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سرمقاله

تخصصی نبودن و انباشت وظایف 
از مشکالت روابط عمومی ها

صفحه ۷

توجه مسئوالن به همه
 جامعه ایثارگری باشد 

صفحه  ۷

اولین جلسه شورای علمی بنیاد 
نخبگان خراسان جنوبی برگزار شد

صفحه ۷

مشکالت استان
 با وزرای پیشنهادی مطرح شد

صفحه ۷

فراهم شدن ، استفاده زنبورداران
 از تسهیالت بانکی مکانیزاسیون

صفحه ۷

رتبه هشت را به نیت امام رضا)ع( 
کسب کردم

صفحه  4

چالش »بایدها«

*  هرم پور

تقریباً هر روز، روزنامه ها را با دقت تر از روز قبلش ورق 
 می زنم؛ صفحه به صفحه، خط به خط. سایت های 
مختلف را مرور می کنم و اخبار شبکه های اجتماعی 
را می خوانم. خبرهای مربوط به خراسان جنوبی را با 
دقت بیشتر و باوسواس جدی تر. حرف های مسئوالن 
کنم  می  یادداشت  جایی  را  مدیران  شعارهای   و 
ایام  که  روزهایی  برای  مردم  از طرف  امانت  به  و 
»حساب و کتابند«، نگهشان می دارم. نه به عنوان 
یک پزشک حاذق و نه به عنوان یک روان درمانگر، 
بلکه به عنوان یک گزارشگر اجتماعی، هر کسی غیر 
از من  هم بعد از مدتی متوجه یک موضوع جالب، 
عجیب و در حین حال تأسف برانگیز و قابل تأمل 
می شود؛  اینکه مدیران و مسئوالن ما در بخش های 
مختلف، از بیماری العالجی به نام »چالش باید ها« 
رنج می برند و سندرم این بیماری در وجود هر مدیری 
آنقدر نهادینه شده که به مدیر دیگر و مسؤول بعد از 
 خودش هم سرایت می کند. . . .  )ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

پلمپ بانک ها و 
موسسات نا ایمن

جم
ن 

 امی
س:

عک

 افتتاح دومین پارکینگ طبقاتی بیرجند در هفته ی دولت   / صفحه4

حسینی- با شروع فصل مسافرت ها ، سرقت ها نیز به طور آشکاری زیاد می شود. در همین رابطه با رییس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی 
خراسان جنوبی گفتگو کردیم. سرهنگ پاسدار شجاعی نسب با بیان این که مبارزه با سرقت از اولویت های نیروی انتظامی است عنوان کرد: در 
همین راستا در دو سال گذشته قرارگاه مبارزه با سرقت با هدف بهره گیری از سایر رده های تخصصی ، مانند پلیس مواد مخدر شکل گرفت. 
به گفته وی همچنین طرح مقابله با سرقت از 3 سال گذشته به تصویب شورای امنیت عالی کشور رسید و به استان ها با هدف به کارگیری 
از ظرفیت سایر سازمان هایی که مسئول در امر پیشگیری هستند ابالغ شد.شجاعی نسب همچنین با تاکید بر این که بانک ها و موسسات 
طبق مصوبه، موظف اند پایش تصویری و مراقبت های الزم را داشته باشند ادامه داد: در تجزیه و تحلیل ها برخی بانک ها و موسسات فاقد 
این موضوع بودند. وی بر لزوم داشتن تاییدیه نیروی انتظامی هنگام تاسیس و راه اندازی ساختمان بانک ها تاکید و اضافه کرد: در پایان 95 
فرصتی به بانک ها داده شد که در مدتی محدود موظف اند سیستم امنیتی و پایش تصویری خود را به استاندارد برسانند،  ... ) مشروح  در صفحه 7 ( 

کاپ اخالق چهاردهمین دوره قهرمانی گلف بانوان کشور به استان خراسان جنوبی رسید/ ایران قهرمان رقابت های تنیس روی میز نونهاالن جهان شد/ ایران، کره جنوبی، استرالیا، نیوزیلند؛ چهار تیم مرحله نیمه نهایی بسکتبال کاپ آسیا/ تیم والیبال دانشجویان ایران در بازی تدارکاتی برزیل را شکست دادند/ واژگوني سواري رنو در بشرویه، 6 مجروح برجاي گذاشت/  دستگیری باند بزرگ جعل چک کشور / صفحه 6 

محمود احمدی نژاد:
 همه می دانند که دولت نهم و دهم
 پاک ترین دولت تاریخ ایران است

محمدرضا تابش: 
کابینه دوازدهم همگی 

عملگرا هستند

مسعود پزشکیان:
 کابینه دوازدهم  را 

اصالح طلب نمی دانم

عبدالرضا مصری:
یک یا دو وزیر از کابینه 

پیشنهادی رای نمی آورند

آیت ا... ناصر مکارم شیرازی : 
عالج فضای مجازی
 فیلتر شدن نیست

 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی در نظر دارد: فروشگاه زندان شهرستان 
فردوس را از طریق مزایده واگذار نماید. لذا خواهشمند است حداکثر ظرف 
مدت 2 روز نسبت به دریافت مزایده به آدرس زندان شهرستان فردوس مراجعه 
نمایید و همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09151202005 

تماس حاصل فرمایید.
 ضمنا هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود.

آگهــی مزایـده

جناب آقای دکتر ثابتی
 سرکار خانم دکتر شبان

قبولی سرکارخانم وحیده ثابتی در رشته تخصصی پوست و مو 

و قبولی آقای دکتر رضا ثابتی در رشته تخصصی کلینیکال پاتولوژی 
حضور شما بزرگواران، خانواده محترم و این دو عزیز تبریک عرض نموده

 توفیقات ایشان را از درگاه ایزد متعال خواهانیم.

دکتر فروزانفر، بانو و فرزندان

نام سازمان مناقصه گذار : دانشگاه بیرجند 
موضوع مناقصه : واگذاری مدیریتی و انجام حجمي کلیه امور مربوط به تهیه مواد اولیه، 
 طبخ وتوزیع غذای دانشجویان در خوابگاه های دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی فردوس

مدت زمان اجرا : از تاریخ 1396/06/15 به مدت یک سال کامل خورشیدي 
شرایط متقاضي :  داشتن پروانه رتبه بندی و تأیید صالحیت در رسته امور آشپزخانه از اداره 

کل تعاون،کار و رفاه اجتماعي دارای تاریخ معتبر
قیمت اسناد مناقصه : مبلغ 300.000 )سیصد هزار( ریال به صورت واریز به حساب سیبا 

شماره 21۷۷58219۷00۷ )درآمدهاي اختصاصي دانشگاه بیرجند(
 میزان سپرده شرکت در مناقصه: 344.000.000 ریال ) سیصد و چهل و چهار میلیون ریال(
 محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها: دانشگاه بیرجند،  سازمان مرکزي،

 دبیرخانه مرکزی
زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز شنبه 1396/05/28 لغایت سه شنبه 1396/05/31

زمان تحویل پیشنهادها: تا ساعت 12 روز شنبه 1396/06/11
تاریخ  و محل بازگشایي پیشنهادها : روز یکشنبه 1396/06/12 در محل سازمان مرکزی 

دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه
بدیهی است صرفاً شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد 
تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی نماید و دانشگاه مجاز می باشد در چارچوب ضوابط 
مقرر در آیین نامه مالی معامالتی دانشگاه با عنایت به صرفه و صالح دانشگاه هریک از پیشنهادها 

را قبول یا رد نماید.
تلفن تماس : 056-32202049 / 09159351477  / 09153350382

"هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود"

دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه بیرجند

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای 

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی اعتباری فرهنگیان 
شهرستان بیرجند دوشنبه 96/6/20راس ساعت 5 بعدازظهر در محل باشگاه فرهنگیان 
واقع در خیابان معلم برگزار می شود. لذا از کلیه اعضای شرکت تعاونی دعوت می شود 
 برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در جلسه  مجمع عمومی حضور یابند. 
ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با 
نماینده تام االختیار خویش حداکثر تا 48 ساعت قبل از برگزاری مجمع عمومی به 
دفتر تعامنی واقع در نبش معلم 22 مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به 
جلسه را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک 
رای می باشد. ضمنا متقاضیان سمت بازرسی مکلفند حداکثر ظرف مدت یک هفته 
از تاریخ انتشار نسبت به تحویل مدارک به دفتر شرکت مراجعه و مدارک مربوطه را 

تحویل نمایند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان شرکت
2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1395
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1396

4- انتخاب بازرسان شرکت برای مدت یک سال مالی
5- تعیین تکلیف در خصوص پذیریش اعضای جدید

6- تعیین خط مشی آتی شرکت
هیئت مدیره

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
)نوبت اول(

شرکت تعاونی اعتباری فرهنگیان شهرستان بیرجند
 )بهار فرهنگیان  سابق(
تاریخ انتشار: 96/05/28

حـراج شال و روسری در گالــری کشمیــر
 نبش معلم 42- 09154840717

مشتریان عزیز و گرامی به اطالع 
می رساند: 

عـروس سـرای ویـولت
 از خیابان مدرس به خیابان معلم 

3/1 انتقال یافت.
20 درصد تخفیف تا اول شهریور 
برای کسانی که رزرو  عروس و 

آرایشی داشته باشند. 
09151609062 - 32450133

یک شرکت واقع در شهرک صنعتی بیرجند جهت تکمیل کادر واحد خرید 
خود به یک نفر نیروی مرد )بومی( با سابقه کار مرتبط در رشته مدیریت 

بازرگانی نیازمند است.
از متقاضیان خواهشمند است رزومه فعالیت، مدارک شناسایی به همراه عکس 

4*3 و مدرک تحصیلی  خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.
Mreza.y            @ gmail.com

دعوت به همکاری

1386 

جناب آقای مهندس ساالری
معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

 مصیبت درگذشت پدرگرامی تان را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده 
 از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

از طرف محمد خوشنام ، محمدرضا قهستانی ، غالمحسین جهانی، علی بهدانی
 سید علی امین حسینی

جناب آقای دکتر ابوالفضل فورگی نژاد
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

ریاست دانشگاه جامع علمی - کاربردی استان خراسان جنوبی
 تبریک عرض نموده و موفقیت شما را از خداوند متعال مسئلت دارم.

محمد بهروزی
 معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی

انجمن علمی آموزش پزشکی ایران 
و صندوق تعاون و رفاه سازمان

 نظام پزشکی ایران
 در دوره های ذیل از عموم و منشی مراکز درمانی ثبت نام می کند.
دوره فوریت های پزشکی- تکنسین داروخانه - نمونه گیری و مسئول 

پذیرش آزمایشگاه - دستیار مطب دندانپزشک - کاربر گیاهان دارویی
دوره سالمند یار و مدد یار
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متقاضیان وام ازدواج، ناهماهنگی ها را اطالع دهند

به نقل از بانک مرکزی، تاکنون شبکه بانکی در راستای اجرای طرح ضربتی اعطای وام ازدواج همراهی و مساعدت الزم را با متقاضیان تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به عمل آورده است؛ اما با 
این حال در برخی موارد شکایاتی از سوی متقاضیان مطرح شده است، که در این باره از هم وطنان تقاضا می شود مراتب را به صورت کتبی و با ارایه اطالعات شامل نام وکد ملی متقاضی، آدرس، 
نام شعبه مراجعه شده و شماره تماس متقاضی به شماره تلفن های ۲۲۲۵۷۰۶۰ و۲۹۹۵۴۲۶۱ فکس کنند تا حداکثر ظرف یک هفته، نسبت به بررسی و اطالع رسانی به متقاضی اقدام شود.

نتیجه خالص تحریم ها ، 19800 سانتریفیوژ است!

سرمقاله

چالش »بایدها«

*  هرم پور

خیلی  شما  و  من  برای   )۱ صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

بیماری  با چنین  این استان  عجیب نیست که 
سخت و جانفرسایی، توسعه نیابد و با رنج بردن 
الخلقه  ناقص  مولود  نامطلوب،  سندرم  این  از 
جا  به  خود  از  بعد  های  نسل  برای  هم  ای 
هر  لحظه،  هر  و  ساعت  هر  روز،  هر  نگذارد!! 
کند  احیانًا سخنرانی می  که  یا مسؤولی  مدیر 
رسم  به  یا  و  دهد  می  انجام  ای  مصاحبه  یا 
غیر معمول، بیانیه ای در دفاع از عملکردهایش 
منتشر می کند، در میان تراکنش آمار و ارقام 
محتوم  »بایدهای«  به  هم  گریزی  مختلف، 
صحبت هایش می زند. مثال: مسؤوالن »باید« 
به استان خراسان جنوبی توجه بیشتری کنند، 
مسؤوالن »باید« برای استان راه آهن بکشند، 
داشته  استان  به  سفری  سال  هر  »باید«  وزرا 
استان  به  »باید«  آب  انتقال  موضوع  باشند، 
پاسخگوی  »باید«  مدیران  شود،  قطعی 
مطالبات مردم باشند، مسؤولین »باید« فکری 
برای وضعیت خشکسالی بردارند، مردم »باید« 
در مقابل مسؤولین کشوری مطالبه گر باشند، 
مردم »باید« در مقابل مدیران از حقشان دفاع 
در  کشور  در  »باید«  جنوبی  خراسان  کنند، 
عرصه های مختلف سرآمد باشد. ماجرای این 
»بایدها«، تقریبًا به جای حساس از گلوی مردم 
سالهاست  است.  رسیده  آوری  تهوع  بخش  و 
تا  گرفته  استان  اجرایی  مدیران  از  متأسفانه 
و  وکال  و  وزرا  تا  و  محترم  نمایندگان  برخی 
صاحبان صندلی ها، ما را در خواب ناز همین 
»بایدها« نگه داشته اند. هر »باید«، یک وعده 
ی تو خالیست و هر وعده ی توخالی، یک بی 
اعتمادی مفرط و ممتد و ادامه دار برای مردم. 
با هر مدیری که »باید باید« می گوید و وعده 
بگذارید من  باید کرد؟  تو خالی می دهد، چه 
هم یکی از همین »بایدهای« ناتمام را بر سر 
که  بگویم  و  بکویم  استان  این  گویان«  »باید 
»باید« به این وضع موجود هر چه زودتر خاتمه 
داد. شرایط خاص استان، لحظه های سرنوشت 
تداعی می  مقدم یک جبهه  در خط  را  سازی 
کند که هر لحظه امکان حمله ی مشکالت و 
رسوخ دشمِن بی باِک عقب ماندگی های بی 
دارد.  وجود  مردم  اعتمادی  بی  پاتک  و  شمار 
است که  مدیران  از  نسلی  نیازمند  استان،  این 
را  ها«  »شدن  و  باشند  گذشته  ها«  »باید  از 
هر  دوره،  هر  نمایند.  تقدیم  مردم  پیشگاه  به 
ما تک تک مردم  از  بار و هر سال، هر کدام 
این استان، خاطره ی تلخ و تجربه ی نامناسب 
مدیران مدعی و »بایدگو« را از سر گذرانده ایم 
و ضربه خورده ایم  و البته درس نمی گیریم. 
از این پس، ترازوی مدعای یک مدیر و آزمون 
دلسوزی  و  ها  ظرفیت  و  صداقتش  سنجش 
نظر  در  تعداد »بایدهایی«  را  واقعی اش  های 
یک  یا  صحبتش،  دقیقه  ده  در  که  بگیرید 
صفحه مصاحبه اش به شما تحویل می دهد. 
انتخاب کنید.  در »چالش بایدها«،  از آن  بعد 
مراقب باشیم گرفتار روزمرگی ها و وعده های 

باطل وتوخالی مان نکنند.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰۹3۰۴۹۴383۱ ارسال فرمایید(         

21 محصول پارس خودرو گران شد؛
اعمال قیمت های جدید از یکشنبه 

 بنابر اطالعیه جدید شرکت پارس خودرو، محصوالت 
این شرکت از یکشنبه با قیمت های جدید فروخته 
می شود.به گزارش تسنیم، در اطالعیه جدید شرکت 
پارس خودرو آمده است: با توجه به آخرین مصوبه 
هیئت وزیران مرتبط با افزایش نرخ بیمه شخص 
نرخ های  رعایت  با  همچنین  و  سال ۹۶  در  ثالث 
اعالمی براساس مصوبه شورای رقابت و تغییر هزینه 
ساخت پالک، قیمت جدید محصوالت شرکت پارس 

خودرو از ۲۹ مرداد ماه امسال اجرایی خواهد شد.

دارندگان سهام عدالت بخوانند

تسنیم - رییس سازمان خصوصی سازی گفت: سود 
مشموالنی که شماره شبا نداده اند محفوظ است و 
پس از ورود شماره شبا به سامانه سهام عدالت، سود 
این سهام به حسابشان واریز می شود.پوری حسینی 
با اشاره به این که ۱۷ میلیون از مشموالن سهام 
عدالت کد شبای حساب بانکی خود را در سامانه 
سهام عدالت ثبت نکرده اند گفت: ثبت نشدن کد 
شبا موجب تاخیر در واریز نخستین مرحله از سود 
سهام عدالت به حساب آنها می شود.رئیس سازمان 
شهریور  در  باشد  قرار  اگر  افزود:  سازی  خصوصی 
ماه سود سهام عدالت را به حساب مشموالن واریز 
کنیم، کسانی که شماره شبای حساب بانکی خود 
را در سامانه سهام عدالت ثبت نکرده اند این سود را 
دریافت نخواهند کرد و در این زمینه جای گالیه ای 

باقی نخواهد ماند.

استفاده از اطالعات بانکی برای
 وصول مالیات ارزش افزوده

عصر اعتبار- معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان 
مالیات  این  شروع  زمان  از  اینکه  بیان  با  مالیاتی 
خوداظهاری  محل  از  درآمدها  درصد   ۷3 تاکنون 
بوده است، گفت:  3 هزار شرکت صوری و کاغذی  
شناسایی شد. مسیحی در پاسخ به اینکه از چه منابع 
اطالعاتی برای برای مطالبه مالیات بر ارزش افزوده 
استفاده می شود، تصریح کرد: برای مطالبه عادالنه 
مالیات بر ارزش افزوده از کلیه اطالعات به دست 
آمده از جمله اطالعات بانکی استفاده می شود البته 
باید توجه داشت تا مادامی که این اطالعات مربوط 
به عرضه کاال و خدمات مشمول مالیات بر ارزش 

افزوده باشند مورد استناد قرار می گیرند.

تابش: کابینه دوازدهم همگی عملگرا هستند

که  اقتصادی  داشت:تیم  اظهار  تابش  محمدرضا 
برای کابینه دوازدهم معرفی شده اند همگی افراد 
عملگرایی هستند که سال ها مدیریت های مختلف 
داشته اند و در عرصه های اقتصادی سوابق مثبتی 
دارند. به نظرم تیم اقتصادی پیشنهادی تیم کارآمد 
و عامل به کاری است که می تواند تعامالت مثبت و ارزنده هم با شخص 

رئیس جمهور ، هم فرمانده تیم اقتصاد مقاومتی داشته باشد.

مصری: یک یا دو وزیر رای نمی آورند

صالحیت  بررسی  به  اشاره  با  مصری  عبدالرضا 
دولت  برای  جمهور  رئیس  پیشنهادی  وزرای 
کابینه در مجموع  ترکیب  اظهار داشت:  دوازدهم 
اما تیم اقتصادی می توانست قوی تر  خوب است، 
از این باشد و ما نیز انتظار تیم اقتصادی قوی تری 
داشتیم. عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: استنباط ما از 

فضای مجلس این است که یک یا دو وزیر پیشنهادی رای نمی آورند.

عالج فضای مجازی فیلتر شدن نیست

آیت ا... ناصر مکارم شیرازی با اشاره به اینکه یکی  از 
اعمال صالح مبارزه با مفاسد فضای مجازی است، بیان 
کرد: کسی منکر فواید فضای مجازی نیست اما وقتی 
از مسیرش منحرف شود می بینیم ۹۰ درصد موجب 
فساد است.وی ادامه داد: بارها به مسئوالن در این 
خصوص تذکر داده ایم و صحبت کردیم و معتقدیم راه حل مشکالت فضای 
مجازی فیلتر کردن نیست و باید کاری کنیم جوانان آلوده فضای مجازی نباشند.

علی تاجرنیا درباره وزرای پیشنهادی 
گفت:  مجلس،  به  رئیس جمهور 
انکار  را  موضوع  این  نمی توان 
ارائه شد طبق  لیستی که  کرد که 

و  جهانگیری  آقای  که  آن چه 
گفته  جوانگرایی  درباره  روحانی 
می شود  احساس  و  نیست  بودند، 
لحاظ  جدی  طور  به  امر  این  که 
شاهد  ما  داد:  ادامه  است.او  نشده 

آنطور  که  هستیم  افرادی  حضور 
با بحث  ارتباط  باید و شاید در  که 
اعتقادی به برنامه های رئیس جمهور 
قول  به  و جدیت  داشتن  اهتمام  و 

خود روحانی گیوه  ورکشیده نیستند.
این فعال سیاسی اصالح طلب ادامه 
داد: درست است که ما چهره های 
جوان و تکراری کمتر می بینیم اما 
این کافی نیست و وسعت تغییرات 

می شد.وی  این  از  بیش  باید 
در  می شود  احساس  کرد:  عنوان 
نقش  که  سیاسی  وزارت خانه های 
دارند  کشور  و  دولت  در  موثری 
تغییرات کم بوده و یا اگر هم صورت 
محافظه کاری  اساس  بر  گرفته 
سعی  نوعی  به  داد:  ادامه  است.او 
که  مولفه هایی  موازنه  در  که  شده 
شعارها،  و  چالش  بین  بوده  مدنظر 
کابینه  چینش  در  را  مصلحت 
داد:  ادامه  کنیم.تاجرنیا  مشاهده 
را  مصلحت اندیشی  رئیس جمهور 
انتخاب کرده است فکر می کنم با 
توجه به ظرفیت ها و پتانسیل هایی 
،روحانی  دارد  وجود  کشور  در  که 
می توانست کابینه جسور تری معرفی 
کندآن هم در شرایطی که مجلس 
هرحال  در  است.  همراه  دولت  با 
بگذاریم. احترام  کابینه  به  باید 

محمود احمدی نژاد با بیان اینکه بعد 
از پایان دولت ما ، همه علیه ما شدند 
و چهار سال است که انواع اتهامات را 
می زنند و برخورد می کنند، دستگیر 
می کنند و می برند و ...،گفت: همه 
می دانند که دولت نهم و دهم پاک 
است.بارها  ایران  تاریخ  دولت  ترین 
گفته ام و همکارانم هم گفته اند که هر 
چیزی علیه ما دارند اعالم کنند ،اگر 
سندی دارد منتشر کنند ولی منتشر 
نشد تا حاال و نخواهد شد به لطف 
خدا. چون وجود ندارد.آنها می خواهند 
به اتکا تکرار دروغ ها و تهمت های 
بزرگ در ذهن مردم یک غبار بنشیند 
نگرانی درست بشود نسبت  و یک 
به دولت قبل.وی با بیان اینکه این 
دعوا ها با ما، دعوا سر مردم و حق 
مردم و جایگاه مردم است، دو تفکر 
مقابل هم اند، دو باور، دو رویکرد دو 

عملکرد،گفت:ما معتقدیم حق تعیین 
سرنوشت و حق حکومت مال مردم 
است. ما معتقدیم هیچ کس باالتر 
از مردم نیست.اما این خیلی نامردی 

و  سیاسی  دعوای  یک  که  است 
عقیدتی را چون حریف نمیشوند و 
قالب  در  ندارند  منطقی  برابرش  در 
اتهامات مالی و امنیتی می برند ، این 
خیلی بد است ، ما میگوئیم اگر دین 

ندارید ال اقل آزاده باشید، مرد باشید 
و بگویید دعوا سر این مسائل است 
نه اینکه یک طرفه تهمت ها را میزنید 
و خیالتان هم راحت است که تحت 

تعقیب قرار نمیگیرید. ملت وفادار ، 
هوشیار، قدرشناس و جوانمرد است و 
خادمان و نوکران خود را دوست داشته 
و ابراز محبت میکند و همین باعث 

ناراحتی آنها است .

تاجرنیا: رئیس جمهور مصلحت اندیشی
 را انتخاب کرده است

احمدی نژاد: همه می دانند که دولت نهم و دهم
 پاک ترین دولت تاریخ ایران است

فراکسیون والیی با نگاه مثبت به کابینه نگاه می کند 

سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی فراکسیون والیی 
گفت:نگاه نمایندگان اصولگرا به کابینه دوازدهم مثبت 
است و برعکس گویا سایر فراکسیون ها نگاه انتقادی 
پررنگتری دارند. فراکسیون والیی با نگاه مثبت به 
کابینه نگاه می کند اما اخباری که از فراکسیون های 
دیگر می شنویم مواضع آنها به وزرای پیشنهادی چالش برانگیزتر است. در 

مجموع درباره ۴ وزیر چالش و حرف و حدیث فراوان است.

پزشکیان: کابینه را اصالح طلب نمی دانم

آیا  که  پرسش  این  به  درپاسخ  پزشکیان  مسعود 
کابینه  را  معرفی شده  کابینه  برخی  ادعای  طبق 
ادعا  این  رد  ضمن  دانید؟  می  طلب  اصالح  ای 
و  دانم  نمی  طلب  اصالح  را  کابینه  این  گفت: 
به  باشد.  داشته  را  خودش  نظر  میتواند  هرکسی 
نظر من اقای روحانی این کابینه را طبق سلیقه خودش چیده است و از 

هر گروه و جناحی وزیر معرفی کرده است.

از دولت انتظار عملکرد اصالح طلبانه داریم

سید شهاب الدین طباطبایی سخنگوی حزب ندای 
حضور  از  این که  از  بیش  ما  کرد:  عنوان  ایرانیان 
اصالح طلبان در دولت دفاع کنیم، از دولت انتظار 
عملکرد اصالح طلبانه داریم و این موضوع برای 
خواهی  ما سهم  دارد.  بیشتری  اهمیت  هم  مردم 
با  انگیزه  با  و  وزیر جوان  از حضور  این که  نشانه اش هم  کرد،  نخواهیم 

گرایشی متفاوت و عملکردی مثبت و اصالح طلبانه استقبال می کنیم.

درب اتومـاتیک سیـد 
مجری انواع: )درب های 

اتوماتیک، جک  پارکینگی ،  
کرکره ، سکوریت اتومات(
  09303107002 

09155614880

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

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

گچ کاری و گچ بری 
پذیرفته می شود. 

در اسرع وقت 
)شهر و روستا(  
09904712042

باجه پست پایانه
ارسال کاالهای شما براساس جدول ذیل:

ویژگی هانوع تحویل در مقصدطریقه ارسال
تحویل به انبار پایانه توسط ناوگان اتوبوسرانی

مسافربری مقصد
* برخورداری از نرخ مخفف

نرم  از  *استفاده  سریع  *ارسال 
از  اطالع  جهت  رسان  پیام  افزار 
نحوه ارسال به فرستنده و گیرنده 

مصوب تحویل به آدرس گیرندهتوسط شبکه پستی های  نرخ  از  *برخورداری 
شرکت ملی پست 

* ارسال به تمام نقاط کشور
امکان  و  گیرنده  به  *تحویل   

رهگیری لحظه به لحظه مرسوله
www.post.ir از طریق سایت 

آدرس: پایانه مسافربری بیرجند
 تلفن تماس: 09358141114 -  09120980847 - 09151613790 - 32310429

مزایده سوخت اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی
با توجه به اینکه اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان خراسان جنوبی در نظر دارد نسبت به فروش   2500000 )دو میلیون 
و پانصد هزار( لیتر نفتگاز D2 ایران قابل افزایش یا کاهش تا30 درصد کل و حمل و تخلیه از طریق سکوی تخلیه بار ایجاد شده 
در زمین منطقه ویژه اقتصادی ماهیرود و اظهار آن از بازارچه میل 78 به باالترین رقم پیشنهادی مازاد برقیمت تحویلی شرکت 
نفت + 16% ارزش افزوده و مالیات به فروش برساند. لذا در صورت تمایل به خرید مقتضی است حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه   
 مورخ96/5/30 قیمت پیشنهادی خود را مطابق فرم ذیل به انضمام یک فقره فیش واریزی به حساب شماره 200910091001 0
به  نام  اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد  به مبلغ 1750000000)یک میلیارد و هفتصد 
و پنجاه میلیون ریال( واریز و داخل پاکت سربسته به آدرس: بیرجند - بیست متری چهارم مدرس- خیابان رسالت - رسالت 
2پالک88 تحویل نمایید. شایان ذکر است به پیشنهادات فاقد فیش واریز وجه به حساب مورد نظر ترتیب اثر داده نخواهد شد و 
در صورت پذیرفته شدن مبلغ پیشنهادی جهت عقد قرار داد می بایست نسبت به تامین کل مبلغ به حساب اتحادیه اقدام نماید و 
در صورت عدم واریز تا 48 ساعت پس از اعالم به وی، از فرد بعدی دعوت به عمل خواهد آمد و سپرده به نفع اتحادیه ضبط خواهد 
شد.ضمنا پس از واریز کل مبلغ متقاضی می بایست آمادگی کامل به تحویل سوخت داشته باشد تا وقفه ای در تحویل صورت 
نپذیرد و تحویل سوخت بر مبنای واریزی وجه از سوی متقاضی می باشد. ضمنا اتحادیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 
مختار است. اعالم پذیرفته شدن مبلغ پیشنهادی به منزله عقد قرارداد بوده و شخص پیشنهاد دهنده مکلف است در اسرع وقت 

نسبت به امضای قرارداد مراجعه نماید.
پیشنهاد قیمت

مبلغ پیشنهادی برای هر لیتر تحویلی در مرز ماهیرودقیمت پایهلیتراژردیف
دو میلیون و پانصد 1

هزار لیتر )2500000(
15050 ریال        

)هر لیتر(

ضمناً جهت دریافت اسناد مزایده  به اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان خراسان جنوبی  واقع در بیرجند - بیست متری چهارم 
مدرس- خیابان رسالت - رسالت 2پالک88 مراجعه و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 05632421373 تماس حاصل فرمایید.

اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 960428 اجرایی آقای محمود سورگی محکوم به پرداخت مبلغ 467/650/823 
ریال در حق خانم زهرا امینی و مبلغ 10/000/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و محکوم علیه در قبال بدهی 
خویش 1/11 دانگ از ششدانگ ملک به شماره پالک ثبتی 202 فرعی از 1584 اصلی بخش دو بیرجند به شماره ثبت 4079 
واقع در شهرک صنعتی بلوک صنایع شیمیایی خیابان نوآوران 2 به مساحت عرصه 2061/85 متر مربع و زیربنای اعیان احداثی 
در طبقه همکف برابر پایان کار 615/56 متر مربع و انشعابات منصوبه آب و برق و گاز شهری و نوع کاربری کارگاهی و محوطه 
سازی توقیف گردیده است و به مبلغ 480/000/000 ریال کارشناسی گردیده است و قرار است از طریق  مزایده روز چهارشنبه 
مورخ 1396/06/15 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که 
قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف 
بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب 

سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 960049 اجرایی آقایان و خانم ها محمد عدل - معصومه شفیعی - صغرا صفری - طاها عدل - محمد عدل - مریم نصیری - شکیبا عدل محکوم به 
پرداخت مبلغ 107/400/000 ریال در حق خانم زهرا عدل و مبلغ 6/500/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیهم اوراق بهادار دارویی رازک به تعداد 
6098 به قیمت 18683 ریال و توقیف و جمعا به مبلغ 113/928/934 ریال ارزیابی گردیده و قرار است از طریق  مزایده روز شنبه مورخ 1396/06/11 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای 
احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 

مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 960289 اجرایی آقای محمد حاجی آبادی محکوم به پرداخت مبلغ 214/765/467 ریال 
درحق آقای علی تاج دینی و مبلغ 9/500/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه یک دستگاه وانت 
دو کابین پاژن تیپ جی ال دی 300  مدل سال 1383 رنگ نوک مدادی روغنی به شماره انتظامی 535 ق 74 ایران 72 و بیمه نامه تا 
مورخ 1396/05/4 تخفیف بیمه یک ساله و وضعیت الستیک های خودرو خوب می باشد، توقیف و به مبلغ 187/000/000 ریال کارشناسی 
گردیده و قرار است از طریق مزایده روز دوشنبه مورخ 1396/06/13 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل 
اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد 
شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 
مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری 

منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجندبه آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.



پیام شما
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سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه*28 مرداد 1396* شماره 3861

در آمد 110 میلیارد تومانی عشایر خراسان جنوبی
 صدا و سیما- مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی گفت : عشایر این استان از آغاز امسال تاکنون با تولید 11 هزار و 300 تن فرآورده دامی 110 میلیارد تومان داشته اند. قوسی افزود :  
در این مدت عشایر استان 9 هزار و500تن شیر ، 320 تن کرک مو و پشم و هزار و 500 تن گوشت قرمز تولید کردند.وی گفت : تولید فرآوده های دامی عشایر استان 
به علت اجرای طرح های تولیدی و پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به منظور پرواربندی و تولید گوشت قرمز در مقایسه با مدت مشابه پارسال  5 درصد افزایش دارد .

سالم معصومیه پایین تا کی باید چوب بی مهری 
مسئوالن را بخورد. نه مدرسه ای نه آسفالتی نه 

فضای سبزی ، مسئوالن ما را در یابید
915...455
اتوبوس  راننده محترم  از  داره  آوا جان جا  سالم 
واحد شهرک بعثت)علی آباد( تقدیر و تشکر کنم 
بابت حرکت سر موقع و کار راه اندازی مردم خدا 

عزتت بده .
933...160
یه  اگه  کنید  پیگیری  زحمت  بی  جان  آوا  سالم 
وقتی یه سوالی از اداره مخابرات داشته باشیم به 
باشند. جوابگو  که  بگیریم  تماس  ای  شماره  چه 
تماس  مخابرات  از  شماره   5 به  سوال  یه  واسه 

گرفتم هیچکس تلفن رو جواب نمیداد.
915...487
آواسالم.مالک زمین مشاعی...شمال شهر بیرجند 
ومستندات  مدارک  و  محضری  سند  با  هستم 
سال 1349 شمسی ( دهها مرتبه درخواست سند 
بودند.چندی  توجه  بی  مسؤلین  ولی  نموده  ثبتی 
به  توجه  بدون  بیرجند  اسناد  ثبت  اداره ی  پیش 
درخواستمان   پالک مزبور را برای اداره ی مسکن 
با  نمودندو  صادر  سندثبتی  بیرجند  وشهرسازی 
پایمال نمودن  حق و حقوق شرعی و قانونیمان 
چرابدادمان  اند!  داده  انجام  ناجوانمردانه  اقدامی 

نمیرسید؟؟یک مالک بیرجند
915...707
دادستان محترم استان،سالم خواهشمندیم جنابعالی 
به عنوان نماینده حامی و مدافعه عمومی ؛خشک 
مناوند(مشترک  )قنات  قنات  بزرگترین  شدن 
از  را  باشد  می  ساقدر  و  گازار،بویک  روستاهای 
منطقه  آب  امور  کشاورزی،  اجرای)  دستگاههای 
ای،فرمانداری بیرجند( به صورت تحقیقات میدانی 
این  اتحاد   مشکل  این  دفعه  جهت  و  بخواهید 

دستگاههای اجرای چگونه بود است؟
910....631
با عرض سالم وادب و خسته نباشید نمیدانم مسئول 
آبادانی استان چه شخصی است استاندار یا شورای 
تاریخی  و  فرهنگی  ...استان  شهرداری  یا  شهر 
هیچگونه مکان تفریحی  و زیارتی و.... ندارد اوال 
زیارتگاه شهدای باقریه را حرمش توسعه و فعالتر و 
آباد تر نمایند ثانیا پارک جنگلی را تبدیل به شهربازی 
بازی و مرمت نمایند زیرا  جای خوبی ازهر لحاظ می 
باشد ثالثا بند دره را به یک مکان تفریحی بزرگ 
تلکابین وغیره در آن راه اندازی نمایند  باسپاس از 

زحمات همه مسئولین محترم
915...128
جای  واقعا  بیرجندی  شهروندان  های  خواسته 
تامل داشت و اون اینکه ما هنوز نمیدانیم چه می 
خواهیم ولی راحت ترین کار رو خوب بلدیم و اون 
ایراد گرفتنه نباید شهروندان سالیق و برداشتهای 
شخصی خود را به عنوان برنامه از شورا انتظار داشته 
باشند نباید سطح شورا و شهرداری را در حد تصمیم 
گیری برای یک بوته خرزهره پایین بیاوریم اونم 
وقتی بوته رو با درخت اشتباه می گیریم یا اینکه 
چرا در 60 سال پیش در بیرجند کاج کاشته شده یا 
در حد زمین خالی جلوی مغازه مان یا عرض کوچه 
جلوی خونه مان چون قطعا اعضای شورا هم در 
همین حد خواهند ماند از حق نگذریم علیرغم اینکه 
بیرجند مشکالت زیرساختی مهمی دارد ظرف 17 
تغییرات مهمی در سطح شهر  اخیر  الی 18 سال 
صورت گرفته که عمده آن توسط فرزندان همین 
شهر صورت گرفته و ما نباید با غر زدن اونها رو بی 
انگیزه کنیم وقتی هزاران نفر از شهروندان رو شبها 
بیرون از خانه و در پارکها و خیابانها و مراکز عمومی 
میبینیم یعنی بیرجند برای زندگی جای بهتری شده 
آرزو می کنیم شورای جدید کالن نگر و آینده نگر 
باشند و به فرزندان این شهر اعتماد کنند چون نتیجه 

آن پیش از این ثابت شده است.انشاا...
915...167
سالم اوا فقط از دست اندرکاران شهر بیرجند یک 
سوال دارم چرا هرقانون و هر دستور العمل در هر 
زمینه قبل ازتصویب در بیرجند اجرایی می شود و با 
جدیت دوستان عمل می کنند حتی اگه تبصره و راه 
حلی هم داشته باشد به آن نگاه نمی کنند. سخت 
اداره جات  در  که  ومعطلی هم  وکارشکنی  گیری 
یک فرهنگ شده در بیرجند اینجا منطقه محروم و 
فقیری هست باید مدیران و مسوالن بیشتر با مردم 

مدارا کنند . علی وار خدمت کنند.
915...152
با سالم لطفا درخصوص تعیین تکلیف سپرده گذاران 
.... پیگیری فرمایید، چرا هیچ اطالعیه ای از موسسه 
.... در خصوص وضعیت سپرده ها منتشر نمیشه؟نقل 
و انتقال و واگذاری در چه مرحله ای هست و سپرده 
گذارها کی میتونند به شعب مراجعه کنند؟سه ماه 

شده پول روز شمارمونوهم نمیدن...باتشکر
930....493
به  رسیدگی  مورد  در  عزیز.لطفا  آوای  به  با سالم 
وضعیت بنددره.امکانات رفاهی.احداث آالچیق ها و 
آمفی تاتر روباز.روشنایی و احداث تله کابین پیگیری 
بفرمایید و در صورت امکان گزارشی مبسوط تهیه 
و با مسوالن ذیربط در این زمینه مصاحبه شود.در 
برخی شهرستانهای استان این مسایل به سرعت 
به  استان چندین سال  برای مرکز  اما  انجام شده 
طول انجامیده بطوریکه وقتی در مقام قیاس با برخی 
شهرستانهای کوچک استان برمیاییم مرکز استان 
بسیار عقب است.در مبحث گردشگری به صرف 
جلسه گذاشتن کاری از پیش نمیرود.جذب توریست 
بند،تکمیل  کنار  در  مفرح  فضای  ایجاد  مستلزم 
زیرساخت هایی نظیر هتل کویر،و بازنگری اساسی 

در ورودی های بیرجند است.
ارسالی به تلگرام آوا

تاکید  با  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
اینکه باید پای خون شهدایی ثابت قدم و دارای 
نفس مطمئنه همچون »شهید محسن حججی« 
ادامه دهیم و  را  راه شهدا  باید  بایستیم، گفت: 
سلطه گران  و  جهانی  استکبار  مقابل  در  هرگز 
خبرگزاری  گزارش  کرد.به  نخواهیم  سازش 
شبستان آیت ا... عبادی در مراسم گرامیداشت 
اجتماع  در  حججی  محسن  حرم  مدافع  شهید 
مردم شهرستان خوسف در محل مسجد جامع، 
اظهار کرد: در روزهای گذشته در فضای مجازی 
در  خنجر  با  شهید حججی  قاتل  که  حالی  در 
دست تداعی شمر بن ذی الجوشت می کرد اما 
روحیه با ایمان و مطمئن شهید حججی انسان 
را به یاد حضرت اسماعیل ذبیح اهلل می انداخت.
وی با اشاره به اینکه ایمان و قدرت تأثیر گذاری 
آن در شهادت شهید حججی در تمام دنیا تاثیر 
گذاشت، افزود:  این مراسم باشکوه نیز به یاد آن 
شهید بزرگوار که متعلق به کربالی امروز است 

با حضور مردم برگزار شده است.
 

کربال و عاشورا یک جریان است/
 پروژه کارشناسی دشمن با لبخند

 و مذاکره درست نمی شود
بیان  با  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
اینکه کربال، عاشورا، محروم و امام حسین علیه 
السالم دو معنا دارد، گفت:  یکی معنی این است 
که عاشورا در دهم محرم سال 61 هجری یک 
نقطه ای از تاریخ است و کربال از جهت جغرافیایی 
محلی در خاک عراق و غرب آسیا است و محرم 
یکی از ماه های دوازده گانه قمری است، اما معنای 
اصلی و مدنظر این نیست.آیت اهلل عبادی ادامه 
داد: کربال  در واقع یک نقطه جغرافیایی نیست 
بلکه » کل ارض کربال« است یعنی تمام زمین 
ها کربال است و منظور از عاشورا دهم محرم سال 
61 هجری نیست بلکه » کل یوم عاشورا« است 
یعنی هر روز عاشورا است.وی با تاکید بر اینکه 
کربال و عاشورا یک جریان است که ما و هم 
دشمنان به خوبی می دانیم، تصریح کرد: طراح 
دشمن  بزرگترین  که  صهیونیستی  تحلیلگر  و 
کرده که »سلطه  بیان  است  و مسلمین  اسالم 
ما بر مسلمین یک پروژه دراز مدت است تا بر 
کشورهایی که سرشار از منابع غنی انرژی نفت 
دست  از  را  آن ها  و  شویم  مسلط  است  گاز  و 
مسلمانان خارج کنیم« و این پروژه کارشناسی 
شده دشمنان با لبخند و مذاکره درست نمی شود 
چرا که هدف دشمن تسلط بر جهان اسالم است 

تا ثروت های عظیم آنان را در دست بگیرد و مردم 
را برده کنند و به کمتر از این نیز راضی نیستند.

 
فرهنگ و دانش و عمل به قرآن مانعی 

برای رسیدن دشمن به اهدافش است
رسیدن  این  اینکه  به  اشاره  با  عبادی  ا...  آیت 
به این پروژه  با مانعی رو به رو است، گفت: از 
روزی که گالداستون مسیحی در مقابل لردهای 
بریتانیا قرآن را در دست گرفت و گفت » تا این 
کتاب حاکم باشد ما نمی توانیم بر مسلمین پیروز 
شویم و باید این کتاب را از میان ببریم« این 
بدان معنا نیست که مجلدات قرآن جمع شود 
چرا که ممکن نیست بلکه باید فرهنگ و دانش 
و عمل به قرآن با انواع حیله و مکر و نفوذ از 
میان برداریم.به گفته وی تحلیلگر صهیونیستی 
از دشواری تسلط بر شیعیان در جامعه مسلمانان 
سخن گفته که » شیعه، پرنده ای است که افق 
پروازش خیلی باالتر از تیرهای ماست این پرنده 
یک بال سبز و یک بال سرخ دارد که بال سبز 
این پرنده مهدویت و عدالت خواهی و بال سرخ 
او شهادت طلبی است که ریشه در کربال دارد و 

این شیعه را فنا ناپذیر کرده است«.

شیعه تداوم دهنده 
جریان کربال و عاشورا است

دشمنان  اینکه  بر  تاکید  با  فقیه  ولی  نماینده 
و  عاشورا یک جریان  دارند که  توجه  به خوبی 
اندیشه فراتر از زمان و مکان است، افزود: شیعه 
تداوم دهنده جریان کربال و عاشورا است و مسئله 
انتظار که کربال را به ظهور مهدی عج اهلل تعالی 
شریف پیوند می زند در سخت ترین شرایط جامعه 
را حفظ می کند.آیت ا...عبادی با بیان اینکه این 
معتقد  ادامه سخنانش  در  تحلیگر صهیونیستی 
است » این پرنده، زره و محافظی به نام والیت 
پذیری به تن دارد«، افزود: دشمنان برای نابودی 
این پرنده ابتدا تالش می کنند تا این محافظ یعنی 
والیت فقیه را از بین ببرند تا در گام های بعدی 

بتوانند با دو جریان شهادت و انتظار درگیر شوند.
 

عدالتخواهان دنیا 
زیر پرچم  اربعین حسینی

 جمع می شوند
وی به پیاده روی عظیم اربعین حسینی بعد از 
اشاره کرد  از واقعه عاشورا  گذشت 1400 سال 
جهان  در  حسینی  اربعین  اکنون  داد:  ادامه  و 
به عنوان یک پرچم  به خود گرفته که  شکلی 

همه مجموعه عدالتخواهان را زیر این پرچم جمع 
کرده است.نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
با بیان اینکه ممکن است برخی به دلیل شرایط 
اجتماعی و خانوادگی برای او زمینه مسلمان و 
شیعه شدن فراهم نشده است، گفت:  اما خداوند 
به باطن انسان ها آگاه است و شاید او با ویژگی 
عدالت خواهی و عدالت طلبی بسیار بیشتر از ما 

اما  بودن هستیم  شیعه   و  مسلمان  مدعی  که 
عدالت خواه نباشم، مسلمان و شیعه باشد.آیت 
اهلل عبادی یادآور شد: در واقعه عاشورا وهب که 
مسیحی بود اما براساس عدالت خواهی و حق 
السالم  علیه  حسین  امام  به  کربال  در  طلبی  
پیوست و در روز عاشورا با لب تشنه جهاد کرد 
و برگشت پیش مادرش و گفت آیا خوب جهاد 
کردم؟ اما مادر وهب گفت: نه، تا این کار تمام 
نشود پذیرفته نیست و آن وقتی است که یا امام 
از شما  تکلیف  تا  یا شهید شوی  و  پیروز شود 
برداشته شود، وهب به میدان برگشت و دشمن 
رصد می کرد که این مادر او را تحریک می کند، 
خواست دل این مادر را بسوزاند سر وهب را پیش 
مادرش پرتاپ کرد اما این مادر سر را بوسید و 
پرتاپ کرد سمت دشمن و گفت: هدیه ای که 

در راه خدا دادیم پی نمی گیریم!
 

اربعین حسینی، پرچم عدالت خواهی
 در مقابل امریکا و نفوذی ها است

 آیت ا... عبادی با تاکید بر اینکه در اربعین حسینی 
،پرچم عاشورا و عدالت خواهی در مقابل امریکا و 

نفوذی ها و ستمکاران است و کسانی که زیر این 
پرچم هستند عدالت طلب و عاشقان امام حسین 
علیه السالم از سراسر جهان هستند، بیان کرد: 
عالم بزرگوار نیجریه شیخ زکزاکی که 15 میلیون 
نفر را شیعه کرده است در روز اربعین با راهپیمایی 
عدالت خواهی که در مقابل غرب و ستمگران بین 
المللی ایستاده، همراهی می کند و هزینه آن را 

و خودش  یارانش شهید  و  فرزندان  و  می دهد 
زندانی می شود اما با این وجود پیامش در زندان 
السالم  علیه  امام حسین  و  خواهی  عدالت  هم 
است.وی با اشاره به اینکه متاسفانه گاهی به مردم 
دروغ می گویند که شاد باشید، تصریح کرد: هدف 
این افراد شادی مردم نیست می خواهند خودشان 
شاد و در رفاه باشند و بنابراین مردم را بهانه قرار 
داده و به مسخره می گیرند و گرنه شادی مردم 

که در رقص و کارهای لهو لعب نیست.
 

شادی مردم در رقص و کارهای لهو لعب 
شدن  باز  در  مردم  خوشحالی  نیست/ 

گره های مشکالت آنان است
نماینده ولی فقیه با تاکید بر اینکه خانواده ای که 
شرمنده  که  کارگری  و  ماندند  بیکار  فرزندانش 
خانواده اش است و خانواده های که منتظر واریز 
یا آن  یارانه ماهانه برای مخارج خود هستند و 
انسانی که کیسه زباله بر روی دوش او است تا 
با جمع آوری زباله ها خرج روزانه خود را تامین 
کند با رقص خوشحال نمی شود، افزود: افرادی 
که به دروغ  حرف از شادی مردم می زنند اگر 

واقعا به دنبال شادی مردم هستند باید گره های 
تا خوشحال شوند. کنند  باز  را  آن ها  مشکالت 
آیت ا... عبادی با اشاره به وضعیت مردم یمن، 
سوریه، عراق، فلسطین، میانمار و افغانستان، گفت: 
استکبار جهانی بر هر جایی که وارد شد جنایت و 
کشتار مردم را انجام می دهد آن وقت من و شما 
بیایم خوشحال باشیم! و برخی نیز با ساده لوحی 
به گونه ای دیگر فکر می کنند و می گویند این 
جنگ ها تا چه زمانی می خواهد باشد؟ اما باید از 
آنان پرسید این تشکیالت وزارت خانه بهداشت و 
درمان و بیماری در هر کشوری تا کی می خواهد 
باشد؟ و هر وقت به این پاسخ دادند، می تواند به 
آنان پاسخ داد که جنگ تا زمانی می خواهد باشد.

 
مقاومت و ایستادگی دشمن را 

وادار به عقب نشینی می کند
به گفته وی تا زمانی که ویروس بداخالقی و ظلم 
و ستم در دنیا باشد این برنامه جنگ نیز وجود 
خواهد داشت بنابراین خداوند که بندگانش را می 
شناخته جهاد در راه دین و جهاد دفاعی را واجب 
کرده است چرا که این مسئله ای نیست که بتوان 
یکطرفه حل کرد چون طرف دیگر آن خارج از 
اختیار است اما می توانیم با مقاومت و ایستادگی 
دشمن را وادار به عقب نشینی کنیم. نماینده ولی 
فقیه در خراسان جنوبی به وجود 17 هزار شهید 
ترور در کشور اشاره کرد و ادامه داد: آن روزها 
منافقان و دشمنان بهترین های این مملکت را 
مانند شهید مطهری و رجایی را جلوی درب خانه 
هایشان به شهادت رساند اما امروز دشمن در مرز 

سوریه و عراق و لبنان است.
 

امروز امنیت جمهوری اسالمی ایران 
در منطقه سرشار از ناامنی

 مثال زدنی است
امنیت  امروز  اینکه  بیان  با  عبادی  ا...  آیت 
جمهوری اسالمی ایران در منطقه ای سرشار از 
ناامنی مثال زدنی است، گفت: رهبر انقالب مقام 
معظم رهبری در بیان دلیل این مسأله فرمودند » 
هزینه چالش و درگیری عقالنی با دشمن کمتر 
در  ایران  امروز  وی  گفته  است«.به  سازش  از 
یک میدان چالش ایستاده است و نباید با دشمن 
سازش کنیم چرا که دشمن را از خاک کشور عقب 
رانده ایم و امنیت امروز ایران اسالمی مثال زدنی 
است. نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان 
اینکه باید بدانیم امنیت چگونه به دست می آید 
و یا مواردی که امنیت نداریم دلیل آن چیست، 

افزود: اما در عرصه اجتماعی از امنیت برخوردار 
نیستیم زیرا نفوذ دشمن در حال منحرف کردن 
فرزندان جامعه است و تفاوتی نمی کند که این 

انحراف از چه نوعی باشد.
 

سیاست  نوای  با  بسیاری  متاسفانه 
دشمن می رقصند/ لزوم تبعیت کامل

 از والیت فقیه در عرصه های
 سیاسی و اقتصادی

آیت ا... عبادی با تاکید بر اینکه از جهت اقتصادی 
امنیت نداریم، تصریح کرد: متاسفانه  و سیاسی 
در  نوای سیاست دشمن می رقصند،  با  بسیاری 
چتر  یک  در  نفوس  امنیت  بحث  در  که  حالی 
امام  اینکه  به  اشاره  با  داریم.وی  قرار  امنیت 
خمینی)ره( فرمودند» پشتیبان والیت فقیه باشید 
تا به مملکت شما آسیبی نرسد«، ادامه داد: نتیجه 
تبعیت و پیروی از والیت فقیه در نیروهای نظامی 
و امنیتی  امنیت مثال زدنی جمهوری اسالمی 
که  عناصری  متاسفانه  اما  است  دنیا  در  ایران 
مسئولیت مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
کشور را دارند سلیقه ای و حزبی عمل می کنند 
و تبعیت کامل از والیت فقیه ندارند.نماینده ولی 
فقیه در خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه اگر در 
مسائل سیاسی تبعیت کامل از والیت فقیه بود 
فرصت طمع به دشمنان نمی دادیم، افزود: اما با 
مطرح کردن سیاست سازش دشمن طمع کرده 
است و دستاوردهای هسته ای کشور را بهانه قرار 
می دهد و می گوید موشک و امثال آن نداشته 
باشید چون متاسفانه سیاست ما سازش و اعتماد 

به  دشمن است.
 

پای خون شهدایی ثابت قدم همچون 
»شهید محسن حججی« بایستیم

آیت اهلل عبادی با اشاره به تاخیر ابالغ  آیین نامه 
از منکر و  به معروف و نهی  امر  قانون  اجرایی 
اجرای مخفیانه سند 2030 در کشور، بیان کرد: با 
این اقدامات معلوم است که به نتیجه نمی رسیم 
و دشمن طمع می کند.وی با تاکید اینکه باید پای 
خون شهدایی همچون »شهید محسن حججی« 
این شهید ثابت قدم و دارای نفس مطمئنه بایستیم، 
گفت: باید عهد ببندیم راه شهدا که بر ما حجت 
استکبار  مقابل  در  و  می دهیم  ادامه  را  هستند 
جهانی و سلطه گرانی که به ملت ها هیچ رحمی 
نمی کنند و تابع هیچ قانونی نیستند و تمام قوانین 
را زیر  پا می گذارند، ایستادگی کرده و هرگز با 

دشمن سازش نمی کنیم.

پای خون »شهید محسن حججی« بایستیم 
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: 

کوچه های  بیشتر  روزها  -این  ور  پیشه   
بیرجند زخمی عمیق بر تن دارند. تامین امکانات 
آسایش و رفاه شهروندان از کارهایی است که 
همه خواستار آن هستند. اما وقتی فراهم کردن 
امتیاز، به قربانی شدن امکان دیگر منجر  یک 
مردم  روی  پیش  نامطلوب  چهره ای  و  می شود 
می گذارد، دیگر خوشایند نیست. بعضی خیابان ها 
و کوچه های شهر که خیلی توی چشم نیست 
خود  به  رسیدگی  و  آسفالت  رنگ  سال هاست 
ندیده است. وصله کاری  خیابان ها و معابر را پر 
کوچه شهید  است.  کرده  انداز  و دست  چاله  از 
فهمیده 15 در شمال شهر در شهر بیرجند حاال 
چند ماه است که تغییر کاربری داده و نقش یک 
خیابان بزرگ را بازی می کند .یکی از ساکنان  
زیاد  مرور  عبور  از  انتقاد  با   15 فهمیده  شهید 
ماشین ها می گوید: از ساعت 5 الی 6 بعدظهر 

بار ترافیکی در این منطقه سنگین می شود .

قیمت یک تابلو؛جان انسان هاست؟!
به گفته وی معابر  سمت معصومه ،بلوارپیامبر 
می  وصل  متری   6 کوچه  این  به  همه  اعظم 
شود که محل عبور و مرور کامیون ها و ماشین 
جلوی  که  هم  وقتی  است  شده  سنگین  های 
یک کامیون رامی گیریم و تذکر می دهیم می 
گویند به شما چه ربطی دارد اینجا که تابلوی 
ورود ممنوع نصب نشده است .به پلیس راهور 
ما  نیافتد  اتفاقی  تا  گویند  می  گویم  می  هم 
نمی توانیم تابلویی را نصب کنیم می پرسد آیا 
تا  بدهد  از دست  را  باید کسی جان خود  واقعا 
مسئوالن انجام دهند . آیا قیمت یک تابلو جان 
انسانهاست ؟ وی خاطر نشان می کند:این کوچه 

دوطرفه است و من نمی توانم اتومبیل خودم را 
جلوی منزل پارک کنم و باید بروم سر خیابان  
بگذاریم ادامه می دهد:برای حل این مشکل به 

شهرداری ،فرمانداری  و استانداری رفته ایم و 
جواب قانع کننده ای نداده اند حتی برای بازدید 
پلیس راهور هم آمده است و دستور بازگشایی 
داده است ولی شهرداری مخالفت کرده است و 
می گوید به دلیل کمبود بودجه امکان بازگشایی 
این طرح نیست . وی بیان کرد: با اینکه  االن 
تابستان است و کودکان ما باید تفریح کنند و 
لذت ببرند ولی با وضع این کوچه نه تنها نمی 
تواند بازی و دوچرخه سواری کنند بلکه بچه ی 
من  بچه های همسایه های دیگر هیچ امنیت 
جانی هم ندارند و ما مجبور می شویم در را روی 

بچه ها قفل کنیم تا از خانه بیرون نیایند. 

لکه گیری یا یک بیل خاک 
نارضایتی  اظهار  با  هم  ازساکنان  دیگر  یکی 
آسفالت کوچه می گوید  : این کوچه فقط لکه 

گیری شده است البته اگر اسمش را بگذاریم لکه 
گیری فقط  یک بیل خاک ریخته اند و مثال کار 
را تمام کرده اند . با توجه به اینکه ماشین های 
سنگین رفت آمد می کنند و عبور و مرور ماشین 
های دیگر هم  زیاد است آسفالت زودتر از نقاط 
 دیگر خراب می شود ولی کسی پیگیری نمی کند .
هیچ کدام از مسئوالن در این منطقه زندگی نمی 
کنند ،آیا واقعا اگر خانه خودشان اینجا بود باز هم 
را  مردم  را می کردند و مشکالت  برخورد  این 
پشت گوش می انداختند  ؟وی افزود: حدود 700 
متر  زمین متروکه در شهید فهمیده 15  وجود  
دارد که محل تجمع زباله ها و خانه ای برای 

سگ ها و گربه های ولگرد شده است و برای 
این موضوع به شهرداری و اوقاف رفته ایم ولی 
هر کدام از ارگانها می گوید مربوط به ما نیست 

و ما را به یکدیگر پاس  می دهند .به گفته  وی 
این زمین باعث شده است که عالوه بر نگرانی 
برای امنیت جانی به خاطر عبور و مرور ماشین 
باعث  که  باشیم  نگران  هم  بهداشت  برای  ها 
مریضی کودکان ما نشود .وی ادامه داد : تعداد 
سگ ها در  شب ها  خیلی زیاد می شود که 

زنهای ما جرات بیرون رفتن در شب را ندارند .

اگر مسئوالن اقدام نکنند
 خودمان کوچه را می بندیم 

  یکی از خانم هایی که سن باالیی دارد می گوید :
اگر  و  بیایم  بیرون  توانم  نمی  تنها  من  اصال   

بخواهم به مغازه بروم باید مدتی طوالنی منتظر 
بمانم که تعداد ماشین ها کم شود شاید بتوانم 
عبور کنم و با اینکه اسمش کوچه است ولی از 
خیابان بدتر است و همه با سرعت باال می آیند و 
اصال مراقب نیستند از زمانی که بلوار موسی بن 
جعفر به شهید فهمیده گذرگاهی شده است برای 
دهلکوه و روستای شکراب بار ترافیکی جند برابر 
شده است و هیچ امنیتی نداریم همچنین سروصدا 
آنقدر زیاد است که هیچ آرامشی برای استراحت 
نداریم. می افزاید: منزل سر نبش در  به دلیل نبود 
آرامش در 2 سال 4 بار فروخته شده است. ادمه 
می دهد: اهالی کوچه تاکید دارند اگر مسئوالن 
برای رفت آمد ماشین ها اقدامی نکند خودشان 
و  بست  خواهند  را  کوچه  و  کرد  خواهند  اقدام 
اجازه عبور و مرور به هیچ ماشینی نخواهند داد 
به گفته وی ما 4 سال پیگیری جوابی نداشته 
است وی با اشاره به کوچه ای مشابه ادامه می 
دهد در سال گذشته در الهیه 1 همین مشکل 
وجود داشت که کسی پیگیری نمی کرد و خانمی 
با 2 فرزندش گشته شدند. خودم در آنجا بودم 
که شب شهرداری برای آسفالت آمد و کارها را 
سالهای  ..شاید  کردند  بازگشایی  و  دادند  انجام 
است  بوده  کمتر  منطقه  این  بارترافیکی  قبل 
بار  واقعا  اعظم  پیامبر  بلوار  افتتاح  زمان  از  ولی 
ترافیکی سنگین شده است که خیابان جمهوری 
وخیابانهای اصلی این همه عبور و مرور ندارد.

قرار است برای
 طراحی دوباره بلوار الهیه اقدام کنند

 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان خراسان 

جنوبی نیز درباره کوچه شهید فهمیده 15گفت: 
و  راهنمایی  پلیس  توسط  مشکل  این  طرح 
استان مطرح شده  ترافیک  رانندگی در شورای 
برای  ای  مصوبه   4/12/93 تاریخ  در  و  است 
به  اجرا  برای  و  تصویب  آن  هندسی  اصالح 
رضایی  است.  گردیده  ارسال  مربوطه  سازمان 
اینکه در آخرین جلسه شورای ترافیک  با بیان 
شهرستان بیرجند در تاریخ 21/4/96 این موضوع 
دوباره مطرح شده عنوان کرد:  به اتفاق برخی 
از اعضای شورای ترافیک و اهالی کوچه شهید 
فهمیده 15 از محل بازدید و بهترین راهکار برای 
رفع معضالت و مشکالت ترافیکی همان اجرای 
مصوبه قبلی شورای ترافیک تشخیص داده شد 
.وی خاطر نشان کرد: مقرر گردید سازمان مربوط 
به اساس الگوی طرح تفضیلی و وضع موجود 
نسبت به طراحی مجدد بلوار الهیه اقدام نمایند. 

شورای ترافیک شهرستان
 مصوبه را تایید کرده است

معاون ترافیکی شهرداری بیرجند هم دراین باره 
گفت: کوچه شهید فهمیده 15قرار است  یک 
که   است  خاکی  کوچه  آن  کنار  و  شود  طرفه 
شهرداری آن را آسفالت خواهد کردو تا رفت و 
برگشت از هر کدام از کوچه هاجدا انجام شود.
حسینی عنوان کرد: : شورای ترافیک شهرستان 
مصوبه را تایید کرده است ولی شورای استان 
هنوز تایید نکرده است.  وی ابراز امیدواری کرد 
.و افزود: اگر در هفته آینده شورای استان کار را 
تایید کند ما بالفاصله عملیات اجرایی را شروع 
خواهیم کرد و تا پایان هفته جاری این مشکل 

برطرف خواهد شد 

کوچه ای در نقش یک خیابان
پایان هفته جاری مشکل شهید فهمیده 15 حل خواهد شد

قیمت یک تابلو؛جان انسان هاست؟!

عکس:احسان توال

عکس:اینترنت
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یک اختراع جدید در خودرو، نقاط کور راننده را کم می کند

مهر-  تویوتا حق امتیاز اختراعی جدید برای یک فناوری مخفی کردن ستون شیشه جلوی خودرو ثبت کرده که به رانندگان اجازه می دهد به طور مستقیم  چشم انداز جاده را 
به صورت ٣٦٠ درجه مشاهده کنند. البته هنوز مشخص نیست تویوتا چه زمانی این سیستم را در خودروهایش به کار خواهد گرفت. در حقیقت این دستگاه از آیینه هایی ساخته 
شده که به طور استراتژیک قرار گرفته اند تا نور اطراف یک شی )یا به عبارتی همان ستون شیشه جلویی خودرو( را خم کنند بنابراین راننده می تواند ورای آن را ببیند. شنبه *28 مرداد 1396 * شماره 3861

یادداشت

لزوم نظارت فراگیر 
»نهادهای نظارتی« 
بر وضعیت تاالرهای عروسی 

* عارف نصر

حدود یک ماه پیش بود که برای یک کار مهم  
تاالر  بروم؛   خیابان  به  هنگام  شب  شدم  مجبور 
هر  که  تاالرهایی  همان  بود.  مسیرم  در  عروسی 
یابند و روند رو به رشد زندگی  روز گسترش می 
کار  و  کسب  رونق  برای  مهم  عاملی   آپارتمانی 
آن ها شده است؛ درحال عبور از کنار این باغ تاالرها 
بودم که ناگهان به دلیل ترافیک شدید مجبور به 
توقف شدم؛ این حجم از ترافیک در این ساعت از 
شب غیرعادی بود که با کمی دقت متوجه بزن و 
بکوب ها و بند آمدن مسیر به همین دلیل شدم؛ 
 اما نکته ای که در این بزن و بکوب ها به چشم 
می خورد، وجود همزمان زنان و مردان با لباس های 
مجلسی در درب این تاالر بود؛ زنان و مردانی که 
دسته دسته با همان لباس مجلسی از باغ تاالر بیرون 
آمده و به جمع این بزن و بکوب های غیرمتعارف 
می پیوستند که نشان می داد آن ها همین برنامه را 
در آن تاالر نیز داشته اند؛ به هر زحمتی بود از منتهی 
الیه سمت چپ از میان این جمعیت عبور کرده و به 
راه خود ادامه دادم. وضعیت زندگی شهری روز به 
روز در حال تغییر است و با اهمال کاری که نهادهای 
فرهنگی داشته و با هجمه های شدیدی که آتش 
توپخانه رسانه های غربی برای تغییر سبک زندگی 
ایرانی دارند، این تغییر هر روز بیشتر می شود. شاید 
اگر 2٠ سال پیش به یک مجلس عروسی دعوت 
ایجاد  چشمانتان  در  شادی  برق  ابتدا  شدید،   می 
می شد و سپس  برای دیدن دوستان و اقوام لحظه 
شماری می کردید؛ اما بسیاری از خانواده های مقید 
به سبب وجود اختالط و استفاده نابجا از موسیقی در 
هنگام دیدن کارت دعوت، عزای چگونه نرفتن و 

جواب دعوت کنندگان را دادن می گیرند.
جامعه  زندگی  در  غرب  زندگی  سبک  تاثیر 
ایرانی با وجود این خالها به خوبی در عرصه های 
مختلف خودنمایی می کند و برخی رفتارها که از 
نظر عرف و شرع نوعی تابو محسوب می شوند، در 
 خالء عملکردی دستگاه های نظارتی آزادانه توسط 
عده ای محدود شکسته می شوند که اگر جلوی 
آن گرفته نشود مانند بسیاری از هنجارهای جاافتاده 
از فرهنگ غرب در فرهنگ ایرانی؛ به یک عرف 
تبدیل می شود. بررسی ها نشان می دهد، در کنار 
این  ثابت  پای  به  که  زننده  های  موسیقی  وجود 
مجالس تبدیل شده، حضور مختلط زنان و مردان 
به صورت بی حجاب، رقص های مختلط و زننده 
کپی برداری شده از کشورهای غربی در بسیاری 
از باغ تاالرها درحال تبدیل شدن به امر عادی است 
و بسیاری از تاالرها برای خروج از رکود فعلی بازار، 
این آپشن ها را نیز به صورت شفاهی، بسته به نوع 
مخاطبان به آن ها پیشنهاد می دهند. این تمام ماجرا 
نیست و رفتارهای خارج از عرفی مانند نمایش تابلو 
عکس های زننده عروس و داماد در مراسم ها در 
انواع اسپرت و عروس و دامادی و نیز رسم حضور 
ساقدوش های اجاره ای دختر و پسر در کنار عروس 
و داماد نیز به دنبال رواج در سایر شهرها در این 
باغ تاالرها درحال گسترش است. اما در این تاالرها 
قوانین مرتبط با عفاف و حجاب حاکم است. پس آیا 
بررسی ها و بازدیدها به درستی صورت نمی گیرد؟؟ 

خواندنی ها

 با رعایت این نکات 

گیربکس اتوماتیک ، 2 برابر عمر می کند! 

و  ایران  خودروی  صنعت  آنالین-  جم  جام 
تولید  به  که  سالهاست  آن،  تولیدی  محصوالت 
محصوالت خودرویی با دنده های دستی مشغول 
دارندگان  که  است  شده  باعث  اتفاق  این  است. 
به  نسبت  کمتری  آشنایی  ایرانی،  خودروهای 
درصد  باشند.  داشته  اتوماتیک  دنده  خودروهای 
دارندگان خودروهای دنده اتوماتیک در بازار خرید 
خودروهای  از   42% دوم  دست  خودرو  فروش  و 
اینجا  این دلیل در  حاضر در کشور می باشد. به 
سعی داریم تا دارندگان خودرو را با 5 روش آشنا 
کنیم که می توانید عمر گیربکس های اتوماتیک 

را برایشان حداقل 2 برابر کند:
* در ترافیک گیر کردید؟ پس منطقی عمل کنید: 
بدانید که می بایست در ترافیک های بیش از 15 
دقیقه دنده را به حالت دستی درآورید و نگذارید خودرو 

مداماً بین دنده های 1 و 2 در رفت و آمد باشد.
توقف  در  تاثیرگذارند:  واقعًا  ها  قرمز  چراغ   *
از  را  خودرو  دنده  نباید  دقیقه،   2 از  کمتر  های 
دقیقه  از 2  بیش  اگر  D خارج کرد. حتی  حالت 
میخواهید این کار را انجام دهید، می بایست تنها 
 D قرار داده و سپس مجدداً به N آن را در حالت
بازگردانید و اینکه ماشین سنگین وزن خودرو را 

به گیربکس تکیه ندهید.
* برای از پارک خودرو دقیقاً این مراحل را انجام 

دهید، مخصوصاً در سرباالیی و سرازیری ها:
 N 1. خودرو را متوقف کنید 2. دنده را به حالت
قرار دهید ٣. ترمز دستی را باال بکشید و ترمز را رها 
کنید تا خودرو حرکت خود را انجام دهد 4. با نگاه 

داشتن ترمز دنده را به حالت P تغییر دهید.
توجه داشته باشید روش کارکرد دنده اتوماتیک 
و دنده ای کاماًل متفاوت است. به هیچ وجه دنده 
خودرو را در حالی که خودرو متحرک است عوض 
نکنید. در تغییر دنده از هر حالتی، می بایست ابتدا 
خودرو کاماًل متوقف شود، سپس دنده عوض شده و 
1 تا 2 ثانیه پس از جا زدن دنده هم شروع به حرکت 
نکنید. دنده های اتوماتیک برای رانندگی راحت تر 
اند.  ترافیک طراحی شده  در شهرها و حرکت در 
پس از این خودروها می بایست میزان گاز دادن با 
شتاب کمتری انجام پذیرد. از رانندگی پرشتاب بر 
حذر باشید تا جعبه دنده خودرویتان بیشتر عمر کند.

عمر بیشتر گیربکس = نحوه رانندگی

نکات مهم هنگام استفاده از 

دستگاه کارتخوان در فروشگاه ها

 آفتاب- دستگاه های کارت خوان یا پوز POS در 
و  مشتریان  برای  را  خرید  کار  اخیر,  های  سال 
فروشندگان بسیار ساده کرده اند اما هر از گاهی 
خبری مبنی بر سوءاستفاده از این سامانه ها منتشر 
می شود. استفاده از فناوری راهی است برای آن 
که کارهای روزمره ساده تر شوند اما در همین راستا 
کالهبرداری ها  ابعاد  و  دشوارتر  رویدادها  کنترل 
در  کارت خوان  دستگاه های  می شود.  گسترده تر 
ایران بیشتر در اختیار و در خدمت فروشنده هستند. 
فروشندگان این دستگاه ها را بیشتر در داخل گیشه 
دسترس  از  دور  محلی  و  فروشگاه  انتهای  در  یا 
انگاری هایی  سهل  چنین  می دهند.  قرار  خریدار 
و  سرقت  کالهبرداری،  انواع  برای  را  زمینه 
 .1 پس:  می دهد.  افزایش  غیرمجاز  برداشت های 
هنگام استفاده از عابربانک، اگر فرد پشت سری 
بخواهید  او  از  ندارد،  شما  از  معقولی  فاصله  شما 
عقب تر بایستد 2. از فروشنده بخواهید پس از وارد 
تا  دستگاه  آماده سازی  و  درخواستی  بهای  کردن 
پیش از ورود رمز آن را به شما بدهد. در بسیاری 
از کشورها فروشنده هنگام ورود رمز شما، روی خود 
را برمی گرداند یا دست خود را در مقابل صفحه کلید 
کارت خوان حائل می کند. شما نیز می توانید این کار 
را بکنید. حفاظت از رمزتان حق شماست ٣. برای 
استفاده از عابربانک نیز باید روش هایی را مراعات 
کرد. درست ترین راه این است که هنگام استفاده 
از  بیش  فاصله ای  عابربانک  دستگاه های  از  افراد 
عابربانک  برای  که  صفی  بگیرید.  او  از  متر  یک 
تشکیل می شود باید از فاصله یک تا دو متری پشت 
استفاده کنند آغاز شود. اگر فرد پشت سری فاصله 
معقولی از شما ندارد، از او بخواهید عقب تر بایستد. 

هنگام  کالهبرداری  از  توانیم  می  چگونه  اما 
روش های  از  استفاده  کنیم؟  جلوگیری  خرید 
را  از شما  امکان سوءاستفاده  زیادی  تا حد  فوق 
به  همواره  کالهبرداران  و  هکرها  می کند.  کم 
اطالعات  افزایش  با  سهل انگارند.  افراد  دنبال 
دوستان  خانواده،  اعضای  به  آن  انتقال  و  خود 
و آشنایان، پافشاری بر روش درست استفاده از 
فناوری و مقاومت در مقابل خواسته های غیرمعقول، 

کرد. خواهید  جلوگیری  خود  قربانی شدن  از 

خبرها از گوشه و کنار

حذف شدن رمز عبور 

الکترونیک،  تجارت  شگفت انگیز  توسعه  ایتنا- 
سایت های سلف سرویس و رسانه مجازی، سبب 
شده است تا در دنیای امروز تمامی افراد ناگزیر باشند 
چندین رمز عبور را به خاطر بسپارند. از یک سو، 
حافظه انسان نیز محدودیت دارد و فرآیند بازنشانی 
رمز عبور یکی از مشکالتی است که تمامی کاربران 
و کسب وکارها با آن روبرو هستند. از سوی دیگر، 
به  پسوردها  و  کاربری  نام های  از  زیادی  تعداد 
خاطر نقض های امنیتی موجود در صنعت از جمله 
اعتبارنامه های ورود به یاهو، لینکدین، تارگت، آنتم 
امروزه شرکت ها به  افتاده است.  و غیره، به خطر 
شکلی روزافزون از راه ها و روش های جدید برای 
این  جمله  از  که  می کنند  استفاده  هویت  تأیید 
راه ها می توان به روش های بیومتریک اشاره کرد. 
مسلماً گذرواژه ها به سرعت کنار نمی روند و برای 
زمان  هویت،  احراز  برای  جدید  روش های  ورود 
کافی مورد نیاز است. رفتار مشتری، کالهبرداران 
و پیشرفت فناوری، سه عامل کلیدی برای استفاده 
متأسفانه  هستند.  هویت  تأیید  بهتر  روش های  از 
بخش  نشان می دهد، همچنان  آمارها  که  آنگونه 
پا  پیش  و  ساده  بسیار  عباراتی  از  مردم  از  زیادی 
افتاده مانند اعداد »12٣45٦« به عنوان رمز عبور 
استفاده می کنند! بر اساس گزارش ها، این رمز، 17 
درصد از 1٠ میلیون رمز عبور بررسی شده را تشکیل 
می دهد. اما خبر خوب این است که وب سایت ها به 
عبور  رمز  ساخت  برای  بهتر  استانداردهای  سمت 
پیش می روند؛ البته همین امر موجب می گردد تا به 
خاطر سپردن رمز عبور برای بسیاری از افراد مشکل 
شود. همچنین کالهبرداران به سایت هایی حمله 
می دهند  قرار  تهاجم  هدف  را  آنها  و  می کنند 
باعث  دارند و همین موضوع  امنیت کمتری  که 
می شود که وب سایت های مختلف مسائل امنیتی 
را جدی بگیرند و با گام های محتاطانه پیش بروند.

گفتگوی اختصاصی آوا با مرتضی ضیائی نسب؛ رتبه هشت کنکور علوم انسانی 

رتبه هشت را به نیت امام رضا )ع( کسب کردم

کنکور  برترین های  اسامی  اعالم  با  کاری-  نسرین 
شادی  و  غرور  از  موجی  دیگر  بار   9٦ سال  سراسری 
نشاط  از  لبریز  را  محروم  استان  این  مردمان  دل های 

با  توانست  همشهری   یک  که  چرا  کرد  شعف  و 
کنکور  برتر  رتبه های  جزو  رقمی  تک  رتبه  کسب 
ساله    18 جوان  نسب  ضیایی  مرتضی  گیرد.  قرار   9٦
درس  تربیت  نمونه  دبیرستان  در  که  بیرجندی  
9٦  را کسب کرد.  انسانی  خوانده رتبه هشت کنکور 
انجام  همشهری  درسخوان  جوان  این  با  گفتگویی 

ادامه می خوانید: داده ایم که در 

خبر رتبه هشتم کنکور را 
یکی از دوستانم به من داد

است  گذار  تاثیر  گروهی  مطالعه  اینکه  بیان  با  وی 
به  دارد  فرد  به  بستگي  افزود:  است  نسبي  البته  اما  
است   بهتر  گروهي  شکل  به  خواندن  درس  کلي  طور 
داد.  تعمیم  افراد  به همه  نمي شود  را  نتیجه  این  ولي 
دوستان  از  یکی  طریق  از  داد:  ادامه  نسب  ضیایی 
متوجه شدم نفر هشتم در گروه آزمایشی علوم انسانی 
آموز  دانش  کرد.  زده  هیجان  مرا  خبر  این  که  شدم 
گوید:  می  تحصیل  در  مشاور  نقش  درباره  بیرجندی 
داوطلب  موفقیت  ارکان  از  یکي  مشاوره  من  نظر  به 
از  داشتم.  خوب  مشاور   دو  هم   من  و  است  کنکور 

در  که  درح  محمدي  حسین  و  عزیزم  برادر  جمله 
کرد:  بیان   وی   داشتند.  زیاد  تبحر  انساني  رشته 
انگیزه  ولي  خواندن خسته می شدم   از درس  گاهی 
مهم  و  کرد  مي  جبران  را  خستگي  این  من  هدف  و 
ترین عامل موفقیتم  در کنکور تالش، توکل بر خدا، 
)ع(  رضا  امام  ویژه  به  )ع(  معصومین  ائمه  به  توسل 

و  همراهی خانواده ام بود.

خانواده هم از لحاظ مادی و هم معنوی 
حامی من بودند

همه  از  خانواده  کند:  می  خاطرنشان  نسب  ضیایی 
این  و  بودند  معنوي حامي من  و چه  مادي  لحاظ چه 
مدیون  را  موفقیتم  تمام  بگویم  که  دارم  رو  افتخار 
این سوال که  به  پاسخ  خانواده عزیزم هستم. وی در 
انتظار  این  کرد:  عنوان  داشتی  انتظار  ای  رتبه  چه 
مشهد  در  وقتي  و  بیاورم  خوبي  رتبه  که  داشتم  را 
از اهالی خراسان جنوبی   به عنوان یک  بودم   مقدس 

 امام رضا )ع( رتبه هشت را خواستم و ایشان  در حرم 
رضا  امام  حرم  در  کرد.  نصیبم  را  هشت  رتبه  خویش 

)ع( بودم که زنگ زدند و گفتند هشت شده ام. 

قصد دارم در رشته حقوق 
بدهم ادامه تحصیل 

ضیایی نسب با بیان اینکه قصد دارم  در رشته حقوق 
امیدوارم  افزود:  دهم  تحصیل  ادامه  تهران  دانشگاه 
بتوانم به مردم کشورم خدمت کنم. وی بیان می کند: 
)ع(،  رضا  امام  ویژه  به  )ع(  معصؤمین  ائمه  خداوند،  از 
کل  مدیر  بزرگوارم،  خانواده  از  همچنین  سپاسگزارم. 
محترم  آموزش و پرورش  استان، مدیر محترم آموزش 
و پرورش بیرجند اقاي سجادي و فرمانده سپاه استان، 
و  تربیت  نمونه  دبیرستان  عوامل  نخبگان،  بنیاد  رئیس 
مسجد حضرت زینب )س( و دوست عزیزم محمد امین 
مرادي تشکر می کنم. گفتنی است در آزمون سراسری 
امسال که چهل و هفتمین دوره آن برگزار شده است 
تعداد  این  از  که  کرده اند  ثبت نام  نفر  هزار   9٣٠ تعداد 
به تفکیک  59 درصد زن و 41 درصد مرد هستند که 
گروه های آزمایشی در گروه آزمایشی ریاضی تعداد 148 
هزار   58٠ تعداد  تجربی  آزمایشی  گروه  در  نفر،  هزار 
در  نفر،  هزار  تعداد 184  انسانی  آزمایشی  گروه  در  نفر، 
گروه آزمایشی هنر تعداد 1٠ هزار و ٦٠٠ نفر و در گروه 
آزمایشی زبان تعداد ٦ هزار و 24٠ نفر ثبت نام کرده اند.

افتتاح دومین پارکینگ طبقاتی بیرجند در هفته ی دولت

شهردار خبر داد:

ایستگاه آتش نشانی مهر شهر به بهره برداری می رسد

با  بیرجند  شهردار  قاسمی-  سمیرا 
اعالم این خبر که پارکینگ طبقاتی خیابان 
منتظری و ایستگاه آتش نشانی مهرشهر در 
هفته دولت افتتاح می شود، عنوان کرد: این 
دومین پارکینگ طبقاتی شهر بیرجند است. 
پارکینگ در  این  داد:  ادامه  »دکتر مدیح« 
با  و  مربع  متر   1٠٠٠ مساحت  به  زمینی 
سه  و  سقف  دو  در  مترمربع   ٣15٠ زیربنا 
خودرو،   15٠ ظرفیت  با  پارکینگ  سطح 
و  استان  ترافیک  شورای  مصوبه  باستناد 
با  زمینی  در  بیرجند  شهر  تفصیلی  طرح 
کاربری پارکینگ، واقع در کوچه منتظری 
2٠ در حاشیه بازار مرکزی بیرجند  احداث 
شده است.  وی هدف از اجرای این پروژه را 
تأمین پارکینگ شهروندان در بافت مرکزی 
و بازار بیرجند دانست و بیان کرد: با توجه 
تاریخی  بافت  در  پروژه  شدن  واقع  به 
تاریخی،  بافت  با  هماهنگی  برای  شهر 
نماسازی  در  محیط،  معماری  و  فرهنگی 
پروژه از آجر سنتی استفاده گردیده است. 
کامال  سازه   با  پروژه  این  وی  گفتۀ  به 
وسایط   پارکینگ  تامین  هدف  با   بتنی،  
ترافیک  و  بازار  و کسبه  نقلیه شهروندان 

خیابان منتظری و سه راه اسدی تأسیس 
تامین  در  بسزایی  سهم  که  شد  خواهد 
تردد  و  ترافیک  از  گشایی  گره  پارکینگ 

عابرین پیاده این منطقه خواهد داشت.

بالغ بر یک میلیارد 
برای پارکینگ طبقاتی هزینه شد

شهردار بیرجند تصریح کرد: قرارداد این 
پروژه با هزینه یک میلیارد و 1٠٠ میلیون 
تومان و در مدت زمان 15 ماه انجام شده 
که در هفته دولت به بهره برداری خواهد 
رسید. »دکتر مدیح« خاطر نشان کرد: این 
شهرداری  بر  حاکم  رکود  همه  با  پروژه 
بیرجند،  شهرداری  جمله  از  کشور  های 
و  شده  انجام  زمانبندی  و  برنامه  طبق 
داخلی شهرداری  اعتبارات  از محل  صرفًا 
تأمین گردیده است. وی یادآور شد: در باره 
احداث پارکینگ در سایر خیابان ها و معابر  
ای  جداگانه  حساب  بار  اولین  برای  شهر 
جهت تأمین اعتبار احداث پارکینگ پیش 
بینی کرده ایم و آمادگی داریم تا در سایر 
نقاط شهر مثل خیابان مدرس نیز اقدام به 

احداث پارکینگ نماییم، اکنون اعتبار الزم 
مکان  و  جانمایی  صدد  در  و  شده  تأمین 
گزینی پارکینگ هستیم. همچنین شهردار 
طبقاتي  هاي  پارکینگ  احداث  از  بیرجند 
در محالت مختلف شهر خبر داد و افزود: 
جدیدي  شیوه  ها  پارکینگ  این  احداث 
است که با هدف رفع معضل کمبود جاي 
و  تجاري  و  واحدهاي مسکوني  در  پارک 
و  ترافیکي  مشکالت  از  بخشي  رفع  نیز 
هاي  ناهنجاري  و  تبعات  از  جلوگیري  

اجتماعي مدنظر قرار گرفته است. 

افتتاح ایستگاه آتش نشانی 
در مهرشهر

»دکتر مدیح« در ادامه از افتتاح ایستگاه 
آتش نشانی مهرشهر در زمینی به مساحت 
2٠٠٠ متر مربع و زیربنای 152٠ متر مربع 
و در دو طبقه خبر داد. به گفتۀ وی بودجه 
مبلغی  پروژه  این  به  شده  داده  اختصاص 
که  باشد  می  تومان  میلیارد  یک  معادل 
مبلغ  به  ارائه شده، 25 درصد  با اصالحیه 
بر  بالغ  و  است  گردیده  اضافه  کرد  هزینه 

خواهد  آن  تجهیز  نیز صرف  مقدار  همین 
شد. وی به پیشرفت 95 درصدی کار این 
پروژه که در تابستان 95 کلنگ زنی شده 
است اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که در 

هفته ی دولت به بهره برداری برسد.

پیشرفت 90 درصدی 
پل موسی بن جعفر

پیشرفت  به  همچنین  بیرجند  شهردار 
بن  موسی  پل  پروژه  درصد   9٠ باالی 
جعفر )ع( اشاره کرد و افزود: آرماتوربندی 
است.  شده  نزدیک  کار  اتمام  به  عرشه 
عمده  نگرانی  کرد:  تشریح  مدیح«  دکتر 
شهرداری از این بابت است که پل بزرگ 
موسی بن جعفر به زودی به اتمام برسد و 
مسیر به طور کامل بازگشایی نشده باشد. 
امیدواریم راه و شهرسازی  ادامه داد:  وی 
داشته  بیشتری  جدیت  خصوص  این  در 
باشد و موضوع را با اهتمام بیشتری دنبال 
احداث پل مورد نظر بخش  کند؛ چرا که 
خیابان  ترافیکی  های  گره  از  ای  عمده 
جمهوری و شمال شهر را باز خواهد کرد.
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علت حرف زدن در خواب 

برای شما هم پیش آمده که شب ها از صدای  حتماً 
حرف زدن دیگری از خواب بلند شوید. شب هایی که هر 
چه می کنید دیگر خواب به چشمانتان نمی آید باید تا 
صبح بیدار بمانید؛اما فکر می کنید دلیل اصلی این اتفاق 
چیست؟چرا برخی در خواب حرف می زنند؟ریشه این 
نوع از اختالل خواب در کجا نهفته است؟شاید به نظر ما 
قدری عجیب بیاید ولی حقیقت این است که در خواب 
صحبت کردن به ویژه در کودکان و مردان اتفاقی طبیعی 

است. اصلی ترین دالیل حرف زدن در خواب
استرس ،  کمبود خواب ،  تب ،  مصرف الکل

بر طبق باور کارشناسان این دالیل صحبت کردن به 
هنگام خواب را تحریک می کنند. با این حال، گاهی 
یا  خوشایند  اتفاقات  جمله  از  بیرونی  عوامل  برخی 
ناخوشایند بیرونی یا قرار گرفتن در موقعیتی جدید موجب 
هیجاناتی در فرد می شود که شب ها و در قالب صحبت 
در خواب جلوه پیدا می کند.به همین خاطر، اغلب کلماتی 
که در این مواقع شنیده می شود به اتفاقات بیرونی و 
آنچه در طول روز بر فرد گذشته است مربوط می شود.
در نقطه مقابل، صحبتی که ناشی از تب یا مصرف بیش 
از حد الکل باشد لزوماً ارتباطی با وقایع روزمره زندگی 
از  افراد یا گذشته آنها ندارد و اغلب بی معنا و عاری 
وحدت است. در واقع، صحبت کردن در خواب بیش 
از آنکه پدیده ای درونی باشد واکنش بدن است نسبت 
به اتفاقات بیرونی که نمی توان آن را نوعی بیماری یا 
اختالل آسیب رسان پنداشت.با این حال، کارشناسان به 
آن دسته افرادی که این ماجرا برایشان به دفعات تکرار 
می شود توصیه می کنند سری به پزشک متخصص 
بزنند. ممکن است با یک دوره دارو درمانی کوتاه مدت 

همه چیز به حالت عادی بازگردد.

یک سخنران معروف در مجلسی که دویست نفر در آن 
حضور داشتند، یک صد دالری را از جیبش بیرون آورد و 
پرسید: چه کسی مایل است این اسکناس را داشته باشد؟ 

دست همه حاضرین باال رفت.
سخنران گفت: بسیار خوب، من این اسکناس را به یکی 
از شما خواهم داد ولی قبل از آن می خواهم کاری بکنم. 
و سپس در برابر نگاه های متعجب، اسکناس را مچاله 
کرد و پرسید: چه کسی هنوز مایل است این اسکناس را 
داشته باشد؟ و باز هم دست های حاضرین باال رفت.این 
بار مرد، اسکناس مچاله شده را به زمین انداخت و چند 
بار آن را لگد مال کرد و با کفش خود آن را روی زمین 
کشید. بعد اسکناس را برداشت و پرسید: خوب، حاال چه 

کسی حاضر است صاحب این اسکناس شود؟ 
و باز دست همه باال رفت. سخنران گفت: دوستان، با 
این بالهایی که من سر اسکناس در آوردم، از ارزش 
اسکناس چیزی کم نشد و همه شما خواهان آن هستید. 
و ادامه داد: در زندگی واقعی هم همین طور است، ما 
با  یا  با تصمیمــاتی که می گیریم  در بسیاری موارد 
مشکالتی که روبرو می شویم، خم می شویم، مچالــه 
می شویم، خاک آلود می شویم و احساس می کنیم که 
دیگر پشیزی ارزش نداریم، ولی این گونه نیست و صرف 
نظر از این که چه بالیی سرمان آمده است هرگز ارزش 

خود را از دست نمی دهیم

وقتی درباره کاری که می کنی اشتیاق
 داشته باشی، انرژی مثبت را احساس

 می کنی. به همین سادگی!

اگر می خواهی موفق شوی، 
باید به یک قانون احترام بگذاری: 

هرگز به خودت دروغ نگو.

چون گذارد خشت اول بر زمین معمار کج
می شود محصول کارش خانه ای بسیار کج
گر شود آن خانه ی کج باِب طبِع مردمان
می کند صدها بنا را پشت هم معمار کج

راز یک سخنرانی خوب، شروعی خوب و پایانی 
خوب است؛ و تا آنجا که می توانی این 

دو تا را به هم نزدیک نگه دار.

باید ریسک کنی. ما تنها وقتی معجزۀ زندگی 
را به طور کامل درک می کنیم که اجازه

 دهیم اتفاقات غیرمنتظره رخ دهد.

روی  کشیدن  دراز  که  می دانید  شما  از  خیلی  احتمااًل 
بدی  حس  چه  دردناک  بدنی  و  آشفته  ذهنی  با  تخت 
بیدار  ساعت ها  می تواند  فکر  یا  نگرانی  یک  است. 
اتاق های  صدای  و  سر  اوقات  خیلی  یا  دارد.  نگهتان 
وجود  با  حتی  است  ممکن  باالسری  همسایه  یا  بغلی 
خستگی زیاد اجازه ندهد بخوابید. این وضع خوابیدن روز 
بعدتان را هم درگیر می کند و نمی گذارد روزی پرانرژی 
و مفید داشته باشید.مطمئنًا همه ما در نقطه ای از زندگی 
زندگی  استرس های  می شویم.  بی خوابی  مشکل  دچار 
به  را  آدم ها  همه  استراحت  کاری  ضرب العجل های  و 
نوعی تحت تاثیر قرار می دهد. ولی برای افراد فوق العاده 
حساس که تقریبًا 20 درصد از جمعیت را در بر می گیرند، 
است  شبیه  رویا  یک  به  بیشتر  خوب  خواب  شب  یک 
عصبی  سیستم  داشتن  روزمره.  زندگی  از  بخشی  تا 
این  نیازمند  حساس تر موجب بی خوابی می شود. خواب 
است که ما به حالت استراحت عمیق برویم که دستیابی 
به آن برای این افراد چندان ساده نیست.بااینکه خوابیدن 
برای این افراد چندان آسان نیست ولی می توانند با ایجاد 
یک محیط مناسب به آن کمک کنند.برای اینکه بتوانید 
ذهنتان را آرام کنید و خوابی راحت تر داشته باشید، از این 

نکات استفاده کنید.
۱. یک تا دو ساعت قبل از خواب، خودتان

 را در حالت استراحت قرار دهید
می توانید  که  جایی  تا  روز،  پایانی  ساعت های  در 

را کم کنید و همه  نور  کنید.  را کم  تحریکات جسمی 
چیز را  کند و آرام کنید. 

کتاب  مثل  است  ریلکس کننده  برایتان  که  کاری 
زدن  حرف  یا  داغ  حمام  یوگا،  انجام  خواندن، 
را  خانواده  با  گذاشته اید  سر  پشت  که  روزی  درمورد 
برایتان  خاص  کارهای  یکسری  اگر  کنید.  امتحان 
غیرقابل اجتناب است، سعی کنید آنها را به طریقی آرام 

و ریلکس کننده انجام دهید.
۲. از ظهر به بعد کافئین استفاده نکنید

کافئین می تواند ۱2-۸ ساعت بعد از مصرف در بدنتان 
بماند. تاثیر کافئین در افراد مختلف متفاوت است ولی 
سعی  دارید،  مشکل  خوابیدن  برای  اگر  کل،  طور  به 
کنید آن را به مدت یک ماه از برنامه غذایی تان حذف 
خیر.  یا  می شود  بهتر  خوابتان  وضعیت  ببینید  و  کنید 
همچنین می توانید منابع ضعیف تر کافئین مثل چای یا 
شکالت را امتحان کنید. سعی کنید به جای قهوه چای 

گیاهی و دم نوش استفاده کنید.
۳. شب ها غذاهای خواب آور بخورید

تریپتوفان،  مثل  خواب آور  موادمغذی  حاوی  غذاهای 
مالتونین و منیزیم بخورید. برای شام می توانید ترکیبی 
از پروتئین های باکیفیت باال و کربوهیدرات های پیچیده 
سبزیجات  همراه  به  کینوآ  بشقاب  یک  کنید.  مصرف 
تفت داده شده و سینه مرغ انتخابی خوب است. برای دسر 

یک کاسه گیالس و ماست میل کنید.

۴. ساعت ۱۰:۳۰ چراغ ها را خاموش کنید
برای خواب  سعی کنید هر شب سر یک ساعت معین 
و  ۱0 شب  ساعت  خوابیدن  برای  ما  بدن  شوید.  آماده 
بهترین  است.  شده  ساخته  صبح   ۶ ساعت  شدن  بیدار 
کیفیت خواب بین ساعت ۱0 شب و 2 صبح خواهد بود.

۵. تنفس از طریق حفره چپ بینی 
را تمرین کنید

حفره راست بینی تان را با انگشت شست بگیرید و یک 
نوع  این  بکشید.  چپتان  بینی  از  آرام  و  طوالنی  نفس 
در  دارد.  بدن  و  ذهن  بر  آرامش بخش  تاثیری  تنفس 
تنفس طوالنی  یوگای کوندالینی گفته می شود که 2۶ 
و آرام به همین طریق بدن را به حالت ریلکسی می برد.

۶. رویکردتان را تغییر دهید
باور شما درمورد خواب چیست؟ افکار ترسناک در بدن 
به  توانایی  دارد،  تنش  که  بدنی  و  می کند  تنش  ایجاد 
هم  بخوابید  نتوانید  اینکه  از  ترس  ندارد.  رفتن  خواب 

ممکن است باعث بیدار نگه داشتنتان شود.
 ۷. با نور و صدا بازی کنید

با ریتم های طبیعت  هماهنگ کردن ریتم های درونی 
به داشتن خوابی بهتر و عمیق تر کمک می کند. سعی 
کنید در طول روز خودتان را در معرض نور خورشید 
نور  خواب  از  قبل  ساعت  چند  شب ها  و  دهید  قرار 

خانه را کم کنید.
چشم بند  از  یا  بخوابید  تاریک  کاماًل  اتاقی  در  حتمًا 

یک  وجود  با  می کنید  احساس  اگر  کنید.  استفاده 
صدای پس زمینه بهتر می خوابید، موقع خواب از پنکه 
استفاده  دارد  یکنواخت  صدایی  که  مشابه  چیزی  یا 
به صدا حساس  آنهایی که  برای  کنید. گوش گیر هم 

است. مفید  بسیار  هستند 
۸. حمام ریلکسی را امتحان کنید

نصف فنجان نمک مخصوص دریایی و چند قطره روغن 
گرم  آب  وان  در  را  )اسطوخودوس(  لوندر  مثل  خاص 
بریزید. 20 دقیقه داخل آن دراز بکشید. منیزیم موجود 
و  بدنتان می شود  پوست جذب  از طریق  نمک  این  در 
نمک  و  آب  می کند.  تقویت  شما  در  را  ریلکسی  حس 

انرژی روزتان را پاک می کند.
۹. طب فشاری و سایر تکنیک های 

ریلکسیشن را امتحان کنید
بکشید.  دراز  فشاری  طب  تشک  روی  خواب  از  قبل 
همچنین می توانید تمرینات عضالت پیشرونده و یوگای 
نیدرا را امتحان کنید که با کمک ذهنتان هر قسمت از 
بدنتان را ریلکس می کنید. طب سوزنی هم می تواند یکی 

دیگر از انتخاب هایتان باشد.
۱۰. در طول روز وقفه های

 استراحت داشته باشید
سعی کنید حداقل یک وقفه ۱۵ دقیقه ای برای استراحت 
در طول روز داشته باشید تا بدنتان را در تعادل قرار دهید 

و در پایان روز بدنتان بیش از اندازه خسته نباشد.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

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

حدیث روز  

مردم را به غیر از زبان خود، دعوت کنید، تا پرهیزکاری و کوشش در عبادت و نماز و خوبی را از شما ببینند، زیرا اینها خود دعوت کننده است. 
امام صادق )ع(

سبک زندگی

۱۰ نکته برای اینکه با وجود استرس راحت بخوابید

طراح: نسرین کاری                        

حافظ  خواجه  لقب   -۱ افقي: 
تسهیالتي  فعالیتهاي   - شیرازي 
جاي   - جمع  شخص  سوم   -2
خدشه   -3 هواپیما   - روشنایي 
براي  واحدي    - ها  کرانه   - دار 
لیتر 4- امربه آمدن - دایره - بي 
 - پوستین   -۵ خونبها   - پروایي 
مستولي   - هندوستان  گوشواره 
آبزي   - کبد  زردرنگ  مایع   -۶
در  اي  اشعه   -7 بزرگ   - متنوع 
فضا  -  روشندل - محصول ۸- 
کودکان  گردش   - یاقوت  نوعي 
الیموت   قوت   -9 ها  تباهي   -
پزشکي  تصویربرداري  نوعي   -
پول   -۱0 هولناک  گرداب   -
رایج در ژاپن - تازه و نو - پیل 
الکتریکي ۱۱- جدید و نو - نوعي 
باد - بخار و حرارت ۱2- حدید - 
توان - عدد دو رقمي - بنوسیاه  
۱3- واجب -  یکي از بخشهاي 
خودمختار اسپانیا  - تحمل وضع 
 - هماهنگ  ناخوشایند۱4- 
مقروض - محفوظ و مصون ۱۵- 
کاتب -  فیلمي از رضا سبحاني 

ایتالیایي  شرکتي   -۱ عمودي: 
 - اسپرت  خودروهاي  سازنده 
و  آسایش   - تناسب   -2 دردآور 

هدیه   -3 ورزشها  از    - آرامش 
چهارم  بعد   - فرستادن  تحفه  و 
جنگي  کشتي   -4 متنفر   -
از ضمایر شخصي  بزرگان -    -
سخت   -۵ گرم  میوه   - پیوسته 
و محکم - سرمربي فجر سپاسي 
- الهه خورشید ۶- فوت و فن - 
شخص غیر معلوم  - شهري در 
استان هرمزگان  7- ساحل طال  
خوزستان  استان  در  شهري    -
 -۸ کرمان  استان  در  شهري   -
مشت   - کامل  ماه   - پیداکردن 
خطیب   - علت  به   -9 مال 
 - فرانسوي  معروف  انقالبي 

مربوط به تعداد است ۱0- شهري 
در استان خراسان رضوي -  رسم 
دستنوشته    -۱۱ دریا    - مغولي 
همگي،   - شعري  صنعت   -
بزرگ  ظرف   -۱2 سراسر 
طغرل-  برج  شهر   - پذیرایي 
سوره   -۱3 سیاه  عقاب   - سریع 
پانزدهم  لوئي  معشوقه   - تعاون 
امریکاي  در  باستاني  تمدني    -
مرکزي ۱4- نوعي کفش پاشنه 
نرده   - دهنده  گسترش   - دار 
چوبي ۱۵- آماده کردن - عملي 
توسط  بیشتر  که  کشاورزي  در 

حشرات انجام مي گیرد
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سمداوسیراکهدب1
هضرققاروامیشرو2
اراتدیلوتبابد3
مامسیایاسماج4
یبکرلکرتفدنه5
تاودنویامب6
شورفدوساسرتان7
ورایلیجنمهعمد8
راشمتخیراگدای9
اهلیوتامرد10
یتسوتلامیزبک11
عیبهیرالدکاا12
امرخلایماسویر13
لاپوکتخادرپشیپ14
یرابتعانهارنت15

نصب و سرویس کولر  
آبگرمکن ، پمپ و...

لوله کشی و سیم کشی 
ساختمان 

لوله باز کنی با فنر برقی 
نصب شیرآالت

  09151633903 - دهشیبی

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09155642959
09159634038
32414702
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د ت
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د د

ص

کار خوب اتفاقی نیست

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

را تجربه کنید.   09158668002

فروشگاه پخش لوازم یدکی به یک 
همکار و شراکت در کار نیازمند است.

09158254172

به یک همکار خانم ترجیحا آشنا به 
کاالی دندانپزشکی و  کامپیوتر با روابط 

عمومی باال نیازمندیم.  32229253

لوله کشی ساختمان  نصب و تعمیر ، سرویس کولر، پلمپ، آبگرمکن و انواع 
شیرآالت ، لوله بازکنی تضمینی با فنر برقی    09158651167 - شهریاری

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

فروش منزل ویالیی در طالقانی 9/12 
دو نبش ، متراژ 260 متر، امکانات کامل 

فی توافقی     09159632178

نماکاری ساختمان و تزئینات داخل منزل، 
شومینه و ... ، آجرنما ، سنگ و کاشی
 سرامیک و...    09156647402

بازسازی منازل قدیمی 
09155614365 -09157210424

32318149

ضایعات کاغذ و کارتن شما را نقدا  خریداریم.
شهرک صنعتی ، همت 3 / کیلویی 450 تومان  انبار: رجایی 17 

داخل کوچه کیلویی 430 تومان  09156702717 - 32255221

باالبر خودرویی اجاره ای طاها
شست و شوی نما و تابلو

تعمیر چراغ های خیابانی و تابلوها
آماده بستن قرارداد با نهادها

 و ادارات مختلف
09159647398

رستوران و غذای آماده 
 1400

با مدیریت جدید 
آماده بستن قرارداد با ارگان ها و اداره ها

هدف ما جلب رضایت شماست
 پیک رایگان       مدرس 27- انتهای پارک
  09153173218 - 09151053353

05632448696

برق خورشیدی )220×12(
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

به تعدادی نیروی کارگر ساده آقا جهت کار
 در معدن زغال سنگ طبس نیازمندیم. 

ساعت تماس: 17 الی  19 
09157406136

استخدام 
 شرکت پخش لبنیات به یک نفر آقا 

مسلط  به  کامپیوتر با مدرک لیسانس 
 بابت انبار دار با حقوق ثابت نیازمند می باشد  

 32396115
آدرس :پاسداران ،قدس غربی 2

 کارخانه نان ماشینی سابق

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

  09151635860
کرباسچی 

ساخت استخر 
ژئو ممبران

09153637917

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(

۰9۱556۱2287 - 32423766  سعیدی



و  می روید  تان  موبایل  سراغ  بار  چند  روزی  شما 
صفحه آن را لمس می کنید؟ آیا می دانستید میزان 
باکتری هایی که روی گوشی شما می نشینند بیشتر 
از مقدار باکتری هایی است که در توالت وجود دارد؟  
اطالعات شرکت اپل می گوید استفاده کنندگان از 
بار قفل تلفن  گوشی های آیفون تقریبا روزی 80 

همراه خود را باز می کنند. این یعنی ممکن است 
شما صدها بار و چه بسا بیشتر صفحه گوشی خود را 
لمس کنید. شما با این تلفن همراه همه جا می روید. 
محل کار، خیابان، سفر، مهمانی و حتی ممکن است 
بعد از در دست گرفتن اسفنج آشپزخانه که یکی از 
آلوده ترین ها در خانه است گوشی تلفن همراهتان را 

لمس کنید. شاید این باکتری ها که حین صحبت 
با تلفن روی پوست شما می نشینند و حتی آنها را 
تنفس می کنید باعث بیماری تان نشوند اما خیلی هم 
بی ضرر نیستند. بنابراین تمیز کردن تلفن همراه یک 
ضرورت است. پس تمیز کاری تلفن همراه خود را در 
فواصل زمانی کوتاه و حتی روز به روز فراموش نکنید.

کثیف ترین جایی که شما هر روزبیش از 80 بار لمس می کنید !
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کاپ اخالق چهاردهمين دوره قهرمانی گلف بانوان کشور 
به استان خراسان جنوبی رسيد

 
بانوان کشور  تیم خراسان جنوبی در چهاردهمین دوره قهرمانی گلف 
کاپ اخالق این مسابقات را کسب کرد. به گزارش روابط عمومی هیات 
گلف استان، مریم بهدانی،  رییس هیات گلف استان گفت: بانوان گلف 
قهرمانی  گلف  های  رقابت  دوره  چهاردهمین  در  جنوبی  خراسان  باز 
 بانوان کشور موفق به کسب کاپ اخالق شدند. وی با اشاره به اینکه 
رقابت ها 22 تا 24 مردادماه در مجموعه انقالب تهران برگزار شد، افزود: 
بانوان گلفباز استان در اولین حضور در رقابت های قهرمانی کشور در رده 
تیمی در جایگاه دوازدهم قرار گرفتند. رییس هیات گلف استان تصریح کرد: 
همچنین بانوان گلفباز استان در بخش انفرادی خانم حمیده محمدی جایگاه 
36، سهیال هادی نیا جایگاه 41 و نگار سلطانی جایگاه 44 را کسب کردند. 

ایران قهرمان رقابت های تنيس روی ميز نونهاالن جهان شد

ایرنا- ورزشکار نونهال تنیس روی میز ایران برای دومین سال پیاپی 
قهرمانی رقابت های جهانی این رده سنی را بدست آورد. »نوید شمس« 
نونهال مستعد ایرانی موفق شد برای دومین سال متوالی بر سکوی نخست 
رقابت های جهانی این رشته در رده سنی نونهاالن قرار بگیرد. شمس 
پس از قهرمانی در آسیا، در رقابت های جهانی این رشته به میزبانی 
کشور لوکزامبورگ به مصاف 15 ورزشکار از منتخبین قاره های مختلف 
رفت. وی موفق شد با پیروزی مقابل نمایندگان کشورهای آلمان، چک، 
مصر و استرالیا قهرمانی نونهاالن 11 و 12 سال جهان را بدست آورد.

ایران، کره جنوبی، استراليا، نيوزیلند؛ 
چهار تيم مرحله نيمه نهایی بسکتبال کاپ آسيا

مرحله یک چهارم نهایی مسابقات کاپ آسیا در لبنان پنجشنبه شب با 
2 بازی به پایان رسید که طی آن استرالیا و نیوزیلند با شکست چین 
ایرنا،  گزارش  به  یافتند.  راه  ها  رقابت  نهایی  نیمه  مرحله  به  اردن   و 
بار است که در  برای نخستین  نیوزیلند  استرالیا و  تیم های قدرتمند 
مسابقات بستکبال آسیا شرکت می کنند. روز چهارشنبه ایران با غلبه 
بر لبنان و کره جنوبی با شکست فیلیپین به مرحله نیمه نهایی صعود 
کردند. در مرحله نیمه نهایی مسابقات که امروز شنبه برگزار می شود، 

تیم های استرالیا با نیوزیلند و ایران با کره جنوبی مسابقه خواهند داد.

تيم واليبال دانشجویان ایران در بازی تدارکاتی 
برزیل را شکست دادند

تیم والیبال دانشجویان ایران در دومین دیدار تدارکاتی خود در آستانه 
رقابتهای یونیورسیاد چین تایپه، تیم برزیل را شکست داد. به گزارش 
ایرنا، در این دیدار که روز گذشته )جمعه( با توافق طرفین در سه ست 
دانشجویان  نماینده  انجام شد  تایپه  والیبال  اکادمی  ارمی  در سالن  و 
کشورمان توانست حریف خود را با نتیجه دو بر یک شکست دهد.

کدام قابلمه ها سرطان زا است؟ 

قابلمه های  با  مقایسه  در  تفلون  قابلمه های 
انتخاب  آلومینیومی و ظروف پیرکس  استیل، 
مطمئنی محسوب نمی شود. به عالوه بازسازی 
کف خراب شده تفلون نیز ایمنی چندانی ندارد. از 
این رو توصیه می شود بعد از ایجاد خراش هایی 
قابلمه های  در  غذا  پخت  از  چند کوچک،  هر 

تفلون خودداری کنید چون از راه این خراشیدگی 
امالح شیمیایی به غذاها وارد شده و مشکالتی 
ایجاد می کنند و حتی می توانند سرطان زا باشند. 
قابلمه های استیل نیز بیشتر برای پخت انواع 
خورش و غذاهای آبدار مناسبند. این قابلمه ها در 
گروه سالم ترین قابلمه ها قرار می گیرند و افراد 
می توانند بدون نگرانی از بابت ورود ترکیبات 

شیمیایی به غذا، از این نمونه استفاده کنند.

خواص اسپند دود کردن  

با اینکه همه از قدیم شنیده ایم که اسپند دود 
چیزهایی  امروزه  اما  دارد  بسیار  فواید  کردن 
میشنویم مبنی بر مضرات دود کردن اسپند. در 
واقع این مساله صرفاً یک خرافه است که باید 
به صورت علمی و آگاهانه با آن برخورد کرد. 
جنبه تصفیه کنندگی و میکروب زدایی دود کردن 

اسفند نیز که گاهی از آن صحبت می شود، پایه 
علمی ندارد و توسط متخصصان توصیه نمی شود. 
اسپند با ایجاد دود غلیظ در هنگام سوختن، باعث 
می شود که نایژه های فرد مستعد آلرژی و آسم، 
به سرعت واکنش   نشان دهند و با ایجاد اسپاسم 
و انقباض، موجب تشدید عالیم آسم شوند.  اما 
اگر سیاتیک دارید به مدت 15 شب مقدار 5 گرم 
اسپند را با آب قورت دهیدکه بسیار مفید است.

واژگوني سواري رنو در بشرویه، 6 مجروح برجاي گذاشت

رئیس پلیس راه استان گفت: واژگونی یک دستگاه سواري رنو هاچ بک در 
شهرستان بشرویه شش مجروح برجای گذاشت. به گزارش خبرنگار پایگاه 
خبری پلیس، سرهنگ حسین رضایی در تشریح این خبر اظهار داشت: 
روز چهارشنبه با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110مبنی بر تصادف در 
کیلومتر 35محور فردوس- بشرویه، بالفاصله مأموران پلیس راه به همراه 
گروه امداد به محل سانحه اعزام شدند. وی افزود: مأموران با حضور در 
صحنه مشاهده کردند که یک دستگاه سواري رنو هاچ بک  واژگون شده 
است که در این سانحه، راننده و پنج نفر از سرنشینان مجروح و جهت 
مداوا به بیمارستان منتقل  شدند. سرهنگ رضایی با اشاره به اینکه علت 
حادثه در دست بررسي است به رانندگان توصیه کرد قوانین و مقررات 
راهنمائی و رانندگی را رعایت کنند تا شاهد چنین حوادث ناگوار نباشیم. 

 توصيه های دزد حرفه ای به مشتریان بانک! 

جام جم آنالین- شگرد سرقت این دو جوان شیشه ای هرچند نخ نما و تکراری بود، اما ابزاری که برای سرقت استفاده 
می کردند تا حدودی خاص و منحصر به فرد بود. یکی از متهمین در اعترافات خود گفت: من یا همدستم در مقابل 
یا داخل بانک ها به عنوان زاغزن، مشتری هایی را که پول نقد زیادی از بانک می گرفتند شناسایی می کردیم. خیلی 
نامحسوس طوری که سوژه هایمان متوجه نشوند آنها را تعقیب کرده و همین که مالباخته سوار خودرواش می شد 
ما از فرصت استفاده می کردیم و با قمه ای که همراه داشتیم الستیک ماشین را پنچر می کردیم. قمه خیلی زود باد 
الستیک را کم می کند و آنها هم مجبور بودند که به خاطر پنچرگیری نگهدارند و در این فرصت کیف را از داخل 
خودرو سرقت می کردیم. اما نمی دانم مالباخته ها، چرا به این موارد توجه نمی کنند. یکی نیست به اینها بگوید وقتی 
پول نقد با خودتان حمل می کنید کمی محتاط تر باشید. در این شرایط تنهایی به بانک نروید، قطعا اگر سوژه تنها 
نباشد ما هم جرات نمی کنیم به آنها نزدیک شویم. تا آنجایی که می توانند مردم با خودشان پول نقد حمل نکنند، 
وقتی این همه سیستم های مدل به مدل انتقال وجه پول است، چرا نقدی این انتقال را انجام می دهند. بعد هم چرا 
کیف را روی صندلی می گذارند، خب بگذارند زیر صندلی و جایی که مقابل چشم نباشد که براحتی سرقت نشود.

 دستگيری باند بزرگ جعل چک کشور

جام جم آنالین-  رییس پلیس آگاهی تهران از دستگیری باند بزرگ جعل 
چک های بانکی خبر داد. سردار عباس علی محمدیان  گفت: شیوه فعالیت 
این افراد به نحوی بود که درون بانک ها و مراکز تجاری، کسانی که برگه 
چکی را تحویل می دادند با تردستی از طریق تلفن های همراه خود از چک 
ها تصویر تهیه می کردند. وی افزود: پس از آن، اقدام به جعل چک کرده 
و آن را نقد می کردند. شیوه این سارقان به این نحو بود که با شناسایی 
 طعمه های میلیاردی و با شکار چک های درشت، مشخصات چک ها را در
 چک های خام وارد کرده و سپس ازطریق شناسنامه ها و کارت ملی های 
سرقتی در بانک ها اقدام به افتتاح حساب کرده و بخشی از پول را در آن 
 حساب ها واریز می کردند. پلیس از مردم خواسته تا در صورت وجود مواردی در 
حساب های بانکی خود و همچنین نخواندن حساب ها، طرح شکایت کنند.

کشمش و خواص درمانی آن

کشمش تاثیر بسیار زیادی در کاهش فشار خون 
و حفظ سالمت قلب دارد. مطالعاتی وجود دارد 
که نشان می دهد مصرف روزانه کشمش، به 
ویژه اگر همراه تنقالت دیگر باشد، فشار خون 
از  قابل توجهی کاهش می دهد.  به مقدار  را 
سریع  و  آسان  قدر  آن  کشمش  دیگر  سوی 

قابل مصرف و در دسترس است که هیچ بهانه 
ای برای حذف آن از رژیم غذایی وجود ندارد. 
ابتال به  با دیگر فواید آن آشنا شوید: کاهش 
بیماری های دهان و لثه، هضم بهتر، کنترل فشار 
خون باال و کاهش خطر بروز سکته مغزی، کنترل  
دیابت، پیشگیری از سرطان و ... . ولی باید به 
اندازه مصرف شود؛ زیرا به دلیل کربوهیدراتی 
شد. خواهد  وزن  افزایش  موجب  دارد  که 

بيماری هایی که در کمين 
مصرف کنندگان داروهای ضد درد است

انجمن  همایش  شانزدهمین  علمی  دبیر 
داروهای  ایران گفت: رشد مصرف  داروسازان 
داروهای  میانگین  از  روان  و  اعصاب  گروه 
دیگر باالتر است. کبریایی زاده افزود: داروهای 
ضددرد نیز در کشور غیرمنطقی مصرف می شود 

و متأسفانه ما ایرانی ها صبر و تحمل درد را نداریم 
در حالی که درد بیماری نیست بلکه یک عالمت 
بوده و نباید بالفاصله آن را سرکوب کرد. وی 
ادامه داد : آسیب های عصبی، کلیوی و قلبی و 
عروقی عوارض جانبی مصرف داروهای ضددرد 
است بنابراین این مسأله باید مورد توجه قرار گیرد. 
وی تاکید کرد: اعتیاد بالی خانمان سوزی است 
که وابستگی جسمی و روانی فرد را به همراه دارد.

ابتال به سوءتغذیه 
با حذف وعده صبحانه 

که  دریافتند  لندن  کالج  کینگز  متخصصان 
حذف وعده صبحانه در بین نوجوانان احتمال 
ابتال به سوءتغذیه را به شدت افزایش می دهد. 
که  نوجوانانی  از  نمونه گیری  با  متخصصان 
خوردن صبحانه را جدی نمی گیرند دریافتند که 

بدن آنها پس از تکرار این عادت دچار سوءتغذیه 
و کمبود عناصر حیاتی مثل آهن، کلسیم و ید 
تغذیه  علوم  مدرس  پات،  گردا  دکتر  می شود. 
لندن در مورد اهمیت مصرف  از کینگز کالج 
این  نوجوانان گفت:  بین  در  ویژه  به  صبحانه 
مطالعه شواهد کافی برای نشان دادن اهمیت 
تغذیه  به  که  والدینی  برای  صبحانه  صرف 
فرزندانشان اهمیت می دهند در اختیار دارد.

واژگونی خودروی پراید در محور فردوس - دیهوک )کيلومتر 24(  و انتقال چهار مجروح با اورژانس هوایی

31104

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهيد

طــراحــان برتـــر
با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم

شعبه2: نبش مدرس 61 
32323296  

09128664599- خرمشاهی

این شماره حتمًا ذخيره شود!

09361779359

امداد باطری سپهر
عیب یابی، تست استارت، 

دینام، باطری، 
تحویل رایگان

 در هر نقطه از شهر 
کامیون و سواری

ایرانی و خارجی  
نبش 17 شهریور 29 

تلفن: 32220423

ـط
 قس

د و
نقـ

 

پور
قی 

حقي

حمــل اثاثيـه 
 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

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

توجـه      100 درصد تضمينی

 09159618581  
فاروقی

قابل توجه همشهریان محترم 

تاالر پذیرایـی درویش 
تخفیف ویژه عروس و دامادهای محترم تا آخرتابستان 

تلفن تماس: 32324444- 32324638- 32324738

رزرو نمایید
از همین االن 

افتخار دارد میزبان کلیه مجالس شما با بهترین نیروهای خدماتی، بهترین غذاهای سنتی، خدمات مجالس به صورت بوفه باز 
بیشترین تنوع غذایی و مناسب ترین قیمت در فضای مدرن
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7
بیرجند، امروز میزبان پیکر 2 شهید گمنام

گروه خبر-پیکر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس، شنبه 28 مرداد وارد فرودگاه بیرجند می شود. معاون حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گفت: این شهدا 25 و 30 ساله هستند 
که در عملیاتهای خیبر در جزیره مجنون و بدر در شرق دجله به شهادت رسیدند.رحیم آبادی افزود: پیکر این شهدا برای وداع به شهرستانهای استان می رود و روز سه شنبه 31 مرداد همزمان 

با سالروز شهادت امام جواد )ع( در بیرجند تشییع و در بوستان پرفسور معتمدنژاد واقع در خیابان شعبانیه به خاک سپرده می شوند.هم اکنون پیکر 121 شهید در خراسان جنوبی آرمیده اند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

آزادگان جهاد کردند؛ شهید ابوترابی فرد 
 در مسیر سیر الی ا... بود

تسنیم-نماینده ولی فقیه با اشاره به آزادگی آزاده 
علی اکبر ابوترابی گفت: آوازه تحمل این آزاده زیر 
شکنجه های صدامیان به گوش همه دنیا رسید و او 
کسی بود که از همه قیود دنیوی آزاد شد و سیرش 
الی اهلل بود. آیت ا... سید علیرضا عبادی در مراسم 
سالروز ورود آزادگان با اشاره به معنای کلمه آزاده 
اظهار داشت: از نظر عموم زمانی که از آزادگان نام 
برده می شود برداشت عامه این است که این افراد در 
بند دشمن بودند و آزاد شدند و لقب آزادگی به خود 
گرفتند که این معنی در جای خود درست است اما 
نسبت آزاده بودن تنها به آزادگان نیست بلکه انسان 
دارای جسم و روح است و هریک شرایط خودش را 
دارد و برای جسم و تن بندهایی است. نماینده ولی 
فقیه با اشاره به آزادگی آزاده علی اکبر ابوترابی یادآور 
شد: آوازه تحمل این آزاده زیر شکنجه های صدامیان 
به گوش همه دنیا رسید و او کسی بود که از همه 

قیود دنیوی آزاد شد و سیرش الی ا... بود.

فرآهم شدن امکان استفاده زنبورداران
 از تسهیالت بانکی بخش مکانیزاسیون

حسینی- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند 
از فرآهم شدن امکان خرید کندو برای زنبورستان 
ها از محل تسهیالت بانکی توسعه مکانیزاسیون 
کشاورزی با نرخ ترجیحی سال 96 خبر داد و عنوان 
کرد: این تسهیالت از بازپرداخت 5 ساله برخوردار و 
با نرخ سود 15درصد اعطا می شود و متقاضیان می 
توانند برای اطالعات بیشتر به اداره امور تولیدات 
دامی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند 
تماس   32220029 تلفن  شماره  با  یا  و  مراجعه 
گیرند.محمدی با اشاره به سیر افزایشی اعتبارات 
تملک دارایی های سرمایه ای شهرستان در بخش 
دام، طیور و زنبورعسل به ویژه طی سال جاری و 
نیز دو سال گذشته ادامه داد: بستر حمایتی فعاالن 
این بخش توسعه یافته است به نحوی که خدماتی 
مانند توزیع شکر در زنبورستان های خرد و توزیع 
های  زنبورستان  در  زنبورداری  لباس  کامل  ست 
بزرگ به انجام رسیده است. وی همچنین به تولید 
بالغ بر 90 تن عسل در این شهرستان که بیش 
از 60 درصد عسل تولید استان می باشد اشاره و 
خاطرنشان کرد: شهرستان بیرجند بیش از 16 هزار 

کلنی زنبور عسل دارد.

84 نجاتگر خواهر هالل احمر
 در خراسان جنوبی، ارتقاء درجه  می گیرند

عنوان  احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدیر   - کاری 
کرد: 84 نجات گر خانم از 11 شهرستان استان، 
از  بهلگرد  ( روستای  )ره  امام  یادگاران  اردوگاه  در 
توابع شهرستان بیرجند پذیرش شده و طی آزمونی 
موفق به ارتقاء درجه خواهند شد.دکتر خامسان  با 
بیان اینکه این آزمون ها با هدف افزایش انگیزه 
برگزارمی  احمر  هالل  گران  نجات  توانایی  و 
آمادگی  بخش  دو  در  آزمونها  این  شود،افزود: 
جسمانی و مهارتی برگزار می شود.وی یادآور شد: 
به  موفق  نجاتگرانی  آزمون  این  برگزاری  از  پس 
ارتقای درجه می شوند که حد نصاب نمره قبولی 
اینصورت  غیر  در  نمایند  کسب  را  خود  سطح  در 
دهند. می  ادامه  فعالیت  به  خود  قبلی  درجه   با 

غبار روبی گلزار شهدای بیرجند 
توسط آزادگان 

و  بیرجند  شهدای  مزار  غبار روبی  تسنیم-مراسم 
حرکت نمادین توسط آزادگان در سطح شهر برگزار 
خانواده های  حضور  با  بیرجند  شهدای  گلزار  شد. 
شهدا، مردم، مسئوالن و آزادگان گلباران شد.در این 
مراسم که با حضور پر شور مردم و تعدادی از آزادگان 
خراسان جنوبی که لباس اسارت بر تن کرده بودند، 

برگزار و مراسم مداحی پایان بخش برنامه بود.معاون 
فرهنگی بنیاد شهید خراسان جنوبی اظهار کرد: تعداد 
آزادگان در خراسان جنوبی 239 نفر است. مهدی 
نارمنجی با بیان اینکه از تعداد 239 نفر آزاده تعداد 
225 نفر در قید حیات هستند،افزود: تعداد 13 آزاده 

فوت کرده و از 13 نفر سه نفر شهید شدند.

اولین کارگاه آموزشی
 با موضوع حقوق رسانه

قوسی - صبح روز پنج شنبه اولین کارگاه آموزشی با 
موضوع حقوق رسانه به همت سازمان بسیج رسانه 
برای جمعی از خبرنگاران در تربیت و آموزش بسیج 
برگزار شد. این کارگاه با هدف آشنایی خبرنگاران 
با حقوق رسانه ای شان برگزار شد. سرفصل های 
ارائه شده در این کارگاه تعریف مطبوعات، حقوق و 
حدود خبرنگار، جرائم و تخلفات مطبوعاتی حول 

ماده 6 قانون مطبوعات بود.

برگزاری دوره آداب و اصول تشریفات

اصول  و  آداب  دوره  گذشته  روز  امیرآبادیزاده- 
مرکز  توسط  مغز  بیدار  استاد  تدریس  با  تشریفات 
سپهر  هتل  در  جنوبی  خراسان  بازرگانی  آموزش 
بیرجند برگزار گردید.در این دوره مفاهیمی از قبیل 
چه گونه لباس پوشیدن چگونه زیبا سخن گفتن 

چگونه حرفه ای رفتار کنیم مطرح و تدریس شد.

مشکالت استان با وزرای پیشنهادی مطرح شد
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قاسمی- استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه 
متأسفانه دیده شده است که تنها به یک بخش 
توجه  اظهار کرد:  از رزمندگان توجه می شود، 
جامعه  های  بخش  همه  به  باید  مسئوالن 
ایثارگری و تمام رزمندگان باشد. »پرویزی« پنج 
شنبه در گردهمایی بزرگ آزادگان استان افزود: 
بخش هایی از ایثارگران هنوز سختی های دوره 
بتوانیم  امیدواریم  و  کنند  می  تحمل  را  جنگ 
دین خود را به شهیدان، جانبازان، آزادگان و تمام 
رزمندگان پرداخت کینم. وی ادامه داد: شرایط 
در  روز حضور  است چون یک  آزادگان سخت 
اردوگاه دشمن را نمی توان با یک عمر زندگی 
مقایسه کرد، بسیاری از آزادگان مفقودی بودند 
تعداد   598 قطعنامه  شدن  اجرایی  از  بعد  که 

زیادی به وطن بازگشتند که خانواده های آنان از 
زنده بودنشان هیچ اطالعی نداشتند.

بیکاری و بدون مسکن بودن 
بخشی از آزادگان استان

استاندار عنوان کرد که هنوز بعضی از آزادگان 
و  آزادگان  زحمات  و  ندارند  شغل  یا  و  خانه 
خدماتی  با  مقدس  دفاع  سال   8 در  رزمندگان 
که به آنها ارائه می شود، قابل مقایسه نیست. 
»پرویزی« با اشاره به اینکه 30 نفر از آزادگان 
همه  که  کرد  تأکید  هستند،  شغل  فاقد  استان 
تا  کنند  تالش  توان  حد  در  استانی  مسئوالن 
شهیدان  خانواده  و  آزادگان  ایثارگران،  مشکل 
رفع شود. وی خاطر نشان کرد: البته قبول داریم 

که کارکردن در شرایط امروزی شاید در بعضی 
چون  باشد  جنگ  زمان  از  تر  سخت  ها  حوزه 
رفع  قابل  مثل خشکسالی  ها  گرفتاری  بعضی 
نیست. به گفتۀ وی خشکسالی به بخش شرقی 
کاری  توسعه  حوزه  و  زده  جدی  آسیب  کشور 
دیگر بخش ها هم تحت تأثیر همین موضوع 

قرار گرفته و کار مردم را سخت کرده است.

حضور بدون چشمداشت 
رزمندگان در جبهه ها

استاندار عنوان کرد که در دوران دفاع مقدس 
نظام  و  دولت  از  مادی  خواسته  رزمندگان 
نداشتند و خالصانه در جبهه حضور یافته و به 
ذلت  به  تن  ایران  ملت  ثابت کردند که  جهان 

و  استقامت  کرد:  اضافه  »پرویزی«  دهد.  نمی 
راحل)ره(  امام  رهبری  به  رزمندگان  پایداری 

باعث پیروزی ملت ایران شد و غرب به اشتباه 
خود در حمایت از صدام پی برد. وی خاطر نشان 

کرد که از ابتدای جنگ مسئوالن نظام مقدس 
جمهوری اسالمی بارها اعالم کردند که صدام 

یک دیکتاتور جنایتکار است که اگر قدرت یابد 
به حامیان خود و غرب هم رحم نمی کند که 

غرب هم متوجه شد صدام اگر قدرت پیدا کند 
برای آنها هم مشکالتی ایجاد می کند و حمله 
به  کرد.  ثابت  را  موضوع  این  کویت  به  صدام 
گفتۀ وی در هشت سال دفاع مقدس بسیاری 
از رزمندگان مظلومانه شهید و اسیر و بسیاری از 
آنها مفقوداالثر شدند اما کمتر از مفقودان جنگ 
بیان  با  جنوبی  خراسان  استاندار  شود.  می  یاد 
همه  وجود  با  کرد  تالش  یازدهم  دولت  اینکه 
نداری ها و مشکالت مالی 3 هزار میلیارد تومان 
ایثارگری و  از دیون های سال های قبل جامعه 
بنیاد شهید کشور را پرداخت کند، تصریح کرد: 
تمام  مشکالت  شدن  برطرف  شاهد  امیدواریم 

جامعه ایثارگری باشیم.
)Ava.news16@gmail.com(

حسینی- با شروع فصل مسافرت ها ، سرقت ها 
نیز به طور آشکاری زیاد می شود. در همین رابطه 
انتظامی  فرماندهی  پیشگیری  پلیس  رییس  با 
خراسان جنوبی گفتگو کردیم. سرهنگ پاسدار 
با بیان این که مبارزه با سرقت  شجاعی نسب 
از اولویت های نیروی انتظامی است عنوان کرد: 
در همین راستا در دو سال گذشته قرارگاه مبارزه 
با سرقت با هدف بهره گیری از سایر رده های 
تخصصی ، مانند پلیس مواد مخدر شکل گرفت. 
به گفته وی همچنین طرح مقابله با سرقت از 
3 سال گذشته به تصویب شورای امنیت عالی 
کشور رسید و به استان ها با هدف به کارگیری 
از ظرفیت سایر سازمان هایی که مسئول در امر 

پیشگیری هستند ابالغ شد. 
شجاعی نسب همچنین با تاکید بر این که بانک 
اند پایش  ها و موسسات طبق مصوبه، موظف 
باشند  داشته  را  الزم  های  مراقبت  و  تصویری 
ادامه داد: در تجزیه و تحلیل ها برخی بانک ها 
و موسسات فاقد این موضوع بودند. وی بر لزوم 

داشتن تاییدیه نیروی انتظامی هنگام تاسیس و 
راه اندازی ساختمان بانک ها تاکید و اضافه کرد: 
در پایان 95 فرصتی به بانک ها داده شد که در 
مدتی محدود موظف اند سیستم امنیتی و پایش 
تصویری خود را به استاندارد برسانند، در غیر این 
صورت طبق حکم قضایی پلمپ خواهیم کرد و 
در اجرای این کار کوتاه نمی آییم!رییس پلیس 
پیشگیری فرماندهی انتظامی از تجهیز 90 درصد 
موسسات و بانک ها به سیستم ایمنی و اتصال به 
110 خبر داد و یادآور شد: با همکاری قوه قضاییه 
مقرر شد اگر طبق نظر کارشناسی ما، سرقت ناشی 
از سهل انگاری مدیرعامل بانک باشد، بیمه به 
بانک و موسسه تعلق نگیرد. شجاعی نسب وضع 
ایمنی طالفروشی ها را نسبتا مناسب دانست و 
عنوان کرد: برخی جاها، مغازه به بافت فرسوده 
منتهی می شود و یا با این تفکر که اگر در ورودی 
کنترلی و بسته باشد، مشتری مراجعه نمی کند، 
این کار را انجام نمی دهند که البته اخطار داده 
ایم. به گفته وی استفاده از پایش تصویری توسط 

محلی  توافقات  با  ولی  نیست  اجباری  اصناف، 
 صنوف نیز به سمت پایش تصویری می روند.

رتبه آخر در وقوع سرقت
تاکنون 113  که  این  بیان  با  مسئول  مقام  این 

جلسه معتمدان محله و پلیس در تمام شهرستان 
های استان برگزار شده است اضافه کرد: روسای 
و  انتظامی  های  بخش  ها،  پاسگاه   ، کالنتری 

نیز  پیشگیری  و  انتظامی  ستادی،  کارشناسان 
آگاه  و  مجامع  مدارس،  مساجد،  در  اند  موظف 
نسب  کنند.شجاعی  پیدا  حضور  مردم  سازی 
با اشاره به این که تمام دوربین های بانک ها، 

بروز  زمان  ها  شهرداری  و  ها  سازمان  ادارات، 
سرقت در اختیار ما قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: 
شناسایی تمام دامداران استان و محل نگهداری 

احشام آنان، توزیع  هزار برگ بروشور، نصب بنر 
آموزشی، درج مطالب و هشدارهای آموزشی در 
مطبوعات، استفاده از ظرفیت روحانیان تبیلغات 
اسالمی برای شرح قبح سرقت و استفاده نامناسب 
از فضای مجازی و گشت ها در محالت و شهرک 
ها از دیگر اقدامات انجام شده و در حال انجام 
است. وی نتیجه این کارها را داشتن کمترین نرم 
سرقت در بین استان های کشور اعالم کرد و 
استان هستیم. رییس  رتبه 33 و آخرین  افزود: 
پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی با بیان این 
که 70 درصد از سرقت های انجام شده کشف می 
شوند اضافه کرد: سرقت بانک، خشن و مسلحانه، 
طال فروش و آدم ربایی به طور خاص نداریم مگر 
یک یا دو مورد آدم ربایی که مطالبات مواد مخدر 
در شهرهای حاشیه ای استان بود. شجاعی نسب 
یادآور شد: توقع پلیس این است در کنار سمینارها 
و همایش های پرهزینه ای که انجام می شود، 
سهم نهادها و مسئوالن و سازمان ها در امنیت 

کشور معلوم شود. 

80 درصد سرقت اقالم خودرو 
از پراید است

های  استان  سایر  از  سارقانی  حضور  به  وی 
غربی و شمالی در خراسان جنوبی اشاره کرد 
و ادامه داد: سرقت های استان ما عموما ُخرد 
سهل  از  ناشی  آنان  از  عمده  بخش  و  بوده 
پیشگیری  پلیس  رییس  است.  مردم  انگاری 
فرماندهی انتظامی با اشاره به مالک ساختمان 
یا  احداثی که نگهبانی نمی گذارد، و  در حال 
کرد:  بیان  ندارد،  مناسب  حفاظ  که  ای  خانه 
داشتیم  که  خودرو  اقالم  سرقت  مورد   54 از 
است.  بوده  پراید  آنان  درصد   80 به  قریب   ،
و  پارکینگ  به  خودرو  انتقال  نسب  شجاعی 
نصب سیستم امنیتی بروی آن و تماس با 110 
کارهای  از  را  مشکوک  فرد  مشاهده  هنگام 
پیشگیرانه دانست و افزود: متاسفانه سارقان از 
احساس امنیت باالیی که مردم در این استان 

برخوردارند سوء استفاده می کنند.
)Ava.news13@gmail.com(

بین  امور  و  عمومی  روابط  مدیرکل  قاسمی- 
الملل استانداری خراسان جنوبی عنوان کرد: یکی 
از مهم ترین مشکالت در حوزه روابط عمومی 
»بهاری«  است.  ها  آن  نبودن  تخصصی  ها 
چهارشنبه در نشست خبری با موضوع »روابط 
معمواًل  افزود:  رو«  پیش  انداز  و چشم  عمومی 
مدیران دستگاه های اجرایی نیروهای غیر ماهر 
را در روابط عمومی ها به کار می گیرند و نگاهی 
خدماتی به آن ها دارند. به گفتۀ وی وقتی مسئول 
باشد  نداشته  را  الزم  تخصص  عمومی  روابط 

مدیر دستگاه هم به او نگاه کارشناسی نخواهد 
داشت. وی انباشت وظایف غیر مرتبط را از دیگر 
مشکالت حوزه روابط عمومی ها دانست و بیان 
کرد که متأسفانه برخی مدیران کارهای اضافی 
بر دوش روابط عمومی ها می  را  دستگاه خود 
گذارند که این کار باعث عقب ماندن از رسالت 

اصلی روابط عمومی می شود.
برگزاری کالس های خبرنگاری

 در 6 سطح 
مدیرکل روابط عمومی استانداری اظهار کرد که 

اکنون تعامل بین روابط عمومی های دستگاه های 
اجرایی و خبرنگاران مطلوب نیست و این ارتباط 
باید تقویت و دو طرفه باشد. »بهاری« خاطر نشان 
و  خبرنگاران  برای  خبرنگاری  آموزش  که  کرد 
روابط عمومی های دستگاه های اجرایی استان 
پیش بینی شده که 2 سطح این آموزش ها به 
شکل مشترک و سطح سوم تا ششم، تخصصی و 
جداگانه برگزار خواهد شد. وی تأکید کرد: متأسفانه 
روابط عمومی ها اکنون در جایگاه واقعی خود قرار 
ندارند و جایگاه و هنری را که باید، به نمایش نمی 

گذارند. به گفتۀ وی باید سطح روابط عمومی ها 
ارتقاء پیدا کند و نیروهای مزاحم در روابط عمومی 
ها حذف شوند. مدیرکل روابط عمومی استانداری 
با بیان اینکه جایگاه روابط عمومی ها جایی برای 
افراد غیرحرفه ای نیست، عنوان کرد: نگاه و انتظار 
مدیران از روابط عمومی ها باید تغییر پیدا کند و 
این تغییر نگرش را روابط عمومی ها باید ایجاد 
های  کارگاه  تشکیل  داد:  ادامه  »بهاری«  کنند. 
آموزشی یکی از روش های حل این مشکالت می 
باشد و این دوره های آموزشی برای روابط عمومی 

دستگاه های اجرایی استان ادامه خواهد داشت تا 
در آینده این بخش، به جایگاه واقعی خود برسد.

درون سازمان نگری، 
مشکل دیگر روابط عمومی ها

وی با اشاره به اینکه بخشی نگر و دستگاهی نگر 
می  ها  عمومی  روابط  مشکالت  دیگر  از  بودن 
باشد، تشریح کرد که بسیاری از روابط عمومی 
ها به هیچ عنوان به خارج از سیستم کاری خود 
توجه نمی کنند، در حالیکه باید عالوه بر دورن 
به  رسانی  اطالع  و  سازمانی  برون  با  سازمان، 

مردم و همچنین دیگر سازمان ها تعامل داشته 
باشند. به گفتۀ وی ارتباط روابط عمومی ها باید 
با استانداری بیشتر شود و اگر این ارتباط شکل 
بگیرد در مسائل و مشکالت هم می توانیم آن ها 
را حمایت کنیم چون اگر روابط عمومی ها تضعیف 
شوند بدنه اطالع رسانی دولت نیز دچار مشکل 
استانداری  عمومی  روابط  مدیرکل  شد.  خواهد 
بیان کرد که روابط عمومی ها مورد ارزیابی قرار 
خواهند گرفت و شورای هماهنگی روابط عمومی 
کرد. خواهیم  فعال  هم  ها  شهرستان  در  را  ها 

بیرجند، خوسف و درمیان در  نماینده  حسینی- 
مجلس شورای اسالمی با تاکید بر این که اگر 
آب به خراسان جنوبی نرسد و نیز همین آبی که 
بحرانی  وضع  نشود،  استفاده  درست  نیز  داریم 
دریای  از  حتما  نگفتیم  داد:  ادامه  شد،  خواهد 
عمان آب بیاورید، ما آب الزم داریم، حاال از هر 
جایی که می خواهند و می توانند بیاورند.حجت 
االسالم عبادی در گفتگوی با آوا ، با بیان این 
که چندین جلسه با اکثر وزاری پیشنهادی دولت 

داشتیم عنوان کرد: تعداد بیشتر این افراد وزرای 
آینده خواهند بود و اکنون  بهترین زمان است که 
مطالبات و مشکالت کشور و مخصوصا استان و 
حوزه انتخابیه خود را با آنان درمیان گذاشته شود. 
شاید هیچ زمانی مانند االن شنونده خوبی نباشند! 
وی به مطرح کردن خواسته های مردم درباره 
راه آهن، جاده ها و توسعه ریلی با آخوندی وزیر 
پیشنهادی راه و شهرسازی و همچنین گالیه از 
کم کاری های وزارت راه اشاره کرد و افزود: با 

وزیر پیشنهادی نیرو نیز درباره انتقال آب، کاووش 
ابهای ژرف و مشکالت هدر رفت آب در استان 
صحبت کردیم. به گفته وی ، موضوعات مرتبط با 
زرشک، زعفران، عناب و انار استان ،ن بود  برنامه 
گالیه  و  کشاورزی  محصوالت  سالمت  برای 
از  بواسطه نبود نظارت کافی نسبت به استفاده 
سموم غیر مجاز در کشاورزی از جمله مسائلی 
بود که با وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی بحث 
شد. نماینده بیرجند، خوسف و درمیان همچنین از 

با تشکر از کارهای وزیر بهداشت در استان اضافه 
کرد: به طور کلی نگاه وزاری پیشنهادی مثبت 
والبته   ، دارند  قبول  را  استان  است و مشکالت 
نمی توانند منکر آن شوند. عمده راهکاره ها را 

نیز قبول کردند.

به دولت متذکر می شویم که حل مشکل 
آب و توسعه استان فقط اقتصادی نیست

عبادی در پاسخ به این که وزیر راه و شهرسازی 

در مقطعی با انتقال آب از دریای عمان مخالفت 
کرده بود، تصریح کرد: ما مسئول رفع مشکالت 
دولت نیستیم و می خواهیم مشکالت مردم حل 
شود. وی خاطرنشان کرد: البته مصاحبه وزیر راه 
بیشتر به لزوم توسعه سواحل مکران و اهمیت ان 
اشاره دارد و اینکه با توجه نزدیک بودن آن مناطق 
به آب دریا هزینه توسعه ان سواحل کمتر است، در 
واقع بیشتر جنبه اثباتی برای ان مناطق را دارد نه 
نفی توسعه مناطق دیگر کشور و اصوال این بحث 

مربوط به وزارت نیروست.نماینده بیرجند، خوسف 
و درمیان با تاکید بر این که اگر آب به خراسان 
جنوبی نرسد و یا همین آبی که داریم نیز درست 
استفاده نشود، وضع بحرانی خواهد شد، ادامه داد: 
نگفتیم حتما از دریای عمان آب بیاورید، ما آب 
الزم داریم، حاال از هر جایی که می خواهند و 
می توانند بیاورند. کال به دولت متذکر می شویم 
که حل مشکل آب و توسعه استان فقط اقتصادی 

نیست بلکه به نفع امنیت کشور است.

توجه مسئوالن به همه جامعه ایثارگری باشد

بانک ها و موسسات نا ایمن پلمپ می شوند

تخصصی نبودن و انباشت وظایف از مشکالت روابط عمومی ها

حجت االسالم عبادی: آب الزم داریم، دولت از هرجا که می خواهد و می تواند بیاورد

جنوبی  استان خراسان  علمی  قاسمی- شورای 
معاون  سرفرازی«،  عصمت  بی  »بی  حضور  با 
منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی 
بیرجند،  دانشگاه  رئیس  »خلیلی«،  استانداری، 
»رئیسی«، معاون اداری و مالی دانشگاه بیرجند، 
»موهبتی«، مدیر کل دفتر اقتصادی استانداری، 
»احتشام«، رئیس اتاق بزرگانی استان و سه تن 
گردید.  برگزار  استان  های  دانشگاه  اساتید  از 
»هاشمی«، رئیس بنیاد نخبگان استان گزارشی 
از فعالیت های بنیاد در سال 95 و 5 ماهه نخست 
سال 96 ارائه کرد و در ادامه برنامه های »هم 
مراسم  برگزاری  راهبردی،  محصوالت  نت« 
فناوری  کارگروه  تشکیل  الگوسازی،  و  تکریم 
های نرم و هویت ساز و تجلیل از برگزیدگان 

کنکور را تشریح کرد و از اعضای شورای علمی 
درخواست نمود تا نظرات و پیشنهادات خود را در 

این زمینه ها ارائه نمایند.

توجه به مردم 
عامل اصلی توسعه هر جامعه

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استانداری خراسان جنوبی عامل اصلی توسعه و 
بدنه اصلی  به  را توجه  پیشرفت هر جامعه ای 
جامعه یعنی مردم آن جامعه دانست و تصریح 
اقتصاد  در  مردم  نقش  مثال  عنوان  به  کرد: 
مقاومتی موجب پویایی و تکاپوی جامعه است 
امیدواری  و  اعتماد  باید  اول  راستا  این  در  که 
شود.  ایجاد  پویایی  این  تا  ایجاد  مردم  بین  در 

»سرفرازی« درباره برگزاری رویداد »هم نت« 
بیان کرد که باید نقش کشاورزان در این رویداد 
این  کشان  زحمت  از  و  شود  دیده  خوبی  به 
عرصه در این همایش و رویداد استفاده شود تا 
ارتباط مستقیم بین ایده پردازان و ذینفعان یعنی 
کشاورزان ایجاد شود.  وی با بیان اینکه تجربه 
نشان داده است مدیران این استان در انجام کار 
گروهی بسیار موفق عمل می کنند و پای کار 
از  متشکل  ای  کمیته  باید  کرد:  اظهار  هستند، 
مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط، متخصصان 
و صاحبنظران تشکیل شود که در اجرای هرچه 
بهتر این رویداد، اقدام شود و دبیرخانه »هم نت« 
هم در بنیاد نخبگان ایجاد شود. معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری در ادامه ضمن اعالم 

مراسم  برگزاری  در  همکاری  جهت  آمادگی 
تجلیل از نفرات برتر کنکور، بیان کرد: هر چه 

سریع تر هماهنگی الزم در این باره انجام شود.

در برنامه »هم نت« 
به برندینگ توجه شود

این  در  نیز  بیرجند  دانشگاه  رئیس  »خلیلی«، 
از  بیرجند  دانشگاه  حمایت  اعالم  جلسه ضمن 
»هم  برگزاری  کرد:  اظهار  نت«،  »هم  رویداد 
با توجه به  نت« بسیار برنامه خوبی است ولی 
تجاربی که در این راستا وجود دارد ولی نتیجه 
ای در حوزه برندیگ و معرفی بیشتر محصوالت 
حاصل نشده است. وی اضافه کرد: الزم است در 
این راستا با هدف مشخص اقدام شود و نتایج 

تعیین  اصلی  محور  دو  یکی  و  گردد  منعکس 
زعفران  داده شود، چون  مانور  محورها  روی  و 
ایران به نام و برند زعفران اسپانیا فروخته می 
شود و همچنین زعفران افغانستان به نام زعفران 
ایران در اسپانیا شناخته می شود چرا در این حوزه 

اقدامی نمی شود.

باید به رابطه علم، فناوری
و تولید توجه شود

درباره  نگرانی  ابراز  بازرگانی ضمن  اتاق  رئیس 
عنوان  استان،  استراتژیک  محصوالت  آینده 
نت«  »هم  برگزاری  اهمیت  درباره  که  کرد 
ما  که  باشیم  داشته  نظر  در  باید  کارآفرینی  و 
نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور 

فناوری  و  علم  بین  رابطه  و  هستیم  استان  در 
و تولید وجود دارد و زمانی دنبال کسب ارزش 
افزوده محصوالت راهبردی هستیم در راستای 
اقتصاد مقاومتی تعریف درستی از این سه مؤلفه 
داشته باشیم. »احتشام« تصریح کرد: با توجه به 
رسالت بنیاد نخبگان برای کسب ارزش افزوده، 
باید تعامل علم و فناوری و تولید را ببینیم چون 
این سه اصل مکمل و جدایی ناپذیر هستند.  وی 
با بیان اینکه ما در اتاق بازرگانی آمادگی هرگونه 
کرد:  تأکید  داریم،  را  زمینه  این  در  همکاری 
»هم نت« گامی خوبی در راستای برند سازی 
محصوالت استراتژیک استان است که تاکنون 
اقدامی مناسبی در این مورد و برندینگ در سطح 

بین المللی انجام نشده است. 

اولین جلسه شورای علمی بنیاد نخبگان خراسان جنوبی برگزار شد
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-2/24/72752 شماره  نامه  استناد  به 
تایید  بر  مبنی  علوم  وزارت   96/04/11 
دوره های سازمان مدیریت صنعتی در قالب 
نمایندگی  آزاد  عالی  آموزش  های  دوره 

 خراسان جنوبی در نظر دارد: به تعداد محدود10 نفر دانشجو حرفه ای
عالی دکتر DBA )گرایش کسب و کار( و 15 نفر دوره حرفه ای عالی 
ارشد MBA با تدریس اساتید مجرب کشوری از طریق مصاحبه علمی 
با اولویت مدیران سازمان ها، ادارات و کارخانجات، شرکت ها و واحدهای 
تولیدی جذب نماید. از کلیه متقاضیان دعوت می شود حداکثر تا 10 
32237641 - های: 32225511  شماره  با  نام  ثبت  جهت   شهریور 

32237640 تماس گرفته یا به آدرس خیابان طالقانی حدفاصل طالقانی 
2 و 4 جنب بانک کارآفرین – سازمان مدیریت صنعتی مراجعه نمایند.

روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی
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ثبت نام کربال به صورت محدود 
اعزام زمینی مورخ 1396/6/11 و 96/6/22

والدت امام هادی )علیه السالم(  در سرزمین مقدس نجف اشرف و کربالی معال 
شرکت خدمات زیارتی بیرجند تنعیم
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