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»برچسب« به مفاخر برای فرار از مسئولیت مدیر کل فرودگاه های استان خبر داد

بزودی پروازهای جدید از فرودگاه بیرجند  
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اصحاب فرهنگ و هنر در پاسخ

 به گزافه گویی های ترامپ 
امروز تجمع می کنند

 امروز یکشنبه ساعت 18 اصحاب فرهنگ و هنر در محل آمفی تئاتر 
عالمه فرزان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی تجمعی اعتراض 
آمیز در پاسخ به سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا برگزار می کنند
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 حرف های رئیس جمهور آمریکا ما را متحدتر می کند / صفحه 3

سرمقاله

اگر خیرین نبودند . . .

  *امین جم

 در فرهنگ غنی ایرانی – اسالمی، مسئله خیریه 
موضوعی  همیشه  خیر  کارهای  در  شرکت  و 
اسالم  سفارشات  است؛  بوده  توجه  مورد  و  مهم 
بر  دلیل  نیکوکاری  و  تعاون  روحیه  زمینه  در 
ایران  در  خوشبختانه  و  است  مسئله  همین 
است. بوده  توجه  مورد  همیشه  موضوع  این 
با گذشت زمان  پذیرفت که  باید  را  این حقیقت 
نیازهای جامعه و قشرهای محروم و آسیب پذیر 
به  این  و  کند  تغییر  مختلف  دالیل  به  می تواند 
به حوزه های مختلف است. معنای ورود خیرین 

هستند  شناسی  مسئولیت  انسان های  خیرین 
آنان  داشتن  مردم  درد  و  دوستی  نوع  حس  که 
بگذارند. قدم  مسیر  این  در  که  می کند  وادار  را 
)2 صفحه  در  سرمقاله  )ادامه   .  .  . انسان های   خیرین 

حسن روحانی:
ترامپ جز مشتی از اتهامات واهی
 علیه  ایران حرف دیگری نداشت

محمود صادقی:
خدا را شکر که دشمنان

 ما را از نادانان آفرید

محمدباقرقالیباف:
 ترامپ مردم ایران

 را متحد کرد

عباس سلیمی نمین:
مخالفان برجام نباید

 به دولت روحانی حمله کنند

صفحه 8صفحه 8صفحه 8صفحه 8
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جنـاب آقـای مهنـدس شهرکـی
رئیس محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان جنوبی

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

را که موید لیاقت، پشتکار و همت واالی جناب عالی و سایر مدیران 
و همکاران آن سازمان می باشد، صمیمانه تبریک عرض می نماییم 

بهروزی، سربلندی و موفقیت روز افزون تان را آرزومندیم.

اتاق اصناف مرکز استان

زمان و مکان مصاحبه آزمون استخدام پیمانی

 سال 96 اداره کل آموزش و پرورش

 خراسان جنوبی اعالم شد

شرح در صفحه 2

در نظر دارد: به منظور تامین نیروی انسانی کلینیک دندانپزشکی ثامن
 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند طبق جدول ذیل اقدام به جذب 

3 نفر نیروی شرکتی نماید:

جنسیتسنسابقه کارمدرک تحصیلی

دیپلم )با اولویت 
دیپلم بهیاری(

تسلط کامل به 
دستیاری دندانپزشکی 
و آشنایی با کامپیوتر 

حداکثر 
30سال

مرد 
زن

متقاضیان محترم می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام از تاریخ 
 www.bums.ac.ir 96/07/23 لغایت 96/07/25 به وب سایت

مراجعه نمایند.

شرکت پویان نوین خاوران

   شرکت پویان نوین خاوران

تحقق صد در صدی پرداخت وام ازدواج در طرح ضربتی

راستای  در  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک 
طرح ضربتی اعطای تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج در کشور از مرداد ماه تاکنون صد در 

صد تعهدات خود را انجام داده است.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، بانک قرض 
الحسنه مهر ایران در راستای اجراي بند )ج( تبصره ۱۶ قانون بودجه 
سال ۱3۹۶ موضوع اعطاي تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و با هدف 
کاهش صف انتظار متقاضیان، این اقدام را با اولویت پرداخت تسهیالت 
به مناطق محروم و به ترتیب تاریخ ثبت نام در سامانه قرض الحسنه 
ازدواج در دستور کار خود قرار داد و تاکنون بالغ بر ۱۵ هزار و 330 
فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج یکصد میلیون ریالي به زوجین 

پرداخت نموده است.
در راستای اجرایی کردن طرح ضربتی پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج 
 در 3۱ استان کشور از تاریخ ۱ مرداد تا ۱۵ مهر ماه سال ۹۶، این بانک 
۱۵ هزار و 330 فقره وام قرض الحسنه ازدواج به ارزش ۱۵۹۹ میلیارد ریال 
پرداخت کرد. بنا بر این گزارش، بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان های 
 مازندران، تهران، خوزستان، خراسان رضوی، اصفهان و آذربایجان شرقي 

به ترتیب بیشترین میزان پرداخت وام ازدواج را داشته است.
در اجــرای طـــرح ضـربتـی اعطای تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
و بر اساس تفاهم نامه انجام شده بین بانک قرض الحسنه مهر ایران و 
بانک مرکزي، مقرر شده بود طي ۶0 روز کاري )مرداد و شهریور ماه( 
۱۵هزار و سیصد فقره وام ازدواج و جهیزیه به زوج هاي جوان پرداخت 

شود و در این راستا به صد در صد تعهدات خود عمل کرده است.
شایان ذکر است، بانک قرض الحسنه مهر ایران با هدف کاهش صف 
انتظار وام ازدواج جوانان در استان خراسان جنوبی  بالغ بر 28۹ فقره 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در۱0 شعبه استان پرداخت کرده است.

از سوی بانک قرض الحسنه مهر ایران صورت گرفت؛
برادر ارجمند سردار سرتیپ دوم مجید شجاع
  فرمانده محترم نیروی انتظامی خراسان جنوبی 

  برادر ارجمند جناب سرهنگ علیرضا رضایی   
فرمانده محترم پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی

 و هیئت محترم همراه       
حضور ارزشمند،پر از مهر و خیرخواهانه شما را در جمع مددجویان موسسه 

حضرت علی اکبر)ع( در آخرین روز هفته گرامیداشت نیروی انتظامی مغتنم شمرده 
و خیر دنیا و آخرت را برایتان از درگاه خداوند رحمان مسئلت داریم.  

هیئت مدیره،مدیر عامل و پرسنل موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند

برادر ارجمند  جناب آقای محمودی
مشاور و مدیرکل محترم  دفتر استاندار خراسان جنوبی

 انتصاب ارزشمند جناب عالی را که حاصل سال ها تجربه، توانمندی و شایستگی شما
 در مسئولیت های مختلف اجرایی می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

 سربلندی وتوفیق روز افزون شما را در مسئولیت جدید از درگاه بلند خالق سبحان آرزو دارم.
 سید محمد حسین زینلی

  مدیرعامل شرکت کویر تایر

جناب آقاي مهندس گرجي
 بدینوسیله انتصاب شایسته جناب عالي را به عنوان

 معاون حمل و نقل اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي
 استان خراسان جنوبي

 تبریک عرض مي نماییم، امید است در پرتو الطاف حضرت حق بیش از پیش موفق و پیروز باشید.

شرکت حمل و نقل پیمان بار بیرجند - شرکت حمل و نقل یلدا بار بیرجند

جناب آقاي مهندس حیدري
 بدینوسیله انتصاب شایسته جناب عالي را به عنوان 

رئیس اداره حمل و نقل کاالي استان خراسان جنوبي
 تبریک عرض مي نماییم، امید است در پرتو الطاف حضرت حق بیش از پیش موفق و پیروز باشید.

شرکت حمل و نقل پیمان بار بیرجند - شرکت حمل و نقل یلدا بار بیرجند

زمین سند دار شما را در محدوده خیابان شرافت 
مهرشهر نقد خریداریم.

09155610020
یک فرصت استثنایی

واگذاری نمایندگی انحصاری محصوالت نانو )مهرتاش( 
قیمت توافقی   09155130433
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زمان واریز یارانه مهرماه مشخص شد

میزان- هشتادمین مرحله یارانه نقدی بامداد چهارشنبه 26 مهر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.پیش بینی می شود 
هشتادمین مرحله یارانه نقدی بامداد چهارشنبه 26 مهر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد شد.الزم به ذکر 

است که مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشموالن دریافت یارانه نقدی همانند ماه های گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.

سرمقاله

اگر خیرین نبودند . . .

  *امین جم

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( هدایت گر جامعه هستند 

گذشتکی  جان  از  و  دوستی  نوع  فرهنگ  که 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  کنند.  ترویج می 
 ایران نیز در جشنواره استانی خیرین مدرسه ساز

و  عظیم  نیروی  و  مردم  »مشارکت  فرمودند: 
ایران  رشد  و  شکوفایی  موجب  آنان  بی پایان 
احساس  به  اشاره  با  می شود.ایشان  اسالمی 
فعالیتهای  در  مشارکت  برای  مردم  تکلیف 
نکته ی  این  کردند:  نشان  خاطر  خیرخواهانه، 
انگیزه خدمت  با  مردم  که  است  مهّمی  بسیار 
و انجام کار خوب، هر جایی که احساس کنند 
فعال  حضور  و  مشارکت  از  ابایی  است،  الزم 
ندارند.در هرجایی که توانستیم خوبِی یک کار 
و درستِی یک راه را نشان بدهیم، بدون اینکه 
خواسته شده باشد، مردم در آن کار مشارکت 
دوره  به  میتوان  آن  های  نمونه  از  که  کردند 
دفاع مقّدس اشاره کرد. «مردم خراسان جنوبی 
نیز در کمک به هم نوعان خود  همواره جزو 
پیشتازان در کشور محسوب می شوند.با توجه 
بخش  که  هستیم  استانی  در  ما  اینکه  به 
کمیته  پوشش  تحت  آن  جمعیت   از   بزرگی 
امداد است،نیاز به کمک خیران بیش از پیش 
احساس می شود.بطوری که می توان گفت اگر 
از  نبود،بسیاری  استان  در  خیرین  های  کمک 
 مشکالت  از ان چه هست نیز فراگیر تر می شد

انجام  استان  در  کارهایی که  از  بزرگی  بخش 
شده از جمله در حوزه مدرسه سازی،سالمت و 
درمان و ... به دلیل وجود خیران بوده است و 
تجربه نشان می دهد که خیران می توانند در 
تامین بسیاری از زیرساخت های مورد نیاز استان 
که  میقات  مدارس  طرح  کنند.ازجمله  کمک 
چندسال پیش برای اولین بار در کشور در بیرجند 
 انجام شد و  در جریان  آن از محل ولیمه ی
شد. می  مدارس  ساخت  به  ،اقدام   حجاج 

که  بیرجند  آب  کشی  لوله  هم  گذشته  در 
کارخیریه  ،یک  است  کشور  در  نخستین 
ها این  است.مجموع  شده  می   محسوب 

بسیار  نقشی  توانند  می  خیران  دهد  نشان می 
تاثیرگزار در استان داشته باشند.اما متاسفانه در 
مسئوالن  برخوردهای  برخی  اخیر  های  سال 
گاها تحت عنوان موانع قانونی یا برخورد سرد 
برخی  انگیزگی  بی  باعث  خیران  به  نسبت 
نکردن  کمک  درمواردی  یا  است  شده  انان  از 
خیر  اقدام  زمینه  ایجاد  در  مسئوالن  برخی 
مقابل(  ستون  در  سرمقاله  )ادامه   .  .  . اوردن  وفراهم 

میزان نقدینگی مردادماه اعالم شد

ایبِنا - بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در مردادماه سال 
جاری، حجم نقدینگی را بیش از هزار و ۳66 هزار میلیارد تومان اعالم کرد 
که نسبت به اسفندماه سال گذشته، ۹.۰ درصد و نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 2۴.۳ درصد افزایش نشان می دهد.حجم پول در این دوره به 16۵۷.۸ 
هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مردادماه سال گذشته 12.۴ و نسبت به 
اسفندماه سال گذشته 1.۷ درصد رشد یافته است.میزان شبه پول در گزیده 
های آماری منتشر شده در مردادماه سال جاری به 12۰۰۴.۸ هزار میلیارد ریال 
رسیده است که نسبت به اسفندماه گذشته 1۰.1 درصد رشد داشته است.بانک 
مرکزی، بدهی بخش غیردولتی را ۹۷۳6.۹ هزار میلیارد ریال اعالم کرده است 
که به نسبت اسفندماه سال گذشته 6.1 و به نسبت مدت مشابه سال گذشته 

22.1 درصد افزایش نشان می دهد.

امکان استعالم آنالین ثبت احوال

مرکز کنترل سفرهای برون استانی
 دانش آموزی آغاز به کار کرد 

تسنیم-مهدی فیض معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش 
در مراسم افتتاح سامانه کنترل اردوهای دانش آموزی، اظهار کرد: اردوهای 
دانش آموزی یکی از ملزومات تربیت است و در این سفرها دانش آموزان 
مواردی را فرا می گیرند که در فضای مدرسه قابل یادگیری نیست.وی 
افزود: دانش آموزان در اردوها، مهارت های زندگی واقعی را می آموزند و یکی 
از شاخص های نظام تعلیم و تربیت موفق تعداد روزهایی است که یک 
دانش آموز در ایام تحصیل در اردو به سر می برد.وی گفت: در تالش هستیم 
کیفیت اردوهای دانش آموزی را افزایش داده و اردوهایی اثربخش برگزار 
کنیم. از سوی دیگر ریسک برگزاری اردو نباید مانع اجرای آن شود. همچنین 

آموزش وپرورش تالش می کند ضریب ایمنی سفرها را   افزایش دهد.

خبر جدید از سهام عدالت

تسنیم- رییس سازمان خصوصی سازی گفت: در حال حاضر حدود 2۰ 
هزار میلیارد تومان سهام متعلق به پرتفوی سهام عدالت وجود دارد که 
قیمت گذاری نشده اند.پوری حسینی با بیان این که در حال حاضر 6۰ 
شرکت در سبد شرکتهای سهام عدالت است هستند گفت: از این تعداد ۴۹ 
شرکت دارای قیمت قطعی هستند که ارزش این شرکتها 2۷ هزار و 2۰۰ 
میلیارد تومان است در حالی که ارزش بازار آن ۵۵ هزار میلیارد تومان برآورد 
می شود.رییس سازمان خصوصی سازی افزود: از مجموع 6۰ شرکت حاضر 
در سبد سهام عدالت، در 1۰ سال گذشته شرکت هایی را کم و شرکت هایی 
به این سبد اضافه شده است که از جمله شرکتهای حذف شده می توان به 
شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد که شرکتی زیانده به 

حساب می آمد و در عوض شرکت های سوددهی به آنها اضافه شدند.

 ایران خودرو نسبت به بروز مشکل برای خریداران حواله 
پژو 2۰۰۸ در بازار هشدار داد و اعالم کرد حواله های این 
خودرو غیرقابل خرید یا فروش هستند.، ایران خودرو پیشتر 
نیز اعالم کرده بود که امتیاز ثبت نام در طرح پیش فروش 
خودرو پژو2۰۰۸ به هیچ عنوان قابل خرید و فروش نیست 
و در صورت انتقال حواله ها زمینه بروز مشکالتی خواهد 
شد. با این وجود مشاهده می شود که در برخی رسانه های 
رسمی و مجازی آگهی خرید و فروش حواله پژو 2۰۰۸ درج 

این حواله  به معامله  از هموطنان نسبت  شده و تعدادی 
ها اقدام می کنند.ایران خودرو پیش از اجرای طرح پیش 
فروش پژو2۰۰۸ نیز در برنامه های اطالع رسانی و تبلیغاتی 
این  در خصوص  صلح  امکان  که  کرده  اعالم  بارها  خود 
محصول وجود ندارد، به این معنی که متقاضیان ثبت نام 
در پیش فروش پژو 2۰۰۸ نمی توانند امتیاز و حواله خود 
را به شخص دیگری واگذار کنند؛ این اقدام صورت گرفت 
این  برای خرید  واقعی  و  اصلی  متقاضیان  و  تا مشتریان 

محصول اقدام به ثبت نام کنند.از سوی دیگر و با توجه 
به اینکه امکان صلح در این طرح وجود ندارد، فروشندگان 
شیوه وکالتنامه ای را برای این انتقال در نظر گرفته اند؛ حال 
تحویل  قبال  در  مسئولیتی  ایران خودرو هیچگونه  آنکه 
خودرو به فرد خریدار حواله حتی در صورت ثبت قانونی و 
محضری را ندارد.محصوالت عرضه شده در زمان مقرر فقط 
و فقط به شخصی تحویل داده می شود که مشخصاتش 

در سایت فروش ایران خودرو درج شده است.

 ایران خودرو: حواله پژو ۲۰۰۸ همچنان غیرقابل فروش است 

ایسنا/ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از استعالم آنالین 
افراد  طالق(  و  ازدواج  فوت،  )تولد،  چهارگانه  حیاتی  وقایع 

از طریق اتصال به سامانه ثبت احوال از روز شنبه خبر داد.
سیدتقی نوربخش در مراسم امضای تفاهم نامه با سازمان ثبت 
احوال کشور که در سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، ضمن 
تقدیر از ثبت احوال برای تعامالت گسترده و تبادل داده های 
برخط هویتی گفت: نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش 
تامین اجتماعی هستند. تامین اجتماعی یکی از مراجع داده 
ها و اطالعات کشور است و ۵۰ میلیارد رکورد داده ای در طول 
فعالیت ۵۰ساله اش دارد.وی افزود: این اطالعات باید به دقت 
ثبت شود، زیرا فردی که امروز حق بیمه می پردازد، می خواهد 

۳۰سال بعد از آن استفاده کند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به ارائه 1۸ سرویس 
و خدمت بیمه ای به بیمه شدگان گفت: تالش کردیم میزان 
مراجعات حضوری مردم به شعب به حداقل برسد که حذف 
اینترنتی لیست حق بیمه و  دفترچه های درمانی و دریافت 
تعهدات کوتاه مدت از این جمله هستند.نوربخش ادامه داد: در 
گذشته فردی که ازدواج می کرد باید مدارکی را در شعب ارائه 
می داد تا پس از احراز شرایط الزم بتواند کمک هزینه ازدواج را 
دریافت کند. با تعامل برخط با ثبت احوال دیگر نیازی به مراجعه 
حضوری و احراز واقعه ازدواج نخواهد بود.وی با بیان اینکه درباره 
تولد، فوت افراد و همچنین طالق هم در گذشته کنترل هایی 

داشتیم و مراجعات مکرری را برای برقراری مستمری می طلبید 
گفت: از این پس مراجعه حضوری حذف خواهد شد.مدیرعامل 
سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه خوشحالیم نظام اجرایی 
کشور به این نتیجه رسیده که هر فرد ایرانی باید یک کد 
مشخص انحصاری داشته باشد گفت: ثبت احوال به پیشرفت 
این امر کمک می کند.نوربخش با بیان اینکه دفترچه ها را در 
مراکز ملکی حذف و از هفته قبل در سه استان دیگر دفترچه 
ها در مراکز غیرملکی در حال حذف است عنوان کرد: اصفهان، 
گیالن و مازندران سه استانی هستند که به طرح حذف دفترچه 

در مراکز غیر ملکی پیوسته اند.

 )ادامه سرمقاله( بستر فعالیت در منطقه باعث شده است 
بسیاری از خیران عطای کار خیر در این استان را 
به لقایش ببخشند و به استانهای دیگر بروند.  در 
این میان  گاه برخوردهای  نادرست که حاصل عمل  
بدون  که  است  درد  بی  مسئول  خودخواهانه یک 
توجه به اهمیت کار یک خیر و نقش مهمی که 
می تواند در توسعه استان ایفا کند،باعث مشکالتی 
است. بارتر  تاسف  همه  شود،از  می  دست  این  از 

 به نظر می رسد درصدی از مشکالت ما با هماهنگی 
بیشتر مسئوالن استان با خیرین مرتفع شود. احداث 
کارهای   ازجمله  مهر  ایران  تخصصی  بیمارستان 
خوبی که نتیجه  همین تعامالت  شایسته  بوده 
است،  که به همت مجمع خیرین سالمت استان  
انجام شد. فراموش نکنیم در قدیم هم احداث مدرسه 
شوکتیه که یک وقف بودو اثر کار خیر،باعث اتفاقات 
مبارکی شد از جمله اینکه در تمام یکصد سال گذشته 
بخش عظیمی از پدران علم ومتخصصان واستادان 
بزرگ دانشگاه ومفاخر منطقه وکشور  واوازه فرهنگی 
این سامان همه وهمه اثر کار گذشتگان خیر ماست  
جشن های گلریزان که دوبار در سال یکبار برای 
کودکان  نو  لباس  برای  یکبار  و  زندانیان  آزادی 
نیازمند،مجمع خیرین سالمت استان و .... جملگی 
که  هستند.تفکری  تفکری  چنان  محصول  
خود  بحرانی  وضع  از  گذار  برای  جنوبی  خراسان 
در بسیاری ازحوزه ها بدان محتاج است و باید به 
صورت یک فرهنگ درآید. بویژه مسئوالن استان 
باید به این درک برسند که تواضع در برابر خیران 
واحترام به انها عالوه بر این که یک وظیفه دینی 
واخالقی است نشانه ای از هوش مدیریتی باال ی 
انها نیز هست .  بیاید برای دقایقی به این موضوع 
بیاندیشیم که در تاریخ قرن اخیر واین سالها اگر 
خیرین برای حل مشکالت منطقه قدم پیش نمی 
نهادند وضع چقدر از ان چه هست بدتر می شد .  

بسته های پیشنهادی 
مسکن آماده شد

تسنیم-حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی 
در پاسخ به این پرسش که قرار بود هفته گذشته 
شرایط جدید اعطای وام مسکن اعالم شود،  اما چرا 
این اتفاق نیفتاد،  اظهار کرد: بسته های پیشنهادی 
نظر  با  مطابق  مختلف  زمینه های  در  را  مسکن 
ریاست جمهوری و مجموعه دولت آماده کرده ایم که 

فرآیندهای خود را طی می کند.    

بدینوسیله به اطالع پذیرفته شدگان 3 برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی وزارت آموزش و پرورش سال 96 استان خراسان 
جنوبی می رساند: جهت انجام مصاحبه بر اساس جدول زمان بندی اعالم شده ذیل از روز سه شنبه مورخ 96/07/25  در محل 

» دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر بیرجند« با همراه داشتن مدارک حضور به هم رسانند. 
مدارک الزم :

1-  دو  قطعه عکس تمام رخ 4×3 تهیه شده در سال جاری 2-  به همراه داشتن تالیف ، ترجمه و تحقیق مرتبط با رشته شغلی 
  تذکرات خیلی مهم :

* کلیه داوطلبان می بایست برای انجام پذیرش و معاینات پزشکی از ساعت 7:15 صبح در محل دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر حضور 
به هم رسانند. 

* فقط داوطلبان خواهر رشته آموزگار ابتدایی می بایست به ترتیب حروف الفبا بر اساس جدول ذیل به محل مصاحبه مراجعه نمایند.
* زمان انجام مصاحبه صبح از ساعت 13- 8  و عصر از ساعت 18-14 همان روز خواهد بود.

* داوطلبانی که به هر دلیل نتوانند در موعد اعالم شده جهت انجام مصاحبه حاضر شوند غایب تلقی شده و عدم مراجعه به منزله انصراف از 
استخدام تلقی خواهد شد.

برنامه زمان بندی حضور پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت جهت انجام مصاحبه علمی تخصصی

خراسان جنوبي
رشته شغلی داوطلب )خواهران(رشته شغلی داوطلب )برادران(  تاریخروز  

آموزگار ابتدایي - آموزگار استثنایي - مربي 1396/07/25  سه شنبه  
امور تربیتي مدارس - دبیري حرفه و فن و کار و 

فناوري - هنرآموز تاسیسات - هنرآموز و استادکار 
تاسیسات -  هنرآموز صنایع فلزي -  هنرآموز 
نقشه کشي معماري -  هنرآموز ساختمان   

آموزگار ابتدایي )الف - ب- پ - ت- ث ( - 
هنرآموز کامپیوتر - دبیر معارف اسالمي 

هنرآموز مکانیك خودرو - هنرآموز مکاترونیك   1396/07/26  چهارشنبه
هنرآموز الکتروتکنیك - هنرآموز  الکترونیك   

مشاوره - دبیری هنر - دبیر علوم تجربی- 
هنرآموز حسابداري - هنرآموز صنایع چوب - 

دبیرعربي - دبیر ریاضي - هنرآموز زراعي و باغي  

 آموزگار ابتدایي ) ج- چ - ح - خ - د- ذ- ر -
 ز - ژ - س ( - دبیرتربیت بدني 

 مراقب سالمت - دبیر ادبیات فارسي

دبیر زبان و ادبیات انگلیسي - هنرآموز کامپیوتر  1396/07/27 پنجشنبه  
هنرآموز انیمیشن - دبیر ادبیات فارسي 
 دبیر معارف اسالمي - دبیرتربیت بدني  

آموزگار ابتدایي ) ش - ص - ض - ط- ظ - ع- 
غ ( - مربي امور تربیتي مدارس 

 هنرآموز الکترونیك
آموزگار ابتدایی ) ف - ق -ک- گ-  ل - م - ن - و - ه - ی (دبیرعلوم اجتماعي1396/07/28  جمعه

تذکر : موفقیت در مصاحبه تخصصی و بررسی صالحیت های عمومی به منزله قبولی فرد تلقی نمی گردد، بلکه داوطلبان باید حائز شرایط 
مصاحبه و بررسی صالحیت های عمومی بوده و در گزینش نهایی که بر اساس ضوابط سازمان سنجش و آموزش کشور انجام می گیرد، دارای 

نمره علمی نهایی نیز بوده باشند.
آدرس محل مصاحبه استخدامی :  بیرجند - بلوار معلم - چهارراه بهداری - خیابان شهید خلیل طهماسبی - دانشگاه فرهنگیان پردیس 

شهید باهنر بیرجند
اداره کل آموزش وپرورش استان خراسان جنوبی - معاونت پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی

آگهی مناقصه شماره 96/15
شماره شناسه: 95178

 WDM موضوع مناقصه: عبارت است از خرید 24 دستگاه شلف
چهارکاناله به همراه اینترفیس و ماژول طبق شرایط منضم به طرح قرارداد

شرط تهیه اسناد : کلیه شرکت های واجد شرایط با واریز مبلغ 200/000 ریال به 
 حساب سیبا شماره 0106034398001 بانک ملی می توانند در مناقصه شرکت نمایند.

مهلت تهیه اسناد: از تاریخ 96/7/23 تا پایان وقت اداری 96/8/2 - تحویل اسناد پایان 
وقت اداری 96/8/13 و بازگشایی پاکت ها 96/8/16

تضمین: تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 54/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه 
بانکی یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی به حساب سیبا بانک ملی مرکزی به 

شماره 0106034398001 به نام مخابرات خراسان جنوبی می باشد.
محل تهیه اسناد: بیرجند -  بلوار پاسداران- میدان جانبازان - مخابرات خراسان جنوبی  

اتاق شماره 124   تلفن تماس: 32424000-056 فاکس 32424004 -056

مخابرات منطقه خراسان جنوبی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی نوین ابتکار سالمت بیرجند

شماره ثبتي : 5467      شناسه ملي : 14006400983   تاریخ انتشار: 1396/07/23

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( ساعت  17 روز  شنبه 1396/08/06 در 
محل سالن صدف واقع در بلوار فرودگاه جنب مزار شهدای باقریه )دره شیخان( برگزار 
می گردد. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در 
این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور 
یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و 
برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای 

وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 

 دستورجلسه:
1-تصویب آخرین اصالحات اساسنامه تعاوني وفق قانون اصالح موادي از قانون بخش 
تعاون 2- اصالح ماده )6( اساسنامه مورد عمل  3- تصمیم گیری در خصوص اصالح 

بند )ب( ذیل ماده )12( اساسنامه مورد عمل  
 هیئت مدیره 

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

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

مزایده
به استناد مواد 121 و 122 آیین نامه اجرای اسناد 
رسمی ششدانگ یک باب منزل به مساحت 354 

مترمربع پالک 1276 فرعی از 644 فرعی از یک - اصلی بخش 5 
نهبندان به آدرس: نهبندان- خیابان شهدا- شهدا 18-پالک 70 ملکی 
آقای حاجی نوری که سند مالکیت آن ذیل ثبت 3875 صفحه 38 
دفتر جلد 24- امالک به نام حاجی نوری فرزند علی صادر و تسلیم 
شده با حدود اربعه شماال: به طول 180 متر پی دیواریست به پالک 
1275 فرعی شرقا: به طول 30 متر پی دیواریست به پالک 1274 
فرعی جنوباً : به طول 11/80 متر محل درب و دیواریست به خیابان 
غربا: به طول 30 متر پی دیواریست به کوچه حقوق ارتفاقی ندارد. 
پالک فوق به موجب سند رهنی شماره 19012 - 1395/04/12 
آزاد  اعتبار  تعاونی  رهن  در   5 شماره  رسمی  اسناد   دفترخانه 
ثامن االئمه )ع( شعبه نهبندان قرار گرفته لذا مستند به ماده 34 - 
اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده تقاضای صدور اجراییه 
علیه آقای حاجی نوری مبنی بر وصول مبلغ 560/000/000 ریال 
را از این اداره نموده و پرونده تحت کالسه 9500025 در اجرای 
ثبت نهبندان تشکیل و اجراییه در تاریخ 95/6/23 به مدیون وفق 
ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی ابالغ و صحت ابالغ توسط 
متصدیان گواهی شده و به دلیل اینکه متعهد ظرف 10 روز مهلت 
قانونی از تاریخ ابالغ اجراییه بدهی خویش را پرداخت و تودیع ننموده 
بستانکار جهت وصول طلب خویش تقاضای کارشناسی پالک مذکور 
را نموده که پس از طی تشریفات قانونی به موجب صورتجلسه وارده 
ابالغ  مامور  شماره 1396/5/25-139605008282000191  به 
 -  139605008282000205 شماره  به  وارده  کتبی  نظریه  و 
96/5/30 کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ پالک فوق که در 
یک باب ساختمان مسکونی یک طبقه به متراژ حدود 160 مترمربع 
با دیوارهای 35 سانتیمتری آجری و سقف طاق ضربی احداث 
 شده است. کف اتاق ها موزاییک، دیوارها و سقف گچ کاری شده ،

باشد  می  بیرونی  نماکاری  فاقد  ساختمان  و  خاکی  حیاط  کف 
ملک مذکور دارای امتیاز آب و برق و تلفن می باشد به مبلغ یک 
میلیارد ریال )1/000/000/000( ارزیابی گردیده که مراتب ارزیابی 
 96/06/01-139504008282000024 شماره  نامه  موجب  به 
به بدهکار و بستانکار ابالغ و از ناحیه آنها اعتراضی واصل نشده و 
ارزیابی قطعیت یافته است و پالک فوق در اجرای مقررات آیین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا در قبال مطالبات تعاونی اعتبار 
آزاد ثامن االئمه)ع( نهبندان از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 
1396/8/14 در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان واقع در بلوار معلم 
از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 1/000/000/000 
ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد برعهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا 
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از 

تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.  

تاریخ انتشار: 1396/07/23
حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
یکشنبه*23 مهر 1396* شماره 3907

 افزایش بیش از 11 درصدی والدت های روستایی
گروه خبر- والدت های روستایی در خراسان جنوبی 11.8 درصد افزایش یافت. مدیر کل ثبت احوال استان گفت: در نیمه نخست امسال 9 هزار و 447 نوزاد در استان متولد شدند 
که این تعداد در مدت مشابه پارسال 9 هزار و 591 نوزاد بود.فاطمی افزود: 2 هزار و 834 نوزاد از متولدان امسال، در روستاها متولد شدند که این تعداد در مقایسه با متولدان روستائی 
مدت مشابه پارسال که 2 هزار و 549 نوزاد بودند، 11.18 درصد افزایش یافت. وی گفت: والدتهای شهری استان امسال در مقایسه با نیمه نخست پارسال 6.09 درصد کاهش داشت. 

پاسخ مسئوالن به پیام شما

عمر بعضی اتوبوس های درون شهری خیلی قدیمی 
و از همه نظر  فرسوده ست  ولی همچنان تا آخرین 
نفس میخواهند ساالر  خیابان های شهر باشند!!    
915...021
باسالم لطفأ اداره راه نظری هم به جاده خاکی از 
اسفزار تا درمیان داشته باشد.باوجود روستاهای زیاد 
در مسیر ولی 2سال است که جاده تیغ نخورده و 

شبیح زمین شخم زده شده
915...232
مورد  در  عزیزمان  پیامک  خصوص  در  سالم 
رییس  اگر  برسانم  عرض  یه  ,باید  قدس  میدان 
راهنمایی و رانندگی در ساعت صبح7 اونجا باشند 
کمتر از نصف روز این تقاطع نا موزون را با نصب 
موقع  اون  کرد.نمیشه  خواهند  ساماندهی  چراغ 
صبح وارد این میدان قدس شد و برای سالم رد 

شدن از ائمه اطهار کمک نگرفت.
933...110
سالم،ازدوسخنرانی انقالبی وقاطعانه ی اخیرجناب 
رئیس جمهورمحترم خرسند وصمیمانه سپاسگزارم 
936...709
شهرسازی  و  راه  اداره  کل  مدیر  خدمت  باسالم 
توانایی  که  اداره  ان  کنم  عرض  خواستم  می 
آسفالت ابتدای مهر شهر به سمت پمپ بنزین را 
نداشتند چرا آسفالت را تخریب کردند که ما باید 

گرد وخاک بخریم
915...914
با سالم و خسته نباشید .ای کاش وقتی دولت یکجا 
اعتبارات می گذاشت و کارمند استخدام میکرد نگاه 
به تجربه و توانایی های طرف هم میکرد .چرا علوم 
پزشکی هر روز نیروهای کم سن و سالتر و جوانتر 
می آورد سر کار به بعضی بیمارستانها ی تازه تاسیس 
بینیم  می  کنیم  می  مراجعه  که  درمانی  مراکز   و 
تجربه کاری صفر و اصال نمیدونن چطور باید با بیمار 
برخورد کنند ما مردم که موش آزمایشگاهی نیستیم 
پس افراد با تجربه کجاها هستند؟ واقعا متاسفم برای 
این همه بودجه مملکت ماتوی روستامون یک خانه 
بهداشت داریم که بهیارش از بعضی نیروهای جدید 

بیشتر میفهمه
915...451
سالم چرا مسوالن ونمایندگان و استاندار محترم 
در خصوص سهامداران پدیده شاندیز پیگیری  و 
هیچ گونه اطالع رسانی نمی کنند بعد از 4 سال 
هنوز حداقل به اصل پولمان نرسیدیم !؟کجاست 

مسئول دلسوز؟؟!!  
935...859
آوا چاپ کن  از مسوالن مربوطه میخواهم که یه 
انتقاد یا پیشنهاد از کار آموزان آموزش رانندگی که 
رفتارشان  که  کارآموز،زن  با  مربی  برخورد  جهت 
خیلی بد آموز هست و درشان یه مربی یا مسئول 
آموزشگاه نمی باشد که چنین برخورد طلب کارانه 
کارآموز  اگر   ... آموزشگاه  مخصوصن  باشد  داشته 
رانندگی یاد میداشت نیاز نبود که آموزشگاه ثبت نام 

کند برخورد خیلی بدی دارند
915...492
ریاست محترم پلیس راهور استان یکی از همکاران  
را60 هزارتومان  بنده  با دوربین ثبت سرعت  شما 
جریمه کردند.اما من راضی نیستم و معترضم چرا 
در پل شاهرود کمین کردند و با 85 کیلومتر سرعت 
بنده را جریمه کردند؟؟؟بنده قصد مکاتبه با مسئوالن 
شهری   محدوده  در  شما  پرسنل  چرا  که  دارم  را 
کمین میکنند و با اعصاب مردم بازی می کنند و 
می گویند بیرجند چون شهر کوچکی است قوانین 
سخت گیرانه تر اجرا می شود مکاتبه کنم.میخواهم 
چطور  قوانین  تهران  مثل  بزرگی  شهر  در  بدونم 
اجرا میشود؟و آیا قانون گذار در مورد نحوه اجرای 
ای تبصره  کوچک  و  بزرگ  شهرهای  در   قوانین 
قرار داده؟آیا در شهرهای کوچک کمین کردن یعنی 

اجرای سخت گیرانه تر قوانین؟؟؟؟
930...247
آوای عزیز وضع مهر شهر اصال در آن مهری که قابل 
احساس باشد دیده نمی شود چرا مسئوالن موارد را از 
نیزدیک مانند نظافت نیاز به ایستگاه های واحد تلفن 
 آب و مراکز تفریحی و خرید مناسب نمی کنند .

ما هم جزئی از شهر به حساب می آییم آخر...
935...395
استان  مرکز  استاندار  محترم  و  از شهردار  سالم. 
عاجزانه تقاضای پیگیری آسفالت بلوار مجیدیه  را 
دارم تا حادثه تلخی مانند بلوار میالد که جان چند 
تا از بچه های مدرسه ای بیگناه رو گرفت دوباره 
در بلوار مجیدیه اتفاق نیفتد.لطفا مسئولین محترم 
قبل از وقوع همچین حوادث تلخی به فکر راه حل 

باشند. با تشکر
915...802

جوابیه شهرداری بیرجند

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
رساند  می  استحضار  به   96/06/26 مورخ  شما 
بنا بر اعالم منطقه دو شهرداری در خصوص زیر 
اداری  پیاده روی غربی سایت  روسازی  و  سازی 
بر عهده  رو سازی  پیاده  استحضار می رساند  به 

مالکان می باشد
پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
رساند  می  استحضار  به   96/06/30 مورخ  شما 
خصوص  در  شهرداری  دو  منطقه  اعالم  بر  بنا 
سپیده خیابان  ورودی  ملک  دیوار  شدن   رها 
با توجه به خطرساز و حادثه خیز بودن دیوار محوطه 
محل ،شهرداری اقدام به رفع خطر نموده است و ضمنا 

در حال حاضر تملک محل در دست اقدام می باشد

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

واکاوی پشت پرده های بی توجهی به مشاهیر استان در نشست تخصصی آوا

پدر   11 داشتن  با  جنوبی  خراسان  حسینی- 
علم، دانشمندان، فرهیختگان و شاعرانی چه در 
قرن های گذشته و چه در عصر حاضر، یکی از 
غنی ترین منابع فرهنگی را دارا است. این منابع 
فرهنگی،  گردشگری،  مانند  ابعاد  چندین  در 
اقتصادی و ایجاد اشتغال، می توانند اثرات قابل 
توجهی داشته باشند. برای درک بهتر، به حافظیه 
در شیراز اشاره می کنیم،که در فروردین امسال، 
449 هزار و 691 نفر بازدید کننده داشت و طبق 
گردشگر  هر  متوسط  طور  به  مسئوالن  گفته 
شود  می  یعنی  کند،  می  هزینه  دالر   600 
میلیون   814 و  میلیارد   269 معادل  مبلغی 
تامین زندگی چند صد  ایجاد اشتغال و   ! دالر 
 خانواده در شیراز از این طریق انجام می شود،

های  جشن  حافظ،  اشعار  پخش  آن،  کنار   در 
یک  عنوان  به  وی  شدن  تبدیل  و  حافظیه، 
ایران  شیراز  در  فرهنگ  و  افتخار  هویت، 
پرستانه  میهن  و حسی  توجه  از  نشان  همگی 
به  اصال  شاید  استان  این  در  که  چیزی  دارد. 
چشم میخورد، از گمنام ماندن نام حکیم نزاری 
قهستانی تا مقبره کوچک و به جرئت می توان 
گفت “حقیرانه” عالمه عبدالعلی بیرجندی، از ته 
سیگارهای کنار مقبره پروفسور گنجی، پدر علم 
جغرافیای ایران تا پروفسور معتمدنژادی که تنها 

نام یک پارک شد...
پیرو همین بی توجهی ها، روزنامه آوای خراسان 
جنوبی نشستی با حضور صاحب نظران ، اهل 
قلم و مسئوالن مرتبط با این حوزه برگزار کرد.

تدریس زندگی بزرگان استان
 در مدارس

نظامدوست یکی از نویسندگان برتر استان، در 
این نشست، در همان ابتدا اصل صحبت خود 
 را معطوف به آثار مفاخر می کند و می گوید: 
فرهنگی  گذار  تاثیر  و  مهم  ادارات  همه  در 
آثار مفاخر خراسان جنوبی  باید حداقل  استان، 
به آن توجه  دیده شود و کارمندان و مدیران، 
کرده و مطالعه کنند، آیا اکنون واقعا این چنین 
است؟! وی با اعتقاد بر این که باید مانند کتاب 
در  نیز  صفحاتی  مداس،  در  استان  جغرافیای 
می  ادامه  شود،  تدریس  منطقه  بزرگان  وصف 
این  با  ابتدا  همان  از  کودکان  گونه  این  دهد: 

مفاخر آشنا می شوند.

ما که تاکنون انجمن مفاخر ادبی استان 
را ندیده ایم!

دانشگاه  استاد  و  ادبی  محقق  رحیمی  دکتر 
بیرجند نیز سخنان خود را با بیت “حافظ وظیفه 
تو دعا گفتن است و بس/ دربند آن مباش که 
نشنید یا شنید” شروع می کند و می گوید: با 
نیستند،  کم  داریم  که  مفاخری  و  آثار  که  این 
زمینه  این  در  خیلی  که  است  چگونه  ولی 
را  نزاری  حکیم  مردم  و  ایم  نکرده  پیشرفت 
که در یکی از خیابان ها دفن است نمیشناسند! 
وی یکی از علل را نبود شناخت مسئوالن و در 
کند:  می  بیان  و  داند  می  مردم  بعدی  مرحله 
سمت  از  بیشتر  ها  توجه  دیگر،  شهرهای  در 
مسئوالن است، زمانی که میخواستیم همایش 
عالمه فرزان و ابن حسام را برگزار کنیم، به ما 
گفتند در هر استانی، انجمن مفاخر ادبی وجود 
شده  تعریف  ها  آن  برای  نیز  بودجه  که  دارد 
است، ولی تاکنون که ما این انجمن را ندیده 
ایم! رحیمی خاطرنشان می کند: ما جایگاه های 
تعریف شده ای داریم ولی به قدری بی توجهی 
وجود دارد که این جایگاه ها کارکرد خودشان را 

از دست می دهند.

و  بینی  کم  خود  پیشرفت،  اصلی  مانع 
خودزنی ها

از  هم  استان  این  در  که  این  به  اشاره  با  وی 
نیروی بومی و هم غیر بومی ضربه می خوریم 
دلیل  به  بومی  غیر  نیروی  کند:  می  اضافه 
شناخت کمی که دارد و نیروی بومی به دلیل 
مانع  دارد،  که  هایی  و خودزنی  بینی  کم  خود 
معروف  مثال  جا  این  در  شود.  می  پیشرفت 
کند،  می  حکم  است”  گندیده  خانه  در  آب   “
در  ادبی  و  تخصص  لحاظ  به  نزاری  حکیم 
ردیف بزرگان ملی قرار دارد ولی ما این اعتقاد 

را نداریم!
این استاد ادبیات با تاکید بر این که در مسائل 
و  مسائل  برخی  از  باید  استان،  مفاخر  و  ادبی 
افزاید: بسیاری  تنگ نظری ها گذر کنیم می 
شوند،  می  تقدیر  کشور  در  که  مفاخری  از 
سوزنی  مانند  دارد  مشکل  دینشان  حتی  یا 
سمرقندی، ولی چون شخصیتی ادبی بوده که 

آنان  به  باید  کند،  می  سیراب  را  مردم  عاطفه 
کاری  محافظه  نوعی  به  کرد.رحیمی  توجه 
و  کند  اشاره می  استان  بومی  نیروی های  در 
که  استان  عمومی  فرهنگ  شورای  گوید:  می 
در  جلسه  چند  است،  موثر  مفاخر  به  توجه  در 
ا...  “آیت  کتاب های  تشکیل می دهد؟!  سال 
محمد باقر گازاری” و “کبریت احمد” در آداب 
سخنرانی مرجع و پایه است، ولی این کتاب ها 
االن کجا هستند؟! ما زمینه برای کار زیاد داریم 
ولی خود زنی هم می کنیم!وی ادامه می دهد: 
مرکز بیرجند شناسی در شهر متعاقب برگزاری 

همایش عالمه فرزان راه اندازی شد ولی دیگر 
تقویت نمی شود! عالوه بر آن،دانشگاه بیرجند 
نه تنها باید مرکز اسناد بیرجند باشد بلکه باید 

فراتر از آن نیز عمل کند.

نخبگان مسئول معرفی نشدن
مفاخر هستند

حجت السالم عبدالرزاق نژاد، رئیس کمیسیون 
فرهنگی شورای شهر بیرجند هم در این جلسه، 
نخبگان منطقه و کشوری را مسئول در معرفی 
کند:  می  عنوان  و  داند  می  مفاخر  این  نشدن 
این افراد باید با برگزاری همایش زمینه آگاهی 
همان  از  وی  گفته  به  کنند.  فرآهم  را  بخشی 
حافظ  اشعار  با  کودکان  مدرسه  ابتدایی  دوران 
آشنا می شوند ولی با این که حکیم نزاری هم 
ردیف مفاخر ملی است ، در کتب درسی سخنی 
از وی نیامده است. وی ادامه می دهد: زمانی 
که درس حوزه علمیه ما تمام شد و به بیرجند 
اولین  برای  و  شناختیم  نمی  را  نزاری  آمدیم، 
لحنی  با  که  شنیدیم  فردی  از  را  اسم وی  بار 
در  که  ما  کرد!  معرفی  را  این حکیم  بد  خیلی 
کار فرهنگی هستیم این گونه با او آشنا شدیم!

می خواهید برای یک کافر ملحد
تبلیغات کنید ؟!

حجت  که  زمانی  یادآوری  با  نژاد  عبدالرزاق 
االسالم رضایی امام جمعه سابق بیرجند به شورا 
 آمده و حکیم نزاری را معرفی کرد می گوید:

ما که وظیفه مدیریت شهر را داشتیم از خیلی 
بودیم،  اطالع  بی  حکیم  این  کارهای  و  آثار 
زمانی هم که می خواستیم وی را معرفی کنیم 
عده ای آمدند و گفتند”می خواهید برای یک 
از  تعدادی  حتی  ؟!”  کنید  تبلیغات  ملحد  کافر 
روحانیان که خبردار شده بودند مخالفت کردند! 
این جا دوگانگی در معرفی حکیم نزاری، آثار، 
 تمجید و مدح وی تزلزل فکری به وجود می آورد

مردم  برای  دهیم  سامان  را  وی  مزار  اگر  و 
به  توجه  مخالفان  بود! جمعیت  عجیب خواهد 
حکیم نزاری قهستانی از جمعیت خاموش بیشتر 
وجود  را  دیگر  علت  همچنین  است.وی  شده 
مسائل مهم تری در جامعه مانند دفاع مقدس، 
های سال  طی  اقتصادی  مشکالت   انقالب، 

از  برخی  افزاید:  می  و  کند  می  عنوان  اخیر 
بزرگان ما در مسائل اجتماعی ورود پیدا نکردند، 
دفاع  و  انقالب  دوران  در  گنجی  دکتر  مثال 
را  ایشان  روحانی  طلبه  من  بود؟  کجا  مقدس 
نمی شناختم چون در بیرجند نبودند! ما به این 
برای  حرکتی  اگر  ولی  کنیم  می  افتخار  افراد 
شهر انجام می دادند، نه یک خیابان و یا پارک، 

بلکه یک منطقه را به نامشان می کردیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر، با اعتقاد 
بر این که این افراد در کار خود تک روی داشته 
 با مسائل جامعه کاری نداشتند اضافه می کند:

این ها موجب شده دلدادگی الزم به وجود نیاید، 
مردم در کنار قبر دکتر گنجی ته سیگار میریزند 
ایشان  مزار  کنار  در  قرآنی  که  این  جای  به 
کند:  می  خاطرنشان  نژاد  عبدالرزاق   بخوانند. 
را  عمومی  فرهنگی  شورای  مسئولیت  ما 
قوی  ای  دبیرخانه  باید  و  دانیم  باال می  بسیار 
با کمیسیون های مختلف داشته باشد. ما روز 
گردن  همه  و  نداریم  بیرجند  شعر  و  بیرجند 

همدیگر می اندازیم، این کار شورای فرهنگی 
عمومی است که کار هماهنگی را انجام دهد.

دستگاه های فرهنگی مقصر
عالقه مند نبودن مردم نیستند

اداره کل  و سینمایی  امور هنری  معاون  زمزم 
نیز  جنوبی،  اسالمی خراسان  ارشاد  و  فرهنگ 
با اشاره به این که در سی اُمین جلسه شورای 
فرهنگ و عمومی استان، در بهمن 93 موضوع 
بیان می کند:  نزاری مطرح شد،  مقبره حکیم 
شهرداری و میراث فرهنگی موظف به بررسی 
های  زمین  خریداری  و  فعلی  کنونی  فضای 
انجام شد  نیز  کار  این  انجام شدند که  اطراف 
و اضافه کردن فضای خریداری شده به فضای 
فعلی در دستور کار قرار گرفته است.وی با اعتقاد 
بر این که نباید فراموش کنیم خراسان جنوبی 
 12 سال است که استان شده یادآور می شود:

ولی این موضوع با کار فرهنگی منافاتی نداشته 
و ما نکوداشت های زیادی تاکنون برگزار کرده 
ایم. نکوداشت آیت ا... تهامی و دکتر کامیابی 
نزاری  حکیم  برای  است.  انجام  دست  در  نیز 
یونسکو  در  نکوداشتی   91 سال  هم  قهستانی 
این  به  مند  عالقه  کسی  که  این  شد.  برگزار 
مفاخر نبوده و یا مطالعاتی نداشته است، مقصر 
دستگاه های فرهنگی نیستند.به گفته “زمزم” 
داشتن روز حکیم نزاری حداقل در استان و یا 
اشعار  در  خوشنویسی  های  جشنواره  برگزاری 
وی  ایم.  کرده  مطرح  را  بزرگ  حکیم  این 
 93 سال  در  که  مستندی  فیلم  به  همچنین 
از فیلم سازان تهران برای حکیم  توسط یکی 
نزاری ساخته شد اشاره می کند و می افزاید: این 
مستند از شبکه یک و 4 نیز پخش شد. در این 
 لحظه رفیعی رئیس کانون هنرمندان می گوید:

” فیلمی بسیار بد و ضعیف!”
مقبره  جایی  جابه  موضوع  نیز  نژاد  عبدالرزاق 
زمینی  کند:  می  اضافه  و  مطرح  نزاری  حکیم 
توسط شهردار در کنار کوه نیز معرفی شد ولی 
حجت االسالم رضایی تاکید بر گسترش مقبره 
در جای فعلی خود داشت، زیرا که هدف ایجاد 
تا حکیم  قدیمی  بافت  از  توریستی  ای  منطقه 

نزاری، مدرسه شوکتیه، هفت منبر و ... بود.

مصادره مفاخر استان
در نتیجه بی توجهی ها

یکی  و  بیرجند  دانشگاه  استاد  فر،  بهنام  دکتر 
این  نیز عنوان می کند:  استان  ادبی  مفاخر  از 
نشده،  توجه  استان  مفاخر  به  گوییم  می  که 
انجام  کاری  تاکنون  که  نیست  این  منظور 
نگرفته است، بلکه در حد کمال کار نکرده ایم. 
وی از 4 همایش بزرگ ملی برگزار شده برای 

مفاخر استان خبر می دهد و می گوید: هنگامی 
که همایش این حسام خوسفی را در سال 78 
برگزار کردیم، قصد داشتیم که همایش بعدی 
با موضوع نقد و تحلیل زندگی، آثار و اندیشه 
حکیم نزاری باشد، زیرا که اکنون در جمهوری 
انگلستان  لندن  و  شوروی  یافته  استقالل 
بزرگ  حکیم  این  درباره  مفصلی  تحقیقات 
آن  برگزاری  متاسفانه  ولی  است،  شده  انجام 
به درازا کشید! زمانی که ما وارد میدان نشویم 
افرادی می آیند و مفاخر ما را می گیرند و آن 
حکیم  کنند!  می  معرفی  خواهند  می  که  طور 

نزاری نیز به نفع اسماعیلی ها مصادره شد و ما 
یک سرمایه بزرگ مادی و معنوی را از دست 

دادیم...
بهنام فر، با اشاره به این که سرانجام با همت 
شد  برگزار  همایش  رضایی،  االسالم  حجت 
نزاری  یادآور شد: 200 مقاله تخصصی درباره 
نیز  را  برگزیده  مقاالت  مجموعه  شد،  نوشته 
به صورت لوح فشرده چاپ و توزیع کردیم و 
امکان دارد نسخه چاپی این مجموعه مقاالت 
سال   20 اصلی  علت  باشیم.وی  داشته  نیز  را 
تاخیر در برگزاری این همایش را، کج فهمی و 
تعصبات کورکورانه عنوان می کند و می گوید: 
افرادی بودند که ندانسته حکم می کردند نزاری 
اسماعیلی است! باید توجه داشته باشیم زمانی 
که می خواهیم یکی از مفاخر را معرفی کنیم 
از یک بُعد خاص انجام می شود، همانطور که 
هنگام قدردانی از یک ورزشکار، گذشته و آنچه 

که کرده است را باز نمی کنیم!

افراد تصمیم گیرنده 
حتی دیوان حکیم نزاری را خوانده اند

شرح   “ بیت  به  اشاره  با  دانشگاه،  استاد  این 
ز  می ترسم  لیک  سخن/  این  بیان  می خواهد 
تصمیم  افرادی  دهد:  می  ادامه   “ کهن  افهام 
دیوان حکیم  بار  گیرنده هستند که حتی یک 
نزاری را نخوانده اند و حتی حافظ و سعدی را 
نیز تکفیر می کنند!به گفته “بهنام فر” ، زمانی 
“راشد” که هنوز  برای دکتر  تقاضا کردیم  که 
زنده هستند و از سال 65 در تابستان و زمستان 
با اتوبوس و کیفی پر از کتاب به بیرجند می آید 
و آن ها را به دانشجویان می دهد، مکانی را به 
نام ایشان بزنیم مخالفت شد، در حالی که اگر 
قطعا  ببر،  نام  عمل  اهل  انقالبی  یک  بگویند 

ایشان را معرفی می کنم.

ریشه بسیاری از بی توجهی ها،
سلیقه های شخصی است

از سمت  را  ها  توجهی  بی  این  از  بخشی  وی 
افزاید: کسانی که  شورا و شهر می داند و می 
به فرهنگ بیرجند خدمت کردند این گونه مورد 
بی توجهی قرار گرفته اند، دکتر “جمال رضایی” 
بیشترین  بیرجند،  گویش  درباره  کتاب   3 با 
خدمت را به لهجه محلی ما کرد، نباید حداقل 
یک بزرگداشت برگزار کرد تا دانشجویان وی را 
بشناسند و با گویش خود آشنا شوند؟!این استاد 
 دانشگاه، با تاکید بر این که نباید افراد برجسته ای
 که در مسائل سیاسی نبوده اند، را کال حذف کنیم ،
  تصریح کرد: ریشه بسیاری از بی توجهی ها،

سلیقه های شخصی است، روحیه محافظه کاری 
و خودپرستی موجب شده که در بیرجند، آدم ها تا 

جایی رشد کنند که هم قد ما هستند و اگر باالتر 
بروند شروع می کنیم به قطع کردن آن ها و 

خودمان جلوی پیشرفتشان را می گیریم!

هیچ اهرم قانونی برای جلوگیری
از ساخت بانک ملی نداشتیم

برآبادی، مسئول حوزه پژوهش میراث فرهنگی 
نیز، سخنان خود را با یادآوری مراسم سالگرد 
گفت:  و  کرد  شروع  گنجی  پروفسور  فوت 
کرد  مراسم سخنرانی  این  در  هنری  پروفسور 

و گفت” پروفسور گنجی  از نردبانی باال رفت 
که پایه هایش در خیرآباد بیرجند بود،پس برای 
تولید و پرورش پروفسور گنجی های محله خیر 

آباد را دریابید”
وی با اشاره به این که خراسان جنوبی جزو معدود 
استان هایی بوده که قبل از استان شدن، موزه 
مشاهیر داشته ادامه داد: متاسفانه دانش آموزان 
آیند می  استان  های  موزه  از  بازدید  برای   که 

 موزه های باستان شناسی را بیشتر ترجیح می دهند، 
این نشان می دهد که جای این افراد در مدارس 
خالی است. اخیرا تابلویی بزرگ با نام و تصویر 
30 نفر از مشاهیر منطقه تهیه کرده ایم و قصد 
داریم در مدارس نمونه و برتر استان نصب کنیم 
تا حداقل دانش آموزان الگوهای آینده خود را 
بشناسند.مسئول حوزه پژوهش میراث فرهنگی 
یادی از سال 73 می کند و می گوید: آن زمان 
آن  از  و پس  بود  بسته  تا یک سال  مقبره  در 
مکان  آن  در  فروشگاهی  حضور  با   74 سال 
 ”: گفتند  ای  عده   80 اواخر  کردند،  باز  را  در 
فروشگاه و مقبره؟!”  و با جمع شدن فروشگاهی 
تا مدتی در باز بود. آن زمان فردی هر روز یا 
شایع  که  آمد  می  زیارت  برای  درمیان  روز 
دوباره  دلیل  همین  به  و  است  اسماعیلی  شد 
کند:  می  اضافه  برآبادی  بستند!  را  مقبره   در 
بعد ها به بهانه کالس های خوشنویسی آقای 
برای   91 سال  شد.  باز  مقبره  در  اسماعیلی 
تهیه کردیم  فیلمی کوتاه  ایشان  توسعه مقبره 
که میزان سودآوری شهرهای دیگر مانند شیراز 
را از ظرفیت های گردشگری خود نشان می داد.

به گفته وی ، از آنجایی که بنا تاریخی نبوده، 
ابتدا با پیشنهاد ثبت آن مخالفت شد و آن زمان 
ساخت  از  جلوگیری  برای  قانونی  اهرم  هیچ 
های  سازمان  به  حتی  نداشتیم،  ملی   بانک 
کنند،  ما  کمک  که  دادیم  پیشنهاد  نهاد  مردم 
یکی از بزرگان شهر به شورا و شهرداری نامه 
زد که این فضا متعلق به مقبره است ولی کاری 

انجام نشد!
مسئول حوزه پژوهش میراث فرهنگی با اشاره 
به این که ، خیام را نیز قبل از جابه جایی مقبره 
کسی نمی شناخت خاطرنشان می کند: ما حتی 
تقاضایی برای باز کردن در مقبره حکیم نزاری 
اگر  است.  کم  مردم  استقبال  واقعا  و  نداشتیم 
روزی 200 نفر بیایند، خود استانداری مجبور به 

ساخت مقبره و انجام کار می شود.

تاثیر کالم روحانیان
در معرفی مفاخر استان

دکتر علیزاده نویسنده و محقق تاریخ استان نیز ، با 
 انتقاد از این که مردم این منطقه، شجاعت ندارند ،

درگذشت  سالگرد  رادیو  در  کند:  می  تصریح 
ما  ولی  شود  می  مطرح  آیتی  ابراهیم  محمد 

و  مداحان  از  یک  کدام  بریم!  نمی  نام  وی  از 
علمای برجسته ما صحبتی از مولف “ کبریت 
احوال حضرت  در  کتابی  اند که  الحمد” کرده 
راجع  اصفهانی  استاد  دارد؟ یک  )ع(  ابوالفضل 
به  ما  که  حالی  در  است  نوشته  مقاله  وی  به 
این مفاخر نمی پردازیم!خودمان شخصیت های 
برای سخنرانی در همایش ها داریم  شاخصی 
از  به دنبال شخصیت های خارج  باز هم  ولی 
استان هستیم. برای آیت ا... تهامی بزرگداشت 
نمی گیرند چون از خاندان وی می ترسند! یک 
نفر در جایی گفت “ خدا لعنت کند فالن را” در 
حالی که اولین نوانخانه کشور و لوله کشی آب 
در شهر از آثار همین فرد است.علیزاده با تاکید 
بر این که باید در درون خودمان انسجام داشته 
باشیم می افزاید: دغدغه های شورای شهر ما 
چیست؟! فقط با یکدیگر درگیرند و جناحی کار 
می کنند، دقیقا چیزی که تهاجم فرهنگی از ما 
می خواهد!وی به نفوذ کالم روحانیان در جامعه 
اشاره کرد و می گوید: این افراد می توانند از 
منبر های نماز جماعت در معرفی مفاخر استفاده 
کنند. من به عنوان استاد باید مفاخر را از حالت 
حجت  امثال  به  و  کرده  خارج  دانشگاهی 
االسالم عبدالرزاق نژاد منتقل کنم و ایشان در 

نمازهای جماعت آن ها را به مردم بشناسانند.

توزیع کتاب در تاکسی ها و اتوبوس ها

دینی  ما  های  ترس  که  این  بر  اعتقاد  با  وی 
و اعتقادی نیست بلکه منفعت فرد است، بیان  
کم  هم  مقدس  دفاع  حوزه  در  حتی  کند:  می 
کاری کرده ایم و بیشتر استفاده شخصی بوده 
است، االن در این حوزه غیر بومی های فعال 
تری داریم! کارهای ما مانند میوه های فصلی 
شده و ماندگار نیست! این محقق استان با بیان 
را  شهر  روشنایی  تاریخ  داشتیم  قصد  که  این 
شهرداری  متاسفانه  دهد:  می  ادامه  دربیاوریم، 
در این زمینه هیچ کاری انجام نداد، ما عالقه 
مندان زیادی به تاریخ های شهر داریم. علیزاده 
با اشاره به کتاب خود در زمینه مشاهیر و مفاخر 
شهر، اضافه می کند: حاضرم این کتاب را در 
ترمینال ها، تاکسی ها و اتوبوس ها توزیع کنم 

تا زمینه آشنایی بیشتر فرآهم شود.

رویکرد منطقه خنثی است

رویکرد   ، نیز  هنرمندان  کانون  رئیس  رفیعی 
منطقه در قبال مفاخر و توسعه فرهنگی را خنثی 
می داند و عنوان می کند: هر اتفاق خوب و تاثیر 
گذاری هم که افتاده قائم به شخص بوده است. 
تمام  از  کاملی  آرشیو  که  این  به  اشاره  با  وی 
جلسات شورای فرهنگی عمومی و دانشگاه دارد 
می افزاید: محور تمام این جلسات ، دکتر بهنام 
فر، دکتر رحیمی و حجت االسالم رضایی بود، 
از  با حرارت و جسارت  نفر  این سه  زمانی که 
مفاخر استان دفاع می کردند، خیلی ها سرشان 
پایین بود! رفیعی با اعتقاد بر این که شناساندن 
مفاخری مانند حکیم نزاری با ترفندهایی مانند 
حضور آقای اسماعیلی خوشنویس به نام شهر 
امکان پذیر است ولی اساسی نیست، می گوید: 
در  بیشتری  شخصی  مسئولیت  احساس  باید 
کانون هنرمندان  در  ما  باشد.  فرهنگی  مسائل 
کالس های مثنوی خوانی داریم که در کشور 
ممتاز هستند، برنامه های “شبی با غزل”، “شعر 
عاشورایی” همراه با یک کارشناس و سخنران، 
اولین اجرای گویشی استاد معاضدی و جشنواره 
هایی که از دید مسئوالن غافل مانده، از دیگر 

کارهای ما بود.

هزینه های جشنواره ،
 بیشتر از نتیجه کار

رئیس کانون هنرمندان افزود: آیا درست است 
و  برویم  شهر  شورای  به  همت  این  با  ما  که 
التماس کنیم که نگذارند کار ما متوقف شود؟! 
آن ها باید بیایند و از من گزارش بخواهند و با 

این گزارش در کشور افتخار کنند.
رفیعی به مطلب منتشر شده در یکی از روزنامه 
با  فردی  داد:  ادامه  و  اشاره  شهرستانی  های 
همایش ها مخالفت کرده بود و گفته بود:” در 
جایی که مردم نان ندارند میلیون ها هزینه برای 
از  این حرف  یک مقبره می خواهید کنید؟!” و 
طرف مردم زده بود، در حالی که همان مردم در 
کانون هنرمندان، خواهان همایشی عظیم برای 
معرفی شدن استان هستند. مشکل آن جاست که 
 حاصل کار هیچ جشنواره ای، معادل هزینه های

زمانی  فرهنگی  کار  است.  نداشته  خروجی  آن 
نتیجه دارد که استمرار داشته باشد.
)Ava.news13@gmail.com(

»برچسب« به مفاخر برای فرار از مسئولیت

عکس:احسان توال
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تامین برق کل جهان تنها با یک مزرعه بادی

ایرنا- نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که تنها با راه اندازی یک مزرعه بادی فراساحلی در سراسر اقیانوس اطلس می توان برق کل جهان را تامین کرد. بر اساس نتایج این مطالعه که 
توسط دو محقق موسسه علوم کارنگی در دانشگاه استنفورد آمریکا انجام شد، ساخت یک پروژه تولید انرژی تجدیدپذیر به اندازه کشور هند در سراسر اقیانوس اطلس به کل جهان اجازه می دهد 

که به انرژی پایدار دسترسی یابد و نیازهای خود را تامین کند. در واقع این دو محقق دریافتند که سرعت باد بر فراز اقیانوس های زمین 70 درصد بیشتر از سرعت آن بر فراز خشکی ها است. یکشنبه * 23 مهر 1396 * شماره 3907

یادداشت

عفاف حافظ زن؛ 
حجاب حافظ عفاف

* مرضیه شاهسنایی

در تالقی بین زن و مرد به صورت فطری حیا 
از  آمیزه ای  امر در زن مسلمان  این  وجود دارد و 
لطافت و ایمان است. عفت زنان یکی از اموری 
و  است  بوده  اجین  ایرانی  زن  با  سالها  که  است 
در بعد خانوادگی عامل پاکی و بقای خانواده و در 
بعد اجتماعی یکی از مظاهر اسالمی جامعه را به 
زننده  هم  بر  غربی  فرهنگی  گذارد.  می  نمایش 
ایران  در  و  بوده  مرد  و  زن  میان  فطری  حیای 
هجوم این فرهنگ تبعاتی را به همراه داشته است 
تاثیر  از جمله آن کمرنگ شدن حیا و تحت  که 
قرار گرفتن عفاف زنان بوده است. فرهنگ غربی 
با ادعای دفاع از زن مدعی است که حجاب، عامل 
با همین  و  می گردد  زن  پیشرفت  مانع  و  اسارت 
ادعا قانون کشف حجاب در ایران به اجرا درآمد و 
نزدیک به پنجاه سال این سیاست گاه به زور سر 
نیزه و گاه با برنامه های پیچیده فرهنگی در صدد 
بود تا زن ایرانی را از حصار عفت، حیا و حجاب 
از  ای  توطئه  واقع کشف حجاب  در  آورد.  بیرون 
کردن  دگرگون  برای  صنعتی  کشورهای  سوی 
فرهنگ عفاف در ایران بود؛ اما با پیروزی انقالب 
اسالمی و ظهور هزاران زن محجبه ی دانشمند در 
عرصه های مختلف، این فرضیه که حجاب مانع 
پیشرفت زن و عامل عقب افتادگی او می باشد را 
به چالش کشیده و باطل کرد؛ چرا که زن ایرانی 
با حفظ عفت و متانت در عین حضور قدرتمند در 
اجتماع و فعالیتهای علمی، الگویی جدید از زن را 
به جامعه جهانی عرضه داشت. بی شک عفت زن 
را نمی توان یک مسأله شخصی قلمداد نمود در 
عین اینکه رکن اصلی دفاع از او به شمار می رود 
او  عفاف  کننده  تضمین  و  عامل حفظ   و حجاب 
می باشد. اسالم برخوردی حکیمانه با حجاب زن 
دارد و حجاب را مساله ای ارزشی، عامل تکریم 
زن و صعود او به مراتب معنوی و همچنین امنیت 
بخش زن و مرد در جامعه می داند. در بعد خانوادگی 
حجاب سپر خانواده و عامل استحکام بنیان خانواده 
است چرا که باعث تمرکز محبت میان زن و مرد 
در محدوده خانواده می شود. در جامعه ایرانی چادر 
ایرانی  انتخاب زن  و  نشانه ملی  مظهر حجاب و 
توطئه  از  که  است  خاطر  همین  به  شاید  و  بوده 
بر  تهاجمات  بیشترین  سو  این  به  حجاب  کشف 
علیه حجاب و به ویژه چادر متمرکز بوده است و 
همچنان این تهاجم در قالب شبیخون فرهنگی و 
رخنه فرهنگی ادامه دارد؛ لذا الزم است با ارائه کارهای 
هنری و ارائه حجاب در نقشهای جذاب و مثبت به 
حجاب؛  انعکاس  که  چرا  پرداخت  حجاب  تبلیغ 
خنثی کننده ی تبلیغات منفی غرب به شمار می رود.

نفر اول داوری ایران
پیشه ور- محسن ترکی متولد  ۲0 تیر ۱۳۵۲ در 
او  است.  فوتبال  ایرانی  داور  جنوبی  خراسان  بشرویه 
کامرانی فر،  حسن  خود  دوستان  همراه  به  را  داوری 
از  او  کرد.  شروع  قهرمانی  محسن  و  سخندان  رضا 
عمده  دارد.  قرار  بین المللی  لیست  در   ۲00۳ سال 
تهران  قضاوت شهرآورد  بار  پنج  علت  به  وی  شهرت 
سال   ۱۴ از  بعد  پرسپولیس  و  استقالل  تیم  دو  بین 
دی   ۱۴ تاریخ  در  وی  است  خارجی  داوران  حضور 
در  جسمانی  آمادگی  تست  گذراندن  از  پس   ۱۳۹۵
در  داوری  توجیهی  کالس های  و  بازآموزی  دوره 
کیش در جمع همکارانش از دنیای داوری خداحافظی 
روشن  پیام  داشته ضمن  قصد  کار  این  با  ترکی  کرد. 
به جامعه داوری، بر شایعات پیرامون آماده نبودن خود 
پایان دهد. پس از آنکه مسعود مرادی نفر اول لیست 
گزینه  دو  شد  بازنشسته  ایران  داوری  )نخبه(  الیت 
محسن  شد؛  مطرح  ایران  داوری  اول  جایگاه  برای 
ترکی و سعید مظفری زاده. اما در نهایت کمیته داوران 

محسن ترکی را در سال ۲0۱۱ انتخاب کرد.

انتخاب برای جام ملّت های آسیا

محسن ترکی تمامی تست های الزم برای این دوره 
از مسابقات را با موفقیت پشت سر گذاشت و به عنوان 

داور ذخیره اول انتخاب شد. اما یک داور سوریه ای در 
تست های آمادگی مردود شد و طبق قوانین AFC باید 
شده است  مردود  تست ها  در  که  داوری  با  ذخیره  داور 
داور  یک  شد  اعالم  یک باره  به  اما  می شد  جایگزین 
ترکی  و  شد  خواهد  مردودی  داور  جانشین  بحرینی 

به عنوان داور ذخیره در این دوره حضور خواهد یافت.

جنجال ها

داور  عنوان  به  بازی ها  از  دوره  این  در  ترکی  محسن 
ذخیره حضور داشت. در بازی افتتاحیه او به عنوان داور 
الغمدی  دلیل مصدومیت خلیل  به  و  چهارم معرفی شد 
شد.   ۲0۱۱ آسیا  ملت های  جام  در  قضاوت  به  موفق 

و  سوریه  بازی  در  فر  کامرانی  حسن  و  سخندان  رضا 
از  برخی  خاطر  به  دیدار  این  بودند.  او  ژاپن کمک های 
ایرانی به جنجال کشیده شد. در  تصمیمات تیم داوری 
دقیقه 70 دروازه بان ژاپن بر روی بازیکن تیم سوریه در 
محوطه جریمه خطا کرد و ترکی هم اعالم پنالتی کرد 
آوردن کارت قرمز، حسن کامرانی فر  بیرون  اما هنگام 
را دید که پرچم خود را به نشانه  آفساید باال برده است 
بین  نظر  اختالف  و  این صحنه  دیدن  با  نیز  ژاپنی ها  و 
اعتراض کردند. در همین حین یکی  به  داور شروع  دو 
از دستیاران مربی ژاپن به دلیل توهین به ترکی اخراج 
شد. ترکی اصرار و پافشاری زیادی در پنالتی بودن آن 
صحنه داشت و باالخره با کمی مشورت با کمک خود، 
تصمیم خودش را اجرا کرد و دروازه بان را اخراج کرد. اما 
ماجرای این بازی در همین جا هم پایان نرسید در اواخر 
مشکوک  پنالتی  یک  ترکی  هم  مسابقه  قانونی  وقت 
دیگر اعالم کرد و این بار برای ژاپن. در انتهای بازی 
و با زدن سوت پایان بازیکنان و مربی سوریه که بسیار 
زدن  دست  به  شروع  بودند  ناراحت  ترکی  قضاوت  از 
برای داور ایرانی کردند که با آمدن نیروهای انتظامی، 
این  اتمام  از  بعد  رسیدند  خود  رختکن  به  سالم  داوران 
دوره از بازی ها ناظران و مدرسان کمیته داوران آسیا به 
بازخوانی این پرونده پرداختند که نتیجه این نشست رد 
تصمیم محسن ترکی و تأیید پرچم حسن کامرانی فر بود.

عکس از : اینترنت

کاریکاتور زرشک مظهر زیبایی  آسیابان - محمد شفیعیطاهر شبانی قاب عکس داده نما، آوای خراسان جنوبی

اگر فردی دچار آسیب در ناحیه مچ یا ساق پا شده است، سعی نکنید 
او را درمان کنید یا ماساژ دهید. بهترین کار این است که ناحیه آسیب 

دیده را بانداژ کنید و به دکتر مراجعه کنید.

مناسبت ها

23 مهر؛ روز جهانی عصای سفيد 

توجه به ایمنی نابینایان و رعایت حقوق اجتماعی 
آنان همواره مورد توجه مردم خیر اندیش و مجامع 
بین المللی بوده و هست و هر از چندگاه،  ضرورت 
توجه به نابینایان در طیف گسترده ای مطرح می 
شود. در سال ۱۹۵0، ))سازمان آموزشی، علمی و 
فرهنگی ملل متحد(( )یونسکو( و شورای جهانی 
“عصای  قانون  مشترک،  ای  جلسه  در  نابینایان 
سفید” را بررسی و تصویب کردند و روز ۱۵ اکتبر 
را “روز جهانی عصای سفید”یا” روز جهانی ایمنی 
نابینایان” اعالم کردند. شایان ذکر است که تدوین 
کنندگان قانون عصای سفید، یک ریاضی دان و 
یک وکیل به نامهای “ناول پری “ و “جاکوبستن 
بروک “بودند. قانون عصای سفید، تصویری جدید 
از نابینایان را در جامعه ترسیم می کند و از افراد نابینا 
می خواهد که به منظور حمایت از منافع خود، از 
تمام مفاد این قانون مطلع باشند. تنها دو مورد از 

موارد این قانون به شرح زیر است:
* نابینایان حق استفاده از کلیه امکانات رفاهی 
معمول در جامعه را دارند. آنان حق دارند از پیاده 
نقل  و  حمل  وسایل  بزرگراهها،  خیابانها،  روها، 
اتومبیل،  اتوبوس،  قطار،  هواپیما،  مانند  همگانی 
و  تفریحی  مراکز  عمومی،  اماکن  هتل،  کشتی، 
شـرایط،  بعضی  در  اگر  کنند.  استفاده  مذهبی 
محدودیتی برای استفاده از این تسهیالت و اماکن 
وجود داشته باشد باید فراگیر همه افراد جامعه باشد 
نابینایان در  و اگر شخص یا سازمانی فقط برای 
ایجاد  محدودیت  همگانی،  تسهیالت  از  استفاده 
کند یا حقوق نابینایان عاقل و بالغ را نادیده بگیرد، 

مجرم شناخته می شود. 
* رانندگان وسایل نقلیه موظفند مراعات کامل 
نابینایان را که هنگام عبور و مرور از عصای سفید 

استفاده می کنند، بنمایند.

خواندنی ها

آیا می دانيد گریستن چه وقت خوب 

و چه هنگام بد است؟

و  نیست  معمول  غیر  کاری  کردن  گریه  برنا- 
هر دو جنس، چه زن و چه مرد، بیش از آنچه که 
دیگران تصور می کنند، می گریند. مطابق آماری 
میانگین  به طور  زنان  گرفته شده،  آمریکا  در  که 
ماه  در  ساعت   ۱/۹ مردان  و  ماه  در  ساعت   ۳/۵
عنوان  به  گریستن  به  اگر  افراد  کنند.  می   گریه 
 نشانه ای از ضعف نگاه کنند، ممکن است سعی کنند 
گریه هایشان را سرکوب کنند و جلوی آن را بگیرند، 
اما محققان می گویند چنین کاری به معنی از دست 
آنها  است.  آن  منافع  و  مزایا  از  زیادی  تعداد  دادن 
این مزایا را چنین بیان می کنند: اثر آرام بخش و 
تسکین دهنده ای، موثر در جلب توجه و حمایت 
دیگران، تقویت روحیه و کمک به تسکین دردها )به 
باال بردن روحیه افراد کمک کرده، باعث می شود 
احساس بهتری داشته باشید. اشکهای احساسی به 
منظور ایجاد آرامش یا خودتسکینی، اکسیتوسین و 
اندروفین آزاد می کنند. این عناصر شیمیایی افراد را 
وامی دارد به احساس بهتری دست یابند و از دردهای 
حسی و فیزیکی فراغت یابند؛ به این دلیل است که 
به کاهش درد کمک می کند(، دفع  گریه کردن 
سموم از بدن و فرونشاندن استرس و نگرانی، کمک 
به خواب بهتر، مبارزه با باکتری ها، بهبود بینایی 
و کاهش تاری دید. یافته های مطالعه ای در سال 
۲0۱۵، نشان داد که گریه می تواند به نوزادان برای 
داشتن خواب بهتر کمک کند. اینکه گریه همین اثر 
را بر بزرگساالن دارد یا نه در دست تحقیق است اما 
آنچه بدیهی است، اثرات مفید آن در افزایش روحیه، 
تسکین درد و ایجاد آرامش برای داشتن خوابی بهتر 
بردن  بین  از  به  گریه  همینطور  است.  راحت تر  و 
باکتری ها کمک می کند و چشمها را تمیز نگه 
می دارد. اشک حاوی مایعی به نام لیزوزیوم است. 
این آنزیم در سفیده تخم مرغ، آب دهان و اشک 
چشم وجود دارد و می تواند با شکستن دیواره برخی 
باکتری ها آنها را نابود کند. توجه داشته باشید که 
گریه کردن می تواند به باال بردن روحیه افراد کمک 

کرده، باعث شود آنها احساس بهتری داشته باشند.

خبرها از گوشه و کنار

ماجرای اعتراض به طرح تمبِر 

یادبود شهيد محسن حججی، چه بود؟

ایرنا- تعدادی از مجموعه داران کشور در نامه ای 
اند که نسبت به  به رییس جمهوری تقاضا کرده 
برای  قرار است  تمبری که  محتوای تصویر روی 
بزرگداشت شهید حججی و مدافعان حرم انتشار یابد 
تجدید نظر شود. در این نامه، ۱6۴ نام به عنوان 
مجموعه دار تمبر همراه با ذکر مشاغل آنها درج شده 
است که خواهان حذف تصویر جنگجوی داعشی 
قاتل شهید حججی از تصویر تمبر در دست انتشار 
شرکت پست جمهوری اسالمی ایران شده اند. متن 
نامه به این شرح است: احتراماً به استحضار می رساند 
از قرن نوزدهم میالدی که انتشار تمبر آغاز شد، همه 
کشورها برای شناساندن خود به سایر ملل، از این 
روش بهره می گیرند. تصاویر چاپ شده روی تمبرها 
و اسکناسهای هر کشور نشانگر فرهنگ، تمدن و 
پیشینه آن کشور است. مطابق اخبار واصله، شرکت 
پست با همکاری شورای عالی تمبر درصدد انتشار 
تمبری است که تصویر شهید حججی را در کنار یک 
فرد داعشی تکفیری نشان می دهد. این کار گرچه با 
هدف بزرگداشت یاد و خاطره مدافعین حرم صورت 
از  تاکنون هیچ تمبری  باید دانست که  اما  گرفته 
داعش در هیچ یک از کشورهای جهان چاپ نشده 
است چرا که تمبرها هویت دینی، فرهنگی و ملی 
کشورها هستند و هیچ کشوری در جهان تاکنون 
تصویر دشمن را در کنار تصویر قهرمان خود چاپ 
نکرده است. این تمبر در صورت توزیع به نام ایران 
در کاتالوگهای بین المللی تمبر ثبت جهانی خواهد 
مرسوالت  روی  الصاق  با  کشوری  هر  تمبر  شد. 
پستی در سراسر جهان پخش می شوند. بنابراین با 
انتشار و توزیع این تمبر، به نوعی ارزشهای اسالمی 
و دینی مدافعین حرم خدشه دار خواهد شد. لذا از آن 
مقام محترم درخواست می نماییم تا دستور فرمایید 
از ادامه چاپ و توزیع این تمبر ممانعت به عمل آورده و 
تصویر مناسب تری از این شهید بزرگوار طراحی گردد.

دوچرخه و عروسک سخنگو، هدیه خانم خّير به کودکان کار

گزارش آوا سبب خیر شد؛

نسرین کاری- صبح روز یکشنبه ۱6 مهر همزمان با روز جهانی 
کودک گزارش »کودکان کار در بیرجند از آرزوهایشان می گویند« در 
روزنامه آوا به چاپ رسید. روایت عاشقی در این گزارش مربوط به خانم 
خیر و مهربانی  است که کمک به هم نوع و داشتن دغدغه اجتماعی 
برخی افراد را به مرحله ای می رساند که راه سعادت و خوشبختی خویش 
را در گرو کمک به هم نوعان و افراد دارای مشکالت اجتماعی می داند. 
متعاقب چاپ این گزارش خانم خیر همشهری با خبرنگار روزنامه آوا 
تماس گرفت و درخواست کرد تا آرزوی عروسک سخن گوی زینب 
کوچولو و دوچرخه پسر نوجوان را برآورده کند. و این شد شروعی یک 
کار خیر. با همکاری خبرنگار روزنامه آوا و خانم خیر با این کودکان ارتباط 
برقرار شد و آرزوی کوچک آما دست نیافتنی شان! به حقیقت پیوست و 
همچنین دختران بی سرپرست و کم سرپرست  موسسه »رایحه رحمت 
خاوران بیرجند« یک شب زیبا و شاد  همراه با گل وهدیه کتاب را در پیتزا 
فروشی “پای” گذراندند. باشد که بتوانیم همدلی و نوع دوستی را نهادینه 
کنیم. او می گوید: بسیار تحت تاثیر این گزارش قرار گرفتم و بعضی 
 از فرهنگها در ما نهادینه شده و در هر شرایطی که باشیم آن را انجام 
می دهیم چون از کودکی با آن خو گرفته ایم هدفمان این است که 
نیکی کردن، دستگیری کردن و یاری کردن به نیازمندان را نهادینه 
کنیم. این که هنوز کسانی هستند که در هیاهوی قید و بندهای ریز 
و درشت زندگی، فقط فکر جلوزدن و باال رفتن نیستند و می خواهند 
زندگی برای همه باشد، لبخند ، مهربانی، دوست داشته شدن سهم 
همه باشد و بعد نترسند از این که یک نّیت کوچک، ممکن است به 
چه هدف های بزرگی ختم شود طوری که وقتی به پشت سرش نگاه 
میکند، باور گذشتن از این راه پر پیچ و خم برای خودش هم مشکل می شود. 
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دوست خوب چه خصوصیاتی دارد ؟

پیدا کردن دوست خوب مشکل است اما اینکه تشخیص 
بدهیم که دوست ما واقعا دوست خوبی است یا خیر کار 
سخت تری است.اما دانستن مشخصات یک دوست خوب 

در یافتن یک دوست واقعی به ما کمک می کند.
وفاداری: وفاداری یک فاکتور اصلی و ضروری در دوستی 
و یا هر ارتباط دیگری است. یک دوست خوب همیشه 
به دوستی اش وفادار است و وفادار بودن یعنی اینکه 
 به شایعات و حرفهای بدی که درباره دوستتان گفته
می شود توجه نکنید و از گفتن شایعات و یا حرفهای 
زشت درباره آنها پرهیز کنید. اگرچه دوستان خوب هم 
گاهی ازدست یکدیگر ناراحت و عصبانی شوند اما هرگز 

پشت سرهم ، حرف بدی نمی زنند.
سخاوت: بخشندگی و سخاوت یکی از عالمتهای یک 
دوست خوب است. یک فرد سخاوتمند حتی زمانی که 
توانایی و دارایی کمی برای بخشش دارد با کمال میل 
آنچه که می تواند را می بخشد. این نشانه فردی است 
که ارزش دوستی دارد زیرا این خصوصیت اخالقی نشان 

می دهد که او ذهن و قلبی بخشنده دارد. 
درک: دوست واقعی کسی است که به حرفهای ما گوش 
می کند و سعی می کند ما را درک کند. یک دوست خوب 
وقتی چیزی را نمی فهمد یا درک نمی کند درباره آن 

موضوع سئوال می کند تا موضوع را کامال متوجه شود.
و  است  صادق  همیشه  خوب  دوست  یک  صداقت: 
واقعیت را می گوید حتی اگر حرفش آزار دهنده باشد. 
بهتری  احساس  شما  اینکه  برای  خوب  دوست  یک 
 داشته باشید به شما دروغ نمی گوید در عوض حقیقت را 
می گوید و شما را نصیحت می کند. مثال اگر لباسی 
مهربانی با  خوب  دوست  یک  نیست  شما   مناسب 

می گوید: این لباس خیلی خوب نیست.

برگه و لكه

از کوفي عنان )دبیر کل سابق سازمان ملل و برنده 
صلح نوبل( پرسیدند: بهترین خاطره ي شما از دوران 
تحصیل چه بود؟او جواب داد: »روزي معلم علوم ما 
تخته  به  را  رنگي  برگه ي سفید  و  وارد کالس شد 
سیاه چسباند. در وسط آن لکه اي با جوهر سیاه نمایان 
بود.«معلم از شاگردان پرسید: »بچه ها در این برگه 
لکه سیاه  دادند: »یک  بینید؟« همه جواب  چه مي 
آقا.«معلم با چهره اي اندیشمندانه لحظاتي در مقابل 
تخته کالس راه رفت و سپس با دست خود به اطراف 
چرا  عزیز  هاي  »بچه  گفت:  و  کرد  اشاره  سیاه  لکه 
این همه سفیدي اطراف لکه سیاه را ندیدید؟«کوفي 
عنان مي گوید: »از آن روز تالش کردم اول سفیدي 
)خوبي ها، نکات مثبت، روشنایي ها و( را بنگرم.«شرح 
حکایت: حضرت امیر: اندیشه نیک و مستقیم بهترین 

اندیشه بشر است.ما چطور مي نگریم؟

برندگان وجود دارند، بازندگان وجود دارند، 
و افرادی وجود دارند که هنوز

 یاد نگرفته اند چطور پیروز شوند.

هر وقت وسوسه می شوی که به شیوه ای قدیمی 
عمل کنی، از خودت بپرس که می خواهی اسیر 

گذشته باشی یا پیشقدم آینده.

آن لقمه که در دهان نگنجد به طلب
وان علم که در نشان نگنجد به طلب

سریست میان دل مردان خدای
جبریل در آن میان نگنجد به طلب

من پرنده نیستم و هیچ توری نمی تواند 
مرا به دام اندازد. من انسانی آزاد

 با اراده ای مستقل هستم.

انسان دانا بیشتر از اینکه فرصت ها را پیدا کند، 
برای خود فرصت ایجاد می کند. و با توکل به خداوند 

مهربان به آنچه می خواهد می رسد.

شاید شما هم جزو افرادی باشید که گرفتن یک کار برایشان 
اهمیت باالیی دارد و برای داشتن آن از هیچ تالشی دریغ 
نمی کنند. به طور مثال، درس مرتبط با آن را می خوانند 
یا دوره های الزم برای به دست آوردن شغل موردنظر را 
می گذرانند. این افراد پس از رسیدن به شغل موردنظر، با 
همه وجود کار می کنند و دوست دارند به مقام های باال 
برسند. برای این منظور شبانه روز تالش می کنند، زود 
سرکار حاضر و دیر خارج می شوند. این افراد وجدان کاری 
باال دارند اما نمی دانند زندگی خود را نادیده گرفته اند.آنها 
خیلی راحت از دوستان خود دور می شوند و در جمع های 
آنها حاضر نمی شوند. همه زندگی خود را وقف کار می کنند 

و فکر و ذهنشان می شود پیشرفت و باال رفتن.
این کار بسیار خطرناک است. شما پس از مدتی احساس 
خستگی زیاد ناشی از کار پیدا خواهید کرد. دیگر فرد بشاش 
و سرحال قبل نخواهید بود. مشکالت سالمتی پیدا می کنید 
و دیگر همچون گذشته تمایل و عالقه ای به شغل خود 
نخواهید داشت. این نوع کار کردن باعث افزایش استرس و 

خستگی های ناشی از آن می شود.
1.   خستگی

یکی از نشانه های استرس کاری این است که همیشه 
تواند  می  خستگی  این  باشید.  داشته  خستگی  احساس 
روحی، ذهنی یا حتی فیزیکی باشد. در این حالت تصور 

می کنید هیچ انرژی ای برای انجام کارهای خود ندارید.

2.   بی انگیزه گی
هنگامی که تصور می کنید برای انجام کارهای روزمره خود 
اشتیاقی ندارید یا دیگر هیچ انگیزه درونی برای کار کردن 
ندارید، احتماال دچار خستگی ذهنی ناشی از کار شده اید. 
این احساس باعث می شود تا صبح سخت از خواب بیدار 

شوید و خیلی سخت خود را به محل کار خود برسانید.
3.   ناامیدی، بدبینی و دیگر احساسات منفی

ممکن است این احساس به شما دست دهد که کار شما 
هیچ اهمیتی ندارد یا اشتیاق خود را برای انجام کاری که 
همیشه دوست داشته اید را از دست بدهید. شاید تصور 
کنید بدبین تر از پیش شده اید. از آنجا که همه افراد بر 
اساس شرایط خود دچار احساسات منفی می شوند، باید 
تشخیص دهید چه مواقعی این احساسات در شما زیاد و 

غیرنرمال می شوند.
4.   مشکالت ادراکی

باعث  کاری  زیاد  های  استرس  از  ناشی  های  خستگی 
می شود تا افراد قدرت تمرکز و توجه خود را تا حدی از 
دست بدهند. هنگامی که استرس داریم همه حواس ما 
پرت مسایل منفی است و آنها را تهدیدی برای خود می 
دانیم. به طور کوتاه مدت این نوع ترس ها می تواند ما را 
در حل مشکالت کمک کنند اما مغز و بدن انسان طوری 
طراحی شده که فقط در مدت کوتاهی این کار را انجام می 
دهد و پس از زمانی به حالت و عملکرد عادی خود باز می 

گردد. هنگامی که اضطراب همه وجود فرد را فرامی گیرد، 
تمرکز روی نگرانی ها ادامه پیدا می کند و دیگر قادر نیست 
 به راحتی روی مسایل دیگر تمرکز کند. اضطراب باعث
می شود تا افراد قدرت تصمیم گیری و تمرکز خود را از 
دست بدهند. ممکن است احساس کنید فراموشکار شده اید 

و خیلی سخت خاطرات و اتفاقات را به یاد بیاورید.
5.   در رفتن از زیر کار

آیا مطمئن نیستید که دچار استرس ناشی از کار شده اید؟ 
خیلی ساده می توانید عملکرد کنونی خود را با عملکرد سالهای 
پیش مقایسه کنید. از آنجایی که استرس ناشی از کار در 
طوالنی مدت ایجاد می شود، سعی کنید دوره طوالنی تری 
را مورد بازبینی قرار دهید تا متوجه شوید آیا از تالش خود کم 

کرده یا دچار استرس حاد شده اید یا خیر.
 6.   مشکالت ارتباطی در خانه یا محل کار

با  یا  دهد:  می  نشان  را  خود  شکل  دو  به  مشکل  این 
همکاران و اعضای خانواده خود همیشه مشکل دارید و 
با آنها بحث و دعوا می کنید، یا عقب نشینی و سعی می 
کنید با همکاران یا حتی در خانه کمتر حرف بزنید و ارتباط 

نزدیک با کسی برقرار نکنید.
7.   مراقب خود نبودن

هنگامی که افراد از استرس های ناشی از کار رنج می برند 
بسیار تمایل به آسیب رساندن به خود دارند. به طور مثال، 
زیاد سیگار می کشند، غذاهای غیرمفید می خورند، تحرک 

ندارند یا درست و کامل نمی خوابند. خوددرمانی نیز از دیگر 
اشکاالت این افراد است: آنها خودسرانه قرص خواب مصرف 
می کنند. یا صبح ها برای سرحال بودن قهوه زیاد می نوشند.

8.   بیش از حد به کار فکر کردن
 حتی وقتی سرکار نیستید

اگر حتی زمانی که کار نمی کنید نیز همچنان کار و مسایل 
کاری هستید، احتماال دچار استرس ناشی از کار شده اید. 
برای دروی از این وضعیت بغرنج باید پس از انجام کارها به 

خود و نیازهایتان توجه کنید.
9.   کاهش رضایت و شادکامی عمومی

استرس ناشی از کار می تواند رضایت و خرسندی شما از 
شغل و حتی زندگی شخصیتان را از بین ببرد. این مساله می 
تواند در همه مراحل و شرایط زندگی شما مشکل ایجاد کند 
و از هیچ رابطه ای یا حتی زندگی رضایت نداشته باشید و 

همیشه تصور کنید در مخمصه گیر افتاده اید.
10.   مشکالت سالمتی

استرس های طوالنی مدت، دایم و جدی می تواند به سالمت 
فرد آسیب برساند. از جمله می توان به مشکالت گوارشی، 
ناراحتی های قلبی و چاقی مفرط اشاره کرد. اکنون زمان آن 
رسیده که بدانید آیا خسته ی کار هستید یا خیر؟ اگر تشخیص 
دادید که این نشانه ها در شما وجود دارد و شما نیز انسان 
مضطربی هستید، می توانید از راهکارهای زیر برای برطرف 

کردن آن استفاده کنید.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و زندگی دنیا جز بازی و سرگرمی نیست و قطعا سرای بازپسین برای کسانی که 
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حدیث روز  

پنهان کننده کار نیک ]پاداشش[ برابر هفتاد حسنه است و آشکارکننده کار بد سرافکنده است و پنهان کننده کار بد آمرزیده است. 
امام رضا )علیه السالم(

سبک زندگی

چگونه بین کار و زندگی تعادل ایجاد کنیم؟

طراح: نسرین کاری                        

افقی: 1- عکس برداری از مفاصل 
مقصود  و  هدف   - ایکس  اشعه  با 
کردن  قبول   - دادن  دشنام   -2
مادر   -3 امتیاز  باالترین   - کاری 
میهن - واحد سطح - حرف فاصله 
- تخم مرغ فرنگی - حرف همراهی  
4- از خود گذشتن برای دیگران - از 
نزوالت آسمانی - بین 5- آدرس و 
عالمت - خواب یا رویای وحشتناک 
- از انواع اشعه ها که خاوص درمانی 
گیاهی   -6 دارد  پوست  و  چشم  بر 
که داری گل نباشد - سیاره ای در 
پافشاری   - تنفسی  عضو   -7 بازار 
در مخالفت - توان - کاپیتان سابق 
تیم ملی فوتبال انگلستان 8- آسیب 
و آفت - لحظه - میوه خوب - نت 
بیماری   - دادن  گواهی   -9 چهارم 
جگر سوز - ضمیر فرنگی - خوردنی 
نامعقول! 10- میمون و مبارک - پیدا 
و مشخص 11- سه گانه آن وظیفه 
خدمت به مردم را دارند - تعویض و 
واگذاری کاری به وکیل - آهو است 
و مارکی بر خودرو 12- پارچه ای که 
دور کمر یا روی سر می بندند - دانه 
هرگز   -13 فرستادن   - ارزن  شبیه 
چه   - مذهبی  شهر   - خیس   - نه 
وقت - هم این 14- شخصی که هر 

لحظه هوس چیزی جدید می کند - 
پوشش - کافی 15- گوشت ریز شده 

در خورشت - آخرین اخطار
عمودی: 1- ساختمان بلند - کوچ 
گاه زمستانی 2- جذب کردن - آوازه 
خوانی که همکار و هم آهنگ نداشته 
باشد 3- کیسه ادرار - جمع امل - 
شهر زلزله زده  4- عریان - پول خرد 
هندی - لنز - دام 5- متانت - ایل 
- عید ویتنامی ها - بهم بستن نخ یا 
ریسمان 6- زرتشتی - از دانه های 
روغنی -  میل نفس - تعجب خانمانه  
7- نقش هنری - پرنده شکاری - از 
حاالت دریا - نور اندک 8- نورانی و 
درخشان - پرنده ای کوچک و خوش 

آواز 9- پیش رو و مقابل - مایه حیات 
تنیس  واحد   - شیرین  و  ترش   -
تنگی  بیماری   - اعداد  طالیه   -10
نفس - دسته و گروه - برزن 11- 
حرف   - نیست  روز   - دریاچه  عدد 
پیروزی - روزها 12- مردن - زورق 
و کرجی - ماده بیهوشی - نه تازی 
13- وازدن و قبول نکردن چیزی - 
واحد پول ترکیه - کلیسا 14- استفاده 
آنها  تبدیل  و  کهنه  مواد  از  کردن 
چوب   - استفاده  قابل  و  نو  مواد  به 
خیزران 15- دایره ها- سیاستی که 
مقید به اصول و مبانی اخالقی نیست 
و هرگونه عملی را برای رسیدن به 

هدف جایز می داند.

جدول 3897

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

123456789101112131415
وساکیپنیریسیلگ1
اکنخرواییمسول2
شوشکینیلکیلاه3
ینامییبسارمب4
نتتاکزگربمدا5
گمیسوهویدران6
تیاتینماالوم7
نارگتعارزکالپ8
ریوکنیشونزار9
تیالماشنامهس10
انایرعطامسهت11
رمتددبووتنیش12
ترجانایبوریوگ13
نیهوتمتیریکلا14
کیتاموتانژولاه15

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

را تجربه کنید.   09158668002
نصب داربست فلزی

 با قیمت مناسب در اسرع وقت
09153637507   حسینی 

به تعدادی کارگر آقا و خانم جهت کار
 در یک کارگاه تولیدی نیازمندیم.

32255221
استخـدام ویزیتـور

 پخش آسان توزیع کننده انحصاری 
محصوالت غذایی آسان جهت تکمیل 

کادر فروش یک ویزیتور با روابط عمومی 
باال استخدام می نماید. 

  مزایا:  
* حقوق قانون کار  

  * بیمه تامین اجتماعی 
  * پورسانت 

* هزینه ماموریت 
32226841-09383124164

به یک خانم با تجربه در زمینه 
آرایشگری نیازمندیم.

سالن زیبایی شمیم   09157927097

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

09158254172

به یک نیروی آشنا به کامپیوتر نیازمندیم. 
ساعت کاری: 16الی 20

32457304 -09353880687

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک

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

  09156633230- برگی

بازسازی منازل قدیمی 
09155614365 -09157210424

32318149

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

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

09353694511 - 09353315656 طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 19 تا 1/30  بامداد

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام   

 تلفن: 32222134
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
                       نگــار              َملی و راه های نرفته اش

18:1514:3016:1520:15شروع سانس

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

علی آبادی

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

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

09157213571 - صالحی منش

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو، شبانه روزی

32435686 - 09365237014 - 09157063220 - خسروی

100 درصد  

تضمینی

درب اتوماتیک سید
مجری انواع:)درب های 

اتوماتیک، جک پارکینگی ، 
کرکره ، سکوریت اتومات( 

 09303107002
09155614880

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702

نی
می

تض
صد 

 در
صد

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
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درخشش تیم دارت استان خراسان جنوبی 
در رقابت های کشوری

رقابت های منطقه ای کشور  استان در بخش مردان در  تیم دارت 
خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به  شد.  برنز  نشان  یک  کسب  به  موفق 
خراسان  استان  ورزشی  های  انجمن  هیئت  رییس  علیزاده  جوان، 
ای  منطقه  مسابقات  دوم  مرحله  در  استان  دارت  تیم  گفت:  جنوبی 
کشور در دو بخش مردان و زنان به میزبانی سمنان موفق به کسب 
این  در  ایزدی  الیاس  اینکه   به  اشاره  با  وی  شد.  برنز  نشان  یک 
رقابت ها موفق به کسب نشان برنز در بخش مردان شد، افزود: در 
بخش زنان نیز طیبه تقوی، فاطمه ناصری و در بخش مردان علیرضا 
محمدزاده، وحید شاملی، الیاس ایزدی، علیرضا و مجتبی فروتن و محمد 
فوداجی از بیستم مهرماه جاری با حریفان کشوری به رقابت پرداختند.

پایان رقابت های تکواندوی جام باشگاه های بیرجند 

های  رقابت  پایان  از  جنوبی  خراسان  استان  تکواندوی  هیئت  رییس 
تکواندوی بانوان بیرجند خبر داد. به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، 
محمودی رییس هیئت تکواندوی استان گفت: رقابت های تکواندوی 
جام باشگاه های شهرستان بیرجند، گرامیداشت هفته تربیت بدنی زنان 
بیرجند در بخش مبارزه برگزار شد. وی افزود: این رقابت ها بیست و 
یکم مهرماه جاری به میزبانی ورزشگاه غدیر شهرستان بیرجند برگزار شد.

صف آرایی نماینده فوتبال خراسان جنوبی 
در مصاف با حریفان کشوری

نماینده  روی  در  رو  کشور  سوم  دسته  لیگ  در  استان  پیشگامان  تیم 
شیراز قرار می گیرد. به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، قهوه چی رییس 
هیئت فوتبال استان گفت: تیم پیشگامان بیرجند، نماینده استان از سری 
مسابقات لیگ دسته سوم کشور میزبان تیم عقاب شیراز خواهد بود. وی 
افزود: نماینده استان که پس از گذشت چهار هفته تنها یک امتیاز کسب 
کرده در هفته چهارم این رقابت ها میزبان نماینده عقاب شیراز خواهد بود.

معرفی سه تیم برتر رقابت های والیبال خوسف؛
گرامیداشت روز دامپزشکی

باشگاه خبرنگاران جوان- رییس شبکه دامپزشکی شهرستان خوسف 
والیبال ساحلی  رقابت های  برتر  تیم  این خبر گفت: سه  در تشریح 
جام سنگرسازان خوسف معرفی شدند. دکتر محمودی رییس شبکه 
جام  ساحلی  والیبال  مسابقات  کرد:  تصریح  خوسف  دامپزشکی 
بار  اولین  برای  دامپزشکی  روز  گرامیداشت  مناسبت  به  سنگرسازان 
در استان خراسان جنوبی برگزار شد که 13 تیم از شش شهرستان 
استان در این رقابت ها حضور داشتند. وی ادامه داد: سه تیم شبکه 
داروخانه  از خوسف و  دامپزشکی خوسف، شهید مقری کالته ملک 
دامپزشکی دکتر قاضی از طبس به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.

با این ترفندهای بی نظیر
 الغری صورت خود را برطرف کنید!

در این مطلب چند راهکار برای ُپر و چاق شدن 
آموزش  آن  الغری  شدن  برطرف  و  صورت 
داده شده است: 1. مصرف عرق یونجه با شکر 
یک فنجان قبل از نهار و شام حتماً با شکر 2. 
ماساژ روغن »زفت« روی گونه ها و اندام الغر 

3. ماساژ اندام الغر مخصوصاً گونه ها با روغن 
خراطین اصل روزی دو مرتبه 4. برای تنظیم و 
پر شدن صورت خوردن دمکرده یا عرق رازیانه 
تا 120 روز، روزی یک لیوان میان وعده با عسل 
فقط خانم ها. ضمناً در کنار اینها باید از مصرف 
غذاهای سرد و خشک پرهیز شود. همچنین 
میل کردن مخلوط شیر گرم همراه با کتیرا و 
عسل تا 21 روز در دو نوبت می تواند موثر باشد.

پیشگیری از تغییرات خلق و خو در پاییز 
با ۹ غذای سالم!

روشنایی  ساعات  کاهش  و  سال  سرد  فصول 
روز یک اثر مشخص در بسیاری از افراد دارد 
و آن ابتال به افسردگی فصلی و تغییرات خلق و 
خوی است.  کاهش انرژی، بی تحرکی، پایین 
 آمدن عملکرد از عالئم افسردگی فصلی است. از 

پرخوری،  فصلی،  افسردگی  دیگر  های  نشانه 
زیادشدن وزن، و عالقه به خوردن مواد قندی 
و شکالت است. با این حال گزینه های غذایی 
سالمی وجود دارد که روند افسردگی فصلی و 
عالئم ناشی از آن را بهبود می بخشد: 1. سیب 
زمینی شیرین 2. چای بابونه 3. موز 4. مصرف 
شکالت تلخ 5. دانه کدو تنبل 6. دارچین 7. زردچوبه 
8. سیب )تنظیم نوسانات قند خون( 9. بادمجان 

کالهبرداری از 107 نفر به بهانه خرابی دستگاه خودپرداز

فرمانده انتظامی غرب تهران از دستگیری فرد کالهبرداری که با سوء استفاده از بی اطالعی برخی شهروندان 
و کمین در اطراف دستگاه های خودپرداز، به بهانه خرابی دستگاه اقدام به انتقال وجه به حساب خود می کرد، 
خبر داد. به گزارش فانوس، سردار محسن خانچرلی گفت: هفته گذشته یکی از شهروندان منطقه خادم آباد 
شهریار با مراجعه به مراجع قضائی و پلیس فتا از کسر مبلغ دو میلیون ریال از حسابش خبر داد و خواستار 
بررسی آن شد. فرمانده انتظامی غرب استان تهران افزود: در آغاز تحقیقات پلیس از فرد شاکی مشخص شد 
در روز حادثه، وی پس از آنکه به دستگاه خودپرداز غیرنقد بانکی »rtm« در خادم آباد شهریار مراجعه کرده 
و پس از کشیدن کارت، به دلیل اطالعات ناکافی، توقع برداشت وجوه نقد داشته که فرد کالهبردار با سوء 
استفاده از این موقعیت و عنوان اینکه دستگاه خراب بوده و پول ندارد در همان حین، مبلغ دو میلیون ریال را 
از حساب قربانی به حساب خودش منتقل می کند. سردار خانچرلی بیان داشت: در ادامه بررسی های تکمیلی 
 ماموران پلیس فتا، مشخصات فرد فرصت طلب به دست آمده و در عملیاتی از سوی پلیس فتا، متهم در 
»نصیرآباد شهریار« دستگیر شد و جهت تحقیقات تکمیلی با هماهنگی مقام قضائی در اختیار پلیس فتا قرار گرفت. 

یک فوق تخصص غدد و متابولیسم با تاکید براینکه 
هر گونه تغییر در میزان ترشح غدد تعریق باید مورد 
پیگیری قرار بگیرد، گفت: زمانیکه افزایش یا کاهش 
ترشح غدد تعریق به دنبال بروز بیماری های زمینه ای 
باشد پزشک پس از تشخیص قطعی بیماری، بیمار را 
به متخصص مربوطه ارجاع می دهد. دکتر محمدرضا 

گفت:  تعریق  افزایش  علل  درباره  تهرانی  مهاجری 
جهت  که  است  بدن  طبیعی  مکانسیم  یک  تعریق 
تنظیم حرارت بدن ترشح می شود. ترشح تعریق در 
قسمت های مختلف بدن موجب مرطوب شدن سطح 
پوست و پیشگیری از بروز تَرک های پوستی می شود. 
وی افزود: برخی افراد به دنبال ابتال به بیماری هایی 

مانند پرکاری تیروئید و دیابت دچار کاهش ترشح 
غدد تعریق می شوند. برای مثال افراد دیابتی دچار 
افزایش تعریق در ناحیه کف دست و کاهش آن در 
پاها می شوند و از آنجایی که کاهش تعریق موجب 
افراد  این  می شود  زخم  ایجاد  و  پوست  خشکی 
همواره در معرض ابتال به زخم پای دیابتی هستند.

کم یا زیاد عرق کردن را جدی بگیرید!

انفجار مرگبار در بیمارستان، بر اثر انفجار کپسول اکسیژن بود 

جام جم آنالین- بر اثر انفجار کپسول اکسیژن در بیمارستان حضرت فاطمه زهرا )س( شهرستان 
میاندوآب یک نفر کشته و 5 نفر مجروح شدند. رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
آذربایجان غربی در تشریح علت این حادثه، گفت: ساعت 2 و 40 دقیقه صبح شنبه، اتصال سیم برق 
و گرم شدن دستگاه اکسیژن در بخش آی سی یو بیمارستان حضرت فاطمه زهرا )س( میاندوآب 
موجب بروز انفجار و آتش سوزی در بیمارستان شده است. باقر بهرامی افزود: در اثر وقوع این حادثه 
از 6 بیمار بستری شده در این بخش، یکی از بیماران مرد به علت شدت آتش سوزی فوت کرده 
است. وی ادامه داد: از پنج مصدوم این حادثه که بالفاصله به بیمارستان عباسی منتقل شدند چهار 
مصدوم وضعیت مناسبی دارند و یکی از مصدومان این حادثه نیز دچار سوختگی شده است. 
بهرامی اعالم تعداد مصدومان این حادثه به 25 نفر از سوی برخی کانال های تلگرامی را تکذیب 
کرد و گفت: با توجه به اینکه بخش اطفال این بیمارستان در جنب بخش حادثه دیده »آی.سی. 
یو« قرار دارد برای امنیت بیشتر 26 کودک بیمار بستری شده به بیمارستان عباسی منتقل شدند.

سرنوشت نخبه ریاضی
 با گزارش پزشکی قانونی گره خورد

با  امیدوار است  ریاضی  نخبه  آموز  دانش   جام جم- 
از  قانونی  پزشکی  آزمایش  نتیجه  شدن  مشخص 
قصاص نجات یابد. 15 مرداد 95، علی 17 ساله با 
ضربه چاقو، وحید 32 ساله را در رباط کریم کشت و 
دستگیر شد. متهم از اولیای  دم درخواست بخشش 
و  می کردم  فکر  درس  به  فقط  »من  گفت:  و  کرد 
نمی دانم چطور قتل رخ داد.« در پایان، قضات دستور 
دادند متهم برای تعیین رشد و کمال عقلی به پزشکی 
قانونی منتقل شود. اگر ثابت شود او در زمان حادثه 
ماهیت جرم را درک نمی کرده، از قصاص تبرئه می شود.

عصر روز گذشته، تصادف دو خودروی پژو و پراید در محور بیرجند - رکات سه نفر مجروح بر جای گذاشت.

این روغن زیتون را اصاًل نخرید!

بهداشت  روابط عمومی شبکه  نیوز-  سالمت 
ای  اطالعیه  در  بوشهر  استان  دیلم  ودرمان 
شده  انجام  های  آزمایش  طبق  کرد:  اعالم 
علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاونت  توسط 
روغن  بودن  غیربهداشتی  بوشهر،  پزشکی 
برای   )POMACE( پوماس  مارک  با  زیتون 

این  در  است.  شده  محرز  خوراکی  مصرف 
های  آزمایش  براساس  است:  آمده  اطالعیه 
صورت گرفته این روغن ها در مارک مختلف به 
دلیل باالبودن اسیدیته و پراکسید قابل مصرف 
نیست. این اطالعیه از تجار و ملوانان خواسته 
است از واردات این روغن ها به کشور و توزیع 
آنها خودداری کنند در غیر این صورت مطابق 
مقررات اقدام های قانونی به عمل خواهد آمد.

۸ نوع ادویه سالم را 
جایگزین نمک کنید!

که  است  سدیم  معدنی  ماده  حاوی  نمک 
سطوح  تعادل  به  منجر  کوچک  دوزهای  در 
الکترولیت بدن می شود و به افزایش سالمت 
بدن کمک می کند. مشکل اینجاست که اغلب 
ما به مقادیر زیاد نمک مصرف می کنیم بدون 

این که اثرات منفی آن مانند مشکالت التهابی، 
نظر  در  را  عروق  و  قلب  و  کلیوی  مشکالت 
بگیریم. اگر از آندسته کسانی هستید که عالقه 
زیادی به طعم دادن مواد غذایی با استفاده از 
نمک دارید، این را بدانید که 8 نوع ادویه سالم 
و بدون عارضه را می توانید بدون هیچ نگرانی 
جایگزین این سم سفید کنید: سیر، پودر پیاز، 
فلفل سیاه، پونه، زیره، آویشن، زنجبیل، زردچوبه.

چطور از خشکی پوست پاها 
پیشگیری کنیم؟

برای اینکه همیشه از داشتن پاهایی لطیف و 
زیبا لذت ببرید، کافی است پس از هر استحمام 
با  و  کنید  را خشک  آنها  سریع  پا،  یا شستن 
کمی کرم مخصوص پا، ماساژ بدهید.  تکرار 
این کار باعث افزایش چربی و رطوبت سطحی 

پوست در پاها می  شود و جلوی خشک شدن 
یا ترک خوردن آنها را می گیرد. اگر پوست تان 
اندازه خشک است، می توانید شب ها  از  بیش 
قبل از خواب، پای خود را با آب ولرم و شامپو 
بچه بشویید. بعد از خشک کردن، کمی کرم 
مخصوص پا را با وازلین مخلوط کنید و روی 
قسمت های خشک تر پا ماساژ دهید. سپس، 
یک جوراب نخی کوتاه با کش نرم بپوشید.

مراسم زیارت عاشورا
 همه روزه تا پایان ماه محرم و صفر

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

آدرس: نبش مدرس 4۸- جنب استانداری

تبلیغات حسینیه جواد االئمه )ع(

ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه
عالم همه محو گل رخسار حسین )ع( است
ذرات جهان در عجب از کار حسین)ع( است
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احتمال ورود 7
گزینه جدید برای 
شهرداری بیرجند

برزجی- خبرنگاران روز گذشته سه ساعت جلسه 
شورای شهر را به انتظار نشستند تا بلکه تا پایان 
هالل  اما  شود  شهردار  انتخاب  از  خبری  جلسه 
برای  قانونی  فرصت  هنوز  که   : گفت  بیرجندی 
از  یکی  وی   به  پاسخ  در  داریم.  انتخاب شهردار 
خبرنگاران اظهار کرد که زمان قانونی وقتی معنا دارد 
که بخواهد گزینه های جدید مطرح شود ولی اگر 
 گزینه ها تغییر ندارد چرا جمع بندی انجام نمی شود
که یکی دیگر از اعضا در این خصوص جواب داد 
که احتماال گزینه جدیدی مطرح شود. در عین حال 
هیچ کدام از اعضای شورا تمایلی به سخن گفتن در 
خصوص انتخاب شهردار نداشتند و عنوان کردند که 
این جلسه صرفا به خاطر قرائت نامه های شهروندان 
بوده است. اما همانطور که قبال نیز گفته شده طبق 
قانون شورای شهر از زمان شروع به کار مدت سه 
ماه فرصت دارد که شهردار را انتخاب کند که هم 
اکنون قریب به 72 روز از این زمان گذشته و هنوز 
خبری از انتخاب شهردار بیرجند نیستد. پیش  از این 
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خراسان 
جنوبی نیز از عدم معرفی برخی شهرداران در استان 
گالیه کرده بود. وی طی سه نامه به شوراها متذکر 
شده که مهم ترین وظیفه آنها  پس از تشکیل هیئت 
رئیسه انتخاب شهردار است و تا سه ماه شهرداری ها 
باید هرچه  اداره شوند ولی  با سرپرستی  می توانند 
زودتر شهردار معرفی شود.رئیس شورای شهر نیز 
در جلسه 15 مهر این شورا گفته بود که گزینه هایی 
بیجاری  رونقی،  رادنیا،  کمیلی دوست،  جمله  از 
به شورا  ما هستند که  امینی مدنظر  و حمیدرضا 
دعوت شده و ما فرد دیگری برای دعوت نخواهیم 
هنوز  که  زمانی  بازه  این  در  اینکه  مگر  داشت 
باشد  موفق  شاخصه های  با  فردی  داریم  فرصت 
فرد می تواند  این  بداند که حضور  و شورا صالح 
گزینه مطلوبی به عنوان شهردار بیرجند باشد.وی 
اظهار کرد: از آنجایی که شهردار به عنوان مدت 
4 سال انتخاب می شود و اداره امور شهرداری بر 
عهده او خواهد بود نمی خواهیم با شتاب فردی را 
انتخاب کرده که بعداً  دچار مشکل شویم و در شورا 

اختالف نظر زیادی وجود ندارد.

تومان حقوق معوقه کارگران  میلیارد  یک 
فوالد قائنات و تجمع کارگران

قاسمی- روز گذشته به ما خبر ر سید که کارگران 
فوالد قائنات به دلیل پرداخت نشدن 5 ماه حقوق 
خود در مرکز این کارخانه تجمع کرده اند. در همین 
فرمانداری  که  ددادیم  انجام  هایی  پیگیری  راستا 

به  را  نیمبلوک  دار  بخش  »گلچین«  تلف  قائن 
ما داد. وی  در این باره اظهار کرد که اطالعات 
چندانی ندارد و ما را به »عرب نژاد«، رئیس اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی قائن ارجاع داد. این مقام 
مسئول نیز  فقط با بیان اینکه حقوق عقب افتاده 
کارگران بیش از یک میلیارد تومان می باشد و سه 
شنبه این هفته امکان پرداخت آن شاید فراهم شود 
از پاسخگویی به دیگر سواالت ما امتناع کرد و با 
وجود پیگیری های کتبی و تلفنی با این اداره مذکور 

نتوانستیم اطالعات تکمیلی را  دریافت کنیم.

اجرای طرح شناسایی انواع برتر عناب 

پیشه ور - عضو گروه پژوهشی گیاهان دارویی جهاد 
دانشگاهی گفت: باتوجه به اینکه  عناب، محصولی 
کم توقع است که عالوه بر خاصیت دارویی و زینتی، 
بسیاری از باغ داران استان از راه پرورش این گیاه امرار 
معاش می کنند. کهنسال با بیان اینکه تاکنون درباره 
تنوع موجود در نمونه های عناب اقدام چندان زیادی 
انجام نشده است، عنوان کرد: با این حال نتایج اولیه 
روی نمونه های جمع آوری شده اکوتیپ های موجود 
در  عناب  انواع  برخی  از  کلکسیون  ایجاد  )نوع(و 
ایران نشان می دهد که تنوع مورفولوژیکی )ریخت 
شناسی( زیادی در عناب وجود دارد.وی اظهار کرد: با 
توجه به اهمیت اقتصادی و دارویی این گیاه،اولین 
قدم برای برنامه های اصالحی روی عناب، اطالع از 
تنوع ژنتیکی و روابط خویشاوندی بین اکوتیپ های 
مختلف آن در مناطق مختلف می باشد. به گفتۀ 
وی از آنجایی که نشانگر ISSR برای تعیین تنوع 
ژنتیکی در گیاهان، کارایی باالیی دارد، فرض بر این 
است که بتوان از آن در بررسی تنوع و گروه   بندی” 
) گیاه  اصالح  در  گیاهی  های  “)ماده  پالسم   ژرم 
موجود عناب در کشور استفاده کرد.وی با بیان اینکه 
انجام تحقیقات گسترده پیرامون مسائل مربوط به 
 عناب، تحقیقات چندانی در زمینه شناسایی اکوتیپ ها
و نشاندار کردن عناب استان صورت نگرفته است، 
گفت: ازاین رو انجام چنین تحقیقاتی به ویژه برای 
استان که اقلیمی به شدت خشک دارد و عناب به 
عنوان محصول راهبردی منطقه به شمار می رود 
توجه خاص جهت توصیه  و  تاکید  امروزه مورد  و 
بسیار ضروری می رسد. می باشد،  کار  و  به کشت 
کهنسال ادامه داد:گروه پژوهشی گیاهان دارویی در 
راستای رسالت خود در زمینه عناب دارویی و پس 
از احداث کلکسیون گیاهان دارویی اکنون درصدد 
دارویی  گیاه  زمینه  در  مختلف  های  طرح  انجام 
عناب و تبدیل شدن به قطب گیاهان دارویی است. 
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حرف های رئیس جمهور آمریکا ما را متحدتر می کند

کمک 35 میلیارد تومانی مردم خراسان جنوبی به عتبات عالیات

 ماه گذشته بیش از 19 میلیون سهم در تاالر بورس استان معامله شد
گروه خبر- طی شهریور سال جاری 19/823/916 سهم به ارزش 51میلیارد ریال درتاالر بورس استان داد و ستد شد که در مقایسه با ماه قبل 13 درصد رشد نشان می دهد .مجموع معامالت 
تاالر بورس ازابتدای سال تا پایان شهریور به عدد 273میلیارد ریال رسید که 48 درصد آن مربوط به خرید سهام  و 52درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است. از ابتدای سال تا پایان شهریور 
151 کدمعامالتی جدید افتتاح شده است که سهم شهریور ماه32 کد معامالتی بوده است . همچنین امسال  1057 نفر ساعت کالس آموزشی رایگان در تاالر بورس استان برگزار شده است. 

بزودی پروازهای جدید از فرودگاه بیرجند  
 

بیرجند کیش  
بیرجند زاهدان 
کاری- مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی عنوان 
کرد: پرواز  مستقیم بیرجند به کیش و بالعکس در 
شش ماهه دوم امسال در فرودگاه بین المللی بیرجند  
راه اندازی خواهد شد.هادی سالمی با اعالم این 
خبر افزود:  این پرواز درخواست شرکت هواپیمایی 
کیش ایر بوده که به زودی در دستور کار قرار خواهد 

گرفت. وی با بیان اینکه این پرواز دو روز در هفته 
به صورت رفت و برگشت از نیمه دوم آبان  انجام 
خواهد شد افزود: با این برنامه مسیر جدید پروازی 
به فرودگاه بیرجند در برنامه زمستانه این فرودگاه 
یادآور  استان  باز خواهد شد.مدیرکل فرودگاه های 
شد: پروازهای چارتری هم در سال گذشته توسط 
به  بنا  متاسفانه  شد  اندازی  راه  خصوصی  بخش 
با استفاده  اما تالش  می کنیم  دالیلی قطع شد 
از بخش های خصوصی مسیرهای پروازی متعددی 
با  کنیم.سالمی  احیا  متنوع  ایرالین های  با  را 
به  شده  انجام  هماهنگی های  با  اینکه  به  اشاره 
در  نیز  آسمان  هواپیمایی  شرکت  فعالیت  زودی 
فرودگاه بیرجند احیا می شود افزود: این ایرالین 
پروازهای  به  جدید  پروازی  مسیر  دو  است  قرار 
بیرجند اضافه کند. مدیرکل فرودگاه های خراسان 
ایران ایر  اینکه شرکت هواپیمایی  بیان  با  جنوبی 
قول پرواز زاهدان به فرودگاه بیرجند را نیز داده 
است  افزود: تا یک ماه دیگر پرواز زاهدان نیز در 

برنامه فرودگاه بیرجند قرار می گیرد.

کاهش آالیندگی اتوبوس ها در دستور کار

پیشه ور - رئیس نظارت و بازرسی سازمان مدیریت 
بار و مسافر  در پاسخ به درخواست  حمل و نقل 
تعدادی از شهروندان که درباره دود اتوبوس ها و 
کرد:  عنوان  داشتند  گالیه  آنها  نظافت  همچنین 
 نظافت اتوبوس ها ماهیانه و دوره ای انجام می شود.
لطایفی درباره دودو کاهش آالیندگی اتوبوسها نیز 
تجهیز  به  نسبت  در سال 95  سازمان  این  افزود: 
هزینه  با  فیلتراسیون  سیستم  به  سوخت  جایگاه 
500 میلیون ریال اقدام نموده و برای تعمیر سیستم 
سوخت رسان اتوبوس ها  هم به صورت دوره ای با 
هزینه هر دستگاه 60 میلیون ریال اقدام  می نماید.  

سربیشه و نهبندان
 بیشترین جمعیت نابینا را در استان دارند

کاری- معاون توانبخشی بهزیستی استان به مناسبت 
روز جهانی نابینایان در گفت وگو با خبرنگار آوا بیان 
بیشترین  نهبندان  و  سربیشه  شهرستانهای  کرد: 
زاده رضا  دکتر  دارند.  استان  در  را  نابینا   جمعیت 
افزود: اکنون تعداد  530 نفر معلوالن نابینا و کم 
بینای شدید  تحت حمایت بهزیستی ازکمک هزینه 
اینکه   بیان  با  نگهداری بهره مند می گردند .وی 
کمک هزینه تحصیلی ماهیانه پرداختی به دانش 
آموزان معلول که با در نظر گرفتن معیارهائی از قبیل 
تعداد  مالی خانواده،  تمکن  معلولیت، سطح  شدت 
اعضا معلول خانواده پرداخت می شود افزود: تعداد 
175 نفر از معلوالن نابینا و کم بینای شدید  نیازمند 
در  استان در مقاطع مختلف پیش دبستانی  ابتدایی 
و غیره مشغول به تحصیل می باشند و مشمول 
 دریافت کمک هزینه تحصیلی بهزیستی می باشند
حمایت  تحت  معلول  دانشجویان  همچنین   و 
در  که  باشند  تقریبا 150نفر می  استان  بهزیستی 
دانشگاه های دولتی  و غیر دولتی در حال تحصیل 
درصد   تا  سقف 65  آنان   که شهریه  باشند  می 
پرداخت می گردد.وی عامل ژنتیک و ازدواج فامیلی 
را مهمترین دلیل نابینایی در استان معرفی کرد و 
افزود: یکی از بزرگترین مشکالت جامعه روشندل 
اشتغال نامناسب دانست و افزود:  متاسفانه بخش 
زیادی از این مشکل به فرهنگ سازی نامناسب در 
جامعه باز می گردد به نحوی که بسیاری از افراد، از 
بکارگیری  نابینایان و کم بینایان به عنوان نیروی 

شاغل خودداری می کنند.

پرداخت یک میلیارد تومان تسهیالت
 به کشاورزان نهبندانی

قاسمی- »مالکی«، مدیر جهاد کشاورزی نهبندان در 
پاسخ به این سؤال که برای خسارت دیدگان بخش 
کشاورزی سال گذشته چه اقداماتی انجام شده است، 
خسارت  کارشناسی  و  بررسی  از  پس  کرد:  اظهار 
سرمازدگی سال گذشته محصوالت انار، زعفران و 
کلزا شهرستان و تأیید فرمانداری، لیست خسارت 
دیدگان موصوف به تعداد 135 نفر با اعتباری بالغ 
بر یک میلیارد تومان برای دریافت تسهیالت ارزان 
بلند مدت  بازپرداخت  با کارمزد 5 درصد و  قیمت 
10 ساله به بانک کشاورزی شهرستان معرفی شدند. 

بازسازی  ستاد  رییس  گذشته  رضایی-روز 
رسانه  اصحاب  با  نشستی  در  استان  عتبات 
به بیان فعالیت های این نهاد در ایام اربعین 
برای  بازسازی  گفت:ستاد  پرداخت.جوینده 
بزرگی  کارهای  معصومین  حرمین  بازسازی 
انجام داده است و در این مدت مردم خراسان 
جنوبی تمام قد با توجه به تمام مشکالتی که 
داشتند ما را یاری کردند ودر سال گذشته رتبه 
اول در کمک به عتبات عالیات را در کشور 
کار  آغاز  داد:از  ادامه  .وی  ایم  آورده  بدست 
این نهاد تا کنون 35 میلیارد تومان کمک از 
طرف مردم برای بازسازی عتبات عالیات جمع 
شده است.که 98 درصد آن از مردم  با سطح 

اقتصادی پایین دریافت بوده است.
بافت 7هزار متر مربع قالی برای 

کمک به عتبات عالیات 

جوینده بیان کرد:طرح قالی بافی به عنوان الگو 

در کشور در نظر گرفته شده است و در سه 
سال گذشته 7 هزار متر مربع در 250 کارگاه 

،با تالش  14 هزارنیروی انسانی  بافته شده 

 است و افرادی برای الگو برداری ، از اصفهان ،
یزد ،چهارمحال بختیاری به ما مراجعه کرده اند

63 درصد از اعتبار الزم برای اربعین 
از کمک های مردمی

کارهای  اربعین  در  کرد:مردم  بیان  جوینده 
بزرگی انجام می دهند و با وجود اینکه خراسان 
جنوبی محروم می باشد ولی در شش ماه اول 
سال 96 ،از 3 میلیارد  اعتبار الزم 63 درصد آن 
افزود :سال گذشته 13  تامین شده است.وی 
موکب داشته ایم و امسال با مشارکت پرشور 
مردم به 30 موکب رسیده است و این به خاطر 
ارادت و محبت خالصانه مردم این استان به 

اهل بیت می باشد.

کمک به پایداری اقتصاد استان
 وی ادامه داد:تمام هزینه های که انجام می شود
از طرف مردم است و ما از دولت کمک دریافت 
نمی کنیم و در برابر بعضی افراد که می گویند، 

خارجی  های  کشور  و  عراق  در  را  پول  چرا 
صرف می کنید باید گفت ما تمام اجناس مورد 
، کنیم  می  خریداری  استان  داخل  از  را   نیاز 
 مگر کاالهای که در داخل استان تولید نمی شود
که از استان های مجاور خریداری می کنیم 
.این امر به پایداری اقتصادی استان نیز کمک 
شایانی می کند و عالوه بر استفاده از تولیدات 
نقلیه  وسایل  از  نیز  ونقل  حمل  برای  استان 
موجود بهره می گیریم که این کار به رونق 

بخش حمل و نقل هم کمک می کند.
هم  امسال  که  گفت:امیدواریم  پایان  در  وی 
مردم  همکاری  با  گذشته  های  سال  مانند 
بتوانیم هر چه بهتر مراسم اربعین حسینی را 
اجرا کنیم. 62738110956679 شماره حساب 
بانک انصار برای کمک های مردمی در نظر 

گرفته شده است.

اخیر   سخنان  به  اشاره  با  استاندار  قاسمی- 
او  حرفای  کرد:  اظهار  آمریکا  جمهور  رئیس 
فقط باعت متحدتر کردن تمام اقشار جامعه با 
هم می شود و همچنین سخنانش درباره اقتدار 
ارزشی  ایران هیچ  اسالمی  نظامی جمهوری 
ندارد.»مروج الشریعه« روز گذشته در مراسم 
تودیع و معارفه رئیس سازمان قضایی نیروهای 
مسلح استان تمام مقاطع   انقالب اسالمی را 
حساس دانست و عنوان کرد:به همین دلیل 
باید بر هوشیاری های دائمی ما افزوده شود. 
به گفتۀ وی باید قدر داشته های خود را بدانیم، 
بر  مبنی  آمریکا  تهدیدهای  وجود  با  که  چرا 
تحریم ایران، می توانیم قدرت علمی، فناوری، 
نوآوری و توان نظامی انقالب اسالمی را ارتقاء 
به  اشاره  با  استان  در  دولت  عالی  دهیم.مقام 
اینکه ایران قدرت اول منطقه خواهد شد، بیان 
کرد: برای اقتدار نظام اسالمی در برجام همین 
بس است که امروز اروپا با تمام قدرت در مقابل 
ترامپ موضع می گیرد و از برجام دفاع می کند. 

تمام  توسط  مسلح  نیروهای  اقتدار 
جریانات سیاسی حفظ شود

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور نیز 
در این جلسه تأکید کرد که باید اقتدار نیروهای 

مسلح حفظ شود و همه مردم و مسئوالن از 
آنان حمایت کنند و کسی حق تضعیف آنان را 
ندارد اما متاسفانه گاهی در جریانات سیاسی این 
اقدام انجام می شود. »حجت االسالم بهرامی« 
بیان کرد که در وضع کنونی جهان وظیفه  ما 
و   بپرهیزیم  اندیشی  ساده  از  که  است  این 
مقاوت و ایستادگی داشته باشیم.  به گفتۀ وی 
نیروهای نظامی حافظ امنیت کشور هستند و 

هیچ نعمتی گواراتر از امنیت نیست و این به 
پابرجایی  چون  است  مسلح  نیروهای  دست 

مردم به نیروهای مسلح می باشد  .

امنیت، الزمه توسعه استان 
این  در  آجا   نظامی  ارشد  فرمانده  همچنین 
جلسه الزمه توسعه استان را امنیت  دانست 
وعنوان کرد با وجود حرف های افراد  گوناگون 
و هجمه هایی که انجام می شود باید هوشیار 
باشیم. »یوسفی« افزود: خوشبختانه مواقعی که 

مقدار شکافی بین دولتمردان نظام رخ می دهد 
با این چنین هجمه هایی باعث اتحاد دوباره و 

پوشش آن شکاف می شوند.

افزایش 18 درصدی نیروی انسانی
قضایی  سازمان  سابق  رئیس  »ناصری«، 
این  عملکرد  درباره  استان  مسلح  نیروهای 
سازمان درزمان حضورش از سال های 94 تا 
کنون، اظهار کرد:  در این مدت زمانی 61 هزار و 
412 ساعت آموزش آگاه سازی قضایی و حقوقی 
برای 299 نفر از کارکنان کادر، ضابطین قضایی 
و وظیفه برگزار شده است. وی افزود: همچنین 
در این مدت 14 نفر جذب نیرو داشته ایم که 
در مجموع افزایش نیرو ی انسانی نسبت به 
سال های مشابه 18 درصد افزایش داشته است. 

با وجود مرزی بودن استان نرخ رشد 
جرائم پایین است

رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح 
در  موجود  نعمت های  به  اشاره  نیزبا  استان 
نعمت  اولین  کرد:  اظهار  جنوبی  خراسان 
وجود  با  و   است  استان  مردم  والیت مداری 

مرزی بودن استان اما نرخ رشد جرائم پایین 
است و آن را در ردیف استان های امن قرار داده 
است. »محمدپور« ادامه داد: نعمت دیگر استان 
وجود فرماندهان بصیر و آگاه است که همیشه 
در کنار روحانیت عقیدتی و سیاسی هستند . 
وباعث وحدت در نیروی های نظامی شده و در 
پیشگیری از جرائم و برخورد با مجرمان پیش 
توجه  که  کرد  نشان  خاطر  وی  بوده اند.  قدم 
جدی به امر آموزش نیروهای مسلح خواهیم 
داشت و تمام سعی و تالش خود را برای تعامل 
سازنده با سازمان های همکار در راستای اجرای 
وظایف انقالبی و مأموریت ها به کار می گیریم.
»ناصری«،  خدمات  از  مراسم  این  پایان  در 
رئیس سابق سازمان قضایی نیروهای مسلح 
استان قدردانی شد و »محمد پور« از سمت 
دادستان نظامی استان به سمت ریاست جدید 
این سازمان ارتقاء یافت و همچنین »جلوه گر« 
دادستان  سمت  به  دادستان  معاون  سمت  از 
نظامی رسید. الزم به ذکر است که »ناصری« 
مسلح  نیروهای  قضایی  سازمان  ریاست  به 

خراسان شمالی منصوب شده است.
)Ava.news16@gmail.com(

در جلسه شورای شهر  

کشمکش شهرسازی و شورا
عصمت برزجی- جلسه شورای شهر بیرجند روز 
 گذشته با حضور 8 نفر از اعضا با دستور کار هایی
نامه های  از کمیسیون عمران و فرهنگی و 
عمومی شورا برگزار شد که یکی از نامه های 
کمیسیون درباره مشکل اراضی بود که زمین 
بین مالک و مسکن و شهرسازی مبادله شده 
نشده  پرداخت  شهرداری  حقوق  و  حق  اما 
است لذا  مسکن و شهرسازی که  زمینی را 
از شخصی گرفته و درصدی از آن را به وی 
اخذ  برای دولت  از حقی که  پس داده است، 
شده باید سهم شهرداری را  به عنوان حق ورود 
به محدوده شهری پرداخت کند. که اعضای 
شورای شهر معتقد بودند در این زمینه مسکن 
و شهرسازی ، شهرداری را دور زده است. که 
مقرر شد موضوع به هیات حل اختالف ارجاع 
داده شده و نماینده شورای استان نیز در این 
هیات راهکاری ارایه دهد که راه و شهرسازی 
را مکلف نموده تا  حقوق شهرداری را بازگرداند. 

معافیت مالکان بافت فرسوده
از هزینه احداث پارکینگ

 میری رئیس کمیسیون عمران شورای شهر 
با قرائت اولین نامه این کمیسیون اظهار کرد: 
پارکینگ  برای  فرسوده  بافت  در  درخواستی 
برای  به شورا رسیده که تصمیم گیری شد 
تشویق ساکنان این محل و با توجه به اهمیت 
بافت فرسوده شهرداری مالکین امالکی که 
معبرشان  و عرض  نیستند  تعریض  در طرح 
احداث  هزینه  از  را  است  متر   4 از  کمتر 

پارکینگ معاف کند.  

دیوان عدالت اداری؛ 
راهی که شورای شهر نشان
 مجتمع سجاد فرهنگیان داد

موضوع پارکینگ مجتمع سجاد فرهنگیان در 
مدرس 6 نیز از موارد بحث در این جلسه بود 
به  زیرزمین   و  طبقه همکف  پروژه  این  در 
عنوان واحد تجاری مورد استفاده قرار گرفته 

پرونده علیرغم  پارکینگ  برای  اکنون  و هم 
اینکه ملک در کمیسیون ماده 100 رای به 
با  توافق  درخواست  مالک  ؛  داشته  تخریب 
شهرداری را نموده است. در  این باره حقوق 
تقی  و  طاهری  جمله  از  شهر  شورای  دانان 
زاده نظرشان این بود که درخواست کننده به 
دیوان عدالت اداری راهنمایی شود تا از طریق 
آن رای کمیسیون ماده 100 رد و پس از آن 
زمینه توافق با شهرداری را شورای شهر تعیین 
کمیسیون  شورا  دو عضو  این  گفته  به  کند. 
ماده 100 رای به تخریب داده است و الزم 
عدالت  دیوان  توسط  اینکه  مگر  االجراست 
 اداری نقض شود بنابراین شهرداری نمی تواند
دیگری  نظر  صفت  حسنی  اما  کند.  توافق 
داشت او می گفت نباید به شهروندان ترفند 
پاساژ  ملک  این  که  اکنون  بلکه  بدهیم  یاد 
تامین  به  پاساژ ها موظف  قانون  شده طبق 
پارکینگ شود حال با خرید زمینی در همان 
یا راه دیگری!میری رئیس کمیسیون  بلوک 
شهرداری  اگر  که  بود  معتقد  نیز  عمران 
بخواهد توافقی هم بکند باید وضع پارکینگ 
تواند نمی  شهرداری  لذا  کند  مشخص   را 
مبلغی بگیرد و جای دیگر هزینه نماید که اگر 
چنین کند حق شهروندان از داشتن پارکنیگ 
در آن مکان ضایع شود.  با این همه در نهایت 
غالب  دان های شورا  نظر حقوق  نیز همان 
شد که مجتمع سجاد فرهنگیان برای تعیین 
تکلیف پارکینگ  باید به دیوان عدالت اداری 

مراجعه کند .

مسکن و شهرسازی مکلف
 به تامین سرانه فضای سبز شهرداری
یکی دیگر از نامه های قرائت شده موضوع 
با کاربردی فضای  آن واگذاری زمین هایی 
ایجاد  برای  شهر  نقاط  از  برخی  در  سبز 
اعتراض  در  اعضا  که  بود  تاسیسات شهری 
و  مسکن  که  کردند  اظهار  موضوع  این  به 
برای  را  سبز  فضای  تواند  نمی  شهرسازی 

منظوری غیر از این موضوع واگذار کند مگر 
اینکه در جای دیگری سرانه فضای سبز را 
به شهرداری بدهد. مثال هایی که برای این 
موضوع زده شده از جمله پمپ بنزین صیاد 
شیرازی و کمربند سبز اطراف بهشت متقین 
بود که گویا هنوز به فضای سبز جایگزینی 
برای آن در نظر گرفته نشده است. لذا اعضای 
شورای شهر در خصوص پاسخ به این نامه 
پیگیری  به  ملزم  را  شهرداری  اینکه  ضمن 
مصوب  نمودند  خودش  سبز  فضای  سرانه 
تغییر  بخواهد  اگر  مکانی  هر  در  که  کردند 
کاربری از فضای سبز به هر موضوع دیگری 
رخ دهد باید سهم فضای سبز شهرداری در 

جای دیگر تامین شود. 

رای مخالف شورای قبلی 
به یک نام طوالنی!  

 دستور کار بعدی شورای شهر قرائت  نامه های
کمیسیون فرهنگی بود که در این خصوص  
نامه  اولین  عنوان  به  نژاد  عبدالرزاق 
امر  احیای  ستاد  دبیر  قاسمی  درخواست  
نمود   مطرح  را  منکر  از  نهی  و  معروف  به 
یا  میدان  که  خواسته  شهر  شورای  از  وی 
از  نهی  و  معروف  به  امر  نام  به  را  خیابانی 
در  درخواست  این   . کنند  نامگذاری  منکر 
شورای شهر قبلی نیز مطرح شده ولی اعضا 
نام “امر به معروف  به خاطر طوالنی بودن 
و نهی از منکر” با آن موافقت نکرده اند اما 
اصرار سردار قاسمی باعث شد که در جلسه 
روز گذشته مصوب کنند که با حذف کلمه” 
از  که  قتلگاه  جلوی  راه  “سه  منکر  از  نهی 
متقین  بهشت  به سمت  حسین  امام  میدان 
می رود را به اسم سه راهی ” امر به معروف” 

نام گذاری کنند.

سایت مشاهیر در پارک توحید 
تقاضای چندین نفر از شورای شهر و کمیسیون 
باغ  روی  روبه  پارک  که  بود  این  فرهنگی 

اکبریه به نام دکتر رفیعی نامگذاری شود اما 
کمیسیون فرهنگی با احتساب این موضوع که 
تعداد مشاهیر استان زیاد است لذا این بوستان 
از اندیشه به نام بوستان مشاهیر تغییر نام پیدا 
کند و تندیس مشاهیر از جمله دکتر رفیعی 
این  از  پس  اما  شود؛   نصب  مکان  این  در 
تصمیم اعضای به این فکر افتادند که فضای 
محدود این بوستان ممکن است پاسخگوی 
باز  لذا  نباشد  مشاهیر  همه  تندیس  نصب 
پیشنهاد دادند در پارک توحید قسمت راهروی 
ها  تندیس  و  ایجاد  مشاهیر  سایت   ،  وسط 
البته این مصوبه  در این مکان نصب شود.  
یک شرط نیز داشت و این بود که باید انتخاب 

مشاهیر در چارچوب ضوابط و معیارها باشد .

مخالفت شورای شهر 
با میدان شهدای زن! 

درخواست هیات ورزشی معلوالن و جانبازان 
از امکانات شهرداری نیز مورد توافق اعضای 
واقع شد و مقرر گردید در حد توان شهرداری 
با این جامعه ورزشی همکاری کند. واگذاری 
محصوالت  بازارچه  ایجاد  برای  مکانی 
تولیدی زنان سرپرست خانوار در بازار های 
البته  شد  واقع  توافق  مورد  نیز  شهرداری 
ابوذر  میدان  در  مکانی  آنها  خود  درخواست 
بود که به علت ازدحام جمعیت اعضا با این 
 مکان مخالفت کردند. کمک به کاروان های
جمله  از  شهرداری  امکانات  طریق  از  پیاده 
خدمات ایاب و ذهاب نیز از دیگر مصوبات 
استانداری  بانوان  امور  دفتر  درخواست  بود. 
برای اختصاص میدانی  به نام میدان شهدای  
زن نیز در شورا رد شد با این توضیح که هم 
اکنون میدان شهدایی در بیرجند هست که 
کرد  تفکیک  مرد  یا  زن  اسم  به  توان  نمی 
اعضا در رد این درخواست توضیح دادند که 
میدان  یک  چیزی  هر  برای  بخواهیم  اگر 
مشخص کنیم قطعا در شهر بیرجند میدان 

کم می آوریم.

سوگواره 24 میلیونی
7 میلیون تومان شد!

 برگزاری چهارمین سوگواره عکس عاشورایی 
نیز از درخواست های دیگر کمیسیون فرهنگی 
برای تصویب شورای شهر بود که عبد الرزاق 
توضیح داد: پیش از این برای این سوگواره 24 
در  که  شد  بینی  پیش  هزینه  تومان  میلیون 
بازبینی دیگری و حذف برخی از هزینه های 
تومان  میلیون   7 با  شده  مقرر  اکنون  سربار 
سوگواره برگزار شود که بعداز کاهش این رقم 
چشمگیر از هزینه های یک سوگواره،  اعضای 

رای به برگزاری آن دادند. 
حاشیه ها:

همه  مطابق  نیز  دیروز  شهر  شورای  جلسه 
از همان  نبود.جلسه  از حاشیه  جلسات خالی 
ابتدا با 20 دقیقه تاخیر آغاز شد و  محمودی 
با  همزمان  و  جلسه  ابتدایی  لحظات  در  که 
قرائت قران وارد اتاق شد اظهار کرد که اگر 
شود  می  شروع  تاخیر  با  جلسه  دانستم  می 
این همه عجله نمی کردم چون بیماری در 
بیمارستان منتظرم بود که باید حتما ویزیت 
می شد و در حین ویزیت مدام استرس شروع 
نظر  تبادل  زمان  !در  داشتم  را  جلسه  شدن 
نیز  مشاهیر  بوستان  نام  انتخاب  برای  اعضا 
دکتر حسنی صفت تاکید داشت که انتخاب 
مشاهیر باید حتما بر اساس ضوابط باشد و اگر 
گوشه ای باز بماند ممکن است که مشاهیر 
از جمعیت مردم شهر بیشتر شوند!یکی دیگر 
از حاشیه های شورای شهر این بود که شورا 
نامه ای قبال به همه ادارات داده که مشاهیر 
که  طور  این  و  کنند  معرفی  را  خود  حوزه 
عنوان شده فقط یکی دو اداره محدود پاسخ 
این نامه را داده اند و به گفته هالل بیرجندی 
طور  به  است.  نبوده  کننده  قانع  پاسخشان 
شورا  به  لیستی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  مثال 
داده که نام بسیاری از مشاهیر در آن نیست 
و برخی هستند که اصال شناخته شده نیستند!

)Ava.news11@gmail.com(
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آمریکا عماًل از برجام خارج شد

انقالب  رهپویان  دبیرکل جمعیت  پرویز سروری 
اسالمی با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ رئیس 
اینکه  علیرغم  من  کرد:  اظهار  آمریکا  جمهور 
نقض  را  برجام  هنوز  آمریکا  معتقدند  برخی ها 
کنگره  به  برجام  ارجاع  که  باورم  این  بر  نکرده 
از  آنان  خروج  عماًل  آمریکا  شروط  و  شرط  و 
برجام بود. وی تأکید کرد: آخرین میخ به تابوت 
برجام کوبیده شد و ترامپ همان گونه که قبل از 

انتخابات وعده داده بود برجام را پاره کرد. 

واکنش رئیسی به لفاظی ترامپ

قدس  آستان  تولیت  رئیسی  االسالم  حجت 
نوشت:  خود  اینستاگرامی  صفحه  در  رضوی 
آلود  و سخنان خشم  آمریکا  مقامات  لبخندهای 
متفاوت.  نه  است  جدید  نه  ایرانیان  برای  آنها 
باالترین جلوه شکوه قدرت بیچاره شدن دشمن 
و تندتر شدن و دست و پا زدن های اوست. بیش 
از آن که این اظهارات سخیف خشم ملت ایران 
افزود.  خواهد  آنها  نفس  به  اعتماد  بر  بیفزاید  را 
باید به صورت عملی نشان داد تهدیدها و تحریم 

های آمریکا تاثیری بر ملت ما ندارد.

رحمانی فضلی: ترامپ اطالعات 
کافی در مورد ایران ندارد

در  ترامپ  اخیر  سخنان  به  اشاره  با  کشور  وزیر 
مورد نظام جمهوری اسالمی ایران، گفت: ترامپ 
اطالعات کافی در رابطه با ایران ندارد و مشاوران 

وی به وظیفه خود در این رابطه عمل نکرده اند.

عضو حزب موتلفه: 
خوش بینی به اتحادیه اروپا اشتباه است

حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه 
اسالمی با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس 
ترامپ  آقای  سخنرانی  کرد:  اظهار  آمریکا  جمهور 
نخبگان ملت آمریکا را شرمنده و ناقوس فروپاشی 
استکبار را به صدا درآورد. وی با بیان این که آمریکا 
به جهان ثابت کرد که غیر قابل اعتماد است، گفت: 

خوش بینی به اتحادیه اروپا هم اشتباه است.

ترامپ: طرف های دیگر 
برجام از آن سود می برند

پیامی  در  آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ  دونالد 
توئیتری به صورت تلویحی مخالفت طرف های 
دیگر برجام با سخنان او در رد پایبندی ایران به 
ارتباط  ایران  با  از تجارت  آنان  به سود  را  برجام 
با  موافقت  در  زیادی  افراد  نوشت:  ترامپ  داد. 
سخنان من درباره ایران صحبت می کنند. طرف 
های توافق درآمد زیادی از تجارت با ایران دارند!

راهبرد  تشریح  ضمن  اخیرش  سخنرانی  در  وی 
را به نقض  ایران، تهران  جدید دولتش در قبال 
ایران  پایبندی  گفت:  و  کرد  متهم  برجام  روح 
اقدام  این  با  ترامپ  کند.  نمی  تایید  را  برجام  به 
سرنوشت برجام را در دستان کنگره قرار داده و با 
این ادعا که برجام ناقص است، از آنان خواست 
این توافق را اصالح کرده و اجازه ندهند که ایران 

بتواند موشک های بین قاره ای بسازد.

اظهارات ترامپ شاید موجب
 آغاز جنگ با ایران شود

رژیم  اطالعات  وزیر  رویترز،  گزارش  به 
صهیونیستی گفت: سخنرانی دونالد ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا علیه توافق هسته ای قدرت های 
بین المللی با ایران در سال 2015 میالدی، بسیار 
ایران  با  جنگ  آغاز  به  منجر  شاید  و  بوده  مهم 
از  قبال  که  تهدیداتی  به  توجه  با  هم  آن  شود، 
ایران وجود داشته است. وی در پاسخ به  سوی 
ایران  ترامپ علیه  اظهارات  از  آیا  این سوال که 
خطر جنگ را احساس می کند، گفت: قطعا بله. 
من تصور می کنم که این سخنرانی بسیار مهم 
ما  است.  جدید  شمالی  کره  ایران،  است.  بوده 

تحوالت را زیر نظر داریم.

مخالفان برجام نباید به دولت روحانی حمله کنند

عباس سلیمی نمین در پاسخ به این سوال که شکست 
برجام، گروه های سیاسی داخل کشور چه واکنشی 
نشان خواهند داد،گفت: تا کنون خیلی از اصولگرایان 
برخورد منطقی داشته اند و برخی از اصولگرایان نیز 
اینکه  کما  اند.  نداشته  و سنجیده ای  دقیق  برخورد 
اصالح طلبان نیز همین طور رفتار کرده اند. علیرغم وارد دانستن برخی انتقادات 

به برجام، به نظرم اکنون زمان هجمه به دولت نیست.

خدا را شکر که دشمنان ما را از نادانان آفرید

گستاخانه  اظهارات  به  واکنش  در  صادقی  محمود 
ترامپ علیه جمهوری اسالمی ایران گفت: با شنیدن 
سخنان رئیس جمهور آمریکا حدیث امام سجاد )ع( 
مبنی بر آن که خدا را شکر می کنیم که دشمنان 
ما را از نادانان و احمق ها آفرید، تداعی شد. موجب 
تعجب است که مجموعه دولتمردان آمریکا چه میزان دست شان از دانش اولیه 

سیاست، حقوق بین الملل و همچنین روانشناسی اجتماعی خالی است.

قالیباف: ترامپ مردم ایران را متحد کرد

محمدباقر قالیباف در صفحه شخصی اینستاگرام خود 
نوشت: ترامپ دشمن نادانی است که مردم ایران را 
با هر گرایش سیاسی متحد کرد و خیلی زود خواهد 
دید هنگامی که ایرانی ها متحد شوند، تمام دنیا نیز 
نمی تواند در برابرشان بایستد. پاسخ یکپارچه ایرانی به 
ترامپ همان جمله معروف شهید بهشتی است: ای آمریکا از ما عصبانی باش 

و از این عصبانیت بمیر.

حجت االسالم حسن روحانی رئیس 
واکنش  در  سخنانی  طی  جمهور 
آمریکا  جمهور  رئیس  اظهارات  به 
گفت: ترامپ جز فحاشی و مشتی از 
اتهامات واهی علیه ملت ایران حرف 

دیگری نداشت. 

از ترامپ دعوت می کنم 
تاریخ و جغرافیا را بهتر بخواند

از  که  این  بیان  با  جمهور  رئیس 
می  دعوت  آمریکا  جمهور  رئیس 
را  جغرافیا  هم  و  تاریخ  هم  کنم 

بهتر بخواند و هم ادب و اخالق و 
باید  را  تاریخ  را،گفت:  عرف جهانی 
دقیق تر و بهتر بخوانیم. در ۶5 سال 
گذشته با مردم ایران چه کرده اند، 
ایران  مردم  با  گذشته  سال   ۴0 در 

چه کرده اند؟ 

چطور ترامپ اسم خلیج 
تاریخی فارس  را یاد نگرفته

یک  چطور  که  این  بیان  با  روحانی 
تاریخی  خلیج  اسم  جمهور  رئیس 
از  است،گفت:  نگرفته  یاد  را  فارس 
کنم  می  تعجب  جمهور  رئیس  یک 
معروف  خلیج  یک  نام  نمی داند  که 
خلیج  و  چیست  دنیا  در  تاریخی  و 
خواند.  می  دیگری  نام  به  را  فارس 
وی با بیان اینکه ترامپ حقوق بین 
مگر  داند،گفت:  نمی  هم  را  الملل 
یک رئیس جمهور می تواند سندی 
ظاهرا  ترامپ  کند.  لغو  تنهایی  به  را 
نمی داند برجام سند دوجانبه نیست 
که هر گونه بخواهد رفتار کند. وی 
ادامه داد: ملتی که دموکراسی را توام 
با فرهنگ و ایمانش رعایت می کند 
احترام می  المللی  بین  به مقررات  و 
گذارد، یاغی است یا دولتی که صدها 

هزار نفر را در مناطق مختلف جهان با 
بمب ها مورد کشتار قرار داده. فراموش 
کردند در موشک  باران شهرهای ایران 
و بمباران شیمیایی سردشت و حلبچه 
بیانیه ای که الزم بود آمریکا بدهد و در 
برابر متجاوزین بایستد و از مظلومان 
حمایت کند درست برعکس عمل کرد.

مردم همیشه 
در کنار سپاه هستند

روحانی گفت: سپاه پاسداران به عنوان 
نیروی قدرتمندی که همیشه در کنار 
دفاع  خودش  کشور  از  و  بوده  مردم 
خواهد کرد. سپاه نیروی قدرتمندی است 
و مردم همیشه در کنار سپاه هستند.

ملت ایران توقعی جز 
این از ترامپ ندارد

از  ما  ملت  گفت:  جمهور   رئیس 

حرف های ترامپ، غافلگیر نشد چون 
ملت ایران توقعی جز این از شما نداشته 
و ندارد. شما با حرف های خود، ملت 
ایران را متحدتر کردید. ما همیشه برای 
دفاع مصمم بودیم و امروز مصمم تریم.

اگر برجام نقض شود
 پاسخ خواهیم داد

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه  تا زمانی 
که منافع ما حفظ شود به برجام احترام 
می گذاریم،گفت: در چارچوب برجام با 
آژانس همکاری می کنیم و روزی که 
طرفین تعهدات را زیر پا بگذارد ایران 
لحظه ای درنگ نخواهد کرد و پاسخ 
خواهد داد.روحانی با بیان اینکه  یک بار 
دیگر برای مردم ما روشن شد که دولت 
آمریکا در قبال ایران همان راه قبلش 
را ادامه خواهد داد،گفت: آمریکا امروز 
تنهاتر از همیشه در برابر برجام قرار دارد.

 ترامپ جز فحاشی و مشتی از اتهامات واهی علیه ملت ایران حرف دیگری نداشت
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