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سرمقاله

سخن اول، سخن آخر!
*هرم پور

تازه  میهمان  برای  که  نیست  این  ادب  رسم   
رسیده،  مثنوی هفتادمن کاغذ بخوانی و لحاف 
موعظه های بی پایان برایش پهن کنی. هر چند 
ما آقایی به نام »مروج الشریعه« را از سه روز قبل 
به این طرف استاندار خراسان جنوبی و شهروندی 
عزیز  از این استان و میزبان همه ی ناگفته های 
مانده بر دلمان می دانیم، نه میهمانمان. یحتمل، 
استانداری  منصب  در  ایشان  حضور  از  قبل 
خراسان، آنهم نه شمال و مرکز،  بلکه جنوبش، 
از تیره بختی مردم استان در این سالها و نگون 
 اقبالی برنامه ها و پروژه ها و طرح ها و بودجه ها 
 زیاد گفته اند و ایشان هم با دل و جان شنیده اند. 
قبول  برای  همتشان  به  مریزاد  دست  پس 
جرأت در آمیختن با این معضالت و جسارتشان 
حق،  مشکالت.  اینچنین  با  آویختن  در  برای 
بگوییم  خواهیم،  می  را  آنچه  که  است  آن 
طلب  ایشان  از  نگفته،  که  است  آن  ناحق  و 
آشنا  حال  در  استان  این  در  تازه  چند  هر  کنیم، 
آموختن  و  هستیم  مطالباتشان  با  مردم  کردن 
معتقدم  من  نیست!  گنهکاری  طلبکاری،  اینکه 
)  ۲ صفحه  در  سرمقاله  ادامه   ( شما...  نشستن  فاصله 

اجرای مجازات های جایگزین حبس در استان

تاللؤ یاد شهدا همزمان
 با آغاز ماه محرم

صفحه 7

خطر شیوع  تب برفکی؛ 
دامداران بهداشت را رعایت کنند 

صفحه 7

اقتصاد مقاومتی، برنامه ای عالمانه
و هوشمندانه برای برون رفت 

از مشکالت اقتصادي است
مقاومتی  اقتصاد  راهبری  ستاد  جلسه  در  جنوبی  خراسان  استاندار 
استان سخن مي گفت با بیان این مطلب، افزود: یکي از مهمترین و 
 اساسي ترین برنامه ها و وظایف مدیران در شرایط ...  ) مشروح خبر در صفحه 7 ( 

 مدیر کانال » بیرجند شهر من«

 هدف من به نمایش گذاشتن 
زیبایی های شهر

 بیرجند است
    صفحه 4

    

 دغدغه های تئاتر در چند صحنه ) مشروح خبر در صفحه 3( 
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آیت ا... جنتی:
برجام یک تیر زهرآگین بود که در پس لبخندهای 

به ظاهر دوستانه  دشمن پنهان شده بود

رحمانی فضلی:
دولت خود را موظف می داند همه برنامه های

 انتخاباتی خود را اجرا و عملیاتی کند

حجت االسالم رئیسی:
دولت باید بدعهدی آمریکا

 را با جدیت پیگیری کند

پرویز سروری:
جوانگرایی براساس ژن خوب

 وضع را بدتر می کند
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سرکار خانم ابراهیمی
با نهایت تاسف درگذشت پدر بزرگ تان

 را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، از درگاه باریتعالی 
برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت الهی و برای تمامی بازماندگان 

صبر و اجر آرزومندیم.

مدیریت و پرسنل شرکت پیشگامان افروز سالمت

جناب آقای دکتر محمد مهدی مروج الشریعه
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 استاندار خراسان جنوبی
 تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند متعال توفیق روز افزون تان را 

جهت تحقق اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
 مسئلت می نماییم.

شرکت سیمان باقران

حضرت حجت االسالم و المسلمین
 حاج سید محمود موسوی رستگار

 انتخاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 ریاست شورای اسالمی شهرستان خوسف
 و نماینده شهرستان خوسف در شورای استان 

تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزون شما را از درگاه خداوند متعال 
مسئلت داریم.

هیئت مدیره ، مدیرعامل و کارکنان اتحادیه شرکت های تعاونی 
کشاورزی دامداران آریان خراسان جنوبی

جناب آقای 
دکتر محمد مهدی مروج الشریعه

انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 استاندار خراسان جنوبی
 تبریک عرض نموده، توفیق خدمتگزاری شما را در جهت توسعه 

همه جانبه استان از پیشگاه خداوند منان مسئلت داریم. همچنین از خدمات و تالش های ارزنده 
جناب آقای مهندس پرویزی در مدت تصدی مسئولیت تشکر و قدردانی می نماییم.

هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران آریان 
خراسان جنوبی

جناب آقای علی ایوبی ُگل
موفقیت غرور آفرینت را در کنکور سراسری و کسب قبولی 

دانشگاه صنعتی شریف رشته مهندسی شیمی
 که موید تالش و پشتکارت می باشد، صمیمانه خدمت شما و پدر و مادر عزیزتان 

تبریک عرض نموده، از درگاه باریتعالی دوام توفیقات روز افزونت را آرزومندم.

محمد مومن زاده گل

جناب آقای حسین محمدپور
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 معاون اعتباری مدیریت شعب بانک سپه خراسان جنوبی 
که موید توانمندی و مدیریت ارزنده شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

 از درگاه باریتعالی توفیقات روز افزون تان را آرزومندیم.
مدیریت رستوران شمس العماره

سروران ارجمند  سرکار خانم ها دکتر ناصح و دکتر سیف الدین 
آقایان دکتر گرمرودی و دکتر شکیب و خانم ها ماژانی و ناصری

 و  پرسنل زحمتکش بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع( )میالد(
 احتراما از حسن برخورد و مردمداری شما بزرگواران تقدیر و تشکر می نماییم

 و بر دستان پرتالش تان بوسه می زنیم.

سامان اکبرپور و نازنین صمیمی

جناب آقای دکترمحمد مهدی مروج الشریعه
استاندار محترم خراسان جنوبی 

ضمن عرض خیر مقدم، انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که بیانگر تعهد،کارآمدی، لیاقت 
و شایستگی  های برجسته آن برادر گرامی در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی  است 

تبریک عرض نموده ، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.

مدیریت شرکت مهراس کویر

جناب آقای دکتر محمد مهدی مروج الشریعه
استاندار محترم خراسان جنوبی 

انتصاب شایسته  جناب عالی را تبریک عرض نموده 
  برای شما موفقیت روزافزون و توفیق خدمتگزاری مستمر را از درگاه ایزد منان مسئلت می نماید.

انجمن تخصصی صنایع همگن شیمیایی و سلولزی 

به دو نفر نیروی آقا لیسانس برق آشنا به کامپیوتر و سیستم
 دوربین مداربسته و شبکه نیازمندیم.   شماره تماس: 32450702

با نهایت تاسف و تأثر درگذشت

مرحومه طوبی گنجی
)همسر مرحوم حاج سید حسن خیریه(

 را به اطالع اقوام، دوستان و همشهریان می رساند: 
مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه امروز چهارشنبه مورخ 96/06/29 

 ساعت 14 الی 15 از محل غسالخانه بیرجند برگزار می گردد.
ضمناً مراسم سومین روز درگذشت آن شادروان جمعه مورخ 96/06/31

 از ساعت 10 الی 11 صبح در محل هیئت محترم ابوالفضلی)مصلی( برگزار می شود.

خانواده های: گنجی ، خیریه ، قضائی ، مزروعی
کشاورز ، رضائی ، داوودی

جناب آقای

 مهندس سید علی اکبر پرویزی
از خدمات و تالش های ارزنده جناب عالی در رابطه با رفع مشکالت 
حوزه اقتصادی استان در دوران مسئولیت تشکر و قدردانی می نماییم 

موفقیت و سربلندی تان را از خداوند متعال خواستاریم.

شرکت سیمان باقران

برادر ارجمند جناب آقای

 دکتر مروج الشریعه
 استاندار محترم خراسان جنوبی
با کمال مسرت، انتصاب شایسته جناب عالی را 

که موید شایستگی و تجارب ارزشمند مدیریتی، تعهد، تخصص 
خدمات صادقانه و مراتب تعهد شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده، رجاء واثق داریم 

که در این عرصه جدید نیز موجبات ارتقای استان را فراهم آورید و این انتخاب سرآغاز راهی 
پرامید به سمت دستیابی قله های رفیع توسعه استان و نوید بخش نشاط و تحرک خواهد بود

از درگاه حضرت سبحان، تداوم تعالی و توفیق سعادت و سیادت شما را مسئلت می نمایم.

مرتضی صفدری زاده 
 رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر مروج الشریعه
 استاندار معزز و محترم خراسان جنوبی

         بدینوسیله انتصاب شایسته جناب عالی را تبریک و تهنیت عرض نموده  
ضمن تشکر از زحمات بی شائبه جناب آقای مهندس پرویزی 

 توفیق روز افزون شما را از خداوند متعال مسئلت می نماییم.

 پورفتح اله - اصغری

استاد ارجمند سرکارخانم ملیکا قاسمی
بر خود الزم دانستیم به پاس برخورد شایسته،

مساعدت و راهنمایی های ارزنده شما ، مراتب تشکر و امتنان
 قلبی مان را اعالم نماییم. در پناه خداوند سالم و سرافراز  باشید.

جمعی از دانشجویان رشته کامپیوتر
 دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند
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کارنامه نهایی کنکور 96  منتشر شد

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما گفت: کارنامه داوطلبان آزمون سراسری سال ۹۶ در سایت اینترنتی سازمان سنجش 
به نشانی www.sanjesh.org منتشر شده است.حسین توکلی افزود: در این کارنامه رتبه داوطلب، آخرین رتبه پذیرفته شده در هر یک از کدرشته محل های انتخابی 

داوطلب در میان متقاضیان و در سهمیه مربوط درج شده است.

سرمقاله

سخن اول، سخن آخر!
*هرم پور

صندلی  بر  عزیز  1(استاندار  صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

استانداری تا نشستن تان بر لِب باِم دِل تک تک 
شهروندان خراسانی، ده قدم بیشتر نیست، اگر به 
خاطر سپردید و عمل فرمودید، هم موفق خواهید 
بود و هم چشم و چراغ دل این مردم. اما آن ده قدم؛
به  آنچه  نه  بشناسید،  خودتان  را  1-مردم 
بعضی  آنچه  نه  و  گفت  خواهند  مردم  از  شما 
بگویند. به شما  خواست  خواهند  نماها«  »مردم 
و  ها  طرح  ها،  ریزی  برنامه  در  سالهاست   -2
تصمیم ها،  از جمِع فراموش شدگانیم، امید مردم 
رادوباره زنده کنید. همه دعاگویتان خواهیم بود.
3-مردم خراسان جنوبی، قانع، بزرگوار، محجوب 
اند، تحمیلی  محرومیتی  از  خورده  زخم   و 
کنید  گذاری  پایه  اساس  این  بر  را  ها  اولویت 
منت. بی  و  دقیق  و  سریع  باشند،  راهگشا  که 
4-در همه این سالها، خیلی ها از آب و راه و راه آهن 
و اشتغال گفته اند. به شما هم خواهند گفت که باز 
بگویید. لطفا شما دیگر نگویید. به جایش عمل کنید.
5-نمک گیر سفره احزاب و وام دار بانک های پرسوِد 
گروهها نشوید. دوست دارشان باشید، وام دارشان نه!
دردها  کم،  بسیار  فرصت،  و  اندک  ۶-وقت، 
است.  گفتن  از  افزون  ها  رنج  و  شمار  بی 
باشید. هم  رفتنتان  وقت  و  آمدن  وقت  هوادار 
ناب  و  خالص  الشریعه«  »مروج  مردم،   -7
صحنه  روی  و  صحنه  پشت  دارند،  دوست  را 
بس.  و  باشند  »مردم«  چشمتان،  جلو  همیشه 
8-  استان ما تاب و توان پس لرزه های سنگین 
آرامش  به  ندارد. دل مردم کمی  را  جابجایی ها 
لطفا! بکنید،  را  دلشان  حال  مراعات  دارد،  نیاز 
همدردی  این  با  و  باشید،  مردم  ۹-همدرد 
بمانید و زندگی کنید تا دردشناس خوبی شوید، 
بعضی از دردهای استان ما  بی درمان است یا 
غمخواری  ما،   طوالنی.  سخت  درمانش  دوره 
غمگذاری. نه  خواهیم،   می  دردها  این  برای 
10-اگر آرام شروع کردید و پیوسته، و آرام جلو 
کردید،  تمامش  هم  آرام  و  پیوسته،  و   رفتید 
و  ها  انتخاب  در  واقعاً  که  فهمیم  می 
اقبال  و  یارمان  بخت  اینبار  ها  انتصاب 
دوستان،  از  بعضی  است،  بوده  همراهمان 
و  آمدنشان  وقت  کردند  پا  به  طوفانی 
نبودند! هم  نسیمی  نه،  که  باد  رفتن،  موقع 
سخن اول ما، سخن آخر ما هم هست، رسانه 
ها، نخبگان، فعاالن اقتصادی و خالصه همه ی 
برای  هایتان  قدم  تا  کنارتان هستند  دلسوزان، 
تر  قوی  جنوبی،  خراسان  پیشرفت  و  توسعه 
برداشته شود.خراسان جنوبی، استانی با هزاران 
کاِر نشده  و مهیا برای بهشتی کردن آنهاییست 
بدانید. را  قدرش  اند.  آمده  خدمت  برای  که 

 
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 0۹304۹43831 ارسال فرمایید(    

دستورالعمل جدید کسر 
خدمت ایثارگری ابالغ شد 

تسنیم-سردار بهرام نوروزی رئیس سازمان وظیفه 
به  مربوط  تغییرات  خصوص  در  ناجا  عمومی 
برابر  داشت:  اظهار  والدین  ایثارگری  کسرخدمت 
ابالغیه جدید ستاد کل نیروهای مسلح، مشموالن 
متولد 72 به قبل که غیبت سربازی دارند، می توانند 
از کسر خدمت جبهه، جانبازی و آزادگی والدین خود 
بهره مند شوند.وی با بیان اینکه تنها مشموالنی 
که به خدمت سربازی اعزام می شوند، می توانند از 
کسر خدمت ایثارگری والدین بهره مند شوند، افزود: 
کارکنان وظیفه و یا مشموالن دارای برگ آماده به 
خدمت، می توانند با مراجعه به یگان خدمتی والدین، 
گواهی مربوط به کسرخدمت را دریافت و به نیروی 
انسانی یگان خدمتی خود تحویل دهند.نوروزی ادامه 
داد: پیش از این، نداشتن غیبت مالک اصلی برای 
بهره مندی از کسرخدمت ایثارگری والدین بوده است.

آغاز سال تحصیلی یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
کالس اولی در روز چهارشنبه

تسنیم-سال تحصیلی حدود یک میلیون و 400 
 2۹( چهارشنبه  روز  اولی  کالس  دانش  آموز  هزار 
سراسر  در  شکوفه ها  جشن  برگزاری  با  شهریور( 
رضوان  گفته های  طبق  می شود.  آغاز  کشور 
حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و 
پرورش، بیش از 8 میلیون دانش آموز در دوره پیش 
دبستانی و ابتدایی مشغول به تحصیل هستند که 
حدود ۶0 درصد کل دانش آموزان را شامل می شود.

طبق آخرین آمار اعالم شده از سوی وزارت آموزش 
و پرورش، تاکنون 12 میلیون و 723 هزار و 345 
در  دانش آموزان  کل  درصد   ۹7 معادل  دانش آموز 
تحصیلی  کرده اند.سال  ثبت نام  کشور  مدارس 
حدود 13 میلیون دانش آموز سراسر کشور نیز در 

روز شنبه اول مهر آغاز خواهد شد.

برقراری عمره، نیازمند سازوکارهایی است

محمدی رئیس سازمان حج و زیارت درباره برقراری 
حج عمره و شروط ایران اظهار کرد: نحوه برگزاری 
حج تمتع در از سرگیری عمره مفرده تاثیرگذار است 
البته بحث عمره سازوکارهای  ویژه ای را می طلبد که 
دنبال فراهم کردن آن هستیم.به گفته وی، تعیین 
تکلیف از سوی محاکم عربستان برای آن مامورهای 
سازوکارهای  تمامی  باید  و  گرفته  انجام  خاطی 

مختلف برای از سرگیری عمره فراهم شود.

وزیر پیشنهادی علوم، مهرماه معرفی می شود

معرفی  زمان  درباره  پاسخ  در  نوبخت  محمدباقر 
علوم،  وزارت  برای  دولت  پیشنهادی  وزیر  گزینه 
رئیس جمهور محترم  اظهار داشت: همانطور که 
در مصاحبه خود اعالم کردند ان شاءا... در مهرماه 
آیا  اینکه  درباره  می گیرد.وی  معرفی صورت  این 
گزینه های مطرح شده را تأیید می کنید، افزود: وقتی این مسئله قطعی شد 

به عنوان سخنگوی دولت اعالم می کنم. 

دولت باید بدعهدی آمریکا را با جدیت پیگیری کند

ابراهیم رئیسی درباره اظهارات  حجت االسالم سید 
آمریکا مبنی بر لغو برجام با بیان اینکه از ابتدا هم 
اعالم شد اعتمادی به آمریکا نداریم گفت: دولت باید 
پایبندی غرب و آمریکا را به این قرار داد با جدیت در 
دیپلماسی پیگیری کند تا آنان به این تعهدات ملزم 
شوند. متاسفانه در این قضیه یک پیش پرداخت هایی از جانب کشور ما پرداخت 

شده که این پیش پرداخت ها آن ها را جسور کرده است .

برخی اصولگرایان اهل ایجاد وفاق نیستند

جامعه  عضو  غروی  سیدمحمد  االسالم  حجت 
باید  اینکه  بیان  با  قم  علمیه  حوزه  مدرسین 
اصولگرایان بازنگری در نوع عملکرد خود داشته 
باشند، گفت: اگر اصولگرایان طیف واحدی شوند 
است  کرده  ثابت  تجربه  لذا  می دانم؛  بعید  که 
اگر  ایجاد کنند  نیستند که وفاقی بین خود  این  آنها اهل  از  که برخی 

حرفشان پیش رفت، می مانند اما اگر نه فاصله می  گیرند.

ابزار  رییس مجلس خبرگان ضمن 
خرسندی از شروع کار دولت جدید 
خواستار بهبود اقتصاد و موضوعات 
اظهار  و  شد  کشور  در  فرهنگی 

کرد: دولت باید در چهار سال جدید 
باشند  داشته  برنامه  اشتغال  برای 
بپرهیزد. سیاسی  بازی های  از  و 
رییس مجلس خبرگان تصریح کرد: 

لبخند  پشت  بدانند  باید  مسؤالن 
دشمن لبخند زهر آگین است، برجام 
بود.آیت ا...  آگین  زهر  تیر  مصداق 
جنتی یادآور شد: امروز ایران در منطقه 

در بهترین جایگاه قرار گرفته است که 
در سایه اندیشه رهبری و جانفشانی 
حججی ها و همدانی ها شکل گرفته 
است. اگر استکبار از حضور ایران در 

است  این  دلیل  به  ناراحت  منطقه 
دست  خود  مقاصد  به  نتوانسته  که 
پیدا کند.وی با اشاره به دوازدهمین 
عنوان  جمهوری  ریاست  انتخابات 
کرد: این انتخابات مشکالت فراوانی 
داشت و مقامات دولتی کلی تخلفات 
افزود:  نگهبان  شورای  کردند.دبیر 
بخشدار  و  دهدار  استاندار،  فرماندار، 
کشید  دادگاه  به  پایشان  که  دیدیم 
.رئیس مجلس خبرگان رهبری تاکید 
کرد: باید مراقب باشیم که نیروهای 
نیروهای  و  نشده  دفع   انقالبی 
در  نشوند.وی  جذب  انقالبی  ضد 
ادامه سخنان خود با اشاره به بیانات 
رهبری درباره فتنه اظهار داشت: فتنه 
آفت بزرگی است، مقام معظم رهبری 
گفتند مراقب فتنه باشیم. ما به عنوان 
خبرگان باید این موضوع را رصد کنیم.

تعامالتی  با  گفت:  فضلی  رحمانی 
که در حوزه های مختلف بود مردم 
با رای باال و خوب دکتر روحانی را 
انتخاب کردند؛ بنابراین دولت خود را 
های  برنامه  همه  داند  می  موظف 
انتخاباتی خود را اجرایی و عملیاتی 
کند.وی تصریح کرد: همه دولت ها 
در انتخاب مدیران کسانی را انتخاب 
دولت  برنامه های  به  که  می کنند 
اعتقاد داشته باشند؛ بنابراین ما هم 
فرمانداران  استانداران  داریم  انتظار 
که  را  برنامه ها  این  بخشداران  و 
از تنفیذ و رای اعتماد مجلس  بعد 
به وزرا دیگر برای 24 میلیون نفر 
نیست و برای 80 میلیون نفر است 
کشور  باشند.وزیر  داشته  اعتقاد 
نظام  اصلی  ثقل  و  محور  را  مردم 
دانست  ایران  اسالمی  جمهوری 

مردم  خدمت  در  ما  همه  گفت:  و 
هستیم . وزیر کشور افزود: استاندار 
باید قدرت تعامل داشته باشد و این 
نمی رود.  پیش  مردم  کمک  بدون 

رحمانی فضلی در ادامه گفت: بحث 
همه  نظر  مد  سیاسی  فعالیت های 
مسئوالن نظام است، ما یک نظام 
هستیم.وی  هدفدار  و  مشارکت جو 

در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشاره به اینکه ویژگی بعدی تجربه 
با  باید  استانداران  انتخاب  و  است 
پوشش  با  و  قانون  بر  مبتنی  نگاه 

اولین  گفت:  باشد،  مردم  همه 
است،  مقاومتی  اقتصاد  ما  اولویت 
این  در  باید  مسئولین  و  قوا  همه 
موضوع را در اولویت اول قرار دهند. 

 برجام یک تیر زهرآگین بود که در پس 
لبخندهای به ظاهر دوستانه دشمن پنهان شده بود 

دولت خود را موظف می داند همه برنامه های
 انتخاباتی خود را اجرایی و عملیاتی کند

جوانگرایی براساس ژن خوب وضعیت را بدتر می کند

شایسته  بدون  گفت:جوانگرایی  سروری  پرویز 
آقازادگی و ژن  بازی و  ساالری و بر مبنای رانت 
خوب موجب عدم تقسیم فرصت های برابر اجتماعی 
می شود، در نتیجه وضعیت بدتر از وضعیت فعلی 
خواهد شد چون جوانانی آمدند که نه تنها تجربه 
ندارند بلکه توانمندی هم ندارند. جوانانی باید فرمان کشور را به دست بگیرند 

که جلوتر از سن شان هستند. جوان هستند اما پختگی های خاص دارند.

تا وقتی فروش سالح عامل معاش است، صلح معنا ندارد

حسن قشقاوی گفت: حقوق بشر خوب است و همه 
باید تالش کنند وضعیت حقوق بشر ارتقاع یابد و 
آزادی ها حفظ شود ولی آمارهایی که ارائه شده تا چند 
سال پیش نشان می داد که مجموعه کشته شده ها از 
نقض حقوق بشر در جهان به سه هزار نفر نمی رسید 
و این با در نظر گرفتن مجازات اعدام است. تا زمانی که بودجه عمومی به 

سمت تولید و صادرات سالح برود صلح جهانی معنا ندارد.

احمدی نژادیسم معلول دوران اصالحات است

ناصر ایمانی نوشت: اصالح طلبان یک بار وقتی سال 
7۶ در قدرت قرار گرفتند، تکبر و غرور در قدرت 
قرار گرفتن آنچنان در آنها باال گرفت که رادیکالیسم 
به شدت سیاسی در کشور حاکم شد. از درون این 
رادیکالیسم افسارگسیخته جریان اصالح طلب فردی 
به نام محمود احمدی نژاد پا به عرصه سیاست گذاشت. در واقع می خواهم 

بگویم پدیده احمدی نژادیسم معلول دوران اصالحات است.

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 953344 اجرایی آقای محمد علی عسگری محکوم به پرداخت مبلغ 110/569/269 ریال 
در حق خانم خدیجه رضایی و مبلغ 5/000/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه یک دستگاه 
سواری سیستم لیفان تیپ 520، رنگ سفید روغنی، مدل سال 1389 و به شماره موتور 100102127 و شماره شاسی 005204 و به 
شماره انتظامی 856 س 91 ایران 45 با 5 سال تخفیف بیمه و سپر جلو و عقب و آینه بغل سمت چپ و شیشه جلو شکسته است وضعیت 
الستیک های جلو و عقب در وضعیت 40 درصد سالم و خودرو رنگ دارد توقیف و به مبلغ 116/000/000 ریال کارشناسی گردیده و 
قرار است از طریق مزایده روز چهارشنبه مورخ 1396/07/12 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف 
بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 
درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 
پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و 
 از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس

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

 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  1۰۰ درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

حمل  اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
09159639065 

علـی آبادی 

آگهی دعوت بستانکاران شرکت منحله )درحال تصفیه( خدمات درمانی و بهداشتی ندای سالمت
 به شماره ثبت 2156 و شناسه ملی 10360038682 )نوبت دوم(

در اجرای ماده 225 قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها و نهادهای دولتی که ادعا یا طلبی نسبت به شرکت منحله 
)درحال تصفیه( فوق را دارند، دعوت می شود حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با در دست داشتن اسناد و مدارک مثبته به 
نشانی: خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند، خیابان طالقانی کاالی پزشکی پویا و کدپستی 9713943631 به مدیر تصفیه شرکت مراجعه و درخواست 
خود را کتبا با اخذ رسید تسلیم نماینده گردانیده تا مورد رسیدگی و اقدامات الزم قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی طبق ماده 226 
قانون تجارت هیچگونه ادعایی پذیرفته نمی شود. این آگهی در سه نوبت و هر نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه کثیراالنتشار و رسمی منتشر می گردد.

علی دهقان - مدیرتصفیه شرکت منحله )درحال تصفیه( خدمات درمانی و بهداشتی ندای سالمت  

قابل توجه همشهریان محترم 

تاالر پذیرایـی درویش 
تخفیف ویژه عروس و دامادهای محترم تا آخرتابستان 

تلفن تماس: 32324444- 32324638- 32324738

زرو نمایید
از همین االن ر

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

با رعایت نکات ایمنی، نتایج نامطلوب ناشی 
از زلزله را کاهش دهیم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی 
ساختمان خراسان جنوبی 

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب
 در اسرع وقت

 09153637507
 حسینی 

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139660308001001821 - 1396/5/31 هیئت اول /  دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد علی پور فرزند محمد 
حسن به شماره شناسنامه 4 صادره از بیرجند و کد ملی 0653069741 نسبت به ششدانگ یک باب محوطه مشتمل بر اطاقک به مساحت 
250 متر مربع قسمتی از 227- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت رسمی آقای حاج محمد میابادی تایید و محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/6/29      تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/7/13
 علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند
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عروج مادری افتخارآفرین در آیسک
گروه خبر-مرحومه  مانده خانم براقی مادر  سردار شهید علیرضا عربی و جهادگر شهید حسن رضا عربی در سن ۸۷سالگی به علت کهولت سن و بیماری در 
آیسک شهرستان سرایان، دعوت حق را لبیک گفت. وی مادر ۵ پاسدار و یک جهاد گر بود که در حماسه ۸ سال دفاع مقدس دو شهید، دو جانباز و یک آزاده 

تقدیم انقالب اسالمی کرد.پیکر این مادر افتخارآفرین، ساعت ۸ صبح امروز از صحن حسینیه شهدا به طرف بهشت اصغر آیسک تشییع می شود.
گردنه  در  مستقر  راه  پلیس  ازمامورین  تشکر  با 
 ثمن شاهی به خاطر برخورد و توقیف ماشین های 
بوسم...  می  را  تان  دست  ساز!  وحادثه  متخلف 
ولی یک گالیه بزرگ دارم وآن اینکه من حقیر را 
بی گناه بدون دلیل ومدرک فقط به صرف حدس 
هم  منفی  ونمره  کردید  جریمه  وگمان،گرفتید 
دادید! در حالیکه پدر ومادرم که هردو فرهنگی 
هستند )وندیده ام که به عمرشان دروغ بگویند(  
در ماشینم شاهد ماجرابودندو به شما تاکید کردند 
 که پسرمان خالف نکرده است ولی قبول نکردید !

خدایی هم هست!!!
91۵...26۵
با سالم خدمت مسئولین محترم شهرداری لطفا 
سمت  از  سپیده  خیابان  ورودی  حال  به  فکری 
شده  خطرناک  و  شلوغ  خیلی  بکنید  محالتی 
کسی  نکرده  خدای  حتماباید  ندارد.  دید  واصال 
لطفا  بیفتند!؟  فکر  به  مسئولین  بعد  شود  کشته 

اقدام کنید.
91۵...492
آقای  جناب  گفت  می  مطلعی  سالم،دوست 
مروج الشریعه انسانی برنامه ریز،تالشگر و بدون 
حاشیه است. ضمن تبریک انتصاب و شروع بکا 
اساسی  ومشکالت  درمسائل  رایشان،امیداست 
استان مانندراه آهن،کشاورزی استان)آب،وضعیت 
زرشک  زعفران،  فراملی  محصوالت  نابسامان 
وعناب( ،تصادفات جاده ای و... موفق ومؤیدباشند.
91۵...۷61
سالم، ضمن تشکر ازمسئولین دانشکده کشاورزی 
بیرجند، لطفا ورودی دانشکده را با تابلوی مناسب 
و محوطه سازی که در شان اساتید و دانشجویان 
هست درست کنید. به نظر من ورودی دانشکده 

در حد مرکز استان نیست! با تشکر
91۵...491
... دوران  که  است  روشن  همه  ،برای  آوا   سالم 
سهام  تومان  میلیون  یک  برای  زیادی  مانور 
عدالت داده شد و دولت وقت می گفت که آینده 
مردم تضمین شده است! حال بعد چند سال که 
سود سهام نداده اند که هیچ می گویند پاداشش 
صد هزار تومان دیگر هم مردم واریز کنند تاپایان 
میلیون  یک  آن  بپرسید  !لطفا  بدهند  سود  سال 

تومان کجارفته که پول می خواهند؟!
91۵...34۸
سالم آوا ،از مسئوالن می خوام یه شهردار خوب 
. کاش می شد  پیدا کنن  نژاد  آقای نخعی  مثل 
یه بار دیگه یه همچین مردی سکان شهرداری 

بیرجند رو به عهده بگیره.
91۵...1۷6
تومان  هزار  صد  را  هواپیما  بلیطهای  چرا  سالم 
گران کردند ؟ اقایان بازار سیاه راه انداختن وقتی 
سوال هم میشود می گویند این روزها چون شلوغ 
چون  بپرسه   که  نیست  مسئولی  حاال  هست!  

شلوغ هست باید خون مردم مکیده شود؟
91۵...۷61
سالم ،لطف بفرمائید از مسئولین محترم شرکت 
بفرمائید که چرا  آن طریق سئوال  از  استان  گاز 
شرکت  خود  اعالم  برابر  )برج4و3(  قبل  دوره 
بحث  در  دریافتی  اضافه  عنوان  تحت  رقمی 
مشترکین  دوره  این  که  شده  دریافت  ابونمان 

بستانکار شده اند.
91۵...43۸
سالم اتوبوس های بیرجند ظهر که مسافر کمه 
خط  رو عوض میکنن میرن خونه الال !مردم هم 
به امان خدا !هیچکس هم باال سرشون نیست که 

بپرسه چی میکنین!
91۵...423
برای  لیوان  بیرجند   ... سالن  آبسردکن  سالم  با 
ازدست  استفاده  با  ندارد و مسافرین  آب خوردن 
یا دهان آب مینوشند، مسؤولین محترم پیگیری 

کنند!
91۵...099
سالم تو رو خدا یکی پیگیری کنه من یک مادرم 
از  که  دارند  وجود  من  مشابه  زیادی  مادران  و 
دیدن سگ ها در پارک و گذاشتن آنها بر روی 
صندلی در پارک و نزدیک شدن آنها به فرزندان 
کوچک ناراحتند و رنج میبرند! با خانواده می آییم 
پارک تا یکم از استرس کار و فشار زندگی کاسته 
شود اما با دیدن صحنه هایی مانند آوردن سگ 
یا  و  زننده  خیلی  های  پوشش  نوع  یا  پارک  به 
نکردن  مراعات  و  خطرناک  و  نمایشی  حرکات 
بعضی دوچرخه سواران و اسکیت سواران میگی 
توحید  پارک  همچنین  و    ... بهتره  بمونم  خونه 
یا  ندارد  ویلچری  معلول  یک  ورود  برای  محلی 

یک جانباز نخاعی مگر آن ها دل ندارند؟
939...92۷
شهرداری  سالم اگه دوست داری به فکر خیابان 
1۷ شهریورو حکیم نزاری  هم باش، یکم ساخت 
و ساز تو این نقطه شهر برای زیباسازی شهر انجام 
بده! اگه یکم ساخت و ساز انجام بشه و ام داده 
 بشه همه خونه هاشون رو جدید ساز می کنند. 
هم مقاوم در برابر زلزله میشه هم نمای شهری 
ها  مغازه  زیاد  حجم  به  توجه  با  یا  میکنه  تغییر 
بشه  درست  پارکینگ  یک  ها،  فروشی  کلی  و 
یا....  سبز  فضای  یک  ایجاد  یا  نقطه  این  داخل 

اگه دوست دارید یکم تامل کنید!
91۵...92۵ 
با سالم مسئوالن استانی لطفا برای دلخوشی ما 
هم استانی های خودتان هم که شده به فکر ما 
و عدم  نابسامان  باشید وضع  پدیده  داران  سهام 
خصوص  این  در  مربوطه  مدیران  پاسخگویی 

دستمان از زمین و زمان کوتاه است
ارسالی به تلگرام آوا

واگویه های هنرمندان نمایش استان از

 اسدزاده، رضایی- هفته ای که گذشت ،هفته ی 
همچنین  و  تئاتر  اهالی  برای  مهمی  بسیار 
دوستداران این هنر بود.یازدهمین جشنواره تئاتر 
به میزبانی بیرجند،با حضور گروه های مختلف از 
سراسر استان برگزار شد،که دیشب اختتامیه آن 
نیز در سالن عالمه فرزان برگزار شد.تئاتر از دیر باز 
در بین جوامع مختلف نقش موثری داشته است و 
 چون بیش تر در خیابان ها و کوچه ها اجرا می شد 
همواره از همه ی اقشار مخاطب داشته است.اما 
امروزه با زیاد شدن دغدغه ها و گرفتاری های و 
همچنین پیشرفت تکنولوژی دیگر مردم رغبت 
برای رفتن به سالن های تئاتر و دیدن نمایش 
زنده ندارند.به بهانه هفته تئاتر با مردم و همچنین 
تعدادی از فعاالن عرصه تئاتر و بازیگران که در 
این جشنواره حضور داشتند ،گفت و گو کردم و از 
دغدغه ها و نیازهای این هنر در سطح استان و 
راههای پیشرفت این هنر در استان به بحث و 

گفت وگو پرداختم.

تئاتر می تواند با بیان مطالب آموزنده
 از بسیاری از ناهنجاری ها جلوگیری کند

صفایی دانشجوی رشته هنر عنوان کرد :کسانی 
و  هنرهستند  اهل  تر  بیش  بینند  می  تئاتر  که 
:اگر  افزود  دارند وی  مردم عادی کمتر گرایش 
باشد،مخصوصا  داشته  ای  آموزنده  تئاتر مطالب 
برای کودکان می تواند مفید باشد وبه نظرم با 
بیان مطالب آموزنده برای این طیف ،از بسیاری 
از ناهنجاری های که اکنون در جامعه گریبان 
گیر خانواده ها و جامعه است می توان جلوگیری 
نمایش  سالن  در  حاضرین  از  دیگر  کرد.یکی 
میگفت:همان گونه که همه از تنوع جغرافیایی 
مناطق مختلف ایران صحبت می کنند، بر این 
مناطق  که  گذارند  می  تایید  انگشت  نیز  مهم 
مختلف ایران از لحاظ فرهنگی نیز تفاوت های 
بارزی با یکدیگر دارند و شاید همین گوناگونی 
تدوین یک  که  است  ایران  فرهنگی  جغرافیای 
برنامه ریزی مشخص و راهبردی را در عرصه 
فرهنگ و هنر دشوار می کند. به همین دلیل ، 
به نظر می رسد سیاستگذاران عرصه فرهنگ و 
هنر این مرز و بوم باید با شناسایی مشخصه های 
اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف این سرزمین 
نسبت به تدوین برنامه برای تئاتر شهرستان ها 
همت بگمارند، در غیر این صورت ، نتیجه همین 

وضعیت است.

یکی از مشکالت نبود امکانات استاندارد 
برای اجرای یک اثر نمایشی است

یکی از حاضران در سالن نمایش که بیش از چند 
سال است اکثر اجرای تئاتر شهرهای استان های 
دیگر را رفته بود، بیان کرد: به نظر من یکی از 
مشکالت  تئاتر در شهرستان ها از متن نمایشنامه 
و کارگردان باتجربه وباسواد و غیره که بگذریم نبود 
اثر نمایشی  امکانات استاندارد برای اجرای یک 
است ،تجهیزات و امکانات مانند: نور، دکور، لباس، 
گریم، سالن ، به طوری که نبود هریک از آن ها 
باعث ارایه یک نمایش بی کیفیت می شود .مثال 
در بیش از نود درصد شهرستان ها فاقد سالن ویژه 
اجرای تئاتر هستند و اندک سالن های هم وجود 
دارند فاقد هرگونه استاندارد های یک سالن امفی 
،سالن های  موجود  ها  سالن  .بیشتر  است  تئاتر 
بسیار  ها  آن  سن  که  است  شهری  اجتماعات 
ویا خیلی  اندازه مراسمات سخنرانی  در  کوچک 
بزرگ که برای کار تئاتر تعریف نشده ومناسب 
نیست به همین علت در شهرستان ها طراحی نور 
یا نورپردازی برای نمایش با مشکل مواجه می شود. 
چرا که با خراب شدن نور در چنین سالن هائی به 
علت چند منظوره بودن، نورهای موضعی یا چهره 
مهم نیست بلکه تنها روشن شدن سالن اهمیت 
دارد و هدف رفع نیاز آنی برای اجرای مراسمات 

است. برای برنامه هائی به غیر از نمایش نورهای 
اختصاصی اصلن نیاز نیست پس امکاناتی مانند 
در  البته  که  است  انکار  غیرقابل  نمایش،  سالن 
بسیاری از شهرستان ها هنوز مشکل اول و اساسی 

است و هنرمندان با اشکاالت و مشکالت بسیاری 
دست به اجرای نمایش می زنند.

علی حمیدیان فر، کارگردان تئاتر 
تاثیر گذاری تئاتر را در جامعه، باید دید و ما همه  
تالش می کنیم که مردم را بیش تر با این هنر 
آشنا کنیم.بخشی از مخاطب های ما ثابت هستند 
و برای دیدن هر نمایشی که گذاشته می شود 
می آیند،ما مخاطب خود را پیدا کرده ایم و اقبال 
عمومی نسبت به سال های اخیر بیش تر شده 
است.مردم با تئاتر بیگانه نیستند اما چون جلوی 
چشمشان نیست با آن رابطه خوبی برقرار نمی 
روی صحنه  روز  ده  فاصله  در  کار  تا  کنند،سه 
بردیم،اگر این سه کار را در بازه ی زمانی یک 
ماهه بگذاریم،یعنی هر کاری ده شب اجرا شود 
شاید آنچنان توجیه مالی نداشته باشد اما اگر این 
تداوم داشته باشد ودر طول سال تئاتر های برای 
اجرا داشته باشیم مردم هم کم کم به سالن ها 
می آیند و از طرفی کسانی هم که تئاتر کار می 
کنند بیش از پیش تشویق می شوند و کار های با 
کیفیت تر را ارائه می دهند.تئاتر دغدغه مسولین 
بوده و هست و همواره حمایت هم کرده اند اما 
هر سال نزدیک به جشنواره اتفاقاتی می افتد  و 
حمایت بسیاری هست اما اگر این در طول سال 
هم ادامه داشته باشد آن موقع است که مردم با 

تئاتر آشتی خواهند کرد.

مردم،مسئوالن و هنرمند، مانند
 سه ضلع یک مثلث هستنند

وی در ادامه گفت: ،مردم،مسولین و هنرمند، مانند 
سه ضلع یک مثلث هستنند که هر ضلع آن دچار 
مشکل شود کار هنری به سرانجام نخواهد رسید 
و هنری مانند تئاترشکوفا نخواهد شد واین نیازمند 
هماهنگی است .هنرمند آیینه مردم و جامعه است 
وما هر کاری که روی صحنه می بریم به نوعی 
برگرفته از جامعه است.کار های بوده که از لحاظ 
احساس کردیم  ما  و  بوده  پیچیده  بسیار  محتوا 
شاید استقبال نشود،ولی وقتی روی صحنه رفته 
است مخاطب ارتباط خوبی با آن برقرار کرده و 
این نشان می دهد که مردم با تئاتر بیگانه نیستند.

نخعی بازیگر تئاتر و تلویزیون
بچه های تئاتر با عشق و عالقه کار می کنند 
از این راه ندارند،خودشان  و هیچ گونه درآمدی 
دکور می زنند ،رنگ می کنند،صحنه را آماده می 

 کنند وبعد از تمام شدن باز مجبورند جمع کنند ،
در صورتی که بازیگر باید تمرکزش را فقط به 
بازی و نمایش بدهد تا بتوانند روی صحنه خوب 
نقش آفرینی کند .حیف است که این همه عشق 

و عالقه بی توجهی شود،در طول سال اگه برنامه 
ریزی شود که به طور مثال هر هفته یک تئاتر 
داشته باشیم مردم متوجه می شوند که دارد یک 
کار هنری انجام می شود و به سمت سالن ها 

کشیده می شوند.

محمد حسین پور ،
کارشناس بازیگری و کارگردان تئاتر 

من حدود یک ماه است که با همکاری یکی از 
همکالس ها که بچه قاین هستند،و به همراه 
گروه ،نمایشی را برای جشنواره آماده کردیم ،در 
این مدت مهم ترین مشکالتی که داشتیم بحث 
سالن نامناسب برای تئاتر بوده،که این خود کیفیت 
کار را پایین می آورد و همیشه خود بازیگر باید 
همه ی کار ها را انجام دهد.دومین چیزی که 
به نظر من باید مسولین برای پیشرفت تئاتر در 
این استان مورد توجه قرار دهند،این است که بچه 
های تئاتر به علت اجرا های کمی که دارند درآمد 
خوبی ندارند و مجبورند در کنار کار دیگری به 
این حرفه بپردازند که این خود باعث می شود 
بازیگر ناخواسته ضعیف شود وحتی مطالعه  نداشته 
باشند و کار خوبی ارائه ندهد،همچنین می توانند با 
دعوت از بهترین های این رشته و برگزاری کارگاه 
های در این زمینه هم ارتباط با بازیگران خارج از 
استان را داشته باشند وهم از تجربه های آن ها 
بهرمند شوند،که نقش موثری در باال بردن کیفیت 

اجراها خواهد داشت.

تئاتر در خراسان جنوبی
 پیشینه قوی دارد

بیان  تئاتر  دانشجوی  و  رنجبر-بازیگر  مسعود 
کرد:تئاتر در استان خراسان جنوبی پیشینه قوی 
دارد،ما حتی در شهرستان قاین مدارک و اسنادی 
 داریم که حاکی از اولین دوره های تئاتر در کوچه ها 
و خیابان ها بوده است،اما نسبت به این پیشینه آن 
چنان که باید  قدرتمند ظاهر نشده ایم و به نظر 
من دلیلش کمبود دانش آموختگان در رشته تئاتر 
می باشد.تئاتر باید به مردم شناسانده شود و بعد 
شروع کند به فرهنگ سازی ،ما در قاین ۸ شب 
اجرا داشتیم و کال حدود 200 تا 300 نفر برای 
تماشا آمدند،که این به نظر من یک معضل است 
 و برای رفع آن باید ایده و راهکاری ارائه شود.

بازیگر تئاتر:من بخاطر
 عالقه ام اینکار را انجام می دهم

عالی نسب،بازیگر تئاتر نیز در گفتگو با خبرنگار 

ما با بیان اینکه من به خاطر عالقه به این کار 
هم  من  تحصیلی  رشته  و  دهم  می  انجام  را 
نیست،عنوان کرد:تئاتر یک هنر است و به گفته 
را  چیزی  خواهید  می  اگر  که  انقالب  رهبر  ی 

فرهنگ سازی کنید از طریق هنر این کار را انجام 
دهید ،باید نگاه ویژه ای به هنر و هنرمند شود.

اگر منی که بازی می کنم روی صحنه مطلب 
نامناسبی را به مخاطب منتقل کنم باعث تاثیر 
منفی در افراد می شود و خیلی ها شاید از این هنر 
زده بشوند و همچنین عده ای الگو برداری کنند.

وی در ادامه گفت:گروه ما از سرایان در جشنواره 
شرکت کرده است و همکاری الزم هم بسیار بوده 
است اما  همیشه بحث مالی ،دست وپای بازیگر و 

گروه را برای ارائه کار مناسب می بندد.

سالمی ،بازیگر تئاتر و مسئول
 انجمن های نمایشی سرایان

با توجه به اینکه استعداد های خوبی در استان 
باید  که  جایگاهی  در  متاسفانه  ولی  داریم 
نیستیم،گاهی کارهای بوده که در سطح کشوری 
درخشیدند ولی خوب موقت بوده وتداوم نداشته 
است.مشکلی که در شهرستان ها وجود دارد این 
جا  مردم  بین  در  تئاتر  دیدن  ذهنیت  که  است 
نیفتاده است وعالوه بر این مشکالتی مانند نبود 
های مخصوص  وسالن  نویسنده  و  متن خوب 
و  هستم  معلم  است.من  دهنده  آزار  که  تئاتر 
با  که  هستند  دانشجو  گروه  های  بچه  بیشتر 
تمام شدن فصل تابستان عمال گروه از هم می 
پاشد و نمی شود آن ها را دور هم جمع کرد.

ادامه گفت:سالن گلبانگ برای نمایش  وی در 
ساعات  در  شدیم  مجبور  ما  و  نبود  مناسب  ما 
پایانی بسیاری از صحنه بندی هایمان را تغییر 
بدهیم،که بر کار ما تاثیر منفی گذاشت ،ولی با 
تمام این ها کمال تشکر و قدر دانی را از مدیر 
محترم انجمن های نمایشی بیرجند راداریم که 
این  بتوانیم در  تا ما هم  را مهیا کردند  شرایط 

جشنواره حضور پیدا کنیم.

سطح تئاتر خیلی باالتر رفته است
صباغ زاده نویسنده و کارگردان چندین اثر هنری 
در حوزه تئاتر در خصوص سطح تئاتر در استان 
میگوید:با توجه به اتفاقاتی که در این چندسال 
 اخیر در این حوزه اتفاق افتاده و اساتید برجسته ای

 که برای آموزش به بیرجند آمده بودند سطح تئاتر 
خیلی باالتر رفته و این نوید را به ما می دهد که 
ان شاا... تا چند سال اینده سطح کارهای تئاتری 
هم باالتر برود و امیدواریم که نمایش تنها در 
سطح جشنواره ها نباشه و نگاه مردمی داشته باشه 
چون ما االن می بینیم که اکثر نمایش نامه ها و 

تئاتر ها سطح مفهمومی و جشنواره ای دارد تا 
یک نگاه مردمی و عامه پسند.

انتظار داریم دهکده تئاتر داشته باشم

وی ادامه داد که بنده خودم معتقدم تئاتر عالوه 
بر اینکه جنبه مفهومی و جشنواره ای داشته بتشد 
تا مردم هم  باشد  داشته  باید جنبه مردمی هم 
لذت ببرند، خب طبیعتا وقتی مردم لذت ببرند و 
همسطح فکر عمومی مردم باشه صندلی های 
بیشتری پر میشه و افراد بیشتری به این حوزه 
جذب می شوند.وی در پاسخ به این سوال که آیا 
استقبال مردم از جشنواره تئاتر حرکتی رو به جلو 
داشته است گفت:ما انتظار داریم که برگزاری تئاتر 
فقط محدود به 10 شب نباشه و اصطالحا یک 
دهکده تئاتری داشته باشیم که حداقل در طول 
سال هر ماه یک تئاتر اشته باشه همین تداوم و  
استمرار باعث فرهنگ سازی و استقبال می شود و 
اینکه حدودا از یک سال و نیم  پیش با تالش خود 
هنرمندان خیلی استقبال عمومی و فرهنگ سازی 
جهت تئاتر دیدن باالتررفته که البته امیدواریم هر 
سال از سال قبل بهتر و بهتر بشه و امیدواریم که 
این استقبال ادامه داشته باشه تا ما بتوانیم از این 
طریق بخشی از هزینه های تئاتر را پرداخت کنیم. 

تئاتر و فرهنگ ارتباط عمیقی دارند
وی به ارتباط عمیق تئاتر و فرهنگ اشاره کرد 
وگفت از ابتدای تاریخ تنها چیزی توانسته عواطف 
و احساسات مردم و رنج و غم ها و شادی هایشان 
را به تصویر کشاند تئاتر و سینما است و اصال این 

دو را نمی توان از هم جدا کرد.

بنظرم امسال رقابت بین
 گروه های تئاتری کمتر شده است

یکی دیگر از کارگردان ها در حوزه تئاتر از جو 
بود و میگفت رقابت  ناراحت  این حوزه  امسال 
بین افراد و گروه های تئاتری خیلی کمتر شده 
گروه  از  یکی  که  است  این  هدف  فقط  وانگار 
های تئاتر فقط از استان باال برود مهم نیست 
که از کدام شهرستان باشه،و اینکه انگار جذابیت 
تئاتر از بین رفته.وی یکی از مشکالت تئاتر را 
اینگونه بازگو می کند و می گوید: اساسا کسی با 
هنر نمی سازه و کسی هنرمندان را تحویل نمی 
گیره.درواقع هنرمند داره خودشو به اب و اتیش 
می زنه برای مردم وبرای خلق یک اثر هنری 
در حالی که به نظر من از هنرمند سو استفاده 
میشه یا یکسری افراد از فالن اداره می آیند و 
چند تا عکس میگیرند برای منافع خودشان و 
بعد میروند و پشت سرشان را هم نگاه نمی کنند 
وقتی  هر صورت  در  میبره  مخاطب سودی  یا 

هیچ  هنرمند  برای  میشه  خلق  هنری  اثر  یک 
سودی نداره،وی در ادامه صحبت هایش دلیل 
عالقه مندی خودش را از تئاتر از دوره دبیرستان 
می داند و می گوید من از ۸ سال پیش به این 
کار عالقه مند شدم ولی به صورت آکادمیک و 
در  االن  و  کردم  شروع  سال 90  از  تخصصی 
دوره  کارشناسی تئاتر تحصیل می کنم و به نظر 
من مخاطب تئاتر خاص است شاید هر کسی از 
جو تئاتر خوشش نیامد و به همین دلیل میزان 
تاثیرگزاری هم پایین تر است اما امیدواریم که 

هر سال بهتر شود.

مدیر روابط عمومی
 انجمن های نمایشی بیرجند 

موحد نیز عنوان کرد جشنواره ی تئاتر هر سال 
به   که  است  سال  دو  اکنون  و  می شود  برگزار 
طور متوالی بیرجند میزبان این مراسم است وی 
افزود :اتفاق های خوبی برای تئاتر استان افتاده 
،اداره  تئاتر  های  بچه  های  تالش  بر  عالوه  و 
فرهنگ وارشاد و انجمن های نمایشی هم پای 
کار بوده اند.در سال تئاتری که از مهر ماه آغاز 
بیرجند  در  فقط  عمومی  اجرای  شود،1۷  می 
داشته ایم با درآمدی بالغ بر 30 میلیون تومان 
فروش گیشه ،اما این نسبت به هزینه ها بسیار 
ناچیز است و نیازمند همکاری همه ارگان ها و 
بخصوص رسانه ها که می توانند نقش موثری 
کنند،است.جدا  ایفا  مردم  به  تئاتر  در شناساندن 
از بخش جشنواره ،بخش اجرای عموم را داریم 
و در این مقوله روزنامه های محلی و رسانه ها 
به نسبت کم ظاهر شدند ،که این اتفاق خوبی 
کناربگذریم کم  آن  از  نیست،اینکه خیلی ساده 

لطفی رسانه ها را می رساند.

بچه هایی که تئاتر کار
 می کنند از همه چیز خود می زنند

وی اضافه کرد:بچه هایی که تئاتر کار می کنند از 
همه چیز خود میزنند و درآمد از این کار ندارند،حتی  
یکی از بچه ها برای اینکه  در جشنواره شرکت 
ها هزینه  تا  فروخته،  را  دوربینش   کند 
 را بتواند متقبل شود واین جای توجه ویژه همه 
نهادها را می طلبد .گاهی می شنویم که عده ای 
از باال بودن قیمت بلیط ها تئاتر گالیه مندند،به 
نظر من قیمت 10000 تومان در یک ماه برای 

بلیط تئاتر هزینه هنگفتی نیست.

مشکل عمده ای که داریم نبود
 سالن مخصوص تئاتر در استان است

یک اتفاق خوبی که امسال در جشنواره افتاد این 
بود که در یک روز دو نمایش را در دو سالن عالمه 
فرزان و گلبانگ داشتیم که این نشانه پیشرفت این  
قضیه است و نشان می دهد عالقه مندان به تئاتر 
 رو به افزایش است.وی افزود:مشکل عمده ای
 که داریم نبود سالن مخصوص تئاتر در استان 
است و اگه بخش خصوصی در این موضوع ورود 
و  مجهز  های  سالن  توانست  خواهیم  کند  پیدا 
مخصوص تئاتر داشته باشیم که درصد باالیی از 

هزینه هایمان کاهش خواهد یافت.

 در ایام محرم هم کارهای نمایشی
  مرتبط روی صحنه خواند رفت

وی در پایان گفت:ما در ایام محرم هم کاروان 
نمادین عاشورا را داریم و کار های نمایشی مرتبط 
با این ایام روی صحنه خواهیم برد.همچنین بعد از 
تمام شدن ایام محرم وصفر تا پایان سال 96 حداقل 
 40 شب از همین نمایش های که تمرین شده 
روزی  امیداواریم  و  رفت  خواهد  صحنه  روی 
بشنویم که جمعیت که برای دیدن تئاتر آمده آن 
قدر زیاد بوده که عده ای نتوانسته اند بعضی از 

نمایش ها را ببینند.     

دغدغه های تئاتر در چند صحنه
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یادداشت

حمایت از قرآنیان؛ 
از حرف تا عمل 

* حسین ا... رسانی

معظم  رهبر  فرمایشات  در  که  نکاتي  از  یکي 
ویژه  نگاه  است،  بوده  توجه  مورد  انقالب همیشه 
به قرآن ، معرفي قهرمانان قرآني و الگو سازي از 
آنهاست. این مهم در سالیان اخیر در سطح جامعه 
قرآني  فرهنگ  متولیان  مخصوصاً  مسئوالن  و 
مغفول مانده است. همین قصور و کوتاهي به ظاهر 
کوچک براي معاندین اسالم و انقالب کافیست تا 
قلب حکومت اسالمي را نشانه رفته و به تخریب 
قرآن و قرآنیان بپردازند. در این وانفساي مشکالت 
اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي که سر منشا همگي 
دوري جامعه از فرهنگ قرآني است، بها دادن به 
قرآن و ترویج فرهنگ قرآني مي تواند  سریع ترین 
باشد.  مشکالت  این  از  رفت  برون  براي  حل  راه 
همچنان  که  قرآني  جامعه  اصلي  ازسواالت   یکي 
بي جواب مانده این است که چرا یک قاري، حافظ 
و مفسر قرآن کریم که بارها و بارها در رسانه ها و 
مطبوعات با لفظ نخبه مورد خطاب قرار مي گیرد، 
افراد  مزایاي  شامل  کلمه  واقعي  معناي  به  نباید 
نخبه و زیر نظر بنیاد ملي نخبگان شود ؟ کمي با 
اي  ساله  دوازده  ده  نوجوان  آیا   ... کنیم  فکر  خود 
که در این سن و سال کم، حافظ کل قرآن است 
و هر آیه اي را که شما بخوانید، عالوه بر تالوت 
و شماره  نام سوره، شماره صفحه  نظر،  مورد  آیه 
 آیه را نیز بیان مي کند، جزو نخبگان جامعه قرار  
نظر  به  که  است  منفي  پاسخ  اگر  ؟  گیرد   نمي 
تعریف مان از نخبگي را باید اصالح کنیم و اگر 
صورت  مهم  این  چرا  پس  است  مثبت   پاسخ 
نمي گیرد؟ در حال حاضر آیین نامه هایي در این 
سایت  در  حتي  اکنون  هم  که  دارد  وجود  زمینه 
اصلي بنیاد ملي نخبگان کشور نیز قابل دسترس 
خورد.  مي  چشم  به  آنها  اسم  تنها  و   نیست 
آیین نامه هایي با برخي موارد عجیب و غریب که 
هم اکنون بیشتر دست مایه طنز حّفاظ و قّراء است 
تا حمایت از آنان. شخصاً این آیین نامه ها را بارها 
و بارها مطالعه کردم ولي همچنان نکات مبهم و 
نامفهوم بسیاري در آنها وجود دارد. جامعه قرآني و 
مشموالن این آیین نامه ها نیز عطایش را به لقایش 
بخشیده اند. حتي معدود افرادي که مشمول این 
آیین نامه ها شده و اقدامي نیز در این زمینه کرده اند، 
همچنان روزها و ماه ها و سال هاست که به سرانجاِم 
مقصود نرسیده اند. شاهد مثال براي این گونه افراد 
زیاد است که در این مجال اندک نمي گنجد. آیین 
نامه کمک هزینه تحصیل قّراء و حّفاظ قرآن کریم 
و  مقررات  و  قوانین  از  بسیاري  مانند  داریم که   را 
پیچ  در  همچنان  کشور  در  دیگر  هاي  نامه  آیین 
و خم بي توجهي مسئوالن قرار گرفته و مغفول 
که  کساني  معتقدم  به شخصه  حقیر  است.  مانده 
براي  دلیل  یک  تنها  شوند،  مي  وادي  این  وارد 
جز  نیست  چیزي  آن  و  دارند  کار  ادامه  و  ماندن 
مشکالت،  این  وجود  با  وگرنه  قرآن.  به   عشق 
تنگ نظري ها، توهین ها و زخم زبان شنیدن ها 
کسي حاضر به کار در حوزه قرآن نیست. بسیاري از 
نخبگان قرآني فرصت هاي بسیار مناسبي در سایر 
بخش هاي جامعه برایشان فراهم است، اما دعوت 
رهبر معظم مبني بر کار فرهنگي را لبیک گفته و 
تمام سختي ها و تلخي ها را به جان خریده اند. 
به هرحال آنچه که واضح است بها دادن به قرآن 
و قرآنیان چیزي فراي آیین نامه ها و بخشنامه ها 
را مي طلبد. حرف ها و حمایت هاي مسئولین تا 
به میدان اقدام و عمل وارد نشود سودي نخواهد 
داشت. اگر از فرهنگ قرآني در جامعه دم میزنیم 
و حکومت اسالمي را داعیه دار این مهم مي دانیم، 
و  اجتماعي  مشکالت  از  است  پرشده  جامعه  اگر 
فرهنگي که عنان از کف مردم بریده، باید به قرآن 
شود.  بیشتري  توجه  قرآني  فرهنگ  و  قرآنیان  و 
ذخایر انقالب اینان هستند که باید مورد مسئولین قرار 
 گیرند. جامعه قرآني نیز قطعاً انتظار توجه بیش از حد و 
 فوق العاده اي را ندارد. همین که به اندازه سایر 
بخش هاي جامعه مورد حمایت قرار گیرند، کافیست.

شکیب زاده؛ مدیر کانال تلگرامی “ بیرجند شهر من”، در گفتگو با آوا:

هدف من به نمایش گذاشتن زیبایی های شهر بیرجند است
 بعضی از رسانه های استان تخریبی خبری هستند تا تحلیلی خبری

و گستردگی فضای  فراگیری  مهران کدخدائی- 
عالوه  همگان  برای  آن  بودن  دسترس  در  و  مجازی 
بر مضراتی که دارد فوایدی هم دارد که یکی از آنها 
معرفی جاذبه های گردشگری شهرها می باشد که در 
این زمینه گروهی از جوانان شهر با راه اندازی کانالی 
های  زیبایی  شناساندن  در  سعی  مجازی  فضای  در 
فعالیت  آغاز  به  اشاره  با  زاده  شکیب  دارند.  بیرجند 
مانند  افزارهایی  نرم  شدن  فراگیر  از  قبل  گفت:  خود 
های  بیرجندی  نام  به  گروهی  اینستاگرام،  و  تلگرام 
مقیم الین در این نرم افزار موبایلی ایجاد کرده بودیم 
و عکس های روز بیرجند را برای یکدیگر به نمایش 
از مدت چند  بعد   : نشان کرد  می گذاشتیم.وی خاطر 
از  کاملی  آرشیو  و  شد  آوری  جمع  ها  این عکس  ماه 
شهر بیرجند و سایر نقاط دیدنی استان به وجود آمد و 
با پیشنهاد دوستان، صفحه ای را در اینستاگرام ایجاد 
را  بیرجند  4 عکس،  الی   3 روزانه  گذاشتن  با  و  کرده 

نماییم. معرفی  دیگر هموطنان  به 

هدف اصلی به نمایش گذاشتن
 زیبایی های بیرجند است

از  را  خود  اصلی  هدف  ای  رسانه  فعال   این 
ما  هدف  کرد:  بیان  گونه  این  کانال  اندازی  راه 
در  اگر  زیرا  است  بیرجند  شهر  های  زیبایی  نمایش 
که  بپرسید  تاکسی  های  راننده  از  حتی  و  بازار   کوچه، 
مکان های تاریخی و دیدنی شهر کجاست؟با این پاسخ 
رو به رو خواهید شد که بیرجند جای دیدنی ندارد اما در 
صورتی که برخالف تصور عموم همشهریان که بند دره 
و بند امیرشاه را به عنوان نماد گردشگری شهر معرفی 
می کنند ظرفیت های بسیار زیادی دارد.شکیب زاده با 
اظهار تاسف عنوان کرد: بسیاری از همشهریان حتی به 
برای تماشای  بار هم  یا حتی یک  اند و  نزده  موزه سر 
قلعه بیرجند به آنجا نرفته اند.وی در مورد فعالیت خود 
خود  فعالیت  دوم  سال  :تا  گوید  می  خبری  کارهای   در 
عالقه ای به کار خبری نداشتم اما روند ادامه کار تغییر 
ورزشی  و  حوادث  خبرهای  تمامی  اکنون  و  کرد  پیدا 

استان را تقریبا به عنوان مرجع اصلی انتشار می دهم.

تمامی فعالیت های ما قانونی است

دارای  کانال  اینکه  بر  تاکید  با  ای  رسانه  فعال 
 5 باالی  های  داد:کانال  توضیح  است  اصالت  شناسه 
کد  ساماندهی  سایت  به  مراجعه  با  باید  عضو  هزار 
تحت  آنها  فعالیت  تا  کنند  دریافت  اصالت  شناسه 
ایم  داده  انجام  را  کار  این  و  گیرد  قرار  قانونی  عنوان 
و به عنوان اولین رسانه مجازی استان در این سامانه 

کانال  ایجاد  چگونگی  از  زاده  ایم.شکیب  شده  ثبت 
بیرجند شهر من گفت:دو سال پیش در مهر که آپدیت 
جدید نسخه تلگرام آمد در آن قسمت ایجاد کانال را 
در  ایجاد کردم که  را  کانالی  برای کنجکاوی  و  دیدم 
و  دانستم  نمی  را  آن  از  استفاده  طرز  ایجاد،  اوایل 
وی  است.  الین  در  گروه  همان  مانند  میکردم  فکر 
را  کانال  برای  ربات  نکردن  ایجاد  دلیل   همچنین 
این گونه عنوان کرد:  نکته منفی در مورد ربات ها این 
است که خیلی از مردم عادی فکر می کنند ربات برای 
هک کردن مورد استفاده قرار می گیرد و آن را منفی 
 می دانند بدین ترتیب جذب کردن عضو بسیار سخت 
باید  اینکه  بر  تاکید  با  ای  رسانه  فعال  این  شود.  می 
سراغ  بیشتر  کرد:  اظهار  شود،  توجه  بازخورد  و  بازدهی 

کارهایی می روم که بازدهی باالیی داشته باشد.

حوزه های تولید محتوا 
در کانال مجازی ما جداست

شکیب زاده برنامه های خود را برای بهتر دیده شدن 
که  خوبی  اتفاق  کرد:امسال  عنوان  گونه  این  فعالیتش 
کانال ما ایجاد شد این بود که حوزه های تولید محتوا 
کمک  این  و  دارد  مسئول  بخش  هر  و  کردیم  جدا  را 
عکس  باشگاه  افزود:  وی  کرد.  ما  پیشرفت  به  شایانی 
طبیعت  گردشگری،  ای  حرفه  عکاس   25 که  داریم 
قبول  را  ما  سیاست  که  بیرجند  خبری  همچنین  و 
خود  اصلی  هدف  به  تا  کنند  می  همکاری  ما  با  دارند 
مدیر  برسیم.  است  بیرجند  های  زیبایی  نمایش   که 
رسانه ای فعالیت بیرجند شهر من را گروهی دانست و 
بر طبق  داریم که  این کانال   تصریح کرد: 11 مدیر در 

دستورالعمل ها فقط 7 نفر اجازه فعالیت دارند و هر کدام 
تولید محتوا  فعالیت دارند و  به خود   در بخش مربوط 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  زاده  شکیب  کند.  می 
دارد  را  ها  زمینه  همه  در  فعالیت  برای  مجوز  آیا 
ساماندهی  مجوزهای  بود:  پاسخی  گونه  این 
شده  وارد  آن  به  هم  بسیاری  انتقادات  که 
مدیر  اطالعات  خواهد  می  فقط  که  است  این 
که  است  کلی  مجوز  یک  و  باشد  داشته  را   کانال 
وی  داشت.  فعالیت  ها  زمینه  همه  در  شود   می 
به  را  خاص  رویدادهای  تا  داریم  آمادگی  داد:  ادامه 
کامل  اطالع  همشهریان  تا  دهیم  پوشش  کامل  طور 
که  این  بر  تاکید  با  ای  رسانه  فعال  باشند.  داشته 
فقط خبرهای جامع را پوشش می دهیم، اظهار کرد: 
اعتقاد به هر خبری ندارم و گزینشی اخبار را انتخاب 
را  استان  مردم  تمامی  و  باشد  فراگیر  که  کنم  می 

باشد. ای خاص  به عده  مربوط  تنها  نه  دربرگیرد 

رسانه ای مستقل هستیم و هزینه های ما 
از طریق تبلیغات تامین می شود

نداریم  جایی  به  وابستگی  داد:  توضیح  زاده  شکیب 
به صورت  افراد  از  برخی  که  هستیم  مستقل  کامال  و 
 افتخاری با ما فعالیت دارند زیرا هدف ما مشخص است و 
و  برداریم  شهر  دوش  از  را  باری  خواهیم   می 
 ایده آل باشیم اما برای برخی دیگر را هزینه پرداخت 
می کنیم که این هزینه ها را از  طریق تبلیغات صرفا جایگزین 
می کنیم. وی افزود: قصد داریم سایتی را طراحی کنیم 
 که مرجع اطالعات گردشگری بیرجند باشد و شامل همه 
آوری  جمع  حال  به  تا  که  باشد  هایی   عکس 

سخت  تلگرام  کانال  کردن  پیدا  زیرا  ایم   کرده 
وبالگی  تا  هستیم  صدد  در  دلیل  همین  به  است 
فعال  باشد.  عموم  دسترس  در  تا  کنیم  طراحی   را 
رسانه ای با اشاره به اینکه  شهر بیرجند مظلوم است و 
برای پیشرفت  این گونه گفت:  به فکر آن نیست  کسی 
به دنبال هیچ مسئولی نرفتم و همه افراد خودشان با ما 
اند زیرا به عقیده من مسئوالن به فکر میز و  کار کرده 
صندلی خود هستند و به فکر بیرجند نیستند و این برای 
 شهر ما خوب نیست که افراد از شهرهای دیگر بیایند و 
کرسی های مهم شهر ما را اشغال کنند و در نهایت بعد 
پایان ماموریت و بدون عمل خاصی به شهرهای خود بروند.

در کنار »آوا« پیگیر حل مشکالت هستیم

پیگیر  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  زاده  شکیب 
پاسخ  گونه  این  است  بوده  شهری  مشکالت  حل 
این  اما  ایم  کرده  پیگیری  مختلف  های  حوزه  در   داد: 
آوا  روزنامه  بر دوش  بیشتر  ها  رسالت  و  ها  درخواست 
و همچنین صدا  است  دار  ریشه  ای  رسانه  زیرا  هست 
پیگیری  هم  ما  اما  دارد  بیشتری  فراگیری  که  سیما  و 
می کنیم. وی ادامه داد: اگر کسی ناراحت نشود هنوز 
هم ظرفیت برای فعالیت کانال جدید در بیرجند وجود 
دارد و اگر در شهرهای بزرگ این کار را انجام می دادم 
پیشرفت بیشتری داشتم زیرا شهرهای بزرگ مدیران با 
ظرفیت باالتری دارند که ناراحت نمی شوند اما بیرجند 
جا برای پیشرفت دارد. این فعال رسانه ای پیشنهادی 
همیشه  کرد:  تصریح  و  داد  کار  تازه  افراد  برای 
 خودشان باشند زیرا کپی برداری از دیگر رسانه ها کار 
که  ام  داشته  این  بر  سعی  و  نیست  ای  پسندیده 
 ، عکس  و  دهم  انجام  خودم  را  کارها  همیشه 
نباشد  برداری  کپی  و  باشم  اصلی  منبع  را  خبرها 
اما  باشم  ضعیفی  خبری  مرجع  خواهم  می  زیرا 
استان  های  رسانه  از  بعضی  نباشم.  قوی  بردار  کپی 
به  اشاره  با  زاده  شکیب  هستند.  خبری  تخریبی 
سطح  کرد:  عنوان  استان  خبری  های  رسانه  سطح 
زمینه  در  استان  خبری  های  رسانه  در   باالیی 
های  پایگاه  که  مجازی  فضای  تا  داریم  ای  روزنامه 
رواج  را  همدیگر  از  برداری  کپی  خبری،   تحلیل 
فقط  و  نیستند  محتوا  تولید  دنبال  به  و  اند   داده 
و  باشند  داشته  رسانی  اطالع  خواهند   می 
امیدواری  پایان اظهار  سطحی نگری هستند. وی در 
کرد و گفت: امیدوارم اخالق در رسانه های ما بیشتر 
چند  قطبی،  دو  و  کنیم  کار  دوستانه  بیشتر  و  شود 
ما  استان  های  رسانه  از  بعضی  زیرا  نباشیم  قطبی 
خبری  تحلیلی  اینکه  تا  هستند  خبری  تخریبی  بیشتر 
باشند و بیشتر به بنگاه های شایعه پراکنی شباهت دارند.

عکس از : ساالری نیا . 

تازه های فناوری

انتقال پول با صوت ممکن شد

به نقل از گوگل ایندیا بالگ، گوگل از اپلیکیشن 
از  استفاده  با  که  کرده  رونمایی  جدید  پرداخت 
شنود،  نمی  انسان  های  گوش  با  که  صوتی 
انتقال دهد. سیستم جدید به نام  قادر است وجه 
Tez  دارای یک بارکد QR صوتی است که به 
دو کاربر اجازه می دهد با استفاده از میکروفون، 
هایشان  دستگاه  اولتراسونیک  اصوات  و  بلندگو 
کنند.  متصل  یکدیگر  به  وجه  انتقال  برای  را 
کاربر  دو  های  موبایل  است  الزم  کار  این  برای 
استفاده  با  اپلیکیشن  این  باشد.  یکدیگر  نزدیک 
کننده  پرداخت  و  دریافت  اولتراسونیک  صوت  از 
به  پرداخت  و عملیات  کند  را شناسایی می  وجه 
کمک  کاربران  به   Tez شود.  می  انجام  سرعت 
اطالعات حساس شخصی  تبادل  بدون  کند  می 
وجه را انتقال دهند. برای تامین امنیت بیشتر این 
اپلیکیشن از Tez Shield استفاده می کند که 
چند سیگنال برای ردیابی پیام ها و درخواست های 
کالهبردارانه، جلوگیری از هک و تایید هویت هر 
کاربر را به کار می برد. همچنین حساب کاربری 
رمز،  کلمه  وسیله  به  اپلیکیشن  این  در  فرد  هر 
اثر انگشت یا گوگل پین محافظت می شود. نام 
اپلیکیشن در زبان هندی به معنای »سریع« است 

و جالب آنکه روز گذشته در هند نیز رونمایی شد.

با قابلیت جدید فیس بوک آشنا شوید

قابلیت  تازگی  به  بوک  فیس  نیوز-  اقتصاد 
اجازه  کاربران  به  که  است  افزوده  را  جدیدی 
می دهد از مشاهده پست های آزاردهنده اشخاص 
و یا وب سایت ها در صفحه اصلی در مدت زمان 
فیس  جدید  قابلیت  این  کنند.  جلوگیری  خاصی 
بوک به کاربران اجازه می دهد که به جای آنفالو 
کردن همیشگی افراد و یا صفحات مجازی، پست 
های آنها را تنها به مدت 24 ساعت، یک هفته یا 
یک ماه  )snooze( کرده و به عبارتی دیگر به 
 تعلیق درآورند. کاربرانی که از فیس بوک استفاده 
و  هم  سر  پشت  های  پست  از  غالبا  کنند  می 
صفحات  و  دوستان  افراد،  برخی  که  نامربوطی 
چراکه  بوده  شاکی  کنند،  می  پست  مجازی 
 مطالب ناخواسته و نامربوط آنها موجب می شود 
فرصت  یا  و  نبینند  را  تر   ضروری  های  پست 
مشاهده آنها را نیابند. بنابراین شرکت فیس بوک 
برای جلب رضایت آن دسته از کاربرانی که این 
موضوع برای آنها آزاردهنده بشمار می رفت، این 
قابلیت و ویژگی جدید را به وب سایت  خود افزوده 
است. برای فعال سازی این روش که موسوم به  
Snooze است، تنها کافیست بر روی دکمه سه 
نقطه صفحه شخصی فرد یا صفحه مجازی مورد 
نظر در فیس بوک کلیک کنید. در کنار گزینه آنفالو، 
گزینه snooze را نیز مشاهده می کنید و اکنون 
می توانید آن را فعالسازی کنید. البته الزم به ذکر 
است که این قابلیت در حاضر برای همه کاربران 
فیس بوکی در جهان ، قابل دسترسی و استفاده نیست 
اجرایی  آزمایشی  بطور  تنها  را  آن  بوک  فیس  و 

کرده و در سطوح گسترده قابل مشاهده نیست.

بزودی می توانید ماشین خود را 

با گوشی موبایل روشن کنید

شرکت خودروسازی بی ام  و )BMW( آلمان قصد 
دارد برنامه و اپلیکیشن هایی که روی گوشی های 
هوشمند رانندگان خودرو نصب می شوند را جایگزین 
سوئیچ خودرو کند. به گزارش رویترز، این خودروساز 
آلمانی استفاده از سوئیچ خودرو به منظور باز و بسته 
منسوخ  و  قدیمی  روشی  را  خودرو  درهای  کردن 
هیئت  عضو   - رابرتسون  یان  گفته  به  و  می داند 
مدیره شرکت بی ام و، این خودروساز هم اکنون در 
از  استفاده  عدم ضرورت  یا  بررسی ضرورت  حال 
سوئیچ در خودروهای تولیدی این شرکت در آینده 
است. وی در نمایشگاه خودروی فرانکفورت گفت:” 
از آنجا که تمام دارندگان خودروهای بی ام و، گوشی 
همراه هوشمند داشته و آن را در سفرهای شهری و 
برون شهری با خود به همراه دارند، می توان گفت 
گوشی همراه الزمه زندگی است. بنابراین جایگزین 
گوشی  روی  که  هایی  برنامه  با  سوئیچ،  کردن 
رانندگان نصب می شود، امکان پذیر خواهد بود”. 

خبرها از گوشه و کنار

زباله های خانگی، سوخت هواپیما می شوند

از  دارد  قصد  ایرویز  بریتیش  هواپیمایی  مهر- 
زباله های خانگی برای تولید سوخت هواپیماهای 
جت استفاده کرده و بدین شیوه در هزینه های 
این  کند.  به طور چشمگیری صرفه جویی  خود 
این   Velocys همکاری  با  هواپیمایی  شرکت 
 Velocys کرد.  خواهد  اجرا  را  عمل  ابتکار 
حوزه  در  فعال  نوپای  های  شرکت  جمله   از 
انرژی های تجدیدپذیر است که فناوری خاصی 
را بدین منظور ابداع کرده است. استفاده از بنزین 
به عنوان سوخت در هواپیماها تهدید مهمی برای 
حفظ سالمت کره زمین است و استفاده از روش 
جدید به کاهش ۶۰ هزار تنی تولید دی اکسیدکربن 
در سال منجر می شود. این روش به صرفه جویی 
۶۰ درصدی در مصرف سوخت منجر خواهد شد. 

از پنجشنبه شب 96/6/30 شب اول محرم الییکشنبه 96/7/9 
 شب یازدهم شام غریبان     شروع مراسم: 19/45 )7/45 شب(

آدرس: شهید منتظری 3 - جنب مسجد خضر
سخنران: حجت االسالم دکتر شهاب           مداح: حاج غالمحسین نارمنجی

برنامه مراسم عزاداری هیئت جان نثاران ابا عبدا... الحسین )ع( بیرجند 
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گوشه گیری نوجوانان را جدی بگیرید

گوشه گیری و انزوا از جمله معضالت دوران نوجوانی 
در  را  بزرگتری  نشدن، مشکالت  درمان  با  که  است 

آینده برای فرد ایجاد می کند.
نوجوانی  کرد:  عنوان  عمومی  روان شناس  کاشانی 
از  ویژگی هایی  دارای  و  است  زندگی  از  مرحله ای 
محبت،  ترس،  عواطف،  و  هیجان  افزایش  جمله 
خشم، تغییرات جسمی، استقالل و زود رنجی است و 
اطرافیان، به ویژه والدین نقش موثری در کنترل این 
رفتار در نوجوانان دارند. وی ادامه داد: یکی از مهم ترین 
ویژگی های دوره نوجوانی گرایش به انزواطلبی است، 
گرچه نوجوان بیشتر وقت خود را در کنار همساالن و 
گروه دوستان می گذراند، اما تمایل به گوشه گیری و 

غرق شدن در افکار و آرزوها در او وجود دارد.
این روان شناس گفت: کم رویی و انزواطلبی از رفتارهای 
شایعی است که فرد را به شدت آزار می دهد و اگر درمان 
نشود، موجب بروز مشکالت دیگری مانند نبود اعتماد 
می شود،  رنجی  زود  و  اضطراب  افسردگی،  نفس،  به 
همچنین نداشتن احساس توانمندی، پایین بودن عزت 
نفس و ناتوانی در بروز احساسات، بیان افکار و نظریات 
باعث جدایی فرد از فعالیت های گروهی می شود.کاشانی 
تاکید کرد: عوامل متعددی از جمله غم و اندوه شدید 
جسمانی،  نقص  و  تنگدستی، ضعف  و  فقر  مداوم،  و 
احساس حقارت شدید، عقب ماندگی درسی، پذیرفته 
ناامنی،  و  ترس  احساس  مدرسه،  و  خانه  در  نشدن 
نابسامانی های خانوادگی، جدایی والدین، بی پاسخ ماندن 
پرسش های کنجکاوانه، بی حوصلگی در برقراری ارتباط 
سالم با نوجوان، نبود الگوی اجتماعی مطلوب در خانه، 

  در بروز گوشه گیری نقش مهمی دارند.

زاهد وحاکم

زاهدی از کویی می گذشت.حاکمی با خدم و حشم 
و قراوالن بسیار از مسیر مخالف می آمد و مردم نیز 
کنار  زاهد  و  کردند  تعظیم می  او  به  و  ایستاده  کنار 

ایستاد و تعظیم نکرد.
حاکم، زاهد را دید که به او اعتنایی نکرد؛ خشمگین 
شد و فریاد زد: ای ژنده پوش! آداب احترام نمی دانی؟

زاهد گفت: سالم علیکم!
حاکم بدون اینکه پاسخ سالم او را بدهد با ناراحتی 

گفت: نمی دانی در برابر چه کسی ایستاده ای؟ 
نظر تحت  لشکریان  فرمانده  شهرم،  این  حاکم   من 
قدرت  برابر  در  تواند  نمی  کس  هیچ  است،   من 

و اندیشه من مقاومت کند.
که  ای  نشنیده  را  خدا  سخن  اما  آری،  گفت:  زاهد 
فرموده است: خودستایی نکنید و انتظار تملق گویی 
نداشته باشید. حاکم گفت: چنین آیاتی به گوشم آشنا 

نیست، بگو تا بدانم!
زاهد گفت: خداوند سبحان درباره دوری از خودستایی 
فرموده اند: آیا ندیدی کسانی را که خودستایی می کنند؟! 

)این خودستایی ها بی ارزش است.( )نساء ۹۴(

بدون اهمیت به اقدامات افراد، هر کسی 
روی زمین نقشی کلیدی در تاریخ جهان ایفا 
می کند، و معموال خودش این را نمی داند.

کسی که جرات دست زدن به خار را ندارد 
هرگز نباید آرزوی گل سرخ را داشته باشد. 

برای موفقیت باید ریسک کرد.

اول به هزار لطف بنواخت مرا
آخر به هزار غصه بگداخت مرا

چون مهره مهر خویش می باخت مرا
چون من همه از شدم بینداخت مرا

نه، من هیچ وقت فرشته ای ندیدم، ولی این
 مهم نیست که یکی دیده ام یا نه. من حضور

 آن ها را در اطراف خود حس می کنم.

هرگز نمی توانی از اقیانوس عبور کنی مگر اینکه 
شهامت از دست دادن چشم انداز ساحل را داشته باشی، 

باید به خودت و خدایت ایمان داشته باشی.

آنها  دل  داشتن  نگه  راضی  و  دیگران  به  کردن  لطف 
ذاتا چیز بدی نیست؛ چنین کاری زمانی که به خانواده 
و کسانی که به آنها عشق می ورزیم می تواند ارزشمندتر 
نیز باشد. اما برخی مواقع خشنود کردن دیگران می تواند 

برا یمان دردسرساز شود.
شما هیچ وقت نمی توانید همه کسانی را که با آنها در تعامل 
هستید راضی کنید. اگر بیش از توان تان برای خواسته های 
دیگران تالش کنید فرصت کافی برای تحقق نیاز های 
خود را نخواهید داشت. اگرچه برخی افراد ممکن است به 
صورت تلویحی از این وضع شکایت کنند، اما چنین کاری 
 درکل غیر ممکن به نظر می رسد. در ادامه ی مطلب به
که  مردم  به  کردن  لطف  های  نشانه  از  مورد   بررسی ۵ 

می توانند برای ما زیان بخش باشد می پردازیم:

۱. نمی توانید »نه« بگویید
 »بله گفتن« به درخواست هر فردی، می تواند به معنی
اوقات  باشد. گاهی  »نه گفتن« به همه چیزهای دیگر 
 ناتوانی در نه گفتن به دعوت همسایه مان برای شام، 
می تواند فرصت رفتن به سالن ورزشی را بگیرد یا اینکه 
ناتوانی در نه گفتن به درخواست دوست مان می تواند به 
معنای از دست دادن زمانی را که به خود اختصاص داده 
بودیم باشد. بله گفتن به هر چیزی عواقب خاص خودش 
را دارد.راهکار: اگر همیشه بله گفتن، به پاسخ خود آیند و 

 خودکار شما تبدیل شده است، می توانید با گفتن جمله 
»به آن فکر می کنم و به زودی جواب رو به شما اطالع 

خواهم داد« یا مواردی دیگر شبیه این شروع کنید. 
قبل  که  کنید  فکر  این  به  را  ای  دقیقه  آن،چند  از  بعد 
شما  که  هست  چیزهایی  چه  بدهید  قولی  اینکه   از 

می خواهید انجام دهید.

۲. مشکل داشتن در تصمیم گیری
بر اساس  اید به پرسش های دیگران  اگر عادت کرده 
آنچه دوست دارند بشنوند و باب میل شان است پاسخ 
خواهید  مشکل  گیری  تصمیم  با  احتماال  شما  دهید، 
داشت. زمانی که شما به دیگران اجازه می دهید تا همه 
تصمیم  تا  گرفته  نو  کفش  جفت  یک  انتخاب  از  چیز، 
صرف  برای  خوب  جای  یک  کردن  پیدا  برای  گرفتن 
نهار را آنها برای شما انتخاب کنند، هیچ وقت مسیری 
توانید  نمی  گزینید  می  بر  خود  برای  زندگی  در  که  را 
در  را  خودباوری  چیز  همه  از  قبل  کنید.راهکار:  عملی 
درون تان به خود تلقین کنید؛ سپس با توجه کردن به 
چیزهایی که دوست دارید و چیزهایی که دوست ندارید 
شروع کنید. سعی کنید فعالیت هایی که شما را سرحال، 
 شاداب و سرزنده، و چیزهایی که انرژی شما را خشک
آگاهی  ها،  این  به  کردن  عمل  با  کنید.  پیدا  کنند  می 

یافتن از باورها و عقاید تان رشد خواهد کرد.

۳. از درخواست کمک کردن عاجزید
گاهی اوقات افرادی که به احتمال زیاد به هر درخواستی 
درخواست  دیگران  از  توانند  می  کمتر  گویند  می  »بله« 
کمک کنند. اگر شما با کمک خواستن از کسی )حتی اگر 
یک لطف کوچک و یا یک کار ساده باشد( مشکل دارید، 
ممکن است فرصت های طالیی دست نیافتنی زیادی را در 
زندگی از دست بدهید.راهکار: اول از همه هر روز با یک 
درخواست ساده )هر چیزی می تواند باشد، مثال درخواست 
گرفتن یک صندلی از دوست تان در یک جلسه( شروع 
کنید. بیشتر انجام دادن این کار باعث می شود تا شما از 

دیگران راحت تر درخواست کمک کنید.

۴. مطابق با ارزش هایتان زندگی نمی کنید
اگر بخواهید کل انرژی تان را صرف انجام کارهایی کنید 
که دیگران می خواهند، غیرممکن است بتوانید بر اساس 
ارزش هایی که برای خودتان قائل هستید زندگی کنید. 
را  تان  فرزندان  با  گذراندن  وقت  ارزش  و  قدر   اگر شما 
که  تان  دوست  به  توانید  نمی  حال  عین  در  دانید،  می 
همیشه به شما لطف داشته اند نه بگویید، در زندگی بر 
سر اینکه کدام چیزها برای شما مهترین چیزها هستند 
کشمکش خواهید داشت. شما هر روز تنها چند ساعتی را 
در اختیار دارید؛ بنابراین بسیار مهم است که زمان تان را 
برای انجام دادن کاری هایی که برای شما مهم تر است 

صرف کنید. راهکار: بررسی کنید که بیشترین زمان هر 
روزتان صرف چه کاری می شود؛ سپس با دقت ببینید 
 آیا بیشترین زمان را برای کارهایی که واقعاً برا ی شما 

مهم ترین هستند اختصاص داده اید یا نه؟ 
هایی  هدف  کردن  ایجاد  به  شروع  نبود  اینگونه  اگر 
و هم  قائل هستید  ارزش  آنها  برای  واقعا هم  که   کنید 

با ارزش های شما قابل همگام سازی هستند.

۵. نمی توانید حدومرز خاصی 
را برای سالمتی خود تعیین کنید

از شما  به طور مداوم  تان که  به دوست  توانید  اگر نمی 
درخواست پول می کند نه بگویید و یا اینکه از داد زدن 
با صدای بلند بر سر مادرزن تان که دخالت بی جا در امور 
زندگی شما می کند می ترسید، این چنین مرزهای ناسالم 
می تواند زندگی شما را به تباهی بکشاند. زمانی که شما 
به دیگران اجازه می دهید تا به موقعیت شما تجاوز کنند 
احتماال ناراحتی شما نسبت به آنها افزایش پیدا خواهد کرد.
راهکار: به دیگران اجازه ندهید تا از شما سوء استفاده کنند. 
قدرت تان را دوباره بازپس بگیرید و بپذیرید که حرف زدن 
با صدای بلند بر سر دیگران آنها را عصبانی خواهد کرد. در 
طول زمان شما خواهید دید که رنجاندن و ناراحت کردن 
دیگران وقتی به حفظ حریم و حدود سالمتی شما ختم شود، 

به آن بدی که فکر می کنید نیست.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

 ما به آنچه می  گویند داناتریم و تو به زور وادارنده آنان نیستی پس به ]وسیله[ قرآن 
هر که را از تهدید ]من[ می  ترسد پند ده.  سوره ق/ آیه ۴۵

حدیث روز  

بین حّق و باطل به اندازه چهار انگشت فاصله است، آنچه با چشمت بینی حّق است و چه بسا با گوش خود سخن باطل بسیاری را 
بشنوی. امام حسن مجتبی )علیه السالم(

سبک زندگی

راضی نگه داشتن دیگران تا کی؟!

1392
2534

329
7285

7
2897
167

5413
7486

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

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

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

شماره 3888                         

638547192

925813674

741296358

476932815

182654739

593178426

869321547

217465983

354789261

جدول سودکو

رنگ آمیزی دکوراسیون داخلی 
اجرای انواع رنگ های روغنی ، پالستیک ، اکرولیک ، مولتی کالر 

 09151630741 - رحیمی

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

به یک شاگرد جهت سوپرمارکت در خیابان 
معلم ، خیابان فردوسی به صورت تمام وقت 

نیازمندیم.   09151606989

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

 نبش غفاری ۱۶ - ۰۹۱۵۱۶۰۴۴۵۷

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

برنج سرالشه )نیم دانه( طارم 
درجه یک رسید

میدان آزادی - کوچه بانک ملی
پخش مواد غذایی امین

09155611711- 32314261

فروش و واگذاری فست فود برگ سبز روبروی 
پارک توحید با موقعیت و درآمد عالی به دلیل 
مهاجرت، قیمت توافقی     09105554295

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
 شاطر لواش ماشینی 

دست پز ماهر با حقوق باال 
نیازمندیم. 

0915 160 7803

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

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

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

نی
می

تض
صد 

 در
صد

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

  09155614521 - زارع

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

پیتزا پازل با سود قابل توجه تضمیني 
و موقعیت و دکوراسیون عالي

 به فروش مي رسد. 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره
 09354672377تماس بگیرید

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از 20 نوع ساندویچ در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8   تلفن : 31052 - 056 

09353694511 - 09353315656

پیک رایگان
طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 19 تا 1/30  بامداد

دالیــــا پروتئیـــن

آدرس: بازار روز پاسداران     32442876 - 09353315656    بهـروش

* جگر مرغ منجمد                     کیلویی ۱8۰۰ تومان
* شنسیل منجمد                        ۱33۰۰ تومان
* پاچین منجمد                         83۰۰ تومان

* خیار شور یک                 دبه ای  ۹۵۰۰ تومان
* خیار شور نول              دبه ای ۱3۵۰۰ تومان
* خیار شور ویژه             دبه ای2۶۰۰۰ تومان
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کسب مقام نایب قهرمانی تیم کاراته کنترلی آقایان
 در مسابقات کشوری

حسینی- رئیس هیات کاراته استان با بیان این که تیم کاراته کنترلی 
آقایان خراسان جنوبی در مسابقات قهرمانی کشور سبک وادوریو موفق 
به کسب چندین مدال ارزشمند شد عنوان کرد: این مسابقات به میزبانی 
تهران برگزار شد و محمدعلی بخشی و جواد کمالی منش مربیگری و 
سرپرستی این تیم را برعهده داشتند. احمدی پیما با اشاره به این که در 
این رقابت ها جواد کمالی منش، عماد حسن نیا و محمد قوی موفق 
به کسب مقام نایب قهرمانی شدند افزود: همچنین جابر نجف زاده، 
بهشتی،  حسین  محمد  اسفندیاری،  ابراهیم  امیر  افتاده،  محمد  امیر 
مهدی کاظمی، مهدی افسری ، رضا صالحی مقدم ، محمد سهرابی 
و سهراب سهرابی هم مدال برنز این دوره از مسابقات بر گردن آویختند.

چهار برنز به سبد کاروان ورزشی ایران اضافه شد

ایرنا- نمایندگان ایران روز گذشته در ادامه رقابت های داخل سالن و 
هنرهای رزمی آسیا و اقیانوسیه به دو مدال برنز رسیدند تا در مجموع 
کاروان ورزشی کشورمان تا اینجای کار صاحب 10 مدال برنز شود. 
رقابت های کشتی با کمربند بخش آزاد داخل سالن آسیا در ترکمنستان 
در بخش زنان از صبح روز گذشته آغاز شد که »یاسر محمودی« و 
»زهرا مجدی« به مدال برنز دست یافتند و »زهرا یزدانی« نیز راهی 
منهای  وزن  در  زاده«  عوض  »داوود  همچنین  شد.  ها  رقابت  فینال 
90 کیلوگرم با دو پیروزی و یک باخت به مدال برنز رسید و »سعیده 
در  پیاپی  پیروزی  دو  از  اضافه 70کیلوگرم پس  به  وزن  در  رحیمی« 
سومین بازی خود مقابل نماینده قزاقستان شکست خورد و برنز گرفت.

دومین پیروزی فوتسال مردان ایران در ترکمنستان

تیم ملی فوتسال ایران در دومین بازی مرحله گروهی بازیهای داخل سالن 
آسیا، اردن را هم شکست داد. به گزارش ایرنا، تیم ملی فوتسال مردان 
ایران در دومین بازی مرحله گروهی بازیهای داخل سالن آسیا روز گذشته 
به مصاف اردن رفت و این دیدار را با پیروزی پرگل پشت سر گذاشت. ملی 
پوشان ایران در یک بازی پر برخورد با نتیجه 7 بر 3حریف خود را مغلوب 
کردند. هفت دقیقه مانده به پایان بازی سرمربی ایران دروازه بان خود را 
بیرون کشید و تیم بدون دروازه بان و با سیستم پاور پلی )بازی پنج نفره(به 
بازی ادامه داد. در واقع اردن دیگر برای ایران حکم حریف تمرینی داشت.

سردرد سمت چپ سر را جدی بگیرید 

ابتال به سردرد و میگرن می تواند بسیار ناراحت 
کننده باشد، این بیماری گستره وسیعی دارد 
دهد  رخ  سر  در سمت چپ  که  درصورتی  و 
نکته  ترین  مهم  باشد.  خطر  نشانه  می تواند 
به  ابتال  و  ساده  سردرد  بین  تفاوت  شناخت 
بیماری مغزی است که باید از هم تشخیص 

داده شوند؛ سردرد اولیه به دالیلی، چون میگرن، 
... رخ می دهد. در شرایطی ممکن  استرس و 
که  دهد  رخ  سر  در سمت چپ  سردرد  است 
بیماری  آسیب مغزی،  و  بروز صدمه  دلیل  به 
التهابی، گرفتگی رگ های مغز، مصرف بیش از 
حد دارو و یا سینوزیت رخ می دهد که احتمال 
تومور مغزی، آسیب به رگ ها و سکته مغزی 

وجود دارد و نیاز به رسیدگی پزشکی دارد.

از کاهش وزن 
تا پاکسازی کبد با یک دانه آجیلی 

برای  که  است  خوراکی هایی  از  یک  گردو 
سالمتی تان فوق العاده مفید است. گردو یکی از 
منابع با ارزش پروتئین، چربی های سالم، فیبر، 
استرول های گیاهی و بسیاری از ویتامین ها و 
گرم  تنها 30  می شود.  محسوب  معدنی  مواد 

گردو، صد درصد از نیاز روزانه ی شما به امگا 3 
را تامین می کند. شما باید روزانه، فقط 30 گرم 
گردو بخورید که چیزی معادل 7 عدد گردوی 
روی  زیاده  این  از  بیشتر  است.  پوست  با 
مغز  تقویت سالمت  آن: 1.  فواید  اما  نکنید. 
2. مبارزه با سرطان 3. تقویت سالمت قلب 
وزن  کاهش  به  کمک   .5 دیابت  کنترل   .4 
6. تقویت سالمت استخوان ها 7. پاکسازی کبد.

سرقت سریالی پراید در بیرجند به قصد مردم آزاری

ایرنا- فرمانده انتظامی استان گفت: متهمی که اقدام به سرقت 9 دستگاه پراید در بیرجند کرده بود، انگیزه خود را از این 
کار، آزار و اذیت مالباختگان عنوان کرد. سردار مجید شجاع افزود: با وقوع چند سرقت سریالی پرایدهای مدل پایین در 
بیرجند پرونده ای پیش روی کارآگاهان شعبه دوم اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان گشوده شد. وی ادامه داد: 
ماموران با هماهنگی قضایی ابتدا به منزل پدر او مراجعه کردند که با همکاری پدرش، منزل فرد مظنون تحت تعقیب قرار 
گرفت و پس از این که شک کارآگاهان به یقین تبدیل شد، وی به پلیس آگاهی انتقال یافت. فرمانده انتظامی خراسان 
جنوبی تصریح کرد: فرد دستگیر شده هنگام انتقال به پلیس آگاهی به 9 فقره سرقت پراید مدل پایین اعتراف کرد. وی 
بیان کرد: متهم 38 ساله که سابقه بیش از 18 سال کار اداری را دارد، انگیزه خود از این کار را مردم آزاری عنوان کرد و 
گفت: پس از این که خودروها را سرقت می کردم آن را در همان نزدیکی پارک می کردم و وقتی ناراحتی و اندوه مالباخته 
را می دیدم لذت می بردم. سردار شجاع اظهار کرد: این متهم سابقه ندارد و خودروهای سرقتی را از اتومبیل های مدل 
پایین که ایمنی کمتری دارند انتخاب کرده و پس از سرقت آن را در نقطه ای نزدیک به محل سرقت رها می کرده است 
که با حضور کارآگاهان و متهم صحنه های سرقت بازسازی و متهم به دادسرا اعزام و با صدور قرار روانه زندان شد.

واژگونی پیکان وانت در سربیشه 
دوکشته ویک مجروح بر جای گذاشت

دستگاه  یک  واژگوني  از  سربیشه  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
پیکان وانت در محور سربیشه - درح خبر داد. به گزارش خبرنگار 
پایگاه خبري پلیس، سرهنگ علیرضا فوالدی، فرمانده انتظامي 
سربیشه گفت: با اعالم مرکز فوریت هاي پلیسي 110مبني بر 
محل  به  مأموران  بالفاصله  این،  در  وانت  پیکان  یک  واژگوني 
سانحه اعزام شدند. وي ادامه داد: متاسفانه در این سانحه، راننده 
و یک سرنشین خودرو در دم کشته شد و سرنشین دیگر خودرو 
کارشناس  شد.   منتقل  بیمارستان  به  مداوا  جهت  و  مجروح 
نقلیه  وسیله  کنترل  در  توانایي  عدم  را  حادثه  علت  راه  پلیس 
ناشي از تخطي از سرعت مطمئنه توسط راننده خودرو اعالم کرد.

این خوراکی ها 
روده شما را نابود می کنند!

زندگی  شما  روده  در  باکتری  ها   میلیون 
موثر  هضم  برای  حقیقت  در  آنها  کنند.  می 
مواد  تجزیه  مسئول  و  الزم  غذایی  مواد 
غذایی خاصی هستند که بدن شما نمی تواند 
منجر  ها  باکتری  این  کند.  هضم  تنهایی  به 

شما  بدن  ایمنی  سیستم  و  انرژی  تقویت   به 
غذایی  بد  عادات  اوقات  گاهی  اما  شوند.   می 
می تواند عملکرد این باکتری ها را دچار مشکل 
دهد.  کاهش  را  شما  زندگی  کیفیت  و  کرده 
خطرناکترین غذاها که تعادل باکتری های روده 
 را بهم زده و سالمت روده را تحت تاثیر قرار 
می دهند از این قرارند: گوشت قرمز، غذاهای سرخ 
شده، لبنیات، غذاهای تند، قهوه و نوشابه، کنسرو.

آب زنجبیل را بنا به ۷ دلیل 
با معده خالی بنوشید

شناخته  کامال  زنجبیل  التهابی  ضد  خواص 
حفظ  برای  پرقدرت،  گیاه  این  اما  است  شده 
مفید  بسیار  نیز  سالمت دستگاه گوارش شما 
تقویت  نیز  را  بدن  ایمنی  سیستم  و   بوده 
می کند. جالب تر این که، نوشیدن آب زنجبیل 

با معده خالی و در اوایل صبح 7 مزیت عمده 
فرایند  بهبود   .2 خون  گردش  بهبود   .1 دارد: 
)جلوگیری  مایعات  احتباس  کنترل   .3 هضم 
بدن  ایمنی  سیستم  تقویت   .4 خستگی(   از 
از  جلوگیری   .6 مفاصل  درد  کاهش   .5
پیری  از  جلوگیری   .7 عضالت  گرفتگی 
زودرس )مانع آسیب سلولی،  دشمن سرطان، آلزایمر 
و آرتروز است و به سالمت پوست کمک می کند(

اگر دندان درد گرفتید
این اشتباه را نکنید! 

یک جراح فک و صورت معتقد است: استفاده 
گذاشتن  مانند  خانگی  و  سنتی  روش های  از 
علمی  دیگر  موارد  و  دندان  روی  بر  میخک 
نیست و حتی گذاشتن میخک به مدت چند 
دلیل  به  دندان  سطح  در  ساعت  چند  یا  روز 

داشتن خواص اسیدی، احتمال زخم شدن لثه 
نیما صادقی می گوید:  فرد را فراهم می کند. 
داروهای  مصرف  یا  و  تزریق  طریق  از  تنها 
مسکن تجویز شده توسط دندانپزشک است که 
می توان درد دندان را تسکین داد و حتی استفاده 
از اسپری های لیدوکائین نیز به دلیل بی حسی 
موضعی تاثیری در دردهای عمیق که از داخل 
استخوان و از عصب دندان برخاسته است، ندارد.

اشتباه در مرگ زن جوان باردار اثبات شد

از عمل سزارین  معالج زن جوانی که پس  پزشکان  نیوز-  جام 
دچار حمله قلبی شده و به کما رفته بود پس از ماه ها در دادسرای 
دیه  پرداخت  به  و  مقصر شناخته شده  پزشکی 33 درصد  نظام 
محکوم شدند. به عبارتی پس از چند ماه بررسی مشخص شد 
پزشکان یکی از بیمارستان های تهران، در تشخیص و مدیریت 
درمانی مشکل حاد قلبی بیمار پس از عمل سزارین دچار اشتباه 
شده اند. اما با وجود این، پزشک معالج به علت تأخیر و مدیریت 
اشتباه در ارزیابی وضعیت بد بیمار 17 درصد دیه کامل انسان، 
پزشک دوم به علت اهمال در انتقال بیمار از اتاق عمل به بخش 
خاطر  به  سوم  پزشک  و  کامل  دیه  درصد   11 میزان  به  عادی 

تشخیص و درمان ناصحیح بیمار 5 درصد مقصر شناخته شدند.

مونوکسید کربن گازی بی رنگ و بو و شدیدا سمی 
است که از سوختن ناقص کربن حاصل می شود. 
جهت کاهش احتمال بروز مسمومیت با این گاز باید 
یک سیستم تهویه هوا در محل اسکان باشد. ضمن 
اطمینان از استاندارد بودن آبگرم کن و پکیج دیواری، 
و  نمائید  حاصل  اطمینان  آنها  عملکرد  سالمت  از 

دودکش این وسایل را کنترل کنید. چنانچه در محل 
حالت تهوع، سرگیجه و خواب آلودگي داشتید، سریعًا 
بقیه را در جریان بگذارید و اگر مشکوک به مسمومیت 
با منوکسید کربن هستید محیط را ترک کنید. هر 
شخصي که با گاز منوکسید کربن در تماس بوده و 
داراي عالیم فوق باشد باید فوراً توسط پزشک معاینه 

افرادي که  باردار،  افراد مسن، زنان  نوزادان و  شود. 
داراي ناراحتي هاي قلبي عروقي هستند چنانچه با 
نداشتن  صورت  در  حتي  باشند  تماس  در  گاز  این 
عالمت حتماً باید توسط پزشک معاینه شوند. هیچگاه 
هرچند  مدت  در  روشن  موتور  با  اتومبیل  داخل  در 
کوتاه، نخوابید. این کار سبب بروز مسمومیت کشنده 

از روشن  منوکسید کربن خواهد شد. همچنین  با 
کردن گاز پیک نیکي در داخل چادر و یا اتومبیل 
و یا هر محیط بسته دیگري جدا خودداري نمائید.

مرکز اطالع رسانی داروها و سموم 
معاونت غذا و دارو 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

پیشگیری از مسمومیت با مونوکسید کربن

31104
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

فرهنگ دینی و اسالمی باید 
در جامعه ترویج شود

تسنیم-نماینده ولی فقیه با تأکید بر ضرورت کمک 
به محرومان در جامعه گفت: تبلیغ فرهنگ دینی به 
زبان نیست و یک عمل درست به صدها سخنرانی 
ارزش دارد و حرص و طمع ورزی سبب دوری فرد از 
خدا می شود. آیت ا...عبادی در دیدار با اعضای موسسه 
امدادگران عاشورا   اظهار کرد: حفظ فرهنگ اسالمی 
بسیار مهم و با اهمیت است و وظیفه هر مسلمانی 
است که تا می تواند دردی را از دردمندی برطرف کند 
و براساس تعلیمات دینی و وظایف اسالمی و اخالقی 
هر کسی در هرجا و به هر میزانی که دسترسی دارد 

باید مشکل مسلمانان و انسان ها را برطرف کند.

اعزام مبلغ به روستاها 
مشروط به تقاضای دهیاران

برزجی- سرپرست اداره کل تبلیغات اسالمی استان 
اعزام مبلغ به روستاها را مشروط به تقاضای دهیاران 
از  غیر  افرادی  یا  فرد  تقاضای  با  گفت:  و  دانست 
مسئوالن روستاها امکان اعزام مبلغ فراهم نیست و 
باید درخواست کتبی از سوی دهیار یا شورای روستا 
ارسال شود. حجت االسالم رضایی در گفتگو با آوا 
عنوان کرد: با توجه به فرارسیدن ایام محرم بیش از 
هزار نفر مبلغ از خود استان و استان های قم ، مشهد 
و اصفهان به روستاهای سراسر خراسان جنوبی اعزام 
می شود. وی  با تاکید بر اینکه به تمام دهیاران و 
بخشداران نامه ارسال شده که نیاز هر روستا را به 
مبلغ اعالم کنند گفت :بر اساس تقاضای فرد نمی 
توانیم مبلغ اعزام کنیم و فقط باید درخواست رسمی 

از طرف دهیار یا شورا به ما ارسال شود. 

برگزاری کمپین تخصصی صادرات  
امروزدر استان

امیرآبادیزاده-کارشناس صنایع کوچک شرکت های 
صنعتی خراسان جنوبی از برگزاری کمپین تخصصی 
صادرات امروز در بیرجند خبر داد.جهانی کیا عنوان 
کرد:همه واحدهای صنعتی که به نحوی با موضوع  
صادرات در ارتباط هستند و همچنین تجار و بازرگانان 
استان می توانند در این دوره که با همکاری شرکت 
زودل برگزار می شود نیز شرکت و از پل های ارتباطی 
معرفی شده توسط این شرکت برای تسهیل تجارت 
خود اقدام کنند.وی افزود مدیر شعب بانک توسعه 
تعاون استان نیز در این دوره برای معرفی مشوق 
های مربوطه حضور خواهد داشت. این دوره صبح 
امروز از ساعت 9 الی 11 در اتاق بازرگانی بیرجند 
برگزار میشود.عالقه مندان در این دوره میتوانند به 

صورت رایگان شرکت کنند.

عملیات کابل برگردان دلیل اختالالت تلفن

پیشه ور - کارشناس مسئول روابط عمومی مخابرات 
منطقه خراسان جنوبی در پاسخ به درخواست تعدادی 
از شهروندان ناراضی از خدمات 118مرکز استان  این 
سیستم ابراز می کنند که  اواسط روز اغلب مشغول 
و یا بصورت گویا پیامهایی در رابطه با تغییر خطوط 
شماره  اعالم  از  قبل  اپراتور  یا  و  کند  می  پخش 
درخواستی، تماس را قطع می کند عنوان کرد: قبل 
از پاسخگویی کدی اعالم می شود که در صورت 
عدم رضایت از نحوی پاسخگویی می توانند با اعالم 
تاریخ و ساعت مکالمه و کد پاسخگویی از طریق 
شماره 2021 و یا 32447777  مشکالت مربوط را 
جهت پیگیری گزارش کنند.رمضانی درباره پیامهای 
گویایی که درباره تغییر خطوط  بخش می شود خاطر 
نشان کرد: با توجه به شروع کابل برگردان در برخی 
از مناطق شهرستان بیرجند،قاین و بشرویه و تعویض 
شماره های مشترکین بخش قابل توجهی از تماس 
های ورودی مربوط به اطالع از شماره های جدید 
مشتریان می باشد وی یاد آور شد : در این مواقع 
پیام ضبط شده بر معرفی شماره 3200 برای  اطالع 

از تغییر شماره های تلفن به هم استانی ها است . 

تنظیم فعالیت های اتوبوس ها  بر مبنای 
میزان تقاضای سفر 

سازمان  بازرسی  و  نظارت  رئیس   - ور  پیشه 
به  پاسخ  در  مسافر   و  بار  نقل  و  مدیریت حمل 
درخواست تعدادی از شهروندان که درباره ساعات 
اتوبوس های واحد ناراضی بودند و معتقدند که با 
وجود اینکه بیرجند مرکز استان است باید ساعات 
های  فعالیت  کرد:   عنوان  باشد  بیشتر  کارشان 
اتوبوس ها  بر مبنای میزان تقاضای سفر تنظیم 
می گردد. لطایفی افزود : به جهت کم بودن تعداد 
مسافران پس از ساعات تعطیلی اتوبوس ها ادامه 

فعالیت تا ساعات پایانی شب توجیه ندارد .

آخرین فرصت ثبت اطالعات طرح های 
کشاورزی در سامانه بهین یاب

حسینی- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان با 
بیان این که آخرین فرصت ثبت اطالعات طرح ها 
در سامانه بهین یاب تا پایان شهریور ماه می باشد، 
تسهیالت  از  استفاده  برای  کشاورزان  کرد:  عنوان 
تاریخ مذکور  پایان  تا  کارگروه رونق تولید حداکثر 
نسبت ثبت اطالعات طرح خود در سامانه مذکور 
عمل کنند. ضیاییان احمدی همچنین با اشاره به این 
که به طور میانگین ماهیانه بیش از 400 هزار قطعه 
شهرستان  سطح  های  مرغداری  در  ریزی  جوجه 
انجام می گیرد ادامه داد: در سال گذشته تعداد کل 
جوجه ریزی 4 میلیون و 760 هزار قطعه انجام گرفته 
است که پیش بینی می شود در سال جاری نسبت 
به سال گذشته افزایش جوجه ریزی داشته باشیم . به 
گفته وی این جوجه ریزی ها در جهت تولید بیشتر 

و رونق کسب و کار مرغداری ها انجام می گردد.

مدیران بی خبر!!

سنا
س: ای

عک

معرفی مفاخر خراسان جنوبی بر غنای فرهنگی و علمی استان می افزاید

تاللو یاد شهدا همزمان با آغاز ماه محرم

موج جدید تب برفکی در کشور؛ دامداران مسائل بهداشتی را رعایت کنند

اجرای مجازات های جایگزین حبس در استان

رئیس جهاددانشگاهی در اختتامیه جشنواره منطقه ای شعر ابن حسام  :

بازگشت حجاج از یکم تا چهارم مهر 
 قاسمی- به گفته مدیر حج و زیارت استان از شنبه یکم تا سه شنبه چهارم مهرماه حجاج خراسان جنوبی  از فرودگاه مدینه منوره به فرودگاه بین المللی
  بیرجند می آیند. »نوفرستی« افزود: اولین گروه از حجاج روز گذشته مکه مکرمه را به مقصد مدینه منوره ترک کرده اند که حدود 6 روز در آنجا می مانند

 و بعد بازمی گردند. وی درباره  ساعت دقیق پروازهای برگشت هم  بیان کرد: ساعت پرواز هنوز مشخص نیست و بعدا اعالم می شود.

در  جنوبی  خراسان  مقدم-استاندار  دادرس 
استان  مقاومتی  اقتصاد  راهبری  ستاد  جلسه 
سخن مي گفت با بیان این مطلب، افزود: یکي 
از مهمترین و اساسي ترین برنامه ها و وظایف 
مدیران در شرایط فعلي محقق ساختن شعارها و 
منویات مقام معظم رهبري و برنامه هاي رئیس 
جمهوري محترم در زمینه اقتصاد مقاومتي است 
چرا که این امر برنامه اي عالمانه و هوشمندانه 
معضالت  و  مشکالت  از  رفت  برون  براي 
 اقتصادي است.  محمد مهدي مروج الشریعه ،

 ستاد اقتصاد مقاومتي را از جمله مهمترین جلسات 
اقتصادي استان برشمرد و افزود: این جلسات باید 
فشرده تر و متراکم تر و با ارائه برنامه اي زمان 
بندي شده ، راهبردي و قابل اجرا برگزار گردد تا 
بتوان به نتایج عملي در زمینه هاي مختلف براي 
رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتي دست یافت.

وی با بیان اینکه در این جلسه عالوه بر مباحث 
اقتصادي، سایر مولفه هاي تاثیرگذار بر موضوع 
امنیتي،  موضوعات  جمله  از  مقاومتي  اقتصاد 
فرهنگي و اجتماعي نیز به طور غیر مستقیم باید 
ستاد  این  اعضاي  افزود:  گیرد،  قرار  توجه  مورد 
باید با عزمي جدي و کاماًل هدفمند و اثربخش 
در جلسات حضور پیدا کنند.مروج الشریعه، طرح 
تکاپو را یکی از طرح هاي مهم استان در این زمینه 
برشمرد و افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر 
رفع معضل بیکاري یکي از مهمترین دغدغه هاي 
نظام و دولت است باید از تمام ظرفیت ها از جمله 
طرح تکاپو براي حل این مشکل نهایت استفاده 
مهمترین  از  یکی  کرد:  نشان  خاطر  شود.وی 
طرح  اجراي  استان  در  اشتغالزایي  هاي  فرصت 
هاي it و ict است که ستاد و کارگروه اشتغال 

استان باید پیگیري کنند.

بايد براي معرفي صنايع دستي برنامه اي 
جامع، کامل و قابل اجرا ارائه شود

دلیل  به  اینکه خراسان جنوبي  بیان  با  استاندار، 

خشکسالي هاي چندین ساله و افت شدید منابع 
آبي با مشکالتي در این زمینه مواجه است ، افزود: 
با  استان  توسعه  عامل  مهمترین  عنوان  به  آب 
کمبود مواجه است اما این به معناي باز ایستادن 

حرکت قطار توسعه استان نیست.مروج الشریعه، با 
بیان اینکه خراسان جنوبي در موضوع گردشگري 
داراي ظرفیت هاي بسیار خوبي است گفت: باید 

براي معرفي صنایع دستي استان برنامه اي جامع، 
کامل و قابل اجرا ارائه شود ؛ این در حالیست که 
تولیدات و صنایع دستي   ، بازاریابي محصوالت 
استان مي تواند به رونق بخشي به این بخش 

اعالم  همچنین  نماید.وی  توجهي  قابل  کمک 
کرد: اگر زودتر مطلع می شدم حتماً به استقبال 
و خوش آمدگویي بیست توریست آلماني که در 

بیرجند بودند مي رفتم.
معادن غني يك ثروت عظيم خدادادي

مقام عالی دولت در استان، خراسان جنوبی را دارای 
توانمندي هاي صنایع مرتبط با معادن و معادن 
مهمترین  از  یکي  کرد:  تصریح  و  دانست  غني 
داشته هاي استان خراسان جنوبي وجود معادن 
غني است که به عنوان یک ثروت عظیم خدادادي 
باید به عنوان یک بنیان مهم اقتصادي مورد توجه 
قرار گیرد.مروج الشریعه، با بیان اینکه باید تالش 
کنیم تا 1700 میلیارد تومان سرمایه گذاري در 
حوزه صنعت و معدن استان اجرایي شود افزود: 
باید به صورت  مشکالت کارخانه فوالد قاینات 
تخصصي و در محل پروژه مورد بررسي قرار گرفته 

و مرتفع شود. مروج الشریعه، جذب سرمایه گذار 
خارجی را از دیگر برنامه هاي مهم کاري استان 
دانست و تصریح کرد: باید یک برنامه جامع براي 
تقویت رویکردهاي بین المللي استان ارائه شود تا 
بتوان از ظرفیت هاي برون مرزي نیز هرچه بهتر 
و بیشتر استفاده کرد.وی حضور تولیدکنندگان در 
استان  در  بازارهای فروش محصوالت خصوصاً 
هاي همجوار را مورد تاکید قرار داد و افزود: ایجاد 
نمایشگاه ویترین محصوالت تولیدي استان در 
اي  تعیین کننده  نقش  تواند  استان ها مي  این 
اولویت  در  نشان ساخت:  باشد.وی خاطر  داشته 
هدفگذاری در بودجه استان باید به سمت آندسته 
از زیرساخت هایي که در تولید اشتغال مستقیم با 
با  رویکرد صنعت، معدن ، کشاورزي و خدمات 
پیشاني گردشگري نقش مهمتري ایفا مي کنند، 

سوق داده شود. 

انوشه- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری استان  با بیان اینکه متأسفانه برخی از 
 مدیران آیین نامه پیشگیری از وقوع جرم را نخوانده اند

  و در برخی موارد شاید به خاطر کوتاهی ما آیین نامه 
برای  کرد:  عنوان  است،  نرسیده   دستشان  به 
 اجرایی شدن این موضوع تمام مدیران دستگاه ها

و  انتقادات  نظر،  نقطه  و  بخوانند  کامل  را  آن   
پیشنهادات خود را مکتوب برای ما ارسال کنند. 
»حجت االسالم وحدانی نیا« روز گذشته در جلسه 
شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان 
اظهار کرد: به منظور ابالغ آیین نامه اجرایی ماده 
 92 سال  در  که  اسالمی  مجازات  قانون   )79(
تصویب شده است و برای جلوگیری از آسیب ها 
می باشد، مجازات های جایگزین حبس در استان 
اجرایی می شود. وی تصریح کرد که با توجه به 
نگاهی که امروزه در عرف جامعه وجود دارد اگر 
کسی مرتکب جرم شود، مردم جز سزادهی و کمتر 
از حبس قانع نمی شوند ولی باید در نظر گرفت که 
با همه تالش ها در زندان ها برای اصالح و تربیت 

مجرمان، آنچه که باید حاصل نمی شود و عالوه 
بر آن هزینه های زیادی را برای دولت به همراه 
دارد. به گفتۀ وی به  همین دلیل برخی جرم های 
معین که برای قضات تعریف شده است به جای 

محکومیت حبس، جایگزین تعیین  می شود.
کارهای عام المنفعه و رايگان 

جزو مجازات های جايگزين
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
های دستگاه  از  برخی  نگاه  اینکه  به  اشاره   با 

 خدمات پذیر به مجرمان مطلوب نیست، اظهار 
راستای  در  پذیر  خدمات  های  دستگاه  کرد: 
اجرای طرح مجازات جایگزین حبس وظایفی را 
بر عهده دارند و امیدواریم به این تکالیف عمل 
کنند. »وحدانی نیا« بیان کرد که مجازات های 
جایگزین شامل خدمات عام المنفعه ای می شود 
که با رضایت محکوم برای مدت معین و رایگان 
در  نامه  آیین  قوانین  و  دادگاه  حکم  موجب  به 
 نهادهای پذیرنده انجام می شود که برخی از آن ها 
شامل امور آموزشی، بهداشتی و درمانی، فنی و 

حرفه ای، خدماتی، کشاورزی و کارگری است. وی 
در پاسخ به دو سوال »آسمانی مقدم« از بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی که درباره از بین رفتن قبح مجازات 
با مجازات جایگزین و زمان و کار خدمات دستگاه 
 های خدمات پذیر، عنوان کرد که در آیین نامه

 آمده است که زمان معینی که از طرف دادگاه 
مشخص می شود کار انجام می دهند و نوع شغل 
 را هم براساس اعالم نیاز نهاد خدمات پذیر می باشد 
و درباره قبح نیز این کار به دلیل حفظ شأن فرد  
و نگاه اصالحی است که دیگر به سمت خالف 
جواب  در  وی  همچنین  نرود.  بیشتری  های 
نماینده بهزیستی استان در مورد صالحیت علمی 
نامه  آیین  افراد، خاطر نشان کرد: در  و اخالقی 
آمده است که دادگاه صادر کننده رای با رضایت 
محکوم و با توجه به نوع جرم، صالحیت علمی 
و اخالقی، شخصیت، تخصص، مهارت، تجربه، 
سن محکوم و سایر شرایط قانونی نوع، مدت یا 
مدت خدمت رایگان را تعیین می کند. به گفتۀ 
وی این محکومان معرفی شده در دستگاه های 

خدمات پذیر باید بدون هیچ نشانه و لباس خاص 
و متمایزی باشند و دقیقا مانند دیگر افراد کادر 
اداری آنجا با آنان برخورد شود. همچنین دستور 
کار دوم درباره پیشگیری از وقوع خشونت بود که 
هیچ یک از افراد حاضر در جلسه نظری نداشتند و 
حتی گزارش عملکردی نیز عنوان نشد ولی با این 

حال مصوب شد.
اعالم نشدن برخی از دستگاها 
به عنوان نهادهای خدمات پذير

در این جلسه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
و مدیرکل محیط زیست استان برای همکاری 
در این زمینه اعالم آمادگی کردند و »آرامنش«، 
محیط زیست گالیه کرد که چرا برای ما ابالغیه 
از استانداری به عنوان دستگاه خدمات پذیر نیامده 
است در حالیکه ما از قبل خودمان این کار را انجام 
داده ایم و برخی شکارچیان غیرمجاز را با این شیوه 
که برای ما کار کنند مجازات کردیم و حتی جواب 
هم گرفته ایم. در همین راستا معاون اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خواستار شد که 

این موضوع پیگیری شود و حتما ابالغیه برای آنان 
برود.

يك ماه زندان، 
مجازات 30 درصد از زندانيان استان 

مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان 
هم در این شورا با بیان اینکه 30 درصد زندانیان 
 استان کمتر از یک ماه در زندان ها به سر می برند،

 اظهار کرد: اگر مجازات های جایگزین اجرا شود 
و دستگاه ها هم استقبال کنند، جلوی بسیاری 
از آسیب های مربوط به زندانیان و خانواده های 
آنان گرفته می شود. »هاشمی« افزود: با اجرای 
هدفمند  کاهش  شاهد  جایگزین  های  مجازات 
جمعیت کیفری زندان ها خواهیم بود و محاکم 
مقام  دغدغه  رفع  در  کار  این  اجرای  با  قضایی 
معظم رهبری برای کاهش زندانی های کیفری 
گام های موثری بر می دارند. وی درمورد دستبند 
الکترونیکی برای زندانیان هم گفت: در برخی از 
استان ها به عنوان نمونه در حال اجرا است که اگر 

موفق باشد کشوری اجرا می شود.

از بين بردن بستر وقوع جرم راهی 
برای پيشگيری

فرماندار بیرجند نیز در جلسه اظهار کرد که هدف 
از این شورای پیشگیری از وقوع جرم می باشد و 
بهترین راه برای آن از بین بردن بسترهای انجام 
مجدد جرم است. »ناصری« تصریح کرد: جامعه باید 
به سمت جرم زدایی حرکت کند و طرح محرومیت 
از خدمات اجتماعی که در برخی از کشور ها با 
موفقیت انجام می شود می تواند باعث بازدارندگی 
از وقوع جرم شود که باید به آن توجه کرد. وی  با 
بیان اینکه ما مجازات های زیادی برای جرم ها 
داریم، تأکید کرد که ولی هیچ کدام بازدارنده نبوده 
اند و در جرم های خرد، مجرم پس از آزادی دوباره 
آن کار را با روش دیگری انجام داده است .به گفتۀ 
وی باید به اهمیت خشکاندن ریشه جرم در جامعه 
توجه شود و برخی افراد مجرم حرفه ای هستند و 
به این کار عادت کرده اند اما برخی از افراد هم 
مرتکب جرایم غیر عمد می شوند که اجرای طرح 
مجازات جایگزین حبس برای آنان مطلوب است.

کاری- رییس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در 
اختتامیه جشنواره منطقه ای شعر ابن حسام  عنوان 
کرد: چنانچه بتوانیم  مفاخر استان را به درستی  
معرفی کنیم، استعدادهای نهفته شکوفا و بر غنای 
فرهنگی و علمی افزوده  خواهد شد. جالل الدین 
صادقی،  در این مراسم که 27 شهریور با حضور 
همراه  مسوالن  و  استانی  و  کشوری  مهمانان 
تمام  و  است  آینده شاعر  افزود: شعر خوب  بود 
اعتقادات، باورها، داشته ها و نداشته های شاعر را 

در زمان گذشته و حال نمایان می کند. 
وی  تاکید کرد:  از اشعار ابن حسام یا فردوسی 

ثانی برداشت می شود که یک مسلمان شیعی ناب 
و کسی است که در صرف و نحو، معانی و بیان، 
 نجوم، تاریخ و تفسیر و حدیث تبحر فوق العاده 
بلکه  ملی  شاعری  تنها  نه  تواند  می  و  داشته 
جهانی شود. صادقی با اشاره به اینکه در دبیرخانه 
اصلی  مباحث  عنوان  به  اجتماعی  آسیب های 
اعتیاد و طالق مطرح بوده تاکید کرد: همچنین 
دست  و  مدیران  ما  که  اجتماعی  آسیب های 
اندرکاران نیز دچار آن هستیم سستی در معرفی 
مفاخر علم و ادب و هنر استان به جامعه ملی 

و جهانی است.

ارسال 935 اثر به جشنواره شعر
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی 
هم در این مراسم یادآور شد:  93۵ اثر از 16۵ 
شاعر از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال 
شد که در نوع خودش بی نظیر بود .حمید مرادی  
با بیان اینکه جشنواره شعر ابن حسام در سال های 
گذشته در 7 دوره به صورت دانشگاهی و استانی 
توسط جهاد دانشگاهی و با همکاری دانشگاه های 
برگزار  پزشکی  علوم  دانشگاه  ویژه  به  استان  
گردید افزود:  جشنواره منطقه ای شعر ابن حسام 
جهاد  فرهنگی  معاونت  سوی  از   9۵ مهر  در 

دانشگاهی به عنوان یک درخواست در قالب طرح 
ملیـ  منطقه ای به دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی 
پیشنهاد گردید که در آبان 9۵ با منطقه ای بودن 
طرح از سوی معاونت فرهنگی در ستاد مرکزی 

موافقت گردید.
شعر  خوب  از نظر محتوا 

بی بهره نيست
نماینده ولی فقیه در  استان هم  در این مراسم 
با اشاره به اینکه  بسیاری از اشعار از نظر »لفظ« 
در رتبه خوبی قرار دارند اما از »محتوا« بی بهره 
و  »لفظ  دارای  اشعار  از  برخی  افزود:   هستند  

سروده،   آن  شاعر  اما  هستند  خوبی  محتوای« 
با مفاهیم آن بیگانه است. آیت ا... سیدعلیرضا 
عبادی تاکید کرد: : بهترین اشعار زمانی سروده 
می شوند که یک شعر هم از نظر »لفظ و محتوا« 
در اوج باشد و هم شاعر از مفاهیم آن به خوبی 
بهره ببرد.امام جمعه بیرجند تاکید کرد: برخی از 
سروده ها هستند که مهر تایید ائمه معصومین 
)ع( را گرفته اند که نمونه های فراوانی در تاریخ 

وجود دارد که از جمله آن شعر »شهریار« در مدح 
امام علی )ع( است.در پایان این جشنواره با اعالم 
نظر هیئت داوران نفرات برگزیده در بخش های 

مختلف معرفی شدند
رونمايی از کتاب “صهبای نرگس” 

در مراسم اختتامیه جشنواره منطقه ای شعر ابن 
حسام از مجموعه آثار اشعار دانشجویان سراسر 

کشور به نام “صهبای نرگس” رونمایی شد.

دامپزشکی  کل  اداره  سالمت  معاون  قاسمی- 
استان با بیان اینکه موج جدید تب برفکی کشور 
را فراگرفته است، اظهار کرد:  هر چند در استان ما 
این بیماری تاکنون دیده نشده است و در حدود 3 
سال گذشته اصال نداشته ایم ولی برای جلوگیری 
از آن ورود دام از استان های درگیر به خراسان 
افزود:  »اصغرزاده«  است.  شده  ممنوع  جنوبی 
این بیماری در برخی از استان ها هزاران رأس 
از دام ها را درگیر و تلف کرده و موجب ضرر و 
زیان های اقتصادی شدیدی شده است به همین 
دلیل باید در استان ما دامداران مسائل بهداشتی 

قرنطینه ای را جدی بگیرند و آنها را رعایت کنند 
به دلیل اینکه دوره نهفتگی این بیماری حدود 
یک هفته است و اگر بدون قرنطینه وارد شوند 
امکان درگیر بودن آن وجود دارد. وی عنوان کرد 
که همچنین مراقبت ها و بازدیدها از واحدهای 
اقدامات به صورت  دامی استان شدت گرفته و 
هفتگی از طریق شبکه های دامپزشکی به اداره 
کل اعالم می شود.  به گفتۀ وی با برنامه ریزی 
دامی  های  محموله  نظارت  و  کنترل  شده  که 
بروز  برای  باالیی  استان که ریسک  در ورودی 
بیماری دارد با دقت و حساسیت در حال انجام 

است و متخلفان حمل و جابجایی غیر مجاز دام، 
به مراجع قضایی معرفی می شوند.

برای  راهی  ساالنه،  واکسيناسيون 
پيشگيری از تب برفکی

این مقام مسئول تأکید کرد که تب برفکی بیماری 
بسیار عفونی و به شدت واگیردار است که به لحاظ 
شدت خسارات اقتصادی یکی از موانع اصلی در 
تولید دام و فرآورده های خام  تأمین بهداشت و 
دامی محسوب می شود. »اصغرزاده« خاطر نشان 
کرد که تمام گونه های نشخوارکنندگان اهلی 

از قبیل گاو، گاومیش، گوسفند و بز مورد هدف 
این ویروس هستند و هرچند که شدت واگیر در 
دام های حساس بسیار باال می باشد ولی میزان 
مرگ و میر پایین است و بیشتر دام های جوان 
را درگیر می کند. وی افزود: واکسیناسیون ساالنه 
دام مهم ترین و بهترین روش پیشگیری از بیماری 
تب برفکی در جمعیت دامی است که در استان 
انجام می شود. به گفتۀ وی بیش از 9۵ درصد دام 
سنگین و 7۵ درصد دام سبک واکسینه هستند 
و در هفته اول مهرماه دوباره این طرح رایگان 

آغاز می شود. 

دامداران پيگير باشند
داد:  ادامه  دامپزشکی  کل  اداره  سالمت  معاون 
هدف ما این است که 100 درصد دام های استان 
واکسیناسیون شوند و این کار نیاز به پیگیری و 
مراجعه دامدار هم دارد تا افراد ما به آنجا بروند 
»اصغرزاده«  دهند.  انجام  را  کار  این  رایگان  و 
اضافه کرد: در حالیکه در دیگر استان ها برای 
واکسیناسیون پول دریافت می کنند ما اینکار را 
انجام نمی دهیم و هرساله با وجود یک میلیون 
دام  تا  هزار   3۵ سبک،  دام  رأس  هزار   700 و 
کار  این  نفر شتر  هزار  سنگین  وهمچنین 29 

هزینه های زیادی برای ما دارد ولی برای حفظ 
سالمت مردم هزینه ای دریافت نمی کنیم. به 
گفتۀ وی همچنین دوره های آموزشی با موضوع 
تب برفکی و بیماری های مشترک بین انسان و 
دام در شهرستان های مختلف استان برای آگاهی 
تصریح  است. وی  برگزاری  در حال  روستاییان 
کرد که درگیری دام ها اگر مادر آنان واکسینه 
شده باشد تلف نمی شود و مقاومت می کنند ولی 
برای درمان عوارض بیماری باید دوره درمان آن 
آغاز شود که هزینه ای بر دوش دامداران می باشد 
پس بهترین روش واکسینه کردن خود دام است. 

قوسی - صبح روز گذشته فرمانده سپاه انصارالرضا 
)ع( در نشست خبری اصحاب رسانه به تشریح 
به  امر  هفته  و  مقدس  دفاع  هفته  های  برنامه 
معروف و نهی از منکر پرداخت. سردار قاسمی با 
اشاره به این که شعار هفته امر به معروف “نهضت 
حسینی، امربه معروف و نهی از منکر و ارزش 
های انقالب اسالمی” است، بیان کرد: در 6 ماه 
گذشته سال جاری، 700 نفر برای مساله امر به 

معروف و نهی از منکر آموزش دیده اند و برای 
100 نفر گواهینامه صادر شده و 1۵00 نفر هم در 
حال گزینش هستند. وی ادامه داد: بعد از تشکیل 
شورای امر به معروف استان، برگزاری کارگاه ارتقا 
سطح آگاهی دانش آموزان در زمینه امربه معروف، 
تشکیل جلسات تقویتی مشاوران مذهبی و جذب 
و  خانواده  و  زنان  کمیسیون  تشکیل  خواهران، 
به تصویب  نمایشگاه عفاف و حجاب  برگزاری 

رسید. همچنین در این هفته، نمایشگاه اقتصاد 
کرسی  و  ایرانی  کاالی  از  حمایت  و  مقاومتی 
و حوزه های ها  دانشگاه  در  اندیشی  آزاد   های 

 علمیه برگزار می شود. قاسمی اضافه کرد: شوراها 
و گروه هایی در حوزه های علمیه، مساجد، اصناف 
بازار تشکیل شده که به صورت خودجوش امربه 
معروف را به شیوه تذکر لسانی انجام خواهند داد. 
شوراها وظیفه برنامه ریزی و تصمیم گیری را 

دارند و وظیفه ی انجام آن به عهده گروه ها است.

قانون امربه معروف مغفول مانده است
فرمانده سپاه انصارالرضا خاطرنشان کرد: با این 
که قانون امر به معروف و نهی از منکر به تصویب 
رسیده است ولی به دلیل مشکالت تشکیالتی 

موفقیت چندانی کسب نکرده ایم.
ادامه سردار قاسمی توضیح داد: به مناسبت  در 

هفته دفاع مقدس، نیروهای مسلح در 14 نقطه 
از استان در 31 شهریور رژه می روند.

فرمانده سپاه انصارالرضا ادامه داد: از اول تا سوم 
مهرماه عملیات قدس یک در طبس بازسازی و 
اجرا می شود. پیاده روی گروهی، نمایشگاه عکس 
و پوستر، سخنرانی و خاطره گویی در مدارس، 
و  فرهنگی  اعزام گروه های جهادی، مسابقات 
ورزشی، همایش شیرخوارگان، نواختن زنگ ایثار، 

خیابانی،  تئاتر  ها،  شکوفه  جشن  خوانی،  تعزیه 
بسیج  استانی  همایش  شهدا،  مزار  عطرافشانی 
عشایری و چوپانان از مهم ترین برنامه های هفته 
دفاع مقدس می باشد. قاسمی اضافه کرد: یادواره 
شهدای آبروی محله، شهدای دانش آموز، شهدای 
زنان و همایش تجلیل از ایثارگران و رزمندگان 

دفاع مقدس در خراسان جنوبی برگزار می شود.
)Ava.news22@gmail.com(

اقتصاد مقاومتی، برنامه ای عالمانه و هوشمندانه برای برون رفت از مشکالت اقتصادي است
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امام علی علیه السالم فرمودند :
الَمة ثََمرةُ التَّفریِط النَّداَمُة، و ثََمرةُ الَحزِم السَّ

نتیجه کوتاهی در کار ، پشیمانی است و نتیجه دور اندیشی، سالم ماندن.
)نهج البالغه، حكمت 181(

 آینده ای روشن از آن دانش آموزان فارغ التحصیل هنرستان هوانوردی شهید رئوفی فرد بیرجند
تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص در صنایع هواپیمایی، هدف اصلی هنرستان هوانوردی

مدیر هنرستان هوانوردی شهید رئوفی فرد گفت: خداوند متعال را شاکریم 
بعد از تالش های چندین ساله توانستیم نخستین هنرستان هوانوردی را 
 در استان خراسان جنوبی به منظور باالبردن رشد تخصصی دانش آموزان 
راه اندازی نماییم. محمد حسین رندیان گفت: امسال دومین سال تحصیلی 
این هنرستان می باشد و امیدواریم بتوانیم تا حدودی نیاز منطقه را با تربیت 
جوانان عالقه مند و مشتاق برآورده نماییم. وی افزود: مجوز اولیه جهت پذیرش 
 در این هنرستان 50 نفر می باشد که در سال اول 25 نفر پذیرش داشته ایم 
و همه این دانش آموزان پس از قبولی وارد سال تحصیلی جدید و پایه 
 یازدهم شده اند و در سال تحصیلی جدید نیز تا امروز تعداد قابل مالحظه ای

پذیرش  مورد  در  رندیان  است.  شده  قطعی  آنها  نام  ثبت  آموز   دانش 
عالقه مندان اضافه کرد: خوشبختانه استقبال از رشته هوانوردی در استان 
بسیار باالست اما از آنجایی که این رشته نیازمند هوش و توانایی باالی 
 تحصیلی می باشد و حتماً می بایست معاینات جسمانی مانند بینایی سنجی، 
شنوایی سنجی و معاینات قلبی را طی کنند ؛ تنها از افرادی که دارای نمرات 
و معدل عالی در دروس خود باشند، ثبت نام صورت می پذیرد و به همین 
سبب سعی می شود دانش آموزان ممتاز  وارد این رشته شوند و به دنبال 

رسیدن به تعداد 50 دانش آموز نیستیم. 
مدیر هنرستان هوانوردی شهید رئوفی گفت: هنرجویان این هنرستان 
در پایان سه سال  موفق به کسب دیپلم هوانوردی خواهند شد و طی 
از آموزش های هوانوردی را می آموزند و پس از آن  تحصیل، چکیده ای 
می توانند در سطوح عالی در رشته های خلبانی، مهندسی پرواز، مهندسی 
تعمیر و نگهداری هواپیما، مهندسی اویونیک هواپیما، ایمنی زمینی فرودگاه، 
دهند. تحصیل  ادامه  تخصصی  صورت  به  پرواز  مراقبت  و   مهمانداری 

رندیان افزود: دانش آموزان این هنرستان دومین دوره دانش آموزان طرح 
تحول بنیادین آموزش و پرورش هستند که هدایت تحصیلی را در کالس 
نهم انجام داده اند و برای  کالس دهم در این واحد آموزشی مشغول تحصیل 
می شوند یا به عبارتی مرحله اول متوسطه را پشت سر گذاشته و وارد مرحله 
دوم می شوند. در ادامه موسس هنرستان هوانوردی شهید رئوفی فرد نیز 
تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص در صنایع هواپیمایی در راستای قطع 
وابستگی، اقتصاد مقاومتی و استقالل این صنعت از بیگانگان و خودکفایی 
میهن اسالمی را از جمله اهداف خود جهت راه اندازی این واحد آموزشی 
 عنوان کرد. محمد فرهنگی گفت: برای راه اندازی این هنرستان سرمایه گذاری 
بالغ بر 150 میلیون تومان انجام شده و این واحد آموزشی دومین هنرستان 
خصوصی استان و سیزدهمین هنرستان هوانوردی پسرانه در کشور می 
باشد. فرهنگی افزود: مدت دوره این هنرستان 3 سال و به صورت سالی – 
واحدی، بر اساس ضوابط آموزش و پرورش و سازمان هواپیمایی کشوری 
بوده و کلیه اساتید دعوت شده از سازمان هواپیمایی کشوری و نیرو هوایی 

بر اساس گزینش و تایید آموزش و پرورش می باشند. 
مدیر کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی نیز که در راه اندازی هنرستان 
یاد شده نقش بسزایی داشته است، گفت: این منطقه از داشتن نیروهای 
متخصص در صنعت هوانوردی رنج می برد و هدف از تاسیس این هنرستان 
در بیرجند، پرورش نیروهای متخصص و بومی مورد نیاز است. همچنین 
برای افزایش خدمات حمل و نقل هوایی از جمله بیس نمودن هواپیما در 
استان و توسعه حمل و نقل استان نیاز به چنین متخصصانی وجود دارد زیرا 
بسیاری از متخصصان و نیروهای عملیاتی این منطقه ترجیح می دهند در 

فرودگاه ها و شهرهای بزرگ همچون مشهد و زاهدان کار کنند. 

هادی سالمی افزود: هنرجویان در این هنرستان با گذراندن دروس عمومی 
و اختصاصی ، کارگاهی و عملی پرواز موفق به اخذ دیپلم هوانوردی می شوند 
و در مدت تحصیل چکیده ای از تمام رشته های موجود در عرصه هوانوردی 
را آموزش می بینند و این دیپلم مقدمه ای است برای تحصیل در یکی از 
رشته های مرتبط با هوانوردی. سالمی اظهار کرد: با توجه به اینکه در 
دوران پسا برجام هستیم و کلیه شرکت های هواپیمایی در حال خرید 
هواپیما و نوسازی ناوگان خود می باشند در صورت ادامه تحصیل این 
هنرجویان و فارغ التحصیلی در یکی از رشته های مرتبط با هوانوردی 
آینده ای روشن از آن این جوانان خواهد بود. سالمی اضافه کرد: موسسین 
هنرستان هوانوردی به دنبال راه اندازی هنرستان هوانوردی دخترانه نیز 
هستند و در این راستا تالش ها و پیگیری های موثری صورت پذیرفته 
و حمایت های الزم در حال انجام است که امیدواریم در سال تحصیلی 
آینده امکان تحصیل دختران عالقه مند به رشته هوانوردی در بیرجند 
فراهم گردد. مدیر کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی گفت: همانند 
متخصصین پسر در حوزه هوانوردی، کشور نیازمند زنان نیز در این حوزه 
می باشد و در حال حاضر بسیاری از شغل های کلیدی حوزه هوانوردی 
 توسط زنان فارغ التحصیل رشته های مرتبط به خوبی مدیریت می شود.

از جمله ضوابط و شرایط ورود به رشته هوانوردی:
* دارا بودن مدرک تحصیلی پایه نهم )متوسطه اول(

* جنسیت، پسرانه و دخترانه ) در حال حاضر پذیرش از داوطلبان پسر صورت 
 می پذیرد و راه اندازی هنرستان هوانوردی دخترانه در دست اقدام می باشد(

* داشتن سالمت روحی و جسمانی و صالحیت اخالقی
* پرداخت هزینه های مربوطه

عکس:   بهدانی پور، صدری

منابع و مواخذ آموزشی:
دروس عمومیدروس مهارتی

تعلیمات دینی 1 ، 2 ، 3زبان فنی
عربی ، زبان قرآن 1 ، 2 ، 3زبان مکالمه

فارسی 1 ، 2 ، 3آیرودینامیک
زبان خارجه 1 ، 2نقشه کشی صنعتی

جغرافیای عمومی و استان شناسیمواد هواپیما
تاریخ معاصرتئوری شعبات
علوم اجتماعیکارگاه عمومی
انسان و محیط زیستهواپیمای مدل

تفکر و سواد رسانه ایالکتریک هواپیما و کارگاه
کارگاه نو آوری و کارآفرینیساختمان هواپیما و کارگاه
کاربرد فن آوری های نوینسیستم های هواپیما و کارگاه

اخالق حرفه ایمقررات پرواز
مدیریت خانواده و سبک زندگیهواشناسی

آمادگی دفاعیناوبری
سالمت و بهداشتموتورهای هواپیما و کارگاه
تربیت بدنی 1 ، 2 ، 3آالت دقیق هواپیما و کارگاه

الزامات محیط کاردوره های عملی پرواز
ریاضی 1شیت متال

ریاضی و فیزیک کاربردی

 آدرس هنرستان: سایت قدیم فرودگاه بین المللی بیرجند
تلفن تماس: ۰۵۶323۷11۹۴-۹۵

فروش اتاق وانت پیکان
مسقف، ورقه ای، ارتفاع بلند، قفل دار  ۰۹33۵۶11۶۶۴

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

آگهی مزایده عمومی شماره86 شرکت کویرتایر
شرکت کویرتایر در نظر دارد: تعدادی اقالم راکد و مازاد موجود 
در این کارخانه شامل )کائوچو، رزین، نخ، میلیکن شیفر، مستربچ 

مشکی رنگ و پلی اتیلن بسته بندی( را به صورت یکجا، از طریق مزایده به فروش برساند. 
رعایت  با  را  خود  کتبي  پیشنهاد  بازدید،  از  پس  شود  می  دعوت  متقاضیان  از 
 96/07/3 مورخ  دوشنبه  روز  اداري  وقت  پایان  تا  حداکثر  مزایده،  در  شرکت  شرایط 
جاده   11 کیلومتر  بیرجند،  در  واقع  شرکت  تدارکات  واحد  به  دربسته  پاکت  در 
 056-32255366 تلفن:  نمایند.  دریافت  رسید  و  تحویل  کویرتایر  کارخانه   کرمان، 
همچنین شرکت کنند گان در این مزایده می توانند از تاریخ 96/06/27 لغایت 96/07/03 در ایام 

و ساعات اداری )8 الی 16( از اقالم مزایده ای موجود در محل کارخانه بازدید نمایند.
شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.

روابط عمومی شرکت کویرتایر 


