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سرمقاله

سیاست  بچه بازی نیست !

* مهر آیین

از عدد  الدین شاه سخن  ناصر  در حضور  روزی 
پزشکان طهران به میان آمد . هرکس چیزی گفت 
تا آن که نوبت به کریم شیره ای دلقک مشهور 
 دربار رسید . کریم شیره ای گفت: سیصد هزار .

همه  این  مردک  که:  آشفت  بر  شاه  ناصرالدین 
جمعیت دارالخالفه تهران است . کریم شیره ای 
آن روز چیزی نگفت . صبح روز بعد وقتی به دربار 
آمد با پارچه ای صورتش را بسته بود. شاه پرسید 
چرا صورتت را بسته ای کریم گفت: تمام شب از 
درد دندان نخوابیده ام . هرکدام از درباریان دوایی 
روی  میخک  کمی  باید  گفت  یکی  کرد  تجویز 
و... قلیان  دود  هم  یکی   . گذاشتی  می   دندانت 

را توصیه کرد تا نوبت به خود شاه رسید که اتفاقا 
او هم توصیه ای در آستین داشت. در این لحظه 
کریم شیره ای پارچه روی صورتش را باز کرد و 
گفت قبله ی عالم عرض نکردم تهران 300.000 

پزشک دارد ؟! یکی اش هم خود سلطان! 
پشتوانه  به  باز  دیر  از  سالمتی  به  ها  ایرانی  ما 
اطالعاتی اندک و سطحی و در حد شنیده ها در 
همه زمینه ها صاحب نظر و متخصص بوده ایم 
 و هستیم. کارشناس تصادفات، تحلیلگر اقتصاد ،

 ، فیلسوف  شهری،  ریز  برنامه   ، شناس  جامعه 
ای  حوزه  خالصه  هستیم.  نیز  هنرمند  و  ادیب 
نیست که نتوانیم در آن به نظریه پردازی و لفاظی 
 بپردازیم. سیاست هم یکی از این عرصه هاست .
 که اتفاقا همه در آن تخصص که نه فوق تخصص

دارند. به ویژه این روزها در تب و تاب انتخابات 
»سیاست  حبابی  رشد  شاهد  جمهوری  ریاست 
ورزی از نوع سطحی در کف جامعه« و در میان 
)  ۲ صفحه  در  سرمقاله  ادامه   (  ... بازار  و  کوچه   مردم 

حجت االسالم عبدالرزاق نژاد
جناب آقای محمد علی طاهری بجد

جناب آقای دکتر علیرضا محمودی راد
جناب آقای مهندس مهدی میری 

جناب آقای مهندس مرتضی یزدان شناس 
 انتخاب شایسته و ارزشمند شما بزرگواران را در انتخابات دوره پنجم شورای اسالمی شهر به عنوان

نمایندگان مردم در شورای اسالمی شهر بیرجند
که نشان از لیاقت و شایستگی تان است ، صمیمانه تبریک عرض نموده

از خداوند متعال سالمتی و توفیق روز افزون تان را مسئلت دارم.

دکتر علیرضا پورخباز-ریاست موسسه آموزش عالی هرمزان

تشکر و تقدیر 
 با احترام ، به پاس حضور بی شائبه  و حمایت
 خالصانه شما حامیان از اینجانب در انتخابات 
شورای شهر مراتب قدردانی و تشکر خود را  
به محضرتان تقدیم و برای فرد فرد شما 
 بزرگواران آرزوی سعادتمندی و موفقیت دارم.

سعید رضا لطیفی

به مناسبت اولین سالگرد مادری مهربان و خواهری دلسوز مرحومه شهربانو چهکندی نژاد 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/3/4 از ساعت 15:30 الی 16:30 در محل مسجد مرتضوی )واقع در خیابان مفتح( 

برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحومه و موجب تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد.
خانواده های: چهکندی نژاد ، بهدانی ، سورگی ، کاهنی ، صداقت و سایر بستگان 

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست 
هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود 

صحنه پیوسته بجاست
خّرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مادری مهربان

 مرحومه حاجیه کلثوم سعیدی
 امروز پنجشنبه 96/3/4 از ساعت 17:30 الی 18:30 بر سر مزارش 

)بلوک 4 قطعه 3( گرد هم می آییم و با قرائت فاتحه موجبات شادی روحش را فراهم می آوریم. 
ضمناً کلیه هزینه های مربوط به سالگرد آن مرحومه به مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی 

خراسان جنوبی اهدا می شود. 

خانواده های: سعیدی، سپاهی، محمدی و هرمزی

جناب آقای مهندس مرتضی یزدان شناس 
ریاست محترم اتاق اصناف خراسان جنوبی 

انتخاب مجدد جناب عالی را در

 شورای اسالمی شهر بیرجند
 تبریک گفته و برای شما آرزوی موفقیت داریم.

اتحادیه صنف مصالح فروشان بیرجند 

مردان خدا گوهر دریای وجودند 
بر گوهر ارزنده بهائی نتوان یافت

به مناسبت سومین روز درگذشت همسری فداکار، پدری مهربان
 و برادری دلسوز بزرگ خاندان مرحوم مغفور 

شادروان حاج  احمد علی حنفی 
)دبیر بازنشسته آموزش و پرورش(

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/3/4 از ساعت 6:30 الی 
7:30 بعدازظهر در محل مسجد النبی)ص( واقع در خیابان 
شهدا ۲ برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی در این جلسه 
موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: حنفی ، درخشان و سایر فامیل وابسته 

عرضه مستقیم کولر آبی 

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

بین مدرس ۲7 و ۲9  /  3۲437700

جناب آقای سید حسن هاشمی
درگذشت پدر بزرگوارتان  را خدمت جناب عالی و خانواده محترم 

تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم 
علو درجات و برای بازماندگان اجر جزیل خواستاریم.

علي اکبر فالحي 
مجتمع کارخانجات کاشی و سرامیک فرزاد



پنجشنبه *4 خرداد 1396 * شماره 23793

مهلت ثبت نام خانواده های شاهد و ایثارگر در کاروان های حج تمتع تمدید شد

ایرنا-بنیادشهید و امور ایثارگران اعالم کرد، مهلت ثبت نام خانواده های شاهد و ایثارگر در کاروان های حج تمتع سال 1396 
تمدید شد.مهلت ثبت نام در کاروان های حج و زیارت ویژه ایثارگران تا دوم خرداد ماه جاری بود. خانواده های شاهد و ایثارگر 

در نظر داشته باشند که می بایست قبل از اتمام زمان و تکمیل کاروان های حج ، مراجعه کنند.

پاداش 1700 میلیارد ی برای مشترکانی 
که الگوی مصرف برق را رعایت کردند

ایرنا-علیرضا احمدیزدی معاون دفتر مدیریت 
مصرف شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، 
از  )توانیر(  ایران  برق  نیروی  توزیع  و  انتقال 
پرداخت پاداش یک هزار و 700 میلیارد ریالی 
به مشترکان برقی که الگوی مصرف انرژی را 
رعایت کردند، خبر داد. وی افزود: این مشترکان 
با همکاری در زمینه ›طرح های پاسخگویی 
همچنین  و  خاموشی  از  جلوگیری  به  بار‹ 
تامین پایدار برق کمک کردند.بر اساس این 
گزارش،  مشترکان برخوردار از پاداش ها از مولد 
برق  از  بخشی  تامین  برای  خود  اختصاصی 
مصرفی در ساعات پیک استفاده و یا مصرف 

برق خود را از زمان پیک خارج کرده اند.

خرید جوجه 1۵ روز تحریم می شود

اعالم  اطالعیه  صدور  با  مرغداران  اتحادیه 
کرد: اتحاد مرغداران تنها راه مقابله با قیمت 
غیرمنصفانه جوجه یک روزه است و مرغداران 
 ۲۵00 جوجه  خرید  از  روز   1۵ تا  باید  خود 
امیدی  هیچ  زیر  کنند،  خودداری  تومانی 
و  مسئول  نهادهای  بازار  تنظیم  سیاست  به 

نظارتی وجود ندارد.

ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ورودی 
مدارس استعدادهای درخشان

مدیر پژوهش، طرح و برنامه مرکز ملی پرورش 
پژوهان جوان  دانش  و  درخشان  استعدادهای 
گفت: نتایج آزمون ورودی مدارس استعدادهای 
و  می شود  اعالم  تیرماه  اوایل  درخشان 
ثبت نام ها نیز تا پایان تیرماه انجام خواهد شد.

 
پیشخوان خدمات دولت  پروانه  دارندگان 

می توانند سهامدار اپراتور پست شوند

سازمان  پستی  معاون  نصیری  مجتبی 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعالم کرد: 
دارندگان پروانه دفتر پیشخوان خدمات دولت 
و بخش عمومی غیردولتی به استناد مصوبه 
ارتباطات،  مقررات  تنظیم  کمیسیون   ۲۵4
بخش  این  در  فعالیت  از  انصراف  درصورت 
می توانند سهامدار برنده مزایده کارور )اپراتور( 

پستی غیردولتی باشند.

سرمقاله

سیاست  بچه بازی نیست !

* مهرآیین

ایم.غافل  بوده  متخصص  غیر  افراد  توسط  و 
نظر  اظهار  و  است  علم  نیز  سیاست  آنکه  از 
یا  دانش  از  ای  پشتوانه  بدون  سیاسی  های 
ای پایه  و  اساس  تواند  نمی  تجربه   حداقل 

روزها  این  سیاسی«  های  باشد.»موج  داشته   
سطح  در  همه  که  است  شده  دار  دامنه  آنقدر 
عمق  تا  هم  و  اجتماعی  گوناگون  های  الیه  و 
التهاب  و  شور  است.  کرده  نفوذ  ها  خانواده 
انتخاباتی با آزادی وتسامح ویژه این ایام زمینه را 
 برای رهایی پرفشار انرژی طرفداران جریان های

سیاسی فراهم کرده است.در این فرآیند طرفداران 
مسائل  از  ناچیزی  اطالعات  عمومًا  که  نامزدها 
با همان  آنان دارند  سیاسی یا حتی برنامه های 
اندک مایه به میتینگ های خیابانی می آیند یا 
در محافل خانوادگی، محل کسب و کار و ادارات 
درباره  نظر  ابراز  به  اتوبوس  و  تاکسی  حتی  و 
 نامزد محبوب و معایب نامزد رقیب می پردازند.

مبتنی  اگر  تبلیغاتی  چهره  به  چهره  شیوه  این 
های  روش  با  و  باشد  عمیق  و  غنی  محتوی  بر 
درست منطق و کالم همراه شود، بهترین روش 
جذب مخاطب و کم هزینه ترین طریق تبلیغات 
نیز هست. اما مشکل از آنجا شروع می شود که 
شعار جای شعور سیاسی را بگیرد در این رویکرد، 
افراد خالی از ذهن با ابزارهای گوناگون به اصطالح 
شوند. می  اجتماعی  های  عرصه  راهی  و   »پر« 

اطالعت، دانش و بینش سیاسی این افراد که حتی 
با وجود مدارک تحصیلی نیز چندان قابل اعتماد 
نیست،در فضای پر هیجان خیابانی طرفداران به 
حتی  و  تمسخر  پرانی  ،متلک  کردن«  َکل  »َکل 
در  که  شود  می  ختم  ناشایست  الفاظ  بکارگیری 
متانت  و  ادب  هنوز!  که  مردم  از  بسیاری  چشم 
پذیرش  قابل  غیر  نهند  می  حرمت  را  اخالق  و 
افراد  سیاسی  نظرهای  اظهار  از  تر   بامزه  است. 
اخیر  انتخابات  های  پدیده  از  یکی  اطالع،  کم 
 ورود بچه ها و حتی خردساالن به موضوع جذاب!

ششمی  کالس  دختر  اموز  است.دانش  سیاست 
کاندیدای  از  حمایت  دلیل  به  را  اش  همکالسی 
دو  تا  که  فامیل  های  بچه  زند.  می  رقیب کتک 
هفته قبل در صلح و صفا با هم بازی می کردند 
حاال در فصل گرم انتخابات حاضر به بازی با هم 
نیستند.چون خانواده آنها به آن کاندیدا و خانواده 
از  اند!. 2 روز پس  این کاندیدا رای داده  به  اینها 
مدرس  خیابان  حاشیه  در  انتخابات  نتایج  اعالم 
کودکی را می بینیم که عکس یکی از کاندیداهای 
را در دست دارد و نام او را فریاد می زند.»سونامی« 
این  سیاست حاال به کودکستان ها رسیده است. 
آشفتگی هم ازعوارض زندگی بی قاعده ونابسامان 
امروزی ماست که حدودی برای کودکان ،ظرفیتها 
ومقتضیات سنی آنها قائل نیستیم.چیزی شبیه دیدن 
برنامه های تلوزیونی نامناسِب بچه ها یا استفاده از 
گوشی موبایل وبدتر از آن ورود بچه هایی با نیم 
وجب قد به فضای مجازی! وسایر افعال و رفتاری 
که زمانی ویژه بزر گساالن بود.این جا سوالی مطرح 
می شود و آن این است که آیا این حداز سیاست 
زدگی در جامعه عادی است؟.شکافهای حاصل از 
پدران  بین  حتی  روزها  این  سیاسی  های  بازیچه 
وفرزندان وخواهران وبرادران فاصله انداخته است 
. حالت »فوق العاده سیاسی «کشور ما در  روزهای 
انتخابات  را نمی توان منطقی وطبیعی دانست .شاید 
اگر فرهنگ کار حزبی وتحزب و هدایت خواسته 
های سیاسی به درون احزاب شناسنامه دار در کشور 
)که هر  روزها  این  امواج طوفانی  یافت  رواج می 
دوره نسبت به قبل پر قدرت تر می شود (وحواشی 
انرژی  تقسیم  وبا  شد  نمی  ایجاد  آن  نامناسب 
متراکم طرفداران نامزدهادر طول دوره چهار ساله 
هم قضاوتها آگاهانه تر و بی هزینه تر می شد وهم 
فرصت شناخت ونقد برنامه های کاندیداها در این 
زمان برای مردم فراهم می شد  ومردم به برنامه 
ها رای می دادند ونه اسمها وشخصیتها  از همه 
 اینها گذشته بچه ها هم زیادی سیاسی نمی شدند

وشبها سر وقت همزمان با اهنگ معروف خودشان 
به خواب می رفتند!

نوبخت: دولت یارانه را قطع نخواهد کرد؛
 توزیع سبد کاال ظرف روزهای آینده

قطع  را  یارانه  دولت  داشت:  اظهار  نوبخت  محمدباقر  تسنیم- 
به  را  یارانه  منابع  وهدایت  کرد  نخواهد 
سمت اشتغال و تولید در چارچوب آنچه در 
قانون تعیین شده است پیش خواهد برد. 
مانند  دولت  کرد:  تصریح  دولت  سخنگوی 
اقالم  همه  می کند  تالش  گذشته  سنوات 
مورد نیاز مردم را برای نیازمندی های ویژه ماه رمضان را تامین کند 
و نظارت کافی درباره قیمت ها داشته باشد. نوبخت ادامه داد: قبل 
از ماه مبارک، ظرف روزهای آینده سبد غذایی به تناسب نیازهای 

ماه مبارک رمضان بین اقشار کم در آمد توزیع خواهد شد.

بانک  برنامه های  تداوم  از  حیدری  فرشاد 
مالی  موسسات  بر  نظارت  برای  مرکزی 
و اعتباری خبر داد و گفت: بانک مرکزی 
موسسات  با  برخورد  برای  جامعی  برنامه 

و  است  دیده  تدارک  غیرمجاز  اعتباری 
تمام موسسات مالی و اعتباری و بانکها را 
به صورت مداوم پایش کرده و با متخلفان 
بانک  نظارتی  کرد.معاون  خواهد  برخورد 
مرکزی افزود: البته نقش اصلی در برخورد 
با موسسات اعتباری غیرمجاز را مردم در 
کنار برنامه های بانک مرکزی ایفا می کنند؛ 
توصیه می شود  آنها  به  اساس  بر همین 
به موسسات غیرمجاز مراجعه نکرده و از 
در  کنند؛  خودداری  آنها  در  سپرده گذاری 

غیر این صورت مسئولیت هر گونه مشکل 
در منابع مالی و سپرده های آنها، به عهده 
خودشان است.وی تاکید کرد: موسسات غیر 
مجاز، متخلف و متجاوز به قانون هستند و 
به شدت با آنها برخورد خواهد شد؛ البته 
اسامی بانک ها و موسسات اعتباری مجاز 
نیز در وب سایت بانک مرکزی موجود است 
و مردم با دریافت اطالعات صحیح می توانند 
بیابند. را  خود  سپرده گذاری  صحیح  راه 
اعتباری  موسسات  برخی  گفت:  حیدری 

غیرمجاز و تعاونی های اعتباری، تخلفاتی از 
جمله معامالت صوری، مخدوش و پرداخت 
می دهند  انجام  غیرواقعی  سود  نرخ های 
که این معامالت و نرخ های سود پرداختی 
ناشی از فعالیت عملیاتی تعاونی ها نبوده؛ 
جدید،  سپرده گذاران  وجوه  محل  از  بلکه 
پرداخت  سپرده گذاران  سایر  به  سود 
تصرف های  و  از دخل  وی  است.  می شده 
از این  غیرقانونی صورت گرفته در برخی 
تعاونی ها خبر داد و اظهار داشت: این امر، 

پیچیدگی کار در ساماندهی تعاونی های 
منحله را دوچندان کرده است؛ در غیر این 
صورت برای نقل و انتقال و شناسایی دارایی 
و بدهی، قاعدتا نباید زمان طوالنی صرف 
شود.معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: 
تصفیه  هیئت  تعاونی ها،  انحالل  از  بعد 
شکل می گیرد که وظیفه تقویم و ارزیابی 
دارایی ها و تعیین میزان بدهی تعاونی های 
منحله را به عهده دارد تا سپس از محل 

دارایی ها، بدهی ها پرداخت شود.

 هشدار دوباره بانک مرکزی به سپرده گذاران 

وزارت  غذایی  صنایع  و  بازرگانی  معاون   
جهاد کشاورزی درباره اجرای طرح ضیافت 
و تنظیم بازار در ماه مبارک رمضان گفت: 
استان  هر  نیاز  مورد  اساسی  کاالهای 
براساس سهمیه آن ها تعیین و گوشت مرغ، 
برنج، روغن و شکر برای توزیع ارسال شده 
است.معاون بازرگانی و صنایع غذایی وزارت 
جهاد کشاورزی افزود: زمان توزیع کاالهای 
اساسی در هر استان بر اساس نیاز و شرایط 

بازار هر استان انجام می شود.
اساسی  کاالهای  قیمت  گفت:  فرد  مهر 
نیز در کارگروه تنظیم بازار تعیین شده و 
وزارت جهاد کشاورزی نیز این فهرست را به 
استان ها ابالغ کرده است.وی افزود: تاکنون 
۲0 هزار تن گوشت مرغ منجمد، 40 هزار 
و  صنایع  و  خانوار  مصرف  ویژه  شکر  تن 
30 هزار تن نیز برنج برای توزیع اختصاص 
یافته است.معاون بازرگانی و صنایع غذایی 

وزارت جهاد کشاورزی گفت: قیمت فروش 
درب  تومان  عمده ۲۵۲0  صورت  به  شکر 
کارخانه تعیین شده و قیمت هر کیلو برنج 
خارجی مرغوب نیز برای مصرف کننده هر 
کیلو 3700 تومان پیش بینی شده است.
مهر فرد صنعت غذا را از مهمترین صنایع 
دانست  بازارهای صادراتی  در  برای حضور 
مزرعه  از  تولید  ذخیره  توسعه  افزود:  و 
از  خارجی  و  داخلی  بازارهای  و  سفره  تا 

مهمترین برنامه های وزارت جهاد کشاورزی 
تا  است  قرار  و  است  مقاومتی  اقتصاد  در 
پایان برنامه ششم برنامه مدیریت و ایجاد 
زنجیره های تولید اجرا شود.وی گفت:مواد 
به  ایران  کشاورزی  محصوالت  و  غذایی 
بیش از 30 کشور جهان صادر می شود و 
با توجه به ایجاد زیرساختهای حمل و نقل 
و  روسیه  به  صادرات  امکان  سردخانه ها  و 

کشورهای اورآسیا نیز فراهم شده است.

توزیع گسترده ۹۰هزار تن مرغ، شکر و برنج ارزان دولتی  

برای تغییر نام یا وصل تلفن
 به حضور مالک نیازی نیست

اول  بخش  مخابرات گفت:  مشتریان شرکت  امور  معاون  ایسنا- 
ساده سازی خدمات، مساله ی نقل و انتقال 
تلفن بود. این کار در گذشته با حضور مالک 
ساده سازی  طرح  در  ما  اما  می شد  انجام 
حضور مالک را حذف کردیم. زارعیان  بیان 
کرد: بحث دیگر، وصل کردن تلفن ها برای 
مشترکینی است که به علت عدم پرداخت بدهی تلفن شان دوطرفه 
قطع شده است. بنابراین تلفن های کسانی که بدهی شان به ودیعه 
نرسیده، یک طرفه وصل می شود و در صورتی که مشترکین بدهی 

خود را پرداخت کنند، تلفن آنها مجددا وصل خواهد شد.

معاون مرکز آمار ایران : سال 1۴20 کارگر
 نایاب و بیکاری منفی می شود 

بیان  با  ایران  آمار  مرکز  آماری  طرح های  معاون  زاهدیان  علیرضا 
سال  در  شغل  هزار   900 اکنون  اینکه 
بیکاری  نرخ  درصد   1 تا  شود  ایجاد  باید 
سال  تا  کرد:  تصریح  کند،  پیدا  کاهش 
جمعیت  رشد  به  توجه  با  میزان  این   98
به 780 هزار و از سال 98 تا 1400 به 400 
هزار شغل می رسد تا بتوان تا 1 درصد نرخ بیکاری را کاهش داد.
افرادی  سال 14۲0  تا  برویم  پیش  روال  همین  با  اگر  افزود:  وی 
که وارد بازار کار می شوند از افرادی که از بازار کار خارج می شوند 
کمتر خواهد بود و معادله جمعیت در بازار کار تغییر می کند.

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

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: 
انجمن ام اس استان در نظر دارد  به همت 
خیرین عزیز با تامین سبد غذایی برای 
خانواده نیازمندان ام اس شادی را به آنها 
هدیه نماید. منتظر یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانک کشاورزی: 
6037707000024111

شماره کارت بانک ملی: 
6037991899881936

الحسنه  قرض  بانک  کارت  شماره 
مهر ایران:  6063737000007540

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس 
خراسان جنوبی  

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

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

روزی
شبانه 

09158626228- 09158346779 اسحاقی

از کلیه رانندگان محترم که در سال 93 از تاریخ 1393/01/01 تا 1393/0۲/1۵ مابه التفاوت 
کرایه حمل الستیک را دریافت ننموده اند تقاضا می گردد با در دست داشتن بارنامه رسید 
شده به دفتر انجمن صنفی حمل و نقل کاالی شهر بیرجند مراجعه تا نسبت به پرداخت کرایه 

اقدام گردد.
انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل بیرجند  

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
نهنــگ عنبــر 2

16:1518:1520:15شروع سانس

نهار و شام همه روز      11 ظهر تا 11 شب
 ظرفیت 800 نفر

آماده پذیرایی از جلسات عروسی و میهمانی های شما 
بدون ورودی و هزینه پذیرایی می باشیم.

معلم 36/1 - جنب باشگاه ورزشی مالک اشتر
تلفن رزرو: 32444048 - 09158609661

رستوران و تاالر سیمرغ
آماده پذیرایی از جلسات افطاری شما همشهریان عزیز می باشیم. 

خدمات ویژه )نان، پنیر، سبزی، چای( رایگان 

ورودی و هزینه پذیرایی رایگان 

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

۰۹15۹63۹۰65 - علـی آبادی 

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09155642959
09159634038
32414702
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه*4  خرداد 1396* شماره 3793

ما  سالم  چهکند  شهرک  آب  مسئول   ... آقای 
همچنان منتظر وعده هایی که تو انتخابات داده 
بودید هستیم خصوصا االن که عضو شورا شدید
939...957
انتخاب  دارم  اکثر کاندیداها  باشناختی که  سالم 
بر  را  مردم  و  شهر  منافع  لطفا  اما  هست  خوبی 

منافع فردی ترجیح و اطالع رسانی کنند
915...896
قسمت  دستگرد  روستای  اهالی  از  من  سالم 
شهرک هستم دوسال نیم شده که ساکن هستم 
استان  مخابرات  به  تلفن  خطوط  برای  بار  چند 
دادن  ماجواب  به  شهرک  اهالی  کردیم  مراجعه 
گفتن بودجه ازسال قبل واریزشده ولی پیمانکاری 
که پیدابشه بیادکار رو انجام بده نیست شمارو به 
هر دین آیین که می پرستین به فکرما باشین. ما 
آدمیم رفاه می خوایم به فکرمون باشین.دوساله 
مسئوالن  ازسمت  ولی  اهالی  ما  پیگیریم  هی 
سرباالمیدن  جواب  فقط  نمیشه  خبری  هیچ 

ازسرخودشون بازمیکنن
930...780
گران  با  چرا  محترم  مسوالن  خدمت  سالم 
فروشان برخورد نمی کنید خوصا گران فروشان 
نظرشهرداری  زیر  که  این  با  بیرجند  روز  بازار 
تر  گران  جا  همه  از  اجناس  قیمت  ولی  هست 
محترم  مسوالن  حبوبات  و  میوه  خوصأ  هست 

لطفا رسیدگی کنید
938...020
شود.درخت  می  درخواست  ازشهرداری  سالم  با 

های خیابان جنت )معصومیه(آبیاری کنند
915...760
کانال  این  بگین  شهرداری  این  به  لطفا  سالم 
تابستان  که  حاال  را  نیایش  خیابان  جنب  سراب 
زیبنده  بده  نجات  سروسامانی  بی  این  از  است 

مرکزاستان نیست
915...335
احسنت  بهترین ومحکم ترین یادداشت چند ماه 
اخیررو نوشتید. به احتمال زیاد به مزاج خیلی ها 
خوش نخواهد آمد وشما رو به طرف داری ازیک 
دیدگاه سیاسی متهم خواهند کرد .همان طورکه 
خیلی ها سوار موج ایجاد شده که هیچ سنخیتی 
با فرهنگ ما نداردچه برسد به دین اسالم و اگه 
به این افراد حرفی بزنیم ما رو بی سواد خطاب 
نباید  است  منطقی  شما  فرمایشات  کنند  می 
ناهنجاری ها رو خالی کرد  این  با  میدان مقابله 
با کار فرهنگی ویادآوری بزرگی مقام یک زن و 
ونابود  نفروشیم  ارزان  این چنین  انسان که  یک 
نکنیم  ارزش های بزرگی که بهای زیادی برایش 
دادیم . واگرهمین سکوت وبی خیالی ادامه پیدا 
تفکر  این  که  کرد  فکرخواهند  اشتباه  به  کند 

پذیرفته شده است 
915...693
نسبت  کرده  لطف  دو  منطقه  شهرداری  سالم 
قرمز  چراغ  در  راست  به  گردش  معبر  ایجاد  به 
بیست متری چهارم اقدام کرده اما بیش از یک 
هفته است همچنان آنرا رها کرده لطفا نسبت به 

زیباسازی اون اقدام کنید تشکر
915...371
آوا سالم کجا اید  ای مردان بی ادعا! خرمشهر 
نیست  هنرزندگی  ونزاع  آزادکرد...جنگ  راخدا 
بخشد0  معنامی  زندگی  به  زیستن  گاهانه  
یادوخاطره همه شهداوامام شهداویادگاران امام..
خرمشهر  بزرگ  ی  حماسه  شهدای  بویژه  ره 
عرصه  درتمام  پیروزی  باشد  یادمان  گرامیباد 
...درسی  باد!  مبارکتان  شهیداست  خون  هاثمره 
که عشق داد کی فراموش شود؟ ازبحث وازجدال 

و از تکرار فارغیم . 
915...707
چرا  روستایی  وفاضالب  آب  مسوالن  سالم  با 
نمی  آباد  ملک  روستای  اهالی  حال  به  فکری 
کنند کلی هزینه کرده اند چرا آب روستا را وصل 

نمی کنند تا دعای خیر اهالی بدرقه شان  باشد
915...445
جوانان  اینقدر  برسانید  مسئوالن  گوش  به  لطفا 
رو به ازدواج تشویق نکنن وشعارندن.اصالگیریم 
کسی  نداشتن  مالی  وتوقع  اومدن  کنار  دوطرف 
که شغلی نداره ویک ریال درآمد نداره که حتی 
خرج شکمش ر وداشته باشه چطور ازدواج کنه؟با 
این هزینه های سر به فلک کشیده و درامد پایین 

مردم...زوج های جوان را دریابید...
915...964
سالم باتوجه به اینکه خراسان جنوبی با بیش از 
85 درصد مقام سوم وقم رتبه نهم کشور را دارند 
وزیر کشور در اظهاراتی تامل برانگیز شب گذشته 
میزان  کمترین   : گفت  خبری  ویژه  گفتگوی  در 
مشارکت در انتخابات مربوط به خراسان جنوبی 

وقم بوده است 
915...119
بسالم از اهالی خ معلم هستم نصب تابلوی دور 
ممنوع چهارراه اول ما را دچار مشکالت عدیده 
تابلو  این  فرمایید.چرا که  لطفا تجدید نظر  کرده 

برای ساکنین این خیابان واقعا دردسر ساز شده
915...677
برپایی نمایشگاه جز رکود بازار چیزی را به ارمغان 
نمیاورد چرا که قیمت ها تفاوتی با بازار ندارد و 

همچنین کیفیت اجناس نیز پایین تر میباشد
915...098
با سالم چرا شورای   ترافیک راهور گذرگاه عابر 
ایستگاه  جلوی  فراوان  اشکال  با  که  ای  پیاده 
راه  چهار  به  نرسیده  غفاری  خیابان  اتوبوس 
نمیکنه  رو حل  داره  بیمارستان ولی عصر وجود 

حتما باید برای  همه این اتفاق بیفته
938...491

۱۰ گروه هالل ماه مبارک رمضان را در خراسان جنوبی رصد می کنند

 شبستان -مسئول گروه استهالل مرکز استان گفت: هالل ماه مبارک رمضان در خراسان جنوبی توسط 10 گروه همزمان با غروب خورشید در 29 ماه معظم 
شعبان رصد می شود.ناصری اظهار کرد: تیم رصد دانشگاه بیرجند کار رصد هالل ماه مبارک رمضان را از عصر جمعه )همزمان با غروب خورشید( آغاز می کند و تا 
غروب ماه ادامه می یابد.وی افزود: گروه های رصد فعالیت خود را از یک ساعت مانده به غروب خورشید آغاز می کنند و تا ساعاتی بعد از غروب ماه ادامه می دهند.
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شمیم رمضان در شبستان ها پیچید

جشن پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری

هزار  دو  از  بیش  رمضان  مبارک  ماه  به  شدن  نزدیک  با 
مسجد خراسان جنوبی غبار روبی می شوند.

خداوند  مهمانی  ماه  استان ها:  گروه  مهر،  خبرگزاری 
لبخند های سحری و زمزمه  نزدیک است، ماه شکفتن 

خدا  که  روزهاست  این  افطار...  وقت  به  مناجات  های 
آنگاه  خواند.  می   فرا  بزرگ  مهمانی  برای  را  بندگانش 
در  زمین  می شوند،  باز  سپهر  های  دروازه  که  است 
سر  هلهله  و  می نشیند  سرور  به  بزرگ  مهمانی  گلباران 
مسجدی  که  برزن  و  کوچه  هر  در  روزها  می دهد.این 
را  آن  خشت  خشت  یاس  های  شکوفه  رایحه  بناست، 
بندگی  برای  را  خود  همه  روزها  این  می کند،  نوازش 
آراسته می کنند، چرا که رمضان در راه است.پنجره ها از 
گرد و غبار زدوده شده و پرده ها نیز رنگی دیگر به خود 
می گیرند.بوی کاهگل ایوان برخی از مساجد هم، آمدن 
خبری خوش را نوید می دهد.آری، این روزها همگی در 
صدد هستند که غبار را از مساجد بزدایند چرا که بهاری 
خوش برای دل ها در راه است. ماهی که در آن هزاران 
جبرئیل بر دیوار به دیوار مساجدی که دستان صدها بنده 
با همه  نوازشش کرده، بوسه می زنند. ماهی که آسمان 
جبروتش، برای قرص ماه و نزول کتابی مقدس آهنگ 
انتظار سر می دهد.به راستی که چه نیکو گفته اند: مسجد 
خانه خداست... خانه خدا همیشه پاک است، پس بیایید 
روبی  غبار  نیز  را  دل ها  نشسته  خاک  به  های  شبستان 
که  باشد  بزداییم  از دل ها  غبار  ماه  این  در  بیایید  کنیم. 

آقایمان مهدی )عج( از کوچه های مه آلود با شمیمی از 
گل نرگس دنیایمان را بهشتی کند.

فلسفه و فضیلت غبار روبی از مساجد

از  بقره می فرماید: »ما  مبارکه  آیه 125 سوره  در  خداوند 
برای  را  خدا  خانه  که  گرفتیم  پیمان  اسماعیل  و  ابراهیم 
حضور مردم و کسانی که می خواهند در مساجد به اعتکاف 
و عبادت بپردازند، پاک سازی کنند.« و چه سنت نیکویی 
است غبار روبی از خانه خدا در آستانه ماه مهمانی او.فلسفه 
شیشه  کردن  پاک  فرش ها،  کشیدن  جارو  تنها  دهه  این 
پنجره ها، غبارروبی از لب طاقچه ها و عظر افشانی فضای 
مساج دنیست، بلکه در این سنت نیکو آنچه جریان دارد 
و  قرآنی  حسنه  سنت  این  است.  مهربانی  و  عطوفت 
تقویت  و  پرشور  حضور  برای  را  مردم  می تواند  اسالمی، 
همدلی و همراهی آنان با یکدیگر در این مکان مقدس به 

ویژه در ماه مبارک رمضان آماده کند.

پاکیزگی مساجد

خداوند  است.  خداوند  سرای  معصومین،  نگاه  از  مسجد 
بندگان را به خانه خویش دعوت کرده تا با بهترین هدایا 
از آنان پذیرایی کند. این مکان نورانی، مردمی ترین پایگاه 
عنوان  به  قرن ها،  طول  در  که  است  خدا  صالح  بندگان 
انسان  تعالی  و  و عرصه رشد  تعلیم  تزکیه، محل  مدرسه 

های خداجو بوده است.کسی که کم ترین کمکی به نظافت 
خانه های نورانی خداوند بر روی زمین کند، مورد توجه و 
خانه  مغفرت صاحب  و  رحمت  مشمول  و  خداوند  عنایت 
قرار خواهند گرفت.در روایات معصومان، تاکید فراوانی در 
زمینه غبار روبی و پاکیزگی مساجد شده است. غبار روبی 
مساجد در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان، بهانه خوبی 
برای رهایی از گناهان و آلودگی های باطن است، چرا که 
سزاوار است پاک و طاهر به مهمانی خالق هستی برویم و 
به دور از هر گونه آلودگی و گناه، به غبار روبی دیوارهای و 

شستن فرش ها بپردازیم.

اعزام ۹۸۲ مبلغ به مناطق گوناگون 

از  جنوبی   خراسان  اسالمی  تبلیغات  کل  اداره  سرپرست 
ماه  ایام  در  استان  مختلف  مناطیق  به  مبلغ   982 اعزام 
مبارک رمضان خبر داد. حجت االسالم احمد رضایی پیش 
از این در جلسه کمیته شئون فرهنگی گفته بود: 250 مبلغ 
بومی و 732 مبلغ اعزامی از حوزه های علمیه مشهد و قم 
به مناطق مختلف استان در ماه مبارک رمضان اعزام می 
شوند. در دهه سوم ماه مبارک رمضان میزبان دو قاری بین 
المللی، یک حافظ  و یک مجری قرآنی  در استان خواهیم 
بود وی برگزاری کالس های قرآنی قرائت، حفظ و مفاهیم 
را از دیگر برنامه های سازمان تبلیغات اسالمی در استان 
ذکر کرد و بیان داشت: هزار و 500 جلسه قرآنی طی ماه 
مبارک رمضان در استان برگزار می شود.وی با اشاره به 
اجرای طرح »با قرآن در رمضان« گفت: در راستای اجرای 
تفسیر  و  مفاهیم  خوانی،  جزء  محوری  جلسات  این طرح 
قرآن برگزار خواهد شد.حجت االسالم رضایی ادامه داد: در 
دهه سوم ماه مبارک رمضان میزبان دو قاری بین المللی، 
یک حافظ  و یک مجری قرآنی خواهیم بود و دو مفسر از 

حوزه علمیه قم به استان دعوت شده اند.

غبار روبی دوهزار مسجد خراسان جنوبی

در  اسالمی خراسان جنوبی  تبلیغات  امور مساجد  مسئول 
هزار  دو  از  بیش  کرد:  بیان  مهر  خبرنگار  با  گو  و  گفت 
مسجد استان در دهه تکریم و غبارروبی مساجد غبارروبی 
می شوند.حجت االسالم ابوالفضل صادقی خواه بیان کرد: 
استان شناسایی شده و  تاکنون دو هزار و 84 مسجد در 
فعالیت می کنند که از این تعداد یک هزار و 632 مسجد 
بیان  با  هستند.وی  شهری  نیز  مسجد   452 و  روستایی 
از  اینکه غبار روبی مساجد در آستانه ماه مبارک رمضان 
ثواب اخروی زیادی برخوردار است، گفت: به منظور مهیا 

شدن برای ورود شایسته به ماه مبارک رمضان، دهه آخر 
ماه شعبان المعظم به نام دهه تکریم و غباروربی مساجد 
نامگذاری شده است.حجت االسالم صادقی خواه با اشاره 
به اهمیت تکریم مساجد بیان کرد: بنا بر فرموده امام علی 
)ع( »هرکس حرمت مسجد را حفظ کند خداوند را در روز 
قیامت با چهره ای خندان و شادمان مالقات می کند«.وی 
ادامه داد: عالوه بر این با غبارروبی از مساجد به استقبال 
ماه مبارک می رویم تا از دل های خود نیز غبارزدایی کنیم.

اجرای طرح ضیافت الهی در ۴۵ بقعه استان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از اجرای طرح 
ضیافت الهی در 45 بقعه متبرکه استان خبر داد و گفت: 
برنامه  و  هفتگی  دعای  برگزاری  جماعت،  نماز  برگزاری 
های سحر خوانی برنامه های تحت پوشش این طرح است.
ضیافت  طرح  داد:  ادامه  هاشمی  منصور  االسالم  حجت 
الهی از نماز جماعت صبح در بقاع آغاز شده و احیای شب 
های قدر، قرائت قرآن از دیگر برنامه های این طرح است.
برجسته  مداحان  و  روحانیون  از  دعوت  کرد:  اظهار  وی 
کشوری در شب های قدر از برنامه های مهم این اداره کل 
طی ایام ماه مبارک رمضان است.حجت االسالم هاشمی 

با بیان اینکه 45 مبلغ برای امر تبلیغ به بقاع متبرکه اعزام 
خواهند شد، اظهار کرد: از این تعداد، 15 مبلغ اعزامی از 
قم و 30 مبلغ نیز بومی هستند.وی با اشاره به دیگر برنامه 

های اداره کل اوقاف و امور خیریه استان طی ماه مبارک 
رمضان بیان کرد: برپایی چهار خیمه معرفت در چهار بقعه 
بود. خواهد  ماه  این  های  برنامه  دیگر  از  استان  شاخص 
حجت االسالم هاشمی از میزبانی قاری مصری خبر داد و 
گفت: غبار روبی و آماده سازی مساجد برای استقبال از ماه 

مبارک رمضان از دیگر برنامه های اجرایی است.

اجرای طرح مفتاح الجنه طی ماه مبارک رمضان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی در 
گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: ماه رمضان از جمله 
دارد.رضا سلم  زیادی  بوده که فضایل  پرفیضی  ماه های 
بیان  ماه رمضان  الجنه طی  مفتاح  اجرای طرح  از  آبادی 
کرد: طی این طرح به همراه جمعی از مسئوالن از خانواده 
بین  غذایی  توزیع سبد  از  بازید می شود.وی  مددجو  های 
ایتام و نیازمندان خبر داد و گفت: طی شب های احیا پایگاه 
پایگاه  برپایی  آبادی  می شود.سلم  پا  بر  یابی  حامی  های 
های جمع آوری فطریه و اطعام محرومان در قالب سفره 
های افطاری، توزیع غذای گرم بین محرومان و پر رنگ 
کردن طرح اطعام ایتام را از دیگر برنامه های پیش بینی 
شده برای ماه مبارک رمضان عنوان کرد.ماه رمضان، بهار 

روح و فرصتی برای هرس کردن باغچه دل ها است. کاش 
بتوانیم در این ماه پرفیض، کوله بار گناهانمان را بتکانیم و 

دل ها را نیز از کینه و نفاق پاکسازی کنیم.

ایرنا - حامیان حجت االسالم دکتر حسن روحانی در بیرجند 
مرکز خراسان جنوبی پیروزی مجدد وی را در دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری که 29 اردیبهشت ماه گذشته 
برگزار شد، سه شنبه شب در سالن ورزشی شهیدین قاسمی 
این شهر جشن گرفتند.در این مراسم که قشر های مختلف 
هواداران این نامزد پیروز حضور داشتند، رئیس ستاد انتخاباتی 
حجت االسالم حسن روحانی در خراسان جنوبی با قدردانی از 
حضور پرشور مردم در حماسه بی نظیر 29 اردیبهشت ماه 96، 
گفت: این حماسه بزرگ مایه افتخار و باعث سربلندی همه 
ملت ایران است.محمد دیمه ور، با بیان اینکه این گردهمایی 
به مناسبت 3 جشن و حماسه بزرگ برگزار شده است، افزود: 
حماسه فتح خرمشهر، حماسه انتخاب رئیس دولت اصالحات 
و انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهوری مجدد ایران 
این  تا گردهم جمع و  بهانه ای شد  امید  تدبیر و  با دولت 
حماسه های بزرگ را پاس بداریم.وی ادامه داد: اگر امروز 
آبرو و عزت ملت شریف ایران در عرصه بین المللی حفظ شده 
است، بدون شک وامدار راهنمایی های رهبر معظم انقالب 
اسالمی است که با راهنمایی های مدبرانه ایشان، جمهوری 
تجربه می  اعال  در حد  را  دینی  دموکراسی  ایران  اسالمی 
کند که این خود ضمانتی برای اقتدار و امنیت کشور است.

 رقابت باید شروع رفاقتی دو باره شود
 دیمه ور، تاکید کرد: رقابت در عرصه انتخابات به پایان رسیده 
است و تمام داوطلبان ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی 
شهر و روستا به همراه هواداران شان باید با همدلی، همراهی، 
همبستگی و پیوستگی مفهوم ملت بزرگ ایران را در راستای 
ارتقای اقتدار نظام رقم بزنند و این مهم را سرلوحه کارشان 
قرار دهند.وی اضافه کرد: امروز کشور یک رئیس جمهوری 
دارد که خود را خادم مردم می داند و با تمام توان برای عزت 
ملت ایران تالش خواهد کرد.وی ادامه داد: مسئوالن استان 
باید در نظر داشته باشند که با یکپارچگی و همدلی همه جانبه 
زمینه توسعه استان را فراهم کنند زیرا استان دارای ظرفیت 
های زیادی است که بعضا در ادوار مختلف از آن غفلت شده 
است.به گفته وی از پتانسیل ارزشمند مرزی بودن خراسان 
جنوبی به هیچ وجه نباید غفلت شود طوریکه در سال 95 
، 840 میلیون دالر از مرز ماهیرود کاال صادر شد، باید سعی 
کنیم این ظرفیت را روز به روز ارتقا دهیم.رئیس ستاد انتخاباتی 

روحانی، افزود: امروز متصل شدن به شبکه های ارتباطی به 
ویژه راه آهن از نیازهای استان است و اولویت اصلی مسئوالن 
باید تحقق وعده رئیس جمهوری در این رابطه باشد.وی در 
ادامه وجود پتانسیل های معدنی در استان را هم حایز اهمیت 
دانست و عنوان کرد: طبق برآورد های انجام شده در این 
ارتباط امکان اشتغال زایی 6 هزار کارگر متخصص و نیمه 
متخصص در استان وجود دارد، امیدواریم مسئوالن تمام توان 
خود را در زمینه توسعه همه جانبه خراسان جنوبی به کار 
گیرند.همچنین معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استانداری خراسان جنوبی در آیین رونمایی از تمثال دکتر 
روحانی توسط »آهنی« یکی از هنرمندان استان به تصویر 
کشید، حضور پر شور مردم در حماسه 29 اردیبهشت ماه را 
مایه اقتدار و امنیت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران بیان 
کرد.بی بی عصمت سرفرازی، ادامه داد: ملت ایران با حضور 
خود پای صندوق های رای نشان دادند که همواره پای نظام 
و پاسداری از خون شهدای انقالب و هشت سال دفاع مقدس 
ایستاده اند.وی در ادامه از تالش های پرویزی استاندار، و 
تمان دست اندرکاران ستاد انتخابات استان در هرچه بهتر 
ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین  انتخابات  شدن  برگزار 
جمهوری و پنجمین دوره شورای شهر و روستا قدردانی کرد

غبار روبی دوهزار مسجد خراسان جنوبی؛

در سالن ورزشی شهیدین قاسمی بیرجند برگزار شد

آمادگی برای برپایی ضیافت الهی

عکس:توال

عکس:توال

عکس:توال
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ایسنا- رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی از برگزاری المپیاد علمی دانشجویان پزشکی در ساعت 9 صبح روز جمعه خبرداد. دکتر محمد حسین 
پورکاظمی گفت: این آزمون هم زمان در 10 قطب علوم پزشکی کشور برگزار می شود. وی افزود: توزیع کارت المپیاد توسط دانشگاه های برگزار کننده آزمون 
انجام خواهد شد و دانشجویانی که در آزمون ثبت نام کرده اند باید برای اطالع از محل آزمون و زمان و محل توزیع کارت با دانشگاه مربوطه تماس بگیرند. پنجشنبه *4 خرداد 1396 * شماره 3793

یادداشت

عالقهبهفرج
یعنیعالقهبهآدمها؛

* حجت االسالم علیرضا پناهیان

عالقه به فرج یعنی عالقه به آدمها؛ یعنی سعه 
صدر داشتن و بلند نظر بودن، منتظر، جهان را در 
گوشه سینه خود می بیند و با تمامی افراد عالم در 
ارتباط است. یکی از دالیل دعا برای فرج، عالقه 
خود  یافتن  راه  به  تنها  منتظر  است.  به »خلق« 
نمی اندیشد. او نمی تواند انسان ها را در ورطه 
گوید:  می  خود  به  انگار  برود.  و  کند  رها  باطل 
»گیرم من راهم را پیدا کردم، پس بقیه مردم چه 
از مبانی مهم عشق و عالقه  می شوند؟« یکی 
انسان  هدایت  به  عشق  که  است  این  فرج،  به 
اموری  از  به خلق، یکی  باشی. عالقه  ها داشته 
است که گاهی در میان عالقمندان به حق، مورد 
غفلت واقع می شود. البته ریشه عالقه به خلق را 
باید در همان عالقه به حق جست وجو کرد. اگر 
عالقه به خدا زیاد شود، آدم کم کم روحیه ای 
پیدا می کند که به شدت نسبت به مردم عاطفه 
پیدا کرده و مهربان می شود. در نتیجه سرنوشت 
انسان ها که بندگان خدا و مورد عالقه پروردگار 

هستند برای او مهم می شود.
روزی جوان دانشجویی که برای مشورت در 
بود،  آمده  آزاد  دانشگاه  در  فرهنگی  کار  مورد 
فرهنگی  کار  مان  دانشگاه  در  میخواهم  گفت: 
کنم. چه کار کنم بهتر است؟ از او پرسیدم: بلد 
هستی رخت و لباس بشویی؟ گفت: بله، رخت و 
لباس که بلدم بشویم، اما این چه ربطی به کار 
فرهنگی دارد؟ من می خواهم کار فرهنگی کنم. 
گفتم: حاضری لباس های هم اتاقی خودت در 
خوابگاه را بشویی؟ گفت: نه، کار سختی است. 
تا  نیست  جبهه  که  اینجا  گفت:  شوخی  به  بعد 
جبهه  گفتم:  کنیم.  ها  ایثارگری  جور  این  از  ما 
تو  تو که »آدم« هست.  اتاقی  ولی هم  نیست، 
گفت:  قائلی؟  ارزش  چقدر  او  بودن  آدم  برای 
ممکن است بچه خوبی نباشد. گفتم: اتفاقا چون 
سوال  این  دارم  نباشد  خوبی  بچه  است  ممکن 
را می کنم. آیا قیمت آدم بودنش برای تو این 
قدر هست که اگر یک وقت پیش آمد، بتوانی با 
طیب خاطر و لذت، لباسش را بشویی و بگویی 
صادقانه  شویم؟  می  را  انسان  یک  لباس  دارم 
گفت: نه، من این جوری نیستم. صمیمانه گفتم: 
اگر یک انسان این قدر نزد تو اهمیت ندارد چرا 
برای هدایتش کار فرهنگی بکنی؟  می خواهی 
به تو چه ربطی داره که نگران بهشت و جهنم 
مردم باشی؟ تو که آدم ها را دوست نداری چه 

کار به سرنوشت شان داری؟
البته موضوع شستن لباس دیگران، صرفا یک 
لباس  واقعا شستن  اینکه  نه  است.  برآورد  شیوه 
حال  هر  به  باشد.  قطعی  شاخص  یک  دیگران 
دیگران  برای  چقدر  ببیند  کند  نگاه  باید  انسان 
ارزش قائل است. بیایید به یک الگو نگاه کنیم. 
اثری  الگو،  و  نمونه  چند  دیدن  ها،  وقت  بعضی 
به مراتب بیشتر از ده ها نصیحت دارد. یکی از 
توان  می  ها  آدم  به  عالقه  برای  که  الگوهایی 
مثال زد شهید چمران است. مسئول دفتر شهید 
چمران نقل می کند که زمانی که آقای چمران 
ارتش  ارشد  افسر  اوایل یک  آن  بود،  دفاع  وزیر 
وابسته به نظام طاغوت که اخراجش قطعی بود 
بود،  کرده  تایید  را  اخراجش  حکم  هم  دکتر  و 
برای کاری آمده بود دم در اتاق آقای چمران. به 
چمران گفتم: این آقا جزء کسانی است که قرار 
است اخراج شوند، نمی خواهد وقتتان را برایش 
بگذارید.« چمران برخاست، من را از سر راه خود 
کنار زد و به استقبال او رفت؛ بعد همانطوی که 
با همه مصافحه می کرد و آنها را به گرمی در 
آغوش می کشید، با او هم برخورد کرد و سپس 
او را به اتاق خود آورد و با حوصله به همه حرف 
های او گوش داد. وقتی که آن آقا رفت از چمران 
پرسیدم: » این آقا که دیگر قرار نیست در اینجا 
او وقت گذاشتید؟« چمران  بماند چرا شما برای 
گفت:  باید اخراج شود، خب حکم اخراجش را به 
او داده ایم و باید برود. ولی آدم که هست. من 
احترام آدم بودنش را گذاشتم.« اگر کسی اینگونه 
این  مراد  البته  باشد.  فرج  منتظر  تواند  باشد می 
در همه  رحم،  بی  به ضدانقالب  باید  که  نیست 
جا، آن قدر مهربان باشیم که فرصت نابودی ما را 
پیدا کند )کما این که شهید چمران هم در اخراج 
استعداد  این  کلی،  طور  به  ولی  نکرد(  تردید  او 

برای محبت به خلق بسیار ارزشمند است.
احتضار،  حال  در  عارفی  که  کنند  می  نقل 
های های گریه می کرد که چگونه جواب خدا 
را  حرف  این  چرا  شما  گفتند:»  بدهم؟  را 
بروم آن دنیا،  زنید؟« می گفت: »اگر من  می 
اما  با ما رفیق بودی،  خدا به من بگوید تو که 
یک کسی آن گوشه دنیا گمراه باقی مانده بود، 
تو چرا او را با ما رفیق نکردی؟ من چه جوابی 
عالقه  یعنی  فرج  به  عالقه  بدهم؟«  خدا  به 
نظر  بلند  و  داشتن  صدر  سعه  یعنی  آدمها؛  به 
خود  سینه  گوشه  در  را  جهان  منتظر،  بودن، 
می بیند و با تمامی افراد عالم در ارتباط است.     

نصایح لقمان حکیم به فرزندش

* سه کس شناخته نشوند مگر در سه جا: 
انسان بردبار شناخته نمی شود مگر در هنگام 
در  مگر  شود  نمی  شناخته  شجاع  فرد  غضب، 
شناخت  نخواهی  را  برادرت  و  جنگ،  هنگامه 

مگر آنگاه که به او نیازمند باشی.
* فرزندم! اگر در مردن شک داری، خوابیدن 
این  توان  که هرگز  بدان  اما  بردار  از خودت  را 
تردید  شدن  برانگیخته  در  اگر  و  نداری  را  کار 
دور  خودت  از  را  خواب  از  شدن  بیدار  داری 

گردان، اما بدان که هرگز نتوانی چنین کنی. 
* هر چیزی را نشانه ای است که با آن شناخته 
می شود و به وجود آن گواهی می دهد ... و غافل 

را سه نشانه است : سهو و سرگرمی و فراموشی. 
* دنیایت را به آخرتت بفروش که هر دو را به 
دست می آوری وآخرتت را به دنیایت مفروش 

که هر دو را از دست می دهی.
فرزندم! به خداوند عز و جل اعتماد کن و آنگاه 
[آیا کسی  ]ببین  کن  جو  و  پرس  مردم  میان  در 
او  هست که به خدا اعتماد کرده باشد و خداوند 
را نجات نداده باشد؟! فرزندم! به خدا توّکل کن و 
سپس در میان مردم پرسش کن که: کیست که 
به خدا توّکل کرده و خداوند کفایتش نکرده باشد؟!

خواندنی های مذهبی

ریا کاری و بدگمانی

عالمت  فرمودند:  )ص(  اکرم  پیامبر   *
نزد  کسی  که  هنگامی  است:  چیز  چهار  ریاکار 
دهد  انجام  الهی  اعمال  می کند  تالش  اوست 
کسل  عمل  انجام  در  شد  تنها  که  هنگامی  و 
مردم  دارد  اصرار  کارهایش  تمام  در  و  است! 
می کند  سعی  و  کنند،  ستایش  و  مدح  او  از 

ظاهرش را در نظر مردم خوب جلوه دهد.
ظاهر  هیچ  بدون  فرمود:  )ع(  علی  امام   *
انجام  را  کارهایتان  کاری،  فریب  و  سازی 
دهید. چرا که هرکس  برای غیر خدا کار کند، 

خداوند او را به همان کس وا می گذارد.
نیکوکار  به  بدبینی  فرمود:   )ع(  علی  امام   *

بدترین گناه و زشت ترین ستم است.
هرکه  فرمود:   السالم(  )علیه  علی  امام   *
خیانت  او  به  که  را  کسی  برد،  بد  گمانهای 

شمارد. خیانتکار  نمی کند، 
* امام رضا علیه السالم: به خداوند خوش گمان 
نزد  فرماید: من  و جل می   زیرا خدای عز  باش، 
گمان بنده مؤمن خویش هستم، اگر به من خوش 
گمان باشد، به خوبی با او رفتار می  کنم و اگر به 

من بدگمان باشد، به بدی با او رفتار می  کنم.

سخنانی زیبا از حضرت علی علیه السالم

* هرکس که دوست دارد بداند نزد خداوند، 
بنگرد  و  کند  نگاه  دارد،  منزلتی  و  موقعّیت  چه 
او هنگام گناهان  نزد  که منزلت و جایگاه خدا 

چیست و چگونه است!
به  نسبت  که  است  کسی  راستین  دوست   *
پشت  و  کند  خیرخواهی  و  نصیحت  عیبهایت 
بر خویش  را  تو  و  کند  را حفظ  آبرویت  سرت، 

مقّدم بدارد و ایثار کند.
پایین  نیکو،  دینداری  و  ایمان  نشانه های  از   *
آوردن صدا، فروبستِن چشم و راه رفتن معتدل است.

است:  چیز  چهار  ادبار،  و  بدشانسی  نشان   *
ناپسند،  کردن  خرج  بد،  اندیشی  چاره  و  تدبیر 
کم عبرت و پندگرفتن و زیاد عذرخواهی کردن.

* عادالنه ترین روش این است که با مردم آن 
گونه رفتار کنی که دوست داری با تو چنان باشند.
یقین  فردایت  به  و  از دست رفت  * دیروزت 
نیست و امروزت غنیمت است ؛ پس این فرصت 

به دست آمده را دریاب.

خصلت های آزاردهنده شیطان

طاقت  گفت:  )ص(  خدا  رسول  به  شیطان 
دیدن شش خصلت آدم را ندارم:

* به هم می رسند سالم می کنند. 
باهم مصافحه می کنند.   *

* برای هر کاری ان شاء ا... می گویند. 
ازگناه استغفار می کنند.   *

الرحیم  الرحمن  ا...  بسم  با  را  کاری  هر   *
شروع می کنند. 

شنوند  می  را  )ص(  خدا  رسول  نام  تا   *
فرستند. می  صلوات 

اولیندورهمیفعاالنحوزهگردشگریاستاندرشهرستانخوسفانجامشد:

روستای ییالقی و سرسبز آرک با انبوه درختان وآبشارهای زیبا
دورهمی  اولین  ماه  اردیبهشت  در  کاری-  نسرین 
و  خوسف  شهر  در  استان  گردشگری  حوزه  فعاالن 
آشنایی  این دورهمی  از  برگزارشد. هدف  آرک  روستای 
حوزه  در  بتوانند  تا  بود  گردشگری  فعاالن  دیگر  با 
باشند.  داشته  یکدیگر  با  بیشتری  تعامل  گردشگری 
صبحانه در خانه بوم گردی خوسف که به همت  فرهاد 
ثریا فعال گردشگری آماده  شده  بود صرف شد و سپس 
از جاذبه های گردشگری شهر خوسف مثل موزه شهر و 

آرامگاه ابن حسام خوسفی بازدید شد.

ابن حسام خوسفی 
اعتقاد راسخی به اهل بیت داشت

خوسفی  حسام  ابن  کند:  می  عنوان  ثریا  فرهاد 
و  )ع(  بیت  اهل  والیت  به  که  راسخي  اثراعتقاد  بر 
منقبت  و  مدح  به  پیوسته  داشته،  پیامبر )ص(  دوستي 
آنان پرداخته و به راستي قدرت شاعري خود رادر این 

موارد بخوبي نشان داده است.
شعر  انواع  در  خوسفی  اینکه حسام  به  اشاره  با  وی 
وي  افزاید:  می  است   کرده  آزمائي  طبع  و  هنرنمائي 
با خلق مضامین وکلمات خوش آهنگ و نشاندن آنها 
و  کواکب  و صور  آسمان  توصیف  به  مناسب  جاي  در 
صحنه هاي طلوع و غروب آفتاب و مناظر طبیعت به 

انگیزي پرداخته است. وجه اعجاب 
ابن  شعر  دیوان  شود:  می  یادآور  گردشگری  فعال 
حسام در سال 1366 به کوشش احمد احمدي بیرجندي 
و محمد تقي سالک و با هزینة اداره کل حج اوقاف و 
است.  گردید  منتشر  و  چاپ  خراسان  استان  امورخیریه 
بیت شعر و درمدح خاندان  این دیوان شا مل 10844 
حضرت محمد )ص( مي باشد. وی تاکید کرد: خاوران 
نامه که به سبک شاهنامه سروده شده شامل 22500 
بیت شعر است که در وصف دالوریها ي حضرت علي 

و یاران آن حضرت به رشتة نظم درآمده است.

روستای آرک با کوههای بلند 
و پوشیده  از درختان بنه و بوته های زیبا

روستای  رفتیم.  آرک  ییالقی  روستایی  به  را  عصر 
سرسبز وخوش اب وهوای آرک در 70 کیلومتری غرب 
مرکز استان واقع شده است. از شمال شهرخوسف مسیر 
حدود  مسافتی  ابتدا  شمال  سمت  به  مهدیه  روستای 
35 کیلومتر راطی می کنیم . به جرئت می توان گفت 
طبیعت زیبایی این روستا هر ببیننده ا ی را به شگفت 

وا می دارد و مناطق ییالقی شمال را به یاد  می آورد.
این مسیر ابتدا در دشت پهناوری قرار دارد که پس از 
طی این مسیر درمنطقه کوهستانی و ابتدای گردنه بزرگ 
وپرپیچ وخم آرک به نام زنو می رسیم وچشم انداز زیبای 
این گردنه باکوههای بلند و پوشیده از درختان مختلف مثل 
بادام کوهی، بنه وگیاهان وبوته های زیبا خستگی و بی 
حوصلگی را از چشم هرمسافری می زداید و هوای مطبوع 
ودلنشین تنگل و انبوه درختان حال وهوای خاصی دارد. 

بعد از عبور ازاین مسیر به روستای بین آباد می رسیم و3 
کیلومتر آن طرف تر به روستایی ییالقی وسرسبز وجذاب 

آرک با انبوه درختان وآبشارهای زیبا می رسیم.

آرک روستای طرح گردشگری 

کند:  می  عنوان  گردشگری   فعال  دیگر  ترابی  امین 
و  شیرین  آب  و  کوهستانی  وهوای  آب  از  برخورداری 
صفای  روستا  این  به  کشاورزی  و  آشامیدن  برای  گوارا 
بین  در  که  زیبایی  بسیار  است.آبشار  بخشیده  دیگری 
را  آرک  مزارع گسترده شده،  تا  قنات  از محل  و  باغات 
به روستای طرح گردشگری تبدیل کرده و پنیر محلی و 
زردآلوی آن در منطقه منحصر به فرد است. وی با اشاره 
بوده  معروف  آرک  گندم  کشت  سنتی  مراسم  اینکه  به 
افزاید: برای انجام  و با شیوه خاصی انجام می شود می 
مراسم کشت گندم، در یک روز کشاورزان بذر گندم و 
شیرینی تهیه کرده و در مزرعه جمع می شوند و پس از 

خواندن دعا و ذکرهای مختلف و آرزوی سالی خوش و 
پر محصول، کشت گندم را آغاز و به میمنت و تبرکی 

بین اهالی حاضر شیرینی توزیع می کنند.

آبشار روستا 
عمده ترین جاذبه گردشگری آرک

وی خاطر نشان کرد: روستای آرک دارای استعدادها و 
جذابیتهای مختلف و متنوعی می باشد این روستا علیرغم 
اماکن  دارای  نفر   120 حدود  محدود  جمعیت  بودن  دارا 
تاریخی متعددی است که از آن جمله می توان از قلعه  واقع 
در کوههای این روستا که به همین نام معروفند نام برد 
و تقریبا می توان ادعا نمود که تمامی اهالی محل و پیران 
و پیشکشوتان خاطرات زیادی از نحوه و چگونگی ساخت 
آن دارند در حال حاضر عمده ترین جاذبه گردشگری این 
روستا آبشار بزرگ و بسیار زیبا و دانشینی است که در راس 
کوه این روستا قرار گرفته و جریان زیبای آب سرازیر شده 
از آن که توسط درختان زیبای باغات اطراف احاطه شده 

منظره بی نظیر را ترسیم نموده است.

قلعه روستای آرک اثر باستانی 
نشانگر همت مردان روستا

که  زمانی  گوید:  می  آرک  روستایی  قلعه  درباره  ترابی 
و  یاس  دچار  را  مردم  بشدت  منطقه  این  در  خشکسالی 
ناامیدی کرده بود حاکم روستا به مردان روستا دستور ساخت 
این قلعه را می دهد و هدفش فقط این بوده که در قبال کار 
به آنها مستمری داده شود و مجبور به ترک روستا نشوند و 
نتیجه آن قلعه بسیار زیبا و یک اثر باستانی برای این روستا 
می شود. ویژگی دیگر که به این روستا جذابیت ویژه ای 
داده بود فعالیت اکثریت اهالی روستا در صنعت عرق گیری 
بود که در کنار کارهای کشاورزی و دامداری با فروش 
عرق های سنتی و گیاهی یک فعالیت اقتصادی هم داشتند. 
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کاریکاتور ابوالفضل هوشمندیجواد طریقی اکبرپور قاب عکس در کنار Wi-Fi سیب زمینی قرار دهید !

داده نما، آوای خراسان جنوبی

بر اساس تحقیقات به دلیل وجود آب و مواد شیمیایی در سیب زمینی ها، آنها قادر هستند 
همانند بدن انسان سیگنال امواج رادیویی را به خود جذب کنند.

دشت مهدی آباد سارقان بیرجند
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مخالفتهایگاهدوستداشتنی

حرف زدن با فردی که چنین سبکی در گفت وگوهای 
خود دارد در برخی مواقع خالی از لطف نیست. با چنین 
افرادی هیچ وقت یک گفت وگوی سرد و کوتاه نخواهید 
برای  حرفی  اظهارنظر،  هر  مقابل  در  همیشه  داشت. 
گفتن دارند و مخالفتی که خود باب گفت وگوی بعدی 
باشد را باز می کنند . اگر قرار باشد دیر به دیر مجبور به 
هم صحبتی از  می توانید  باشید،  آدمی  چنین   تحمل 
این صورت تحمل  غیر  در  ببرید  لذت  نشیب  و  پر فراز 

چنین همکالمی نه مشکل که گاهی محال است!
داشته  دیگران  با  خودتان  گفت وگوی  نوع  به  نگاهی 
باشید ، زیرا ممکن است شما از آن دسته افرادی باشید 
که دیگران از هم صحبتی با او کالفه و خسته می شوند. 
افرادی که چنین مشکلی در  نکنید هیچ گاه  فراموش 
ارتباط دارند، در مرحله ی اول نمی پذیرند دچار مشکل 
است.  خودشان  با  حق  می کنند  فکر  آن ها  هستند. 
شاید شما هم چنین مشکلی داشته باشید، بد نیست از 
نزدیکان خود بپرسید و مدتی گفت وگوهای خود را زیر 
نظر بگیرید. اگر چنین مشکلی ندارید اما در نزدیکان تان 
شخصی را سراغ دارید که سبک محاوره ای مخالفتی 
دارد و همین رفتارش شما را آزار می دهد، بهتر است 
در این خصوص با او صحبت کنید. می توانید دوستانه 
به او بگویید این همه مخالفت با نظر بقیه به ضررش 
تمام می شود و روزی بی هم صحبت می ماند و یا کمی با 
طنز و شوخی مقابله به مثل کنید تا طعم یک هم صحبت 

همیشه مخالف را بچشد. 
مسلماً این راهکارها در مورد افرادی ست که بی دلیل و 
منطق به مخالفت می پردازند، وگرنه الزم نیست همیشه، 
همه ی آدم ها با شما موافق باشند.به او کمک کنید تا 

بتواند برخی مواقع به جای مخالفت ، سکوت کند.

در گفتگوی بین ما چیزی هست که کلمات را جابجا 
صداقت  با  و  صمیمانه  که  گذارد  نمی  و  کند  می 

حرف دلمان را بزنیم...!
گرچه من زندگی کودکی و جوانی اش را شکل داده 
راه دور  از  اکنون فقط شاهد آن دوران ها  اما  بودم، 
مادرهاست.  همه ی  مشترک  سرنوشت  این  بودم. 
امید دارند که  اما کسی چه می داند. همه ی مادرها 

هیچ گاه چنین نخواهد شد...!
پوسیده  فرسوده،  جسم  با  میوه ای  چون  هم  من 
شادابی  و  نیرو  دیگر  نمی شدم.  رسیده  اما  می شدم، 

سابق را نداشتم. توانایی نوشتن را نداشتم. 
از جانب پسرم به آرزوهایم خیانت شده بود و همه ی 
همه  از  بیش تر  که  چیزی  بودند.  رفته  باد  بر  آن ها 
همسرم  و  من  میان  که  بود  این  می کرد  غمگینم 
هم همه چیز فرو می ریخت و مسائل میان ما فاصله 

می انداخت و مهر و عالقه را نابود می کرد. 
گیرم.  می  اوج  دارم  که  می دادم  فریب  را  خود  من 
در صورتی که در سراشیبی بودم. در راهی که پیش 
گرفته بودیم، سریعا به پیرمرد و پیرزنی در کنار هم 

تبدیل می شدیم...!

زمان رازداری / سیمون دوبوآر / 
مترجم: شهال حمزاوی

اگر کسي پیوسته دستور کارش این باشد
 که منافع خودش را مقدم بر منافع تیم بداند، 
غیر قابل اعتماد بودن خود را ثابت مي کند.

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

را انجام دهید که فکر مي کنید نمي توان انجام داد.

ای درگه تو عید گه روحانی
در تهنیتت هم انسی و هم جانی
از لطف تو عیدیی طمع دارم لیک
ترسم که توام طفل طبیعت خوانی

تا دوری نزدیک نتوانی بود. اگر همیشه
 دور بمانی، عشق خواهد مرد. اگر همیشه

 نزدیک بمانی، عشق خواهد مرد.

خداوندا دستهایم خالی است ودلم غرق در آرزوها 
یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان 
یا دلم را از آرزوهای دست نیافتنی خالی کن

»حالم بد است«،»حوصله ام سر رفته«،»هميشه ناراحتم« 
اينها جمالتي است كه بسياري از جوان هاي امروز مثل 
نقل و نبات به كار مي برند اما مشكل چيست؟ چرا حال اكثر 
جوان ها اين روزها بد است؟ اصال چه حالی را می شود حال 

بد دانست و چه حالی برای انسان خوب است؟
همیشه دنبال حال خوب بودن اشتباه است

دچار  زندگی  مختلف  لحظه های  در  انسان ها  همه 
اين  ريشه  می شوند.  ناخوشايندی  و  خوشايند  احساسات 
درونی  گفت وگوهای  و  افكار  نوع  عواطف  و  احساسات 
ماست. فكر و گفت وگوی درونی ما هم به اينكه به چه 
موضوعاتی توجه كنيم و چگونه توجه كنيم بستگی دارد. 
هيجانات واقعيت دارند يعنی فيزيولوژی و شيمی بدن را 
تغيير می دهند اما دائمی و پايدار نيستند، بسته به اينكه نوع 
توجه و افكارمان عوض می شود حاالت و هيجانات مان 
هم تغيير می كند، اشتباهی كه اكثر مردم دارند اين است 
كه هيجانات شان را به واقعيت های زندگی ربط می دهند، 
مثال می گويند يک موقعيت حال من را بد كرد يا يک 
جمله حال من را خوش كرد يا آن كار من را ديوانه كرد 
اما در واقع اين اتفاقات نيستند كه ما را تحت تاثير قرار 
می دهند، بلكه آن چيزی كه ما درباره اتفاقات به خودمان 

می گوييم حال ما را خوش يا ناخوش می كند. 
چرا حال بد الزم است؟

همه انسان ها بايد هيجانات منفی را تجربه كنند و اين بد 

نيست، اصال بد نيست، هيجانات يكسری عالئم هستند، 
مثل عالئم راهنمايی و رانندگی، پارک ممنوع و ايستادن 
مطلقا ممنوع كه ممكن است اين عالمت برای ما ناخوشايند 
باشد و مثال مسيرمان را دورتر كند ولی به شما اطالعات 
هم می دهد كه اگر اينجا پارک كنيد پيامد دارد، هيجانات 
هم راهنماهای درونی ما هستند. آنها به ما می گويند وقتی 
حال مان بد است بايد به واقعيت طور ديگری نگاه كنيم و 
جنبه های ديگری از آن را ببينيم تا حال مان بهتر شود، نه 
اينكه كامال از بين برود، قرار نيست حال بد ما به صفر 
برسد اما بايد متناسب با رويداد ايجاد شده باشد، اگر شما 
كه   است  اين  مناسبش  واكنش  كنيد  گم  را  انگشترتان 
ناراحت شويد، اگر خوشحال شويد عجيب است و هيجان 
مناسبی نيست. هيجانات از انرژی است؛ انرژی كه در ما 

رفتار مناسب آن موقعيت را ايجاد می كند. 
چرا جوان های ما حل مسئله را بلد نیستند؟

شايد بزرگساالن ما هم در حل مسائل زندگی مهارت های 
الزم را نداشته باشند اما موضوع خيلي شايع اين است كه 
اكثر جوان های امروز شكايت دارند كه حال شان بد است 
اما چرا؟ شايد چون در دوران كودكی غالبا والدين هستند 
و  هستند  خود  فرزند  در  خوب  حال  ايجاد  مسئول  كه 
عموم والدين به فرزندان شان شيوه لذت بردن ازساده ترين 
چيزهای زندگی را ياد نداده اند، اين كودكان اغلب منفعل 
بوده اند و طلبكار. مادر به آنها می گفته چی شده عزيزم؟ 

چرا ناراحتی؟ غصه نخور ديگه، اينو برات می خرم، اين مال 
تو و...، اينگونه كودک طلبكار و طلبكارتر می شود. شايد 
كودک در اين وضيعت از امكاناتی كه والدين در اختيارش 
گذاشته  است لذت ببرد ولی شاد نيست چون شادی نتيجه 
چيزی است كه از فرد ساطع می شود نه لزوما چيزی كه 
به او داده می شود. متاسفانه وقتی همين فرزند كه خوب 
هدايت نشده به نوجوانی می رسد والدينش نمی توانند اكثر 
نيازهايش را جوابگو باشند، در نتيجه هر زمان مسئله ای 
بيايد به جای حل آن مسئله به  برای اين نوجوان پيش 
با چيزی  مثال  كند.  را خوب  كه حالش  است  اين  دنبال 
خود را مشغول كند كه برای يكی، دو ساعت يا يكی، دو 
روز خوش باشد اما وقتی  هوشيار می شود می بيند مشكل 
هنوز سرجايش است. اين نوجوان شيوه حل مسئله را بلد 
نيست. برای همين پناه می برد به امكاناتی كه هيجانات 
كوتاه خوشايند ايجاد می كنند اما پيامد بلندمدتش هيجانات 

ناخوشايند طوالنی است.
به ما فرار از مسائل را ياد مي دهند

ای كاش وقتی كوچک تر بوديم در زمانی كه اتفاق بدی 
برای مان می افتاد مادر و پدرمان به ما آموزش می دادند كه 
چطور در اين حال بد بمانيم و با اين حال بد كنار بياييم يعنی 
وقتی مسئله ای پيش آمد آن را تحليل كنيم. اكثر والدين 
چون فرزندان خود را دوست دارند و تحمل ناراحتی آنها را 
ندارند خيلی سريع آنها را با يک اسباب بازی قشنگ سرگرم 

می كنند. مثال اگر حيوان خانگی مان را از دست می داديم 
فوری يک حيوان ديگر جايگزين مي كردند. والدين اينجا به 
ظن خود مسئله را حل می كنند ولی در واقع مسئله حل 
كه  است  چيزی  يا  كسی  دست دادن  از  مسئله  نمی شود، 
دوستش داريم. والدين جايگزينی برای آن چيزی كه از دست 
مي رود پيدا می كنند و به فرزند خود ياد نمی دهند كه واقعيت 
زندگی اين است كه بعضی اوقات چيزهايی را كه خيلی 
دوست داريم از دست مي دهيم و بايد ياد بگيريم كه ظرفيت 
روانی مان را برای اين روزها درآينده باال ببريم. اينگونه است 

كه اعتياد پيدا می شود كه فقط دنبال حال خوش باشيم.
حال خوب ارثی است؟

در  حتی  است،  مهم  خلق و خو  در  ژن  فاكتور  گفت  بايد 
اتاق نوزادان در بيمارستان ها هم بچه های سخت و نرم را 
می بينيم، نوزادان سخت به هر محركی پاسخ می دهند و 
بی قراری می كنند ولی نوزادان نرم اين طور نيستند اما فقط 
ژن تاثيرگذار نيست و اگر خانواده ها بدانند با فرزند سخت شان 
چگونه رفتار كنند می توانند آن بچه سخت را به يک بچه 
سازگار و خوشحال تبديل كنند. اولين الگوی رفتاری همه 
ما خانواده است. ما از اعضای خانواده ياد می گيريم از چه 
چيزهايی ناراحت شويم و از چه چيزی تاثير بگيريم و چه 
عكس العملی نشان بدهيم. الگوی بعدی كه خيلی تاثيرگذار 
است گروه هم سن است؛ الگويی كه بيشتر از همه قبولش 

داريم و رفتارها و هيجانات شان سرمشق ماست.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

و اسماعیل و یسع و یونس و لوط که جملگی را بر جهانیان برتری دادیم.
سوره األنعام، آیه 86

حدیث روز  

مردی از قم، مردم را به حق فرا می خواند و گروهی چون پاره های آهن ]استوار[، پیرامون او گرد می آیند. 
امام موسی کاظم)علیه السالم(

سبک زندگی

حال اكثر جوان ها این روزها بد است

342185679
751639842
698742513
879563421
413928765
265471398
186397254
937254186
524816937

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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فروش زمین زراعی در خراشاد
 2400 متر مربع     09901563789

فروش حدود سیصد سیخ کباب کوبیده آلومینیومی 
همراه با یک عدد کباب پز تکنوگاز 10*1 استفاده 

نشده   09152688301- 09383613642

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

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

قالیشویــی ملکــه

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

را تجربه کنید.   09158668002

 705 R2 به یک راننده گریدر
و بیل مکانیکی در زابل نیازمندیم.

09155623441

به یک فروشنده خانم جهت کار
 در نانوایی نیازمندیم.

09157563890- 32289399

به یک خانم جهت نگهداری از دختر بچه 
سه ساله )در منزل( نیازمندیم.

 32444467 -09101613312

به یک کمک نقشه بردار 
جهت کار در شهرستان زابل نیازمندیم.

09155623441 - زرگری

به یک نفر آشپز تخته کار و همچنین 
وسایل و لوازم غذای آماده نیازمندیم.

09385612933

احتراماً به اطالع می رساند 
آژانس آرامش پیمای سعادت واقع در 

خیابان شهید مفتح 25
 نیاز به چند راننده با ماشین به صورت

 تمام وقت و نیمه وقت دارد.
مدیر آژانس سعادت پور

 09155620547

فروش نیسان آبی مدل 94 طرح لیزینگی 
اتاقدار به همراه کار در شرکت با حقوق 
عالی    09157916870 - علی آبادی

فروش نشاء گوجه و بادمجان
09157212359

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری

 با باالترین قیمت
 09380160779 - علی آبادی

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

  09105451077
 اقدامی

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

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

09157213571 - صالحی منش

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از 20 نوع ساندویچ در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ 
و پاسداران، جنب پالک 8  تلفن :  31052 - 056 

09353694511 - 09353315656

پیـک رایگـان
طبخ با روغن كنجد

ساعت كار: 18 تا 1 بامداد

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

09156633230- برگی

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

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

09013772626 ان
یگ

 را
زل

 من
ب

در
ل 

وی
انصاف پیشه كار ماستتح

اعتماد شما اعتبار ماست 

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه



از عالئم تحمل نکردن الکتوز شیر  پروبیوتیک ها 
می کاهد و با تقویت سیستم ایمنی، مقاومت بدن را 
از سمی بودن و  به میزان زیادی  بیشتر می کند و 
نیز جهش زایی ترکیبات دفعی به جای مانده در لوله 
گوارش و از شدت عفونت های شایع مجرای تناسلی 
خانمها می کاهد. پری بیوتیک ها بعنوان منبع قندی و 

منبع نیتروژنی توسط پروبیوتیک ها مصرف می شوند. 
درواقع پری بیوتیک ها میکروارگانیسم نیستند، بلکه 
سوبستراهایی برای باکتریهای پروبیوتیک ساکن روده 
بزرگ می باشند. بر خالف پروبیوتیک ها، این مواد را 
می توان به انواعی از غذاها که در مدت نگهداری 
طوالنی به بقای سلولها کمکی نمی کنند افزود. برخی 

این محصوالت بخصوص  از مصرف  ها  خانواده  از 
فرآورده های لبنی اجتناب می کند. مثاًل ماست یک 
فراورده لبنی سودمند و مغذی است که با حذف چربی و 
افزودن باکتریهای پروبیوتیکی آنرا فراسودمند می کنند.

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

غذاهای فراسودمند، پری بیوتیک و پروبیوتیک )2(
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پرسپولیس دیدار رفت مقابل لخویا را به طارمی باخت

لیگ  چارچوب  در  قطر  لخویا  و  پرسپولیس  تیم  دو  دیدار  ایرنا- 
متعدد  های  سوزی  فرصت  با  و  نداشت  برنده  آسیا  قهرمانان 
سرخپوشان به ویژه مهدی طارمی که پنالتی را از دست داد، مسابقه 
رفت دو تیم با تساوی بدون گل به پایان رسید. شاگردان برانکو در 
ورزشگاه خالی آزادی از تیم لخویا پذیرایی کردند و به رغم اینکه در 
این دیدار موقعیت های مناسبی برای گلزنی و برتری مقابل حریف 
داشتند، این فرصت ها را به راحتی از دست دادند. مهم ترین فرصت 
این تیم را مهدی طارمی از دست داد. او در دقیقه 81 ضربه پنالتی 
که به سود این تیم گرفته شده بود را از دست داد تا ناکامی بزرگ 
پرسپولیس در ورزشگاه آزادی به ثبت برسد. یاران سید جالل حسینی 
نیمه نخست، دو موقعیت مناسب گلزنی داشتند  ابتدایی  در دقایق 
که اولی را فرشاد احمدزاده و دومی را مهدی طارمی از دست داد.

تغییر گروه بندی والیبال قهرمانی نوجوانان جهان
 با اعتراض ایران

نوجوانان  قهرمانی  والیبال  های  رقابت  دوره  پازدهمین  بندی  گروه 
جهان که 30 اردیبهشت ماه قرعه کشی شده بود، با اعتراض ایران 
نوجوانان  قهرمانی  والیبال  های  رقابت  ایرنا،  گزارش  به  کرد.  تغییر 
پسر زیر 19 سال جهان 27 مرداد تا 5 شهریور سال 96 به میزبانی 
این  برگزار می شود. مراسم قرعه کشی  شهر»منامه« کشور بحرین 
رقابت ها 30 اردیبهشت ماه در منامه پایتخت بحرین برگزار شد و 20 
تیم شرکت کننده حریفان خود را در چهار گروه پنج تیمی شناختند. 
تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در گروه چهارم با تیم  های آرژانتین، 
مکزیک، چین و جمهوری چک هم  گروه شده بود. فدراسیون والیبال 
این  در  قانون  نقض  به  جهانی  فدراسیون  قوانین  اساس  بر  ایران 
المللی  بین  فدراسیون  و  کرد  اعتراض  ها  رقابت  این  کشی  قرعه 
والیبال پس از بررسی، مشکل بوجود آمده را اصالح و قرعه کشی 
تغییرات  داد.  تغییر  را  جهان  نوجوانان  قهرمانی  والیبال  مسابقات 
صورت گرفته نیز به فدراسیون های کشورهای شرکت کننده اعالم شد.

یحیی گل محمدی سرمربی تراکتورسازی شد

ایرنا- رسانه های محلی تبریز روز گذشته از قطعی شدن سرمربیگری 
یحیی گل محمدی در تیم فوتبال تراکتورسازی خبر دادند. خبر نهایی 
شدن انتخاب یحیی گل محمدی به عنوان سرمربی تیم تراکتورسازی 
تبریز، بازتاب گسترده ای نیز در فضای مجازی داشت. هر چند باشگاه 
فرهنگی ورزشی تراکتورسازی تاکنون این خبر را تایید نکرده است، 
گل  یحیی  گویند.  می  انتخاب  این  بودن  قطعی  از  آگاه  منابع  ولی 
محمدی که سابقه کاپیتانی تیم ملی فوتبال کشورمان را در کارنامه 
از  را  فوتبال  و  است  اردبیل  در  شمسی   1349 متولد  دارد،  خود 
تیم تراکتورسازی آغاز کرده است. وی پیش از این سرمربیگری 
تیم های پرسپولیس، ذوب آهن و استیل البرز را تجربه کرده است.

هشدار برای کاهش سن پیری گوش 

تا حدی  ایران  در  اختالل کم شنوایی  شیوع 
زیرا  است  جهان  کشورهای  سایر  از  بیش 
تا  اختالل 1  این  آمار جهانی شیوع  براساس 
2 نفر در هر 1000 نفر است در حالی که این 
آمار در ایران به 4 تا 5 نفر در هر 1000 نفر 
می رسد. یکی از علت های شیوع این بیماری 

ازدواج های فامیلی و سطح بهداشت و آگاهی 
سال  در  که  رفتارهایی  همینطور  است.  بوده 
استفاده  مثل  رایج شده  جامعه  در  اخیر  های 
بیش از حد از هدفون نیز موجب پایین آوردن 
است،  شده  سال  زیر40  به  پیرگوشی  سن 
البته این عارضه به علت استفاده بیش از حد 
از رسانه ها در تمام جهان وجود دارد که در 
نتیجه آن آسیب به گوش بیشتر شده است.

چند فرمان تغذیه برای سحرها

1. وعده سحري، معادل ناهاري است که در 
روزهاي عادي مي  خوردید؛ یعني انواع غذاهاي 
برنجي را مي توانید در این وعده بگنجانید 2. 
خوردن ساالد در این وعده، بخشي از آب مورد 
نیاز بدنتان را تامین خواهد کرد و البته بهتر است 
که چاشني آن، آبلیموي تازه یا سرکه بالزامیک 

نوشابه هاي  مصرف   .3 باشد  زیتون  روغن  و 
گازدار و غذاهاي شور و پرادویه اي مانند انواع 
فراموش  به کلي  این وعده  را در  فست فودها 
کنید تا در طول روز دچار تشنگي نشوید 4. از 
مصرف سیر، پیاز و حتي سبزي خوردن در این 
وعده بپرهیزید تا بوي دهانتان براي اطرافیان، 
آزاردهنده نباشد 5. براي جلوگیري از تشنگي 
آب با کمي  آبلیموي تازه در این وعده مصرف کنید.

چند توصیه در مدت روزه داری

1. اگر در ماه رمضان دچار یبوست می شوید. 
عالوه بر میوه از خورش های ملین مثل خورش 
آلو و خورش های سبزی دار استفاده کنید 2. در 
داغ، خون  به حمام  رفتن  از  روزه  زمان  طول 
دادن و کارهایی که موجب ضعف و بی حالی 
می شود خودداری کنید 3. اگر به اقتضای فصل 

زیاد  روز  طول  در  بدنی،  فعالیت های  یا  گرما 
عرق کردید، نمک از دست رفته توسط عرق 
سحر  و  افطار  در  مختلف  صورت های  به  را، 
جبران کنید 4. در این ماه بیش از سایر اوقات 
به بهداشت دهان و دندان توجه کنید. حتماً بعد از 
صرف افطاری و سحری دندان های خود را به دقت 
مسواک کنید. مسواک را طوری در لیوان قرار دهید 
که قسمت موئین آن بیرون بماند،زود خشک شود.

چند فرمان تغذیه برای افطارها

آغاز  از  افطار)معادل صبحانه است(  1. هنگام 
کردن تغذیه با آب سرد،نوشابه و ... جدا خودداری 
کنید 2. افطار را با خوردن خرما،کشمش،عسل 
و به  طور کلی با یک قند طبیعی آغاز کنید 3. 
خوردن نان و پنیر و سبزی یا نان و پنیر و مغز 
گردو توصیه می شود 4. سبزی را در افطار میل 

فراوان در وسط غذا  آشامیدن آب  از  کنید 5. 
خودداری کنید 6. در زمان بین افطار تا سحر، 
البته با رعایت فاصله با غذا،آب کافی بیاشامید 
7. از خوردن تنقالت فراوان خودداری کنید 8. 
معده خالی در هنگام افطار تحمل غذای سنگین 
را ندارد،لذا خوردن غذاهای سهل الهضم و تقریبا 
نرم برای افطار مناسب تر است 9. حتما بین 
افطار تا شام 2 تا 3 واحد میوه میل کنید.

با این خوراکی ها 
به جنگ »چاقی« بروید

اگر تصمیم به کاهش وزن دارید نیازی نیست 
کربوهیدرات ها را به کلی از رژیم غذایی تان حذف 
کنید. فقط کافیست به سراغ کربوهیدرات هایی 
پر کالری مانند پاستا، نان سفید دست نگذارید. 
با ما همراه باشید با کربوهیدرات هایی که سرشار 

در  بدنتان  ساز  و  سوخت  به  و  بوده  فیبر  از 
بلغور   .1 می کنند:  شایانی  کمک  روز  طول 
جوی دوسر 2. بلغور گندم 3. لوبیا 4. کوینوال 
5. ماکارونی سبوس دار 6. سبزیجات 7. برنج 
انگور،  )آناناس،  میوه ها   .9 جو   .8 قهوه ای 
هندوانه ، هلو، سیب، طالبی، گریپ فروت و 
انار جزء آن دسته از میوه ها با کربوهیدرات پایین 
هستند و به چربی سوزی بدن کمک می کند(

از اصابت گلوله پلیس به الستیک خودروی وانت تا کشف154 کیلوگرم تریاک  در خراسان جنوبی

خراسان  در  تریاک  کیلوگرم   154 جداگانه  عملیات  سه  طی  گذشته  ساعت   48 در  گفت:  استان  انتظامي  فرمانده 
جنوبی کشف و سه دستگاه خودرو توقیف شده است. به گزارش خبرنگار پایگاه خبري پلیس، سردار مجید شجاع 
اظهار داشت: با دریافت خبری مبني حمل و جابجایی مواد مخدر توسط یک دستگاه خودروی وانت پیکان از محور 
های فرعی سربیشه بالفاصله موضوع در دستور کار مامورین انتظامی سربیشه قرار گرفت و محل تردد قاچاقچیان 
شناسایی شد. وی بیان داشت: ماموران پس از شناسایی خودروی وانت پیکان در محورهای فرعی به راننده خودرو 
دستور ایست دادند که راننده بدون توجه به ایست مأموران از محل متواری شد. فرمانده انتظامی خراسان جنوبی 
دادند  توقف  دستور  راننده  به  هشداری  عالئم  با  بار  چندین  و  کردند  تعقیب  را  وانت  خودروی  مأموران  داد:  ادامه 

شد.  متوقف  و  گرفت  قرار  پلیس  گلوله  اصابت  مورد  خودرو  های  نداشت الستیک  توقف  برای  قصدی  راننده  نیز  هوایی  اخطار  از  پس  که  هنگامی  و 
سردار شجاع گفت: با توقف خودرو بالفاصله راننده دستگیر شد و در بازرسی از خودرو 97 کیلوگرم تریاک کشف شد. فرمانده انتظامی استان در ادامه 
افزود: در دو عملیات جداگانه نیز در سرایان از یک دستگاه سواری پژو،  35 کیلوگرم  تریاک و در نهبندان از یک دستگاه کامیون 22 کیلوگرم تریاک 
کشف شد. سردار شجاع خاطر نشان کرد: در مجموع این عملیات ها 154 کیلوگرم تریاک کشف، پنج متهم دستگیر و سه دستگاه خودرو توقیف شد.

سقوط منجر به فوت در منطقه گردشگری بوذرجمهری شهرستان قاین

ارتفاع  از  کاری- مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان خراسان جنوبی از حادثه سقوط  یک نفر 
خبر  شنبه  سه  شب  در  قائن  بوذرجمهری  گردشگری  منطقه  در  فوت  به  منجر  متری   10 حدودا 
یک  توسط  دقیقه   دو  و   21 ساعت  در  افزود:  مطلب  این  اینکه  بیان  با  خامسان  جواد  دکتر  داد. 
های  کوه  در  شخصی  که  شد  داده  خبر  جنوبی  خراسان  استان  احمر  هالل  جمعیت  به  شهروند 
امدادی به  ابوذرجمهر مفقود گردیده  است که بالفاصله سه تیم آماده عملیات  منطقه گردشگری 
منطقه اعزام  شد. وی ادامه داد: پس از عملیات جستجو و نجات و با توجه به اینکه مسیر نزدیک 
بود یکی از تیم ها در ساعت 9 و نیم  شب به مصدوم دسترسی پیدا کرد و با توجه به سقوط از 
)پدر  اقوام درجه یک  اینکه  بیان  با  بود. خامسان  در دم جانباخته  ابوذر مصدوم  ارتفاعات کوهستان 
مرحوم( حضور داشت بالفاصله مصدوم 35 ساله را به پایین کوه انتقال و به بیمارستان انتقال نمودند. 
وی خاطر نشان کرد: در این عملیات تعداد سه خودرو شامل آمبوالنس، خودروی کمک دار و چهار 
پرسنل و شش نجاتگر در قالب سه تیم امدادی با تجهیزات کامل امداد کوهستان حضور داشتند.

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

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

31104

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند 
بهشتی ها چهار نشانه دارند: روی گشاده، زبان نرم، دل مهربان و دست دهنده 

امام صادق )علیه السالم(
بیایید شادی هایمان را با نیازمندان واقعی تقسیم کنیم  و دست های 
خالی آنان را با اهدای بارقه های محبت و شکوفه های مهربانی لبریز  
کنیم. مرکز نیکوکاری جواد االئمه )علیه السالم( بیرجند ضمن تشکر 
و سپاس از همکاری هموطنان نوعدوست همانند سال های گذشته 
 در انتظار کمک های نقدی و غیر نقدی شما خیرین ارجمند می باشد.
تعداد خانواده های تحت حمایت مرکز: 500 خانواده نیازمند شهری 

1390 خانواده نیازمند روستایی و 163 یتیم نیازمند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی :
0109831823009 

شماره کارت مجازی:
6037991899549160 

آدرس: موسی بن جعفر )علیه السالم( 5 )صمدی8( ، 
داخل صحن مسجد جواد االئمه )علیه السالم(    

تلفن: 09151631855 - 32313472-056 طاهری

مراسم استقبال از ماه رمضان 

کمیل  دعای  قرائت 
 پنجشنبه 96/3/4

 بعد از نماز مغرب و عشا 
مکان: بلوار پاسداران 
بوستان شهدای گمنام 

هیئت انصار الشهداء 
مسجد امام هادی )ع( 
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7
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

صدای تهاجم فرهنگی و آژیر غارت 
فرهنگی در دنیا به گوش می رسد

دادرس مقدم-نماینده ولی فقیه با بیان اینکه مشکل 
ما این است که آنچه که بر دل ما نقش می بندد 
هوای نفس و عالقه به دنیا است گفت: ۲۰ سال 

غارت  آژیر  و  فرهنگی  تهاجم  صدای  که  است 
فرهنگی به گوش می رسد و آیا ما توانسته ایم در این 
میدان پناه بگیریم. آیت ا... سیدعلیرضا عبادی در جمع 
کارمندان و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی اظهار 
کرد: همانگونه که در جهان هستی و در هر تأثیری 
مبدأ موثر خداوند است اسماء حسنی نیز اینگونه است 
و برای خداوند است.وی افزود: اگر در بحث شناخت 
دوست و دشمن بخواهیم مسئله را بفهمیم باید از 
اینجا شروع کنیم چون در عالم هستی یک مبدأ 
دوستی بیشتر وجود ندارد و آن خداوند است.نماینده 
ولی فقیه بهترین نوع دوستی را دوستی با پدر و مادر 
عنوان کرد و تصریح کرد: دوستی پدر و مادر دوستی 
واقعی است که از طرف خداوند در قلب پدر و مادر 
قرار داده شده است و بدون توقع است.وی با بیان 
اینکه پدر و مادر نسبت به فرزند هیچ توقعی ندارند 
خاطرنشان کرد: آنچه که پدر و مادر انجام می دهند 
مظهر خداوند است.عبادی مظهر دیگری را که برای 
محبت و خدا است را محبت اهل ایمان دانست و 
یادآور شد: کسی که ایمان دارد مظهر ایمان خدایش 
این است که بندگان خدا را بدون هیچ چشم داشتی 
دوست دارند.وی با بیان اینکه از ۲۰ سال گذشته 
به  آژیر غارت فرهنگی  و  تهاجم فرهنگی  صدای 
گوش می رسد و آیا ما در این میدان پناه گرفته ایم 
افزود:  آنچه که ما از طول تاریخ از مصائب بزرگ 

داریم از همین یک کلمه است.

ثبت نام حج تمتع تا پایان اسفند 85

در  تهران  استان  زیارت  و  غالمی-سازمان حج 
حج  اسناد  دارندگان  کرد:  اعالم  ای  اطالعیه 
در  نام  ثبت  به  85/1۲/۲9 مجاز  تاریخ  تا  تمتع 
کاروانهابه شرط وجود ظرفیت خالی می باشند.
ثبت  اسناد  دارندگان  اطالعیه  این  اساس  بر 
نامی سال 86 نیز می توانند با مراجعه به سامانه 
لیست  در  نام  ثبت  برای   tehran.haj.ir

انتظار اقدام کنند.

برگزاری نمایشگاه عکس 
در پایگاه جهانی بیابان لوت 

میراث  هفته  گرامیداشت  مناسبت  غالمی-به 
فرهنگی نمایشگاه عکسی در محل پایگاه جهانی 
بیابان لوت خراسان جنوبی واقع در روستای دهسلم 
بیابان  پایگاه  ملکوتی مدیر  برگزار گردید. رضایی 
لوت در این خصوص گفت: بخشی از این نمایشگاه 
مربوط به معرفی جاذبه های بیابان لوت و بخشی هم 
مربوط به اقدامات مرمتی و حفاظتی شامل تصاویر 
این  افزود  وی  است.  پایگاه  مرمت  از  بعد  و  قبل 
نمایشگاه که مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت 
تا پایان هفته میراث فرهنگی همچنان ادامه دارد.

۲5 هکتار از اراضی کشاورزی
 خراسان جنوبی زیرکشت پنبه رفت

تسنیم-معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی 
استان گفت: ۲5 هکتار از اراضی کشاورزی استان 
خراسان جنوبی زیرکشت نشاء پنبه رفت.عصمتی پور 
در بازدید از مراحل کشت این محصول اظهار کرد: 
امسال در ۲5 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستانهای 
قاین، بشرویه و نهبندان نشاء پنبه، کشت شد.وی با 
تأکید بر فراهم بودن شرایط رطوبت و دما در خزانه 
های کشت نشاء، افزود: نشاء کشت شده در خزانه 
پس از گذشته ۲۰ روز به زمینهای کشاورزی منتقل 
می شود.وی، بوته سالم و عاری از بیماری، سطح 
سبز یکنواخت، رعایت تراکم مناسب، کاهش هزینه 
مدار  در  کردن، صرفه جویی  تنک  و  های کشت 
آبیاری، صرفه جویی 1۰ برابری برق، کاهش خطر 
سرمای زودرس پاییز و کوتاه کردن فصل رشد را از 

مزایای کشت نشاء اعالم کرد.

معدوم سازی 1.5 تن مواد غذایی 
غیربهداشتی

درمان  و  بهداشت  شبکه  سیما-رئیس  و  صدا 
غذایی  مواد  مقدار  این  گفت:  زیرکوه  شهرستان 
تاریخ گذشته فاسد و غیر مجاز از آغاز امسال از 
مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در این شهرستان  
متصدیان  از  است.ناصری  شده  آوری  جمع 
فروشگاه های مواد غذایی خواست به تاریخ تولید 
و انقضا مواد غذایی توجه و از فروش مواد غذایی 
تاریخ گذشته و غیر مجاز به مردم خودداری کنند.

برندسازی و صادرات 18۰  تن محصول 
خاکشیر بشرویه 

تسنیم-مدیر جهاد کشاورزی بشرویه با بیان اینکه 
برندسازی و صادرات محصول خاکشیر بشرویه در 
دستور کار است گفت: پیش بینی می شود امسال18۰ 
تن خاکشیر از مزارع این شهرستان برداشت شود.
سرچاهی در بازدید از مزارع برداشت خاکشیر با بیان 
اینکه ۲3۰ هکتار از مزارع بشرویه زیرکشت خاکشیر 
بوده و متوسط عملکرد در هر هکتار 8۰۰ کیلوگرم 
است اظهار کرد: پیش بینی می شود از این سطح 

18۰ تن خاکشیر برداشت شود.

کسب 2 مدال دیگر رهاورد باستانی کاران خراسان جنوبی در مسابقات کشوری
صدا و سیما - باستانی کاران خراسان جنوبی در پنجمین دوره مسابقات قهرمانی کشور، ورزشهای پهلوانی و زورخانه ای جانبازان دو مدال به ارمغان 
آوردند. محمد قمری ورزشکار بیرجندی در رشته چرخ  مدال طال را بر گردن آویخت و بر سکوی نخست ایستاد و علی مؤمن دیگر باستانی کار 

خراسان جنوبی هم در این رشته مدال برنز را از آن خود کرد.علی مومن پیش از این مدال طالی رشته سنگ این مسابقات را کسب کرده بود.
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استاندار در دیدار با وزیر نیرو مهمترین  
موضوع کاری استان را بررسی کرد

دادرس مقدم- استاندار خراسان جنوبی در دیدار با 
حمید چیت چیان وزیر نیرو در تهران مهم ترین 
مختلف  های  حوزه  در  را  استان  کاری  موضوع 

علی  کرد.سید  بررسی  خانه  وزارت  این  با  مرتبط 
اکبر پرویزی، در این دیدار اجرای طرح انتقال آب 
به  آب  انتقال  اجرای طرح  در  تسریع  و  استان  به 
شهر طبس را مورد پیگیری قرار داد.همچنین در 
این دیدار اجرای خط انتقال 13۲ کیلو ولت برق به 
دیهوک و اجرای خط انتقال 13۲ کیلو ولت برق به 
مرز ماهیرود از توابع شهرستان سربیشه بررسی شد.

آمار اشتباه وزیراز مشارکت مردم 
استان در انتخابات

حسینی-رحمانی فضلی وزیر کشور، شب سه شنبه 
اینکه  بیان  با  ویژه خبری شبکه ۲،  گفتگوی  در 
استان یزد با بیش از 93 درصد مشارکت و استان 
مازندران با 91 درصد در صدر استان ها با مشارکت 
باال بودند، عنوان کرد: استان خراسان جنوبی و قم 
کمترین میزان مشارکت را داشتند. این سخن وزیر 
کشور، با بازخورد های فراوانی در فضای مجازی و 
همچنین توسط مقامات عالی استان از جمله تذکر 
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس 
مواجه شد. این در حالی است که استاندار خراسان 
جنوبی از میزان مشارکت 85 درصدی مردم استان 
در انتخابات ۲9 اردیبهشت ماه سال جاري و جزو 

5 استان نخست بودن را خبر داد. 

رهبری مدبرانه امام راحل و اعتماد به 
جوانان رمز آزاد سازی خرمشهر بود

تسینم-معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه 
مدبرانه  رهبری  گفت:  اسالمی  انقالب  پاسداران 
جوانان  به  اعتماد  و  اسالمی  انقالب  بنیان  گذار 
علی اکبر  است.سردار  خرمشهر  سازی  آزاد  رمز 
سازی  آزاد  سالروز  مناسبت  به  پورجمشیدیان 
خرمشهر در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در 
بیرجند اظهار کرد: دشمن برای حمله به کشورمان، 
به  و  سنجید  را  ایران  نظامی  توانایی های  همه 
پیروزی خود اطمینان داشت.معاون هماهنگ کننده 
نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی افزود: 
آنها تنها چیزی را که محاسبه نکرده بودند وجود 
رهبری مدبر همچون امام خمینی بود که با اشاره اش  
کردند. ایستادگی  جانشان  پای  تا  جوانان  همه 

برگزاری رویداد ایده پردازی در حوزه 
امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات 

دادرس مقدم- رویداد ایده پردازی در حوزه امنیت 
)افتا( توسط مرکز  تبادل اطالعات  تولید و  فضای 
آپای دانشگاه بیرجند با حمایت معاونت امنیت سازمان 
فناوری اطالعات ایران روز چهارشنبه 3 خردادماه 
برگزار  بیرجند  دانشگاه  امینی  مهندس  سالن  در 
عنوان  تحت  آموزشی  کارگاه  این  اول  شد.بخش 
پیش رویداد با حضور کارشناسان و مدیران فناوری 
اطالعات دستگاه های اجرایی استان جهت آشنایی با 
مباحث امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات و نحوه 

ایده پردازی در این حوزه برگزار شد.

بیش از 15 هزار دانش آموز کالس 
اولی در استان ثبت نام می شوند

تسینم-دبیر ستاد نظارت بر ثبت نام دانش آموزان 
می شود  پیش بینی  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان 
امسال نزدیک به 16 هزار دانش آموز کالس اولی 
در هزار و ۲۰۰ مدرسه ثبت نام شوند گفت: ثبت نام 
در 1۴  و  آغاز شده  خرداد  اول  از  اولی ها  کالس 
پایگاه سنجش می شوند.ضیایی اظهار کرد: بیش از 
هزار و ۲۰۰ مدرسه عادی و 37 مدرسه استثنایی 
آینده  تحصیلی  سال  برای  جنوبی  خراسان  در 
مدارس  در  ثبت نام  افزود:  بود.وی  خواهند  فعال 
مدارس  و  تا 15 خردادماه  در سامانه سجا  شاهد 
تا 5 خرداد است امنایی در سایت همگام  هیئت 

توجه به منابع طبیعی و کشاورزی
 با نگاه توسعه ای باشد

مهر-مدیرکل ترویج و مشارکت های مردمی سازمان 
جنگل ها و مراتع کشور گفت: توجه به منابع طبیعی 
باشد. بخش  این  توسعه  نگاه  با  باید  کشاورزی  و 

هادربادی در سفر به بشرویه گفت: بشرویه ویژگی 
های خوبی در زمینه کشاورزی ومنابع طبیعی دارد.

وی افزود: بیابان ها و حتی تپه های شنی هم خود 
نعمت هایی ست که باعث توسعه منطقه می شود 
که امارات از این مباحث به خوبی بهره گرفته است.

هادربادی بیان کرد: محصوالت زراعی بشرویه نه 
تنها در استان بلکه در کشور رتبه های اول را به خود 
اختصاص داده است.وی افزود: امروز بایستی امور 
مالی و اقتصادی را به مردم  نماییم و اگر می خواهیم 
این شعار به عمل برسد باید سختگیری های قوانین 

را درجوامع روستایی حذف کنیم.

خراسان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
جنوبی گفت: برابر بررسی های صورت گرفته 
تا پایان سال 1395 در استان 17۰ هزار و 11 
هکتار عملیات بیولوژیک بیابانزدایی اجرا شده 
است.نصرآبادی در گفت و گو با ایرنا افزود: از 
این میزان، 135 هزار و ۴87 هکتار نهالکاری، 
13 هزار و 876 هکتار بذرکاری و ۲۰ هزار و 
6۴8 هکتار مدیریت روان آبهای سطحی انجام 
وجود  نبود  باد،  سرعت  گفت:  است.وی  شده 
مانع در مسیر جهت باد و بافت خاک از جمله 
عوامل موثر بر فرسایش بادی هستند، لذا ایجاد 
پوشش گیاهی یکی از بهترین، مطمئن ترین، 
بادوام ترین و اقتصادی ترین روش های مبارزه 
در زمینه مهار فرسایش بادی است. وی بیان 
کرد: نقش پوشش گیاهی در حفاظت خاک با 
اندام های هوایی و زیرزمینی صورت می پذیرد 
چرا که اندام های هوایی با جلوگیری از برخورد 
نقش  خاک  سطح  به  باران  قطرات  مستقیم 

موثری در فرسایش آبی دارد.

ایجاد پوشش گیاهی سبب 
کاهش فرسایش بادی می شود

وی ادامه داد: کاهش سرعت آستانه فرسایش 

بادی، عامل موثری در کاهش فرسایش بادی 
است، اندام های زیر زمینی نیز موجب چسبندگی 
بهتر ذرات خاک و در نتیجه کاهش فرسایش می 
شوند.نصرآبادی اظهار کرد: ایجاد پوشش گیاهی 
در کانون های بحرانی فرسایش بادی با توجه به 
نقش حفاظتی سبب کاهش آثار فرسایش بادی 
و در نتیجه مشکالت متعدد از جمله طوفان های 

گرد وغبار و ریزگردها می شود.

شناسایی 28 کانون فرسایش بادی
 در خراسان جنوبی

وی با بیان اینکه ۲8 کانون بحرانی فرسایش 
افزود:  است،  شده  شناسایی  استان  در  بادی 
مساحت این کانون ها یک میلیون و 867 هزار 
و 7۴1 هکتار است که به جز شهرستان بیرجند 

در مابقی شهرستان های استان پراکنده است.
وی ادامه داد: شهرستان بشرویه با 3۰1 هزار و 
813 هکتار بیشترین سطح کانون های بحرانی 
کمترین  هکتار  و 31۲  هزار  با 38  درمیان  و 
داراست.وی  را  بحرانی  های  کانون  مساحت 
یادآور شد: با توجه به اولویت کانون های بحرانی 
فرسایش بادی در کانون های با اولویت یک و 
۲ انجام فعالیت های احیایی برنامه ریزی و اجرا 

شده است.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
های  ریزی  برنامه  به  توجه  با  گفت:  استان 
صورت پذیرفته به منظور جلوگیری از تبعات 
تک کشتی در پروژه های اجرایی بیابانزدایی، 
برنامه تنوع گونه ای در اولویت برنامه های این 
اداره کل قرار گرفته است.نصرآبادی ادامه داد: با 
شناسایی گونه های بومی و غیر بومی متناسب 
با شرایط آب و هوایی استان، کشت این گونه ها 
در پروژه های اجرایی صورت پذیرفته به طوری 
که هم اکنون 9 گونه تاغ، آتریپلکس، دیودال، 
قیچ، کلمو، جفنه، عجوه، اسکنبیل در دو گونه 
ی بوته ای و درختی و قره داغ کشت می شود.

وی اظهار کرد: در کانون های بحرانی فرسایش 
بادی تا پایان سال 1395 در حدود 11۲ هزار 
و 353 هکتار عملیات نهال کاری انجام شده 
است.وی افزود: از اولویت دارترین کانون های 
بحرانی فرسایش بادی در سطح استان، کانون 
بحرانی فرسایش بادی ریگ شهرستان بشرویه، 
چاهداشی  خوسف،  شهرستان  عماری  سرچاه 
آباد  همت  و  شاهرخت  نهبندان،  شهرستان 
و  سربیشه  دشت  زیرکوه،  شهرستان  خواجه 
عنوان  است.وی  طبس  شهرستان  آباد  عشق 
کرد: یکی از مشکالتی که در چند سال اخیر 

تاغزارهای این استان را تهدید می کند آفت 
نقاط  برخی  در  که  است  تاغ  سفید  شپشک 
سبب خشکیدگی و از بین رفتن این گونه در 
است،  شده  استان  کاشت  دست  های  جنگل 
در این زمینه مبارزه مکانیکی و محلول پاشی 
در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است.

مدیریت و کنترل پدیده 
بیابان زایی امری ملی و فرابخشی 

به  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
بیابانزایی  پدیده  کنترل  راهکارهای  مهمترین 
در استان اشاره کرد و افزود: مقوله مدیریت و 
کنترل پدیده بیابان زایی امری ملی و فرابخشی 
است که با مشارکت تمامی دستگاه ها، جوامع 
روستایی و عشایری، بهره برداران و غیره محقق 
با  همچنین  کرد:  اضافه  شود.نصرآبادی  می 
توجه به گستردگی مناطق تحت تاثیر، تعدد و 
پیچیدگی عوامل محیطی و انسانی بیابان زا و 
تعدد دستگاهها، جوامع و مشاغل موثر و متاثر از 
این پدیده، این مهم در قالب برنامه ای هدفمند 
از اساسی ترین راهکارهای مقابله با بیابان زایی 
است که در قالب اهتمام به اجرای برنامه اقدام 
خواهد  تحقق  قابل  کشور  زدایی  بیابان  ملی 

این  اجرای  برای  قدم  افزود: نخستین  بود.وی 
برنامه قانونمند کردن الزام رعایت شاخص ها و 
معیارهای بیابان زایی در همه طرح ها و برنامه 
های دستگاه های موثر و متاثر از پدیده بیابان 
زایی است.وی ادامه داد: ضمن آن که فرهنگ 
سازی، فقرزدایی، ظرفیت سازی و توانمندسازی 
جوامع محلی و اقتصادی کردن واحدهای بهره 
برداری از مراتع و اراضی کشاورزی با ملحوظ 
کردن اصول و مبانی مدیریت و توسعه پایدار از 

مهمترین اصول بیابان زدایی پایدار است.

 انجام 143 طرح مطالعاتی
 در 850 هزار هکتار اراضی استان

به گفته نصرآبادی تاکنون 1۴3 طرح مطالعاتی 
هزار   85۰ در  داری  آبخوان  و  آبخیزداری 
آب  منابع  تقویت  منظور  به  ارارضی  از  هکتار 
و  فصلی  های  سیالب  مهار  زیرزمینی،  های 
نیز فرسایش خاک در استان انجام شده است.

وی یادآور شد: مطالعه و اجرای طرح های آب 
خیزداری و آبخوان داری سبب ثبات و افزایش 
دبی قنوات و به دنبال آن دوام یا افزایش سطح 
زیر کشت، جلوگیری از بروز سیل و خسارت و 

بهبود وضعیت معیشت مردم منطقه می شود.

مدیرعامل شهرک های صنعتی استان  گفت: 
برای سرمایه گذاران در شهرک صنعتی خضری 
به  اعمال می شود.  معافیت هایی  بیاض  دشت 
گزارش تسنیم جرجانی در دیدار با بخشدارنیم 
بلوک از معافیت مالیاتی  13 گروه از افرادی 
که بتوانند در شهرکهای صنعتی سرمایه گذاری 
کنند، خبر داد.وی اظهار داشت: این نهاد برای 
سرمایه گذاران و صاحبان مشاغل آالینده در 

شهر که بتوانند در شهرکهای صنعتی سرمایه 
ماهه   یا 6۰  اقساط ۴8  بصورت  کنند  گذاری 
زمین در نظر می گیرد.مدیرعامل شهرک های 
صنعتی استان خراسان جنوبی بیان کرد:  در 
صورتی که  سوله را سرمایه گذار زودتر از موعد 
مقرر به پیشرفت فیزیکی مورد نظر برساند از 
شد.جرجانی  خواهد  بخشیده  زمین  اقساط 
گفت: برای ارائه  خدماتی چون تلفن و اینترنت 

بیاض  دشت  خضری  شهرک  در  پرسرعت 
قراردادهایی با پیمانکار  منعقد شده و به زودی 
این شهرک به تلفن واینترنت پرسرعت مجهز 
می شود.مدیرعامل شهرک های صنعتی استان  
برای حفاری و  اظهار داشت:  خراسان جنوبی 
آسفالت شهرک نیز با پیمانکار قرارداد بسته شده 
است و کار به زودی آغاز می شود.وی همچنین 
از اعالم آمادگی  شرکت برای برگزاری دوره 

آموزشی مشاغل خانگی در بخش نیم بلوک 
به  دیدار  این  در  بلوک  نیم  خبرداد.بخشدار 
موقعیت بسیار خوب شهرک صنعتی خضری 
از  و  اشاره  گذاری  برای سرمایه  بیاض  دشت 
سرمایه گذاران برای ورود در این زمینه دعوت 
خضری  صنعتی  شهرک  گفت:  کرد.گلچین 
دشت بیاض دارای 8 واحد فعال است که به 
قرارگرفتن  افغانستان،  بازار  به  دلیل دسترسی 

از 5هزار  بیش  تردد  و  ترانزیتی  کنار جاده  در 
خودرو از این جاده ، وجود زیرساخت ها ونیز 
تواند  می  زراعی  سهامی  های  شرکت  وجود 
زمینه مناسبی برای ایجاد اشتغال سرمایه گذاران 
باشد.وی تاکید کرد: فضاسازی و زیباسازی این 
مدیرعامل  که  گیرد  قرار  توجه  مورد  شهرک 
قول  زمینه  این  در  استان  شهرکهای صنعتی 

پیگیری داد.

ستاد  ریزی  برنامه  جلسه  غالمی-دومین 
امام  حضرت  ارتحال  مراسم  بزرگداشت 
خمینی )ره( وقیام خونین 15 خرداد در محل 
خراسان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای 
جنوبی برگزار گردید. رضائی جانشین شورای 
ضمن  استان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی 
سازی  آزاد  سالروز  ماه  خرداد  سوم  تبریک 
خرمشهر و تشکر از حضور گسترده مردم در 
انتخابات،  بر اهمیت برگزاری باشکوه مراسم 
سالگرد حضرت امام خمینی )ره( و 15 خرداد 
در استان تاکید نمود  واز ادارات خواست با توجه 
به تقارن این مناسبت های مهم با ماه مبارک 
رمضان، تمام توان خویش را جهت بزرگداشت 
گیرند.حسین  کار  به  مراسمات  این  باشکوه  

مقام  فرمایشات  به  اشاره  با  ادامه  در  رضائی 
مکتب  پنج شاخص  تبیین  در  رهبری  معظم 
را  شاخص  اولین  )ره(،  خمینی  امام  سیاسی 

ترکیب معنویت با سیاست دانست چون همه 

ی مواضع و رفتارهای امام،  خدا محور بود و 
نمونه بارزآن هم همین جمله معروف حضرت 
آزاد  خدا  را  خرمشهر  فرمودند:  که  است  امام 

کرد .  ایشان دومین شاخص را  اعتقاد راسخ 

و صادقانه به نقش مردم در اداره کشور دانست 
و انتخابات ۲9 اردیبهشت را تبلور عینی این 
نگاه امام دانست و برای رئیس جمهور منتخب 
آرزوی موفیقت کرد ، شاخص بعدی امام نگاه 
به جامعه بین المللی و جهانی بود که سعادت 
را نه تنها برای ملت ایران که برای سایر ملت 
های جهان می خواستند؛ چهارمین شاخص، 
تبیین  آن  مظهر  که  ارزشهاست  از  پاسداری 
بزرگوار  امام  توسط  فقیه  والیت  ی  مسأله 
آخرین  عنوان  به  را  اجتماعی  عدالت  و  بود 
امام  سیاسی  مکتب  شاخصه  ترین  اصلی  و 
الزم  انقالب  راه  ادامه  و  حفظ  جهت  راحل 
روشن  مسیر  ادامه  بر  و  دانست   ضروری  و 
این  س  سا  ا  بر  اسالمی  شکوهمند  انقالب 

شاخصه های مهم تاکید نمود. جانشین شورای 
جنوبی  خراسان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی 
امام خمینی  ارتحال حضرت  برگزاری مراسم 
حسینیه  محل  در  خرداد  سیزدهم  در  )ره( 
ارتحال  سالروز  مراسم  برگزاری   ، جماران 
حضرت امام خمینی )ره(  در چهاردهم خرداد 
در مدرسه علمیه معصومیه و برگزاری مراسم 
مسجد  در  خرداد  پانزدهم  روز  در  خرداد   15
محوری  های  برنامه  ازاهم  را  بازار  الرسول 
تمامی  افزود در  و  نمود  بیان  استان  در مرکز 
ایام  این  ویژه  نیزمراسم  استان  شهرستانهای 
با شکوه و عظمت برگزار خواهد شد.در ادامه 
حاضران  به ارائه نظرات وپیشنهادات خویش 
جهت برگزاری با شکوه این مراسم  پرداختند.

انجام بیش از 17۰ هزار هکتار عملیات بیابانزدایی در استان

مدیرعامل شهرک های صنعتی :

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری:

اعالم مراسم محوری ویژه ایام ا...14 و 15 خرداد در مرکز استان 

گوشت قرمز در وضعیت سفید

سرمایه گذاران در شهرک خضری دشت بیاض از مالیات معاف شدند

مدیرکل زندان های استان خراسان جنوبی با 
هم اکنون  زندانی  خانواده   13۰۰ این که  بیان 
هستند،  حماستی  انجمن های  پوشش  زیر 
خانواده  این  در  فرزند   6۰۰ و  هزار   ۲  گفت: 
زندگی می کنند.به گزارش خبرگزاری تسنیم 
ساالنه  عمومی  مجمع  جلسه  در  هاشمی  
با  که  استان  مرکز  زندانیان  حمایت  انجمن 
حضور اعضای انجمن در سالن کنفرانس اداره 
کل زندان های استان برگزار شد اظهار داشت: 
باید این رقم به ویژه در بحث فرزندان را همه 
باشند. داشته  نظر  مد  خیرین  و  مسئوالن 

جنوبی  خراسان  استان  زندان های  مدیر کل 
گفت: انجمن حمایت از خانواده زندانیان یک 

سازمان مردم نهاد بوده  که اعتبار دولتی ندارد.
گذشته  در سال  که  این  به  اشاره  با  هاشمی 
6۴ میلیون تومان اعتبار از بنیاد تعاون زندان و 
۲8۰ میلیون تومان از ستاد سازمان به انجمن 
نیز کمک شده است، ادامه داد: سبد غذایی که 
در سال گذشته در بین خانواده ها توزیع شده 

 ۲۰8 میلیون تومان بوده است.

دغدغه خانواده زندانیان مجازات های 
اجتماعی و اشتغال است

مدیرعامل انجمن حمایت از خانواده زندانیان 
استان خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: 
اقتصادی  تنگناهای  وجود  با  گذشته  سال 

اقتصادی  طرح های  با  استان  مرکز  انجمن 
که پیش بینی شد تراز منفی نیز نداشته است.

سال  در  که  خوبی  افزود:کار  اسماعیل زاده 
انجام  نیز  زندانیان  خانواده  حوزه  در  گذشته 
را  زندانیان  خانواده  نظام  بودکه  این  گرفت 
پذیرفت و اعتباراتی نیز به انجمن تخصیص 
هزار  مرحله  نخستین  در  داد:  ادامه  داد.وی 
نیز  زندانی  همسر  هزار  و  زندانی  خانواده 
را  طالق  و  اعتیاد  از  پیشگیری  کارگاه های 
گذراندند.مدیرعامل انجمن حمایت از خانواده 
کرد:  تصریح  جنوبی  خراسان  استان  زندانیان 
در  هم  کشور  زندان های  سازمان  همچنین 
در  بودجه ای  ردیف  زندانیان  خانواده  موضوع 

کردند. باز  نیز  انجمن ها  برای  خود  سرفصل 
اجتماعی  مجازات های  اینکه  به  اشاره  با  وی 
را  زندانیان  خانواده  از  خیلی  شغل  نداشتن  و 
اقدامات کشوری همچون وام ، اشتغال و...  از 
دور کرده است.اسماعیل زاده با بیان این که در 
بحث اشتغال انجمن حمایت از خانواده زندانیان 
گرفتند  فرا  آموزش  نفر   ۲۲۰ استان  مرکز 
شغل  به  وارد  و  حرفه آموزی  نیز  نفر   1۲۰ و 
شدند افزود: مشکل اساسی در موضوع شغل 
در خانواده زندانیان فروش محصوالت آنها در 
بازار رقابتی است.مدیرعامل انجمن حمایت از 
خانواده زندانیان استان خراسان جنوبی تصریح 
در  زندانیان  خانواده های  زیرپوشش  نرم  کرد: 

نهادهای اجتماعی در کشور ۴5 درصد است، 
این  درصد  جنوبی  9۰  خراسان  استان  در  اما 
به  اشاره  با  هستند.وی  زیرپوشش  خانواده ها 
اینکه سال گذشته یک میلیارد و 3۰۰ میلیون 
 ۲8۰ فقط  داشته  که  اعتبار  انجمن  تومان 
میلیون تومان آن اعتبارهای ستادی و دولتی 
بود ه است  افزود: بیشترین بخش این اعتبار 
کمک خیران و اقدامات اشتغالی انجمن ها بوده 
است.اسماعیل زاده با بیان این که 5 خردادماه به 
عنوان نسیم مهر و روز ملی حمایت از خانواده 
خیران  افزود:  است،  شده  نامگذاری  زندانیان 
زندانیان  خانواده  یاری  برای  نیک اندیشان  و 

همانند سال گذشته انجمن را یاری کنند.

مدیرکل زندان های استان خراسان جنوبی:

1۳۰۰ خانواده  زندانیان خراسان جنوبی زیرپوشش انجمن های حمایتی قرار دارند

حسینی- در چند روز گذشته، کشتار دام برای 
عرضه نشدن در شهر بیرجند متوقف شد . در 
پی این موضوع با چند نفر از متصدیان قصابی 
تمام  قیمت  کردند:  عنوان  که  کردیم  گفتگو 
شده گوشت با توجه به باال بودن قیمت دام 
زنده برای قصاب نمی صرفد و همین موضوع 
موجب شد دست به اعتصاب بزنیم. به گفته 

برخی  حتی  و  همجوار  های  دراستان  آنان 
گوشت  جنوبی  خراسان  های  شهرستان  از 
افراد  این   . شود  می  عرضه  باالتر  قیمت  با 
نرخ  تعیین  بودند که کمیسیون  این  خواستار 
را آزاد بگذارد و تا بتوان با شرایط بازار نرخ را 
افزایش یا کاهش داد. همچنین پیشنهاد رئیس 
صنف مواد پروتئینی استان قیمت کارشناسی 

شده بر اساس تحلیل دام زنده بود. زجاجی در 
گفتگو با آوا عنوان کرد: قیمت گوشت وابسته 
به قیمت دام زنده است، هر چند باید در این 
شد  می  ارزان  زنده  دام  قیمت  سال  فصل 
نکرده  تغییری  به چه علت  نیست  که معلوم 
است. برای حل این موضوع جلساتی در دفتر 
اقتصادی استانداری و هیئت نظارت و بازرسی 

سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان برگزار 
شد. در این جلسات با توجه به افزایش قیمت 
گوسفندی  مرغوب  گوشت  قیمت  زنده،  دام 
تعیین  ریال  هر کیلو گرم مخلوط 31۰ هزار 
شد همچنین در این جلسه بر اساس ماده 51 
قانون نظام صنفی، با عنایت به افزایش تقاضا 
رمضان،  مبارک  ماه  در  بامیه  و  زولبیا  برای 

نرخنامه پیشنهادی اتاق اصناف بعد از تبادل 
صنفی  واحدهای  به  ابالغ  منظور  به  نظر 
مربوطه و اجرای آن به تصویب اعضاء رسید و 
مقرر شد هر کیلوگرم زولبیا و بامیه درجه یک، 
1۰5 هزار ریال و هر کیلوگرم  زولبیا و بامیه 
ریال در شیرینی فروشی  درجه دو، 95 هزار 

های سطح شهرستان عرضه گردد.

عکس:پرتال شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
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امام حسین علیه السالم فرمودند:
َمن اََحبََّک نَهاَک َو َمن اَبَغَضَک اَغراَک

کسی که تو را دوست دارد، از تو انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد،
 از تو تعریف و تمجید می کند.

)بحار االنوار،ج75،ص128(

وطنامروز:هیهاتاز4درصدیها

روزنامه وطن امروز نوشت: هیهات! از 4 درصدی ها، 
نمی شود!  درست  ارباب   ، روح ا...  پابرهنه های  برای 
این گونه  اگر  از ولی امر می برد و  گوش ما، فرمان  
نبود و اگر اطاعت ما از قوانین مملکت نبود، شنبه 
30 اردیبهشت 96 را چنان به کام تان تلخ می کردیم 
که برای ابد، از خاطرتان محو نشود! ما این روزها، 
از  اگر سرشار  انتخابات  دادیم  نشان  مقام عمل  در 
اشکاالت متعدد هم برگزار شود، باز هم خروج از قانون 
نمی کنیم. اما شما باز هم ما را متهم کردی به خشونت، 
تا از میزان انصاف خود، برای همگان رونمایی کنی!

نجفی:مردمتحتتاثیرشعارهای
بدونپشتوانهقرارنگرفتند

رئیس ستاد فرهنگیان دکتر حسن روحانی گفت: 
های وعده  و  شعارها  تاثیر  تحت  ایران   مردم 

نگرفتند.  قرار  نامزدها  برخی  پشتوانه  بدون 
نجفی یادآور شد: مردم در این انتخابات به تفکر 
اصالح طلبی و اعتدال رای دادند و تحریک ها 

و تهدیدها نتوانست مانع آنان شود.

آقایروحانی!همهچیزراباختید

داریوش سجادی در مطلبی که در کیهان به چاپ 
روحانی  آقای  نوشت:  روحانی  به  خطاب  رسیده، 
باختید؛ هم  را  چیزتان  باختید، همه  نبردید،  شما 
و  مرام  و  اخالق  هم  و  انقالبی  گذشته  و  اعتبار 
معنویت را، این کمال بی آزرمی است که در ایام 
به  و  کنید  چشمی  سفید  انتخابات،  رقابت های 
مفاخر  و  مسلمات  و  محکمات  همه  بخس  ثمن 
نظام  و  انقالب  استناد  و  افتخار  قابل  مواضع  و 
لجن  به  ربایی  رای  و  قدرت  در  مانایی  برای  را 
به  مستقیم  نگاه  با  پیروزی،  فردای  در  و  بکشید 
دوربین تلویزیون، مخاطب خود را سفیه انگاشته 

و از موضع قلندرانه تواضع فروشی فرمایید!

پسازتاییدصحتانتخابات،آمار
تفکیکیاستانهااعالممیشود

 عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفت: تا زمانی 
که شورای نگهبان صحت انتخابات را تایید نکند،  
وزارت کشور آمار تفکیکی استان ها را اعالم نمی کند.

عراقچی:تمدیدتعلیقتحریمهای
هستهایایراناولینآزمونترامپبود

معاون وزیر امور خارجه گفت: رئیس جمهور آمریکا 
اختیار دارد برای 4 ماه تعلیق تحریم های هسته ای 
ایران را تمدید کند و در اصل این اولین آزمون ترامپ 
بود که این کار را انجام داد. عراقچی خاطرنشان کرد: 
حدود 2 ماه دیگر موعد تمدید تحریم هایی می رسد 
تمدیدشان  برای  آمریکا  جمهور  رئیس  اختیار   که 
6 ماهه است و ترامپ تاکنون به تعهدات برجامی 
خود پایبند بوده و آن تحریم ها نیز در زمان خود باید 

تمدید شود.

ترامپبایدباتهرانمذاکرهکند

متحد  ملل  سازمان  اسبق  کل  دبیر  عنان  کوفی 
با  باید  آمریکا،  رئیس جمهور  ترامپ  دونالد  گفت: 
ایران صحبت کند؛ کشوری که با امضای توافق 
هسته ای با 6 قدرت جهانی و انتخاب مجدد حسن 
جهان  به سوی  دوستی  دست  می کوشد  روحانی 
دراز کند. وی اظهار داشت: ایران بخشی از راه حل 
بحران های خاورمیانه از جمله در عراق و سوریه 

است و ما نمی توانیم از این حقیقت فرار کنیم.

لسآنجلستایمز:چراایرانباید
دشمنوعربستاندوستماباشد؟

را  آن  ما  که  عربستان  نوشت:  تایمز  لس آنجلس 
دوست و متحد خود می دانیم یک پادشاهی مطلق 
است؛ در صورتی که ایران یک روز پیش از سفر 
ریاست  انتخابات  یک  ریاض  به  ترامپ  دونالد 
جمهوری بزرگ برگزار کرد. البته تفاوت ایران و 
عربستان به اینجا ختم نمی شود. سعودی ها کتاب 
مقدس را ممنوع کرده اند؛  در صورتی که مسیحیان 
از پیش  ایران کرسی های  و یهودیان در مجلس 
رزرو شده ای دارند که هیچ کس نمی تواند آنها را 
تصاحب کند. لس آنجلس تایمز در پایان نوشت: با 
این اوصاف، آیا کسی می تواند توضیح دهد که چرا 
رئیس جمهور ما در اولین سفر خارجی خود باید 
به عربستان سعودی برود و چرا ما باید با چنین 

کشوری علیه ایران متحد شویم؟! 

کاخسفید:ترامپونتانیاهودرباره
ضرورتمقابلهباایرانتوافقکردند

رئیس جمهور  کرد:  اعالم  بیانیه ای  در  سفید  کاخ 
دیدار  در  رژیم صهیونیستی  و نخست وزیر  آمریکا 
خود، درباره مقابله با ایران و هم پیمانانش به توافق 
رسیدند. در این بیانیه آمده است: »ترامپ و نتانیاهو 
در مورد ضرورت مقابله با ایران و گروه هایی که به 
نمایندگی از این کشور فعالیت می کنند، توافق کردند.

تنشباایرانبهمصلحتنیست

شیخ »تمیم بن حمد« امیر قطر با بیان این که 
کشوری  عنوان  به  ایران  با  تنش  به  زدن  دامن 
از  پرهیز  خواستار  نیست،  مصلحت  به  قدرتمند 
ایران  گفت:  وی  شد.  تهران  با  تنش  هرگونه 
وزنه ای منطقه ای و اسالمی به شمار می رود که 
نمی توان آن را نادیده گرفت و قطر روابط قوی 

با آمریکا و ایران را حفظ می کند.

پیشنهادهمکاریمیرسلیمبهرئیسجمهور

جمهور  رئیس  به  نامه ای  در  میرسلیم،  مصطفی 
نوشت: با عنایت به دعوت اخیر جناب عالی برای 
از  یکی  عنوان  به  نمایم  می  پیشنهاد   همکاری 
از  دعوت  با  جمهوری،  ریاست  تفکر  های  کانون 
نامزدهای ریاست جمهوری دوره دوازدهم که عالقه 
مند و معتقد به این همکاری اند، شرایطی فراهم گردد تا با جمع بندی اندیشه 

های ایشان  پیشنهادهای عملیاتی ارائه و جمع بندی و تقدیم دولت گردد.

دولتسریعترلیستتفکیکشدهآرارااعالمکند

لطف ا... فروزنده عضو هیئت علمی دانشگاه ضمن 
باید  زودتر  وزارت کشور هر چه  که  این  بر  تاکید 
را اعالم کند،  انتخابات  آرای  لیست تفکیک شده 
بیان داشت: دولت اطالعات واقعی را به مردم بدهد. 
هر چه اطالعات واقعی به مردم داده شود، باعث 
می شود اعتمادشان باالتر برود. وی ادامه داد: در صحنه انتخابات ریاست 

جمهوری شاهد تخلفاتی بودیم اما قاضی نهایی شورای نگهبان است.

درخواستشوراینگهبانبرایبررسیبیشتر

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که 
انتخابات به  از تخلفات  ممکن است گزارش  هایی 
شورای نگهبان ارسال شده باشد که در روند انتخابات 
در  نمی توانم  چیزی  اظهارداشت:  باشد،  تأثیرگذار 
این باره بگویم، اما چون هر دو کاندیدای مطرح، 
گزارش های متعددی از تخلفات به شورای نگهبان ارسال کرده اند، کثرت 

گزارش ها نیازمند این است که کار کارشناسی بیشتری صورت گیرد.    

امیدواریم  گفت:  حسینی  نقوی 
به  آینده  سال  چهار  طی  دولت 
داده  که  شعارهایی  و  وعده ها 
نگه  را  مردم  وعده ها  این  با  و 
وعده ها  این  با  را  آنها  و  داشته 
دلگرم کرده، محقق کند و مردم 
سخنگوی  نشوند.  دلسرد  مجددا 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
رئیس  شدن  تعیین  به  اشاره  با 

کرد:  بیان  مردم  منتخب  جمهور 
مردم صداقت خود را نشان دادند 
دولت  که  وعده هایی  این  به  و 
دادند  رای  و  شدند  دلگرم  داده 
وعده ها  این  که  می کنند  فکر  و 
ایجاد  تغییری  زندگی شان  در 
ادامه  در  حسینی  نقوی  می کند. 
دولت  که  امیدواریم  کرد:  تاکید 
طی چهار سال آینده به وعده ها و 
شعارهایی که داده از جمله ایجاد 

و  اشتغال زایی  و  اقتصادی  رونق 
این که کسی سر گرسنه بر بالین 
عزتمند  مردم  گذاشت،  نخواهد 
پیدا  رونق  کشور  اقتصاد  و  شوند 
وعده ها  این  و  کند  عمل  کند، 
شود.  محقق  دوم  سال  چهار  در 
مجلس  در  ورامین  مردم  نماینده 
داده  این که سابقه نشان  بیان  با 
وعده هایش  به  نسبت  دولت  که 
با  داشت:  اظهار  نمی کند،  عمل 
دولت  گذشته  عملکرد  به  نگاه 
دولت  این  که  دریافت  می توان 
جز  و  نیست  و خدمت  کار  دولت 
وعده و شعار چیز دیگری ندارد و 
فقط با وعده مردم را نگه داشته و 
آنها را با این وعده ها دلگرم کرده 
که امیدواریم این وعده ها محقق 
شود و مردم مجددا دلسرد نشوند.

فکرمیکنیدقدرتماموشکاست،اشتباهمیکنید
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت 
خرمشهر  آزادسازی  مناسبت  به 
گفت: سوم خرداد روزی مهم برای 
تاریخ ایران و دفاع مقدس است و 
مردم ایران در این روز در برابر یک 
شدند.  پیروز  جهانی  بزرگ  توطئه 
روحانی  حسن  االسالم  حجت 
اظهار داشت: همه مردم ما می دانند 
و  شرق  را  هواپیماها  بهترین  که 
غرب بعد از جنگ تحمیلی ، حتی 
در  سال ها  و  ماه ها  گذشت  از  بعد 
اختیار صدام قرار دادند و تکنولوژی 
افزایش برد و موشک های شیمیایی 
وی  دادند.  قرار  اختیار صدام  در  را 
خطاب به دشمنان ملت ایران گفت: 
شما فکر می کنید قدرت ما موشک 
و هواپیماست، اشتباه می کنید. شما 
که موشک و هواپیما بیشتر داشتید؛ 

و  هواپیماها  مدرن ترین  که  شما 
بدترین سالح شیمیایی  و  تانک ها 
غرب و شرق را به صدام دادید اما 
دیدید ملت ما پیروز شد؛ ملت ما با 
ایمان، وحدت و اطاعت از ولی فقیه 

پیروز شد.
 رئیس جمهور تاکید کرد: مردم ما 
انسجام،  وحدت،  با  باشند  مطمئن 
رهبری،  معظم  مقام  از  اطاعت 
والیت فقیه، پیروی از قانون اساسی 

و با طرد هر گونه تفرقه و انشقاق، 
خرمشهر  شبیه  دیگری  چیز  هر 
پیروز  هم  باز  باشد،  ما  روی  پیش 
را  بزرگ مان  پیروزی  و  می شویم 
مسیر  این  در  و  می گیریم  جشن 
داد:  ادامه  روحانی  نداریم.  تردید 
معضالت فراوانی پیش روی ماست 
ایثار،  اما این معضالت را با جهاد، 
رو  پیش  از  فداکاری مان  و  وحدت 

برخواهیم داشت.

حجت االسالم حسن روحانی خطاب به دشمنان گفت:
دولتدرچهارسالآیندهبهوعدههایخودعملکند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس :

جشن پیروزی مجدد دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری- بیرجند * عکس: احسان توالنمایشگاه عکس و کتاب به مناسبت سوم خرداد در شهر خوسف برپا شد * عکس: ایرناشمیم رمضان در شبستان ها پیچید  *  عکس :احسان توال

با نهایت تاسف درگذشت

مرحومهطاهرهابراهیمی
)همسرمحمدرضاخسروی(

را به اطالع می رساند: جلسه ترحیم آن روانشاد جمعه 96/3/5 از ساعت 5 الی 6 بعدازظهر
 در محل مسجد توحید برگزار می گردد، حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانوادههای:ابراهیمی،خسرویوسایربستگان

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

 انـرژی 
صنعـت 
ایرانیـان

فروش و معاوضه ملک تجاری با موقعیت عالی 
 با پنج سند ششدانگ

 )سه طبقه ، همکف و زیرزمین( 
بلوار معلم - حاشیه خیابان فردوسی

09151613680 

آماده برگزاری مجالس افطاری و  عروسی
با تخفیفات ویژه می باشد.

* دارای پارکینگ اختصاصی 
 * برگزاری نماز جماعت

بلوار شهید آوینی - مقابل دانشگاه پیام نور
09153623556 - 09151614069
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