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استان  قطب پرورش شتر مرغ در خاور میانه می شود برگزاری همایش “نکوداشت فرهنگ استاندارد”

اهدای تسهیالت به روستاییان 
برای ساخت مسکن

صفحه 7 

نازگل »دختر عشایر« 
اولین فیلم ناطق بیرجند     

 صفحه 4
752 هکتار سطح زیر کشت زرشک 

شهرستان بیرجند، تحت پوشش بیمه
حسینی- مدیر جهاد کشاورزی بیرجند با بیان این که امسال 752 
 )7 صفحه  در  خبر  مشروح  پوشش...)  تحت  زرشک،  کشت  زیر  سطح   هکتار 

حلقه مفقوده توسعه استان 
اتصال مراکز اجرا و پژوهش

    صفحه 7

هدف: ایجاد اشتغال پایدار
 و اقتصاد پویا

    صفحه 7
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 / صفحه 7

 بیرجند نیازمند کتابخانه ملی / صفحه 3

سرمقاله

استان و نسخه ای نجات بخش 
به نام اقتصاد مقاومتی!

   *هرم پور

  شاید اشتباه می کنم، ولی ظاهراً سال از نیمه گذشته 
و تا جایی که خاطرم هست قرار بود امسال قدمی 
برای نزدیک شدن به مؤلفه های اقتصاد مقاومتی 
و تحقق برنامه هایمان در حوزه ی تولید و اشتغال 
برداریم. اگر بیماری فراموشی رسانه ای من مانند 
برخی از عزیزان غیررسانه ای چندان توج نگرفته 
باشد، باز یادم هست که قرار بود هر چند ماه یکبار،  
ما رسانه ها تأکید و پیگیری کنیم و دوستان آنسوی 
رسانه ها جوابگو باشند و احیاناً اگر دلشان خواست و 
شرایط مساعد بود، آماری تقدیم محضر مردم شریف 
با این  از قماش ما  بفرمایند. نه ما و نه هیچکدام 
ذهن های آلزایمری که که گاهی مطالبات خودمان 
در صفحه 2( )ادامه سرمقاله   .  .  . هم یادمان می رود، و  

پیش بینی سرپرست اداره کل دامپزشکی تا 3 سال دیگر

محمدرضاعارف : 
 تریبونی شدن اختالفات 

مسئوالن به آرامش کشور لطمه می زند

علی صوفی:
 احزاب درون جبهه اصالحات برای 

موفقیت بیشتر ناچار به ائتالف می شوند

عبدا... رضیان:
مدیریت مجلس مخالف

 چالش بادولت است

مصطفی هاشمی طبا:
رئیس جمهور فعلی فاصله
 زیادی با ایده آل من دارد

صفحه 8صفحه 8صفحه 8صفحه 8

اعتماد به ایران افزایش یافته است/آلمان: اتحاد بین المللی  درباره برجام را حفظ می کنیم/ظریفیان: نباید هر غلطی که ترامپ می کند روحانی پاسخش را بدهد/جمنا می تواند محوریت  بخشی از اصولگرایان باشد/تنها راه باقی مانده برای ادامه حیات اصولگرا و اصالح طلب روحانی بود /صفحه 8

جناب آقای مهندس مروی مقدم
مدیر کل محترم استاندارد و تحقیقات صنعتی 

خراسان جنوبی

فرا رسیدن هفته استاندارد
را خدمت جناب عالی و همکاران محترم و تمامی تالشگران 

عرصه ایمنی، بهداشت و سالمت جامعه تبریک عرض می نماییم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

خوشا آنان که با عزت زگیتی 
بساط خویش برچیدند و رفتند

ز کاالهای این آشفته بازار
محبت را پسندیدند و رفتند

در زندگی آالمی هست که فقط همدلی می تواند 
از شدت آن بکاهد. ایزد منان را شاکریم که در این 
روزهای اندوهناک که همزمان با سالگرد عروج 
آسمانی پدرمان نیز بود ما را از نعمت حضور 

دوستان و سروران مهربان بهره مند ساخت و موجبات 
غرور و افتخارمان را فراهم نمود. این همدلی شما سزاوار قدردانی و سپاس بی پایان است. 
بدینوسیله از تمامی سروران گرانقدر و همراهان همدلی که در تمامی مراسم مادر فقیدمان

 حاجیـه طوبـی صفاریون پـور
 در کنارمان و تسلی بخش آالم ما بودند، صمیمانه سپاسگزاری می نماییم

امید داریم در ایامی به دور از رخت سیاه و نغمه عزا ، بر خوان شادی توفیق جبران داشته باشیم.

از طرف فرزندان

برادر ارجمند جناب آقای مهندس شهرکی
رئیس محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی
کسب عنوان سازمان برتر کشوری از طرف ستاد جشنواره شهید رجایی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت
را که نشان از تالش مستمر جناب عالی و سایر مدیران و همکاران محترم آن سازمان می باشد 

صمیمانه تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند متعال توفیق روز افزون تان را خواستارم.

سید حجت زینلی - مدیرعامل شرکت میناکان
)معدن مس قلعه زری(

 جناب آقای دکتر رئیسی )متخصص داخلی( 
رئیس محترم بیمارستان ولی عصر )عج(

جناب آقای دکتر عابدی متخصص محترم عفونی
سرکار خانم دکتر فخاریان فوق تخصص محترم گوارش
سرکار خانم دکتر محمدی متخصص محترم رادیولوژی

سرکار خانم عبدالهی مدیر محترم داخلی بیمارستان
از شما عزیزان و کلیه پرسنل و کارکنان دلسوز بخش قلب که در جهت بهبودی پدر عزیزمان تالش 
و کوشش بی دریغ نمودید، خالصانه سپاسگزاریم. سالمتی روز افزون شما را از خداوند منان خواستاریم.

خانواده شاکری

جناب آقای مهندس شهرکی
رئیس محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان جنوبی

کسب عنوان سازمان برتر کشوری در میان سازمان های تابعه 
از طرف ستاد جشنواره شهید رجایی وزارت صنعت، معدن و تجارت

را حضور جناب عالی و کلیه همکاران محترم تان تبریک عرض نموده ، از درگاه خداوند متعال 
توفیقات روز افزون تان را خواستاریم.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان- شرکت دامپروری
 و کشاورزی ستاره کیان بیرجند- شرکت ستاره کیان ایرانیان

برادران خیریه- فرزین - صابرتنها

جناب آقای مهندس شهرکی 
رئیس محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت

 استان خراسان جنوبی
کسب رتبه برتر ارزیابی عملکرد  براساس نتایج مکتسبه

 سال 1395 در میان سازمان های تابعه از طرف ستاد
 جشنواره شهید رجایی وزارت صنعت، معدن و تجارت

 را خدمت جناب عالی و همکاران پرتالش شما تبریک عرض می نماییم 
امیدواریم با تالش مداوم و مستمر در سال 1396 نیز شاهد موفقیت آن سازمان 
و تحقق سیاست های مقاومتی تولید و اشتغال در استان خراسان جنوبی باشیم.

شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور
 شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند

شرکت معدنی و صنعتی سوراوجین عقیق

شنبه 22 مهر:
 استاندارد و اقتصاد هوشمند

یکشنبه 23 مهر: 
استاندارد و سفر هوشمند

دوشنبه 24 مهر: 
استاندارد و تغذیه هوشمند

سه شنبه 25 مهر: 
استاندارد و کار هوشمند

چهارشنبه 26 مهر:
 استاندارد و مسئولیت هوشمند

پنجشنبه 27 مهر:
 استاندارد و شهر هوشمند

جمعه 28 مهر : 
استاندارد و زندگي هوشمند

جناب آقای مهندس زینلی مدیرعامل محترم شرکت کویر تایر
مدیران و پرسنل محترم

نوزدهمین سالگرد تاسیس شرکت کویرتایر
 را تبریک عرض می نماییم. این مجموعه موفق که همچون نگینی در عرصه اشتغال و کار

 و کیفیت درخشیده مایه مباهات است، توفیق بیش از پیش شما را آرزومندیم.

ستاد مردمی غدیر خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس مروی مقدم
مدیرکل محترم استاندارد خراسان جنوبی

فرا رسیدن هفته استاندارد را حضور جناب عالی، معاونین، کارشناسان وکارکنان محترم
 آن اداره تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیق عزیزان خدوم را در راه تعالی اهداف 

سازمان ملی استاندارد آرزو داریم. 

  گروه صنعتی ناصری
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بیانیه مهم وزارت کشور عراق در مورد ویزای اربعین

ایرنا- وزارت کشور عراق اعالم کرد: ویزای زیارت اربعین به فقط در نمایندگی های این کشور در سراسر جهان صادر می شود و هیچ 
ویزایی در فرودگاه ها و گذرگاه های مرزی عراق داده نخواهد شد.این وزارتخانه در اطالعیه ای اخبار منتشر شده مبنی بر صدور ویزای 

اربعین به طور مستقمیم در فروردگاه ها و گذرگاه های مرزی را قویا رد کرد. 

سرمقاله

استان و نسخه ای نجات 
بخش به نام اقتصاد مقاومتی!

   *هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( و حاال پشت درب های  

 اقتصاد استان منتظر خبرهای خوشی ایستاده ایم،
وقتی  اما  نداریم.  و  نداشته  القمر  شق  انتظار 
استعدادهای برتر استانی داریم، وقتی طرح ها 
و ایده های بزرگ داریم، وقتی مردان و زنان 
وقتی  و  داریم  اجرایشان  برای  تری  بزرگ 
بسترهای  و  ها  زمینه  و  طبیعی  های  سرمایه 
مهمی برای تحقق آرمانهایمان هست، چرا به 
حداقل ها قناعت کنیم و حداکثرها را نبینیم؟ 
 »دق مرگی«، بیماری روزگار سوگ ها و غم ها
از  آگاهی  تلخ  پایان  مرگی«  »دق  نیست، 
توانمندی ها و افسوس خوردن مدام از غفلت 
های »شدنی  از  دائم  خوردن  حسرت  و   ها 
ناشده« است. استان خراسان جنوبی،  حسرت 
استعدادهای  ی  باره  هزاران  ی   خورده 
بی شماریست که یا دیده نشده اند یا کمتر به 
چشم آمده اند و البته توجهی اندک به هر کدام 
از این استعدادها، حداقل در حوزه ی اقتصاد 
ی ساله  چندین  سیلی  سرخی  توانست   می 
 عقب ماندگی های تاریخی ما را از گونه هایمان
گم کند  و استان را چند قدمی از آنچه هست 
و  داد  می  شانسی  خدا  شاید  و  ببرد  جلوتر 
و  و صنعتی  انسانی  های  پشته سرمایه  پشته 
ارمغان  به  هم  استان  برای  خوب  درآمدهای 
استان  توسعه  مهم  ماجرای  در  ما  آورد.  می 
ای  نسخه  به  توجه  جز  ای  چاره  هیچ  هم  
از  نه  این  و  نداریم  مقاومتی  اقتصاد  نام  به 
سر  از  که  مصلحت  و  منفعت  و  سیاست  سر 
این  در  است.  بینی  واقع  و  تدبیر  و  منطق 
با خودمان  از هر چیز  پیش  و  بیش  ما  ماجرا 
مهم  بگوییم  که  نباشد  غلو  شاید  و  گرفتاریم 
توسعه  برای  مانع  ترین  بزرگ  حتی  یا  ترین 
و  تفکراتمان،  هستیم؛  ما  »خود«  استان،  
خراسان  در  گفتمانمان.  و  رفتارها  البته  صد 
برمحور  توسعه  مهم  ی  حوزه  در  و  جنوبی 
استعدادهایمان،  وقتی  مقاومتی،  اقتصاد 
هایمان داشته  هایمان،   توانمندی 
در  وقتی  نشناسیم،  را  هایمان  ظرفیت  و 
وقتی  باشیم،  جهت  هر  به  باری  ها،  تصمیم 
که  اولویت  تنها  نه  توسعه  تفکراتمان  در 
جای  به  نگاهمان  وقتی  نباشد،  هم  شاخصه 
باشد،  یسار  و  یمین  به  رو  پیش  های  افق 
مان  معقوالنه  غیر  های  تصمیم  برای  وقتی 
کدام  هر  برای  وقتی  و  باشیم   داشته  بهانه 
از غفلت ها و سهل انگاری هایمان به دنبال 
در  مقاومتی  اقتصاد  تفکر  باشیم،  فراری  راه 
ندارد  جایی  تنها  نه  استان  توسعه  قاموس 
برابر  در  شود  می  »مقاومتی«  خودش  بلکه 
اقتصاد  شک  بدون  استان.  اقتصاد  پویایی 
برای  آنکه  از  بیش  اخیر  سالهای  در  استان 
باشد  داشته  نیاز  اعتبار  و  پول  به  رونق خود  
به  خوب،  درک  به  داشته،  نیاز  »برادری»  به 
بدون  های  تصمیم  به  غیرمغرضانه،  شناخت 
به  و  و صادقانه  رفتارهای شفاف  به  تبعیض، 
به همدلی های مهربانانه.  نیت های پاک، و 
در   1394 سال  بهار  در  رهبری  معظم  مقام 
اقتصاد  عرصه  رضوی  حرم  زائران  جمع 
و  کردند  تشبیه  جهاد  عرصه  به  را  مقاومتی 
اقتصاد،  عرصه  »امروز  فرمودند:  زمان  همان 
یک  آمریکا،  خصمانه  سیاست های  به خاطر 
است،  است، یک عرصه جنگ  کارزار  عرصه 
جنگی از نوع خاص. در این عرصه کارزار، هر 
جهاد  کند،  تالش  کشور  به نفع  بتواند  کسی 
اقتصاد  به  بتواند  امروز هر کسی  است.  کرده 
کشور کمک بکند، یک حرکت جهادی انجام 
داده است. این جهاد است؛ البّته جهادی است 
که ابزار خودش را دارد، شیوه های مخصوص 
تدبیر  با  همه  را  جهاد  این  باید  دارد،  را  خود 
مخصوص خود و سالح مخصوص خود انجام 
بدهند«.  حقیقت آن است که ما هم در حال 
توسعه  برای  اقتصادی  بزرگ  جبهه  در  نبرد 
مردم  یک طرفش  که  نبردی  هستیم.  استان 
و مسؤولین به عنوان دلسوزان جامعه استانی 
از  شده  تحمیل  مشکالت  دیگرش  طرف  و 
تفکرات  آمریکا،  خصمانه  های   سیاست 
تنگ نظرانه ی خود ما و کمبودها و محدودیت 
بر اساس آخرین  امکانات است. »فرمانده«،  
را  راه  ی  نقشه  ها،  شناسایی  و  ها  ارزیابی 
تحویلمان داده و نقاط استقرار و تکالیفمان را 
مشخص کرده است. بنیه و امکانات و ابزار و 
البته محدود است،  و   وسایلمان هم مشخص 
 ولی استعدادها، ایمان ها، انگیزه ها، و قدرت های
ای، جبهه  چنین  در  بی شمارند.  مان   انسانی 
و  فداکاری  و  همدلی،  همفکری،  وقتی 
پیروزی  باشد،  از همه ی ظرفیت ها  استفاده 
قطعیست. خراسان جنوبی... )ادامه  در ستون مقابل( 

شرایط سفر اربعین برای مشموالن تسهیل می شود

بهرام نوروزی معاون وظیفه عمومی ناجا ضمن بیان اینکه شرایط اعزام به 
اربعین حسینی برای دانش آموزان و دانشجویان تسهیل می شود، تاکید 
کرد: شاهد اجرای طرح سامانه دریافت استعالم از هفته آتی در سطح کشور 
خواهیم بود.وی افزود: این طرح به منظور تسهیل در دریافت مجوزهای 
خروج از کشور همزمان با هفته نیروی انتظامی و در آستانه اربعین حسینی 
در قالب سامانه اینترنتی دریافت استعالمات انتظامی راه اندازی شده و در چند 
استان به صورت آزمایشی اجرا می شود تا پس از دریافت بازخوردهای مناسب 
به زودی در قالب یک فرآیند دائمی توسعه و تکمیل شود.وی ضمن بیان 
اینکه شرایط کار ضمن خدمت و مهارت آموزی نیز با هدف کاهش بیکاری 
در نظام وظیفه اجرایی می شود، تاکید کرد: طرح مهارت و حرفه آموزی 

مشموالن وظیفه عمومی در طول خدمت سربازی به زودی اجرا می شود.

 آغاز ثبت نام وام ضروری بازنشستگان از امروز 

 از سر گیری شماره گذاری ۹ خودروی پر مصرف

مهر- با اعالم از سر گیری شماره گذاری 9 خودروی گر مصرف سردار 
مومنی جانشین فرمانده ناجا به خبرنگار مهر گفت :در بحث شماره گذاری 
خودرو پلیس تابع نظر دولت است.سردار مومنی در ادامه درباره از سرگیری 
شماره گذاری 9 خودرویی که از سوی راهور شماره گذاری آنها ممنوع اعالم 
شده بود نیز گفت: خودروهایی که از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی 
شماره گذاری نمی شدند عبارتند از تیگو۵، آریزو۵، ام وی ام X۳۳، جک 
اس ۵، لیفان ۸۲۰، سوزوکی گراند ویتارا، هایما اس ۷ و بی وای دی 
اس ۶ به دلیل باال بودن مصرف سوخت متوقف شده بود و با توجه 
به صحبت های وزیر صنایع مصوبه دولت در زمینه شماره گذاری این 
خودرو چون سوخت باالی ۸.۵ لیتر داشتند لغو شد و از امروز بار دیگر 

شماره گذاری آنها در دستور کار قرار گرفت.

مجازات سنگین برای ورود غیرقانونی
 زائران اربعین به عراق

عراق،  به خاک  ایرانی  زائران  غیرقانونی  و سیما-ورود  خبرگزاری صدا 
سه سال حبس به دنبال دارد.سرکنسول ایران در کربالی معلی گفت: 
امسال شرایط سفر اربعین از سوی کشور عراق بسیارمجازات سنگین 
ورود غیرقانونی زائران اربعین به عراق سخت گیرانه تر از گذشته است و 
مسئوالن عراقی و ایرانی از ورود و خروج بدون مجوز در مرزها، به شدت 
ممانعت خواهند کرد.حسینیان با تاکید بر اجتناب خواهران از سفر انفرادی 
افزود: زائران در طول سفر، از گرفتن امانت و هدیه از افراد ناشناس نیز 
خودداری کنند.وی حداقل اعتبار گذرنامه زائران برای دریافت روادید اربعین 
را سه ماه دانست و گفت: ویزای سفرهای عتبات عالیات در ایامی غیر از 

اربعین، حداقل شش ماه معتبر است.

تسنیم- رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت گفت: 
اجرای طرح رجیستری می تواند در شفافیت بازار موبایل و 
و  باشد  مؤثر  آن  فروش  از  پس  خدمات  جایگاه  ارتقای 
مصرف کننده نیز با خیال راحت در مورد قانونی بودن کاال 
خرید می کند. سید محمود سفار ادامه داد: البته بر اساس 
اختصاص  توقف  مورد  در  مرکزی  بانک  اخیر  تصمیم 
شاهد  کشور،  داخل  به  موبایل  واردات  برای  مبادله ای  ارز 
مشکالتی هستیم که نگرانی هایی را در مورد تأمین نیاز 
بازار در پی دارد. انتظار می رفت که با توجه به مصوبه دولت 

مبنی بر اجرای طرح رجیستری و جلوگیری از ورود قاچاق این 
محصول به داخل کشور، همچنان ارز مبادله ای در اختیار 
بازار با کمبود عرضه مواجه  واردکنندگان قرار می گرفت تا 
نگردد.سفار در مورد اهمیت استفاده از ارز مبادله ای در روند 
واردات تلفن همراه، گفت: از آنجا که تنها بین ۵ تا 1۰ درصد 
واردات این محصول به صورت قانونی انجام می شود و واردات 
آن پرهزینه تر و زمان برتر از قاچاق آن است، برای همین الزم 
است برای تأمین کاالی بازار با درنظر گرفتن ارز مبادله ای تا 
حدی سطح واردات قانونی را افزایش داده و می تواند مشوقی 

طرح  اجرای  از  پس  تا  واردکننده  شرکت های  برای  باشد 
رجیستری این مسیر را بدون نگرانی ادامه دهند. 

به گفته امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه، 
تبلت و لوازم جانبی، حدود دو سال از فعالیت این انجمن 
به عنوان یکی از انجمن های زیرمجموعه اتاق بازرگانی ایران 
می گذرد و در طول این مدت پیگیری های الزم توسط اعضای 
آن برای اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن های همراه انجام 
شده و سرانجام دولت این طرح را به تصویب رساند و قرار 

است از ۲۸ مهر ماه شاهد عملیاتی شدن آن باشیم.

 اجرای طرح رجیستری موبایل به نفع مصرف کننده است 

 

اجتماعی صندوق  و  فرهنگی  امور  مدیرکل  اعتبار-  عصر 
ضروری  وام  نام  ثبت  گفت:  کشوری  بازنشستگی 

بازنشستگان این صندوق، از شنبه آینده به مدت یک ماه 
آغاز می شود.به گزارش پایگاه خبری »عصر اعتبار« به نقل 
بازنشستگی  الملل صندوق  بین  امور  و  روابط عمومی  از 
کشوری، عباس رشیدی اظهار داشت: ثبت نام وام ضروری 
بازنشستگان کشوری از ۲۲ مهرماه جاری آغاز و به مدت 
یک ماه در سایت صندوق به نشانی cspf.ir ادامه خواهد 
داشت.رشیدی افزود: اعتبار وام ضروری بازنشستگان با ۶۰ 
درصد رشد به 1۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.وی یادآور شد: 
امسال، وام ضروری کم بهره به مبلغ 4 میلیون تومان در 1۲ 

مرحله از سوی بانک صادرات به 3۰۰ هزار بازنشسته کشوری 
اعطا می شود.وی با بیان اینکه وام ضروری بازنشستگان وام 
قرض الحسنه است و فقط ساالنه چهاردرصد کارمزد به آن 
تعلق می گیرد، بیان داشت: بازپرداخت این وام 3۶ ماهه 
است و ماهانه 1۲۰ هزار تومان از مستمری وام گیرندگان 
کسر می شود.رشیدی اظهارداشت: اولویت پرداخت وام با 
افرادی است که تاکنون از این تسهیالت استفاده نکرده اند؛ 
همچنین وظیفه بگیران تحت پوشش صندوق در صورت 
تایید فرم درخواستی از سوی مدیریت صندوق بازنشستگی 

کنند. استفاده  تسهیالت  این  از  توانند  می  ها،  استان  در 
ملی، شماره حساب  دفترکل، شماره  یادآورشد: شماره  وی 
و شماره تلفن همراه متقاضیان وام، برای ثبت نام ضروری 
می  مهرماه  دوم  و  بیستم  از  کشوری  است.بازنشستگان 
توانند با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی کشوری به 
کنند.  اقدام  وام ضروری  نام  ثبت  برای   cspf.ir نشانی 
سال گذشته بیش از 41۰ هزار نفر از بازنشستگان کشوری 
سه  ضروری  وام  تسهیالت  فقره  هزار   ۲۵۰ دریافت  برای 

میلیون تومانی ثبت نام کردند.

سالهای  در  و  مهم  جبهه  این  در  سرمقاله(  )ادامه 

آینده اگر بتواند سه خاکریز مهم ظرفیت ساز در 
استان یعنی معدن، گردشگری و گیاهان دارویی 
را فتح کند و یا حداقل پرچم پیروزیش را روی 
استراتژیک  برافرازد، سه حوزه ی  آن  مرزهای 
های سرمایه  جذب  و  اشتغال    درآمدزایی، 

ی  زمینه  و   کرده  خود  آِن  از  را   صنعتی 
موفقیت های بزرگ دیگر و فتح سرزمین اقبال 
پیشرفت  و  توسعه  حوزه  در  را  ظفرمندی  و 

بدست خواهد آورد.
  معدن، گردشگری و گیاهان دارویی، سه مؤلفه ی

اقتصادی  های  موهبت  و  درآمدزایی  مهم 
خدادادی هستند که با وضعت و شرایط اقلیمی 
استان،  پایان  بی  ظاهراً  های  خشکسالی  و 
و  انسانی  حیات  ی  دهنده  نجات  توانند  می 
باشند.  جنوبی  خراسان  اقتصادی  و  فرهنگی 
به  استان  اقتصادی  و  اجرایی  ارشد  مسؤولین 
اقتصاد  جبهه  مهم  یگانهای  فرماندهان  ویژه 
مقاومتی، افسران ارشد خطوط اولیه این جبهه 
مقدس،  جهاد  این  ی  پرانگیزه  رزمندگان  و 
پرچم های استقالل و پیشرفت استان را روی 
استان  برای  که  برد   خواهند  باال  سنگرهایی 
استانی  در  ساز.  هزینه  نه  باشند  آمیز  افتخار 
باید  مقاومتی  اقتصاد  همچون خراسان جنوبی، 
محور  حول  فرهنگی  گفتمان  یک  به  تبدیل 
استانی  دخل  های  ظرفیت  و  تولید  از  حمایت 
که  را  پایدار  توسعه  بتواند  نتیجه  در  که  شود 
گوهر گمشده ی   سالهای اخیر استان ماست  

دوباره بدست دهد. 

   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰93۰4943۸31 ارسال فرمایید(    

اعالم زمان فروش 
بلیت های پاییزی قطار 

مسیرها  همه  بلیت  فروش  فارس-پیش 
در  تا9۶/۰۸/۰3   9۶/۰۸/۰1 زمانی  بازه  برای 
 ۰9:۰۰ ساعت  آبان   ۲3 مورخ  یکشنبه  روز 
و  اینترنت  طریق  از  همزمان  صورت   به 
می شود.فروش  انجام  فروش  نمایندگی های 
نرم افزارهای  اینترنت،  طریق  از  قطار  بلیت 
بلیت  فروش  دفاتر  و  آژانس ها  و  همراه  تلفن 

در سطح شهر، امکان پذیر است.

آیا می دانید های یازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب   شناسه:۹5182

  آیا می دانید که:  امروز آخرین روز برگزاری یازدهمین نمایشگاه کتاب 
می باشد. 

آیا می دانید که:  ارائه کارت ملی برای دریافت کارت الکترونیکی کتاب )بن 
کتاب( الزامی می باشد.

آیا می دانید که: سقف مبلغ دریافتی کارت الکترونیکی کتاب براساس 
 مدرک تحصیلی متفاوت می باشد. )تا لیسانس برای هر فرد 500/000 ریال 

 فوق لیسانس و دکترا برای هر فرد 1/000/000 ریال (
آیا می دانید که: ساعت 18  امشب ، نشست تخصصی »بررسی وضعیت نشر 
کتاب«  با حضور استاد زنگویی در  غرفه برنامه های جنبی نمایشگاه کتاب 

برگزار می گردد .
آیا می دانید که: ساعت 20 امشب نشست تخصصی با موضوع »بررسی 
حقوق شهروندی فرد و جامعه« با حضور دکتر رفیعی در غرفه برنامه های 

جنبی نمایشگاه کتاب برگزار می گردد.  
با  نمایشگاه  محوطه  در  واقع  کودک  شهرکتاب  غرفه  که:  دانید   آیا می 

برنامه های متنوع و اهدای کتاب ، میزبان فرزندان تان  می باشد.
آیا می دانید که: امشب مداحی اهل بیت با اجرای کودک، زیبا خوانی و  روان 
خوانی کتاب  و اجرای سرود با موضوع دوستی در محل شهر کتاب کودک 

مستقر در نمایشگاه برگزارمی گردد.
**************************************

 از همشهریان عزیز تقاضا می شود با رعایت عفاف و حجاب اسالمی 
در محل نمایشگاه ، ما را در هرچه بهتر برگزار شدن این حرکت 

فرهنگی همراهی نمایند. 

کمیته اطالع رسانی نمایشگاه بزرگ کتاب 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی 

جناب آقایان: امیر سخاوت جو و مرتضی محمدی
 داوران جوان و آینده دار فوتبال بیرجند 

قبولی شما در آزمون کتبی و عملی کالس ارتقای داوری درجه یک به ملی
 و پیوستن شما را به جمع داوران ملی کشور از صمیم قلب تبریک عرض می نماییم.

جمعی از دوستان

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 960413 اجرایی آقای 

حسن غریب زاده محکوم به پرداخت مبلغ 131/385/084 ریال در 
حق آقای مهدی چهکندی نژاد و مبلغ 6/500/000 ریال حق االجرا 
در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه اموال شامل 
دستگاه پرس درب نجاری دو صفحه ای یک عدد 120/000/000 
ریال - دستگاه نوارزن یک عدد 7/000/000 ریال - فرز نجاری دستی 
رونیکس یک عدد 2/700/000 ریال - پمپ  باد دو سیلندر یک عدد 
250 لیتری 7/500/000 ریال - منگنه کوب بادی ماکیتا یک عدد 
1/200/000 ریال - میخ کوب بادی ماکیتا یک عدد 1/900/000 
ریال - دو عدد مخزن به هم زن چسب پرس بادی 6/000/000 ریال 
توقیف و به مبلغ جمعا 146/300/000 ریال کارشناسی گردیده و 
قرار است از طریق مزایده روز سه شنبه مورخ 1396/08/02 از ساعت 
8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف 
بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به 
شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 
درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 
پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین 
طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از 
مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار 
خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس 

منفردwww.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
 مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960827 محکوم 

علیه شرکت سایه گستر بیرجند و آقای محمد حسن شمس آبادی 
محکوم است به پرداخت مبلغ 808/118/579 ریال در حق محکوم له 
آقای احمد یزدی فرزند عباس و پرداخت مبلغ 40/405/928 ریال بابت 
حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه کامیون 
کمپرسی 1924 به شماره انتظامی 82 ع 453 ایران 12 مدل 1381 به 
رنگ نارنجی که حسب نظریه کارشناسی موتور و گیربکس آن سالم - 
شیشه جلو شکسته و جلوی کاپوت و گلگیر جلو مقداری صافکاری شده 
و نقاشی نیاز دارد و دارای 50 درصد الستیک و بیمه نامه معتبر تا برج 
1396/07 می باشد که در حال حاضر به مبلغ 1/150/000/000- یک 
میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون ریال کارشناسی شده است که از طریق 
مزایده در روز شنبه تاریخ 1396/08/06 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

آگهی مزایده اموال غیر منقول- نوبت دوم
به پرداخت مبلغ  نو فرزند عیسی محکوم است  قلعه  آقای احسان کاظمی  اجرایی شماره 960303 محکوم علیه  پرونده  اینکه در  به  نظر 
3/658/281/819 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له احمد پراور و با توجه به تعرفه پالک ثبتی به شماره 147 فرعی از 44 اصلی 
بخش 2 بیرجند از ناحیه شخص ثالث آقای عیسی کاظمی فرزند معاذاله در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی که پالک فوق واقع در 
دشت رکات به مساحت 59552 متر مربع که حسب نظریه هیئت کارشناسی قیمت هر متر مربع 140/000 ریال و در مجموع قیمت کل پالک فوق 
)59552( مترمربع به مبلغ8/337/280/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 1396/8/09 از ساعت 10 الی 
11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته 
خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس  از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن 
معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز 

قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960227 محکوم علیه آقای احمد علی حسن زاده محکوم است به پرداخت مبلغ 179/403/247 
به ریال در حق محکوم له آقای حسین حسنی و پرداخت مبلغ 8/458/695 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه 

تعرفه اموال )فرش( به شرح ذیل که جمعا به مبلغ 190/000/000 ریال کارشناسی شده است.1- یک جفت فرش 12 متری ماهور زمینه آبی آسمانی 1000 
شانه تراکم 3000 به مبلغ 34/000/000 ریال2- یک جفت فرش 12 متری خوب 700 شانه تراکم 3200 لچک بوته زمینه کرم به مبلغ32/000/000 
ریال 3- یک جفت فرش 9 متری ماهور 1000 شانه تراکم 3000 به مبلغ 25/000/000 ریال 4- یک جفت فرش 9 متری ماهور 1000 شانه تراکم 3000 
به مبلغ 25/000/000 ریال. 5- یک جفت فرش 9 متری ماهور 1000 شانه تراکم 3000 به مبلغ25/000/000 ریال6- یک جفت 9 متری 700 شانه 
 تراکم 3100 مارک شاهکار صفویه به مبلغ 27/000/000 ریال 7- یک فرد 12 متری ریزه ماهی تراکم 3200 هفتصد شانه به مبلغ 14/000/000 ریال
8- یک فرد 12 متری بیضی فرضش خوب تراکم 1000 به مبلغ 8/00/000 ریال که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 1396/8/07 از ساعت 
10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت 
باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می 

توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند
 در حال تصفیه 

به شماره ثبت 2779 و شناسه ملی 10360044723 )نوبت سوم(
براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 95/8/10 شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 
بیرجند منحل گردیده لذا طبق ماده 225 قانون تجارت بدینوسله از کلیه بستانکاران حقیقی 
و حقوقی درخواست می شود جهت بررسی مستندات و مدارک مربوطه و پرداخت مطالبات 
احتمالی قطعی شده آنان از تاریخ نشر آگهی نوبت اول لغایت 6 ماه در ساعت اداری به آدرس 
شهرستان بیرجند - خیابان عدل - بین عدل 17 و 19 فرعی اول - پالک 24 دفتر تعاونی 

مراجعه و یا با شماره 09156664693 تماس حاصل فرمایید.
 این آگهی در سه نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه آوای خراسان جنوبی به اطالع عموم 

می رسد. پس از انقضای مهلت قانونی هیچگونه ادعایی مسموع و قابل پذیرش نخواهد بود.

مهدی اسدپور-  مدیر تصفیه شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند در حال تصفیه

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان
به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک باقیمانده 1691- اصلی بخش دو بیرجند 
مورد تقاضای آقای محمود رحیم آبادی در روز چهارشنبه 96/08/24 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به 

موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 
15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی 
و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته 
خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع 

مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار:96/07/22    علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960723 محکوم علیه شرکت ساختمانی پیوند گران امید محکوم است به پرداخت مبلغ 

198/000/000 ریال بابت مطالبات کارگری در حق محکوم له آقای کلوخ دهقان و پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال حق االجرا در حق دولت و با توجه 
به توقیف اموال به شرح جدول که به مبلغ 173/235/000 ریال کارشناسی شده است. 

ارزش واحد مقدارنوع لوازمردیف
)ریال(

ارزش کل 
)ریال(

قالب بتون ریزی 1
درسایزهای مختلف

 3150
کیلوگرم

13/50042/525/000

17400/0006/800/000 عددسولجر 2 متری2
126560/00070/560/0000 عددسولجر 3 متری3
تانکر 10 هزار لیتری 4

گالوانیزه
117/000/00017/000/000 عدد

گاو صندوق به شماره 5
اموال 100629 ساخت 
شرکت پیام فلز سپهر

14/500/0004/500/000 عدد

میز مدیریت و کنفرانس از 6
جنس MDF با 7 عدد 
صندلی گردان در حد نو

-------24/300/000

آبگرمکن دیواری بوتان 7
مدل B3215i سالم

2/800/000---1 دستگاه

500 میلگرد ضایعاتی8
کیلوگرم

9/5004/750/000

173/235/000جمع: صد و هفتاد و سه میلیون و دویست و سی و پنج هزار ریال

تاریخ  چهارشنبه  روز  در  مزایده  طریق  از  که 
1396/8/10 از ساعت 10 الی 11 صبح 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 
المجلس   شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی 
نامبرده مکلف است  و  برنده مزایده دریافت  از 
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  اجرای احکام مدنی 
دادگستری بیرجند



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه*22 مهر 1396* شماره 3906

 در آمد 100 میلیون تومانی تولید کنندگان برق خانگی در خراسان جنوبی
گروه خبر- مجری کاهش تلفات و توسعه انرژی های تجدید پذیر شرکت توزیع برق خراسان جنوبی گفت: 17 مشترک تولید کننده برق خانگی امسال با فروش انرژی 
برق،  100 میلیون تومان درآمد کسب کردند.پوزشی گفت: 125 هزار کیلو وات ساعت انرژی از تولید کنندگان برق خانگی خریداری شد. وی با بیان اینکه از سال گذشته 

360 مجوز نصب پنل در واحدهای مسکونی صادر شده است افزود : اکنون از این 360 نیروگاه، تنها 16 نیروگاه 5 کیلو واتی و یک نیروگاه 100 کیلو واتی فعال است.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

باالی  که  ظرفشویی  سبد  خرید  برای 
مراجعه  فروشگاه  یک  به  میگیرد  قرار  سینک 
سال   5 گفت  و  کرد  قیمت  کردم.50هزارتومان 
هم گارانتی  دارد. دل خودمان را خوش کردیم 
باالخره  و  بودنش  استیل  وبه جنس  گارانتی  به 
 خریدم.چند روز بعد به فروشگاهی به فاصله ی
را سبد  آن  که  فروشگاهی  100متری   حدودا 
دیگر  کاالیی  خرید  یک  برای  بودم  خریده 
آن  بود،قیمت  موجود  سبد  کردم،همان  مراجعه 
را سوال کردم گفت 2۸000تومان!!! آیا فروش 
به  تقلبی  و  صوری  گارانتی  چسب  بر  با  کاال 
این  بودن  2برابر نشانه ی متدین  قیمت حدودا 

کاسب بازار هست؟!
910...170
سالم مدیر کل محترم آمو ش وپرورش خراسان 
روز  در  ابتدایی  مدارس  بیرجند  در  چرا  جنوبی 
چهارشنبه  چهار زنگ می باشد؟ اما در شهرستان 
پنچ  چهارشنبه  روز  در  ابتدایی  مدارس  درمیان 
در  چرا  است  بخشنامه  اگر  باشد!  می  زنگه 
شهرستان درمیان اجرا نمی شود و اگر غیر از می 
باشد چرا در بیرجند چهار زنگه مدارس ابتدایی در 

روز چهارشنبه می باشد
915...031
سالم و خسته نباشید،در خصوص تقاطع خیابان 
مدرس روبروی پارک توحید علیرغم داشتن چراغ 
راهنمایی و حوادث گذشته باز هم شاهد حضور 
به  که  هستیم  باال  ها  سرعت  با  هایی  اتومبیل 
سمت شمال در حرکت اند و سرعتگیر نیز حذف 
شده است،لذا موجود بودن سرعتگیر استاندارد و 
دوربین  نصب  راهنمایی  چراغ  کردن  زمانه  دو 
حوادث   و  تصادفات  کاهش  برای  سنج  سرعت 

می تواند کمک کننده باشد
912...625
سرپرست شهرداری خواهشا اضافه کارها را پرداخت 
نمایید با این نرخ تورم کارگران نون خالی نمی توند 
بخرند چه برسد که یک کیلو گوشت... از طرفی 
ها  بانک  های  قسط  گیرند  می  که  حقوق   دیگر 
 امان ما را بریده تمام سی روز انتظار اضافه کار می کشیم
این هم از اضافه کارها که 7ماه عقب افتاده قبول 
داریم که درآمد شهرداری پایین است اما اگر پایه 
حقوق ما مثل  کارمندها می بود اصال  اسم اضافه 
این  مسوالن  از  بعضی  گفته  به  بردیم  نمی  کار 
پیگیری  حقوق  ترمیم  اگر  است!!  حقوق  ترمیم 
به شما و خانواده  بریزندخداوند  با حقوق  تا  کنید 

محترمتان توفیق عنایت فرماید 
915...635
ضمن تشکر از زحمات راهنمایی رانندگی که اکثر 
سرعت گیرها رو جمع کردن  ولی یه انتقاد دارم 
 درخصوص میدان قدس تا کی باید این وضع باشد؟
چراغ  بزرگ  شهرهای  میادین  مثل  اقل  ال 
تر  قلدرانه  و  تر  زور  پر  هرکی  بزارید،  راهنمایی 
رعایت  اصال  رو  تقدم  وحق  میشه  میدان  وارد 
هست  نظمی  وبی  خطر  نهایت  این  و  نمیکنند 

ممنون اگر توجهی بشه
936...245
ترافیک شهر  امر  متصدیان  تعلل  دلیل  به  سالم 
متاسفانه هر هفته شاهد تصادفات جرحی و خسارتی 
عدیده در خیابان پاسداران چهار راه حسینه جماران 
هستیم که این امر موجبات خدشه دار شدن سالمت 
العموم  مدعی  از  است  گردیده  ساکنان  روانی 
موجود  معظل  دارد جهت حل  درخواست  محترم 
ادارات خاطی اعمال فرمایند. اقدام قانونی علیه  
915...123
سالم خسته نباشید.لطفا پیگیر وضعیت تاسف بار 
باشید،اینقدر  زهان  و  درخش  بین  جاده  آسفالت 
وضعیت جاده افتضاح است که انگار شخم زدن.
به فکر  راه گوشزد کنید کمی  اداره  به مسئوالن 

مردم باشند.ممنون
915...549
سالم مخابرات یا کیوسک های تلفن را از سطح 
شهر جمع کنند یا درست کنند.بعضی بنده خدا ها 
مسافر یا سرباز هستند و تلفن همراه ندارند و نیاز به 
تلفن همگانی دارند. اگر نمی خواهید که باشد جمع 

کنید... لطفا پیگیری کنید ممنون
903...112
انتظار می رود به پالک  از راهنمایی و رانندگی 
باشند. داشته  بیشتری  دقت  شب  در  خودروها 
پس از فرار ماشینی که چند شب گذشته به من 
شوید  می  متوجه  دقت  بود.باکمی  زده  خسارت 
ازخودروها درشب پالکشان کامال سیاه  بسیاری 

شده و قابل خواندن نیست.
915...732

جوابیه شهرداری بیرجند

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
96/06/23 به استحضار می رساند بنا بر اعالم منطقه 
 دو شهرداری در خصوص جمع آوری نخاله های
ساختمانی و زباله های شهرک شهید مفتح ،خیابان 
تالش به استحضار می رساند جمع آوری زباله ها 
به صورت یک شب درمیان انجام می شود و در 
خصوص نخاله ها از موقعیت بازدید به عمل آمد که 
نخاله های دپو شده مربوط به پیمانکار بنیاد بوده و 

اخطاربه جهت جمع آوری صادر شده است.
احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/06/25 به استحضار می رساند بنا بر اعالم 
منطقه دو شهرداری در خصوص پیاده رو سازی بلوار 
جماران غربی به استحضار می رساند پیاده روسازی 

امالک بر عهده مالکان می باشد
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اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

درمراسم رونمایی از تمبریادبود وآثارجدید دکتر رفیعی عنوان شد

کمبود امکانات دلیلی برای توقف پژوهش نیست
با  گذشته  شب  پنجشنبه  کاری-  نسرین 
حضور تعدادی از مسئوالن، مدیران استانی و 
مهمانان شهرهای دیگر و همشهریان نویسنده 
 و هنرمند مراسم قدردانی از دکتر محمود رفیعی

که   مراسم  این  برگزار شد.در  در هتل سپهر   
تهران  مقیم  های  بیرجندی  انجمن  همت  به 
نام     به  وی  جدید  کتاب  دو  از  شد،  انجام 

»نامه های نزاری و رباعیات نزاری« و »تمبر 
یادبود دکتر رونمایی« رونمایی شد. 

دکتر رفیعی بیش از 40 اثر ارزشمند
را به زادگاهش هدیه کرده است

در  تهران  مقیم  های  بیرجندی  انجمن  دبیر 
ابتدای مراسم ضمن تشکر از حضور مهمانان 
تولید  و  علمی  فعالیت  سال   50 به   اشاره  با 
رفیعی  محمود  دکتر  ارزشمند  اثر   40  حدود 
جان،  از  نباشد  عشق  اگر  کرد:  نشان  خاطر 
وقت و سالمتی خود مایه نمی گذارد اما رفیعی 
باید  چنین می کند و مردم قدرشناس منطقه 
با نکوداشت ها و یادبودها دین و تعهد خود را 
به او ادا کنند.محمد نوخنجی گفت: این جلسه 
به منظور تجلیل از مقام علمی و فرهنگی یکی 
از همشهریان فرهیخته و استادی توانا “دکتر 

محمود رفیعی” برگزار شده که افتخاری است 
مقیم  بیرجندی های  انجمن  کارنامه  در  که 
تهران ثبت خواهد شد.وی با اشاره به نکوداشت 
گوید: می  تهران  در  استان  مفاخر   برخی 

تالش  تهران  مقیم  های  بیرجندی  انجمن 
استانی  بزرگ  های  شخصیت  از  تا  کند  می 
شود. تجلیل  و  قدردانی  آنها  حیات  زمان  در 

های  بیرجندی  انجمن  شد:  یادآور   وی 
رسمی  فعالیت  قبل  سال   25 از  تهران  مقیم 
مشاهیر  و  مفاخر  نکوداشت  و  تجلیل  و  دارد 
تاکید  مورد  مختلف  های  زمینه  در  استان 
انجمن است و در این مدت بیش از 20 مراسم 

تجلیل برگزار شده است..

نزاری مورد بی مهری قرار گرفته است

اینکه  بیان  با  حجت  االسالم علی رضایی هم 
متاسفانه یکی از بزرگانی که شخصیت او مورد 
افزود:  است  نزاری  حکیم  گرفته  قرار  غفلت 
حکیم نزاری غیر از بحث معنوی به عنوان یک 
اهمیت  و  بوده  ما  های  سرمایه  جزء  مسلمان 
اندازه ای است حافظ  به  او در درون خودش 
نیز سبک و روش خود را از نزاری اخذ می کند.

وی یاد آور شد: نزاری هم در زمان خودش و 

هم در زمان حال مورد بی مهری قرار گرفت 
که  است  حالی  در  این  شد.  معرفی  ملحد  و 
به  عشق  نزاری  حکیم  دیوان  سراسر  در  ما 
مورد  در  خودش  و  بینیم   می  را  بیت  اهل 

تربیت خانوادگی می گوید که پدرم مرا عاشق 
اینکه  به  اشاره  با  کرد.رضایی  بیت)ع(  اهل 
کرده می  زندگی  شرایطی  در  نزاری   حکیم 

افزود:  است  نبوده  عقیده  ابراز  به  قادر  که 
به  بوده که  نزاری قهستانی شخصیتی  حکیم 
به  را  زندگی خود  و  نداشته  اعتنایی  سالطین 
سختی گذرانده است.وی تصریح کرد: از باطن 
است  دین  اصل  که  را  و محبت  غافل شدیم 
بسیار  مدرن  جهل  گسترش  که  کرده ایم  گم 
ابراز  با  دانشگاه  و  است.استاد حوزه  زیاد شده 
ایران  در  را  حیوان  میلیارد   57 “ساالنه  اینکه 
نجات  موضوع  این  از  باید  گفت:  می کشیم” 
پیدا کنیم و این جز با گسترش فرهنگ غنی 
نیست.رضایی  امکان  پذیر  اسالمی  ایرانی 
و  شود  زالل  آب  مثل  باید  ما  وجود  افزود: 

حیات و روشنایی به اطرافیانمان بدهد.

کمبود امکانات
دلیلی برای توقف پژوهش نیست

دکتر محمد رضا راشد محصل استاد دانشگاه 
عنوان  جلسه  این  در  نیز  بیرجندی  محقق  و 
پژوهشی  امکانات  گویند  بعضی ها می  کرد:  
توجه  باید  اما  است  کم  بیرجند  در  موجود  
برای  دلیلی  امکانات  کمبود  باشیم  داشته 
راشد  محمدرضا  نیست.دکتر  پژوهش  توقف 
بسیار  بیرجند  جوانان  اینکه  بیان  با  محصل  
بلندپایگان  از  بسیاری  افزود:  هستند  مستعد 
بیرجندی،  عبدالعلی  چون  بیرجند  علمی 
پروفسور  فرزان،  عالمه  مشکوه،  محمد  سید 
همین  دلیل  به  رضایی   جمال  دکتر  گنجی، 
آنها  از مقامی که در خور  امکانات  محدودیت 
آثارشان  و  اندیشه ها  و  نشده اند  برخوردار  بوده 
باید شناخته نشده است.وی تاکید  آنچنان که 
کرد: اولین کاری که باید در استان انجام شود 
اینست که باید مرکز اسنادی تشکیل شود. یک 
اولویت سنجی  نیاز سنجی و  با  دفتر پژوهشی 
برای شکوفا شدن فرهنگ و آشنا شدن جوانان 
با گذشتگان و بزرگان استان در دستور کار قرار 

بگیرد.وی با اشاره به اینکه نزاری یک شاعر و 
هنرمند بزرگ است ادامه داد: وی کسی بود که 
 با صراحت در مقابل حکام و بی عدالتی های
های نامالیمتی  و  ایستاد  خویش   زمان 

از  اشعارش  در  و  کرد  تحمل  را  بسیاری 
کند.   می  شکایت  اش  اجباری   سفرهای 
وی یادآور شد: از مهم ترین اهداف دکتر رفیعی 
گسترش آگاهی های عمومی درباره جنبه هایی 
که  است  جنوبی  خراسان  فرهنگی  تاریخ  از 
آنها  متعرض  کسی  یا  مانده  مغفول  تاکنون 

نشده است. 

نطفه خیر باعث کارهای بزرگ می شود

بازنشسته همشهری  استاد  و  کتابدار  نویسنده، 
عنوان کرد: باید سپاسگزار باشیم که کسی مثل 
و  فرهنگ  به  ارزشمندی  خدمات  رفیعی  دکتر 
ادب استان می کند.بنی اقبال با اشاره به اینکه 
دکتر رفیعی ثابت کرد نطفه خیر برای منطقه 
است افزود: او ثابت کرد اگر بخواهیم می توانیم 

در کشور حرف اول را بزنیم.

بیرجند نیازمند کتابخانه ملی

وی  با بیان اینکه  بیرجند نیاز به یک کتابخانه 
ملی دارد ادامه داد: اما سخن اینجاست کتابخانه 
ملی چیست؟ کتابخانه ای که در آن بتوان آثار 
کرد.وی  پیدا  را  محققان  و  نویسندگان  همه 
های کتاب  همه  مسئوالن  باید  کرد:   تصریح 

که نویسندگان استان در هر حوزه ای به چاپ 
رسانده اند یا نویسندگان دیگر جاها در مورد استان 
نوشته اند را پیدا کنند و در این کتابخانه داشته 
باشند و الزم است کتابهایی که به زبانهای دیگر 
در مورد استان چاپ شده را هم یک نسخه تهیه 
شود و در این کتابخانه موجود باشد. بنی اقبال 
ارشاد و مدیرکل میراث  به مدیرکل فرهنگ و 
فرهنگی و گردشگری تاکید کرد: استان ما یک 
فرهنگ غنی دارد و اگر همان فارغ التحصیالن 
کنید  پیدا  را  جهان  و  ایران  در  شوکتیه  مدرسه 
خودش یک کتابخانه بزرگ می شود. وی بیان 
کرد: آیا سزاوار است از این همه نویسنده، شاعر 
و عالم که در بیرجند  که به ایران و دنیا خدمت 
کرده اند نباید آثاری در یک کتابخانه در بیرجند 

با  کرد:  تاسف  ابراز  کتابدار  باشیم.استاد  داشته 
کتاب  دیگر  سال   10 تا  مجازی  فضای  آمدن 
خیلی کم در بین جوانان رواج خواهد داشت.ابتدا 
باید جای مناسبی برای این کتابخانه پیدا شود 

سپس پرسنل و نرم افزار خاص آن مهیا شود. 

هویت ما وابسته به فرهنگ ماست 

دکتر محمود رفیعی در این مراسم عنوان کرد: 
هویت ما وابسته به فرهنگ ماست اگر هویت 
فراموش کنیم در واقع فرهنگ خود را از دست 
نزاری  اشعار  کتاب  به  اشاره  با  وی  ایم.  داده 
افزود: با توجه به در دست داشتن نسخه خطی 
دیوان المع که جد پدری ام هست، کار در این 
با  مصفا  دکتر  با کمک  و  کردم  آغاز  را  زمینه 
منتشر  اثر  این  ای  صفحه   ۸0 مفصل  مقدمه 
شد.وی نزاری را مرد بزرگی  که از نظر ادبی ، 
اخالقی و رفتاری با وجود برخورداری از جایگاه 
بزرگ هنوز ناشناخته مانده است دانست و افزود: 
بسیار پیگیری برای دیوان نزاری داشتم  دکتر 
 مجتهدزاده  از اساتید تهران رساله و نامه هایی

را که برای انتشار آن به اداره ها  نوشته بود در 
اختیارم گذاشت  با همکاری  دکتر مصفا و بعد 
از چند سال کار مداوم دیوان نزاری در دو جلد 
در  نزاری  کلیات  نبود  دلیل  به  اما  شد  منتشر 

ایران نتوانستیم آن را منتشر کنیم. وی یادآور 
ولنینگراد روسیه آن زمان  تاجیکستان  شد: در 
که نسخه هایی از آن را در اختیار داشتند تماس 
دانشمندان  چون  که  دادند  پاسخ  اما  گرفتیم 
را  آن  توانیم  نمی  کنند،  می  کار  آن  روی  ما 
هایی فتوکپی  تنها  و  بگذاریم  شما  اختیار   در 

رفیعی  گذاشتند.استاد  ما  اختیار  در  را  دیوان  از 
متوجه شدم چند سال  باالخره  اینکه   بیان  با 
در  کتابی  بایبوردی«  غالمعلی  »چنگیز  قبل 
فارسی  به  آن  ابیات  که  نوشته  نزاری  زمینه 
از  افزود:  بود   فرانسه  زبان  به  توضیحاتش  و 
مهناز صدری استاد  زبان روسی دانشگاه تهران 
و  تهامی  ترجمه کند. دکتر  را  آن  خواستم که 
دکتر مهدی محقق هم در این کار به من کمک 
کردند و کتابی که در حکم دایرةالمعارف است 

را درباره نزاری منتشر کردیم.

تاکنون 35 جلد کتاب 
در زمینه آثار بزرگان منتشر کرده ام

 35 تاکنون  اینکه   به  اشاره  با  رفیعی  دکتر 
مانند  استان  بزرگان  آثار  زمینه  در  جلد کتاب 
عظیمی  فنودی،  بیرجندی، صفوی،  عبدالعلی 
منتشر کرده ام  ادامه داد:  از بین آن ها 2 جلد 
نامه،  ادب  نزاری،  وآثار  زندگی  کتاب  دیوان، 
سفرنامه، نامه های منظوم و رباعیات مربوط 
با توجه به جایگاه ادبی و  اما  به نزاری است 
معرفی  برای  مرکزی  تا  دارد  جا  اخالقی وی 
او و آثارش مانند حافظ و سعدی در شیراز به 
وجود آید. وی ادامه می دهد: در صدد هستیم 
زمینه  در  که  را  گزارشی  هزار   150 حدود  تا 
در  وکرمان  بلوچستان  و  سیستان  قاینات، 
انگلستان موجود است به هر طریق خریداری 
با توجه به ارزش شان، آن ها را که  کنیم و 
به شکل محرمانه در آن زمان نوشته شده اند 
برای  تنها  البته  کنیم.  منتشر  ترجمه  از  بعد 
میلیارد  یک  از  بیش  ها  گزارش  این  خرید 

تومان باید هزینه شود. 

گزیده ای از آثار استاد رفیعی

فرهنگی  و  تاریخی  ادبی،  علمی،  آثار  تاکنون 
مختلفی از  دکتر رفیعی  منتشر شده است که 
دیوان المع، زندگی و آثار نزاری، دیوان حکیم 
نامه  واژه  دوم،  و  اول  جلد  قهستانی  نزاری 
عظیمی،  عظیم  محمد  دیوان  بیرجند،  گویش 
جستارهایی  قهستانی،  نزاری  حکیم  سفرنامه 
درباره بیرجند، دیوان شیخ عبدالحسین فنودی، 
بررسی  سری  اشعار  و  زندگی  قاینات،  تاریخ 
پس  اسماعیلیان  نامه،  بیرجند  بیرجند،  گویش 
صفوی،  ابراهیم  محمد  سید  دیوان  مغول،  از 
مجموعه مقاالت همایش بین المللی بزرگداشت 
مالعبدالعلی بیرجندی، شرح بیرجندی بر تذکره 
شورای  مجلس  در  بیرجند  نمایندگان  طوسی، 
ملی )ازسال 12۸5 تا 1357(، از شوکتی تا دولتی،  
اطفال  طب   و  گوارش  دستگاه  های  بیماری 
 راهنمای تشخیص و درمان از آن جمله است.

)Ava.news12@gmail.com(
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از ظروف فاقد BPA استفاده کنید

ایسنا- محققان در یک پژوهش جدید نشان دادند که قرارگیری کودکان در معرض بیسفنول آ  یا BPA قبل یا بعد از تولد، منجر به مشکالت معده برای آنها و از بین برنده توازن باکتری های خوب و بد 
در معده می  شود. بیسفنول آ در بسیاری از ظروفی که غذاها و نوشیدنی ها مانند آب را در آن ذخیره می کنند وجود داشته و تحقیقات ثابت کرده که این مواد شیمیایی می توانند توسط غذاهایی که در ظروفی 
از این جنس نگهداری می شوند، جذب شود. عالوه بر این می توان با کاهش مصرف غذاهای آماده و کنسروی نیز از ابتال به این بیماری ها جلوگیری کرد. زیرا اکثر این ظروف حاوی  بیسفنول آ هستند. شنبه * 22 مهر 1396 * شماره 3906

یادداشت

قدمتان روی چشم!

* غالمرضا حسنی

ارتباط از قدیم االیام جزو الینفک زندگی ها به 
امروزی  شکل  به  آمدها  و  رفت  رفت.  می  شمار 
 نبود و بسیار ساده و بی تکلف جمعی دور هم از 
روزمرگی ها می گفتند. اما امروز شکل روابط تغییر 
کرده است. همه ما با افراد مختلفی در ارتباط هستیم 
و به نوعی با آن ها رفت و آمد داریم که اتفاقاً با بعضی 
اگر  که  ارتباطی  خویشیم.  و  قوم  و  آشنا  آن ها  از 
هوایش را درست و حسابی داشته و همیشه این طور 
باشیم، دو سر سوداست. این در حالی است که این 
دید و بازدیدها و احوال پرسی ها از نظر اعتقادی و 
دینی بسیار ارزشمند خوانده شده و آن را »صله رحم« 
و علتی برای پاکی اعمال، زیادی رزق و روزی و 
اموال، دفع بالها، حسابرسی آسان در روز محشر، 
تاخیر مرگ و ... عنوان کرده اند که البته این روزها 
رنگ و روی اعتقادات این چنینی در ذهن خیلی ها 
کم رنگ شده است. در همین راستا پیامبر اکرم)ص( 
تبدیل بدبختی به خوشبختی و افزایش عمر را از 
نتایج صله رحم و امام صادق)ع( نیز آباد شدن خانه ها 
بنا  ارزشمند می دانند. همچنین،  این کار  آثار  از  را 
به فرمایش امام ششم شیعیان، صله رحم آن قدر 
ارزشمند است که حتی اگر افراد خوبی هم نباشند، 
به واسطه انجام این کار مهم، نتیجه خوبی به دست 
می آورند. بدون رودربایستی این همه اثر معنوی را 
با چقدر پول می توان خرید، در حالی که گفته شده 
صله رحم، نتیجه و فایده دنیایی و آخرتی دارد که 
نباید از آن غافل شد. گذشته از حقی که پدر و مادر 
دارند و وظیفه ای که هر فرزندی نسبت به هر کدام از 
این دو بزرگوار دارد، سر زدن به آن ها و احوال پرسی 
یکی از وظیفه های مهم هر روز و حتی هر ساعت 
است. درست است که قدیمی ها بیشتر از امروزی ها 
از حال و هوای پدر و مادرشان با خبر بودند و حتی 
اتاق در کنار آن ها داشتند  بیشتر بچه ها یکی، دو 
اما  بود،  بچگی هاشان  خانه  همان  بخت  خانه  و 
احوال پرسی  بود،  دورتر  خانه شان  که  همان هایی 
هر روزه را وظیفه خود می دانستند. از این گذشته 
بیشتر ارتباط های برادر و خواهرها هم در همین دایره 
می گنجید و از حال هم اطالع داشتند. هنوز یادم 
هست که مرحوم پدرم می گفت:»روزی پدرش یکی 
از بچه ها را به درختی بسته بود و می خواست بعد نماز 
مغرب و عشا تنبیهش کند که خواهرش مانند هر 
روز، به خانه آن ها سری می زند و احوالی می پرسد 
این هم  او نجات می یابد.«  با ضمانت  و آن پسر 
یکی از فایده های صله رحم هر روزه خانوادگی است. 
همان طور که امیرمومنان)ع( نیز صله رحم را موجب 
برنده سختی ها می دانند،  بین  از  و  نعمت  فراوانی 
شرایط  بهتر شدن  را  صله رحم  فایده های  از  یکی 
زندگی می شمارند. انسان در یک ارتباط صمیمانه 
با خویشاوندان و دوستان، از آن ها دستگیری می کند 
که با این کار احساسی مانند شادی، رضایت و امید 
که  زیبایی  صحنه  می دهد؛  دیگران  و  خود  به  را 
انگیزه زندگی را افزایش می دهد و این فرد برای 
همه امور فردی و اجتماعی اش تالش می کند و در 
نتیجه در سایه این ارتباط خویشاوندی، به موفقیت 
و نعمت های بیشتری می رسد. پس حواسمان باشد؛ 
بعضی افراد به وظیفه خود در برابر خانواده، آشنایان 
و دوستان عمل نمی کنند و نمی دانند چه فرصت 
نگرش،  منش،  می دهند.  دست  از  را  گرانبهایی 
مد پرستی  نو گرایی،  سلیقه ها،  فرهنگی،   باورهای 
می کند.  ایجاد  ناهمگونی  جامعه  افراد  بین   ... و 
دیگران،  به  باال  از  نگاه  خودبرتر بینی،  و  غرور 
نا آگاهی از ارزش و نتیجه های صله رحم نیز موجب 
کمرنگ شدن صله رحم در زندگی امروز شده است. 
همچنین، کیفیت ارتباط ها مهم است؛ یعنی مراقب 
نباشد و به  باشیم که صله رحم به صورتی صوری 
رفتارهای نامطلوبی مانند کدورت و ... ، تبدیل نشود. 

نازگل »دختر عشایر«، اولین فیلم ناطق بیرجند
و  چهار  حوالی  ساعت  بود.  یکشنبه  روز  قوسی- 
نیم بعدازظهر. دنیا به عقب برگشته بود. اما این دفعه 
دوربین  و  سینما  “ماشین”  با  بلکه  زمان  ماشین  با  نه 
برادران لومیر. فردی این دوربین را پیدا کرده بود و به 
دست گرفته بود و به او می گفتند کارگردان. نویسنده 
سال  بهمن.  سینما  است.  بیرجند  اینجا  کارگردان.  و 
و  مرز  این  افراد  از  یکی   .1316 هم  شاید   ،1396
است  ساخته  چیزی  خودمان-  حوالی  همین   - بوم 
به نام”فیلم”. جمعی برپا شده است. از نوزاد و کودک 
همه  شهر.  پایین  تا  شهر  باالی  از  پیرزن.  و  جوان  تا 
شادند و می خندند. دوستی را در آن جا می بینم؛ “به 
به، چه خبر؟ شما کجا و این جا کجا؟” می گوید:” از 
همان  اقوام  از  نزدیک”.  تقریبا  اقوام  از  هستم،  اقوام 
و  است  کرده  کشف  را  جدیدی  چیز  که  همان  عزیز. 
من  خود  اند.  شده  دعوت  آن  گری  نظاره  به  همگان 

هم از دوستان هستم، از دوستان تقریبا دور. 
شلوغ  قدر  این  حال  به  تا  را  بیرجند  سینمای 
بود.  شلوغ  خیلی  خوردم.  جا  راستش  بودم.  ندیده 
می  که  گل  ناز  نازگل،  این  که  ببینند  اند  آمده  همه 
به  تا  متعجبم.  من  اما  است.  دختری  چگونه  گویند 
دانم  نمی  بودم.  ندیده  مشتاق  چنین  را  جمعی  حال 
کسی  بیرجند  در  یعنی  چیست.  منظورم  فهمید  می 
بخواهد عملی انجام دهد - به غیر از عروسی و عزا 
را  نفر  ده  چند  بتواند  و  تظاهرات-  و  سوران  ختنه  و 
معنای  به  این  مشتاقانه.  آنهم  کند،  جمع  هم  گرد 
چیزها  این  باشد.  می  بالقوه  نیروی  و  پتانسیل  انرژی 

پیش تر در خواب رؤیت می شد.

“دختر عشایر” به مثابه “دختر لر”

صندلی  دارای  و  شیبدار  و  بزرگ  سالنی  در  همه 
 - نورانی  بزرگ  ی  پرده  نشستند.  و  شدند  وارد  تاشو 
روبه  و  بود  روشن  خانگی-  های  تلویزیون  برابر  چند 
و  شد  تاریک  ناگاه  به  دقایقی  از  بعد  سالن  رویمان. 
“فیلم” شروع. همهمه ای در بین جمعیت است. مانند 
لحظاتی که به پیک نیک رفته باشیم؛ صدای چیپس، 
پفک و هق هق بچه در سالن تاریک، دورهمی لذت 
حاکم  سکوت  کم  کم  ولی  است  کرده  ایجاد  بخشی 
نازگل،  فیلم  از  چقدر  هر  نسبی.  سکوتی  شود.  می 
دختر عشایر می گذرد، چیزی در ذهنم زنده می شود. 
نمی دانم فیلم “دختر لر” را دیده اید. دختر لر، اولین 

االنم  حس   .1312 سال  در  است  ایرانی  ناطق  فیلم 
همان حس است. زمان به عقب عدول کرده است و 
پشت پا به همه چیز زده. “بدو بیا شهر فرنگه، از همه 

رنگه. بدو بیا، خوب تماشا کن” 
ه.ش   1396 سال  بهمن.  سینما  است.  بیرجند  اینجا 
یا شاید هم ه.ق!؟ نمی دانم. االن زیاد مطمئن نیستم. 
آرزو داشتم  بد هم نشد. نمی گویم همیشه  انصافا  ولی 
برآورده  دارد  ام”  “ناخودآگاهی  آرزوهای  از  یکی   ولی 
می شود. این بار در خواب و بیداری و البته تاریکی. خیلی 
دوست داشتم حس افرادی که فیلم دختر لر را دیده اند 
درک کنم. لحظه ای که ایرانیان برای اولین بار در سالن 
تصاویر متحرک پخش شد  برایشان  و  نشستند  تاریک 
به سمت شان  پرده  نکند قطار داخل  اینکه  از ترس  و 
بیاید، خود را مچاله می کردند و واکنش هایی از همین 
دست، مثل االغی که در یک صحنه از دست صاحبش 
نازگل  روزگار،  قضای  از  خندیدند.  همه  و  کرد  فرار 
و  عاشقانه  است؛  لر”  “دختر  مانند  هم  عشایر”  “دختر 

تلخ. راستش خوش گذشت و لحظات نابی بود. 
بیست  یا  است  بیستم  قرن  معجزه  سینما  راستی  به 
این حوالی  البته مهم کشف دیرهنگام آن در  و یکم؟ 
خورده  کار  استارت  جا  یک  از  است  این  مهم  نیست، 
عبارتی  به  بیرجند ساخته شد؛  ناطق  فیلم  اولین  شود. 
اکران شد. همیشه اولین ها مهم بودند و سخت. دختر 
لر را که به اقتضای سن قسمت نشد در سینما ببینیم 

با  دیدیم،  را که  دختر عشایر  نازگل،  در عوضش  ولی 
اتمسفر.  با همان  همان کیفیت و 

گفتگو با هادی صباغ زاده 
“نازگل، دختر عشایر” فیلم  کارگردان 

* متولد چه سالی هستید؟ 1346، بیرجند
* در مورد فیلم توضیح مختصری می دهید؟ 
این فیلم در سال 1390 با بودجه 20 میلیون ساخته 
میلیون   6 و  بود  شخصی  آن  میلیون   14 که  شد 
در  فیلم  بود.  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  کمک  به  هم 
بومی  بازیگران  همه  شد.  ساخته  سربیشه  آباد  علی 
هم  تعدادی  و  بودند  کرده  تئاتر  کار  تعدادی  بودند؛ 
هایی  آموزش  دادن  با  که  بودند  محل  همان  مردم 

کردیم. استفاده  آنها  از 
فیلم  اکران  اولین  یکشنبه  روز  اکران   *
اکران شد  در سربیشه  روز   3 به مدت  قبل  ماه  بود؟ 

ولی در بیرجند برای بار اول اکران شد.
* چرا این قدر دیر اکران شد؟ منتظر بودیم 
تا به منافع خودمان برسیم. صحبت هایی با شبکه دو 
شد که به دلیل عدم کشش الزم و نرسیدن به زمان 
به  هم  نهایت  در  شد.  منتفی  ای  دقیقه   90 حداقلی 
و  دوستان  و  آشنایان  برای  شد  قرار  هنرمندان  اصرار 

برای احترام و عزت عشایر اکران انجام بگیرد.

)با  یا حرفه ای؟  دانید  آماتور می  را  فیلم   *
خنده( فیلم که حرفه ای نیست. در آن زمان هیچ گونه 
امکاناتی نداشتیم و فیلم با یک دوربین ساخته شد. با این 
حال در آن زمان به اذعان مسئولین به عنوان تجربه اول 
کار قابل قبولی بود ولی به نسبت به آن سالها باید به فکر 

کارهای بهتری در حال حاضر بود.
برای  کردید؟  انتخاب  را  * حاال چرا عشایر 
این که متفاوت عمل کنم موضوعی بومی را انتخاب کردم. 
عالقه ای به موسیقی، خودکفایی عشایر، گویش و لباس 

آنها داشتم. در مجموع کارهای فرهنگی را دوست دارم.
تعجب  دیدید؟  چطوری  را  مردم  حضور   *
هنرمندان  برای  حرکت  این  مردم.  استقبال  از  کردم 
انرژی  هنرمند  به  است.  جدیدی  جریان  و  تازه  خون 
جدیت  با  را  بیشتری  کارهای  تا  دهد  می  بیشتری 

انجام دهد. از تمام مردم متشکرم.
فیلم  نگرفت؟  انجام  فروشی  بلیط  چرا   *
کیفیت سینمایی نداشت و حتی به صورت پروژکتوری 
که  بدهند  پولی  خواهند  می  وقتی  مردم  شد.  پخش 
خودشان  مردم  هرچند  باشد.  داشته  سینمایی  ضوابط 

از هنرمندان حمایت می کنند. امروز 
گویید؟  می  هم  تان  فعالیت  سابقه  از   *
و  سیستان  استان  در  کردم.  کار  تئاتر   63 سال  از 
تئاتر  مدرس  داشتم.  هنری  مسئولیت  هم  بلوچستان 
هم  نویسی  داستان  و  نویسی  نمایشنامه  کار  و  هستم 
این  و  ام  کوتاه هم ساخته  فیلم  چند  دهم.  انجام می 
ای  جشنواره  نگاه  بود.  بلندم  نیمه  فیلم  اولین  فیلم، 
هم ندارم و همیشه مخاطب عام مدنظرم بوده است.

* کار جدیدی هم در دست ساخت دارید؟ 
از سال  با موضوع فرش  “ترنج”  نام  با  را  بلندی  فیلم 
به همین  2-3 سالی روی آن کار کردیم.  آغاز و   91
منظور نویسنده معروف کشوری را هم آوردیم. سپس 
پیش  پای  تا  و  بستیم  صداوسیما  با  ای  نامه  تفاهم 
استان  از  فراتر  و  بود  ای  فیلم حرفه  رفتیم.  تولید هم 
ولی به دلیل مسائل مالی، کار متوقف شد. صداوسیما 

هم فقط از نظر تجهیزات حمایت می کند. 
عدم  و  نازگل  فیلم  ساخت  از  االن   *
یا  پشیمان هستید  مالی  های  هزینه  برگشت 
نه؟ از یک جهت پشیمان نیستم و از یک طرف دیگر 
هم چرا. در واقع اگر حمایت هایی از طرف مسئولین 
خارج  دور  از  دوستان  بقیه  مثل  مسلما  نگیرد،  صورت 
خواهیم شد. وقتی هنر هم نباشد پویایی نخواهد بود.
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چطور وقتی دچار اُفت فشار شدیم سریع تنظیمش کنیم؟ 
خط مشخص شده در تصویر بین پشت الله گوش و وسط ترقوه را آرام و بدون 

فشار با نوک انگشت،10بار در سمت راست و 10بار در سمت چپ ماساژ دهید.

مناسبت ها

22 مهر؛ روز جهانی استاندارد

مبتنی  نظمی  از  است  عبارت  استاندارد  تبیان- 
بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجارب بشری که به 
صورت قواعد، مقررات و نظام هایی که به منظور 
میزان  افزایش  رویه،  وحدت  و  هماهنگی  ایجاد 
صرفه  صنعت،  توسعه  ارتباطات،  تسهیل  تفاهم، 
ایمنی  و  سالمت  حفظ  ملی،  اقتصاد  در  جویی 
عمومی، گسترش مبادالت بازرگانی داخلی و خارجی 
و ... به کار می رود. اندیشه تشکیل سازمان بین 
المللی استاندارد در چهاردهم اکتبر سال 1947 در 
نشست رؤسای مؤسسه های استاندارد بیست و پنج 
کشور در لندن شکل گرفت. مقر این سازمان در ژنو 
می باشد. از سال 1970، چهاردهم اکتبر برابر با 22 
مهر به نام روز جهانی استاندارد تعیین و نامگذاری 
این  عضویت  به   ،1343 سال  از  نیز  ایران  شد. 
سازمان در آمد. مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی 
بخشهای  در  ملی  استاندارد  تدوین  وظیفه  ایران 
ارتباطات، مواد غذایی  کشاورزی، صنعت، معدن، 
و ... را بر عهده دارد. این مؤسسه جهت حصول 
اطمینان از رعایت اصول استاندارد در فرآیندهای 
تولید کاال در کشور، از خط تولید کارخانه ها نمونه 
را  کاالهایی  لزوم،  در صورت  و  کند  برداری می 
می  آزمایش  و  بازارخریداری  از  نمونه  عنوان  به 
تعیین  استاندارد  با  را  آنها  تطابق  میزان  تا  کند 
 شده، بررسی نماید. استاندارد و استاندارد کردن از 
در  که  است  آوری  فن  و  علم  استقرار  های  پایه 
پیشرفت صنعت و اقتصاد نقش بسزایی دارد، چراکه 
باید در جهت افزایش سطح کیفیت تالش کرد تا بتوان 
به فن آوری پیشرفته درتولید محصوالت نایل آمد.

خبرها از گوشه و کنار

زائران اربعین حسینی 

حتمًا از طریق اینترنت نام نویسی کنند

برنا- رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی البرز از 
مردم خواست برای ثبت نام اربعین ازطریق سامانه 
ثبت نام زیارت اربعین)سماح( اقدام کنند. سرهنگ 
محمد اقبالی گفت: فعالیت سایت های جعلی یکی 
از مهمترین شگرد های مجرمانه ای است که در 
ایام مناسبتی صورت می گیرد و با توجه به آگاهی 
نداشتن تعداد زیادی از کاربران، هویت پنهان افراد 
جدیدی  فرصت  جغرافیایی  مرز  بودن  نامحدود  و 
تاکید  با  است. وی  فراهم کرده  برای مجرمان  را 
برهوشیار بودن مردم درخصوص پیامک هایی که 
به نظر جذاب وخارج ازقوانین سازمان حج و زیارت 
است افزود: تمام سایت های مهم در فرم های ورود 
اطالعات خود از پروتکل https استفاده می کنند.

خواندنی ها

آیا استفاده از نیتروژن

 تاثیری بر الستیک خودرو دارد؟

ایران جیب- طبق نظریه کارشناسان، به دلیل 
سرد بودن همیشگی الستیک با گاز نیتروژن، عمر 
الستیک تا %40 افزایش می یابد. همچنین به دلیل 
نرم شدن الستیک، همیشه جلوبندی سالم می ماند 
و باعث استهالک کم کمک ها و سالم ماندن اتاق 
از  می شوند.  باالنس  چرخ ها   70% تا  و  می شود 
سوی دیگر مولکول های نیتروژن درشت تر از هوا 
هستند و هوای گرم و سرد هیچ وقت بر آن تاثیر 
نمی گذارد.  همچنین چون اصطکاک الستیک با 
کاهش  نیتروژن کم می شود،  گاز  به دلیل  زمین 
مصرف از %10 تا %15 را به دنبال دارد و به دلیل 
با باد نیتروژن،  نرمی بیش از حد این الستیک ها 
ترمزگیری اتومبیل نیز تا %30 افزایش می یابد.

تازه های فناوری

قابلیت های تلگرام 

در آپدیت جدید  اعالم شد

مهر- موسس پیام رسان تلگرام از قابلیت های 
تازه در نسخه جدید این شبکه پیام رسان خبر داد. 
پاول دوروف در پیامی اعالم کرد طی روزهای جدید 
آپدیت هایی برای تلگرام معرفی خواهد شد. این 
قابلیت  مانند  آپدیت ها شامل ویژگی های جدید 
اشتراک  و   )Live Locations(زنده یابی  مکان 
گذاری آن، پلیر جدید موسیقی می شود. همچنین 
UI 4.4 تلگرام از زبان های بیشتر مانند فرانسه، 
اندونزی، ماالیی، روسی، اکراینی و در آینده نزدیک 
فارسی پشتیبانی می کند. در همین راستا این شبکه 
 Telegram Localization امروز  اجتماعی 
Platformرا معرفی می کند. این بستر به کاربران 
Tele�  تلگرام اجازه می دهد تا برای عباراتی که در

gram UI می یابند، ترجمان ارائه دهند.  به گفته 
وی تلگرام برخالف  اپلیکیشن های دیگر اصالحات 
را در نسخه های منطقه ای این برنامه اجرا می کند.

درب اتوماتیک سید
مجری انواع: )درب های اتوماتیک 

جک  پارکینگی ، کرکره 
  سکوریت اتومات(

 09303107002
09155614880

از خواهران محترمی که دارای مدرک لیسانس در رشته های علوم 
تربیتی روانشناسی، علوم قرآنی و پیش دبستانی هستند و دوره های 
مکتب القرآن را گذرانده اند جهت تکمیل ظرفیت پیش دبستانی ها 

با کسب شرایط ذیل دعوت به همکاری می گردد:
دریافت گزینش از آموزش و پرورش بیرجند

کسب نمره قبولی در کالس های آموزشی
 قبولی در انجام مصاحبه

 داشتن تجربه کافی در کالسداری
داشتن حداکثر سن 30 سال

در صورت قبولی رضایت نامه همسر ضروری است
توجه: اشتغال به کار هیچگونه تعهد استخدام در موسسه و یا 

دستگاه های دولتی ایجاد نخواهد کرد.

اطالعیه تکمیل ظرفیت پیش دبستانی های مکتب القرآن

زمان مراجعه و  یا تماس: از روز چهارشنبه 96/7/19 لغایت شنبه 96/7/22
نشانی: سایت اداری، بلوار مهر، مقابل دانشگاه صنعتی
 جنب مسجد حضرت اباالفضل )ع( ، مکتب القرآن 

09156700122 - 32326745

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه
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ویژگی های خانواده سالم

بخش  مهم ترین  به عنوان  ازدواج  صمیمیت؛  ابراز   -
خانواده باید در جهت صمیمی شدن باشد. این فرآیند 
مراحل زیر را طی می کند: دوست داشتن، حل وفصل 

اختالف ها، مصالحه، تفرد و صمیمیت.
تفاوت ها  مورد  در  مذاکره  تفاوت ها؛  درباره  مذاکره   -
برای  است.  ایجاد صمیمیت  فرآیند  در  مهمی  وظیفه 
مذاکره بر سر تفاوت ها باید میل به همکاری وجود داشته 

باشد تا حل وفصل منصفانه مسائل را امکانپذیر کند.
- ارتباط روشن و سازگار؛ ارتباط روشن و سازگار در 
برقراری  دارد.  اساسی  نقشی  صمیمیت  و  بودن  جدا 
دیگری  از  و  خود  از  آگاه بودن  مستلزم  روشن  ارتباط 

و نیز احترام گذاشتن به یکدیگر است.
- اعتمادکردن؛ اعتماد در اثر صداقت ایجاد می شود. 
ابراز صحیح احساسات، عواطف، افکار و امیال مهم تر 

از موافقت است.
تشویق  تفاوت ها  سالم  خانواده های  در  تفرد؛   -
یک  هر  تکرارنشدن  و  بودن  منحصربه فرد  می شوند. 
از افراد خانواده، ازجمله نخستین ارزش های حاکم بر 

خانواده های سالم است.
- انعطاف پذیری؛ در خانواده های سالم، نقش ها باز و 
و  خجالت  بدون  می توانند  افراد  هستند.  انعطاف پذیر 

شرمساری به طیب خاطر خود رفتار می کنند.
که  کسانی هستند  نیازها؛ خوشبخت  برآورده شدن   -
همه  به  سالم  خانواده  می شود.  برآورده  نیازهایشان 

اعضای خود اجازه می دهد نیازشان را برآورده کنند.
مسائل  پاسخگوست.  سالم  خانواده  پاسخگویی؛   -
برای  اتفاق  به  و  می کند  تأیید  را  خانوادگی  و  فردی 

حل آنها می کوشد.

چند دقیقه سکوت کنید!
روزی کشاورزی متوّجه شد ساعتش را در انبار علوفه 
گم کرده است.ساعتی معمولی اّما با خاطره ای از گذشته 
و ارزشی عاطفی بود.بعد از آن که در میان علوفه بسیار 
جستجو کرد و آن را نیافت از گروهی کودکان که در 
بیرون انبار مشغول بازی بودند مدد خواست و وعده داد 
که هر کسی آن را پیدا کند جایزه ای دریافت نماید.

کودکان به محض این که موضوع جایزه مطرح شد به 
درون انبار هجوم آوردند و تمامی کّپه های علف و یونجه 
انبار  از  نشد.کودکان  پیدا  باز هم ساعت  اّما  را گشتند 
بیرون رفتند و درست موقعی که کشاورز از ادامۀ جستجو 
نومید شده بود، پسرکی نزد او آمد و از وی خواست به 
او فرصتی دیگر بدهد.کشاورز نگاهی به او انداخت و با 
خود اندیشید، »چرا که نه؟ به هر حال، کودکی صادق به 
نظر میرسد.« پس کشاورز کودک را به تنهایی به درون 
انبار فرستاد. بعد از اندکی کودک در حالی که ساعت را 
در دست داشت از انبار علوفه بیرون آمد.کشاورز از طرفی 
شادمان شد و از طرف دیگر متحّیر گشت که چگونه 
کامیابی از آِن این کودک شد.پس پرسید، »چطور موّفق 
شدی در حالی که بقیه کودکان ناکام ماندند؟«پسرک 
پاسخ داد، »من کار زیادی نکردم؛ روی زمین نشستم و 
در سکوت کامل گوش دادم تا صدای تیک تاک ساعت 
را شنیدم و در همان جهت حرکت کردم و آن را یافتم.«

گاهي ساکت و آرام باش. صداهاي بیرون و صداهاي 
ذهنت را خاموش کن و گوش دل بسپار . مبادا که 

فرشته اي بر پنجره دلت بزند و تو صدایش را نشنوي!

با تمرکز کردن بر افکار منفی و بدبینی، اتفاقات بد 
تازه ای را خلق می کنید که اصاًل رخ نداده اند 

و خودتان به استقبال آن ها می روید

چشمم ز غمت، به هر عقیقی که بسفت
بر چهره هزار گل ز رازم بشکفت

رازی، که دلم ز جان همی داشت نهفت
اشکم به زبان حال با خلق بگفت

انسان های بزرگ از خودشان توقع دارند و انسان 
های کوچک از دیگران.اگر کسی خوبی های تو را 

فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن

کسی که برایت آرامش بیاورد مستحق 
ستایش است انسان ها را در زیستن بشناس

 نه در گفتن در گفتار همه آراسته اند !

که  بدهیم  نشان  دنیا  به  می کنیم  ما سعی  اوقات  گاهی 
بی عیب و نقص هستیم؛ به این امید که دیگران ما را بپذیرند 
و دوست داشته باشند. اما در توان ما نیست که همه را راضی 
نگه داریم؛ پس بهتر است از همان ابتدا به این منظور تالش 
نکنیم.زیبایی ما در آسیب پذیری ما، احساسات پیچیده ی ما، 
و عیب ها و نقص های ما نهفته است. هنگامی که بپذیریم 
در واقع چه کسی هستیم و از تالش برای تبدیل شدن به 
کسی که دیگران انتظار دارند دست بکشیم، در حقیقت به 
استقبال رابطه های واقعی، شادی  حقیقی و موفقیت های 
بزرگ رفته ایم. هیچ نیازی به داشتن نقاب نیست. لزومی 
ندارد تظاهر کنید که کسی غیر از خودتان هستید. الزم 

نیست چیزی را به کسی اثبات کنید؛ زیرا
باید  دیگران  قرار دادن  تحت تأثیر  برای   -۱

خودتان باشید
در درازمدت بهتر است دیگران برای آنچه که هستید از شما 
نفرت داشته باشند، تا اینکه برای آنچه که نیستید دوستتان 
داشته باشند. در واقع، تنها روابطی در طوالنی مدت دوام 
می آورند که شما را تبدیل به انسان بهتری کنند؛ بدون اینکه 

از شما فرد دیگری بسازند.
از  انتظارات چشم پوشی کنید. سعی کنید  و  مقایسه ها  از 
خودتان در روزهای گذشته بهتر باشید؛ نه از دیگران. تنها 
کسی که باید خود را به او اثبات کنید، خودتان هستید. افراد 
مناسب، شما را برای این ویژگی ها دوست خواهند داشت. 

آنها شما را برای تمام خصوصیاتی تحسین خواهند کرد که 
قباًل افراد نامناسب به خاطرشان سرزنشتان کرده بودند. پس 

به خاطر کسی خود را تغییر ندهید.
۲- هیچکس جز خودتان واقعاً نمی داند

 که چه چیزی برایتان بهتر است
وقتی در جستجوی جلب پذیرش دیگران هستید، خودتان 
را گم نکنید. با اطمینان به راه خود ادامه بدهید و از کسی 
انتظار نداشته باشید که مسیر شما را درک کند، به خصوص 
اگر آنها با شما هم مسیر نیستند. قدم هایی را بردارید که 
مختص خود شماست؛ زیرا هیچکس با کفش های شما 
راه نمی رود.دیگران را وادار کنید شما را همان طوری که 
هستید بپذیرند. همیشه حقیقت را بگویید، حتی وقتی خیلی 
سخت به نظر می رسد. اگر صادقانه خودتان باشید و در 
مسیر اشتیاق و توانایی های خود حرکت کنید، خیره کننده 
ظاهر خواهید شد. اجازه ندهید عقاید دیگران تمرکز شما 
را از بین ببرند. اگر از اشتباهات خود درس بگیرید قوی تر 
خواهید شد و اعتماد به نفستان به دنبال تجربه های مختلف 
افزایش خواهد یافت؛ زیرا یاد خواهید گرفت که می توانید 

بیافتید، و بعد دوباره بلند بشوید به مسیر خود ادامه دهید.
۳- تنها کسی که می تواند زندگی شما 

را تغییر بدهد خودتان هستید.
در هر موقعیتی که تا به حال برایتان پیش آمده، چه مثبت و 
چه منفی، تنها نکته ی مشترک، حضور شماست. مسئولیت 

فقط و فقط با خود شماست. باید بدانید که صرفنظر از هر 
اتفاقی که در زندگیتان می افتد، همیشه انتخاب هایی دارید که 
بتوانید وضعیت خود را تغییر بدهید. اجازه ندهید که دخالت های 
دیگران این حق را از شما بگیرند.آنچه شما قادر به انجامش 
هستید، تابع تفکر دیگران در مورد توانایی های شما نیست. 
بلکه کاماًل به شخص شما بستگی دارد که تصمیم دارید وقت 
و انرژی خود را چگونه صرف کنید. بنابراین نگرانی در مورد 

اینکه دیگران چه فکر می کنند را کنار بگذارید.
۴- زندگی یک مسابقه نیست 

و الزم نیست چیزی را اثبات کنید
هرکسی می خواهد به پایان مسیر برسد تا توجه دیگران را 
به خود جلب کند.اما حقیقت این است که شادی و رشد شما 
وقتی اتفاق می افتد که در تالش برای پیش رفتن باشید، نه 
وقتی که به انتهای راه رسیده اید. به هر قدمی که برمی دارید 
توجه کنید و از مسیرتان لذت ببرید. اجازه ندهید که عجله 
باعث شود که لذت بردن از هر لحظه را از دست بدهید. 
دیگران را فراموش کنید. زندگی یک مسابقه نیست؛ پس با 

لذت و آرامش به سوی هدف خود حرکت کنید.
از اثبات خود به دیگران دست بردارید و به خود این آزادی 
را بدهید که به کارهایی بپردازید که واقعاً برایتان مهم است. 
گاهی الزم است به خودتان یادآوری کنید که مجبور نیستید 
کسی باشید که دیگران می خواهند و یا کارهایی را انجام 

بدهید که دیگران انتظار دارند.

۵- مسیر رسیدن به اهداف بزرگ، 
از میان شکست ها می گذرد

الزم نیست که همیشه درست عمل کنید، تنها الزم است 
که درباره اشتباه کردن، بیش از حد نگران نباشید. خرابکاری 
نیز بخشی از فرآیند است. اینکه گاهی اوقات باهوش به 
نظر نرسید نیز جزئی از مسیر حرکت به جلو است. اگر بیش 
بودن خود بی نقص  با  را  دیگران  کنید که   از حد تالش 

تحت تاثیر قرار بدهید، در واقع مانع رشد و پیشرفت خود 
به گاه غیر  شده اید.زندگی کردن بدون شکست های گاه 
محتاطانه  آزاردهنده ای  نحو  به  اینکه  مگر  است؛  ممکن 
واهمه  دیگران  مقابل  در  شکست  از  اگر  کنید.  زندگی 
دارید، احتمااًل نخواهید توانست آنچه را که برای رسیدن به 
موفقیت الزم است به درستی انجام بدهید. باید به یاد داشته 
باشید که تا زمانی که دست از حرکت رو به جلو برنداشته اید، 

مهم نیست که چند بار شکست می خورید.
۶-راضی نگه داشتن همه، غیرممکن است

برخی از افراد همیشه اشتباهات را به شما گوشزد می کنند، 
اما همین افراد اغلب شما را برای کارهای درستی که انجام 
داده اید تشویق نخواهند کرد. سعی کنید یکی از این افراد 
نباشید و نیز با آنها ارتباط نداشته باشید.وقتی با کسی معاشرت 
می کنید که بی هیچ دلیلی شما را مورد تحقیر و بی احترامی 
قرار می دهد، خود را با تالش برای تغییر دادن او و یا به دست 
آوردن تایید او خسته نکنید.  همه را نمیشه راضی نگه داشت.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

بگو ]چه[ به آن ایمان بیاورید یا نیاورید بی  گمان کسانی که پیش از ]نزول[ آن دانش یافته  اند 
چون ]این کتاب[ بر آنان خوانده شود سجده  کنان به روی درمی  افتند . االسرا / آیه 107

حدیث روز  

دنیا گذرگاه عبور است، نه جای ماندن؛ و مردم در آن دو دسته اند: یکی آن که خود را فروخت و به تباهی کشاند  و دیگری آن که 
خود را خرید و آزاد کرد. امام علی )علیه السالم(

سبک زندگی

من همینم که هستم!

طراح: نسرین کاری                        

افقي: 1-  ماده صابون- نقاش - 
سبک کوبیسم 2-  سرطان خون 
مطبوع  سردي   - رسان  کمک   -
3 - ستاره دنباله دار - درمانگاه - از 
شهرهاي خوزستان 4- از شهرهاي 
کرمان - واحد شمارش احشام  - 
بردش   - سلب  و  نفي  عالمت 
از  باریکي  معروف است 5- دنباله 
بدن   - شرعي  پرداختني   - برگ 
کرم   - عرب  آتش    -6 جسم  و 
و  آقا    -7 نیکوروي   - ابریشم 
سرور - درامان بودن-  نشانه الهي 
8 - شماره خانه - کشاورزي  پربها 
9-  حرف نهفته بر دل - گوارا و 
علي  دکتر  از  اثري   - خوشمزه 
 - تاکیدي  اشاره    -10 شریعتي 
و  پایین  نشانه 11-    - فراگیرنده 
زیر-  سفره غذا - لخت و برهنه 12 
- دین رایج در کشور ژاپن-  صفحه 
شبکه اینترنت - سم حشره کش- 
تلخ عرب 13-  توپ چوگان - ملخ 
دریایي - دستمزد 14 -کار بیهوده 
و سرسري - ضرب اهنگ - اهانت 
15 - نام گروهي از عناصر جدول 

تناوبي - خودکار
 2 معبد   - چوپان  عمودي: 1-  
- مالمت کننده - درس نوشتني 

 -  3 ترسناک  خیالي  موجود   -
شهرهاي  ورودي   - لشکر  جناح 
از   -  4 خور  چکش  فلز   - قدیم 
 - چربي  اثر   - اصفهان  شهرهاي 
از خود بي خود - ضمیر انگلیسي 
5 - حرف دهن کجي-  به هیچ 
وجه - مشهور و معروف 6 - کاخي 
التهابي  بیماري  نوعي  مدائن-  در 
حاد - نویسنده تخیلي فرانسه 7- 
سال آذري - هضم غذا - درختي 
کنگره  جانشین   -  8 دربهشت 
مارکوپولو  شهر   -  9 نظیر  بي   -

پیامبر  پیروان   - معطر  سبزي   -
اي  افسانه  موجود   -  10 )ص( 
دنیا  از   - کویت  پایتخت   - زیبا 
رفتن 11 - تیزهوشي  - قفل باز 
کن - موضوع و زمینه 12 - کاشف 
بیماري سل - ازا نجیل هاي معتبر 
-  دلیر و پهلوان -  پایتخت کانادا 
13-  نگارش  - عمیق ترین گودال 
جهان-  سمت و طرف 14- اقامت 
گزیدن - کمک و مساعدت- قابل 
  - آمریکا  در  شهری   -15 دیدن 

عنکبوت

جدول 3906

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

123456789101112131415
مسیبوکقدصمدمحم1
یمانردامهلاسر2
سارهکیرابسبای3
ینادااهنهوبل4
سییمارندیزگن5
یبرومنبرکرمد6
پمرنیمارلایر7
یروشدییاتهبدن8
یمشیارسرسادگ9
اینلدنهباقنا10
تدردمهاتلدنر11
شلواسمیارماس12
کوانهدرملدارت13
دیهمتودراوکسا14
هدناوخانسیدوان15

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری 

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

 پالک 29
09155610111

واگذاری فست فود با کلیه 
امکانات و شرایط عالی به صورت 
نقد و اقساط  09300234001

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

را تجربه کنید.   09158668002

استخدام ویزیتور
شرکت گلپخش اول شعبه خراسان 

جنوبی )وابسته به گروه صنعتی 
گلرنگ( توزیع کننده محصوالت 

برندهای: اوه ، سافتلن ، گلرنگ  
مرسی ، مریدنت و آدامس بایودنت  

جهت تکمیل کادر فروش 
ویزیتور با تجربه و با روابط عمومی 

باال استخدام می نماید.

مزایـا: 
حقوق و مزایای کامل قانون کار  

بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی 
پورسانت و پاداش با درآمد عالی 

هزینه ماموریت شهرستان 
  32255309 - 32255307

09153190636
 آدرس: شهرک صنعتی بیرجند

 خیابان توحید 5 - جنب کارخانه 
هبلکس بیرجند- شرکت گلپخش اول

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب کلیه ضایعات 
آهن و چدن شما را با باالترین قیمت در سطح 

استان نقدا خریدار است. بین رجایی 21 و 23       
09036240644

یک نفر خانم با مدرک لیسانس روانشناسی یا 
علوم تربیتی گرایش کودکان استثنایی جهت کار 

در مرکز توانبخشی نیازمندیم. 32223741

ساخت استخر 
ژئو ممبران

09153637917

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

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

  09155614521 - زارع
نصب داربست فلزی

 با قیمت مناسب در اسرع وقت
09153637507- حسینی 

برنج سرالشه )نیم دانه( طارم 
درجه یک رسید

میدان آزادی - کوچه بانک ملی
پخش مواد غذایی امین

09155611711- 32314261

یک شرکت راهسازی واقع در 
بیرجند به تعدادی راننده پایه 
یک نیازمند است. جهت کسب 
اطالعات بیشتر با شماره ذیل 

تماس حاصل فرمایید.
32211842 - 32211843

به تعدادی بنا جهت کار در دانشگاه 
زابل  نیازمندیم.

09155623441

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

09158254172

به تعدادی چرخ کار 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

نیروی اداری خانم مسلط به  ICDL و آشنا 
به امور اداری با حداقل 2 سال سابقه کاری 
نیازمندیم. ساعت تماس: 8 الی  14 هر روز 

 32434080-32422488

آگهی استخدام
شرکت کارخانجات لوله و پروفیل کویر خراسان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود نیاز به 
افراد ذیل جهت استخدام را دارد. لذا از واجدین شرایط در خواست می شود از تاریخ 
96/7/22 همه روزه به جز روزهای تعطیل تا تاریخ 96/7/30 از ساعت 8 الی 14 به 

آدرس: بیرجند، کیلومتر 12 جاده کرمان، بعد از شهرک صنعتی، جاده خاکی جنب کویرتایر، 
شرکت لوله و پروفیل کویرخراسان مراجعه و مدارک ذیل را به نگهبانی شرکت تحویل

 و پرسشنامه استخدامی را تکمیل فرمایند.
مدارک: یک فقره عکس4×3 تمام رنگی، کپی کارت پایان خدمت، کپی کارت ملی 
و شناسنامه، رزومه کاری و کپی آخرین مدرک تحصیلی   )مراجعه فقط حضوری( 

عنوان ردیف 
شغلی 

شرایطجنسیت مدرک تحصیلی 

مدیر1
 خط تولید

حداقل 
کارشناسی

زن 
 مرد

دارابودن مدرک کارشناسی و 
با التر در رشته های مدیریت 
صنعتی و یا مهندسی صنایع با 

حداقل دو سال سابقه کار با بیمه

مدیر کنترل 2
کیفیت

حداقل 
کارشناسی

زن 
 مرد

دارا بودن مدرک کارشناسی 
و باالتر در رشته مکانیک با 

گرایش ساخت و تولید با حداقل 
دو سال سابقه کار بیمه

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

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

 نبش غفاری ۱6 - 09۱۵۱60۴۴۵۷
برق خورشیدی )220-12( ولت

برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

به تعدادی آقا و خانم جهت همکاری با حقوق 
مکفی نیازمندیم.  09024743078

 خیابان جمهوری - انتهای جمهوری 12- طبقه 
پایین خیاطی شیک - کارگاه تولیدی جعبه طال
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صعود تیم کشتی فرنگی جوانان استان  به جمع ۵ تیم برتر کشور

تیم کشتی فرنگی جوانان استان با صعود از مرحله گروهی رقابت های 
کشوری به جمع ۵ تیم برتر این پیکارها راه  یافت. به گزارش روابط 
عمومی هیات کشتی خراسان جنوبی، تیم کشتی فرنگی جوانان استان 
روز پنجشنبه پس از صعود از مرحله گروهی و شکست تیم زنجان برای 
اولین بار در جمع ۵ تیم برتر کشور قرار گرفت. مسئول روابط عمومی 
هیات کشتی استان افزود: این تیم در دیدار اول مقابل تیم کرمان میزبان 
این دوره از مسابقات کشتی را واگذار نمود سپس در دیدار دوم خود برابر 
تیم سیستان و بلوچستان با نتیجه 6 بر 4 پیروز شد و به مرحله بعد 
صعود کرد. وی گفت: در ادامه در مقابل تیم زنجان با نتیجه 6 بر4 پیروز و 
مجوز حضور در جمع ۵ تیم برتر این دوره از مسابقات را از آن خود نمودند.

حضور تیم پینگ پنگ خراسان جنوبی در رقابت های کشوری

باشگاه خبرنگاران جوان- تیم پینگ پنگ استان در دو بخش نوجوانان 
و جوانان به رقابت های کشوری اعزام می شود. حمیدی رییس هیئت 
پینگ پنگ استان گفت: تیم های پینگ پنگ خراسان جنوبی در بخش 
پسران در رده نوجوانان و جوانان به رقابت های کشوری اعزام خواهند 
نهم  و  بیست  تا  ششم  و  بیست  از  ها  رقابت  این  افزود:  وی  شد. 
برگزار می شود و ورزشکاران در  قزوین  میزبانی  به  مهرماه جاری 
رده تیمی، دوبل و انفرادی به مصاف حریفان کشوری خود خواهند رفت.

تیم دارت خراسان جنوبی
به رقابت های منطقه ای کشور اعزام می شوند

منطقه  های  رقابت  به  زنان  و  مردان  بخش  دو  در  استان  دارت  تیم 
ورزشی  انجمن های  رییس هیئت  علیزاده  اعزام می شود.  ای کشور 
به  استان  دارت  تیم  گفت:  خبر  این  تشریح  در  جنوبی  خراسان 
سمنان  میزبانی  به  که  کشور  ای  منطقه  دارت  مسابقات  دوم  مرحله 
 برگزار خواهد شد، در دو بخش مردان و زنان به این رقابت ها اعزام 
می شوند. وی افزود: طیبه تقوی و فاطمه ناصری و در بخش مردان 
مجتبی  و  علیرضا  ایزدی،  الیاس  شاملی،  وحید  محمدزاده،  علیرضا 
فروتن و محمد فوداجی با حریفان کشوری به رقابت خواهند پرداخت.

دشت سه امتیازی پرسپولیس از استقالل خوزستان

تیم فوتبال پرسپولیس تهران با کسب برتری ارزشمند خارج از خانه مقابل 
استقالل خوزستان با 17 امتیاز به رتبه دوم جدول رده بندی لیگ برتر 
باشگاه های ایران صعود کرد. به گزارش ایرنا، عصر روز پنجشنبه، در 
هفته نهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران، استقالل خوزستان در 
حضور حدود 20 هزار تماشاگر ورزشگاه غدیر اهواز میزبان پرسپولیس 
تهران بود که این دیدار حساس با برتری سه بر یک شاگردان »برانکو 
ایوانکوویچ« به پایان رسید. استقالل خوزستان قهرمان دو فصل قبل لیگ 
برتر نیز هفت امتیازی باقی ماند تا یکی از گزینه های اصلی سقوط باشد.

با استفاده از این ۵ روش 
آب را از گوشتان خارج کنید

اگر شما هم از جمله افرادی باشید که به شنا 
کردن و استخر رفتن عالقمندند قطعاً رفتن آب 
در گوش را تجربه کرده اید. بنابراین با استفاده 
از این ۵ روش آب را از گوشتان خارج کنید: 1. 
تکان دادن )سر را به سمت شانه بچرخانید و 

آهسته بدن را باال و پایین کنید( 2. حوله)یک 
و  کنید  پهن  خود  بالشت  روی  تمیز  حوله 
بگذارید(  بالشت  روی  را  گوشتان  دقیقه   چند 
بگذارید(  خود  گوش  )روی  گرم  کمپرس   .3 
4. سشوار )آب داخل کانال های گوش را تبخیر 
می کند( ۵. الکل یا سرکه )آب را به بخار تبدیل 
می کند و مانع رشد باکتری ها می شود. پس 
به نسبت مساوی چندقطره داخل گوش بریزید(

زمان مناسب
 برای تزریق واکسن آنفلوانزا

کودکان  عفونی  بیماری های  متخصص  یک 
گفت: افرادی که به بیماری های قلبی و ریوی 
مبتال هستند، در اوایل فصل پاییز از واکسن 
آنفلوانزا استفاده کنند به دلیل اینکه این افراد 
بدن حساس تری داشته و بیشتر در معرض ابتال 

به آنفلوانزا قرار دارند. پرویز طباطبائی با بیان 
اینکه همه افراد به ویژه افراد باالی ۵0 سال 
و کودکان 6 ماه تا 4 سال می توانند واکسن 
تزریق  یک بار  افزود:  کنند،  تزریق  را  آنفلوانزا 
این واکسن در بزرگساالن برای پیشگیری از 
بروز بیماری ها کفایت می کند اما بهتر است 
گذشت  از  بعد  تزریق  اولین  از  پس  کودکان 
یک ماه مجدداً از این واکسن استفاده کنند.

دام های شیطانی در فضای مجازی؛ بیشتر مراقب باشید

جام جم آنالین- در بازار مکاره فضای مجازی هویت های نامشخص و تصاویر اشتباهی همیشه گول زننده بوده و گاهی اوقات دردسرهای زیادی 
را برای کاربران آن به وجود آورده است. فرقی هم ندارد، تلگرام، اینستاگرام، الین یا هر شبکه دیگری باشد. فضای نامرئی برای اجرای نقشه 
کالهبرداران و متجاوزان محل مناسبی به حساب می آید. در پرونده ای، دوستی در فضای مجازی به آدم ربایی و آزار و اذیت دختر جوانی ختم شد. 
ماجرا از این قرار بود که چندی پیش دختر جوانی سراسیمه وارد مغازه سوپرمارکتی شد و به مرد میانسال گفت: مدتی قبل در تلگرام با مردی به نام 
پرویز آشنا شدم. او چند عکس برای من فرستاد و بعد از جلب اعتماد، من هم عکس برای او فرستادم، اما بعد از ارسال تصاویر او شروع به تهدید کرد 
و از من خواست به شهرستان محل زندگی اش بروم. من هم برای این که او تصاویرم را در فضای مجازی منتشر نکند، به خواسته اش عمل کردم. 
آن موقع بود که متوجه شدم پرویز تصاویر واقعی از خود منتشر نکرده و مرا گروگان گرفت، اما در فرصتی مناسب موفق به فرار از مخفیگاه شیطانی 
او شدم. به این ترتیب مرد سوپرمارکت دار با پلیس تماس گرفت و ماموران موفق به دستگیری پرویز شدند. در بازرسی از پرویز، ماموران یک دستگاه 
گوشی تلفن همراه کشف کردند که پس از بازدید، تعداد زیادی تصاویر غیراخالقی کشف شد. در ماجرایی دیگر، دختری 16 ساله که در اینستاگرام با 
مهندس قالبی آشنا شده بود، قربانی نقشه شوم او شد. دختر نوجوانی به پلیس مراجعه کرد و گفت: جوان متجاوز عکس های خصوصی ام را از طریق هک 
کردن صفحه مجازی ام در اینترنت منتشر کرده و باعث از بین رفتن آبرویم شده است. به این ترتیب پسر جوان بازداشت شد و به جرم خود نیز اعتراف کرد.

از کودکی به ما آموخته اند هرچه را که می خواهید 
بخورید اول بشویید. اما افراد کمی اطالع دارند که 
باشد،  نادرست  می تواند  عادت  این  وقت ها  بعضی 
مانند: 1. تخم مرغ: ماده مخصوصی را به تخم مرغ 
می زنند تا از فساد آن به وسیله باکتری ها جلوگیری 
کنند. آب این ماده حفاظت کننده را از بین می برد، 

پس نباید آن را بشویید 2. مرغ: باکتری های روی 
سالمونال.  مانند  هستند.  خطرناک  بسیار  تازه  مرغ 
این مشکل را حل  از پختن آن  شستن مرغ پیش 
نمی کند. با شستن مرغ، باکتری ها به وسیله آب به 
دست و سینک منتقل می شوند. بهتر است مرغ دوبار 
جوشانده شود سپس آب را عوض کنید 3. گوشت: 

درست مثل مرغ 4. ماکارونی: نشاسته آن را از آن 
می شوید ۵. قارچ: شما نمی توانید قارچ را برای مدت 
طوالنی زیر آب بگیرید و یا در آب خیس کنید، قارچ 
به راحتی آب را جذب می کند. درست پیش از پختن 
بهتر است آن را سریع بشویید و با دستمال کاغذی 
خشک کنید. خیساندن قارچ آنها را خراب می کند.

۵ ماده غذایی که هرگز نباید شسته شوند

دلیل بازگشت هواپیمای نجف، اعالم شد

جام جم آنالین- مدیر روابط عمومی فرودگاه شهید هاشمی نژاد 
مشهد گفت: بدحالی 2 تن از مسافران، هواپیمای مشهد- نجف 
را پس از مدتی پرواز مجبور به بازگشت به فرودگاه کرد. حسن 
جعفری افزود: پرواز مشهد- نجف شرکت هواپیمایی زاگرس، 
لحظاتی پس از برخاستن هواپیما از زمین و طی مسافت 60 
مایلی از فرودگاه مشهد، به علت وجود 2 مریض بدحال به 
هواپیمایی  ایستگاه  رئیس  علیپور،  جواد  بازگشت.  فرودگاه 
زاگرس در فرودگاه بین المللی مشهد ادامه داد: این پرواز ساعت 
۵:2۵ صبح جمعه از مشهد برخاست ولی ساعت 6:1۵ به دلیل 
حال نامساعد 2 تن از مسافران به فرودگاه برگشت و پس از 
انجام اقدامات الزم مجدد این پرواز در ساعت 7:4۵ انجام شد.

گرمایش پیک نیکی، جان 2 جوان را گرفت

رخداد 24- اجساد 2 جوان بین 20 تا 30 ساله که گفته 
می شود بر اثر گازگرفتگی در اتاقکی در یک منطقه 
سیاحتی و زیارتی شهرستان نکا جان باختند، صبح روز 
گذشته پیدا شد. بخشدار هزارجریب نکا با تائید این 
اتاقکی در اطراف  این دو جوان در  خبر گفت: جسد 
امامزاده پنجتن در بخش هزارجریب کشف شده است. 
محمد محمدیان افزود: این دو جوان روز پنجشنبه به 
امامزاده پنجتن آمده اند و برای سکونت شب خود اتاقی 
در مجاورت آن اجاره کردند. با توجه به اینکه این 
دو جوان برای گرمایش اتاق از پیک نیک استفاده 
کردند، احتمال اینکه دچار خفگی شده باشند، وجود دارد.

روز گذشته، واژگونی یک دستگاه پژو2۰6 در کیلومتر ۱۵ محور بیرجند - قاین

قبل از یک خواب کوتاه 
کافئین مصرف نکنید !

همانطور که می دانید مثل هر چیز دیگری در 
زندگی قهوه کافئین دار هم باید در حد اعتدال 
مصرف شود تا به بهترین شکل بتوان از خواص 
آن بهره گرفت. در واقع از خواص قهوه می توان 
به باال بردن سطح هوشیاری اشاره نمود. خوردن 

نوشابه های کافئین دار قبل از یک چرت کوتاه 
به دلیل آن که کمی ذهن را هوشیار می کند 
 2 ساعت  بخصوص  است.  خوب  هم  خیلی 
به  نیاز  بدن  بیولوژیک  ساعت  که  بعدازظهر 
که  باشید  داشته  توجه  ولی  دارد.  جایزه  یک 
هوشیاری  باعث  کنید  مصرف  کافئین  وقتی 
آن  زدن  چرت  و  خستگی  از  مانع  و   مغز 
می شوید و سطح هوشیاری مغز را باال می برید.

درمان های خانگی عفونت ادراری

مشکلی که بیشتر خانم ها دچار آن می شوند 
عفونت ادراری است که به دلیل ورود باکتری 
وجود  به  ادرار  مجاری  به   E.Coli نام   به 
می آید. ازدواج، روش های جلوگیری از بارداری، 
یائسگی، بارداری و ضعف سیستم ایمنی و عدم 
رعایت بهداشت مثل استفاده از حوله دیگران از 

جمله عوامل بروز این نوع عفونت است. بنابراین 
امروز راه های درمان خانگی عفونت ادراری را 
بخوانید: 1. مایعات فراوان بنوشید 2. خودتان را 
تمیز و خشک نگه دارید  3. آب قره قاط مصرف 
کنید  4. سیر بخورید ۵. ویتامین C مصرف کنید 
6. روغن صمغ کندر 7. روغن پونه کوهی یا 
آویشن 8. آنتی بیوتیک مصرف کنید 9. با مشورت 
پزشک دو هفته روغن میخک مصرف کنید.

یک ترکیب مفید برای درمان آرتروز

یک متخصص ارتوپدی با بیان اینکه استفاده از 
ماهی های چرب مانند سالمون و گیلکا می توانند 
درد مفاصل را کاهش دهد، گفت: این ماهی ها 
به دلیل دارا بودن امگا 3 و کلسیم می توانند 
از التهاب مفاصل پیشگیری کنند. یاسر نژادی 
هستند  غذایی  ماده  دو  آواکادو  و  سویا  افزود: 

برای  که  غذایی  مکمل های  در  معمواًل  که 
کاهش درد و درمان مفاصل تجویز می شود به 
کار می رود. به دلیل اینکه این دو ماده خواص 
ضدالتهابی و کاهش درد دارد. روغن سیاه دانه 
می تواند  زانو،  روی  بر  تلخ  بادام  از  ترکیبی  با 
در کاهش درد آرتروز زانو نیز مؤثر واقع شود. 
خردل،  زردچوبه،  مانند  موادی  همچنین 
زنجبیل نیز برای کاهش درد مفاصل موثر هستند.

گچ کاری و گچ بری
 پذیرفته می شود. 

در اسرع وقت
)شهر و روستا(  
09904712042

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

طــراحــان برتـــر
با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم

شعبه2: نبش مدرس 61 
32323296  

09128664۵99- خرمشاهی

3۱۱۰4

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 2۰ 43 42 32  / 66 66 44 32     

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

امداد باطری سپهر
تحویل و تعویض باطری 

در منزل و محل کار )بدون هزینه( 
قبول حواله از فروشگاه شهرداری 
برای همکاران محترم شهرداری ، 
آتش نشانی و سازمان های وابسته

تست دینام و باطری و استارت 
رایگان 

 32220423
09361779359

 نقـد و قسـط

حقیقی پور

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959
09159634038 
32414702
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آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی
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اهدای تسهیالت 7
به روستاییان برای 

ساخت مسکن
رضایی -به مناسبت هفته روستا رییس بنیاد مسکن 
انجام  استان،کارهایی که این سازمان در روستاها 
داده است را بیان کرد.گل محمدی با بیان اینکه 
هر سال 15 تا22 مهر به عنوان هفته روستا معرفی 
شده است گفت:روستاها نقش مهمی در پیشرفت 
جامعه دارند وهمواره باید توجه ویژه ای به آن ها 

های  فصل  سر  روستاها  در  داد:ما  ادامه  شود.وی 
مختلفی را در دست اجرا داریم ،در مسکن روستایی 
 تسهیالتی را برای ساختن واحد مسکونی می دهیم
و در این راستا 6494 نفر را به بانک های عامل معرفی 
بانک های  به  انعقاد  موفق  نفر   کردیم که 6137 
شده اند،4957 نفر نیز ساکن شده اند و مابقی در 
دست اقدام است.این تسهیالت با کارمزد 5 درصد 
افزود:در  است.وی  سال   پرداخت 15  باز  و  است 
کنار این تسهیالت برای تعمیرات نیز،وام 4 درصد 
است  خانه های  با  اولویت  ایم،که  داده  اختصاص 
که از استحکام خوبی برخوردار باشند و برای خانه 
گلی نیز برای ساخت حمام وسرویس بهداشتی داده 
کمک های ارائه می دهیم.همچنین به 58 نفر وام 
افراد،  این  ایم،که  داده  تومان بالعوض  میلیون   4
کسانی هستند که واحدهایشان نیمه تمام مانده است 
 و توانایی پرداخت هزینه های باقی مانده را ندارند.
در 160  هادی  طرح  اینکه  بیان  با  محمدی  گل 
روستای باالی 20 خانوار انجام شده است گفت:از 
این تعداد 147 رو ستا طرح هادی تهیه شده است و 
اعتبار که پیش بینی شده است دو میلیارد و دویست 
 پنچاه و دو هزار تومان است. وی با بیان اینکه ،
مجموع اعتبارا ت طرح هادی از سه بخش اعتبارات 
کمک های دارایی،اعتبارات داخلی بنیاد و قیر رایگان 
تامین می شود گفت:از سال 95-94 طرح توزیع  قیر 
رایگان را داریم که طبق آن با توجه به سهمیه ای که 
 دولت به ما می دهد ،با پیمانکارانی که کارخانه های
ساخت آسفالت دارند قرارداد امضا کرده ایم، که قیر 
رایگان از ما بگیرند وبه جای آن آسفالت تحویل 
دهند.که این کار در کاهش هزینه های که برای 
آسفالت معابر و جاده ها در روستاها انجام می شود.
گل محمدی بیان کرد:در سال 96 برای اجرای طرح 
هادی،4 میلیارد 235 میلیون تومان بودجه در نظر 
گرفته شده است که این مقدار تا پایان سال مالی که 
برج 4 سال آینده است محقق خواهد شد و  29 روستا 
از بخش اعتبارات دارایی،14 روستا از اعتبارات قیر 
رایگان و 9 روستا هم از اعتبارات داخلی بنیاد بهرمند 
خواهد شد. گل محمدی با بیان اینکه در 78 روستا 
 407 قطعه زمین تملک کرده ایم گفت:در روستا هایی
شورای  دارای  یا   و  هستند  خانوار  باالی 20  که 

اسالمی باشند،  می توانیم سند مالکیت بدهیم .

752 هکتار سطح زیر کشت زرشک 
شهرستان بیرجند، تحت پوشش بیمه

حسینی- مدیر جهاد کشاورزی بیرجند با بیان این 
زرشک،  زیر کشت  هکتار سطح  امسال 752  که 
تحت پوشش بیمه قرار گرفته است، عنوان کرد: 
دولت مبالغی را برای بیمه باغات قرار داده تا سهمی 
 از بیمه کشاورزانی که مایل به انجام این کار هستند ، 
بپردازد. محمدی در گفتگو با آوا، با اشاره به 2 هزار 
559 هکتار سطح زیر زرشک در بیرجند، ادامه داد: 
از علت های بیمه نبودن باقی مزارع زرشک، خورده 
و  بیمه  پاسخ دهی  از  نارضایتی  فرد،  بودن  مالک 
یا اعتقاد نداشتن فرد به بیمه می توان نام برد. به 
گفته وی گروهی نیز در سال کم باری زرشک خود 
هستند و تمایلی به بیمه کردن ندارند، درصورتی که 
همان سال هم احتمال سرمازدگی و خسارت وجود 
 دارد. وی تاکید کرد: باید برای معرفی مزیت های
جهاد  مدیر  شود.  انجام  بیشتری  تبلیغات  بیمه 
کشاورزی بیرجند همچنین از افزایش 65 هکتاری 
سطح زیر کشت زرشک خبر داد و گفت: 2 هزار و 
62 هکتار از اراضی قابل برداشت است. محمدی با 
بیان این که پیش بینی می شود امسال 11 هزار تن 
زرشک تازه برداشت شود، اضافه کرد: برداشت این 
محصول از نیمه مهر شروع شده و تا اواخر آبان ادامه 
خواهد داشت. وی عمده ترین مشکل زرشک کاران 
را فروش فله ای محصول و یا از روی درخت دانست 
و افزود: با فرآوری زرشک، بسته بندی و برندسازی 
آن، امکان فروش محصول به قیمت حداقل نزدیک 

به قیمت واقعی فرآهم می شود.

بافت  فرش  به ارزش بیش از
 یک میلیارد تومان توسط مددجویان استان

امداد  کمیته  خودکفایی  و  اشتغال  معاون   - کاری 
عنوان کرد: مددجویان تحت حمایت از ابتدای امسال 
670 تخته فرش به متراژ دو هزار و 606 مربع و به 
ارزش یک میلیارد و 396 میلیون تومان تولید کردند.
امداد  کمیته  خودکفایی  و  اشتغال  حسینی،معاون 
با اشاره به اینکه حمایت از هنر قالی بافی یکی از 
مشاغل  ایجاد  امداد،  کمیته  اصلی  های  سیاست 
کوچک و خانگی مددجویان است،گفت: مددجویان 
تحت حمایت از ابتدای امسال670 تخته فرش به 
متراژ دو هزار و 606 متر مربع و به ارزش یک میلیارد 
و 396 میلیون تومان تولید کردند که نقش موثری 
است. داشته  حمایت  تحت  خانوارهای  اقتصاد  در 
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در جلسه هم اندیشی رؤسای دانشگاه های استان مطرح شد

برگزاری همایش “نکوداشت فرهنگ استاندارد”  با هدف

حلقه مفقوده توسعه استان اتصال مراکز اجرا و پژوهش

سرپرست اداره کل دامپزشکی: تا سه سال دیگر خراسان جنوبی قطب پرورش شتر مرغ در خاورمیانه می شود

ایجاد اشتغال پایدار و اقتصاد پویا 

 جذب اولین هیئت علمی پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
گروه خبر-  رئیس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: در راستای ارتقای سطح تحقیقات دانشگاه، پس از اعالم رسمی فراخوان جذب 
هیئت علمی پژوهشی توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دکتر حسین صفرپور دانش آموخته ی دکترای تخصصی پژوهشی بیوتکنولوژی 
دارویی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران به عنوان اولین عضو هیئت علمی پژوهشی این دانشگاه در مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی جذب و شروع به کار کرد.

فراخوان کمک به مردم 
مسلمان و مظلوم میانمار
استان ضمن  در  فقیه  ولی  مقدم-نماینده   دادرس 
مردم  کمک های  جمع آوری  بر  مبنی  توصیه 
خراسان جنوبی برای کشور مظلوم میانمار خواستار 
فرهنگ سازی و یک حرکت انقالبی در این راستا 
شد.حجت االسالم نوفرستي قائم مقام ولي فقیه در 
خراسان جنوبي در مجمع استاني بسیج در بیرجند 
به توصیه مهم و انتظار ایشان از بسیجیان و آحاد 
مردم والیتمدار اشاره کرد و افزود: نماینده محترم 
ولي فقیه در استان و امام جمعه بیرجند توصیه کردند 
به وضع بحراني زندگي و سالمت مردم  با توجه 
مظلوم و بي دفاع میانمار؛ از تمامي بسیجیان و اقشار 
آغاز حرکتي  با  مختلف مردم درخواست مي شود 
انقالبي به صورت خاص طي مدت دو هفته کمک 
هایي براي مسلمانان بي دفاع میانمار جمع آور گردد.

رونق معادن و واحدهای فرآوری سنگ
 با افزایش کاربرد شهری

با  باید  گفت:  جنوبی  خراسان  غالمی-استاندار 
زیباسازی  در  معدنی  سنگهای  از  بیشتر  استفاده 
شهرها، واحدهای فرآوری سنگ و معادن را رونق 
نشست  در  الشریعه  مروج  مهدی  بخشیم.محمد 

استان  مقاومتی  اقتصاد  مدیریت  و  راهبری  ستاد 
در نهبندان گفت: زمانی که خودمان معدن داریم، 
 می توانیم سنگهای آن را برای معابر و جدول ها
از  استانداری  خصوص  این  در  و  کنیم  استفاده 
تقویت  با  تا  کند  می  مالی  حمایت  شهرداریها 
شغلی  های  فرصت  داخلی،  توان  و  ظرفیت  این 
ایجاد  بر  تاکید  با  ایجاد شود.وی همچنین  جدید 
زیرساختهای سرمایه گذاری از جمله برق و گاز در 
شهرستان نهبندان گفت: جذب سرمایه گذار توسعه 
اقتصادی و امنیت را در همه ی ابعاد طلب می کند و 
تمام مشوقها باید برای سرمایه گذاران فراهم شود.
استاندار همچنین خواستار بازنگری در طرح توسعه 
نهبندان با پیگیری نماینده مردم این شهرستان در 
مجلس شد.آرین رییس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی هم در این نشست با بیان اینکه تا پایان سال 
توسط  جنوبی  خراسان  در  تولیدی  واحد   41 ،95
بانکها تملک شد گفت: از این واحدها 3 واحد احیاء 
است.افضلی  اقدام  در دست  دیگر  واحد  و 3  شد 
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس نیز در 
سخنانی به مشکالت مردم نهبندان در بخشهای 
آبرسانی، معادن، کشاورزی پرداخت و بر عزم جدی 
مسئوالن برای رفع آن تاکید کرد.نظافت فرماندار 
نهبندان هم با ارائه گزارشی از فعالیتهای دولت در 
این شهرستان، تسریع روند اجرایی شدن باند دوم 
محور نهبندان - شوسف - بیرجند را خواستار شد.

مدیران استانی و شهرستانی 
باید مطالبه گر باشند

دادرس مقدم-استاندار در جریان سفر به نهبندان، 
در جمع نمازگزاران مسجد امام حسین )ع( این شهر 
این مطلب تصریح کرد:  بیان  با  بود  یافته  حضور 
مدیران استان براي احقاق حقوق مردم این منطقه، 
باید مطالبه گر باشند و از پشت میز نشیني پرهیز 
کنند.محمد مهدي مروج الشریعه اظهار کرد: عمیقا 
اعتقاد دارم نهبندان از ظرفیت باالیي در زمینه توسعه 
و پیشرفت برخوردار است که با برنامه ریزي صحیح 
حل  مشکالت  از  بسیاري  هنگام  به  پیگیري  و 
خواهند شد.وی، با اشاره به سفر مقام معظم رهبری 
در سال 1378 به شهرستان نهبندان، عنوان کرد: 
این سفر پر خیر و برکت زمینه ساز رشد و توسعه 
این منطقه از ایران اسالمي شد و در حال حاضر نیز 
مي توانیم با جدیت و اهتمام الزم از برکات این سفر 
بهره مند شویم.مروج الشریعه، با تاکید بر اینکه تمام 
تالش دولت تدبیر و امید و شخص رئیس جمهور 
محترم خدمت به مردم است، افزود: سیاست دولت 
اجراي اقتصاد مقاومتي در هر شرایطي است.وی با 
اشاره به تاکید رئیس جمهور مبني بر لزوم مطالبه 
گري آحاد مردم خاطر نشان ساخت: سرمایه و پس 
انداز مردم که نزد بانک ها و موسسات به امانت 
سپرده شده است ، باید در همین استان و شهرستان 
هزینه شود.استاندار عنوان کرد: مدیران استاني، براي 
بهره گیري صحیح و اصولي از منابع و سرمایه هاي 
مردم باید یک مدل و برنامه توسعه اي کارامد و 

مطلوب براي هر منطقه تهیه کنند.

توزیع 2۰۰ سبد غذایی
 بین کودکان دچار سوء تغذیه سرایان

مهر-مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان 
سرایان از توزیع 200 سبد غذایی بین کودکان زیر 
پنج سال در معرض سوء تغذیه در این شهرستان 
از  که  کودکانی   : کرد  اظهار  اربابی  داد.علی  خبر 
نظر رشد وضعیت نامطلوبی دارند با تایید و معرفی 
شبکه بهداشت پس از بررسی استحقاق آنها از سبد 

غذایی برخوردار می شوند. 

قاسمی- استاندار با بیان ینکه پژوهش گران 
باید برنامه و طرح پژوهشی خود را برای توسعه 
استان به دستگاه های اجرایی ارائه کنند، افزود: 
برای اینکه مسیر توسعه را باز کنیم  به شدت نیاز 
به حلقه اتصال حوزه اجرا با مراکز دانشگاهی و 
چهارشنبه  الشریعه«  »مروج  داریم.  پژوهشی 
 شب در جلسه هم اندیشی رؤسای دانشگاه های
های شبکه  تشکیل  بر  تاکید  با   استان 
های برنامه  تنظیم  برای  افزود:   علمی 
 توسعه ای استان و لحاظ کردن تمام مؤلفه ها
وی  باشد.  می  نیاز  دانشگاهیان  همکاری  به 
ادامه داد: تشکیل شبکه های علمی دانشگاهی 
برای نوع نگاه انتخابی توسعه روشی راهبردی 
است. به گفته وی توسعه بنیان های علمی، هم 
اندیشی جمعی را می طلبد و دانشگاه ها از این 
پس باید موضوعات پژوهشی را انتخاب کنند که 
 خروجی مفیدی برای توسعه استان داشته باشد.

تنظیم برنامه توسعه
با همکاری پژوهشگران

مقام عالی دولت در استان اشاره کرد: خراسان 
و  آموزشی  علمی،  باالی  پیشینه  با  جنوبی 
فرهنگی که دارد، می تواند با استفاده از نظر 
و طرح های پژوهشگران بیشترین تأثیرها را 
کرد:   تصریح  الشریعه«  »مروج  باشد.  داشته 
توسعه  برنامه  تنظیم  برای  باید  پژوهشگران 
باشند  داشته  همفکری  آن  فصل  و  حل  و 
و حتما نباید ابالغیه و دستور العملی باشد تا 
این همکاری ها شکل بگیرد. به گفته وی در 

هر منطقه ای شبکه های علمی دانشگاه ها 
با همکاری دستگاه های اجرایی می توانند در 
چگونگی تنظیم برنامه های توسعه ای استان 
 همکاری کنند و چگونگی اجرا و اولویت بندی ها

را انجام دهند. 
از  توان  استاندار عنوان کرد: خوشبختانه می 
همین اعتبار اندکی که دستگاه های اجرایی باید 
 به بخش پژوهش اختصاص دهند، دانشگاه ها 

همکاری الزم را داشته باشند و هر دستگاهی 
اگر طرحی دارد آن را با این شبکه مطرح کند و 
 پژوهشگران با بررسی آن از اجرای پروژه هایی
»مروج  نمایند.  جلوگیری  است،  اشتباه  که 
الشریعه« افزود: امیدواریم از این پس مراودات 
ها  دانشگاه  با  اجرایی  دستگاه های  بیشتری 
های نیازسنجی  و  تبادالت  و  باشند   داشته 
بیشتری و اقدامات بهتری ببینیم. به گفته وی 
خیلی  گویم  می  استان  توسعه  سند  از  آنچه 

رسمی نیست بلکه همان طرحی است که در 
سند توسعه کشور آمده است اما با این تفاوت 
که همانند این سند در مقیاس استانی تهیه 
شود و همچنین معنی هم افزایی دانشگاه ها 
از نظر من طرح های مگا پروژه ای در سند 
می باشد.  وی ادامه داد: برنامه ای برای تأمین 
نیروی انسانی ماهر از طریق دانشگاه های فنی 
و حرفه ای برای سرمایه گذاری خارجی تعهد 

می کنم و منابع مالی أن را نیز تأمین می نمایم.

های  رشته  ساماندهی  ضرورت 
دانشگاهی

در این جلسه رؤسای دانشگاه ها نیز به بیان 
»رئیسی«،  جمله  از  پرداختند.  خود  نظرهای 
معاون امور مالی دانشگاه بیرجند به مغفول ماندن 
برخی رشته های ناکارآمد در اشتغال اشاره کرد و 
افزود: ساماندهی رشته های کشور ضرورت دارد.

چالش اصلی در نبود توسعه، 
نداشتن ریسک پذیری مدیران

»قائمی«، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
هم اظهار کرد: قانون مداری محض مدیران 
و نداشتن حس ریسک پذیری از چالش های 
نبود توسعه استان است. وی افزود: البته این 
به دلیل فضای حاکم می باشد که اگر کاری 
را انجام دهند دچار حاشیه هایی می شوند و 

ترجیح می دهند که به این سمت نروند.

آمار مهاجرت از استان 
هشداردهنده است

ای  منطقه  سرپرست  زاده«،  »احمدی 
مراسم  این  در  نیز  کشور  نخبگان  بنیادملی 
هشدار  استان  از  مهاجرت  آمارهای  اشاره  با 
درصد   40 تا   20 که  کرد  اظهار  و  داد 
متأسفانه  و  هستند  بیکار  التحصیالن  فارغ 
زیاد  دولت  به  ها  جنوبی  خراسان  وابستگی 
باشند. می  بگیر  حقوق  بیشترآنها  و   است 
به گفتۀ وی بنیاد ملی نخبگان آمادگی دارد تا 
آخر سال چندین )استارت آپ( در استان برگزار 
آن  از  آوری شد،  ایده هایی جمع  اگر  و  کند 
حمایت کند. وی ادامه داد: این استان تا پایان 
سال باید 200 شرکت دانش بنیان را ثبت کند 

اما اکنون فقط 40 شرکت دارد.

طرح های پژوهشی بالء استفاده!
»میر بزرگی«، معاون پژوهشی دانشگاه بیرجند 
های  طرح  کرد:  عنوان  مراسم  این  در  هم 

تدوین  ها  دانشگاه  از سوی  زیادی  پژوهشی 
شده است اما بالاستفاده می باشد. وی با اشاره 
به اینکه دستگاه های اجرایی، خودشان را به 
دانشگاه ها نزدیک نمی کنند افزود: اگر همین 
پژوهش ها در دستگاه های اجرایی عملیاتی 

شود در تحقق اهداف موفق می شویم.  

نیاز استان به شورای پژوهشی 
»حسنی«، رئیس دانشگاه آزاداسالمی بیرجند با 
تأکید براینکه شورای پژوهشی یکی از نیازهای 
استان است، ادامه داد: اگر مسئوالن سند توسعه 
استان را در اختیار دانشگاه ها قرار دهند، هر 
تواند  می  خود  ظرفیت  به  توجه  با  دانشگاه 
مشکلی از استان را حل کند.وی خاطرنشان 
کرد: دانشگاه ها باید علم را به ثروت تبدیل 
کنند و این موضوع با همکاری دستگاه های 

اجرایی انجام می شود.

دانشگاه ها مقصر
در نیروی فارغ التحصیل بیکار

نماینده دانشگاه پیام نور نیز در این جلسه، از 
دیدگاه مردم گفت که دانشگاه ها در تربیت 
نیروی فارغ التحصیل بیکار مقصر می دانند. 
وی با اشاره به اینکه همیشه حرف از رابطه 
دانشگاه با صنعت شده است اما فقط به یک 
دفتر در دانشگاه ها خالصه شده است، افزود: اگر 
 فکری به حال ظرفیت های خالی دانشگاه ها
جنوبی  خراسان  علمی  های  شاخص  نکنیم 

سقوط آزاد خواهد کرد.

بیان  با  استان  استاندارد  مدیرکل  قاسمی-   
اینکه شعار امسال هفته استاندارد، »استاندارد 
کرد  تأکید  کند«،  می  هوشمند  را  شهرها 
اشتغال  ایجاد  است،  ما مهم  برای  آنچه  که 
پایدار و اقتصاد پویا می باشد. »مروی مقدم«، 
فرهنگ  نکوداشت  همایش  در  پنجشنبه 
استاندارد با اشاره به اینکه امسال برای اولین 
بار پوستر برگزیده استاندارد در سازمان بین 
طراحی  ایرانی  یک  توسط  استاندارد  الملل 
شده است، افزود: این موضوع نشان دهنده 
مسائل  در  مردم  امروزه  که  است  این 
و  داشته  پیشرفت های چشمگیری  استاندارد 
دقت الزم را دارند که این موضوع مسئولیت 
ما در سازمان استاندارد را چند برابر می کند. 
استانداردهای  گسترش  با  وی  گفتۀ  به 
بین المللی مختلف و پیاده سازی آن می توانیم 
شهر  یک  ساخت  در  کارآمدی  شیوه های 
هوشمند به کار گیریم. وی تصریح کرد که 
روزه مره مردم  زندگی  در  استانداردها  اکنون 
دخیل هستند و نمی توانیم آنها را از زندگی 
کنیم  جدا  خدمات  و  کاال  مردم،  شهری 
چرا که با توجه به گسترش حوزه استاندارد 
می توان آن را در بخش های مختلف شهری 
و زندگی مردم از قبیل حمل و نقل یا فناوری 

اطالعات مشاهده کرد.

آمادگی همکاری سازمان 
استاندارد ملی با شهرداری ها

به گفتۀ وی این مقام مسئول ارتقاء سطح خدمات 
شهری نیازمند به کارگیری استانداردهای الزم 
می باشد تا شاهد هوشمند شدن شهرها باشیم. 
ملی  سازمان  اینکه  بیان  با  مقدم«  »مروی 
استاندارد بین 163 کشور جهان رتبه 23 را دارد، 
خاطر نشان کرد که سازمان ملی استاندارد به 

عنوان مرجع، آمادگی کامل دارد تا در راستای 
همکاری با شهرداری ها و سازمان های مدیریت 
شهری برای هوشمندسازی شهرها همکاری 

داشته باشد. 

افزایش کیفیت محصوالت
 مدنظر تولیدکنندگان استانی باشد

استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
اینکه  بیان  با  هم  جنوبی  خراسان 

تولیدکنندگان استان با توجه به مرز ماهیرود 
و صادرات کاال، باید نگاه بلندتر  و وسیع تری 
در موضوع کیفیت داشته باشند، اظهار کرد: 
باید بدانیم محصول بی کیفیت اگر به بازارهای 
موجود صادر شود بعد از مدت کوتاهی بازار 
خود را از دست می دهد و باید دقت مضاعفی 

داشته  محصول  کیفیت  کنترل  در  ویژه  به 
که  کاری  هر  کرد:  بیان  »فرهادی«  باشیم. 
انجام  قانون  و  نظم  چهارچوب  و  قالب  در 
راهی  و  دارد  را  استاندارد  شود، شاخص های 
که با استاندارد در جامعه پیش می گیریم راهی 
هدفمند است چون زمینه زندگی بهتر انسان ها 
را فراهم می کند. وی با تأکید بر اینکه عالمت 
به  امنیت  احساس  کاالها  روی  بر  استاندارد 
مردم می دهد، عنوان کرد: اجرای استانداردها 

در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی می 
را  ادعا  این  می تواند  محصولی  چون  باشد 
داشته باشد که در گام نخست از مواد اولیه 
مناسب و استاندارد استفاده کند و گام بعدی 
چارچوب  قالب  در  اگر  که  است  تولید  آن 
باشد سبب کیفیت باال می شود و زمانی که 
محصول و کاالی با کیفیت ارائه شود به طبع 
آن باعث کاهش هزینه ها، سوخت، آالیندگی 

و افزایش بهره وری می شود.

هدف از استاندارد باید
رسیدن به شهر ایده آل باشد

 این مقام مسئول با بیان اینکه هدف از استاندارد 
باید رسیدن به شهر ایده آل باشد، اظهار کرد: 
برای رسیدن به این شهر باید شهری امن در 
شهرسازی،  ساختار  لحاظ  به  ها  حوزه  تمام 
معماری، سازه و ایمنی، فضای سبز، حمل نقل و 
ترافیک وجود داشته باشد. »فرهادی« ادامه داد: 
زمانی به شهر ایده آل می رسیم که قبل از آن به 
درستی بتوانیم ضوابط و مقررات فنی یا همان 
استانداردهای فنی را در موضوعات شهری به 
درستی شناسایی و تدوین کنیم و در راه اجرای 
شدن آنها گام برداریم. وی تأکید کرد که برای 
رسیدن به شهر هوشمند نیز باید مالک و معیار، 
اقتصاد هوشمند باشد چون امروزه تولیدکننده 
به راحتی از بستر فضای مجازی ارائه خدمات 
کرده و نسبت به فروش محصوالت خود اقدام 
ملزومات شهر  از دیگر  به گفتۀ وی  می کند. 

هوشمند، حمل و نقل هوشمند و شهروند و 
حاکمیت هوشمند یا همان دولت الکترونیک 
در  خوبی  بسترهای  خوشبختانه  که  است 
کشور مهیا و گسترش پیدا کرده است.مدیرکل 
نظارت بر اجرای صنایع غیرفلزی سازمان ملی 
استاندارد ایران نیز در این جلسه اظهار کرد که 
در 6 ماهه نخست امسال 2 هزار و 315 پروانه 
و مجوز استاندارد در کشور صادره شده است. 
به  برای رسیدن  عنوان کرد:  »احمدی مقدم« 
هدف  و  برنامه  باید  استاندارسازی  و  کیفیت 
داشته باشیم چون بدون برنامه و هدف راه به 

جایی نمی بریم.
خود اظهاری روشی جدید

 در استاندارسازی
این مقام مسئول تأکید کرد که در آینده نیز 
هدف بر تحول نظام استاندارسازی با رویکرد 
و خودکنترلی  مبنای خوداظهاری  بر  و  جدید 
اینکه  به  با اشاره  باشد. »احمدی مقدم«  می 
به دنبال ایمنی و سالمت مردم هستیم افزود: 
است که سازمان  خوداظهاری روش جدیدی 
ملی استاندارد اخیراً برای سایر خدمات و تولیدات 
پیش گرفته است که با این روش تولیدکننده 
متعهد می  شود محصول را مطابق یک استاندارد 
کارخانه ای، ملی، غیراجباری، منطقه ای و یا بین 
واحدهای  از  مراسم  این  در  ارائه دهد.  المللی 
تولیدی نمونه در راستای استاندارد و همچنین 
دستگاه هایی که بیشترین همکاری را با اداره 

کل استاندارد داشته اند قدردانی شد.

قاسمی-سرپرست اداره کل دامپزشکی استان 
اینکه  بیان  با  بیرجند،  در  خبری  نشست  در 
محصول  چندین  برند  باید  جنوبی  خراسان 
راهبردی در حوزه دام را داشته باشد، اظهار کرد: 
ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه محصوالت 
راهبردی دامی از جمله پرورش شتر مرغ و شتر 
در استان وجود دارد که مستلزم کمک وسرمایه 
 3 حدود  تا  افزود:  »اصغرزاده«  است.  گذاری 
سال دیگر این استان قطب پرورش شترمرغ 
در خاورمیانه می شود. وی خاطر نشان کرد 
که 80 درصد مواد غذایی باید از چرخه نظارت 
دامپزشکی عبور کند و خراسان جنوبی نیز به 
دلیل مرز مشترکی که با کشور افغانستان دارد، 
به عنوان سپر بهداشتی و امنیتی کشور محسوب 
می شود و اگر بتوانیم به وظیفه خود به درستی 
 عمل کنیم امنیت ملی را نیز تضمین کرده ایم.

وجود 135 هزار میلیارد تومان
سرمایه دامی در کشور

بیان  با  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
تومان  میلیارد  هزار   135 اکنون  هم  اینکه 

سرمایه 5 قلم دام در کشور وجود دارد، تأکید 
کرد که بعد از صنعت نفت، دامپروی دومین 
می  روزانه  منظم  گردش  به  توجه  با  صنعت 
این  در  پنجشنبه  روز  پور«  »رفیعی  باشد. 
جلسه، افزود: این دو صنعت تفاوتی که باهم 
موجود  دامی  سرمایه  که  است  این  در  دارند 
باشد  می  پایدار  و  دائمی  مولد،  کشور   در 
اما نفت تمام شدنی است. وی ادامه داد: پس 
این سرمایه می تواند نقش مؤثری در تولید و 
اشتغال پایدار داشته باشد و باید تقویت شود. 
به گفتۀ وی اکنون خوداتکایی در حوزه غذایی 
بسیار مهم است چرا که اگر امنیت غذایی مردم 
را بتوانیم تأمین کنیم بزرگترین خدمت را به آنها 
کرده ایم، به دلیل اینکه امروزه دشمن در حوزه 
بیوتروریسم می تواند جامعه را هدف قرار دهد 
اما اگر در این بخش به خودکفایی برسیم در 
کنار اشتغالزایی، اقتصاد و تجارت بین المللی را 

در ایران شکوفا خواهیم کرد.
تولید 25 درصد محصوالت 

پروتئین دار توسط عشایر

این مقام عالی دولت با بیان اینکه 25 درصد از 
محصوالت پروتئینی کشور توسط عشایر تولید 
 می شود، عنوان کرد که باید به فرآورده های
سبز عشایر توجه ویژه ای شود و در همین راستا 

نیز شرکت های تعاونی و بازارچه های روستایی 
های فرآورده  تا  شوند  تأسیس  باید   عشایری 
پاک و سبز این تولید کننده ها را به مردم معرفی 
و عرضه کنیم تا عشایر نتیجه زحماتشان را با 
ارزش افزوده بیشتر دریافت کنند. »رفیعی پور« 
کاری  عشایر  و  دامداران  تقویت  داد:  توضیح 

اساسی است به دلیل اینکه اگر تسهیالتی برای 
خرید شتر و بز در اختیار دامداران قرار می دادیم 
امروز هیچ مشکلی در موضوع تولید و اشتغال 
نداشتیم. وی تصریح کرد که خراسان جنوبی 

در موضوع عاری بودن از بیماری های مشترک 
بین انسان و دام در سراسر کشور الگو می باشد. 
به گفتۀ وی در حوزه اقتصاد و بهداشت عمومی 
در حوزه دامی و غذایی اگر می خواهیم همچنان 
ادامه داشته باشد توجه 3 بخش حاکمیت، تولید 

کننده و مصرف کننده الزم است.

ایجاد 4 پست قرنطینه ای جدید 
به  اشاره  با  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
در  قرنطینه  پست  و  آزمایشگاه  تقویت  اینکه 
این استان کاری بسیار ضروری است، عنوان 
کرد: امیدواریم با تخصیص اعتبار ملی و استانی 
آزمایشگاه مورد نیاز هر چه سریعتر تکمیل و 
تجهیز شود و پست های قرنطینه ای مرزی 
و بین استانی از 4 به 8 پست ارتقاء پیدا کند. 
آزمایشگاه   وجود  کرد  تصریح  پور«  »رفیعی 
مجهز و ارتقاء پست های قرنطینه ای باعث 
جلوگیری از ورود بیماری ها می شود و در نتیجه 
کیفیت محصوالت غذایی افزایش می یابد. وی 
با بیان اینکه در کشور اکنون 75 میلیون رأس 
 دام وجود دارد، گفت:  36 هزار نفر در حوزه های 
مختلف دامپزشکی به خدمت رسانی در بخش 
در  که  هستند  مشغول  خصوصی  و  دولتی 
خراسان جنوبی نیز 319  نفر در این زمینه فعال 
هستند که 184 نفر در بخش دولتی و 135 نفر 

در بخش خصوصی می باشند.
)Ava.news16@gmail.com(
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امام علی علیه السالم فرمودند:
ـُكوُت ُربَّ َكالٍم َجـوابُُه السُّ

چه بسا سخنی كه پاسخ آن، »سكوت« است!
)غررالحكم: ج4، ص64(

ظریفیان: نباید هر غلطی که ترامپ 
می کند روحانی پاسخش را بدهد

دولت  در  علوم  وزیر  مشاور  ظریفیان  غالمرضا 
اصالحات درباره این که آیا درست است در شرایط 
فعلی و سخنانی که ترامپ بر زبان می آورد، عده ای 
هسته ای  توافق  علیه  حرف هایی  هم  داخل  در 
می کنند،  مطرح  زمینه  این  در  دولت  تالش  و 
دولت.  مسئله  نه  است  نظام  مسئله  برجام  گفت: 
اظهارنظرهایی که این روزها درباره برجام مطرح 
می شود تازگی ندارد، برجام مسئله روحانی نیست. 
وی گفت: نباید انتقام بدعهدی آمریکا را از روحانی 
گرفت و نباید هر غلطی که ترامپ می کند روحانی 

پاسخش را دهد.

جمنا می تواند محوریت
 بخشی از اصولگرایان باشد

بحث  شدن  مطرح  درباره  فرد  غفوری  حسن 
اصولگرایان  سوی  از  روزها  این  که  نواصولگرایی 
مطرح می شود با بیان اینکه تنوع طلبی در ساختار، 
وقتی  است  مشخص  گفت:  است،  سیاست  بهای 
باید دچار تحول  نبوده،  انتخابات موفق  جناحی در 
گذاشته اند. نواصولگرایی  را  آن  اسم  حاال  شود. 
می تواند  جمنا  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
محوریت اصولگرایان را باز هم داشته باشد، عنوان 
کرد: جمنا می تواند محوریت بخشی از اصولگرایان 
باشد خیر. اینکه محور همه اصولگرایان  اما  باشد، 

تنها راه باقی مانده برای ادامه حیات 
اصولگرا و اصالح طلب، روحانی بود 

ابراهیم فیاض استاد دانشگاه و جامعه شناس گفت: 
اصولگرایان و حتی اصالح طلبان پیش از این شکست 
 خورده بودند. تنها راه باقی مانده برای ادامه حیات ،
جریان اعتدال که نماینده آن روحانی است، بود. اگر 
این دو جریان هنور کارآمد بود و شکست نخورده بودند 
که از روحانی و اعتدالیون استقبال نمی شد. به هرحال 
اکنون شاهدیم که او نیز موفق نیست. به نظر علت 
این شکست ها در عدم شناخت درست از دوره ای 
است که در آن قرار داریم. وی همچنین اعتقاد دارد 

همه جریان های سیاسی در کشور مرده اند.

 اعتماد به ایران افزایش یافته است

محمد خزاعی رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و 
کمک های فنی اقتصادی گفت: شرایط بهتری به 
وجود آمده و اعتماد کشورها به ایران بیشتر جلب 
شده است.آنها متوجه شده اند که منافع اقتصادی 
شان ایجاب می کند، مستقل فکر کنند و در قبال 
گذرد، عکس  می  در غرب  که  سیاسی  تحوالت 

العمل خود را داشته باشند.

آلمان: اتحاد بین المللی
 درباره برجام را حفظ می کنیم

 »استفان سایبرت« سخنگوی دولت آلمان درباره 
برجام اعالم کرد: در صورت خروج واشنگتن، آلمان 
تالش می کند اتحاد بین المللی درباره این توافق را 
حفظ کند. وی در این باره گفت: اگر آمریکا آن طور 
که به نظر می رسد به نتیجه دیگری برسد، ما به 
تالش بیشتری برای حفظ انسجام شرکایمان در این 

باره خواهیم پرداخت.

کاخ سفید استراتژی جامع 
خود درباره ایران را منتشر کرد

کاخ سفید راهبرد جامع رئیس جمهور آمریکا در قبال 
ایران را منتشر کرد. این راهبرد با متهم کردن ایران 
به بی ثبات کردن منطقه، خواستار انجام اقداماتی برای 
مقابله با آن شده است. کاخ سفید در بخش مربوط به 
برجام با بیان ادعاهای اثبات نشده، ایران را به تالش 
برای سوءاستفاده از نقایص این توافق هسته ای متهم 
کرده، اما خواستار اجرای »دقیق« آن و بازرسی از 
از  بخشی  در  است.  شده  ایران  نظامی  سایت های 
این سند سیاست جدید واشنگتن مقابله با »کلیت 
تهدیدهای ایران« را در دستور کار قرار داده و به دنبال 

»تغییر رفتار حکومت ایران« خواهد بود.

رئیس جمهور فعلی فاصله زیادی با ایده آل من دارد

هاشمی طبا گفت: من در انتخابات نسبت به بقیه 
فعلی  رئیس جمهور  اما    ترجیح می دادم،  را  روحانی 
شیوه  که  چرا  دارد،  من  ایده آل  با  زیادی  فاصله 
برخوردم با مسائل به گونه دیگری است و به شیوه 
متفاوتی می اندیشم. اعتدال روش خوبی محسوب 
می شود، اما میانه روی شیوه  ای مناسب برای همه زمانه ها و زمینه ها نیست، 

بلکه باید برای برخی اصالحات به دنبال راهکار دیگری بود.  

مدیریت مجلس مخالف چالش با دولت است

عبدا... رضیان نماینده مردم قائمشهر در مجلس با 
انتقاد از عملکرد هیئت رئیسه مجلس گفت: تعداد 
سواالت و موضوعاتی که در خصوص عملکرد دولت 
در دستور کار هیئت رئیسه و کمیسیون ها قرار دارد 
بسیار زیاد است، اما هیئت رئیسه کوتاهی می کند و 
مدیریت مجلس نمی خواهد با دولت چالش داشته باشد؛ لذا کمتر این موارد را در 

دستور کار مجلس قرار می دهد.

کنعانی مقدم: باید به ظریف مدال داد

حسین کنعانی مقدم گفت: بعد از 2500 سال تاریخ 
ایران، اولین بار در مذاکرات هسته ای بود که ایران 
در یک معاهده بین المللی سر طرف مقابل کاله 
منفی  تبعات  تمام  است  حاضر  آمریکا  می گذارد. 
خروج از برجام را که آبروریزی برای این کشور است 
به جان بخرد و این نشان دهنده پیروزی ایران است. به همین خاطر باید به 

آقای ظریف مدال داد که توانست سر آمریکایی ها کاله بگذارد.

پیشرو  دبیر کل حزب  علی صوفی 
اصالحات درباره ائتالف اصالح طلبان 
با اعتدالگرایان و دارا بودن مخالفینی 
مانند محمدرصا عارف  اظهار کرد: فکر 

نمی کنم شخصیتی مانند محمدرضا 
عارف مخالف این ائتالف باشد،البته 
ایده  بحث  و  دارد  شرایطی  ائتالف 
دنبال  به  احزاب  همه  و  نیست  آلی 

این هستند که بتوانند به تنهایی در 
عرصه سیاسی کشور حضور یابند و 
نیازی به دیگری نداشته باشند. وی 
درون  احزاب  مثال  عنوان  به  افزود: 

جبهه اصالحات نیز خواهان این امر 
هستند که بتوانند لیستی مستقل ارائه 
و رای بیاورند اما برای موفقیت بیشتر 
ناچار به ائتالف و حرکت جبهه ای 

می شوند. وی تصریح کرد: ائتالف با 
توجه به شرایطی که اوضاع سیاسی 
کشور ایجاب می کند شکل می گیرد. 
شورای  تشکیل  مثال  عنوان  به 
هماهنگی جبهه اصالحات، تشکیل 
اصالح  سیاستگذاری  عالی  شورای 
طلبان و کناره گیره عارف به نفع حسن 
روحانی در سال ۹2 و از همه مهم تر 
طلب  اصالح  احزاب  کلیه  حمایت 
از روحانی نیز به گونه ای در جرگه 
ائتالف قرار می گیرد چرا که روحانی از 
ابتدا اعالم  کرد که اصالح طلب نیست 
اما جریان اصالحات بر حسب ضرورت 
و مصلحت از وی حمایت کرد. صوفی 
به صورت مستقل  احزاب  داد:  ادامه 
نمی توانند در رقابت های سیاسی پیروز 
شوند چرا که اعتماد و ائتالف باعث 

می شود آرا  پراکنده نشود.

صوفی: احزاب درون جبهه اصالحات 
برای موفقیت بیشتر ناچار به ائتالف می شوند

ما  کشور  گفت:  عارف  محمدرضا 
بیش از هر زمان دیگری به آرامش 
اختالفات  شدن  تریبونی  دارد.  نیاز 
مسئوالن به آرامش کشور و نیز به 
نیاز  لطمه می زند. چه  اعتماد مردم 
نظرهای  اختالف  برخی  که  است 
طبیعی بین مسئوالن در تریبون ها 
مطرح شود؟ کشور به کار و تالش 
برای حل مشکالت مردم نیاز دارد نه 
مجادالت مسئوالن با یکدیگر. وی 
افزود: دستاوردهای همه قوا از جمله 
نظام  عملکرد  دولت،  دستاوردهای 
محسوب می شود به گونه ای سخن 
نگوییم که دستاوردهای نظام را زیر 

سؤال ببریم. 
عالی سیاست گذاری  رئیس شورای 
اخیر  اظهارات  درباره  اصالح طلبان 
خود درخصوص »ائتالف« که مورد 

پرسش یکی از حاضرین در جلسه 
بود نیز گفت: ما به ائتالف در داخل 
یک جبهه سیاسی و گروه های همسو 
البته با ساز و کار شفاف و مشخص 

اصرار داریم. احزاب عضو یک جبهه 
در چارچوب های مشخص می توانند 
ائتالف کنند و تشکیل شورای عالی 
سیاست گذاری اصالح طلبان هم در 

همین راستا بود. ائتالف با جریانات 
رقیب هم به صورت اقتضایی و بر 
حسب ضرورت می تواند انجام شود. 
وی با تاکید بر اینکه اعالم راهبرد 

بسیار  انتخابات ۹8  برای  انتخاباتی 
مساله  مهمترین  است،  زودهنگام 
جبهه اصالحات را  انسجام بخشی 

به تشکیالت دانست.

عارف: تریبونی شدن اختالفات مسئوالن
به آرامش کشور لطمه می زند

مراسم رونمایی از تمبر یادبود و آثار جدید دکتر رفیعی * عکس : احمد رسته - استودیو بزرگمهرآبرسانی به روستای زیبای چنشت * عکس : مهر

صدور ویزای اربعین
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سه راه اسدی - جنب مصلی
موسسه فرهنگی مذهبی 
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هیئت ابوالفضلی بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول 
 بانک مهر اقتصاد استان خراسان جنوبی در نظر دارد: تعدادی 

اموال منقول شامل شیلنگ جات در ابعاد مختلف با مصارف صنعتی وکشاورزی را از طريق 
مزايده کتبي عمومي  به فروش برساند.

اموال عرضه شده جمعا به مبلغ 185/000/000 ريال می باشد و متقاضیان مي توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر، بازديد اموال، دريافت برگ مزايده و درخواست شرکت در مزايده و 
تسلیم پیشنهادات خود تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه  96/07/27 از ساعت 8 صبح الي  
14:30 به شماره هاي ذيل تماس گرفته و جهت انجام امور مزايده با هماهنگي نماينده بانک 

اقدام نمايند.

شرایط پرداختردیف
میزان پرداخت 

میزان پرداخت غیر نقدینقدی

-100 درصدالف1

 نحوه دريافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به شرح جدول فوق 
 مي باشد و شرکت کنندگان تنها می توانند به صورت نقدی  برای پرداخت ثمن معامله شرکت نمايند .

توضیحات و شرايط :
* مبلغ پیشنهادي بايد مشخص ، معین و بدون ابهام باشد و در پاکت سربسته به وسیله 
پست پیشتاز و يا به صورت مستقیم به آدرس بیرجند- خیابان محالتی تقاطع 13 آبان - اداره 

امورشعب بانک مهر اقتصاد- واحد پشتیبانی ارسال گردد.
* مبلغ سپرده شرکت در مزايده معادل 5 درصد مبلغ پايه مزايده مندرج در آگهي مي باشد که 
بايد توسط متقاضي به حساب مورد اشاره در فرم پیشنهاد قیمت واريز و رسید آن با قید رديف 

و مشخصات دقیق ملک مورد انتخابي متقاضي به صورت جداگانه تحويل گردد.
* کلیه اموال عرضه شده با وضعیت موجود به صورت يکجا به فروش مي رسد. 

* هزينه هاي آگهي مزايده و ساير هزينه هاي مرتبط از برندگان مزايده اخذ مي گردد.
* فروش اموال به صورت  نقدی است.     

 * تلفن های تماس جهت کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی جهت بازديد از اموال عبارتند از :
32440376 - 32441860 

* بانک در قبول يا رد پیشنهادها مختار است.
* به پیشنهادهای فاقد سپرده و يا کمتر از مبلغ مقرر ، چک شخصی و يا نظاير آن و همچنین 
به پیشنهادهای فاقد امضا، مهر و امضای مجاز )در اشخاص حقوقی( مشروط ، مخدوش و 
 پیشنهادهايی که پس از مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد مگر به تشخیص بانک 
مزايده و بازگشايی پاکت های پیشنهادی ارائه شده روز يکشنبه 1396/07/30 ساعت 9:00  
صبح در محل اداره امور شعب استان خراسان جنوبی واقع در خیابان محالتی، تقاطع 13 
آبان )بانک مهر اقتصاد( به صورت غیر حضوری و نقدی انجام می پذيرد و به باالترين قیمت 

پیشنهادی واگذار خواهد شد.

مقام معظم رهبری: 
جلسات قرآنی را افزایش بدهید. هر چه 

می توانید تعلیم و تعلم قرآن را زیاد کنید.   
96/03/06

شروع ثبت نام دوره های

 حفـظ قـرآن کریـم
 کالس های تدبر ، روخوانی و روانخوانی

در سنین مختلف خواهران و برادران
)بیشتر هزينه دوره ها توسط خیرين تامین و با 

کمترين هزينه ارائه شده است(
برای آشنايی با برنامه های آتی به مرکز آموزش موسسه فرهنگی قرآن و 
عترت نیايش واقع در ابتدای سجادشهر، سجاد 2 طبقه سوم، مسجد چهارده 

معصوم )ع( مراجعه فرمايید.

@sootdavoodi
093۶95۶0۸52  
093۶95۶0۸47

)از ساعت 14به بعد(

)دست خیرين محترمی که قصد همکاری دارند را به گرمی می فشاريم(


