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خراسان جنوبی از خاک هم فقیر شد!

شیو
: آر

س 
عک

      / مشروح در صفحه 7

سرمقاله

  
شب ناآرام 
خراسان جنوبی!
* برزجی

 ساعت به وقت 21 و 48 دقیقه است که زمین 
لرزشی   . لرزد  می  کشور  نقطه  ترین  غربی  در 
که  بیش از 400 هموطن را هم آغوش خاک 
می کند . تک تک این افراد که امروز از آنان 
به عنوان قربانیان زلزله کرمانشاه یاد می کنید 
مثل همه ما تا چند ثانیه قبل از این زمین لرزه 
عادی زندگی می کردند ، با خانواده یشان زیر 
سقفی بودند و حتی برخی  تولدشان را به شادی 
امانشان  و  لرزید  زمین  قلب  که  بودند  نشسته 
یک  اندازه  به  حتی  را  لحظات  این  که  نداد 
لرزه  این زمین  از  ادامه دهند. پس  بیشتر   ثانیه 
دردناک و  تداوم آن موجی از نگرانی و وحشت 
خراسان  در  حتی  و  کشور   غرب  اهالی  دربین 
کشور-  شرق  در  آن-  مقابل  نقطه  که  جنوبی 
در  موثقی  غیر  خبرهای  کرد.  ایجاد  دارد،  قرار 
تکرار  احتمال  که  شد  می  نقل  مجازی  فضای 
این زلزله در سراسر کشور وجود دارد. در همین 
میان بود که باز زمین سه شنبه  شب بیست و 
سوم آبان ماه با شدت  ....  )ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (

اکثر نقاط خراسان جنوبی

روی خط گسل زلزله است
صفحه 7

درهای سوله را برای زلزله 3.9 ریشتری 
نمی توانستیم باز کنیم!

       صفحه 7
آغاز طرح ترافیکی 

با هدف کاهش تلفات 
و حوادث جاده ای 

رضایی-روز گذشته ،رییس پلیس راه استان در نشستی با اصحاب رسانه  
از آغاز طرح ترافیکی ایام 28 صفر خبر داد و گفت:این طرح با هدف 
کاهش تلفات و حوادث جاده ای از 24 آبان آغاز می شود. سرهنگ 
رضایی بیان کرد:طرح ترافیکی ایام 28 صفر با کلیه ... ) ادامه خبر در صفحه 7(

هموار شدن راه بیرجند-ترکیه

برای تجارت بهتر                     
    صفحه 7

در دیدار استاندار با سرکنسول ترکیه مطرح شد:

نتانیاهو: به تنهایی علیه ایران اقدام می کنیم!/تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه ایران در سازمان ملل/هافینگتن پست: بجز آمریکا همه دنیا به ایران عالقه دارد/محبوبیت کیهان بیشترازهمیشه شده است/زاهدی: همگی به دنبال وحدت واقعی در مجلس باشیم/ نایب رئیس فراکسیون امید: باید مانع ریزش اعضا شویم /  صفحه 8

رهبر معظم انقالب:
همدردی ها در عرصه ی عمل

 و کمک به مردم نیز با قوت ادامه یابد

نصرا... پژمان فر:
 ناطق نوری تغییر مبنا داده؛

 خیلی ها از او گالیه  دارند

غالمرضا ظریفیان:
حمایت اصالح طلبان از
 روحانی بخاطر ترامپ!

حاجی دلیگانی:
محبوبیت کیهان بیشتر

ازهمیشه شده است

عباس عراقچی:
 جایگزینی برای برجام

 در منطقه نیست
 صفحه8 صفحه8 صفحه8 صفحه8 صفحه8

جنـاب آقـای مهنـدس قزلبـاش
انتصاب شایسته جناب عالی را که از کارکنان صدیق و الیق بانک کشاورزی می باشید، به سمت

مدیر شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی
صمیمانه تبریک عرض نموده، انشاء ا... شاهد گام های ارزنده شما در استان خراسان جنوبی باشیم 

توفیق روز افزون شما را از خداوند متعال خواستاریم.

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

مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی
برادران خیریه -  فرزین - صابر تنها

ضمن تقدیر و تشکر از کلیه سروران ارجمندی که در مراسم تشییع و تدفین و سوم همسری فداکار و پدری مهربان 
بزرگ خاندان مرحوم مغفور

 شادروان حاج غالمرضا نعیمی پور »بازنشسته آموزش و پرورش«  
همراهمان بوده و تسلی بخش خاطرمان گردیدند به اطالع می رساند: به مناسبت چهلمین روز درگذشت عزیزمان جلسه 
 ترحیمی امروز پنجشنبه 96/8/25  از ساعت 3/15 الی 4/15 بعدازظهر در محل هیئت ابوالفضلی برگزار می گردد 

حضور شما  سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم و امتنان بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: نعیمی پور، بازرگان، مودی، دکتر خزاعی، برهانی، سبزه گر، خالدی ، جمالی و سایر فامیل وابسته

با کمال تاثر درگذشت تاسف بار

 سیده جلیل القدر بی بی انسیه قریشی
 را به اطالع عموم می رساند: به همین مناسبت جلسه بزرگداشتی امروز پنجشنبه 96/8/25 

از ساعت 13/30 الی 14/30 در محل مسجد آیت ا... آیتی برگزار می شود 
حضور شما عزیزان موجب شادی روح آن عزیز تازه درگذشته و امتنان بازماندگان خواهد بود.

کریم زاده - صالحی

ضمن قدردانی و سپاس از همه سروران و عزیزانی که در مراسم تشییع جنازه و سوم ما را شرمنده حضور خود 
ساختند. جلسه چهلمین روز درگذشت پدر عزیزمان

 شـادروان میـرزا بدیع رفیعـی
 امروز پنجشنبه 96/8/25 از ساعت 2/30 الی 3/30 بعدازظهر در محل مسجد آیت ا... آیتی

 برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران ارجمند موجب امتنان بازماندگان می باشد.
خانواده های: رفیعی -  اوحدی و سایر بستگان

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره  960787 محکوم علیه سید سعید حسینی فرزند سید محمد محکوم است به پرداخت مبلغ 
1/214/060/000 ریال در حق محکوم له آقای مسعود کریم پور فرزند علیرضا و پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق و با توجه به توقیف پالک 
ثبتی به شماره 89 و 743 و 745 و 746 اصلی بخش 1 بیرجند از ناحیه شخص ثالث آقای محمد احمد زاده فرزند اسد اله که حسب نظریه کارشناسی ملک تعرفه واقع در 
خیابان حکیم نزاری - نبش حکیم نزاری 12 که طبق سند ششدانگ عرصه و اعیان چهار دربند مغازه قدیمی به مساحت حدود 131 متر مربع که یک قسمت به خیابان 
و سه دوم دربند از مغازه ها در بر کوچه قرار دارد و همچنین دو باب منزل به مساحت حدود 410 مترمربع تقریبا مخروبه که از سمت کوچه دسترسی دارد که به قیمت 
11/200/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 1396/09/11 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که 
قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس  از برنده مزایده دریافت و 
نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 

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

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

به مناسبت دومین سالگرد
 درگذشت پدر عزیزمان شادروان 

حاج محمد حسین کاروان مقدم
 امروز پنجشنبه 96/8/25 بر سر مزارش

 گرد هم می آییم و شادی روح آن عزیزمان را با 
ذکر فاتحه و صلوات از خداوند منان آرزو می نماییم.

خانواده های کاروان مقدم

به مناسبت درگذشت نابهنگام مرحوم مغفور

 شادروان مسعود مهاجر
 )دبیر آموزش و پرورش در تهران( 

 جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 96/8/25 
از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر در محل مسجد 
امام حسن مجتبی )ع( واقع در خیابان معلم 

برگزار می گردد، حضور سروران گرامی موجب شادی 
روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های: مهاجر، زمانیان ، ریاحی ، وارث ، کاظمی ، وفائی فرد 
آسمانی و سایر بستگان

اوست پایدار
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 آذری جهرمی: اختالل تلگرام از شبکه های ایران نیست 

تسنیم- وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی درباره اختالل در تلگرام گفت: حدود ساعت 24 روز سه شنبه تماس هایی در این 
زمینه داشتیم و بررسی ها هم نشان می داد که ارتباط با شبکه پیام رسان تلگرام برقرار نمی شود؛ البته اشکاالت و اختالالت 

شبکه ای از سوی ما نبود و پس از بررسی ها علت این موضوع اطالع رسانی می شود.

سرمقاله

شب ناآرام 
خراسان جنوبی!
* برزجی

وقت  به  ساعت   )1 صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

  3.9 زمین  که  است  دقیقه   48 و   21
کرد.  نارآرام  نیز  را  ما  آرام  خواب  ریشتر 
هنوز دقایقی از وقوع این زمین لرزه نگذشته 
بود که تمام شهروندان روانه کوچه ها شدند. 
دلهره   ها،  پارکینگ  از  ها  خودرو  خروج 
ها،  خیابان  سرد  هوای  در  زنان  و  کودکان 
 ازدحام در پارکها، پارکنیگ های شهری و حتی 
پمپ بنزین ها نشان از یک اضطراب مشترک 
ماندن! آوار  زیر  از  ترس  هم  آن  و  داشت  

علمی  تجربیات  زعم  به  جنوبی  خراسان   
است  گرفته  قرار  زلزله  های  گسل  روی 
بود.   نخواهد  امان  در  نیز  هیچگاه  و 
آبان  سرد  شب  شنبه  سه  ساعاتی  برای 
خیابان  در  شلوغی  و   نگرانی   ، دلهره  با  را  
حتی  گرچه  گذراندیم.  ترافیک  پر  های 
نتوانستند  خود  مرددانه  نطق  با  نیز  مسووالن 
مردم را آرام کنند و به خانه هایشان برگردانند 
در  حتی   . گذشت  خیر  به  هم  بار  این  اما  
جانی  خسارات  نیز  زلزله  کانون  روستاهای 
حکم  سلیم  عقل  ولی  نشد.  مشاهده  مالی  و 
باشیم.  باش  آماده  همیشه  باید  که  کند  می 
هیچگاه  که  است  طبیعی  حادثه  یک  زلزله   
با  توان  اما می  را گرفت  آن  توان جلوی  نمی 
را  آن  از  ناشی  خسارات  هوشیاری  و  آگاهی 
به  بحران  مواقع  در  مردم  آموزش  داد.  کاهش 
خصوص زمین لرزه از اهمیت زیادی برخوردار 
است که مشخص می شود در خراسان جنوبی 
کمتر به آن پرداخته شده است. کما اینکه اگر 
زلزله  در  را  شبانه  ترافیک  داشتیم  می  آگاهی 
اخیر ایجاد نمی کردیم. از سوی دیگر اطمینانی 
نداریم.  سکونتمان  محل  های  سازه  از  هم 
آنچه که به نظر می رسد باید در خراسان جنوبی 
گرفتن  جدی  شود  توجه  آن  به  پیش  از  بیش 
  . است  روستایی  و  شهری  سازهای  و  ساخت 
 مدیریت بحران نیز در این زمینه باید جدی تر دنبال 
شود. باید به جای برگزاری» مانوارهای عملکرد 
پر کن« به فکر آموزش اصولی شهروندان بود. 
به  ای  لرزه  زمین  که  فردایی  برای  شاید   
خراسان  در  کرمانشاه  لرزه  زمین  شدت 
باشد. دیر  مسائل  این  بیان  دهد  رخ   جنوبی 
بود. فکر  به  باید  امروز  همین  از  پس   

قیمت های جدید نان از اول آذر 

تسنیم- بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قرار شده از ابتدای آذرماه 
از نرخ کنونی عرضه  امسال قیمت نان های سنتی 1۵ درصد بیشتر 
شود.طبق تصویب ستاد تنظیم بازار افزایش 1۵ درصدی قیمت نان در 
تهران اعمال می شود و برای شهرستان ها و استان های دیگر، طبق روال 
چند سال اخیر، استانداری ها و فرمانداری ها تصمیم می گیرند.همچنین 
قرار نیست در وزن چانه نان تغییری صورت گیرد و شرایط و وضعیت 
تولید نان مانند سابق خواهد بود.با توجه به قیمت کنونی نان )سنگک 
8۰۰ تومان، لواش 22۰ تومان، تافتون 4۰۰ و بربری 8۰۰ تومان( که در 
خبازی های دولتی پخته و عرضه می شوند، بنابراین با احتساب افزایش 
نان  تومان،  به 92۰  بربری  و  نان سنگک  قیمت  احتماال  1۵درصدی، 

تافتون به 4۶۰ تومان و نان لواش به 2۵۰ تومان خواهد بود.

زمان پرداخت تسهیالت اشتغالزایی روستایی اعالم شد

 تمدید مهلت ارسال معامالت 9ماه 
امسال تا نیمه اردیبهشت آتی

به گزارش ایرنا، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور روز چهارشنبه 
با صدور بخشنامه ای، تمدید مهلت ارسال فهرست معامالت فصلی 
سازمان  تارنمای  نوشته  کرد.به  ابالغ  را  پاییز 139۶  و  تابستان  بهار، 
امور مالیاتی کشور، براساس پیشنهاد سیزدهم آبان ماه سازمان امور 
مالیاتی کشور و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجرای اختیارات 
تبصره 3 ماده 1۰ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 1۶9 قانون 
فهرست  اصالعات  ارسال  مهلت  اصالحی،  مستقیم  مالیات های 
ماه  اردیبهشت  نیمه  تا  سال 139۶  پاییز  و  تابستان  بهار،  معامالت 
سال 1397 تمدید می شود.به گزارش ایرنا، قانون مالیات های مستقیم 

اصالحی سی و یکم تیرماه 1394 تصویب شد.

بسته تنبیهی بانک مرکزی
 برای بانک های نرخ شکن 

برای  مرکزی  بانک  تشریح جزئیات جریمه  با  بانکی  مقام  مهر-یک 
بانک هایی که از نرخ  سود مصوب تخطی می کنند، گفت: دسترسی 
به سوئیفت و شاپرک برای متخلف ها بسته می شود. وی در خصوص 
جرایمی که بانک مرکزی برای بانکهای متخلف از نرخ سود مصوب 
بانک مرکزی اعمال می کند، گفت: بانک مرکزی بازرسانی را به صورت 
ناشناس و در قالب مردم عادی، به شعب بانکی ارسال کرده و با ارایه 
پیشنهاد ارقام چند صد میلیونی، متصدیان شعب را محک می زند که 
آیا از نرخ سود بانکی در برابر سپرده های جذاب و با ارقام باال حفاظت 
می کنند یا اینکه مقاومت آنها در برابر پول زیاد، می شکند؛ اگر این 

صورت باشد، با مسئول شعبه و بانک مربوطه، برخورد می کند.

فارس-رئیس کل بانک مرکزی در تشریح آخرین وضعیت 
سپرده گذاران کاسپین گفت: بر اساس آخرین تصمیم تا 
سپرده گذاران  تمامی  به  تومان  میلیون   2۰۰ مبلغ  سقف 
اعم از سپرده گذارانی که زیر 2۰۰ میلیون تومان و بیش از 

این ارقام سپرده  گذاری کرده اند پرداخت شود.

پرداخت 10 درصد کسر شده از 
سپرده گذاران زیر 200 میلیون تومان کاسپین

که  درصدی   1۰ مبلغ  اینکه  بیان  با  سیف  ا...  ولی 
شده  کسر  تومان  میلیون   2۰۰ زیر  سپرده گذاران  از 
افزود:  است،  سپرده گذاران  به  بازپرداخت  حال  در  بود 
که  اعتباری  خطوط  با  کاسپین  شعب  حاضر  حال  در 
بانک مرکزی باز کرده است، پاسخگوی سپرده گذارانی 
می کنند  مراجعه  خود  سپرده  دریافت  برای  که  هستند 
می گیرد. نظر  در  را  سپرده گذاران  تمامی  تدریج  به  و 
 2۰۰ باالی  که  مشتریانی  سپرده  مابقی  داد:  ادامه  وی 
شناسایی  از  پس  کرده اند  سپرده گذاری  تومان  میلیون 

اموال جدید پرداخت می شود.

بررسی صورت های مالی موسسه 
اعتباری فرشتگان در دستگاه قضا

مختلف تالش  از طرق  قضائیه  قوه  اینکه  بیان  با  سیف 
اعتباری  موسسه  مالی  صورت های  بررسی  با  تا  می کند 
فرشتگان شناسایی کند که دارایی های ایجاد شده در چه 
مسیری قرار گرفته است، تصریح کرد: قوه قضائیه بررسی 
می کند که آیا دارایی ها بدون حق به افراد دیگر منتقل شده یا 
خیر و دارایی هایی که شناسایی کند باز می گرداند و ظرفیت 

جدیدی برای پرداخت سپرده مشتریان ایجاد می شود.

 تصمیمات جدید درباره
 تعاونی وحدت و افضل توس

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: جلساتی به صورت 
که  می شود  برگزار  قوه  سه  سران  نمایندگان  با  منظم 
از تصمیمات جدید در این جلسات درباره تعاونی  یکی 
مبلغ  تا  شده  پیش بینی  که  بود  توس  افضل  و  وحدت 
1۰۰ میلیارد تومان پرداخت شود که البته هنوز تصمیم 
اضافه  است.وی  نشده  گرفته  خصوص  این  در  نهایی 
البته سپرده مشتریان تا 3 میلیون تومان پرداخت  کرد: 
شده و با این کار حدود 7۶ درصد مشتریان این تعاونی ها 

تسویه حساب شده اند.

تعیین تکلیف نحوه پرداخت وجوه سپرده گذاران کاسپین

رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  تعاون  امور  تسنیم-معاون 
به  قیمت  ارزان  تسهیالت  طرح  به  اشاره  با  اجتماعی 
اشتغال روستایی گفت: از هفته آینده پرداخت تسهیالت 
طرح  باره  این  در  می شود.  آغاز  عامل  بانک های  توسط 
حمید   . کرده ایم  ارائه  را  روستا  هزار  در  تعاونی  یک هزار 
کالنتری با اشاره به افزایش 1۵ درصدی صادارت فرش در 
۶ماهه ابتدایی امسال امیدوارکننده نیست گفت: صنعت 

فرش سرمایه اولیه محدودی نیاز دارد و به همین دلیل 
کرد. وی  آن جذب  به  را  جامعه  از  بزرگی  قشر  می توان 
همچنین از به وجود آمدن ظرفیت پوشش بیمه ای برای 
قالیبافان از طریق صندوق بیمه عشایر و روستائیان که 
تولیدکنندگان  تعاونی های  سراسری  اتحادیه  همکاری  با 
فرش دستباف شهری و روستایی ایران به دست آمده، ابراز 
امیدواری کرد و گفت: تمام فعاالن این صنعت می توانند 

از مزایای بیمه ای بهره مند شوند.
ارائه  اجرایی  آئین نامه  تدوین  از  همچنین  کالنتری 
و  داد  خبر  روستائی  اشتغال  به  ارزان قیمت  تسهیالت 
گفت: از هفته آینده پرداخت تسهیالت توسط بانک های 
عامل آغاز می شود. در این باره طرح یک هزار تعاونی در 
هزار روستا را ارائه کرده ایم که تعاونی های فرش دستباف 

نیز می توانند در این باره نقش جدی ایفا کنند.

جزئیات چک های برگشتی
 در نیمه نخست امسال

فارس-بر اساس گزارش بانک مرکزی، فقط در نیمه 
اول امسال بالغ بر 7۵ هزار میلیارد تومان چک بین 
بانکی برگشت خورد که 1۵ درصد تعداد چک ها و 22 
درصد ارزش چک های مبادله ای بوده است.در نیمه 
اول امسال ۵4.821.۵۰۰ فقره چک به مبلغ 33۶.277 
میلیارد تومان مبادله شد که بالغ بر 8.۶43.1۰۰ فقره 
آن به مبلغ 7۵۰۰۰ میلیارد تومان آن برگشت داده شد.
آمار سامانه چکاوک، نشان می دهد فقط در ماه شهریور 
امسال 1.4 میلیون فقره چک به ارزش 128۰۰ میلیارد 
تومان برگشت داده شد. بدین ترتیب در شهریور 1۵.۶ 
درصد از کل تعداد چک های مبادله ای و 21.8 درصد از 
کل مبلغ چک های مبادله ای برگشت داده شد.با توجه 
به حجم نقدینگی 13۰۰ هزار میلیارد تومانی کشور، 
حجم چک های برگشتی به حدود ۶ درصد نقدینگی 
برگشتی  چک های  کم سابقه  می رسد.رشد  کشور 
با آمارهای مسئوالن دولتی درباره رشد اقتصادی دو 

رقمی کشور همخوانی ندارد.

ذره بین دولت روی واقعیت 
برچسب های مصرف سوخت

خراسان- طبق ابالغیه یک مسئول ارشد اجرایی 
به پنج عضو کابینه، مقرر شده با توجه به ضرورت 
اجرای  برای  نیاز  مورد  تمهیدات  بینی  پیش 
انرژی  مصرف  برچسب  معیارهای  و  استانداردها 
انرژی  بر برقی، دستگاه های  تجهیزات و وسایل 
مربوط همچون وزارتخانه های نیرو و نفت و نیز 
سازمان استاندارد، موظف باشند به طور مستمر برای 
تجهیزات  انرژی  مصرف  برچسب  آزمایی  راستی 
اقدام و  الکتریکی  انرژی  مصرف کننده سوخت و 

نتیجه را به کارگروه منتخب دولت ارائه کنند.

دالر ۴10۳ تومان؛سکه یک 
میلیون و ۳۹2 هزار تومان شد

صرافی ها روز چهارشنبه نرخ فروش دالر را در تابلوی 
بازار سبزه میدان  خود 41۰3 تومان درج کرده اند.در 
نیز قیمت فروش سکه تمام  بهار آزادی طرح جدید 
یک میلیون و 392 هزار تومان، سکه تمام  بهار آزادی 
طرح قدیم یک میلیون و 32۵ هزار تومان، نیم سکه 
بهار آزادی ۶99 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 394 
هزار تومان و سکه یک گرمی 2۵8 هزار تومان است.

هر گرم طالی 18عیار نیز در بازار داخلی به ارزش 
12۵ هزار و 9۰۰ تومان مورد معامله قرار می گیرد.
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به فرزندان خود اماکن امن را برای پناه گیری هنگام وقوع زلزله بیاموزید.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره  960891 دعوی خانم سیده ریحانه حسین پور فرزند سید عبداله به طرفیت حسین و 
محمد رضا و سمانه و سمیه و فاطمه صغری و خدیجه و سعیده شهرت همگی کشتگر مبنی بر دستور فروش پالک ثبتی به شماره 3689 
فرعی از 249 اصلی بخش 2 بیرجند واقع در خیابان حافظ - کوچه حافظ 11- پالک 5 که حسب نظریه کارشناسی مساحت عرصه 
300 متر مربع و زیربنای اعیان احداثی در طبقه همکف 124 متر مربع و امتیازات منصوبه آب و برق و گاز شهری کاربری ملک مسکونی 
وضعیت ملک شمالی که به مبلغ 5/600/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 1396/09/11 از 
ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک 
ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد 
متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال 

به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
 شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی )سهامی خاص( 

ثبت شده به شماره 2480   شناسه ملی: 10360041832
به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی )سهامی خاص( می رساند: 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مذکور به ترتیب راس ساعت 10 و 
11 صبح روز سه شنبه مورخ 96/9/7 در محل تاالر صدف به آدرس بیرجند – بلوار فرودگاه – جنب مزار شهدای باقریه 
کدپستی شماره 9718884971 و تلفن 32316031-056 برگزار می گردد. بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان 
قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل می آید با در دست داشتن اصل معرفی نامه ) با درج عناوین مجمع عمومی عادی و 
فوق العاده و تاریخ برگزاری مجامع( از تشکل خود )به انضمام شماره ثبت، شناسه ملی، تاریخ ثبت  و کد ملی و تاریخ تولد 

روز/ ماه / سال نماینده( در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند. 
الف: دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده 1- اصالح ماده 17 اساسنامه )درخصوص تغییر سال مالی شرکت(

ب: دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 1- تصمیم گیری در خصوص انتخاب بازرسین قانونی 
هیئت مدیره2- تصمیم گیری در خصوص انتخاب موسسه حسابرسی 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان درمیان

 شماره ثبت: 2252    شناسه ملی: 10360039626   تاریخ انتشار: 96/8/25
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی سهام عدالت 
شهرستان درمیان ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 96/9/12 در محل مسجد محمد رسول ا... )ص( 
اسدیه برگزار می شود. از کلیه نمایندگان منتخب پنج حوزه دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم 
نسبت به موضوعات ذیل در مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی 
موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت 

تعاونی تحویل نماید. 
دستور جلسه:

  1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین 2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 95 
 3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 96  4- طرح و تصویب حق الزحمه بازرسین 5- انتخاب 

بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 
هیئت مدیره شرکت تعاوی سهام عدالت

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(  09159639065 - علی آبادی 
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۶۱ پایگاه اورژانس ۱۱۵در خراسان جنوبی در آماده باش
گروه خبر- ۶۱ پایگاه اورژانس ۱۱۵در خراسان جنوبی در آماده باش هستند. مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: 
همچنین ۱۱۷ آمبوالنس،۲ اتوبوس آمبوالنس و ۴۰۰ تکنسین فوریتهای پزشکی استان در آماده باش کامل هستند .علی دلخروشان افزود:  تیم های ارزیاب 
و آمبوالنس های اورژانس شهرستان سربیشه و مود، به روستاهای واقع در کانون زلزله از جمله بهدان، چاج و خراشاد واقع در شهرستان بیرجند اعزام شده اند.
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اقوام دوستان ما از شهرهای مشهد و تهران تماس 
گرفتند برای کسب حال و احوال زلزله شب گذشته و 
در بین حرفهایشان گفتند در اینجا)شهرسکونتشان(
سالن های ورزشی و سوله هایی مشخص است که 
مردم به تفکیک منطقه خود میداند در صورت بروز 
حادثه می توانند با چادر در این سالن ها اسکان یابند 
و از امکانات اولیه هم استفاده کنند آنوقت بیرجند 
باید در صف بنزین و یا تصادف در خیابان با هرج 
و مرج به این طرف آن طرف بروند و یا در پارک 
با سرمای شب گذشته سر کنند و اصال آموزش و 
اطالع رسانی در خصوص وضع ایجاد وضع قرمز و 
مراجعه به پناهگاه و یا جانپناه ندارند)ما استان مرزی 
باشیم(  این موارد  آماده  برابر  بایستی چند  هستیم 
آشنایان ما که با شنیدم و دیدن این موارد اظهار 

تاسف کردند...کمی به خود بیاییم 
ارسالی به تلگرام آوا
همه کارشناسان می گویند که ساختن مسکن روی 
گسل ها اشتباه و بسیار خطرناک است - حال باید 
از اداره کل راه و شهرسازی سوال شود که چرا به 
روی  های  تپه   ، خودشان  های  سودجویی  خاطر 
گسل بیرجند واقع در شمال پادگان بیرجند را صاف 
کرده و فروخته و به ارگانها اجازه ساخت مسکن می 

دهند ؟ آیا جان مردم اینقدر بی ارزش است ؟  
99۰...۶۰۰۰
جناب استاندار محترم مهندس مروج الشریعه حال 
که در بازدید از کارخانجات استان و بخش های فعال 
هستید لطفا از تمامی بخش های فعال استان که 
گامی در جهت اشتغال و پیشرفت استان بر می دارند 
دیدن نمایید همچنین نگذارید این صنایع و بخش ها 
متوقف و یا تعطیل شود ما در استان نیازمند پیگیری 

مجدانه مسوالن و توجه و پشتیبانی هستیم 
9۱۵...۴۲۶

ضمن تشکر و سپاس از اداره کل راه و شهرسازی 
و  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره  و 
هر عزیزی که دست خیر در سرعت بخشیدن به 
بازسازی جاده های استان دارد دست مریزاد امیدواریم 

تنتان سالم و ذهنتان پویا باشد 
9۱۵...۱۴8

جناب  قبلی  معزز  استاندار  خدمت  تبریک  ضمن 
آقای پرویزی و شهردار سابق جناب آقای مدیح 
امیدواریم  پایتخت  در  جدیدشان  های  سمت  در 
شماعزیزان واسطه ای بین مردم و پایتخت باشید 
اید به گوش  لطفا مواردی را که در استان دیده 
از کاستی های استان بگویید  مسووالن برسانید 
خواهد  بر  قدم  ما  استان  توسعه  برای  کسی  چه 
داشت از نخبگان استان بگویید چه کسی برایشان 
مردم  بردباری  و  صبر  از  کند  می  ایجاد  اشتغال 
بگویید تا کی از خشکسالی ،بی آبی و راه دغدغه 
 داشته باشند از پتانسیل های استان مانند سوغات ،
گذار  سرمایه  نبود  و  بگویید  متبرکه  میراث،بقاع 
و درست معرفی نشدن در بحث جذب توریست 

امیدواریم صدایمان به شما رسیده باشد
9۱۵...۱۵۴

باسالم : لطفا در بخش پیام شما درپاسخ به پلیس 
به گالیه های مردم روزنامه چاپ شود : باعرض 
) )پاسخ پلیس به گالیه های مردم  سالم وادب؛ 
چه  دهد  پاسخ  پس   ، پاسخگو هست  پلیس  اگه 
کسی تعیین میکند خیابان صیاد شیرازی با پنج باند 
)اتوبان(  و بلوار پیامبر اعظم )ص( و  شهید ناصری 
حداکثر  مسکونی  ازمنطقه  خارج  رضا)ع(  امام  و 
سرعت ۶۰ کیلومتر است؟ و اگر از سرعت تعیین 
شده ۵کیلومتر تجاوز کرد توسط پلیس کمین کرده! 
جریمه می شود  این درحالی است که در داخل شهر 
بلوار پاسداران نیز حداکثر سرعت ۶۰ کیلومتر است.

سرعت در چنین خیابان هایی در شهرهای دیگر 
 8۰ کیلومتر است. چرا به مردم مظلوم بیرجند ظلم

 می کنید؟؟؟ بلوار های یک طرفه وبزرگ پیامبر 
اعظم، امام رضا، صیاد، ناصری و... برای چی ساخته 
شده است؟ آیا هدف از ساخت آن کمین پلیس است 
برای جریمه کردن؟ سوال من از پلیس این است 
واقعا آیا بررسی کرده اید خود پلیس چند درصد در 
حوداث رانندگی مقصر است؟ به دالیلی همچون 
بعلت  یا  نشده  وکارشناسی  خشک  قوانین  وضع 
بستن  ....آیا  و  با مردم  مامورین  ناشایست  برخورد 
کمربند ایمنی در شهرها آنقدر مهم است که چشم 
پلیس درشهر فقط به آن باشد ؟ آیا رعایت حق تقدم 
در میادین و چهارراهها و .... که اکثرا رعایت نمی 

شود وپلیس به آن کار ندارد ، مهم نیست ؟؟ 
ارسالی به تلگرام آوا
شهر  شورای  محترم  اعضای   از 
گرانی  موضوع  پیگیر  که  آقای....  الخصوص  علی 
عوارض ساختمانی شدند وتشکیل جلسه درخصوص 
حل این موضوع دادند کمال قدردانی داشته امیدوارم 
سایر مسؤالن استان هم باشورای محترم در رفع 
دغدغه های مردم این منطقه محروم همکاری نمایند 
تا کمی اقتصاد رونق وباری ازدوش مردم برداشته 

شود....خدا قوت اعضای محترم شورا
9۱۵...۰۷۷

با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری  باتوجه 
ومنع  شهرها  شورای  مصوبات  ابطال  درخصوص 
دریافت هزینه تغییرکاربری امالک اشخاص توسط 

شهرداری ها چرا دراستان عمل نمی شود؟
9۱۵...8۷9
به سازمان اتوبوس رانی بفرمایید اتوبوس ها در ایستگاه 
توقف نمایند اتوبوس مسیر سجادشهر ابوذر در ایستگاه 
سجاد جایگاه مخصوص اتوبوس نمی آید و مسافرین 
باید به نبش خیابان بیایند و سوار اتوبوس شوند معلوم 
نیست عبور ممنوع برای خودروهای شخصی است 
آنها برای سهولت عبور می کنند بعد ورود آزاد اتوبوس 

است و برعکس آنها نبش خیابان می ایستند 
9۱۵...۱۲۱

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

چالش های پیش روی ازدواج دوم

تنها برای فرار از مشکالت دوباره ازدواج نکنید
نسرین کاری - یکی از مشکالت رایج بعد 
از طالق، مشکل در تصمیم گیری برای ازدواج 
انتخاب  برای  نفس  به  اعتماد  نداشتن  و  دوم 
در  دوباره  شکست  از  ترس  و  همسر  درست 
ازدواج دوم است. بسیاری از افراد بعد از طالق 
بیشتر به دنبال بیان عیب و ایراد های همسر 

سابق شان هستند و به نقش و سهم خود و کم 
و کاستی هایی که در انتخاب همسر و زندگی 
مشترک داشته اند توجه چندانی نمی کنند. به 
اصطالح بیشتر نقش قربانی و کسی که مظلوم 
موضوع  همین  و  کنند  می  ایفا  را  شده  واقع 
باعث می شود، دوباره در انتخاب همسر دچار 
بهتر  دوم  ازدواج  برای  شوند.تصمیم  اشتباه 
پذیرد  صورت  آگاهی  و  عقل  روی  از  است 
به  است  بهتر  دوباره  ازدواج  به  اقدام  از  قبل 
خودشناسی و شناخت نیازهای خویش پرداخته 
شود و مسائل و مشکالت قبلی خود را که در 
ازدواج اول روی داده از نو به تحلیل آنها همت 
تا  توانست  خواهد  فرد  اینگونه  شود،  گماشته 
است  گردیده  به طالق  منجر  که  هایی  علت 
بشناسند و از وقوع دوباره آنها جلوگیری نماید. 
بیشتر اشخاص در ازدواج دوم خویش به دنبال 
رهایی از تنهایی و کاهش فشارهای خانواده و 
نیازهای  رفع  دنبال  به  یا  و  باشند  اجتماع می 
نظر  در  بدون  و  هستند  اقتصادی  و  عاطفی 
از  گریز  برای  تنها   درست  مالکهای  گرفتن 
شرایط پیش آمده به ازدواج مجدد تن می دهد.

بچه های همسرم را 
با همه رفتارهایشان درک کنم!

از  را  که سال گذشته همسرش  علی  با  مریم 
این  مشکالت  از  و  کرده  ازدواج  داده  دست 
فردی  یک  با  که  زمانی  گوید:  می  ازدواجش 
در  کنی   می  ازدواج  داشته  ازدواج  قبال  که 
با فرد قبلی مقایسه می شوید و  همه رفتارها  
افراد مختلف  مخصوصا  زیرکی  با  بتوان  باید 
داشت.  نگه  راضی  خود  از  را  همسر  خانواده 
با  رفتارم  مهمانی ها  در  افراد  اغلب  برای مثال 
همسرم و فرزندانش را زیر ذره بین قرار دهند. 
به  رفتار  این  به  نسبت  وقت  هر  او  به گفته 
همسرم اعتراض می کنم، با این بازخورد روبرو 
می شوم: این بچه ها مادرشان را از دست داده و 
شرایط نامناسبی را گذرانده اند، باید آنها را درک 
زمانی  می گوید:  زندگی اش  درباره  مریم  کرد. 
با علی  به  عنوان یک دختر مجرد زندگی  که 
را انتخاب کردم، از این چالش ها خبر نداشتم 
اما  این گونه انتخاب ها با مشکالت، مسئولیت 

و دغدغه های فراوان همراه است.

اش  گذشته  زندگی  بخاطر  همسرم 
نسبت به همه بدبین است

مرضیه که با محمد پس از طالق از همسرش 
ازدواج کرده است می گوید:. محمد را به دلیل 
گذشته اش درک می کنم  و نمی گذارم در زندگی 

مشترکمان خللی وارد شود، اما او بعد از رفتن 
به اماکن عمومی با مردم دعوا کرده و احساس 
می کند اغلب افراد از روی منظور و سوء نیت به 
مالی  بر سر مسائل  در ضمن  نگاه می کند.  ما 
هم خیلی حساس است. او بر این باور است که 
همه برای پول هایش نقشه می کشند. برای مثال 
خیابان  در  معدنی  آب  بطری  یک  خرید  برای 
کلی حساب و کتاب می کند. مرضیه می افزاید: 
دارد.  فراوانی  مثبت  ویژگی های  همسرم  البته 
هرچند به دلیل زندگی ناموفقش در گذشته این 
نوع حساسیت هایش را درک و به نحوی شفاف 
رفتار می کنم تا جای سوء ظن وجود نداشته باشد.

وقتی جانب داری بی اساس 
ریشه مشکالت می شود

شدید  اعتیاد  دلیل  به  از همسرش  است  ماه   ۶
جدا شده و همراه پسر پنج ساله اش در خانه پدر 
زندگی می کند. می گوید: ازدواج اولم با وجود 
این  انجام شد.  ام  خانواده  مخالفت های شدید 
ازدواج تنها حاصل حماقت هایی بود که خودم 
و  کنم  اشتباه  خواهم  نمی  دیگر  مرتکب شدم. 
دوباره زیر یک سقف با مردی زندگی کنم.آرزو 
هم از آن دسته است. زن بیست و نه ساله ای که 
از زندگی اولش مثل یک کابوس یاد می کند و به 
راحتی حاضر نیست دوباره تن به زندگی مشترک 
دهد. هر چند شروط ازدواجش همچنان نشان از 

احساس دارد و نه عقل.

ازدواج  دوباره همچون شمشیر دولبه

ازدواج  مشاور  و   روانشناسی  ارشد  کارشناس 
و خانواده درباره  چالشهای افرادی که همسر 
اول فوتس شده یا طالق گرفته و تصمیم به 
ازدواج مجدد دارند می گوید: مهمترین چالش 

افرادی که  از رابطه ای به هر دلیل بیرون می 
آید  اینست که شاید به علت فشار روانی ناشی 
به  اقدام  آن  مشکالت  و  اولیه  درماندگی  از 
شروع رابطه ای دارای مشکالت بیشتر کند تا 
بدینوسیله فشار روانی و ناراحتی روحی خودش 
در  بخصوص  مسئله  این  که  دهد  تسکین  را 
فرزند  دارای  که  موقعیتی  در  و  آقایان  مورد 
طرف  از  آشکارا  که  خانمهایی  مورد  در  نیز  و 
خانواده خود طرد می شود باشند بیشتر اتفاق 
می افتد.محمد بینش در گفتگو با خبرنگار آوا 
ادامه می دهد: مشکل دوم در ارتباط مجدد بعد 
از رابطه اولیه اثبات کردن خود است به دیگری 
که در این حالت زوجین ممکن برای اینکه به 
دارند  کنند که وضع خوبی  ثابت  اول   همسر 
اند ممکن  و وانمود کنند که شکست نخورده 
دهند  تن  دیگری  دار  مشکل  رابطه  به  است 
عضو  بگیرند.  نادیده  را  الزم  های  بررسی  و 
انجمن روانشناسی استان با بیان اینکه چالش 
مهم دیگر این است که وقتی یک رابطه تمام 
می شود مسلما هر یک از زوجین نقص هایی 
داشته اند که دیگری را آزار می داده است  می 
افزاید: احتمال زیاد است که زوجین در ارتباط 
مجدد آنچنان به جبران آن  جنبه مشکل دار 
که  کنند  توجه  دوم  همسر  توسط  اول  همسر 
سایر جنبه های مهم  را از فراموش کرده  و 
دوباره با رابطه پر نقص دیگر و از جنبه های 

دیگر مواجه شوند 

استقبال از ازدواج  با کسی که
 قبال ازدواج داشته است!

بینش خاطرنشان می کند:  هستند کسانی که  
کسی  با  خواهند   می  و  نکرده  ازدواج  تاکنون 
اخیرا   است  کرده  ازدواج  قبال  که  کنند  ازدواج 

اینگونه ازدواج ها در جامعه ما طرفداران خودش 
را دارد و علت آن  بیشتر بیکاری و مشکالت 
اولیه  مخارج  تامین  برای  اقتصادی  و  شغلی 
بعضا  افراد  این  دهد:   ادامه می  زندگیست.وی 
ترجیح می دهند به جای اینکه برا ی پیدا کردن 
زندگی  در  رفاه  آوردن  بدست  و  درآمد  و  شغل 
تالش کنند با خانمی  که قبال ازدواج کرده و 
کنند  ازدواج  است  شده  بیوه  اکنون  دالیلی  به 
همچنین برخی دختران نیز ترجیح دهند بجای 
اینکه با پسر مجرد ازدواج کنند و سالها منتظر 
با  ازدواج  به  برسند  آرمانی  شرایط  به  تا  بمانند 
مردان بیوه تن دهند  که در این نوع ازدواج ها 
چون زمینه ها و بسترهای اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی غیر روانشناختی  دارد نمی توان نظر 
به طور  ولی  کند:  می  تاکید  بینش  داد.  قطعی 
کلی باید گفت ازدواجی که بر مبنای یک مالک  
خاص و در نظر نگرفتن سایر مالکها انجام شود 
مطمئنا آسیب ها و مشکالت از قبیل تفاوت سن 
زیاد زوجین و تفاهم نداشتن در زندگی، سرزنش 
و  شک   ، قبلی  رابطه  بخاطر  یکدیگر  کردن 
سوءظن به یکدیگر ، مشکل در تربیت فرزندان 

را به همراه دارد.

مشکالت پیش روی فرزندان 
در ازدواج مجدد والدین

در  شود:  می  یادآور  خانواده   و  ازدواج  مشاور 
 بسیاری از موارد دیده شده که فرزندان نتوانسته اند 

ازدواج مجدد پدر یا مادر خود را بعد از جدایی یا 
فوت همسر اول بپذیرند لذا علی رغم اشتراکاتی 
که شاید زوجین داشته باشد رابطه بخاطر بچه 
به  اشاره  با  بینش  شود.  می  شکست  دچار  ها 
دارای فرزند  رابطه جدید شاید فردی  اینکه در 
از همسر اولش باشد به فرزندان توجه و محبت 

کند تصریح می کند:  این مساله باعث رقابت و 
حسادت همسر دوم با فرزندان شود که در این 
مانع  را  همسرش  فرزندان  دوم  همسر  صورت 
بیند  با خود می   رابطه گرم عاطفی همسرش  
اذیت بچه  آزار و  به  و در بعضی شرایط شروع 
نشان  خاطر  وی  کند.  می  همسرش  های 
می کند: مشکل بعدی که  شاید به وجود آید 
دلسوزی و حمایت افراطی از فرزندان یک همسر 
مادر  یا  پدر  چون  دوم  همسر  شاید  که  است 
واقعی فرزندان نیست بخاطر جبران کمبودهای 
فرزندان همسرش از آنان حمایت افراطی کند و 
یا احساس کند که با  حمایت افراطی از فرزندان 
از  را  بیشتری  محبت  توانست  خواهد  همسر 
همسرش بگیرد وی  درباره مهمترین راهکار می 
گوید:  همسران باید در رابطه جدید وجود بچه ها 
را جدی گرفته و از این مساله بی توجه نگذرند. 
حتما باید بچه ها را  متناسب با سن آنها برای 
پذیرش پدر یا مادر جدید آماده کرد و زوجین نیز 
از فرزندان یکدیگر به عنوان ابزار  جلب محبت 

همدیگراستفاده نکنند 

طرح آموزش و مشاوره ازدواج 
در استان از اردیبهشت شکل گرفت

مراسم  در  جنوبی  خراسان  بهزیستی  مدیرکل 
رونمایی از برنامه کنترل و کاهش طالق استان 
)طرح آماز( که در اردیبهشت  برگزار شد اظهار 
راستای  در  شده  انجام  آسیب شناسی  با  کرد:  

ازدواج  مشاوره  و  آموزش  طرح  کاهش طالق، 
شکل گرفت.عرب نژاد با بیان اینکه برای کاهش 
طالق باید به یک گام جلوتر در بحث انتخاب 
همسر توجه و ضرورت این کار در نظر گرفته 
شود چون بسیاری از طالق ها ریشه در انتخاب 
نادرست دارد افزود: برای موفقیت در ازدواج باید 

ابتدا نگاه و توجه به تشکیل خانواده و انتخاب 
همسر مبذول شود. وی ابراز امیدواری کرد:  با 
جلوگیری  ازدواج  خطاهای  از  طرح  این  اجرای 
شود و شاهد کاهش آسیب های طالق  در استان 
باشیم.مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی یادآور 
شد: با اجرای این طرح از این پس دفاتر ثبت 
از جاری کردن صیغه عقد زوجین  قبل  ازدواج 
ارجاع  مشاوره  مراکز  به  مشاوره  ارائه  برای  را 
برای  بهزیستی  اینکه  بیان  با  می هند.عرب نژاد 
کاهش کاهش آسیب های طالق طرح آموزش 
و مشاوره ازدواج را در اولویت کار خود قرار داده 
است، یادآور شد: نرخ طالق در خراسان جنوبی 
در سال 9۴ به میزان ۱۴.8 درصد بوده و هر چند 
که نسبت به نرخ کشوری پایین بوده و استان 
کمترین میزان طالق در کشور را دارد اما افزایش 
نرخ طالق از سال 93 تا 9۴ در  خراسان جنوبی 
استان نیاز به توجه داشته و ضرورت اجرای این 
بهزیستی  گفت:  وی  می دهد.  نشان  را  طرح 
منعقد  قراردادی  جنوبی  خراسان  دادگستری  و 
نکنند  تأیید  مشاوران  تا  آن  طبق  که  کرده اند 
طالق انجام نمی شود و در این مدت یک هزار و 
۵۱۴ نفر به اورژانس های اجتماعی و 3۴9 زوج به 
مرکز مشاوره مراجعه کرده اند همچنین آموزش 
پیش از ازدواج را آغاز کردیم و طرح آماز )آموزش 
و مشاوره مهارت های ازدواج( در استان در حال 

انجام است.

از درگیری ذهنی با ازدواج قبلی 
خالص شوید

و اما فراموش نشود! روان شناس ها می گویند 
الاقل ۶ ماه برای خالص شدن از یک شکست 
که  این  باشد  یادتان  است.  الزم  وقت  عاطفی 
شما طالق قانونی را انجام داده باشید و اگر زن 
هستید دوره عده هم گذشته باشد به معنی این 
ازدواج دوم هستید.  آماده  نیست که شما حتماً 
شما باید به این مرحله برسید که دیگر مرتب 
به ازدواج قبلی فکر نکنید، غم ناشی از طالق 
تان حضور  زندگی  در  پررنگ  به صورت  هنوز 
نداشته باشد و مدام نخواهید از همسر قبلی تان 
انتقام ذهنی بگیرید. اگر احساس می کنید برای 
رسیدن به این مرحله به زمان زیادی نیاز دارید، 

حتماً با یک روان شناس مشورت کنید.

ازدواج مجدد درست یا غلط!
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یادداشت

ادامه ستون مقابل 

مختلف،  فرهنگی کشورهای  عملکرد  بررسی  رضوی- 
تجربه های ارزشمندی را در اختیار انسان قرار می دهد. گاه 
آنچنان از داشتن برخی ظرفیت ها غافلیم که وقتی می بینیم 
گروهی در یک کشور با داشتن درصد کمی از آنچه ما داریم، 
در عرصه فرهنگی عرض اندام کرده، انگشت حسرت به 
دهان می مانیم و با خود می اندیشیم، ما که بسیار بیشتر از 
آنها ظرفیت داشته ایم؟ پس چرا به ذهن ما نرسید که چنین 
کنیم و چرا تا به حال اینقدر از داشتن چنین فرصتی غافل 

بوده ایم؟!
از ظرفیت های بزرگ کشور ما در حوزه فرهنگ،  یکی 
بارگاه مطهر امام رضا )ع( است. فرصت و ظرفیتی عظیم 
که هنوز پس از 38 سال کمتر استفاده ای از آن شده است. 
نمی توان این ظرفیت را ناشناخته نامید، زیرا پس از انقالب 
بسیاری  حقوقی  و  حقیقی  شخصیتهای  و  افراد  اسالمی، 
و  واکاویده  را  ناب  ظرفیت  این  مختلف  زوایای  دلسوزانه 
عدیده،  دالیل  به  اما  کرده اند،  عرضه  مربوطه  متولیان  به 
خالقیت های فکری و فرهنگی دلباختگان این حریم مقدس 
نادیده انگاشته شد، به گونه ای که هنوز هم به طور شایسته 

مورد شناسایی و بهره برداری قرار نگرفته است.

حرممطهرامامرضا)ع(آمیختهای
ازهنروفرهنگومعنویت

حرم مطهر امام رضا )ع( یک ظرفیت بین المللی است. 
زمینه حضور  که  معنویت  و  فرهنگ  و  هنر  از  آمیخته ای 
مخاطبان متنوعی را در خود فراهم آورده است. اولین گام 
در عرصه فرهنگ، ایجاد احساس تعلق و دلبستگی مخاطب 
با عنصر فرهنگی است. احساس تعلقی که می تواند برای 
مخاطبان به تفکیک سنی، فرهنگی، دینی و ... فراهم شود.                   
امام رضا )ع( مطهر این ظرفیت را دارد که همه انواع مخاطب 
مذکور را پوشش دهد. دهه آخر صفر دهه منتسب به امام 
رضاست. اگر چه این دهه با اربعین حسینی آغاز شده و به 
رحلت پیامبر عظیم الشأن اسالم و امام حسن مجتبی و امام 
رضا )ع(ختم می شود، اما به دلیل وجود بارگاه منور امام رضا 
علیه السالم در ایران، این دهه با توجه ویژه شیعیان و باالخص 

ایرانیان به مشهد و حرم امام رضا علیه السالم مواجه است.
از  یکی  به  اربعین حسینی  پیاده روی  اخیر  در سال های 
مناسک دینی و شعائر شیعی تبدیل شده است. به تبع آن، 
بسیاری از دلباختگان امامان شیعه که به هر دلیلی امکان 

حضور در پیاده روی اربعین را نداشته اند، زیارت با پای پیاده 
امام رضا را شعار خود قرار داده اند. پیر و جوان و روستایی و 
شهری، با هر فرهنگی در این پیاده روی مشارکت می کنند. 
استقبال مردم از این مراسم در سالهای اخیر به قدری افزایش 
یافت که تولیت آستان قدس رضوی را بر آن داشت تا در 
کنار ایستگاه های استقبال از زائرین که توسط مردم و به 
صورت خودجوش در مسیر حرکت زائرین پیاده راه اندازی 
شده بود، ایستگاههای پذیرایی و استراحتگاه هایی را تاسیس 
کند. آستان قدس البته در مسیر پیاده روی اربعین نیز خدماتی 
را به زائران پیاده کربال ارائه می دهد، اما هیچکدام از این 

فعالیتها دلیل محکمی برای غفلت از ظرفیت عظیم زائران 
امام رضا )ع( در درون شهر مشهد نیست. وقتی در میان 
زائران پیاده با زن و مرد، دختر و پسر جوان، نوجوان و کودکان 
مواجه هستیم، می طلبد که برای هرکدام از این سنین برنامه 
در خور داشته باشیم. مگر در طول سال چند بار دهه آخر صفر 
تکرار می شود؟ مگر چند بار در طول سال میزبانی این خیل 
عظیم دلباختگان نصیب شهر مشهد می شود؟ آیا نباید از این 
ظرفیت عظیم فرهنگی کمال بهره را ببریم؟ ساماندهی زائران 
در درون شهر مشهد، البته نباید به چالشی جدید تبدیل شود. 
باید به این نکته توجه ویژه داشت که هرگاه متولیان حکومتی 
در امور مربوط به فعالیت های مردمی وارد شده اند، نه تنها 
باعث رونق آن نشده اند که اساس و بنیان آن را در برخی 
مواقع نابود کرده اند. بنابراین ساماندهی زائران پیاده باید به 
گونه ای صورت گیرد که آفتها و مشکالت رفتارهای حکومتی 

را نداشته باشد. استفاده از ظرفیت های خالقانه عموم مردم 
و حمایت از مردم و گروههای مردمی در صحنه، بهترین 

کار است.

عزاداریدستههادراطرافحرممطهر

جهت دهی به شیوه های عزاداری به ویژه عزاداری های 
خیابانی بسیار مهم است. در روزهای منتهی به دهه آخر صفر 
شاهد حضور دسته های عزاداری در خیابانهای اطراف حرم 
این  ترافیک سنگین  باعث  مطهر هستیم. دسته هایی که 

خیابان ها و ایجاد مشکل برای مجاوران امام رضا  علیه السالم 
می شود و ظرفیت و آستانه تحمل مجاورین برای پذیرایی از 

زائران را به پایین ترین درجه ممکن می رساند.
و  زیرگذرها  و  مطهر  حرم  اطراف  میدان های  مدیریت 
همچنین پارکینگ های حرم مطهر از دیگر مسائل قابل 
توجه است. اگرچه ممکن است با این دلیل که نیاز امنیتی 
ایجاب می کند ورودی میدان های اطراف حرم را ببندیم، 
بتوانیم خودمان را راضی نگه داریم، اما قطعا زائر و یا مجاوری 
که برای ورود به حرم و زیارت با راههای بسته مواجه می 
شود، از این حرکت راضی و خشنود نخواهد بود. انجام اموری 
همچون بستن میدان ها و تفتیش صندوق عقب اتومبیلها 
بیشتر از آنکه باعث امنیت جانی شود، امنیت روانی زائران را از 
آنها می گیرد و حرم مطهر را که مأمن پناهندگان به خاندان 
نبوت است، به محیطی ناامن تبدیل می کند. محیطی که فرد 

در آن هیچ ارتباط معنوی ای با امام رئوف برقرار نمی کند.
این سالها شاهد این هستیم که اربعین به ویترین هویت 
شیعی تبدیل شده است. آیا وقت آن نرسیده که به حرم مطهر 
امام رضا علیه السالم و پیاده روی دهه آخر صفر به عنوان 

ظرفیت معرفی مانیفست شیعی توجه ویژه کنیم؟
در میان زائران پیاده اربعین، اهل سنت، مسیحیان و پیروان 
مسلکهای دیگر نیز یافت می شوند. چرا چنین تنوعی در میان 
عزاداران حسینی پدید می آید و در میان عزاداران رضوی نه؟ 
چرا همین که کاروانی از اهل سنت در میان زائران پیاده امام 
رضا )ع( مشاهده می شوند، احساس شگفتی می کنیم؟ مگر 
شگفتی دارد که امام یک مذهب در میان مذاهب اسالمی که 
خود، فرزند پیامبر آن دین است، مورد احترام پیروان آن دین 
قرار گیرد؟! پس چرا چنین می شود؟ شاید دالیل متعددی 
برای آن فرض گرفته شود، اما مهمترین دلیل این است که 
ما نتوانسته ایم برای طیف مخاطب زائران پیاده برنامه از پیش 
تنظیم شده فرهنگی تدارک ببینیم و خود را منتظر و متوقع 
حضور اهالی مذاهب و ادیان دیگر بدانیم، که اگر چنین می 
شد، دیگر حضور اهل سنت در این پیاده روی و بلکه حضور 

مسیحیان و زرتشتیان هم جای هیچ شگفتی نداشت.
تاریخی و  زیبایی های  ظرفیت های بصری حرم مطهر، 
معماری آن، رنگ آمیزی منحصر به فرد کاشی های حرم 
که  است  ظرفیت هایی  همه  و  همه  گوهرشاد،  مسجد  و 
می توان به عنوان ظرفیت های شکلی به آن توجه نمود. 
آرامش شگفت انگیز حرم که در عمق جان هر زائری می 
نشیند، یکی دیگر از ظرفیت های بالقوه این مکان مقدس 
است. ثبت لحظه های خاطره انگیز حضور در حرم مطهر باید 
به ابزاری برای احساس تعلق به این مکان مقدس تبدیل 
شود. در حال حاضر استفاده از دوربین گوشی های تلفن همراه 
برای عکاسی، به چالشی مهم در میان خادمان امام رضا علیه 
السالم مبدل شده است. به جای منع زائران از عکاسی و 
برخورد سلبی با این مقوله، می توان با استفاده از ظرفیت 
بصری حرم مطهر، هم زمینه رفع نیاز مردم به عکاسی را 
برطرف کرد و هم آرامش حرم و اطراف ضریح مطهر را به 
آن برگرداند. استفاده از خالقیت فکری زائرین در ارائه پیشنهاد 
مناسب، بسیار کارگشاست.زیارت پیاده امام رضا علیه السالم 
این ظرفیت را داراست که به مناسکی پربار و هدفمند تبدیل 
شود. حتی می توان ادعا کرد که معایب و افراط و تفریط هایی 
که در پیاده روی اربعین وجود دارد، می تواند با مدیریت از 

زیارت پیاده امام رضا )ع(حذف گردد.
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زیارتپیادهامامرضا)ع(،ظرفیتعظیماماغریب!

خطراتوآسیبهایفضایمجازی
وشبکههایاجتماعیبرایخانوادهها:

* محمدرضاآرینپور

»تلگرام در کشور 14 میلیون عضو دارد که 82 
درصد کاربران آن زیر 18 سال هستند؛ البته درباره 
تعداد کاربران تلگرام، تاکنون آمارهای متنوعی ارائه 
شده، اما اگر همین آمار 14 میلیون کاربر تلگرام را 
بپذیریم، با یک حساب و کتاب ساده می توان به این 
نتیجه رسید که حدود 11.5 میلیون نفر از کاربران 

تلگرام در ایران، زیر 18 سال هستند.«
بدون این آمار رسمی و تنها با نگاهی کنجکاو 
و تیزبین به فضای جامعه، خانواده، مدرسه و حتی 
شاهد  راحتی  به  می توانیم  دورهمی  مهمانی های 
استقبال و عالقه میلیونی نوجوانان به این شبکه 
پیام رسان شویم.چرا نوجوانان ایرانی به جای بازی، 
و  گفت وگو  و  هم نسالنشان  با  ورزش  و  تحرک 
مصاحبت با اطرافیان خود ترجیح می دهند در گوشه 

خانه کزکنند و در تلگرام غرق شوند؟! 
آسیبهایروانیتلگرام:

1- دوری از خانواده ها:
در          عضویت  برای  افراد  حضور  دالیل  از  یکی 
گروه های مختلف تلگرام این است که با حضور 
در این فضای مجازی می توانند با افراد بیشتری 
در تعامل باشند، ارتباطات اجتماعی شان را گسترده 
تر کنند، به مسافرت بروند و دسته ای از کمبودهای 
شان برطرف شود. گاهی اوقات هم شرایط زندگی 
به گونه ای است که فرصتی برای معاشرت با افراد 
و دوستان باقی نمی ماند و ناچاریم برای آگاهی از 
حال و احوال اطرافیان به فضای مجازی پناه ببریم.

2-وابستگیروانیبهتلگرام:
های  گروه  در  عضویت  با  که  دیگری  مشکل 
تلگرام پیش می آید، وابستگی روانی به این گروه 
هاست. بسیاری افراد از نظر روانی طوری به گروه 
وابسته می شوند که نمی توانند یک لحظه هم از آن 
دست بکشند، بنابراین در موقعیت های مختلف به 
دنبال این هستند که خودشان را به گروه برسانند و 
تبادل نظرات را از دست ندهند، در چنین شرایطی 
زندگی عادی فرد مختل شده و مشکالتی برایش 

پیش می آید.
3-رعایتنشدنحریمهایخانوادگی:

و  شخصی  های  حریم  ها،  گروه  بعضی  در 
در  موضوع  این  که  شود  نمی  رعایت  خانوادگی 
سبب  و  کرده  ایجاد  مشکالتی  مشترک  زندگی 
ازهم پاشیدگی نظام خانواده می شود. از سوی دیگر 
احتمال دارد سوءتفاهم های جدی و شدیدی هم 
پیش بیاید. شاید خانمی متوجه شود همسرش در 
این گروه ها هنگام صحبت با خانمی دیگر از کلمات 
محبت آمیز استفاده می کند و این موضوع را زنگ 
لعکس  کندوبا  احساس  اش  زندگی  برای  خطری 
آقای هر روز صبح تا آخر شب شاهد چت همسرش 

با افراد مختلف باشد؟!
4-آسیببهنوجوانان:

تلگرام می تواند برای گروه های سنی مختلف 
آسیب  نوجوانان  به  است  ممکن  اما  باشد  پرخطر 
بیشتری وارد کند. شاید نوجوانان وارد دنیا و ارتباطی 
شوند که دلخواه پدر و مادر نیست و در این گروه 
ها تصاویر، جوک، جمالت و حرف هایی رد و بدل 
شود که برای یک نوجوان مناسب نیست. از این رو 
در مورد نوجوانان عضویت در گروه های تلگرام را 
پرخطر می دانیم و این موضوع می تواند با بدآموزی 

هایی همراه باشد.
5-بیخوابیدرکمینتلگرامبازها:

اگر به تلفن همراه هوشمند معتاد هستید شاید 
برای تان پیش آمده که در کنار این یار همیشگی 
به خواب رفته باشید. این اتفاق فقط برای شما پیش 
از  درصد  دهد 44  می  نشان  تحقیقات  آید؛  نمی 
صاحبان تلفن همراه در کنار این ابزار هوشمند به 
خواب می روند. تلفن های همراه، تبلت ها، تلویزیون 
و ... دارند از خودشان پرتوهایی ساطع می کنند که 
می تواند هورمون مالتونین را تحت تاثیر قرار داده و 

در روند خواب شما اختالالتی ایجاد کند.
6-چشمپوشیوالدینبهپاتوقهایتلگرامی:

والدین دیروز تا کودکشان نوجوان می شد، دورادور 
هوایش را داشتند و از رفقا و دوستانش می پرسیدند 
از عالیق و سرگرمی های  به هر دری می زدند  و 
فرزندشان مطلع شوند که اگر احتمال خطایی دارد 
تا دیر نشده مانع از بروز آن شوند؛ والدین دیروز، 
به خصوص آنهایی که پسردار بودند گرداگرد شهر، 
کوچه به کوچه گاه حتی با در بوق و کرنا کردن 
به اطرافیان هشدار می دادند فرزندشان نوجوان شده، 
اما دیگران  نبینند،  را هنگام خطا  او  است  ممکن 
مواظب او و رفتارهایش باشند و به وقت لزوم آنها 
را خبردار کنند و وای از روزی که چشمانشان به 
نوجوانی،  می شدروزگار  روشن  نوجوان  از  خطایی 
جوانان و میانساالن امروز بسان آنچه که گفته شد، 
گذشت، روزگاری که با روزگار نوجوانی امروزی ها 
جدیدترین  امروزه  دارد!  فرق  آسمان  تا  زمین  از 
که  میدان گاه هایی  و  گذرگاه ها  خیابان،  کنج های 
زمانی پاتوق نوجوانان بود را می توان در چاردیواری 
خانه هایافت. یک گوشی همراه مجهز به اندروید، 
پاتوق  مجازی،  درشبکه های  عضویت  و  اینترنت 
شبانه روزی نوجوانان است که صد البته مضرات آن 
کمتر از پاتوق های واقعی نیست. البته جالب تر آن که 
مدل  این  به  امروزی  والدین  نگرانی  و  حساسیت 
پاتوق ها بسیار کمتر از نگرانی والدین دیروزی است. 

ادامهدرستونمقابل....

انگاری این پاتوق ها را پذیرفته اند و نسبت به آن 
احساس خطر نمی کنند، حتی گاهی خود مشوق حضور 
فرزندشان در این فضاها می شوند! متاسفانه بسیاری از 
والدین در خواب خرگوشی اند و چشم به واقعیت علنی 
مخرب و آسیب زای این فضاها بسته اند، گویی دوست 
دارند نبینند و نشنوند آنچه دیدنی و شنیدنی است،چراکه 
ممکن است به خاطر بینایی و شنوایی دچار زحمت شوند. 
در اولین اقدام برای مواجهه با تلگرام گرایی نوجوانان الزم 
است گوش والدین را با این جمله نوازش دهیم: »لطفا 

بیدار شوید، نوجوانانتان در خطرند.«
به زندگی های زناشویی  تلگرام  7- آسیب های 
وخانوادگی :امروزه شبکه های اجتماعی عالوه بر مزیت 
هایی که دارند توانسته اند تهدیدی جدی برای زندگی 
زناشویی وخانوادگی باشند.با گسترش این شبکه ها 
متاسفانه مواردی از قبیل دوست یابی،رفیق بازی،اعتیاد 
و گسترش یافته است.اگر دقت کنید زمانی که این شبکه 
ها نبودند صمیمیت بیشتری در خانواده ها وجود داشت و 

افراد وقت بیشتری در کنار هم بودند. 
فوایدشبکههایاجتماعی:

1. ایجاد سرگرمی :
برای بسیاری افراد که به عناوین مختلف سرگرمی های 
غنی و مناسب ندارند، این شبکه ها می توانند سرگرم کننده 

باشند. 
2. باالتررفتن سطح اطالعات عمومی:

اشخاصی را می بینیم و می شناسیم که حاضر به 
خواندن کتاب یا شرکت در کالس آموزشی نمی شدند، 
حاال در گوشی خود درحال خواندن و پیگیری موضوعات 
مختلف و بعضا آموزشی اند. عضویت افراد در شبکه های 
سطح  افزایش  باعث  روان شناسی  و  علمی  خبری، 

اطالعات افراد و درنهایت جامعه خواهد شد.
3. افزایش و سهولت در روابط افراد:

اگر زمانی برای ارتباط با عزیزان و دوستان صمیمی 
و آشنایان راحت ترین مسیر تلفن بود، اکنون کافی است 
به گروه هایی که در خانواده ها و اقوام شکل می گیرد، سر 
زد. گروه هایی که در آن از عقاید و افکار و مسائل روزمره 
و تاریخ مهمانی هایشان صحبت می کنند، نوشتاری، 
تصویری و با ضبط صدا، دوستان قدیمی یکدیگر را 
می یابند و به یاد ایام قدیم خاطرات خود را به اشتراک 

می گذارند.
4. تبلیغات شغلی و تالش برای افزایش درآمد:

مدتی است افرادی با مشاغل مختلف از این شبکه ها 
آن ها  و فروش  و معرفی کاالهای خود  تبلیغ  برای 
استفاده می کنند. حذف واسطه ها، بدون اجاره دفتر یا 
مکانی خاص باعث کاهش چشمگیر قیمت ها برای 

مصرف کنندگان و خریداران است.
مضراتشبکههایاجتماعی:

و  کانال ها  در  به حضور  اعتیاد  و  زیاد  اشتغال   .1
چک کردن دائمی آن ها:

در بخش سرگرمی این برنامه ها، برخی افراد با سنین 
مختلف که تعدادشان نیز کم نیست، گاهی ساعت ها 
وقت خود را در این شبکه ها صرف می کنند و عمال 
نمی توان آن ها را از موبایل شان جدا کرد تا جایی که 
هم اکنون اختالالتی با عنوان اعتیاد به گوشی، نگرانی 
از گم شدن گوشی، قطع اینترنت، جاگذاشتن گوشی، 

تمام شدن شارژ باتری و..مطرح است 
2. امکان راحت دسترسی به موارد غیراخالقی و 
از وجدان  برای کسانی که شاید  غیرقانونی:بنابراین 
اخالقی ضعیف تری برخوردارند، زمینه برای سوءاستفاده 
آماده شده است. شکایات همسران نیز در این مدت بیشتر 
شده، مواردی در اتاق مشاوره با آن روبه رو هستم مبنی 
بر ِشکوه از اینکه همسرم در کانال های غیراخالقی عضو 
است و در گوشی اش تصاویر و فیلم های غیراخالقی 

زیادی وجود دارد.
اینجا با واقعیتی روبه روییم؛ استفاده زیاد و غیراصولی، 
سرک کشیدن به هرکانالی و عضویت در آن ها زمینه ای 
برای انحرافات و تخریب رابطه زناشویی ایجاد می کند 
و می تواند ذائقه فرد را خراب کرده، به خیانت و طالق 

عاطفی منتهی شود.
3. دورشدن همسران و اعضای خانواده از یکدیگر:

از دیگر معایب استفاده مکرر و وابسته گونه به شبکه های 
اجتماعی، فاصله گرفتن افراد از یکدیگر است. افراد خانواده 
در کنار یکدیگرند اما هرکدام با یک گوشی مشغول اند. 
ارتباط حضوری آدم ها با یکدیگر کامال تحت الشعاع قرار 
گرفته است و در مهمانی ها نیز شاهد این مورد هستیم.در 
زندگی زناشویی نیز این مورد به شدت تاثیرگذار و مخرب 
است. شکایت یکی از مراجعان من این بود که خانمم 
گوشی اش را داخل رختخواب نیز می آورد و تا آخرین 
لحظه ای که خوابش ببرد، مشغول است.خانمی مطرح 
می کرد که شوهرم بعد از آمدن به منزل و صرف شام 
بالفاصله گوشی اش را برمی دارد و مشغول می شود و 
در مقابل اعتراض من می گوید: اگر حرفی داری بگو من 
گوش می دهم.آنچه مسلم است  زن و شوهری که در 
یک روز حداقل 2۰ دقیقه صحبت موثر با یکدیگر نداشته 
باشند، آن روز را جزو زندگی مشترک به حساب نیاورند 
چراکه آن روز مجرد بوده اند.به طور کلی می توان گفت 
اعتیاد و وابستگی روانی موضوعی است که عمال در 
زندگی همه جاری است. مثال به نوشیدن چای عادت 
کرده ایم، به تماشاکردن تلویزیون، شنیدن موزیک و 
مانند آن ها وابستگی داریم. نکته قابل تامل این است که 
تشخیص دهیم کدام یک از وابستگی هایمان مضر است 
و ما در برابر آن احساس ضعف می کنیم و برای غلبه بر 
این ضعف نیاز به چاره اندیشی داریم. مثال اگر برای چند 
روز در برابر نوشیدن چای مقاومت کنیم، عادت مان تغییر 

می کند و فشار کمتری را تجربه می کنیم.

ایرنا- صفر داغدار محرم و واقعه کربال است که چهلم روز 
عاشورا را با خود دارد و سپس 28 صفر داغ رحلت پیامبر گرامی 
اسالم )ص( و شهادت امام حسن مجتبی )ع( بر دل تازه می 
شود و آخرین سوگ این ماه شهادت امام رضا )ع( »پیشوای 
غریب« است.امام جواد)ع( فرمود: خدا پدرم را رضا لقب نهاد. 
زیرا خداوند در آسمان و رسول خدا و ائمه اطهار در زمین از او 
خشنود بوده اند. به طوری که خلق و خوی نیکوی امام، سبب 
رضایت و خشنودی دوستان، نزدیکان و حتی دشمنان می شد.
از  امام  هشتمین  )ع(،  الرضا  موسی  بن  علی  حضرت 
روز  آخرین  سحرگاه  در  )ص(  خدا  رسول  پاک  سالله 
رسید.  شهادت  به  قمری  هجری   2۰3 سال  صفر  ماه 
نام مبارک ایشان علی و کنیه آن حضرت، ابوالحسن و 

مشهورترین لقب ایشان رضا به معنای خشنودی است.
حضرت امام رضا )ع( در یازدهم ذیقعده الحرام سال 148 
هجری در مدینه منوره دیده به جهان گشود. در سن 35 
سالگی عهده دار مسوولیت امامت و رهبری شیعیان شد و 
حیات ایشان مقارن بود با خالفت خلفای عباسی که سختی 
ها و رنج بسیاری را بر امام روا داشت.هنگامی که حضرت امام 
رضا )ع( بعد از پدر، مسوولیت رهبری و امامت را به عهده 
به پرسش های مردم درباره  پاسخ  و  آگاهی  برای  گرفت، 
معارف اسالمی، سفرهای متعددی انجام داد. امام سفر خود 
را از مدینه به بصره آغاز کرد تا بتواند به طور مستقیم با مردم 
دیدار کند و درباره همه کارها به گفت و گو بپردازد دوران حیات 
و امامت امام رضا )ع(، اوج گیری گرایش مردم به اهل بیت و 

دوران گسترش پایگاه های مردمی این خاندان است.
امام همه توانایی خود را در توسعه پایگاه های مردمی صرف 
کرد. پیوند مردم با امام، پیوند فکری بود و از قهرمانی عاطفی 

نشان داشت. اما این پایگاه ها نمی توانست راه را برای حکومت 
و در دست گرفتن قدرت سیاسی هموار سازد. از این روی، 
بیشتر قیام هایی که مسلمانان و پیروان با اخالص، با نظر 
امام رضا )ع( برپا کردند، در تناقض ها و اختالف های داخلی 
از یکدیگر جدا می شدند و احیانا با یکدیگر در جنگ و ستیز 

بودند.امام رضا )ع( در این مرحله خود را آماده می کرد تا مهار 
حکومت را به دست گیرد، اما به نحوی که خود می خواست 
نه آنگونه که مامون اراده می کرد. این تصویری از دوران امام 
است که در تفسیر دو رخداد مهم یعنی مساله والیتعهدی و 
نیز مساله پیشنهاد خالفت به امام از سوی مامون راهگشا شد.

در این دوران خاندان عباسی از نام آل محمد )ص( سوء 

استفاده کرده و وانمود می کردند که پیرو همان خط آل علی 
هستند. حتی لباس سیاه بر تن می کردند و می گفتند: این 
پوشش سیاه، لباس ماتم شهیدان کربال و زید و یحیی است 
و عده ای از سرانشان، مدعی بودند که برای آل علی کار می 
کنند.خلفای خاندان عباسی از همان روزهای نخست سلطه 

خود، میزان نفوذ علویان را می دانستند و از آن بیم داشتند و 
سخت گیری هایی که از همان دوران آغازین حکومت عباسی 
علیه امام رضا )ع( به عمل آمد، گواهی بر این بیم و وحشت 

عباسیان از اهل بیت )ع( و عالقه مردم به آنان است.
این نگرانی تا دوران مامون ادامه یافت. او می دید که چگونه 
سرنوشت خالفتش در معرض تندبادهایی قرار گرفته که از 

هر سو بر آن می تازد.مامون در کنار این نگرانی، از هوش 
و جدیتی راهگشا برخوردار بود، بنابراین دست به ابتکاری تازه 
زد و موضوع والیتعهدی را پیش کشید. هرچند در این زمینه 
نیز، تدبیر امام )ع ( او را ناکام ساخت.امام در گفتگویی با مامون 
درباره والیتعهدی فرمود: همانا والیتعهدی هیچ امتیازی را بر 
من نیفزود. هنگامی که من در مدینه بودم فرمان من در شرق 
و غرب نافذ بود و اگر از کوچه های شهر مدینه عبور می کردم، 
عزیرتر از من کسی نبود. مردم پیوسته حاجاتشان را نزد من 
می آوردند و کسی نبود که بتوانم نیاز او را برآورده سازم مگر 
اینکه این کار را انجام می دادم و مردم به چشم عزیز و بزرگ 
خویش، به من می نگریستند.مدتی از روزگار زندگانی امام رضا 
)ع( همزمان با خالفت هارون الرشید بود. در این زمان است 
که مامون برای عملی کردن هدف خود، به یکی از خدمتکاران 

خویش دستور داد تا امام را با زهر مسموم کند.
دستور مامون اجابت شد و بعد از گذشت چند ساعت زهر اثر 
کرد و حال حضرت دگرگون شد و صبح روز بعد در سحرگاه 
روز 29 صفر سال 2۰3 هجری قمری این امام بزرگوار در 
سن 55 سالگی به شهادت رسیدند.امام جواد )ع( به قدرت 
و اراده الهی و به دور از چشم دشمنان، بدن مطهر ایشان را 
غسل داده و بر آن نماز گذاردند و پیکر پاک ایشان با مشایعت 
بسیاری از شیعیان و دوستداران آن حضرت در مشهد مقدس 
دفن شد و از آن روز این مکان، زیارتگاه عاشقان و دوستداران 
بارگاه ملکوتی حضرت علی بن موسی الرضا شد.بسیاری از 
مشتاقان و عاشقان والیت همزمان با ایام شهادت علی بن 
موسی الرضا)ع( خود را با پای پیاده و یا با هر وسیله ای به 
مشهد مقدس می رسانند تا ارادت خالصانه خود را به محضر 

این امام رئوف عرضه بدارند.

سوگآخرصفربرایرضایآلمحمد)ص(
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شهادت امام حسن علیه السالم

امام حسن مجتبی )ع( در 28 صفر سال پنجاه هجری 
اثر همان زهر به  بر  در سن 47 سالگی  مسموم و 
شهادت رسید و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.
حسن امام  )ع(:   حسن  امام  شدن   مسموم 

علیه السالم مانع از به اجرا درآوردن برخی از نّیات 
اهدافی که معاویه دنبال  از جمله  بود.  پلید معاویه 
از  وی  بود.  خود  برای  جانشین  تعیین  کرد  می 
او  نامه  صلح  مفاد  برخالف  که  تصمیم  این  اجرای 
با امام حسن علیه السالم بود وحشت داشت و می 
دانست که اگر در زمان حیات آن حضرت به چنین 
شدید  مخالفت  با  شک  بدون  بزند،  دست  کاری 
گرفت تصمیم  اساس  این  شد.بر  خواهد  روبرو   امام 

امام علیه السالم را به شهادت برساند. پس از بررسیهای 
زیاد جعده همسر امام علیه السالم را مناسب ترین فرد 
برای تحقق بخشیدن به این هدف پلید دید.  محرمانه 
و با ارسال صدهزار درهم به جعده، به او قول داد که 
اگر امام حسن علیه السالم را به شهادت برساند او را 
به همسری یزید درخواهد آورد. بدین وسیله جعده آن 
حضرت را با ریختن زهر در آب آشامیدنی مسموم کرد.

وصیت امام حسن علیه السالم
امام حسن علیه السالم فرمودند: »خود را در اّولین روز از 
روزهای آخرت و آخرین روز از روزهای دنیا می بینم«. 
در ادامه، این گونه وصیت فرمودند: »گواهی می دهم 
به وحدانیت خدا و این که برای او شریکی نیست و 
تنها او سزاوار پرستش است.هرکه اطاعت او را در پیش 
 گیرد رستگار می شود و هرکه نافرمانی اش کند گم راه 
می گردد و کسی که از گناهان و تقصیراتش به نزد او 
توبه کند هدایت می شود. ای حسین،جنازه مرا در کنار 

جدم رسول خدا )ص( دفن کن.

روزی است که تاریخ پدرش را از دست  داد

مدینه امشب را با اضطرابی خوفناک از آینده پس از 
محمد)ص( به صبح می رساند. امشب اصحاب، انصار 
و مهاجرین دست به دعا که  ای کاش سایه محبت و 

رهبری رسول ا... از سرشان نرود.
امشب قلب علی)ع( و فاطمه)س( دردی عظیم را تنگ 
در برگرفته است و شاید آنچه بیش از پیش موجب 

تشویش است تصور مدینه بدون محمد)ص( است.
امشب زمین حجاز نقطه اشتراک نگاه عرشیان و عاشقان 
است. و فردا روحی عظیم با ملک الموت همراه شده و 

سنگینی وجود با برکتش هفت آسمان را می لرزاند.
اما حقیقتا از فردا تنها علی)ع(، فاطمه)س(، و مردم 
حجاز یتیم نخواهند شد، از فردا روزی است که تاریخ 
پدرش را از کف خواهد داد و درد بی پدری تا هزار و 
400 سال بعد و قرون پس از آن نیز همچو مهری بر 
پیشانی اش خواهد ماند.قرآن کریم که آیه آیه اش بر قلب 
پاک رسول ا...)ص( نازل شد چه سفارش ها که پیرامون 
برخورد با یتیم می کند. بار ها و بار ها از یتیم نوازی سخن 
بی سرپرستان  حق  رعایت  به  را  بندگان  و  می گوید 
که  است  انسانیت  روزی  فردا  می کند.از  سفارش 
پدرش را دیگر نخواهد دید، آری از فردا روزی نه فقط 

فاطمه)س( که تمام تاریخ و انسانیت یتیم خواهد شد.

شهامت چیزی است که از آزادی، امنیت، زندگی، 
خانه و خانواده، کشور و فرزندان ما محافظت

 می کند. شهامت همه چیز را در بر دارد

بهترین ها همیشه پیروز نمی شوند، بلکه کسانی
 که مبارزه می کنند، و کسانی که بیش از همه 

مطمئن هستند که چکار می کنند، پیروز می شوند.

مدینه شد ز داغ مصطفی بیت الحزن امشب
فضای عالم هستی بود غرق محن امشب

مکن ای آسمان روشن چراغ ماه را کز کین
چراغ الله شد خاموش در صحن چمن امشب

دریغا که روح دعا، رفت در خاک گرفتند از ما روان 
دعا را به سوگ محّمد، بگریید، یاران که زهرا ببیند، 
سرشک شما را رحلت پیامبر )ص( تسلیت می گوییم

خدایا همین که حال دوستانم خوب باشد و لبخند 
شیرین برلبشان باشد برایم کافي ست. خدایا درهمه 

لحظات آنهارا به آغوش مهربانت می سپارم.

 28 شیعیان  را  )ص(  اکرم  پیامبر  رحلت  رحلت  تاریخ 
ماه  سنت  اهل  علمای  و  هجری  یازدهم  سال  صفر 
ربیع االول می دانند و در روز آن اختالف نظر دارند. 
چیزی که در منابع تاریخی ثبت شده آن است که آن 
حضرت مدتی بیمار شدند و پس از آن رحلت نمودند. 
اما در روایات که از ائمه علیهم السالم نقل شده است 
بیان گردیده که آن حضرت در اثر خورانده شدن سم 
به شهادت رسیدند. به نظر می رسد این روایات بیان 

کننده علت بیماری آن حضرت هستند.
علت وفات پیامبر اکرم )ص(

اکرم  پیامبر  رحلت  که  دارد  وجود  بسیاری  دالیل 
)ص( ناشی از خوراندن سم به ان حضرت بوده است. 
برخوردارند؛  معنوی  تواتر  از  روایات،  و  دالیل  این 
با  کاماًل  آنها  توصیفات  و  الفاظ  که  هرچند  یعنی 
توان  می  آنها،  مجموع  از  اما  نیستند،  مشابه  یکدیگر 
موضوع مورد بحث را ثابت نمود. از جمله امام صادق 
)یا  ذراع  )ص(،  اسالم  پیامبر  چون  فرمایند:  می  )ع( 
زن  یک  داشتند،  می  دوست  را  گوسفند،  دست(  سر 
این  با  را  ایشان  موضوع  این  از  اطالع  با  یهودی 
بخش از گوسفند مسموم نمودند در جای دیگری آن 
حضرت فرمودند: »پیامبر اکرم )ص( در جریان جنگ 
فرمودند  بیان  رحلتشان  هنگام  و  شده  مسموم  خیبر 
که لقمه ای که آن روز در خیبر تناول نمودم، اکنون 

و  پیامبر  هیچ  و  است  نموده  نابود  را  بدنم  اعضای 
از  شهادت  با  که  این  مگر  نیست،  پیامبری  جانشین 
به  تصریح  بر  عالوه  روایت،  این  در  رود«.  می  دنیا 
در  ایشان  شهادت  و  )ص(  خدا  رسول  شدن  مسموم 
اشاره می شود که  نیز  به اصلی کلی  پی مسمومیت، 
هیچ  و  بوده  شهادت  با  اوصیا  و  پیامبران  تمام  مرگ 

کدام، با مرگ طبیعی از دنیا نمی روند! 
خبر دادن پیامبر اکرم )ص( از رحلت خود

در  )در عرفه(،  آخرین سفر حج  در  اکرم )ص(  رسول 
از بیماری و بعد از  مکه، در غدیر خم، در مدینه قبل 
با  عمومی،  سخنرانی  ضمن  در  یا  یاران  جمع  در  آن 
داد.  خبر  خود  رحلت  از  ابهام،  هیچ  بدون  و  صراحت 
چنان که قرآن رهروان رسول خدا )ص( را آگاه ساخته 
بود که پیامبر هم در نیاز به خوراک و پوشاک و ازدواج 
و وقوع بیماری و پیری مانند دیگر افراد بشر است و 
همانند آنان خواهد مرد. در حجة الوداع در هنگام رمی 
از من فراگیرید، شاید  را  جمرات فرمود: مناسک خود 
بعد از امسال دیگر به حج نیایم. هرگز مرا دیگر در این 
اجتماع  در  نیز  بازگشت  هنگام  دید.  نخواهید  جایگاه 
و  فراخوانده شوم  است  نزدیک  فرمود:  بزرگ حاجیان 
گوید:  مسعود  بن  عبدا...  نمایم.  اجابت  را  حق  دعوت 
پیامبر اکرم )ص( ک ماه قبل از رحلت، ما را از وفات 
ای رسول خدا! رحلت  نمود. عرض کردیم:  آگاه  خود 

شما در چه موقع خواهد بود؟ فرمود: فراق نزدیک شده 
فرمود:  نیز  زمانی  است.  خداوند  سوی  به  بازگشت  و 
اجابت  را  حق  دعوت  و  شوم  فراخوانده  است  نزدیک 
نمایم و من دو چیز گران در میان شما می گذارم و می 
روم: کتاب خدا و عترتم، اهل بیتم... و خداوند لطیف 
یکدیگر  از  هرگز  دو  این  که  داد  خبر  من  به  آگاه  و 
جدا نشوند تا کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. پس 
نمود.  خواهید  رفتار  دو  آن  با  چگونه  بیندیشید  خوب 
روزی به آن حضرت خبر دادند که مردم از وقوع مرگ 
شما اندوهگین و نگرانند. پیامبر در حالی که به فضل 
داده  تکیه  )ع(  طالب  ابی  بن  علی  امام  و  عباس  بن 
و  درود  از  و پس  گردید  رهسپار  به سوی مسجد  بود 
از  شما  اند  داده  خبر  من  به  فرمود:  پروردگار،  سپاس 
من،  از  پیش  آیا  هستید.  هراس  در  خود  پیامبر  مرگ 
پیامبری بوده است که جاودان باشد؟! آگاه باشید، من 
به رحمت پروردگار خود خواهم پیوست و شما نیز به 

رحمت پروردگار خود ملحق خواهید شد.
انصار  حقوق  رعایت  به  را  مردم  دیگر  فرصتی  در 
سفارش و در خطاب به انصار فرمود: ای گروه انصار، 
شده  دعوت  من  است،  نزدیک  هجران  و  فراق  زمان 
از نظر  و دعوت را پذیرفته ام.بدانید دو چیز است که 
دو  آن  بین  اگر  نیست.  تفاوتی  هیچ  دو  آن  بین  من 
مقایسه شود به اندازه تارمویی بین آن دو فرقی نمی 

این است که  گذارم. هر کس یکی را ترک کند مثل 
کتاب  دو  آن  است...  کرده  ترک  هم  را  دیگری  آن 

آسمانی و اهل بیت رسالت هستند.
ویژگی های اخالقی و رفتاری رسول خدا

در وصف رفتار و صفات پیامبر )ص( گفته اند که اغلب 
نیاز سخن نمی گفت. هرگز  بود و جز در حد  خاموش 
هیچ  و  داشت  تبسم  بیشتر  نمی گشود،  را  دهان  تمام 
کسی  سوی  به  چون  نمی خندید،  بلند  صدای  به  گاه 
می خواست روی کند، با تمام تن خویش بر می گشت. 
به پاکیزگی و خوشبویی بسیار عالقه مند بود، چندانکه 
از  او،  از  پس  رهگذران  می کرد،  گذر  جایی  از  چون 
کمال  در  می یافتند.  در  را  حضورش  خوش،  بوی  اثر 
زمین  بر  و  می نشست  زمین  بر  می زیست،  سادگی 

خوراک می خورد و هرگز تکبر نداشت. 
بسیاری  در  و  نمی خورد  غذا  سیری  حد  تا  گاه  هیچ 
بود،  درآمده  مدینه  به  تازه  که  آنگاه  ویژه  به  موارد، 
راهبان  چون  اینهمه،  با  بود.  پذیرا  را  گرسنگی 
به  دنیا  نعمت های  از  که  می فرمود  خود  و  نمی زیست 
حد، بهره گرفته، هم روزه داشته، و هم عبادت کرده 
است. رفتار او با مسلمانان و حتی با متدینان به دیگر 
و گذشت  بزرگواری  و  بر شفقت  مبنتی  روشی  ادیان ، 

و مهربانی بود. 
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

بجنباند  را  ]=مردم[  آنان  ]زمین[  مبادا  تا  نهادیم  استوار  کوههایی  زمین  در   و 
و در آن راههایی فراخ پدید آوردیم باشد که راه یابند سوره االنبیاء / )۳۱(

حدیث روز  

هر که براي خدا دوست دارد و براي خدا دشمن دارد و براي خدا عطاء کند ، از کساني است که ایمانش کامل است .
امام جعفر صادق )ع(

مناسبت ها

حضرت محمد)ص( منادی صلح و مهربانی

572138946
498762315
361594872
849273651
615489237
237651498
123847569
986315724
754926183

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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218973

45

32

7469

4125

9538

54

32

183596

جدول سودکو

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری 

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

 پالک 29
09155610111

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

را تجربه کنید.   09158668002

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

مرکز تخصصی حمل و نقل اثاثیه منزل
 و لوازم اداری با سابقه درخشان 

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد

عضو یت رسمی اتحادیه با مجوز رسمی 
حمل بار و اثاثیه منزل 

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک

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

  09156633230- برگی

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

قیمت در سطح استان نقدا خریدار است. 

بین رجایی 21 و 23   
09036240644  

سمسـاری صـادق
لوازم منزل و اداری شما را منصفانه خریداریم. 

 09380160779
  09151641464 - علی آبادی

واگذاری فست فود
مغازه پیتزا ساندویچی

 واقع در ابتدای خیابان مدرس 
با تمام تجهیزات و درآمد تضمینی 

واگذار می گردد.
09385237033

مغازه لوازم یدکی خودرو با موقعیت 
عالی و سابقه دیرینه به فروش 
می رسد.    09158254172

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

فروشگـاه پـارس پـرداز
فروش لپ تاپ به قیمت معتبرترین سایت های اینترنتی )ارسال رایگان(
بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16

09357787955 - سلطانی

عرضه مستقیم انواع سیمان
 گچ،آهک، پودر سنگ، سفال 
تیغه 10- 15، بلوک سیمانی

50 پاکت 
 حمل رایگان
09155611722 - شمـس آبادی

استخــدام 
 یک هفته نامه جهت تکمیل کادر تحریریه خود  از  افراد ذیل دعوت به همکاری می نماید:

1- طراح و صفحه بند آشنا به نرم افزار ایندیزاین
2- خبرنگار و گزارشگر  3- بازاریاب مطبوعاتی

متقاضیان محترم می توانند درخواست خود را به انضمام رزومه کاری
به شماره 09026711775 از طریق تلگرام ارسال نمایند.

 بدیهی است شرایط همکاری با حقوق ثابت و بیمه خواهد بود. 
پس از بررسی درخواست با متقاضیان دارای شرایط تماس حاصل خواهد شد

برنامه مراسم عزاداری و سخنرانی هیئت جان نثاران ابا عبدا... الحسین)ع( 
در ایام پایانی ماه صفر

آغاز: پنجشنبه 96/8/25 )شب جمعه( الی شنبه 96/8/27 )شب یکشنبه(
سخنران: حجت االسالم دکتر شهاب

شروع مراسم ساعت 18/30
آدرس: خیابان شهید منتظری 3- جنب مسجد خضر )ع(
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رحمتی همچنان نیمکت نشین استقالل

کاپیتان استقالل همچنان باید دوران دوری از ترکیب را تحمل کند.
مهدی رحمتی از بازی با پارس جنوبی جم در هفته ششم لیگ برتر 
نیمکت نشین شده است و با حضور شفر هم شرایط برای او تغییری 
نکرده است.در این بین گفته می شود شفر از عملکرد حسینی در بازی 
است هم حسابی  رفته  میدان  به  استقالل  دروازه  در درون  هایی که 

راضی است و به همین دلیل قصد تغییر در دروازه بان تیمش را ندارد.
با این شرایط دوران دوری رحمتی از ترکیب استقالل طوالنی تر خواهد 

شد و باید در نهایت سرنوشت کاپیان استقالل چه می شود.
 

کاپیتان پرسپولیس بازوبند ندارد

بازیکنی که در بازی مقابل پاراگ به عنوان کاپیتان به میدان رفت، 
بازوبندی به بازو نداشت.در غیاب سیدجالل حسینی، حسین ماهینی 
هستند،  پرسپولیس  سوم  تا  اول  های  کاپیتان  که  طارمی  مهدی  و 
پاراگ که عصر سه شنبه در کمپ تمرینی  برابر  در دیدار تدارکاتی 

سرخپوشان برگزار شد، محسن مسلمان کاپیتان بود.
با این حال، مسلمان بدون بازوبند طالیی رنگ کاپیتانی پرسپولیس 

به میدان رفت و در مراسم ابتدایی بازی حاضر شد.

ستاره جدید پرسپولیس نوه سوپراستار سینما

آدام  همتی را به خاطر مسائل فنی و تاکتکی اش بشناسیم، او را به این علت 
به یاد می آوریم که نوه سعید راد ستاره درخشان سینمای ایران است. بازیگر 
دوست داشتنی فیلم هایی چون دوئل، چ، عقاب ها، دادشاه، سفر سنگ و ... 
به همین خاطر آدام پیش از آن که به خاطر فوتبالش معروف شود، به خاطر 
نام بزرگ سعید راد در فوتبال ایران به شهرت رسید. حاال همه در انتظار آن 
هستند تا آدام را در بازی های رسمی پرسپولیس ببینند و کیفیت او را با سایر 
بازیکنان این تیم بسنجند.آن طور که مشخص است، همتی می تواند از 

هواداران پرسپولیس نیز مثل برانکو ایوانکویچ، نمره قبولی بگیرد.

برانکو به پرسپولیسی ها بی اعتماد شده؟

اینکه سرمربی پرسپولیس با مدیران حقوقی در فیفا تماس می گیرد تا 
شرایط جذب بازیکن تا قبل از شروع نقل و انتقاالت زمستانی را جویا 
شود، در نوع خود جالب توجه است.برانکو ایوانکویچ سرمربی پرسپولیس 
برای آن که متوجه شود آیا می تواند با وجود محرومیت باشگاه، اقدام 
به جذب بازیکن جدید کند یا نه، به جای آن که از کارمندان باشگاه 
آمار بگیرد، با مدیران حقوقی فدراسیون جهانی فوتبال تماس گرفت و 
شرایط پرسپولیس را مورد بررسی قرار داد.به بیان دیگر، این طور به 
نظر می رسد که اعتماد برانکو تا حد زیادی به برخی کارمندان باشگاه 
این  اقدام می کند.  نیز شخصا  این موارد حقوقی  یافته و در  کاهش 

مسائل نمی تواند نشانه های خوبی در باشگاه پرسپولیس باشد.

چرا پالکت خون در کودکان
 باال می رود؟

افزایش پالکت خون در بدن کودکان علت 
ترین  شایع  از  یکی  اما  دارد  مختلفی  های 
علت ها عفونت در بدن است. عفونت معموال 
خون  پالکت  تعداد  بودن  باال  اصلی  علت 
آزمایشگاهی  های  تست  است.  کودکان  در 

معموال به شکلی است که یک نمونه از خون 
با  و  کنند  می  رقیق  را  شده  گرفته  وریدی 
استفاده از یک شمارشگر الکترونیکی شروع 
به شمارش پالکت ها می کنند.گاهی اوقات 
باال بودن پالکت خون در کودکان نشانه ی 
پالکت  تعداد  نبودن  تنظیم  نیست.  عجیبی 
های خون ممکن است نتیجه اختاللی باشد 

که در مغز استخوان قرار دارد. 

از جمله محصوالت آرایشی پرکاربرد و خطرآفرین در صورت عدم انتخاب 
مناسب ریمل ها هستند. ریمل هایی که در بازار وجود دارند به دو صورت 
وارداتی و تولید داخل می باشند که ریمل های وارداتی باید برچسب اصالت 
داشته و مصرف کننده با استعالم شماره ای که بر روی آن درج شده از 
اصل و تقلبی بودن آن مطلع می شود. همچنین ریمل های تولید داخل نیز 
باید پروانه بهداشتی ساخت داشته باشند.بخش کوچکی از عوارض ناشی از 
مصرف ریمل ها به شرح ذیل می باشد:-ریمل هایی که پایه اصلی آن ها 

روغن است در برابر عرق کردن و ریزش اشک مقاوم هستند و خشک شدن 
آن ها روی مژه ها به مدت طوالنی صورت می گیرد لذا موجب ریزش مژه 
ها می شوند.-ریمل های مایع که پایه اصلی آن ها آب است، محیط مناسبی 
برای رشد میکروب ها هستند و با تکثیر این میکروب ها و حضور مداوم آن 
ها در نزدیک چشم می تواند عفونت های چشمی، التهاب، قرمزی، ترشحات 
غلیظ، خارش و حتی پوسته ریزی لبه پلک را ایجاد کنند.-در موارد شدید تر 
ریمل ها به قرنیه چشم آسیب می رسانند و در نهایت لک قرنیه و اشکال در 

بینایی را به وجود می آورند.-وجود مواد رنگی و عطری و یا حتی نگهدارنده 
موجود در داخل ریمل ها نیز می تواند حساسیت های پوستی ایجاد کند.-باید 
توجه داشت که احتمال بروز عوارض فوق در فرآورده های قاچاق به دلیل 
عدم کنترل و نظارت بیشتر است. برای پیشگیری از بروز عوارض ناشی از 
مواد آرایشی و بهداشتی قاچاق به ویژه ریمل ها، صرفا باید از لوازم آرایشی و 

بهداشتی وارداتی دارای برچسب اصالت و سالمت استفاده شود
 مرکزاطالع رسانی غذا معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

عوارض ناشی از مصرف ریمل های قاچاق

۷ نشانه ای که به شما می گوید 
بیش از حد قند مصرف می کنید!

قند و شکر سریع ترین و ارزان ترین منابع انرژی 
هستند اما سوال این است که این محصوالت 
عالوه بر ایجاد انرژی فوری، ارزش تغذیه ای 
دیگری هم دارند؟به نقل ازself مطالعات نشان 
می  دهند که اعتیاد به مواد قندی ساده در مواردی 

می  تواند عوارض بیشتری نسبت به اعتیاد به 
الکل و سیگار داشته باشد. در اینجا ۷ عالمت 
فیزیکی که به شما می گوید در حال مصرف 
بیش از حد قند هستید، معرفی شده است: نیاز 
شدید به مصرف خوراکی های شیرین -احساس 
تنبلی در طول روز-  افزایش وزن- کاهش سطح 
حافظه- حفره های دندانی-مشکالت پوستی و 

آکنه- افزایش سطح کلسترول است .

فواید »موز« طبق پژوهش های علمی

ساکاروز و فروکتوز که قند طبیعی موجود در 
می دهد.  شیرینی  طعم  آن ها  به  میوه هاست، 
از  قند موجود در موز  به خاطر  افراد  از  برخی 
مصرف آن پرهیز می کنند اما نیازی نیست از 
مصرف متعادل میوه ها اجتناب کنید. .ضمناً، موز 

سرشار از فیبر و آب است که فیبر موجود در 
آن از لحاظ متابولیکی، ساکاروز و فروکتوز را 
تعدیل می کند و آب موجود در موز نیز هضم 
قند را تسهیل می کند. ۱. خواص ضد سرطانی- 
2.کاهش فشارخون- ۳. تقویت سالمت قلب- 
۴. تنظیم قند خون- ۵. تسهیل گوارش- ۶. 
بهبود   .۷ بدن-   شدن  اکسیژن دار  به  کمک 

قدرت ادراک و شناخت است .

چرا منیزیم برای کاهش
 استرس خوب است؟

دلیل عمده ای وجود داره که منیزیم به عنوان 
یه کاهش دهنده استرس شناخته میشه.افزایش 
منیزیم، مغز و ماهیچه ها رو آروم میکنه و به 
نیز  صاف  خون  گردش  و  استخوانها  تقویت 
کمک میکنه.استرس، خواب بی کیفیت، یبوست، 

از  میگرن  و  درد  سر  عضالنی،  های  اسپاسم 
نشونه های رژیم غذایی با کمبود منیزیم هستن.
مواد  خوردن  میگه  همچنین   Chevalley
غذایی با میزان منیزیم باال از جمله کلم پیچ، دانه 
کدو تنبل، اسفناج، چغندر و موز براتون مفیده و 
همچنین حموم کردن روزانه با یک فنجان نمک 
معدنی و نوشیدن جرعه ای چای قرمز به باال 

رفتن منیزیم شما کمک میکنه.

سفتی و درد ماهیچه ای 
را چگونه برطرف کنیم؟

تا به حال سفت و دردناک شدن ماهیچه های 
گردن و شانه را پس از بیدار شدن از خواب تجربه 
کرده اید؟چرا این اتفاق می افتد؟ عدم تعادل کلسیم و 
منیزیم ماهیچه ها برای استراحت به منیزیم و برای 
انقباض به کلسیم نیاز دارند. نبود تعادل میان این 

دو ماده می تواندگرفتگی ماهیچه ها را در پی داشته 
باشد.کاهش آب بدن:ماهیچه ها، بافت های فعالی 
هستند و نیاز به آب زیادی دارند. استرس:استرس 
از آنجا که باعث می شود بدن خود را برای شرایط 
ماهیچه ها  انقباض  کند  آماده  گریز  و  جنگ 
و  درد آنها را درپی دارد. مصرف دارو: داروهای 
ضدالتهابی غیراستروئیدی مانند ایبوبروفن، آسپرین 

و ناپروکسن گرفتگی ماهیچه را  دارد. 

شهادت یک مرزبان بر اثر انفجار مین 

باشگاه خبرنگاران - شهید عباس کاظمی سرباز وظیفه 
دفاع  دوران  از  مانده  جا  به  های  مین  اثر  بر  مرزبانی 
مقدس در حوالی پاسگاه مرزبانی، که از اهالی شهرستان 
نائل شد.شهید کاظمی  به فیض شهادت  بود  خرمدره 
از سربازان وظیفه هنگ مرزی بانه بود که در پاسگاه 
مرزی »میشیاو«واقع در انتهای حوزه استحفاظی بانه به 
سمت مریوان، بر اثر اصابت مین به درجه رفیع شهادت 
و ستوان یکم علی جلیلوند از ناحیه پا به درجه جانبازی 
نائل شد.پیکر مطهر مرزبان شهید با حضور جمعی از 

مردم و مسئوالن در شهر بانه تشییع شد.

ظهر دیروز واژگونی خودروی سمند در محور گزیک – آواز سه مصدوم بر جای گذاشت

تصاف تریلی و پراید در کیلومتر ۱۰ جاده بیرجند-  زاهدان

فرماندهی امداد رسانی آتش نشانی با اعالم تصادف در کیلومتر ۱۰ جاده بیرجند-  زاهدان خبر داد و افزود: 
دیروز با اعالم تصادف تیم امداد و نجات ایستگاه مرکزبه محل حادثه ازام شدند. عربی عنوان کرد:  در تصاف 

و  راننده  پراید-  و  تریلی 
پراید  تنها سرنشین خودرو 
در  و  به شدت مصدوم  که 
بودند.  گرفتارشده  خودرو 
تیم  توسط  وی  گفته  به 
آتش  سازمان  امدادی 
نشانی امدادرسانی وتحویل 

عوامل به  اورژانس شد.
جاده اسدیه به بیرجند دوراهی روستای نوغاب برخورد پژو با موتورسیکلت

ثبت نام کربال- هوایی 
تاریخ اعزام: 96/9/4

دفتر خدمات مسافرتی، جهانگردی و زیارتی عماد
میدان شهدا ، جنب بانک صادرات ، ساختمان آوا    32224۱۱3 

بال بسم ا... ـُ هر که دارد هوس کرب

 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 کارگاه آموزشی مدیت زهینه و ردآمد 
 

 301 بلوار شهید صیاد شیرازی ـ مجتمع میر داماد واحد بیرجند  ـ :   آدرس    
 0232- 562- 5202 :همراه 

businessbirjand@yahoo.com  
 026- 15533633  : تلفـکـس

 جهت کسب اطالعات و ثبت نام 

شی ز
مو ی آ

محور اه
  

 یناهم حضور رد دوره آموزش ی با اعطای گواه همراه 
 اصول کاهش هزینه 

 روش های کاهش هزینه 
 راهبرد های جاری سازی فرهنگ کنترل هزینه

 روش های افزایش درامد  

 3126  اهــمآذر  1
 33  الی   8  اعتـس

  :   ربگزار کننده

 : استاد

 : زمان

کان  کنفرانس   الـنـس  ـ بـیـرجـند  : م
 دانشگـاه صـنعتـی بـیرجـند 

 
 

     بدلیـعتر ـدکم ـخان سرکار
  ریت کسب و کار ـمدیدکترای 

 مشاور و مدرس توانمند سازی 
  کسب و کار وسازمانی  ،فردی 

2 
 

 ظرفیت پذیرش محدود می باشد 

Workshop on 
Cost and revenue mediation 

  صنایع  مدیریت آموزشگاه آزاد 
  ـــتــعــنــا  صـنـمـب  
 عهـتوس  و  رینیـفکارآ  تعاونی   
 د ـنـرجـیـبارـو ک ــبسـک   

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

طــراحــان برتـــر
با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم

شعبه2: نبش مدرس 61 
32323296  

09128664599- خرمشاهی

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام   

 تلفن: 32222134
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
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رییس پلیس راه استان بیان کرد: 

آغاز طرح ترافیکی 
با هدف کاهش تلفات 

و حوادث جاده ای
در  استان  راه  پلیس  ،رییس  گذشته  رضایی-روز 
ترافیکی  آغاز طرح  از  رسانه   اصحاب  با  نشستی 
هدف  با  طرح  گفت:این  و  داد  خبر  ایام 28 صفر 
کاهش تلفات و حوادث جاده ای از 24 آبان آغاز 
می شود. سرهنگ رضایی بیان کرد:طرح ترافیکی 

امکانات و تجهیزات که در  با کلیه  ایام 28 صفر 
اختیار پلیس راه استان خراسان جنوبی است برگزار 
خواهد شد که عالوه بر استفاده از امکانات سازمان  
25 تیم کمکی نامحسوس و تلفیقی در این طرح، 
همکاران ما را یاری خواهند کرد تا بتوانیم زمینه 
ی خوبی را برای تردد زائرین مشهد مقدس فراهم 
کنیم.رضایی افزود:هدف ما این است که تلفات و  
حوادث جاده ای را به حداقل برسانیم و عمده تمرکز  
غربی  محورهای  و خصوصا  اصلی  محورهای  در 
فردوس  محورهای  افزود  وی  بود  خواهد  استان 
و  اصفهان  به سمت کرمان،طبس -یزد،طبس - 
محورهای اصلی مرکز استان هم مورد توجه ویژه 
هستند.وی ادامه داد:این طرح از چهارشنبه 24 آبان 
پایان می رسد و  به  آبان  و در 30  آغاز می شود 
شده  ابالغ  ترافیکی  های  محدودیت  اساس  بر 
استان  مواصالتی  محورهای   29 تا  آبان   24 ،از 
خراسان رضوی از ساعت 8 صبح تا 10 شب برای 
همچنین  و  باشد  می  ممنوع  باری  های  ماشین 
از ساعت 2  آبان  روز 29  جنوبی هم  خراسان  در 
و  قاین   - بیرجند  تا 10 شب محورهای  بعدظهر 
 بر عکس ،تردد وسایل نقلیه باربری ممنوع است . 

استقرار  پایگاه های بهزیستی خراسان جنوبی 
برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه

در  خراسان جنوبی  بهزیستی  مدیرکل   - کاری 
پایگاه های جمع آوری  کرد:  اظهار  خبرنگاران  جمع 
مردم  به  کمک  برای  استان  مردمی  کمک های 
افزود:  نژاد،  یافت.عرب  استقرار  کرمانشاه  زلزله زده 
موارد مورد نیاز شامل  چادر مسافرتی، پتو، پوشاک 
گرم، زیرانداز، موکت، شیرخشک، وسایل گرمایشی 
است  و  خیرین می توانند به  مشارکت های مردمی 
ادارات و نمایندگی های بهزیستی شهرستان های تابعه 
مراجعه کنند. مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی افزود: 
همچنین شماره حساب 90190 نزد بانک ملی به 
نام کمک به زلزله زدگان کرمانشاه و شماره حساب 
23453۶3800 نزد بانک ملت به نام مشارکت های 
دریافت  آماده  کرمانشاه  بهزیستی  سازمان  مردمی 
کمک های نقدی هم استانی ها است. عرب نژاد یادآور 
شد: آن دسته از پزشکانی که آماده ارائه خدمت به 
حادثه دیدگان زلزله اخیر هستند، می توانند از طریق 
Charity.behzisti.net آدرس  به   سایت 
کنند. اقدام  ثبت  نام  به   نسبت 

جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن
تا پایان سال ۹۵ بخشیده می شود

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  تسنیم-رئیس 
خراسان جنوبی از بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق 
دولتی معادن تا پایان سال 95 خبر داد. داوود شهرکی 
از بهره برداران معادن استان خراسان جنوبی خواست 
به منظور استفاده از بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق 
دولتی معادن در اسرع وقت حداکثر تا دو ماه آینده )تا 
نیمه دی ماه سال جاری( درخواست خود را تحویل 
دهند.وی همچنین از پیش بینی سرمایه گذاری 23۶ 
میلیارد ریالی در شهرستان سربیشه خبر داد و گفت: 
تحقق این میزان سرمایه گذاری از طریق تکمیل 
طرحهای صنعتی، معدنی و تجاری در حال اجرا طی 
سال 9۶ و 97 است که تحقق اشتغال مستقیم برای 
120 نفر را به دنبالدارد. شهرکی بیان کرد: مطالعات 
اکتشافی بر روی 900 کیلومتر مربع پهنه معدنی در 
این شهرستان صورت گرفته است که در مرحله ارائه 
فعالیت کارخانه  آغاز  به  نهایی است. وی  گزارش 
سیمان باقران از ابتدای امسال اشاره و بر اهمیت 
بازگشایی و رونق بخشی مجدد بازارچه مرزی میل 

73 تاکید کرد.

ارسال 6 هزار تخته پتو
 به مناطق زلزله زده غرب

غالمی- ۶ هزار تخته پتو از استان برای کمک به 
مناطق زلزله زده کرمانشاه ارسال شد. مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر استان ارزش محموله ارسال 
تومان  میلیون  را 210  زده  زلزله  مناطق  به  شده 
اعالم کرد و گفت: این محموله با 3 دستگاه تریلی 
 به کرمانشاه ارسال شد.خامسان افزود:این کمک ها

از ذخایر احتیاطی ومازاد جمعیت هالل احمر بوده 
است و تاکنون جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی 
کشور  غرب  زدگان  زلزله  به  تومان  2۶2میلیون 

کمک کرده است .

آرین شهر خراسان جنوبی لرزید

 امیرآبادیزاده-ساعت 12:50 دقیقه ظهر دیروز ، زلزله ای
با  قدرت 2/9 درجه در مقیاس ریشتر آرین شهر در 
 خراسان جنوبی را لرزاند.این زلزله در عمق 11 کیلو متری
 زمین اتفاق افتاد.همچنین در ساعت15:02 زلزله ای
با  قدرت 1/7ریشتر در عمق 7 کیلومتری آرین شهر 

خراسان جنوبی را لرزاند.

مسئول مرکز لرزه نگاری بیرجند:

»مهاجرت روستاییان« دلیل افزایش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است

در پی زلزله سه شنبه شب، مردم در 3 ساعت، 381 میلیون تومان بنزین و گاز زدند
گروه خبر-گردش مالی مصرف سوخت در پی زلزله شب گذشته بیرجند در 3 ساعت، 381 میلیون و 200 هزار تومان ثبت شد. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
استان گفت: در پی زلزله شب گذشته و شب مانی مردم در خیابان های بیرجند، مصرف سوخت  38 درصد نسبت به روزهای عادی افزایش یافت.علی اصغر اصغری افزود: 
مصرف سوخت بنزین در شهرستان بیرجند با 14 درصد افزایش نسبت به شرایط عادی به 344 هزار لیتر  و مصرف CNG نیز با 18 درصد افزایش به ۶2 هزار کیلوگرم رسید.

کشاورزی  بخش  شورای  جلسه  اولین  برزجی- 
به پیشنهاد استاندار و با حضور مشاور وزیر جهاد 
کشاورزی و مجری طرح آب های مرزی برگزار 
شد. مشاور وزیر جهاد کشاورزی  در این جلسه 
در  بانکی  تسهیالت  ارایه  با  دولت  حمایت  از 
 زمینه تجهیز اراضی کشاورزی به سیستم ها و
روش های آبیاری نوین خبر داد و گفت یکی از 
برنامه های وزارت جهاد کشاورزی برای مصرف 
صحیح و استفاده بهینه از آب استفاده از سیستم 
های نوین آبیاری است. سجادی اضافه کرد: اقلیم 
منطقه خراسان جنوبی به ما دیکته می کند کشت 
گلخانه ای توسعه بیشتری یابد تسهیالت خوبی 
توسط وزارتخانه به این مهم اختصاص یافته است. 
وی با بیان اینکه تمامی استان ها به ویژه خراسان 
جنوبی با مشکل فقر خاک مواجه است، افزود: 19 
نامگذاری شده  روز جهانی خاک  عنوان  به  آذر 
است که انتظار می رود مسووالن جهاد کشاورزی 

یک برنامه خاص داشته باشند. 
تسهیالت 85 درصدی بالعوض  بدون 
اجرای  برای  مناسب  فرصت  سقف 

آبیاری تحت فشار
مشاور وزیر جهاد کشاورزی  با بیان اینکه که از کم 
آبی خراسان جنوبی باید درس گرفت افزود: الزم 
است که در مصرف آب راهکارهایی که دولت جزو 
برنامه هایش دارد عملیاتی شود. سجادی انجام 
خراسان  در  فشار  تحت  آبیاری  هکتار  هزار   13
جنوبی را کار بسیار زیادی در استان توصیف کرد 
و افزود: ولی با اینحال هنوز هم جای کار بیشتر 
باقی است. وی استفاده از تسهیالت آبیاری تحت 
فشار را یک فرصت دانست و گفت: این تسهیالت 
اعتباراتی است که سقف ندارد و 85 درصد آن 
نیز بالعوض خواهد بود. مجری طرح آب های 
مرزی، از فقر خاک به عنوان مشکل اساسی استان 
خراسان جنوبی یاد کرد و افزود: هر زمینی که می 

تواند برای آبیاری تحت فشار زیر کشت برود قبل 
از آن باید حتما آزمایش آب و خاک شود .

آب از هر منظری که نگاه شود 
مهم است

استاندار خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه نطفه 
رضوی  خراسان  از  که  ای  تجربه  در  شورا  این 
داشته است شکل گرفته گفت: این شورا صرفا 
به عنوان یک اتاق فکر برای طرح مباحث کالن 
ارتباط  بر  الشریعه  مروج  بود.  خواهد  کشاورزی 
بخش کشاورزی و سایر بخش ها نیز تاکید کرد 
و افزود: بخش کشاورزی به گردشگری، صنعت و 
معدن و سایر بخش ها نیز به صورت مستقیم و 
غیر مستقیم وصل شده لذا باید به تاثیر آن توجه 
کرد. وی آب را یکی از مولفه های مهم در بحث 
کشاورزی عنوان کرد و گفت: آب از هر منظری 
که به آن نگاه شود مهم است و جزو مزیت های 

ویژه بخش کشاورزی محسوب می شود. 
گذاشتن  اختیار  در  با  مردم  مشارکت 

اعتبار اهمیت خواهد داشت 
استاندار خراسان جنوبی  همچنین تاکید کرد: در 
شورای آب نیز به موضوع آب بخش کشاورزی 
پرداخته خواهد شد. مروج الشریعه خواستار مشارکت 
امور شد و گفت:  انجام  در  از پیش مردم  بیش 
 نقش مشارکت مردم زمانی اهمیت پیدا می کند 
که منابع مالی تبدیل به وجوه در اختیار آنان یا 
صندوق ها شود. وی با تاکید بر اینکه باید از هر 
اندیشه نوآورانه ای در توسعه استان استفاده نمود 
افزود: فناوری  و تحقیقات نیز در بخش کشاورزی 

می تواند به کاهش مشکالت کمک کند. 
مسووالن ورای وظایف سازمانی

 به کمک کشاورزی بیایند
اگر  کرد:  نشان  خاطر  جنوبی  خراسان  استاندار 
مسووالن ورای وظایف سازمان به کمک بخش 
این  توان شاهد شکوفایی  آمدند می  کشاورزی 

بخش بود. مروج الشریعه بر ارایه پیشنهادات در 
قالب سیستماتیک تاکید کرد و گفت: این طرح ها 
و ایده ها در صورتی که به سازمان برنامه و بودجه 
برود و کاربردی باشد حتما از آن استقبال خواهد 
شد و وزارت جهاد کشاورزی نیز می تواند از آن 
در سایر استان ها استفاده نماید. وی با بیان اینکه 
اعتباری 4 سال زودتر شکل اعتبارات فنی   اگر 

 

گفت:  بودیم  جلوتر  فعلی  برنامه  از  گرفت  می 
تسهیالت مناسبی برای بخش های مختلف از 
سوی دولت در نظر گرفته شده که باید برای بهره 

وری بیشتر مورد استفاده قرار گیرد. 
استمداد بخش کشاورزی 

از کمک های فنی و اعتباری   
 رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز  
با بیان اینکه  به شدت نیازمند کمک های فنی 
و اعتباری هستیم گفت:  تامین اعتبار الزم برای 
 کاهش سود به منظور توزیع کارت های اعتباری ، 
توزیع نهاده های بخش کشاورزی، تامین اعتبار 
 الزم برای تکمیل سند ملی آب برای ۶ شهرستان ،
 توسعه تسطیح و نوسازی اراضی و اجرای طرح 
جمله  از  کشاورزی  اراضی  کاداستر  تر  گسترده 
راهکارهای پیشنهادی برای رفع مشکالت بخش 

زراعی استان است.ولی پور مطلق با این اعتقاد 
که با مشارکت مردم می توان الگوی کشت را به 
سرعت تغییر داد  خاطر نشان کرد:  برای انجام این 
مهم حداقل یک میلیارد تومان برآورد شده و 500 
میلیون تومان با مشارکت مردم در اختیار خواهیم 
طرح  تر  گسترده  اجرای  کرد:  تاکید  گرفت.وی 
کاداستر کشاورزی بیشترین کمک را به کشاورزان 

می کند چرا که اراضی کشاورزی سنددار می شود.
محدودیت   ، ها  چاه  آب  شدن  حجمی 

بزرگ کشاورزان برای آب مورد نیاز
 رئیس جهاد کشاورزی استان به ظرفیت های 
استان در بخش زارعی اشاره کرد و گفت:  در حوزه 
محصوالت زراعی با مشکالتی از جمله باالبودن 
فعالیت های انجام  برای  بانکی  تسهیالت   نرخ 
لحاظ  از  استان  اراضی  فقر  کشاورزی،  بخش 
میزان ماده آلی، بافت و ساختمان نامناسب خاک 
مالکی  نبودن، خرده  و حاصلخیز  زراعی  اراضی 
و الگوی کشت مواجه هستیم.ولی پور مطلق با 
بیان اینکه کاهش کمی و کیفی منابع آبی کاهش 
اراضی زراعی را در پی داشته است اظهار کرد: 
همچنین حجمی شدن آب چاه های کشاورزی و 
کنتورگذاری منابع آبی سبب شده میزان دسترسی 

های  فعالیت  برای  نیاز  مورد  آب  به  کشاورزان 
زراعی محدود شود .

توده های ژنتیکی استان
اقتصادی نیست

ولی پور مطلق با تاکید بر اینکه برای مبارزه با زنگ 
زرشک نیازمند اعتبار ویژه هستیم عنوان کرد: در 
بخش دام نیز صندوق توسعه ملی تسهیالت ارایه 
نمی کند و از طرفی نیز تکنولوژی قدیمی باعث 
ایجاد مشکل جدید به خصوص در بحث صادرات 
محصوالت دامی شده است. وی با بیان اینکه توده 
های ژنتیکی دام استان نیز اقتصادی نیست خاطر 
نشان کرد: باید توده های ژنتیکی جدید وارد استان 
 شود و با تامین منابع مالی نهاده های مدت دار  
وی  یابد.  کاهش  آنها  مشکالت  از  بخشی  تا 
همچنین خواستار خرید تضمینی گوشت و شیر 
شد و پیشنهاد داد: برای این منظور فرآورده های 
لبنی تولیدی استان در سبد خانوارهای بهزیستی و 

کمیته امداد قرار گیرد. 
هشدار به تغییر خود به خودی

الگوی کشت از زراعی به باغی
استان  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل  امامی   
الگوی  به خوی  تغییر خود  به  این شورا  در  نیز 
حجم  کاهش  با  گفت:  و  دارد  هشدار  کشت 
به  کشت  الگوی  این  کشاورزی  آب  مصرف 
صورت خودکار از زارعی به باغی شدت خواهد 
گرفت که در درازمدت می تواند برای کشاورزان 
مشکل سرمایه ای  ایجاد کند. وی با تاکید بر 
 اینکه  تغییر الگوی کشت به صورت برنامه ریزی
این  برای  کرد:  عنوان  گیرد  صورت  باید  شده 
باشد.  اختیار  در  مناسب  مالی  منابع  باید  کار 
شهرکی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
محصوالت  از  برخی  ورود  خواستار  نیز  استان 
وزارت  اگر  گفت:  و  افغانستان شد  از  کشاورزی 
جهاد کشاورزی مجوز ورود برخی از محصوالت 

کنند  صادر  را  قندر  چغندر  و  جالیز   جمله   از 
می توان به جای کشت این محصوالت در استان 
 از آب های مجازی در آن سوی مرزها استفاده کرد. 
حکایت استاندار از روز آمدنش : به ما 
گفتند دور خط اعتباری از ما را خط قرمز 

بکشید
که  وزیر  مشاور  به  پاسخ  در  استاندار  حواشی: 
آمده  جنوبی  خراسان  به  کمتر  بود  کرده  عنوان 
گفت: حوزه شما آب است و چون اینجا آب نیست 
برای  اید.وی  کرده  استان کمتر سفر  به  طبیعتا 
چندمین بار در این جلسه نیز از شیوه مدیریتی 
خود در سیستان و بلوچستان سخن گفت و افزود: 
در آنجا که منطقه محروم بود تمام امور با وجوه 
اداره شده تامین اعتبار می شد و کارهای بزرگی 
انجام دادیم. مروج الشریعه  همچنین در بخشی 
از این جلسه بر استفاده از توان مالی استان تاکید 
کرد و گفت: زمانی که ما را به عنوان استاندار می 
خواستند به استانها بفرستند همانجا آب پاکی را 
روی دستمان ریختند و گفتند از همین در که رفتید 
بیرون دور اعتبارات ما را خط قرمز بکشید و فقط از 
منابع استان با مشارکت مردم هر گلی می خواهید 
به ذکر خاطره ای بزنید!وی  استان خود   به سر 
 از سفری که چند سال پیش به لهستان داشته 
پرداخت و گفت: این سفر دقیقا مصادف شد  با 
شبی که قرار بود آقای ظریف شاهکار برجامی را 
 رقم بزند و ما در این سفر با استقبال گرم لهستانی ها 
مواجه شدیم . در آن سفر چند تا رقم از وضعیت 
که  خواستم  و  دادم  رضوی  خراسان  کشاورزی 
کشاورزی ما را ارزیابی کنند. در پاسخ شنیدیم که 
آنها می گفتند شما بهره وری بسیار پایینی نسبت 
به استاندارد اروپا  دارید لذا قرار شد که لهستانی 
ها سفری به مشهد داشته باشند و مطالعه اجمالی 
راجع به وضعیت کشاورزی این استان ارایه کنند. 
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صمصام- با وقوع زلزله 3.9 ریشتری سه شنبه 
شب در 17 کیلومتری بیرجند، عده زیادی از مردم 
در خیابان ها حضور پیدا کردند که البته هرج و 
مرج و حتی برخورد ها و تصادفاتی را نیز در پی 
داشت. در همین راستا درباره این که “آیا مدیریتی 
هنگام ایجاد بحران برای اسکان دادن مردم وجود 
دارد؟” با مدیر کل مدیریت بحران استان گفتگو 
های  سایت  بینی  پیش  از  جلیلی  میر  کردیم. 
اسکان در 27 شهر استان، خبر داد و افزود: پارک 

ها، بوستان ها و حسینیه هایی که از استحکام 
ایم. گرفته  نظر  در  نیز  را  برخوردارند   بیشتری 
به  نزدیک  بیرجند  در  این که  به  اشاره  با   وی 
بینی  پیش  اضطراری  اسکان  سایت  نقطه   30
بیرجند  شهر  دور  حلقه  کرد:  خاطرنشان  شده، 
ایستگاه  و  اعظم)ص(  پیامبر  بلوار  در کمربندی 
سالمت یکی از این نقاط است که با فواصل کم 
در بین درخت ها سکوهای سیمانی برای جایگاه 
نظر گرفته  بهداشتی و حمام سیار در  سرویس 

شده است. مدیر کل مدیریت بحران استان در 
پاسخ به این که کدام سوله های استان مناسب 
اخیر زلزله  در  کرد:  عنوان  است  شراط  این   در 
نمی توانستیم درهای سوله را باز کنیم زیرا که 
زلزله 3.9  و در حد یک  ایجاد می کرد  تبعاتی 
ریشتری نبود، ولی اگر پیش بینی زلزله بزرگتری 
را داشته باشیم قطعا این کار را انجام داده و تمام 
ادارات و ساختمان های مستحکم نیز در اختیار 

مردم خواهند بود.

تکمیل سایت ها تا پایان سال
با  با اشاره به این که در سال جاری  میرجلیلی 
سرویس  چشمه   200 استاندار،  ریزی  برنامه 
بهداشتی، حمام سیار و موتور برق خریداری شده 
است اضافه کرد: در زمان حاضر ، این امکانات 
در بخشداری های استان نگهداری می شوند تا 
از محل شهرداری به  در کمترین زمان ممکن 
گفته وی  به  شوند.  منتقل  اسکان  های  سایت 
برای خدمات زیرساختی مانند آب ، گاز و برق نیز 

پیگیری هایی انجام شده و تا پایان سال تکمیل 
خواهند شد. میرجلیلی با بیان این که فرمانداران 
های  سایت  بندی  جمع  از  پس  شهرستان  هر 
اسکان اطالع رسانی خواهند کرد، اضافه کرد: اگر 
مردم نصف هزینه ای که برای نمای ساختمان ها 
می کنند، صرف استحکام و ایمنی آن انجام دهند 
قطعا در مواقع بروز زلزله خسارت های کمتری 
با بیان این که در خراسان  خواهند داشت. وی 
باالی ۶  زلزله  یک  شاهد  سال  هر 12  جنوبی 

دیگر  هفته   2 کرد:  خاطرنشان  هستیم،  ریشتر 
مانور سراسری زلزله را داریم که امسال عالوه 
 بر مدارس محالت نیز درگیر خواهند شد ومردم
می توانند آموزش ها را مستقیم دریافت کنند.با 
این حال آن چه که بدون پاسخ باقی ماند این 
است که فاصله زمانی بین یک پیش لرزه تا زلزله 
اصلی و یا حتی پیش بینی آن، آیا مهلتی برای 
اطالع رسانی به مردم برای رفتن به سایت ها و 

سوله ها خواهد داد؟ 

در  بیرجند  نگاری  لرزه  مرکز  مسئول  کاری- 
گفتگو با خبرنگار آوا  عنوان کرد: خراسان جنوبی 
در 50 سال گذشته رکورد بیشترین زلزله های 
به خود اختصاص  را  باالی هفت ریشتر کشور 
داده است و بیشتر شهرستان های استان بر روی 

گسل قرار  داشته و زلزله خیز هستند.هاشمی با 
اشاره به وجود 13 ایستگاه لرزه نگاری فعال در 
خراسان جنوبی افزود با راه اندازی ایستگاه لرزه 
و شدت  دقیق  مکان  معین،  فواصل  در  نگاری 
زلزله در کمترین زمان ممکن، ثبت می شود.وی 

با بیان اینکه  براساس استاندارد جهانی در هر 50 
کیلومتر باید یک ایستگاه لرزه نگاری وجود داشته 
باشد خاطر نشان کرد:  خراسان جنوبی به دلیل 
وسعت زیاد، با این استاندارد فاصله زیادی دارد 
که با راه اندازی ایستگاههای عشق آباد، درح و 
قاین وضع استان در این خصوص بهبود می یابد.
هاشمی با بیان اینکه باید به حریم طبیعت احترام 
بگذاریم افزود: با توجه به اینکه استان بر روی 
خط گسل قرار دارد مقاوم سازی خانه های موجود 

و بهینه سازی خانه های تازه ساز باید مدنظر قرار 
بگیرد.وی در باره محدوده بلوار شهید ناصری و 
نقاطی که روی خط قرمز گسل قرار دارند تاکید 
کرد: برای بناهایی که از این پس در استان ساخته 
می شود برنامه ریزی درستی داشته باشیم. وی 
ادامه داد: آموزش های الزم درمقابل ترس غالب 
از زلزله  باید به  همشهریان و کودکان اصولی 
آموزش داده شود. وی  پیشنهاد کرد:  در استان 
مدارس و  معلمان  آموزان،  دانش  همکاری   با 

از  استفاده  با  را  منازل  و  مدارس  های  شیشه   
ای  هزینه  هیچ  بدون  و  های ضربدری  چسب 
ایمن سازی  شود.هاشمی  با بیان اینکه  درب 
های خروجی مدارس و منازل به باید به گونه ای 
باشد که به خارج گشوده شود ادامه داد:  روش 
قرار گرفتن درزیر میز و گرفتن سر به درستی و 
 آرامش داشتن بسیار اهمیت دارد. وی عمق کم،
و  بیرجند  شهر  به  زلزله  کانون  بودن  نزدیک   
دانست  دالیلی  از  را  منطقه  سنگ  جنس  نوع 

لرزه  دو روز  بیرجند زمین  که سبب شد مردم 
پیش  را با قدرت 3.9 ریشتر، بیشتر از این مقیاس 
احساس کنند.مسئول مرکز لرزه نگاری بیرجند 
با رد شایعات  درباره در پیش بودن زمین لرزه 
بزرگ گفت: زمین لرزه قابل پیش بینی نیست 
ولی باید آمادگی جامعه برای مواجه با این حوادث 
را افزایش داد و با مقاوم سازی ساخت و سازها، 

خسارات جانی و مالی را کاهش داد.
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دادرس مقدم-استاندار خراسان جنوبی صبح دیروز 
در دیدار سرکنسول ترکیه در ایران اظهار کرد: 
خراسان جنوبی دارای ظرفیت ها و استعدادهای 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری بسیار 
زمینه های همکاری  است که می تواند  مناسبی 
بسیار مناسبی بین این استان و کشور ترکیه باشد.
مروج الشریعه وجود معادن غنی در این استان را از 
جمله این ظرفیت ها برشمرد و گفت: وجود معادن 
ایران و غرب آسیا بی نظیر و  در  غنی که گاهاً 
یا کم نظیر است می تواند زمینه این همکاری را 

برای شرکت های ترکیه ای فراهم کند.
ژنتیکی  مرکز  و  عناب  تحقیقات  مرکز 

زرشک در استان احداث شود
استان  این  راهبردی  محصوالت  وجود  به  وی 
بیان  اشاره و  از جمله زرشک، زعفران و عناب 
مرکز  نیز  و  عناب  تحقیقات  مرکز  ایجاد  کرد: 
ژنتیکی زرشک می تواند به عنوان یکی دیگر از 
این مزیت ها در زمینه تحقیقات علمی، فروش و 
بازاریابی این محصوالت مورد توجه قرار گیرد.
مروج الشریعه، با اشاره به وجود چندین نوع گیاه 

خراسان  کرد:  اظهار  استان  در  کم نظیر  دارویی 
از  وسیعی  بسیار  پهنه  دارای  همچنین  جنوبی 
زغال سنگ است که در بعد کمی و کیفی در 
کشور و منطقه خاورمیانه بی نظیر است و می تواند 
مورد توجه سرمایه گذاران کشور ترکیه قرار گیرد.
استاندار، مرز مشترک با کشور افغانستان و وجود 
ظرفیت های  دیگر  از  را  ماهیرود  مرزی  بازارچه 
اقتصادی این استان دانست و افزود: وجود منطقه 
ویژه اقتصادی در استان و تالش و برنامه ریزی 
تخصصی  ویژه  مناطق  سایر  برقراری  برای 
ورود  برای  مناسبی  زمینه  می تواند  اقتصادی 
سرمایه گذاران و فعاالن حوزه اقتصادی از کشور 

ترکیه در این استان باشد.
خراسان جنوبی دارای ظرفیت مناسبی 

در حوزه گردشگری و صنایع دستی
دارای  استان  کرد:  خاطرنشان  مروج الشریعه 
پتانسیل های بسیار مناسبی در حوزه گردشگری 
و صنایع دستی است که برخی مناطق آن بکر 
و دست نخورده باقیمانده و می تواند گردشگران 
از کشور ترکیه میزبانی کند. زیادی را خصوصاً 

و  دانست  کشور  فرهنگی  مرکز  را  بیرجند  وی 
خاطرنشان کرد: کویر این استان به عنوان یکی 
از مهمترین نعمات الهی و از جمله جذاب ترین 
بخش ها در حوزه گردشگری است که می تواند 
گردشگران خارجی و توریست های زیادی را به 
خود جذب کند و این آمادگی وجود دارد تا در زمینه 
ارائه خدمات کویرنوردی با بخش خصوصی کشور 
کنیم. شروع  را  مشترکی  همکاری های   ترکیه 

خط پروازی مستقیم 
بین بیرجند و ترکیه برقرار شود

مروج الشریعه، ایجاد شهرک های گلخانه ای با 
مشارکت طرف ترکیه ای را مورد تاکید قرارداد 
و افزود: با توجه به استقبالی که از این امر در 
استان شده، ایجاد این گلخانه ها می تواند زمینه 
کند.وی  فراهم  را  مناسبی  مشترک  همکاری 
و  بیرجند  بین  مستقیم  پروازی  خط  برقراری 
ترکیه را از دیگر درخواست های استان دانست 
و تصریح کرد: باتوجه به ظرفیت هایی که در این 
برقراری خط  آماده  دارد  استان وجود  زمینه در 
پروازی مستقیم بین بیرجند و ترکیه با همکاری 

شرکت هواپیمایی ترکیش ایر هستیم.
صنایع،  در  همکاری ها  توسعه  به  مایل 

معادن و گردشگری استان هستیم 

سرکنسول ترکیه در ایران نیز در این دیدار هدف 
از سفر به خراسان جنوبی را آشنایی با ظرفیت های 
اقتصادی این استان دانست و تصریح کرد: در این 
سفر راه های توسعه روابط در حوزه های مختلف 
بیان  با  دوغان،  کرد.مهمت  خواهیم  بررسی  را 

اینکه استان های شرقی ایران از جمله خراسان 
جنوبی دارای ظرفیت های اقتصادی بسیار مناسبی 
هستند ادامه داد: مایل به توسعه همکاری ها در 

خراسان  با  گردشگری  و  معادن  صنایع،  زمینه 
جنوبی هستیم.

شرکت های ترکیه ای را از وجود گیاهان 
دارویی استان مطلع خواهم کرد 

وی با بیان اینکه شرکت های ترکیه ای را از وجود 

گیاهان دارویی در این استان مطلع خواهم کرد 
افزود: درخصوص سرمایه گذاری در حوزه زغال 
ترکیه ای  نیز شرکت های  معدنی  مواد  و  سنگ 
را ترغیب خواهیم کرد تا در این استان اقدامات 
الزم را انجام دهند.سرکنسول ترکیه در ایران بیان 
کرد: در برنامه کاری که با وزارت خارجه تنظیم 
داریم ظرفیت های گردشگری  است قصد  شده 
استان های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی را 
به گردشگران ترکیه ای معرفی کنیم تا زمینه های 

ورود آنها به این استان فراهم شود.
تسهیل تردد بین خراسان جنوبی و ترکیه 

به ارتقای روابط تجاری ختم می شود
مهمت دوغان، کویر نوردی در خراسان جنوبی 
را مورد تاکید قرار داد و افزود: ایجاد خط پروازی 
مسئوالن  به  را  ترکیه  و  بیرجند  بین  مستقیم 
و  کرد  خواهیم  منعکس  مربوطه  ایرالین های 
امیدواریم این امر به نتیجه مورد نظر ختم شود 
چراکه تسهیل تردد بین خراسان جنوبی و ترکیه در 
نهایت به ارتقای روابط تجاری نیز ختم خواهد شد.

)Ava.news1@gmail.com(

خراسان جنوبی از خاک هم فقیر شد!

هموار شدن راه بیرجند-ترکیه برای تجارت بهتر

نت
نتر

س: ای
عک

ی نیا
عارف

س: 
عک

درهای سوله را برای زلزله 3.9 ریشتری نمی توانستیم باز کنیم!

اکثر نقاط خراسان جنوبی روی خط گسل زلزله است

عکس:اکبری

عکس:اکبری

عکس:اینترنت
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امام علی علیه السالم  فرمودند:
ِه َمن یَكتَِسْب ماالً مِن َغیِر ِحلِّهِ یَصِرفْهُ في َغیِر َحقِّ

کسی که مالی را از راه ناروایش به دست آورد، آن را به ناروا خرج کند.
)غرر الحكم ،ح8883(

زاهدی: همگی به دنبال 
وحدت واقعی در مجلس باشیم

دستور خود  میان  نطق  در  زاهدی   محمدمهدی 
که  است  انتظار  گفت:  مجلس  علنی  جلسه  در 
همگی به دنبال وحدت واقعی در مجلس باشیم 
که مجلس در این دوره وحدت را هم به معرض 
جهانیان  به  هم  و  بگذارد  هموطنان  تماشای 
نشان دهد همه در ذیل سایه رهبری به مقابله با 
توطئه های آنان خواهیم پرداخت. از درون مجلس 
نبایستی ندای وحدت شکنانه حتی در قالب آیات 

قرآن یا نهج البالغه سر داده شود.

کواکبیان: دولت می گوید 
برنامه ششم را قبول ندارم

  کواکبیان با بیان اینکه حرمت امامزاده را متولی اش
باید نگه دارد، اضافه کرد: دولت قبلی قانون را دور 
ابتدا گفت که  از همان  فعلی هم  می زد و دولت 
برنامه ششم توسعه را قبول ندارد، پس این چگونه 
ادامه  وی  است؟  امور  راس  در  که مجلس  است 
داد: کمیسیون اصل 90 باید نقش مدعی العموم را 
تهیه گزارش و خواندن آن  باشد و صرف  داشته 
مطهری  علی  نمی کند.  کفایت  علنی  صحن  در 
نایب رئیس دوم مجلس که ریاست جلسه علنی را 
برعهده داشت در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: 
البته کمیسیون اصل 90 نمی تواند حکم صادر کند 
و حداکثر می تواند نظراتش را اعالم و گزارشی را 

که ارائه کرده به قوه قضائیه ارجاع دهد.

نایب رئیس فراکسیون امید: 
باید مانع ریزش اعضا شویم

گفت:  امید  فراکسیون  رئیس  نایب  زاده  حسین 
به  ما  می کند  ایجاب  اخالق  و  سیاسی  عقل 
پیش  بین  این  در  اما  باشیم  وفادار  خود  تشکل 
محل  نباید  کند.  پیدا  ریزش  فراکسیون  می آید 
دلخوری به وجود آورد بلکه باید خود را بازسازی 
و خودسازی کنیم. وی تصریح کرد: اگر قرار باشد 
در هر تصمیم فراکسیونی دلخوری و ریزش پیش 
و  ماند  نخواهد  باقی  فراکسیون  از  چیزی  بیاید، 

باید جلوی چنین اتفاقی را بگیریم.

احمدی نژاد به دیدار رفقای
 َبست نشینش رفت

و  بقایی  نشینی  بست  آغاز  از  بعد  احمدی نژاد 
جوانفکر به حرم حضرت عبدالعظیم رفت. کانال 
تلگرام سایت دولت بهار منتسب به تیم احمدی نژاد 
در  دهم  و  نهم  دولت  رئیس  حضور  از  عکسی 
است  ذکر  به  الزم  کرد.  منتشر  عبدالعظیم  حرم 
به  جزء  ا...  حبیب  و  جوانفکر  بقایی،  حمیدرضا 
اعالم  ای  اطالعیه  رفتند و طی  حرم عبدالعظیم 
کردند از چهارشنبه بیست و چهارم آبانماه 1396 
به سنت آشنای بست نشینی ، به آستان مقدس 
بریم. می  پناه  )ع(  الحسنی  عبدالعظیم  حضرت 

نتانیاهو: به تنهایی علیه
 ایران اقدام می کنیم!

نتانیاهو«   به گزارش جروزالم پست، »بنیامین 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پیام ویدئویی 
انجمن  عمومی  نشست  مناسبت  به  که 
یهودیان آمریکای شمالی ضبط شد، ادعا کرد: 
اقدام  ایران  علیه  تنهایی  به  شویم  ناچار  اگر 
موفق  ایران  شد  مدعی  همچنین  می کنیم.وی 
به  حمله  برای  پایگاهی  به  را  سوریه  نمی شود 
ادعای  این  است،  گفتنی  کند.  تبدیل  اسرائیل 
»سرگئی  اظهارات  به  است  واکنشی  نتانیاهو 
اینکه  بر  مبنی  روسیه  خارجه  وزیر  الوروف« 
خروج  مسأله  مسکو-واشنگتن  اخیر  توافق های 
 نیروهای مورد حمایت ایران از سوریه را شامل

 نمی شود.

تصویب قطعنامه حقوق بشری
 علیه ایران در سازمان ملل

 کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
»وضعیت  علیه  را  قطعنامه ای  سه شنبه  روز 
این  رساند.  تصویب  به  ایران«  بشر  حقوق 
مخالف  رأی   30 موافق،  رأی   83 با  قطعنامه 
جمهوری  رسید.  تصویب  به  ممتنع  رأی   68 و 
غربی  کشورهای  ادعای  همواره  ایران  اسالمی 
در زمینه نقض حقوق بشر را رد و مخالفت خود 
از  سیاسی  و  ابزاری  بهره برداری  گونه  هر  با  را 
موضوع حقوق بشر اعالم کرده است. انگلیس، 
سعودی،  عربستان  بحرین،  فرانسه  آمریکا، 
به  که  بودند  کشورهایی  جزو  کانادا  و  امارات 
این قطعنامه رأی مثبت دادند. قطر،برزیل،مصر، 
کشورهایی  جزو  تونس  و  لیبی  کویت،  اردن، 
روسیه،  چین،  و  دادند  ممتنع  رأی  آن  به  بودند 
آن  با  عمان  و  بالروس  اندونزی،  هند،  عراق، 

مخالفت کردند.

هافینگتن پست: به جز آمریکا، همه دنیا 
به ایران عالقه دارد

در  آمریکا  پست  هافینگتن  خبری  پایگاه   
عالقه  ایران  به  دنیا  »همه  عنوان  با  گزارشی 
مند است، به جز آمریکا« به بررسی اقدام های 
در  آسیایی  و  اروپایی  کشورهای  برخی  اجرایی 
های  سیاست  با  را  آن  و  پرداخت  ایران  قبال 

آمریکا مقایسه کرد.

 حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی در جلسه ای با حضور 
رؤسای قوای سه گانه و تنی چند از 
مسئوالن کشور با ابراز تأسف عمیق 
از حادثه  بسیار تلخ زلزله  کرمانشاه و 

با تقدیر از حضور مسئوالن در مناطق 
تأکید  مردم  با  همدردی  و  زلزله زده 

کردند: این همدردی ها باید در عرصه  
عمل و کمک به مردم با قّوت ادامه پیدا 
کند تا از مشکالت و رنج مردم بکاهد.

اشاره  با  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
کرمانشاه  مردم  شدن  داغدار  به 

این  در  ما  گفتند:  حادثه،  این  در 
دلیر  مرزبانان  و  دالور  مردم  با  غم 

هستیم. شریک  کرمانشاه  استان 
رهبر انقالب اسالمی افزودند: مصیبت 
و فقدان عزیزان تلخ و سخت است 
اما امیدواریم خداوند متعال سکینه و 
آرامش خود را بر دل های خانواده های 
به  را  آنان  چشمان  و  نازل  داغدار 
کند. روشن  خود  رحمت  و  لطف 
آزمایشی  را  اخیر  تلخ  حادثه   ایشان 
وظیفه   ادای  برای  میدانی  و  الهی 
افزودند:  و  برشمردند  مسئوالن 
جمله  از  مسئوالن  روزها،  این  در 
رئیس جمهور با حضور در میان مردم 
مصیبت زده با آنان همدردی کردند و 
امیدواریم این همدردی ها در عرصه  
عمل و کمک به مردم نیز با قوت 
و  درد  و  مشکالت  از  و  یابد  ادامه 
رنج مردم با توجه به هوای سرد و در 
پیش بودن فصل دشوار سرما بکاهد.

 نصرا... پژمانفر نماینده مردم مشهد و 
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری 
برای  اصولگرایان  تالش  درباره 
بازگرداندن ناطق نوری به این جریان 
با توجه به صحبت های محمدرضا 
باهنر گفت: من نمی توانم در مورد 
اظهار نظر دیگران صحبت کنم به هر 
صورت آقای باهنر نظری داشته است 
و خودشان باید در این باره توضیح 
دهند. وی ادامه داد: فعال سیاسی آن 
کسی است که می خواهد در صحنه 
افرادی  اینکه  باشد  داشته  حضور 
بخواهند او را بیاورند یا نیاورند، نیست.
پژمان فر افزود: باید قبول کنیم آقای 
ناطق نوری تغییر مبنا داده و روش 
خیلی  است؛  کرده  تغییر  وی  های 
گالیه مند  رفتارشان  به  نسبت  ها 
هستند و سوال و انتقاد دارند بر این 

اساس ایشان هم باید بیاید و شفاف 
اعالم  و  کرده  مطرح  را  مسائلش 
موضع کند؛ پیش از این محمدرضا 
باهنر درباره بازگشت ناطق نوری به 
جریان اصولگرایی گفته بود: خاستگاه 

و  است  اصولگرایی  از  نوری  ناطق 
هیچگاه از اصولگرایان جدا نمی شود 
اما در جریان دولت های نهم و دهم 

دلخوری هایی از مجموعه نیروهای 
فعال اصولگرا پیدا کرد و عمال پایش 
را از میدان سیاست کنار کشید. بنده 
این  مان  همواره گفته ام که تالش 
است ناطق به میدان سیاست بازگردد، 

برخی برای او شرط می گذارند که اگر 
گیرد،  قرار  ما  جناح  در  باید  برگردد 
نداریم. شروط ها  و  شرط  این  از  ما 

رهبر معظم انقالب : همدردی ها در عرصه  
عمل و کمک به مردم با قوت ادامه یابد

حجت االسالم روحانی: االن وقت مچ گیری نیست

 ناطق نوری تغییر مبنا داده؛ خیلی ها از او گالیه  دارند 
نصرا... پژمانفر نماینده مردم مشهد :

حمایت اصالح طلبان از روحانی به خاطر ترامپ!

گفت:  اصالح طلب  فعاالن  از  غالمرضا ظریفیان، 
آنچه در عمل رخ داد، دولت  انتظارات اصالح طلبان 
را در چند ماه اخیر تامین نکرد؛ مشکالتی که در 
سیاست خارجی و منطقه داشتیم و مشکالتی که 
در مورد انتخاب شدن آقای ترامپ و سیاست های 
تا  شد  باعث  بود،  عربستان  خصوص  به  منطقه  کشورهای  از  برخی 

اصالح طلبان ترجیح دهند با وجود انتقادها، از دولت حمایت کنند.

محبوبیت کیهان بیشتر از همیشه شده است

فراکسیون  عضو  دلیگانی  حاجی  حسینعلی 
روزه  دو  توقیف  به  اشاره  با  والیی  نمایندگان 
روزنامه کیهان اظهار کرد: گویا با توقیف کیهان 
در تالش بودند تا نوعی علمدار بچه های انقالبی 
را مورد هدف قرار دهند که فکر می کنم نتیجه 
عکس خواهند گرفت و اگر تا دیروز کیهان نزد برخی افراد مطرح بود 

با این اقدام محبوبیتش بیش از همیشه خواهد شد.

عراقچی: جایگزینی برای برجام در منطقه نیست

عراقچی معاون وزیر امور خارجه گفت: هم اکنون 
برجام بخشی از نظام عدم اشاعه شده است. هیچ 
اگر  و  نیست  منطقه  در  برجام  برای  جایگزینی 
آمریکا بخواهد آن را پاره کند باید پاسخ دهد که 
آیا خاورمیانه بدون برجام منطقه ای امن تر است 
یا نه. عراقچی تصریح کرد: در واقع توازنی بین حقوق و تکالیفی که در 

NPT است، در برجام کامال رعایت شده است.

نظر به اینکه در پرونده شماره 9409985610600170 درخصوص دادخواست آقای مسعود یوسفی فرزند علی به وکالت از آقای 
براتی به طرفیت 210 نفر از طلبکاران مبتنی برصدور حکم ورشکستگی که به موجب دادنامه شماره 9509975610600231 مورخ 
95/4/15 صادره از شعبه پنجم حقوقی به موجب مواد 412 و 415 و 416 قانون تجارت حکم بر اعالن ورشکستگی خواهان صادر و 
در دادگاه تجدیدنظر استان تایید شده است. بنابراین در راستای پرداخت دیون آقای محمد براتی وفق مفاد قانون تجارت به اطالع می 
رساند جلسات مزایده و فروش اموال مشروحه ذیل در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند در تاریخ های تعیین 
شده برگزار خواهد شد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 
10% مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقی مانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10% پرداختی اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت 
تمایل می توانند تا 48 ساعت قبل از موعد مزایده به مدیر یا ناظر مالی تصفیه مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و 

انتقال برعهده خریدار خواهد بود.

توضیحات بهای ارزیابی 
شده )ریال( کاربری

 اعیان
 )متر 
مربع(

عرصه 
)متر 
مربع(

پالک ثبتی آدرس ملک 
مورد مزایده

تاریخ جلسه 
مزایده ردیف

ساختمان دوطبقه)دو 
سقف( با اشتراکات 

 آب،برق،تلفن،گاز
) ملک در رهن بانک 

ملت است(

4/273/000/000 مسکونی 166/4 250 6544 فرعی از 
249 اصلی

خیابان 
توحید  

توحید 39  
پالک 6

1396/09/07
ساعت 9

الی 11 صبح
1

ساختمان دوطبقه 
)دوسقف( اسکلت 
فلزی،کف سرامیک 

و انشعابات 
آب،برق،تلفن،گاز

1/939/350/000 مسکونی 268/42 250 قطعه70 از 
بلوک یک

روستای 
شمس 
آباد- 

انقالب5

1396/09/07
ساعت 12 

الی14
2

اسکلت فلزی 
پیچ و مهره،سقف 

کامپوزیت 
دیواربرشی،)همکف 

مغازه ، زیرزمین 
انباری تجاری، 

طبقات دفتر تجاری(

46/310/670/000 تجاری 1626/66 288/90
250 اصلی از 
3940/4959

فرعی

خیابان 
غفاری  
حاشیه 

بلوارغفاری  
نبش یاس

1396/09/11
ساعت9

الی 11 صبح
3

اعیان درحال ساخت 
با اسکلت فلزی ، 

سقف های کرمیت 
کمپوزیت 

 سفت کاری شده

3/081/000/000 مسکونی 520 352/41
715 فرعی از 
4324 اصلی 
بخش یک 

بیرجند

خیابان 
کاظمیه  

نبش 
کاظمیه6

 1396/09/12
ساعت 9

الی 11 صبح
4

سه دانگ از 78/32 
متر مربع 7/832/000/000 تجاری - 39/16 8756 فرعی از

 249 اصلی 

خیابان 
مدرس 

 بین مدرس 
21 و 23 

1396/09/12
ساعت12

الی14
5

آدرس : خیابان مطهری - مطهری 17 - پالک 4 ) انجمن حمایت زندانیان بیرجند ( تلفن تماس : 32235705
مدیر تصفیه - ناظر مالی

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول خاندان داغدار شهید علی عباسی زادنبه
مصیبت درگذشت برادر عزیز ابوالشهید حاج محمد کلوخ عباسی را خدمت شما و سایر بستگان تسلیت عرض 
 نموده ، برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای همه بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند تبارک و تعالی خواستاریم.

ضمنا جلسه سوم مرحوم امروز پنجشنبه 96/8/25 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر در محل مسجد امام جعفر 
 صادق )ع( فلکه اول سجادشهر برگزار می گردد، گام های باصفای شما را جهت شادی روح آن مرحوم گرامی می داریم. 

غالمرضا ناصری و خانواده

روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی

دیدار سرکنسول جمهوری ترکیه با استاندار خراسان جنوبی * عکس : اکبری بازدید جمعی از مسئوالن استانی از معدن طالي شادان * عکس : اکبریارسال 6 هزار تخته پتو به مناطق زلزله زده غرب * عکس : صدا و سیما


