختصاصی با آوا خبر داد :

اولین دانشگاه ویژه فرهنگیان در مرکز استان تاسیس می شود
دانشگاه فرهنگیان به سمت حرفه ای شدن معلمی گام بر می دارد

فرهنگیان  دانشگاه  رئیس  امیرآبادیزاده-  علی  سید 
با  آوا  خبرنگار  با  گفتگو  در  جنوبی  خراسان  استان 
عنوان  استان  در  معلم  تربیت  قدمت  دهه   ۴ به  اشاره 
کرد: دانشگاه فرهنگیان به دنبال سیاست های تربیت 

معلم در سال 91 تاسیس شد.
نیازهای  اساس  بر  موسسه   این  افزود:  زاده  مهدی 
آموزش پرورش که ماموریت گرا است یعنی بر اساس 
دانشجو  کند  اعالم می  پرورش  و  آموزش  که  نیازهایی 
متفاوت  را  فرهنگیان  دانشگاه  رویکرد  وی  گیرد.  می 
این  گفت:  و  دانست  صرف  آموزشی  مرکز  یک  از 
یاری  به رشد مهارت های حرفه ای معلمان  دانشگاه 
کنار  در  بتواند  باید  معلم   معتقدیم  ما  و  بخشد  می 
با  را   مهارت  این  از  بخشی  آموزشی  موارد  یادگیری 
پژوهش یاد بگیرد تا زمانی که معلمان با فضای واقعی 
در مدرسه مواجه می شوند بتوانند مسائل خودشان را 
کرد:  بیان  زاده   مهدی  گفته  به  کنند.  حل  و  بررسی 
دروس با روش ها و علمی روز تناسب و هم خوانی دارد 
و یکی از کارها بزرگ ما بازنگری درسی دانشگاه بوده 
است ودر این رویکرد عناوین و سر فصل ها جدید بر 
اساس نیاز بومی ایرانی و  فرهنگ اسالمی و هماهنگ 

با تحوالت علمی جهان  تعریف شده است.
  

معلمی شغل نیست، یک حرفه است

انواع   در  باید  ما  دانشجوی  کرد:  خاطرنشان  وی 
زمینه ها  از جمله  آموزش  و پژوهش و مهارت های 
اضافه  مسئول  مقام   این  باشد.  کرده  رشد  ای  حرفه 
ای  حرفه  سمت  به  فرهنگیان  دانشگاه  انصافًا  کرد: 
این است  شدن معلم  گام بر می دارد  دلیل ما  هم 
برای  و  است  حرفه  یک  و  نیست  شغل  معلمی  که 
را  هایی  شایستگی  بایستی  افراد  حرفه  این  به  ورود 
معلم  یک  کرد:  تصریح  زاده  مهدی  باشند.  داشته 
اینکه عناصری  باشد. مگر  تواند موفق  حرفه ای نمی 
مانند توجه به اسناد باال دستی نظام آموزشی، داشتن 
درسی  برنامه  و  اجتماع  و  مخاطبان  نیازهای  هدف، 
خوشبختانه  که  است  کار  این  الزمه  دقیق   و  درست 
است.  انجام  درحال  برنامه  این  فرهنگیان  دانشگاه  در 

با  هنوز  البته  اینکه  بیان  با  فرهنگیان  دانشگاه  رئیس 
فاصله  دانشجو  مناسب  تفریحی  و  آموزشی  های  فضا 
به  خود  آموزشی  های  برنامه  در  ولی  افزود:  داریم 
حدی از ثبات رسیده ایم ولی در زمینه فضاها هنوز با 
داریم. فاصله  وخوابگاهی  آموزشی  استاندارا فضاهای 

مهدی زاده در جواب  سوال خبرنگار ما درباره  تعداد 
این  کرد:  عنوان  فرهنگیان   دانشگاه   های  رشته  و 
واحد  یک  و  پردیس  دو   جنوبی  خراسان  در  دانشگاه 
امام  و  باهنر  شهید  های  پردیس   که  دارد  دانشگاهی 
الهدی  بنت  دانشگاهی  واحد  و  استان  مرکز  در  سجاد 

صدر در فردوس   ویژه خواهران است.  
آموزش  های  رشته  در  دانشجویان  وی  گفته  به 
و  زبان  جغرافیا،  تاریخ،  الهیات،  مشاوره،  ابتدایی، 
در  شناسی  زیست  و  عرب   ادبیات   و  فارسی  ادبیات 
های  رشته  البته  کنند  می  تحصیل  کارشناسی  سطح 
دانشگاه  رییس  است.  فعال  هم  ناپیوسته  کارشناسی 

فرهنگیان استان ادامه داد: این دانشگاه تابع سیاستهای 
کشور  در  منطقه   9 شامل  و  است   پرورش    آموزش 
باشدکه در هر منطقه رشته های  بنا بر نیاز داریم  می 
و قطبی عمل  می کنیم. وی با بیان اینکه سال گذشته 
۴00  دانشجوی  ورودی 91 این دانشگاه  فارغ التحصیل 
شدند عنوان کرد: اکنون1552 دانشجو در حال تحصیل 
استاد  کمبود  با  افزود:  فرهنگیان  دانشگاه  رئیس  داریم. 
ادامه  زاده  مواجه هستیم. مهدی  ها  رشته  از  بعضی  در 
داد به تناسب همه رشته ها استاد  داریم  اما نتوانستیم  
استاد تخصصی موظف  داشته باشم. ولی نسبت استاد به 
دانشجو در بعضی رشته ها  بسیار  باال است و به دلیل 
کمبود استاد در بسیاری از رشته ها با استانداردها فاصله 
داریم. مهدی زاده عنوان کرد: هیات علمی ثابت دانشگاه 
19 نفراست و در برخی از ترم ها تا 180 نفر استاد مدعو 
داریم. به گفته وی همچنین با همه اساتید استان و از 
مبادله  نامه  تفاهم  قالب  در  بیرجند  فرهنگیان  دانشگاه 

استاد داریم. این مقام مسئول ادامه داد: دبیران اموزش 
پرورش هم به ما در این زمینه کمک می کنند که همه 
دارای  مدرک  دکتری یا کارشناسی ارشد هستند  یا در 

دوره دکتری تحصیل می کنند. 

فضای خوابگاهی ما تراکم باالیی دارد؛
مسئوالن مارا یاری دهند

استان  فرهنگیان  دانشگاه  داد:  توضیح  زاده   مهدی 
پرورش  آموزش  وزارت  به  وابسته  سازمانی  نظر  از 
همه  ما  های  ساختمان  اما  دارد  مستقل  بودجه  است 
در مالکیت آموزش پرورش است که در گذشته  مرکز 
و  قدیمی  به  اذعان  با  وی  است  بوده  معلم  تربیت 
به  برنیاز  ساختمانها  این  از  بخشهایی  بودن  تخریبی 
ساختمان  افزود:  و  کرد  تاکید  بناها  این  سازی  باز 
این  بر  تعریف نشده است. عالوه  برای دانشگاه  فعلی 
که  است  باالیی  تراکم  دارای  ما  خوابگاهی  فضاهای 
که  کنند  کم  را  ما  تراکم  خواهیم  می  مسئوالن  از 

خوشبختانه  استاندار به دانشگاه نگاه ویژه ای دارد.

اخذ مجوز 3 هکتار 
برای ساخت دانشگاه

هکتار  فرهنگیان20  دانشگاه  رییس  گفته  به   
است  شده  داده  اختصاص  دانشگاه  این   به  زمین 
3 هکتار آن اخذ و  خریداری شده است  که   مجوز 
ابراز  وی  است  دانشگاه  اختیار  در  دیگر  هکتار   17 و 
شان  متناسب  را  جدید  فضای  که  کرد  امیدواری 
داد:  ادامه  مسئول  مقام  این  کنیم.  طراحی  دانشجو 
اعتقاد ما این است اگر دانشگاه بخواهد کار آموزشی 
چون  کند  کمک  تواند  نمی  مازاد  نیروی  دهد  انجام 
هم  مدرس  پس  دارد  متفاوتی  های  ویژگی  دانشجو 
زاده  مهدی  باشد.  داشته  دانشگاهی  های  ویژگی  باید 
و  داریم  کم  نیرو  فرهنگیان  دانشگاه  در  کرد:  تصریح 
چون کار زیاد و سخت است نیروهای ما اینجا همزمان 
چند پست دارند و معمواًل دوست ندارند ورود پیدا کنند 
به علت تالش  همکاران است. داریم  توفیقی  اگر  و 

خواندنی ها

ترفند جالب در اندروید که شاید ندانید

جام نیوز- قصد داریم به معرفی ترفند جالب در 
سیستم های اندروید بپردازیم که شاید درباره این 

ترفند ها کمتر شنیده باشد:
هنگامی  حتی  صوتی  جوی  و  جست   *
بسیاری  است:  خاموش  گوشی  صفحه  که 
هستند  قابلیتی  دارای  اندرویدی  های  گوشی  از 
هنگام  به  حتی  توانید  می  آن  از  استفاده  با  که 
 Ok گفتن  با  و  گوشی،  صفحه  بودن  خاموش 
است  الزم  بپردازید.  جو  و  جست  به   Google

که قابلیت تشخیص صدا در گوشی تان را فعال 
کرده باشید. ابتدا وارد Google settings شده، 
گزینه Google now را انتخاب کنید، به قسمت 
 Ok google detection بروید و سپس voice

 Always on را باز کنید. در این قسمت، گزینه
را انتخاب کنید. این قابلیت در برخی گوشی ها به 
نام from any screen نمایش داده شده است.
یا  خاموش  دور  راه  از  را  خود  گوشی   *
ریست کنید: گم کردن گوشی به اندازه کافی 
بد است، اما درز اطالعات شخصی مان می تواند 
است  بهتر  علت  همین  به  باشد.  بدتری  اتفاق 
تر  سریع  هرچه  گوشی،  مفقود شدن  در صورت 
 Android Device از  استفاده  با  و  کرده  اقدام 

Managr کنترل گوشی را بدست بگیرید.

انتخاب  را   Security شده،  تنظیمات  وارد 
کنید  باز  را   Phone management کرده، 
با  صورت،  این  در  کنید.  فعال  را  قابلیت  این  و 
google.com/android/ مراجعه به وب سایت
devicemanagerگوشی خود را مدیریت کنید.

کاریکاتور روستای خراشاد - عباس خراشادی کیوان وارثی قاب عکس ناشتا آب سرد نخورید !

داده نما، آوای خراسان جنوبی

برسد = احتمال سکتهاگر سردی به

برسد = بیماری آسیتاگر سردی به

برسد = سستی اعصاباگر سردی به

قلب، کبد و مغز سه عضو مهم در بدن هستند.

تهدید کتاب توسط اینترنت و موبایل

دودی کردن شیشه خودرو 

چقدر جریمه دارد؟ 

پارس نیوز- رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور 
ناجا گفت: استفاده از شیشه دودی در سطحی که 
مانع از دید راننده شود ممنوع است و پلیس در 
صورت مشاهده با راننده برخورد قانونی می کند. 
سرهنگ کرمی اسد رئیس مرکز اجراییات پلیس 
راهور ناجا اظهار داشت: در ردیف تخلف 21 و 22 
بر اساس کد تخلف  به تخلفات  قانون رسیدگی 
خودروها  برای  دودی  شیشه  از  استفاده   211۴
خودروهای  کرد:  تصریح  وی  است.  ممنوع 
ای  گونه  به  دارند  فتوکروم  شیشه  که  وارداتی 
است که مانع از دید راننده نمی شود از این رو 
تخلف محسوب نمی شود. رئیس مرکز اجراییات 
پلیس راهور ناجا گفت: استفاده از شیشه دودی در 
سطحی که مانع از دید راننده شود ممنوع است و 
پلیس در صورت مشاهده با راننده برخورد قانونی 
می کند. کرمی اسد گفت: طبق قانون رسیدگی 
دودی  جریمه  رانندگی  و  راهنمایی  تخلفات  به 

کردن شیشه ها 500 هزار ریال است.

Ava.news19@gmail.com . عکس از : امیرآبادیزاده

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 

در ضمن در صورت داشتن تمایل به قرائت 
قرآن نیز می توانید 

با شماره های باال تماس حاصل نمایید.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی  بیرجند

جشن بزرگ نیمـه شعبان )ویژه  بانوان(
سخنران: حجت االسالم و المسلمین حاج محی الدین مکارم شیرازی )فرزند آیت ا... مکارم شیرازی(

با مداحی خانم نخعی 
زمان: جمعه 96/2/22 ساعت 9 صبح       مکان: مدرس 37 کانون هالل 14

عرضه انواع گل های آپارتمانی، باغچه ای و رزپیوندی
 با تخفیفات ویژه/ کلیه ارگان های دولتی و غیر دولتی 

آدرس: میدان آزادی روبروی درب پارک آزادی 
نبش قائم      09157565489
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مهارت های زندگی

مهارت های زندگی مهارت هایی هستند که توانایی 
 اجتماعی و روحی فرد را افزایش می دهند و موجب 
با  موثرتر  و  بهتر  نحوی  به  بتواند  او  تا  شوند  می 
مشکالت و دشواری های زندگی مواجه شود. هر قدر 
مهارت های زندگی فردی باالتر باشد، او بهتر می تواند 
سالمت روان و رفتار خود را حفظ کند و به شیوه ای 

منطقی و کارآمد مشکالت پیش آمده را برطرف کند.
توانایی  خودآگاهی  مهارت  خودآگاهی:  مهارت 
هر  اگر  است.  فرد  هر  قوت  و  نقاط ضعف  شناخت 
کند  کسب  خود  از  بینانه  واقع  تصویری  بتواند  فرد 
و نیازها و تمایالتش را به خوبی بشناسد، می تواند 
با حقوق فردی، اجتماعی و مسئولیت های فردی و 

اجتماعی اش آشنا شود.
فرد  که  است  معنی  این  به  همدلی:همدلی  مهارت 
در هر شرایطی، چه خوب و چه بد، بتواند دیگران و 
این ترتیب، دیگران را  مشکالتشان را درک کند. به 
دوست دارد و دیگران نیز او را دوست دارند و به هم 
توجه می کنند که در نتیجه، روابط اجتماعی افراد با 

یکدیگر بهتر می شود.
مهارت روابط بین فردی:این مهارت، مشارکت و اعتماد 
واقع بینانه و همکاری با دیگران را مشخص می کند 
و موجب می شود تا روابط دوستانه ای را با دیگران 
ایجاد کند و دوستی های ناسالم را خاتمه دهد تا کسی 

از چنین روابطی آسیب نبیند.
مهارت ارتباط موثر:با کسب این مهارت، افراد می آموزند 
برای درک بهتر دیگران، به شیوه ای درست، به صحبت 
و  نیازها  بتواند  فرد  همچنین  دهند.  گوش  آنها  های 
احساسات خودش را با دیگران در میان بگذارد تا هم 
نیازهای دیگران و هم نیازهای خودش برآورده شود و در 

نتیجه ارتباطی رضایت بخش شکل گیرد.

انسان   که   می شود  تحمل   قابل   زمانی   تنها  زندگی  
چشم   در  چه   باشد،  آمده   کنار  هست   که   همانی   با 
آن   با  باید  ما  همة   دیگران .  در چشم   چه   و  خودش  
بپذیریم   باید  بیاییم ، و  چیز و کسی  که  هستیم  کنار 
که  این  دانش  تمجیدی  هم  برایمان  همراه  نمی آورد، 
ما نمی دهد که  غرور،  به   افتخاری   زندگی  نشان   که  
تحمل   و  پذیرفته ایم   را  یا کچلی مان   خودخواهی ،  یا 
می کنیم . نه ، راز قضیه  همین  است  که  پاداشی  وجود 
ندارد و ما باید خصلت های  ویژه  و سرشت  خودمان  را 
تا حّد امکان  تحمل  کنیم ، زیرا هیچ  میزانی  از تجربه  
یا بصیرت  کمبودها، خودخواهی ها، یا آزمندی هایمان  

را اصالح  نمی کند.
باید یاد بگیریم  که  امیال  ما طنین  ُدُرستی  در دنیا پیدا 
نمی کنند. باید قبول  کنیم  کسانی  که  دوستشان  داریم  ما 
را دوست  ندارند، یا آن  گونه  که  ما آرزو می کنیم  دوست  
ندارند. باید خیانت  و نمک نشناسی  و از همه  سخت تر، 
این  را بپذیریم  که  کسی  هست  که  از حیث  شخصیت  یا 

فراست  از ما بهتر است  ...!
مضمون این رمان مشتمل بر ابراز دلتنگی برای گذشته 
چند قومی و چند فرهنگی جامعه ای بود که در زمان 
امپراتوری اتریش و مجارستان در زادگاه مارائی وجود 

داشت، اثری که یادآور آثار جوزف راث بود.
خاکستر گرم / شاندور مارائی / مترجم: مینو مشیری

کسانی که شما را دوست دارند حتی اگر هزار دلیل 
برای رفتن داشته باشند ترکتان نخواهند کرد آنها یک 

دلیل برای ماندن خواهند یافت

شکست های زندگی، درهای پیروزی
 را می گشاید و خودپسندی درهای 

پیروزی را یکی پس از دیگری می بندد .

ناگهان در کوچه دیدم بی وفای خویش را
باز گم کردم ز شادی دست و پای خویش را

گفته بودم بعد ازین باید فراموشش کنم
دیدمش وز یاد بردم گفته های خویش را

پیش از آنکه با کسی پیمانی ببندید،
 دمی درباره توانایی خود در اجرای آن

 بیندیشید و سپس پاسخ گویید.

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

دور شدن از شما و فرو رفتن در دور دست باشد .

 زودرنجی بیش از حدم نه تنها اطرافیانم را آزار می دهد، 
آزاردهنده و  برای خودم  از پیش  این روزها بیش  بلکه 

نگران کننده شده است. 
با یک  باشد،  مهم نیست چه کسی مقابلم قرار گرفته 
و حتی  ناراحت  به شدت  انتقاد کوچک  یا  حرف ساده 
عصبانی می شوم. اگر شما پیش از این برای تغییر رویه 
که  است  آن  وقت  بودید،  نداده  خرج  به  جدی  تالش 
از همین لحظه روی رفتارهای خود دقت کنید و برای 
راهی  کردن  پیدا  همچنین  و  افکارتان  و  خود  کنترل 
برای  خودتان  که  جدیتی  درکنار  و  کنید  تالش  تازه 
اصالح این افکار و رفتارها دارید، برای ایجاد تغییرات 
با ثبات و بنیادین از روانشناس کمک بگیرید. فراموش 
نکنید خواندن این توصیه ها به برطرف شدن مشکل 
راه درازی  برای  تنها شروعی است  شما نمی انجامد و 

که در پیش دارید.
خودتان را در آینه ببینید

که  همانطور  را  خودتان  و  بردارید  آینه ای  است  کافی 
تغییر خود آگاهی  برای  اول  ببینید. همیشه قدم  هست 
و  بگذارید  ذره بین  زیر  را  ویژگی های تان  پس  است. 
خودتان را بشناسید. تا زمانی که شما میزان شیوع این 
رفتارها را در خود ندانید و از آسیبی که این واکنش ها به 
شما می زنند بی خبر باشید، نمی توانید برای تغییر تالش 
کنید. نمی گوییم کار شما تمام است، بلکه می گوییم شما 

هم مثل بسیاری افراد دیگر گرفتار مشکلی شده اید که 
با تالش و جدیت قابل حل است. اما اول باید خودتان 

بپذیرید که با مشکلی جدی روبه رو هستید.
بدانید که تنها نیستید

از ما و آدم های  شاید بتوانیم بگوییم حدود 80 درصد 
ویژگی هایی هستیم که  نوعی درگیر  به  برمان،  و  دور 
کم و بیش به این اختالل پهلو می زنند اما میزان بروز 
همین  و  است  متفاوت  ما  رفتارهای  در  ویژگی ها  این 
شدت و مدت بروز آنهاست که از رفتارهای عادی آنها 
را متمایز می کند. پس خود را از دیگران جدا نبینید و 
امید داشته باشید که با تالش های تان سهم این موارد 

در رفتارهای شما کمتر شود.
جر و بحث نکنید

رنجاندن  برای  آگاهانه  و  باشند  اشتباه  در  آنها  اگر 
می توانید  دیگری  فرصت  در  باشند،  برداشته  قدم  شما 
این موضوع را با آرامش با آنها در میان بگذارید و از 
آنها  انتقاد  با  اما در لحظه ای که  حق خود دفاع کنید. 
حرف های شان  به  لجبازی  جای  به  می شوید،  مواجه 
فرصت  دقیق تر  بررسی  برای  خود  به  و  دهید  گوش 
بهتر  آرامش تان  با حفظ  و  بعد  دهید. شما در روزهای 

می توانید از پس آنها بربیایید.
روانشناسی بخوانید

به شما  بزرگی  روانشناسی کمک  کتاب های  مطالعه 

می کند. توصیه می کنم مبحث »اختالل شخصیت« 
این  با کمک  را بخوانید.  در کتاب »عشق ویرانگر« 
کتاب می توانید میزان ریشه دواندن این مشکل را در 
روان خود با دقت بیشتری بررسی کنید و نسبت به 

ماهیت آن آگاه تر شوید.
راه جدید را پیدا کنید

در  موفق  آدم های  به  بگردید،  جدید  راه های  دنبال  به 
میان دوستان یا در محیط کارتان دقت کنید و ببینید که 
چقدر با آنها فاصله دارید. اگر نمی توانید راه درست را پیدا 
باز هم به شکست  امتحان روش های جدید  با  یا  کنید 
برای  مشاور  یک  از  باید  شما  نشوید.  ناامید  می خورید، 

پیدا کردن روش های تاثیر گذار، کمک بگیرید.
مراقب واژه ها باشید

است  این  مهم  اما  بزنیم  می توانیم  را  حرفی  هر  ما 
واژه های  انتخاب  شاید  کنیم.  بیان  را  آن  چطور  که 
نامناسب چالش های پیش روی شما را بیشتر می کند. 
بالفاصله  باشید.  واژه های تان  مراقب  هوشیارانه  پس 
بحث  موضوع  به  کردن  فکر  کمی  و  ندادن  پاسخ 
شکست  احتمال  و  بیشتر  را  شما  آمادگی  می تواند 

خوردن را کمتر کند.
وارد عمل شوید

از همیشه  بهینه تر  را  را موظف کنید که یک کار  خود 
کار  آن  روی  را  تمرکزتان  و  توجه  تمام  دهید.  انجام 

بگذارید و سعی کنید با کمترین خطا انجامش دهید. باور 
کنید درست انجام دادن آن رضایت شما را از خودتان 
را  آن  خود  گمان  به  اگر  حتی  البته  برد.  خواهد  باالتر 
می شود  باعث  آنها  انتقاد  اما  باشید.  داده  انجام  درست 
به سمت  بعدی،  تالش  در  و  شوید  خبر  با  نظرشان  از 

خواسته آنها قدم بردارید.
صبور باشید

انتظار نداشته باشید که همه چیز یک شبه تغییر کند. 
این رفتارها به مرور در شما ایجاد شده است و با تالش 
پس  دهید.  تغییر  را  آنها  می توانید  مرور  به  و  مداوم 
به  و  بدانید  را  برمی دارید  جلو  به  که  قدمی  هر  قدر 
جای دلسرد شدن، برای کوچک ترین پیشرفت های تان 

ارزش قائل شوید.
با پنبه سر ببرید

اگر می خواهید انتقاد کنید، زمان و روش درست آن را 
نیت  حسن  که  دهید  نشان  اطرافیان تان  به  بشناسید. 
آزار  را  شما  که  مواردی  کردن  مطرح  هنگام  و  دارید 

می دهند، از ویژگی های مثبت شروع کنید.
به جای حمله دفاع کنید

تصور نکنید قصد همه حمله به شماست. حتی اگر چنین 
باشد، بیشتر از آنکه به شمشیری برای دفاع از خود احتیاج 
داشته باشید، نیازمند یک سپر محکم هستید، سپری که 

ما اسمش را همدلی و حسن نیت می گذاریم.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

و زمین را گستردیم و در آن لنگر]آسا کوه[ها فرو افکندیم و در آن از هر گونه جفت 
دل  انگیز رویانیدیم سوره ق، آیه 7

حدیث روز  

خالفت فقط از آِن کسی است که به روش رسول خدا )صلی ا... علیه و آله(برود و به طاعِت خدا عمل کند، به جان خودم سوگند 
که ما اهل بیت )ع( نشانه های هدایت و جلوه های پرفروغ پرهیزگاری هستیم. امام مجتبی )علیه السالم(

سبک زندگی

زودرنجی سریع و بیش از حد را چه کار کنیم؟

912468357
748531296
365279184
856942731
139657842
274183965
683714529
421395678
597826413

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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*  افزودنی های بتن، ضد یخ و زودگیر کننده بتن و مالت در هوای سرد، 
اسپیسر های پالستیکی ، چسب بتن، ترمیم کننده بتن و ... 

 *  گروت،چسب کاشی، سرامیک و سنگ،  نوارهای واتر استاپ ، ورق های ژئو ممبران، روغن قالب  و ...
  * مشاوره جهت بازسازی و آب بندی مخازن آب، کانال های انتقال آب و استخرهای ذخیره آب ، 
 آب بند کننده های بتن، بتن های الیافی و پر مقاومت، ژل میکرو سیلیس، هواسازهای بتن و ...

* گل میخ گام جهت سقف عرشه فوالد ی )با کیفیت ترین گل میخ در ایران(
* انواع قالب های فلزی و متعلقات ، پله های 
ایمنی کارگاهی جهت جلوگیری از حوادث و 

مصالح نوین در صنعت ساختمان

 کلینیک تخصصـی ساختمـانی نصـر 

بیرجند، صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف 09151613670- 09034090411

نقد  - اقساط 
مشاور پروژه های بتنی و طرح اختالط و ...

کلیه محصوالت دارای نشان استاندارد بوده
 و در پروژه های عمرانی استان مورد آزمایش 

و تایید قرار گرفته است

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

را تجربه کنید.   09158668002

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

نی
می

تض
صد 

 در
صد

تاالر درویش
 برای تکمیل نیروی کار 

خود به افراد ذیل نیازمند است:
آشپز ماهر

منشی ، حسابدار و بازاریاب 
خانم و با تجربه 3 نفر

مهماندار خانم و آقا 2 نفر
لطفا مشخصات خود را به این 

شماره فقط پیامک کنید
 09157639200

به یک ویزیتور )علمی( جهت 
استخدام در شرکت اهورا 

پخش امین نیازمندیم.
09157273288

به یک خانم جهت نگهداری 
دختر بچه سه ساله 

نیازمندیم.
09101613312

32444467
به یک شاگرد جهت کار در سوپر مارکت 

نیازمندیم.    09151606989 

پخش تراکت تبلیغاتی 
کاندیداها 

روزی 50000 عدد 
تضمینی و تخصصی 
 09389282099

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

قالیشویــی ملکــه

کار خوب اتفاقی نیست

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
سمسـاری مرتضـی   
خرید و فروش لوازم منزل و اداری

 با باالترین قیمت    
  09159632924- امیرآبادیزاده

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

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

ک رایگان
با پی



تحریک  غذایی  رژیم  یک  که  معتقدند  کارشناسان 
کننده و نامنظم و آشفته در واقع پیش فاکتوری برای 
بروز استرس است که معمواًل شامل مصرف چای و 
میان وعده ها به طور مکرر و نامنظم است، اما با دنبال 
انتخاب  و همچنین  منظم  غذایی  رژیم  کردن یک 
خوردنی هایی مناسب می توان تا حد امکان استرس 

روزانه را از خود دور نگهداشت. اولین خوردنی استرس 
فصل  برای  ویژه  به  ماست  است.  »ماست«  زدا، 
تابستان مفید است، چون سبک بوده و هضم آن هم 
آسان است. دکتر شیفا شارما، متخصص تناسب اندام در 
هند در این باره می گوید: ماست یا هر محصول لبنی 
دیگر غنی از ماده ای به نام تیروسین است که میزان 

سروتونین را در مغز افزایش می دهد. به بیانی دیگر 
پروتئین ها در محصوالت لبنی مقدار سروتونین را که 
نوروهورمونی در مغز است، افزایش می دهند و در نتیجه 
استرس اعصاب را کاهش داده و شما را آرام می سازد. 

مرکز اطالع رسانی اداره غذا 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

مواد غذایی آرامبخش
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برگزاری جشنواره نقاشی ورزشکاران ژیمناستیک 

 قاسمی- افضل پور مدیرکل ورزش و امور جوانان استان خبر داد: به 
مناسبت گرامیداشت هفته سالمت و روز جوان جشنواره نقاشی با موضوع 
ژیمناستیک و سالمت برگزار شد. به گفتۀ وی این جشنواره با شرکت 
45 ورزشکار در دو گروه پسران و دختران در دو رده سنی زیر 6 سال و 
باالی 6 سال در سالن اختصاصی ژیمناستیک شهرستان بیرجند برگزار و 
به شرکت کنندگان جوایزی از طرف هیات ژیمناستیک اهدا گردید. وی 
خاطر نشان کرد که در این جشنواره فرهنگی ورزشی، نمایشگاهی هم از 
آثار این ورزشکاران در محل سالن ژیمناستیک بهاران راه اندازی شده است.

برگزاری مسابقات طناب کشی ویژه بانوان در خوسف

مسابقات ورزشی در سالن شهید نجفی شهرستان خوسف همزمان با 
روز جوان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان 
شهرستان خوسف، همزمان با بزرگداشت روز جوان مسابقات ورزشی 
وجوانان  ورزش  اداره  همت  به  نجفی  شهید  سالن  در  کشی  طناب 
شهرستان در بخش بانوان برگزار شد. این مسابقات با شرکت بانوان 
ادارات سطح شهرستان در رشته طناب کشی برگزار شد، که خانم ها 
قاسمی،خراشادی، ایوبی مقام نخست را به خود اختصاص دادند. به 
هر دو تیم جوایز ورزشی از طرف اداره ورزش وجوانان اهداء گردید.

نتایج مسابقات قهرمانی پینگ پنگ شهرستان بیرجند 
گرامیداشت روز جوان و هفته معلم 

اعالم کرد: مسابقات  بیرجند  پینگ پنگ  محمد شیردل رئیس هیات 
قهرمانی پینگ پنگ بیرجند شیفت برتر به مناسبت والدت با سعادت 
حضرت علی اکبر )ع( و روز جوان با حضور 19 بازیکن به صورت دو 
حذفی در سالن سرحدی بیرجند برگزار و آقایان آرمین عبدالهی اول، پویا 
احراری دوم، مصطفی طاهری و حسین یعقوب نژاد مشترکاً سوم شدند. 
مسئولیت برگزاری این مسابقات را علیرضا عشقی و مصطفی ابراهیم 
آبادی برعهده داشتند.  همچنین مسابقات قهرمانی پینگ پنگ شهرستان 
بیرجند به مناسبت هفته معلم برگزار و آقایان صدرا خراشادی زاده اول، 
سجاد سفیدروز دوم، مرتضی قاسمی و مهدیار زمانی مشترکاً سوم شدند.

پرسپولیس با شکست نماینده امارات، صعود کرد

ایرنا- تیم فوتبال پرسپولیس ایران با برتری چهار بر دو برابر الوحده 
امارات و با توجه به برتری خارج از خانه الهالل عربستان مقابل الریان 
قطر به مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد. تیم 
پایانی مرحله گروهی لیگ  فوتبال پرسپولیس دوشنبه شب در هفته 
به  تهاجمی  بازی  ارائه  با  و  بود  امارات  الوحده  میزبان  آسیا  قهرمانان 
پیروزی چهار بر دو رسید. در دیگر دیدار همزمان این گروه، الهالل 
عربستان که پیش از این صعود کرده بود در دوحه با حساب چهار بر سه 
از سد الریان قطر گذشت و شرایط صعود نماینده ایران را فراهم کرد.

بهترین زمان برای حمام کردن؛
 صبح یا شب؟ 

تا  می کند  کمک  شما  به  صبحگاهی  دوش 
را  خود  بدن  و  مغز  طوالنی  روز  یک  برای 
آماده سازی کنید. افرادی که صبح ها استحمام 
می کنند انرژی و قدرت تفکر باالتری دارند. این 
هورمون  ترشح  کاهش  باعث  حواس  تمرکز 

تمرکز  بر  عالوه  لذا  شده  کورتیزول)استرس( 
حواس، التهابات پوستی کاهش می یابد. دوش 
تحریک  را  پوست  سلول های  صبحگاهی 
برای  گرم  آب  با  استحمام  همچنین  می کند 
پوست بسیار مضر است چرا که پوست را به 
شدت خشک و شکننده می کند. حمام کردن 
یکی از عالی ترین راه ها برای پاک کردن آرایش، 
گرد و غبار و مواد آالینده از سطح پوست است.

۸ خاصیت ارزشمند عصاره مریم گلی 
برای خانم ها

دارد.  زیادی  معنای  ها  خانم  برای  40سالگی 
40 سالگی می تواند ترسناک، هیجان انگیز و 
سرشار استرس باشد و علت تمامی این عالئم 
اتفاق  آنها  بدن  تغییرات جدیدی است که در 
میافتد. بیشتر خانمها در اوایل 40 سالگی گر 

گرفتگی و استرس شدید را تجربه می کنند. 
بهترین کار برای حفظ تندرستی در این سن 
مراقبت مداوم از بدن است. عصاره مریم گلی 
را  این سنین  تواند سالمت شما در  کبیر می 
بهبود بخشد: 1. جلوگیری از عفونت 2. تسکین 
دردهای قاعدگی 3. تنظیم سطح هورمون 4. 
سالمت   .6 هضم  بهبود   .5 استرس  تسکین 
پوست 7. تقویت جریان خون 8. بهبود خواب.

کمبود ویتامین دی 
چگونه در بدن نمایان می شود؟

ویتامین دی محلول در چربی است و به عنوان 
کمبود  است،  شده  شناخته  کلسیفرول  کوله 
ویتامین دی در بدن باعث شده تا استخوان ها 
کلسیم الزم را جذب نکنند و در نتیجه افراد دچار 
نرمی استخوان شوند، همچنین کمبود ویتامین 

دی باعث کاهش سطح ایمنی بدن می شود. 
مردان و زنانی که از کمبود ویتامین دی رنج 
بیماری های  دچار  دیگران  از  بیشتر  می برند 
پروستات و سرطان سینه می شوند. همینطور 
شده  عضالنی  ضعف  و  درد  استخوان  دچار 
دچار  افراد  آن،  شدید  کاهش  صورت  در  که 
در کودکان  آسم  و عروق،  قلبی  بیماری های 
سرطان و اختالالت شناختی در سالمندان می شود.

10 دلیل برای حذف همیشگی 
نوشابه های گازدار! 

مصرف ترین  پر  جمله  از  گازدار  های  نوشابه 
این  اما  هستند.  جهان  در  ها  نوشیدنی 
سود  به  چندان  طرفدار  پر  های  نوشیدنی 
سالمت انسان عمل نمی کنند: 1. محرومیت 
از مواد مغذی ضروری )از بین رفتن کلسیم و 

منیزیم را موجب می شود( 2. افزایش احتمال 
آسیب  های  بطری  دیابت 3.  بیماری  به  ابتال 
رسان )حاوی ماده شمیایی سمی به نام بیسفنول 
اندازه  از  افزایش وزن 5. قند بیش  هستند( 4. 
)یک قوطی حاوی 10 قاشق چایخوری شکر( 
6. محتوای اسید فسفریک ) که سبب پوکی 
استخوان( 7. کم آبی بدن 8. شیرین کننده های 
مصنوعی 9. فاقد مواد مغذی 10. آسیب دندان ها.

ضد پشه طبیعی! 

نیست  نیازی  مزاحم  های  پشه  دفع  برای 
و  شوید  متحمل  را  جدی  پیامدهای سالمت 
به  توانید  می  طبیعی  هایی  گزینه  انتخاب  با 
از خود دور کنید: 1. سنبل  را  آنها  طور موثر 
بری: با استفاده از روغن ضروری که در گیاه 
دارویی سنبل بری یافت می شود، گربه ها را 

دیوانه کنید و پشه ها را فراری دهید 2. سیر: 
با مصرف مقدار زیادی سیر تازه یا استفاده از 
کپسول های سیر می توانید پشه های مزاحم 
روغن  اسطوخودوس:   .3 کنید  دور  خود  از  را 
ای  العاده  فوق  بوی  اسطوخودوس  ضروری 
نیز مورد  دارد و به عنوان دافع موثر پشه ها 
استفاده قرار می گیرد. 4. فلفل سیاه: گزینه 
ای موثر در دفع پشه ها محسوب می شود.

عامالن شکار یک راس آهو در شهرستان درمیان دستگیر شدند

ایرنا- سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان درمیان، گفت: عامالن 
شکار یک راس آهو در این شهرستان دستگیر و برای رسیدگی مراحل قانونی به 
مراجع قضایی معرفی شدند. محمد دادی با اعالم این خبر افزود: بر اساس گزارش 
واصله از سوی همیاران افتخاری محیط زیست مبنی بر شکار یک راس آهو توسط 
افرادی با هویت معلوم در یکی از روستاهای درمیان، محیط بانان بالفاصله با اخذ 
مورد  محل  به  گزیک  انتظامی  نیروی  پاسگاه  ماموران  همکاری  و  قانونی  مجوز 
نظر اعزام شدند. وی اظهار کرد: ماموران اجرای یگان حفاظت محیط زیست این 
مقادیری  و ضبط  به کشف  موفق  منزل مسکونی  باب   2 از  بازرسی  در  شهرستان 
بهای  نرخ  براساس  است  ذکر  به  آهو شدند. الزم  راس  به شکار یک  متعلق  گوشت 
جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت 
از بابت صید و شکار غیر مجاز هر راس آهو معادل یکصد میلیون ریال تعیین شده است.

صاعقه جان نوجوان 14 ساله نهبندانی را گرفت

و  حوادث  مدیریت  مرکز  مدیر  دلخروشان،  دکتر  جوان-  خبرنگاران  باشگاه 
این خبر  در تشریح  بیرجند  پزشکی شهرستان  دانشگاه علوم  پزشکی  های  فوریت 
گفت: ساعت 16 و6 دقیقه روز دوشنبه حادثه صاعقه زدگی در روستای چاه جاله ای 
شهرستان نهبندان به مرکز پیام اورژانس اعالم و بالفاصله آمبوالنس اورژانس 115 
اورژانس در زمان  افزود: کارشناسان  اعزام شد. وی  به محل حادثه  معدن حاجات 
حضور در محل حادثه با نوجوان 14 ساله ای روبه رو شدند که فاقد عالیم حیاتی 
نهبندان  آتشدست  شهید  بیمارستان  به  تنفسی   - قلبی  احیاء  همراه  به  وی  و  بود 
نبود. دکتر  اورژانس و کادر درمانی موثر  اعزام شد، متاسفانه تالش تکنسین های 
دلخروشان در این خصوص ادامه داد: به مردم توصیه می شود در زمان بارندگی و 
رعد و برق به تنهایی از منزل خارج نشده و در صورتی که در مکانی هستند  که 
هیچ سرپناهی وجود ندارد بهتر است زیر کوتاه ترین درخت اطراف شان قرار بگیرند.

برخورد کامیون با صخره جان سرنشین خودرو را گرفت

کنار  صخره  با  کامیون  دستگاه  یک  برخورد  و  جاده  از  انحراف  اثر  بر 
در  از شهرستان سربیشه، سرنشین کامیون  بعد  15 کیلومتری  جاده در 
پایگاه خبری  خبرنگار  گزارش  به  راننده مجروح شد.  و  باخت  دم جان 
پلیس، سرهنگ حسین رضایی رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی 
در تشریح این خبر گفت: با اعالم مرکز فوریت هاي پلیسي 110 مبني 
بر تصادف در 15 کیلومتری بعد از شهرستان سربیشه به سمت درح در 
راه  پلیس  کارشناسان  و  امدادی  نیروهای  بالفاصله  دوشنبه،  روز  عصر 
به محل حادثه اعزام شدند. وی اظهار داشت: مأموران مشاهده کردند 
بر اثر برخورد خودروی کامیون به صخره کنار جاده راننده مصدوم شده 
است و سرنشین خودرو به علت جراحات وارده در دم جان باخته است. 

سرهنگ رضایی خاطر نشان کرد: علت حادثه در دست بررسی است.

جشنواره نقاشی و نمایشگاه آثار ورزشکاران ژیمناستیک در شهرستان بیرجند برگزار شد.
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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

با جشن های شکرگزاری میالد مهدی موعود عجل ا... تعالی فرجه به استقبال طلوع بامداد بشریت می شتابیم
ستاد مردمی غدیر با همکاری هیئت ها و مساجد ذیل برگزار می کند:

سخنران ساعت و مکان تاریخ 
حضرت حجت االسالم دهشتبعد از نماز مغرب و عشا مسجد امام حسن مجتبی)ع( خیابان معلم چهارشنبه شب 96/02/20 
حضرت حجت االسالم دهشتبعد از نماز مغرب و عشا مسجد حضرت محمد رسول ا...)ص( خیابان غفاری پنجشنبه شب 1396/02/21

جناب آقای دکتر دیانی بعد از نماز مغرب و عشا مسجد جامع پایین شهر خیابان انقالب 
بعد از نماز مغرب و عشا حرکت کاروان شادی از هیئت ابوالفضلی به سمت هیئت صاحب الزمانی )عج(

حضرت حجت االسالم دهشتساعت 21 )9 شب( هیئت صاحب الزمانی)عج( خیابان حکیم نزاری 
حضرت حجت االسالم دهشتساعت 24 )12 شب( مراسم احیا مسجد امام جعفر صادق)ع( فلکه اول سجادشهر

ساعت 8:30 صبح حرکت کاروان شادی از هیئت ابوالفضلی به سمت بازار مرکزیجمعه صبح میالد 96/02/22
حضرت حجت االسالم دهشتساعت 9 صبح مکتب نرجس )ویژه خواهران(

حضرت حجت االسالم دهشتساعت 10 صبح بازار مرکزی 
حضرت حجت االسالم دهشتساعت 5 بعدازظهر بیت الزهرا)س( مسجد امام حسین)ع(شنبه 96/02/23

 ستاد مردمی غدیر خراسان جنوبی

السالم علیکم یا اهل بیت النبوه
 همشهری والیتمدار و عاشق اهل بیت عصمت و طهارت )ع( اعیاد شعبانیه و خاصه والدت با سعادت منجی عامل بشریت قائم آل محمد مهدی موعود )عج( مبارک

در آستانه نیمه شعبان به مناسبت یک سنت حسنه دیرین همه ما در روز 14 شعبان برای زیارت اهل قبور و درگذشتگان خود راهی آرامستان ها می شویم
 و برای شادی روح عزیزان از دست رفته خود با ذکر فاتحه، قرائت قرآن و توزیع هدایای مختلف دست به دعا بر می داریم.

چه پسندیده و زیباست که به جای خرید تنقالت برای توزیع در مراسم برات که گاهاً اصراف هم می شود، ما شما را به آخرتی پایدار و ماندگار جهت اموات تان دعوت می نماییم. 
لذا با هدیه مبلغی معادل همان خرید تنقالت برای ساخت و مرمت اعتاب مقدسه در شهرهای نجف ،کربال، کاظمین، سامرا و ساخت صحن بزرگ حضرت فاطمه زهرا )س( در نجف

 در نظر بگیریم. قطعاً با این یاری شما روح اموات شاد و این صدقه جاریه مادام العمر عنایت ائمه اطهار )ع( را در پی خواهد داشت.
 آیا می دانید با کمک های اندک شما می توان اثری ماندگار و اقدامی بسیار عظیم در ساخت اعتاب مقدسه برداشت و به رونق معادن و کارخانه های استان مان کمک کرد.

منتظر یاری و همراهی شما در این اقدام والیی هستیم.

شماره کارت: 6273811087460223 بانک انصار   شماره حساب:  13-2695957-043-4210 بانک انصار 
آدرس: بیرجند - خیابان مدرس 4 - پالک 28    شماره تماس: 32232333 

تاالر و رستــوران کریـــم خــان
32222490 - 09151606836 خیابان ارتش - حدفاصل معلم و غفاریمیزبان جلسات افطاری شما در ماه مبارک رمضان می باشیم

ورودی رایگـان
پخت برنج ایرانی نشانه اعتماد شماست

چای، پنیر، سبزی و خرما رایگان



7
چهارشنبه*20 اردیبهشت 1396*شماره 3779

7
همه مجریان تالش کنند تا انتخابات

 به بهترین وجه برگزار شود

دادرس مقدم-معاون سیاسی، امنیتي و اجتماعي 
استان  انتخبات  ستاد  جلسه  در  که  استانداري 
مطلب،افزود:  اين  بیان  با  گفت،  مي  سخن 
مشارکت  بر  مبني  رهبري  تاکید  به  توجه  با 
همه  تالش  انتخابات،  در  مردم  حداکثري 
است  شرايطي  آوردن  فراهم  انتخابات  مجريان 
شود.  برگزار  وجهي  بهترين  به  انتخابات  که 
رهبري  خواسته  اين  اينکه  براي  گفت:  حسیني 
انتخاباتي  هیاهوي  شورو  طبیعتًا  گردد،  عملي 
ايجاد خواهد شد، از اين رو دقت گردد قوانین و 
ضوابط خصوصًا در فضاي مجازي رعايت شود.
فرصت  به  اشاره  استان،با  انتخابات  ستاد  رئیس 
جديدی که فضاي مجازي در اختیار کانديداهاي 
انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسالمي 
شهر و روستا قرار داده است اضافه کرد: فضاي 
مجازي هم فرصت جديدي است و هم تهديدات 
است  ضروري  پس  دارد،  همراه  به  را  جديدي 
تهديدات با تدابیر پیش بیني شده از بین بروند و 

فرصت هاي پیش رو تقويت شوند. 

هزار و 900بیمار صعب العالج
 نیازمند حامی

خانواده  و سالمت  حمايت  معاون   - تنها  برنای 
هم  گفت:  استان  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته 
اکنون 2 هزار بیمار صعب العالج زير پوشش اين 
ندارند.  حامی  بیمار   900 و  هزار  که  است  نهاد 
بیماران   ، نفر   750 تعداد  اين  افزود:از  نخعی 
پرهزينه و زمین گیر هستند که به دلیل کمبود 
پرداخت  بیمار   500 نگهداری  هزينه  اعتبارات 
خیران  حمايت  نیازمند  بیماران  اين  و  شود  نمی 
برای  شفا  طرح  اجرای  به  اشاره  با  هستند.وی 
حامی يابی بیماران صعب العالج زير پوشش اين 
نهاد، گفت: تاکنون در اين طرح تنها 100 حامی 

حمايت از 100 بیمار را برعهده گرفتند.

تعداد کاندیداهای 
شورای شهر بیرجند به ۱۱7 نفر رسید

مهر-فرماندار بیرجند با اشاره به آخرين وضع تائید 
گفت:  شهر  شورای  انتخابات  شدگان  صالحیت 
تعداد کانديداهای شورای شهر بیرجند به 117 نفر 
از 1۸ کانديدای  تاکنون  ناصری اظهارکرد:  رسید. 
بیرجند؛  شهر  اسالمی  شورای  شده  رد صالحیت 
استان  نظارت  هیئت  مجدد  بررسی  در  کانديدا   5
تايید صالحیت شدند. وی تصريح کرد: از مجموع 
120 کانديدای تايید صالحیت شده ۳ نفر استعفا 
دادند و تعداد کانديداهای شهر بیرجند به 117 نفر 
انتخابات  نامزدهای  داد:  ادامه  وی  است.  رسیده 
شورای اسالمی شهر و روستا از 21 تا 2۸ ارديبهشت 
فرصت دارند تا به فعالیت های تبلیغاتی خود بپردازند.

کارگروه ساماندهی صنوف آالینده 
بیرجند برگزار شد

غالمی-سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی 
صنوف  ساماندهي  کارگروه  جلسه  در  استانداری 
به  گفت،  مي  سخن  بیرجند  شهرستان  آالينده 
اهمیت رعايت الزامات قانوني در روند اجرايي اين 
طرح تاکید کرد. فرهادي، با اشاره به اينکه مشکلي 
براي تغییر کاربري راضي طرح وجود ندارد؛ با توجه 
به اهمیت طرح از ديدگاه زيست محیطي براي شهر 
کار  وقت  اسرع  در  کرد؛  امیدواري  اظهار  بیرجند، 
ساماندهي صنوف آالينده به نتیجه برسد.سرپرست 
معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، با تاکید 
رعايت  طرح،  هاي  زيرساخت  تامین  ضرورت  بر 
نکات ايمني و الزامات قانوني مصوب را خواستار شد.

یاد بود هفتمین روز درگذشت کارگران 
معدن یورت

درگذشت  روز  هفتمین  بود  ياد  غالمی-مراسم 
کارگران شريف معدن يورت آزاد شهر گلستان روز 
گذشته در سالن مصلی بیرجند با حضور مردم قدر 
شناس مسئوالن استانی و تشکل های کارگری و 

کارفرمايی خراسان جنوبی برگزار شد.

آمادگی۱۲۶0هیئت مذهبی استان 
برای برگزاری جشن های نیمه شعبان

مهر-رئیس شورای هیئت های مذهبی از آمادگی 
برگزاری  برای  استان  مذهبی  هیئت  و 2۶۴  هزار 
جشن های نیمه شعبان در استان خبر داد.عباسی 
مقدم در نشست هم انديشی برگزاری مراسم نیمه 
شعبان بیان کرد: متاسفانه به 15 شعبان آنگونه که 
شايسته است توجه نمی شود، اظهار کرد: هیئت 
های مذهبی در سطح استان برنامه های مختلفی 
برگزار می کنند که بايد اين فعالیت ها را به شهر 
اداره کل تبلیغات اسالمی  ببريم. معاون فرهنگی 
استان نیز در اين جلسه گفت: برگزاری جشن های 
فرهنگی و مذهبی باعث ايجاد وحدت در جامعه می 

شود و بايد هرچه باشکوه تر برگزار شوند.

یرداشت ازحساب های بانکی،
 بیشترین جرم فضای مجازی

صدا سیما- سرپرست پلیس فتا استان، تعداد اين 
اين  در   : و گفت  اعالم کرد  را ۳0 درصد  جرائم 
مدت  همچنین کالهبرداری رايانه ای 15 درصد، 
انتشار اکاذيب به  قصد تشويش اذهان عمومی  15 
درصد، نسبت دادن اعمالی بر خالف حقیقت 15 
درصد و مزاحمت اينترنتی 15 درصد جرائم  فضای 
مجازی را به خود اختصاص داده است. محمد پور 
توصیه کرد: در خريدهای اينترنتی به نماد اعتماد 

الکترونیک توجه داشته باشید.

پیش بینی هواشناسی از وزش تند باد در استان
ايرنا- رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی خراسان جنوبی گفت: بر اساس الگوی نقشه های پیش يابی هواشناسی امروز در ساعت های بعد از 
ظهر در نواحی جنوبی و شرقی استان وزش تند باد)گرد و خاک( افزايش ابر پیش بینی می شود. برهانی افزود: بر اساس الگوی نقشه های پیش يابی هواشناسی در اين 
مناطق به ويژه نهبندان رگبار و رعد و برق نیز قابل پیش بینی است. به گفته وی به لحاظ تغییرات دما در دو روز آينده به تدريج افزايش نسبی دمای هوا رخ خواهد داد.
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تأمین آب صنایع استان از پساب

قاسمی-مديرعامل شرکت آب منطقه ای استان عنوان 
کرد:اين هفته در نشست مشترک بین وزارتخانه های 
نیرو،صنعت و معدن و شرکت شهرک های صنعتی 
آن  از  بخشی  صنايع  آب  تأمین  برای  شد  مقرر 
توسط پساب استفاده شود.»حسین امامی« تصريح 
آگهی  استانی،  مسئوالن  های  پیگیر  با  که  کرد 
جذب سرمايه گذار برای تأمین آب شرب و صنعت 
استان های شرق کشور از دريای عمان منتشر شده 
است و با پايان اين عملیات نیاز آبی اين استان ها تا 
سال  1۴10 برطرف می شود.به گفتۀ وی شهرهای 
غرب استان و معادن برای توسعه خود نیاز به آب 
دارند که اختصاص آب از خط 2 يزد برای تأمین 
آب اين  شهرها قطعی است و تالش می داريم تا 

بخشی از اين خط بزودی اجرايی شود.

داوطلبان انتخابات صداقت
 را در سر لوحه کارخود قرار دهند

ايرنا- نماينده ولی فقیه در سپاه انصار الرضا)ع( ، 
و  جمهوری  رياست  انتخابات  نامزدهای  گفت: 
شوراهای شهر و روستا، صداقت را به عنوان يک 
اصل سرلوحه کارهای خود قرار دهند زيرا، اين مهم 
يکی از اصیل ترين ويژگی های رهبران و مسئوالن 
در نظام اسالمی است. حجت االسالم نوفرستی، 
افزود: نظام جمهوری اسالمی ايران بر گرفته از آيات 
قرآن، روايت و آموزه های دينی و الهی است، اهداف 
روشنی دارد، کسی که قصد خدمت به نظام دارد بايد 
به اين اهداف پايبند باشد که » صداقت« در گفتار و 

کردار يکی از مهمترين اين اهداف است.

خراسان جنوبی در اعتبارات 
سوم از آخر

جان آور- صبح ديروز مدير کل دفتر امور شهری 
با  بیرجند  شهرداری  در  حضور  با  استانداری 
مديرکل  کرد.  ديدار  مديران   و  شهردار،معاونان 
دفتر شهری استانداری نشاط اجتماعی را از وظايف 
اصلی شهرداری ها  بیان کرد و گفت:مشکل اساسی 
شهرداری های  خراسان جنوبی خصوصا شهرداری 
داد  ادامه  .وی  باشد  می  اعتبارات  کمبود  بیرجند 
:متاسفانه در بین استانهای کشور،خراسان جنوبی 
در اعتبارات  و بودجه از آخر سوم می باشد واين 
موجب کندی روند پروژه های عمرانی  ، فرهنگی  
و خدماتی  می شود.که يک معظل است. شهردار 
گفت:  پرسنل  استخدامی  مشکالت  به  اشاره  با 
امیدواريم با حضور مهندس داداشی و تاکید استاندار 
محترم  مشکالت استخدامی نیروهای شهرداری 
مديران  و  معاونان  ادامه  شود.در  مرتفع   بیرجند 
شهرداری پس از معرفی خود ،مشکالت و معظالت 
مدير کل  کردند.داداشی  بیان  را  کاری خود  حوزه 
دفتر امر شهری استانداری عنوان کرد: من در نقاط 
مختلف کشور کار کردم وتردد داشتم اما به تمیزی 
بیرجند  جايی نديده ام. وی تمیزی شهر بیرجند را 
مرهون زحمات پرسنل شهرداری دانست و گفت: 
اگر ما خواسته باشیم  می توانیم بهتر از اين هم کار 
کنیم .مدير کل دفتر شهری تصريح کرد :موضوع 
استخدامی پرسنل به طور جد با دستور استاندار  در 
حال پیگیری است که به زودی زود شاهد برگزاری 

آزمون استخدامی شهرداری ها  خواهیم بود .

کمک مؤسسه خیریه
 برای ساخت مدرسه

صدا و سیما-مدير کل نوسازی، توسعه و تجهیز 
 ۶ مدرسه  دو  مالی،  کمک  اين  با  گفت:  مدارس 
با زيربناهای ۴25  کالسه برای ۳00 دانش آموز 
متر مربع و ۳00 مترمربع در روستاهای درح و چاه 
شود.بیگی  می  ساخته  سربیشه  عبداللهی  شهید 
در  و  است  شده  آغاز  مدارس  اين  ساخت  افزود: 
صورت ابالغ به موقع اعتبارات دولتی تا مهر به 

بهره برداری می رسد. 

بخش کشاورزی 
نیازمند مدیریت بهینه  مصرف آب است

با  گفت:  نهبندان  آب  منابع  امور  مدير   - ايرنا 
نیازمند  منطقه،  در  آبی  کم  بحران  به  توجه 
کشاورزی  بخش  در  آب  مصرف  بهینه  مديريت 
از  تجلیل  اولین همايش  در  هستیم.علی شهابی 
کشاورزان برتر در مديريت مصرف آب شهرستان 
آگاهی  همايش  اين  برگزاری  از  هدف  افزود: 
بخشی، الگوسازی و فرهنگ سازی در بین ساير 
کشاورزان است. وی اظهار کرد: انتخاب کشاورز 
برتر با توجه به استفاده از سیستم آبیاری نوين، 
آبخیزداری  های  طرح  اجرای  کشت،  الگوی 

مشارکتی و افزايش راندمان تولید انجام شد.

خطر تب کریمه کنگو
 در کمین استان

مهر-مديرکل دامپزشکی استان با اشاره به شیوع 
تب کريمه کنگو در برخی از استان ها گفت: اين 
بیماری در همسايگی ما به کمین نشسته است.
و  بهار  فصل  شروع  با  کرد:  عنوان  پور  رفیعی 
گسترش فعالیت کنه ها، چند استان کشور تحت 
تاثیر تب کريمه کنگو قرار گرفته اند.وی بیان کرد: 
در راستای پیشگیری  بیش از پنج هزار لیتر سم و 

ماده ضدعفونی توزيع می شود.

جنگ روی باند فرودگاه

از  جمعی  و  مردم  اعتراض  به  ماليی-پیرو 
شرکت های هواپیمايی مبنی بر نوسانات قیمت 
ايرالين  نبود  و  روزهای خاص  در  پرواز  بلیط 
های متفاوت که مسافران نمیتوانند نوع پرواز 
و شرکت مد نظر را برای سفرشان انتخاب کنند 
با سالمی گفتگو کرديم. مديرکل فرودگاه های 
استان از افتتاح ۴ طرح زيرساختی در فرودگاه 
بین المللی بیرجند خبرداد و عنوان کرد:بخش 
در  خوبی  هايی  حمايت  تواند  می  خصوصی 
ايجاد ايرالين و اختصاص پرواز چارتری داشته 
باشد و بايد از بخش خصوصی کمک بگیريم 
که تداوم داشته باشد.سالمی با تاکید براينکه 
ماهم نگران افرايش يا کاهش قیمت بلیط ها 
هستیم خاطرنشان کرد: ايجاد رقابت سالم بین 
شرکت های هواپیمايی موجب افزايش مسافر 
وجود  از  فرودگاه  در  ها  شرکت  اما  شود  می 
فرودگاه  کنند.مديرکل  نمی  استقبال  يکديگر 
ايرالين ها و  ايجاد  استان تصريح کرد:  های 
پرواز های چارتر در استان موجب راحتی مردم 
می شود و تنوع خدمات در برنامه توسعه ششم 
کشور تاکید شده است و انتخاب شرکتی که 
بهترين خدمات را به مسافر بدهد حق مردم می 
باشد اما اکنون در برخی از روزها مردم استان 
حق انتخاب پرواز ندارند که به نوعی ظلم است.

 جهش زیرساختی
 در فرودگاه بین المللی بیرجند

روزه  همه  کرد:  بیان  مثال  عنوان  به  وی 
شهرهای  بین  بلیط  تومان  از100تا150هزار 

تهران و مشهد وجود دارد و اگر ايرالين های 
جديد به استان بیايند حق انتخاب مردم بیشتر 
می شود.أسالمی با تاکید براينکه فرودگاه بین 
المللی بیرجند در ۴سال اخیر جهش خوبی در 
است  داشته  را  ها  زيرساخت  توسعه  و  تجهیز 
يادآورشد: ما می توانیم در هر نیم ساعت يک 
پرواز را پذيرا باشیم.مديرکل فرودگاه عنوان کرد: 
اين نوسانات قیمت های بلیط مقطعی است و 
ما به دنبال تخصیص پرواز چارتر برای استان 

استان  ويژه  چارتر  وجود  هرچند  اما  هستیم 
زحماتی برای پرسنل مخابراتی ، امنیتی و برج 
رفاه  اما  کند  ايجاد می  تعمیرگاهی  و  مراقبت 
مردم مالک ما است.وی بیان کرد: خبر قطعی 

اعزام حجاج از استان تا قبل از ماه مبارک رمضان 
مشخص خواهد شد اما اگر اين اعزام صورت 
نگرفت بدانید که کمبودی از سوی فرودگاه نبوده 

و عربستان مشکل ايجاد کرده است. 

تامین منابع زیر ساخت های فرودگاه 
از شرکت فرودگاه های کشور

پروازهای  افزايش  به  با توجه  وی عنوان کرد 
برای  زيادی  مستقبلین  حج  و  عالیات  عتبات 

همراهی مسافران می آيند و به علت مسائل 
مسافران  انتظار  سالن  در  توانند  نمی  امنیتی 
وضوخانه  منظور  همین  به  که  يابند  حضور 
با  زيربنای ۴00مترمربع  به  فرودگاه  ونمازخانه 

اعتبار ۴00میلیون تومان مراحل پايانی ساخت 
خود را طی می کند.سالمی با اشاره به اين که 
پروژه ها از اعتبارات شرکت فرودگاه های کشور 
تامین شده است ، افزود: نمازخانه برای عید سعید 
فطر به بهره برداری می رسد.مديرکل فرودگاه 
های استان از احداث ساختمان مانیتورينگ و 
تکمیل ديوار يگان حفاظت که هسته مرکزی 
دوربین های امنیتی فرودگاه بین المللی بیرجند 
در  ساختمان  اين  کرد:  بیان  و  داد  خبر  است 

دوطبقه به متراژ2۸0مترمربع با اعتبار ۳50میلیون 
تومان و ديوار يگان حفاظت با اعتبار 200میلیون 
تومان از محل اعتبارات شرکت های فرودگاه 

های کشور تامین شده است.

احداث باند دوم بیرجند 
به سمت فرودگاه بین المللی
 نیازمند توجه ویژه مسئوالن

نزديکی  به سوله مديريت بحران که در  وی 
فرودگاه است اشاره کرد و افزود: برای اين که 
استفاده مناسبی از اين سوله شود اين مکان را 
با اعتبار 100میلیون تومان برای سالن ورزشی 
کارکنان فرودگاه تجهیز کرديم.سالمی تصريح 
از  تعدادی  و  عتبات  پروازهای  وجود  با  کرد: 
انجام می شود  داخلی که در شب  پروازهای 
نصب  فرودگاه  ورودی  معابر  در  هايی  چراغ 
کرديم که بالغ بر۴00میلیون تومان اعتبار برای 
استان  های  فرودگاه  شد.مديرکل  هزينه  آن 
بیرجند  المللی  بین  فرودگاه  براينکه  تاکید  با 
از  است  مسافران  افزايش  و  توسعه  حال  در 
مسئوالن استان و راه و شهرسازی درخواست 
کرد که باند دوم فرودگاه به سمت بیرجند هر 
چه سريعتر تکمیل شود تا مردم تردد راحت تر 

و ايمنی بیشتری داشته باشند.

رشد کیفی ورزش بیماران خاص استان با نگاه ویژه مسئوالن

جلسات شورای فرهنگ عمومی شهرستان ها مصوبات کاربردی داشته باشد

بیماران خاص و  کاری- رئیس هیئت ورزش 
پیوند اعضای استان  در گفتگو با خبرنگار آوا 
بیان کرد: هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند 
اعضای استان از دی 1۳9۳  و پس از جدايی 
فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای 
از فدراسیون ورزش ناشنوايان فعالیت خودرا در 
استان رسما آغاز نمود و جامعه هدف آن بیماران 
ديابتی، هموفیلی، ديالیزی، تاالسمی ، ام اس 
اين  افزود:  اسالمی  باشد.  می  اعضاء  پیوند  و 
هیئت در رشته های شطرنج، تنیس روی میز، 
تیراندازی، شنا و دومیدانی به بیماران خاص و 
پیوند اعضای خدمات ورزشی ارائه می نمايد و 
به 150 ورزشکار تحت  قريب  در حال حاضر 
نظرهیات فعالیت می کنندوی با بیان اين که 
ورزش  فدراسیون  سیاست  و  هدف  مهمترين 
بیماران خاص و پیوند اعضای تقويت و توسعه 
ادامه  است   بیماران  بین  در  همگانی  ورزش 
داد:  ما نیز بر اين اساس عمده تمرکز خود را 
بر گسترش ورزش های همگانی در بین اين 

عزيزان قرار داده ايم، چرا که معتقديم ورزش 
همگانی يک ضرورت است و بی شک موجب 
افزايش نشاط و امید به زندگی در بین بیماران 
میشود و الزم است که ورزش همگانی در بین 
به ورزش  توجه  نهاينه شود. هر چند  بیماران 

قهرمانی را هم از نظر دور نداشته ايم و بی شک 
حضور ورزشکاران در میادين بین المللی موجب 
تشويق و ترغیب بیشتر آنها به ورزش خواهد شد. 
وی تصريح کرد: مهمترين مشکل ورزشکاران 
اعتبارات و  پايین بودن  بیمار خاص در استان 
نیز وجود نداشتن اماکن ورزشی مناسب برای 

ورزش آنهاست.اسالمی ابراز تاسف از اينکه در 
استان هیچ فضای ورزشی که مختص ورزش 
بیماران خاص باشد وجود ندارد و ايجاد اماکن 
ورزشی مختص انها يک ضرورت است، که به 
هیچ روی از سوی مسوالن جدی گرفته نمی 

شود و در تمام اين سالها بیشتر وقت و هزينه 
يافتن مکانهای ورزشی مناسب  هیئت صرف 
شده است.به گفته وی از طرفی هزينه سالن 
به  هم  بیماران  ورزش  مناسب  ورزشی  های 
قدری باالست که گاها پرداخت اين هزينه ها 
با توجه به اعتبارات بسیار کم و محدود هیات 

از توان ما خارج است و با توجه به اينکه تمام 
برنامه های ورزشی هیئت برای بیماران رايگان 
است، همه اين عوامل موجب می شود که ما 
نتوانیم  مستمر برای فعالیتهای ورزشی اين گروه 
اينکه  به  اشاره  با  .اسالمی  برنامه ريزی کنیم 
های  رايزنی  با  کارهیئت  به  شروع  ابتدای  در 
استان و فدراسیون  اداره کل ورزش  با  فراوان 
مجموعه  ساخت  برای  را  زمینی  توانستیم  ما 
ورزشی مختص بیماران خاص تحويل بگیريم  
افزود:  فدراسیون و اداره کل ورزش قول مساعد 
برای تامین اعتبار ساخت اين مجموعه را به ما 
دادند و کلنگ آغاز ساخت آن نیز در همان زمان 
به دست دکتر عارف زده شد. پس از آن ما با 
استفاده از اعتبارات هیئت و کمک های خیرين و 
با مشکالت  فراوان تا مرحله ساخت فونداسیون 
اين مجموعه ورزشی پیش رفتیم اما در ادامه به 
دلیل نبود اعتبارات، پروژه متوقف شد و اکنون 
نیز به رغم پیگیری های متعدد نتوانسته ايم کار 
را ادامه دهیم.  اين در حالی است که تکمیل اين 

خانه ورزش برای بیماران خاص استان يک امر 
مهم و بسیار ضروری است.وی عنوان می کند: 
نداشتن آماری دقیق از تعداد بیماران خاص و 
پیوند اعضای  استان از ديگر مشکالت و چالش 
های پیش روی ماست که به رغم پیگیری ها 
و نامه نگاريهای متعدد، دانشگاه علوم پزشکی 
و ديگر مراکز مرتبط تاکنون آماری را در اين 
زمینه در اختیار ما قرار نداده اند و اين مهم بی 
شک برنامه ريزی های دراز مدت را برای ما با 
مشکل روبه رو می کند.وی يادآور می شود: در 
استان به رغم محدوديتهای فراوان ما تاکنون در 
رشته های مختلف و در طی اين سالها قهرمانان 
کشوری زيادی داشته ايم که اين مهم ضرورت 
توجه بیشتر و بهتر به اين ورزشکاران را يادآوری 
می کند. مسلما برنامه های مورد نظر ما اجرايی 
از  و همکاری الزم  همراهی  اگر  شد  نخواهد 
باشد و  سوی مسئوالن مربوطه وجود نداشته 
برای رشد کیفی هئیت الزم است که مسئوالن 

نگاه خاصی به آن داشته باشند

خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مديرکل 
شورای  جلسات  منظم  برگزاری  بر  جنوبی 
فرهنگ عمومی در شهرستان ها تاکید کرد و 
اين جلسات مصوبات  بايد تالش شود  گفت: 
کاربردی داشته باشد.به گزارش شبستان- احمد 
ادارات  روسای  روزه  يک  همايش  در  محبی 
با  استان  های  شهرستان  ارشاد  و  فرهنگ 
معاونین و مديران ستادی اظهار داشت: مديران 
ادارات فرهنگ و ارشاد شهرستان ها بايد تعامل 
خود را معاونت های مختلف اداره کل،  فرماندار 
و امام جمعه شهرستان تقويت کنند. وی با اشاره 

به اينکه در دو حوزه »انديشه و رفتار« انتظاراتی 
حوزه  در  افزود:  داريم،   شهرستانی  مديران  از 
»انديشه« قطعا مدير اداره فرهنگ و ارشاد، بايد 
يک تحلیل گر در حوزه های فرهنگی شهرستان 
تحت اختیار خود باشد که بتواند تصمیم درستی 
بگیرد.مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه 
ادارات  روسای  از  هم  »رفتار«  حوزه  در  داد: 
فرهنگ و ارشاد شهرستان ها و ديگر کارکنان 
انتظار می رود سعه صدر را سرلوحه امور خود 
قرار داده و با اخالق خوب، مسئولیت پذيری،  
تعامل با مخاطب و پاک دستی به انجام امور 

مدير  يک  اينکه  بیان  با  بپردازند.وی  خود 
فرهنگی بايد با هنرمندان تعامل داشته باشد، بر 
سرکشی از هنرمندان تاکید کرد و گفت: با توجه 
به اينکه در ايام انتخابات قرار داريم،  مديران بايد 
تالش کنند تا نگاه سیاسی خود را از امور کاری،  
جدا کنند اما تمام تالش خود را برای حضور 
حداکثری مردم در پای صندوق های رای بکار 
گیريد.محبی از بهینه سازی خودروهای برخی 
شهرستان ها و رفع مشکالت برخی از ادارات 
مديران  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  زمینه  اين  در 
تاکید  طبق  ها  شهرستان  ارشاد  و  فرهنگ 

وزير فرهنگ و ارشاد بايد با تمامی مسئوالن 
شهرستانی به ويژه فرماندار و امام جمعه ارتباط 
برقرار کنند.وی گفت: برگزاری منظم جلسات 
شورای فرهنگ عمومی در شهرستان ها و لزوم 
تالش برای داشتن مصوبات کاربردی، تالش 
برای جذب اعتبارات ماده 1۸0و تملک داريی و 
دلجويی از بازنشستگان جامعه هنری و فرهنگی 
ارشاد  مديران  کار  دستور  در  شهرستان  هر 
شهرستان بايد قرار بگیرد.مديرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی بر توجه ويژه به موضوع فرهنگ 
ادارات  فعالیت  افزود:  و  کرد  تاکید  اقتصاد  و 

فرهنگ و ارشاد اسالمی در برنامه های مختلف 
اين  ها  ارزيابی  در  که  چرا  شود  مستندسازی 

بخش مورد توجه قرار می گیرد.

 انجام پروازهای حج تمتع از فرودگاه بیرجند آرزوی دیرینه زائران  است 
 مدير حج و زيارت خراسان جنوبی گفت: انجام 
پرواز های حج تمتع تحقق اين مهم از آرزوهای 
زائران  ويژه  به  جنوبی  خراسان  مردم  ديرينه 
بازديد  در  نوفرستی   است.ابوالفضل  تمتع  حج 
از خبرگزاری تسنیم خراسان جنوبی در بیرجند 
اظهار کرد: امیدواريم در سايه تعامل وهمکاری 
دستگاه های مرتبط زمینه اعزام موفق زائران حج 
تمتع از فرودگاه بین المللی بیرجند انجام شود.

مدير حج و زيارت خراسان جنوبی با اشاره به 
برای  برنامه ريزی  در  میزبان  کشور  عملکرد 
حج تمتع امسال بیان کرد: حج امسال با تدبیر 
صورت گرفته و جانب احتیاط از سوی دوطرف 
حجی آرام و روان برگزار شود.وی با بیان اينکه  
هم اکنون در جامعه فضا سازی های متعدد در 
راستای حج صورت می گیرد ابراز امیدواری کرد:  
با عملکرد و برنامه ريزی کشور میزبان شاهد از 
سرگیری عمره بعد از برگزاری حج تمتع باشیم.

نوفرستی با بیان اينکه خبرگزاری تسنیم يکی از 
خبرگزاری موفق و پیشرو در کشور است گفت: 
انتظار می رود با انعکاس اخبار حج و زيارت به 
ويژه حج تمتع مبارزه عملی  بر علیه فضاسازی در 
خصوص ارزش ها صورت گیرد.مدير حج وزيارت 

خراسان جنوبی با تاکید بر اينکه مخاطبان زيادی 
رمز  هستیم  افزود:معتقد  دارد  خبرگزاری  اين 
رسانی  اطالع  برگزاری يک حج خوب  اصلی 

دقیق و مناسب از بايدها و نبايدها زائران عزيز 
است.نوفرستی با بیان اينکه خبرگزاری تسنیم 
ظريف های  خوبی برای انعکاس اخبار حوزه حج 
و زيارت است تصريح کرد: تاکنون خبرگزاری 
وبه  انعکاس سريع  در  تسنیم خراسان جنوبی 

موقع اخبار حج وزيارت  استان همکاری خوب 
وارزشمندی داشته  که در ساير بخش ها باتعامل 

دوسويه اين همکاری گسترش خواهد يافت.

“تسنیم” امیدآفرینی و ترویج گفتمان 
انقالب اسالمی ، امام و رهبری را در 

دستور کار قرار داده است
جنوبی  خراسان  در  تسنیم  خبرگزاری  مدير 
در  تسنیم  خبرگزاری  گفت:   ديدار  اين  در 
فرهنگی،  سیاسی،  بین الملل،  حوزه های 
دارد  قصد  ورزشی   و  اجتماعی  اقتصادی، 
رسالت خود را دنبال کند و از فناوری های روز 
اطالع رسانی در دنیا خصوصاً صوت و تصوير 
کمال بهره گیری را در راستای تحقق رسالت و 
اهدافش خواهد داشت.محمد قربانی بیان کرد: 
“خبرگزاری تسنیم” تالش خواهد کرد رسالت 
اطالع رسانی خود را با اتکا به ذات اليزال الهی 
و اتکا به الطاف و عنايات حضرات معصومین 
)ع( و با بهره مندی از نیروی انسانی مجرب و 
توانمند در عرصه رسانه ای کشور به شايستگی 
انجام دهد و کانونی برای تربیت نیروی انسانی 

مورد نیاز جبهه رسانه ای انقالب اسالمی باشد.
قربانی خاطرنشان کرد: “تسنیم” امیدآفرينی، 
و  امام  و  اسالمی  انقالب  گفتمان  ترويج 
رهبری و همچنین تقويت بنیه معرفت دينی 
مردم را در دستور کار قرار داده است.مدير دفتر 
اظهار  جنوبی  خراسان  در  تسنیم  خبرگزاری 
رسالتی  مهمترين  تسنیم  خبرگزاری  داشت: 
که در حوزه  بین المللی دنبال می کند انتشار 
صحیح اخبار، تجزيه و تحلیل و رصد دقیق 
محوريت  و  رويکرد  با  اسالم  جهان  مسائل 
تسنیم  شد:  يادآور  است.وی  اسالمی  بیداری 
خراسان جنوبی نیز از 5 دی ماه 92 راه اندازی 
شده و در حال حاضر ماهیانه حدود 700 خبر، 
گزارش خبری، مصاحبه خبری و تولیدی در 
خروجی خبرگزاری قرار می گیرد و بیش از 12 
خبرنگار در مرکز استان و اکثر شهرستانها با 

خبرگزاری تسنیم همکاری دارند.

افتتاح 4 طرح زیرساختی در فرودگاه بین المللی بیرجند تا پایان ماه مبارک رمضان

زورآزمایی شرکت های هواپیمایی در بیرجند

عکس: اينترنت

عکس: تسنیم

عکس:اينترنت
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امام محمدباقر علیه السالم فرمودند:
ن قالَها و إن لَم یعَمل بِها  یَبَة ِممَّ ُخُذوا الکلَِمَة اطَّ

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

طبق قانون وزیر با عضویت در شرکت 
تجاری، باید از وزارت عزل شود

قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
در واکنش به کشف محموله 200 میلیون تومانی 
آشتیانی  دانش  دختر  خانه  از  ایتالیایی  پوشاک 
گفت: وزیر آموزش و پرورش کجا و تجارت کجا؟ 
زیرا  است،  تاجر  وزیر  برای  کار  بهترین  استعفا  و 
وزیر به جای رسیدگی به درد های معلمین عزیز و 
زحمتکش دنبال منافع خود در مدارس غیر انتفاعی 
و تجارت است، و طبق قانون ایشان با عضویت 
در شرکت تجاری، باید از وزارت عزل شود. آقای 

روحانی چرا وزیر را عزل نکردید!

انتقاد تند وزیر جهاد کشاورزی
 از برخی اظهارنظرهای انتخاباتی

که  گفت:  کشاورزی  جهاد  وزیر  حجتی  محمود 
»واردات چی«  را  دولت  مسئوالن  که  آنهایی 
ستادها  برخی  در  امروز  و  کنند  می  خطاب 
خزیده اند در دولت گذشته ایران را به خاک سیاه 
نبینند چه  تا  بسته اند  را  نشاندند و چشم هایشان 

اتفاقاتی در کشور افتاده است.

پژمانفر: طبق سند ۲۰۳۰ آموزش 
قرآن در مدارس ممنوع است!

پژمانفر نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: 2۴ 
اسفند 9۵ با وزارت آموزش و پرورش مکاتبه کردم 
فرهنگی  کمیسیون  به  متعددی  گزارش های  که 
رسیده که آموزش قرآن را بر اساس توافق سند 
2030 که می گوید بچه ها تا 10 سالگی یک زبان 

فقط آموزش ببینند، ممنوع کرده اند.

وزیر اقتصاد: پرداخت یارانه 
نمی تواند موجب اشتغال شود

پرداخت  با  اینکه  بر  تاکید  ضمن  اقتصاد  وزیر 
اداره  را  کشور  و  اشتغال  تولید  توان  نمی  یارانه 
کرد، گفت: باید به دنبال برنامه ریزی گسترده در 
امور زیربنایی مانند سرمایه گذاری و توسعه بود. 
اقتصادی  کارنامه  از  دفاع  ضمن  نیا  طیب  علی 
دولت و با بیان اینکه امروز توسعه، محور سیاست 
اصلی  راهبرد  کرد:  تاکید  است،  اقتصادی  های 
بتوانیم  بیشتر  اشتغال  از طریق  است که  این  ما 

زندگی شرافتمندانه را برای مردم مهیا سازیم.

دهقان: دولت بگوید 5۳۰هزار میلیارد 
تومان را به چه کسانی داده است

رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف گفت:  بیش از ۵30 
تعداد  به  روحانی  دوران  در  تومان  میلیارد  هزار 
محدودی از افراد داده شده است، باید پاسخ داده شود 
که این مبلغ کالن به چه تعدادی از افراد تعلق گرفته 
است. دهقان تصریح کرد: نمی شود فردی یک پایش 
در شرکت و پای دیگرش در دولت باشد و اصال این 

مسئول وقت رسیدگی به امور دولت را ندارد.

اگر زیبایی های تهران را نمی بینند
 از همان عینک های خودشان بزنند

رئیس شورای اسالمی تهران با بیان اینکه لیست 
خدمت را امروز و فردا اعالم خواهیم کرد، گفت: اگر 
تهران اکنون اینگونه است و عده ای چشمانشان را 
بستند، از همان عینک هایی که خودشان گفتند نزدند 
و زیبایی های شهر را ندیدند.مهدی چمران افزود: 
ما نتیجه بدعهدی ها و عقب نشینی ها را دیدیم و 
تجریه کردیم. هر چند ممکن است چیزی به دست 

آورده باشیم اما در مجموع قابل اعتماد نیستند.

کاندیداها برای رئیس جمهور شدن 
به هر راهی متوسل نشوند

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: کاندیداها 
متوسل  راهی  هر  به  شدن  رئیس جمهور  برای 
حکومت  کرد:  اظهار  کواکبیان  مصطفی  نشوند. 
به فرد  را  باید آن  برای مردم است که  امانت و 
همه  به  نظام  کرد:  تصریح  متخصص سپرد.وی 
تعلق دارد و من نه تنها از عدم احراز صالحیت 

ناراحت نشدم، بلکه خوشحال هم هستم.

لیالز: یارانه ۲5۰ هزار تومانی، دالر 
را به ۸۰۰۰ تومان می رساند

سعید لیالز گفت: اگر قرار شود یارانه ها به 2۵0 
 ۸ باید  دالر  یابد،  افزایش  ماه  در  تومان  هزار 
هزار تومان بشود. کاندیداهایی که دوست دارند 
وعده بدهند چرا دست شان به کم می رود؟ دالر 
را به ۴0 هزار تومان برسانند تا بتوانند یارانه 2 

میلیون تومانی پرداخت کنند.

موضع سیاسی رئیس جمهور منتخب 
فرانسه در قبال ایران چیست؟

منتخب  جمهور  رئیس  خارجی  سیاست  مشاور 
فرانسه گفت: به عقیده مکرون، ریاست جمهوری 
تضعیف  و  خاورمیانه  در  بحران  ترامپ،  دونالد 
اتحادیه اروپا پس از برکسیت از چالش های مهم 
ایران  درمورد  وی  حال،  این  هستند.با  بین المللی 
اما  است  داده  نشان  خود  از  روشنی  موضع گیری 
مشاور وی می گوید:مکرون عالقمند به حفظ توافق 
هسته ای ایران و اجرای دقیق و کامل آن است. وی 
در برنامه های دولت خود از گشایش درها به روی 
ایران حمایت کرده است؛ اما در عین حال خواستار 
پایبندی ایران به توافق هسته ای و کمک این کشور 

به حفظ ثبات در منطقه شده است.

میرسلیم : چرا قبل از تذکر رهبری کسی درباره سند ۲۰۳۰ حرفی نزد؟

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت:  چرا تا قبل از تذکر رهبری کسی از سند 
2030 یونسکو حرفی نزد. سید مصطفی میرسلیم در دانشگاه اصفهان افزود : آقایان دولت می روند 
در مقابل سند2030یونسکو سر تعظیم فرود می آورند در حالی که ما در آموزش و پرورش حرف 
برای گفتن داریم و چندین سند موجود است. میرسلیم با اشاره به این که سند2030 یونسکو بر 
دو نکته سکوالریسم و اومانیسم و فراموشی معنویت تکیه دارد افزود : این سند برای ما غیرقابل 
قبول است و چرا به اسناد خودمان که اعتقادات و اندیشه هایمان را مطرح می کند بی توجهی می شود؟ وی گفت : در 

کشورهای پیشرفته60 درصد ارزش به نیروی انسانی است اما رتبه نیروی انسانی در ایران متأسفانه سوم است.

اسحاق جهانگیری: مدیران دولت تدبیر و امید به جای شعار عمل کردند

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: مدیران دولت به جای شعار عمل کرده اند و حل مشکالت 
کشور نیازمند تصمیم گیری های عاقالنه و عالمانه و مدیران کارکشته است. اسحاق جهانگیری 
گفت: نباید به حرف ها و شعار ها توجه کرد زیرا یک کودک دبستانی هم می تواند مدعی انجام 
بسیاری از کار ها شود. سابقه و عملکرد مدیران است که بیانگر توانایی آن ها برای عمل کردن به 
وعده هایشان است. وی اظهار داشت: دولت در مقطعی کار خود را آغاز کرد که مشکالت فراوانی 
وجود داشت و سوء مدیریت، ندانم کاری ها و عدم اشراف مدیران به حوزه ی مسئولیت خود سبب شده بود که علیرغم سر 

دادن شعار عدالت و رفع محرومیت، وضعیت قشر ضعیف جامعه و روستاییان روز به روز بدتر شود.

 روحانی: شما چند درصد مردم هستید که فکر می کنید قیم مردم هستید؟

حسن روحانی با بیان اینکه شما چند درصد مردم هستید که احساس می کنید قیم مردم 
هستید، افزود: شما چه کاره هستید که با پول بیت المال مسلمانان این همه سایت و خبرگزاری 
در  کرد:  تصریح  ریاست جمهوری  انتخابات  دوره  دوازدهمین  کاندیدای  کردید؟این  درست 
چهارسال آینده روحانی نخواهد گذاشت بوق بلندگوها در اختیار این اقلیت باقی بماند.ما دست 
به دست هم خواهیم داد، ما قانون اساسی را اجرا خواهیم کرد.وی ادامه داد: نخواهیم گذاشت 
زحمات شهید بهشتی و خون شهدای ما پایمال شود.روحانی با بیان اینکه بهشتی حامی مردم ایران زمین و مدیر 

قانون اساسی این کشور بود، گفت: شما حاضرید که قانون اساسی را اجرا کنید؟ شما به حقوق ملت اعتقاد دارید؟

رئیسی : اگر دولت مردم را قبول داشت وضعیت کشور به اینجا نمی رسید

سید ابراهیم رئیسی در جمع مردم سیستان و بلوچستان گفت: مردم سیستان و بلوچستان 
مرزبان جغرافیایی و فرهنگی ایران هستد.سیستان و بلوچستان داری سرمایه های بزرگی است 
که جوانان پرشور و پرتالش از جمله آن است؛اگر دولت، مردم و جوانان را به عنوان کلید حل 
مشکالت مردم قبول داشت، قطعا وضعیت کشور به اینجا نمی رسید. کلید این قفل و قفل های 
انتخابات  دوره  دوازدهمین  نامزد  بود.این  و جوانان خالق خواهد  مردم  زده اند،  بسیاری که 
ریاست جمهوری با بیان اینکه حضور در عرصه انتخابات ریاست جمهوری برای دفاع از حقوق مردم همیشه در صحنه 
ملت ایران است، تاکید کرد: گره های اقتصادی که به زندگی مردم زده اند، با حضور و همت مردم باز خواهد شد.

محمد باقرقالیباف:حرف هایی میزنند که انگار تا االن کشور دست اینها نبوده!

کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: وقتی امروز ما حرف از 
۴ درصدی ها در جامعه خود می زنیم برای همین است و در این صورت حرفی برای گفتن 
امروز در دولت هستند حرفهایی  قالیباف گفت: همین هایی که  باقر  نداریم.محمد  و دفاع 
میزنند که انگار تا االن کشور دست اینها نبوده و فکر می کنند بهتر از همه می فهمند.وی 
اضافه کرد: جوری می گویند که ده سال ما جز تخریب کاری نکردیم اما نوبت خودشان که 
می شود انگار کشور دست آنها نبوده است و از همه هم طلبکارند.وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: 

واقعیت این است که وضع اقتصادی مردم از سال 92 تا کنون به مراتب بدتر شده است.

محمدرضا عارف: برخی نامزدها در مناظره ها هزینه های ملی را باال می برند

رییس شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان با اشاره به صحبت های کاندیداها در مناظره 
های انتخاباتی گفت:  بحث های اینها را ببینید آمده اند که هزینه ملی را باال ببرند . چه اتفاقی 
می افتد کاری ندارند. کدام کاندیدا آمده که راهکار افزایش درآمد ملی را باال ببرد؟ شعار دادن 
مهم نیست هنر در افزایش درآمد ملی و منابع ملی است اما متاسفانه برخی کاندیداها وعده 
به  نیاز  افزایش هزینه ملی است. محمد رضا عارف خاطر نشان کرد:  هایشان در راستای 
مشارکت جدی مردم داریم که عزت ملی و امنیت ملی را حفظ کرده و ارتقاء دهیم ، درک و شعور مردم بسیار عمیق 

است. چهار سال گذشته را دیده اند و در ادامه مسیر هم اگر به صالح باشد تصمیم می گیرند.

زمین والیبال اکبریه بیرجند مراسم یادبود هفتمین روز درگذشت کارگران معدن یورت گلستان 

32341226-7
09197147874  

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

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

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

 انـرژی 
صنعـت 
ایرانیـان

جناب آقای مهندس اسدا... جالل زاده 
معاون محترم راهداری اداره کل راهداری و امور حمل و نقل خراسان جنوبی 

مطمئناً مدیریت اثربخش و توانمند توأم با تجارب برجسته و گرانقدر جناب عالی موجبات ارتقای 
آن مجموعه را فراهم خواهد نمود، از درگاه حضرت سبحان تداوم تعالی و توفیق، سعادت و سیادت 

شما را مسئلت داریم.

محمد مهدی، مرتضی و محمد خزاعی 

فروش و معاوضه ملک 
تجاری با موقعیت عالی 
 با پنج سند ششدانگ
 )سه طبقه ، همکف 

و زیرزمین( 
بلوار معلم 

 حاشیه خیابان فردوسی 
09151613680

فروش ویژه تا 96/۲/۲5
تخمه از 4000 تومان به باال 

کانادایی - سناتور - بخارپز 
 ژاپنی - کالله - سفید - کدو
کلــی          جزئـــی 

آدرس: انتهای خیابان 
مصطفی خمینی - پالک 181 

ساعت مراجعه: 16 تا 21 
09389282099

کدام واژه را برای توصیف برگزینم
فاطمه جان چه آرزوها که برایت داشتیم، اما تقدیر دیدن آن روزها را از ما دریغ کرد.

فاطمه جان چگونه چهره معصومانه تو را از یاد ببریم، چگونه خنده هایت را فراموش کنیم 
چگونه قبول کنیم که صدایت را نخواهیم شنید و باور کنیم که تو دیگر در میان ما نیستی

 به مناسبت هفتمین روز درگذشت ناگهانی مرحومه مغفوره

 شادروان فاطمه ساجد پور )قوسی(
جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 96/2/20  از ساعت 4 الی 5 بعدازظهر

 در محل  مسجد امام حسن مجتبی )ع( )خیابان معلم( برگزار می گردد، حضور شما برادران و خواهران 
گرامی در این جلسه موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: ساجدپور، قوسی، رضوانی و سایر بستگان 

از نسل گل و بهار و آیینه تویی
منظومه انتظار دیرینه تویی
 ما منتظران وعده  دیداریم

 خورشید زالل روز آدینه تویی

دعوتیــــد؛
جشـن قـرار دل

سخنران: حجت االسالم دهشت از مشهد مقدس
زمان: نیمه شعبان )جمعه22 اردیبهشت 96( ساعت 8:45 صبح

مکان: طالقانی -1 مکتب نرجس)س(
واحد فرهنگی مکتب نرجس)س( - کانون تخصصی مهدویت مکتب نرجس  

پایگاه مقاومت حکیمه خاتون مکتب نرجس )س(


