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* علی اکبر یاری القار

هدف نهایی تمام ائمه حفظ و اعتالی اسالم و وفاق 
و اتفاق بر کلمه طیبه »ال اله اال ااهلل« بوده است. 
در این میانه شیوه مبارزه با استکبار از نوع شرایط 
ثانوی و معطوف به وقایع اتفاقیه بوده است. طبق 
بصیریت بی  عامل  که  صادق)ع(  امام   فرمایش 
 مانند سائر بی طریقت است که مسیر را نمی شناسد.
و  شده  گم  نشان  بی  بیابانی  در  که  کسی  مانند 
برود  سریعتر  چه  هر  نیست  مشخص  هدفش 
با  بزرگوار  ائمه  شد.  خواهد  دورتر  مقصدش  از 
تشخیص درست و به موقع مطابق شرایط زمان 
حرکت و اقدام کرده اند. این شیوه را برخی از قبیل 
امام حسین)ع( درجنگ و برخی چون امام حسن)ع( 
در صلح و برخی چون امام سجاد )ع( از طریق دعا 
و نیایش و به صورت نرم و غیرمستقیم و برخی 
فرهنگی  اقدام  در  السالم  علیهم  صادقین  چون 
)  ۲ صفحه  در  سرمقاله  ادامه   ( )ع(...  رضا  امام  حتی   و 

آفت 
در نخیالت

معاون رئیس سازمان و رئیس جهادکشاورزی شهرستان طبس در خصوص آفت سرخرطومی خرما به باغداران شهرستان هشدار داد.داوود 
بخشایی در گفتگو با مهر اظهارکرد: آفت سرخرطومی حنایی خرما از مهم ترین آفات نخیالت است که در استان ما قرنطینه است.وی 
گفت: از کشاورزان محترم خواستاریم در صورت مشاهده این آفت مراتب را جهت کنترل به موقع و انجام عملیات قرنطینه ای به اطالع 
مدیریت جهادکشاورزی برسانند .بخشایی با اشاره به اینکه این حشره بالغ به رنگ قرمز مایل به قهوه ای تیره به طول ...   )مشروح  در صفحه 7(

جهاد کشاورزی طبس هشدار داد: روستا های پر رونق گردشگری استان:

فورگ؛ موزه تاریخ و طبیعت  / صفحه 3

هنرمند گرامی جناب آقای سجاد چاجی 

کسب رتبه اول کشوری را در رشته مشبک و معرق چوب 
در سی و پنجمین  مسابقات فرهنگی هنری کشور

 تبریک عرض نموده و از خداوند توفیق روز افزون تان را خواستاریم.

شرکت شهر ایستا سرای پایدار- اشتری

اطالعیه مهم درخصوص پیش فروش واحدهای ساختمانی 

با عنایت به تصویب و ابالغ قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه اجرایی آن، پیش فروشنده 
قبل از هرگونه تبلیغ از طریق بروشور، تراکت، نصب پالکارد، صفحات جراید، صدا و سیما و 
رسانه های دیجیتال می بایست مطابق ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون مجوز انتشار آگهی 
پیش فروش را از وزارت راه و شهرسازی اخذ نماید، در غیر این صورت به مجازات تعیین شده 

در ماده 23 قانون محکوم می شود.

اداره روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

دل من در  غم هجران تو ای خوب ترین 
            چه بگویم، چه کشید...

دو سال از پرواز معصومانه معلم هنرمند 

 سیـد مهـدي حسینـي 
گذشت، ولی طنین صدای دلنشینش همچنان در گوش ما
مهربانی اش در قلب ما و زیبایی چهره اش در یاد ماست

با ذکر فاتحه ای یادش را گرامی می داریم.

از طرف خانواده های: حسینی و حسنی

فاضل ارجمند 

حضرت حجت االسالم و المسلمین

 جناب آقای دکتر رضایی )دامت افاضاته(
ضمن عرض ناب ترین سپاس، بر خود الزم دانستیم

 از تالش های ارزشمند و بی وقفه حضرت عالی که در مسیر 
علم و فرهنگ و در سنگر عظیم و پرفیض نماز جمعه بیرجند 

خدمت صادقانه نموده اید، تشکر و قدردانی نماییم
  توفیقات آن عالم فرزانه را  در ظل توجهات حضرت ولی عصر )عج(

 و در سایه رهبری مقام عظمای والیت
 از درگاه خداوند متعال مسئلت می نماییم.

شورای اسالمی شهر بیرجند

جناب آقای مسعود معینی
اخذ نمایندگی انحصاری شرکت پاالز موکت )گروه صنعتی پاالز( 

در شهرستان بیرجند در حوزه فروش کاغذ دیواری و پارکت
 را خدمت شما تبریک عرض می نماییم، تالش جناب عالی در توسعه فروش کاالی ملی 

در استان و حرکت صحیح به سوی اقتصاد مقاومتی بسیار ارزنده است.

احمد کاشانی- مدیرعامل آسیا پرواز

آگهــی مزایــده خــودرو 
سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در نظر دارد به استناد صورتجلسه کمیسیون ماده 2 الیحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد مصوب سال 58 شورای انقالب اسالمی 
 استان به شماره های 960018 مورخ 1396/04/24 و 960010 مورخ 1396/02/25 از طریق مزایده نسبت به فروش شش دستگاه خودرو مازاد قابل شماره گذاری با مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا متقاضیان 

می توانند برای دریافت اوراق مزایده و بازدید به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
شماره مدلتیپسیستمنوع خودروردیف

انتظامی
مبلغ تضمین شرکت 
در مزایده )به صورت 

مقطوع( ریال

405 جیپژوسواری1
 ال ایکس

1۳82 یشمی 
متالیک

 -14۳-52
الف 12

10/000/000

405 جیپژوسواری2
 ال ایکس

1۳82  نوک 
مدادی متالیک

 -629-12
الف 15

10/000/000

405 جیپژوسواری۳
 ال ایکس

1۳82 مشکی 
متالیک

 -146-52
الف 12

10/000/000

وانت دو 4
کابین

1۳82 سفید دی ایکسنیسان
روغنی

 -142-52
الف 12

۳5/000/000

وانت دو 5
کابین

1۳82 سفید دی ایکسنیسان
معمولی

 -196-12
الف 14

۳5/000/000

وانت دو 6
کابین

1۳82 مشکی 2000مزدا
متالیک

 -۳41 -12
الف 22

15/000/000

نشانی دریافت اوراق مزایده : بیرجند- بلوار شهدای عبادی - سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
جنوبی - طبقه زیرزمین )1-( - اداره پیمان ها و قراردادها    تلفن: 05632213148 

زمان و مکان بازدید خودروها و دریافت اسناد مزایده: ساعت اداری از تاریخ 96/5/8 لغایت 
96/5/12 در محل بیرجند - مجتمع انبارهای سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی - خیابان 

غفاری - غفاری 8 - قدس شرقی 
تاریخ تسلیم پیشنهادات : تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 96/05/15 

مبلغ تضمین شرکت در مزایده : به صورت مقطوع طبق جدول فوق به شماره حساب 
سازمان  سپرده  وجوه  تمرکز  نام  به  ملی  بانک   IR  140170000002174202101003
جهادکشاورزی مبالغ مربوط به سپرده های واریزی افراد شرکت کننده در مزایده پس از تعیین برنده 
یا برندگان مزایده و مراحل قانونی وجه از خزانه معین استان آزاد خواهد شد.تاریخ بازگشایی پاکت 
ها و تعیین برندگان : کمیسیون بررسی پیشنهادات ساعت 9 صبح دوشنبه مورخ 96/05/16 
 در محل دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی واقع در طبقه سوم تشکیل خواهد شد.

ضمنا شرکت کارمندان دولت در مزایده خودروها بالمانع می باشد

پنجمین سالگرد درگذشت همسر و مادر عزیزمان

 مرحومه آذر خدایی
 را با ذکر فاتحه و صلواتی به روح پاکش گرامی می داریم. 

نامش همیشه جاودان

همسر و  فرزندان

یک واحد تولیدی واقع در شهرک صنعتی بیرجند - خراسان جنوبی
 جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود نیازمند یک نفر آقا دارای مدرک کارشناسی

 در یکی از رشته های گرافیک – معماری "طراحی داخلی" و یا عکاسی )ترجیحا دارای سابقه 
کار مرتبط( می باشد. واجدین شرایط می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از تاریخ 

درج آگهی به مدت یک هفته در ایام کاری از ساعت 8 الی 14
با شماره های 6-32255590-056 تماس حاصل فرمایند.

    نیـازمندیـم

آن سفر کرده هک صد اقفله دل همره اوست

یا  هب سالمت  دارش رهکجا هست خدا

روابط عمومی
 سازمان نظام مهندسی ساختمان 

استان خراسان جنوبی
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 زمان اعالم نتایج اولیه کنکور ۹۶ 

حسین توکلی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درخصوص اعالم نتایج آزمون کارشناسی اظهار کرد:  در آزمون سراسری سال 96 تعداد 930 هزار و 208 نفر 
ثبت نام کردند و آمار داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون سراسری سال 96  نسبت به سال 95 )860 هزار و 437 نفر( تعداد 69 هزار و 771 نفر بیشتر بود که معادل 7.5 درصد رشد 

داشته است.مشاور عالی سازمان سنجش بیان کرد:  نتیجه نهایی این آزمون نیمه دوم شهریور ماه از طریق سازمان سنجش آموزش کشور اعالم می شود.

سرمقاله

کتب زیادی از سایر ادیان و زبانها در این دوره ترجمه 
شد و بازار مناظرات ادیان رونق داشت. شاید یکی از 
دالیل دعوت مامون این بود که گمان می کرد امام 
تنها از فقه تشیع که میراث اجدادش بوده با خبر است 
و احاطه ای بر سایر ادیان ندارد. می خواست امام را از 
این طریق منفعل نموده علم آن حضرت را نه لدنی 
بلکه اکتسابی قلمداد نماید. در مناظراتی که مامون با 
حضور علمای نصرانی و سایر ادیان با امام رضا)ع( 
با هر ملت ومسلکی مطابق  امام  بود،  ترتیب داده 
اعتقادات خودشان احتجاج می نمود و آنها را مغلوب 
فراگیری  نوعی  امام  اقدام  این  می کرد.  معترف  و 
علمی بود و بدین وسیله امام تهدید مامون را تبدیل 
به فرصتی جهت معرفی اسالم به سایر ادیان نیز نمود. 
و مسلما آنها در بازگشت به اوطانشان مبلغ و منادی 
امام رضا)ع( و در سطح باالتر اسالم  تفوق علمی 
بودند و این یکی از حکمت هایی است که جز در 
سایه قبول والیت عهدی میسور نبود. موارد دیگر نیز 
اینکه صدای امام در شهرها و در بین مومنین پخش 
می شد و همگان می توانستند از آن بهره  برند زیرا ائمه 
دیگر نیز اغلب در حصر بوده و اجازه مالقات یاران را 
نداشتند. همین طور مالقات با هزاران مشتاق دیدار 
ایرانی که در سایه این مهاجرت فراهم آمد طوری که 
حدیث مشهور و معروف سلسله الذهب در خیل این 
مشتاقان ایراد شد. مهاجرت امام رضا )ع( به خراسان 
یکی از برکات خفیه اش این بود که مشهد شریفش 
در طول نسل های متوالی ملجا و مامن میلیون ها 
مشتاق و زائری شد که به هر دلیل توان زیارت قبور 
مطهر سایر ائمه را ندارند و تحقیقا منشا آثار مادی 
انشاا...           گردید.  خواهد  و  گردیده  فراوانی  معنوی  و 

)@aliyari200  علی اکبر یاری القار(

 سایپا گرانی پراید، تیبا 
و تندر۹۰ را ابالغ کرد 

تسنیم- شرکت خودروسازی سایپا پیرو اخذ مجوز 
شورای رقابت برای گرانی برخی محصوالت این 
شرکت با ارسال نامه ای به نمایندگی های فروش، 
شامل  که  شد  قیمت ها  افزایش  اعمال  خواستار 
کلیه خودروهای امانی هم می شود. الزم به ذکر 
است این افزایش قیمت شامل کلیه خودروهای 
بر  گردید.  خواهد  ارسال شده  دعوتنامه  و  امانی 
اساس این مجوز خودروهای پراید و تیبا حداکثر 
به  مجاز  درصد   2.5 تا   90 تندر  و  درصد   1.5 تا 

افزایش قیمت هستند.

رویکرد مبارزاتی
 امام رضا علیه السالم

* علی اکبر یاری القار

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( حفظ اسالم را در قبول والیت 

عهدی مأمون دید. کما اینکه در حدیث آمده است 
که »ان الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا«. امام 
حسن و امام حسین هر دو امامند چه قیام کنند چه 
قعود.بر خالفت تصور عموم که روش ائمه را اقدام 
نظامی و قیام به سیف می داند و استناد می کند در 
مواردی که ائمه به این مهم نپرداخته اند، به لحاظ 
نبود یاران رزمی بوده است، اسالم رویکردی چند 
داشته  و...  نظامی   ، اقتصادی  فرهنگی،  و  وجهی 
است. یعنی اگر ائمه یاران فراوانی هم داشتند باز 
هم این گونه نبود که همه قیام به سیف نمایند بلکه 
اقدامی فرهنگی  السالم(  روش صادقین ) علیهما 
بوده و همین طور سایر ائمه حتی پیامبر با داشتن 
حکومت و نیروی فراوان به سایر ادیان با دیده احترام 
نگریسته و رواداری مذهبی فراوانی داشته اند. از غیر 
مسلمانان هدیه گرفته و هدیه می دادند و مکاتبات و 
مناسبات فراوانی حتی با یهود که بسیار حضرت را 
آزاد داده بودند، داشتند. امام علی)ع( نیز در نامه ای 
به مالک اشتر می فرمایند با مردم مهربان باش زیرا 
یا در خلقت  با تو هم کیش اند  یا  آنها دو گونه اند 
با حکومت  نامه 53(.در جوازهمکاری  برابر.)  تو  با 
است.  آمده  تقلید  مراجع  از  متفاوتی  نظریات  جور 
گرچه غالبا آن را نهی کرده اند ولی استثنائاتی دارد 
و موارد جوازی نیز هست. از جمله اینکه خطر جانی 
یا مالی برای انسان داشته باشد یا اینکه به مصلحت 
اسالم لطمه نزند و ... در برخی موارد که همکاری 
با حکومت جور باعث تقویت و اعتالی اسالم شود 
نه تنها کراهتی ندارد بلکه سفارش نیز شده است. در 
بسیاری موارد بوده است که همکاری با حکومت 
جور باعث تقویت اسالم شده است. مورد استنادی 
آن نیز از قبیل همکاری یوسف پیامبر با فرعون مصر 
و حضور امام رضا)ع( در حکومت مامون بوده است. 
قول، فعل و تقریر امام فارغ از فتوای مراجع در رد یا 
قبول همکاری با حکومت جور، برای ما و البته خود 
مراجع نیز حجت است. گرچه ظاهرا امام رضا)ع( 
مجبور به والیت عهدی گردیدند ولی یوسف پیامبر 
خود داوطلبانه اقدام به معاضدت نمودند زیرا در آن 
همانگونه  است.  صواب  عین  که  بود  حق  تحقق 
که در فقه مدیون تالش علمی، فرهنگی صادقین 
)علیهما السالم( هستیم، در فلسفه اسالمی و علوم 
عقلی و کالمی مدیون مناظرات بی نظیر و بدیل امام 
رضا)ع( هستیم. خلفای عباسی به ویژه مامون که از 
زکاوت باالیی برخوردار بود، در ظاهر به علم و دانش 

بهای زیادی می دانند و ....  )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

نتیجه خالص تحریم ها ، 1۹8۰۰ سانتریفیوژ است!

رهبری برای اتمام حجت اجازه مذاکره دادند

ایران  در  گفت:  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
اسالمی رهبر اجازه مذاکره را به دولت دادند ولی 
فرمودند که چشمم آب نمی  خورد؛ در نهایت همه 
مردم ایران فهمیدند در مذاکرات، آمریکا اوج رفتار 
بی  رحمانه خود را نشان داد.آیت ا... سیداحمدخاتمی  
ادامه داد: تحریم ها چیز تازه ای نبوده و برای ملت ایران مورد وحشتناکی 
نیست، زیرا ما ملتی هستیم که خسته نمی شویم و دشمن را خسته می کنیم.

عراقچی: تا نقض فاحش برجام  فاصله داریم

اینکه  بیان  با  خارجه  امور  وزیر  معاون  عراقچی 
هنوز تا نقض فاحش برجام فاصله داریم، گفت: 
و  می دهیم  گزارش  نظارت  هیات  به  را  موارد 
مقتضی  پاسخ  هم  العمل  عکس  نحوه  درباره 
ستاد  رییس  کرد.  خواهد  اتخاذ  نظارت  هیات  را 
پیگیری برجام گفت: وزارت امور خارجه با پیش نویسی که دوستان در 

کمیسیون امنیت ملی تهیه کردند کامال موافق است.

روحانی با حمایت گسترده اصالح طلبان انتخاب شد

درون   های  ائتالف  گفت:  طلب  اصالح  فعال  یک 
گروهی بر روی انتخاب کابینه دوازدهم اثرگذار خواهد 
بود، زیرا آقای روحانی با ادبیات اصالح طلبی و حمایت 
گسترده آن ها به ریاست جمهوری برگزیده شده است. 
محتشمی اظهار داشت: اینکه روحانی برای کابینه از 
برخی نخبگان اصول گرای معتدل هم استفاده می کند، نوعی رفتار در اجرای 

قانون اساسی است و هیچ مشکلی هم ندارد.

گفت:  رئیس جمهور  اول  معاون 
کمیسیون نظارت بر برجام تشخیص 
سوی  از  برجام  خالف  کاری  دهد 
طرف مقابل صورت گرفته جمهوری 
اسالمی ایران عکس العمل تند نشان 
داد:  ادامه  جهانگیری  داد.  خواهد 
همه قبول دارند که مساله بیکاری 
کشور  مهم  چالش های  از  یکی 
است و راه حل بیکاری جز با تولید 
خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری  و 
نیست.وی تصریح کرد: گاهی هم که 
یک قراردادی انجام می شود عده ای 
البته   که  می کنند  انتقاد  به  شروع 
دستگاه های  چرا  اما  ندارد  اشکالی 
کردن  به کمک  مکلف  که  رسمی 
هستند  مردم  مشکل  حل  برای 
در  آنها  مخالفت می کنند، مخالفت 
اتاق ها در پشت درهای بسته نمی ماند 
بلکه این پیام را به خارجی ها مخابره 

می کند که در این کشور امنیت برای 
سرمایه گذاری وجود ندارد.جهانگیری 
مشکالت  و  مسائل  حل  در  افزود: 
مردم باید با یکدیگر تفاهم و توافق 

و همکاری داشته باشیم.معاون اول 
دولت  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور 
حاکم بر آمریکا می خواهد در فضای 
بین الملل جا بیندازد که ایران ناقض 
برجام است تا بتواند بین کشورهای 

5+1 و سازمان ملل اجماعی علیه ما 
ایجاد کند، گفت: اما موفق نشده اند، 
می کنند  تالش  دنیا  در  اکنون 
ایران پرریسک و  فضای کار را در 

ناامن نشان دهند. وی درباره کابینه 
به  دوازدهم  کابینه  افزود:  دوازدهم 
زودی تشکیل خواهد شد، شخص 
رئیس جمهور مسئول انتخاب کابینه 

است و خودش تصمیم می گیرد.

عضو هیات نظارت بر اجرای برجام 
دشمنی  در  ها  آن  اینکه  بیان  با 
یکپارچه اند،  و  ندارند  تردید  ما  با 
یکپارچگی  به  باید  نیز  ما  افزود: 

با صریح ترین عداوت  برای مقابله 
اینکه  داد:  ادامه  برسیم.جلیلی  ها 
امروز دلخوش ترین افراد به آمریکا 
برابر  در  دلواپسی  و  واقع بینی  به 
رسیده اند  آمریکا  های  دشمنی 

ملی  هم بستگی  برای  فرصتی 
است.وی  ملت  حقوق  از  دفاع  در 
افزود: اینکه برخی می گویند »این 
تحریم جدید محسوب نمی شود«، 

»غیر هسته ای است« و یا »فقط 
است«  قبلی  های  تحریم  تجمیع 
تحریم،  این  طبق  زیرا  است  غلط 
رییس   13382 اجرایی  دستور 
که  در سال 2005  آمریکا  جمهور 

های  سالح  با  »مقابله  بهانه  به 
کشتار جمعی« از جمله سالح های 
»هسته ای« اعمال شده بود، امروز 
به یک »قانون« جدید تبدیل شده 
و عالوه بر آن تحریم های وسیع و 
جدید دیگری نیز علیه ایران وضع 
معظم  مقام  نماینده  است.  شده 
امنیت  عالی  شورای  در  رهبری 
ملی در ادامه با بیان اینکه »هدف 
قدرت  منابع  کردن  خالی  دشمن 
برجام،  فایده  گفت:  است«،  ایران 
ابطال نظریه تعامل با آمریکا بود و 
امروز خوشبختانه همگان به ابطال 
روابط  در  کدخدامحوری  نظریه ی 
می گویند  و  رسیده اند  الملل  بین 
با  باید  آمریکا  خواست  علی رغم 
دیگران کار کرد که رسیدن به فهم 
این اشتباه خسارت بار و خطرناک را 

به آنها تبریک می گویم.

در باره هر کلمه برجام با دقت مذاکره شده است

 محمدجواد ظریف در واکنش به ادعاهای آمریکا علیه 
پرتاب آزمایشی ماهواره بر ایرانی در توییتر نوشت:  در 
باره هر کلمه برجام با دقت مذاکره شده است. ایران 
موشک هایی تولید نمی کند که  برای توانایی حمل 
سالح هسته ای طراحی شده باشند.وی در توییت 
دیگری تاکید کرد: ایران برخالف آمریکا با حسن نیت متن و روح برجام را 
مراعات کرده است و لفاظی ها و اقدامات آمریکا نشان دهنده سوء نیت است.

دهباشی: دولت از من شکایت کرد

با  دولت  سخت  برخورد  از  دهباشی  حسین 
حسین  مشرق،  گزارش  کرد.به  گله  منتقدان 
دهباشی در پیام توئیتری خود از آستانه ضعیف 
4سال  کرد:  تصریح  و  انتقاد  دولت  نقدپذیری 
سخنرانی  متن  در  ایام  همین  در  دقیقا  قبل، 
منتقدان«،  دهان  بستن  از  برخدا  »پناه  نوشتم:  جمهور  رئیس  تحلیف 

امروز همان دولت بابت نقدهایم شکایت کرد.

پوردستان :نیروهای مسلح ایران غافلگیر نمی شوند

جانشین فرمانده کل ارتش گفت: به جرات می گویم 
همه تحرکات چه در داخل مرزها و چه خارج از مرزها، 
منطقه و فرا منطقه رصد می شود. همه پروازهای 
آب های  در  شناورها  تحرکات  همه  و  فرودگاهی 
خلیج فارس، دریای سیاه، مدیترانه و ... رصد می شود. 
امیر پوردستان با تأکید بر اینکه قدرت پدافندی ما در شرایط بسیار عالی قرار 

دارد، گفت: دشمن در هر سرزمینی که باشد مورد هدف قرار خواهد گرفت.

سعید جلیلی : دلخوش ترین افراد
به دلواپسی در برابر آمریکا رسیده اند

جهانگیری: اگر نقض برجام صورت گیرد
 ایران عکس العمل تند نشان می دهد

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 2۰ 43 42 32  / 66 66 44 32     

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

در رسته خرده  بیرجند  و خانگی  برقی  لوازم  تعمیرکاران  اتحادیه صنف 
 فروشی گاز مایع به صورت کپسول و پیک نیک با کد 523875 متقاضی 

می پذیرد. تلفن تماس در ساعت اداری: 32237876
حسین ارزنی
 رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم برقی و خانگی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی )نوبت دوم(
جمعیت هالل احمر استان خراسان جنوبی در نظر دارد:

 از طریق فراخوان مناقصه عمومی نسبت به انتخاب تامین کننده واجد صالحیت در مناقصه ای با موضوع ذیل اقدام نماید.
نام و نشانی مناقصه گذار: جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی به آدرس: بیرجند- خیابان معلم - میدان مادر

 تلفن: 056-32421990
موضوع مناقصه:

تعدادمشخصاتنوع تجهیزاتردیف

دو دستگاهاسکرو با ظرفیت 120 تن – دو کمپرسوره با کندانسور هواییچیلر هوا خنک1

منابع تامین مالی: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی
مبلغ  به  معتبر  بانکی  نامه  ضمانت  فقره  یک  کار(:  ارجاع  )فرآیند  مناقصه  در  تضمین شرکت  مبلغ  و  نوع 
300/000/000 )سیصد میلیون ریال( دارای حداقل3 ماه اعتبار و قابل تمدید به نفع جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی

 96/5/11 اداری  وقت  پایان  تا   96/5/9 تاریخ  از  متقاضیان  مناقصه:  اسناد  تحویل  و  دریافت  محل  و   زمان  
با تقاضای کتبی و معرفی نماینده برای دریافت اسناد مناقصه به آدرس فوق الذکر مراجعه نمایند. 

مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا تاریخ 96/5/21 خواهد بود. 
مکان تحویل اسناد: دبیرخانه جمعیت هالل احمر استان خراسان جنوبی

تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکت ها: ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 96/5/23 در محل دفتر 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی خواهد بود. 

مدارک الزم برای دریافت اسناد: ارائه معرفی نامه کتبی به همراه کارت شناسایی معتبر

یبونج ناسارخ ناتسا رمحا لاله تیعمج

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 3 شهرستان بیرجند
به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر: ششدانگ یک قطعه زمین پالک 133 
فرعی از 5- اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه ده میان خوسف مورد تقاضای آقای حسن رضا رمضانی 

و غیره در روز یکشنبه مورخ 1396/5/29 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 
 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی 
آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 
تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در 
موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی 

الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 13۹۶/05/08         علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی نتیجه انتخابات انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان باری شهرستان بیرجند
به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مربوط و به موجب صورتجلسه مورخ 96/4/11 مجمع عمومی 
عادی و جلسه 96/4/24 هیئت مدیره و سایر مدارک تسلیمی اسامی و سمت هر یک از اعضای اصلی و 
علی البدل هیئت مدیره انجمن صنفی که از تاریخ 96/4/11 به مدت سه سال و بازرسان به مدت یک سال 

انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد.
1- آقای علی اکبر ایزدپناهی    رئیس و دبیر هیئت مدیره
2- آقای غالمحسین مرکی       نایب رئیس هیئت مدیره 

3- آقای حسین دستگردی      خزانه دار هیئت مدیره
4- آقای رحمان کیانی            عضو علی البدل هیئت مدیره

5- آقای محمد حسین برزچی   عضو علی البدل هیئت مدیره
۶- آقای علی دستگردی          بازرس اصلی انجمن

7- آقای کاظم غندنی           بازرس علی البدل انجمن
انجمن صنفی مذکور به شماره 301- 3/1-12 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی 
به ثبت رسیده و مطابق اساسنامه کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره 

محمد سنجری - مدیرکلیا دبیر به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.
 تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
 شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر )نوبت اول(

تاریخ انتشار: 96/5/8
   

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران 
کویرتایر ساعت 10 صبح  روز پنجشنبه 96/06/2  در محل هیئت محترم حسینی )خیابان انقالب( 
برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت  می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این 
جلسه حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند 
همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگ 
ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو 
یک رای می باشد. ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز 
از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با تکمیل 
فرم، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند. الزم به ذکر است با توجه به ثبت مجامع 
تعاونی در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ارائه تصویر صفحه اول شناسنامه و 

کارت ملی عضو الزامی می باشد.

دستور جلسه:
گزارش هیئت مدیره و بازرس- ارائه و تصویب صورت های مالی سال 94 و 95- بودجه پیشنهادی 
سال 1396- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی- اتخاذ تصمیم در خصوص 
سرمایه گذاری اعضا در ظرفیت های خالی تعاونی - اخذ مجوز از مجمع جهت پذیرش عضو جدید 
وفق مقررات اساسنامه - تعیین تکلیف در خصوص اعضای فاز 4 که موجودی کمتر از ده میلیون 
تومان دارند - اتخاذ تصمیم در خصوص اعضایی که به تعهدات مالی خود عمل ننموده اند و شرایط 
خروج آنها از تعاونی و تعیین درصد و نحوه اخذ خسارت وارده بر تعاونی - تعیین حق الزحمه بازرس  
اعالم قیمت تمام شده زون های )AGFBD و فاز 3 زون E( تا پایان سال 1395 - اخذ مجوز 
تفکیک اراضی باقی مانده تفکیک نشده تعاونی و واگذاری از طریق شرایط مزایده و تهاتر - اتخاذ 
تصمیم در خصوص نحوه پرداخت مبالغ اعضای مستعفی و تعیین درصد خسارت وارده به تعاونی  

تعیین خط مشی آتی شرکت
 
 هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر

مرکز پخش کلی و جزیی باطری های ایرانی و خارجی 
صبا باطری، برنا باطری، توان باطری

سپاهان باطری و دلکور کره با برگ سبز 
نمایندگی رسمی باطری اتمیک

 تارگت در خراسان جنوبی

خیابان قدس، بین قدس 5 و 7
 نرسیده به چهارراه عدل 

  بازرگانی باطری سعیدی نمایندگی تعاون قدس

0۹155۶12287 - 324237۶۶  سعیدی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960034 و 951099 محکوم علیه آقای مهدی نارمنجی محکوم است 

به پرداخت مبلغ 628/214/743 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای مهدی حجی زاده و در پرونده 
اجرایی به شماره 951099 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 423/589/410 ریال بابت اصل خواسته و غیره 
در حق محکوم له محمود ده مرده و پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و مراتب توقیف 
مازاد در قبال مبلغ 262/693/497 ریال بابت پرونده های اجرایی شورای حل اختالف در حق محکوم له حمید نجفی و با 
توجه به تعرفه اموال شامل سنگ های تک کوب و دو کوب به تعداد 150 قطعه به میزان 362/27 متر مکعب و به میزان 
1159/26 تن می باشد که سنگ های مربوطه از نوع سنگ گرانیتی سبز چمنی و ماکو سبز گرانیتی می باشد که قیمت 
سنگ در جمع از قرار هر تنی 1/200/000 یک میلیون و دویست هزار ریال و ارزش کل سنگ ها 1/391/120/000 
ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 1396/05/23 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

درب اتومـاتیک سیـد 
مجری انواع: )درب های 

اتوماتیک ، جک  پارکینگی   
کرکره ، سکوریت اتومات(

  09303107002 
09155614880

گچ کاری و گچ بری 
پذیرفته می شود. 

در اسرع وقت
 )شهر و روستا(

09159658659



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
یکشنبه*8 مرداد 1396* شماره 3844

 بازدید 31 اروپایی از بیابان جهانی لوت
صدا و سیما- 31 گردشگر اروپایی امسال با سفر به شهرستان نهبندان از بیابان جهانی لوت و روستای دهسلم بازدید کردند. مدیر پایگاه میراث جهانی بیابان لوت گفت: این گردشگران 
از کشورهای ایتالیا، آلمان و فرانسه به خراسان جنوبی سفر و از بیابان لوت بازدید کردند.زهرا رضایی ملکوتی افزود: این گردشگران در 5 اقامتگاه بوگردی این شهرستان اقامت داشتند.
وی تعداد اقامتگاه های بوم گردی میراث فرهنگی در دهسلم را 2 اقامتگاه ذکر کرد و افزود: 19 اقامتگاه بوم گردی در روستای دهسلم با همکاری کمیته امداد در دست ساخت است. 

پاسخ مسئوالن به پیام شما

از  میدم  پیام  بیاض  دشت  خضری  از  آوا  سالم 
سر مقاله های اخیر درمورد کم آبی سپاسگزارم 

دست مریزاد
915...251
ما کارگران به شماعزیزان آوا که حرف دل مارو 
حقدار  به  رو  حق  میتونن  که  کسانی  گوش  به 
برسونن اعتماد داریم پس شما هم رسالتی که به 
گردنتون هست رو با انعکاس تمام و کمال حرف 
دل مردم به سرانجام برسونید که هم در دنیا و 
هم در آخرت از دعای خیر همه ما برخوردار رو 

بهرمند بشید.
915...854
سالم پارک آزادی با داشتن کاجهای زیبا یکی از 
بهترین پارک هاست.با اندکی توجه مسئوالن و 

شهرداری زیباتر هم خواهد شد...
910...054
رونق  ما  در شهر  داشتن سگ  روزها  این  سالم 
پیدا کرده توی خونه ها. پارک. ماشین. خیابون 
کثیفی  جلوی  نمیشه  پیدا  متولی  و.....  مغازه 

مریضی روبگیره
915...866
دسترسی  برای  راه  ترین  به صرفه  و  سریعترین 
شهرداری  که  است  این  پارک  به  اداری  سایت 
به  رسیدگی  به  نسبت  سریعتر  چه  هر  بیرجند 
پارک جنگلی که درختان چندین ساله و فضای 
سبز آماده ای دارد اقدام کند.حاشیه پارک جنگلی 
دارد. نورپردازی جدی  و  رو سازی  پیاده  به  نیاز 
ساکنین  برای  پارک  نبود  مشکل  اقدام  این  با 
میالد  بیمارستان  بومی  غیر  ،مراجعین  معصومیه 
و دانشجویان دانشگاه صنعتی هم برطرف میشود
ارسالی به تلگرام آوا
مردم  با  همراه  همیشه  که  آوا  از  تشکر  ضمن 
را زده مخصوصا در  بوده و حرف دلشان  همراه 
همه  دل  واقعا  که  جمعه  امام  خداحافظی  قضیه 
ما سوخت و حسرت خوردیم اما واقعا با حسرت 
مردم  چون  نیز  ما  باید  رود  نمی  پیش  از  کاری 
به  های  درخواست  یافته  توسعه  شهرهای  سایر 
حقی خود را بستانیم چون حق گرفتنی است  جا 
بزرگان  و  معتمدین  خوردن  غصه  بجای  داشت 
سهر برای نرفتن و قانع کردن ایشان برای ماندن 

تالش می کردند
ارسالی به تلگرام اوا
سالم آوا به سمع مسئولین   و اعضای برسانید.چند 
سری امتیاز آب و آبونمان. را گران کرده اند باز  
میخواهند  درصد  ده  میارند  روزنامه  در  اطالعیه 
مردم   تورم  این  با  .آخه  کنند  گران  را  وبرق  آب 

از کجا بیاران.
915...915
رفتن حجت  از  گرفته  دلم  خیلی  آوا جان  سالم 
خیلی  و  هاشون  خطبه  رضایی  آقای  االسالم 
خوب بود محکم صحبت میکردن جوان 28ساله 
ازایشون  هاشون  خوبی  تمام  اندازه  ؛به  هستم 

تشکرمی کنم؛
915...869
حقوق  کجاست  عدالت  واقعا  سالم  باعرض 
واضافه کارما رو نمی دهند بعد دربعضی ادارات 
کرده  پیدا  افزایش  درصد  شصت  تا  حقوقشان 

کجاست عدالت علی
915...133
با سالم آوا جوانی هستم برای یکی از دستگاه های 
استان مدت 3 سال کار کردم بدون بیمه و قرارداد 
درست و حسابی با برجی 500 هزار تومان بعد از این 
مدت هم بدون هیچ گونه توضیح و یا دلیل گفتن 
نیا سر کار و تسویه حساب شدم خواستم بدونم آیا 
امکان پیگیری از ادارات مختلف مثل اداره کار و یا 
غیره برای حق و حقوقم هست؟چون واقعا مثل یک 
کارمند بودم ساعت کاری و مرخصی حتی با درد سر 
بهم میدادند و تمام شئونات اون نهاد رو هم رعایت 

می کردم اگر سیستمی بود پاسخ بده ممنونم
935...395

بخش  توابع  از  فورگ  روستاي   - ور  پیشه 
 12 فاصله  در  درمیان  شهرستان  مرکزي 
مرکز  اسدیه،  شهر  غرب  جنوب  کیلومتري 
تاریخي  روستاي  کیلومتري  و6  شهرستان 
استان  بیرجند، مرکز  درمیان و110 کیلومتري 
است.اطالق همین  واقع شده  خراسان جنوبي 
کهن  و  تاریخی  بخشی  بر  فورگ-فرگ  نام 
کاشمر  توابع  از  روستایی  و  فارس  داراب  در 
نام  این  دیرینگی  شاهد  رضوی،  خراسان  در 
به  فورگ  تاریخی  و  عظمت  پر  قلعه  است. 
همراه چشم انداز ها و جاذبه های طبیعی این 
رونق  پر  های  روستا  ردیف  در  را  آن   ، روستا 
گردشگری استان قرار داده است در باره وجه 
تسمیه  فورگ نظرات متفاوتی وجود دارد یکی 
از آنها که بیشتر رایج است این است که فورگ 
در ابتدا با تلفظ »فورک« در میاِن مردم رایج 
فرهنگ  از  نقل  به  دهخدا  نامه  لغت  در  بوده. 
نامه قاطع در خصوص فورک آمده است فورک 
نام های  از  ایران است که  نام جد خاندانی در 
کنوج«  »رای  دختر  نام  فورک  است.  ایرانی 
بوده که از رایان و پادشاهان هندوستان بود و 
فورک در حباله بهرام گور بوده است )برهان( 
اخذ  فرزند  معنای  به  فارسی  پور  از  شاید  یا  و 
شده باشد. برخی دیگر “فورک” را به بنیانگذار 
می کنند  منسوب  کیقباد  مظفر  یعنی  ده  این 
بنا  کیقباد  فرزند  توسط  اینکه  دلیل  به  فورگ 
می گفتند  کیقباد«  »پور  آن  به  لذا  است  شده 
ایران آمدند  اینکه اعراب به  از  که بعدها پس 
از  پیدا کرد و پس  نام  تغییر  به »فورکیقباد«  
انتها به »فورگ« تغییر  آن به »فورک« و در 
نام داد که امروزه این روستا را به این نام یعنی 
فورگ می شناسند. و همچنین براساس سنگ 
خود  بر  هم  را   30۷ سال  تاریخ  که  نوشته ای 
دارد اینطور استنباط می شود که چون بنیانگذار 
این ده در ابتدا پور کیقباد بوده است ابتدا پورگ 
و  فورک  به  زمان  مرور  و  است  شده  خوانده 
سپس به فورگ تبدیل شده استاین روستا یکی 
از کهن ترین آبادیهای شهرستان درمیان است 
آمده  بدست  نوشته های  به سنگ  باتوجه  که 
ازفورگ آن را به مظفر کیقباد نسبت می دهند . 
برروی یکی ازسنگ نوشته هاچنین آمده است.
از  به  کهسار  ز  برکندن  ناخن سنگ  به  ا...  یا 
حاجت به نزد ناسزاوار.  فی تاریخ 30۷ به خط 
العبد مظفرکیقباد نصره وجود این سنگ  نوشته 
و سنگ  نوشته های دیگری که در فورگ دارد 

حکایت از قدمت طوالنی این روستا دارد.

ساباط های متعدد طوالنی یکی
 از جذابیت های بافت روستا

کوچه های تنگ، ساباط های بیشمار، معماری 
سنگ  مصالح  با  پلکانی  معماری  کوهستانی، 
وخشت و آجر،ایوان، ورودی های تعریف شده 
فورگ  معماری  بارز  های  ویژگی  از  همگی 
توپوگرافی  شکل  اساس  بر  بافت  این  است. 
در  پلکانی  به صورت  و  گرفته  شکل  زمین 
استفاده  مصالح  است.  شده  احداث  کوه  دامنه 
شده در شکل گیری این بافت همان مصالحی 
می شود؛  یافت  به وفور  منطقه  در  که  است 
یعنی سنگ و خشت برای دیوارها و چوب در 
طوالنی  و  متعدد  ساباط های   ، سقف  پوشش 
روستای  بافت  که  است  جذابیت هایی  از  یکی 
امنیتی  نقش  بر  عالوه  ساباط ها  دارد.  فورگ 
از فضا  بهینه  اقلیم در استفاده  با  و هماهنگی 
ناحیه  این  مردم  اکثر  حرفه  مؤثرند.  بسیار  نیز 
کشاورزی و باغداری می باشد و دامداری شغل 
آنها محسوب می شود زرشک مهمترین  دوم 
می  مناطق  این  شاخصه  و  آنان  محصول 
با  وسیع  دشتهای  را  فورگ  اطراف  باشد.همه 

و هر منظره  احاطه کرده  باغستانهای زرشک 
به  یا  شود  می  ختم  قلعه  به  یا  اینجا  در  ای 
بوته های سرخ روستای فورگ پنج محله دارد 
سراوانان  حوض  محله  آن ها  قدیمی ترین  که 
دارد همچنین  قرار  قلعه  نزدیکی  در  که  است 
سرده، مسجد بالل، پایین ده و چهکاب از سایر 
محله های قدیمی به شمار می آید.قلعه فورگ 
به همراه  روستا  به  و متصل  در جبهه شمالي 
بافت تاریخي روستا، مجموعه  اي همگون و 
بافت  در  تغییرات عمده  بدون  و  توجه  جالب  
فورگ  است.  آورده  وجود  به  را  روستا  سنتي 
شرایط  داشتن  دلیل  به  اخیر  سال  چند  طي 
روستاي  عنوان  به  مسئوالن  سوي  از  خاص 
داراي بافت با ارزش به تصویب رسیده و طرح 
آن  مختلف  نقاط  در  ارزش  با  بافت  معماري 
آجر  ها  کوچه  روستا  این  .در  است  شده  اجرا 
فرش و دیوارها با اندود کاه گل پوشیده شده 
است و قدم زدن در آن احساسي خوب به هر 

گردشگري مي بخشد.

 یکی از قلعه های ارزشمند ایران

الوقایع  کتاب عین  مؤلف  ه.ق  در سال 1312 
و  کرده  دیدن  فورگ  قلعه  و  درمیان  ناحیه  از 
فورگ  قلعه  است:  کرده  توصیف  چنین  را  آن 
روی کوهی است که با آجر پخته، دیوار و برج 
بنای  پایه  و  اند  ساخته  محکم  طور  به  را  آن 
حاژی  شیر  دو  و  اند  کرده  چین  سنگ  را  آن 
قطر  که  خاکریز  دو  با  داشته  خود  اطراف  در 
جبهه  در  فورگ  است.قلعه  ذرع  پنج  یک  هر 
شمالی روستای فورگ در ارتفاع 1840 متری 
که  »درمیان«  دره  ابتدای  ارتفاعات  روی  بر 
از  دارد.  قرار  است،  اسدیه  دشت  به  منتهی 
سوق الجیشی  موقعیت  دارای  یابی  مکان  نظر 
مزارع  روستا،  تمام  بر  است که  مناسبی  نسبتًا 
و راه های ارتباطی منطقه شرقی پیرامون خود 
احاطه دارد.  وسعت قلعه حدود 9 هزار و 300 
غرب  به  شرق  از  آن  گستردگی  و  مربع  متر 
است. ورودی اصلی قلعه در حصار شرقی آن 
قرار گرفته که البته پایین ترین نقطه قلعه به 
شمار می رود. فورگ به دلیل داشتن یکی از 
قلعه های بسیار زیبا و ارزشمند ایران از اهمیت 
خاصی در منطقه برخوردار است و دره حاصل 
بافت  زیباسازی  و  قلعه  اطراف،  های  کوه  از 
است.   داده  رویایی  سیمایی  فورگ،  به  روستا 
از سمت شرق  قلعه  معماری  در  کلی  به طور 
به غرب سه بخش عمده قابل تشخیص است، 
انبار علوفه،  بخش اول در سمت شرق شامل 
محل زندگی خدمه، محل نگهداری احشام، و 
در  که  قلعه  دوم  قسمت  است.  انباری  حوض 
مرکز قلعه قرار دارد، در ارتفاع باالتری نسبت 
فاصله  در  که  است  گرفته  قرار  اول  به بخش 
50 متری از محل نگهداری احشام احداث شده 
به محل نگهداری آذوقه و تدارکات نظامی و 
اختصاص  مسجد  و  سربازان  سکونت  محل 
دارد و سومین بخش که حالت مرکزیت قلعه 
را دارد. در باالترین بخش قلعه و در دو طبقه 
احداث شده که بر کل روستا و راه های ارتباطی 
در بخش شرقی  دارد.  اشراف  منطقه  پیرامون 
قلعه که ورودی، برج های نگهبانی، آب انبار و 
فضاهای دیگر را شامل می شود به دلیل درصد 
دقیق  امکان تشخیص  آنها  در  تخریب  باالی 
وجود  دلیل  به  ندارد.  وجود  کاربریشان  نوع 
آثاری از برج و بارو در حد فاصل این بخش با 
بخش اول، این احتمال وجود دارد که مرحله 
دوم دفاعی قلعه بوده تا بدین وسیله الیه های 
دفاعی بخش اصلی قلعه یعنی کهندژ تکمیل 
قسمت  این  شرقی  شمال  گوشه  در  شود.  تر 
چلیپایی  تزیینات  با  دارد  وجود  خشتی  برجی 

به  روستا  مردم  میان  در  که  لوزی  طرح  یا 
بخش  سومین  دارد.  شهرت  خانه  کبوتر  برج 
در  نیز  و  آن  قسمت  غربی ترین  در  که  قلعه 
وسیله  به  دارد،  قرار  قلعه  بخش  مرتفع ترین 
بخش  از  بلند  و  مستحکم  و حصاری  برج  دو 

دوم جدا شده است، وجود این برج ها و حصارها 
نشان دهنده اهمیت زیاد این بخش است. این 
قسمت که کهندژ یا شاهنشین قلعه محسوب 
نخورده  دست  فضاهای  دارای  می شود، 
بیشتری نسبت به دو قسمت قبل است. وجود 
ارتباطی،  فضاهایی مانند هشتی ها، راهروهای 
اصطبل، محل ذخیره آذوقه، برج های نگهبانی، 
از مهم ترین  با کاربری های دیگر  و فضاهایی 
یا  کهندژ  باشد،  می  قسمت  این  ویژگی های 
فوقانی  طبقه  که  بوده  طبقه  دو  دارای  ارگ 
آن جز قسمت های محدود، دچار تخریب شده 
است. از دیگر عناصر معماری نقبی است که به 

خارج از قلعه راه دارد که به منظور برداشت آب، 
در زمان محاصره قلعه و یا خروج اضطراری و 
پنهانی ساخته شده است.این تونل زیر زمینی 
که اکنون تا یکصد پله آن قابل تردد است، در 
خان  علم  میر  با  خان  رفیع  میرزا  نبرد  جریان 

مورد استفاده قرار گرفت..

پناهگاه روزگار ُکربَت و صعوبت

دیوان المع  کتاب  و  موجود  مدارک  استناد  به 
درمیانی و اظهار نظرهای محلی، ساخت بنا در 
حدود سال های 1160 هجری قمری در زمان 
حکومت نادر به وسیله  میرزا بقاخان فرزند میرزا 
توسط  سپس  و  می شود  آغاز  اول  خان  رفیع 
پسرش میرزا رفیع خان دوم تکمیل می گردد. 

زمان  بودن  مجهول  به  نیز  المع  دیوان  در 
است:  آمده  و  شده  اشاره  قلعه  ساخت  درست 
»اما آیا به راستی بنای قلعه را میرزا بقاخان آغاز 
)نواده المع(  رفیع خان  میرزا  او  فرزند  و  کرده 
به پایان برده است یا از بناهای کهنه است و 

در  دستی  کس  هر  دو  این  سابقان  و  دو  این 
آن برده و به تعمیر و تکمیل آن همت گمارده، 
امری است که تا کنون محقق نشده است. نه 
قول  طریق  از  نه  و  مکتوب  سندهای  روی  از 
بسا که المع  به سینه سالخوردگان. چه  سینه 
و پدر او نیز این قلعه را در تصرف داشته اند و 
محل زندگی و مرکز حکومت و پناهگاه روزگار 
ُکربَت و صعوبت شان در مقابل هجوم دشمنان 
کتاب  در  است.همچنین  بوده  زمان  امیران  و 
حقایق االخبار ناصری در ذکر وقایع سال 1268 
اینگونه  خان  رفیع  میرزا  خصوص  در  قمری، 
آمده است »در همین سال میرزا رفیع خان که 

در محال قاینات اقامت داشت طریق مخالفت 
سمنانی  فوج  دو  با  سرتیپ  پاشاخان  برداشت، 
و جمعی سواره و چهل عراده توپ به تأدیبش 
رفت،  به هرات  رفیع خان  میرزا  گردید.  مأمور 
ظهیرالدوله در مقام شفاعت برآمد، جرمش معفو 
آمد« در دوره قاجاریه کشمش های سختی بین 
حاکم نشین قاینات و حاکم نشین »فورگ« و 
»درمیان« رخ می دهد که در نهایت به کشته 
منجر  قلعه  تصرف  و  خان  رفیع  میرزا  شدن 
خان  رفیع  میرزا  شدن  کشته  از  پس  می شود. 
الحکومه  نایب  از همین دودمان  افرادی  سوم، 
از  داشته اند.  عهده  بر  را  فورگ  و  درمیان 
الحکومه های  نایب  درباره  توجه  جالب  نکات 
ُخزیمه  خاندان  با  او  بین  درمیان کشمش های 
که امارت بیرجند را عهده دار بودند، است. در 

دیوان المع هم به این کشمکش ها اشاره شده 
است، از جمله طرفداری خانواده المع از نادرشاه 
و  اختالف  موجبات  که  صفویان  از  خزیمه  و 
درگیری و رقابت را فراهم می آورد. این رقابت ها 
گاهی نیز با وصلت بین خاندان رفیعی و ُخزیمه 

همراه بوده و به این شکل سعی می شد تاهم 
کشمکش ها و اختالفات محلی کم رنگ گردد 
و هم پیوند و همبستگی بین آنها با دیگر نایب 
گردد.  تقویت  منطقه  بزرگان  و  الحکومه ها 
ازدواج شش دختر میرزا رفیع خان دوم با بزرگان 
و نایب الحکومه های بیرجند، نِهَبندان، ُدُرخش، 

َفنود و نوغاب در همین راستا بوده است. 

تنها کتیبه ی دوره قاجار 

اسناد و مدارک غیر مکتوب در ارتباط با وقایع 
و  تاریخی  حوادث  یا  ساخت  زمان  به  مربوط 

مجموعه  این  در  پیوسته  وقوع  به  طبیعی 
بررسی های  و  حفاری  به  نیاز  و  بوده  محدود 
بر سطح  تنها کتیبه موجود که  بیشتری دارد. 
ساروجی آب انبار قلعه حک شده است، تاریخ 
از  حاکی  و  می دهد  نشان  را  قمری   121۷
نام  به  استادی  توسط  تعمیراتی  که  است  آن 
در  قاجار،  دوره  اوایل  در  َجزیکی«  »ابوسعید 
تاریخ  های  بررسی  است.  گرفته  صورت  بنا 
محلی منطقه نیز تا حد زیادی با این تاریخ ها 
همخوانی دارد و حاکمیت میرزا بقاخان و پس 
از وی فرزندان و اوالدش به ویژه میرزا رفیع 
خان دوم و میرزا رفیع خان سوم مطالب فوق 
اما در خصوص این که قبل  تأیید می کند.  را 
حاکمان  عنوان  به  رفیعی  خاندان  حاکمیت  از 
خیر،  یا  است  داشته  وجود  قلعه  محلی، 

نیست.  دست  در  چندانی  مستند  اطالعات 
وصف این قلعه و موقعیت آن در برخی کتب 
جمله  از  است  مضبوط  سفرنامه ها  و  تاریخی 
ریاضی هروی در کتاب عین الوقایع می نویسد: 
»قلعه فورگ دوازده فرسنگ از بیرجند دور و 
واقع  »درمیان«  دره  دهنه  و  جلگه  طرف  به 
خیلی  و  دارد  زیادی  اشجار  و  باغات  و  است 
خوش آب و هواست و قلعه در باالی کوهی 
را به  از آجر پخته دیوار و بروج آن  است که 
طور محکم ساخته اند و پایه بندی آن را سنگ 
اطراف  در  حاجی  شیر  دو  و  نموده اند  آجین 
خود داشته با دو خاکریز که قطر هر یک پنج 
ذرع است«. جهانگردان اروپایی از جمله دکتر 
َمک  کلنل  و  میالدی   1814 سال  در  فوربز 
از  »بلو«  و  »خانیکف«   ،18۷5 سال  ِگرِگردر 
در  را  توصیفاتی  و  کرده اند  دیدن  قلعه  این 
مک  کلنل  داشته اند.  بیان  هایشان  سفرنامه 
ِگرِگر در سفرنامه خود تحت عنوان »سفری به 
آورده  نیز  از قول دکتر فوربز  ایالت خراسان« 
است: »قلعه بر باالی تپه ای به ارتفاع 2000 
و  ارتفاعات شمال  از  بنا شده که  پا  تا 2500 
غرب می تواند مورد تهدید آتش بار قرار گیرد. 
در جنوب آن و در دو طرف دیگر کوهی واقع 
یارد  قلعه 1200  دیوارهای  تا  ُقله  از  که  شده 
مک  که  توجه  جالب  نکات  از  دارد.«  فاصله 
است  این  آورده  فوربز  دکتر  از  نقل  به  گرگر 
که »در داخل قلعه سه آب انبار تعبیه شده که 
گفته می شود ذخیره آب آنها مصرف یک سال 

و نیم پادگان بزرگ را تأمین می کند.

و  ترین  شاخص  جزء  فورگ  سرو 
قدیمی ترین سروهای خمره ای کشور

کره  این  سرمایه های  جزو  همیشه  درختان 
هیچ چشم  بدون  آن ها  و هستند.  بوده  خاکی 
مردم  به  را  خود  زیبایی  و  میوه  سایه،  داشتی 
آن  جزو  فورگ  سرو  درخت  میکنند.  عرضه 
دسته از درختانی است که سرد و گرم روزگار 
را چشیده و حکومت پادشاهان مختلف بر این 
سرزمین را دیده و سرنوشت آن ها را نگریسته 
است. با آسان بگرد همراه باشید تا به معرفی 
بپردازیم. فورگ  سرو  کهنسال  درخت  بیشتر 
سرو فورگ جزء شاخص ترین و قدیمی ترین 
قسمت  در  است.  کشور  ای  خمره  سروهای 
باغات  های  زمین  داخل  در  و  روستا  جنوب 
تبری  سرو  گونه  از  کهنسالی  زرشک،درخت 
قرار دارد که به لحاظ قطر و تاج پوشش جزء 
درختان نادر در منطقه می باشد.طی بررسیهای 
انجام شده قطر این درخت 191 سانتیمتر بوده 
و سن آن حدود 1200 تا 1300 سال تخمین 
فضایی  درخت  این  پوشش  شود.تاج  می  زده 
به  و  گردد  می  شامل  را  مترمربع   335 حدود 
لحاظ شکل ظاهری کامال” شاداب و سبز می 
باشد.در کنار این درخت یک مزار قدیمی وجود 
دارد که به لحاظ قرار گرفتن در مجاورت این 
پیر سبز  زیارتگاه  به  نزد روستاییان  در  درخت 
مشهور است.این درخت کهنسال مورد احترام 
زیادی  های  دخیل  و  باشد  می  منطقه  مردم 
بصورت پارچه های رنگی کوچک روی شاخه 

ها و برگچه های آن مشاهده می شود.

جاذبه های گردشگری فورگ

از دیگر جاذبه های گردشگری فورگ می توان 
به موارد زیر اشاره کرد:

حمام و حوض میرزا. خانه سرورامیاری ، خانه 
آقای شهابی فورگ، خانه آقای داود اسماعیلی، 
سنگ نوشته   ، بافت تاریخی ، قبرستان گبر ها 

)Ava.news22@gmail.com(

فورگ؛ موزه تاریخ و طبیعت 
روستا های پر رونق گردشگری استان

جوابیه شهرداری بیرجند

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
خراسان  آوای  وزین  روزنامه   96/04/28 مورخ 
جنوبی در خصوص نبود فضای سبز در مهر شهر 
به استحضار می رساند شهرداری آمادگی دارد هر 
زمینی که دارای کاربری فضای سبز می باشد در 

صورتی که تحویل شود تبدیل به پارک نماید 
احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
و  پارکها  اعالم سازمان  بر  بنا  مورخ 96/04/28 
روشنایی  خصوص  در  شهرداری  سبز  فضای 
به  شعبانیه  بلوار  ابتدای  پارک  جنوب  سمت 
قسمت  زودی  به  شاا...  ان  رساند  می  استحضار 

جنوب پارک نیز روشن می شود
احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
و  پارکها  اعالم سازمان  بر  بنا  مورخ 96/04/28 
کاج  درخت  خصوص  در  شهرداری  سبز  فضای 
در کنار حساسیت های زیادی که به وجود میاره 
موجب افسردگی و ... می شود به استحضار می 
درختان  کند  ثابت  که  علمی  رساند هیچ مدرک 
و  ندارد  وجود  شود  می  افسردگی  باعث  کاج 
هیچ  که  است  این  شهروندان  از  ما  خواهش 
نگرانی در این خصوص نداشته باشند درخت کاج 
مانند هرگونه گیاهی دیگر تولید اکسیژن داشته و 
جذب آلودگی های محیطی و صوتی می گردد؛با 
این حال سازمان پارکها در جهت تنوع در فضای 
است که درخت کاج  بیرجند حدود 9 سال  سبز 
می  کاشته  که  جدیدی  های  گونه  و  کارد  نمی 

شود در استان قابل مشاهده است
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گفتگوی اختصاصی آوا با شاعر و خوشنویس؛ روح ا... محمدی

مادر ندهد شیر به فرزند خموش
اولین کارگاه نقد شعر جوان استان را فعال و راه اندازی کردم

یادداشت

مصون باشی 
از هر چه رنج و گزند  ...

* ناقوس

رفت از بر من آن که مرا مونس جان بود 
دیگر به چه امید در این شهر توان بود

خدایا تو از همه بهتر دانی که من فقط به فتوای 
دلم که از عشقی جوهری نشات گرفته می نویسم 
و به تحسین و تقبیح کسی هم کاری ندارم چرا 
که به نظر من گفت باید آن چه باید گفت. درباره 
محسنات، کرامات، اخالقیات و ویژگی های باطنی 
و جوهری و ارزشی و معنوی امام جمعه پیشین 
مردم  جهت  از  که  بیرجندی  رضایی  دکتر  آقای 
و  دلربایی  و  ماورایی  جاذبه  و  محبوبیت  و  داری 
از خودنمایی و  پارسایی و پرهیز  عقده گشایی و 
خزعبالت دنیایی و تعلقات مادی که گاهی عمامه 
از  سر اولیاء ا... ربوده است و شیطان رجیم از منافذ 
مرموز به اندرون دلهاشان راه گشوده است و آنها 
را به بیراهه راه نموده است قلم ناتوان من از عهده 
روح  برومند خطه  فرزند  این  الهی  فرازهای  بیان 
بخواهد  بیشتر  و هرچه  آید  نمی  بر  بیرجند  پرور 

بیشتر از عزت و اعتبار نگارش خود بکاهد. 
جوادی  زمره  در  های  عالمه  حقیقت  در  که 
آملی ها قادرند اندکی از همه ارزش های غیر قابل 
احصای این شاگرد رشید مکتب انسان ساز اسالم 
را به رشته تحریر در آورند، چندین شب متوالی در 
خانه را به روی خود ببندند و با بهانه ای معقول 
روشن سحر  سایه  و  پگاه  تا  را  حضور هیچکس 
و  بشنوند  و  بشنوند  و  بگویند  نپذیرند  و  نپسندند 
بگویند و به چز حریم حرم مقدس الهی راه نجویند 
و قبل از طلوع تاول طالیی آفتاب از اوج گاه قله 
مشرق بدرود نگویند و راه خانه خود را نپویند تا بعد 
از هشت سال عمر سرشار دکتر رضایی در دوران 
شکوفایی از راهی که باید بشتابند و عروس حجله 
بخت را هر چه بیشتر آراسته و دلخواسته بیابند و 
ستاره سعد دولت الهی بر اورنگ پادشاهی بجویند 
و دیگر سخن از خطبه های جمعه با عوام و خواص 
محبوب  خدای  بنشینند  جا  هر  که  چون  نگویند 
روی  به  رو  نور  مطبق  های  هاله  در  را  خویش 
انفس جلوه ای  آفاق و  ببینند و در سیر  خویش 
جز جمال حق بر نگزینند آن جا که باید برخیزند 
هرگز ننشینند و آن جا که باید بنشینند خاستن را 
در شان خود نبینند. جمال دوست را در آیینه عشق 
بنگرند و سر انجام چنان غرقه در دریای دل شوند 
که از هرچه جز عشق خدا غافل شوند. شب ها 
چون شمع بسوزند تا عاقبت بر اثر کسب فیوضات 
ربانی و پرهیز و گریز از دمدمه های شیطانی به 
سرچشمه برکات آب حیات  رحمانی نایل شوند و 
وجودی ذره ذره از سالله دل و مرشد کامل و مراد 
و اصل که هرگاه مرشد و مراد برای همیشه دل 
به دلدار داد و دامن از جیفه دین تکانید و خود را 
در قالب مستی دست خوان به سوی کوی جانان 
کشانید دید آنچه را که باید دید و رضایی عزیز در 
حقیقت خود را وقف همشهریانش یعنی ما مردم 
بیرجند نمود. اگر چه با سخن عسل آسایش هوش 
از سر ما ربود و در های خزائن الهی را به روی 
را  ما گشود و دیروز هم در مقوله محبت سخن 
در  برهنه  پای  با  را  ما  و  رسایند  علیین  اوج  به 
ذات  به  کشانید.  خویش  دنبال  به  عشق  کوی 
از جمله قسم های جوهریست  الهی که  اقدس 
که اگر می دانستم که می رود و بر نمی گردد 
و دیدار عاشقانه این شاعر شوریده قلندر گاهی 
و ماهی با او میسر نمی گردد من هم ستاره ای 
سیار می شدم و از لحظه لحظه دیدار برخوردار 
که هم اینک با شکر بسیار می گویم عزیز دل 
مردم بیرجند مصون باشی از هر چه رنج و گزند.

خبرها از گوشه و کنار

انتقال سرورهای خاص تلگرام به ایران 

سرعت بارگذاری را افزایش داد

مشرق- تلگرام که مالک برترین و محبوب ترین 
برنامه گپ موبایلی در ایران است، از آغاز استفاده 
از شبکه های ارائه محتوا به صورت رمزگذاری شده 
در ایران از 27 جوالی یعنی سه روز قبل خبر داده 
است. شبکه ارائه محتوای ایمن یا CDN سیستمی 
برای توزیع محتوا از طریق رایانه های سرور است 
که محتوا را بر مبنای موقعیت جغرافیایی و منشا 
تلگرام  قرار می دهد.  کاربران  اختیار  در  آن  تولید 
قرار  مناطقی  در  ها  ان  دی  که سی  کرده  اعالم 
می گیرند که ترافیک تلگرام در آنها باال باشد. در 
بیانیه این شرکت در این مورد آمده است: به منظور 
افزایش سرعت بارگذاری در نقاط مختلف، تلگرام از 
سرورهای توزیع محتوای خود یا سی دی ان ها 
این  به کمک  گیرد.  بهره می  برخی کشورها  در 
فناوری، سرعت بارگذاری عکس ها و ویدئوهای 
عمومی در مناطقی مانند ایران، ترکیه، اندونزی، 
آمریکای جنوبی، هند یا عراق افزایش چشمگیری 
می یابد. فایل های ارسالی برای سرورهای سی 
دی ان با کلیدهای خاص رمزگذاری می شوند و 
سی دی ان ها قادر به دسترسی به آنها نخواهند بود.

خواندنی ها

اما و اگرهای نگه داشتن گوشی در شارژ 

بعد از 100 درصد شدن

باتری های  شاهد  که  امروزه  رسان-  تی  آی 
هستیم،  هوشمند  تلفن های  در  یونی  لیتیوم 
عمر  چه طور  این که  درباره  مختلفی  تفکرات 
مفید باتری گوشی را افزایش دهیم، وجود دارد. 
یکی از این تفکرات درباره نحوه شارژ شدن 
آیا  که  بوده  این  هوشمند،  گوشی های  باتری 
باید  رسید   100 به  باتری  شارژ  این که  از  پس 

گوشی را از شارژر جدا کرد یا نه. 
هوشمند  گوشی های  کاربران  از  بسیاری 
را  خود  گوشی  خواب،  از  قبل  و  شب  هنگام 
بعد  روز  تا  را  آن  و  می کنند  متصل  شارژر  به 
در همان حال رها می کنند. در واقع گوشی که 
چیزی بین 1 تا 3 ساعت برای شارژ شدن نیاز 
 10 تا   7 به  نزدیک  شاید  حالت  این  در  دارد، 

ساعت به شارژر متصل باشد.
تفکر و عقاید زیادی در پس این عمل وجود 
دارد؛ عده ای باور دارند که این کار فشار زیادی 
عمر  شدن  کم  باعث  و  می کند  وارد  باتری  به 
انجام  با  می گویند  تعدادی  می شود.  آن  مفید 
باتری  گرفتن  آتش  و  انفجار  خطر  کار  این 
بالفاصله  است  بهتر  و  داشته  وجود  دستگاه 
پس از تکمیل شدن شارژ باتری، آن را از برق 
بکشید. عده ای هم بر این باورند که نگه داشتن 
گوشی در شارژ بعد از 100 درصد شدن، هیچ گاه 
دسته  کدام  عقیده  اما  بود.  نخواهد  مشکل ساز 
درست است؟ آیا می توان با خیال راحت گوشی 

را از شب تا صبح در شارژ گذاشت؟
زمان  در  که  بگوییم  به شما  باید  پاسخ  برای 
یونی  لیتیوم  باتری های  از  خاصی  نوع  گذشته 
که  می شد  استفاده  مختلف  دستگاه های  در 
قبول  را  تفکرات  این  بتوان  آن ها  برای  شاید 
باتری هایی  شارژ  تکمیل شدن  از  بعد  اگر  کرد. 
را  دستگاه  می شدند  استفاده  زمان  آن  در  که 
داغ  به  شروع  باتری  نمی کردید،  جدا  شارژر  از 
آسیب  باعث  موضوع  همین  که  می کرد  کردن 
با  هم  مواقع  برخی  در  می شد.  آن  به  رسیدن 
داغ شدن بیش از حد، باتری ها منفجر می شدند 
امروزی  دستگاه های  اما  می گرفتند.  آتش  یا  و 
بسیار هوشمند شده اند و نباید نگرانی خاصی در 
این باره داشته باشید. درواقع با 100 درصد شدن 
را می گیرد و  ادامه فرآیند  شارژ، دستگاه جلوی 
حتی  یا  عمر  شدن  کم  مانند  را  خاصی  مشکل 
انفجار و آتش سوزی برای تان ایجاد نمی کند. انجام 
چنین کاری برای باتری های جدید باعث می شود 
تا دستگاه هربار به طور کامل و به اندازه ظرفیتش، 
فول شارژ شود، که چنین چیزی برای باتری نه تنها 
ضرر ندارد بلکه مفید هم خواهد بود. اگر شما هم 
فول شارژ  برای  که  هستید  افرادی  دسته  آن  از 
تا  شب  از  را  آن  صبح،  هنگام  در  گوشی  بودن 
وقتی که بیدار می شوید به شارژر متصل می کنید، 

به این کار ادامه دهید و نگران چیزی نباشید.

از ۲0 تیر زیر ذربین کنترل نامحسوس 

راهنمایی رانندگی بوده اید !

اقتصاد نیوز- از 20 تیرماه بازرسان نامحسوس از 
طریق موبایل تخلفات رانندگان را رصد می کنند. 
با استفاده از سامانه بازرسان نامحسوس به صورت 
پلیس  مرکز  به  رانندگی  تخلفات  سریع  و  دقیق 
راهور120  سایت  به  اگر  شود.  می  اعالم  راهور 
لینکی  باشید؛ گوشه باال سمت راست  سری زده 
وجود دارد که مخصوص بازرس های نامحسوس 
پلیس  ناجا،  فرمانده  گفته  به  است.  راهور  پلیس 
راهنمایی و رانندگی بیشترین تعامل را با شهروندان 
دارد و یک پلیس کاماًل اجتماعی است و بازرسان 
توانند در  پیامکی دارند و می  نامحسوس سامانه 
کمترین زمان ممکن تخلفات رانندگان پر خطر را 
مخابره کنند. اوایل اجرای این طرح، بازرس های 
نامحسوس اگر مورد ترافیکی را مشاهده می کردند 
فقط آن را تذکر می دهند. اما کم کم که طرح پیش 
موارد  برخی  در  دیدند.  آموزش  بازرسان  رفت  تر 
قبض گرفتند و کم کم به یکی از وزن های اصلی 
در تسهیل تردد خودروها و جلوگیری از گره های کور 
ترافیکی تبدیل شدند. فعالیت بازرسان نامحسوس 
راهور  پلیس  بود که در سایت  آمد  به قدری کار 
در قسمت باال سمت راست برای آنها دسترسی در 
نظر گرفته شد و همه نکات جریمه ای که از سوی آنها 
ارسال می شد بالفاصله در قبض جریمه راننده های 
بازرسان  به جای  اعمال می شد. تالش  متخلف 
نامحسوس پلیس راهور آنقدر به جا و کار آمد بود 
راهنمایی  وقت  پلیس  رئیس  خواست  در  با  که 
و  ساز  بازرسان  جذب  نحوه  برای  رانندگی  و 
کارهای اداری و ردیف حقوق در نظر گرفته شد.

نسرین کاری- روح ا... محمدی سراینده ی مجموعه 
شعری  با نام “ چشم های بلوطی زاگرس”  و چند اثر دیگر 
به اقرار بسیاری از شعرای این دیار نقش و تاثیر  این هنرمند 
فرهیخته در رونق شعر استان در کنار دیگر اساتید فن در 

طول چند سال اخیر بر هیچکس پوشیده نیست.
او سال هاست که ساکن بیرجند است. خودش را چنین 
کوهدشت  شهر  در   58 مهر  اول  در  نماید:  می  معرفی 
لرستان برای بار اول به دنیا گریستم. لیسانس تاریخ هستم 
اما هر سال یک شغل دارم و فعال سرگرم کار در معدن 
هم  جهان  کار  ترین  نظرم سخت  به  )که  هستم  سنگ 
باشد( چند سالی است چیزهایی می نویسم. بعضی به آنها 
می گویند - شعر - بعضی ها هم چیزی نمی گویند. برای 
دل خودم شعر می گویم. هیچ ادعایی هم ندارم. سالها پیش 
نستعلیق می نوشتم و حال دلم برای قلم هایم به اندازه 
معشوقه ام تنگ شده است. چند دفتر شعر به چاپ رسانده ام.

دبیر برتر انجمن های ادبی کشور شدم

دانشگاه  تاریخ  رشته   84 سال  در  اینکه  بیان  با  وی 
بیرجند قبول شدم می افزاید: از همان ابتدا در دوره های 
ادبی دانشگاه شرکت داشتم و  2 سال دبیر برتر انجمن های 
ادبی کل کشور شدم. محمدی یادآور می شود: از سال 
85 وارد کانون هنرمندان خراسان جنوبی شدم و اولین 
کارگاه نقد شعر جوان استان را فعال و راه اندازی کردم 

و اتفاقهای خوبی افتاد. 

کارگاه نقد شعر در شهرستانها با هدف 
شناسایی استعدادهای خوب استان برگزار شد

وی با اشاره به اینکه هدف از کارگاه نقد شعر جوان 
کشف استعداد جوانان و نوجوان بود می  افزاید: از دیگر 
برنامه های کانون هنرمندان سفر به شهرستانهای استان 
است تا بچه های که استعداد ادبی دارند را شناسایی کنیم 
و استعدادی خوب را کشف کنیم و در این زمینه جلسات 
شب شعری در طبس و فردوس و دیگر شهرهای استان 
برگزار شد. محمدی با بیان اینکه بنظر من بخاطر درایت 
و مدیریت خوب حسین رفیعی بهترین و تاثیرگذارترین 

پایگاه ادبی در استان کانون هنرمندان است می افزاید: 
این کانون بخاطر اینکه هیچ فکر سیاسی خاصی را دنبال 
نمی کند و خط و مشی حاکم بر آن فعالیت هنری است. 

راحت تر می توان در آن فعالیت داشت.

آینده شعر استان را روشن می بینم

او می گوید: من آینده شعر استان را روشن می بینم 
ولی حال آن را نمی پسندم و دلیل آن هم این است که 
در  است.  در جزیره محصور شده  شعر خراسان جنوبی 
کارگاه های نقد شعر کل کشور 60 درصد اشعاری که 
آزاد است ولی در استان  خوانده می شود شعر سپید و 
غالب اشعار کالسیک است. استان با ایران حرکت نمی 
از شعر  و  است.  ذائیقه سنتی عالقمند  و همچنان  کند 
با  امیدوارم  گوید:  می  است.وی  گریزان  آزاد  و  سپید 
برگزاری کارگاههای نقد ادبی شعر و حمایت متولیان، 
شعر استان از حالت ایستایی و جزیره بودن خارج شود 

و به رودخانه خروشان ادبیات ایران بپیوندد.

کتاب  “من میوه ممنوعه نچیدم آقا” 
 اولین تجربه رباعی بداهه در تاریخ ادبیات 

سه  کند:  می  خاطرنشان  آثارش   مورد  در  محمدی 

توسط  که  زاگرس”  بلوطی  های  “چشم  دارم  تالیف  تا 
نقطه”  یک  و  حرف  “سه  و  شده  چاپ  شاملو  انتشارات 
چاپ  به  تهران  دانشگاه  دانشگاهی  انتشارات  توسط  که 
رسیده و “ من میوه ممنوعه نچیدم آقا” که اولین تجربه 
رباعی بداهه در تاریخ ادبیات ایران بود که جا دارد از آقای 
مهندس مهدی حبیبی ریاست اسبق حوزه خراسان جنوبی 
که زحمت چاپ آن را کشیدند تشکر کنم. این کتاب شامل 
اشعار فی البداهه 5 شاعر خوب استان با بنده است و در 
کتابی در دست چاپ دارم به نام “ حوای نیمه راه” که به 
امید خدا به زودی چاپ می شود. همچنین  چون رشته ام 
تاریخ است بفکر چاپ کتابی بنام “ دو خان”  افتاده ام که 
این کتاب  به مقایسه  مقایسه خوانین لرستان و خراسان 
جنوبیکه همزمان و هم دوره  بودند می پردازد. آن زمان 
که شوکت الملک اینجا مدرسه می ساختند و در قهستان 
تحصیل و علم بود و فرزان ها و گنجی ها بودند کردستان 
و سرزمین  مقام  فکر کسب  به  ها  و خان  بود  در جنگ 
بیشتر بودند که امیدوارم این کتاب هم آماده شده و نقش 

موثری داشته باشد. 

اولین رسالت هنر روشنگری 
و بازگو کردن حقایق تلخ جامعه

بنظر  کند:  می  مطرح  سوال  یک  هنر  تعریف  در  او 

چیست؟  هنرمند  رسالت  و  چیست؟  هنر  وظیفه  شما 
کردن  بازگو  و  روشنگری  هنر  رسالت  اولین  من  بنظر 
زبان  به  نه  و  مورخین  زبان  از  نه  جامعه  تلخ  حقایق 
زبان  به  بلکه  روحانیون  زبان  به  نه  و  سیاسیون 
و  باشد  جامعه  پیشرو  باید  هنرمند  است.  هنرمندان 
هنری را خلق کند که به سلیقه مردم باشد و هنرمند 
خلق  هنرمند  رسالت  دومین  و  باشد  مردم  جلوی  باید 
به  متوسط  و  میانی  مردم  همه  برای  است  زیبایی 
باالی جامعه خلق اثر کند. و سطح پایین جامعه همراه 
با هنر خودشان را به سمت باال  و فرهنگ باال سوق 
اینکه در زمینه خوشنویسی  با بیان  دهند. این هنرمند 
خوشنویسی  دوره  چندین  افزاید:  می  هستم  فعال  هم 

در تهران  و بیرجند داشته ام و دارم. 

اکنون تلگرام و دنیای مجازی 
کار مطالعه را سخت کرده است 

 محمدی درباره فرهنگ کتابخوانی با اشاره به اینکه 
سخت  را  مطالعه  کار  مجازی  دنیای  و  تلگرام  اکنون 
زیاد  بسیار  ها  کتاب  تنوع  االن  افزاید:  می  است  کرده 
محتواهای  و  کیفیت  با  کتاب  اقسام  و  انواع  و  شده 
خوب و متوسط چاپ می شود متاسفانه شاهد هستیم 
کتاب  از  بیشتر  ها  ساندویچی  و  ها  فروشی  میوه  آب 

فروشی ها در نمایشگاه کناب فروش دارند. 

آثار با کیفیت و محتوای خوب چاپ شود

کم  سانسورها  و  ها  ممیزی  باید  است:  معتقد  وی 
و  شود  چاپ  خوب  محتوای  و  کیفیت  با  آثار  و  شود 
کتاب   1000 نشود. ساالنه  داده  اثری  هر  اجازه چاپ 
میلیون  یک  چاپ  از  بهتر  شود  چاپ  عالی  کیفیت  با 

کتاب بی کیفیت و بی محتواست. 
روح ا... محمدی با بیان اینکه به نظر من در استان 
است،  ضعیف  توزیع  و  نشر  حوزه  جنوبی  خراسان 
به  سوبسید  باید  دولت  افزاید:  می  خصوص  این  در 
و  فرهنگ  اداره  مخصوصًا  و  بدهد  فرهنگی  متولیان 
ارشاد از نویسنده های هم استانی بیشتر حمایت کنند. 

Ava.news12@gmail.com . عکس از : کاری

 نکات بسیار مهم که در سفر باید بدانید !
تابستان بیشترین حجم سفرهای کشور را در خود جا 
داده است. بنابراین، عجیب نیست اگر پر حادثه ترین و 
پر خسارت ترین سفرهای سال هم در آن اتفاق  بیفتند. 
ما برای داشتن یک سفر ایمن توصیه هایی داریم که 

خواندن آنها برای هر مسافری ضروری است.

ایمنی منزل در هنگام سفر:
ها  پنجره  و  درها  تمام  که  باشید  مطمئن  حتمًا   *

را بسته اید.
* شیر گاز را حتمًا چک کنید و کاماًل ببندید.

ناآشنا  و  غیرمطمئن  افراد  به  منزل  کلید  دادن  از   *
خودداری کنید. حتی برای آب دادن گلدان هایتان.

* اگر وسایل قیمتی در منزل دارید )مثل طال- پول 
و ...( در صورت امکان در اختیار شخص قابل اطمینانی 

قرار دهید یا در جای مناسبی نگهداری کنید.

ایمنی  راننده و سرنشینان در هنگام سفر:
تا در  استراحت کنید  از سفر، خوب  * همیشه پیش 
زمان رانندگی دچار خستگی و خواب آلودگی نشوید.

* بستن کمربند ایمنی عالوه بر تامین سالمت راننده 
باعث می شود تسلط بیشتری در رانندگی داشته باشید.

نکنید. تلفن همراه صحبت  با  رانندگی  * هنگام 
مجاز  حد  از  بیش  سرنشینان  کردن  سوار  از   *

کنید. خودداری  خودرو 
* در رانندگی های طوالنی هر چند وقت یکبار در 

سعی  و  دهید  انجام  نرمشی  حرکات  خود  های  شانه 
چند  و  شده  پیاده  ماشین  از  خستگی  حالت  در  کنید 

انجام دهید. حرکت ورزشی 
آلودگی  خواب  احساس  رانندگی  هنگام  در  اگر   *
یک  در  یا  پارکینگ(  )جایگاه  جاده  کنار  حتما  دارید 

جای امن، توقف و استراحت کنید.
* زمان رانندگی در شب از نور مناسب استفاده کنید.

ایمنی خودرو:
از  را  خود  خودروی  سفر  از  پیش  کنید  سعی   *
)باد  نباشد.  فنی  نقص  دچار  تا  کنید  کنترل  نظر  هر 
الستیک ها، روغن موتور، روغن ترمز، برف پاکن ها، 

چراغها، باطری و ... (
ماشین  تعمیر  نیاز  مورد  اولیه  و  ایمنی  وسایل   *
خطر،  مثلث  قوه،  )چراغ  باشید  داشته  همراه  حتمًا  را 
لوازم  جعبه  حریق،  اطفاء  کپسول  زاپاس،  الستیک 

ایمنی، زنجیر چرخ و ...(
غیر  و  وهوا  آب  نوسانات  دلیل  به  اوقات  گاهی   *
در  کنید  سعی  جوی  شرایط  بودن  بینی  پیش  قابل 
هنگام روز رانندگی کنید چرا که رانندگی در شب می تواند 

با خطای دید و حوادث بیشتری همراه باشد.
در  دهنده  هشدار  تابلوهای  و  رانندگی  عالئم  به   *
جاده ها به ویژه در جاده های کوهستانی توجه کنید.

استفاده  باال  نور  از  شب  در  رانندگی  هنگام  در   *
نکنید، زیرا دید راننده جلوی شما را دچار مشکل می کند. 

)فقط در صورت نیاز از این نور استفاده کنید(
نظر  در  کنید  می  استفاده  سفر  برای  هواپیما  از  اگر 
کابین  داخل  در  مکان  ترین  آلوده  که  باشید  داشته 
هواپیما سرویس بهداشتی آن است. استفاده از دستمال 
های مرطوب برای باز و بسته کردن در سرویس های 
بهداشتی، ضدعفونی مرتب دست و ... را فراموش نکنید.

وسایل مورد نیاز در هنگام سفر:
* جعبه کمک های اولیه

 ... و  ضخیم  لباسهای  پتو،  نظیر  گرمایی  وسایل   *
)بسته به مقصد مورد نظر(

* چراغ قوه، نخ و سوزن، کبریت، طناب و ...
* شناسنامه افراد، کارت ملی و دفترچه های بیمه افراد

نقشه مسیر سفر  *
* نقشه گردشگری شهر مورد نظر

تغذیه در سفر:
راهی  بین  های  رستوران  غذاهای  از  کنید  سعی   *

نکنید. استفاده  االمکان  حتی 
شوند،  می  فاسد  زود  که  غذاهایی  پختن  از   *
خودداری کنید و غذاهای سبک و سرد را انتخاب کنید.

*غذاهای خام و پخته را بدون پوشش در کنار هم 
ندهید. قرار 

های  فروشگاه  از  حتمًا  را  ماهی  و  مرغ  گوشت،   *
کنید. تهیه  معتبر 

اماکن  از  محلی  شیر  و  دوغ  ماست،  خرید  از   *
کنید. خوداری  غیرمجاز 

* مواد غذایی را تهیه کنید که مجوز ساخت، پروانه 
بهره برداری و نشانه استاندارد داشته باشد.

کنید،  می  استفاده  کنسروی  محصوالت  اگراز   *
آب جوش  در  دقیقه   20 را  آنها  مضرات  از  قبل  حتمًا 

بجوشانید و تاریخ مصرف آنها را چک نمائید.
راننده  تامین سالمت  بر  ایمنی عالوه  کمربند  بستن 
باعث می شود تسلط بیشتری در رانندگی داشته باشید.

بهداشت محیط زیست:
* از ریختن زباله های خود در جاده، کنار رودخانه 
ها، جنگل و ... خودداری کنید )حتمًا کیسه مخصوص 
زباله ها را در ماشین همراه خود داشته و هنگام توقف 
ماشین کیسه های زباله را در سطح آشغال بیاندازید(

از  و  کنید  استفاده  راهی  بین  های  دستشویی  از   *
آلوده کردن جنگل و رودخانه خودداری کنید.

کنید،  خودداری  جنگل  در  آتش  کردن  روشن  از   *
چون می تواند منجر به آتش سوزی شود

استفاده  بهداشتی  و  سالم  آشامیدنی  آب  از  *حتمًا   
غیربهداشتی  و  آلوده  های  آب  مصرف  چون  کنید، 
هپاتیت،  وبا،  حصبه،  مثل  هایی  بیماری  بروز  باعث 

اسهال و بیماری های انگلی می شود.
آب  تهیه  برای  غیربهداشتی  های  یخ  از  *هرگز 

ناز ایران   / نکنید.  استفاده  سرد 

کاریکاتور قلعه سده )آرین شهر( - محمود مسعودیجواد طریقی اکبرپور قاب عکس 9 ماده غذایی که باعث ترشح دوپامین و افزایش شادی می شوند:

داده نما، آوای خراسان جنوبی
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 چند رفتار که باید به کودکتان بیاموزید !

در  نیستند،  بی ادب  عامدانه  طور  به  معموال  کودکان 
رفتار  اصول  آنها  که  است  این  مسئله  موارد  اغلب 

مودبانه را یاد نگرفته اند.
 9 تا  کودک  که  است  آدابی  خالصه  مورد  چند  این 

سالگی باید یاد گرفته باشد:
1- هنگامی چیزی را می خواهی بگو: »لطفا«.

2- هنگامی چیزی به تو می دهند، بگو: »متشکرم.«
می زنند،  حرف  یکدیگر  با  بزرگترها  که  هنگامی   -3
میان حرف آنها نپر، مگه اینکه مسئله ای فوری مطرح 
باشد. آنها حواس شان به تو هست و وقتی حرف شان 

تمام شد به تو پاسخ خواهند داد.
4- اگر الزم است که توجه کسی را فورا جلب کنی، 
وارد  برای  راه  مودبانه ترین  »ببخشید«  عبارت  گفتن 

شدن به مکالمه است.
5- اگر کوچکترین تردیدی درباره انجام کاری داری، 

اول از پدر و مادر اجازه بگیر تا بعد پشیمان نشوی.
چه  از  تو  اینکه  دانستن  به  عالقه  ای  دیگران   -6
را  منفی ات  نظرات  ندارند.  می آید،  بدت  چیزهایی 
برای خودت، یا بین خود و دوستانت نگهدار، و دائم 

به بزرگترها نق نزن.
نظر  اظهار  دیگران  مورد خصوصیات جسمی  در   -7
نکن، مگر اینکه بخواهی از آنها تعریف کنی که باعث 

می شود آنها خوششان بیاید.
8- هنگامی دیگران از تو می پرسند، حالت چطور است، 

به آنها پاسخ بده و بعد حال آنها را هم بپرس.
9- هنگامی در خانه دوستت هستی، به یاد داشته باش 
که از والدین دوستت به خاطر اجازه دادن به رفتن به 
خانه آنها تشکر کنی.10- اگر دری بسته بود، پیش از 
وارد شدن، ابتدا به در ضربه بزن، و منتظر بمان تا ببین 

پاسخی داده می شود یا نه.

 ببخشیم و بگذریم

روباهی  از شبها  بود. شبی  برداشت محصول  هنگام 
وارد گندمزار شد و بخش کوچکی از مزرعه را لگدمال 

کرد و به پیرمرد کمی ضرر زد.
پیرمرد کینه ی روباه را به دل گرفت. بعد از چند روز 
روباه را به دام انداخت و تصمیم گرفت از حیوان انتقام 
بگیرد. مقداری پوشال را به روغن آغشته کرده، به دم 

روباه بست و آتش زد.
روباه شعله ور در مزرعه به اینطرف و آن طرف می 

دوید و کشاورز بخت برگشته هم به دنبالش.
در این تعقیب و گریز، گندمزار به خاکستر تبدیل شد

نتیجه اخالقی: وقتي کینه به دل گرفته و در پی انتقام 
هستیم، باید بدانیم آتش این انتقام، دامن خودمان را 

هم خواهد گرفت!

دریا باش که اگر کسی سنگ
 به سویت پرتاب کرد سنگ غرق
 شود نه آنکه تو متالطم شوی

پیش از آنکه باالرفتن از نردبان موفقیت
 را آغاز کنید، مطمئن شوید که نردبان 
را به ساختمان مناسب تکیه داده اید.

پیری رسید و موسم طبع جوان گذشت
ضعف تن از تحمل رطل گران گذشت
وضع زمانه قابل دیدن، دوباره نیست

رو پس نکرد، هر که ازین خاکدان گذشت

زندگی زیباست حتی اگر کور باشی ، خوش 
آهنگ است حتی اگر کر باشی

مسحور کننده است حتی اگر فلج باشی ، اما بی 
ارزش است اگرثانیه ای عاشق نباشی

بودن با کسی که دوستش نداری
ونبودن با کسی که دوستش داری هر دو رنج 

است پس اگر همچون خود نیافتی
همچون خدا تنها باش . . .

دهد  می  امکان  شما  به  ساده  قانون  ده  از  پیروی 
رفتارهای خوب را در کودک خود تقویت کنید و این 

رفتار را در آنها به صورت عادت در آورید.
رفتار درست بچه ها را تقویت کنید

رفتاری  بد  نه  کنید  تقویت  را  ها  بچه  درست  رفتار    
شان را درخواست های مؤدبانه ی بچه ها را تقویت 
کنید، نه نالیدن ها، فریاد زدن ها، کج خلقی ها یا قهر 
کردن هایشان را. سعی کنید بحث و گفت و گوهای 
آرامی را که در بینتان وجود دارد، چند برابر کنید، نه 
و  گاه  که  هایی  جنگیدن  و  پافشاری  کردن،  مجادله 

بیگاه بینتان به وجود می آید.
 به آنها بیاموزید که قبل از صحبت فکر کنند

همیشه در حین حرف زدن با فرزندانتان از آنها بپرسید: 
»منظور تو دقیقًا چیست؟ چقدر راجع به این حرف فکر 
کرده ایی؟« از او بخواهید که همیشه حرف هایش را 
روش  این  به  اگر  بیاورد؛  زبان  بر  را  آنها  بعد  بسنجد 
عمل کرد، برای ثابت قدم بودنش به او پاداش دهید.
 از فرزندانتان توقع رفتار خوب داشته باشید

بچه ها باید بدانند که شما چه توقعی از آنها دارید و 
باشند. وقتی  داشته  از شما  توانند  توقعی می  آنها چه 
العمل  عکس  که  کنند  بینی  پیش  بتوانند  ها  بچه 

توانند  بود، می  رفتارشان چگونه خواهد  برابر  در  شما 
باشید  مطمئن  کنند.  بهتر  را  خود  انتخابی  رفتارهای 

که می توانید.
 بچه هایتان را به شیوه ای تربیت کنید که در 
هر موقعیتی به مقتضای آن موقعیت رفتار کنند.

 به آنها بیاموزید که تالش کردن، اساسی ترین چیز 
کنید.  تشویق  خوب  های  موقعیت  در  را  آنها  است. 
ایمان  آنها  کنید،  می  تشویق  را  فرزندتان  شما  وقتی 
و اعتماد شما را به خودشان می بینید و در نتیجه به 

خودشان و توانایشان ایمان می آورند.
دادید،  تشخیص  را  رفتاری  بد  الگوی  وقتی 

شیوه ی رفتاریتان را تغییر بدهید
را  تان  خانواده  بر  حاکم  رفتاری  قوانین  فرزندتان  به 
بگویید؛ دقت کنید که این قوانین باید مشخص، ثابت 
و عقالنی باشد. از جدولهای رفتاری و تعهدات استفاده 
رنگ  پر  را  خوبشان  رفتارهای  و  ها  موقعیت  کنید، 
کنید؛ از آنها حمایت کنید و تشویق هایتان را هم در 

این جدول بگنجانید.
 تنبیه معقول در نظر بگیرید

که  کنید  استفاده  هایی  تنبیه  از  هایتان  بچه  برابر  در 
مسؤولند.  رفتارشان  و  اعمال  برابر  در  بیاموزد  آنها  به 

تنبیه  این  باشد.  کار ساز  تواند  تنبیه های معقول می 
ها می توانند شامل محدود کردن و کوتاه کردن زمان 
از  وقتی  نکنید  فراموش  باشند.  بودنشان  بیرون  های 
دستشان عصبانی هستید به عنوان آنها را تنبیه نکنید!

 
از کودکی به آنها درس زندگی بدهید

وقتی فرزندتان هنوز کوچک هستند، مسؤرلیت پذیری 
و تصمیم گیری را به آنها یاد بدهید. این دروس، آنها 
را برای دنیای واقی آماده خواهد کرد. به خاطر داشته 
باشید که بچه ها به محدودیت ها، ساختار و قوانینی 

پایدار و یکنواخت احتیاج دارند.

 به آنها عشق بورزید
آنها  به  فرزندانتان  بد  یا  خوب  رفتارهای  رغم  علی 
عشق بورزید و روی نکات مثبت اخالقی و رفتاریشان 

تمرکز و توجه کنید.
بگویید که کار خوب بدون پاداش نخواهد ماند

برای اینکه فرزندتان نسبت به انجام کارهای درست 
بیاموزید،  آنها  به  باید  باشند،  داشته  خوبی  احساس 
که خودشان در پی بدست آوردن پاداش کار درست 

خود باشند.

محیط و فضای خانوادگی سالم و دلپذیری   
را ایجاد کنید

ضعف  و  کنید  تؤیی  را  هایشان  توانایی  و  استعدادها 
آنها  به  ها  ضعف  این  رفع  در  و  بپذیرید  را  هایشان 
عیب  بدون  کس  هیچ  که  کنید  قبول  کنید.  کمک 

نیست و به آنها فرصت جبران بدهید.

نقاط قوتش را بازشناسید

اغلب پدر و مادرها در حالی که فراموش می کنند نقاط 
قوت فرزندشان را بشناسند، روی نمرات بد او تمرکز 
می کنند. زبان، هنرهای تجسمی، جغرافی، ورزش و...، 

هیچ درسی نباید بی ارزش شمرده شود. 
فرزندتان  که  دروسی  طریق  از  می توان  همچنین 
در  که  دروسی  سمت  به  را  او  دارد،  تسلط  آنها  بر 
هنرهای  به  او  عالقه  دهید؛  سوق  دارد  مشکل  آنها 
عالقه مند  تاریخ  به  را  او  تا  است  فرصتی  تجسمی 
مورد  در  تا  می شود  باعث  ورزش  به  او  عالقه  کنید. 
اهمیت  و  کنید  صحبت  او  با  فاصله  و  زمان  نیرو، 

ریاضی را به او نشان دهید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

سوره النور، آیه 5 : مگر کسانی که بعد از آن ]بهتان[ توبه کرده و به صالح آمده 
باشند که خدا البته آمرزنده مهربان است

حدیث روز  

امام علی علیه السالم :
هر کس لغزش خود را ببیند، لغزش دیگران در نظر او کوچك جلوه خواهد کرد.غررالحکم: ج5، ص362

سبک زندگی

به کودکان درس زندگی بیاموزید

طراح: نسرین کاری                         

افقی: 1- اعتقاد به اصالت عقل 
آمریكا  كشور  مركز  در  ایالتی   -
تالیف   - بزرگوارتر   - دیوانه   -2
كننده 3- وسیله نشانه روی - ماده 
شاخی - مشت تو دهنی 4- نفس 
ساز   - مرگ  زمان   - خستگان 
 -5 معروف  حركات   - چوپان 
بارگاه سلطنتی - ناگزیر - آخرین 
و  تاج   - دورویی   -6 یک رقمی 
دیهیم - كشور عربی شمال آفریقا 
خرده   - گیالن  در  شهری   -7
 -8 مرده  جانور  جسد   - گیری 
فیلمی   - دیباچه   - وسیع  جلگه 
و  پرستویی  پرویز  نمایی  هنر  با 
علیرضا خمسه 9- چین و چروک 
 - شعری  صنایع  از   - پوست 
سختترین جسم شناخته شده 10- 
آژانس فضایی آمریكا - فتور - از 
افعال ربطی 11- بله روسی - ترن 
زیر زمینی - از مصالح ساختمانی 
12- نمایشنامه ای از شكسپیر - 
واحد شمارش چهارپایان   - سرما 
- باربر صبور 13- ضمیر محترمانه 
دوم شخص - ترمینال - پاندول 
 - تیم  و  دسته   - سر  فرق   -14
كنایه از راحت طلب 15- گرافیک 
همسایه  كشور  كوچک ترین   -

ایران با مركز ایروان.
عمودی: 1- كنایه از زیاده دستور 
دادن است 2- جاری - از صحابه 
پایان  به   - )ص(  اكرم  رسول 
قصه   - اعدام  چوبه  رسانیدن 3- 
اروپایی  زهی  ساز   -4 كرمینه   -
آرزو!  شهر   - فرنگی  باالی   -
 - كوهها   - برهنه  رمزینه 5-   -
مهارتی در فوتبال 6- گاه سر در گم 
می شود! - میزان خالصی - كالم 
اطالع  وسیله   - رفیق   -7 شرط 
شطرنج   در  ای  مهره   - رسانی 
8- آحاد - گیاه خورشتی - پناهگاه 

9- از عنكبوتیان - سلسله ای از 
فراعنه مصر - رود 10- قلت - گاز 
و  كدر   - هیدروكربن  شده  سیر 
اشاره - بدن  نیست -  مات 11- 
در  شهری   - اندک  خیسی   -12
یمن - مخترع تلفن - عصاره گلها 
13- زیارت كنندگان - همت اگر 
تواند كه  سلسله جنبان شود، مور 
بخار  ماشین  مخترع   - شود   ....
پایه ها - شاعره  14- رنگ ها - 
از  كتابی  مرثیه سرای عرب 15- 
پائولو كوئیلو نویسنده برزیلی كه به 

ایران نیز سفر كرده است. 
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کار خوب اتفاقی نیست

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     ۳۲۳۷۱۳۵۴ - ۳۲۳۷۱۳۵۵

قالیشویــی ملکــه

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 ۴ 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

 09۱۵۵6۴۲9۵9
09۱۵96۳۴0۳8
۳۲۴۱۴۷0۲

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

نقاشی ساختمان قربانی
اجرای انواع رنگ های روغنی 

پالستیک ، اکرولیک
 مولتی کالر، پی وی سی 

و کاغذ دیواری
09۱۵09۱۲۳۴0

برگ سبز خودروی اتوبوس اسکانیا 
 مارال به شماره پالک 9۲۷ ع ۲۴

۵۲ به نام علیرضا اسد زاده 
فرزند برات مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط  می باشد.

به تعدادی بازاریاب جهت کار در شرکت 
پخش مواد غذایی و بهداشتی با حقوق 
ثابت نیازمندیم.    09۱۱۷۲9۷068

شرکت پخش سراسری یک و یک 
از بین افراد واجد شرایط 

بازاریاب استخدام می نماید. 
شرایط: حداقل مدرک تحصیلی دیپلم  

سابقه کاری
۳۲۲۵۵۱6۲

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

را تجربه کنید.   09۱۵866800۲

فروش فوری ششدانگ واحد ویالیی ، ۳00 متر 
۱۴0 زیربنا ، یک طبقه در سربیشه، زیر قیمت 
کارشناس )90 متر برای مشتری حتمی تخفیف( 

090۳86۳۵۲۱۵

 مغازه لوازم یدکی با کلیه وسایل پراید
پژو، پیکان با موقعیت عالی به فروش

 می رسد.    09۱۵8۲۵۴۱۷۲

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09۱۵۳6۳۷۵0۷ - حسینی 

بازسازی منازل قدیمی 
09۱۵۵6۱۴۳6۵ -09۱۵۷۲۱0۴۲۴

۳۲۳۱8۱۴9

به دو پیک موتوری جهت کار در غذای آماده 
نیازمندیم.

ساعت تماس: ۱۱ - ۱6 و ۲0 - ۲۳
09۱۲8۴60۵۱۱

نصب و سرویس کولر  
آبگرمکن ، پمپ و...

لوله کشی و سیم کشی 
ساختمان 

لوله باز کنی با فنر برقی 
نصب شیرآالت

  09۱۵۱6۳۳90۳ - دهشیبی

 حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج استان
09۱0۵۴۵۱0۷۷- اقدامی همراه با کارگر ماهر 

لبنیات سنتی قائم جهت تکمیل فاز جدید خود از افراد دارای شرایط ذیل
 دعوت به همکاری می نماید: 

تعدادشرایطجنسیتمدرک تحصیلی عنوان شغلردیف
1 نفرمتاهل، مسلط به کامپیوترمردحداقل دیپلمصندوقدار1
فروشنده2

در محل 
حداکثر30  سال  متاهل، فن مردحداقل دیپلم

بیان خوب ، سابقه کار مرتبط
2نفر

1 نفرمتاهل، مسلط به کامپیوترمردلیسانسحسابدار3
 واجدین شرایط می توانند به آدرس: خیابان مدرس ، باهنر غربی ) بیست متری سوم( 

نبش چهارراه شهید نوربخش پالک ۲۲ از ساعت 8 الی ۱۲ مراجعه نمایند.    رهـــــن و اجـــاره 
قابل توجه کلیه ادارات ، ارگان ها 

 نهادها و ...
ملکی در ۲ طبقه با زیربنای 6۵0 متر 
مفید ، دارای 6 خواب ، دو هال ، دو 
پذیرایی ، سرویس بهداشتی مجزا 

و پارکینگ وسیع حد فاصل 
فلکه اول و دوم مدرس )شرقی(

 ۵ میلیون رهن و ۳ میلیون تومان اجاره 

09۱۵۵6۲۳۱۴۱

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 

09۱۵۷۲۱۳۵۷۱ - صالحی منش

بورس پارچه های مبلی ترک حریر در 

آدرس: بین مدرس ۵۵ و ۵۷           
09۱۵00۲۳00۴ - انجیری



کارشناسان تغذیه در خصوص مواد به کار رفته در 
برخی از پیتزاها هشدار داده اند اما حاال پیتزای 5 
هزارتومانی دغدغه جدی دوستداران سالمت شده 
از  نگرانی  ابراز  با  عزیزی  حسین  محمد  است. 
گسترش پیتزا های ارزان قیمت 5 هزار تومانی در 
جامعه گفت: در پخت این پیتزاها از مواد مرغوب 

استفاده نمی شود و همین موضوع می تواند باعث 
به وجود آمدن مشکالت جدی  برای  افراد شود. 
عزیزی در خصوص عوارض مصرف فست فود ابراز 
داشت: مشکالت گوارشی، کبد چرب، بیماری های  
قلبی و عروقی، اضافه وزن، فشار خون و خطر ابتال 
پیتزا  احتمالی مصرف  جمله خطرات  از  دیابت  به 

افراد  وقتی  میان  این  در  حاال  است.  ساندویچ  و 
پیتزاهای ارزان  قیمت 5 هزار تومانی با مواد نامرغوب 
و با کیفیت پایین استفاده کنند به طور حتم باید بیش 
از پیش در انتظار انواع بیماری ها باشند. وی عنوان 
کرد: پیتزاهای ارزان قیمت دارای چربی و نمک 
باالیی هستند  و گوشت در آنها جایگاهی نیز ندارد.

پدیده ای به نام پیتزای 5 هزار تومانی؛ هرگز پیتزای ارزان قیمت نخرید! 
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برگزاری مسابقات تیراندازی جام صلح و دوستی 
در استان خراسان جنوبی

در  کشور  سراسر  با  همزمان  دوستی  و  جام صلح  تیراندازی  مسابقات 
خراسان جنوبی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان 
جنوبی،  در این دوره از رقابت ها 12 تیرانداز در 2 بخش تفنگ و تپانچه 
بادی در سالن هیئت تیراندازی باهم رقابت کردند. در پایان مسابقات 
مرضیه مؤمن و بهزاد سلیمانی در تفنگ و مرتضی فضایلی در تپانچه 
بادی مقام های اول را کسب کردند. الزم به ذکر است مسابقات تیراندازی جام 
صلح و دوستی همزمان در سه کشور ارمنستان، گرجستان و ایران برگزار شد.

استان خراسان جنوبی 
در رده چهارم مسابقات دوچرخه سواری کشور

دوچرخه سواران خراسان جنوبی در رده چهارم مسابقات دوچرخه سواری 
و  گزارش خبرگزاری صدا  به  گرفتند.  قرار  قهرمانی کشور  کوهستان، 
سیمای خراسان جنوبی، تیم 5 نفره استان با ترکیب آقایان حسن پور، 
سواری  دوچرخه  مسابقات  در  زراعتکار  و  طالعی  خسروی،  اسماعیلی، 
کوهستان، قهرمانی کشور در رشته کراس کانتری مقام چهارم تیمی را 
کسب کردند.  این مسابقات با شرکت 82 دوچرخه سوار از 23 استان در دو 
رده سنی بزرگساالن و جوانان 5 و 6 مرداد به میزبانی شهرکرد برگزار شد.

مدالهای رنگارنگ استان در مسابقات کشوری هاپکیدو بانوان

تیم 9 نفره بانوان هاپکیدو استان موفق به کسب 6 مدال رنگارنگ در 
مسابقات کشوری شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان 
جنوبی، فاطمه پورصادقی مدال طال، محدثه عابدی مدال نقره و الهه 
سادات دهقانی، سعیده شعبانی، نرگس ساالری و مهسا عابدی مدال 
برنز نخستین دوره مسابقات کشوری هاپکیدو بانوان را از آن خود کردند.

این کارها IQ شما را کاهش می دهد!

فکری،  بازی های  انجام  هوش  تقویت  برای 
سالم،  غذایی  مواد  خوردن  ذهنی،  محاسبات 
استشمام بوی گل ها، حل جدول و مواردی 
از این دست می تواند مفید باشد، اما در عوض 
برخی کار ها هوش عادی شما را نیز تخریب 
بر  را  آن  منفی  اثرات  می توانید  که  می کند 

زندگی خود ببینید به همین دلیل باید از انجام 
کار های مضربرای نورون های مغزی ارزشمند 
از حد  استرس بیش  خود خودداری کنید: 1. 
عاملی  چاقی   .2 مغزی  های  سلول  کابوس 
و  عشق   .3 هوشی  کم  در  موثر  اما  مخفی، 
عالقه بیش از حد به خوردنی های شیرین 4. 
انجام همزمان چند کار مغزتان را سوراخ می کند! 
5. استعمال سیگار مساوی با خاموشی ذهن.

2 عالمتی که باید جدی گرفته شوند 

همانطور که می دانید عالئم سرطان حنجره 
تکلم و گرفتگی صدا  اختالل در  به صورت 
بیماری  پیشرفته  مرحله  در  و  می کند  بروز 
وجود  به  نیز  غذا  بلع  در  می تواند مشکالتی 
بیاورد. بنابر این افراد جوان که دچار گرفتگی 
صدا بیش از دو هفته می شوند نیز می بایست 

نسبت به عالئم بیماری خود حساس بوده و 
را  کافی  دقت  آنها  معاینات  در  نیز  پزشکان 
اما  و  باشند.  داشته  بیماری  تشخیص  برای 
روی  و  گردن  وسط  ناحیه  در  که  توده ای 
محل غده تیروئید به وجود می آید می تواند 
باشد.  تیروئید  سرطان  عالمت  شایع ترین 
بتوانیم  تا  گرفته  جدی  را  موارد  این  پس 
سرطان ها را در مراحل اولیه تشخیص دهیم.

فوت راکب موتورسیکلت در کارناوال مرگ

عصر روز جمعه یک دستگاه موتورسیکلت که به همراه کاروان عروسی در روستای اسماعیل آباد 
شهرستان نهبندان در حرکت بود پس از برخورد با خودروی پژو 405 مصدوم شد و جان خود را از 
دست داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسین رضایی رئیس پلیس راه استان 
در تشریح این خبر گفت: ساعت 17 و 37 دقیقه عصر روز جمعه با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
110 مبنی بر تصادف جرحی بین یک دستگاه خودرو و موتورسیکلت در روستای اسماعیل آباد 
شهرستان نهبندان بالفاصله نیروهای امدادی و کارشناسان پلیس به محل حادثه اعزام شدند. وی 
افزود: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند یک دستگاه سواری پژو 405 نقره ای رنگ 
با یک دستگاه موتورسیکلت که به همراه کاروان عروسی در حال حرکت بوده است برخورد کرده که 
راننده موتورسیکلت به علت مصدومیت و جراحت شدید توسط اورژانس 115 به بیمارستان سربیشه 
اعزام شد. سرهنگ رضایی علت حادثه را بی احتیاطی از جانب راننده موتورسیکلت اعالم کرد و 
تصریح کرد: مصدوم حادثه پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد.

قاچاقچیان مواد مخدر با تیر اندازی پلیس بشرویه تسلیم شدند

جانشین فرمانده انتظامی بشرویه از عملیات ماموران پلیس و کشف 91 کیلو و 445گرم تریاک در 
این شهرستان خبر داد. سرگرد مهدی میرزایی گفت: با توجه به دریافت خبر متواری شدن خودرو 
سورای جک مشکوک به حمل مواد مخدر با چهار نفر سرنشین از ایست و بازرسی، محورهای 
ورودی شهرستان بشرویه کنترل و تحت رصد قرار گرفت. وی در ادامه افزود: مأموران با مشاهده 
خودرو  به راننده آن دستور ایست دادند که راننده خودرو بدون توجه به ایست پلیس به سمت 
جانشین  ماند.  نتیجه  بی  توقف خودرو  برای  پلیس  اخطار  و  که  متواری شد  فرعی  مسیرهای 
فرماندهی انتظامی شهرستان بشرویه ادامه داد: مأموران پس از اخطار هوایی چهار سرنشین 
خودرو را دستگیر کردند. سرگرد میرزایی تصریح کرد: در بازرسی از خودرو 91 کیلو و 445 
گرم  تریاک که به طرز ماهرانه ای در قسمت های مختلف خودرو جاساز شده بود کشف شد و 
متهمان به دادسرا اعزام شدند. سرگرد میرزایی خاطر نشان کرد: در این رابطه یک دستگاه خودرو 
توقیف و 4 نفر متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شدند. 

خروج جنازه ای از داخل آب انبار در طبس

سرهنگ جاللیان در رابطه با خبر کشف جنازه در شهرستان 
به  مربوط  شده  کشف  جسد  کرد:  ارائه  توضیحاتی  طبس 
جوانی 25 ساله است که شغل وی چوپانی شتر بوده است. 
فرد مرحوم شده اختالل حواس داشته و لباس ها و لوازم 
شخصی اش در نزدیکی جسد پیدا شده است. طبق شواهد 
به دست آمده، نامبرده به قصد شنا کردن وارد حوضچه ای 
سیمانی که آب باران در آن جمع شده است و دو و نیم متر 
عمق دارد وارد شده که دچار خفگی در آب شده است. الزم 
به ذکر است پزشکی قانونی علت حادثه را غرق شدگی در 
آب اعالم کرده است. محل حادثه در پنج کیلومتری روستای 
حلوان واقع در 90 کیلومتری شهرستان طبس بوده است.

واژگونی پژو 405 در حوالی روستای رزگ، حادثه آفرید

روز جمعه یک دستگاه پژو 405 حوالی روستای رزگ واژگون شد. با اعالم این 
خبر به سامانه 125 سازمان آتش نشانی بیرجند، ساعت 23 و 8 دقیقه آتش 
نشانان ایستگاه 3 به محل حادثه اعزام شدند. فرمانده تیم اعزامی گفت: خودرو 
از سمت روستای رزگ به سمت بیرجند در حرکت بوده که به علت نامعلومی از 
مسیر خود منحرف و واژگون شده بود. آذرپندار افزود: آتش نشانان پس از ایمن 
سازی محل نسبت به قطع سیستم برق و گاز خودرو اقدام و از خطرات احتمالی 
پیشگیری کردند.  در این حادثه خوشبختانه خسارات جانی نداشتیم ولی خسارات 
مالی فراوانی به مالک وارد آمد. الزم به ذکر است آتش نشانان بیرجند در هفته 
گذشته به 36 ماموریت اعزام شدند که از این 36 ماموریت 14 مورد حریق و 22 
مورد حادثه بوده است. بنا به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی بیرجند، 
30 مورد داخل محدوده شهری و 6 مورد خارج از محدوده شهری رخ داده است.

درباره یک میوه معجزه گر تابستانی 
بیشتر بدانید

و  است   C ویتامین  از  سرشار  زردآلو   زردآلو؛ 
این میوه مقدار زیادی بتاکاروتن، فیبر و آنتی 
اکسیدان دارد که در سالمتی نقش مهمی ایفا 
آنتی اکسیدان های موجود در زردآلو  می کنند. 
محافظت  آزاد  رادیکال های  برابر  در  را  شما 

می کنند و بتاکاروتن موجود در آن که در بدن 
آسیب های  از  می شود  تبدیل   A ویتامین  به 
چشمی جلوگیری می کند. میوه و هسته شیرین 
زردآلو برای تقویت بدن، رفع اختالل در رشد 
کودکان، جلوگیری از خونریزی لثه مفید بوده 
و به علت داشتن آهن، در خون سازی مؤثر 
کننده  باز  خون،  کننده  تصفیه  زردآلو  است. 
عروق، رفع کننده بوی بد دهان و تب بر است.

افراد عصبی »آب زرشک« مصرف کنند

این معجون خواصی همچون پاک سازی بدن، 
مجاری  بازکننده  کبد،  تقویت  خون،  تصفیه 
کبد، تقویت اشتها دارد و در افرادی که غلیان 
خون دارند و به اصطالح زود  عصبی می شوند 
معجون آرام بخشی است و همچنین مصرف آن 
در تابستان سبب می شود که فرد گرما را بیشتر 

از درون خنک شود. مصرف  تحمل کرده و 
انواع آش  همراه  به  تابستان  در  زرشک  آب 
خانگی  ادویه  نوعی  زرشک  توصیه می شود. 
مصرف  و  نمی شود  محسوب  دارو  و  است 
ایجاد  را  مشکلی  خودسرانه  صورت  به  آن 
توصیه می شود  باردار  زنان  به  اما   ، نمی کند 
که آن را به صورت مداوم مصرف نکنند زیرا 
می تواند سبب بدفرمی دست و پای جنین شود.

خطر مصرف خودسرانه سیاه دانه

متخصص طب سنتی گفت: حضرت رسول 
)ص( فرمودند سیاه دانه داروی هر دردی به 
دارو  سیاه دانه  که  آنجا  از  است.  مرگ  جز 
پزشک مصرف  توسط  حتمًا  باید  پس  است 
زنان  در  آن  خودسرانه  مصرف  مثاًل  شود، 
شود.  جنین  سقط  سبب  می تواند  باردار 

سنتی  طب  متخصص  مسعودی  نعمت ا... 
شونیز  سیاه دانه  به  سنتی  طب  در  افزود: 
گفته می شود و یک دارو محسوب می شود. 
این دارو گرم و خشک است و نوعی مسکن 
و  اثرات ضدتشنج  دارای  محسوب می شود، 
پاک کننده اخالط زائد است در بیماری هایی 
عروق،  گرفتگی  و  رگ ها  گرفتگی  همچون 
گوارشی، ریوی، کبد و کلیوی تجویز می شود.

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 

های دل  و  محرومند  پدر  موهبت  از  که  کودکانی  کوچک  های   دست 
شکوه  به  لب  هرگز  نجابت  شدت  از  که  نیازمندانی  خسته 

خانواده  تعداد  شماست.  پربرکت  و  پاک  یاری  انتظار  در  لحظه  هر  و  روز  هر  گشایند  نمی 
نیازمند یتیم  نفر   163 روستایی،  خانواده   1390 شهری،  خانواده   500 حمایت:  تحت   های 
شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009 شماره کارت مجازی: 6037991899549160

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 4518*8877*   آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 
)صمدی 8( - داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(   09151631855 -  32313472 056- طاهری

این شماره حتمًا ذخیره شود!

09361779359

امداد باطری سپهر
عیب یابی، تست استارت، 

دینام، باطری، 
تحویل رایگان
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7
ورود خدام رضوی به خراسان جنوبی

صدا وسیما- کاروان خدام رضوی به مناسبت دهه کرامت با سفر به خراسان جنوبی، فضای این استان را معطر به عطر رضوی کردندمدیرعامل 
جمعیت جوانان سرزمین خورشید استان گفت: این کاروان شامل 3 خادم و یک مبلغ دینی است که صبح دیروز وارد نهبندان شدند.حامدعرب زاده 
افزود: قرار است این کاروان تا 13 مرداد با همراه داشتن پرچم بارگاه ثامن الحجج )ع( درشهرستانهای نهبندان، سربیشه، بیرجند و طبس حضور یابند.

آزادی 10 زندانی جرائم غیرعمد
 در دهه کرامت

قاسمی- مدیرکل زندان های استان با بیان اینکه 
به مناسبت دهه کرامت 10 نفر از زندانیان جرائم 
غیر عمد آزاد شدند، اظهار کرد: بعد از بررسی و 
ارسال پرونده های مورد نظر به تهران این افراد 
انتخاب و بدهی آنان پرداخت شد. »هاشمی« در 
گفت و گو با آوا تصریح کرد: 6 نفر از این افراد 
بدهی مالی داشتند و 4 نفر دیگر هم برای مهریه 
زندانی بودند. وی تأکید کرد: برای مهریه کمک 
بالعوض نداریم و این زندانیان تنها می توانند وام 
بدریافت کنند ولی به مناسبت این دهه این کمک 
به آن ها شده است. به گفتۀ وی حدود 85 میلیون 
تومان بدهی این زندانیان با گذشت شکات تأمین 
شده و 115 میلیون دیگر را هم ستاد دیه کشور به 
شیوه بالعوض پرداخت کرده است. مدیرکل زندان 
ها خاطر نشان کرد: از ابتدای امسال عالوه بر این 
10 نفر، 30 نفر دیگر نیز آزاد شدند که مبلغ پرداخت 
و 950  میلیارد  ها هم حدود یک  آن  برای  شده 
میلیون تومان بوده و از محل گذشت شکات، ستاد 
دیه کشور، ستاد دیه استان، تسهیالت بانک های 
 عامل و صندوق تأمین خسارت پرداخت شده است. 

آزمون ادواری استانداردهای مهارتی
 در خراسان جنوبی برگزار می شود

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  امیرآبادیزاده-مدیرکل 
خراسان جنوبی از برگزاری بیست و سومین دوره 
کاردانش  مهارتی  استانداردهای  ادواری  آزمون 
خبر  بیرجند  در  کشور  سراسر  با  همزمان  استان 
داد.احمد محبی با اعالم این خبر گفت:همزمان با 
سراسر کشور  ثبت نام بیست وسومین دوره آزمون 
ادواری استانداردهای مهارتی کاردانش در استان 
با هدف سنجش دانش نظری وعملی افراد ماهر 
ونیمه ماهر و استاد کار برگزار می شود.وی شروع 
اظهار  و  کرد  اعالم  جاری  از 4مرداد  را  نام  ثبت 
داشت: متقاضیان شرکت در آزمون ادواری فقط تا 
8مرداد همین ماه فرصت دارند بصورت الکترونیکی 
به  الکترونیکی  نام  ثبت  سامانه  به  مراجعه  با  و 
آدرسwww.azmoonehonar.irو تهیه 

دفترچه اقدام کنند.

۲۲ هزار تخلف سرعت در محورهای 
مواصالتی خراسان جنوبی ثبت شد

اداره کل  مهر-سرپرست مرکز مدیریت راه های 
راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی 
محورهای  در  سرعت  تخلف  هزار   ۲۲ ثبت  از 
اظهار  داد.سلطاندوست  خبر  استان  مواصالتی 
چهار  در  سرعت  تخلف  هزار   ۲۲ از  بیش  کرد: 
ماهه نخست امسال در محورهای خراسان جنوبی 
توسط دوربین های ثبت سرعت ثبت شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 68 سامانه ثبت 
تخلف فعال با قابلیت ثبت میانگین سرعت متوسط 
از  کرد:  بیان  است،  فعال  استان  های  جاده  در 
ابتدای مرداد ماه سال جاری تمامی سیستم های 
و  فعال  استان  در  متوسط  سرعت  میانگین  ثبت 
مدیریت  مرکز  سرپرست  است.  شده  اندازی  راه 
نقل جاده  اداره کل راهداری و حمل و  راه های 
ای گفت : روزانه 180 تا ۲00 مورد قبض جریمه 

توسط این دوربین ها صادر می شود.

نخستین کارگاه آموزشی قصه گویی، 
تاریخ و فرهنگ

امیرآبادیزاده-برای نخستین بار مجموعه “کارگاه 
و  تاریخ  گویی،  قصه  محوریت  با  آموزشی  های 
فرهنگ” در استان برگزار می شود.این کارگاه در 
موزه عروسک، فرهنگ و هنر استان و با حضور 
و  نمایشی  هنرهای  دانشکده  برجسته  اساتید 
موسیقی دانشگاه کتاب و شورای کتاب کودک و 
با هدف آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم استان 
و با همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
و اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی برگزار 
ویژه  کارگاه  این  است  ذکر  به  الزم  گردد.  می 
گروه سنی 5 تا 1۲ سال می باشد و در تاریخ 14 
الی 16 مرداد ماه 1396 برگزار می گردد.مهلت 
ثبت نام جهت شرکت عالقه مندان تا تاریخ  1۲ 

مرداد 96 است.

ارائه خدمات پزشکی
 رایگان به ۲ هزار نفر در نهبندان

رضوان  گروه  بسیجی  سیما-جهادگران  و  صدا 
از اهالی منطقه شاهکوه نهبندان  به ۲ هزار نفر 
ارائه کردند.  خدمات بهداشتی و پزشکی رایگان 
مسئول پزشکی گروه جهادی رضوان گفت: این 
گروه جهادی 40 نفره شامل دندانپزشک، پزشک 
ماماست  و  پرستاری  کادر  متخصص،  عمومی، 
خدمات  منطقه  این  محروم  روستای   ۲6 به  که 
یک  در  افزود:  صدری  کردند.علی  ارائه  درمانی 
هفته برگزاری این اردو به 700 نفر خدمات دندان 
ویزیت پزشک عمومی، 1۲5  نفر  پزشکی، 450 
اطفال،  زنان،  در بخشهای  نفرخدمات تخصصی 
داخلی و سونوگرافی، ۲00 نفر آموزش و ویزیت 
مامایی و ۲۲ نفر جراحی سرپایی و ختنه دریافت 
کردند و بیمارانی که نیاز به درمان تخصصی تر 
داشتند به بیمارستانهای مرکز استان ارجاع شدند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

 آمریکا به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست؛
»وحدت مسلمانان« سبب می شود دشمن 
سر جایش میخکوب شود

تسنیم-نماینده ولی فقیه با اشاره به اینکه آمریکا به 
هیچ عنوان قابل اعتماد نیست گفت: مسلمان   کشی و 
تجاوز به احکام خدا در سراسر دنیا صورت می گیرد 
و هیچ یک از کشورهای مسلمان حرفی نمی زند در 
حالی که اگر همه متحد شوند دشمن سر جایش 

در  عبادی  علیرضا  سید  می شود.آیت ا...  میخکوب 
دیدار با قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
از  اسالمی  تبلیغات  اظهار کرد: شورای هماهنگی 
اوایل انقالب تحت نظر بنیانگذار جمهوری اسالمی 
ایران تأسیس شد و امروز در استان نیز شاهد مراسم 
تبلیغات  هماهنگی  شورای  جدید  مسئول  معارفه 
دارند.  تعهد  کاری  تجربه  در  که  هستیم  اسالمی 
کلمه  وحدت  باید  مسلمان  اینکه  بیان  با  عبادی 
داشته باشند تا این همه گستاخی از دشمنان اسالم و 
دشمنان دوست نما پیش نیاید، افزود: در حال حاضر 
قتل، جنایت و مسلمان   کشی به گونه ای شده که 
به احکام خدا تعدی و تجاوز می شود و هیچ یک 
از کشورهای مسلمان حرفی نمی زند و این در حالی 
است که اگر همه با هم وحدت داشته باشند و یک 
اشاره کنند دشمن سر جای خود میخکوب می شود. 
قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی گفت: 
تبلیغات اسالمی اعالم آمادگی  شورای هماهنگی 
به  نیاز  که  آنچه  در  جنوبی  خراسان  در  می کند 
سرمایه گذاری برای ارتقاء فرهنگی استان دارد نهایت 
همکاری را داشته باشد. نصرت ا... لطفی در این دیدار 
هماهنگی  شورای  نهاد  و  تشکیالت  کرد:  اظهار 
تبلیغات اسالمی همان گونه که مقام معظم رهبری 
به آن اشاره فرموده اند یک نهاد کهن نظام است که 
در صراط مستقیم  راستای وظایف خود  در  همراه 
حرکت کرده است.وی افزود: ایجاد هماهنگی بین 
نماینده ولی فقیه در مرکز استان و با امام جمعه های 
شهرستان ها در سیاست های کاری این شورا است.

جداسازی آب شرب از فضای سبز
 در پارک سرو بیرجند

سرو  پارک  به  اکبریه  چاه  اتصال  با  وسیما-  صدا 
آب  با  پس  این  از  پارک  سبزاین  فضای  بیرجند، 
غیرآشامیدنی آبیاری می شود. مدیرعامل سازمان 
پارکها و فضای سبز شهرداری بیرجند گفت: برای 
اجرای این طرح 750 متر از تقاطع خیام تا میدان 
مادر حفاری و لوله گذاری شد که ۲4 میلیون تومان 
هزینه شده است. انصاری با بیان اینکه تاکنون 67 
از  از شبکه جداسازی آب شرب  هزار و 358 متر 
فضای سبز در شهر بیرجند اجرا شده است افزود: 
اتصال فضاهای سبز خیابان شهید طهماسبی، حافظ 
و سعدی از دیگر برنامه های این سازمان است که 

به تدریج به این شبکه متصل خواهند شد.

هنرجوی سربیشه ای رتبه دوم جشنواره 
ملی مهارت های هنری هنرستان های 

کاردانش کشور را کسب کرد

از  پرورش  و  آموزش  امیرآبادیزاده-مدیرکل 
کسب رتبه دوم جشنواره ملی مهارت های هنری 
هنرجوی  توسط  کشور  کاردانش  هنرستان های 
سربیشه ای خبر داد. المعی اظهار کرد: دانش آموز 
ریحانه مرادی بیژائم، هنرجوی هنرستان ماندگار آمنه 
مود موفق به کسب رتبه دوم کشور در رشته پوشاک 
گرایش رودوزی سنتی شد.وی بیان کرد: یازدهمین 
هنرستان های  هنری  مهارت های  جشنواره  دوره 
با شرکت 119 هنرجوی دختر و  کاردانش کشور 
پسر از ۲6 استان در  1۲  گرایش  با 7 هزار اثر در 
مرحله عملی  برگزار شد.مدیرکل آموزش و پرورش 
با اشاره به مشارکت 198 هنرجوی استان از مجموع 
5 گرایش تصریح کرد: 8 اثر به مرحله اول کشوری 
راه یافت که پس از داوری ۲ اثر به مرحله عملی این 
دوره از مسابقات دعوت شدند که ماحصل آن کسب 

یک مقام دومی و یک مقام پنجمی بود.

معدوم سازی ۲50 کیلوگرم گوشت قرمز 
آلوده در بیرجند

صدا وسیما-۲50 کیلوگرم گوشت قرمز آلوده در یکی 
از کشتارگاه های بیرجند معدوم شد. سرپرست شبکه 
دامپزشکی بیرجند گفت: این مقدار گوشت مربوط به 
الشه یک رأس گاو است که در بازرسی های روزانه 
بهداشتی از دام  های ذبح  شده در یکی از کشتارگاه 
های این شهرستان بدلیل بیماری و وجود داروی 

تزریق شده در الشه ضبط و معدوم شد.

مایه کوبی بیش از 13 هزار رأس دام سبک
 در نهبندان علیه بیماری طاعون

 ایرنا - رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان گفت: در 
امسال 13 هزار و 470 رأس  ماهه نخست  چهار 
دام سبک در ۲0 واحد دامی در معرض خطر این 
نشخوارکنندگان  طاعون  بیماری  علیه  شهرستان 
رأس  هزار   13 از  شدند.بیش  واکسینه  کوچک 
مایه  طاعون  بیماری  علیه  نهبندان  در  دام سبک 
کوبی شدند.محمد راه انجام افزود: بیماری طاعون 
نشخوارکنندگان کوچک بیماری ویروسی است که 
در جمعیت گوسفند و بز دیده می شود، به علت 
انتشار سریع، کاهش تولید و تلفات سنگین، کنترل 
و پیشگیری از این بیماری اهمیت بسیار زیادی دارد.

جهاد کشاورزی طبس هشدار داد
نت

نتر
س: ای

عک

وال
ان ت

حس
س:ا

عک

»مهاجرت روستاییان« دلیل افزایش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است

رئیس  و  سازمان  رئیس  معاون 
در  طبس  شهرستان  جهادکشاورزی 
خصوص آفت سرخرطومی خرما به باغداران 
در  بخشایی  داد.داوود  هشدار  شهرستان 
آفت سرخرطومی  اظهارکرد:  مهر  با  گفتگو 
نخیالت  آفات  ترین  مهم  از  خرما  حنایی 
است.وی  قرنطینه  ما  استان  در  که  است 
در  خواستاریم  محترم  کشاورزان  از  گفت: 
جهت  را  مراتب  آفت  این  مشاهده  صورت 
کنترل به موقع و انجام عملیات قرنطینه ای 
برسانند. جهادکشاورزی  مدیریت  اطالع  به 
بالغ  حشره  این  اینکه  به  اشاره  با  بخشایی 
به  تیره  ای  قهوه  به  مایل  قرمز  رنگ  به 
طول 30 تا 35 میلیمتر و عرض 10 میلیمتر 

این حشره  انتهایی  باشد گفت: قسمت  می 
ها  شاخک  و  است  خمیده  و  بلند  خرطوم 
بلندی دارد که در موقع استراحت در داخل 
شیار روی خرطوم قرار می گیرد و در روی 
وجود  مشخص  طولی  شیار   6 بالپوش  هر 
دارد.وی افزود: الرو ضخیم بدون پا به رنگ 
سفید شیری مایل به زرد و کپسول سر قهوه 
و  میلیمتر   50 باطول  قرمز  به  متمایل  ای 

عرض ۲0 میلیمتر است.
رئیس جهاد کشاورزی طبس در ادامه گفت: 
های  زخم  در  را  هایش  تخم  ماده  حشره 
درخت در طول تنه یا در محل دمبرگ ها و 

پاجوش ها می گذارد.
از  پس  که الرو  نکته  این  بیان  وی ضمن 

آید و به سمت  بیرون می  از تخم  سه روز 
گفت:  کند  می  تغذیه  به  شروع  تنه  داخل 
تغذیه  نخل  درخت  از  معموال  کامل  حشره 
نمی کند و خسارت مربوط به الرو می باشد.

بخشایی ضمن تاکید بر این نکته که عالیم 
نیست  تشخیص  قابل  آفت  حمله  اولیه 
طریق  از  آلودگی  اولیه  مراحل  در  افزود: 
حس  و  الرو  تغذیه  صدای  به  دادن  گوش 
سفید  و  خشک  و  ترشیدگی  بوی  کردن 
شدن برگ وسط تنه جوش و پاجوش می 
توان به وجود آفت پی برد.وی در ادامه بیان 
شامل  آفت  خسارت  بعدی  عالئم  داشت: 
شکاف ها و بریدگی های قاعده برگ، رشد 
صورت  به  درخت  تاج  اریب  و  عادی  غیر 

درختان  قاعده  های  مرکز، سوراخ  از  خارج 
استرس های  بریده شده و عالیمی مشابه 
می  زردی  و  پژمردگی  همچون  خشکی 

باشد.
تنه  آفت  حمله  موقع  در  کرد:  تاکید  وی 
ممکن  و  شده  ضعیف  ساختمانی  نظر  از 
است سقوط کند.این مقام مسئول در ادامه 
گفت: باغداران با بازدید مکرر و مرتب باغ 
باید  مشکوک  عالئم  مشاهده  صورت  در 
اطالع  جهادکشاورزی  به  سریعا  را  موارد 
جلب  های  تله  با  ردیابی  دهد.بخشایی 
به  های  راه  از  را  گیاهی  و  فرمونی  کننده 
در  و  کرد  عنوان  حشره  این  انداختن  دام 
برای  الزم  اقدامات  جمله  از  گفت:  ادامه 

پیشگیری، انجام هرس شامل حذف پاجوش 
و تنه جوش در فصل سرما است که باعث 
کند شدن پرواز و فعالیتهای حیاتی حشرات 
می شود.وی افزود: همچنین پانسمان محل 
شده  ایجاد  های  زخم  و  شده  هرس  های 
توسط سایر عوامل در فصل بهار و تابستان 

الزم و ضروری است.
طبس  شهرستان  کشاورزی  جهاد  رئیس 
سرشاخه  از  باغ  تمیزی  و  بهداشت  رعایت 
وارد  و  هرز  های  علف  و  خشک  های 
و  بهداشتی  گواهی  بدون  پاجوش  نکردن 
را  پاجوش  غیرقانونی  واردات  از  جلوگیری 
از دیگر عوامل مهم در پیشگیری بروز آفت 

سرخرطومی حنایی خرما دانست.

آفت سرخرطومی در نخیالت

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی: انتظار همکاری بیشتری داشتیم

دعوای آب در اسفدن

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی:

آغاز کلنگ زنی ساختمان شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 

بالغ بر۳ میلیارد تومان قیر رایگان به خراسان جنوبی اختصاص یافت

))ما   ! برسید((  دادمان  ))به  توال-حسینی- 
خواستار اجرای قانون هستیم(( » کشاورزی 
خواسته  از  بخشی  این  است«  شده  نابود  ما 
اسفدن  اهل  کشاورزان   از  ای  عده  های 
شهرستان قائن بودکه صبح دیروز  با در دست 
در  قبیل  این  از  هایی  نوشته  کاغذ  داشتن 
مقابل استانداری تجمع اعتراض آمیز برگزار 
کردند. یکی از معترضان در گفتگو با خبرنگار 
ما عنوان کرد: مردم اسفدن برای تامین آب 
باید شبانه یا روزانه به افین بروند که مدتی 
های  صورت  با  ای  عده  راه  بین  در  است 
 پوشانده شده، راه را بسته و حمله می کنند
 تا کسی آب برندارد.کشاورز دیگری با اشاره به 
این که حتی این افراد کار را به ضرب و شتم و 

تخریب وسایل کشاورزان رسانده اند ادامه داد: 
ما امنیتی نداریم! این افراد حتی جلوی انجام 
پروژه های دولتی که اعتبار گذاشته شده را 
نیز می گیرند، دولت باید آب و امنیت برای 
ما بیاورد.خانمی که در این بین به شدت به 
این وضع شکایت داشت بیان کرد: از دولت، 
 استاندار، فرماندار قاین و زیرکوه می خواهیم 
وی  بسازند.  بند  سیل  دارند  که  اعتباراتی  با 
تاکید کرد: استاندار نیروی امنیتی در منطقه 
شود.  نمی  چپی سرمان  و  راستی  ما  بیاورد، 
این خانم با بیان این که مردم ما، کشاورزان 
ما  کرد:  اضافه  هستند  مظلوم  دامدارانی  و 
نداریم.  را  خودمان  خوردن  گندم  امسال 
)Ava.news13@gmail.com(نفر و 730 هکتار باغات زرشک و پسته است.بنا به گفته این کشاورزان، اسفدن دارای 5 هزار مسئوالن اگر اعتباری ندارند وعده هم ندهند.

در غفلت مسئوالن آغاز شد

معترضان : استاندار امنیت را تامین کند

اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
خراسان جنوبی از اختصاص 83 میلیارد ریال 
جاری  در سال  استان  به  رایگان  قیر  اعتبار 

خبر داد.
با  گو  و  گفت  در  مقدم  آسمانی  اصغر  علی 
قیر  اختصاص  به  اشاره  با  مهر  خبرنگار 
گذشته،  سال  سه  طی  استان  به  رایگان 
اظهار داشت: از این محل در سال 94 بالغ 
برای  رایگان  قیر  تن   639 و  هزار    ۲4 بر 

استان جذب شد که از این محل 736 هزار 
روستای   1۲5 در  آسفالت  مترمربع   476 و 
استان انجام شده است.وی با اشاره به اینکه 
این میزان در سال گذشته سه هزار و 500 
این  از  کرد:  بیان  است،  یافته  افزایش  تن 
محل نیز بالغ بر 155 هزار و 653 متر مربع 

آسفالت در 38 روستا انجام شد.
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
اختصاص  از  همچنین  جنوبی  خراسان 

اعتبار  تومان  میلیون   300 و  میلیارد  هشت 
قیر رایگان به استان در سال جاری خبر داد.

بافت  برای  ریالی  میلیارد   ۲1 کرد   هزینه 
باارزش روستایی

بااررزش  بافت  اجرای  مقدم،  آسمانی 
از  دیگر  یکی  را  گردشگری  روستاهای 
عمران  حوزه  در  مسکن  بنیاد  اقدامات 
این  تاکنون  افزود:  و  کرد  عنوان  روستایی 
طرح در چهار روستای استان در دستور کار 

قرار گرفته است.
باارزش  بافت  طرح  اینکه  بیان  با  وی 
شهرستان  فورگ  روستای  در  روستایی 
درمیان به اتمام رسیده است، عنوان داشت: 
شهرستان  خور  روستاهای  در  طرح  این 
چنشت  روستای  و  طبس  نایبند  خوسف، 

شهرستان بیرجند نیز در حال اجرا است.
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تاکنون بالغ 

این  بر دو میلیارد و 133 میلیون تومان در 
زمینه هزینه شده است، افزود: اعتبارات این 
طرح ها ملی بوده و هنوز میزان آن در سال 

جاری مشخص نیست.
طرح  اجرای  به  همچنین  مقدم   اسمانی 
روستای هدف گردشگری کریمو اشاره کرد 
و گفت: تاکنون  بالغ بر 495 میلیون تومان 

برای اجرای این طرح هزینه شده است.

و  تودیع  مراسم  گذشته  روز  قوسی-صبح 
تبلیغات  هماهنگی  شورای  مسئول  معارفه 
شورای  مقام  قائم  با حضور  استان  اسالمی 
برگزار  کشور  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی 
شد. در این مراسم لطفی، قائم مقام شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی کشور بیان کرد: 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی به ماُهو 
مربوط به یک فرد نیست و در این تشکیالت 
مجمع  عنوان  به  سازمان  و  نهاد   ۲4 حدود 
نمایندگان عضو شورا دعوت می شوند و هر 
افتخار عملکردی در سنوات قبل بوده است 
ادامه داد:شورای  به جمع بر می گردد. وی 
هماهنگی تنها نهاد قانونی سیاست گذاری، 
برنامه ریزی، سازماندهی و برگزاری مراسم 
و  فجر  دهه  مانند  ا...  ایام  و  عمومی  های 
روز قدس، این شورا می باشد و بخش دیگر 
کار آن مربوط به مدیریت و تصمیم گیری 
در مورد اتفاقات و وقایع غیرمترقبه داخلی و 

بین المللی است. 

مهر تایید مقام معظم رهبری
لطفی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری 
لحظه  ویژگی های  ایشان  کرد:  خاطرنشان 
شناسی، تشخیص نیاز زمانه و حرکت در راه 
هماهنگی  شورای  وصف  برای  را  مستقیم 
برگزیده اند. وی اضافه کرد: لحظه شناسی 

پس  حوادث  مانند  تاریخی  های  بزنگاه  در 
از انتخابات سال 88 را می توان در 9 دی 
کمترین  با  که  کرد  مشاهده  سال  همان 
امکانات و هزینه، حماسه ای خلق شد. یکی 
دیگر از مواردی که در روزهای اخیر رخ داد، 
تذکر به وزارت امور خارجه در مورد عکس 
المقدس  بیت  به حوادث  دادن  نشان  العمل 
افتخار ما این است  بود. لطفی تاکید کرد:  
که از لسان مبارک مقام معظم رهبری مهر 

تاییدی بر عملکرد گرفته ایم.

انتظارات بیهوده
قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
تصریح کرد: بعضا انتظاراتی در مورد دعوت 
مختلف  گوناگون  مراسم  در  سخنرانان  از 
موضوع  این  به  باید  که  است  داشته  وجود 
تبلیغات  هماهنگی  شورای  داشت  توجه 
و  دولتی  غیر  عمومی  نهاد  یک  اسالمی 
ها  گذاری  سیاست  تمام  و  است  حاکمیتی 
به گونه ای است که برداشت جناحی از آن 
نشود. لطفی با ذکر یک مثالی بیان کرد: با 
دولتها و نهادهای اداری مختلف همکاری و 
فشار  بار  زیر  ولی  داریم  را  الزم  هماهنگی 
این  بیان  با  ایم. وی  نرفته  هیچ دولتی هم 
از  مطلب که کارآمد ترین مانور در صیانت 
حضور  دشمن  توطئه  کردن  خنثی  و  نظام 

مردم در صحنه است، ادامه داد: حکومتی که 
متکی به مردم باشد را با اقدامات سیاسی و 

امنیتی نمی توان سرنگون کرد

گالیه از نهادهای اداری استان
در پایان لطفی ابراز خوشحالی کرد و گفت: 

مقدماتی فراهم شد تا ساختمان آبرومندی را 
به عنوان مرکز ثقل برنامه ریزی و فعالیت 
های فرهنگی داشته باشیم که امروز مراسم 
وی  دهیم.  می  انجام  را  آن  زنی  کلنگ 
از  همکاری  انتظار  کرد:  گالیه  همچنین 
استانداری، شهرداری و سایر نهادهای اداری 
در استان خراسان جنوبی را داشتیم و اینکه 
تشکیالت فرهنگی مورد اقبال عمومی قرار 
بگیرد. قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات 

بودجه  شورا  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی 
نداشتم  توقع  هرگز  افزود:  ندارد،  عمرانی 
در خراسان جنوبی در وضع رکود مسکن و 
معالمالت زمین، زمینی در حاشیه شهر را با 
تومان  میلیون  مبلغ 1۲0  و  کارشناسی  نرخ 
زحمات  و  ها  تالش  از  پایان  در  بفروشند. 

زاده،  ابراهیم  آبادی،  سلم  االسالم  حجت 
سلطانی و همچنین حجت االسالم محمدی 
به  مالیی  االسالم  حجت  و  شد  قدردانی 
تبلیغات  هماهنگی  شورای  مسئول  سمت 

اسالمی خراسان جنوبی منصوب شد.
مسئول  زاده  ابراهیم  مراسم  این  حاشیه  در 
اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  پیشین 
استان در گفت گو با خبرنگار آوای خراسان 
جنوبی  در خصوص کارهای انجام شده در 

دوران تصدی این مسئولیت ،تعامل سازنده 
با ادارات ونهادها در راستای برگزاری هرچه 
بهتر مراسم ملی انقالبی، راه اندازی صوت 
راهپیمایی  مسیر  در  استان  مرکز  در  بیسیم 
در  سیستم  این  تجهیز  و  وساماندهی 
فعالیتهای  از  سیاررا  شکل  به  شهرستانها  

انجام شده دانست و افزود:
- یک قطعه زمین رایگان از بنیاد مستضعفان 
به متراژ تقریبی هزار متر در خیابان توحید 
برای تامین زمین و احداث ساختمان شورای 
مجوز  و  شعبانیه  بلوار  در  استان  هماهنگی 
پورتال  اندازی  راه  برای  نفر  یک  استخدام 
تبلیغات  اینترنتی خبری  شورای هماهنگی 
اسالمی دریافت شده است. به گفته وی راه 
در  شورا  تلگرامی  و  پیامکی  سامانه  اندازی 
برنامه   1000 به  قریب  برگزاری  مناسبتها 
برجسته  سخنرانان  با  بصیرتی  و  فرهنگی 
سال  سه  طی  در  در   استانی  و  کشوری 
است. بوده  شده  انجام  دیگرکارهای  از 
شورای  سابق  مسئوالن  از   درخاتمه   وی 
مقام  قائم  و  اسالمی   تبلیغات  هماهنگی 
فعلی شورای هماهنگی   ومردم مسئوالن 
استان ازجمله  آیت ا... عبادی و   امام جمعه  
خود  مسئولیت  دوران  استانداران  و  بیرجند 
نیز   تشکر و   آقایان خدمتگزار و  پرویزی 

قدر دانی کرد. 
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 امام حسن عسکری )ع( فرمودند:
َکفاَک ادبا تَجنُُّبَک ما تَکرُه ِمن َغیرَک

در مقام ادب همین بس که آنچه برای دیگران نمی پسندی، خود از آن دوری کنی.
)مسند االمام العسکری، ص288(

ورود پیشرفته ترین دستگاه آنژیوگرافی کشور به بیمارستان رازی

سمیرا قاسمی- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند عنوان 
کرد: برای تجهیز بیمارستان فوق تخصصی رازی دستگاه آنژیوگرافی )قلبی - مغزی( که 

پیشرفته ترین دستگاه های آنژیوگرافی روز دنیاست، وارد این بیمارستان شد.
کاظم قائمی روز گذشته در جمع خبرنگاران تصریح کرد: در چند ماه گذشته پیگیری 
های زیادی توسط مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی به ویژه حجت االسالم سید محمد باقر 
عبادی نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان و دکتر محمدرضا امیر حسنخانی نماینده 
مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه، برای محقق شدن آن انجام شد. وی اظهار 
کرد: امروز شاهد ورود یکی از بهترین دستگاه های آنژیوگرافی کشور در استان هستیم 
 که عالوه بر آنژیوی قلبی برای بیماران مغز و اعصاب هم مورد استفاده قرار می گیرد. 

به گفتۀ وی تا یک ماه آینده این دستگاه نصب و بیمار پذیرش خواهد شد.
تا مهر ماه امسال، انتقال کامل بخش قلب به بیمارستان رازی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خاطر نشان کرد: با دستور وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند جزو دانشگاه های اولویت دار در دریافت دستگاه 

آنژیوگرافی قرار گرفت چون تنها چهار دستگاه آن در گمرک وجود داشت که ما در 
اولویت دریافت آن قرار گرفتیم. قائمی بیان کرد: تالش داریم تا در مهر ماه امسال بخش 
قلب بیمارستان ولی عصر )عج( به طور کامل به بیمارستان رازی منتقل و با وجود بخش 
های جراحی قلب، داخلی و بخش آنژیوگرافی، شاهد فعالیت بیشتر این بیمارستان باشیم. 
وی هزینه این دستگاه را 6 میلیارد تومان دانست و افزود: با تفاهم نامه وزارت بهداشت با 
هیئت امنای صرفه  جویی ارزی در معالجه بیمار این هزینه در راستای کمک به دانشگاه ها 
پرداخت شده تا در آینده از محل درآمد این دستگاه هزینه آن برگشت داده شود. به گفتۀ 
وی امیدواریم با وجود دو دستگاه سی تی اسکن و آنژیوگرافی که وارد این بیمارستان 
شده تا آبان سال جاری حدود 90 درصد بیمارستان رازی فعال و مورد استفاده قرار گیرد.

بیش از 400 بیمار در بیمارستان رازی پذیرش شدند
رئیس بیمارستان فوق تخصصی رازی بیرجند هم اظهار کرد: با راه اندازی این بیمارستان 
اند.  شده  پذیرش  محل  این  در  بیمار  از 400  بیش  تاکنون  سال 95  اسفندماه   از 
سید مرتضی وجدان تصریح کرد: امیدواریم تمام بخش های این بیمارستان هر چه 

سریعتر فعال شود، اما با توجه به اینکه با جان مردم سر وکار داریم و ممکن است 
مخاطراتی در پی داشته باشد سعی می کنیم با تکمیل بیشتر تجهیزات و بخش ها 
شاهد بهره برداری کامل آن باشیم. وی با اشاره به اینکه دستگاه آنژیوگرافی که اکنون 
 وارد شده با دستگاه آنژیوگرافی بیمارستان ولی عصر)عج( متفاوت است، عنوان کرد: 
 با نصب این دستگاه عالوه بر بیماران قلبی، بیماران عروق و سکته های مغزی نیز از آن بهره 
می شوند. وی اظهار امیدواری کرد که تا مهر ماه بخش استروک )مراقبت های ویژه 

مغزی( در بیمارستان رازی مستقر شود.
تجهیزات بیمارستان رازی برابر با استاندارد جهانی

رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم در این نشست عنوان 
کرد: تجهیزات این بیمارستان بسیار پیشرفته و برابر با استاندارد جهانی می باشد و اکنون 
با نصب این دستگاه بیمارستان رازی بیرجند نسبت به تمام بیمارستان  های خصوصی 
شرق کشور از استاندارد باالتری برخوردار می شود. گلرو افزود: با ورود 2 دستگاه سی  تی 

 اسکن و آنژیوگرافی این بیمارستان به دستگاه دیگری نیاز نخواهد داشت.

عکس : توال

فروش و معاوضه فوری و استثنایی
دو واحد تجاری44 متری طبقه دوم و سوم با سند ششدانگ تجاری 
با امتیازات کامل مستقل آب، برق، گاز، تلفن با موقعیت عالی واقع 
در بلوار معلم،حاشیه خیابان فردوسی )ابتدای خیابان فردوسی 
از سمت معلم( به فروش می رسد.  )یا معاوضه با واحد مسکونی(  

0۹۱۵۱۶۱۳۶۸0

ارجمند  گرامی 

حضرت حجت االسالم جناب آقای دکتر رضایی
اینک که توفیق خدمت در سنگری دیگر به نظام مقدس جمهوری اسالمی را

 کسب فرموده اید، به پاس همکاری حضرت عالی در چند سال فعالیت ستاد مردمی غدیر
 الزم می دانیم همراهی و همکاری شما با این مجموعه و نیز خدمات ارزشمندی که در 
سال های تصدی امامت جمعه داشته اید را ارج نهاده و در سایه همدلی و محبت و دوستی 

بتوانیم در آینده نیز از خدمات ارزشمند شما به این مرز و بوم بهره مند شویم 
توفیق و سربلندی تان را از درگاه احدیت آرزومندیم. 

ستاد مردمی غدیر خراسان جنوبی










