
روزنامه صبح استان پنجشنبه  18  خرداد  1396     13  رمضان  1438      8  ژوئن  2017    سال بیستم    شماره  3803

پرواز زائران حج از بیرجند
حسینی- مدیر کل حج و زیارت استان از برقراری پروازهای حج تمتع سال جاری از ایستگاه پروازی بیرجند خبر داد و عنوان کرد: امسال هزار و 700 زائر در قالب 12 کاروان »مدینه  بعد« برای حج تمتع اعزام خواهند شد. نوفرستی با بیان این که این 
پرواز ها از تاریخ 1 شهریور تا ابتدای مهر خواهد بود ادامه داد: به احتمال قوی شرکت هواپیمایی ایران ایر این پروازها را انجام خواهد داد. وی با اشاره به این که پروازهای عتبات عالیات نیز بعد از ماه رمضان از سرگیری خواهند شد اضافه کرد: بر اساس 
میزان درخواست زائران، هفته ای یک پرواز و 10 کاروان زمینی به مقصد عراق خواهیم داشت. نوفرستی از زائران حج تمتع و عتبات عالیات درخواست کرد که از همین االن برای اخذ پاسپورت عمل نمایند و به روزهای نزدیک به سفر موکول نکنند.

سرمقاله

بیرجند به مدرسة تاریخی 
شوکتیه مدیون است !

*  دکتر محمدامین ناصح

از اوان مشروطه به برکت تأسیس مدرسة تاریخی 
»شوکتیه«، نام »بیرجند« در میان شهرهای گوناگون 
استان پهناور خراسان با صفت »فرهنگ« تنیده شده 
و عجین گشته است. اگر به تاریخ استقرار رسمی 
آموزش و پرورش نوین در شرق ایران به دیدة دقت 
مرزی  نوار  طول  در  که  یافت  خواهیم  در  بنگریم 
شرق ایران، بیرجند تنها شهری است که از اواخر 
سال 1286 شمسی رسماً صاحب مدرسه به مفهوم 
موجب  پیشگامی  این  که  است  طبیعی  و  بوده  نو 
از  زودتر  دو دهه  آموختگانش القل  دانش  گردیده 
سایر شهرهای مهم خراسان به جامعة آن روز معرفی 
شوند. طبعاً این دسته از فارغ التحصیالن همزمان 
آموختگان مدارس جدید تهران  با نخستین دانش 
به دارالمعلمین یا دیگر مدارس عالِی نوپای پایتخت 
راه یافتند و به سرعت در سپهر علمِی آن روز ایران 
بهشت کوچک گیاهان خانگی در منزل شهروندان بیرجندی /  صفحه 3 جایگاهی شایسته یافتند ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

استاندار در بازدید از روستاهای حاشیه شهر بیرجند وعده داد :

جلسه تخصصی با روستاییان برای رفع مشکالت
صفحه 7

 ۱۳۵ زندانی جرائم غیر عمد استان در جشن گلریزان
 چشم انتظار کمک خیران هستند / صفحه 7

مسیر ریاست جمهوری 
1400 برای الریجانی 

چگونه است ؟
صفحه 8

31 خرداد ماه 
آخرین مهلت تسلیم

 اظهارنامه مالیاتی استان
صفحه 7

قالیباف: خوشحالم که 
برنامه  های من توسط 
دولت درحال اجرا است

صفحه 8

جناب آقای مهندس محمدی
مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند 

با نهایت تاسف و تالم درگذشت مادر گرامی تان را خدمت جناب عالی 
و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه باریتعالی برای آن مرحومه 

رحمت و مغفرت الهی و برای شما صبر و بردباری آرزومندم.

حسیـن قاسمـی

پدر جـان 
 نامت را به کتیبه ای از جنس عاطفه حک خواهم کرد

تا گواهی بر معصومیت تو باشد 
عکست را در گلدانی از جنس عشق خواهم گذارد

تا به بام باغ ملکوت غنچه دهد

دهمیـن بهـار 
از فراق بهاری ترین همسر و پدری مهربان شادروان 

حاج سید  حسین آذرکار 
گذشت. یاد و نامش گرامی باد

همسر و فرزندان

 معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در نظر دارد: در راستای ماده 41 آیین نامه اجرایی قانون اصالح
 ماده 13 قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی نسبت به صدور مجوز تاسیس آموزشگاه بهداشت اصناف

 در شهرستان های طبس/ نهبندان/ خوسف/ درمیان/ سربیشه/ زیرکوه/ سرایان/ قاین/ فردوس/ بشرویه 
 به شرط دارا بودن متقاضی واجد شرایط اقدام نماید. متقاضیان تاسیس آموزشگاه بهداشت اصناف می توانند درخواست 
کتبی خویش را به همراه مدارک الزم حدکثر تا تاریخ 1396/03/30 به واحد بهداشت محیط و حرفه ای مراکز بهداشت 

شهرستان ها تحویل نمایند.
شرایط مدیر: 

دارای حداقل مدرک کارشناسی مهندسی بهداشت محیط - کسب حداقل 50 امتیاز با توجه به جدول امتیاز بندی   
عدم اشتغال در ادارات، سازمان ها و ارگان های نظامی و دولتی و عمومی غیردولتی 

مدارک مورد نیاز:
درخواست کتبی- تکمیل فرم شماره 1- گواهی عدم سوء پیشینه - تاییدیه فردی از نیروی انتظامی-کپی شناسنامه - کپی کارت ملی- تصویر 

مدرک تحصیلی - دو قطعه عکس
  http://hlt.bums.ac.irجهت کسب اطالعات بیشتر می توانید به سایت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به آدرس

قسمت مدیریت سالمت محیط و کار )اطالعیه( مراجعه نمایید.
روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

با مدیریت حسن پورعلی لیسانس مدیریت و دارای مدرک B کنفدراسیون فراخـوان تاسیس آموزشگـاه بهـداشت اصنـاف
 B و C فوتبال آسیا با کادر مربیان مجرب و تحصیلکرده و دارای مدرک

کنفدراسیون فوتبال آسیا آموزش تخصصی دروازه بانی زیر نظر محمود دانش 

امکانات و وسایل مدرسه فوتبال:
تحویل پیراهن شورت، جوراب، توپ، کوله  به همراه برنامه های تفریحی، استخر

مدارک الزم جهت ثبت نام:
*  دو قطعه عکس 4×۳

*  کپی شناسنامه
*  رضایت نامه ولی

* بیمه ورزشی و کارت عضویت 
فدراسیون فوتبال
* گواهی سالمت

* فیش واریزی شهریه به مبلغ 
2/000/000 ریال به شماره حساب 

۵474۱09048 بانک تجارت
 به نام باشگاه ایرانجوان

محل های ثبت نام:
* خیابان مدرس بین مدرس 2۳ و 2۵ 

تجهیزات ورزشی 90 - آقای فدویان
بین توحید 2-4 دفتر باشگاه

*بلوار معلم خیابان ۱۵ خرداد بعد از هایپر مارکت 
تجهیزات ورزشی اسکیت - آقای ادیبی فر

*  بلوار بهشتی نبش خیابان شیرین ، تجهیزات 
ورزشی شهر ورزش - آقای امین افشار

شماره های تماس: 09۳6۱88۵626  
09۱۵86۳600۵ - 09۳۵۱444006

ثبت نام مدرسه فوتبال ایرانجوان بیرجند
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فروش سهام بانک رفاه به بازنشستگان تامین اجتماعی

ایسنا-  علی ربیعی ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فروش سهام بانک رفاه به بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد و 
گفت: فروش سهام بیمه ملت نیز به بازنشستگان کشوری آغاز شده و قرار است بهترین هلدینگ ها برای ارتقاء وضعیت زندگی 

به بازنشستگان واگذار شود.

سرمقاله

فراخوان مشموالن کاردانی ، دیپلم و زیردیپلم 
از خردادماه

کلیه مشموالن  ای  اطالعیه  در  ناجا  ایسنا- سازمان وظیفه عمومی 
کاردانی، دیپلم و زیر دیپلم دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ 19 

خرداد ماه 1396 را به خدمت سربازی فراخواند. 
غایب  مشموالن  کلیه  فراخوان  ضمن  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان 
و غیرغایب متولد 1355 تا پایان خرداد ماه 1378 برای انجام خدمت 
کاردانی،  مشموالن  کلیه  کرد:  اعالم  ای  اطالعیه  طی  ضرورت،  دوره 
خدمت  به  آماده  برگ  که  مذکور  های  سال  دیپلم  زیر  و  دیپلم 
بایست می  اند،  کرده  دریافت   1396 ماه  خرداد  نوزدهم  تاریخ   به 

در ساعت و محلی که توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در برگ معرفی 
نامه مشموالن به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعالم شده، حضور یابند.

به  اشاره  با  جنانی،  سیدمحمدعلی   - ایرنا 
سخت  مشاغل  شرایط  و  تشخیص  مبنای 
آور  زیان  و  سخت  کاری  افزود:  زیان  آور،  و 
محسوب می شود که در آن عوامل فیزیکی، 
کار  محیط   شیمیایی،  مکانیکی،  بیولوژیکی 
غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه شده 
تنشی به مراتب باالتر از ظرفیت های طبیعی 
)جسمی و روانی( در وی ایجاد می شود که 
نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از 

آن باشد.وی ادامه داد: انواع کارهای سخت و 
زیان آور بر دو نوع الف و ب است که تفاوت 
آوری  زیان  و  سخت  کاهش  و  حذف  در  آن 
الف،  گروه  مشاغل  داد:  ادامه  است.جنانی 
مشاغلی است که صفت سخت و زیان آوری 
توان می  و  دارد  وابستگی  شغلی  ماهیت   با 

ایمنی  بهداشتی،  تمهیدات  کارگیری  به  با 
کارفرما  توسط  مناسب  فنی  تدابیر  و 
کرد.  حذف  را  آنها  آوری  زیان  و  سختی 

مشاغلی  ب  گروه  اما  داشت:  اظهار  وی 
آور زیان  و  سخت  آن  ماهیت  که   است 
 است و با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی
و تدابیر فنی توسط کارفرما، می توان صفت 
ولی  داد،  را کاهش  آنها  آوری  زیان  و  سخت 
 کماکان سخت و زیان آوری آنها حفظ می شود،
زمینی.مدیر  زیر  معادن  در  مداوم  کار  مانند 
کل امور فنی مستمری های سازمان تامین 
اجتماعی افزود: تعیین سخت و زیان آور بودن 

مشاغل و نوع آن )گروه الف و گروه ب (، در 
و  بازدید  انجام  سوابق،  بررسی  با  کارگاه  هر 
بررسی شرایط کار توسط کارشناسان بهداشت 
آموزش  و  بهداشت،  درمان  وزارت  حرفه ای 
پزشکی و بازرسان کار وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و با تایید توسط کمیته های بدوی 
و تجدید نظر استانی انجام می گیرد و اتخاذ 
تصمیم قطعی در کمیته  ها، در مواردی که 
استاندارد حدود تماس شغلی عوامل زیان آور 

وجود دارد، مستلزم اندازه گیری و اظهار  نظر 
کارشناسان بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و یا سایر مراکز دارای 
مجوز از وزارت بهداشت است. وی تصریح کرد: 
بیمه شدگانی که حداقل ٢٠ سال سابقه کار 
متوالی یا ٢5 سال کار متناوب و پرداخت حق 
بیمه در کارهای سخت و زیان آور دارند، بدون 
شرط سنی می توانند درخواست بازنشستگی 

از سازمان تامین اجتماعی کنند.

 تامین اجتماعی مبنای تشخیص مشاغل سخت و زیان آور را اعالم کرد

تامین  سازمان  ودرآمد  فنی  معاون  ایسنا- 
تامین  سازمان  جدید  بخشنامه  اجتماعی 
پیش  بازنشستگی  قانون  مورد  در  اجتماعی 
از موعد کارکنان دولت را تشریح کرد.محمد 
حسن زدا گفت: سال 85 قانون بازنشستگی 
شد.  تصویب  دولت  کارکنان  موعد  از  پیش 
در این قانون افراد مذکور با ٢5 سال سابقه 
وی  شدند.  می  بازنشسته  حقوق  روز   3٠ با 
در  مستمری  پرداخت  مالک  اینکه  بیان  با 

سال   3٠ داشتن  اجتماعی  تامین  سازمان 
سابقه خدمت است، افزود: بر اساس قوانین 
تامین اجتماعی، اگر شخصی بخواهد زودتر 
از موعد بازنشسته شود، باید هزینه هایش را 
بپردازد. زدا با تاکید بر اینکه مالک محاسبه 
 ٢ پردازی  بیمه  اساس  بر  مستمری  میزان 
اساس  بر  گفت:  است،  خدمت  آخر  سال 
قانون تامین اجتماعی، معیار برای مستمری 
اما  3٠ سال خدمت سالهای ٢9 و 3٠ است 

برای کارکنان دولت که متقاضی بازنشستگی 
پیش از موعد بودند سالهای ٢٤ و ٢5 خدمت 
محاسبه شد که مورد مخالفت این افراد بود.
اجتماعی  تامین  معاون فنی ودرآمد سازمان 
از  پیش  بازنشستگی  مورد  در  کرد:  اظهار 
اداری  عدالت  دیوان  دولت  کارکنان  موعد 
و  داد  رای  اجتماعی  تامین  سازمان  نفع  به 
در مجلس در این سالها 3 مرتبه مطرح شد 
که در هر سه مورد رد شد. شورای نگهبان 

برنامه  در  گفت:  کرد.زدا  رد  را  آن  بار   ٢ نیز 
ششم توسعه دوباره مالک عمل قرار گرفتن 
سالهای ٢9 و 3٠ در مورد محاسبه مستمری 
برای کارکنان دولت که متقاضی بازنشستگی 
پیش از موعد شده بودند مطرح شد که این 
فرآیند با محاسبات بیمه ای مغایرت داشت و 
در چند سال گذشته سازمان تامین اجتماعی 
اداره  گزارش  بود.به  اعالم کرده  را  نظر خود 
کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، 

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی 
افزود: به سیستم و دستگاه هایی که کارکنان 
موعد  از  پیش  بازنشستگی  برای  را  دولت 
توانند  می  کنیم  می  اعالم  کردند  معرفی 
زودتر  سال   5 هزینه  و  معرفی  را  افراد  این 
تامین  سازمان  به  را  بازنشستگی  موعد  از 
برای  جدید  محاسبه  تا  بپردازند  اجتماعی 
 3٠ و   ٢9 سالهای  اساس  بر  آنها  مستمری 

خدمت انجام شود.

جزئیات قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت

عدم استقبال مشموالن سهام عدالت 
از واریز اقساط

ایلنا-  نهم خرداد ماه امسال رئیس سازمان خصوصی سازی اعالم کرد 
به محض ورود سود نقدی شرکت ها در سامانه سهام عدالت حداکثر تا 

سه ماه آینده نخستین سود مشموالن سهام عدالت توزیع خواهد شد.
به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، طبق بررسی  صورت گرفته تا 
کنون استقبال چندانی از سوی مشموالن سهام عدالت برای تسویه 
و  نگرفته  خزانه کل کشور صورت  با  عدالت  باقیمانده سهام  اقساط 
برآوردها حاکی از تسویه حدود 5 میلیارد تومانی این رقم طی ماه های 
اخیر بوده است، با این حساب برای اعالم ارزش نهایی سهام عدالت 
باید تا پایان شهریور ماه منتظر ماند تا پس از بستن صورت حساب ها و 

مانده واقعی آن، بتوان عدد نهایی را اعالم کرد.

آغاز آموزش پذیرفته شدگان آزمون استخدامی 

ایسنا- دکتر نعمت ا... موسی پور در مورد جزئیات برگزاری دوره های آموزشی 
صالحیت حرفه ای و کارآموزی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آبان ماه 
 سال گذشته آموزش و پرورش گفت : دوره پذیرش رسمی پذیرفته شدگان
به  یکسال  و  است  مهرماه سال 96  گذشته،  استخدامی سال  آزمون 
طول می انجامد.وی افزود: این افراد از مهرماه همزمان با شروع دوره های 
آموزشی وارد مدارس می شوند. برای ورود این افراد به دوره های آموزشی 
یک دوره آمادگی چهار تا شش هفته ای درنظر گرفته شده است که 
احتماال از 15 مرداد ماه شروع می شود و تا اواخر شهریور ادامه خواهد 
داشت. وی درباره زمان صدور احکام استخدامی این افراد افزود: احکام 
استخدامی پذیرفته شدگان از مهر سال 97 و پس از اتمام دوره یکساله 

صالحیت حرفه ای و کسب نمره قبولی در آزمون پایانی صادر می شود.

) ادامه سرمقاله (  آشنایی کنونی عموم با آن جایگاه 

معنوی و فرهنگ ساز در چه حد است؟ آیا همسنگ 
اجتماعی  تحوالت  در  مدرسه  این  ارزنده  نقش 
نزد شهروندان  آن  منزلت  و  و شأن  قدر  بیرجند، 
است؟  شده  داشته  گرامی  خدوم  مدیران  و  فهیم 
باشد که به همت مدیران خراسان جنوبی، سالروز 
تأسیس رسمی مدرسة شوکتیة بیرجند به عنوان 
نقطة عطف توسعة فرهنگی و مایة فخر و مباهات 
علمِی  استان  در تقویم محلی این سامان جایگاه 
قابلی یابد و بیش از پیش گرامی داشته شود؛ چراکه 
به یقین بزرگداشت شوکتیه؛ به منزلة تکریم پیشینة 
فرهنگی دیاری است که از آغاز سده معاصر، ُشهره 

به ادب و فرهنگ پروری است.

آغاز انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد 
 از 21 خرداد

آزمون  رشته  انتخاب  به  مجاز  داوطلبان  ایسنا- 
تا   ٢1 یکشنبه  از  می توانند  ارشد  کارشناسی  
تحصیلی  رشته های  انتخاب  خرداد   ٢5 پنج شنبه 
آموزش  سنجش  سازمان  سایت  در  را  آزمون  این 
کشور انجام دهند و انتخاب رشته برای رشته های 
دسترسی  کد  از  استفاده  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
مندرج در کارنامه اعالم نتایج اولیه آزمون، به طور 

مجزا و از طریق این دانشگاه انجام می شود.

امشب آخرین مهلت ثبت نام 
در آزمون کاردانی به کارشناسی

جام جم- مشاور عالی سازمان سنجش گفت: ثبت 
نام در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 
تا شنبه 13  و  است  آغاز شده  از 7 خردادماه   96
خرداد 96 ادامه داشت که با توجه به ارائه کدرشته 
تا  مهلت  این  تکمیلی،  اطالعیه  و  جدید  های 

ساعت ٢٤ پنجشنبه 18 خردادماه تمدید شد.

سونامی قیمت مسکن در راه نیست

رئیس اتحادیه مشاوران امالک گفت: هم اکنون در 
پیش رونق مسکن قرار داریم و در صورت ورود به 
دوره رونق، قاعدتا تورم بین 1٠ تا 1٢ درصد زاییده 
می شود که جهشی و سونامی گونه نیست؛ زیرا 
اصال نقدینگی در کشور وجود ندارد که به بخش 
مسکن برسد. عقبایی همچنین رشد نرخ اجاره بها 

در سال جاری را بین 7 تا 1٠ درصد عنوان کرد.

بیرجند به مدرسة تاریخی 
شوکتیه مدیون است!

*  دکتر محمدامین ناصح

) ادامه سرمقاله در صفحه 1( و با نام آوران وقت در مرکز 

فرصت حشر و نشر یافته و از این حیث نام شهر  
بیرجند اینک در میان پیش قراوالن تجدد و فرهنگ 
پروری در حافظة تاریخی ایران در سدة حاضر مثبوت 
است. بی گمان تاریخ بیرجند، صبح  اول بهمن سال 
1٢86 شمسی، مصادف با 18 ذیحجه 13٢5 قمری 
) عید غدیر ُخم( و٢٢ ژانویه 19٠8 میالدی را هرگز 
از یاد نخواهد برد؛ چرا که در آن روز مبارک، نسیم 
خردورزی در آسماِن این شهِر دور از مرکز وزیدن 
گرفت و نوجوانان مستعد این دیارکویری از فرصت 
مغتنم تحصیل بهره مند شدند.  خوشبختانه   این 
حرکت مبارک با تأیید و حمایت مراجع بزرگ بیرجند  
به شوکتیه  را  فرزندان خود  نیز  آنان  و  همراه شد 
سپردند. تمایل به کسب دانش و تربیت اجتماعی 
چون عطری به سرعت در بین خانواده ها پیچید و 
خیل مشتاقان را به مدرسه کشاند. درحالیکه قانون 
از  دولت،  توسط  مقدماتی  آموزش  شدن  اجباری 
اواسط دهة 13٠٠ شمسی و استقرار حکومت متمرکز 
در ایران و سال ها پس از افتتاح شوکتیه به اجرا در 
آمد و لذا در زمانی که بیرجند بر پایة سنت حسنة وقف 
موفق به گشایش مدرسه شد، امکانات دولتی تحصیل 
در شهرهای مجاور هنوز موجود نبود. از اواسط دورة 
پهلوی اول؛ )سال های   1315- 131٢ (که شعب 
به جذب  ادارات  در والیات  مستقر شدند،  اغلب 
بودند و چون در شهرهای  نیازمند  کارکنان دیپلم 
آن زمان به دلیل نبود فضای آموزشی، جوان دیپلم 
وجود نداشت، الجرم همة کارکنان و مدیران اداری 
از پایتخت یا شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک 
این  بیرجند  در  خوشبختانه  ولی  شدند  می  مأمور 
کمبود به برکت وجود مدرسه مرتفع شده بود و لذا 
زمینه استخدام اغلب دانش آموختگان شوکتیه نیز در 
خود شهر به راحتی فراهم بود و البته این موضوع، 
 انگیزه تحصیل را در خانواده ها مضاعف می نمود؛

چرا که والدین می دیدند فرزندشان در آینده نزدیک 
می تواند به مقامی در سازمان یا اداره ای دست یابد 
و نفوذی به مراتب بیش از پدر در جامعه کسب نماید 
ودراجتماع نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت. به عنوان 
مثال از اواخر دهة 13٠٠ شمسی، جمعی از دانش 
آموختگان شوکتیه، جذب ادارات فرهنگ بیرجند و 
شهرستان های اطراف شدند و از آن پس بیرجند 
به صادرات معلم به شهرهای خراسان و سیستان و 
بلوچستان معروف شد و معلم بیرجندی در فضای 
و شهرت  یافت  اعتباری  و  ارج  شهرهای همجوار 
آن  در  شد.  عام  و  خاص  زبانزد  بیرجند  فرهنگی 
ادارات شهر هنوز دارای ساختمان مستقل  روزگار، 
و مناسبی نبودند و لذا مدرسة شوکتیه که ساختمان 
ُمعظم و زیبایی داشت به کانون تصمیمات کالن 
شهری بدل شده بود و مقامات داخلی و خارجی که 
به نحوی گذرشان به بیرجند می افتاد از آن بازدید می 
کردند و با تعجب خبر مسرت بخش وجود مدرسه 
ای امروزی در شرق ایران را به پایتخت می بردند. 
این گونه بود که به مدد فراهم شدن بستر دانش 
اندوزی و نیز آشنایی با زبان خارجه، بینش عمومی 
محصلین نسبت به مسائل فردی و اجتماعی ارتقا 
یافت و والدین نیز از برکات آن برخوردار شدند و 
به تدریج جامعه کوچک بیرجند از آغاز سدة اخیر 
و  تجدد  مظاهر  پذیرش  برای  بیشتری  آمادگی 
همزیستی با جلوه های تمدن روز را در خود مهیا 
در یک  تحولی  چنین  پیامد  است  بدیهی  ساخت. 
نسل، متأثر از گشایش این مدرسه تاریخی، در بین 
شهرهای مختلف همجوار نیز مثبت بوده و لذا در 
شهرهای  از  مشتاق  آموزان  دانش  تأسیس،  اوایل 
اطراف نیز برای تحصیل به بیرجند آمدند. به یقین 
آوازه و اعتبار فرهنگی بیرجند در روزگار حاضر در 
گرو نقش فرهنگ ساز شوکتیه و دانش آموختگان 
برجسته اش بوده و از این رو بحق تأسیس شوکتیه 
را باید نقطة عطفی در تحوالت تمدنی بیرجند از آغاز 
سدة معاصربه حساب آورد. تأسیس دانشگاه بیرجند 
دبیرستان  اواسط دهة 135٠ شمسی در محل  در 
شوکتیه  سابق  آموختگان  دانش  توسط  شوکتی 
را نیز نباید از نظر دور داشت. از همین روست که 
دکتر محمدرضا راشد محصل، استاد نامدار زبان و 
فردوسی مشهد -که خود  دانشگاه  فارسی  ادبیات 
پیشتر دانش آموخته و سپس معلم مدرسة تاریخی 
شوکتیه بیرجند بوده است- در کتاب »ُجستاری در 
تاریخ فرهنگ و آموزش نوین بیرجند«  چنین اظهار 
نظر نموده-اند:»مهم ترین، برجسته ترین، مؤثرترین 
و مفیدترین حادثه ای که پس از انقالب مشروطه 
شوکتی  دبستان  افتتاح  گرفت،  بیرجند صورت  در 
در 18 ذیحجه سال 13٢5 قمری بوده است«.تنها 
کافی است نام خیل دانش آموختگان برجسته ای که 
روزگاری در این مدرسة تاریخی تحصیل نموده-اند 
و سپس در آسمان علم و فرهنگ و ادب ایران زمین 
در کسوت استادان برجستة دانشگاه های مادر ایران، 
مدیران عالی رتبه ملی و نظامیان صاحب منصب 
کشوری درخشیدند را در ذهن مرور کنیم و سپس 
نقش مدرسة تاریخی شوکتیة بیرجند را در بروز و 
ظهور این مفاخر ملی و تقدیم به مام وطن در نظر 
ذهن  در  ناخواسته  که  سئوالی  حال  باشیم.  داشته 

خوانندة کنجکاو خودنمایی می کند، این که میزان

تاسیس شرکت بهنوش پخش معین شرق 
 1396/3/17 تاریخ  در  خاص(  )سهامی 
ملی  شناسه  و   5573 ثبت  شماره  به 

14006820842 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده 
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی  که خالصه آن 

می گردد. 

و  شوینده  غذایی،  محصوالت  پخش  و  توزیع  موضوع: 
بهداشتی )پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح در 
صورت ضرورت قانونی( ضمنا ثبت شرکت مزبور با موضوعات 
فعالیت  پروانه  صدور  و  اخذ  منزله  به  مذکور  های  فعالیت 

نمی باشد. 
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

مرکز اصلی شرکت: خراسان جنوبی - بیرجند - مرکزی 
- باقران - روستای حسین آباد سادات - خیابان خاتم االنبیا 
)ص(- خیابان ولی عصر)عج( - پالک 36 - طبقه همکف- 

کدپستی 9719189366 
سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به صد سهم 
ده هزار ریالی با نام می باشد که تماما توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره 1201/96/32 مورخ 1396/02/07 نزد 

بانک پاسارگاد شعبه بیرجند پرداخت گردیده است. 
ملی  شماره  به  مومنی  راضیه  خانم  مدیران:  اولین 
0942053028 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
و آقای سید علی قاری زاده به شماره ملی 0640513026 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرزاد حاجی زاده 
به شماره ملی 0889039471 به سمت عضو اصلی هیئت 

مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 
دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور 
راضیه  خانم  امضای  با  تنها  غیره  و  سفته  و  چک  قبیل  از 
مومنی )مدیرعامل( به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 

اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه 
به شماره  آمالی  البدل: خانم عفت  بازرس اصلی و علی 
سید  آقای  و  اصلی  بازرس  عنوان  به   0651761247 ملی 
عنوان  به   0651719951 ملی  شماره  به  زاده  قاری  احمد 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب انتخاب 
گردیدند. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی اتوبوس داران بیرجند  )نوبت دوم( 
تاریخ: 96/3/18

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی اتوبوس داران بیرجند پنجشنبه 96/4/8 ساعت 10 صبح در محل نمازخانه پایانه 
مسافربری تشکیل می گردد. از اعضا دعوت می شود راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور یافته یا نماینده خود را معرفی 

نمایند. )هرعضو می تواند وکالت یک نفر را بپذیرد(
دستور جلسه: بررسی گزارش هیئت مدیره و بازرسان - بررسی صورت حساب مالی سال 1395- تغییرات سرمایه و 
اعضا - بررسی بودجه سال 1396- تصویب مبلغ بازپرداخت سهام- تقسیم سود ویژه -  انتخاب بازرس-  بررسی خط مشی 

هیئت مدیره
از عزیزانی که تمایل به تصدی سمت بازرس شرکت را دارند، تقاضا می شود درخواست خود را کتبا تا تاریخ 96/3/23 به 

شرکت تعاونی اتوبوس داران بیرجنددفتر  شرکت تحویل فرمایند.

آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
فروشندگان خرازان و پالستیک فروشان شهرستان بیرجند

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در 
هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت 
پانزده روز از تاریخ 96/3/20 جهت ثبت نام در سامانه اصناف ایرانیان مراجعه و اصل مدارک را به دبیرخانه 
هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور 

اصناف و تشکل ها( مراجعه نمایند.
شرایط داوطلبان:

تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران - نداشتن سوءپیشینه 
کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس- عدم اشتغال در ارگان ها و 
دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف - 
عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه 
عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال - داشتن پروانه کسب معتبر 

دائم- وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز:

فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ( - فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری( - عکس 4×3 رنگی )6 
قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری 

گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 
هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
خواربار فروشان شهرستان بیرجند

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در 
هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت 
پانزده روز از تاریخ 96/3/20 جهت ثبت نام در سامانه اصناف ایرانیان مراجعه و اصل مدارک را به دبیرخانه 
هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور 

اصناف و تشکل ها( مراجعه نمایند.
شرایط داوطلبان:

تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن سوءپیشینه 
کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس -  عدم اشتغال در ارگان ها 
و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف  
عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه 
عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر 

دائم - وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز:

فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری( - عکس 4×3 رنگی )6 
قطعه( - فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- 

گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 
هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960328 محکوم علیه علیرضا دهقانی محکوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 

ریال بابت اقساط معوق در حق محکوم له آقای حسین خسروی و پرداخت مبلغ 4/250/000 ریال حق االجرا در حق صندوق دولت 
و با توجه به تعرفه یک دستگاه سواری سیتروئن زانتیا SX رنگ نقره ای مدل 1384 به شماره انتظامی 548 ب 76 ایران 74 از ناحیه 
محکوم له که حسب نظریه کارشناسی جلو داشبورد و صندلی ها و بغل درب ها سالم و داخلی 80 درصد سالم می باشد وضعیت موتور 
و گیربکس نامعلوم و گلگیر جلو رنگ و آبرنگ شده و بیمه تا تاریخ 1396/6/25 که به مبلغ 175/000/000 ریال  کارشناسی شده است 
که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 1396/3/28 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه 
از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس  
از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 953034 اجرایی آقای محمد محمدی محکوم به پرداخت مبلغ 89/439/034 ریال در حق 
آقای جعفر یعقوبی و مبلغ 4/000/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه 0/12 یک دانگ از 
ششدانگ یک باب منزل به شماره پالک ثبتی 1864 فرعی از 249 اصلی واقع در بیرجند واقع در توحید 10 پالک 13 شمالی و حدود 
اربعه ملک شماال 12 متر به پالک 1865 جنوبا به طول 12 متر به کوچه شرقا به طول 30 متر به پالک 1866 غربا به طول 30 متر 
به پالک 1863، میزان عرصه 360 مترمربع، میزان اعیان زیر زمین غیر مسکونی به متراژ 45 مترمربع همکف به متراژ 236 مترمربع، 
انشعابات منصوبه آب - برق- گاز توقیف و به مبلغ 100/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز پنجشنبه مورخ 
1396/4/1 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای 
ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد 
اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع 
در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل 

و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

منفرد - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 954644  اجرایی آقای سید هاشم خاتمی محکوم به پرداخت مبلغ 113/286/844 ریال در حق 
آقای امیر ابراهیمی و مبلغ 5/000/000 ریال حق الجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه 1- کانکس آبی 

رنگ به ابعاد 2/5 در 5/5 متر با درب و پنجره آلومینیومی ساخته شده از ورق گالوانیزه به تعداد 2 عدد هر عدد حدودا 27/500/000 ریال جمعا 
55/000/000 ریال 2- تانک آب ساخته شده از ورق گالوانیزه حدودا 2 هزار لیتری دو عدد هر عدد 14/000/000 ریال جمعا 28/000/000 
ریال 3- تانک آب ساخته شده از ورق گالوانیزه حدودا هزار لیتری یک عدد به مبلغ 9/000/000 ریال 4- کولر آبی ساخت شرکت صنعتی 
آزمایش از نوع پنج هزار یک عدد به مبلغ 3/500/000 ریال 5- یخچال فریزر صندوقی با مارک الکترو استیل ساخته شده از ورق استیل آماده 
به کار به مبلغ 8/500/000 ریال 6- کابل موتور جوش جهت جوشکاری آهن آالت از جنس مس حدودا 40 کیلوگرم هر کیلوگرم حدودا 
140/000 ریال جمعا 5/600/000 ریال 7- پروفیل آهن حدودا صد کیلوگرم هر کیلو حدودا 15/000 ریال جمعا 1/500/000 ریال معرفی 
و توقیف و به مبلغ 111/100/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز پنجشنبه مورخ 1396/4/8 از ساعت 8 الی 9 
صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است 
حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 
و مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا 

آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
منفرد - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه*18  خرداد 1396* شماره 3803

مسووالن  به  آن  اندرکاران  دست  و  برآوا  سالم 
که  کنم  می  عرض  شهر  شورای  و  شهرداری 
این شبها سری به جاده سالمت در بلوار پیامبر 
را  مردم  نظیر  بی  استقبال  و  بزنند  )ص(  اعظم 
و  تشویق  برای  بنده  نظر  به  کنند  مشاهده 
ترغیب شهروندان و رفاه حال آنها الزم است که 
شهرداری یک باند جدید در موازات جاده سالمت 
مردم  آن  از  برگشتی  و  رفت  بصورت  تا  احداث 
راحت تر و با جدیت بیشتری به ورزش بپردازند 

این امکان از نظر جا هم که مشکلی ندارد 
915....351

دست  به  خداقوتی  که  دارد  جا  واقعا   . باسالم 
بعضی  برخالف  آوا گفت که  روزنامه  اندرکارآن 
نشریات زرد استان که جز تنش کاری ندارند ، 

آوا رسالت خبری خود را سالم انجام می دهد.
915....212

پور،  هرم  آقای  مقاله  سر  به  توجه  با  سالم   
بایدعرض کنم ، اظهارات این افراد حکم دوستی 
را  جمهور  رئیس  و  دولت  به  نسبت  خرسه  خاله 
دارد ، این افراد با این افکار می خواهند ، رئیس 
جمهور، دولت و سایر مسؤالن دولتی را ، افرادی 
کینه توز، انتقامجو به جامعه معرفی نمایند، اینها 
در  بلکه   ، نیستند  رئیس جمهور  تنها طرفدار  نه 

عمل ستون پنجم دشمند .
915...119

سالم آقای دکتر مدیح ماه مبارک رمضان است 
لطف کنید یک اضافه کاری پرداخت کنید تاسر 
نباشیم.  خانواده  شرمنده  سحری  و  افطار  سفره 

واقعا کارد به استخون رسیده است.
903....005

سالم و درود بر شما کسی نیست بداد کارگران 
طلبکاریم  حقوق  ماه  برسه؟یازده  باقران  سیمان 
اند  گذاشته  خالی  دست  را  ما  رمضان  ماه  در 
آقایان  میشه  آزاد  که  هم  وامی  دیگه  طرف  از 
کنند  تقسیم می  کارخانه  از  هایشان  بابت طلب 
مدیران باحقوقهای باالی ده و پانزده میلیون درد 

کارگران بدبخت را چگونه درک می کنند
936....028

نسبت  داریم  تقاضا  محترم  از شهرداری  سالم 
مسجد  جنب   15 بهشتی  خیابان  آسفالت  به 
علی ابن ابی طالب که سالیان سال است مورد 

نمایند اقدام  گرفته  قرار  بی مهری 
915....423

کوش  سخت  همکاران  از  تشکر  .ضمن  سالم 
سمت   روشنایی  امکان  صورت  در  شهرداری 
از  نمایید قسمتی  تامین  را  توحید   پارک  شرقی 

پارک بسیار تاریک است ممنون
915...070

عزیز  به گوش مسووالن  خدا  رو  تو  عزیز  آوای 
برسانین مردمی که در مهر شهر زندگی می کنند 

انسان هستن اما از تمام حقوق انسانی محروم 
915....511

روستای  ساکن  گرامی  شهروند  توجه  قابل 
دستگرد که برای کم کردن سگ های ولگرد و 
نظافت روستا مطلب نادرستی منعکس کرده بود 
تنها  دستگرد  دهیاری  رساند  می  اطالع  به 
 روستایی است که اقدام به زنده گیری سگ های

حیوانات  از  حمایت  انجمن  به  و  کرده  ولگرد 
تحویل می دهد و ازابتدای سال96 تاکنون بیش 
از 40 قالده سگ تحویل داده است و در خصوص 
نظافت سطح روستا با توجه به پراکندگی معابر در 
به  روستا  خدماتی؛  نیروی  چهار  و  هکتار   120
چهار منطقه نظافتی تقسیم شده است که همه 

معابر هر ماه یک بار نظافت می شود 
915...280

باز شدن  بازم   . مرگ  جاده ی  در  تصادف  بازم 
زخم های کهنه که بر دلهاست مسئوالن شما رو 
خدا،در این جاده تردد زیاده ،یه فکر اساسی بکنید
903...205

اداره مخابرات فقط پول بلد هست از مردم بگیرد 
تلفن منزل قطع بوده حدودا یک ربع پشت خط 
کامپیوتری خرابیه مخابرات منتظر بودم آخر هم 

هیچی فقط مردم رو به سخره گرفته اید
915....492

ما راننده های نفتکش که در حمل سوخت خراسان 
نفت  شرکت  طرف  از  کشیم  می  زحمت  جنوبی 
حمایت نمی شویم برای تخلیه بار یا برای گرفتن 
بارنامه چند لحظه ای جلوی شرکت نفت پارک می 
کنیم جریمه می شویم بعدش تو مسیر برای نداشتن 
قبوض باسکول بازهم جریمه با اینکه هیچ نفتکشی 
شرکت نفتی سراسر ایران  احتیاج به قبوض باسکول 
ندارد چون وزن بار مشخص است و قطعی . شرکت 
نفت هم باسکول ندارد ما راننده ها چی گناهی داریم 
فقط جواب  ما این است پیگیرهستیم مدیران محترم 

شهربیرجند لطفا  شما پیگیر شوید 
915....504

ورودي خیابان بامچال با خیابان باالي سایت نیروي 
اون  براي  داره که  زیر سپاه چه فرقي  و  انتظامي 
آمدید ورودي و خروجي گذاشتید ولي ورودي خیابان 
پامچال را با بلوکه بستید. تازه تردد منازل مسکوني 
پامچال خیلي بیشتر و با توجه به طراحي بسیار بد 
ورودي و خروجي آن این خیابان نیاز به تعریض و 
ساخت ورودي و خروجي ایمن دارد. من چند مرتبه 
پیام دادم که با توجه به فضاي سبز موجود در اطراف 
خروجي پامچال به راحتي مي توان یک ورودي و 
خروجي ایمن را طراحي کرد ولي کو گوش شنوا.  
ولي پارتي نیروي انتظامي و سپاه زیاده که با توجه 
به داشتن بلوار در شمال و جنوب باز هم در خیابان 
ما بین دو سایت یک ورودي به کمربندي پیامبر 
اعظم باز کردند.  این است  رسم مردم داري از طرف 

مهندسین ترافیک و حمل و نقل نیست.
ارسالی به تلگرام آوا

۱۰۷ میلیون متر مکعب از کسری مخازن آبی خراسان جنوبی جبران شد
مهر-مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با اشاره به کسری 264 میلیون متر مکعبی مخازن آبی استان، گفت: با اقدامات انجام شده از سال 93 تاکنون بالغ بر 107 
میلیون متر مکعب جبران شده است.حسین امامی با اشاره به وجود 40 محدوده مطالعاتی در خراسان جنوبی، اظهار کرد: از این تعداد 17 محدوده مطالعاتی آزاد و 15 محدوده نیز 

ممنوعه است. وی بیان کرد: همچنین از مجموع محدوده های مطالعاتی استان هشت محدوده به عنوان محدوده ممنوعه بحرانی معرفی شده اند.

کاهش استرس، انرژی مثبت و تلطیف هوا با ؛

بهشت کوچک گیاهان خانگی در منزل شهروندان بیرجندی
به  اندازه  چه  تا  شما   - کاری  نسرین 
دارید؟  عالقه  گیاهان  و  ها  گل  از  نگهداری 
اصال در منزل یا محل کارتان به پرورش گل 
و گیاه می پردازید؟ این روزها خیلی ها نداشتن 
حیاط مستقل یا کوچک بودن فضای آپارتمان 
شان را بهانه می کنند و می گویند نگهداری از 
 گل ها و گیاهان در فضای کوچک آپارتمان ها  
از  نگهداری  بدانید  اگر  اما  است؛  مشکلی  کار 
دارد،  فوایدی  چه  آپارتمانی  گیاهان  و  ها  گل 
برای ایجاد یک فضای سبز کوچک در منزل 

تان، درنگ نمی کنید.
رفتارشناسی  محققان  پژوهش  نتایج 
نشان  آمریکا  نیوجرسی  در  روگرز  دانشگاه 
گیاه  و  به گل  نگاه کردن  با  افراد  است  داده 
آنها  عطر  و  رنگ  طراوت،  از  بردن  لذت  و 
می توانند حالت روحی نامتعادل خود را تغییر 
واقع  در  بازگردند؛  طبیعی  حالت  به  و  داده 
روز  شبانه  طول  در  رفتار  تعدیل  مسبب  گل، 
بوده و هر بار نگاه کردن به گل و گیاه عاملی 
اتصال عصبی مثبت در مغز  ایجاد یک  برای 
به اکسیژن  را  است.گیاهان دی اکسید کربن 
کنند می  تصفیه  را  هوا  کنند؛  می   تبدیل 

با  برند.  می  بین  از  را  مضر  های  آالینده  و 
طور  به  و  شده  تمیزتر  هوا  گیاهان،  وجود 
نظر  از  و  شود  می  حفظ  اش  رطوبت  طبیعی 
وجود  دارند.  توجهی  قابل  فواید  هم  روانی 
استرس  کاهش  و  شادی  موجب  گیاه  و  گل 
نشان  ها  بررسی  کارایی می شود.  افزایش  و 
محیط  در  گیاهان  داری  نگه  با  است  داده 
خواب  استرس،  سردرد،  چون  عالئمی  خانه 

آلودگی و سرماخوردگی کاهش می یابد.

عکسهای کودکی در کنار گلخانه و 
باغچه الهام بخش من بود

و  گلکاری  به  توجه  االن  خوشبختانه 
کشاورزی در بین مردم رونق خوبی پیدا کرده 
و می بینیم خیلی ها در حیاط و بالکن منازل 
خود به کشت گل و گیاه می پردازند با برخی 
که  داشتیم  گفتگویی  ها  استانی  هم  این  از 
مجتمع  در  و  غفاری  خیابان  در  خوانید:  می 
حضور  ذوقی  با  خانم  گلها  شهرک  مسکونی 
دارد  که از پانسیون و ورودی خانه اش برای 
گل و گلکاری استفاده می کند و نمای بسیار 

زیبا به آن داده است. 
می گوید: وقتی در منزل پدری ام، عکسهای 
آلبوم کودکی را ورق می زدم در کنار گلخانه، 
گلکاری  به  بودم،  باغچه  حیاط  و  پارک 
هنرمندی   بسیار  زن  مادرم  شدم.  عالقمند 
ریشه  بی  گیاهان  از  حتی  که  بود  ذوقی  با   و 
بزرگ  گیاهی  و  بگیرد  معجزه  توانست  می 
مطالب  این  بیان  با  نجات”  “ملیحه  بسازد. 
باید  یاد گرفتم که چگونه  افزاید: کم کم  می 
مقررات آب دادن، کود دادن، تمیز کردن را با 
حوصله بیاموزم تا گل های خوبی داشته باشم.

من عاشق گل و گلکاری هستم
روحیه  بزرگم  پدر  و  مادر  کمکهای 

عالقمندی به گل را در من پرورش داد، روحیه 
کرد  می  مضاعف  را  تالش  که  داشتم   ای 
کم کم از گیاهان قلمه زده شده شروع کردم 
تا االن که 18 سال گذشته به جرئت می توانم 
که  دهد  می  هایی  هایم گل  کاکتوس  بگویم 
فروشندگی  من  اما  دارد،   خاصی  خریداران 
بیان  با  این کارم.  وی  ندارم من فقط عاشق 
تمام  کنید  می  لمس  را  خاک  وقتی  اینکه 
انرژی های منفی را از ذهن تان دور می کند 
یابیم  می  در  آنچه  از عنصر خاک  افزاید:  می 
آرامش محض است، عنصر آب زندگی بخش 
و عنصر آفتاب روح نواز است. نجات در پاسخ 
سوالی که چه گلهایی در منطقه خاص استان 

ما می روید می گوید: پس از سالها تالش در 
زمینه گلکاری آموخته ام هر گلی که بخواهم 
می توانم داشته باشم در شرایط گرمایی شدید 
آب  تغییر  و  امکانات  کمترین  با  ام  توانسته 

دهی آنها را در کنار خودم حفظ کنم.

با تالش  و عشق هر گلی
 را می توان پرورش داد

وی خاطر نشان می کند: در شرایط بد آب 
پرورش  را  گیاهانی  توان  می  نیز  هوایی  و 
به  نیست.  مطابق  آن  عالی  شرایط  با  که  داد 
عنوان مثال یک گل کاغذی که در وضع آب 
و هوایی شمال و رطوبت به گل می نشیند در 

منطقه کویری هم می تواند ثمر دهد.
ارشد  دانشجوی  که  هنرمند  خانم  این 
نظر  از  دهد:  می  ادامه  روانشناسی هم هست 
نیز  بدترین شرایط  در  اینکه  یعنی  روانشناسی 
به  بردن  لذت  برد،  لذت  زندگی  از  توان  می 
هنر  بلکه  نیست،  امکانات  همه  بودن  فراهم 
بدترین  و  بهترین  در  ها  داشته  از  استفاده 
سبز  رنگ  و  اند  زنده  گیاهان  است.  شرایط 
مهمترین  دهد.  می  افزایش  را  نشاط  روحیه 
است  خانواده  بین  عاطفی  ارتباط  آن  فایده 
به  رسیدن  برای  آموزد  می  آدمی  به  اینکه  و 
در  نجات  کرد.  صبوری  باید  مطلوب  نتیجه 
 پاسخ به اینکه چه مقدار  برای این گلخانه اش

 هزینه کرده است می گوید: هر اندازه هزینه 
هر  چون  ام  برده  لذت  کنارش  در  ام  کرده 
احساس  نشیند  می  بار  به  گلها  از  یکی  زمان 

دلزندگی و شعف می کنم.
 وی با از همراهی همسر پزشکش سخن می گوید

آنچه  روحی  بدترین شرایط  در  افزاید:  و می   
حال مرا خوب می کند گل و گیاه است. وی 
وگلها  گیاهان   این  درکنار  ما  دهد:  می  ادامه 
توانستیم ایده بزرگی را پرورش دهیم و دست 

به کار باغداری بزنیم.

گلخانه ای به وسعت 100 متر
 در پشت بام و حیاط منزل

رمضان رستمی سال 1359 در یک خانواده 
او در  آمد.  دنیا  به  قائن  نفره در شهرستان   10
همان دوران کودکی به کشاورزی عالقه نشان 
می داد و همین امر باعث شد تحصیالت خود تا 
مقطع کاردانی در رشته مکانیزاسیون کشاورزی 

در نیشابور ادامه دهد. 
حیاط  در  ای  گلخانه   1386 سال   در  وی 
کرد  احداث  مربع  متر   3 وسعت  به  خود  منزل 
با مشاوره و تسهیالت  که در سال های آینده 
سازمان بسیج سازندگی و با استفاده از پشت بام 
و حیاط خانه آن را تا 100 متر مربع افزایش داد 
و اکنون پشت بام منزل او نه تنها محل کاشت 
انواع سبزیجات و گل است بلکه به قول خودش 

محلی برای کسب انرژی و تلطیف روحیه خود 
و خانواده اش شده است. 

گلخانه ای در خانه

در  کار  با  کار کشاورزی  به  او  عالقه شدید 
تصمیم  که  جایی  تا  نرسید  پایان  به  گلخانه 
کار  برای  خود  منزل  و  حیاط  از  گرفت 
کشاورزی استفاده کند.این فعال عرصه کشت 
با یک گلخانه یک  از سال 92  را  گلخانه ای 
متری در حیاط خانه خود آغاز کرد و امروز این 
تمام مساحت حیاط و  از  استفاده  با  را  گلخانه 
پشت بام خانه به 160 متر افزایش داده است.

بهشتی در خانه
سال  از  را  خود  کار  اینکه  بیان  با  رستمی 
خانه  حیاط  در  متری  یک  گلخانه  یک  با   92
به  که  ای  عالقه  خاطر  به  گفت:  کردم،  آغاز 
گلخانه داشتم، تصمیم گرفتم بسته به شرایط 
را  خود  خانه  بام  پشت  و  حیاط  گیاه،  و  گل 
متر   160 امروز  و  کنم  تبدیل  گلخانه  به  نیز 
گلخانه در خانه ام دارم. وی با بیان اینکه تمام 
سیستم آبیاری این گلخانه به صورت قطره ای 
سیستم  کرد:  اضافه  شود،  می  انجام  خودکار 
آبیاری خودش روی زمان سنج تنظیم بوده و 

به صورت خودکار کار می کند.

موسیقی و نقاشی 
در کنار کار کشاورزی

افراد  برخورد  نحوه  با  ارتباط  در  رستمی 
خانواده با کارش می گوید: همسرم با شناختی 
بخواهم  اگر  که  دانست  داشت می  از من  که 
پشتکار  آن  در  درصد   100 دهم  انجام  کاری 
نشد  کارم  مانع  هیچگاه  دلیل  همین  به  دارم 
اینکه در شهر متولد شده امروز در  و با وجود 

کنار من سبزی جات کشت می کند.
 رستمی در ارتباط با فعالیت های جانبی خود 
در کنار کار کشاورزی می گوید: زمانی که در 
به  کردم  می  تحصیل  کشاورزی  دانشکده 
 نقاشی عالقه داشتم و موسیقی هم کار می کنم 
اما نه به صورت حرفه ای فقط چند دوره از آن 
به جوانان توصیه می کند  ام. وی   را گذرانده 
که هر کس عالقه ای به کشاورزی دارد اگر 
این  در  کاری  تواند  می  باشد  داشته  پشتکار 
کم  درآمد  با  باید  ابتدا  ولی  دهد  انجام  حوزه 
شروع کند و قانع باشد و دولت نیز باید در این 

مسیر مشوق جوانان باشد.

گلخانه با پرورش
 گلهای آپارتمانی فرق دارد

همشهری بازنشسته در یکی از کوچه های 
منزلش  در هال   که  زیبای  گلخانه  با  مدرس 
به  را  خوبی  بسیار  هوای  و  حال  است  ساخته 
ناصح  داده است.عطا  طراحی خانه سنتی اش 
پرورش  و  گلدان  با  گلخانه  کند:  می  عنوان 
تجهیزات  گلخانه  دارد.  فرق  آپارتمانی  گلهای 
ما  که  دارد  کنترل  قابل  سرمایشی  گرمایشی 
بیشتر  که  گلدانهایی  خانه  شرایط  در  فقط 
را  سازگارند  اینجا  هوایی  و  آب  شرایط  با 

نگهداری و پرورش می دهیم.
وی با اشاره به اینکه گل و سبزینه از الطاف 
زندگی  گیاهان  بدون  دنیا  در  که  خداوندیست 
شده  آمیخته  آدمی  سرشت  با  و  ممکن  غیر 
و  آرامش  باعث  پرورش گل  افزاید:  است می 

تجدید روحیه می شود. 
مخصوصا در شهر بیرجند که شهری کویری 
شود می  روحیه  تقویت  باعث  تنها  نه   است 
بلکه  موجب خنکی  و بهتر شدن هوای منزل  
در  کند:  می  نشان  خاطر  ناصح  شود.  می  نیز 

منزل  بام  پشت  در  گلخانه  یک  ایجاد  فکر 
هستم چون  گیاهان سبز در داخل فضای خانه 
و  اکسیژن  تولید  و  منزل  هوای  تصفیه  باعث 
کاهش سطح گازکربنیک می شود و دیدن گل 

و سبزه نشاط آور است. 

از گیاهان مناسب 
با اقلیم منطقه استفاده کنیم 

گیاه  و  گل  گونه  نوع  انتخاب  مورد  در  وی 
بیان می کند:  گلهای سازگار با اقلیم بیرجند 
یوکا  بیشتر شامل  را در منزل می کاریم  که 
، پاندانوس ، سجافی ، آگلونوما ، بگونیا ، گل 
کاغذی ، پوتوس ، سانسروریا ابلق و ساده، برگ 
بیدی، نخل مرداب ، ژینورا یا شب تاب ، موسی 
بنجامین   ، تمساح  اشک   ، لیندا   ، گهواره   در 
شود:  می  آور  یاد  شود.وی  می  ساده  و   ابلق 
همسرم خیلی عالقمند به پرورش گل و گیاه 
و  کنارم  در  و  بود  او  و مشوق من هم  است  
دوش به دوش من کار می کند. ناصح پیشنهاد 
می کند: اگر عالقمند به گل و گیاه هستید از 
شود   می  عرضه  گلفروشیها  توی  که  گلی  هر 
و  بگیرید  فروشنده  از  دقیق  اطالعات  یک 
کتاب پرورش گلهای آپارتمانی را مطالعه کنید 
و با توجه به وضع خانه و نیازهای گیاه ، گلدان 

مورد عالقه انتخاب کنید.

تصفیه کننده های محیط
پزشکی  گیاه  تخصصی  دکترای  دانشجوی 
افراد  سالمت  بر  تمیز  هوای  اینکه  بیان  با 
اغلب،  افزاید:   می  دارد.  زیادی  تاثیرات  خانه 
نگهداری گیاهان در منزل به عنوان موجودات 
دریافت  را  محیط  کربن  اکسید  دی  که  زنده 
پیشنهاد  کنند،  می  آزاد  اکسیژن  و  کنند  می 

می شود. 

کمک به سالمت خانواده
کند:  می  نشان  خاطر  صفرپور   شیوا 
تواند  می  گیاه  و  گل  که  است  شده  ثابت 
تاثیر  افراد  روحی  و  جسمی  وضعیت  بر 
کارشناسان  عقیده  به  باشد،  داشته  مثبت 
هماهنگی  عوامل  از  گیاهان  اینکه  دلیل  به 
ساختن  هماهنگ  به  هستند،  طبیعت  در 
نیز  افراد  بدن  جسمی  و  فکری  نیروهای 
بخشند. می  تعادل  آنها  به  و  کرده   کمک 

در  که  افرادی  است  بهتر  دلیل  همین  به   
کنند،  می  زندگی  طبیعت  از  دور  به  و  شهرها 
بگذارند  باز  را  ها  پنجره  مدتی  برای  روز  هر 
و  یابد  جریان  داخل  محیط  در  آزاد  هوای  تا 
به سالم  این هوا  از  استفاده  با  بتوانند  گیاهان 

سازی محیط کمک کنند.

تاثیر نگهداری گیاهان
 در منزل و محیط کار

وی خاطر نشان می کند: تحقیقات نشان داده 
است مردمی که وقت زیادی با گیاهان صرف 
می کنند، تمایل به داشتن روابط صمیمی تری 
افزایش  باعث  حس  این  که  دارند  دیگران  با 
احساس شفقت و غمخواری نسبت به یکدیگر 
ها  بررسی  روانشناس  این  گفته  گردد.به  می 
کودکانی  در  یادگیری  میزان  است  داده  نشان 
 که مدتی از روز را با گل و گیاه سپری می کنند،

که  خودشان  های  سن  هم  سایر  به  نسبت   
است.  بیشتر  نیستند،  گیاه  و  گل  با  تماس  در 
باعث  به عالوه حضور در محیط های طبیعی 
بهبود و افزایش توانایی های کودکان از جمله 
توجه باال، کاهش بی نظمی، افزایش تمرکز و 

ارتباط بیشتر با محیط اطراف می گردد.

کاهش جرایم در جامعه
پزشکی   گیاه  تخصصی  دکترای  دانشجوی 
تاکید می کند: مردم با داشتن فضاهای سبز کوچک 
در باغچه های منزل شان در مجاورت خیابان  
باعث  خود،  نشاط  و  روحیه  باالبردن  بر  عالوه 
 افزایش مهر و محبت در محله شان می شوند. 
همسایگان دارای فضاهای سبز خانگی، کمتر به 
جرایم خیابانی روی می آورند. تبادل گل و گیاه 
با همسایگان و هدیه دادن گیاهان تولیدشده خود 
به دیگران، مورد دیگری است که افراد را تشویق 

به پرورش گیاهان در منزل می کند.

کاهش استرس
وقت  که  افرادی  اند  داده  نشان  تحقیقات 
گیاه  و  گل  نگهداری  و  کاشت  صرف  را  خود 
می کنند، نسبت به سایرین استرس کمتری در 
 زندگی شان دارند. گیاهان روح و روان انسان ها 
را تسکین می دهند و به عنوان راهی برای از 

بین بردن استرس معرفی می شوند.

عکس: کاری

عکس: کاری
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یادداشت

ضیافت ا... ظهور را 
ملموس می کند ...

* حجت االسالم معنوی

دعای  مهدوی  فرازهای  از  فراز  دومین  در 
به  آن  در  که  رسیم  می  فرازی  به  افتتاح 
در  شود.  می  اشاره  پویا  انتظاری  و  امیدبخشی 
امام دوازدهم)عج( شخصیتی است که  فراز  این 
آرزوی  یک  ایشان  ظهور  و  کند  می  قیام  حتما 
و  شیعی  جامعه  و  اسالمی  جامعه  برای  آرمانی 
است.  جهانی  آرزوی  یک  گفت  توان  می  حتی 
خداوند  مخلوق  انسان  کند  می  بیان  فراز  این 
در  خدا  که  است  فطرتی  دارای  و  است  متعال 
ذات  این  اساس  بر  و  گذارده  ودیعه  به  او  ذات 
را  آن  و  مطلوب هستند  کمال  پی  در  ها  انسان 
آن  که  کنند  می  جستجو  ای  فاضله  مدینه  در 
مدینه فاضله به دست امام عصر )ع( شکل می 
گیرد و آرزوی هر انسانی است که در این مدینه 
فاضله زندگی کند به خصوص آرزوی شیعه. در 
ماه مبارک رمضان ما به این افق نزدیک تر می 
شویم. وقتی ما بر پیامبر اسالم)ص( صلوات می 
افتتاح  دعای  همین  حتی  و  ذکرها  این  فرستیم 
فاضله  مدینه  این  با  را  ما  روان  و  روح  و  ذهن 
عنوان  به  آن  از  امروز  که  آنچه  دهد.  می  پیوند 
ظرفیت یاد می شود و برای تحقق مدینه فاضله 
الزم است این ظرفیت، از این طریق ایجاد می 
شود. ما اگر خواهان ظهور هستیم همه انسان ها 
برای  تنها  را  مهدی)عج(  امام  که  آنهایی  حتی 
رسیدن به زندگی دنیایی می خواهند نیز خواهان 
آمدن ایشان هستند تا با آمدن امام عصر)عج( به 
اینکه  از  نظر  برسند. صرف  دنیایی شان  زندگی 
این افراد آیا برای زندگی اخروی نیز می توانند 
از این ظرفیت بهره مند شوند یا نه ولی آرزوی 
آنها نیز زندگی در چنین مدینه فاضله ای است. 
عدالت  آن  طی  در  که  است  آرزویی  آرزو،  این 
همه جا را فرا می گیرد و این عدالت تنها و تنها 
توسط امام مهدی )ع( به عنوان عدل منتَظر برپا 
قیام و ظهور آن حضرت)عج(  یعنی  خواهد شد. 
مستضعفین  است.  غیرمومنان  و  مومنان  آرزوی 
که لزوما از مسلمانان و شیعیان نیستند حتی کفار 
حضرت)عج(  با  که  )آنها  غیرمعاند  مشرکین  و 
دشمنی ندارند( آنها نیز چنین آرزویی دارند اگرچه 
کرده  اشتباه  ها  تطبیق مصداق  در  است  ممکن 
به  ها  انسان  همه  که  است  این  مهم  اما  باشند 
خاطر رسیدن به کمال و با توجه به اینکه دارای 
فطرت کمالجو و کمال طلب هستند توجه خود 
را به این مسئله درک می کنند و آرزوی چنین 
منجی ای را دارند و این برای همه انسان ها یک 
کمال مطلوب و آرمان و خواسته قلبی است. بر 
با ظهور  افتتاح وارد شده  آنچه در دعای  اساس 
حضرت حجت)عج( عدالت همه را در بر می گیرد 
و عدالتی که ایشان برقرار می کنند عدالتی است 
که با پشتوانه و پشتیبانی مالئکه مقرب الهی است 
جنس  از  انسان  که  عدالتی  با  عدالت  این  یعنی 
عدالت بشری تعریف می کند، متفاوت و متمایز 
است. مفهوم عدالت مانند مفهوم عقالنیت است 
ای  گسترده  بسیار  مفهوم  امروزی  جامعه  در  که 
دارد و در پاره ای از موارد با نگرش سکوالر همراه 
می شود و بحث های جدی ای درباره آن وجود 
دارد اما عدالتی که در زمان ظهور امام مهدی)عج( 
شکل می گیرد متفاوت و متمایز از عدالت بشری 
امام  برکت  به  و خداوند  است  عدالت سکوالر  یا 
مقرب  فرشتگان  و  مالئکه  همه  )ع(  دوازدهم 
خود را پشتیبان آن قرار می دهد که این مسئله 
بسیار مهمی است. معنای توجه ویژه به امام زمان 
)عج( در ماه مبارک رمضان این است که در مسیر 
صحیح قرار گرفته ایم و آرزوی ما آرزویی درست 
و  باسازی  ماه  این  در  ما  فطرت  و  است  بحق  و 
بازیابی شده و با خداوند متعال و امام)عج( به عنوان 
حجت الهی ارتباط برقرار می کند و همچنین، با 
آنچه امام)عج( به عنوان دستاورد امامت برای ما 
دستاوردها،  این  از  یکی  که  آورد  می  ارمغان  به 
اجرای عدالت است نیز ارتباط برقرار می کند. در 
حقیقت والیت پذیری و جامعه پذیری ما نسبت به 
ایشان  نظر  مورد  عدالت  تحقق  برای  امام)عج(، 
این  نوعی  به  افتتاح  دعای  گیرد.  می  شکل 
وضعیت را به ما نشان می دهد که در این دنیا 
ظرفیت و پتانسیلی وجود دارد و خود به خود ما را 
در مسیری قرار می دهد که آنچه امام به عنوان 
عدالت برای ما به ارمغان می آورد را می پذیریم.

منجیان هالیــوودی
و  مذهبی  و  معنوی  مبانی  کشیدن  تصویر  به  تبیان- 
تنها  که  می طلبد  را  خاصی  هنر  قدسی،  شخصیت های 
هنرمندان سلیم النفس و متعهد می توانند از عهده آن برآیند. 
در هنر نمی توان مستقیم سخن گفت و یا پند و اندرز داد. 
هنر سینما که اصالت و اساس آن بر تصویر است، به عکس 
دیگر هنرها، مشکل تر می تواند چنین مفاهیمی را به زبان 
خود ترجمه کند و به گونه ای که به این مفاهیم لطمه نخورد، 
آن را در خود حل کند یا به واقع خود در آن حل شود. در عین 
حال، باید گفت مؤثرترین روش برای ماندگار کردن مفاهیم 

مذهبی و دینی به تصویر کشیدن آن هاست.
آمریکا جنگ خلیج فارس را به مدد رسانه های تصویری و 
سینما به راه انداخت. جنگ عراق را نیز همین طور، با ساختن 
یا کشتار  دروغ ساده که صدام سالح های هسته ای  یک 
جمعی دارد و به شدت برای امنیت ما خطرناک است. در 
حالی که اگر هم امریکا می خواست به تالفی یازده سپتامبر و 
القاعده کاری کند تا عصبانیتش تخلیه شود، ربطی به عراق 
نداشت. همان کاری که بر سر افغانستان آورد، کافی بود. 
تمام این بدبختی، لشکرکشی و قتل و تجاوز، به خاطر یک 
دروغ بود. دروغی که می دانید از فرط تکرار توسط رسانه های 
مختلف به ویژه تصویری و بازهم به ویژه سینما، راست و 
حقیقی جلوه داده می شود تا جنگ عراق را توجیه کند. یا 
مثاًل می خواهد با یک دروغ بزرگ تر که کاماًل تخیلی و غیر 
واقعی است، مثل حملة فضایی ها به زمین و ایجاد نگرانی در 
مردم در این مورد به واسطه فیلم های سینمایی مثل جنگ 
ستارگان و از این قبیل، توجیه کند که باید تسلیحات خود را 
افزایش دهیم تا خطر حملة فضایی ها کاهش پیدا کند! و یا با 
این توجیه که ما از شر سارقان، تبهکاران و قاتالن در امان 
نیستیم، باید مثل آب خوردن مجوز حمل یا خرید اسلحه به 
مردم بدهیم، حتی به کودکان! فیلم »بولینگ برای کلمباین« 

مایکل مور را که دیده اید؟!

همه به دنبال منجی می گردند

تمام ادیان الهی و غیر الهی، به آخرالزمان و این که روزی 
می رسد که همة شر در مقابل همة خوبی و نیکی می ایستد، 
نماد  را می کشند که  انتظار ظهور یک منجی  و  معتقدند 
نیکی هاست و ظلم و بدی را در آخرالزمان از بین خواهد 
برد. بودایی ها و هندوها منتظر آمدن )گوتمه( یا بودای پنجم 
و  )یا سوشیانس(  انتظار سوشیانت  در  زرتشتی ها  هستند، 
مسیحیان هم معتقدند که حضرت عیسی دوباره از اورشلیم و 
بیت المقدس ظهور می کند. یهودی ها هم می گویند عیسای 
)آینده گرایی(  فیوچریسم  در  اما  است.  نیامده  هنوز  واقعی 
مهدی  ظهور  انتظار  در  سنی  حتی  و  شیعه  مسلمانان، 
صاحب الزمان هستند، اما با یک تفاوت با ادیان دیگر. آن ها 
منجی شان از آسمان ظهور می کند و در همان وقت ظهور به 
میان مردم می آید، اما منجی ما مسلمانان، هم اکنون در میان 
مردم زندگی می کند و در مشکالت و سختی ها همراهیشان 
می نماید، بدون آن که کسی او را بشناسد و از روی همین در 
زمین قیامش را آغاز می کند، نه آن که از آسمان فرود آید، 
یا مثل عیسی مسیح در حالی که خود مسیحیان )به اشتباه( 
معتقدند دوهزار سال پیش به صلیب کشیده شده و از دنیا 
رفته است، دوباره زنده شود. منجی ما عمر هزارساله دارد و 
پنهان از دید مردم است، اما زنده است و عینی. بنابراین در 
زندگی مسلمانان تجلی خاصی می یابد و همه اکنون هم 
از او مدد می گیرند و در انتظار او سعی دارند کارهای نیک 
انجام دهند و زمینه را برای ظهور حضرتش فراهم سازند. 
در حالی که انتظار ادیان دیگر جلوه ای در زندگی معمولشان 
ندارد. جالب است بدانید که تأثیر این تجلی عینی فرهنگ 
انتظار زمانی برای غرب مشخص شد و او را به وحشت از 
منجی ما انداخت که انقالب اسالمی پیروز شد و جلوه های 
حضور و یاری آن حضرت در پیروزی انقالب و زمان جنگ 
تحمیلی بیش تر نمود یافت. غرب دانست که چیزی غیر از 
امکانات و تجهیزات نظامی و تکنولوژی هم وجود دارد که 
ضمن بسیج مردم و هماهنگی در اعتقاداتشان، این نیرو را 
به آن ها می بخشد که در عین کمبود امکانات، با تکیه بر 
ایمانی قوی در جبهه های نبرد برای شهادت و کشته شدن 
در راه خدا از هم سبقت بگیرند. به واسطه همین حیرت بود 
که برای شناخت فرهنگ انتظار و عامل ایجاد این ایمان 
قوی در سال 1984)1362 هجری شمسی( کنفرانسی در 
اسرائیل و در شهر تل آویو برگزار شد تا به تأثیر اعتقاد به 
مهدویت در میان مسلمانان به ویژه شیعیان ایران بپردازد. 
در این کنفرانس به این نتیجه رسیدند که هویت سیاسی 
شیعه و عامل موفقیت آن، اعتقاد به مهدی )عج( است و 
گفتند: این ها به اسم امام حسین )ع( قیام می کنند و به اسم 
امام زمان )ع( قیامشان را حفظ می کنند. از آن پس بود که 
هالیوود توجهش به این منجی جلب شد و اهمیت آن را 
درک کرد. او تأثیر مهدویت را در تعارض با خواسته های 

خود دید و سعی کرد بر ضد آن فیلم بسازد و ماجرا را به 
گونه ای دیگر جلوه دهد. غربی ها معتقدند: اگر بتوانید آینده را 
پیش بینی کنید، خودتان هم می توانید آن را بسازید. هالیوود 
که به تأثیر تصویر در فرهنگ سازی و تغییر مبانی فکری و 
اعتقادی جوامع ایمان آورده بود، به سرعت شروع به ساخت 
و تهیه فیلم هایی کرد که به نوعی به آخرالزمان و ظهور 
منجی می پرداخت. برای همین »اورسون ولز« کارگردان 
یهودی مشهور سینمای هالیوود که فیلم »همشهری کین« 
او در زمرة بهترین فیلم های دنیا جای گرفته بود، فیلمی 

ساخت به نام پیشگویی های »نوسترآداموس« و در این فیلم 
منجی را کسی معرفی کرد که نام آخرین پیامبر را برخود 
دارد و مسلمان است، اما به حدی کشتار می کند و برخوردی 
وحشیانه با مردم دارد که عماًل هرکسی از او متنفر خواهد 
شد. لباس او عربی مانند است و دستاری بر سر دارد. پیام کل 
فیلم آن است که این منجی مسلمانان فرد محبوبی نخواهد 
بود و ششصد میلیون مسلمان در خاورمیانه وجود دارند که 
ثروت عظیمی از گاز و نفت و ذخایر طبیعی در اختیار دارند 
و برای صلح جهانی خطرناکند. ولز برای این فیلم اسکار هم 
گرفت. بعد از آن، بازی کامپیوتری »یامهدی« نیز ساخته شد 
که با همان رویکرد باال موجب ایجاد نفرت از ظهور منجی 
به این نام در میان جوانانی شد که چندان اطالعی از نحوه 

ظهور حضرت و مبانی اعتقادی شیعه نداشتند.

آرماگدون

خوانده  )هرمجدون(  عربی  به  که  »آرماگدون«  کلمه 
می شود، واژه ای است در اصل یونانی که معنای لغوی اش 
به معنی نبرد نهایی حق و باطل )یا خیر و شر( در آخرالزمان 
است. این نبرد در محلی به همین نام، طبق آنچه در باب 
مکاشفات یوحنا در انجیل عهد جدید آمده است، رخ می دهد 
نام  با همین  و سرنوشت نهایی بشر به آن بستگی دارد. 
فیلم هایی ساخته شده که به نبرد فضایی ها که نماد شرند 
و زمینی ها که نماد خیرند، می پردازد و به نوعی این واقعه 
را تحریف می کند. می گویند سازمان سیا در پرونده  حضرت 
به  آن ها  واقع  در  دارد.  را کم  ایشان  فقط عکس  مهدی، 
اهمیت ایشان برای مسلمانان پی برده اند و حدس می زنند که 
این واقعه نزدیک است. بنابراین می خواهند نوعی آمادگی 
در مردم خودشان ایجاد کنند و القا نمایند که نیروی برتر در 
مقابله با این واقعه، آمریکا و تکنولوژی اوست و در صورت 
وقوع این امر، یک قهرمان آمریکایی دنیا را نجات خواهد 
داد. این قهرمان حتی بر بالیای طبیعی هم غلبه می کند و 
در واقع از دست طبیعت هم کاری ساخته نیست تا جلوی 
تکنولوژی آمریکا بایستد. نشان دادن این مسئله در فیلم ها، 
غیر از مرعوب کردن شرقی ها و به ویژه مسلمانان در این 
که هرگز نمی توانند با این قدرت برتر مبارزه کنند، موجب 
می شود که جهان سوم به نوعی در مقابل این تکنولوژی 
منفعل شود و خالقیت و توانایی خود را نادیده بگیرد و تنها، 
مصرف کننده تکنولوژی خارجی باشد و نه تولید کننده. چون 
نهایت  در  و  اندیشه،  فکر،  کردن  تولید  که  می داند  غرب 

فناوری منجر به قدرت گرفتن مسلمانان خواهد شد.
در هالیوود انواع آخرالزمان ها به تصویر کشیده شده است. 
آقای مجید شاه حسینی در کتاب پیش گویی ها و آخرالزمان 

گونه های مختلف آن را به پنج گروه تقسیم کرده اند :
1. آخرالزمان تکنولوژیک: ساخته های دست بشر روزی 
بر ضد او می شورند و تکنولوژی دشمن خالقش خواهد شد. 
این موضوع در این فیلم ها به تصویر کشیده شده است : 
دکتر فرانکشتاین، ترمیناتور و ماتریکس یک و دو. منجی در 
این آثار معمواًل یک انسان دانا و شجاع )والبته آمریکایی!( 
است که با شهامت و دانش خود، پیروانش را هدایت می کند 
و دشمن را که همان مخلوق اوست شکست می دهد. دقت 
کنید به نوع رهبری مورفیوس و نئو در ماتریکس. و این که 
نئو یا منجی خود یک تکنسین کامپیوتر است که بر ضد 

ابرکامپیوتر و فضای مجازی قیام می کند.
2. آخرالزمان طبیعی: باالخره طبیعت که مورد هجوم انسان 
قرار گرفته و انواع آلودگی های زیستی در آن پدید آمده است، 
علیه نسل بشر عصیان می کند و وقایعی چون سیل، زلزله، 
گردباد و آتشفشان های عظیم یا برخورد شهاب سنگ ها را 
موجب می شود، یا چون انسان در ژنتیک دستکاری کرده و 
در واقع در کار خدا دخالت نموده است، هیوالهای ناشناخته 
قرون اولیه حیات بشر بر زمین پدیدار می شوند و انسان را 
محاصره می کنند. در این جا نیز منجی همانی است که در 

باال اشاره شد و البته ویژگی مهمش آمریکایی بودن اوست! 
مانند فیلم های برخورد عمیق، آرماگدون، قله دانته، دنیای 
آب، گودزیال، و پارک ژوراسیک. آخرالزمان دینی: مهم ترین 
رویکرد سینمای هالیوود است که به دو شیوه مستقیم و غیر 
مستقیم شرایط آخرالزمانی را به تصویر می کشد. در این مورد 
نیروی شر، یا شیطان است با وسوسه هایش، یا با حضور 
فیزیکی اش، یا ضد مسیح )آنتی کرایست( یا دجال، که در 
زمان خاصی از زندان خود رها می شود و حیات بشر را تهدید 
می کند. منجی نیز طبیعی است که یک متدین) کشیش یا 
قدیس( است که سحر شیطان را باطل می کند. )این منجی 
هم آمریکایی است!( به فیلم هایی نظیر جن گیر یک و دو، 

طالع نحس، و پایان روزگار دقت کنید.
4. آخرالزمان علمی ـ تخیلی: در این روش، سینماگران 
خود  مقصود  به  و  کرده  تلفیق  هم  با  را  خیال  و  واقعیت 
می رسند. نیروهای شر همان فضایی ها هستند که از آن سوی 
کهکشان و از اعماق تاریک فضا به زمین حمله ور می شوند 
و منجی در این جا نیز با دانش و شجاعت خود مهاجمان 
فضایی را از بین می برد. )یک آمریکایی!( مانند مجموعه 
پنجم، و مجموعه  استقالل، عنصر  روز  بیگانه،  فیلم های 

جنگ ستارگان.
5. آخرالزمان اسطوره ای یا افسانه ای : این نوع اخیراً بسیار 
مورد توجه هالیوود قرار گرفته و انواع فیلم های تولید شده 
در این باره نشان دهنده نوعی عالقه هالیوود به طرح آن 
است. سری سه گانه ارباب حلقه ها، و سری فیلم های هری 
پاتر که اکنون فیلم ها و کتاب های آن بسیار پرفروش شده 
و سود سرشاری را نصیب سازندگان آمریکایی کرده، از این 
این گونه می توان مومیایی،  فیلم های  از دیگر  گونه است. 
بازگشت مومیایی، عقرب شاه، جادوگر مرلین، و.... را نام برد. 
در این فیلم ها یک هیوالی نادیده یا جادوگری وحشتناک و 
افسانه ای زندگی انسان ها را تهدید می کند و منجی و یارانش 
باید به سرزمین اسرار آمیز این هیوال سفر کنند و با زیرکی 
و توانایی خود با او بجنگند، زیرا او را فقط با سالح های 
اسرارآمیز و جادویی مثل خودش می توان از میان برداشت. 
سرانجام هم با کشف یک طلسم یا ابزاری سحرآمیز )نگاه 
کنید به حلقه در ارباب حلقه ها یا هنر جادوگری هری پاتر( 
نماد شر و بدی از بین می رود. محتوای تمام این فیلم ها 
برگرفته از آموزه های مسیحیت و یهودیت است و در آن ها 
نشانه های فراوان از این آموزه ها به چشم می خورد. در 95 
درصد این فیلم ها منجی یک آمریکایی خوب است که یا 
مسیحی است یا یهودی. آدم های بد ماجرا هم یا شرقی 
هستند یا مسلمان، یا یک شرقی مسلمان و عمدتاً هم از 
نژاد عرب. )نگاه کنید به یکی از فیلم های اخیر که در آن 
یک هواپیما ربای تبهکار، مسلمانی است از تبار عرب و با 
نامی عربی و وسط هواپیما هم نماز می خواند، با بازی دیوید 
ساچت، همان بازیگر معروف نقش پوآرو که وی را در سریال 

پوآرو که از تلویزیون خودمان هم پخش شد، دیده اید! (
بد نیست نگاهی به فیلم های مطرح و پرفروشی که این 

آخرالزمان را تبلیغ می کنند بیندازیم:
ماتریکس یک و دو و سه: حتماً فیلم را با آن جلوه های 
با  آشنایی  و  است  منجی  نئو  دیده اید.  اعجاب آورش  ویژه 
را  مجازی  که فضای  گروه مخفی  رهبر یک  مورفیوس، 
کشف کرده اند و می خواهند مردم را از آن آگاه کنند، او را 
به سوی وظیفة اصلی اش که نجات مردم و سرزمین زایان 

انگلیسی  است، رهنمون می کند. زایان همان تغییر یافتة 
کلمة صهیون خودمان است که اکنون در اخبارمان می گوییم 
صهیونیست ها یا زایانیست ها. زایان به عنوان شهر آرمانی و 
مدینه فاضله ای مطرح می شود که همه باید به آن جا بیایند و 

به رستگاری و خوشبختی برسند. )آموزه های یهودی(
و  تعداد  به  دقیقاً  هم  مورفیوس  یاران  و  اطرافیان 
نیز  مورفیوس  خود  هستند.  عیسی  حواریون  خصوصیات 
خدای تجسم یافته است، زیرا یهود و مسیحیت معتقدند خدا 
می تواند مجسم شود. چنان چه در انجیل یوحنا آمده است که 
: خدا کلمه بود، و کلمه جسم شد، و نزد ما ساکن گردید و 
خدا پدر عیسی است. نماد اتاق 303 در طبقه سوم ساختمان 
هم نشانگر تثلیث است. این ها از موارد عرفی یا مذهبی اند. 
ترینیتی نیز در این فیلم به نوعی با حضرت مریم ارتباط 
پیدا می کند. ارباب حلقه ها : در این فیلم منجی فرودو است. 
از نژاد پست تر  هابیت که به همراهی یارانش بر سارومان 
که نمایانگر شر و پلیدی است، می جنگد. این شخصیت به 
هیچ وجه کامل نیستـ  کامل از لحاظ انسانی و نه پرداخت 
آن در فیلمنامهـ  او بدون اشتباه نیست. خیلی جاها وسوسه 
می شود که حلقه را برای خودش بردارد و قدرت آن را به 
دست آورد. یک شخصیت خاکستری مایل به سفید که الزم 
نیست هیچ خطایی نکند. دقت کنید که منجی آمریکایی 
چه خصوصیاتی دارد. البته غیر از بار فرهنگی و اعتقادی 
نبرد آرماگدون، این فیلم های جادوگری جدید را از لحاظ 
اجتماعی هم می توان بررسی کرد. در دنیای تکنولوژی زده و 
به شدت علمی غرب که خشکی و بی روحی را هم به دنبال 
دارد، رخ دادن معجزه، وجود موجودات افسانه ای و نامیرا و با 
قابلیت های جادویی برای مردم یک جامعه خیلی جذاب می 

شود. در مورد هری پاتر هم همین طور است.
هری پاتر: یکی از سینماگران غربی درباره پدیدة هری پاتر 
گفته است: هری پاتر قرار است مسئلة پیچیدة فردا )آینده( را 
برای ما و کشورهایی که به آن ها در حال توسعه می گویند، 
حل کند )منجی غرب( این طوری مصائب مشترکی بین 
نوجوانان خودمان و بقیه پیدا می کنیم و ما هم می توانیم 
مان(  نظری  و  فکری  )مبانی  ایده هایمان  دربارة  دقیق تر 
با یک زبان بین المللی حرف بزنیم. هری پاتر خود یک 
جادوگر است، اما نه یک جادوگر منفی و ظالم مانند »لرد 
با ویژگی  نوجوانی است  او  اوست.  ولدمورت« که دشمن 
معمولی همه نوجوان های دنیا که تنها تفاوتش این است 
این شخصیت  هاگوارتز می رود.  جادوگری  مدرسه  به  که 
بدون مرز است. چون با وجود همة تفاوت های فرهنگی بین 
کشورها، مدرسه ها در سرتاسر دنیا یک قوانین ثابت دارند. 
با فیلم های ارباب حلقه ها و هری پاتر، جهانی سازی خیلی 
راحت تر اتفاق می افتد. می بینید که منجی مورد نظر آن ها 
هیچ شباهتی به منجی ما ندارد. سعی دارند کسی را به این 
عنوان معرفی کنند و ذهن مردم را غرق در آن کنند که دیگر 
لزومی نداشته باشد به مسئلة انتظار به درستی بیندیشد. آن 
وقت ما چقدر در فیلم هایمان انتظار را به تصویر کشیده ایم؟ 

یك راهكار

به گفته »دکتر بلخاری«، در دانشگاه برای دانشجویان هنر 
ما به ویژه سینما که یک هنر صنعت کاماًل وارداتی است، 
فقط آموزه های غربی تدریس می شود. اما غرب به قدری در 
این زمینه عمیق کار کرده است که تنها عده کمی می توانند 
فقط تکنیک را بگیرند و محتوا را نگیرند. باید کسانی که به 
این عرصه پا می گذارند، قبل از آن خودسازی فرهنگی، ملی 
و دینی کرده باشند تا تحت تاثیر آن تکنولوژی و روحش قرار 
نگیرند و مرعوب آن نشوند. دکتر بلخاری در این باره پیشنهاد 
خوبی دارد: باید یک تیم متخصص حوزوی، محورهای مهم 
و محتوا را از منابع اصیل اسالمی استخراج کند و تیم متعهدی 

که دست اندرکار هنر است این معنا را به تصویر بکشد.

یك خبر جالب!

قسمتی  تا  کمی  »بن الدن«  جناب  که  شنیده اید  حتماً 
ادعای مهدویت کرده بود و خود را منجی جهان اسالم می دانست! 
کنار این یکی که طبق مقاله بولتن خبری »جی دو« که یک 
سرویس خبری به روز است و به بررسی موضوعات امنیتی و 
اطالعاتی می پردازد و تنها برای مشترکین اش ارسال می شود 
)9 فروردین 83(: برخی از بازداشت شدگان زندان گوانتانامو، به 
بازجویان گفتند که به این علت به تشکیالت القاعده پیوسته 
اند که تصور می کرد ه اند بن الدن همان مهدی منتظر است. 
و یک خبر دیگر، این که یکی از امامان جماعت عراق بعد 
از آزادی از دست آمریکایی ها گفته بود: افسران آمریکایی به 
دنبال مهدی موعود می گردند و از من در مورد او و محل 
اقامتش سؤال می کردند. منتظر ساخت فیلم هایی هالیوودی 

که به نوعی به این اخبار مربوط شوند، باشید!

چند  حدیث درباره روزه و روزه داری 

فلسفه روزه
واجب  را  روزه  خداوند  فرمود:  )ع(  صادق  امام 

کرده تا بدین وسیله دارا و ندار مساوی گردند.

روزه آزمون اخالص
امام علی )ع( فرمود: خداوند روزه را واجب کرد تا 

به وسیله آن اخالص خلق را بیازماید.

روزه یاد آور قیامت
امر  روزه  انجام  به  مردم  فرمود:  )ع(  رضا  امام 
شده اند تا درد گرسنگی و تشنگی را بفهمند و به 

واسطه آن فقر و بیچارگی آخرت را بیابند.

روزه سپر آتش
رسول خدا )ص( فرمود: روزه سپر آتش )جهنم( 
است. »یعنی بواسطه روزه گرفتن انسان از آتش 

جهنم در امان خواهد بود.«

اهمیت روزه
رسول خدا )ص( فرمود: روزه گرفتن در گرما، 

جهاد است.

روزه واقعی
امام علی )ع( فرمود: روزه پرهیز از حرامها است 
نوشیدنی پرهیز  از خوردنی و  همچنانکه شخص 

می کند.

برترین روزه
امام علی )ع( فرمود: روزه قلب بهتر از روزه زبان 

است و روزه زبان بهتر از روزه شکم است.

روزه چشم و گوش
امام صادق )ع( فرمود: آنگاه که روزه می گیری 
باید چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه دار 

باشند.»یعنی از گناهان پرهیز کند.«

روزه اعضا و جوارح
حضرت زهرا )س( فرمود: روزه داری که زبان و 
گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نکرده روزه اش 

به چه کارش خواهد آمد.

روزه ناقص
امام باقر )ع( فرمود: روزه این افراد کامل نیست:

1.کسی که امام )رهبر( را نافرمانی کند.
2. بنده فراری تا زمانی که برگردد.

3. زنی که اطاعت شوهر نکرده تا اینکه توبه کند.

4. فرزندی که نافرمان شده تا اینکه فرمانبردار شود.

روزه بی ارزش
از  که  روزه داری  بسا  فرمود: چه  )ع(  علی  امام 
روزه اش جز گرسنگی و تشنگی بهره ای ندارد و 
چه بسا شب زنده داری که از نمازش جز بیخوابی و 

سختی سودی نمی برد.

جرعه نوشان بهشت
رسول خدا )ص( فرمود: کسی که روزه او را از 
غذاهای مورد عالقه اش باز دارد برخداست که به او 
از غذاهای بهشتی بخورانند و از شرابهای بهشتی 

به او بنوشاند.

خواندنی های مذهبی

خواندنی ها

چگونه تروریست انتحاری را 

تشخیص دهیم؟

بطور معمول تنهاست. احتمااًل مضطرب باشد. 
نگاهش دور و بر را می جوید و نگاهش را از مردم 
می دزدد، چیزی زمزمه می کند. لباس گشاد و 
بسته پوشیده، انگار چیزی را پنهان می کند. سیم 
از زیر لباس یا آستین او نمایان است. روی شکم 
به نظر می  برآمده است و سفت  او  یا دور کمر 
رسد. دستانش را برای پنهان کردن کلید انفجار 
مشت کرده یا در جیب دارد. در مواجهه با چنین 
فردی خونسرد باشید و اگر اطمینان دارید فوری 
با پلیس 110 و اطالعات 113 تماس بگیرید و 

محل دقیق و مشخصات فرد را بازگو کنید.

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

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

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

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

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

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 
کارگاه ضایعات آسیاب مواد پالستیک همراه با یک عدد دستگاه تضمینی

آسیاب و پرس همراه  با پروانه کسب واگذار می گردد 
09155624495

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

 09159639065  علـی آبادی 
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انتظاراتی که کارمندان شرکت از شما دارند!

مواجه  آن  با  کارآفرین  که یک  چالش هایی  از  یکی 
این  در  است.  کارکنان  مدیریت  نحوه  می شود، 
رابطه کتاب های زیادی تالیف شده اند و کالس های 
آموزشی متعددی نیز تشکیل شده  است. اما زمانی که 
می بینید  جدیدی  نسل  کارمندان  از  پر  را  خود  اداره 
ضعف  و  قوت  نقاط  متمایز،  شخصیت  هرکدام  که 
و  آموزش  زمان  دارند،  را  خود  رویاهای  همچنین  و 

یادگیری واقعی آغاز می شود.
زمانی که رییس، کارمندان را تا دیروقت در اداره نگه 
یا  و  اواخر شب  در  را  کار  از  زیادی  یا حجم  می دارد 
قطعا  مساله  این  می گذارد،  آن ها  عهده  به  تعطیالت 
بنابراین  داشت.  خواهد  پی  در  را  کارمندان  نفرت 
به  و  شوید  قایل  ارزش  کارکنان  زمان  به  می بایست 

آن احترام بگذارید.
دارند و هنگامی  احتیاج  به کار گروهی  پروژه ها  اکثر 
که یکی از اعضای تیم بخش اختصاصی خود را تمام 
می کند و آن  را به شما تحویل می دهد، این انتظار را 
از شما دارد که به سرعت کار او را کامل کنید تا به 
وظایف دیگر خود برسد و منتظر شما نماند. دانستن 
این نکته که رییس شرکت یک گلوگاه برای تکمیل 
اداره  ناکارآمدی  از  و  دارد  اهمیت  بسیار  نیست  امور 

جلوگیری می کند.
کامال  صورت  به  شما  اداره  فعالیت  که  صورتی  در 
محرمانه صورت می گیرد، این احتمال وجود دارد که 

کارکنان شما از این طبقه بندی رضایت نداشته باشند.
برای شرکت  اتخاذ شده  اگر کارمندان در تصمیمات 
دخیل نباشند، معموال از این بابت رنجیده نمی شوند. اما 
اگر این اتفاق درمورد برنامه ها و مسیرهای پیش روی 

شرکت باشد، باعث ناراحتی آ ن ها خواهد شد.

بعضی آدم ها جلد زرکوب دارند. بعضی جلد سخت و 
ضخیم و بعضی جلد نازک، بعضی جلد سیمی و فنری 
هستند. بعضی اصاًل جلد ندارند. بعضی از آدم ها با کاغذ 
کاهی چاپ می شوند و بعضی با کاغذ خارجی. بعضی 

از آدم ها ترجمه شده اند.
بعضی از آدم ها تجدید چاپ می شوند و بعضی از آدم 
ها فتوکپی یا رونوشت آدم های دیگرند. بعضی از آدم 
ها با حروف سیاه چاپ می شوند و بعضی از آدم ها 

صفحات رنگی دارند.
بعضی از آدم ها عنوان و تیتر دارند، فهرست دارند و 
روی پیشانی بعضی از آدم ها نوشته اند: حق هرگونه 
استفاده ممنوع و محفوظ است.بعضی از آدم ها قیمت 
روی جلد دارند. بعضی از آدم ها با چند درصد تخفیف 
به فروش می رسند و بعضی از آدم ها بعد از فروش 

پس گرفته نمی شوند.
بعضی از آدم ها را باید جلد گرفت، بعضی از آدم ها 
جیبی هستند و می شود آن ها را توی جیب گذاشت، 
بعضی از آدم ها را می توان در کیف مدرسه گذاشت.
بعضی از آدم ها نمایشنامه اند و در چند پرده نوشته می 
شوند.بعضی از آدم ها فقط جدول و سرگرمی و معّما 
دارند و بعضی از آدم ها فقط معلومات عمومی هستند.

بی بال پریدن / قیصر امین پور

اگر عقاب هستید، به مدرسه غازها نروید. حتی اگر فردی 
هدفمند و روشن بین و با اراده باشید، همنشینی با افراد 

ضعیف و سست اراده شما را شبیه آنها خواهد کرد

انسان های عاقل درک می کنند که گاهی بهتر است 
در مشاجره ای ببازند، تا در رابطه ای که برایشان 

با ارزش تر است »پیروز« شوند.

از اهل زمانه عار می باید داشت
وز صحبت شان کنار می باید داشت
از پیش کسی کار کسی نگشاید
امید به کردگار می باید داشت

خدایا پاکیزه ام کن در این روز از چرک و کثافت
 و شکیبائیم ده در آن به آنچه مقدر است شدنی ها
 و توفیقم ده در آن برای تقوی و هم   نشینی با 

نیکان به یاریت ای روشنی چشم مستمندان.

جایی که کار کردن برای شما ساده است،
چندان فرصتی برای رشد نخواهیدداشت. به سراغ 

جمع هایی بروید که انتظارات از شما باالست.

فعالیت  که  زمینه ای  هر  در  و  کاری  و  کسب  هر  در 
که  دهید  قرار  نظر  مد  را  موضوع  این  باید  می کنید 
تغییراتی  دچار  زمان  گذشت  از  پس  مشتری  نیازهای 
می شود. از این رو کسب و کارها برای جذب مشتری 
طراحی  و  بازاریابی  جدید  روش های  از  باید  وفادار 
محصول بهره گیرند. تا از این طریق بتوانند به جایگاه 
مناسبی در بین مشتریان خود دست یابند. اگر شما هم 
در جذب مشتری وفادار برای کسب و کار دچار مشکل 
هستید در ادامه با ما همراه باشید. تا راه کارهایی را که 
هم  با  را  شوند  وفادار  مشتری  جذب  سبب  می توانند 

بررسی کنیم.
 فعال نگه داشتن شبکه های اجتماعی

همانگونه که می دانید امروزه شبکه های اجتماعی تاثیر 
جذب  و  کارها  و  کسب  توسعه  و  رشد  در  سزایی  به 
مشتری دارند. با پیدایش گوشی های هوشمند نیز مردم 
در شبکه های  فعالیت  را صرف  خود  وقت  از  ساعت ها 
داشتن  نگه  فعال  رو  این  از  می کنند.  اجتماعی 
تا  می شود  باعث  کارها،  و  کسب  اجتماعی  شبکه های 
مردم از اخبار جدید برند محبوب خود باخبر باشند. این 
کار باعث جذب مشتری وفادار می شود. از سوی دیگر 
از آنجایی که امکان برقراری ارتباط و تعامل با مشتری 
در شبکه های اجتماعی ساده تر است. امکان پیش بینی 

نیازهای مشتری نیز بیشتر می شود.

مشتری وفادار
از  استفاده  افزایش  و  اجتماعی  شبکه های  گسترش  با 
گوشی های هوشمند مردم ساعتها از وقت خود را صرف 
به  رو  این  از  می کنند.  اجتماعی  رسانه های  در  فعالیت 
روز نگه داشتن شبکه های اجتماعی تاثیر به سزایی در 

جذب مشتری وفادار برای برندها دارد.
برقراری ارتباط با مشتری برای یادآوری

مختلفی  شکل های  به  مشتریان  با  ارتباط  برقراری 
می تواند انجام گیرد. از آنجایی که اطالعات تماس با 
مشتری هر کسب و کاری در CRM آن موجود است. 
با  غیره   و   تلگرامی  ایمیلی،  تلفنی،  تماس  برقراری 
مشتریان سبب ایجاد حس مثبتی نسبت به آن کسب 
باید  کاری  و  کسب  هر  می شود.  مشتریان  در  کار  و 
ارتباط  برقراری  با  بتواند  مناسبی  استراتژی  کمک  به 
مشتری  جدید  نیازهای  مورد  در  را  اطالعاتی  سازنده 

کسب کند. 
نیازهای  و  بازار  پیش بینی  در  می تواند  اطالعات  این 

مشتری کمک بزرگی برای کسب و کارها باشد.
تهیه هدیه کوچکی برای مشتریان وفادار

در هر کسب و کاری که فعالیت کنید مطمئنا می دانید 
مورد  محصول  کنار  در  کوچکی  هدیه ی  دریافت  که 
در  مثبت  ذهنیت  ایجاد  در  سزایی  به  کمک  نظر 
و  کسب  در  هدیه  این  دارد.  مشتری  جذب  و  مشتری 

نیز شناخته می شود. هر چه  اشانتیون  عنوان  به  کارها 
به نوع محصوالت کسب و کار  هدیه  همراه محصول 
مخاطب  روی  بر  بیشتری  تاثیرگذاری  باشد  نزدیک تر 
از  پس  که  می شود  باعث  هدیه  این  داشت.  خواهد 
برند  نام  نیز  از خرید محصول  گذشت زمان مشخصی 
مشتری  تعداد  رو  این  از  بماند  باقی  مشتری  ذهن  در 

وفادار به برند افزایش می یابد.
ارائه تخفیف ویژه فصلی

باشید مطمئنا  فعالیت داشته  در هر کسب و کاری که 
امکان ارائه ی تخفیف فصلی خواهید داشت. به عنوان 
عروسی  مراسم  زمینه  در  اینترنتی  فروشگاه  اگر  مثال 
مراسم  تعداد  که  زمستان  فصل  در  می توانید  دارید 
است،  کمتر  تابستان  به  نسبت  شده  برگزار  عروسی 
تخفیف ویژه فصل به مشتریان خود ارائه دهید. تخفیف 
فصلی و کاهش قیمت تاثیر به سزایی در ایجاد ذهنیت 
مثبت در مشتری و جذب مشتری وفادار خواهد داشت.

امکان پرداخت مبلغ سفارش
 به شکل اینترنتی

از  اینترنتی قبل  از کسب و کارهای  بسیاری  متاسفانه 
گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی امکان پرداخت اینترنتی 
این  بدانید که  است  اما جالب  ندارند.  را  مبلغ سفارش 
زیرا  از خرید می شود.  دلسرد شدن مشتری  باعث  امر 
فروشگاه  یک  اساس  و  پایه  الکترونیکی  پرداخت 

مشتری  برای  امکان  این  اگر  بنابراین  است.  اینترنتی 
نشده  توجه  مشتری  نیاز  به  حقیقت  در  نشود  فراهم 
است. بنابراین برای جذب مشتری وفادار در فروشگاه 
اینترنتی در صورتی که امکان راه اندازی درگاه پرداخت 
الکترونیکی هم ندارید می توانید از درگاه پرداخت زرین 

پال استفاده کنید.
دلیلی برای جذب مشتری وفادار ایجاد کنید

از  یکی  مشتریان  با  احساسی  و  عاطفی  ارتباط  ایجاد 
است.  ارتباطات  وفادار در عصر  اصول جذب مشتری 
از آنجایی که در عصر ارتباطات تمام مراحل بازاریابی 
رو  این  از  می کند.  میل  شدن  دیجیتالیزه  سمت  به 
تاثیر  مشتری  با  همدلی  و  احساسی  ارتباط  برقراری 
و  احساسی  بازاریابی  استراتژی  پیشبرد  در  سزایی  به 
احساسات  و  عواطف  زیرا  دارد.  وفادار  مشتری  جذب 
را  در خرید  انسان  از تصمیم گیری های  بزرگی  بخش 

قرار می دهد. تاثیر  تحت 
نتیجه گیری

و  وفادار  مشتری  جذب  دیجیتال  بازاریابی  عصر  در 
است  علمی  و  هنر  مداری  مشتری  بهتر  عبارت  به  یا 
مشتری ها  امروزه  است.  تجربه  سال ها  شالوده ی  که 
و  همدلی  دنبال  به  باالی محصوالت  کیفیت  کنار  در 
خرید اینترنتی ساده و برقراری ارتباط دوستانه با برند 

محبوب خود هستند.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

دعای روز سیزدهم ماه رمضان

پیامک

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

کسانی که امید به دیدار ما ندارند و به زندگی دنیا دل خوش کرده و بدان اطمینان 
یافته  اند و کسانی که از آیات ما غافلند.سوره یونس آیه ۷

حدیث روز  

به خدایی که جان محمد در دست اوست به بهشت نمی روید تا مؤمن شوید و مؤمن نمی شوید تا یکدیگر را دوست بدارید، آیا می 
خواهید شما را به چیزی خبر دهم که با انجام آن، یکدیگر را دوست بدارید؟ سالم کردن بین یکدیگر را رواج دهید. پیامبر )ص(

سبک زندگی

راه های جذب مشتری وفادار در عصر ارتباطات

4387
526

592
2436

687
1769
375

45
9421

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.

شماره 3803                          طراح: نسرین کاری

861523497

523749861

497861325

634218759

972654183

185937246

746392518

319485672

258176934

شله مشهدی ممتاز درویش هر روز از ساعت 17 الی 19:30
  رستـوران و تاالر پذیرایی درویش

 به رسم هر ساله افتخار میزبانی محافل شما در ماه مبارک رمضان را دارد. بهترین و با کیفیت ترین غذاهای ایرانی را همچنان از ما بخواهید.
در ضمن هزینه ورودی و حق سرویس رایگان است.

مـژده مـژده

کلیه غذاهای درویش با برنج ممتاز ایرانی )علیزاده بابل( دو کشت طبخ می گردد.

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

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

را تجربه کنید.   09158668002

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09155642959
09159634038
32414702
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د ت
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د د

ص

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

کار خوب اتفاقی نیست

اکیپ نما کاری آجر)حجم کار 4 بلوک( 
نیازمندیم.     09150918224

به یک نفر لیسانس عمران با سه سال 
سابقه بیمه در زمینه راه نیازمندیم.

09152661567

به چند نیروی خانم مجرد
 و آقا جهت کار در رستوران 

نیازمندیم.   0563170
09335612158

یک کاردان یا لیسانس با حداقل 3 سال 
سابقه بیمه مرتبط با ابنیه راه ، آب

 تاسیسات نیازمندیم. 09904293184

تاالر درویش
 برای تکمیل نیروی کار 

خود به افراد ذیل نیازمند است:
آشپز ماهر

منشی ، حسابدار و بازاریاب خانم 
و با تجربه 3 نفر

مهماندار خانم و آقا 2 نفر
آدرس: خیابان محالتی تقاطع 
استقالل، اول سپیده کاشانی

 09157639200

بازسازی منازل قدیمی 
09155614365 -09157210424

32318149

یک عدد درب آکاردئونی فروشی
فی: توافقی    09159626461

پخش دنبـه صادراتـی
09306624993

فروش رستوران با تمام 
امکانات در حال کار

 و یا معاوضه با ماشین 
09150912154

پارچه نویسی فوری و بنر آماده 
)شعاری ، کربال ، مکه ، ترحیم( ال - 

ای - دی ، تابلو ، برش شبرنگ ، پالک 
 و غیره از 20 الی 50 درصد تخفیف

   32220347 
09155617094 - احمدی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

09156633230- برگی

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

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

09013772626 ان
یگ

ل را
نز

ب م
در

ل 
وی

انصاف پیشه کار ماستتح
اعتماد شما اعتبار ماست 

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه

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

  09105451077
 اقدامی



سکته قلبی یکی از شایع ترین علل ناتوان کننده افراد 
و مرگ و میر در جهان است که اگر تشخیص و درمان 
شود به ارتقاء کیفیت زندگی بیمار  نیز کمک می کند. 
دردهای شدید قفسه سینه و یا دردهایی که به دست 
چپ انتشار پیدا می کند، شاید تنها عالمتی باشد که 
یا عارضه های قلبی  بروز سکته قلبی و  به  را  مردم 

مشکوک می کند، اما باید گفت سکته های قلبی عالئم 
وسیع تری را دربرمی گیرد و حتی گاهی ممکن است با 
درد قفسه سینه بروز نیابد.  دکتر بابک حیدری اقدم، 
متخصص قلب و عروق درباره عالئم این بیماری شایع 
و کشنده به خبرنگار آنا، می گوید: دردهای جلوی سینه 
که به گردن، دست ها به ویژه دست چپ، پشت و فک 

تحتانی انتشار یابد، عرق سرد، تهوع، رنگ پریدگی و ... 
از جمله شایع ترین عالئم بروز سکته قلبی است که به 
محض بروز فرد باید به پزشک مراجعه کند. وی افزود: 
اگر با بروز هر یک از این عالئم فرد به موقع به پزشک 
مراجعه نکند و از درمان های تخصصی بهره مند نشود، 

دچار عوارض سکته و یا حتی مرگ نیز می شود.

عالئم سکته قلبی چیست؟
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 تیم ملی فوتبال ساحلی ایران برای نخستین بار
 در رتبه سوم جهان قرار گرفت

 ایرنا- آخرین رده بندی تیم های ملی فوتبال ساحلی جهان اعالم 
گرفت.  قرار  جهان  سوم  رتبه  در  پله صعود  دو  با  ایران  تیم  و  شد 
ژوئن  )ماه  جهان  ساحلی  فوتبال  ملی  های  تیم  بندی  رده  آخرین 
2017( اعالم شد و در پی آن تیم ملی فوتبال ساحلی ایران برای 
نخستین بار در تاریخ این رشته و دیگر رشته های گروهی ایران به 
رده سوم رنکینگ جهانی صعود کرد. بر همین اساس تیم های ملی 
فوتبال ساحلی برزیل با 4658 امتیاز و پرتغال با 3855 امتیاز، رتبه 
های اول و دوم را به خود اختصاص دادند. تیم ملی فوتبال ساحلی 
گرفت.  قرار  سوم  رتبه  در  صعود  پله  دو  و  امتیاز   3209 با  ایران 
و  امتیاز   3204 با  روسیه  ساحلی  فوتبال  ملی  های  تیم  همچنین 
تاهیتی با 3090 امتیاز در رده های چهارم و پنجم جهانی ایستادند.

کمانداران ایران 
به مرحله حذفی جام جهانی ترکیه راه یافتند

ترکیه  کمان  با  تیراندازی  جهانی  جام  های  رقابت  دوم  مرحله 
که  آغاز شد  39 کشور جهان  از  کماندارانی  با حضور  گذشته  روز 
نماینده  دو  صعود  با  ریکرو  رشته  های  رقابت  مقدماتی  مرحله 
مسابقات  ر  ایرنا،  از  نقل  به  یافت.  پایان  حذفی  مرحله  به  ایران 
مرحله مقدماتی انفرادی رشته ریکرو »پارمیدا قاسمی« و »صادق 
کسب  با  قاسمی  نهایت  در  که  بودند  ایران  کمانداران  اشرفی« 
پارمیدا  یافت.  راه  امتیاز سی و پنجم شد و به مرحله حذفی   631
و  شد  مواجه  استراحت  قرعه  با  حذفی  نخست  مرحله  در  قاسمی 
از ترکیه رقابت خواهد کرد. همچنین  با کمانداری  در مرحله دوم 
با  مردان  انفرادی  در  ایران  ریکرو  کماندار  دیگر  اشرفی  صادق 
ایستاد و راهی مرحله حذفی  امتیاز در جایگاه هفتادم  کسب 631 
برزیل  از  کنار حریفی  بعدی  در مرحله  اشرفی  رقابت ها شد.  این 
 1262 با  ایران  ریکرو،  رود. در بخش میکس  نشانه می  را  سیبل 

امتیاز نوزدهم شد و نتوانست به مرحله حذفی راه پیدا کند.

تکواندوی نونهاالن آسیا؛
 تیم پومسه ایران بر سکوی سوم ایستاد

ایرنا- تیم پومسه ایران با کسب 6 مدال در مجموع دختران و پسران بر 
سکوی سوم مسابقات قهرمانی نونهاالن آسیا قرار گرفت. دومین دوره 
مسابقات قهرمانی پومسه نونهاالن آسیا در شهر »هوشی مینه« ویتنام با 
حضور 112 پومسه  رو از 10 کشور برگزار شد. در پایان این رقابت ها، تیم 
پومسه ایران در دو گروه دختران و پسران با کسب 2 مدال طال، یک نقره 
و سه برنز بر سکوی سوم ایستاد. این در حالی بود که تنها یک امتیاز با 
تیم تایلند اختالف داشت. تیم ویتنام قهرمان شد و تایلند نیز عنوان نایب 
قهرمانی را بدست آورد. »یاسین زندی« و »محمدامین گماریان« به مدال 
طال دست یافتند و »مبینا نظری« هم مدال نقره را از آن خود کرد.

گیاه هلیه تقویت کننده مغز و اعصاب

هلیله میوه یک درخت هندی است که درخت 
آن بزرگ و برگ آن باریک و بلند و میوه آن 
خوشه دار می باشد و دارای سه نوع زرد ،کابلی 
و سیاه است. طبیعت هر سه سرد و خشک که 
هلیله کابلی از همه کمتر است . برای تقویت 
معده و مغز و حواس و حفظ حواس و حافظ باز 

کردن گرفتگی ها و سردرد ، مالیخولیا ، وسواس 
سوداوی ، استفراغ ، تپش قلب ، سرکوب کردن 
سودای حاصل از صفرای سوخته ، زیبایی رنگ 
صورت ، ورم بدن ، بواسیر در اثر غلبه باد و خون، 
تب های مرکب ، مسهل رقیق صفرا و بلغم از آن 
استفاده می شود. خوردن آن بصورت خیسانده و 
استفاده از ریشه آن بهتر از خود هلیله است زیرا 
اخالط رقیق را دفع و غلیظ را نگه می دارد.

تاثیر فوق العاده طبیعت درمانی 
بر رفع استرس و افسردگی

مراقبت های  محققان  و  پزشکان  از  بسیاری 
بهداشتی معتقدند طبیعت درمانی که با نام های 
مبنای  بر  درمان  یا  درمان سبز  مانند  دیگری 
افزایش  بر  عالوه  می شود،  نامیده  نیز  زمین 
سالمت جسمانی، احیاکننده روح و روان است و 

تاثیر فوق  العاده ای در بهبود خلق و خو، کاهش 
اضطراب، استرس و افسردگی دارد. راهکاری 
استرس،  افسردگی،  با  مقابله  برای  بی نظیر 
افکار منفی است گاهی قدم زدن در طبیعت 
سبب خطور راه حل هایی برای حل مشکالت 
با  است.  کننده  خیره  آن  اثرات  که  می شود 
توجه به اهمیت این امر، شاخه ای علمی نیز 
با نام طبیعت درمانی یا اکو درمانی وجود دارد.

حمالت تروریستی روز گذشته تهران 12 شهید و 42 مصدوم داشت؛ ایران سیاهپوش شد

سرپرست اورژانس کشور گفت: حمالت تروریستی روز گذشته در تهران 12 شهید و 42 مصدوم داشت. به گزارش ایرنا، در دو حمله تروریستی روز گذشته که در مجلس و مرقد امام )ره( رخ داد در مجموع 12 نفر شهید و 42 نفر مصدوم شدند. صبح روز گذشته )چهارشنبه( در دو حمله تروریستی 
یکی در مجلس شورای اسالمی و دیگری در مرقد امام)ره(، تعدادی افراد مسلح به سمت مردم شلیک کردند و در مرقد امام)ره( یکی از تروریست ها خود را با کمربند انفجاری، منفجر کرد. سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مصدومان این حوادث در بیمارستان های 
سینا، طرفه و هفتم تیر عیادت کرد. با توجه به احتمال افزایش مصدومان وزیر بهداشت، به همه بیمارستان های تهران دستور آ ماده باش داده است. به نقل از جام جم آنالین، برخی از شهدا از میان مسئولین دفاتر نمایندگان مجلس بوده اند. عضو کمیته دفاعی کمیسیون امیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: تعدادی قلیل از مزدوران و سرکردگان مرتجع کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس با همکاری منافقین و داعش دست به اقدام کور تروریستی زدند و به نوعی به زعم باطل خود ابراز وجود کردند. محمد جواد جمالی افزود: در این اقدام تروریستها بسوی مردم بی گناه و مراجعین 
کورکورانه آتش گشودند. این گونه رفتارها ناخودآگاه انسان را به یاد خط ترور سال 60 می اندازد. در برهه زمانی که منافقان بطور لجام گسیخته مردم کوچه و بازار را به گلوله می بستند. وی حادثه روز گذشته را یکی از پیامدهای سفر ترامپ به منطقه و حضور در ریاض پایتخت تروریست پرورها 
دانست و خاطر نشان کرد: پیشتر هم وزیر دفاع عربستان از کشیدن دامنه جنگ به داخل مرزهای ایران خبر داده بود اما بدانند با چنین اقداماتی تنها بر وحدت مردم ما افزوده خواهد شد و همچون دهه شصت تروریستهای جالد و کور دل راه به جایی نخواهند بود. دبیر کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در 14 خرداد که عنوان داشتند اجازه ندهید جای شهید و جالد عوض شود، تصریح کرد: روز گذشته باز هم ددمنشی منافقان و تروریستها بر همگان نمایان گشت و ضرورت هوشیاری مردم و مسئوالن را بر ما یادآور نمود.  به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر؛ جلسه علنی روز گذشته به ریاست پزشکیان در ساعت حدود 9 صبح آغاز شد. در حدود ساعت 10 و 30 دقیقه، حادثه تیراندازی در درب ورودی مجلس آغاز شد و بر اساس برخی خبرها به نقل از شاهدان عینی  چهار نفر  با تیراندازی یکی از تروریستها زخمی شده  
و روی زمین افتادند. سه نفر از زخمی ها از حفاظت و خدمه مجلس بودند و یک نفر نیز از مراجعه کنندگان به مجلس بود. در ساعت 10 و 42 دقیقه درب های ورودی مجلس بسته شد ولی جلسه علنی مجلس ادامه یافت. تعدادی از نمایندگان مقابل درب های ورودی و خروجی مجلس تجمع 
کردند و خواستار خروج از صحن علنی بودند اما چون با خروج نمایندگان مجلس از حد نصاب می افتاد از خروج آنان جلوگیری شد. در ساعت 11 و 50 دقیقه الریجانی به همراه جمعی از نمایندگان وارد صحن شد و ریاست جلسه علنی را بر عهده گرفت. در این حال بالگردهای نیروی انتظامی 

بر فراز مجلس به پرواز درآمدند. به گفته نماینده تهران ضاربان سه نفر بودند که مجهز  به دو قبضه کالشینکف و یک قبضه سالح کمری )کلت( بودند. در نهایت ساعت 12 و 27 دقیقه خبر رسید که مهاجمان در طبقه چهارم ساختمان دفاتر نمایندگان در محاصره نیروهای امنیتی قرار گرفتند.

روزه اولی ها باید 
بسیار مراقب نوع تغذیه خود باشند

دانش آموزان  گفت:  سنتی  طب  متخصص 
مراقب  بسیار  باید  اولی ها  روزه  خصوصًا  و 
نوع تغذیه خود باشند تا در کیفیت یادگیری 
را  درسی  مطالعه  نشود.  ایجاد  اختاللی  آنها 
یعنی  دهند  قرار  روز  اولیه  ساعات  در  حتما 

زمانی که هنوز در بدن افت قند زیادی اتفاق 
نیفتاده است. بهتر است مواد مفرح مثل هل، 
گالب و زعفران بیشتری در این ماه مصرف 
شیر  بصورت  بادام  مغز  مثل  مغزهایی  شود. 
بادام یا شیرینی های حاوی بادام برای فصل 
بهتر  افزود:  محبی  است.  مناسب  امتحان 
است غذاهای نفاخ همچون سیر و پیاز خام و 
حبوبات خصوصا شب های امتحان مصرف نشود.

7میوه معجزه آسا برای الغری! 

شما می توانید در کنار یک برنامه غذایی درست 
و مناسب از این میوه ها مصرف کرده و نه تنها 
بلکه  شوید  نزدیک تر  اندام  تناسب  هدف  به 
دریافت  نیز  خوبی  معدنی  مواد  و  ویتامین ها 
کنید: 1. گالبی قهرمان فیبر 2. سیب دشمن 
چربی و اضافه وزن 3. قره قاط یا سیاه گیله منبع 

آنتی اکسیدان 4. موز  5. کیوی قهرمان ویتامین 
C و سیرکننده 6. گریپ فروت قاتل چربی 7. 
می  را  فکرش  چه  آن  از  مفیدتر  توت فرنگی 
کنید ) این میوه های کوچک و خوش رنگ در 
کاهش وزن تأثیر زیادی دارند. چون باعث ترشح 
چربی ها  تجمع  با  که  می شوند  هورمون هایی 
مقابله کرده و متابولیسم بدن را به کار می اندازند. 
توصیه: بدون افراط و تفریط استفاده کنید.(

راههایی برای کاهش سرفه های شبانه

سرفه های شبانه ای که در هنگام خواب رخ 
می دهند برای افرادی که دچار سرماخوردگی 
شده اند، جنبه کابوس را دارد. این مطلب حاوی 
باعث می شود سرفه  که  است  هایی  توصیه 
راحت  خواب  و  کند  پیدا  تسکین  شبانه  های 
تری داشته باشید: 1. محیط منزل را مرطوب 

نگه دارید 2. موقع خواب، سرتان باالتر از بدنتان 
باشد 3. قبل از خواب دوش آب گرم بگیرید 
4. شستشوی بینی قبل از خواب برای کاهش 
سرفه ها 5. از اسپری بینی استفاده کنید 6. از 
دمنوش های مناسب برای سرفه استفاده کنید 
7. آبنباتهای ضد سرفه استفاه کنید 8. بخور 
اوکالیپتوس برای خوابی راحتتر 9. از بادکش 

استفاده کنید. برای کاهش سرفه  درمانی 

روز گذشته، واژگونی پراید در جاده بین حاجی آباد و امیرآباد شهرستان بیرجند با یک مصدوم

31104

شرکـت بازیافـت کـویر
مجری جمع آوری مواد قابل بازیافت 

)کاغذ، کارتن، بطری نوشابه، الک و...( 
از درب منازل ، ادارات و کارخانجات

 تحت نظارت شهرداری بیرجند
آدرس: تمامی غرفه های بازیافت سطح شهر
09157230885  /05632229042-3

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 کنجد

ساعت کار ویژه ما مبارک رمضان 

21/30 تا 3 بامداد

پیتزا ساندویچ اسماعیل زاده
خوراک عدسی با گوشت موجود است

پیتزا 6000 تومان با نوشابه و سس رایگان
تلفن سفارشات : 09159634292 - 32236351

صیاد شیرازی واحد 90  تلفن:  09157014292  مدیریت اسماعیل زاده

مجهز به دستگاه کارت خوان سیار

ک رایگان
پی

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
نهنــگ عنبــر 2

16:151821:3023شروع سانس

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

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

ه روزی
شبان

09158626228- 09158346779 اسحاقی

گل و گیاه یاس نسترن
عرضه انواع گل های آپارتمانی، رز پیوندی، انواع کاکتوس پیوندی، نهال پیوندی
با تخفیف ویژه ارگان های دولتی و ادارات          سم پاشی پذیرفته می شود

میدان آزادی - روبری درب پارک آزادی - نبش خیابان قائم  09157565489

نصب و سرویس کولر آبگرمکن، پمپ آب و ...  لوله کشی و 
سیم کشی ساختمان  09151633903 دهشیبی  

قابل توجه هم استانی های و شهروندان گرامی رستـوران کریم خــان واقع در میدان امام خمینی مقابل پمپ بنزین

ساعت خدمات رسانی از 12ظهر تا 3بامداد در ایام ماه مبارک رمضان کشیک می باشد       تلفن سفارشات 4 رقمی 3150   همراه: 09151614246

قابـل توجـه کلیـه شهرونـدان گرامـی 
تخفیفات ویژه فروشگاه کوروش
به مناسبت ماه مبارک رمضان 

)شربت های سان استار با 30 درصد تخفیف از قیمت مصرف کننده( 
فروشگاه کوروش - خیابان مطهری - روبروی استانداری سابق بین 21/1 و 23
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  نمایشگاه بزرگ 
قرآن کریم در 
خراسان جنوبی افتتاح شد

کاری-   یازدهمین نمایشگاه قرآن کریم با شعار 
قرآن، اخالق و زندگی ١٧ تا ٢٤ خرداد سال جاری 

)همزمان با دوازده تا نوزدهم ماه مبارک رمضان( در 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان میزبان 
عالقه مندان به قرآن است.گزارش خبرنگار ما حاکی 
و  کتاب  نمایشگاه عرضه  این  در  که  است  آن  از 
نرم افزار با  تخفیف ٤٠ درصدی انجام می شود. 
بر بخش های  نمایشگاه بزرگ قرآن کریم عالوه 
های بخش  شامل  افزار  نرم  و  مکتوب   نشر 
جنبی از قبیل، هنرهای تجسمی،نمایشی ،نهادها و 
حجاب،کودک  و  موسسات،آموزش،پژوهش،عفاف 
و نوجوان،مشاوره و گفتگو های قرآنی و همچنین 
آموزش نابینایان خواهد بود.  گفتنی است، یازدهمین 
نمایشگاه بزرگ قرآن کریم از ساعت ١٨ الی ٢٢:٣٠ 

جهت بازدید عالقه مندان دایر خواهد بود.

۴۰۰ بازرسی از اصناف 
شهرستان بیرجند انجام شد

 
اتاق اصناف خراسان جنوبی  نائب رئیس  مهر- 
مورد   ٤٤٠ رمضان  مبارک  ماه  ابتدای  از  گفت: 

بازرسی از اصناف بیرجند انجام شده است.
رضا علیزاده بیرجندی  بیان کرد: سه تیم بازرسی 
بر  بیرجند  شهرستان  سطح  در  نفر  شش  شامل 
ماه  داد: طی  ادامه  وی  کنند.  می  نظارت  اصناف 
مبارک رمضان میزان بازرسی ها از کاالهای مورد 

نیاز این ماه تشدید یافته است.
علیزاده با اشاره به تخلفات شناسایی شده بیان 
کرد: طی این بازرسی ها ٢١ مورد اخطار به برخی 

اصناف داده شده است.

فعالیت ۱۸ موسسه قرآنی در سرایان 

از  سرایان  اسالمی  تبلیغات  اداره  رئیس  مهر- 
فعالیت ١٨ موسسه و مرکز قرآنی در این شهرستان 
بیان  خبر داد. حجت االسالم حسن سهرابی نژاد 
کرد:  از این تعداد، چهار مرکز شهری و ١٤ مرکز نیز 
در روستاها و مناطق محروم فعالیت می کنند.حجت 
االسالم سهرابی نژاد بیان کرد: این موسسه ها در 
طول سال برنامه های قرآنی زیادی اعم از برگزاری 
کالس های روخوانی، روانخوانی، تفسیر و تجوید 

برگزار می کنند.

خسارت ۸۰درصدی به باغات انار فردوس

گفت:  فردوس  کشاورزی  مدیرجهاد  مهر- 
دلیل  به  شهرستان  این  انار  باغات  از  درصد   ٨٠
سرمازدگی از بین رفته است. علیرضا مهمیز  ادامه 
داد: متاسفانه به دلیل خسارات وارده به باغات انار، 
امسال تولید چندانی از این محصول نداریم.مهمیز 
با بیان اینکه عمده محصوالت شهرستان فردوس، 
باغی هستند، افزود: کشاورزان خسارت های زیادی 
را در این باغات متحمل شده اند.وی از پیش بینی 
کاهش ۵٠ درصدی برداشت پسته خبر داد و گفت: 
همچنین سرما و تگرگ، ٤٠ درصد از محصول پسته 

را از بین برده است.

نرم افزار “سالمت یار دامپزشکی” 
در خراسان جنوبی رونمایی شد

منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  تسنیم- 
آزمایشی  رونمایی  از  جنوبی  خراسان  دامپزشکی 
نرم افزار “سالمت یار دامپزشکی” برای اولین بار 
در کشور و توسط دامپزشکی خراسان جنوبی خبر 
داد. سیدمهدی معراجی با بیان اینکه این نرم افزار 
توسط کارشناسان اداره فناوری اطالعات، ارتباطات 
و تحول اداری دامپزشکی استان طراحی شده است 
اظهار داشت: این نرم افزار به عنوان اولین نرم افزار 
در عرصه دامپزشکی کشور است که خدمات مرتبط 
با دامپزشکی و مسائل بهداشتی در حوزه سالمت را 

پوشش خواهد داد.  

۹۰۰ دقیقه برنامه
 با موضوع دفاع مقدس در استان  

جنوبی  خراسان  هنری   حوزه  رئیس  تسنیم- 
با موضوع دفاع  گفت: تاکنون ۹٠٠ دقیقه برنامه 
مقدس در حوزه هنری استان ساخته شده است. 

مجید کریمیان گفت: این تولیدات شامل بیش از 
۵٠ مستند، داستان کوتاه و برنامه رادیویی و ٣٠ 
نماهنگ است که در سه سال گذشته تولید شده 
است. وی افزود: مستند زندگی شهدا و سرداران 
آخوندی،  آهنی،  آتش دست،  همچون  شهیدی 
شهدای  همچنین  و  رحیمی  رئوفی فرد،  جابری، 
برون مرزی همچون شهیدان مقدوری و ناصری 

از جمله این تولیدات است. 

معرفی 20 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی خراسان جنوبی به مراجع قضایی
صدا و سیما- مسئول اجرای طرح نظارت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از معرفی ٢٠ مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی خراسان جنوبی به مراجع قضایی خبر داد و  گفت: ١٤ مرکز 

در بیرجند، ٣ نهبندان و در شهرستانهای  قاین، سرایان و درمیان هرکدام یک مرکز به مراجع قضایی معرفی شده است . زاهدی افزود: یکی از این مراکز در نهبندان تعطیل شد. 
وی خاطر نشان کرد: در این مدت ٣٣٠ کیلو گرم مواد غذایی و شیرینی فاسد شده  و غیر قابل مصرف همچون زولبیا، بامیه و مواد غذایی کنسرو شده شناسایی و معدوم شده است.   
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3۱ خرداد آخرین مهلت تسلیم 

 اظهارنامه مالیاتی استان

کاری- سرپرست اداره کل امور مالیاتی خراسان 
جنوبی عنوان کرد: ٣١ خردادماه آخرین مهلت تسلیم 
اشخاص   ١٣۹۵ سال  عملکرد  مالیاتی  اظهارنامه 
حقیقی شامل صاحبان مشاغل )کسبه( و همچنین 

صاحبان خودروهای عمومی می باشد. 
منظور  به  بایست  مذکورمی  مؤدیان  کلیه  لذا 
برخورداری از معافیتها و مشوقهای مالیاتی و عدم 
تعلق جرایم پیش بینی شده در قانون، در اسرع وقت 
نسبت به تکمیل و ارسال اظهارنامه های مالیاتی 

خود اقدام نمایند.

پاک گهر ادامه داد: با عنایت به اصالحیه قانون 
مالیاتهای مستقیم مصوب) ١٣۹٤/٠٤/٣١( امسال 
بندهای   ١٣۹۵ عملکرد  اظهارنامه  ارسال  جهت 
حذف  حقیقی  اشخاص  خصوص  در  مشمولیت 
به  نسبت  بایست  می  مشاغل  محترم  و صاحبان 
انتخاب گروه شغلی خود براساس ضوابط مشخص 
 شده برابر مقررات اقدام نمایند. وی خاطر نشان کرد: 
مالیاتی  مؤدیان  به  کمک  جهت  راستا  همین  در 
به  افزاری  نرم  مشمولیت،  گروه  انتخاب  جهت 
صورت برخط طراحی و  پیاده سازی و در سایت 
اظهارنامه  بخش  در  مؤدیان  الکترونیک  عملیات 
الکترونیکی قرار داده شده است. در این نرم افزار 
بر اساس سؤاالتی که پرسیده می شود و پاسخهای 
مؤدی  به  مشمول  گروه  مؤدی،  توسط  شده  ارائه 

پیشنهاد داده خواهد شد.  
مؤدیان   خصوصًا  کلیه  از  درخواستی   در  وی 
نقلیه  صاحبان مشاغل )کسبه( و صاحبان وسایل 
عمومی تقاضا کرد در اسرع وقت نسبت به تکمیل 
سامانه  طریق  از  خود  های  اظهارنامه  ارسال  و 

www.tax.gov.ir اقدام نمایند.
 

کارگاه آموزشی نور در عکاسی و 
فیلمبرداری برگزار می شود

   
کاری- کانون فیلم و عکس شهرستان طبس،کارگاه 
آموزشی نور در عکاسی و فیلمبرداری برگزار می 
آموزشی  کارگاه  برگزاری  از  عصاری  کند.علیرضا 
شب  دو  مدت  به  فیلمبرداری  و  عکاسی  در  نور 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  داد.سرپرست  خبر 
زمانی  با حضور   که  کارگاه  این  در  طبس گفت: 
پور،کارگردان برنامه های تلویزیونی برگزار می شود، 
درباره مباحثی همچون شناخت ماهیت نور، اصول 
نورپردازی و...آموزش داده خواهد شد. وی گفت: این 
کارگاه چهارشنبه و پنج شنبه ١٧ و ١٨خردادماه بعد 
از افطار در محل سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و 

ارشاد اسالمی طبس برگزار خواهد شد.
 

پرداخت بیش از 5 میلیارد ریال تسهیالت 
به واحدهای صنعتی  سربیشه   

اداره صنعت، معدن و تجارت  تسنیم- رئیس 
 سربیشه با بیان اینکه در سال گذشته سه واحد 
رونق  تسهیالت  از  شهرستان  این  در  صنعتی 
تسهیالت  این  گفت:  شده اند،  بهره مند  تولید 
بوده  تومان  میلیون   ۶٤٠ و  میلیارد   ۵ میزان  به 
دو  فعال شدن  به  اشاره  با  براتی  است.علی اکبر 
واحد صنعتی و دو واحد معدنی در این شهرستان 
ای بیمه  و  مالیاتی  مشکالت  سبب  به   که 
با فعال شدن   تعطیل بوده اند، خاطرنشان کرد: 
این واحدها در مجموع ظرفیت اشتغال برای ٤٤ 

نفر دوباره ایجاد شد.

توزیع ۱2۰۰ سبد کاال 
در بین خانواده های زندانیان

قاسمی- رئیس انجمن حمایت از زندانیان استان 
از توزیع یک هزار و ٢٠٠ سبد کاال در بین خانواده 
های زندانیان خبر داد و افزود: این تعداد هنوز در 
پایان  به  آینده  اواخر هفته  تا  و  است  توزیع  حال 
زاده در گفت و  خواهد رسید.سیدهاشم اسماعیل 
گو با آوا تصریح کرد که ارزش هر سبد کاال ١٠٠ 
هزار تومان می باشد که در مجموع بالغ بر ١٢٠ 
میلیون تومان هزینه شده است.به گفتۀ وی از این 
تعداد سبدکاال ٧۵٠ مورد آن تنها به مرکز استان 
اختصاص دارد و در شب های قدر هم پیش بینی 
شده است  که در بین این خانواده ها ٣ تا ۵ ظرف 
غذای گرم پخش شود.وی با بیان اینکه ۵ انجمن 
حمایت از زندانیان در استان وجود دارد، گفت: این 
انجمن ها در بیرجند، نهبندان، طبس، فردوس و 
قائن هستند و همچنین  در هر شهری که زندان 
باشد، این انجمن ها هم فعال هستند.رئیس انجمن 
حمایت از زندانیان  اظهار کرد : متأسفانه مشکل 
بر معیشت و  زندانی عالوه  اساسی خانواده های 
تهیه ملزومات زندگی، برخورد جامعه و خانواده و 
افراد با آنان است که در اکثر مواقع برخوردهایی 
ای گونه  به  و  شود  می  آنان  با   ناشایست 

 از جامعه آنان را طرد می کنند.
گناه  از   مردم خواست که   زاده«  »اسماعیل 

زندانی را پای خانواده وی ننویسند.

استاندار در بازدید از روستاهای حاشیه شهر بیرجند وعده داد :

جلسه تخصصی با روستاییان برای رفع مشکالت 
دادرس مقدم- استاندار خراسان جنوبی  به 
همراه جمعی از مدیران استاني و شهرستاني 
جمله  از  بیرجند  شهر  حاشیه  روستاهاي  از 
دستگرد  و  چهکند  امیرآباد،  آباد،  حاجي 
مسائل  جریان  در  نزدیک  از  و  کرد  بازدید 
سید  گرفت.  قرار  روستاها  این  مشکالت  و 
بازدیدها  این  جریان  در  پرویري،  اکبر  علي 
تخصصي،  اي  جلسه  در  اینکه  بیان  با 
بحث  مورد  روستاها  این  اهالي  مشکالت 
تالش  افزود:  گرفت،  خواهد  قرار  بررسي  و 
خواهیم کرد تصمیمات الزم در راستاي رفع 
مشکل  به  گردد.وی  اتخاذ  مشکالت  این 
تأمین برق این روستاها اشاره کرد و گفت: 
تالش مي کنیم با ارائه امتیاز موقت، با اخذ 
تعهد نامه تا زمان اجراي خطوط انتقال، این 

مشکل را مرتفع کنیم.

پرویزی، به تکمیل مجتمع هاي آبرساني 
اشاره  در حوزه روستایي  استان خصوصًا  در 
کرد و افزود: مدیران ذي ربط نیز در استان 
زمینه  این  در  را  الزم  هاي  پیگیري  باید 
صورت دهند تا هرچه سریعتر شاهد تکمیل 
و راه اندازي مجتمع هاي آبرساني در استان 
باشیم.وی تجمیع چاه های آب در استان را 
ساخت:  نشان  خاطر  و  داد  قرار  تاکید  مورد 
مسئوالن مرتبط باید بگونه اي اقدام کنند تا 
چاه هایي که نزدیک به هم هستند را تجمیع 
کنند  رزرو  را  ها  چاه  این  از  برخي  و  کرده 
کیفیت  ارتقاي  خصوص  در  اقدام  این  که 
هاي هزینه  کاهش  نیز  و  آشامیدني   آب 
زیادي  بسیار  تاثیر  ها  چاه  این  نگهداري   
به  جنوبی،  داشت.استاندارخراسان  خواهد 
اجرای طرح فاضالب در این ٤ روستا اشاره 

کرد و افزود: مدیران ذي ربط اجراي طرح 
فاضالب ٤ روستاي نزدیک به بیرجند را در 
به  سریعتر  هرچه  تا  دهند  قرار  کار  دستور 
شبکه اصلي فاضالب بیرجند متصل گردد. 

بنياد مسکن اجازه ندارد بابت 
استعالم از مردم وجهي دريافت نمايد

بر  تاکید  ضمن  جنوبی  خراسان  استاندار 
روستاهاي  در  روستایي  هادي  طرح  تهیه 
چهکند،  و  آباد  حاجي  دستگرد،  امیرآباد، 
هادي  هاي  طرح  باید  مسکن  بنیاد  گفت: 
مصوب وتهیه شده را در اختیار دهیاري ها 
قرار دهد و در صورتیکه این طرح ها آماده 
آنها  تهیه  به  نسبت  سریعتر  هرچه  نیست 
را صورت دهد.مقام عالی دولت  اقدام الزم 
اجازه  مسکن  بنیاد  اینکه  بیان  با  دراستان، 

ندارد بابت استعالم از مردم وجهي دریافت 
به  ندارد  اجازه  مسکن  بنیاد  افزود:  نماید، 
خاطر تغییر کاربري ویا هرگونه اقدام دیگر 

در روستاها ازمردم پولي دریافت نماید.
به  پاسخگویي  در  تسریع  پرویزی، 
افزود:  و  داد  قرار  تاکید  مورد  را  استعالمات 
طبق  نیز  دستگاهي  بین  استعالم  وجه  اخذ 
قانون ممنوع بوده و با دستگاه هاي مختلف 

برخورد خواهد شد.

تاکيد استاندار بر استفاده بهينه
 از پساب فاضالب بيرجند

روز  همچنین  جنوبی  خراسان  استاندار    
ستادي  مدیران  از  جمعی  همراه  به  گذشته 
فاضالب  خانه  تصفیه  خروجي  از  استاني  و 
شهر بیرجند بازدید کرد و در خصوص استفاده 

بهینه از پساب فاضالب بیرجند دستور الزم را 
صادر کرد.  سید علي اکبر پرویزي، در جریان 
ذي  اجرایي  دستگاههاي  گفت:  بازدید  این 
ربط، باید با انجام کاري مشترک و تخصصي، 
زمینه هاي استفاده مناسب و بهینه از پساب 

فاضالب بیرجند را مشخص نمایند. 
وی ادامه داد: باید درخصوص قابلیت استفاده 
هاي  حوزه  در  بیرجند   فاضالب  پساب   از 
کشاورزي و یا خوراک دام، تحقیقات علمي و 

پژوهش هاي تخصصي الزم صورت پذیرد.
خراسان  استاندار  حاکیست،  گزارش  این 
جنوبی بعد از این بازدید، دستورات الزم را به 

دستگاه اجرایي مرتبط صادر کرد.

  قاسمی- مدیرکل زندان های استان با بیان 
اینکه  یک هزار و ٣٠٠ خانواده زندانی تحت 
پوشش انجمن های حمایت از زندانیان استان 
قرار دارند، عنوان کرد : ۵ انجمن حمایت از 
خانواده های زندانیان در استان وجود دارد که 
٢ هزار و ۶٠٠ فرزند زندانی را تحت حمایت 
در  گذشته  روز  هاشمی«  »علی  دارند.  خود 
جمع خبرنگاران افزود: این تعداد کودک بالغ 
بر ١٠ مدرسه ٢۵٠ نفری در استان هستند و 
دلیل  به  نشود  رسیدگی  و  توجه  آنان  به  اگر 
لطمه های روحی و روانی که خورده اند امکان 
دارد شاهد آسیب های اجتماعی زیادی باشیم 
و شاید حدود ۵٠ درصد آنان سر از زندان ها 

در بیاورند. 
 وی تأکید کرد که به دلیل همین آسیب های 
 مختلف که برای خانواده آسیب دیده و آسیب رسان 
وجود دارد باید کمک کرد که زندانیان جرائم 
بیشتر  های  آسیب  از  تا  شوند  آزاد  غیرعمد 
گلریزان  گفتۀ وی جشن  به  جلوگیری شود. 
از مراسم پسندیده در همین راستا می باشد 
که امسال هم سیزدهمین همایش کمک به 
ماه  ٢٠خرداد  در  عمد  غیر  جرائم  زندانیان 

برگزار می شود. 

135 زندانی جرائم غيرعمد
 در انتظار آزادی

مدیرکل زندان ها اظهار کرد که ١٣۵ زندانی 
جرائم غیر عمد آبرومند در استان وجود دارند که 
امیدواریم بتوایم امسال آنان را با کمک خیرین 

آزاد کنیم. »هاشمی« خاطر نشان کرد که جرائم 
غیرعمد به محکومیت هایی مانند قتل غیرعمد، 
حوادث کارگاهی،  محکومیت های مالی، نفقه 
و چک های بالمحل غیر کالهبرداری، گفته 
این ١٣۵  آزادی  برای  به گفتۀ وی  می شود. 
نفر حدود ١٢ میلیارد و ۶٠٠ میلیون تومان نیاز 

است که امید داریم از محل ستاد دیه کشور و 
استان، خیرین، مراسم گلریزان و رضایت دادن 
شکات تأمین شود. وی با بیان اینکه از مجموع 
مابقی مرد هستند،  و  نفر زن  زندانیان ٤  این 
ابتدای امسال تا کنون نیز ١۹  از  عنوان کرد: 

زندانی در استان آزاد شده اند، که از این تعداد 
١۵ نفر بدهی مالی، ٢ نفر مهریه و ٢ محکوم به 

پرداخت نفقه بوده اند.

آزادی 115 زندانی جرائم غير عمد 
سال گذشته در استان

سال  در  اینکه  بیان  با  ها  زندان  مدیرکل 
گذشته ١١۵ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد آزاد 
شدند، اظهار کرد: برای آزادی آنان ٧ میلیارد و 
٤٠٠ میلیون تومان هزینه شد که از این مبلغ 
٣ میلیارد و ٢٠٠ ملیلون تومان آن مربوط به 
گذشت شکات بود. »هاشمی« با اشاره به اینکه 
از مجموع این زندانیان آزاد شده ٣ نفر زن و 
مابقی مرد بودند، افزود: ١٣ نفر آنان محکوم 
به دیه، ٧٤ نفر بدهی مالی، ٢١ نفر مهریه و ٧ 
نفر مربوط به نفقه از زندان و بازداشتگاه بیرجند، 

قاین، فردوس، نهبندان و طبس بوده اند.

۸5۰ حافظ قرآن
 در زندان مرکزی بيرجند

با  آموزی  قرآن  نهضت  به  اشاره  با  وی 
همکاری دادگستری استان، بیان کرد که هر 
زندانی یا یکی از اعضای خانواده وی ٣ صفحه 
از قرآن کریم را حفظ کنند دو روز مرخصی به 
زندانی داده خواهد شد. به گفتۀ وی در زندان 
مرکزی بیرجند ٨۵٠ حافظ قرآن از یک جزء 
تا کل قرآن وجود دارند و حتی از خانواده های 
آنان هم ٢۵٠ نفر حافظ یک جزء تا کل قرآن 
هستند. مدیرکل زندان ها خاطر نشان کرد که 

١٢۵ زندانی سواد آموز در شهرستان بیرجند و 
٢٣٠ سواد آموز در استان وجود دارد و همچنین 
میانگین روزانه اشتغال غیر مولد در بین زندانیان 
٧١٢ نفر با درآمد زیر ٢٠٠ هزار تومان است و 
٨٣٠ نفر نیز دارای اشتغال مولد با درآمد باالی 

٢٠٠ هزار تومان می باشند.

پيشگيری از آسيب 
با کمک خيرين و گذشت شاکيان

»علی اکبر خویی«، مسئول ستاد دیه استان 
نیز در این جلسه با بیان اینکه کمک خیرین 
و گذشت شاکیان در جرائم غیرعمد منجر به 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی و فرهنگی 
های  حساب  شماره  کرد:  اظهار  شود،  می 
ملی، ٤۶٤٠۹۵٨١٨  بانک   ٠١٠۶٣٤١۹٧۵٠٠۶
بانک  جاری  حساب  شماره  و  ملت  بانک 
و حساب سپرده  صادرات ٠١٠۶٢۹٤۶۵٢٠٠٨ 
آماده  با شماره ٠٢١٠۶٨٠٣٣٨٠٠٢  بانک  این 
مردم جهت  خیرخواهانه  های  دریافت کمک 
آزادی زندانیان جرائم غیر عمد می باشد. وی 
ادامه داد: مردم استان می توانند با شماره گیری 
# ٧٧٧٧٠۵۶*٧٨٠* از طریق تلفن همراه به 

آزادی زندانیان جرائم غیرعمد کمک کنند.

در جشن گلریزان؛  ۱۳۵ زندانی جرائم غیر عمد استان چشم انتظار کمک خیران هستند

حدود ۳ هزار فرزند زندانی در معرض آسیب های جدی

عکس:شبستان

قاسمی- در پی حمله تروریستی که صبح 
اسالمی  در ساختمان مجلس شورای  دیروز 
مجلس  های  نماینده  از  تن  دو  با  داد  رخ 

استان گفت و گو کردیم.
سربیشه  مردم  نماینده  افضلی«  »نظر 
در  اسالمی  شورای  مجلس  در  نهبندان  و 
اینباره عنوان کرد: تمام نماینده ها در زمان 
این حمله در صحن مجلس حضور داشتند  و 
تروریست ها هم به ساختمان ٧ طبقه اداری 
آن جا  در  نماینده ها  دفاتر  اکثر  مجلس که 
بعد  داد:  ادامه  کردند.وی  حمله  دارد  حضور 
از پایان جلسه مجلس نماینده ها را با تدابیر 
امنیتی در گروه های ۵ نفره از صحن خارج 

کردند و هیچ کدام آسیبی ندیدند.
به گفتۀ وی شنیده ها حاکی از آن است که 
تروریست ها عربی صحبت می کردند و تمام 
آنان هم به هالکت رسیدند ولی گویا تعداد 
زیادی از افرادی که در ساختمان اداری بودند 

شهید و یا زخمی شدند.

 نماينده های مجلس همه سالم اند؛
 کارمندان ادرای آسيب ديدند

سیدمحمدباقر  االسالم  حجت  همچنین 
و  درمیان  بیرجند،  مردم  نماینده  عبادی 
هم    اسالمی،  شورای  مجلس  در  خوسف 
تاکنون  اظهار کرد که  آوا  با  در گفت و گو 
در مورد آسیب رسیدن به نماینده ها خبری 
مجلس  کارمندان  ولی  است  نشده  پخش 
متاسفانه بودند  ادرای  ساختمان  در   که 

 آسیب های جدی دیدند.
 وی خاطر نشان کرد که بنده فکر می کنم 
صحن  به  ورود  قصد  ها  تروریست  این 
با  که  آنجا  از  ولی  داشتند  را  نمایندگان 
به  اشتباهی  نبودند،  آشنا  مجلس  ساختمان 
 ساختمان اداری رفتند و البته اگر می خواستند
کارشان  شوند  مجلس  صحن  خود  وارد   

خیلی سخت می شد چون تیم امنیتی اینجا 
درب  از  ها  آن  ولی  است  تر  قوی  خیلی 
وردی عمومی که مردم به دفاتر نماینده ها 

می روند وارد شدند. 
تمام  ها  تروریست  این  وی  گفته  به 
طبقات را رفتند و گویا با تماس های تلفنی 
که داشتند به تمام اتاق هایی  را که باز بوده 

های  در  به  و  کردند  می  تیراندازی  و  وارد 
قفل شده هم تیر اندازی کردند.

این نماینده مجلس افزود:   اینگونه که به 

بنده گفتند یکی از این تروریست ها در اتاق 
مجاور اتاق بنده عملیات انتحاری انجام می 
دهد و اتاق من هم آسیب دیده است و تمام 
 افرادی که در ساختمان ادرای بودند به آن ها

تا  کنند  قفل  را  درها  که  بود  شده  گفته   
نتوانند وارد شوند.  وی تأکید کرد که باید از 
این به بعد در مورد امنیت ساختمان مجلس 
بیشتر توجه شود تا دیگر چنین اتفاق هایی 

نیفتد.

سرخوردگی داعش
 دليلی برای انتقام

 به گفتۀ وی، داعش به دلیل سرخوردگی هایی
 که در جنگ سوریه و عراق متحمل شده 
است می خواست با این کارش انتقام بگیرد 
گذاشته  کار  کشور  در  بمب  چندین  حتی  و 
تیم  هوشیاری  با  خوشبختانه  که  بودند 
خنثی شده   آنان  تمام  سپاه  و  امنیتی کشور 
این  که  کرد  امیدواری  ابراز  عبادی  است. 
افراط ها و تروریسم که موجب مرگ افراد 

بیگناه می شود در دنیا از بین برود.

آخرین اطالعات حمله تروریستی مجلس از زبان  دو نماینده استان    

از  وام  فقره   ٤٧١ و  یکهزار  تنها-  برنای 
مبلغ  با  امداد در سال جاری  طریق صندوق 
نیازمندان  به  ریال  میلیون  میلیارد و ٢۶   ٤٣
پرداخت شده است. رضا سلم آبادی، مدیرکل 

ضمن  جنوبی  خراسان  استان  امداد  کمیته 
امداد  الحسنه  قرض  صندوق  اینکه  بیان 
قرض  تسهیالت  پرداخت  هدف  با  والیت 
و  مددجویان  به  آسان  شرایط  با  الحسنه 
شده  اندازی  راه  جامعه  پذیر  آسیب  اقشار 
است افزود: خیران استان تاکنون یک میلیارد 
ریال در صندوق قرض الحسنه امداد سپرده 

گذاری کرده اند. 
اینکه یکهزار و ٤٧١  با اعالم  آبادی  سلم 
سال  در  امداد  صندوق  طریق  از  وام  فقره 
جاری به مبلغ ٤٣ میلیارد و ٢۶ میلیون ریال 

به نیازمندان پرداخت شده است، افزود:از این 
کارگشایی،  وام  فقره   ٣۶٨ و   یکهزار  تعداد 

١٠٣ فقره وام اشتغال زایی بوده است.
وی با تاکید به اینکه بسیاری از مشکالت 
مددجویان در حوزه کارآفرینی، اشتغال زایی، 
صندوق  راه اندازی  با  معیشتی  و  اقتصادی 
قرض الحسنه امداد کمیته امداد برطرف شده 
خیران  مشارکت  با  امیدواریم  افزود:  است 
والیت  امداد  صندوق  در  گذاری  سپرده  و 
بتوانیم شرایط مناسبی را برای حل مشکالت 

نیازمندان فراهم کنیم. 

اینکه  بیان  با  استان  امداد  مدیرکل کمیته 
زمینه صدور آنی انواع کارت های شتابی در 
استان  والیت  امداد  الحسنه  قرض  صندوق 
فراهم شده است افزود: مشتریان می توانند 
با تهیه این کارت از تمامی پایانه های خود 
پرداز شعب صندوق و سایر بانک های عضو 
پایانه  دارای  های  فروشگاه  شتاب،  شبکه 

POS و اینترنت بانک استفاده کنند.
عمومی،  اعتماد  افزایش  آبادی  سلم 
سرعت در ارائه خدمات، تسهیل در پرداخت 
تسهیالت به نیازمندان را از اهداف صندوق 

و  کرد  عنوان  والیت  امداد  الحسنه  قرض 
افزود: این صندوق با رویکرد جلب مشارکت 
کاهش  و  خیران  گذاری  سپرده  جذب  و 
و  مددجویان  مراجعه  در  اداری  بروکراسی 
وام،  دریافت  برای  ها  بانک  به  نیازمندان 
هایی  باجه  استان،  شهرستانهای  تمامی  در 
  ، حمایت  تحت  ممدجویان  به  و  اندازی  راه 
خدمات ارائه می شود.شایسته ذکر است: در 
سال گذشته شش هزار و ۹٢٣ وام کارگشائی 
و اشتغال زایی با اعتبار ١۶١ میلیارد ریال به 
مددجویان تحت حمایت پرداخت شده است.

فراهم شدن زمینه صدور آنی انواع کارت های شتاب در صندوق امداد والیت
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امام حسین علیه السالم فرمودند:
لَُه ا... إلی الناِس َمن َطلََب ِرَضی الناِس بَِسَخَط ا... َوکَّ

کسی که برای جلب رضایت و خوشنودی مردم ، موجب خشم و غضب خداوند 
شود، خداوند او را به مردم وا می گذارد.   )بحاراالنوار،ج78،ص126(

قالیباف: خوشحالم که برنامه   انتخاباتی 
من توسط دولت درحال اجرا است

در  یادداشتی  طی  قالیباف  باقر  محمد 
رقابت های  جریان  در  نوشت:  اینستاگرامش 
به  تعهدها  و  ها  برنامه   از  مجموعه ای  انتخابات 
و  است  نشدنی  اینها  اجرای  گفتند  دادیم.  مردم 
است.  رای  کسب  برای  انتخاباتی  فریب های 
برنامه های  در  امروز  تا  که  است  جالب  اما 
مکتوب شان ایجاد ۴ میلیون شغل را پذیرفته اند، 
سامانه  و  فیلتر  را  ما  طرح  کارانه  ملی  سامانه 
پرداخت  طرح  کرده اند،  اندازی  راه  را  کارورزی 
با  را  کار  به جویندگان  کارانه  تومانی  2۵۰ هزار 
رقم باالتر برای سال اول ۳1۰ هزار تومان کلید 
اجرا  را  نیازمندان  یارانه  کردن  برابر  سه  زده اند، 
کردند و عالوه بر آن گفتند برای افزایش یارانه 
آنها تا ۵ برابر هم منابع داریم، ظاهرا طرح تغییر 
ساختار وزارت خارجه برای به کار گرفتن ظرفیت 
مدلی  به  را  اقتصاد  حوزه  در  دیپلماسی  دستگاه 
دیگر در دست دارند و حاال هم بر اساس گفته  
مسئولی در بانک مرکزی  یکی دیگر از طرح های 
ما مبنی بر دادن وام با ضمانت دولت و با پشتوانه 
این  از  یارانه نقدی را می خواهند عملیاتی کنند. 
آنها  به  پیشتر  که  انتخاباتی ام  برنامه های  که 
برچسب عوام فریبی می زدند، در حال اجرا توسط 
دولت است، خوشحالم و امیدوارم مردم از نتایج 
نگرانی  دو  فقط  ببرند.   بهره  طرح ها  این  اجرای 
برنامه ها  دیگر  با  طرح ها  این  که  این  اول  دارم 
برخی  اجرای  و  است  هم  به  مرتبط  بسته  یک 
به مفهوم اجرای ناقص کل بسته است و دومین 
نگرانی هم اجرای مناسب این طرح هاست که هر 
خوب  اجرای  به  نیاز  موفقیت  برای  خوب  طرح 
در  دولت  امیدوارم  هر صورت صمیمانه  در  دارد 

اجرای این طرح ها به نفع مردم موفق باشد. 

واکنش متفاوت توکلی به حوادث تهران

انتشار  با  مجلس  سابق  نماینده  توکلی  احمد 
واکنش  تهران  تروریستی  حوادث  به  توئیتی 
نشان داد. وی در توئیت خود نوشت: وقتی خبر 
حمله داعش این خونریزان متحجر پیرو اسالم 
آمریکایی را شنیدم، گفتم چشم آقای کرباسچی 
 و مانند او روشن. روح شهدای مدافع حرم شاد.

حوادث  به  واکنش  در  هم  رضایی  محسن 
تروریستی دیروز نوشت عذابی سخت در انتظار 
سران تروریست ها خواهد بود. قصاِص ما سخت 

و به یاد ماندنی است.

واکنش واعظی به حضور در دولت جدید

جلسه  حاشیه  در  ارتباطات  وزیر  واعظی  محمود 
تغییرات  درباره  خبرنگاران  جمع  در  دولت  هیئت 
خبری  بنده  کرد:  اظهار  دوازدهم،  دولت  کابینه 
ندارم، اگر از من برای دولت آینده دعوت شود به 

دولت آقای روحانی کمک خواهم کرد.

فارین افرز: آیا انزوای قطر منجر به 
جنگی بزرگ با حضور ایران می شود؟

انزوای  افرز در گزارشی تحت عنوان »آیا  فارین 
دیپلماتیک قطر منجر به جنگی بزرگ می شود« 
نوشت: کشورهای عرب اهل تسنن خلیج فارس 
مدت هاست که به دنبال جنگ افروزی با ایرانند  

شاید بحران جدید بهانه الزم را به آنها بدهد.

ترامپ: خوب است که سفرم به عربستان 
نتیجه داد؛  تمام شواهد علیه قطر بود

ترامپ توییت کرده است که در جریان دیدارش 
افراط  مالی  تامین  توقف  خواستار  خاورمیانه  از 
قطر  سمت  به  عرب  رهبران  و  شده  گرایی 
است که سفر  افزود: خوب  اند. وی  اشاره کرده 
داد. گفتند  نتیجه  پادشاه  با  دیدار  و  به عربستان 
موضعی سخت در قبال تامین مالی افراط گرایی 
می گیرند. تمام شواهد علیه قطر بود. شاید این 

آغازگر پایان تروریسم باشد.

واکنش ظریف به حمالت تروریستی 

محمدجواد ظریف وزیر خارجه که برای دیداری 
رسمی به ترکیه سفر کرده است، در آیین استقبال 
اظهار  با  ترکیه،  بوغای  اسن  فرودگاه  در  وی  از 
گفت:  تهران  در  تروریستی  حادثه  از  تاسف 
منطقه  سطح  در  که  است  مشکلی  تروریسم 
خاورمیانه و جهان با آن مواجه هستیم.  ظریف 
تروریستی  اقدامات  و  امنیتی  لحاظ  به  افزود: 
شرایط بسیار بدی در منطقه حاکم است. وی با 
بیان این که کل منطقه ناامن شده است، اظهار 

کرد: این اقدام کور را محکوم می کنیم.

 وزیر خارجه عربستان یک روز قبل از 
حمالت تروریستی تهران چه گفت؟

از  پیش  روز  یک  سعودی  عربستان  خارجه  وزیر 
کرد.   تهدید  را  ایران  تهران،   تروریستی  حمالت 
»عادل الجبیر« در ادامه اتهام زنی به ایران گفت: 
تهران مسئول حوادث جاری در منطقه و پیامدهای 
ترور  برای  که  است  کشوری  ایران  است.  آن 
دیپلمات ها برنامه ریزی می کند و حقوق بین الملل 
می کند.  نقض  را  آن  مفاد  و  می گیرد  نادیده  را 
ایران باید به حقوق بین الملل احترام بگذارد تا به 
باید به  یک دولت عادی تبدیل شود. این کشور 
دلیل دخالت هایش در امور منطقه و حمایتش از 

گروه های تروریستی و افراطی مجازات شود.

الریجانی  علی  که  است  سال   1۰ از  بیش 
است،  نشسته  مجلس  ریاست  منصب  در 
و  تدریجی  شیب  با  ها  سال  این  در  او 
روحانی  حسن  که  مسیری  همان  بر  آرامی 
شاید  تا  است  حرکت  در  بود،  گرفته  قرار 
سال  در  سیاسی  فعالین  برخی  گمان  به 
اصالح  اصلی  گزینه  به  بتواند   1۴۰۰
شود. تبدیل  جمهوری  ریاست  برای  طلبان 

حمایت  با   1۳8۴ سال  در  الریجانی  علی 
انتخاباتی  رقابت های  گود  وارد  اصولگرایان 
چهره  پر  از  یکی  انتخابات  آن  که  شد 
رفسنجانی،  هاشمی  بود.  انتخابات  ترین 
محسن  کروبی،  مهدی  معین،  مصطفی 
نژاد، محمدباقر  احمدی  مهرعلیزاده، محمود 
که  بودند   8۴ سال  نامزد  هفت  قالیباف، 
احمدی  نام  به  گمنامی  چهره  نهایت  در 
رفسنجانی  هاشمی  پس  از  توانست  نژاد، 
یابد. راه  پاستور  به  و  برآید  دوم  دور  در 

طلبان  اصالح  و  اصولگرایان  میان  انشعاب 
تمام  گمنام  و  مستقل  نژاد  احمدی  نفع  به 
رتبه  در  سال  آن  در  الریجانی  علی  شد. 
رای  هزار  هفتصد  و  میلیون  یک  با  ششم 
در  دیگر  بعد  به  سال  آن  از  و  گرفت  قرار 
نشد. نامزد  ریاست جمهوری  انتخابات  هیچ 

اما این پایان کار نبود، الریجانی با استعفا از 
از شهر قم وارد  امنیت  دبیری شورای عالی 
مجلس  از  و  شد  اسالمی  شورای  مجلس 
بر  مجلس  نمایندگان  رای  با  بعد  به  هشتم 
کرسی ریاست نشست. انتخابات سال 1۳92 

نقطه عطفی در تاریخ سیاسی کشور بود که 
طیفی به نام اصولگرایان معتدل یا میانه رو 
اصولگرا جدا کردند  قاطبه جریان  از  را  خود 
دانستند.  اصیل  اصولگرایان  را  خود  حتی  و 
عنوان  به  مجلس  رئیس  الریجانی،  علی 
شود. می  شناخته  جریانی  چنین  معرف 

به   92 سال  در  روحانی  حسن  راهیابی  با 
بیش  اطرافیانش  و  الریجانی  علی  پاستور، 
از پیش با دولت پیوند خوردند و تا به امروز 
چرا  اما  است.  شده  گرمتر  روابط  این  نیز 
الریجانی بیشتر تخم مرغ هایش را در سبد 
حسن روحانی چیده است؟ وی به دنبال چه 
هدفی است؟ بررسی پیشینه حسن روحانی در 
تاریخ سیاسی انقالب تا حدودی مشابهاتی را 
بین دو چهره معروف سیاسی آشکار می کند.

الیه  منتهی  از  و روحانی  خاستگاه الریجانی 
راست محافظه کار است. امنیتی و اطالعاتی 
قابل  که  نیست  نیز موضوعی  دو  این  بودن 
کتمان باشد. علی الریجانی که ابتدا در سپاه 
پاسداران خدمت می کرد و تجربه وزارت در 
 1۰ دارد،  نیز  را  رفسنجانی  هاشمی  دولت 
سالی  چند  و  بود  سیما  و  صدا  رئیس  سال 
یافت. حضور  ملی  امنیت  شورای  در  نیز 

روی  بر  را  هایی  برنامه  سیما  و  صدا  در  او 
اصالح  تند  و  نقد صریح  مورد  که  برد  آنتن 
طلبان و تجدیدنظرطلبان قرار گرفت. حسن 
امنیتی  و  اطالعاتی  سوابق  نیز  روحانی 
بسیاری دارد و  زمانی که در جایگاه دبیری 
دلیل  به  داشت  قرار  ملی  امنیت  شورای 

اصالح   ،78 سال  در  گران  فتنه  با  برخورد 
طلبان وی را یکی از مهره های امنیتی می 
فعالیت  کردن  محدود  دنبال  به  که  دانستند 
طلبان  اصالح  ای  رسانه  و  سیاسی  های 
است. جریان  این  به  وابسته  های  گروه  و 

ولی در نهایت سال 92، به عنوان نامزد نهایی 
سرنوشت  این  شد.  معرفی  طلبان  اصالح 
الریجانی  علی  توجه  مورد  بسیار  روحانی 
قرار گرفته است. کسی در سال 78 حتی به 
ذهنش خطور نمی کرد که دبیر شورای امنیت 
ملی آن سال در سال های بعد گزینه نهایی 
اصالح طلبان در کارزار ریاست جمهوری شود.

را  الریجانی  شاید  فرآیندی  و  روند  چنین 
اردوگاه  از  کوچ  با  تا  انداخته  صرافت  به 
را  به سمت اصالح طلبان خود  اصولگرایان 
در قد و قامت یک گزینه قابل عرضه برای 

همراهی  کند.  جانمایی  جمهوری  ریاست 
دولت  با  اخیر  های  سال  در  مجلس  رئیس 
در  طلبان  اصالح  نهایت  در  و  یازدهم 
تصویب لوایح مهمی خود را نشان داده است.

جزئیات  و  کلیات  ای  دقیقه   2۰ تصویب 

به  کسی  سوی  از  تنها   ،9۴ سال  در  برجام 
انجام شود.  توانست  علی الریجانی می  نام 
با انتخابات مجلس دهم و راهیابی نامزدهای 
لیست امید به مجلس، الریجانی با فراغ بال 
طلبان  اصالح  برای  را  خود  آغوش  بازتری، 
گشود و در ائتالفی نانوشته با دولت یازدهم، 
در مجلس دهم  اعتال  قابل  قطبی  یک سه 
الریجانی  طلبان،  اصالح  اند.  داده  تشکیل 
نمایندگان حامی و دولتمردان، سه قطبی  و 
هستند که بسیاری از طرح ها و لوایح برای 
بگذرد. آنها  مسیر  از  بایست  می  تصویب 

از  پزشکیان  و  مطهری  فضایی،  چنین  در 
فراکسیون امید دو سال است که نواب رئیس 
البی  با  تنها  ترکیب  این  و  هستند  مجلس 
گری با الریجانی چیده شده است. اما سال 
1۴۰۰ سالی حساس خواهد بود. الریجانی کار 
آسانی برای حذف مهره های پرمدعای اصالح 
داشت. نخواهد  رو  میانه  اصولگرای  و  طلب 

جهانگیری،  ظریف،  مانند  هایی  چهره 
،  والیتی، مطهری،  هاشمی)وزیر بهداشت( 
است  ممکن  دیگر  ها چهره  ده  و  پزشکیان 
ریاست  انتخابات  کارزار  وارد  در سال 1۴۰۰ 
ساله   6۴ الریجانی  علی  و  شوند  جمهوری 
این  تمامی  ای  گونه  به  باید  زمان،  آن  در 
عدم  یا  گیری  کناره  به  راضی  را  ها  مهره 
کند. جمهوری  ریاست  رقابت  به  ورود 

طیفی از اتفاقات، شانس ها و تحوالت سیاسی 
ممکن است به نفع یا زیان الریجانی تمام شود. 
شاید اگر نظام پارلمانی جایگزین ریاستی می 
شد، الریجانی که از قدرت چانه زنی و البی 
گری قدرتمندی برخوردار است، می توانست 
هیجان  ولی  کند  تجربه  را  وزیری  نخست 
مستقیم  رای  و  جمهوری  ریاست  انتخابات 
را  از مردم، جذابیت های خاص خود  گرفتن 
اکثر شخصیت های سیاسی عالقه  دارد که 
زندگی  در  رقابت هایی  تجربه چنین  به  مند 
سیاسی خود هستند. به هر حال مسیری که 
علی الریجانی در سال های اخیر طی کرده 
به رفتارهای سیاسی حسن روحانی مشابهت 
بیشتری دارد و هدف نیز می تواند پاستور باشد

مسیر ریاست جمهوری 1400 برای رئیس مجلس چگونه است؟ 

حادثه تروریستی تهران     عکس: خبرگزاری آفتاب

قسمت سوم : مطالعه در 80 ثانیه
بخش اول توانپزشکی: 

توانپزشکی علمی است به منظور فراهم نمودن زمینه های الزم برای 
برنامه ریزی،نظارت، حمایت، ارتقا و تقویت واحدهای توانبخشی که 
شامل: بهداشت و درمان ، فیزیوتراپی، کاردرمانی، ارتوپدی فنی.... 
و نیز تامین تجهیزات و وسایل کمکی جهت بازتوانی معلوالن در 
رساندن آنها به حداکثر استقالل می باشد. لذا بنا بر ماهیت تاسیس، 
موسسه عظیم خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( که به نوبه 
خود بهترین در شرق کشور است وابسته به این علم می باشد و 
حوزه های: 1( درمان و پرستاری 2( کاردرمانی  3( گفتاردرمانی 
4( مددکاری 5( هیدروتراپی 6( ارتوز و پروتوز )ارتوپدی فنی( را با 
معاونت سرکار خانم سروری کارشناس کاردرمانی و کارشناس ارشد 
روانشناسی کودکان استثنایی داراست  که در این قسمت به توضیح 

سه واحد اول می پردازیم.

واحد درمان و پرستاری:   
یکی از واحدهایی با سختی کار فراوان در موسسه واحد درمان و 
پرستاری می باشد که از ابتدای تأسیس فعالیت خود را آغاز و اکنون 
در 3 بخش مجزا برای 33۰ نفر اعم از سالمندان خانه امید، معلولین 
دختر و پسر در نظر گرفته شده که کلیه امکانات پزشکی در هر 
بخش و به صورت جداگانه  موجود است. واحد درمان با وجود هفت 
کارشناس پرستاری مشغول به کار می باشد که به صورت 3 شیفت 
 در تمام ساعات شبانه روز در مرکز حضور داشته و انجام وظیفه 
می نمایند. کادر پرستاری این مجموعه تجربه 17 سال کار با معلولین 
و یک سال با سالمندان  را در کارنامه شغلی خود دارا می باشد.
همچنین در واحد درمان یک پزشک عمومی ) سرکار خانم دکتر 

زمانی( همه روزه در مرکز حاضر شده و ویزیت دوره ای و موردی 
معلولین و سالمندان را انجام می دهند. کلیه اقدامات پرستاری از 
قبیل بیماریابی، ویزیت عمومی، تزریقات، پانسمان، سرم ترابی، کنترل 
عالئم حیاتی و ... در داخل موسسه و  اقدامات تشخیص از قبیل 
سونوگرافی، عکس رادیولوژی، عمل جراحی، ویزیت متخصص و ... که 
 نیاز به امکانات خاص خود می باشد ،خارج از موسسه انجام می شود.
ذهنی،  مشکالت  با  بیمارانی  با  کردن  کار  است،  ذکر  قابل 
جسمی،حرکتی،پوکی استخوان و دفورمیته بودن اندام که بعضا هم 
ناتوان در تکلم هستند، تشخیص های پرستاری را در مقایسه با 
بیمارستان ها بسیار مشکل تر می کند. بیماران این موسسه بر 
حسب نیاز و طبق نظر پزشک معالج داروی آرام بخش ، ضد تشنج، 
 آنتی بیوتیک مسکن و ... را به صورت روتین در سه شیفت صبح –

عصر و شب دریافت می نمایند. روال کار درمان در این مرکز به این 
گونه است که بیماران ابتدا توسط پزشک موسسه ویزیت می شوند 
و تحت معالجه و درمان قرار می گیرند و در صورت تشخیص پزشک 
اگر نیاز به مشاوره های تخصصی باشد به خارج از موسسه اعزام می 
شوند. متخصصین زیادی در سطح شهر نهایت لطف و همکاری را با 
این مجموعه داشته و مددجویان و سالمندان مرکز را خارج از نوبت 

و به صورت رایگان ویزیت می نمایند.

واحد کاردرمانی : 
 این واحد یکی از زیرمجموعه های مهم علم توانپزشکی می باشد 
که از ابتدای تاسیس موسسه در سال 1376 درقالب کلینیک مجهز 
شروع به کار نموده است. در  ابتدا جناب آقای ناصری کارشناس 
کاردرمانی به همراه دو نفر دستیار تجربی وظیفه درمان توانخواهان 
را برعهده داشتند . سال 1381بعلت پاره ای از مسائل و مشکالت 

بخش کاردرمانی تعطیل گردید و مجدداً در مهرماه سال 1385 با 
امکانات اولیه و تجهیزاتی که بهزیستی شهرستان در اختیار مرکز 
قرار داده بود فعالیت خود را آغاز نمود و در بهمن ماه 1386 با همت 
هنگ سوم تکاور سلمان کلینیک کاردرمانی با جدید ترین وسایل 
موجود تجهیز گردید. در حال حاضر حدود 52 نفر از مددجویان تحت 
درمان می باشند که از این تعداد 39 نفر به صورت فعال در برنامه 
هفتگی کاردرمانی قرار دارند و به صورت روتین ارزیابی می گردند و 
بقیه بنا به دالیلی از جمله  و خامت جسمانی مددجو ، جواب ندادن به 
پروسه، درمان عدم همکاری با تراپیست و مشکالت ترانسفر مددجو 
از برنامه های درمانی موقتاً حذف گردیده اند.  همچنین  با همکاری 
جناب آقایان دکتر اصغری و عبدی عمل های جراحی اصالحی و 
ترمیمی و همچنین آزاد سازی تاندون های پای 4 مددجو انجام 
شده است که نتیجه رضایت بخش بوده است. الزم به ذکر می باشد 
کلینیک کاردرمانی این مؤسسه یکی از مجهزترین و فعال ترین 
کلینیک های کاردرمانی و فیزیوتراپی در مرکز توانبخشی استان می 
 باشد که آمار پیشرفت های معلولین براین گفته صحه می گذارد.
هم اکنون در کلینیک کاردرمانی مرکز 16نفر از بخش خواهران و 
23 نفر از بخش برادران تحت درمان می باشند که در صورت عدم 
همکاری و یا عدم پاسخ به درمان مددجو از برنامه درمانی حذف می 
شود و مددجویان دیگر در برنامه درمان قرارمی گیرند. الزم به ذکر 
است تمامی مددجویانی که درحال حاضر در برنامه کاردرمانی قرار 
دارند به درمان پاسخ داده و پیشرفت خوبی از نظر توان عضالنی ، 

دفورمیتی و مراحل رشدی و حرکتی داشته اند .

واحد گفتاردرمانی
از ابتدای سال 86 با تجهیز کلینیک گفتار درمانی و حضور کارشناس 

به صورت رسمی و هفته ای یک جلسه کار خود را آغاز کرد.  گرچه در 
دهه اول تاًسیس مؤسسه نیز به صورت مقطعی مددجویان از خدمات 
آن استفاده می نمودند اما در نیمه دوم سال 93 به دلیل کیفیت 
 بخشی به این بحث ضمن جذب یک نفر کارشناس در هفته ای
 3 روز این بخش به تعداد 5۰ نفر)دوره ای( از مددجویان خدمات 
ارائه می دهد. از تاریخ 1395/8/15تاکنون به صورت مرتب 23 
نفر از مددجویان تحت درمان و برنامه گفتار درمانی می باشند و 
تا فرودین 94 حدود 55۰ جلسه گفتاردرمانی برای این مددجویان 
انجام شده است که شرح پیشرفت های مددجویان به صورت ریز در 
پرونده توانبخشی آنان آمده است. با وجود ضعف و مشکالت ذهنی و 
گفتاری در همه مراجعین تحت درمان سعی براین شد که مشکالت 
جانبی تاًثیر گذار برگفتار و زبان ابتدا مورد درمان قرار بگیرد ، سپس 

مشکالت تولیدی و تلفظی مورد تاًمل  باشد. 
الزم به ذکر می باشد وضعیت گفتاری ، مشکالت بلع و آبریزش از 

دهان بعضی از مددجویان بهبود چشمگیری داشته است. 
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