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سرمقاله

نقدی بر محتوای
 سخنرانی های دهه اول محرم 

*هرم پور

   بدون شک یکی از مهم ترین و در عین حال مغتنم ترین 
فرصت ها برای جمع کردن نسل جوان به دور هم و 
نشاندنشان پای اندرزهای مذهبی و آموزه های شیرین 
اسالمی، دهه محرم است. تقریباً هیچ فرصتی به این 
اندازه پربار و پر نتیجه، در هچکدام از فصول سال 
بدست نمی آید که دلها اینچنین آماده ی شنیدن و 
جان ها اینگونه آماده ی پذیرفتن تعالیم اسالمی و 
مذهبی باشند. احساس های ناب، حضور قلب های 
خاشع و خاضع و خالص، به همراه بستری از تفکر 
و تعمق در یک رویداد واقعی تاریخی و غم انگیز، 
شور و حالی به زمان و به عناصر زمان می دهد که 
شرایط را برای تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بسیار مهیا 
می کند. فرصت شناس ترین . . .  ادامه در صفحه 2

نیروی دفتری خانم با روابط عمومی باال ،آشنایی با فروش،
 توانایی کار گروهی ، آشنایی اولیه با کامپیوتر نیازمندیم. 

حقوق ثابت  + پورسانت
3234۱2۱9 - 090۱83۷4800

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

ششمین سالگرد درگذشت عزیزمان 

شادروان محمد حسن خزاعی
 را گرامی می داریم و به روان پاکش درود می فرستیم. 

سکوتش قرین آرامش و یادش گرامی باد

همسر و فرزندان

سرکار خانم دکتر ساالری 
مسئول محترم روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی 
از خبر بس ناگوار درگذشت پدر گرامی تان اندوهگین شدیم، از درگاه خداوند سبحان برای آن 

فقید سعید رحمت واسعه الهی و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

مهربان ، ناصح ، حاجی پور، حسینی

جناب آقای دکتر 

مهدی خراشادیزاده
اخذ دانشنامه 

دکترای مهندسی شیمی
 را که موید توانمندی های علمی 

جناب عالی می باشد، تبریک عرض نموده 
امید است توفیقات علمی شما در مسیر توسعه 

 کشور و تحقق چشم انداز ترسیمی مقام معظم رهبری برای ایران اسالمی قرار گیرد.

پدر، مادر، خواهر، همسر

جناب آقای دکتر رفیعی پور 
بدینوسیله انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 رئیس سازمان دامپزشکی کشور
 تبریک و تهنیت عرض نموده

 از خداوند باریتعالی توفیقات روز افزون تان را آرزومندیم 
رجاء واثق داریم در این عرصه جدید همچون عرصه های 
 دیگر خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران کماکان موفق و موید باشید.

پرسنل سوپر گوشت خزیمه - بازار روز پاسداران

جناب آقای

 دکتر علیرضا رفیعی پور
انتصاب نیک و شایسته جناب عالی را به سمت 

رئیس سازمان دامپزشکی کشور 
تبریک و تهنیت عرض نموده، امید است حضور شما 
 در این مسئولیت خطیر و با کوله باری از تجربه به عنوان خادمی صدیق و والیتمدار 
در جهت تحقق اهداف سازمانی و تولید سالمت، ثروت و رفاه عمومی در سایه الطاف 

الهی موفق و سربلند باشید. مزید توفیقات و عزت جناب عالی را از جهاندار جان آفرین 
مسئلت داریم.

اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران آریان خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر علیرضا رفیعی پور
با احترام و با اهدای نیکوترین تحیات، انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

رئیس  سازمان دامپزشکی کشور 
تبریک عرض می نماییم، امیدواریم در سایه ایزد منان و با استفاده از تجربیات

 و توانمندی های خود در اعتالی آرمان های نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
موفق و موید باشید، سربلندی و سالمتی شما را از خداوند منان خواهانیم.

 روابط عمومی سازمان منطقه  ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

جناب آقای 

حـاج مهـدی سبزه کـار
مدیر محترم کاروان 3۹017 حج تمتع شهرستان بیرجند

خدا را شاکریم حالوت زیارت بیت ا... الحرام و حرم شریف نبوی )ص( و ائمه بقیع )ع(
 با مدیریت و درایت جناب عالی و حسن خلق و روی گشاده شما و همکاران پرتالش تان

 حاج آقای عسکری و جعفری در کام مان جاودانه شد، بدین وسیله مراتب 
تقدیر و تشکر خود را تقدیم شما داشته و توفیق شما بزرگواران را در ادامه این مسیر 

در خدمت به زائران از خداوند متعال خواستاریم.

سید مهدی احمدی ، خاکستانی ، محمدنژاد ، بیجاری،
 نطقی ، تیمورپور

)هوالباقی(
به مناسبت اولین سالگرد 

درگذشت فرزندی دلسوز، پدری مهربان و همسری فداکار 

مرحوم عبدا... مالکی
جلسه یادبودی فردا پنجشنبه 96/0۷/۱3 از ساعت ۱4 
الی ۱۵ در محل حسینیه آیت ا...آیتی بیرجند )واقع در 
خیابان شهید مطهری( برگزار می گردد، تشریف فرمایی 
آن  روح  این جلسه موجب شادی  در  معظم  شما سروران 

مرحوم و تشکر و تسلی قلوب داغدار بازماندگان خواهد بود.

خانواده های : مالکی ، دهنوی و سایر بستگان

)اوست پایدار(
لباس نوکری ات داده اعتبار، مرا
اگر چه نوکرم اما امیر می میرم

اگرچه ملک جهان را به دست آرم، من
بدون ِمهر والیت فقیر می میرم

به مناسبت سومین روز درگذشت زنده یاد شادروان 

سرهنگ محمد ساالری
)جانباز دفاع مقدس(

 جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 96/۷/۱2 از ساعت ۱4/30 الی ۱۵/30 در محل 
هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، حضور شما سروران گرانقدر موجب شادی روح 

آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های ساالری و سایر بستگان
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واریز وجه تسویه سهام عدالت اجباری نیست  

تسنیم-سازمان خصوصی سازی پایان مهر ماه را به عنوان مهلت نهایی در نظر گرفته شده برای سهامداران جهت تسویه مانده ارزش سهام عدالت در نظر گرفته است. پیش از این  
پایان شهریور ماه سال جاری به عنوان مهلت نهایی تسویه اعالم شده بود اما با عدم عدم استقبال کافی سهامداران سازمان خصوصی سازی مجبور شد این بازه زمانی را برای یک 
ماه دیگر تمدید کند. پیامک ظهر روز سه شنبه سازمان مذکور نیز به همه سهامداران ارسال و به آنها اعالم شد تا پایان مهر ماه برای تسویه مانده ارزش سهام عدالت فرصت دارند.

سرمقاله

نقدی بر محتوای سخنرانی 
های دهه اول محرم 

*هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( فرصت شناس ترین مبلغین 

تحول  و  جذب  برای  مناسب  ی  زمینه  این  از 
مخاطب استفاده می کنند والبته خطبا و مبلغینی 
از  را  ناب  این فرصت  به راحتی  هم هستند که 
دست می دهند. به این بهانه و به عنوان کسی 
که تقریباً همه ی جلسات محوری برگزار شده ایام 
دهه اول ماه محرم را دیدم یا صوت آن را شنیدم، 
اجازه می خواهم گالیه خودم را به نمایندگی از 
طیفی از شهروندان به ویژه جوانان شهر از پربار 
نبودن محتوای سخنرانی های امسال به متولیان و 
مسؤوالن و دست اندرکاران اعالم کنم. این روزها 
اندازه صحبت هایی در باب  دهها پیامک و بی 
خلوت بودن برخی از جلسات محوری سخنرانی  و 
 عزاداری در سطح شهر بیرجند دیده ام و شنیده ام

و تقریباً با همه ی این اظهارنظرها هم عقیده ام 
که امسال، سال پرباری برای خطبا و سخنرانان 
و مبلغین دعوت شده به جلسات محوری مرکز 
استان نبود. نه همه، اما طیف وسیعی از خطبای 
ما امسال برنامه مدونی برای بهره برداری مطلوب 
از جلساتشان نداشتند، محتواها کم بار و در برخی 
موارد دارای تناقض و حتی بدون مطالعه ی عمیق 
بیان می شد و متأسفانه بدون آگاهی و شناخت از 
مخاطبینی که پای منبر نشسته اند و یا عالیق و 
سالیق امروزی نسل جوان، روی برخی مباحث 
 کهنه شده و قدیمی و بدون مستند تکیه می گردید،

به مسائل روز مهم و اساسی کمتر پرداخته می شد 
و بعضی زوایای سیاسی و مشکالت روز جامعه )نه 
آسیب ها و معضالت( برجسته سازی و بعضی از 
شد،  می  سازی  فراموش  عمد  به  مهم،  مباحث 
مداحی های احساسی بر سخنرانی های عمیق غلبه 
کرده بود و تکنیک های جذب مخاطب و شیوه 
 های ارتباط صحیح با مستمع رعایت نمی شد،

لذا خطیب محترم از بیان مطلبی، یک مفهوم خاص 
مد نظرش بود و مستمع و مخاطب، مفهوم دیگری 
 را برداشت می کرد. علی ایحال تقریباً می شود

نیت  علیرغم  محدود،  جلسه  چند  جز  به  گفت 
خیرخواهانه ی ارگانها و نهادها و برخی اشخاص 
حقیقی، دهه اول محرم امسال، عاشورا و ماجرای 
عظیم کربال را آنچنان که می باید و می شد، به 
جامعه ما نتوانست بشناساند. با این وجود، برای 
انتقال مفاهیم ارزشمند عاشورایی ما هنوز فرصت 
مغتنم دیگری تا اربعین در اختیار داریم. سازمان 
تبلیغات اسالمی و سایر ارگانهای مرتبط قطعاً می 
مقابل(  ستون  در  سرمقاله  )ادامه    .  .  . راستای  در  باید 

های  سخنرانی  شناسی  آسیب   ) سرمقاله  )ادامه   
برخی  در  جمعیت  ریزش  بزرگ  خطر  و  امسال 
خود  های  ارزیابی  و  کرده  ورود  محوری  مراسم 
انتظار  ما،  جامعه ی  امروز  شرایط  دهند.  انجام  را 
اجتماعی،  های  شبکه  سیما،  و  صدا  از  زیادی 
اسالمی  تربیت  برای  را  دانشگاهها  و  مدارس، 
 نسل جوان باقی نگذاشته است. اگر فرصت هایی
مثل جلسات سخنرانی دهه محرم را هم به همین 
سادگی و سهل انگاری و با غفلت های پی در پی و 
غیرقابل بخشش از دست بدهیم، الجرم چه چیزی 
برای تربیت نسل جوان و تغذیه فکری و معنوی 
عاشورایی  بیداری  زالل  در  جانشان  شستشوی  و 
داریم؟ من معتقدم به دالیلی در استان، دستگاهها 
و جایگاههای مهم و خطیر با همدیگر تعارف دارند و 
حقایق را بیان نمی کنند که نکند احیاناً یک جایگاه 
تضعیف شده ویا به ارگانی توهین یا بی اعتنایی شود! 
باید تعارفات را کنار بگذاریم، حقایق را بی پرده ببینیم 
و برای عالج مشکالت  چاره اندیشی کنیم، باید کمی 
به واکاوی خودمان و عملکردهایمان در این زمینه 
بپردازیم و نسبتمان را با آنچه دین و اسالم و مذهب 
و شریعت و حقیقت عاشورا از ما می خواهد مشخص 
کنیم. جالب نیست در شهری با صدها میلیون هزینه 
برای امام حسین )ع(، تنها  دستاورد دهه محرم و 
بیشترین فعالیت و وقت و فرصت برای تقسیم غذا 
یا توزیع چای یا مداحی های احساسی و پرشور ودر 
برخی موارد با مضامین انحرافی کنار گذاشته شود. 
این رویکرد و رویه، قطعاً برای عاشورا و برای کربال، 
سرباز حسینی و جان فدایی زینبی تربیت نخواهد کرد. 
به جای سرگرمه در هم کشیدن و کتمان واقعیت ها، 
کمی بیشتر تأمل کنیم و واقع بینانه تر  عمل نماییم.  
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(    

بیکارترین رشته های دانشگاهی در ایران

 49 با  زیست  محیط  حفاظت  تسنیم-رشته 
،رشته  40درصد  با  رایانه  علوم  رشته  درصد، 
با  سازی  ساختمان  و  27درصد،معماری  با  هنر 
علوم  22درصد،رشته  با  فیزیک  26درصد،رشته 
22درصد،رشته  کشاورزی  22درصد،رشته  زیستی 
حقوق 22درصد،حرفه های مهندسی 21درصد،علوم 
 اجتماعی و رفتاری 20درصد،بازرگانی و علوم اجتماعی
پزشکی  20درصد،دامپزشکی19درصد،خدمات 
ترتیب  به  آمار18درصد  و  19درصد،ریاضیات 

بیکارترین رشته های دانشگاهی در ایران است.

مقدار افزایش حقوق کارکنان
 دولت برای سال آینده اعالم شد

سخنگوی دولت می گوید با توجه به این که پیش بینی نرخ تورم برای 
سال آینده 9 درصد است افزایش حقوق کارکنان دولت و شرکت هایی 
که از بودجه دولتی تبعیت می کنند در سال 1397 بیش از نرخ تورم 
و 10 درصد خواهد بود.آن طور که تسنیم آورده است، نوبخت گفت: 5 
درصد از این افزایش حقوق را ما به بودجه اضافه می کنیم و 5 درصد 
بقیه از طریق بهره وری خود دستگاه مربوطه و توسط خود دستگاه 
پرداخت می شود.محمدباقر نوبخت روز سه شنبه در نشست خبری 
هفتگی خود با خبرنگاران، از بازنشستگان هم گفت و افزود: البته برای 
بازنشستگان به غیر از این رقم، افزایش در جهت همسان سازی حقوق 

بخش دیگری هم اختصاص می یابد.

بیان  با  سازی  خصوصی  سازمان  در  مدیر  یک  فارس- 
سهام  سرمایه پذیر  شرکت   60 دریافتی  سهام  سود  اینکه 
تومان رسیده، گفت:  به حدود 440 میلیارد  تاکنون  عدالت 
انتظار امضای  واریز نخستین سود نقدی سهام عدالت در 

رئیس جمهور است.
آبادی گفت: واریز نخستین سود  اسماعیل مختاری دولت 
نقدی سهام عدالت به حساب دارندگان آن به محض امضای 
درخواست سازمان خصوصی سازی از سوی رئیس جمهور در 
دستور کار قرار خواهد گرفت.مدیر دفتر سهامداری سازمان 
سازمان  درخواست  نامه  اینکه  بابیان  سازی  خصوصی 
خصوصی سازی برای واریز سود نقدی سهام عدالت به حساب 
مشموالن در اواسط هفته گذشته به نهاد ریاست جمهوری 
ارسال شده، گفت: در صورت امضای این درخواست در این 
هفته، واریز نخستین سود نقدی سهام عدالت از هفته آینده 
اینکه سود نقدی  بابیان  آغاز خواهد شد.این مقام مسئول 

دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت با احتساب 
روزهای اخیر به حدود 440 میلیارد تومان رسیده است، گفت: 
با تعاملی که میان این شرکت ها صورت گرفته، مقرر شده در 
هر ماه مبالغی به حساب سهام عدالت واریز شده تا به این 
ترتیب بتوان تا پایان سال سود نقدی 4 هزار میلیارد تومانی 
مجامع سال مالی 95 این شرکت ها را تسویه کرد.دولت آبادی 
با اشاره به جزئیات پرداخت نخستین سود نقدی سهام عدالت 
پرداخت  امسال  این سود در 31 شهریورماه  گفت: چنانچه 
یک  عدالت  سهام  از  برخوردار  مشمول  هر  برای  می شد، 
میلیون تومانی مبلغ 40 هزار تومان سود نقدی در نخستین 
مرحله از واریز سود سهام عدالت دریافت می کرد، اما با توجه 

به افزایش سودهای دریافتی در هفته های اخیر به احتمال 
مواجه  افزایش  با  فراوان رقم نخستین سود سهام عدالت 
شده و یا طیف بیشتری از مشموالن سهام عدالت بتوانند 
جزء نخستین دسته دریافت کنندگان سود سهام عدالت قرار 
گیرند.وی با اشاره به دالیل عدم واریز نخستین سود نقدی 
سهام عدالت در پایان شهریورماه امسال گفت: شورای اصل 
تبلیغات صورت گرفته  به عدم  توجه  با  اساسی  قانون   44
برای تسویه الباقی ثمن اقساط سهام عدالت با تمدید یک 
ماه برای فرصت قانونی باقی مانده به منظور تسویه اقساط از 
سوی مشموالن موافقت کرد که بر این اساس باعث شد، تا 

واریز سود سهام عدالت به تعویق بیفتد.   

مبلغ اولین قسط سود سهام عدالت مشخص شد

پیش بینی وزیر کار از میزان
 جمعیت سالمند کشور 

علی ربیعی در کانال تلگرامی خود نوشت: جامعه ایران، رو به سالمندی 
است . اگر امروز با 6 میلیون سالمند مواجه هستیم، در آینده ای نه چندان 
دور، این رقم بالغ بر 30 میلیون نفر خواهد شد و این مسئله، برنامه ریزی 
دقیق و جامع برای رفاه و تامین آسایش خاطر این عزیزان را می طلبد.

امروز، هفت میلیون ایرانی دفترچه بیمه تامین اجتماعی ندارند. نیاز به 
برنامه ریزی مهارت سالمندان برای زندگی در جامعه، تغییرات فرهنگی، 
نظام تامین اجتماعی مطمئن برای روزهای پیری و حتی توجه به امنیت 
غذایی و مسایلی از این دست احساس می شود که سیاست گذاریهای 
معطوف به سالمندی را می طلبد. مطالعات آینده، گاهی نکات تکان 

دهنده در بر دارد همچون افزایش موج زنان سالمند تنها.

بیش از 3 میلیون بیکار مطلق در کشور داریم

رییس مرکز آمار ایران با اعالم این مطلب که تابستان امسال نرخ 
اشتغال بسیار بهتر از سال گذشته بوده است، اظهار داشت: به طور 
کامل  شغل  دارای  نفر  هزار   800 و  میلیون   23 کشور  در  متوسط 
استاندارد  صورت  به  هفته  در  44ساعت  اساس  این  بر  که  هستند 
کار می کنند و در تولید مشارکت دارند و بر همین اساس نیز سه 
میلیون و 100 هزار نفر بیکار مطلق هستند که حداقل یک ساعت 
از  البته تعداد شاغالن بیشتر  ادامه داد:  اند.وی  در هفته کار نکرده 
تامین معیشت  بیمه و  را درباره  این عدد است ولی برخی ها مبنا 
می دانند ولی موضوع معیشت از کار و تولید به طور کامل جداست. 
پارسا افزود: افراد دارای اشتغال ناقص که بین یک تا 44 ساعت در 

هفته کار می کنند را حدود 9 تا 10 درصد دانست.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: سود سپرده های کمتر از یکسال 
طبق بخشنامه بانک مرکزی مشمول سود 10 درصد است و 
بانکها نمی توانند برای آن سود باالی 20 درصد درنظر بگیرند. 
گفتگوی  شورای  جلسه  اولین  حاشیه  در  کمیجانی  اکبر 
گفت:  دوازدهم  دولت  در  خصوصی  بخش  و  دولت 
مرکزی  بانک  بخشنامه  اجرای  از  قبل  که  سپرده گذارانی 
سپرده گذاری  بانک ها  در  سپرده  سود  کاهش  درباره 
کرده اند، اگر سپرده های بلندمدت خود را زودتر از یک سال 
نمی شوند.. درصد   23 سود  مشمول  دیگر  کنند،  برداشت 

کمیجانی تصریح کرد: برای انجام هر کاری و تحلیل بخشنامه 
و ابالغ آن باید مقداری زمان صرف شود و اینطور نیست که 
ما بخشنامه ای را ابالغ کنیم و بالفاصله بشود آن را از صبح 
اما  اینکه  به سوالی در مورد  پاسخ  اجرا کرد.وی در  بعد  روز 
نرخ  با  را  اجازه داده اند سپرده گذاران سپرده های خود  بانک ها 
سود 21 درصد بشکنند، گفت: اگر سپرده های بلندمدت قبل 
از یک سال شکسته شود و توسط سپرده گذاران از بانک ها 
و  نیست  درصد  نرخ سود 23  مشمول  دیگر  شود،  برداشت 
می شود. مرکزی  بانک  بخشنامه  درصد   10 نرخ  مشمول 

کمیجانی در پاسخ به این پرسش که آیا قرار نیست پس از پنج 
سال مشکل ارزی ناشی از بحران ارزی سال 91 حل شود، تاکید 
کرد: این مشکل در شرف حل شدن است؛ قانون یک تکلیفی 
را برای بانک مرکزی ایجاد کرده است که اگر در اجرا مورد 
توجه قرار نگیرد، از سوی دستگاه های نظارتی از جمله دیوان 
محاسبات کشور یا سازمان بازرسی مورد سوال قرار می گیریم 
و از این رو مجبور هستیم که مالحظاتی که در قانون بوده را 
به طور دقیق اجرا کنیم؛ هرچه زودتر تکلیف استفاده کنندگان 
از منابع ارزی و بانک مرکزی روشن بشود، خیلی بهتر است.

سود سپرده  کوتاه مدت به ۱۰درصد کاهش می یابد

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

حرکت نوین آموزشی در آموزشگاه  اشـراق

ضمنا آمادگی عقد قرارداد با تخفیف ویژه با مدارس، ادارات و ارگان ها را داریم

دیگر نگران طرح سوال استاندارد برای فرزندان تان نباشید
بانک سواالت همراه با آزمون پیشرفت تحصیلی گزینه 2 همیشه همراه شماست 
 با هر تعداد سوال در تمامی دروس و تمامی رشته ها و هر نوع سوال تستی و تشریحی

ویژگی های آزمون ارزشیابی پیشرفت تحصیلی:

* تقویت اعتماد به نفس و کاهش اضطراب
* مطالعه روند پیشرفت در دروس مختلف

* شناسایی نقاط قابل بهبود دانش آموز در هر درس
*  مقایسه هر فرد با خودش در طول زمان

*  متناسب با سند تحول آموزش و پرورش و برنامه درس ها
* دوره دوم دبستان )چهارم، پنجم، ششم( فقط 24 هزار تومان

* متوسطه اول )هفتم، هشتم، نهم( 40 هزار تومان 
* متوسطه دوم )دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی( تخفیف ویژه فقط تا 10 مهر ماه

مدرس 32- پالک 51     تلفن: 32432434- 32448240
www. gozine2 .ir gozine2 - institute@

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی بیرجند )نوبت اول( تاریخ انتشار: 96/7/12

بدینوسیله به اطالع اعضای محترم شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی بیرجند می رساند: 
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( با دستور جلسه ذیل از ساعت 10 الی 
12 روز شنبه مورخ 96/7/29 در محل حسینیه صاحب الزمانی )عج( واقع در خیابان حکیم نزاری 
بیرجند برگزار می گردد. از کلیه اعضای محترم درخواست می گردد راس ساعت مقرر در محل 
تعیین شده حضور بهم رسانند. آن تعداد از اعضای محترمی که امکان حضور در جلسه برایشان 
میسر نیست با  دادن وکالت کتبی به یکی دیگر از اعضا یا نماینده تام االختیار حق رای خود را 
تفویض نمایند. یادآور می شود هر عضو عالوه بر رای خود می تواند از طرف یک نفر دیگر با در 
دست داشتن وکالت کتبی در جلسه حاضر و حق رای داشته باشد. ضمنا همراه داشتن کارت 
ملی و دفترچه عضویت الزامی است. دستور جلسه:1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- 
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی سال 1395 3- اتخاذ تصمیم در خصوص 
بودجه پیشنهادی سال 1396 4- تصویب بودجه مربوط به بازپرداخت حق السهم اعضای مستعفی 
5- تصویب تغییرات سرمایه شرکت براساس ترازنامه به تاریخ 1395/12/30 6- سایر موارد که در 
اختیار مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد 7- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره 
برای مدت 3 سال مالی و بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی. الزم به ذکر است 
چون دوره مسئولیت هیئت مدیره و بازرس شرکت رو به اتمام می باشد اعضای محترم که واجد 
شرایط بوده و قصد کاندیداتوری دارند حداکثر تا تاریخ 96/7/25 با در دست داشتن تصویر صفحه 
اول شناسنامه و کارت ملی به فتر شرکت واقع در خیابان حکیم نزاری بیرجند جنب بانک صادرات 

مرکزی مراجعه و نسبت به تکمیل فرم های مربوطه اقدام نمایند.
رئیس هیئت مدیره - کاظم میری

آگهی ابالغ موت فرضی

بدین وسیله از اشخاصی که از غایب مفقود االثر به نام علی تنها فرزند 
مفقود   1384/10/27 تاریخ  از  که   1363/4/3 متولد  حسین  محمد 
اول دادگاه خانواده  به شعبه  گردیده، اطالعی دارند دعوت می شود 
شهرستان بیرجند واقع در نبش خیابان طالقانی 14 شورای حل اختالف 

مراجعه و اطالعات خود را در اختیار دادگاه بگذارند. 

برمقدم- مدیر دفتر شعبه اول دادگاه خانواده بیرجند

امور آب روستایی شهرستان بیرجند
بدین وسیله از ارسال منبع آب و تامین آب هیئت 

عزاداران سید الشهدا  )ع( روستای آغلدر  تشکر و  قدردانی می نماییم.
اجرکم عند ا...

هیئت عزاداران سید الشهدا )ع( روستای آغلدر

حمل  اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
09159639065 

علـی آبادی 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

یاسر  مدیرعاملی  به  خراسان  بنای  آزاد  شرکت  اجرایی   954404-952575 کالسه  پرونده  در  اینکه  به  نظر 
مصطفایی فریز فرزند اسفندیار - یاسر مصطفایی فرزند اسفندیار محکوم به پرداخت مبلغ 93/041/585 ریال 

در حق آقای محسن امیرآبادی زاده و مبلغ 23/940/661 ریال در حق آقای غالمرضا نوروزی و مبلغ 6/000/000 ریال حق 
االجرا در حق دولت گردیده است و شخص ثالثی به نام آقای اسفندیار مصطفایی فریز در قبال بدهی محکوم علیه آقای 
یاسر مصطفایی اموال شامل رادیاتور 1- شوفاژ 15پره از نوع سیلور نو و آکبند 20 عدد به تعداد 300 پره هر پره حدودا 
125 هزار ریال جمعا به مبلغ 37/500/000 ریال 2- رادیاتور شوفاژ 17 پره از نوع سیلور نو و آکبند به تعداد 22 عدد و 
374 پره هر پره حدودا 125 هزار ریال جمعا 46/750/000 ریال3- فرمان پاور، فرمان بتونیرجهت ارسال بتون به طبقات 
فوقانی با کابل مربوطه یک عدد جمعا به مبلغ 12/000/000 ریال 4- صندلی روکش مشمایی آهنی اداری به تعداد 3 عدد 
هر عدد 750 هزار ریال جمعا 2/250/000 ریال 5- صندلی بزرگ گردان اداری یک عدد 1/850/000 ریال 6- میز چوبی 
کنفرانس اداری 100×2/5 سانتیمتر جمعا به مبلغ 2/800/000 ریال 7- میز چوبی اداری 100× 1/5 سانتیمتر یک عدد 
1/500/000 ریال 8- قفسه چوبی جهت نگهداری کتاب و بایگانی مدارک 4 طبقه و دو عدد کشو به اندازه 80× 1/80 جمعا 
به مبلغ 1/800/000 ریال 9- قفسه چوبی کتاب و بایگانی مدارک 3 طبقه و دو کشو یک عدد جمعا 1/200/000 ریال 
10- کمد چوبی سه کشو 50×80 سانتیمتر یک عدد جمعا به مبلغ 950/000 ریال 11- سیم برق افشان 1/5×1 حدودا 
35 توپ، توپ 100 متری هر توپ 480/000 ریال جمعا 16/800/000 ریال 12- سیم برق افشان 2/5 حدودا 5 توپ 
100 متری هر توپ 800/000 ریال جمعا 4/000/000 ریال 13- گاو صندوق نسوز ایران کاوه متوسط به تعداد 2 عدد 
هر عدد 1/800/000 ریال جمعا 3/600/000 ریال 14- گاوصندوق نسوز ایران کاوه کوچک یک عدد جمعا 1/200/000 
ریال 15- سیم آیفن صدر آتل 2/6 × 52 کارتن 500 متری هر کارتن 2/500/000 ریال جمعا 12/500/000 ریال 16- 
سیم آنتن کرمان جم 5 توپ 100 متری هر متر حدودا 8 هزار ریال جمعا 4/000/000 ریال 17- سیم جوش نمره 5/2 
میلیمتر ام- تی – 12 ساخت کشور چین حدود 12 بسته 2/5 کیلوگرمی هر بسته 2/5 کیلوگرمی حدودا 133/000 ریال 
جمعا 1/596/000 ریال 18- پیکور چینی بزرگ با مته مستعمل یک عدد 9/500/000 ریال 19- پمپ آب با الکتروموتور 
مستعمل یک عدد 1/800/000 ریال 20- ترانس جوش اروا با کابل مربوطه مستعمل یک عدد 1/800/000 ریال 21- آب 
سردکن مگا مستعمل یک عدد 2/500/000 ریال توقیف و جمعا به مبلغ 167/896/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار 
است از طریق مزایده روز دوشنبه تاریخ 96/7/24 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل 
اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک 
ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده 
واقع در خیابان  اجرا  این  به  از موعد مزایده  توانند پنج روز قبل  تمایل می  لذا متقاضیان در صورت  تجدید خواهد شد. 
آورند.  به عمل  بازدید  از مورد مزایده  و  بیرجند مراجعه  بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف  طالقانی- 
 www.dadkj.ir هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس 

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

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960529 دعوی خانم الهه ستاری با وکالت آقای حسین شهابادی به طرفیت 
1- میهن قره باغی 2- محمدرضا 3- مسلم 4- مریم 5- مجتبی 6- مرضیه 7- قاسم 8- حسن 9- قدرت 10- کنیز 11- عذرا 
12- فریده شهرت همگی برزگری فرزندان نصراله به خواسته دستور فروش سه پالک ثبتی به شماره 4893 فرعی از 245 اصلی 
بخش 2 بیرجند و 1801 فرعی از 1554 اصلی بخش 2 بیرجند و پالک ثبتی شماره 1662 فرعی از 1554 اصلی بخش 2 بیرجند 
که حسب نظریه کارشناسی 1- پالک ثبتی 1662 فرعی از 1554 اصلی بخش 2 بیرجند به آدرس بیرجند- خیابان صمدی 
19- قطعه پنجم شمالی و مشخصات عرصه و اعیان پالک مذکور ششدانگ یک باب منزل شمالی به مساحت 123/5 مترمربع به 
صورت یک طبقه قدیمی با امکانات و کیفیت موجود که به مبلغ 395/200/000 ریال کارشناسی شده است 2- پالک ثبتی 1801 
فرعی از 1554 اصلی بخش 2 بیرجند به آدرس بیرجند - ابتدای خیابان کارگران -  بین کارگران 1 و تقاطع رجایی که به صورت 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت عرصه و اعیان 23/75 متر با امکانات و کیفیت موجود که به مبلغ 783/750/000 ریال و 
3- پالک ثبتی 4893 فرعی از 245 اصلی بخش 2 بیرجند به آدرس سجادشهر - میدان نیک اختر - ابتدای خیابان والیت - والیت 
1/1 - پالک 5 که به صورت ششدانگ یک باب منزل شمالی به مساحت 170 مترمربع همکف 106 مترمربع و زیرزمین 19/5 متر 
مربع با امکانات و کیفیت موجود که به مبلغ 1/768/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز چهارشنبه 
تاریخ 1396/07/26 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و 
به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت 
و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به 
نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه  

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



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهارشنبه*12 مهر 1396* شماره 3898

 آغاز کشت غالت در خراسان جنوبی
 گروه خبر-معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان گفت: از اراضی استان 22 هزار هکتار آن برای تولید گندم و 21 هزار هکتار برای تولید جو اختصاص می یابد.عصمتی پور

افزود: قاین با چهار هزار و 900 هکتار زیر کشت گندم  و بشرویه با هفت هزار و 400 هکتار اراضی کشت جو، بیشترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده اند. وی با اشاره به 
کاهش سطح زیرکشت محصوالت پاییزه به علت کم آبی  گفت: با وجود این به دلیل استفاده از آبیاری نوین، توزیع کودهای پایه و بذر اصالح شده بین کشاورزان پیش بینی شده است  
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خواب  در  کمی  ما  مسئوالن  کنم  می  فکر  من 
مسوولیت  هم  دین  حوزه  در  که  عزیزانی  هستند 
 دارند گویا از مسایل سیاسی جامعه فارغ نمی شوند
هایی آسیب  به  نسبت  و  دیده  را  جامعه  درد   تا 
که در محرم امسال بود حساس شوند واقعا وضعیت 
برخی خانم ها در خیابان مطهری در شب عاشورا از 
َفشن شوهای غربی هم بدتر بود خانمی که در این 
فصل سال چکمه پا دارد و در بین جمعیت ایستاده 
است جز خودنمایی و... به دنبال چیست! باور کنید 

متدینین در بین این فضای گناه آلود در خفقانند
ارسالی به تلگرام اوا
شهردار  و  اسالمی  شورای  محترم  اعضای  سالم 
محترم بیرجند منطقه الهیه 1 تا۳ و بلوار مجیدیه 
آسفالت ندارد و منطقه فاقد فضای سبز و تفریحی 
است شما را به امام حسین کمی هم به فکر این 
منطقه باشید همیشه در فکر جنوب شهر نباشید به 

این محالت هم توجه کنید
915...816
سالم خواهشا گفتم الکی حرفای مسؤالن که الکی 
حرف میزنن رو چاپ نکن آواجان!مثال همین سهام 
عدالت که سه ماه پیش گفتن اول برج 6 ،تا آخر برج 
6  نفری 50000 تومان و دوباره گفتن 90000 تومن 
واریز میشه... واریز میشه... امروز تو روزنامه چاپ 
شده که طرح آزاد سازی سهام عدالت تا سال آینده 
طول میکشه... بابا،کسی نیست به این مسؤولین بگه 
کم بدبختی که سر ملت نیاوردین... این ملت از شما 
سهام عدالت نمیخوان... خواهشا آزاد سازی نکنین... 

بزارین تو بند بمونه.... باتشکر ازروزنامه خوبتون...
915...927
این  که  ازجوانانی  خواستم  نباشید  وخسته  سالم 
زباله  و  بود  دستشان  پالستیک  ادعا  بی  چندروز 
میکردن  جمع  رو  فرهنگ  بی  سرمردم  پشت 
کمال تشکر را داشته باشم دست مریزاد انشاا... 

امام حسین نگهدارتون باشه
9۳5...520

بودند  فرموده  آن عزیزی که  در جواب  با سالم 
ایرادی ندارد که خانمها کنار خیابان می نشینند 
وعزاداری می کنند مگر مسجدها وحسینیه ها را 
از آنها گرفته اند؟؟! به نظر من تماشا چی هستند 
نه عزادار.حداقل انصاف و وجدان خودمان را که 

نگزاریم به خواب برود...هشیار باشیم
915...845
جای بسی تأسفه که شهرما با داشتن هیأت های 
خاطرگرفتن  به  مردم  محرم  ایام  هنوز  قدیمی 
یک غذای نذری دعوا می کنند وحتی شاهد زد 
وخورد هم هستیم .از یک شهر فرهنگی با اداب 
و رسوم قدمت دار بعید است. همه جا بیرجند را 
به فرهنگش و انسان های فرهیخته می شناسند 
تعداد طبل  برسر  ....به جای چشم وهم چشمی 
انتخاب کنند که  اجرایی خوب  وسنج یک مدیر 
نبینن  رو  چیزها  این  بعدی  های  نسل  الاقل 

وخاطره خوبی ازمحرم داشته باشن تشکر
9۳8...250

با سالم خدمت مدیران شرکت گاز بانزدیک شدن 
به زمستان هستیم ولی از گاز رسانی به روستای 

نوغابچیک وروستاهای اطراف خبری نشد باتشکر
915...815
با سالم وخسته نباشید در جواب دوستی عزیزی که 
باحضور خانمها درکنار خیابان مخالفند متاسفانه 
 بعضی خانمها این روزها را با فشن شوی خارجی ها
آرایش  نامناسب هم  لباس  اند هم  اشتباه گرفته 
معلومه  میکنند  عبور  خیابان  وسط  از  بعد  غلیظ 
و  میشه  جلب  آنها  سمت  به  جوان  پیرو  نظر 
)ع(  امام حسین  برای عزاداری  فراموش میکنند 
آمده اند خواهرم باورکنید امام حسین اصال راضی 
نیست اینجوری براش عزاداری کنن که گناهش 

بیشتر از ثوابش هست
9۳5...2۳0

وعرض  عزیز  آوای  به  نباشید  وخسته  سالم  با 
خانمها  ایام  دوست محترمی که حضور  تسلیت 
رو به معنی حضور دراجتماع دانسته اند خواهشان 
از خواب غفلت بیدار شوید وکمی زینبی فکر  کنین 
کجا نوشته اند که خانمها با چهره های بزک کرده 
)ع( امام حسین  عزاداری  برای  تنگ  لباسهای  و 
حضور داشته باشن اگر مادر و مادر بزرگان شما در 
گذشته در کنار خیابان بوده اند مطمئنا با این سبک 
نبوده اند ودر ضمن االن که خدا را شکر در کل 
شهر برای اینکه خانمها هم بتوانند عزاداری کنند 
جاهای خوب ومناسبی تدارک دید شده چه خوب 
است چشمان خود را باز کنیم وعزداری امام حسین 
نکنیم   دنیوی  ناشایست  کارهای  بازیچه  هم  را 

غیرت امام حسین و علمدار کربال را داشته باشیم
915...446
واقع  خرمشهر  استخر  که  زمانی  از  تقریبا  سالم 
 درمفتح 29 خراب شده است مدت طوالنی می گذر

دوم امثال من بلیط هایی باتخفیف از ... واقع درمیدان 
ها بلیط  این  ایم.تکلیف  نموده  خریداری   ابوذر 
چه می شود؟اگر قرار است این استخر تعمیر نشود 
 چه کسی هزینه ای که مردم پرداخت کرده اند

را متقبل می شود
ارسالی به تلگرام آوا
از تمام خبرنگاران انتظار داریم گزارش ویژه ازعدم 
ای  وحرفه  فنی  جنب  های  زمین  کاربری  تغییر 

معصومیه تهیه  تاشاید مسوالن کمی بیدار شوند
915...2۳۳

استان  در  غیربومی  ...،مدیران  آقای  توجه  قابل 
خودشان کم بودند که اآلن برای خودشان معاونان 
غیربومی هم می آورند.آیا پتانسیل استان ما اینقدر 
معاونان  بفرمایید  رسیدگی  لطفا  هست؟!  ضعیف 

غیربومی مدیران غریبه را در استان...
9۳9...292

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

سال   ۳7 طول  در  کشور  اسدزاده-مساجد 
گذشته که از پیروزي انقالب مي گذرد حدود 
8 / 2 برابر شده است و از 25 هزار مسجد در 
است  رسیده  مسجد  هزار   72 به   1۳57 سال 
ولي این عدد به اعتقاد کارشناسان با افزایش 
اسالمي  انقالب  اهداف  به  باتوجه  و  جمعیت 

چندان متناسب نبوده است.

معماري مساجد مدرن
 فاقد معاني معنوي است

یکي از شهروندان درباره مدرن شدن معماری 

مساجد مي گوید: برخي مساجد با نگاه مدرن 
در  معنوي هستند  معاني  فاقد  و  بنا مي شوند 
این روزگاري که شاهد ساخت مساجدي بسیار 
برخي مفاهیم  فاقد  بعضا  و  از گذشته  متفاوت 
معنوي و هنري مساجد سنتي هستیم، صحبت 
کردن از دقتهاي الزم هنري در ساخت مساجد 
عجیب به نظر مي رسد و دیگر جزو آثار باستاني 
به حساب مي آیند و همین امر باعث شده است 
که مساجد یک معماري مدرن داشته باشد تا 

معماري قدیمي ایراني_ اسالمي. 

مساجد، بايد پويا، فعال 
و حامي بسيج و انقالب باشند

او ادامه مي دهد: وقتي وارد مسجد مي شویم 
صحن  وسط  هاي  حوضچه  از  خبري  دیگر 
نیست  از دسشویي  یا وضوخانه جدا  و  مسجد 
نگاه  سنتي.همین  معماري  یک  به  برسد  چه 
برخي  نه  که  شده  باعث  مساجد  به  مدرن 
مساجد کتابخانه داشته باشد و نه محلي براي 
مطالعه و جز ایام تابستان دیگر نه کالسي در 
مساجد برپاست و نه جایي براي رواج فرهنگ 
ایراني اسالمي. وي همچنین در ادامه صحبت 
مقاومت  هسته  عنوان  به  مساجد  از  هایش 
مساجد  گوید:  مي  و  کند  مي  یاد  فرهنگي 
باید پویا، اهل سیاست، حامي بسیج و انقالب 
نماز جماعت  اقامه  به  تنها  اگر مساجد  باشند، 
فرهنگي  هاي  برنامه  زمینه  در  و  کنند  اکتفا 
مراکزي  باشند،  نداشته  برنامهاي  مردم  براي 

خسته و بي روح خواهند شد.

انس گرفتن با مسجد
 برايمان دشوار شده است:

شهروند دیگري مي گوید: وقتي نگاه ما عادت 

یک  با  که  کوچکي  زمینهاي  دیدن  به  کند 
به  پارکها  در  کنارشان  در  میله  چند  و  سقف 
نگاه  وقتي  شوند،  مي  معرفي  نمازخانه  عنوان 
که  مدرني  بسیار  مساجد  به  کند  عادت  ما 
اذان  هر  از  پس  ولي  میشود؛  ساخته  امروزه 
سریع در آن را میبندند و دیگر کسي براي نماز 
خواندن جایي ندارد، وقتي نگاه ما عادت کند 
به مساجدي که آنقدر در آنها دوربین گذاشته 
القا  نمازگزار  به  ناامني  حس  که  است  شده 
فضاي  یک  فقط  که  مساجدي  یا  کنند  مي 
مستطیلي بزرگ است با پردهاي در میان آن 
که حتي دستگاههاي زیاد گرمایشي یا خنک 

کننده آن پاسخگوي نیاز مراجعانش نیست و... 
به  مسجد  نام  به  محلي  با  گرفتن  انس  دیگر 
معناي واقعي برایمان دشوار میشود و در اصل 
و  باشد  فرهنگي  مکان  یک  باید  که  محیطي 
براي آرامش روحي و راز و نیازباشد جایش را با 
مکاني که فقط موقع نماز باز است و  بعد از ان 
بسته، داده است حداقل اي کاش وقت هایي 
روي  به  مسجد  در  نماز  ساعات  جز  هفته  در 

افراد براي عبادت و ... باز بود.

هنر تزييني و تاريخي در مساجد 
با نگاه ايراني-اسالمي

در  استان  تجربه  با  روحانیون  از  یکي  حسني 
مورد ساختار قدیمي مساجد مي گوید: مساجد 
در ابتدا بسیار ساده ساخته مي شدند و معمواًل 
در  اسالم  هنگامیکه  داشتند.  حصیري  سقف 
ساخته  گنبد  با  مساجد  یافت  استحکام  ایران 
پیدا  نمود  ایراني  معماري  در  بیشتر  گنبد  شد 
کرده است. قدیمي ترین نمونه مساجد با گنبد 
است که  االقصي  به مسجد  مربوط  چارطاقي 
قبل از اسالم ساخته شده است. او مي گوید: 
هنرهاي تزییني در بناهاي مذهبي نشانه اي از 
کشف و شهود را در پي دارد و رنگها وشکلهاي 
موزون و قوسهاي صعودي و نزولي هر کدام 
به  میدهد.  معنوي  و  روحي  آرامش  بیننده  به 
عنوان مثال قاعده هشت وجهي گنبد کنایه از 
کرسي الهي و نیز عالم فرشتگان و قاعده مربع 
و چهارگوش نماد جهان جسماني روي زمین 
است.که متاسفانه با ساخت مساجد با سبک و 
سیاق امروزي این مسائل به فراموشي سپرده 
هم  مساجد  شد  مي  کاش  اي  و  است  شده 
و  مشاوره   قبل ساخت،  که  هایي  خانه  مانند 
 نقشه معماري براي ساخت آن انجام می شود 
و  ها  مشاوره  یکسري  هم  مساجد  براي 

معماري هاي خاصي طراحي مي شد.

بهتر  فهم  و  درک  در  مسجد  نقش 
اسالم براي غير مسلمانان

که  پرسش  این  به  پاسخ  در  نژاد  محمدخاني 
نقش مسجد در درک بهتر براي غیر مسلمانان 
چیست مي گوید: زیبایي مساجد شامل گنبدها، 
منارهها، مدارس، محلهاي عبادت و گفت و گو، 
تصدیق ایمان، و نشان دادن یکپارچگي اسالم 
است. اینها به عنوان مدرکي براي پایداري دین 
بهتر اسالم  براي درک و فهم  اسالم هستند. 
براي غیر مسلمانان همین بس که بسیاري از 
دانشمندان پس از آشنایي با اسالم به این دین 
گرایش پیدا کردند و اکنون این دین در جامعه 
مطرح  دوستي  و  صلح  دین  عنوان  به  غربي 
چهره  تخریب  به  که  دالیلي  از  یکي  است. 
انجامید  داعش  مثل  گروههایي  توسط  اسالم 
همین پذیرش باالي دین اسالم در بین علما و 

تحصیل کرده ها در غرب است.

مساجد می توانند
 مسلمانان را گرد هم آورند

یکي شهروندان تازه مسلمان شده نیز در پاسخ 
بهتر  درک  در  مسجد  نقش  که  سؤال  این  به 
هراسي  اسالم  با  مقابله  جهت  اسالم  دین 
از  یکي  کنم  مي  فکر  من  گوید:  مي  چیست، 
اسالم،  دین  و  قرآن  کننده  متقاعد  ویژگیهاي 
زیبایي فوق العاده آن است. همین را در مورد 
من  که  حالي  در  گفت.  میتوان  نیز  مساجد 
مقدسترین  از  یکي  هستم،  مسلمان  تازه  یک 
تجربیات زندگي من، مطالعه قرآن در مسجد 
این  بتوانند  بیشتري  مسلمانان  غیر  اگر  بود. 
شاهد  ما  ببینند،  خودشان  را  مسجد  زیبایي 
قدرداني بزرگي از عظمت اسالم، مي بودیم.به 
گفته او مساجد مي توانند مسلمانان را گردهم 
بیاورند و نماد اتحاد باشند او معتقد است تنها 
مانند  ها  عرصه  تمام  در  شود  مي  که  مکاني 
و  فرهنگي  سازي  جریان  مقاومتي،  اقتصاد 
و  کرد  صحبت  فرهنگي،  تهاجمات  با  مقابله 
افراد را با خود همسو کرد مساجد است.اما این 

مسائل خیلي کمرنگ است.

گفتمان در مساجد 
خيلي کمرنگ شده است

گوید: مي  که  است  دیگر  شهروند   برزگر 
به  مساجد  هنري  و  فرهنگي  هاي  کانون 

انقالب  فرهنگ  متولیان  از  یکي  عنوان 
هاي  برنامه  ارائه  با  تواند  مي   ،  اسالمي 
تالش  جوانان  بیشتر  هرچه  جذب  در  متنوع 
بیرجند خیلي کم است.  در  متآسفانه  کنند که 
وي با بیان اینکه باید برنامه هایي در مسجد 
با تفکر مسجد همخواني داشته باشد خواستار 
هاي کانون  در  هنري  فرهنگي  جریان   ایجاد 
 مساجد شهرستانها و روستاها شد. علي الخصوص

در زمینه تقویت بنیان خانواده.

تنها خط ارتباطي بچه مسجدي ها
 و روحانيون کانون ها هستند

علي نژاد یکي از فعاالن فرهنگي در مساجد و 
پایگاه هاي بسیج مي گوید:مساجد پایگاه هاي 
کالسهایي  گذاشتن  با  و  هستند  ما  فرهنگي 
از  بنیان خانواده  مثل طرح صالحین و تقویت 
تغییرات فرهنگي نا متناسب جلوگیري مي کند 
و اصال جز در ساعات نماز در مساجد به روي 
کسي باز نیست که بشود فعالیت فرهنگي در 
آن انجام داد و همچنین خط ارتباطي بچه هاي 
مسجدي و خود مساجد باید از طریق کانون ها 
صورت بگیرد ولي با بي توجهي کامل در این 
زمینه مواجه هستیم.این هنر ماست که بزرگان 
در  سازي  گفتمان  با  مسجدي  هاي  بچه  و 
مقابل دشمن بایستند و این امر باید از سمت 
تبلیغات اسالمي و امور مساجد پیگیري جدي 
دو  این  به  اصال  من  نظر  به  که  باشد  داشته 

موضوع اهمیت داده نمي شود.

مساجد ميتوانند مرکز 
حل آسيبهاي اجتماعي شوند

مساجد     گوید:  مي  شهروندان  از  یکي  رضایي 
مي توانند مرکز حل آسیب هاي اجتماعي شوند 
و کانونهاي فرهنگي هنري مساجد در این مسیر 
مي توانند مهمترین نقش را ایفا کنند اما من 
خودم مي بینم که مسئولین ما حتي در انتخاب 
خادم مسجد کوتاهي مي کنند.خادمي که باید 
استقبال  به  خندان  و  گشاده  رویي  با  روز  هر 
جدي  و  سرد  برخورد  یک  برود،با  نمازگزاران 
 خیلي ها را از آمدن به مسجد منصرف مي کند.
یکي  که  بودم  قضیه  این  شاهد  خودم  من 
شود مي  اگر  گفت  مسجد  خادم  به  بانوان   از 
در مساجد را قبل از نماز زودتر باز کنید تا اگر 
کسي نذر یا نماز قضا دارد بخواند و خادم مسجد 
خیلي بد برخورد کرد و گفت: من بیکار نیستم 
 که این کار را انجام دهم.او در ادامه مي گوید:
زمان پیامبر، در مساجد همه فعالیت ها از قبیل 

انجام   عزا  شادي،  اعتقادي،  فرهنگي  سیاسي، 
مي شد، در حالي که االن اصال به این مسائل 
اهمیت داده نمي شود.به نظر من باید مساجد 
شهرستانهاي  از  اگر  حتي  که  برود  سمتي  به 
شهرستان  به  بیمار  معالجه   براي  دیگر 
بیرجند مي آیند مثال فالن مسجد که نزدیک 
براي  مکاني  سرما  فصل  در  است  بیمارستان 

استراحت مسافران هم باشد.

گفتمان ها در مساجد 
بايد با موضوعات روز باشند

هایي  گفتمان  مورد  در  هم  دیگري  شهروند 
جدید  موضوعات  با  مساجد  سطح  در  باید  که 
هایي  گفتمان  از  یکي  میگفت  شود  صحبت 
که باید در مساجد پیگیري شود گفتمان ایثار و 
شهادت است چرا که همه ما مي دانیم که شهدا 
معارف  از  بسیاري  و  اند  داشته  انس  با مساجد 
خودشان را در همین مسجدها آموخته اند. شهدا 
اهل نماز اول وقت و توسل به اهل بیت بودند  
بنابراین خانواده ها باید امروزه جوانان و نوجوانان 
خود را با سیره شهدا آشنا کنند و نگذارند فرهنگ 
بیگانه جایگزین فرهنگ شهادت شود. وي ادامه 
داد:امروز، مساجد بهترین فرصت براي رشد و 
تعالي فرهنگ انساني هستند و یکي از عوامل 
تاثیرگذار در پیشبرد فرهنگ و تمدن اسالمي 
و  تربیتي  آموزشي،  مختلف  زمینههاي  در 
اسالمي  جامعه  که  هستند  مساجد  فرهنگي 
بدون آن نمیتواند نقشهاي فرهنگي، تربیتي و 

اجتماعي را ایفا کند.

به هيئت ها بي مهري مي شود

 یکي دیگر از شهروندان از مساجد و امور هیئت ها 
 گله مند است مي گوید:از یک طرف به ما مي گویند
هیئتي باشید،مسجدي باشید، خودتان را از هیئت 
مدیران  از  یکي  با  که  وقتي  اما  نکنید  جدا  ها 
مساجد صحبت مي کنیم و مي گوییم که فالن 
هیئت مکان ندارد، مي گویند که به ما ربطي 
ندارد مي خواست مکان داشته باشد این جوابی 
نیست که یک مسئول به ما بدهد براي یک 
آن  فرهنگي  کار  براي  خواهیم  مي  که  زمین 
به  اداره  این  از  که  است  چند سال  بسازیم  را 
این  پاسخگوي  کسي  اما  رویم  مي  اداره  آن 
خواسته ما نیست به نظر من ما خیلي از نظر 
فرهنگي عقب تر هستیم.پس مسئوالن ادعاي 

بي خودي نکنند.

 هيئت ها و مساجد نبايند
 با هم رقيب باشند

مالیي مسئول مرکز رسیدگي به امور مساجد 
به  جایگاه هیئت  پرسش که  این  به  پاسخ  در 
مساجد  در  مذهبي  فرهنگي  پایه  یک  عنوان 
براي  رقیب  نباید  ها  گفت:هیئت  چیست، 
مساجد باشند، بلکه باید تکمیل کننده مسجد 
باشند و هیئت امناي مساجد هم براي برپایي 
مراسمات هیئت ها نباید به آنها سخت گیري 
کنند و با روي باز از آنها استقبال کنند تا مرم 
بیشتر با مساجد ارتباط برقرار کنند چون ما نمي 

توانیم مجوز مکاني جداگانه فقط براي ساخت 
هاي  مجتمع  قالب  در  مگر  بدهیم  ها   هیئت 
مذهبي و فرهنگي که شامل کتابخانه، پایگاه 
و  فرهنگي  خدمات  تمام  و  مسجد  بسیج، 

آموزشي در ان برگزار شود.

  با برخورد بد مستخدمين، 
مقابله مي کنيم

وي در خصوص بسته بودن در مساجد جز در 
از  نماز عنوان کرد:مستخدمین مساجد  ساعات 
سمت ما به اداره اوقاف و امور خیریه معرفي مي 
شوند و پس از آن بیمه مي شوند و در خصوص 
این امر که در مساجد جز ساعات نماز باز باشد 
باید تدابیري اندیشیده شود که آن فرد هم به 
امور زندگیش برسد و هم در مساجد باز باشد و 
این امرهم فقط با پرداخت حقوق بهتر صورت 
مي پذیرد.وی ادامه داد اگر نمازگزاران برخورد 
بدي از سمت خادمین مساجد یا نحوه عملکرد 

بدي دارند به ما بگویند تا ما رسیدگي کنیم.

فعاليت کانون فرهنگي در بيرجند 
از مهر آغاز مي شود

مساجد  فرهنگي  هاي  کانون  کار،رئیس  سبزه 
استان  مساجد  فرهنگي  کانونهاي  باره  در 
از  بیشتر  که  داریم  کانون  امسال 58۳  گفت:ما 
هاي  شهرستان  و  روستاها  در  ان  درصد   60
فرهنگي  کانونهاي  هاي  برنامه  و  است  استان 
و  شود  مي  آغاز  مهر  از  بیرجند  مساجد  در 
با گفتمان هایي  برنامه هاي مختلفي در رابطه 
در مورد اقتصاد مقاومتي  و فرهنگ آن،طرح کسب 
و کار در جوار مساجد و احیاي نقش نظام زن در 
اسالم از برنامه هاي ما در طول سال جاري است.

)Ava.news25@gmail.com(

 ضرورت تغییر رویکرد مساجد
 برای خیزش فرهنگی در استان

    در گفتگو با مردم عنوان شد؛
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یادداشت

فرهنگسازی
مصرفکاالیایرانی
ازسنینکودکی

* زهرا السادات عسگری

افراد در خرید، تمام تالش خود را  امروزه همه 
می کنند که وسایل مورد نیاز اعضای خانواده را به 
بهترین شکل ممکن تامین کنند. کوچه به کوچه و 
مغازه به مغازه جستجو می کنند تا هزینه ها را به 
حداقل برسانند و در نظر خود بهترین و مناسب ترین 
وسایل را تهیه کنند، اما موضوعی که به آن توجه 
چندانی نمی شود »نگرانی فکر و روان فرزند« است. 
پدر و مادر دلسوز باید تمام ابعاد را مدنظر بگیرند، 
زیرا سالمت جسم و فکر نیز همچون تغذیه جسم 
و جان بسیار اهمیت دارد. سالها پیش وقتی جنس 
چینی به دستمان می دادند نحوه برخوردمان به گونه 
ای بود که گویا کسی به ما توهین کرده است، ولی 
معیارهای  به  به کیفیت  توجه  بدون  اغلب  امروزه 
دیگری همچون زیبایی ظاهری اجناس و قیمت 
کاال توجه می کنیم و خرید را انجام می دهیم. نکته 
مهم اینجاست که تصاویری که بر روی این اجناس 
و نوشت افزارها درج شده است، تصاویر انیمیشنی 
غربی با هویت خیالی است و فرزندان ما باید در طی 
9 ماه تحصیلی از لحظه ی ابتدای صبح در سرویس، 
صف و کالس مدرسه مدام این تصاویر بی محتوا 
و حاوی فرهنگ غرب را با خود لحظه به لحظه 
همراه کنند. مادران و پدرانی که غیر از سعادت و 
سالمت فرزندانشان آرزویی ندارند، ناخودآگاه افکار 
فرزندان خویش را مشغول به توهماتی می کنند که 
روح و روان آنها در طوالنی مدت آسیب های جبران 
ناپذیری ایجاد می کند. اما روی صحبت ما فقط به 
خانواده ها نیست بحث بسیار جدی تر از اینهاست. 
وقتی امسال انبوهی از دانش آموز و دانشجو داریم، 
شود  می  خارج  کشور  ارز  از  عظیمی  سرمایه  چه 
در حالی این ظرفیت می توانست به اشتغال زایی 
داخلی همین جوانان که مصرف کننده ی این لوازم 
هستند منتهی شود و این هماهنگی سیاست گذاری 
بین خانواده ها و فروشنده ها را شامل می شود. 
چه خوب می شد که پدران ومادران ایرانی توجه 
کافی به مسائل مذکور داشته باشند و قبل از خرید 
فرزندشان را توجیه کنند زیرا خیلی تفاوت است که 
ایرانی و افتخارات  فرزندان تصاویری از قهرمانان 
کشور خودشان بر روی نوشت افزارها و وسایلشان 
باشد، یا تصاویر قهرمانانی چون شهدای هسته ای تا 
بن تن و مرد عنکبوتی و ... یا بر روی دفتر دخترشان 
عکس دختران نجیب باشد که دست در دست هم 
هستند و با مهر قدم می زنند یا سیندرالی در حال 
رقص با پسر رویایی اش؛ از طرفی باال بردن کیفیت 
لوازم التحریر ایرانی که البته برندهای مرغوب ایرانی 
نیز کم نیستند. هم چنین فروشندگان نیز بیشتر به 
این نکات توجه کنند و ابتدا خودشان به این باور 
برسند و آن را به مشتریان منتقل کنند. و صحبت 
شد  می  خوب  چه  است،  مدارس  مدیران  به  آخر 
بعنوان مثال مدیران مدارس به کسانی که تمامی 
تا  دادند  می  است هدیه  ایرانی  التحریرشان  لوازم 
فرزندان با فرهنگ تقویت و حمایت تولید کاالی 
 ایرانی آشنا و تشویق شود و از محتوای تصاویر و 
 نوشته ها با  فرهنگ بومی و ملی ایرانی بیشتر ارتباط 
می گرفتند. امید است که همه به این وظیفه مهم 

اهمیت دهند و آن را تا می توانند اجرایی کنند.

درآیندهنزدیکباهمتبزرگترینگلخانهاستاناتفاقمیافتد:

ُرز خراسان جنوبی به بازارهای روسیه می رود 

برای خواننده سرشناس دعا کنید

موسیقی  خواننده  صنعتگر  غالمرضا  دیباچه- 
دلیل  به  مهر  دهم  دوشنبه  روز  کشورمان  پاپ 
تشدید عارضه ای که از مدت ها قبل در کبدش به 
وجود آمده بود ناگزیر به انتقال به بیمارستان شد 
و تحت عمل جراحی قرار خواهد گرفت. غالمرضا 
صنعتگر خواننده پاپ در گفتگو با خبرنگار موسیقی 
گفت:  خود  فعلی  وضعیت  درخصوص  دیباچه، 
پزشکان  و  ندارم  خوبی  وضعیت  حاضر  حال  در 
خون،  فشار  کاهش  با  تا  هستند  منتظر  معالجم 
آنقدر  فشارم  زیرا  بدهند،  انجام  را  جراحی  عمل 
باال است که پزشکان برای انجام عمل جراحی 
ریسک نمی کنند. وی در خصوص بیماری خود 
به مشکالت  ام مربوط  بیماری  از  گفت: بخشی 
عزیز  مردم  از  صنعتگر  غالمرضا  است.  کبدی 
بودند  کنارش  در  همیشه  که  داشتنی  دوست  و 
خواست تا با قلب مهربانشان برای سالمتی وی 

دعا کنند و مهرشان را از او دریغ نکنند.

خبرها از گوشه و کنار

زائران پیش از سفر به عراق 

حتمًا بیمه شوند!

خوزستان  زیارت  و  حج  مدیرکل  نیوز-  پارس 
به  سفر  برای  زائران  بیمه شدن  لزوم  بر  تاکید  با 
کشور عراق گفت: سامانه سماح تنها سامانه قابل 
اعتماد برای ثبت نام زائران است که فرایند کار در 
آن قانونی است. ناصر حویزاوی افزود: عراق کشور 
حوادث است و احتمال وقوع هر حادثه ای در این 
سفر وجود دارد بنابراین باید زائران پیش از سفر بیمه 
شوند و هیچ عذری مورد قبول نیست. وی گفت: 
بیمه ایران کار بیمه زائران را انجام می دهد. مبلغ 
حق بیمه سفر به عتبات عالیات ۱8.8۰۰ تومان و 
مبلغ بیمه خدمات درمانی آن 6.۲۰۰ تومان است 
و در مجموع زائران باید ۲5 هزار تومان پرداخت 
کنند. حویزاوی بیان کرد: زائران پس از ثبت نام 
و پرداخته هزینه، کد رهگیری دریافت می کنند و 
پس از آن بیمه گذار باید تمام خدمات در شرایط 
خاص را به زائران ارائه دهد. همچنین زائران برای 
تهیه ویزا باید از طریق سامانه سماح اقدام کنند و در 
صورتی که ویزای فردی مشکل داشته یا غیرقانونی 

تازه های فناوری

قابلیت جدید اینستاگرام 

برای مقابله با سوءاستفاده های آنالین

کاربر  نفر  میلیون   8۰۰ با  اینستاگرام  فارس- 
که 5۰۰ میلیون نفر از آنها به طور روزانه از این 
شبکه اجتماعی استفاده می کنند، در تالش برای 
است.  کاربران  اقدامات  و  نظرات  بهینه  مدیریت 
امکان  کاربران  به  اینستاگرام  تازه  روزرسانی   به 
نظر  ارسال  به  قادر  که  افرادی  اسامی  دهد  می 
انتخاب  را  هستند  شده  پست  عکس  هر  برای 
کاربری  حساب  دارای  فردی  اگر  مثاًل  کنند. 
در  نظر  ارسال  باشند،  اینستاگرام  در  عمومی 
تعقیب  به  محدود  می تواند  او  های  پست  ذیل 
کنندگان، افرادی که خود کاربر تعقیب می کند 
یا هر دو گروه باشد. هدف اصلی این کار مقابله 
عنوان  آمیز  توهین  های  پست  برخی  ارسال  با 
شده است. اینستاگرام همچنین فیلتر خودکار بلوکه 
کردن اظهار نظرهای توهین آمیز را به روز کرده و 
 ابزار جدیدی را برای شناسایی محتوای نامناسب به 
در  عربی  و  پرتغالی  آلمانی،  فرانسه،  های  زبان 
انگلیسی راه  به  ابتدا  ابزار یادشده  نظر گرفته است. 
ارتقای  برای  از هوش مصنوعی  بود و   اندازی شده 
قابلیت های خود بهره می گیرد. کاربران برای دسترسی 
به این خدمات باید به بخش Options رفته و در منوی 
Settings به سراغ گزینه Comments بروند. 

شارژ تلفن همراه با اشک چشم

ابداع کردند  ایرلندی شیوه ای  تسنیم- محققان 
که می توان از اشک چشم برق تولید کرد. تحقیقات 
دانشمندان نشان می دهد که نوعی پروتئین به نام 
چشم  اشک  در  که   )Lysozyme(”لیسوزیوم“
قرار گرفتن  انسان موجود است حین تحت فشار 
sci� گزارش اساس  بر  کند.  تولید  برق   می تواند 
عالوه بر  “لیسوزیوم”  کریستال های   ،encedaily
اشک چشم در بزاق و سفیده تخم مرغ پرندگان و 
شیر پستانداران نیز به وفور یافت می شود. طبق این 
گزارش، عالوه بر “لیزیوم” می توان برق را از طریق 
“کوارتز”)quartz( نیز به دست آورد و این قابلیت 
“کوارتز”برای   از  که  می دهد  ما  به  را  امکان  این 
تولید resonator ها یا همان  ارتعاش دهنده های 
و  تلفن همراه  دستگاه های  در  استفاده  مورد  برق 
برخی  سیستم های حسگرها استفاده کرد. به گفته  
این محققان میزان جریان الکتریکی که در هنگام 
تحت فشار قرار گرفتن کریستال های »لیسوزیوم« 
تولید  الکتریکی  جریان  میزان  با  می شود  ایجاد 
شده از »کوارتز« تحت فشار قرار گرفته برابری 
جریان  از  استفاده  با  می توان  بنابراین  می کند. 
موجود  »لیسوزیوم«  از  آمده  به دست  الکتریکی 
در اشک چشم یک تلفن همراه را به راحتی شارژ کرد.

دستان”  “هزار  گلخانه  مجتمع  حسینی-  حسینی- 
و  استان  رز  گل  کننده  تولید  بزرگترین  و  گلخانه  اولین 
دهنو  جاده  ابتدای  در  کشور،  مدرن  های  گلخانه  جزو 
در میان دشتی احداث شده که تا مسافت هایی اطراف 
گلخانه، واحد تولیدی و یا صنعتی دیگری به چشم نمی 
این  در  گذاری  سرمایه  ریسک  کسی  گویند  می  خورد. 
ابتدا  همان  می شوی  که  گلخانه  وارد  کند!  نمی  را  جا 
را  کسی  هر   ، گل  واحد  دو  بین  راهروی  خنک  نسیم 
سرزنده می کند. خانم ناصری ، مدیر تولید گلخانه، دانش 
گل  با  کار  عاشق  و  کشاورزی  علوم  مهندسی  آموخته 
پرورش گل  واحدهای  از  به داخل یکی  را  ما  است.  ها 
هدایت می کند، بوته های گل رز در رنگ های مختلف، 
قرمز، زرد، صورتی مالیم، سفید و حتی ترکیبی از رنگ 
ها در گلدان هایی به ردیف کاشته شده و کارکنان واحد 
مشغول آبیاری آنان هستند. می گوید: گل ها را زمانی 
ببینیم )کامال  را  آنان  لبخند  از شاخه جدا می کنیم که 
شکوفا شده باشند( این گل ها حال آدم را درک می کنند 
و به کارکنان گفته ام زمانی که روحیه خوبی ندارید برای 
کار کنار این گل ها نباشید. او قشنگ ترین خاطره خود را 
هنگام اولین برداشت گل ها بعد از 5 ماه مراقبت می داند 
این گلخانه یک هکتار زیر کشت  ادامه می دهد: در  و 
است ، سیستم ها کنترل اقلیمی هوشمند هستند و روزانه 

میانگین ۲۰۰ دسته گل ۱۰ تایی برداشت می کنیم. 

به رغم تمام دردسرها
باید در همین استان اشتغال زایی کنیم

مجتمع  مدیرعامل  موهبتی  هادی  با محمد  ادامه  در 
“کشت و صنعت هزاردستان” گفتگو کردیم . او تا قبل 
در شرکتهای  فعالیت  تجربه  بیرجند،  در  از حضور خود 
“شستا”  شرکت  جمله  از  گذاری  سرمایه  مختلف 
)شرکت سرمایه گذاری تامین( را دارد، عنوان می کند: 
بنا بود این تشکیالت فعلی را در مشهد راه اندازی کنم؛ 
و مدیریت  اندازی  راه  بررسی های من،  زیرا که طبق 
میزان سوددهی  و  احتمال  و  تر  آسان  در مشهد  پروژه 
نیز در آنجا بیشتر بود، ولی آقای ناصری، “مدیر گروه 
جا  این  در  را  کار  این  داد  پیشنهاد  ناصری”  صنعتی 
انجام دهم و گفت:” تا زمانی که پای منافع اقتصادی 
این استان برای اغلب  باشد، شرایط  و آسایش درمیان 
موظفیم  ما  وجود  این  با  ولی  نیست؛   مساعد  فعالیتها 
زایی  اشتغال  این خاک  مردم  برای  و  استان  در همین 
جنوبی  در خراسان  را  کار  ایده  با همین  نیز  ما  کنیم.” 
شروع کردیم. موهبتی در ادامه به سه محدودیت اصلی 
نبود  کنار  در  سرمایه  و  شغل  آب،  کمبود  یعنی  استان 
اشاره  اقتصادی  فعالیتهای  اتکای  قابل   زیرساختهای 
می کند و می گوید: این استان نیروی انسانی متخصص 
باشیم  داشته  سرمایه  و  شغل  اگر  ولی  ندارد   نیز 

می توانیم این نیروی انسانی را جذب و تربیت کنیم.

مصرف بهینه آب، ایجاد سرمایه
و اشتغال با کشت هیدروپونیک 

با بیان این که سیستم کشت در این گلخانه ها  وی 

اضافه  است   “ خاک  بدون  کشت   “ یا   “هیدروپونیک” 
می کند:  در این نوع کشت به ازای هر لیتر در ثانیه آب، 
بیش از یک هکتار گلخانه می توان احداث کرد که برای 
حدود ۱6 نفر اشتغال زایی دائمی و مستقیم خواهد داشت، 
کشاورزی  محصول  هیچ  برای  که  است  حالی  در  این 
دیگری در استان، حتی با نیاز آبی کم این موضوع محقق 
نمی شود. این سرمایه گذار استانی، با اشاره به مصرف 
عنوان  استان،  کشاورزی  مصارف  در  آب  حد  از   بیش 
مانند  محصوالتی  پای  آب  از  باالیی  حجم  کند:  می 
گندم برده می شود که حتی ۰/5 نفر-روز در طی سال 
اشتغال زایی پایدار ندارد. موهبتی معتقد است که با وجود 
از آب،  بهینه  استفاده  مزیتهای کشتهای گلخانه ای در 
زرشک،  حتی  ارزآوری،  و  سرمایه  جذب  زایی،  اشتغال 

عناب و پسته نیز به رغم نیاز آبی کم نباید توسعه یابد.
باید  باالست  آب  مصرف  که  زمانی  وی  گفته   به 
که  باشند  نوعی  به  آبیاری  های  روش  و  ها  سیستم 
بیشترین بهره برداری، اشتغال، محصول و جذب سرمایه 
“هیدروپونیک”  روش  با  کار  این  که  باشند  داشته  را 
به  نسبت  کشاورزی  در  آب  کارایی  است.  شده  محقق 
سایر صنایع، زمانی مشخص می شود که حجم سرمایه 
مصرف  سیمان  یا  فوالد  مانند  فعالیتهایی  در  که   ای 
گذاری  سرمایه  آن  صنایع  و  کشاورزی  در  را  شود  می 
کنیم. موهبتی درباره کشت هیدروپونیک توضیح می دهد: 
ابتدا تصفیه کرده و امالح و اضافات آب را خارج  آب را 
از آن بسته به نوع گیاه و مرحله رشدی  می کنیم پس 

آن تصمیم می گیریم چه نوع ماده مغذی وارد آب شود.

ضرورت ورود افراد متخصص
در تولیدات گلخانه ای برای توسعه استان

گلخانه  اندازی  راه  از  دولت  های  حمایت  موهبتی 

استان  از  خارج  از  سرمایه  جذب  برای  فرصتی  را   ها 
می داند و می افزاید: اگر کشاورزی استان، گلخانه ای 
توسعه  به  مشروط  هم  گلخانه  به  وابسته  صنایع  شود 
تاکید  با  اندازی می شود. وی  راه   ، ای  گلخانه  کشت 
متخصص،  غیر  افراد  گلخانه  کار  در  نباید  که  این  بر 
بیان  کنند  پیدا  ورود  کم  تجربه  با  و  ای  حرفه   غیر 
می کند: اگر این کار با این افراد انجام شود و به نتیجه 
این  به  ورود  برای  دیگر  افرادی  کردن  قانع  نرسد  ای 
تالش  اهمیت  موضوع  همین  شود.  می  سخت  رشته 
برای تشویق افراد متخصص برای ورود به این عرصه 
و یا افرادی که به نیروی انسانی با تجربه و مشاورین 

خبره دسترسی دارند را بیشتر می کند.

80 درصد نیروی های مجتمع بانوان هستند

مدیر عامل مجتمع “ کشت و صنعت هزار دستان” 
همچنین به ایجاد اشتغال برای بانوان اشاره می کند 
روحیات  به  توجه  با  و  اساس  همین  بر  گوید:  می  و 
را  گیاه  و  گل  پرورش  ها،  خانم  های  توانمندی  و 
معلوالن  عمدتا  نیز  بانوان  جامعه  از  دانستیم،  مناسب 
فرصت  ایجاد  بر  عالوه  تا  کردیم  انتخاب  را  ناشنوا 
رساندن  اثبات  به  فرصت  موفق،  اجتماعی  زندگی 
 8۰ اکنون  باشند.  داشته  نیز  را  خود  های  توانایی 
مدیر  همچنین  و  گلخانه  تولید  نیروهای  درصد 

هستند. بانوان  مالی  مدیر  و  تولید،  مدیر  اداری، 
خبر  گلخانه  جدید  فاز  هکتار   ۳ احداث  از  موهبتی 
 8 احداث  مجتمع  اصلی  افزاید: هدف  می  و  دهد  می 
در دوسال  آن  به تحقق  امید  به  باشد  که  هکتار می 
اخیر نمیرود اما برای افزایش سطح به ۴ هکتار برنامه 
ریزی کرده ایم و در سال جاری کار شروع خواهد شد 
و امید داریم مسائل مالی پروژه نیز با همکاری بانک 

کشاورزی  جهاد  )و  ملی  توسعه  صندوق  کشاورزی، 
بنیاد برکت مرتفع گردد. استان( و 

بازار اصلی هدف ما روسیه است

این مجتمع  در  ایجاد شده  میزان فرصت شغلی  وی 
رز  گل  تولیدی  واحد  در  نفر   ۲۰ و  مستقیم  نفر   ۳۲ را 
یک  بر  بالغ  ساالنه  شود:  می  یادآور  و  کند  می  بیان 
در  را  محصول  و  کنیم  می  تولید  گل  شاخه  میلیون 
و  اصفهان  تهران،  مانند  هایی  استان  به  کشور  داخل 
خارجی  کشورهای  به  ها  واسطه  با  و  رضوی  خراسان 
بازار  اما  ترکمنستان صادر می شود،  و  ارمنستان  مانند 
افزایش سطح تولید  با  اصلی هدف ما روسیه است که 
بازار دست  سعی می کنیم به صادرات مستقیم به این 
پیدا کنیم. به گفته وی ایامی مانند عید، روز مادر، اول 
مهر که مصرف گل زیاد است، بیشتر فروش داخل در 
کشور و ماههایی مانند رمضان، محرم و صفر، گل ها 

را به خارج از کشور صادر می کنیم.

واسطه ها عامل اصلی نابود کردن تولید

تولید  نابودی  اصلی  عوامل  از  را  ها  واسطه  موهبتی 
یک منطقه می داند و می گوید: عملکرد واسطه ها غیر 
بین  حاضر  زمان  در  است.  طلبانه  منفعت  و  ای  حرفه 
قیمت فروش به توزیع کننده و قیمت عرضه به مصرف 
حق  در  ظلمی  این  و  دارد  وجود  زیادی  تفاوت  کننده 

تولید کننده و مصرف کننده است. 
پرسیم  می  استان  داخل  های  حمایت  درباره  وی  از 
که عنوان می کند: مسئولین دوست دارند کاری انجام 
استان  از  فراتر  و  جدی  موانع  به  که  زمانی  ولی  دهند 
جهاد  های  تالش  هرچند  کنند،  نمی  کاری  رسیم  می 
گذار  سرمایه  عنوان  به  است.  تقدیر  قابل  کشاورزی 
تدوین  در  استان،  اوضاع  به  توجه  با  داریم  انتظار 
و تخصیص  اخذ مجوزها،  رویه های  مقررات، کاهش 
مشکالت  شود.  گرفته  نظر  در  استثنائاتی  مالی  منابع 
و  تهران  مانند  جمعیتی  مراکز  به  نسبت  استان  این 
مشهد در احداث واحدهای تولیدی، تهیه مواد اولیه و 
نیروی انسانی متخصص برای احداث، تولید، سرویس 
توجه  نیازمند  که  دارد  وجود  تجهیزات  از  نگهداری  و 

ویژه از سوی دولت و مسئوالن هستیم.

اشتغال زایی لذت بخش تر از
دریافت سود بانکی

 این فعال اقتصادی، در ادامه در پاسخ به این که چرا 
در  را  خود  ی  سرمایه  مجتمع،  گذاران  سرمایه 
نگذاشته  دردسر  بدون  بهره  دریافت  برای  بانک 
این  از  توان  می  معتقدم  کند:  می  تصریح   اند، 
اما  داشت  اقتصادی  منفعت  هم  ها   فعالیت 
کاذب  های  گذاری  سرمایه  و  تجاری  های  فعالیت 
سرشاری  درآمد  شاید  بانک  مسکن،  زمین،  مانند 
داشته باشد ولی اشتغال زایی و ارز آوری ندارند. به 

نیست. درآوردن  پول  صرفًا  زندگی  که  این  عالوه 
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دروغ گویی موجب بیماری های
 جسمی هم می شود

انسان هایی که محبت و مهربانی بیشتری در دل خود 
دارند کمتر از دیگران دروغ می گویند. بدون تردید دروغ 
گویی یکی از مذموم ترین صفات در تمامی فرهنگ 
این  آیا  امر چیست؟  این  دلیل  اما  و کشورهاست؛  ها 
امر ناپسند می تواند روح و جسم ما را تحت تأثیر قرار 
دهد؟ انسان های صادق از چه ویژگی هایی برخوردار 
 هستند که انسان های دروغ گو فاقد آن هستند؟تفاوتی 
نمی کند دروغ ما مصلحت آمیز باشد یا فتنه برانگیز، 
مهم این است هر چه که باشد زمینه ساز ابتال به بسیاری 
از بیماری ها می شود. در واقع، اهمیتی ندارد دلیل دروغ 
گویی ما چیست؛ برای جلوگیری از یک پیشامد ناگوار یا 
برهم زدن میان دو نفر، نتیجه این کار چیزی نیست جز 

آسیب های گاه جبران ناپذیر جسمی و روحی.
بر اساس تحقیقات انجام شده در دانشگاه سن دیگو، 
راست گوها افرادی شادتر و سالم تر هستند. شاید این 
یافته ها در نظر ما چندان دوست داشتنی نباشند؛ ولی 
به  میل  میان  ارتباط مستقیمی  که  است  این  واقعیت 
دروغ گویی با میزان مهربانی افراد وجود دارد. به گفته 
دانشمندان: انسان هایی که محبت و مهربانی بیشتری 

در دل خود دارند کمتر از دیگران دروغ می گویند.
از  مهربان  افراد  ترس  و  اجتناب  اتفاق،  این  دلیل   
که  اینجاست  است.جالب  دیگران  به  رساندن  آسیب 
به شکل قابل توجهی افراد صادق از سالمت جسمی 
و روحی بیشتری برخوردار هستند. احساس شادی و 
رضایت خاطر بیشتر از زندگی بارزترین ویژگی چنین 
به هر دلیل  آنها که  نقطه مقابل،  گروهی است. در 
دروغ می گویند اغلب شادمانی کمتری را در زندگی 

تجربه می کنند.

پرداخت صورت حساب ها با سپاس

االن سالهاست که هر وقت چکی را امضا می کنم در 
گوشه سمت چپ آن کلمه »متشکرم!« را می نویسم. 
گرچه سالهاست که این کار را می کنم اما آن را نه به 
شکلی غیرارادی و خودکار بلکه با قصد و نیت می نویسیم. 
این راهی است برای تشکر به خاطر پولی که به من برمی 
گردد، تشکر به خاطر اینکه پول برای خرج کردن دارم و از 
همه مهم تر، تشکر از شخص یا شرکتی که چک را برای 
آنها می نویسم. نوشتن کلمه »متشکرم!« روی چک ها مرا 
به یاد افرادی می اندازد که زندگی مرا آسان تر کرده اند. 

این کار راهی است برای لحظه ای مکث برای تفکر درباره 
خدمتی که چک به خاطر آن پرداخت می شود و افرادی 

که در این خرید دخیل هستند. 
این کار باعث تفکری می شود که، متشکرم که مایحتاج 
مرا فراهم می کنید، متشکرم که خانه مرا گرم نگه می 
دارید، متشکرم که زباله های مرا جمع می کنید. متشکرم 
که خطوط تلفن را آماده می کنید تا من بتوانم کسب و کار 
خودم را بگردانم و با کسانی که دوستشان دارم در تماس 
باشم. وقتی روی چکی می نویسم »متشکرم!« می توانم 
صورت حساب هایم را با قلبی سرشار از حق شناسی و 

سپاس پرداخت کنم.
بنویس تا اتفاق بیافتد »هنریت کالوسر«

هرگز داشته هایت را به نداشته هایت نفروش، 
شاید وقتی به نداشته هایت رسیدی، حسرت 

داشته هایی را بکشی که ارزان فروختی.

هیچگاه اجازه ندهید احساس ناامیدی
 باعث شود،  در نهایت به کمتر از آنچه

 که لیاقتتان است رضایت دهید.

دیوانه شدم بهار جانانه بیا 
آرامش دل،نگار این خانه بیا

سوگند که از بی خبری می میرم
این عاشِق مجنون شده دیوانه بیا

همیشه سکوت نشانه تایید حرف 
مقابل نیست گاهی. نشانه قطع امید

 از سطح شعور اوست

من اکنون کنار می ایستم و کار خدا را می نگرم، 
مسحور این افسون که چه تند و آسان، 

مرادهای دلم را به من می دهد.خدایا سپاسگزارم

به  رسیدن  مانع  و  کرده  را مختل  زندگی  بد،  عادت های 
را  روح  و  جسم  سالمت  عادت ها  این  می شوند،  اهداف 
را تلف می کنند.  انرژی  و  به خطر می اندازند و وقت  نیز 
پس چرا رهای شان نمی کنیم؟ و از همه مهمتر، آیا راهی 
وجود دارد که از شر عادت های بد خالص شویم؟در این 
مطلب برای تان می گوییم چطور می توانید رفتارهای بد را 
از زندگی تان حذف کرده و در عوض عادت های خوب و 

سالم را جایگزین کنید.
 جایگزینی برای عادت بد خود انتخاب کنید 

شما نیاز به یک برنامه ی از پیش تعیین شده دارید که 
بدانید چطور قرار است به استرس یا ماللت و یا هر چیز 
دیگری که باعث عادت بدتان هست، جواب بدهید. اگر 
است  قرار  را  چیزی  چه  کردید،  کشیدن  سیگار  هوس 
جایگزینش کنید؟ )مثال تمرین تنفس(. وقتی پیام گذار 
فیس بوک تان صدای تان کرد، به جای فورا چک کردن 
آن، چه کاری قرار است انجام دهید؟ عادت بدتان هر 
برنامه ی  آن  کردن  جایگزین  برای  باید  هست  که  چه 
قبلی داشته باشید وگرنه تالش تان بیفایده و کامال کوتاه 

مدت خواهد بود.
 عوامل محرک عادت بدتان
 را تا حد ممکن حذف کنید 

اگر عادت کرده اید هر وقت در خانه بیکار می شوید، کلوچه 
بخورید، پس تمام کلوچه ها را از خانه بیرون کنید! اگر اولین 

کاری که بعد از لم دادن روی مبل انجام می دهید، روشن 
کردن تلویزیون است، پس ریموت کنترل را در اتاقی، داخل 
یک گنجه و جایی که دسترسی به آن سخت باشد پنهان 
کنید. سعی کنید با دور کردن یا حذف کردن هر چیزی که 
شما را به سمت عادت بدتان سوق می دهد، ترک عادت را 
برای خودتان ساده تر کنید. همین حاال محیط خود را تغییر 

دهید تا نتیجه را ببینید.
از کسی بخواهید تا کمک تان کند 

چند بار پیش آمده که به تنهایی یک رژیم کاهش وزن را 
در پیش گرفته اید؟ یا مثال قصد ترک سیگار را داشته اید اما 
به کسی چیزی نگفته اید؟ حتما هم پیش خودتان گفته اید 
اینطوری بهتر است چون اگر موفق نشوم، کسی شاهد 
شکست من نخواهد بود!اما کار درست این است که کسی 
او هم  با کسی همراه شوید که  مثال  کند.  همراهی تان 
قصد ترک سیگار را دارد. شما دو نفر می توانید با احساس 
مسئولیت نسبت به همدیگر و تشویق بابت توانمندی ها 

و پیروزی ها، تکیه گاه و انگیزه ای قوی برای هم باشید.
 دور و برتان را از آدم هایی پُر کنید 

که زندگی شان جوریست که شما آرزو دارید 
الزم نیست دوستان قدیمی تان را کنار بگذارید، اما قدرت 
کسانی  با  نگیرید.  نادیده  را  جدید  دوستان   ِ کردن  پیدا   ِ
را  آرزویش  معاشرت کنید که عادت های خوبی که شما 

دارید، در پیش گرفته اند.

 خودتان را پیروز تصور کنید 
خودتان را تصور کنید که پاکت سیگار را دور می اندازید و در 
عوض یک غذای سالم برای خود می خرید یا صبح زودتر 
از خواب بیدار می شوید. عادت بدتان هر چه که هست، 
خودتان را در حالت غلبه بر آن تجسم کنید و از موفقیت خود 
لذت ببرید. خودتان را ببینید که با هویتی جدید و اصالح 

شده، چه انسان بهتری شده اید.
الزم نیست آدم ِ دیگری بشوید، 

فقط کافیست به اصل خودتان برگردید 
خیلی وقت ها پیش آمده که فکر کنیم برای ترک عادت های 
بدمان، الزم است کال آدمِ  دیگری بشویم. واقعیت این است 
که همان آدمِ  دیگر را در حال حاضر در درون خود داریم، به 
اضافه ی عادت های بد! در واقع، این احتمال خیلی ضعیف 
است که ما این عادت های بد را در تمام طول عمر خود 
داشته ایم. الزم نیست سیگار کشیدن را ترک کنید، فقط 
کافیست به همان آدمِ  غیرسیگاری که بودید برگردید. حتی 
اگر آن آدمِ  ایده آل، سالهای زیادی با االن شما فاصله گرفته 
باشد، باالخره وجود داشته، پس شما قطعا و حتما می توانید 

باز هم به او برگردید.
 از کلمه ی »اما« برای غلبه بر گفتگوهای منفی 

درون تان استفاده کنید 
یک نکته که باید در مورد نبرد با عادت های بد بدانید این 
است که به راحتی ممکن است در تله ی قضاوت نادرست 

بیفتید و توجیه کنید که چرا بهتر عمل  درمورد خودتان 
نکرده اید. هر وقت که دچار اشتباهی شدید یا افکار منفی 
در  »اما«  یک  با  را  خود  منفی  جمله ی  کرد،  احاطه تان 
انتها، ادامه دهید:. من چاق هستم و تناسب اندام ندارم، اما 
می توانم در عرض چند ماه آینده، اندام بهتری داشته باشم. 
. من یک احمق هستم و هیچکس به من احترام نمی گذارد، 

اما قرار است برای رشد مهارت های فردی ام تالش کنم. 
همه ی ما گاهی شکست می خوریم. به جای اینکه بابت 
یک اشتباه خودتان را سرزنش کنید، برای آن برنامه داشته 
می شویم،  خارج  درست  روال  از  گاهی  ما  همه ی  باشید. 
این  از سایرین جدا می کند  را  افراد موفق  آن چیزی که 
است که آنها می توانند خیلی زود خودشان را بازیابی کنند. 
استراتژی های زیادی برای بازیابی اعتماد بنفس و روحیه 
وجود دارد که بعد از شکست یا دچار اشتباه شدن می تواند به 

شما کمک کند تا به وضعیت عادی خود برگردید.
 هوشمندانه هدف تعیین کنید 

اگر می خواهید بدانید اولین قدم برای ترک عادت های بد 
چیست، توصیه می کنیم با آگاهی و هشیاری روندتان را 
شروع کنید. سعی کنید در تله ی احساسی که نسبت به 
عادت بد خود دارید گرفتار نشوید. شاید احساس گناه کنید یا 
زمان های زیادی را به رویاپردازی مشغول باشید و با ایکاش  
گفتن ها، زمان را از دست بدهید، اما این افکار شما را از 

چیزی که در حال روی دادن است دور خواهند کرد.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

بگو من بشری چون شمایم جز اینکه به من وحی می  شود که خدای شما خدایی یگانه است 
پس مستقیما به سوی او بشتابید و از او آمرزش بخواهید و وای بر مشرکان . سوره فصلت/آیه 6

حدیث روز  

ایجاد وحدت هنگام پیدایش اختالف، و تباهی امت و نزدیک کردن آنها در هنگام جدائی، صدقه ایست که خداوند آن را دوست دارد. 
امام صادق ) علیه السالم(

سبک زندگی

گذر ازعادت های بد

79
3286

83
9372

46
5913
38

1874
46

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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415798632

389526471

267431598

521967384

673854129

948213756

132685947

854179263

796342815

جدول سودکو

رنگ آمیزی دکوراسیون داخلی 
اجرای انواع رنگ های روغنی 

پالستیک ، اکرولیک  
مولتی کالر  

09151630741
رحیمی

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

را تجربه کنید.   09158668002

فروش فوری 20 فنجان آب مرک به 
انضمام زمین و چندین نهال زرشک به ثمر 
رسیده  فی: توافقی    09159632178

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

09158254172

به یک شاگرد ساده بابت گچ کاری 
ساختمان به صورت دائم نیازمندیم.

09151637130

یک موسسه خیریه به منظور انجام فعالیت های مرتبط 
با مجوز و وظایف محوله از سوی سازمان بهزیستی

 به خواهران کارشناس و فارغ التحصیل در رشته های :
علوم تربیتی )کلیه گرایش ها( ، روانشناسی )کلیه گرایش ها(  

مددکاری ، مربی کودک ، کودکیاری
 نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره 

09370371133 تماس حاصل فرمایند.

برنج سرالشه )نیم دانه( طارم 
درجه یک رسید

میدان آزادی - کوچه بانک ملی
پخش مواد غذایی امین

09155611711- 32314261

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

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

 نبش غفاری ۱۶ - ۰۹۱۵۱۶۰۴۴۵۷

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

  09155614521 - زارع

پروانه بهداشتی یک 
واحد گاوداری واقع 
در پالک ثبتی 105 

فرعی از 1341 اصلی 
بخش 2 بیرجند مفقود 

گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507- حسینی 

نقاشـی ساختمـان
رنگ روغن - آکرولیک 

 پالستیک - کناف 
و نظافت پایان کار

09152641848 

نیروی خانم یا آقا جهت کار 
در فست فود نیازمندیم.

09353315656
32442876

شرکت توزیع دارو هناردارو 
جهت تکمیل کادر نیازمند 
نیسان یخچالدار میباشد 
ساعت تماس8/5تا16 

تلفن تماس
05136669630
05136669632

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه
اولین ساندویچ نیم متری

 بیش از 20 نوع ساندویچ در خدمت مردم
آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 

پاسداران، جنب پالک 8   تلفن : 31052 - 056 
09353694511 - 09353315656

پیک رایگان
طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 19 تا 1/30  بامداد
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پرسپولیس برترین تیم باشگاهی ایران شد

پایگاه اطالعاتی فوتبال روز گذشته در تازه ترین فهرست رده بندی 
نه  نتایج  رغم  علی  را  پرسپولیس  فوتبال  تیم  جهان،  های  باشگاه 
اختالف  با  همچنان  میالدی  گذشته  ماه  در  بخش  رضایت  چندان 
نسبت به استقالل، برترین تیم باشگاهی ایران معرفی کرد. به گزارش 
فوتبال  تیم  و  است  اکتبر 2017  ماه  به  بندی مربوط  رده   این  ایرنا، 
پرسپولیس با یک پله سقوط نسبت به ماه گذشته میالدی در جایگاه 
هشتم برترین تیم  های آسیایی و بهترین تیم ایرانی قرار دارد. تیم 
الهالل عربستان با 1667 امتیاز در صدر تیم  های آسیایی قرار دارد.

نماینده اسکواش ایران در قطر نشان طال گرفت

ایرنا- علیرضا شاملی کاپیتان تیم اسکواش جوانان ایران روز سه شنبه با 
شکست حریف کهنه کار پاکستانی خود به مدال طالی رقابت های بین 
المللی قطر رسید. این رقابت ها که از هشتم مهرماه در قطر آغاز شد روز 
گذشته با کسب نشان زرین نماینده ایران در بخش انفرادی پایان یافت. 
شاملی که در دو مسابقه مهم درمرحله در رده بندی در قطر با بدشانسی 
روبرو شده بود در مسابقه نخست موفق به کسب برنز این رقابت ها شد 
و در رویداد بعدی که ماه گذشته برگزار شده بود با شکست مقابل حریف 
پاکستانی در کسب مدال طالی آسیا ناکام ماند و به نقره بسنده کرد.

ووشوی قهرمانی جهان؛ تمامی سانداکاران ایران در فینال

ایرنا- تمامی سانداکاران تیم ملی ووشوی ایران در دو بخش زنان و 
مردان به فینال رقابت های قهرمانی جهان در »کازان« روسیه راه 
تاریخی قرار گیرند. چهاردهمین  نتیجه ای  تا در آستانه ثبت  یافتند 
دوره پیکارهای ووشوی بزرگساالن جهان از جمعه به میزبانی شهر 
و  ساندا  بخش  دو  در  ایران  تیم  و  است  شده  آغاز  روسیه  »کازان« 
تالوی زنان و مردان به مصاف حریفان رفته است. دوشنبه شب در 
)پنج  ایران  نمایندگان  تمامی  ساندا  نهایی  نیمه  مرحله  های  رقابت 
نفر در مردان و سه نفر در زنان( با غلبه بر حریفان به فینال رسیدند.

بازی پرسپولیس - نفت، ۲۹ مهرماه برگزار می شود

نود- دیدار مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی پرسپولیس و نفت 
2۹ مهر برگزار می شود. برنامه تیم ملی فوتبال و لیگ قهرمانان آسیا 
لیگ  ریزی  برنامه  برای  فوتبال  لیگ  سازمان  مسئوالن  برای  را  کار 
برتر و جام حذفی را سخت کرده است. تیم ملی فوتبال تا 1۸ مهرماه 
درگیر دیدارهای دوستانه است و  بیستم و بیست و یکم هفته نهم لیگ 
برتر برگزار می شود. همچنین 2۵ مهر دیدار دور برگشت نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا میان پرسپولیس مقابل الهال برگزار می شود. در 
این خصوص سعید فتاحی مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ درباره 
تاریخ دیدار پرسپولیس مقابل نفت و صنعت نفت آبادان گفت: در نظر 
داریم که دیدار پرسپولیس و نفت در جام حذفی را 2۹ مهر برگزار کنیم.

توصیه های مهم برای 
مصرف کنندگان غذاهای شور و شیرین

رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی 
با منشأ گیاهی سازمان غذا و دارو گفت: باید 
ماده  سه  مصرف  که  که  باشیم  داشته  توجه 
موجب  که  سالمتی  برای  خطر  پر  غذایی 
دیابت،  مثل  مزمن  و  مرتبط  های  بیماری 

در  که  چرب  کبد  فشاری،  پر  خون،  چربی 
لذا  شود.  کنترل  است  رایج  بسیار  ما  کشور 
از غذاهای چرب، شیرین و شور پرهیز شود. 
مهندس نسترن محمدی افزود: چراغ راهنمای 
تغذیه ای یا نشانگرهای تغذیه ای که بر روی 
مصرف  به  شده  نصب  غذایی  محصوالت 
تا سالمترین محصول  کننده کمک می کند 
غذایی را بر اساس شرایط خود استفاده نماید.

10 خوراکی 
برای جوان نگه داشتن قلب

سالمت قلب خود را در دستانتان قرار دهید و 
با اضافه کردن 10 گزینه غذایی موثر به رژیم 
روزانه خود، سن قلب تان را پایین بیاورید و به 
جوان ماندن آن کمک کنید: 1. بادام زمینی 2. 
سیب زمینی شیرین 3. بذر کتان 4. گردو ۵. 

گوجه فرنگی 6. بادام 7. پسته )مصرف روزانه 
پیاز  تیره ۹.  تا 10 گرم پسته( ۸. شکالت   6
به  ابتال  سابقه  که  )بیمارانی  سیر   .10 قرمز 
بیماری ترومبوز )تشکیل لخته خونی در عروق 
یا قلب( را دارند، باید بدانند که سیر می  تواند 
ها  پالکت   تجمع  روی  مهم  اما  اندک،  تاثیر 
سطح  کاهش  در  سیر  مصرف  باشد.  داشته 
کلسترول خون و فشار خون نقش اساسی  دارد.(

آخرین خبر از دختر3 ساله ای که
 داخل دیگ نذری افتاد

چند روز پیش بود که خبر افتادن دختربچه 3 ساله داخل دیگ 
نذری با تصویری ناراحت کننده در فضای مجازی منتشر شد، در 
تازه ترین خبر مربوط به آن رئیس بیمارستان سوانح سوختگی 
اهواز از وضعیت او گفت: هم اکنون عالئم حیاتی بیمار پایدار است 
و اقدامات درمانی و مراقبتی همچنان ادامه دارد. به نقل از نمناک، 
بیمار با 7۸.۵ درصد و با سطح درجه دو عمیق سوخته است. تمام 
بدن این دختربچه دچار سوختگی شده است. یکی از مسائلی که 
حیات تمام بیماران دچار سوختگی را تهدید می کند، عفونت است 
که خوشبختانه بحث عفونت در مورد این بیمار مطرح نیست 
و پانسمان زخم های بیمار به طور مرتب تعویض می شود.

مرگ دلخراش قهرمان وشوو ایران زیر تیغه های فوالدی

نمناک- محمد جعفری قهرمان ووشو ایران جوان 2۸ ساله در زیر تیغه های فوالدی جان داد. 
جواد مرادی اظهار کرد: طی ساعت 14 و 30 دقیقه روز دوشنبه، با مرکز اورژانس استان زنجان 
از دریافت گزارش تماس، یک دستگاه  اینکه بالفاصله پس  به  اشاره  با  تماس گرفته شد. وی 
تصریح  شد،  اعزام  زنجان  کاسپین  راشا  شرکت  به  الهیه  شهرک  اورژانس  پایگاه  از  آمبوالنس 
کرد:این شخص قبل از رسیدن نیروهای اورژانس و در دم فوت شده بود. مدیر روابط عمومی 
زیاد دست کارگر، در دستگاه  احتمال  به  اینکه  بیان  با  زنجان  استان  فوریت های پزشکی  مرکز 
گیر کرده بود، افزود: در حین تالش برای درآوردن دست خود از زیر دستگاه، سر این کارگر هم 
گیر می کند. مرادی با بیان اینکه تقریبا سر این کارگر قطع شده است، یادآور شد: که کارگران 
همیشه احتیاط الزم را داشته، از تجهیزات ایمنی استفاده کنند و باید ایمنی به صورت کامل در 
محیط کار رعایت شود. شایان ذکر است، اسم این کارگر محمد جعفری، حدود 2۸ ساله و قهرمان 

ووشوی جهان بوده است که در حین کار در کارخانه کاغذسازی راشا کاسپین فوت شده است.

بیماری های عفونی گفت: مسواک  یک متخصص 
از محیطی که  در فضایی خارج  باید حتما  و حوله 
توالت در آن وجود دارد، نگهداری شود. به ویژه در 
سرویس های بهداشتی به سبک ایرانی که آلودگی 
بیشتری در محیط پراکنده می شود، این مساله حیاتی 
تر است. دکتر عباس مومن زاده افزود: سرویس های 

بهداشتی که توالت و روشویی هر دو در یک مکان 
قرار گرفته اند، آلوده تر هستند و بنابراین حوله و مسواک 
و حتی صابون های جامد بهتر است در این فضاها قرار 
نگیرند. وی تاکید کرد: استفاده از صابون جامد در هر 
نوع سرویس بهداشتی چندان توصیه نمی شود و بهتر 
است از نوع مایع این صابون ها استفاده شود، ضمن 

این که بهتر است در صورت یکجا بودن دستشویی و 
توالت، دست ها یکبار دیگر خارج از دستشویی شسته 
و  نگهداری مسواک  اگرچه  کرد:  تصریح  شود. وی 
حوله در فضای سرویس بهداشتی فرنگی هم چندان 
مطمئن نیست، اما نسبت به نوع ایرانی آن آلودگی 
کمتری متوجه وسایل موجود خواهد شد، بنابراین برای 

اطمینان خاطر توصیه می شود وسایل مذکور در جای 
مناسب تری قرار داده شود. مومن زاده گفت: بهتر است 
برای خشک کردن دست و صورت در دستشویی 
ها از دستمال های یکبار مصرف استفاده کرد. دستمال 
هم  به  رول  صورت  به  این که  دلیل  به   توالت 

پیچیده است کمتر در معرض آلودگی قرار می گیرد.

مسواک و حوله را خارج از سرویس بهداشتی قرار دهید

شایع ترین عالمت بیماری ام  اس

اعصاب،  و  مغز  بیماری های  متخصص  یک 
شایع ترین عالمت بیماری ام اس گزگز کردن 
یا بی حسی دست و پا دانست و گفت: استرس 
باعث بیماری ام اس نمی شود. دکتر مهدی وحید 
دستجردی با بیان اینکه بیماری ام اس مربوط به 
کشورهای اسکاندیناوی و نژاد سفیدپوست است 

و ترس از ام اس به دلیل عالئم مبهم آن اخیرا 
درباره  وقتی  گفت:  است؛  شده  ما  کشور  وارد 
ام اس صحبت می کنیم تاکید ما بر عالئم شروع 
است، چون پیشگیری بخصوصی ندارد. البته این 
بیماری فاکتور خطر دارد، ولی در اختیار خود فرد 
نیست. فاکتور خطرش نژاد است و این که در 
خانم ها و در سنین جوانی بیشتر اتفاق می افتد. 
ولی استرس باعث بیماری ام اس نمی شود.

مصرف خودسرانه مکمل ها 
و مولتی ویتامین را جدی بگیرید

مدیر گروه تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی 
غذایی  رژیم  که  فردی  برای  گفت:  تهران، 
متعادلی دارد و سبزیجات و میوه کافی می خورد، 
صورت  به  مکمل  یا  مولتی ویتامین  مصرف 
درباره  کشاورز  علی  است.  بی دلیل  مرتب، 

که  مکمل ها  و  ویتامین ها  خودسرانه  مصرف 
امروزه بسیار رایج شده است هشدار داد و گفت: 
در حقیقت دریافت زیاد و مداوم ویتامین های 
محلول در آب مانند ویتامین C. که به راحتی از 
کلیه دفع می شود، عوارض جدی دارد؛ همچنین 
باعث  نیز  چربی  در  محلول  ویتامین های 
مسمویت های شدید می شود. بهتر است مواد 
مغذی و ضروری بدن به طور طبیعی تامین شود.

بالیی که صبحانه نخوردن 
بر سرتان می آورد!

متخصصان سالمت در آخرین مطالعه خود در 
تقویت  با  وعده صبحانه  ارتباط مصرف  مورد 
صبحانه  که  افرادی  دریافتند:  قلب  سالمت 
مصرف می کنند و خوراکی مناسب برای قلب 
را در این وعده غذایی می گنجانند کمتر دچار 

آنها  گفته  به  می شوند.  قلبی  عروق  گرفتگی 
مصرف صبحانه از تشکیل پالک ها در عروق 
زائد  مواد  پالک ها  می کند.  جلوگیری  قلب 
در  که  هستند  موادی  دیگر  و  کلسیم  چربی، 
رگ ها شکل گرفته و با وجود آنها عروق، دچار 
)سختی  شرایین  تصلب  عارضه  و  گرفتگی 
معتقدند  متخصصان  می شوند.  سرخرگ ها( 
افرادی که صبحانه مصرف می کنند سالم تر هستند.

متهم پرونده سقوط جرثقیل در مکه تبرئه شد

دادگاه عربستان گروه ساخت و ساِز بن الدن متهم در پرونده سقوط جرثقیل در مکه در 
سال 201۵ را از اتهامات وارده، تبرئه کرد. به گزارش جام جم آنالین، دادگاهی در عربستان 
با صدور حکمی، شرکت ساختمانی بن الدن را که در پرونده سقوط جرثقیل در مکه سال 
201۵ متهم به قتل غیر عمد بیش از 100 زائر بود، تبرئه کرد. طبق این گزارش، در 11 
سپتامبر )شهریور/مهر( 201۵، کمی قبل از شروع مراسم حج، جرثقیلی در مسجد الحرام 
سقوط کرد. بر اثر این حادثه دستکم 107 زائر کشته و حدود 400 تن دیگر زخمی شدند. در 
پی آن، مقام های سعودی گروه ساخت و ساز بن الدن، متعلق به خانواده اسامه بن الدن، 
سرکرده معدوم القاعده را مسئول این حادثه دانسته و آن را به شدت مورد تحریم قرار دادند. 
روزنامه الشرق االوسط عربستان نیز طی مطلبی نوشت که تیم دفاع از گروه بن الدن به طور 
پیوسته مدارکی را درباره عدم اطالع این گروه از وضعیت هوا به هنگام سقوط جرثقیل ارائه 

داده است. وضعیت نامساعد هوا و وزرش باد شدید علت بروز این حادثه اعالم شده است.

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: 

انجمن ام اس استان در نظر دارد:
  به همت خیرین عزیز با تامین سبد غذایی

 برای خانواده نیازمندان ام اس شادی را به آنها هدیه نماید. 

منتظر یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانک کشاورزی: 

6037707000024111

شماره کارت بانک ملی: 

6037991899881936

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:  

6063737000007540

31104

مراسم زیارت عاشورا
 همه روزه تا پایان ماه محرم و صفر

 از ساعت 6 صبح در محل حسینیه جواد االئمه )ع( برگزار می شود
جهت ایام چهل و هشتم برای مشهد مقدس ثبت نام به عمل می آید.

آدرس: نبش مدرس 48- جنب استانداری

تبلیغات حسینیه جواد االئمه )ع(

ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه
عالم همه محو گل رخسار حسین )ع( است
ذرات جهان در عجب از کار حسین)ع( است
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مدیرحج و زیارت خراسان جنوبی:

۹۸۵نفردرخراسانجنوبی

درسامانهسماحثبتنامکردند

امیرآبادیزاده-مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی از 
ثبت نام ۹۸۵ نفر در استان برای شرکت در همایش 
بزرگ اربعین حسینی در سامانه سماح خبر داد و گفت: 
 ستاد مرکزی اربعین حسینی برای خراسان جنوبی
اظهار  است.نوفرستی  گرفته  نظر  در  را  چزابه  مرز 
و  هزار   7 اربعین  همایش  در  گذشته  سال  کرد: 
قالب یک هزار و  از خراسان جنوبی در  نفر   627

3۸1 گروه در سامانه سماح ثبت نام کردند.همچنین 
از  جنوبی  خراسان  از  که  زائرانی  تعداد  پارسال 
سایر استان ها و مرزهای دیگر خارج شدند نیز ۸ 
نام  ثبت  از  زیارت  و  حج  بودند.مدیرکل  نفر  هزار 
۹۸۵ نفر در خراسان جنوبی تاکنون برای شرکت 
در همایش بزرگ اربعین حسینی در سامانه سماح 
خبر داد.نوفرستی با اشاره به صدور ویزا برای زائران 
ثبت نام شده در سامانه سماح بیان کرد: تاکنون به 
طور تقریبی برای 206 نفر از زائران ویزا صادر شده 
است.وی با بیان اینکه امسال درخواست ما برای 
زائران اربعین مرز مهران بود تصریح کرد: اما ستاد 
مرکزی اربعین حسینی برای استان مرز چزابه را در 
چزابه  مرز  کرد:  خاطرنشان  است.وی  گرفته  نظر 
بسیار دور است بنابراین پیش بینی می شود زائران 
کنند.  انتخاب  را  دیگر  مرزهای  نیز  امسال  استان 
نام نویسی از زائران اربعین که از یکم شهریور در 
دارد. ادامه  آبان  بیستم  تا  است  شده  آغاز  استان 

آغاز»سریالکنسلی«دوبارهپروازهای
ایرانایرازفرودگاهبیرجند

المللی  امین جم-مدیرروابط عمومی فرودگاه بین 
بیرجند،لغو پرواز سه شنبه 11/7/۹6 بیرجند-تهران 
را تایید و اعالم کرد:پرواز هواپیمایی ایران ایر در 
روز پنجشنبه 13/7/۹6 به مقصد تهران نیز لغو شده 
است.صدری درباره علت لغو پرواز ها گفت:به طور 
کتبی دلیلی برای ما ارسال نشده است اما احتمال 
تعداد  این تصمیم، کاهش  می دهیم علت اصلی 
عمومی  مدیرروابط  است.اگرچه  بوده  مسافران 
فرودگاه تعداد بازماندگان از پرواز روز سه شنبه را 
این  مردمی  گزارشات  کند،اما  می  اعالم  نفر   10
رقم را بیش از 30 نفر می داند.عالوه بر آن تعدادی 
شهروندان در تماس با روزنامه آوای خراسان جنوبی 
عدد  از  بیشتر  را  چندروزه  این  لغو شده  پروازهای 
ذکر شده توسط روابط عمومی فرودگاه می دانند.به 
گفته آنان اکنون پروازهای حج که بهانه ی کاهش 
پروازهای فرودگاه بیرجند بود،به پایان رسیده است 
و هرگونه کم کاری در این زمینه پذیرفتنی نیست و 
الزم است مدیران استانی و نمایندگان مجلس برای 
جنوبی  خراسان  کنند.آوای  پیدا  ورود  مشکل  حل 
بزودی در این باره گزارش تکمیلی ارائه خواهد داد.

افزایشالشههایگوشتضبطشده
درتاسوعاوعاشورا

قاسمی- رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی 
و مواد غذایی دامپزشکی استان اظهار کرد: امسال 
در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی  10 هزار و 
۹0۹ الشه دام در استان مورد بررسی قرار گرفتند 
که از این تعداد 14 الشه به دلیل مشکل در مصرف 
ضبط و معدوم شد. » مریم ملکی« افزود: وزن کل 
این الشه ها 207 کیلو بوده که هرچند از نظر تعداد 
۸ مورد افزایش داشته ایم ولی از نظر وزن نسبت 
به سال گذشته تفاوتی نداشته است. وی ادامه داد: 
همچنین هزار و 110 الشه دام هم اصالح شده 
مسئوالن  و  مردم   گفتۀ وی همکاری  به  است. 
به  این  که  داشته  خوبی  افزایش  امسال  هیئات 
و  است  بوده  موقع  به  های  رسانی  اطالع  دلیل 
 امیدواریم هرسال و در تمام موارد این همکاری ها
نشان  مقام مسئول خاطر  این  باشد.  داشته  ادامه 
کرد که در این دو روز از 41 اکیپ نظارتی فعال در 
شهر فعال بوده اند که 22 مورد آن ثابت و 1۹ تیم  
هم سیار بوده اند و همچنین 1۹ دکتر دام پزشک 
و 10 ناظر شرعی در این اکیپ ها حضور داشته اند

نبودکاربردبرایکارمزددفعفاضالب

پیشه ور - مدیر روابط عمومی شرکت آب فاضالب 
خراسان جنوبی درباره مشکل قبوض آب مصرفی 
پارکها و کارمزد دفع فاضالب عنوان کرد: برابر آیین 
نامه عملیاتی و بخشنامه های ابالغی ،کارمزد دفع 
فاضالب برای مشترکان خانگی معادل 70 درصد و 
 برای غیر خانگی 100 درصد آب بها دریافت می گردد: 
مهربان همچنین درباره  درصدی از مبلغ آب بها  برای 
 دفع بهداشتی فاضالب  از مشترکان اخذ می شود
ندارد  کاربردی  مورد  این  که  سبز  فضای  در  ولی 
بیان کرد:در کاربری فضای سبز فرایند برگشت آب 
وبرای  ندارد  آوری فاضالب وجود  به شبکه جمع 

کاربری مذکور دفع فاضالب محاسبه نمی شود.

اجرایتعزیهبهخاکسپردن
شهدایکربالدربشرویه

صدا و سیما-مراسم سنتی تعزیه خوانی به خاک 
سپردن پیکر شهدای کربال توسط قوم بنی اسد، در 
شهرستان بشرویه برگزار شد. این مراسم حدود یک 
قرن است در این شهرستان، در  روز 12 محرم، 
حسین)ع(  امام  شهادت  سالروز  از  پس  روز   سه 

و یارانشان برگزار می شود.

گی
 گر

س:
عک

فضای مجازی غرق در جرائم

 عرضه خدمات بهداشتی و پزشکی رایگان به 11 هزار نفر
 گروه خبر - جهادگران بسیجی در تابستان امسال به 11 هزار و 337 نفر در خراسان جنوبی خدمات رایگان بهداشتی و درمانی عرضه کردند. مسئول بسیج 
سازندگی استان گفت: در این مدت 4 هزار و 4۵7 نفر ویزیت دندان پزشکی، هزار و 440 نفر ویزیت پزشک عمومی ، هزار و هشت نفر ویزیت پزشک 
متخصص و 3۹2 نفر ویزیت زنان و زایمان شدند.زهرایی افزود: همچنین به 3 هزار و 240 نفر دارو و ۸00 نفر اقالم بهداشتی بصورت رایگان اعطا شد.

قاسمی-فرمانده نیروی انتظامی استان خراسان 
های  سرقت  بیشترین  کرد:  اظهار   جنوبی 
از ۸۵  پایین تر  خودرو مربوط به پراید مدل 
می باشد. سردار »مجید شجاع« روز گذشته 
هفته  آغاز  مناسبت  به  خبری  نشست  در 
باشد،  می  ماه  مهر   20 تا   14 از  که   )ناجا(، 
انتظامی  نیروی  هفته  شعار  اینکه  بیان  با 
 امسال )پلیس برای امنیت و امنیت برای همه( 
است، عنوان کرد: این نوع پراید های مدل پایین 
 به دلیل اینکه با هر سوییچی باز می شوند،
به  نیاز  این  و  اند  شده  سارقان  توجه  باعث 
توجه مردم دارد که مسائل ایمنی را رعایت 
کنند. وی با بیان اینکه کشف خودرو سرقتی 
کرد:  اظهار  است،  داشته  افزایش  درصد   ۸6
افزایش  درصد   7 با  استان  در  مجموع  در 
انواع سرقت ها مواجه بوده ایم که بخشی از 
این افزایش ها مربوط به سرقت خودرو می 
باشد. »شجاع« تصریح کرد: در شش ماهه 
درصد   10 استان  در  منزل  سرقت  امسال 
نسبت به سال گذشته کاهش داشته و سرقت 
موتورسیکلت هم ۵ درصد کاهش داشته است 

که در مجموع حوزه کشف انواع سرقت 10 
درصد افزایش داشته ایم.  وی از کشف 21 
تن انواع مواد مخدر در استان در شش ماهه 

کرد:  اضافه  و  داد  خبر  جاری  سال  ابتدای 
مدت  این  در  مخدر  مواد  کشفیات  میزان 
گفتۀ  به  است.  داشته  درصدی   44 افزایش 
قاچاق  سوخت  لیتر  هزار   32 همچنین  وی 
است  شده  کشف  امنیتی  نیروهای  توسط 
که کشفیات سوخت قاچاق 10 درصد نسبت 
به سال گذشته افزایش داشته و کشف انواع 
 سالح نیز 33 درصد افزایش را نشان می دهد.

افزایش 92 درصدی وقوع جرائم
 در فضای مجازی

فرمانده نیروی انتظامی استان تأکید کرد که  

در حوزه پلیس فتا در خراسان جنوبی شاهد 
فضای  در  جرایم  وقوع  درصدی  افزایش ۹2 
مجازی و 30 درصدی کشف جرایم اینترنتی 
درصد   2 کرد:  عنوان  »شجاع«  بوده ایم. 
داشته  افزایش  هم  متخلفان  این  دستگیری 
و  والدین  اطالعات  که  است  نیاز  ولی  است 
فرزندان از چگونگی استفاده و ورود در این فضا 
بیشتر شود، چون آسیب پذیر ی آن زیاد است. 

از  استان  انتظامی  فرماندهی  اقدامات  به  وی 
ابتدای سال تا کنون اشاره کرد و افزود: در این 
مدت 10۸ هزار تماس با فوریت های پلیسی 
ثبت شده است که ۸ درصد نسبت به مدت 
زمان مشابه سال گذشته افزایش داشته است. 
به گفتۀ وی از این مقدار تماس ۸0 هزار مورد 
آن عملیاتی بوده با 32 درصد افزایش و  23 
ثبت شده که  راهنمایی  و  ارشاد  تماس  هزار 
نسبت به سال گذشته 34 درصد کاهش داشته 
است، همچنین 4 هزار مورد غیرقابل رسیدگی 

بودند که شاهد 11 درصد کاهش بوده ایم.
افزایش آمار تصادفات فوتی

در جاده ها
این مقام مسئول با اشاره به اینکه 160 هزار از 
اماکن صنفی متخلف به دالیل  رعایت نکردن  
شرعی  و  بهداشتی  مسائل  مشتریان،  حقوق 
ابتدای  از  کرد:  خاطرنشان  اند،  شده  پلمپ 
فوتی  درصد،   27 جرحی  تصادفات  امسال  
درصد  نیز 22  مجروحین  تعداد  و  درصد    2
و فوتی هم ۵ درصد افزایش داشته است که 
اکثر این تصادفات هم در حدود 30 کیلومتری       

ورودی های شهر بوده است. »شجاع« یکی از 
ویژگی های بارز  پلیس را نظارت و مشارکت 
سامانه  با  تماس  داد:  ادامه  و  دانست  مردمی 
با پلیس است 7  ارتباطی مردم  1۹7 که پل 
بررسی  مورد  آمار  که  داشته  افزایش  درصد 
در حوزه انتقادات 12 درصد کاهش، شکایات 
20 درصد افزایش، درخواست ها و پیشنهادات 
40 درصد کاهش، تقدیر 22 درصد افزایش و 
راهنمایی و ارشاد 32 درصد افزایش را نشان 
می دهد. وی به  تجمیع خطوط 110 استان 
پاسخگویی  راستای  در  گفت:  و  کرد  اشاره 
سریع، کلیه خطوط مراکز 110 نیروی انتظامی 
شهرستان ها در مرکز استان مستقر و پس از 
تماس تلفنی شهروندان با تلفن 110، اپراتور 
مرکز استان جوابگو و بعد از شنیدن درخواست 
ابالغ  مربوطه  حوزه های  به  مراتب  امدادخواه 
می شود. به گفتۀ وی در شش ماهه ابتدای سال 
بیش از 3 هزار نفر از خدمات مراکز مشاوره 
درصد  ۸3 و  اند  شده  مند  بهره  پلیس    ای 

پرونده هایی که به مددکاری کالنتری ارجاع 
شده منجر به  صلح و سازش شده است. 

اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  حسینی- 
استاندار بر ضرورت برگزاری جلسه ای برای 
کرد  تاکید  زنده  دام  واردات  مشکالت  رفع 
با  آینده  ماه  کنیم طی 2  افزود: سعی می  و 
سرعت بیشتر امکانات الزم را برای ورود دام 
در مرز دوکوهانه، بازارچه های میل 7۸ و 73 و 

یزدان را نیز فراهم کنیم. 
بازار  تنظیم  کمیسیون  سومین  دیروز  صبح 
استان برگزار شد. مدیر توسعه بازرگانی جهاد 
کشاورزی در این جلسه به نوسانات برخی از 
اشاره کرد  امسال  بازار در شهریور  کاالها در 
و افزود: قیمت نخود در بازار استان نسبت به 
شهریور سال گذشته، ۵7 درصد افزایش داشته 
است. بیجاری همچنین از افزایش قیمت لپه با 
۵3 درصد، پیاز ۵4، لوبیا قرمز 3۸ ، خرما ۵0 و 
پسته خام با 34 درصد خبر داد و اضافه کرد: 
گوجه فرنگی با 4۸ درصد ، خربزه ۵0، هندوانه 
3۸ و سیر 4 درصد کاهش داشته است. وی با 
بیان این که بر اساس مجوزهیئت وزیران و 
وزارت جهاد کشاورزی واردات دام از مرزهای 
شرقی قابل انجام شده است، ادامه داد: در این 
راستا با معرفی سازمان بازارچه های مرزی و 
نیمه  از  استان  جهادکشاورزی  سازمان  تایید 
متقاضیان  از  نفر   10 برای  تاکنون  شهریور 

مجوز واردات دام زنده صادر شده است.
بودن  استاندارد  شرط  به  واردات 

بازارچه های مرزی
بیجاری مجموع مجوزهای واردات را برای 31 
هزار راس گوسفند، پنج هزار و 700 راس گاو 

و گوساله و دو هزار و ۸00 راس شتر و بچه 
شتر اعالم کرد و یادآور شد: یکی از مصوبات 
بودن  استاندارد  شرط  واردات  این  در  مهم 
بازارچه ها بود که از 4 بازارچه مرزی ، اداره 
دامپزشکی فقط بازارچه دوکوهانه را به علت 
داشتن قرنطینه تایید کرد. وی با اشاره به این 
که قیمت گوشت گوسفند در استان با افزایش 
هزار  به 34  تومان  هزار  از 2۸  درصدی   21
تومان رسید خاطرنشان کرد: کشتار دام مولد 
طی سنوات گذشته ناشی از خشکسالی های 
17 ساله، خروج دام از استان به سایر استان 
ها با هدف کسب درآمد بیشتر و گرانی گوشت 
مرغ به عنوان کاالی جایگزین ناشی از کاهش 
آنفوالنزای فوق  دلیل شیوع  به  ریزی  جوجه 
حاد پرندگان از جمله مهمترین دالیل کمبود 

و گرانی گوشت در استان بوده است.
واردات 9۰۰ رأس دام
 از بازارچه های مرزی

سرپرست بازارچه های مرزی نیز در این جلسه 
درباره واردات دام زنده به استان، عنوان کرد: 
برای واردات دام از بازارچه یزدان و میل 73 
در  متقاضی  اما  است  نبوده  مشکلی  تاکنون 
این زمینه  نداشته ایم و تنها واردات از بازارچه 
دوکوهانه انجام می شود. فخر از وجود ۹ واحد 
قرنطینه در بازارچه دو کوهانه خبر داد و افزود: 
طبق شرایط جدید واردات دام منوط به ایجاد 
زیرساخت هایی در بازارچه شده که این موضوع 
با حل مشکل تامین اعتبار برای زیرساخت ها 
در حال انجام است. به گفته وی از زمان اخذ 

مجوز تاکنون، دو پارت در سال ۹۵ و یک پارت 
نیز در سال جاری دام سبک و سنگین وارد 
استان شده است. وی از واردات ۹00 رأس دام 
طی این مدت خبر داد و افزود: از این تعداد 200 

رأس شتر و 700 رأس نیز گوسفند بوده اند.

تاکنون کسی برای واردات دام
 مراجعه نکرده است!

مدیرکل گمرکات هم با بیان این که واردات 
دام از تمام مرزهای شرقی اعم از بازارچه ها و 
گمرکات مجاز شده است اضافه کرد: اما این امر 
منوط به این شده که در مرز باید قرنطینه دامی 
و گواهی بهداشت از کشورها صادرکننده وجود 
داشته باشد. خاشی خاطرنشان کرد: مشکلی از 
جانب گمرک برای واردات دام وجود ندارد ولی 
امر  این  برای  از 10 نفری که مجوز  تاکنون 
دریافت کرده اند کسی برای واردات دام مراجعه 
به  تا  کرد  تقاضا  همچنین  وی  است!  نکرده 

قرنطینه های شهر نهبندان به عنوان پس کرانه 
مرز رسیدگی شود.نماینده اداره دامپزشکی نیز 
پیشنهاد داد: قراردادی با افغانستان بسته شود تا 
ما خدمات بهداشتی را از داخل مرز این کشور 
انجام دهیم. وی با اشاره به قرنطینه دوکوهانه 

بیان کرد: باید دام در نزدیک ترین کشتارگاه 
کشتار شود که کشتارگاه نهبندان این کشش را 

ندارد، دستور دهید تا توسعه داده شود.
 استفاده از اعتبارات توسعه زیربنایی 
استان برای قرنطینه بازارچه دوکوهانه

فرماندار بیرجند هم در این جلسه با بیان این 
که واردات دام زنده دارای پیشینه طوالنی در 
استان است، خاطرنشان کرد: هرچند تحقق این 
کار یکی از نیازمندی های تنظیم بازار است 
اما واردات دام می تواند به عنوان یک فعالیت 
ناصری  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  اقتصادی 
خواستار برگزاری جلسه ای خاص بررسی این 

موضوع با حضور دستگاه های متولی شد.
وی با اشاره به بودجه سال ۹6 و اعتباراتی که 
برای توسعه زیربنایی اقتصادی پیش بینی شده 
، عنوان کرد: می توان از این محل مبلغی را 
برای ایجاد زیرساخت های الزم برای واردات 
بخش  وی  گفته  به  داد.  اختصاص  زنده  دام 
خصوصی رغبتی ندارد که برای احداث قرنطینه 
مانند  امکانات  اگر  ولی  کند  گذاری  سرمایه 
قرنطینه فرآهم باشد، برای سرمایه گذاری در 
از استان های دیگر حضور  واردات دام حتی 
پیدا می کند.فرماندار بیرجند با اشاره به افزایش 
قیمت گوشت قرمز تصریح کرد: در این استان 
عطش روانی برای افزایش قیمت وجود دارد 
وگرنه از نظر ما هیچ دلیلی برای افزایش قیمت 

وجود ندارد.
لزوم سرمایه گذاری مشترک
با افغانستان برای واردات دام

اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  سرفرازی 
در  کرد:  عنوان  جلسه  این  در  هم  استاندار 
راستای واردات دام زنده به استان باید سرمایه 
گذاری های مشترک با افغانستان برای ایجاد 
اشتغال، کشتارگاه و واحدهای فرآوری در مرز 
انجام بگیرد. وی با اشاره به اینکه در آغاز راه 
واردات دام زنده به استان قرار داریم بیان کرد: 
تا حدودی جذب سرمایه گذار به نوع رفتار و 
گفتار مسئوالن دستگاه های اجرایی مربوط می 
شود لذا در این زمینه تمامی مسئوالن مربوط، 

توجه و نهایت دقت را داشته باشند. 
)Ava.news13@gmail.com(

عالقهسارقانبه»پرایدهای«پایینترازمدل۸۵ اتصالمهرشهربه
شبکهفاضالببیرجند
تاپایانسال
برزجی- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان 
فاضالب  شبکه  به  شهر  مهر  اتصال  از  جنوبی 
شهری تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: هم 
اکنون پروژه کلکتور اصلی با ۹7 درصد پیشرفت 
فیزیکی رو به پایان است. هاشمی مقدم در گفتگو 
با آوا عنوان کرد: برای اجرای فاضالب مهر شهر با 
توجه به مشکالتی که قبال مردم این منطقه برای 
دفع فاضالب داشتند، 3 قرارداد منعقد شد که یکی 
 از این قرار دادها مربوط به کلکتور اصلی فاضالب ،
قرارداد  و  هکتاری   64 پروژه  به  مربوط  دیگری 
سوم نیز متعلق به پروژه 7۵ هکتاری بود که به 
ترتیب پروژه های مذکور از پیشرفت ۹7 درصدی، 
برخوردار هستند. وی  و 30 درصدی  ۵۵درصدی 
را  ها  پروژه  این  پیشرفت  کندی  دالیلی  از  یکی 
مربوط به کار در عمق زیاد دانست و افزود: با توجه به 
سختی زمین پروژه با کندی پیش می رود که انتظار 
داریم مردم در اجرای این پروژه ها صبوری به خرج 
دهند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان 
جنوبی با بیان اینکه 2 پروژه تا پایان سال به بهره 
برداری می رسد گفت: کلکتور اصلی که مراحل 
را طی می کند و در مناطق 64 هکتاری  پایانی 
انشعابات  پایان سال جاری  تا  نیز  و 7۵ هکتاری 
نصب خواهد شد. هاشمی مقدم همچنین در پاسخ 
به گالیه برخی از شهروندان نسبت به تغییر رنگ و 
بوی آب در برخی از مناطق شهر نیز گفت:  کیفیت 
آب همه مناطق بیرجند یکسان است و به صورت 
مداوم نمونه برداری انجام می شود که تاکنون مورد 
البته  داد:  ادامه  وی  است.  نشده  گزارش  خاصی 
ممکن است تغییر رنگ و مزه آب ناشی از اشکال 
در لوله کشی داخل منازل که جنس آنها فلزی است  
باشد . وی تاکید کرد : در آزمایشات انجام شده هیچ 
گزارشی مبنی بر شور بودن آب ارایه نشده است.

خشکسالیمانعافزایش
برداشتزیتوندرنهبندان

قاسمی- مدیر جهاد کشاورزی نهبندان با بیان اینکه 
خشکسالی های پی در پی و عوامل محیطی  مانع 
پیشرفت و توسعه این محصول در شهرستان شده 
است، اظهار کرد: 320 هکتار از اراضی کشاورزی 
این شهرستان در منطقه چاهداشی و دشت محمد 
آباد زیر کشت باغات زیتون بوده که از این سطح 
 120 افزود:  »مالکی«  هستند.  بارور  هکتار   142
هکتار از این سطح تحت پوشش آبیاری تحت فشار 
می باشد و تعداد بهره برداران هم 320 خانوار است. 
وی پیش بینی کرد: در سال جاری میزان برداشت 
حدود ۵6 تن میوه زیتون و 6 هزار  و 300 کیلوگرم 
روغن از باغات بارور  این شهرستان استحصال شود. 
به گفتۀ وی ارزش تولید این محصول در شهرستان 
بالغ بر2۸0  میلیون تومان می باشد.وی خاطر نشان 
و  ها  استان  به  شهرستان  مصرفی  مازاد  که  کرد 

شهرستا های همجوار صادر می شود. 

70درصدمددجویانتحتحمایت
کیمتهامدادسالمندانهستند

کمیته  خانواده  سالمت  و  حمایت  کاری-معاون 
هفته  مناسبت  به  جنوبی،  خراسان  استان  امداد 
سالمند،  بیان کرد: 31 هزار و ۸۸7 سالمند، تحت 
قرار  جنوبی  خراسان  استان  امداد  کمیته  حمایت 
دارند. نخعی، ادامه داد: هم اکنون 23 هزار و 666 
خانوار سالمند تحت حمایت کمیته امداد هستند که 
از این تعداد 13 هزار و 3۵3 خانوار مرد و 10 هزار و 
 313 خانوار زن هستند.نخعی با بیان اینکه 70 درصد
مددجویان تحت حمایت در استان سالمند هستند، 
خانوارهای  به  در جهت کمک  امداد  کمیته  افزود: 
تحت حمایتی که دارای سالمند بیمارو زمینگیر هستند، 
منزل  در  نگهداری  برای  تومان  هزار  ماهانه 100 
پرداخت می کند.وی پرداخت کمک معیشت،تامین 
هزینه های مسکن،اعطای وام کارگشائی و تامین 
هزینه های بهداشت و درمان و نگهداری سالمندان در 
منزل از جمله خدمات کمیته امداد استان به سالمندان 
تحت حمایت است.وی با اشاره به اینکه افراد سالمند 
در دوران سالمندی نیاز مبرم به رسیدگی دارند، افزود: 
دیدار و عیادت از سالمندان بیمار و زمین گیر و تحویل 
به  ارائه شده  دیگر خدمات  ،از  غذایی  سبد کاالی 

سالمندان تحت حمایت این نهاد است.

پمپنصبکنیدفشارآبدرستمیشود

پیشه ور - مدیر روابط عمومی شرکت آب فاضالب 
شرافت  خیابان  مشکالت  درباره  جنوبی  خراسان 
 مهرشهر که از فشار کم آب رنج می برند، عنوان کرد: 
امور آب فاضالب بیرجند هیچگونه برنامه ای درباره 
کاهش فشار شبکه آب نداشته است .مهربان افزود: 
مشترکان می توانند با تاسیسات فشار شامل پمپ و 

مخزن  در منازل خود نصب نمایند. 

خودنماییگلهایداوودیدربیرجند

گروه خبر-مدیر عامل سازمان سیما، منظر و  فضای 
گلهای  درصد   70 گفت:  بیرجند  شهرداری  سبز 
کاشته شده از تولیدات داخلی این سازمان است که 
شامل 20 هزار نشاء گل داوودی، 1۵ هزار نشاء گل 

همیشه بهار و ۵ هزار نشاء کلم زینتی است.

عکس:قلندری

افزایش زیرساخت های بازارچه های مرزی برای ورود دام
طی دو ماه آینده انجام می شود:

80 پروژه بر زمین مانده ورزشی در خراسان جنوبی
در  جوانان  و  ورزش  امور   اسدزاده-مدیرکل 
پیشرفت  از  گذشته  روز  مطبوعاتی  نشست 
و  داد  خبر  سال۹6  اول  ماهه   6 عملکرد 
گفت:هیئات های ورزشی باید بکوشند مطابق 
برنامه پیش روند و ما تالش می کنیم تا آخر 
سال از ۸0 پروژه نیمه تمام 10 پروژه را که حدود 
70 تا ۹0 درصد پیشرفت دارد را افتتاح کنیم.
افضل پور ادامه داد:از کارهای عمده ای که از 
ابتدای ورود به این حوزه با جدیت تمام پیگیری 
شد پروژه های عمرانی بود که حالت بحرانی و 
خوابیده ای داشت چون بودجه هم برایش آمده 

بود.ابتدا از اعتبارات سال ۹4 که خرج نشده بود 
با برنامه ریزی بودجه را خرج کردیم و چند سالن 
ورزشی در چند شهرستان و ساختمان اداری و 
نفری  سالن1۵000  قاین،  در  اسکواش  سالن 
غدیر،زمین فوتبال ورزشی در طبس و شهرک 
باره  در  شد.وی  برداری  بهره  بیرجند  امیرآباد 
پروژه های خیر ساز عنوان کرد:ما در این مدت 
بهسازی در دو بخش استخر رضوی با مشارکت 
ای،  کوشه  شهید  سالن  و  خصوصی   بخش 
برای هیئت کشتی را داشتیم و از این پروژه های 
خیر ساز، در قاین افتتاح گود زورخانه بود و در 

بیرجند و اطراف آن هم حدود 30 پروژه خیر ساز، 
در حال عقد قرارداد هستییم که بودجه آن هم در 
نظر گرفته شده است.افضل پور درباره عملکرد 
مالی و حقوقی این حوزه  گفت:ما در این مدت 
به بخش هیئت های ورزشی شهرستان و استان 
حدودا از شش ماهه نخست سال 600 میلیون 
 بودجه اختصاص دادیم و در بخش سمن ها

که  کردیم  تومان کمک  میلیون  حدودا 16۸ 
به نظرم در این زمینه عملکرد خوبی نداشتیم 
و اکنون 1۵ سمن مشغول به فعالیت هستند، 
بر  مالیات  تومان  میلیارد   1۹ از  همچنین 

ارزش افزوده، 13 میلیارد که مرتبط به بخش 
 عمرانی است را تقسیم کردیم که 3۸0 میلیون 
برای جاده تندرستی و 2میلیارد و 300 به بخش 
سالن های ورزشی مدارس به آموزش و پرورش 
اختصاص یافت و بقیه هم در شهرستان های 
دیگر تقسیم بندی شده است. به گفته وی در 
بخش حقوقی هم اقداماتی مثل پس گرفتن 
7 پرونده که بخاطر شکایات و اموری از این 
قبیل از دست امور ورزش و جوانان خارج شده 
بود،انجام شد .وی از میزبانی استان در مسابقات 
برج ۹ سال  از  گفت:  و  داد  خبر  المللی،  بین 

 گذشته 17۸ نفر  به مسابقات اعزام شده اند
و در مسابقات آسیایی و بین المللی و کشوری 
هم مدال کسب کردیم.در حوزه آموزشی هم 
کالس   20 گری،  مربی  تئوری  دوره   12
داوری، 10 مربی گری در رشته های مختلف 
برگزار کردیم.وی از بزرگ ترین چالش حوزه 
کاریش یعنی نبود بودجه در بخش فرهنگی 
و جوانان خبرداد و گفت:ما در حوزه فرهنگی 
و  ازدواج  مشاوره  کارگاه  قبیل  از  کارهایی 
کردیم اندازی  راه  ازدواج  خیرین  مجمع 

)Ava.news25@gmail.com(

یازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب خراسان جنوبی 1۷ مهر افتتاح می شود
بزرگ  نمایشگاه  امیرآبادیزاده-یازدهمین 
کتاب خراسان جنوبی با حضور معاون توسعه 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  منابع  و  مدیریت 
و  فرهنگ  افتتاح می شود.مدیرکل  اسالمی 
افتتاحیه  :مراسم  کرد:  عنوان  اسالمی  ارشاد 
استان  کتاب  بزرگ  نمایشگاه  یازدهمین 
ساعت ۹:30روز دوشنبه 17مهرماه ماه جاری 
برگزار  مروستی  کاراندیش  دکتر  حضور  با 
برگزاری  اینکه  بیان  با  محبی  شد.  خواهد 
نمایشگاه کتاب یکی از بزرگترین رویدادهای 

فرهنگی استان است، گفت: مراسم افتتاحیه 
سیصد و سی ششمین نماسشگاه کتاب استانی 
استان  کتاب  بزرگ  نمایشگاه  یازدهمین  و 
روز دوشنبه 17 مهرماه جاری  ساعت ۹:30 
هیات  و  مروستی  کاراندیش  دکتر  حضور  با 
همراه در محل نمایشگاه بین المللی استان 
برگزار خواهد شد. وی حضور دکتر کارندایش 
مروستی را در استان فرصت مغتنمی برشمرد 
و افزود: در این سفر دو روزه مدیر کل امور 
اداری و منابع انسانی ،مدیر کل دفتر حقوقی 

و  برنامه  دفتر  کل  معنوی،مدیر  مالکیت  و 
بودجه و مشاور معاون وزیر وزارت متبوع وی 
را همراهی خواهند کرد. وی تعداد غرفه های 
عنوان  غرفه  را 116  استان  کتاب  نمایشگاه 
کرد و گفت: امسال ناشران استان 20غرفه را 
برای عرضه محصوالت خود در اختیار دارند. 
محبی با اشاره به این که امسال نمایشگاه در 
شیفت صبح فعال نخواهد بود تصریح کرد: 
در شیفت عصر نمایشگاه از ساعت 1۵:30تا 
21:30 برای بازدید عالقمندان به فرهنگ و 

کتاب باز است.وی به اختصاص ۸0 میلیون 
کتاب  بین المللی  نمایشگاه  به  یارانه  تومان 
در  شد:  یادآور  و  کرد  اشاره  جنوبی  خراسان 
این نمایشگاه ، 400 میلیون تومان بن کارت 
گفته وی  به  توزیع خواهد شد.  کتاب  خرید 
در  فقط  نمایشگاه  کتاب  خرید  کارت های 
همان روزهای نمایشگاه قابل استفاده است و 
بعد از اتمام نمایشگاه کسانی که فرصت نکنند 
از کارت خود استفاده کنند  دارنده کارت دو ماه 
بعد از اتمام نمایشگاه می تواند از طریق عابر 

بانک)ATM( های بانک شهر در کل کشور 
با کسر 20 درصد یارانه مبلغ خود را دریافت 

-نمایند و یا از طریق دستگاه های کارتخوان)
POS( کلیه فروشگاه های سطح کشور با 
کسر 20 درصد یارانه اقدام به خرید نمایند.
محبی با بیان اینکه در نمایشگاه امسال برای 
هر نفر 30 درصد تخفیف در خرید کتاب در 
میزان  این  از  افزود:  است،  شده  گرفته  نظر 
10درصد تخفیف ناشران و 20درصد تخفیف 

وزارت ارشاد خواهد بود.

عکس:اکبری
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ساخت ماهواره مهم است اما مهمتر 
چگونه استفاده کردن از آن است

محمد جواد آذری جهرمی گفت: نقاط مداری که به 
نام یک کشور در مدار زمین به ثبت می رسد تا دو 
سال قابل رزرو خواهد بود. اکنون 5 درخواست جدید 
را برای ثبت نقاط مداری داشته ایم. وی با بیان اینکه 
فشارهای بین المللی درباره پرتابگرهای ایران وجود 
داشت، گفت: اساسا باید ببینیم پرتاب چه هزینه و 
فرصتی برای ما خواهد داشت. ساخت ماهواره مهم 

است اما مهمتر چگونه استفاده کردن از آن است.

اولین کارت زرد نمایندگان
 به دولت دوازدهم

نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته سوال درباره 
علت فقدان نظارت فرمانداران به مصوبات و عملکرد 
کارایی  عدم  و  روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای 
شوراهای حل اختالف استان ها که موجب مخدوش 
شدن اعتماد مردم به کارآمدی این نهاد شده است، 
با 115 رای موافق در صحن علنی پارلمان را وارد 
وارد  با  نمایندگان  گزارش،  این  اساس  بر  دانستند. 
دانستن این سوال اولین کارت زرد خود را به دولت 
دوازدهم به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دادند.

کیهان: عذرخواهی پیشکش! 
مسیر خسارت بار را رها کنید

تیتر»عذرخواهی  با  مطلبی  در  کیهان  روزنامه 
پیشکش!مسیر خسارت بار را رها کنید«، نوشت: در 
حالی که خسارت آفرین بودن مسیر توافق هسته ای 
از  بیش  خود  تعهدات  به  آمریکا  پایبندی  عدم  و 
بهترین  می رسد  نظر  به  است،  آشکار شده  پیش 
گزینه پیش روی دولت برای جبران وضعیت فعلی 
و جلوگیری از افزایش خسارت، بازگشت از این راه 
بن بست است. در حال حاضر با توجه به عیان شدن 
عینیت  به  و  برجام  محض  خسارت  باره  چندین 
رسیدن هشدارهای دلسوزان، الزم است تا دولت 
آقای روحانی به گستاخی های آمریکا پاسخ قاطع و 
متقابل دهد و با تکیه بر ظرفیت های عظیم داخلی، 
روزافزون  پیشرفت  را در جهت  ریل گذاری خود 

کشور تغییر دهد.

تنها رژیم صهیونیستی از همه پرسی 
اقلیم کردستان حمایت کرد

حسین شیخ االسالم مشاور وزیرامورخارجه گفت: در 
میان اعالم مواضع بین کشورهای منطقه در قبال 
همه پرسی کردستان عراق، تنها رژیم صهیونیستی 
است. کرده  حمایت  همه پرسی  این  از  قاطعیت  با 

وی گفت: علت اساسی حمایت رژیم صهیونیستی 
از همه پرسی، تالش آنها برای تقسیم خاورمیانه به 

ملیت های مختلف است.

منزوی کردن ایران اشتباه است

وزیر خارجه ترکیه با اشتباه دانستن سیاست منزوی 
کردن ایران، گفت: هنوز زمان برای اصالح اشتباه 
درباره  چاووش اوغلو  دارد.  وجود  عراق  کردستان 
همه پرسی جدایی کردستان عراق اظهار کرد: هنوز 
دیر نشده و دولت »مسعود بارزانی« رئیس این منطقه 
می تواند بحران به وجود آمده را برطرف کند. وی 
در ادامه تاکید کرد: آنکارا اجازه نمی دهد یک رژیم 
تروریستی در شمال سوریه و همچنین یک کمرند 

تروریستی در جنوب مرزهای ترکیه تشکیل شود.

ترامپ با دبه کردن در برجام 
حماقت عجیبی مرتکب می شود

گری سیمور تحلیلگر مشهور آمریکایی گفت: وزیر 
خارجه آمریکا می داند که برای آمریکا دبه درآوردن 
در مذاکره هسته ای آن هم بدون دلیل حماقت عجیب 
و غریبی خواهد بود زیرا این اقدام آمریکا را از دیگر 
اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به 
عالوه آلمان دور ساخته و دست ایران را در از سرگیری 

فعالیت های هسته ای خود باز می گذارد. 

نوبخت: ایران از لغو  برجام ضرر نمی کند 

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت درباره سخنان 
ترامپ درخصوص برجام گفت: می دانید در کشور 
اما  نمی گیرد  تصمیم  برجام  درباره  مرجع  یک 
هم  ما  کند،  ایجاد  مصالح  و  منابع  که  زمانی  تا 
درباره این قرارداد بین المللی مراعات الزم را انجام 
می دهیم. این ایران نیست که از لغو برجام ضرر می کند بلکه کسانی که از 

لغو آن صحبت می کنند، از این مسئله ضرر خواهند کرد.

ابتدا می خواستیم انتخابات به مرحله دوم برود

محمدنبی حبیبی گفت: از پایان مناظره سوم، تشکل 
های اصولگرایی به این نتیجه رسیدند حاال که سه 
دارند، هر سه در صحنه  انتخابات حضور  نامزد در 
بمانند تا رقیب نتواند در دور اول رای کافی را بیاورد و 
انتخابات به مرحله دوم برود. اما پس از مناظره سوم 
براساس نظرسنجی ها، آرای روحانی از زیر 50 درصد به باالی 50 درصد رسید 

و به همین دلیل هم نظر ما روز پس از مناظره سوم تغییر کرد.

مسببان فتنه 88 باید عذرخواهی کنند

علی عسکری رئیس رسانه ملی گفت: موضع ما در 
قبال فتنه 88 روشن و موضع رهبری معظم انقالب 
است، واقعیت این است که در فتنه 88 ظلم بزرگی به 
مردم، نظام و رهبری شده است، افرادی که در فتنه 
فعال بوده اند باید عملکرد خود را که باعث امیدواری 
دشمن شد، جبران کنند و صادقانه عذرخواهی کنند. وی افزود: تنها راه حفظ 

وحدت در کشور جمع شدن حول محور والیت فقیه است.

رهبر  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
دیدار  در  اسالمی  انقالب  معظم 
مسئوالن  ایرانی،  حجاج  سرپرست 
با  امسال  حج  دست اندرکاران  و 

ابراز خرسندی از بازگشت همراه با 
به  ایرانی،  حجاج  عزت  و  سالمت 
وجود یک جبهه بین المللی و عظیم 
تبلیغاتی در مقابل جمهوری اسالمی 

اشاره و خاطرنشان کردند: راه مقابله 
با این جبهه خطرناک، روشنگری و 
برخورد تبلیغاتی فعال و تهاجمی است 
و حج یکی از مراکز اصلی و اساسی 

برای این اقدام است. ایشان با تشکر 
از همه دست اندرکاران برگزاری حج، 
گفتند: روز بازگشت حجاج با سالمت 
و عافیت، برای ما همچون یک روز 

عید و روز جشن است. رهبر انقالب 
اسالمی »حفظ امنیت، عزت و احترام 
دل نگرانی های  جمله  از  را  حجاج« 
مهم خود خواندند و افزودند: بر اساس 
از  گزارش مسئوالن، حجاج امسال 
اغلب  احترام و عزت خود در  حفظ 
برخی  اگرچه  بوده اند،  راضی  موارد 
موارد تخلف نیز گزارش شده که باید 
پیگیری شود.ایشان با اشاره به وجود 
فعال  و  بسیار خطرناک  یک جبهه 
انواع وسائل و امکانات  و مجهز به 
تبلیغاتی در مقابل جمهوری اسالمی، 
گفتند: نظام اسالمی ظرفیت و توان 
تهاجم  و  ایستادگی  برای  فراوانی 
فرصت  و  دارد  را  جبهه  این  علیه 
حج بهترین منبر تبلیغی برای ارتباط 
خنثی کردن  و  دنیا  مردم  با  گرفتن 

تبلیغات طرف مقابل است.

انتخابات  به  اشاره  با  کشور  وزیر 
در  ملت  گفت:  جمهوری  ریاست 
سر  بر  جمهوری  ریاست  انتخابات 
جریان  و  شدند  حاضر  ها  صندوق 
ها و گروه ها و نامزدها نیز برنامه 
های خود را ارائه دادند و مردم هم 
در فضایی آزاد و در بستری قانونی 
و  روحانی  آقای  امن  فضایی  و 
 دولت تدبیر و امید را انتخاب کردند. 
وی با بیان اینکه در جریان انتخابات 
نیز برنامه دولت تدبیر و امید نقد شد 
و حتی فراتر از نقد هم صورت گرفت 
افزود: مردم در چارچوب عقالنیت و 
امید  و  تدبیر  آزاد دولت  در فضایی 
و آقای روحانی را انتخاب کردند و 
برنامه های ایشان از زمانی که رأی 
مردم به او داده شد برنامه همه مردم 

تلقی می شود.

وی ادامه داد: مبنای ما برای انتخاب 
مدیران در حوزه های مدیریتی این 
است که باید برنامه های دولت تدبیر 
دادند  رأی  آن  به  مردم  که  امید  و 

را پیگیری کند البته این برنامه ها 
ایرانی است. متعلق به 80 میلیون 

وزیر کشور تأکید کرد: معیار سنجش 
افراد برای پذیرش مسئولیت همان 

بحث  گفته  روحانی  آقای  که  طور 
اعتدال است که این مدیران باید در 
انجام کارها و امور، اعتدال را رعایت 
کنند. رحمانی فضلی ادامه داد: برای 

ما اصولگرا، اصالح طلب و مستقل 
فرقی ندارد و مالک نیست بلکه هر 
کدام از اینها که می خواهند باشند 

باید تابع مشی اعتدالی باشند.

رهبر انقالب: حج بهترین منبر تبلیغی
برای ما اصولگرا، اصالح طلب و مستقل فرقی ندارد برای خنثی کردن تبلیغات طرف مقابل است 

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده:
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جـذب نیـرو
مؤسسه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند 
جهت تکمیل کادر درمانی خود نیاز به فیزیوتراپ، 
کاردرمان، پرستار و بهیار دارد. لذا از متقاضیان 

دعوت می شود تا پایان وقت اداری 1396/7/30 به امور اداری مؤسسه 
32252080 داخلی 258 تماس حاصل نمایند.مراجعه و یا با شماره  

روابط عمومی مؤسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(

یاد و خاطره جانباز سرافراز دوران دفاع مقدس 
مصداق انسانی فداکار و بسیجی مخلص شادروان

سرهنگ محمد ساالری
 را گرامی می داریم. تالش هایش در تشکیل بسیج 
بخش ها و روستاها هرگز از خاطره ها محو نخواهد 
شد. گرچه به آرزویش که شهادت در راه خدا بود، 
نرسید ولی با افتخار جانبازی به واسطه ارادتش 
 به اهل بیت )ع(، خداوند تقدیرش را به گونه ای 
رقم زد که در شب عاشورای حسینی جان به 
 جان آفرین تسلیم نماید. یاد و خاطره فداکاری و عشقش به انقالب و مردم را گرامی می داریم 
 امروز چهارشنبه 96/7/12  از ساعت 14/30  الی 15/30 در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( 

گرد هم آمده و درد فراقش را با مصیبت اهل بیت )ع( پیوند می زنیم
حضور همه عزیزان را در این مراسم ارج می نهیم.

پایگاه مقاومت بسیج روزنامه آوای خراسان جنوبی

جناب آقاي دکتر احمد آموزشي  فوق تخصص جراحي قلب و عروق    
جناب آقاي دکتر فخر

 سرکار خانم عبداللهي و مدیریت بیمارستان ولي عصر )عج(
جناب آقاي محمد شهابي ، سرکار خانم جفایي 

سرکار خانم آموزشي و اعضاي محترم بسیج جامعه پزشکي
حضور سبزتان بین عزاداران حسیني در روز عاشورا و ویزیت مردم با حق ویزیت شفاعت امام 
حسین )ع( در هر دو دنیا ارزاني شما عزیزان انسان دوست باد. اجرتان با اباعبدا...الحسین)ع(                                                                 

هیئت عزاداران حسیني روستاي کوشك

خدمات رسانی تعاونی دهیاران بخش مرکزی بیرجند در ایام عزاداری تاسوعا و عاشورا * عکس : قاسمی جمع کردن زباله ها توسط جمعی از مردم در روز عاشورا - بیرجند * عکس : کاظم امیدیانطرح هادی روستای بزقنج *  عکس : محمودآبادی نشست خبری نیروی انتظامی با اصحاب رسانه استان در هفته ناجا * عکس: قلندری

رحمانی فضلی وزیرکشور:


