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صفحه 3

  پاسخ مثبت  آستان قدس به
 سرمایه گذاری در  امامزادگان باقریه)ع(  
       صفحه 7
بچه ها معتاد شدند

 
برزجی- معاون سیاسی، اجتماعی، امنیتی استاندار خراسان جنوبی به 
تاريخ 40 ساله کشور برای مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: 
بعد از گذشت اين مدت هنوز به نتیجه مطلوب نرسیديم چرا که سن 
اعتیاد کمتر و سرعت آن بیشتر شده است . حسینی در سمینار مديريت 
پديده های اجتماعی  خاطر نشان کرد: پیش از اين اگر سن اعتیاد در 
30 سالگی بود اکنون به دوران ابتدايی رسیده و اين نشان می دهد 
که جامعه را  روی اين موضوع  حساس نکرديم ... ) ادامه خبر در صفحه 7(

دو پرواز جدید
از فرودگاه بیرجند  

                       صفحه 7

مدیر کل فرودگاه های خراسان جنوبی
 نابودی داعش؛

 پیام جمهوری اسالمی 
را به گوش ملت ها رساند 
 / صفحه 2

سرمقاله

بازبینی مسکن مهر 
از خراسان جنوبی 
شروع شود
*امین جم

کرد  درک  خوبی  به  می توان  ديگر  حاال   
واحد  هزار   ۱۱7 در  نیستند  حاضر  مردم  چرا 
اگر  کنند.  زندگی  متقاضی  بدون  مهر  مسکن 
نبود  شغلی،  مراکز  از  بودن  دور  بحث  ديروز  تا 
مدرسه،  پارک،  نقل،  و  حمل  وسايل  خدمات، 
مسکن  سايتهای  در  غیره  و  درمانگاه  مسجد، 
واحدها  اين  ايمنی  ديگر  حاال  بود،  مطرح  مهر 
پز  نمی تواند  کسی  ديگر  و  شده  سوال  عالمت 
 2۸00 نامه  آيین  اساس  بر  احداث  و  استحکام 
دولتمردان  نیست.  جوابگو  هم  کسی  بدهد.  را 
امروز  مسووالن  و  کرده اند  پیشه  سکوت  ديروز 
هم  ناظر  مهندسان  ندارند.  گفتن  برای  حرفی 
قطعا راهی برای فرار از مسوولیت پیدا می کنند. 
های  ساختمان  از  درصد   90 از  بیش  تخريب 
واکنش  کرمانشاه  زلزله  جريان  در  مهر  مسکن 
های زيادی را از سوی مردم و رسانه ها به همراه 
داشت. اين در حالی است که کیفیت پايین اين 
) در صفحه 2  )ادامه سرمقاله     .... قیمت  ارزان  امالک 
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شمخانی : 
بزرگ ترین تهدید

 تروریستی تاریخ خنثی شد

سرلشکر جعفری:
هر جنگ جدید به محو رژیم صهیونیستی

 از جغرافیای عالم منجر خواهد شد

محسن رهامی:
 نباید روحانی را

 با هاشمی مقایسه کرد

کواکبیان: 
احمدی نژاد یک ریال

 هم به خانه نبرده اما...

اسحاق جهانگیری: 
مراقب دستاوردهای

پیروزی بر داعش باشیم
 صفحه8 صفحه8 صفحه8 صفحه8 صفحه8

 )) من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق ((

سرکار خانم دکتر شیما حیدری
متخصص محترم بیماری های داخلی

بدين وسیله الزم مي دانم از زحمات بي دريغ و دلسوزانه شما و همچنین 
از کلیه پرستاران بخش داخلی و ICU بیمارستان ولی عصر )عج( که در 
طول مدت بستري اينجانب نهايت لطف و محبت خود را شامل حالم نمودند 
قدرداني نمايم. امید است خداوند متعال لطف و رحمت خود را شامل اين 

عزيزان نموده و نگهدارشان باشد. با سپاس فراوان

حقیقت دان

جناب آقای دکتر رضا کمیلی 
رئیس محترم نظام دامپزشکی خراسان جنوبی 

و مدیر عامل شرکت شفاگستر خاور 
درگذشت مادر مکرمه تان را حضور جناب عالی و بازماندگان محترم 

تسلیت عرض نموده، رحمت واسعه الهی برای آن مرحومه و بقای 
سالمت و توفیق شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمايیم.

شرکت سوا پارس

خانواده های محترم 

ولـوی و قائمـی
با نهايت تاسف و اندوه
درگذشت شادروان

جلیـل ولوی 
را خدمت شما بزرگواران 
صمیمانه تسلیت عرض 

نموده، برای آن عزيز سفر کرده رحمت 
و مغفرت الهی و برای تمامی بازماندگان

صبر و بردباری آرزومنديم.
علی اصغر اکبری - ذبیحی

با نهايت تاسف درگذشت مرحومه مغفوره 

فاطمه کبری رستم نژاد مقدم 
)همسر حجت االسالم حاج اسماعیل دیانی( 

را به اطالع می رساند: مراسم تشییع امروز پنجشنبه 96/9/2 ساعت 9 صبح از محل سالن
 بهشت متقین)غسالخانه( و مراسم سوم روز شنبه 96/9/4 از ساعت 2/30 الی 3/30  بعدازظهر
 در محل هیئت حسینی )خیابان انقالب( برگزار می گردد، حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده های: دیانی، رستم نژاد مقدم و سایر بستگان

در آستانه اولین سالگرد

 غروب خورشید مادر و خواهری مهربان 

مرحومه فاطمه زهرا هوشمندی
جلسه يادبودی امروز پنجشنبه 96/9/2 از ساعت 14/30 الی 15/30 
در محل حسینیه آیت ا... آیتی )خیابان مطهری( برگزار می شود 

حضور شما  عزيزان باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های هوشمندی و سایر بستگان

با نهايت تاسف درگذشت 

شادروان حاج جلیل ولوی 
)بازنشسته آموزش و پرورش( 

را به اطالع می رساند: مراسم تشییع آن روانشاد امروز پنجشنبه 
96/9/2 ساعت 10 صبح از محل سالن بهشت متقین 

و مراسم سوم روز شنبه 96/9/4 از ساعت 3 الی 4  بعدازظهر 
در محل سالن پایین هیئت حسینی برگزار می گردد 

حضور سروران معظم موجب امتنان است. 
خانواده های: ولوی، قائمی و سایر بستگان

خانه چون فانوس خاموش است، شمع خانه نیست     باغ اگر بی گل شود انگیزه در پروانه نیست

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم مغفور 

شادروان حاج غالمرضا آرمند 
جلسه يادبودی امروز پنجشنبه 96/9/2 از ساعت 14 الی 15 در محل 
هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، حضور شما سروران 

 گرامی باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: آرمند، دستگردی و سایر بستگان

پدرم نیست ولی 
خاطره هايش باقیست

ياد آن قلب پر از 
مهر و وفايش باقیست 

دوم آذر ماه
دومین سالگرد 

درگذشت پدر عزيزمان

 محمـد ایزدمهـر 
را با ذکر فاتحه و صلواتی بر سر مزار 

و به روح پاکش گرامی می داريم.

ایزدمهر، چرخکاران

هوالباقی

هوالباقی
به مناسبت

 سومین روز  

درگذشت شادروان

عباسعلـی آزادنیـا
بزرگ خاندان آزادنیا 

جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 96/9/2 از 
ساعت 3/10 الی 4/10 بعدازظهر در محل 
هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 
تشريف فرمايی سروران ارجمند موجب امتنان 

می باشد.
خانواده آزادنیا و سایر بستگان

انتقاد استاندار از کم کاری بانک ها
      / مشروح در صفحه 7

به مناسبتچهلمین روز  درگذشت بزرگ خاندان شادروان

حجت االسالم و المسلمین حـاج شیخ ابراهیم احمـدی
جلسه يادبودی امروز پنجشنبه 96/9/2 از ساعت2 الی3 بعدازظهر در محل سالن جدید

 هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد تشريف فرمايی سروران گرامی موجب امتنان می باشد.
خانواده احمدی و سایر بستگان
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وعده جدید برای واریز سود سهام عدالت
 
ایلنا -مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی در خصوص زمان پرداخت سود سهام عدالت گفت: زمان دقیقی نمی توان اعالم کرد و 
هنوز بر روی آن کار می شود اما قطعا تا پایان سال سودها پرداخت خواهد شد.وی افزود: این سود به یکباره توزیع نمی شود و در دو 

تا سه مرحله توزیع خواهد شد. البته این سود با اولویت بندی تقسیم می شود.

نابودی داعش پیام جمهوری اسالمی را به گوش ملت ها رساند

معظم  رهبر  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
دیدار  در  چهارشنبه  اسالمی صبح  انقالب 
کشور،  سراسر  بسیجیان  از  نفر  هزاران 
از  و  گره گشا  کم نظیر،  پدیده ای  را  بسیج 
خواندند  )رحمه اهلل(  راحل  امام  افتخارات 
بسیجی  روحیه ی  گسترش  بر  تأکید  با  و 
برای  و تالش  و شوق  »انگیزه  معنای  به 
و  سربلندی  و  انقالب  اهداف  تحقق 
پیشرفت ایران«، افزودند: دشمن خصومت 
خود را از هر طرف تشدید کرده تا مقاومت 
را در  انقالبی و اسالمی  تفکر  از  برخاسته 
منطقه نابود کند اما جوانان و مردان مؤمن 
سرطانی  غده ی  دفع  با  پراستقامت،  و 
زانو  به  را  دشمنان  داعش،  تکفیری 
درآوردند و مفهوم ما می توانیم را بار دیگر 

برای همه اثبات کردند.

اگر انقالب اسالمی، بسیج را 
نداشت، با خأل بزرگی مواجه بود

رهبر انقالب اسالمی بسیج را به معنای 
از ظرفیت آحاد مردم  استفاده  گردآوری و 
مبتکر  و  مجاهد  فعال،  انسانی  نیروی  و 
انقالب  اگر  اینکه  بر  تأکید  با  و  خواندند 
و  نقیصه  با  نداشت،  را  بسیج  اسالمی، 
سازمان  افزودند:  بود،  مواجه  بزرگی  خأل 
مجموعه ی  یک  به عنوان  بسیج  مقاومت 
مردمی  عمومی  بسیج  از  نمادی  کارآمد، 
است که وظایف حساس و مهمی برعهده 
اشاره  با  خامنه ای  آیت اهلل  دارد.حضرت 
برای  اسالمی  انقالب  نو«  »سخن  به 
اسالمی  انقالب  نو  سخن  گفتند:  بشریت 
به  می توانند  انسانی  جوامع  که  بود  این 
یابند  دست  علمی  و  مادی  پیشرفت های 
و  کسب  را  پروردگار  رضایت  هم زمان  و 
ارزش های الهی را حفظ کنند.رهبر انقالب 
چنین  تحقق  کردند:  خاطرنشان  اسالمی 
پیشرفت های  به  دستیابی  و  جامعه ای 
نیازمند  معنوی،  واالی  اهداف  و  مادی 
»بی عدالتی،  که  است  نبایدهایی  و  بایدها 
استبداد، فاصله ی طبقاتی و فساد عملی و 
فکری و غرق شدن در شهوات« از نبایدها 
تالش  وظیفه،  احساس  »اخالص،  و 

خدا«  رضایت  جلب  و  کار،  مجاهدت،  و 
جمهوری  گفتند:  است.ایشان  بایدها،  از 
با  با کمک و هدایت پروردگار و  اسالمی، 
بیداری و هوشیاری امام راحل و مجاهدت 
ملت توانست اسالم مورد آرزوی مسلمانان 
را در قالب یک نظام سیاسی محقق کند و 

پایه ی اولیه را بنا نهد.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: 
البته این نظام سیاسی تا رسیدن به اهداف 
ولی  دارد  زیادی  فاصله ی  خود  واالی 
دستیابی به این اهداف با در صحنه بودن 
بااراده  و  مصمم  انسانی  نیروی  بر  تکیه  و 

امکان پذیر است.

درواقع همه آحاد
 کشور بسیجی هستند

نیروی  آحاد  اگر  کردند:  تأکید  ایشان 
را  بسیج  شیوه ی  و  انسانی، حرکت، هدف 
مبنای تالش و فعالیت خود در میدان های 
آحاد  همه ی  واقع  در  دهند،  قرار  مختلف 
کشور بسیجی هستند.رهبر انقالب اسالمی 
مقاومت  نیروی  اصلی  وظیفه ی  افزودند: 
هماهنگ سازی  با  که  است  این  بسیج 
مردم  ابتکارهای  و  اراده ها  ظرفیت ها، 
اهداف  به  رسیدن  برای  جوانان،  به ویژه 
واالی جمهوری اسالمی، هم افزایی ایجاد 
کند تا شاهد یک حرکت سازندگی و تولید 
آحاد  از  نفر  میلیون ها  جانب  از  پیشرفت  و 

مردم، در بخش های مختلف باشیم.

انتقاد از کسانی که از بازگو 
شدن و تکرار عنوان دشمن 

ناراحت می شوند

از  دیگری  بخش  در  انقالب  رهبر 
بی وقفه ی  ادامه ی  به  اشاره  با  سخنانشان 
از  که  کسانی  از  دشمنان،  توطئه های 
بازگو شدن و تکرار عنوان دشمن ناراحت 
می شوند، انتقاد کردند و افزودند: این افراد 
غافل متوجه نیستند که اگر دشمن مجال 
تأملی  هیچ  ضربه  کردن  وارد  در  بیابد 
نخواهد کرد، بنابراین بر اساس یک اصل 

عقالنی و جاودانه نباید عملی، سخنی و یا 
به  را  دشمن  که  داد  نشان  خود  از  حالتی 
توهم ضعف در صفوف ایرانیان بیندازد و او 
را به ضربه زدن و اعمال خصومت تشویق 
درست  تحلیل  اسالمی،  انقالب  کند.رهبر 
و  خواندند  ضروری  را  کشور  واقعیات  از 
برخی  به  نگاه  با  نباید  کردند:  خاطرنشان 
بی اعتقادی و بی اعتنایی ها، انقالب و نظام 
اسالمی را ضعیف شده تصور کرد چراکه از 
اول انقالب این مسائل وجود داشته است 
مبارک  و  شیوا  زیبا،  حرکت  اینکه  ضمن 
جوانان مؤمن، واقعیتی است که از همیشه، 

درخشان تر است.

مؤمن  و  جوان  نسل  اثرگذاری 
انقالب  معجزات  از   ، کشور 

اسالمی است

مؤمن  و  جوان  نسل  اثرگذاری  ایشان، 
و  ندیدن  وجود  با  را  منطقه  در  کشور 
و  امام  و  انقالب  دوران  نکردن  درک 
اسالمی  انقالب  معجزات  از  مقدس،  دفاع 
جوانان  شما  کردند:  خاطرنشان  و  خواندند 
زانو  به  را  مستکبر  آمریکای  توانسته اید 
انقالب  دهید.رهبر  شکست  و  درآورید 
دفع  و  نابودی  حقیقی  عامل  اسالمی 
غده ی سرطانی داعش را روحیه و احساس 
افزودند: دشمنان سعی  و  بسیجی خواندند 
تکفیری  گروه  این  به وسیله ی  کردند 
جریان  علیه  را  حادثه ای  غیرانسانی، 
مقاومت به وجود آورند اما جوانان مؤمن، با 
شوق و انگیزه وارد میدان مجاهدت شدند 

و دشمن را به زانو درآوردند.

باور توانایی نابودی داعش 
در برخی وجود نداشت

این  نابودی  خامنه ای،  آیت ا...  حضرت 
همت  با  را  غیرانسانی  تکفیرِی  گروه 
جوانان و مردان مؤمن و تالش کسانی که 
دارند کاری بسیار بزرگ  را قبول  مقاومت 
برشمردند و افزودند: در برخی از کشورهای 

همسایه نیز باور به توانایی در نابود کردن 
میدان  به  وقتی  اما  نداشت  وجود  داعش 
و  دیدند  چشم  به  را  پیروزی  شدند،  وارد 
می توانیم  ما  یعنی  اسالمی  انقالب  پیام 
نیز  انقالب  اینکه  ضمن  کردند  باور  را 
نشان داد پیام های بدیع و راهگشای خود 
افکار  به  عمل  عرصه ی  در  و  این گونه  را 
پی درپی  توطئه ی  چند  می رساند.  ملت ها 
منطقه  در  ارتجاع  و  صهیونیسم  آمریکا، 
که  شد  خنثی  اسالمی  جمهوری  اقتدار  با 
این  آیا  بود،  داعش  نابودی  آنها  از  یکی 

اثبات »ما می توانیم« نیست؟

روحیه ی بسیجی نیاز
 همه ی عرصه هاست

روحیه ی  خامنه ای،  آیت ا...  حضرت 
را  تالش  و  شوق  و  انگیزه  یعنی  بسیجی 
اقتصادی،  علمی،  عرصه های  همه ی  نیاز 
افزودند:  و  دانستند  فرهنگی  و  صنعتی 
عضو  کشور  سراسر  در  نفر  میلیون ها 
سازمان بسیج نیستند اما بالقوه بسیجی اند 
برای  فوق العاده  ظرفیت  این  از  باید  که 
انجام دادن کارهای فراوان در عرصه های 
بسیج  حفظ  کرد.ایشان  استفاده  مختلف 
بسیج  معتبر  خصوصیات  حفظ  گرو  در  را 
»دشمن شناسی«  و  »بصیرت«  ازجمله 
درک  با  باید  جوانان  افزودند:  و  دانستند 

زمینه های  در  دشمن  مختلف  ترفندهای 
فردی، خانوادگی و اجتماعی، این شیوه ها 

را خنثی کنند.

القای »ما نمی توانیم«
 از سیاست های دشمن است

رهبر انقالب اسالمی، ناامید کردن جوانان 
شیوه های  از  را  نمی توانیم«  »ما  القای  و 
مهم بیگانگان خواندند و افزودند: متأسفانه 
عده ای در داخل، بلندگوی دشمن شده اند و 
توانایی های  عینی  اثبات  فراوان  نمونه های 
می گیرند.حضرت  نادیده  را  نظام   و  ملت 
نظام  کردن  »سرنگون  خامنه ای،  آیت اهلل 
مستبد و وابسته ی پادشاهی«، »ایجاد عوامل 
اسالمی«  نظام  اقتدار  و  پیشرفت  عناصر  و 
اندیشه های  و  افکار  در  نفوذ  »توانایی  و 
فراوان  نمونه های  جمله  از  را  ملت ها« 
افزودند:  و  برشمردند  ایران  ملت  توانایی 
انقالب  الهی،  توفیق  به  نیز  پس  این  از 
مؤمن،  و  جوان  نسل  بر  تکیه  با  اسالمی 
حرکت در مسیر تحقق همه ی اهداف خود 
اسالمی  انقالب  داد.رهبر  خواهد  ادامه  را 
را  دشمنان  مقابل  در  هوشیاری  دیگر  بار 
مبتکر  نیروهای  افزودند:  و  کردند  توصیه 
و شیوه های جدید  ترفندها  برای  مؤمن،  و 
و  پیشگیری  با  و  باشند  آماده  دشمنان 
کنند.   عمل  خود  وظایف  به  مناسب،  پاسخ 

رهبرانقالب صبح دیروز در دیدار بسیجیان عنوان کردند: 

اگر انقالب اسالمی، بسیج را نداشت، با خأل بزرگی مواجه بود/ درواقع همه آحاد کشور بسیجی هستند

سرمقاله

بازبینی مسکن مهر 
از خراسان جنوبی 
شروع شود
*امین جم

هدف  با  بود  قرار  که   )1 صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

کم  و  ضعیف  اقشار  تمام  شدن  دار  خانه 
مسئوالن  بین  شود؛  ساخته  کشور  درآمد 
ای  گونه  به  است.  انداخته  اختالف  دولتی 
پایین  کیفیت  متولی  های  سازمان  که 
اندازند. می  یکدیگر  گردن  به  را  مهر  مسکن 

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور 
مهر  مسکن  واحدهای  مقاومت  میزان  درباره 
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  نظارت  و 
باید  کرد:  اظهار  واحدها  این  احداث  نحوه  بر 
برای  مسکونی  واحدهای  و  ساختمان ها  دید 
چه سطحی از ایمنی ساخته شده اند. برخی از 
ساختمان چنین طراحی شده اند که آنقدر ایمنی 
داشته باشند تا ساکنان آن بتوانند بدون آسیب 
از  دیگر  برخی  افزود:  شوند.وی  خارج  دیدگی 
ساختمان ها هم آنقدر ایمن ساخته شده اند که 
در برابر زلزله هایی با بزرگی بیش از ۷ ریشتر 
هم مقاوم باشند.به گفته وی  واحدهای مسکن 
 ۳۰۰ آن  ساخت  هزینه  شده  الزام  که  مهری 
است  طبیعی  باشد،  متر  هر  در  تومان  هزار 
باشد که   ایمنی آن در سطحی  ایستایی و  که 
خانه  از  دیدگی  آسیب  بدون  بتوانند  ساکنانش 

خارج شوند. 
رییس کمیسون عمران مجلس نیز با تاکید بر 
اینکه بررسی میزان مقاومت واحدهای مسکن 
قرار  مهر سراسر کشور در دستور کار مجلس 
های  واحد  دید  باید  کرد:  اظهار  گیرد،  می 
از  توجهی  قابل  جمیعت  که  مهر  مسکن 
میزان  چه  از  هستند  ساکن  آن  در  هموطنانم 
مقاوم  زلزله  جمله  از  سوانح  برابر  در  مقاومت 
شود.وی  انجام  ایمنی  بازبینی  باید  و  هستند 
کارشناسان  نظر  اگر  قطع  طور  به  داد:  ادامه 
این بود که ایمنی این واحدها در برابر سوانحی 
مانند زلزله پایین است باید با هزینه دولت برای 

مقاوم سازی آن اقدام شود.    
محمدباقر نوبخت در واکنش به صحبت هایی 
کیفیت  و  ایمنی  و  مهر  مسکن  درباره  که  
مسکن های  همه  گفت:  شود  می  آن  ساخت 
نساخته  پیمانکار  یک  را  کشور  سراسر  مهر 
مهر  مسکن   که  بگوییم  توانیم  نمی  و  است 
برای  نباید  دارد.  مشکل  کشور  سراسر 
مقابل( ستون  در  سرمقاله  )ادامه   .  .  . احساس  مردم 

)ادامه سرمقاله( ناامنی ایجاد کنیم، ولی باید مسکن 

انتقاد  اینکه  بیان  با  نوبخت  شود.  بازبینی  مهر 
قبلی  دولت  نه  گردد  می  بر  پیمانکار  به  دولت 
خاطر نشان کرد: اگر این انتقاد مطرح نمی شود در 
واقع به معنای آسان گذشتن دولت از این موضوع 
مهم بود. البته این انتقاد سیاسی نبود. این انتقاد 
ذهاب« پل  »سر  مهر  مسکن  پایین  کیفیت   به 
همه  باید  کشور.  تمام  مهر  مسکن  به  نه  بود 
مسکن مهر سراسر کشور و حتی سایر مسکن ها 

بازبینی شوند.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه سازنده مسکن 
مسکن،  هزینه های  افزایش  به  توجه  با  مهر 
مصالحی انتخاب کرده است که برای او ارزانتر 
بیشتری  دقت  با  کار  این  باید  گفت:  تمام شود، 
انجام می شد و دولت تالش می کند با نظارت 
بیشتر کیفیت مسکن مهر را افزایش دهد.نگارنده 
با استقبال از طرح سخنگوی دولت برای بازبینی 
مساکن مهر سراسر کشور،به دالیل ذیل معتقد 
است که باید کار بررسی از مساکن مهر خراسان 

جنوبی به ویژه شهر بیرجند آغاز شود.
استان  سومین  جنوبی  خراسان  استان  آنکه  اول 
زلزله خیز کشور است و بیشتر از سایر نقاط کشور 
در معرض خطر زلزله و ایجاد فاجعه ای انسانی.

در  خصوص  به  مهر  مسکن  موضوع  آنکه  دوم 
مرکز استان، به طور عادی فارغ از بحث کیفیت 
امکانات  و کمبود  جانمایی قصور شد  ساخت،در 
و مراکز درمانی و آموزشی و خدماتی و از همه 
از  بزرگی  بخش  گرفتن  قرار  قنات  روی  مهمتر 
چند  هر  که  بیرجند  شهر  شمال  مهر  مساکن 
وقت پرآوازه می شود و نشان از بی توجهی به 
مسکن  ساخت  یابی  مکان  در  مهم  عناصر  این 
بازبینی  اهمیت  بر  دیگری  دلیل  است،خود  مهر 
گفته  به  آنکه  است.سوم  شرایط  بررسی  و 
کارشناسان حتی در شهر بیرجند کیفیت ساخت 
ساختمان های مسکن مهر در نقاط مختلف شهر 
دلیل  به  گویا  دارد!قسمتی  چشمگیری  تفاوت 
تر  اساسی  و  محکمتر  دولت  کارمندان  به  تعلق 
کمتری  نظر  دقت  نقاط  سایر  در  و  شده  ساخته 
پیش  سوال  این  رویکرد  این  شود.با  می   دیده 
در  که  شدتی  به  لرزه ای  زمین  اگر  آید  می 
کرمانشاه به وقوع پیوست در استان ما رخ دهد، 
چه سرنوشتی در انتظار ساکنان مسکن مهر ما و 

بافت های فرسوده شهریمان خواهد بود!؟

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(  09159639065 - علی آبادی 

آگهی دعوت مجمع عمومی سالیانه
انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان خراسان جنوبی

بدینوسیله به اطالع اعضای محترم انجمن انبوه سازان می رساند: جلسه مجمع عمومی سالیانه انجمن 
روز شنبه مورخ 96/9/18 ساعت 19 در محل دفتر انجمن مدرس 65 مجتمع ارم طبقه اول با حضور 
اعضا و دستور جلسه به شرح ذیل تشکیل می گردد. از کلیه اعضا خواهشمند است در جلسه فوق 

حضور یافته و یا کتبا نماینده خود را معرفی نمایند. 
دستور جلسه: 1- گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 

95/12/29  3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1396 4- دیگر موارد در اختیار مجمع

هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی  انبوه سازان مسکن و ساختمان خراسان جنوبی

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

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

31104

ثبت نام کربال- هوایی 
تاریخ اعزام: 96/9/25

دفتر خدمات مسافرتی، جهانگردی و زیارتی عماد

میدان شهدا ، جنب بانک صادرات ، ساختمان آوا    32224113 

بال بسم ا... ـُ هر که دارد هوس کرب

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 960551 اجرایی آقای محمد حسین صبحی محکوم به پرداخت مبلغ 85/000/000 ریال 

درحق آقای احسان خاوری و مبلغ 7/320/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه، سنگ ، 
توقیف و به مبلغ 85/000/000  ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق  مزایده روز شنبه تاریخ 1396/09/11 از ساعت 8 الی 
9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به 
شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و 
نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع 
دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در 
خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل 
و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام   

 تلفن: 32222134
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
       خانه دختر                 خالتور                                 

1016:3018:3020:30شروع سانس

زرد

سمسـاری صـادق
لوازم منزل و اداری شما را 

منصفانه خریداریم.
 09380160779 

  09151641464  علی آبادی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک

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

  09156633230- برگی

سوپ جو هر روز در رستوران برادران خزیمه )شمال شهر(
09153621477 - 32311717



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما

3
پنجشنبه* 2 آذر 1396* شماره 3938

پیچیدن رایحه گل نرگس در خراسان جنوبی
 گروه خبر- برداشت گل نرگس از مزارع این محصول در خراسان جنوبی آغاز شد . معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان گفت: از  32 هکتار از سطح زیرکشت گل نرگس

در استان  26 هکتار بارور و 6 هکتار غیربارور است.عصمتی پور پیش بینی کرد: 13.5 میلیون شاخه گل نرگس از اراضی زیرکشت این محصول در استان برداشت شود.وی 
تعداد بهره برداران پرورش گل نرگس در استان را 640 نفر عنوان کرد و افزود: با برداشت این محصوالت 3 میلیارد و 375 میلیون تومان درآمد عاید بهره برداران می شود.

مدت سه سال شده وام مسکن مهرپرداخت میکنیم 
ولی ساختمان ها فاقد سیستم آتش نشانی و اطفا 
 حریق بوده وسیم کشی ساختمان ها معیوب می باشد,

درصورت آتش سوزی چه کسی جوابگو خواهدبود؟ 
آیا فقط ایمنی دربرابر زلزله مهم است؟ ایمن نیست 

مسکن مهر11بیرجند
915...494
سالم مدیر کل محترم اگه وقف عقب است برای 
واقفین  عنوان  تحت  ای  موزه  لطفا  افتادن  جلو 
تاسیس کنید تا مردم با مشاهده وصیت نامه ها از 
نیت واقف و عملکرد اوقاف با خبر شوند حتما مثل 
اینکه  نه  اوقاف  میکنند طرف  پیدا  سوق  گذشته 

وصیت نامه رو به خود وراث نشون نمیدن!!
915...491
سالم، از نماینده محترم ولی فقیه و دادستان محترم 
تقاضامندیم به مشکل خیابان عدل و توحید ورود 

کنند. ناموس مسلمان در خطر است.  
915...384
منطقه  شهرداری  نباشید  خسته  عرض  و  سالم 
یک،لطفا در خصوص تامین سطل زباله سر کوچه 
نرجس 25 مساعدت بفرمایید.درضمن یه نیروی 
نرجس  پاکبانی  واسه  هم  کش  زحمت  گر  رفته 

جنوبی تعیین بفرمایید.با تشکر
915...670
گیوشاد  روستای  کنار  مخروبه  قنات  یه  سالم  با 
که نه زمین کشاورزی دارد و نه از اول احداث تا 
االن اصال از قناتش آب نیامده مالکان آن متاسفانه 
بدون مجوز با عمیق کردن قنات و ته زنی بیش 
از حد می خواهند آب در می آورند.  و علی رغم 
گزارش و بازدید کارشناسان هنوز کسی کارشان 
کار  عیب  دانیم  نمی  نکرده  تخریب  و  تعطیل  را 

کجاست !! لطفا به فوریت پیگیری کنید.
915..135

مناطق زلزله شکار خوبی برای بانک ها در اوضاع 
بیگاری وبیکاری وفقر است که به افراد وام بدهد و 
وام گیرندگان نتوانند پرداخت کنند وجریمه و ربا زیاد 
بخورند و بانک مرکزی و ... بانک ها حقوق های 

سیصدمیلیون تومانی درماه بگیرند.
915...801
چهارشنبه بازار بیرجند فقط مخصوص افغانی ها 
شده که کاالی غیر ایرانی و قاچاق می فروشند 
و نرخ کاالها و تره بار در چهارشنبه بازار بیشتر از 
مغازه های داخل شهراست تعزیرات و شهرداری 
پول  فقط  شهرداری   . ندارند  نظارتی  هیچگونه 

میگیرد و غرفه میدهد
ارسالی به تلگرام آوا 
به ارگانهای مقصر در خشک شدن درختان در شش 
خرداد)باغ  پانزده  درخیابان  بیرجندازجمله  منطقه 
 رحیم آباد(،باغ زرشکی،ارگ بهارستان،پادگان قدیم،

تپه های ورودی بیرجندتوصیه میشود با استفاده از7چاه 
آب که در داخل پادگان هست وبخاطرمنفعتشان به 

غیرواگذار کرده اند نهالکاری جایگزین انجام دهند
915...254
درود بر عکاس شریف و شجاع بیرجندی که اقدام به 
عکاسی از درختان کاج خشک شده در نقاط مختلف 
قضایی  مراجع  تا  را  موضوع  این  و  کرد  بیرجند 
پیگیری میکند.اگر در بیرجند ده نفر به شجاعت این 
شخص می بود تا حاال هم جاده دوبانده داشتیم هم 

راه آهن هم شهری زیباتر
915...250
شدن  خشک  فکر  به  زودتر  کاش  ای  آوا  سالم 
درختان شهر بیرجند می افتادند باغ اناری مدرس.. باغ 
میوه که حاال مخابرات پاسداران است .. پایین پای 
باغ توحید ... درختان رحیم آباد .. درختان جنب پمپ 
بنزین چهارراه مدرس  ... باغ اناری و میوه ،خیابان 
ارتش و.... حاال کجا بجای آن درختان کاشته شده  
915...495
سالم,شهرداری بیرجند بعد از رفتن دکتر مدیح میدان 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی  رو نتونستند تکمیل کنند 
چه انتظاری باید داشت ؟یه درخواست دیگه دارم که 
بیرجند اصال  تابلو راهنما مسیر نداره در بلوار پیامبر 
اعظم ما که بیرجندی هستیم نمیدونیم کجا به کدام 
مسیر وصل میشه خواهشا سریعتر مانند اتوبان های 

تهران مسیر ها رو با تابلوهای بزرگ مشخص کنند
915...608

جوابیه شرکت آب و فاضالب  استان

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/8/20 به استحضار می رساند  تصفیه خانه 
محیطی  زیست  ضوابط  مطابق  بیرجند  فاضالب 
احداث و در حال بهره برداری می باشد که با توجه 
به اجرای طرح ارتقا در مدل اول و دوم ، افزایش 
راندمان و کاهش میزان بو را داشته ایم و اگر مبحث 
بعضا  روز  از شبانه  مقاطعی  در  بود  میزان  افزایش 
بوده  باد  در جهت  تغییر  از  ناشی  می شود  مطرح 
که با توجه به درنظر گرفتن جهت بادهای غالب در 
زمان اجرا این قضیه تنها در بعضی مواقع اتفاق می 
افتد، ضمنا در فاز دوم توسعه تصفیه خانه با تغییر 
روش تصفیه امیدواریم مشکل بو کامال مرتفع گردد.

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
بر اساس  به استحضار می رساند  مورخ 96/8/29 
و  آب  های  تعرفه  عملیاتی  نامه  آیین  بند 47-4 
به  مبلغی  ماهیانه  ها،  انشعاب  کلیه  از  فاضالب، 
تاسیسات حتی  از  آبونمان جهت نگهداری  عنوان 
اگر مشترک از آب با خدمات دفع فاضالب استفاه 
نکند دریافت می شود همینطور در صورت اختالط 
چند کاربری خانگی و غیر خانگی،آب بها براساس 
واحدهای  تعداد  ازای  به  و  بوده  مسکونی  کاربری 
مسکونی، آبونمان مسکونی و به ازای واحدهای غیر 
مسکونی، آبونمان غیر مسکونی دریافت می گردد. 

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

رئیس میراث فرهنگی قاین: حمایت از صنایع دستی روستا مهاجرت معکوس را در برداشته است

 طرح »کتابگردی« امروز در کتابفروشی ها اجرا می شود

بزرگترین  »روم«  روستای  کاری-  نسرین 
قاین  شهرستان  توابع  از  سده  بخش  روستای 
استان خراسان جنوبی است که به دلیل احیای 
جاجیم بافی به قطب صنایع دستی شرق کشور 
تبدیل شده است. روم روستایی است که در دره 
ای به عرض سه چهارم مایل در کنار جاده قاین 
بیرجند و در فاصله 74 کیلومتری بیرجند و 40 
انجیری  است. کوه  واقع شده  قاین  کیلومتری 
در  سفیدکمر  کوه  و  شمال  کیلومتری   5 در 
از  روم  رود  و  واقع  آن  جنوب  کیلومتری   12
از  زمانی  روستا که  این  روستا می گذرد.  کنار 
با  اما  پرجمعیت محسوب می شده  روستاهای 
نداشتن  به دلیل خشکسالی و  گذشت زمان و 
از وسط  اصلی  تغییر مسیر جاده  و  چاه عمیق 
روستا باعث کوچ جوانان و بسیاری از مردم این 

روستا به شهرهای قاین ،مشهد، بیرجند شد. 
البته در سالهای اخیر با همت جوانان این روستا 
و ایجاد اشتغال باعث کند شدن مهاجرت شده 
چندین  بودن  دارا  با  روستا  این  اکنون   است. 
مرغداری و همچنین دارا بودن شرکت تعاونی، 
جاده  )مجاور  بازارچه  بافی،  جاجیم  شرکت 
اصلی( باعث ایجاد اشتغال برای جوانان روستا 
کشاورزی  روستا  این  مردم  شغل  است.  شده 
ودامداری است و باغات زرشک در فصل پاییز 
و وجود منازل قدیمی پلکانی زیبایی خاصی به 

این روستا بخشیده است.

روستا  در  روزگاری  بافی  جاجیم  هنر 
پردرآمدترین شغل جانبی زنان بود

گل  هزار  بافی  جاجیم  شرکت  عامل  مدیر 
قهستان  عنوان می کند:  روستای روم در دهه 
داشته   خوبی  بسیار  نسبی  پیشرفت   60 و   50
جمعیتی   55 سال  در  رسمی  آمار  اساس  بر  و 
می  زندگی  روستا  این  در  نفر   1000 بر  بالغ 
کرده اند و متاسفانه به دالیل مختلف به مرور 
زمان این پیشرفت رو به افول رفته به طوری 
که این جمعیت در سال 85 به حدود 500 نفر 
ابراز تاسف می کند:  رسیده است.رضا رضاپور 
این موضوع  باعث یاس و ناامیدی در ساکنین 
روستا بویژه در بین جوانان شد و  از سوی دیگر 
روزگاری در روستا  بافی که  برای هنر جاجیم 
پردرآمدترین شغل جانبی زنان روستا بود افول 
کرد به طوری که به جهت نبود نظارت کافی 
و سوء استفاده دالالن و استفاده نخ نامرغوب 
به  نیز  صنعت  هنر  این  تولیدکنندگان  توسط 
می  آور  یاد  وی  بود.  رسیده  رکود چشمگیری 
شود : به همین دلیل بر آن شدیم تا با ایجاد 
یک تشکل هدفمند و منسجم در این حوزه و 
رشد و توسعه آن به صورت غیر مستقیم روحیه 
توسعه  و  رشد  جهت  در  را  امیدواری  و  نشاط 
در  و  برگردانیم  به همشهریان  روستا  جمعیتی 

این راستا مدل اقتصادی خود را تعاونی انتخاب 
سرمایه  از  بهینه  استفاده  بر  عالوه  تا  کردیم 
های خرد مردمی و ایجاد روحیه همکاری سود 
حاصل از فعالیت نیز به جیب خود تولیدکنندگان 

و مردم برود . 

راه اندازی شرکت جاجیم بافی
هزار گل قهستان

تولیدی  تعاونی  شرکت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
جاجیم هزار گل قهستان روستای روم در سال 
1384 با مشارکت 35 نفر  از زنان روستای روم 
و در قالب تعاونی فعالیت خود را آغازکرد  می 
افزاید:  با تولید بیش از 90 نوع کاال که عمدتا 

نفر   70 برای  توانسته  بوده  زنانه  های  کیف 
اشتغال پایدار و بیش از 130 نفر به صورت غیر 
مستقیم ایجاد شغل نماید . مدیر عامل شرکت 
 جاجیم بافی هزار گل قهستان  ادامه می دهد : 
اغلب  در  شرکت  این  تولیدی  محصوالت 
فروشگاه های معتبر صنایع دستی کشور و در 
بیش از یکصد و بیست نمایشگاه صنایع دستی 
عرضه شده که با استقبال هموطنان مواجه شده 
است. رضاپور اضافه می کند: 70 درصد نیروهای 
این شرکت خانم ها هستندکه در منازل خود با 
در  که  امکاناتی  و  اند  دیده  که  هایی  آموزش 
فعالیت  به  مشغول  ایم،  داده  قرار  اختیارشان 

اهداف  مهمترین  به  اشاره  با  وی  باشند.  می 
این شرکت  خاطرنشان می کند: تالش مااین 
اندازشرکت که توسعه  است که به سند چشم 
جاجیم  شغل  بر  مبتنی  روم  روستای  جمعیتی 
تاسال1400است  گردشگری  وصنعت  بافی  
برسیم وبراساس این سیاستهااهدافمان را پایش 
اقتصادی  می کنیم  وبه عنوان یک مجموعه 
روستا  واقتصادی  عمرانی،فرهنگی  درکارهای 
ورود پیدا کرده ایم.رضا پور با اشاره به برند این 
شرکت گفت: براساس سند چشم انداز شرکت، 
تعیین  بافت  رومیران  شرکت  این  تجاری  نام 
گردیده است وامیدواریم بتوانیم باارائه خدمات 

جامع وفراگیر وحمایت مصرف کنندگان این نام 
را به برند جهانی تبدیل کنیم.

شرکتی برای حمایت از 
صنایع دستی روستائیان 

وی هدف از راه اندازی این شرکت را صرفا یک 
مجموعه اقتصادی درآمدزا نمی داند، و تاکید می 
کند: شرکت حامی مردم روستا در تمامی عرصه 
های فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی وعمرانی می 
باشد. وی تاکید می کند: تاکنون کارهایی  نظیر 
طرح جمع آوری زباله خانگی،کمک به گازکشی 

مدارس،کمک به مساجد وحسینیه ها،کمک به 
برگزاری مراسمات ملی و مذهبی، کمک به راه 
اندازی سالن روستا ودهها خدمت دیگر توسط 

این شرکت در روستا انجام گرفته است.

حمایت از صنایع دستی
و روند معکوس مهاجرت

با  اداره میراث فرهنگی قاین در گفتگو  رئیس 
خبرنگار آوا  عنوان  می کند: میراث فرهنگی 
آموزش، تولید و فروش صنایع دستی که منسوخ 
شده است را پیگیری می کند. تا مهاجرت های 
که براساس خشکسالی های اخیر به وجود آمده 
با  عباسی   باشد.شاهرخ  داشته  معکوس  روند 

دستی  رشته های صنایع  از  یکی  اینکه   بیان 
تعاونی  شرکت  قالب  در  که  قاینات  ارزشمند  
بافی  جاجیم  تعاونی  شرکت  کند،  می  فعالیت 
می  باشد  می  روم  روستای  قهستان  گل  هزار 
افزاید:  هر ساله میزبان تعداد زیادی از استان 
ها و شهرستان ها می باشد که از این شرکت 
ارزشمند  تجربیات  و  کنند  می  بازدید  تعاونی 
تالش  سال   10 حاصل  که  تعاونی  شرکت 
به  سوغاتی  عنوان  به  را  باشد  می  کوشش  و 
استان ها و شهرستان های خود می برند. وی  
تاکید می کند:  دنبال توسعه و ترویج هنرهای 
سنتی و صنایع دستی، ایجاد اشتغال و معرفی 

یک  ایجاد  همچنین  و  مردم  به  دستی  صنایع 
باراز فروش برای محصوالت صنایع دستی این 
فروشگاه راه اندازی و  برای  فروش و عرضه 
زائرین و  محصوالت به مسافران، گردشگران، 

دانشجویان فراهم شده است.

یکی از بزرگترین تعاونی های 
صنایع دستی شرق کشور

در روستای روم

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان قاینات 
از  یکی  که  هستیم  مفتخر  اینکه  به  اشاره  با 
شرق  دستی  صنایع  تعاونی های  بزرگترین 
و  است  فعال  روم  روستای  در  در  نیز  کشور 
مردم  از  زیادی  تعداد  برای  اشتغالزایی  مسبب 
بخش  در  افزاید:   می  است  شده  منطقه  این 
صنایع دستی امسال موفق به اخذ 5 نشان ملی 
در رشته های سفره آردی )یک اثر(، پخل بافی 
اثر( شدیم.  3( بافی سنتی  پارچه  و  اثر(  )یک 

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
گردشگری شهرستان قاینات خاطرنشان کرد: 
نشان ملی مرغوبیت آثار صنایع دستی، از جمله 
حمایت هایی است که از سوی معاونت صنایع 
دستی کشور در راستای شناسایی آثار شاخص 
مذکور  نشان  العمل  دستور  با  مطابق  فاخر  و 
کم  آالیندگی  نوآوری،  و  خالقیت  همچون 
جغرافیایی  اصالت  و  تولیدات  محیطی  زیست 
خاطر  می گیرد.عباس زاده  صورت  تولیدات 
نشان می کند:  جاجیم بافی یکی از رشته های 
که  است  قاین  شهرستان  محلی  بومی- 
تهیه  برای  ارزشمندی  جایگاه  از  گذشته  در 
رولحاف  روکرسی،  رختخواب،  زیرانداز، سفره، 
افزاید:  می  است.وی  بوده  برخوردار  غیره  و 
اداره کل میراث فرهنگی،  با حمایت  این هنر 
صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی احیا 
و هم اکنون در روستای روم با تشکیل شرکت 
از رونق  اشتغال زایی  با کسب درآمد و  تعاونی 
بسیار خوبی برخوردار شده است، به طوری که 
پس یک دهه فعالیت با بیش از 70 نفر شاغل 
قطب  عنوان  به  الزم  امکانات  و  تجهیزات  و 
معرفی  جنوبی  خراسان  استان  دستی  صنایع 
شد.عباس زاده ادامه می دهد: تالش ما بر این 
است تا در مناسبت های مختلف و با مشارکت 
شاهد  دستی  صنایع  فعال  تعاونی  شرکت های 
نمایشگاه ها  این  در  حضور  ادامه  و  استمرار 
روستای  در   اکنون  اینکه  بیان  با  باشیم. وی 
روم تقریبا در هر خانه یک کارگاه وجود دارد 
تاکید می کند : تاکنون 2 میلیارد ریال اعتبار 
این  و  است  شده  لحاظ  تعاونی  شرکت  برای 
معرفی  کشور  در  برند  یک  عنوان  به  شرکت 

شده است. 
)Ava.news12@gmail.com(

»روم« ؛ قطب صنعت جاجیم بافی شرق ایران

در اختتامیه نخستین جشنواره ملی کتاب خراسان جنوبی مطرح شد

رشد ۵ برابری خرید کتاب در استان

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  زاده-مدیرکل  اسد 
یازدهم  دولت  ابتدای  گفت:  جنوبی  خراسان 
میزان خرید کتاب در سال 20 میلیون تومان 
کل  اداره  حمایت  با   95 سال  پایان  که  بود 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به 75 میلیون تومان 
افزایش یافت و امسال نیز پیش بینی می شود 

این رقم در استان پنج برابر افزایش یابد.
به گفته محبی: اکنون جدیدترین طرح وزارت 
کتابگردی  طرح  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
در  که  افرادی  طرح  این  قالب  در  که  است 
روز  توانند  می  دارند  فعالیت  کتاب  حوزه 
های  کتابفروشی  در  هفته  این  پنجشنبه 
دعوت  را  مردم  و  یافته  استان حضور  سراسر 
پاییزه  طرح  داد:  کنند.وی  کتاب  خرید  به 
روز  با  همزمان  آذر  دوم  پنجشنبه  روز  کتاب 
کتابگردی در کتابفروشی  های عضو طرح در 

سراسر کشور و استان آغاز می  شود.
سه شنبه شب اختتامیه نخستین جشنواره ملی 
کتاب در هتل کوهستان بیرجند با حضور مدیر 
این  مدعوین  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
جلسه برگزار شد در این جلسه محبی، اشاعه 
فرهنگ کتاب خوانی  و باالبردن سرانه مطالعه 
 در استان را از مهم ترین وظایف این اداره کل

فرایندهایی  از  یکی  گفت:  و  کرد  عنوان 
آن  به  باید  کتابخوانی،  و  کتاب  مقوله  به  که 
اهمیت داده شود، اهتمام ورزیدن به برگزاری 
نمایشگاه کتاب و جشنواره های تابستانه و از 
این قبیل کارهاست که خوشبختانه مهم ترین 
رویداد فرهنگی استان در یکی دو ماه گذشته، 
سرانه  لحاظ  از  هم  که  بود  کتاب  نمایشگاه 
خیلی  به  نسبت  مردم  میزان حضور  و  فروش 
از استان های برخوردار، مردم هم حضور قابل 

توجهی داشتند.
احمد محبی در ادامه صحبت هایش به خدماتی 
که به ناشران و نویسندگان و کتاب فروشی ها 
ارائه می شود اشاره کرد و گفت: من وظیفه دارم 
که به عنوان مدیر فرهنگی استان از ناشرین و 
نویسندگان حمایت کنم در این راستا،وام برای 
آن ها تا سقف 300 میلیون تومان برای افزایش 
مکان و تسهیالتی از این قبیل به آن ها تعلق 
مراجعه  ما  به  مورد  دو  بحال  تا  که  گیرد  می 
کردند. درباره توسعه این فرهنگ هم ما طرح 
حایی را اجرایی کردیم از قبیل طرح تابستانه و و 
جدیدترین طرحی که االن شروع کردیم، طرح 
کتاب گردی است که من از هم استانی های 
کتاب  در  پنجشنبه  روز  در  خواهشمندم  عزیز 

فروشی ها حضور و کتاب خریداری کنند و از 
پنج شنبه هم طرح پاییزه کتاب در استان آغاز 
با  خوانی  کتاب  مسابقه  به  محبی  شد.  خواهد 
عنوان جام باشگاه های کتاب در چند شهرستان 
جشنواره  این  اختتامیه  با  همزمان  که  بیرجند 
های  شهرستان  گفت:  و  داد  خبر  شد  برگزار 
فردوس، زیرکوه و قاین در این مسابقه شرکت 
اختتامیه جشنواره  درباره  گوید:  می  کردند.وی 
کتاب در بیرجند هم باید بگویم که این جشنواره 
به  رسانی  اطالع  از  پس  شد،  آغاز  تیرماه  از 
عالقه مندان در 22 مهرماه از بین 206 اثر، که 
تعداد 89 اثر در بخش ویژه و 117 اثر در بخش 
محوری به جشنواره ملی کتاب راه پیدا کرد که 
خانه کتاب مسئولیت داوری را برعهده گرفتند. 
الزم به ذکر است که از 36 نسخه چاپ شده 
در سال92  این مقدار به 105 کتاب در پایان 
 سال 95 بود که امیدواریم تا پایان سال 96 ، 
در  است  گفتنی  برسد.  چاپ  به  نسخه   136
برگزیدگان  از  تجلیل  و  تقدیر  مراسم  پایان 
سکه  و  تقدیر  لوح  آراء  اتفاق  به  کتاب، 
در  برگزیده  نفرات  به  آزادی  بهار  تمام 
گرفت. تعلق  ویژه  و  محوری  بخش 
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برآورد انجام شده نشان از این دارد که الگوی خرید و به روزرسانی آیفون ۱۰ شباهت بسیار زیادی به آیفون ۶ اس دارد که دو سال 
پیش راهی بازار شد. در هفته ای که گذشت اپل در فروشگاه های آنالین، زمان مورد نیاز برای تحویل آیفون  ۱۰ پس از پیش خرید 
را از ۴ هفته به ۲ هفته کاهش داد. مؤسسه ی تحلیلی Localytics با انتشار گزارش جدیدی به بررسی آمار عرضه ی دو هفته ی 

اول آیفون ۱۰ پرداخته است که نشان از شباهت الگوی خرید یا به روزرسانی این گوشی توسط کاربران اپل به آیفون ۶ اس دارد.  پنجشنبه * 2 آذر   1396 * شماره 3938

یادداشت

منمینویسمغرب
بخوانیدقلب

*کوثر حجازیان

بخوانید دژ ، بخوانید سینِه ستبر ...
با  ایم  شنیده  بارها  ندهند  قد  که  هم  سنمان 
محکم ترین  اسناد که همین چند سال پیش با 
تانک و توپ و پوتین آوار شد ... آوار شد که ایراِن 

مقتدر قد خم نکند.
با یک دودوتا چهار تای ساده هم میشود فهمید  
امروز وقتی کامال غیرمنتظره شانه هایش لرزید 
با یک عزای عمومی که فقط نواری مشکی کنار 
قاب تلوزیون هایمان بود نمی شود آجر آجر را از 
روِی زندگیشان برداشت . امروز باید تمام ایران 
کوچه  بودِن  جنگ  میداِن  سال  هشت  پاس  به 
هایش قد خم کنند ... قد خم کنند تا گرِد لرزِش 
خم  قد  بتکانند.  جانشان  از  را  شبانه  وحشتناِک 
کنند و با خلوص نیت تاکید می کنم خلوِص نیت 
تمام اقلیِم کرمانشاه را در آغوش بگیرند . االن 
کوِه  کدام  زیر  فرزندش  داند  نمی  مادری  وقتی 
 آجر و سنگ و آهن مدفون است وقتی شب ها
است  پارچه  از  ای  الیه  محافظشان  تنها   
باقی  نفر  چند  فقط  خاندان  یک  از  وقتی 
عزیزشان  دادن  جان  ای  عده  وقتی  ماندند 
بعضیهاشان  زبان  وقتی  دیدند  چشم  به  را 
ریختن فرو  کابوس  ها  شب  وقتی  آمده   بند 
برای  مناسبی  زمان  شاید  بینند  می  ساختمان    

پِی مقصر گشتن نباشد. 
ای  کردن  دیکته  برای  خوبی  زمان 
برای  نباشد  خوبی  زمان  نباشد   ها  کاش 
 « ِی  جمله  خریدِن  و  دادن  نشان  خودی 
»  ... فالنی  است  خوبی  آدِم  عجب   وای 
بی  هاِی  طرح  و  ایده  نیست  خوبی  زمان  اصال 
نوع  روشنفکِر  برچسِب  مثال  تا  بدهیم  اساس 
دوست بخورد روی پیشانیمان.اما جدای همه این 
تیره هایی که در این ماجرا سو سو می زند آن 
ترافیِک کمک های مردمی ، آن بغِض هموطنی 
که گفت » همه چیز برایمان آوردند .. « ، آن خبِر 
خون   « رهبر  سخِن  آن   ، موقت  مسکِن  خوِب 
اسالمی  جامعه  رگهای  در  همیاری  و  محبت 
جاری شد « و بردن آن بیرِق سبِز گنبِد طالیی 
بیمارستان های مصدومین  به  حضرِت جان )ع( 

خیلی  حاِل مان را بهتر کرد ...
 اصال حالمان را بهتر کرد و غرور جوشید در 
 رگهایمان غروِر اعتقاد به دیِن مقدِس انسانیت ... 
ذهنمان  به  ای  لحظه  که  است  فخر  مایه 
کنند  می  کمک  بقیه   « نکرد  خطور 
» دارم  گرفتاری  و  گیر  خودم  من   ، 
 می دانید اینکه دل کسی زیر سقِف نداشته  ِی خانه اش
به هم میهنان قدرشناسش  باشد و قرص   گرم 

چقدر قشنگ است ؟
می دانید خدا در چشمانشان برق می زند وقتی 
ترین  جنوبی  و  ترین  شمالی  و  ترین  شرقی  از 
نقطِه کشورشان صدای فریاِد » تنها نیستید « به 

گوش می رسد ...
می دانید عیِن عبادت است ... 

راستی من می نویسم غرب شما بخوانید ایران

جذابترین ها 

خواندنی ها 

شخصیت مردها را از روی 
مدل موهایشان بشناسیم

یکی از مهم ترین عواملی که در ظاهر افراد نقش 
مدل  روی  از   . موهاست  مدل  دارد  مهمی  بسیار 
از ویژگی های  افراد می توان به بسیاری  موهای 
شخصیتی آن ها پی برد چون هیچکس بر حسب 
تصادف مدل مویی را انتخاب نمی کند. البته ناگفته 

نماند که این گونه مطالب را زیاد هم نباید جدی 
بگیرید.

موهای بلند
موجودات خالقی  دارند  بلند  موهای  افرادی که 
مثل  قوی  و  محکم  جالب،  شخصیتی  با  هستند 

وایکینگ ها.
موهای پشت گردن کوتاه

این مدل مو انتخاب افرادی است که غرور مردانه 
افراطی دارند. بیشتر مردها این مدل مو را انتخاب 
می کنند که نشان دهنده جذابیت آن ها برای جلب 
توجه دیگران است. افرادی که این مدل مو را انتخاب 
می کنند انسان های باهوش و به عالوه شوخ طبعی 

هستند.
کچل

مردانی دور اندیش و باهوش که همیشه تصمیم 
درست می گیرند. این مدل مو توسط مردانی انتخاب 
می شود که بسیار سخت و محکم هستند و زیاد با 
مدهای جدید میانه خوبی ندارند. آنها افرادی صادق 

و وفادار نیز هستند.
فرق وسط

افرادی که این مدل مو را انتخاب می کنند مردانی 
سخت کوش و استوار هستند و بدون توقف اهدافشان 
را دنبال می کنند. از آنجایی که درست کردن این 
مدل موها زیاد کار سختی نیست نتیجه میگیریم که 

آن ها زیاد به خودشان سخت نمی گیرند.
مدل چتری عمودی

این مدل مو مناسب افراد رویاپرداز و شوخ طبع 
است که دوست دارند مرکز توجه باشند.

موهای نیمه بلند یک طرفه
افرادی که ذاتا رمانتیک هستند و به خوبی می 
توانند زندگی را کنترل و سازماندهی کنند. آن ها 
هیچوقت تنها به فکر منافع خودشان نیستند. این 

مدل مو برای زنان جذابیت باالیی دارد.
مدل موی محو

این مدل مو مخصوص کسانی است که اعتماد به 
نفس باالیی دارند و همیشه به روز هستند.

مدل جمع
افرادی که اعتماد به نفس باالیی دارند و از انتقاد 
نمی ترسند. آن ها به هنرهای رزمی گرایش دارند و 

در کل شخصیت جالبی دارند. 4 گوشه دنیا 

که  مطبوعات  المللی   بین  نمایشگاه  کاری-  نسرین 
در آبان برگزار شد عالوه بر آشنا شدن مردم شهرهای 
مختلف با خراسان جنوبی حسن های دیگری هم داشت 
از جمله اینکه افرادی که ریشه ای در این استان دارند به 
بازدید از غرفه های خراسان جنوبی آمدند. یکی از این 
افراد که در حوزه گرافیک پیشینه خوبی در کشور دارد 
حمید رضا خاتونی است که پدر و مادر او زاده عشق آباد 
دارد.  جنوبی  خراسان  به  خاصی  عرق  و  هستند  طبس 

به این بهانه گفتگویی با او انجام دادیم که می خوانید:

شرحی از زندگی  از خودتان بگویید؟

شتابدهنده  و  مشاور  مدرس،  خاتونی،   حمیدرضا 
طور  به   8۱ سال  از  هستم.  اینفوگرافیک  با  ها  رسانه 
کشور  های  روزنامه  و  مطبوعات  در  را  کار  تخصصی 
روزنامه  چون  های   رسانه  از  برخی  در  و  کردم   آغاز 
های  فعالیت  و....  بهار  اعتماد-  همشهری-  ایران- 
دارید  جنوبی  خراسان  در  ریشه  شما  ام.  داشته  زیادی 
در این مورد توضیح می دهید؟من در بیمارستان چمران 
تهران به دنیا آمدم پدرم کارمند صنایع دفاع بود و اصالتا  
از شهرستان عشق آباد طبس هستیم پدر و مادر من بعد 

از بازنشسته شدن  به  عشق آباد طبس برگشتند.  

اینفوگرافی و گرافیک
 را از چه زمانی شروع کردید؟

مرکز  در  را  خبرنگاری  و  نگاری  روزنامه   85 سال  در 
مطالعات رسانه گذراندم در یکی از دروس که مرحوم استاد 
حسین قندی تدریس می کردند واژه اینفوگرافیک را به 
کار بردند چون من از قبل کارهای طراحی و صفحه آرایی 
مطبوعات را  انجام می دادم  توانستم با تبدیل گرافیک و 
خبر در این دنیای حرفه ای قدم بگذارم و سال هاست در 

حال تحقیق بررسی و فعالیت در این حوزه هستم

با چه سازمانها و نهادهای همکاری داشته اید؟

با خیلی از سازمان ها ی کشور از جمله وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی - وزارت علوم- نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در امور دانشگاه ها ،روزنامه های  ایران ، اعتماد- 
بهار- جهان صنعت - هفت صبح ،جوان ، هفته نامه  های 
صداوسیما- هفته نامه یکشنبه ، پنجره؛  خبرگزاری تسنیم  

و  خبرگزاری ایسپا  همکاری داشته ام.
  

چه مقام های کسب کرد اید؟

تقدیر به عنوان جوان برتر گرافیک و صفحه آرایی 
سوم  نفر  عنوان  به  تقدیر   ، جوانان  ملی  جشنواره  در 
در  آثار  انتخاب  کشور،  دانشجویی  نشریات  جشنواره 

ایرانی  تنها  کشور،  دانشجویی  گرافیک  سال  کتاب 
خاورمیانه،  خبری  گرافیک  سال  کتاب  در  منتخب 
سایت  در  جهان  برتر  نفر   ۱۰۰ بین  در  اثر   ۲ انتخاب 

. آرایی جهان است  انجمن صفحه 

آخرین بار، کی به خراسان جنوبی آمدید
 و چه خاطره ای دارید؟

خراسان جنوبی حس پدر و مادر و بهترین جای دنیاست، 
استان   این  به  توانم  دارم کمتر می  به کاری که  بنا  من 
و  پدر  بود  لطف  به  می آیم  که  زمان  هر  ولی  کنم  سفر 
مادر زحمت کشم بوده که  سال هاست از زمین خشک، 
سرسبزی و طراوت  محصول تولید می کنند و از ما جوان 
.از خراسان جنوبی  های امروزی بیشتر تالش می کنند 
اینجا جهان طوری دیگر است  بهترین خاطره ها را دارم 
زندگی-  زیبای  دارد حس  وجود  چیز  همه  در  خدا  انگار 
عزت و شیرینی نگاه پدر و مادر این جا را به بهشتی برای 
به  را همیشه شکر می کنم  تبدیل کرده است. خدا  من 

خاطر داشتن چنین  جای زیبایی و چنین پدر و مادری.

آیا مایل هستید با رسانه ها  و 
روزنامه های استان در زمینه گرافیک و 

اینفوگرافی همکاری کنید؟

هنری  مدیر  دوره   3 من  هست  افتخار  باعث 
خبرگزاری های  و  مطبوعات  المللی  نمایشگاه  بین 

هنری  مدیر   ، اسالمی  ارشاد   و  فرهنگ  وزارت 
مدیرهنری  بهار-  روزنامه   - علوم  وزارت  نشریات 
از مجالت  مدیر هنری خیلی   ، روزنامه جهان صنعت 
از  خیلی  با   و  ام  بوده  کشور  دیگر  های  روزنامه  و 
تا  ام   داشته  همکاری  کارها   و  کسب  و  ها  رسانه 
هست  افتخار  باعث  بگیرند  خوبی  بسیار  نتایج  بتوانند 
که  با همشهریان عزیزم بتوانم کارهایی که نیازمندند 

کنم همکاری 

دیگر در چه زمینه ای حاضرید 
با خراسان جنوبی همکاری داشته باشید؟ 

و  دانشگاهی  جهاد  اینفوگرافیک  دوره  سرفصل 
من   را   کشور  در  دانشگاهی   دروس  از  خیلی 
محض  به  است   تدوین  حال  در  که   ام   نوشته 
سرفصل  این  از  توانند  می  کشور  تمام  در  تایید 
صفحه  از  متنوعی  های  کنند.آموزش  استفاده 
طراحی  تا  گرفته  روزنامه  مجله   کتاب-  آرایی 
داشته  مختلف   جاهای  در  را  گرافیک  موشن 
تا  گرفته  تهران  مدرس  تربیت  دانشگاه  از  ام  
بر  تازگی  به  تهران.  دانشگاه  موسسه  ژیوفیزیک 
از  مخاطب  ذهن  بر  تاثیرگذاری  های  روش  روی 
کنار  در  کنم  می  کار  تصویری  های  شیوه  طریق 
برگزار  را  اینفوگرافیک  مختلف  های  آموزش  آن 
ها  حوزه  این  در  اگر  شوم  می  خوشحال  کنم  می 

باشم. استان   مردم   خدمت  در  بتوانم  

آقای خاتونی شما در زمینه شعر هم کار 
می کنید؟ بیشتر چه نوع سبک شعری؟

شکر                   را  خدا  است  المکان  دنیای  هنر  دنیای 
و  کند  می  باز  را  انسان  طبع  گرافیک  کنم حس  می 
واژه ها را دانه دانه در ذهن انسان می چیند شعر نو را 
زمینه  این  در  و  سهراب  شعرهای  دارم  دوست  خیلی 
بچیند  ذهنم  در  خدا  لطف  و  باشد  فرصتی  زمان  هر 

ام. گفته  اوقات شعرهایی  گاهی 

فکر کنم در زمینه خبرنگاری هم فعال بوده اید 
در این باره هم توضیح می دهید؟

بله از سال 85 روزنامه نگاری را به عنوان حرفه خودم 
یک  روزنامه نگاری  دوره  گذراندن  از  بعد  کردم  انتخاب 
سال در روزنامه ایران - ایران زمین)یزد( خبرنگار بودم و 
بعد از آن با دید خبری در حوزه اینفوگرافیک به صورت 
رسانه های  و  روزنامه مجالت خبرگزاریها  با  ای  پروژه 

کشور مشاوره آموزش و کار کرده ایم.

االن چه می کنید؟

االن یک تیم حرفه ای در حوزه اینفوگرافیک پرورش داده 
ام و در حال توسعه و آموزش اینفوگرافیک به سازمان ها 

رسانه ها و کسب و کارهای اینترنتی هستم .

با تشکر اگر حرف خاصی دارید بفرمایید

با  االن  هستید  محدود  شما  نکنید  فکر  وقت  هیچ 
وقت  هیچ  دستان شماست،  در  دنیا  جای  همه  اینترنت 
خود را درگیر مسایل ذهنی مثل  نمی توانم نکنید قدم 
کمکتان  خدا  باشید  مطمئن  و  بخواهید  خدا  از  بردارید 
همین  بدانید  رسیدید  ناامیدی  آخر  به  گاه  هر  کند  می 
جایی که هستید را میلیون ها نفر آرزویش را دارند ولی 
در اینجا نمانید چون شما خلق شده اید برای بهترینها. 
مجموعه ما در مجموعه راز کلیک مقاله ها و فیلم های 
آموزشی بسیار زیادی آماده کرده  و به طور رایگان در 
اختیار عالقمندان می گذاریم خوشحال  می شویم  به 
  WWW.RAZCLICK.COMسربزنید خودتان  سایت 
همچنین در کانال ما به طور روزانه مطالب بسیار زیادی 
در این حوزه قرارداده می شود. خوشحال می شوم هم 
استانی های  عزیزم آن ها را ببینند و اگر نظری داشتند 

به ما بگویند با آرزوی توفیق فراوان برای شما.

ایستاده ایم برای ایرانمهدی عزیزی قاب عکس کاریکاتور  داده نما، آوای خراسان جنوبی

گفتگوی اختصاصی با حمیدرضا خاتونی، سریع ترین گرافیست کشور!

مثلث برمودا ایران کجاست؟!

ریگ جن منطقه ای خطرناک در کویر مرکزی 
ایران  برمودا  مثلث  نام  با  آن  از  که  است  ایران 
بی جواب  اتفاق های  حاال  تا  و  می شود  یاد  هم 
زیادی در آن افتاده است و موجودات زنده زیادی 
را به کام مرگ فرستاده است.برای سالها کسی 
نمی توانست به اینجا برود و یا به دلیل نا آشنایی 
راه می ماند.ریگ جن  در  و  را گم می کرد  مسیر 
قرار  تا جنوب غرب دشت کویر  امتداد غرب  در 

دارد و از شمال به جنوب سمنان و جنوب شرق 
کیلومتر   38۰۰ با  منطقه  می رسد.این  گرمسار 
بلکه  دارد،  زیادی  تنها وسعت  نه  مربع مساحت، 
به  موضوع  همین  و  است  نایاب  آن  در  هم  آب 
کاروان ها  که  شده  باعث  و  افزوده  آن  خطرات 

منطقه  این  از  عبور  به  تصمیم  گردشگران  یا  و 
نگیرند وجود باتالق های نمکی تاکنون جانداران 
زیادی را به کام مرگ کشانده و همین موضوع 
و  بومی  افسانه های  به دست شدن  دست  سبب 
محلی شده است. تاجایی که آن را مثلث برمودا 
باور  این  بر  بومی  افراد  نامیده اند.برخی  ایران 
که  دارند  وجود  منطقه  این  در  ارواح  که  هستند 
باعث می شوند کسی نتواند به سالمت از آن عبور 
کند. اما آنچه که باعث این موضوع شده همان 

باتالق های نمکی سهمگین اینجاست. 

خراسانجنوبیبهترینجایدنیاست

پیدا کردن 27 لنز طبی
 در چشم زن 67 ساله!

بر اساس گزارشی که در مجله تخصصی بریتیش 
مدیکال منتشر شده این زن برای عمل ساده آب 
مروارید قرار بود تحت عمل جراحی قرار بگیرد. این 
از خشکی چشم شکایت داشت و می گفت  بیمار 
کمی در چشمانش احساس ناراحتی می کند. ولی 
از  فراتر  خیلی  مشکل  که  شدند  متوجه  پزشکان 
کمی خشکی چشم است و در زیر پلک باالی او ۲۷ 
لنز طبی را که با مایع درون چشم به هم چسبیده 

بودند کشف کردند!بیمار که از وجود این لنزها بی 
خبر بود و تصور می کرد آنها را گم کرده است با 
دیدن شان بهت زده شده و به پزشکان گفت که 
چشمش احساس راحتی بیشتری می کنند. پزشکان 
با شگفتی از نادر بودن چنین مسئله گفته اند تاکنون 
ندیده اند یک بیمار بتواند این تعداد لنز را بدون اینکه 
کند!بیمار  گم  کند، در چشمانش  ناراحتی  احساس 
طی 35 سال گذشته از لنزهای طبی ماهانه استفاده 
می کرد و طی این سال ها به ندرت به چشم پزشکی 
آب  عمل  برای  او  اگر  احتماال  بود.  کرده  مراجعه 
مروارید به بیمارستان نمی آمد تا چندین سال بعد 

هم این لنزها در چشمش باقی می ماند.
به  چشم  درون  خارجی  جسم  نوع  هر  ورود   
صورت معمول باعث التهاب چشم و ناراحتی آن 
شود، اما این بیمار طی سال هایی که لنزها درون 
احساس  هیچ وجه  شده بودند، به  انباشته  چشمش 
ناراحتی نکرده بود. پزشکان احتمال می دهند عمیق 
متوجه  او  تا  شده  باعث  زن  چشم  کاسه  بودن 

انباشته شدن لنزها نشود.

اولین ایرانی منتخب آثار اینفوگرافیک و گرافیک در کتاب سال خاورمیانه سال 2013
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اعتماد به نفس؛ 
حلقه گم شده روابط اجتماعی

تمامی  جدید  فردی  با  آشنایی  هنگام  افراد  از  برخی 
یاد به  را  خودشان  زندگی  در  قبلی  های   شکست 
 می آورند و یا نقطه ضعف هایی را که دارند برایشان 
برجسته می شود و این باعث می شود نتوانند با فرد جدید 
ارتباط برقرار کنند و ویژگی های مثبتی را که دارند نشان 
دهند.بنابراین تقویت اعتماد به نفس و پذیرفتن ویژگی 
های اخالقی و جسمی فردی رمز موفقیت در آشنایی 

محسوب می شود.
ظاهر شما برگ برنده در ایجاد آشنایی و ارتباط اهمیت 
برطرف کردن  آراسته و خوش پوشی،  به ظاهر  دادن 
مشکالت ظاهری از جمله آکنه و جای زخم ها، اهمیت 
دادن به بهداشت دهان و دندان، پوشیدن لباس های اتو 
شده و تمییز کردن کفش ها، استفاده از عطری مالیم و 
ست کردن رنگ البسه مختلف می تواند تاثیری عمیق 
در فرد مقابل بگذارد و به او نشان دهد شما به این ارتباط 

اهمیت می دهید و او برایتان مهم است.
از اطرافیان  انتخاب لباس مردد هستید حتما  اگر در 
خواستگاری  جلسه  در  بگیرید. همچنین  خود کمک 
لباس  آینده خود  خانواده همسر  روحیات  با  متناسب 
بپوشید اما همیشه خودتان باشید و تظاهر نکنید زیرا 

در آینده دچار مشکل می شوید.
برای  بزنید و موضوعی  با هم حرف  به جای سکوت 
صحبت کردن پیدا کنید، از عالقه به فیلم و سریال، 
تیم های ورزشی، آهنگ ها و حتی غذاهای مورد عالقه 
صحبت  آن  درباره  مقابلتان  فرد  وقتی  و  بزنید   حرف 
می کند، با هیجان به آن گوش کنید و خودتان را عالقه 
مند نشان دهید. این یک برگ برنده و فوق العاده موثر 

برای برقراری روابط قوی و محکم است.

همسر مهربان

مرد ثروتمندی با وجود مال فراوان، بسیار نامهربان و 
خسیس بود. بر عکس، زنش بسیار مهربان و خوش قلب 
بود و همه او را دوست داشتند  زن با خود می اندیشید: 
»خداوند این مرد را به من داده است، حتی اگر به او 
عالقه نداشته باشم، باز باید به او مهر بورزم!« بنابراین با 
وی رفتار خوبی داشت. یک سال قحطی شد و بسیاری 

از روستاییان ازمرد و زن کمک خواستند.
زن با محبت فراوان به همه ی آن ها کمک کرد، ولی مرد 
چیزی نگفت و پیش خود فکر کرد: » تا وقتی از پول های 
من کم نشود برایم مهم نیست که دارایی چه کسی به باد می 
رود.« مردم از زن تشکر کردند و گفتند که پول ها را بعد از 
مدتی به او پس خواهند داد. زن نپذیرفت، اما مردم اصرار می 
کردند  که پول او را باز گردانند.زن گفت:» اگر می خواهید 
پول را پس بدهید، در روز مرگ شوهرم این کار را بکنید.« این 
حرف زن به گوش یکی از دخترهایش رسید و او بسیار ناراحت 
شد. بی درنگ پیش پدر رفت و گفت:» می دانی مادر چی 
گفته؟ او از مردم خواسته تا پول هایشان را روز مرگ تو پس 
بدهند!« مرد، به فکر فرو رفت. سپس ازهمسرش پرسید:»چرا 
از مردم خواستی پولت را بعد از مرگ من به تو بازگردانند؟« 
زن جواب داد:»مردم تو را دوست ندارند و همه آرزو می کنند 
که زودتر بمیری اما حاال، از خداوند می خواهند که تو را زنده 

نگه دارد تا پول را دیرتر برگردانند.

وقتی کسی با شما مانند یک گزینه رفتار می کند
 با خارج کردن خودتان از معادله به او کمک کنید
 تا انتخاب هایش را محدود کند .به همین سادگی

»موانع«، آن چیزهای وحشتناکی هستند 
که وقتی چشمتان را از روی هدف
 بر می دارید، به نظرتان می رسند. 

توبدریوخورشیدتورابندهشدهست
تابندهتوشدهستتابندهشدهست
زانرویکهازشعاعنوررختو

خورشیدمنیروماهتابندهشدهست

کسانیکهشمارادوستدارندحتیاگرهزار
دلیلبرایرفتنداشتهباشندترکتاننخواهند
کردآنهایکدلیلبرایماندنخواهندیافت

امروزمنسراسرعشقوآرامشهستمومیکوشم
تاهرکاریرادرزندگیبهمهرومهربانیتبدیل
کنم.امروزحالمنعالیست.خدایاسپاسگزارم

به گفته موسسه ملی بهداشت روان، از هر ۵ آمریکایی یک 
اینحال،  با  بیماری و مشکالت روانی رنج می برد.  از  نفر 
بیشتر افراد مشکالت خود را پنهان می کنند و دوست ندارند 
سایر افراد از آن آگاهی داشته باشند. این افراد یا از وجود 
بیماری خجالت می کشند و یا اینکه نمی دانند چه کاری 
متوجه  که  زمانی  افراد  بیشتر  متاسفانه  دهند.  انجام  باید 
بیماری خود می شوند، حس شرمندگی یا عصبانیت نسبت 
به خود دارند. همچنین این افراد از قضاوت های سایرین نیز 
می ترسند. آنها از اینکه دوستان خود را از دست بدهند و یا 
رابطه ی خوبی با دیگران نداشته باشند نگران و ناراحت اند. 

اگرچه بیشتر افراد در جوامع امروزی از بیماری ها و مشکالت 
روانی آگاهی کافی دارند اما هنوز مبتال شدن به این نوع 
بیماری ننگی برای افراد است. از آنجایی که اشتباهات و 
تصورات غلطی در مورد چنین بیماری هایی وجود دارد ، 
امیدواریم بتوانیم در این مقاله آگاهی بیشتری در افراد ایجاد 
کنیم. در زیر ۵ چیزی که می تواند به سالمت روان آسیب 

برساند را بررسی می کنیم:
 ۱.فکر کردن در شرایط مطلق

اغلب اوقات، افراد مبتال به اضطراب و یا افسردگی سیاه و 
سفید فکر می کنند. آنها هیچ ناحیه ای را بین این دو در نظر 
نمی گیرند و معتقد هستند که یا از نظر روانی بیمارند و یا 
اینکه کامال سالم هستند. اگرچه شما در حال حاضر، احساس 
خوبی ندارید و از بیماری روانی و روحی رنج می برید اما این 

بدین معنی نیست که شما کامال بیمار هستید. به یاد داشته 
باشید که هر چیزی که به آن بیندیشید به سراغ شما خواهد 
آمد بنابراین هرچقدر مثبت فکر کنید می توانید افسردگی، 
اضطراب و استرس را از خود دور کنید و زندگی راحت تری 
داشته باشید. افکار خود را به چالش بکشید. از خود بپرسید 
آیا این واقعا صحیح است؟ در بیشتر مواقع افکار می توانند 
کنترل بدن ما را به طور کامل در دست بگیرند. پس سعی 
کنید از افکار خود سوال های متعدد بپرسید و به یاد داشته 
باشید که بیشتر افراد خود را جایی بین سالمتی و بیماری 
ذهنی قرار می دهند. در حقیقت ، بر اساس یافته های وزارت 
بهداشت آمریکا، تنها ۱۷ درصد از افراد بزرگسال در آمریکا 

سالمت روانی مطلوب برای خود در نظر می گیرند.
 ۲.فرض بازنده بودن و یا اینکه هرگز نمی توانید 

به سالمتی روانی مطلوب دست یابید
بیشتر افرادی که دارای مشکالت روحی و روانی هستند 
معتقدند که برای همیشه در این وضعیت باقی خواهند ماند 
و هرگز نور امیدی وجود نخواهد داشت. این افکار سیاه و 
سفید می تواند فرد را نیز به یک انسان ناامید و سیاه تبدیل 
کند.بنابراین اجازه ی ورود این افکار به ذهن را ندهید. اگرچه 
رسیدن به پایداری ذهنی می تواند زمانبر باشد و به تالش 
فراوان نیاز داشته باشد اما این بدین معنی نیست که راهی 
برای برگشت به زندگی عادی وجود ندارد. شما می توانید 
سالمتی خود را به طور کامل بدست بیاورید اما باید اراده 

کنید. باید کنترل زندگی خود را در دست بگیرید و بتوانید 
شرایط را به نفع خود تغییر دهید. به یاد داشته باشید که 
اعتقاد داشتن همانند دیدن است اگر شما یک زندگی شاد، 
سالم و زیبا را متصور شوید همین موضوع در واقعیت نیز 
برایتان رخ خواهد داد. هرگز تسلیم نشوید زیرا هر چیزی در 

زندگی ارزش تالش را دارد.

 ۳.اعتقاد به اینکه نمی توانید به تنهایی
 مشکل خود را بهبود ببخشید

بهبود  را  فرد  روانی  می توانند وضعیت  داروها  حالیکه  در 
ببخشند، اما بیشتر این موارد دارای لیست طوالنی از مواد 
مضری هستند که می تواند عوارض جانبی بر روی فرد 
اعتیاد  شدت  به  داروها  این  بیشتر  باشد.همچنین  داشته 
آور هستند ، بیشتر افرادی که از آنها استفاده می کنند به 
سختی می توانند از آن خارج شوند. مطالعات انجام شده 
نشان می دهد که مراقبه و تمرکز حواس بسیار موثر تر 
درمان  در  اسایی  معجزه  اثرات  می تواند  و  بوده  دارو  از 
رژیم  یک  همچنین  باشد.  داشته  افسردگی  و  اضطراب 
، یک شغل  غذایی سالم و متعادل، ورزش، روابط سالم 
خوب و خودمراقبتی می تواند بیماری روحی را بهتر کند.شما 
بسیار قدرتمند هستید بنابراین به جای استفاده از داروهای 
شیمیایی ، سبک زندگی خود را تغییر دهید و سپس شاهد 

بهبود مشکالت روحی خود باشید. به همین سادگی !

۴. موقع نیاز از کسی کمک نمی گیرید
به خاطر ننگی که در مورد مشکالت روحی وجود دارد ، 
بیشتر بیماران احساس شرمندگی و ترس دارند و به همین 
در  آن ها  نمی کنند.  کمک  درخواست  کسی  از  نیز  خاطر 
به یک  حاد شدن مشکل  از  بعد  و  رنج می برند  سکوت 
نباید به  اینحال، شما  با  فرد متخصص مراجعه می کنند. 
خاطر اضطراب و یا افسردگی احساس شرمندگی داشته 
باشید زیرا بیشتر افراد بزرگسال در جامعه تجربه  ی چنین 
بیماری هایی را در طول زندگی خود داشته اند.باید یاد بگیرید 
که به تنهایی نمی توانید با تمامی مشکالت زندگی بجنگید.
دوستان، اشنایان و حتی یک پزشک می تواند به شما کمک 

کند تا حس بهتری داشته باشید. شک نکنید.
۵.احساس پستی در مقابل دیگران دارید

باید به خاطر داشته باشید که شما ارزش کمتری نسبت به 
دیگران ندارید. هر انسانی بر روی کره خاکی ، دارای ارزش 
واالیی است. خود را دوست داشته باشید زیرا این موضوع 
به شما کمک می کند روند درمان سریع تری داشته باشید. 
اضطراب، افسردگی و استرس به دالیل متعدد افراد را درگیر 
می کند اما تمرکز حواس، پذیرفتن واقعیت و عشق به خود 
می تواند شروع درمان باشد. به یاد داشته باشید که سایر افراد 
نیز ممکن است همین مشکل را داشته باشند ، هر کسی 
ممکن است با مشکلی در زندگی مبارزه کند ، بنابراین هیچ 

کس ارزش بیشتری نسبت به دیگری ندارد.    
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و به یقین آنان نیرنگ خود را به کار بردند و ]جزای[ مکرشان با خداست هر چند از 
مکرشان کوهها از جای کنده می  شد. سوره ابراهیم/ آیه 46

حدیث روز  

بخیل را آسایشی نیست و حسود را خوشی و لّذتی نیست و زمامدار را وفایی نیست و دروغگو را مرّوت و مردانگی نیست.
 امام رضا )ع(

سبک زندگی

۵ طرز تفکر مضر برای سالمت روان

5
48761

698
891

49
248

346
81574

3
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.

شماره 3938                         

564789231

123654978

987213546

758962413

341875692

296321785

419528367

635197824

872436159

جدول سودوکو

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

به تعدادی نیروی خانم جهت کار 
در رستوران نیازمندیم.

09363654746- 32342233

شرکت معتبر پخش مواد غذایی 
و شوینده جهت گسترش الین های 
فروش خود نیاز به بازاریاب خانم 

و آقا با حقوق ثابت و پورسانت عالی 
و بیمه دارد.

32204442 -09155625610

پذیرش نمایندگی شاتل موبایل 
09981060135

ثبت نـام راننـده
یک سامانه حمل و نقل هوشمند در بیرجند راننده  ثبت نام می کند.

در هر نقطه ای از شهر و در هر ساعت از شبانه روز مسافر جا به جا کنید 
و درآمد باالی 3 میلیون تومان را تجربه کنید.

تلفن: 09307795459
آدرس: بیرجند- بلوار توحید- بین توحید 9 و 11- مجتمع تجاری افرا

 طبقه دوم واحد چهار

رستوران با کلیه امکانات واگذار 
می شود.  09155613010

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

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

نصب شیر آالت، لوله بازکنی 
با فنر و نورپردازی

ع وقت 
در اسـر

 تضمینـی

   09151633903- دهشیبی

 سیم کشی و  
لوله کشی  
ساختمـان 

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

ص
در

د 
ص

عرضه مستقیم
 انواع سیمان

 گچ،آهک، پودر سنگ، سفال 
تیغه 10- 15، بلوک سیمانی

50 پاکت 
 حمل رایگان
09155611722 - شمـس آبادی

بلوار شعبانیه- بین چهار راه ایزوگام فنودی 
بقیه ا... )عج( و خیابان نرجس
32371262-091۵16396۵9

پخـش و نصـب 

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 3222۵494 - 091۵1630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

مدرک  فارغ التحصیلی اینجانب فرشته 
دانایی گیو دانشگاه آزاد رشته علوم تربیتی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

فروشگـاه پـارس پـرداز
فــروش اقســاطی 100مدل لپ تاپ )ارسال رایگان(
بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16

09357787955 - سلطانی

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

32435686 - 09365237014 - 09157063220 - خسروی

 درصد  
100

مینی
تض

به یک صندوق دار خانم 
ماهر و مسلط به کامپیوتر با روابط 
عمومی باال و سابقه کار جهت کار 

در غذای آماده نیازمندیم.
 32442981

09155624508
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برگزاری مسابقات دارت کارمندان ادارات از امروز

مسابقات دارت انتخابی تیم های دارت آقایان وبانوان  کارمندان ادارات 
استان امروز پنجشنبه ساعت ۱۰ خانه دارت واقع درسالن سرو سایت 

اداری برگزار می شود.

نتايج روز اول مسابقات اسكيت رولبال قهرماني 
دستجات آزاد کشوري

در روز اول این سری از مسابقات تیم عماد نظام فردوس توانست با نتیجه 
3 بر 2 تیم سایمان  تبریز را شکست دهد.

گرشاسبی سرپرست جديد باشگاه پرسپوليس شد

مهر- اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس پس از قبول استعفای 
عنوان  به  را  گرشاسبی  حمیدرضا  مدیرعاملی،  از  طاهری  اکبر  علی 
روز  العاده  فوق  جلسه  کردند.در  انتخاب  باشگاه  این  جدید  سرپرست 
با استعفای علی اکبر طاهری مدیرعامل  با نظر وزیر ورزش،  گذشته 
باشگاه موافقت و با نظر اعضای هیئت مدیره، حمیدرضا گرشاسبی به 

عنوان سرپرست جدید باشگاه انتخاب شد.

۱۹ گمشده جودوی ايران در آن سوی مرز!

ایسنا-محمد رشنونژاد، نایب قهرمان سال گذشته جودوی آسیا که به 
همراه تیم ملی عازم رقابت های گرندپری هلند شده بود، به یک باره 
در هلند غیب شد و به همراه تیم ملی به ایران نیامد. طی سال های 
تیم های ملی عازم کشورهای  به همراه  زیادی  گذشته جودوکاران 
نوزدهمین  تا جایی که رشنونژاد  بازنگشتند  ایران  به  خارجی شدند و 
این  از  و  کرده  خودداری  ایران  به  بازگشت  از  که  است  جودوکاری 
حیث جودوی ایران رکورد بی نظیری را از خود به جا گذاشته است؛ 
جودوکارانی که بسیاری از آنها دیگر قید بازگشت به ایران را برای 

همیشه زدند و در کشورهای خارجی مشغول زندگی هستند.

پوالدمردان ايران مهيای قهرمانی جهان 

مشکالت  شدن  برطرف  با  ایران  پوش  ملی  مردان  پوالد   - ایرنا 
ادامه می دهند  با قدرت  را  مربوط به صدور روادید، تمرینات خود 
از چند روز به آغاز این رقابت ها در آمریکا به شرایط  تا در کمتر 
ایده آل برسد و برای نخستین بار در خاک آمریکا پرچم پرافتخار 
قهرمانی  مقام  به  و  درآورند  اهتزار  به  را  ایران  اسالمی  جمهوری 
جهان   2۰۱7 سال  قهرمانی  برداری  وزنه  پیکارهای  برسند.  جهان 
ایالت  در  آنجلس  لس  آناهیم  شهر  در  ماه  آذر   ۱4 تا   6 روزهای 
کالیفرنیا آمریکا با حضور بیش از 6۰ کشور جهان برگزار می شود 
و ملی پوشان وزنه برداری ایران بر اساس اعالم جدید فدراسیون 

وزنه برداری هفتم آذر ماه راهی این رقابت ها خواهند شد.

خواص سيب زمينی 

خوراکی  ماده  چهارمین  زمینی  سیب  مهر- 
ذرت  و  گندم  برنج،  از  بعد  پرمصرف  گیاهی 
زرد  زمینی  سیب  وعده  یک  است.مصرف 
ویتامین  روزانه  مصرف  درصد   42 تواند  می 
که  کند  تامین  را  کودک  یک  موردنیاز   A
اعضاء،  بدن، رشد  ایمنی  بینایی،  بهبود  برای 

و سالمت باروری ضروری است.سیب زمینی 
زرد طالیی همچنین 34 درصد ویتامین E را 
تامین می کند که از فشار اکسایشی و التهاب 
که موجب بروز مشکالت مرتبط با آسیب به 
اعصاب، ماهیچه ها، بینایی و سیستم ایمنی 
زمینی  نماید.سیب  می  پیشگیری  شود،  می 
طالیی در مقایسه با سیب زمینی سفید، حاوی 

مقادیر بیشتر ویتامین A و E است .

مغز و گوش  بر  الکترومغناطیسی  امواج  آسیب های  بر  ایسنا- عالوه 
دردهای مزمن، سرشدگی پا و حتی مشکالت روانی را از جمله آسیب های 
امواج موبایل هستند. امواج ساطع شده از گوشی  موبایل برروی مغز و 
گوش کاربران در حین برقراری تماس تلفنی می توانند تاثیرات منفی  و 
آسیب زایی بر مغز و گوش کاربران بگذارند. گوشی های موبایل در حالت 
برقراری تماس و حتی غیر از آن در موقعیت نزدیکی به بدن افراد هم به 
دلیل موقعیت یابی مدام و ارتباط با شبکه اصلی کماکان تاثیرات مضری 

بر عملکرد مغز و حتی گوش کاربران می گذارد. تاثیرات این امواج به دو 
دسته کلی تاثیرات حرارتی و غیرحرارتیتقسیم می شوند.تاثیرات حرارتی 
همان طوری که از نام آن پیداست می تواند باعث افزایش دمای مغز و 
سر انسان شود، اما مساله جدی تر تاثیرات غیرحرارتی این امواج است که 
می تواند باعث ایجاد رشته ای از اختالالت و بیماری ها از جمله تهوع، 
سرگیجه، خارش و حتی مشکالت روانی در افراد شود. یکی دیگر از 
تبعات منفی امواج الکترومغناطیسی از طریق گذاشتن گوشی های تلفن 

همراه در جیب شلوار به وجود می آید که در مواردی باعث سرشدگی پا 
در برخی افراد شده است. همچنین برخی سردردهای مزمن که به خاطر 
گذاشتن گوشی باالی سر در موقع خوابیدن به وجود آمده است. می توان 
با کاهش مدت زمان بخشی از تماس های غیرضروری و یا برقراری 
برخی تماس ها با تلفن ثابت و یا استفاده از هندزفری و یا حتی استفاده 
از سیستم پیامکی یا مجازی به جای تماس تلفنی از آسیب های بسیار 

جدی در این حوزه جلوگیری کرد.

آسیب های امواج موبایل

ترفند های حفظ سالمت پوست

دارد  بسیاری  کارکردهای  پوست  ایسنا- 
برابر  در  بدن  حفظ  آن  نقش  مهم ترین  و 
باکتری ها،  آلودگی ها و مواد شیمیایی است. 
از جمله نکات کلیدی که در سالمت پوست 
موثرند می توان به موارد زیر اشاره کرد: رژیم 
غذایی سالم: از جمله خوراکی هایی که سالمت 

پوست را بهبود می دهند می توان به انبه، گوجه 
فرنگی، روغن زیتون، کاکائو، چای سبز، چای 
حفظ  کرد.  اشاره   3 امگا  و  برگ  کلم  سفید، 
پوست  کننده های  مرطوب  پوست:  رطوبت 
الیه های  در  را  پوست  سلول های  رطوبت 
داشتن  کافی:  خواب  می کنند.  حفظ  بیرونی 
خواب کافی باعث می شود لکه های سیاه دور 
چشم از بین برود و سالمت پوست حفظ شود.

خوردنی شگفت انگيز فصل پاييز

آخرین خبر-  رفاقت با کدو حلوایی بیش از 
آن چه فکر می کنید برایتان مفید خواهد بود. 
مصرف این ماده ی غذایی از ابتالء به آنفلوانزا 
پیشگیری می کند و برای درمان بیماری های 
چشمی، فشارخون و افسردگی مناسب است؛ 
به  مناسب  سبزی  یک  حلوایی  کدو  واقع  در 

دلیل خواص درمانی بی شمار بوده که به دلیل 
بتاکاروتن  و   C ویتامین  باال،  آنتی اکسیدان 
می شود.  توصیه  افسردگی  درمان  برای 
جهت پیشگیری از ابتال به آنفلوانزا به ویژه در 
توصیه  حلوایی  کدو  پاییز مصرف  و  زمستان 
شده همچنین به دلیل وجود آنتی اکسیدان آن 
در  پیشگیرانه  خواص  گوجه فرنگی  همچون 

ابتال به سرطان پروستات دارد.

عالئم استرس در کودکان را بشناسيد 

بلوغ  و  رشد  حین  در  کودکان  نیوز-  بهداشت 
به  با استرس مواجه شوند و  یاد می گیرند که 
آن واکنش نشان بدهند. عوامل ایجاد استرس 
و  رشد  حین  در  چیست؟کودکان  کودکان  در 
بلوغ یاد می گیرند که با استرس مواجه شوند و 
به آن واکنش نشان بدهند. بسیاری از عواملی 

که موجب استرس  می شوند، برای بزرگساالن 
بسیار  کودکان  برای  اما  هستند،  قابل مدیریت 
آزاردهنده اند، درنتیجه حتی تغییرات  پیچیده و 
کوچک نیز می توانند بر احساس آرامش و امنیِت 
با  می توانند  والدین  کنند.  وارد  کودکان خدشه 
و  فیزیکی  نشانه های  و  عالئم  مشاهده ی 
احساسی یا تشدید حاالت نامناسب کودک، از 

وجود استرس در کودکان خود باخبر شوند.

چگونه تخم مرغ وزن شما
 را کاهش می دهد؟

در  مرغ  تخم  صرف  خبرنگاران-  باشگاه 
وعده ی صبحانه می تواند در درازمدت موجب 
الغری فرد شود، اما به شرطی که به نکاتی 
این  کرد:  عنوان  تغذیه  کند.متخصص  توجه 
روزها برای کاهش وزن و الغری توصیه هایی 

می شود که یکی از آن ترفندها مصرف تخم 
است.مسعود  صبحانه  وعده ی  در  مرغ 
کیمیاگرافزود:   این روش کاماًل صحیح است 
اما در صورتی که در وعده ی صبحانه فقط از 
یک تخم مرغ آب پز استفاده کند. چرا که اگر 
مصرف تخم مرغ در کنار ماده غذایی دیگری 
بلکه  تنها موجب الغری نمی شود،  نه  باشد، 

می تواند چاق کننده باشد.

زلزله در نايبند طبس

روز گذشته زلزله ای به بزرگی 2.۱ ریشتر و عمق 7 کیلومتری در ساعت ۱3:57:33 ، 9 کیلومتری  نایبند  
طبس را لرزاند.

واژگونی یک دستگاه پیکان 
سواری در میدان ورودی به 
عشق آباد  بر اثر لغزنده بودن 
سطح جاده به دلیل بارندگی 

روز گذشته

تصادف یک دستگاه 
پیکان وانت با پژو پارس

در بیست متری دوم مدرس

حريق يک دستگاه پرايد درتعميرگاه

 دو روز گذشته یک دستگاه خودروي سواري پراید در یک واحد تعمیرگاه 
واقع در خیابان پاسداران طعمه حریق شد.  بي احتیاطي در شستشوي قطعات 
خودرو با بنزین علت حادثه اعالم شده است. خوشبختانه این حادثه خسارت 
جاني نداشته است و خسارت مالي حادثه ۱۰ میلیون تومان گزارش شده است.

سرقت در بيرجند فروش در سربيشه

سارق3۰ ساله ای که در بیرجند موتورسیکلت سرقت می کرد دستگیر شد.رئیس 
پلیس آگاهی استان گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت کارآگاهان 
شعبه دوم اداره مبارزه با سرقت آگاهی در رصد میدانی به یکی از سارقان سابقه 
دار که درحومه شهر بیرجند سکونت داشت مظنون شدند.سرهنگ»حسینی« 
افزود: با تعقیب و مراقبت،  فرد مورد نظر هنگام خروج از منزلش توسط کارآگاهان 
دستگیر و با استعالم لحظه ای مشخص شد موتور سیکلت در اختیار وی سرقتی 
است. وی ادامه داد: متهم 3۰ ساله اهل یکی از استان های همجوار است که 
اعتیاد شدید به مواد مخدر صنعتی دارد  که در همان ابتدای بازجویی به سرقت 
موتورسیکلت از بیرجند و فروش آن در سربیشه اعتراف کرد. به گفته وی متهم 

تاکنون به دو فقره سرقت موتور سیکلت اعتراف کرده است.
عکاس : قاسمی

مرکز نيكوکاری جواد االئمه )ع( بيرجند
از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 

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

 شماست. تعداد خانواده های تحت حمایت: 500 خانواده شهری، 1390 خانواده روستایی، 163 نفر یتیم نیازمند
شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009 شماره کارت مجازی: 6037991899549160

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 4518*8877*
   آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5  )صمدی 8( - داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(   09151631855 -  32313472 056- طاهری

هيئت مديره انجمن بيماران ام اس خراسان جنوبی  

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: 
انجمن ام اس استان در نظر دارد:

  به همت خیرین عزیز با تامین سبد غذایی برای
 خانواده نیازمندان ام اس شادی را به آنها هدیه نماید. 

منتظر ياری سبزتان هستيم

شماره کارت بانک کشاورزی: 
6037707000024111

شماره کارت بانک ملی: 
6037991899881936

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:  
6063737000007540
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

کار در وقت اداری
و با کیفیت پایین، 

جهادی نیست
حسینی- نماینده ولی فقیه در استان بسیج و کار 
جهادی را یک نوع عمل و توام با هم اعالم کرد 
و افزود: در مقام اجرا کار جهادی عملی خالصانه و 
برای خدا در راستای اجرای عدالت است، نه کاری 
که در چهارچوب وقت اداری و با کیفیت پایین و 
متوسط باشد. صبح دیروز همایش عمومی روئسای 

کالنتری ها و فرماندهان پاسگاه های فرماندهی 
انتظامی استان برگزار شد. فرمانده نیروی انتظامی 
استان ضمن تبریک پیروزی در میدان نبرد با داعش 
و هفته بسیج عنوان کرد: این همایش به منظور ارتقا 
آگاهی و دانش همکاران و بررسی عملکرد کالنتری 
ها و پاسگاه ها، در راستای اجرای دستور العمل ها 
برگزار شده است. سردار شجاع با اشاره به این که 
در طول همایش، مسئوالن و نیروهای متخصص 
انتظامی ماموریت هایی که در طول سال  نیروی 
داشته را نقد می کنند، اضافه کرد: هدف از این کار، 
ارتقاء ماموریت ها و سطح رضایت مندی مردم از 
عملکرد نیروی انتظامی است. وی از کشف بالغ بر 
30 تن انواع مواد مخدر در 8 ماهه ابتدای سال خبر 
داد و افزود: این میزان کشف نسبت به سال گذشته 

60 درصد افزایش داشته است. 

خیزش چند شهرک صنعتی  استان
برای تحقق یک وعده:

ایجاد پست برق
منتظر  در سه شهرک صنعتی 

پاسخ سازمان برنامه و بودجه

مشهود  تحرک  ؛  آینده  “هفته  برزجی- 
خبری  تیر  این   “ استان  صنعتی  نواحی  در 
است که 20 آبان ماه در صفحه اول روزنامه آوای 
خراسان جنوبی به چاپ رسید. وعده ای که معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر دو روزه اش 
به استان داد و رفت .دکتر یزدانی که در این سفر 

دو روزه از شهرک های صنعتی، طبس، فردوس و 
به  بازگشت  از  قبل  بود  داشته  بازدیدهایی  سرایان 
تهران  در کار گروه رفع موانع تولید استان گفت: در 
این سفر بازدیدهایی از برخی نواحی صنعتی استان 
داشتیم و مشکالت را بررسی کردیم که امید است 
از هفته آینده تحرک خوبی در این نواحی مشاهده 
شود.با گذشت ده روز از انتشار این خبر ، در خصوص 
تحقق وعده داده شده گفتگویی با مدیرعامل شرکت 
شهرک های صنعتی استان ترتیب دادیم. جرجانی با 
بیان اینکه خیزش تحقق این وعده شروع شده است 
گفت: از محل اعتبارات تملک و نفت در شهرک 
صنعتی فردوس عملیات انتقال آب شروع شده و در 
روزهای آینده مناقصه آن در جراید منتشر می شود. 

وی با بیان اینکه مناقصه آب برای شهرک زیرکوه 
نیز برگزار می شود گفت: آسفالت شهرک صنعتی 
شد.  خواهد  آغاز  آینده  هفته  پایان  تا  نیز  فردوس 
جرجانی همچنین از ارسال موافقت نامه استانداری 
تامین بودجه پست برق در شهرک صنعتی  برای 
خوسف، طبس و دیهوک به سازمان برنامه و بودجه 
کشور خبر داد و گفت: با توجه به اعتباراتی که از 
محل شاخص های توسعه برای این منظور دیده 
شده باید منتظر پاسخ این موافقت نامه از تهران و 

تخصیص اعتبار آن باشیم.

عکس  و  کتاب  نمایشگاه  برگزاری 
»04« بیرجند

 04 آموزشی  مرکز  عقیدتی  رئیس   - ور  پیشه 
امام رضا )ع( گفت :در راستای تعالی و گسترش 
و  کتاب  نمایشگاه  کتابخوانی  و  کتاب  فرهنگ 
کتابخوانی برگزار شد .منصوری نیا درباره اهمیت 
کتاب عنوان کرد: فرهنگ کتاب و کتابخوانی باید 
مطالعه  میزان  و  شود  مردم  عمومی  زندگی  وارد 
باال برود و جامعه از  سطح فرهنگی و اجتماعی 

باالتری برخوردار خواهد بود. 

پرداخت ۳۹میلیارد ریال تسهیالت به 
زعفران کاران خسارت دیده طبس

مهر- مدیر جهاد کشاورزی طبس از اختصاص 3۹ 
میلیارد و ۵2۵ میلیون ریال تسهیالت کم بهره و 
بلند مدت برای جبران خسارت سرمازدگی باغات 
زعفران شهرستان خبر داد. بخشایی گفت: همچنین 
برای ارتقاء سطح آگاهی زعفران کاران و افزایش 
اصول  آموزشی  کالس  دو  محصول،  این  کیفی 
صحیح کاشت، آشنایی با بیماری ها و آفات زعفران 
است. شده  برگزار  زعفران  بهداشتی  فرآوری   و 

استاندار درجلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصادی مقاومتی فردوس مطرح کرد

حاصل 40 سال رنج برای مبارزه با مواد مخدر 

وال
س: ت

عک

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

انتقاد از کم کاری  بانک ها در اعطای تسهیالت 

۸0 درصد ورزشکاران زورخانه ای خراسان جنوبی بسیجی هستند
گروه خبر- رئیس هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای خراسان جنوبی با بیان اینکه 23 زورخانه فعال در استان داریم گفت: 80 درصد ورزشکاران پهلوانی و  زورخانه ای 
خراسان جنوبی بسیجی هستند. مهدی قمری اظهار کرد: در ورزش زورخانه ای و پهلوانی یک هزار و ۵00 تا 2 هزار ورزشکار در استان داریم که در رده های سنی مختلف آموزش 

می بینند. قمری افزود: اکنون 23 زورخانه فعال در استان داریم و بین 12 تا 13 زورخانه در حال احداث یعنی از مرحله کلنگ زنی تا پیشرفت ۹۵ درصد در استان وجود دارد.

امنیتی  اجتماعی،  سیاسی،  معاون  برزجی- 
استاندار خراسان جنوبی به تاریخ 40 ساله کشور 
برای مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: 
بعد از گذشت این مدت هنوز به نتیجه مطلوب 
نرسیدیم چرا که سن اعتیاد کمتر و سرعت آن 
بیشتر شده است . حسینی در سمینار مدیریت 
پدیده های اجتماعی  خاطر نشان کرد: پیش از 
این اگر سن اعتیاد در 30 سالگی بود اکنون به 
دوران ابتدایی رسیده و این نشان می دهد که 
جامعه را  روی این موضوع  حساس نکردیم . 

های  حوزه  در  مشکالت  انباشت  از  وی 
این  حل  برای  افزود:  و  کرد  یاد  اجتماعی 
معاون  داد.  خرج  به  خالقیت  باید  مشکالت 
سیاسی استاندار با بیان اینکه باید از جزیره ای 
افزود: نبود هم افزایی  کار کردن پرهیز کنیم، 
با مشکل مواجه می کند. را  ما  در دستگاه ها، 

اجتماعی  اینکه سرمایه  بر  تاکید  با  حسینی  
جناح سیاسی نمی شناسد گفت: باید در مواجه 

غیر  برخوردهای  از  اجتماعی  های  آسیب  با 
کارشناسی و احساسی پرهیز کرد. وی، خاطر 
نشان کرد: بیش از سه سال است که مطالعات 
جامعی در زمینه سرمایه اجتماعی با همکاری 

جهاد دانشگاهی استان  صورت گرفته است.

برای مقابله با آسیب اجتماعی
منتظر بخشنامه نباشیم 

معاون سیاسی استاندار  با بیان اینکه  در این 
شرایط گاهی با مسائلی برخورد می کنیم که 

باره  این  در  مربوطه  سازمان  از  می شود  بیان 
بخش نامه ای ارسال نشده تصریح کرد: در حال 
حاضر آسیب اجتماعی به صورت عریان خود را 
نشان می دهد اما در ساختار اداری در خصوص 
مقابله با آن منتظر ابالغ می مانیم. حسینی  بر 
تغییر نگاه در حوزه آسیب های اجتماعی تاکید 
کرد و گفت: سرمایه اجتماعی فراتر از آن چیزی 
است که در حال حاضر به آن پرداخته می شود.
وی با بیان اینکه اگر مسائل اجتماعی به خوبی 
افراد  تمام  دامن گیر  نشود؛  تدبیر  و  مدیریت 
خواهد شد، اظهار کرد: باید از موازی کاری و 
برخوردهای کارشناسی نشده در زمینه سرمایه 

اجتماعی خودداری کنیم.

دبیرخانه آسیب های اجتماعی استان 
رویکردی جدید در کاهش آسیب ها

رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی نیز با اشاره 
به اینکه دبیرخانه آسیب های اجتماعی استان 
رویکردی جدید در کاهش آسیب های اجتماعی 
است، گفت: در دبیرخانه آسیب های اجتماعی 
به صورت  کارها  که  کنیم  می  استان تالش 
مشترک و بین سازمانی و گروهی انجام شود.
جالل الدین صادقی ادامه داد: در اواسط سال ۹۵ 
براساس تصویب کارگروه فرهنگی- اجتماعی 
و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  موافقت  و  استان 
مسئولیت  خراسان جنوبی  استانداری  اجتماعی 
دبیرخانه علمی آسیب های اجتماعی استان به 
جهاددانشگاهی واگذار شد.وی با اشاره به اینکه 
در دبیرخانه آسیب های اجتماعی استان تالش 
داریم که کارها به صورت مشترک و بین سازمانی 
و گروهی انجام شود، تصریح کرد: اگر این اتفاق 

نیفتد خروجی مطلوبی نخواهیم داشت.

سربازی - استاندار و هیئت همراه و جمعی از 
با سفر به شهرستان فردوس  مدیران استانی 
در اولین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد 
مروج  کرد.  شرکت  شهرستان  این  مقاومتی 
الشریعه در ابتدا مدیران را به تالش برای تغییر 
روشها در راستای جذب بیشتر سرمایه گذاران 
دعوت کرد و افزود: سرمایه گذاررا باید کمک 
کرد و خود نیز راه بلد باشد در غیر این کارها 
به کندی پیش می رود. وی خاطرنشان کرد: 
استان  در  متوالی  های  خشکسالی  وجود  با 
راههای دیگری برای توسعه هست وامروز در 
کشور هیچ کار بدون پیگیری مجدانه به نتیجه 
نمی رسد.استاندار از عملکرد بانکها در اعطای 
تسهیالت و سخت گیری به سرمایه گذاران 
انتقاد کرد و گفت: هنوز ارتباط تنگاتنگی بین 
مدیران استانی برای حل مشکالت نمی بینم و 
عملکرد مدیران را رصد می کنم و دستگاههای 
اجرایی باید در جهت بکارگیری درست بخش 

خصوصی تالش کنند.
دستگاههای اجرایی و بانک ها باید در کنار هم 
برای اعطای تسهیالت به مردم تالش کنند و 
بانک های عاملی که در پرداخت تسهیالت با 

مردم همکاری نکنند باید عوض شوند.

خام فروشی آفت بزرگ کشور
کشور  مرکز  در  فردی  هر  اینکه  بیان  با  وی 
بیشتر پیگیری کند امکانات بیشتری می گیرد 
ای  ویژه  اعتبار  ای  نماینده  اگر  کرد:  اضافه 
برای شهرستانی از تهران گرفت نباید ازسهمیه 
اعتبارات استانی آن شهرستان کاسته شود.مروج 

الشریعه از فرماندار فردوس خواست با تشکیل 
تیمی قوی و فکور از مدیران با انگیزه و کاردان، 
برنامه های کالن شهرستان را در بخش اقتصاد 
مقاومتی به نتیجه برساند.وی افت بزرگ کشور 
و  ازاستان  خام  مواد  خروج  و  فروشی  خام  را 
کشور برشمرد و با اشاره به خروج شیر دامداران 
گفت:  استان  از  خارج  به  فردوس  شهرستان 

کارخانه  اندازی  راه  به  ملزم  دامداران  اتحادیه 
فراوری مواد لبنی است تا از خروج شیر به خارج 
لزوم تشکیل  بر  استان جلوگیری شود.وی  از 
نمایشگاه جامع بین المللی برای معرفی و عرضه 
محصوالت صنایع دستی، گردشگری ومحلی 
تاکید کرد و افزود: در صورت نبود سرمایه گذار 
برای شتاب  این بخش،  در  بخش خصوصی 
بخشیدن به این پروژه، از طریق استانداری اقدام 
خواهد شد.استاندار خراسان جنوبی با اشاره به 
وجود دامداریها در حریم گردشگری شهرستان 

فردوس گفت: این آمادگی را داریم تا در جهت 
کمک  دامداری  مجتمع  زیرساختهای  تامین 
کنیم تا این موضوع برای همیشه تعیین تکلیف 
شود.وی عنوان کرد: مدیران باید بدانند پایداری 
کانونهای جمعیتی در هر نقطه از استان به میزان 
توسعه یافتگی اطراف آن بستگی دارد که توجه 
پیرامون  در  که  توجه شرایطی  با  فردوس  به 

این شهر می گذرد الزامی است.مروج الشریعه 
صنعت  پیشقراوالن  بزودی  کرد:  خاطرنشان 
امکان  تا  استان و فردوس سفر می کنند  به 
سرمایه گذاری در منطقه را بررسی کنند.وی 
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی خواست 
تخصیص اعتبارات شاخص های اقتصادی را 
گاز  و  نفت  درصد  سه  اعتباری  ردیف  مشابه 
لحاظ کنند تا شاهد تحول شگرفی در منطقه 
موانع  رفع  قانون  ابالغ  به  اشاره  با  باشیم.وی 
تولید از سوی دولت تاکید کرد: سرمایه گذاران 

باید در این خصوص توجیه شوند و مدیر عامل 
رونق  جهت  در  استان  صنعتی  های  شهرک 

شهرک های صنعتی تالش کند.
و  بشرویه  طبس،  فردوس،  مردم  نماینده 
نشدن  پرداخت  از  نیز  مجلس  در  سرایان 
سرمازدگی  تومانی  میلیارد   100 تسهیالت 
در استان به دلیل پرداخت نشدن سهم دولت 
انتقاد و تاکید کرد: مدیران باید مصوبه دولت 
را اجرایی کنند. دکتر امیرحسنخانی یکی  از 
پایه های محرومیت استان را عدم اطالعات 
از  شده  موجب  که  برشمرد  مدیران  و  مردم 

بسیاری از تسهیالت استفاده نشود.

لزوم توجه ویژه به تغییر الگوی کشت
شهرستان  حیات  شاهرگ  را  بلده  قنات  وی 
شود  توجه  آن  به  اگر  که  برشمرد  فردوس 
شود.  می  فردوس حل  مشکالت  از  بسیاری 
امیرحسنخانی با اشاره به کمبود شدید آب گفت: 
فردوس  شهرستان  در  وجودیگر  گندم  تولید 
توجیه اقتصادی ندارد ومدیران باید به طور جد 
تغییر الگوی کشت و آبیاری تحت فشار را در 

منطقه پیگیری کنند.

لزوم توجه به بخش گردشگری،
و معادن فردوس

و  توانمندیها  تشریح  به  نیز  فردوس  فرماندار 
بخش:  درچهار  فردوس  مشکالت شهرستان 
آب و فاضالب، میراث فرهنگی، کشاورزی و 
دامپروری و صنایع و معادن پرداخت و خواستار 
تکمیل پروژه فاضالب، توسعه صنعت گلخانه 

داری، توجه به صنایع دستی و پتانسیل سنگ 
های قیمتی، احداث مجتمع های گردشگری 
با توجه به توانمندی منطقه، تکمیل کشتارگاه 
واحدهای  گردش  در  سرمایه  تامین  طیور، 
تولیدی تعطیل شده و مشکل دار و توجه ویژه به 
مشکالت بخش معدن شهرستان فردوس شد.

زیرساختهای سرمایه گذاری
در فردوس فراهم نیست

امام جمعه فردوس نیز فرهنگ بی رویه مصرف 
گرایی، زندگی اشرافی و استفاده از لوازم خارجی 
افزود:  و  برشمرد  مقاومتی  اقتصاد  با  مغایر  را 
تحقق اقتصاد مقاومتی عزمی جدی می خواهد 
تا منویات مقام معظم رهبری پیاده شود.حجت 
االسالم والمسلمین محمد رضا بابایی گفت: به 
دلیل تکمیل نبودن زیرساخت های فردوس، 
رغبتی برای سرمایه گذاری در فردوس وجود 
ندارد .وی خواستارتکمیل باند امداد و نجات و 
توجه ویژه به ریل و جاده های شهرستان شد 
شود  رفع  مشکل  سه  این  اگر  کرد:  اضافه  و 
فردوس از بن بست سرمایه گذاری خارج می 
شود.استاندار درابتدای ورود به فردوس با حضور 
در گلزار شهدای بهشت اکبر به مقام شامخ شهدا 
ادای کرد. همچنین دیدار با حامیان دولت تدبیر 
و امید،  کلنگ زنی مدرسه شهدای بانک ملی با 
مشارکت بانک ملی و اعتبار اولیه 200 میلیون 
تومان در باغشهر اسالمیه و بازدید از مجتمع 
نمونه گردشگری آب درمانی هالل فردوس از 

دیگر برنامه های سفر استاندار به فردوس بود.
)Ava.news30@gmail.com(
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استاندار خراسان جنوبی:

برای فرهنگ سازی وقف

 در راستای اشتغال و 

کارآفرینی تالش شود

فرهنگ  لزوم  بر  تأکید  با  استاندار  مقدم-  دادرس 
سازی در زمینه وقف های جدید در جامعه گفت: در 
حال حاضر فرهنگ کارآفرینی در جامعه بسیار پایین 
است و به موقوفاتی برای اشاعه فرهنگ کارآفرینی 
در کشور نیاز داریم که در این راستا باید بیشتر تالش 

شود. مروج الشریعه در دیدار با مدیرکل و پرسنل اداره 
اوقاف و امور خیریه وقف را جزو اصول مهم دینی 
و اعتقادی مسلمانان دانست و اظهار کرد: از منظر 
اجتماعی وقف زیباترین پدیده و جلوه مشارکت های 
مردمی است که در همه جای دنیا نیز وجود دارد.
در  سازی  فرهنگ  لزوم  بر  تأکید  با  مروج الشریعه 
زمینه وقف های جدید در جامعه اظهار داشت: در 
اشاعه این فرهنگ شاید ورود مستقیم نتیجه بخش 
نباشد بلکه می توان در این راه از اساتید دانشگاهی، 
پزشکان و سایر افرادی که دارای جایگاه علمی و 
فرهنگی در کشور هستند استفاده کرد.استاندار  وقف 
راه اندازی  کتابخانه ها،  توسعه  و  کتابخوانی  برای 
آزمایشگاه های پزشکی، مشاوره ژنتیک، چاپ کتاب، 
تحصیل دانشجویان و دانش آموزان و انجام کارهای 
علمی را از جمله نیازمندی های روز جامعه عنوان 
کرد و گفت: باید این نیازمندی های روز شناسایی 
و به جامعه معرفی شود تا بتوان از مشارکت مردم 
برای رفع این نیازمندی ها در قالب وقف استفاده کرد.

دو پروازهای جدید 
از فرودگاه بیرجند 
حسینی- مدیر کل فرودگاه های خراسان جنوبی از 
اضافه شدن دو پرواز به پروازهای استان خبر داد و 
عنوان کرد: این کار بنا به درخواست های مکرر هم 
استانی ها انجام شده هست. سالمی با بیان این که 
پرواز بیرجند-زاهدان از 16 آذر پنجشنبه هر هفته 
راه خواهد افتاد ادامه داد: بیرجند به زاهدان 16:۵۵ و 
زاهدان به بیرجند 11:1۵ خواهد بود. وی با اشاره به 
این که یک پرواز بیرجند- مشهد نیز از 13 آذر اضافه 
خواهد شد، افزود: پروازهای بیرجند به مشهد 1۹:40 
و مشهد به بیرجند 17:۵۵ سه شنبه های هر هفته 
خواهد بود. به گفته وی این دو پرواز توسط ایران ایر 
انجام می شود و همچنین با برقراری پرواز بیرجند به 
زاهدان و از آن طرف زاهدان به بندر عباس بیرجند 

نیز به بندر عباس متصل می گردد

دشت سرایان جز 4 دشت 
فوق بحرانی کشور

استانداری   بحران  مدیریت  سیما-مدیرکل  و  صدا 
به  سرایان  دشت  در  زمین  نشست  :وسعت  گفت 
40 کیلومتر رسید. میر جلیلی در بازدید از این دشت 
بحرانی  فوق  دشت   4 جزو  سرایان  دشت  گفت: 
کشور است که از سال ۹2 دچار فرونشست شده 
است.وی برداشت بی رویه آب در دشت سرایان را 
علت اصلی پدیده فرونشست دانست و افزود: در کنار 
تشدید خشکسالی و کاهش بارندگی ها،همچنان 
شاهد اضافه برداشت 130 میلیون متر مکعب آب 
از سفره های زیر زمینی هستیم. میرجلیلی افزود: 
در دو سال گذشته با کمک دولت در نصب کنتور 
هوشمند و همت کشاورزان در اجرای سیستم های 
آبیاری نوین، کسری مخازن استان از 180 به 130 
میلیون متر مکعب کاهش پیدا کرده که ۵0 میلیون 

متر مکعب صرفه جویی را به دنبال داشته است.

ثبت ملی مراسم شمع روشن کردن سرایان

گروه خبر-مراسم )شمع روشن کردن( شهر سرایان 
ثبت میراث معنوی کشور شد. مسئول حوزه پژوهش 
اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری 
استان گفت: شمع روشن کردن از جمله آئین ها و 
مراسم بانوان شهرستان سرایان در بعد از ظهر روز 14 
شعبان )روز برات( است که برای برآوردن حاجات انجام 
می دهند. برآبادی افزود: تاریخ دقیقی از انجام این 
مراسم در دست نیست، اما با توجه به مصاحبه و انجام 
پژوهش و پرسش از کهن ساالن و بزرگان مشخص 
است که این مراسم بیش از 100 سال قدمت دارد.

 اجرایی شدن بیمه شترمرغ 
در خراسان جنوبی

جنوبی  خراسان  در  شترمرغ  سیما-بیمه  و  صدا 
کشاورزی  جهاد  بیمه  شد.مدیرصندوق  اجرایی 
استان با بیان اینکه پارسال افزوده شدن شترمرغ 
است،  ابالغ شده  استان  به  طیور  بیمه  لیست  به 
گفت: بیمه شترمرغ تنها به تولیدکنندگان دارای 

پروانه بهره برداری اختصاص می یابد.

عکس:امیرآبادی

پاسخ مثبت  آستان قدس به سرمایه گذاری در  امامزادگان باقریه)ع(  
برزجی- معاون بهره وری اقتصادی اداره کل 
اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از ورود 
دید  با  )ع(  باقریه  امامزاده  به  قدس  آستان 
قرار است در بحث  داد و گفت:  مثبت خبر 
ساخت و سازهای طرح جامع از سوی آستان 
حجت  شود.  انجام  گذاری  سرمایه  قدس 
االسالم بخشی پور در گفتگوی اختصاصی 
تاکنون  گفت:  خبر  این  اعالم  ضمن  آوا  با 
فقط توانستیم صحن و رواق را احداث کنیم 
اما ساخت تربت خانه و شبستان هزینه های 
زیادی دارد که نیاز به سرمایه گذاری کالن 
سرمایه  این  رقم  به  ای  اشاره  داشتیم.وی 
گذاری نکرد اما در عین حال افزود: تاکنون 

طرح جامع با درآمدهای خود بقعه اجرا می 
لذا  است  نداشته  چندانی  پیشرفت  که  شده 
این ساخت  آستان قدس  ورود  با  امیدواریم 

و سازها سرعت گیرد. 

افتتاح مجتمع تجاری »فدک 2«
تا یک ماه آینده 

معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان 
به  قدس  آستان  ورود  خصوص  در  جنوبی 
ساخت و ساز در آستان مقدس بی بی زینب 
این  برای  نیز خاطر نشان کرد:  خاتون)س( 
کار نیاز به مجوز از شخص رهبری است که 

هنوز اقدامی نشده است.

این  شبستان  حریم  توسعه  از  پور   بخشی   

این  از  گفت:پیش  و  داد  خبر  قدس  آستان 

فضای موجود محدود بود و از لحاظ زیرساختی 

نیز وضع مناسبی نداشت لذا توسعه شبستان 

در دستور کار قرار گرفته است. وی در ادامه 
از افتتاح مجتمع تجاری فدک 2 تا یک ماه 
در  واقع  مجتمع  این  گفت:  و  داد  خبر  آینده 
خیابان منتظری با 1000 متر مربع زیربنا پس 
از تکمیل به مزایده گذاشته می شود و درآمد آن 
نیز طبق نیت واقع صرف عزاداری خواهد شد. 
معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان 
میلیارد و  از تخصیصص 1  جنوبی همچنین 
100 میلیون تومان وام برای آستان مقدس شاه 
سلیمان علی)ع( خبر داد و افزود: این میزان 
تسهیالت باسود صفر درصد به بقاع متبرکه 
اختصاص یافته که تا سه سال اقساط آن از 

محل درآمد بقعه پرداخت خواهد شد. 
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سهمیه ابالغی اشتغال شهرستان بیرجند 4۸۳ میلیارد ریال اعالم شد
سهمیه  گفت:  بیرجند  شهرستان  فرماندار 
ابالغی اشتغال شهرستان بیرجند 483 میلیارد 
ریال اعالم شد.به گزارش خبرگزاری تسنیم از 
بیرجند، علی ناصری در کارگروه اشتغال بیرجند 
اظهار داشت: با توجه به اینکه بیشترین جمعیت 
در  شغلی  فرصت های  و  تولیدی  بنگاه های 
بیرجند مستقر هستند باید در جذب تسهیالت 
رتبه اول را داشته باشیم.وی افزود: در گذشته 
مشکالتی در رابطه با ایجاد مراکز تفریحی و 
سرگرمی در سطح شهر توسط سرمایه گذاران 
سرفصل های  هیچگونه  چون  داشتیم 
تسهیالتی برای این مهم در نظر گرفته نشده 

این مهم  ابالغی  با تسهیالت  اکنون  اما  بود 
وجود دارد.فرماندار بیرجند گفت: در تسهیالت 
ابالغی اشتغال شهرستان در بخش کشاورزی 
تمام حوزه ها و بخش صنعت، معدن و بازرگانی 
فقط فرش دستبافت دیده شده است.ناصری با 
بیان اینکه سهمیه ابالغی اشتغال  بیرجند 483 
میلیارد ریال است افزود: از این مقدار تسهیالت 
سهمیه بانک توسعه تعاون 46 میلیارد ریال، 
تجارت ۵0 میلیارد ریال، صادرات 63  میلیارد 
ریال، ملت 8۵ میلیارد ریال، رفاه 36 میلیارد 
میلیار  ملی 87  ریال،  میلیارد  سپه 87  ریال، 
ریال و کشاورزی 2۹ میلیارد ریال اعالم شده 

است.وی با بیان اینکه  تسهیالت ابالغی در 

بخش گردشگری و صنایع دستی همه حوزه ها 
تقاضا  بانک ها  کرد:از  اظهار  است  شده  دیده 

داریم با مشتریان و کارآفرینانی که با آنها در 

ارتباط هستند در خصوص تسهیالت اطالع 
رسانی کنند.وی اظهار کرد: سهمیه طرح های 

توسعه ای که بنگاه ها زیر شش ماه انجام دهند 
3۵ درصد، سهمیه طرح هایی که باالی شش 
ماه انجام شود 20 درصد و طرح های جدید 2۵ 
اجرایی  تمام دستگاه های  باید  و  درصد است 
استفاده  خصوص  در  بانک ها  و  شهرستان 
شوند.فرماندار  بسیج  مذکور  تسهیالت  از 
شهرستان بیرجند گفت: نرخ تسهیالت  18 
مناطق  به  گرفته  تعلق  یارانه  و  است  درصد 
شهری دو درصد و روستاهای محروم ۵ درصد 
تعیین شده و شرط برخورداری از یارانه  اشتغال 
جدید و داشتن شرایط سنی مذکور بین 20 تا 

3۵ سال اعالم شده است.

عکس:تسنیم
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 امام علی علیه  السالم فرمودند  :

تَعرَّضوا للتِّجاراِت، فإّن لَُكم فیها ِغنًی عّما في أیْدي النّاِس، وإّن ا... عزّ وجّل یُِحبُّ الُمحتَرَِف األمیَن

به کارهای تجاری بپردازید که  آن شما را از مال دیگران بی نیاز می کند. خداوند عز و جل 

پیشه ور درستكار را دوست دارد.    ) وسائل الشیعه(

جهانگیری: مراقب دستاوردهای
پیروزی بر داعش باشیم

اسحاق جهانگیری اظهار کرد: الزم است پیروزی 
بزرگ جریان مقاومت و ملت ها و دولت های منطقه 
را تبریک بگویم. معاون اول رئیس جمهور همچنین 
با  باید  خورده،  شکست  داعش  که  اکنون  گفت: 
های  گروه  فعالیت  مراقب  هوشمندی  و  بصیرت 
تروریستی باشیم. یکی از دستاوردهای بزرگ این 

پیروزی اتحاد دولت ها و ملت های منطقه بود.  

رهامی: نباید روحانی را
 با هاشمی مقایسه کرد

محسن رهامی گفت: چون نقاط مشترک بیشتری 
میان جریان اصالحات و آقای روحانی وجود داشت 
شد  حمایت  نهایی  کاندیدای  عنوان  به  ایشان  از 
آقای هاشمی  نه  آقای روحانی  طبیعی هست که 
هست برای ما و نه آقای خاتمی، ما هم این انتظار 
را نداریم که آقای روحانی، آقای خاتمی یا هاشمی 
انتظار  اندازه خودش  باشند، ما از آقای روحانی به 
داریم. بعضی از نقدها به آقای روحانی به این علت 
است که ایشان را با آقای خاتمی مقایسه می کنند، 
نباید این انتظار را داشت که آقای روحانی مثل آقای 

خاتمی عمل کند.

کواکبیان: احمدی نژاد یک ریال هم 
به خانه نبرده اما...

نماینده اصالح طلب مردم تهران با اشاره به برخی 
و  نهم  دولت  درباره  احمدی نژاد  اظهارنظرهای 
می گوید  همواره  احمدی نژاد  کرد:  اعالم  دهم 
که حتی یک ریال از بیت المال را نخورده است. 
اتفاقًا راست هم می گوید. این اموال را به خانه اش 
نبرده اما میلیاردها تومان پول را برخالف قانون 
این  مبلغ  و  میزان  از  فارغ  و  است  جابه جا کرده 
اموال، این که اقدامات وی برخالف قانون صورت 
گرفته، مهم است. عضو هیئت رئیسه فراکسیون 
امید مجلس دهم تاکید کرد: امیدواریم احمدی نژاد 
احساس نکند که مردم فراموش کار هستند. مردم 
به  خوبی می دانند که بسیاری از مشکالت امروز 
کشور ناشی از همین ندانم کاری های دولت نهم 

و دهم بوده است.

انتقاد سردار باقرزاده از نحوه پوشش 
اخبار زلزله در صداوسیما

سردار باقر زاده در واکنش به نحوه پوشش خبری 
کشور  غرب  زده  زلزله  مناطق  از  سیما  و  صدا 
این گزارش های گل  به  اگر صدا و سیما  گفت: 
و بلبلی از مناطق زلزله زده خاتمه ندهد، شخصا 
مردم  به  را  حقایق  و  می گیرم  دست  در  دوربین 
حادثه دیده  مناطق  از  واصله  گفت.اخبار  خواهم 
زلزله زده  مناطق  در  ضعیف  مدیریت  از  حاکی 
نیز مشکالت مردم تشدید  باران  بارش  با  است. 

شده است.

هر جنگ جدید به محو رژیم صهیونیستی 
از جغرافیای عالم منجر خواهد شد

این  نفوذ  شعاع  گفت:  سپاه  کل  فرمانده 
تمدن  بازیابی  حال  در  قلب ها  مسیر  از  انقالب، 
موازنه  و  است  مسلمانان  اسالمی  هویت  و 
است. کرده  تغییر  آزاده  مسلمانان  نفع  به  قوا 

شدن  رانده  حاشیه  به  گفت:  جعفری  سرلشکر 
منطقه،  امنیتی  و  سیاسی  تحوالت  در  آمریکا 
روال شتاب دار تکفیری های تروریست، واماندگی 
رژیم های عنکبوتی و وابسته، از نوع صهیونیستی 
منطقه،  نشانگرهای  در  آن  عربی  مرتجع  و 
استکبار  ظالمانه  نظام  شدن  متالشی  از  دقیقی 
است.  اسالم  جهان  در  آمریکا  محوریت  به 
دشمن  و  دوست  امروز  کرد:  خاطرنشان  وی 
باور  را  اسالمی  انقالب  بازدارندگی  ظرفیت های 
کرده اند و خوب می دانند دیگر رژیم صهیونیستی 
تهدید  یک  اندازه  تنها  نه  و  نیست  تهدید  یک 
برایش  خطا  کوچک ترین  بلکه  ندارد،  را  معتبر 
آخرین خطاست و هر جنگ جدیدی به محو این 
رژیم از جغرافیای سیاسی عالم منجر خواهد شد.

بزرگ ترین تهدید تروریستی
 تاریخ خنثی شد

شمخانی در پاسخ به این سوال که باتوجه به اعالم 
خبر مسرت بخش پایان سیطره داعش بر سرزمین های 
ارزیابی  و سوریه،  عراق  در  گروه  این  تحت تصرف 
این گروه چیست،گفت: آینده  این رخداد و  از  شما 

بحمدا... با همت بلند، عزم راسخ، اتکا به نصرت خداوند 
و توانمندی های بومی و مردمی یکی از بزرگ ترین 
تهدیدهای تروریستی تاریخ، خنثی و زمینه بازگشت 
کامل آرامش و امنیت به منطقه فراهم شد. البته این 
دستاورد عظیم انتهای مسیر نیست و نبرد تا نابودسازی 
یافت. خواهد  ادامه  تروریست ها  بقایای  آخرین 

پوتین: بدون ایران و ترکیه 
درگیری ها در سوریه متوقف نمی شد

پوتین در نشست سه جانبه سوچی گفت: ما مانع 
از فروپاشی سوریه شدیم. ملت سوریه درباره آینده 
خود تصمیم گیری و آینده این کشور را مشخص 
گفت:  پوتین  نیست.  آسان  روند  این  و  کنند  می 
از  مانع  تهران  و  آنکارا  مسکو،  مشترک  اقدامات 
فروپاشیدن سوریه شده است. ما اکنون به مرحله 
راهکارهای  می دهد  اجازه  که  رسیده ایم  جدیدی 

سیاسی را در سوریه اجرا کنیم.

 پرونده سیاسی احمدی نژاد برای همیشه بسته شده 

حجت االسالم اکرمی گفت:آقای احمدی نژاد باید این 
نکته را قبول کند که به دلیل عملکرد سوال برانگیزش در 
طول هشت سال ریاست جمهوری و پس از آن، پرونده 
سیاسی ایشان برای همیشه بسته شده است. به همین 
دلیل نیز ایشان نباید دیگر ابراز وجود کند و خودش را 
به نمایش بگذارد. احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری و شهرداری تهران به 
اندازه کافی پرونده دارد و باید نسبت به این پرونده ها به مردم پاسخگو باشد.

مبارزه ایران با تروریست ها پایان نیافته است

سردار اسماعیل کوثری جانشین فرمانده کل سپاه 
)ع(   ثارا...  قرارگاه  در  اسالمی  انقالب  پاسداران 
گفت: تا زمانی که تفکر تکفیری تروریستی با هدف 
ناامن کردن و چپاول نفت منطقه در راس برنامه 
غرب و دول مرتجع قرار دارد، جمهوری اسالمی 
از  به تحوالت جاری و تحرکات صهیونیست ها  اشراف کامل  با  ایران 

مبارزه با تروریسم دست بردار نخواهد بود.

امیدواران به لبخند آمریکا امروز ضایع شدند

رحیم پور ازغدی با بیان اینکه پیروزی های بزرگی 
بدست امده است افزود: خیلی می گفتند نمی شود، 
اما شد. انقالب اسالمی نشان داد که پیروزی مادی 
پیروزی های  و  دارد  بروز  امکان  با هم  معنوی  و 
عراق و سوریه بخشی از آن است. طرفداران غرب و 
امیدواران به لبخند امریکا امروز ضایع شدند. سر قضیه برجام دیدید که چه 

بالیی سر ساده لوحان آوردند؛ مقاومت جواب می دهد.

نوشت:  جنگ  رند  اندیشکده  سایت 
بین دو قدرت بزرگ ممکن است در 
هر جایی از منطقه، از  جمله در زیر 
سیستم خلیج فارس آغاز شود. لبنان 

ممکن است  نقطه شروع این خطای 
استراتژیک و ایجاد یک زلزله احتمالی 
 باشد. گزارش ها حاکی از آن است که 
  سعد حریری تحت فشار سعودی ها

ریاض  است.  واگذاشته  را  قدرت 
بزرگترین   ، ا...  همچنین  حزب 
متهم  را  منطقه  در  ایران  متحد 
کرده که با  اقداماتش به نوعی علیه 

است. کرده  جنگ  اعالم  عربستان 
و  داخلی  با مشکالت  که  عربستان 
جنگی سنگین در یمن  روبرو است، 
ممکن است برای فرار از این  بحران 

مخاطره  یک  ایجاد  گزینه  با  ها، 
وسوسه  شود. ایران  علیه  نظامی 

ایران  علیه  جنگ  وجود،  این  با 
دارد.  باالیی  بسیار  ریسک 
با  که  ا...  حزب  با  اسرائیل  درگیری 
پشتیبانی واشنگتن و ریاض  بوده، می 
منتقل  ایران  به  به سرعت  توانست 
عربستان  و  ایران  بین  جنگ   شود، 
موجب  زیاد  احتمال  به  سعودی 
 تخریب اقتصادی عمده، نابودی منابع 
انرژی و ورود اقتصاد  جهانی به یک 
شد.  خواهد  دیگر  بزرگ  رکود  دوره 
حتی آن دسته از ایرانیانی که عمیقا 
با جمهوری اسالمی  مخالف هستند، 
احتماال در کنار دولت شان در مبارزه 
با  عربستان سعودی و شرکای آن قرار 
خواهند گرفت .  در نهایت، مشکالت 
منطقه باید در میز مذاکره حل شود. 

اعتماد  روزنامه  در  عبدی  عباس 
نوشت: شاید اصولگرایان به راحتی 
این گروه )احمدی نژاد( را تخطئه و 
رد کنند، ولی قضیه به این سادگی 
و  احمدی نژاد  رفتار  که  چرا  نیست. 
اطرافیان او در زمان ریاست جمهوری 
بود.  شکل  همین  به  کمابیش  نیز 
مسائل  از  درک  فقدان  افزود:  وی 
به  دادن  اولویت  و  کشور  اصلی 
در  فردی  و  شخصی  مسائل 
سیاست های آن زمان نیز جاری بود. 
اصولگرایان باید در این زمینه به دو 
مساله، پاسخ مناسبی را حداقل برای 
اینکه  اول  باشند.  داشته  خودشان 
بر دولت  چرا در زمان ریاست وی 
دولت،  آن  مشابه  کارهای  برابر  در 
اگر  کردند؟  تایید  حتی  یا  سکوت 
است  آنان  جزو  سیاست  آن  عامل 

که تایید می کنند و اگر از مخالفان 
و منتقدان آنان است، آنان را تخطئه 
می کنند؟ موضوع دوم این است که 
اصولگرایان تاکنون به این پرسش 

و  احمدی نژاد  چرا  نداده اند  پاسخ 
یارانش که از دل اصولگرایان بیرون 
آمدند در فاصله اندکی از اوج رفاقت، 
به یک ضدیت حاد با آنان رسیدند؟ 

آیا از ابتدا آنان را اشتباهی جزو خود 
می دانستند؟ یا آنکه این افراد دچار 
و  شده اند  نشده  پیش بینی  تحول 
چنین رفتاری از خود نشان می دهند؟ 

عبدی ادامه داد: هرگونه پاسخی که 
به این دو پرسش داده شود تبعات 
خاص خود را دارد و در هر صورت 
باید عبرت های خاص آنها را گرفت.

احتمال جنگ ایران و عربستان چقدر است؟ 
سوال مهم از اصولگرایان درباره احمدی نژاد لبنان می تواند نقطه شروع یک زلزله احتمالی  باشد / این جنگ اقتصاد  جهانی را وارد یک رکود بزرگ می کند 

عباس عبدی نوشت:

برخورد وانت پیکان با خودروی پژوپارس در خیابان مدرس بیرجند  * عکس :  قاسمی اجرای طرح هادی در روستای محمودآباد * عکس : محمودآبادی

یادبود
 فرزند عزیزما ن حضور آرامت در کنار ما نیست ولی سایه سار مهربانی ات
مهمان همیشگی قلب های ماست. 3 آذر دهمین سالگرد درگذشت 

شـادروان هـادی یزدانـی 
را گرامی می داریم و به روان پاکش درود می فرستیم. 

یادش جاودانه و گرامی باد 
پدر و مادرت

موسسه فرهنگی 
قرآن و عترت نیایش 

)خراسان جنوبی(
کالس های آموزش، تفسیر، تدبر و حفظ

نهج البالغه

Sootdavoodi :تلگرام          habloolmatin :اینستا

09152699953 -05632403463  www.habloolmatin.ir

آدرس: بیرجند- انتهای خیابان بهشتی
نبش سجاد 2- طبقه سوم - مسجد چهارده معصوم )ع(

مقام معظم رهبری:

بسیج یعنی نیروی کارآمد کشور 
برای همه میدان ها

پایگاه مقاومت بسیج 
روزنامه آوای خراسان جنوبی

هفته بسیج و تقارن آن

 با نابودی داعش

 بر دالور مردان بسیجی 

با نهایت تاسف درگذشتهمه عرصه های کشور مبارک باد

 شادروان محمدرضا واعظـی
)کارمند برق منطقه تهران( 

را به اطالع می رساند: مراسم تشییع آن عزیز سفرکرده امروز پنجشنبه 
96/9/2 ساعت 13 از محل غسالخانه برگزار می شود. ضمنا مراسم 
سوم روز جمعه 96/9/3 از ساعت 10:15 الی 11:15 صبح در 

 محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده های: واعظی، رضاپور، کمیلی

جناب آقای دکتر رضا کمیلی
فقدان مادر بزرگوارتان

 ما را سخت اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته
 و سالمتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم.

دکتر معصومه یعقوبی - محسن اسماعیلی

با حضور مداحان برجسته شهرستان 
اعزام هوایی مورخ 1396/9/25

شرکت خدمات زیارتی بیرجند تنعیم
خیابان جمهوری اسالمی 21- جنب بانک رسالت 

32226749 - 32222265

ثبت نام کربال به صورت محدود 


