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سرمقاله

محرم؛ درخواست های 
تکراری،وعده های تکراری تر

*امین جم

به محرم  و ماه عزاداری اباعبدا.. حسین )ع( که 
در  زیادی چه  می رسیم،جلسات آسیب شناسی 
 رسانه ها و چه توسط متولیان امر،برگزار می گردد 
 و در این بین قول های زیادی هم داده می شود.
هرساله  دانیم  می  خوب  رسانه  اهالی  ما  اما 
هایی  قول  از  نه!  عمل  اما  ایم  گرفته  قول 
برای ساماندهی ایستگاه های صلواتی شهر  تا 
و  ایم  گفته  در شهر.هر ساله  یکپارچه  عزاداری 
اند   داده  قول  و  اند  کرده  استقبال  هم   متولیان 
شود  می  چه  شود.اما  انجام  و  پیگیری  که 
کسانی  یا  رود  می  یادشان  جلسه  از  بعد  که 
داند!  می  کنند،خدا  می  کارشکنی  که  هستند 
1- از ایستگاه های صلواتی شروع می کنم. که 
عالقه  و  عشق  خاطر  به  خداراشکر  روزها  این 
بیت)ع(،در  اهل  به  جوانان  خصوص  به  مردم 
همه  در  ببخشید  خورد.  می  چشم  به  شهرزیاد 
 جای شهر!حتی میدان ها و شلوغ ترین خیابان ها. 
شهروندان ازترافیک و سرو صدا و همهمه زیاد 
2 صفحه  در  ادامه   .. و  اند  ناراضی  ایستگاهها  این 

دانشجویان بیرجند در راه دانشگاه »ُرم«  

برپایی نمایشگاه دفاع مقدس
 در دانشگاه بیرجند

صفحه 7

آغاز طرح یکپارچه سازی حساب های 
مددجویان کمیته امداد استان 

در صندوق امداد والیت 
صفحه 7

ایستگاه های صلواتی بدون 
مجوز، جمع آوری می شوند

قاسمی- فرمانده نیروی انتظامی استان درباره ایستگاه های صلواتی 
 اظهار کرد: به هیچ ایستگاه صلواتی بدون مجوز، اجازه برپا شدن نمی دهیم 
باشیم  ایستگاه های بدون هماهنگی و مجوز  اگر شاهد چنین  و 
به سرعت نسبت به جمع آوری آن ها با هماهنگی مراجع قضایی 
خبرنگاران  جمع  در  گذشته  روز  شجاع«  »سردار  شود.  می  اقدام 
 تصریح کرد که این به دلیل رعایت نکات بهداشت...) مشروح خبر در صفحه 7( 

 نماینده ولی فقیه درخراسان جنوبی:

جبهه جامعه را جوانان 
شکل می دهند

    صفحه 7
 حرکت نمادین کاروان کربال در بیرجند صفحه 7 

 صفحه 7
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محمد جواد ظریف:
مذاکره با آمریکا 

بی فایده است

قاسمی:
برجام، دفتری بسته است؛

 نمی توان بار دیگر آن را گشود

علی خرم :
سخنرانی ترامپ از
 جانب اسرائیل بود

فیاض زاهد:
روحانی پیروز سخنرانی

 در سازمان ملل بود
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جناب آقای حاج عبدالخالق رحیمی  
مدیریت محترم کاروان زیارتی شماره 39019

جناب آقای حاج سلیمان صادقی  معاون محترم کاروان
جناب مولوی بزرگوار حاج محمد عمر آشوری  روحانیت محترم
جناب مولوی بزرگوار حاج خلیل ا... مرتضائی  روحانیت محترم

جناب آقای حاج عبدالحکیم قاسمی  عامل اجرایی
از زحمات بی شائبه و بی دریغ همه شما بزرگواران که ما را در انجام مراسم و مناسک 

حج تمتع امسال یاری فرمودید، کمال تشکر و سپاس را داریم
 ان شاءا... در همه امور موفق و موید باشید.

غالمرسول هادیان و بانو

جناب آقای علی مهدی زاده
با نهایت تاسف درگذشت پدر عزیزتان

 را حضور شما و خاندان محترم تسلیت عرض نموده
 برای آن سفر کرده از درگاه ایزد متعال مغفرت و برای بازماندگان

 صبر و سالمتی خواستارم.

سعید قاسمی - سرپرست موسسه اعتباری نور

جناب آقای دکتر کاظم قائمی
رئیس محترم سازمان نظام پزشکی بیرجند

 ارتقای علمی شما را به مقام شامخ استادی تبریک می گوییم.

اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی بیرجند

جناب آقای دکتر کاظم قائمی
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

ارتقای علمی جناب عالی را به مقام شامخ استادی صمیمانه تبریک عرض نموده
 سالمتی و موفقیت روز افزون شما را خواستارم.

دکتر امید  مهرپور

جناب آقای دکترمروج الشریعه 
استاندارمحترم خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان استاندارخراسان جنوبی تبریک عرض می نماییم 
امید است که حضور شما در این مسئولیت به عنوان خادمی صدیق و والیتمدار 

با کوله باری از تجربه منشا خیر و برکت برای مردم شریف استان باشد.

شهرداری و شورای اسالمی شهر خوسف

شروع فصل زیبای آموزش،فصل آبی مهر
 برشما معلم مهربان مبارک

از مدیران محترمی که با تولیدی پوشاک مجلل همکاری نمودند،صمیمانه سپاسگزارم.
دعای خیر برای شما و همکاران ارجمند

بیکـی

جناب آقای 
دکتر محمد مهدی مروج الشریعه

بدینوسیله انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 استانـدار خراسـان جنوبـی
 که نویدبخش توسعه و شکوفایی و بهبود وضعیت معیشت مردم 

رنج دیده این خطه است، تبریک و تهنیت عرض می نمایم. از آنجایی 
که اهتمام و سابقه درخشان شما بر مسائل اقتصادی بر همگان مبرهن است، رجاء واثق دارد عنایات خاصی 
نسبت به فعاالن این حوزه و تولیدکنندگان استان که بازوان توسعه و پیشرفت منطقه هستند، مبذول 
 داشته و امیدبخش این قشر زحمتکش خواهید بود. توفیق روزافزون تان را از خداوند منان خواستارم.

سید حسن علوی - مدیر عامل صنایع شیر آنا قائن 

جناب آقای دکتر مروج الشریعه
با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 استاندار خراسان جنوبی
 تبریک عرض می نمایم

یقین دارم با تدابیر شایسته و تجارب مدیریتی شما 
روند توسعه همه جانبه استان شتاب خواهد گرفت.

همچنین از زحمات جناب آقای مهندس پرویزی در مدت تصدی مسئولیت 
سپاس و قدردانی می نمایم.

 جعفر شهامت  -   مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان خراسان جنوبی

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

با نهایت تأسف و تألم درگذشت پدر گرامی تان را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان 
تسلیت عرض نموده، از درگاه باریتعالی برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی

 و برای شما و تمامی بازماندگان صبر و بردباری آرزومندیم.

افضل پور- مدیر دبیرستان هیئت امنایی حضرت زینب )س( 

سروران ارجمند جناب آقایان: بهزاد و بهروز آدینانی 
همکار گرامی آقای محمد آدینانی

 با نهایت تاسف و تالم در گذشت مادر گرامی تان را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض نموده ، از درگاه 
 باریتعالی برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی و برای شما بزرگواران صبر و بردباری آرزومندیم.   

مدیریت و پرسنل  پخش سها هالل خراسان جنوبی

 شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در نظر دارد: جهت تکمیل کادر   بازاریابی 
خود در بیرجند و کلیه شهرستان های استان خراسان جنوبی بازاریاب 

حرفه ای با مزایا و پورسانت عالی جذب نماید. لذا واجدین شرایط
 که تجربه مرتبط در این زمینه دارند برای ثبت درخواست و تکمیل فرم

 با شماره 091۵93710۵3 تماس حاصل فرمایند.

حضرت حجت االسالم و المسلمین 
حاج سید محمود موسوی رستگار

انتخاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 
رئیس شورای اسالمی شهرستان خوسف

 و نماینده شهرستان خوسف در شورای استان 
تبریک عرض نموده، توفیقات روز افزون تان را از درگاه 

ایزد منان مسئلت داریم.

هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدی سپید دانه بیرجند

*** جــایــزه ***
به دانش آموزان کنکوری سال چهارم دبیرستان شهرستان بیرجند 

که در رشته های ریاضی - فیزیک و علوم تجربی کنکور 1397 

جزو 10 نفر اول کشوری شوند جایزه 10/000/000 تومانی 

 خواهد گرفت. مبلغ جایزه توسط پزشک خّیر و با پشتیبانی

 روزنامه آوای خراسان جنوبی آماده می باشد.

ای کویر تو بهشت جان من        عشق جاویدان من ایران من

سرکار خانم زهرا خواجه میری
دریافت مدرک 

دکترای تخصصی رشته زمین شناسی اقتصادی
 از دانشگاه شهید باهنر کرمان با رتبه ممتاز

 را که نشان از لیاقت و توانایی تان در این زمینه می باشد 
تبریک می گوییم. امیدواریم دانش و تجربه شما در سطح 
استان باعث رونق بخش معدن و کمک به سرمایه گذاری

 و اشتغال پایدار در منطقه گردد.
شرکت مهندسین مشاور رایزن سورینا )همسرت علی کریمدادی( و فرزندت الیا کریمدادی

چهاردهمین سالگرد  درگذشت خادم اهل بیت )ع( و دلسوز مردم

 زنده یـاد مجتبـی انگشتـری
  را با ذکر فاتحه و صلوات به روح پاکش گرامی می داریم. نامش همیشه جاودان

همسر و فرزندان

گفتم که چرا رفتی و تدبیر نه این بود    گفتا چه توان کرد که تقدیر همین بود
گفتم که نه وقت سفرت بود چنین زود   گفتا که نگو مصلحت دوست در این بود

چهارمین سالگرد درگذشت فرزند عزیزمان  زنـده یاد همـا زهـرا زاده
 را با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم. روحش شاد و قرین رحمت الهی باد

خانواده زهرا زاده



2
یکشنبه *2 مهر 1396 * شماره 3891

ناجادرمقطعدرجهداریاستخداممیکند
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود با رویکرد عضویابی از بین جوانان مومن، متعهد و کار آمد 
 )مرد( با مدرک تحصیلی دیپلم در رشته های علوم نظری )ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و معارف( در مقطع درجه داری پیمانی
 ۵ ساله ثبت نام می کند. عالقمندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به سایت www.gozinesh.police.ir مراجعه کنند.

سرمقاله

محرم؛درخواست های 
تکراری،وعده های 
تکراری تر
*امین جم

توجهی  بی  از  همچنین   )1 صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

سطح  .که  شهر  وپاکیزگی  بهداشت  به  شدید 
خیابان وعمق جویها تا شعاع چند صدمتریشان  
پر می شود از لیوانهای یک بار مصرف و این هم 
در شبهای محرم عذابی است گویا نازل شده بر 
پاکبانان! امید که  امسال هم مردم دقت بیشتری 
برای نظافت شهر داشته باشند و هم مسئوالن این 
ایستگاه ها تدبیری برای  این معضل  بیاندیشند.
های رسانه  هم  مشکالت  این  رفع  برای   که 

مکتوب و هم صدا و سیمای استان.
عمل  گاه  واینک  اند  گفته  بالغ  شرط  بارها 
این  حیثیت  وحفظ  است  ومسووالن  مردم 
روزها وحرمت نام پیروان  اهل بیت که الزاما 

باید مقید به پاکیزگی نیز باشند.
  خوب است  بدانیم در ضوابط برپایی ایستگاه های
صلواتی آمده است:» ایستگاه صلواتی نباید در 
تقاطع ها و میادین و جزیره  ۵0 متری حریم 
از  دیگری  بند  شود«در  احداث  بلوارها  میان 
متوقف  از  است»  شده  تاکید  نیز  ضوابط  این 
نمودن خودروها  برای   پذیرایی جداً خودداری 
گردد« و .... ؛اما چگونه است  بااینکه ضوابطی 
شده  تعیین  ها  ایستگاه  این  ساماندهی  برای 
اما  شود  گرفته  مجوز  ان  برپایی  برای  باید  و 
به  توجه  پابرجاست؟با  مشکالت   هنوز  عمال 
ایستگاه  احداث  توان  می  چگونه  ضوابط  این 

صلواتی در میادین شهر را توجیه کرد؟
ها مجوز  نیست؛یا  خارج  دوحالت  از   منطقا 
یا   شود  نمی  داده  الزم  دقت  و  جدیت  با 
ایستگاهها بدون مجوز برپا می شود و  نظارتی 
انتظامی  فرمانده  شجاع  سردار  نیست.البته 
ایستگاه های صلواتی  استان قول جمع آوری 
بدون مجوز را دیروز در نشست خبری داده اند.
که امیدوارم تغییری در رویه موجود بوجود آید. 
2-مشکل بعدی که از خیلی وقت پیش مطرح 
نزدیکی  به  توجه  با  دوباره  حاال  و  بود  شده 
است،برگزاری  گرفته  جان  وعاشورا  تاسوعا 

عزاداری یکپارچه در شهر است.
مسئله ای که هر سال مطرح می شود،هرسال 
قول می گیریم و قسمت جالبش اینکه  هیچ سالی 
 هم عملی نمی شود! هیئت ها جدید راه اندازی
که  شود،  می  بیشتر  گسستگی  و  شوند  می 
کمتر نه!البته این نشان از اهتمام جدی متولیان 

امربرای حل این مسئله است!
این  دوستان  برخی  دید  از  شاید   هرچند 
بی نظمی ها فقط از دید عده ای قلیل ازمردم 
دلیل  همین  به  و  شود  می  محسوب  مشکل 
هم  عاشورا  !روز  شود  انداخته  گوش   پشت 
برای  دارد  داستانی  قتلگاه  به  ها  هیئت  رفتن 
خودش!از عالف شدن عزاداران در خیابان زیر 
آفتاب داغ گرفته تا بانوانی که در کنار خیابان 
جمهوری نظاره گر هیئات هستند و چالش ها 
آورد.مثال  می  بوجود  که  هایی  ناهنجاری  و 
مودبانه اش می شود ژست های خاص  برخی 
خود  نظر  مد  های  سوژه  وقتی   ها     طبال 
 را  می بینند و گوش فلک را   کر می کنند!
که   بود  مشکالتی  از  بخشی  صرفا  اینها  همه 
این سال ها و   این روزها  بارها درباره اش 
این  فرارسیدن  با  گفتیم و شنیدیم  ودوباره   
ایام باز می بینیم در بر همان پاشنه می چرخد 
که بود.  حال آن که این همه نه  مطالبات یک 
شخص یا گروه ؛ که انعکاس مشکالت مردم 
است  و کالم حقی است منطبق بر ارزشهای 
حسینی وعاشورایی  در مقابل تحریفات عجیب 
وغریبی که هرسال بیشتر وپر رنگتر می شود     

امید است گوش شنوایی پیدا شود.

 جزئیات استخدام در
 سازمان تامین اجتماعی 

از  اجتماعی  تامین  سازمان  اداری  امور  کل  مدیر 
استخدام پیمانی نیروی انسانی مورد نیاز در اداره کل 
تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ در مهرماه سال 
جاری خبر داد. سید حسین حسینی آذرنوشان با 
اعالم این خبر اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی 
به منظور راه اندازی شعبه جدیدالتاسیس در شهر 
تهران نیروی انسانی مورد نیاز خود را از طریق آزمون 
کتبی، مصاحبه و گزینش جذب می کند.وی افزود: 
داوطلبان استخدام می توانند در صورت احراز شرایط 
حسب مفاد آگهی استخدامی که متعاقباً از طریق 
نشانی  به  اجتماعی  تامین  سایت رسمی سازمان 
www.Tamin.ir و روزنامه های کثیراالنتشار 
اعالم خواهد شد، نسبت به ثبت نام از روز دوشنبه 
مورخ 3/7/96 لغایت چهارشنبه مورخ 12/7/96 اقدام 
به صورت حضوری در  را صرفاً  و مدارک مربوطه 
بازه زمانی مذکور به نشانی مندرج در آگهی ارائه 
کنند. حسینی آذرنوشان در ادامه افزود: آزمون کتبی 
روز  در  اجتماعی  تامین  سازمان  پیمانی  استخدام 

جمعه مورخ 28/7/96 برگزار خواهد شد.

نرخ تورم شهریور ماه اعالم شد 

)بر  کل  شاخص  ایران،  آمار  مرکز  اعالم  طبق 
مبنای100=1390( در شهریور ماه سال 1396 برای 
ترتیب  به  روستایی  و  شهری  مناطق  کشور،  کل 
2۵2.7، 249.8 و 264.3 را نشان می دهد که نسبت 
به ماه قبل برای کل کشور بدون تغییر مانده است، 
در حالی که برای مناطق شهری 0.1 درصد افزایش 

و مناطق روستایی 0.6 درصد کاهش داشته است.

 استقرار بازرسان در سازمان سنجش 

بازرسان سازمان بازرسی کل کشور از از 21 مرداد 
مهر  تا 19  و  مستقر شدند  سازمان سنجش  در 
نیز در این سازمان حضور دارند.چنانچه کارکنان 
اقدامات  و  عملکرد  خصوص  در  شهروندان  و 
دارند  اعالماتی  یا  شکایت  اجرایی  دستگاه  این 
یا  مراجعه  مستقر  بازرسی  هیئت  به  می توانند 
تلفن  شماره  با  یا   136 گویای  تلفن  شماره  با 
سامانه  کنند.ضمنًا  حاصل  تماس   43۵91991
رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور 
http://shekayat. اینترنتی  نشانی  به  
bazresi.irآماده دریافت شکایات و اعالمات 

شهروندان در این زمینه است.

وقوع۶۰درصدتصادفاتجادهای
درمحدوده۳۰کیلومتریشهرها

رئیس پلیس راه با بیان اینکه حدود 60 درصد از حوادث در محدوده 30 
کیلومتری شهرها است، تاکید کرد: افرادی که قصد سفرهای طوالنی دارند 
باید این محدوده های مکانی را مدنظر قرار دهند. سردار  محمد حسین 
حمیدی با اشاره به وضعیت جاده ها گفت: در اواخر تابستان، حوزه درون 
شهری، شرایط ترافیکی متفاوتی دارند. پیش بینی می کنیم حجم تردد هم 
در محدوده شهرها بیشتر شود و هم به دلیل اینکه مسافران در حال برگشت 
هستند، ترافیک در محدوده شهرها بیشتر می شود و به همین جهت 
مسافران باید توجه بیشتری داشته باشند. وی از ورود فناوری به حوزه کنترل 
ترافیک گفت و تصریح کرد: حوزه نظارت های جاده ای در حال متحول شدن 
است و سیستم هایی که پلیس برای اعمال مدیریت نیاز است، در اختیار دارد.

صدور  با  زیارت  و  حج  سازمان  عمومی  روابط  میزان- 
غیر  کاروان های  با  عراق  به  مورد سفر  در  ای  اطالعیه 

مجاز هشدار داد.
متن اطالعیه به شرح زیر است.روابط عمومی سازمان حج 
می کند  تاکید  مجددا  قبلی،  اطالعیه های  پیرو  زیارت  و 
از طریق  عراق صرفا  در  عالیات  عتبات  زیارت  مشتاقان 
زیارت  نظارت سازمان حج و  زیارتی تحت  دفاتر خدمات 
و  حج  سازمان  رسانی  اطالع  پایگاه  در  آن ها  اسامی  که 
به  دارد، نسبت  hajnews.ir وجود  نشانی  به  زیارت 

ثبت نام و اعزام اقدام کنند.
نظارت  وتحت  مجاز  درکاروان های  اینکه  از  اطمینان  برای 
سازمان حج وزیارت ثبت نام کرده اند به دو شرط زیر توجه 

کنند:
1-ثبت نام در دفاترمجاز بدون پرداخت هرگونه وجه بوده و 
هزینه سفر بصورت فیش بانکی مکانیزه قابل پرداخت است.
2- پس از ثبت نام در کاروان مجاز پیامکی ازسوی سازمان 
حج وزیارت به ثبت نام کننده به منظور تایید ثبت نام در 

سیستم مورد تایید حج وزیارت ارسال خواهد شد.

با عنایت به این که سفر از طریق افراد حقیقی و حقوقی 
زائران  برای  جدی  مشکالتی  بروز  موجب  مجاز  غیر 
می شود، سازمان حج و زیارت، مجددا ضمن هشدار نسبت 
به پیامد های احتمالی تشرف از طریق مجموعه های غیر 
مجاز، تاکید می کند عالقمندان عالوه بر مراجعه مستقیم 
سامانه  در  مستقیما  می توانند  زیارتی  خدمات  دفاتر  به 
عتبات به نشانی atabat.org.ir ثبت نام کنند.
توجه و همکاری عالقه مندان سفر عتبات  با  امید است 

عالیات، شاهد سفر های امن تر و آرام تر باشیم.

هشدارحجوزیارتدربارهسفرعتباتباکاروانهایغیرمجاز

مرزخسرویبهرویزائران
عتباتعالیاتبازشد

تردد  برای  فعالیت مرز خسروی  آغاز  از  راه و شهرسازی  معاون وزیر 
زائران عتبات عالیات در اربعین امسال خبر داد و گفت: در خوزستان 
نیز راه های جدیدی برای دسترسی به مرز چزابه ساخته شده که بیانگر 
تقویت  زیرساخت های حمل ونقل جاده ای نسبت به گذشته است. داوود 
کشاورزیان اظهار کرد:  سال گذشته بخش زیرساخت و بهسازی راه های 
منتهی به مرزها مشترک با عراق برای ایام اربعین حسینی در حد قابل 
قبولی تکمیل شد. همچنین راه های دسترسی همچون محور ایالم-
مهران تعریض و چهار خطه و جاده دومی به نام جاده ملک شاهی  
به عنوان یک جاده فرعی در زمان برگشت به عنوان یک مسیر عبوری 

برای خودروها و اتوبوس ها آماده شده است.

درجکدیکتابررویبیمهنامههایشخصثالث
تصمیم جدید بیمه مرکزی برای صدور کد یکتا ، شرکت های بیمه از 
ابتدای مهر ماه باید قبل از صدور بیمه نامه شخص ثالث، از بیمه مرکزی 
درباره عدم خسارت تائیدیه دریافت کنند.صدور کد یکتا برای بیمه نامه های 
شخص ثالث عاملی برای شفاف سازی این بیمه نامه ها به ویژه در ارائه 
تخفیف است.شرکت های بیمه قبل از صدور بیمه نامه شخص ثالث، از 
بیمه مرکزی درباره عدم خسارت تاییدیه می گیرند و بعد از ان بیمه نامه 
شخص ثالث صادر می کنند.اطالعات ارسال شده از سوی بیمه مرکزی 
درباره خودرو و همچنین عدم خسارت آن مبنای تخفیف بیمه نامه خواهد 
بود و این موضوع از تقلب و رقابت ناسالم جلوگیری می کند.طرح کد یکتا 
، اپراتور و کارمند محور نیست و سیستم محور است که باعث می شود 

خطای عمدی یا غیرعمدی اپراتورها از بین برود.

وزیر رفاه از راه اندازی دوشنبه های کتابخوانی در مهدهای 
کودک سراسر کشور خبر داد و گفت: امیدواریم این طرح 
کمک کند تا بچه ها یاد بگیرند کتاب های غیردرسی هم 

مطالعه کنند.
میان  همکاری  قرارداد  امضای  مراسم  در  ربیعی  علی   
معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان 
بهزیستی کشور در جمع خبرنگاران گفت: برای رونمایی از 
کتابها برنامه ریزی صورت گرفت که منجر به تفاهمنامه 
های  دوشنبه  روز  عنوان  به  دوشنبه  روزهای  و  امروز شد 

کتابخوانی در مهدها نام گرفت.

وی افزود: من به همه پدر و مادرها توصیه می کنم هفته 
بچه  دهند.  قرار  منزل  در  کتابخوانی  روز  را  روز  یک  ای 
ارتقای خواندن و  با کتاب آشنا شوند کتاب فقط  باید  ها 

نوشتن نیست. 
برای بچه های ما نوعی سبک زندگی است. کتاب نوعی 
شیوه ارتباط با بچه هاست. قطعا کنش نسلی که داستان 
راستان، کریستین اندرسون، چارلز دیکنز را خواندند با نسلی 
که کارتون های دیجی مون می بینند و به طور انفرادی 
بازی می کنند و حتی  تاپ ها و گوشی هایشان  با لپ 
متفاوت  هم  با  جامعه  کننددر  می  مطالعه  را  چیزهایی 

خواهد بود.وزیر رفاه یادآور شد: ما روز دوشنبه ها را در تمام 
مهدکودک ها روز کتابخوانی معرفی کردیم و من باز هم از 
والدین تقاضا دارم که برای کودکان کتاب بخوانند و کتاب 

بخرند. به یکدیگر کتاب  هدیه دهید.
 بگذارید بوی کتاب را بچه ها حس کنند. بویی که هنوز به 

ما حس خردسالی می دهد.
به گفته ربیعی، به هر حال این طرح از مهر آغاز می شود 
و امیدواریم که با پایان دوره دانشگاهی، بچه ها یاد بگیرند 
که کتابهای غیردرسی هم مطالعه کنند.وی همچنین به 
توزیع دو وعده غذایی به بچه ها در حاشیه شهرهای بزرگ 

اظهار داشت:یک وعده آن، غذای  اشاره کرد و  و روستاها 
گرم برای سالمت جسم شان و یک وعده کتاب گرم برای 

سالمت روحشان.

راه اندازی دوشنبه های کتابخوانی در مهدهای کودک سراسر کشور

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 960916 اجرایی آقای رضا امیرآبادی زاده فرزند محمد محکوم به پرداخت مبلغ 
70/819/250 ریال در حق خانم نرجس سارائی و مبلغ 636/500 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال 
بدهی محکوم علیه خودرو سمند سورن مدل 1387 به شماره انتظامی 942 ب 15 ایران 52 به رنگ بژ متالیک به شماره 
شاسی 70902503  شماره موتور 12486228593 وضعیت داخلی 80 درصد و چراغ جلو چپ شکسته احتیاج به تعویض 
دارد و درب موتور و گلگیر جلو چپ هر دو به اندازه یک کف دست احتیاج به صافکاری دارد و خودرو بیمه ندارد و تخفیف از 
سال 1387 به بعد توقیف و به مبلغ 170/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار  است از طریق  مزایده روز دوشنبه مورخ 
1396/07/17 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت 
پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام 
نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می 
توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف 
 بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از

 وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

منفرد-مدیراجرایاحکاممجتمعشوراهایحلاختالفبیرجند

جنابآقایدکترفرودصالحی
وجنابآقایدکترمحمودحسینزادهملکی

 از اینکه با اندیشه نیک، رفتار انسانی و دانش کم نظیر خود به جسم پسر دلبندمان صهیب 
نیرویی تازه بخشیدید از شما طبیبان حاذق سپاسگزاری نموده، ضمنا از

پرسنلزحمتکشبخش ICU وبخشجراحیقلببیمارستانولیعصر)عج( کمال تشکر را داریم
 آرزومندیم دستان زندگی آفرین تان همواره توانمند و شفابخش بیماران باشد.

ازطرفخانوادهصهیبحسنیدرمیان

درباتوماتیـکسیـد
جک پارکینگی، 

کرکره و سکوریت اتومات
آدرس: خیابان شهید رجایی ، 

نبش رجایی 15  
09155614880 

www. iranwash. irقالیشویيومبلشویيایـران

۳244۶۶۶۶/۳2424۳2۰-2 صافصاف،لوللول،تختتخت

برایاولینبارفرشهایخودرااتوکشیدهتحویلبگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

به فرزندان خود اماکن امن را برای پناهگیری 
هنگام وقوع زلزله بیاموزید.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی 
ساختمان خراسان جنوبی 

طبق مقررات مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان،مدت اعتبار 
نقشه های تایید شده گاز توسط ناظر نظام مهندسی ساختمان

از تاریخ تایید ناظر،6 ماه می باشد.
دفتر گاز سازمان نظام مهندسی 

ساختمان خراسان جنوبی

حمــل
اثاثیـه

با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
 مسیر مشهد و  زاهدان 

 حمل یخچال ساید در اسرع وقت
حمل بار برای خارج شهر 

 20 میلیون بیمه

بار
مل
ح

1۰۰درصدتضمینی

 09159618581  
فاروقی

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507  حسینی 
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 توزیع 360 بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند
گروه خبر- 360 بسته لوازم التحریر همزمان با اولین روز سال تحصیلی بین دانش آموزان نیازمند خراسان جنوبی توزیع شد. معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف و 
امورخیریه استان ارزش هدایای توزیع شده بین دانش آموزان را 18 میلیون تومان اعالم کرد.حجت االسالم مؤمنی با بیان اینکه این تعداد لوازم التحریر در قالب طرح 

مهر تحصیلی با اجرای نیت واقف بین دانش آموزان توزیع شد، افزود: این بسته ها شامل کیف، دفتر، خودکار و اقالم مورد نیاز یک سال تحصیلی دانش آموزان است.
تحصیلی  سال  آغاز  به  باتوجه  باسالم، 
های  چهارراه  در  سنگین  وترافیک  جدید 
بیرجند  ترافیک  شورای  از  شهر  سطح 
های خیابان  به  توجه  با  که   تقاضامندم 
بیرجند وچهارراه های شلوغ سطح  از ماشین  پر 
 شهر، تا حدامکان یک مسیر )گردش براست آزاد(،
ها  ماشین  تا  نمایند  ایجاد  ها  راه  چهار  تمام   در 
 سریع تر تخلیه شوند.صبح شنبه بعضی چهارراه ها 
عدم  و  مردم  ونیزعجله  ها  ماشین  انبوه  بدلیل 
بعضی  سوی  از  تقدم  وحق  قانون  رعایت 
 رانندگان،عبور ومرور  خیلی به کندی انجام می شد
 وباعث شده بود که  چندین بار چراغ سبز وقرمز 

شود تا بتوانم از چهارراه عبور کنم. 
ارسالی به تلگرام آوا
جای بسی تاسف است که از ابتدای سال تاکنون 
قریب به صدنفر جان خودشون رو در جاده های 
استان  از دست دادن ولی دریغ از یک اقدام اساسی 
از نمایندگان محترم فقط برای مسایل سیاسی و 
جناحی حرف اول رو مزنن برای جان ادما که اصال 

ارزشی قایل نیستند.
ارسالی به تلگرام آوا
 چندی قبل به استان کرمان سفر داشتم تمام جاده های

 استان دوبانده بودولی دریغ از خراسان جنوبی؟
ارسالی به تلگرام آوا
دستگرد چهار نانوایی داره هیچ کدوم صبح پخت 

نمی کنه اگه کسی بی نون بشه باید چکار کنه؟
915...673
با سالم، از ساکنین مجتمع مسکونی سلمان انتهای 
خیابان شهید آوینی هستم زمانی که این واحد را 
خریدم مدیر عامل تعاونی به من گفتند شش ماه 
دیگر سندش آماده می شود ولی پس از گذشت 
چند سال هنوز هیچ خبری نیست،از استاندار محترم 

تقاضا دارم پیگیری بفرمایند.با تشکر
901...808

معضلی بدتراز بیکاری در ایران بیگاری است که 
جمع کثیری با حقوق سیصد هزارتومان ماهیانه 
و  میکنند  کار  اجبار  روی  از  بیمه  و  مزایا  بدون 
عرف شده است و نظارتی نیست و انسان را برده 

کرده اند! عملکرد ... باعث آن شده است . 
915...801

شورای شهر در خصوص تعیین شهردار باید طوری 
 عمل کندکه در آینده شرمنده شهروندان نشوند .
هنوزخاطره تلخ هدر رفتن هزینه هنگفت پله برقی 
میدان ابوذر از اذهان محونشده است! با قدرت و 

مستقل انتخاب کنید!
915...011

با سالم و خداقوت خدمت تمامی برگزار کنندگان 
به  دانستم  الزم  حسینی،  خوارگان  شیر  همایش 
بابت  جماران  حسینیه  از  همشهری  یک  عنوان 
سیستم صوت خو ب و گذاشتن صندلی و فرش 
در حیاط حسینیه هم قدردانی شود. حتی استفاده از 
جوانان و نوجوانان در برپایی این مراسمات و گله 
مندی از مزار شهدای باقریه که با توجه به ازدحام 
یک  فکر  به  اما  دارد  وجود  ساله  هر  که  جمعیت 
سایبان نبودند. زن و بچه در آفتاب فضای داخلی 
حرم که پر شده بود سخت بود و خیلی ها به خاطر 
.لطفا  بر می گشتند  زیاد منصرف شده و  گرمای 

فکری برای سال های آینده بردارید.
915...121

دیروز اول مهر بود وارد خیابان که میشدی شور 
و حال  و هوای دانش آموزان یک زیبایی خاصی 
امنیت  برای  کنیم  تقاضا  یک  بود  داده  شهر  به 
فرزندانمان رانندگان محترم ساعات7صبح و حوالی 
رانندگی  بیشتر  احتیاط  با  اندکی  مدارس  تعطیلی 
کنند، مواد غذایی و مغازه داران احتیاط بر تاریخ 
سالم  مواد  که  باشند  داشته  خود  خوراکی  مواد 
بدهیم،  مادر و پدر ها مهربان باشیم وقت بیشتری 

برای فرزندان خود بگذاریم .....
915...154

ضمن سپاس از ایستگاه های صلواتی در سطح شهر 
 بابت ایام محرم یک خواهش از هم استانی های
عزیز اینکه به فکر رفتگران شهرداری هم باشیم 
و لیوان و جلد خوراکی در سطل زباله قرار گیرد. 
ما  از  هستیم  فرزندانمان  برای  نما  تمام  آینه  ما 
الگو برداری میکنند تحمل و صبرمان را در این 

ترافیک ها هم بیشتر نماییم.
915...074 
با سالم مدیران محترم مدارس و سازمان غذا و 
 دارو امیدواریم با بازگشایی مدارس فکری هم برای
مواد  فروش  نظر  از  شود  برداشته  مدارس  بوفه 
و  بهداشت  مجوز  دارای  و  مفید  و  سالم  خوراکی 

تاریخ مصرف درست و بسته بندی مرتب.
915...426 
چه قدر خوب میشد برای تمامی دانش آموزان پایه 
دبستان هم همانند مهد کودک ها از یک برنامه 
مفید  خوراکی  مواد  هم  تا  میشد  استفاده  غذایی 
استفاده میشد هم یک نفر خیلی مواد گرون و همه 
جور نیاورد و هم اینکه همه کودکان  خوراکی ساده 
داشته باشد وتجمل بازی را از دبستان شروع نکنیم! 

ما مادر و پدر ها میتوانیم از خودمان شروع کنیم...
915...148

هفته گذشته برای زیارت امام رضا )ع( به مشهد 
رفتم. برای اولین بار بعد از 50 سال که به مشهد    
غذای  از  تبرک  عنوان  به  داشتم  وآرزو  روم  می 
حضرت بچشم ،  جلوی پلیس راه مشهد یک آقای 
پلیس آمد جلوی ماشین وبعدازسالم گفت تعدادتان 
چندتا ست وبه تعداد اعضای خانواده به من کارت 
داد وگفت شام دعوت مهمانسرای حضرت هستید.
شنیده بودم که آقای رئیسی درآستان قدس تحول 

ایجاد کرده اند ،اینبار به چشم خود دیدم
915...253

نت
نتر

ز ای
ها ا

س 
عک

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان
هجرتی برای سازندگی...

 پیشه ور- دکتر محمد جعفر یاحقي در سال 
سال   17 وی  شد  متولد  فردوس  در   1326
 . کرد   سپري  زادگاهشان  در  را  خود  عمر  از 
با تولد او  بخشي از امالک  پدرش  همزمان 
یاحقي  و  دادند  دست  از  را  هایشان  دارایي  و 
خانواده   حیات  هاي  سختي  با  تولد  ابتداي  از 
مواجه شد وی دوران دبستان  و حتي دبیرستان 
. کرد  سپري  فردوس  زادگاهش   در   را 
 از همان ابتدا به ادبیات و علوم انساني عالقمند 
بودند و این عالقمندي از پدر و برخي معلمان 
که تشویق کننده بودند ، سرمنشا داشت . استاد 
دلیل  به  ادبیات  رشته  به  عالقمندي  وجود  با 
مالي  ضعف  و  فردوس  در  رشته  این  نبودن 
دیگري  شهر  به  عزیمت  از  مانع  که  خانواده 
مي شد ، به رشته طبیعي وارد شدند و پس از 
گذراندن سال پنجم دبیرستان در رشته طبیعي 
در شهرستان فردوس رشته ادبیات نیز آغاز شد 
مخالفت  با  که  حالي  در  تمام  اصرار  با  وی  و 
پرورش  و  آموزش  حتي  و  دوستان  و  خانواده 
مواجه بودند ، به سال چهارم برگشت  و وارد 
شدند. ادبیات  یعني  خود،  عالقه  مورد  رشته 

شاگرد اول در استان 
حمایت  با  فراوان  هاي  دشواري  وجود  با 
دبیرستان  معلمان  از  یکي  و  بستگان  از  یکي 
این  در  را  دبیرستان  ششم  سال  هدایت 
استان  در  توانستند  و  گذراندند  دبیرستان 
 1346 سال  در   . شود  اول  شاگرد  خراسان 

زمان  آن  که  ها  دانشگاه  کنکور  در  بالفاصله 
انجام مي شد شرکت  به صورت غیر متمرکز 
، دانشگاه  چند  در  پذیرش  وجود  با  و   کرد  
ادامه  براي  را  مشهد  فردوسي  دانشگاه   
سال  در  را  لیسانس  کرد   انتخاب  تحصیل 
در  بالفاصله  و  رساندند  پایان  به   1350
دانشگاه  دو  در  و  کرده  شرکت  ارشد  مقطع 
دکتر  توصیه  با  و  شده  قبول  تهران  و  مشهد 
تحصیل  ادامه  براي  را  مشهد  دانشگاه  رجایي 
انتخاب کرد  و پایان نامه ایشان در مقطع فوق 
پیرامون  یوسفي  دکتر  راهنمایي  با  لیسانس 
آن  هنري  هاي  ارزش  و  فردوسي  شاهنامه 
یوسفي  دکتر  دعوت  به  در همین حین  و  بود 
به استخدام دانشگاه مشهد در آمدند . پس از 
اتمام تحصیل در مقطع فوق لیسانس، در مهر 
1354 به عنوان مربی در گروه زبان و ادبیات 
به خدمت مشغول شد  دانشگاه مشهد  فارسی 
ادبیات  و  زبان  و هم زمان در کنکور دکترای 
فارسی دانشگاه مشهد پذیرفته شد. وی  پایان 
دکتر  سرپرستي  به  نیز  را  خود  دکتری  نامه 
یوسفي و مشاوره دکتر مهرداد بهار در موضوع 
ادبیات  در  داستاني  اشارات  و  اساطیر  فرهنگ 
همزمانی  به  توجه  با   . دادند  انجام  داستاني 
ایشان  دکتراي  نامه  پایان  با  انقالب  حوادث 
وقفه اي در روند کار پیش آمد و سرانجام در 
 سال 1359 موفق به دفاع از رساله خود شدند .

مرتبه  به   1362 سال  در  یاحقي  استاد   
براي  در سال 1364  و  نائل شدند  استادیاري 

فرصت مطالعاتي به دانشگاه کمبریج انگلستان 
سفر کرد و مجدد براي تکمیل مطالعات سفر 
آکسفورد  دانشگاه  به   1367 سال  در  قبلي 
بار   1367 سال   . نمودند  عزیمت  انگلستان 

دیگر به دعوت دانشگاه آکسفورد یک ماه در 
کتابخانه بادلیان سرگرم تحقیق بود در همان 
سال به مرتبه دانشیاری رسید. از مهر 1369 به 
دعوت دانشگاه مطالعات خارجی توکیو به ژاپن 
زبان  تدریس  به  توکیو  در  سال  یک  و  رفت 
 1372 پاییز  در  بود.  مشغول  فارسی  ادبیات  و 
زمان  همان  از  و  رسید  استادیاری  مرتبه  به 
علوم  و  ادبیات  دانشکده  پژوهشی  سمت  به 
مسئولیت  بعد  ماه  چند  شد.  منصوب  انسانی 
تحصیل تکمیلی آن دانشکده نیز به او واگذار 
پیشنهاد وی “مرکز خراسان شناسی”  به  شد. 

ماه  آذر  در  رضوی  قدس  آستان  به  وابسته 
اشاره مقام  به  آغاز  از همان  تاسیس و   1357
معظم رهبری به عنوان مدیر عامل این مرکز 
از سال  را  نوشتن  و  کار تحقیق  منصوب شد. 

آغاز  آستان قدس رضوی  با  ارتباط  در   1349
با عنوان  کرد و در همان زمان شالوده کتابی 
فرهنگ نامه قرآن پی ریزی و مسئولیت علمی 
به  این کتاب سرانجام  واگذار شد.  به وی  آن 
همت و سرپرستی او بعد از انقالب تکمیل و در 
پنج جلد منتشر و بهمن 1357 به عنوان کتاب 
برگزیده برنده جایزه کتاب سال شد و از دست 
گرفت.  افتخار  لوح  ایران  وقت  جمهور  رئیس 
از سال 1363 که بنیاد پژوهش های اسالمی 
آستان قدس تاسیس شد با سمت مدیر گروه 
او  شد.  تحقیق  به  مشغول  ادبیات  و  فرهنگ 

گانه  سه  های  دوره  در  تدریس  با  زمان  هم 
زبان  دکترای  و  ارشد  کارشناسی  کارشناسی، 
و  داخلی  های  کنفرانس  در  فارسی  ادبیات  و 
خارجی شرکت کرده است.همسر دکتر یاحقي 
از اساتید هیئت علمي گروه جغرافیاي دانشگاه 
 4 دو  این  ازدواج  حاصل  و  هستند  فردوسي 

فرزند مي باشد . 

کتا بهای دکتر محمد جعفر ياحقي:
تفسیر شنقشی، اقلیم های دیگر، تاریخ سیسیل 
در دوره اسالمی، راهنمای نگارش و ویرایش، 
ترجمه قرآن ری، روض الجنان و روح الجنان 
رازی(،  ابوالفتوح  )تفسیر  القرآن  تفسیر  فی 
نهایه المسؤول فی روایه الرسول، تاریخ تفکر 
اسالمی در هند،سوگنامه سهراب، سرو و تذرو، 
ادبیات  در  داستانی  اشارات  و  اساطیر  فرهنگ 
فارسی، تاریخ ادبیات ایران،بهین نامه باستان، 
جزیره بی آفتاب، آن سال ها، فرهنگنامه قرآنی، 
قرآن  واژه های  فارسی  برابرهای  فرهنگ 
براساس 142 قرآن خطی محفوظ در کتابخانه 
راهنمای  فردوس/تون،  رضوی،  قدس  آستان 
شاهنامه،  و  فردوسی  درباره  سخنی  و  توس 
پاژ،  تشنه،  سبوی  خسروانی،چون  دیبای 
جویبار  وخش،  تا  جیحون  از  فردوسی،  زادگاه 
تاریخ  خراسان،  آوران  نام  فرهنگ  لحظه ها، 
،فرهنگ  خیال  گیان  ،پرد  آشنا  بیهقی، سخن 
فارسی،  ادبیات  در  داستان واره ها  و  اساطیر 
یادنامه ابوالفضل بیهقی، تاریخ االدب الفارسیه 

مهدی  همکاری  با  بیهقی  تاریخ  المعاصر، 
سیدی،از پاژ تا دروازه رزان، زین دایره مینا ،ارج 
نامه غالمحسین یوسفی، دیبای زربفت ، دیبای 
است. وی  آثار  از  جان  سر  بر  ،خرد  دیداری 

فعالیت های علمی:
و  فرهنگ  گروه  مدیریت  و  گذاری  بنیان 
قدس  آستان  اسالمی  پژوهشهای  بنیاد  ادب 
و  شناسی  خراسان  مرکز  تأسیس  رضوی، 
مؤسسه،  این  عامل  مدیر  عنوان  به  انتصاب 
دریافت لوح تقدیر از رییس جمهور به مناسبت 
قرآنی  نامه  برگزیده شدن کتاب وی فرهنگ 
اسالمی،  جمهوری  سال  کتاب  عنوان  به 
به  جمهور  رییس  از  تقدیر  لوح  دریافت 
20 جلدی  تفسیر  کتاب وی  انتخاب  مناسبت 
ابوالفتوح رازی به عنوان پژوهش برتر پنجمین 
نمایشگاه علوم قرآنی، انتخاب به عنوان استاد 
سال  در  تقدیر  لوح  دریافت  و  کشوری  نمونه 
به  مجلس  رئیس  از  تقدیر  لوح  ،دریافت 
برتیر  مولف  عنوان  به  وی  انتخاب  مناسبت 
جهاد  از  تقدیر  لوخ  دریافت  درسی,  کتب 
به  انتخاب وی  به مناسبت  دانشگاهی کشور, 
عنوان استاد راهنمای برتر کشور, دریافت لوح 
تقدیرازدست رئیس حمهور به مناسبت انتخاب 
هادرادب  واره  اساطیروداستان  فرهنگ  کتاب 
فارسی در دومین جشنواره فارابی  از افتخارات 

پر شمار وی است.
)Ava.news18@gmail.com(  

اسد زاده-روزی را تصور کن که از خواب بیدار 
می شوی و می بینی که دیگر تلفن همراهت آنتن 

نمی دهد...چه برسد به اینترنت.
هنگامی که برای خرید نان خانه را ترک می کنی 
پایت به سنگی گیر می کند و به میان مایعی نا 
مطبوع پرتاب می شوی، اندکی بعد متوجه می 
به میان روستا  آبی است که  راه  این  شوی که 
راه یافته است در همین بین، کودکی را می بینی 
که در اوج گرمای تابستان از فرط نداری بافتنی 
مندرسی پوشیده و نکته قابل توجهی که شاید 
ساعت ها به آن فکر میکنی این است که چرا 
بعضی از بچه های این روستا 6 انگشت دارند؟و 
این بخشی از واقعیت غم انگیز این روستاست 
ها محیط  تا مدت  گفتنشان  و عمو  خاله  آوای 
و  محبت  اوج  درک  کند  می  پر  را  گوشمان 
مهربانی را وقتی میفهمی که درحالی که مهری 
را جلویت گذاشتی و نماز میخوانی کودکی مهرت 
را بردارد و جانماز برایت پهن می کند و کفشهای 
نمازگزاران را مرتب می کند با کمی دقت متوجه 
می شوی این همان کودک 7 ساله ایست که در 
یک سالگی پدرش را ازدست داده یا همان لحظه 
را  نقاشی ات  بینی کودکی 8 ساله  ای که می 
کشیده و با غلط های شیرین امالیی اسمت را 
هم باالی آن نوشته و چه درد و دلی داشت از 
بعضی معلم های بد اخالق که برای انجام ندادن 

یک تکلیف چه ها که با آنها نکرده بود وقتی وارد 
روستا شدیم مهربانی و مهمان نوازی »سیدالی 
ها« بی نظیر بود، بسیاری از اتفاق ها در آن روستا 
برای ما و اهالی روستا خیلی جالب بود از نیش 
زدن یک عقرب و افتادن دستبند یکی از بچه ها 
داخل چاه فاضالب حسینیه روستا آن هم طال و 
دل کندن از آن تا اتفاقات خیلی خوب مثل جشن 
عید قربان و یادواره برای شهیدی که او هم مانند 
ما 10 روز آنجا به اهالی روستا خدمت کرده و 
را می  او  آمد تمامی کسانی که  تا اسمش می 
شناختند برایش اشک می ریختند و آن کسی نبود 
جز شهید مدافع حرم محسن حججی... این یعنی 
جهاد دل ها، یعنی دل کندن از تمامی آسایش و 
راحتی شهر و خانه و روبرو شدن با تمامی اتفاقاتی 

که حتی فکرش را هم نمی کنی... 
روزی از روزهای به عیادت کهنسال ترین فرد 
ده یعنی کسی که 103 سال شاید هم بیشتر سن 
داشت و با تمامی افراد آن روستا فامیل بود رفتیم 
.اواز وضع آبادی ناراضی بود، می گفت از زمانی 
که من در این روستا بزرگ شدم به دلیل محیط 
جغرافیایی روستا جایی برای کندن قبر و قبرستان 
نبود و می گفت برای کندن قبر باید سنگ کوه 
را بکنیم که کار دشواری است و ما جایی به نام 
قبرستان نداریم از بچگی من همین مشکل بود 
و حاال که به این سن هم رسیده ام کسی این 

مشکل را حل نکرده است. 

معاش  تامین  برای  هم  يارانه  حتی 
سیدالی ها کافی نیست:

یکی دیگر از اهالی روستا هم از فقر و مشکالت 
مالی خود و بقیه روستائیان می گوید: ما اینجا 
فقط و فقط از پول یارانه امرار معاش می کنیم و 
اگر روزی بیاید که خدای ناکرده یارانه قطع شود 
شاید نیمی از اهالی روستا از گرسنگی بمیرند. می 

گوید در این روستا نه آب آنچنانی هست که بتوان 
کشاورزی داشت و نه علف و سرسبزی  زیادی 
که بتوان دامداری کرد،دختر تازه ازدواجی که از 
بیکاری شوهرش ناراحت است و هم می گوید: 
دلیل  به  و  هستم  عقد  که  است  سال  دو  من 
بیکاری شوهرم نمی توانیم سر زندگی خودمان 
برویم قالی بافی که شغل ثابتی نیست تنها اگر 
به فروش برسد.آهی می کشد و ادامه  مب دهد: 

هیچکس در این روستا فعالیت ثابتی ندارد به دلیل 
کویری بودن نه  کشاورزی و نه دامداری به عنوان 
شغل ثابت برای یک خانواده کفایت نمی کند و 
اکثرا برای امرار معاش یا به کرمان در فصل پسته 
باز کنی برای روزی 10 هزار تومان می روند و یا 
کار در معادن حتی معادن طبس برای یک ماه 
400 هزار تومان  و در طول یک ماه خیلی کم 

پدر در خانه است. 
یکی از دختر بچه ها هم وقتی برای ریاضی به 

سراغ یکی از بچه های اردو می آید گله می کند از 
اینکه : اینجا معلم خوب و خوش اخالق کم است 
تا آنجا که بعضی بچه ها به خاطر ترس از معلم و 
بداخالقی هایشان ترک تحصیل کردند و کسی با 
عشق و عالقه مدرسه نمی رود دخترک می گوید: 
ما اینجا مربی پیش دبستانی نداریم و اگر کسی 
هم برای معلمی می آمد تمام هزینه ها را از ما می 

گرفت، تازه آن هم نصفه و نیمه... 

به سراغ یکی از بانوان روستا رفتیم که پسرش 
مرگ  از  بعد  بود؛او  شده  معدن  کار  قربانی 
کرده  تاسیس  بافی  قالی  کارگاه  فرزندش یک 
است و به مامی گوید: من آرزوی رفتن به کربال 
را داشتم و بعد از باز کردن این کارگاه با چند نفر 
از کارکنان اینجا به کربال رفتیم .ادامه می دهد: 
اشتغال  یک  خودم  نوبه  به  داشتم  دوست  من 

زایی برای مردم  روستا انجام دهم.
چندنفر از بانوان روستایی به ساختن سیاه چادر 
مشغول بودند ولی آنچنان رضایتی از این کار 
نداشتند و در روستا هم جز چند نفر این کار را 
انجام نمی دهد.ناصری مسوول بانوان اردوی 
اردوی  گوید:  می  اردو  این  درباره  جهادی 
خانم  نفر  با 18  خیبر 6شهریورامسال  جهادی 
آقا در این روستا برگزار شد که در قالب  و 4 
سه تیم فرهنگی در حوزه حلقه های صالحین، 
مداحی ویژه شب شهادت،مدیحه سرایی ویژه 
در حوزه خیاطی،  و...آموزشی  اعیاد، سخنرانی 
با  کار  و...،هنری  دوزی،قرآن  سرمه  بافتنی، 
بود. زغال،و...  با  دورریختنی،نقاشی  وسایل 
ارزیابی  خوب  را  امکانات  و  اردو  سطح  وی 
خیلی  محروم  روستاهای  کرد  اضافه  اما  کرد 
است  بسیار کم  آنها  به  رسیدگی  و  است  زیاد 
ما  با  بخواهند  که  هستند  اندکی  افراد  و 
من  نظر  به  که  داد  ادامه  کنند.وی  همکاری 

که  کارآمدی  ساماندهی  جهادی  اردوهای  در 
بازدهی باالیی داشته باشد کمتر است چون به 
نطر من بیشتر روستاها عالوه بر مشکل مالی 
هستند  دینی  و  فرهنگی  محرومیت  در  بیشتر 
نمی  همکاری  ما  با  کسی  جهت  این  از  ولی 
که  جهادی  گروه  هر  اینکه  از  بعد  اگر  کند.و 
به روستاهای محروم می روند یک تیم فکری 
بهتر است  باشد خیلی  برای رفع مشکالتشان 
از  و  رویم  این روستا می  به  از شهر  ما  وقتی 
مشکالت آنان باخبر شدیم آنها انتظار دارند که 
کسی برای رفع مشکالتشان کاری کند و یا به 
اصطالح، مسئوالن آبروی ما را بخرند و گامی 

برای رفع مشکالتشان بردارند.  
و  گفت  در  نهبندان  فرهنگی  میراث  مسوول 
استان  جوان  خبرنگاران  باشگاه  گروه  با  گو 
شمال  کیلومتری   90 در  سیدال  گفت:روستای 
بخش  میغان   دهستان  در  و  نهبندان  غرب 
مرکزی شهرستان نهبندان است واقع شده است  
است.  دستی  صنایع  فروش  از  مردم  درآمد  و 
به  روستا  این  چادر  سیاه  افزود:محصوالت  وی 
کشورهای عراق، افغانستان و... صادر می شود.در 
این روستا و روستاهای اطراف رشته های سیاه 
چادر، پالس بافی، پارچه بافی فعال است و فروش 
است خوب  نسبت  روستابه  این  در  چادر  سیاه 
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یادداشت

روز شکوفایی 
اشک ها و لبخندها   

* نسرین کاری

ماه مهر است دبستان مرا باز کنید
قصه خاطره های دلم آغاز کنید

باز هم گرمی آغوش زمستانم باش
باز هم همسفر راه دبستانم باش

خوش  شمیم  و  رسید  راه  از  مهر  دوباره 
فرزندان  پاک  های  دل  و  صداقت  و  مهربانی 
های  کوچه  پس  کوچه  در  خاک،  و  آب  این 
خاطرات  مدارس  شدن  باز  با  پیچید.  شهرمان 
کودکی  امیدهای  و  بیم  و  شیرین  و  تلخ 
و  شود  می  یادآوری  ما  تک  تک  ذهن  در   را 
ذهن ها را به سمت گذشته های دور می برد. 
آغوش  مدرسه،  شیرین  دنیای  به  شدن  وارد 
بابا  مقدس  کلمات  آغوش  دانستن،  و  دانش 
دل  در  بهاری  طبیعت،  ریزان  برگ  نان!  آب، 
لحظاتش  تر،  شاداب  هایش  گل  که  پرورد  می 
سبزتر و عطر شکوفه هایش آسمانی تر از نوروز 
روزها  کیف ها و  این  فرزندان شهرمان  است. 
مرتب  را  ها  تراش  مداد  و  مدادها  را،  ها   کتاب 
می کنند؛ کوچه ها سرشار از هیاهو، خیابان ها 
لبریز از تماشا و مدرسه ها آکنده از عطرهایی که 
پر از شوق اشک و لبخند و دلواپسی اند. سرودها، 
هیاهوهای  و  اند  امیدواری  رنگ  از  سرشار 
که  است  آینده  این  و  از عشق.  لبریز  کودکانه، 
ای  آینده  است؛  دوخته  مدرسه  غنچه  به  چشم 
بزرگ،  آرزوهای  و  کوچک  های  دست  با  که 
 ساخته خواهد شد. دوستی ها با همان نگاه های 
مهربان،  دست  و  گیرد  می  شکل  آلود  اشک 
برای یک سال به وفاداری هم قسم می خورند. 
بوی  کاغذ،  بوی  بازکن.  را  دفترت  همکالسی 
است،  نوشتن  آغاز  رسد.  می  مشام  به  درخت 
 آغاز خواندن است. به نام او شروع کن، به نام 
آفتاب  و  است  مهر  او.  های  زیبایی 
زیباست  چه  است.  کرده  پر  را  دل  پاییزی 
چه  نوشتن.  و  خواندن  از  پس  تفریح 
ها،  کالسی  هم  دست  در  دست   زیباست 
نفس   ،“ کشیدن  نفس  را  مدرسه  های  لحظه 
کردن.  ثبت  خاطرات  دردفتر  جایی  و  کشیدن 
باز  بنویس:  و  کن  باز  را  مدرسه  خاطرات  دفتر 
هم مهر، باز هم مهربانی، باز هم بهار. همچنین 
آموزان  دانش  و  معلمان  برای  امسال  مهرماه 
آغاز  اندوهناک  شاید  و  تلخ  قدری  ما،  استان 
شد،  حادثه تلخ خودروی حامل معلمان سربیشه 
که عازم جشن شکوفه ها در شهریور بودند که 
و  شد  ها  معلم  از  تن  دو  کشته شدن  به  منجر 
جامعه فرهنگیان و دانش آموزان را عزادار کرد.

گفتگو با قهرمان مکعب روبیک

یک ژن خوب بیرجندی

مناسبت ها

فاجعه دردناک و غمناک منی 

در چنین روزی ) پنجشنبه 2 مهر 1394(، بر 
مناسک  انجام  هنگام  در  جمعیت  ازدحام  اثر 
مکه،  مقدس  شهر  از  خارج  منی،  دره  در  حج 
از  را  خود  جان  خدا  خانه  زائران  از  تن   1300
به  اند.  شده  زخمی  نفر   2000 و  دادند  دست 
االخباریه  تلویزیونی  شبکه  »انتخاب«،  گزارش 
عربستان سعودی به نقل از منابع حفاظت مدنی 
از  نفر  میلیون  دو  حدود  کرد  اعالم  کشور  این 
بودند.  شده  جمع  منی  دره  در  خدا  خانه  زائران 
کردند  اعالم  عربستان  بیمارستانی  مسئوالن 
بیمارستان  هشت  به  حادثه  این  زخمی های  که 
هویت  شناسایی  برای  تالش  و  شده اند  منتقل 
براساس  دارد.  ادامه  زخمی ها  و  کشته شدگان 
بر  ایرانی  زائران  از  نفر   131 ها، حدود  گزارش 
متاسفانه  جمرات  رمی  مناسک  در  ازدحام  اثر 
هموطنان مان  از  دیگر  نفر   60 و  شده  کشته 
ای  بیانیه  طی  عربستان  دولت  شده اند.  زخمی 
است،  جلو  به  رو  فراری  آید  می  نظر  به  که 
توصیه  به  حجاج  های  کاروان  که  کرد  اعالم 
های آموزشی آنان گوش نکرده و در نتیجه این 
بی اعتنایی، حادثه منی اتفاق افتاده است. خالد 
الفالح وزیر بهداشت دولت سعودی نیز در گفت 
وگو با شبکه تلویزیونی رسمی سعودی با سلب 
مسئولیت از دولت سعودی، تالش کرد تا حجاج 
را مقصر قلمداد کند و گفت که علت وقوع حادثه منا، 
عدم پایبندی برخی حجاج به دستورات بوده است.

خبرها از گوشه و کنار

به وای فای های عمومی وصل نشوید!

برنا- در دنیای کنونی متصل شدن به اینترنت 
ابزارهای  وجود  باشد،  سختی  چندان  کار  نباید 
هوشمند،  همراه  تلفن های  قبیل  از  پیشرفته 
مانند  ارتباطی  ابزارهای  یا  و  لپ تاپ ها  تبلت ها، 
مودم های وای فای و غیره موجبات استفاده آسان 
از خدمات و تکنولوژی های جدید را برای انسان 
اینترنت  از  استفاده  امروزه  است.  کرده  فراهم 
وای فای و بی سیم را می توان در هر جایی  پیدا 
کافی شاپ ها  هتل ها،  رستوران ها،  از  بعضی  کرد. 
به  و  هستند  فناوری  این  به  مجهز  فرودگاه ها  و 
اما  ارائه می دهند.  رایگان  اینترنت  مشتریان خود 
این است که  خطر بزرگ وای فای های عمومی 
تمام  برای  می کند،  بدل  و  رد  فرد  که  اطالعاتی 
قابل مشاهده  استفاده می کنند  آن  از  که  کسانی 
و  بوده  سودمند  بسیار  هرچند  سیستم  این  است. 
هر  در  اینترنت  به  اتصال  جمله  از  زیادی  فواید 
چون  اما  است،  نامحدود  آن  در  مکان  و  لحظه 
سیستمی عمومی و همگانی است و تمامی کاربران 
از یک نام کاربری و رمز عبور استفاده می کنند، 
ناخودآگاه کاربران را به سمت ناامنی در آن مکان 
مختلف  کالبرداری های  افزایش  و  می برد  پیش 
و  جرم  ارتکاب  زمینه  و  داشت  خواهد  پی  در  را 
سوءاستفاده برخی از سودجویان فضای سایبری 
تمامی  به  می توانند  آنها  است.  آورده  فراهم  را 
باشند.  داشته  دسترسی  شما  ارسالی  اطالعات 
در شبکه های  که  خرابکارانی هستند  نهایت  در 
عمومی،  وای فای های  مانند  عمومی،  اینترنت 
به  هستند.  شبکه  بسته های  دزدیدن  مشغول 
وصل  از  حتی المقدور  است  الزم  دلیل  همین 
شدن به شبکه های عمومی و باز پرهیز کرده و 
در صورت استفاده از آنها به حساب های بانکی، 
ایمیل و شبکه های اجتماعی خود وارد نشوید.

و  مستعد  جوان  یک  با  گفتگو  قوسی-  جواد 
جوانی  ندهید.  دست  از  را  بیرجندی  تیپ  خوش 
همه  گوید  می  و  است  نابغه  نیست  معتقد  زیاد   که 

می توانند البته به شرط تمرین.
* ابتدا خودتان را معرفی کنید؟ محمد ولوی هستم. 19 

ساله و متولد بیرجند.
* اولین بار که روبیک را دستت گرفتی، یادت 
دوم  یا  اول  است،  قبل  وقت  خیلی  به  مربوط  است؟ 
راهنمایی بودم. می خواستم حلش کنم و دو سه باری سعی 
کردم ولی نتونستم. از چند نفر هم خواستم به من یاد بدهند 
ولی زیاد نتیجه ای نداشت؛ تا این که در سال سوم راهنمایی 
که بودم، ناظم مدرسه آمد و گفت در اردیبهشت قرار است 

یک مسابقه روبیک برگزار بشود. 
* کدام مدرسه بودی؟ تیزهوشان، شهید بهشتی. بعد 
 دیدم که از اول سال، دوستان تمرین می کنند او رکورد 
می زند، جو خوبی بود. منم یک روز گفتم که سعی کنم 
پایان  در  و  دوستان  از  یکی  پیش  رفتم  بگیرم.   یاد   تا 
کالس های امال و انشا به من یاد می داد و سه چهار روز 

طول کشید. اوایل در دور رقابت دوستان نبودم.
آره،  کردی؟  می  حل  الیه  به  الیه  روش  به   *
به روش مبتدی حل می کردیم. کم کم تمرین کردم و 
رکوردهایم را پایین آوردم و زمانی رسید که وارد دور رقابت 
بین بچه ها شدم و در نهایت در مسابقه با رکورد 40 ثانیه، 
با 47  بود هم  داده  یاد  به من  اول شدم. دوستی که  نفر 
ثانیه دوم شد. بعد که تابستان شد، شروع به یادگیری روش 
حرفه ای کردم و همزمان روبیک های مختلف را هم یاد 

می گرفتم.
* از چه طریقی یاد می گرفتی؟ در سایت های 
مختلف جستجو کردم و از رکوردداران ایران سوال می کردم 
و فهمیدم که باید “روش فردریک” را یاد بگیرم که حدود 
122 فرمول داشت. شروع به حفظ کردن فرمول ها کردم 
و از اینجا شروع شد و رکوردها آمد پایین تر و به 20 ثانیه، 
15 ثانیه رسید. در مسابقات فرزندان کارکنان دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند شرکت کردم و اول شدم. االن هم رکورد 

غیررسمی ام حدود 7 ثانیه است.
* بعدش چه کار کردی؟ از سوم راهنمایی تا دوم 
دبیرستان تمرین کردم. برای اولین بار در مسابقات کشوری 
شرکت کردم؛ البته با شرط مادرم که گفته بود روبیک برایت 
اجازه  داری  فقط چون عالقه  و  داشت  نخواهد  ای   فایده 

می دهم شرکت کنی و بعدش باید به درست بچسبی.
* چه مسابقه ای شرکت کردی، رسمی بود؟ 
آره. “ایران سامر کیوب 2013” در تهران. در این مسابقه 
تهرانی ها تعجب کرده بودند، برای اینکه یک نفر از این 
سمت - منطقه خراسان جنوبی- آمده و خیلی هم خوب 
رکورد می زند. چون اکثر رکورداران روبیک از تهران، قم، 
همدان و کرمانشاه بودند. در آنجا در آیتم روبیک 3 در3 
دهم شدم. درواقع در دور دوم بین 50-60 نفری که بودیم، 
دهم شدم و فقط 8 نفر به فینال می رفتند. در روبیک 2در2 
هم با بدشانسی که آوردم، فکر کنم شانزدهم شدم. امیدم 
2 در2 بود و فکر می کردم به فینال راه پیدا کنم و جزو 8 

تا بشم ولی نشد.
دو  ترم  االن  را چه کار می کنی؟  االن درس   *
دانشگاه هستم. رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 
دو سال بین کنکور و آخرین مسابقه اصال تمرین نکردم و 
روبیک را کال کنار گذاشته بودم و خب در کنکور هم توانستم 

با رتبه خوب 348 منطقه دو قبول بشوم.
* بعد از دانشگاه چی شد؟ من ورودی بهمن سال 
95 هستم. دانشگاه که شروع شد، اولین مسابقه بعد از کنکورم 
را بهمن سال قبل شرکت کردم. مسابقه رسمی “ایران اپن 
2017” در تهران. در این مسابقه در آیتم 2در2 به فینال رفتم. 
دوازده نفر به فینال می رفتند که من دهم شدم. در آیتم 3 
 در3 هم خیلی رکوردهای خرابی زدم و استرس داشتم و 
بود که زیاد مسابقه  این  از دالیل هم  ام شدم. یکی   26 

نمی رفتیم و جّو آنجا خیلی سنگین بود. 
شرکت  آن  از  بعد  هم  دیگری  مسابقه   *
مشهد  تیم  انتخابی  برای  مشهد  در  آره.  کردی؟ 
مسابقه برگزار شد که آنجا هم اول شدم. در تابستان 
بیرجند”  روبیک  مسابقات  دوره  “اولین  در  هم  امسال 

شرکت کردم و اول شدم. 
* رکورد رسمیت چند هستش؟ پایین ترین رکورد 
رسمی ام 10 ثانیه و 57 صدم ثانیه در روبیک 3 در 3 است و 

در روبیک 2 در2 هم 2 ثانیه و 86 صدم ثانیه.
داشتی  مسابقه  در  دیدم  من  که  روبیکی   *
valk بود؟ در مسابقه بیرجند بله، ولی جدیدا تغییر دادم و 

گنز ایر um گرفتم. 
* این مغناطیسی بودنش تاثیری هم داره؟ به 
نظرم خیلی خوب است. به صورتی که مکعب خیلی استیبل 

است. )ثابت و پایدار قرار می گیرد(
* قیمت این نوع روبیک چقدر است؟ در ایران 
که قیمتش نجومی است ولی من مستقیم از چین با قیمت 

35 دالر گرفتم. 
)محمد، روبیکش را که با پیشنهاد من به دفتر روزنامه 
و  سبک  بسیار  واقعا  روبیکش  داد.  من  به  بود،   آورده 

فوق العاده بود.(
روبیک  به  و 2در2  روبیک 3در3  از  غیر  به   *
دیگری هم عالقه داری؟ من روبیک خیلی زیاد دارم 
و تمام انواع روبیک ها را دارم و در واقع کلکسیونی حدود 

40 روبیک دارم. 
* بیشتر از همه به کدومش عالقه داری؟ 3 در3. 

شاید حدود 15 تا روبیک 3 در 3 داشته باشم. 
آیا همه  وجه مشترک همه روبیک ها چیه،   * 
می توانند روبیکر شوند؟ بله. روبیک یک مهارت است 
و زیاد به استعداد ربطی ندارد. استعداد می تواند موثر باشد 
ولی کارهای مهارتی فقط تمرین الزم دارد. حل روبیک جزو 
کارهای سریع و دقیق است و باید در کسری از ثانیه تصمیم 
بگیری و هر مکثی که کنی، یک ثانیه از رکوردت رفته؛ در 
رکوردهای مسابقات که صدم ثانیه هم خیلی مهم است. یک 
چیز جالب هم بگویم که یک نمایشگاه کلکسیون شخصی 
برگزار شد و من روبیک هایم را آنجا گذاشتم و بعدش همه 

می گفتند تو خیلی نابغه هستی.
بیرجند، دو سه سال پیش. همه  کجا بود؟ همین   * 
می گفتند حتما تیزهوشان میروی و رشته ات هم حتما 
ریاضی است. در واقع فکر می کردند حتما باید خیلی نابغه 

باشی تا این کار را انجام بدی. 
* روبیک با چشم بسته هم کار می کنی؟ نه، ولی 

خیلی دوست دارم یاد بگیرم.
به  دارم  زیادی  بسیار  عالقه  روبیک  به  که  هم  )من 
محمد می گویم: چند وقتی شده روبیک با چشم بسته 
که  بود  جالب  خیلی  خودم  برای  اوایل  و  کنم  می  کار 
چه طوری با چشم بسته می شود حل کرد ولی بعدش 
فهمیدم خیلی سخت نیست و فقط چند تا فرمول دارد و 

از همه مهم تر حافظه قوی الزم داری(
* نظر تو چیه، محمد؟ آره، من هم تا یک جاهایی 

باهاش آشنایی دارم و رمزنگاری باید انجام بگیرد.
* حل با پا چی، انجام میدی؟ یک بار خیلی سعی 
کردم، سخت بود. ببینید قبل از این که بخواهم با پا یاد بگیرم 

چیزهای بهتری هست. مثال با یک دست انجام می دهم و 
این حتی مرسوم تر است. االن البته زیاد وقت ندارم و بسنده 

کردم به 3 در3 و 2 در 2 و گاهی یک دست.
* روبیک سرگرمی یا ورزش پرخرجیه؟ نه، تنها 
چیزی که الزمه یک مکعب خوب است و چیزای جانبی مثل 
تایمر نیاز نیست و می شود با تایمرهای موبایل هم انجام داد. 
* نوع روبیک که در رکورد تاثیر دارد؟ آره، خیلی، 
صددرصد. من هر موقع که روبیکم را عوض می کنم و 
 روبیک بهتری می گیرم حس می کنم رکوردهایم بهتر 
می شوند ولی بیشتر تمرین تاثیر دارد. اگر وقت زیادی بگذاری 
پیشرفت خواهی داشت. ببینید من سال سوم راهنمایی و اول 
دبیرستان کال محو روبیک بودم و خیلی تمرین می کردم. 
سر کالس وقتی سکوت حاکم می شد، صدای چیک چیک 

روبیک می آمد و بین معلما به همین روبیک معروف بودم.
روبیک  که  دارند  را  نظر  این  ها  بعضی   *
آره.  نداره؟  ای  فایده  هیچ  و  و  بیخودیه   کار 
خیلی ها به من گفتند و این که خسته نمیشی این قدر 
فقط  دونده  یک  زنم  می  مثال  من  میکنی.  حل   روبیک 
می دود، خب خسته کننده نیست؟ چه جذابیتی داره؟ روبیک 
تمرکز  روبیک سرعت، دقت،  است. حل  هم مثل همین 
باالیی الزم دارد. برای من که خیلی لذت بخش است. هر 
کس یک سرگرمی دارد، یکی بازی های رایانه ای، یکی در 
ورزش مهارتی دارد. روبیک سرگرمی سالمی است. یک چیز 
هم است که روبیک در ایران جا نیفتاده است. به همین دلیل 
وقتی کسی با 10 ثانیه مکعب رو حل می کند بقیه می گویند 
که او معجزه کرده است و همچین حسی دارند. روبیک باعث 
انگیزه پیدا کنم و روزبه روز   می شد جلب توجه بکنم و 
عالقه مند بشوم. در دوران نوجوانی با مکعب روبیک، این 
حس و نیازی که باید دیگران بهت توجه کنند و تشویق کنند 

را با استفاده از روبیک ارضا کردم.
* چه قدر روبیک را فکری می دانی، چون برخی 
معتقدند فقط فرمول است که حفظ می شود؟ آره. 
حتی معلم ریاضی ام هم می گفت که یک حفظ کردن 
فرمول دارد و سرعت دست و چیز دیگری نیست. سخت 
است برای کسی که مکعب روبیک را یاد ندارد توضیحی 
بدی که فقط این نیست. ببینید در هندسه هم اصولی را حفظ 
می کنند و بعدش یک مساله جلوی شما می گذارند. حاال آیا 
اون مساله همان اصل هاست؟ قاعدتا این گونه نیست و نیاز 

به خالقیت دارد و روبیک هم مثل همین است. 
اولین  کردند؟  می  برخورد  چگونه  خانواده   *
چیزی که برایشان مهم بود، درس بود و این که هرکاری 
می کنم به درسم لطمه ای نخورد. پدر و مادرم ازین بابت 
 که من عالقه و سرگرمی مفید و سالمی دارم، از من حمایت 
می کردند و چیزهایی که نیاز داشتم را برایم فراهم می کردند.
رتبه  باید  حتما  شدن  روبیکر  برای   *
هم  هزار   20 رتبه  با  یا  باشی  کنکور   348 
نفرات  از  یکی  کشوری  مسابقات  در  آره،  شود؟   می 
 348 رتبه  اگر  بود.  کرده  رها  را  دانشگاه  کننده  شرکت 
صرف  روبیک  به  بیشتری  وقت  و  شدم  نمی   کنکور 
می کردم، فکر می کنم پیشرفت بیشتری در روبیک می داشتم.

خواندنی ها

ایرانی ها به چه دلیل می میرند؟

برنا- 46 درصد ایرانی ها به دلیل بیماری قلب و 
عروق، 13 درصد سرطان، چهار درصد بیماری های 
مزمن تنفسی و آسم و 2 درصد دیابت جان خود را از 
دست می دهند. بیماری های غیر واگیر که در راس 
آن بیماری قلبی و عروقی است. 80 درصد مرگ 
به دلیل بیماری های قلبی عروقی در کشورهای در 
حال توسعه اتفاق می افتد و در ایران 76 درصد از 
مرگ ها منتسب به چهار بیماری غیر واگیر است. 
عروقی  و  قلبی  بیماران  در  مرگ  علت  بیشترین 
فشار خون است و 27 درصد از جمعیت بزرگسال 
عامل  درصد   23 چاقی  دارند.  خون  فشار  ایران 
بیماری است. 27 درصد افراد باالی 25 سال نیز 
دارای کلسترول هستند و مصرف سیگار روزانه در 
افراد باالی 18 سال به باال حدود 14 درصد است که 
این عوامل از شیوع بیماری های قلبی و عروقی است.

شهروندان هنگام خرید و فروش خودرو 
در فضای سایبر به نكات امنیتی توجه كنند

میان  در  اینترنت  از  استفاده  رشد  امروزه 
کاربران، فراتر از انتظار است. این فناوری، تقریبا 
تمام ابعاد زندگی انسان ها و شیوه ی کسب و کار 
آن ها را تحت تأثیر قرار داده تا جایی که می توان 
و  خرید  از  بسیاری  سایبر،  فضای  کمک  به 
فروش های متداول را به انجام رساند. یکی از این 
زمینه ها، معامالت خودرو در فضای مجازی است 
نیز برای  را  که در کنار مزایا می تواند تهدیداتی 
کاربران به دنبال داشته باشد. به نقل از کارشناس 
سایبری  جرایم  از  پیشگیری  و  تشخیص  اداره 
راه های  از  یکی  رضوی،  خراسان  فتا  پلیس 
اعتماد  نماد  بودن  دارا  سایت،  اعتبار  بررسی 
واریز  درصورت  لذا شهروندان  است  الکترونیکی 
وجه از وجود نماد اعتماد الکترونیکی در آن سایت 
سایبری  کارشناس  این  کنند.  حاصل   اطمینان 
خودرو  معامالت  آسیب های  از  یکی  گوید:  می 
در فضای سایبر، واریز پیش پرداخت به حساب 
خریدار  توسط  آن  رویت  بدون  خودرو  مالک 
آگهی  درج  با  سود جو  افراد  روش  این  در  است. 
و  دیوار  نظیر  واسطه گر  سایت های  در  دروغین 
بازار  قیمت  زیر  خودرو  فروش  آگهی  درج  با  یا 
ترغیب  را  کاربران  اجتماعی،  شبکه های  در 
می کنند تا با آنها تماس گرفته و پس از تماس 
با ترفند های مختلف سعی می کنند از کاربر پیش 
پرداخت دریافت کرده و پس از دریافت پول دیگر 
پاسخگوی خریدار نخواهند بود! لذا شهروندان به 
هیچ عنوان صرف درج یک آگهی در یک سایت، به 
فروشنده خودرو اطمینان نکرده و حتما پس از رویت 
خودرو و مدارک آن اقدام به انجام معامله نمایند. با 
همه اینها، حتما از قرار مالقات در نقاط ناشناخته و 
خلوت خودداری کنید تا گرفتار سارقان نشوید.

Ava.news19@gmail.com . عکس از : قوسی

23 توصیه به مسئوالن هیئت های عزاداری در ماه محرم
با آمدن ماه محرم و برگزاری جلسات مذهبی و عزاداری 
در مساجد و تکایا، توزیع نذورات و غذا توسط هموطنان 
به ویژه هیئت های عزاداری صورت می گیرد و از طرفی 
 بروز بیماری های مرتبط با غذا و مسمومیت های غذایی در 
توزیع  و  تهیه  غذا  دسته جمعی  بصورت  که  هایی   مکان 
می گردد بیشتر می باشد، لذا به جهت اهمیت موضوع و به 
منظور حفظ سالمت عموم جامعه انتظار می رود مدیران 
محترم هیئت های عزاداری و مسئوالن طبخ و تهیه غذا با 
توجه به نکات ساده ولی پر اهمیت که برخی از آنها بشرح ذیل 
بیان می گردد در تأمین سالمت عمومی کوشا و ساعی باشند:

شرایط  دارای  مکانی  در  باید  پز  و  پخت  هرگونه   )1
بهداشتی صورت گیرد. شایسته است مدیر هیئت نسبت به 
معرفی محل به مرکز بهداشت اقدام و درخواست بازدید و 

اخذ مشاوره و تائیدیه بهداشتی نماید.
2( ورود و خروج به محل طبخ غذا و دخالت افراد متفرقه 
در امر تهیه و توزیع غذا، چای و غیره ممنوع می باشد. کلیه 

افراد مرتبط بایستی کارت معاینه پزشکی دریافت نمایند.
3( رعایت اصول بهداشت فردی به ویژه کوتاه نگه داشتن 
ناخن ها، شستشوی مرتب دست ها و استفاده از روپوش کار 
توسط دست اندر کاران طبخ و توزیع غذا ضروری می باشد.

بهداشتی  و  سالم  از  باید  اولیه  مواد  تهیه  مسئوالن   )4
 بودن مواد اولیه مصرفی اطمینان داشته باشند و آنها را از 
محل های معتبر خریداری و یا از افراد شناخته شده به عنوان 
نذورات قبول نمایند. در صورت برخورد با موارد مشکوک 

سریعاً مرکز بهداشت شهرستان را در جریان قرار دهند.
5( مدیران هیئت ها و هیئت امنا مساجد و تکایا توجه 
داشته باشند در قبول نذورات بصورت غذای آماده دقت 
مضاعف نموده و ضمن خودداری از قبول غذای آماده از 
افراد ناشناس از سالمت غذای ارائه شده قبل از توزیع 

اطمینان حاصل نمایند.
از شبکه  بایستی بهداشتی و ترجیحاً  6( آب آشامیدنی 

توزیع آب عمومی باشد.
7( در تهیه فرآورده های دامی دقت نموده و از گوشت دام 
و طیور کشتار شده در کشتارگاه های دام تحت نظر اداره 

دامپزشکی استفاده نمایند.
8( از ذخیره سازی مواد غذایی خام و پخته در مجاورت 
هم موکداً خودداری و در ذخیره سازی گوشت نیز نکات 
نمودن گوشت و منجمد  تمیز و قطعه  به ویژه  بهداشتی 

نمودن فوری آنها در قطعه های کوچک را رعایت نمایند.
9( جهت سرخ کردن مواد غذایی از روغن های مخصوص 
سرخ کردنی استفاده شود. سرخ کردن با حرارت مالیم انجام 

شده و بیش از یکبار از روغن استفاده نگردد.
10( استفاده از سنگ نمک و نمک های غیر تصفیه به دلیل 

وجود ناخالصی ممنوع بوده و از نمک تصفیه استفاده شود.
شیر  از  مردم،  بین  در  شیر  توزیع  صورت  در   )11
شیر  جوشاندن  به  نسبت  یا  و  شده  استفاده  پاستوریزه 

حداقل به مدت 5 دقیقه اقدام گردد.
زا  بیماری  عوامل  به  آلوده  مسلماً  تازه  سبزیجات   )12

هستند و لذا تمیز نمودن شستشو و ضد عفونی آنها ضرورت 
دارد و الزم است مراحل چهارگانه سالم سازی سبزیجات 

طبق دستورالعمل انجام شود.
13( ابزارکار مناسب و تمیز و بهداشتی در سالم بودن 
غذای تهیه شده در آشپزخانه بسیار با اهمیت است. لذا 
ظروف و ابزار کار را قبل از استفاده شستشو و در صورت 
کار  ابزار  و  ظروف  از  ترجیحًا  نمایند.  عفونی  ضد  نیاز 
از دیگ های  استیل استفاده شود و در صورت استفاده 

مسی حتمًا سفید شده باشد.
14( از نگهداری غذای پخته و آماده در دمای محیط و یا 
روی شعله مالیم بیش از دو ساعت جداً و مؤکداً خودداری 
نمایید. در صورت لزوم بایستی غذای آماده را دردمای زیر 4 

درجه یا باالی 60 درجه سانتیگراد نگهداری کنید.
15( در توزیع غذا از ظرف به ظرف کردن بی مورد آن 
خودداری و حتی االمکان در کوتاهترین فاصله غذای تهیه 

شده بصورت گرم توزیع گردد.
16( استفاده از ظروف یکبارمصرف بهداشتی در توزیع 
غذا توصیه می شود. در مورد ظروف چند بار مصرف پیش 
بینی مکانی برای شستشو و ضدعفونی آنها، برای هر نوبت 

استفاده ضروری است.
17( ترجیحاً از سفره های یکبار مصرف برای صرف غذا 
استفاده و از راه رفتن روی سفره حین پذیرایی خودداری گردد.

18( پس از پذیرایی نسبت به جمع آوری و دفع مناسب 
زباله های تولید شده اقدام و از مردم خواسته شود از پراکندن 

ظروف یکبار صرف در معابر خودداری نمایند. بدین منظور 
سطل زباله به تعداد و حجم کافی در محل قرار داده شود.

محلهای  نیز  و  غذا  توزیع  و  تهیه  مکانهای  ایمنی   )19
و  ها  نرده  و  ها  پله  نمایید.  بررسی  را  عزاداران   تجمع 
سیستم های برق کشی، روشنایی و گاز بخصوص محل های 
اتصاالت آنها مهمترین نقاط حادثه خیز می باشند که الزم 
است به صورت مستمر بازرسی و از ایمن بودن آنها اطمینان 
حاصل نمود. بدین منظور می توان از مشاوره کارشناسان 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری استفاده نمود.

20( تهیه و نصب تجهیزت اطفا حریق به منظور کنترل و 
جلوگیری از آتش سوزی احتمالی الزامی است.

21( در مکان های تجمع عزاداران به ویژه اماکن سربسته 
ضمن نصب تابلوی منع مصرف دخانیات از استعمال سیگار 
تهویه  دارای  باید  سربسته  های  مکان  گردد.  جلوگیری 
مناسب جهت گردش هوا بوده و هوای این اماکن تازه و 

عاری از بوهای نامطبوع باشد.
22( ضمن رعایت نظافت، شستشو و گندزدایی مستمر 
سرویس های بهداشتی، نصب سیستم لوله کشی صابون 

مایع در آنها حتماً  صورت گیرد.
های  هیئت  جلوی  در  احشام  قربانی  و  ذبح  از   )23
عزاداری و یا تکایا و مساجد و در معابر خودداری گشته و 
یا حتی االمکان در محل های تعیین شده صورت گیرد 
بگونه ای که از پراکنده شده خونابه و فضوالت حیوانات 

در این مکان ها جلوگیری بعمل آید. / سالمت نیوز
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از چالش ها فاصله بگیرید 

بدترین اتفاق وقتی به مشکلی برمی خوریم این است 
که خود را با آن یکی کنیم. به عبارت دیگر چنان به 
آن مشکل بچسبیم که آرام آرام باورمان بشود خودمان 

بخشی از آن مشکل هستیم. 
گاهی ما بر سر مشکالتی چنبره می زنیم و غم و غصه 
می خوریم که به واقع با یک چرخش ذهنی می توانیم 
از محاصره اش بیرون بیاییم. سعی کنید وقتی با مشکلی 
روبرو می شوید یک مقدار خود را از دایره آن مشکل 
بیرون آورید و با دید بازتری به آن نگاه کنید. تا زمانی 
که این فاصله گیری میان شما و آن چالش یا گره اتفاق 
نیفتد این گمان در شما تقویت خواهد شد که من و آن 
چالش با هم یکی هستیم .ما گاهی به تعبیر ضرب المثل 
معروف از کاه کوه می سازیم تا توقف خودمان در برابر 
آن چالش را توجیه کنیم. کسی دوست ندارد نزد خود و 
دیگران ضعیف و زبون جلوه کند بنابراین تنها چاره ای 
که می ماند این است که ما در بادکنک چالش یا مشکل 
بدمیم و آن را بسیار بزرگ تر از حجم واقعی اش در نظر 
بگیریم تا توقف مان در برابر آن مانع بزرگ را توجیه 
کنیم. از خود بپرسید آیا به واقع با معضلی روبرو هستید 
که هیچ گزینه دیگری جز دست روی دست گذاشتن و 

غصه خوردن برایتان نمانده است؟ 
اگر متوجه شدید مشکل پیش رویتان واقعا جدی است، 
پس باید مهارت های مقابله با آن را بدانید، در غیر این 
صورت بر روی آن وقت و انرژی صرف نکنید. یادمان 
باشد نوع ارزیابی های ما از مشکل می تواند منجر به 
برانگیختن احساسات متفاوتی در ما شود. مثال اگر مدام 
به خود بگوییم علت انجام نشدن فالن کار ناتوانایی 
من بوده است، نهایتا احساس ایجاد شده چیزی جز بی 

کفایتی و تسلیم شدن نخواهد بود.

فرار از زندگی 

استاد گفت:  خویش  استاد  به  شاگردی   روزی 
را  انسان ها  از مهمترین خصایص  می خواهم یکی 
به من بیاموزی؟ استاد گفت: واقعا می خواهی آن را 

فراگیری؟ شاگرد گفت: بله، با کمال میل.
برویم.  جایی  به  هم  با  شو  آماده  پس  گفت:  استاد 
پارکی  به  را  استاد شاگرد جوانش  شاگرد قبول کرد. 
که در آّن کودکان مشغول بازی بودند،  و استاد گفت: 
خوب به مکالمات بین کودکان گوش کن. مکالمات 
بین کودکان به این صورت بود:االن نوبت من است 
االن  بدوی.نخیر  من  دنبال  باید  تو  و  کنم  فرار  که 

نوبت توست که دنبالم بدوی.
اصال چرا من هیچ وقت نباید فرار کنم؟ استاد ادامه 
طالب  کودکان  این  تمام  شنیدی  که  همانطور  داد: 
نیز  انسان  کنند.  فرار  از دست دیگری  بودند که  آن 
شرایط  با  نیست  حاضر  هیچگاه  او  است.  گونه  این 
از حقایق  است  در تالش  دائم  و  روبرو شود  موجود 
و واقعیات زندگی خود فرار کند و هرگز کاری برای 
بهبود زندگی خود انجام نمی دهد. تو از من خواستی 
تو  برای  را  انسان  های  ویژگی  ترین  مهم  از  یکی 
کنم؛  در چند کالم خالصه می  را  آن  و من  بگویم 

»تالش برای فرار از زندگی«!

هیچ دلیلی برای ثروتمندترین آدم برای  بودن 
در قبرستان وجود ندارد. از آنجا نمی توانید 

هیچ تجارتی انجام دهید.

بخشی از راز موفقیت در زندگی اینست
 که چیزی که دوست داری را بخوری

 و بگذاری غذا خودش در درونت مبارزه کند.

دلم دریاچه ی غم شد دوباره
قد آیینه ها خم شد دوباره

صدای سنج و دمام اومد از دور
بخون ای دل محرم شد دوباره

گاهی اوقات ، دچار اشتباه می شوی. بهتر است
 که آن اشتباهات را سریعا بپذیری و سعی کنی

 به بقیه نوآوری های خود ادامه دهی.

الهی! محبت تو گلی است محنت و بال خار آن،
 آن کدام دل است که نیست گرفتار آن. 

الهی! از هر دو جهان محبت تو گزیدم
 و جامه بال بریدم و پرده عافیت دریدم.

بیشتر آدم ها بعد از اینکه از یک رابطه عاطفی شکست 
بحران،  مرحله  از  عبور  توانایی  می آیند  بیرون  خورده 
رسیدن به مرحله شفا و سپس آغاز یک زندگی تازه را 
دارند. به ویژه اگر کسی آگاهانه و با تصمیم مشترک یک 
رابطه عاطفی را تمام کرده باشد طی کردن این روند شفا 
برایش آسان تر است. اما این داستان همه رابطه های تمام 
از یک  بسیار دشوار است که  برخی  برای  نیست.  شده 
رابطه عمیقًا عاطفی علی رغم مشکالتش بیرون بیایند.

اگر یک نفر در چنین رابطه ای رها کننده و دیگری به 
شدت وابسته به آن باشد این موضوع به یک شکست 
عاطفی جدی تبدیل می شود.  طرد شدن ویرانگر است. 
تجربه  را  ناتمامی  اندوه  رابطه  پایان  از  پس  برخی 
می کنند، اسیر بدبینی می شوند و همواره از این هراس 
دارند که دیگر دوست داشته نشوند. کنار آمدن با مسئله 

جدایی بسیار سخت و دشوار است. 
شده  طور  هر  می کنید  تالش  که  است  همین  برای 
دوباره پیوند عاطفی را از نو بسازید و خود را به کسی 
نزدیک کنید که از رابطه با شما بیرون آمده است. اما 
هیچ چیز بدتر از این نیست که بار دیگر توسط شریک 
و  خشم  دچار  بسا  چه  این بار  شوید.  ترک  عاطفی تان 
نمی گیرد. اینکه  آرام  مرهمی  هیچ  با  که  شوید  اندوهی 
غم  با  و  بیایید  بیرون  عاطفی  رابطه  یک  از  نمی توانید 
بیایید  کنار  داشته اید  دادن کسی که دوستش  از دست 

معموال  شماست.  شخصیتی  ویژگی های  نشان دهنده 
بیایند  کنار  حقیقت  این  با  نمی توانند  که  افرادی 
ویژگی های شخصیتی مشخصی دارند. شاید اگر بدانید 
که مساله شما در کجا ریشه دارد بهتر بتوانید به خودتان 

کمک کنید تا از این وضعیت خارج شوید. 
 احساس ناامنی درونی

این طبیعی است که آدم ها زمانی که با از دست دادن چیزی 
تهدید می شوند احساس ناامنی کنند. احساس ترس ناشی 
از ناامنی یک مکانیزم دفاعی در انسان هاست که برای بقا 
ضروری است.اما انسان ها توانایی سازگاری با غم از دست 
دادن را نیز دارند و می توانند از آن عبور کنند. اما متاسفانه 
برخی از افراد در شرایط از دست دادن اضطراب و هراس 
عمیق تری را احساس می کنند و کنار آمدن با غم از دست 
دادن برایشان به سادگی اتفاق نمی افتد. این مساله باعث 
اندوه  عاطفی  رابطه  در  شدن  طرد  از  پس  آنها  می شود 
احساس  رها شدن  از  پس  آنها  کنند.  تجربه  را  بیشتری 
بیشتری می کنند و در یک  ناامیدی و بی قراری  ناتوانی، 

نتیجه گیری کلی نمی توانند دوباره به عشق ایمان بیاورند. 
ساختن عشق ایده آل

کسانی که شریک عاطفی شان را موجود ایده ال و بی نقصی 
فرض می کنند پس از آنکه توسط این فرد رها می شوند 
به شدت ضربه روحی می خورند. در واقع اندوه این افراد 
بخاطر این ترس است که آنها نمی توانند موجودی به خوبی 

عشق سابق خود پیدا کنند. این تجربه معموال نصیب افرادی 
می شود که همواره در رویای آدمی بی نظیر و خارق العاده 
بوده اند. شکست عاطفی در این شرایط به معنای فروریختن 
افراد  این  که  است  دلیل  همین  به  است.  رویاها  همه 

نمی توانند از غم دوری و جدایی بیرون بیایند. 
ترومای رها شدن در کودکی

کسی که در کودکی ناامنی و ترس رها شدن را تجربه 
کرده باشد در بزرگسالی این ظرفیت را دارد که بخاطر 
که  کودکی  شود.  ناتمامی  اندوه  دچار  عاطفی  شکست 
مراقبان خوبی نداشته، پیوند عاطفی درستی با والدینش 
برقرار نکرده و یا پس از جدایی والدینش نتوانسته نسبت 
کند  پیدا  درستی  تعلق عاطفی  والدین  از  کدام  به هیچ 
در بزرگسالی نمی تواند به راحتی به روابط اعتماد کند.

زمانی که او با سختی فراوان باالخره یک رابطه عاطفی 
را تجربه می کند انتظار ندارد که آن را باز هم دوباره از 
شرایط ضایعه ای  این  در  عاطفی  بدهد. شکست  دست 

است که به راحتی جبران پذیر نیست.
هرگز  فردی  چنین  که  نیست  آن  معنای  به  این  البته 
نمی تواند از اندوه از دست دادن بیرون بیاید. اما این قابل 
درک است که چرا اندوه از دست دادن یک رابطه برای 

چنین فردی یک ضایعه است. 
ترس از تنهایی

یا  نمی افتد  اتفاق  هرگز  عشق  می کند  گمان  که  کسی 

آنقدر اعتماد به نفس نداشته باشد که خود را الیق دوست 
داشته شدن بداند، یا دائم آزار و بی توجهی و بدرفتاری را 
از سوی دیگران تجربه کرده باشد ممکن است از دست 

دادن شریک عاطفی برایش بسیار سخت و گران باشد.  
تکیه بر دیگری

کسی که همواره در رابطه عاطفی به شریک اش تکیه کرده 
است، اولویت را به او داده و خودش را با کسی که دوستش 
دارد تعریف کرده پس از ترک رابطه عاطفی به شدت از این 

مساله ضربه خواهد خورد.
غم از دست دادن در این شرایط به معنای از دست دادن 
هویت خود است. به همین دلیل است که عبور از رابطه 
و فراموش کردن رابطه ای که تمام شده برای این فرد 

بسیار دشوار است.  
ترس از شکست

آدم هایی وجود دارند که از شکست خوردن به شدت هراس 
معنای  به  افرادی  چنین  برای  رابطه  دادن  دست  دارند.از 
معموال  از شکست می ترسند  که  است. کسانی  شکست 
مانع هر شکستی شوند.  تا  را می کنند  همه تالش خود 
زمانی که این تالش ها نتیجه ندهد و آنها شکست بخورند 
اندوه ناشی از شکست برای آنها ناتمام خواهد بود.  پس از 
شکست عاطفی این افراد خود را مقصر و گناهکار می دانند و 
از یادآوری تالش های بی نتیجه خود برای حفظ رابطه و ابراز 

عالقه به شدت دچار ناامیدی و یاس می شوند. 
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

]می  گویند[ پروردگارا پس از آنکه ما را هدایت کردی دلهایمان را دستخوش انحراف مگردان 
و از جانب خود رحمتی بر ما ارزانی دار که تو خود بخشایشگری. سوره آل عمران/ آیه 8

حدیث روز  

عقل جز به پیروی از »حق« کمال نمی یابد آیا نمی بینید که به حق عمل نمی شود و از باطل نهی نمی شود؟ 
  امام حسین )علیه السالم(

سبک زندگی

چرا نمی توانم از تو بگذرم؟

طراح: نسرین کاری                        

من  فیلم  کارگردان   -1 افقی: 
 -2 صنعتی  خاک   - هستم  مادر 
پشمالوی  فیل   - شهد   - نفقه 
پاک  پنبه   -3 یخبندان  دوران 
 - قورباغه   - دادن  آواز   - نکرده 
آماده، فراهم 4- باهوش - الفبای 
موسیقی - سرگشته - محبت 5- 
ناپاک - مقتدا - تولید کننده 6- 
دیرهنگام  - گیاه تاالبها - کشور 
از  بیگانه 7- وقت تلف کردن - 
دل پر درد بر آید - روشنی و نور 
مقام  پا 9-  8- ریسمان - عضو 
نقره ای - از گروههای خونی - 
اتفاق  و  حادثه   -10 چرم  نوعی 
با  فیلمی  نام   - آبادانی  الفبای   -
بازی آتیال پسیانی 11- یه کمی 
زبان ترکی - جنس خشن -  در 
 - شهر،زادگاه   -12 شیشه  واحد 
شایع   - کهنه  آزار  دل   - انسان 
شانس   - احمق  آدم   -13 شدن 
از دروس هنرستان -  سست   -
در  ترسیدنی   -14 استوار  نا  و 
پرخاش   - قرض   - ها  رمان 
فیلمی   - غذا  قرمز  چاشنی   -15

از مهدی فخیم زاده

عمودی: 1- درخشان - فیلمی از 
محمد بانکی 2- هوای مرطوب - 
مار بزرگ - پزشک 3- آب منجمد 
- از بازیگران خانم مطرح کشورمان 
ارجمندی -  4- تاخیر - فرزند - 
صبر و بردباری  5- شور و شادمانی 
و  پایه   - دادن  هدیه   - کمتر   -
اساس 6- انجمن علمی - چیزی 
 -7 آموزند  می  ادبان  بی  از  که 
سوره ای در قرآن - ضمیر داخل 
نفس   - بندگی   -8 ترسناک   -
خسته - بنیاد - ساز کدر 9- پول 

فرانسه - من و  زیر میزی - رود 
درخت  یک  نام   - دهان   -10 تو 
-  حرف زیادی 11- رطوبت کم - 
دسته و گروه - زرنگ - ظلم 12- 
اسب چاپار - نفی عرب - نام یک 
اتومبیل در کشورمان - ابزار بنایی 
13- نویسنده کتاب چ ک ی ده ت اری خ 
پ ای ان  ت ا  ه ا  آری ائ ی  ک وچ  از  ای ران 
س ل س ل ه پ ه ل وی  - برهنه 14- شیوه 
رفتار - چرم پرزدار - زخم سوختگی 
15- سیارات  - رمانی از محسن 

هجری برای گروه سنی نوجوان.

جدول 3891

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
آوا8

9
10
11
12
13
14
15

  123456789101112131415
رهاوجسوواکدبنگ1
یاتلاهلاهمیال2
یرایمییلمانمگ3
سیولالملخشوی4
جانادهفالکسر5
ماسیونرتلیف6
هبلینامهمجردم7
ورسنکگنمنامرا8
روایهپاناکاوه9
نمکاودیونسو10
مکایدربوهاکش11
اواتیرکاسدهس12
هدلاوفادنسیلپ13
وتالگنواداوان14
راوخهچرومریرکی15

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

را تجربه کنید.   09158668002

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

09158254172

آگهـی استخـدام
یک شرکت معتبر جهت توسعه 

کادرخود نیروهایی به شرح ذیل 
نیازمند است:

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

 به صورت قراردادی

تلفن تماس:
 056 - 32436823 

09122140937 

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

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

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

علی آبادی

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

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

09353694511 - 09353315656

پیک رایگان
طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 19 تا 1/30  بامداد

فروش و واگذاری فست فود برگ 
سبز روبروی پارک توحید با موقعیت 

و درآمد عالی به دلیل مهاجرت، 
قیمت توافقی     09105554295

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

به تعدادی رویه کوب مبل 
ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم.
صنایع مبل تهران  مد / جمهوری 8

09151602018

شرکت پخش دارویی اکسیر مرکز بیرجند 
تعدادی فروشنده خانم و آقا 
جهت همکاری نیازمند است.

09035286091- 32255052
آدرس: شهرک صنعتی - تالش شرقی 

4- درب سوم سمت چپ

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

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

سینمـا فردوسـی
                            نگــار                اکسیدان

16:1520:1518:1521:45شروع سانس
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طارمی - پرسپولیس؛ بار کجی که به منزل نرسید

خبر آنالین- به گفته یک مقام مسئول در فدراسیون فوتبال، باشگاه 
پرسپولیس به واسطه تخلف مهدی طارمی در بازگشت از ترکیه و جذب 
مجدد او، از دو پنجره نقل و انتقاالتی محروم است. طارمی در ابتدای 
فصل شانزدهم با پایان قراردادش با پرسپولیس راهی ترکیه شد و با ریزه 
اسپور به توافقات ابتدایی دست یافت و عکس های مربوط به تمرینات با 
این تیم در صدر اخبار فوتبال ایران قرار گرفت. او البته چندی بعد و به 
طور ناگهانی بار دیگر به تهران بازگشت و قرارداد خود را با این باشگاه 
تمدید کرد. طارمی در پایان این فصل البته در نهایت به عنوان آقای گلی 
نیز دست یافت؛ اما همچنان شایعاتی مربوط به محرومیتش از فوتبال با 
توجه به شکایت ریزه اسپور بابت عدم تعهدش به قرارداد منتشر می شد. 
در نهایت در جلسه روز گذشته، مهدی طارمی ۴ ماه از کلیه فعالیت های 
ورزشی محروم است و مبلغ ۷۸۹ هزار و پانصد یورو )بیش ۳ میلیارد 
تومان( برای او به عنوان غرامت نقض قرارداد در نظر گرفته شده است. 
رقمی که باشگاه پرسپولیس در این حکم مسئول پرداختش شده است.

کسب نخستین مدال تاریخ سوارکاری ایران 
در بازی های داخل سالن آسیایی2017

ایرنا- ایران برای نخستین بار در تاریخ رشته سوارکاری در پنجمین دوره 
بازی های داخل سالن آسیا و اقیانوسیه نشان گرفت که رنگ آن برنزی 
است. »داود پوررضایی« و »امیرحسین حبیبی« دو سوارکار ایران که 
روز گذشته و در ادامه این رقابت ها در رشته سوارکاری پرش با ارتفاع 
1۴5سانتیمتر به مرحله فینال راه یافته بودند، پوررضایی زمان ۴1.۸6 ثانیه 
را ثبت و بدون خطا نخستین مدال برنز سوارکاری را کسب کرد. حبیبی 
هم با ثبت زمان ۸.6۹.20 و ۴ خطا دستش از مدال کوتاه ماند. اعضای 
تیم ملی پرش پیشتر در بخش تیمی به عنوان هفتمی این رقابت ها دست 
یافت. ایران با ۸2 ورزشکار در چهارمین دوره بازی های داخل سالن آسیا 
در کره جنوبی با سه مدال طال، 6 نقره و دو برنز در رده ششم ایستاد.

علیرضا منصوریان 
نخستین قربانی لیگ هفدهم فوتبال ایران

هفته هفتم رقابت های لیگ برتر جمعه شب با دیدار تیم های فوالد 
خوزستان و صنعت نفت آبادان به پایان رسید. به گزارش ایرنا، این هفته 
شاهد تساوی های مهمی بودیم و استقالل نیز در قعر جدول رده بندی 
قرار گرفت و سرمربی این تیم نخستین قربانی لیگ لقب گرفت. مهم 
ترین تساوی هفته که نتیجه آن منجر به برکناری علیرضا منصوریان شد 
بین دو تیم استقالل تهران و ذوب آهن اصفهان اتفاق افتاد. دراین دیدار 
تیم استقالل در اثر یک اتفاق توسط روزبه چشمی به گل رسید و در ادامه 
این تیم ذوب آهن بود که برتری خود را به حریف دیکته کرد و سرانجام به 
گل تساوی رسید. تغییرات در ترکیب استقالل نیز به سود تیم تمام نشد 
و علیرضا منصوریان با کارنامه ای غیر قابل قبول در یکی از بهترین 

تیم های ایران در لیگ برتر در لیگ هفدهم به کار خود پایان داد. 

پختن لوبیا و غالت کامل
بدون خیس کردن، کار اشتباهی است

بر  غذایی  مواد  مصرف  و  آماده سازی  شیوه 
لوبیا و  خواص آنها و سالمت تاثیر می گذارد. 
در  نیستند.  مستثنی  قاعده  این  از  هم  غالت 
واقع گفته می شود پختن این مواد بدون خیس 
کردن آنها کار بسیار اشتباهی است. این مواد 

غذایی حاوی آنتی اکسیدان هایی به نام فیتات ها 
هستند. این ترکیبات با ویتامین ها و مواد معدنی 
ترکیب می شود و از جذب آنها در بدن جلوگیری 
می شود،  باعث  غالت  کردن  خیس  می کند. 
فیتات ها آزاد شود و جذب این مواد غذایی در 
دستگاه گوارش راحت تر صورت بگیرد. یادتان 
از  بعد  بالفاصله  هم  را  و گالبی  باشد سیب 
خرید مصرف نکنید،  اجازه دهید کمی برسند.

»سونا« با پوست چه می کند؟

یک متخصص پوست و مو با بیان اینکه سونا تا 
حدی سالمت پوست را بهبود می بخشد، گفت: 
سونا با تعریق و افزایش خونرسانی می تواند تا 
حدی در بهبود سالمت پوست مفید باشد. دکتر 
علی ابراهیمی شادابی پوست را از بارزترین اثرات 
سونا عنوان کرد و افزود: سونا در حقیقت ترکیبی 

خونرسانی  افزایش  با  که  گرماست  و  بخار  از 
باشد.  موثر  آن  شادابی  در  می تواند  پوست  به 
ابراهیمی در ادامه به خطرات استفاده بیش از حد 
از سونا اشاره کرد و افزود: آسیب به پوست در اثر 
حرارت زیاد، پوسته پوسته شدن و شیوع برخی 
قارچ های پوستی از خطرات احتمالی استفاده 
نادرست از سونا است، که شل شدن پوست و 
بروز چروک های در پوست را نیز به همراه دارد.

کالهبردار میلیاردی دستگیر شد

ایلنا- فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از شناسایی و دستگیری 
مبلغ ۴  به  زاهدانی  از یک شهروند  به کالهبرداری  اقدام  فردی که 
میلیارد و 500 میلیون ریال کرده بود، خبر داد. سردار محمد قنبری 
گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی به بهانه 
سرمایه گذاری در یک شرکت خدماتی اقدام به کالهبرداری از وی 
پلیس  کارآگاهان  افزود:  وی  شد.  آغاز  پلیس  تحقیقات  است،  کرده 
آگاهی با اشراف اطالعاتی این کالهبردار را شناسایی و در یک عملیات 
ضربتی و غافلگیرانه با هماهنگی قضایی وی را در مخفیگاهش دستگیر 
کردند. این مقام مسئول در پایان با بیان اینکه متهم در تحقیقات اولیه 
پلیسی به بزه انتسابی خود اعتراف کرد، خاطرنشان کرد: متهم پس از 

تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

حادثه هولناک برای کودکی که از آبسردکن آب خورد!

از  یکی  ساله  هفت  بچه  پسر  گفت:  مازندران  قانونی  پزشکی  مدیرکل  نیوز-  پارس 
شهرهای شرق مازندران، که برای نوشیدن آب از طریق آبسردکن اقدام کرده بود به 
دنبال برق گرفتگی دچار ایست قلبی، تنفسی و آسیب شدید مغزی همراه با اختالالت 
رفتاری و حرکتی شد. علی عباسی افزود: این پسر بچه، پس ازاقدامات اولیه احیاء متاسفانه 
دچار آسیب شدید مغزی وجسمی متعدد، اختالالت رفتاری، گفتاری، هوشی و حرکتی 
شده است. مدیر کل پزشکی قانونی مازندران تصریح کرد: آنچه مسلم است وسایل برقی 
مانند آب سردکن ها که در ادارات، مساجد، تکایا، کارخانجات ، دفاتر و معابرعمومی 
انجام  بازرسی دوره ای در مورد صحت عملکرد آن   قرار دارد و هیچگونه نظارت و 
نمی شود. عباسی تصریح کرد: الزم است مسئوالن مربوطه توجه الزم در مورد بازرسی 
مرتب و نظارت کافی از آب سردکن ها که مورد استقبال عمومی است داشته باشند تا 
خدای ناکرده شاهد آسیب جسمی، نقص عضوی، از کار افتادگی و فوت کسی نباشیم.

اولیه،  هاي  کمک  جعبه  داشتن  همراه   .۳
فرزند  که  هایي  خانواده  مورد  در  خصوصًا 
خردسال دارند، همچنین همراه داشتن پوشک، 
شیرخشک شیرخوار، درجه تب، داروهاي بدون 
نسخه مانند شربت تب بر، شربت سرماخوردگی، 
پماد  آهن،  و  ویتامین  مولتي  شربت  یا  و  قطره 

سوختگی، پنبه و گاز استریل و دیگر داروهایي 
که کودک در حال مصرف مي باشد در طي سفر 
را  داروهاي خود  ۴. هیچگاه  باشد  ضروري مي 
در اتومبیلي که زیر نور آفتاب پارک شده است 
و یا در شیشه عقب اتومبیل )حتی در زمستان( 
باشرایط  را  یخچالي  داروهاي  ندهید.  قرار 

مخصوص حمل نمایید. نحوه نگهداري و حمل 
هنگام  داروساز،  دکتر  از  را  یخچالی  داروهای 

تحویل گرفتن دارو حتمًا از داروخانه بپرسید.
مرکز اطالع رسانی داروها و سموم؛  

معاونت غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند)1490(

توصیه های دارویی در مواقعی که به سفر می روید )2(

سرهنگ قالبی، کارگر ساختمان از آب درآمد

مشرق- رئیس دادگاه عمومی شهرستان فهرج گفت: فردی که با پوشیدن لباس سرهنگ تمامی به 
سوء استفاده از البسه نظامی اقدام کرده بود دستگیر و روانه زندان شد. ابوذر داوریان اظهار افزود: متهم 
دستگیر شده )ع. ح( با پوشش لباس سرهنگ تمامی یکی از نهادهای نظامی کشور به جعل عنوان در 
جهت پیشبرد اهداف خود اقدام می کرده است. وی با بیان اینکه سرانجام با هوشیاری ضابطان دستگاه 
قضائی )ماموران نیروی انتظامی( متهم در چنگال قانون گرفتارشد، تصریح کرد: متهم دستگیر شده 
چندین مرتبه با مراجعه به ادارات مختلف اقدام به سوء استفاده از البسه نظامی کرده است. این مقام 
قضایی عنوان کرد: در بازجویی های اولیه از متهم مشخص شد وی کارگر یکی از کارخانه هاست و 
هیچگونه رابطه استخدامی با نهادهای نظامی نداشته است. وی اعالم کرد: طبق موازین قانونی استفاده 
از البسه مخصوص نهادهای نظامی توسط افراد فاقد صالحیت جرم محسوب می شود و مجازات حبس 
را در پی خواهد داشت. رئیس دادگاه عمومی فهرج هشدار داد: مردم در مواجهه با افراد مشکوک 
تقاضای کارت شناسایی معتبر از طرف مقابل کنند تا جلوی سوء استفاده های احتمالی گرفته شود.

این مواد غذایی را 
اشتباه مصرف می کنید!

سوپ  در  هویج  از  که  هستید  کسانی  از  اگر 
خرد  بدانید  است  بهتر  می کنید،   استفاده  مرغ 
غذایی  خواص  از  پخت،  از  قبل  هویج  کردن 
خردکردن  مطالعات،  براساس  می کاهد.  آن 
هویج قبل از پخت، باعث افزایش هدر رفتن 

مواد مغذی آن می شود. بعد از شستن و پوست 
کندن هویج، آن را بدون خردکردن و به طور 
کامل بپزید. مطالعات نشان می دهد، هویج پخته 
ارزش غذایی باالتری نسبت به هویج خام دارد. 
و اما اگر قهوه، نخستین چیزی است که بعد 
از خواب می نوشید، اشتباه می کنید. بهتر است 
قهوه را اواسط صبح یا عصر که کورتیزول در 
پایین ترین سطح خود قرار دارد، مصرف کنید.

با این خوراکی ها کالژن بسازید!

کالژن یکی از مکمل های پر طرفدار در جهان 
فراوان ترین  پروتئین  این  محسوب می شود. 
پوست  در  که  است،  انسان  بدن  در  پروتئین 
و دیگر بافت های همبند یافت می شود. بدن 
انسان به طور طبیعی کالژن تولید می کند، 
ماده  این  تولید  میزان  از  سن  افزایش  با  اما 

کاسته می شود. کاهش در میزان تولید کالژن 
موجب از دست رفتن انعطاف پذیری و ساختار 
بدن می شود و شکل گیری نشانه هایی مانند 
چین و چروک و افتادگی پوست را در پی دارد. 
خوراکی ها کالژن  این  با  توانید  می  شما  اما 
فرنگی،  گوجه  قرمز،  ای  دلمه  فلفل  بسازید: 
ماهی سالمون، سیب زمینی شیرین، گوشت 

بوقلمون، تخم مرغ و دانه های آفتابگردان.

چگونه از کبد چرب پیشگیری کنیم؟

در سال های اخیر، بروز کبد چرب غیرالکلی در 
ایران سیر صعودی داشته و آمارها نشان داده 
است که ۳0 درصد ایرانی های باالی ۴0 سال 
به کبد چرب مبتال هستند. از این رو، درمان آن 
را باید جدی گرفت. اما چاقی دلیل بیش از ۸0 
درصد از بیماران مبتال به کبد چرب است. که 

با تغذیه درست و اصالح شیوه زندگی می توان 
وزن  کاهش  کرد.  پیشگیری  بیماری  این  از 
تدریجی حدود 10 درصد وزن بدن در طول 6 
ماه و دریافت یک رژیم کم کالری با توجه به 
شرایط فردی، روش درمانی مناسبی است و در 
عوض، کاهش وزن سریع باعث وخیم تر شدن 
بیماری می شود پس باید کاهش وزن به صورت 
تدریجی و از سوی متخصص تغذیه انجام شود.

31104

کار خوب اتفاقی نیست

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 
مراسم سخنرانی و عزاداری

 حضرت ابا عبدا... الحسین )ع( 
طبق سنوات گذشته برگزار می گردد

سخنران : حضرت حجت االسالم نخعی پور
استاد حوزه

با مداحی مداحان مسجد
زمان: هر شب بعد از نماز مغرب و عشا

مکان: خیابان غفاری ، بیست متری جرجانی،  مجتمع 
فرهنگی مذهبی مسجد حضرت محمد رسول ا... )ص(
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برای اولین بار اتفاق می افتد:

اعزام دانشجویان دانشگاه بیرجند
 به  دانشگاه ساپینزا رم 

حسینی- مدیر روابط بین الملل دانشگاه بیرجند از 
دانشگاه  به  دانشگاه  این  دانشجویان  اعزام  امکان 
ساپینزا رم برای اولین بار خبر داد و عنوان کرد: طبق 
قرارداد با این دانشگاه ، تعویض و اعزام دانشجو بین 
دو دانشگاه انجام خواهد گرفت. نویدی در گفتگو با 
آوا، با بیان این که اکنون در مرحله فراخوان برای 
ثبت نام متقاضیان هستیم ادامه داد: دانشجوهای 
ما  به  را  توانند مدارک خود  کار می  این  به  مایل 
تحویل دهند و ما به دانشگاه ساپینزا ارائه خواهیم 
به سفارت  را  تایید شده خود  لیست  نیز  آنان  داد، 
ایتالیا داده و کار تطبیق مدارک این جا انجام می 
شود. به گفته وی هدف از این کار، این است که 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی که برای انجام پایان 
نامه و تحقیقات خود نیاز به امکانات بیشتری دارند 
از این فرصت استفاده کرده تا کار را سریع تر و با 
کیفیت بیشتری انجام دهند. مدیر روابط بین الملل 
دانشگاه بیرجند دانشگاه ساپینزا را بزرگترین دانشگاه 
اروپا و قدیمی ترین دانشگاه شهر رم در ایتالیا دانست 
و افزود:  از آنجاییکه امکانات آن جا بیشتر از دانشگاه 
بیرجند است ، دانشجوهای ما بیشتر از دانشجویان 

دانشگاه ساپینزا راغب به اعزام باشند.

برپایی نمایشگاه دفاع مقدس
 در دانشگاه بیرجند

قاسمی- معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند 
از برپایی نمایشگاه دفاع مقدس در این دانشگاه خبر 
داد و تصریح کرد: به مناسبت هفته گرامیداشت دفاع 
مقدس نمایشگاهی با عنوان )دفاع مقدس آغاز تا 
پایان( روز گذشته در دانشگاه بیرجند برپا شد و تا 
پایان هفته ادامه دارد. به گفتۀ »محمدی« در این 
دفاع  سال   8 و  تحمیلی  جنگ  روایت  نمایشگاه 
مقدس همچنین کتاب ها و نمادهای دفاع مقدس 

به نمایش گذاشته شده است.

حضور صنعتگر استان
 در نمایشگاه هدایای مسکو

هنرهای  و  دستی  صنایع  معاون  قاسمی- 
دستی  فرهنگی،صنایع  میراث  کل  اداره  سنتی 
استان  صنعتگر  حضور  از  استان  گردشگری  و 
 )gifts expo( مسکو  هدایای  نمایشگاه  در 
سپتامبر   22 تا   19 تاریخ  از  افزود:  و  داد  خبر 
سال  شهریور   31 تا   28( معادل    2017 سال 

زاده« »عباس  شد.  برگزار  روسیه  در   جاری( 
 تصریح کرد: با توجه به ظرفیت  و پتانسیل های 
کشور روسیه در زمینه صادرات محصوالت صنایع 
دستی و لزوم بازاریابی و شناخت سالیق آن کشور 
و همچنین برای حمایت از هنرمندان و صنعتگران 
با هدف ارتقاء توان رقابتی محصوالت صنایع دستی 
در بازارهای بین المللی، »نیره صالح نیا« در رشته 
تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی از شهرستان 
فردوس در نمایشگاه مذکور حضور داشته است. به 
گفتۀ وی هزینه اجاره غرفه با تجهیزات برای این 
هنرمند در نمایشگاه مذکور توسط سازمان میراث 
فرهنگی کشور پرداخت شده است. وی عنوان کرد: 
که با توجه به محدودیت فضا، انتخاب متقاضیان 
با توجه به سابقه حضور در نمایشگاه های خارج 
از کشور، دارا بودن کاتالوگ، لوح فشرده تبلیغاتی، 
کارت ویزیت به زبان روسی و یا انگلیسی و کیفیت 
محصوالت توسط سازمان مرکزی انجام شد. این 
دلیل  به  متأسفانه  که  کرد  اظهار  مسئول  مقام  
هزینه های باالی شرکت در این نوع نمایشگاه ها، 
 صنعتگران و هنرمندان حاضر به شرکت نمی شوند 
و میراث فرهنگی نیز فقط بخشی از هزینه ها را 
می تواند برداخت کند. »عباس زاده« بیان کرد که 
برای اطالع از نمایشگاه ها و حضور  در آنان افراد 
اداره میراث فرهنگی شهرستان ها   به  توانند  می 

مراجعه کنند.

۵ گروه تعزیه به بخش پایانی سومین 
سوگواره تعزیه خراسان جنوبی راه یافتند 

امیرآبادیزاده-معاون امور هنری و سینمایی اداره کل 
راه یابی ۵ گروه  از  ارشاد  خراسان جنوبی  و  فرهنگ 
تعزیه  سوگواره  سومین  پایانی  بخش  به  تعزیه 
سومین  کرد:  اظهار  داد.زمزم  خبر  جنوبی  خراسان 
باورهای  استمرار  منظور  به  استان  تعزیه  سوگواره 
آیینی و آداب و رسوم مذهبی و اعتالی هر چه بیشتر 
آیین تعزیه، همزمان با  3 تا ۵ مهرماه ۵ به میزبانی 
شهرستان درمیان )شهر قهستان( برگزار خواهد شد.

اعتبار ۴۰ پروژه  آبادانی خراسان جنوبی 
از سوی آستان قدس رضوی تأمین می شود

تسنیم-رئیس بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: 
جنوبی  خراسان  در  روستایی  کوچک  پروژه   ۴0
برای استان قدس رضوی تعریف شده است.محمد 
زهرایی اظهار کرد: در فاز اول قرارگاه پیشرفت و 
آبادانی 21 طرح تعریف شده است که 80 درصد 
پروژه ها به صورت 100 درصد تکمیل و مابقی در 
فاز  پروژه های  بیشتر  افزود:  است.وی  انجام  حال 
نخست به دلیل اهمیت موضوع خشکسالی و کمبود 
آب به احیاء و مرمت قنوات و احداث استخر ذخیره 

آب اختصاص داده شده است.

نت
نتر

س: ای
عک

تشکیل شورای »امر به معروف« در ۷۰ سازمان استان

 آغاز طرح یکپارچه سازی حساب های مددجویان کمیته امداد استان در صندوق امداد والیت

مدیران اجرایی استعدادهای نهفته مناطق را شناسایی و عملیاتی کنند

استاندار: »معلمان« به ارتقای کیفی دانش آموزان در امر تعلیم و تربیت کمک می کنند

ایستگاه های صلواتی بدون مجوز، جمع آوری می شوند

نت
نتر

س: ای
عک

 حرکت نمادین کاروان نینوا در شهر بیرجند
امیرآبادیزاده- کاروان نینوا به مناسبت دوم محرم سالروز ورود امام حسین)ع( و یارانش به سرزمین کربال، در شهر بیرجند به طور نمادین به حرکت درآمد. این کاروان هر سال در روز دوم محرم از 
صبح تا شب  با حضور در خیابانهای اصلی، حال و هوای شهر را محرمی می کند. مساح مسئول کاروان نینوا در بیرجند هدف از برپایی این کاروان را نشان دادن آغاز محرم و همچنین تبیین فرهنگ 
عاشورا و بیان مظلومیت امام حسین )ع( و یارانش عنوان کرد و افزود: در این کاروان 1۵0 نفر  پرچم دار،حامل گهواره علی اصغر)ع( و ساربان به همراه تعدادی شتر،  تداعی کننده قافله عشق هستند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی  ایرنا - 
را  جامعه  جبهه  گفت:  بیرجند  جمعه  امام  و 
جوانان شکل می دهند و اگر جوان به لحاظ 
فکری آسیب ببیند آن وقت کسی در جامعه 
االسالم  کند.حجت  نمی  مسئولیت  احساس 
و  نظامی  فرماندهان  دیدار  در  دیروز  عبادی 
انتظامی خراسان جنوبی در بیرجند افزود: وقتی 
اشغالگران بر ملتی مسلط شوند، بر همه امور 
و شئونات آن ملت تاثیر می گذارند و تجربه 
نشان  اسالمی  در کشورهای  استعمار  حضور 
داده که اشغالگران، جامعه پاک و منزه و صادق 
را به جامعه معتاد به تریاک تبدیل کردند.وی 
فرزندان  اسالمی  جامعه  در  وقتی  یادآور شد: 
شوند،  حاکم  حکم  بن  مروان  یا  ابوسفیان 

فرهنگ آن جامعه را نابود و ارزش و معنویات 
مردم را نابود می کنند.وی تصریح کرد: پیامبر 
اسالم )ص( در حدیثی بیان می کنند روزگاری 
فرا می رسد که جوان ها فاسد شده و امر به 
معروف و نهی از منکر ترک می شود و حتی 

برای انجام کار زشت تبلیغ راه می اندازند.
نماینده ولی فقیه گفت: اگر جوانان به عنوان 
موثرترین عنصر جامعه فاسد شوند، جامعه بی 
تفاوت ایجاد می شود.وی افزود: پیامبر اسالم 
)ص( در حدیثی می فرمایند در روزگاری که 
فکرها منحرف شود کار خوب به شکل بد و کار 
بد به شکل خوب دیده می شود.عبادی بیان 
کرد: امروز ما با این صحنه مواجه هستیم و باید 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی و نیروهای 

و  اندیشه  از  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
ناموس ملت دفاع کنند.فرمانده سپاه انصارالرضا 

ابالغ  از  بعد  گفت:  هم  جنوبی  خراسان  )ع( 
قانون امر به معروف و نهی از منکر، شوراهای 

مربوط در 70 اداره استان تشکیل شده است.
قاسمی افزود: همچنین شورای امر به معروف 
و نهی از منکر در 30 مسجد خراسان جنوبی 
و پنج حوزه علمیه نیز تشکیل شده است.وی 
اظهار کرد: 700 نفر از استان آموزش های امر 
به معروف و نهی از منکر را فرا گرفته و یکهزار 
و ۵00 نفر ثبت نام کرده و در مرحله گزینش 
هستند.فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( گفت: باید 
با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری، تذکر 

لسانی را در دستور کار قرار دهیم.
وی افزود: در بسیج و سپاه استان 72 برنامه 
اجرایی می شود  نقطه  دفاع مقدس در 700 
و این برنامه ها در قالب برپایی نمایشگاه ها، 

رزمایش و سخنرانی ها برگزار می شود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه کارآمدی 
امر  ارتقای کیفی دانش آموزان در  به  معلمان 
توفیق  گفت:  می کند  کمک  تربیت  و  تعلیم 
شدن  بهتر  تربیت  و  تعلیم  امر  در  معلمین 
مدیریت کشور است و ساختار فکری آینده را 
معلمین می سازند.به گزارش خبرگزاری تسنیم  
همزمانی  به  اشاره  با  مراسم  این  در  استاندار 
بازگشایی مدارس با هفته دفاع مقدس و ایام 
محرم اظهار کرد: آغاز حرکت تعلیم و تربیت 

باید با دفاع از ارزش های دینی، احیای فرهنگ 
مدیریت  فرهنگ  و  طلبی  شهادت  و  جهاد 
جامعه همراه باشد.محمدمهدی مروج الشریعه 
از هر چیز به خدمت  تاکید کرد: امروز بیش 
معلمین  و  نیازمندیم  توسعه گرا  و  خداپسندانه 
منشأ و محور توسعه هستند.وی صالح، سعادت 
و خاستگاه تعلیم و تربیت را معلمین برشمرد و 
افزود: توفیق معلمین در امر تعلیم و تربیت بهتر 
فکری  ساختار  و  است  کشور  مدیریت  شدن 

آینده را معلمین می سازند.مدیرکل آموزش و 
پرورش استان نیز  گفت: استان امسال رتبه 
و  کرده  کسب  سراسری  کنکور  در  را  هفتم 
در  کشوری  برتر  رتبه  اخیر 7۵  سال های  در 
آوردیم.  دست  به  عترت  و  قرآن  مسابقات 
المعی کسب 112 رتبه کشوری در مسابقات 
سال  سه  برای  مهر  پروژه  اول  مقام  هنری، 
متوالی و احداث 170 فضای آموزشی را از دیگر 
موفقیت های آموزش وپرورش استان برشمرد.

قاسمی- فرمانده نیروی انتظامی استان درباره 
هیچ  به  کرد:  اظهار  صلواتی  های  ایستگاه 
ایستگاه صلواتی بدون مجوز، اجازه برپا شدن 
ایستگاه های  اگر شاهد چنین  و  نمی دهیم 
سرعت  به  باشیم  مجوز  و  هماهنگی  بدون 
نسبت به جمع آوری آن ها با هماهنگی مراجع 
روز  »سردار شجاع«  شود.  می  اقدام  قضایی 
گذشته در جمع خبرنگاران تصریح کرد که این 
به دلیل رعایت نکات بهداشت فردی و عمومی 
سازمان  کرد:  عنوان  وی  باشد.  می  عزاداران 
درخواست  که  کسانی  تمام  اسالمی  تبلیغات 
ایجاد ایستگاه صلواتی را دارند به دستگاه های 
زیربط از جمله دانشگاه علوم پزشکی، نیروی 
کند  معرفی می  و شهرداری  راهور  انتظامی، 
و  بگیرند  قرار  درستی  مکانی  موقیعت  در  تا 
مشکالت ترافیکی ایجاد نشود و هم اینکه به 
لحاظ مسائل بهداشتی مشکلی نداشته باشند. 
به گفتۀ وی تمام همشهریانی که می خواهند 
چنین ایستگاه هایی را برپا کنند حتما با اخذ 

مجوز و از کانال های مربوطه انجام دهند.

مراقبت از تردد دانش آموزان
 با حضور 400 تیم پیاده

 فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه محرم 

بازگشایی  مناسبت  دو  با  مقارن  امسال 
ادامه  است،  مقدس  دفاع  هفته  و  مدارس  
داد: به همین دلیل  وضع خاصی در استان 
برقرار شده است. »شجاع« تصریح کرد   به 
دلیل همزمانی این دو موضوع نباید در حوزه 

در  و  آید  پیش  مشکلی  آموزان  دانش  تردد 
همین راستا ما ۴00 تیم ثابت اعم از پیاده، 
موتوری و همچنین خودرویی در نظر گرفته 
به  دانشجویان  و  آموزان  دانش  تردد  تا  ایم 
به مرحله  استان  اول در  ویژه  در دو هفته 
تأکید کرد  دارد. وی  ادامه  برسد هم  عادی 

که تردد سرویس های مدارسی مورد تأیید 
و  پروش  و  آموزش  تایید  مورد  که   ماست 
به گفتۀ وی  باشد.  پلیس راهور قرار گرفته 
تردد این سرویس را ما از دو نظر  فردی که 
مسئول سرویس است و معاینه فنی خودرو 

تحت نظارت و کنترل و ارزیابی می کنیم.  

همکاری همیاران محرم با پلیس
برگزاری  درباره  انتظامی  نیروی  فرمانده 
عزاداری ها و حرکت هیئات مذهبی در دهه 
اول محرم هم عنوان کرد: پیش بینی کرده 

های  هیئت  تمام  در  ما  همکاران  که  ایم 
مذهبی با لباس فرم مخصوص حضور داشته 
به  را  افرادی  هم  هیئات  همچنین  و  باشند 
عنوان همیاران معرفی می کنند که با آنان 
مشخص  فرم  لباس  و  شناسایی  کارت  نیز 
می دهیم. »شجاع« ادامه داد: تعداد همیاران 
آن  های  برنامه  و  جمعیت  به  بستگی  هم 
هیئت دارد و وظیفه این افراد و همکاران ما 
برقراری نظم و انضباط هیئات مذهبی می 
باشد. وی خاطر  نشان کرد که تمام هیئت 
حرکت  درباره  راهور  پلیس  که  نکاتی  ها 
ها  آن  تردد  درباره  که  تمهیداتی  و  هیئات 
توجه  مورد  را  ابالغ می کند  معابر شهر  در 
قرار دهند چرا که این تاکیدات و توصیه ها 
برای اجرای بهر برنامه ها است. به گفتۀ وی 
همچنین اگر برخی هیئت ها تا پاسی از شب 
ادامه می دهند حتما رعایت  مراسم خود را 
حال همسایه های خود را هم داشته باشند 
و اگر جابه جایی دارند با خودورهای حمل و 
نقل جمعی انجام شود نه با کامیون و وانت 
توقیف  عزادارن  جان  حفظ  دلیل  به  چون 
هیئت  چه  که  است  بهتر  پس  خواهند شد، 
دارند  آنان که جابه جایی  و چه  پیاده  های 

به قوانین راهنمایی و رانندگی توجه کنند.

از همراه داشتن تمثال های خارج از 
عرف ائمه خودداری شود

از  دیگری  بخش  در  انتظامی  نیروی  فرمانده 
سخنان خود بابیان اینکه حدود یک هزار و 2۴7 
هیئت در استان هستند، تأکید کرد: درباره نحوه 
حضور سخنرانان و مداحان در هیئات اگر سخنان 
آنان باعث تشویش اذهان عمومی شود و یا خارج 
از عرف عزاداری باشد یا اینکه به بدون اشاره 
به فرهنگ ایثار و شهادت باشد، خودداری کنند. 
»شجاع« افزود: باید اینگونه مسائل در چارچوب 
رعایت قوانین تبلیغات اسالمی باشد و مسئوالن 
برگزاری هیئات نسبت به این موضوع نظارت 
داشته باشند تا مجالسی که برگزار می شوند از 
بهترین کیفیت برخوردار باشند. وی همچنین 
ابزار و آالت موسیقی گفت:  از  درباره استفاده 
ها  آن  از  ناهنجاری  شیوه  به  بعضاً  متأسفانه 
استفاده می کنند که نه تعداد آن قابل قبول است 
و نه قوانین را رعایت می کنند و به همین دلیل 
باید به توصیه های سازمان تبلیغات توجه کنند. 
به گفتۀ وی هیئات از همراه داشتن تمثال های 
خارج از عرف ائمه حتما خودداری کنند خودداری 
کنند و مسلما با تمام مسائلی که باعث تشویش 
اذهان عمومی شود و یا در نظم عمومی اختالل 

ایجاد کند برخورد می شود.

خانواده  سالمت  و  حمایت  معاون  برزجی- 
از  امام خمینی خراسان جنوبی   امداد  کمیته 
اجرای طرح یکپارچه سازی حساب های مالی 
امداد والیت  این نهاد در صندوق  مددجویان 
فراخوان  با  قبل  روز  از 10  گفت:  و  داد  خبر 
هیچ  و  شده  آغاز  نام  ثبت  فرایند  مددجویان 

محدودیتی نیز در صدور کارت بانکی نداریم. 
خبرنگار  با  اختصاصی  گفتگوی  در  نخعی 
ما عنوان کرد: با توجه به برنامه ریزی های 
انجام گرفته از ماه آینده مستمری مددجویان به 
کارت صادر شده از صندوق امداد والیت واریز 
می شود. وی با تاکید بر اینکه کسانی که قبال 
کارت صندوق امداد والیت را دریافت نموده اند 
نیازی به ثبت نام مجدد ندارند گفت: از این پس 

همه مددجویان فقط با همین کارت می توانند 
از تمامی خدمات استفاده کنند. 

تحویل کارت مددجویان
 بیمار درب منزلشان 

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد 
استان خاطر نشان کرد: کارت  امام خمینی  
عابر  از  برداشت  کارت  یک  فقط  شده  صادر 
خام  صورت  به  حاضر  درحال  و  است  بانک 
از  مددجویان آن را دریافت می کنند. نخعی 
صدور 18 هزار و 706 کار بانکی صندوق امداد 
و  داد  خبر  استان  مددجویان  بین  در  والیت 
گفت: 11 هزار کارت دیگر نیز توزیع خواهد شد 
و هیچ محدودیتی نیز در این توزیع وجود ندارد. 

مددجویان  کلیه  برای  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
هیچگونه  جای  افزود:  شود  می  صادر  کارت 
نگرانی وجود ندارد و حتی برای افراد بیمار و 
زمین گیر که اطالعاتشان در سیستم موجود 
هست نیز کارت صادر شده و درب منزلشان 
سالمت  و  حمایت  معاون  شود.  می  تحویل 
خانواده کمیته امداد امام خمینی  استان تسهیل 
مزایای  از  را  مددجویان  خدمات  دریافت  در 
افرادی  این کارت عنوان کرد و گفت:  صدور 
باشند  والیت  امداد  صندوق  کارت  دارای  که 
می توانند ظرف مدت زمان کوتاهی از طریق  
بانکی  تمامی دستگاه های خودپرداز خدمات 
این صندوق را استفاده نمایند.  بنا به گفته ی 
اکنون حداقل معیشت  مقام مسوول هم  این 

برای خانواده های یک نفره ۵3 هزار تومان،2 
نفره 60 هزار تومان 3 نفره 71 هزار تومان و ۴ 
نفره 80 هزار تومان می باشد که از این پس این 
مبالغ به حساب کارت امداد والیت واریز خواهد 
شد. نخعی خاطر نشان کرد: در آینده با تجمیع 
حساب مستمری بگیران کمیته امداد عالوه بر 
مبالغ فوق رقم یارانه هر فرد و مبلغ افزایش 
مستمری نیز به حساب مددجو در صندوق امداد 
والیت واریز می شود. بنا بر آخرین آمار کمیته 
امداد استان، تا پایان سال 9۵، 32 هزار و 313 
خانواده  تحت پوشش دریافت مستمری هستند. 
پوشش  تحت  خانوارهای  درصد   73 حدود 
تعداد  سالمندند.  استان  این  در  امداد   کمیته 
پشت نوبتی های دریافت مستمری تا پایان سال 

9۵، به صفر رسیده اما طی دو ماه نخست 96، 
۵80 خانوار در فهرست جدید پشت نوبتی های 
دریافت مستمری قرار گرفته اند. 20 هزار و 700 
خانوار تحت پوشش کمیته امداد در این استان، 
در مناطق محروم با ضرایب 7 و 8 و 9 ساکن 
هستند.الزم به ذکر است صندوق قرض الحسنه 
والیت کمیته امداد امام خمینی)ره( حدود یک 
با 33 میلیارد تومان سرمایه در  سال پیش   
والیت  امداد  قرض الحسنه  صندوق  گردش 
استان شروع به کار نمود . افتتاح حساب سپرده 
ریالی، افتتاح حساب های سپرده قرض الحسنه، 
و  نقدی  غیر  و  نقدی  هدایای  و  کمک  اخذ 
درصد  کارمزد 2  با  قرض الحسنه  وام  اعطای 
این صندوق است. فعالیت  اهم موضوعات  از 

ایرنا - استاندار گفت: مدیران دستگاه های   
اجرایی باید استعدادهای نهفته مناطق را یافته 
و از آن به بهترین نحو استفاده کنند چرا که 
دولت به تنهایی نمی تواند برای انجام سرمایه 
کند.محمد  اقدام  ها  حوزه  تمامی  در  گذاری 
نشست  در  شنبه  روز  الشریعه  مروج  مهدی 
ادامه نخستین  در  اداری فردوس که  شورای 

سفر شهرستانی وی تشکیل شد افزود: بدون 
شک توسعه اقتصادی کشور با همکاری بخش 
از  کرد:  بیان  وی  افتد.  می  اتفاق  خصوصی 
آنجا که در حال گرامی داشتن چهلمین سال 
الزم  هستیم  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام 
نظام  گذشته  سال  چهل  دستاوردهای  است 
برای مردم بیان شود.وی گفت: وسعت نیاز و 

تقاضا در کشور زیاد است، در این راستا از چند 
سال گذشته روندی در سطح کشور آغاز شد و 
اکنون نیز باید برنامه ها با اراده مستحکم و 
اهداف مشخص که قابل اندازه گیری براساس 
معیارهای اقتصادی است، پیش برود.استاندار 
براساس نخستین  بیان کرد:  خراسان جنوبی 
جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که هفته گذشته 

مدیران  تکلیف  شد  برگزار  استان  مرکز  در 
گفت:  وی  شد.  روشن  اجرایی  های  دستگاه 
مدیران دستگاه های اجرایی استان باید برنامه 
های خود را برای تولید و اشتغال اعالم کنند، 
همچنین فرمانداران و اعضای کارگروه اشتغال 
این  در  خود  های  برنامه  باید  ها  شهرستان 
کنند.وی  اعالم  یکساله  صورت  به  را  زمینه 

نشان  ها  این سال  در  ما  تجربه  کرد:  اضافه 
می دهد که سرمایه گذاری های دولتی جز در 
حوزه های زیرساختی ثمربخش نیست، تامین 
زیرساخت های مورد نیاز برای سرمایه گذاری 
توسط دولت انجام می شود و از آن پس بخش 
خصوصی می تواند با استفاده از زیرساخت ها 

سرمایه گذاری کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: جبهه جامعه را جوانان شکل می دهند
 پاکسازی معابر و خیابانها
 پس از توزیع نذورات 

کاری- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و دبیر 
کارگروه مدیریت پسماند استان  با بیان اینکه   در 
روزهای محرم یکی از سنت های پسندیده اطعام 
نیازمندان و پذیرایی از عزاداران حسینی است افزود: 
متاسفانه به دلیل استفاده از ظروف یک بار مصرف 

و تجمع زباله، آسیب های جدی به محیط زیست 
در این روزها  وارد می شود.پرویز آرامنش توصیه 
کرد: عزاداران ضمن  استفاده از ظروف یکبار مصرف  
گیاهی و کاغذی  نسبت به جمع آوری و مدیریت 
پسماندهای تولیدی توجه ویژه داشته باشند . وی 
ضمن یاداوری اینکه  هر ساله با فرا رسیدن محرم 
و صفر حجم زیادی از نذورات در ظروف پالستیکي 
تکایاي  و  ها  هیئت  مساجد،  در  مصرف  یکبار  و 
مذهبي در استان توزیع مي شوند افزود:  با توجه 
به اینکه تماس این ظروف با غذاي گرم  و چرب، 
خاصیت اسیدي ایجاد کرده و مواد بسیار خطرناکي 
تولید مي کند و تهدیدي براي سالمت شهروندان 
محسوب مي شود، لذا توصیه می شود شهروندان 
از ظروف یکبار مصرف با منشا گیاهی استفاده کنند.

آرامنش با بیان اینکه شهروندان در توزیع چاي، شیر 
داغ و یا هر نوع نوشیدني دیگر از لیوان هاي یکبار 
مصرف کاغذي یا با پایه گیاهي بهداشتي استفاده 
کنند، خاطر نشان کرد:  الزم است تا پس از توزیع و 
مصرف نذورات ،هیئت ها، مساجد ، تکایا با همکاری 
عموم شهروندان برای جمع آوري ظروف استفاده 
رها  از  تاکید کرد: شهروندان  اقدام کنند.وی  شده 
نمودن ظروف در محل خودداري کنند. ضمن اینکه 
ضروری است مسئوالن هیئت ها و تکایا در جمع 
آوري این ظروف در محل توزیع، نظارت الزم را 
اعمال کنند.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان  
نیز از ائمه جماعات مساجد خواست تا در جلسات 
و سخنراني هاي مساجد در انتقال مفاهیم کاربردي 

محیط زیستی  به عزاداران حسیني تالش نمایند.

برقراری دوباره پروازهای جمعه ایران ایر

کل  اداره  عمومی  روابط  کارشناس  حسینی- 
فرودگاه های استان عنوان کرد: پروازهای جمعه 
 - تهران  مسیر  در  ایر  ایران  هواپیمایی  شرکت 
از مورخ 13 مرداد ماه سال  بیرجند - تهران که 
لغو  تمتع  حج  پروازهای  شروع  دلیل  به  جاری 
بیان  با  برقرار گردید. صدری  بود مجدداً  گردیده 
این که حدود 80 درصد پروازهای رفت و برگشت 
حج تمتع را شرکت هواپیمایی ایران ایر به عهده 
جایی  به  جا  عملیات  هفته  این  داد:  ادامه  داشت 
پایان  به  به میهن اسالمی  زائران سرزمین وحی 
پرواز  مجدد  مهرماه  هفتم  جمعه  و  رسید  خواهد 
خواهد  برقرار  ایر  ایران  هواپیمایی  شرکت  جمعه 
شد. وی با اشاره به این که با تغییر ساعت رسمی 
نکرده  تغییری  گونه  هیچ  پروازها  ساعت  کشور 
است و پروازها طبق برنامه و زمان درج شده در 
پروازهای  کرد:  اضافه   ، انجام می شود  ها  بلیت 
جمعه شرکت هواپیمایی ماهان در مسیر تهران - 

بیرجند -تهران همانند گذشته برقرار خواهد بود.

جمع آوری کاالهای قاچاق سالمت محور 
از واحدهای صنفی

صدا و سیما-طرح تشدید مبارزه با کاالهای قاچاق 
سالمت محور از دیروز در خراسان جنوبی اجرا شد. 
این طرح با هدف حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
ارتقاء  و  کاال  قاچاق  با  برخورد   ، تولیدکنندگان  و 
بهداشت و سالمت جامعه همزمان با سراسر کشور 
اجرا می شود.رییس اداره بازرسی و نظارت سازمان 
صنعت، معدن وتجارت استان گفت: در این طرح 
بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت به همراه 
بازرسانی از دانشگاه علوم پزشکی، تعزیرات حکومتی 
و پلیس آگاهی بر واحدهای صنفی و غیر صنفی 
نظارت و با عرضه کنندگان کاالهای فاقد برچسب 
اصالت و تقلبی و قاچاق با جدیت و مطابق قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و قانون نظام صنفی برخورد 

می کنند.

بازگشایي دو قطعه از بانددوم 
محور بیرجند- قاین بطول 9 کیلومتر 

ورفاه  بیشتر  سازي  ایمن  مقدم-درجهت  دادرس 
حال خودروهاي عبوري وجلوگیري ازتصادفات رخ 
به رخ جاده اي صبح امروز دوقطعه از پروژه دوبانده 
سازي محوربیرجند- قاین بازگشایي وزیربارترافیک 
رفت.مهدي جعفري  ضمن بازدید ازعملیات دوبانده 
سازي محوربیرجند - قاین که فرمانده پلیس استان 
بازگشایي 9  از  کردند.  مي  همراهي  راه  نیزایشان 
کیلومتردیگر از باند دوم دراین محورخبرداد. مدیرکل 
راه وشهرسازي افزود:قطعه اول ۵/۴ کیلومتر طول 
قاین  بیرجند-  محور   2۵ تا   20 ودرکیلومتر  دارد 
ودرمحدوده گردنه ثمن شاهي قراردارد وقطعه دوم 
نیز ۵/۴ کیلومتر طول دارد ودرکیلومتر ۴0 تا۴۵ این 

محور ودرانتهاي حوزه شهرستان بیرجند قراردارد.

عکس:رضایی

عکس:اکبری

عکس:اینترنت
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ترامپ رقیب خوبی برای ماست؛
 قبل از شروع بازی شکست می خورد

محسن رضایی در واکنش به شرمساری نخبگان 
آمریکا از نطق ترامپ در پیام توئیتری نوشت: »ترامپ 
رقیب خوبی برای ماست؛ قبل از شروع بازی شکست 
می خورد.« وی در توئیت دیگری تاکید کرد: »ترامپ 
حقانیت  و  آمریکا  باطن  بزند  بیشتر حرف  چه  هر 

جمهوری اسالمی آشکارتر می شود.«

وزیر دفاع: متناسب با فکر دشمن
 سالح تولید می کنیم

وزیر دفاع گفت: تا زمانی که سخن سرایی برخی 
با زبان تهدید است تقویت بنیه دفاعی کشور ادامه 
خواهد داشت و ایران برای تولید انواع تسلیحات 
موشکی، زمینی، دریایی و پدافندی از هیچ کشوری 
اینکه  به  اشاره  با  حاتمی  امیر  گیرد.   نمی  اجازه 
سیاست دفاعی ما بازدارندگی است و ایران اسالمی 
قرار  فشاری  و  تحریم  تهدید،  هیچ  تأثیر   تحت 
نمی گیرد، افزود: طراحی ها، تاکتیک ها و تکنیک 
های دفاعی ما متناسب با انواع تهدیدات پیش رو 
و شرایط ژئوپلتیکی کشور است.  وی گفت: از آنجا 
که جغرافیای ایران اسالمی جغرافیایی پیچیده و 
شگفت انگیز است، تأکید کرد: وزارت دفاع تولید 
تسلیحات  خود را با توجه به فکر دشمن طراحی 

می کند. 

امیر پوردستان: هیئت حاکمه
 آمریکا قوه عاقله خوبی ندارند

هیئت  اینکه  بیان  با  ارتش  کل  فرمانده  جانشین 
حاکمه آمریکا قوه عاقله خوبی ندارند، گفت: آمریکا 
ممکن است شیطنت کند و حرکت های مبهمی 
در منطقه انجام دهد، اما ما برای هر حرکتی در 
منطقه باید آماده باشیم و این آمادگی در نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی وجود دارد. امیر احمدرضا 
پوردستان بیان کرد: ارتش جمهوری اسالمی ایران 
های  ارتش  ترین  آماده  از  یکی  عنوان  به  امروز 
 جهان نقش تعیین کننده ای در معادالت منطقه ای

هرگونه  با  مقابله  برای  زیادی  آمادگی  از  و  دارد 
هیچ  به  تجاوز  اجازه  و  است  برخوردار  تهدیدی 

کشور متجاوزی نخواهد داد.

سردار فدوی: هر اشتباه دشمنان،آنها 
را اسیر قدرت جمهوری اسالمی می کند

سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده  فدوی  علی  سردار 
گفت: اقتدار نیروی دریایی سپاه در دریا غیرقابل 
انکار است و تمامی فرماندهان آمریکایی به این 
هر  نظام  دشمنان  و  دارند  اذعان  اقتدار  و  قدرت 
اشتباهی در خلیج فارس کنند اسیر قدرت و اقتدار 
مسلح جمهوری  نیروهای  و  سپاه  دریایی  نیروی 

اسالمی ایران خواهند شد.

رحیم صفوی: قدرت جهنمی
 آمریکا رو به افول است

سردار رحیم صفوی گفت: در قرن حاضر با مواضع تند 
رئیس جمهور آمریکا افول قدرت این کشور حتمی و با 
حول و قوه الهی قطب جهان اسالم با بیش از یک 
میلیارد و 600 میلیون مسلمان، 75 درصد ذخایر نفت 
جهان و 57 درصد ذخایر گاز جهان و با داشتن یک 
خدا، یک پیامبر و یک کتاب در حال شکل گیری است. 
وی ابراز امیدواری کرد: قطب جهان اسالم با وحدت 

مسلمانان مقابل رژیم  صهیونیستی شکل  بگیرد.

الوروف: همراه 5+1 
مخالف بازنگری برجام هستیم

سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه با تاکید بر 
موضع این کشور در حمایت از برجام، گفت: با بازنگری 
پیمان بین المللی با ایران مخالفیم و چین، آلمان، 
 فرانسه و انگلیس نیز مخالف چنین اقدامی هستند. 
 اگر در این شرایط، آمریکا از برجام خارج شود و تحریم های

یک جانبه علیه ایران را که در چارچوب این توافق دو 
سال پیش لغو کرده بود دوباره وضع کند، اقدام واشنگتن 
نادرستی برای کره شمالی خواهد بود. پیام بسیار 

رئیس جمهور در سازمان ملل قاطع سخن گفت

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با سخیف و 
بی ارزش توصیف کردن سخنان اخیر رئیس جمهور 
بنا به فرموده  آمریکا در سازمان ملل متحد گفت: 
رهبری معظم انقالب، این سخنان ناشی از ضعف، 
عصبانیت و درماندگی است. آیت ا... هاشمی شاهرودی 
از سخنان رئیس جمهور در سازمان ملل متحد تشکر کرد و گفت: این سخنان 

علیه اظهارات آمریکا، جسورانه، قاطع و بسیار مناسب بود.

سخنرانی ترامپ از جانب اسرائیل بود

علی خرم، کارشناس مسائل بین المللی با اشاره 
به اینکه سخنان ترامپ در مجمع عمومی سازمان 
و  اسرائیل  و  عربستان  مواضع  بندی  جمع  ملل 
اگر  گفت:  بود،  ایران  علیه  آمریکایی  تندروهای 
صحنه را زنده می دیدید، نمایندگان عربستان و 
اسرائیل که در آنجا حضور داشتند خوشحالی خود را در ظاهر نیز نشان 

دادند و حتی نزدیکان ترامپ رضایت خود را اظهار کردند. 

روحانی پیروز سخنرانی در سازمان ملل بود

فیاض زاهد گفت: سخنان دکتر روحانی در مجمع 
عمومی سازمان ملل پاسخ به اتهامات دونالد ترامپ بود 
و بخشی از سخنان تمایز آشکار شخصیت دو رئیس 
جمهور و دو دولت ایران و آمریکا بود؛ زیرا ترامپ 
فاقد مشروعیت و اجماع داخلی در آمریکاست و به 
لحاظ بین المللی فرد مورد قبولی نیست. در نهایت پیروز سخنرانی در مجمع 
عمومی سازمان ملل، آقای روحانی و بازنده، رئیس جمهور آمریکا بود. 

وزارت  سخنگوی  قاسمی  بهرام 
دفتری  برجام،  گفت:  خارجه  امور 
رسیده  پایان  به  فصلی  و  بسته 
بار  برای  را  آن  نمی توان  و  است 

مجدد  مذاکره  قابل  گشود،  دیگر 
در  که  چرا  باشد.  نباید  و  نیست 
باید  اصل،  این  پذیرش  صورت 
صورت  تفاهمات  تمامی  مورد  در 

به  دیگر  بار  جهان  در  گرفته 
نشست.  تغییر  و  بررسی  صحبت، 
هیچ  به  مربوط  برجام  افزود:  وی 
جهانی  برجام  نیست،  کشوری 

می ماند،  باقی  جهانی  و  است 
مگر اینکه آن را نخواهیم و آنگاه 
می شود. خارج  دور  از  آن  تمامی 
برجام به آمریکا تعلق ندارد، آمریکا 

باید یاد بگیرد که در این جهان با 
کشور  یک  تنها  مشخصه ها،  این 
خود،  ویژگی های  با  البته  است، 
با یک رای در سازمان ملل، مثل 
سازمان  در  دیگری  کشور  هر 
نمی تواند  اروپا  افزود:  وی  ملل. 
برای  ترامپ  کردن  آرام  بهانه  به 
می توان  که  بپذیرد  برجام،  حفظ 
داشت.  آن  در  بازنگری  نوعی 
ترامپ  بر  را  الزم  فشار  باید  اروپا 
ادامه  برجام  به  پایبندی  مورد  در 
دهد. مشکل ترامپ برجام نیست. 
آن  بر  همگان  که  برجامی  حتی 
بودن  با  او  گذاشته اند.  تایید  مهر 
را  تخطی  و  تعرض  امکان  برجام، 
محیط این  در  لذا  داده،  دست  از 
تمامی  تخریب  به  است  ناچار 
آورد.  روی  جهانی  ارکان های 

امور  وزیر  ظریف  جواد  محمد 
دولت  سیاست  گفت:  خارجه 
برجام  قبال  در  آمریکا  کنونی 
پیام را به جهان می دهد که  این 
است. بی فایده  آمریکا  با  مذاکره 
ظریف و عراقچی در حاشیه مجمع 
وزیر  با  ملل  سازمان  عمومی 
خارجه ژاپن دیدار و گفتگو کردند.
ظریف با اشاره به بحران شبه جزیره 
تولید،  هرگونه  ما  کرد:  اظهار  کره 
 آزمایش و توسعه سالح هسته ای
درایت  دانیم.   می  مردود  را 
منطقه  کشورهای  دیگر  و  ژاپن 
یک  از  تواند  می  جهان  و 
کند.  جلوگیری  بزرگ  بحران 
کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
و  شد  یادآور  را  میانمار  وضعیت 
عنوان  به  ژاپن  کمک  خواستار 

بهبود  برای  منطقه  مهم  کشور 
شد. کشور  این  مسلمان  وضعیت 
در  نیز  ژاپن  خارجه  امور  وزیر   
کشوری  ایران  گفت:  دیدار  این 

است.  جهان  در  دار  ریشه  و  مهم 
کند  می  حمایت  برجام  از  ژاپن 
اهمیت  کشورها  همه  به  و 
است.  کرده  گوشزد  را  آن 

با  مخالفت  ضمن  همچنین  وی 
اقلیم  در  پرسی  همه  برگزاری 
ژاپن  برای  گفت:  عراق  کردستان 
اهمیت  عراق  یکپارچگی  و  اتحاد 

و  فارس  خلیج  حوزه  مسایل  دارد. 
بحران یمن و دیپلماسی منطقه ای 
ژاپن در این حوزه از دیگر محورهای 
بود. مقام  دو  این  نظر  تبادل 

مذاکره با آمریکا بی فایده استبرجام، دفتری بسته است؛ نمی توان بار دیگر آن را گشود
محمد جواد ظریف:بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه :

عشایر استان در قاب دوربین * عکس : ایمان گلرو بازگشت اولین کاروان حجاج استان * احسان توال

به یک  خانم  برای صندوقداری در غذای آماده
 )ترجیحا با سابقه کار( نیازمندیم.    09128460511 - 32425002

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

 استانـدار خراسـان جنوبـی
 تبریک عرض نموده، توفیق شما را از درگاه خداوند خواستاریم.

کفاشی - مدیر اجرایی سازمان مدیریت صنعتی
 خراسان جنوبی

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

استخر نیلوفر )دانشگاه آزاد( 
با مدیریت جدید 

و کادری مجرب افتتاح گردید

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

ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه

حسینیه جواد االئمه )ع( رحیم آباد برگزار می نماید:

مراسم سخنرانی و عزاداری 
سرور شهیدان حضرت ابا عبدا...الحسین )ع( 

از شب ششم محرم مورخ 96/7/5 
الی شب یازدهم 96/7/9 

به مدت شش شب از ساعت 21 برگزار می شود. 

سخنران: حجت االسالم عابدینی  استاد دانشگاه 
مداحان: حاج زین العابدین محسنی

 حاج رضا فرهنگ جو- سید مهدی چهره آسا 
و کربالیی سجاد علی آبادی

آدرس:  بیرجند ، نبش مدرس 48 ، جنب استانداری             تبلیغات حسینیه جواد االئمه )ع(










