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سرمقاله

حفظ عنوان  از کسب 
آن مهمتر است 
*مهرآیین

 تمیز ترین شهر ایران ! این عنوان  همین تازگی ها 
توسط رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور 
 در برنامه تلویزیونی » سرزمین ما « به بیرجند داده شد
و  آموزش  این که  بیان  با  دکتر عیسی کالنتری 
حفاظت محیط زیست باید فرهنگسازی شود و از 
خود مردم شروع شود افزود : در شهر بیرجند شما 
زباله ای روی زمین پیدا نمی کنید و فرهنگ مردم 
باالست.وی ادامه داد: این موضوع به خاطر فعالیت 
سخت شهرداری نیست بلکه بر گرفته از فرهنگ 
باالی مردم این شهر است .که هم خودشان و هم 
مسافران را وادار به رعایت حفاظت محیط زیست 
می کند. عنوانی که رئیس سازمان محیط زیست 
کشور و معاون رئیس جمهور در آنتن زنده تلویزیون 
به بیرجند داد مایه فخر بنده و سایر همشهریان 
 عزیز شد و البته حساسیت نگارنده را نیز بیشتر کرد .
ضمن استقبال از این عنوان و میزبان نوازی رئیس 
سازمان محیط زیست کشور با توجه به مستندات 
موجود که همه روزه پیش چشم ماست ...ادامه در صفحه 2

ضوابط ایستگاه های صلواتی تعیین شد

دانشجویان خارجی 
در دانشگاه های بیرجند

صفحه 3

زنانی محکوم به ماندن
 در روستاها 

صفحه 7

نگاه فرآیندی، حلقه گمشده 
در توسعه تجارت خارجی   استان

سید علی امیرآبادی -دکتر اسماعیل هداوندی، عضو هیات علمی 
گروه مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی بیرجند، در گفتگوی اختصاصی 
با روزنامه آوای خراسان جنوبی، نگاه فرایندی را حلقه گمشده در توسعه 
 تجارت خارجی در استان خراسان جنوبی برشمرد. وی در جمع بندی
 بازدید خود و اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی ) مشروح خبر در صفحه 3 ( 

نماینده ولی فقیه درخراسان جنوبی

روحانیت »نجات غریق بشر«
 از آتش دوزخ است

    صفحه 7
 همایش شیرخوارگان حسینی در 80 نقطه استان برگزار می شود ) مشروح خبر در صفحه 7( 

 صفحه 7
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رئیس جمهوری:
هر اتفاقی برای برجام روی دهد،

 ایران پیروز است

سردارحاجی زاده:
 داعش تمام می شود

 اما توطئه اش باقی می ماند

سردار جزایری:
ترامپ با بلوف نمی تواند

 از ایران امتیاز بگیرد

سردار جعفری:
اتهام زنی به ایران،

 زیبنده دولت فاسد آمریکا است

صفحه 2صفحه 2صفحه 2صفحه 2

بانوان کاراته کای خراسان جنوبی در مسابقات کشوری / مهسا کدخدا، در رقابت های انتخابی جهان / نایب قهرمانی جوانان ووشوی ایران در آسیا / تیم فوتسال ایران اصالت خود را به نمایش گذاشت / شب خونین در استان خراسان جنوبی با پنج کشته و دو مجروح / فوت دو معلم بر اثر واژگونی یک خودرو در محور بیرجند - سربیشه / صفحه 6

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

 استانـدار خراسـان جنوبـی
 تبریک عرض نموده، توفیق خدمتگزاری شما در جهت توسعه همه جانبه استان 

به خصوص حوزه صنعت و معدن را از پیشگاه خداوند منان مسئلت دارم.

پیمان ارتشیار- مدیرعامل شرکت فدک کاوان بیرجند

)هوالباقی(
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

مرحومه هاجر باقری نژاد
)همسر سید داود حسینی(

را به اطالع می رساند: مراسم تشییع وتدفین آن مرحومه 
امروز پنجشنبه 96/6/30 ساعت 2 الی 3 بعدازظهر

از محل غسالخانه بیرجند )بهشت متقین( برگزار می شود.

خانواده های: حسینی و باقری نژاد

جناب آقای دکتر ایرج مهدی زاده
رئیس محترم دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی

جناب آقای علی مهدی زاده
رئیس محترم بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند

جناب آقای محمود مهدی زاده
با نهایت تاسف درگذشت پدر عزیزتان را حضور شما و خاندان محترم تسلیت عرص نموده 

برای آن سفر کرده از درگاه ایزد متعال مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواستارم.

محسن شخمگر- رئیس اداره استاندارد شهرستان بیرجند

جناب آقای دکتر ایرج مهدی زاده
ریاست محترم دانشگاه فرهنگیان استان خراسان جنوبی 

مصیبت درگذشت پدر عزیزتان را خدمت جناب عالی تسلیت عرض نموده
 از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان محترم

 صبر و سالمتی مسئلت داریم.
خانواده های: هوشیار، روانجو ، اسحاقی ، عابدینی

سال ها رنج کشیدم که گلی پروردم            باد پاییز به نا گه زد و گل پرپر شد

به یاد هفتمین سالگرد پرپر شدن عزیزان مان

 محبوبه ، بابک ، مهال ، دنیا
امروز پنجشنبه 96/6/30  بر سر مزارشان گرد هم می آییم.

رئیس زاده

جناب آقای دکتر مروج الشریعه
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 استاندار و نماینده عالی دولت محترم در خراسان جنوبی 
که حاکی از تعهد، توانمندی و حسن سوابق درخشان است 
 صمیمانه تبریک عرض می نماییم، یقینا درایت و تدبیر شما 

موجب رونق، رشد و توسعه استان خواهد شد.
مدیر عامل و هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های دهیاری های 

خراسان جنوبی

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

استانـدار خراسـان جنوبـی
 تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون شما را در جهت توسعه 

همه جانبه استان علم و ایمان از پیشگاه خداوند منان مسئلت داریم.
نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی

آقای دکتر کاظم قائمی
 جراح محترم مغز و اعصاب

ارتقای شما را به رتبه شامخ استادی
 که نشانه علم و صداقت و خدمت صادقانه شماست، تبریک گفته 

موفقیت تان را در راه خدمت به مردم از خداوند خواهانیم.  

دکتر ولی ا... قائمی و بانو

به دو نفر نیروی آقا لیسانس یا فوق دیپلم کامپیوتر نیازمندیم. 32450701

جناب آقای مهندس سید علی اکبر پرویزی
خدمات ارزنده شما در راستای توسعه استان خراسان جنوبی

 و همچنین نگاه ویژه جناب عالی به شرکت های تعاونی دهیاری ها 
هیچ وقت از ذهن مردم فراموش نخواهد شد. بدینوسیله مراتب تقدیر و 

تشکر خود را محضرتان اعالم می داریم و از درگاه ایزد منان 
توفیقات روز افزون برایتان آرزومندیم.

مدیرعامل و هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های دهیاری های 
خراسان جنوبی

همانند سالهای گذشته ویژه ایام محرم و صفر برای مراسم زیارت عاشورا و ...
 لطفا جهت خدمت رسانی بهتر حتما 24ساعت جلوتر برای سفارش اقدام نمایید. 

آدرس: نبش پاسداران 19
تلفن سفارشات: 32448000-32448989- 09155610366  مدیریت: رمضانی

قابل توجه کلیه ادارات ،  ارگان ها و همشهریان عزیز

شلـه مشهـدی یـاس

هنرمند ارجمند و پرتالش سرکار خانم ریحانه سادات حسینی

موفقیت شما را درکسب مقام دوم بازیگر زن
 در یازدهمین جشنواره تئاتر استان خراسان جنوبی

 تبریک عرض می نماییم.

جمعی از هنرمندان و دوستان شما در انجمن نمایش

به مناسبت درگذشت برادری مهربان و عزیز مرحوم مغفور 

محمد حسن ابوالحسن نژاد
 پیشکسوت آموزش و پرورش )در کرمان(

 جلسه ترحیمی جمعه 96/6/31 از ساعت 9/30 الی 10/30 
صبح در محل مسجد جامع علوی )حائری( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی شما سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحوم

 و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: ابوالحسن نژاد ، سعید و سایر بستگان

با نهایت تأسف درگذشت 

مرحومه  

 کبری رجبی
 )فرزند محمد رجبی(

 را به اطالع کلیه همشهریان و آشنایان 
می رساند: مراسم تشییع آن مرحومه امروز 
پنجشنبه 96/6/30 ساعت 16 از محل 

غسالخانه بیرجند  برگزار می گردد.

 از طرف خانواده مرحومه

به مناسبت سومین روز درگذشت مرحوم مغفور

 شادروان عباس مهدی زاده

 جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 96/6/30 از ساعت3 الی 
4  بعدازظهر در محل هیئت محترم حسینی )پایین شهر( 

واقع در خیابان انقالب برگزار می گردد.
 تشریف فرمایی شما سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحوم

 و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده مهدی زاده و سایر فامیل وابسته
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پاسخ ایران به نتانیاهو : کافر همه را به کیش خود پندارد
در جواب اظهارات ضد ایرانی نخست وزیر اسرائیل در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، نمایندگی ایران سخنان وی را منافقانه 
و فریبکارانه خواند و ضمن رد اتهامات مذکور، گفت: کافر همه را به کیش خود پندارد. حسین ملکی، گفت: نماینده رژیم اسرائیل 

تالش کرد با عوام فریبی، سیاست ها و رفتار دهشتناک خود را پنهان کند.

سرمقاله

حفظ عنوان  از کسب 
آن مهمتر است 
*مهرآیین
خواهم  می  اجازه   )1 صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

و  عزیز  همشهریان  به  هم  را  نکاتی 
 . شوم  آور  یاد  محترم  مسئوالن  به  هم 
 همین االن اگر سری به خیابان غفاری یا بلوار 
خاکی وسط آن یا البالی علوفه های درهم و 
برهم یا زیر درختان خیابان معلم و پاسداران و 
بیشتری  دقت  با  یا  بزنید  شهر  دیگر  هرجای 
غیر  چشم  با  بنگرید  شهر  خیابانهای  سطح  به 
مسلح انواع و اقسام زباله ها را می بینید . حال 
ترین  تمیز  این وضع  داستان اطالق عنوان   با 
؟ است  آمده  کجا  از  ما  شهر  به  کشور   شهر 
؟ است  شده  نمایی  بزرگ  باره  این  در  آیا 
 در این رابطه چند پیش فرض به ذهن می رسد
به  شده  داده  اطالعات  که  این  جمله  آن  از   
 آقای دکتر کالنتری چندان موثق نبوده است .
 فرض دیگر  هم این است  که بنا بر مرسوم 
خیابانهای   از  معموال  کشوری  مسئوالن  که 
هم  ایشان  شوند   می  داده  عبور  بلبل  و  گل 
باشند  رفته  گزینشی  مسیرهای  همان  از 
سایر  در  زباله  انباشت  و  تولید  فاجعه  هم  شاید 
بزرگ و دهشتناک  نقاط کشور،چنان  و  شهرها 
زباله ها که ما هر روزه  از  این میزان  است که 
در بلوارها و معابر شهرمان می بینیم  اصال قابل 
 نیست وخدشه ای  به این عنوان وارد نمی کند .
به هر روی چه باور کنیم و چه باور نداشته باشیم 
ای  رسانه  و  شده  داده  ما  شهر  به  عنوان   این 
نیز شده است و چه بسا که از این پس افرادی 
با این دید به شهر ما بیایند و با این نگاه به آن 
بنگرند در این میان هم وظیفه شهروندان و هم 
شود. می  تر  سنگین  و  بیشتر  شهری  مدیران 
 نکته آن که  آنچنان که دکتر کالنتری نیز گفته 
است اگر چه  تمیزی شهر بیرجند الزاما به خاطر 
فعالیت شهرداری نیست و سهم مردم و فرهنگ 
در  مدیریت شهری  اما  سهم  باالست   آن  در 
حفظ و ارتقا سطح تمیزی شهر غیر قابل انکار 
است  از این رو انتظار می رود مدیران شهری 
که خود  جزیی از شهروندان با فرهنگ شهر نیز 
هستند در ادای وظیفه در این بخش با حساسیت 
بیشتری وارد شوند مخصوصا با توجه به آغاز سال 
تحصیلی مدارس و دانشگاهها و افزایش عبور و 
مرور در شهر این ضرورت بیشتر حس می شود .
کاری  عنوان  به  شود  می  پیشنهاد  انتها  در 
ابتکاری برای حفظ عنوان تمیز ترین شهر ایران 
فوری  آوری  جمع  ماشینهای  شهرداری 
کند  بینی  پیش  روز  شبانه  طول  در  زباله 
اداری  ساعات  به  محدود  را  فعالیت  این  و 
 . ننماید  معمول  طور  به  وظیفه  ادای  و 
میلیون  یک  شهر  زمان  همین  در 
 ! اتفاقا  تبریز   نفری  هزار  هفتصد   و 
 )در سال 2018( پاکترین و توسعه یافته ترین شهر 
 ایران شناخته شده  و خوب است بدانیم تبریزی ها 
ذهنیت  تا  اند  تحمل کرده  را  زحمتی   هرگونه 
مهمان نسبت به میزبان وخانه اش در عالیترین 
زباله  برداشتن  شهر  این  در   . گیرد  قرار  درجه 
کاری  دان  زباله  در  آن  ریختن  و  مردم  توسط 
نمی  آن خجالت  انجام  از   است وکسی  عادی 
برقراری  در  نیز  شهر  این  مسئوالن   . کشد 
اصل پاکی در شهر هم پای مردم قد خم کرده 
تبریز  برای  زیبا  یک صفت  اش  نتیجه  که  اند 
 وتبریزیها شده است . آنها هوشمندانه  می دانند
که حفظ یک عنوان خوب از کسب آن مهمتر 
اقتصادی  و  اجتماعی  حیات  برای  و  است 
نیازمندند.  خوب  های  عنوان  این  به  شهرشان 

انتقال مسکن مهر مازاد به مسکن اجتماعی

مهر- معاون وزیر راه و شهرسازی از آمادگی سازمان 
واحدهای  تخصیص  برای  مسکن  و  زمین  ملی 
طرح  به  مهر  مسکن  متقاضی  فاقد  مسکونی 
مسکن اجتماعی خبر داد.حمیدرضا عظیمیان درباره 
آخرین وضعیت مسکن مهر در شهرهای باالی 2۵ 
هزار نفر گفت: حسب دستور رئیس جمهوری و وزیر 
راه و شهرسازی که مقرر شده تا پایان سال جاری، 
پرونده مسکن مهر بسته شود این سازمان اقدام به 
تکمیل واحدهای مسکن مهر کرده که از مجموع 
یک میلیون و 202 هزار و ۹۴۷ واحد مسکن مهر در 
شهرهای باالی 2۵ هزار نفر، نزدیک به یک میلیون 

واحد آن به اتمام رسیده و بهره برداری شده است.

طرح ضربتی اعطای وام ازدواج تمدید شد

مهر- بانک مرکزی باتوجه به اینکه برخی متقاضیان 
تعیین شعبه شده تاکنون نسبت به تکمیل مدارک 
خود اقدام نکرده اند، طرح ضربتی اعطای وام ازدواج 
را به مدت دو هفته تا تاریخ 1۵ مهرماه 1۳۹۶ تمدید 
کرد. بر این اساس و به منظور تحقق اهداف طرح 
ضربتی اعطای وام ازدواج از تمام متقاضیان در صف 
بانک ها درخواست می شود نسبت به تکمیل مدارک 

خود در شعب در اسرع وقت اقدام کنند.  

سامانه برخط ثبت درخواست اشتغال 
ایثارگران راه اندازی می شود

مهر- معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و 
ایثارگران اعالم کرد: به منظور برطرف شدن  امور 
سامانه  اشتغال،  زمینه  در  ایثارگران  دغدغه های 
برخط برای ثبت درخواست های اشتغال به زودی 
اینکه  بیان  با  ایزدی  مهدی  می شود.  راه اندازی 
تعاون  حوزه  در  بنیاد  مردمی  مراجعات  درصد   80
است، گفت: به منظور برطرف کردن دغدغه های 
ایثارگران در زمینه اشتغال، سامانه برخط برای ثبت 
درخواست های اشتغال به زودی راه اندازی می شود تا 

در زمان استخدام، اولویت ها مشخص باشد.

امشب ساعت رسمی به عقب برمی گردد

براساس “قانون تغییر ساعت رسمی کشور ” مصوب 
1۳8۶ مجلس شورای اسالمی، ساعت رسمی کشور 
در ساعت 2۴ اول فروردین ماه هر سال یک ساعت 
به جلو کشیده می شود و در ساعت 2۴ روز سی ام 

شهریور به وضعیت سابق برگردانده می شود. 

اردوغان:مذاکرات آستانه را آغاز کردیم
رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی نشست ساالنه 
مجمع عمومی سازمان ملل گفت که ما با همکاری 
ایران و روسیه مذاکرات آستانه را آغاز کردیم. رجب 
طیب اردوغان،افزود:ما تمام تالشمان را می کنیم 
با همکاری  و  آوریم  بوجود  در سوریه  را  ثبات  تا 
آغاز کردیم. وی خاطر نشان کرد:ما  را  ایران و روسیه مذاکرات آستانه 

تمام تالش سیاسی و انسانی خود را می کنیم تا بحران سوریه حل شود.

  مواضع ترامپ نمایانگر روحیه ضدصلح است
        

 نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورایعالی امنیت 
ملی مواضع اخیر رئیس جمهور آمریکا و نخست 
وزیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل را نمایانگر 
روحیه جنگ طلبانه، خصمانه و ضد صلح دانست.

 شمخانی با اشاره به ادعای ترامپ اظهار داشت: این 
اظهارات ناشی از درک ضعیف رئیس جمهورآمریکا  از توافقات بین المللی 
ومبانی حقوقی آن بوده  و از نگاه جامعه جهانی بی اهمیت تلقی می شود.

شایعه بی اساس توطئه  هسته ای ایران و کره شمالی 

روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی به نقل از 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نوشت که 
شایعات درباره همکاری های هسته ای میان تهران و 
پیونگ یانگ هیچ اساسی ندارد.به نوشته این روزنامه 
آمریکایی، ترامپ روز سه شنبه در اولین سخنرانی اش 
در مجمع عمومی سازمان ملل از جامعه جهانی خواست تا به مقابله با آن چه 

وی رژیم های متخاصم ایران و کره شمالی می خواند، بپیوندند.

سپاه،  هوافضای  نیروی  فرمانده    
 با تاکید بر گسترش همکاری های
ایران و عراق برای مبارزه با تروریسم 
شود، می  تمام  داعش   گفت: 

 

پذیرد. نمی  پایان  آن  توطئه  اما 
ستاد  سپهبد  مهر،  گزارش  به 
نیروی  فرمانده  امین«  حمد  »انور 
در  حضور  با  عراق  ارتش  هوایی 

هوافضای  نیروی  فرماندهی  ستاد 
پاسدار  سرتیپ  سردار  با  سپاه 
امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه دیدار و گفتگو کرد.

 سردار حاجی زاده در این دیدار با 
 تأکید بر اینکه تعامالت، همکاری ها
عراق  و  ایران  کشور  دو  روابط  و 
پس از تهاجم داعش به این کشور 

توسعه یافته و وارد مرحله جدیدی 
درخواست  با  گفت:   است،  شده 
و  عراق  دولت  سوی  از  کمک 
ابعاد  در  ایران  نظامی  حمایتهای 
روابط  تسلیحاتی،  و  مستشاری 
دو  نظامی  نیروهای  همکاری  و 
است. شده  تر  نزدیک  کشور 
اشاره  با  زاده  حاجی  سردار 
در  شده  مطرح  موضوعات  به 
انور  سپهبد  با  مشترک  نشست 
در  ما  اینکه  بر  تأکید  با  امین 
و  مستمر  ارتباط  هوایی  بخش 
ارتش  هوایی  نیروی  با  نزدیک 
این  در  کرد:  اظهار  داریم،  عراق 
دیدار مباحث و موضوعاتی درباره 
وضعیت اقلیم کردستان و پیامدها 
پرسی  همه  اجرای  منفی  نتایج  و 
گرفت. قرار  بحث  مورد  آن  در 

روحانی با بیان اینکه برای برجام 
هر اتفاقی روی دهد، ایران پیروز 
بخواهد  آمریکا  اگر  گفت:  است، 
تعهد  شود،  خارج  تعهدش  از 
دچار مشکل شده و ممکن است 
برگزیند. را  دیگری  راه  ایران 
االسالم  حجت  مهر،  گزارش  به 
دکتر حسن روحانی روز سه شنبه 
و  مدیران  از  شماری  دیدار  در 
های رسانه  ارشد   خبرنگاران 
در  اظهارداشت:  آمریکا  همگانی 
 مجموع شرایط جهانی و منطقه ای
ما به گونه ای نیست که احساس 
گذشته  به  نسبت  شرایط  کنیم 
خیلی بهتر شده است و اگر چنین 
ها سازی  تصمیم  در  پس   است 
ها گیری  تصمیم   و 
ما  که  است  داده  رخ  اشتباهاتی 

امروز با  این شرایط مواجه شده ایم.
روابط  آیا  افزود:  روحانی  دکتر 
ساله   ۴0 در  آمریکا  و  ایران 
رسیده  ای  نقطه  به  گذشته 

سود  روابط  نوع  از  ملت  دو  که 
ها  فاصله  یا  و  ببرند   بیشتری 
دو  و  دولت  دو  میان 
است؟ شده  بیشتر  ملت 

ادامه  در  جمهوری  رییس   
درباره  همچنین  سخنانش 
توافقی  برجام  گفت:  برجام 
تالش  سالها  از  بعد  که  است 

دیپلماتها  فراوان  زحمت  و 
شورای  در  نهایت  در  و  حاصل 
قالب  در  ملل  سازمان  امنیت 
است. شده  تایید   22۳1 قطعنامه 

هر اتفاقی برای برجام روی دهد، ایران پیروز استداعش تمام می شود اما توطئه اش باقی می ماند

اتهام زنی به ایران، زیبنده دولت فاسد آمریکا است

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه اتهام زنی ترامپ به 
ایران، زیبنده آمریکا و دولت فاسد و قلدر آن است، 
تأکید کرد: زمان آن رسیده است که محاسبات غلط 
پاسدار  سرلشکر  سردار  کنیم.  تصحیح  را  آمریکا 
های  حرف  در  اینکه  بیان  با  جعفری  محمدعلی 
ترامپ چیز جدیدی وجود نداشت گفت: آنچه تازگی داشت اینکه آمریکا 

چهره واقعی خود را برای جهانیان آشکار  ساخته است.

ماموریت پدافند غیرعامل برای مقابله باتروریستی
 

ماموریت جدید  از  پدافند غیرعامل  رئیس سازمان 
این سازمان برای مقابله با تهدیدات تروریستی خبر 
داد وگفت:بعد از حادثه تروریستی مجلس، تهدیدات 
تروریستی در لیست پدافند غیرعامل قرار گرفته است.

سردار غالمرضا جاللی تاکید کرد: برخی از قوانین 
حقوقی کشور خاصیت بازدارندگی و ممانعت در برابر نوع جدید تهدیدات را ندارند 
و الزم است قوانین بازدارنده را تقویت کرد که امکان نفوذ و کنترل از بین برود.

ترامپ با بلوف نمی تواند از ایران امتیاز بگیرد

گفت:   مسلح  نیروهای  ارشد  سخنگوی  ایسنا- 
ما   « می گوید  برجام  مورد  در  ترامپ  اینکه 
خودش  به  بمانیم«،  پایبند  آن  به  نمی توانیم 
این  با  که  بداند  را  این  لیکن  است،  مربوط 
اسالمی  جمهوری  از  توانست  نخواهد  بلوف ها 
کاری  آمریکا  از  داشت:   اظهار  کند.سردار جزایری  امتیازگیری  ایران 

جز عصبانیت دیوانه کننده و هذیان گویی بر نمی آید.

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 غیر منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 83/127 محکوم علیهم 1- مسعود و احمد شهرت هر دو باقرزاده فرزندان نجف 

علی محکومند مشترکا به پرداخت مبلغ 1/503/575/907 ریال بابت اصل خواسته و غیره و همچنین در پرونده 960095 محکوم 
علیهم فوق محکومند متضامنا به پرداخت مبلغ 875/509/694 ریال در حق محکوم له شرکت پشتیبانی امور دام خراسان و پرداخت 
مبلغ 119/566/902 ریال بابت حق االجرا دولت در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف سهام محکوم علیه از شرکت کشاورزی و 
دامپروری کشت فن بابت محکوم به پرونده اجرایی فوق که حسب اعالم اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی طی نامه شماره 
139430908276000246- 1394/09/4 که میزان سهام آقای مسعود باقرزاده 35023 سهم و احمد باقرزاده 33023 سهم اعالم گردیده 
است که حسب نظریه کارشناسی محاسبه کلیه دارایی و اموال شرکت کشت فن ارزش هر سهم از شرکت کشاورزی و دامپروری کشت فن 
به مبلغ 338595 ریال می باشد که مجموع ارزش سهام آقای مسعود باقرزاده 35023 سهم به مبلغ 11/858/612/685 ریال که مجموع 
ارزش سهام آقای احمد باقرزاده 33023 سهم به مبلغ 11/181/422/685 ریال که در تاریخ مزایده روز شنبه 1396/07/15 از ساعت 10 
الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به میزان محکوم به پس از محاسبه نرخ روز سهام تعرفه شده به فروش برسد که قیمت پایه از بهای 
ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد 
اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه  

تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

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 139660308001001761 - 1396/5/28 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 خانم فاطمه فوالدی فرزند علی 
 جان به شماره شناسنامه 48217 صادره از تهران و کد ملی 58681469 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 165/32 
متر مربع قسمتی از 1396- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت آقای علیرضا دستگردی 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: 96/06/30   تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/7/15      علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134
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امحاء 3 تن کاالی قاچاق در بیرجند
گروه خبر- 3 تن کاالی قاچاق در بیرجند امحاء شد. رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان گفت: این کاال ها امحاء حدود 3 تن کاالی قاچاق در بیرجندشامل 
انواع لوازم آرایشی، کنسرو، کمپوت، نوشابه، البسه، صابون و شکالت است.حسین مهری ارزش این کاالهای قاچاق را 291 میلیون و 700 هزار و 559 ریال اعالم کرد و 
افزود: این کاالها توسط 50 قاچاقچی از پاکستان وارد کشور شده بود که مأموران ایست و بازرسی در شهرستانهای نهبندان، بیرجند، قاین و طبس آنها را کشف و ضبط کردند.

سالم شهرداری محترم از ابتدای سال دیوار ملک 
ورودی خیابان سپیده را تخریب نموده و به حال خود 
رها کرده اند. یا اوار ریخته شده را جمع آوری نمایند 
یا الاقل تخریب نمی کردند تا ورودی این خیابان به 

مخروبه شبیه نباشد.
915...403
خوب راننده های اتوبوس حق دارن برن خونه الال... 
در جواب دوست عزیزمون ،ما رانندگان تاکسی و 
اژانس هم حق داریم که مسافر سوار کنیم فرض 

کنید در شهر اتوبوس وجود ندارد!
915...492
باسالم واقعاجای تاسف دارد چرادرختان کاج خشک 
وسوخته شده خیابان مطهری راقطع نمی کنند،آیا 
اگر همین درختان جلوی خونه ... بود به همین وضع 

رها میشد؟
915...426
بوی  آید،  می  خون  بوی  محرم  بوی  باز  باسالم 
کم  ها  معرفت  انگار  اما  برشمشیر.  خون  پیروزی 
رنگ شده! بوی غیرت  ومردانگی  و دوستی کم 
رنگ شده! گریه ها برداغ موال ی سراز تن جدا، داغ 
دخت زهرا وسوز جانسوز اسارت کم رنگ شده است! 
عنقریبی نیست که از اصل قیام فقط بنرها بمانند و 
 طبل ها و منیت ها .مجلس عزا شده بزم خیابان

 نشینی ،مدگرایی در پوشش لباس عزا ، انگار در 
آوریم؟! زنگهای  داریم کم می  نرم دشمن  جنگ 
خطر چندیست به صدا در آمده، از دین کدام گوشه را 
به نمایش گذاشته ایم؟! مهر رسول، عدل علی، عفت 
زهرایی ،هیبت زینبی . به گوش باشیم فردای قیامت 

شرمنده ارباب نباشیم،  زیر پرچم  کفار نباشیم!
915...948
سالم مگه اعالم نکردن آبونمان روی قبوض گاز 
از زمان هدفمندی یارانه ها خالف بوده پس چرا 
لطفا  آواجان  زنند.  آبونمان می  قبوض  هنوز روی 

پیگیری کن.
915...045
واحد  روز  هر  که  وبنیادمسکن  مسئولین  از  سالم 
مسکونی داخل چهکند درست می کنندو جمعیت آن 
روبه افزایش است،بپرسید که نباید به فکرکودکان 
باشندتا جایی برای بازی ندارند دریغ از یک پارک و 

فضاسبز! لطفأ پیش بینی کنید.
915...992
با سالم   جاده سالمت حاشیه بلوار پیامبر اعظم  از 
فلکه دانشگاه آزاد تا  خیابان جابربن حیان فضای 
سبز و  نهال کاری شده  و ادامه آن تا میدان سفیر 

امید نیاز به فضای سبز دارد.
915...004
سالم آقای استاندار بهتون تبریک میگیم میخوام 
صاف و ساده با هاتون حرف بزنم به فکر استان 
باشید راه - جاده - زیبایی استان میدونید چرا ؟ شاید 
برای شما گفته من مهم نباشه آخه رییس جمهور و 
همچنین وزیران محترم دولت و سایر رییسان بیشتر 
میرن سایر استانها آخه جاده خوب دارند ،تصادف 
نمیشه، آخه راه آهن دارند، زیبایی جاده هاشون و سر 
سبزی دیده میشه، آخه راه هوایی درست و کنسلی 
پرواز ندارن !چون سایر استان ها مهم تر هستند. 
منم استانی که راه درست و سر سبزی و زیبایی و.... 
نداشته باشه کمتر میام  ! - جذب گردشگر درست 

و حسابی نداریم...
915...426 
آقای استاندار من یکی از همین مردم استانم خواندن 
این سر مقاله چند نوبت خوب است تمام خواسته 
های ما مردم استان از شماست عملی کنید اقدام 
کنید و بمانید تا شاهد پیشرفت و آبادانی باشیم. این 
استان جوانان تحصیل کرده زیاد دارد. این استان 
صنعت و شهرک صنعتی دارد. این استان منطقه 
گردشگری دارد کویر دارد زرشک و عناب و زعفران 
دارد. جای پیشرفت دارد فقط همت بلند می طلبد 
از شما و مسولین شما وبعد رغبت و انگیزه برای ما 
 مردم استان تا همه جا بگوییم استانی با تحصیالت ،
جوان و مطالبه گرو استانداری پیگیر و دلسوز داریم .
ارسالی به تلگرام آوا

با سالم مسولین مربوطه به گوش باشید با آمدن 
ماه محرم ای کاش  برگزاری جلسات در مساجد 
باشد .تکیه و خیمه و حسینیه خوب است روضه امام 
حسین خوب است اما یادمان نرود قرار نیست مساجد 
خانه خدا را خالی کنیم و خالی بماند اما تکیه و خیمه 
به  باشد.  نداشته  جا  ازدحام جمعیت  از  ها  چادر  و 
خودمان بیاییم . امام حسین )ع( برای امر به معروف 
و نهی از منکر قیام کرد. نماز اول وقت را در جنگ 
اقامه کرد. برنامه های جانبی و مستحبی قرار نیست 
ما را از واجبات دور کند! برای همه بیماران دعا کنیم.
915...121 
تسلیت ماه عزاداری سرور وساالر شهیدان ابا عبدا... 
خواهشمندیم  عزاداری  جلسات  کنندگان  برگزار  از 
شیوه  نمایند،  اعالم  را  زندگی  کاربردی  مطالب 
نمایند،  اعالم  را  معصوم  امامان  منش  و  زندگی 
مذهبی  جلسات  در  را  بازی  سیاسی  و  سیاست 
عنوان نکنند! از جوانان استفاده کنند ،به گونه ای 
برگزار کنید که جوانان جذب جلسات شما  جلسه 
 شوند! لطفا افراد با اطالعات قوی سخنران باشد .

حواس تان باشد درعصر ارتباطات است کوچکترین بی 
دقتی و سخن نابجا مشکالت زیادی را به بار می آورد .
915...074
انتصاب استاندار رو تبریک می گویم نکته مهم اینه 
که باندهای سیاسی شکل گرفته در ادارات کل رو 
از بین ببرید تا سیاسی بازی از استان دور شود و 
یک فرد بی طرف رو بزارید که وفاق در کل استان 
سایه افکند وانتصاب های فامیلی در استان متوقف 
شودو انشاا... جوانان فعال وشایسته بدور از صحنه 

وارد گود شوند.
ارسالی به تلگرام آوا

  نسرین کاری - خراسان جنوبی یکی از استان های 
دانشگاهی و قطب علمی است که قدیمی ترین 
دانشگاه شرق کشور در بیرجند تاسیس شده و 
این استان هم اکنون دارای60 واحد دانشگاهی با  
بیش از سه هزار و 600  عضو هیات علمی و 50 
هزار دانشجو است. امکانات گسترده دانشگاهی 
نظیر آزمایشگاه های پیشرفته، مراکز تحقیقاتی، 
از همه  و  امکانات خوابگاهی  برجسته،  استادان 
شده  باعث  جنوبی  خراسان  بودن  امن  تر  مهم 
دانشگاهی  اصلی  قطب  به  استان  این  تا  است 
در شرق کشور تبدیل شود.پذیرش زیاد دانشجو 
خارجی در رشته های مختلف تحصیلی در مراکز 
آموزش عالی بیرجند سبب ورود جدی این مراکز 
دانشگاهی برای تولید علم و ورود به بخش آموزشی 
 در عرصه بین المللی نظیر برخی دانشگاه های
همجوار  بخاطر  طرفی  از  و  است  کشورمان   
بودن و همچنین اشتراکات مذهبی و همزبانی 
از کشورهای دیگر چون افغانستان، عراق و سایر 
کشورها شاهد حضور دانشجویان آنها در استان 

می باشیم.  

هزینه باالی شهریه مشکل
 اصلی دانشجویان اتباع خارجی

از  بسیاری  در  شده  نوشته  کنکور  دفترچه  در 
شهرها، دانشجوی اتباع  پذیرفته نمی شود. انتخاب 
آزاد  خارجی  دانشجوی  برای  هم  رشته ها  همه 

نیست. شهریه ها  باال و بازار کار هم وجود ندارد.
افغانستانی که در  ابوالفضل جعفری، دانشجوی 
بیرجند  صنعتی  دانشگاه  معدن  مهندسی  رشته 
 تحصیل می کند، با بیان این مطلب ادامه می دهد:

برای  را  ایران  که  افغانستانی  دانشجویان  اکثر   
تحصیل انتخاب می کنند مهاجرانی هستند که در 
ایران پناهنده شده اند. بیشتر این دانشجویان در 
ایران متولد شده اند و مقیم این کشور هستند و 

تحصیالت 12 ساله خود را در ایران گذرانده اند. 

برای  شهرها  بعضی  کند:  می  عنوان  وی 
اتباع  افغانستانی مجاز نیست. در نتیجه، بیشتر 

دانشجویان هنگام انتخاب رشته، شهرهای مجاز 
را انتخاب می کنند و با توجه به شرایط اقتصادی 
و محدودیت هایی که در دفترچه کنکور ذکر شده، 
وی،  گفته   می کنند.به  رشته  انتخاب  اجبار  به 
رشته ها  تمام  در  ایران  در  خارجی  دانشجویان 
تحصیل می کنند؛ به جز رشته هایی که شرایط 
خاصی از قبیل تعهد به ایران و ایرانی االصل بودن 
است.وی با بیان اینکه بیرجند شهری فرهنگی 
اتباع خارجی مشکلی  با  از نظر برخورد  است و 
ندارد خاطرنشان می کند: اما هزینه باالی شهریه 
مشکل اصلی دانشجویان خارجی است به عنوان 
مثال من رشته روزانه قبول شده ام ولی باید 70 

درصد شهریه شبانه را به دانشگاه پرداخت کنم.
یادآور  او که فعال در حوزه دانشگاه هم هست 

می شود به دنبال تشکل گروهی برای حمایت 
از دانشجویان خارجی هستم که بتوانیم مشکالت 

این دانشجویان را به گوش مسئوالن برسانیم. 

بیشترین دانشجویان خارجی 
 در دانشگاه بیرجند تحصیل می کنند

مدیر آموزش های آزاد نوبت دوم و دانشجویان 
خارجی دانشگاه بیرجند با بیان اینکه  این دانشگاه  
زمینه  در  دانشگاهی کشور  مراکز مهم  از  یکی 
کشورهای  ویژه  به  خارجی  دانشجویان  جذب 
فارسی زبان است می افزاید: رشته های موجود 
تقاضای  با  متناسب  بسیار  دانشگاه  این  در 
دانشجویان خارجی است که نیاز به تالش بیشتر 
نژاد  خزیمه  دارد.دکتر  دانشجویان  جذب  برای 
یادآور می شود: رشته های دانشگاهی دانشگاه 
بیرجند در تمامی شاخه های کشاورزی، مهندسی، 

علوم پایه،  تربیت بدنی، روانشاسی، هنر و علوم 
انسانی است که کشورهای فارسی زبان افغانستان 

و تاجیکستان برای توسعه زیرساخت های خود 
بشدت نیازمند تربیت نیروی انسانی خود در این 

رشته ها هستند.
غیر  خارجی  دانشجویان  کند:  می  تاکید  وی 
ایرانی و غیر بورسیه هستند و فرایند ورود آنها 
به دانشگاه از طریق کنکور است. آنها دیپلم تایید 
شده آموزش و پرورش جمهوری اسالمی دارند و 

شرایط آنها شبیه سایر دانشجویان است.

درصد   75 باید  خارجی  دانشجویان 
شهریه روزانه را پرداخت کنند

وی با بیان اینکه دانشجویان اتباع خارجی باید  
کنند   پرداخت  باید  را  روزانه  شهریه  درصد   75
دیگر  همانند  شبانه  دوره  در  دهد:  می  ادامه 

با   پردازند.وی  می  شهریه  ایرانی  دانشجویان 
اشاره به  اینکه دانشجویان خارجی این دانشگاه 
دیپلم خود را از در دبیرستانهای ایران و تحت نظر 
جمهوری اسالمی گرفته اند  ادامه می دهد:  قرار 
است برای اولین بار دانشجویان خارجی بصورت 
که  شوند  پذیرفته  بیرجند  دانشگاه  در  بورسیه 
مستقیما از کشور افغانستان می آیند و از آن کشور 
حمایت خواهند شد.خزیمه نژاد عنوان می کند: در 
همه رشته ها دانشجو خارجی تحصیل می کند و 
90 درصد آنها افغانستانی و بقیه انگلیسی، عرب 
و آذربایجانی هستند. وی یادآور می شود:  این 
دانشجویان براساس توافقنامه میان وزارت علوم 
دوره  در   افغانستان  علوم  وزارت  و  کشورمان 
دکتری و کارشناسی ارشد پذیرش شده اند که 
هزینه های ثبت نام و خوابگاه های آنها را کشور 

افغانستان پرداخت می کند.

اولویت جذب دانشجوی خارجی در واحد 
بیرجند با کشورهای فارسی زبان است

دانشگاه آزاد اسالمی  بیرجند هم اکنون دانشجویی 
از  دانشجویانی  گذشته  در  اما  ندارد   خارجی  
دانشگاه  این  در  افغانستان  چون   کشورهای 
مشغول به تحصیل بوده اند و فارغ التحصیل شده 
اند. رئیس دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی  
سال گذشته عنوان کرد:  دانشگاه آزاد در مرحله 
اول جذب دانشجوی خارجی اولویت ویژه ای برای 
کشورهای فارسی زبان قائل است.وی تاکید کرد: 
در زمینه جذب دانشجوی خارجی در این واحد 
دانشگاهی و معرفی امکانات و توانمندی های این 
دانشگاه به سایر کشورها از هیچگونه  تالشی 

فروگذار نخواهیم بود.

دانشجویان  دوره  نخستین  پذیرش 
افغانستانی در دانشکده
 دندانپزشکی بیرجند

خارجی  دانشجوی  تربیت  مجوز  گذشته  سال 
بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  این  برای 
نخستین  امسال  راستا  همین  در  و   شد  اخذ 
دانشکده  این  در  افغانستانی  دانشجویان  دوره 
بین  و  عمومی  روابط  مدیر  شدند.  پذیرش 
افزاید:   این مطلب  می  بیان  با  دانشگاه  الملل 
دانشجویان خارجی این دانشگاه تبعه افغانستان 
پزشکی،  پزشکی،  های  رشته  در  که  هستند 
تحصیل  به  مشغول  پرستاری  و  رادیولوژی 
شرایط  اینکه  به  اشاره  با  پور  یعقوب  هستند. 
پذیریش این دانشجویان به درخواست اتباع به 
 دانشگاه صورت می گیرد خاطرنشان می کند:
در  مصاحبه  و  معدل  شرط  بررسی  از  پس   
صورت موافقت دانشکده، برای شروع تحصیل 

به دانشگاه علوم پزشکی می روند.

در  خارجی  دانشجوی   18 تحصیل 
دانشگاه صنعتی بیرجند

دانشگاه صنعتی بیرجند نیز که دارای دو دانشکده 
مهندسی کامپیوتر و اطالعات و مهندسی صنایع، 
مکانیک و عمران است امکانات گسترده ای در 
این رشته ها دارد.ریاست دانشگاه صنعتی بیرجند با 
بیان این مطلب می افزاید:: 18 دانشجوی خارجی 
در دانشگاه صنعتی بیرجند تحصیل می کنند که  
این دانشجویان تبعه کشورهای افغانستان، عراق 
و هند هستند.دکتر ناصری  عنوان می کند  از این  
دانشجویان 8 نفر خانم و 18 نفر آقا هستند که  
افغانی، عراقی و هندی هستند. افتخاری می افزاید 
: این دانشجویان در رشته های مهندسی عمران، 
معدن، کامپیوتر، فناوری اطالعات و صنایع و علوم 
مهندسی تحصیل می کنند.وی تاکید می کند: 
برخی از این دانشجویان همچنین فعال فرهنگی و 
عضو کانون انجمن های دانشجویی فعالیت دارند 

و یک نفر مسئول جهاد دانشگاهی هم هست.
)Ava.news12@gmail.com(

سید علی امیرآبادی -دکتر اسماعیل هداوندی، 
عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه 
صنعتی بیرجند، در گفتگوی اختصاصی با روزنامه 
حلقه  را  فرایندی  نگاه  جنوبی،  خراسان  آوای 
استان  در  خارجی  تجارت  توسعه  در  گمشده 
خراسان جنوبی برشمرد. وی در جمع بندی بازدید 
صنعتی  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  و  خود 
بیرجند، از مرز ماهیرود که چندی پیش به دعوت 
گمرک ماهیرود و با همکاری اداره صنعت، معدن 
و تجارت استان خراسان جنوبی انجام شد اظهار 
داشتند که نسبت به بازدید قبلی که در فروردین 
ماه انجام شده بود، وضع ساماندهی مرز بمراتب 
بهتر شده است که یکی از مهمترین دالیل آن 
بکارگیری  با  گمرکی  امور  انجام  زمان  کاهش 
سیستم های نوین گمرک در مرز ماهیرود است. 
از  بیشتر  بسیار  با ظرفیتی  بازارچه  اما همچنان 
حد زیرساخت های خود مشغول خدمت است، 
تر  مناسب  دهی  خدمت  برای  پایانه  تسهیالت 
اقتصادی  ویژه  و منطقه  نیست  همچنان کافی 
در قطعه منفصله مرز نیز علی رغم پتانسیل های 
زیادی که در افزایش توان تجارت در مرز دارد 

هنوز بطور جدی راه اندازی نشده است. 
تجارت،       باالی  بسیار  اهمیت  به  توجه  با  که 
مسیر  در  افغانستان  با  تجارت  الخصوص  علی 
توسعه آینده استان خراسان جنوبی و تاکیدی که 
تمام مسئوالن استانی در این رابطه دارند، سوال 
این است که چرا هنوز نتوانسته ایم از پتانسیل 
های موجود بهره برداری کنیم و نسبت به رقبای 
منطقه ای خود )پاکستان، چین، ترکیه و هند( و 
حتی رقبای داخلی در خراسان رضوی و سیستان 
و بلوچستان عقبیم ؟)سهم استان خراسان جنوبی 

از صادرات 1.03 میلیارد دالری ایران به افغانستان 
محصوالت  از  آن  سهم  و  درصد   20 از  کمتر 
وارداتی از افغانستان بسیار ناچیز می باشد(. چرا 
کامل  بطور  مرز  در  های الزم  زیرساخت  هنوز 
میان  الزم  هماهنگی  آیا  است؟  نشده  فراهم 
استان  خارجی  تجارت  در  مرتبط  های  دستگاه 
وجود دارد؟ آیا نگاه فرایندی در موضوع تجارت 
استانداری،  مانند  هایی  دستگاه  میان  خارجی 
گمرک، اداره صنعت، معدن و تجارت، منطقه ویژه 
اقتصادی، اداره جهاد کشاورزی، مرزبانی و بقیه 

ارگانهای ذیربط وجود دارد؟
 هداوندی، سوال آخر را بسیار مهم دانسته و اظهار 
کرد: که پاسخدهی به آن می تواند جواب سواالت 
دیگر را روشن نماید. وی نقصان در نگاه فرایندی 
از  یکی  را  استان  در  خارجی  تجارت  توسعه  به 
 عوامل کلیدی در عدم بهره برداری از فرصت های
نگاه  توضیح  در  و  بردند  نام  استان  در   تجارت 
از  ای  مجموعه  فرایند  که  کرد  اشاره  فرایندی 
در  یکدیگر  با  هماهنگی  با  که  هاست  فعالیت 
جهت تحقق اهداف فرایند انجام می شوند و باید 
توجه کنیم که توسعه تجارت خارجی در استان 
یک فرایند چندبخشی است نه یک فعالیت. چند 
بخشی بدین معنا که دستگاه های مختلفی در 
ها  فعالیت  از  ای  مجموعه  و  دخیلند  آن  انجام 
توسط آنها بایستی انجام شود که نیاز به هماهنگی 
و سازماندهی درستی دارند. توسعه تجارت خارجی 
استانی  تعامالت دستگاه های مرتبط  محصول 
است نه مجموع فعالیت های این دستگاه ها، و 
بهترین عملکرد دستگاه ها لزوما به معنی بهترین 
نتیجه در توسعه تجارت نیست، مثل این که تیمی 
که همه اعضایش ستاره باشند، لزوما بهترین تیم 

لیگ نخواهد بود و ممکن است در همان لیگ 
به تیم متوسطی ببازد. آنچه که یک تیم برنده 
را می سازد فقط کیفیت بازیکنانش نیست بلکه 

بنابراین  و  است  هم  آنها  میان  تعامل  کیفیت 
کیفیت تعامل میان دستگاه های اجرایی استان در 
 توسعه تجارت خارجی نقشی بسیار کلیدی دارد.

توسعه تجارت خارجی
 در گرو بهبود نگاه فرایندی

و  فرایندی  نگاه  بهبود  به  نیاز   دکتر هداوندی، 
استان  های  دستگاه  میان  تعامالت  همچنین 
استانداری در مقوله توسعه تجارت  با محوریت 
زمینه  این  در  و  برشمرده  ضروری  را  خارجی 
به موارد متعددی اشاره نمودند. به عنوان مثال 
توسعه  برای  فرایندی  طراحی  پیشنهاد  وی 
جهاد  ادارات  حضور  با  افغانستان  از  واردات 
امور  اداره  تجارت،  و  معدن  صنعت،  کشاورزی، 
اقتصادی، سازمان بازارچه ها، گمرک ، مرزبانی 
و استانداری به عنوان دستگاه های مرتبط در این 
فرایند در کارگروه توسعه تجارت در استانداری 
را ارائه داده و تعیین متولی برای آن که وظیفه 

هماهنگی بین دستگاه ها را برعهده داشته باشد 
را ضروری دانستند  و در توضیح آن اظهار کرد: 
که  در این فرایند اداره جهاد کشاوری مسئول 

تدوین استراتژی کشت جایگزین در استان بشود، 
فرصت های بینظیری که در زمینه کشاورزی در 
افغانستان وجود دارد و ما در استان می توانیم از 
آن بهره برداری کنیم را شناسایی کند )که البته 
این کار در قالب طرحی در دانشگاه صنعتی بیرجند 
انجام شده است( و به این نتیجه برسد که تولید 
مازاد بر نیاز گندم در استان کم آب خراسان جنوبی 
افتخار نیست بلکه هدر دادن فرصت هاست، تولید 
اشتباه  آبی  محصوالت  سایر  و  خربزه  هندوانه، 
است و باید هر چه سریعتر متوقت شود و به جای 
آن برنامه ای برای واردات محصول با کیفیت و 
ارزان افغانستان را با همکاری گمرک فراهم نماید 
و البته تصمیم گیران در تهران را هم مجاب نماید 
که ممنوعیت های وارداتی را برای استانی مثل 
خراسان جنوبی تعدیل نمایند و اختیارات محلی 
در این رابطه برای واردات محصوالت کشاورزی 
از افغانستان بدهند. اداره صنعت، معدن و تجارت 

فراوری  ارزش  زنجیره  توسعه  برای  ای  برنامه 
نماید،  تدوین  وارداتی  کشاورزی  محصوالت 
هر چه سریعتر مطالعات استقرار خوشه فراوری 
خشکبار و محصوالت کشاورزی را انجام دهد و 
با همکاری اداره امور اقتصادی و سایر بخش ها 
سرمایه الزم برای ایجاد آنرا تامین نماید. مرزبانی 
شرایط بهتری را برای حضور تجار افغان در استان 
فراهم نماید و به این نتیجه برسد که بهترین راه 
تامین امنیت استان خراسان جنوبی لزوما کنترل 
و ممنوعیت های سفت و سخت   مرزها  شدید 
نیست بلکه می تواند تجارت با افغانستان باشد، 
واردات کاال از افغانستان باشد زیرا طرف افغان 
هر چه پیوندهای تجاری بیشتری با استان داشته 
باشد خودش مراقبت بیشتری از امنیت مرز انجام 
از شهرهای  بعضی  در  آنچه  )بمانند  داد  خواهد 

غرب کشور وجود دارد(.
باید در استان

 مسائل اولویت دار را شناسایی کنم
هداوندی، نقصان در چنین دید فرایندی، و عدم 
تعریف مناسب فرایندها و هماهنگی فعالیت های 
تجارت  توسعه  مفقوده  حلقه  را،  مرتبط  ادارات 
خارجی در استان عنوان کردند و با اشاره به گفته 
صاحب نظران برجسته مدیریت که شکست ما 
غالبا ناشی از ناتوانی در حل مسائلی که با آنها 
روبرو می شویم نیست، بلکه ناشی از آن است 
که مساله های واقعی خود را نمی شناسیم و با 
ما هنوز  اظهار کرد: که،  نمی شویم  روبرو  آنها 
نتوانسته ایم مسائل واقعی و اولویت دار خودمان 
در استان را بشناسیم که نتیجه اش این بوده است 
 که صنعتی مانند فوالد را در استان توسعه داده ایم 
چنین  به  مربوط  مسائل  حل  درگیر  امروز  و 

تصمیماتی هستیم در حالی که مساله اصلی این 
است که ما مسائل واقعی و اولویت دار را شناسایی 
کنیم، به این نتیجه برسیم که مثال اولویت اصلی 
توسعه در استان تجارت است و بنابراین اولویت 
سرمایه گذاری در استان نیز نه فوالد، بلکه فراهم 
آوردن زیر ساخت الزم برای تجارت است، تسریع 
در عملیات احداث راه ماهیرود- فراه در افغانستان 
است، تامین امکانات رفاهی مناسب در ماهیرود 
 برای کارگران و رانندگان است، ایجاد شرکت های
انجام  را  افغانستان  بازار  نیازسنجی  که  مشاور   
داده  و راهنمای تجار ایرانی باشند است، و در 
نهایت تمرکز بر ایجاد زیرساخت الزم برای توسعه 
صنایعی است که محرک تجارتند )مانند صنعت 
فراوری محصوالت کشاورزی(. وی در توضیح 
دید فرایندی اظهار کرد که دید فرایندی به ما 
یادآوری می کند که بهترین راهکار برای تامین 
امنیت لزوما در دست مرزبانی نیست بلکه می تواند 
در دستان بخش تجارت استان و با تسهیل واردات 
اقتصادی  و  تجاری  پیوندهای  کردن  عمیق  و 
کند می  یادآوری  ما  به  باشد،  مرز  آنطرف   با 
 که بهترین راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر خرید 
محصوالت کشاورزی افغانستان و فراوری آن در 
استان است زیرا باعث می شود سطح زیر کشت 
خشخاش در استان فراه افغانستان کاهش یابد، و 
در نهایت انجام این کار می تواند عمال مشکل 
عدم تمایل طرف افغان در بازگشایی بازارچه های 
مرزی دیگر را بطور خودکار برطرف نماید زیرا 
 خرید محصوالت تولیدی از تجار افغان انگیزه های
افغانستان  بر دولت مرکزی  برای فشار  را  آنها   
نماید. می  فراهم  ها  بازارچه  بازگشایی  برای 

)Ava.news20@gmail.com(
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واکسن مقابله با پوسیدگی دندان ابداع می شود

مهر- محققان چینی در تالش برای تولید واکسنی هستند که جلوی پوسیدگی دندان را خواهد گرفت، موفقیت در این زمینه به افرادی کمک می کند که امکان دسترسی به خدمات دندانپزشکی را ندارند. 
آنان ترکیبی از چند پروتئین را مورد آزمایش قرار داده اند که می تواند جلوی گسترش پوسیدگی دندان را بگیرد. این پوسیدگی ها که منجر به ایجاد حفره هایی در دندان های هر فرد می شود، توسط باکتری 
به نام )S. mutans( ایجاد می شود. محققان معتقدند با تزریق و مخلوط کردن پروتئین های KF و PAc با باکتری S. mutans می توان اثر تخریبی آنها را کاهش داد و جلوی تخریب دندان را گرفت. پنجشنبه *30 شهریور 1396 * شماره 3889

یادداشت

اگر مقابل ظلم ایستادیم 
منتظر هستیم 

* حجت االسالم علیرضا پناهیان

ما چاره ای نداریم جز این که در این جهان آزاد 
و پر از رقابت ثابت کنیم که مهدیون از همه بهتر 
سوال  وقتی  که  برسیم  جایی  به  باید  ما   هستند. 
می شود: منتظر چه کسی است؟ همه بگویند: »معلوم 
است، کسی که از همه بانشاط تر است، بیشتر از 
همه خدمت می کند، بیشتر از همه درس می خواند، 
نستوه و خستگی ناپذیر است و در یک کالم کسی 
که بلد hsj چگونه زندگی کند. منتظر نه تنها با همه 
مردم خوب است، بلکه با دشمنان مردم نیز مقابله 
می کند. منتظر ظلم ستیز است. جهان ما پر از ظلم 
و بیداد است. لذا منتظر تنها اهل محبت نیست، اهل 
عداوت هم هست. منتظر تنها اهل عدالت نیست به 
ظلم هم حساسیت نشان می دهد.  بعضی ها مایلند 
اجتماعی بودن را در حد و اندازه های خاصی محدود 
کنند. مثال کمک به همنوع و رسیدگی به مستمندان 
یا  و  شهر  یک  محل،  یک  فقرای  محدوده  در  را 
نیستند  مایل  بینند.  می  محدود  کشور  یک   حتی 
ریشه های فقر را ببینند و با آن مبارزه کنند. آنها 
حاضرند موسسات خیریه تاسیس کنند، ولی حاضر 
نیستند با اساس و ریشه محرومیت )یعنی کسانی 
که این فقر و محرومیت را به وجود آورده اند، همان 
صاحبان زر و زور و تزویر و در رأس آنها استکبار 
جهانی( مبارزه کنند.  این روش به نوعی ضدیت 
با جامعه و پنهان کردن ظالمانی است که در نتیجه 
ظلم آنها جوامع بشری به ویرانه ای تبدیل شده اند. 
این روش در حقیقت ایجاد حاشیه امن برای چنین 
ظالمانی است.  امروز تنها راه خدمت به انسان ها، 
مبارزه با ستمگران و مقاومت در برابر آنهاست. به 
عبارت دیگر، نشر فرهنگ مبارزه و بیدار ساختن 
مردم برای رویارویی با مستکبران تنها راه خدمت 
به بشریت و بالطبع مقدمه سازی برای ظهور است.

 مقام معظم رهبری در کالم بسیار پر اهمیتی 
مقابل  در  شد  معلوم  که  وقت  »آن  اند:  فرموده 
این  ی  زمینه  عالم،  مستکبران  مادی  قدرت 
وجود دارد که آحاد بشر بتوانند بر روی حرف حق 
خود بایستند، آن روز، روز ظهور امام زمان )عج(

 فرجه است. آن روز، روزی است که منجی عالم 
بشریت )عج( به فضل پروردگار ظهور می کند و 
پیام او همه دل های مستعد را که در همه جای 
 جهان هستند، به خود جذب کند و آن وقت دیگر 
زورگو،  های  قدرت  ستمگر،  های   قدرت 
را  نتوانند حقیقت  به زر و زور  قدرت های متکی 
با  اند  کرده  همیشه  آن  از  قبل  که  چنانی  آن 
مکتوم  یا  بنشانند  عقب  به  خود،  زوِر  و  زر  فشار 
اجتماعی منتظر  نگه دارند. همه اخالق فردی و 
تنها در مسیر انقالبی بودن و مبارزه با ستمگران 
خدا  نه  إال  و  است؛  قبول  قابل  مستکبران  و 
را  طلبانه  عافیت  های  بودن  خوب  انسان،   از 
می پذیرد و نه خلق خدا از آن طرفی می بندند. 
معنویت اصیل و انتظار حقیقی را باید در فرهنگ 
جهاد جستجو کرد. همان جهادی که رسول خدا 
در  را  آن  آرزوی  الاقل  کسی  اگر  فرمود  )ص( 
اخالق  شد.  خواهد  نفاق  دچار  باشد،  نداشته  سر 
شناسانه  حق  و  مهربانانه  سلوک  از  اجتماعی، 
انقالبی  با  و  شود  می  شروع  مردم  و  خانواده  با 
یابد  می  تداوم  بشر  نجات  راه  در  مبارزه  و  بودن 
شود.  می  ختم  بشریت  عالم  منجی  ظهور  به   و 
نمی توان در هیچ مرحله ای متوقف شد. در هر 
مرحله ای متوقف شویم چه بسا تمام راه آمده را باز 
گردیم و به ظالمانی به خود و جامعه تبدیل شویم. 
بکشد،  کنار  و  کند  امروز هر کسی سکوت  چون 
خود به خود یاور ظالمان خواهد بود؛ چرا که ما در 
زمانی هستیم که دیگر جهاد نهایی آغاز شده است و 
رویارویی کامل جبهه حق و باطل شکل گرفته است.

گفتگو با فاطمه ادیبی فر،  مقام سوم جهانی در ورزش  رول بال :

رول بال یک رشته نوپا؛ نیازمند حمایت و جذب حامی
برای  آمد  خبرها  در   94 سال  در  کاری-  نسرین 
حسین  جنوبی  خراسان  ورزش  تاریخ  در  نخستین بار 
تیم  هدایت  استان  اسکیت  هیئت  مربی  فر  ادیبی 
در  موفق  حضور  برای  را  کشور  اسکیت  رول بال  ملی 
بر عهده گرفت. همزمان  رقابت های جهانی هندوستان 
بانوی  کشور  رول بال  ملی  تیم  انتخابی  اردوی  پایان  با 
داشت  که  خوبی  درخشش  با  نیز  بیرجندی  ورزشکار 
به  ادیبی فر«،  »فاطمه  و  آمد  در  ملی  تیم  عضویت  به 
همراه ملی پوشان به رقابت های قهرمانی جهانی رول بال 
نماینده شایسته خراسان جنوبی در کنار  اعزام می شود. 
اولین  در  تا  را جزم ساخته  تیمی هایش، عزم خود  هم 
مسابقات  از  سطح  باالترین  در  اش  المللی  بین  حضور 
کند.  آفرینی  افتخار  اسالمی  ایران  برای  نوپا  رشته   این 
ادیبی فر، نماینده استان در ترکیب کاروان ملی  فاطمه 
المللی اش  بین  اولین حضور  ایران توانست  در  پوشان 
در باالترین سطح از مسابقات این رشته نوپا  بدرخشد و 

مقام سومی جهان را در کشور هند کسب کند.

ورزش رول بال 
یک ورزش نوپا در استان و ایران

رشته  دانشجویی  و   دارد  19 سال  اکنون  فر  ادیبی 
کند  می  عنوان  است  آزاد  دانشگاه  بدنی  تربیت 
خوشبختانه با وجود اینکه رشته در کشور و مخصوصا 
است و  داشته  بسیار خوبی  نوپاست رشد  ما  استان  در 
به  ناصری  رزمندگان شهید  در سالن  آن  با طرفداران 

بازی می پردازیم. فاطمه یادآور می شود از 8 سالگی 
چون  مختلفی  های  رشته  و  کردم  شروع  را  ورزش 
در  و  کردم  تجربه  را  هندبال  شنا،  بسکتبال،  کاراته، 
بال  رول  شاخه  اسکیت  تیم  مربی  برادرم  چون  آخر 
 بود به سمت این ورزش گرایش پیدا کردم و توانستم 
وی  کنم.  طی  را  رشته  این  در  ترقی  های   پله 
با بیان اینکه رول بال شامل ترکیبی ازسه رشته هندبال، 
بسکتبال و اسکیت است ادامه می دهد: 6 سال در رشته 
ریس )اسکیت سرعتی( کار می کردم و االن  حدود ۳ 

سال است که در رشته رول بال تخصصی بازی می کنم.

در مسابقات هند 
موفق به کسب مقام سومی شدم

ورزشکار جوان همشهری یادآوری می کند: اولین بار 
توانستم منتخب شوم و در سال  یاسوج  برای مسابقات 
هند  پونا  در شهر  که  بال  رول  مسابقات جهانی  به   94
برگزار می شد اعزام شدم و موفق شدم از بین ۳0 کشور 

مقام سومی دنیا را بدست بیاورم. وی همچنین تصریح 
می کند: سه مقام کشوری و 4 مقام اولی استانی را هم 
در کارنامه ام دارم. ادیبی فر با اشاره به اینکه ورزش رول 
بال یک ورزش نوپاست و هنوز کامال شناخته نشده است 
می افزاید: چون فدارسیون نتوانسته اسپانسر خوبی برای 
ورزشکاران پیدا کند رفتن به مسابقات جهانی برای خیلی 
از ورزشکاران مقرون به صرفه نیست و با توجه به اینکه 
استعدادهای خوبی در این رشته داریم خیلی ها از رفتن 

به مسابقات خارج کشور و جهانی انصراف می دهند. 

امیدوارم با جذب حامی  
از ورزشکاران حمایت کنیم بتوانیم 

و  اسپانسر  جذب  با  کند:  می  امیدواری  ابراز  وی 
این  در  خوبی  پیشرفت  بتوانیم  ورزشکاران  از  حمایت 
بیشتر  استانمان  در  بال  رول  و  باشیم  داشته  ورزش 
شناخته شود. فاطمه ادامه  می دهد: تنها سه ماه است 
پا گرفته  استان  در  ها  برای خانم  بال  رول  که ورزش 
بیرجند  در  رشته  این  میزبان  توانستیم  وجود  این  با  و 
در سال 94 باشیم. ادیبی فر ادامه می دهد:  سال 95 
ملی  تیم  اردوی  در  نتوانستم  و  دید  آسیب  من  زانوی 
جدید  سال  در  امیدوارم  اما  باشم  داشته  فعال  حضور 
بازهم بتوانم به مسابقات جهانی بروم و برای استان و 
کشور مدال آور باشم. این بانوی قهرمان استان تاکید 
کرد: از مربی ام حسین ادیبی فر که از کودکی حامی 
من بود و همه جوره پشتیبانی ام کرد تشکر ویژه دارم.

خواندنی ها

شغل هایی که بیشترین درآمد را 

برای زنان دارند

خانم  کارمند  یک  درآمد  میانگین  نیوز-  افکار 
تا و  شده  شروع  تومان  میلیون   ۲ از  بانک   در 

 10 میلیون تومان هم می رسد. حدود ۳.5 میلیون 
رسمی  کارمند  یک  عنوان  به  ایرانی  زنان  از  نفر 
اداری دارای حقوق و دستمزد هستند و البته گروه 
زیادی هم در زمینه های مختلف دیگر و بخش 
خصوصی و دیگر بنگاه های خدماتی و اقتصادی 
ایران،  شغلی  بازار  بررسی  هستند.  کار  مشغول 
شغل های زیر را به عنوان شغل هایی پردرآمد و دارای 

شرایط کاری مناسب برای زنان بدست داده است:
* سالن های زیبایی: سالن های زیبایی یکی از 
زنان  برای  شغل ها  سودآورترین  و  پرطرفدارترین 
ایرانی با تحصیالت دانشگاهی یا بدون تحصیالت 
دانشگاهی هستند. درحالیکه حدود نیمی از جمعیت 
ایران را زنان تشکیل می دهند، ایران در خاورمیانه 
بعد از عربستان سعودی داری دومین بازار بزرگ 
آرایش و لوازم آرایشی بوده و در جهان دارای رتبه 
هفتم می باشد. در این خصوص می توان گفت که 
درآمد نسبی یک آرایشگر ماهیانه حدود 4 میلیون 
تومان بوده، درحالیکه کف حقوق مصوب وزارت 
کار بسیار کمتر از مقدار فوق است، البته این میزان 
درآمد برای آرایشگری که سالن برای خودش باشد 
و کارمندان و متخصصان دیگری را در زمینه های 
مختلف آرایشی استخدام کند می تواند به ماهیانه 

1۲ میلیون تومان نیز برسد.
شغل های  از  دیگر  یکی  پزشکی  پزشکی:   *
حوزه  در  شغل  تنها  پزشکی  است.  زنان  پردرامد 
دارد.  زنان  برای  باالیی  درامد  که  است  سالمت 
از  نیمی  حدود  و  پرستاران  از   90٪ آمار،  طبق 
پزشکان زن هستند که درواقع می شود گفت که 
متخصص  و  عمومی  پزشک  هزار   140 از  بیش 
خانم در کشور وجود دارد. میانگین درآمد ماهیانه ی 
یک متخصص بین 1۲ تا 15 میلیون تومان است 

که گاه چندین برابر هم می شود.
از شغل های  دیگر  یکی  وکالت هم  وکالت:   *
پردرآمد برای زنان است. یکی از بهترین جنبه های 
شغلی وکالت رضایت کاری است. وکال در مواردی 
مانند طالق که یک مسئله رو به رشد است، ارثیه 
و اختالفات ملکی مورد نیاز هستند و درآمد سالیانه 

آنها از 80 میلیون تومان آغاز می شود.
درحال  هم  عکاسی  فیلم برداری:  و  عکاسی   *
است،  پردرآمد  مشاغل  از  یکی  به  شدن  تبدیل 
نظر  به  چراکه  مجالس؛  از  عکاسی  مخصوصاً 
این  در  باال  با خرج کردن هزینه  می رسد زوج ها 
زمینه مشکلی ندارند. بسیاری از موسسات آموزشی 
هم هستند که نحوه عکاسی و کار با برنامه های 
ادیت عکس را آموزش می دهند که این صنعت از 
این حیث هم می تواند درآمدزا باشد. پکیجی که 
توسط آتلیه های عکاسی برای یک مراسم عروسی 
عادی ارائه می شود از 10 میلیون تومان آغاز شده و 
تا ۲0 میلیون تومان و بیشتر هم می رسد. عکاسی 
چیزی  می تواند  هم  اول تان  فرزند  آمدن  دنیا  به 

حدود 5 میلیون تومان برایتان خرج بردارد.
 ۲4٪ فقط  اینکه  با  آموزش:  و  بانکداری   *
کارمندان در تمام بانک های کشور را زنان تشکیل 
می دهند اما این شغل به دلیل امنیت کاری، ثبات 
حقوقی و دسترسی به مزایایی مانند وام ها، یکی 
از مشاغل پرطرفدار در میان زنان ایرانی محسوب 
می شود و گفتنی است که ساالنه تعداد زیادی از 
سراسر  بانک های  استخدامی  امتحانات  در  زنان 
یک  درآمد  میانگین  می کنند.  ثبت نام  کشور 
کارمند خانم در بانک از ۲ میلیون تومان شروع 
تومان هم می رسد. حدود  میلیون  تا 10  و  شده 
٪۳۳ از نیروی کاری زنان در ایران، متمرکز در 
صنایع آموزشی، مراقبت های بهداشتی و خدمات 
اجتماعی هستند؛ ودرواقع می شود گفت که حدود 
نیمی از معلمین در ایران زن هستند. اما سهم 
٪۲0 است. همین زنان در آموزش دانشگاهی 

خبرها از گوشه و کنار

بازیگر سینمای ایران درگذشت

کم پیش می آید بازیگر باشی و خبر درگذشتت 
نقش  هنرپیشه  اگر  اما  نکند  صدا  توپ  مثل 
بگذرد  اخرویت  سفر  از  مدتها  شاید  باشی  چندم 
خبرگزاری  گزارش  به  نشود.  خبردار  کسی  و 
“رنجر”  همچون  آثاری  بازیگر  غفاری  اکبر  برنا، 
کرد.  تجربه  را  مرگی  چنین  “لوکوموتیوران”  و 
های  سریال  برخی  در  نقش  ایفای  سابقه  که  او 
تلویزیونی و از جمله “ریحانه” را داشت همان طور 
 که آرام و بی حاشیه زندگی و کار کرد کاماًل آرام و 
بازیگر،  این  از  درگذشت.  هم  سروصدا   بی 
“قاتل اهلی” مسعود کیمیایی آماده اکران است؛ 
فیلمی که او در نقش یک راننده تریلی در تقابل با 
امیر جدیدی ایفای نقش کوتاه اما بجایی داشته است.

Ava.news12@gmail.com . عکس از : کاری

کاریکاتور قلعه برکوه سربیشه - نازنین زهرا نجیبیسجاد جعفری قاب عکس داده نما، آوای خراسان جنوبی

تقویت عضالت گردن و پشت، با انجام حرکات باال

دانستنی های مذهبی

 حسینی بمانید ...

که  نداریم  شکی  صفت-  رستگار  ا...  روح 
بزرگداشت شهادت اباعبدا... )ع( و انجام عزاداری از 
جمله عبادات است؛ با این حال وقتی این عزاداریها 
جنبه عادت به خود بگیرد، دیگر نمی توانیم نیت خود 
را در آن خالص کنیم و آهسته آهسته نیت ما خراب 
می شود و به تبع آن عبادت ما هم جنبه رسم و رسوم 
پیدا می کند. بعضی از عادتها هستند که حتی اگر در 
کار خیر هم رخ بدهند باعث خرابی عبادت می شوند. 
به عبارت دیگر هر چند ظاهر کار درست به نظر 
برسد، باطن کار به دلیل خرابی نیت، از اثر می افتد. 
آنچه اولیای الهی از ما خواسته اند، بلند نگه داشتن 
نام امام حسین )ع( و تالش مستمر برای حسینی 
شدن و حسینی ماندن است نه آنکه خود را به یک 
بگوییم  مثال   ( و رسوم خاص عادت دهیم  رسم 
 من فقط با صدای فالن مداح می توانم عزاداری 
کنم ...( به تعبیر دیگر، باید تالش کنیم کارهای عبادی 
این  به  تا  کنیم  خارج  روزمرگی  حالت  از  را  خود 
وسیله عبادت خود را خالصاً برای رضای خدا انجام 
داده باشیم نه برای پیروی از عادت ساالنه خود.

هیئت عزاداران سید الشهدا )ع( برگزار می کند:
مراسم عزاداری دهه اول محرم

زمان: یک ساعت بعد از نماز مغرب و عشا
مکان: حسینیه سید الشهدا )ع( - روستای آغلدر

سخنران: حجت االسالم و المسلمین حسین آذرده
مداحان: آقایان حسین نخعی پور و محمد نخعی پور

ضمنا هیئت روزهای هشتم، نهم و دهم محرم ساعت 7 صبح 
به سمت مکان های پیش بینی شده هر ساله حرکت خواهد کرد.

السالم علیک یا ابا عبدا... الحسین )ع(

هیئت مذهبی دلسوختگان بقیع مراسم عزاداری دهه اول محرم را برگزار می کند
سخنران: حجت االسالم و المسلمین جناب آقای سید عبدالکریم فاطمی

 )از مشهد مقدس(
مداح : برادران کربالیی مصطفی باقری نژاد و کربالیی محمد حامد عزیزی

زمان: هر شب یک ساعت بعد از نماز مغرب و عشا    مکان: سجادشهر- بلوار غدیر
 سه راه بقیع - مسجد بقیع

هیئت عزاداران سید الشهدا )ع( روستای آغلدر

اطالعیه
علم بندان نماد اخالص و ارادت

به رسم هر ساله مراسم علم بندان سوگواری 

سرور و  ساالر شهیدان حضرت ابا عبدا... الحسین)ع(
 امروز پنجشنبه 96/6/30 ساعت 14/30 

در محل هیئت محترم فاطمیه بیرجند - خیابان مطهری 8 
با حضور عاشقان حسینی برگزار می شود. از عموم همشهریان عزیز 

دعوت می شود در این مراسم معنوی و پرشور شرکت فرمایند.

مجتمـع مسجـد عاشـورا 
)هیئت فاطمیه - دارالشفاء فاطمه زهرا )س( - داراالیتام فاطمه زهرا )س((



پنجشنبه  * 30 شهریور  1396 * شماره 3889 

درمان وسواس

1- به خدا توکل کنید و از او استعانت بجویید تا هر چه 
زودتر بر این مشکل فایق آیید.

2- به خودتان تلقین کنید وسواس یک کار شیطانی 
است و باید هر چه زودتر از آن دست بردارم.

و  شنیدن  دوباره  و  افکار  نوشتن  کردن،  ضبط   -3
خواندن آنها بی معنی بودن آنها را بهتر آشکار می کند.

با دست  مثال  به عنوان  پا گذاشتن وسواس  زیر   -4
و  بایستند  نماز  به  نمی داند  تمیز  را  آن  که  بدنی  و 

وظیفه اش را انجام دهد.
کارهای  به  شدن  سرگرم  و   وقت  کردن  تنگ   -5

دیگر برای جلوگیری از تکرار عمل وسواس.
6- تغییر شرایط آب و هوا و شرایط زندگی و ایجاد 

تنوع در زندگی روزمره.
7- ایجاد اشتغال و سرگرمی و زندگی در جمع مثل رفتن 

مسافرت های دسته جمعی و دوری از بیکاری و تنهایی.
8- انجام مدیتیشن روزانه و کار با انرژی الهی.

9- انجام تنفسی عمیق شکمی یا یوگایی.
10- قرار گرفتن در معرض هوای باز و طبیعت.

 11- انجام ورزش حداقل روزی 15- 20 دقیقه.
بی مورد  سرگرمی های  از  امتناع   و  جلوگیری   -12

مثل شمردن اعداد.
13- جلوگیری از بروز ترس و خشم افراطی و انجام 
تکنیک های رفع عصبانیت و دور نگه داشتن محیط 

خانه از درگیری و کشمکش.
14- آموزش صحیح نظافت تا قبل از دو سالگی بدون 

اعمال فشار به کودک.
15- دوری از افکار رویایی مثل کمال طلبی، اول شدن، 

بهترین شدن.

پرنده نصیحت گو
شکارچی، پرنده ای را به دام انداخت. پرنده گفت: ای مرد 
بزرگوار! تو در طول زندگی خود گوشت بسیار خورده ای 
و  بدن کوچک  از خوردن  نشده ای.  وقت سیر  و هیچ 
ریز من هم سیر نمی شوی. اگر مرا آزاد کنی، سه پند 
ارزشمند به تو می دهم تا به سعادت و خوشبختی برسی. 
پند اول را در دستان تو می دهم. اگر آزادم کنی پند دوم 
را وقتی که روی بام خانه ات بنشینم به تو می دهم. پند 
سوم را وقتی که بر درخت بنشینم. مرد قبول کرد. پرنده 
گفت:پند اول اینکه:  سخن محال را از کسی باور مکن. 
مرد بالفاصله او را آزاد کرد. پرنده بر سر بام نشست.گفت 
پند دوم اینکه: هرگز غم گذشته را مخور. برچیزی که از 
دست دادی حسرت مخور.پرنده روی شاخ درخت پرید و 
گفت : ای بزرگوار! در شکم من یک مروارید گرانبها به 
وزن ده درم هست. با آن ثروتمند و خوشبخت می شدی.

مرد شکارچی از شنیدن این سخن بسیار ناراحت شد و 
آه و ناله اش بلند شد.پرنده با خنده به او گفت: مگر تو 
را نصیحت نکردم که بر گذشته افسوس نخور؟ یا پند 
مرا نفهمیدی یا کر هستی؟پند دوم این بود که سخن 
ناممکن را باور نکنی. ای ساده لوح ! همه وزن من سه 
درم بیشتر نیست، چگونه ممکن است که یک مروارید 
ده درمی در شکم من باشد؟مرد به خود آمد و گفت ای 

پرنده دانا پندهای تو بسیار گرانبهاست.

من چه سر کار باشم، چه در خانه، یا در سفر، 
همیشه تعدادی کتاب همراهم دارم 

که منتظر خواندنشان هستم. بیل گیس

تکنولوژی فقط ابزار است. برای اینکه بتوانیم به 
کودکان انگیزه دهیم و آنها را به همکاری با یکدیگر 

تشویق کنیم، معلم از همه چیز مهمتر است.

زلفت دیدم، سر از چمان پیچیده
وندر گل سرخ ارغوان پیچیده
در هر بندی هزار دل در بندش
در هر پیچی هزار جان پیچیده

انتقاد از دیگران بیهوده است و اگر مشغول
 آن شوید، اغلب باید حواستان جمع باشد 

که می تواند برای حرفه شغلی شما مخرب باشد.

زمانی که یک در بسته می شود، در دیگری
 باز می شود؛ ولی ما اغلب به قدری طوالنی 
و با افسوس به در بسته نگاه می کنیم که دری

 که برای ما باز شده است را نمی بینیم.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

بی  گمان خدا کسانی را که گرویده و کارهای شایسته کرده  اند به باغهایی درمی  آورد که از زیر 
]درختان[ آن رودبارها روان است  خدا هر چه بخواهد انجام می  دهد. سوره الحجج/ آیه 14

حدیث روز  

 از حرص و حسد بپرهیزید، زیرا این دو صفت امت های پیش از شما را نابود کرده، از بخل بپرهیزید زیرا بخل بیماریی است که در آزادمرد 
و مؤمن یافت نمی شد چون بخل ورزیدن، خالف ایمان است. امام رضا )علیه السالم(

سبک زندگی

مچ استرس تان را بگیرید
گاهی الزم است با استرس تان مچ اندازی کنید، خالصه 
برای سالمت تان هم که شده الزم است یا شما برنده شوید و 
یا تسلیم او شوید. نکته مهم درباره استرس این است که یک 
دفعه شما را از بین نمی برد، بلکه مانند خوره ای به تدریج 
زندگی تان را تحت تاثیر قرار می دهد. پس تا دیر نشده است، 

مچ استرس تان را بگیرید تا بیش از این شما را آزار ندهد.
استرس حالت ناخوشایندی است که اگر آن را مدیریت نکنیم 
شما را مدیریت می کند و فشار شما را در دست می گیرد. 
مدیریت استرس با شناسایی منابع استرس در زندگی شروع 
می شود و این به راحتی امکان پذیر نیست. همیشه منبع 
استرس آشکار نیست و نادیده گرفتن استرسی که بر افکار، 

احساسات و رفتارتان القا می شود بسیار آسان است.
فقیهی روانشناس می گوید: استرس علل و عواملی است که 
روان انسان را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث ناراحتی و 
مشکل می شود، معموال باید در ابتدا موقعیتی که فرد در آن 
قرار دارد، شناسایی شود و مشخص شود فرد در این موقعیت 
در چه جایگاهی قرار دارد و از کجا احساس ناراحتی می کند و 
چه عاملی باعث ناراحتی او شده است، معموال نگرش فرد اگر 
مثبت باشد به آسانی می توان آن مسئله را مورد تحلیل قرار 
داد و از فشار و عواملی که بر او ایجاد می شود، خود را مصون 
نگه دارد و خود را به فضایی که برای آرامش ایجاد می کند، 
هدایت کند. معموال شناخت های انسان اگر غلط باشد و یا 
با شناخت های  نادرستی باشد یا شناختی که  شناخت های 

دیگر همراه نباشد برای او استرس ایجاد می کند، به عبارتی 
از یک طرف یکسری از آگاهی ها باعث استرس می شود. 
معموال عواملی که استرس ایجاد می کنند، این عوامل در 
واقع استرس زا نیستند بلکه نوع نگاهی که فرد به آن عامل 
دارد، می تواند خطرناک و منفی باشد و آسیب به فرد بزند و 

روان انسان را تحت تاثیر قرار دهد.
چگونه استرس را مدیریت کنید؟

را  مدیریتی  روش های  استرس  کاهش  و  پیشگیری  برای 
درک کرده و از آن ها استفاده نمایید به عنوان مثال مدیریت 
زمان  و اعتماد به نفس دو مهارت مهم در کاهش استرس 
هستند، زیرا بسیاری از مشکالت ناشی از فشارهای زمانی 
بیشتر  نفس  به  اعتماد  طریق   از  که  هستند  روابطی   یا 

و رفتارهای کنترل شده قابل حل هستند.
دست هایتان را بشویید

برای کم کردن استرس راه های بیشماری وجود دارد. برخی 
از این راه ها تنها در چند ثانیه بر سیستم عصبی بدن تاثیر 
می گذارند و آرامشی که به خاطر اضطراب از دست رفته به 
بدن شما برمی گردانند. کمک گرفتن از آب گرم یکی از این 
راه هاست. اگر اضطراب دارید، می توانید با یک دوش آب گرم 
حال خود را بهتر کنید یا در وانی که از آب گرم پر شده، چند 
دقیقه دراز بکشید و برای آرام کردن فکرتان تالش کنید؛ 
اما در صورتی که امکان دوش گرفتن ندارید، می توانید تنها 
با شستن دست های تان با آب گرم یا چند ثانیه قرار دادن 

دست تان زیر چنین آبی، حال خود را بهتر کنید.
ادا در بیاورید

برای رها شدن از استرس، گاهی چاره ای جز زشت شدن 
می کند،  حمله  شما  بدن  به  روانی  فشار  که  وقتی  ندارید. 
کنید  رها  را  سرتان  و  گردن  فک،  صورت،  عضالت  باید 
تا آرامش تان را دوباره به دست بیاورید. نگران نباشید؛ کار 
پیچیده ای نیست. در خانه می توانید به همان شکلک درآوردن 
خالصه اش کنید و با کمی ادا درآوردن حال خود را بهتر کنید.

کرفس بجوید
شما برای رسیدن به چنین هدفی، باید دستگاه گوارش تان را 
فریب دهید و وانمود کنید که در حال غذاخوردن هستید. اگر 
یکی از نزدیکان شما اضافه وزن  داشته باشد، حتما دیده اید 
که وقت عصبی شدن بیشتر غذا می خورد یا به هله هوله خوری 
رو می آورد. چنین فردی دقیقا با کمک دستگاه گوارشی که 
مشغول هضم غذاست، برای آرام شدن تالش می کند. در چنین 
شرایطی، شما می توانید با هویج، کرفس و خوراکی هایی از این 

دست دستگاه گوارش تان را فریب دهید.
خط  بکشید

با قلم و کاغذ حاضر شده اید و  وقتی در یک جلسه مهم 
کفایت  جلسه  مهم  نکات  نوشتن  به  تنها  دارید،  اضطراب 
نکنید، روی کاغذی که جلوی تان گذاشته اید، نقاشی بکشید 
و خط  خطی کنید؟ این کار کمک می کند، استرس شما هر 

لحظه کمتر  شود.

خودتان را بغل کنید
آغوش  در  پناه بردن  به  داریم،  اضطراب  وقتی  ما  اغلب 
مادرمان یا یکی از اعضای خانواده، آرام می گیریم اما اگر 
به جسم و روان شما حمله ور  در لحظه ای که اضطراب 
شده تنهایید، می توانید با در آغوش گرفتن خودتان تنشی 
که عذاب تان می دهد را کم کنید. اینکه بتوانید یک حس 

دل نشین به خودتان القا کنید خیلی تاثیرگذار است.
ساالد بخورید

وقتی که استرس دارید ممکن است میل تان به خوردن 
شیرینی یا سیب زمینی سرخ کرده چند برابر شود. 

هر  از  بیشتر  هستید،  درگیر  استرس  با  که  شمایی  مغز 
به خود جذب  را  کربوهیدرات  یا  قند  دارد  دوست  زمانی 
کند اما همیشه برای پاسخ دادن به این نیاز، قرار نیست 
سراغ هله هوله بروید. برای اینکه استرس به چاق تر شدن 
شما یا از دست رفتن سالمت تان ختم نشود، می توانید به 

ساالد خوردن رو بیاورید.
کفش هایتان را دربیاورید

اگر با رئیس تان بحث کرده اید و حسابی استرس دارید، 
را  کفش هایتان  بالفاصله  و  برگردید  میزکارتان  پشت 
خون تان  گردش  است،  پایتان  کفش  وقتی  بیاورید.  در 
دچار اختالل می شود و استرس بدن تان هر لحظه بیشتر 
می دهید  اجازه  بیاورید،  در  را  کفش ها  اگر  اما  می شود 

پاهای تان نفس بکشند.
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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 3889                         

461839572

829517346

375264189

937642815

546178293

218953764

182396457

654721938

793485621

جدول سودوکو

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری 

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

 پالک 29
09155610111

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

را تجربه کنید.   09158668002

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

کار خوب اتفاقی نیست

کبابی با وسایل و شرایط مناسب
 واگذار می شود. 

09155622633 -09151636609 

فروش منزل ویالیی، حاجی آباد 
به متراژ 150متر  32238138

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

اطالعیـــه
طبقه اول و دوم حسینیه 

مسجدالحسین)ع( جوادیه 
)هر طبقه حدود 250 متر(

به رهن و اجاره با اولویت کارهای 
فرهنگی و خدماتی واگذار می گردد

جهت کسب اطالعات بیشتر
 با شماره 09155622577

تماس حاصل فرمایید.

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

به یک فروشنده آقا جهت کار در 
سوپر مارکت واقع در مهرشهر نیازمندیم.

09159632317

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

09158254172

به یک نفر فروشنده خانم جهت کار 
در مغازه چینی و بلور نیازمندیم.

بیست متری سوم مدرس 

روبروی حج و زیارت - پالک 50

 تندیس بلورین

32432322
یک شرکت تولیدی معتبر در 

مشهد جهت تکمیل کادر پرسنلی 
خود به یک نفر نیروی قالب ساز یا 
تراشکار با حداقل سه سال سابقه 
کاری با حقوق مکفی نیازمند است.

05132453092

یک شرکت راهسازی جهت تکمیل 
و توسعه کادر خود به پرسنل ذیل 

نیازمند است.
راننده پایه یک
راننده غلطک

09155624889
056- 32442886

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

علی آبادی

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

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

09157213571 - صالحی منش

بلوار شعبانیه- بین چهار راه ایزوگام فنودی 
بقیه ا... )عج( و خیابان نرجس
32371262-09151639659

پخـش و نصـب 

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

فروشگاه آلتون
تخفیف استثنایی 20 الی 30 % 

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

به علت مهاجرت کلیه محصوالت 
به قیمت خرید عرضه می شود.
حاشیه بلوار صیاد شیرازی ، جنب 

بیمه ایران   09357701139

بازسازی منازل قدیمی 
09155614365 -09157210424

32318149

حمل  اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
09159639065 

علـی آبادی 
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بانوان کاراته کای خراسان جنوبی در مسابقات کشوری

بانوان کاراته کای خراسان جنوبی از روز گذشته به مصاف حریفان خود 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز  رفتند.  درمسابقات کشوری 
استان، مریم اسدپور، فاطمه محمدی، زینب مختاری، فائزه بشگزی، 
فاطمه اسدپور، سارا عباسیان، مهدیه الوانی، عالیه سادات حسینی، فاطمه 
تیم  اعضای  کاراته کاهای خراسان جنوبی  و فرشته طیبی نیا  نجفی پور 
استان هستند که درمسابقات قهرمانی کاراته سبک وادوریو کشور از روز 
گذشته به مصاف حریفان خود رفتند. این مسابقات با شرکت بیش از 
150 کاراته کا در استان البرز آغاز شده است و به مدت دو روز ادامه دارد.

مهسا کدخدا، در رقابت های انتخابی جهان

ملی  تیم  ترکیب  در  بیرجندی  پوش  ملی  والیبالیست  کدخدا  مهسا 
بانوان کشورمان در مرحله نهایی مسابقات انتخابی جهان روز گذشته 
به مصاف تیم تایلند، میزبان این رقابت ها رفت. به گزارش خبرگزاری 
صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، مرحله نهایی رقابت های والیبال 
قهرمانی بانوان آسیا، انتخابی مسابقات جهانی، با شرکت 10 تیم از 
روز گذشته تا 2 مهر به میزبانی کشور تایلند برگزار می شود. تیم ملی 
ایران در گروه ب با تیم های کره جنوبی، تایلند، کره شمالی و ویتنام 
هم گروه است. تیم ملی کشورمان در روزهای 30 و 31 شهریور و 2 
مهر به ترتیب به مصاف تیم های کره شمالی، کره جنوبی و ویتنام 
می رود. نوزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی زنان جهان 2018 
با حضور 24 تیم از 7 تا 28 مهر 97 به میزبانی ژاپن برگزار می شود.

نایب قهرمانی جوانان ووشوی ایران در آسیا

قهرمانی  نایب  مقام  به  ساندا  بخش  در  ایران  جوانان  ووشوی  تیم 
به  یافت.  در کره جنوبی دست  آسیا  قهرمانی  رقابت های ووشوی 
گزارش ایرنا، نهمین دوره رقابت های ووشوی قهرمانی جوانان آسیا 
از صبح روز یکشنبه با حضور 433 ووشوکار از 19 کشور به میزبانی 
شهر »گومی« کره جنوبی آغاز شده است و در پایان این رقابت ها، 
تیم کشورمان در بخش ساندا با کسب 4 مدال طال و 2 نقره سکوی 
نایب قهرمانی را از آن خود کرد. چین با 5 طال و 2 نقره اول شد 
و هند با 2 طال، 2 نقره و 3 برنز عنوان سومی را از آن خود کرد.

تیم فوتسال ایران اصالت خود را به نمایش گذاشت

ایرنا- کنفدراسیون فوتبال آسیا با اشاره به پیروزی تیم فوتسال ایران 
بر اردن در رقابت های فوتسال داخل سالن در عشق آباد نوشت: تیم 
ایران اصالت خود را در عشق آباد به نمایش گذاشت. تیم ملی ایران 
اردن  به مصاف  رقابتها  این  در  دیدار خود  دومین  در  شنبه  روز سه 
رفت و با نتیجه 7 بر 3 به پیروزی رسید و با شش امتیاز صعودش را به 
مرحله دوم قطعی کرد. گل  های تیم ایران را، مهدی جاوید )3 بار(، احمد 
اسماعیل پور )2 بار(، قاسم عروجی و حسین طیبی وارد دروازه اردن کردند.

چرا بهتر است عصرها کفش بخریم؟! 

است،  معتقد  فیزیکی  طب  متخصص  یک 
کفش هایی که مچ پا را در کفش محکم نگه 
می دارند در به حداقل رساندن آسیب های وارده 
به پا نقش مهمی دارند. دکتر کامبیز خاموشیان 
شده  خریداری  کفش های  اینکه  بر  تاکید  با 
باشند،  بزرگ تر  پا  سایز  از  شماره  نیم  تا  باید 

خاطرنشان کرد: بهترین زمان خرید کفش در 
ساعات عصر است؛ چرا که در این زمان پاها بر 
اثر فعالیت روزانه معموال تا نیم شماره بزرگ تر 
از ساعات دیگر روز هستند. وی در ادامه با بیان 
اینکه شکل ظاهری کفش بر راحتی پاها در 
کفش تاثیرگذار است، گفت: بهتر است قبل از 
خرید کفش، وجود اختالف سایز در پاها، شکل 
انگشتان پا و قوس طبیعی کف پا بررسی شود.

پیشگیری از مسمومیت با گیاهان

مانند  گیاهاني  با  مسمومیت  که  کنید  توجه 
خرزهره، دیفن باخیا، گزنه )در تماس پوستی(، 
کرچک و برخی از قارچهای خودرو مي تواند 
خطرناک باشد. در صورت وقوع  مسمومیت با 
این گیاهان به نزدیکترین مرکز درماني مراجعه 
خودرو  قارچهاي  و  گیاهان  خوردن  از  کنید. 

اجتناب نمایید و گیاهان یا قارچها را به دلیل 
تلقي  سمي  غیر  جانوران،  توسط  آنها  مصرف 
ننمایید. در صورتیکه کودک شما ماده اي غیر 
خوراکي را بلعید، با اورژانس 115و یا مرکز اطالع 
رساني داروها و سموم 1490 تماس بگیرید.
مرکز اطالع رسانی داروها و سموم؛  

معاونت غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

فوت دو معلم بر اثر واژگونی یک خودرو در محور بیرجند - سربیشه

واژگونی خودروی  اثر  بر  جنوبی گفت:  استان خراسان  راه  پلیس  رییس  ایسنا- 
ام وی ام در محور بیرجند - سربیشه یک نفر در محل و یک نفر در بیمارستان 
جان باختند. سرهنگ حسین رضایی افزود: ساعت 7 صبح روز گذشته خودروی 
حامل 4 نفر از معلمان شهرستان سربیشه در کیلومتر 12 جاده بیرجند - سربیشه 
واژگون شد. وی ادامه داد: بر اثر این حادثه در محل یک نفر جان باخت و 3 
سرنشین دیگر زخمی و به بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند منتقل شدند. رییس 
پلیس راه خراسان جنوبی علت این حادثه را بی احتیاطی راننده به علت خستگی 
سریعًا  حادثه  مصدوم  سه  کرد:  اضافه  رضایی  کرد.  اعالم  آلودگی  خواب  و  
در  شدید  خونریزی  دلیل  به  مصدومان  از  یکی  که  شدند  اعزام  بیمارستان  به 
یکی  یادآور شد:  خراسان جنوبی  استان  راه  پلیس  رییس  کرد.  فوت  بیمارستان 

دیگر از مصدومان از ناحیه سر آسیب دیده و دیگری وضعیت مطلوبی دارد.

شب خونین در استان خراسان جنوبی
 با پنج کشته و دو مجروح

رانندگی  حادثه  وقوع  از  خراسان جنوبی  راه  پلیس  فرمانده 
خبر  نفر   2 و  کشته  نفر   5 با  اسدیه،   - بیرجند  جاده  در 
در  افزود:  رضایی  حسین  سرهنگ  ایسنا،  گزارش  به  داد. 
کامیون  و  سواری  پراید  دستگاه  یک  برخورد  ارتباط،  این 
ساعت 21 و 30 دقیقه سه شنبه شب در جاده بیرجند- اسدیه، 
حادثه  این  اصلی  علت  داد:  ادامه  وی  شد.   گزارش 
خستگی  اثر  بر  پراید  خودروی  انحراف  و  احتیاطی  بی 
خراسان جنوبی  راه  پلیس  فرمانده  بود.  آلودگی  خواب  و 
تصریح کرد: تلفات همگی سرنشینان خودروی پراید هستند و 
راننده کامیون به همراه سرنشین به بیمارستان اعزام شده است.

برای  گفت:  سرطان  جراحی  فوق تخصص  یک 
این  عالئم  به  باید  سرطان  به  ابتال  از  پیشگیری 
بیماری توجه ویژه ای کرد. فریدون معماری افزود: 
با تشخیص زودرس سرطان تا حد زیادی امکان 
درمان قطعی این بیماری وجود دارد همچنین افراد 
باید با مشاهده عالئم غیر عادی همچون خونریزی، 

الغری مفرط یا احساس گیرکردن مواد غذایی حین 
به پزشک مراجعه کنند و تحت  باید  غذا خوردن 
چکاپ قرار گیرند. معماری در مورد سیر پیشرفت 
سرطان سینه عنوان کرد: به علت شیوع سرطان 
سینه خانم ها باید بعد از ازدواج سالی یک و یا 2 
بار  برای انجام معاینه به پزشک مراجعه کنند، اما 

خانواده   در  سرطان  به  ابتال  سابقه  شخصی  اگر 
دارد، باید به صورت ویژه پیگیر وضعیت سالمت 
خود باشد و برای افراد باالی 40 سال ماموگرافی 
ساالنه توصیه می شود تا تحت کنترل باشند. وی 
ادامه داد: زنان در سنین جوانی نیز برای پیشگیری 
از بروز سرطان سینه باید تحت چکاپ قرار گیرند.

این عالئم خبر از بیماری سرطان می دهد!

بامداد روز گذشته، قاتل آتنا اعدام شد

آتنا  قاتل  گذشته،  روز  بامداد   6:20 ساعت  فرارو- 
اصالنی دختر خردسال پارس آبادی، که به اسماعیل 
رنگرز شهرت یافته، پس از چند ماه انتظار خانواده آتنا 
و مردم شهرستان پارس آباد و استان اردبیل و شاید 
هم همه مردم ایران، در مالء عام و در میان خشم و 
انزجار مردم پارس آباد و خانواده دردکشیده آتنا، به دار 
مجازات آویخته شد. در مراسم اعدام اسماعیل رنگرز 

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان اردبیل، دادستان پارس آباد، مسئوالن قضایی و انتظامی، امنیتی و برخی 
مسئوالن دیگر، خانواده آتنا و جمعی از مردم شهرستان پارس آباد حاضر بودند تا فرجام ناجوانمردی این مرد 
گرگ صفت قاتل را نظاره گر باشند. آتنا اصالنی دختر بچه 7 ساله بی گناه پارس آبادی بود که در روز 28 خرداد 
امسال ناپدید شد و در روز 19 تیرماه جسد آتنا در پارکینگ اسماعیل رنگرز کشف شد و راز این قاتل برمال شد.

آوای خراسان جنوبی

قرص خواب آور نخورید!
آور  خواب  های   قرص 
اندازه  به  )حتی یک عدد آن( 
بدن  برای  سیگار  پاکت  یک 
مضراست و به میزان35%بیشتر 
افراد را به سرطان مبتال میکند.

زیاده روی نکنید!
چای سیاه و قهوه اسیدیته معده 
را افزایش می دهد و دهان شما 
همینطور  کند.  می  راخشک 
برسیستم عصبی مرکزی تأثیر 

و عروق را تحریک می کند.

درمان گاستریت را جدي بگیرید!

بیماري هاي  شایع ترین  از  معده  التهاب  یا  گاستریت 
 گوارشي است و درمان نادرست این بیماری مي تواند بعد از 

15 – 10 سال زمینه ساز سرطان معده باشد.

سکته مغزی و سرما! 
با سرد شدن هوا سکته قلبی هم 
موجب  سرما  شود.  می  بیشتر 
لرزیدن شما و تکان قلبتان میشود 

و باعث سکته قلبی می شود.

دقت کنید!
شاید  ترامادول  مثل  داروهایی 

ظاهرا اعتیاد درمان کنند. اما شما 

را دچار اعتیادی قوی تر می کنند.

اولین اقدام انجام سونوگرافی است!
اگر خونریزی قاعدگی کمی دارید و فاصله بین دو سیکل شما 
بیشتر از حد معمول است، احتمال وجود کیست های تخمدانی 

در شما وجود دارد. پس اولین اقدام سونوگرافی است.

از آهن غافل نشوید! 
مصرف مکمل آهن از شروع 
هفته شانزدهم بارداری تا3ماه 
پس از زایمان توصیه می شود.

نکته!
وقتی هنگام سرفه یا عطسه 
دهان را با دست میپوشانیم، به 
میکروب ها کمک میکنیم تا در 

صورت ما پخش شوند.

تهوع دلیل این امراست!
زنان در سنین باروری پوسیدگی 

دندان دارند؛ زیرا دهان بیشتر در 

معرض اسید  معده  قرارمی گیرد.

خطر!
با  از مصرف دارو  پس و پیش 

آب گرم اصاًل دوش نگیرید.

عالئم وجود  لخته خون در بدن:
تورم در یک اندام، درد در بازو یا پا، درد قفسه سینه

رگه های قرمز بر روی پوست
تنگی نفس یا افزایش ضربان قلب

در صورت مشاهده ترک پا اینها را مصرف کنید:
ترک پا در فصول گرم نشانه کمبود بسیاری از ویتامین های 
ضروری همچون  ویتامین  C و E است. پس آنها را مصرف کنید.

سالمتیکوتـاه از

31104

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

طــراحــان برتـــر
با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم

شعبه2: نبش مدرس 61 
32323296  

09128664599- خرمشاهی

مراسم سیاه پوشان و علم بندان هیئت حسیني بیرجند
 و حرکت به سمت هیئت فاطمیه )س( و محبان الزهرا )س(  
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

روحانیت »نجات غریق بشر«
 از آتش دوزخ است

تسنیم-نماینده ولی فقیه با گالیه از سران کشورهای 
اسالمی که دور یکدگیر نشسته و ساعت ها گفت وگو 
می کنند اما وقتی برای مطرح کردن درد و رنج مردم 
مظلوم میانمار ندارند گفت: روحانیت و طالب نجات 
غریق از آتش دوزخ هستند. آیت ا... عبادی در مراسم 
آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه خراسان جنوبی 
که این مراسم به صورت نمادین در امامزادگان باقریه 
بیرجند برگزار شد اظهار داشت: شروع سال تحصیلی 
همزمان با دهه محرم و ایام امر به معروف و نهی از 
منکر و گرامی داشت هفته دغاع مقدس امری مبارک 
است.وی با اشاره به شروع سال تحصیلی طالب 
افزود: شما انتخاب درستی کرده اید که خداوند برای 
این انتخاب بر شما توفیق دهد و سال تحصیلی جدید 
را بر شما تبریک می گویم چون شما مهم ترین مسئله 
انسانی را انتخاب کرده و دنبال می کنید و همه چیز 

در این راه است و از اینجا آغاز می شود.

مدیران ادارات زمان مشخصی را برای 
مالقات مردمی در نظر بگیرند

ادارات  بیرجند گفت: مدیران  امیرآبادیزاده-فرماندار 
زمان مشخصی را برای مالقات مردمی و برطرف 
کردن مشکالت آنها در نظر گرفته و زمان برگزاری 
را به اطالع عموم  برسانند تا مردم در زمان مشخص 

علی  کنند.  دیدار  اجرایی  دستگاه  مدیر  با  بتوانند 
ناصری در جلسه شورای اطالع رسانی شهرستان 
بیرجند در جمع مسئولین روابط عمومی  دستگاه های 
اجرایی اظهار داشت: روابط عمومی باید چشم بینا 
و چراغ هدایت مجموعه و پاسخگوی صادق افکار 
عمومی باشند و مسئوالن روابط عمومی به عنوان 
به  اجرایی در رسیدن  بازوی کمکی مدیر دستگاه 
اهداف سازمانی هستند.وی افزود: مسئوالن روابط 
عمومی ضمن ارتباط با روابط عمومی دستگاه های 
اجرایی دیگر باید زمینه کار تخصصی و زیربنایی 
در ادارات را فراهم و از تجربیات یکدیگر استفاده 
کنند. فرماندار بیرجند با تصریح اینکه برای پویایی 
ذیل  کمیته هایی  شهرستان،  اطالع رسانی  شورای 
راستای  در  داشت:  اظهار  می شود  تشکیل  شورا 
دستورالعمل های شورای اطالع رسانی استان، کمیته 
آموزش، کمیته فرهنگی و اجتماعی، کمیته رسانه، 
رفاه  کمیته  برنامه،  و  طرح  کمیته  ارزیابی،  کمیته 
با  رسانی  اطالع  شورای  مجموعه  زیر  خدمات  و 
حضور مسئوالن روابط عمومی دستگاه های اجرایی 

شهرستان تشکیل می شود.

حضور سرمایه گذار داخلی برای 
احداث واحد تولیدی ماشین آالت 

کشاورزی در فردوس

و  معدن  سازمان صنعت،  صنایع  معاون  حسینی- 
تجارت خراسان جنوبی ، از اعالم آمادگی یک گروه 
احداث  برای  خودرو  در  گذاری  سرمایه  تخصصی 
فردوس  در  کشاورزی  آالت  ماشین  تولیدی  واحد 
خبر داد و عنوان کرد: قرار شد واحد تولیدی مونتاژ 
انواع تراکتور با توجه به مزیت های نسبی منطقه در 

کشاورزی و نیاز کشور همسایه به این ماشین آالت 
راه اندازی شود. پارسا به نشست تخصصی برگزار 
شده با سرمایه گذاران در فردوس با حضور فرماندار، 
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
جنوبی، نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی و 
روسای ادارات شهرستانی و سرمایه گذاران داخلی 
اشاره کرد و افزود: در زمان حاضر سرمایه گذار با 
همکاری فرمانداری فردوس و سازمان صمت، در 
حال جانمایی برای استقرار کارخانه می باشد. وی 
این گروه سرمایه گذاری داخلی را موفق در کشور و 
دارای تجارب مختلف در سایر استان ها معرفی کرد و 
ادامه داد: با راه اندازی این کارخانه آینده روشنی پیش 

روی استان خواهد بود.

طرح جمع آوری کاالهای قاچاق سالمت 
محور در خراسان جنوبی اجرا می شود

اهمیت  به  نظر  گفت:  تهوری  مقدم-علی  دادرس 
موضوع مبارزه و جمع آوری کاالهای قاچاق سالمت 
محور و با  توجه به  اتمام مهلت سه ماهه به عرضه 
کنندگان مبنی بر جمع آوری کاالهای قاچاق به جهت 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
طرح تشدید مبارزه با کاالهای قاچاق سالمت  محور 
شامل اقالم بهداشتی، آرایشی، خوراکی، آشامیدنی 
و تجهیزات پزشکی از ابتدای مهرماه سالجاری  به 
این طرح  آید.وی خاطرنشان کرد: در  اجراء درمی 
باعرضه کنندگان کاالها ی فاقد برچسب اصالت و 
تقلبی و قاچاق با جدیت و مطابق قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و قانون نظام صنفی برخورد خواهد شد 
.وی در پایان افزود: همشهریان گرامی در صورت 
سامانه  به  مراتب  قاچاق  کاالی  هرگونه  مشاهده 
۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت اعالم نمایند، 
تا ضمن اعزام بازرسان به محل، در صورت احراز 

تخلف، با متخلفان به صورت جدی برخورد شود. 

حمایت کم مسئوالن از صندوق های خرد زنان روستایی
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همایش سراسری شیرخوارگان حسینی:حضرت علی اصغر سند مظلومیت و حقانیت عاشورا و کربالست

زنانی محکوم به ماندن در روستاها

 ۱۰۰۰ برنامه فرهنگی و هنری در خراسان جنوبی برگزار می شود
تسنیم- جانشین اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی از برگزاری بیش از هزار برنامه فرهنگی، هنری و ورزشی در هفته دفاع مقدس خبر داد.برازنده مقدم  از افتتاح 
50 پروژه عمرانی بسیج سازندگی در هفته دفاع مقدس خبر داد و خاطرنشان کرد: اعتبار هزینه شده برای بهره برداری این پروژه ۲ میلیارد و 500 میلیون تومان است. وی  برگزاری ۱۱ یادواره 
شهدا در سراسر استان، ویزیت رایگان در مناطق محروم، آغاز فراخوان نهمین جشنواره شعر دفاع مقدس و برگزاری همایش عاشورایی را از جمله برنامه های شاخص هفته دفاع مقدس عنوان کرد.

عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  قاسمی- 
فرا   به  اشاره  با  جنوبی  خرسان  استانداری 
ایستگاه های  پایی  بر  و  محرم  ماه  رسیدن 
در  کرد:  اظهار   شهری،  معابر  در  صلواتی 
راستای بر پایی این نوع ایستگاه ها در شهر و 
به ویژه معابر اصلی شهری، سازمان تبلیغات 
سری  یک  امر  متولی  عنوان  به  اسالمی 
ضوابط مشخص کرده است که بر همان مبنا 
مجوزهای الزم داده می شود. »فرهادی« روز 
تأکید کرد  استان  ترافیک  گذشته در شورای 
مجوز  بدون  صلواتی  ایستگاه  برپایی  از  که 
جلوگیری شود به دلیل اینکه اجرا نکردن این 
ضوابط در برپایی ایستگاه های صلواتی باعث 
مشکالت ترافیکی و امنیتی در این ایام می شود 
که باید از بروز این گونه مشکالت جلوگیری 
شود. وی ضوابط مربوطه را ۱0 مورد بیان کرد 
و ادامه داد: این قوانین شامل احداث نکردن 
تقاطع  متری   50 در  صلواتی  های  ایستگاه 
آنان  نبود  و  داربست ها  ایمنی  میادین،  و  ها 
در سطح سواره رو و ایجاد حداقل 50 درصد 
معابر پیاده رو برای عبور و مرور است. به گفتۀ 

وی همچنین از دیگر ضوابط آن می توان به 
جلوگیری از نصب چراغ ها با روشنایی زیاد که 
باعث کاهش دید رانندگان می شود، جلوگیری 
از توقف دوبل، عدم حرکت خادمین ایستگاه 
می  خطر  ایجاد  باعث  که  خودروها  بین  در 
شود، قرار ندادن تجهیزات در سطح سواره رو، 
خودداری از آسیب به عالئم ترافیکی و خط 
کشی معابر، فضا برای عابران و بهره برداری 
برای  از متوقف کردن خودروها  باشد و  مهیا 

پذیرایی نیز خودداری شود، اشاره کرد.

سرویس های مدارس 
در استان ساماندهی شوند

زمینه  در  همچنین  استاندار  عمرانی  معاون 
ساماندهی سرویس مدارس به کمک آموزش 
این  ساماندهی  طرح  کرد:  اظهار  پرورش،  و 
سالمت  و  ایمنی  راستای  در  سرویس ها 
دانش آموزان در استان پیگری شود تا به نتیجه 
مطلوب برسد. فرهادی با تأکید بر ایمن سازی 
داد:  ادامه  اصلی،  خیابان های  حاشیه  مدارس 
مصوبات اجرا نشده ایمن سازی جاده و معبرهای 

عمومی که به تصویب رسیده و تاکنون اقدام 
نشده است هرچه سریع تر نسبت به ایمن سازی 
آنها اقدام شود. وی با اشاره به سخنان مقام 
معظم رهبری در جلسه ۲6 شهریورماه امسال 
درباره تلفات و مشکالت جاده ایکه به 3 عامل 
راه و شهرسازی، خودرو و خودروسازان و پلیس 
تأکید کردند، عنوان کرد:  همه این عوامل در 
راستای کاهش سوانح و تلفات جاده ای نقش 
امیدواریم  و  می کنند  ایفا  سازنده ای  و  مثبت 
با همکاری هم به سمت رفع  به  که ما هم 
با توجه به  این مشکالت برویم و  و کاهش 
باید  مدارس  بازگشایی  فصل  شدن  نزدیک 
ایمن سازی  و  ترافیکی  مسائل  به  مسئوالن 
کنند.  توجه  جاده ها  حاشیه  مدارس  و  حریم 
به گفتۀ وی برای تخصیص اعتبارات به هر 
شهر، پلیس آمار جرائم را به تفکیک شهر و 

شهرستان های استان اعالم کند.

افزایش 17  درصدی فوتی
 در تصادفات درون شهری

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان نیز در 

این جلسه با بیان اینکه تصادفات درون شهری 
در استان ۲3 درصد افزایش یافته است، اظهار 
کرد: امسال تاکنون نیز نسبت به سال گذشته 
فوت  به  منجر  استان  تصادفات  درصد   ۱3
شده اند که ۱7 درصد افزایش داشته و تعداد 
افزایش  متأسفانه  درصد   ۲8 هم  مجروحان 
مدت  این  در  افزود:  »رضایی«  است.  داشته 
شهری  درون  تصادفات  متوفیان  درصد   76
اند  داده  زیر ۴5 سال تشکیل  افراد  را  استان 
موتورسیکلت سوار  و  عابر  آنها  بیشترین  که 
تخلف  هزار   ۱۲۴ وی  گفتۀ  به  بوده اند. 
امسال  نخست  ماهه   6 در  شهری  درون 
داده است. وی عنوان کرد که  استان رخ  در 
مدارس  بازگشایی  و  ماه  مهر  آغاز  به  باتوجه 
ایام  با  ماه  این  شدن  مصادف  همچنین  و 
محرم باید تدابیری اندیشیده شود تا ترافیک 
 استان کنترل و درصد تصادفات کاهش یابد.

آماده به خدمت 100 د رصد نیروهای 
راهور در  طرح های بازگشایی مدارس 

و محرم

اشاره  با  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
بازگشایی  طرح  در  راهور  پلیس  اقدامات  به 
در  کرد:  اظهار  استان،   در  محرم  و  مدارس 
طرح بازگشایی مدارس پلیس راهور در ۲ هفته 
آغازین مهرماه ۱00 درصد نیروهای خود را  به 
موتورسوار  تیم  تیم خودرویی، ۴5  همراه 38 
و ۱۴5 پاس پیاده مستقر در تقاطع و میادین 
استان آماده خدمت رسانی به شهروندان می 
استان  مرکز  در  کرد:  اضافه  »رضایی«  کند. 
هم 75 نقطه در طرح بازگشایی مدارس تحت 
پوشش ترافیکی قرار می گیرند و به تبع آن در 
شهرستان های استان نیز این پوشش انجام می 
شود. وی ادامه داد: همچنین از تردد وسایل 
نقلیه سنگین در زمان شروع و تعطیلی مدارس 
در شهر جلوگیری می شود. به گفتۀ وی در 
درون شهری  تصادفات  مهرماه سال گذشته 
در  آموز  دانش   ۲۴ شدن  مجروح  به  منجر 
استان شده و همچنین 33 درصد از مجروحان 
تصادفات را در سال 95 در این ایام افراد زیر 

۱8 سال تشکیل داده است.
)Ava.news16@gmail.com(

قوسی -پیش از ظهر روز گذشته مراسم کلنگ 
)ع( مجتمع مسکونی  زمان  امام  زنی مسجد 
۱500 واحدی شهید صیاد شیرازی با حضور 
فرمانده قرارگاه منطقه ای نزاجا شمال شرق 
کشور و قهرمان رشید، استاندار اسبق خراسان 
جنوبی و مهندس منفرد خیر این پروژه برگزار 
شد.یعقوبی، عضو هیأت امنا مسجد امام زمان 
مسکونی  مجتمع  احداث  عملیات  کرد:  بیان 
۱500 واحدی از سال 89 آغاز شده که از اوایل 
سال 9۲ تعداد 693 واحد تحویل مالکین شده 

است. وی ادامه داد: فاز دوم این پروژه با 807 
واحد آغاز شده است که تا اواخر سال جاری به 
بهره برداری خواهد رسید. یعقوبی اظهار کرد: 
با توجه به عدم وجود مسجد، نماز جماعت در 
پارکینگ یکی از بلوک های این پروژه برگزار 
به دلیل  از حدود یک سال قبل  می شد که 
سکونت کلیه اعضای آن بلوک، به تعطیلی نماز 
جماعت منجر شد.عضو هیأت امنا مسجد اضافه 
کرد: با انتخاب هیأت امنا و پیگیری های به 
هیات امنا تحویل شد و امروز مراسم کلنگ زنی به مساحت 5 هزار مترمربع با کاربری مذهبی به عمل آمده در خرداد سال جاری، قطعه زمینی 

ساخت این مسجد، حسینیه و مجتمع فرهنگی 
را انجام می دهیم.یعقوبی با بیان این که ساکنین 
این مجتمع از ابتدایی ترین خدمات شهری از 
قبیل مدرسه، خانه بهداشت، اماکن ورزشی و 
تفریحی بعد از 5 سال سکونت محروم هستند، 
این  روی  پیش  مشکالت  کرد:  خاطرنشان 
مسجد، عدم ارائه صورت جلسه تحویل زمین 
مسجد از سوی اداره کل راه و شهرسازی، عدم 
مجاورت شبکه آب و فاضالب در محدوده زمین 

مسجد و عدم تسطیح زمین می باشد.

اسدزاده-علیرضا گرجی مسوول انجمن هیئت 
حضرت علی اصغر در نشست خبری دیروز در 
خصوص برگزاری این همایش جهانی گفت:این 
همایش در اولین جمعه ماه محرم همزمان با 
۴500 نقطه در جهان و 5 قاره در حال برگزاری 
است ابتدا فقط در تهران این جلسه برگزار می 
شد اما اکنون این همایش یک شکل جهانی به 
خود گرفت و در استان هم چندین سال است 
که در حال برگزاری است.و بانی این همایش 
در استان هم هیئت حضرت علی اصغر بیرجند 
شدید  استقبال  همایش  این  مهم  است.نکته 
عزاداران امام حسین از این جلسه هست که 

هرسال تعداد جلسات افزایش پیدا می کند و ما 
با کمبود جا مواجه هستیم اما با عشق به امام 
حسین این مشکالت برطرف میشود. و امسال 
در سه نقطه بیرجند در حسینیه جماران، سالن 
شهیدین قاسمی و استانه شهدای باقریه شاهد 

این مراسم هستیم.
به گفته گرجی تنها هدف اصلی از برگزاری 
امام  معرفی  حسینی  شیرخوارگان  همایش 
حسین)ع( و نهضت عاشورا به جهانیان است به 
واسطه بی بدیل بودن سند مظلومیت و آخرین 
لبیک گوی اباعبدا...الحسین)ع( و باب الحوائج 
امر  همین  است.و  اصغر  علی  کربال حضرت 

باعث شده که این همایش جهانی برگزارشود 
که همزمان با هفته دفاع مقدس و دهه امر به 
معروف و نهی از منکر آغاز می شود و برنامه 
هایی در نظر گرفته شده از قبیل سخنرانی در 
آن که  اصلی  و هدف  نهضت عاشورا  جهت 
است.مدیحه  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
سرایی،خواندن نذرنامه، گهواره گردانی و برنامه 
استان  در  داد  ادامه  راستا.وی  درهمین  هایی 
خراسان جنوبی بیش از 80 شهر و روستا دراین 
همایش شرکت می کنند که  بیش از ۱0هزار 
دست لباس در استان و بیش از ۴500 دست 
لباس در بیرجند برای تمام کودکان حاضرین در 

جلسه تدارک دیده شده و توسط برگزارکننده ها 
توزیع می شود که   ما در نظر گرفتیم که تا 
سال آینده کارگاه دوخت لباس ویژه این جلسه 
افتتاح خواهد شد.گرجی در خصوص ساعت 
شروع و نحوه برگزاری این جلسه گفت:زمان 
به  برگزاری همایش ساعت 9 صبح است و 
دلیل همزمان شدن با 3۱ شهریور و رژه در 
خیابان پاسداران مسیر این خیابان بسته خواهد 
بود.لذا از این مسیر تردد نکنند و وسیله ایاب و 
ذهاب از میدان ابوذر، میدان امام، و آزادی در 
اختیار همشهریان عزیز قرار خواهد گرفت.وی 
در ادامه به بیان اهداف این همایش از قبیل 

کربال  حادثه  گویی  واقعه  و  مظلومیت  :بیان 
برپهنه کره خاکی با تکیه بر عاطفی ترین نقطه 
افزود  اصغراست  علی  حضرت  یعنی  عاشورا 
-شناساندن عشق و ارادت به خاندان اهل بیت
سند  ترین  گویا  و  ترین  بزرگ  -معرفی 

مظلومیت و شهادت سرور و ساالر شهیدان
و  حسین  امام  های  آرمان  با  مادران  -بیعت 
اعالن آمادگی برای تربیت سربازان امام زمان

-بیمه کردن کودکان و گرفتن حوائج بزرگ 
از دستان کوچک حضرت علی اصغر از دیگر 

اهداف این همایش است
)Ava.news24@gmail.com( 

حسینی- اخبار متعددی تا کنون از کارکرد و 
فعالیت صندوق های خرد زنان روستایی استان 
به عنوان مشاغل خرد و ظرفیتی در ایجاد درآمد 
خانواده های روستایی منتشر شده است. ولی 
عاملی که تاکنون از آن غفلت شده، زنجیره 
می  زنان  این  تولیدی  محصوالت  فروش 
باشد که پس از گذشت 9 سال از راه اندازی 
پابرجاست.  این مشکل  هنوز  اولین صندوق، 
ترویج  اداره  مسئول  کارشناس  مصطفایی 
جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند در این باره، 
با بیان این که اولین صندوق خرد زنان سال 

87 راه اندازی شد، ادامه داد: تاکنون 6 صندوق 
راه اندازی شده و امسال نیز یک صندوق در 
شکراب در شرف تاسیس است. وی با اشاره به 
این که ۴00 خانم روستایی عضو این صندوق 
ها هستند یادآور شد: هر صندوق روستایی، ۱5 
میلیون تومان تسهیالت سه ساله با کارمزد ۴ 
درصد و هر صندوق عشایری 3 میلیون تومان 

کمک بالعوض می تواند بدهد.
کارشناس مسئول اداره ترویج جهاد کشاورزی 
مشکل عمده تمامی این خانم ها را نبود بازار 
فروش دانست و گالیه کرد: متاسفانه علی رغم 

تقاضاها و درخواست های ما از دستگاه های 
مختلف و حتی فرمانداری و استانداری، تاکنون 
است.  نشده  انجام  باره  این  در  کاری  هیچ 
مصطفایی با بیان این که حتی به شهرداری ، 
پیشنهاد دادیم تا غرفه ای در پارک توحید، صیاد 
شیرازی یا حتی جاده سالمت را در اختیار این 
زنان و تعاونی ها قرار بدهد، اضافه کرد: این کار 
نیز انجام نشد در حالی که در شهرهای دیگر 
مانند همدان، اصفهان و شیراز از ظرفیت تجمع 
جمعیت در مکان های خاص خود استفاده کرده 
اند. به گفته وی حتی به ادارات پیشنهاد دادیم 

به  ها  و همایش  برگزاری جلسات  هنگام  تا 
جای استفاده از کیک و آبمیوه های صنعتی 
و تولید خارج استان از کیک و شیرینی های 
خانگی این خانم ها استفاده کنند. کارشناس 
مسئول اداره ترویج جهاد کشاورزی به برگزاری 
نمایشگاه تعاونی های استان اشاره کرد و افزود: 
یکی از خانم ها مجبور شد هزینه ۲50 هزار 
تومان اجاره غرفه را از جیب خود پرداخت کند 
ولی متاسفانه درآمدی برایش به همراه نداشت. 
مصطفایی با اعتقاد بر این که در سایر استان ها 
، مردم از محصوالت سنتی استقبال می کنند و 

برای مثال در فرح آباد ساری مرباهای خانگی 
فروش بیشتری دارند تصریح کرد: در حالی که 
این جا اجازه فروش ترشی خانگی که کیفیت 
وقت می  آن  دهند.  نمی  است  آن مشخص 
گویند چرا روستاها خالی می شوند؟ دختران 
داریم  شهرستان  روستاهای  در  زیادی  فعال 
که متاسفانه با این شرایط محکوم به ماندن 
در روستاها شده اند. وی تقاضا کرد تا مکانی را 
ویژه زنان روستایی در نظر بگیرند و مردمی که 
خواهان محصوالت خانگی مانند نان و لبنیات 
محلی هستند بدانند از کجا می توان تهیه کرد.

در شورای ترافیک استان : ضوابط ایستگاه های صلواتی تعیین شد تخریب سازه های غیر مجاز
 با هدف جلوگیری از تبدیل
 اراضی کشاورزی به ویالیی

حسینی- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه 
به قلع وقمع 3 مورد تغییرکاربری های غیر مجاز 
)ساخت وساز غیرمجاز( اشاره کرد و افزود: امکان 
از ساخت و سازهای غیر  برای برخی  اخذ مجوز 
مجاز وجود دارد، برای مثال کشاورزی که آگاهی 

ندارد را برای دریافت مجوزهای الزم هدایت می 
کنیم. رضوی با تاکید بر این که می دانیم برخی 
کشاورزان واقعا نیاز به سایبانی دارند تصریح کرد: 
اراضی  که  سودجو  افرادی  جلوی  داریم  قصد 
کشاورزی را به ویالیی تبدیل می کنند بگیریم. 
از  گردو  برداشت  عملیات  آغاز  از  همچنین  وی 
سطح 75 هکتار باغات بارور گردو شهرستان خبر 
داد و عنوان کرد: پیش بینی می شود امسال بیش 
از ۱60 تن گردو در این شهرستان برداشت شود. 
بیان  با  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه 
این که سال گذشته به دلیل سرمای شدید میزان 
برداشت بسیار کم بوده است ادامه داد: امسال قطعا 
همچنین  رضوی  داشت.  خواهیم  بهتری  وضع 
متقاضیان تسهیالت سرمایه  این که  به  اشاره  با 
درگردش کاشت محصوالت پاییزه می توانند به 
کنند  مراجعه  سربیشه  جهادکشاورزی  مدیریت 
داخلی  منابع  از محل  این تسهیالت  اضافه کرد: 
بانک و با نرخ ۱8 درصد و بازپرداخت یکساله می 
باشد و پس از انعقاد قرارداد با صندوق توسعه ملی 
و ابالغ تسهیالت از آن محل، نرخ تسهیالت طبق 

دستورالعمل صندوق توسعه ملی خواهد شد.
 

اختتامیه شوق رویش در شهرستان نهبندان

احمر  هالل  جمعیت  جوانان  امور  کاری-معاون 
تابستانی،  تعطیالت  پایان  با  کرد:  عنوان  استان 
اوقات  سازی  غنی  طرح  های  برنامه  مجموعه 
مراسم  و  یافته  پایان   “ رویش  “شوق  فراغت 
معاون   ، دار  خزانه  حضور  با  طرح  این  اختتامیه 
امور جوانان جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی و 
اعضای جوان فعال طرح برگزار شد .فائزه موهبتی 
هدف از اجرای طرح” شوق رویش” را غنی سازی 
نوجوانان  و  فراغت جوانان  اوقات  بهینه سازی  و 
برشمرد.وی با اشاره به این که زمان اجراي طرح 
از ۲0 تیرماه تا پایان شهریور ماه بوده است؛گفت: 
طرح “شوق رویش”در ۱۱ شعبه جعیت هالل احمر 
استان ویژه جوانان، دانشجویان، طالب ، روستائیان 

و دانش آموزان برگزار شد.

بازدید گردشگران اروپایی از جاذبه های 
تاریخی و طبیعی شهرستان نهبندان

دادرس مقدم-گروه ۱8 نفره گردشگران اروپایی از 
نهبندان  تاریخی و طبیعی شهرستان  جاذبه های 
بازدید خواهند کردند.شبانی  طی سه شبانه روزی 
سرپرست نمایندگی شهرستان نهبندان گفت: این 
گردشگران توسط شرکت پاسارگاد تورو ستاره شرق 
وارد ایران می شوند و از استان های تهران، اصفهان، 
یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان بازدید و با هدف 
شهرستان  طبیعی  تاریخی  های  جاذبه  از  بازدید 
نهبندان به مدت سه شبانه روز در مهرماه و آبان 
ماه امسال از شهرستان نهبندان بازدید خواهند کرد. 

31 نفر از کارکنان استخدامی جدید
 هالل احمر فعالیت خود را آغاز کردند

گروه خبر-همزمان با هفته دفاع مقدس و با حضور 
از پرسنل استخدامی  از مسئوالن 3۱ نفر  جمعی 
طی  جنوبی  خراسان  احمر  هالل  جمعیت  جدید 
را  فعالیت خود  امروز صبح ۲9 شهریور  مراسمی 
حسینی  حضور  با  که  مراسم  این  کردند.در  آغاز 
معاون سیاسی و امنیتی استانداری ،امیرحسنخانی 
و  اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم  نماینده 
خامسان  استان،  احمر  هالل  مدیره  هیات  عضو 
مدیرعامل هالل احمر و جمعی دیگر از مسئوالن 
برگزار شد، نیروهای جدید پس از ادای سوگند به 

طور رسمی کار خود را آغاز کردند.

جمع آوری یک میلیارد تومان زکات
 در خراسان جنوبی

صدا و سیما-امسال یک میلیارد و ۴۱5 میلیون 
آوری  جمع  جنوبی  خراسان  در  زکات  تومان 
شد.دبیر شورای زکات استان در نخستین شورای 
مبلغ  این  از  در سال جاری، گفت:  استان  زکات 
 637 و  مستخبی  زکات  تومان  میلیون   666
میلیون تومان زکات فطریه است که در مقایسه با 
مدت مشابه پارسال ۱30 درصد افزایش دارد.سلم 
کمیته  توسط  فطریه  زکات  عمده  افزود:  آبادی 
امداد و بهزیستی جمع آوری شد که 58 درصد 
و۴۲درصد  نیازمندان  به  مبالغ صرف کمک  این 
آن برای امور عمرانی هزینه می شود.وی گفت: 
از آغاز امسال از محل جمع آوری زکات 9 طرح 
عمرانی ساخته و ۱0 مورد مرمت شده که شامل 

مسجد، غسالخانه و خانه عالم است.

اجرای ویژه برنامه های بصیرت عاشورایی در ۵۴ بقعه استان

مجتمع مسکونی صیاد شیرازی صاحب مسجد می شود

اداره  کل  مدیر  شهریور   ۲9 رضایی-دیروز 
طرح   عنوان  با  خبری  نشست  در  اوقاف 
بصیرت عاشورایی،با تعدادی از خبرنگاران  و 
اصحاب رسانه دیدار کرد وبرنامه های  اداره 
اوقاف در ایام عزاردای محرم وصفر را  بیان 

کرد.
اینکه  بیان  با  هاشمی  منصور  اسالم  حجت 
انقالب زاویه ودیدگاه خاصی نسبت به محرم 
و صفر ایجاده کرده است گفت:به گفته امام 
داشته  نگه  وصفر  محرم  را  اسالم  که  راحل 
ایام  این  بزرگداشت  در  اسالم  ،بقای  است 
تر  داریم،بیش  استان  در  که  موقوفات  است. 
وبرای  وصفر  محرم  بحث  به  مربوط  نیات 
شده  داده  اختصاص  وعزاداری  تعزیه،اطعام 

عاشورایی  بصیرت  طرح  :در  افزود  است.وی 
به دنبال این هستیم که بقاء متبرکه را قطب 
فرهنگی معرفی کنیم وهم نیات واقفین خیر 
کردند  تعیین  که  یی  ها  مکان  در  را  اندیش 
اجرایی کنیم.وی همچنین اشاره کرد ،بعضی 
،این  درآمد  چرا  که  کنند  می  گالیه  اوقات 
را  در شهر خرج نمی کنید،در  همه موقوفه 
جواب باید گفت فقط در مکان های می توانیم 
هزینه شود ،که واقف تعیین کرده است و در 
از لحاظ  شرعی مشکل دارد  غیر آن مکان 
مکان  یا  و  نیت  به  متعلق  موقوفات  اکثر  و 
خاصی است.وی در ادامه از برگزاری مراسم 
اول  استان خبر داد و گفت:از روز  در سراسر 
محرم طرح بصیرت عاشورایی  در یک برنامه 

مدون تا آخر صفر ادامه خواهد داشت و این 
بحث را با برنامه ی لبیک یا حسین در ۱ مهر 
با دوم محرم به خاطر ورود کاروان  مصادف 
برنامه  کنیم،این  می  آغاز  )ع(  حسین  امام 
استان که  در  5۴ منطقه متبرکه در سراسر 
مجری طرح ما هستند برگزار می شود.و بقه 
های را به صورت محوری در نظر گرفته ایم 
که به صورت مخصوص بعضی از مراسم را 
در آنجا برگزار می کنیم.به گفته وی امسال 
مجمع جهانی  اهل بیت به ما پیشنهاد دادند 
که  روز شیر خوارگان حسینی را در اولین جمعه 
محرم برگزار کنیم و طبق این امر این مراسم 
در بقاع متبرکه امام زادگان به طور مخصوص 
در  برنامه  شود.این  می  برگزار  محوری  و 

خواهد  برگزار  در ساعت 9 صبح  کل جهان 
العسل  من  احلی  ایام   در  برنامه  شد.دومین 
است،که در 5 مهر ماه در محل امام زادگان 
فردوس برگزار می شود که عده ای زیادی از 
نوجوانان و جوانان جمع خواهند شد و به یاد 
قاسم بن الحسن به غزاداری خواهند پرداخت 
.به گفته مدیر کل اوقاف برنامه همایش رهروان 
زینبی ویژه بانوان درساعت ۴ عصر سه شنبه، 
۱۱ مهر در بقه ی متبرکه ی سید حامد علوی 
برگزار خواهد  در شهرستان سربیشه  جنشت 
نیز  و عاشورای  تاسوعا  برنامه های  شد.ویژه 
در سراسر استان برگزار می شود ولی به طور 
محوری در مکان خاصی برگزار نخواهد شد.
امام  عزاداری  مراسم  همچنین  وی 

سجاد)ع(،بیداری علوی و منشور عزت،مراسم 
یا رسول  لبیک  بزرگ  اربعین حسینی،تجمع 
ا...،برپایی خیمه معرفت در آستان امام زادگان 

نیز در دستور کار دانست.
وئ در ادامه گقت ویژه برنامه  که با هماهنگی 
صدا وسیما داشته ایم که مراسم که به طور 
را  شود  می  برگزار  متبرکه  بقاء  در۱۴  ویژه 
برنامه  دقیقه    780 کل  ودر  دهند  پوشش 
ویژه  است،این  شده  ریزی  برنامه  تلوزیونی 
برنامه ها عبارت اند از تجمع حسینی و شیر 
بقه  باقریه، ودر ۱5  زادگان  امام  خوارگان در 
متبرکه برنامه احلی من العسل ،تجمع رهروان 

زینبی را پوشش خواهند داد.
)Ava.news25@gmail.com(
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امام حسین علیه السالم فرمودند:

الأفلََح قـَوٌم اشتَـروا َمـرضـاِت الَمخلـُوق بَسَخِط الخـالِق 

رستگـار نمی شوند مـردمـی که خشنـودی مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق خریدنـد.

)تاریخ طبری،ص 1،ص 239(

تا زمانی که باشم، پشتیبان هنر و هنرمندان هستم
قول استاندار در اختتامیه یازدهمین جشنواره تئاتر:

سمیرا قاسمی- »محمد مهدی مروج الشریعه«، استاندارجدید خراسان جنوبی 
در مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره تئاتر استان با بیان اینکه تا زمانی 
 که من باشم پشتیبان هنر و هنرمندان هستم، اظهار کرد: من عالقه زیادی 
به هنر و هنرمندان دارم. وی سه شنبه شب در مراسم اختتامیه یازدهمین 
 جشنواره تئاتر استان، افزود:  ۴۰ سال قبل که در رشته زمین شناسی دانشگاه 
 تهران تحصیل می کردم برای تغییر فضای فکری  و  روحی به دانشکده هنر می رفتم 
و جالب این است که اکنون جامعه ما به این تغییر فضا نیازمند می باشد. استاندار 
 خاطرنشان کرد: شادابی و نشاط زائیده تفکر و اعتقادات هنرمندان ماست 
و هنر و هنرمند می تواند، فضای جامعه را با نشاط کند. »مروج الشریعه« هدف 

خود از شرکت در این مراسم را حضور در بین هنرمندان عنوان کرد. 
تمام قد از برنامه های توسعه فرهنگی حمایت  می کنم

استاندار تأکید کرد: من تمام قد از برنامه های توسعه فرهنگی استان حمایت 
توسعه  های  زمینه  استانی  هر  اینکه  بیان  با  الشریعه«  »مروج  کنم.   می 
خاص خود را دارد اما این کار نیازمند وجود زیرساخت هایی است، اظهار کرد: 
پهنه هایی از کشور با محدودیت های توسعه ای به دلیل نبود زیرساخت ها 
روبه رو هستند که در خراسان جنوبی یکی از محدودیت ها در زیرساخت، 
کمبود آب می باشد. وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی بیشتر از خراسان 
رضوی و شمالی در محدودیت آب به سر می برد، خاطر نشان کرد: استان 
 استعدادهای برتر زیادی در صنعت گردشگری دارد اما چرا یک منطقه از کرمان
 با حمایت کوچکی از سوی استانداری و مسئوالن می تواند ۵ میلیون گردشگر را
 در منطقه کویرنوردی جذب کند و خراسان جنوبی با وجود کویرهایی با ظرفیت 
باال از این نعمت برخوردار نباشد. به گفتۀ وی توریسم یعنی ایجاد اشتغال، 
ثروت و سرمایه که به همین دلیل باید از توریست و گردشگر استقبال کنیم. 

»مروج الشریعه« اضافه کرد: زمانی که در معاونت اقتصادی استانداری خراسان 
 رضوی بودم برای استقبال از زائرین امام رضا)علیه السالم( به همراه جمعی از مسئوالن
 به ایستگاه راه آهن می رفتیم و با اهدای شاخ گل از آنها میزبانی می کردیم پس 
 در این صورت می توانیم از این ظرفیت به نفع این استان هم استفاده کنیم.

در زمینه هنر به ایجاد اشتغال توجه شود
استاندار به »محبی« ، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی پیشنهاد داد تا مانند 
 این جشنواره در سطح ملی و بین المللی هم تدوین کند و جشنواره های 
بین المللی را هم در استان داشته باشیم که قطعا مورد حمایت من قرار دارید و 
از تمام جنبه ها  کمک می کنم. »مروج الشریعه« اضافه کرد: اگر چنین کارهایی 
به میزبانی مردم قدرشناس استان انجام شود، خراسان جنوبی در سطح ملی 
 معرفی خواهد شد. وی بیان کرد: باید به سینما، فرهنگ ، ادبیات و هنر میدان 
 داد و به آن سمت برویم که در عرصه بین المللی برنامه اجرا کنیم. این مقام عالی 
 استان اظهار کرد:  در عرصه هنر و فرهنگ نیازمند اشتغال زایی هستیم که این پتانسیل 
 در خراسان جنوبی هم وجود دارد و به تعاونی جدیدی که قرار است در استان ویژه 
هنرمندان ایجاد شود، توصیه می کنم که به ایجاد اشتغال توجه داشته باشد. 
 »مروج الشریعه« گفت: امیدواریم بتوانیم به روزی برسیم که بزرگترین مرکز تولید 
تجهیزات و ابزار عرصه های هنری را داشته باشیم و ما هم از طریق تسهیالت 
یارانه ای مناسب آنها را حمایت می کنیم تا به کاهش نرخ بیکاری کمک کند. 

استقبال بی نظیر از تئاتر در استان
رئیس انجمن هنرهای نمایشی خراسان جنوبی هم در این مراسم با بیان اینکه 
امسال از تئاتر در استان استقبال بی نظیری شد، اظهار کرد:  برای نمایش 
تئاتر خراسان جنوبی ۲۳ هزار بلیت به فروش رسیده است. »شریفی« عنوان 
کرد: از 16 گروه شرکت کننده، 1۰ گروه انتخاب شده اند که خوشبختانه 

از ۴ شهرستان بیرجند، قائن، سربیشه و سرایان هستند، عناوین آنها شامل 
»کشتارگاه« از قاین، »کافه سایه«، » طهران معجزه ندارد«، »این مرد«، 
شهرستان  از  وارونه«  »پنج  و  »کسوف«  »جالبیب«،  کادری«،  »عمارت 
باشد.  می  سرایان  از  »پناهنده«  و  سربیشه  از  میراب«  بی  »بی   بیرجند، 
 وی افزود: این جشنواره امسال چند ویژگی داشت که یکی از آن انتخاب 
 نمایش ها از دل اجراهای عمومی بود و اقبال عمومی همه آنها مشخص 
شده بود و مخاطب خود را پیدا کرده بود. به گفته وی ویژگی دیگر جوان بودن 

تمام گروه ها است که نشان دهنده پیدا شدن نسل جدید تئاتر است. 
همچنین این مقام مسئول خاطر نشان کرد: آرش عباسی، فرشاد منظوفی نیا 

و فریدون محرابی از داوران این جشنواره بودند.
 شرکت تعاونی چند منظوره فرهنگ و هنر راه اندازی شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان نیز ضمن تشکر از حضور استاندار 
 خراسان جنوبی، اظهار کرد: شرکت تعاونی چند منظوره فرهنگ و هنر استان 
راه اندازی شده است و از آنجا که بزرگترین مشکل در موضوع فرهنگ و هنر 
این بود که نمی توانستیم محصوالت تولیدی را به بیرون عرضه کنیم ولی 
 اکنون با این تعاونی می توان در این جهت نیز از آن بهره برد. »محبی« با بیان
اینکه امسال رشد ۴۰۰ درصدی تماشاگران تئاتر را نسبت به سال گذشته داشته 
ایم، عنوان کرد: باید هنرمندان تالش کنند که فعالیت های فرهنگی و هنری 
 خود را خارج  از محدوده جغرافیایی استان عرضه کنند و در جشنواره های

ملی و بین المللی حضور پیدا کنند.
آنان  نمایش  تا  کنند  تالش  هنرمندان  باید  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
ها  نمایش  حمایت،  برای  تماشاگر  عنوان  به  هم  ما  و  شود   دیده 
قالب  در  را  خود  کارهای  نمایشی  های  گروه  باید  کرد:  بیان  ببینیم،   را 

جشنواره های استانی و کشوری عرضه کنند تا کارشان دیده شود، سال 
گذشته  اولین حضور عرصه نمایش در خارج کشور را داشتیم. به گفتۀ وی 
مثلث طالیی نمایش شامل »آموزش، پژوهش و آفرینش« است که اگر به این 
سه مهم پایبند باشیم و براساس آن برنامه ریزی کنیم، آینده درخشان تری 

برای نمایش استان رقم می خورد. 
 هزینه در بخش آموزش هنر، سرمایه گذاری است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه باید کارهای نمایشی همراه با 
پژوهش و آموزش باشد و در این مقوله هر چه هزینه شود سرمایه است، ادامه 
 داد: بستر و انگیزه در جوانانی که کارهای نمایشی انجام می دهند، وجود دارد. 
»محبی« از رسانه ها درخواست کرد که برای نمایش استان، مطالبه گری و 
فضای نقد داشته باشند به دلیل اینکه در فضای نقادی رقابت های سالمی رقم 
می خورد. وی خاطر نشان کرد: حوزه نمایش در استان ظرفیت های بسیار 
خوبی دارد و هنر نمایش از نظر کیفیت براساس بالندگی و شکوفایی که دارد، 
بهبود بخشیده می شود و باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کرد. به گفتۀ 
وی در هر سطح علمی از عرصه های هنر باشیم باز هم همواره نیاز به آموزش 

داریم، باید مطالب جدید را فرا گیریم و به روز باشیم. 
گفتنی است در این مراسم از سند هویتی استاد مرحوم محمد حسین 
عبداللهی رونمایی شد، همچنین براساس رأی هیئت داوران نمایش »این 
و سید محمد حسین خراشادی  فرساد  فرید  کارگردانی »سید  به  مرد« 
زاده« از بیرجند و نمایش »کشتارگاه« به کارگردانی »رسول رنجبر و محمد 
حسین پور ابولی« از قائن به عنوان آثار برتر به دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر 
معرفی شدند و از افراد برتر در بخش های طراحی، موسیقی، نمایش نامه 
 نویسی، کارگردانی و بازیگران برتر زن و مرد با اهدای جوایزی قدردانی شد.
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