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سرمقاله

ماه مهر
 و دغدغه های آموزشی

*علی اکبر یاری

حائز  کیفی  و  کمی  جهت  از  پرورش  و  آموزش   
اهمیت است. از جهت کمی  آمار باالی فرهنگیان 
که بدنه اصلی کارکنان دولت را تشکیل می دهند 
و جمعیت فعال، جوان و بانشاط دانش آموزی که 
نیز  کیفی  جهت  از  هستند.  فردا  ایران  سازندگان 
پیشرفت  و  بالندگی  خاستگاه  آموزش  و  فرهنگ 
اجتماعی و صنعتی آینده است. در این بین آن چه به 
فراموشی سپرده شده است فرسودگی و ناکارآمدی 
روش های سنتی در مدارس است. گرچه در برخی 
در  اما  مدرسه هستیم  در  نو  ایده های  شاهد  موارد 
که  افتاده ایم  گیر  مدرنیسم  و  قوس سنت  و  کش 
ادامه در صفحه 2   .  . این البته منحصر به سیستم  . 

واگذاری تلفن» دستگرد «منتظر فرمان پایتخت!

افزایش 8 درصدی اهدای خون
 در تاسوعا و عاشورای حسینی
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نیمی از فارغ التحصیالن کشور 
بیکار هستند

 صفحه 7
آتشنشان ها دوستان

 گمنام مردم اند
رضایی - شما آتشنشانان دوستان ناشناخته مردم هستید و دوستی 
شما در موقع حادثه آشکار می شود. این جمله را حجت االسالم 
مناسبت  به  کرد.روزگذشته  بیان  نشانان  آتش  به  خطاب  عبادی 
 هفته دفاع مقدس مدیر و آتشنشانان شهر بیرجند....  ) مشروح خبر در صفحه 7( 

»دکتر محمد رضا راشد« محصل 
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قدرت  ا... علیخانی:
روحانی در قبل و بعد از انتخابات

 کمی چرخش داشته است

محمدجواد ظریف:
برجام هنوز از شانس باالی 50 درصد

 برای پابرجا ماندن برخوردار است

محمدغرضی:
 اعتدالیون را الریجانی

 درست کرد

میرلوحی: 
رای آوری روحانی بخاطر
 تدبیر اصالح طلبان بود
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8 است/صفحه  پیش بینی  قابل  آینده  انتخابات  در  طلبان  اصالح  نکردن  ائتالف  است/رحیمی:  ایران  آمادگی  اعالم  نوعی  به  برجام  به  نسبت  ظریف  بینی  نشود/پیش  خارج  ایران  با  هسته ای  توافق  از  ترامپ  تایمز:  می کنیم/نیویورک  پیش بینی  کرد ها  برای  نگران کننده ای  آینده  حسینی:  نقوی 

خانواده محترم ساالری
با نهایت تاسف درگذشت جانباز عزیز

شادروان سرهنگ محمد ساالری
را حضورتان تسلیت عرض نموده، علو درجات آن روانشاد

 و صبر و اجر بازماندگان را از خداوند مسئلت داریم.

هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان

استاد ارجمند جناب آقای دکتر قائمی
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
ارتقای شایسته رتبه علمی جناب عالی را به مرتبه استـادی

 صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیقات روز افزون شما را از خداوند متعال 
در سایه توجهات حضرت ولی عصر )عج( مسئلت می نماییم.

پرسنل بخش جراحی اعصاب بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند

استاد ارجمند جناب آقای دکترکاظم 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 خواستاریم. 

دکتر قنبرزاده - دکتر نجفی سمنانی

جناب آقای مهندس احمد کاشانی
مدیرعامل محترم شرکت آسیاپرواز

انتخاب جناب عالی را به عنوان

نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی بیرجند
تبریک عرض می نماییم، سالمتی و توفیق روزافزون شما را از درگاه خداوند منان خواستاریم.

جمعی از فعاالن گردشگری استان خراسان جنوبی

جناب آقای حاج محمد باقر بیکی
مدیر محترم  کاروان 39507 بیرجند

جناب آقایان: حاج محمد انصاریان 
و علی اکبر سیاری )عوامل محترم کاروان(

 حاج رضا سیاری )زائر( 
حالوت سفر معنوی حج تمتع و زیارت بیت ا... الحرام، مسجد النبی)ص( و قبور ائمه بقیع )ع( 
در سایه مدیریت و تدابیر شایسته شما بزرگواران توام با تالش صادقانه برایمان دوچندان گردید 

بدینوسیله مراتب امتنان و تشکر خویش را اعالم نموده و توفیقات روز افزون تان در زندگی
 و خدمت به زائران خانه خدا را از حضرت منان مسئلت داریم.

زائران کاروان 39507 بیرجند- حج تمتع 1396

اداره بهزیستي شهرستان درمیان در نظر دارد: یک باب اتاق از ساختمان اداری  
داخل اداره بهزیستی واقع در سایت اداری جنب اداره آب و فاضالب روستایی  

به مبلغ كارشناسي ماهیانه 1.000.000 ریال با متراژ 45 مترمربع از طریق
 ماده 28 جهت انجام امور توانپزشکی )كار درمانی و گفتار درمانی( واگذار نماید.

 لذا متقاضیان مي توانند در صورت تایید صالحیت از اداره كل بهزیستي 
و اخذ مجوزهاي الزم به اداره بهزیستي شهرستان درمیان مراجعه نمایند.

اداره بهزیستی شهرستان درمیان

اطالعیــه
مراسم اولین سالگرد

 درگذشت معلم فقید شادروان 

حاج محمد ابراهیم شریفی )مود( 
امروز سه شنبه 96/7/11 از ساعت 15 الی 16 

در محل حسینیه آیت ا... آیتی بیرجند
 )واقع در خیابان شهید مطهری( برگزار می گردد
 حضور سروران ارجمند موجب شادی روح آن عزیز 

سفر كرده و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
فرزندان و خانواده های: شریفی ، شریف  زاده ، فضایلی 

محمدی و سایر بستگان

تنها خداست كه می ماند

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده:
مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان 96 از طریق سامانه www.evat.ir حداکثر تا 15 مهرماه 1396 می باشد.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی »1526 مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی«

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

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

قابل توجه کلیه ادارات ،  ارگان ها و همشهریان عزیز

شلـه مشهـدی یـاس
یک دستگاه دیوارساز )پانل( و چند دستگاه قالیشویی 
در حد نو، جداگانه به فروش می رسد. 09354429008

فروش منزل ویالیی 150 متر در چهکند با موقعیت عالی، 102 متر زیر بنا، نوساز  09354429008

از خاطر دل ها نرود یاد تو هرگز
ای آن كه به نیکی همه جا ورد زبانی

همسر و پدر عزیزمان حضور آرامت در كنار 
ما نیست ولی سایه سار مهربانی ات، 
مهمان همیشگی قلب های ماست 

چهارمین سالگرد

 درگذشت عزیزمان زنده یاد

 حاج محمد تقی اعتبار
 را با ذكر صلوات و فاتحه زنده نگاه می داریم. سکوتش قرین آرامش و یادش جاودانه باد

» همسر و فرزندان«
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اعالم زمان مراجعه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی به دستگاه های اجرایی  

میزان- سازمان سنجش آموزش کشور طی اطالعیه ای اعالم کرد که پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی سال ۹۶ از امروز دهم مهر تا پانزدهم مهر فرصت 
دارند با همراه داشتن اصل و کپی مدارک خود به دستگاه اجرایی ذیربط مراجعه کنند.تاریخ مراجعه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال ۹۶ و جزئیات بیشتر بر روی پایگاه 

اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفته است. 

سرمقاله

ماه مهر
 و دغدغه های آموزشی

*علی اکبر یاری

آموزشی نیست.اولین روز   )1 از صفحه  سرمقاله  )ادامه 

مدرسه در یکی از کالن شهرها از کنار دبستانی 
می گذشتم که صدای جیغ و داد بچه ها همراه با 
موسیقی موزون نه تنها بچه ها بلکه هر رهگذری را 
به وجد و شور می آورد در حالی که این روش شاید 
با متدهای سنتی در تعارض باشد. جالب این که 
برخالف رویه معمول مدارس ناظم فریاد می زد: 
جیغ با صدای بلند! واقع امر این است که جوان و 
نوجوان انرژی نهفته ای دارد که باید تخلیه گردد نه 
سرکوب. اما معلوم نیست این روش در چه مدارسی 
و در چه بازه زمانی قابل اعمال باشد ولی قطعا 
رویکردهای سنتی جوابگوی نیازهای متنوع نسل 

کنونی با پیچیدگی روابط اجتماعی نیست. 
آموزان،  دانش  روانی  نیازهای  با  آموزه ها  تطابق 
توجه به تفاوت استعدادها، ابتکار و خالقیت، نوزایی 
تفاوت  و  اقتصادی  مسائل  لحاظ کردن  اندیشه، 
اجتماعی و رویکردهای نوین جهانی، حفظ ارتباط 
دو یا چند سویه اولیا، مدرسه و اجتماع از بایسته های 

طرح های نوین آموزشی است.
مسئله قابل توجه دیگر این که اولیا بعضا اظهار 
می دارند در مواردی برخی معلمین باعث دلسردی 
در عوض  که  نحوی  به  آموزان می شوند  دانش 
ترغیب آن ها به تحصیل، تلویحا و حتی تصریحا 
ندارد.  فایده ای  خواندن  درس  می دارند  اعالم 
نگارنده نیز به عنوان عضوی از جامعه فرهنگی 
برخی  در  سو  هم  قضایایی  یا  قضایا  این  شاهد 
است  تلخ  حقیقتی  این  البته  است.  بوده  موارد 
ولی ریشه در باورهای اجتماعی و کم مهری به 
قضیه فرهنگ دارد. متاسفانه در وضعیت کنونی 
شیک ترین ساختمان هاو باالترین حقوق و مزایای 
و  تجاری  موسسات  آن  از  دولتی  غیر  و  دولتی 
مالی است که متصدیان آن نیز غالبا سطح باالی 
آموزشی ندارند. جامعه این گونه به دانش آموزتلقی 
می کند و نه معلم. اگر معلمین محترم نیزتوصیه 
گونه  این  با  البته  )که  کنند  آموزش  اهمیت  به 
باشد( اما دانش آموزان برخالف تصور اولیا بسیار 
هوشیارتر و آینده نگرترند و می توانند وضع زندگی 
معلم خود را با دانش آموز یا دانشجویی که به هر 
دلیل ترک تحصیل کرده و موسسه تجاری دایر 
نتیجه گیری کنند.  کرده است، مقایسه کرده و 
جامعه ای که معلم مجبور باشد با ماشین شخصی 
مسافر کشی کند، این جامعه شان و اعتباری برای 
قضیه فرهنگ و آموزش باقی نمی گذارد. وانگهی 
یکی دیگر از انتظاراتی که از معلم می رود، هدایت 
دانش آموزان به بازار کار و رونق اقتصادی است 
آموزش اهمیت است. قضیه  نکته حائز  این   که 

معلم  یک  می طلبد.  خیال  آرامش  و  بال  فراغ   
ناراضی از شرایط اجتماعی قابل تکثیر است. گرچه 
شاید واگویه آنی نداشته باشد ولی دانش آموز خواه 
ناخواه معلم را به عنوان الگویی مقبول مدنظر دارد.

قضیه  در  معلم  همانند  را  خود  بایستی  نیز  اولیا 
بسیاری  در   . بدانند  دخیل  آموزش  و  فرهنگ 
موارد اولیا حتی از ناحیه یک یا دو فرزند خودشان 
کالفه شده و حتی در برخی موارد اظهار می دارند 
که چرا پنجشنبه را تعطیل کرده اید و  به نوعی 
فقط مدرسه را مسئول بالندگی فرهنگی بچه ها 
که  معلمان  کار  سختی  میان  این  در   می دانند. 
فعال  نیروی  با  آموز  دانش  صدها  با  هرروزه 
وپرشور و نشاط جوانی، اختالف سالئق وعالیق 
و دیدگاههای اجتماعی بیشتر احساس می شود. 
امروز  آموزش و پرورش  نیاز  در مجموع آن چه 
ماست این است که به رویکردهای نوین توجه کند. 
ابتکار و خالقیت را آموزش دهد و باروری  اندیشه 
را. به قول شهید رجایی من ستایشگر معلمی هستم 
 که اندیشیدن را به من بیاموزد  و نه اندیشه ها را. 

)@ aliyari200 آیدی تلگرام(

بانک ها شماره شبای ۵۰۰ هزار مشمول 
سهام عدالت را تایید نکردند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پژوهشکده پولی 
و بانکی، بانک ها شماره شبای ۵۰۰ هزار مشمول 
سهام عدالت را تایید نکردند.بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر از 
ابتدای  از  افرادی هستند  عدالت،  مشمولین سهام 
اردیبهشت ماه وارد سامانه سهام عدالت شده و شماره 
شبا بانکی خود را درج نمودند ولی این شماره شبا 
بانکی به هر دلیل مورد تایید بانک عامل مربوطه قرار 
نگرفته است.مشموالن باید در اسرع وقت با مراجعه 
مجدد به سامانه و ثبت یک شماره شبا بانکی جدید 
از یکی دیگر از حسابهای بانکی معتبر خود، تایید 
نهایی شماره شبا بانکی آن حساب را از سامانه سهام 
عدالت دریافت نمایند.سازمان خصوصی سازی قبال 
با ارسال پیامک عدم تایید شبا بانکی این افراد را به 

تلفن همراه اعالمی آنان اعالم کرده است.

سامانه سهام عدالت دوباره 
در دسترس مشموالن قرار گرفت

تسنیم- سامانه سهام عدالت از یکم مهرماه به مدت 
1۰ روز به منظور بروزرسانی سیستم و تغییرات الزم، 
از دسترس عموم مشموالن خارج شد و با پایان این 
زمان، از امروز دوباره امکان ثبت شماره شبا، مشاهده 
برای  سامانه  این  خدمات  سایر  و  صورت حساب 
پی  در  است  گفتنی  است.  شده  فراهم  مشموالن 
برگزاری جلسه شورای عالی اصل 44 قانون اساسی در 
هفته گذشته، مهلت تسویه باقیمانده بدهی مشموالن 
است. شده  تمدید  دیگر  ماه  یک  عدالت  سهام 

 خرید تضمینی گندم رو به پایان است؛
پرداخت 72 درصد مطالبات کشاورزان

از  ایران  دولتی  بازرگانی  شرکت  مدیرعامل   - ایرنا 
پایان دوره خرید گندم در مهرماه خبرداد و گفت: از 
آغاز فصل برداشت تاکنون هشت میلیون و 8۶۵ 
از  ریال  میلیارد  و 8۹۰  هزار  ارزش 11۵  به  هزارتن 
کشاورزان سراسر کشور خریداری شده و نزدیک 72 
درصد مطالبات پرداخت شده است. اکنون نزدیک 
33 هزار میلیارد ریال بدهی گندمکاران باقیمانده که 
بزودی به حساب کشاورزان واریز می شود.وی اظهار 
داشت: تمامی گندمکاران کشور حداقل ۵۰ درصد 
مطالبات خود را بابت فروش گندم به دولت دریافت 
کرده اند و حتی گندمکارانی که گندم خود را در تاریخ 
2۵ خردادماه امسال تحویل داده اند، توانسته اند 1۰۰ 

درصد مطالبات خود را دریافت کنند.

 بلیت اتوبوس در ایام اربعین گران می شود

تسنیم- داوود کشاورزیان با اشاره به این که ۹۰۰۰ دستگاه اتوبوس آماده 
خدمات رسانی و جابجایی زائران حسینی هستند، اظهار کرد: هنوز برای 
تصمیم گیری و تعیین نرخ بلیت اتوبوس در ایام اربعین جلسه ای برگزار 
نشده است اما معتقدم باید قیمت بلیت اتوبوس در این ایام افزایش یابد.

وی ادامه داد: معتقدم قیمت بلیت اتوبوس در ایام اربعین برای مقاصد 
شهرهای مرزی با عراق باید 2 برابر قیمت روزهای عادی افزایش یابد.

وی با یادآوری این که در ایام اربعین حسینی اتوبوس ها یک سر خالی 
از مقاصد شهرهای مرزی با عراق بر می گردند، افزود: در زمان برگشت 
زائران ناوگان اتوبوسی بدون مسافر  عازم  شهرهای مرزی با کشور 
عراق می شوند، ضمن این که معموال توقف های طوالنی در این مسیر 

به اتوبوس ها تحمیل می شود.  

اقتصاد نیوز- بخشنامه بودجه 13۹7، مسیر رفتاری دولت را 
با بخشنامه  از زوایا  این بخشنامه در بسیاری  ترسیم کرد. 
سال 13۹۶ مشابهت دارد و فقط در برخی نسبت ها بازنگری 
حقوق  افزایش  ضریب  مثال،  برای  است.  گرفته  صورت 

کارمندان ۵ درصد افزایش یافته است، در حالی که این رقم 
برای سال جاری 1۰ درصد بود. عالوه بر این خبرها از انقباض 
گفته  دارد.  حکایت  نفتی  و  غیر نفتی  بخش  در  درآمدی 
می شود، با توجه به تحوالت جهانی، پیش بینی شده قیمت 

نفت پایین تر از سال جاری باشد.
 همچنین با توجه به محدودیت نظام سهمیه بندی اوپک، 
جهشی  سال جاری  با  مقایسه  در  نیز  صادرات  افزایش 
عملکرد  به  توجه  با  غیرنفتی،  بخش  در  بود.  نخواهد 
از پیش بینی  یافته کمتر  افزایش  مالیاتی، رقم  درآمدهای 

برنامه ششم توسعه است.
به گزارش اقتصادنیوز ، در بخش بودجه هزینه ای ضوابط مالی 

ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال 13۹7، افزایش رشد ضریب 
حقوق را ۵ درصد اعالم کرده اند. این در حالی است که در 
سال 13۹۶ این رقم معادل 1۰ درصد پیش بینی شده بود. 
این افزایش ۵ درصدی از محل صرفه جویی و اجرای بودجه 
ریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان سایر پرداخت ها پیش بینی 
می شود. البته در این بخشنامه اشاره شد که مبلغ قطعی 
ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.البته این رقم 
به ضریب حقوقی اضافه خواهد شد که بر اساس امتیازات 

به دست آمده برای هر فرد حقوق بگیر متفاوت است.
 این ضریب حقوقی با توجه به نرخ تورم توسط دولت اعالم 
می شود. این ضریب در امتیازات کارکنان ضرب شده و مبلغ 

بخشنامه  این  می شود.در  محاسبه  فرد  هر  برای  دریافتی 
مبلغ پاداش پایان سال )عیدی( در بودجه سال 13۹7 معادل 
۹32 هزار تومان پیش بینی شده است، این در حالی است 
که رقم عیدی در بودجه سال 13۹۶ )امسال( معادل 847 
این  تصویب  صورت  در  بنابراین  است،  بوده  تومان  هزار 
میزان عیدی در هیات وزیران؛ رشد عیدی کارکنان معادل 
1۰ درصد خواهد بود. دیگر تغییر مهم در این بخش، در 
سال 13۹۶، اعتبارات ماموریت های خارجی را حداکثر معادل 
پیش بینی عملکرد اعتبار سال 13۹۵، پیش بینی کردند، این 
در حالی است که در سال 13۹7، اعتبارات ماموریت داخلی 

نیز به این موضوع اضافه شده است.

کارمندان دولت امسال و سال آینده چقدر عیدی می گیرند؟

 تمدید مهلت ثبت نام مدیران 
کاروان های پیاده رضوی تا 20 مهرماه

سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده رضوی در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: ثبت نام مدیران این کاروان ها برای تشرف پیاده به 
مشهد در دهه پایانی ماه صفر، از اول تا دهم مهرماه تعیین شده بود که 
با توجه به تعطیالت و استقبال گسترده، این زمان 1۰ روز دیگر تمدید 
شد.وی اظهار کرد: مدیران این کاروان ها می توانند در مهلت تعیین 
 www. zaerin8 .              شده با مراجعه به نشانی اینترنتی 
 نسبت به ثبت نام و یا تکمیل و ویرایش اطالعات خود اقدام کنند 
به  نیازی  اند  کرده  نام  ثبت  گذشته  سال  که  مدیرانی  افزود:  .وی 
ثبت نام مجدد ندارند و تنها با مراجعه به بخش ویرایش می توانند 

اطالعات سال ۹۶ را تکمیل کنند.

ثبت نام در رشته های بدون آزمون 
دانشگاه آزاد آغاز شد

درخواست  به  توجه  با  آزاد  دانشگاه  پذیرش  و  سنجش  مرکز  ایلنا- 
آزمون  بدون  رشته های  در  ثبت نام  متقاضیان  از  زیادی  تعداد 
ثبت نام  امکان  پیوسته،  کارشناسی  مقطع  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
متقاضیان  است.همه  کرده  فراهم  را  رشته ها  این  از  تعدادی  در 
پذیرش  و  سنجش  مرکز  سامانه  به  مراجعه  با  ساعت  از  می توانند 
www.azmoon.org نشانی  به  اسالمی  آزاد   دانشگاه 
پس از مطالعه دفترچه راهنما و تهیه کارت اعتباری نسبت به ثبت نام 
اقدام کنند.همچنین امکان ثبت نام در سایر رشته های بدون آزمون 
دانشگاه آزاد اسالمی در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته 
که تاکنون ظرفیت ثبت نام آنان تکمیل نشده است همچنان ادامه دارد.

ایسنا-سامانه اطالع رسانی شرکت ملی پست جمهوری اسالمی 
ایران جدیدترین تعرفه های پستی خود را برای خدمات درون 
مرزی خود در سال ۹۶ منتشر کرده است.مرسوالت پستی تا 
حداکثر 1۰۰۰ گرم برای مسیرهای درون استانی با کارمزد 11۰۰ 
تومان و برای مسیرهای برون استانی با کارمزد 18۰۰ تومان 
همچنین برای مرسوالت تا وزن 2۰۰۰ گرم با نرخ 23۰۰ تومان 
برای رسوالت درون استانی و 31۰۰ تومان برای مرسوالت برون 
استانی محاسبه می شوند.همچنین نرخ خدمات پستی برای 
مطبوعات عادی تا 2۰ درصد نرخ نامه عادی در رده های وزنی و 

مسافتی متناظر و برای کارت پستال های فیزیکی تا ۵۰ درصد 
نرخ نامه های عادی در رده های وزنی و مسافتی متناظر محاسبه 
می شود. اما برای نامه ها و بسته های کوچک سفارشی نیز در 
اوزان ۵۰۰ گرم تا 2۰۰۰ قیمت ها از 32۰۰ تومان تا ۶8۰۰ تومان 
متغیر است. در همین حوزه نرخ خدمات پستی برای مطبوعات 
سفارشی نیز تا 4۰ درصد نرخ نامه و بسته های سفارشی در 
رده های وزنی و مسافتی محاسبه می شود.هزینه  بسته های 
امانتی نیز تا سقف ۵ کیلوگرم برای مسیرهای درون استانی 
۵8۰۰ و برون استانی 83۰۰ تومان و مازاد بر آن نیز به تناسب 

هر کیلوگرم 8۰۰ تومان افزایش پیدا می کند. در مورد بسته های 
پیشتاز اما هزینه ها بیشتر می شود و هزینه ارسال بسته های 
پستی از ۵۰۰ تا 2۰۰۰ گرم از ۵۰۰۰ تا 1۰ هزار و ۵۰۰ تومان 
متغیر است.شرکت ملی پست با راه اندازی پست ویژه شهری 
مرسوالت پستی شهروندان را تا حداکثر 3 ساعت به مقصد 
می رساند؛ هزینه این خدمت برای تهرانی ها 1۵ هزار، مراکز 
استان ها 1۰ هزار و 7۰۰ و شهرستانی ها 7۵۰۰ تومان است که 
به نسبت افزایش هر یک کیلوگرم مبلغ32۰۰ برای تهرانی ها، 
می شود. اضافه  شهرستانی ها  برای  تومان   11۰۰ و   21۰۰

جدیدترین نرخ خدمات پستی

com 

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

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

درب اتوماتیک سید
جک پارکینگی ، کرکره و 

سکوریت اتومات
آدرس: خیابان شهید رجایی 

نبش رجایی15 
تلفن: 09155614880

گچ کاری و گچ بری  
پذیرفته می شود. 

در اسرع وقت
 )شهر و روستا(  
حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر09159658659

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

آغاز ثبت نام کالس های آموزشگاه علمی اشراق

آموزشگاه علمی اشراق افتخار دارد همانند سال های 
 گذشته کنکور امسال را نیز همراه فرزندان شما باشد
* آمادگی برای ورود به مدارس خاص )نمونه و تیزهوشان(

* کالس های کنکور و تقویتی همه دروس 
* روش های سریع محاسبه و پرورش خالقیت ذهنی

 * روش های تست زنی و مدیریت زمان آزمون
 * کالس های موضوعی )همه دروس(

* ابتدا تعیین سطح و سپس برگزاری کالس براساس 
نیاز دانش آموز با هدف جلوگیری از اتالف وقت و هزینه

* تدریس در همه مقاطع ابتدایی )دوره اول و دوم(
 و متوسطه  )دوره اول و دوم(

محل ثبت نام: مدرس 32- پالک 15
32432434 - 32448240 - 09155611281

@amoozeshgaheshragh  :کانـال تلگـرام
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

به استناد مواد 121 و 122 - آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا ششدانگ یک واحد آپارتمان واقع در 
طبقه یک به مساحت 95/97 مترمربع دارای پالک ثبتی 2892 فرعی از 1542 فرعی از 247- اصلی بخش دو 

شهاباد به نشانی بیرجند شهرک شهید مفتح )معصومیه پایین( بهارستان 11- پالک 8- ملکی آقای حسین کاربین  فرزند محمد 
دارنده شماره ملی 0651756545 صادره بیرجند که سند مالکیت آن به نام وی صادر و تسلیم گردیده است. محدود به حدود 
اربعه شماال در 5 قسمت که قسمت چهارم آن شرقی و قسمت دوم آن غربی است اول به طول سه متر دیوار و پنجره ایست به 
فضای معبر مجاور دوم به طول 60 سانتیمتر، سوم به طول 4 متر، چهارم به طول 60 سانتیمتر به فضای معبر مجاور پنجم به 
طول 3 متر دیوار و پنجره ایست به فضای معبر مجاور شرقا دیوار به دیوار به طول 3/65 متر به  فضای ملک مجاور شماره 1544 
فرعی جنوبا در 9 قسمت که سوم شمالی و دوم و چهارم و ششم آن شرقی است اول دیواریست مشترک به طول 3/40 متر به 
راه پله، دوم درب و دیواریست به طول 3/10 متر به راه پله، سوم دیواریست مشترک به طول 3/40 متر به راه پله، چهارم دیوار 
به دیوار است به طول 3/35 متر به فضای ملک مجاور شماره 1544 فرعی، پنجم دیواریست به طول یک متر و 50 سانتیمتر به 
فضای حیاط مشاعی، ششم دیوار و پنجره ایست به طول 1/90 متر به فضای حیاط مشاعی، هفتم دیوار و پنجره ایست به طول 
3/80 متر به فضای حیاط مشاعی، هشتم دیواریست به طول 1/90 متر به فضای حیاط مشاعی ، نهم دیواریست به طول 1/50 
متر به فضای حیاط مشاعی غرباً دیوار به دیوار است به طول 10/10 متر به فضای ملک مجاور شماره 1540 فرعی )سقف با کف 
طبقه دو اشتراکی است ، کف با سقف طبقه همکف اشتراکی است( حدود انباری بدین شرح: شماال دیواریست به طول 3/40 
متر به معبر مجاور شرقا دیوار به دیوار است به طول 3/65 متر به ملک مجاور 1544 فرعی ، جنوبا دیواریست مشترک به طول 
3/40 متر به راه  پله، غربا درب و دیواریست به طول 3/65 متر به محوطه پارکینگ )سقف با کف طبقه یک اشتراکی است و 
کف روی عرصه مشاعی واقع می باشد( که طبق  سند رهنی شماره 88309 - 92/6/28 دفترخانه اسناد رسمی شماره 6 بیرجند 
در قبال مبلغ 1/134/000/000 ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر تا روز وصول برای مدت 6 ماه در رهن بانک ملت شعبه 
بلوار معلم بیرجند قرار گرفته به دلیل عدم ایفای تعهدات مستند به ماده 34 اصالحی قانون ثبت، بانک مرتهن راجع به وصول 
مبلغ 1/559/911/186 ریال بدین شرح : )مبلغ 1/134/000/000 ریال اصل طلب و مبلغ 425/911/186 ریال خسارت تاخیر 
تا روز درخواست  1394/11/14 به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول ( از دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجراییه 
علیه نامبرده فوق را نموده و پرونده ای تحت کالسه 9400690 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل 
شده است. پس از ابالغ اجراییه و انقضای 10 روز مهلت مقرر قانونی چون متعهد بدهی خود را پرداخت و یا نزد صندوق ثبت 
تودیع ننموده است بنا به درخواست بستانکار و پس از طی تشریفات قانونی طبق گزارش وارده به شماره 96001898- 96/4/2 
کارشناس رسمی دادگستری پالک فوق به صورت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان با امتیازات منصوبه آب و برق و گاز و فاضالب 
با حدود و مشخصات مذکور به مبلغ یک میلیارد و یک صد میلیون ریال )1/100/000/000( ارزیابی گردیده که به علت عدم 
وصول اعتراض ظرف مهلت قانونی قطعیت یافته و حسب درخواست مرتهن در روز یکشنبه مورخ 96/7/30 از ساعت 9 صبح 
الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده 
حضوری و نقدی و از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. برابر استعالم به عمل آمده 
و جوابیه وضعیت ثبتی واصله، مازاد احتمالی اول پالک فوق به موجب نامه شماره 95/1/17-9510115610500391 اجرای 
محترم احکام دادگستری بیرجند در قبال مبلغ 127/744/345 ریال به نفع آقای محمد علی موهبتی زهان و مازاد احتمالی 
دوم آن برابر نامه شماره 9510115610500863 - 95/2/1 اجرای مزبور در قبال مبلغ 230/000/000 ریال به نفع آقای 
حسین صادقی توقیف گردیده است که در صورت انجام مزایده از محل وجه مازاد حاصله پس از کسر هزینه های مندرج در 
بند 6 قسمت الف ماده 121 - آیین نامه اجرا به ترتیب اولویت پرداخت خواهد شد. برابر گواهی نماینده بستانکار مورد مزایده 
فاقد بیمه نامه رسمی می باشد و بانک بستانکار طی نامه 96/802013-96/6/22 مانده طلب خویش تا تاریخ 96/6/14 مبلغ 
2/230/348/856 ریال اعالم نموده که به استناد تبصره ماده 4- آیین نامه اجرا محاسبه خسارت و تاخیر از روز درخواست 
صدور اجراییه به بعد بر عهده اداره اجرا خواهد بود. هزینه های دولتی به شرح ماده 40- آیین نامه اجرا وصول و سایر هزینه های 
مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد برعهده برنده مزایده 
است و در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی راجع به هزینه های  مذکور به برنده مزایده مسترد خواهد شد. هرگاه متعهد قبل 
از روز مزایده اقدام به پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی خویش نماید از تشکیل جلسه مزایده خودداری و چنانچه روز مزایده 

تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

تاریخ انتشار: 96/7/11
غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

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

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

آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه 
برابر رای شماره  فاقد سند رسمی.  ساختمان های 

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

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/6/26   تاریخ انتشار نوبت دوم: 
96/07/11  علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند
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 خراسان جنوبی 2 موکب خدمات پزشکی برای اربعین برپا می کند
گروه خبر-   مسئول بسیج جامعه پزشکی استان گفت: 7 پزشک عمومی و متخصص ، 3دندان پزشک، 8 پرستار، و کارشناسان بهداشت  و توزیع کننده دارو 
از جمله کادر پزشکی اعزامی هستند که در دو موکب در کاظمین مستقر می شوند.دکتر فخر افزود: این افراد یک هفته قبل از اربعین به عراق می روند.وی گفت:  

اربعین پارسال کادر پزشکی خراسان جنوبی 26 نفر بودند که به 11 هزار نفر از زائران امام حسین )ع( خدمات رایگان بهداشتی درمانی ارائه کردند.
 شماره های 118 بروز نیستند ، شماره های پزشکان ،

مدارس ، مهد کودک ها، را اصال ندارند!! 118 را که 
می گیری این قدر سرو صدا هست و با هم صحبت 
می کنند که اصال صدای ما را نمی شنوند باید چند بار 
 تکرار کنی وقتی جواب می دهند از روی بی حوصلگی
 است انگار خیلی خسته هستند. نفری که زنگ می زند
واقعا نیاز دارد که شماره از شما بگیرد  واال اصال 

مجبور نیست تماس بگیرد.
ارسالی به تلگرام آوا
با سالم خدمت مسئوالن محترم آوا بهتر است به 
جای چاپ سریع بعضی مطالب از جمله تقدیر مدیر 
.... از بسیجیان و رزمندگان  و پله درست کردن بی 
جهت برای این اشخاص بدانید: مدیر این مجموعه 
از وجود بسیجیان در این اداره بیم دارد و آنها را به 

حواشی اداره فرستاده با تشکر از چاپ موضوع
910...502
اینکه خانم ها درایام عزاداری کنارخیابان می نشینند 
یا می ایستند و عزاداری می کنند نه تنها هیچ ایرادی 
 ندارد بلکه بسیار خوب است.مگر زنها می توانند
پشت سر مردها راه بیفتند و جداگانه در خیابان ها 
زنجیر یا سینه بزنند؟اگر عده ای چشمهای  خود را 
درویش کنند متوجه می شوند مادر و مادربزرگشان 
ای  اند.انگارعده  کرده  می  همینطورعزاداری  هم 

کال مخالف حضور زن در هر اجتماعی هستند.
915...305
محترم  مسئوالن  کنید  رسیدگی  لطفا  سالم 
به دو مکان مهم  منتهی شده  چرا خیابان های 
آباد  حاجی  جدید  بهداشت  و  شقایق  )مدرسه 
با  صادق12-1۴  امام  خیایان  در  بیرجند(واقع 
اینکه برای آسفالت آماده سازی شده ولی آسفالت 

نمی شود لطفا به فکرعموم مردم باشید...
915...۴51

بیرجند  شهرداری  محترم  سرپرست  بر  سالم 
میکنم  خواهش  گرامی  همکار  شما  از  عاجزانه 
پرداخت  را  همکارانتان  معوقات  از  کنید  لطف 

کنید تا کمی از مشکالتمان حل شود.
915...85۴
سالم جای بسی تاسف است که شب شام غریبان 
حسین در پارک برگزار شود،  و مردم نیز آنرا شب 
آرزوها تعبیر کنند،درگذشته اطراف هیات مذهبی 
شام غریبان با مراسم نوحه خوانی و روضه،  فقط 
می توان تاسف خرد به حال مسوالن فرهنگی و 

در خواب ناز تشریف دارند
915...1۴9

با سالم و تسلیت ایام و خیر مقدم به جناب آقای  
 مروج الشریعه استاندار محبوب خراسان جنوبی ؛
ما اهالی روستای افکشت از توابع بخش مرکزی 
شهرستان بیرجند عاجزانه از جنابعالی استدعا داریم 
به متولیان امر دستور فرمایند اوال فکری به حال 
با  تا  بردارند  روستا  شده  تخریب  برگردان  سیل 
شروع فصل بارش ها خدای ناکرده شاهد فجایعی 
در روستا نباشیم .ثانیا هرچه زودتر از ادامه فعالیت 
معدن سنگ روستا را که از هر جهت به ضرر و 
زیان اهالی و منافع کشاورزان محروم روستا می 
باشد ممانعت بعمل آورده و مردم محروم روستا را 

از دغدغه و نگرانی نجات بخشید.
915...165
با سالم به آوا سنگ صبور همه آنان که صدایشان 
را نمی شنوند وحرفشان رو نمیخرند .ما اهالی ساکن 
حاجی آباد بیرجند   ابتدای خلیج فارس که سه راهی 
هست یک جاده به سمت امیرآباد میرود ودیگری 
به سمت اول حاجی آباد تا انتها هیچ روشنایی ندارد 
حتمابایدچندکشته وچند تصادف رخ بدهد تا مسوالن 
بفکر بیفتند؟؟؟ چرا بعد از صدبار تذکر ما کسی به 
فکرما نیست!؟ مگرجان ما  بادمجانه !؟ شمابگو آوا 
جان چه کنیم ؟ فکر اون دنیا  رو هم باید بکنند...  
915...152
نیروی انتظامی محترم با توجه مصوبه های دارید 
هستند  شهر  میدان  دور  صلواتی  های  ایستگاه  و 
چراجمع آوری نمی کنید؟هیات محترم تبل نیارید 
این نوحه های آهنگ های آهنگی ترانه ای نذارید. 
910...72۴
من مریض  تصادفی  داشتم با ماشین  از غفاری  
که  رفتم او مصدوم خدا زده  بدتر  شد. تو رو خدا  
آسفالت  رو اگر  دوباره  انجام نمیدین ال اقل  یه تیغ 
با گریدر بزنین صاف بشه  تازه با پیاده  رو که  چند 

ماه است که برای برق کندن  آسفالت رو...!
910...110
باالترین  که  مخابرات   ADSL از  تشکر  ضمن 

سرعت وهمچنین بدون قطعی را ارائه می دهد!!!
915...558
نداشتن  بدلیل  که  روسی  فقیر  خانم  یه  وقتی 
باید خونشو تخلیه میکرده به رئیس  اجاره خونه 
پوتین  بعد  روز  میده،چند  نامه  کشورش  جمهور 
میاد  و سند خونه  یه دسته گل  با  با محافظاش 
مالقات این خانم!!!!کاش مسئولین استان ما هم 
از اختیارات قانونی خود برای حل مشکالت مردم 
استفاده کنند.جناب آقای استاندار بنده یک جوان 
بیکار یتیم افسرده ام با مشکالت روحی فراوان 
این شرایط  با  زندگی  ادامه  برای  امیدی  هیچ  و 
کردم  مراجعه  استان  مسئولین  از  یکی  ندارم.به 
نعمتی  بزرگترین  بیکاری  گفتند  من  به  ایشان 
است که خدا بهم داده و من باید از این فرصت 
پیش  روز  چند  هم  روزنامه  این  کنم.تو  استفاده 
دفتر  از  بودم  منتظر  خیلی  و  دادم  پیام  شما  به 
حل  برای  من  با  و  بگیرید  منو  شماره  روزنامه  
مشکلم تماس بگیرید اما خبری نشد.از جنابعالی 
مقام  باالترین  عنوان  به  خواهشمندم  عاجزانه 
اجرایی استان با استفاده از اختیارات قانونی خود 

مشکل بنده را حل کنید.
ارسالی به تلگرام آوا
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اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

 ، محصل  راشد  محمدرضا  دکتر  ور-  پیشه 
شمسی  هجری   1315 سال  ماه  خرداد  در 
درخانواده اهل علم و دیانت در روستاي افضل 
آباد از توابع خوسف بیرجند متولد شد. پدر و پدر 
و  وثوق  مورد  و  دین  علمای  بزرگش جملگی 
احترام مردم بودند وی پس از اتمام تحصیالت 
مقدمانی در بیرجند در 1333 به خدمت فرهنگ 
درآمد و پس از طی دوره های عالی تحصیلی 
ادبیات  در سال 1353 مدرک دکترای زبان و 
دکترمحمدعلی،  گرفت.برادرانش  را  فارسی 
دکترجلیل  و  دکترمحمدحسن  دکترمحمدتقی، 
فضل  با  خاندان  افتخارات  از  محصل  راشد 
بیرجند  مفاخر  از  و  محصل  راشد  دانش  و 
آزادگی  و  گسترده  دانش  شوند.  می  محسوب 
بی پایان و در خور ستایش که هر دو در دکتر 
راشد محصل جمع شده است از شاخصه های 
کمیابی است، چه دانشمندان زیادی در تاریخ 
اما  اند  برآمده  زیادی  آزادگان  و  کردند  ظهور 
دانشمندان آزاده کمتر داشته ایم که دکتر راشد 

محصل یکی از آن هاست.
شهید  دانشگاه  علمی  هیأت  در  عضویت 
چمران اهواز، تدریس در دانشگاه های تبریز، 
مشهد،  فردوسی  دانشگاه  ادبیات  دانشکده 
فرهنگستان  با  همکاری  بیرجند،  دانشگاه 
کودک،  کتاب  شورای  فارسی،  ادبیات  و  زبان 

مرکزخراسان  )قاموس(،  المعارف  دایرة  تدوین 
شناسی، عضویت در قطب فردوسی شناسی و 
عضویت در هیأت مدیره فرهنگسرای فردوسی 
بخشی از فعالیت های علمی و آموزشی ایشان 
است. دکتر راشد محصل کتاب هایی همچون: 
آذرخش دیرپای سهروردی، پرتوهایی از قرآن 
گشتاسپ  داستان  فارسی،  ادب  در  حدیث  و 
شناخت،  خیام  پژوهی،  شاهنامه  نگاه،  دو  در 
من  چون  دولتی،  تا  شوکتی  از  عطارشناخت، 
در این دیار، شاهنامه جلوه گاه روح ملی، نام 
فارسی،  دینی  های  منظومه  توصیفی  شناخت 
فرهنگ خرد در شاهنامه، گزیده حدیقه سنایی 
با شرح و توضیح، نشانه شناسی ادبی در کاربرد 
قرآن و حدیث، تاریخ فرهنگ و آموزش نوین 
در بیرجند، داستان گشتاسب در دو نگاه )پیکره 
ها  ده  و  اجتماعی(  های  دریافت  و  شناسی 
پژوهی،  حماسه  های  حوزه  در  علمی  مقاله 
به  و  منتشر   ... و  اسالمی  حکمت  و  عرفان 
راشد  دکتر  است.  داشته  عرضه  مندان  عالقه 
محصل در حق مردم بیرجند ایثار فراون کرده 
است، ایشان زمانی که هواپیما نبود، هر هفته 
با اتوبوس در گرما و سرما به بیرجند می آمد 
و کتاب های خود را در یک کیف بزرگ برای 
اینکه  مهمتر  همه  از  و  آورد  می  دانشجویان 
خورشید  حرارت  و  گرمی  از  دانشجویان  همه 

وجود ایشان برخوردار می شدند.

و  کهن  وادب  شعر  محصل،  راشد 
تاریخ اجتماعی ایران

دکتر راشد محصل در طول فعالیت های علمی و 

اجرایی خود، چه در گروه زبان و ادبیات فارسی، 
چه در مرکز خراسان شناسی و چه در فرهنگ 
سرای فردوسی هیچ گاه در برابر خدمتی که با 
تمام وجود و از سر اخالص انجام داده، مطالبه 

که هیچ، حتی توقع ضمنی مابه ازائی هم نداشته 
با بی میلی و بزرگ  است.اگرچیزی می دادند، 
منشی و احترام انگیزی می گرفت و بخش عمده 
آن را صرف خرید کتاب و اهداء به دانشجویان 
مستعد و همکاران عالقه مند و کتابخانه های 
نیازمند می کرد.دانشوران روزگار ما کم نیستند، 

آزادگانی هم کم و بیش پیدا    می شوند، اما آن 
ها که دانش و آزادگی توامان در وجودشان به 
بار نشسته باشد، سیمرغ اند و کیمیا. اطالعات او 
در پهنه شعر وادب کهن و تاریخ اجتماعی ایران، 

گسترده و شنیدنی است.

شعرا  دیوان  و  قرآنی  علوم  بر  احاطه 
باعث شیرینی آثار دکتر راشد

و  عرفانی  مباحث  در  بیشتر  وی  علمی  تجلی 
نیم  نتیجه  نکته سنجی هایش  و  آثار حماسی 
بر علوم  او  قرن پژوهش و تجربه است.احاطه 
قرآنی، احادیث و آثار عرفانی و چیرگی بر منابع و 
محتوای دیوان شاعران و آثار نویسندگان کهن، 
کالس درس دکتر راشد محصل را شیرین کرده 
است.نکته دیگری که نباید از کنار آن گذشت 
اثرات وجودی این مرد بزرگ در تربیت صدها 
در دوره های مختلف تحصیلی  آموخته  دانش 
رشته زبان و ادبیات فارسی در بیرجند و درطی 
قریب به 25 سال کار مداوم علمی و آموزشی 
دانش  همه  گفت  توان  می  جرأت  است.به 
های دانشگاه  گذشته  سال   30  آموختگان 

بیرجند در رشته زبان وادبیات فارسی یا شاگرد 
دکتر راشد محصل بوده اند و یا شاگرد شاگردان 

ایشان. 

رعایت جانب اعتدال و پرهیز از افراط 
و تفریط در نقد و داوری

شاگردانش هنوز هم حالوت آزادگان را در کالم 
استاد احساس می کنند و زمانی که دیده بر هم 

می نهم، و غبار گذشت زمان از دفتر خاطرات 
های صندلی  بر  شاگردانش  زدایم  می   ایام 
کالس و آن استاد ارجمند  را نشسته بر پشت 
میز استادی به عیان می بینند که از پشت عینک 
بزرگ خود نگاه نافذش را به ما دوخته و با وقار و 
متانت خاص خویش از رویارویی رستم و سهراب، 
گفت می  ایران سخن  ملی  حماسه  پسر   پدرو 
اندیشه و بینش  بینش وسیع و گسترده، عمق 
علمی استاد همواره مانع از آن بود که همه چیز 
را رومی رومی یا زنگی زنگی ببینند و مثال به 
همان اندازه که فرخی را به دلیل سخن فروشی 
آنها  کارگزاران  و  زمانه  حاکمان  از  دریوزگی  و 
سرزنش می کردند، او را به سبب اعجاز کالم و 
قدرت بیان تحسین می کردند و ضمن داشتن 
داشتن  دانشجویان،  به  خود  علمی  های  داده 
جانب اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط در نقد و 
داوری را به آنها تعلیم می داد. افزون بر عرضه 
ها سنجی  نکته  حاصل  که  علمی   اطالعات 
 و استقصای کامل استاد به متون ادبی، کالس های
ایشان ویژگی دیگری داشت و آن زمزمه محبت 
بود. دانشی مطلوب است که  بر کالس  حاکم 
که  باشد  بزرگواری  و  متانت  ادب،  با  همراه 
خوشبختانه همه این ویژگی ها در وجود استاد 
دکتر محمد رضا راشد محصل تجلی یافته است. 

)Ava.news18@gmail.com(

20 سال است که سیل تمام زندگی »ننه گلثوم« 
را بر سرش آوار کرده و حاال خانه ای 50 متری 

تنها سرپناه وی شده است.
پس  کوچه  راد:  رحمتی  رقیه  مهر،  خبرگزاری 
کوچه های خاکی »شوشود« را به سمت خانه 
ای می رویم که می گویند چندین سال پیش 

در سیل از بین رفته و چیزی از حیات در آن باقی 
نمانده است.حیاط خاکی، بزرگ و بدون حفاظش 
میله ای  و کوچکی  نمایان است. درب  از دور 
حصار خانه را از کوچه متمایز می کند. از سکوت 
خانه پیداست که ساکنانش نیز افرادی مسن و یا 
تنها هستند. خانم خانه که گویی از قبل امکانات 
به دیوار  آرامشی زیبا  آماده کرده در  را  استقبال 
تکیه داده است. با دیدنمان به سختی با کمک دو 
عصا قدم برداشته و اندکی جلو می آید.ادب حکم 
می کند در سالم پیش دستی کنیم اما صدای 

سالم و خوشامد گویی اش ما را غافلگیر می کند.
با هر بازدمی که در آتش سپند می دمد، صلواتی 
دنبالش دعای  به  و  از سویدای دل می فرستد 
کند می  مسئوالن  از  برخی  نصیب  نیز   خیری 
 بیشتر وزن خود را بر عصای آهنین انداخته و 
برداشتن  قدم  هنگام  نیز  را  اش  چوبی  عصای 

استفاده می کند. نگاه مهربان، لبخندهای مکرر 
و خوش صحبتی اش به خوبی بیان می کند که 
سختی های زندگی امیدش را سلب نکرده است.
  نگاهی به اطراف خانه می اندازم. دردی بر اندام هایم
 تازیانه می زند. به راستی که تنها خداوند می تواند
حافظ پیرزن و پیرمردی باشد که 20 سال عمرشان 
کنند.  می  زندگی  مخروبه  به  شبیه  جایی   را 
اخیر کمک های خوبی  اگرچه طی سال های 
)ره( خراسان  امام خمینی  امداد  از سوی کمیته 
شده  انجام  ها  خانه  مرمت  راستای  در  جنوبی 

اما مرهم گذاشتن بر دردهایی 20 ساله نیازمند 
همکاری سایر دستگاه ها است.

۲۰ سال زندگی در مخروبه
باغچه ای زیبا در وسط حیاط خاکی جا خوش 
کرده است و درختان قد و نیم قد انجیر و بوته های 
گوجه زیبایی اش را فزونی می بخشند. تمام دارایی 
اش یک یخچال، گازی کهنه و قدیمی و چند عدد 
ظرف است. همین دارایی ناچیز را در اتاقی 9 متری 
احاطه کرده چراکه تمامی اتاق ها مخروبه بوده 
و مکانی امن برای زندگی نیست.از زندگی اش 
می پرسم. خودش را »گلثوم رمضانی« معرفی می 
کند و می گوید: قریب به 20 سال پیش سیل تمام 
زندگی ام را با خود برد.وی با بیان اینکه سال های 
 زیادی است که تنها در یک اتاق زندگی  می کنم، 
می افزاید: همدم شب های پر درد من تنها پیرمردی 
ناشنوا بوده که نقش زیادی در همدردی ایفا نمی 
 کند.در حالی که سعی دارد نگاهمان را از کفش های
افزاید:  می  بگیرد،  اش  کهنه  و   پالستیکی 
دوران جوانی ام را در کوه و دشت چوپانی کرده و 
اکنون نیز توان قدم برداشتن ندارم.نفس عمیقی 
می کشد و می گوید: از ابتدای زندگی در خشت و 
گل زندگی کرده ام و در سال جاری نیز مسئوالن 
کمیته امداد امام خمینی)ع( برایم خانه ای جدید 
ساخته اند.صدایش را باالتر برده و با گفتن »خداوند 
بسازد«،         خانه  مسئوالن  این  برای  بهشت  در 
می افزاید: در زمینه تامین جهیزیه فرزندانم نیز 

کمک های خوبی به من کرده اند.

حکایت خانه ای که 
طعمه سیل می شود

گویی 20 سال گذشته سیل تمامی زندگی اش را 
برده و تنها خاطره ای تلخ از آن در ذهن پیرزن 
روستایی به یادگار گذاشته است. چرا که در البه 
الی هر حرفش جمله مربوط به این سیل بیان 
می کند.صدایش را بغض همراه است. چشمانش 
را می بندد و ذهنش را به گذشته اش می سپارد. با 
 جمله هایی که با درد عجین شده است، می گوید:
 سیل اتاقهای خشتی و گلی ام را ویران کرد. هر 
کدام از وسایل هایم را از گوشه ای جمع آوری  
می کردم.لحن بیانش آرام تر می شود و می افزاید: 
شب هایم را با گل و آب می خوابیدم و اشک 
چشمانم نیز خشک نمی شد.وی که بنا به گفته 
خودش مسئولیت زندگی را خودش بر عهده دارد، 
 می افزاید: اگر کمک مسئوالن نبود، گریه های

شبانه روزی ام نابودم می کرد.

توانایی خرید فرش ندارم
در حالی که دست به سینه گذاشته، دعاهایش 
یکی پس از دیگری روانه می شوند: »خدایا قبر 
امام حسین)ع( را زیارت کنید... خدایا از زندگی تان 

خیر ببینید... خدایا عاقبت به خیر شوید ...«
دعاهایش را گریه همراه می شود و می افزاید: 
های  کمک  با  تنها  ام  زندگی  حاضر  حال  در 
به  اشاره  با  چرخد.وی  می  امداد  کمیته  ماهانه 
خانه جدیدش می گوید: توان خرید فرش ندارم 
ها  خانه  این  در  پهن کردن  برای  نیز  فرشی  و 

ندارم.این مادر دردمند با بیان اینکه دارای هفت 
به  ام  توانسته  خوشبختانه  افزود:  بودم،  فرزند 
سختی آن ها را به خانه بخت بفرستم اما خودم 
نیز از این زندگی شرمنده هستم چرا که نتوانستم 
حداقل های زندگی را برای فرزندانم مهیا کنم.
جز  خدا  از  گوید:  می  آرزوهایش  بیان  در  وی 

سالمتی شوهر و تسکین دردهای پاهایم چیزی 
نمی خواهم چرا که چوپانی های دوران جوانی، 

دردهای شبانه پیری ام را به دنبال داشته است.

مرمت ۵۰ متر زیربنا
رئیس کمیته امداد منطقه دو بیرجند بیان کرد: 
ماهیانه 3۴0 هزار تومان مستمری امداد و یارانه 
به این خانواده کمک می شود.حسینی با اشاره به 
مرمت و نماسازی خانه این نیازمند روستایی بیان 
کرد: 50 متر مربع از منزل بازسازی و 100 متر 

نیز نماسازی شده است.رئیس کمیته امداد منطقه 
دو بیرجند ادامه داد: این امر با هزینه کردی بالغ 
بر پنج میلیون تومان به انجام رسیده است.وی 
خواستارهمکاری مردم در امر کمک به محرومان 
زندگی  برای  مردمی  های  کمک  افزود:  و  شد 
جنوبی  شود.خراسان  می  هزینه  افراد  اینگونه 

محرومین زیادی از جمله »گلثوم رمضانی« را در 
خود جای داده که نیازمند توجه خیران هستند. تنها 
 خداوند می داند که این محرومان چه شب هایی
را به صبح می رسانند و چه روزهایی را برای کسب 
روزی در کوه و بیابان قدم می زنند چرا که از دایره 
کار خارج بوده و به دلیل زحمات و رنج روزگار 
چرخه  چرخاندن  توان  شان،  جوانی  دوران  در 
ندارند.چه خوب است که هر  را  اقتصاد خانواده 
کدام با صدقه و یا کنار گذاشتن مبلغی ناچیز برای 
محرومان، دعای خیرشان را ذخیره آخرتمان کنیم.

»دکتر محمد رضا راشد« محصل اسوه دانشوری و آزادگی

۲۰ سال زندگی »ننه گلثوم« در مخروبه

محرم 96 در قاب عکس                            

نام آوران خراسان جنوبی

زندگی با طعم فقر در خراسان جنوبی؛

عکس:اینترنت
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آغاز هفته جهانی فضا از روز چهارشنبه

ایسنا- از سوی سازمان فضایی ایران از تاریخ 12 تا 18 مهرماه جاری، هفته جهانی فضا با شعار »اکتشاف جهان های جدید در فضا« برگزار می شود. دکتر محمد همایون صدر، دبیر هفته جهانی فضا، برگزاری این 
هفته را اهمیت دادن به فناوری های فضایی در جهت ارتقای کیفیت زندگی بشر دانست و افزود: از سال 1999 روزهای 4 تا 7 اکتبر برابر با 12 تا 18 مهرماه به نام هفته جهانی فضا نام گذاری شده است. وی دلیل 
نام گذاری این هفته را قرارگیری اولین ماهواره مخابراتی در مدار و تثبیت معاهده صلح آمیز از فضا نام برد و افزود:  دلیل انتخاب این شعار این است که ما بر این باوریم کشف کائنات منجر به شناخت بهتر جهان خواهد شد. سه شنبه * 11 مهر 1396 * شماره 3897

یادداشت

وانفسای تعلیم و تربیت 
در مدارس

* سهیال ملک محمدی شاهوردی

سال هاست مدارس ما تبدیل به میدان رزمی 
برای عرض اندام کمپانی ها و انتشاراتی شده که 
انواع و اقسام کتب کمک آموزشی را تولید می کند؛ 
آموزش  سال،  هجده  تا  گرفته  سال  پنج  سن  از 
برای همه! در این نگاه آموزشی، مدرسه و کالس 
درس اهرم فشاری شده برای دانش آموز تا بیشتر 
بخواند و هی بخواند و آموزگار هم همان اطالعات 
تکراری را هر سال بدون کم و کاست از نسلی به 
نسل دیگر منتقل کند. آموزشی که در آن همه چیز 
به طور پیش فرض صحیح است و هیچ نیازی به 
آزمون و خطا و تفکر نیست. دانش آموزان مان را به 
سمت محفوظات -که معمولی ترین کاربرد ذهن 
است- هل داده و تمام هّم و غّم مدارس ما رشد و 
افول نمودارهای رقابتی شده است. حاال این وسط 
رشد علمی-تحلیلی دانش آموز چقدر است، هیچ 
اهمیتی ندارد. آیا در این سیستم مربی یا آموزگار 
نیاز به مطالعه، کار و به روز شدن در خود احساس 
خواهد کرد؛ وقتی فقط قرار است مشتی فرمول و 

قاعده و روش درست تست زنی را آموزش دهد؟
در این نوع نگاه آموزشی که تحلیل و باز شدن 
مسأله و راستی آزمایی آموخته ها و شنیده ها جایی 
ندارد، نباید شاهد رشد شایعات و دست به دست 

شدن اطالعات غلط و دروغ در جامعه باشیم؟
آنقدر که این دروغ ها و شایعات به راحتی از طرف 
بدون  شود،  می  پذیرفته  هم  تحصیلکرده  جامعه 
آنکه حاضر باشند ذره ای زحمت مطالعه و پیگیری 
منابع این مطالب را به خود بدهند. قطعاً بهتر آن 
است که کالس های آموزشی را از چارچوب های 
 آجری بیرون کشیده و به طبیعت و آزمایشگاه ها و 
کم  تجربه.  میدان های  به  کشاند؛  ها  کتابخانه 
نیستند مدارسی که آزمایشگاه ها و کتابخانه های 
است،  گرفته  چهره  به  زمان  گذر  گرد  فقط  آنها 
نیازی به آنها احساس نمی شود و کم کم در حال 
حذف شدن از گردونه رقابت با کتاب های تست و 
کار و آموزشی است. نگذاریم در این زورآزمایی، 
اکنون که در آستانه شروع  اندیشه زمین بخورد. 
شروع،  این  و  هستیم  جدید  تحصیلی  سال  یک 
مقارن با ماه محرم شده، ماهی که بهترین بنده 
دانستن  و  فهمیدن  واالی  ارزش  قربانی  خدا 
شد، امیدواریم به همت آموزگاران این سرزمین، 
یک سال تحلیلی جدید را پیش رو داشته باشیم.

در گفتگوی اختصاصی با آوا مطرح شد: 

صعود امدادگر خراسان جنوبی به اورست کوچک 
محمود قویدل بیرجندی، فاتح بیش از 20 قله در نقاط گوناگون جهان

همه آنچه از تفاوت عملکرد اتومبیل های دنده ای و اتوماتیک نمی دانید!
تعداد  در  تنها  اتوماتیک  گیربکس   گذشته  دهه  در 
می گرفت  قرار  استفاده  مورد  خودروها  از  محدودی 
از مدل های شهری  بسیاری  اما هم اکنون خودروهای 
کوچک گرفته تا سدان های لوکس بزرگ از این نوع 

هستند. بهره مند  گیربکس ها 
ای  دوکالچه  نمونه های  کارخانه ها  از  بسیاری 
عمل  انسان  از  سریع تر  نه تنها  که  می کنند  ارائه  را 
سوخت  مصرف  بلکه  می دهند  انجام  را  دنده  تعویض 
دردسر  اصاًل  برندها  برخی  دارد.  نیز  را  کمتری 
شرایط  این  نمی خرند.در  جان  به  را  دستی  نمونه های 
این سوال مطرح می شود که چه نوع گیربکسی برای 

اتوماتیک یا دستی؟ خودرو مناسب تر است 
برای  اتوماتیک  گیربکس های  پیش  چندی  تا 
نداشتند  رانندگی  به  چندانی  عالقه ی  که  بود  کسانی 
باید  می خواستید،  را  واقعی  رانندگی  لذت  اگر  و 
اکنون  اما  می کردید  انتخاب  را  دستی  نمونه ی  یک 
که  فوق سریعی  تعویض های  است.  کرده  تغییر  اوضاع 
سریع تر  خیلی  دارند  اتوماتیک  گیربکس های  برخی 
تعویض  بین  فاصله ی  هستند.  دستی  نمونه های  از 
چند  حد  در  تنها  سریع  گیری  شتاب  حین  در  دنده ها 
روزمره  رانندگی  در  که  البته  است  ثانیه  و صدم  دهم 
تفاوت هایی وجود دارد.  وقتی در پیست یا در جاده ای 
نسبت  دستی  گیربکس  می رانید،  سریع  پرپیچ وخم 
باید  شما  دارد.  زیادی  زحمت  اتوماتیک  نمونه ی  به 
فشار  را  کالچ  کنید،  ترمز  هم زمان  تقریبًا  به صورت 
گاز  پدال  با  البته  و  کرده  تعویض  را  دنده  و  دهید 

این  از  برخی  اتوماتیک  گیربکس  در  کنید.  بازی  نیز 
می گیرد.  صورت  پدال  یک  فشار  با  تنها  فرایندها 
رانندگی  طرفداران  برخی  که  است  دلیلی  همان  این 
وضعیت  این  می دهند.  ترجیح  را  دستی  گیربکس 
وجود  بهتری  حس  می کند.  طلب  را  بیشتری  مهارت 
خواهد داشت وقتی خودتان همه چیز را به خوبی انجام 
استفاده  مزایای  از  یکی  است  ذکر  به  می دهید.الزم 
کمتر  ترافیک  در  که  اینست  اتوماتیک  گیربکس  از 

باید  اغلب  بودن،  پیچیده  علت  به  شوید.  می  خسته 
اتوماتیک  گیربکس  سفارش  برای  را  بیشتری  بهای 
خودروها  مدل  و  برند  به  نسبت  قیمت ها  بپردازید. 
اتوماتیک  گیربکس  گذشته  در  است.  متفاوت  بسیار 
اما  داشت  سوخت  مصرف  روی  منفی  تأثیری 
استفاده  اضافی  نسبت های  و  هوشمندتر  نرم افزارهای 
در  که  است  معنی  این  به  مدرن  در سیستم های  شده 
اثری  ندرت  به  اتوماتیک  گیربکس های  حاضر  حال 

یک  به  وقتی که  دارند.  سوخت  مصرف  روی  منفی 
مجهز  مدل  می کنیم،  نگاه   ۳2۰i ب ام و  معمولی  مدل 
به گیربکس دستی مصرف سوخت ۵.۳ لیتر در هر صد 
کیلومتر را دارد درحالی که این عدد در مدل مجهز به 
گیربکس اتوماتیک ۵.4 است. میزان آالیندگی هر دو 
اتوماتیک  گیربکس های  برخی  است.  مشابه  نیز  مدل 
دستی  نمونه های  به  نسبت  بهتری  بسیار  راندمان 
گیربکس  که  می کند  ادعا  پورشه  مثال  برای  دارند. 
مستقیم  خط  در  تنها  نه  کررا   911 در  موجود   PDK

سریع تر عمل می کند بلکه مصرف سوخت کمتری نیز 
ابتدای  در  بیشتر  بهای  پرداخت  علت  به  هرچند  دارد. 
گیربکس  بهتر  راندمان  و  مصرف  این  شاید  خرید، 
باید  شما  مثاًل  نیاید؛  چشم  به  درازمدت  در  اتوماتیک 
رانندگی  خود  خودروی  با  کیلومتر  هزار   24۰ از  بیش 

کنید تا اضافه پرداخت 22۰۰ پوندی جبران شود!
اقتصادی  نظر  از  مجموع  در  گزارش  این  اساس  بر 
گیربکس دستی هنوز هم ارزان تر بوده و در درازمدت 
اگر  البته  است.  بهتری  انتخاب  دستی  گیربکس 
آسان تر  انتخاب  این  هستید  هیجانی  رانندگی  طرفدار 
برای  ابتدایی  پرداخت  اضافه  اگر  بود.  خواهد  نیز 
نوع  این  پس  می کنید،  قبول  را  اتوماتیک  گیربکس 
داشت.  خواهد  شما  برای  را  بهتری  حس  گیربکس 
و  داشته  نرم  تعویض های  اتوماتیک  گیربکس های 
تفاوت  البته  و  ارائه می کنند  نیز  را  رانندگی سهل تری 
مصرف سوخت  و  پرفورمنس  بحث  در  کوچکی  بسیار 

باشگاه خبرنگاران با نمونه های دستی دارند. / 

سوزوکی ویتارا  شماره گذاری نمی شود

عصرخودرو- 2۰ روزی است که شماره گذاری 
ایران  نمایندگی های  و  متوقف شده  گراندویتارا 
خودرو هم پاسخی به خریداران این خودرو نمی 
دهند و همین امر مردم را سرگردان و بالتکلیف 
کرده است. این روزها دردسرهای مردم در خرید 
کرده  سرایت  هم  خارجی  محصوالت  به  خودرو 
به نحوی که خریداران با وجود پرداخت پول در 
تحویل خودروهای خود با مشکل مواجه هستند. 
به عنوان نمونه حدود 2۰ روزی است که شماره 
امر  همین  و  نمی شود  انجام  ویتارا  گراند  گذاری 
خریدارن را در تحویل خودروهای خود سرگردان و 
بالتکلیف کرده است. گفته می شود مصرف باالی 
استانداردهای  رعایت  عدم  و  خودرو  این  بنزین 
عدم  مهم  عوامل  جمله  از  محیطی  زیست 
شرایط  این  در  است.  گراندویتارا  گذاری  شماره 
برای  پاسخی  هم  خودرو  ایران  نمایندگی های 
نداشته  متقاضیان  به  خودروها  این  تحویل  عدم 
ایران  اخیراً  اینکه  جالب  می کنند.  فردا  و  امروز  و 
 خودرو علی رغم شماره گذاری نشدن گراندویتارا در
 اطالعیه ای پیش فروش این محصول را آغاز کرده است.

افغانستان، سالم ترین کشور جهان شد

استعمال  الکل،  مصرف  بررسی  با  محققان 
جهان،  کشور   179 در  چاقی  شیوع  و   دخانیات 
ناسالم ترین و سالم ترین کشورهای جهان را معرفی 
کردند. به گزارش اقتصادآنالین، طبق گزارش این 
محققان کشور جمهوری چک، ناسالم ترن کشور 
کشورهای  ترتیب  به  آن  از  بعد  و  است  جهان 
روسیه، اسلووانی، بالروس، اسلوواکی و مجارستان 
کشورهای  شد  مشخص  مجموع  در  دارند.  قرار 
هستند.  جهان  منطقه  ترین  ناسالم  اروپا   شرق 
سالم ترین کشور جهان طبق سه معیار فوق، کشور 
سازمان  های  یافته  طبق  شد.  معرفی  افغانستان 
دومین  دارای  افغانستان  کشور  جهانی،  بهداشت 
کشور با نرخ پایین چاقی است و تنها 2.7 درصد 
جمعیت آن دارای شاخص توده بدنی بیش از ۳۰ 
هستند. بعالوه مردم آن تنها 8۳ نخ سیگار در سال 
می کشند و به دلیل ممنوعیت الکل، حداقل الکل 
افغانستان،  از  در این کشور مصرف می شود. بعد 
کشورهای گینه، نیجر، نپال و جمهوری کنگو قرار دارند. 

خبرها از گوشه و کنار

توجه؛  الگوهای قفل چندان ایمن نیستند؛ 

از آنها استفاده نکنید!

 شهرخبر- اگرچه استفاده از الگو برای قفل گوشی 
ایمن  انتخابی چندان  اما  بوده،  گزینه ای جالب 
نمی باشد! حال طبق مطالعاتی که مشترکًا بین 
“آکادمی نیروی دریایی آمریکا و دانشگاه های 
نشان  است،  گرفته  صورت  بالتیمور”  و  میریلند 
می دهد که حدس زدن الگوی قفل گوشی یک 
نگاه  با  افراد  و  نبوده  مشکل  چندان  شخص، 
قادر  رمز،  کننده  وارد  شخص  شانه  به  کردن 
خواهند بود که به الگوی وارد شده توسط او پی 
ببرند. محققان برای این بررسی، حدود دو هزار 
ویدئوهای  و  گرفته  کار  به  را  مختلف  افراد  نفر 
گرفته شده از شانه افراد را هنگامی که در حال 
یا  و  الگو  از  استفاده  با  گوشی  قفل  کردن  باز 
پین کد بودند را برای آنها به نمایش درآوردند. 
در  مشاهده،  از  پس  افراد  که  دریافتند  محققان 
درستی  به  که  بودند  قادر  موارد،  درصد   64/2
پین  این حال  با  بزنند.  را حدس  الگوی گوشی 
کدها امن تر بوده و تنها در 1۰/8 درصد موارد 
موفق  نگاه،  یک  با  افراد  که  است  بوده  ممکن 
شوند که رمز را به درستی حدس بزنند. محققان 
 OnePlus One و Nexus ۵ از گوشی های
اوایل  محققان  کردند.  استفاده  آزمایش  این  در 
هکرها  که  شدند،  متوجه  میالدی  جاری  سال 
به راحتی خواهند توانست الگوی رمز را حدس 
زده و به گوشی نفوذ کنند. این آزمایش نیز در 
همین راستا و برای مقایسه امنیت رمزهای الگو 
و پین کد انجام شده است. نتیجه این آزمایش 
بیشتر،  امنیت  جهت  که  شود  می  یادآور  ما  به 
استفاده از الگو را کنار گذاشته و به جای آن از 
پین کد برای قفل گوشی استفاده کنید. با این 
استفاده  به  نیز  همچنان  میبینید  چنانچه  حال، 
الگوهایی  از  کنید  سعی  هستید،  مسر  الگو  از 

استفاده کنید. برای قفل گوشی  تر  پیچیده 

خواندنی ها

چگونه مود رانندگی را 

در آی فون فعال کنیم؟

نام با   iOS 11 در  جدیدی  ویژگی   شهرخبر- 
 Do Not Disturb While Driving یا مود رانندگی 
رانندگی  وجود دارد که کاربر می تواند به هنگام 
یا هنگامی که نمی تواند تماس ها را پاسخ دهد، 
آن را فعال کند. شاید هنگام رانندگی توجه راننده 
به صفحه گوشی خود نباشد، اما مطمئنا نمایش 
اعالنات می تواند حواس او را پرت کند؛ پس بهتر 
نمایش  دست  از  رانندگی  شروع  از  قبل  است 
اعالنات خالص شوید. 1. برای دسترسی به این 
حالت  و  رفته   Settings app قسمت  به  حالت 
پایین  در   .2 کنید  انتخاب  را   Do Not Disturb 

Ac� گزینه   Do Not Disturb While Driving

به صورت  قابلیت  این   .۳ کنید  لمس  را   tivate

اما  دارد،  قرار   Manually حالت  در  پیش فرض 
یا   Automatically حالت  به  را  آن  می توانید 
 When Connected to Car Bluetooth

دارد،  بلوتوث  شما  خودروی  اگر   .4 دربیاورید 
باشد؛  شما  انتخاب  بهترین  می تواند  آخر  گزینه 
چرا که در این صورت نیازی به حدس زدن مقدار 
سرعت شما با استفاده از GPS نخواهد بود. در 
غیر این صورت Automatically را انتخاب کنید
گوشی  قابلیت  این  فعال سازی  هنگام   .۵
در  که  داد  خواهد  نمایش  را  دائمی  پیغام  شما 
رانندگی  هنگام  به  شما  است  شده  اشاره  آن 
اگر   .6 کرد  نخواهید  دریافت  اعالنی  هیچ گونه 
باشید،  داشته  خود  گوشی  کردن  باز  بر  سعی 
موفق نخواهید شد و با پیغامی روبرو می شوید که 
I’m Not Driv�  به شما اجازه می دهد با انتخاب
 I’m دستگاه خود را باز کنید 7. پس از لمس ing

 Do Not Disturb While حالت   Not Driving

Driving به صورت خودکار غیر فعال خواهد شد.

نامي است که  نسرین کاری- “اورست کوچک” 
منفرد  و  مخروطی  قله  است.  شده  اطالق  کازبک  به 
میان  مرز  در  و  قفقاز  منطقه  رشته کوه های  از  کازبک 
رشته کوه  است.  واقع شده  روسیه  و  کشور گرجستان  
قفقاز رشته کوهی است اوراسیائی میان دریای سیاه و 
قفقاز  عظیم  کوه  رشته  قفقاز.   منطقه  در  خزر  دریای 
از سه بخش تشکیل شده است  بطول 12۰۰ کیلومتر 
بخش غربی از دریای سیاه تا البروس، بخش مرکزی 
از البروس تا قله کازبک، و بخش غربی از کازبک تا 
کشور آذربایجان قله شاه داغی و در نهایت در دریای 
با  کوه  این  قله  درجه سختی  رسد.  می  پایان  به  خزر 
درجه سختی قله های رشته کوه هیمالیا برابری می کند 
و به نام اورست کوچک مشهور است. نام گرجي این 

قله میکنواري به معني “کوه یخ” می باشد.

افتخار می کنم که 17 سال است
 امدادگر هالل احمر هستم

 17 سابقه  با  ورزشکار   بیرجندی   قویدل  محمود 
امسال  مهر  اوایل  در  استان،  احمر  هالل  در  ساله 
با  گرجستان  کازبک  قله  خود  صعود  آخرین  در 
افتخارات  کرد.  فتح  را  متر  هزار   ۵ از  بیش  ارتفاع 
اختصاصی  گفتگوی  تا  شد  باعث  استان  کوهنور  این 
عنوان  خود  معرفی  در  وی  باشیم.  داشته  وی   با 
9 ساله  1۳6۵ و متاهل هستم،   می کند:  من متولد 
احمر  هالل  امدادگر  ساله   17 و  نشانم   آتش  است 
هستم و افتخار می کنم تا پایان عمر در این جمعیت 
کارمند  است  سالی  چند  اینکه  وجود  با  کنم.  فعالیت 
آتش نشانی هستم اما امداد گردی در جمعیت هالل 

گذاشت. نخواهم  کنار  وقت  هیچ  را  احمر 

افتخار امدادگری در زلزله بم، چابهار
 و خراسان جنوبی را دارم

و  دیده  حادثه  نواحی  در  حضور  اینکه  بیان  با  وی 
افتخارات  از  کمک به همنوعان در زمان های سخت 
که  هستم  خوشحال  افزاید:  می  است  امدادگر  یک 
ماه  بم،2  زلزله  در  امدادگری  ماه   ۳ نیز سابقه ی  من 
خراسان  در  اخیر  زلزله  در  حضور  و  چابهار  سیل  در 
اشاره  با  با  قویدل  دارم.  خود  کارنامه  در  را  جنوبی 
ادامه  کرد  شروع  را  ورزش  سالگی   12 از  اینکه   به 
ماراتن،  نیمه  دومیدانی  های  رشته  در  دهد:  می 
دیوار  آتشنشانان،  نوردی  پله  الین،   اسلک  والیبال، 
بنا  آخر  در  و  داشتم  فعالیت  نوردی  هیمالیا  و  نوردی 
به عالقه کوهنوردی را به طور حرفه ای دنبال کردم.

صعود با دوچرخه 
به دماوند

قویدل در جواب این سوال که تا کنون چه قله هایی 
را در ایران فتح کرده اید، می گوید: اکثر قلل ایران را که 
در ۳1 استان کشور قرار دارند را هم در تابستان و هم در 
زمستان فتح کرده ام. بیش از 1۰۰ مرتبه به قله دماوند 
قله ۳  این  به  زمان صعودم  کمترین  که  ام  کرده  صعود 
ساعت و 2۰ دقیقه طول کشید. وی ادامه می دهد: صعود 
ایران و سرپرستی  قله دماوند و علم کوه  به  با دوچرخه 
چندین دوره همایش کوهنوری در ایران از دیگر سوابق 
کوهنوردی است که در کارنامه کوهنوردی من ثبت شده 
است. قویدل بیرجندی با یادآوری اینکه  بیش از 2۰ قله 
در نقاط مختلف جهان را صعود کرده ام که 9 مرتبه صعود 

 به قله آرارت ترکیه،7 مرتبه صعود به ارکاتس ارمنستان، 
قله های کشور نپال و سایر کشور ها از افتخارات بنده است. 
خاطر نشان می کند: قله های نظیر قله لنین، پتروفسکی، 
قزاقستان،قله  در  خانتانگری  قرقیزستان،قله  در  رازدلنیا 

نوشاخ افغانستان از دیگر صعود های من بوده است.

فتح قله کازبک 5 ساعت به طول انجامید

امدادگر بیرجندی در مورد آخرین صعودش می گوید: 
صعود به قله کازبک طوری برنامه ریزی شد که تا قبل از 
زمستان انجام شود و احتماال تا دو ماه دیگر باز هم برای 
فتح قله آن خواهم رفت. وی با اشاره به اینکه هوای قله 
کازبک بسیار سرد و البته دلنشین بود و فتح آن ۵ ساعت 
به طول انجامید گفت: قله کازبک با ارتفاع ۵ هزار و 47 
 متر در روستای کازبک گرجستان قرار دارد که به دلیل 
و  دارد  که  زیادی  طبیعی  های  یخچال  و  ها  برفچال 
اورست  به  ،شبیه  برف  متر   1۰۰ با ضخامت  همچنین 
است.  مشهور  کوچک  اورست  به  دنیا  در  و  است 
صعود سختی بود و امیدوارم امداد گران استان صعود 
باشند.  داشته  موفقی  و  زیاد  کشور  از  خارج  های 
عازم  دیگه   ماه  یک  حدود  اینکه  یادآوری  با  وی 
هستم  ابوظبی  متر    7۳۰ و  کیلومتر   61 مسابقات 
و  ابوظبی  مارتون  اولین  این  در  کرد:  امیدواری  ابراز 
وی  کنم.  کسب  مقامی  استان  برای  بتوانم  ارزومندم 
یادآوری می کند: این سفر حدود ۵ میلیون تومان خرج 
بتوانم  تا  پیدا شود  اسپانسری  امیدوارم  و   داشت  خواهد 
تاکید  وی  کنم.  شرکت  بار  اولین  برای  مسابقه  این   در 
می کند: مدیر کل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی، 
مدیر کل محیط زیست توجه خاصی به کوهنوردی استان 
دارند که فتح این قله به پاسداشت زحمات آن ها انجام دادم.

Ava.news12@gmail.com . عکس از : کاری
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آیا تا به حال به مفهوم حقیقی
 اعتماد به نفس اندیشیده اید؟

و خیلی ساده  را شروع کرده  کارهایی  به حال  تا  آیا 
آیا درگیر کارهای زیادی  ناتمام رها کرده اید؟  را  آنها 
می شوید، تا حدی که نمی توانید هیچکدام را به طور 

کامل انجام دهید؟
رویدادهای  به  ارتباطی  هیچ  واقعی  نفس  به  اعتماد 
ظاهری زندگی شما ندارد. اعتماد به خویش به خاطر 
آنچه که انجام می دهید به وجود نمی آید، بلکه به دلیل 
قادر  را  شما  که  است  خود  درونی  توانایی  به  باورتان 

می سازد تا آنچه را که می خواهید انجام دهید.
وقتی از نظر رفتاری به خود اعتماد دارید، مطمئن هستید 
که هر آنچه الزم است را تا سرحد توانایی خود انجام 
جایی  به  را  تالش های تان  و  زندگی تان  تا  می دهید 

برسانید که می خواهید.
مثال اگر در آرزوی آن هستید که کسب و کار خود را 
شروع کنید، دست به کار می شوید تا به این هدف دست 
یابید، نه اینکه برای ۵ سال آینده فقط راجع به آن حرف 
بزنید. شما به خود اعتماد می کنید تا طرح برنامه ی شغلی 
را بریزید، اطمینان می کنید که می توانید اداره کسب و 
کار خود را فرا بگیرید و یک مبدا زمانی را بنا می کنید 

که آغاز و توسعه کسب و کارتان را مشخص می کند.
 بسیاری از ما قدم های اولیه برای رسیدن به هدفی را 
برمی داریم،  اما پیش از به انجام رساندن آن امر متوقف 
دست پاچه  یا  برویم  پیش  می ترسیم  چون  می شویم، 
می شویم و یا شاید به خاطر اینکه بی برنامه ایم و تمرکز 
نداریم نمی توانیم آن را انجام دهیم. معنی اعتماد به 
خود در رفتار این ست که نه تنها امور مهم را برنامه 
ریزی و شروع خواهیم کرد، بلکه آنها را دنبال کرده و 

به انجام می رسانیم.

امام سجاد علیه السالم در شب عاشورا

از حضرت زین العابدین علیه السالم نقل شده است که 
من با پدرم بودم، در شبی که در صبح آن به شهادت 
شب  این  فرمودند:  اصحابش  به  حضرت  پس  رسید، 
است، شما آن را به عنوان محمل برای خود برگزینید 
و از سیاهی آن برای رفتن استفاده کنید، چرا که این 
اند و اگر من را بکشند با  قوم فقط من را اراده کرده 
 شما کاری ندارند. و شما از نظر من در وسعت و حلّیت

می باشید )و من بیعت خود را از شما برداشتم.( آنان 
گفتند: نه قسم به خدا، این هرگز رخ نخواهد داد. حضرت 
فرمودند: هر آینه شما فردا همگی کشته خواهید شد و 
هیچکس از شما باقی نمی ماند. آنان گفتند: حمد خدای 
را، که مارا به کشته شدن با شما شرافت بخشید. سپس 
حضرت دعا کرد و به آنان فرمودند: سرهایتان را بلند کنید 
و نظاره کنید. آنان نیز مشغول نظاره مواضع و منازل خود 
در بهشت شدند و حضرت به آنان می فرمودند: این منزل 
توست ای فالنی، این قصر توست یا فالن، و این درجه 
توست ای فالن. پس مردان از اصحاب با سینه خود به 
استقبال نیزه و شمشیر می رفتند، چرا که می خواستند  
به بهشت برسند. این حدیث مبارک که حاکی از حضور 
حضرت سجاد علیه السالم در جمع اصحاب و شنیدن 
کالم پدر و دیدن مقام ملکوتی اصحاب در بهشت است، 

با نقلهای مختلف دیگری نیز آمده است. 

بهترین ورژن خودت باش بین خود واقعی و خودی که 
در آرزوی رسیدن به آن هستید پلی بزنید، بهانه را کنار 
بگذارید وبرای رسیدن به بهترین حالت خود گام بردارید

همه چیز از فکر آغاز می شود فکر ما تبدیل به 
احساس می شود و احساس در ما موجب بروز یک 
رفتار می شود و سپس تبدیل به شخصیت ما می شود

باز گریان غم هم نفسی باید شد
زائر مرغ غریب قفسی باید شد

باز یک عده جفا ، زخم روی زخم زدند
از قضا باز عزادار کسی باید شد

امروز روز پر کشیدِن مردی است که در سالیان دراز، 
غم عظیم عاشورا را البه الی بغض های

 مناجات، به آسمان هدیه کرده است.

کار خدا نشد ندارد او خوب می داند چطور در و 
تخته را با هم جور کند خواسته هایت را به او بسپار 

اوحتما راهی برای رسیدن به تو نشان خواهد داد

حضرت زین العابدین )ع(  پنجم شعبان  سال 38 ق در 
شهر مدینه، به دنیا آمد. او در خاندان پاک رسالت، قدم 
به دنیا گذاشت و جهانی از صفا، معنویت و دانش و بینش 
و  تا شیفتگان عبادت  آمد  او  آورد.  ارمغان  به  برای بشر 
از سرچشمه زالل  را،  و خداشناسی  معرفت  راه  سالکان 
توحید و عرفان ناب محّمدی سیراب سازد. پدرش امام 
پدر  به  فراوانی که  به سبب عالقه  السالم  علیه  حسین 
داشتند،  السالم  علیه  امیرالمؤمنین  بزرگوارشان، حضرت 

این مولود مبارک را »علی« نام نهادند.
پدر ارجمند امام سجاد علیه السالم حضرت اباعبدا... الحسین 
علیه السالم و مادر بزرگوارشان شهربانو، دختر آخرین پادشاه 
ساسانی، می باشد که پس از والدت فرزندش با فاصله ای 
بسیار اندک جهان را بدرود گفت. حضرت زین العابدین در 
دو سال پایانی دوران حکومت جّدشان، حضرت علی علیه 

السالم به دنیا آمدند. 
زینت پرستندگان

امام سجاد علیه السالم در امر عبادت و مناجات با حضرت 
حق از همگان پیشی گرفته بود، چندان که مورد سوال و 

حتی اعتراض خاندان و یاران خویش قرار می گرفت.
امام علیه السالم در هنگام ادای فریضه نماز، چنان خوف 
خدا سراسر وجودش را فرا می گرفت که تمام اعضای 
بدنش می لرزید و چون وارد نماز می شد چنان خشک و 
بی حرکت می ایستاد که جز آنچه باد از لباسشان تکان 

می داد دیگر حرکتی از او مشاهده نمی شد. امام باقر 
علیه السالم عبادت پدرش را چنین توصیف می کنند: 
ذلیل  ای  بنده  قیام  داشتند چون  قیامی  نماز  در  »پدرم 
در پیشگاه سلطانی با شکوه و با هیبت، و نماز او چنان 
می نمود که نماز وداع است و گویی برای همیشه با آن 

خداحافظی می کند«.
صدقات پنهانی

بسیاری از خانواده های محروم و نیازمند مدینه، شبانگاه 
شدند  می  مند  بهره  ناشناس  مردی  بخشش  و  لطف  از 
که هرگز او را نشناختند مگر زمانی که علی بن الحسین 
علیه السالم در گذشت. پس از آن بود که آن مرد ناشناس 
 دیگر به سراغ آنان نیامد و دانستند آن امدادگر ناشناس، 

حضرت زین العابدین علیه السالم است.
ُزَهری یکی از معاصران امام علیه السالم می گوید: »شبی 
سرد و بارانی، علی بن الحسین علیه السالم را دیدم که آرد 
و هیزم بر پشت داشت و آن را برای فقیران می برد. گفتم: 

ای پسر رسول خدا، این چیست؟ 
حضرت فرمودند: سفری در پیش دارم و توشه آن را آماده 
کرده ام تا در جای امنی بگذارم. به امام گفتم: اجازه دهید 
من آن بار را حمل کنم؛ چراکه شأن شما باالتر از این است، 
حضرت قبول نکردند و سپس فرمودند: من شأن خود را از 
حمل باری که در سفر از هالک شدن نجاتم دهد و ورودم 

به مقصد را نیکو گرداند، برتر نمی دانم«.

عفو و گذشت
روزی امام سجاد علیه السالم از منزل خارج شد. مردی 
به او رسید و ناگهان شروع به ناسزا گفتن به امام کرد. 
همراهان امام خواستند، جوابش را بگویند، ولی آن حضرت 
فرمود: »رهایش کنید«. سپس رو به آن مرد کرد و فرمود: 
»آیا حاجتی داری تا به تو کمک کنیم؟« آن مرد شرمنده 
شد و اظهار پشیمانی کرد و سرش را پایین انداخت. آن گاه 
امام دستور داد هزار درهم به او بدهند. آن مرد در حالی که 
برمی گشت می گفت: »گواهی می دهم که تو از فرزندان 

پیامبر )ص( هستی«.
مناجات در کنار کعبه

اَْصمعی یکی از اصحاب امام سجاد می گوید: »در شبی 
 مهتابی اطراف خانه خدا طواف می کردم. صدای زیبا و 
غم انگیزی گوش مرا نوازش داد. به دنبال صاحب صدا 
رفتم تا این که جوانی را دیدم که دست در پرده خانه کعبه 
افکنده و چنین مناجات می کند: ای پروردگار من، چشم 
های بندگان در خواب فرو رفته و ستارگان آسمان یکی 
پس از دیگری سر به افق مغرب گذاشته و از دیده ها پنهان 
گردیده و تو خداوند زنده و قّیومی هستی که هرگز خواب تو 
را فرا نمی گیرد. در این دل شب پادشاهان دِر قصرهای خود 
را بسته و نگهبان گمارده اند و تنها دری که برای نیازمندان 
گشوده است دِر خانه توست و من اکنون، با تهی دستی به 
درگاه تو امید بسته ام...«. اَصمعی گوید: »آن قدر این جوان 

مناجات کرد که بی هوش شد و به روی زمین افتاد. چون 
نزدیک او رفتم و به دقت به صورتش خیره شدم، متوجه 

شدم او زین العابدین امام سجاد است«.
احیای نهضت عاشور

از سیاست های ثابت و همیشگی اهل بیت علیهم السالم 
بعد از شهادت ساالر شهیدان حضرت اباعبدا... الحسین 
)ع( احیای نهضت عاشورا بود؛ زیرا نهضت عاشورا تابلوی 
و ظلم ستیزی  و شجاعت  دینی  پرافتخار غیرت  و  زیبا 
آن  احیای  با  معصوم  امامان  و  است  خواهی  عدالت   و 
می خواستند این ارزش ها را در جوامع مسلمان زنده نگه 
دارند. در این باره امام سجاد علیه السالم نقش به سزایی 
داشتند؛ چراکه در مدت 35 سال حیات پربرکتشان بعد از 
عاشورای  نهضت  مختلف  های  روش  به  عاشورا،  واقعه 
مبارزه  خود  که  کردند  می  زنده  جامعه  در  را  حسینی 

شدیدی علیه دستگاه حاکم به شمار می رفت. 
شهادت امام

حضرت سید الساجدین )ع( پس از گذراندن یک عمر پربرکت 
که در یکی از حساس ترین دوره های تاریخ اسالم واقع شد 
ولیدبن عبدالملک کینه امام را در دل داشت. او بارها می گفت: 
»من تا وقتی که علی بن الحسین در دنیا باشد راحت نیستم«. 
این بود که وقتی زمام سلطنت را به دست گرفت تصمیم 
گرفت امام را مسموم کند. لذا زهر کشنده ای برای کارگزارش 

در مدینه فرستاد و امام را شهید کرد.
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الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

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

به دو نفر خانم جهت کار در فست فود ترجیحاً 
آشنا به کار نیازمندیم. ساعت کاری 17 الی 24  

056 - 32233088 /09159638842

به یک نفر خانم جهت فروشندگی 
نیازمندیم.  09153634065

056 32234681 -09361632910

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

09151602018

یک شرکت معتبر پشتیبانی دستگاه های کارت خوان برای تکمیل 
کادر فنی خود نیاز به تعداد محدودی نیروی فعال جهت پشتیبانی 
دستگاه های خود دارد. لذا از متقاضیانی که دارای شرایط ذیل 

می باشند دعوت به همکاری می نماید.
* دارا بودن وسیله نقلیه )ترجیحا موتور سیکلت(

* دارا بودن گوشی تلفن همراه با نسخه اندروید 6
تلفن:32323292 - 09159371053

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

نی
می

تض
صد 

 در
صد

بازسازی منازل قدیمی 
09155614365 -09157210424

32318149

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

پخـش و نصـب 

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507- حسینی 

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

علی آبادی

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب کلیه ضایعات آهن 
و چدن شما را با باالترین قیمت در سطح استان 
با ارائه کارت شناسایی معتبر نقدا خریدار است. 

بین رجایی 21 و 23       09036240644

گـروه فنـی مهنـدسی مـوذن 
»کار با طناب«

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

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

 بی سیم و مخابرات
هیچ کاری نشد ندارد

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

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام   

 تلفن: 32222134
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
                            نگــار                اکسیدان

16:1520:1518:1521:45شروع سانس
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اعزام تیم نوجوانان جودوی استان 
به مسابقات قهرمانی کشور

تیم  اعزام  از  جنوبی،  خراسان  استان  هیئت جودوی  رئیس  حسینی- 
در مسابقات  برای شرکت  نوجوانان خراسان جنوبی  منتخب جودوی 
به تهران خبر داد و عنوان کرد:  تیم ملی  انتخابی  قهرمانی کشور و 
افراسیابی  سالن شهید  در  مهر  و 13  روزهای  12  در  مسابقات  این 
تهران برگزار می گردد. تهوری با بیان این که سرپرستی تیم بر عهده 
مجتبی فرامرزی و مربی گری با محمدتقی توحیدی می باشد، ادامه 
داد: اعضای تیم، محمدرضا باباییان، علی نوزادی، مهدی عربی آیسک، 
استاد   ، وی  گفته  به  باشد.  می  بهارشاهی  محمد  و  واله  امیرحسین 
امیرعباس حسینی، رئیس هیئت جودوی بیرجند و داور ممتاز ملی با 
دعوت کتبی فدراسیون جودوی ایران این مسابقات را قضاوت خواهد کرد.

پیروزی مقتدرانه بانوی ایرانی بر نماینده آمریکا

شهربانو منصوریان سانداکار وزن منهای 65 کیلوگرم تیم ووشوی بانوان 
ایران با ارائه مبارزه ای جانانه موفق شد در همان راند نخست مبارزه با 
حریف آمریکایی به دلیل اختالف امتیاز باال وی را شکست داده و پیروز 
این مسابقه معرفی شود. به گزارش ایرنا، در چهاردهمین دوره رقابت 
های ووشوی قهرمانی جهان که از روز جمعه به میزبانی شهر کازان 
در مرحله یک چهارم  است، »شهربانو منصوریان«  آغاز شده  روسیه 
نهایی به مصاف »شنون مارتون« از آمریکا رفت و برنده اعالم شد.

ووشو قهرمانی جهان؛  الهه منصوریان مقتدرانه پیروز شد

ایرنا- سانداکار وزن منهای 52 کیلوگرم تیم ملی ووشوی زنان ایران 
حریف اهل اندونزی خود را در راند نخست ناک اوت کرد و به پیروزی 
دست یافت. چهاردهمین دوره پیکارهای ووشوی بزرگساالن جهان 
از روز جمعه )7 مهر ماه ( به میزبانی شهر »کازان« روسیه آغاز شده 
است و در سومین روز این رقابت ها در نوبت صبح »الهه منصوریان« 
در وزن منهای 52 کیلوگرم به مصاف »سیلویا پراتوی« از اندونزی 
رفت و در همان راند نخست با ضربات پیاپی حریفش را ناک اوت کرد.

مسابقات بین المللی کشتی جام کرکین؛ 
 سهم ایران یک طال و یک برنز

رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام دیمیتری کرکین روسیه  با معرفی 
برترین های وزن های مختلف پایان یافت تا تیم ایران با کسب یک طال 
و یک برنز به کار خود در این رقابت ها پایان دهد. در دومین و آخرین روز 
این رقابت ها، در وزن ٨6 کیلوگرم اسماعیل محمودی در دور اول با نتیجه 
10 بر صفر ابراهیم اف از آذربایجان را شکست داد و کامران قاسم پور 
دیگر نماینده کشورمان در این وزن نیز با نتیجه 6 بر صفر از سد سولیف 
از ازبکستان گذشت. دومین نماینده ایران در وزن ٨6 کیلوگرم در دیدار 
رده بندی نیز حریف دیگری از روسیه را شکست داد و به مدال برنز رسید.

از دست فروشان خرید نکنید!

بهداشتی  آرایشی  لوازم  کنندگان  مصرف  به 
اکیدا توصیه می شود از خرید این محصوالت 
خیابان  کنار  دستفروش های  از  و  مترو  در 
به خرید  تصمیم  درصورت  و  کنند  خودداری 
اینگونه محصوالت در وهله اول به داروخانه ها 
و سپس به مغازه های مورد تأیید صنف مربوطه 

مراجعه کنند. مصطفی اسماعیلی، رئیس اداره 
آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: 
لوازم  مرغوبیت  و  سالمت  در  تضمینی  هیچ 
آرایشی - بهداشتی دستفروشان وجود ندارد و 
نسبت به این امر بارها از جانب سازمان غذا و 
دارو هشدار داده شده است با این حال متاسفانه 
بسیاری از شهروندان در قبال پرداخت مبالغ 
اندک، اقدام به خرید این محصوالت می کنند.

هشدار سازمان غذا و دارو
 درباره استشمام یک عطر!

سازمان  بهداشتی  و  آرایشی  اداره  رئیس 
کشورهای  برخی  مسافران  به  دارو  و  غذا 
و  بحرین  لبنان،  سودان،  مصر،  مانند  عربی 
گرفتن  قرار  از  تا  کرد  توصیه  عراق  ویژه  به 
و  کرده  اجتناب  استنشاق عطرها  معرض  در 

در طول مسافرت با ماسک تردد کنند. دکتر 
رسمی  اخبار  به  اشاره  با  اسماعیلی  مصطفی 
گفت:  »ریلکس«،  بنام  عطری  غیررسمی  و 
این عطر پس از مصرف موجب مرگ مصرف 
در صورت  کرد:  اضافه  کننده می شود. وی 
بروز مشکالت از طریق فرآورده هایی مانند 
عطر، شست و شوی صورت به ویژه بینی و 

چشم ها را با آب، می تواند راهگشا باشد.

نخبه ریاضی، خواستگار مادرش را کشت

رکنا-  دانش  آموز نخبه ریاضی به اتهام قتل عمد مرد 32 ساله پای میز محاکمه ایستاد. او در جلسه دادگاه 
گفت قصد چاقو زدن به مقتول را نداشته است. وحید 32 ساله بر اثر اصابت چاقو از ناحیه شکم مجروح و به 
بیمارستان منتقل شده بود. تالش پزشکان فایده ای نداشت و شدت خونریزی، جان وحید را گرفت تا کارآگاهان 
برای دستگیری ضارب وارد عمل شوند. چند ساعت بعد، علی 17 ساله به جرم قتل وحید در خانه اش دستگیر 
شد و مورد بازجویی قرار گرفت. او گفت: »وحید از مدت ها قبل برای مادرم مزاحمت ایجاد کرده بود. او مرا 
به محل حادثه کشاند و وقتی به من حملهک رد، چاقو خورد.« با تکمیل جزئیات ماجرا، کیفرخواست پرونده 
صادر شد و برای رسیدگی در اختیار شعبه پنجم دادگاه کیفری تهران قرار گرفت. علی در آخرین دفاع خود نیز 
از اولیای دم درخواست بخشش کرد و گفت: »من فقط به درس و مشقم فکر می کردم و تا آن موقع با هیچ 
کسی درگیری نداشتم. نمی دانم چطور شد قتل رخ داد. از اولیای دم درخواست بخشش دارم.« مشاور کانون 
اصالح و تربیت نیز با بیان این که متهم جزو افراد منضبط کانون است به جام جم گفت: »علی جزو نخبه های 
ریاضی بود و در المپیادها هم شرکت کرده بود. او در کانون نیز درس می خواند و جزو بچه های منظم ماست.«.

کشته شدن پیرمرد موتورسیکلت سوار در قاین

واژگونی موتورسیکلت در محور قاین - گناباد، یک کشته برجا گذاشت. 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز استان، جانشین رئیس پلیس 
راه استان در تشریح این خبر گفت: ساعت 9:30 روز گذشته در کیلومتر 
یک محور قاین - گناباد، یک دستگاه موتورسیکلت واژگون شد. در این 
حادثه پیرمرد ٨0 ساله که راکب موتور بود، در دم جان باخت و 2 ترک 
نشین زخمی و به بیمارستان شهدای قاین منتقل شدند. سرهنگ نیکمرد 
علت این حادثه را ناتوانی راکب در کنترل وسیله نقلیه به دلیل پنچری 
اعالم کرد. وی افزود: در چهار روز گذشته 34 فقره تصادف در محورهای 
خراسان جنوبی رخ داد که در اثر آن 6 نفر کشته و 66 نفر زخمی شدند. 
بی توجهی به جلو و تخطی از سرعت مطمئنه، بیشترین علت تصادفات 
و راههای روستایی، حادثه خیزترین محورها در این مدت بوده است.

آیا عصاره قلم گاو 
برای سالمتی فایده ای دارد؟

استخوان  عصاره  مزایای  درباره  قبال  شاید 
دانند  افراد می  بیشتر  باشید.  چیزهایی شنیده 
وقتی مریض هستیم برای سیستم ایمنی بدن 
مفید است چون باعث آب رسانی و جایگزین 
برخی  شود.  می  بدن  های  الکترولیت  شدن 

ادعاهایی که درباره پروتئین عصاره استخوان می 
شود، عبارتند از: کاهش التهاب، بهبود سالمت 
پوست، محافظت در برابر چین و چروک، کمک 
به سالمت مفاصل، پشتیبانی از سوخت و سازی 
سالم، تقویت خلق و خو و تقویت سالمت ایمنی 
برای  استخوان  عصاره  اینکه  با  بنابراین  بدن. 
سالمت بد نیست و مفید هم هست اما باید این را 
بدانید، به معنای برطرف شدن تمام نیازها نیست.

درمان یبوست مزمن با این نوشیدنی ها

یبوست مزمن یک مشکل گوارشی است که 
و  ژنتیکی  عوامل  بدن،  آب  کمبود  علت  به 
اختالالت التهابی رخ می دهد. یبوست باعث 
ایجاد احساس ناراحتی و گاهی هم ورم و پف 
اجایت مزاج  بار  از 3  افراد می شود. کمتر  در 
در هفته منجر به این عارضه می شود. مصرف 

منظم مایعاتی مثل آب و چای، یکی از بهترین 
روش های جلوگیری از ابتال به یبوست و درمان 
به صورت  گیاهان  برخی  همینطور  است.  آن 
کنند،  می  کمک  یبوست  درمان  به  دمنوش 
مانند : 1. چای برگ سنا 2. چای گزنه 3. چای 
رازیانه 4. چای سبز 5. چای دانه کتان )مصرف 
 یک لیوان دم  کرده تخم کتان به صورت روزانه 
می  تواند روش خوبی در درمان یبوست فرد باشد(

کدام غذاها برای افزایش قد کودکان 
مفید هستند؟

قد  نگران  است  ممکن  والدین  از  بسیاری 
کشیدن فرزندان خود در دوران رشد باشند. در 
این زمینه مطالعات علمی نشان داده اند که توجه 
به برخی از مواد غذایی می تواند در افزایش قد 
کودکان موثر باشد. در واقع انواع غالت کامل 

مانند دانه گندم کامل، برنج قهوه ای، نان های 
سبوس دار به دلیل این که حاوی منابع غنی از 
ویتامین های گروه B به همراه آهن، منیزیم و 
سلنیوم می باشند، در صورتی که به طور متنوع 
در رژیم غذایی کودک مصرف شوند، می توانند 
در افزایش قد او موثر باشند. در بین محصوالت 
لبنی، ماست و پنیر کم نمک نیز از بهترین منابع 
کلسیم دار برای افزایش قد کودک می باشند.

باید  شبانگاهی  استراحت  برای  شدن  آماده  از  قبل 
ذهن خود را آرام کنید، زیرا عصبانیت به خواب شما 
نیز منتقل می شود. بسیاری از افراد زمانی که روز بد 
سرشار از حادثه و نگرانی، دعوا و تنش را به پایان 
این  علت  می شوند،  کابوس  دچار  نیز  شب  می برند 
آرامش است و  ایجاد  و  ناتوانی در کنترل ذهن  امر 

مسبب ابتالی فرد به بیماری های مختلف می شود. 
کارشناسان هشدار می دهند دیدن کابوس، بدخوابی 
به  و بی خوابی در دراز مدت می تواند سبب آسیب 
سالمت جسمی و روحی و ابتال به بیماری هایی، چون 
سرطان، دیابت، فشارخون باال، آلزایمر، افسردگی و 
چاقی شود. براین اساس کارشناسان به افراد توصیه 

می کنند با انجام راهکارهایی، چون مکالمه با فردی 
انجام  اید،  شده  او  به  نسبت  عصبانیت  دچار   که 
ورزش هایی، چون یوگا و مدیتیشن، گوش دادن به 
موسیقی و یا تماشای فیلم، نوشیدن آب و مایعات، 
کم کردن نور، صحبت با دوستان، نوشتن احساسات 
برروی کاغذ و ... خشم را کنترل و خود را آرام کنید. 

خوابی که باعث سرطان می شود 

مهلت زندگی به 7 اعدامی به حرمت محرم

جام جم- هفت قاتل که با تائید حکم اعدامشان در یک قدمی چوبه دار قرار 
داشتند به حرمت ماه محرم توانستند از اولیای دم مهلت بگیرند. محکومان به 
مرگ در مدت مهلت باید رضایت اولیای دم را کسب کنند تا دوباره پای چوبه 
برای  را که  این که حرف دوستش  به جای  و  است  نروند. جعفر 31 ساله  دار 
میانجیگری آمده بود، گوش کند دچار سوءظن شده و او را با چاقو کشت. دومین 
اعدامی، منصور 39 ساله است که در سن 19 سالگی تصمیم گرفت پول های 
مردی را که با او کار می کرد، سرقت کند،  که این سرقت به جنایت ختم می شود. 
سومین محکوم حسین بود که سال ٨5 در جریان درگیری خیابانی مردی را با 
ضربه های چاقو کشت. چهارمین محکوم امیرحسام بود که در سراب دلدادگی اش 
به زنی جوان که متاهل بود گرفتار شد و دستش به خون مرد میوه فروش بی گناه 
آلوده شد. محکومان به اعدام دیگر نیز قتل در جریان درگیری و سرقت را در پرونده دارند.

واژگونی پراید در محور ارسک - دیهوک و MVM X33 در عشق آباد - بردسکن، 8 مصدوم برجای گذاشت.
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اجرای ساختمان با اصول و ضوابط و مقررات ملی ساختمان 
= جلوگیری از بروز خسارت جانی در برابر زلزله 

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی 
ساختمان خراسان جنوبی 
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  مشارکت قریب2هزار و 500 دانش آموز 

در طرح نماد

گفت:  پرورش  و  آموزش  کل  امیرآبادیزاده-مدیر 
)نماد(  آموزان  دانش  اجتماعی  مراقبت  نظام  طرح 
امسال با مشارکت قریب 2 هزار و 500 دانش آموز 
دختر و پسر در 12 مدرسه شهرستان های بیرجند و 
درمیان اجرا می شود.عباس المعی در حاشیه اولین 
طرح  ومدرسان  اجرایی  عوامل  تخصصی  نشست 
نماد استان، اظهار کرد: با توجه به قرار داشتن مدرسه 
در رشد و پرورش شخصیت کودکان، ارتقاء آگاهی 
بخشی در این نوع پیشگیري در سه حیطه خانواده، 
مدرسه و گروه همساالن حائز اهمیت است چراکه 
بعد از ورود در این 3 حوزه است که کودک به عنوان 
یك شهروند آماده ورود به جامعه می شود.وی با بیان 
این که در طرح »نماد« 20 مهارت در زمینه های 
اجتماعی، تربیت فرزند سالم و خودکنترلی به مربیان 
گرفته  کار  به  افزود:روش  می شود،  داده  آموزش 
شده در این دوره مبتنی بر »پیشگیری رشدمدار« 
شود مي  تالش  پیشگیری  نوع  این  در  و   است 
با مداخله سریع و زودرس وقتی کودکی قصد بروز 
رفتار بزهکارانه از خود را دارد از مزمن شدن آن و 

احتمال بزهکاری در آینده جلوگیری شود

واگذاری تلفن دستگرد
منتظر فرمان  پایتخت!

پیشه ور-مدیر کل ارتباطات زیر ساخت خراسان 
در  ثابت  تلفن  واگذاری  مشکالت  درباره  جنوبی 
روستای دستگرد عنوان کرد: شرکت ارتباطات زیر 
 ساخت متولی شبکه مادر مخابراتی کشور می باشد
  و ارتباطات بین المل و بین استانی را راه اندازی ،
افزود:  ناصری  نماید.  می  پشتیبانی  و  توسعه 
واگذاری تلفن ثابت و  همراه در حیطه اختیارات 
روستاهای  از  یکی  نیست.دستگرد  شرکت  این 
اقماری بیرجند است که از سر ریز جمعیت مرکز 
استان که بیشتر از مهاجران روستایی هستند در 
این روستا و سایر روستاهای حاشیه  آن ساکنند. 
بیرجند دارای مشکالت زیر ساختی فراوان از جمله 

در زمینه پوشش خطوط تلفنی  هستند.

سرمایه گذاری 239 میلیارد ریالی
 در معادن خراسان جنوبی

نیمه نخست  در  ریال  میلیارد  و سیما- 239  صدا 
امسال در معادن خراسان جنوبی سرمایه گذاری شد. 
معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت 
گفت: این سرمایه گذاری با صدور 25 فقره پروانه 
بهره برداری با تنوع 19 ماده معدنی ایجاد شده که 
بیشتر شامل مواد معدنی آهن، باریت، مس، بنتونیت، 
تراورتن و ذغالسنگ است.ساالری افزود: این سرمایه 
ایجاد کرده است. نفر شغل  برای 188  گذاری ها 
وی از افزایش 80 درصدی تعداد پروانه های بهره 
برداری در 6 ماه گذشته خبر داد و گفت: در مدت 
شد. صادر  برداری  بهره  پروانه  پارسال 14  مشابه 

شرکت گردشگران اروپایی
 در عزاداری دیهوک

گروه خبر-پنج گردشگر سوئیسی قصد عزیمت به 
کویر مصر در استان اصفهان را داشتند که در مراسم 
عاشورای حسینی دیهوک شرکت کردند. 9 نفر از 
گردشگران اروپایی در عزاداری شهادت سیدوساالر 
دیهوک  الحسین)ع(  اباعبدا...  حضرت  شهیدان 

خراسان جنوبی شرکت کردند.

مترمربع  هزار   15 آسفالت  و  گیری  لکه 
معابر بیرجند

شهر  معابر  از  مربع  متر  هزار   15 مقدم-  دادرس 
بیرجند، لکه گیری، زیرسازی و آسفالت شد.سرپرست 
سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری بیرجند 
آسفالت  و  زیرسازی  تاکنون  مرداد  ابتدای  گفت:از 
به  والیت  خیابان  و  بهمن  نصر،  خیابانهای  معابر 

متراژ 11 هزار مترمربع اجرا شد.

بازداشت 96 شکارچی غیر مجاز
 در خراسان جنوبی

در  مجاز  غیر  شکارچی   96 سال  آغاز  غالمی-از 
حفاظت  مدیرکل  شدند.  دستگیر  جنوبی  خراسان 
شکارچیان677  ازاین  گفت:  استان  زیست  محیط 
قطعه پرنده زینتی، 16 راس الشه انواع پستانداران و 

13 قطعه انواع پرندگان وحشی کشف و ضبط شد.

مراسم گرامیداشت 19 مهر
 در خراسان جنوبی برگزار می شود

از  کانون های مساجد  دبیرخانه  شبستان-مسئول 
برگزاری مراسم گرامیداشت 19 مهر در بیرجند خبر 
داد و گفت: همچنین اختتامیه طرح آسمانی ها نیز 
در همان روز برگزار می شود.حجت االسالم ابراهیم 
سبزه کار اظهار کرد: مراسم گرامیداشت 19 مهر، 
پنجمین سالگرد بیانات رهبر معظم انقالب درباره 
استان  به  سفر  در  هنری  فرهنگی  های  کانون 
اوقات  اختتامیه طرح  و همچنین  خراسان شمالی 
فراغت کانون های فرهنگی هنری مساجد استان 

همزمان با 20 مهر در بیرجند برگزار می شود.

151 سند برای موقوفات بیرجند اخذ شد

مهر-رئیس اداره اوقاف بیرجند و درمیان از صدور 
شهرستان  در  موقوفه   151 برای  مالکیت  سند 
داد. خبر  امسال  نخست  ماهه  بیرجند طی شش 
حجت االسالم قاصری اظهار کرد: از ابتدای سال 
در  جدید  وقف  فقره  پنج  بر  بالغ  تاکنون  جاری 
بیرجند به ثبت رسیده است که این میزان نسبت 

به سال گذشته تغییری نداشته است. 
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آتشنشان ها دوستان گمنام مردم اند

“کشت ارگانیک” از راه های افزایش بهره وری و فروش زعفران است

آغاز کوچ پاییزه عشایر خراسان جنوبی

نیمی از فارغ التحصیالن کشور بیکار هستند

هدررفت 73 درصد روان آب ها در بشرویه

  انتصاب رئیس سازمان دامپزشکی کشور
گروه خبر - علیرضا رفیعی پور مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با حکم وزیر جهاد کشاورزی رئیس سازمان دامپزشکی کشور شد. رفیعی پور از مهر1393 تا به امروز 
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی بود.وی ریاست دامپزشکی شهرستان های چابهار و تربت حیدریه را نیز در کارنامه خود دارد.مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان 
دامپزشکی کشور عصر دیروز برگزار شد. دکتر محمد اصغرزاده معاون سالمت اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی تا انتخاب مدیر کل جدید به عنوان سرپرست معرفی شد.

ناشناخته  دوستان  آتشنشانان  شما   - رضایی 
حادثه  موقع  در  شما  دوستی  و  هستید  مردم 
آشکار می شود. این جمله را حجت االسالم 
عبادی خطاب به آتش نشانان استان بیان کرد.

روزگذشته به مناسبت هفته دفاع مقدس مدیر و 
 آتشنشانان شهر بیرجند به دیدار نماینده ولی فقیه 
رفتند. نماینده ولی فقیه در این دیدار عنوان 
 کرد: اگر کاری که آتشنشانان انجام می دهند 
را با نیت خالص و برای خدا انجام دهند یك 
دارد. ارزش  بسیار  و  بود  خواهد  عبادت  نوع 

وی ادامه داد:درسال های اخیر حوادث تلخی 
ناشی  تر شان  ایم که بیش  را مشاهده کرده 
از سهل انگاری بوده است و در بعضی از این 
حادثه ها شهدای آتش نشان به عنوان سمبل 

همه  در  پیشگیری  اند.موضوع  شده  معرفی  
مسائل مطرح است و همان طور که در درمان 
و مسائل نظامی اهمیت دارد در این مورد نیز 
برطرف کردن  دارد.عبادی گفت:برای  اهمیت 
موانع در کمك رسانی در حادثه ها باید عالوه 
بر آتشنشان ها جامعه هدف،که مردم هستند هم 
همکاری کنند و مسوالن نیز با معاینه مشکالت 
ساختار شهری بکوشند تا مانع ها برداشته شود 
شود. رسانی  کمك  بهتر  حادثه  موقع  در  و 

تفاهم نامه با جامعه دانش آموزی
 برای آموزش ایمنی

میرزایی رییس آتشنشانی بیرجند نیز در این دیدار 
با اشاره به هفته دفاع مقدس اهم فعالیت های 
 کارکنان آتش نشانی را برشمرد و اهدای خون،

شرکت در رژه موتوری همراه با نیروهای مسلح 
،غبار روبی مزار شهدا و دیدار با خانواده های 
ایشان از جمله این برنامه ها دانست.میرزایی 
افزود:رکن اصلی زندگی امروز ایمنی است و ما 
به فکر نهادینه کردن این موضوع در مدارس 

هستیم و طبق این امر تفاهم نامه ای را با جامعه 
دانش آموزی امضا کرده ایم که برای اولین بار 
در سطح کشور در بیرجند انجام شده است.که 
طبق آن  موقع بازگشایی مدارس هم همکاری 
خوبی با 13 مدرسه در شهر داشتیم،که از هر 

دوره 4نفر را به عنوان نماینده در نظر گرفته 
ایم،که در امر آموزش نکات  ایمنی ما را یاری 
تمام  محرم   ماه  داد:در  ادامه  وی  کنند.  می 
هیت ها را به رعایت نکات ایمنی ملزم کرده 
ایم و در روز تاسوعا و عاشورا همکاران ما با 
حضور در 43 مسجد در شهر مشغول به خدمت 
رسانی بوده اند.وی در پایان با اشاره به تالش 
ها آتشنشان ها و همچنین خطراتی که  آن 
ها را تهدید می کند ،گفت: ما تنها سازمانی 
هستیم که تا کنون هیچ شکایت مردمی نداشته 
است و دوستان ما با کم ترین حقوق خدمات 
اندازه  به  و  دهند  می  انجام  را  توجهی  قابل 
 یك کارگر خدمات شهری حقوق می گیرند،
است. رسیدگی  نیازمند  وضع  این  که 

علمی  جامع  دانشگاه  سرپرست    - کاری 
کرد:   تاکید  جنوبی   خراسان  کاربردی 
مهارتی  نظام  از  که  هستیم  شاهد  متاسفانه 
کاهش  شاهد  و  شود  نمی  عملی  حمایت 
جمعیت دانشجویان  دانشگاه علمی کاربردی  
هستیم.ابوالفضل فورگی نژاد روز گذشته  در 
جلسه شورای فرهنگی دانشگاه جامع علمی 
اینکه  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  کاربردی 
بسیار  فرهنگی  مسائل  به  مسئوالن  تمام 
اصلی  بستر  فرهنگ  افزود:  دارند،   توجه 
تمامی حرکات است و اگر حرکتی بدون بستر 

فرهنگی باشد هیچ ارزشی نخواهد داشت.
کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  سرپرست 
از  یکی  کرد:   نشان  خاطر  جنوبی  خراسان 
نگرانی های این دانشگاه با آن روبرو است، 
همچنین  و   است  دانشجو  جمعیت  کاهش 
آموزش  بخش  در  دانشجویی  جمعیت  رشد 
ادامه  نژاد در  نیست.فورگی  مهارتی مناسب 

برای  بسیاری  های  برنامه  کرد:  اظهار 
حمایت از نظام مهارتی در کشور وجود دارد 
اما متاسفانه در عمل از نظام مهارتی حمایت 

نمی کنند.

برخی افراد عزت اجتماعی را 
در کسب مدرک می بینند

خوسف  و  درمیان  بیرجند،  مردم  نماینده 
این  در  هم  اسالمی  شورای  مجلس  در 
مراسم با بیان اینکه متاسفانه  50 درصد از 
افزود:  بیکار هستند   فارغ التحصیالن کشور 
این نشانگر این است که فرهنگ در کشور 
افراد عزت  از   برخی  دارای مشکل است و 
می بینند. تحصیل  و  مدرک  در  را  اجتماعی 
با بیان  حجت االسالم سیدمحمدباقر عبادی 
اینکه  برنامه های خوبی مانند  برنامه های پنج 
ساله، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
و سند دانشگاه اسالمی در کشور وجود دارد  

برنامه  این  که  اینجاست  مشکل  اما  افزود: 
ها  به درستی عمل و اجرایی نمی شود.وی  
خاطر نشان کرد: نه تنها  نهادهای نظارتی 
بر برنامه هایی که در کشور وجود دارد  کمتر 
نیز  عملکردی  نظارت  بلکه    است   دخیل 
ندارد.نماینده  وجود  برنامه ها  چارچوب  در 
مجلس  در  درمیان  و  بیرجند، خوسف  مردم 
سند  کرد:  نشان  خاطر  اسالمی   شورای 
پیشرفتی  پرورش  و  آموزش  بنیادین  تحول 
نداشته است و عمل نکردن به برنامه ها در 
کشور پاشنه آشیل نظام است.عبادی با بیان 
اینکه متاسفانه 50 درصد از فارغ التحصیالن 
این  بیانگر  این  افزود:  هستند   بیکار  کشور 
است که  فرهنگ در کشور همچنان  مشکل 
را  اجتماعی  عزت  افراد  از  بسیاری  و  دارد 
در مدرک و تحصیل می بینند.نماینده مردم 
بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای 
برای  آموزش  فرهنگ  باید  گفت:  اسالمی 

یادگیری مهارت های فنی و حرفه ای  کار و 
تحقق  برای  و  کند  پیدا  گسترش  کشور  در 
این هدف باید مجموعه دولت و وزارت علوم 

کمك کنند.

تقدیر از رتبه های برتر کشوری
در بخش اذان و حفظ قرآن

در پایان این جلسه از وکیل زاده ثانی رتبه 

عترت  و  قرآن  مسابقات  اذان  بخش  اول 
بخش  پنجم  نفر  محمدزاده  حسن  و  کشور 
حفظ پنج جزء قرآن کریم مسابقات قرآن و 
عترت کشور تجلیل به عمل آمد و همچنین 
که  بشرویه  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه 
رتبه سوم در حوزه فرهنگی در کشور را به 

دست آورده بود نیز تجلیل شد.
)Ava.news12@gmail.com(

 ایرنا - کوچ پاییزه عشایر خراسان جنوبی در 
بیشتر شهرستان های استان آغاز شده است 
و تا اواسط آذر  امسال نیز ادامه دارد.مدیرکل 
امور عشایری خراسان جنوبی در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا گفت: برای تسهیل در روند کوچ 
از  کیلومتر  هزار  سه  امسال  ابتدای  از  عشایر 
راههای عشایر شهرستان با اعتبار 570 میلیون 
تومان مرمت شد.قوسی با بیان اینکه در سال 
جاری مراتع شهرستان از نظر پوشش گیاهی 

گذشته  سال  چند  به  نسبت  بهتری  وضعیت 
و  پاییز  فصل  اواخر  از  افزود:  است،  داشته 
فصل زمستان عشایر مجبور هستند دام خود 
را با تغذیه دستی پرورش دهند.وی بیان کرد: 
از  در مجموع وضعیت مراتع خراسان جنوبی 
نظر پوشش گیاهی مناسب نیست، خشکسالی 
ها چندین ساله باعث فقیر شدن عرصه های 
طبیعی، گونه های گیاهی، مراتع و در نتیجه 
کمبود علوفه برای تعلیف دام ها شده است .وی 

را مهمترین مشکل  آبی  کمبود علوفه و کم 
عشایر استان ذکر کرد و گفت: برای مشکل 
کمبود علوفه عشایر، همه ساله از سوی امور 
عشایر علوفه ارزانتر و مدت دار بین دام عشایر 
توزیع می شود.مدیرکل امور عشایری عنوان 
کرد: علیرغم کمبود اعتبار شدید، آبرسانی به 
در فصل  انجام می شود،  وقفه  بدون  عشایر 
تابستان به دلیل کمبود شدید آب، عشایر اقدام 
به خرید آب از بخش خصوصی با هزینه سنگین 

می کنند.به گفته قوسی پراکندگی کانون های 
عشایر و استقرار عشایر در نقاط مرزی آبرسانی 
بعضا  و  کرده  هزینه  پر  و  دشوار  را  آنان  به 
نیازمند  مرزی  نقاط  در  عشایر  به  آبرسانی 
طی کردن مسافت 300 کیلومتری است.هم 
اکنون آب هفت هزار خانوار عشایری خراسان 
جنوبی با تانکرهای سیار تامین می شود.جامعه 
عشایری استان با دارا بودن یك میلیون و 200 
هزار راس دام، 34 درصد دام سبك استان را 

در اختیار دارد.جمعیت عشایر خراسان جنوبی در 
سال 1387 بر اساس سرشماری عشایر کشور، 
81 هزار نفر بود که از این تعداد، 40 هزار و 933 
مرد و بقیه زن هستند. 13 درصد از جمعیت 
750 هزار نفری خراسان جنوبی عشایر هستند 
که هفت درصد جمعیت عشایر کشور در این 
از نظر  استان سکونت دارند، خراسان جنوبی 
تعداد جمعیت عشایری بعد از فارس، کرمان، 
سیستان و بلوچستان در جایگاه چهارم قرار دارد.

رئیس شورای ملی زعفران ایران از نظام مند 
شدن صادرات زعفران ایران خبر داد و گفت: 
کشت زعفران ارگانیك یکی از راه های افزایش 

باالتر  قیمت  با  زعفران  فروش  و  بهره وری 
است.محسن احتشام در گفت وگو با خبرنگار 
تسنیم، اظهار کرد: پیش بینی می شود امسال 

میزان تولید زعفران در کشور نسبت به سال 
گذشته از وضعیت بهتری برخوردار باشد. وی 
با بیان اینکه ما راهی جز بازاریابی، بازارسازی 

افزود: موفقیت در  نداریم  بازار داری عینی  و 
بازارهای جهانی امروز حاصل دانش بازاریابی 
بیان  ایران  زعفران  ملی  شورای  است.رئیس 

دهیم  هم  دست  به  دست  همه  باید  کرد: 
و  ملی  برند  با  را  ایران  زعفران  جایگاه  تا 
برندهای جغرافیایی در سطح بازارهای جهانی 
تثبیت کنیم.احتشام تصریح کرد: خوشبختانه 
صنعت  در  خوبی  بسیار  سرمایه گذاری های 
زعفران در دو استان خراسان رضوی و جنوبی 
انجام شده به نحوی که بیش از میزان تولید 
ظرفیت فرآوری و بسته بندی داریم.وی با بیان 
اینکه باید از صنعت زعفران حمایت و آن را 
رقابت پذیر کنیم خاطرنشان کرد: با کمك به 
نهادهای  امر  در  جدید  تکنولوژی های  ورود 
بسته بندی رقابت پذیر و رعایت استانداردهای 
ملی و بین المللی ما باید از زعفران در راستای 
اشتغال  مقاومتی  اقتصاد  مولفه های  اجرای 
بسازیم و از خام فروشی و صادرات فرصت های 
ملی  شورای  کنیم.رئیس  جلوگیری  شغلی 

زعفران ایران یادآور شد: به همین منظور باید 
تسهیالت ارزان قیمت و بلند مدت در اختیار 
صنعت زعفران و صادرکنندگان قرار گیرد و این 
صنعت تقویت شود.احتشام اظهار کرد: مانند 
راهی که کشورهای دیگر در موفقیت محصول 
مانند زعفران و محصول جنسینگ که  خود 
طی  است  جنوبی  کره  محصوالت  از  یکی 
کردند و امروز سهم مهمی در ایجاد اشتغال 
و ارزآوری ایجاد کرده است.وی با بیان اینکه 
باید  ما  کشاورزان  که  مواردی  از  دیگر  یکی 
همگام با خواسته ها و نیازهای بازارهای جهانی 
است  ارگانیك  زعفران  کشت  شوند  همراه 
افزود: این امر یکی از راه های افزایش بهره وری 
و فروش زعفران با قیمت باالتر است.رئیس 
اینکه  به  اشاره  با  ایران  زعفران  ملی  شورای 
کشاورزان باید در جهت انطباق مزارع زعفران 

خود با زعفران ارگانیك همگام شوند گفت: در 
حال حاضر کیفی ترین و بیشترین زعفران دنیا 
را تولید می کنیم اما در جهت پر آوازه کردن 
این مزیت گام های بلندی برنداشته ایم.احتشام 
با بیان اینکه باید تالش کنیم نام زعفران را با 
نام ایران در جهان پر آوازه کنیم اظهار داشت: 
صادرکنندگان نیز توانایی این مهم را به نحو 
احسن دارند و باید حمایت شوند.وی تصریح 
کرد: شورای ملی زعفران با همکاری سازمان 
این  به زودی در جهت  ایران  توسعه تجارت 
به  داشت  خواهند  بر  را  خوبی  گام های  مهم 
و  شده  مدیریت  زعفران  صادرات  که  نحوی 
نظام مند شود.رئیس شورای ملی زعفران ایران 
گفت: یکی از این گام ها صدور کارت اهلیت 
صادرکننده زعفران خواهد بود تا از رقابت های 
منفی و به دور از عرف تجارت جلوگیری شود.

 ایرنا - رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
بشرویه از آبگیری سه میلیون و 500 متر مکعبی 
سدهای ذخیره آب منطقه از ابتدای امسال خبر 
داد و گفت: به دلیل کمبود سازه های ذخیره آب 
در این شهرستان به صورت میانگین 73 درصد 
روان آب های جاری هدر می رود.رفیعی روز 
افزود: 114 سازه ذخیره آب با ظرفیت ذخیره 
سازی چهار میلیون متر مکعب در بشرویه وجود 

دارد.وی میانگین ساالنه حجم روان آب های 
جاری در منطقه بشرویه را 10 میلیون متر مکعب 
چهار  فقط  میزان  این  از  گفت:  و  کرد  اعالم 
میلیون متر مکعب در سازه ها و سدهای موجود 
ذخیره و حدود 6 میلیون متر مکعب به دشت ها 
و بیابان سرازیر می شود.وی میزان بارندگی در 
سال زراعی گذشته را 61 میلیمتر عنوان کرد و 
گفت: با توجه به میزان بارندگی مطلوب سال 

زراعی گذشته نسبت به سال های قبل، حجم 
رواناب جاری شده در بشرویه از ابتدای امسال 
تاکنون 13 میلیون متر مکعب بوده است.رئیس 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بشرویه اظهار 
کمبود  بشرویه،  کویری  و  اقلیم خشك  کرد: 
ریزش های جوی و خشکسالی های پی در 
پی روند افت سفره های آب زیرزمینی در این 
منطقه را سرعت داده است.وی گفت: با ادامه 

این روند و کاهش منابع آبی، نه تنها کشاورزی 
روبرو  با مشکالت جدی  مردم  معیشت  بلکه 
می شود و بر همین اساس اجرای طرح های 
این  برای حفظ  آب  احداث سازه های ذخیره 
رکن اساسی حیات، ضروری است.وی از اجرای 
عملیات احداث سازه سنگ و مالتی حوزه آبخیز 
جگرکوه در روستای خدآفرید بشرویه در سال 
با حجم  این عملیات  افزود:  جاری خبر داد و 

189 متر مکعب و تخصیص اعتبار 340 میلیون 
ریال اجرا شده است. رفیعی تخصیص اعتبارات 
دولتی برای حفظ منابع آبی و استفاده بهینه و 
مطلوب از آب های جاری شده در پی ریزش 
های جوی را ضروری دانست و گفت: معیشت 
حوزه  به  وابسته  منطقه  این  ساکنان  بیشتر 
کشاورزی است و کاهش و اتالف ذخایر آبی 
تهدیدی جدی برای مردم این شهرستان است.

نماینده ولی فقیه: 

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس:

برگزاری دومین سالگرد
 آیت ا... سیداحمد عبادی در خوسف

دادرس مقدم-همزمان با سالروز شهادت امام سجاد)ع( 
حضور  با  عبادی  سیداحمد  آیت ا...  سالگرد  دومین 
نماینده ولی فقیه در محل هیئت حسینی خوسف 
امام  شهادت  سالروز  با  همزمان  شد.دیشب  برگزار 
 سجاد)ع( دومین سالگرد آیت ا... حاج سیداحمد عبادی 
در خوسف برگزار  شد.آیت ا...حاج سیداحمد عبادی 
در   1309 سال  در  عبادی  عبدالکریم  شهید  پدر 
خوسف در خانواده ای روحانی دیده به جهان گشود 
و در دوران زندگی اش همیشه مشغول به تبلیغ بود.  

افزایش 8 درصدی اهدای خون
 در تاسوعا و عاشورای حسینی

قاسمی- مدیرکل انتقال استان اعالم کرد: امسال 
شاهد  حسینی  عاشورای  و  تاسوعا  روز  دو  در 
افزایش 8 درصدی اهدای خون نسبت به مدت 
ایم. »عاملی« در گفت  مشابه سال گذشته بوده 
و گو با آوا، تصریح کرد: در این دو روز عزاداری 
حسینی 479 نفر مراجعه کرده اند که از این تعداد 
423 نفر موفق به اهداء شده اند. به گفتۀ وی از 

این تعداد 29 نفر خانم و بقیه آقا هستند.

تقاضای سفر مبنای افزایش
 ناوگان حمل و نقل است 

پیشه ور -رئیس  بازرسی سازمان مدیریت حمل 
عنوان  بیرجند   شهرداری  مسافر  و  بار  نقل  و 
اتوبوس ها  در  برنامه های حرکت  کرد: تنظیم 
تقاضای سفر در ساعات  میزان  براساس  خطوط 
مختلف روز است. لطایفی این مطلب را در پاسخ 
به  بیرجندی  ازشهروندان  جمعی  درخواست  به 
خبرنگار آوا بیان کردکه از تعداد اندک اتوبوسهای 
فعال در ساعات ظهر و طی نکردن تمام مسیر 
شهرک بعثت )علی آباد( انتقاد داشتند.وی افزود: 
برای جلوگیری از استهالک اموال بیت المال در 
ساعات و روزهایی که تقاضای سفر کمتر است 
نیز کم می شود. اتوبوس های فعال در خطوط 

وی همچنین درباره اتوبوس های مسیر شهرک 
مسیر  دهیار  هماهنگی  با  کرد:  عنوان  نیز  بعثت 
تا  دهی  سرویس  پس  ازین  و  شد  تعیین  جدید 

ایستگاه های باالی شهرک انجام می شود.

زائران کربال  دو روز آینده باز می گردند

قاسمی- مدیر حج و زیارت استان با بیان اینکه 
امسال یك کاروان زمینی برای مراسم تاسوعا و 
عاشورا به کربال رفته اند، اظهار کرد: این کاروان 
5 مهر اعزام شدند و 13 مهر هم در استان خواهند 
بود. »نوفرستی« در گفت و گو با آوا، عنوان کرد 
که از ابتدای امسال حدود 10 هزار و 100 نفر به 
کربال رفته اند. وی تصریح کرد: از  این تعداد 6 
هزار و 875 نفر زمینی و 3 هزار و 212 نفر هم 
هوایی بوده است. به گفتۀ وی تعداد زائران کربال 

نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. 

57 روستای باالی 20 خانوار 
در شهرستان بیرجند بی آب است

تسنیم-مدیر امور آب و فاضالب روستایی بیرجند 
گفت: 57 روستای باالی 20 خانوار در شهرستان 
بیرجند بی آب هستند که امیدواریم تا پایان امسال از 
این تعداد 17 روستا آبرسانی شود.مهدی صفوی نژاد 
اظهار کرد: بر اساس آمار سال 95 در بیرجند 160 
این  از  که  دارد  وجود  خانوار   20 باالی  روستای 
باالی 20 خانوار در شهرستان  تعداد 57 روستای 
بیرجند بی آب هستند و امید است تا پایان امسال 
از این تعداد 17 روستا آبرسانی شود.مدیر امور آب 
و فاضالب روستایی بیرجند گفت: سال گذشته قرار 
بود 20 روستا حذف شود که در این راستا تاکنون 14 
روستا حذف و 6 روستا باقی مانده تا دو ماه آینده 
تکمیل می شود و امید است تا پایان امسال 17 روستا 
آبرسانی شوند.صفوی نژاد با بیان اینکه آبرسانی به 
فیزیکی  پیشرفت  تاکنون 90 درصد  روستاها  این 
روستاهای  مجموع  از  کرد:  تصریح  است  داشته 
تحت  بیرجند  شهرستان  در  روستا   120 بیرجند 
پوشش آب و فاضالب روستایی هستند.وی با بیان 
اینکه بیشترین آمار مشترکین را شهرستان بیرجند با 
نزدیك 24 هزار مشترک دارد خاطرنشان کرد: 25 
درصد از این مشترکین در حاشیه شهر بیرجند مانند 
چهکند، حاجی آباد و حسین آباد، شمس آباد و امیرآباد 

هستند که این یك معضل است.

تکیه بندان روستای سرخنگ 
خراسان جنوبی ثبت ملی شد

اداره  پژوهش  دادرس مقدم-برآبادی مسئول حوزه 
کل میراث فرهنگی استان گفت:تکیه بندان روستای 
عاشورای  میراث  دوازدهمین  عنوان  به  سرخنگ 
خراسان جنوبی به شماره 1446 در اول مهر امسال 
در فهرست آثار معنوی کشور)ناملموس( به ثبت رسید. 

انتصاب مدیرعامل شرکت گاز استان  

امیرآبادیزاده-طی حکمی از سوی مدیر گازرسانی 
به  هاشمی  محمود  سید  ایران،  گاز  ملی  شرکت 
مدیره  هیئت  رئیس  نایب  و  عامل  مدیر  عنوان 

شرکت گاز  خراسان جنوبی منصوب شد. 

عکس:اکبری

عکس:ایرنا
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پیامبر خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند:
يا فاِطَمُة! ُكلُّ َعیٍن باِكَیٌة َيوَم الِقیاَمِة إاّل َعیٌن بََكت َعلی ُمصاِب الُحَسیِن

اى فاطمه! همه چشم ها در روز قیامت گريان است 
جز چشمی كه بر مصیبت هاى حسین بگريد.   )بحار األنوار: ج44، ص293(

پیش بینی ظریف نسبت به برجام 
به نوعی اعالم آمادگی ایران است

حشمت ا... فالحت پیشه درباره پیش بینی وزیر امور 
خارجه مبنی بر این که با مخالفت ترامپ نسبت به 
برجام، کنگره آمریکا در این مورد تصمیم می گیرد، 
گفت: به اعتقاد من با توجه به پیش بینی ناپذیر بودن 
آمریکا، دکتر ظریف این موضوع را گوشزد کرده است. 
وی گفت: به اعتقاد من پیش بینی دکتر ظریف درباره 
تصمیم گیری کنگره آمریکا نسبت به برجام به نوعی 
اعالم آمادگی جمهوری اسالمی ایران است. وی ادامه 
داد: از زمان روی کار آمدن ترامپ روزی وجود نداشته 
که در مسیر صلح حرکت کرده باشد و در موضوعات 
مختلف در کنوانسیون های بین المللی و همکاری 
با  همواره  متحد  ملل  سازمان  و  ای  منطقه  های 

شکست مواجه شده است.

رحیمی: ائتالف نکردن اصالح طلبان 
در انتخابات آینده قابل پیش بینی است

امید گفت:  فراکسیون  رئیسه  رحیمی عضو هیئت 
به  دهم  مجلس  انتخابات  در  ائتالف  تلخ  تجربه 
خصوص در تهران باعث شد که این احتمال وجود 
داشته باشد اصالح طلبان در انتخابات مجلس یازدهم 
 با هیچ گروه و جناح دیگری ائتالف نکنند.وی افزود: 
پیدا  ائتالف  برای  روشنی  مشترک  وجه  اگر  قطعا 
شود، می تواند پایدار بماند در غیر این صورت حتما 
ائتالف مبتنی بر بده بستان و یا منافع زودگذر شکننده 
بود. خواهد  منافعش  از  بیشتر  خساراتش  و  بوده 

امیر دادرس: اگر تهدیدی متوجه ما 
شود، یک روز هم دوام نخواهد آورد

معاون هماهنگ کننده ارتش با تاکید بر اینکه اگر 
تهدیدی متوجه ما شود یک روز هم دوام نخواهد آورد، 
گفت: در این منطقه )شمال غرب( احساس می شد 
که این آمادگی باید بیشتر ظاهر شود چون دشمنان و 
تهدیداتی وجود دارد. امیر محمدحسین دادرس تاکید 
کرد: رزمایش در هر منطقه ای که احساس نیاز شود با 
تمام توان اجرا شده و در آن منطقه بیشترین امکانات 
و سخت ترین تمرینات برای آمادگی کامل نیرو ها در 

مقابله با تهدیدات احتمالی انجام می شود.    

نقوی حسینی: آینده نگران کننده ای 
برای کرد ها پیش بینی می کنیم

سید حسین نقوی حسینی با اشاره به رفراندم استقالل 
کردستان عراق اظهار کرد: طرح همه پرسی اقلیم 
کردستان عراق یک طرح صددرصدی صهیونیستی- 
آمریکایی است که تنها تجزیه عراق را دنبال می کنند.

وی با بیان اینکه این طرح در وهله اول به ضرر ملت 
ُکرد خواهد بود، افزود: ما آینده نگران کننده ای را برای 
کرد ها پیش بینی می کنیم چرا که کردستان کوچک 
نسبت به عراق بزرگ بسیار راحت قابل بلعیده شدن 
است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه 
نفع  به  را  عراق  کردستان  اقلیم  پرسی  همه  طرح 
منطقه نمی دانیم، یادآور شد: این موضوع برخالف 
اراده  برخالف  و  مستقل  کشورهای  اساسی  قانون 
دولت حاکم بر این سرزمین است. وی خاطر نشان 
کرد: جمهوری اسالمی صددرصد رفراندوم استقالل 
کردستان عراق را محکوم می کند و تمام قدرتش را 

برای حمایت از دولت قانونی عراق انجام می دهد.

نیویورک تایمز: ترامپ از
 توافق هسته ای با ایران خارج نشود

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی و با طرح ادعایی 
بی پایه و اساس که ممکن است عبدالقدیر خان، پدر 
دانش هسته ای پاکستان نحوه ساخت سالح هسته ای 
امری  چنین  نوشت:  باشد،  داده  انتقال  ایران  به  را 
محتمل است و این خود یک دلیل محکم و منطقی 
است که ترامپ نباید از برجام خارج شود و پایبندی 
 ایران به توافق هسته ای را در 15 اکتبر تایید کند.
در این گزارش ادعا شده است، در صورتی که توافق 
هسته ای با ایران لغو شود، این کشور قادر خواهد بود تا 

چند ماه سالح هسته ای بسازد.

رای آوری روحانی به خاطر تدبیر اصالح طلبان بود

میرلوحی گفت: تدبیر مسئوالنه، دلسوزانه و صادقانه 
اصالح طلبان باعث پیروزی روحانی شد و این به دلیل 
تدبیر بود، چرا که بی تدبیر نمی توانستیم این کار را 
صورت دهیم. اگر ما در سال 92 این کار را صورت 
دادیم، به دلیل این بود که در یک میدان محدود به 
سرعت این تصمیم را گرفتیم. بنابراین اگر یک اتاق فکر قوی و مسئول وجود 

نداشت، می توانست اشتباهات بزرگی شکل بگیرد.     

غرضی: اعتدالیون را الریجانی درست کرد

اعتدالیون  الریجانی  آقای  گفت:  غرضی  محمد 
نزدیک  هم  روحانی  آقای  با  و  کرده  درست  را 
هستند، بنابراین تعدادی از نمایندگان مجلس که 
در  را  خود  باشند  نزدیک  دولت  به  خواهند  می 
امتیازهای  بتوانند  تا  دهند  می  قرار  ساختار  این 
آن  به  و  قدرت کجاست  که  بینند  می  اینها  باشند.  داشته  را  خودشان 

سمت می روند.

ایران با آمریکا مذاکره جدیدی نمی کند

سیاستگذاری  عالی  شورای  عضو  رسولی  حسن 
مذاکره  خواستار  آمریکا  اینکه  درباره  اصالح طلبان 
مجدد و اضافه شدن ضمیمه ای به برجام شده است، 
اظهار کرد: دولت ترامپ تحت تاثیر دکترین خود در 
انتظار این است که در ترسیم روابط و مناسبات آینده 
خود با ایران فراتر از موضع برجام وارد سایر مسائل فی مابین نیز شود، اما ایران 

بنا ندارد با آمریکا وارد مذاکره جدید شود.

مصاحبه ای  در  ظریف  جواد  محمد 
گفته که توافق هسته ای ایران، هنوز 
برای  درصد   50 باالی  شانس  از 
تهدیدهای  علی رغم  ماندن  پابرجا 

آمریکا  رئیس جمهور  ترامپ،  دونالد 
خارجه  امور  وزیر  است.  برخوردار 
گفت: اگر ترامپ در اقدامی خالف 
انتظار پایبندی ایران به برجام را تأیید 

نکند »این اولین بار نخواهد بود که 
ترامپ یا سایر روسای جمهور آمریکا 
از مواضعی که در خالل رقابت های 
عقب نشینی  گرفته اند،  انتخاباتی 

کرد: خاطرنشان  ظریف   می کنند. 
توافق  از  ترامپ  که  صورتی  در 
هسته ای خارج نشود، کنگره آمریکا 
بایستی در این مورد تصمیم بگیرد.

امتناع  وی تصریح کرد: در صورت 
اقدامی،  گونه  هیچ  انجام  از  کنگره 
برجام پابرجا خواهد بود زیرا این توافق 
به لحاظ فنی، توافقنامه ای مورد تأیید 
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل 

متحد است.
است  کنگره  عهده  »بر  گفت:  وی 
یا  تأیید کند و  را  که هر تصمیمی 
آن را تأیید نکند و من معتقدم که 
کنگره همانند مجلس ما معتقد است 
بماند. پابرجا  توافق  بدهد  اجازه   که 
ظریف درباره پیام های تلویحی خروج 
آمریکا از برجام گفت: »پیام هایی که 
از آمریکا به دنیا می رسد را در نظر 
بیاورید. ]با خروج از برجام[ برای هر 
کسی باور کردن آمریکا و اعتماد به 
این کشور سخت تر خواهد بود- برای 
همگان و نه فقط برای کره شمالی. 

سیاسی  فعال  علیخانی  ا...  قدرت  
گفت: بنده خیلی شفاف و بی پرده 
به  اصالح طلبان  که  کنم  عنوان 
دهم  مجلس  در  اسمی  صورت 
حضور دارند و در عمل اصالح طلبان 
سر  ندارند.  مجلس  در  نماینده ای 
است.  رفته  کاله  اصالحات  جریان 
وضعیت به شکلی است که برخی در 
فراکسیون امید اهل سازش هستند. 
امید  فراکسیون  وجود سران  این  با 
به جاهایی خاص وصل هستند که 
کنند.  عمل  این  از  بهتر  نمی توانند 
وی افزود: مردم نسبت به عملکرد 
فراکسیون امید دچار تردید شده اند. 
وضعیت به شکلی است که اعضای 
کدخدایی  آقای  به  امید  فراکسیون 
از  نیستند  حاضر  اما  می دهند  رأی 
آقای بیطرف حمایت کنند. هنگامی 

که اجازه نمی دهند انسان های متعهد 
و دلسوز وارد مجلس شوند و آنها را رد 
صالحیت می کنند باید منتظر چنین 
اتفاقاتی نیز بود. وی در پاسخ به این 

سوال که آیا آقای روحانی به جریان 
یا خیر و  راست متمایل شده است 
تاثیر آن بر کابینه چگونه بوده است، 
گفت: ممکن است برخی از مشاوران 

و نزدیکان ایشان ارتباط نزدیکی با 
اینکه  اما  باشند،  داشته  اصولگرایان 
آقای روحانی به سمت راست تمایل 

داشته باشد را دقیق نمی دانم.
 

و  قبل  روحانی  آقای  معتقدم  بنده 
بعد از انتخابات کمی چرخش داشته 
راست  به  کابینه چرخش  اما  است، 

نداشته است.

برجام هنوز از شانس باالی 50 درصد
 برای پابرجا ماندن برخوردار است

سر جریان اصالحات کاله رفته است؛
روحانی قبل و بعد از انتخابات کمی چرخش داشته است

آگهی  انتخابات
قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنف خرازی و پالستیک شهرستان بیرجند 

در اجرای ماده 23 قانون نظام صنفی، بدینوسیله از کلیه اعضای دارای پروانه کسب معتبر آن 
اتحادیه دعوت می گردد با در دست داشتن اصل یا تصویر پروانه کسب و یا کارت عضویت عکس 
دار اتحادیه روز دوشنبه مورخ 96/7/17 ساعت 9 الی 10 صبح جهت شرکت در انتخابات هیئت 
مدیره و بازرس شخصا به محل مسجد الرسول )ص( بازار مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از 
بین افراد ذیل به تعداد 5 نفر عضو اصلی هیئت مدیره و 2 نفر بازرس اصلی و علی البدل انتخاب 
نمایند. الزم به ذکر است براساس تبصره بند 6 ماده 13 آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های 

صنفی اعطای وکالت و یا اعزام نماینده جهت دادن رای ممنوع می باشد.
اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره: 

1- حمیده  تخویجی 2- ابوالحسن تقدیری 3- مسعود ثنائی نیا 4-  حسن حسن پور 5- حمید 
حق پرست 6- جعفر داورپناه 7- محمد دری 8- صدیقه زمانی 9- زهرا صالحی 10- حمیدرضا 

طوقی 11- محمد ولی کاظمی 12- غالمرضا مهدوی زاده
اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس:

1- مجید پرتوی فرد 2- ابراهیم دادرس مقدم 3- خدیجه نوکندی
آریانفر-  رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان بیرجند

حضور یکپارچه عزاداران حسینی ماسن در روز تاسوعا و عاشورا 
در مراسمی که در روستاهای ماسن و القور برگزار گردید

 تحسین برانگیز بود. بدینوسیله بر خود الزم می دانیم مراتب 
تشکر خود را از حضورتان در بزرگداشت شعائر اسالمی و عزاداری 

سید و ساالر شهیدان و یاران باوفایشان اعالم نماییم.

اجرتان با اباعبدا...الحسین )ع(

هیئت عزاداران حسینی روستای ماسن

مراسم شام غریبان در بیرجند
عکس : رسانه جوانه


