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سرمقاله

غدیر؛چشمه سار 
جاری وحدت
*علی اکبر یاری

  به اعتراف همگان نزدیک ترین فرد به پیامبر )ص( 
در  کودکی  از  که  است  بوده  )ع(  علی  حضرت 
پله  را  آسمان  نردبان  و  یافته  پرورش  وی  دامان 
روز  هر  پیامبر  می گوید:  خود  او  است  پیموده  پله 
در  و  می گشود  بررویم  را  علمی  فضایل  از  دری 
تمامی مراحل دعوت از عشیره اقربین تا پایان عمر 
شریفش اولین حامی پیامبر بود و همواره مورد وثوق.
ابد  تا  غدیر  جاری  همیشه  و  زالل  سار  چشمه 
خواهد  گوارایی  آب  از  سیراب  را  معرفت  تشنگان 
زمزم  آب  و  کوثر  حوض  آن  سرچشمه  که  کرد 
فارسی  اساطیر  در  است که  آن آب حیاتی  و  است 
بوده اند. آن  به  نیل  پی  در  ،اسطوره ها  کهن 

حدیث منزلت، حدیث کسا، داستان مباهله، حدیث ثقلین 
و پررنگ تر از همه جریان غدیر همه و همه نقطه 
... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ ( تالقی و اشتراکشان 

پیام تبریک استاندار 
 به مناسبت عید سعید غدیر خم

رسالت  تداوم  برای  دیانت  رشته  بر  است  محکمی  گره  غدیر 
همان  آخرین؛  کالم  در  است  اولین  تکرار  غدیر  ؛  محمد)ص( 
کالم نورانی که در اولین پیام علی )ع( را به بردباری خواند و 
در غدیر اعالم امامت و والیت او را فرمود؛ خجسته باد پیوند 

نبوت و امامت در نقطه اوجی به نام غدیر خم.
را  خم  غدیر  سعید  عید  والیت،  بزرگ  عید  فرارسیدن  اینجانب 
به مردم شریف ، متدین و والیت مدار خراسان جنوبی تبریک 
و تهنیت عرض نموده ، امید است با اقتدا به سیره درخشان اهل 
بیت )علیه السالم( و اقتدا به منش ابر مرد تاریخ علی )ع( ، در 
خدمتگذاری به نظام مقدس جمهوری اسالمی و خدمت صادقانه 
و خالصانه به همنوعان اهتمام ورزیده و برکات آن را ره توشه 
آخرت خود نماییم.از خداوند منان مسئلت دارم ما را از متمسکین 
راستین به والیت امیرالمومنین علی علیه السالم محسوب فرماید.

سید علی اکبر پرویزی
استاندار خراسان جنوبی

سونامی بازنشستگی
صفحه ۷

انتصاب حجت  االسالم عبادی
 به امامت جمعه بیرجند

صفحه 7

حفظ سهم ایران
 در بازار جهانی زعفران  

صفحه  7

سود باالی بانکی،
 مشکلی بر سر راه تعاون گران

صفحه 7

حذف دالل ها با شروع کار
 اتحادیه تعاونی گلخانه داران

صفحه  7

اعالم برنامه ی معارفه 
امام جمعه بیرجند

صفحه 7

رشد سه برابری مدال های کسب شده 
بین المللی ورزشکاران استان

صفحه 3

آموزش و پرورش استان و آغاز 

رهبر معظم انقالب:
همه ارکان جمهوری اسالمی موظفند هیچگونه 

تبعیض و نابرابری بین ایرانیان روا ندارند

حسن روحانی:
واقعه غدیر باید به عنوان 
مسیر هدایت قرار بگیرد

عباس عبدی:
از رئیس جمهور بودن

 احمدی نژاد خجالت می کشیدم

محمدجواد ظریف:
 امنیت را از منطقه ی 

آرام، می گیریم

صفحه 8صفحه 8صفحه 8صفحه 8

سیدحسن خمینی: تلخی های رسانه را به جان بخریم/معاون وزیر دفاع: ناوهای آمریکا در منطقه مزاحم هستند/دستمالچی: عربستان در جهت تنش زدایی با ایران گام برمی دارد/خط  و نشان کواکبیان برای روحانی/برخی باندهای سیاسی می خواهند دولت را سرگرم مسائل حاشیه ای کنند/ صفحه 8

می رسد روزی که بی هم می شویم
یک به یک از جمع هم کم می شویم

می رسد روزی که ما در خاطرات
موجب خندیدن و غم می شویم
گه گاهی یاد ما کن ای رفیق

می رسد روزی که بی هم می شویم
به مناسبت اولین سالگرد درگذشت بزرگ خاندان

زنده یاد حاج علی نجابت 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/6/16  از ساعت

  16:30 الی 17:30 در محل حسینیه آیت ا... آیتی منعقد می گردد.

خانواده های: نجابت ، یزدی پور

همکار محترم جناب آقای سید محمد سادسی
ضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان

 را تسلیت عرض نموده، ما را در غم خود شریک بدانید.
ضمنا مراسم یادبود سومین روز درگذشت آن مرحوم امروز پنجشنبه 96/6/16

 از ساعت 16 الی 17 در محل مسجد آیت ا... آیتی منعقد می باشد.

همکاران شما در بانک صنعت و معدن استان خراسان جنوبی

جناب آقای سید محمد سادسی
خاندان محترم سادسی

درگذشت بزرگ خاندان مرحوم کربالیی سید حسن سادسی
 را تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای آن شادروان علو درجات و برای بازماندگان 

صبر و شکیبایی آرزومندیم. 

شرکت باران سازان خراسان - خیرآبادی

جناب آقای مهندس صادقی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان نهبندان
تبریک عرض نموده ، از خداوند متعال توفیق خدمتگزاری روز افزون شما را مسئلت داریم.

مدیریت شرکت سکنا ساز  پارسیان

جنـاب آقـای فاطمـی
  انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی
 که نشان از لیاقت و درایت شما می باشد، تبریک عرض می نماییم .  از خداوند منان برایتان 

توفیقات روزافزون خواستاریم.

 کارکنان اداره ثبت احوال شهرستان سربیشه

جناب آقای اسد بهلگردی
مدیریت محترم بانک سپه منطقه خراسان جنوبی

جناب آقای محمد حسین چهاردهی 
معاون محترم مالی و اداری بانک سپه منطقه خراسان جنوبی

جناب آقای حسین محمد پور
معاون محترم اعتباری بانک سپه منطقه خراسان جنوبی
انتصاب بجا و شایسته شما سروران عزیز را به سمت های جدید تبریک و تهنیت
 عرض نموده، امید است که حضور شما در این مسئولیت ها به عنوان خادمی

 صدیق و والیتمدار با کوله بار گرانی از تجربه، درایت و شایستگی های برجسته
 نوید بخش موفقیت هایی بیش از پیش در آینده باشد.

یوسف سعادتی

جناب آقای اسد بهلگردی
مدیریت محترم بانک سپه منطقه خراسان جنوبی
جناب آقای محمد حسین چهاردهی

معاون محترم مالی و اداری بانک سپه منطقه خراسان جنوبی
جناب آقای حسین محمدپور

معاون محترم اعتباری بانک سپه منطقه خراسان جنوبی
انتصاب بجا و شایسته شما عزیزان را به سمت های جدید که حاصل توانمندی و درایت تان در عرصه 
بانکداری می باشد، صمیمانه تبریک عرض می نماییم، توفیق روز افزون تان را از ایزد منان خواستاریم.

بانک سپه شعبه سه راه اسدی

فروش زمین مسکونی
 در سجادشهر  09153620119 

شتر مرغ پرواری شما را با باالترین 
قیمت خریداریم. 09153614034

عید اکمال دین ، سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعالن وصایت و والیت

امیر المومنیـن علیـه السالم
بر شیعیان و پیروان والیت خجسته باد

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحومه مغفوره 

شادروان بانو حاجیه شرف برزگر 
همسر گرامی حجت االسالم و المسلمین حاج حسین درویشی )عبادی( 

و والده محترم شهید محمد سعید درویشی 
را به اطالع کلیه دوستان و آشنایان و همشهریان عزیز می رساند: مراسم تشییع پیکر پاک آن مرحومه 

امروز پنجشنبه 96/6/16  ساعت 16 الی 17 از محل سالن اجتماعات بهشت متقین )غسالخانه( 
برگزار می گردد. ضمنا به مناسبت سومین روز درگذشت آن عزیز جلسه ترحیمی شنبه 96/6/18

 از ساعت 16 الی 17 در محل مسجد امام حسین )ع( منعقد می گردد، حضور شما سروران گرامی 
در این مراسم موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: درویشی )عبادی( ، برزگر و سایر بستگان

الباقی
هو

غدیر؛ عید امامت و والیت بر مسلمین مبارک باد.

جناب آقای علیرضا غالمی پور
معاونت محترم بانک ملی شعبه توحید

برخود الزم دانستیم به پاس حسن برخورد ، راهنمایی و مساعدت شما با 
همکاران فرهنگی در خصوص دریافت تسهیالت ، مراتب تقدیر و امتنان 
قلبی مان را اعالم نموده و از درگاه ایزد منان برایتان سالمتی و بهروزی 

مسئلت نماییم.

جمعی از فرهنگیان بیرجند
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زمان اعالم نتایج کنکور96 مشخص شد
 
ایرنا- مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش از اعالم نتایج آزمون سراسری 96 در دهه سوم شهریور ماه خبر داد. حسین توکلی اظهار داشت: نتایج آزمون سراسری 96 برای 
دانشگاه های سراسری، آزاد اسالمی و موسسات آموزش عالی دهه سوم شهریور ماه 96 اعالم می شود.وی ادامه داد: داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش 

آموزش sanjesh.org از نتیجه نهایی مطلع شوند.

نتیجه خالص تحریم ها ، 19800 سانتریفیوژ است!

سرمقاله

غدیر؛چشمه سار 
جاری وحدت
*علی اکبر یاری

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( والیت علی بن ابی طالب 

است.نگه داشتن خیل عظیم حجاج در آن آفتاب 
سوزان و بانگ و اعالم بر این که آنانکه جلوتر 
که  آنان  رسیدن  برای  و صبر  برگردند  رفته اند 
اعالن  این  این که  به ویژه  نرسیده اند،  هنوز 
عمومی در آخرین حج پیامبر و اواخر عمر شریف 
ایشان بود، تبریک همه حاضران به علی )ع( و 
این اصل مسلم که این کشتی نوظهور ناخدایی 
می خواهد تا در تالطم دریا به وهم نیفتد و مسیر 
حکایت  جملگی  بداند،  یقین  و  درستی   به  را 
معدود  از  غدیر  دارد.حدیث  )ع(  علی  از والیت 
احادیثی است که عالوه بر تواتر معنوی، تواتر 
لفظی نیز دارد و کتب معتبر عامه و اهل سنت 
از قبیل صحاح نیز آن را روایت کرده اند و مسلما 
گرچه  که  دارد  فراگیری  شخصیت  )ع(  علی 
اعتبار تشیع است ولی منحصر به شیعه نیست 
و اهل سنت نیز او را به عنوان خلیفه قبول دارند. 
حتی سایر ادیان نیز به دیده احترام به علی )ع( 
و  مباهات شیعه  مایه  نگریسته اند. گرچه غدیر 
به ویژه سادات مکرم است، اما انحصار آن نوعی 

جزئی نگری به این واقعه تاریخی است.
نهج البالغه،  که بعد از قرآن مهم ترین کتاب 
کتاب  است  شیعی  اندیشمندان  غالب  نظر  در 
بسیاری  امروزه  ماست. حتی  هدایت  و  راهنما 
از ایستارها و معیارهای نوین اجتماعی پیشرفته 
قابل انطباق بر آن می باشد. نگارنده به جرات 
و  خواص  مورد  در  حتی  کتاب  این  می گوید 
مهری  کم  مورد  نیز  اسالمی  محققین  جامعه 
جرجی  مردم.  عموم  به  رسد  چه  گرفته  قرار 
جرداق محقق مسیحی عنوان می کند من این 
کتاب را 200 مرتبه خوانده ام در حالی که کمتر 
محقق مسلمان این کتاب را یک بار و مفصل 
احکام،  اخالق،  در  جامع  کتابی  است.  خوانده 
 اعتقادات و سیاست و زندگی.در مورد علی )ع(
و نهج البالغه مطالب مفید به وفور است. هدف 
نگارنده از این مقاله تذکر دو نکته مهم است 
به  نزدیک  چهره ای  نتوانسته ایم  این که  اول 
ارائه دهیم.  ائمه  واقعیت از علی )ع( و تمامی 
همواره  ایشان  مبارک  تمثال  ترسیم  در  مثال 
می گذاریم،  ایشان  دست  در  دودم  شمشیری 
را  به زعم خود می خواهیم شجاعت علی )ع( 
جهان  اکنون  این که  از  غافل  نماییم  ترسیم 
مقابل( ستون  در  سرمقاله  )ادامه   .  .  . عدالت  تشنه 

معرفی های  این  است.  )ع(  علی  سرمقاله(  )ادامه 

پدیده  برای  دستاویزی  ائمه  و  اسالم  از  ناقص 
مهربانی  جامعه  در  بیایید  است.  هراسی  اسالم 
بگذاریم.مسئله  نمایش  به  را  )ع(  علی  حضرت 
مهم تر این که مراقب باشیم در اعیاد  و عزاداری ها 
دنیای اسالم اصلی  اتحاد  نزنیم.  تفرقه  از  حرفی 

مسلم و بر همه چیز مقدم است.
 هرچه با آن در تعارض بود باید به کنار گذاشته 
شود. مشکل جهان اسالم قضایایی است که به هر 
شکل معطوف و منتهی به واگرایی می شود و باید 
از آن پرهیز کرد. به فرموده قرآن بایستی بر نقاط 
اختالفی  از طرح مسایل  و  اشتراک جمع گردیم 
حتی االمکان دوری نماییم. »قل یا اهل الکتاب 
تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم« )آل عمران، 
64(. مخاطب آیه فراتر از اسالم است. می خواهد 

تمام اهل کتاب بر اجتماع تکیه کنند. 
برداشت های افراطی در حب علی )ع( سلیقه ای، 
هم سو  بعضا  و  است   گرا  جانبه  یک  و  تعصبی 
خصوص  دراین  رهبری  دشمن.  برنامه های  با 
می فرمایند: هر کس ندای تفرقه بین شیعه و سنی 
این فرد مزدور  باشد چه سنی  سردهد چه شیعه 

دشمن است چه بداند چه نداند.

) @aliyari200 : آیدی تلگرامی نگارنده(

اولتیماتوم ثبت احوال درخصوص
 تعویض کارت های ملی قدیمی

از  تسنیم- سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور 
صدور کارت های ملی هوشمند در فرایند 1۵ روزه 
خبر داد و گفت: اعتبار کارت های ملی قدیمی تا 
هیچ  به  زمان  این  و  بود  خواهد   96 سال  پایان 
در  کرد:  تصریح  وی  شد.  نخواهد  تمدید  عنوان 
حال حاضر در کل کشور 12 هزار ایستگاه برای 
پیشخوان،  دفاتر  در  ملی  هوشمند  کارت  صدور 
ثبت احوال و ادارات پست راه اندازی شده است 
دفاتر  این  به  مراجعه  با  می توانند  هموطنان  و 
کنند.ابوترابی  خود  ملی  کارت  تعویض  به  اقدام 
با بیان اینکه فرایند صدور کارت های به 1۵ روز 
کاهش پیدا کرده است ادامه داد: زمانی که برای 
اعتبار کارت های ملی قدیمی در نظر گرفته شده 
درخواست  و  شد  نخواهد  تمدید  عنوان  هیچ  به 
دریافت  به  اقدام  زودتر  چه  هر  مردم  می شود 

کارت های جدید کنند.

اینکه کاهش  بیان  با  بانک مرکزی  تسنیم- رئیس کل 
نرخ سود تسهیالت در گام دوم اجرا می شود گفت: اجازه 

تخلف را به بانک ها نمی دهیم.
ولی ا... سیف رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه 

سود  کاهش  درباره  خبرنگاران  جمع  در  دولت  هیئت 
بانکی، گفت: ما در دو مرحله این اقدام را انجام دادیم، 
آینده  نرخ تسهیالت که در  نرخ سود و هم  تثبیت  هم 

انجام خواهیم داد.
اینکه استنباط برخی این بود که این طرح  بیان  با  وی 
دیگر  بانک  به  بانکی  از  منابع  جریان  تا  شد  موجب 
که  صف هایی  و  فرصت  روز   10 گفت:  شود،  منتقل 
تعیین  برای  سپرده  صاحبان  که  بود  این  شد  تشکیل 

تکلیف سپرده شان اقدام کنند. 
مردم  و  کرد  تکلیف  تعیین  را  این  روز   10 فرصت  این 
تصمیم گرفتند که پولشان کوتاه مدت یا بلندمدت یک  

وضعیتی  چه  منابع  گردش  تا  کنند  سپرده گذاری  ساله 
دارد. ما مسلمًا با بخشنامه بانک مرکزی کنترل خود را 
بعد  مرحله  در  تا  نکند  تخلف  بانکی  تا  دادیم  گسترش 
درباره نرخ تسهیالت اقدام کنیم.سیف در پاسخ به این 
آینده  ماه   6 تا  کردند  اعالم  بانک ها  بعضی  که  پرسش 
گفت:  باشند،  داشته  سود  نرخ  درصد   21 است  ممکن 
شود.  می  برخورد  و  هستند  متخلف  بانک هایی  چنین 
را  چیز  همه  ما  همکاران  و  نمی شود  داده  تخلف  اجازه 
زیر نظر دارند و این بار با انضباط کامل شاهد خواهیم 

بود که نرخ سود را نظام بانکی رعایت کند.
و  علی الحساب  سود  درباره  مرکزی  بانک  کل  رئیس 

درباره  کسی  هیچ   گفت:  سود،  این  شرعی  مشکالت 
در  ندارد.  ایرادی  علی الحساب  سود  شرعی  مبانی 
پایان  از  قبل  قطعی  سود  نمی توان  ربا  بدون  بانکداری 
واقعیت،  این  کنار  در  داد.  به صاحب سپرده  مالی  دوره 
ممکن است صاحب سود و سپرده در مدت سپرده گذاری 
می خواهد  آن  سود  از  که  دارد  مستمری  درآمد  به  نیاز 
گرفته  نظر  در  آن  مکانیزهای  که  بگذراند  را  زندگی اش 
این  می کند،  ایجاد  اشکال  آنچه  افزود:  است.وی  شده 
است که رقابت کاذب نرخ سود شکل بگیرد و از مبنای 
شود  محقق  است  قرار  که  یعنی سودی  اصلی خودش 

نرخ را باال ببریم.

سیف: اجازه تخلف به بانک ها نمی دهیم

بانکها  مسافرتی،  ارز  بر  ناظر  ارزی  مقررات  اصالح  با   
فروش  با  مرتبط  فرآیندهای  تسهیل  ضمن  توانند  می 
ارز مسافرتی اعم از سیاحتی و زیارتی، از بیستم شهریور 
)آزاد( در  بازار  نرخ  به  ارز  این  به فروش  ماه سال جاری 
)در  مقصد  کشور  ویزای  و  بلیط  گذرنامه،  ارائه  مقابل 
کنند.به  اقدام  دارند(  ویزا  به  نیاز  که  کشورهایی  مورد 
مسافران  تاکنون  مرکزی،  بانک  عمومی  روابط  گزارش 
راه  از  و  داشتند  سن  سال  دوازده  از  بیش  که  ایرانی 
خارج  کشور  از  دریایی  و  ریلی  زمینی،  هوایی،   های 

سال  طول  در  بار  یک  برای  می توانستند  شدند،  می 
حداکثر ۳00 دالر آمریکا یا معادل آن را، با ارائه گذرنامه 
ویزای  مسافرت،  بلیط  ایران،  اسالمی  جمهوری  معتبر 
اخذ  به  نیاز  که  کشورهایی  خصوص  )در  مقصد  کشور 
ارز  خرید  بر  مبنی  مسافر  کتبی  تعهد  و  دارند(  ویزا 
مسافرتی فقط از یک منبع، با نرخ مبادله ای تهیه کنند.

تاکید می شود با اجرای بخشنامه جدید از تاریخ بیستم 
ذیل  از  ای  مبادله  نرخ  با  مسافرتی  ارز  فروش  شهریور، 
قسمت »ب« بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، حذف 

خواهد  انجام  )آزاد(  بازار  نرخ  با  مسافرتی  ارز  فروش  و 
پذیرفت.

الزم به ذکر است بانک مرکزی در سال جاری با هدف 
اربعین  بزرگ  گردهمایی  در  کنندگان  شرکت  حال  رفاه 
به  مسافرتی  ارز  گذشته،  های  سال  همانند  حسینی، 
میزان حداکثر 200 دالر آمریکا به نرخ مبادله ای با ارائه 
گذرنامه معتبر جمهوری اسالمی ایران و بلیط مسافرت 
برای زائران این موسم را از طریق بانک های ملی ایران، 

ملت و سامان تامین می کند.

پرداخت ارز مسافرتی با نرخ مبادله ای حذف شد 

فراخوان مشموالن کاردانی،دیپلم
 و زیردیپلم در شهریورماه

سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطالعیه ای اعالم کرد: تمام مشموالن 
کاردانی، دیپلم و زیردیپلم متولد 1۳۵۵ تا پایان شهریورماه 1۳78 که برگ 
آماده به خدمت به تاریخ 16 شهریورماه دریافت کرده اند، باید با مراجعه 
به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس+10( ، برگ معرفی 
نامه مشموالن به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطالعات مندرج در آن 
اقدام کنند. تمام مشموالن مذکور می توانند با مراجعه به پایگاه فرهنگی 
سرباز به نشانی www.vazifeh.ir مدارک و وسایل مورد نیاز جهت 
ارائه به مراکز آموزش را رویت و در موعد اعزام همراه داشته باشند. عدم 
حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده، غیبت محسوب شده و 

محرومیت های اجتماعی را برای آنان در بر خواهد داشت.

نتایج دوره های بدون آزمون دکتری 
و ارشد دانشگاه آزاد اعالم شد

تسنیم- نتایج دوره های دکتری تخصصی بدون آزمون ویژه استعدادهای 
درخشان و کارشناسی ارشد 96 ویژه استعدادهای درخشان و فارغ التحصیالن 
ممتاز دانشگاه آزاد اعالم شد.به گزارش مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد، 
 داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش به نشانی 
www.azmoon.com از نتایج آزمون خود مطلع شوند.پذیرفته 
شدگان می توانند از روز یکشنبه 19 شهریور ماه با مراجعه به پورتال این 
مرکز به نشانی sanjesh.iau.ac.ir و دریافت راهنمای ثبت نام 
از زمان و مدارک الزم برای ثبت نام آگاهی یابند.امکان بازیابی شماره 
پرونده از طریق شماره تلفن گویای 474۳ و شماره گیری کلید شماره 

۳ فراهم است.

جزئیات قانون حذف نام همسر
 از شناسنامه بعداز طالق

درباره  کشور  احوال  ثبت  سازمان  سخنگوی  ابوترابی،  سیف ا... 
طبق  گفت:  مطلقه،  زوج های  شناسنامه  از  طالق  حذف  شرایط 
قانون حذف طالق از شناسنامه برای زوج هایی صورت می گیرد که 
زوجه در زمان طالق دوشیزه باشد که در این صورت طالق و نام 
همسر از شناسنامه زوج و زوجه حذف می شود.وی افزود: هم چنین 
اگر زوجین پس از طالق، قصد ازدواج مجدد داشته باشند پس از 
عقد دوم، طالق و نام همسر اول از شناسنامه آنها حذف می شود 
زوجین  شناسنامه  از  امکان حذف طالق  موارد  این  غیر  این  در  و 
مطلقه وجود ندارد.وی یادآور شد: امکان ثبت عقد موقت در حال 

حاضر در شناسنامه وجود ندارد.

 حمــل
  اثاثیـه 

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
 مسیر مشهد و  زاهدان 

 حمل یخچال ساید در اسرع وقت
حمل بار برای خارج شهر 

 20 میلیون بیمه

ل بار
حم

 100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

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

دعوت به همکاری
کلید ساز ماهر نیازمندیم. 09031614320

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 139660308001001772 - 1396/05/29 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید محمود 
زاهدی نیا فرزند سید حسین به شماره شناسنامه 82 صادره از بیرجند و کد ملی 0651647835 نسبت به ششدانگ یک قطعه محوطه 
به مساحت 76/15 مترمربع به پالک باقیمانده 265 فرعی از 345- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت آقای غالمرضا بهدانی تایید و 
محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/6/1    تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/6/16       علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

در ادامه برنامه های ستاد مردمی غدیر 

دعای ندبه شنبه 96/6/18 )عید سعید غدیر خم (
ساعت 6 صبح در محل مصلی   

با حضور تمامی اقشار مردم و هیئت های مذهبی 
انجام راهپیمایی وکاروان شادی غدیر ساعت ۸ صبح از مصلی 

)هیئت ابوالفضلی ( 
  ستاد مردمی غدیر

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی  آیا می دانید آگاهی و آمادگی ، میزان سالمت روانی شما و خانواده تان را هنگام وقوع زلزله افزایش می دهد.
ساختمان خراسان جنوبی

درب اتومـاتیک سیـد 
مجری انواع: )درب های اتوماتیک، جک  پارکینگی ،  کرکره ، سکوریت 

اتومات(     09303107002 - 09155614880

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

32435686 - 09365237014 - 09157063220 - خسروی

1 درصد  
00

تضمینی
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حوزه آموزش های کوتاه مدت جهاددانشگاهی خراسان جنوبی جزو 10 مرکز برتر کشور در رشد فراگیران
ایسنا-مدیر آموزش و برنامه ریزی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: : جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در رشد تعداد فراگیر دوره های کوتاه مدت در سال گذشته جزو 10 واحد اول کشور معرفی شد.ابراهیمی  با 
اشاره به برگزاری چهل و چهارمین گردهمایی معاونین آموزشی جهاد دانشگاهی کشور اظهارکرد: در این گردهمایی خراسان جنوبی در بحث رشد تعداد فراگیر در سال گذشته نسبت به سال 94 جزو 10 واحد اول معرفی 

شد. وی یادآور شد: همچنین جهاد دانشگاهی در نظر دارد طی سنوات آتی در شهرستان های باالی 50 هزار نفر جمعیت مراکز آموزشی افتتاح کند تا جمعیت بیشری زیر پوشش آموزش های این واحد قرار گیرند. 
نوشته  قبلی  روزنامه  در  اینکه  به  سالم،باتوجه 
بودید که بیرجند به عنوان تمیزترین شهرایران 
انتخاب شده است خوب است با همکاری مردم 
ومسئوالن این رتبه حفظ شده و روز بروز بیرجند 
تمیزترشود.باید با افرادی که باعث آلودگی سطح 
ریزند  می  شهر  سطح  در  آشغال  و  شده   شهر 
برخورد شود. خصوصا با راننده خودروها یی که  
خود یا سرنشینان ماشین شان آشغال درخیابان 
می ریزند برخورد وتوسط مامورین جریمه شوند. 
افراد  جریمه  قانون  که  دارد  اشکالی  چه  مگر 
شهرها  سایر  وبه  شروع  ما  شهر  از  ریز  آشغال 
که  رانندگانی  ام  دیده  کند.بارها  پیدا  تسری 
بدلیل  ولی  سوارند  گرانقیمت  های  ماشین 
خودرو  از  بیرون  به  را  آشغال  فرهنگی  ضعف 

پرت می کنند!
ارسالی به تلگرام آوا
سالم آوا، چرا  روشنایی  بعضی خیابانها و پارک 
از  جمهوری  خیابان  مثل  هست  کم  شهر  های 
ازادی تا امام  پیاده روها تاریک و خیابان کم نور 
که شب  خواهشمندم  خدوم  مسئولین  .از  هست 
لمس  را  مشکل  تا  بزنند  خیابانها  به  سری  هم 

وحل کنند.تشکر از اوای خوبمون
ارسالی به تلگرام آوا
بلوار  بودید  نوشته   1396/6/15 آوا  روزنامه  در 
از مراجع ذیصالح  خلیج فارس فاقد مجوز الزم 
آوردن  بهانه  من  برادر  شود!  گازکشی   تا  است 
گرفتن  آیا  چیست؟  شما  وظیفه  بلدن،  همه  را 
خود  شهر  بقیه   است؟آیا  مردم  وظیفه  مجوز 
فارس جزء شهر  خلیج  گرفتن؟بلوار  مردم مجوز 
بیرجند نیست؟کم کاری مسئولین را گردن مردم 
را  خود  گاز خدمات  است شرکت  نیندازید...الزم 
مجوز  ادارات  بابقیه  تعامل  وضمن  داده  انجام 
را شروع کند، زمستان  رابگیرد وگاز کشی  الزم 

نزدیک  است!
915...425
سالم   در برخی از آموزشگاهای آموزش رانندگی 
در سطح شهر بیرجند  پروانه به نام یک شخص 
و تابلوی آموزشگاه به نام شخص دیگری است. 
انتظامی  نیروی  چرا  است.  تخلف  یک  این 

رسیدگی نمی کند؟
915...514
بسیار  رازی  بولوار  با  پرستار  خیابان  تقاطع 
خطرناک است.چندی پیش مسئولین لطف کرده 
چراغ راهنما نصب کردند ولی به نظر حقیر برای 
جلوگیری از تصادفات باید  چراغ راهنما 3زمانه 
کشی  خط  پرستار  خیابان  ورودی  وضمنا  شود 
شود چون بعضا راننده ها بدلیل نبودن خط کشی 
پشت چراغ قرمز خیلی انحراف به چپ  دارند که 
از  قبل  خواهشمندم  باشد.  ساز  حادثه  تواند  می 
شروع مدرسه ها که خیابان ها سر صبح وظهر 

شلوغ می شود اقدام فرمایید.
915...324
محترم  مسئوالن  زحمات  از  میدانم  الزم  برخود 
اداره کل راه وشهرسازی استان خراسان جنوبی 
نوقند   آسفالت محور  انجام  در  وپیمانکاران عزیز 

بیدسک تشکر وقدر دانی نمایم .
915...034
بجای  که  میکنم  خواهش  داران  نمایشگاه  از 
اینکه دم در نمایشگاه جمع شوند از فضای داخل 
رو  اجاره چی  استفاده کنند. پس شما  مغازه هم 
در  دم  یا  خیابون  تو  همیشه  قراره  اگه  میدین؟ 
ایستادن  در  دم  بایستید؟؟کاشکی  مردم  خونه 
جریمه داشت یا حداقل مالیات می گرفتن ازشما!
ارسالی به تلگرام آوا
شهروندان  از  کنم  خواهش  خواستم  می  سالم 
عزیز که هوا را آلوده می کنند الاقل برای نظافت 
محیط زیست ته سیگارها رو در سطح شهر رها 
زباله  که سطح  میخوام  هم  از شهرداری  نکنند. 
تعبیه  شهر  در سطح  سیگار  ته  مخصوص  های 

بشه!!! متشکرم
ارسالی به تلگرام آوا
سالم آوا امروز رفتم دهیاری چهکند که متوجه 
شدم آقای ... که سالهای زیادی در چهکند بودن 
شدند  چهکند  ترقی  و  پیشرفت  باعث  انصافا  و 
طرف  از  دانستم  خودم  وظیفه  نیستند.  دیگر 
نبوده  کم  که  ایشان  خدمات  از  چهکند  اهالی 
اخیرشان  خدمت  الخصوص  بی نظیر،علی  و 
قدردانی  و  تشکر  نهایت  الهیه  بلوار  روشنایی 
توفیق  مسئولین  همه  امیدوارم   باشم.   داشته 
خدمت به مردم به ویژه مناطق محروم را داشته 

باشند.ممنون از اوا
ارسالی به تلگرام آوا
های  شبکه  کنید.  پیگیری  خواهشا  باسالم 
تلویزیون هر چه سریعتر به کیفیت مطلوب برسه 

پرش نداشته باشه برا مرکز استان خوب نیست!
915...963
های  پدیده  از  استفاده  سواد  و  فقر  ما  کی  تا 
های  شبکه  و  موبایل  اینترنت  مانند  نوظهوری 
که  است  این  جز  مگر  ببینیم؟!  باید  را  اجتماعی 
در حال حاضر فرزندانمان خانواده های معتقد و... 
درگیری شدیدی با این موضوع دارند؟چرا فرهنگ 
سازی انجام نمیدهیم چرا باید اطالعات شخصی 
و خصوصی خودمان را به راحتی انتشار دهیم در 
به  اگر کیف مدارکمان گم شود سریعا  حالی که 
پلیس و دادگاه و... مراجعه میکنیم.پس همان قدر 
که روی مدارکمان حساسیم باور کنیم اطالعات 
شخصی ما درتلفن همراه و اینترنت قابل سرقت 
از رسانه ها و مسئوالن  لذا  و سوء استفاده است 
خواهش دارم این موضوع را دسته کم نگیرند و به 

فکر همه فرزندان جوانان و نوجوانان باشند
ارسالی به تلگرام آوا

دعوت به تیم ملی با رشد 116 درصدی 

نیم نگاهی به معرفی شهرداران بیرجند از ابتدا تاکنون؛

 نسرین کاری -  شاید اگر منطقه خراسان جنوبی
  در قد و قواره استانی مستقل ظاهر نمی شد، 
در  برجسته  چهره  همه  این  درخشش  شاهد 
حوزه ورزش نبودیم. طی سالهای اخیر ورزش  
به پیشرفت گذاشته و هر  خراسان جنوبی  رو 
چند وقت یک بار می شنویم یکی از ورزشکاران 
یا مقام  تیم ملی دعوت شده  اردوی  به  استان 
همت  با  است.  داشته  جهانی  حتی  کشوری 
حمایت  و  جوانان  ناپذیر  خستگی  تالش  و 
بی بدیل خانواده های ورزش دوست، امروز شاهد 
شکوفایی استعدادهای ورزشی غیورمردان  و شیر 
زنان  خراسان جنوبی در عرصه  های بین المللی 
هستیم.  این در حالی است که  چند سالی است 
رنج  پی  در  پی  از  خشکسالی های  منطقه  که 
در آورده  اورژانسی  حالت  به  را  استان  و  می برد 
است، در حالیکه آب شرب بیش از 400 روستای 
انتظار  می شود  تامین  تانکر  وسیله  به  استان 
نداریم مسئوالن خراسان جنوبی اولویت اصلی 
را به ورزش اختصاص دهند اما در صورت توجه 
استان  ورزشی  فرهیختگان  و  قهرمانان  بیشتر 
در میادین ورزشی امیدوارتر به مصاف حریفان 
می روند. از بین این ورزشکاران  نام آور با  6 نفر 
آنها که هم اکنون در تیم ملی  مشغول به فعالیت 
جنوبی خراسان  برای  آینده   افتخار  و   هستند 

 هستند آشنا می شویم:

نجمه خدمتی نخستین طال آور ایران 
در بازهای آسیایی 2014 اینچئون

 13۷5 خرداد   20 متولد   خدمتی   نجمه   
تیراندازی  ملی  تیم  عضو  و  ایرانی  ورزشکار 
زنان ایران است. نجمه خدمتی با کسب نشان 
طالی تیراندازی تپانچه بادی ده متر بانوان در 
بازی های آسیایی 2014 در اینچئون کره جنوبی 
لقب  بازی ها  این  در  ایران  طالآور  نخستین 
به  روز  همین  در  هم  این  از  قبل  وی  گرفت. 
همراه نرگس امام قلی نژاد و الهه احمدی موفق 
این مسابقات شده  تیمی  نقره  نشان  به کسب 
بود. نجمه تیراندازی را از 13 سالگی آغاز کرده 
است. خودش می گوید: از همان موقع به همراه 
مادرم به سالن تیراندازی می رفتم و همین باعث 
شد کم کم به این رشته ورزشی عالقمند شوم. 
تیراندازی است  مادرش خانم مقصودی، مربی 
و از کودکی نجمه را با این ورزش آشنا کرده، 
است  بوده  خودش  نیز  فرزندش  مربی  اولین 
تیر می زد و حاال حدود  بیرجند  نجمه در تیم 
4 سال است که در اردوهای مختلف تیم ملی 

حضور دارد. 
ورزشکار سه گانه خراسان  قلوهای  دو 
جنوبی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

در اواخر فروردین 93 در رسانه ها خبری منتشر 
شد که  بر اساس دعوتنامه دبیر فدراسیون سه 
برادران  علیزاده   سعید  و  مسعود  کشور،  گانه 
برای  ورزشکاران سه گانه کار خراسان جنوبی 
شرکت در اردوی آمادگی تیم ملی انتخابی اعزام 
به مسابقات قزاقستان از دو تا 11 اردیبهشت، 
راهی آذربایجان شرقی می شوند.بر اساس نظر 
و  فدراسیون سه  گانه کشور سعید  فنی  کمیته 
مسعود علیزاده توانستند با درخشش زیبای خود 
در  و جواز حضور  درآیند  ملی  تیم  به عضویت 
مسابقات آسیایی را از آن خود کنند.اکنون سعید 
ورزش  دوقلوی  برادر  دو  ساله   مسعود  20  و 
ازاد  دانشگاه  عمران  رشته  دانشجوي  گانه  سه 
سال 91   در  گوید:  می  سعید  هستند  اسالمي، 
براي اولین حضور در رقابت هاي قهرماني اسیا 
در کشور فیلیپین به  اردو تیم ملي دعوت شدیم.   
سعید کسب مدال برنز قهرماني آسیا در کشور  
المپیک  انتخابي  آسیا  قهرماني  فیلیپین، ششم 
جوانان در کشور قزاقستان، ششم کاپ جهاني 
در کشور امارات )ابوظبي( 5 سال پیاپي قهرمان 
کشور به همراه تیم خراسان جنوبي را در کارنامه 
ورزشی اش دارد و مسعود علیزاده هم  چهارم 
قهرماني آسیا در فیلیپین، پنجم قهرماني آسیا 
انتخابي المپیک  قزاقستان، چهارم کاپ جهاني 
قهرماني  سال  پنج  ابوظبي،  امارات  کشور  در 

کشور  به همراه تیم خراسان جنوبي  را دارد.

حضور بانوی والیبالیست
خراسان جنوبی در مسابقات آسیایی

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان خراسان 
جنوبی در مرداد 92  از حضور بانوی والیبالیست 
خراسان جنوبی در هفدهمین مسابقات قهرمانی 
بر  داد.  خبر  برگزار می شود،  تایلند  در  که  آسیا 
جمهوری  والیبال  فدراسیون  دعوتنامه  اساس 
اسالمی ایران، 15 بانوی والیبالیست به اردوی 
این  از  یکی  که  بانوان دعوت شدند.  ملی  تیم 
بانوان  هم استانی ما مهسا کدخدا بود. مهسا 
کدخدا  متولد اول تیر  13۷2  است  و عنوان  
می کند: از سال 1386به تیم ملی دعوت شدم. 
 وی در مورد مقام های کسب شده اش می گوید:
 مقام سوم مسابقات آسیایی دانش آموزی، مقام 
اول مسابقات انتخابی جهان در آسیای مرکزی 
را کسب کردم. معاون ورزشی اداره کل ورزش و 
جوانان خراسان جنوبی  وقت با بیان اینکه مهسا 
این  در  برای حضور  جنوبی  خراسان  از  کدخدا 
مسابقات دعوت شده است،  می افزاید: مهسا 
کدخدا از سال 86 به عضویت تیم ملی والیبال 
بانوان درآمده  است و چهار مرتبه در اردوی تیم 
ملی بانوان رده سنی نوجوانان و جوانان حضور 

به  را  قهرمانی هایی  ایران  برای  و  است  داشته 
کل  اداره  ورزشی  معاون  است.  آورده  ارمغان 
می  متذکر   جنوبی  خراسان  جوانان  و  ورزش 
شود: کدخدا در سال گذشته به عنوان قهرمان 
ورزش  جامعه  به  جنوبی  خراسان  قهرمانان 
عنوان  به  نیز  جاری  سال  در  و  شد  معرفی 

ورزشکار نمونه از او تجلیل  شد. 

پویا احراری خردسال ترین
 مدال آور استان

  آبان 95 مسابقات آزاد و دسته یک نونهاالن 
کشور که به میزبانی استان کرمانشاه با حضور 
“پویا  راهیابی  با  بود،  شده  آغاز  بازیکن   104
و کسب  برتر کشور  نفرات  به جمع  احراری”  
مقام نائب قهرمانی دسته یک ایران توسط این 
بازیکن به کار خود پایان داد. پویا تنیس روی میز 
را در سال 8۷ حدود 4 - 5 سالگی در مهد کودک 
مادرش با مربیگری آقای حسین رفیعی شروع 
 کرد. در همان زمان مورد توجه  آقای حمیدی
 رئیس هیئت تنیس روی میز استان و مربیان 
این رشته قرار گرفت.  پویا االن 13 سال دارد. او 
می گوید: در اردوهای تیم ملی در طرح هوپس 
که اولین بار با حضور الکسی یوفرموف مدرس 
جهانی پینگ پنگ بود در سال 96  و بعد آن 
از ۷یا8 اردو تیم ملی شرکت داشتم. با  بیش 
به  اشاره  با  هایش  مقام  مهمترین  درباره  وی 
تقریبا   89 سال  در  کشور  دوبل  قهرمان  نایب 
استان  آور  در ۷ سالگی که خردسالترین مدال 
مدال  دوره کسب  افزاید: چند  لقب گرفتم می 

نقره و برنز آموزشگاههای کشور،نایب قهرمان 
مقام های  دیگر  از  دسته یک کشور سال 95 
من است. وی همچنین نایب قهرمان لیگ برتر 
نونهاالن و نوجوانان کشور است یکی از بهترین 
باشگاههای لیگ برتر کشور که تا کنون هیچ 
نداشته  این سطح حضور  از استان در  بازیکنی 
است. پویا کسب مدال برنز جام دونیک آلمان در 
ایران در سال جاری و تقریبا قهرمان تمامی دوره 
های خردساالن و نونهاالن استان در دوره های 
مقامهای  بسیاری  و  را هم در کارنامه  مختلف 

استانی و شهرستانی دیگر کاری اش دارد. 

تیم  روزه    6 اردوی  در  ریحانه ضامن 
ملی جودو

اواسط مرداد 95 با دعوت کتبی فدارسیون جودو 
بانوی  ایران، ریحانه ضامن  جمهوری اسالمی 
جودوکار بیرجندی در مسابقات قهرمانی کشور 
و انتخابی تیم ملی در مرداد سال گذشته به مقام 
رشته  دانشجوی  رسید.ریحانه  قهرمانی  نایب 
دختران  ای  وحرفه  فنی  آموزشکده  انیمیشن 
رقابت  در  که  استان  موفق  کار  جودو  بیرجند 
عنوان  کسب  به  موفق  کشور  قهرمانی  های 
در  فدراسیون  رسمی  بود،  شده  قهرمانی  نایب 
یافت.با دعوت  تیم ملی حضور  اردوی 6 روزه 
جنوبی  خراسان  کوراش  و  جودو  هیئت  رئیس 
با  از غلبه  عنوان می کند: ریحانه ضامن پس 
اقتدار بر جودوکاران استان های البرز و کرمانشاه 
و حذف آنان از دور رقابت ها به فینال این ماراتن 
جودو   هیئت  رئیس  کرد.تهوری  پیدا  راه  ملی 

مسابقات  فینال  در  ضامن  کند:  می  تصریح 
قهرمانی بانوان جودوکار کشور همرزم نماینده 
لرستان شد که با اختالف ناچیزی مغلوب شد 
قهرمانی  نایب  سکوی  بر  نقره  گردن آویز  با  و 
ضامن  ریحانه  شود:  می  یادآور   ایستاد.وی  
نیز در مسابقات قهرمانی  خرداد سال گذشته  
جودوی مناطق شمال شرق کشور با کسب مقام 
قهرمانی به مدل طالی رقابت ها رسید و بنا به 
دعوت فدراسیون در اردوی چهار روزه تیم ملی 

جودو جوانان حضور یافت.

رشد سه برابری مدال آوران استان 
در همین باره مدیرکل ورزش و جوانان  استان 
هم عنوان می کند: در چهار سال دولت یازدهم، 
تعداد مدال های کسب شده ورزشکاران استان 
در مسابقه بین المللی با رشد سه برابری از 2 به 
هشت مدال رسید. افضل پور تعداد مدال کسب 
شده در مسابقات جهانی، آسیایی، بین المللی و 
قهرمانی کشور استان را در سال 92، 54 مدال 
دانست و می افزاید: این تعداد در سال گذشته 
با ۷0درصد افزایش به 92 مدال رسید. مدیرکل 
در  داد:  ادامه  خراسان جنوبی  جوانان  و  ورزش 
به  ورزشکار  سه  یازدهم  دولت  فعالیت  ابتدای 
مسابقه بین المللی اعزام شدند که این تعداد سال 
گذشته به 9 نفر افزایش یافت و این نشان از رشد 
 200 درصدی اعزام ورزشکاران خراسان جنوبی

 به رقابت های بین المللی دارد. افضل پور اضافه 
می کند: در سال 92 ، 8۷ باشگاه دارای مجوز در 
استان فعالیت داشته اند که این تعداد با رشد 84 

درصدی به 160 باشگاه رسیده است. 

رشد 7 برابری میزبانی
 مسابقات کشوری در استان

میزبانی  مورد  یک  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
در  جنوبی  خراسان  توسط  کشوری  مسابقات 
مسابقات  میزبانی  کند:  می  اظهار   92 سال 
با  گذشته  سال  در  استان  این  در  کشوری 
هشت مورد افزایش، رشد هفت برابری داشته 
است.  مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی 
خاطرنشان می کند: همچنین در سال 92 تعداد 
دعوت شدگان به اردوی تیم ملی 19 مورد بود 
مورد   41 به  گذشته  سال  طی  رقم  این  که 
می دهد.  نشان  را  درصد   116 رشد  که  رسید 
راستای  در  گذاری  سرمایه  اینکه  بیان  با  وی 
توسعه اماکن ورزشی می تواند اجر معنوی نیز 
تا در  نیاز است   : افزاید  باشد؛ می  در برداشته 
فضاهای  مسجدسازی  و  سازی  مدرسه  کنار 
و  ورزش  داد.مدیرکل  گسترش  را  آموزشی 
در  اینکه  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  جوانان 
حال حاضر آسیب های اجتماعی جوانان جامعه 
بتوانیم  اگر  ادامه می دهد:  را تهدید می کند، 
فضایی را فراهم کنیم که جوانان از آسیب های 
اجتماعی در امان بمانند قطعا اجری معنوی را 

برای خود ذخیره کرده ایم.

ورزش موجب شادی و نشاط جوانان 
و مردم می شود

وی با بیان اینکه ورزش موجب شادابی و نشاط 
در بین جوانان و آحاد مردم می شود، اظهار می 
کند: ورزش در از بین بردن مشکالت روحی و 

روانی جامعه ابزاری قدرتمند و ارزشمند است.
 افضل پور با اشاره به اینکه با ورزش می توانیم

 سطح سالمت جامعه را ارتقاء  دهیم،  تصریح 
تیم  و  دهیم  را گسترش  ورزش  اگر  کند:  می 
قطعا  دهیم  توسعه  بتوانیم  را  ورزشی  های 
خواهد  بر  در  منطقه  برای  زیادی  تاثیرات 
در  استان  جوانان  و  ورزش  داشت.مدیرکل 
مورد مشکالت ورزشکاران با بیان اینکه کمبود 
است  توجه  قابل  ورزشی  های  هیئت  بودجه 
می افزاید: کمبود خوابگاه ورزشی، توان پایین 
باشگاهای استان برای شرکت در مسابقات به 
از دیگر مشکالت است. دلیل کمبود اسپانسر 

هیئت  خوشبختانه  کند:  می  خاطرنشان  وی 
امکانات  به  توحه  با  کل  اداره  و  استان  های 
خود نهایت همکاری با ورزشکاران را دارند و 
به هنگام اعزام آنها با تجهیزات کامل تیم ها 
از ورزشکاران برتر  برای مسابقات می روند و 

به خوبی تقدیر و تشکر می شود. 

عصمت برزجی- شهرداری بیرجند در سال 
بیرجند،  بلدیه  عنوان  تحت  خورشیدی   1310
در  شهرداری  محل  زمان  آن  گردید  تاسیس 
کارمندان  اولین  بود.  نزاری  حکیم  آرامگاه  کنار 
تحت  که  بودند  نفر    12 بیرجند  شهرداری 
خدمت  بیرجند،  شهردار  اولین  افشار  مدیریت 
این شهر  در  تا سال 1316  افشار   کردند.  می 
به  نفر  کنون، 23  تا  از سال1310  بود.  شهردار 
عنوان شهردار بیرجند انتخاب شده اند که در این 
میان طوالنی ترین مدت تصدی شهردار بودن را 
محمدرضا رخشانی مقدم به مدت 18 سال، در 
اختیار داشته است. در این گزارش به معرفی این 
شهرداران از ابتدا تاکنون می پردازیم. پس از افشار 
؛ اعلم زمام شهرداری بیرجند را به دست گرفت او 
در سالهای بین 1316 تا 1318 به مدت دو سال 
شهردار بیرجند و پس از آن سکانداری شهرداری 
بیرجند به دست خزیمه افتاد او نیز تا سال 1322 
یعنی به مدت 4 سال شهردار بیرجند و پس از آن 

لطفی به عنوان شهردار انتخاب گردید. 
شهرداران یک ساله!

لطفی نیز به مدت 3 سال تا سال 1325 زمامدار 
شهرداری بیرجند بود و بعد از او انوری شهردار شد 
اما مدت شهردار بودنش   فقط یک سال طول 
آمد  انوری ، محمودی روی کار  از  کشید. پس 
و او نیز یک سال شهرداری بیرجند را چرخاند تا 
نوبت به محقق رسید. این شهردار نیز تنها یک 
سال فرصت خدمت داشت و پس از او محمد علی 
رخشانی مقدم سکانداری شهرداری را بیرجند را به 
مدت 18 سال به دست گرفت. دوباره  سکاندار 

شهرداری بیرجند به دست شهرداران یک ساله 
ای افتاد که علی قاسمی و غالمرضا کاشانی بودند 
و پس از آنها کاظم غنی که هنوز هم در این شهر 
زندگی می کند شهردار بیرجند می شود او بین 

سالهای 50 تا 53 شهر دار بوده است. 
شهر 40 هزار نفری بیرجند 

و شهردار لیسانسه!
آنطور که کاظم غنی در خاطرات خود از شهردار 
وزارت  قوانین  براساس  گوید:   می  شدنش 
کشور، شهرداران شهرهای درجه یک حتماً باید 
هم  خراسان  در  و  بودند  می  لیسانسه  حداقل 
فقط شهرهای مشهد و بیرجند شهر درجه یک 
وزارت  زمان  آن  در  البته  شدند.  می  محسوب 
کشور با کمبود کارمند لیسانس روبرو بود و لذا 
از دارندگان مدرک لیسانس در آموزش و پرورش 
به عنوان مامور استفاده می کردند. در آن زمان 
آموزش و پرورش شهرستان بیرجند تنها 11 یا 
12 دبیر لیسانس داشت و انجمن شهرکه تقریبًا 
در حکم شورای شهر فعلی بود، او  را به عنوان 
شهردار بیرجند انتخاب و معرفی کرد.وی با ذکر 
این نکته که جمعیت شهر بیرجند در آن سالها 
یعنی اوایل دهه 50 حدود 35 تا 40 هزار نفر بود، 
در مورد منابع درآمدی شهرداری ها و از جمله 
شهرداری بیرجند در آن مقطع چنین خاطر نشان 
می کند: در آن سالها وضع درآمدی شهرداری 
ها خوب نبود.  یکی از درآمدهای شهرداری ها 
هم اخذ عوارضی تحت عنوان عوارض دروازه ای 
بود به این صورت که ماموران شهرداری در سر 
چهارراهها از واردکنندگان کاالها از جمله میوه، 
گوشت، تخم مرغ، لبنیات، هیزم و … که معموال 

از روستاها به شهر حمل می شد، عوارض دریافت 
می کردند و در تمامی شهرهای کشور و از جمله 
بیرجند مردم به اخذ این عوارض معترض بودند  .
کاظم غنی شهردار اسبق بیرجند درباره مهمترین  

اقداماتی که در آن سالها توسط شهرداری صورت 
گرفته به ویژه در زمینه  تعریض معابر می گوید: 
شهر بیرجند در آن زمان در بن بست بود و برای 
اتصال شمال به جنوب شهر تنها از خیابان حکیم 
ارتباطی  پل  عنوان  به  فعلی(  شهدای   ( نزاری 
استفاده می شد که عرض این خیابان هم حدود 

10 متر بود.
ماجرای باز شدن کوچه اسدی
 به عنوان مسیر جدید بیرجند

وی می افزاید: البته این خیابان برای دهه20 و 
دهه30 که شمار اتومبیل های  شهر به انگشتان 
دو دست هم نمی رسید، مناسب بود اما به تدریج 
و با افزایش جمعیت و تعداد خودروها، مشکالتی 
احداث  به  نیاز  و  آمد  وجود  به  نقل  و  در حمل 
از  شهر  خروج  برای  دیگر  خیابان  یک  حداقل 

بن بست به شدت احساس می شد. ضمن اینکه 
امکان یکطرفه کردن خیابان حکیم نزاری نیز به 
دلیل نبود خیابان و معبری دیگر وجود نداشت 
و شرایط دشوار شده بود.غنی با اشاره به اینکه 

این مشکل را به عنوان شهردار در جلسه انجمن 
شهر مطرح کردم، می گوید: اعضای انجمن شهر 
هم با پیگیری موضوع موافق بودند و لذا مقرر 
گردید با استانداری به منظور اعزام مهندسان از 
برای بررسی وتعیین مسیری که شمال  مشهد 
مکاتبه  نماید،  متصل  هم  به  را  شهر  جنوب  و 
شود. پیگیرهای زیادی انجام شد  تا در نهایت 
مهندسان از مشهد آمدند و کار نقشه برداری و 
بررسی های کارشناسی را به انجام رساندند و بر 
این اساس کوچه اسدی را به عنوان مسیر جدید 
انتخاب نمودند.پس از کاظم غنی هاشم شالچیان 
تا سال 1356 شهردار بیرجند می شود و بعد از او 
نیز “احمد علی شهابی نتاج” به مدت یک سال در 
شهرداری بیرجند خدمت کرد. غالمرضا صمدی 
جزو اولین شهرداران بیرجند پس از انقالب بود که 

از سال 1358 تا 59 شهرداری بیرجند را به عهده 
گرفته بود. محمد عبد الرزاق نژاد، یار علی رئیسی، 
قربانعالی جعفری، علی ربیعی ، احمد عیسی پور 
و محمد حسین بشیری زاده شهردارانی بودند که 

از سال 59 تا ۷8در بیرجند به خدمت پرداختند. 

همایون نخعی نژاد و تحول
بزرگ بیرجند

اما پس از این همایون نخعی نژاد شهردار بیرجند 
او در سالهای بین ۷8 تا 84 چنان تحولی  شد 
در شهر بیرجند ایجاد کرد که هیچگاه از حافظه 
نژاد  نخعی  شد.  نخواهد  حذف  مردم  تاریخی 
حاصل انتخاب اولین شورای شهر بیرجند بود که 
با رای قاطع زمام کار را به مدت 6 سال به دست 
گرفت. او  در کمتر از سه سال، نمای شهری را 
دگرگون کرد.  پس از نخعی نژاد حسین رادنیا در 
سالها 84 تا 86 شهردار بیرجند می شود  پروژه  
های احداث باشگاه  های ورزشی، راه اندازی بازار 
روز در دو نقطه شهر، طرح بزرگ مکانیزاسیون 
زباله شهری، تصویب و شروع عملیات 81 هکتار 
جابجایی گورستان بیرجند، تکمیل، خرید و تجهیز 
کارخانه شن و ماسه و کارخانه آسفالت، پیگیری 
و راه اندازی پایگاه امداد و نجات شرق کشور به 
با توجه به حادثه خیز  بیرجند  پایدار در  صورت 
بودن منطقه، احداث دو مجموعه درمانی، اداری 
و غفاری، طراحی  انقالب  خیابان  در  و مذهبی 
و پیگیری و راه اندازی باغ گیاه شناسی، پارک 
موزه، پارک 1۷ اقلیم در مجموعه 80 هکتاری 
، CNG شوکت آباد، پیگیری و احداث 4 جایگاه 

 احداث بوستان کارگر و پارک محله ای، آماده 

سازی شهرک شهید مفتح، سراب، شمال شهر 
و ساماندهی حاشیه نشینی و طرح مناسب سازی 
جمهوری،  های  مسیر  در  شهر  روهای  پیاده  و 
و  انقالب  نزاری،  منتظری، حکیم  1۷ شهریور، 
مطهری، طالقانی از پروژه  های شهرداری بود که 

در زمان او  وعده داده شد.
مدیح و بزرگترین ها در بیرجند!

محمود محسن زاده نیز در سالهای 86 تا 89 پس 
از رادنیا زمامدار شهرداری بیرجند شد او توسعه 
فضای سبز، توسعه فرهنگی شهر، حمل و نقل 
عمومی، ناوگان تاکسیرانی و تکمیل ساماندهی 
اولویت های کاری  از  را  مسافربرهای شخصی 
خود می دانست. .پس از او نیز جواد وحدتی فرد 
در سال های 89 13 تا 1391 شهردار بیرجند بود 
. او معتقد بود که در زمان شهردار شدنش برای 
عمل  موفق  بخش خصوصی  به  امور  واگذاری 
کرده است. و باالخره عباسعلی مدیح از نیشابور 
به بیرجند می آید و 6 سال در شهرداری بیرجند 
می ماند. در زمان او بزرگترین ها در شهر بیرجند 
رونمایی و افتتاح شد! . بزرگترین دسته گل کشور، 
بزرگترین دریاچه مصنوعی شرق کشور،بزرگترین 
پل،بزرگترین المان زیارت عاشورا و.... از جمله این 

طرح ها و برنامه ها بود. 
مدیح در هفته اخیر استعفای خود را تقدیم شورای 
شهر کرده و هم اکنون شهرداری بیرجند منتظر 
رای پنجمین شورای شهر است تا شهرداری جدید 
را معرفی کند. شهردار بیرجند حتما مسیر سختی 
در پیش خواهد داشت او با انباشت خواسته های 
مردمی و عواقب پسرفت فعالیت های عمرانی 

شهرداری در سالهای اخیر مواجه است. 

رشد سه برابری مدال های کسب شده بین المللی ورزشکاران خراسان جنوبی

شهرداری بیرجند از افشار تا مدیح

عکس ها از اینترنت



مرا غدیر نه برکه، که بیکران دریاست
علی نه فاتح خیبر،که فاتح دلهاست

مرا غدیر نه برکه، که خم جوشان است
علی نه ساقی کوثر،که کوثر عظماست
مرا غدیر نه یک برگ سرد تاریخ است

علی نه شافع محشر، که محشر کبراست
مرا غدیر حریم وصال محبوب است

علی نه همسر زهرا که کیمیای والست
مرا غدیر بود پایگاه دانش و دین

علی نه کاتب قرآن که آیت عظماست

مرا غدیر نه یک واژه در دل تاریخ
که جان پناه همه رهروان راه خداست
مرا غدیر نه یک روز اختالف افکن

که همچو چشمه ی مبعث زالل وحدت زاست
مرا غدیر ندای بلند آزادی است

علی نه حامی بوذر که روح صدق و صفاست
مرا علی نبود خلقتی خدا گونه

چو غالیان نسرایم که مالک دو سراست
اگر نه عالم و عادل مرا نمی شاید

ستایمش که علی عالی و علی اعالست
بخوان ز سوره انعام علت درجات

علی ز علم و عمل بر جهانیان موالست
مگوکه مولد او کعبه شد که می گویم

به هر مکان که علی هست کعبه خود آنجاست
هر آن که دم زند از عشق آن ولی واال

علی صفت اگرش نیست، کار غرق خطاست
بخوان تو نامه موال به مالک اشتر

که طرز فکر علی از خطوط آن پیداست
ببین که در دل آن رادمرد بی همتا

به یاد قسط و عدالت چه محشری بر پاست
بکوش رنگ علی گیری و صفات علی

هزار نکته باریک تر ز مو اینجاست
به سالروز امامت به جشن عید غدیر

که اشک شوق به چشمان عاشقان پیداست
گل )امید( به لب ها نشاندم و گفتم

خوشا دلی که در آن ُمهر مهر میر والست

 * مصطفی باد کوبه ای هزاوه ای

4
درمان سرطان مغز با ویروس زیکا

 
مهر-  در حالی که ویروس زیکا عامل مشکالتی مانند نقص های خطرناک در جنین و آسیب دیدن مغز است، به تازگی مشخص شده که از ویروس مذکور می توان برای درمان سرطان 
مغز استفاده کرد. ویروس زیکا قادر به نابودی تومورهای نوع خاصی از سرطان مغز موسوم به گلیوبالستوما است. گلیوبالستوما متداول ترین نوع از سرطان مغزاست و مداوای آن مستلزم انجام 

جراحی های دشوارمی باشد. اما ویروس زیکا می تواند با هدف قرار دادن سلول های بنیادی عامل تشکیل تومورهای سرطانی و نابود کردن آنها مانع از تشکیل و تکثیر مجدد تومور شود. پنجشنبه *16 شهریور 1396 * شماره 3878

 پژوهشگر فضای مجازی در گفتگو اختصاصی با آوا:

کمتر از  6 ماه، جمعیتی بالغ بر 15 میلیون ایرانی به تلگرام پیوسته اند 

اهمیت  اسالمی  انقالب  اندازه  به  مجازی  رهبری:»فضای  معظم  مقام 
دارد و اگر من امروز رهبر انقالب نبودم حتماً رئیس فضای مجازی کشور 

می شدم«.94/6/17
مهران کدخدائی – با توجه به فراگیری شبکه های اجتماعی در فضای 
مجازی ، عالقه مردم و حضور فراگیرشان الزم دانستیم تا با پژوهشگر این 
حوزه گفتگویی با محوریت شبکه های اجتماعی یا ضد اجتماعی انجام دهیم.
پژوهشگر فضای مجازی با بیان اینکه در دنیای امروز با توجه به وسعت و 
گستردگی که دارد ارتباط با دیگران نیاز ضروری است ، عنوان کرد : بعد از 
حضور اینترنت شاهد  پدیده های مانند یاهو مسنجر ، فیس بوک و بعد از 
آن شبکه های موبایلی مثل وایبر ، تلگرام ، اینستاگرام  و سایر شدیم یکی 
از مزیت های این شبکه ها سیستم آنالین و تماشای عکس و فیلم است 
و همچنین ارتباط فردی و گروهی هم باعث شده این شبکه ها محبوبیت 
داشته باشد.امیرآبادیزاده پژوهشگر فضای مجازی در گفتگو با آوا با بیان این 
موضوع ،تصریح کرد: بزرگترین نیاز ما در دنیای امروز همین ارتباط است و 
هر شخص در هر جای دنیا ارتباط دارد و با ارتباط زنده است.به گفته وی 
جذابیت این شبکه ها از لحاظ گرافیکی و راحتی که  ایجاد کرده اند ما را 
مشتاق عضویت در این شبکه ها کرده است.این پژوهشگر فضای مجازی 
دلیل نامیدن شبکه های اجتماعی و ضد اجتماعی را  وجود مزیت ها و 
 مضرات آن دانست و توضیح داد : نمی توان همیشه از بدی های شبکه های

  اجتماعی گفت: زیرفوایدی از قبیل راحتی ،دسترسی و ارسال فایل و نزدیک کردن 
و سرعت ارتباطات در این فضا ممکن است.

تلگرام و اینستاگرام پرطرفدارترین
 شبکه های اجتماعی در ایران

 امیرآبادیزاده با اشاره به سایت الکسا »Alexa«  که رنکینگ استفاده از شبکه های

 اجتماعی را به تفکیک نشان می دهد اظهار کرد: برنامه اپلیکشین تلگرام 
رنکینگ اول استفاده را در کشور دارد  و  شانزدمین سایتی است که مورد 
استفاده قرار می گیرد و همچنین در این رتبه بندی اینستاگرام هشتم است.
وی با تاکید بر اینکه 10 کشور دنیا در معرض بدافزارها قرار دارند افزود: با 

تمام این تفاسیر که پیشتار دنیا هستیم اما در بین 10 کشوری که بیشترین 
خطر را در مواجهه با بد افزارها و ویروس های موبایلی دارند جایگاه دوم 
را داریم یعنی همانظور که در استفاده از این شبکه ها رتبه اول را داریم در 

ارتباط با موارد جاسوسی هم رتبه دوم را داریم.

درآمد شبکه های اجتماعی
 از کجا تامین می شود؟

پژوهشگر فضای مجازی با اشاره به اینکه ما هدف تبلیغاتی در دنیای 
مجازی هستیم عنوان کرد : نکته جالب شبکه های اجتماعی این است که 
 اول عالیق و سالیق ما را می سنجد و تبع آن افراد مشابه ما را معرفی می کند.

امیرآبادیزاده توضیح داد: ما از افرادی را که معرفی می شوند آگاهی الزم 
 نداریم و آماج هدف تبلیغاتی آنها هستیم اما غافل از اینکه در آمد شبکه های

 اجتماعی مانند تلگرام و اینستاگرام که رایگان در اختیار ما هستند از کجاتامین 
می شوند؟وی ادامه داد: این کار را از فروش اطالعات کاربرها به شرکت های 
تجاری انجام می شود که این یک روی بازی است و پشت آن سازمان های 
 جاسوسی اند که در گفتگو قبل به طور مفصل در این مورد صحبت کردیم.

 به گفته این پژوهشگر فضای مجازی ، شرکت های بزرگ و برند تجاری 
دنیا به سراغ تبلیغات محیطی نمی روند و به دنبال نصب بنر و دیگر عوامل 
نیستند بلکه روی دوستان شما و حتی خودتان کار می کنند که برند را 

انتخاب کنید مثال وقتی دوست و آشنای شما برند معروفی را می خرد در 
پی آن شما را جذب می کند که به سراغ این برند بروید یعنی برد تجاری 

را به دنبال دارد.

»Second life« زندگی دوم

 پژوهشگر فضای مجازی دو سبک زندگی را برای هر فرد در نظر می گیرد
  و می گوید:سبک جدیدی از زندگی به نام زندگی دوم »Second life« شکل گرفته

است بدین صورت که هر فرد یک زندگی  حقیقی و یک زندگی مجازی دارد 
که شخصیت جدیدی را برای خود در دنیای مجازی ایجاد کرده است و خود 
را آن چیزی که هست جلوه نمی دهد و آن چیزی که دوست دارد باشد را 
نشان می دهد. اما مشکلی که به وجود می آید این است که این شخصیت 

را باور می کند و شروع به شکل دادن این شخصیت می کند. امیرآبایزاده با 
اظهار تاسف بیان می کند :چون فرهنگ غنی و مذهب اسالمی داریم اگر 
بخواهیم فرهنگ و منش غرب را تقلید کنیم یقینا دچار مشکل خواهیم 
شد و این را می شود در وضعیت تحصیلی دانش آموزان مشاهده کرد که 
بوک فیس  اجتماعی  شبکه  وی  اند.همچنین  داشته  فاحشی  بسیار   افت 
 )Facebook( مرکز جاسوس پروری دانست و عنوان کرد: فیس بوک یکی 
از بزرگترین شبکه های جاسوس پروری است که شخص با مراجعه به آن 
و پس از بررسی دقیق مشخص می کنند فرد مورد نظر بنیان قوی ندارد ، 
ارزش به نظام ندارد و شخصی ضربه خورده است که به سراغش می روند و 

پس از خوراک دهی او را جذب می کنند.

تلگرام متعلق به کدام کشور است؟

اینکه تلگرام متعلق به کشور روسیه  بیان  با  پژوهشگر فضای مجازی 
نیست توضیح داد:مردم ما وایبر متعلق به اسرائیل و شبکه تلگرام را وابسته 
به روسیه می دانند اما با بررسی های صورت گرفته مشخص شده ، سرور 
تلگرام در شهر لندن قرار دارد .اما با چه استراتژی این را مخفی کردند و 
تلگرام را محصول کشور روسیه نامیدند که  می توان گفت برای این است 
که راحت به آن اعتماد کنیم.امیرآبادیزاده با اشاره به چگونگی ایجاد تلگرام 
این گونه گفت: پاول درروف و مایکل مری دو تن از افسران روسیه زمانی که 

از این کشور مهاجرت می کنند به آلمان می روند و در شرکت قلعه دیجیتالی 
شروع به ایجاد پایگاه تلگرام می کنند پس اینکه فکر می کنیم تلگرام ساخته 
روسیه است اشتباه کرده ایم . قلعه دیجیتال یکی از پروژه های فوق سری 
برای سرویس جاسوسی دولت های غربی به خصوص آمریکا و اسرائیل 
است.وی افزود : نتانیاهو از الشویلی قدردانی کرده و او را اینگونه خطاب 
 کرده است : من بارها در جلسه وزیران و مسئوالن کشور بیان کرده ام
 آقای الشویلی سرمایه بزرگی برای امنیت اسرائیل است و ما شکرگذار این 

سرمایه هستیم زیرا وی از برادر به من نزدیک تر است.این پژوهشگر تلگرام 
را سرویسی فریبنده دانست و اظهار کرد: سرویس پیام رسان تلگرام در زمانی 
که سایر رسانه ها سیر نزولی داشتند با شعار فریبنده وارد عرصه ارتباطات شد 
که گویی حافظ امنیت کاربران اینترنت است ولی صرفا شعار است و تمامی 

اطالعات به سرویس های امنیتی ارسال می گردد.

ایرانیان در کمتر 6 ماه با جمعیتی بالغ بر 15 میلیون نفر به 
شبکه تلگرام پیوستند

 امیرآبادیزاده با تاکید بر فعالیت های کاربران تلگرام در کشور گفت:۵86 هزار
 کانال تلگرامی فارسی ایجاد شده و بالغ بر ۳ میلیون مطلب در روز در 
این کانال ها منتشر می شود که میزان انتشار مطالب توسط کاربران ایرانی 
در کانال های تلگرام در ساعت ۲۲ به اوج می رسد و تعداد کل بازدید از 
کانال های تلگرام در یک روز، یک میلیارد و 944 میلیون و ۵00 هزار بار 
عنوان شده است که متوسط بازدید هر مطلب در کانال نیز 717 بار است.وی 
 اشاره ای به آثار منفی شبکه های اجتماعی در جامعه و افراد استفاده کننده
 آن کرد و ادامه داد:یکی از خصلت های شبکه های اجتماعی حیازدایی 
است که باعث عادی سازی روابط نا مشروع می شود زیرا در این شبکه ها 
هیچ مرزی وجود ندارد و این موضوع می تواند آسیب جدی برای نوجوانان و 
جوانان ما ایجاد کند.وی تصریح کرد:از دیگر آسیب های شبکه ها این است 
که عالوه بر قشر جوان در جامعه ، خانواده ها هم در معرض این خطر قرار گرفته 
 اند و چه بسا در سال های اخیر شاهد ترویج فساد ، خیانت و فروپاشی هایی  
در خانواده ها بوده ایم و همچنین در این شبکه ها شاهد کاله برداری به 
دلیل سادگی افراد و نداشتن سواد رسانه ای که شامل عاطفی و احساسی 
و پولی ، مالی بوده است .این پژوهشگر در پاسخ به این سوال که کدامیک 
اگر کرد:  عنوان  هستند  اطمینان  قابل  تلگرام  موجود  افزارهای  نرم   از 
 حریم خصوصی واطالعات برای شما اهمیت دارد ، بهتر است از پایگاه اینترنتی 
 شرکت سازنده آن را دانلود کنید و اعتماد به نرم افزارهای فروشگاه های
 اینترنتی نکنید زیرا زمانی که اجازه دسترسی به اطالعات را می دهید عالوه 
بر تلگرام اصلی ، این شرکت سازنده هم به تمامی اطالعات شما دسترسی 
پیدا خواهد کرد.امیرآبادی زاده تاکید کرد : به صرف فارسی بودن ، گول این 
نرم افزار ها نخوریم زیرا اگر قرار بود فارسی باشد شرکت سازنده آن را انجام 
می داد.وی در پایان این سوال را مطرح کرد : اگر بخواهیم تلگرام را دوباره 

 روی گوشی خود نصب کنیم با اینکه می دانیم چه اجازه ها و دسترسی هایی  
را دارد آیا اول فکر و بررسی خواهید کرد که آیا نیازی به این نرم افزار 

دارم یا خیر؟

یادداشت

انسانیت و اخالق
 با هیچ مدرکی
 قابل مقایسه نیست...

* دکتر علی رضائی

دکتر ویکتور فرانکل مردی اتریشی بود که توانست 
 از زندان آشویتس در لهستان )قتلگاه آدم سوزی(
فرار کند. با توجه به خودکشی ها و فجایع زیادی که 
با چشم خودش دیده بود روانشناسی بسیار متبحر 

شده بود. او مدیر مدرسه ای شد. وی در آغاز هرسال 
تحصیلی برای معلمان مدرسه این نامه را می فرستاد! 
 کسی هستم که از یک اردوگاه اسیران جان سالم  
به در برده است. چشمانم چیزهایی دیده که چشم 
هیچ انسانی نباید می دیده ، اتاق های گازی را دیدم 
که توسط بهترین و ماهرترین مهندسین ساختمان 
متخصص ترین  و  بهـترین  بودند.  شده  ساخته 
 پزشکانی را دیدم که کودکان را به شکل ماهرانه ای 
مسموم می کردند. نوزادانی که توسط آمپول های 
بودند،  پرستاران  بهترین  که  مردند   پرستارهایی 
انسان هایی که توسط فارغ التحصیالن دبیرستان ها 
و دانشگاه ها سوزانده شدند. به آموزش به این دلیل 
مشکوکم. چیزی که از شما می خواهم این است که: 
برای انسان شدن دانش آموزان تالش کنید و تالش 
شما موجب تربیت جانوران دانشمند و بیماران روانی 
ماهر نشود.  خواندن، نوشتن، ریاضیات و... زمانی 
انسان شدن کودکان  به  پیدا می کند که  اهمیت 
کمک کنید و این کلید انسان بودن این کودکان 
در آینده می باشد. پزشک شدن ،  مهندس شدن ، 
متخصص شدن ، کار سختی نیست و می شود با 
چند سال درس خواندن به آن رسید و چه بسا امروز 
ما در جامعه هم پزشکان و هم مهندسین زیادی 
داریم. اما بزرگترین ثروت ما انسانیت و اخالق ما 

هست که با هـیچ مدرکی  قابل مقایسه نیست.

منبع : انسان در جستجوی معنا

تلگرام و اینستاگرام ، شبکه های اجتماعی یا ضد اجتماعی

عید غدیر

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
اکسیـدان           پا تو کفش من نکن

16:1520:1518:1521:45شروع سانس



پنجشنبه  * 16شهریور  1396 * شماره 3778 

اعمال و آداب روز عید غدیر

 در بیان ائمه علیهم السالم برای این روز بزرگ اعمالی 
وارد شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود:

 
* تحکیم بیعت با والیت

اینکه  بعداز  )ص(  اکرم  پیامبر  که  گونه  همان 
حضرت  والیت  درمورد  فرخنده  روز  این   در 
علی علیه السالم به مسلمین امر کرد ، در سال روز آن 

حماسه جاوید، تجدید بیعت سفارش شده است.
 * اظهار سرور و شادمانی

در وصف شیعه و شیعیان گفته شده است که به شادی 
ما ائمه شادند و به حزن ما محزون؛ و مسلّم است که 
عید غدیر شادی بخش ترین عید ائمه است و شادمانی 
شیعه در این روز فرض است.از امام صادق علیه السالم 
نقل شده است که فرمودند: »حقا که روز غدیر روز عید 
فرح و سرور است«. همچنین از امیر المومنین علی علیه 
السالم نیز نقل شده است که ایشان فرمودند: »در روز 
عید غدیر اظهار فرح و شادمانی کنید و برادران مسلمان 

خود را نیز شاد گردانید.«
 * آراستن و پوشیدن لباس نو

از دیرباز عیدها و جشن ها با نظافت، غبارزدایی، پیراستن 
و آراستن همراه بوده است و شیعیان باید این روش ها 
را برای عید غدیر نیز رعایت نمایند. چرا که حضرت امام 
رضا علیه السالم، می فرمایند: »روز غدیر، روز آراستن و 
زینت است. پس هر کس برای روز غدیر، زینت کند، 
او را می آمرزد و  خداوند هر خطای کوچک و بزرگ 
فرشتگانی را به سوی او می فرستد، آنان نیکی های او را 
می نگارند و مراتبش را تا عید غدیر سال آینده باال می 
برند. اگر او جان دهد، شهید مرده است و اگر زیست کند، 

خوشبخت زیسته است.

قصابی دکان  در  از   ) )ع  علی  حضرت   روزی 
می گذشت . قصاب به آن حضرت عرض کرد:

یا امیرالمؤ منین ! گوشتهای بسیار خوبی آورده ام . اگر 
بخرم.  که  ندارم  پول  االن  فرمود:  ببرید.  خواهید  مي 

عرض کرد من صبر می کنم پولش را بعدا بدهید.
 فرمود: من به شکم خود می گویم که صبر کند اگر 
نمی توانستم به شکم خود بگویم از تو می خواستم که 
صبر کنی ولی حاال که مي توانم به شکم خود می گویم 
که صبر کند. آری، خاصیت نفس اماره این است که 
او تو را مشغول او را وادار و مطیع خود نکنی   اگر تو 
در  که   ) )ع  علی  ولی  ساخت.  خواهد  خود  مطیع  و   
ها  مرحب  و  عبدودها  بن  عمرو  مغلوب  جنگ   میدان 
 نمی شود، به طریق اولی و صد چندان بیشتر هرگز بر خود

نمی پسندد که مغلوب یک میل و هوای نفس گردد
منبع : گفتارهای معنوی ، ص 262

کاغذ سفید رو هر چقدر هم تمیز و زیبا باشد
 کسي قاب نمي گیرد، براي ماندگاري

 در ذهنها باید حرفي براي گفتن داشت.

اکثر دانه ها هرگز رشد نمي کنند 
پس اگر واقعا مي خواهید چیزي

 اتفاق بیفته بهتره بیش از یکبار تالش کنید .

در مکتب دین به تخته استاد نوشت
از بعد علی محمد نیک سرشت

بی حب علی به کس میسر نشود
نوشیدن آب کوثر و بوی بهشت

غدیر ، گل همیشه بهار زندگی است 
دریایی بی کرانه است ؛ 

جاری بر جان  های پاک و اندیشه های تابناک

دریای غدیر، از ریزش آبشارگون وحی بر جان 
محّمد)ص( لبریز است و قامت دین 
در زالل غدیر خم انعکاس می یابد

به  بلكه   ، تاریخى «  »روزى  عنوان  به  نه  تنها  غدیر، 
آن  بودن  عید  است.  مطرح  اسالمى «  یك »عید  عنوان 
باید  تنها  نه  و  و سنتهاى خاصى را مى طلبد  مراسم  نیز، 
به  و  گرفت  عید  را  آن  باید  بلكه  دانست،  عید  را  آن 
آن را  دینى،  شعائر  تعظیم  عنوان  به  و  پرداخت  شادمانى 
بزرگ داشت و برشكوه آن افزود، تا ارزشهاى نهفته در 
این روزعظیم، همواره زنده بماند و سیره معصومین)علیهم 
السالم(احیاگردد. سابقه »غدیر« و »عیدگرفتن « این روز 
مقدس، به زمان  پیامبراكرم)ص(مى رسد. در دوران ائمه 
دیگر نیز این سنت دینى ادامه داشته و امینان وحى الهى، 
همچون امام صادق)ع(و امام رضا)ع(آن را آشكار ساخته و 
یادش را گرامى و زنده نگه مى داشتند. پیش از آنان نیز، 

امیرالمومنین)ع(احیاگر این عید بود. 
واقعه غدیر

پیامبر)ص( در ۲۴ یا ۲۵ ذیقعده سال دهم هجرى همراه 
به  مدینه  از  الوداع  حجه  در  را  پیامبر)ص(  نفر  هزار   ۷۰
مكه همراهى كردند. پیامبر)ص( منادى ها و پیك هاى 
خود را فرستادند تا به همه مردم در بالد مختلف اعالم 
 كنند كه رسول خدا)ص( بنا دارند، به حج بروند، هر كس 
مى تواند در فریضه حج امسال شركت كند كه پیامبر)ص( 
مى خواهند احكام حج را به مردم آموزش دهند، براین اساس 
در اطراف مدینه، بیابان گردها از این اتفاق باخبر شدند تا 
جایى كه در تاریخ نقل شده است، افرادى كه با پیامبر)ص( 

براى حج راهى شدند، ۷۰ هزار نفر بودند و از مدینه به سمت 
مكه حركت كردند و در تاریخ نقل شده است كه در زمان 
حركت این قافله، ابتدا و انتهاى آن تمام مسیر مدینه تا مكه 
را مى پوشاندند و ذكر »لبیك اللهم لبیك« مى گفتند.این 
تعدادى كه همراه پیامبر)ص( براى حجه الوداع عازم شدند 
و بنا بود امر والیت به آنان ابالغ شود، تقریبا همان تعداد ۷۰ 
هزار نفِر قوم بنى اسرائیل بود كه گرفتار فتنه گوساله سامرى 
شدند، بنابراین، خالفت و امامت امیرالمومنین)ع(، شباهت 
بسیارى به خالفت و جانشینى هارون براى موسى)ع( دارد 
كه این مهم از لطایف تاریخ محسوب مى شود. قریب به 
1۲۰ هزار نفر در زمان بازگشت از این حج و در منطقه 
اهالى  پیامبر)ص(،  همراه  بودند،  پیامبر)ص(  با  غدیرخم 
مدینه و تمامى اصحاب اسم و رسم دار در اسالم، همسران 
پیامبر)ص( و وجود نازنین حضرت زهرا)س( حضور داشتند 
و قبل از این واقعه نیز حضرت رسول)ص(، امیرالمومنین)ع( 
را براى تبلیغ اسالم به یمن فرستاده بودند و زمانى كه پیك 
رسول خدا)ص( به ایشان مى رسد، حضرت)ع( بعد از اینكه 
 تبلیغ خود را به پایان رسانده بودند و تقریبا تمام اهل یمن
 و قبایل بزرگ آنها به اشالم مشرف شده بودند، راهى مكه 

و به پیامبر)ص( ملحق شدند.
خطبه غدیر

بنابر روایات، رسول خدا)ص(، در غدیر خم مردم را گرد 
آورد و دست على)ع( را بلند نمود تا همگان او را ببینند و 

فرمود: »اى مردم، آیا من از خود شما، بر شما بیشتر والیت 
ندارم؟« مردم پاسخ دادند: »آرى، اى رسول خدا.« حضرت 
فرمود: »خداوند ولّى من است و من ولّى مؤمنین  هستم و 
نسبت به آنان از خود آنان بیشتر والیت دارم. پس هر كس 
كه من موالى اویم، على موالى اوست.« رسول خدا)ص( 
سه  بار این جمله را تكرار كرد و فرمود: خداوندا، دوست بدار 
و سرپرستى كن، هر كسى كه على را دوست و سرپرست 
خود بداند و دشمن بدار هر كسى كه او را دشمن مى دارد و 
یارى نما هر كسى كه او را یارى مى نماید و به حال خود رها 
كن، هر كس كه او را وا مى  گذارد. سپس خطاب به مردم 

فرمود: حاضران این پیام را به غایبان برسانند.
عید غدیر در احادیث

در كتب اهل سنت روایت شده كه هر كس روز هیجدهم 
ذى الحجه را روزه بگیرد، خداوند ثواب روزه شش ماه را 
براى او مى نویسد و این روز، همان روز عید غدیر خم است.
رسول خدا)ص( فرمود: روز غدیرخم برترین عیدهاى امت 
من است و آن روزى است كه خداوند بزرگ دستور داد، 
برادرم على بن ابى طالب را به عنوان پرچمدار امتم منصوب 
كنم، تا بعد از من مردم توسط او هدایت شوند، و آن روزى 
است كه خداوند در آن روز دین را تكمیل و نعمت را بر امت 

من تمام كرد و اسالم را به عنوان دین براى آنان پسندید
تاریخچه عید و جشن غدیر

روز  نخست،  دوره هاى  از  شیعه  به خصوص  و  مسلمانان 

روز  این  و  بزرگ مى دانسته اند  از عیدهاى  یكى  را  غدیر 
است.  مشهور  و  معروف  غدیر  عید  به  ایشان  میان  در 
مسعودى )متوفاى ۳۴۶ ه .ق( در التنبیه و االشراف نوشته 
است كه فرزندان و شیعیان امیرالمؤمنین این روز را بزرگ 
مى دارند. كلینى )متوفاى ۳۲۸ق( در روایتى جشن گرفتن 
بنابراین جشن عید غدیر در  نقل كرده است.  را  شیعیان 
 قرون سوم و چهارم امر رایجى بوده است. پیش از آن نیز 
فیاض بن محمد بن عمر طوسى روایتى نقل مى كند كه 
امام رضا)ع( روز غدیر را عید مى گرفته است. با توجه به 
این كه امام رضا)ع( در اواخر قرن دوم مى زیسته اند قدمت 
برگزارى جشن به مناسبت روز غدیر روشن مى شود.این 
بزرگداشت در سال ها و قرون بعدى نیز در بین مسلمین 
رایج بوده است تا جایى كه بیعت با مستعلى بن مستنصر 
)از حاكمان مصر( در روز عید غدیر خم سال ۴۸۷ قمرى 
صورت گرفت. در مصر خلفاى فاطمى عید غدیر را رسمیت 
دادند و در ایران از سال ۹۰۷ق كه شاه اسماعیل صفوى 
به سلطنت رسید تا امروز عید غدیر از اعیاد رسمى است.
در قرون اخیر برگزارى این جشن از شعائر شیعه محسوب 
مى شود. در نجف همه ساله در این روز مراسم با شكوهى در 
حرم علوى برگزار مى شود و رجال و علماى شیعه و سفراى 
كشورهاى اسالمى در آن حضور یافته، خطابه ها و قصائد 
غدیریه خوانده مى شود. در یمن شیعیان زیدى روز غدیر را 

با جشن و چراغانى برگزار مى كنند.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

امروز )روز غدیر خم( دین شما را به حد کمال رساندم و نعمتم را بر شما تمام کردم و اسالم 
را بعنوان دین برای شما پسندیدم.  سوره مائده / آیه 3.

حدیث روز  

پرسیدند: آیا مؤمنان غیر از عید فطر و قربان و جمعه عید دیگری دارند؟ فرمود: آری، آنان عید بزرگتر از اینها هم دارند و آن روزی است که امیرالمؤمنین
)علیه السالم( در غدیر خم باال برده شد و رسول خدا)صلی ا... علیه و آله( مسئله والیت را بر گردن زنان و مردان قرار داد. امام صادق )علیه السالم(

مناسبت ها

غدير،امتداد رسالت محمدی در امامت علوی

8936
5

2918
3698

347
4517

7852
6

3769
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

شماره 3878                         

762145893

849273561

531986274

153794628

486352917

927861435

324628759

295437186

678519342

جدول سودکو

آدرس: بین مدرس 55 و 57           
09150023004 - انجیری

بورس پارچه های مبلی ترک حریر در 

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

را تجربه کنید.   09158668002

کار خوب اتفاقی نیست

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959
09159634038 
32414702

نی
می

تض
صد 

 در
صد

منزل فروشی دو طبقه با تمام امکانات 
و امتیازات واقع در مهرشهر قیمت توافقی

32375053 -09156041695

شرکت پگاه خراسان جنوبی استخدام می نماید
1- راننده ایسوزو    یک نفر  2- راننده نیسان    سه نفر

3-فروشنده لبنیات   دو نفر
کسانی که در شرکت لبنیات تجربه داشته باشند در اولویت هستند.

مزایا: حقوق اداره کار، بیمه تامین اجتماعی ، پورسانت، پاداش
 بیمه تکمیلی     آدرس : بلوار شهدای عبادی ، میدان ابن حسام

 جنب آهن آالت مالیی      32225560 - 09158922032

شرکت شاهین فرزان آینده 
برای انجام کارهای نظافتی ، آشپزی 
نقاشی ساختمان ، شست و شوی 

خودرو ، تاسیسات ساختمانی
 نگهداری کودک و سالمند 

 نیروی آقا و خانم جذب می کند. 
آدرس: انتهای توحید 17- مفتح 52 

قطعه سوم شمالی
32443179

  09393792446
09033993786

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

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

09157213571 - صالحی منش

سمسـاری صـادق
لوازم منزل و اداری شما را منصفانه خریداریم. 
 09151641464  - 09380160779

علی آبادی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک

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

  09156633230- برگی

بازسازی منازل قدیمی 
09155614365 -09157210424

32318149

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

فروش باغ پسته 2 ساله آماده پیوند ، 4 هکتار 
6 ساعت آب چاه موتور، دبی 30 لیتر ، قیمت 

توافقی ، جلگه ماژان      09155014963

واگذاری فست فود برگ سبز به دلیل 
مهاجرت واقع در روبروی پارک توحید با 

موقعیت و درآمد عالی   09105554295

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

09158254172

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری 

رنگ آمیزی، بازسازی منازل 
مشاوره و طراحی در محل
بیست متری سوم شرقی

 پالک 29
09155610111 حمل  اثاثیه منزل با خاور 

مسقف و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
علـی آبادی 



ایسنا- پژوهش های جدید نشان می دهد کودکانی که در 
اتاقی جدا از پدر و مادر خود می خوابند،خواب عمیق تری 

را تجربه کرده و زودتر از خواب بیدار می شوند.
در این پژوهش همچنین مشخص شد که این کودکان 
کمتر به تغذیه در هنگام شب نیاز دارند.نکته جالب توجه 
این است که والدین این کودکان رضایت بیشتری از 
خواب شبانه خود داشته و دچار مشکلی در این زمینه 

کودکان  بیمارستان  از  میندل،  جودی  نمی شوند.دکتر 
فیالدلفیا، اظهار کرد: یکی از دالیل اصلی این است که 
آنها عادت می کنند تا در تنهایی و به خودی خود به خواب 
بروند. از طرفی بنا بر دستورالعمل های اعالم شده از سوی 
که  می شود  توصیه   )AAP(کودکان آمریکایی  آکادمی 
نوزادان حداقل تا شش ماه اول برای کاهش خطر ابتال 
به سندرم مرگ ناگهانی نوزاد )SIDS( در همان اتاقی که 

پدر و مادر حضور دارند بخوابند.سندرم مرگ ناگهانی نوزاد 
که به اختصار SIDS نیز نامیده می شود، عبارت است از 
مرگ نابهنگام نوزادان در خواب بدون هیچ گونه پیش بینی 
قبلی پزشکی و بدون برجای گذاشتن هیچ گونه عارضه ای 
در بدن نوزاد که در حین کالبدشکافی قابل تشخیص 
باشد. به این بیماری مرگ تختخواب نیز اطالق می شود 
زیرا اغلب در کودکان در تختخواب روی می دهد.عامل 

این بیماری ناشناخته است گرچه دانشمندان توانسته اند 
برخی موارد منشأ این بیماری را شناسایی کنند.محققان 
پارامترهای متعددی را در ریسک پذیری نوزادان شناسایی 
کرده اند که از آن جمله زودرس بودن نوزادان، در معرض 
پشت  به  خواب،  هنگام  در  داشتن  قرار  دخانیات  دود 
باشد(،  )نباید روی قلب آن ها فشار  نوزادان  نخواباندن 

عوامل ژنتیکی و ... می باشند.

والدین اتاق خواب کودکان را جدا کنند
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کسب مقام اول و سوم دختران دومیدانی کار استان

شهریور   14 در  کرد:  عنوان  استان  دوومیدانی  هیئت  دبیر  قاسمی- 
مسابقات دوومیدانی کشوری در سطح نوجوانان و جوانان در تهران 
 برگزار شد. صادقی افزود: در این مسابقات از خراسان جنوبی مهال مالیی
 موفق به کسب مقام اول پرش طول و چهارم 400 متر شد و همچنین 

فاطمه یوسفی مقام سوم پرش طول را به دست آورد. 

راهیابی تیم فوتسال بانوان فردوس به لیگ برتر

تیم فوتسال بانوان فردوس با نتیجه ٦ بر 1 کرمان را شکست داد و 
براي نخستین بار به لیگ برتر جوانان کشور راه یافت.

طلسم حضور نماینده استان در رقابتهای لیگ دسته سوم 
فوتبال کشور  پس از 5 سال شکسته شد

با اعالم برنامه بازیهای لیگ دسته سوم فوتبال، نماینده استان از هفته 
آینده به مصاف حریفان خود می روند.تیم پیشگامان بیرجند سه شنبه 
21 شهریور در ورزشگاه 15 هزار نفری غدیر میزبان تیم فوالد بردسیر 
کرمان خواهد بود.مسابقات لیگ دسته سوم با شرکت ٦5 تیم در 5 گروه 
13 تیمی از هفته دوم شهریور آغاز می شود.نماینده خراسان جنوبی در 
گروه 5 این مسابقات با تیم های شهیدباقری )فارس(، شهرداری فیروز 
آباد )فارس(، عقاب شیراز )فارس(، شهرداری منوجان )کرمان(، جهاد نصر 
بانی  سیرجان )کرمان(، فوالد بردسیر)کرمان(، سپیدان )کیش(، توسعه 
گستر )کیش(، خلیج فارس سولقان میناب )هرمزگان(، ستارگان بستانو 
بندرعباس )هرمزگان(، سنگ آهن بافق )یزد(، نماینده خراسان جنوبی، 

شاهین زاهدان )سیستان و بلوچستان( هم گروه است.

آیین افتتاحیه جشنواره بازی های بومی محلی و عشایری 
شهرستان بشرویه برگزار شد

صبح روز گذشته جشنواره بازی های بومی محلی و عشایری شهرستان 
بشرویه  آزادی شهرستان  در سالن  تیم مختلف  با شرکت 10  بشرویه 
و با حضور مسئوالن آغاز شد.رشته های ورزشی بومی از جمله هفت 

سنگ ، طناب کشی، الک دولک از جمله برنامه های درنظر گرفته شده 
در این مسابقه ورزشی است. این جشنواره با حضور40 نفراز 10 روستای 
شهرستان بشرویه از روز گذشته به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت و مراسم 
اختتامیه آن در روز جمعه و در کویر بشرویه همراه با اجرای ورزش هایی از 

جمله شترسواری، پرواز بادبادک ها و ... صورت خواهد گرفت.

با این خوراکی ها رشد موهایتان
 را تسریع بخشید

جام جم- اگر قصد دارید آهنگ رشد موی خود 
را تسریع کنید، مواد غذایی زیر را فذاموش نکنید. 
ماهی سالمون: ماهی سالمون سرشار از اسیدهای 
به  مغذی  ماده  این  که  است،  امگا-3  چرب 
تقویت فولیکول های مو کمک کرده و رشد مو 

را تحریک می کند.مرغ: گوشت مرغ سرشار از 
پروتئین حیوانی است، که ماده ای اساسی برای 
تولید کراتین محسوب می شود. کراتین حدود 80 
درصد از مو را تشکیل می دهد. بادام: بادام سرشار 
از ویتامین E است، که این ماده مغذی برای فعال 

کردن رشد و تقویت مو نیاز است. دانه کدوتنبل:
 B دانه های کدو تنبل سرشار از ویتامین های

هستند، که برای رشد مو بسیار موثر می باشند.

 جلوگیری از پرخوری با این مواد

و  مهم  دالیل  از  یکی  پرخوری  نیوز-  آفتاب 
شما  که  غذایی  چندماده  است.  چاقی  اصلی 
دارند،  می  نگه  سیر  مدت  طوالنی  برای  را 
عبارتنداز: سیب زمینی پخته:یک سیب زمینی 
متوسط 5 گرم فیبر دارد. جالب است بدانید که 
پوست سیب زمینی بیشترین میزان مواد مغذی 

سیب زمینی را در خود جای داده است. سیب 
و گالبی: این دو میوه حاوی پکتین هستند که 
نوعی فیبر مخصوص است و هضم غذا را کند 
 کرده و به ما کمک می کند تا مدت طوالنی تری
 سیر بمانیم. پاپ کورن: پاپ کورن فضای زیادی 
را در معده اشغال میکند. این میان وعده ترد منبع 
خوب فیبر نیز هست و نسبت به حجمی که دارد 

انرژی کمی را وارد بدن می کند.

جریمه 8 میلیون تومانی
 وارد کننده کاال در نهبندان

وارد کننده کاال در نهبندان 8 میلیون 
نقدی  جریمه  تومان  هزار   15٦ و 
استان  تعزیرات  کل  مدیر  شد.انصاری 
گفت: این فرد اقدام به وارد کردن 180 
متر پارچه چادری و 113 ثوب تی شرت 
پرونده  بررسی  از  پس  که  بود  کرده 
ارز  و  کاال  قاچاق  ویژه  شعبه  در  وی 
شهرستان نهبندان به این پرداخت این 
مبلغ در حق صندوق دولت محکوم شد.

 دستگیری زن و شوهر گروگانگیر در مشهد

فرماندهی انتظامی خراسان رضوی از دستگیری زوج آدم ربا و رهایی گروگان 1۷ ساله از چنگ آنان خبر داد. وی گفت: در پی تماس 
تلفنی مبنی بر وقوع آدم ربایی دستورات الزم برای پیگیری سریع پرونده به فرماندهی انتظامی مشهد صادر و ماموران کالنتری شهید 
هاشمی نژاد به طور ضربتی وارد عمل شدند. وی خاطرنشان کرد: شاکی پرونده در اظهارات اولیه خود گفت: برادرش غروب روز 
گذشته از خانه خارج و تاکنون بازنگشته و امروز بعد از ظهر فردی از طریق شماره تلفن او با ما تماس گرفته و اظهار داشته برادرم را 
به گروگان گرفته و مبلغی یکصد میلیون تومان سفته در قبال آزادی اش درخواست کرده است.سردار کریمی گفت: تیم های تجسس 
کالنتری شهید هاشمی نژاد به سرنخ هایی دست یافتند که منجر به شناسایی فرد تماس گیرنده با برادر گروگان بود.فرمانده انتظامی 
خراسان رضوی اظهار داشت: مأموران کالنتری شهید هاشمی نژاد به محض تکمیل اطالعات تحقیقی پرونده وارد عمل شده و خانه 
مسکونی پالک 40 که محل اختفای آدم ربایان و نگهداری گروگان هفده ساله بود را تحت نظر قرار دادند. سردار کریمی گفت: در 

این عملیات مرد 2۹ ساله و همسر 25 ساله به اتهام آدم ربایی دستگیر و گروگان 1۷ساله که مهدی نام دارد از چنگال آن رها شد.

کشف 2 تن پیاز زعفران قاچاق درفردوس

جانشین انتظامی شهرستان فردوس از کشف دو تن پیاز زعفران قاچاق در این 
شهرستان خبر داد.حسن دشتستانی در تشریح این خبر گفت: دو روز گذشته 
وانت  دستگاه  به یک  عبوری  محورهای  کنترل  هنگام  مأموران شهرستان 
نیسان مشکوک شدند و خودرو را به الین بازرسی هدایت کردند. وی افزود: 
مأموران در بازرسی از خودرو مقدار دو تن پیاز زعفران قاچاق که فاقد هرگونه 
مجوز حمل بود کشف کردند. سرهنگ دشتستانی اظهار داشت: کارشناسان 
ارزش ریالی کاالی کشف شده را 30 میلیون ریال برآورد کردند.وی تصریح 
کرد:در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و متهم پس از تشکیل پرونده 

جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

ده غذای دارویی

31104

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

طــراحــان برتـــر
با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم

شعبه2: نبش مدرس 61 
32323296  

09128664599- خرمشاهی

دالیــــا پروتئیـــن

آدرس: بازار روز پاسداران     32442876 - 09353315656    بهروش

جگر مرغ منجمد  350 گرمی    کیلویی 2400 تومان
* خیار شور یک                دبه ای    9500 تومان
* خیار شور نول                   دبه ای 13500 تومان
* خیار شور ویژه                  دبه ای24000 تومان
قلوه گاه گوسفندی            کیلویی 22500 تومان
سردست برزیلی              کیلویی 23800 تومان
ران برزیلی                       کیلویی26800 تومان
گردن برزیلی                    کیلویی24200 تومان
گوشت چرخ کرده منجمد       کیلویی14800 تومان
شنیسل منجمد ممتاز       کیلویی  14500 تومان
شنیسل منجمد درجه یک    کیلویی 13900 تومان
شنیسل منجمد                کیلویی 13500 تومان
ران مرغ منجمد                  کیلویی   7100تومان
ماهی تیالپیال                     کیلویی 15800 تومان
استیک شیر خالدار           کیلویی 20500 تومان
استیک شاه ماهی            کیلویی 21500 تومان
سوسیس آلمانی 1              کیلویی 3900 تومان
سوسیس آلمانی 2              کیلویی 3200 تومان

کالباس مارتادال  40 %          کیلویی 5200 تومان
کالباس لیونر 55 %               کیلویی 8700 تومان
کالباس خشک  60 %           کیلویی 9800 تومان
کالباس مرغ  55 %            کیلویی 10500 تومان
هات داگ 70 %                    کیلویی 7900 تومان
همبرگر 30 % پاک جم         بسته ای 5200 تومان
همبرگر 60 %  پاک جم         بسته ای 8000 تومان
 کباب لقمه 70 %  پاک جم         بسته ای  8000 تومان
استیک پاک جم                بسته ای 9800 تومان
همبرگر 30 % شوکا            بسته ای 3950 تومان
همبرگر 60 % شوکا        بسته ای 6050  تومان
کباب لقمه 3 تیکه شوکا    بسته ای5850 تومان

استیک ظرفی شوکا        بسته ای14700 تومان
سویابرگر شوکا                بسته ای 2950 تومان
همبرگر 30 %  شهراد         بسته ای 2400 تومان
همبرگر 60 %  شهراد        بسته ای 4200  تومان
پنیر پیتزا 9595               کیلویی 13200 تومان
پنیر پیتزا ون                      کیلویی 11200تومان

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

 به امامت جمعه بیرجند

با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی حجت االسالم 
بیرجند  جمعه  امامت  به  عبادی  علیرضا  سید 
منصوب شد. حضرت آیت ا... خامنه ای در حکمی 
حجت االسالم حاج سّید علیرضا عبادی را به امامت 
جمعه بیرجند منصوب کردند.متن حکم رهبر انقالب 

اسالمی به این شرح است:
بسم ا... الّرحمن الّرحیم

جناب حجت  االسالم آقای حاج سّید علیرضا عبادی 
دامت افاضاته

امامت  از  رضایی  آقای  حجت االسالم  که  اکنون 
جنابعالی  کرده اند،  کناره گیری  بیرجند  جمعه ی 
انقالبی  و  معنوی  شایستگی  از  بحمدا...  که  را 
اعتماد و عالقه ی مردم شریف  برخوردار و محل 
بیرجند می باشید به امامت جمعه در آن شهر علم 
با  ارتباط  بزرگ  نعمت  می کنم.  منصوب  ایمان  و 
از  جنابعالی  بحمدا...  که  مردم  گوناگون  قشرهای 
جایگاه  که  است  مغتنمی  فرصت  برخوردارید،  آن 
همه  فکری  نیازهای  خدمت  در  را  جمعه  امامت 
و  این نسل شوق انگیز  و  قرار دهید  بویژه جوانان 
امیدبخش را به تالش روزافزون در راه هدف های 
بزرگ نظام اسالمی تشویق فرمائید.الزم می دانم از 
زحمات جناب آقای رضایی در سالهای امامت جمعه 
تشکر نموده و توفیق همگان را از خداوند متعال 

مسألت نمایم.
والسالم علیکم و رحمة ا...
سّید علی خامنه ای
۱۳/ شهریور ماه/ ۱۳۹۶

گفتنی است مراسم معارفه امام جمعه بیرجند روز 
جمعه ۱7 شهریور برگزار می شود.

اعالم برنامه ی معارفه 
حجت االسالم عبادي

با  که  نشستي  شهریور,در   ۱۵ رضایي-دیروز 
خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد,برنامه هاي 
معارفه حجت االسالم عبادي به عنوان امام جمعه 
آبادي  ,در روز جمعه,این هفته  تشریح شد.رحیم 
استان  جمعه  ائمه  سیاستگذاری  شورای  رئیس 
والیت  با  دائمي  پیوند  غدیر  کرد:جریان  عنوان 
شد نمي  فراموش  غدیر  اگر  و  دارد  شهادت   و 
که  مشکالتي  از  بسیاري  بشري  ,جوامع  امروزه   
جمعه,۱7شهریور  افزود:روز  داشت.وی  ,نمي  دارد 
,ساعت ۱۱.۱۵مراسم معارفه ی,امام جمعه در محل 
این جلسه  المهدي برگزار خواهد شد.در  مصالي 
برگزار مي شود,آیت  نماز جمعه  اقامه  از  قبل  که 
ا... عبادي,طي حکم رهبري ,که به وسیله ي آیت 
ا... تقوي ,رئیس شوراي سیاست گذاري ائمه جمعه 
کشور,قرائت خواهد شد,به سمت امام جمعه دائم 
,منصوب خواهد شد.وی همچنین از زحمات رضایي 
امام جمعه قبلي,تشکر کرد و از تمام مردم والیتمدار 
و همچنین  جنوبي  در صحنه خراسان  و همیشه 
حضور  با  که  ها,خواست,  سازمان  و  ادارات  تمام 
این مراسم,دشمنان و بد خواهان  پر شور خود,در 
همیشه  مانند  را  ایران  اسالمي  جمهوري  نظام 
هماهنگی  با  افزود:   پایان  در  کنند.وی  مایوس 
هایي که با اداره اتوبوس راني داشته ایم,از  ۱۰.۳۰ 
صبح,سرویس ایاب و ذهاب,در تمام مناطق شهر 

آماده خدمت رساني به مردم خواهد بود.

بستر فروش تولیدات عشایری فراهم شود

گفت:  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  مهر-نماینده 
شود  فراهم  عشایری  محصوالت  فروش  بستر 
ا...  آیت  نبرند.  یغما  به  را  آنها  تا دالالن، دسترنج 
عبادی در دیدار با مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در سازمان امور عشایری کشور با بیان اینکه نباید 
از  برخی  اظهارکرد:  شود،  عمل  سیاسی  عشایر  با 
عشایر تحت فشارهای سیاسی بوده که باید برای 
این امر گریه کرد.وی با بیان اینکه عشایر مرزبانان 
کشور هستند، گفت: عشایری بسیاری از نیازهای 
جامعه را رفع می کنند.وی بیان کرد: اگرچه عشایر از 
صنعت و مسائل اجتماعی به دور هستند، اما ذخایری 
فرهنگی بوده که بسیار حائز اهمیت است.وی با بیان 
اینکه نباید به عشایر تنها به دید اقتصادی نگاه کرد، 
افزود: باید بیش از آنکه به فراورده های دامی آن ها 
توجه می کنیم به ارزش های فرهنگی نیز توجه 
کنیم.نماینده ولی فقیه بیان کرد: باید مکان هایی 
فراهم شود تا بتوانند محصوالت تولیدی خود را با 
قیمت مناسب به فروش برسانند.نماینده ولی فقیه 
مشکالت  به  رسیدگی  زمینه  در  امروز  اگر  افزود: 
عشایر سهل انگارری شود، جامعه به درد بی درمان 
دچار می شود.مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه امور 
عشایر کشور گفت: ۲۲۰ خانوار عشایری در کشور 
نیازمند مدیریت  آن ها  رفع کمبودهای  داریم که 
جهادی دستگاه های فرهنگی است. حجت االسالم 
حسین کاشی نیز در این دیدار بیان کرد: ۲۲۰ هزار 
خانوار در قالب یک میلیون ۲۰۰ نفر جمعیت کشور، 

عشایر هستند.

احتمال وقوع پس لرزه با شدت باال
در خوسف بسیار پائین است

ایسنا - مدیر کل مدیریت بحران استانداری عنوان 
کرد: با توجه به بررسی سوابق زلزله های منطقه 
؛احتمال وقوع پس لرزه با شدت باال بسیار پائین 
است میرجلیلی افزود:  بررسی سوابق موجود نشان 
می دهد در ۳۰ سال گذشته شدیدترین زلزله ها در 
منطقه کانون زمین لرزه ۵/۲ ریشتر بوده است که 
این اطالعات حاکی از این است که احتمال وقوع 
پس لرزه با شدت باالتر از زمین لرزه بامداد امروز 
بسیار پائین است. وی ادامه داد: ۱7 اکیپ ارزیاب 
شامل اکیپ های هالل احمر، اورژانس، راهداری 
و در دقایق ابتدایی وقوع زلزله در منطقه حضور پیدا 
کرده اند و آمادگی الزم برای ارائه خدمات وجود دارد  

سود باالی بانکی،
 مشکلی بر سر راه تعاون گران

قاسمی- سه شنبه در دیداری که تعاون گران استان 
در محل نمایشگاه بین المللی با معاونان اداره کل 
مدیرعامل  و  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
بانک توسعه تعاون داشتند، از نرخ بهره ۱8 درصدی 
از تعاون گران دریافت  بانک که برای تسهیالت 
می کند، گالیه کردند و در جواب آنان »مالیی« 
 ۹۲ سال  تا  تقریبا   کرد  اظهار  بانک  مدیرعامل 
با  هم  ما  و  شد  می  داده  اعتباری  فنی  اعتبارات 
توجه به آن تسهیالتی که متقاضیان پرداخت می 
کردیم با بهره ۹ تا ۱۲ درصد بود. به گفتة وی ولی 
اکنون این منبع وجود ندارد تا باقی سود را پرداخت 
کند و ما تمام هزینه را از خود تعاونی می گیریم. 
وی تصریح کرد: تا منابع مالی برای تأمین اعتبارات 
بانک نباشد، نمی شود کاری انجام داد.مدیرعامل 
بانک توسعه تعاون خاطر نشان کرد که عالوه بر 
کمک های فنی اعتباری که اگر دوباره داده شود 
نیز  راه دیگری  پیدا می کند،  این سودها کاهش 
افراد در  وجود دارد و آن هم حساب فعال جاری 
این بانک می باشد. »مالیی« افزود: اگر هر فردی 
باشد  داشته  فعال  جاری  حساب  توسعه  بانک  در 
می تواند تسهیالت ۹ تا ۱۲ درصد دریافت کند. 
این  دارد  وجود  که  مشکلی  هرچند  وی  گفتة  به 
است که برخی حساب در بانک دارند ولی فعالیت 
خاصی ندارد و اگر ما به آنان تسهیالت پرداخت 
نخواهند  ما  با  ارتباطی  هیچ  عمال  دیگر  کنیم 
داشت به همین دلیل فقط به کسانی که حساب 
آنان فعال است اینگونه تسهیالت داده می شود.

حذف دالل ها با شروع کار
 اتحادیه تعاونی گلخانه داران

حسینی- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند از 
شروع فعالیت تعاونی گلخانه داران این شهرستان 
سازی  فعال  اصلی  هدف  کرد:  عنوان  و  داد  خبر 
کامل  حذف  برای  داران  گلخانه  تعاونی  اتحادیه 
دالل ها است. محمدی در گفتگوی با آوا الزمه این 
کار را فعال سازی تمامی تعاونی های شهرستان 
های استان دانست و افزود: طراحی سایتی برای 
عرضه مستقیم محصوالت از فعالیت هایی است 
که در این راستا انجام خواهد شد. وی به برنامه 
های تعاونی گلخانه داران شهرستان بیرجند برای 
کرد:  اضافه  و  اشاره  داران  گلخانه  تمام  عضویت 
جمع  کشت،  برای  مشترک  های  ریزی  برنامه 
به  ارسال محصوالت گلخانه ای  آوری، قیمت و 
نهاده ها و دریافت غرفه  توزیع   ، استان ها  سایر 
این  های  برنامه  دیگر  از  مستقیم  عرضه  فروش 
شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  است.  تعاونی 
بیرجند با بیان این که ۳۵ هزار متر مربع از اراضی 
کشاورزی شهرستان زیر کشت محصوالت گلخانه 
و  ای  دکمه  قارچ  فرنگی،  گوجه  خیار،  مانند  ای 
مستقیم  نفر   4۶ برای  داد:  ادامه  دارد  قرار  فلفل 
گلخانه  فعال  واحد   8 در  مستقیم  نفرغیر  و ۱۰۰ 
است.  شده  ایجاد  اشتغال  بیرجند  شهرستان  ای 

افزایش 2/5 برابری
تسهیالت اشتغالزایی بهزیستی نهبندان

قاسمی- رئیس اداره بهزیستی شهرستان نهبندان 
با بیان اینکه بالغ بر ۲/۵ برابر تسهیالت اشتغال 
زایی شهرستان نهبندان معلوالن و مددجویان در 
سال جاری افزایش یافته است، اظهار کرد: درسال 
گذشته تسهیالت اشتغالزایی  ۳۳۵ میلیون تومان 
بود ولی امسال به 8۶۰ میلیون تومان افزایش پیدا 
کرده است. »بارانی« افزود: این تسهیالت از ۵ تا 
۲۰ میلیون تومان به افراد زیر پوشش و بهبود یافته 
پرداخت می شود. وی عنوان کرد که هرچند تعهد 
اشتغال بهزیستی این شهرستان در سال جاری ۱۹ 
نفر می باشد، ولی این اداره تالش می کند که باالتر 
از آن اقدام به ایجاد اشتغال کند. به گفتة وی این 
به دلیل آن است که در سال گذشته نیز با اینکه 
تعهد اشتغال ما ۱8 نفر بود اما توانستیم برای ۳۶ 
معلول و مددجو اشتغال ایجاد و ۹۶ درصد اعتبارات 
بهزیستی  اداره  رئیس  کنیم.  جذب  را  اشتغالزایی 
نهبندان تصریح کرد که عالوه به اشتغال انفرادی 
یکی از اهداف مهم دیگر ما ایجاد اشتغال جمعی به 
شیوه شرکت تعاونی می باشد. به گفتة »بارانی« در 
همین راستا تاکنون ۳ تعاونی در زمینه های مختلف 

به بهره برداری رسیده است.

زلزله خسارتی به تاسیسات گازرسانی 
خراسان جنوبی وارد نکرد

روز  استان  گاز  شرکت  امیرآبادیزاده-مدیرعامل 
چهارشنبه در گفت و گو با آوا افزود: در پی وقوع 
زلزله 4.7 ریشتری در ۱7 کیلومتری خوسف و ۲۵ 
کیلومتری بیرجند به فاصله چند دقیقه پس از وقوع 
زلزله، فراخوان حضور نیروهای امدادی و تعمیراتی 
اداره گاز شهرستان های بیرجند و خوسف به منظور 
بررسی، اطالع یابی از میزان آسیب دیدگی احتمالی 
انجام  نیروها  در  الزم  آمادگی  ایجاد  و  تاسیسات 
شد.وی با تاکید بر حفظ آمادگی نیروها و تجهیزات 
الزم در زمان بحران گفت: با توجه به سابقه وقوع 
زمین لرزه در استان و غیر قابل پیش بینی بودن 
از  پیشگیری  و  نیروها  آمادگی  حفظ  لرزه،  زمین 
هرگونه حوادث احتمالی مهمترین برنامه اجرایی در 

مدیریت صحیح بحران خواهد بود.

استاندار:

آموزش و پرورش استان و 

ری
 اکب

س:
عک

در نشست تخصصی »میز ملی توسعه صادرات زعفرانی« مطرح شد:حفظ سهم ایران در بازار جهانی زعفران

آغاز سونامی بازنشستگی

امیرآبادیزاده-میز ملی توسعه صادرات زعفران، 
محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی با حضور 
اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلس شورای اسالمی، جمعی از مسئوالن 
در  اقتصادی  فعاالن  و  مرتبط  دستگاه های 
شد.در  برگزار  مشهد  بازرگانی  اتاق  محل 
رئیس  احتشام،  محسن  نشست،  این  ابتدای 
شورای ملی زعفران در سخنانی از جایگاه و 
معیشت  تامین  در  زعفران  محصول  اهمیت 
وی  گفت  ایران  کشاورزی  جامعه  از  بخشی 
تاکید کرد: اشتغال و معیشت ۱۲۰هزار خانوار 
با قریب به ۵۰۰هزار نفر جمعیت در استان های 
خراسان رضوی و جنوبی، از محل کشت این 
محصول تامین می شود و از این منظر، حفظ 
سهم ۹۶درصدی ایران در بازار جهانی زعفران 
افزود:  است.وی  برخوردار  بسزایی  اهمیت  از 
کشورمان  در  زعفران  کشت  زیر  سطح  آمار 
در حال افزایش است اما متاسفانه به تناسب 
آن شاهد توسعه بازار نبوده ایم.احتشام، بهترین 

فرصت برای برندسازی زعفران را تبدیل مزیت 
نسبی تولید آن به مزیت رقابتی عنوان و خاطر 

صادرات  حدود ۹۰درصد  کرد:متاسفانه  نشان 
این محصول بدون نام و نشان انجام می گیرد. 
این بدین معناست که توامان ارزش افزوده و 
کرده ایم.وی  صادر  نیز  را  شغلی  فرصت های 
گوشه چشمی به »طرح ملی زعفران« داشت 
و گفت: طرح مذکور ۱۰سال پیش به تصویب 
رسید اما ردیف بودجه ای به آن تعلق نگرفت و 
تمامی اهداف و رویکردهای عالی که در این 

ماند. بود، مسکوت  سازو کار پیش بینی شده 
وی خواستار اتخاذ یک فرآیند استراتژیک در 

زمینه این محصول شد و برای این منظور چند 
پیشنهاد ارائه نمود: با هدف حمایت از کشاورزان 
زعفران کار و صادرات این محصول و همچنین 
توافقی  خرید  هرگونه  بازار،  تثبیت  به  کمک 
زعفران با حمایت دستگاه های اجرایی با اولویت 
صادرکنندگان زعفران و با تأیید شورای ملی 
زعفران ایران صورت پذیرد ما به دنبال قیمت 
منصفانه برای حمایت از کشاورزان زحمتکش 

تأمین  داد:  ادامه  هستیم.وی  کار  زعفران 
تولیدکنندگان  نیاز  مورد  گردش  در  سرمایه 
درصد  چهار  نرخ  با  زعفران  صادرکنندگان  و 
از محل صندوق توسعه ملی، اولویت گذاری 
به  بازار  ایجاد  و  زعفران  مصارف  توسعه 
مشوق هایی  تخصیص  کشت،  توسعه  جای 
در  حضور  بازاریابی،  تبلیغات،  انجام  برای 
و  تخصصی  هیات های  اعزام  نمایشگاه ها، 
مهم تر از همه یارانه صادرات، حمل و بیمه و 
آموزش و سالم سازی زعفران، نظام مند نمودن 
از  شماری  و...  این محصول  فرآیند صادرات 
است.وی  بخش  این  فعاالن  درخواست های 
تاکید کرد: به منظور پرهیز از تصمیم گیری ها 
و تصمیم سازی های پراکنده و ایجاد وحدت 
رویه در تمامی اقدامات مرتبط با این محصول 
باید نقش و جایگاه شورای ملی زعفران ایران 
دستگاه های  تمامی  تایید  و  وفاق  مــورد 
کشاورزی  جهاد  وزارت  باالخص  اجــرایی 
 و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.

کشت  به  ماشین آالت  ورود  ضرورت 
 زعفران با هدف کاهش قیمت تمام شده

غالمرضا میری، رئیس اتحادیه صادر کنندگان 
زعفران کشور نیز تاکید کرد: راهکار رفع این 
مشکل، استفاده از ماشین آالت در روند کشت 
تمام  قیمت  قضا  از  که  است  زعفران  کار  و 
این محصول را در هر کیلو، 7۰۰هزار تا یک 
یکی  می دهد.میری  کاهش  تومان  میلیون 
زعفران  حوزه  در  موجود  از ضعف های  دیگر 
و  کرد  عنوان  این محصول  قیمت  نوسان  را 
گفت: نبود یک قیمت پایه ثابت و حفظ آن، 
باعث شده تا بعضا زعفران در یک روز نوسانی 
۲۰۰تا۳۰۰هزار تومانی داشته باشد. این مقوله 
در بازار جهانی یک مولفه منفی به شمار می آید 
و مشتریان زعفران ایران را بی رغبت می سازد. 
از این منظر باید استراتژی جامعی اتخاذ شود 
باالی  نرخ  شود.وی  محقق  قیمت  ثبات  تا 
تسهیالت، عدم حمایت از تولیدکننده و... را از 

دیگر مشکالت موجود در این بخش برشمرد.

معادن غنی خراسان جنوبی در انتظار سرمایه گذاران داخلی و خارجی است
باالی  ظرفیت  بیان  با  امیرآبادیزاده-استاندار 
معدنی  و  صنعتی  توسعه  جهت  در  استان 
قاین  فوالد  ارزی  اعتبارات  مشکل  گفت: 
برطرف شده و در حوزه معادن مس و طال 
نیز سرمایه گذاری خوبی توسط بخش دولتی و 
شرکت سرمایه گذار از استرالیا به انجام رسیده 
کار  روابط  معاون  با  دیدار  در  پرویزی  است. 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: 
استان خراسان جنوبی در زمینه توسعه صنعتی 
و معدنی استعداد باالیی دارد که با توجه به 
اوضاع سخت اقلیمی و خشکسالی های چند 
سال اخیر این ظرفیت باید مورد توجه جدی 
مسئولین در سطوح استانی و ملی قرار گیرد.

وی ضمن تبریک هفته تعاون به فعاالن این 

بخش اظهار امیدواری کرد: وزیر تعاون، کار 
استان  به  نزدیک  آینده  در  اجتماعی  رفاه  و 
اشاره  با  کند.استاندار  سفر  جنوبی  خراسان 
بازدید معاون وزیر تعاون و هیئت همراه  به 
در  کرد:  تصریح  طبس  شهرستان  معادن  از 
سطح شهرستان طبس چندین طرح صنعتی 
و معدنی جدید در حال شکلگیری است که 
کمک  اشتغال  توسعه  زمینه  در  طرح ها  این 
اشاره  با  کرد.وی  خواهد  استان  به  شایانی 
استان  معادن  در  چینی ها  سرمایه گذاری  به 
امکان  سرمایه گذاری  این  با  کرد:  تصریح 
فراهم  استان  در  اشتغال  مورد  صدها  ایجاد 
خواهد شد.پرویزی افزود: اکنون شاهد تولید 
استان خراسان جنوبی  از  و صادرات سیمان 

هستیم این در حالی است که کارخانه کک 
طبس نیز آماده بهره برداری است و در آینده 
نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.استاندار با 

بیان اینکه مباحث مربوط به اعتبارات ارزی 
فوالد قاین مرتفع شده است گفت: در حوزه 
نیز سرمایه گذاری خوبی  معادن مس و طال 

سرمایه گذار  شرکت  و  دولتی  بخش  توسط 
است.پرویزی،  رسیده  انجام  به  استرالیا  از 
 4 پروده  کارخانه  به  مربوط  مشکالت  رفع 
را مورد تأکید قرار داد و افزود: در حوزه های 
ایجاد  و  مدارس  آبرسانی،  بیمارستانی، 
خدمات  و  اقتصادی  زیرساخت های  برخی 
در  دولت  سوی  از  مناسبی  بسیار  اقدامات 
روابط  است.معاون  رسیده  انجام  به  استان 
نیز  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  کار 
و  اینکه سرمایه گذاری  بیان  با  دیدار  این  در 
دولت  اصلی  اولویت های  از  اشتغال  توسعه 
به  توجه  با  کرد:  تصریح  است  امید  و  تدبیر 
نوع  باید  جنوبی  خراسان  خاص  شرایط 
کند. تغییر  منطقه  این  در  سرمایه گذاری 

حسینی- معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره 
کل آموزش و پرورش با بیان این که امسال 
تراژدی بازنشستگی را داریم افزود: 7۶۲ نفر 
نیروهای  تعداد  داریم در حالی که  بازنشسته 
دانشگاه فرهنگیان و ماده ۲8 به 4۰۰ نفر هم 
نمی رسد! وی مشکل کمبود نیرو را در پایه 
ابتدایی شدیدتر دانست و بیان کرد: در مقاطع 
متوسطه اول و دوم در دروس پایه شهرستان 

بیرجند تراکم نیرو داریم.
صبح دیروز سومین جلسه شورای آموزش و 
با بررسی 4 دستور کار  پرورش در سال ۹۶ 
برگزار شد. “قصه پرغصه ما که هر ساله پا 
برجاست” جمله ای بود که موسوی کیا معاون 
پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش در 
توصیف مشکل ۳۹ آموزشگاه با جمعیت زیر 
برای  ها  مقاومت  و  استان  در  استاندارد  نُرم 
کار  به  روزی  شبانه  مدارس  در  آنان  تجمیع 
از  استان  پرورش  و  آموزش  کل  برد.مدیر 
وجود ۲4 مدرسه دونوبته در استان، خبر داد 
و افزود: در شهر بیرجند دچار بحران کمبود 
به  اشاره  با  فضای آموزشی هستیم!  المعی 
اضافه کرد:  مدارس،  بازگشایی  و  مهر  پروژه 
دو سال است که کار استانی را به شهرستان 
نیز شهرستان  امسال  و  ایم  کرده  منتقل  ها 
آمادگی کرده  اعالم  این مهم  برای  فردوس 
ساماندهی  جلسه  دوم  کار  دستور  است. 

المعی  که  بود  جمعیت  کم  های  کالس 
مدارس  در  که  این  بر  تاکید  با  باره  این  در 
با کمتر از ۱7 دانش آموز امکان تامین دبیر 

 متخصص برای آموزش و پرورش وجود ندارد.

 هدر رفت منابع انسانی،
جفای به منطقه

ریزی  برنامه  و  پژوهش  معاون  کیا  موسوی 
آموزش و پرورش نیز با اشاره به این که ۳۹ 
مدرسه کم جمعیت بین ۲۰ تا ۲۲ نفر در استان 
نصاب  حد  متوسط  کرد:  عنوان  دارد،  وجود 
تشکیل کالس در آموزشگاه ۶۰ نفر است که 
ما این نرم را برای استان به ۳۰ نفر کاهش 
داده ایم اما باز هم برخی مدارس زیر این نرم 
استاندارد هستند که نیاز به تجمیع و ساماندهی 

آنان است. وی این موضوع را موجب صرفه 
جویی نشدن در منابع انسانی و جفای به منطقه 
دانست و یادآور شد: در شهرستان بیرجند چهار 

روزی  شبانه  مدارش  به  جمعیت  کم  مدرسه 
هدایت شدند. موسوی کیا با با تاکید بر ظرفیت 
داد:  ادامه  استان،  روزی  شبانه  مدارس  خالی 
و  صرف  که  مردم  های  حساسیت  متاسفانه 
صالح دانش آموزان را در نظر نمی گیرند مانع 

تجمیع مدارس شده است.

آغاز سونامی  بازنشستگی در استان
وی تعداد نیروی مورد نیاز برای ۳۹ آموزشگاه 
باید 4  ساالنه  گفت:  و  کرد  اعالم  نفر   ۱4۶
آنان حقوق  به  تومان  میلیون  میلیارد و ۳8۰ 
پرداخت شود که این کار فقط هرز منابع نیروی 

همچنین  وی  است.  ریالی  لحاظ  به  انسانی 
از صدور مجوز برای جذب 4۰۰ مربی پیش 

دبستانی در آموزش و پرورش استان خبر داد.

250 مدرسه غیر استاندارد
 به لحاظ بهداشتی

جعفری معاون سواد آموزی نیز تقاضای دستور 
عمل به دو مصوبه قبلی این شورا را که حتی 
،کرد و  بود  از تصویب آن گذشته  یک سال 
افزود: قرار بود تولیدات مشترک سواد آموزی 
و صدا و سیما بازپخش شود که متاسفانه صدا 
وسیما در قبال آن از ما تقاضای هزینه کرد. به 
گفته وی مصوبه دیگر اعطای کارت اتوبوس 
تا  زیادی  فاصله  که  سوادآموزانی  به  رایگان 
کالس درس دارند بود که تا این لحظه اجرایی 
نشده است.  دستور کار چهارم جلسه بررسی 
وضع فضاهای بهداشتی غیراستاندارد مدارس 
تندرستی  و  اداره سالمت  رئیس  بود.  استان 
آموزش و پرورش دراین باره عنوان کرد: اکثر 
مدارس دچار مشکل، قبل از سال ۹۰ ساخته 
از  بهداشتی  استاندارهای  آن  در  اند که  شده 
بهداشتی  آبخوری و سرویس  تفکیک  جمله 
رعایت نشده است. عارف زاده از وجود ۲۵۰ 
و  داد  خبر  زمینه  این  در  غیراستاندار  مدرسه 
نیازمند ۱۰  این مدارس  استاندارسازی  افزود: 
میلیارد و ۱4۵ میلیون و 7۵ هزار ریال اعتبار 

اجتماعی  و  امنیتی   ، سیاسی  معاون  است. 
استاندار نیز در این جلسه به ساماندهی مدارس 
کم جمعیت اشاره و ادامه داد: در همین راستا 
گفتمان  و  استدالل  سمت  به  را  جامعه  باید 
رییس  از  حسینی  کنیم.  هدایت  منطقی 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تقاضا 
کرد: منبعی مالی برای استانداردسازی مدارس 

به لحاظ بهداشتی در نظر بگیرید.

اجرای طرح ویژه پلیس،
 همزمان با بازگشایی مدارس

جانشین فرمانده انتظامی استان نیز در حاشیه 
جلسه از اجرای طرح ویژه پلیس همزمان با 
تا ۱۵ مهر  از ۲۵ شهریور  بازگشایی مدارس 
کنترلی،  تیم   ۳8 قالب  در  افزود:  و  داد  خبر 
48 نیروی موتور سوار و ۱4۹ پاسبان مستقر 
در معابر، چهارراه ها و خیابان ها این طرح را 
پوشش خواهیم داد. فاضل دادگر با بیان این 
که مهر سال گذشته ۲4 دانش آموز در حوادث 
رانندگی مجروح شدند، اضافه کرد: ۲۳ درصد 
اند.به گفته  بوده  پیاده  کل مجروحان عابران 
وی نیروهای پلیس و راهنمایی و رانندگی در 
ساعت آغاز و پایان مدارس در نقاط پرترافیک 
و تقاطع ها حضور خواهند داشت و برای تامین 
امنیت دانش آموزان با موتورسوارانی که قصد 

مزاحمت داشته باشند برخورد خواهد شد.

اعطای وام تشویقی به تعاون گران
رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل  قاسمی- 
اجتماعی استان در بازدیدی که از نمایشگاه 
کرد  اظهار  داشت،  ها  تعاونی  دستاوردهای 
های  شهرستان  از  تعاونی   ۶۰ اکنون  که 
مختلف در اینجا حضور دارند. »سنجری« در 
گفت و گو با آوا اعالم کرد که برای تشویق 
دیگر  ترغیب  همچنین  و  گران  تعاونی  این 
نمایشگاه  برای شرکت در چنین  تعاونی ها 
تسهیالت  تومان  میلیون   ۳ حدود  هایی 
برای  اینکه  بیان  با  وی  کند.  می  پرداخت 
راحتی و کمک به تعاونی ها، فقط ۵۰ درصد 
از هزینه غرفه ها را از آنان می گیریم، افزود: 

همچنین محل اسکان رایگان در اختیارشان 
نیز  آنان  آمد  و  رفت  برای  و  ایم  داده  قرار 
وی  گفتة  به  است.  شده  کمک  اینجا  به 
تسهیالت ۳ میلیلونی برای فرهنگ تعاون و 
رشد ظرفیت های موجود است که به کمک 

صندوق کارافرینی امید انجام می شود. 

سنگ  زغال  درصد   72 حدود  تولید 
کشور در استان

وزارت  کار  روابط  معاون  »مشیریان«، 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور سه شنبه 
از  داشت  جنوبی  خراسان  به  که  سفری  در 

بازدید کرد و در  معادن زغال سنگ طبس 
درصد   7۲ اینکه  بیان  با  بازدید  این  طی 
استان  اختیار  در  کشور  سنگ  زغال  تولید 
این  که  کرد  عنوان  است،  جنوبی  خراسان 
استان بزرگترن معاددن را دارد. به گفتة وی 
که  باشد  می  استانی  تنها  جنوبی  خراسان 
معدن زغال سنگ صنعتی دارد. وی تصریح 
کرد که در بازدیدی که از معادن داشتم به 
توجه  با  و  کنم  می  اذعان  کار  این  سختی 
اصلی  سرمایه   انسانی،  نیروی  که  این  به 
مملکت هستند باید در حفاظت و ایمنی آنان 

تالش بسیاری شود.

صنعتی  به  سنتی  از  معادن  تبدیل 
راهی برای افزایش ایمنی کارگران/ 
برگزاری نمایشگاه صنایع استان در 

دیگر مناطق کشور
 معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی تأکید کرد که برای ایمنی آنان در 
به  از سنتی  را  معادن  تا می شود  باید  ابتدا 
معدن  به  توان  می  که  کرد  تبدیل  صنعتی 
را  کار  این  تا  شود  داده  تسهیالتی  داران 
ما  دست  از  کاری  اگر  و  شود  انجام  زودتر 
هم برآید حتما انجام می دهیم. »مشیریان« 
تعاون  المللی  بین  نمایشگاه  از  ادامه  در 

دیدار کرد و از دیدن دستاوردهای تعاونیان 
صنایعی  از  برخی  گفت:  و  شد  زده  شگفت 
که  در اینجا به نمایش درآمده اند، قابلیت 
استان  های  نمایشگاه  در  که  دارند  را  آن 
بین  تهران و حتی در سطوح  های دیگر و 
المللی به نمایش گذاشته شوند. به گفتة وی 
اند که  از صنایع مظلوم واقع شده  نوع  این 
ندارند. وی  آنان  برای خرید  همه دسترسی 
ادامه داد: هرچند این مسائل در حوزه کاری 
من نیست ولی توصیه می کنم که از آنان 
حمایت شود و هرکاری که از دست ما برآید 

برای پیشرفت آن خواهیم کرد.

خسارت یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومانی زلزله به خوسف
گروه خبر-فرماندار خوسف از خسارت یک میلیارد و ۲7۰ میلیون تومانی زلزله به شهرستان خوسف خبر داد و گفت: بعد از وقوع زلزله نیروهای امدادی در محل های حادثه حاضر شدند.

شفیعی اظهار کرد: کانون این زمین لرزه روستاهای رومنجان، عیلکی، گل فریز و خلیالن بود و در اثر این حادثه 7خانه شهری و ۱۳ خانه روستایی ترک خورد.فرماندار خوسف گفت: 
خسارات به مخازن آب، تیرهای برق و پل ها بوده است.وی افزود: اکیپ های امدادی کار امدادرسانی به زلزله زدگان را از همان ساعات ابتدایی زلزله آغاز کرده و درپی برآرود خسارات بودند.
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سید حسن خمینی: تلخی های
 رسانه را به جان بخریم

حجت االسالم سیدحسن خمینی بزرگترین عامل 
انسان و جامعه به سمت فساد نرود،  اینکه  برای 
افکار عمومی و رسانه است. البته این عرصه آثار و 
تلخی هایی هم دارد و ممکن است تلخی های این 
فضای رسانه ای گریبان هر کدام از ما را گرفته 
باشد اما به شیرینی ها و حالوت نتیجه آن برای 
جامعه نگاه کنید و تلخی های آن را به جان بخرید.

عکس با موگرینی کار زشتی  نبود

امید  فراکسیون  مازنی عضو  احمد  حجت االسالم 
مجلس شورای اسالمی گفت: در عکسی که با خانم 
موگرینی در مجلس گرفته شد افرادی که نمی دانستند 
موضوع چیست مردم را در سطح کشور و حتی در 
اینکه  با  دادند  قرار  تاثیر  تحت  بین الملل  عرصه 
نمایندگان جناح های مختلف حضور داشتند و هیچ 
کار زشتی نبود، فقط یک مورد حالت سلفی داشت 
که ایشان هم عذرخواهی کرد اما در سطح گسترده 
تخریب کردند تا شاید با استفاده از این فرصت برخی 

مسائل گذشته را از خاطر مردم پاک کنند.

خدا پدر صداوسیما را بیامرزد 
که مناظره انتخاباتی برگزار می  کند

از  و  کرمانشاه  مردم  نماینده  مصری  عبدالرضا 
پدر  خدا  گفت:  اسالمی  موتلفه  حزب  اعضای 
صدا و سیما را بیامرزد که میان نامزدهای ریاست 
جمهوری مناظره برگزار می کند و قالب مردم هم 
در آن مدت تصمیم می گیرند که به چه فردی رای 

بدهند و به کدام رای ندهند.

برخی در کشور حاضرند تا کمر
 جلوی مسئوالن آمریکا خم شوند

آیت ا... مصباح یزدی گفت: بزرگانی در همین کشور 
االن هم هستند که حاضرند تا کمر جلوی برخی از 

مسئوالن آمریکا خم شوند تا کمکی از آنها بگیرند.

برخی باندهای سیاسی می خواهند
 دولت را سرگرم مسائل حاشیه ای کنند

با  آیت ا... حیدری عضو مجلس خبرگان رهبری 
تاکید بر اینکه عملکرد اصلی دولت باید توجه به 
مسائل اقتصادی باشد، گفت: توجه به متن جامعه 
به  نپرداختن  نیز  و  حاشیه ای  مسائل  از  پرهیز  و 
موضوعاتی که نفعی برای مردم ندارد از مهمترین 
باشد. دولت  مدنظر  باید  که  است   رویکردهایی 

توقعات  باندها  و  افراد  برخی  شد:  یادآور  وی 
این  از  می خواهند  و  دارند  دولت  از  نامناسبی 
طریق دولت را به حاشیه برند و موضوعاتی کامال 
دولت  که  حالی  در  می کنند  مطرح  را  حاشیه ای 
اجتناب  حاشیه هایی  چنین  به  پرداختن  از  باید 

کرده و به برآورده کردن نیازهای مردم بپردازد.

معاون وزیر دفاع: ناوهای
 آمریکا در منطقه مزاحم هستند

طالیی نیک معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
درباره  خبری  ویژه  گفتگوی  برنامه  در  مسلح 
پیرامون  آمریکایی  مقامات  برخی  اخیر  اظهارات 
لزوم هماهنگی ایران با ناوهای آمریکایی عنوان 
که  برای کشورهایی  المللی  بین  قوانین  در  کرد: 
دارای ساحل هستند، حقوقی پیش بینی شده که 
هر کدام قواعد خاص خود را دارد. وی گفت: ما 

ناوهای آمریکا در منطقه را مزاحم می دانیم.

دستمالچی: عربستان در جهت 
تنش زدایی با ایران گام برمی دارد

احمد دستمالچی سفیر سابق ایران در لبنان اظهار 
با  که  تنش زایی  سیاست  از  پس  عربستان  کرد: 
را  بزرگی  دردسرهای  داشت،  اسالمی  جمهوری 
برای خود، منطقه و ایران ایجاد کرد؛ اما باالخره 

به این نتیجه رسید که باید به واقعیت ها تن دهد.
وی با بیان اینکه عربستان کم کم با این واقعیت ها 
کنار می آید و می خواهد سیاست تنش زدایی را با 
جمهوری اسالمی ایران به اجرا گذارد، بیان کرد: 
سعودی ها عالیم مثبتی همچون مصافحه  عادل 
الجبیر وزیر خارجه این کشور که به ابتکار خود 
که  خوبی  بسیار  برخورد  یا  داشت  ظریف  با 
نشان  از خود  را  داشتند  ایرانی  با حجاج  امسال 
داده اند. وی با اشاره به اینکه عربستان در جهت 
خاطرنشان  برمی دارد،  گام  ایران  با  تنش زدایی 
سرکشی  برای  سیاسی  هیئت های  تبادل  کرد: 
عزم  از  نشان  نیز  کشور  دو  سفارتخانه های  به 

و اراده  آنان است.

دهقان: صرفًا به محکوم کردن جنایات 
علیه مسلمانان میانمار اکتفا نکنند

علیه  جنایت  اینکه  بر  تاکید  با  دهقان  محمد 
مسلمانان میانمار از سوی گروه های افراطی قلب 
هر انسانی را جریحه دار می کند، گفت: با مشاهده 
خون  و  خاک  به  از  رسانه ها  در  که  تصاویری 
کشیده شدن مسلمانان میانمار منتشر شده است 
می بریم. پی  کنونی  دنیای  وحشیگری  عمق  به 

خارجه  امور  وزارت  که  این  به  اشاره  با  دهقان 
جنایت  کردن  محکوم  به  نباید  ایران  دولت  و 
علیه مسلمانان میانمار اکتفا کنند، گفت: دستگاه 
اسالمی  کشورهای  همکاری  با  باید  دیپلماسی 

جلوی این جنایات را بگیرند.

از رئیس جمهور بودن احمدی نژاد خجالت می کشیدم

طلبان  اصالح  های  تئوریسین  از  عبدی  عباس 
رئیس جمهور  احمدی نژاد  اینکه  از  من   « گفت: 
این مملکت بود از خودم خجالت می کشیدم ما به 
کجا رسیدیم که چنین اتفاقی افتاد؟! اما با همة 
این حرف ها معتقد بودم سال 88 نباید علیه او به 
این شکل وارد می شدند تا او را کنار بزنند. برای اینکه می دانستم این 

اتفاق نمی افتد نه اینکه از آن سیاست ها راضی بودم.

خط  و نشان کواکبیان برای روحانی

کواکبیان با بیان اینکه اگر قرار باشد روحانی ما را 
می کنیم،  برخورد  او  با  ببرد  اصولگرایی  سمت  به 
 گفت: در این مسئله با او تعارف نداریم، زیرا هویت 
اصالح طلبی مخدوش شده بود و فکر می کردیم با 
این دولت بهتر می توانیم به هویت خود برسیم از این 
جهت آقای روحانی را برگزیدیم.وی گفت: بیطرف مانند سایر وزرا توانایی وعده 

دادن نداشت اگر می توانست مانند سایر وزرا وعده بدهد رأی می آورد.

ظریف: امنیت را از منطقه ی آرام، می گیریم

ایران  گفت:  خارجه  امور  وزیر  ظریف  محمدجواد 
از  یک  هیچ  و  بود  شیمیایی  حمالت  معرض  در 
همسایگان اعتراضی به آن نکرده بودند؛ اما ما معتقدیم 
که امنیت را از منطقه آرام می گیریم. بنابراین هیچ 
چیزی برای ما به جز امنیت منطقه مهم نیست. به 
خاطر داشته باشید که صدام جنگ علیه ایران را در حالی آغاز کرده بود که ایران 

از امنیت سخن می گفت و این تفکر ایرانی همچنان زنده است.

نامه  به  رهبری  معظم  مقام  دفتر 
مولوی عبدالحمید که در آن نسبت 
به برخی تبعیض ها انتقاد کرده بود، 
»انتخاب«،  گزارش  به  داد.  پاسخ 

متن نامه دفتر مقام معظم رهبری در 
پاسخ  به انتقادات به شرح زیر است: 
عبدالحمید؛  مولوی  آقای  جناب 
به  خطاب  عالی  جناب  مرقومه 

به  و  دریافت  رهبری  معظم  مقام 
معظم له  رسید.  ایشان  استحضار 
به  شما  عالقه مندی  اظهار  از 
و  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 

جانبداری و حمایت و دفاع از کشور 
و آرمان های واالی انقالب اسالمی 
قدردانی کرده و فرمودند: همه ارکان 
جمهوری اسالمی موظفند بر اساس 

معارف دینی و قانون اساسی هیچ 
گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان 
از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند. 
ما هم به جد معتقدیم همه باید با 
هم در کنار هم و در صفوف فشرده 
و واحدی به سربلندی و عزت ایران 
اسالمی بیندیشند و در راه آن تالش 
کنند و اجازه ندهند دشمنان این مرز 
و بوم و خناسان وابسته به این و آن 
افکنده و  در این صف واحد تفرقه 
کارشکنی کنند.  به این امید که با 
تمسک  و  اسالمی  تعالیم  از  الهام 
ما  همه  اساسی  قانون  اصول  به 
جهت  در  بتوانیم  ایرانی  عنوان  به 
تامین منافع ملی  اعتالی کشور و 
و تحکیم وحدت و یکپارچگی گام 
انجام  در  را  خود  نقش  و  برداریم 

وظایف دینی و ملی ایفا کنیم.

دکتر روحانی عید سعید غدیرخم را از 
اعیاد بزرگ مذهبی و دینی دانست و 
اظهار کرد: پیام غدیر مشعل جدیدی 
مسلمانان  و  بشریت  هدایت  برای 
بعد از وفات پیامبر اسالم )صلی ا... 
علیه و آله( محسوب می شود و در 
این بخش که پیامبر مشعل هدایتی 
است،  انسان ها گذاشته  پیش روی 
وجود  سنی  و  شیعه  بین  اختالفی 
علی امیرالمؤمنین  اینکه   ندارد. 
)علیه السالم( دارای جایگاه بلند و 
واالیی است  و در واقعه غدیر این 
مردم  برای  بهتر  چه  هر  جایگاه 
تبیین شد، هیچ کس در این جایگاه 
و مقام هدایت گری امیرالمؤمنین)ع( 
تردیدی ندارد و آیات و روایاتی که 
در شأن امام علی)ع( وجود دارد مورد 
می باشد.  سنی  و  شیعه  نظر  اتفاق 

عالمه امینی هم واقعه غدیر را بیشتر 
از منابع اهل تسنن نقل کرده است. 
غدیر  واقعه  اینکه  بیان  با  روحانی 
قرار  هدایت  مسیر  عنوان  به  باید 

المؤمنین)ع(  امیر  افزود:  گیرد، 
مشعل  حضرت  آن  فرزندان  و 
و  مسلمانان  و  بشریت  هدایت 
سنی  و  شیعه  وحدت  مایه  نیز 

تأکید  با  جمهور  رئیس  می باشند. 
وحدت  نیازمند  امروز  اینکه  بر 
گفت:  هستیم،  همبستگی   و 
لحاظ  از  است  ممکن  چه  اگر 

نظرهایی  اختالف  بعضًا  نگرش، 
اصل  در  اما  باشد،  داشته  وجود 
پیامبر )ص( و اهل  قرآن و سیره 
بیت )ع( و قیامت، اتفاق نظر داریم.

همه ارکان جمهوری اسالمی موظفند هیچ گونه تبعیض و 
واقعه غدیر باید به عنوان مسیر هدایت قرار گیردنابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند

حجت االسالم حسن روحانی:

دیدار فرماندار بیرجند به همراه مدیران کمیته امداد امام خمینی)ره( با دو خانواده مددجو بازدید معاون هماهنگي امور اقتصادي از شرکت چدن کویر خاوران خوسفمانور کمیته فرهنگ شهروندی * عکس:تسنیم

خیابان پرستار 10 ، 205 متر 
110 متر زیربنا ، جنوبی 
فول امکانات )اوقافی(
 به فروش می رسد.

09155612199 

ثبت نام کربال- هوایی 
تاریخ اعزام: 96/7/1
دفتر خدمات مسافرتی، جهانگردی

 و زیارتی عماد بیرجند
میدان شهدا، جنب بانک صادرات

 ساختمان آوا
09153633708 - 32224113

ویژه نامه جشن دهه والیت و امامت
مسجد حضرت علی بن ابیطالب )ع(

زمان: پنجشنبه 1396/6/16 بعد از نماز مغرب و عشا 
سخنران: حجت االسالم جناب آقای دکتر ایمانی

 از وعاظ و سخنرانان کشوری و بین المللی 
از همه مردم والیتمدار و شیفتگان آقا امیرالمومنین )ع( دعوت می شود 

در این محفل با شکوه شرکت فرمایند.
 مجتمع مسجد حضرت علی بن ابیطالب )ع(- بلوار شهید بهشتی

ز والی او بزن دم که رها شوی ز هر غم             سر کوی او مکان کن، بنگر که در کجایی
مجتمع فرهنگی مذهبی مسجد حضرت محمد رسول ا... )ص( برگزار می نماید:

جشن بزرگ عید غدیر خم
سخنران: حجت االسالم و المسلمین 

حاج سید ابوالفضل موسوی

با مداحی : ذاکران مسجد
زمان: شنبه 96/6/18  بعد از نماز مغرب و عشا

مکان: خیابان غفاری، بیست متری جرجانی، مجتمع فرهنگی مذهبی 
مسجد حضرت محمد رسول ا... )ص(










