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4 ساعت » آتشونی« با هنرمندان فرمانده انتظامی خراسان جنوبی:

تشکیل 29 هزار پرونده جرائم
از ابتدای سال

صفحه 7 

درآمد میلیاردی هنرمندان 
از تولیدات صنایع دستی 

 صفحه 7
مجتمع های تجاری و مسکونی 

در جای خالی خانه های سازمانی
 حسینی- مدتی است از تخریب ساختمان های موسوم به 48 دستگاه،

 خانه های سازمانی غفاری جنب دانشگاه علوم پزشکی  ...) مشروح خبر در صفحه 7( 

بیرجند، میزبان مراسم 
گرامی داشت هفته پارالمپیک

    صفحه 7

نیروی انتظامی استان رتبه اول در 
پاسخگویی حضوری به مردم در کشور 

    صفحه 7
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 / صفحه 3

حضور 173 ناشر در نمایشگاه بزرگ کتاب / صفحه 7

سرمقاله

نمایشگاه کتاب؛
فرصتی برای آشتی با مطالعه

   * امین جم

 دیروزصبح نمایشگاه کتاب استان خراسان جنوبی 
افتتاح  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  همت  به 
کتاب  نمایشگاه  یازدهمین  این  روایتی  شد.به 
بیرجند محسوب می شود و هر ساله از استقبال 
خوبی برخوردار است و شاید بتوان گفت یکی از 
محبوب ترین نمایشگاه ها در طول سال محسوب 
می شود.البته قسمت تلخ ماجرا هم همین است.
ویژه  تخفیفات  بخاطر  شاید  نمایشگاه  محبوبیت 
کمک  های  کتاب  خرید  برای  به خصوص  اش 
دانشگاهی  خاص  منابع  یا  و  کنکوری  و  درسی 
غرفه  نمایشگاه،اغلب  محبوبیت  عین  باشد.در 
هایی که کتاب هایی با محتوایی جدای از کتاب 
الذکر دارند،سوت و کوراست! مطالعه  های فوق 
دارد  جریان  مردم  از  اندکی  شمار  بین  در  فقط 
دانشجویان  و  آموزان   دانش  از  بسیاری  و حتی 
ندارند.  دیگری  مطالعه  درسی،  کتاب  جز  نیز 
را  آموزان  دانش  نیز  آموزشی  نظام  تاسفانه 
دیگر  سوی  از  و  نمی کند  تشویق  مطالعه  به 
کاالهای  جزو  کتاب  و  فرهنگی  محصوالت 
لوکس به شمار رفته و در سبد خانوارها قرار ندارد. 
.......)ادامه سرمقاله در صفحه 2(

رئیس قوه قضائیه:
قوه قضائیه از سر بیکاری افراد

 را احضار نمی کند

سخنگوی وزارت امور خارجه:
 پاسخ ایران به آمریکا 

کوبنده است

عبدخدایی:
اگر نظام پارلمانی بود

 احمدی نژاد برکنار می شد

مدیرکل آژانس انرژی  هسته ای :
 ایران به تعهداتش در خصوص
 انرژی هسته ای پایبند است  
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جناب آقای دکتر علیرضا رفیعی پور
رئیس محترم سازمان دامپزشکی کشور
جناب آقای دکتر محمد اصغرزاده

سرپرست محترم اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی
حسن انتصاب شما بزرگواران را که موید خدمات صادقانه و درخشان تان 
در تأمین غذای سالم بوده، تبریک عرض نموده، موفقیت روز افزون تان را

 از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت خاور پیشه

جناب آقای دکتر رفیعی پور
رئیس محترم سازمان دامپزشکی کشور

جناب آقای دکتر اصغرزاده
سرپرست محترم اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی 

انتصاب شایسته و مدبرانه شما عزیزان را که نماد بارزی از توانایی های ارزشمند و تالش های 
خستگی ناپذیرتان می باشد، صمیمانه تبریک عرض می نماییم. از درگاه ایزد منان مزید توفیقات 

برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی و پیشبرد اهداف عالی
 نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران مسئلت داریم.

شرکت فراز دانه آوند - شرکت کشاورزی دامپروری فالت شرق کویر

به یک نفر  خانم یا آقا مسلط به وردپرس 
 و تولید محتوا نیازمندیم. متقاضیان 

می توانند حداکثر تا تاریخ 19 مهر رزومه 
و مشخصات خود را به ایمیل یا شماره تلگرام 
زیر ارسال نمایند. مهندسین  مشاور پارس رابین

09128140072 -32444300
gmail.com@ etarh92

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان زیرکوه در نظر دارد: یک دستگاه خودروی 
مزدا دو کابین 1384 با قیمت پایه 18 میلیون تومان را از طریق مزایده به فروش 
برساند. لذا متقاضیان جهت شرکت در مزایده می توانند از تاریخ 1396/7/22 لغایت 

پایان وقت اداری 1396/7/29 مبلغ پیشنهادی خود را با مشخصات کامل 
در پاکت دربسته به اداره مذکور تحویل نمایند.

جهت کسب اطالع بیشتر با شماره 05632504499 تماس حاصل فرمایید 

جناب آقای دکتر اصغرزاده
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 سرپرست اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی

 تبریک عرض نموده، توفیقات روز افزون تان را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.

هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه دامداران آریان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس سید محمود هاشمی
مدیرعامل محترم شرکت گاز استان خراسان جنوبی

با کمال مسرت انتصاب بجا وشایسته جناب عالی را که حاصل درایت،لیاقت و مدیریت 
توانمند اجرایی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

سربلندی و توفیق روز افزون تان را در مسئولیت جدید از درگاه بلند خالق سبحان آرزو دارم.

محمـد قربانـی

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی 

خرید 335 تن لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف

شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد: 
فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید 335 
تن لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف به شماره )1029-96( را 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از میان تأمین کنندگان 

لوله پلی اتیلن برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم 
درگاه  از طریق  مناقصه،  مراحل  نامه جهت سایر  ارسال دعوت  تا  ارزیابی کیفی 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 

خواهد شد.
واریز مبلغ 2,400,000 ریال به حساب سیبا به شماره 2175212197003 بانک 
ملي، به نام شرکت آب و فاضالب روستایي استان خراسان جنوبی بابت فروش اوراق 

مناقصه ، تا تاریخ )96/07/19( از طریق سامانه ستاد الزامیست.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
اسناد  و  اطالعات  باشد.  می  سامانه 1396/07/15  در  فراخوان  انتشار  تاریخ 
مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوت نامه از طریق 

سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
مبلغ برآورد موضوع مناقصه : 24,000,000,000 ریال

مدارک و اسناد مورد نیاز: 
تصویر برابر اصل )اساسنامه، آگهی تغییرات، آگهی تأسیس، پروانه تولید و یا گواهی 
نمایندگی فروش معتبر همراه با تصویر پروانه تولید، استانداردهای معتبر و گواهی 
بیمه نامه تولیدات،پروانه بهره برداری، پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری ، فرم 
اسناد  تأیید شده دفتر  امضای  نمونه  فرم  قانون منع مداخله در معامالت دولتي، 

رسمی و سایر مدارک مندرج در فرمت ارزیابی
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: 

از تاریخ 1396/07/15 تا پایان وقت اداری 1396/07/19  
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: 1396/08/6

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار :
آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند، انتهای بهشتی 7   تلفن : 32214752-8

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکزتماس:  41934-021   دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

وزارت نیرو
 شرکت آب و فاضالب

 روستایي خراسان جنوبي  

ضمن تشکر از همه سروران ارجمندی که
 در مراسم تشییع و تدفین مادر عزیزمان مرحومه مغفوره 

حاجیه طوبی صفاریون پور
)فرهنگی بازنشسته( همسر مرحوم محمد حسین صفاریون

  ما را همراهی نمودند، به اطالع می رساند: مراسم سومین روز 
درگذشت آن مرحومه امروز سه شنبه 96/7/18 از ساعت 15/15 

 الی 16/15 در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد.

خانواده های صفاریون پور و سایر فامیل وابسته

همسر عزیزم: جناب آقای مهندس سعید ناصری
با قلبی آکنده از اندوه و چشمانی اشکبار درگذشت مادر عزیز و مهربانت را که صفای وجودش 

روشنی بخش زندگی هایمان بود، تسلیت گفته و از درگاه خداوند منان برای آن عزیز 
سفر کرده آرامش ابدی و برای تو بهترین یادگار آن مادر مهربان و سایر بازماندگان 

خاندان محترم ناصری صبر جمیل آرزومندم. 
مادر سفر کرده مان یاد روزهای بودنت را گرامی می داریم و لحظه های سنگین هجرانت را 

به سوگ می نشینیم.
به همین مناسبت در جلسه ای که روز پنجشنبه مورخ 96/07/20 از ساعت 14 الی 15 

در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد گرد هم می آییم
 و فاتحه ای نثار روح بزرگ و مهربان

 حاجیـه خانـم رستمیـان  می نماییم.
آگهـی استخـدام همسرت )آسیه احمدی(

بیمارستان تخصصی حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد 3 بیرجند( جهت تکمیل 
کادر خود نیاز به دو نفر کارشناس مدارک پزشکی )فناوری اطالعات سالمت(
 و دو نفر کارشناس رادیولوژی دارد. متقاضیان جهت ثبت نام و تکمیل مدارک
 تا تاریخ 96/7/20 به امور اداری این بیمارستان واقع در بیرجند- سایت اداری 

 بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد 3 بیرجند( مراجعه نمایند. 
شماره تماس: 32328505 - 31211455

روابط عمومی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد 3 بیرجند(
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سکه ۱۰ هزارتومانی به بازار آمد؟!   

  تسنیم- خبر جعلی ورود سکه های ۱۰ هزار تومانی به بازار پس از دو سال  در حالی بار دیگر در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که بانک مرکزی 
پیشتر آنرا تکذیب کرده بود.  ولی ورود سکه های ۱۰ هزار تومانی به بازار درحالی برای چندمین بار مطرح می شود که بانک مرکزی رسماً اعالم کرده: این بانک به 

هیچ عنوان چنین سکه ای را ضرب نکرده و اگر هم سکه های ۱۰۰ هزار ریالی در بازار وجود داشته باشد، تقلبی است.

سرمقاله

نمایشگاه کتاب؛ فرصتی 
برای آشتی   با مطالعه 

   *امین جم

کودک  وضعیت  این  در   )۱ صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

از  هم  آن  و  تکلیف  رفع  برای  فقط  نوجوان  و 
می دهد. انجام  را  درسی  تکالیف  اجبار  روی 
کتاب آنقدر برای ما مردم غریبه شده است که 
در وضعیت اقتصادی فعلی،حتی فکر خریدش را 
 هم نکنیم. همه می دانیم یکی از شاخص های

مطالعه  سرانه  میزان  جوامع  یافتگی  توسعه 
در  کشور  در  شاخص  این  متاسفانه  که  است 
به طوری که کمیت  دارد  قرار  نامطلوبی  سطح 
همواره  ایران،  در  مطالعه  سرانه  کیفیت  و 
موضوعی برای بحث، شوخی، تحلیل، پژوهش، 
تمسخر و... در میان بسیاری از مردم بوده است.

متاسفانه این روزها ما با حضور در شبکه هاي 
با  شدن  مواجه  و  اینترنت  فضاي  و  اجتماعي 
اطالعات حداقلي و پیامکي بیشتر از هر زماني 
آمارهای  بینیم.  مي  مطالعه  از  نیاز  بي  را  خود 
مطالعه روزانه در ایران از ۲ تا ۷۹ دقیقه متغیر 
اختالف عجیب  این  که  نظر می رسد  به  است. 
تالش  نشان دهنده  چیز  هر  از  بیشتر  غریب  و 
از  بهتر  تصویری  ارائه  برای  مسئوالن  برخی 
مطالعه در جامعه از یکسو و تالش برخی دیگر 
برای هرچه بیشتر بحرانی تر جلوه دادن واقعیت 
را  خودمان  آمارها  در  هم  قدر  هر  است.حاال 
خوب جلوه دهیم ، صنعت نشر و تیراژ کتاب ها 
نشانگر چیزی دیگر است؛ درون جامعه اي که 
قرار است توسعه پیدا کند؛ آگاهي مردم و افزایش 
سواد فرهنگي در این موضوع بسیار موثر است.

موضوع برگزاری نمایشگاه های کتاب به عنوان 
بستری برای ایجاد انگیزه و همچنین شوق مطالعه 
با توجه به مخاطب زیاد آن بسیار حائز اهمیت است. 
نمایشگاه کتاب محرک خوبی است تا افرادی را 
که با فرهنگ کتاب و کتابخوانی بیگانه هستند و 
یا مدتهاست با کتاب، آن یار مهربان، قهر کرده اند، 
جذب فضای گرم و دوست داشتنی نمایشگاه کند.

سواد  اگر  حتی  باشد،  کتاب  عاشق  انسان  اگر   
می یابد،  را  کتاب خواندن  راه های  نداشته  باشد، 
برای  خوبی  بهانه  هم  کم پولی  و  بی پولی 
بزرگ  کتابخوان های  نیست.  کتاب  نخواندن 
داده اند.  کتاب  پول  کمتر  زندگی،  در  جهان 
در بسیاری از کشورها رونق کتابخانه های عمومی 
برپاست،  کتاب دوست  بی پول های  برای  که 
است.  انجامیده  کتاب  اقتصاد  و  نشر  رونق  به 
 )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

خوکردن  از  پیش  است  بهتر  ( پس  سرمقاله  )ادامه 

به  و  کنیم  بهانه نیاوردن  تمرین  کتابخوانی،  به 
کودکان خود بیاموزیم که به جای بهانه آوردن، در 
راه هدف های خود گام بردارند. مقام معظم رهبری 
ی  خانواده  در  را  کتاب  جایگاه  ای  مصاحبه   در 
منزل  در   “  : کردند  تشریح  گونه  این  له  معظم 
خوِد من، همه افراد، بدون استثنا، هرشب در حال 
مطالعه خوابشان می برد. خود من هم همین طورم. 
نه این که حاال وسط مطالعه خوابم ببرد. مطالعه 
می کنم؛ تا خوابم می آید، کتاب را می گذارم و 
میخواهند  وقتی  ما،  خانه  افراد  همه  خوابم.  می 
است.  دستشان  کنار  کتاب  یک  حتماً  بخوابند 
ایرانی  خانواده های  همه  که  کنم  می  فکر  من 
باید گفت حال که  باید این گونه باشند.«درپایان 
مسئوالن آستین همت را برای فرهنگ سازی و 
ترویج کتاب خوانی باال زده اند، ما هم همت کنیم 
از  را  اهمیت دهیم وخود  به خود  بیشتر  و کمی 
نکنیم! همه چیز  نعمت کتاب و مطالعه محروم 
برای خرید یک کتاب خوب مهیاست!فرصت را 

از دست ندهید! 

 جزئیات جدید وام مسکن تکذیب شد 

تسنیم- وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد: شرایطی 
قطعی جدید تسهیالت مسکن که برخی رسانه ها 
آن را منتشر کرده  اند، تکذیب می شود. ضمن آن که 
اعالم این شرایط هنوز جنبه اجرایی پیدا نکرده و 

آنچه اعالم شده پیشنهادهای وزارت راه بوده است.
راه و شهرسازی،  وزارت  روابط عمومی  به گزارش 
اعالم کرد  از خبرگزاری ها در گفت وگویی   یکی 
شرایط جدید وام مسکن به بازپرداخت ۱5 ساله، نرخ 
سود 8 درصد تغییر یافته است در حالی که مصاحبه 
از پیشنهادهای وزارت راه وشهرسازی خبر  شونده 

داده است نه از اجرایی و نهایی شدن موضوع.

گذرنامه های متقاضیان سفر به عتبات 
عالیات چقدر اعتبار دارد؟ 

 ایرنا- سخنگوی ستاد مرکزی اربعین گفت : گذرنامه های 
باید   ، عالیات  و عتبات  به عراق  متقاضیان سفر 
حیدری،  باشد.شهریار  داشته  اعتبار  ماه   6 حداقل 
درباره شایعاتی در مورد تخفیف زمانی برای گذرنامه 
های متقاضیان سفر به عتبات عالیات برای شرکت 
در مراسم اربعین حسینی)ع( به سه ماه گفت: این 

موضوع تکذیب می شود.

مردم مصرف گاز را در زمستان کنترل کنند 

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در آستانه فرارسیدن فصل سرد سال، بر 
ضرورت مدیریت مصرف و رعایت نکات ایمنی در مصرف گاز تاکید کرد.

 به گزارش مهر به نقل از وزارت نفت،  مجید بوجارزاده بر ضرورت استفاده 
از لوازم گازسوز استاندارد و توجه ویژه به برچسب انرژی نصب شده روی 
این لوازم تاکید و افزود: مشترکان باید از تبدیل وسایل نفت سوز به گازسوز 
بپرهیزند و از نیروهای متخصص، برای نصب وسایل گازسوز استفاده کنند.

وی ضمن تاکید بر استفاده از بخاری های استاندارد برای گرم کردن منازل و 
محل کار، اظهار داشت: اطمینان از سالمت کارکرد، استاندارد بودن دودکش 
و دقت در نصب اتصاالت لوازم گازسوز، از راه های پیشگیری از خطر گاز 
منواکسید کربن است که مشترکان باید هنگام نصب وسایل گازسوز به ویژه 

بخاری گازی، از باز بودن مسیر دودکش  در پشت بام مطمئن شوند.

تسنیم- رئیس سازمان خصوصی سازی کشور گفت: برای 
کسانی که مبلغ یک میلیون تومان سهام عدالتشان را پر 
کرده باشند از محل تخفیف یا آورده نقدی برای عملکرد سال 

مالی گذشته ۱5۰ هزار تومان سود دریافت می کنند.
محمدرضا پورابراهیمی   گفت: برخی شرکت ها را از مجموعه 
شرکت های سهام عدالت خارج کرده اند که این خالف قانون 
است. از جمله این شرکت ها؛ شرکت هواپیمایی جمهوری 

اسالمی ایران است که می گویند زیان ده بوده است.
 وی گفت: در حالی که کوچکترین تغییر در چارچوب شرکت های
 سهام عدالت؛ خالف قانون است اما دولت چند وقت پیش 
هفت شرکت را از مجموعه شرکت های سهام عدالت خارج 
برای  شده  گرفته  تصمیم  کرد:  اضافه  پورابراهیمی  کرد.  
پرداخت ما به التفاوت سود سهام عدالت تا سقف یک میلیون 
تومان از سوی مردم با چارچوب اهداف واگذاری سهام عدالت 

همخوانی ندارد. وی افزود: مبلغ 4۷۰ هزار تومانی که به طور 
ارزش خود سهام  معادل  بپردازند حدوداً  باید  مردم  متوسط 
عدالت است و مجموع آن ۲۰ هزار میلیارد تومان می شود 
و پرداخت آن را به صالح کشور نمی دانیم. رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس گفت: بخشی از سهام شرکت های سهام 

عدالت هنوز ارزش گذاری و تعیین تکلیف نشده اند.
پورابراهیمی افزود: از مجموع 5۰ میلیون نفری که باید ما به 
التفاوت سود سهام عدالت را پرداخت کنند تا کنون تنها ۲3 

هزار نفر پول پرداخت کرده ایم. 
وی گفت: با احتساب 5۰ هزار تومان برای افتتاح حساب 
در  کنند  پرداخت  تومان  هزار   5۲۰ باید  مردم  بانکها،  در 

حالی که به طور متوسط 8۰ هزار تومان قرار است سود 
به آنها پرداخت شود. 

 رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: هم اکنون حدود ۲۰ 
هزار میلیارد تومان سهام قیمت گذاری نشده هم وجود دارد 
که اگر مردم در پرداخت ما به التفاوت سود استقبال کنند، پس 

از محاسبه سهام قیمت گذاری شده به سراغ آنها می رویم.
به  ما  تومان  هزار   468 که  کسانی  گفت:  حسینی  پوری 
التفاوت را پرداخت کنند صاحب سهمی می شوند که اکنون 
در بازار دو برابر ارزش دارد و سود ساالنه آن ۱3 درصد خواهد 
بود. رئیس سازمان خصوصی سازی کشور گفت: در پرداخت 

مانده ارزش سهام عدالت بایدی در کار نیست.

چگونگی دریافت سود ۱۵۰ هزار تومانی سهام عدالت   

توصیه وزیر ارتباطات به زائران اربعین  

باشگاه خبرنگاران- وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: زائران ایرانی در 
ایام اربعین در مسیر نجف به کربال از سیم کارت های عراقی استفاده کنند، 
چراکه این سیم کارت ها ارزان قیمت هستند و برای زائران مقرون به صرفه اند.
محمد جواد آذری جهرمی با اشاره به ظرفیت اپراتورهای داخل کشور 
گفت: اپراتورها ظرفیت سازی الزم را برای برگزاری مراسم اربعین ایجاد 
کرده اند و خدمات مناسب را بهتر از سال گذشته برقرار و تامین کرده اند.

به کیفیت خدمات در  ارتباطات  اقدامات وزارت  افزود: بخش دیگر  وی 
کشور عراق مربوط می شود. در سال گذشته با توجه به حجم عظیم 
زوار اربعین در طول مسیر نجف به کربال و برنامه ریزی های مفصل 
برای برگزاری مراسم اربعین، شبکه های ارتباطی عراق به طور کامل 
نبودند. مردم  های  تماس  و  ارتباطات  پاسخگوی  روز  از  ساعاتی  در 

ماجرای برنج های الستیکی و پالستیکی  

ایسنا- معاون اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو 
به انتشار کلیپی در فضای مجازی با مضمون برنج های الستیکی و 
پالستیکی واکنش نشان داد. مهندس سمیره صباح در واکنش به انتشار 
کلیپی در فضای مجازی با مضمون برنج های الستیکی و پالستیکی در 
بازار که سالمت مصرف کنندگان را به خطر انداخته، گفت: این خبر به 
هیچ عنوان صحت ندارد و سازمان غذا و دارو تمام منابع و مزارع برنج را 
قبل از اقدام به واردات، مورد بازدید و آزمایش قرار می دهد. تمام کارخانه ها 
نیز بازدید می شوند و موارد نیز قبل از اینکه مجوز واردات دریافت کنند، 
ابتدا باید ثبت شوند. وی افزود: این کلیپ پیش از این نیز پخش شده بود. 
در همین راستا هم تولیدکنندگان و انجمن برنج هند به ایران آمدند و در 

حضور رییس سازمان غذا و دارو مستندات شان را ارائه دادند.

کار  روابط  کمیته  و  دستمزد  کمیته  جلسات  نخستین   
دستمزد  و  حقوق  حداقل  کارشناسی  بررسی  منظور  به 
به  مربوط  موضوعات  همچنین  و  کارگران   ۱3۹۷ سال 
روابط کار، امروز، سه شنبه به طور مجزا برگزار می شوند.
کارشناسی  بررسی  جلسه  نخستین  مهر،  گزارش  به   
قالب  در  مهر(   ۱8 شنبه  )سه  امروز   ۱3۹۷ دستمزد 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  محل  در  دستمزد«  »کمیته 

اجتماعی تشکیل می شود.

در جلسه اخیر شورای عالی کار سه کمیته »دستمزد«، 
کار  عالی  شورای  ذیل  ساختار«  »تغییر  و  کار«  »روابط 
طور  به  یک  هر  که  شدند  تشکیل  بار  نخستین  برای 
فرایند  پرداخت.  خواهند  مربوطه  موضوعات  به  مجزا 
ماه های  تا  تقریبا  دستمزد  جلسات  کارشناسی  بررسی 
پایانی سال به طول می انجامد و در نهایت موضوعات 
مورد توافق در شورای عالی کار مطرح و پس از جلسات 
کارشناسی، حداقل دستمزد ۹۷ در روزهای پایانی اسفند 

با حضور شرکای اجتماعی و  وزیر کار تصویب و تعیین 
کارگران  ساالنه  دستمزد  قانون،  اساس  بر  شد.  خواهد 
نحوه  که  می شود  تعیین  کار  عالی  شورای  تصویب  با 
تعیین آن در ماده 4۱ قانون کار پیش بینی شده است. 
همه  کار  عالی  شورای  کار،  قانون   4۱ ماده  استناد  به 
برای  را  کارگران  مزد  حداقل  میزان  است  موظف  ساله 
به  توجه  با  مختلف  صنایع  یا  و  کشور  مختلف  نقاط 
بانک  سوی  از  اعالمی  تورمی  »درصد  معیارهای 

یک  زندگی  تامین  هزینه  گرفتن  نظر  »در  و  مرکزی« 
خانواده« تعیین کند.

تعیین حقوق و دستمزد سال ۹۷ کارگران از امروز کلید می خورد
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دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

شماره ثبتی: 2583    شناسه ملی: 10360042848  شماره: 148   تاریخ انتشار: 96/7/18
جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش 
خراسان جنوبی ساعت 9 صبح روز سه شنبه تاریخ 96/8/9 در محل خانه معلم واقع در خیابان قدس شرقی 
برگزار می گردد. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به بررسی موضوع ذیل در این مجمع 
حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام 
االختیار خویش با هم یک هفته قبل از تشکیل مجمع به دفتر شرکت واقع در خیابان مدرس- خیابان شهید 
تیمورپور- پالک 81 مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم  برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر 

آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: 1- طرح و بررسی و تصویب اصالح بند ب ماده 12 اساسنامه تعاونی تحت عنوان شرایط 

اختصاصی 
از: بازنشستگان و شاغلین آموزش و پرورش به: شاغلین و بازنشستگان آموزش و پرورش و سایر ادارات و 

فرزندان آنها
هیئت مدیره تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

آگهی مزایده
مجتمع خدمات رفاهی هامون )شرکت تعاونی زنان نرجس القورات( واقع در 
کیلومتر 13 جاده مشهد جنب هالل احمر نسبت به واگذاری امالک خود به 
 صورت اجاره جهت )رستوران - سوپرمارکت - تعویض روغن و پنچر گیری( 
به مدت 2 سال اقدام می نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید ضمن 
بازدید از محل نرخ پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان تاریخ 96/7/25 به دفتر 

جایگاه تحویل نمایند.
مجتمع در قبول یا رد پیشنهادات مختار خواهد بود.

ضمنا کلیه هزینه های تبلیغات از افراد پذیرفته شده، اخذ خواهد گردید.

مدیریت جایگاه هامون

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( 
شرکت تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان جنوبی شماره: 147 تاریخ انتشار: 96/7/18

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن بازنشستگان آموزش و پرورش 
خراسان جنوبی ساعت 10 صبح روز سه شنبه تاریخ 96/8/9 در محل خانه معلم واقع در خیابان قدس شرقی برگزار 
می گردد. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به بررسی موضوعات ذیل در این مجمع حضور 
بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد حداکثر تا یک هفته قبل از تشکیل جلسه 
می تواند با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه 
مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد و کلیه اعضای 
متقاضی عضویت سمت بازرسی می توانند تا یک هفته پس از تاریخ نشر این آگهی به محل دفتر شرکت واقع در 
خیابان مدرس- خیابان شهید تیمورپور- پالک 81 مراجعه و درخواست خود را همراه با مدارک مورد نیاز ارائه نمایند. 
دستور جلسه: 1- طرح و تصویب صورت های مالی منتهی به سال 95 پس از ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس 
2- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال 96 3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک 
سال مالی                  هیئت مدیره تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مصرف کارگران اداره کل راه و ترابری بیرجند

شماره ثبتی: 236   شناسه ملی: 10360010916    تاریخ انتشار: 96/7/18

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف کارگران اداره کل راه و ترابری 
بیرجند راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه تاریخ 96/8/11 در محل نمازخانه اداره کل راه و شهرسازی خراسان 
جنوبی واقع در انتهای خیابان شهید آوینی - بلوار جام جم - اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی برگزار 
می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم 
رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار 
خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت 
نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا متقاضیان سمت 
هیئت مدیره و بازرسی می توانند حداکثر 7 روز پس از انتشار آگهی دعوت به دفتر تعاونی مراجعه و ضمن ارائه 

مدارک فرم ثبت نام را تکمیل نمایند. 
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب صورت های مالی 94 و 95 3- 
انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال 4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای 
مدت یک سال مالی 5- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 96 6- تعیین برنامه و خط مشی آینده فروشگاه
هیئت مدیره

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره  960576 محکوم علیه آقای مهدی حاجی پور فرزند رضا محکوم است به پرداخت 
مبلغ 268/025/604 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای عباسعلی عبداللهی مفرد فرزند حبیب و پرداخت مبلغ 
11/500/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به تعرفه و توقیف مازاد پالک ثبتی به شماره 1693 اصلی بخش 
2 بیرجند به مساحت 78712 مترمربع از پالک ثبتی فوق واقع در مزرعه یوسف آباد مشهور به النگ سنجتوک که اراضی فوق الذکر در 
بخش غربی جاده بیرجند به شهرستان قاین و در شمال روستای پیرنج در داخل دره ای تحت عنوان یوسف آباد مشهور به النگ سنجتوک 
و این اراضی دارای یک رشته چشمه با دبی آب کم و دارای 400 اصله درخت بادام 5 تا 12 ساله و حدود 200 درختچه زرشک 5 تا 9 
ساله و 130 اصله درخت پسته 5 تا 12 ساله و چندین درخت گردو که مدار آبیاری براساس 12 شبانه روز و آب چشمه از کیفیت خوبی 
برخوردار است که ارزش کل اراضی و چشمه اعیانی و اشجار به مبلغ 3/700/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در 
روز یکشنبه تاریخ 1396/8/7 از ساعت 9 الی 10 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

گچ کاری و گچ بری پذیرفته 
می شود. در اسرع وقت

 )شهر و روستا(
09159658659

فروش فوری یک دستگاه 
صنعتی نان سنگک یا معاوضه 
با ماشین. فروش ثبت عالمت 

تجاری با عنوان نان گل نما
09901520107

بلوار شعبانیه- بین چهار راه ایزوگام فنودی 
بقیه ا... )عج( و خیابان نرجس
3237۱262-۰9۱5۱639659

پخـش و نصـب 

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - ۰9۱5۱63۰283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

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

برابر رای شماره 139660308001002162 - 96/7/16  هیئت اول/ دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عطیه قربانی فرزند محمد 
 حسین به شماره شناسنامه 1282 و کد ملی 0651931401 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 43313/37 
متر مربع قسمتی از پالک 1028 فرعی و تمامی 1029 فرعی از 224 - اصلی بخش 3 بیرجند از محل مالکیت حسن و فاطمه شرفی  و 
محمد دهقانی تایید و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 96/7/۱8     تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/8/4
 علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
سه شنبه*18 مهر 1396* شماره 3903

 افزایش 88 درصدی تولید ماهی در خراسان جنوبی
گروه خبر-تولید ماهی گرمابی و سردابی در خراسان جنوبی 88 درصد افزایش یافت. مدیر امور شیالت و آبزیان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی گفت: در نیمه نخست امسال 480 
تن ماهی گرمابی و سردابی در این استان تولید شد که این رقم در مدت مشابه پارسال 255 تن بوده است. محمدمهدی سعیدی افزود:  در این مدت 400 تن انواع ماهی گرمابی و 80 
تن ماهی سردابی تولید شد . وی ارزش ماهی تولید شده در استان را 4 میلیارد و 160 میلیون تومان اعالم کرد و گفت: ماهی گرمابی از نوع کپور و آمور و سردابی از نوع قزل آال است. 

باعرض سالم و خسته نباشید استانداری محترم 
نمایید  ابالغ  شهرداری  در  مربوطه  مسئول  به 
رو  خیابان  نداره  خوبی  آسفالت  غفاری  خیابان 
واقعا  کنن  روکش  نیاز  درصورت  نمایند  بازدید 
روزه  دو  ماشین  الستیکای  داغونه  آسفالتش 

ساییده میشه با تشکر ازلطف تون
939...220

تالش پلیس راهور در برطرف کردن نقاط حادثه 
لزومی  باشد.هیچ  می  رنگ  کم  بیرجند  سازدر 
خیابان  مسیر  از  شهدا  درمانگاه  درب  که  ندارد 
درمانگاه  ربیس  راهوربا  پلیس  باشد.چرا  ارتش 
به  را  درمانگاه  درب  که  نمیکند  صحبت  شهدا 
تا  نمایند  منتقل  درمانگاه  غربی  ضلع  ی  کوچه 
از تصادفات زیادی در خیابان ارتش کاسته شود.

عبور یک عابر پیاده از مقابل درب درمانگاه باعث 
تصادف خودروی پشت سری با خودروی من و 

ایجاد خسارت مالی گردید.
910...170

99درصد  که  کار  کودکان  آرزوهای  بجای  لطفأ 
آنها افقانی هستند کمی به فکر جوانان و متأهلین 
بیکار و بدون درآمد بیرجندی باشیم اینجا بیرجند 
بیکار  و  کرده  وتحصیل  متخصص  جوانان  شهر 
هست! نه کنسول گری و سازمان کاریابی افاغنه 
915...445

شیشه  پشت  شده  مدتی  نباشید  وخسته  سالم 
طبیعی  گلدانهای  اتوبوسها  از  بعضی  جلوی 
اینکه  با  هست  زیبایی  کار  واقعا  اند  گذاشته 
به  وهواش  حال  ولی  هست  قدیمی  اتوبوس 
فکر  این  که  هرکس  دست  شده  عوض  کلی 
امکانش  اگه  رو کرده درد نکنه مسؤلین محترم 
هست برای بقیه اتوبوسها هم درنظربگیرید چون 
بادیدن این صحنه مخصوصا صبح ها روحیه آدم 

عوض میشه باتشکر
935...520

سرپرست شهرداری گفتن چندین دفعه مدیریت 
تحویل  بدهی  تومن  میلیاردها  با  رو  شهرداری 
بعدی  شهردار  تحویل  کامل  تسویه  با  و  گرفتم 
های  فعالیت  و  ها  پروژه  تمام  اگه  دادم.مسلمًا 
،فرهنگی  شهری  خدماتی،مبلمان  عمرانی، 
بشه  تعطیل  ....شهرداری  و  ورزشی،  اجتماعی، 
روز  و  روتین  های  فعالیت  بشه   دقدقه  تمام  و 
مره شهرداری. خود به خود بدهی های شهرداری 
تسویه میشه  با این وضعیت شهر بیرجند پیشرفت 

که نمی کنه هیچ تازه پس رفت هم می کنه
937...452

بحرف  گوش  آوا  مثل  هیچکس  میدونم  سالم 
ما  کارگرای بهشت  بگم  نمیده می خوام  مردم 
متقین چه گناهی کردیم که بایدکل ایام تعطیلی 
نه جمعه توخونمونیم  ما  باشیم  باید سرکار  سال 
هم  مدیرعامل  به  اگه  تاسوعاوعاشورا  ایام  نه 
آوا  از  میکند  اخراج  مارو  سریع  بکنیم  اعتراض 
ومسئولین باالتر خواهشمندم به درد ما کارگرها 

برسید آخه ماگناهی نکردیم که کارگر شدیم 
ارسالی به تلگرام آوا

گفته  شهر  مسئوالن  از  یکی  خوندم  جایی 
برای  بیرجند   شهرداری  که  ای  هزینه  با  بود. 
می  کرده  رفسنجانی  ا...  آیت  المان  ساخت 
بسازه...جهت  نیازمند  یه  برای  خونه  یه  توانست 
المان  .سازنده  بگم  خواستم  همشهریان  اطالع 
شهردارسابق  به  که  ارادتی  خاطر  به  رفسنجانی 
داشت هیچ هزینه ای از شهرداری طلب نکرد.و 

مدارک و مستندات درشهرداری موجود است
937...452

اعتبار  خبرهای  مجددا  میکنم  خواهش  سالم 
اشتغالزایی را چاپ نکنید ومردم را سرکار نگذارید. 
یه نظر سنجی از تحصیل کرده های بیکار بکنین 
ببینید این اعتباراتی که هر روز به دورغ به استان 
وپروژه  طرح  کدام  به  میشود  داده  اختصاص 
جوان  کدام  و  میگیرد  تعلق  ورشکسته  وکارخانه 
ارزان  اعتبارات  اینکه  میشود...یا  کار  به  مشغول 
بانک  به  راه رسیدن  اشتغالزایی در همان  قیمت 
تمام میشه وبه طرح های کارشناسی شده هیچ 
همه  این  برای  تاسف  جای  نمیگیره....  تعلق 
زحمت وتالش در دانشگاهها برای تحصیل و در 

بیرون سرابی از دروغ وحرفهای بی ارزش
935...274

سالم درجواب همشهری بزرگواری که فرمودن 
حسینیه ها و مساجد را از خانمها نگرفتن حرف 
ایشان خیلی سنجیده ومنطقی است هیچ مرد با 
غیرتی حاضر نیست زن وبچه اش دنبال دسته 
بیفتن من وخانواده دو سه سال است صبح  راه 
روزعاشورا به حسینیه جماران که مخصوص بانوان 
برنامه هایشان  است می رویم امسال به قدری 

با  عاشورا  زیارت  نداشت  حد  که  بود  ضعیف 
وآمد می کنه  اینجا رفت  آقا  ضبط صوت چون 
چهارتا  آن  از  بعد  زینبیون  جلسه  نوشتن  بعد 
ظهر  کردن   اجرا  دکلمه  ما   برای  مثال  خانم 
عاشورا که بدون روضه گریه ات می گیره باور 
نا  دیگه  کرد  نمی  گریه  کسی  اونجا  کنید  می 
کردم   سرزنش  خودم  وچقدر  بودم  شده  امید 
عزاداری  ازتلویزیون  تا  نموندم  چراخونه  که 
خانمی  بود  ظهرشده  اذان  به  دقیقه   20 کنم 
دل  به  عزاداریش  سکو  پشت  آوردن  تشریف 
اون  تا  بود  اومده  زودتر  کاش  ای  نشست  همه 
هرکسیست  کار  کردن  فکرنمی  خانوم.  تا  چهار 
ممنونم  ازشما  عزیز  آوای   ، کوفتن  خرمن 
های دربرنامه  شاید  بدانند  تا  بنویسید   گفتم 

و  تجربه  با  افراد  از  و  نظرکنند  تجدید  بعدیشان 
باسواد دعوت کنند که سررشته ای ازمداحی هم 

داشته باشند سپاسگزار
ارسالی به تلگرام آوا
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اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

جنوبی  خراسان  استاندار  قاسمی-  سمیرا 
های توانمندی  جنوبی  خراسان  اینکه  بیان   با 
هنر،  موسیقی،  تئاتر،  زمینه  در  زیادی 
در  کرد:  تصریح  دارد،  فرهنگی  و  گردشگری 
هنری،  رشته   3 حداقل  باید  ها  زمینه  همین 
به  ها  حوزه  آن  در  ما  استان  تا  شوند  برند 
کند.  پیدا  راه  المللی  بین  و  ملی  های  سطح 
نشست  در  الشریعه«  مروج  »محمدمهدی 
استان  هنر  و  فرهنگ  اصحاب  با  صمیمی 
معاون  مروستی«،  »کاراندیش  حضور  با  که 
در  اسالمی  ارشاد  فرهنگ  وزارت  توسعه 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  جلسات  سالن 
حمایت  و  همکاری  قول  با  برگزارشد،  استان 
های  رشته  برخی  برندسازی  ار  جانبه   همه 
 هنری، اظهار کرد: با برندسازی برخی از رشته ها،
در  و  شویم  می  هم  گردشگر  جذب  باعث 
حوزه فرهنگ باید به سمت تقویت بنیان های 
به  و  برویم  اشتغال  و  تولید  نگاه  با  اقتصادی 
وی  کنیم.  کمک  فرهنگی  های  بنیان  این 
بیشتر جلسات  در  پازل مهمی که  تأکید کرد: 
گویم  می  جمعه  ائمه  و  استانی  مسئوالن   به 
توجه به 4 کلید واژه فرهنگ، جوان، تکنولوژی 
ویژه  به  و  جامعه  وی  گفتۀ  به  است.  آینده  و 
ها  واژه  کلید  این  با  را  خود  باید  مسئوالن 
تکنولوژی،  چون  کنند  تنظیم  و  بسنجند 
فقط  هم  ما  و  آورد  می  را  خودش  فرهنگ 
درست  آن  از  توانیم  می  سازی  فرهنگ  با 

استفاده کنیم. 

استان  هنری  و  فرهنگی  استعداهای 
شکوفا شود

این مقام عالی دولت با بیان اینکه هر استانی 
استعداد و قابلیت خاص خود را دارد، تأکید کرد: 
و  هنری  استعدادهای  باید  هم  استان  این  در 
فرهنگی شکوفا و از آنها استفاده شود. »مروج 
با  مسئوالن  همکاری  کرد:  اظهار  الشریعه« 
تقویت  موجب  استان  هنر  و  فرهنگ  اصحاب 
تشریح کرد  آن می شود. وی  فرهنگی  بنیان 
خراسان  مانند  استانی  مردم  آوردن  روی  که 
ویژه  به  سیاست  و  هنر  فرهنگ،  به  جنوبی 
جوانان آن که با مشکالت اقتصادی و تولیدی 
که  چرا  شمرد،  مغتنم  باید  را  هستند  مواجه 
هم  دولت  و  باشد  می  همین  آنان  امید  بارقه 
با همکاری مشترک، مسائل و مشکالت  باید 
را در این زمینه حل کند. به گفتۀ وی اختالف 
تازه  استان  دو  بین  اعتباری  و  بودجه  فاحش 
باشد،  می  جنوبی  و  شمالی  خراسان  تأسیس 
اینکه  دلیل  به  باشد،  اینگونه  نباید  حالیکه  در 
هرچند از لحاظ اقلیمی متفاوت هستند ولی از 

لحاظ جغرافیایی مشابه می باشند.

رشد 6 برابری اعتبار فصل 5 فرهنگ 
و ارشاد

کشور  که  کرد  نشان  خاطر  مسئول  مقام  این 
به دلیل سیاست ها و انتخاب های دولت های 
همین  و  است  اقتصادی  مشکالت  دچار  قبل 
شده،  برابر   11 بودجه  جنوبی  خراسان  در  که 
تمام  در  هرچند  است  شده  انجام  مهمی  کار 
محدود  اعتبارات  با  و  بوده  اینگونه  ها  استان 
استانی نمی توان کار زیادی انجام داد. »مروج 
اعتباری  ردیف  برابری   6 رشد  از  الشریعه« 

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره   5 فصل 
خبر داد و افزود: تخصیص این مبلغ از ابتدای 

اکنون  گفتۀ وی  به  انجام می شود.  سال 97 
هنر،  فرهنگ،  قبیل  از  مسائلی  به  جامعه  که 
تئاتر، کتاب و حوزه چاپ توجه می کند و این 
و  است  گرفته  قرار  استقبال  مورد  موضوعات 
تنها دلخوشی مردم می باشد باید موانع را رفع 
کنیم. همچنین استاندار از محمودی، مدیرکل 
دفتر امور اجتماعی استانداری، محبی، مدیرکل 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و حسینی، 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در 
خواست کرد که برنامه ریزی داشته باشند تا در 
هر هفته به دیدار یکی از پیشکسوتان عرصه 

فرهنگ و هنر برود. 

شروع سفر معاون وزیر ارشاد
 در دولت دوازدهم از خراسان جنوبی

وزارت  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
 4 در  اینکه  بیان  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
ها  برنامه  مصوبات،  تمام  یازدهم  دولت  سال 
اظهار  است،  شده  اجرایی  کامال  تعهدات  و 
و  مدیران  با  که  استانی  سفرهای  در  کرد: 
ایم  داشته  که  میدانی  بازدیدهای  و  مسئوالن 
ایم  کرده  تصویب  را  هایی  طرح  و  ها  برنامه 
»علی  است.  شده  انجام  مصوبات  تمام  که 
اصغر کاراندیش مروستی« با اشاره به سفر 3 
سال قبل خود به استان، عنوان کرد: در سفر 
اجرای  ام،  داشته  قائن  و  بیرجند  به  که  قبلی 
طرح هایی مصوب شد که گویا تمام مصوبات 
اجرایی شده است. وی خاطرنشان کرد که تمام 
به  کتاب   3 در  سفرها  دستاوردهای  و  سفرها 
باید  که  کارهایی  تمام  که  است  رسیده  چاپ 
باشد.  جا جمع  یا می شده یک  و  انجام شده 
به گفته وی در دولت دوازدهم نیز اولین سفر 
از خراسان جنوبی آغاز شده است تا  عالوه بر 
مسائل  و  بررسی طرح های سابق، مشکالت 
دیگری  های  تا طرح  گیرد  قرار  بررسی  مورد 

مصوب و  اطالعات دوباره به روز شود.
 استاندار را برای اجرای تحوالت همراهی کنید
که  کرد  خوشحالی  اظهار  مسئول  مقام  این 
استانداری به خراسان جنوبی آمده که در تمام 

حوزه ها و زمینه ها مسلط می باشد و در تمام 
و  پرتالش  بوده  آن  دار  سکان  که  کارهایی 
موفق عمل کرده است. »کاراندیش مروستی« 

ادامه داد: از اینکه ایشان استاندار این خطه با 
مردمی متدین، تحصیل کرده و با فرهنگ شده 
مطمئن  که  چرا  شدم  خوشحال  بسیار  است، 
هستم تحوالتی را ایجاد می کنند. به گفته وی 
از آنجا که دکتر مروج الشریعه در حوزه فرهنگ 
و هنر هم همیشه فعال بوده تحوالتی را ایجاد 
می کند و موثر خواهد بود. وی تأکید کرد که 
همه باید با استاندار همکاری داشته باشند و ما 
هم در وزارت خانه متبوع هرکاری که بتوانیم 

انجام می دهیم.

درد و دل اصحاب فرهنگ و هنر
 با استاندار و معاون وزیر

و  فرهنگ  اصحاب  دیدار  در  گذشته  شب  در 
هنر  با استاندار خراسان جنوبی و معاون وزیر 
ارشاد 17 نفر بدون هیچ مانعی تمام مشکالت 
دو  این  و  را مطرح کردند  و گالیه های خود 
از ساعت  با صبر و حوصله کامل  نیز  مسئول 
18 بعدازظهر تا 21:30 شب به حرف های همه 
گوش دادند و تا جایی که در حوزه اختیاراتشان 
بود جواب و برای رفع موانع و مشکالت قول 
ضروری  نیز  نکته  این  ذکر  دادند.  همکاری 
است که تمام هنرمندان در کنار گالیه ها  و  
مشکالت خود از »محبی«، مدیرکل فر هنگ 
چراکه  کردند  تشکر  استان  اسالمی  ارشاد   و 
به گفتۀ آنان اگر مشکالت در این حد کاهش 
یافته به دلیل همکاری های بی شائبه  و بی 

دریغ ایشان بوده است.

شناسایی 40 گروه تعزیه در استان

تعزیه  انجمن  مسئول  محمدی«،  »علیرضا 
امروز  اینکه  به  اشاره  با  جلسه  این  در  استان 
استان  مرکز  در  خوبی  عمومی  اقبال  از  تعزیه 
خراسان جنوبی برخوردار است، عنوان کرد: این 
هنر سنتی و مذهبی که ریشه در اعتقادات دارد، 
امروز با قوت به کار خود ادامه می دهد و اکنون 
هم 40 گروه تعزیه در استان شناسایی شده اند 
و3 سوگواره تعزیه هم تا امسال در استان برگزار 

جوانان  خواني  تعزیه  گروه  مسئول  است.  شده 
هیئت عاشقان اهل بیت )ع( بیرجند همچنین 
به راه اندازی خانه نقالی استان در سال گذشته 

اشاره کرد و افزود: ولی به دلیل مشکالتی این 
خانه نقالی در همان ابتدای تأسیس، تعطیل شد 
چرا که متاسفانه ادوات تعزیه و لباس های این 
هنر بسیار گران می باشد. به گفتۀ وی به دلیل 
نداشتن  و  آموزشی  های  نشدن کالس  برگزار 
و  مواجه هستیم  با مشکالتی  مالی الزم  توان 
در حوزه موسیقی تعزیه هم مشکالتی داریم که 
از جمله خراسان  استان های همجوار  توان  از 

شمالی و یا کاشمر استفاده می کنیم.
 

نبود سالن مناسب برای تئاتر 

استان  نمایش  انجمن  رئیس  »علی شریفی«، 

تئاتر  در  اظهار کرد: مهمترین بخشی که  هم 
ارتباط  مانده،  مغفول  ها  سال  جنوبی  خراسان 
با مخاطب بوده است. وی اولین چالش پیش 
مناسب  نبود سالن های  را   استان  تئاتر  روی 
برای اجرای تئاتر دانست و تصریح کرد: اکنون 
هنرمندان استان از سالن های چندمنظوره برای 
کنند. می  استفاده  خود  های  نمایش   اجرای 
می  نمایش  پالتوهای  ساخت  وی  گفتۀ  به 
تواند خیلی کمک کند و از اکنون نیز پالتوی 
است  ساخت  حال  در  قائن  شهرستان  نمایش 
اولین  نیز  استان  مرکز  در  که  امیدواریم  که 
و  فرهنگ  اداره کل  در جنب  نمایش  پالتوی 

ارشاد هرچه سریع تر افتتاح شود.

دوری از مرکز، 
مهمترین چالش نمایش استان 

رئیس انجمن نمایش استان با اظهار تأسف از این 
که بودجه ها و هزینه های تئاتر استان خراسان 
باشد  می  جنوبی  خراسان  برابر   10  شمالی 
ادامه داد یک دهم توانایی های مالی خراسان 
و  مستعد  نیروی  نظر  از  ولی  داریم  را  شمالی 
هستیم.  برخوردار  خوبی  بسیار  توان  از  جوان 
مهمترین  را  مرکز  از  بودن  دور  »شریفی« 
استان  هنر  و  فرهنگ  عرصه  برای  چالش 
و  آموزش  به  نیاز  حرفه  این  گفت:  و  دانست 
پژوهش دارد اما دوری از مرکز مانع پیشرفت 
آن می شود. وی درخواست کرد که با توجه به 
مرز مشترک استان با کشور افغانستان بودجه 
ویژه ای تعیین شود چرا که این مهم می تواند 

موحب تغییرات فرهنگی بسیار خوبی شود.

فرسودگی تجهیزات
 انجمن سینمای جوان استان

سینمای  انجمن  مدیر  یاوری«،  »احمدرضا 
جوان استان هم در این جلسه عنوان کرد که 
از  ایران، دفتر بیرجند  انجمن سینمای جوانان 
که  شد  تأسیس  محدود  امکانات  با   86 سال 
تولید  کوتاه  فیلم   15 متوسط  طور  به  هرسال 
شده است. وی اضافه کرد: متأسفانه درسال 91 
سراسرکشور  در  جوان  سینمای  دفاتر  حساب 
حمایت  اندک  مانع  خود  این  که  شد  مسدود 

 مالی به دفاتر سینمای جوان شد به گونه ای 
آورده  دوام  تاکنون  را  خود   سختی  به  که 
دفاتر  حساب  دوباره  هم   95 سال  در  و  است 
از سوی ستاد مرکزی انجمن سینمای جوانان 
افتتاح شد که باعث امیدواری در زمینه  ایران 
حمایت مالی گردید و این درحالیست که سطح 
دفتر بیرجند در سال گذشته به خاطر زحمات 
اساتید و همت فیلمسازان این استان به سطح 

A ارتقا یافت. 

سازی  فیلم  برای  موجود  امکانات 
سطح کیفی را کاهش داده

خوبی  کارایی  استان،  فیلمسازان  گفتۀ وی  به 
امکانات  ولی  دارند  کوتاه  فیلم  ساخت  در 
موجود،جوابگوی همه فیلمسازان نمی باشد و 
تحت  را  شده  تولید  آثار  کیفیت  موضوع  این 
با  کردن  کار  که  جایی  تا  داده  قرار  تأثیر 
تجهیزات فرسوده، دیگر کارایی الزم را ندارد. 
داد:  ادامه  استان  جوان  سینمای  انجمن  مدیر 
دوربین  یک  داشتن  از  جنوبی  خراسان  اکنون 
مرکز  از  ها  سال  که  ای  حرفه  تصویربرداری 
درخواست کرده ایم، محروم است و  امیدواریم 
با توجه به حضور هنرمندان موفق و فعال در 
 3 قائن،  و  بیرجند  فردوس،  های  شهرستان 
همراه  ای  حرفه  فیلمبرداری  دوربین  دستگاه 
استان  این  به  صدا  و  نورپردازی  تجهیزات  با 
فیلمسازان  مهاجرت  به  وی  یابد.  اختصاص 
استان به استان های دیگر مانند تهران اشاره 
کرد و افزود: و این در حالی است که برای این 

افراد وقت زیادی برای پختکی و آموزش هزینه 
شده است. به گفتۀ وی برگزاری کارگاه های 
آموزشی در زمینه های مختلف مانند فیلمنامه 
برداری،  صدا  تدوین،  تصویربرداری،  نویسی، 
کارگردانی و نقد و تحلیل می تواند باعث رشد 
فیلم  و  هنرجویان  از  بسیاری  کیفی  ارتقای  و 
سازان در این استان شود و این موضوع حمایت 
مالی و ارتباط مؤثر با اساتید در حیطه سینمای 

کوتاه کشور را می طلبد.

توجه به آموزش های قرآنی

»مساح«، نماینده مؤسسات قرآنی هم در این 
جلسه با بیان اینکه منطقه خراسان جنوبی مورد 
هجمه وهابیت و  غرب و تبلیغات آنها است، 
حمایت  نیازمند  قرآنی  مؤسسات  کرد:  اظهار 
های آموزش  بتوانند  تا  هستند   مسئوالن 
اغلب  که  کرد  بیان  کنند. وی  ارائه  را  بهتری 
و  باال  اجاره  هزینه  دلیل  به  قرآنی  مؤسسات 
باید  و  هستند  تعطیلی  حال  در  پایین  درآمد 
یک سرانه ای از سوی وزارتخانه برای مکان 
آموزشی در اختیار آنان قرار گیرد. به گفتۀ وی 
و  است  نشده  فعال  هنوز  قرآنی  فعاالن  بیمه 
متأسفانه تخصیص اعتبار برای انجمن را منوط 
به اخذ گواهینامه و شرکت در آزمون می دانند 
و ما خواستار رفع آین معضل هستیم. نماینده 
مؤسسات قرآنی در خواست کرد که آموزش و 
ما کمک  به  تواند   نیز که خیلی می  پرورش 
کند ،آموزش های قرآنی را  به ما واگذار کند 

چرا که اکنون چندان همکاری نمی کند.

نیاز انجمن خوشنویسان به تجهیزات

انجمن  مدیر  مود«،  اسماعیلی  »مهدی 
انجمن  اینکه  بیان  با  نیز  استان  خوشنویسی 
اظهار کرد:  نیازمند تجهیز است،  خوشنویسان 

در شهرستان ها هم انجمن ها در تنگنا هستند 
و انجمن خوشنویسان متأسفانه در سال گذشته 
کرده  دریافت  کمک  تومان  میلیون   2 تنها 
 5 در  اکنون  انجمن  این  وی  گفتۀ  به  است. 
شهرستان شعبه دارد و در مرکز استان هم در 
یک ساختمان با کمک خیرین مستقر می باشد 
از مسئوالن  نیازمند تجهیزات است. وی  ولی 
درخواست کرد که در این زمینه حمایت های 
الزم را انجام دهند تا به توسعه و پیشرفت این 

هنر کمک شده باشد.
 

برگزاری جشنواره 
تئاتر خیابانی نهبندان

ای  تئاتر منطقه  دبیر جشنواره  »میثم صدرا«، 
با  هم  استان  نمایش  حوزه  فعال  و  معلوالن 
بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون بیش از 16 
نمایش در استان اجرا شده است، تصریح کرد: 
مابقی  استان و  تعداد 3 مورد در مرکز  این  از 
برگزاری  به  وی  است.  بوده  ها  شهرستان  در 
و  کرد  اشاره  نهبندان  خیابانی  تئاتر  جشنواره 
توجه  نیازمند  امروزه  استان  تئاتر  اهالی  افزود: 
برای دیده شدن هستند که بتوانند آثار خود را 
به سطوح باالتر ارائه دهند. وی از دیده نشدن 
فیلم  جشنواره  در  جنوبی  خراسان  هنری  آثار 
فجر گالیه کرد و ادامه داد: با وجود اینکه آثار 
قوی و خوبی از استان به این جشنواره می رود 
اما بدلیل ارتباطاتی که وجود دارد استان های 
دیگر با آثار به مراتب ضعیف تر رتبه می آورند.

  ) ...ادامه گزارش در صفحه 4( 

4 ساعت »آتشونی« با هنرمندان
معاون وزیر،استاندار و مدیرکل ارشاد در:

»فرهنگ، جوان، فناوری و آینده«، کلید واژه هایی که باید به آنان توجه شود



4
آمازون داروخانه آنالین راه می اندازد

مهر- آمازون که روزگاری تنها در زمینه فروش کتاب و محصوالت فرهنگی و چندرسانه ای فعالیت می کرد، حاال قصد دارد در زمینه فروش دارو نیز فعالیت کند. این شرکت که یکی از بزرگترین سایت های خرده فروشی 
آنالین است قصد دارد تا قبل از فرارسیدن روز شکرگذاری در آمریکا که مصادف با دوم آذر است، ارائه این خدمات را آغاز کند. گفته می شود آمازون فرایند استخدام نیروهای جدید برای فروش آنالین دارو را آغاز کرده و واحد 
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یادداشت

تنها رفتار معلم ها 
در ذهنم باقی مانده است

* مهناز جدیدی

زنم.  می  نفس  نفس  دوم.  می  را  راه  تمام 
فرا  را  وجودم  همه  مدرسه  شدن  دیر  ترس 
صدا  کیفم  در  هایم  خوراکی  است.   گرفته 
 می دهد. قلب کوچکم همچون گنجشکی معصوم 
می تپد. خانم »س« خنگ است. چون می گوید 
داروی کچلی دارد و هرکس درس نخواند روی 
دروغ  او  که  می دانم  من  ولی  ریزد.  می  سرش 
دستی ام  بغل  به  را  موضوع  این  و  گوید   می 
می گویم و دوتایی باهم می خندیم و خوشحالیم 
شده  قرمز  گلی،  مداد  با  دست هایمان  اینکه  از 
معلم  خانم  میز  سر  را  هایمان  مشق   است. 
بنویسد  با خطی زشت  و  امضا کند  تا  بریم  می 
روند  می  یکی  یکی  ها  بچه  شد«.  »مالحظه 
و  می کوبد  میز  روی  با خط کش  معلم  خانم  و 
دعوایشان می کند که چرا اینقدر پاک کرده ای؟ 
ناقص  چرا  نوشته ای؟  گراز  دهن  اندازه  چرا 
بلند  جایم  از  رسد.  نوبت من می   .  ... و  است؟ 
اینکه  با  تپش می افتد.  به  دوباره  قلبم  می شوم. 
ولی  کرده  بررسی  را  مشق هایم  قبل  مادر شب 
نگاه  معلم  خانم  به  است.  آشوب  دلم  هم  باز 
بفهمد  چشم هایم  از  ترسم  می  چون  نمی کنم؛ 
و  ام  نخوابیده  هشت  ساعت  دیشب  من  که 
زده  شب  هشت  مرا  خواب  ساعت  الکی  مادر 
به سر  من  و  نویسد »مالحظه شد«  می  است. 
خانه  حیاط  در  ظهر  از  بعذ  گردم.  می  بر  جایم 
سرگرم دوچرخه بازی هستم. پدر زیر سایبان با 
 چکش، چیزی را می کوبد. تق تق تق ... . یاد 
کفش های خانم معلم در ذهنم تداعی می شود 
دستم  رود.  می  راه  کالس  در  عصبانیت  با  که 
 را روی سرم می گذارم و جیغ می کشم، گریه 
می کنم و پایم را به زمین می کوبم. پدر ابزار 
پدر  کشد.  می  آغوش  در  مرا  و  کرده  رها  را 
با  ها  شب  که  هایم  رؤیا  قدرتمند  مرد   همان 
نمی  تاریکی  از  و  می جنگد  باغ  های  غول 
 ترسد فرا می رسد، همان که در گوشم آهسته 
می گوید که مدرسه سیاه چال ندارد و همان که 
اجازه می دهد گل سرهای سفتم را در بیاورم و 
 در جیبش پنهان کنم. حسی عجیب در من شکل 
حسی  چیست.  دانم  نمی  درست  که  گیرد  می 
لم  مادربزرگ  نرم  آغوش  به  که  وقتی   مثل 
استشمام  را  پیراهنش  گالب  بوی  و  دهم  می 
می کنم. او پر است از بوهای کیف آور روزهای 
مهمانی و نذری پزان. جیبش پر از آبنبات های 
جا  لپم  گوشه  را  آنها  همه  من  و  است   رنگی 
را  آنها  سوزند.  می  هایم  چشم  دهم.   می 
های  قصه  از  پر  هایم  پلک  پشت  و  بندم  می 
 .  ... یابند  می  وضوح  کم  کم  که  است  شیرین 
پایان  به  مدرسه  شوم  می  بزرگ  که  تدریج  به 
می رسد و من کودکی ام را فراموش می کنم ...   
االن که فکر می کنم، نه درس های کالس اول 
دبستان یادم مانده و نه درس  های پیش دانشگاهی. 
تنها چیزی که در خاطرم هست رفتار معلم هاست.

خبرها از گوشه و کنار

علت مرگ هاکان، ایست قلبی گزارش شد

و  خواننده  هاکان،  حامد  مرگ  علت  تسنیم- 
آهنگساز موسیقی پاپ که 12 مهر 1396 در 34 
سالگی درگذشت، ایست قلبی گزارش شده است. 
این هنرمند با آثار شخصی و همکاری با خوانندگانی 
نظیر محسن چاوشی و فرزاد فرزین و محسن یگانه 
و... به شهرت رسید اما در ادامه نتوانست فعالیت های 
در  هاکان  کند.  دنبال  رسمی  شکل  به  را  خود 
سال های گذشته گوشه نشین شده بود و خبر خاصی 
از او در رسانه ها منتشر نمی شد. فعالیتی نداشت و 
آلبومی هم منتشر نمی کرد. اما واقعیت این است که 
این گوشه نشینی امری تحمیلی بر حامد هاکان بود 
و این مسئله از سوی برخی از شرکت های حوزه 
موسیقی و برخی از دوستانش به او تحمیل شده بود. 
از طرفی هاکان در سال های آخر  عمرش با بیماری 
سرطان هم دست به گریبان بوده است اما کسی از 
آن با خبر نبوده یا حداقل سخنی دراین باره گفته 
نشده است. حسام حسینی، مدیربرنامه های هاکان 
گفت: تا جایی که اطالع دارم یک سال و نیم پیش 
این بیماری گریبان گیر او شده بود. تشییع پیکر وی 
نیز در حالی انجام شد که از چهره های سرشناس 
موسیقی کشور کسی در این مراسم حضور نداشت. 
مجوز دفنش در قطعه هنرمندان نیز صادر نشد.

بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی 

در گرامیداشت هفته نیروی انتظامی

عصر خودرو- رئیس پلیس راهور استان اردبیل 
دیرکرد  انتظامی  نیروی  هفته  مناسبت  به  گفت: 
جرایم راهنمایی و رانندگی که تاکنون برای رانندگان 
قرار  مورد بخشودگی  است  برابر شده  دو  متخلف 
گرفته است. رحیم آقامحمدیان در همایش ترافیک 
و حمل و نقل درون شهری در گرامیداشت هفته 
نیروی انتظامی در اردبیل اظهار کرد: رانندگان تا آخر 
آذر فرصت دارند رقم خالفی خود را پرداخت کنند 
تا از دو برابر شدن رقم جرایم آنها جلوگیری شود. 
وی به فعالیت واحدهای مختلف خدماتی راهور نظیر 
رفع  و  اجرائیات  گواهینامه،  صدور  گذاری،  شماره 
توقیف خودروها اشاره کرد و گفت: همه این واحدها 
در گرامیداشت هفته نیروی انتظامی موظف شدند 
دو ساعت زمان ارائه خدمات خود را افزایش دهند. 

ادامه از صفحه 3؛

4 ساعت »آِتشونی«  با هنرمندان
خراسان  موسیقی  انجمن  رئیس  قاسمی«،  »عادل 
رشته  در  تحصیلکرده   2۰ اینکه  اشاره  با  نیز  جنوبی 
عدم  دلیل  به  کرد:  بیان  داریم،  استان  در  موسیقی 
استان  مرکز  در  نفر  یک  تنها  افراد،  این  از  حمایت 
برگزاری  وی  اند.  رفته  تهران  به  مابقی  و  مانده   باقی 
کالس ها و دوره های آموزشی و جشنواره های موسیقی 
و  کرد  عنوان  انجمن  این  در  شده  انجام  کارهای  از  را 
افزود: این انجمن اکنون در 3 شهرستان سرایان،  فردوس 
اعتبارات،  کمبود  دلیل  به  که  دارد  نمایندگی  قائنات   و 
بودن هزینه  باال  گفتۀ وی  به  کنیم.  توانیم حمایت  نمی 
ادوات  و  امکانات  نبودن  روز  به  و  انجمن  مکان  اجاره 
که 23  حالی  در  است  انجمن  این  از مشکالت  موسیقی 
گروه موسیقی در خراسان جنوبی مشغول فعالیت هستند و 
باید حمایت شوند. رئیس انجمن موسیقی نیز اظهار کرد که 
اگر بشود انجمن به داخل ساختمان فرهنگ و ارشاد منتقل 
 شود به ما خیلی کمک می کند چرا که دیگر  از پرداخت 

هزینه های سرسام آور  راحت می شویم.
 

به شعر آئینی استان توجه شود

هم  داران  چاپخانه  قشر  نماینده  عرب«،  »ابراهیم 
فعالیت  چاپ  صنعت  در  سال   6۰ اینکه  با  کرد:  عنوان 
با مشکل  کارگران همچنان  بیمه  برای  هنوز  ولی  دارم 
مواجه هستم. »مهدی افتخاری«، فعال فرهنگی هم در 
این جلسه بر باالبردن سطح مطالعه مردم تأکید کرد و 
گفت: متاسفانه مطالعه با وجود گوشی های تلفن همراه 
به حاشیه رفته است و نیازمند توجه به این بخش هستیم. 
نیازمند  آئینی خراسان جنوبی  انجمن شعر  به گفتۀ وی 
کمک است تا شعر از مظلومیت خارج شود. وی با تاکید 

بر اینکه شعر در استان مظلوم است، تصریح کرد: امروزه 
تعداد زیادی از شاعران استان به دالیل مشکالت مالی، 

نمی توانند آثار خود را چاپ کنند.

 شاعران نامی استان در حال فراموشی

شاعر  و  دانشگاه  اساتید  از  رحیمی«،  »محمدعلی 
خراسان جنوبی هم با اشاره به اینکه استان در حوزه شعر 
اظهار کرد: در حوزه  دارد،  قابلی  و  توانمند  افراد  ادب  و 
شعر آزاد حکیم نزاری و شعر مذهبی ابن حسام خوسفی 
را داریم که هر کدام در زمان خود بی نظیر بوده اند. وی 
تأکید کرد که گذشته استان پر بار می باشد ولی متأسفانه 
این روزها حال و روز خوبی ندارند و باید اساتید بیشتری 
این شاعر  باشیم.  تبادل علمی داشته  بیایند و  به استان 
استان اظهار کرد: جشنواره شعر فجر و جشنواره شاعران 

استعدادها است که  برای شناسایی  بومی فرصت خوبی 
باید مجدد در استان راه اندازی شود.

 رسانه های مکتوب استان در حال نابودی

»ابوالفضل زاهدی پور«، مدیر مسئول روزنامه زعفران هم 
با بیان اینکه رسانه های استان نیازمند حمایت و همراهی 
هستند و اکنون به نوعی رایگان منتشر می شوند، عنوان 
کرد: وضع اقتصادی مردم خوب نیست و نمی توانند زیاد 

پول آگهی و تبلیغات بدهند. وی ادامه داد: نشریات استان 
از محل تبلیغات اداره می شوند که آن هم حال و روز خوبی 
ندارد و هزینه باالی مواد اولیه از جمله کاغذ، چاپ، برگزار 
نکردن کارگاه روزنامه نگاری حرفه ای برای خبرنگاران، 
درآمد پایین و مشکالت بیمه ای خبرنگاران، نبود امنیت 
شغلی و نبود استقالل خانه مطبوعات از دیگر مشکالت 

رسانه های خراسان جنوبی می باشد.

نبود سالن مناسب در استان

برجسته  شاعران  از  )ناقوس(  یوسفی«  »غالمحسین 
خراسان جنوبی هم ضمن تشکر از کمک های مدیرکل 

فرهنگ و ارشاد و حضور استاندار با بیان اینکه شهرستان 
خوسف پایتخت شعر استان و زادگاه و مدفن ابن حسام است، 
گفت: در این شهر ادبی و شاعر پرور، متاسفانه سالنی که 
بیشتر از 12۰ نفر جمعیت در آن جا بگیرد، نداریم که این 
موضوع نیازمند توجه بیشتر مسئوالن می باشد.  همچنین 
وی از استاندار درخواست کرد که یک روز را برای دیدار با 
مردم بگذارند تا بدون سوال از اینکه چه کسانی هستند به 

بیان مشکالت خود در دفتر استاندار بپردازند.

 نبود سالن مناسب برای معلوالن

عرفان  هنری  و  فرهنگی  موسسه  مدیر  »اکبرپور«، 
هم از تنها سالن تخصصی برای جشنواره ها و اجرای 
و  دارد  وجود  دانشگاه  در  که   استان  در   موسیقی 
و   کرد  انتقاد  و  گالیه  کنیم  استفاده  آن  از  توان  نمی 

اختصاص  ادارات  به  که  فرهنگی  های  بودجه   افزود: 
نمی  باید و شاید صرف آن موضوع  آنچه که  یابد  می 
شود. وی ادامه داد: سالن دیگری در شهر بیرجند وجود 
دارد که به علت قرار گرفتن آن در مدرسه، قوانین مانع 
استفاده آن می شوند و اما در سالن های ورزشی برای 
را  امنیت  تواند  نمی  انتظامی  نیروی  موسیقی  اجرای 
تأمین کند. »اکبرپور« گفت: دوماه دیگر جشنواره تئاتر 
معلوالن در استان برگزار می شود اما هیچ سالنی برای 

این قشر آسیب پذیر آماده نیست.

گالیه از کمبود فضای آرتیستی در استان

 »بلقیس افضلیان«، مسئول انجمن هنرهای تجسمی از 
کمبود فضای آرتیستی در استان گالیه کرد و گفت: نگارخانه 
و گالری خصوصی در استان نداریم و اگر بخش خصوصی 
وارد این حوزه شود درک و سواد بصری مردم هم باالتر 
خواهد رفت. به گفتۀ وی  8 نگارخانه دولتی در استان وجود 
دارد که نیازمند تجهیزات هستند. وی با اشاره به اینکه استان 
توانایی برگزاری جشنواره های ملی و بین المللی را دارد، 
اظهار کرد: در اختتامیه جنشواره مجسمه های نمکی 6 هزار 
نفر شرکت کرده اند. وی به جشنواره مد و لباس در استان هم 
اشاره کرد و افزود: 11 نوع لباس فقط در یکی از شهرستانها  

وجود دارد اما این جشنواره به علت اعتبار ۵ تا 1۰ میلیون 
تومانی که تخصیص هم نمی یابد، لغو شده است.

هر استان، یک جشنواره دائمی مخصوص

 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با بیان اینکه خراسان جنوبی استانی مرزی است 
و  نیازمند توجه بیشتر است و ما هم در وزارتخانه در حوزه 
در جواب  ایم،  داشته  توجه  استان  این  به  اعتبارات  توزیع 
وزارتخانه  سیاست  که  کرد  اظهار  هنرمندان  های  سوال 
درباره برگزاری جشنواره ها این است که هر استان به سمت 
برگزاری یک جشنواره دائمی برود و در خراسان جنوبی نیز 
 حداقل 2 موضوع ملی را تعیین کنید تا بعد از بررسی ها و 
»کاراندیش  شود.  المللی  بین  آینده  در  ما  های  کمک 
نیز 18 هزار و  قرآنی  مروستی« عنوان کرد که در حوزه 

7۰۰ فعال در سال گذشته بیمه شده اند که این رقم در سال 
جاری به 32 هزار نفر رسیده است. وی افزود: با بازنگری 
تشکیالت استان ها نیز افزایش صد درصدی اعتبار حوزه 
قرآنی، اختصاص بخشی از یارانه مطبوعات و کتاب به حوزه 
قرآن از جمله فعالیت هایی است که در این زمینه انجام 
شده است. به گفتۀ وی همچنین آموزش از بحث های مهم 
وزارت ارشاد است و اگر نیروی نخبه هنری در استان باشد در 
صورت به حدنصاب رسیدن، آماده اعزام استاد برای آموزش 
را داریم و اگر به حد نصاب نرسند حاضریم در تهران برای 

افراد کالس آموزشی برگزار کنیم.

به برون سپاری کارها توجه کنید

انجمن  امکانات  فرسودگی  درباره  مسئول  مقام  این 
کل  در  که  است  مشکلی  این  گفت:  هم  جوان  سینمای 
کشور وجود دارد، به همین دلیل اعتبار سازمان سینمایی 
در این چهار سال 2 برابر شده است و همچنین اعتبارات 
نیز 2.۵  را  هنری  بخش  اعتبارات  و  برابر  را 2  وزارتخانه 
برون  به  مروستی«  »کاراندیش  ایم.  داده  افزایش  برابر 
سپاری کارها تأکید کرد و ادامه داد: برون سپاری کارها، 
از اقداماتی بوده که ما انجام داده ایم مانند نمایشگاه کتاب 

سال گذشته تهران را با برون سپاری با اعتباری حدود 7 
میلیارد تومان برگزار کردیم در حالی که در سال 92 خود 
وزارت آن را با بیش از 17 میلیارد تومان برگزار می کرد 
شود.  انجام  کارها  بهبود  برای  باید  هم  استان  این  در  و 
وی درباره مشکالت خوش نویسان هم بیان کرد: مبلغی 
اختصاص  جنوبی  خراسان  خوشنویسان  انجمن   برای 
می دهیم. به گفتۀ وی در کشور فردی که خبرنگار باشد 
و بیمه نشده باشد،  توجیهی برای فعالیتش وجود ندارد، به 
دلیل اینکه اعتبار و ضوابط این مهم مشخص است و بودجه 
الزم پرداخت می شود و درباره روزنامه نگاران هم باید گفت 
که فقط راه اندازی روزنامه ای برای گرفتن یارانه مطبوعات 
درست نیست و روزنامه ها باید خودشان هم درآمد زا بوده 
و فقط به یارانه مطبوعات اکتفا نکنند  و از آنجا که ما اعتبار 
یارانه مطبوعات را از 1۵۰ میلیارد تومان به 214 میلیارد تومان 
افزایش داده ایم و بیشتر از این نمی توان اعتبار در نظر گرفت.

اختصاص یک میلیارد تومان به 
مجتمع تاالر بزرگ هنری شهر در سال جاری

اگر  هم  کتاب  حوزه  در  گفت:  ارشاد  وزیر  معاون 
در هر  و  باشد حمایت می شود  ارزشمند  و  فاخر  اثری 
تجهیز  شود،  ساخته  سالنی  و  پالتو  که  استان  از   نقطه 
تاالر  مجتمع  درباره  مروستی«  »کاراندیش  کنیم.  می 
کرد:  اظهار  هم  بیرجند  شهر  هنری  و  فرهنگی  بزرگ 
تاکنون 12 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و 4 میلیارد 
تومان در این باره هزینه شده، همچنین امسال هم حدود 
1 میلیارد و 2۰۰ میلیون تومان به آن اختصاص داده شده 
نیازمند 31 میلیارد تومان دیگر  نیز  اتمام طرح   و برای 
می باشد. وی یادآور شد که با امضاء تفاهم نامه ای ما 
بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، موسسات فرهنگی 
به  برخوردار می شوند.  مالیات  2۵ درصدی  معافیت  از 
گفتۀ وی با توجه به سخنان شما که سالن های نمایش 
در خراسان جنوبی برای معلوالن مناسب نیست هم در 
این زمینه توجه و رسیدگی های الزم انجام خواهد شد 
و  تشکیل شده  گروه های هنری  در حوزه شعر هم  و 
ماهم  و  زمینه کمک کند  این  در  بخش خصوصی هم 
که  کرد  تأکید  دولت  عالی  مقام  این  کنیم.  می  کمک 
پیشکسوتی  چنانچه  هم  پیشکسوتان  به  رسیدگی  در 
و  فرهنگ  وزارت  وبه  باشد   بیماری  و  مشکل  دچار 
ارشاد اسالمی معرفی شود، حمایت خواهد شد چنانکه 
تا کنون حمایت های زیادی از پیشکسوتان شده است.

کمی تأمل

خودکشی به سبک ایرانی!

عصر ایران- راننده نه تنها خود را به کام مرگ 
می کشاند بلکه دیگران را هم با خود به دره مرگ 
می برد. چه بسیار کودکانی که فدای اشتباه و خود 
خواهی یک راننده شده اند. باورش سخت است در 
انسانیت عملیات  از کشورهای جهان علیه  برخی 
تروریستی انجام می گیرد اما ایران بیشترین کشته 
روزانه را دارد. ایرانی که نه درگیر جنگ است نه 
درگیر ترور و عملیات تروریستی. ایران امروز یکی 
از امن ترین کشورهای جهان در دل منطقه ناامن 
خاورمیانه است. در این کشور امن اما روزانه 43 نفر 
تنها و تنها در حوادث رانندگی جان می دهند. این 
آماری است که رییس پلیس راهنمایی و رانندگی 
بار است. مرگ  ارائه داده است. آمار فاجعه  کشور 
43 نفر در یک روز به خاطر تصادف یعنی کشته 
ایرانی در یک هفته، هزار و 29۰ نفر  شدن 3۰1 
در یک سال.  نفر  و 1۵ هزار و 69۵  ماه  در یک 
خونریزی های  و  جنگ ها  تمام  از  باالتر  آمار  این 
جهانی است. معلوم نیست ما ایرانی ها با خود چه 
می کنیم. به قول شان پن ستاره هالیوود ایرانی ها 
هیچ تصوری از برخورد خودروی آهنی با آدمی که 
از پوست و استخوان است ندارند. مرگ در رانندگی 
در ایران تبدیل به یک بحران اساسی شده است. 
به  نفر  روزانه در سراسر کشور 43  نیست  شوخی 
دلیل تصادف کشته می شوند. حدود 7۰ درصد این 
تصادف ها عامل انسانی دارد. معلوم نیست این فرمان 
خودرو چرا شیطانی می شود که انسان را به مرگ 
نزدیک می کند. بسیاری از ما می دانیم که بعضی 
نیستند.  امن  بازار چندان  از خودروهای موجود در 
این معنا را می دانیم اما فرمان به دست می گیریم، 
به جاده می زنیم.  و دل  گاز می گذاریم  را روی  پا 
سرعت باال، خواب آلودگی، سبقت غیر مجاز و ... 
عامالن اصلی مرگ در تصادف هاست. کسانی که 
می خواهند بمیرند خودکشی می کنند یعنی می دانند 
که بعد از عمل خودکشی دیگر نفس نخواهند کشید. 
در رانندگی هم همین است کسانی که در جاده های 
ایران سرعت می روند می دانند حادثه هر لحظه در 
کمین آنهاست اما باز می روند و می روند تا جایی که 
آمار مرگ در تصادف می شود 43 نفر در روز. راننده نه 
تنها خود را به کام مرگ می کشاند بلکه دیگران را هم 
با خود به دره مرگ می برد. چه بسیار کودکانی که 
فدای اشتباه و خود خواهی یک راننده شده اند. مرگ، 
قطع نخاع و قطع عضو شدن دانش آموزان در چپ 
کردن اتوبوس را یادتان هست. راننده خوابش برد و 
آینده دختران با هزار آرزو به تلخی رسید. باید فکری 
کرد. تمام جامعه از مردم و دستگاه های مسئول باید 
دست به کار شوند تا بحران مرگ در رانندگی به 
سادگی  همین  به  نباید  برسد.  خود  پایان  نقطه 
آموزش  بروند.  مرگ  کام  به  مردم  تصادف  در 
در  تصادف ها  کاهش  به  بزرگی  کمک  می تواند 
ایران کند. به ویژه به دانش آموزان در مدارس. 
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برای یادگیری هیچ گاه دیر نیست

دانش های جدید بر اساس اطالعات فعلی که در مغز 
بدانید  بیشتر  موجود است شکل می گیرد. پس هرچه 
احتمال یادگیری شما در آینده بیشتر می شود. »مهم ترین 
چیزی که باید به خاطر داشته باشید آن است که یادگیری 
نیازمند تکرار اعمال مشخص در راستای رسیدن به هدف 
است. اگر هدف مشخص و تعیین شده دارید و می توانید 
اعمال تکرارشونده را با هم ترکیب کنید، حافظه شما 
تحکیم پیدا می کند و عملکرد اجرایی آن بهینه می شود.« 
برای به دست آوردن پروژه ها و فرصت های جدید دیگران 

را به چالش بکشید.
مغز به مواد شیمیایی مانند اندروفین ها نیاز دارد. این ماده 
از طریق ورزش و فعالیت های بدنی آزاد می شود. »فعالیت 
بدنی باعث تحریک فاکتورهای رشد می شود کنش های 
شیمیایی که روی سالمت سلول های مغز، رشد عروق 
خونی جدید و حتی افزایش و بقای سلول های مغز تأثیر 
می گذارد. نتیجه آن تغییر مغز به شکلی است که به حافظه 
تداوم،  اندیشه کمک می کند.«  و  تفکر  و مهارت های 
ثبات و پایداری یک عامل کلیدی به شمار می رود، پس 
فعالیتی را انتخاب کنید که به آن عالقه دارید و در طول 

زندگی خود از آن لذت می برید.
سلول های مغز در دو حالت تحریک می شوند، زمانی که 
را  حرکات  همان  زمانی که  و  می کند  ورزش  شخص 
تماشا می کند. فعالیت، اجرا و دیدن باعث بهینه شدن 
تلقین و درک وفهم می شود. »اگر  عملکردهایی مانند 
موفقی  رهبر  هیچ گاه  نباشید  دیگری  فرد  دنباله روی 
خودآگاهی  به  رسیدن  برای  کنید  سعی  بود.  نخواهید 
و مهارت های فکری تالش کنید. برای رسیدن به این 
نقطه باید همواره و به طور جدی گوش کنید، مطالعه 

کنید و به دیدگاه های دیگران نگاه کنید.

فروش لوازم دست ساز

طلبگی  ایام  در  کرد:  می  نقل  ربانی  ازعلمای  یکی 
دوستی داشتم که ساعتی داشت و بسیار آن را دوست 
می داشت، همواره دریاد آن بود که گم نشود و آسیبی 
به آن نرسد، او بیمارشد و براثر بیماری آنچنان حالش 
بد شدکه حالت احتضار و جان دادن پیداکرد، دراین 
تلقین را  واو  حاضربود  علماءدرآنجا  از  یکی   میان 

درجواب  او  االا...  الاله  بگو  گفت:  می  و  داد   می 
که  کردیم  تعجب  ما  گویم:  نمی  نشکن  گفت:  می 
گویم،  نمی  نشکن  گوید:  می  ذکرخدا،  جای  به  چرا 
همچنان این معما برای ما بدون حل ماند، تا اینکه 
او  از  من  شدو  خوب  اندکی  بیمارم  دوست  آن  حال 
می  ما  پیداکردی،  بودکه  حالی  چه  این  پرسیدم، 
 گفتیم بگوال اله االا... ،تو درجواب می گفتی: نشکن 
نمی گویم.اوگفت: اول آن ساعت را بیاورید تا بشکنم، 
دلبستگی  من  گفت  سپس  وشکست.  آوردند  را  آن 
احتضارشما هنگام  داشتم،  ساعت  این  به   خاصی 

 می گفتید بگوالاله االا... ، شخصی شیطان را دیدم 
با  و  گرفته،  خود  دست  دریک  را  ساعت  همان  که 
و  داشته  نگه  ساعت  آن  باالی  دیگرچکشی   دست 
را ساعت  این   ، االا...  الاله  بگوئی  اگر  گوید:   می 

که  وافری  خاطرعالقه  به  هم  من  شکنم،  می 
رانشکن،  ساعت  گفتم:  می  داشتم  ساعت   به 

من الاله اال ا...نمی گویم !

تو که به همه سر زدی، یک بار هم به خودت سر 
بزن مطمئن باش هرگز کسی دلسوز تر از خودت 

نسبت به تو پیدا نخواهد شد.

همیشه پرازمهربانی بمانیم؛ حتی اگرهیچ کس 
قدرمهربانی مان رانداند، این ذات وسرشت ماست، 

خدایی داریم که به جای همه برایمان جبران می کند.

افسوس  که  نامه ی  جوانی طی شد
وان تازه بهار زندگانی  طی شد
حالی که  ورا  نام  جوانی گفتند
معلوم نشد که او کی آمد کی شد

خودباوری و اعتماد به نفس از مهم ترین
 عنصرهای موفقیت هستند همیشه 

خودت را باور داشته باش

تو که به همه سر زدی، یک بار هم به 
خودت سر بزن مطمئن باش هرگز کسی

 دلسوز تر از خودت نسبت به تو پیدا نخواهد شد.

شما هر شب قبل از خواب چه کار می کنید؟ تلویزیون تماشا 
می کنید؟ صفحات اینترنتی را باال و پایین می کنید؟ یا اینکه 
اوقات خوب و با کیفیتی را با خانواده تان سپری می کنید؟ 

افراد موفق چطور؟ آنها قبل از خواب چه می کنند؟
۱. روزی که گذشته را به پایان می رسانند

پایان  به  را  گذاشته  سر  پشت  روز  که  بگیرید  تصمیم 
برسانید و آماده ی ورود به روز دیگری شوید. اگر تا ساعت 
مسائل  زمان،  همین  تا  حتما  می کنید،  کار  بعدازظهر   ۶
مربوط به کار را تمام کنید تا بتوانید روی بخشی دیگر 
از زندگی تان تمرکز کنید. اگر به خانواده تان قول داده اید 
به قول تان عمل کنید. وقتی  آنها شام بخورید، حتما  با 
باقی روز را صرف  ساعت ۶ شد، کار را متوقف کنید و 

سایر فعالیت های مهم زندگی تان کنید.
۲. کتاب می خوانند

خیلی از افراد موفق در دنیا، ولع کتاب خواندن دارند. آیا 
می دانستید که مطالعه و یاد گرفتن می تواند مسیر شما به 
سمت موفقیت را میان بُر بزند؟ خیلی از افراد بزرگ و موفق 
مانند بیل گیتس، آنقدر کتاب می خوانند و مطالعه می کنند تا 

احساس خستگی کرده و بخوابند.
 ۳. با خانواده و دوستان خود اوقات 

خوبی را سپری می کنند
شما باید اوقات خوب و با کیفیتی را با خانواده و دوستان 
خود سپری کنید تا ارتباطات خود را حفظ کنید. می توانید 

با  معاشرت  و  گذراندن  وقت  برای  را  هفته  در  روز  یک 
را فقط در کنار  تعیین کنید و سایر روزها  دوستان خود 

خانواده ی خود باشید.
۴. برای روز بعد، برنامه ریزی می کنند 

و آماده می شوند
این یکی از مهمترین کارهایی است که باید قبل از خواب 
انجام دهید: برنامه ریزی برای فردا، نوشتن کارهایی که 
انجام دهید و آماده شدن برای روزی که در پیش  باید 
دارید. اگر از شب قبل، برای فردا مهیا باشید، صبح که 
از خواب بیدار می شوید دقیقا می دانید چه کار می خواهید 
اگر  بود.  خواهید  کارآمدتر  و  موثرتر  نتیجه  در  و  بکنید 
از  آماده ی شروع روز بعد نباشید، ممکن است مثال دیر 
یا  کنید  پیدا  نتوانید  را  لباس های تان  بیدار شوید،  خواب 
چروک خورده و کثیف باشند و فراموش کنید برای قرار 
امروزتان چه مدارک و پرونده هایی را باید همراه داشته 

باشید و روزتان بهم ریخته خواهد بود.
 ۵. با دنیا قطع ارتباط می کنند!

به نظر شما االن که وقت استراحت تان رسیده، ارتباط با 
دنیای شلوغ و رسانه ها و اخبار و ... کافی نیست؟ مخصوصا 
در دنیای امروز که همه می توانند در کمترین زمان ممکن 
و  برقرار کنند  ارتباط  دنیا  تمام  با  بدون هیچ دردسری  و 
حواس شان پرت این شلوغ بازی ها شود، واقعا الزم است 
با اراده ی خودتان همه ی آنها را کنار بگذارید. زمان هایی 

هست که واقعا نیاز دارید تنها باشید و در سکوت بمانید. 
مطالعات زیادی هم نشان داده زمانی که شما تنها هستید، 

بهتر می توانید در مورد خودتان فکر کنید.
۶. مدیتیشن می کنند

از  یک کار بسیار خوب دیگری که می توانید شب قبل 
خواب انجام دهید، مدیتیشن است. مدیتیشن، هم برای 
سالمتی  برای  هم  و  است  مفید  روحی تان  سالمت 
جسم تان. مدیتیشن به عنوان شارژ روحی و تزریق انرژی 
عمل می کند که به شما تمرکز خوبی برای انجام کاری 

که در پیش دارید خواهد داد.
 بعد از یک روز پرمشغله ی کاری می توانید با مدیتیشن، 
یاد  و  کنید  تمرین  پس  کنید.  آرامش  احساس  عمیقا 
 بگیرید و هر شب قبل از خواب مدیتیشن کنید. می توانید

 با ۵ تا ۱۰ دقیقه شروع کنید.
۷. فردا را تجسم می کنند

یکی از بهترین راههای آماده شدن برای روزی که در پیش 
دارید، تجسم آن است. وقتی روزی ایده آل را پیش چشم تان 
می آورید، آمادگی بیشتری داشته و اعتماد بنفس بیشتری 

برای مواجهه شدن با فردا کسب خواهید کرد.
 حداقل پنج دقیقه وقت بگذارید و قبل از خواب به فردای تان 
فکر کنید و در ذهن تجسمش کنید. تصور کنید چه کار قرار 
است انجام دهید و چگونه از پس آن برخواهید آمد. تجسم 
کنید با چه کسی قرار است گفتگو کنید و چطور می خواهید 

با او وارد مذاکره شوید. البته نباید دچار رویاپردازی شوید، با 
نگرشی کامل و خوشبینانه جلو بروید و همه ی جوانب را 
مدنظر داشته باشید، حتی به تمام مشکالتی که قرار است 
توسط شما حل شوند فکر کنید تا روزی خالق تر و مفیدتر با 

اعتماد بنفسی بیشتر پیش روی تان باشد.
۸. دست آوردهای روزی که پشت سر 

گذاشته اند را یادداشت می کنند
وقتی  خیلی ها  دادید؟  انجام  کارهایی  چه  روز  طول  در 
قلم در دست می گیرند، چیزی برای نوشتن ندارند چون 
فکر می کنند روز مفیدی نداشته اند. اگر بابت ناهار یا شام 
مناسبی که خورده اید یا انجام کارهای خانه و یا گذراندن 
با خانواده، عمیقا احساس لذت و رضایت  اوقاتی خوش 
بابت  کنید  احساس  اگر  کنید.  یادداشت  پس  دارید، 
چیزهایی که دارید نمی توانید قدردان باشید، دچار استرس 
و تنش و کمبود خواهید کرد، حتی اگر در حال حاضر از 

نگاه دیگران، همه چیز داشته باشید.
بابت  که  را  چیزهایی  از  مورد  پنج  تا  سه  خدقل  پس، 
داشتن شان می توانید سپاسگزار باشید یا کارهایی هرچند 
کوچک را که در آن روز انجام داده اید بنویسید و موقع برنامه 
ریزی برای فردا به آنها نگاه کنید. هیچ موفقیت ظاهرا بی 
اهمیتی را از قلم نیندازید. حتی یک تماس پنج دقیقه ای 
با یک دوست صمیمی یا خواندن یک پاراگراف از کتاب. 

عادت کنید داشتنی های تان را دوست بدارید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

بسا چیزی را ناخوش داشته باشید که آن به سود شماست و بسا چیزی را دوست 
داشته باشید که به زیان شماست، و خدا می  داند و شما نمی  دانید. بقره آیه ۲۱۶

حدیث روز  

مؤمن را بر مؤمن، هفت حق است. واجب ترین آنها این است که آدمی تنها حق را بگوید، هر چند بر ضد خود یا پدر و مادرش باشد 
و به خاطر آنها از حق منحرف نشود. امام صادق )ع(

سبک زندگی

کارهاییکهافرادموفققبلازخوابانجاممیدهند

طراح: نسرین کاری                        

که  وزیري  نخست   -۱ افقي: 
–سبک  کرد  ملي  را  نفت  صنعت 
نقاشي پیکاسو 2-نوشته پژوهشي 
– مهرباني اش را پایاني نیست - 
شهره آفاق 3- خشک  نوار-  واحد 
صورتي  عضو   -4 گاو  شمارش 
ناتواني، ضعف - عالمت جمع   -
فارسي-  نزدیکان ۵-انتخاب کردن 
– تیرانداز-  تصدیق انگلیسي ۶- 
به رو خوابیده - عنصرالماس-  کج 
و خمیده 7- واحد پول کشورمان 
گرگاني-   فخرالدین  قهرمان   -
صبح  دعاي   -8 شیبدار  سطح 
سخن  دانستن  درست   - جمعه 
و  سائل   -9 پرنمکي   - عملي  یا 
متکدي - فضاي سرپوشیده خانه 
- از رنگهاي ترکیبي ۱۰- روبند-

استارت قدیمي - جد و پدربزرگ 
مثلثي  فرانسه - حرف  رود    -۱۱
غصه  در  شریک   - یوناني  شکل 
و غم ۱2 - محل تولد امام زمان 
)عج(  دریاي عرب - سنگ چاقو 
تیزکني -  تنبل و بیکار ۱3 - دیوار 
بلند - افسرده و دلتنگ - تیري که 
شهرهاي  از  اندازند ۱4-  کمان  از 
مردم  زبان  شرقي-  آذربایجان 
پاکستان - مقدمه چیني ۱۵-  از 

مهمان   - زمین  خوردگي   چین 
بي دعوت

آمریکا  در  ایالتي   -۱ عمودي: 
شمردن   -2 نقاشي  کارگاه   -
ناقص 3-  و   کوتاه   - دودل    -
مرجع - یقه - شهر چرخ خیاطي 
نفس    - غمخوار  و  مشفق   -4
سوزناک - ارزش چیزي  دوستي 
و عالقه ۵- ابر نزدیک به زمین - 
پیکر و جسم - خوردني همراه غذا 
۶- محل بارگیري کشتي - خاک 
مقدس- ابریشم ناخالص 7- درجه 
حرارت - مصباح، چراغ - گاوآهن 
8- پنج خشکي بزرگ دنیا - آتش 

برافروخته - از دنیا رفتن 9- وطن 
و میهن - از شهرهاي آذربایجان 
بسیار  پشم   –  ۱۰ دارو   - شرقي 
نرم - آرزو و چشمداشت - نخي 
براي گلدوزي ۱۱-  دشت و صحرا 
- شب طوالني سال - ضمیر دوم 
شخص مفرد ۱2 - شهر ریشه اي 
از شهرهاي بوشهر- عدد  اروپا - 
نفس کش – هدیه اي به عروس 
خانم ۱3-  قدرت و توان - قوي 
و رشید-  فلز مادر ۱4- بلدرچین-  
قابل مشاهده - دیگ مسي بزرگ 
۱۵- بزر گترین رودخانه آمریکا - 

پرستشگاه زرتشتیان
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هسنارفماعماهس1

ناوینیمیاتسور2

دودرممالانمام3

رالدساسحارا4

کجنالفتمادنی5

رلکمارمرممه6

یواستشیاتسریگ7

مدرمایاوزلیلذ8

اااهسدنههرایا9

نررمکیاردنور10

تعانمماهرنی11

ودعمارتهداح12

یادرسارهیمرات13

تراهطراوسساما14

سودابرابامرفرب15 الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

گـروه فنـی مهنـدسی مـوذن 
»کار با طناب«

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

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

 بی سیم و مخابرات
هیچ کاری نشد ندارد

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

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

را تجربه کنید.   09158668002

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507- حسینی 

اخالق،انصاف،کارخوب
سرلوحهخدماتماست

متخصصدرحملبارواثاثیه
منزلباسابقهدرخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

نی
می
تض
صد

در
صد

به یک مهندس عمران با سابقه آب 
جهت رتبه بندی نیازمندیم.

09155623441
به راننده خانم جهت کار در آژانس 
بانوان رها - امیرآباد نیازمندیم. 

بدون پرداخت کمیسیون 32323232

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

09158254172

به یک نفر نیروی نظافتی 
نیازمندیم.
ساعت کار:

 12-8 و17-21
32454577

به تعدادی چرخکار ماهر جهت 
کار در تولیدی و زنانه دوزی با 
امکانات سرویس ایاب و ذهاب 
و دستمزد عالی و حداقل سابقه 

کار 5 سال نیازمندیم.
32358065 - 09151637348

فروش فـوری تایپ  و تکثیر با کلیه 
لوازم و موقعیت عالی به علت تغییر شغل 

09157232331

بازسازی منازل قدیمی 
09155614365 -09157210424

32318149

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام   

 تلفن: 32222134
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
                            نگــار                اکسیدان

16:1520:1518:1521:45شروع سانس

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

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

09157213571 - صالحی منش

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک

 اکرولیک ،  مولتی کالر،  کنیتکس، کناف و... 
با قیمت مناسب 

  09156633230- برگی

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

علی آبادی
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سوت کوپل داوری استان خراسان جنوبی 
در لیگ دسته سوم فوتبال کشور

باشگاه خبرنگاران جوان- رییس هیئت فوتبال استان از قضاوت کوپل 
داوری استان در رقابت های لیگ دسته سه کشور خبر داد. قهوه چی، 
در  استان  داوری  کوپل  گفت:  جنوبی  خراسان  فوتبال  هیئت  رییس 
تیم جهاد  میان دو  بازی  فوتبال کشور  لیگ دسته سوم  رقابت های 
نصر سیرجان و فوالد بردسیر کرمان را که به میزبانی ورزشگاه تختی 
سیرجان امروز برگزار می شود را قضاوت خواهند کرد. وی افزود: در 
این دیدار که از ساعت ۱۵ آغاز می شود مهدی کاظمی، فرزاد عبداللهی 
و عباس یعقوبی به ترتیب داور و کمک داور اول و دوم خواهند بود.

پیروزی تیم ملی والیبال نشسته 
در نخستین مسابقه دوستانه مقابل روسیه

ایرنا- تیم ملی والیبال نشسته ایران در نخستین مسابقه دوستانه خود 
برابر تیم ملی روسیه به پیروزی رسید. سرمربی تیم ملی والیبال نشسته 
ایران در خصوص مسابقه دوستانه تیم ملی روسیه در ایران گفت: تیم 
اروپا و کسب سهمیه  ملی روسیه برای حضور در مسابقات قهرمانی 
جهانی آماده می شود که به همین منظور بامداد روز یکشنبه به ایران 
آمد و نخستین مسابقه دوستانه خود را زودتر از موعود برگزار کرد.

جمهوری اسالمی ایران؛ برترین رده در بررسی های فیفا

های  درجام  مختلف  کشورهای  ملی  های  تیم  آمار  و  عملکرد  طبق 
جهانی، جمهوری اسالمی ایران برترین کشور در رده بندی فیفا از نظر 
حضور و موفقیت در این جام های جهانی است.  به گزارش جام نیوز، 
طبق آمار و اطالعاتی که در سایت فیفا موجود است و بررسی و مقایسه 
اسالمی  جهانی، جمهوری  های  جام  در  کشورهای  مختلف  عملکرد 
ایران از میان تیم های صعود کننده به جام های جهانی 20۱6-20۱7 
در صدر رده  بندی فدراسیون بین المللی فوتبال) فیفا( قرار می گیرد.  
در این مقایسه 2۵ تیم اول رده بندی فیفا و ۱0 تیم اول رده بندی در 
قاره آسیا مورد بررسی و آنالیز قرار گرفتند و در جمع این کشورها ایران 
تنها کشوری است که پنج تیمش در جام های جهانی مختلف فوتبال، 
فوتسال، فوتبال ساحلی و جوانان و نوجوانان حضور پیدا کرده  است. 

گیاهانی سرشار از پروتئین 
که هر روز باید بخورید

که  باورند  این  بر  تغذیه   متخصصان 
 رژیم های غذایی بر پایه گیاهان خطر ابتال به 
بیماری های قلبی، دیابت، چاقی و سرطان را 
کاهش می دهند. اگر شما از طرفداران گوشت 
قرمز هستید، الزم نیست به طور کامل از آن 

اجتناب کنید، تنها کافیست گیاهانی که سرشار 
از پروتئین هستند را برای چند روز در هفته به 
رژیم غذایی تان اضافه کنید تا شاهد تاثیرات 
شگفت انگیز آنها در بهبود سالمت کلی بدن 
فنجان  لوبیا )یک  مانند: ۱. عدس 2.  باشید، 
لوبیای پخته شده برابر ۱۵ تا 20 گرم پروتئین( 
 3. سویا 4. دانه های کنف ۵. دانه های چیا 
بروکلی. کلم   .7 آفتابگردان  دانه های   .6

سردرد در این سن ها را 
خیلی جدی بگیرید!

به  اشاره  با  سردرد،  کنگره  پنجمین  رئیس 
نشانه های سردردهای خطرناک، گفت: سردرد 
سابقه  که  افرادی  سردرد  بارداری،  دوران 
گرفته  جدی  باید  دارند،  تومور  و  بدخیمی 
شود. منصوره تقا افزود: سردرد ناگهانی شدید، 

سردرد پیش رونده در حال افزایش، سردردی که 
همراه با مشکل دیگری همچون ضعف دست 
و پا، خواب رفتگی دست و پا، اختالل تعادل و 
یا تاری دید باشد الزم است جدی گرفته شود 
و ممکن است علت مهمی داشته باشد که در 
باشد.  تواند خطرناک  صورت بی توجهی می 
و  سال   ۵ زیر  کودکان  در  سردرد  همینطور 
افراد باالی ۵0 سال هم باید جدی گرفته شود.

کودک و همسرم را کشتم تا بیمه عمرشان را بگیرم!

جام جم آنالین- مردی که در یک جنایت مسلحانه وحشتناک، 
همسر و فرزند ۱۱ ماهه اش را به طور فجیعی به قتل رسانده بود، 
در تازه ترین اعترافات خود گفت: از چند ماه قبل خودم و همسرم 
را در دو شرکت بیمه کردم و ماهیانه مبلغ سه میلیون تومان به 
این شرکت ها می پرداختم اما نقشه دقیق قتل همسرم از حدود 
یک هفته قبل طرح کردم و روزی که فهمیدم نقشه ام بسیار 
کامل است، اسلحه شکاری مجوز دارم را در صندوق عقب خودروام 
گذاشتم. در نزدیکی مشهد در یک لحظه پشت سر همسرم قرار 
گرفتم و گلوله ای از پشت سر به او شلیک کردم. در این هنگام او خم 
شد و روی فرزندم افتاد. من که تصمیم خودم را گرفته بودم، پسرم را 
نیز به آن سوی دیوار آجری پرت کردم که سرش به دیوار خورد.

اخاذی از مردم به شیوه دفاتر اسناد رسمی!

جام جم آنالین- دریافت حق التحریرهای بیشتر از تعرفه رسمی سازمان ثبت اسناد و امالک تخلفی است که در برخی از دفترخانه 
ها مشاهده می شود. چند سالی است که سند تک برگی جای سند های قدیمی منگوله دار را گرفته است. در اینکار ضمن اینکه 
امکان جعل اسناد تک برگی غیر ممکن است، صدور سند های معارض برای یک ملک با سند های تک برگی از بین می رود و 
برای هر ملک فقط یک سند صادر می شود. اما یکی از شهروندان که به تازگی برای تبدیل سند قدیمی ملک خود به سند تک 
برگی به دفترخانه مراجعه کرده بود، می گوید: به یک دفترخانه در تهران مراجعه کردم از بابت آن مبلغ ۱00 هزار تومان درخواست 
کردند. تا جایی که اطالع داشتم تعرفه سند تک برگی 7۵ هزار تومان است به همین دلیل به دفترخانه ای دیگری رفتم و این دفتر 
خانه هم همان مبلغ را اعالم کرد که پول را پرداخت کردم. زمانی که سند به دستم رسد نکته ای که جلب توجه می کرد این بود 
که در پایین سند هزینه صدور و پست آن درج شده بود که مبلغ 74۵۵۱8 عنوان شده بود و دفترخانه از من حدود 26 هزار تومان 
اضافی دریافت کرده بود. در سایت سازمان ثبت اسناد کشور تعرفه انواع سند وجود دارد اما خبری از تعرفه صدور سند تک برگی نیست و 
همین موضوع راه تخلف را باز گذاشته است. با توجه به سخنان دشتی اردکانی، سال گذشته بیش از یک میلیون سند تک برگی در تهران 
صادر شده است، با یک ضرب و تقسیم ساده به عدد 26 میلیارد تومان می رسیم که عدد بسیار بزرگی است که از جیب مردم رفته است.

در  سالم  زندگی  داشتن  برای  ایران  سنتی  در طب 
سالیان عمر از جمله سالمندی رعایت تدابیر شش 
اصل الزم است که عبارتند از: ۱. با توجه به اینکه 
مزاج سالمندان عموماً سرد و خشک است، هوایی 
مشابه با بهار )گرمی و رطوبت( متناسب این مزاج 
است. این اصل می تواند شامل شهر، خانه و اتاق فرد 

سالمند باشد. از سوی دیگر چیدمان خانه و وسایل 
به گونه ای باشد که جریان هوا به  خوبی جریان یابد 
نگیرند 2. غذاهای سریع  قرار  انزوا  در  و سالمندان 
الهضم و مقوی مناسب برای این گروه هستند که 
توصیه می شود در حجم کم و به دفعات میل شوند. 
پرهیز حتی االمکان از مصرف سردیجات و توصیه به 

مصرف گوشت گوسفند و پرندگان، تخم مرغ عسلی، 
قابل  آبگوشت  نخودآب،  ساده،  سوپ های  و  آش  
توصیه است. همچنین مصرف موادی مانند شنبلیله، 
برگ چغندر، شوید، انگور، مویز، کشمش، انجیر، گردو، 
گالب، عرق بیدمشک، بهارنارنج، عسل و انواع مرباها 
مثل زنجبیل، بالنگ، سیب و شقاقل توصیه می شود 

3. سالمندان معمواًل کیفیت خواب مطلوبی ندارند. 
توصیه می شود شام سر شب میل شود و زود بخوابند. 
نوشیدن شیر گرم می تواند به بهبود خواب کمک کند 
4. ماساژ و روغن زدن به بدن با روغن بنفشه و بادام 
در صبح مفید است. الزم است هر سالمند متناسب با 
شرایط جسمانی  ورزش کند،  مانند پیاده روی کردن.

توصیه های طب سنتی به سالمندان

عواملی که خطر آلزایمر را 
در سالمندی افزایش می دهد!

گفت:  مغزی  های  بیماری  متخصص  یک 
در  مغزی  ضربات  الکل،  و  سیگار  مصرف 
دیابت و کلسترول  سنین جوانی، فشار خون، 
احتمال  مدت،  طوالنی  های  خون،افسردگی 
آلزایمر در دوران سالمندی را چند برابر می کند. 

مریم نوروزیان افزود: آلزایمر یک بیماری وابسته 
به سن است که عمدتاً سالمندان را درگیر خود 
میکند و به صورت نادر در افراد کمتر از 6۵ سال 
دیده می شود. پیشگیری از آلزایمر می بایست 
از کودکی شروع شود. کسانی که ژن آلزایمر را 
از پدر و مادرشان به ارث برده اند بیشتر در خطر 
ابتال هستند. یاد گرفتن و آموختن سبب فعالیت 
مغز می شود و از آلزایمر جلوگیری می کند.

8 خوراکی ممنوعه برای کسانی که 
دچار سوزش سر دل می شوند

سوزش سر دل نشانه ای ناراحت کننده ناشی 
از عملکرد نامناسب اسفنکتر مری است. گاهی 
اوقات عالئم سوزش سر دل آنقدر قوی است 
با حمله قلبی اشتباه می  را  افراد آن  اکثر  که 
گیرند. با این حال یکی دیگر از علل اصلی ابتال 

به این عارضه، انتخاب های غذایی شماست. 
PH برخی از غذاها باعث به هم خوردن تعادل

بدن و افزایش سطح اسیدیته می شوند، مانند:  
تند، قهوه، سیب زمینی  ادویه جات  شکالت، 
سرخ کرده، سوسیس و مواد غذایی کنسرو شده، 
گوشت قرمز، گوجه فرنگی و مرکبات )پرتقال، 
لیمو، و گریپ فروت می  توانند عالئم رفالکس 
و سوزش معده یا سر دل را تشدید کنند(

6 ماده غذایی موثرتر از قهوه 
برای افزایش انرژی روزانه

اغلب افراد با وجود استراحت کامل شبانه، باز 
هم در هنگام صبح هنگام دچار احساس خواب 
آلودگی می شوند و نوشیدن قهوه را برای رفع 
حالی  در  این  و  کنند  می  انتخاب  حالت  این 
این وضعیت  دانند قهوه شاید  نمی  است که 

شیرین  با  همراه  اگر  بخصوص  کند  بدتر   را 
کننده های مصنوعی استفاده شود. در عوض 
از مواد غذایی وجود دارند که خاصیت  برخی 
آنها در شاداب ماندن روزانه بیشتر از قهوه است، 
آب،  جو،  بلغور  چیا،  تخم  مانند: سرکه سیب، 
نعناع )اگر زمانی برای تهیه یک ظرف بزرگ 
ساالد ندارید، چند سبزی را با مخلوط  کن هم 
بزنید یا آب بگیرید و آن را بنوشید( و تخم مرغ.

درخواست قصاص چشم، برای خواهر

زنی که از یک چشم نابینا شده است با حضور در دادگاه خواستار 
قصاص چشم خواهرش شد. اوایل تابستان 9۵، دو خواهر با هم 
درگیر شده و یکی از آنها از ناحیه چشم راست بشدت مجروح شده 
بود. او تحت عمل جراحی قرار گرفت اما یک چشم خود را از دست 
داد. به نقل از جام جم، زن جوان پس از بهبود نسبی گفت: »من، دو 
خواهر دیگر هم دارم که از پدر بیمارم مراقبت می کردیم. روز حادثه، 
خواهرم گفت دیگر نمی خواهد در این کار به ما کمک کند. سر همین 
موضوع او سوئیچ خودرو را به سمتم پرتاب کرد و به چشمم خورد 
و باعث نابینایی ام شد.« با ثبت این شکایت، خواهر شاکی دستگیر 
شد و صبح روز یکشنبه در شعبه دهم دادگاه کیفری تهران پای میز 
محاکمه ایستاد و شاکی نیز خواستار قصاص چشم خواهرش شد.

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 

 دست های کوچک کودکانی که از موهبت پدر محرومند و دل های
خسته نیازمندانی که از شدت نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند هر روز و هر لحظه در انتظار یاری پاک و پربرکت 
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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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معاون هماهنگی اقتصادی وتوسعه منابع استانداری:

بستر و فضای رقابت برای 
حضور بخش خصوصی 

فراهم شده است
و  اقتصادی  امور  هماهنگی  مقدم-معاون  دادرس 
توسعه  کارگروه  در جلسه  استانداری  منابع  توسعه 
دولت الکترونيك استان سخن مي گفت، با بيان اين 
مطلب افزود: در دولت تدبير و اميد فضاي رقابت و 
فعاليت براي بخش خصوصي مساعدتر شده است.

با اشاره به موضوع خصوصي سازي و  سرفرازي، 
تاکيد قانون اساسي بر اين بحث گفت: بستر فعاليت 
بخش خصوصي در بخش هاي مختلف اقتصادي، 
زيرساختي و خدماتي وجود دارد؛ اما انحصاراتي که در 
حوزه خصوصي سازي از گذشته وجود داشته است، 
توسعه خصوصي سازي را با مشکالت جدي مواجه 
کرده است.وی، با تاکيد بر ابالغ سياست هاي کلي 
اصل ۴۴ قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري، 
خاطر نشان ساخت: بايد بخش هاي دولتي براي به 
نتيجه رسيدن اين سياست ها، از ايجاد انحصار در 
فضاي رقابتي جلوگيري کنند.رئيس کارگروه توسعه 
دولت الکترونيك استان اظهار کرد: در صورت ورود 
کارشناسی شده بخش خصوصي به موضوعات در 
حوزه هاي مختلف اقتصادي، خدماتي و زيرساختي، 

موفقيت قطعي خواهد بود.

افزایش سطح عملکرد با برنامه ریزی 
راهبردی برای سایت الگویی گندم

حسينی- مدير جهاد کشاورزی درميان با اشاره به 
پهنه بندی های انجام شده در اين منطقه عنوان 
کرد: اين طرح در ۴ مرکز طبس مسينا، مياندشت، 
قهستان و حومه شهرستان و در قالب 7 پهنه و در 
177 روستا در حال اجرا است. ضياييان احمدی مزيت 
اين کار در شهرستان را ايجاد بانك اطالعاتی قوی 
و دوری از آمارهای غلط دانست و افزود: طبق اين 
سامانه تخصيص اعتبارات واريزی براساس ظرفيت 
هر پهنه انجام می شود. وی خاطرنشان کرد: هر چند 
تاکنون تخصيص اعتبارات به علت تکميل نبودن 
سامانه در بخش هايی مانند دامپروری و زنبورستان 
کشاورزی  جهاد  مدير  است.  نبوده  اساس  اين  بر 
اجرای طرح های  به  شهرستان درميان همچنين 
پژوهشی در حوزه سايت های الگويی گندم برای 
اولين بار در استان توسط اين شهرستان خبر داد 
و اضافه کرد:در تدوين استراتژی ها يا راهبردها از 
وجود فرصت ها برای کاهش تهديدها و وجود قوت 
ها برای رفع ضعف ها استفاده می شود و در همين 
 )swot )تحليل  استراتژيك  ريزی  برنامه  راستا 
شد. انجام  شهرستان  گندم  الگويی  سايت   برای 
به گفته ضياييان احمدی نتايج حاصله از اين کار را 
افزايش تقاضای کشاورزان برای بذر اصالح شده 
گندم اعالم کرد و يادآور شد: بايد اين نتايج در برنامه 
ريزی سال آتی مدنظر توجه مديران و کارشناسان 

قرار گيرد و در راستای تقويت آن تالش کنند. 

مشخص نشدن تکلیف 9 شهردار 
خراسان جنوبی

خراسان  شهر   9 شهردار  تکليف  سيما-  و  صدا 
پنجم  دوره  شروع  از  روز   ۴8 گذشت  با  جنوبی 
است. نشده  مشخص  هنوز  اسالمی  شورای 

مديرکل دفتر امور شهری و شوارهای استانداری 
گفت: شهرداران شهرهای بيرجند، طبس، قاين، 
و  قلعه  سه  اسديه،  ديهوک،  اسفدن،  نهبندان، 
حاجی آّباد هنوز معرفی نشده اند. داداشی نياکی 
با بيان اينکه دوره پنجم شورای اسالمی شهرها 
در اولين روز شهريور شروع به کار کرد افزود: با 
توجه به تاکيد استانداری مبنی بر معرفی هرچه 
زودتر شهرداران، با گذشت ۴8 روز هنوز شهردار 

اين شهرها معرفی نشده است.

فعال سازی کمیته های ستاد گرامی داشت 
یوم ا... سیزدهم آبان در استان

تبليغات  هماهنگی  شورای  اميرآبادی-رييس 
ستاد  ريزی  برنامه  جلسه  در  استان  اسالمی 
بزرگداشت يوم ا... 13 آبان، از تشکيل پنج کميته 
ويژه برنامه ريزی و فعاليت در حوزه استکبار ستيزی 
خبر داد. حجت االسالم ماليی ضمن تسليت ايام 
ماه محرم الحرام بيان نمود: سيزدهم آبان به  دليل 

در بر داشتن سه رويداد مهم تاريخی، از جايگاهی 
ويژه برخوردار است. تبعيد حضرت امام خمينی)ره( 
به ترکيه در سال 13۴3 توسط رژيم ستمشاهی، به 
خاک و خون کشيده شدن دانش آموزان معترض به 
دخالت های آمريکا در ايران، توسط رژيم شاهنشاهی 
در سال 1357 و تسخير النه ی جاسوسی آمريکا 
توسط دانشجويان مسلمان پيرو خط امام )ره( در 
سال 1358رويدادهای بزرگی بود که اين روز را به 
ا... تبديل کرد و در اذهان مردم ماندگار شد. يوم 
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 کمک وزارت فرهنگ و ارشاد به فرهنگ و هنر خراسان جنوبی
گروه خبر- معاون توسعه مديريت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از کمك 200 ميليون تومانی به حوزه فرهنگی و هنری خراسان جنوبی خبر داد. به گفته کارانديش مروستی 120 ميليون تومان به 12 
شهرستان و نمايندگی فرهنگ و ارشاد اسالمی استان داده می شود وی افزود: به هرکدام از شهرستانها ده ميليون تومان در قالب اعتبارات فصل 5 کمك می شود که روسای شهرستانها اين اعتبارات را براساس 

برنامه ريزی، هزينه کنند. وی در باره پروژه ملی ساخت کتابخانه مرکزی بيرجند نيز گفت: اگر زمين تامين شود، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اعتبار ۴8 ميليارد تومانی ساخت آن را اختصاص خواهد داد.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی:

رتبه اول در پاسخگویی 
حضوری به مردم در کشور

در  جنوبی  خراسان  انتظامی  فرمانده  رضايی- 
از  تعدادی  مشکالت   حل  برای  حضوری  جلسه 
گفت:هر  شجاع  سردار  يافت.  حضور   شهروندان 
مردم  مشکالت  به  نزديك  از  ها  دوشنبه  هفته 
 رسيدگی می کنيم و با حضور مسوالن حوزه های

نظام  حوزه  و  رانندگی  و  راهنمايی  مخدر،  مواد 
حل  و  رفع  در  کارشناسی  های  پاسخ  با  وظيفه، 
ناظرانی  بهتر  نظارت  :برای  افزود  می کوشيم.وی 
دانشجو،کارمند، از  جامعه  مختلف  اقشار  بين   در 

بازاری انتخاب کرده ايم و با ارتباط با آن ها مشکالت 
حوزه های مختلف را بررسی می کنيم.وی ادامه داد: 
با  پاسخگويی حضوری  و  ارتباط  در  گذشته  سال 
مردم رتبه اول را در کشور داشته ايم و اين سامانه 
کنيم می  مشاهده  کمتر  ها  ارگان  ديگر  در   را 

و همواره از نظرات و پيشنهادات مردم برای خدمت 
رسانی بهتر کمك می گيريم.

بیرجند، میزبان مراسم 
گرامی داشت هفته پارالمپیک

حسينی- رئيس هيات جانبازان و معلوالن خراسان 
هفته  گراميداشت  مراسم  که  اين  بيان  با  جنوبی 
پارالمپيك 26 مهر  مصادف با روز تربيت بدنی و هفته 
 ملی پارالميپك به ميزبانی بيرجند برگزار می شود 
بيرجند  عفاف  سالن  در  مراسم  اين  کرد:  عنوان 

جمعه،  نماز  در  حضور  و  شد  خواهد  برگزار 
زنگ  معلوالن،  برای  نقاشی  شهدا،  مزار  گلباران 
جمله  از  گراميداشت  مراسم  و  استثنايی  مدارس 
است.  پارالمپيك  هفته  های  برنامه  مهمترين 
مراسم  اين  در  ورزشکار  شرکت500  از  شريعتی 
برتر  نفر   5 از  همايش  اين  در  افزود:  و  داد  خبر 
شود.  می  تجليل  شهرستان  هر  در  ورزشی 
نيز  استان  جوانان  و  ورزش  مديرکل  پور  افضل 
ای  زمينه  پارالمپيك  هفته  که  اين  بر  تاکيد   با 
را فراهم می کند تا ظرفيت ها و توانمندی های 
معلوالن شناسايی شود ادامه داد: در حوزه ورزش 
حمايت بخش های مختلف را نداريم و بايد ديدگاه 

مسئوالن به اين حوزه تغيير يابد.

سالمت منطقه فقط با
 مدیریت اصالح آموزش محقق می شود

دادرس مقدم-رئيس دانشگاه علوم پزشکی بيرجند 
با اشاره به اينکه دانشگاه علوم پزشکی با قدمت 
32 ساله نقش موثری در ارتقاء علمی و پژوهشی 
شرق کشور داشته است گفت:  به دنبال سالمت 
اين راستا راهی جز مديريت  منطقه هستيم و در 
نداريم. مراسم معارفه دانشجويان  آموزش  اصالح 
معاونت  علمی  انجمن های  توسط  جديدالورود 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی به منظور 
آشنايی دانشجويان جديد با فضای دانشگاه و آيين 
 نامه ها و مقررات تحصيلی در دانشگاه  برگزار شد.

اظهار کرد: دانشگاه  اين مراسم   قائمی در  کاظم 
علوم پزشکی با قدمت 32 ساله نقش موثری در 
ارتقاء علمی و پژوهشی شرق کشور داشته است.وی 
با بيان اينکه در سال های اخير تالش های زيادی 
کرد:  تصريح  داشتيم  رشته ها  افزايش  راستای  در 
امسال نيز از 16 نفر دانشجوی فارغ التحصيل 15 
نفر در رزيدنتی قبول شدند و دانشگاه علوم پزشکی 
بيرجند در رتبه نخست رشته آناتومی که 3 نفر از اين 

دانشگاه بودند قبول شديم.

درآمد میلیاردی هنرمندان 
از تولیدات صنایع دستی

غالمی-هنرمندان استان در نيمه نخست  امسال  با 
فروش توليدات صنايع دستی 2 ميليارد و 260 ميليون و 
700 هزار   تومان درآمد کسب کردند. معاون صنايع   دستی 
ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری گفت:اين 
 درآمدها  از فروش  محصوالت در نمايشگاه های

دستی،  صنايع  های  بازارچه  استان،  خارج  و   داخل 
ها  بخش  ساير  و  اينترنتی  های   فروشگاه 
توليدات  و  ها  تعاونی  شرکت  ها،  کارگاه  شامل 
بيشترين  افزود:  زاده  شد.عباس  حاصل  خانگی 
سنگ  تراش  به  مربوط  دستی  صنايع  فروش 
است. داری  های  بافته  و  بافی  حوله  قيمتی،  های 

به  فروش صنايع دستی  ميزان  وی گفت:بيشترين 
شهرستانهای قاين، طبس و زيرکوه اختصاص دارد. 

حضور 173 ناشر در نمایشگاه بزرگ کتاب

مجتمع های تجاری و مسکونی در جای خالی خانه های سازمانی

تشکیل 29 هزار پرونده جرائم از ابتدای سال

در آیین افتتاح عنوان شد

تعیین تکلیف زمین ساختمان های 48 دستگاه خیابان غفاری:

نماينده ولی فقيه گفت: آمار حوادث و جرايم 
نگران کننده است بنابراين بايد در پيشگيری 
شود.به  تالش  بيشتر  جرايم  و  حوادث  از 
ديروز  صبح  عبادی  آيت ا...   ، تسنيم  گزارش 
در جمع نيروهای نظامی و انتظامی خراسان 
جنوبی اظهار کرد: مسأله بايدها و نبايدها که 
به الزمه آن امر و نهی پيش می آيد بر نفس 
بشر سنگين است.وی افزود: انسان به گونه ای 
است که می خواهد مانعی جلوی راهش نباشد  
اين درحالی است که بايدها و نبايدها دنيا را پر 
کرده است.نماينده ولی فقيه با اشاره به اينکه 
آزادی به معنای رشوه گيری و يا اعتياد نيست 
بلکه به معنای آزاد بودن در فضای انسانيت 
است يادآور شد: تمدن انسان به اين است که 
جايگاه اصلی خود را درک کند و بداند که خير 
او در چه چيزی است نه اينکه از چه چيزی 
نيروهای  به  خطاب  می آيد.عبادی  خوشش 
از  بسياری  داشت:  اظهار  انتظامی  و  نظامی 
مسئوليت هايی که در جامعه انجام می دهيد خير 

شما در آن است و نيروی انتظامی نيرويی است 
که ابتکار اوليه آن از حضرت علی )ع( است.

کشف ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق 
در خراسان جنوبی

افزايش  از  جنوبی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
50درصدی کشفيات سوخت قاچاق در استان 

هزار  امسال 32  ابتدای  از  گفت:  و  داد  خبر 
شده  کشف  استان  در  قاچاق  سوخت  ليتر 

شجاع  مجيد  سردار  مهر،  گزارش  است.به 
بيان کرد: در شش ماهه سال  در اين ديدار 

جاری 22 تن مواد مخدر بيشتر از شش ماهه 
سال گذشته کشف شده است.وی بيان کرد: 

ماهه  شش  در  مخدر  مواد  کشفيات  ميزان 
مشابه  مدت  به  نسبت  جاری  سال  نخست 
سال گذشته 50 درصد افزايش داشته است.

نيرويی  انتظامی  نيروی  اينکه  بيان  با  وی 
طبق  کرد:  است.اظهار  انقالبی  و  فرهنگی 
اين مجموعه  فعاليت های  فرمايش رهبری 
است.سردار  اسالمی  جمهوری  نظام  آبروی 
شجاع با اشاره به اقدامات شش ماهه نخست 
سال جاری بيان کرد: طی اين مدت بالغ بر 
108 هزار تماس فوری با مرکز 110 استان 
انجام شده است.وی ادامه داد: طی اين مدت 
قاچاق  سوخت  انواع  ليتر  هزار   32 از  بيش 
به مدت مشابه سال  نسبت  کشف شده که 
گذشته 50 درصد افزايش داشته است.فرمانده 
انتظامی استان با بيان اينکه طی سال گذشته 
اين  جذب  مرزنشين  جوانان  از  نفر   130
جاری  سال  کرد:  اظهار  اند  شده  فرماندهی 
سرانه خوبی برای اين امر در نظر گرفته شده 

که در شرف جذب است.

يازدهمين  گذشته  روز  صبح   - قوسی 
حضور  با  استان  کتاب  بزرگ  نمايشگاه 
در  فرهنگ  وزير  معاون  و  استانی  مقامات 
محل نمايشگاه های بين المللی افتتاح شد. 
در ابتدا معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و  رشد  بخواهد  کشوری  اينکه  برای  گفت: 
بايد در  پيدا کند  پايدار و همه جانبه  توسعه 
آن کشور تحقيق و پژوهش صورت گيرد و 
اين زمانی ميسر می شود که مطالعه وجود 
اشاره  با  َمروستی  کارانديش  باشد.  داشته 
از سرانه  بايد فارغ  اين که سرانه مطالعه  به 
ادامه  باشد،  اموزشی  و  درسی  کتب  مطالعه 
داد: حمايت از ناشر نبايد به عدم حمايت از 
کتابخوانی و مطالعه منجر شود. به گفته وی 
يکی از کارهايی که در جهت افزايش سرانه 
مطالعه انجام گرفت، مسابقه کتابخوانی بود 
 که در سال گذشته توسط نهاد کتابخانه های

نفر شرکت  برگزار شد و 238 هزار  عمومی 
هزار   6۴0 بار  دومين  برای  امسال  و  کردند 
نفر شرکت کردند که رشد قابل توجهی داشته 
است. وی اضافه کرد: از ديگر کارهای صورت 
گرفته حضور ناشرين در هيات اُمنای موسسه 
فضاهای  توسعه  و  فرهنگی  های  نمايشگاه 

کتابخانه و مطالعه بوده که در ۴ سال گذشته 
255 کتابخانه به کتابخانه های عمومی اضافه 
سرانه  اينکه  بيان  با  کارانديش  است.  شده 
ديگر  جوامع  به  نسبت  ما  کشور  در  مطالعه 

پايين است، افزود: از داليل اين مساله، عدم 
و  شيفتگی  جامعه،  در  گری  پرسش  ترويج 
افتخار به گذشتگان و فضای مجازی می باشد.

فضا زیبنده نیست!
در ادامه استاندار خراسان جنوبی بيان کرد: الزم 
است تا از عزيزان صنعت چاپ و نشر تشکری 
داشته باشيم؛ صنعتگران مظلوم حوزه فرهنگ، 

الشريعه  ايفا می کنند. مروج  نقش مهمی را 
خاطرنشان کرد: فضای مناسب و زيبنده ای 
برای عرضه اين محصول بزرگ فرهنگی وجود 

ندارد و اميدواريم اين نمايشگاه سامان پيدا کند 
تا در سال آينده شاهد فضای بهتری باشيم.

حضور 17۳ ناشر  

از  هدف  استان  ارشاد  و  فرهنگ  مديرکل 
برگزاری اين نمايشگاه را ترويج کتاب خوانی 
دانست و ادامه داد: اميدواريم بتوانيم کتاب را در 

سبد خريد خانوار ها قرار دهيم و مردم را بيشتر 
با اين محصول فرهنگی انس دهيم و کتاب 
بدون واسطه و آسان در اختيار تمام مخاطبان و 
عالقه مندان قرار گيرد. محبی با اشاره به اينکه 
خراسان جنوبی استانی فرهنگی است و شهر 
بيرجند دانشگاه های فراوانی دارد، اضافه کرد: 
صرفه جويی در وقت و قدرت انتخاب بيشتر در 
عرضه کتاب از ديگر اهداف اين نمايشگاه بوده 
 است. وی با تشکر از موسسه نمايشگاه های 
اين  کردن  فراهم  بواسطه  کشور  فرهنگی 
بستر برای استان، خاطرنشان کرد: 173 ناشر 
 90 شامل  که  هستند  حاضر  نمايشگاه  در 
ناشر مستقل، ۴5 نمايندگی نشر، 30 فروش 
شوند.  می  استانی  ناشر   8 و  ناشر   متمرکز 
کرديم  نمايشگاه سعی  اين  در  افزود:  محبی 
و  ها  کتب  که  کنيم  دعوت  را  ناشرانی  که 
چاپ  بعد  به   91 سال  از  و  بروز  شان  منابع 
ناشران کشوری  تمام  و همچنين  باشد  شده 
اجازه  را  داشتند  استان  در  نشر  نمايندگی  که 
مجموع  اينکه  بيان  با  وی  ايم.  نداده  حضور 
گفت:  است،  عنوان  هزار   ۴2 بر  بالغ  کتب 
اين نمايشگاه تا 22 مهر همه روزه از ساعت 
باشد.  می  داير  نمايشگاه   22:30 تا   15:30

فرماندهی  پيشگيری  پليس  رئيس  قاسمی- 
انتظامی استان با بيان اينکه از ابتدای سال تا 
کنون 108 هزار تماس به فوريت های پليس 
ثبت شده است، اظهار کرد: در همين مدت زمانی 
29 هزار پرونده با جرائم مختلف تشکيل شده 
است.»شجاعی نسب«روز گذشته در نشست 
خبری تصريح کرد که از اين تعداد جرائم راهور 
با 22 درصد، مواد مخدر 9، سرقت 8، نزاع 5 و 
مفاسد اجتماعی ۴ درصد در اولويت هستند که 
 ۴9 درصد از تمام پرونده ها را تشکيل می دهند.

وی خاطر نشان کرد که در همين راستا 8 هزار 
352 نفر دستگير شده اند که بر اساس اظهار 
متهمان 61 درصد از اين افراد بيکار بوده اند 
و بايد برای پيشگيری از جرائم از تکثير فقر 
و بيکاری در پوسته شهر جلوگيری شود. به 
 گفتۀ وی وقتی صحبت از پيشگيری می شود

به  و  شود  می  ديده  پررنگ  ها  رسانه  نقش 
همين دليل رسانه ها با قدرت فکری و ابزاری 

فرهنگ  گری،  مطالبه  برای  بايد  دارند  که 
 سازی و اطالع رسانی نقش مؤثری ايفا کنند.

۲90 گشت انتظامی
 محافظ شهروندان در استان

انتظامی  فرماندهی  پيشگيری  پليس  رئيس 
از عملکرد  ای  عنوان کرد که  بخش عمده 
و  انتظامی  های  گشت  در  پيشگيری  پليس 
و  است  مردم  زندگی  پهنه  در  حضور مستمر 
موتوری  خودرويی،  گشتی  تيم   290 روزانه 
و  اموال  از  حفاظت  استان  سراسر  در  پياده  و 
دارند.»شجاعی  عهده  بر  را  مردم  نواميس 
نسب« با اشاره به اينکه شعار »پليس آموزش 
همگانی و پيشگيری اجتماعی« برای پليس 
پيشگيری انتخاب شده است، اضافه کرد: پليس 
پيشگيری به دنبال محدود کردن دامنه جرم 
است تا بتوانيم جامعه ای سالم داشته باشيم. وی 
بيان کرد که از ابتدای سال تاکنون 2۴0 هزار 

نوع خدمت در دو مقوله ابالغ اوراق و خدمات 
قضايی به شهروندان ارائه شده است.  به گفتۀ 
انتظامی  نيروی  ويترين  ها،  کالنتری  وی 

تحول  کميسيون  راستا  همين  در  و  هستند 
کالنتری ها و پاسگاه ها برای تجهيز و ارتقاء 
سطح آگاهی کارکنان، راه اندازی شده است. 

همکاری  نیازمند  جرم  از  پیشگیری 
همه ارگان ها و مردم

اين مقام مسئول با تاکيد بر اينکه بايد تمام بخش 

های اجتماعی برای پيشگيری پای کار باشند، 
نقش  قضايی  و  انتظامی  سيستم  کرد:  اظهار 

محدودی در پيشگيری از جرائم دارند و استفاده 
ضروری  حوزه  اين  در  ديگر  رويکردهای  از 
از  پيشگيری  افزود:  نسب«  »شجاعی  است. 
جرم با روش راه حل های ثابت و کليشه ای 
قابل دسترسی نيست و بيشتر با اجرای اصول 
اساسی در طول يك فرايند امکان پذير می باشد. 
به گفتۀ وی طرح معتمد محله در مساجد و رودر 
رو با مردم انجام می شود و در همين باره 210 
جلسه برگزار کرده ايم و در حال عملياتی کردن 
مصوبات آن هستيم. وی از تماس پيامکی با 
فوريت های پليس هم خبر داد و تصريح کرد: 
از ابتدای سال تمام کسانی که پرونده ای در 
کالنتری ها دارند، می توانند از روند سير پرونده 
خود آگاه شوند. رئيس پليس پيشگيری با تأکيد 
بر اينکه بيشترين دغدغه و نگرانی ما از سهل 
انگاری مردم و جرائم خرد همچون سرقت است، 
بيان کرد: تأمين امنيت پايدار، نيازمند همکاری 
باشد. اجرايی می  و دستگاه های  مردم  همه 

 حسينی- مدتی است از تخريب ساختمان های
سازمانی  های  دستگاه،خانه   ۴8 به  موسوم 
غفاری جنب دانشگاه علوم پزشکی می گذرد 
چه  است  قرار  که  اين  از  ای  نشانه  هنوز  و 
پروژه ای در آن جا اجرا گردد ديده نمی شود. 
در پی همين موضوع سعيدی خواه، مسئول 
واحد عمرانی فرمانداری به خبر نگار آوا گفت: 
مالکيت اين زمين ها متعلق به فرمانداری نبوده 
و اين ساختمان ها که از ۴0 سال پيش ساخته 
شده بودند در زمينی اوقافی قرار داشتند و طبق 
حکم  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  با  توافقی 

تخريب گرفته شده است. “دائی” رئيس اداره 
برنامه ريزی، تجهيز، منابع و اقتصاد مسکن 
اداره راه و شهرسازی نيز با بيان اين که زمين ها

موقوفه است و اين اداره حق پذيره به اوقاف 
می داد، خاطرنشان کرد: ما متولی به عنوان 
نماينده کارکنان دولت بوديم. وی با اشاره به 
اين که سال 138۴ مجوز تخريب و نوسازی 
به  اضافه کرد:  اين خانه ها گرفته شد  برای 
اوقاف  مخالفت  و  مردم  های  مقاومت  دليل 
کار تخريب انجام نشد وگرنه همان سال به 
لحاظ کارشناسی و مسائل ايمنی بايد تخريب 

اوليه به حق پذيره متوقف شد و در همين راستا تصميم می شد. به گفته وی پس از سال 8۴ ، پرداخت  گرفته شد زمين ها به همان شکل 
بنياد توسعه عمران موقوفات که متولی اصلی 
با  راستا  همين  در  شود.  داده  تحويل  است، 
“الهی” رئيس بنياد توسعه عمران موقوفات در 
خراسان رضوی هم گفتگو کرديم که بيان کرد: 
اين زمين قطعه بندی شده و قرار است برای 
 فروش به مزايده گذاشته شود. وی يادآور شد: 
باقی  و  بوده  تجاری  خيابان  حاشيه  قسمت 
شرايط  باره  در  هستند.وی  مسکونی  قطعات 
مزايده و قيمت های احتمالی توضيحی نداد 

)Ava.news13@gmail.com(
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حضرت زهرا سالم ا... علیها فرمودند:
ِة َفَرَض ا... األمَر بِالَمُعروِف َمصلََحًة لِلعامَّ

خداوند امر به معروف را براى اصالح مردم قرار داد.
)بحار األنوار: ج6، ص107(

بازتاب سخنان سردار جعفری 
در رسانه  های عربی 

میزان- سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
عربی  رسانه های  در  گسترده ای  بازتاب  اسالمی 
داشت. روسیا الیوم نوشت: سپاه ایران هشدار داد 
که اگر واشنگتن سپاه را در لیست گروهک های 
تروریستی قرار دهد، همان گونه که با داعش رفتار 

می کنیم با ارتش آمریکا هم رفتار خواهیم کرد. 

توضیح احمدی نژاد درباره برداشت 
میلیاردی در روز آخر ریاست جمهوری

محمود احمدي نژاد رئیس دولت هاي نهم و دهم  
در جلسه بررسی کیفر خواست حمید بقایی  از روز 
آخري گفت که به عنوان رئیس جمهور در پاستور 
حضور داشت و تصمیم به اختصاص مبلغي براي 
دانشگاه ایرانیان مي گیرد. وی در دفاع از این اقدام 
خود عنوان مي کند که طبق قانون من به عنوان 
رئیس دولت در آخرین روز حضورم مي توانستم این 
احمدي نژاد  انجام دهم.  را  کار و هر کار دیگري 
پول  این  بازگرداندن  از  خود  توضیحات  ادامه  در 
چون  مي گوید:  و  مي دهد  خبر  دولت  حساب  به 
مي دانستیم که این موضوع به دلیل انجام در روز 
پا  به  جنجال  شده،  انجام  دولت  در  آخر حضورم 

مي کند، آن میزان وجوهات را باز گرداندیم. 

عبدخدایی: اگر نظام پارلمانی بود 
احمدی نژاد برکنار می شد 

محمد مهدی عبدخدایی دبیرکل جمعیت فداییان 
اسالم درخصوص موضوع تغییر نظام به ایرنا گفت: 
اگر نظام ما پارلمانی بود به راحتی احمدی نژاد را 
استیضاح و برکنار می کرد ولی چون ریاستی بود 
افزود:  وی  نداشت.  کار  این  برای  را  الزم  قدرت 
چرا  دانم  می  بهتر  کشور  برای  را  پارلمانی  نظام 
 که مسئولیت ها در آن مشخص است و قوه مقننه 
می تواند بر قوه مجریه اشراف داشته باشد. متاسفانه 
در حال حاضر مجلس به دشواری می تواند رئیس 
جمهور را بازخواست و استیضاح کند ولی در نظام 

پارلمانی این کار سخت نخواهد بود.

تاثیر تصمیم ضدایرانی ترامپ 
بر روابط با هند

تسنیم- تصمیم احتمالی ترامپ مبنی بر عدم تایید 
پایبندی ایران به توافق هسته ای ممکن است منافع 
اقتصادی هند در منطقه را تحت تاثیر قرار داده و 
دهد.  قرار  آمریکا  مقابل  در  را  دهلی  مقطعی   در 
انتظار  نوشت،  هند  چاپ  تودی  میل   روزنامه 
می رود رئیس جمهور آمریکا پروسه ای را شروع 
ای  هسته  معامله  رفتن  بین  از  موجب  که  کند 
تقریبًا  و  اش  ملی  امنیت  تیم  شد.  خواهد  ایران 
همه کارشناسان گفته اند که این فکر بدی است. 
نوشته »این غیرموثر  نیز  تایمز  نیویورک  روزنامه 

ترین تصمیم وی خواهد بود.«

واکنش فرانسه به طرح
 کاخ سفید علیه سپاه

  
کاخ  طرح  درباره  فرانسه  خارجه  وزارت  تسنیم- 
سفید برای اعالم سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
به عنوان »سازمان تروریستی« ابراز نگرانی کرد 
در  تنش ها  گرفتن  شدت  به  اقدام  این  گفت:  و 

منطقه منجر می شود.

 آمانو: ایران به تعهداتش پایبند است  

بین المللی  آژانس  مدیرکل  آمانو«  »یوکیا  فارس- 
انرژی اتمی در مالقات با رئیس سازمان انرژی اتمی 
کشورمان به این نکته اشاره کرد که آژانس تاکنون 
پایبندی ایران به تعهدات خود را گزارش کرده است.
ارزیابی  است  مهم  ما  برای  آنچه  کرد:  تاکید  آمانو 
تعهدات کشورها  و  فعالیت های هسته ای  از  عینی 
است. اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  قبال  در 

دو دستاورد مذاکرات هسته ای از نگاه جهانگیری  

با  ایران  گفتگوهای  گفت:  جهانگیری  اسحاق   
دو  ای  هسته  مسائل  سر  بر  جهانی  قدرت های 
دستاورد داشت؛ یکی از این دستاوردها حقانیت ایران 
برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای بود و 
دستاورد دوم این بود که این مذاکرات نشان داد اگر 
در مناقشات مختلف، طرف های درگیر، گفتگوها را بر اساس روش های 

برد- برد دنبال کنند، می توانند بر مسائل غلبه کنند.

پیش بینی زیباکالم از آینده برجام

زیبا کالم گفت: هنوز مطمئن نیستیم که ترامپ 
اگر هم  اما  را اعالم کند،  برجام  از  آمریکا  خروج 
چنین چیزی را اعالم کند، این امر یک پیروزی 
برای مخالفان داخلی برجام و تندروها خواهد بود. 
دیدید  که  زد  خواهند  فریاد  آنان  صورت  این  در 
گفتیم آمریکا قابل اعتماد نیست. بهره برداری دوم آنان در صورت خروج 

آمریکا از برجام، به بازگشت احتمالی تحریم ها مربوط می شود. 

واشنگتن  از برجام خارج نشود

 زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان در بیانیه ای گفت: 
برلین اطمینان دارد که ایران به برجام متعهد بوده 
 که این موضوع از سوی آژانس نیز تایید شده است. 
وی ابراز نگرانی کرد که شواهد نشان می دهد ترامپ از 
توافق هسته ای ایران خارج خواهد شد. گابریل  با اشاره 
به اینکه خروج از برجام می تواند باعث تشدید نگرانی ها شود، هشدار داد وضعیت 

امنیت منطقه می تواند با خروج واشنگتن از این توافق بدتر شود.

عزاداری مشترک روستاهای خراشاد و محمودآباد         عکس ها: مهدی محمودآبادی عزاداری مشترک روستاهای برزج، کفکی و ملک آباد عزاداری روستای اکبرآبادمراسم علم سالم در روستای محمودآباد

بیان  با  قضائیه  قوه  رئیس   - مهر 
اینکه رسیدگی قضایی و به تبع آن 
احضار و تحقیق از وظایف ذاتی و 
اصلی دستگاه قضا است، گفت: قوه 

قضائیه از سر بیکاری افراد را احضار 
نمی کند. اگر بیکاری وجود دارد این 
شما هستید که چهار سال کشور را 
رها کردید و دور برجام سینه زدید 

گویی کشور کار و مشکل دیگری 
ندارد. ما هم کار داریم و هم محکم 
ایم. ایستاده  خود  قانونی  مسیر  در 

جلسه  در  الریجانی  آملی  ا...  آیت 

مسئوالن عالی قضایی با اشاره به 
رسیدگی های قضایی و هجمه ها 
علیه قوه قضائیه افزود: متاسفانه در 
پرونده  برخی  به  رسیدگی  جریان 

محض  به  اقتصادی   - مالی  های 
اینکه کسی احضار می شود، برخی 
فضاسازی  به  شروع  ذینفع  افراد 
سیاسی و یا شخصی می کنند که 
جای تاسف دارد. اگر قرار باشد در 
این  بگوییم  ای  پرونده  هر  مورد 
پرونده سیاسی است، دیگر رسیدگی 

قضایی امکان پذیر نخواهد بود. 
آیت ا... آملی الریجانی ادامه داد: در 
مورد پرونده ای که حسب محتویات 
و نظر قاضی مربوطه ابعاد اقتصادی 
و مالی دارد و نیاز به اقدامات قضایی 
می  راه  به  جنجال  و  جار  دارد، 
اندازند برای اینکه اذهان مردم را از 
اختالس و فساد دور کنند و به سمت 
مسائل سیاسی ببرند و متاسفانه در 
این مسیر از هیچ هجمه و تهمتی 

هم به دستگاه قضایی ابا ندارند.

به گزارش مهر- سخنگوی وزارت 
اظهارات  پیرامون  خارجه  امور 
سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه 
اظهار کرد: امیدوارم که هیئت حاکمه 
خودش  خطاهای  ادامه  در  آمریکا 
این اشتباه راهبردی را نداشته باشد 
به سمت چنین تصمیمی  اگر  ولی 
حرکت کند پاسخ ایران بسیار قاطع، 
 کوبنده و سخت خواهد بود و تصور 
می کنم آمریکا باید تمام عوارض آن 
را بپذیرد. وی گفت: اگر چنین اتفاقی 
از سوی آمریکا رخ دهد ما نیز پاسخ 
الزم را خواهیم داشت، امیدوارم این 

اتفاق رخ ندهد. 
قاسمی در پاسخ به سوالی در مورد 
رایزنی های ایران،ترکیه و روسیه در 
مورد سوریه گفت: مواضع ما در رایزنی 
با ترکیه و روسیه در موضوعات سوریه 

مورد مشورت است و هماهنگی های 
الزم صورت می گیرد، این موضوع 
همکاری  روند  ما  است،  طبیعی 
ادامه  مستمر  طور  به  را  خود   های 

می دهیم. سخنگوی وزارت خارجه 
در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر 
ربط دادن برنامه هسته ای ایران با 
رویارویی اخیر کره شمالی و آمریکا 

گفت:  خارجی  های  رسانه  توسط 
این بحث بی جا و غلطی است که 
در ادامه ایران هراسی و ایران ستیزی 
و فشاری که بر منطقه و آمریکا توسط 

رژیم صهیونیستی و یکی دو کشور 
دیگر در منطقه انجام می شود این 
مسائل مطرح می شود و این بحث 

ها اساس و بنیادی ندارد.

گالیه های  الریجانی  از دولت 
قوه قضائیه از سر بیکاری افراد را احضار نمی کند

سخنگوی وزارت امور خارجه:

 پاسخ ایران به آمریکا کوبنده است 

جناب آقای بهدانی
مدیرکل محترم مالی و پشتیبانی استانداری خراسان جنوبی 

جناب آقای محمود  دلپسند 
رئیس محترم اداره تدارکات استانداری خراسان جنوبی 
از حمایت های تجهیزاتی شما به تعدادی از هنرستان های مرکز استان که در راستای 

مرتفع نمودن مشکالت کارگاهی این هنرستان ها صورت پذیرفت، برخود الزم می دانیم به مصداق 
حدیث شریف )من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق( از شما  و سایر همکاران ارجمندتان 

که در این رابطه همکاری صمیمانه ای داشته اید، نهایت تشکر و سپاسگزاری را نماییم. 
مدیریت و انجمن اولیا و مربیان

 هنرستان فنی و حرفه ای شبانه روزی نمونه دولتی البرز










