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سرمقاله

 جوانان  دیروز؛
بازنشستگان امروز

*امین جم

زندگي  از  اي  مرحله  واقع  در  »بازنشستگي 
كار  تا  ندارد  ضرورتي  ديگر  كه  است  كاركنان 
بمانند  خانه  در  توانند  مي  و  كنند  فعالیت  و 
بپردازند.دوره  خود  عالقة  مورد  كارهاي  به  و 
همراه  سالمندي  شروع  با  معمواًل  بازنشستگي 
بازنشستگی  از  تئوريک  تعريف  يک  است«اين 
روح  بی  و  خشک  های  تعريف  همه  است!مثل 
كرد؟  بسنده  تعريف  همین  به  شود  ديگر!می 
ديگری  چیز  بازنشستگی  از  من  تعريف  اما 
كه  ديروز  های  جوان  است!بازنشستگان؛همان 
پدربزرگ های امروزند.همان ها كه با كوله باری 
از تجربه،گرم و سرد روزگا ررا چشیده اند و حاال 
بعد از عمری تالش و زحمت نان زحماتشان را 
می خورند.دراين ايام، روز 25 ذيحجه به عنوان 
بهانه ای شد  بازنشستگان  روز خانواده و تکريم 
برای اينکه در همه جا حرف درباره بازنشستگان 
باشد.از برگزاری همايش برای تجلیل يا همايش 

پیاده روی به افتخار   ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

  فروش 23 هزار بلیت نمایش در استان از ابتدای سال

اینترنت بومی، راهکاری
  در مقابله با تهدیدات سایبری

صفحه 4

برگزاری دوره تخصصی جستجو
 و نجات در جاده

صفحه 7

 افزایش 43 درصدی 
پرونده های سقط جنین

های  پرونده  درصدی   43 افزايش  از  قانونی  پزشکی  كل  مدير 
سقط جنین در 4 ماهه ابتدای امسال نسبت به سال گذشته خبر 
داد و عنوان كرد: احتمال می دهیم اين افزايش ناشی از كار جدی 
دانشگاه علوم پزشکی در غربالگری قبل و حین بارداری باشد صبح 
 ) در صفحه 7  خبر  مشروح   ( كل...   اداره  جديد  ساختمان  افتتاح  مراسم   ديروز 

محرم؛نگه داشتن ارزش های اسالم

دیدنی و عرفانی ترین 
مراسم مردم

 خراسان جنوبی
    صفحه 3

    

 تودیع و معارفه استاندار پیشین و جدید، امروز با حضور وزیر کشور) مشروح خبر در صفحه 7 ( 

 صفحه 7

عباس عبدی :
اصالح طلبان در وضعیت

 نامتعادل سیاسی هستند

رحمانی فضلی:
 اکنون اولویت 

کشور اقتصاد است 

حسین نجابت:
بازدید از مراکز نظامی 

ایران زورگویی است

محمد جواد الریجانی: 
اینکه مردم به اندیشه رأی دادند

 حرف خیلی پشتوانه داری نیست

صفحه 8صفحه 8صفحه 8صفحه 8

تفسیر ذوالنوری از نامه »اسد« به رهبر انقالب/الریجانی: مسئله تروریسم با همکاری های بین المللی قابل حل است/شمخانی: تروریسم به قلب اروپا تسری پیدا کرده است/کنایه آشنا به اصولگرایان: اگر نرم افزار رایانه ای را نمی شناسید از دست کاری آن به مدت 8 سال خودداری فرمایید  / صفحه 8

اطالعیـه
 کارگزاری رسمی شماره 11 تامین اجتماعی بیرجند

شرح در صفحه 2

اطالعیــه 
آزمایشگاه سینا از چند نفر خانم مسلط به نمونه گیری و پذیریش و یک خدمه 

مرد دعوت به همکاری می نماید. دکتر سید حسین ناصری   32433560  
09353327246  آدرس: روبروی بیمارستان امام رضا )ع(، مفتح 2، پالک 5

جناب آقای مهندس

 محمد مهدی مروج الشریعه
با اهدای نیکوترین تحیات، حال که جناب عالی به سمت

 استاندار خراسان جنوبی
 منصوب شده اید، تبریک خویش را آراسته حضور پرخیر و برکت شما در این مسئولیت 

خطیر در خدمتگزاری به دیار علم و ایمان می نمایم. 
سالمت و موفقیت تان را از خداوند منان خواهانم.

علی خدا بخشی - مدیرعامل کارخانه آرد سفید گلبرگ و گرانیت کیمیا

جناب آقای مهندس
 محمد مهدی مروج الشریعه

انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 استاندار خراسان جنوبی
 تبریک عرض نموده 

 امید است با درایت شما شاهد پیشرفت روزافزون خطه محروم خراسان جنوبی باشیم.

شورای اسالمی بخش مرکزی بیرجند و شورای اسالمی روستاهای تابعه

برادر بزرگوار و ارجمند سردار علی قاسمی
فرمانده محترم سپاه انصارالرضا )علیه السالم( استان خراسان جنوبی

ترفیع و ارتقای جناب عالی به درجه پرافتخار سرداری را که نشان از لیاقت، تعهد، 
شایستگی  و حسن  اعتماد  به  شما  است، تبریک گفته و از خداوند متعال 

توفیق روزافزون تان را در جهت تحقق اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی 
انقالب اسالمی در ظل  از دستاوردهای  پاسداری  و  به مردم  راه خدمت  ایران در 

توجهات حضرت ولی عصر )عج( و رهبری های داهیانه فرماندهی معظم کل قوا  
حضرت آیت ا...  العظمی خامنه ای )مدظله العالی( از درگاه خداوند سبحان مسئلت داریم.

مدیر کل و کارکنان اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
 خراسان جنوبی

جناب آقاي مهندس مرتضي دلیري نیا
با نهایت تاسف و تاثر ضایعه جانسوز درگذشت همسر گرامي تان

 را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان رحمت و غفران الهي براي آن مرحومه و صبر و 

 شکیبایي براي جناب عالي و خانواده هاي معزز دلیري نیا و رفیعي مسئلت داریم.

فخـار  ،  شرفـي

یـادبـود
خداوندا روح پاک عزیزان مان را به سوی خود فراخواندی و ما را به غم فراق شان گرفتار

پس با دوستان و مقربین درگاهت محشورشان فرما و توان تحمل فراق شان را به ما عنایت نما
در سومین سالگرد عروج ملکوتی مادری مهربان و دلسوز

 زنده یاد حاجیه صدیقه اورنگی
 و پنجمین سال درگذشت پدری بزرگوار و فرهیخته 

شادروان حاج محمد نقی اربابی
 یاد و خاطرات شان را گرامی داشته روح پاک شان قرین رحمت الهی باد.

خانواده اربابی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

 مرحومه فاطمه عبیری 
)فرزندآقای محمد عبیری کارمند مرکز بهداشت دانشگاه 

علوم پزشکی بیرجند و همسر آقای علیرضا مقصودی(
 را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه امروز 
یکشنبه 96/6/26 ساعت 10 صبح از محل غسالخانه بیرجند 

برگزار می گردد.
خانواده های: عبیری ، مقصودی

لباقی
هوا

برادر  بزرگوار 

جناب آقای مهندس مروج الشریعه
استاندار محترم استان خراسان جنوبی

با کمال افتخار ، انتصاب ارزشمند جناب عالی با عملکرد شایسته و سوابق درخشان 
و با کوله باری از تجربه و مدیریت موفق عملیاتی و جهادی نوید بخش فصل جدیدی 

از محرومیت زدایی، وحدت و همدلی و همگرایی برای پیشرفت و توسعه استان 
کمتر توسعه یافته خراسان جنوبی در راستای مولفه های اقتصاد مقاومتی است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی خراسان جنوبی به نمایندگی از طرف

 کلیه فعاالن اقتصادی استان ضمن قدردانی از زحمات و خدمات ارزنده 
جناب آقای مهندس پرویزی و تشکر از ریاست محترم جمهور و وزیر کشور

 در حسن انتخاب شایسته شما، این مسئولیت خطیر را تبریک عرض می نماییم 
و اتاق با تمام وجود در کنار برنامه های توسعه ای و استراتژی های راهبردی 

جناب عالی ایفای نقش خواهد نمود. همت بلندتان را در مسیر توسعه و پیشرفت 
همه جانبه خراسان جنوبی ارج نهاده، توفیق و سربلندی روزافزون تان را برای خدمت 

هر چه بهتر و بیشتر به مردم شریف استان از خداوند متعال خواستاریم.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی خراسان جنوبی

سرتیپ دوم پاسدار علی قاسمی
فرمانده محترم سپاه انصار الرضا )علیه السالم(خراسان جنوبی

اعطای درجه سرداری از سوی فرمانده معظم کل قوا )مد ظله العالی( 
را که نشان از لیاقت و شایستگی جناب عالی می باشد، تبریک می گوییم.

روابط عمومی و تبلیغات سپاه انصار الرضا )علیه السالم(

جناب آقای محمدرضا ضیائی
حسن انتصاب جناب عالی را به سمت 

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بیرجند
 تبریک عرض نموده، موفقیت شما را از درگاه 

خداوند منان خواستاریم.

مدیر، معاونان و جمعی از دبیران دبیرستان شهید چمران
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یارانهشهریورماهامشبواریزمیشود

میزان- پیش بینی می شود هفتاد و نهمین مرحله یارانه نقدی بامداد یکشنبه26 شهریور ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد شد.الزم به ذکر است که 
مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشموالن دریافت یارانه نقدی همانند ماه های گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.براساس این گزارش در ۵ ماهه ابتدایی سال سازمان هدفمندی 

حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است.

سرمقاله

 جوانان  دیروز؛
امروز بازنشستگان 

*امین جم

)ادامه سرمقاله از صفحه ۱( آنان گرفته تا خبر های وزیر کار 

 درباره بازنشستگان و...این روزها همه می گویند
شود، استفاده  آنان  ظرفیت  از   باید 

توجهی  کم  اینقدر  که  است  حیف  گویند  می 
زیباییست  های  شود،حرف  بهشان  نسبت 
همه!جذاب هم!اما کاش به جز جذاب و عامه 
پسند بودن،کارکردی مختصر هم داشت!کاش 
واقعا همت می کردیم و از این بزرگان درخواست 
کمک می کردیم نه اینکه فقط به گفتن چند 
کنیم. بسنده  شان  تکریم  مراسم  در  کلمه 

قصدی  اصال  ایم.انگار  گذاشته  کم  ما  انصافا 
برای تغییر رویه نیست.هرچه هست فقط حرف 
است و بس.از مسئوالن که بگذریم،می رسیم 
بزرگان  این  برای  کاری  چه  خودمان!واقعا  به 
تجربیاتشان  از  زندگیمان  ایم؟کجای  کرده 
استفاده کردیم؟اصال گذاشته ایم حرف بزنند یا 
فورا گارد گرفته و انگ قدیمی و کهنه بودن به 
سخنان شان زده ایم؟باید قبول کنیم همیشه 
قدم  از  قدم  باید  که  نیستند  مسئوالن  فقط 
ای جامعه  از  عضوی  هم  ما   بردارند!مثال 

از دیگران را یاد  ایراد گرفتن  از آن  که فقط 
بازنشستگان  روز  هستیم!کاش  ایم  گرفته 
برگزاری  از  تر  نزدیک  و  تر  صمیمی  را 
گرفتیم می  جشن  کذایی  همایش   یک 

شاخه  یک  گفتیم.شاید  می  تبریک  و 
کردنشان  خوشحال  برای  هم  گل 
وعده  از  یکی  مسئوالن  بود.یا  بس 
کردند می  عملی  را  قبلشان  سال   های 

فردانوبت  بدانندکه  بهتر!مسئوالن  که 
بکارند،  امروز  آنهاست!هرچه  بازنشستگی 
ترین اصلی  از  خواهندکرد!یکی  درو   فردا 

ی  دغدغه  بازنشستگان  های  دغدغه 
هنگام  در  که  دانیم  می  است.همه  اقتصادی 
کارمندان،تغییرات  حقوق  میزان  تغییرات 
حقوق بازنشستگان به میزان کمتری است و 
اقتصادی یک  تشدید مشکالت  باعث  همین 
 فرد بازنشسته است.وقتی بازنشسته می شوی

ها  بچه  دانشگاه  شهریه  پول  سالها  تا  باید 
کردن  وداماد  عروس  موقع  رابدهی!تازه 
دخترا  وپسرات هم که شده؛ دخترت جهیزیه 
ایجاد  برای  سرمایه  وپسرت  خواهد  می 
دیگر  که  باشی  شده  دار  نوه  اگر  شغل!  یک 
 . است  مهمان  از  پر  ات  خانه  هرروزوشب  
شود  نمی  که  هم  وشیرینی  میوه  بدون 
مهمان  به  خوش  روی  اگر  کرد!  مهمانداری 
نشان ندهی که دلت از غصه می ترکد وغم 
یادتان  تنهایی  کمرشکنت می کند...)راستی 
باشد خانه پدر ومادر تان می روید سرتان تو 
موبایل وغیره نباشد !باالغیرتا چند لحظه ای 
که پیش شان هستید فقط به حرف هایشان 
گوش کنید و سیر نگاهشان کنید!...(از طرف 
قبال  در  را  وظایفي  نیز  ها  دیگرخانواده 
فرهنگ  در  دارند.  بازنشستگان  و  سالمندان 
بازنشستگان،  و  سالمندان  کردن  رها  ما 
شود.بردن  مي  تلقي  ناپسند  و  زشت  امري 
امری خالف  سالمندان  خانه  به  بازنشستگان 
فرهنگ ماست.البته این مسئله ناقض اساس 
وجود خانه سالمندان نیست.چون در شرایطی 
اجبار  به  یا...  و  ندارد  فرزندی  فرد  خاص که 
پایان  شویم.در  می  موسسات  این  نیازمند 
هم  کنار  در  خانواده  و  دولت  که  گفت  باید 
بدون  و  بخش  آرام  زندگي  یک  بایدشرایط 
دغدغه چه در بعد اجتماعي واقتصادی و چه 
بازنشسته  عزیزان  این  برای  رواني  بعد  در 
وبهتر بگویم پیشکسوتان عزیزرا فراهم کنند 
عزیزان  این  وجود  برکت  از  سال  سالیان  تا 
،عاقبت  خیرشان  دعای  وبا  شویم  مند  بهره 

بخیر شویم.

 تازه ترین قیمت ها از بازار طال و ارز

تسنیم- صرافی های تهرانی امروز نرخ فروش دالر 
را در تابلوی خود 39۱۰ تومان، یورو را ۴723 تومان، 
پوند انگلیس را ۵299 تومان و درهم امارات متحده 
عربی را ۱۰77 تومان درج کرده اند.در بازار سبزه میدان 
نیز قیمت فروش سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
یک میلیون و 2۴9 هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم یک میلیون و 222هزار تومان، نیم سکه 
بهار آزادی 6۴7 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 3۵7 
هزار تومان و سکه یک گرمی 2۴7 هزار تومان است.

هر گرم طالی ۱8عیار نیز در بازار داخلی به ارزش 
۱23 هزار و 9۰۰ تومان مورد معامله قرار می گیرد، 
همچنین هر اونس طال در بازار جهانی ۱32۰.2 دالر 

قیمت خورده است.

میزان وام ضروری بازنشستگان 
به ۱2۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت 

ایرنا- وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعیدر مراسم تجلیل 
از بازنشستگان نخبه صندوق بازنشستگی کشوری 
در محل پژوهشگاه صنعت نفت به مناسبت روز 
خانواده و تکریم بازنشستگان افزود: افزایش سقف 
درحالی  بازنشستگان  برای  ضروری  تسهیالت 
در دولت یازدهم محقق شد که این رقم در سال 
۱392 تنها 8۰ میلیارد تومان بود و تورم روند افزایشی 
داشت.ربیعی با بیان اینکه راه حل های مناسب برای 
سامان دادن به وضعیت این صندوق ها اتخاذ شده 
ندیدن صورت مسئله بحران  افزود: معتقدم  است، 
صندوق ها و پاک کردن آن سبب شد فاصله حقوق 
و قدرت خرید بازنشسته ها افزایش یابد.وی به اقدام 
های صورت گرفته برای بهبود وضعیت بازنشستگان 
اشاره کرد و گفت: بر این اساس سقف تسهیالت 
ضروری برای سال های ۱396 و ۱397 به یک هزار 

و 2۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

تمدید مهلت درخواست مهمانی
تغییر رشته و انتخاب واحد پیام نور

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان،با توجه به 
درخواست مکرر دانشجویان و عدم موفقیت در ثبت 
درخواست ها در مهلت تعیین شده، بار دیگر مهلت 
ثبت درخواست مهمان، مهمان دائم، تغییررشته و 
تمدید   96 شهریورماه   3۱ تاریخ  تا  واحد،  انتخاب 
کارشناسی  دانشجویان  غیرحضوری  نام  شد.ثبت 
ارشد ورودی سال 96 نیز تا تاریخ مذکور تمدید شد.

جزئیات اعالم تکمیل ظرفیت مقاطع
 تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد

فارس/ رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: تکمیل ظرفیت 
دوره دکتری به زودی اعالم می شود ولی برای کارشناسی ارشد باید نتایج 
ثبت نام ها را بررسی کنیم.امیررضا شاهانی رئیس مرکز سنجش و پذیرش 
دانشگاه آزاد در رابطه با اعالم تکمیل  ظرفیت مقاطع تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه آزاد بر مبنای ظرفیتی که شورای گسترش 
به  توجه  با  و  می کند  پذیرش  دانشجو  است  کرده  ابالغ  علوم  وزارت 
اعالم شورای گسترش وزارت علوم، ظرفیت رشته محل ها محدود است 
بنابراین ظرفیت واحدهای بزرگ و پرتقاضا در مقاطع تحصیالت تکمیلی 
پر می شود.وی افزود: با این وجود یک مرحله تکمیل ظرفیت نیز برای 

صندلی های خالی مانده اعالم می کنیم.

از 6۰ درصد  بیش  بازگشت  از  مدیر عملیات حج  فارس- 
حجاج ایرانی به کشور خبر داد و گفت: عملیات بازگشت 
حجاج کشورمان از فرودگاههای جده و مدینه منوره طبق 
برنامه ریزی انجام می شود.نصراهلل فرهمند افزود: تا پایان 
روز شنبه شمار زائران ایرانی که در سرزمین وحی حضور 
رسد.سیدمحمود رضوی  نفر می  هزار  به حدود 3۴  دارند 
مسئول عملیات حج شرکت فرودگاه ها نیز درباره پروازهای 
برگشت حج تمتع امسال با بیان اینکه پروازهای برگشت 
حج از روز  ۱۴ شهریورماه با انجام اولین پرواز از عربستان 
به فرودگاه اردبیل آغاز شد، اظهار داشت:  تا ساعت 2۴ روز 
گذشته، تعداد ۴3 هزار و ۵۰۰ نفر از حجاج در قالب  به کشور 
برگشتند که این رقم معادل ۵۰ درصد حجاج اعزامی است.

اضافه کرد: در عملیات بازگشت حجاج تاکنون ۱۵9 پرواز 
انجام شده است که ۱2۱ پرواز آن توسط ایران ایر و 38 پرواز 
شد:  یادآور  رضوی  است.  بوده  سعودی  ایرالین  توسط  آن 
طبق برنامه عملیات بازگشت حجاج تا روز پنجم مهرماه 
ادامه دارد اما پیش بینی می شود با تغییر اندک، در هفته 
اول مهرماه، کل پروازهای برگشت حجاج به پایان برسد. 
وی با اشاره به اینکه استقبال کنندگان از حجاج تالش کنند 
به  از حاجی خود  استقبال  برای  در جمعیت های کوچک 
فرودگاه بیایند، گفت: استقبال کنندگان حتما قبل از حضور 
در فرودگاه، از به موقع بودن پروازهای حاجیان خود از طریق 
ارتباط با اطالعات پرواز فرودگاه ها، مطلع شوند تا در فرودگاه 
سرگردان نمانند.  به گزارش فارس  امسال 86 هزار و 2۴۰ 

ایرانی عازم سرزمین وحی شدند؛ حدود 68 هزار زائر  زائر 
ایرانی توسط پروازهای ایران ایر و حدود ۱8 هزار زائر توسط 
هواپیمایی سعودی عازم عربستان  شدند که سهم فرودگاه 

امام خمینی )ره ( حدود 2۵ هزار و 2۰۰ زائر  بود.
بر اساس این گزارش در عملیات اعزام حجاج ۱7۴ پرواز 
به مدینه و ۱۵۴ پرواز به جده انجام شد،  سهم ایران ایر در 
پرواز  ایرالین سعودی 67  پرواز و سهم  اعزام حجاج 26۱ 
بود. در سال های قبل سهم دو ایرالین سعودی و ایران ایر 
با  اما  بود  درصد   ۵۰ کدام  هر  ایرانی  زوار  جابه جایی  در 
عقب نشینی ایرالین سعودی هما همه تالش خود را کرده 
است که حجاج را با آرامش و در اسرع وقت جابه جا کند. 
اردبیل،  )ره(،  امام خمینی  فرودگاه های  گفتنی است  پرواز 

ارومیه، اصفهان، بندرعباس، بوشهر، بیرجند، رشت، زاهدان، 
زنجان، ساری، شیراز، کرمان، کرمانشاه، گرگان، همدان و یزد 
توسط ایران ایر انجام شد. در عملیات حج امسال ۱۰ هزار 
و ۴۰۰ زائر از فرودگاه مشهد، 7هزار زائر از  گرگان، 6 هزار و 
۴۰۰ زائر از اصفهان، ۵ هزار نفر از فرودگاه اهواز ، 3 هزار و 
7۰۰ نفر از شیراز ، 3۵۰۰ زائر از ساری، 3۴۰۰ نفر از همدان، 
32۴۰ نفر از تبریز، 29۰۰ زائر از کرمان، 27۰۰ نفر از ارومیه، 
2۴۰۰ نفر از یزد، 2۱۰۰ زائر  از فرودگاه زاهدان، ۱6۰۰ حاجی از 
فرودگاه بندر عباس ، ۱6۰۰ نفر از  فرودگاه بیرجند، ۱3۰۰ نفر 
از کرمانشاه ، ۱۱۰۰ نفر از زنجان، ۱۰6۰ حاجی از  بوشهر، 8۱۰ 
زائر از رشت 8۱۰ نفر و 79۵ حاجی از فرودگاه اردبیل عازم 

بیت اهلل الحرام شدند.

بازگشت۵۰هزارحاجیایرانیبهکشور

راهکار اخذ گواهینامه توسط مشموالن غایب

تسنیم- جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا راهکار در نظر گرفته 
شده برای اخذ گواهینامه توسط مشموالن غایب را تشریح کرد.سردار 
ابراهیم کریمی با اشاره به راهکار در نظر گرفته شده به منظور اخذ 
گواهینامه رانندگی برای مشموالن غایب اظهار کرد: در حال حاضر و 
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، مشموالنی که مدت غیبت شان 
بیش از 8 سال است قادرند نسبت به اخذ گواهینامه رانندگی اقدام 
این مشموالن  افزود:  ادامه  کنند.جانشین سازمان وظیفه عمومی در 
می توانند در صورتیکه برای پرداخت جریمه ریالی غیبت سربازی خود 
ثبت نام کرده باشند، با پرداخت 3۰ درصد جریمه در نظر گرفته شده 
و همچنین واریز بدون تاخیر 2 تا 3 قسط، می توانند نسبت به اخذ 

گواهینامه رانندگی خود اقدام کنند. 

توقیف 72ساعته خودروی رانندگان حادثه ساز

ایسنا- رئیس پلیس راهور ناجا از توقیف 72 ساعته خودروی رانندگانی که 
دو تخلف همزمان انجام دهند.سردار مهری با اشاره به بازگشت مسافران 
تابستانی ضمن توصیه با رانندگان برای رعایت سرعت مطمئنه، گفت: 
ماموران پلیس دستور دارند با تخلفات حادثه ساز سرعت و سبقت غیرمجاز 
برخورد جدی داشته باشند و خودروها را در صورت ارتکاب دو تخلف همزمان، 
72 ساعت توقیف کنند.وی همچنین اظهار کرد: خودروی رانندگانی که 
تست الکل و موادمخدر در آنها مثبت باشد، به مدت یک ماه توقیف می 
شود.رئیس پلیس راهور ناجا در خاتمه عدم توجه به جلو و سرعت، سبقت 
های غیر مجاز را از عوامل مهم تصادفات در این ایام دانست و به رانندگان 
توصیه کرد با تردد در سطح جاده ها به جلو توجه داشته باشند و در فواصل 

مختلف برای جلوگیری از خستگی، توقف کرده و استراحت کنند.

اختصاص  از  کشور  احوال  ثبت  سازمان  سخنگوی   
برای جانبازان، معلوالن و سالمندان خبر داد  تمهیداتی 
و گفت: ایستگاه های سیاری پیش بینی کرده ایم برای 
کسانی که محدودیت حرکتی دارند تا بتوانند کارت ملی 
خبرگزاری  گزارش  کنند.به  تعویض  را  خود  شناسنامه  و 
کارت های  اینکه  بیان  با  ابوترابی  اله  سیف  تسنیم، 
ملی قدیمی تا پایان سال 96 اعتبار دارد، از هموطنان 

تعویض و هوشمند کردن کارت ملی خود  خواست که 
افزود:  کنند.وی  مراجعه  احوال  ثبت  مراکز  و  دفاتر  به 
آینده است  اعتبار کارت هایشان سال های  کسانی که 
اما  کنند  تعویض  را  خود  های  کارت  توانند  می  هم 
پایان  تا  کارتشان  اعتبار  که  است  کسانی  با  اولویت 

اسفند 96 است.
مراجعه  با  می توانند  هموطنان  اینکه  بیان  با  ابوترابی 

نام  https://www.ncr.ir/ پیش ثبت  به سایت 
انجام دهند، هزینه تعویض کارت ملی را 3۱ هزار تومان 

بیان کرد.
زمان صدور  درباره مدت  احوال  ثبت  سخنگوی سازمان 
فرایند  حاضر  حال  در  گفت:  نیز  ملی  هوشمند  کارت 
می شود  سعی  اما  است  ماه  یک  جدید  کارت  صدور 

کارت ها ۱۵ روزه هم صادر شود.

آغاز فروش بلیت اربعین از آبان ماه/ ایرالین ها امکان چارتر کردن دارند 

حمل  اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
۰91۵9639۰6۵

علـیآبادی

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

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

 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

درب اتوماتیـک سیـد
جک پارکینگی، کرکره و سکوریت اتومات

آدرس: خیابان شهید رجایی ، نبش رجایی  15   09155614880

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960596 در اجرای دستور فروش دعوی خانم لیال بهارشاهی فرزند محمد به 

طرفیت آقای علی مرکی در خصوص پالک ثبتی به شماره 6984 فرعی از 1554 اصلی مفروز و مجزی شده از 6398 بخش 2 
بیرجند که حسب نظریه کارشناسی آپارتمان مذکور واقع در خیابان دولت 35- پالک 4 دارای دو طبقه روی پیلوت طبقه اول 
به مساحت 72/76 مترمربع فاقد آسانسور و در حد سفتکاری و دارای پیلوت و صحن حیاط مشاعی ارزش آپارتمان فوق به مبلغ 
540/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 1396/7/11 از ساعت 9 الی 10 در دفتر 
اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت 
به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد 
متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل 

و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی-مدیردفتراجرایاحکامحقوقیدادگستریبیرجند

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 13966308001001824 - 1396/5/31 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سلمان 
عبدی فرد فرزند عباس علی به شماره شناسنامه 5457 صادره از بیرجند و کد 0653142218 نسبت به ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 86/92 مترمربع قسمتی از باقیمانده 1402 - اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت محمد علی منصف  و 
غیره تایید و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخانتشارنوبتاول:96/6/26تاریخانتشارنوبتدوم:96/۰7/11
علیفضلی-رئیسثبتاسنادوامالکبیرجند

قابل توجه بیمه شدگان، کارفرمایان،
 دانشجویان، بانوان خانه دار 

و کلیه همشهریان محترم

به منظور تسریع در انجام امور و جلب رضایتمندی مراجعین 
محترم انجام امور بیمه ای سازمان تامین اجتماعی اعم از تنظیم و دریافت لیست حق 
بیمه و صدور فیش اینترنتی، صدور و تامین اعتبار دفترچه تامین اجتماعی و انعقاد 
قرارداد بیمه حرف و مشاغل آزاد و اختیاری و رانندگان و فرآیند پرداخت پروتز عینک 
و دندان و کمک بارداری و کمک هزینه ازدواج و ... به طور متمرکز در کارگزاری رسمی 
شماره 11 تامین اجتماعی بیرجند زیر نظر اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان 
جنوبی و با هماهنگی و نظارت شعبه یک تامین اجتماعی بیرجند انجام می گردد. لذا 
کلیه متقاضیان گرامی می توانند در اوقات اداری به محل کارگزاری واقع در خیابان
بیستمتریسومشرقی،جنبآزمایشگاهمکانیکخاکمراجعهویاجهت

کسباطالعبیشترباشماره32441317تماسحاصلفرمایند.

کارگزاریرسمیشماره11تامیناجتماعی

اخالق،انصاف،کارخوب
سرلوحهخدماتماست

متخصصدرحملبارواثاثیه
منزلباسابقهدرخشان
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یادی از 70 شهید شمال شهر بیرجند
گروه خبر- یادواره 70 شهید شمال شهر بیرجند با حضور خانواده شهدا، قشر های مختلف مردم و مسوالن در مسجد جوادیه این شهر برگزار شد.جانشین قرارگاه خاتم االوصیاء در این یادواره به نقش انقالب 
اسالمی در برهم زدن معادالت جهانی اشاره کرد و گفت: اگر تربیت و تفکر نیروهای انقالب در 8 سال دفاع مقدس نبود هیچ گاه این پیروزی ها بدست نمی آمد.سردار عظیم ابراهیم پور با اشاره به اینکه شهدای 
دفاع مقدس برای ایجاد امنیت از جان خود گذشتند، خطاب به نوجوانان و جوانان افزود: الگوی شما باید رزمندگانی باشد که با کمترین امکانات اما با شجاعت و دالوری در مقابل دشمن ایستادند و تسلیم نشدند.

از من سن وسالی گذشته و سالهاست هم مسئولین 
بیرجند و هم استان را رصد می کنم...بیرجند تابه 
مهندس  وکاردانی  به سختکوشی  حال شهرداری 
نیز  جنوبی  وخراسان  ندیده  خود  به  نژاد  نخعی 
مهندس  رسانی  وخدمات  تجربه  به  استانداری 
پرویزی به خود ندیده است. این دو نفر وقتی بودند 
چون به کسی باج نمی دادند وفقط سرشان تو الک 
خدمت رسانی به شهر ومنطقه بود، بارها وبه عناوین 
اقلیت  سوی  از  وهجمه  مهری  بی  مورد  مختلف 
بودند.  را خوب می شناسند!(  آنها  مردم  تندرو)که 
هروقت کسی به پارک های زیبای بیرجند میرود 
برای نخعی نژاد سالمتی وبرای ابا واجداد ش طلب 
مغفرت می کند وهرکس در جاده بیرجند -قاین هم 
برود واین همه تالش پرویزی را ببیند برای اوهم 
دعامی کند . هردو رفتند و ودعای خیر مردم تا ابد 
پشت سرشان خواهدبود و روسیاهی وعذاب خدا هم 
برای افراد ی ماند که به دلیل وابستگی های جناحی 
منافع مردم را فدا کردند و چوب الی چرخ  پیشرفت  
در  قیامت  روز  گذاشتندوباید  منطقه  این  وتوسعه 
پیشگاه خداپاسخگوباشند! من حقیر به عنوان امر به 

معروف و نهی از منکر گفتم،خودتان قضاوت کنید!
915...253
المهدی  هفته گذشته سیستم سرمایشی  مصلی 
خاموش بود نمازگزاران اذیت شدند. این هفته هم 
وضعیت صوت خیلی بد بود.هرچی هم گفتیم افاقه 

نکرد.لطفا مسولین ستاد نماز جمعه اقدام نمایند.
912...142
رانی  اتوبوس  به  کن  لطف  اواجان،  سالم 
بودن  واحدبخاطر20مترخاکی  بگوچرااتوبوسهای 
اباد(تاایستگاههای باال نمیان  شهرک بعثت )علی 
میکنیم  باالزندگی  ؟ماکه  دورمیزنن  جاده  واول 
مگرچه گناهی کردیم ؟به فکراخرت تون هم باشید.
939...160
با سالم لطفا شهرداری با کمک فنی و حرفه ای 
غربی  روی  پیاده  روسازی  و  زیرسازی  به  نسبت 
سایت اداری جهت تردد کودکان به مهد کودک و 

مکتب القران در آغاز سال تحصیلی اقدام نمایند.
915...317
مصاحبه ی آوا با همایون نخعی نژاد یادآوری از یک 
چهره ی خدوم خوشنام کار بلد توانا و با ایمان است 
که شهری با امکانات صفر را با مدیریت توانمندش 
داد  قرار  شایسته  جایگاهی  و  عالی  مسیری  در 
افسوس که طوفانهای مالل آورسیاسی چنین افراد 

الیقی را بسیار ساده خانه نشین می کند!؟
915...278
چرا هنگام تعدیل از کارگران و کارمندان تعدیل می 
شوند از مدیران با حقوق های نجومی تعدیل نمی 
شوند؟ تا بار مالی بر نظام و فشاربر مردم کم شود. 
صد هزار مدیر خطا کار و سهل انگار را تعدیل کنید 
تا مردم کمی به عملکردنظام اعتماد کنند. چرا وزرا و 
روسای دادگستری ومعاونان آنان تعدیل نمی شوند.
حقوق کارگران خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی کم 
است حقوق پرسنل ... ماهیانه ...میلیون تومان است ! 
915...801
و  راهنمایی  محترم  همکاران  از  وتشکر  سالم  با 
رانندگی و ایستادن در سرما و گرما در طول سال.
اگه یکم خوش رویی و مهربانی همراه فیش های 
باشید زودتر و راحت تر پرداخت  جریمتون داشته 
انجام میشه !همیشه جریمه  !رانندگی بهتر  میشه 
و سخت گیری برای اجرای قانون چاره کار نیست 
!خیلی ها پول براشون مهم نیست وشاید با برخورد 
خوش یک مامور راهنمایی ،اصالح شوند. پس باید 
فرهنگ صحیح رانندگی کردن  را نیزترویج بدهیم.
915...074
میگن بیرجند اولین شهر لوله کشی آب آشامیدنی در 
کشور بوده. تازه چند سال پیش گفتند آبش شیرین 
شده و تصفیه شده و امالح نداره .چقدر حقیقت داره؟ 
کسی نظارت داره روی مصوبات و جلسات و حرف 

های گفته شده؟ ...
915...121
بانک  از  بعد   3 و   1 بین  نزاری  حکیم  خیابان 
ملی، شکل علمک گاز و شماره کشیده شده اما 
اولین  اینکه  به  توجه  با  نشده!  انجام  رسانی  گاز 
میشم شرکت  ممنون  است  بیرجند  خیابان شهر 

گاز پاسخگو باشه! 
915...685
 تا کی قراره همش چهارراه دوم روبه روی ترمینال 
به سمت خیابان رجایی و میدان تره بار تصادف بشه 
و اتفاق ناگوار بیفته؟ بعد یک نفر مسوول پیدا بشه و 
بگه نصب چراغ راهنما انجام بدین. بابا عالج واقعه 

قبل از وقوع است لطفا پیگیری نمایید ....
915...426
سالم قابل توجه جامعه روحانیت استان و طلبه های 
محترم!  بر طبق سر مقاله خوب و زیبای آقای هرم 
پور مورخ 22شهریور 96 بیاین جوری کار کنیم و 
رفتار کنیم که مساجد پناهگاه جوانان باشد. یک 
طلبه و روحانی دوست جوان باشد. عطوفت مهربانی 
علم روانشناسی و به روز بودن و اطالعات عمومی 
شما عزیزان میتواند یک جوان را جلب کند .چراکه 
االن مثل زمان قدیم نیست .قبال یک جا زلزله می 
اومد یا اتفاق ناگوار همه بسیج میشناختند االن داره 
هالل احمر از شما پیشی میگیره خوبه اونم یک 
نهاد اما چرا باید خوب عمل نکنید تا دیده شوید. 
کالس های هنری و ورزشی و درسی در مساجد 
بگذارید - علم آموزی کالس های نهضت قدیم 
در مسجد- ببینیم کجا داریم ضعیف عمل میکنیم؟ 
خیلی از مساجد هم خوب کار میکنن دوره قرآن 
استفاده  عزاداری  های  تکیه  و  های  پایگا  همین 
از جوان و نوجوان در کارها .مادر و پدر ها محرم 

نزدیک بیاین بچه هامون رو حسینی بار بیاریم ...
915...121

محرم؛نگه داشتن ارزش های اسالم

پیشه ور - مردم خراسان جنوبی در ماه محرم 
ایام عزاداری سرور و ساالر شهیدان حضرت  و 
دیگر  مانند  یارانش،  و  )ع(  اباعبدا...الحسین 
هموطنان با برگزاری مراسم های خاص به سوگ 
شهدای دشت کربال می نشینند . محور تمامی 
 این آیین ها بیان مظلومیت ابا عبدالحسین )ع(،

نگه  زنده  و  همام  امام  این  قیام  اهداف  تبیین   
است.  محمدی  ناب  اسالم  های  ارزش  داشتن 
آداب و رسوم حاکم بر عزاداری های مذهبی ساالر 
شهیدان یکی از دیدنی ترین و عرفانی ترین مراسم 
مردم خراسان جنوبی است. آئین  های محرم در 
این منطقه  قدمت بسیار طوالنی دارند و همواره 
طی سالیان اخیر عزاداری در قدیمی ترین مسجد 
بیرجند با همان سنت  های قدیم اجرا می  شود.

مردم بیرجند با نصب پرچم هاي سیاه و علم هاي 
ویژه عزاداري در مساجد، حسینیه ها، تکایا و سردر 
ادارات دولتي و محل هاي کسب و کار، تشکیل 
دسته هاي عزاداري و برگزاري آیین هاي سوگواري 
در اغلب مساجد و سینیه هاي شهرها و روستاهاي 
شهرستان  در    . مي پردازند  عزاداري  به  استان 
هفتم  روز  از  سنتي  عزاداري  دسته هاي  بیرجند 
محرم با اجتماع در مساجد، حسینیه ها و تکایا و 
عبور از خیابان هاي شهر در ساعات شب و عصر 
اقدام به برگزاري مراسم سینه زني، زنجیر زني و 
عزاداري کرده و مرثیه خوان ها و مداحان اهل بیت 
نیز در شرح وقایع عاشورا و مناقب امام حسین و 

یارانش مداحي مي کنند. 

علم، مهمترین و اصلی ترین
 نشانه عزاداری

عزاداري  خاص   روش هاي  از  یکي  علم بندان   
از  یکي  در  خاصي  روش  با  که  است  بیرجند 
هیئت هاي عزاداري برگزار مي شود. با انجام این 
مراسم که در اویل ماه محرم با حضور سادات و 
هیئت هاي عزاداري   مردم آمادگي خود را براي 
شرکت در عزاداري ماه محرم اعالم مي کنند علم 
مهمترین نشانه عزاداری است که قبل از اسالم و 
اوایل اسالم وجود داشته و در زمان های گذشته از 
لوازم جنگی به شمار می آمده است. در بیرجند از 
مهمترین و اصلی ترین عالئم عزاداری است و 

مردم برای آن احترام بسیار قایل هستند.

مشعل گردانی روستای درخش
مشعل گرداني در برخي روستاها نیز همچنان ادامه 
دارد مراسم مشعل گرداني در روستاي خور و برکوه 
و سنگ زني در روستاي درخش نیز برگزار مي شود 
که مشعل هاي این روستاها در حسینیه روستا در 
داخل زمین نصب شده و شب نهم محرم آن را 
در  مي زنند.  سینه  آن  اطراف  و  مي کنند  روشن 
منطقه  در  بسیار  مشعل هاي  گذشته  سال هاي 

درخش وجود داشت که آن را شب هاي نهم محرم 
مي کردند.  جمع  نذري  و  مي گرداندند  کوچه  در 
مراسم سنگ زني روستاي درخش نیز از شب پنجم 
محرم همراه با هیئت هاي عزاداري با آهنگ نوحه، 
سینه زني و یا زنجیرزني برگزار مي شود.در روستاي 
درخش و آسیابان در روز هفتم محرم تعزیه خواني 
مسلم بن عقیل، در روز هشتم تعزیه علي اکبر )ع(، 
روز نهم تعزیه حضرت ابوالفضل )ع( و در روز دهم 

تعزیه صحراي کربال برگزار مي شود.

علم بندان “درخش”، 
آیینی منحصربه فرد

علم بندان مراسمی است که در روز چهارم محرم 
الحرام در درخش انجام می شود. سپس علم بندها 
در مسجد جامع درخش گردهم می آیند. علم ها 
تا عصر عاشورا همراه عزاداران در مراسم حضور 
دارند.هر کدام از علم ها به نام یکی از ائمه اطهار)ع( 
نامگذاری و برپا می شود. دوازده علم به نام دوازده 
امام و دو علم به نام حضرت فاطمه زهرا)س( و 
قمر بنی هاشم، آقا ابالفضل العباس)ع( طی مراسم 
زیبا  به رنگهای مختلف و  پارچه هایی  با  خاص 
پوشانده می شود.این مراسم نسل به نسل از پدر 
به پسر بزرگتر خانواده انتقال می یابد. هر کدام از 
علم ها عالوه بر اینکه دارای صاحبی موروثی است 
هستند.نگهداری  نیز  موروثی  علم گردانی  دارای 
طوق باالی علم در طول سال بر عهده علم گردان 
و  حراست  مراسم  طول  در  علم گردان  است. 
مواظبت از علم را بر عهده دارد.به اعتقاد اهالی 
و  شود  خسارت  دچار  علم  اگر  درخش  روستای 
یا بر زمین بیفتد توسط صاحب علم باید قربانی 
داده شود در غیر اینصورت برای خانواده صاحب 
علم اتفاق ناگواری در طول سال رخ خواهد داد.

از روز چهارم محرم تا پایان مراسم عزاداری در 
عصر عاشورا علم گردانان علم ها را دور ده می 
چرخانند و برای صحت و سالمتی اهالی منزل و 
شادی مردگان آنها فاتحه می خوانند. آمدن علم ها 
به منزل اهالی ده بسیار خوش یمن و نیامدن آنان 
بد یمن است، بنابراین اهالی ده مواظب هستند در 
طی این چند روز حتماً علمها به در منازل آنان 
آمده و برای لحظاتی جلوی منزل آنان توقف کند.

هر علم گردان برای خود یک جارچی و یا همراه 
با  همراهی  جارچی  وظیفه  می کند.  استخدام 
علم گردان و جمع آوری نذوراتی است که مردم 
به علم گردانان اهداء می کنند.چه بسا بسیاری از 
مردم به خاطر حضور علم ها در جلوی منزلشان 
گوسفند قربانی می کنند. در پایان مراسم نذورات 
جمع آوری شده بین علم گردان و جارچی تقسیم 
می شود.”نخل”،  سمبلی از حضور و فداکاری های 
حضرت  بنی هاشم،  قمر  کربال،  دشت  سقای 
ابالفضل العباس )ع( در حماسه کربال است.از صبح 
روز تاسوعا )نهم محرم الحرام( کار پوشش و تزیین 

این نخل بزرگ و زیبا آغاز می شود. بسیاری از 
جوانان روستا در کنار بزرگان برای آماده کردن 
آماده  حین  در  می شوند.  هم قدم  و  همراه  نخل 
کردن نخل گروه هیئت های عزاداری گرد روستا 

می گردند و تمامی اهالی ده همراه آنان به عزاداری 
می پردازند.

آیین های عزاداری خراسان جنوبی ، جزء 
آثار معنوی کشور

نخل گردانی، بیل زنی و هفت منبر از جمله آیین 
های عزاداری خراسان جنوبی در ماه محرم است 
که جزء آثار معنوی کشور نیز محسوب می شود 
.نخل از حیث ظاهر منحصر به فرد است، بطوریکه 
در هیچ جای کشور به این شکل مراسم نخل 
برگزار نمی شود و مختص روستای درخش است.

نخل را در سه زمان “عصر تاسوعا، شب عاشورا و 
ظهر عاشورا” به حرکت در می آورند. در گذشته 
رسم بر این بود هر کدام از هیئات میهمان که 
از روستاهای مجاور به منظور عزاداری به درخش 
می آمدند به احترام قدومشان نخل را برای آنان نیز 
به حرکت در می آوردند. نخل دارای چهار پایه و 
دارای ارتفاعی نزدیک به شش متر است که نخل 
با حرکت  و  گذاشته  روی دوش  بر  آنرا  گردانها 
ابتدای صحن مسجد جامع مراسمی  انتها و  به 
بسیار باشکوه و پرحرارت را بوجود می آورند. در 
حین حرکت نخل، علم ها نیز در اطراف نخل به 
حرکت در می آیند و سایر عزاداران نیز به عزادارای 
می پردازند.این مراسم که با بر هم زدن دو عدد 
می گیرد  انجام  کوچک  شکل  استوانه ای  چوب 
توسط عده ای از عزاداران که آنهم از پدرانشان به 
ارث برده اند صورت می گیرد.اشعاری بسیار زیبا و 
جانسوز از محتشم کاشانی و سایر شعرا به همراه 
آهنگ مالیم سنج و صدای بر هم خوردن چوبها 
نظر هر مستمع و بیننده ای را به سوی خود جلب 
هیئتی  بصورت  عزاداران  از  دسته  این  می کند. 
با نظمی  مجزا در جلوی هیئت اصلی عزاداری 
خاص و باشکوه ارادت خود را به امام حسین)ع( 
و ائمه اطهار )ع( ابراز می دارند.در شب تاسوعا و 

عاشورای حسینی عاشقان و ارادتمندان حضرت 
و  جوانان  خصوص  به  و  الحسین)ع(  اباعبدا... 
نوجوانان و کودکان در اتاقک شیشه ای سیاری که 
در جلوی هیئت به حرکت در می آید و بسیار زیبا 

و باشکوه جلوه گری می کند با روشن کردن تعداد 
بسیار زیادی شمع به یاد آن امام همام و فرزندان و 

اصحاب طاهرینش به عزاداری می پردازند.

آیین هاي که در هیچ یک از شهرهاي 
ایران به چشم نمي خورد

 بیل زني یکي از آیین هاي ویژه مراسم سوگواري 
امام حسین)ع( است که در هیچ یک از شهرهاي 
دیگر ایران به چشم نمي خورد و تنها سالي یک 
بار در ظهر عاشورا در شهر خوسف خراسان جنوبي 
برگزار مي شود. همچنین برگزاري مراسم بیل زني 
خوسف نیز به عنوان تبرک کردن بیل ها و دفع 
آفات از مزارع و محصوالت کشاورزي و نمادي 
از دفن اجساد شهداي کربال و مراسم نخل گرداني 
به عنوان نمادي از گرداندن گهواره طفل شیرخوار 
حضرت امام حسین)ع( از دیگر موارد دیدني در 
عزاداري است. عالوه بر آن، زارعان و کشاورزان 
خوسف معتقدند اگر در روز دهم محرم هر سال 
پنبه  ندهند، محصول  انجام  را  زني  بیل  مراسم 
آنان در آن سال دچار آفت شده و از بین خواهد 
یا به طور کلي کشاورزي در آن سال پر  رفت، 
رونق نخواهد بود.برپایي این مراسم در هر یک 
از دو هیئت شهر خوسف دو دسته 15 نفري که در 
مجموع چهار دسته هستند، تشکیل مي شود.افراد، 
بیل در دست دایره وار در کنار هم، بیل هایشان را 
به طرف آسمان مي برند و هر فرد در حال حرکت 
به هوا پریده و تیغه ي بیل ها را به هم مي زنند 
و همه یک صدا و با آهنگي مخصوص مي گویند 
»حیدرعلي« و هم زمان بیل ها نامنظم و با شتاب 
وارد  هیئت  دو  هر  خورند.وقتي  مي  یکدیگر  به 
قتلگاه مي شوند، نخل را دور قتلگاه مي چرخانند 
و دسته هاي بیل زني با شدت بیشتري بیل مي 
زنند و سعي مي کنند خود را به دسته بیل زني 

دیگر برسانند. 

مراسم بیل زنی نوعی شبیه سازی
از طایفه بنی اسد

 مراسم بیل زني نوعي شبیه سازي از کار طایفه 
»بني اسد« در صحراي کربال است که پس از 
سه روز و سه شب پیکر شهدا را با بیل یا ابزاري 
دیگر به خاک سپردند. در مراسم بیل زني، عزاداران 
عالوه بر تجسم دفن شهدا مي خواهند به این 
به هم خوردن  طریق چکاچک و سر و صداي 
برخورد سر  با  را  زمان  آن  در  اسلحه  و  شمشیر 
بیل ها مجسم سازند. در روستای “بصیران” از 
توابع شهرستان خوسف وقتی عزاداران دور علم 
می چرخند، دست چپ را بر روی دوش فردی 
که پهلویش قرار دارد گذاشته و با دست راست در 
حین چرخیدن دو بار به سینه و دو بار به پای خود 
می زنند و یک نفر که معموال بزرگ روستاست، 
اشعاری به این ترتیب می خواند: حسن حسین یا 
ا ... ، یزید لعنت ا... ، حسین چه شد، شهید است 
،کشنده اش، یزید است، تشنه حسین به کربال، 
شیعه، تو آب می خوری؟  حسن حسین یا ا... ، 
یزید لعنت ا... است . عالوه بر نوحه خواني، سینه 
در  عاشورا  روز  عزاداري  مراسم  برپایي  و  زني 
خوسف ، تعزیه و شبیه خواني متعددي نیز در اغلب 
روستاهاي این بخش در این روز برپا مي شود.
در این مراسم، شبیه گردانان با آموخته هایي که 
نسل به نسل از پیشینیان خود کسب کرده اند، 
همراه با ذوق و ابتکارات خاص خود صحنه هایي 
از نبرد حماسه سازان و تشنه لبان فرات عشق را 
به نمایش گذاشته و با اعالم دلبستگي به مکتب 
انسان ساز اسالم و خاندان اهل بیت عصمت و 
امام  از دلیري و وفاداري یاران حضرت  طهارت 

حسین)ع( تجلیل مي کنند.

مراسم هفت منبر ،
توسط بانوان بیرجند 

این مراسم از جمله مراسم ایام محرم است که 
در عصر روز تاسوعا توسط زنان برگزار می شود. 
کردن  روشن  با  بیرجند  بانوان  مراسم  این  در 
هفت شمع در هفت منبر، مسجد و حسینیه، در 
آن شرکت می کنند.بانوان شرکت کننده در این 
مراسم پس از نیت کردن، شمعی را درون سینی و 
کنار این منابر روشن می کنند و نذورات خود را از 
 قبیل خرما، شیرینی و پول درون تشتی می ریزند

 و برای روشن کردن شمعی دیگر به یکی دیگر 
از این مساجد می روند. آنان تا پایان این مراسم 
و خاموش شدن شمع ها در محل می مانند و 
هیچیک از شمع ها را خاموش نمی کنند.مسجد 
آیتی، مسجد جامع، مسجد خواجه خضر، مسجد 
حیدرحسن، مسجد صاحب الزمانی، مسجد امام 
دختر  منزل  خلیلی،  چشمه  قدمگاه  )ع(،  حسن 
آخوند، حسینیه گود و مدرسه معصومیه بیرجند از 

جمله اماکنی هستند که مراسم هفت منبر در آنها 
برگزار می شود.

 بیرق عزای حسین )ع( 
در اولین هیات بیرجند

هیات حسینی از سال 1312 کار خودش را آغاز 
کرد و اولین هیئت بیرجند بود که توانست بیرق 
عزای حسین )ع( را در جنوب خراسان برپا کند. 
و  است  متولد 1325  پورفرد،  محمدرضا حسین 
مسوول هیات حسینی کسی است که از 5 سالگی 
پا به این هیات گذاشته است و سالهای اول فعالیت 
مرحوم  را  هیات  این  دارد.  یاد  به  خود  را  هیات 
کربالیی میرزا حسن خسرویان تاسیس کرد و ابتدا 
در منزل این مرحوم که در کوچه مسجد آیت ا... 
آیتی بود که 150 متر و محفل عزاداری برگزار 
می شد. چند سالی منزل آیت ا... هادوی خریداری 
شد که 600 متر مساحت داشت و کوچه تعریض 
چادر  در  سالی  چند  رفت  سالن  از  متر  شد 70 
پذیرایی می شد  حدودا سال 65 زمین مکان فعلی 
هیات حسینی با زیربنای حدود 10 هزار و 850 
متر مربع ساخته شد ؛ این ساختمان به نام موسسه 
خیریه هیات حسینی به ثبت رسیده است. بعد از 
هیات حسینی، هیات ابوالفضلی و صاحب الزمانی 
تاسیس شده است  اما اکنون 68 هیات در بیرجند 
وجود دارد.اول محرم معموال سادات هیات حسینی 
علم بندان را در مسجد عاشورا انجام می دهند و 
همچنین  در قدیم اصال زنجیر نبوده است  شهر 
بیرجند کوچک بود و این دو سه هیاتی هم که 
وجود داشت هر کدام 150 تا 200 نفر بودند. هیات 
حسینی حدود 200 نفر ذاکر دارد اما االن نمی 
توان جمعیت را حساب کرد چراکه عالوه بر استان 
از استان های دیگر نیز این هیات در ایام محرم 
مهمان دارد.تا قبل از انقالب، طبل و صوت نبود و 
سادات جلو دار هیئات بوده اند و آن زمان دو دسته 
هماهنگ بود و سنج ها نیز هماهنگ کننده نوحه 
از این دسته به آن دسته بود در روز عاشورا سه 
چهار هیات بودند که  به سمت حسینه سرکار) امام 
رضا)ع( فعلی( حرکت می کردند که آن زمان ابتدا 
بعد از هیات حسینی، ابوالفضلی، صاحب الزمانی و 
فاطمیه به سمت قتلگاه حرکت می کردند. قتلگاه 
در میدان امام حسین )ع( بود و بعد به محل فعلی 

منتقل شده است.
 

 قدیمی ترین مسجد و حسینه  بیرجند
مسجد عاشورا  و هیئت فاطمیه باقدمت 800 سال، 
قدیمی ترین مسجدی است که در بیرجند مراسم 
عزاداری محرم در آن برگزار می شود.حسینیه امام 
رضا)ع( قدیمی ترین حسینیه در بیرجند است که 
این حسینیه با قدمت بیش از 100سال با سابقه 

ترین حسینیه بیرجند به شمار می رود.
)Ava.news12@gmail.com(

امین جم- یازدهمین جشنواره تئاتر استان خراسان 
جنوبی با حضور 10 گروه نمایشی استان از 26 
لغایت 28 شهریور   سال جاری در بیرجند برگزار 
انجمن  عمومی  روابط  مسئول  شود،موحد  می 
با  جشنواره  این  گفت:  استان  نمایشی  هنرهای 
حضور 7 اثر نمایشی از بیرجند و 3 اثر از شهرستان 
های قاین، سرایان و سربیشه در سالن سالن های 
فرزان، گلبانگ و پالتوی استاد عبداللهی برگزار 
به  بازبینی  مرحله  در  اثار  این  شد.داوری  خواهد 
عهده اقایان دکتر علیرضا زارعی، محمد سرابی 
و علی شریفی بوده است.همچنین داوری اثار راه 

کشوری  برجسته  داوران  با حضور  استانی  یافته 
اقایان ارش عباسی،فرشاد منظوفی نیا و فریدون 
محرابی خواهد بود.امسال پیش بینی می شود به 
دلیل حضور گسترده گروه های نمایشی، 2 اثر از 
خراسان جنوبی به دبیرخانه جشنواره فجر معرفی 
شوند.وی افزود پیش فروش اینترنتی اثار جشنواره 
از شنبه در وبسایت و گیشه کلیژدک آغاز می شود. 
همچنین بهای بلیط های جشنواره با تخفیف ویژه 
درب سالن ها با بهای 3000 تومان عرضه خواهد 
شد.عارف موحد افزود: برای اطالع رسانی و حمایت 
از تئاتر بیرجند اقدام به راه اندازیی کمپین فرهنگی 

هنری با نام #من_تئاتر_میبینم در فضای مجازی 
کرده ایم که در حدود یکسال خوشبختانه توانستیم 
با فضای مجازی موجب آشنایی و آشتی طیقف 
گسترده ای از مخاطبان بیرجندی و حتی کشوری 
شویم. همشهریان گرامی می توانند با مراجعه به 
ربات تلگرامی @theater_bot عضو این 
کمپین شوند و عالوه بر حمایت از تئاتر شهرمان، 
از تخفیف های ویژه کمپین #من_تئاتر_میبینم 
نیز برخوردار شوند گردند.وی گفت تئاتر بیرجند 
داشته  مناسبی  پیشرفت  اخیر  دوسال  این  طی 
است که حضور نمایش عروس خوشه های اقاقی 

به کارگردانی میثم صدرا به عنوان اولین نماینده 
استانمان در جشنواره بین المللی هایفست ارمنستان 
که سال پیش برگزار شد و همچنین درامد حدود 12 
میلیون تومانی گیشه تئاتر شهرمان در سال گذشته، 
اجراهای عموم گسترده طی این دوسال و قابلبت 
های خرید آنالین و گیشه کلیژدک گوشه ای  از 

دستاوردهای این پیشرفت به شمار می آید  
نمایش های راه یافته به بخش رقابتی 

جشنواره تئاتر استان خراسان جنوبی:
رقابتی  بخش  به  نمایش    10 موحد  گفته  به 
جشنواره راه یافت که عبارتند از : نمایش “این 

فرید  مشترک  کارگردانی  و  نویسندگی  مرد”:به 
از  زاده  خراشادی  حسین  محمد  سید  و  فرساد 

شهرستان بیرجند
 نمایش “کشتارگاه”: به نویسندگی رسول رنجبر و 
محسن براتی و کارگردانی مشترک محمد حسین 

پور و رسول رنجبر از شهرستان قاین
نمایش “کافه سایه”:با نویسندگی ابراهیم عادل 
نیا و کارگردانی مشترک عارف موحد و مهدی 

مسروری از بیرجند
نویسندگی و  به  ندارد”:  نمایش “تهران معجزه 

کارگردانی علی حمیدیان فر از بیرجند

نمایش “کسوف”:به نویسندگی ایوب اقاخانی و 
کارگردانی مهدی رحیمی از بیرجند

نمایش “پناهنده”:به نویسندگی علی میرزا عمادی 
و کارگردانی امیر دشتبانی از سرایان

نمایش “بی بی میراب” به نویسندگی و کارگردانی 
هادی صباغ زاده از سربیشه

و  نویسندگی  به  کادری”  “عمارت  نمایش 
کارگردانی هادی محسن زاده از بیرجند

نمایش “پنج وارونه”به نویسندگی باقر بارانی و 
کارگردانی میثم صدرا از بیرجند

نمایش “جالبیب” به نویسندگی حسین یوسفی 

دیدنی و عرفانی ترین مراسم مردم خراسان جنوبی

10 نمایش در یازدهمین جشنواره تئاتر استان
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یک تهدید جدی برای تمام دستگاه ها؛ هکرها با بلوتوث به دستگاه ها نفوذ می کنند

مهر- تحقیقی جدید نشان می دهد هکرها از طریق بلوتوث به دستگاه های هوشمند نفوذ کرده و اطالعات آنها را فاش می کنند. آنها از این طریق طی ۱۰ ثانیه، بدافزاری را در دستگاه ها منتقل می کنند. چنانچه کاربران 
 بلوتوث موبایل های خود را روشن نگه دارند در برابر حمله ویروس هایی به نام Blue borne قرار خواهند گرفت. این  ویروس از دستگاهی به دستگاه دیگر منتقل می شود. هکرها به وسیله این ویروس عالوه بر کنترل 
دستگاه های کاربران، به اطالعات و شبکه های کاربر دسترسی می یابند. این یک تهدید جدی برای تمام دستگاه های موبایل، رایانه دسک تاپ و به طور کل دستگاه های هوشمند با سیستم های عامل اندروید،iOS و ویندوز است. یکشنبه *26 شهریور 1396 * شماره 3885

خبرها از گوشه و کنار

آیا می دانید محبوب ترین 
پیام رسان ایرانی ها کدام است؟ 

روزپالس- رییس مرکز افکارسنجی دانشجویان 
ایران)ایسپا( گفت: تلگرام با 58 درصد محبوبیت در 
ایران بر سکوی نخست ایستاده است.  محمد آقاسی 
افزود: روند عضویت در حداقل یک شبکه اجتماعی 
طبق  به طوری که  است  افزایش  به  رو  همچنان 
آذرماه  در  میزان عضویت  ایسپا،  های  نظرسنجی 
سال ۱394، 37درصد؛ در بهمن ماه سال ۱395، 
6۰ درصد و در شهریور ماه سال ۱396 این میزان 
به 62.2 درصد رسیده است. وی ادامه داد: پیام رسان 
تلگرام در مقایسه با دیگر اپلیکشن های پیام رسان در 
ایران بر سکوی نخست ایستاده است و 58.4 درصد 
افراد ۱8 سال به باالی جامعه از آن در حال حاضر 
استفاده می کنند. آقاسی خاطرنشان کرد: اگر روند 
در سال های  را  تلگرام  مطالب مخاطبان  پیگیری 
94، 95 و 96 مقایسه کنیم، به خوبی متوجه تغییر 
ذائقه مخاطبان می شویم؛ چرا که مخاطبان از تلگرام 
بیشتر بعنوان سرگرمی استفاده می کنند. وی افزود:  
اجتماعی  شبکه های  در  پاسخگویان  درصد   54.2
مجازی مفید و 38.8 درصد آن را آسیب رسان بوده اند.

یادداشت

بازار لوازم التحریر ایران 
در قُرق وارد کنندگان

* ع . نصر 

های  مقوله  ترین  کلی  از  یکی  زندگی  سبک 
از  زندگی بشری است که مراتب مختلف زندگی 
سبک خوردن و آشامیدن تا نوع روابط بین فردی 
بر  در  را  جامع  یک  استقبال  مورد  علوم  حتی   و 
می گیرد. سبک زندگی به یکی از مقوله های مورد 
توجه در غرب در سال های  گذشته تبدیل شده 
سازی  جهانی  برای  زیادی  تالش  غرب  تمدن  و 
از هیچ  راه  این  نوع زندگی خود کرده است و در 
ابزاری بدون استفاده در این هدف نگذشته است. 
تالش های غرب برای جهانی سازی نوع زندگی 
مردم خود و بالطبع ترویج فلسفه غرب و لیبرالیسم 
را در دو حیطه رسمی و غیر رسمی می توان تقسیم 
از  بندی کرد. حیطه رسمی ترویج فرهنگ غرب 
طریق ارگان های به ظاهر جهانی مانند یونسکو و 
سازمان ملل پیگیری می شود و هر پیمانی که در 
این سازمان ها نوشته می شود و به امضای اعضا در 
می آید بسته به نوع الزام در کشورهای مبدا الزم 
االجرا است و عدم اجرای آن مجازات های مختلف 
از خروج از پیمان تا تحریم های بین المللی را به 
دنبال دارد. یکی از بهترین نمونه های این تحمیل 
است   23۰3 جنسی  آموزش  سند  زندگی  سبک 
که اجرای آن با نگرانی های رهبر معظم انقالب 
و پس از تالش رسانه ای و افکار عمومی جامعه 
لغو شد. اما حیطه غیررسمی ترویج سبک زندگی، 
حیطه بسیار گسترده ای دارد که از فیلم و سریال 
تا بازی های رایانه ای و حتی شبکه های ارتباطی 
جمعی و نوع اسباب بازی و لوازم آرایش و لباس را 
شامل می شود. در این زمینه طراحی خاص این 
لوازم، کاالهای مصرفی و تهیه محصوالت فرهنگی 
با محوریت سبک زندگی کشور مبدا فکری پیگیری 
شده و با تولید انبوه و انتقال به کشورهای مقصد 
سازی  اسطوره  برای  الزم  های  سازی  زمینه  و 
انجام می شود. لوازم التحریر یکی از پرکاربردترین 
وسایل مصرفی جامعه ایرانی است که جامعه ۱2 
میلیونی دانش آموزان، ۱.5 میلیون معلمان و چهار 
 میلیونی دانشجویان کشور بسته به نوع رشته و ... از 
مصرف  از  این حجم  کنند.  می  استفاده  آن   انواع 
آمارها،  براساس  که  است  حالی  در  التحریر  لوازم 
سهم تولیدکنندگان داخلی از بازار لوازم التحریر تنها 
5 درصد است و حج انبوهی از این لوازم از خارج وارد 
می شود. براساس آمارها 75درصد لوازم التحریر از 
چین،۱۰درصد از ترکیه و ۱5درصد از اندونزی وارد 
آمار چهار ماهه  به  توجه  با  می شود. گفتنی است 
نخست سال جاری گمرک، بیش از 73 تن مداد 
ارزش دالری  وارد شده است که  به کشور  نوکی 
این میزان واردات 5۱8 هزار دالر و ارزش ریالی آن 
بیش از یک میلیارد و 577 میلیون تومان بوده است. 
چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره، آلمان، 
مبدا  کشورهای  از  ایتالیا  و  سوئیس  ژاپن،  ترکیه، 
واردات مداد نوکی هستند البته در بین تمامی این 
کشورها بیشترین میزان واردات از چین انجام شده 
است. طبق آمار گمرک  یک تن و 749 کیلو گرم 
دفترچه مشق به کشور وارد شده که ارزش دالری 
این میزان واردات چهار هزار و 73 دالر و ارزش 
ریالی آن بیش از ۱2 میلیون تومان در گمرک ثبت 
شده است؛ حال جای سوال است که آیا تولیدکنندگان 
داخلی قادر به تهیه مداد، دفتر و ... نیستند و یا حجم 
براساس  دهد؟!  نمی  را  اجازه  این  واردات  باالی 
 آمار، ایران در تمام عرصه های لوازم التحریر دارای 
کارخانه های معتبری است که عدم تبلیغ و برندسازی 
درست، بسیاری از آن ها را برای مخاطبان ناآشنا 
گذشته،  چندسال  در  اینها،  تمام  با  اما  است.  کرده 
پویش های خوبی برای ترویج خرید لوازم التحریر 
گرفته  صورت  خودجوش  صورت  به  داخلی 
کاراکترهای  ترویج  با  که  هایی  پویش  است؛ 
این  به   ... و  شکرستان  خان،  جناب  مانند  جذاب 
از  را  سارا  و  دارا  تلخ  تجربه  که  رود  می   سمت 
ذهن ها خارج کند و این موفقیت تنها با ارتباط تنگاتنگ 
تولیدکنندگان با فیلمسازان و ... مسیر می شود.

اهمیت پدافند غیرعامل در فضای سایبر

اینترنت بومی، راهکاری در مقابله با تهدیدات سایبری

بیشترین قبولی ها در کنکور 

از میان دختران بود یا پسران!؟  

روزپالس- مشاور عالی سازمان سنجش آموزش 
کشور از پذیرفته شدن بیش از 378 هزار داوطلب 
در کنکور سراسری 96 خبر داد و گفت: داوطلبان تا 
2۰ مهر 96 فرصت دارند اعتراض خود را از طریق 
سایت سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص 
نتایج نهایی اعالم کنند. دکتر حسین توکلی با اعالم 
این مطلب اظهار کرد: از تعداد 378 هزار و 7۰6 نفر 
پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری، تعداد 2۱3 
هزار و 884 نفر زن و مابقی مرد هستند. همچنین از 
این تعداد پذیرفته شده کنکور 96، تعداد 2۰3 هزار 
و 248 نفر در کد رشته محل های با آزمون و تعداد 
۱75 هزار و 458 نفر در کد رشته محل هایی که 
براساس سوابق تحصیلی گزینش آنها انجام شده، 
پذیرفته شده اند. وی  تاکید کرد: از تعداد 378 هزار و 
7۰6 نفر پذیرفته نهایی آزمون سراسری تعداد ۱۰3 
هزار و 755 نفر در گروه آزمایشی علوم ریاضی و 
فنی، تعداد ۱33 هزار و 779 نفر در گروه آزمایشی 
علوم تجربی، تعداد ۱۱9 هزار و ۱79 نفر در گروه 
گروه  در  نفر  تعداد 9279  انسانی،  علوم  آزمایشی 
آزمایشی هنر و تعداد ۱2 هزار و 7۱4 نفر در گروه 
آزمایشی زبان های خارجی پذیرفته شده اند. مشاور 
عالی سازمان سنجش آموزش کشور همچنین تاکید 
کرد: تمامی پذیرفته شدگان برای اطالع از تاریخ و 
مدارک الزم برای ثبت نام عالوه بر مدارک مندرج 
در اطالعیه ای که همراه با فهرست اسامی آنان روی 
سایت سازمان آموزش سنجش کشور قرار می گیرد، 
موسسه  یا  دانشگاه  اطالع رسانی  پایگاه  به  ابتدا 
آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند. دکتر 
توکلی ادامه داد: در صورتی که دانشگاه یا موسسه 
آموزش عالی برنامه زمانی مشخصی را برای ثبت نام 
در سایت خود درج نکرده باشند، پذیرفته شدگان این 
قبیل موسسات الزم است بر اساس جدول شماره 
2 مندرج شده بر روی سایت سازمان اقدام کنند، 
براساس  باید  شدگان  پذیرفته  صورت  این  در  لذا 
مندرجات جدول شماره 2 اطالعیه و بر اساس نام و 
نام خانوادگی برای ثبت نام مراجعه کنند. داوطلبان در 
صورتی که تقاضایی داشته باشند، می توانند تا 2۰ 
مهرماه 96 منحصراً از طریق سیستم پاسخگویی 
اینترنتی در سایت سازمان سنجش آموزش کشور 
سواالت  می توانند  داوطلبان  ضمنًا  کنند.  اقدام 
خود را با شماره تلفن ۰2۱42۱63 مطرح کنند.

بیرجند،  ساکن  دلپسند«  »حسن  قاسمی-  سمیرا 
لیسانس  فوق  وی  تحصیالت  است.   ۱357 متولد 
حقوق جزا و جرم شناسی است که اکنون در حراست 
وی  گفتۀ  به  است.  کار  به  مشغول  بیرجند  شهرداری 
4 سال مسئول حراست شهرستان قهستان بوده و مدتی 
نیز سرپرست شهرداری قهستان را برعهده داشته و حتی 
شرق  شرکت  مدیرعامل  سال   ۱2 مدت  به  آن  از  قبل 
پارس جنوب بوده است. او االن در حوزه پدافند غیرعامل 
غیرمستقیم فعالیت می کند و کارهای علمی و پژوهشی 
با  تنگاتنگی  همکاری  نیز  و  دارد  زمینه  این  در  زیادی 

سازمان پدافند غیرعامل کشور دارد. 

ارائه مقاالت برتر کشوری
 در حوزه سایبری

در همین راستا به دلیل فعالیت  های زیادی  وی در 
این زمینه با او گفت و گو کردیم که وی اظهار کرد: 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  که  بودم  نفری  اولین  من 
در  خصوصی  »حریم  درباره  ارشد  نامه  پایان  بیرجند 
هم  مقاالت  از  دیگر  یکی  ام.  نوشته  سایبر«  فضای 
فضای  در  غیرعامل  پدافند  شناختی  جامعه  »بررسی 
سایبری  پدافند  ملی  همایش  چهارمین  در  سایبر« 
به  و  شد  پذیرفته  تهران  امیرکبیر  دانشگاه  در  کشور 
»دلپسند«  معرفی شد.  نیز  برتر کشوری  مقاله  عنوان 
با  مقابله  »راهکارهای  مقاله  همچنین  داد:  ادامه 
غیرعامل«  پدافند  دیدگاه  از  سایبری  تهدیدات 
پدافند  و  اطالعات  امینت  کنفرانس  پنجمین  در 
کل  در  همچین  و  شد  شناخته  برتر  مقاله   سایبری  
در  هم  کتاب  و  مقاله   چندین  که  گفت  توان  می 
این کارمند شهرداری، اظهار  این زمینه نوشته است. 
به  داشتم  که  اطالعاتی  و  عالقه  دلیل  به  که  کرد 
میدانی  بررسی  و  تحقیق   حتی  و  رفتم  سمت  این 

ایجاد  ضرورت  و  غیرعامل  پدافند  بررسی   درباره 
پیش  موانع  و  بیرجند  شهر  در  حیاتی  های  کاربری 

روی آن را در دست اجرا دارم.

سایبر  فضای 
بخشی از قلمرو مرزی هر کشوری است

که  کرد  عنوان  سایبری  فضای  مورد  در  »دلپسند« 
رایانه  وسیله  به  ها  انسان  همه  که  است  فضایی  کال 
سایبر  فضای  کرد:  پیشنهاد   وی  شوند.  می  آن  وارد 
این  باید  ماست  سرزمینی  قلمرو  و  خاک  از  بخشی 
فضا را بشناسیم و از آن حفاظت کنیم تا در تهدیدات، 
موقع  به  شناسایی  وی  گفتۀ  به  شویم.  ظاهر  بازدارنده 
و  مجازی  های  شبکه  های  توانمدی  و  ها  قابلیت  از 

کشور  اقتدار  باعث  آن  های  فرصت  از  بهینه   استفاده 
می شود. وی تأکید کرد: از آن جا که از جمله مهمترین 
است  سایبری  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  تهدیدها 
این  شود.  کار  بیشتر  زمینه  ان  در  باید  دلیل  همین  به 
اکنون  که  کرد  تصریح  سایبر  فضای  به  آگاه  شخص 
دیگر مفهوم مرز و حراست تغییر کرده است و با توسل 
جدی  چالش  با  را  ملی  امنیت  اطالعات،  فناوری  به 
مواجه کرده است و به همین دلیل دفاع سایبری یکی 
از حوزه های مهم و اصلی پدافند غیر عامل می باشد. 

اختالل در شبکه های خدماتی 
و دسترسی به حریم خصوصی 

در  دشمنان  توانایی  میزان  »دلپسند«  گفته  به 

برای  سایبری  مختلف  های  روش  از  مندی  بهره 
دامنه  وسعت  به  توجه  با  سایبری  تهدیدهای  انجام 
مراکز  های  شبکه  در  اختالل  قبیل  از  حمالت 
به  متعلق  های  وبگاه  به  حمله  خدماتی،   مختلف 
در  اختالل  یا  کامل  قطع  کشور،  های   دستگاه 
شبکه های ارتباطی و اطالع رسانی، ورود غیرقانونی 
تهدیدهای  انواع  است. وی  مردم  به حریم خصوصی 
جرایم،  تروریسم،  سایبری،  جنگ  شامل  را  سایبری 

کرد. عنوان  سایبری  آشفتگی  و  جاسوسی 

اینترنت بومی، یکی از راهکارهای مهم 
در جلوگیری از حمله سایبری

و  عملیاتی  راهکارهای  مهمترین  وی  گفتۀ  به 
فضای  در  تهدیدها  انواع  با  مقابله  برای  سازمانی 
شبکه  امنیت  عملیات  مراکز  ایجاد  کشور،  سایبری 
امنیت  رعایت  زیرساخت،  ارتباطات  اصلی  مراکز  در 
اطالعات  شبکه  اندازی  راه  اطالعات،  تبادل  فضای 
بومی  ای  شبکه  تجهیزات  داشتن  سازمانی،  و  ملی 
از  جلوگیری  برای  کرد:  پیشنهاد  »دلپسند«  است. 
را  است که فضای سایبری  بهتر  زمینه  این  در  آسیب 
جامع و شامل در کلیه عناصر فیزیکی، فضای حقیقی  
جهت  در  نیز  و  کرد  تصور  انسانی  نیروی  مجازی  
افزایش  به  نیاز  و  تالش  سایبر  فضای  شدن  تر  امن 
و  شود  شناخته  مهم  کشور  امنیتی  های  توانمندی 
همپای شاخصه های توسعه کشور به آن توجه شود.  
تهدیدات  مانند  سایبری  تهدیدات  کرد:  تأکید  وی 
پدافند  فرهنگی  توسعه  و  شود  شمرده  مهم  فیزیکی 
تولیدات  خودکفایی  از  از  و  باشیم  داشته  عامل  غیر 
اینترنت  ملی  شبکه  ایجاد  های  برنامه  و  مجازی 
و  پایداری  ایمنی،  امنیت،  های  مؤلفه  بر  مبتنی 

کنیم. حمایت  بومی  های  فناوری  به  متکی 
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پتاسیم نقش مهمی در تنظیم و کاهش فشارخون و خنثی کردن   *
تاثیر مخرب سدیم بربدن دارد. 

برگ  با  سبزیجات  پتاسیم:  خوب  منابع 
زمینی،  سیب  حبوبات،  کشمش،  سبزتیره، 

پرتقال، موز، گوجه فرنگی و ...

خواندنی ها

چرا مورچه ها هرگز در ترافیک نمی  مانند؟! 

برنا- تحقیقات انجام شده توسط محققین آلمانی 
و هندی نشان می دهد که مورچه هایی که در حال 
حرکت در طول یک مسیر ثابت هستند می توانند 
حتی در زمانی که تعدادشان زیاد می شود، سرعت 
نمانند؛  ترافیک  در  و  کنند  حفظ  را  خود  ثابت 
مهارتی که ما انسان ها در آن بسیار ضعیفیم و یکی 
از اصلی ترین دالیل افزایش سرمایه گذاری برای 
ساخت و تولید ماشین های خودکار نیز هست. این 
توانایی مورچه ها سه دلیل اصلی دارد: دلیل اول 
این که مورچه ها غرور و در نتیجه تمایلی به نشان 
دادن توانایی و سرعتشان به بقیه ی مورچه ها ندارند 
و به همین دلیل تنها به راه رفتن ادامه می دهند؛ 
این در حالی است که غرور انسان ها باعث می شود 
رفتارهایی عجیب و عصبی از خود نشان دهند که 

غالباً از غرورشان ناشی می شود.
در  مورچه ها  که  است  این  دوم  نکته ی 
ترافیک به تصادفات و برخوردها اهمیت چندانی 
نمی دهند که برای ما انسان ها کار بسیار دشواری 
است چون ما واقعًا به کوچکترین تصادفات هم 
این  در  مورچه ای  قانون  ولی  می دهیم  اهمیت 
تصادف  که  این  مگر  که  می کند  حکم  زمینه 
بهتر  باشد  داده  رخ  خطرناکی  بسیار  و  بزرگ 
در  که  دهیم،  ادامه  راهمان  به  توجه  بی  است 

مورد انسان ها چندان عملی به نظر نمی رسد.
دلیل سوم ترافیک نداشتن مورچه های در حال 
حرکت کمی پیچیده است، وقتی مسیر رفت و آمد 
مورچه ها شلوغ می شود، مرتب تر می شوند. آن ها 
بدون هیچ حرکت ناگهانی یا پیش بینی نشده به راه 
خود ادامه می دهند و سعی می کنند تغییر چندانی 
در سرعتشان رخ ندهد. اما از طرفی هر چه مسیر 
شلوغ تر شود مورچه ها سرعت حرکتشان را بیشتر 
می کنند و همزمان با بیشتر شدن تعداد و شلوغ تر 

شدن مسیر تا 25 درصد به سرعتشان می افزایند.
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روشهای  بازاریابی کم هزینه یا حتی مجانی

حضوری،  باشید، چه  داشته  آنالین  کسب وکاری  چه 
مشتریان  و  بگیرید  کمک  زیر  ایده های  از   می توانید 
بیشتری جذب کنید. این برنامه به منظور باخبرکردن 

مشتریان از حضور کسب وکار شما در بازار است.
۱. یک هشتگ ویروسی ایجاد کنیدامروزه برندها برای 
از  دیگری  کانال  هر  از  بیش  فروش،  میزان  افزایش 
و  اینستاگرام  می کنند.  استفاده  اجتماعی  شبکه های 
برای  مشتریان  که  هستند  پلت فورمی  دو  فیس بوک 
کشف برندها و محصوالت جدید از آن ها استفاده می کنند. 
برندهایی که توانایی ویروسی شدن دارند،  بهترین شانس 

ممکن برای دیده شدن را نیز از آن خود می کنند.
مطلب  وب سایت ها  در  مهمان  نویسنده  عنوان  به   .۲
برترین  با  ارتباط  برقراری  طریق  از  بنویسید:می توانید 
نوشتن  و  کاری تان  حیطه  تخصصی  وب سایت های 
بیشتری  مهمان،  شهرت  نویسنده  عنوان  به  مطالبی 
نزد مردم پیدا کنید. به آن ها پیشنهاد دهید که به ازای 
منتشر کردن نام و معرفی کسب وکارتان برایشان مطلب 
رایگان و مفید بنویسید. با این کار محتوای خود را به 
تعداد مخاطبان بیشتر نشان داده و باعث می شوید که 

میزان توجه بیشتری به شما بشود.
 ۳. با مشتریان احتمالی خود تماس بگیرید:شاید تماس 
قبلی  پیش زمینه  بدون  احتمالی  مشتریان  با  گرفتن 
شکل  این  به  تلفنی  فروش  اما  باشد،  ترسناک  کمی 
روشی ثابت شده برای فروش مشتریانی است که حتی 
نمی دانستند به محصول یا خدمات شما نیاز دارند! فقط 
کافی است مشتریان هدف خود را در نظر گرفته و به 
سراغشان بروید. چیزی را که باید پشت تلفن به آن ها 

بگویید آنقدر تمرین کنید تا در آن مسلط شوید.

شگرد اقتصادی مال نصرالدین

مال نصرالدین هر روز در بازار گدایی می کرد و مردم 
با نیرنگی، حماقت او را دست می انداختند. دو سکه 
به او نشان می دادند که یکی شان طال بود و یکی از 
نقره. اما مال نصرالدین همیشه سکه نقره را انتخاب 
تمام منطقه پخش شد. هر  در  داستان  این  می کرد. 
او  به  سکه  دو  و  می آمدند  مرد  و  زن  گروهی  روز 
نقره  دادند و مال نصرالدین همیشه سکه  نشان می 

را انتخاب می کرد.
اینکه  از  و  رسید  راه  از  مهربانی  مرد  اینکه   تا 
ناراحت  می انداختند،  دست  آنطور  را  نصرالدین  مال 
به سراغش رفت و گفت: هر  شد. در گوشه میدان 
وقت دو سکه به تو نشان دادند، سکه طال را بردار. 
اینطوری هم پول بیشتری گیرت می آید و هم دیگر 
ظاهراً  داد:  پاسخ  نصرالدین  مال  نمی اندازند.  دستت 
دیگر  بردارم،  را  اگر سکه طال  اما  با شماست،  حق 
من  که  کنند  ثابت  تا  نمی دهند  پول  من  به  مردم 
این  با  حاال  تا  نمی دانید  شما  آن هایم.  از  تر  احمق 

کلک چقدر پول گیر آورده ام.
هیچ  باشد،  هوشمندانه  کنی،  می  که  کاری  »اگر 

اشکالی ندارد که تو را احمق بدانند.«

آرزوهات تاریخ انقضا ندارند، 
یک نفس عمیق بکش
 و دوباره تالش کن.

اکثر کارها در ابتدا غیرممکن به نظر می رسند، 
تا زمانی که اجرا می شوند 

و می بینیم چندان هم سخت نبودند.

دل می رود و دیده نمی شاید دوخت
چون زهد نباشد نتوان زرق فروخت

پروانه مستمند را شمع نسوخت
آن سوخت که شمع را چنین می افروخت

کتاب بخوانید تا بیدار شوید،
 کتاب ها می توانند قفل 

ندانسته های ذهن ما را باز کنند.

امروز قاطعانه تصمیم می گیرم انساِن شاد و آرامی 
باشم تا بتوانم از تماِم لحظه های زندگی ام

 لذت ببرم. و از تک تِک لحظه هایم 
در راستای خشنودِی خداوند بهره ببرم.

با  موفق می شوند  میان کسانی که  تفاوت  ترین  بزرگ 
نوع  مطمئنا  رسند چیست؟  نمی  موفقیت  به  که  کسانی 
آنان  تفاوت میان  افراد مهم ترین و اصلی ترین  نگرش 
است. ذهنیت مثبت، ابزار کوچکی است که می تواند شما را 
به تغییرات بزرگ رهنمون سازد و در راه رسیدن به احساس 
اعتماد به خود، عزت نفس و شایستگی، نقش موثری داشته 
باشد. بدون شک هر فردی، در هر مرحله ای از زندگی خود 
که به موفقیت دست می یابد، نیاز به ذهنیت و تفکری مثبت 
داشته است. پس شما نیز برای رسیدن به جایگاه های باالتر 
به آن نیاز دارید. پنج عاملی که در ادامه معرفی می کنیم به 
شما کمک می کنند که در راه رسیدن به موفقیت به نگرش 

و ذهنیت مثبت دست پیدا کنید.
 گفتگو با خود

آنها  به  با کسانی که  تنها صحبت کردن  فکر می کنید 
اعتماد دارید و حرف هایشان برای شما مهم است، در شکل 
گیری تفکرتان کفایت می کند؟ جواب این سوال کامال 
 منفی است. گفتگویی که شما با خودتان انجام می دهید 
و حرف هایی که در نزد خود بازگو می کنید مهم ترین 

چیزی است که در فکر و نگرش شما تاثیر می گذارد.
قطعا شما هم با این نظر موافق هستید که ما در طول روز 
بارها و بارها با خودمان حرف می زنیم، و در نهایت همین 
گفتگو با خودمان باعث می شود که مفاهیم و باورهایمان در 

رابطه با توانمندی هایی که داریم شکل بگیرند.

 پس به حرف هایی که با خودتان می زنید بیشتر دقت کنید 
و مراقب گفته هایتان در مورد خودتان باشید. این حرف 
 ها، به مانند دانه هایی هستند که موفقیت از آنها جوانه 
 می زند و سبز می شود. در نتیجه هر چه این دانه ها شامل 
مراتب  به  تاثیر  باشند  بخش  الهام  و  مثبت  های  حرف 

باالتری بر روی فکر شما خواهند داشت.
اراده

به همراه  با خود  به موفقیت  راه رسیدن  اراده ای که در 
دارید، موفقیت شخصی و حرفه ای شما را شکل خواهد 
داد. آیا اراده ای که برای انجام کارها دارید، به اندازه ای 
هست که وضعیت شما را برای تالش در مسیر موفقیت به 
چالش بکشد؟ اگر پاسخ تان به این سوال منفی است، باید 
 وسیع تر فکر کنید و کمی از حاشیه امنی که برای خودتان 

ساخته اید فاصله بگیرید.
 مطمئنا آسودگی و آرامش را با فاصله گرفتن از این حاشیه 
ای  اراده  داشتن  با  آورد.  خواهید  دست  به  فکری   امن 
بزرگ تر و مصمم بودن برای رسیدن به موفقیت می توانید 
 تغییرات بزرگ را به وجود بیاورید. پس دیدی گسترده و 
نتایج  به  و  باشید  داشته  خودتان  مورد  در  بینانه   واقع 
بزرگ تری فکر کنید. باور کنید که هیچ قدرتی به اندازه 

داشتن تفکرات بزرگ برایتان ارزشمند نخواهد بود.
ثابت قدم بودن

چقدر  هر  هستند  معتقد  برجسته  روانشناسان  از  بسیاری 

موفقیت  برای کسب  ذاتی  توانایی  و  استعداد  داشتن  که 
به آن اهمیت  برای رسیدن  نیاز است، تالش  در زندگی 
دوچندانی دارد. در نتیجه باید در تالش و کوشش خود ثبات 
داشته باشید. اشتیاق و عالقه شما در انجام کارها، در کنار 
پشتکار و استقامتی که به خرج می دهید، عوامل بسیاری 

مهمی برای کسب موفقیت های بلند مدت هستند.
مطمئنا هیجان و اشتیاقی که در قدم اول برای خودتان 
اما  است،  ارزشمند  و  مهم  العاده  فوق  کنید،  می   ایجاد 
سخت ترین کار این است که در طول مدت زمانی طوالنی 
برای رسیدن به اهدافتان تالش کنید و در جهت کسب 
موفقیتی که انتظارش را می کشید، ثابت قدم باقی بمانید. 
داشتن پشتکار، ما را از تسلیم شدن و کوتاه آمدن، به ویژه 
در هنگام مواجه شدن با سختی ها باز می دارد. خبر خوب 
در این رابطه این است که می توانید با کمی تمرین و ایجاد 

تغییراتی مثبت در خود، این پشتکار و ثبات را تقویت کنید.
استراتژی

ابتدای  در  مناسب  انداز  چشم  و  اهداف  تعیین  چند  هر 
تضمین  تواند  نمی  تنهایی  به  اما  است،  مهم  بسیار  کار 
 کننده رسیدن به موفقیت باشد. با تشکیل ساختار عملی
و برنامه ریزی دقیق می توانید با سرعت و قدرت به مراتب 
به  را  خودتان  اهداف  کنید.  حرکت  جلو  به  رو   باالتری 
را  خود  اقدامات  و  کنید  تقسیم  تر  کوچک  های  بخش 
برای رسیدن به این اهداف کوچک سازمان دهی نمایید. 

به این ترتیب توانایی مدیریت بهتری بر امور خود خواهید 
داشت. سعی کنید همیشه برنامه ای مدون و استراتژیک 
 داشته باشید و فعالیت هایی که انجام می دهید را از قبل 
برنامه ریزی کنید. این کار الزمه رسیدن به موفقیت پایدار 
است. از این طریق هیچ گاه کارهایی که باید انجام دهید 
را فراموش نخواهید کرد و همیشه نسبت به فعالیت هایتان 
آگاه خواهید بود. همچنین با این کار به راحتی می توانید 
بازخوردهایی که از کار خودتان می بینید را ارزیابی کنید و با 

آغوش باز در مقابل اتفاقات و مشکالت بایستید.
اقدام و عمل

شروع  برای  اقدام  اولین  مناسب،  استراتژی  یک  تدوین 
است. اما بعد از آن، تالش و اقدام در جهت عملی کردن 
 استراتژی اهمیت بسیار زیادی دارد. در مورد فعالیت هایی که 
می خواهید انجام دهید، پیش از شروع به کار، خوب فکر کنید 
و قدرتمندانه ترین راه را برای انجام آن ها انتخاب نمایید. 
شاید روزهای بسیاری برایتان پیش بیاید که هیچ کاری در راه 
رسیدن به اهداف تان و کسب موفقیت انجام ندهید. اما این 
مسئله به هیچ وجه مهم نیست و نباید موجب دلسرد شدن 
شما باشد. تنها کافی است که روی فعالیت هایی که باید 
انجام دهید متمرکز شوید و تا جایی که می توانید تالش کنید. 
موفقیت سیبی است که باید گاز بزنید و آنقدر این کار را تکرار 
کنید تا کامال خورده شود. فرقی نمی کند که چه کارهایی را 

برای محقق کردن اهدافتان انجام می دهید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و کسانی که در ]ابطال[ آیات ما می  کوشند که ]ما را به خیال خود[ درمانده کنند آنانند 
که در عذاب احضار می  شوند . سوره نبا / آیه ۳8

حدیث روز  

محبوب ترین مردم نزد تو باید کسی باشد که تو را به راه های درست و حق هدایت کند و عیب هایت را برای تو بنمایاند.
 امام علی )ع(

مناسبت ها

۵ راه ساده برای داشتن ذهنیت مثبت

طراح: نسرین کاری                        

شیخ  معروف  آثار  از   -1 افقي: 
هاي  نام  از   - شبستري  محمود 
 - گوشواره   - مردگان   -2 بلبل 
زبانزد 3- روایت کننده  مشهور و 
- کشوري در جنوب غربي آفریقا 
- زبان دار بي زبان 4- هرگز نه 
عرب - پیوند دادن-  درخت زبان 
گنجشک - شعله آتش 5- آسان 
تصدیق   - قطار  اطاق  شدن- 
انگلیسي 6- موشک ضدتانک - 
بدنام و بي آبرو - هر طبقه زمین 
7 - فوتبال آمریکایي-  هم پیشه 
-  کلمه پرسش 8- فرود آمدن - 
پایتخت لبنان-  سقف فرو ریخته 
نویس-   پیش   - ترك  مادر   -9
الغر و ضعیف 10-  موش خرما 
نومیدي  گل    - آگاه  و  عاقل   -
11-  نشانه مفعولي -  سست و 
برنج  از  مرغوبي  نوع   - بنیان  بي 
که در شمال کشت مي شود 12-  
بزرگ زادگان - درخت انگور- از 
آبادي  دولت  محمود  معروف  آثار 
 - آفتابگیر  جاي   -13 رفوزه   -
از  کامپیوتر-  پسر زکریا)ع( 14- 
جنس آهن -  ورزش مفرح راکتي  
- پرنده حالل گوشت 15-  وکیل 

عمومي-  کرایه خانه

خواهر  سه  از  یکي  عمودي:1- 
قدیم  نام   - انگلیسي  نویسنده 
قندهار 2- زنهار خواستن - یکي 
داشتن  غذا  به  میل   - غالت  از 
عزادار    - ها   خانم  کابوس   -3
و طریقه 4-  روش   - ماتمزده  و 
از  گرفتنی   - هندسي  گرد  شکل 
حرف   - نغمه  و  صوت   -  هوا! 
موسیقی  الفبای   -5 کجي  دهن 
نمازش  جوشکاري-  مشعل   -
پارچه   -6 خواند  مي  شکسته  را 
ابریشمي پرزدار - زن شوهرمرده 
اسباب   -7 بیهوشي  داروي   -
راست  طرف   - اهانت     - خانه 

مارتینا  ساخته  فیلمي   -8
سکورسیزي-  گالبي-  ضروري 
 - یونانیان  نزد  ازدواج  الهه   -9
برکنار  بافتن 10-    - ارتفاع  کم 
کردن-  ابزار   -رقعه 11-  دراز و 
طوالني -  توزیع کننده  - شعله 
فرزند   - آرام  رود    -12 آتش 
شهر   - طمع  و  حرص   - عرب 
  - خواب  نغمه    -13 پیامبر)ص( 
کشوري متشکل از جزایر-  حیاء 
و شرم 14-  بردش معروف است 
- قدرت و توان - قسمتي از گل 
و درخت 15- ا ز شهرهاي استان 

اردبیل - اتحادیه کارگران 

جدول 3885

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13
14
15

123456789101112131415

انودارامرابکبس1

لایرهرهاقهناب2

شایفامهیواعم3

تسراخبادباابص4

رتدایرتارکنوب5

مزلمعافتنالح6

رگاتمیقراوهگ7

ورینهتفشاریما8

زدابارتکدزره9

گرهورفمارومس10

اونیبرابفساود11

ربایمانیتوکلم12

یردنکشهنییاا13

ساسانتسبالوخد14

کانسرتهللااشام15

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

 3222۵494 - 091۵1630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

برنج سرالشه )نیم دانه( طارم 
درجه یک رسید

میدان آزادی - کوچه بانک ملی
پخش مواد غذایی امین

09155611711- 32314261

کار خوب اتفاقی نیست

دالیــــا پروتئیـــن

آدرس: بازار روز پاسداران     32442876 - 09353315656    بهـروش

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 ای26000 تومان

به یک فروشنده تمام وقت نیازمندیم.
 09153634065 -09158419682

32234681

به یک آشپز نیمه ماهر جهت کار در
 فست فود برای شیفت عصر نیازمندیم.

 09039557720

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

09158254172

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

09353694511 - 09353315656

به تعدادی بازاریاب با تجربه و 
با سابقه کاری جهت کار در یک 
شرکت پخش مواد غذایی با 

سبد کاالیی خوب و پورسانت باال 
نیازمندیم.   09155611219

به تعدادی بازاریاب و یک 
نفر توزیع کننده با حقوق 

ثابت و پورسانت و حق بیمه 
نیازمندیم. 

بین مطهری 3 و 5 ، طبقه باالی 
کفش فروشی

09159638587
فروشگاه آلتون

تخفیف استثنایی 20 الی 30 % 

)هود ، گاز، سینک ، پکیج و 
رادیاتور، آب تصفیه کن( 

به علت مهاجرت کلیه محصوالت 
به قیمت خرید عرضه می شود.

حاشیه بلوار صیاد شیرازی ، جنب 
بیمه ایران   09357701139

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

بازسازی منازل قدیمی 
09155614365 -09157210424

32318149
سمسـاری صـادق

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

علی آبادی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک

 اکرولیک ،  مولتی کالر،  کنیتکس کناف و... 

با قیمت مناسب 

  09156633230- برگی

به دو نفر نیرو جهت کار در خشکشویی نیازمندیم: 
1- شیفت صبح: یک نفر خانم - ساعت کاری 8 الی  13

2- شیفت عصر: یک نفر خانم /آقا - ساعت کاری 17 الی 21
شرایط کاری: تعهد کاری دو ساله و ضامن معتبر

32423265

بلوار شعبانیه- بین چهار راه ایزوگام فنودی 
بقیه ا... )عج( و خیابان نرجس
32371262-091۵16396۵9

پخـش و نصـب 
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تیم کاراته کنترلی خراسان جنوبی افتخار آفرید؛ 
کسب 24 مدال رنگی در مسابقات کاراته قهرمانی کشور

حسینی- رئیس هیئت کاراته استان از کسب 6 مدال طال، 7 مدال نقره 
و 11 مدال برنز حاصل تالش کاراته کاهای شهدای شهر سه قلعه در 
مسابقات کاراته قهرمانی کشور خبر داد و عنوان کرد: بیست و سومین 
دوره مسابقات کاراته قهرمانی کشور، بزرگداشت شهید محسن حججی، 
 از 21 تا 23 شهریور 96 به میزبانی استان البرز شهرستان کرج در تمام 
رده های سنی برگزار شد. احمدی پیما با بیان این که  415 نفر شرکت 
کننده از استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی، همدان، خراسان 
از  دوره  این  در  گلستان  و  کرمان  اصفهان،  جنوبی،  خراسان  رضوی، 
مسابقات حضور داشتند، ادامه داد: تیم 23 نفره ی کاراته ی شهر سه قلعه 
نیز به این مسابقات اعزام شده بود که آقایان محمدحسین بهشتی،علیرضا 
سلمانی، افشین رمضانی، علی حسن پور، امیر ابراهیم اسفندیاری، احمدرضا 
حداد در این مسابقات مدال طال را کسب کردند. به گفته وی ابوالفضل 
 خانی، عارف اصغر نیا، میالد حسن نیا، جابر نجف زاده، امیررضا بهاری و 
امیر محمد افتاده و مهدی جهانیان صاحب گردن آویز نقره و شایان راد، 
عماد حسن نیا، امیرعلی نجف زاده، ، محمد قوی، محمدعارف وجدانی، 
مهدی  نادریان،  محمدحسین  فضلی،  سیدامیرعلی  ذبیحی،  امیدرضا 
کاظمی و امیر عرفان فروتن دیگر نماینده های سه قلعه مدال برنز این 
دوره از مسابقات را به گردن آویختند. گفتنی است جواد کمالی منش مربی 
تیم باشگاه کاراته ی شهدای سه قلعه اعزامی شهر سه قلعه می باشد.

تیم بدمینتون بانوان استان خراسان جنوبی 
به رقابت های کشوری اعزام شد 

رئیس هیئت بدمینتون خراسان جنوبی از اعزام تیم بدمینتون خراسان 
جنوبی به رقابت های کشوری خبر داد.  به نقل از روابط عمومی اداره کل 
ورزش و جوانان خراسان جنوبی، علیرضا ثانی گفت: تیم بدمینتون دختران 
استان خراسان جنوبی صبح روز گذشته به رقابت های کشوری اعزام شد. 
رئیس هیئت بدمینتون خراسان جنوبی افزود: سحر عابدین زاده، ساغر 
فرنگی، مبینا مهاجر، مبیناسادات ترحمی، بیتاسادات بنایی و سمانه مهرور 
اعضای تیم بدمینتون دختران استان هستند. وی با بیان اینکه این تیم به 
مربیگری و سرپرستی مریم مسلمانزاده و مهسا شخمکار در این رقابت ها 
با مصاف حریفان کشوری خود به رقابت خواهند پرداخت، افزود: مسابقات 
قهرمانی بدمینتون دختران کشور به میزبانی قزوین برگزار می شود.

مدال طالی ریکرو بر گردن زهرا نعمتی

رقابت های انفرادی تیراندازی قهرمانی معلولین جهان در رشته ریکرو 
زنان، روز گذشته با برتری زهرا نعمتی دارنده دو مدال طالی المپیک 
کشورمان در دیدار فینال ادامه یافت و وی توانست مدال طالی این 
ایرنا، نعمتی روز گذشته در  رقابت ها را به گردن آویزد. به گزارش 
دیدار فینال برابر نماینده ترکیه به میدان رفت و با نتیجه 6 بر 2 موفق 
شد عنوان قهرمانی و نشان طالی این مسابقات را از آن خود کند.

همه فواید مصرف زیتون همراه غذا  

میوه  اگر  گفت:  سنتی  طب  متخصص  یک 
موجب  شود،  خورده  غذا  از  بعد  یا  غذا  با  به 
می شود؛  غذایی  مواد  نشدن  هضم  و  فساد 
در  و نمک  در آب  پرورده  زیتون  اما مصرف 
وسط غذا، مقوی و پاک کننده دستگاه گوارش 
است. محسن ناصری افزود: سرعت هضم و 

جذب میوه زیاد است لذا بهتر است قبل از غذا 
خورده شود چون به سرعت استحاله پیدا کرده 
و زود از معده خارج و جذب بدن می شود. این 
متخصص طب سنتی تصریح کرد: اگر غذا به 
خوبی جویده شود به طوری که غذا کاماًل له و 
نرم شود، معده به راحتی می تواند آن را هضم 
کند؛ و بهتر است همیشه سر ساعت معینی غذا 
خورده شود تا بدن به این وضعیت عادت کند.

ساده ترین و سالم ترین 
روش های کاهش وزن 

تحقیقات نشان می دهد غذاهایی که در خانه 
حقیقت  در  و  هستند  سالم تر  می شوند،  آماده 
تاثیر به سزایی در تغییر عادات غذایی شما و در 
نتیجه کاهش وزن خواهند داشت. روش های 
طبیعی بسیاری در زمینه کاهش وزن و تناسب 

اندام وجود دارد، که انجام آن ها موثر و کارساز 
بوده است. در ادامه با برخی از این روش های 
مصرف  شد: 1.  خواهیم  آشنا  طبیعی  و  ساده 
پروتئین را در رژیم غذایی خود قرار دهید 2. از 
خوردن غذاهای فرآوری شده دوری کنید 3. از 
اسنک های سالم و غذاهای خانگی استفاده کنید 
4. مصرف شکر خود را محدود کنید 5. زیاد 
آب بنوشید 6. بیشتر سبزیجات و میوه بخورید.

 گلوله سالح شکاری، پسر 15 ساله را به کام مرگ برد

روز جمعه بر اثر تیراندازی با سالح شکاری در شهرستان سربیشه نوجوانی 15ساله بر اثر شدت 
جراحات جان خود ار از دست داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سید محمد 
رضا سرفرازی، معاون اجتماعی فرماندهی انتنظامی خراسان جنوبی در تشریح این خبر گفت: 
روز جمعه با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر بستری شدن مصدوم تیر خوردگی 
بالفاصله مأموران پلیس به بیمارستان اعزام شدند. وی افزود: مأموران با حضور در بیمارستان 
مشاهده کردند فردی به هویت امیرعلی 15 ساله، بر اثر اصابت گلوله سالح شکاری به بازوی 
دست راستش جان خود را از دست داده است. سرهنگ سرفرازی ادامه داد: در تحقیقات اولیه 
پلیس مشخص شد این نوجوان که برای شکار به روستای شیرگ سربیشه رفته بود هنگام مسلح 
کردن سالح شکاری توسط یکی از همراهانش سهوا مورد اصابت گلوله قرار گرفته و مصدوم 
شده است. وی تصریح کرد: پزشک معالج بیمارستان زمان مرگ را قبل از رسیدن به بیمارستان  
اعالم کرده است و نتیجه قطعی علت مرگ منوط به نظریه پزشکی قانونی خواهد بود.

سوختن دختر نوجوان در روز تولد 

جام نیوز- به دنبال سوختن دختر 15 ساله، هنگام پر کردن بادکنک با یک کپسول 
توزیع  عوامل  با  قاطع دستگاه قضایی  پدروی خواستاربرخورد  تقلبی،  گاز »هلیوم« 
وفروش این قبیل کپسول های خطرناک شد. پدر دخترمصدوم که با طرح شکایتی 
خواستارمجازات فروشنده این کپسول گاز تقلبی شده است گفت: پس از این سانحه به 
خاطر آنکه این کپسول های تقلبی اتفاق دیگری را برای سایر کودکان و نوجوانان پیش 
نیاورند، از فروشنده این کپسول شکایت کردم. دادگاه از سه مرجع آتش نشانی، سازمان 
استاندارد ایران و اداره تعزیرات در خصوص این کپسول استعالم خواست. سازمان 
آتش نشانی و اداره استاندارد هر دو به اتفاق تأیید کردند که گاز درون این کپسول ها 
هلیوم نبوده بلکه با گازخطرناک هیدروژن، پر شده است. با این حال امیدوار هستیم تا 
دادگاه به این پرونده رسیدگی دقیق تری داشته باشد. چرا که اگر این بادکنک مقابل 
صورت یک کودک 2-3 ساله منفجر می شد به طور قطع اتفاق ناگوارتری رخ می داد.

مصرف اُمگا ۳ به حفظ سالمت روده ها 
کمک می کند

مطالعه جدید نشان می دهد مصرف اُمگا3 به 
عنوان بخشی از یک رژیم غذایی سالم همراه 
با مواد خوراکی حاوی فیبر و پروبیوتیک می 
تواند موجب بهبود تنوع میکروبیوم های روده 
 شود. به گفته محققان، برخی از تاثیرات خوب 

 امگا-3 در روده ممکن است به این خاطر باشد که 
تولید  به  ها  باکتری  تحریک  موجب  امگا-3 
ترکیبی موسوم به NCG در روده می شود که 
این ترکیب موجب کاهش فشار اکسایشی در 
روده موجودات زنده می شود. تحقیقات قبلی 
اثرات مثبت اسیدهای چرب امگا 3 را بر مقاومت 
به انسولین در دیابت، فشار خون باال، لخته شدن 

خون، برخی از سرطان ها و ... نشان داده است.

تاریخ مصرف لوازم آرایشی را 
فراموش نکنید

باید بدانید که لوازم آرایش هم مثل مواد غذایی 
تاریخ انقضا دارند و مصرف آنها بعد از تاریخ معین 
شده عوارضی ایجاد می کند که گاه خطرناک تر 
عطرها  آرایشی،  لوازم  است.  غذایی  مواد   از 
و ... که تاریخ مصرف شان سپری شده باشد و 

همچنان استفاده شوند، احتمال بروز التهاب و 
افزایش می دهند. محققان  را در شما  عفونت 
علت بروز این مشکل را وجود هوا و باکتری 
در این محصوالت می دانند. لوازم آرایشی که 
استفاده چندمنظوره دارند مثل فرچه هایی که 
سایه را روی پوست پخش می کنند، می توانند 
اثرات این پدیده را تشدید کنند چون میکروب ها 
را منتقل و ایجاد آلرژی و حساسیت می کنند. 

اصلی ترین درمان کبد چرب را 
بشناسید!  

غذایی  رژیم  چرب،  کبد  درمان  ترین  اصلی 
را جدی  آنها  باید  است که همگان  و ورزش 
بگیرند. یک فوق تخصص گوارش و کبد گفت: 
مطالعات نشان می دهند که دارو در پیشگیری از 
کبد چرب تاثیر عمده ای نداشته و هیچ روشی 

برای بهبود کبد چرب موثر از رژیم غذایی و 
ورزش نیست. دکتر شهرام آگاه به زمان مناسب 
ورزش اشاره کرد و افزود: روزانه 30 دقیقه تا 
یک ساعت وزش مناسب است و این کار باید 
حداقل پنج بار در هفته تکرار شود. این کار حتی 
اگر وزن را کاهش ندهد، در درمان کبدچرب 
بسیار موثر است. وی ادامه داد: ضربان قلب و 
تنفس فرد باید براثر ورزش، افزایش پیدا کند.

درخواست قصاص برای ملی پوش متهم به قتل  

جام جم- پدر مامور نیروی انتظامی که در سانحه تصادف با ملی پوش فوتسال 
بانوان کشته شد، می گوید: با علم به این که امکان قصاص برای چنین پرونده هایی 
وجود ندارد اما درخواست اشد مجازات و قصاص را دارد. بامداد 22 اردیبهشت امسال 
اتفاقی در تهران افتاد که یک خانواده را داغدار کرد و جامعه ورزش و فوتسال ایران 
را در بهت فرو برد. یکی از بانوان ملی پوش فوتسال در حالی که در مسیر بازگشت 
به منزل بود،  با خودروی شخصی با یک مامور نیروی انتظامی تصادف کرد و باعث 
فوت او شد. این بازیکن که در یکی از تیم های مطرح لیگ برتر توپ زده و با تیم 
ملی نیز به افتخارات بزرگی دست یافته است در حال حاضر با قید وثیقه آزاد است اما 
خط خوردن از تیم ملی و احتمال غیبت در لیگ برتر، او را تا آستانه نابودی زندگی 
ورزشی اش پیش برده است. موضوعی که باعث شده پرونده این ملی پوش سنگین 
شود، ادعای خانواده متوفی بر وجود درصد باالی الکل در خون او هنگام حادثه است.

اغلب دانش آموزان در زمان مدرسه تنقالتی که ارزش 
غذایی ندارند استفاده کرده و از مصرف ویتامین ها و 
منابع مورد نیاز بدن دوری می کنند. والدین می توانند 
با یک برنامه غذایی الزم، ساعات تفریح در مدرسه را 
خود تهیه کرده تا ازسالمت فرزند خود مطمئن شوند. 
مصرف میوه و سبزی خطر ابتال به بیماری های قلبی، 

سرطان و فشار خون باال را کاهش می دهد. این مواد 
غذایی منابع بسیار خوبی از انواع ویتامین ها به ویژه 
ویتامین های A و C و همچنین فیبر هستند. سیب، 
زردآلو، موز، گیالس، آلبالو، گریب فورت، انگور، طالبی، 
کیوی، نارنگی، پرتقال، هلو، آلو، توت فرنگی، هندوانه 
مثال های خوبی از میوه ها هستند. میوه های خشک 

و برگه ها مثل کشمش، برگه هلو و زردآلو و سایر میوه 
های خشک شده به خصوص اگر بدون شکر باشند، 
جایگزین های مناسبی برای میوه هستند که دانش 
آموزان می توانند به راحتی آنها را در زمانهای تفریح 
در مدارس میل کنند. مخلوط آب میوه ها یا آب میوه 
به همراه خود میوه یا مخلوط میوه و شیر انتخاب های 

متنوع دیگری هستند. مصرف آب میوه های موجود 
در بازار به علت شکر زیاد و افزودنی ها توصیه نمی 
شود. لبنیات منابع خوب کلسیم هستند که در محکم 
سازی استخوانها بویژه در دوران رشد اهمیت دارند. به 
همین دلیل باید توجه خاصی به این دسته مواد در 

برنامه رژیم غذایی روزانه کودکان و نوجوانان کنیم.

خوراکی های مفید برای زنگ تفریح دانش آموزان
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استاندار خراسان جنوبی:

اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان 
به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است

بودجه  قانون  در  گفت:  استاندار  مقدم-  دادرس 
اجرای  برای  تومان  میلیارد  امسال ۳ هزار و ۴۰۰ 
نظر  در  بازنشستگان  حقوق  سازی  همسان  طرح 
گرفته شده است اما در مجموع برای اجرای طرح 
همسان سازی حقوق بازنشستگان حداقل ۲۰ هزار 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است. پرویزی در همایش 
بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان استان 
خراسان جنوبی اظهار داشت: بازنشستگی یکی از 
مهم ترین دوره های زندگی افراد است که می تواند 
نقش تعیین کننده ای داشته باشد. پرویزی گفت: در 
قانون بودجه امسال ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان 
برای اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان 
در نظر گرفته شده است اما در مجموع برای اجرای 
طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان حداقل ۲۰ 

هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

آغاز ثبت نام انتخاب صادرکنندگان 
برگزیده خراسان جنوبی

غالمی-ثبت نام برای شرکت در بیست و یکمین دوره 
انتخاب صادر کنندگان برگزیده استان آغازشد. رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: این اقدام 
در راستای تحقق اهداف صادراتی و ارج نهادن به تالش 
 فعاالن عرصه صادرات کاالها و خدمات غیر نفتی، 
 براساس معیارها و شاخص های مقرر انجام می شود.

صورت  در  صادرکنندگان  افزود:  شهرکی  داوود 
تمایل به شرکت در این رقابت استانی تا 1۰ مهر 
فرصت دارند با مراجعه به سامانه اینترنتی به آدرس  
nemoonesh.tpo.ir سازمان توسعه تجارت 
ایران، با اطالع از شرایط، ضوابط و معیارهای انتخاب 
صادرکنندگان نمونه سال، ثبت  نام و کد رهگیری 
دریافت کنند.وی گفت: صادرکنندگان اصل مدارک 
و مستندات خود را پس از ثبت نام الکترونیکی  تا 
پایان وقت اداری 15 مهر به دبیرخانه کارگروه انتخاب 
صادرکنندگان برگزیده استانی واقع در سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان جنوبی، معاونت امور بازرگانی 

و توسعه تجارت تحویل دهند.

همایش سالمت اجتماعی
 در استان برگزار می شود

روز  جنوبی  خراسان  بهزیستی  مدیرکل  قاسمی- 
همایش  برگزاری  از  خبرنگاران  جمع  در  گذشته 
سالمت اجتماعی و ضرورت آن در اجتماع با تأکید بر 
خانواده تا پایان هفته جاری خبر داد. »عرب« عنوان 
کرد: امروزه نگاه به حوزه سالمت از سالمت جسمی 
فراتر رفته و ابعاد مختلف سالمت از جمله سالمت 
اجتماعی را در بر می گیرد به همین دلیل اهمیت 
این موضوع و لزوم نگاه دوراندیشانه جهت رسیدن 
توسعه  نیاز  پیش  عنوان  به  اجتماعی  سالمت  به 
ضروری  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  اجتماعی، 
به نظر می رسد. وی ادامه داد: در همین راستا در 
برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران، حوزه سالمت اجتماعی به 
خوبی دیده شده است و سازمان بهزیستی بر اساس 
متولی  قانون  در  شده  بینی  پیش  و  ذاتی  وظایف 
سالمت اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی و مداخله در بحران های اجتماعی، ارائه 
خدمات حمایتی و توان بخشی به کلیه مددجویان 
و گروه های آسیب پذیر از قبیل زنان، کودکان و 
سالمندان تعیین شده است. به گفتۀ وی از همین 
رو برای تبیین جایگاه سازمان بهزیستی و افزایش 
با  همزمان  و  اجتماعی  گری  مطالبه  های  زمینه 
هفته بزرگداشت خانواده، اداره کل بهزیستی استان 
همایش استانی »سالمت اجتماعی و ضرورت آن 
در جامعه با تأکید بر جایگاه نهاد خانواده« رادر روز 
پنجشنبه ۳۰ شهریور از ساعت 9 صبح لغایت 11 
با حضور معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور  و 
برگزار می کند. این مقام مسئول محورهای همایش 
را نیز از قبیل سالمت اجتماعی و خانواده، پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی و معلولیت ها، توانبخشی 
های  سرمایه  نقش  و  اجتماعی  نشاط  اجتماعی، 

اجتماعی در ارتقاء سالمت اجتماعی عنوان کرد.

شرکت ۱۳۰ دانشجوی خراسان جنوبی 
در دوره آموزشی طرح والیت

نفر   1۳۰ گفت:  دانشجویی  بسیج  ایسنا-مسئول 
دوره  نهمین  در  استان  دانشگاه های  دانشجویان  از 
آموزشی طرح والیت استانی شامل ۷۰ نفر از بانوان و 
۶۰ نفر از آقایان شرکت کردند.صالحی، در حاشیه طرح 
والیت دانشجویی  اظهار کرد: نهمین دوره آموزشی 
طرح والیت استانی از 19 شهریورامسال آغاز شده و تا 
۲۶ شهریورماه ادامه دارد.وی با بیان اینکه این دوره، در 
سال، یک بار برگزار می شود، افزود: آشنایی دانشجویان 
با مبانی اندیشه اسالمی، آشنایی با ساختار تشکیالتی 
طیبه  ارکان شجره  با  آشنایی  و  دانشجویی  بسیج 
صالحین برای مشغول شدن افراد بعد از این دوره در 
 حلقه های صالحین، از اهداف برگزاری این دوره است.

مدیر هسته گزینش استانداری 
خراسان جنوبي منصوب شد

وزیر  نماینده  سوی  از  حکمی  امیرآبادیزاده-طی 
کشور و دبیر هیات مرکزي گزینش ، محمود عربي 
به عنوان عضو و مدیر هسته گزینش استانداري 
این   از  بخشی  در  شد.  منصوب  جنوبي  خراسان 
با  بتواند  وي  است  شده  امیدواري  اظهار  حکم 
استعانت از قدرت الیزال الهي و باهمکاري سایر 
اعضاء در خدمت صادقانه به نظام گزینش کشور 
موفق بوده و در راستاي انتخاب افراد اصلح ، متعهد 

و شایسته موفق و موید باشد.

تودیع و معارفه استاندار پیشین و جدید 
امروز با حضور وزیر کشور

قاسمی- حدود ۴ روز قبل خبر رسید که استاندار استان 
 تغییر کرد و به جای »پرویزی«، »مروج الشریعه«
سکان دار این سمت در خراسان جنوبی شد و اکنون 
خبر از تودیع و معارفه استاندار جدید است که مدیرکل 
روابط عمومی استانداری اعالم کرد: امروز ساعت 
1۷ بعدازظهر در شورای اداری استان مراسم تودیع و 
معارفه وی انجام می شود. »بهاری« خاطر نشان کرد 
 که این مراسم با حضور »عبدالرضا رحمانی فضلی« 
وزیر کشور که فقط برای این مراسم می آید برگزار 

می شود.

آغاز دوازدهمین جشنواره
 کارآفرینان برتر در سال 96

کل  اداره  اشتغال  و  کارآفرینی  امیرآبادیزاده-مدیر 
برتر سال  آغاز دوازدهمین جشنواره کارآفرینان  از 
این جشنواره  برگزاری  از  داد. وی هدف  خبر   9۶
را شناسایی و انتخاب کارآفرینان برتر عنوان کرد 
و معرفی  این جشنواره شناسایی  رویکرد  افزود:  و 
بنگاه هایی است که از سال 9۲ تاکنون با تکیه بر 
نوآوری به رشد باال در فروش عملیاتی و اشتغال 
دست یافته اند. وی افزود: تمامی بنگاه های بزرگ 
،متوسط، کوچک و خرد میتوانند در این جشنواره 
شرکت نمایند .فاطمی در تشریح شرایط متقاضیان 
گفت: بنگاههای خصوصی و تعاونی و بنگاه هایی 
دولت  به  متعلق  آنها  سهام  از   15% حداکثر  که 
باشد. همچنین بنگاه کسب و کار که قبل از سال 
1۳9۳ تاسیس شده اند می توانند در این جشنواره 
شرکت نمایند. وی خاطر نشان کرد: کلیه مراحل 
سایت  طریق  از  و  اینترنتی  صورت  به  نام  ثبت 
www.karafarinanebartar.ir میباشد.

تغییرات ایجاد شده در مدارس استان
 با هدف “افزایش کیفیت آموزشی” است

تسنیم-مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی 
گرایش های  به خاطر  مدیری  هیچ  اینکه  بیان  با 
تمامی  گفت:  نکرده،  تغییر  مدارس  در  سیاسی 
کیفیت  افزایش  هدف  با  شده  ایجاد  تغییرات 
انسانی  نیروی  منابع  از  بهینه  استفاده  و  آموزشی 
در مدارس بوده است. المعی در بازدید از مدارس 
بیرجند رکورد دار  اظهار داشت: شهرستان  بیرجند 
است  آزمون سراسری سال 9۶  در  استان  قبولی 
و پس از آن شهرستانهای قاین، فردوس و طبس 
قرار دارند.وی بیان کرد: یک هزار و 88۰ دانش 
شهرستان  متوسطه  دوم  دوره  چهارم  پایه  آموز 
این تعداد  از  بیرجند در کنکور شرکت کردند که 
8۴ نفر موفق به کسب رتبه های زیر هزار شدند.

بهره مندي ۱۰۰درصد خانوار شهری 
شهرستان درمیان از نعمت گاز طبیعی

از  غالمی-مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبي 
شهرستان  شهري  خانوار  درصد   1۰۰ برخورداري 
درمیان از نعمت گاز طبیعي با بهره برداري از عملیات 
گازرساني به شهرهاي طبس مسینا و گزیک خبر 
داد.دشتي، با اشاره به آخرین وضعیت گازرسانی به 
این شهرستان، گفت: درحال حاضر شهرهای اسدیه 
و قهستان در شهرستان درمیان از نعمت گاز طبیعی 
برخوردار هستند.وی افزود: گازرسانی به شهرهای 
طبس مسینا، گزیک، ۴5 روستا و کارخانه سیمان 
باقران با اعتباری بالغ بر ۴5۰ میلیارد ریال در دست 
اجرا است که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری 
مسینا،  طبس  شهرهای  باقران،  سیمان  کارخانه 
گزیک و 15 روستاي این شهرستان از نعمت گاز 
طبیعی بهره مند شوند.مدیر عامل شرکت گاز   با اشاره 
به اینکه برای بهره برداری از پروژه های گازرسانی به 
شهرستان درمیان بیش از ۶۳5 میلیارد ریال اعتبار 
هزینه شده، تصریح کرد: در راستای گازرسانی به 
این شهرستان تاکنون بیش از 11۲ کیلومتر خط 
و  توزیع  و  تغذیه  کیلومتر شبکه  گاز، ۳۳۰  انتقال 
است. شده  نصب  و  اجرا  انشعاب   ۳5۰۰ از  بیش 

تردد بیش از 6۰۰۰ نفر از پایانه مرزي 
ماهیرود

امیرابادیزاده-مدیرکل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
استان، در مرداد ماه سال جاری  تعداد ۶581 نفر اتباع 
ایراني وخارجي از پایانه مرزي ماهیرود تردد داشته اند . 
جعفر شهامت افزود : تردد انجام شده از پایانه مرزی 

ماهیرود به تفکیک، ۲5۰5 نفر اتباع خارجي و۴۰۷۶ 
نفر اتباع ایراني بوده اند که شامل ترددهاي ورودي و 
خروجي از کشور می گردد . شهامت همچنین خاطر 
نشان کرد : در حال حاضرکلیه زیر ساخت های الزم 
مسافربری  سالن  نیزدر  و  ماهیرود  مرزي  پایانه  در 
این پایانه فراهم گردیده تا اتباع و مسافرین بتوانند 
با رعایت مقررات و ضوابط، براحتي نسب به تردد از 
مرز رسمی جمهوری اسالمی ایران اقدام نمایند.وی 
افزود: پایانه مرزي ماهیرود با دارا بودن زیر ساخت 
های الزم با سرمایه گذاری بیش از ۲۲۰ میلیارد ریال 
طی سالیان اخیر تجهیز و راه اندازی گردیده است.

نت
نتر

س: ای
عک

مدیر کل پزشکی قانونی استان خبر داد:

یازدهمین جشنواره تئاتر استان برگزار می شود

  فروش 23 هزار بلیت نمایش در استان از ابتدای سال

برگزاری دوره تخصصی جستجو و نجات در جاده 

افزایش 3 برابری کشت کلزا در سرایان

صادرات 3 میلیون دالری تعاونی های خراسان جنوبی
گروه خبر-صادرات تولیدات تعاونی های خراسان جنوبی به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دالر رسید. معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: این اقالم در 5 ماه 
گذشته از ۲۰ تعاونی صادراتی استان صادر شد.حسن سروری سوخت، سنگ ساختمان، مواد غذایی، عسل و فرش را از کاالهای صادراتی عنوان کرد و افزود: ایتالیا، کشورهای 

حاشیه خلیج فارس و افغانستان مقصد کاالهای صادراتی تعاونی های استان است. وی پیش بینی کرد: صادارات تعاونی های استان تا پایان سال به 1۰ میلیون دالر برسد.

 افزایش 4۳ درصدی پرونده های سقط جنین
حسینی- مدیر کل پزشکی قانونی از افزایش 
در ۴  جنین  سقط  های  پرونده  درصدی   ۴۳
ماهه ابتدای امسال نسبت به سال گذشته خبر 
داد و عنوان کرد: احتمال می دهیم این افزایش 
ناشی از کار جدی دانشگاه علوم پزشکی در 

غربالگری قبل و حین بارداری باشد.
صبح دیروز مراسم افتتاح ساختمان جدید اداره 
کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی با حضور 
شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور 
و جمعی از مسئوالن برگزار شد. جعفرزاده در 
پزشکی  سازمان  که  این  بیان  با  مراسم  این 
قانونی به عنوان سازمانی مستقل و کارشناسی، 
پل ارتباطی بین علم پزشکی و علم قضایی 
و حقوق می باشد، ادامه داد: زمین ساختمان 
جدید سال 89 خریداری، سال 91 کلنگ زنی 

شد و اکنون نیز افتتاح می شود.
وی به ۴ هزار و 5۷۰ پرونده معاینات تشکیل 
شده در حوزه های مختلف در ۴ ماهه ابتدای 
سال اشاره و اضافه کرد: این میزان نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته با کاهش مواجه بوده 
که علت آن غیرفعال بودن واحد طبس به دلیل 

نبود پزشک متخصص می باشد. به گفته وی 
در همین مدت هزار و 1۲ مورد مصدوم ناشی 
از تصادفات ترافیکی داشته ایم که استان در 
این زمینه رتبه هفدهم کشور را دارد. مدیر کل 
پزشکی قانونی استان از ۷۲ مورد فوتی ناشی از 
حوادث رانندگی خبر داد و افزود: متاسفانه آمار 
تصادفات استان بسیار باالست و واژگونی علت 
اصلی این مرگ و میرها می باشد. جعفر زاده 
با اشاره به این که نیاز به ارجاع برخی مرگ 
نیست  قانونی  پزشکی  به  طبیعی  میرهای  و 
همین  با  “دادپزشک”  طرح  کرد:  خاطرنشان 
منظور در دستور کار قرار گرفت ولی تاکنون 
دانشگاه علوم پزشکی در استان با ما همکاری 

چندانی نداشته است.

صدور مجوز و انجام عملیات
 سقط جنین فقط در مرکز استان

به  که  ای  پرونده   ۶ از  که  این  بیان  با  وی 
و  به که  داده شده  ارجاع  پزشکی  کمیسیون 
به نتیجه رسیده، فقط برای یک مورد حکم 
محکومیت صادر شده است، یادآور شد: در ۴ 

ماهه نخست امسال نیز 5۳ مورد پرونده برای 
صدور مجوز سقط جنین داشته ایم که به ۲9 

مورد مجوز داده شد. مدیر کل پزشکی قانونی 
از افزایش ۴۳ درصدی این پرونده ها نسبت به 
سال قبل خبر داد و افزود: احتمال می دهیم 
این افزایش ناشی از کار جدی دانشگاه علوم 
بارداری  حین  و  قبل  غربالگری  در  پزشکی 
باشد. جعفرزاده اضافه کرد: برای صدور مجوز 
و انجام عملیات سقط جنین فقط مرکز استان 

پاسخگو است. 

وی به مراکز پزشکی قانونی در ۷ شهرستان 
استان اشاره و بیان کرد: پزشکان این مراکز 

پاره وقت هستند و نیاز به تامین پزشک داریم.

انجام آزمایش های ژنتیک استان
 در آزمایشگاه تخصصی مشهد

شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور 
شده،  ساخته  ساختمان  که  کرد  نیزعنوان 
استاندارد و اصولی و با تجهیزات کامل برای 
انجام تقریبا همه نوع آزمایش است  و فقط 

آزمایش های ژنتیک را نمی توان این جا انجام 
داد که طبق سیاست گذاری سازمان ، به علت 
هزینه بر بودن آزمایشگاه های ژنتیک و نیاز به 
نیروی متخصص تنها 1۰ استان را برای این 
آزمایش ها راه اندازی کردیم . وی با اشاره به 
این که از طرفی نمونه ها نیز کم است اضافه 
کرد: شهر مشهد به عنوان حامی این استان 
است که نمونه ها را می توان به آن جا فرستاد.

به گفته وی اگر مسئوالن این استان تشخیص 
به ضرورت راه اندازی آزمایشگاه ژنتیک بدهند، 
با تقبل هزینه های خرید تجهیزات و تربیت 
نیروی متخصص توسط خود استان، آماده به 
قانونی  پزشکی  سازمان  رئیس  هستیم.  کار 
کشور آمار شکایت های مردم از جامعه پزشکی 
 را رو به افزایش دانست و ادامه داد: نمی توانیم

 آماری از خودکشی بدهیم ولی آمار نزاع در 
همچنین  است.شجاعی  رشد  به  رو  کشور 
از  تومان  میلیون  و 19۰  میلیارد  هزینه ۷  از 
منابع ملی برای ساخت این ساختمان خبر داد 
و خاطرنشان کرد: 8۰۰ میلیون تومان نیز از 

محل منابع استانی گرفته شده است.

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  قاسمی- 
تئاتری  های  نمایش  اینکه  بیان  با  استان 
امسال با استقبال چشم گیری روبه رو بوده 
است، اظهار کرد: از ابتدای سال 9۶ تاکنون 
۲۳ هزار بلیت نمایش تئاتر در سراسر استان 
سال  در  حالیکه  در  است،  رسیده  فروش  به 
رسیده  فروش  به  بلیط  هزار   5 کال  گذشته 
بود. »محبی« روز گذشته در نشست خبری 
یازدهمین جشنواره تئاتر استان تصریح کرد: 
اجرای  کیفیت  که  است  آن  دلیل  به  این  و 
هنرمندان در سال جاری افزایش داشته است. 
تا   ۲۶ روزهای  در  جشنواره  این  افزود:  وی 
۲8 شهریور برگزار می شود که برای ایجاد 
و  باشد  می  استان  تئاتر  همراهی  و  همدلی 
می کند.  فراهم  تجربه  انتقال  برای  بستری 
در  شده  نام  ثبت  گروه   18 از  وی  گفتۀ  به 
جشنواره تئاتر استان 15۰ هنرمند در 1۰ گروه 
قاین، سربیشه و  بیرجند،  از شهرستان های 

سرایان انتخاب شده اند.

گروه های انتخابی از قبل 
اجرای عمومی داشته اند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان کرد: 
در این جشنواره از ۳ هنرمند و مدرس دانشگاه 

به عنوان داور بهره گرفته شده است که این 
منتخبین  عنوان  به  را  برتر  گروه   ۲ داوران 
یازدهمین دوره تئاتر خراسان جنوبی انتخاب 
در  گروه  دو  این  افزود:  کنند. »محبی«  می 
 همایش بزرگ تئاتر استان ها شرکت می کنند
 و اگر مقامی کسب نمایند به جشنواره فجر 
یکی  که  کرد  تأکید  وی  یافت.  خواهند  راه 
این  های  ویژگی  ترین  فرد  به  منحصر  از 
های  نمایش  تمامی  که  است  این  جشنواره 
انتخاب شده قبال اجرای عمومی داشته اند و 
اقبال مردمی آنان کامال مشخص شده است. 

حوزه  پیشکسوتان  مراسم  این  در  گفتۀ  به 
تئاتر و سینما حضور دارند که موقعیت ارتباط 
مستقیم هنرمندان جوان را با پیشکسوتان این 
عرصه به وجود می آورد و از آنجا که جاده 
هنر نمایشی مانند جاده ای یک طرفه است 
و توقف در آن امکان پذیر نیست امیدواریم 
در  آزاد  سبقت  فرهنگ  بتوانند  هنرمندان 

هنرشان را بیاموزند.

تا پایان سال پالتوی نمایش
 قائن به اتمام می رسد

امکان حضور  داد که  این مقام مسئول خبر 
»شفیعی«، مدیرکل هنرهای نمایشی کشور 
مراسم  در  جشنواره  این  مهمان  عنوان  به 
اختتامیه وجود دارد. »محبی« بیان کرد که در 
سال جاری عالوه بر این جشنواره تئاتر استان 
در سال جاری برنامه های بسیاری داشته که 
از جمله آن اردیبهشت تئاتر استان و نمایش 
گروهای تئاتر استان در بیرجند و تهران بوده 
است. همچنین کلنگ پالتوی نمایش قاین 
نیز زده شده است و امیدواریم با این سرعتی 
که در ساخت آن مشاهده می شود تا پایان 

سال به بهره برداری برسد.

19 گروه ثبت شده تئاتر در استان
رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان هم با 
 بیان اینکه ما در بخش فنی کمک می کنیم،
ثبت  در سال گذشته 1۴ گروه  اظهار کرد:   
شده تئاتری در استان داشته ایم که امسال 
هم 5 گوره دیگر نیز به آن اضاافه شده اند. 
»شریفی« با بیان اینکه خوشبختانه استقبال 
بوده  شاهد   9۶ سال  در  را  خوبی  مردمی 
ایم عنوان کرد: در این مدت فقط 1۶ مورد 
نمایش در بیرجند روی صحنه رفته که ۳۰ 
گفتۀ  به  است.  داشته  درآمد  تومان  میلیون 

ساعت  از  ها  نمایش  این  بلیت  فروش  وی 
1۳ روز گذشته ۲5 شهریور در سایت اینترنتی 
و  شد  آغاز    WWW.Kalizhdak.ir
قیمت هر بلیت ۳ هزار تومان پیش بینی شده 

است و هیچ محدودیتی ندارد .

اجرای عمومی 29 نمایش در استان
معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان هم در این نشست با 
بیان اینکه در استان ۲9 نمایش تولید شده 
اند، اظهار کرد: ولی برای حضور در جشنواره  
فقط 1۶ نمایش اعالم آمادگی کرده اند که 
ژانر  بودن  متفاوت  آن  از دالیل  یکی  شاید 
آن با موضعات بوده است. »زمزم« همچنین 
از دیگر برنامه هایی که  عنوان کرد که در 
سومین  به  توان  می  شود  می  اجرا  امسال 
باورهای  استمرار  منظور  به  تعزیه  سوگواره 
اعتالی  و  مذهبی  رسوم  و  آداب  و  آیینی 
 ۴ با  همزمان  تعزیه،  آیین  بیشتر  چه  هر 
محرم الحرام امسال است. وی به جشنواره 
منطقه ای تئاتر معلوالن همزمان با  آذرماه و 
جشنواره تئاتر خیابانی با موضوع پیشگیری 
میزبانی شهرستان  به  اعتیاد  آسیب های  از 

نهبندان نیز اشاره کرد. 

احمر  هالل  نجات  و  امداد  معاون  کاری-   
استان  عنوان کرد:  دوره تخصصی جستجو 
و نجات در جاده  که از 19 شهریور شروع شده 

بود ۲۴ این ماه  به کار خود پایان داد.
احمد بخشی با بیان اینکه  این دوره به مدت ۶ 
 روز با حضور ۲۰ نفر از امدادگران شهرستان های
 بیرجند، خوسف، زیرکوه، سربیشه و درمیان 
در محل موسسه علمی کاربردی هالل احمر 
برگزار شده است ادامه داد: هدف از اجرای این 
دوره آموزشی ، پرورش نجاتگرانی متخصص 
است که بتوانند در سوانح ترافیکی در کمترین 
خدمات  دیدگان  حادثه  برای  ممکن  زمان 
کرد:  خاطرنشان  دهند.وی   انجام  امدادی 

طرح عملیاتی نجات در جاده، ایمنی، ارزیابی 
و مدیریت سوانح ، اصول جستجو و نجات در 
با تجهیزات جستجو  سوانح جاده ای، آشنایی 
و نجات در سوانح جاده ای، ترابری نجات در 
حمل  و  مصدوم  رهاسازی  و  دستیابی  جاده، 
این دوره تخصصی  از سرفصل های  مصدوم 
که  امدادگرانی  برای   : افزود  باشد.وی  می 
موفق به کسب حدنصاب نمرات آزمون تئوری 
و عملی گردند گواهی دوره ۴8 ساعته صادر 
خواهد شد .وی با بیان اینکه همچنین  دوره 
تخصصی کارهای  پیش بیمارستانی با حضور 
های شهرستان  برادر  امدادگران  از  نفر   ۲5 
 بشرویه، بیرجند، خوسف، زیرکوه و سرایان از 

روز گذشته  به مدت یک هفته در محل مرکز 
 آموزش علمی کاربردی جمعیت هالل احمر 

افزود:  باشد  می  برگزاری   حال  در  استان 

با برگزاری دوره های  همه  ساله این جمعیت 
تخصصی امداد و نجات نیروهای متخصص را 

برای خدمت رسانی در حوادث آموزش می دهد.

بخشی بیان کرد : امدادگران در این دوره با 
 ،CPR آناتومی،  مباحث  همچون  مباحثی 
تروماها، مهارت رگ گیری، آتل بندی، بانداژ، 
لوله گذاری، فوریت های نجات درمانی، تثبیت 
پزشکی مصدوم، داروشناسی و تریاژ آشنا شدند.

وی با اشاره به برگزاری دوره به  صورت تئوری 
از برگزاری این دوره را  و عملی است هدف 
آشنایی امدادگران با نحوه برخورد مصدومان 
افزایش  همچنین  و  حوادث  در  ترومایی 
توانمندی های آنان و انجام مراقبت ها و اقدامات 

پیش بیمارستانی جهت مصدومان اعالم کرد.
گفتنی است در پایان این دوره پس از برگزاری 
آزمون به قبول شدگان گواهینامه اعطا می شود.

شهرستان  کشاورزی  جهاد  رئیس  قاسمی- 
سرایان با بیان اینکه کلزا یکی از محصوالت 
راهبردی در کشور می باشد، اظهار کرد: در 
از  هکتار   ۲۰۰ از  بیش  جاری  زراعی  سال 
زیر  سرایان  شهرستان  کشاورزی  اراضی 
کشت کلزا خواهد رفت که این میزان نسبت 
برابری   ۳ افزایش  گذشته  زراعی  سال  به 
با  کرد:  تصریح  »سلیمانی«  است.  داشته 
و  مقاومتی  اقتصاد  های  سیاست  به  توجه 
تولید روغن و نقش و جایگاه  به  نیاز کشور 
با گندم و جو، کاشت  تناوب  کلزا در چرخه 

که  است.  گرفته  قرار  کار  دستور  در  کلزا 
تولید  پایداری  دلیل  به  محصول  این  کشت 
بویژه گندم و جو و به  از محصوالت  برخی 
منظور کاهش آفات، بیماری ها و علف های 
هرز به عنوان یکی از محصوالت اصلی در 
تناوب قرار می گیرد و با اجرای تناوب کلزا 
به  سموم  مصرفی  میزان  ساالنه  گندم  و 
طور قابل مالحظه ای کاهش می یابد و با 
کاشت کلزا عملکرد گندمی که در سال آینده 
نیز ۳5  در زمین مورد نظر کاشت می شود 
درصد افزایش می یابد.  به گفتۀ وی همچنین 

کاهش  و  در کشور  روغن  تولید  موضوع  در 
اهمیت  خوراکی  روغن  واردات  به  وابستگی 
از  شده  استخراج  روغن  چون  دارد  خاصی 
کلزا بدلیل داشتن اسیدهای چرب اشباع نشده 
یکی از بهترین روغنهای خوراکی می باشد.

بسته های حمایتی دولت به کلزاکاران
راستای  اظهار کرد که در  این مقام مسئول 
توسعه کشت کلزا دولت بسته های حمایتی 
برای کشاورزانی که اقدام به کشت کلزا نمایند 
داد:  ادامه  »سلیمانی«  است.  گرفته  نظر  در 

افزایش شارژ چاه موتورها که کشت کلزا در آن 
 انجام شود، اعطای تسهیالت قرض الحسنه
 به ازای هر ۳ هکتار 5 میلیون تومان، اعطای 
به  ای  یارانه  به صورت  کلزا  کارنده  دستگاه 
کمک  تومان  میلیون   5 دستگاه  هر  ازای 
بالعوض دولتی، بذر یارانه ای، خرید تضمینی 
ای یارانه  های  کش  علف  و  سموم   کلزا، 
با  گردش  در  سرمایه  تسهیالت  اعطای  و   
از  بازپرداخت یک ساله  کارمزد 15 درصد و 
جمله حمایت های دولت در راستای کشت 
درباره  که  کدر  نشان  خاطر  وی  است.  کلزا 

چگونگی و شرایط کالشت آن نیز کالسهای 
آموزشی ترویجی برگزار شده و اطالع رسانی 
به کشاورزان انجام شده است. به گفتۀ وی 
بهترین زمان کاشت کلزا در شهرستان سرایان 
از اواخر شهریور ماه تا حداکثر هفته اول مهر 
های ریزی  برنامه  با  همچنین  و  باشد   می 

کار  کلزا  کشاورزان  خسارت  شده  انجام   
زراعی  سال  آنان  تحت کشت  که محصول 
از  نیز   است  شده  سرمازدگی  دچار  گذشته 
شود.  می  پرداخت  بیمه  صندوق  محل 

)Ava.news16@gmail.com(
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رسول خدا صلی ا...علیه و آله فرمودند:

َخیُر األصحاِب َمن قَلَّ ِشقاقُُه و َکثَُر ِوفاقُه
بهترین یاران کسی است که ناسازگاریش اندک باشد و سازگاریش بسیار

)تنبیه الخواطر، ج2، ص123 (

کنایه آشنا به اصولگرایان: اگر نرم افزار 
رایانه ای را نمی شناسید از دستکاری 

آن به مدت 8 سال خودداری فرمایید 

حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور، 
در کانال تلگرامی خود نوشت: هشدار رایانه ای، 
اگر کار با رایانه را بلد نیستید یا نرم افزار رایانه ای 
را نمی شناسید لطفا از روشن کردن و دستکاری 
آن در مدت 8 سال خودداری فرمایید. به گزارش 
»انتخاب«، کنایه آشنا به اظهارات اخیر حداد عادل 
است که گفته بود: احمدی نژاد رایانه ای است که 

نرم افزارش را نمی دانیم.

درخواست عضو جمنا از دولت روحانی

لطف ا... فروزنده سخنگوی جبهه مردمی نیروهای 
آمریکا  جدید  تحریم های  درباره  اسالمی  انقالب 
رهبری  معظم  مقام  کرد:  اظهار  کشورمان،  علیه 
اعتماد  قابل  آمریکا  که  فرموده اند  بارها  تاکنون 
نیست و تحریم های جدید نیز این بُعد رفتار آنان 
امیدواریم  کرد:  تصریح  وی  می دهد.  نشان  را 
اقدام  به  نسبت  جدی تری  واکنش  دولتمردان 
آمریکایی ها نشان دهند و خوش بین نباشند چرا 
که آمریکا از هیچ اقدامی برای ضربه زدن به ایران 

چشم پوشی نمی کند.

رنجبرزاده: اقدامات مذبوحانه
 آمریکا باید به گوش جهانیان برسد

عضو  و  اسدآباد  مردم  نماینده  رنجبرزاده  اکبر 
هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در گفت وگو 
اقدام اخیر آمریکا در اعمال  با اشاره به  با فارس 
آمریکا نمی خواهد  تحریم های جدید، اظهار کرد: 
را  خودش  و  باشد  پایبند  بین المللی  تعهدات  به 
بین المللی  تعهدات  و  معاهدات  از  فراتر  و  مافوق 
گفت:  وی  می داند.  جهانی  مختلف  مسائل  و 
جهانیان  به گوش  باید  آمریکا  مذبوحانه  اقدامات 
پایبند  بین المللی  تعهدات  به  آمریکا هرگز  برسد، 

نبوده است.

پاشنه آشیل دولت از نگاه کرباسچی

سازندگی  کارگزاران  حزب  کل  دبیر  کرباسچی 
اظهار  روحانی  دولت  آشیل  پاشنه  خصوص  در 
و  متصدیان  و  دولت ها  تمام  وعده های  کرد: 
پاشنه  نشدن  در صورت عملی  مسئوالن کشور 
آشیل آنها است این مسئله در مورد قوه قضائیه 
نهاد  این  که  صورتی  در  و  می کند  صدق  هم 
و  سازد  عملی  نتواند  را  عدالت  وعده  قضایی 
موفق  مجلس  نمایندگان  یا  نکند  رفتار  عادالنه 
موفق  خود  وعده های  نشستن  ثمر  در  نشوند 
باشند همین مسئله پاشنه آشیل آنها خواهد بود. 
انقالبی در جهت  نیروهای  حتی وعده هایی که 
به  هم  می دهند  آن  استقالل  و  کشور  پیشرفت 

همین شکل است.

تفسیر ذوالنوری از نامه
 »اسد« به رهبر انقالب

حجت االسالم ذوالنوری، با اشاره به اینکه شاهد پیام 
تقدیر و تشکر بشار اسد به مقام معظم رهبری بودیم، 
خاطرنشان کرد: این پیام به معنی این است داعش 
که توسط 106 کشور دنیا پشتیبانی مستقیم شده و 
عمال آمریکایی ها و غربی ها آنها را تقویت می کردند 
آخرین نفس های خود را در سوریه می کشد. نماینده 
مردم قم در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
است،  دشمن  ترساندن  در  پیروزی  داعش  شعار 
جریان  شد  موجب  که  چیزی  تنها  کرد:  تصریح 
تکفیری داعش در سوریه به نتیجه نرسد، داشتن 

روحیه معنویت در نیروهای مدافع حرم است.

الریجانی: مسئله تروریسم با 
همکاری های بین المللی قابل حل است

علی الریجانی گفت: مسئله تروریسم که بسیاری از 
کشورها را درگیر کرده، مسئله ای است که نیازمند 
همکاری های بین المللی و همه جانبه برای حل است 
و در دیدار با رئیس مجلس بلژیک بر این نکته تاکید 
شد. عالوه بر این بحران میانمار و جنایات علیه مردم 
یمن نیز از دیگر موضوعاتی بود که مورد گفت وگوی 
دو طرف قرار گرفت. وی افزود: گفت وگوهای خوبی 
در زمینه مسائل اقتصادی، بین المللی و بهره مندی 
از ظرفیت های دو کشور صورت گرفته است و ما 
در روابط با بلژیک امیدوارانه پیش می رویم و سال 
گذشته نیز میزبان رئیس سنای این کشور بودیم.

شمخانی: تروریسم به قلب
 اروپا تسری پیدا کرده است

تشریح  با  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر  شمخانی 
و گسترش گروه  آموزش  تجهیز،  از  ناشی  خطرات 
های تروریستی که از سوی برخی کشورهای منطقه 
ای و غربی صورت می پذیرد، خاطر نشان کرد: حوادث 
اخیر اروپا نشان داد که استفاده ابزاری برخی کشورها 
از تروریسم در عراق و سوریه، موجب غیر قابل مهار 
شدن آن و تسری این پدیده شوم به قلب اروپا گردید. 
وی اظهار کرد: ادبیات تهدیدآمیز مقامات سیاسی و 
امنیتی آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران ضمن آن 
که موجب شفاف سازی رویکردهای ستیزه جویانه این 
کشور برای افکار عمومی جهانی می شود هیچ گونه 
تاثیری در سیاست های اصولی ایران در موضوعات 
منطقه ای، ارتقای توانمندی های متعارف دفاعی و 
تداوم حمایت از ملت های تحت ظلم نظام سلطه ندارد.

است زورگویی  ایران  نظامی  مراکز  از  بازدید   

حسین نجابت عضو پیشین کمیسیون ویژه نظارت بر 
برجام در خصوص بازید از مراکز نظامی به واسطه برجام  
اظهار کرد: روح مذاکرات در خصوص مباحث هسته ای 
است و این مسئله ای است که ما در زمان تصویب 
برجام هم بحث می کردیم؛ پس این عبارت متاسفانه در 
پروتکل وجود دارد اما روح مذاکرات در خصوص مسائل هسته ای  است، بنابراین 

اگر بیایند بگویند که ما می خواهیم از مراکز نظامی بازدید کنیم؛ زورگویی است.

رحمانی فضلی: اکنون اولویت کشور اقتصاد است 

رحمانی فضلی وزیر کشور گفت: بنا به مطالبات مردم 
و خواست کارشناسان اولویت کشور هم اکنون امنیت 
نیست هر چند در زمینه امنیت موظف هستیم که کار 
کنیم. مشکل اصلی کشور اقتصادی، بیکاری، توسعه، 
تولید، سرمایه گذاری و صادرات است که رهبر معظم 
انقالب، هدایتگر اصلی انقالب با شناختی که از این مشکالت دارند برای ما 

مسئوالن تعیین جهت  می کنند.

دشمن عمق استراتژیک ما را هدف قرار داده است

نماینده  سعیدی  والمسلمین  االسالم  حجت 
مقطع  در  اینکه  بیان  با  سپاه  در  فقیه  ولی 
گفت:  می بریم،  سر  به  ای  پیچیده  و   حساس 
در شرایطی که پیروزی های روزافزون جبهه مقاومت 
و توسعه و گسترش گفتمان انقالب اسالمی بیش از 
هر زمان دیگری رخ می نماید، دشمن عمق استراتژیک ما را هدف قرار داده و 

در صدد وارد کردن خدشه به اقتدار و عزت ایران اسالمی است.

اینکه  محمد جواد الریجانی گفت: 
حرف  دادند،  رأی  اندیشه  به  مردم 
افراد  نیست،  پشتوانه داری  خیلی 
دادند،  رأی  مختلف  ترجیحات  با 
به  نحوه صحبت، دیگری  به  یکی 

آینده و یکی هم به دلیل دلخوری 
است.  داده  رأی  دیگر،  کاندیدای  از 

آنچه از لحاظ قانون، شرع و اخالق 
مهم است، این است که کسی که 
رأی آورده، مانند نردبان است، باالی 
پشت بام که می رود دیگر به نردبان 
کاری ندارد و حاال باید برای ملت و 

در چارچوب قانون کار کند و همه هم 
مساوی هستند. وی افزود: این رأی 

هیچ مجوز قانونی اضافه بر قانون به 
کسی نمی دهد. این کارشناس مسائل 
سیاسی در عین حال می گوید: بله! اگر 
یک قانون را به رفراندوم بگذارند، بحث 
دیگری است. معتقدم از این فرهنگ 
که  شود  پاسداری  باید  دموکراسی 
متأسفانه با آن خیلی ناآشنایی وجود 
دارد و هر روز در روزنامه ها می نویسند 
اتفاق  فالن  تا  دادند  رأی  مردم  که 
رخ دهد. این حرف ها دور از فرهنگ 
ادامه  در  است.الریجانی  دموکراسی 
تحلیل خود از انتخابات و حضور جدی 
اصولگرایان در این کارزار تاکید می کند: 
اولین نتیجه ای که جناح اصولگرا باید 
بر  اصولگرایان  که  است  این  بگیرد 
و  نیروها  که  اصلی  معدن  آن  روی 
رویش های جوان این جریان هستند، 
کنند. وسیع تری  سرمایه گذاری 

مسائل  کارشناس  عبدی  عباس 
سیاسی و فعال سیاسی اصالح طلب 
این  واقعیت  نوشت:  یاداشتی  در 
اصولگرایان،  نه  تنها  که  است 
نیز در وضعیت  بلکه اصالح طلبان 
وجود  هستند.  سیاسی  نامتعادل 
راهبردهای  در  تناقضات  از  برخی 
آنان و نیز ناهماهنگی میان راهبردها 
به عالوه  آنان،  تاکتیک های  و 
خط مشی  های  بودن  اقتضایی 
اجرایی آنان جملگی سبب می شود 
که درک روشنی از رفتارهای آنان 
و  دوستان  متاسفانه  نگیرد.  شکل 
احزاب اصالح طلب تاکنون به این 
پرسش ریشه ای نپرداخته اند که اگر 
راهبرد قبلی آنان ایراد نداشته است، 
پس چرا با این وضع مواجه شده اند؟ 
در  که  دیگری  نکته  افزود:  وی 

خصوص اصالح طلبان نباید نادیده 
گرفت، اظهارنظر مواضع فردی آنان 
نمی توان  به طور قطع  البته  است. 
مانع از اظهارنظر کسی شد و نباید 
برخی  که  هنگامی  ولی  شد،  هم 

هویت  به  زیادی  چسبندگی  افراد 
اظهاراتی  و  دارند  اصالح طلبی 
متفاوت از میانگین اصالحات بیان 

می دارند، هزینه های آن اظهارات به 
شد.  خواهد  بار  طلبان  اصالح  کل 
این مسئله متاثر از فقدان گفت وگو 
و نیز فقدان یک راهبرد قابل قبول 
از  این حد  نزد اصالح طلبان است. 

تنوع و پراکندگی هزینه هایی را بر 
مانع  که  می کند  بار  اصالح طلبان 
می گردد. آنان  اهداف  پیشبرد  از 

محمد جواد الریجانی: اینکه مردم به اندیشه 
رأی دادند، حرف خیلی پشتوانه داری نیست

اصالح طلبان در وضعیت نامتعادل سیاسی هستند

بازدید فرماندار بیرجند از کارگاه حمایتی دستان پرتوان موسسه خیریه حضرت رسول )ص(

اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی در نظردارد: در چهارچوب ضوابط و 
مقررات و به منظور بسط و توسعه دفاتر کارگزاری و در راستای ارتقای سطح رضایت 
مندی شرکای اجتماعی خود، نسبت به ایجاد 3 کارگزاری در محدوده  شعب بیرجند ، 

طبس و قاین از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه اقدام نماید. 
لذا ضمن دعوت به همکاری، کلیه عالقه مندان می توانند به منظور کسب اطالعات 
بیشتر به وب سایت این اداره کل به نشانی www.skh.tamin.ir مراجعه نموده و از 

تاریخ 96/7/1 لغایت 96/7/6 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی استان خراسان جنوبی

دانشگاه بیرجند در نظر دارد به استناد مصوبه دستور سی و دوم از مصوبات بیست و چهارمین جلسه از دور سوم هیئت امنای دانشگاه های منطقه شمال شرق و مصوبه 
هیئت رئیسه، طبق آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور نسبت به فروش خوابگاه دانش واقع در خیابان مدرس4، خیابان شهید تیمورپور 
پالک 23/1 با موقعیت شمالی- جنوبی )دو کله( و دارای عرض14/30 متر در حاشیه خیابان 16 متری با کاربری تجاری و مسکونی با شرایط استثنایی پرداخت )در سه 

مرحله طی  یک سال ( از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده به سازمان مرکزی دانشگاه بیرجند )دبیرخانه کمیسیون معامالت ( و یا به پایگاه اینترنتی دانشگاه 
بیرجند www.birjand.ac.ir مراجعه و پس از تکمیل اسناد، مدارک را تحویل دبیرخانه کمیسیون نمایند. 

نام ملک و نشانی
مساحت زیربنای کل طبقات

 )متر مربع(
مساحت عرصه ملک 

)مترمربع(
متراژ  در مسیر

تعریض  ملک )مترمربع(
عرض ملک 

موقعیت ملکتعداد طبقات وکاربری آن)متر(

خوابگاه دانش- خیابان 
مدرس 4- خیابان شهید 

تیمورپور- پالک 23/1

882/15419/4037/514/30
زیرزمین: انباری   همکف: تجاری 
و مسکونی   طبقه اول: مسکونی

طبقه دوم: مسکونی

شمالی- 
جنوبی

)دو کله(

7.950.000.000 ریال )هفت میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون(قیمت پایه مزایده ملک

397.500.000 )سیصد و نود و هفت میلیون و پانصد هزار(مبلغ تضمین شرکت در مزایده
مبلغ تضمین شرکت در مزایده به صورت واریز وجه نقد به شماره حساب483546017)حساب سپرده دانشگاه بانک تجارت شعبه دانشگاه بیرجند( و یا ارائه ضمانت نامه بانکی به نفع دانشگاه بیرجند 

و یا چک تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه بیرجند   زمان دریافت اسناد مزایده : از تاریخ 1396/6/26 لغایت 1396/6/29   زمان تحویل پیشنهادها : تا تاریخ 1396/7/10  
 شماره تماس : 05632202126  هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.                                                                        دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه بیرجند

آگهـی مزایـده عمـومی     شناسه آگهی: 85712

با محیطی بسیار بهداشتی و پاکیزه همراه با قرعه کشی و جوایز ارزنده
افتتاح حمام مغربی )ماساژ و کیسه کشی سنتی( و نمک درمانی برای اولین بار در استان
تفریح، نشاط و سرگرمی را در بزرگترین و مجهزترین استخر استان تجربه کنید
همراه با کالس های آموزش خصوصی )صد در صد تضمینی( و نیمه خصوصی با قیمت های فوق العاده
همراه با طرح سکه باران )روزهای چهارشنبه ساعت 20 الی 22(
هنگام شنا و تفریح سکه طال از کف استخر بردارید
آماده همکاری و عقد قرارداد با کلیه ارگان ها و ...

استخر نیلوفر )دانشگاه آزاد( 
با مدیریت جدید 

و کادری مجرب افتتاح گردید

آدرس: خیابان آوینی ، خیابان نیلوفر، امیرکبیر، استخر نیلوفر/ شماره تماس جهت رزرو سانس و هماهنگی 09335620696

فراخوان ثبت نام کالس های آموزشی  قرآن و عترت مکتب نرجس)علیهاالسالم( بیرجند
رهبر معظم انقالب: همت را بر این مسئله بگمارید که تمام مردم بتوانند قرآن را یاد بگیرند.

عنوان کالس ها: مراحل مختلف  آموزش قرائت قرآن کریم و مفاهیم ، تفسیر، نهج البالغه ، اخالق در صحیفه 
سجادیه، معارف مهدویت ، شرح دعا ، احکام ، اصول دین در قرآن و کالس های هنری 

زمان ثبت نام:  25 شهریور  لغایت 13 مهر 96         همه روزه صبح ها از ساعت 8 الی 11
شروع کالس ها: 15مهر96        مکان: طالقانی 1 ، مکتب نرجس)علیهاالسالم(   تلفن تماس:32223831

تجلیل از بازنشستگان برگزیده  توسط استاندار خراسان جنوبی افتتاح ساختمان پزشکی قانونی * عکس: احسان توال










