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سرمقاله

 ششمین مرد!

*هرم پور

بارهای سنگین، کار هر کسی  بر دوش کشیدن   
نیست؛ صبوری می خواهد و دلی به وسعت کویر که 
هر آنچه از غم و درد و رنج مردم این دیار بر آن  
انباشته شود، باز هم جای خالی داشته باشد. اشتباه می 
کنید! همه شما و همه ی آنهایی که می پندارید مردم 
خراسان جنوبی، غِم آب دارند و ُغصه ی نان. ما اندوِه 
انبوهی از داشته هایمان راداریم و غم بی کسی موی 
 بر سرهایمان سپید کرده و چشم هایمان بی فروغ 
است،  سهل  که  خشکسالی  هاست.  فراموشی  از 
زلزله و ویرانی هم حریف صبوری مان نمی شود، اما 
فراموشمان نکنید که دلهایمان می شکند و از همه تان؛ 
چه رئیس جمهور باشید، چه وزیر و وکیل، چه نماینده 
و چه استاندار، قلبمان سخت می رنجد. به شعارهایتان 
کاری نداریم، دست و پنجه ی عملتان را پیش ما باز 
کنید تا بگوییم چند مرده حالج بودید و پس از این 
خواهید بود. این سالها ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

شاکرم  را  سبحان  خداوند 
توفیق  حقیر،  بنده  این  به  که 
عنایت فرمود تا بخشي از عمر 
خویش را به خدمتگزاري براي 
مردم شریف و بزرگوار خراسان 
جنوبي سپري نموده و همواره 
سعي نمودم با استفاده از تمامي 
در  خویش،  تجربیات  و  توان 
خدمت صادقانه به مردم نجیب و عزیز این استان، از هیچ کوشش 
اهتمام خویش  تمامي  با  ننموده و در همه حال،  و تالشي دریغ 
به  امید،  و  تدبیر  محترم  دولت  هاي  برنامه  به  اعتقاد  اجراي  در 
خدمتگزاري بپردازم و در راستاي حسن انجام امور و وظایف محوله، 
تنها به خشنودي حضرت حق و رضایت مردم اندیشیده ام؛ چراکه 
خداوند تبارك و تعالي، بیش از همه شاهد و ناظر نیات و اعمال ما 
است.اینک در پایان دوره خدمتم در خراسان جنوبی، ضمن سپاس 
از مردم فرهیخته وبزرگوار استان،رسانه ها و خبرنگاران، مدیران، 
نخبگان سیاسي و اجتماعي همراه دولت و سازمان هاي مردم نهاد؛ 
باورم  این  بر  نموده، سخت  عذرخواهي  احتمالي  هاي  کاستي  از 
که اگر قصوري از من سر زده، از روي سهو بوده و با اعتقاد به 
بزرگ منشي شما عزیزان، چشم بر گذشتتان دارم. ضمن تبریک 
الشریعه،  آقای دکتر محمدمهدی مروج  بزرگوارم جناب  برادر  به 
استاندار جدید خراسان جنوبي، از درگاه قادر متعال، براي ایشان 
و شما مردم شریف و مسئولین خدوم استان، سعادت، سالمت و 
طول عمر باعزت مسئلت مي نمایم. در سایه سار حریم امن الهی، 
لحظه لحظه هاي زندگي تان همواره سرشار از خیر و برکت باد.

سید علی اکبر پرویزی
استاندار خراسان جنوبی

استاندار جدید  با برنامه ریزی مانع از مهاجرت شود
صفحه ۷

افزایش اشتغال زنان با تشکیل 
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صفحه 7

هویت دار شدن
 فرزندان اتباع خارجی

صفحه  7

استانداران نگاه توسعه ای
 داشته باشند

صفحه 7

بالغ بر یک میلیارد تومان بدهی 
دولت به بسیج سازندگی

صفحه  7

ایمنی عبور و مرور و پیشگیری از 
حوادث؛ وظیفه ذاتی پلیس راهور

صفحه 7

مداحی روز عاشورا
 فقط با یک تریبون 

صفحه 3

رهبر معظم انقالب: 
هر حرکت غلط در برجام با عکس العمل

 جمهوری  اسالمی مواجه می شود

حسن روحانی:
مجمع عمومی سازمان ملل فرصت خوبی

 برای رساندن صدای مردم ایران است

فواد ایزدی: 
»برجام« برای دولت حالت

 »ناموسی« پیدا کرده است

سید مصطفی ذوالقدر:
مخالفان دولت 

نمی توانند آرام بگیرند
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 استاد گرانمایه جناب آقای غالمحسین یوسفی  ) ناقوس (

درخشش نام نیک جناب عالی در پانزدهمین اجالس بین المللی 
پیرغالمان حسینی در استان اصفهان

 موجب مباهات اصحاب فرهنگ و هنر استان را فراهم آورد
 این حضور و انتخاب را تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

احمد محبی- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی
شماره شناسه: 86206

با عنایت به عقد قرارداد صندوق بازنشستگی کشوری با شرکت
 آتیه سازان حافظ بازنشستگان محترم این صندوق تا 1396/08/25 

افراد تحت  اضافه  و  آتیه سازان حافظ جهت حذف  به شرکت  فرصت دارند 
 تکفل خود مراجعه نمایند. جهت رویت اطالعات خود نیز می توانند به سایت

 www.cspf.ir مراجعه فرمایند. در صورتی که تاریخ حذف افراد تحت تکفل 
حسب مورد )به دلیل از دست دادن شرایط برخورداری از خدمات بیمه تکمیلی 
درمان( بعد از خاتمه مهلت مقرر باشد، به علت قطعی شدن اسامی بیمه شدگان 

حق بیمه مکسوره از بازنشسته به هیچ وجه قابل استرداد نمی باشد.

آدرس: خیابان توحید، تقاطع 15 خرداد، طبقه همکف،  بیمه سالمت، 
شرکت آتیه سازان حافظ

تشکر و اعتذار
فراموش شدنی نیستند آنان که با خط مهر بر قلب مان حک شده اند برخود 
الزم دانستیم از الطاف کلیه سروران گرامی، اقوام و خویشان، همسایگان 
و همکاران عزیزی که ما را همراهی نمودند، صمیمانه سپاسگزاری نماییم 

و از اینکه امکان تشکر حضوری از یکایک عزیزان میسر نیست، پوزش
 می طلبیم و برای همه همراهان عزیز سالمتی و طول عمر آرزومندیم.

 ضمنا به مناسبت چهلمین روز درگذشت پدری مهربان و برادری دلسوز
بزرگ خاندان

 کربالیی غالمحسین درگی
 جلسه یادبودی امروز دوشنبه 96/6/27 از ساعت 4 الی 5 بعدازظهر در محل مسجد 
حضرت ولی عصر )عج( انتهای خیابان معلم برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند 

موجب تسلی قلوب بازماندگان خواهد بود.

خانواده درگی و سایر بستگان

جناب آقای محمد حسن هاشم زاده
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

دهیار روستای والیتمدار گازار
 تبریک عرض می نماییم، امید است با پشتکار و مدیریت مردمی و جهادی شما 

شاهد پیشرفت روز افزون این دیار باشیم.

موسسه صنعتی مصیب هاشمی و پسران

جناب آقای
مهندس محمد مهدی مروج الشریعه

انتصاب جناب عالی را به سمت

 استاندار خراسان جنوبی
 تبریک عرض نموده و آرزومندیم در سایه دلسوزی شما

 در سال اقتصاد مقاومتی شاهد شکوفایی تولید و رشد اقتصادی در استان باشیم.

مدیرعامل، هیئت مدیره و کارکنان شرکت چدن کویر خاوران بیرجند

)هوالباقی(
به مناسبت سومین روز درگذشت مرحوم

 حاج عبدالوهاب کریمی
 )بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی(

از ساعت  امروز دوشنبه 96/6/27   ترحیمی  جلسه   
)ص(  النبی  مسجد  محل  در   18/45 الی   17/45
)شهدا 4( منعقد می گردد، تشریف فرمایی سروران معزز 
 موجب شادی روح آن عزیز و امتنان بازماندگان می باشد.

 خانواده های: کریمی، احراری و سایر فامیل وابسته

همکار گرامی جناب آقای محمد قلی رفیعی
خبر درگذشت دختر گرامی تان موجب تاسف و تاثر فراوان گردید، صمیمانه 

این ضایعه را خدمت جناب عالی و سایر بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه 
غفران الهی و علو درجات و برای داغداران عزیز صبر و شکیبایی از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

همکار محترم جناب آقای محمد قلی رفیعی

درگذشت فرزند عزیزتان مرحومـه مهشیـد رفیعـی
 را حضور شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض می نماییم 

ما را در غم تان شریک بدانید.

هیئت مدیره ، مدیرعامل و کارکنان شرکت تعاونی مرغداران وحدت سربیشه

جناب آقای

 مهندس سید علی اکبر پرویزی
ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و پیگیری های مجدانه 

 جناب عالی در خصوص رفع مشکالت و موانع اشتغال و تولید 
 در استان، موفقیت و سالمتی شما را از خداوند متعال خواستاریم.

مدیرعامل، هیئت مدیره  و کارکنان شرکت چدن کویر خاوران بیرجند

زبان و ادبیات فارسی به عنوان دومین زبان جهان اسالم و زبان حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی، با هزاران آثار 
گرانسنگ در زمینه های مختلف ادبی، عرفانی، فلسفی، کالمی، تاریخی، هنری و مذهبی

 همواره مورد توجه جهانیان بوده است   

ضمن گرامیداشت 27 شهریور ماه روز شعر و ادب فارسی
 و سالروز درگذشت شاعر توانا و والیتمدار استاد شهریار 

کسی که همای رحمت را به شوق دیدار ایوان دل انگیز نجف به پرواز درآورد تا آنجا که دل نگین نجف، 
خریدار طبعش شد و او را شاعر بارگاه خود خواند، این روز فرخنده را به تمامی فعاالن عرصه شعر و ادب 

فارسی این مرز و بوم تبریک عرض نموده و یاد و نام این شاعر توانا را زنـده و جاویـد نگـه می داریم.

                       احمد محبی - مدیر کل فرهنگ و ارشاد  اسالمی خراسان جنوبی
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برادر ارجمند سردار سرتیپ دوم پاسدار علی قاسمی

فرمانده محترم سپاه انصارالرضا )علیه السالم( خراسان جنوبی
عنایت فرماندهی معظم کل قوا و ارتقای درجه جناب عالی با سوابق درخشان 

در دوران 8 سال حماسه و ایثار و تجارب ارزنده در مسئولیت های مختلف که نشان 
از کفایت و لیاقت شما می باشد را صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیق روزافزون 
آن برادر والیتمدار را در تحقق آرمان های واالی نظام تحت امر مقام عظمای والیت 

حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( آرزومندم.

سید محمدحسین زینلی
   مدیرعامل شرکت کویرتایر

جنـاب آقـای

 مهندس محمد مهدی مروج الشریعه

استاندار محترم خراسان جنوبی
ششمین  عنوان  به  را  عالی  جناب  شایسته  انتصاب 
استاندار خراسان جنوبی که نوید بخش رونق و توسعه همه جانبه استان می باشد، 
 صمیمانه تبریک عرض نموده؛ از درگاه خداوند متعال توفیق روز افزون تان را خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

پیام خداحافظی و تشکر استاندار 
از مردم شریف و حق شناس خراسان جنوبي
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اجرای طرح اشتغال فراگیر با ۲۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی در سال ۹۶ 
 
تسنیم-عیسی منصوری معاون وزیر کار در مراسم آغاز اجرای دو برنامه ایجاد اشتغال  با عناوین برنامه فراگیر اشتغال 96 و همچنین طرح اشتغال مناطق روستایی و عشایری 
در سازمان برنامه و بودجه گفت: طرح اشتغال فراگیر از طریق نظام بانکی و با 20 هزار میلیارد تومان تامین مالی خواهد شد.وی با بیان اینکه 14 طرح در برنامه اشتغال فراگیر 

پوشش خواهد یافت گفت: این طرحها شامل سه محور رسته های فعالیت منتخب مداخالت نهادی و اشتغالزایی با مرکزیت نهادهای غیر دولتی میباشد.

سرمقاله

 ششمین مرد!

*هرم پور

ها  خیلی  سالها،  این   )1 صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

آمده اند و رفته اند. دلخوشی زیاد شنیده ایم و 
دلخوشنک زیاد دیده ایم. از آب و جاده و راه آهن 
که بگذریم، همگی محتاج یک سالم گرمیم که 
از پشت میزهای تدبیر و امید، دل و جان مردم 
این دیار را خوش کند و چشمهایشان را به روزنه 
ای از یک نور، روشن. شمال تا جنوب این استان 
پر است از رنج ها و دردهای بی شمار،  تا از چه 
نوعش را بخواهید تا  دو دستی تقدیمتان کنیم. 
الالیی مادران این استان برای کودکانشان هم 
الالیی درد است و نجوای آه. و سنگ صبوری 
می خواهد این زمزمه ی پر از آشوب که مردمان 
پرتالش را میهمان لحظه های فراغت از غم و 
در آغوش کشیدن آرامش کند. سخنی با استاندار 
ندارم! چه اینکه این ششمین مرد، آنچنان که 
او،  و  من  های  گفته  و  رفت  نخواهد  آید،  می 
بیش از آن خواهد بود که در مجاِل گفتن بگنجد. 
مگر نه آنکه آن پنج مرد دیگر هم آنچنان که 
آمدند، نرفتند؟ و مگر سیلی هر روزه مشکالت به 
گوش نواختن و چشم در چشم هیوالی بدمنظِر 
هزاران  با  استانی  در  آنهم  دوختن،  معضالت 
مشکل الینحل، می گذارد همانطور که آمده ای 
همانطور هم بروی؟ مگر کوهی از کمبودها و 
 دریایی از نقصان ها در کنار ساحلی از ظرفیت ها
گذارد می  نشده،   استفاده  های  داشته   و 

میداِن  مرِد  بودی؟  اول  روز  که  بمانی  همان 
 کارزاِر همت و توسعه در این استان، دستمایه ای
از محبت مردم و حمایت های بی دریغشان می 
خواهد و دلی امیدوار به آینده ای که همراه همین 
مردم ساخته شود. آینده ای که منت از اعتبارات 
های وعده  و  عمل  بی  های  قول  و   ناکافی 

جز  به  مرد،  ششمین  این  نکشد.  توخالی 
استانداری، پاسداری هم باید بکند، پاسداری از 
ارزش ها، صیانت از سّنت ها، حفاظت از آداب و 
آیین ها و خواسته ها و حق ها و نیازهای مردم 
این استان. کار، سخت است ولی ناممکن نیست. 
 راه، دشوار است اما بن بست نیست. غم و ُغصه ها
و رنج ها،  فراوان  است اما همیشگی نیست.

اعتبارات و توجهات و عمل به وعده ها، کم است 
اما در مقابل همت ها و خواسته ها و عمل ها 
هیچ نیست. اینجا خراسان جنوبیست؛ جایی که 
احتمااًل امروز، ششمین مرد،  ششمین اراده برای 
آبادانی و توسعه و پیشرفت، ششمین امید برای 
برآورده کردن آرزوهای محروم ترین استانهای 
کاری،  روز  اولین  استاندار،  ششمین  کشور،  
خواند؛  می  و  کند  می  باز  را  قرآن  میز،  پشت 
اللهم  قل  الرحیم،  ا...الرحمن  »بسم 
و  تشاء  من  الملک  توتی  الملک  مالک 
من  تعــز  و  تشاء  ممن  الملک  تنزع 
تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر إنک 
مالک  خدایا!  بار  قدیر«بگو  علی کل شیء 
بخواهی حکومت  به هر کس  توئی؛  حکومتها 
حکومت  بخواهی  کس  هر  از  و  بخشی،  می 
بخشیده  بخواهی عزت  را  گیری؛ هرکس  می 
ها  خوبی  گردانی،  خوار  بخواهی  را  هرکس  و 
همه به دست توست و تو بر هر چیزی توانائی« 
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(    

کدام بانک بیشترین “کارت” را دارد؟ 

تسنیم-  بانک صادرات ایران با عرضه بیشترین تعداد 
کارت برداشت و کارت اعتباری صادره در کل شبکه 
بانکی کشور، مقام اول را در این زمینه حفظ کرده و 
به طور متوسط سهم سپهر کارتهای بانک صادرات 
18 درصد است. بر اساس آمارهای منتشر شده اداره 
نظامهای پرداخت بانک مرکزی تا پایان فروردین ماه 
توسط  برداشت صادر شده  کارتهای  عداد  ت امسال، 
بانک صادرات به ترتیب 46 میلیون و 9٧9 هزار و 
662 عدد و تعداد کارتهای اعتباری بانک صادرات 
تا این زمان ٣٧ هزار و ٥٧4 عدد بوده است. بنا بر 
آمارهای مزبور، سهم کارتهای برداشت بانک صادرات 
کارتهای  و سهم  درصد  بانکی 1٧  که  شب در کل 

اعتباری 39 درصد است.

سیف: سرمایه های خارجی در راه است

مهر- ولی ا... سیف رئیس کل بانک مرکزی گفت: 
اگر اکنون شاهد امضای قرارداد فاینانس در اقتصاد 
ایران هستیم و از سمت خارجی ها، تقاضای باالیی 
برای تامین مالی اقتصاد ایران وجود دارد، این درحالی 
است که صف گشایش فاینانس اکنون برای اقتصاد 
ایران تشکیل شده و بسیاری از کشورها، خواستار 
حضور در اقتصاد ایران هستند و در آینده نزدیک، 

خبرهای خوبی را منتشر خواهیم کرد.

راه اندازی سامانه بانک 
اطالعاتی متکدیان کشور

وزارت  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  رکز  م معاون 
اطالعاتی  بانک  سامانه  افتتاح  به  اشاره  با  کشور 
متکدیان کشور گفت: در گام نخست برای شناخت 
از وضعیت موجود تکدی گری درکشور بهره مندی از 
سامانه و بانک اطالعاتی اهمیت می یابد. معاون 
مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور با اشاره 
اح سامانه بانک اطالعاتی متکدیان کشور  به افتت
وضعیت  از  شناخت  برای  نخست  گام  گفت: در 
سامانه  از  بهره مندی  درکشور  کدی گری  ت موجود 
و بانک اطالعاتی اهمیت می یابد.محبوبی دالیل 
ایجاد سامانه و مشکالتی که عدم وجود سامانه 
باعث آن می شد را مورد توجه قرار داد  متکدیان 
بتوان  که  در کشور مجموعه ای  تاکنون  افزود:  و 
کشور  در  تکدی   وضعیت  رصد  به  آن  اساس  بر 
پرداخته، ویژگیهای افراد متکدی و روند تکدی گری 
را طی سالهای مختلف در تمامی مناطق کشور 

مورد بررسی قرار دهیم را نداشته ایم.

آمار نوبخت از ایجاد فرصت های شغلی جدید

تسنیم- محمدباقر نوبخت در مراسم آغاز اجرای دو برنامه ایجاد اشتغال 
برنامه فراگیر اشتغال 96 و همچنین ایجاد اشتغال روستایی و عشایری 
اشتغال  مالی  تامین  گفت:  شد  برگزار  بودجه  و  برنامه  ازمان  س در  که 
فراگیر با کمک نظام بانکی در حد 20 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
عملیاتی خواهد شد و قسمتهایی که از طریق یارانه صورت می گیرد از 
طریق سازمان برنامه و بودجه انجام می شود. وی افزود: برهمین اساس 
روز گذشته در حد 100 میلیارد تومان تزریق منابع صورت گرفته است. 
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه رشد مثبت اقتصادی سه ماهه 
نخست سال منجر به ایجاد ٧03 هزار فرصت شغلی جدید شده است 
گفت: تا اواسط شهریور امسال 24 هزار و 900 هزار واحد تولیدی از 1٧ 

هزار و 900 میلیارد تسهیالت برخوردار شدند.

در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  ربیعی  علی  میزان- 
از  یکی  کرد:  اظهار  کار  وزارت  های  ولویت  ا توضیح 
حال  در  است.  اشتغال  برای  برنامه ریزی  ما  های  اولویت 
حاضر جاماندگان دهه شصتی ها به دوره کنونی انتقال یافته 

و در رابطه با اشتغال کسری داریم. البته اشتغال ایجادشده 
با  است.وی  بوده  مناسب  به شاخص های جهانی  نسبت 
اشاره به اینکه باید سیاست های اشتغال متمرکز شود، گفت: 
بلکه  نکرده ایم،  دنبال  را  این سال ها  در  اشتغال  سیاست 
سیاست سرمایه گذاری بوده است. در حال حاضر حدود 3 
میلیون و 300 هزار بیکار داریم و ساالنه ورودی بازار کار 
1.٥ میلیون است و باید رقمی بیش از این ایجاد شود، تا 

بتوانیم نرخ بیکاری را کاهش دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اقتصادهای بزرگ دنیا 
هم نمی توانند این کار را انجام دهند. باید سیاست  مبتنی 

بر اشتغال دنبال شود.

ربیعی با تأکید بر اینکه سیاست های مبتنی بر رشد برای 
اشتغال دیگر پاسخ گو نیست، یادآور شد: امروز یک در صد 
رشد 100 هزار شغل ایجاد نمی کند، هزینه هر شغل در نفت 
و گاز 10 میلیارد، پتروشیمی 3 میلیارد و صنعت الستیک 
پاسخگوی  کالسیک  رشد  بنابراین  است،  یون  میل  800
اشتغال نیست. در خوش بینانه ترین حالت سالی 400 هزار 
شغل  هزار   600 بااین حال  می شود،  ایجاد  رشد  در  شغل 

کسری داریم.
خصلت  که  شده  عرضه  فراگیر  رشد  برنامه  د:  افزو وی 
جبران  را  اشتغال  کسری  می تواند  و  دارد  م  ه ضدفقر 
کند. ظرفیت های مغفول در خدمات داریم و با بسته های 

پرکشش 9٧0 هزار شغل ایجاد کرد.
 ٧٥ اینکه  به  اشاره  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  اون،  تع وزیر 
آن  مولد  بخش  به ویژه  خدمات  بخش  در  تغال  اش درصد 
است، تصریح کرد: نیازمند تجدیدنظر در سیاست ها هستیم. 
برای  تومان  میلیارد   ٥00 بودجه  قانون   18 ره  تبص ذیل 
اشتغال پیش بینی شده اما در کشورهای دیگر یک تا ٥.1 
درصد GDP را برای مداخله در عرصه اشتغال اختصاص 
می دهند که رقمی بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان می شود که 

چنین منابعی وجود ندارد.
ربیعی از آغاز طرح 120 کارورز از روز شنبه خبر داد و گفت:  
این طرح با پولی که واریز شده جنبه عملی پیدا کرده است.

طرح کارورزی با ۱۲۰ هزار نفر نیرو از روز شنبه آغاز شد

زمان اعالم نتایج نهایی آزمون
 کاردانی به کارشناسی

اعالم  از  آموزش کشور  سازمان سنجش  رئیس  عالی  شاور  م فارس- 
نتایج نهایی رشته های متمرکز آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 
سال 96 در روز سه شنبه 28 شهریور ماه خبر داد.حسین توکلی گفت: 
براساس برنامه زمانی پیش بینی شده فهرست اسامی پذیرفته شدگان 
نهایی رشته های متمرکز آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 
96 )اعم از رشته های تحصیلی با آزمون یا رشته هایی که پذیرش آنها 
صرفا با اعمال سوابق تحصیلی صورت می گیرد( و همچنین معرفی 
شدگان چند برابر ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی نیمه متمرکز 
فوریت های پزشکی این آزمون سه شنبه 28 شهریور ماه از طریق سایت 

سازمان سنجش منتشر می شود.

افتتاح سامانه فرزندخواندگی بهزیستی 

ای  منطقه  همایش  حاشیه  در  بندپی  محسنی  شیروان  مهر-انو
سامانه  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  خانواده  ملی  روز  ت  بزرگداش
پایلوت در  این طرح به صورت  افتتاح شد و  فرزندخواندگی یکشنبه 
تهران انجام می شود و پس از گذراندن فاز آزمایشی به سرعت در 
سراسر کشور اجرایی خواهد شد.محسنی بندپی افزود: این سامانه برای 
سه گروه از متقاضیان راه اندازی شده، اول افرادی که بچه دار نمی 
نیز  و در مرحله سوم  دارند  فرزند  شوند، دوم خانواده هایی که یک 
دختران مجرد می توانند برای ثبت نام و تقاضای فرزندخواندگی در این 
سامانه اقدام کنند.وی گفت: افتتاح سامانه فرزندخواندگی از مراجعات 
حضوری و بروکراسی اداری جلوگیری می کند و متقاضیان راحت تر از 

گذشته می توانند روال فرزندخواندگی را طی کنند.

میزان- سیدرحیم مقیمی اصل  رییس اتحادیه تولیدکنندگان و 
فروشندگان پالستیک و نایلون  در خصوص بازار ظروف یک 
بار مصرف در آستانه ماه محرم گفت: با نزدیک شدن به ایام 
محرم قیمت ظروف یک بار مصرف در حدود 3٥ درصد افزایش 
یافته که این افزایش قیمت ریشه در افزایش قیمت مواد اولیه 
توسط پتروشیمی ها دارد.وی در خصوص تاثیر افزایش قیمت 
مواد اولیه بر اجناس تولیدی گفت: با افزایش قیمت مواد اولیه و 

با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، در برخی از آنها ناخالصی 
مواد بیشتر شده که همین امر بر سالمت اجناس تاثیر گذار بوده 
است.مقیمی اصل در توضیح تولید محصوالت بی کیفیت یک 
بار مصرف گفت: تولید اجناس بی کیفیت و غیراستاندارد علی 
 رغم وجود نظارت بر تولیدکنندگان، توسط تولیدات زیرپله ای

هجوم  بازار  به  باره  یک  که  غیرمجاز  تولید  ای  واحده  و 
است صورت  اتحادیه  و چشم  دسترس  از  دور  و  د  آورن  می 

می گیرد.رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پالستیک 
و نایلون تصریح کرد: سازمان بازرسی و سایر ارگان های مربوطه 
ظارت و برخورد با متخلفان را دارند که این امر در  وظیفه ن
در خصوص ظروف  نیست.وی  ها  اتحادیه  قانون  چارچون 
گیاهی نیز گفت: ظروف های گیاهی که 100 درصد گیاهی 
باشد در بازار نداریم، ٧0 درصد این ظروف پلیمر و 30 درصد 

گیاهی است.

افزایش 35 درصدی قیمت ظروف یک بار مصرف 

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

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

 حمــل اثاثیـه 
 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

 مسیر مشهد و  زاهدان 
 حمل یخچال ساید در اسرع وقت

حمل بار برای خارج شهر - 20 میلیون بیمه

ل بار
حم  100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960680 محکوم علیه آقای سید مرتضی امیرآبادیزاده فرزند سید علیرضا محکوم 
است به پرداخت مبلغ 418/868/510 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای ابراهیم امیرآبادی زاده و پرداخت مبلغ 
16/850/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه پالک های ثبتی به شماره های 169 فرعی از 1832 اصلی بخش 2 
بیرجند از ناحیه شخص ثالث آقای سید رضا امیرآبادی زاده به میزان مالکیت 5367/44 که حسب نظریه کارشناسی پالک فوق واقع در 
شمال امیرآباد که قیمت هر مترمربع 30/000 ریال که مجموع 5367/44 مترمربع 161/023/000 ریال کارشناسی شده است  2- پالک 
ثبتی به شماره 88 فرعی از 1832 اصلی بخش 2 بیرجند متعلق به شخص ثالث آقای سید علیرضا امیرآبادی زاده فرزند غالمحسین به 
مساحت 17/786 متر مربع واقع در اراضی شمال روستای امیرآباد با کاربری زراعی  )دیمه( که از قرار هر متر مربع 20/000 ریال که به مبلغ 
355/720/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 1396/07/12 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 - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960183 محکوم علیها خانم آرزو غازی زاده فرزند محکوم است به پرداخت 
مبلغ 73/022/682 ریال بابت اصل خواسته و هزینه ها در حق محکوم له شهرداری قهستان و پرداخت مبلغ 3/534/110 ریال 
بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه اموال از ناحیه شخص ثالث سید هانی سروریان در اجرای تبصره  ماده 34 قانون 

اجرای احکام مدنی که به مبلغ 1/400/000/000 ریال کارشناسی شده است 

ارزش )ریال(مشخصاتنام دستگاهردیف
دستگاه 1

تولید بلوکه 
اتومات

مدل tp.rn2000 – دو باگته - ساخت شرکت ماشین سازی پارسیان 
دارای پرس هیدرولیک با مجموعه شیرآالت - مخزن روغن و الکتروپمپ 
هیدرولیک به قدرت kw 15 - 2 باگت ذخیره بتون به ظرفیت هر کدام 1/5 
متر مکعب – ویبراتورهای باال و پایین با الکتروموتورهای kw 4 تجهیزات 

جابجایی قالب و بلوک های تولیدی – تجهیزات کنترل فرمان

1/400/000/000

1/400/000/000جمع: یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال

که از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 1396/7/11 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد 
که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند 

پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

رجبی - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای محمد حسن حاجی زاده به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی درخواست 
صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان پالک 

954 فرعی از شماره 246- اصلی واقع  در بخش 2 شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است. با 
بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل شماره دفتر امالک الکترونیکی 139520308001005208 به نام محمد حسن 
حاجی زاده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی 
مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرماید واال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهی 

مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد. 
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

حمل  اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
۰۹۱5۹۶3۹۰۶5 

علـی آبادی 

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702
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سواری کرایه بین شهری - سمند مدل باال  
راننده پایه 1 /  09153415704 - جعفری

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

32435686 - 09365237014 - 09157063220 - خسروی

1 درصد  
00

تضمینی

درب اتوماتیـک سیـد
جک پارکینگی، کرکره و سکوریت 

اتومات
آدرس: خیابان شهید رجایی ، نبش رجایی 15   

09155614880

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

سمساری و لوازم خانگی
خرید و فروش با ما به نفع شماست

  09155614521 - زارع



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
دوشنبه*27 شهریور 1396* شماره 3886

گردهمایی بزرگ هیات های مذهبی اول محرم برگزار می شود
برزجی- سرپرست اداره کل تبلیغات اسالمی استان  از برگزاری گردهمایی هیات مذهبی در روز اول محرم امسال خبر داد و گفت: 
این گردهمایی به هدف فرهنگ سازی بیشتر برگزار خواهد شد.حجت االسالم رضایی در گفتگو با آوا  به حضور اساتید برجسته 

کشوری در این همایش اشاره کرد و افزود: برای ساماندهی محتوای مداحی در استان،شاعران کشوری نیز دعوت شده اند.
بخوان برادر من بخوان!!! آقا این واقعا درست نیست 
دور از انصافه که استان ما با این فرهنگ و نیروهای 
سالم و ارزشی) که کمتر در جایی از کشور آدم شاهد 
اینگونه نیروهای ارزشی و سالم هست( باید دچار 
آفت سیاسی بازی و چپ و راست باشیم؟! آقایان 
والیتی و رهبری بارها تاکید بر حرکت انقالبی داشته 
بگیریم.  یاد  ما هم  انقالبی صحبت می کنند  اند 
تصمیم  و  کنیم  کار  خودمان  مردم  برای  انقالبی 
بگیریم به دور از بازی های سیاسی و البی گری.
میدانم که البی حس خوبی می دهد رانت حس 
بهتری به ادم میدهد ولی داریم با شیطان همراه 
میشویم،بیایید از رسیدن به میز و پشت میز نشینی 
و هم اندیشی و اتاق فکر در بیاییم بس است. آقای 
مدیر کار جهادی، حضور میدانی و گزارش میدانی، 

نه صرفا برگه سیاه کردن و ارسال به وزارت خانه
910...277
سالم به آوای عزیز!لطفا چاپش کن...از بدو تاسیس 
این  برتر  های  مقام  شاهد کسب  استان  در  رادیو 
رسانه بودیم واخیرا هم جشنواره بیست و هدهد که 
افتخار آفرینی کردند...ولی دریغ از قدردانی مسوالن 

این رسانه!چقدر ... تشریف دارن!
903...949

چرا ما بیرجندیها همدیگه رو حمایت و پشتیبانی نمی 
کنیم که از دیگر شهر ها برامون استاندار نیارن ؟؟؟
915...647
باسالم اینجانب از نمایندگی ...آقای ... ماشین پارس 
ثبت نام  کرده ام. از زمان تحویل حدود 2 ماه می 
گذرد ولی هنوز هیچ خبری نیست. از مسولین  ... 
در خواست دارم که خواهشا زمان تحویل مشخص 
نکنند! بنده امسال تابستان شرمنده خانواده ام  شده 

ام و االن هم اول مهر نزدیک است. 
915...539
باسالم وخسته نبا شید خدمت خانواده محترم آوا، 
در سال 93 شورای قبلی نامه ای مبنی بر اینکه  
ومدرسه  جواداالئمه)ع(  مسجد  حسینیه  جلوی 
امیرکبیر نبش مدرس 48 جنب استانداری باوجود 
اینکه یکنفر بر اثر برخورد ماشین کشته وچندی نفر  
زخمی وبستری شده اند، سرعت گیر نصب کنند که 
متاسفانه هیچگونه ترتیب اثر تاکنون داده نشده که 
امیدواریم شورای محترم جدید وشهر داری  قبل 

از اینکه اتفاقی دیگر رخ دهد اقدام نمایند. باتشکر
915...128
لطفا منابع طبیعی که در حریم روستاها برخالف 
وثبت  سند  رو  مردم  کشاورزی  های  زمین  قانون 
نمودند که شائبه زمین خواری هم ندارد به مردم 

برگرداند. مردم هزینه داد رسی ندارند!
915...491

راهنمای ورانندگی برای پیشگیری از تصادفات یک 
فراخوان برای معرفی رانندگان خالفکار وحادثه ساز  
و...بدهد تا مردم آنها را معرفی کرده و در مرحله اول 
پلیس به آنها هشداربدهد و در صورت تداوم تخلفات 
مجازات قانونی شوند وبفهمند که هرجا می روند 
زیر نظرهستند! در کوچه ما یک راننده است وقتی 
ماشینش از کوچه عبور می کند به قدری گاز می 
 دهد وسریع می رود که همه همسایه ها می فهمند
  که فالنی است.از ترس رانندگی های بد او اگربچه ها
یمان یک لحظه درب حیاط بروند، آرامش نداریم که 
نکند که این راننده بی باک آنها رازیر بگیرد. اگرهمه 
مردم با پلیس همکاری کنند حوادث رانندگی به نحو 
چشمگیری کاهش می یابد ونگرانی خانواده ها هم 
برطرف می شود ودرنتیجه راندمان کاری هم باال 

می رود.
915...231
با  تشکر از شهروندی که پیشنهاد آبیاری درختان 
درب منازل از آب غیر شرب بوسیله تانکر نمودند، لطفا 
با این اقدام جلوی هدر رفت آب تصفیه را بگیرید .
915...491
به گوش مسؤالن بیمارستان...برسانید اون چه غذایی 
است به بیماران میدهند دیروز شنبه بیمارستان بودم 
ظهر غدا آوردند برنج ها نیمدانه وارفته، گوشت ها 
نظارت  دانشگاه...  آیا  بومیداد  ،غذاها  نپخته  قلقلی 
ندارد.وا...مریض مریض تر می شود. بر آشپزخانه 
بیمارستان هم مثل کشور میانمار ویمن شده باید به 

بیمارستان کمک کرد. لطفا پیگیری کنید.
915...241
خداقوت خدمت همکاران محترم مخابرات برای من 
مشخص میکنید در یک روز 3 پیام به شماره همراه 
بار  ثابت  تلفن  بابت بدهی  ارسال شده است  بنده 
اول 830700تومان بار دوم 23000 تومان بار سوم 
20000 تومان کدوم پرداخت کنم؟ ضمنا از کجا 
بفهمیم چه جوری این مبالغ محاسبه شده است؟ .....
915...121
با سالم خدمت اعضای محترم شورای شهر بیرجند 
فکر نمی کنید انتخاب شهردار خیلی طول کشیده 
و  درایت  با  اینقدر  اینکه  حال  خواهشمندیم  است 
انتخاب میکنید فردی   دارید شهردار  سعی و دقت 
بومی ،متعهد ،با انگیزه  را انتخاب نمایید تا هم به 
فکر زیباسازی شهر باشد ،پارک های زیبا با وسایل 
بازی استاندارد تعبیه شود.شهربازی درست و حسابی 
داشته باشیم. فکری به حال بزرگترین استخر آبی 
شرق کشور که فقط افتتاح شد بردارد. به فکر پارک 
جنگلی رها شده باشد .هماهنگی با شرکت های آب 
باشیم  تا آسفالت داغون نداشته  باشد  و گاز داشته 
!برگزاری جلسات جشن را دراعیاد داشته باشد .یکم 
به فکر ورودی شهر با تابلوی خوش آمد گویی و 
اطالعات دقیق شهری نصب کند. در ایام تابستان 
و نوروز به فکر مسافرانی باشد که به بیرجند سفر 
میکنند از لحاظ اطالعات و پاسخگویی و زیبا سازی 
و برنامه های شاد ؛بند دره ،آبشار چهارده ، بند امیرشاه 
یه فکری هم مسولین این قسمت ها بردارند و....
ارسالی به تلگرام آوا

نت
نتر

ز ای
ها ا
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در نشست آسیب شناسی عزاداری های محرم تاکید شد:

وحدت برای حفظ ارزش های حسینی
اینکه  بخش  به  با توجه  عصمت برزجی- 
 فرهیخته جامعه همواره به شیوه های برگزاری ،
  رواج تحریفات ، رفتار های نادرست و غیر شرعی ، 
و  اختالط خانمها   ، انجلسی  مداحی های لس 
 آقایان در روز عاشورا، وضع حجاب ، بی برنامه گی

 و مدیریت نادرست عزاداری های متفرق و..... 
انتقاد داشته اند ؛ روزنامه آوای خراسان جنوبی 
بر حسب رسالت رسانه ای خود هر ساله نشستی 
با موضوع آسیب شناسی عزاداری های محرم با 
حضور مسئوالن ودست اندرکاران این امر برگزار 
نیز  قبل  سالهای  نشست  این  گرچه  کند  می 
برگزار شده و دستاورد عملی چندانی نداشته است 
اما جمع آوری طبل از برخی هیات های بزرگ 
این نشست  از  بود که سال گذشته  ای  نتیجه 
با  تا  برآمدیم  صدد  در  نیز  امسال  شد.  حاصل 
 نظرات مهمانان این نشست طوری برنامه ریزی
 شود که عزاداری های مردم بیرجند مبتنی بر 
اقتدار شور و شعور حسینی  نمایش  اخالص و 

باشد. 
در نشستی که 31 مردادماه یعنی دقیقا یک ماه 
 قبل از شروع محرم برگزار نمودیم حجت االسالم 
تبلیغات  کل  اداره  سرپرست  رضایی  احمد 
این  کارشناس  محمدزاده  محسن  اسالمی، 
اداره کل، علیرضا ملک آبادی مسوول مشارکت 
استان،  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاونت 
مرتضوی  هیات  اکبرپور سرپرست  رضا  محمد 
رضا  محمد  مذهبی،  هیات  شورای  عضو  و 
 ، حسینی  هیات  سرپرست  فرد  پور  حسین 
هیات  شورای  مسئول  مقدم  عباسی  غالمرضا 
مسئول  خالدی  غالمعلی  و  استان  مذهبی 
هیات    صاحب الزمانی )عج( با اجرای محمد 
رضا قاسمی دبیر تحریریه روزنامه آوای خراسان 

جنوبی ما  را در این نشست همراهی کردند. 

کوتاهی صدا و سیما درانعکاس صحیح 
تصاویر عزاداری بیرجند

اولین سوال مطرح شده در نشست  این بود که 
ملی  رسانه  از  گذشته  سال  که  تصاویری  چرا 
صداهای  ریختگی  بهم  نمایشگر  شد  پخش 
متداخل و به نوعی بی نظمی در هیات مذهبی 
شورای  مسوول  عباسی  این خصوص  در  بود؟ 
هیات مذهبی استان خاطر نشان کرد که صدا 
و سیما آنطور که انتظار می رود مراسم بیرجند 
را به خوبی پوشش رسانه ای نمی دهد . او با 
این اعتقاد که در همه جا که بی نظمی نیست و 
باید محل قرار گرفتن دوربین های صدا و سیما 
و ارتفاع و زاویه دید آنها تغییر کند تصریح کرد: 
جایی که 60 هیات با نظم در خیابان پشت سر 
و  صدا  کنند  می  عزاداری  و  روند  می  راه  هم 
سیما کجاست که این اقتدار عزاداران حسینی 

را پوشش دهد؟عباسی مقدم حضور خانمها در 
اطراف خیابان ها را باعث ایجاد بی نظمی بیشتر 
عزاداری دانست و افزود: باید به صورت همزمان 
چندین مکان ویژه عزاداری بانوان باشد تا بتوانند 
در آن مجالس شرکت کنند. وی در عین حال از 

این سخن گفت که برخی از حضورها هدف دار 
است و باید با همکاری نیروی انتظامی جلوی 
حضور افراد بی حجاب در خیابان های منتهی 
به قتلگاه گرفته شود. وی پیشنهاد داد : حداقل 
امام  میدان  از  که  خیابانی  بلوار وسط  بستن  با 
حسین)ع( به سمت قتلگاه می رود مانع نشستن 

افراد شوند. 

تشکیل هیات های مذهبی 
به توصیه دستگاه های اجرایی!

گفت:  نیز  ها  هیات  تعدد  در خصوص  عباسی 
اما  نیز مخالف تشکیل هیات جدید هستیم  ما 
جوانان هر روز به دنبال ایجاد یک هیات کوچک 
از این هیات ها به توصیه  هستند حتی برخی 
با  وی  گیرند.  می  مجوز  اجرایی  های  دستگاه 
بیان اینکه تعدد هیات مخصوص بیرجند نیست 
افزود: این پدیده در سایر شهرها نیز وجود دارد. 

وی ادامه داد: ما با هیات ها مخالف نیستم اما 
با تکیه ها مشکل داریم و مجوز نمی دهیم لذا 
تمام تالش ما بر این است که هیات جدید در 

بیرجند اضافه نشود. 
برخورد ارشادی راهی برای جلوگیری

 از ورود انحرافات به هیات ها 

حسین پور مسوول هیات حسینی بیرجند  نیز 
با این اعتقاد که نباید بیرجند با شهرهای دیگر 
مقایسه شود گفت: مسئوالن هیات ها نیز باید 
داشته  هیات خود شهامت  به  نظم دهی  برای 
ناهنجاری ها گرفته شود. وی  تا جلوی  باشند 
توانند  می  های  هیات  مسئولین  اینکه  بیان  با 
فصل  و  حل  جلسات  برگزاری  با  را  مشکالت 
کنند خواستار برخورد جدی با ایجاد هیات جدید 
استفاده  خصوص  در  پور  حسین  شد.  شهر  در 
مرور  به  ادوات  این  گفت:  نیز  سنج  و  طبل  از 
وارد منطقه شده و جزو عزادارهای اصیل مردم 
اینکه تمامی برخوردها  با تاکید بر  نیست. وی 
باید به صورت ارشادی باشد گفت: در  افراد  با 
این برخوردها نیز باید نیروی انتظامی به شکل 

درست ورود پیدا کند. 

ماموران انتظامی مامورند و معذور!
تایید  با  حال  عین  در  انتظامی  نیروی  نماینده 
اما  کرد:  نشان  خاطر  ارشادی  برخوردهای 

برخورد در پوشش های معمول بازخورد منفی 
سوی  از  تواند  می  تذکر  شکل  بهترین   دارد 
آبادی  انجام گیرد. ملک  افراد معتمد هیات ها 

ادامه داد: با توجه به حساسیت منطقه، ماموران 
انتظامی بیشتر حواسشان به افراد مشکوک است 
لذا زمانی وارد کار می شوند که بخواهد درگیری 
رخ دهد. وی یاد آور شد: طرح امنیت می تواند 
در پوشش افراد لباس شخصی یا پلیس افتخاری 
باشد که می تواند برای امر به معروف و نهی از 

منکر نیز مورد استفاده واقع شود. 

برخی از درگیری ها در هیات ها
 حساب شده است

عباسی عضو شورای هیات مذهبی نیز از وجود 
گروه های امر به معروف و نهی از منکر در هر 
هیاتی خبر داد و گفت: حتی همیاران محرم نیز 
برای نظم در  هیات های فعال می شوند. وی با 
تاکید بر اینکه برخی از درگیری ها در هیات ها 
حساب شده است گفت: عده ای هستند که از 

برنامه ها تبعیت نمی کنند. 

بانوان بدحجاب از هر مذهبی که هستند 
در ایام عزاداری محرم

 باید مقید به حجاب شوند
تجمیع هیات ها موضوع دیگر بحث این نشست 
بود که سرپرست اداره کل تبلیغات اسالمی در 
این خصوص گفت: کارکرد هیات های مذهبی 
بر هیچ کسی پوشیده نیست چرا که بسیاری از 

دستاوردهای نظام نیز از مسیر هیات های مذهبی 
رضایی   االسالم  حجت  است.  آمده  دست  به 
اثرات  دیگر  از  را  مذهبی  امور  به  افراد  هدایت 

 وجود  هیات های دانست و گفت:  هیات های
بر  اجتماعی  و  معنوی  بخش  دو  در  مذهبی   
جامعه اثر گذار هستند. وجود برخی انحرافات در 
برنامه های دشمنان  از  را  مذهبی  هیات های 
شیعیان  از  عده  متاسفانه  افزود:  و  کرد  عنوان 
برنامه های  این  به  زدن  دامن  دنبال  به  ناآگاه 

حجاب  وضع  از  انتقاد  با  وی  هستند.  انحرافی 
بانوان در  هیات های مذهبی گفت:  از  برخی 
را  باید خود  باشند  از هر مذهبی که  افراد  این 
مقید کنند که در روز محرم شئونات جامعه را 

رعایت کنند. 

برنامه های متمرکز 
برای عزاداری بانوان

سرپرست اداره کل تبلیغات اسالمی استان  نیز با 
بیان اینکه مجالسی مخصوص بانوان در مکان 
مکتب  بیرجند،  مهدیه  جمله  از  خاصی  های 
می  دیده  تدارک  ابوالفضلی  هیات  و  نرجس 
شود افزود: اما آنطور که تجربه نشان داده خانم 
هایی که هدف این بحث هستند در این قبیل 
رضایی  کرد.  نخواهند  شرکت  اصال  مجالس 
خانم  معروف  به  امر  تیم  امسال  شد:  آور  یاد 
 ها با سطح علمی و دینی باال بسیج می شوند
ها  ناهنجاری  برخی  جلوی  لسانی  تذکر  با  تا   
به  امر  را بگیرند. وی خواستار فعال شدن تیم 
معروف با همکاری نیروی انتظامی شد و گفت: 
برای جمع آوری سنج و طبل نیز نیاز است که 
قبل از شروع ماه محرم به سراغ هیات ها رفته و 
از آنان درخواست شود که امسال از طبل و سنج 

استفاده نکنند.

سر مداحی کردن  دعوا داریم
تبلیغات اسالمی استان در  اداره کل  سرپرست 
نیز گفت:  خصوص تجمع هیات های مذهبی 
روز  بینیم یک  دیگر می  از شهرهای  ما  آنچه 
است وگرنه آنها نیز تعدد هیات ها را دارند آنچه 
 که آنها را متمایز کرده این است که همه هیات ها
 زیر یک پرچم در روز خاصی جمع می شوند 
و تنها یک مداح تریبون را به دست می گیرد. 
وی ادامه داد: اما ما در بیرجند سر مداحی کردن 
برای  روحانیت  بزرگان  ورود  وی  داریم.  دعوا 
به  مباحث  طرح  و  ها  آسیب  برخی  کاهش 
برخی  رفع  برای  راهکاری  را  مصداقی  صورت 
ظرفیت             از  گفت:  و  دانست  ها  ناهنجاری  از 
 امام زادگان باقریه در موضوع تجمیع  هیات های 

غفلت شده است. 

قتلگاه بیرجند برای عزاداری
روز عاشورا فلسفه دارد

معتقد  مذهبی  هیات  شورای  عضو  عباسی  اما 
است که قتلگاه بیرجند فلسفه دارد که یکی از 
این فلسفه ها سنت مردم بیرجند برای زیارت 
اظهار  همچنین  وی  است.  شهدا  و  قبور  اهل 
کرد: حضور هیات ها در مسیر خیابان ها مانور 
شیعه را به نمایش می گذارد. وی اعتقاد مردم 
به محل قتلگاه را مانعی برای تغییر این مکان 
در جهت تجمیع هیات های عنوان کرد و گفت: 

در روزهایی غیر از عاشورا می توان  هیات های 
را تقسیم کرد که هر چند هیاتی در یک نقطه از 

شهر عزاداری کنند. 
مداحی فقط با مجوز!

رئیس  خالدی  نیز  مداحی  مباحث  در خصوص 

هر  کرد:  اظهار  بیرجند  الزمانی  صاحب  هیات 
چیزی نیاز به یک رهبر دارد لذا هیات ها را نیز 
مداح راه می برد. اما باید با توجه به دغدغه رهبر 
معظم انقالب از شعر آیینی در مداحی استفاده 
به  جوانان  از  ای  عده  اینکه  بیان  با  وی  کرد. 
دنبال مداحی با سبک های خاص هستند گفت: 
باعث دوگانگی در هیات ها می شود  امر  این 
باید مداح خوب تربیت کند  لذا کانون مداحان 
اینکه  بر  تاکید  با  دهد.خالدی  هیات  تحویل  و 
باشند  داشته  قانونی  مجوز  حتما  باید  مداحان 
افزود: در حال حاضر هر کسی در یک هیات 
برای خودش یک امام حسین دارد و هیچ کدام 

زیر پرچم امام حسین)ع( حرکت نمی کنند. 
وی یاد آور شد: برای یک عزاداری خوب باید 

منیت ها در هیات ها کنار گذاشته شود. 
شهرداری مکلف به ایجاد

جایگاه شکیل در قتلگاه
وی همچنین پیشنهاد داد در روز عاشورا که همه 
هیات ها در قتلگاه جمع می شوند یک جایگاه 
درست شود با چند مداح مشخص تا صداهای 
از        کس  هیچ  که  نشود  باعث  نیز  ناهنجار 
مداحی های هیات چیزی نفهمد. خالدی ادامه 
داد: باید شهرداری با درست کردن یک جایگاه 
در خور شأن این روز هیات ها را در تجمع بزرگ 
روز عاشورا یاری کند. وی تاکید کرد :حداقل به 
خاطر امام حسین )ع( نیز که شده باید در روز 
عاشورا هیات ها وحدت بین هم را حفظ کنند. 

صدا و سیما گزینشی
 فیلم برداری نکند

اکبرپور نیز توصیه کرد که صدا و سیما جایگاه 
استقرار خود را در روز عاشورا تغییر دهد تا بتوان 
داد. عباسی  نمایش  از عزاداری  بهتری  تصویر 
با  نیز  مذهبی  های  هیات  شورای   مسوول 
اینکه صدا و سیما گزینشی فیلم برداری  بیان 
می کند گفت: باید تصویربرداران رسانه ملی از 
این نظم  تهیه کنند که  نظم هیات ها تصویر 
قتلگاه  سمت  به  های  هیات  که   مسیری  در 
داده می شود.  نمایش  حرکت می کنند کامال 
دیگر  از  نیز  مذهبی  های  هیات  ارزشیابی  
شناسی آسیب  نشست  در  طرح  مورد   مباحث 

امسال  شد  قرار  که  بود  محرم  های  عزداری   
نیز مطابق سالهای گذشته انجام گیرد. اما بحث 
مدیریت مراسم شام غریبان نیز در این نشست 

مورد تاکید واقع شد. 
)Ava.news11@gmail.com(

مداحی روز عاشورا فقط با یک تریبون 

عکس:احسان توال

قابل توجه کلیه هیئت ها و مساجد و تکیه ها 
)فروش محصوالت(
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اکو پرتابل شارژی فالش دار
 بلوتوث دارای میکروفون بی سیم
فرستنده و گیرنده مخصوص سیستم صوتی سیار
یونیت و بوق های هورن
 و انواع میکروفون بی سیم و با سیم
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پياز هم َدِخل ميوا ِشِده : پياز هم داخل ميوه ها شده، يعني آدم بي سروپا خود را در رديف بزرگان وارد كرده است.

پنَدري َسِر ُموِرشِك بُِخورِديِه: پنداري سر مورشك )مورچه( خورده است، كنايه از اينكه زياد حرف مي زند.

یادداشت طنز

مدرسه ها وا شده، همهمه برپا شده 

اصوال  من  سريع-  سيار   آيدين 
ساير  و  صداوسيما  كه  ای  عالقه 
نشون  قشنگ  برای  ها  ارگان 
رو  دارن   )!( چيز  همه   دادن 
بازی  يه  برگزاری  موقع  مثال  فهمم.  نمی 
فوتبال، شما دارين با گوش های خودتون 
بازيكن  و  داور  تماشاگرها  كه  شنوين  می 
و مربی و ماساژور و هر چی كه هست رو 
با صدای بلند به باد ناسزا گرفتند، اونوقت 
ورزشگاه  جو  ميگه  تلويزيون  گزارشگر 
بافرهنگ  تماشاگرهای  و  است  آرام  بسيار 
متعال  از خداوند  يكصدا  باشعورمون هم  و 
موفقيت تيم محبوب خود را خواستارند. من 
غروب  از  بخواد  صداوسيما  اگه  دارم  حتم 
كنه  تهيه  گزارش  هم  شنبه  و صبح  جمعه 
اون  با  جوان  رامبد  و  حاجيلو  محسن   يهو 
مهمون های دست آموزش از پشت شمشاد 
می پرن بيرون و ميگن غروب جمعه خيلی 
ااااست!  العاده  فوق  شنبه  صبح  باااحااااله، 
خب چه كاريه عزيزان من؟ آقای سازمان! 
واقعيت رو نشون بده. همه اينا مزخرفه. از 
تر  فجيع  و  تر  دردناک  تر،  مزخرف  همه 
از  عزا  رخت  با  ها  بچه  كه  مهره  اول  روز 
تلويزيون  بعد گزارشگر  بيرون.  خونه ميرن 
براش  ها  بچه  مهر  اول  داره  انتظار  كه 
چه  پرسه:  می  پهناورش  لبخند  با  برقصن 
شده؟  باز  ها  مدرسه  كه  داری  احساسی 
فحشی  نهايت  كه  بود  پيش  سال  بيست 
االن  بود.  حيوانات  اسم  بوديم  بلد  ما  كه 
بيشتر  ميگه  چيزهايی  گرده  می  بر  بچه 
كيف  آدم  عصبانيتی،  چه  با  اونم  سن،   از 
بهتر  وضع  خدا  شكر  االن  ولی  كنه!  می 
پای  بشينن  نيستن  مجبور  ديگه  شده. 
بوديم  ناچار  ما  ولی  رسمی!  های  دستگاه 
احتمال  چون  تلويزيون.  پای  بشينيم 
مدرسه  های  بچه  كومون،  ميتی  داشت 
آلپ يا رامكال پخش كنه. ولی از اونجايی 
پيش  ما  انتظار  طبق  چيز  همه  اگه   كه 
بود  ممكن  و  شديم  می  پررو  رفت  می 
اقدامی  در  تلويزيون  بشيم  هم  معتاد  حتی 
پخش  آهنگی  غافلگيرانه  و   ضربتی 
ها  پنجره  كه:  مضمون  اين  با  كرد  می 
حضور  با   / شده  برپا  همهمه   / شده  وا 
يادمون  يهو  شده!  زيبا  مدرسه   / ها   بچه 
 می اومد كه فردا بايد بريم مدرسه، رعشه 
 می گرفتيم و می افتاديم زمين كف و خون باال 
مادرمون  بعد  استرس.  از  آورديم   می 
كه  زد  می  كتك  حالت  همون  تو  اومد  می 
هم  سری  يه  نكردی.  آماده  رو  كيفت  چرا 
به  چرا  كه  زد  می  اومد  می  هم  پدرمون 
حرف مادرت گوش نميدی؟ روز اول مدرسه 
دليل  كه  زدن  می  معلم  و  مدير  و  ناظم  هم 
ياد  بهمون  خواستن  می  نداشت،  خاصی 
تعطيلی  و  خوشی  اش  همه  زندگی  كه  بدن 
خوش  خيلی  خالصه  نيست.  تابستون   و 
می گذشت. حيف كه اين نسل از اين نعمات محرومن!

داستان های مالنصرالدین
ماه بهتر است

روزی شخصی از مال پرسيد: ماه بهتر است 
چه  اين  نادان  ای  گفت:  مال  خورشيد!؟  يا 
خوب  پرسی؟  می  من  از  كه  است  سوالی 
آيد  می  بيرون  روزها  خورشيد  است،  معلوم 
وجودش  به  نيازی  و  است  روشن  هوا  كه 
نيست! ولی ماه شبهای تاريك را ورشن می 
ما خيلی  برای  نفعش  به همين جهت  كند، 

خيلی بيشتر از ضررش است.

 خویشاوند االغ

بود  كرده  خطايی  كه  را  االغش  مال  روزی 
كرد  می  عبور  آنجا  از  كه  زد، شخصی  می 
حيوان  چرا  مرد  ای  گفت:  و  نمود  اعتراض 

زبان بسته را می زنی؟ 
از  كه  دانستم  نمی  ببخشيد  گفت:  مال 
او  به  دانستم  اگر می  خويشاوندان شماست 

اسائه ادب نمی كردم؟!

روباه و زاغ

زاغكی قالب پنيری ديد
از همان پاستوريزه های سفيد!

پس به دندان گرفت و پر وا كرد
روی شاخ چنار مأوا كرد
اتفاقا ازان محل روباه

می گذشت و شد از پنير آگاه
گفت: اينجا شده فشن تی وی
چه ويوئی! چه پرسپكتيوی!
محشری در تناسب اندام

كشته تيپ توست خاص و عوام!
دارم ام پی ترّی ِ آوازت
شاهكار شبيه اعجازت

ولی اينها كفاف ما ندهد
لطف اجرای زنده را ندهد
ای به آواز شهره در دنيا

يك دهن ميهمان بكن ما را!
زاغ، بی وقفه قورت داد پنير
آن همه حيله كرد بی تاثير
گفت كوتاه كن سخن لطفا
پاس كردم كالس دوم من

* بیتوته

ایـران و فرهنـگ رانـنـدگی
داران  طالیه  از  یکی  عنوان  به  ایران  راه-  راه 
فرهنگ سازی در رانندگی بود و به اعتبار پیشینه 
بسیار غنی در حوزه ی رانندگی یکی از پنج کشور 
این مقاله  صاحب سبک در این زمینه می باشد. 
ها  سبک  این  از  مورد   ۴ بررسی  به  دارد  سعی 

بپردازد. سبک های رانندگی در ایران عبارتند از:

سبک درشکه چی

تنها کسی  که  است  این  بر  این سبک، فرض  در 
است  بلد  رانندگی  و  دارد  ماشین  خیابان  در  که 
شمائید و سایرین دراز گوش ران هایی هستند که 
نامعلومی  دالیل  به  و  فروخته  را  گوسفندهایشان 
اند  آمده  به شهر  نیست  مربوط  مقاله  این  به  که 
دادن  خالی  جا  جهت  الزم  فرهنگ  متاسفانه  و 
دلتان  شما  که  زمانی  درست  هم  آن  خیابان  در 
ندارند.  را  بپیچید  راست  یا  چپ  به  میخواهد 
پنجره  از  را  سرتان  میتوانید  شما  که  اینجاست 
تو  چی!  درشکه  هو!  بزنید:  فریاد  و  برده  بیرون 

همون بهتر گوسفنداتو ببری بچرونی.!

سبک زیگزال / زیکزاک/ زیگزاگ

دارد  مارپیچی  نوعی حرکت  بر  این سبک داللت 
که راننده در آن میتواند در شلوغ ترین مکان ها 
که  رانندگان  سایر  و  خود  خاطر  انبساط  جهت 
اند،  آمده  شهر  به  و  فروخته  را  هایشان  گوسفند 
شروع به انجام حرکات نمایشی مارپیچی نمایند. 

پهنای  با  مستقیمی  غیر  ارتباط  مار،  پیچ  شدت 
اتوبان و حجم ماشین ها دارد.

 سبک من و بوقم

راننده در این شیوه به درجه ای از مهارت رسیده 
بوق  با  را  خود  کارهای  تمام  میتواند  که  است 
ترافیک  گشایش  ازقبیل  کارهایی  دهد.  انجام 
در  پرستاران  به  نباشید  خسته  گفتن  ها،  اتوبان 

بیمارستان،  اورژانس  درب  از جلوی  عبور  هنگام 
همون  برو  تو  چی!  درشکه  هو!  عبارت:  گفتن 
گوسفندانشان  که  کسانی  به  بچرون؛  گوسفنداتو 

را فروخته و به خیابان ها آمده اند و ... .

سبک پشتک وارو

سر  روی  از  پرش  مهارت  سبک،  این  رانندگان 
کسانی که گوسفندشان را فروخته و به شهر آمده 
انجام  به  قادر  پرش  حین  در  و  بوده  دارا  را  اند 
حرکات آکروباتیک و چرخشی هستند. علت عالقه 
آنان به این سبک هنوز کشف نشده اما به نظر می 
آید که سبک های قبلی تنوع خود را برای اینان 
در  جهش  یک  ایجاد  به  تصمیم  اینان  و  نداشته 
صنعت رانندگی نموده اند. از این رو اینان مردمانی 
خالق تر از سایرین هستند. الزم به ذکر است که 
رانندگان میتوانند به طور همزمان از چندین سبک 
استفاده نموده و مهارت خودشان را به رخ کسانی که 

گوسفندشان را فروخته و به شهر آمده اند بکشند.

اگر در گرمای جان فرسای تابستان، دقايقی به كولر 
بيرون  به  بدهيد و سری  استراحت  تان  بی زور خانه 
از منزل بزنيد، ملكه هايی را در طرح ها و رنگ های 

مختلف سفيد و مشكی و صورتی و ... خواهيد ديد.
البته رنگ مهم نيست. ملكه شدن مهم است! 

كه  است  هايی  ملكه  برای  زير  های   راهكار 
بيايند! می خواهند واقعی تر به نظر 

1. برای پرداخت قبوض در صف عابر بانك نايستيد. 
پرداخت  را  قبضش  خودش  ای  ملكه  هيچ   چون 
ها  شب  آخر  الاقل  نداريد،  خدمتكار  اگر  كند!  نمی 

قبض پرداخت كنيد و يا پول بگيريد.
اينكه  برای  بپوشيد.  جوراب  هميشه  كنيد  سعی   .2
حتی  شويد،  ديده  صالبت  با  و  باشيد  تر  واقعی 
بپوشيد.  جوراب  با  باز  رو  يا  بسته  كفش  االمكان 
در  تا  كنيد  چك  پوشيدن  از  قبل  را  هايتان  جوراب 

نباشند. زمينی  سيب  درآوردن  ی  استانه 

همه  نباشيد.  منتظر  اتوبوس  ايستگاه  توی   .3 
شما  اگر  دارند!  شخصی  راننده  با  ماشين  ها،  ملكه 
هستيد،  مردمی  و  خاكی  های  ملكه  دسته  آن  از 
هركسی  اينطوری  برويد.  پياده  حداقل  است  بهتر 

برای  پياده روی  بگوييد  توانيد  داد، می  به شما گير 
است! مفيد  ملكه  سالمتی 

اما  مد هست.  دانم  البته می  نپوشيد.  پاره  شلواره   .4
نيست.  شما  شأن  در  پاره  شلواره  هستيد  ملكه  چون 

مهمانی  اگربه  رويد.  می  كجا  به  دارد  بستگی  البته 
رفتيد كه بايد مانتو را در بياوريد و ديگر كسی نمی 
با  هم  قيچی  يك  توانيد  می  هستيد،  ملكه  كه  داند 
كنيد.  آپديت  را  شلوارتان  جا  همان  و  ببريد  خودتان 
اما به فكر برگشت از مهمانی هم باشيد. پارگی های 

نكنيد. ايجاد  بزرگی  خيلی 
اين ها حداقل شرط های الزم برای ملكه شدن بود. 
البته ملكه شدن دوره ی محدودی دارد. با آغاز سرما 
و يخ و برف ديگر دوران ملكه ای تمام می شود و 

دوران بابا نوئلی فرا می رسد.
اما از آنجا كه خانم ها، بابا نمی شوند می توانند كلمه 
يا  بنويسند،  هايشان  لباس  پشت  را  نوئل”   “مامان 
لباس  و  كنند  استراحت  ماهی  ها شش  خانم  حداقل 
و  باشند  چشم  در  آقايون  بگذارند  و  بپوشند  عادی 
“من يك بابا نوئلم” را پشت لباس هايشان بنويسند. 
اينطوری عدالت هم اجرا می شود! / فاطمه جواهری

پیشنهادهایی برای ملکه های واقعی!

يه بابايي دكتراي رياضي محض داشته ولي هيچ 
جا كار پيدا نميكنه؛ يه روز يه آگهي ميبينه كه 
نوشته بود: شهرداري رفتگر بي سواد استخدام 
ميكند؛ او از روي ناچار خودشو بي سواد نشون 
ميده و استخدام ميشه؛ بعد يه مدت شهرداري 
كالس سوادآموزي برگزار ميكنه. اونم به خاطر 
اينكه لو نره شركت ميكنه؛ چند وقت بعد معلم 
كالس چهارم پاي تخته صداش ميكنه و شكلي 

رسم ميكنه و ميگه :مساحت اينرو حساب كن؛
نداره  گيري  انتگرال  جز  اي  چاره  ميبينه  يارو 
ولي چون ميترسه لو بره برميگرد عقب كه ببينه 
ي  همه  كه  برسونه؛  كه  بلده  ديگه  راه  كسي 

رفتگرها يك صدا ميگن: 
 بابا انتگرالشو بگير !

حکايتی از مرحوم دکتر ناصر کاتوزيان؛
 پدر علم حقوق

حرف های جالب شخصيت های مشهور

نصیحت رستم به سهراب

چنين گفت رستم به سهراب يل
كه من آبرو دارم اندر محـــل

مكن تيز و نازک ، دو ابروی خود
دگر سيخ سيخی مكن؛ موی خود
اس ام اس فرستادنت بس نبود

كه ايميل و چت هم به ما رو نمود
رهـا كن تو اين دخِت افراسياب
كه مامش ترا می نمايد كباب

اگر سر به سر تن به كشتن دهيم
دريغا پسر، دسِت دشمن دهيم

چو شوهر دراين مملكت كيمياست
زتورانيان زن گرفتن خطاست
خودت را مكن ضايع از بهر او
به َدرست بپرداز و دانش بجو

دراين هشت ترم، ای يِل با كالس
فقط هشت واحد نمودی تو پاس
توكزدرس ودانش، گريزان بُدی
چرا رشته ات را پزشكی زدی
من از پهلواناِن پيشم پـسر
ندارم بجز گرز و تيغ و سپر

چوامروزيان،وضع من توپ نيست
بُُود دخل من هفده و خرج بيست
به قبض موبايلت نگه كرده ای

پدر جد من را در آورده ای
مقّصر در اين راه ، تهمينه بود

كه دورازمن اينگونه لوست نمود
چنين گفت سهراب، ايول پدر
بَُود گفته هايت چو شهد وشكر
ولی درس و مشق مرا بی خيال
مزن بر دل و جان من ضد حال
اگرگرِم چت يا اس ام اس شويم

ازآن به كه يك وقت دپرس شويم

* آکا ایران

آقای مجری: داريد چيكار می كنيد؟
پسر عمه زا: داريم ميريم بيرون لپ تاپو 

خاموش كنيم !!!
آقای مجری: لپ تاپ كه اينجا رو ميزه

آورديمش  در  برق  از  آره.  قرمزی:  کاله 
خاموش نشد، داريم ميريم فيوز رو قطع كنيم !

ديالوگ های ماندگار
  

 خدابه نام 

تشكر از عموم مردم  و دهه والیت و امامت، هفته دفاع مقدس، هفته نیروی انتظامی و آتش نشانیایام تبریک با 
در همایش پیاده روی صحنه های باشكوهی را  گسترده خودشهرستان بیرجند كه با حضور  و شهید پرور والیتمدار
به در این همایش شركت كننده  خواهر وبرادربرندگان اسامی  له بدین وسی به نمایش گذاشته اند. 02دينه آ خانوادگی

که در این حرکت خداپسندانه ما را یاری نموده اند تشکر و  عزیزانی )ضمناً از کلیه  :شرح ذیل اعالم میگردد
 قدردانی می گردد.(

 شماره نوع هديه نام ونام خانوادگي رديف
 081131 کمک هزينه عتبات عالیات ---- 1

 081132 کمک هزينه عتبات عالیات ---- 0

 081231 کمک هزينه مشهد مقدس ----- 8

 0810120 کمک هزينه مشهد مقدس ----- 4

 
 شماره نوع هديه شماره نوع هديه

 عدد کارت هديه 12

084834-084332-
041031-081108-081183-

081311-084430-
084328-084323-081138 

عدد نهج 12
 البالغه

082133-081341-082331-082134-
081131-084230-084413-081334-

084412-0824423 

 عدد مفاتیح الجنان11

084221-084214-081308-
084283-084121-
084433-084400-
084041-084043-

082103-081320 

عدد  12
 دوچرخه

082330-084233-084041-084428-
081143-081344-084421-084322-

081142-082312 

آتش نشاني  کپسول
 081142-081204-081324-084340-081104 خودرو

 مشکيچادر  فقره  12
 084481-084348-084811-081120-081128-084340-084014-081821-084343-081302 

 084810-084434-082321-081313-081004-081130-084443-081331-081342-081111 عدد توپ والیبال12

 08121-081248-082324-081113-081013-081018-4211 08-084414-081302-084432 توپ فوتبالعدد12
 082382-081034-084322-081112-084412-082121-081341-081110-082133-084118 لوازم ورزشي

 لباس ورزشي

 
082134-082338-084434-082341-084303-084021-081123-081124-084243-081188-
084442 
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نشانه های  تشخیص دوستان غیر واقعی 

۱. وقتی به آنها احتیاج دارید ناپدید می شوند. 
)پس  می کنند  غیبت  دیگران  درمورد  اغلب  آنها   .۲

احتماال غیبت شما را هم می کنند( 
۳. وقتی اوضاع بر وفق مرادشان نباشد سعی می کنند 
گناه احساس  شما  به  گذشته تان  کارهای  خاطر   به 

و عذاب وجدان بدهند. 
احساس  شما  شادی  و  موفقیت  به  نسبت   .۴ 

خوشحالی نمی کنند. 
احساس  شما  عمیق تر  شناخت  به  نسبت  آنها   .۵ 

بی عالقگی می کنند. 
۶. آنها شما را برای افکار و عقایدتان مورد قضاوت 

قرار می دهند. 
را  ضعفتان  نقاط  و  اشتباهات  رحمانه  بی  آنها   .۷

قضاوت می کنند. 
۸. به ندرت اول برای کارها پا پیش می گذارند. 

سمت  به  را  گو  و  گفت  محوریت  همیشه  آنها   .۹
خودشان بر می گردانند. 

۱۰. آنها هرگز به خاطر شما در مقابل دیگران نمی ایستند. 
۱۱. آنها اغلب قول هایشان را زیر پا می گذارند. 

۱۲. آنها فقط به خودشان اهمیت می دهند. 
۱۳. آنها گاهی تیکه می اندازند و زخم زبان می زنند تا 

شما را سردرگم کنند و آزار بدهند. 
۱۴. آنها چیزهای می گویند که شما را جلوی دیگران 

خجالت زده کنند. 
۱۵. آنها فقط وقتی به شما نیاز دارند یا حوصله شان 

سر رفته با شما ارتباط برقرار می کنند. 
۱۶. سریع به آنها  بر می خورد و عصبانی  می شوند و 

در مقابل شما جبهه می گیرند.

بر زمینت مي زند ناداِن دوست
اژدهایي خرسي را به چنگ آورده بود و مي خواست او را 
بکشد و بخورد. خرس فریاد مي کرد و کمك مي خواست، 
پهلواني رفت و خرس را از چنِگ اژدها نجات داد. خرس 
وقتي مهرباني آن پهلوان را دید به پاي پهلوان افتاد و گفت 
من خدمتگزار تو مي شوم و هر جا بروي با تو مي آیم. آن 
دو با هم رفتند تا اینکه به جایي رسیدند، پهلوان خسته 
بخواب  آسوده  تو  بخوابد. خرس گفت  و مي خواست  بود 
من نگهبان تو هستم مردي از آنجا مي گذشت و از پهلوان 
پرسید این خرس با تو چه مي کند؟پهلوان گفت: من او را 
نجات دادم و او دوست من شد. مرد گفت: به دوستي خرس 
دل مده، که از هزار دشمن بدتر است.پهلوان گفت: این مرد 
حسود است. خرس دوست من است من به او کمك کردم 
او به من خیانت نمي کند.مرد گفت: دوستي و محبت ابلهان, 
آدم را مي فریبد. او را رها کن زیرا خطرناك است. دل من 

مي گوید که این خرس به تو زیان بزرگي مي زند.
پهلوان مرد را دور کرد و سخن او را گوش نکرد و مرد 
رفت. پهلوان خوابید مگسي بر صورت او مي نشست و خرس 
مگس را مي زد. باز مگس مي نشست چند بار خرس مگس 
را زد اما مگس نمي رفت. خرس خشمناك شد و سنگ 
بزرگي از کوه برداشت و همینکه مگس روي صورت پهلوان 
نشست، خرس آن سنگ بزرگ را بر صورِت پهلوان زد و 
سر مرد را خشخاش کرد. مهر آدم نادان مانند دوستي خرس 
است دشمني و دوستي او یکي است. دشمن دانا بلندت 

مي کند بر زمینت مي زند ناداِن دوست.

از زندگی پرسیدم، » چرا انقدر سخت هستی؟«  زندگی 
لبخند زد و گفت،   شما آدم ها هیچ وقت

 قدر چیزهای آسان را نمی دانید.

ایمان دارم که الزمۀ موفقیت، شاد بودن است، پس 
تمام تالشم را برای شادبودن می کنم، زیرا ناراحتی 

همانند سنگی بزرگ در سر راه موفقیت های من است.

 آمدی جانم به قربانت ولی حاال چرا
بی وفا حاال که من افتاده ام از پا چرا

نوشداروئی و بعد از مرگ سهراب آمدی
سنگدل این زودتر می خواستی حاال چرا

زندگی مثل نقاشی کردن است، خطوط را با امید 
 بکشید، اشتباهات را با آرامش پاك کنید، قلم مو 
را در صبر غوطه ور کنید و با عشق رنگ بزنید.

اگر قرار باشد خوبِی ما وابسته به رفتار دیگران باشد، 
این دیگرخوبی نیست، بلکه معامله است. 

انسان های بزرگ، بی شمار محبت می کنند.

روز بيست و هفتم شهريور ماه، سالروز درگذشت شهريار، 
شاعر ايراني، با تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي، روز 

ملي شعر و ادب پارسی، ناميده شده است.
 شعر و ادبيات فارسي

بدرقه  شعر  با  و  آغاز  شعر  با  زندگی  ما،  فرهنگ   در 
از  و  شنود  می  الاليی  گاهواره،  در  کودک  شود.  می 
نيز،  از مرگ  و پس  گيرد  اُنس می  به شعر  آغاز  همان 
آرايه مزارش، شعری است که برايش می سرايند و چه 
بسا خود پيش از مرگ برای خويش شعری می ُسرايد. 
فرهنگ  بر  تأثيری که شعر  و  با شعر  ما  آميختگی  اين 
و روحيات و رفتار ما می گذارد، ضرورت پرداختن به آن 
و ضرورت پاسداری از حريم اين عنصر اعجاز آفرين را 
بيشتر روشن می سازد. زبان و ادبيات فارسي به عنوان 
دومين زبان جهان اسالم و زبان حوزه فرهنگ و تمدن 
ايراني، با هزاران آثار گران سنگ در زمينه هاي مختلف 
ادبي، عرفاني، فلسفي، کالمي، تاريخي، هنري و مذهبي 
همواره مورد توجه و اعتقاد ايرانيان و مردمان سرزمينهاي 
دور و نزديك بوده است. عليرغم حوادث و رويدادهاي پر 
تب و تاب و گاه ناخوشايند، باز هم اين زبان شيرين و 
دلنشين در دورترين نقاط جهان امروزه حضور و نفوذ دارد.

شهریار در سرودن انواع شعر 
مانند غزل، قصيده، مثنوی تبحر داشته است

 اين حضور و نفوذ حكايت از آن دارد که در ژرفاي زبان و 

ادب فارسي آنقدر معاني بلند و مضامين دلنشين علمي، ادبي، 
 اخالقي و انساني وجود دارد، که هر انسان سليم الطبعي
آنها، خود بخود به فارسي و ذخاير  از  با اطالع و آگاهي 
مندرج در آن دل مي سپرد. اگر چنين نبود، ترجمه و تأليف 
هزاران کتاب و مقاله از سوي خارجيان درباره آثار جاودان و 
جهاني ادب فارسي مانند؛ شاهنامه فردوسي، خمسه حكيم 
نظامی گنجوي، گلستان و بوستان شيخ اجل، مثنوي موالنا 
جالل الدين بلخي، غزليات خواجه حافظ شيرازي و رباعيات 
حكيم عمر خٌيام چهره نمي بست و هزاران ايرانشناس و 
ايران دوست غير ايراني دل و عمر بر سر شناخت، فهم، 

تفسير و ترجمه اين آثار ارزنده در نمي باختند.
نگاهی کوتاه به زندگينامه استاد شهریار

سيد محمدحسين بهجت تبريزی )زاده ۱۲۸۵ - درگذشته 
۱۳۶۷( متخلص به شهريار شاعر ايرانی اهل آذربايجان بود 
فارسی شعر سروده  آذربايجانی و  زبان های ترکی  به  که 
است. پدرش »حاج ميرآقا بهجت تبريزی« نام داشت که 
در تبريز وکيل بود. شهريار دوران کودکی را -به علت شيوع 
بيماری در شهر- در روستاهای قايش قورشاق و خشگناب 
بستان آباد سپری نمود. پس از پايان سيكل )راهنمايی( در 
عازم  تبريز  از  ادامه تحصيل  برای  در سال ۱۳۰۰  تبريز، 
تهران شد و در مدرسه دارالفنون تا سال ۱۳۰۳ و پس از آن 
در رشته پزشكی ادامه تحصيل داد. حدود شش ماه پيش 
از گرفتن مدرک دکتری به علت شكست عشقی و ناراحتی 

خيال و پيش آمدهای ديگر ترک تحصيل کرد.
پس از سفری چهارساله به خراسان برای کار در اداره ثبت 
اسناد مشهد و نيشابور، شهريار به تهران بازگشت. او در سال 
۱۳۱۵ در بانك کشاورزی استخدام و پس از مدتی به تبريز 
منتقل شد. دانشگاه تبريز شهريار را يكی از پاسداران شعر و 
ادب ميهن خواند و عنوان دکترای افتخاری دانشكده ادبيات 
تبريز را نيز به وی اعطا نمود. در مرداد ۱۳۳۲ به تبريز آمد 
و با يكی از بستگان خود به نام »عزيزه عبدخالقی« ازدواج 
کرد که حاصل اين ازدواج سه فرزند -دو دختر به نام های 

شهرزاد و مريم و يك پسر به نام هادی- بود.
 شهریار و دنيای هنر

و  موسيقی  شعر،  ويژه  به  هنرها،  تمامی  به  شهريار 
خوشنويسی عالقه داشت. او نسخ، نستعليق و خط تحريری 
را خوب می نوشت و قرآن را با خط خوش کتابت می کرد. 
در جوانی، سه تار را به نيكويی تمام می نواخت، ولی پس 
از مدتی در پی تحوالتی درونی، برای هميشه آن را کنار 
گذاشت.مهم ترين اثر استاد شهريار منظومه حيدربابايه سالم 

)سالم به حيدربابا( است
ویژگی شعر شهریار

بيان لطيف، ساده، روان و جذابيت کالم، ويژگی های شعر 
 شهريار است. البته گاه در کنار بيان لطيف و اديبانه، ديده 
می شود شاعر با شجاعت، پروايی از کاربرد اصطالحات 
جمالت  با  را  کالمی  زيبای  تصاوير  و  ندارد   عاميانه 

محاوره ای در می آميزد و از اينكه اديبان، سطح شعرش 
از  شاعرانه،  تلفيق  اين  هراسد.  نمی  بپندارند  نازل   را 
ويژگی های شعر شهريار است. شهريار معتقد به تحول و 
تجديد حيات در شعر ادبی بود و آثار اين نوگرايی در بيشتر 
اشعارش ديده می شود. او از کاربرد مضامين نو، پروايی 
نداشت و در اين زمينه، نوآوری های فراوانی دارد.بيشتر از 
ديگر گونه ها در غزل شهره بود و از جمله غزل های معروف 
او می توان به »علی ای همای رحمت« و »آمدی جانم به 
قربانت« اشاره کرد. شهريار نسبت به علی بن ابی طالب  )ع( 
ارادتی ويژه داشت و همچنين شيفتگی بسياری نسبت به 

حافظ داشته است.
شعر در خدمت دین

شهريار، شعر را هنرمندانه به خدمت گرفته بود تا مذهب و 
ميهن خود را به جهانيان معرفی کند. شعر او، گاه خواننده را به 
شعرهای دور و دراز می برد، به آسمان های عرفان و انسانيت 
کامل، پرواز می دهد و عالم هايی باالتر از اين عالم ظاهری را 
که خود درک کرده است به او نشان می دهد. گاه نيز خواننده 
را دگرگون می کند و او را وا می دارد بی اختيار به روزگار 
حسرت خود،  آرزوهای محال، فرصت های از دست رفته و بر 
آن گذشته ای که باز آمدنی نيست اشك بريزد و همه گذشته 
تلخ و شيرين خود را در آن ببيند. در واقع، هر يك از شعرهای 
شهريار، پرده ای از سوز و سازها و افت و خيزهای زندگی او 
را نشان می دهد و از وطن، اجتماع و تاريخ سخن می گويد.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

 ای کسانی که ایمان آورده  اید خدا را اطاعت کنید و از پیامبر ]او نیز[ اطاعت نمایید
و کرده  های خود را تباه مکنید. سوره محمد آیه ۳۳

حدیث روز  

به راستی هر که عبادت را به خاطر عبادت طلب کند خود را تزکیه نموده است. هر گاه مستحّبات به واجبات زیان رساند آن را ترك 
کنید. امام حسن مجتبی )ع(

مناسبت ها

27 شهریور؛ روز شعر و ادب پارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار

طراح: نسرین کاری                        

افقی: مورخ و خاورشناس انگليسی 
طريقت  و  قهرمانان  اثر  مولف 
بالغ ۲- دست  و  قهرمانی - شيوا 
چپ - علم مطالعه و حرکت، نيرو و 
انرژی - معروف و شهير ۳- ياسمن 
سياره  آزاد -  و  رها   - برق  فلز   -
زيگموند  از  اثری   -4 مشتری 
روانشناس اتريشی -  هدايت کننده 
۵- پر حرفی - بندگاه بين ساعد 
و بازو - منزل و نشيمن - حرف 
فاصله ۶- نوعی گل سرخ خودرو - 
فيلمی از داريوش فرهنگ محصول 
۱۳۸۱ - عدل و انصاف  ۷-  گردهم  
جمع شده - جام قهرمانی - پوشش 
پرنده ۸- جذاب و دلربا - خبرگزاری 
ورزشهای  از   - اسالمی  جمهوری 
زمستانی 9- نوعی رنگ -  نظر و 
ابزار و  تدبير -  ملخ دريايی ۱۳- 
پيام - سايه گاه -  سايل رساندن 
نفس خسته - دوختن ۱4- مردمك 
چشم - تهمت زدن - عالمت و 
ادمی  برازنده  آن  نيك  نشان ۱۵- 
است- از امراض چشم که بيمار لكه 
های سياه پيش چشم خود می بيند 
يا جسمی را به طور آشكار نمی بيند. 

بنای  ترين  معروف  عمودی: 

تاريخی در زمان ساسانی - تصور 
 - شديد  تنگی  نفس   -۲ کردن 
از حاالت  متعارف و طبق رسم - 
دريا - سازمان جاسوسی آمريكا ۳- 
نقاش ارژنگ و مدعی پيامبری - 
آزمايش - پشيمان 4- مطلب نهفته 
در دل - يكی از شهرهای شمال 
افريقا - شهری در استان کردستان 
۵- زمزمه کننده و سراينده - پيشوا 
و مقتدا ۶- سر و جادو - آنچه که 
سنگ  باشد-  دوام  بی  و  ناپايدار 
آسياب ۷- زادگاه رازی - دوری و 
فراق - سرگرد سابق- طالی سياه 
۸- ضرورت و ايجاب - از پيامبران 

و سازش 9-  عتيق - صلح  عهد 
طايفه  - فصل زرد - رود بزرگ 
- جوی خون ۱۰- عدد وحدانيت 
- نام وزير آستياگ پادشاه ماد که 
مامور کشتن کورش شد ولی او را 
نكشت -  پوشيده سخن گفتن ۱۱- 
دسته و گروه - ديندار ۱۲- طارمی 
- کشوری در امريكای مرکزی - 
يادداشت ۱۳- اميدوار - پرده ای که 
در پيش در خانه بياويزند - مهربانی 
۱4- آغشته به سم - لنگه چيزی 
- پنهان شدن به قصد ضربه زدن 
مسی  کاسه  دشمن-  بر  هجوم  و 

۱۵- پايداری- نيك پی
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لمتبانااربتسا1

زرگنربساکونوی2

وکابتالفراهان3

مولبوشاشوارد4

ریخاتوبرابهه5

رکلنوتیوناهب6

سرفگنینارنابش7

توقایروبزیوار8

ممیترادرابنری9

فروشانوزامات10

رتروناجهلاون11

خبطبتهلاهنوا12

زاوهالایرکوبن13

ایاراشنممیسرت14

دنفسوگیورخافر15

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری 

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

 پالک 29
09155610111

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

را تجربه کنید.   09158668002

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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 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

فروش فوری یک قطعه زمین دارای 
سند مالکیت در محدوده صدا و سیما

09156672317

برنج سرالشه )نیم دانه( طارم 
درجه یک رسید

میدان آزادی - کوچه بانک ملی
پخش مواد غذایی امین

09155611711- 32314261

به یک صندوقدار خانم ماهر و مسلط 
به کامپیوتر و روابط عمومی باال جهت کار 

در غذای آماده نیازمندیم.
ساعت کار: 11 الی 17:30

 و 17:30 الی  24 
 32424462  

09155624508

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

09353694511 - 09353315656

آگهـی استخـدام
یک شرکت معتبر جهت توسعه کادرخود 

نیروهایی به شرح ذیل نیازمند است:

* لیسانس حسابداری خانم یا آقا 
مسلط به نرم افزار ویژن
*  کامیونت  6 تن با راننده

 به صورت قراردادی
تلفن تماس:

 056 - 32436823 
09122140937 

 صدور بیمه نامه ثالث در اقساط 6 ماهه
بیمه آسیا نمایندگی اقدامی

 نبش غفاری 16 - 0915160445۷

باالبر خودرویی اجاره ای طاها
شست و شوی نما و تابلو

تعمیر چراغ های خیابانی و تابلوها
آماده بستن قرارداد با نهادها

 و ادارات مختلف
09159647398

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

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

09158254172

به تعدادی استاد کار ماهر 
نقاش ساختمان نیازمندیم.

32443087

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

15 روز کار و  15 روز استراحت
صبح:  32821153

بعدازظهر:  09157406136

 شاطر لواش ماشینی 
دست پز ماهر با حقوق باال 

نیازمندیم. 
0915 160 7803

گـروه فنـی مهنـدسی مـوذن 
»کار با طناب«

1- اجرای پیچ و رولپالک نما
2- اجرای نور پردازی نما و ...
3- اجرای نانو و شستشوی نما

4- نصب ورق درز ژوئن و آلومینیوم
5- اجرا و تعمیرات دکل های

 بی سیم و مخابرات
هیچ کاری نشد ندارد

آدرس: خیابان 15 خرداد-  سجادشهر بعد 
از تقاطع حجاب 09156694379 - موذن

ضایعات کاغذ و کارتن شما را نقدا خریداریم.
شهرک صنعتی ، همت 3 / کیلویی 450 تومان  انبار: رجایی 17 داخل کوچه
 کیلویی 430 تومان  09156702717 - 09150020709 - 32255221
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تیم والیبال دانشگاه بیرجند 
نایب قهرمان مسابقات منطقه ۹ کشور شد

نایب قهرمان مسابقات والیبال  بیرجند  تسنیم- تیم والیبال دانشگاه 
ورزش   ۹ منطقه  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  کارکنان 
والیبال  تیم  بیرجند،  دانشگاه  عمومی  روابط  از  نقل  به  شد.  کشور 
کارکنان دانشگاه بیرجند موفق به کسب مقام دوم مسابقات والیبال 
کارکنان دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی منطقه ۹ ورزش کشور 
دانشگاه  میزبانی  به  شهریور   25 تا   21 تاریخ  از  مسابقات  این  شد. 
حکیم سبزواری برگزار شد. سعید ایل بیگی، مهدی مقرنسی، حسین 
بارانی، مرتضی عراقی، محمدحسن الهی زاده، محسن محمدنیا، علی 
حیدری، علیرضا قلی پور و سیدابوالفضل موسوی بازیکنان تیم والیبال 
دانشگاه بیرجند در این مسابقات بودند.  تیم دانشگاه بیرجند را امین برفی 
و محمدرضا ابوترابی به عنوان سرپرست و تدارکات همراهی کردند.

2 مدال رقابت های پهلوانی و زورخانه ای
 از آن ورزشکار بیرجندی 

ورزشکار خراسان جنوبی در رقابت های پهلوانی و زورخانه ای بزرگساالن 
سیما  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به  شد.  برنز  مدال  دو  کشور صاحب 
این مسابقات در  استان خراسان جنوبی، محمدرضا رضایی در  مرکز  
رشته های چرخ تیز وزن ۹۰+ و کشتی پهلوانی وزن ۹۰+ شرکت کرده 
بود. مسابقات تیمی زورخانه ای، مهارت های فردی و کشتی پهلوانی 
قهرمانی بزرگساالن با شرکت 22 تیم 21 تا 24 شهریور ماه سال جاری 
در مجموعه ورزشی شهید شهبازی اسالم آباد غرب کرمانشاه برگزار شد.

نشان برنز دوچرخه سوار تریال خراسان جنوبی 
در رقابت های کشوری

مسابقات  برنز  نشان  سایز 2۶  دوچرخه  بزرگساالن  رده  در  اختر  علی 
سیما  و  خبرگزاری صدا  گزارش  به  آورد.  دست  به  را  کشور  قهرمانی 
مرکز استان خراسان جنوبی، رضا بیدختی و علی احترامی در رده جوانان 
به ترتیب مقام های پنجم و ششم این رقابت ها را کسب کردند. این 
مسابقات 23 و 24 شهریور ماه جاری به میزبانی شهر مشهد برگزار شد. 

کسب نخستین مدال جهانی تیم ملی والیبال ایران

برزیل  تیم  مسابقات،  این  پایانی  روز  در  و  )یکشنبه(  گذشته  روز 
در بازی خود در برابر ژاپن میزبان در سه ست متوالی به پیروزی 
دست یافت و عنوان نخست و مدال طال را به نام خود نوشت. به 
به خود  را  و سوم  دوم  نیز سکوهای  ایران  و  ایتالیا  ایرنا،  گزارش 
تا  چهارم  های  رتبه  هم  ژاپن  و  فرانسه  آمریکا،  دادند.  اختصاص 
قاره  قهرمانان  حضور  با  مسابقات  این  آوردند.  دست  به  را  ششم 
توانست  ایران  تیم  و  شد  برگزار  ژاپن  میزبانی  به  مختلف  های 
برای نخستین بار سکونشین شود و نشان برنز را از آن خود سازد.

نکاتی درباره مصرف کرم های موبر 
که باید بدانید   

از  استفاده  مو،  و  پوست  متخصص  یک 
از  یکی  را  سنتی  یا  جدید  موبر  کرم های 
روش های موقت در از بین بردن موهای زائد 
بدن دانست و گفت: مصرف این کرم ها، دارای 
عوارض و محاسنی نسبت به روش های دیگر 

بیشترین  افزود:  داوودی  مسعود  دکتر  است. 
جدید  موبر  کرم های  از  استفاده  در  عارضه 
حساسیت  و  پوست  خشکی  ایجاد  سنتی،  یا 
به  که  موبرهایی  از  استفاده  حسن  اما  است. 
شانس  که  است  این  در  هستند،  کرم  شکل 
فرو رفتن موهای تازه در آمده در پوست بسیار 
کمتر از زمانی است که فرد از تیغ یا ژیلت و 
دستگاه های موکن یا »اپی لیدی« استفاده می کند.

این 4 عالمت ناشی از 
کمبود کلسیم است! 

اصرار همه ما برای مصرف کلسیم در سن رشد 
کودکان مان برای تقویت و سالمت استخوان ها 
و دندان هایشان امری بدیهی است، اما در واقع 
همه ما هر روز نیاز به مصرف مقدار کافی کلسیم 
ممکن  حد  تا  بدنمان  داشتن  نگه  قوی  برای 

در خودتان  را  این 4 عالمت  اگر  داریم. پس 
حس می کنید، احتماال کمبود کلسیم دارید: 1. 
اگر بیش از حد احساس خستگی می کنید 2. 
تالش می کنید تناسب اندام داشته باشید )اگر به 
میزان کافی کلسیم مصرف نمی کنید، راه شما 
برای رسیدن به تناسب اندام دشوار است( 3. اگر 
دستتان با کاغذ هم ببرد خونریزی شدید دارد 
4. استخوان های بدن تان به راحتی می شکنند.

دو کشته براثر واژگونی وانت پیکان در جاده درح

واژگونی وانت پیکان در جاده روستایی 
سربیشه، 2  شهرستان  درح-خارکک 
کشته و یک زخمی برجای گذاشت. 
سیما  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
مرکز استان خراسان جنوبی، جانشین 
رئیس پلیس راه استان در تشریح این 
اثر  بر  گذشته  روز  صبح  گفت:  خبر 
پیکان  وانت  واژگونی  رانندگی  حادثه 

در کیلومتر 22 جاده درح-روستای خارکک راننده 38 ساله و سرنشین ۶۰ ساله جان باختند و یک 
سرنشین دیگر زخمی و به درمانگاه بهداشتی درمانی درح منتقل شد. سرهنگ نیک مرد علت 
این حادثه را عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه اعالم کرد.

عدم استفاده از کاله ایمنی جوان بیرجندی را به کام مرگ برد

شنبه شب بر اثر برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با سواری پراید در جاده بند امیرشاه بیرجند یکی از 
راکبان موتورسیکلت در دم جان باخت. به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسین رضایی فرمانده 
پلیس راه استان گفت: ساعت 1۹ و 41 دقیقه شنبه با اعالم مرکز فوریت هاي پلیسی 11۰ مبنی بر وقوع 
تصادف در جاده بند امیرشاه، بالفاصله نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند. وی افزود: مأموران 
با حضور در صحنه مشاهده کردند یک دستگاه پراید با دو سرنشین در حالي که از سمت بند امیر شاه به 
سمت بیرجند در حرکت بوده با یک دستگاه موتورسیکلت با راکب و یک نفرترک نشین که در سمت 
مخالف در حرکت بوده است به دلیل انحراف موتورسیکلت از مسیر خود به صورت رخ به رخ برخورد 
کرده است که ترک نشین موتورسیکلت در دم فوت و راکب موتور به شدت مجروح شده است. سرهنگ 
رضایی با بیان این که مصدوم که سطح هوشیاری پایینی داشته است به بیمارستان اعزام شده است، ادامه 
داد:راکب و ترک نشین موتورسیکلت هیچ کدام از کاله ایمنی استفاده نکرده بودند که میزان صدمات 
جسمی آنان را افزایش داده است. وی مقصران اولیه این تصادف را راکب موتورسیکلت اعالم کرد.

مزایای نان هایی که با خمیر ترش 
تهیه می شود

معاون اداره کل نظارت بر فراورده های غذایی  
از خمیر ترش  را حجم دهنده  فواید استفاده 
بودن نان مسطح  و عطر و طعم منحصر به 
فرد نان  که بدلیل فعالیت میکرو ارگانیسم های 
آن می باشد دانست و گفت: نان های حاصل از 

خمیرترش در مقایسه با نان های تهیه شده با 
مخمر نانوایی دارای بافتی فشرده تر و کیفیت 
افزود:  صباح  سمیره  هستند.  بهتری  جویدنی 
گرچه کیفیت خمیر ترش تحت تاثیر عواملی 
هوادهی،  آب،  میزان جذب  آرد،  کیفیت  نظیر 
و  بوده  زمان  و  حرارت  درجه  نمک،  میزان 
کیفیت آرد و ظرفیت بافری آن نقش مهمی 
را در فرآیند تهیه خمیر ترش ایفا می کنند.

مهم ترین عامل ایجاد میخچه در پاها

یک متخصص پوست و مو گفت: میخچه در 
مهم  که  بروز می کند  مختلف  به دالیل  پاها 
کفش  پوشیدن  عارضه،  این  بروز  دلیل  ترین 
تنگ است. دکتر فریبا ایرجی افزود: از عوامل 
دیگر بروز میخچه می توان به ضربه وارد آمده 
به پا اشاره کرد. همچنین اشکاالت استخوانی 

زده  بیرون  به سمت  پا  قوزک  که  افرادی  در 
باشد و کفش به پای آنان فشار وارد کند نیز 
گاهی موجب بروز میخچه در پاها می شود. وی 
توضیح داد: درمان این عارضه در مرحله اول 
انجام  پوست  از کرم های الیه بردار  استفاده  با 
می شود که در حدود 2۰ شب باید استفاده شود. 
در صورتی که این روش درمانی پاسخگو نباشد 
پزشک راه های دیگری را در نظر خواهد گرفت.

هشدار به زنان در مورد مصرف 
۵ مکمل غذایی!

بنا به هشدار محققان دانشکده پزشکی دانشگاه 
هاروارد بسیاری از مکمل های موجود در بازار 
مورد  در  ادعاها  و  اند  نشده  آزمایش  دقت  به 
اثرگذاری آنها روی سالمت کامال بی اساس 
است. با این حال محققان این دانشگاه در مورد 

مصرف برخی از مکمل های غذایی، بخصوص 
مولتی   .1 اند:  داده  هشدارهایی  زنان  توسط 
ویتامین 2. روغن ماهی 3. ویتامین دی )ماهی 
غنی شده  قارچ، غالت  شیر،  تن،  ماهی  آزاد، 
 با ویتامین دی( 4. کلسیم 5. مکمل های سویا 
) خطر ابتال به سرطان سینه با مصرف بیش از حد 
این مکمل ها وجود دارد؛ آنهم به خاطر استروژن 

موجود در آنها. البته نه در مورد دانه های سویا .

قاتل بنیتا اعدام می شود

ایران آنالین- محمد، متهم ردیف اول پرونده بنیتا با حکم دادگاه 
به قصاص محکوم شد. بنیتا دختر هشت ماهه ایرانی بود که 
صبح پنج شنبه 2۹ تیر، در حالی که درون خودروی پراید پدرش 
بود، ربوده شد و پس از شش روز، در بامداد 4 مرداد، جسد او 
پیدا شد. کودکی که ۶ روز داخل خودروی به سرقت رفته پدرش 
با شیشه های بسته و درهایی که قفل نبودند در کنار خیابانی 
خلوت از گرسنگی و تشنگی جان داد. او به دلیل باقی ماندن در 
خودرو و شدت گرما جان داده بود. متهمان پرونده بنیتا در ماه 
جاری طی دو جلسه دادگاه در شعبه نهم دادگاه کیفری تهران 
اجرای  ایستگاه  به  آباد  پارس  شیطان  حکم  شدند.  محاکمه 
احکام رسیده است و قاتل آتنا اصالنی نیز بزودی اعدام خواهد شد.

ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
سنگین  بار  و  کوله پشتی  غیراصولی  حمل  گفت: 
منجر به بروز دیسک گردن، دیسک کمر و کمردرد 
مزمن خواهد شد. سید مانی مهدوی ارتوپد و ستون 
فقرات، در خصوص ویژگی های کوله پشتی مناسب 
برای دانش آموزان، افزود: وزن کوله پشتی نباید بیش 

وزن  زیرا  باشد  کودک  وزن  از  درصد  تا 2۰  از 15 
سنگین باعث آسیب  به ستون فقرات کودک خواهد 
شد. وی در خصوص مدت زمانی که دانش آموزان 
می توانند کوله پشتی خود را حمل کنند، توضیح داد: 
از کوله پشتی مجاز است حداکثر  استفاده کننده  فرد 
3۰ دقیقه کوله پشتی خود را حمل کند و همچنین به 

دانش آموزان توصیه می شود زمانی که برای استراحت 
بر روی صندلی سرویس یا نیمکت مدرسه می نشینند، 
کوله پشتی خود را بردارند زیرا این طرز نشستن باعث 
می شود کودک خود را به سمت جلو خم کند و خطر 
آسیب رسیدن به ستون فقرات را افزایش دهد. وی 
ادامه داد: بهتر است کودکان کوله پشتی خود را به 

صورت دو بنده استفاده کنند زیرا استفاده یک طرفه 
انحراف  فقرات،  انحراف ستون  باعث  از کوله پشتی 
طرفی و قوز خواهد شد که خطر ابتال به این عارضه 
در کودکان زیر 14 سال بیشتر است. مهدوی توضیح 
داد: بهتر است جنس کوله پشتی نرم باشد تا وقتی 
کتاب و وسایل در آن قرار می گیرد تغییر شکل ندهد.

عوارض استفاده از کوله پشتی نامناسب را جدی بگیرید

31104

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

طــراحــان برتـــر
با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم

شعبه2: نبش مدرس 61 
32323296  

09128664599- خرمشاهی

قابل توجه همشهریان محترم 

تاالر پذیرایـی درویش 
تخفیف ویژه عروس و دامادهای محترم تا آخرتابستان 

تلفن تماس: 32324444- 32324638- 32324738

رزرو نمایید
از همین االن 

افتخار دارد میزبان کلیه مجالس شما با بهترین نیروهای خدماتی، بهترین غذاهای سنتی، 
خدمات مجالس به صورت بوفه باز بیشترین تنوع غذایی

و مناسب ترین قیمت در فضای مدرن

آموزشگاه علمی آزاد امام علی )ع(
وابسته به موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع( برگزار می کند: 

* شروع ثبت نام کالس های مهر ماه 96  
* کلیه دروس با حضور اساتید برجسته استانی
* کالس های تقویتی ابتدایی تا پایان دبیرستان

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

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

میدان ابوذر- خیابان شهید اسدزاده 3   
تلفن: 32232943 - 09304751599
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

تحقق اندیشه والیی ،زمینه ساز حکومت 
عدل الهی است

ایرنا - نماینده ولی فقیه و امام جمعه بیرجند گفت: 
 تحقق اندیشه والیی و والیت اندیشه، زمینه ساز 
دنیا  از  ستم  و  ظلم  تا  است  الهی  عدل  حکومت 
آیین  در  عبادی  االسالم  شود.حجت  برچیده 
اختتامیه نهمین دوره آموزش طرح والیت خراسان 
جنوبی افزود: در دنیایی که در ذاللت ستمکاران 
ستم،  و  ظلم  به  منجر  شومش  آثار  و  کرده  گیر 
گناه  بی  کودکان  و  زنها  کشتن  و  نفوس  قتل 
هستیم. زمانمان  امام  انتظار  در  همه  است  شده 
کشورهایی  در  ستم  و  ظلم  امروز  داد:  ادامه  وی 
همچون میانمار، بحرین، فلسطین، نیجریه، سوریه، 
عراق و افغانستان بیداد می کند که اینها حاصل 
بی معرفتی و ظلم و ستم هایی است که دنیا را 
پر کرده است.نماینده ولی فقیه گفت: همه عالم 
متصل به یک مبداء و بدون هیچ فاصله ای است، 
این جهان رها نیست و تمام موجوداتش فیضشان 
مبداء  از  مادی  و هدایت فوق  تکوین  عالم  در  را 
والیت  طرح  آموزشی  دوره  مسئول  گیرند.  می 
خراسان جنوبی هم در این نشست گفت: شهریور 
ماه امسال 130 دانشجو از سراسر استان در این 
دوره شرکت کردند که بر اساس هماهنگی های به 
عمل آمده به مدت یک هفته در روستای شوکت 

آباد بیرجند آموزش های الزم را کسب کردند.

ایمنی عبور و مرور و پیشگیری از حوادث؛ 
وظیفه ذاتی پلیس راهور

رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  -رئیس  ور  پیشه 
فرماندهی انتظامی استان با اشاره به این که پلیس 
راهور بر اساس وظیفه ذاتی خود بحث ایمنی عبور 
و مرور و پیشگیری از حوادث رانندگی را در دستور 
راستا  این  در  ما  اقدامات   : کرد  عنوان  دارد،  کار 
به ویژه در روزهای پایانی شهریورماه و مهرماه و 
بازگشایی مدارس افزایش می یابد و به رانندگان به 
ویژه موتورسواران توصیه می شود که در این ایام 
که تردد عابرین پیاده و به خصوص دانش آموزان 
به اوج می رسد در حین رانندگی به عابرین پیاده 
و به جلو بیشتر توجه داشته باشند تا حوادث سال 
های گذشته را شاهد نباشیم. رضایی اظهار کرد : 
هماهنگی الزم با آموزش و پرورش و شهرداری ها 
صورت گرفته و جلسات شورای ترافیک در تمامی 
شهرستان ها با موضوع بازگشایی مدارس برگزار 
شده است و شهرداری ها پیگیر خط کشی معابر 
و خطوط عابر پیاده و نصب عالئم هشدار دهنده 
هستند. وی خاطر نشان کرد:  همیاران پلیس از 
سطح  در  تصادفات  کاهش  در  تاکنون   86 سال 
کشور تاثیر گذار بوده اند و پلیس های مدرسه که 
در جلوی مدارس ساماندهی عبور دانش آموزان از 
عرض خیابان را عهده دار هستند همچون سال 

های گذشته یار و همراه پلیس راهور هستند. 

۵۵ زندانی جرائم غیرعمد
 در استان آزاد شدند

تسنیم-مدیر نمایندگی ستاد دیه خراسان جنوبی 
دارای جرایم  زندانی  امسال ۵۵  ابتدای  از  گفت: 
زندان های  از  دیه  و  نفقه  مهریه،  مالی،  بدهی 
امروز  زندانی   10 که  شدند  آزاد  جنوبی  خراسان 
در  خوئی  بازگشتند.علی اکبر  خانواده  آغوش  به 
مراسم آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد خراسان 
جنوبی اظهار داشت:  10 زندانی جرائم غیرعمد 
خراسان  زندان های  از  خیران  کمک  با  امروز 

جنوبی آزاد شده و به آغوش خانواده بازگشتند.

پایش 97 زنبورستان در خراسان جنوبی

بیماریهای  مراقبت  و  پایش  سیما-طرح  و  صدا 
زنبور عسل در 97 زنبورستان خراسان جنوبی اجرا 
شد.معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان گفت: 
واحدهای  از  گیری  نمونه  و  بازدید  طرح  این  در 
وضعیت  بررسی  منظور  به  عسل  زنبور  پرورش 
بیماریهای زنبور عسل انجام شد. اصغرزاده افزود: 
بای وارول  نوار  توزیع هزار عدد اسپری وارسید و 
های  فعالیت  دیگر  از  واروا  کنه  با  مبارزه  برای 

دامپزشکی در طرح پایش است.

۳۰۰ میلیارد ریال در شهرک های صنعتی 
استان سرمایه گذاری می شود

خراسان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
جنوبی حجم سرمایه گذاری پیش بینی شده امسال 
میلیارد   300 را  استان  صنعتی  شهرک های  در 
واحدهای  این  راه اندازی  با  گفت:  و  اعالم  ریال 
می شود. ایجاد  شغل  نفر   ۲00 برای   صنعتی 

عباس  بیرجند،  از  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
جرجانی درجلسه بررسی طرح های سرمایه گذاری 
استان اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون 1۲ 
داده  مناطق  این  برای  سرمایه گذاری  درخواست 
پارسال  تعداد در مدت مشابه  این  شده است که 
است.وی حجم سرمایه گذاری  بوده  درخواست   6
را 300  امسال  پیش بینی شده در درخواست های 
با  کرد  امیدواری  اظهار  و  برشمرد  ریال  میلیارد 
نفر  برای  ۲00  واحدهای صنعتی  این  راه اندازی 
شهرک های  شرکت  شود.مدیرعامل  ایجاد  شغل 
مالیاتی  معافیت  و  تشویقی  سیاست های  صنعتی 
افزایش رغبت به سرمایه گذاری  این  از دالیل  را 
دانست و گفت: صنایع شیمیایی، فلزی، غیرفلزی، 
خاک های  فرآوری  و  خدماتی  غذایی،  فرآوری 
معدنی از جمله موارد درخواست های سرمایه گذاری 
است که برای شهرک های صنعتی بیرجند، قاین، 
است. شده  درخواست  و خوسف  فردوس، طبس 

استانداران نگاه توسعه ای
 به استانها داشته باشند

نگاه  استانداران  گفت:  کشور  وزیر   - خبر  گروه 
توسعه ای به استانها داشته باشند و در چهار سال 
امیدواریم  نیز توفیقات خوبی داشتیم که  گذشته 

با جابجایی استانداران در دولت دوازدهم موفقیت 
رحمانی  شود.عبدالرضا  حاصل  بیشتری  های 
بیرجند در  به  بدو ورود  در  فضلی عصر یکشنبه 
هایی  ارزیابی  براساس  افزود:  خبرنگاران  جمع 
طرف  از  که  تقاضایی  همچنین  و  داریم  که 
برخی استانداران است، نسبت به جابجایی اقدام 
می کنیم. وی بیان کرد: برخی استانداران چهار 
سال در استان بودند و تغییر و جابجایی یک تنوع 
را تجربه می کنند.  است و موقعیت های جدید 
با معیارهای سابق این کار را  وزیر کشور گفت: 
برنامه  باید  حتما  استانداران  و  دهیم  می  انجام 
های دولت را قبول داشته باشند و پیگیری کنند. 

هویت دار شدن فرزندان اتباع خارجی
 

دارای  ایرانی  زنان  »سرشماری  طرح  حسینی- 
همسر غیر ایرانی« در کشور توسط وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اجرا می شود با توجه به   تعدد 
ازدواج دختران خراسان جنوبی با اتباع افغانستانی 
رفاه  و  تعاون   ، کار  اداره  کل  مدیر  با سنجری   ،
اجتماعی گفتگو کردیم. سنجری با بیان این که 
از  حاصل  فرزندان  ایرانی  مدنی  قانون  براساس 
ازدواج زنان ایرانی با همسر غیرایرانی نمی توانند 
شناسنامه ایرانی بگیرند و فاقد هویت رسمی می 
باشند، سنجری عنوان کرد: در همین راستا وزیر 
درخواست  دولت  از  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
کرده که برای این فرزندان کارت هویت صادر شود 
و به همین منظور الیحه ای را به دولت داده است. 
به گفته وی به این فرزندان کارت هویتی داده می 
شود که براساس آن می توانند در مدرسه ثبت نام 
کنند و بعدا ًدفتر چه بیمه هم بگیرند اما در این 
مرحله تنها سرشماری انجام می شود. مدیر کل 
اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی روند کار را بدین 
صورت اعالم کرد که ابتدا مادر کد ملی خود را به 
شماره ۲00019۵ ارسال کرده و پس از آن از طرف 
وزارت با این مادران تماس می گیرند و از آنها چند 
سؤال ساده مانند تعداد فرزندان و سال تولد آنها 
سؤال می شود. سنجری با اشاره به این که اگر فرد 
سوالی در این زمینه داشته باشد می تواند به همان 
شماره پیامک بزند ، ادامه داد:  به همسران آن ها 
یعنی مردان غیرایرانی  تابع مقررات خود هستند و 

کارت هویت نمی گیرند.

سرویس های مدارس، قانونمند می شود

رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس   - ور  پیشه 
فرماندهی انتظامی استان با بیان اینکه از فعالیت 
سرویس های مدارس فاقد مجوز جلوگیری خواهد  
سرویس  رانندگان  تمامی  برای  کرد:  عنوان  شد 
های مدارس در مرکز استان مجوز فعالیت صادر 
می شود رضایی خاطر نشان کرد: همچنین لباسی 
تا  شده  گرفته  نظر  در  آنان  برای  الشکل  متحد 
شناسایی آنها تسهیل گردد. وی ادامه داد: سرویس 
از ظرفیت، دانش  ندارند بیش  های مدارس حق 
یا  جرح  به  منجر  تصادف  اگر  و  کنند  سوار  آموز 
فوت و یا تخلفات حادثه ساز داشته باشند نیز اجازه 

فعالیت پیدا نخواهند کرد. 

با ذبح در مألعام برخورد می شود

قاسمی- مدیرکل دامپزشکی استان با بیان اینکه 
در محرم نیز مانند عید قربان برنامه های گسترده 
تری داریم، اظهار کرد: با افرادی که که بهداشت 
عمومی را تهدید می کنند و در مألعام ذبح انجام 
می دهند، برخورد قاطع و قانونی می شود. »رفیعی 
پور« تصریح کرد: برخی افراد و یا ذابحان مجاز و 
یا غیر مجاز در دهه اول محرم اقدام به ذبح دام 
در اماکن و معابر عمومی می کنند که این اقدام 
تهدید جدی علیه بهداشت و سالمت عمومی بوده 
و افراد خاطی با هماهنگی که با دادستان عمومی 
و انقالب بیرجند انجام داده ایم، به مراجع قضایی 
از بخش  برخی  در  افزود:  معرفی می شوند. وی 
های استان هر ساله شاهد حجم زیادی از ذبح دام 
ها در کوچه و خیابان و در محل تردد شهروندان 
این گونه  با مخاطراتی که  امیدواریم  هستیم که 
و  مردم  روحی  و  جسمی  سالمت  برای  اقدامات 
بهداشت عمومی دارد، خیران دام های قربانی را 
در ایام محرم به کشتارگاه منتقل و در آنجا ذبح 
انجام  اقدامات  از جمله  مقام مسئول  این  نمایند. 
با کشتارگاه  را هماهنگی  استان  دامپزشکی  شده 
و ساماندهی اکیپ های ثابت و سیار در دو شیفت 
عنوان کرد و ادامه داد: عالوه بر این با هیئت ها 
و مبلغان آن ها در  استان هم هماهنگ کرده ایم 
که حتما مسائل بهداشتی و ذبح در کشتارگاه ها را 
اعالم کنند و  همچنین آمادگی نگه داری گوشت 

دام آنان در مرحله پیش سرد را هم داریم.
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 نظارت بیشتر با قرنطینه و افزایش اعتبار در حوزه دام و طیور  

بیان تاریخ شفاهی جنگ، راهی برای فرهنگ سازی است

بالغ بر یک میلیارد تومان بدهی دولت به بسیج سازندگی

افزایش اشتغال زنان با تشکیل صندوق های خرد

شناساندن فرهنگ استان در دستور کار دانشگاه ها

استاندار جدید  با برنامه ریزی، مانع از مهاجرت شود

 رضائی-دیروز۲6 شهریور،به مناسبت فرا رسیدن
 هفته دفاع مقدس ، نشست خبری در خصوص 
فعالیت ها و برنامه های بسیج سازندگی و سپاه 
انصار الرضا)ع(،با حضور رییس بسیج سازندگی 
و جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار 

شد.  
 زهرایی،رییس بسیج سازندگی ،گفت: هدفی 
که در بسیج و بدنه سپاه وجود دارد بیان ادبیات 
جدید، کار توسط مردم ، است ودر سال های 
قابل  های  کار  مردم  همراه  به  بسیج  اخیر 
و  روستاها  توسعه  و  آبادانی  امر  در  توجهی 

مناطق محروم انجام داده است.
وی در ادامه،در هفته دفاع مقدس ، برنامه های  
کشوری داریم که یکی از آن ها همایش400 
نفری ، شبانان و گله داران در دوشنبه 3 مهر، 
هویت  و  بخشی  معنا  دلیل  به  این  و  است 
از  اول  این شغل است چون حلقه  به  دادن  

توانند  می  مرزی  مناطق  در  و  هستند  تولید 
کمک های بسیاری انجام دهند ولی متاسفانه 
نگاه  با  ها  بعضی  و  است  شده  واقع  مهجور 
بدی به آن می نگرند. ارگان های مانند منابع 
طبیعی، جهاد کشاورزی، دامپزشکی نیز به این 
همایش دعوت شده اند، تا با شنیدن خواسته 
های این عزیزان، به رفع مشکالت این قشر 
رئیس  غالمی  نعمان  کنند.سردار  کمک 
سازمان بسیج سازندگی کشور، سردار علی پاشا 
محمدی رئیس سازمان بسیج عشایری کشور 
و سردار سید ضیاءالدین حزنی فرمانده قرارگاه 
سازندگی قرب کوثر خاتم االنبیاء از میهمانان 
این همایش می باشند.وی افزود، 1۲8 روستا 
در دهستان های مختلف استان شناسایی شدند 
و 81 پروژه، با اعتبار ۵ میلیارد و ۵00 میلیون 
تومان ،اجرایی شده است. ۵0 درصد اعتبارات 
را قرارگاه مرکز و ۵0 درصد دیگر از اعتبارات 

اجرای  همچنین  است.  شده  تامین  استانی 
علیه  جواداالئمه  قرارگاه  توسط  کرامت  طرح 
السالم برای محله های آسیب پذیر در سراسر 

استان ،که بر اساس آن، 10 محله هدف در 
شهرستان های بیرجند، درمیان، قاین، زیرکوه، 
سرایان، فردوس، سربیشه، نهبندان و بشرویه 
شناسایی شده است. تفاهم نامه سه جانبه بسیج 

سازندگی با آستان قدس برای اجرای پروژه در 
سه دهستان النو، بندان و گزیک، که شامل 
احیای ۲۵ قنات، 1۲ باب استخر ذخیره آب با 

اعتبار چهار میلیارد تومان که سهم آستان قدس 
۵0 درصد و مابقی اعتبار نیز با مشارکت جهاد 
شود.همچنین  می  تامین  مردم  و  کشاورزی 
تفاهم نامه ای با آستان قدس در زمینه اجرای 

 40 شامل  که  شده  منعقده  آب  تامین  طرح 
پروژه احیا و مرمت قنات، احداث استخر، کانال 
کشی و لوله گذاری با اعتبار  یک میلیارد و 
۵00 میلیون تومان است که سهم آستان قدس 
اینکه  از  گالیه  با  پایان  در  است.  درصد   ۵0
تاکنون یک میلیارد و 4۲0 میلیون تومان از 
بدهی آبرسانی سیار به سازمان بسیج سازندگی 
پرداخت نشده است، افزود: 9 ماه پیش آبرسانی 
سیار به روستاها از بسیج سازندگی گرفته شد و 
در آن زمان سرپرست معاونت عمرانی استاندار 
ماهه  یک  که  دادند  قول  جنوبی  خراسان 
مطالبات مردم در این حوزه را پرداخت کنند 
اما تاکنون این بدهی وجود دارد و اینقدر مردم 
مراجعه به بسیج سازندگی کرده اند که شرمنده 
ایم و آیا در این مدت هیچ پول غیر ضروری 

نبوده که به این بخش اختصاص دهند؟ 
)Ava.news21@gmail.com(

در  فرماندار طبس  و  استاندار  معاون  کاری- 
دیدار با مدیرکل دامپزشکی استان عنوان کرد: 
حوزه دامپزشکی کامال تخصصی است از این 
رو هر گونه تصمیم گیری در رابطه با مباحث 
بهداشتی و قرنطینه ای باید با نظر کارشناسان 

این مجموعه انجام شود.
مهندس سید مهدی طالیی مقدم ،   با بیان 
و  راهی  بین  قرنطینه  اندازی  راه  از   اینکه 
افزود:   کنیم  می  استقبال  اعتبارات  افزایش 
شهرستان  ورودی  مسیرهای  در  ایم  آماده 
این  کمک  با  دامپزشکی  قرنطینه  پست 

بیشتر  نظارت  تا  کنیم  اندازی  راه  مجموعه 
غیر  و  ترانزیتی  های  محموله  بر  بهتری  و 
ترانزیتی مرتبط با دام، طیور و فرآورده های 

خام دامی صورت گیرد. 
خرید  برای  اعتبارات  کرد:  خاطرنشان  وی 
سموم و مواد ضد عفونی در برخی از دستگاه 
ها مانند دامپزشکی وظایف سنگینی بر عهده 
دارند ولی مردم با آن آشنایی ندارند و زمانی 
اثراث زحمات این مجموعه مشخص می شود 
که اپیدمی از یک بیماری واگیر دار رخ دهد لذا 
حاضریم از برخی از سر فصل های اعتباری 

مبلغی را با هدف حمایت از تولیدکنندگان به 
خرید نهاده های دامی اختصاص دهیم.

جنوبی  خراسان  استان  دامپزشکی  مدیرکل 
بهداشتی  نظارت  و  قرنطینه  کرد:  بیان  هم 

دامپزشکی تاثیر زیادی بر سالمت و بهداشت 
زمینه،  این  در  و کوششی  و هر تالش  دارد 
کمک  جامعه  عمومی  بهداشت  به  مستقیم 

می کند.
مسئوالن  از  داد:  ادامه  پور   رفیعی  علیرضا 
در  را  هایی  محل  داریم  انتظار  شهرستان 
ورودی مسیر های استان های یزد و سمنان 
برای کنترل محموله های دامی جانمایی کنند 
تا از این طریق بتوانیم ضمن نظارت و کنترل 
از صنعت دام و طیور استان در برابر بیماری 

هاحفاظت کنیم. 

بیان  با  قائنات  شهرستان  فرماندار  قاسمی- 
هستیم  مقدس  دفاع  هفته  آستانه  در  اینکه 
مدارس  شروع  و  محرم  ماه  با  تقارن  در  که 
می باشد، اظهار کرد: این اشتراک، ظرفیت و 
فرصت مناسبی است تا از آن بیشترین بهره 
را برای فرهنگ سازی در عرصه دفاع مقدس 
با بیان شفاهی آن برداریم. »کهن ترابی« ادامه 
دفاع  هفته  امسال  شعار  اینکه  ویژه  به  داد: 

مقدس، من انقالب ام، است همه می توانیم 
در این مسیر گام برداریم. وی خاطرنشان کرد: 
هفته دفاع مقدس و جنگ تحمیلی متعلق به 
هیچ جناح، سازمان و دستگاه اجرایی خاصی 
نبوده و همه مردم در آن دخالت داشته اند، حتی 
اقلیت های دینی، پس دفاع مقدس متعلق به 
تمام ملت ایران می باشد. به گفتۀ وی با توجه 
شروع  با  مقارن  مقدس  دفاع  هفته  اینکه  به 

از  توانند  متولی می  است؛ مسئوالن  مدارس 
بهره  اند،  داشته  در جنگ حضور  که  افرادی 
ببرند تا در انتقال فرهنگ دفاع مقدس و بیان 
تاریخ شفاهی جنگ تحمیلی کمک کنند چون 
تاریخ  از  تأثیر آن  تاریخ شفاهی مهم و  بیان 

مکتوب خیلی بیشتر است.
استفاده از سمن ها و هنر مندان

 در هفته دفاع مقدس

 فرماندار قائنات عنوان کرد که از ظرفیت و توان 
سمن ها و هنرمندان و گروه های نمایشی در 
راستای برگزاری برنامه های بزرگداشت هفته 
دفاع مقدس می توان به خوبی استفاده کرد. 
»کهن ترابی« اضافه کرد به ویژه با توجه به 
اینکه این شهرستان در عرصه نمایش ظرفیت 
های بسیار خوبی دارد که می توان از آن برای 
جدید  نسل  به  مقدس  دفاع  فرهنگ  انتقال 

بهره برد. وی با بیان اینکه قشر جوان، قشر 
بسیار حساسی است، بیان کرد: انتقال مفاهیم 
و فرهنگ ها به نسل جوان با روش های سنتی 
امکان پذیر نیست و اگر می خواهیم فرهنگ 
به نسل های سوم و چهارم  را  دفاع مقدس 
انتقال دهیم باید روش های تبلیغاتی و انتقال 
فرهنگ بروز باشد تا ضمن تأثیرگذاری در نسل 

جدید برای جامعه هم مؤثر باشد. 

شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  قاسمی- 
های  صندوق  تعداد  اینکه  بیان  با  زیرکوه 
اعتبارات خرد زنان روستایی در این شهرستان 
های  کرد: صندوق  اظهار  باشد،  می  مورد   7
اعتباری خرد زنان روستایی در این شهرستان 
در  روستایی  زنان  توانمندی  تقویت  هدف  با 
زمینه  در  گذاری  سرمایه  تسهیل  راستای 
»بنی  است.  کشاورزی  بخش  مختلف  های 
اسدی«تصریح کرد: این صندوق ها با حمایت 

سازمان جهاد کشاورزی استان، واحد آموزش 
زنان روستایی مدیریت هماهنگی واحد ترویج 
آموزشی  واحد  پیگیری  و  استان  کشاورزی 
هماهنگی  و  با همکاری  ترویج کشاورزی  و 
و  ها  بخشداری  و  روستاها  اسالمی  شورای 
مراکز جهادکشاورزی تابعه تشکیل شده است. 
وی افزود: این صندوق ها در روستاهای استند، 
میرآباد، شیرخند، کبودان، شیرگ، محمد آباد 
حدود  مجموع  در  که  باشد  می  شاهرخت  و 

306 عضو دارند. به گفتۀ وی به هر یک از 
این صندوق ها ۲ میلیون تومان وام بالعوض 
دولتی داده شده و همچنین عالوه بر آن به 
صندوق های روستای استند، شیرخند، کبودان 
و محمد آباد وام 1۵ میلیون تومانی 4 درصد 
 ۵ وام  شاهرخت  و  میرآباد  روستای  دو  به  و 
مقام  این  است.  شده  داده  تومانی  میلیون 
با  ها  صندوق  این  که  کرد  تأکید  مسئول 
هدف ارتقای مهارت های فردی و اجتماعی 

در  متناسب  اشتغال  ایجاد  روستایی،  زنان 
روستا برای آنان و در نتیجه کاهش مهاجرت 
باشد. می  بزرگ  شهرهای  به  روستائیان 

2 صندوق خرد زنان عشایر 
در زمینه صنایع دستی

سرپرست امور عشایری زیرکوه نیز اظهار کرد 
سال  در  عشایری  زنان  خرد  صندوق   ۲ که 
گذشته در این شهرستان تشکیل شده است. 
»حیدری« تصریح کرد: این صندوق ها در دو 

روستای گزخت و چاه پایاب است. وی ادامه 
داد: در صندوق های خرد زنان عشایر حدود ۵4 
نفر عضو هستند  که به شیوه چرخشی هرکدام 
به نوبت از تسهیالت آن بهره مند می شوند. 
به گفتۀ وی به هر کدام از این صندوق ها نیز 
3 میلیون تومان وام بالاعوض دولتی پرداخت 
شده و همچنین ۵ میلیون تومان وام 4 درصد 

داده شده است.  
)Ava.news16@gmail.com(

راه اندازی اولین بخش SCU خراسان جنوبی در بیرجند
گروه خبر-بخش SCU برای درمان بیماران حاد سکته مغزی، برای اولین بار در خراسان جنوبی در بیمارستان ولی عصر)عج( بیرجند راه اندازی شد. رئیس بیمارستان ولی عصر)عج( بیرجند گفت: این 
بخش با 6 تخت فعال، مانیتورینگ و آنژیوگرافی زیر نظر دو پزشک فوق تخصص برای درمان بیماران سکته مغزی که در زمان مشخص زیر سه ساعت مراجعه می کنند، راه اندازی شده است تا از عوارض 
ناشی از سکته های مغزی جلوگیری شود. وی گفت: درصورت مراجعه به موقع به این بخش، بیماران پس از تزریق و آنژیوگرافی با بهبودی کامل و کاهش عوارض ناشی از سکته مغزی ترخیص می شوند .

جدید  تحصیلی  سال  آستانه  در  قاسمی- 
های  فعالیت  هماهنگی  شورای  نشست 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی استان در دانشگاه بیرجند برگزار 
شد، رئیس دانشگاه بیرجند در این نشست در 
جمع خبرنگاران با بیان اینکه باید دانشجویان 
ویژگی های خوب خراسان جنوبی را به عنوان 
گوشه ای از فرهنگ غنی ایران با خود به یادگار 
ببرند، اظهار کرد: استان شاخصه های فرهنگی 
و  فرهنگی  سابقه  در  که  دارد  دانشگاهی  و 

فرد  به  منحصر  شهروند  به  دانشجو  نسبت 
است. »خلیلی« عنوان کرد: این استان معبر 
دانشجویی می باشد و دانشجویان از سراسر 
بر  عالوه  که  آیند  می  استان  این  به  کشور 
این که مهمان شهرمان هستند، شهروند هم 
ادامه داد: به همین  محسوب می شوند. وی 
دلیل آنچه برای ما اهمیت دارد این است که 
باید دست در دست هم دهیم و با نگاه و دیدگاه 
دانشجویان ویژگی  فرهنگی کاری کنیم که 
های خوب خراسان جنوبی را به عنوان گوشه 

ای از فرهنگ غنی ایران با خود به یادگار ببرند. 
به گفتۀ وی مسئوالن استان باید در تصمیم 
هویت  و  دانشجو  دانشگاه،  خود  های  گیری 
دانشجویی شهر بیرجند را مدنظر داشته باشند.

حدود 7 هزار دانشجوی غیربومی
 در استان

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند و 
رئیس شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه های استان هم بیان کرد: 
ایرانی  غیر  و  بومی  غیر  دانشجویان  تعداد 

این دانشگاه نزدیک به 7 هزار نفر می رسد. 
سویی  از  دانشجویان  این  افزود:  »محمدی« 
حق و حقوقی را بر عهده دانشگاه گذاشته اند و 
از طرفی حقوقی هم به عنوان شهروند در شهر 
 دانشگاهی بیرجند دارند که باید به آن توجه شود

همکاری بیشتر مسئوالن استان 
با دانشجویان و نخبگان

اعضای شورای اسالمی شهر بیرجند با بیان 
نقطه نظراتشان بر استفاده از توانمندی ها و 
تخصص همه نیروهای شهر بیرجند به ویژه 

نخبگان و دانشگاهیان در برنامه های شورای 
از  شده  ارائه  های  طرح  از  حمایت  و  شهر 
سوی متخصصان دانشگاهی تأکید کردند. در 
و  ها  دانشگاه  رؤسای  همچنین  نشست  این 
مؤسسات آموزش عالی استان ضمن تأکید بر 
اهمیت شاخصه های فرهنگی و علمی به عنوان 
عامل سرآمدی و خوشنامی استان، هماهنگی و 
همکاری بیشتر بین بخشی در استان، مشورت 
با نخبگان در امر توسعه استان و برخورداری 
شدند. خواستار  را  شهروندی  حقوق   از 

رضایی-نماینده ولی فقیه در استان گفت:  استاندار 
مردم  مهاجرت  از  مانع  برنامه ریزی  جدید  با 
عبادی االسالم  شود.حجت  جنوبی   خراسان 
 در دیدار  عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور 
و  افکار  اولویت  کرد:  اظهار  خیرمقدم  ضمن 
اندیشه در مسئولیت ها باید در جهت اهداف نظام 
جمهوری اسالمی ایران یعنی ارتقاء انسانیت و 
حل مشکالت مادی و معنوی مردم باشد.امام 
جمعه بیرجند با اشاره به مشکالت مردم استان 
از جمله کمبود آب و آبرسانی سیار به  ۵00 

روستا گفت: این مردم آمادگی دارند با فراهم 
شدن زمینه اشتغال به وسیله صنایع کوچک 
و هنرهای دستی مهاجرت نکنند و این نیاز به 
برنامه ریزی مسئوالن دارد.وزیر کشور نیز در این 
دیدار گفت: سایر دستگاه های اجرایی و نهادهای 
انقالبی باید برای رشد و تعالی استان دست به 
دست هم دهند تا شاهد رفع مشکالت باشیم.
عبدالرضا رحمانی فضلی اظهار کرد: در استان ها 
با مجموعه شرایط مختلف سیاسی، اجتماعی، 
باید برای رشد و تعالی استان دست به دست سایر دستگاه های اجرایی و نهادهای انقالبی فرهنگی و امنیتی  روبه رو هستیم.وی بیان کرد: 

هم دهند تا شاهد رفع مشکالت باشیم.وزیر 
کشور با بیان اینکه در 4 ساله دولت تدبیر وامید 
کارهای خوبی در حوزه های مختلف سیاسی 
با  کرد:  تصریح  است  شده  انجام  واجتماعی 
همه این تالش ها با نقطه مطلوب فاصله داریم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه در حوزه اقتصادی 
و آسیب های اجتماعی و منطقه ای که دغدغه  
مقام معظم رهبری است  امیدواریم این مسائل    
با همکاری و همدلی پیش رود و دغدغه ها را بر 

طرف کرده  و به شرایط آرمانی نزدیک کنیم.

عکس:احسان توال

عکس:اینترنت

عکس:اینترنت



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

12:27
18 : 53
23 : 46
4 : 57
6 : 18

امام رضا علیه السالم فرمودند:
َمن حاَسَب نَفَسُه َربََح َوَمن َغَفَل َعنَها َخِسر

آن کسی که نفسش را محاسبه کند، سود برده است و آن کسی که از محاسبه نفس 
غافل بماند، زیان دیده است.  

)بحار األنوار، ج 78، ص 352، باب 26، ح 9(

والیتی: آمریکا در برجام مواضع 
غیرمنطقی را دنبال می کند

بیان  ایران  هسته ای  توافق  به  اشاره  با  والیتی 
ایران  موجود  گزارش های  تمام  براساس  داشت: 
داده  نشان  هسته ای  توافق  به  را  خود  پایبندی 
اما متأسفانه آمریکایی ها به ویژه در دوره ریاست 
جمهوری آقای ترامپ مواضع غیرمنطقی و منفی 
تضاد  در  هسته ای  توافق  با  که  می کند  دنبال  را 
است. وی یادآور شد: توافق هسته ای بین ایران و 
آمریکا نیست بلکه توافقی است که جهان بر روی 
در  آمریکایی ها  متأسفانه  است.  کرده  اجماع  آن 
برجام مواضع غیرمنطقی و منفی را دنبال می کنند 

که با توافق هسته ای در تضاد است.

اگر نرم افزار احمدی نژاد را نداشتیم؛ 
نرم افزار تولیدکنندگان فتنه ۸۸ را داشتیم 

مصلحت  تشخیص  عضو  عادل،  حداد  غالمعلی 
نظام در توئیتری نوشت: اگر نرم افزار احمدی نژاد 
را نداشتیم؛ نرم افزار رقبای او که برنامه فتنه 88 را 

تولید کردند، داشتیم.

نماینده مجلس از سالگرد 
تولد اینستاگرامش گفت

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی در 
سخنانی به موضوع جشن تولد دو سالگی صفحه 
اینستاگرامش اشاره کرد و گفت: متأسفانه عده ای 
در این میان فقط به دنبال تخریب هستند اما اصل 
در فضای مجازی  که  افرادی  است  این  موضوع 
در  که  کردند  درخواست  داشتند،  ارتباط  بنده  با 
باشیم.  داشته  دورهمی  یک  هم  واقعی   فضای 
وی افزود: در این دورهمی نه مکان دولتی در کار 
بود و نه شام و ناهاری داده شد. هیچ بریز و بپاش 
و ولخرجی هم در کار نبود. جعفرزاده ایمن آبادی 
این  یادآور شد: اصل موضوع  ادامه سخنانش  در 
بنده  اینستاگرام  صفحه  مخاطبان  تمام  که  بود 
روز  در  ما  لذا  داشتند،  حضوری  دیدار  درخواست 
دوسالگی ایجاد صفحه اینستاگرام، یک گردهمایی 

حضوری برگزار کردیم.

رئیس مجلس:آمریکا در حال
 تخریب تار و پود برجام است

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه شرایط 
برای توسعه کشور فراهم شده، گفت: فراهم شدن 
شرایط توسعه کشور بیانگر اتخاذ تصمیمات صحیح 
بوده البته شیطان به خواب نرفته همین کاری که 
و  دادند  انجام  نمایندگان  در مجلس  آمریکایی ها 
مسئوالن آمریکایی می گویند ایران روح برجام را 
اجرا نکرده، بیانگر شیطنت از سوی آنان است؛ ما 
آمریکایی ها  پیشکش، شما  برجام  روح  می گوییم 
هستید. برجام  پود  و  تار  تخریب  حال   در 

فعال اصالح طلب: الریجانی
 از روحانی هم بهتر است

را  الریجانی  علی  سیاسی  عمر  ناصری،  عبدا... 
به قبل و بعد از سال 88 تقسیم می کند و معتقد 
از 88، شخصیت متفاوتی  است: »الریجانی بعد 
ملی  منافع  و  مصالح  به  نسبت  نگاهش  و  شده 
یافته و مصالح و منافع عمومی  و عمومی تغییر 
شورای  عضو  است.«  کرده  پیدا  اولویت  برایش 
ندارد  قبول  اصالحات  دولت  رئیس  مشورتی 
ریاست  حد  در  الریجانی  آقای  بخت  ستاره  که 
است:  معتقد  چون  می شود.  خالصه  مجلس 
ستایشی  قابل  ظرفیت های  دارای  »الریجانی 
است که برخی از این ویژگی ها حتی در روحانی 

وجود ندارد.«

هشدار سردار جزایری درباره
 همه  پرسی کردستان عراق

سردار سید مسعود جزایری سخنگوی ارشد نیروهای 
از  ناشی  احتمالی  پیامدهای  خصوص  در  مسلح 
برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان عراق اظهار 
امر منجر  این  اقدامی که به  با هرگونه  کرد:ایران 
شود، مخالف است. همه پرسی در کردستان عراق 
زمینه  بروز و ایجاد درگیری های جدیدی در منطقه و 
عراق است که زیان های فراوانی به بار خواهد آورد.

یک مقام عراقی: رهبر انقالب
پدر وحدت شیعه و اهل سنت است

مازندران  استان  به  ایران در سفر  در  سفیر عراق 
گفت: نزدیکی روابط ایران و عراق از بین رفتنی 
پدر  ایران  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  و  نیست 
وحدت شیعه و اهل سنت است. راجح الموسوی، 
در  می کنم  احساس  ایرانم،  در  که  زمانی  گفت: 
تالش  کشورها  از  برخی  هستم.  خودم  کشور 
می کنند تا به روابط ایران و عراق لطمه وارد کنند.

موگرینی: برجام توافق 
میان دو کشور نیست

توافقی  ایران،  »توافق  گفت:  موگرینی  فدریکا 
خوب و قدرتمند است که در راستای منافع تمامی 
کشورها است. وی گفت: برجام، توافق میان دو 
کشور نیست. تعهدی است که جامعه بین المللی 
به آن متعهد  از سوی دیگر  ایران  و  از یک سو 
شده اند و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل از 

آن حمایت می کند.«

مخالفان دولت نمی توانند آرام بگیرند

سید مصطفی ذوالقدر عملکرد دستگاه دیپلماسی در 
قبال برجام را مثبت و خوب ارزیابی کرد و گفت: این 
که برخی مخالفان دولت، برجام را زیر سوال می برند 
به این دلیل است که نمی توانند آرام بگیرند و همواره 
با برنامه های دولت مخالفت می کنند. وی افزود: 
برجام یک توافق بین المللی است که تا کنون پابرجاست و این که آمریکایی 

ها می خواهند در مقابل آن اقدامی انجام دهند، بحث دیگری است.

»برجام« برای دولت حالت »ناموسی« پیدا کرده است

ایزدی کارشناس مسائل سیاست خارجی با بیان اینکه 
آمریکایی ها می خواهند از مفاد برجام برای اعمال فشار  
بر ایران استفاده کنند، گفت: سوالی که ذهن آنها را درگیر 
کرده، این است که عکس العمل ایران در قبال این رفتار 
چه خواهد بود و اگر دولت این سبک فعلی یعنی مقدس 
کردن برجام را ادامه دهد و این حالت ناموسی را نسبت به برجام داشته باشد طرف 
مقابل فرض می کند که ما هر کاری انجام دهیم کارهای ما را ندید می گیرند.

رئیس سازمان بسیج: آماده کمک به دولت هستیم

سردار غیب پرور با بیان اینکه ما همواره اعالم کردیم 
که در راستای حل مشکالت جامعه و فرهنگ سازی 
 در راستای بهره گیری از ظرفیت ها و امکانات داخلی ،
آماده هر گونه همکاری با دولت می باشیم. وی در 
بخش دیگری از سخنان خود از آحاد مردم ایران و 
بسیجیان کشور خواست با برپایی نهضت خرید کاالهای ایرانی، هر یک به 

سهم خویش از اشتغال یک جوان ایرانی حمایت نمایند.

به  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
برجام  قضیه  در  آمریکا  گستاخی 
اشاره کردند و این موضوع که آنان 
هر روز از خود یک شیطنت نشان 
می دهند را نشانگر صحت فرمایش 

معظم  رهبر  دانستند.  بزرگوار  امام 
کشور  مسئوالن  افزودند:  انقالب 

مذاکره  که  رسیدند  نتیجه  این  به 
نیز  خود  حق  از  بخشی  از  و  کنند 
صرف نظر کنند تا تحریم ها برداشته 
شود اما امروز می بینیم علی رغم همه 
قرارها و تعهدها ، برخورد آمریکا با 

کاماًل  آن،  نتیجه  و  مذاکرات  این 
ظالمانه، قلدرمآبانه و زورگویانه است.

ایشان تأکید کردند: دشمن بداند، اگر 
زورگویی و قلدرمآبی در نقاط دیگر 
جهان جواب می دهد، در جمهوری 
اسالمی، جواب نخواهد داد و این 
نظام، راست قامت و مقتدر ایستاده 
است. رهبر انقالب اسالمی خطاب 
ایران  که  آمریکایی  مسئوالن  به 
اند  کرده  متهم  دروغگویی  به  را 
تأکید کردند: دروغگو شما هستید؛ 
برای  که  هستند  کسانی  دروغگو 
خوشبختی  و  سعادت  ملتی،  هیچ 
قائل نیستند و تامین منافع نامشروع 
خود را به هر قیمتی جایز می دانند.
حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: 
ملت ایران محکم ایستاده است و 
در  سلطه  نظام  غلط  حرکت  هر 
قضیه برجام، با عکس العمل ایران 

مواجه خواهد شد.

روحانی  والمسلمین  حجت االسالم 
پیش از ترک تهران به مقصد نیویورک 
برای حضور در مجمع عمومی سازمان 
ملل در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
در کنار سخنرانی در مجمع عمومی 
مدیران  با  نشستی  ملل،  سازمان 
آمریکا،  جمعی  رسانه های  مسئول 
اجالسی با سیاستمداران و مسئولین 
رهبران  با  آمریکا،  اندیشکده های 
اسالمی آمریکا و ایرانیان مقیم آمریکا 
داریم و در همه این جلسات مسایلی 
شود. می  مطرح  است،  الزم  که 
در  روز   ۳۶۳ آنها   داد:  ادامه  وی 
 ۳-۲ می کنند  تبلیغ  ما  علیه  سال 
که  شود  می  ما  نوبت  هم  روز 
مواضع خود را اعالم کنیم. متاسفانه 
نسبت  معموال  جهانی  تبلیغات 
ویژه  به  و  اسالمی  کشورهای  به 

دارد. زیادی  فاصله  واقعیت  با  ایران 
رئیس جمهور گفت: اجالس ساالنه 
مجمع عمومی سازمان ملل فرصت 
ما  مردم  صدای  که  است  مناسبی 
شبهات  و  برسد  جهانیان  گوش  به 

احتمالی افکار عمومی آمریکا و غرب 
زدوده شود. روحانی خاطرنشان کرد: در 
این سفر مالقات های دوجانبه در حد 

فرصت محدودی که هست با سران 
اتریش،  سوئد،  بلژیک،  کشورهای 
پاکستان،  ژاپن،  انگلیس،  فرانسه، 
داریم. بولیوی  و  جنوبی  آفریقای 
در این دیدارها درباره روابط دوجانبه، 

مسائل  و  برجام  منطقه ای،  مسائل 
جهان  بخش های  سایر  به  مربوط 
داریم. مذاکره  میانمار  جمله  از 

رهبر معظم انقالب: هر حرکت غلط در برجام
 با عکس العمل جمهوری  اسالمی مواجه می شود

روحانی: مجمع عمومی سازمان ملل
فرصت خوبی برای رساندن صدای مردم ایران است 
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