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سرمقاله

آشتی مردم با تئاتر
*سیدمحمدامین حسینی

اجرای  با  که  است  نمایشی  هنر  یک  تئاتر 
تری  نزدیک  و  پویاتر  ارتباط  صحنه  روی  زنده 
بزرگی  دارد.درشهر  مخاطب  با  سینما  به  نسبت 
است  محفلی  شهر«  »تئاتر  تهران،  مانند  
تئاتر  هنر  به  عالقمندان  و  دوستداران  برای 
به  تئاتر  دیدن  برای  زیادی  جمعیت  روزانه  که 
روند. می  شهر  دیگر  های  سالن  و  سالن   این 
هایی  گروه  نیز  شهر«  »تئاتر  حوالی   در 
ی  هستند.همه  خیابانی  تئاتر  اجرای  به  مشغول 
زیبای  هنر  از  زیبا  ای  منظره  هم،  کنار  ها  این 
آورد.اما  می  بوجود  را  آن  زیاد  مخاطبان  و  تئاتر 
باید  آنطور که  تئاتر در شهر های کوچک هنوز 
مخاطب خود را پیدا نکرده است.در اینکه مقصر 
دقیق  بطور  است  کسی  چه  استقبال  میزان  این 
نمیتوان چیزی گفت.شاید بخشی به خود ما مردم 
و بخشی نیز به هنرمندان بازگردد.بطور کلی  بنا 
به دالیلی که از ذکر آنها معذورم ،اوضاع هنر در 
حتی  که  بطوری  نیست؛  مطلوب  چندان  استان 
سینما هم مخاطبی در استان ندارد و چندی پیش 
خالی! های  صندلی  برای  اکران   : شد  زده  تیتر 
برای بهبود اوضاع هنر خود ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

مروج الشریعه استاندار خراسان جنوبی شد

18 دانشجوی استان مشمول 
جوایز بنیاد نخبگان
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حجت االسالم عبادی :

مروج الشریعه گزینه 
پیشنهادی دولت بود،

وی فردی معتدل است.

امیرحسنخانی:

مروج الشریعه سابقه عملکرد
خوبی دارد، امیدواریم با حضور

وی تحولی در استان ایجاد شود.

نظرافضلی:

مروج الشریعه در لیست
پیشنهادی ما نبود،

ولی وی را تایید کردیم.

فرهاد فالحتی:

مروج الشریعه اعتدال گرا است
 و با تمام مسائل 

متعادل برخورد می کند.

به مناسبت چهلمین روز درگذشت همسری دلسوز و پدری مهربان 

شادروان کربالیی عباسعلی ساالری
الی 11 صبح  از ساعت 10  فردا جمعه 96/6/24  یادبودی  جلسه    
در محل مسجد امام جعفر صادق )ع( واقع در فلکه اول سجادشهر 

برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی در این جلسه
 موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده ساالری و سایر فامیل وابسته

به یک نفر نیروی آقا )لیسانس( 
مسلط به سیستم دوربین

 مدار بسته و  شبکه نیازمندیم.
 شماره تماس: 32450702

به دو نفر نیروی آقا )لیسانس برق( 
آشنا به کامپیوتر و سیستم دوربین 

مدار بسته و شبکه نیازمندیم.
شماره تماس: 32450702

جناب آقـای دکتر موسوی
جناب آقـای دکتر پاشایی

پرسنل محترم بخش قلب بیمارستان ولی عصر )عج(
به پاس تالش های خالصانه شما بزرگواران در امر بهبودی اینجانب کمال تقدیر و تشکر را دارم.

پرتـوی

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
موسسه خدمات بهداشتی و درمانی میالد 3 بیرجند در نظر دارد: انجام امور تغذیه )تهیه، 
طبخ و توزیع غذا( بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع( را با شرایط ذیل به مدت یک سال 

تمام شمسی از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به متقاضی ذیصالح واگذار کند. 
موضوع مناقصه: انجام امور مربوط به تهیه و طبخ و توزیع غذای بیماران و کارکنان بیمارستان. 

مدت قرارداد: مدت قرارداد از تاریخ مندرج در قرارداد به مدت یک سال کامل شمسی. 
شرایط متقاضی: تمام اشخاص و شرکت های توانمند دارای تایید صالحیت از اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی. متقاضیان کتباً اعالم نمایند که مشمول قانون منع مداخله 

کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دی ماه 1337 نمی باشند. 
میزان سپرده: واریز مبلغ 300.000 ریال به حساب 610000019 به نام موسسه بابت 
دریافت اسناد شرکت در مناقصه. واریز مبلغ 300.000.000 ریال به حساب 610000019 

به نام موسسه بابت ضمانت ورود به مناقصه.
 محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: 1- متقاضی می تواند ظرف مدت 6 روز کاری 
از تاریخ 1396/06/21 لغایت 1396/06/28 جهت اخذ مدارک شرکت در مناقصه عمومی 
به دبیرخانه بیمارستان واقع در بیرجند- بلوار صنعت و معدن - روبروی دانشگاه صنعت و 
معدن - طبقه دوم مراجعه نمایند. 2- متقاضی می تواند در ساعات اداری نسبت به دریافت و 
تحویل کلیه اسناد مناقصه اقدام نماید. بدیهی است ارائه پیشنهادات می بایست در سه پاکت 
“الف، ب، ج” به صورت دربسته و الک و مهر شده و با درج کلمات پاکت “الف” و پاکت 
“ب” و پاکت “ج” صورت پذیرد. 3- شماره 05632328505 مربوط به معاونت بیمارستان 
جهت پاسخگویی به سواالت اعالم می  گردد. به پیشنهادات مبهم، مشروط و فاقد سپرده و 
پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. موسسه در رد یا 
قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.  
تاریخ گشایش پیشنهاد ها و محل آن: ساعت 10 صبح روز 1396/06/29 در محل سالن 
کنفرانس بیمارستان واقع در طبقه دوم بیمارستان خواهد بود. از متقاضی دعوت می گردد 

در صورت تمایل در جلسه حضور یابد. مدت اعتبار پیشنهادها حداکثر سه ماه خواهد بود.

آگهی مزایده عمومی شماره82 شرکت کویرتایر
شرکت کویرتایر در نظر دارد: مقدار تقریبی 50 تن قرقره فلزی 
 موجود در محل کارخانه را از طریق مزایده، یکجا به فروش رساند. 
از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید،پیشنهاد کتبي خود 
را با رعایت شرایط شرکت در مزایده، حداکثر تا پایان وقت اداری 

روز دوشنبه مورخ 96/06/27 در پاکت دربسته به واحد تدارکات شرکت در محل کارخانه 
تحویل نمایند. 

تاریخ  از  فلزی  قرقره  بازدید  جهت  توانند  می  مزایده  این  در  کنندگان  شرکت  همچنین 
96/06/21 لغایت 96/06/27 در ایام و ساعات اداری به محل کارخانه مراجعه نمایند.

شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است. 

روابط عمومی شرکت کویرتایر

آگهی مزایده عمومی شماره 83 شرکت کویرتایر
شرکت کویرتایر در نظر دارد: تعدادی پالت پالستیکی ضایعاتی مازاد بر نیاز خود و موجود در 
محل کارخانه را از طریق مزایده به فروش رساند. از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید 
پیشنهاد کتبي خود را با رعایت شرایط شرکت در مزایده، حداکثر تا پایان وقت اداري روز 
دوشنبه مورخ 96/06/27 در پاکت دربسته به واحد تدارکات شرکت در محل کارخانه تحویل 
نمایند. همچنین شرکت کنندگان در این مزایده می توانند جهت بازدید اقالم ضایعاتی از تاریخ 

96/06/21 لغایت 96/06/27 به محل کارخانه مراجعه نمایند.
شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.

    روابط عمومی شرکت کویرتایر

آگهی مزایده عمومی شماره 84 شرکت کویرتایر
شرکت کویرتایر در نظر دارد: حدود 40 تن کامپاند برگشتی موجود در محل کارخانه را از 
طریق مزایده به فروش رساند. از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید، پیشنهاد کتبي 
خود را با رعایت شرایط شرکت در مزایده، حداکثر تا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 
همچنین شرکت  نمایند.  تحویل  کارخانه  تدارکات  واحد  به  دربسته  پاکت  در   96/06/27
کنند گان در این مزایده می توانند جهت بازدید از تاریخ 96/06/21 لغایت 96/06/27 در ایام 
و ساعات اداری )8 الی 16( به محل کارخانه مراجعه نمایند. شرکت کویرتایر در رد یک یا 

همه پیشنهادها مختار است.
    روابط عمومی شرکت کویرتایر

آگهی مزایده عمومی شماره 85 شرکت کویرتایر
باطری مستعمل، موجود در  تقریبی 3،000 کیلوگرم  دارد: مقدار  نظر  شرکت کویرتایر در 
محل کارخانه را از طریق مزایده یکجا به فروش رساند. از متقاضیان دعوت می شود پس از 
 بازدید پیشنهاد کتبي خود را با رعایت شرایط شرکت در مزایده، حداکثر تا پایان وقت اداري 

روز دوشنبه مورخ 96/06/27 در پاکت دربسته به واحد تدارکات کارخانه تحویل نمایند. 
همچنین شرکت کنندگان در این مزایده می توانند جهت بازدید باطری های ضایعاتی از تاریخ 

96/06/21 لغایت 96/06/27 در ایام و ساعات اداری به محل کارخانه مراجعه نمایند.
شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.

    روابط عمومی شرکت کویرتایر

به  مناسبت  اولین سالگرد  درگذشت

 مرحومه سیده صغری حسینی
 )فرزند حاج سید موسی حسینی(

 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/06/23  از ساعت 4 الی 5 بعدازظهر
 در محل مسجد امام حسن مجتبی علیه السالم )واقع در خیابان معلم(

 برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی در این جلسه و ذکر فاتحه 
موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های: حسینی ، اسالمی ، رضایی اسفهرود و سایر بستگان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت ناگهانی

مرحومه مهشید رفیعی
 )فرزند محمد قلی رفیعی 

دبیر آموزش و پرورش(
 را به اطالع دوستان و آشنایان عزیز می رساند:

 مراسم تشییع آن مرحومه
 امروز پنجشنبه 96/6/23 ساعت 2 الی 3 

بعدازظهر از محل غسالخانه برگزار می شود، حضور شما سروران گرامی 
موجب امتنان است.

خانواده های: رفیعی ، دلیری نیا

هوالباقی

محمدباقرنوبخت:
 برجام توافق ایران

 و آمریکا نیست

صفحه 8
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نتایجآزمونکارشناسیدانشگاهآزادامروزاعالممیشود

تسنیم- سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی گفت: نتایج آزمون کارشناسی سال ۹۶ این دانشگاه، پنجشنبه ۲۳ شهریور ۹۶ اعالم می شود.امیررضا شاهانی 
افزود: همزمان با اعالم نتایج، اطالعیه ای به روی سایت مرکز سنجش دانشگاه آزاد اسالمی منتشر خواهد شد که در آن اطالعیه شرایط ثبت نام اعالم شده است.سرپرست مرکز 

سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: ۳0 هزار نفر در رشته های باآزمون این دانشگاه پذیرفته شده اند و ۹۶درصد ظرفیت به رشته های بدون آزمون اختصاص دارد.

سرمقاله

آشتی مردم با تئاتر
*سیدمحمدامین حسینی

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( بهبود اوضاع هنر خود مردم 

هنر دوست و اهالی هنر دست به اقدامی زده و 
در فضای مجازی با هشتگ من تئاتر می بینم 
مشغول به احیای هنر تئاتر در استان می باشند.

در این بین برگزاری یازدهمین جشنواره ی تئاتر 
استان در هفته ی آتی می تواند موج احیای تئاتر 
در استان را قوی تر کند و مردم را با تئاتر و لذت 
بردن از تماشای تئاتر آشنا کند. ناگفته نماند وضعیت 
تئاتر استان به مراتب نسبت به قبل بهتر شده است.

این نشان از تالش زیاد اهالی این هنر برای جذب 
مخاطب است که چه در بحث محتوا و چه در 
بحث راحتی سفارش بلیط ،تالش هایی مانند فعال 
کردن گیشه فروش اینترنتی بلیط، تا االن بسیار 
موفق بوده است.با وجود فردی با درایت همچون 
آقای محبی مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان که 
همیشه حامی هنر و هنرمندان استان بوده اند، این 
امید را بیشتر می کند که تئاتر در استان جان بگیرد 
و مخاطب خود را پیدا کند. همه ی امید ها به این 
است که جشنواره ی یازدهم تئاتر استان خراسان 
جنوبی سرآغازی بر یک شروع خوب تئاتر در استان 
باشد و بعد از آن شاهد سیر افزایشی مخاطبین 
تئاتر و ارتقای کیفی آثار و نمایش نامه ها باشیم.
 ما هم به عنوان رسانه و صدای مردم،از تالش های

هنرمندان استان در زمینه تئاتر که با این هنر قصد 
فرهنگ سازی دارند،تشکر کرده و موفقیت هرچه 
بیشتر هنرمندان این عرصه را آرزو می کنیم.و سعدی 
 در باب هنر چه زیبا می گوید:اما هنر چشمه ی

زاینده است و دولت پاینده وگر هنرمند از دولت بیفتد 
غم نباشد که هنر در نفس خود دولت است هر کجا 
که رود قدر بیند و در صدر نشیند و بی هنر لقمه 

چیند و سختی بیند.

قیمت سکه و طال افزایش یافت

دو  از  پس  و طال  ارز  چهارشنبه،  روز  بازار  در 
روز روند کاهشی قیمت، صعودی شده است؛ 

در بازار ارز دالر به ۳۹۲۴ تومان رسیده است.  
هزار   1۴ افزایش  با  جدید  طرح  تمام  سکه 
تومان  هزار   ۲۷1 و  میلیون  یک  به  تومانی 
و سکه  ربع سکه  نیم سکه،  اما  است.  رسیده 
شده اند.در  ارزان  تومان  هزار  کدام  هر  گرمی 
بازار طال نیز هر گرم طالی 1۸ با افزایش ۷1۵ 
تومانی به 1۲۵ هزار و ۹۶0 تومان و هر مثقال 

طال به ۵۴۵ هزار و ۷00 تومان رسیده است.

مستمری بیمه شدگان صندوق عشایر 
۱۰درصد افزایش می یابد

تعهدات  دیرکل  سهیلی«  »سوگند  عصراعتبار- 
قانونی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان 
و عشایر تاکید کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
چند روز پیش، موضوع افزایش مستمری بیمه شدگان 
صندوق بیمه اجتماعی را اعالم کرد و این مصوبه 
از ۲۵ شهریورماه برای همه مستمری بگیران اجرایی 
خواهد شد.وی در توضیح کامل تر این فرآیند گفت: 
مستمری همه بازماندگانی که سرپرست خانوارشان 
بیمه شدگانی  یا  شده  فوت   1۳۹۵ سال  پایان  تا 
رای  براساس  روز  همین  تا  آن ها  ازکارافتادگی  که 
درصد  باشد،10  شده  تایید  پزشکی  کمیسیون 
صندوق  قانونی  تعهدات  می یابد.مدیرکل  افزایش 
بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر افزود: 
با توجه به اینکه این افزایش از ابتدای سال 1۳۹۶ 
است، همه معوقات پنج ماه گذشته به صورت یکجا 
بگیران  به حساب مستمری  با مستمری شهریور 
و ۵00  میلیون  یک  اکنون  هم  شد.  خواهد  واریز 
هزار خانوار تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستائیان و عشایر هستند که جمعیتی ۶ 
میلیون نفری است. دولت تالش دارد افراد بیشتری 
از کشاورزان ، روستائیان و عشایر تحت پوشش این 

صندوق قرار گیرند.

پیش بینی رشد ۳/۷ درصدی برای سال ۹۶

بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال 1۳۹۵ نشان 
 1۲.۵ اقتصادی  رشد  از  درصد  واحد   ۲.۷ می دهد 
از  ناشی  بانک مرکزی  توسط  اعالم شده  درصدی 
بخش غیرنفتی اقتصاد بوده است. با توجه به تکمیل 
شدن ظرفیت های خالی تولید نفت تداوم این روند 
مورد انتظار نخواهد بود. طبق بررسی ها، با در نظر 
گرفتن جدیدترین آمار و اطالعات در دسترس برآورد 
وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصوالت کشاورزی، 
برآورد هزینه های عمرانی و جاری دولت تا انتهای 
سال 1۳۹۶، تحوالت مورد انتظار از تولید و صادرات 
برآوردهای شرکت ها  و  انتهای سال جاری  تا  نفت 
شامل  مختلف  صنایع  با  مرتبط  تشکل های  و 
به  راجع   ... و  پتروشیمی  خودروسازی، محصوالت 
میزان تولیدات محصوالتشان در انتهای سال 1۳۹۶ 
پیش بینی می شود که رشد ارزش افزوده بخش های 
کشاورزی در سال جاری ۳.۸ درصد، نفت ۴.1 درصد، 
خدمات  و  صنعت ۶ درصد، ساختمان ۲.۵ درصد 

۲.۸ درصد باشد.

 دو دهک اول در مرحله نخست
 سود سهام عدالت می گیرند

 تسنیم- سازمان خصوصی  سازی اعالم کرده است تا پایان امسال سود سال 
مالی ۹۵ شرکتهای سرمایه پذیر را طی سه مرحله به حساب مشموالن 
سهام عدالت واریز خواهد کرد.بر این اساس در مرحله اول بخشی از سود 
پرداخت خواهد شد که تمامی  پایان شهریورماه جاری  تا  سهام عدالت 
مشموالن آن را دریافت نخواهند کرد و تنها دو دهک نخست دارندگان سهام 
عدالت که مددجویان نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد امام و سازمان 
بهزیستی، رزمندگان فاقد شغل و کلیه روستاییان و عشایر را شامل می شود، 
دریافت کننده این سود خواهند بود.گفتنی است مشموالن سهام عدالت 
 برای آگاهی از صورتحساب خود باید به سامانه سهام عدالت به آدرس

 www.samanese.ir مراجعه کنند.

واردات روغن پالم صعودی شد

تسنیم- بر اساس آمارهای تجارت خارجی کشور، در ۵ ماهه نخست 
است.بررسی  بوده  مواجه  رشد ۴۷درصدی  با  پالم  روغن  واردات  سال 
آمارهای تجارت خارجی کشور نشان میدهد، در ۵ماهه نخست سال 
جاری بیش از 1۷0هزار تن روغن پالم در ظروف ۲00 لیتری و بیشتر به 
کشور وارد شده است که ارزش ارزی آن حدود 1۳۵ میلیون دالر بوده 
است.بر اساس این گزارش در مدت مشابه سال قبل تنها 1۳۵ هزار 
تن از این کاال که در سالهای اخیر هشدارهایی در خصوص افزایش 
مصرف آن داده شده است، وارد کشور شده بود. گفتنی است، ارزش 
ارزی واردات پالم در ۵ ماهه نخست سال قبل ۹۲ میلیون دالر بوده 
به لحاظ وزنی ۲۶  پالم  است.این گزارش نشان میدهد، رشد واردات 

درصد و به لحاظ ارزی ۴۶ درصد بوده است.

آمار ثبت نام دانش آموزان در مدارس ؛
 رشته علوم تجربی در صدر

مهر- رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
درباره آمار ثبت نام دانش آموزان در مدارس گفت:  تا امروز  1۲ میلیون و 
۶۲۴ هزار و ۲۵۷ دانش آموز در مدارس ثبت نام کرده اند.وی افزود: در دوره 
ابتدایی هفت میلیون و ۶۲۹ هزار و 10۶ دانش آموز، در دوره متوسطه اول ۲ 
میلیون و ۹۹1 هزارو ۳۲۷ دانش آموز و در دوره متوسطه دوم نیز تعداد یک 
میلیون و ۹۴۴ هزار و ۲۵0 دانش آموز ثبت نام کرده اند.وی تصریح کرد: 
در رشته ریاضی و فیزیک تعداد ۸۴ هزارو ۹۷۴ نفر به عبارتی 11 درصد، در 
رشته علوم تجربی ۲1۴ هزار و ۴01 دانش آموز به عبارتی ۲۹ درصد، در رشته 
علوم انسانی 1۹۴ هزارو ۲۸1 دانش آموز یعنی ۲۶ درصد، در رشته معارف نیز 

۴ هزارو ۵۶۵ دانش آموز ثبت نام کرده اند.

میزان- ولی ا... سیف در حاشیه جلسه هئیت دولت امروز 
راستای  در  بانکی گفت  نرخ سود  تغییرات  در خصوص 
توسعه  و  رشد  هدف  با  بانکی  سود  نرخ  سازی  متعادل 
ایم داده  قرار  مبنا  را  نرخ سود سپرده  تاکنون   اقتصادی 

اواخر مهر ماه  تا  که در گام بعدی نرخ سود تسهیالت 
دستخوش تغییر قرار خواهد گرفت.

وی در خصوص تغییر قیمت ارز در بازار گفت: نرخ ارز 

آن  نوسان  دامنه  که  دارد  قرار  خود  طبیعی  مسیر  در 
بازار  نیز قابل قبول گزارش شده، قیمت ارز را مکانیزم 
از  جلوگیری  وظیفه  مرکزی  بانک  و  کند  می  مشخص 

ایجاد نرخ هیجانی در بازار را دارد.
رئیس کل بانک مرکزی در توضیح شایعاتی برای تمایل 
ایجاد  دولت  تالش  گفت:  ارز  قیمت  افزایش  به  دولت 
ثبات در بازار به عنوان پیشنیاز رشد اقتصادی، تولید و 

صادرات است تا ویژگی ۴ سال گذشته در این خصوص 
استمرار پیدا کند.

سیف در توضیح تفاوت سرمایه گذاری در بانک یا بازار 
ارز عنوان کرد: امکان پیش بینی برای سرمایه گذاری در 
بازار ارز یا سپرده گذاری در بانک با توجه به تورم وجود 
 ندارد ولی تجربه نشان داده است سود بانکی در بلند مدت

از نوسانات قیمت ارز جلوتر بوده است.

زمان تغییر نرخ »سود تسهیالت« مشخص شد

زمان اعالم نتایج نهایی کنکور۹۶ اعالم شد 

مهر- مشاور عالی سازمان سنجش گفت: نتایج نهایی آزمون سراسری 
سال ۹۶ قبل از ظهر روز شنبه ۲۵ شهریور ماه اعالم می شود.دکتر 
حسین توکلی گفت: بر اساس برنامه زمانی اعالم شده نتایج نهایی 
آزمون سراسری سال ۹۶، ۲۵ شهریور ماه جاری از طریق سایت سازمان 
www.sanjesh.org نشانی  به  کشور  آموزش   سنجش 
اعالم می شود. نتایج اولیه کنکور 1۵ مرداد ماه جاری اعالم شد و بر اساس 
 اعالم سازمان سنجش آموزش کشور تمامی داوطلبان شرکت کننده

در  است  شدند.گفتنی  رشته  انتخاب  به  مجاز  سراسری  آزمون  در 
روزهای پنجشنبه و جمعه 1۵ و 1۶ تیرماه در ۳۷۲ شهرستان و ۴۷۸ 
حوزه امتحانی در کشور و ۲۷ حوزه در ۲۳ کشور دنیا با حضور ۹۳0 

هزار و ۲0۸ داوطلب برگزار شد.

تازه ترین آمار واردات خودرو اعالم شد

ایسنا- واردات انواع خودروی سواری در پنج ماهه اول سال گذشته ۲۶ 
هزار و ۳۷۶ دستگاه و به ارزش ۶۹0 میلیون و ۷0۳ هزار دالر بود. اما 
واردات خودرو در پنج ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
قبل از نظر تعداد ۴۲.۶۴ درصد افزایش داشته است.همچنین ارزش 
واردات انواع خودرو سواری در مدت یاد شده به میزان یک میلیارد و ۳۳ 
میلیون دالر بود. واردات انواع خودرو سواری به ایران در پنج ماهه اول 
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزش نیز ۴۹.۵ 
درصد افزایش داشته است. به طور کلی خودروی سواری کمتر از 1۵00 
سی سی در ردیف تعرفه ای ۸۷0۳۲۲۹0 جدول مقررات صادرات و واردات 
طبقه بندی می شود و واردات این خودروها مشمول ۴0 درصد حقوق و 

عوارض گمرکی به ازای هر دستگاه خودرو است.

شرایط بهره مندی از خدمات بیمه
 از کار افتادگی اعالم شد 

عصر اعتبار- سید محمد علی جنانی مدیر کل امور فنی و مستمری 
سازمان تامین اجتماعی گفت: مستمری از کار افتادگی به همه افراد بیمه 
شده ای که به دلیل مخاطرات شغلی، بیماری های منجر به معلولیت و 
حوادث ناشی از کار و غیر کار دچار آن می شوند تعلق می گیرد.او در این 
خصوص افزود: افرادی که به این سه دلیل از کار افتاده می شوند باید 
مراحل درمان پزشکی خود را تا پایان ادامه دهند تا جایی که پزشک 
متخصص مربوطه بیماری شان را غیر قابل درمان تشخیص دهد. پس 
از آن پرونده این افراد توسط کمیسیون پزشکی ما مورد بررسی قرار 
می گیرد و پس تایید از سوی این کمیسیون بیمه از کار افتادگی به 

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

 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  ۱۰۰ درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

به تعدادی برقکار  درصدی نیازمندیم. 09157917192
اخالق،انصاف،کارخوب
سرلوحهخدماتماست

متخصصدرحملبارواثاثیه
منزلباسابقهدرخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959
09159634038 
32414702
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آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بیرجند

به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر یک دربند مغازه پالک 66 فرعی 
از 1396 - اصلی بخش 2 بیرجند به نام مهدی دستی گردی در روز شنبه مورخ 1396/7/15 ساعت 10 صبح در محل 

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

خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخانتشار:1396/6/23علیفضلی-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانبیرجند

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

32435686 - 09365237014 - 09157063220 - خسروی

۱ درصد  
۰۰

تضمینی

حمل  اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
09159639065

علـیآبادی

محل ثبت نام بدون آزمون 
)کافی نت پرشین نت(

دانشگاه آزاد اسالمی 
 دانشگاه جامع علمی - کاربردی 

آدرس: بین غفاری 25 و 27 
  32342314 - 09198648868محمدی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پنجشنبه*23 شهریور 1396* شماره 3883

زیبا سازی 14 مدرسه در بیرجند با همت دانش آموزان بسیجی
گروه خبر- دانش آموزان شرکت کننده در اردوی جهادی، 14 مدرسه را در شهرستان بیرجند بهسازی و زیباسازی کردند.فرمانده بسیج سپاه شهرستان بیرجند در 
مراسم اختتامیه اردوهای جهادی  گفت: 402 دانش آموز پسر و 180 دانش آموز دختر تعطیالت تابستان خود را به این فعالیتهای اختصاص دادند.سرهنگ فالحی 

افزود: نقاشی و شعار نویسی بیش از هزار متر مربع و رنگ آمیزی بیش از 24 هزار مترمربع فضای آموزشی  از جمله فعالیتهای جهادی این دانش آموزان است.
با  که  نیست  دیگر  که  ورونقی  مساجد  یادداشت 
قلم شیوای آقای هرم پور چاپ شده بود را خواندم 
وگریستم؛ برحال خودم وجامعه اسالمی مان! شاید 
حرف مرا چاپ نکنید ولی به خدا قسم سالها قبل  
که من نوجوان بودم مساجدخیلی پرشور تر و ....
بود. خدا نیامرزد مسئولینی را که درمبارزه با مفاسد 
اقتصادی واجتماعی ونیز رسیدگی به امور فرهنگی 
کشور کوتاهی کردند!معلوم نیست بودجه فرهنگی 
که  حقیر  نظر  شود؟به  می  هزینه  کجا  کشور 
فرهنگی بازنشسته هستم به جای اختصاص بودجه 
فرهنگی به صدها نهاد وسازمان مختلف،بایدبخش 
اعظم بودجه به تقویت بنیان خانواده وامور پرورشی 

در مدارس خصوصا ابتدایی اختصاص یابد.
ارسالی به تلگرام آوا
سالم بر عزیزان زحمتکش آوا که دوست تمام هم 
استانیهاست. نمی دانم چرا ما بیرجندی ها غریبه 
و  بیندازید  کل  مدیران  به  نگاه  یه  پرستیم؟مثال 
ببینید چندتا از این عزیزان بومی هستند؟میخوام 
شورای  از  نهاد  مردم  روزنامه  این  واسطه  به 
مردم هستند  اطمینان  مورد  که  محترم شهرمان 
همین  از  رو  شهرمان  شهردار  که  کنم  خواهش 
شهر خودمون انتخاب کنید چراکه از تمام نیازها 
و منابع و درد مردم باخبر هست و خیلی بهتر به 
شهر رسیدگی می نماید.پس عزیزان شورای شهر 
شهرداری  انتخاب  با  را  مردم  و  خود  بین  اعتماد 

اصلح از همین شهر بیشتر از پیش کنید. یاحق
ارسالی به تلگرام آوا
صندوق  این  به  خدا  تورو  سالم  آوا  روزنامه 
بازنشسته  فکر  به  یکم  بگو  کشور  بازنشستگی 
ها باشن. پیام میدن ثبت نام خودرو تاریخ دقیق 
مشخص نمیکنن. بعضی بازنشسته ها پیام ها رو 
نمیبینن و بعضی از این بازنشسته های عزیز اینقدر 
کسالت دارند و درگیر بیماری هستند که وقت و 
حوصله برای تور مسافرتی ندارند. پس الاقل به 
فکر تامین اندکی از هزینه های دارو و درمان این 
عزیزان و همچنین احواالت روحی آنها باشند یا 
داشته  عزیزان  این  فرزندان  از  شماره  یک  القل 

باشند و اطالع دهند .
915...148
از  شما  خبرنگار  پیگیری  بابت  تشکر  آوا  سالم 
فرودگاه. فقط بهشون بگید زودتر سایبان و صندلی 
و  برگردن  حجاج  همه  دیگه  نذارن  بیفته.  راه 
مسافرت ها تموم بشه بعد تازه قسمت انتظار برای 

دیدن مسافر راه اندازی شود! سپاس
915...624 
باسالم. از رئیس شورای شهر بیرجند تقاضا داریم 
شهردار  انتخاب  به  نسبت  بیشتری  استقالل  با 
اقدام کنند. دوماه شده یک شهردار قراره انتخاب 
انتخاب  به  ها  کردن  معطل  این  خداکنه  شه! 
شهرداری فعال، جوان، دلسوز، جهادی و متعهد 

ختم شه نه افراد ناتوان!
915...937

با سالم از مسئولین محترم شهرداری خواهشمند 
شهرک  های  زباله  و  ساختمانی  های  نخاله  ام 
شهید مفتح ،خیابان تالش ...و ... که ماههاست 

ریخته شده جمع آوری کنند. با تشکر
915...875
میالن  جهت  خواهشمندم  شهرداری  از  باسالم 
نمایید. اقدام  بلوار مسافر  نشان  و  نام  بی  های  
چون مرسوالت پستی و اقوام و غیره  قادر به پیدا 

کردن ما نیستند .باتشکر
915...536
برنامه  بگوچرابدون  مسئولین  به  اواجان،  سالم 
اباد( )علی  بعثت  شهرک  اصلی  خیابان  ریزی 
روفلکه وجدول کشی میکنن ؟از آسفالتش هیچ 
خط  خاطراتوبوسهای  همین  به  نیست؟  خبری 
واحدبه بهانه پرخاک شدن ماشینها اول آسفالت 
کردن  گناهی  چه  مردم  برمیگردن  و  دورمیزنن 

دراین بین بسوزند! ازخدابترسید!
933...160
سالم. لطفا ادار راه بر اساس ماده 27قانون هوای 
ابیاری مدرن حریم سبز راههای  پاک نسبت به 

استان اقدام نمایند.
915...491
سالم ،از اهالی خیابان شیرین هستم. یک پارک 
امید  که  هست  مرکزبهداشت  روبروی  کوچک 
بچه های این محله برای گذراندن ساعاتی برای 
تفریح همین پارکه .مدتی شده صندلی های تاب 
بچه  تعمیر؟باید  یا  تعویض  برای  برداشتن  را  ها 
ها منتظر بمونن تا شهردارمحترم تعیین بشن تا 
پارک هم درست بشه ؟بچه ها که گناهی نکردن 
که به پای مسایل بزرگان بسوزند؟ پس شهرداری 

محترم دست بچه ها به دامان شما ......
935...520
سالم وخسته نباشید خدمت اهالی آوا ،باتوجه به 
اینکه درفصل تابستان مهمان به شهرمون رفت 
ازآنها مطالب روزنامه  تعدادی  وآمد میکنه وحتما 
رو میخونن زشته به خدا هرروزنیش وکنایه درمورد 
شهردارواستاندار وامام جمعه و.... تا یک کدام به 
بازمعارفه  میشن  شهرآشنا  ومسایل  مشکالت 
خودمون  ازدیار  اینکه  ودرمورد  جدید  رییس  یک 
ازمشکالت  که  هستن  تعدادی  متأسفانه  باشن 
مسئولین  پس  نیستن!  آگاه  هم  شهرخودشون 
محترم خودتون ازاین همه پیامهای تکراری خسته 

نشدین؟ یه فکر اساسی بکنید!
ارسالی به تلگرام آوا
صحنه  ماشین،شاهد  فرمون  پشت  دیروز  سالم 
بسیار عجیبی بودم راننده آژانسی یه سگ بزرگ 
و پشمالو رو صندلی کنار خودش گذاشته بود.واقعا 

نظارتی هست رو این موارد؟!
915...778

قاسمی و حسینی-
عنوان  به  الشریعه«  مروج  »محمدمهدی 
دولت  در  جنوبی  خراسان  جدید  استاندار 
دوازدهم معرفی شد.در جلسه صبح چهارشنبه 
االسالم  حجت  ریاست  به  که  وزیران  هیئت 
حسن روحانی تشکیل شد »محمدمهدی مروج 
خراسان  جدید  استاندار  عنوان  به  الشریعه« 
جنوبی تعیین شد.محمد مهدی مروج الشریعه  
جغرافیا دکتري  دانشجوي  نیشابور،   متولد 

)برنامه ریزی و مدیریت شهری( است.زمستان 
کشور  وزیر  فضلی  رحمانی  حکم  با   94
منابع  توسعه  و  اقتصادی  معاون  عنوان  به 
دکتر  دولت  در  رضوی  خراسان  استانداری 
روحانی منصوب شد و مدیرکل برنامه ریزی و 
مدیر کل اقتصادی استانداری خراسان رضوی 
را پیش از آن بر عهده داشت.در سال 92 نیز 
برخی از نمایندگان مجلس و همچنین تعدادی 
خراسان  در  روحانی  دکتر  ستادهای  فعالین  از 
به  الشریعه  مروج  انتصاب  خواستار  رضوی 
بودند.محمد  رضوی  خراسان  استاندار  عنوان 
معاونت  مسئولیت  الشریعه  مروج  مهدی 
بلوچستان  و  سیستان  استانداری  ریزی  برنامه 
خراسان  استانداری  ریزی  برنامه  معاونت  و 
رضوی در دولت های نهم و دهم را در پرونده 
دارد.هرچند بسیاری از او به عنوان یک گزینه 
فراجناحی یاد میکنند که در دولت های متعدد 
طلبان  اصالح  به  اما  است  داشته  مسئولیت 

نزدیک تر است

در  استان  مردم  نمایندگان  با  راستا  همین  در 
مجلس شورای اسالمی گفت گویی انجام شده 

است. که ماحصل آن به شرح زیر می باشد: 
مجلس  در  استان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
دولت  که  این  بیان  با  اسالمی  شورای 
و  داشت  نظر  در  را  متعددی  های  گزینه 
نظرخواهی  نیز  استان  نمایندگان  مجمع  از 
هایی گزینه  نیز  ما  کرد:  عنوان  بود،   کرده 

را مطرح  استان  به  آشنا  بومی  یا غیر  و  بومی 
با  محمدباقرعبادی  االسالم  حجت  کردیم. 

گزینه  الشریعه  مروج  آقای  که  این  به  اشاره 
پس  داد:  ادامه   ، است  بوده  دولت  پیشنهادی 

را  پیشنهادی خود  گزینه  دولت  ها،  بررسی  از 
امیدواریم هر فردی  البته  انتخاب کرده است، 
که باشد شاخص های مد نظر ما اعم از قدرت 
برنامه ریزی، اعتدال، تعامل و همدلی را داشته 
 باشد. وی با تاکید بر این که اگر فرد انتخاب شده

وی  با  باشد  مدنظر  های  شاخص  دارای   
ای  عالقه  کرد:  اضافه  کرد  خواهیم  همکاری 

به مسائل حاشیه ای نداریم.

هر جا نیاز به تذکر باشد 
بدون رودربایستی تذکر خواهیم داد

با  درمیان  و  خوسف  بیرجند،  مردم  نماینده 
ابراز امیدواری از این که فردی که بیاید، اهل 

خدمت به ارزش های انقالب اسالمی و خدمت 
به مردم استان باشد تاکید کرد: ما نیز بر روی 
در  جا  هر  و  داشت  خواهیم  نظارت  وی  کار 
چهارچوب باشد کمک وی خواهیم کرد ، هر 
جا الزم به تذکر باشد بدون رودربایستی مانند 
 گذشته تذکر خواهیم داد.عبادی ، مروج الشریعه

فردی  وی،  عملکرد  از  ها   بررسی  طبق  را 
معتدل دانست و افزود: امیدواریم در آینده نیز 
همین گونه باشد، تاکید ما به فرد نیست بلکه 

به داشتن شاخصه های مد نظر است!

با کسی رو دربایستی نداریم 

بیان  درمیان  و  خوسف  بیرجند،  مردم  نماینده 
کرد: ان شاء ا... اتفاقات اخیر تجربه ای برای 
دولت باشد، ما نیز با کسی رو دربایستی نداریم 
اعتدال  و  سازی  حاشیه  عدم  خدمت،  کار،  و 
مروج  آقای  حضور  با  امیدواریم  خواهیم،  می 
از  دور  و  متعادل  و  تعاملی  فضایی  الشریعه 

سیاست بازی داشته باشیم.

امیدواریم با حضور مروج الشریعه 

در استان تحولی ایجاد شود

و  سرایان  طبس،  فردوس،  مردم  نماینده 
با  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در  بشرویه، 
اشاره به این که آقای مروج الشریعه جزو گزینه 
های پیشنهادی دولت بوده است عنوان کرد: ما 
نیز گزینه های خود را معرفی کردیم که پس 
همراه  به  الشریعه  مروج  آقای  بندی  جمع  از 
محمدرضا  گفته  به  شدند.  تایید  دیگر  نفر  دو 
اساس  بر  وزارت کشور  نهایتا   ، امیرحسنخانی 
سیاستگذاری های خود، استاندار را تعیین کرده 
است که البته فردی همراه با نمایندگان و به 
نفع مردم استان خواهد بود. وی با اعتقاد بر این 
ارکان تصمیم گیری سیاسی  بقیه  با  که قطعا 
اضافه  است  شده  انجام  هماهنگی  نیز  استان 

رضوی  خراسان  در  الشریعه  مروج  آقای  کرد: 
سابقه  و  بوده  استانداری  ریزی  برنامه  معاون 
امیدواریم با حضور وی  عملکرد خوبی دارد و 

در استان تحولی ایجاد شود.

خراسان جنوبی جای تفریح 
و استراحت نیست، جای کار است!

به گفته وی کسی که به استان خراسان جنوبی 
می آید می داند که این جا منطقه ای محروم 
را  موضوع  این  هم  پرویزی  آقای  و  است 
پذیرفته بود و می دانست باید کار کند. نماینده 
مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه با بیان 
که  الشریعه  مروج  آقای  حرکت  این  که  این 
استانداری این جا را پذیرفته ، کاری ارزشمند و 
نقطه مثبتی است، تصریح کرد: خراسان جنوبی 
جای تفریح و استراحت نیست، جای کار است! 
فردی  اگر  که  این  به  اشاره  با  امیرحسنخانی 
نکرده  کاری  بگوییم  نباید  برود،  خواهد  می 
است عنوان کرد: آقای پرویزی کارهای مثبت 
زیادی داشته اما متاسفانه وارد حاشیه شد و این 
حواشی ایجادشده، مانع از انجام کار شد، برخی 

افراد مقابل وی نیز به این حواشی دامن زدند. 
وی با تاکید بر این که از همراهی با پرویزی 
بودجه  افزایش  کرد:  بیان  نکردیم  کوتاهی 
نمایندگان  همراهی  همین  حاصل  نیز  استان 

در مجلس بود.

حربه  از  نشود،  رعایت  مردم  حقوق 
های قانونی استفاده خواهیم کرد

این نماینده مردم در مجلس با ابراز امیدواری از 
 این که استاندار جدید وارد کار سیاسی نشود ،

 خاطرنشان کرد: مسائل سیاسی در استان ما 
کرد:  تاکید  امیرحسنخانی  ندارد.  کارائی  زیاد 
و  است  و همرنگی  استان همدلی   ، ما  استان 
باید احزاب مختلف اصول گرا و اصالح طلب 
عنوان  به  نیز  ما  کنند.  همراهی  را  همدیگر 

که  کنیم  برخورد  مواردی  با  اگر  یقینا  نماینده 
حقوق مردم در آن رعایت نشود، از حربه های 

قانونی استفاده خواهیم کرد.

استاندار جدید پیشنهاد ما نبود
و  سربیشه  مردم  نماینده  افضلی«،  »نظر 
درباره  اسالمی  شورای  مجلس  در  نهبندان 
که  کرد  اظهار  جنوبی  خراسان  استاندار  تغییر 
گزینه  از  الشریعه«  مروجع  »محمدمهدی 
انتخابی  لیست  از  و  بود  کشور  وزارت  های 
عنوان  وی  کردیم.  تأیید  را  آن  ولی  نبود  ما 
دولت  درخواست  به  استاندار  تغییر  که  کرد 
بودند  گرفته  را  تصمیم  این  آنان  خود  و  بوده 
و مجمع نمایندگان استان هم تأیید کرده بود. 
ما  خواسته  که  کرد  تصریح  مسئول  مقام  این 
از استاندار جدید این است که تعامل بیشتری 
داشته باشد و از حاشیه ها پرهیز کند.»افضلی« 
افزود: همچنین باید مسائلی مانند خشکسالی، 
اقتصاد مقاومتی، انتقال آب و گاز به روستاهای 
دورافتاده را عملیاتی کند. وی ادامه داد که ما 
هم به عنوان ناظر  مجمع نمایندگان و مجلس 

و مردم باید مطالبه گر باشیم. 

نیاز استان به حرکت جدی توسعه 

و  قاینات  مردم  نماینده  فالحتی«،  »فرهاد 
با  هم  اسالمی  شورای  مجلس  در  زیرکوه 
امری  دولتی  هر  در  استاندار  تغییر  اینکه  بیان 
ضروری و طبیعی است، اظهار کرد: با توجه به 
انجام می شود و  این کار  شرایط و کارکردها 
دولت دوازدهم هم با توجه به عملکرد استاندار 
نفع  به  و مسلما  تغییر گرفته  به  فعلی تصمیم 
مردم و دولت خواهد بود. وی با تأکید بر اینکه 
توسعه  جدی  حرکت  به  نیاز  جنوبی  خراسان 
مقام  عنوان  به  استاندار هم  عنوان کرد:  دارد، 
این  به  رسیدن  راستای  در  باید  استانی  عالی 
بین  همفکری  و  همگرایی  افزایی،  هم  هدف 
تمام دستگاه های اجرایی استان ایجاد کند تا 

فعال شوند.

»پرویزی« تالش های خوبی کرد
 ولی کافی نبود/ توجه نکردن

 به تفکر غالب مردم نقطه ضعف
به  اذعان  با  زیرکوه  و  قاینات  مردم  نماینده 
اینکه استاندار تالش ها و کارهای زیادی انجام 
داد و نمی توان آنها را کتمان کرد ولی علیرغم 
تمام این کارها کافی نبود. »فالحتی«  اضافه 
جنوبی  مردم خراسان  تفکر  که همچنین  کرد 
فراجناحی است و الزم است که استاندار جدید 
به دنبال توسعه در تمام بخش های صنعتی، 
وی  باشد.  گذار  سرمایه  جذب  و  کشاورزی 
خاطر نشان کرد که محرومیت استان همچنان 
باقی است و تا زمانی که زیرساخت ها درست 

نشود ادامه خواهد داشت. 

امیدواریم بعد از این تغییرات،
 اتفاقات مبارکی بیفتد

انتخاب  این  با  کرد:  تصریح  »فالحتی« 
امیدواریم اتفاق های مبارکی بیفتد و »مروجع 
الشریعه« نیز  اعتدال گرا است و با تمام مسائل 
متعادل برخورد می کند. وی ادامه داد: استاندار 
باشد که  آرمانی می  و  تفکر اسالمی  با  جدید 
همراه با مردم است و درخواست داریم که به 
مسائل فرهنگی، دینی و مذهبی استان توجه 
کند و محرومیت را از بین ببرد و  تمام روستاها 
دهد.  قرار  مدنظر  را  ها  و شهرستان  و عشایر 
جدید،  استاندار  که  کرد  امیدواری  اظهار  وی 
خراسان جنوبی را از نظر شاخص های توسعه 
کامال  و  ببرد  باالیی  سوی  و  سمت  به  ای 
چه  در  اکنون  شاخصی  هر  که  کند  مشخص 
کجا  به  خواهد  می  او  و  دارد  قرار  جایگاهی 

برساند؟

انتخابی  لیست  در  الشریعه«  »مروجع 
ما نبود/ انتخاب تیمی همراه

 در راستای توسعه استان
این  بیان  با  زیرکوه  و  قاینات  مردم  نماینده 
نمایندگان  از  خوشبختانه  امسال  که  مطلب 
شد،  خواهی  نظر  استانداران  انتخاب  برای 
در  ما  که  لیستی  در  جدید  استاندار  گفت: 
هیئت  پیشنهاد  و  نبود  بودیم  گرفته  نظر 
داشتن   مانند  به دالیلی  ما هم  بود که  دولت 
اجرایی،  تجارب  گرا،  اعتدال  شخصیت 
کردیم.  تأیید  را  ایشان  اسالمی،  افکار 
استاندار  اگر  که  کرد  تأکید  »فالحتی« 
های پتانسیل  تمام  از  خواهد  می   جدید 

که  جایگاهی  آن  به  و  کند  استفاده  استان 
شایسته  آن است  برساند ، تیمی که انتخاب 
می کند هم تیمی همراه و همگام باشد و با 
تفکرات یکدیگر همگی همسو باشند ولی اگر 
او هم  مسلما  کند  انتخاب  کمانی  رنگین  تیم 
موفق نخواهد بود. به گفتۀ وی ما زمانی می 
پذیریم که در توسعه استان موفق عمل کرده 
از  و همه  باشد  ملموس  توسعه  این  است که 

آن بهره مند شوند. 
)Ava.news13-16@gmail.com(

استاندار جدید از نگاه نمایندگان مجلس

مروج الشریعه گزینه 
پیشنهادی دولت بود،

وی فردی معتدل است.

عملکرد  سابقه  الشریعه  مروج 
حضور  با  امیدواریم  دارد،  خوبی 

وی تحولی در استان ایجاد شود.

مروجع الشریعه اعتدال گرا 
مسائل  تمام  با  و  است 

متعادل برخورد می کند.

مروجع الشریعه در لیست 
پیشنهادی ما نبود

 ولی وی را تایید کردیم

قابل توجه کلیه هیئت ها و مساجد و تکیه ها 
)فروش محصوالت(
 FBT-RCF-EV-Dynacord
ShaRE- beyerdynamic- montarbo 
)دی ان دی – جاسکو - چنگ(
با شرایط ویژه مخصوص ایام محرم و صفر با گارانتی معتبر
ساعت بازدید از نمایشگاه محصوالت 8 الی 12  و 17 الی 21
فروش انواع: 
اکو پرتابل شارژی فالش دار
 بلوتوث دارای میکروفون بی سیم
فرستنده و گیرنده مخصوص سیستم صوتی سیار
یونیت و بوق های هورن
 و انواع میکروفون بی سیم و با سیم

فروشگـاه سورگـی
استان خراسان جنوبی - بیرجند- نبش حکیم نزاری 4 

)خدمات فنی و مهندسی پیام( 
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دفتر خدمات مسافرتی، جهانگردی و زیارتی عماد بیرجند

میدان شهدا، جنب بانک صادرات ساختمان آوا  
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بزم آسمانی ناهید، تیر و دل شیر با ماه

ایرنا- مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران گفت: سیاره های ناهید، تیر و ستاره مشهور دل شیر به زودی جلوه زیبایی از هم نشینی خود را با ماه به نمایش می گذارند. مهندس مسعود عتیقی افزود: این سیاره ها یکشنبه 26 شهریور، 
ساعت 22:58 به گره صعودی رسیده و در مدار گردش به دور زمین به باالی صفحه مداری زمین می رود و بعد از نیمه همین شب در بامداد دوشنبه 27 شهریور، ساعت 5:26 بامداد، جلوه زیبایی از هم نشینی چند جرم آسمانی 
در آسمان شرقی نمایان می شود. وی خاطرنشان کرد: این هم نشینی با ماه فرصت خوبی برای عکاسان نجوم فراهم می کند که در تلفیق با عوارض طبیعی یا بناهای منطقه خود در هر کجای ایران بتوانند تصویربرداری کنند. پنجشنبه *23 شهریور 1396 * شماره 3883

خواندنی ها

علت خنده نوزاد در خواب چیست؟ 

خواب،  در  نوزاد  خنده  خبرنگاران-  باشگاه 
برای همه جالب و خوشحال کننده است اما بهتر 
است بدانید این خنده های نوزاد واقعی نبوده و 
و  روانشناس  بای،  جعفر  نیست.  او   نشانه شادی 
به  نوزاد  چشمان  گفت:  اجتماعی  شناس  آسیب 
خالء نگاه می کند چون قدرت بینایی و سیستم 
نشانه  او  لبخند  و  نیست  کامل  هنوز  او  عصبی 
گفت:  وی  نیست.  اش  شادی  و  احساسات 
خندیدن بسیار کار خوبی است و همه ی پزشکان 
و محققان به انجام آن تاکید دارند و خنده درمانی 
به خصوص در کودکان در بسیاری از کشورهای 
و  روانشناس  این  گرفته.  صورت   پیشرفته 
آسیب شناس اجتماعی اذعان داشت: از همان هفته 
اول مادران حس میکنند نوزادشان لبخند می زند 
اما حقیقت آن است که او تالش میکند تا این کار 
 را انجام دهد. او ادامه داد: درواقع لبخند نوزاد یک 
لب محدود  به گوشه  و  نیست  هفته ای متقارن 
حرکتی  ها  گونه  و  ها  چشم  آن  همراه  و  شده 
ها  ماهیچه  دیگر  عبارت  به  و  دهند  نمی  انجام 
هنوز برای خندیدن توانمند نیستند. بای تصریح 
کرد: نوزاد در این سن فقط در خواب می خندد 
و  نیست  یا یک حس  نوازش  در جواب  و چون 
لبخند  آن  به  ندارد  خارجی  دنیای  به  ارتباطی 
نوزاد  خندیدن  با  ارتباط  در  وی  گویند.  دائمی 
ادامه داد: لبخند گوشه لب او واکنش هوشیارانه 
به اتفاقات اطراف نیست، همچنین چشمان او به 
خالء نگاه می کند چون قدرت بینایی و سیستم 
نشانه  او  لبخند  و  نیست  کامل  هنوز  او  عصبی 
احساسات و شادی اش نیست. این رواشناس و 
و  خندیدن  کرد:  تاکید  اجتماعی  شناس  آسیب 
اکتسابی  غیر  های  واکنش  هردو  کردن  گریه 
اطرافیانمان  با  تا  به ما کمک می کنند  و  است 
بهتر ارتباط برقرار کنیم اما خنده برای یک نوزاد 
برای  که  است  حلی  راه  ارتباط  برقراری  جز  به 
مجذوب کردن والدین از آن استفاده می کند.

یادداشت

میانبر جذب دیگران
 به جبهه منتظران!

* حجت االسالم جواد محدثی 

برخورد مودبانه و عفو و گذشت  نیکو  اخالق 
»ُحسن  مصادیق  از  همه   ... و  خوشرویی  و 
خلق  و  خدا  نزد  را  آدمی  چه  آن  است.  ُخلق« 
دهد،  می  جای  ها  دل  در  و  سازد  می  محبوب 
است:  آمده  نبوی  حدیثی  در  نیکوست.  اخالق 
 انسان بااخالق نیکویش به درجه روزه دار شب 
فضیلت  یک  خلق  حسن  رسد.«  می  دار  زنده 
وآله  علیه  ا...  صل  خدا  پیامبر  است.  اخالقی 
اخالقی نیکو و برخوردار از حلم و مدارا و گذشت 
و صبر و ادب و احترام داشت. آن حضرت )ص( 
بعثت خویش را بر اساس به کمال رساندن مکارم 
ترین  »شبیه  فرمود:  و  فرمودند:  معرفی  اخالقی 

شما به من، خوش اخالق ترین شماست«
این که »اخالق نیکو« چیست همه می دانیم. 
کسی که در برخورد اول با دیگران، سالم دهد 
چهره  با  مردم  با  برخوردش  کند،  مصافحه  و 
و  شیرین  گفتارش  باشد،  تبسم  با  و  خندان 
برخوردش نیکو و شادی آور و غم زدا باشد، با 
مردم متواضعانه برخورد کند، از خوبی های آنان 
را  هایشان  پرخاشگری  و  ها  تندی  کند،  تشکر 
کینه  باشد،  بردبار  و  و صبور  حلیم  کند،  تحمل 
پیران  به  کند،  گذشت  و  عفو  و  نگیرد  دل  به 
این ها  ترها مهربانی کند،  به کوچک   احترام و 

نشانه های داشتن حسن خلق است.
همین  با  وآله  علیه  ا...  صل  خدا   پیامبر 
ویژگی ها توانست در دل ها نفوذ کند و از آن 
مردم جاهل و خشن و بادیه نشین، انسان هایی 
دانا، مهربان، دلسوز، فداکار و با اخالص تربیت 
کند. اخالق او پشتوانه دعوتش بود. خداوند خطاب 
به آن حضرت)ص( فرمودند: »به سبب رحمتی از 
و  اگر خشن  و  نرم شدی  مردم  برای  خدا  سوی 

سخت دل بودی، ازدور تو پراکنده می شدند.«
خوش  و  مدارا  و  نرمش  که  شود  می  معلوم 
و  است  محبت  ایجاد  و  جذب  عامل  برخوردی 
سرسختی  و  عصبانیت  و  بداخالقی  و  تندخویی 

موجب دفع و دور شدن مردم می گردد.
دیگر  نزد  را  مسلمان  امت  نیکو،   اخالق 
امت ها عزیز و محترم می سازد. در بین فامیل 
محبوب  باشد،  داشته  ُخلق  ُحسن  که   کسی 
باشد  اخالق  خوش  که  معلمی  گردد.  می 
شاگردانش از او راضی و به درسش عالقه مند 
 و به سخنانش شنوا می شوند. امیرالمومنین امام 
که  عزیزی  بسا  »چه  فرمودند:  )ع(  علی  
و  ذلیل  بسا  چه  و  کرد  ذلیل  را  او  اخالقش 

خواری که اخالقش به او عزت بخشید.«
و  افراد  جذب  در  خوب،  برخورد  و  اخالق 
تاثیرگذاری، جای اموال و بخشش را می گیرد. 
جاذبه  توانیم  می  خلق،  حسن  با  هم  ما  امروز 
و  اسالم  به  را  دیگران  های  دل  و  بیافرینیم 
تشیع و امام زمان)عج( متمایل سازیم. دیگران با 
اخالق خوب، مردم را به دین و مذهب غلط جذب 
می کنند، ما چرا به دین حق جذب نکنیم؟ منتظر 
باید  امام زمان علیه السالم در اخالق نیک هم 
نمونه و الگو باشد تا موالیش از او راضی گردد. 

یک روز با قرآن آموزهای مدرسه شوکتیه بیرجند
در خرید هارد کامپیوتر دقت کنید 

افکار نیوز- رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران 
در خصوص خرید هارد کامپیوتر گفت: شکایات 
درباره  رایانه  فناوران  اتحادیه  به  زیادی  بسیار 
تقلب در فروش هارد ارائه شده است. سید مهدی 
میرمهدی افزود: متأسفانه برخی فروشندگان هارد 
با تعویض برچسب، هاردهای وارداتی با برندهای 
به  را  ریفر  هاردهای  یا  پائین  کیفیت  و  متفرقه 
معتبر  برندهای  دارای  و  نام  به  هاردهای  جای 
کنند.  می  عرضه  کننده  مصرف  به  پرفروش  و 
 100 که  هاردی  تخلف  این  با  کرد:  اضافه  وی 
هزار تومان ارزش دارد به قیمت 250 هزار تومان 
به مشتری فروخته می شود. وی تاکید کرد: این 
تبصره   17 ماده  صنفی  نظام  قانون  طبق  اقدام 
جرایم   68 ماده  طبق  و  است  قانون  خالف   2
کرد:  تصریح  میرمهدی  دارد.  پی  در  را  سنگینی 
پس از دریافت شکایت، برخی واحدهای متخلف 
شناسایی و کاالهای غیرمجاز جمع آوری شده که 
که باقی واحدها نیز تا پایان شهریورماه فقط برای 
اصالح رویه خود مهلت دارند. میرمهدی خطاب 
به این دسته از فروشندگان اعالم کرد: در صورت 
ادامه این تخلف عالوه بر جمع آوری تمام کاالها 
اسامی  و  برخورد می شود  به شدت  متخلفان  با 

نیز در رسانه ها اعالم خواهد شد. افراد  این 

خبرها از گوشه و کنار

مهریه بازیگران مشهور زن ایرانی 

چقدر است؟

که  سلبریتی ها  مهریه  از  حرف  نیوز-  شریان 
می شود احتماال همه در ذهن شان مهریه میلیاردی 
تجسم می کنند. خب باالخره بازیگر معروف است، 

باید مهریه خفن داشته باشد. 
سروصداترین  پر  افشار  مهناز  افشار:  مهناز   *
در  برومند  مرضیه  داشت.  کشور  در  را  مهریه 
مصاحبه ای اعالم کرد که خانم بازیگر که همان 
پشت  کشور  تئاتر  بودجه  دوبرابر  باشد  افشار 
قباله اش ملک دارد. بعد از آن، افشار حسابی شاکی 
شد و در تماسی به برومند گفت که مهریه اش 10 
شاخه گل نرگس است که اگر همان هم شما را 
اذیت می کند، تقدیم تئاتر ایران می کنم. که برومند 
هم جواب داده: »نیازی به گل ندارد اما می تواند 
بفروشد!« جالب  تئاتر  برای خانه  را  بنز زیرپایش 
این جاست که کمی بعد یاسین رامین همان مهریه 
دهنده بزرگ، مصاحبه ای کرد و در آن گفت که 

مهریه 5 شاخه گل نرگس بوده است.
* یکتا ناصر: شوهرش تا قبل از عاشقانه ها کم تر 
سریال  کارگردان  هادی  منوچهر  می شد.  شناخته 
عاشقانه ها و همسر یکتا ناصر است. او در مصاحبه ای 
اعالم کرد که مهریه همسرش فقط 5 سکه بهارآزادی 
بوده است. آن ها سال 1394 باهم ازدواج کردند که 

ماحصل این زندگی، فرزندشان سوفیا است.
عجیب ترین  از  یکی  بختیاری:  بهنوش   *
او  است.  بختیاری  بهنوش  سلبریتی ها،  نمونه 
عروسی،  بدون  که  کرد  اعالم  مصاحبه ای  در 
آرایش کردن و حتی خرید طال و حلقه به محضر 
رفته و پس از عقد رفته اند سرخانه شان، تا زندگی 
را آغاز کنند. مهریه ای هم که توافق شده، 14 سکه 
بهار آزادی بوده است. * نرگس محمدی: اولین بار 
شد،  مطرح  دورهمی  برنامه  در  ازدواجش  بحث 
وقتی که در جواب مهران مدیری گفت خواستگار 
ندارد. بعد از آن خبری از او نشد تا برنامه تئاتری 
که در مشهد داشت. تئاتری مشترک با علی اوجی. 
گویا مشهد که بودند با اوجی عقد کردند و مدتی 
نرگس  شد.  اعالم  رسماً  آن ها  ازدواج  هم،  بعد 
محمدی مهریه خود را 110 سکه عنوان کرد که 

آن هم اصرار خود آقای همسر بوده است.
* ویدا جوان: ویدا جوان برخالف رسم و رسوم 
ایرانی ها خودش از ایال تهرانی خواستگاری کرد. 
نداشت  خواستگاری  انتظار  اصال  که  هم  ایال 
باالفاصله قبول کرد! البته برای این که به خانواده ها 
هم احترام بگذارند، مراسم آشنایی ترتیب دادند که 
البته آن هم متفاوت بود. ایال به جای گل و شیرینی 
با کتاب سعدی و دو جلد از کتاب های هوشنگ به 
مراسم خواستگاری رفت. اما ته هنری بازی شان، 
رز  گل  شاخه   7111 است.  جوان  ویدا  مهریه  

هلندی به رنگ های سفید، قرمز و زرد.
* نیوشا ضیغمی: آرش پوالدخان متولد اصفهان 
که  ضیغمی  نیوشا  است.  نقره  تجارت  کار  در  و 
تحمل نمی کرده خانواده ها برسر مهریه در مراسم 
خواستگاری چانه بزنند همان اول کار را راحت و 
مهریه اش را 1 سکه بهار آزادی عنوان کرده است.

* بهاره رهنما: ازدواج اولش با پیمان قاسم خانی 
بود. اما ازدواج دومش بود که حسابی خبرساز شد. 
و  گرفت  مراسم عروسی  ازدواج مجدد،  برای  او 
می شد.  دیده  اینترنت  در  وفور  به  عکس هایش 
و  رهنماست  همسردوم  عباسی  امیرخسرو 
عهده  به  را  معروف  آرایشی  برند  یک  مدیریت 
تنها  و  آقا خطاب می کند  را حاج  او  دارد. رهنما 
اول  نماز  گذاشته،  شوهرش  که  ازدواجی  شرط 
وقت است. رهنما مهریه خاصی ندارد و به قول 
حق  اما  است  خودشان  بین  هدیه  یک  خودش 
طالق، مسکن، حضانت و... را از شوهرش گرفته.

انگیز  خاطره  نامی  شوکتیه”  “مدرسه  حسینی- 
بافت  دل  در  معنوی  مکانی  شهر،  های  قدیمی  برای 
امام حسین)ع( در روز تاسوعا،  قدیمی، میزبان عشاق 
جنوبی  خراسان  و  بیرجند  شهر  اهالی  تمام  برای  آشنا 
و حتی استان های دیگر که اکنون نیز برای نسلی نو 
ایستید،  می  که  ساختمان  در  مقابل  سازد.  می  خاطره 
کنند  می  وسوسه  را  دل  قدیمی  فلزی  های  درکوب 
و  آقایان  مخصوصا  درکوبی  نروید،  آیفون  سراغ  تا 
اتاقی  ورودی،  ابتدای  ها،  خانم  برای  دیگر  درکوب 
که  بینید  می  را  شده  کار  سنتی  با سقف  شش ضلعی 
با  چوبی  نیمکتی  است.  شده  تزیین  هایی  گلدان  با 
و  گرفته  قرار  اتاق  ضلع  یک  در  آن،  روی  قرآن  یک 
پسر بچه ای مشغول خواندن قرآن است. اگر عظمت 
حیاط  به  ورود  با  مطمئنا  نگیرد  را  شما  ورودی  طاق 
زده  حیرت  لحظاتی  شبستان،  بزرگ  طاق  و  عمارت 
ضلع  سه  در  و  طبقه  دو  در  ها  حجره  شد.  خواهید 
و  کودکانه  خنده  صدای  و  اند  گرفته  قرار   عمارت 
و  شنیده  ساله   13 تا   7 هایی  پسربچه  های  بازی 
سمت  به  برخی  و  است  اذان  نزدیک  شود.  می  دیده 
به  نیز  برخی  بگیرند،  تا وضو  رفته  حوض وسط حیاط 
و  شبستان  سمت  به  هم  تعدادی  و  ها  حجره  داخل 
آنان  دنبال  به  روند،  می  جماعت  نماز  خواندن  محل 
با  رنگ  قرمز  فرشی  با  که  شویم  می  شبستان  وارد 
مدرسه  جا  این  است.  شده  مزین  مشخص   قدمتی 
شبانه روزی قرآن آموزهای پسر است که از نقاط مختلف 
قرآن  به عشق حفظ  دیگر  استان های  و حتی   استان 
پسری  کنند.  می  تالش  و  کرده  تحمل  را  ها  سختی 
را  قرآن  جزء   5 گوید:  می  است،  آمده  طبس  از  که 
آشنا  جا  این  با  قرآنم  معلم  تشویق  به  و  هستم  حفظ 
شدم. فرد دیگری با بیان این که پارسال هم این جا 
این  روزنامه  آگهی  در  پدرم  کند:  می  عنوان  بوده 
به  و  دید  است  قرآن  روزی  شبانه  تعلیم  که  را  مرکز 
و  دارد  با صفایی  و  آمدم، محیط خیلی خوب  جا  این 
تا االن 5 جزء را حفظ کرده ام. پسر دیگری که 16 
ساله بود بیان می کند: سال پیش یک جزء و امسال 
قرآنی  جا  این  محیط  کردم،  حفظ  را  دیگری  جز  نیز 

بود. بهتر  خیلی  پیش  از سال  امکاناتش  ولی  است 

آمدم تا فتنه وهابیت را دفع کنم

آمده  بلوچستان  و  سیستان  از  عرب،  امیر  محمد 
است، 7 جزء قرآن را حفظ کرده و می گوید: با قرآن 
که هستم هیچ کاری برایم سخت نیست. او که سال 
بیان  بوده  قرآن  تحصیل  به  مشغول  فسا  در  گذشته 
فسا  از  بهتر  خیلی  جا  این  و محیط  امکانات  کند:  می 
خوزستان،  اهل  و  است   76 متولد  ناشی،  است.علی 
است.  کرده  حفظ  را  جزء   7 تاکنون  بستان،   شهر 
تحصیل  برای   ، داشتم  قرآن  دغدغه حفظ  می گوید: 
تشویق  به  شد،  واجب  قرآن  حفظ  رفتم  حوزه  به  که 
با بیان این که در مرز  اساتیدم به این جا آمدم. وی 
افزاید:  می  است  زیاد  وهابیت  فتنه  و  هستیم  چزابه 
در  هستیم  قرآن  حافظ  ما  گفتند  می  وهابیت  همیشه 
همین  خوانند،  نمی  قرآن  حتی  ها  شیعه  صورتیکه 
شود.  بیشتر  قرآن  حفظ  برای  عزمم  تا  شد  موجب 
به  که  نیز  بندرعباس  اهل  بادرستانی  جواد  محمد 

گوید:  می  بود  شده  آشنا  جا  این  با  دوستان  تشویق 
از چیزی  بهتر  و  است  این جا گرم و صمیمی  محیط 

کنند. می  تصور  ها  خیلی  که  است 

حفظ قرآن این نوجوانان شیرین است

اهل همدان  نوجوانان،  این  قرآن  بیات، مربی  استاد 
نیز  یزد و مشهد  این جا، در مالیر،  از  قبل  تا  و  است 
برنامه  شرح  با  وی  است.  بوده  آموزها  قرآن  بین  در 
بعد  کند:  می  عنوان  رحله”  “طرح  در  آموزها  قرآن 
مراسم  ابتدا  داریم،  برنامه  شب   10 تا  صبح  نماز  از 
صبحانه،  صرف  از  پس  و  کنیم  می  اجرا  را  صبحگاه 
برگزار  جمعی  و  انفرادی  صورت  دو  به  ها   کالس 
می شوند. هر فردی روزی دو صفحه از قرآن را اینجا 
حفظ می کند، به 10 جزء که برسند تقریبا روزی سه 
را  قبلی  محفوظات  هم  جزء  یک  و  قرآن  قرائت  جز 
تفسیر  و کالس  مطالعه جمعی  آن  از  بعد  خوانند.  می 
دارند. در این طرح کالس تجوید هم داریم که از نظر 
از آن  باشند. پس  روانخوانی هم قوی  صوت، لحن و 
مطالعه، ورزش و در نهایت نیز خاموشی است. زمانی 
از  ترین خاطره خود  ، شیرین  قرآنی  استاد  این  از  که 
لبخندی   ، پرسم  می  را  آموزها  قرآن  این  با  همراهی 
تمام  با  رحله  طرح  گوید:  می  و  بسته  نقش  لبانش  بر 
قرآن  حفظ  است.  خاطره  هایش  شیرینی  و  ها  تلخی 
توسط بچه ها شیرین است. تلخ ترین خاطره من نیز 
خانوادگی  مشکالت  دلیل  به  فردی  که  است  زمانی 
آنان  را داشتیم که خانواده  نتواند حفظ کند. فرزندانی 
درگیر اعتیاد بوده ، پدر و مادر از هم جدا شده بودند 
یاد دارم که  به  را  یا مشکالت مالی داشتند. پسری  و 
استعداد فراوانی در حفظ قرآن داشت ولی تنها نان آور 
خانواده بود و می خواست در 6 ماه قرآن را حفظ کند 

تا برای کمک به خانواده اش بازگردد.

حل مشکل مالی قرآن آموزها 
با کمک خیران

بیات ادامه می دهد: برای افرادی که دارای مشکل 

از  فرد  تا  گیریم  می  کمک  خیران  از   هستند  مالی 
هنوز  البته  نماند.  باز  مشکل  این  خاطر  به  قرآنی  کار 
نشده  تشکیل  زمینه  این  در  خاصی  خیران  مجمع 
سن  وی  کنند.  می  کمک  ها  خانواده  اغلب  و  است 
افزاید: طرح  می  و  داند  می   22 تا   14 از  را  پذیرش 
نیز  فراغت  اوقات  کردن  پر  جهت  نوعی  به   رحله 
 می باشد و به همین علت کودکان کمتر از 14 را نیز 
پذیرفته ایم. وی تاکید می کند: اولویت کار ما تعلیم 

است. انضباط  و  نظم  قرآنی،  اخالق 

تربیت هزار و 500 حافظ کل قرآن

موسسه  روزی  شبانه  مدارس  مسئول   قیصری 
خود  که  کشور،  در  زهرا)س(  حضرت  االحزان  بیت 
ضمن  ما  با  گوی  و  گفت  در  نیز  است  اصفهان  اهل 
روزی  شبانه  موسسه  این  اصلی  فعالیت  اینکه  بیان 
و  دانشجو  طلبه،  کند:  می  اضافه  است  قرآن  حفظ 
قرآنی  مفاهیم  با  و  آیند  می  تابستان  در  آموز  دانش 
 80 از سال  را  موسسه  کار  آغاز  شوند. وی  می  آشنا 
تاکنون،  گوید:  می  و  داند  می  فارس  استهبان  در 
خاطر  وی  اند.  شده  تربیت  کل  حافظ   500 و  هزار 
مدرسه  فعالیت  کنار  در   90 سال  از  کند:  می  نشان 
“طرح  فراغت  اوقات  کردن  پر  برای  روزی،  شبانه 
و  الشتاء  رحله   “ مبارکه  آیه  از  برگرفته  که  را  رحله” 
فرد  که  نحوی  به  کردیم.  برگزار  باشد،  می  السیف” 

در 50 روز، 4 جزء از قرآن را حفظ می کند.

جنوبی  خراسان 
هشتمین مدرسه شبانه روزی حفظ قرآن

کشور،  روزی  شبانه  مدرسه  هشتمین  وی  گفته  به   
در خراسان جنوبی و شهر بیرجند با همکاری اداره کل 
امام رضا)ع( مدرسه شوکتیه،   اوقاف در محل حسینیه 

تابستان 95 کار خود را شروع کرد.
االحزان  بیت  موسسه  روزی  شبانه  مدارس  مسئول 
حضرت زهرا)س( با اشاره به این که سال گذشته در 
خاطرنشان  شدند  قرآن  کل  حافظ  نفر   40 جا،  این 

کامل  توانایی حفظ  که  افراد  این  از  نفر   17 کند:  می 
 قرآن را داشتند برای طرح یک ساله گزینش شده که 
الحمد ا... همه حافظ کل قرآن شده اند. قیصری تعداد 
کند  می  عنوان  نفر   170 را  امسال  های  نامی  ثبت 
به  هستیم،  آنان  از  نفر   120 خدمت  در  گوید:  می  و 
مدرسه  در  سال   16 تا   12 بین  نفر   80 سن،  تفکیک 
خوابگاه  در  سال   22 تا   17 بین  نفر   40 و  شوکتیه 
طرح  که  نیز  اکنون  هستند.  امدادمستقر  کمیته  والیت 
رحله پایان یافته، حدود 25 نفر از آنان برای طرح حفظ 

یک ساله گزینش شده اند و در حال آموزش هستند.

ظرفیت تبدیل به قطب قرآنی شرق کشور

برای  مستعد  ای  منطقه  را  جنوبی  خراسان  وی 
قطب  به  تبدیل  ظرفیت  دارای  و  قرآن  حفظ 
برنامه  کند:  می  بیان  و  داند  می  کشور  شرق   قرآنی 
داریم،  استان  در سرتاسر  اجرای طرح  برای  بلند مدت 
خراسان  حتی  و  بلوچستان  و  سیستان  از  که  این  کما 
از  نفر   40 آن  بر  عالوه  هستند.  جا  این  هم  رضوی 
همدان   ، اصفهان  هرمزگان،  تهران،  مانند  استان   14
شرکت  جنوبی  خراسان  رحله  طرح  در  نیز   ...  و 
موسسه  روزی  شبانه  مدارس  مسئول  اند.  کرده 
آمادگی  اعالم  از  زهرا)س(  حضرت  االحزان  بیت 
گوید:  می  و  دهد  می  خبر  فعالیت  گسترش   برای 
موسسه  که  این  با  است،  زیاد  نیز  ما  های  درخواست 
نیرو و تخصص الزم را دارد ولی هم به لحاظ مکان و 
در  که  رو هستیم  به  رو  با مشکل  اعتبارات  تامین  هم 
انجام  را  کار  این  توانیم  می  مسئوالن  حمایت  صورت 
کنیم  نمی  تبلیغات  خیلی  اینکه  بیان  با  قیصری  دهیم. 
نیستیم  افراد  تقاضاهای  و جوابگوی  نداریم  زیرا مکان 
و  است  چهره  به  چهره  اکثرا  تبلیغات  کند:  می  اضافه 
اعتقاد داریم که باید برای تحقق فرموده رهبری جهت 
تربیت 10 میلیون نیروی قرآنی فعال تالش کنیم. وی 
از  ها  خانواده  امروزی  جامعه  در  کند:  می  نشان  خاطر 
وضع  در  که  هستند  امن  جایگاهی  دنبال  طیف  همه 
نامطلوب جامعه کنونی فرزندشان را به آن جا بسپارند 
و به اذعان خانواده ها، مدرسه شبانه روزی طرح رحله، 

بهترین و امن ترین جایگاه است. 

حضور دو نماینده از استان 
در مسابقات قرآنی کشور

گوید:  می  طرح  اجرای  اول  سال  یادآوری  با  وی 
روز پایان دوره، تمام قرآن آموزها به حفظ کل قرآن 
نائل شده بودند و این موضوع و نتیجه 100 درصدی 
تلخ  وی  برد.  باال  مراتب  به  را  ما  انگیزه  دادیم  که 
موسسه  پولی  بی  هنگام  را  خود  کار  روزهای  ترین 
شرمنده  که  زمان  آن  کند:  می  عنوان  و  داند  می 
جوابگوی  خوبی  به  نتوانیم  و  شویم  می  آموزها   قرآن 
نام  به  موسسه  چند  هر  باشیم،  آنان  های  درخواست 
مبارک بیت االحزان حضرت زهرا)س( نام گذاری شده و 
اعتقاد داریم کاری که می کنیم از آن ایشان است، تاکنون 
نیز متوقف نشده ایم. وی یاد آور شد: امسال موسسه در 
آن  در  که  کرد  شرکت  قرآن  کشوری   مسابقات 
داشتند.  شرکت  نیز  جنوبی  خراسان  نماینده  نفر   2
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حافظه جهان، دست های نیکوکار را از یاد نخواهد برد
توان  می  است،  شهریور  آخر  روزهای  حسینی- 
حسرت و عمق ناراحتی را به راحتی از چشمانش خواند. 
نیم نگاهی به کیف مدرسه اش می کند که پس از 4 
های سوزن  با کوک  حتی  و  پاره شده   ، استفاده  سال 
مدرسه  های  کتاب  نگهداری  تاب  نیز  مادرش  خیاطی 
شده  باز  شکاف  است،  در  دم  هایش  کفش  ندارد.  را 
جلوی آن ها لبخندی کج به روزگار را تداعی می کند. 
آزرد،  می  را  خاطرش  گذشته  سال  مهر  اول  روز   یاد 
مداد رنگی های نوئی که در دستان هم کالسی هایش 
بود، کفش های براق ، کیف هایی مطابق مد روز، لباسی 
بدون وصله و پینه، آهی می کشد، بعید است کودکی در این 
سن بزرگساالنه آه بکشد. تعداد این کودکان در استان خراسان 
جنوبی به دلیل محرومیت ها و البته فقر ناشی از خشکسالی، 
کم نیست. کودکانی که برخی حتی نان آور خانواده هستند 
و با استعدادهای فراوانی که دارند می توانند آینده کشور 
به دست  دلیل همین مشکالت،  به  اما  کنند  تضمین  را 
فراموشی سپرده شده، از تحصیل بازمانده و به بیراهه کشیده 
 می شوند. توجه به این کودکان به عنوان سرمایه استان، 
برخوردار  باید  تحصیل  حق  از  که  آموزانی  دانش 
ساله  هر  است.  شهر  مردم  ما  تک  تک  وظیفه  باشند، 
تحصیلی،  سال  شروع  و  مهر  اوایل  به  شدن  نزدیک   با 
آوری  جمع  به  شروع  مردمی  خیریه  های   سازمان 
آموز  دانش  این  التحریر  لوازم  تهیه  برای  ها   کمک 
ها  فعالیت  این  کنار  در  نیز  برخی  کنند.   می 
دهند  می  تشکیل  مجازی  فضای  در  را  هایی  کمپین 

شوند.  به کمک  ترغیب  مردم  تا 

ترین  قدیمی  و  نوستالوژیک  از   یکی 
“جشن  مردمی،  های  کمک  آوری  جمع  های   گروه 
امام  امداد  کمیته  مسئولیت  با  ها”   عاطفه 
 خمینی )ره( است که هر ساله قبل از آغاز سال تحصیلی

پایگاه های خود را در میادین، مساجد و مدارس شهر برپا می کنند. 

9 هزار و 800 دانش آموز نیازمند 
در استان

کمیته  مردمی  های  مشارکت  توسعه  معاون  رفیعی 
این  بیان  با  جنوبی  خراسان  )ره(  خمینی  امام  امداد 
برگزار  مرحله  دو  در  امسال  ها  عاطفه  جشن   که 

و  شده  شروع  امروز  اول  مرحله  کرد:  عنوان  شود  می 
پایگاه های  به  اشاره  با  ادامه دارد. وی  تا 24 شهریور 
مساجد  محوریت  با   ، ها  شهرستان  میادین  در  اصلی 
های  میعادگاه  در  داد:  ادامه  محالت  بسیج  پایگاه  و 
وی  گفته  به  داشت.  خواهیم  حضور  نیز  جمعه  نماز 
برگزار  استان  مدارس  تمام  در  و  مهر   19 دوم  مرحله 
خواهد شد. معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته 
با  متفاوت  امسال  رویکرد  که  این  بر  تاکید  با   امداد 
سال های گذشته است اضافه کرد: قصد داریم امسال 
از تمام ظرفیت ها و قشر های جامعه اعم از فرهنگی، 
تعداد  رفیعی  کنیم.  استفاده  اجتماعی  و   اقتصادی 
دانش آموزان نیازمند استان را 9 هزار و 800 نفر اعالم 

کرد و افزود: این دانش آموزان در تهیه لوازم التحصیل 
خود اعم از کیف، کفش، پوشاک و لوازم التحریر دچار 
راحتی  به  توانند  با کمک مردم می  مشکل هستند که 
تحصیل کنند. وی بیان کرد: امسال 49 پایگاه امدادی، 
پایگاه   57 مساجد،  پایگاه   114 نیکوکاری،  مرکز   39
بسیج و 34 پایگاه دیگر برپا خواهند شد. معاون توسعه 
جشن  از  هدف  امداد  کمیته  مردمی  های  مشارکت 
از  تجلیل  و  دوستی  نوع  فرهنگ  اشاعه  را  ها  عاطفه 
این  تا  کنیم  تالش  باید  شد:  یادآور  و  دانست  انفاق 
را  تحصیلی خود  تکریم سال  و  با عزت  آموزان  دانش 
توانند  والدین می  کرد:  رفیعی خاطرنشان  کنند.  شروع 
یک  خود،  فرزندان  برای  التحریر  لوازم  خرید  کنار  در 
نیازمند خریداری کنند.  نیز برای کودکان  دست اضافه 
استان  مردم  تومانی  میلیون   819 های  کمک  از  وی 
امسال  امیدواری کرد:  ابراز  و  داد  در سال گذشته خبر 
دوست  نوع  مردم  های  کمک  افزایش چشمگیر  شاهد 
استان باشیم. جا دارد یادی کنیم از شاعر که می گفت: 

چه می شد اگر نبود دلبستگی ما آدم ها به هم؟
مان  فطرت  های  بر صفحه  را  بودن«  »با هم  شاید 
نوشته اند که »بی هم بودن« تلخ است و تحمل ناپذیر. 
از من تا تو فاصله ای نیست، جز برداشتن یک قدم به 
نتواند سنگ  چه  هر  و  است  محبت  بنده  آدمی  عشق. 
خارای قلبش را بگشاید، محبت خواهد توانست. هر چه 
رنگ و لعاب دیگر، همچون برگ های پاییز می ریزند، 
و  شد  نخواهد  کهنه  هرگز  محبت،  بوی  و  رنگ  ولی 
حافظه جهان، دست های نیکوکار را از یاد نخواهد برد.
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عصبانیت: اصلی ترین احساس منفی

دیر یا زود، همه  احساسات منفی به یک احساس منتهی 
می شوند: »عصبانیت«. نهایت احساس منفی، عصبانیت 
است. سرانجام ترس ، تردید، حسادت، غبطه و تنفر به 
عصبانیت تبدیل می شود. این عصبانیت یا به درونتان 
جاری می شود و جسم و روح شما را بیمار می کند یا به 
بیرون جاری می شود که باعث سستی و خراب شدن 

روابط  شما با دیگران می شود.
تمام افراد ناکام، عصبانی هستند. افسردگی عصبانیتی 
عدم توانایی  به دلیل  و  شده  جاری  درون  به  که  است 
به وجود  احساسات  صادقانه  و  راحت  بیان  در  شخص 
پایین با احساس عزت نفس  اغلب  این حالت،   می آید. 

 و ناامیدی شروع می شود.
خشم نوعی عصبانیت است که به بیرون جاری می شود 
و به صورت درگیری لفظی یا فیزیکی با افراد دیگر برای 

کاری که انجام داده اند یا انجام نداده اند بروز می کند.
افراد  به  کمک  روانشناسی،  مشاوره های  اصلی  هدف 
برای تجزیه و تحلیل و درک تجربه های گذشته است تا 
احساسات منفی  بازدارنده را رها کنند. اغلب افراد هنگام 
تالش برای درک علت عصبانیت، کشف می کنند که 
این عصبانیت ها از آزردگی ناشی شده اند. آنها وقتی قبول 
کنند که حرف یا رفتار دیگران باعث شده فکر کنند که 
آزرده شده اند، رها کردن عاملی که خشم را زنده نگه 
داشته و تغذیه می کند آسان تر می شود. ابراز خشم، خیلی 
زود تبدیل به عادت می شود. شخص ناخشنود به جایی 
می رسد که کوچکترین مورد، باعث انفجار عصبانیتش 
می شود. او اغلب زندگی را با عصبانیت می گذراند. پس 
از مدتی این احساسات و ابراز عصبانیت، تبدیل به شیوه 
معمول تفکر و احساس می شود و عادی به نظر می رسد.

لذت بینایی

 مرد مسنی به همراه پسر ٢۵ ساله اش در قطار نشسته 
بود. در حالی که مسافران در صندلی های خود نشسته 
شروع  محض  کرد.به  حرکت  به  شروع  قطار  بودند، 
حرکت قطار پسر ٢۵ ساله که کنار پنجره نشسته بود 
پر از شور و هیجان شد. دستش را از پنجره بیرون برد 
 و در حالی که هوای در حال حرکت را با لذت لمس 
می کرد فریاد زد: پدر نگاه کن! درختها حرکت می کنند. 
مرد مسن با لبخندی هیجان پسرش را تحسین کرد . 
کنار مرد جوان، زوج جوانی نشسته بودند که حرفهای پدر 
و پسر را می شنیدند و از حرکات پسر جوان که مانند یک 
کودک ۵ ساله رفتار می کرد، متعجب شده بودند. ناگهان 
جوان دوباره با هیجان فریاد زد: پدر نگاه کن دریاچه، 
حیوانات و ابرها با قطار حرکت می کنند. زوج جوان پسر 
را با دلسوزی نگاه می کردند. باران شروع شد. چند قطره 
روی دست مرد جوان چکید. او با لذت آن را لمس کرد و 
چشمهایش را بست و دوباره فریاد زد: پدر نگاه کن! باران 
می بارد، آب روی من چکید. زوج جوان دیگر طاقت 
نیاورند و از مرد مسن پرسیدند: چرا شما برای مداوای 
پسرتان به پزشک مراجعه نمی کنید؟ مرد مسن گفت: 
ما همین االن از بیمارستان بر می گردیم. امروز پسر من 

برای اولین بار در زندگی می تواند ببیند...

کارهای سخت را زمانی که آسان هستند
 و کارهای بزرگ را زمانی

 که کوچک هستند انجام بده.

فرصت ها خیلی پیش نمی آیند.
 بنابراین هر وقت فرصتی پیش می آید،

 باید دو دستی آن را بقاپی.

آن دل که من آن خویش پنداشتمش
باهلل بر هیچ دوست نگذاشتمش

بگذاشت بتا مرا و آمد بر تو
نیکو دارش که من نکو داشتمش

ابتدا باید قواعد بازی را یاد بگیرید، 
و سپس آن را بهتر از هر کس 

دیگری بازی کنید.

بزرگترین موهبت توانایی فراموش کردن است. 
فراموش کردن چیزهای بد

 و تمرکز بر روی چیزهای خوب.

روزها و هفته های اول همه چیز تازه و جدید است، با یک 
لبخند پهن 24 ساعت زل می زنید به ایکن بنفش وایبر و 
گوش می سپارید به دینگ دینگ صدای واتس آپ و آن 
قدر اینستاگرام عکس می بینید تا حجم اینترنت خانه را 
 یک روزه سر می کشید. اما کم کم همه چیز برایتان عادی
می شود و ورودتان به تک تک گروه های موبایلی دور 
و نزدیک شروع می شود.اما اینکه در دنیای مجازی چه 
رفتاری داشته باشید که مثل یک آدم باشخصیت در دنیای 
واقعی باشید و مدام روی اعصاب بقیه هم گروهی اسکی 
نکنید، کامال به درک و رفتار خودتان بر می گردد. اما چون 
باالبردن سطح شعور جامعه  برای  ما تالش  کال رسالت 
است، می خواهیم به شما کمک کنیم. تالش کرده ایم 
بگوییم چه بکنید و چه نکنید که در گروه های مجازی مردم 
از دست شما گریبان چاک ندهند و خودشان را گاز نگیرند!

1-  زود پسرخاله  نشوید
خودمانی نشوید. یکی از خصوصیات شبکه های مجازی 
این است که چون در این گروه ها بنا بر نوشتن است و 
نه ارتباط چهره به چهره، آدم کمتر خجالت می کشد و 
 گاهی خط قرمزهای خودش را هم رد می کند و یک نگاه 
می اندازه می بیند با رئیسش، با معلم یا استاد دانشگاهش 
پسرخاله طور  ندیده چه  را  او  ای که هرگز  غریبه  با  یا 
صحبت کرده! پس جوگیر نشوید و به خودتان یادآور شوید 
واقعی است و چیزی عوض  دنیای  آدم  آدم، همان  این 

نشده و لطفا ادامه بدهید. من هم همان آدم هستم و نباید 
خط قرمزهایم را رد کنم.

2- دلقک بازی در نیاورید
چشم  شما  صفحه  به  الزاما  است،  آنالین  که  هرکسی 
 ندوخته که برایش پیغامی، جوکی، عکسی بفرستید، او هم 
برنامه های خودش را دارد. پس شما وظیفه شاد کردن و 

سرگرم کردن همه آنالین های لیست تان را ندارید.
3- سنگین و رنگین باشید

سر صحبت را با تمام لیست تان باز نکنید. باور کنید که این 
هیجان اولیه ویژه شماست و بقیه مشغول کار و زندگی شان 
هستند و ممکن است وسط یک جلسه باشند یا اصال توی 
تخت شان باشند، ولی حوصله حرف زدن با شما را نداشته 
باشند. این طور هم شما غمگین می شوید، هم آنها معذب. 

4- به زبان آدمیزاد حرف بزنید
موبایلی،  مجازی  های  شبکه  های  جذابیت  از  یکی 
دانید  می  خودتان  حتما  هستند.  استیکرها  و  ها  آیکن 
باشید  مراقب  دارند،  خاصی  مفهوم  و  معنا  هرکدام  که 
برای چه کسی چه آیکنی می فرستید! زیاد از استیکرها 
استفاده نکنید. فکر اعصاب آن بخت برگشته آن طرف 
موبایل هم باشید که باید پیغام شما را باز کند و با 40 
تا استیکر مواجه شود. ضمن اینکه حرف زدن به زبان 
استیکرها کم کم قدرت بیان احساسات کالمی و زبانی 

را از شما می گیرد.

5- قطع کننده زنجیر باشید
موبایلی اجتماعی  گروه  چند  یا  یک  وارد  که   همین 
  می شوید، در معرض سیل گسترده ای از انواع اطالعات قرار
می گیرید. آخرین اخبار سیاسی و فرهنگی، به روزترین 
اشعار معاصر، آخرین اطالعات در مورد زندگی شخصی آقا 
و خانم بازیگر و فوتبالیست. آخرین دستاوردهای علمی و...! 
 اینجا هم الزم است قبل از به اشتراک گذاشتن جدیدترین 
دانسته ها سه بار نفس عمیق بکشید، تا پنج بشمارید و بعد به 
خودتان بگویید: »از کجا معلوم که راست باشه؟« بله! حجم 
 عظیمی از محتوایی که روزانه دست به دست بین کاربران 
می چرخد، ساختگی است و حقیقت ندارد. پس شما سعی 

کنید عضوی از این اکوسیستم شایعه سازی نباشید. 
 6- مچ گیر خوبی باشید

اگر خیلی دلتان می خواهد ناقل اخبار و طوطی شکرشکن 
باشید، قبل از به اشتراک گذاشتن علم و اخباری که به 
تازگی به دست تان رسیده، کمی جست و جو کنید و منبع 
اصلی خبر را پیدا کنید. ببینید صحت دارد یا نه. از چند نفر 
آدم  مورد  اطمینان که از موضوع خبر دارند، ماجرا را بپرسید 

و بعد کل لیستتان را به فیض برسانید.
7- یقه خودتان را بگیرید

با هیجان اولیه و آدم منطقی درون تان وارد گفت و گو 
شوید و به مهره های گردن و حجم اینترنت تان رحم کنید. 
فرصت برای خواندن جوک های بی مزه و شرکت در بحث 

های اغلب خالی از محتوای گروه های متفاوت زیاد است. 
خیلی مراقب آدم های واقعی زندگی واقعی خودتان باشید 
ضمن اینکه اکیدا توصیه می کنیم هرازچندگاهی جا به جا 

بشوید که خدایی نکرده زخم بستر نگیرید!
8- در خروج از گروه همیشه باز است

اید که هیچ  به گروهی دعوت شده  اتفاقی  به طور  اگر 
اطالع و عالقه ای درباره مبحث موردنظر آن گروه ندارید 
و نه شما می توانید خیری به آنها برسانید و نه آنها به شما، 
بهتر است که هرچه زودتر گروه را ترک کنید. راه انداختن 
بحث های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و قاطی شدن و 
نظر دادن در همه مباحث، نیازمند مطالعه و آگاهی است 
که بعید است هیچ کدام ما آن قدر مطالعه داشته باشیم که 

از همه چیز سر در بیاوریم.
9- بساط دورهمی پهن نکنید

اینکه شما این امکان را دارید که دیگران را به گروهی 
همه  به  را  افراد  همه  که  شود  نمی  دلیل  کنید،  اضافه 
داشته  فکر  و  کنید  دقت  کمی  کنید.  دعوت   ها  گروه 
تر  مناسب  گروهی  چه  برای  کسی  چه  ببینید  و  باشید 
که  مطمئن شوید  و  کنید  گروه صحبت  مدیر  با  است. 
و  کنید  اضافه  گروه  به  را  دیگری  شخص  توانید  می 
شوند.  نمی  دلگیر  و  معذب  شما  کار  این  از  اعضا  بقیه 
شخصی  سلیقه  ها،  مندی  عالقه  براساس  را   افراد 

و تخصص شان به گروه ها دعوت کنید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

همان کسی که زمین را برایتان گهواره  ای ساخت و برای شما در آن راهها ترسیم کرد و از آسمان 
آبی فرود آورد پس به وسیله آن رستني های گوناگون جفت جفت بیرون آوردیم. سوره طه/ آیه ۵3

حدیث روز  

کسی که از آفریدگار پیروی کند از خشم آفریـده  ها بـاکی نـدارد و کسی که خــدا را به خشـم آورد، باید باور کند که مردم بر او خشم 
خواهند آورد. امام هادی )علیه السالم(

سبک زندگی

در شبکه های اجتماعی، روی اعصاب نباشید!

6842
586

4965
921

27
918
6324

759
3821

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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619247835

538169724

247358691

165973482

872514963

493682157

726495318

954831276

381726549

جدول سودکو

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری 

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

 پالک 29
09155610111

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

را تجربه کنید.   09158668002

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

فروش سوپرمارکت واقع در 
مهرشهر به دلیل تغییر شغل 

با قیمت مناسب
09155621832

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

واگذاری به دلیل مهاجرت
فروشگاه التون )هود، گاز 
سینگ ، پکیج و رادیاتور( 

با موقعیت عالی )حاشیه بلوار 
صیاد شیرازی( با بهترین 
شرایط واگذار می شود.

با 3 سال سابقه کار
09357701139

برنج سرالشه )نیم دانه( طارم 
درجه یک رسید

میدان آزادی - کوچه بانک ملی
پخش مواد غذایی امین

09155611711- 32314261

دالیــــا پروتئیـــن

آدرس: بازار روز پاسداران     32442876 - 09353315656    بهروش

جگر مرغ منجمد                     کیلویی 2000 تومان
جگر مرغ تاریخ جدید         کیلویی 2400 تومان
* خیار شور یک                 دبه ای  9500 تومان

* خیار شور نول              دبه ای 13500 تومان
* خیار شور ویژه             دبه ای24000 تومان

به دو نفر خانم جهت همکاری در پوشاک 
نیازمندیم. حقوق باال + مزایا

آدرس: بازار نو - پوشاک دادرس
)مراجعه حضوری(

به یک نیروی آقا )با تجربه( 
 جهت کار در فست فود نیازمندیم.

09353694511 - 09353315656

به یک نفر چرخکار و اتوکار ماهر خانم 
جهت کار در خیاطی زنانه نیازمندیم.

09354268999

استخدام دائم
به تعدادی نیروی ساده و پیکورچی برای بخش 
استخراج معدن زغال سنگ طبس نیازمندیم. 

15 روز کار و  15 روز استراحت
صبح:  32821153

بعدازظهر:  09157406136

کار خوب اتفاقی نیست

آدرس: بین مدرس 55 و 57           
09150023004 - انجیری

بورس پارچه های مبلی ترک حریر در 

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

بازسازی منازل قدیمی 
09155614365 -09157210424

32318149

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

09158254172
نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک

 اکرولیک ،  مولتی کالر،  کنیتکس کناف و... 

با قیمت مناسب 

  09156633230- برگی

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



مصرف گوشت خطر ابتال به دیابت نوع 2 را تا 23 
درصد افزایش می دهد. پژوهشگران باور دارند،  یکی 
از دالیل این موضوع داشتن آهن باالی گوشت قرمز 
است که زمینه ابتال به دیابت را فراهم می کند. آنها 
می گویند، ممکن است خوردن مرغ نیز تا حدی زمینه 
ابتال به دیابت را فراهم کند؛ لذا توصیه می کنند سینه 

مرغ که دارای آهن کمتری نسبت به ران مرغ است، 
باالی  محتوای  افزودند:  دانشمندان  شود.  مصرف 
از دالیل  اشباع گوشت قرمز یکی  اسیدهای چرب 
توصیه  پژوهشگران  است.  ارتباط  این  وجود  اصلی 
می کنند مردم به جای مصرف گوشت، پروتئین های 
باکیفیت مانند ماهی و ماکیان یا محصوالت لبنی کم 

چرب که چربی های اشباع آنها پایین است، مصرف 
کنند. محققان سنگاپوری با بررسی بیش از 63 هزار 
نظیر  فرآورده های  و  گوشت  مصرف  دریافتند،  نفر 
سوسیس و کالباس می تواند خطر ابتال به دیابت نوع 
2 را تا 23 درصد افزایش دهد. مدیر سیاست، تحقیق 
و نظارت در هیأت مدیره ارتقاء سالمت سنگاپور در 

پایان گفت: یک رژیم غذایی سالم به همراه ورزش 
خطر ابتال به انواع بیماری ها را تا میزان قابل توجهی 
توصیه  کشورها  تمام  مردم  به  ما  می دهد؛  کاهش 
دیابت  و  سرطان  انواع  شیوع  به  توجه  با  می کنیم 
رژیم  یک  از  پیروی  به  نسبت  را  محققان  توصیه 
غذایی درست و انجام روزانه ورزش جدی بگیرند.

دیابتی ها گوشت بخورند؟ 
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آسمان ابوظبی سرخ شد؛ 
صعود تیم پرسپولیس به نیمه نهایی

تیم فوتبال پرسپولیس نماینده شایسته ایران با از پیش روی برداشتن 
االهلی عربستان به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد. 
به گزارش ایرنا، تیم فوتبال پرسپولیس، سه شنبه شب در دور برگشت 
»بن  ورزشگاه  در  آسیا  قهرمانان  لیگ  نهایی  چهارم  یک  مرحله  از 
زاید« ابوظبی امارات به میهمانی االهلی عربستان رفت و در نهایت 
به پیروزی سه بر یک رسید تا در مجموع دو بازی رفت و برگشت با 
برتری 5 بر 3 به نیمه نهایی راه یابد. این در حالی است که »کمال 
کامیابی نیا« در دقیقه 11 از زمین اخراج شد. قضاوت این دیدار را 
برعهده داشت. با کمک های دو هموطنش  از چین  نینگ«  »ما 

والیبال جام قهرمانان بزرگ؛ 
آمریکا مقهور بلند قامتان ایران شد

ایرنا- ملی پوشان والیبال ایران روز گذشته در دومین دیدار خود در 
چارچوب جام قهرمانان بزرگ، در یک بازی تحسین برانگیز مقابل 
تیم ملی آمریکا دست به کار بزرگی زده و این تیم قدرتمند را با نتیجه 
3 بر2 شکست دادند. شاگردان ایگورکوالکوویچ گیم های اول دوم را 
با نتایج )25 بر 20 و 25 بر 17 ( به حریف واگذار کردند اما در ادامه به 
خود آمده، ابتدا گیم سوم را با نتیجه 27 بر 25 و در ادامه گیم چهارم 
را نیز با نتیجه 25 بر 21 به سود خود تمام کرده و بازی را به تساوی 
کشاندند. ملی پوشان کشورمان با این برد شکست خود در چارچوب 
رقابت های لیگ جهانی مقابل آمریکا را جبران و انتقام آن دیدار که 
در هفته سوم رقابت های لیگ جهانی برگزار شد را از این تیم گرفتند.

درخشش تیراندازان کشورمان
 در رقابت های جهانی پاراتیراندازی با کمان چین

ایرنا- ورزشکاران کشورمان در روز نخست و در دور مقدماتی رقابت های 
جهانی پاراتیراندازی با کمان در چین خوش درخشیدند. در روز نخست این 
رقابت ها زهرا نعمتی در کالس ریکرو زنان اول شد و پوریا جاللی نیز در 
ریکرو مردان عنوان هفتم را به دست آورد. در ادامه این رقابت ها در رشته 
میکس ریکرو متشکل از زهرا نعمتی و پوریا جاللی نیز تیم کشورمان 
عنوان نخست را کسب کرد. در رده تیمی نیز تیم ریکرو زنان کشورمان 
چهارم شد و تیمی ریکرو مردان هم عنوان هشتم را به دست آورد.

در آستانه تغییر فصل، با ۷ گزینه 
غذایی از خشکی پوست جلوگیری کنید 

حتی اگر قرار باشد از با کیفیت ترین محصوالت 
پوست،  خشکی  بردن  بین  از  برای  پوستی 
با  برخی،  برای  تغییرات فصلی  کنید،  استفاده 
این عارضه همراه است. با این حال اجتناب از 
خشکی پوست ناشی از تغییر فصل با مصرف 

نگه  هیدراته  به  منجر  که  غذایی  مواد  برخی 
است،  پذیر  امکان  شوند،  می  بدن  داشتن 
ضمن این که مصرف این گونه غذاها منجر 
به پدیدار شدن سلول  های تازه شده و بافت 
پوست یکدست خواهد شد: 1. آجیل 2. آووکادو 
3. سیب زمینی شیرین 4. میگو )دیگر غذاهای 
و  لوبیا  گاو،  گوشت  از  عبارتند  روی  از  غنی 
جوانه گندم( 5. روغن زیتون 6. خیار 7. ماهی. 

هرگز ناشتا شیر نخورید 

مصرف اغلب لبنیات و مخصوصاً شیر پاستوریزه  
موجود در بازار برای افراد سرد مزاج آن هم در 
شیر  شود  می  توصیه  است.  مضر  صبحگاه، 
محلی تهیه کنید و حتما آنرا بجوشانید؛ شیر را 
چه محلی و چه پاستوریزه ناشتا نخورید چون 
تولید سردی می کند و مخصوصاً اول صبح برای 

کودکان تهوع آور است. تهوع بسیاری از کودکان 
در مدرسه ناشی از شیر است. با این حال، شیر 
پیشنهاد می کنیم  بنابراین  دارد  بسیاری  فواید 
شیر را مخصوصاً ناشتا، اینگونه مصرف کنید تا 
سردی آن گرفته شود: 1. حتماً شیر گرم باشد 
2. به هر لیوان شیر یک قاشق غذاخوری گالب 
اضافه کنید 3. شیر را با یکی از اینها مصرف 
کنید: خرما، شیره انگور، شیره خرما، عسل.

دستگیری سارقان طالفروشی در شهرستان طبس

سارقان حرفه ای که با کش روی از طالفروشی در شهرستان طبس سرقت کرده بودند دستگیر شدند. به گزارش خبرنگار 
پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محسن جاللیان فرمانده انتظامی شهرستان طبس اظهار داشت: ظهر روز سه شنبه با اعالم 
مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر یک مورد کش روی  واقع در مقابل بیمارستان قدیم شهرستان طبس، بالفاصله 
عوامل گشت کالنتری و نیروهای انتظامی به محل اعالمی اعزام شدند. وی اظهار گفت: با حضور مأموران در محل، 
مالک یکی از واحدهای صنفی طالفروشی به مأموران مراجعه و بیان داشت دو نفر جوان یکی خانم و یکی آقا به داخل 
طال فروشی مراجعه کردند و ضمن مشاهده مقداری انگشتر در هنگام جوابگویی به مابقی مشتریان، دو عدد انگشتر طال 
را سرقت کردند. سرهنگ جاللیان گفت: شاکی در اظهاراتش عنوان داشت هنگامی که متوجه سرقت شده است یکی از 
انگشترها را از سارقان پس گرفته است ولی سارقان با انگشتر دیگر از مغازه خارج شده و با موتورسیکلت متواری شده اند. 
فرمانده انتظامی شهرستان طبس ادامه داد: مأموران با دریافت مشخصات سارقان آنان را ردگیری کرده که در نهایت 
را دستگیر کردند. سرهنگ جاللیان تصریح  بیمارستان قدیم متوقف و سارقان  را در جلوی  موتورسیکلت سارقان 
کرد: با دستگیری سارقان انگشتر دیگر در بازرسی از آنان کشف شد و متهمان با تشکیل پرونده راهی دادسرا شدند.

فروش یک خانه به 50 نفر 

جام جم آنالین-  جانشین فرمانده انتظامی استان البرز 
از کالهبرداری ده  میلیاردی و فروش خانه به 50 نفر در 
شهرستان ساوجبالغ خبر داد. سرهنگ محمد کریم بیات 
گفت: در پی ارجاع چندین فقره پرونده کاله برداری از 
دادسرای عمومی و انقالب ساوجبالغ به پلیس آگاهی، 
پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت و متهم دستگیر 
شد. وی بابیان این که متهم تاکنون از 50 نفر به مبلغ 10 
شهروندان  به  است  کرده  کاله برداری  ریال  میلیارد 
توصیه کرد از خرید ملک به صورت قولنامه ای اجتناب 
کرده و معامالت خود را در بنگاه یا دفاتر اسنادی که 
دارای مجوز فعالیت رسمی هستند به ثبت برسانند.

پدر عصبانی دو دخترش را کشت 

مرکز اطالع رسانی فرماندهی پلیس تهران بزرگ از وقوع حادثه وحشتناک قتل 
خانوادگی خبر داد و اعالم کرد:  در این حادثه دو دختر 1۹ و 22 ساله قربانی خشم 
پدر خانواده شدند. به گزارش جام جم آنالین، با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
110، ماموران در جریان ماجرای اقدام به قتل وحشتناک مرد 4۸ ساله ای قرار 
گرفتند که در اقدامی جنون آمیز دو دختر خود را با ضربات چاقو به قتل رسانده بود. 
پدر عصبانی بعد از اطمینان از مرگ هر دو دخترش با خواهر خود تماس گرفته و 
قتل دخترها را اعالم کرد و سپس با خوردن قرص برنج تالش داشت خود را نیز 
بکشد که با اعزام به موقع ماموران به بیمارستان منتقل شد. بررسی های ماموران 
پلیس نشان می دهد که مرد 4۸ ساله با همسر خود اختالف شدید خانوادگی داشت 
تا جایی که همسر وی 40 روز پیش خانه را ترک کرده و به خانه بستگانش 
رفته بود. پدر هم اکنون در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری است.

آوای خراسان جنوبی

باشید!  سحر خیز 
آرامش،  عامل  خیزی  سحر 
مانع افسردگی و بی حوصلگی 
است.  میزان ترشح کورتیزول، 
آندروفین و آنکفالین که سبب 
درصبحگاه  شوند  مي  شادی 

یابد. افزایش می 

سکته قلبی زیاد شده!
قلب  برای  سریع  روی  پیاده 
عضو  یک  قلب  است.  مفید 
ماهیچه ای است و پیاده روی 
افزایش جریان خون و  باعث 

قوی شدن ماهیچه می شود.

اوکالیپتوس درمان مهمی برای روماتیسم و آرتروز است

اوکالیپتوس باعث بهبود مشکالت ریه شامل آسم، سرفه، 
سینوزیت، ذات الریه و برونشیت می شود. 
عطر اوکالیپتوس حشرات را فراری می دهد.

علل از بین برنده کبد:
دیر خوابیدن، ادرار نکردن پس 
نخوردن  پرخوري،  بیداري،  از 
صبحانه، مصرف بي حد دارو، 

مصرف روغنهاي ناسالم

صبح بیش ازحد نخوابید!
خوابیدن بیش از حد موجب تولید 

و  شده  استرس  های  هورمون 

باعث افزایش گرسنگی می شوند.

محتویات داخل نان باگت نباید دور ریخته شوند!
خمیر وسط نان باگت و نان های فانتزی نسبت به خوِد نان 
الغری  برای  و  است  ازفیبر  منبعی  دارد.  بیشتری  اهمیت 

مفید بوده و باعث ورم معده نخواهند شد!

خودسر انه پروفن  نخورید!

عوارض ایبوپروفن ازاستامینوفن 
خیلی بیشتر است.

بیش از 10 دقیقه
 آدامس نجوید!

معده خالی  با  آدامس  خودرن 
نیز،  سبب آسیب به سیستم 

گوارشی تان می شود.

سس مایونز سم کبد!
سس مایونز حاوی مواد نگهدارنده

 »سربات پتاسیم و بنزوات سدیم« 

است که هردو سرطان  زا هستند.

بیش از حد نخورید!
مصرف بیش از حد عرق نعناع 

موجب سوزش معده می شود.

عوارض خوردن نوشابه برای هریک ازاعضای بدن:
قلب )خطر سکته(، مغز )کاهش حافظه(

کلیه ها )سنگ کلیه(، دندان ها )پوسیدگی(
معده )ضخم معده و نفخ(، استخوان ها )پوکی استخوان(

صورتتان را با صابون نشویید!
صابون ماهیت اسیدی پوست را کاهش می دهد و 

دهیدراته شدن و چین وچروک و پیرشدن پوست را در پی دارد.

سالمتیکوتـاه از

31104

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام
از 96/6/19 الی 96/7/6 
قیمت بلیت نیم بها خواهد بود

سینمـا فردوسـی
        زادبوم                                اکسیدان

18:1516:1520:1521:45شروع سانس
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

منافع مردم در اولویت کارهای دولت باشد

مختص  کشور  گفت:  ولی فقیه  -نماینده  تسنیم 
حزب و گروه خاصی نیست و متعلق به مردم است 
در این راستا باید منافع مردم مد نظر همه کارها 
باشد. حجت االسالم عبادی در دیدار با مسئوالن 
کرد:  اظهار  کشور  شرق  استانداری های  گزینش 
می شود  بیان  مردم  گزارشات  از  که  آنچه  امروزه 
این است که نیروهای زبده و صادق کنار گذاشته 
از حزب های خود سرکار  افرادی  شده و مدیران، 
اگر  شخصی  کارهای  در  افزود:  می آورند.وی 
عقاب  و  ثواب  باشیم  داشته  بد  یا  خوب  گزینش 
گزینش  که  زمانی  اما  برمی گردد  به خودمان  آن 
می رسد  نظامی  و  سیاسی  اجتماعی،  مسائل  به 
برای سرنوشت یک جامعه تصمیم گیری می شود 
باید  و  است  مسئول  فرد  وضعیتی  چنین  در  که 
جوابگوی مردم باشد.نماینده ولی فقیه تاکید کرد:  
اگر گزینش گران آنچنان که عقل انسان، دین و 
وجدان ایجاب می کند عمل کنند به همان میزان 
اجر و ثواب بزرگی دریافت می کنندعبادی با اشاره 
به اینکه گزینشگران باید معیارها را در نظر بگیرید 
یا  حزب  هیچ  در  نباید  گزینشگران  کرد:  تصریح 
عقل  و  وجدان  براساس  و  گرفته  قرار  گروهی 
گزینش  گفت:  فقیه  ولی  کنند.نماینده  گزینش 
باید براساس معیار صورت پذیرد و تنها چیزی که 
گزینشگران را در این مسیر قرار داده، قانون است.

کاهش 30 درصدی برداشت پسته
 در سرایان

قاسمی- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرایان 
با بیان این مطلب که برداشت پسته امسال نسبت 
به سال گذشته کاهش داشته است، اظهار کرد: با 
پایان یافتن فصل برداشت پسته امسال یک هزار 
و 624 تن پسته خشک از یک هزار و 600  هکتار 
درختان بارور شهرستان سرایان برداشت می شود. 
ال  ایده  شرایط  در  که  کرد  تصریح  »سلیمانی« 
عملکرد در واحد سطح یک هزار و 450 کیلوگرم 
در هر هکتار است که به طور متوسط تولید سالیانه 
پسته شهرستان 2 هزار و 320 تن می باشد ولی به 
علت نوسانات دمایی و سرمای بهاره در سال جاری 
عملکرد تقلیل پیدا کرده است و کاهش 30 درصدی 
عملکرد را در تولید پسته داشته ایم. به گفته وی امسال 
 حوادث طبیعی باعث کاهش عملیات گرده افشانی
 و در نهایت عدم تلقیح و باال رفتن درصد پوکی در 
پسته شده است  و همچنین آفاتی مانند پسیل نیز 
به درختان پسته خسارت وارد کرده است و باعث 
 کاهش عملکرد گردیده است. وی به پسته کاران
از  پسته  برداشت  از  قبل  ماه  یک  کرد:  توصیه   
نکنند  استفاده  آفات  دفع  جهت  شیمیایی  سموم 
افالتوکسین  سم  افزایش  از  جلوگیری  برای  و 
را  محصول  برداشت،  از  پس  بالفاصله  پسته،  در 
تحویل ترمینال های ضبط پسته دهند و یا اقدام به 
پوست گیری و خشک کردن پسته کنند و فرآوری 
در حداقل زمان ممکن صورت گیرد و از برداشت 

دیرهنگام هم پرهیز شود.

فرهنگیان استان رتبه دوم جشنواره 
الگوهای برتر تدریس را کسب کردند

از  پرورش  و  آموزش  مقدم-مدیرکل  دادرس 
موفقیت دو نفر از فرهنگیان استان در کسب رتبه 
دوم جشنواره الگوهای برتر تدریس درس تفکر و 
سبک زندگی و تجارب برتر تربیتی در کشور خبر 
داد. المعی در آیین تجلیل از برگزیدگان  ششمین 
جشنواره تجارب برتر تربیتی و الگوهای برتر تدریس 
اظهار داشت: در راستای شناسایی و مستندسازی 
در  و  پرورشی  معاونان  و  مربیان  موفق  تجارب 
و  آموزش  در  بنیادین  راستای تحقق طرح تحول 
پرورش و ارائه الگوهای کاربردی برای شکوفایی 

استعدادهای تربیتی دانش آموزان صورت گرفت.

۵ میلیارد تومان تسهیالت اشتغال و ازدواج 
در خراسان جنوبی پرداخت شد

از  جنوبی  خراسان  امید  کارآفرینی  صندوق  مدیر 
پرداخت 5 میلیارد و 200 میلیون تومان تسهیالت 
داد.محمد  خبر  استان  این  در  ازدواج  و  اشتغال 
این  اشتغالزایی  های  طرح  از  بازدید  در  زنگنه 
امسال 322  اظهار کرد: در 5ماه نخست  صندوق 
فقره تسهیالت اشتغالزایی در حوزه های اشتغال، 
توسط  خانگی  مشاغل  کارفرمایی،  کارآفرینی، 
این  صندوق به متقاضیان پرداخت شده است.وی 
به پرداخت 360 فقره تسهیالت اشتغال و ازدواج 
در مدت یادشده به متقاضیان اشاره کرد و افزود: 
برای این تعداد تسهیالت بیش از 5 میلیارد و 200 
میلیون تومان تامین اعتبار شده است.مدیرصندوق 
کارآفرینی امید استان خراسان جنوبی با بیان اینکه 
از مجموع تسهیالت پرداخت شده 38 فقره مربوط 
به ازدواج است بیان کرد: بیش از 390 میلیون تومان 
تسهیالت به جوانان این استان پرداخت شده است.

کمک ۵30 میلیون ریالی اوقاف 
خراسان جنوبی به بیماران نیازمند

مهر-مدیرکل اوقاف و امور خیریه از هزینه کرد 530 
میلیون ریال در طرح مهر تندرستی برای بیماران 
بی بضاعت استان خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، 
به  اوقاف  به  کمک های  حجت االسالم هاشمی 
بیماران نیازمند از محل عواید موقوفات بیان کرد:  
از محل عواید موقوفات به 50 بیمار نیازمند در استان 
کمک شده است. وی اعتبار هزینه شده  در این طرح 
را 530 میلیون ریال اعالم کرد و افزود: امیدواریم با 
در  بتوانیم  واقفین  نیات  به  درست  دهی  جهت 
برداریم. موثری  های  قدم  مختلف  های  حوزه 

پیشگیری از وقوع حادثه
 نتیجه کار دسته جمعی

تعاون  کار  کل  اداره  کار  روابط  مدیر  حسینی-  
تک  حادثه  وقوع  اینکه  بیان  با  اجتماعی  رفاه  و 
گذار  تاثیر  عوامل  از  ای  مجموعه  و  نبوده  علتی 
ضرورت  نشانگر  امر  همین  کرد:  اضافه  هستند 
ورود تمامی دستگاه های مسئول و استفاده از تمام 
ظرفیت موجود می باشد. رضازاده با اعالم اینکه  
تیم بازرسی اداره کل کار تعاون و رفاه اجتماعی 
از  کردند، هدف  بازدید  پاسارگاد  از صنایع سنگ 
و  کارگری  جامعه  سازی  را حساس  بازرسی  این 
سطح  ارتقای  و  کار  ایمنی  مقوله  به  کارفرمایی 
ایمنی در کارگاه های استان عنوان کرد و افزود: 
رعایت مسائل ایمنی جزء حقوق اساسی نیروی کار 
است. وی با اشاره به این که در همین راستا در 
 150 و  هزار   2 بر  بالغ  جاری  سال  اول  ماهه   5
بازرسی از واحدهای کارگری توسط بازرسان کار 
نفرساعت  و 620   هزار  داد: 7  ادامه  شده  انجام 
آموزش مباحث ایمنی نیز به جامعه هدف داده شده 
است.مدیر روابط کار اداره کل همچنین از وقوع 
20 حادثه در 5 ماهه اول سال در استان خبر داد و 
خاطرنشان کرد: 30 درصد آن در بخش ساختمان 
بوده و بر حساسیت و تمرکز برنامه های مرتبط در 
 این بخش خبر داد. به گفته رضا زاده اطالع رسانی ،
  آموزش و استقرار 235 مسئول ایمنی در واحدها ،

 شناسایی کارگاه های پرخطر و باریسک باال و تمرکز 
 بازرسی ها در این بخش  , فعالسازی کمیته های

 حفاظت فنی و بهداشت کار و  تایید صالحیت 
ایمنی  270 پیمانکار در استان؛ از دیگر کارهای 

موثر حوزه بازرسی کار استان است.

نصب 60 پایه چراغ چشمک زن  در بیرجند

قاسمی- سرپرست شهرداری بیرجند از نصب 60  
عدد پایه چراغ چشمک زن  از ابتدای سال جاری 
خبر داد و افزود: این چراغ ها در 15 تقاطع با هزینه  

یکصد و پنجاه میلیون تومان نصب شدند و 9 تقاطع 
سطح شهر بیرجند مجهز به چراغ راهنمای سه زمانه 
گردیده است. »خانزاد« عنوان کرد که چراغ های 
راهنمایی، آشناترین سیستم های کنترل و مدیریت 
ترافیک تقاطع ها برای مردم هستند که به منظور 
افزایش ایمنی، رعایت حق تقدم و کاهش تصادفات 

در تقاطع های شهر جانمایی و نصب می شوند.

بیشترین خودکشی ها در 1۵ تا 4۵ سالگی 
رخ می دهد

کرد:  عنوان  استان   بهزیستی  مدیرکل   - کاری 
تحقیقات نشان می دهد که ارتباط منفی معناداری 
بین گرایش به اسالم وخودکشی وحود دارد و به 
همین لحاظ خودکشی در جوامع اسالمی کمتراست.

 عرب نژاد با اشاره به اینکه خودکشی پنجمین علت 
مرگ دربین افراد 30 تا 45 ساله و دومین علت مرگ 
افراد 15 تا 29 ساله می باشد وی افزود: از هر27 
 خودکشی فقط یک مورد به مرگ منتهی می شود”

 ازهر10 نفر فقط یک نفر به اورژانس مراجعه می کند 
قبال  که  درافرادی  مجدد  خودکشی  طرفی  از  و 
خودکشی کرده اند20 برابر بیشترازدیگران می باشد.

با تاکید بر اینکه آسیب اجتماعی سن وسال  وی 
ندارد ادامه داد:  بیشترین خودکشی ها در افراد 15 
تا45 سال رخ میدهد وتمایل به خود کشی در12 تا 
15 سالگی به اوج می رسد زیرا افراد دراین دوره 
بحرانی ترین زمان زندگی خودرا طی میکنندوبروز 
تغییر درهورمونها زمینه خودکشی را تقویت می کند.

مدیر کل بهزیستی تصریح کرد: درمطالعات انجام 
گرفته خودکشی با انگیزه اختالفات خانوادگی با41 
را بخوداختصاص  باالترین علت خودکشی  درصد 
داده است که با استفاده از ظرفیت خط 123 و 1480 
پیشگیری  خانوادگی  اختالفات  بروز  از  توانیم  می 
اساسی  نقش  مشاوره  کرد:  بیان  نژاد  کنیم. عرب 
دارد و  فرهنگ سازی مشاوره اقدام مهمی است 
که با استفاده از ظرفیت همه دستگاهها اجرایی و 

روحانیون معّظم میتوان این مهم را تحقق بخشید.
که   کسانی  درصد   75 از  بیش  شد:  یادآور  وی 
خودکشی موفق داشته اند درچند روز یا هفته ی قبل 
پیش ازمرگشان کارهایی کرده اند که برای دیگران 
سر  به  شدیدی  درناامیدی  که  بوده  ان  از  حاکی 
میبرند”.مدیرکل بهزیستی  ابراز تاسف کرد:  آموزش 
و پرورش ما درجریان پرورش خوب کار نکرده است. 
 تاکید صرف بر بحث آموزش باعث آن شده خانواده ها 

نیز از موضوع پرورش فرزندان غافل شوند.

بیش از سه هزار کیلومترخط کشي مفید 
در راههاي ارتباطي استان 

راهداري  کل  اداره  راهداري  امیرآبادیزاده-معاون 
سه  از  بیش  گفت:  استان  اي  جاده  ونقل  وحمل 
هزار کیلومترخط کشي مفید در راههاي ارتباطي 
در  افزود:  زاده  است.جالل  گردیده  انجام  استان 
راستاي افزایش ایمني عبور و مرور، هدایت وسایط 
نقلیه و آگاهي بخشي به کاربران جاده اي به ویژه 
در شب، بیش از سه هزار کیلومترخط کشي مفید 
راههاي  در  ریال  میلیارد  بر 150  بالغ  اعتباری  با 

ارتباطي استان اجرائی شده است.  
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اختصاص 43 میلیارد تومان به مدیریت بحران استان

18 دانشجوی استان مشمول جوایز بنیاد نخبگان

سرعت احداث محور بیرجند به 
قائن مناسب است

اضافه شدن6۵0 صندلی به ظرفیت 
سینماهای خراسان جنوبی

تعارفی با متخلفان بهداشتی نداریم
امیرآبادیزاده-دادستان عمومی بیرجند گفت: در مباحث بهداشتی با متخلفان و سودجویان که سالمت مردم را به مخاطره می اندازند به هیچ وجه تعارف نداریم.مقدس در دیدار با مدیرکل دامپزشکی 
استان اظهارکرد: دستگاه قضا در امنیت غذایی مردم  و در  برخورد با متخلفان بدون درنگ عمل می کند تا جلوی سودجویی گرفته شود. رفیعی پور نیز در این دیدار تصریح کرد: دامپزشکی با تعامل 

بین بخشی و همکاری همه دستگاه های اجرایی بویژه نیروی انتظامی و مقام های قضایی توانست از ورود عوامل بیماری زا جلوگیری کرده و از سرمایه صنعت دام و طیور استان حراست کند.

پیشگیری مهم تر از درمان!
قاسمی- استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه 
باید  بحران  مدیریت  در  پیشگیرانه  اقدامات 
مورد توجه قرار بگیرد، اظهار کرد: وظیفه ستاد 
بحران پیشگیری است و باید برنامه های تمام 
دستگاه ها در این زمینه باشد. »سید علی اکبر 
پرویزی« سه شنبه در نخستین جلسه شورای 
هماهنگی مدیریت بحران استان در سال 96 
که برخی از اعضای آن فقط به ارائه گزارش 
عملکرد خود بسنده کرده بودند، تصریح کرد: 
اینکه اتفاق و حادثه ای رخ دهد کامال طبیعی 
امدادرسانی  برای  همه  که  است  اجباری  و 
مسئوالن  اگر  افزود:  وی  شوند.  می  بسیج 
تالش کنند تا مکان ها و تجهیزات و دیگر 
مسائلی که امکان خطر پذیری آنان زیاد است 
وقوع  از  بعد  مشکالت  از  کلی  کنند  رفع  را 
حوادث برطرف می شود. به گفتۀ وی در یک 
برای پروژه های مدیریت بحران  ماه گذشته 
خراسان جنوبی در مجموع 43 میلیارد تومان 

اختصاص یافته است.

بگیرید/  جدی  را  روستائیان  بیمه 
تجمیع امکانات تمام ارگان ها

به شیوه الکترونیکی

استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد که بیمه 
باید جدی گرفته شود و  حوادث روستائیان  
روستائیان در برابر حوادث طبیعی بیمه شوند. 
»پرویزی« بیان کرد: سال گذشته در زمینه 
اقداماتی  استان  در  روستائیان  حوادث  بیمه 
اما  نبود  مطلوبی  شیوه  خیلی  که  شد  انجام 
در امسال به صورت جدی از محل اعتبارات 
مدیریت بحران بیمه مطمئنی برای روستائیان 
درنظر گرفته می شود که 25 میلیون تومان 

آن برای منازل و 5 میلیون تومان هم برای 
وسایل خانگی می باشد. وی درخواست کرد 
اعتبارات  از  بخشی  اجرایی  دستگاه های  که 
خود را به طرح های و بحث های پیشگیرانه 
اختصاص دهند. به گفتۀ وی تمام ارگان ها 
به صورت الکترونیکی می توانند تجهیزات و 
امکاناتی را که دارند اطالع رسانی کنند تا در 
زمان بحران همه بدانند که هر دستگاهی چه 
امکاناتی را می توان تأمین کند و با تجمیع 
از  می توان  خوبی  به  امکانات  این  تبادل  و 

کرد.  استفاده  استان  در  موجود  ظرفیت های 
منابع  اولویت  اینکه  بر  تأکید  با  استاندار 
که  پروژه هایی  به  بحران  مدیریت  اعتباری 
در  کرد:  عنوان  شود،  داده  دارند،  ضرورت 
زمینه ارتباطات بی سیمی و رادیویی در زمان 
بحران مشکل داریم که باید این موضوع هم 
در شورای تأمین و مدیریت بحران مطرح و 
پیگیری شود و دکل های مشترک و تلفن های 
بحران  مدیریت  اعضای  برای  ماهواره ای 

خریداری گردد.

400 زلزله از ابتدای سال در استان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان 
از  اینکه  بیان  با  جلسه  این  در  نیز  جنوبی 
استان  در  زلزله   400 حدود  امسال  ابتدای 
 رخ داده است، اظهار کرد:  تمام این زلزله ها 
فقط  و  است   بوده  ریشتر   3 زیر  و  کوچک 
2 مورد آن باالی 4 ریشتر بود که یکی در 
حوالی خوسف و  دیگری در حوالی شوسف 
اتفاق افتاده که هیچ خسارتی برجا نگذاشته 
به  نسبت  کرد:  تصریح  »میرجلیلی«  بودند. 

سال گذشته حدود 50 درصد زلزله ها در استان 
افزایش پیدا کرده که با قدرت کم بوده است. 
استاندار  پیگیری های  دنبال  به  افزود:  وی 
زلزله نگاری  ایستگاه   11 تجهیز  راستای  در 
با  جدید  زلزله نگاری  شبکه   2 راه اندازی  و 
اعتبارات  تأمین  که  روز  به  کامال  امکانات 
آن از محل اعتبارات تملک دارایی، مدیریت 
باال  سبب  که  بوده  ملی  اعتبارات  و  بحران 
بردن دقت مراکز زلزله نگاری در استان شده 
است. به گفتۀ وی در سایر حوادث طبیعی به 

وقوع پیوسته در استان از ابتدای سال حدود 
در  آتش سوزی   4 ریزگرد،  و  شن  طوفان   9
نخلستان ها و طاق زارها و 21 مورد واژگونی 
تانکرهای حمل مواد سوختی داشته ایم که 
خوشبختانه بدون هیچ تلفاتی رفع شده است.

نیاز ۱4 میلیارد تومانی راهداری برای 
تجهیز و تکمیل ناوگان

اشاره  با  استانداری  مدیرکل مدیریت بحران 
برنامه ریزی  بر  مبنی  جلسه  کار  دستور  به 
بارندگی های رگباری  برای فصل زمستان و 
دلیل  به  خوشبختانه  کرد:  عنوان  استان  در 
مدیریت  هشدارهای  و  پیشگیرانه  اقدامات 
بحران در سه سال گذشته  تلفاتی ناشی از 
نیز  مالی  خسارت های  و  نداشته ایم  سیالب 
انجام شده کاهش  اقدامات  با  زمینه  این  در 
کرد  خواست  در  »میرجلیلی«  است.  یافته 
که در این راستا تمامی دستگاه های خدمات 
رسان برای آمادگی استقبال از فصل زمستان 
امکانات و تجهیزات خود را به روز و اقدامات 
پیشگیرانه را در دستور کار خود قرار دهند. که 
در این زمینه مدیرکل راهداری و حمل ونقل 
کرد  اظهار  ستاد  این  در  هم  استان  جاده ای 
که تجهیز و ترمیم ماشین آالت موجود به 14 
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. »شهامت« بیان 
کرد که با توجه به گستردگی و طول وسعت 
استان خراسان جنوبی یکی از بحث های که 
باید در فصول سرد سال مدیریت شود بحث 
استان  موصالتی  راه های  در  جوی  نزوالت 
میدانی  مدیریت  به  اشاره  با  وی  باشد.  می 
توسط این اداره در فصول مختلف سال گفت: 
موصالتی  محورهای  در  تلفاتی  بدون  سال 
استان به دلیل اقدامات پیشگیرانه در سوانح 

هماهنگی های  و  اقدامات  و  ایم  داشته 
وی  گفتۀ  به  است.  شده  انجام  مطلوبی 
راه ها  وضع  از  جدی  اطالع رسانی  برای 
شماره  با  استان  راه های  مدیریت  مرکز  هم 
باشد می  مردم  پاسخگوی  شبانه روز   141 

سیستم های  و  تی  آی  قلب  مرکز  این  و 
مدیریتی است.

بیمه کشاورزان برای خشکسالی
در اواویت قرار بگیرد

استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
درباره  که  دوم  کار  دستور  درباره  همچنین 
اینکه  به  با توجه  بیان کرد:  بود،  خشکسالی 
در نیمه نخست سال زراعی 95 و 96 شاهد 
استان  در  بی سابقه ای  و  خوب  بارندگی های 
زراعی  سال  این  دوم  نیمه  در  اما  بوده ایم 
استان  و  نداشته ایم  خوبی  بارندگی های 
که  می برد  سر  به  خشکسالی  در  همچنان 
البته در این ستاد مصوب شد تا به کارگروه 
کشوری مدیریت بحران برده شود و اعتبارات 
الزم در زمینه بهبود وضع خشکسالی اخذ و به 
استان اختصاص داده شود. »میرجلیلی« تأکید 
کرد که حتما بیمه کشاورزان برای خشکسالی 
اجرایی شود تا بتوانند از مزایای به موقع آن 
وی  گیرد.  قرار  اولویت  در  و  کنند  استفاده 
خاطر نشان کرد که با پیگیری های استاندار 
سازمان  و  بحران  مدیریت  سازمان های  از 
برنامه ریزی کشور مبلغ 29  میلیارد تومان 
در راستای موارد و پروژه های خاص ناشی از 
حوادث بین هر دستگاهی ابالغ و اکنون برای 
امضای مبادله موافقت  تخصیص آن منتظر 
نامه ها از سوی دستگاه عضو مدیریت بحران 

در استان هستیم.

ایرنا - نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس 
شورای اسالمی گفت: سرعت احداث محور بیرجند به 
قائن مناسب است و در حال حاضر 21 کیلومتر از آن 
آماده بهره برداری و بازگشایی است.حجت االسالم سید 
محمدباقر عبادی در بازدید از روند پیشرفت محور بیرجند 
به قائن در جمع خبرنگاران افزود: دوبانده شدن این محور 
از مطالبات مهم مردم استان است.وی اظهار کرد: محور 
یادشده متعلق به شهرستان خاصی نیست و همه مردم از 

آن استفاده می کنند که با توجه به حجم ترافیک در این 
محور شاهد تلفات زیاد و حوادث منجر به فوت هستیم.
نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای 
اسالمی گفت: برای دوبانده شدن محور بیرجند به قائن 
دیدارهای زیادی با وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی 
انجام و قول مساعد برای اتمام هرچه زودتر این پروژه داده 
شده است.وی بیان کرد: هدف ما از بازدید محور یادشده 
است. آن  پیشرفت  میزان  و  ساخت  وضعیت  بررسی 

امیرآبادیزاده- مدیرکل ارشاد استان خراسان جنوبی ضمن 
معرفی برگزیدگان چهارمین جشنواره فیلم، فیلمنامه و 
عکس استان گفت: 650 صندلی به ظرفیت سینماهای 
دارای  زیرکوه  زودی شهرستان  به  و  اضافه شد  استان 
سینمای  از  خوسف  و  درمیان  شهرستان های  و  سینما 
سیار بهره  مند می شوند.ااحمد محبی در مراسم اختتامیه 
چهارمین جشنواره فیلم، فیلمنامه و عکس خراسان جنوبی 
از  داشت:  اظهار  شد  برگزار  فردوس  شهرستان  در  که 
مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره تمرکززدایی از 
مرکز استان، ظرفیت خوب شهرستان فردوس از لحاظ 
هنرمندان و کسب تجارب و ایجاد تکاپوبین هنرمندان، 
شکوفایی استعداد ها و آشنایی با دیدگاه های اساتید و 
متخصصان فیلم و فیلم نامه است.وی افزود: روز سینما 
روز تجلیل از زحمت کشان هنر هفتم است و آنچه که 
در سینما اتفاق می افتد ماحصل دغدغه ها و مشکالت 
با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  است.مدیرکل  اجتماعی 
سینماهای  ظرفیت  به  اضافه شدن 650 صندلی  بیان 

فراوان  پیگیری های  با  افزود:  استان  شهرستان های 
شهرستان زیرکوه دارای سینما و شهرستان های درمیان 
و خوسف با انجام رایزنی هایی که با سینما شهر داشته ایم 
به زودی از سینما سیار بهره مند خواهند شد.محبی گفت: 
داوری جشنواره در سه بخش فیلم، فیلمنامه و عکس با 
حضور احسان عبدی پور، مهدی روشن روان، سید هرداد 
عمرانی، فرامرز عامل بردبار، حسن غفاری، مهدی رضوی 

انجام شد و آثار برتر انتخاب شدند.

گفت:  جنوبی  خراسان  مرزبانی  ایرنا-فرمانده 
با عنایت خداوند، بهره مندی از فرامین رهبر 
معظم انقالب، هماهنگی موجود بین مسئوالن 
در  امنیت  مرزبانان،  آمادگی  و  هوشیاری  و 
مرزهای استان پایدار است و جای هیچگونه 
نگرانی نیست.سرهنگ علی اصغر مسروری در 
آیین تکریم و معارفه فرمانده مرزبانی نهبندان 
با اشاره به 465 کیلومتر مرز مشترک خراسان 
جنوبی با افغانستان، افزود: امروز با همکاری 
سایر نیرو های مسلح، این استان از پوشش 
امنیتی خوبی برخوردار بوده و در مرزهای استان 

افزایش  مرزها  از  مراقبتی  و  کنترلی  اقدامات 
یافته است.وی تاکید کرد: این اطمینان خاطر 
را به مردم استان و ایران اسالمی می دهیم که 
وضعیت امنیت مرزهای استان بسیار مطلوب 
مرزبانان  با  ما  ارتباط  افزود:  مسروری  است. 
معیشت  برای  مرزبانی  و  است  ای  لحظه 
های آموزش  و  یاری  مردم  طرح  قالب   در 

  امنیت و قوانین و ضوابط مرزی در مرزها با اهالی  
در جهت  و همچنین  استان  غیور  مرزداران   
بهبود وضعیت اقتصادی مرزداران با سازمانها 
و ارگان ها تعامل ویژه ای دارند.وی ادامه داد: 

اولویت  پس  این  از  نیرو  جذب  خصوص  در 
ساکن  جوانان  با  مرزبانی  در  نیرو  بکارگیری 
شود می  و تالش  بود  خواهد  مرزی   مناطق 
 از این جوانان که در نقاط مرزی ساکن هستند 
به عنوان نیرو در بدنه مرزبانی کشور و استان 
استخدام شوند.مسروری با بیان اینکه توطئه 
های مختلف دشمنان پایان ناپذیر است، گفت: 
مرزبانی خراسان جنوبی با درک موقعیت فعلی 
و اشرافیت به اوضاع منطقه در حوزه مسئولیت 
خود در حد توان و امکانات را برای کنترل و 
نخواهد  و  است  گرفته  بکار  مرزها  مراقبت 

برسند. پلید خود  اهداف  به  گذاشت دشمنان 
امکانات  از  استان  مرزبانان  امروز  افزود:  وی 
که  روز  پیشرفته  اپتیکی  الکترونیکی،  فنی، 
هر  و  کرده  استفاده  است،  کشورمان  ساخت 
گونه تحرکات در مرزها را رصد و تحت کنترل 
و مراقبت دارد.فرمانده مرزبانی با اشاره به اینکه 
ارتباط با کشور دوست و همسایه افغانستان با 
تکیه بر رعایت اصل حسن همجواری بسیار 
خوب و هماهنگی در کنترل مرزها وجود دارد، 
عنوان کرد: با تالش مدیران حوزه اقتصادی 
استان و کمک بی شائبه مرزبانی و در سایه 

اقتصادی و صادرات  مبادالت  امنیت موجود، 
کاال به افغانستان به خوبی انجام می شود.وی 
اضافه کرد: این تعامل، ایجاد اشتغال و گشایش 
در معیشت مرزنشینان دو کشور را در پی داشته 
و با استقبال آنان مواجه شده است.وی با بیان 
اینکه قاچاق کاال در حوزه مرزبانی استان هیچ 
جایگاهی ندارد و در حد صفر است، افزود: در 
حوزه برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر با تالش 
انجام شده و هماهنگی های سازمانی کنترل 
های الزم در مرزها صورت می گیرد که قاچاق 
مواد مخدر در حوزه مرزبانی بسیار محدود است. 

اظهار  نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس  قاسمی- 
نامه  آیین  که   96 و   95 سال  در  کرد: 
اجرا شده  استانی  شیوه  به  تحصیلی  جوایز 
است، 18 نفر از دانشجویان دانشگاه های 
استان مشمول این جوایز و تسهیالت بنیاد 
کرد  تصریح  »هاشمی«  اند.  گرفته  قرار 
دکتری  مقطع  در  نفر   8 تعداد  این  از  که 
کارشناسی  مقطع  در  نفر   4 تخصصی، 
ارشد، 4 نفر در دکتری حرفه ای و 2 نفر در 

می  تحصیل  به  مشغول  کارشناسی  مقطع 
از این تعداد 12 نفر در دانشگاه  باشند که 
4 نفر در دانشگاه علوم پزشکی و  بیرجند، 
می  تحصیل  فرهنگیان  دانشگاه  در  نفر   2
تحصیلی  جوایز  جمله  از  افزود:  وی  کنند. 
یاری،  آموزش  های  رتبه  به  توان  می 
برد  نام  فرهنگ  و  فناوری  یاری،  پژوهش 
که ماهیانه به مدت یک سال تحصیلی به 
وی  گفتۀ  به  شود.  می  پرداخت  مشمولین 

هر یک از این موارد در قبال تأیید فعالیت 
تحصیل  محل  دانشگاه  توسط  دانشجو 
از  که  کرد  عنوان  مسئول  مقام  این  است. 
ودیعه  تسهیالت  به  توان  می  جوایز  دیگر 
مسکن، هدیه ازدواج و کمک هزینه پایان 
نشان  خاطر  »هاشمی«  نمود.  اشاره  نامه 
ها  راتبه  مبلغ  که  است  ذکر  به  کرد: الزم 
هر  در  تومان  هزار   900 تا  هزار   200 از 
متفاوت  فرد  تحصیلی  مقطع  به  بنا  ماه 

انتخاب  چگونگی  درباره  وی  بود.  خواهد 
مشمولین  کرد:  بیان  هم  دانشجویان  این 
تحصیلی  سال  هر  ابتدای  در  جوایز  این 
به  استان  نخبگان  بنیاد  فراخوان  از  پس 
دانشگاه های استان و تشکیل پرونده افراد 
در سامانه ثریا بنیاد ملی نخبگان و بررسی 
و  بنیاد  علمی  شورای  تأیید  با  ها  پرونده 
اسامی  و  انتخاب  امتیاز  بیشترین  کسب 
در  وی  شود.  می  ارسال  ملی  بنیاد  به 

کرد:  اظهار  از سخنان خود  دیگری  بخش 
همچنین تا کنون 4 نفر از اساتید دانشگاه 
دانشگاه  اساتید  از  نفر  یک  و  صنعتی 
کاظم  شهید  نامه  آیین  مشمول  بیرجند، 
اند  گردیده  نخبگان  ملی  بنیاد  آشتیانی 
اولویت  بر  عالوه  نامه،  آیین  این  بنابر  که 
دانشگاه،  در  افراد  این  نگهداری  و  جذب 
جایزه پژوهشی نیز به آنها تعلق می گیرد.

)Ava.news16@gmail.com(

فرمانده مرزبانی خراسان جنوبی: امنیت در مرزهای استان پایدار است

عکس:اکبری
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امام علی علیه السالم  فرمودند:
نیا یُفِسُد الَعقَل َو یُِصمُّ الَقلَب َعن َسماِع الِحكَمِة َو یوِجُب اَلیَم الِعقاِب؛ ُحبُّ الدُّ

دل بستگی به دنیا، عقل را فاسد می  کند، قلب را از شنیدن حكمت ناتوان می  سازد و 
باعث عذاب دردناك می  شود

 )مستدرك الوسایل و مستنبط المسایل ج 12 ، ص41(

وزیرکشور:تالشمیکنیم
استاندارزنداشتهباشیم

عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست هیئت 
دولت درباره تغییر و انتخاب استانداران، گفت: در 
از  که  ارزیابی هایی  اساس  بر  ما  بنای  جدید  دور 
عملکرد  استانداران داریم، این است که تعدادی 
جابجا خواهند شد و البته برخی از استانداران هم 
دیگر  اجرایی  دستگاه های  در  کردند  تقاضا  خود 
تقاضا  خود  هم  برخی  و  دهند  همکاری  ادامه 
بازنشستگی  دلیل  به  دولت  خدمت  از  داشتند 
مرخص شوند. رحمانی فضلی اظهار کرد: در صدد 
هستیم در کمترین فاصله برای اینکه تزلزلی در 
کار  دولت ایجاد نشود، تعیین تکلیف استانداران 
آخر  تا  که  بودیم  داده  هم  قول  و  گیرد  صورت 
شهریور همه را قطعی کنیم. اکنون آمادگی داریم 
که اگر دولت اجازه دهد بقیه استانداران هم تکلیف 
شان مشخص شود. وزیر کشور در پاسخ به اینکه 
استاندار  مانده  باقی  استان  در ۲۴  دارد  امکان  آیا 
و  آن هستیم   دنبال  به  باشیم،گفت:  داشته  زن  
هم  زن  استاندار  بتوانیم  اگر  که  می کنیم  تالش 

داشته باشیم.

ناصری:دردولتروحانیبدترینسطح
روابطراباکشورهایمنطقهداریم

رصد  را  اخبار  وقتی  من  گفت:  ناصری   عبدا... 
می کنم احساس می کنم که همین روزها رابطه 
ایران و عربستان بار دیگر برقرار می شود. از این 
بزرگی  بسیار  اتفاق  این  هستم،  خوشحال  کار 
است که برای ملت میمون و مبارک خواهد بود. 
تعارف  ما  گفت:  طلب  اصالح  سیاسی  فعال  این 
نداریم در دولت روحانی بدترین سطح روابط را با 
کشورهای منطقه و همسایه داشتیم که در دولت 

احمدی نژاد نداشتیم. این یک واقعیت است. 

والیتی:مراکزنظامیمابهکلیسّری
محسوبمیشود/آمانوتجاهلمیکند

علی اکبر در خصوص اظهارات آمانو مبنی بر اینکه 
های  سایت  به  تواند  می  نیاز  صورت  در  آژانس 
تفاوتی  باشد و هیچ  ایران دسترسی داشته  نظامی 
میان سایت های نظامی و غیرنظامی وجود ندارد، 
گفت: در قراردادهای گذشته با آژانس به هیچ عنوان 
دسترسی به سایت های نظامی نبود و اگر چنین بود 
ما توافق نمی کردیم. عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفت: آقای آمانو در این زمینه تجاهل می کند 
و خودش و مامورانش و هیچ بیگانه دیگری حق ندارند 
از مراکز نظامی ما بازدید کنند زیرا این مراکز جزو 
مناطق ممنوعه است که برای هر بیگانه و وابسته 
به بیگانه ، حریم امنیتی به کلی سری محسوب می 
شود.  ادعای چنین حقی اختراع آقای آمانو است و 
گرنه اگر او مستقل بود و تصمیمی که می گرفت 
 کامال بر اساس استقالل بود باید برای بازدید از مراکز 

هسته ای رژیم صهیونیستی فشار می آورد.

نجفی:تحرکاتاخیرآمریکادرتضاد
باتوافقتاریخیهستهایاست

در  ایران  اسالمی  جمهوری  نماینده  نجفی  رضا 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست شورای 
حکام این نهاد با اشاره به برجام به عنوان توافقی 
پایان داده و  به بحرانی غیر ضروری  تاریخی که 
در  بنیادین  تغییری  ایجاد  بر  امنیت  تاکید شورای 
گفت،  ایران،  با  نو  روابطی  ایجاد  و  شورا  رهیافت 
متاسفانه تحرکات اخیر دولت آمریکا در تضاد با این 
توافق قرار دارد. وی گفت: پس از گذشت بیش از 
۲0 ماه، اجرای برجام توسط طرف های دیگر به 
و دولت  نیست  قبول  قابل  آمریکا هنوز  خصوص 
آمریکا برخالف روح و متن این توافق رویکردی غیر 
سازنده در جهت تضعیف اجرای موفقیت آمیز برجام 

در پیش گرفته است.

آمانو:آژانستفاوتیبینمراکز
نظامیوغیرنظامیقائلنیست

یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
گفت: آژانس بین المللی انرژی اتمی از زمان امضای 
توافق هسته ای تا کنون، پایبندی ایران به تعهدات 
هسته ای این کشور را راستی آزمایی کرده است. ایران 
به تعهدات خود در چارچوب توافق هسته ای سال 
۲015 میالدی پایبند بوده است. آمانو افزود: ایران 
مفاد توافق هسته ای با گروه 1+5 را اجرا کرده است. 
در صورت نیاز، شفاف سازی و فراهم کردن امکان 
دسترسی به سایت ها را از ایران خواستار خواهیم شد. 
آژانس بین المللی انرژی اتمی بین سایت های نظامی و 
غیرنظامی تفاوت قائل نیست و هر زمان که ضروری 

باشد، اجازه دسترسی درخواست می کند.

تلآویو:امیدواریمشاهدتغییراتمهمی
درسیاستآمریکادرقبالایرانباشیم

»ران درمر«، سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن 
گفت: تل آویو امیدوار است ظرف هفته های آینده 
قبال  در  آمریکا  سیاست  در  مهمی«  »تغییرات 
ایران به وقوع بپیوندد. »درمر« در بخش دیگری 
ایران را بزرگترین تهدید علیه رژیم  از اظهاراتش 
صهیونیستی و منطقه خواند و از سیاست های دولت 
ترامپ در منطقه استقبال کرد. ادعاهای دیپلمات 
حمایت  که  می شود  مطرح  حالی  در  صهیونیست 
رژیم اسرائیل از تروریست های سوریه و درمان آنها 
در بیمارستان های فلسطین اشغالی در گزارش های 
متعدد رسانه های بین المللی مستندسازی شده است.     

اصالحاتهیچتوجیهیندارددرمقابلروحانیبایستد

با  کار  اسالمی  حزب  عضو  حق پرستی  اسماعیل 
بی ارزش خواندن انتقادات اصالح طلبان نسبت به 
روحانی، گفت: اصالح طلبان اگر از روحانی حمایت 
نکرده و در مسیر مخالفت با او گام بردارند آبروی 
خودشان را می برند، اصالحات تمام توان حزبی 
و جناحی خود را خرج روحانی کرد و هیچ توجیهی ندارد که بخواهد در 

مقابل روحانی بایستد.

آرایشسیاسیکشوررااصولگرایانتعیینمیکنند

داریوش قنبری فعال سیاسی اصالح طلب گفت:جریان 
اصولگرا، جریان فعال دیگر در کشور است که قدرتمند 
محسوب می شود، اما نه به دلیل اینکه پایگاه اجتماعی 
دارد بلکه چون اهرم ها و ابزار قدرت در اختیار آنهاست 
و می بینیم که بعضا با مهندسی انتخابات توانسته 
برنده انتخابات باشد. این ابزار شامل رسانه ها و اهرم های اقتصادی است و این 

اصولگرایان هستند که زمین بازی را آرایش می دهند.

نوبخت:برجامتوافقایرانوآمریکانیست

سخنگوی دولت گفت: برجام توافق ایران و آمریکا 
نیست، درست است که آمریکا نقشی تعیین کننده 
داشت ولی در یک طرف برجام ایران و در طرف دیگر 
6 کشور از جمله آمریکا هستند. ما با 5 کشور دیگر 
مرادوات خود را داریم و اگر آمریکا از برجام خارج شود 
قطعا باید یک ارنج و بازآرایی دیگری کنیم. نوبخت افزود: در این بازآرایی اصل 

و فرض ما حفظ منافع ملی است.

رهبر  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
دیدار  در  اسالمی  انقالب  معظم 
رئیس و اعضای دوره جدید مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، فرمودند: 
یادآور  مجمع تشخیص مصلحت، 

انقالب  فرآورده   و  بزرگوار  امام 
است و در فرآیند اداره و مدیریت 

مهمی  بسیار  تأثیر  دارای  کشور 
امام  تفکرات  باید  بنابراین  است، 
حاکم  کاماًل  آن  بر  انقالب  و 
انقالبی فکر و عمل کند و  باشد، 
انقالبی باقی بماند و هیچ مصوبه، 

متفاوت  اقدامی  یا  موضع گیری 
میراث  و  انقالب  اصلی  مبانی  با 

 گرانقدر امام از آن مشاهده نشود.
رهبر انقالب اسالمی با تمجید از 
ا...  آیت  شخصیتی  مختلف  وجوه 
مجمع  رئیس  شاهرودی  هاشمی 
تشخیص مصلحت نظام، از زحمات 
اعضای فعال مجمع تشکر کردند و 
نهاد  این  در  جدید  اعضای  حضور 
و  فزاینده  نیرویی  جدید،  خونی  را 
خواندند. بیشتر  امیدواری  موجب 

ایشان همچنین یاد شخصیت های 
برجسته و فقید مجمع در دوره قبل 
به ویژه آقای هاشمی رفسنجانی و 
عسکراوالدی  واعظ طبسی،  آقایان 
و  داشتند  گرامی  را  حبیبی  و 
هاشمی رفسنجانی  آقای  افزودند: 
ریاست  متمادی  های  سال  در 
مجمع با توانایی و تدبیر و آگاهی 
می کرد. عمل  خود  وظایف  به 

حجت االسالم حسن روحانی رئیس 
با  دولت  هیئت  جلسه  در  جمهور 
 7 برای  موفقیت  آرزوی  و  تبریک 
هیئت  جلسه  در  که  جدید  استاندار 
وزیران معرفی و رأی اعتماد گرفتند، 
در  مسئولیت  پذیرفتن  کرد:  اظهار 
دوران فعلی به معنای آمادگی برای 
ایثار و فداکاری است، چرا که این افراد 
می توانند در کار دانشگاهی، اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی موفق تر ظاهر 
داشته  راحت تری  زندگی  و  شده 
باشند، اما پذیرفتن مسئولیتی مانند 
استانداری که عالی ترین مقام دولت 
می شود،  محسوب  استان ها  در 
و  سنگین  مسئولیت  بی تردید 
دشواری است، لذا همه وزرا باید از 
فعالیت استانداران به عنوان منتخبان 
هیئت دولت، پشتیبانی کنند. رئیس 

مشروعیت  کرد:  تصریح  جمهور 
بر مبنای رأی مردم است  ما  همه 
عنوان  به  رأی  میلیون   ۲۴ یعنی 
مشروعیت دولت محسوب می شود 
و ۴۲ میلیون رأی نیز، نشان دهنده 

استحکام مشروعیت نظام اسالمی 
است که مردم با حضور پرشور خود 
در انتخابات، مجدداً این مشروعیت 

دادند.روحانی  قرار  تأیید  مورد  را 
مردم  مطالبه  و  خواست  به  توجه 
و حفظ روحیه آنها برای حضور در 
و  داد  قرار  تأکید  مورد  را  انتخابات 
گفت: مردم خواست و مطالبه خود 

را در دوران انتخابات و در اجتماعات 
مختلف مطرح کردند که باید در اداره 

استان ها به آن توجه شود.  

رهبرانقالب:مجمعتشخیصمصلحت
بایدانقالبیفکروعملکندوانقالبیباقیبماند

مشروعیتهمهمابرمبنایرأیمردماست

آموزشگاهعلمیآزادامامعلی)ع(
وابستهبهموسسهخیریهدانشآموزیامامعلی)ع(

برگزارمیکند:
شروع ثبت نام کالس های مهرماه 96  

 کلیه دروس با حضور اساتید برجسته استانی
کالس های تقویتی ابتدایی تا پایان دبیرستان

 کالس های کنکور/ مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی
دانش آموزان در طول برگزاری کالس ها از امکانات 

آموزشگاه استفاده خواهند کرد. 
)کتابخانه، کافی نت، کافی شاپ(

میدان ابوذر- خیابان شهید اسدزاده 3   
تلفن: 32232943 - 09304751599

اطالعیــه
احتراماً ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم، به استحضار می رساند:

هیئت حضرت علی اصغر )ع( بیرجند نماینده مجمع جهانی حضرت علی اصغر )ع( در استان 
خراسان جنوبی همزمان با 4500 نقطه در ایران و جهان همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی 
 را برگزار می نماید. از آنجایی که نمایندگی مجمع جهانی حضرت علی اصغر )ع( در استان

بر عهده این هیئت می باشد و می بایست گزارش جامع همایش ها را به مرکز ارسال نماید، لذا 
خواهشمند است هیئات محترمی که همایش شیرخوارگان حسینی را در اقصی نقاط استان 
 برگزار می نمایند، ضمن مراجعه به سایت هیئت حضرت علی اصغر )ع( بیرجند به نشانی

 www.heyathazrataliasghar.ir فرم ثبت نام را تکمیل و ما را در جهت خدمت رسانی 
بهتر در سال های آینده یاری نمایند.

 مجمع  جهانی حضرت علی اصغر )ع( خراسان جنوبی-  هیئت حضرت علی اصغر )ع( بیرجند

نماز جمعه یک سنگر اساسی در مقابل تهاجم همه جانبه دشمن است
)حضرت آیت ا... العظمی امام خامنه ای(

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک عید سعید غدیر خم عید والیت و امامت و هفته دفاع 
مقدس، هفته نیروی انتظامی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عزیز و امام شهدا به اطالع مردم 
والیتمدار و شهید پرور می رساند: نماز عبادی سیاسی و دشمن شکن جمعه این هفته به امامت 

حضرتآیتا...عبادی
نمایندهولیفقیهدراستانوامامجمعهمحترمبیرجنداقامهمیگردد.

سخنرانقبلازخطبهها:

برادرمحترمحضرتحجتاالسالمجنابآقاینبئی
دبیراجراییبنیادبینالمللیغدیراستانخواهندبود.

زمان: جمعه 96/6/24 ساعت 11/45
مکان: بلوار شهدای عبادی، بلوار صنعت و معدن

 مصلی بزرگ المهدی )عج(

ستادنمازجمعهشهرستانبیرجند

قابلتوجهاولیایدانشآموزانپسرپایههفتمبیرجند

دبیرستانغیردولتیدارالعلوم
 با کادری مجرب و ۲5 سال سابقه درخشان آموزشی واقع در خیابان صدف ۸  

جهت تکمیل ظرفیت کالس ها )حداکثر ۲5 نفره( از بین واجدین شرایط
 به تعداد محدود ثبت نام می نماید. 

تلفن تماس: ۳۲۴۳۶۳۵۷

شرکتیکتاپخششرق
نمایندهانحصاریمعتبرترینبرندهایغذایی،بهداشتیوشوینده

جهت تکمیل پرسنل فروش خود بازاریاب آقا و خانم استخدام می نماید.
شرایط: واجد کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی دیپلم به باال

 متقاضیان می توانند با در دست داشتن یک قطعه عکس از ساعت ۹ الی ۱۲ به دفتر شرکت واقع در

بیرجند،نبش امامت ۷،پالک۲ مراجعه نمایند.  تلفن تماس: ۳۲۳۲۷۱۴۴-۶

 افتتاح خانه قرآن و عترت شهدای روستای گریمنج با حضور فرماندار قائناتبازدید فرماندار خوسف از دق اکبرآباد برای بررسی زیرساختهای موجود جهت احداث طرح گردشگری تک درختی در دشت بوشاد  * عکس: محمودآبادی










