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سرمقاله

توسعه وموضوع افق دید 
مدیران  استان
*امین جم

شهید  بلوار  پروژه  شهرداری  پیش  سال  چند 
پیام  با  کنفرانس  ویدئو  طریق  از  را  ناصری 
پروژه  بزرگترین  عنوان  به   وقت  جمهور  رییس 
)  2 صفحه  در  سرمقاله  )ادامه     ...! کرد  افتتاح  استان 

استان/صفحه  7 کشاورزی  جهاد  مدیران  تربیت  و  ارزیابی  پردیس  بیرجند/افتتاح  بهمن   22 راهپیمایی  مراسم  سخنران  ا...رئیسی   آیت  شد /  برگزار  دراستان  هالل احمر  درمان  و  بهداشت  منطقه ای  مانور  یابد/نخستین  اختصاص  ادارات  نماز  اقامه  برای  مکان  بهترین  ؛  کنند  منزوی  را  علما  خواهند  می 

حجت االسالم مهدی طائب :
 برجام را نقض کنیم با مشکالت

زیادی مواجه می شویم

محمدحسین صفارهرندی: 
چرا برخی نامه به رهبری می نویسند

و زمان امام را به رخ می کشند

مرتضی طالیی:
در انتخابات هم قالیباف را سوزاندیم

 و هم رئیسی ضربه خورد

سخنگوی شورای نگهبان:
برخی در انتخابات جای

اپوزیسیون نظام نشستند

عزت ا... ضرغامی:
تا دل تان بخواهد در بین
 اصولگرایان نامرد داریم

 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

بیش از 400 طرح حوزه ارتباطات استان با اعتبار 
یکهزار و 400 میلیارد ریال در پنجمین روز دهه 
فجر با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
در این استان افتتاح شد.به گزارش ایرنا این تعداد 
با حضور وزیر  به طور متمرکز  طرح روز گذشته 

ارتباطات و فناوری اطالعات ... مشروح در صفحه ۷

مدیر پروژه دهکده گیاهان دارویی استان :

زیباسازی شهربا 
گیاهان دارویی
خراسان جنوبی
صفحه ۷

وزیر ارتباطات در شورای اداری استان
خراسان جنوبی : تا شهریور سال آینده ؛

مشکل ارتباطی روستاهای
کم                          برخوردار حل می شود

اعتراض جرثقیل داران 
به نحوه اختصاص سهمیه 

سوخت در بیرجند
صفحه ۷

جناب آقای مسعود عباس آبادی
با نهایت تاسف درگذشت برادر گرامی تان 

شادروان محمدعلی عباس آبادی 
 را حضور جناب عالی و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده  و از خداوند صبر و شکیبایی برایتان  آرزومندیم.

جمعی از دوستان وهمکاران  فرهنگی

جنـاب آقـای علـی اسماعیلـی 
نوید مسرت بخش انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی 
صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم. امید است در ظل توجهات حضرت ولی عصر )عج( و با اتکال 

به خداوند سبحان همچنان منشا خدمات ارزنده برای نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران باشید.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه خراسان جنوبی

حراج ویژه بهمن ماه پوشاک هلـن
 از تاریخ 96/11/17 فقط به مدت 10 روز 

آدرس: داخل مدرس 8- فروشگاه هلن  تلفن: 32210243

جناب آقای محمد حسین رزقی
موسس و مدیر موسسه بین المللی خوارزمی خراسان جنوبی

انتصاب شما استاد گرانقدر، پرتالش و موفق را به عنوان 

کارآفرین شایسته از سوی فراکسیون کار و کارآفرینی مجلس شورای اسالمی 
تبریک عرض نموده ، سالمتی و موفقیت بیش از پیش شما را آرزومندیم.

شرکت چاپ و نشر گلرو

جناب آقای محمد رضا قالسی مود
رئیس محترم حوزه دفتر شهردار بیرجند

انتصاب شایسته و مدبرانه جناب عالی را تبریک عرض نموده، برای شما موفقیت روز افزون
 و توفیق خدمتگزاری مستمر را از خداوند متعال مسئلت دارم.

محمد حسن بشیری زاده

خیر ارجمند جناب آقای مهندس ناصری
مدیرعامل محترم صنایع کاشی نیلوفر

از بذل عنایت جناب عالی در 
تامین کاشی و سرامیک تعداد 13 واحد از معلوالن بهزیستی شهرستان درمیان

  کمال تشکر و قدردانی را دارم، از درگاه خداوند متعال سالمتی و توفیقات روز افزون تان 
را خواستارم.

علیرضا قربان زاده - رئیس اداره بهزیستی درمیان

ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته 
ثبت نام بدون آزمون کاردانی و کارشناسی پیوسته

 www.azmoon.org و ناپیوسته از طریق وب سایت 

عالقه مندان جهت کسب اطالعات بیشتر و آگاهی از 

عناوین رشته ها به وب سایت دانشگاه آزاد اسالمی 

بیرجند www.iaubir.ac.ir و یا به اداره ثبت نام 

دانشگاه مراجعه نمایند. 

تلفن تماس: 31310

روابط عمومی 
دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

رویای تان را آزاد انتخاب کنید

فروش 4 دستگاه خودروی اسقاطی 
)غیر قابل شماره گذاری(
اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در نظر دارد: 

 تعداد 4 دستگاه خودروی اسقاطی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری
مزایده  شماره  با  و   )setadiran.ir( دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  از 

100960165000004 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

زمان انتشار در سایت:  96/11/17 ساعت 8 صبح
مهلت دریافت اسناد مزایده:  96/11/17 لغایت 96/11/19

تاریخ بازدید: 96/11/17 لغایت 96/11/19
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 96/11/29 ساعت 14:30

زمان بازگشایی : 96/11/30 ساعت 10 صبح
زمان اعالم به برنده : 96/11/30

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد 
و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، پرداخت 
تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکت ها، 
اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق 

امکان پذیر می باشد.

2- پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه 
پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.

3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی 
الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 021-41934

)www.setadiran.ir( اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها در سایت سامانه 
بخش "ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.

اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی

آگهی مزایده عمومی شماره 04/ 960028

شماره شناسه: 139729

جناب آقای مهندس مهدی وحیدی
مدیر محترم اجرایی 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
مصیبت درگذشت برادر عزیزتان را خدمت شما و خانواده محترم 

تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده 
علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.

شرکت ساختمانی عرش گستر

جناب آقای سید محمود حسینی
مدیر عامل محترم مجمع خیرین سالمت استان

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 که موید درایت، توانمندی و شایستگی شما می باشد 

صمیمانه تبریک عرض نموده و موفقیت روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

هیئت مدیره مجمع خیرین سالمت استان خراسان جنوبی
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آغاز پیش فروش سکه از امروز

طبق اعالم بانک مرکزی طرح پیش فروش سکه از امروز در شعب منتخب بانک ملی آغاز میشود.متقاضیان ١٨ سال به باال با ارائه کارت ملی می توانند برای 
ثبت نام سکه تمام بهار آزادی با سررسید ٦ ماه و یکسال اقدام کنند. رحیمی با بیان اینکه پیش فروش سکه مشمول مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی 
شود، گفت: بازده یکساله پیش فروش ١٥ درصد است بنابراین در عمل بیشتر از ٩ درصد سود به خریداران برای سرمایه گذاری یک میلیون تومانی می رسد.

توسعه وموضوع افق 
دید مدیران  استان
*امین جم

) ادامه سرمقاله از صفحه ١(پروژه ای که بعدها  در عمل 
مشخص شد چندان کارشناسی نیست و پیچ های این 
مسیر از نظر راهنمایی و رانندگی نیز چندان مطلوب به 
نظر نمی آیند.کمی آنطرف تر اما خیابان شهید صیاد 
شیرازی چند سال قبل تر از ان   توسط شهردار وقت 
به بهره برداری رسید ،  این خیابان در ابتدا 3٦ متری 
بود اما شهردار وقت به مسولیت خود ان را ٦0متری 
گرفت  حاال تفاوت نگاه وافق مدیریت درمقایسه کارکرد 
همین دو خیابان کامال نمودار شده است  . .زمانی یکی 
از شهرداران بخش وسیعی از شهر را تبدیل به پارک 
کرد که هنوز که هنوز است بهتر از آن ها ساخته نشده 
و  شهره عام و خاص است.اما متاسفانه  در دوره های 
بعدی شاهد توسعه وافزایش افق دیددراین حوزه نیستیم 
و دید بهتر و حتی مشابه ای را شاهد نبوده ایم.به طوری 
که در دوره ای یک پل کوچک  ، نام پل بزرگ به خود 
می گیرد و  ...!قصد نوشتن از این مطلب نقد عملکرد 
شهرداری مرکز استان نیست.بلکه فقط مثال هایی 
برای مقایسه افق دید و آینده نگری مدیران است .برایند 
نبود افق واینده نگری در  مدیران استان  تصمیم های 
نادرست  ،  وغیر کارشناسی  تحمیل هزینه به بیت المال 
ودلزدگی مردم ونخبگان ودر یک کالم عقب ماندگی 
مطلق است   . البته  داشتن افق دید وسیع و آینده 
نگری  معموالشعار خیلی از مسئوالن بوده و هست.

به طوری که کمتر مسئولی قبول می کند که برنامه 
ها وطرحهایش با آینده نگری و گاه سندهای چشم انداز 
منافات دارد. در چرایی کوتاهی افق دید مدیران اما نظرها 
گوناگون است !برخی می گویند افق دید مسئوالن بسته 
به اینکه از کجا آمده اند متفاوت است. مدیری ممکن 
است از یک بخش وبا توصیه وسفارش باال آمده باشد 
و  مدیریت یک بخش کالن را برعهده گیرد.اما با همان 
فضای فکری مدیریت بخشی وخرد به موضوعات نگاه 
کند  بالتبع   چنین مدیری   قدرت ریسک ومسولیت 
پذیری  پایین تری خواهد داشت.برخی دیگر از مدیران 
نیزاگر چه از مدیریت یک شهرستان یا بخش به مدیریت 
باالتر می رسند اما از ان جا که  نگاهشان وسیع تر و 
کالن تر از یک شهرستان و حتی یک استان است 
وتوامان در حال رشدنیز هستندقابلیتهای ویژه ای دارند..

مدیران دیگری هم هستند که با کوله باری از تجربه از 
مدیریت در استان های دیگر،به عنوان نیروی توانمند و 
کاردیده به استان می آیند و به راحتی می توانند مجموعه 
تحت امر خود را مدیریت کرده و البته افق دید بلندتری 
نیز  دارند.اما با تاسف می توان گفت بیشتر مدیران استان 
به شهادت نوع عملکرد)ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

)ادامه سر مقاله ...( ونتایج حاصل از ان از کروه اولند !در این 
میان .برخی مسئوالن هم هستند که افق بلندی  دارند اما 
برای حفظ مسند و نداشتن قدرت ریسک پذیری،ترجیح 
می دهند با آرامش به حداقل فعالیت بسنده کنند .گروهی 
هم می خواهند دوره کاریشان بی دردسر تمام شود  بدیهی 
است  موضوعاتی مانند آینده نگری و افق دید و ریسک 
باشد  نداشته  این گروه جایی  قاموس کاری  در  پذیری 
این در مجموع تمام تصویر مدیریت در استان ماست 
که نتایج منفی ان در منطقه کامال محسوس است. 
حاال حق این است اگر مدیری نمی توانددر تراز مدیران 
بلندنظر بایستد  جای خود را به فرد شایسته تری بدهد 
نکته مهم دیگر نقش .نهاد های  نظارتی است که باید در 
زمان  نسبت به بررسی عملکرد مسئوالن  حساس باشند.
زیرا اشتباه محاسباتی یا کارشناسی  یک مدیر به راحتی 
می تواند میلیارد ها هزینه روی دوش بیت المال بگذارد 
یا به حیثیت سازمانها ضربه بزند .باید گفت تا زمانی که 
بخش بزرگی از مدیران استان ما را  افرادی از این دست 
تشکیل  دهند،نمی توان انتظار بهبود اوضاع   را داشت.
افق دید کوتاه  باید با همت مسئوالن باالدستی و با نظارت 
ارگان های مربوطه و در کنار آن مطالبه گری مردم اصالح 
شود. نکته  مهم اما،این است که مدیریت یک علم و دانش 
است  و با قدرت ریسک باال ،انتخاب کار و مهم تر از آن 
پایبند بودن به تصمیم هایی که مدیران می گیرند رابطه 
مستقیم دارد پس شایسته است اموزشهای الزم برای رشد 
روزافزون مدیران نیزانجام گیرد همچنین مدیران شایسته به 

نحوبایسته تشویق ومعرفی شوند .

تصمیم عربستان برای اخذ مالیات ۵ 
درصدی از حجاج/حج گرانتر شد

زائران خانه خدا  از  عربستان سعودی در سال 20١٨ 
به میزان ٥ درصد مالیات اخذ خواهد کردبه گزارش 
خبرگزاری مهر ، هزینه حج تمتع سال 20١٨ به احتمال 

زیاد گرانتر از دوره های گذشته خواهد بود.

چاپ اسکناس ۵هزار ریالی متوقف نشد

با وجود آنکه بانک مرکزی امسال قصد داشت چاپ 
اسکناس ٥ هزار ریالی را متوقف و سکه را جایگزین 

آن کند، اجرای این برنامه متوقف شد. 

امتحانات ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه 
دولتی حذف شد

امتحانات  حذف  پرورش  و  آموزش  عالی  شورای 
ورودی پایه هفتم برای مدارس تیزهوشان و نمونه 

دولتی و مدارس خاص را تصویب کرد.

مبلغ عیدی امسال کارکنان دولت اعالم شد 

عیدی مشموالن قانون کار و همچنین کارمندان دولت تا 
۴٥ روز آینده پرداخت می شود. رقم عیدی امسال کارگران 

یک میلیون و ٨٥٩ تا دو میلیون و ۷٨٩ هزار تومان و عیدی 
بود.بزودی و  تومان خواهد  نیز ٨۴۷ هزار و ٥00  کارمندان 
پایان سال جاری عیدی مشموالن  تا  در روزهای پیش رو 
قانون کار و همچنین کارمندان دولت پرداخت خواهد شد. 
طبق قوانین موجود، عیدی پایان سال کارمندان با تصویب 
هیات وزیران تعیین و ابالغ می شود که این رقم در جلسه 
دیروز هیات دولت برای پایان سال ٩٦ مبلغ ٨۴۷ هزار و ٥00 
تومان تعیین شد.در عین حال، روش محاسبه و پرداخت 
عیدی کارگران و مشموالن قانون کار متفاوت بوده و طبق 
مصوبه مجلس، کارفرمایان باید در پایان هر سال حداقل 2 
برابر و حداکثر 3 برابر حداقل دستمزد تعیین شده در هر 
سال )مصوبه شورای عالی کار( را به عنوان عیدی به کارگران 
پرداخت کنند.بنابراین فرمول تعیین عیدی کارگران مشخص 

اعالم مصوبه شورای عالی کار مشخص  زمان  و در  بوده 
خواهد بود. به بیان دیگر در اسفندماه امسال که شورای عالی 
کار حداقل دستمزد سال ٩۷ کارگران را تعیین و تصویب 
می کند، می توان حداقل و حداکثر عیدی کارگران در پایان 
سال ٩۷ را نیز محاسبه کرد.با این توضیحات، باید انتظار 
داشت در روزهای پیش رو و هفته های باقیمانده تا پایان 
سال جاری، شاغالن در بخش خصوصی و زیرمجموعه های 
دولتی عیدی و پاداش پایان سال خود را دریافت کنند.هرچند 
رقم مربوط به عیدی و پاداش پایان سال کارگران متفاوت از 
کارمندان است،   اما مسئوالن کارگری کشور معتقدند عیدی 
تنها مزیت مشاغل کارگری نسبت به کارمندان بوده که البته 
به دالیل گوناگون  کارفرمایان  از  بسیاری  از سوی  آن هم 
پرداخت نمی شود و هستند هزاران کارگری که بدون دریافت 

عیدی به استقبال نوروز می روند.نگاهی به روند افزایش رقم 
عیدی پایان سال کارگران در سال های اخیر نشان می دهد 
که هر فرد مشمول قانون کار در پایان سال ٩2 می توانست 
٩۷۴ هزار و 2٥0 تومان تا یک میلیون و ۴٦١ هزار و 3۷٥ 
تومان عیدی دریافت کند. ذکر این نکته الزامی است که 
میزان عیدی پایان سال کارگرانی که پایه حقوقی آنها باالتر 
از رقم حداقل دستمزد سال جاری )٩2٩٩3١ تومان( باشد نهایتا 
تا 3 برابر این رقم یعنی مبلغ 2 میلیون و ۷٨٩ هزار و ۷٩3 
تومان خواهد بود و امکان پرداخت بیشتر از این رقم وجود 
ندارد.همچنین طبق حداقل دستمزد امسال مشموالن قانون 
کار، حداقل عیدی نیز رقم یک میلیون و ٨٥٩ هزار و ٨٦2 
تومان خواهد بود. رقم قابل پرداخت به عنوان عیدی کارمندان 
است. تومان   ٥00 و  هزار   ٨۴۷ رقم  امسال  پایان  در  نیز 

جزئیاتتقسیطشهریهثابتدانشجویانپیامنور
دانشگاه پیام نور اعالم کرد: امکان تقسیط شهریه ثابت نیمسال 
تحصیلی دوم برای دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری این دانشگاه 
تمام  به  کرد:  اعالم  ای  اطالعیه  نور،در  پیام  شد.دانشگاه  فراهم 
اساس  بر  نور،  پیام  دانشگاه  دکتری  و  ارشد  مقاطع  دانشجویان 
عمرانی،  و  مالی  اداری،  معاونت  اعالم  و  دانشگاه  رئیس  دستور 
و همچنین  قبل  نیمسال های  بدهی شهریه  پرداخت  با  می توانند 
پرداخت ٥0 درصد شهریه ثابت نیمسال دوم تا تاریخ ٨ اسفندماه 
٩٦ ثبت نام کرده و مابقی شهریه خود را در سه قسط تا پایان ترم 
دانشجویان  نور  پیام  دانشگاه  اعالمیه  طبق  کنند.  پرداخت  جاری 
فقط تا تاریخ ٨ اسفندماه برای ثبت نام و تقسیط شهریه فرصت 
پرداخت  در  تقسیطی  هیچگونه  فوق  تاریخ  اتمام  از  بعد  و  دارند 

نخواهد شد. اعمال  شهریه 

اعالمشرایطپرداختتسهیالتبرایخریداتوبوس
 رییس کل بانک مرکزی شرایط پرداخت تسهیالت ارزی و ریالی در 
بخش حمل و نقل جاده ای درون شهری را اعالم کرد. رییس شورای 
پول و اعتبار در خصوص میزان نیاز ارزی برای هر دستگاه اتوبوس درون 
شهری با هدف نوسازی ناوگان حمل  و نقل کشور اظهارداشت: برای 
هر دستگاه اتوبوس درون شهری حدود ٩٥ هزار یورو نیاز ارزی وجود 
دارد؛ براین اساس ٥ درصد از قیمت تمام شده و پس از کسر مالیات بر 
ارزش افزوده، در قالب اقساط ارزی توسط وزارت نفت در وجه شرکت 
فروشنده پرداخت می شود. در خصوص تامین مالی مرتبط با سهم ریالی 
نیز 30 درصد آن از طریق دریافت تسهیالت از نظام بانکی و 20 درصد 
نیز به عنوان پیش پرداخت از سوی خریدار انجام می شود. همچنین 
دوره بازپرداخت تسهیالت برای خریدار ٦0 ماهه با نرخ سود ١٨ درصد 

و اقساط ماهیانه حدود 2.٥ میلیون تومان است.

شرطمهمبرایاخذ»پایانکار«ساختمان
ساختمان  خارجی  نمای  محصوالت  جهت  که  ساختمانهایی  به   
گواهینامه واکنش در برابر آتش نداشته باشند پایان کار داده نمی شود.

با توجه به بخشنامه ارسالی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
و سازمان برنامه و بودجه کشور ، دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور 
و پیمانکاران مصالحی که در پروژه های ساختمانی مورد استفاده قرار 
می دهند باید با رعایت ضوابط و مقررات کنترل آتش بوده و دارای 
تاییدیه از سازمان ملی استاندارد ایران و یا گواهینامه های فنی طبقه 
بندی واکنش در برابر آتش از مراجع ذیصالح باشند.با توجه به این 
بخشنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری موظف است تا 
استفاده از مصالح نمای قابل اشتعال در پروژه های ساختمانی و صدور 
پروانه و پایان کار را منوط به اخذ گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، 

مسکن و شهرسازی کنند.

سرمقاله

مصوبه مجلس برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی درباره انشعاب برق
نمایندگان مجلس طی مصوبه ای مددجویان تحت پوشش 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی را از پرداخت 
حق انشعاب برق برای یکبار معاف کردند.به گزارش خبرنگار 
شورای  مجلس  نمایندگان  تسنیم،  خبرگزاری  پارلمانی 
در  پارلمان   علنی  دیروز صحن  در جلسه عصر  اسالمی 
جریان ادامه بررسی الیحه بودجه سال ٩۷ کل کشور طی 
مصوبه ای بند ح تبصره ٦ بخش درآمدی الیحه بودجه را 

به تصویب رساندند.
عوارض برق مصرفی در سال 97

براساس این بند به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو 
از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده شد که این دو 
وزارتخانه  ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکین گاز مبلغ دو 
هزار )2000( ریال و از هر واحد مسکونی مشترکین برق مبلغ 
یک هزار )١000(ریال أخذ کنند. بر این اساس  برای مشترکین 

روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد)٥0%( خواهد 
به  مجلس  نمایندگان  دیگر  ای  مصوبه  در  بود.همچنین 
پیشنهاد عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه، در قالب 
الحاقی ٩ به تبصره ٦ الیحه بودجه ٩۷ رای دادند.بر  بند 
اساس این مصوبه ، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام 
خمینی )ره( و سازمان بهزیستی برای یک بار و یک انشعاب 
از پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضالب معاف شدند.

جنابآقاینعمتحجیپور
 مصیبت وارده را خدمت شما و سایر فامیل وابسته تسلیت عرض می نماییم، ما را در غم خود شریک بدانید.

کارکن-عباسی-مالیی
ن(   

رزا
)ا درباتوماتیک

سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره
 و سکوریت اتومات

آدرس: خیابان شهید رجایی 
 نبش رجایی 15 

09155614880  

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 960988 اجرایی آقای امین اله بهارشاهی محکوم به پرداخت مبلغ 117/288/018 ریال در 
حق آقای حمیدرضا وردی و مبلغ 5/733/235 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه 

794 سهم مشاع از 33654 سهم یک قطعه زمین به شماره پالک ثبتی 1745 اصلی بخش 2 بیرجند محدوده جاده کمربندی بیرجند - 
زاهدان جنب پل به طرف فرودگاه بیرجند و فاقد کاربری خارج از محدوده خدماتی شهر بیرجند  و به مبلغ 19/850/000 ریال کارشناسی 
گردیده و قرار است از طریق مزایده روز یکشنبه تاریخ 1396/12/06 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 5 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. ضمن آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس

منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد. 

آگهی استخدام
 روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت تکمیل کادر تحریریه خود از افراد جویای کار با تخصص های ذیل دعوت به همکاری می نماید . 
چنانچه توانمندی های ذکر شده در جدول ذیل برای هر رسته شغلی را در خود می بینید و برای کار در حوزه مطبوعاتی و رسانه ای انگیزه 
کافی دارید، می توانید درخواست خود را از طریق شماره تلگرامی 0٩0١۷٥٥۴۴2١  برای ما ارسال نمایید . نوع نگارش درخواست و ارائه 
 رزومه از سوابق کاری گذشته یا دوره ها و اطالعات مرتبط به تخصص مورد نیاز و همچنین اطالعات کامل جهت برقراری ارتباط  ، می تواند
همکاران ما را در گزینش سریعتر و شناخت بهتر در دعوت به مصاحبه حضوری یاری نماید . حقوق و مزایای ردیف های شغلی اعالم 
شده در حدود قانون کار و با بیمه تامین اجتماعی خواهد بود . در صورت پذیرش ، شما در دفتر مرکزی روزنامه آوا مشغول به کار 
 خواهید شد . آخرین مهلت ارسال درخواست ها تا 2٥ بهمن ماه خواهد بود و به درخواست های پس از آن ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
زمان بندی گزینش اولیه تا اول اسفند است و افراد پذیرش شده پس از آن جهت مصاحبه دعوت خواهند شد . اطالعات الزم جهت 
این دعوت به کار در این اطالعیه آمده است پس پیشاپیش از شما که درخواست های خود را صرفا به شماره اعالم شده ارسال و از 

تماس با سایر واحد های روزنامه و مراجعه حضوری اجتناب می نمایید، ممنونیم . 

جدول ردیف های شغلی مورد نیاز تحریریه روزنامه آوای خراسان جنوبی

ساعت کار تخصص های الزم عنوان شغلی ردیف
شیفت عصر 

) ساعت ١2 الی 20 (
هر روز جز پنجشنبه

سرعت تایپ خوب /  تسلط بر نرم افزارهای فتوشاپ ، آفیس ترجیحا آشنایی
 با نرم افزار ایندیزاین / آشنایی با اینترنت / ترجیحا آشنایی با طراحی با اصول 

منطبق بر چاپ افست / ترجیحا آشنا با تعمیرات نرم افزاری رایانه

طراح و گرافیست ١

شیفت عصر 
) ساعت ١3 الی 2١ (
هر روز جز پنجشنبه

سرعت تایپ خوب /  آشنایی با نرم افزارهای فتوشاپ ، آفیس و ایندیزاین 
 آشنایی با اینترنت و فضای مجازی  / آشنایی با مسائل فرهنگی ، سیاسی، 

اقتصادی و اجتماعی روز کشور /  آشنا با تعمیرات نرم افزاری ، سخت افزاری 
و پشتیانی رایانه به ویژه شبکه / آشنایی با خبرنویسی و گزارش نویسی

دبیر صفحات کشوری 2

شیفت عصر 
) ساعت ١3 الی 2١ (
هر روز جز پنجشنبه

سرعت تایپ خوب / آشنایی با نرم افزارهای فتوشاپ ، آفیس و ایندیزاین
  آشنایی با اینترنت و فضای مجازی  / آشنایی با مسائل  روز استان /  آشنا با 
تعمیرات نرم افزاری ، سخت افزاری و پشتیانی رایانه / تسلط بر خبرنویسی و 

گزارش نویسی ) دارای سابقه کار خبری (

دبیر صفحات استانی 3

شیفت عصر 
) ساعت ١3 الی 2١ (
هر روز جز پنجشنبه

 آشنایی با نرم افزار آفیس / آشنایی با خبرنویسی و گزارش نویسی 
 آشنایی با ویرایش فارسی ) ترجیحا دانش آموخته رشته ادبیات (

ویراستار مطبوعاتی ۴

* برای تخصص های خبرنویسی و گزارش نویسی و ایندیزاین دوره آموزشی و آزمون برگزار می شود . چنانچه تخصص های این 
حوزه را ندارید ولی توانمندی فراگیری سریع را در خود می بینید ، می توانید از فرصت های آموزشی استفاده و در آزمون شرکت نمایید. 

آگهی تغییرات شرکت خدماتی توانخواهان بیرجند شرکت تعاونی به شماره ثبت 965 و شناسه ملی 10360027026
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/02/25 و به موجب مجوز شماره 11625 مورخ 96/03/03 اداره تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند در این اداره به ثبت رسید. 1- آقایان علی نخعی به شماره ملی 0650441877 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و رضا باقری فرد به شماره ملی 0651731631 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباسعلی محمودی به شماره 
ملی 5639510757 به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.  2-  آقای محمد حسن دالکه به شماره 

ملی 0652750214 به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت 3 سال انتخاب گردید. 3- کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، 
برات و اوراق بهادار با امضای آقای علی نخعی رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان آقای رضا باقری فرد نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق آقای 
محمد حسن دالکه )مدیرعامل( و مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای محمد حسن دالکه مدیرعامل 
و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران، تعیین دارندگان حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در 

سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری بیرجند
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اطالعیـه

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه  962222 اجرایی 
پرداخت  به  محکوم  گلچهره  محمدرضا  آقای 

مبلغ 26/052/500 ریال در حق آقای رضا حبیبی نسب و مبلغ 
1/250/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در 
قبال بدهی محکوم علیه یک دستگاه سواری پیکان سفید رنگ 
معمولی مدل 1376 به شماره انتظامی 361 ب 89 ایران 52 و 
خودرو دوگانه سوز دستی می باشد و وضعیت الستیک ها متوسط 
و خودرو دارای رنگ می باشد و دارای بیمه تا مورخ 1396/07/10 
یا سه سال تخفیف دارد و گیربکس خودرو 6 دنده می باشد، توقیف 
و به مبلغ 34/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از 
طریق مزایده روز  چهارشنبه تاریخ 1396/12/16 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 5 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. 
بود. ضمن آگهی  به عهده خریدار خواهد  انتقال  و  نقل  هزینه 
مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل 

مشاهده می باشد.
 منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت  دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960447 
محکوم علیه خانم زهرا زحمتی به طرفیت زینب 
سلم آبادی و آقای علی و غالمرضا و معصومه 

و حسنیه شهرت همگی زحمتی مبنی بر فروش پالک ثبتی به 
شماره 190 فرعی از 781 اصلی بخش 1 بیرجند به آدرس بیرجند 
- خیابان 17 شهریور 19- چهار راه اول - منزل شمالی عربی پالک 
8 که حسب نظریه کارشناسی به مساحت 201/72 متر مربع به 
نام مرحوم رجبعلی زحمتی که ارزش ششدانگ از پالک فوق با 
توجه به موقعیت و مساحت و نوع ساخت و مصالح مصرفی قدمت 
بنا و اشتراکات منصوبه به مبلغ 740/000/000 ریال کارشناسی 
شده است که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 1396/11/29 
از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد 
که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف 
است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط 
و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند 
پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید 

آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

حوزههنـریوکانونفرهنگـیحضرتعلـیاکبر)ع(
برگـزارمیکنـد:

شب شعر با مضمون انقالب اسالمی و فاطمیون
با حضور اساتید، پیشکسوتان و شاعران شهرستان بیرجند

مجتمعفرهنگیمذهبیحضرتعلیاکبر)ع(

مکان : خیابان شهید منتظری - حدفاصل منتظری 15 و 17    زمان : سه شنبه 96/11/17 
  بعد از نمـاز مغرب و عشـا 
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فعالیت انقالبی و مبارزاتی در جنوب خراسان به واسطه 
و  جرأت  منطقه  این  در  علم  خاندان  حاکمیت  و  حضور 
می طلبید.  بزرگ  شهرهای  به  نسبت  بیشتری  جسارت 
انقالب را نمی توان ثمره کار یک قشر یا مردم یک شهر و 
منطقه دانست. یک انقالب آن قدر بزرگ و تأثیرگذار است 
که همه افراد یک ملت باید دست به دست هم دهند تا آن 

تغییر تاریخی را در کشورشان به وجود آورند.
در انقالب اسالمی ایران نیز تنها پایتخت نشینان و مردم 
شهرهای بزرگی چون تبریز و اصفهان و مشهد تاریخ ساز 
نشدند بلکه مردم مناطق جنوب خراسان نیز پا به پای سایر 
هم وطنانشان در روزهای مهم سال ۵۷ نقش آفرین بودند. 
مرور آنچه در سال های منتهی به پیروزی انقالب در جنوب 
ایرانی بسیار حائز  برای نوجوان و جوان  خراسان گذشت 

اهمیت است تا بداند آنچه امروز در اختیار اوست چه بهاء 
گرانقیمتی برای آن داده است.

فعالیت های مبارزاتی در خراسان جنوبی
به سال های ۵۷-۵۶ منحصر نمی شود

تاریخ  پژوهشگر  و  خراسان جنوبی  هنری  حوزه  رئیس 
این  در  مهر  با  وگو  گفت  در  جنوبی  خراسان  در  انقالب 
زمینه گفت: به واسطه اینکه جنوب خراسان تحت حاکمیت 
به یکی  تبدیل  را  بیرجند  این خاندان  و  بود  خاندان علم 
انقالبی  فعالیت  بودند،  کرده  برای شاه  تفریحی  مراکز  از 
بیشتری  مبارزاتی در جنوب خراسان جرأت و جسارت  و 
نسبت به شهرهای بزرگ می طلبید. مجید کریمیان اظهار 
کرد: فعالیت های مبارزاتی در خراسان جنوبی به سال های 
و  تحقیقات  براساس  بلکه  نمی شود،  منحصر   ۵۶-۵۷
پژوهش هایی که انجام شده از سال ۴۲ اقداماتی در زمینه 
های سیاسی و مبارزاتی در بیرجند و مناطق اطراف انجام 
می شده است. وی افزود: به عنوان مثال سال ۴۲ یک روز 
بعد از کشتار مدرسه فیضیه در قم، طالب و علمای بیرجند 

می نوشتند  کاربن  برگه های  وسیله  به  را  امام  گفته های 
دلیل در معرض هجوم  به همین  و پخش می کردند که 
برای همین مدرسه علمیه  و  قرار گرفتند  رژیم  نیروهای 

معصومیه بیرجند برای مدتی تعطیل شد.

جوانان بیرجندی سفر شاه را لغو کردند

پژوهشگر تاریخ انقالب در جنوب خراسان با اشاره به 
اینکه البته در سال های ۵۵، ۵۶ و ۵۷ انقالب در جنوب 
خراسان شعله ورتر شده بود، اظهار کرد: به عنوان مثال 
آخرین باری که شاه می خواست به بیرجند سفر کند، طاق 
شهید  که  بود  شده  درست  او  ورود  مناسبت  به  نصرتی 
آتش  را  نصرت  طاق  این  دوستانش  و  موهبتی  بزرگوار 

با  رسیدند  نتیجه  این  به  رژیم  عوامل  نتیجه  در  و  زدند 
زمینه  در  کریمیان  شود.  لغو  سفر  شهر  فضای  به  توجه 
راهپیمایی های شاخص و بارز سال ۵۷ در جنوب خراسان 
بیان کرد: در یک مورد در ۱۳ شهریور ۵۷ که مصادف با 
روز عید فطر بود، مردم مقابل مسجد آیت ا... آیتی جمع 
شدند تا در نماز عید شرکت کنند. طبق برنامه ریزی های 
انجام  حسین)ع(  امام  مسجد  در  باید  نماز  شده  انجام 
با تکبیر و شعارهای کوبنده به سمت میدان  لذا  می شد، 
خوسف)طالقانی فعلی( حرکت کردند. وی افزود: در نزدیکی 
در  و  داشت  ادامه  شعارها  نیز  فعلی(  کوروش)ابوذر  میدان 
نهایت نماز به امامت آیت ا... آیتی اقامه و بعد از نماز مردم 
راهپیمایی را از کوچه مقابل میدان کوروش)ابوذر فعلی( ادامه 
دادند که درگیری با مأموران آغاز و عده زیادی دستگیر شدند.

پژوهشگر تاریخ انقالب در جنوب خراسان گفت: تظاهرات 
۱۷ شهریور، تظاهرات دانش آموزان بیرجندی در ۷ مهر، 
تظاهرات اول آبان ۵۷ از هنرستان کوروش به سمت حسینیه 
دانشگاه  دانشجویان  کشتار  به  واعتراض  الزمانی  صاحب 
تهران توسط محصلین بیرجند در آبان ۵۷ در فعالیت های 

انقالبی مردم جنوب خراسان بزرگ به ثبت رسیده است.

نقش زنان استان در مبارزات

نقش  نیز  خراسان  جنوبی  زنان  کرد:  اظهار  کریمیان 
نمونه  عنوان  به  و  داشتند  مبارزات  این  در  تأملی  قابل 
زن  روز  پهلوی  تقویم  در  که   ۵۷ ماه  دی   ۱۷ روز  در 
بیرجندی  انقالبی  بانوان  از  تعدادی  ابتکار  با  داشت،  نام 
گرفت  صورت  آیتی  ا...  آیت  مسجد  مقابل  در  تجمعی 
آبان و  که حضور محصلین مدارس خزیمه علم، چهارم 

عبدالعلی در این تجمع پررنگ بود.
و  راهپیمایی ها  بین  این  در  اما  شد:  یادآور  وی 
سایر  از  خونین تر  بیرجند   ۵۷ بهمن   ۷ روز  تظاهرات ها 
راهپیمایی ها بود چرا که در این روز شهدایی چون شهید 

سندروس و شهید سورگی را تقدیم انقالب کردیم.

 ۷ روز  تظاهرات ها  و  راهپیمایی ها  بین  این  در  اما 
بهمن ۵۷ بیرجند خونین تر از سایر راهپیمایی ها بود چرا 
این روز شهدایی چون شهید سندروس و شهید  که در 
سورگی را تقدیم انقالب کردیم نرگس حسین نژاد مادر 
در  نیز  سندروس  شهید  خراسان جنوبی  انقالب  شهید 
گفت وگو با مهر از روز هفت بهمن گفت و بیان داشت: 
تظاهرات  در  خانم ها  از  تعدادی  به همراه  بهمن   ۷ روز 
شرکت کردیم.وی اظهار کرد: تیراندازی که شروع شد 
آقای  حاج  و  بودیم  نزاری  حکیم  مقبره  نزدیکی های 
اندلیب که می خواست به خانم ها آسیبی نرسد درکوچه 
در  را  ما  نزاری(  حکیم  مقبره  روی  به  رو  ناصح)کوچه 

منزل یکی از آشنایان خود پناه داد.

روز ۷ بهمن ۵۷
خون فرزند ۱۴ ساله ام به زمین ریخت

صدای  شنیدن  با  کرد:  بیان  سندروس  شهید  مادر 
اولین تیراندازی ها دلشوره  عجیبی پیدا کردم و به من 
است  خورده  تیر  خانواده ام  اعضای  از  یکی  شد  الهام 

است  خورده  تیر  امیر  فرزندم  شاید  گفتم  خودم  با  و 
آنجا  و  بود  ایستاده  بلندگودار  ماشین  روی  او  چون 
ظهر  از  بعد  ولی  داد:  ادامه  نژاد  حسین  می داد.  شعار 
همان روز فهمیدم که فرزند ۱۴ ساله ام علی در حالی 
به  نرسد  آسیبی  او  به  تا  گرفته  را  برادرش  دست  که 

شهادت رسیده است.

الهام شهادت برای شهید سندروس

وی افزود: ۷ صفر ۵۷ مصادف با روزهای پایانی ماه صفر  و 
رحلت پیامبر)ص( بود. دوست فرزندم، علی صادقی که در روز 
شهادت علی همراه او در راهپیمایی شرکت کرده بود بعد از 
شهادتش برای ما تعریف می کرد که در بین راه به شوخی به 

علی گفتم علی کاپشنت که سوراخ شده، نکنه تیر خوردی؟ 
مادر شهید سندروس یادآور شد: گویا پسرم در جواب دوستش 
گفته ان شاء ا... ساعت ۱۱ امروز تیر می خورم و جالب این جا 
بود که رأس ساعت ۱۱ روز هفتم بهمن فرزندم علی از همان 
نقطه ای که دوستش به آن اشاره کرده بود مورد اصابت گلوله 
قرار گرفت. راهپیمایی ها، حوادث و شهید دادن ها در جنوب 
خراسان همینگونه ادامه می یابد تا اینکه در نهایت روز ۲۲ 
بهمن ماه ۵۷ فرا می رسد. سید علی اکبر سوفاری که در 
کتابی خاطرات زمان انقالب مردم خراسان جنوبی را گردآوری 
کرده است در گفت وگو با مهر از آن روز تاریخی گفت و 
بیان کرد: روز ۲۲ بهمن با اینکه حکومت نظامی اعالم شده 
بود ولی از ساعت ها قبل درگیری و زد و خورد در خیابان 

اسدی)مطهری فعلی( با نیروهای شهربانی اوج گرفته بود.

روایت وقایع روز ۲۲ بهمن در بیرجند

خراسان  جنوب  در  انقالب  ایام  خاطرات  راوی  این 
به  متعلق  سیمرغی  ماشین  حین  همین  در  داد:  ادامه 
انقالبی  های  بچه  توسط  قبال  که  ساواکی ها  از  یکی 

شناسایی شده بود در همان خیابان توسط رجبعلی آهنی 
و دوستانش به آتش کشیده شد.

این صدای انقالب ملت ایران است

انقالبی  های  بچه  همزمان  حمله  گفت:  سوفاری 
و  بیمارستان  به  شده  سازماندهی  صورت  به  به 
شاهنشاهی  نماد  شکستن  و  شاه  مجسمه  شکستن 
در  باقری  رضا  توسط  فعلی(  کوروش)ابوذر  میدان 
اظهار کرد: من  بود. وی  برایم جالب توجه  همین روز 
بچه ها  از  یکی  که  بودم  کوروش  میدان  نزدیکی های 
که اخبار را از رادیو دنبال می کرد ناگهان گفت انقالب 
نداشتم  را  خبر  این  انتظار شنیدن  که  و من  پیروز شد 

گوش  بیشتر  و  شدم  نزدیک  بیشتر  کنجکاوی  برای 
دادم.  گرداورنده کتاب ۱۳ امامی ها بیان کرد: در نهایت 
شنیدم که گوینده رادیو می گفت این صدای انقالب ملت 
ایران است، صدای راستین ملت ایران است و سپس آیت ا... 

محالتی از رادیو پیام حضرت امام)ره( را قرائت کرد.

تصرف شهربانی توسط جوانان انقالبی

این  اعالم  از  زیادی  زمان  هنوز  شد:  یادآور  سوفاری 
ضمن  بیرجند  شهربانی  که  بود  نگذشته  رادیو  از  خبر 
بچه های  و  کرد  صلح  اعالم  سفید  پرچم  برافراشتن 
انقالبی از جمله سید علی راشدی و دوستانش از دیوار 

شهربانی باالرفته و آنجا را تصرف کردند.
انقالب در جنوب خراسان  از  ماجرای  این بخشی  و 
واسطه  به  می کردند  تصور  عده ای  که  منطقه ای  بود. 
جرأت  کس  هیچ  آنان  حاکمیت  و  علم  خاندان  حضور 
اما  داشت  نخواهد  را  شاهنشاهی  نظام  علیه  مخالفت 
مردم انقالبی این منطقه ثابت کردند که جز ا... از هیچ 

کس هراسی به دل ندارند.

بهره برداری از مدرسه 6 کالسه برکت در نهبندان
صدا و سیما- مدرسه ۶ کالسه استثنایی برکت در پنجمین روز از دهه فجر در نهبندان به بهره برداری رسید. این مدرسه بیش از ۴۲۵ متر مربع فضای آموزشی 
دارد که بنیاد برکت برای ساخت آن ۶00 میلیون تومان هزینه کرده است. با بهره برداری از مدرسه ۶ کالسه، ۵0 دانش آموز استثنایی از فضای آموزشی استاندارد 

باسالم، بنده فرزند شهید  و جمعي از خانواده یک بهره مند شدند. بنیاد برکت تاکنون حدود ۳0 مدرسه در خراسان جنوبی ساخته که برای آنها ۱۴ میلیارد تومان پرداخت کرده است.
شهید بزرگوار هستیم؛ شهید عزیز و مظلوم ما ۳۵ 
آفندي نصر در لشکر ٩۲  سال پیش در عملیات 
به  و  قطعه شد  قطعه  در هویزه  زرهي خوزستان 
شهادت رسیدند. گله ي ما از مسئوالن و مشاوران 
ایثارگران ایشان این است که ؛ آقایان مسئوالن، 
شهید  از خون  تر  رنگین  دیگر  آیا خون شهداي 
مظلوم ما است؟ آیا براي شهدا هم تبعیض قایل 
مسئول  آقایان  که  شود  مي  چگونه  شوید!؟  مي 
بار   ۳ شهید  عزیز  خانواده  یک  با  سال   یک  در 
هم  بار  یک  تاکنون  ولي  کردید!  تجلیل  و  دیدار 
خانواده  این  ، جویاي وضع  تلفني  که شده حتي 
که  مرده!   یا  ایم  زنده  آیا  ما  که  نشدید  شهید 
دنیا  از  پیش  سال   ۲ شهید  این  گرامي  همسر 
اقاي  شما  و  مسئولین  اقایان  بدانند  البته  رفتند. 
شما  تجلیل  و  دیدار  یا  و  تشکر  به  ما  استاندار؛  
نمانده ایم پاداش اجر شهادت با خود سیدالشهدا 
بهتر است  آقایان مسئول:   اما  پروردگار است،  و 
فرمودند:   که  رهبري،  معظم  مقام  ي  فرموده 
از  کمتر  شهدا  خاطره  و  یاد  داشتن  نگه  »زنده 
 شهادت نیست« را در اتاق خود قاب مي کردید.
معنویت  امنیت،  اکنون  دانستید  مي  کاش  اي  و 
سرافرازي  این نظام اسالمي و جایگاهي که دارید 
را مدیون خون همین شهدا هستید. مردم شریف 
به خانواده هاي  آنچنان که مي گویند  بداند  هم 
شهدا رسیدگي هاي آنچناني میکنند، آنچنان هم 

صحیح نیست.
ارسالی به تلگرام آوا
اشرارمسلح  دستگیری  آمیز  خبرمسرت  باسالم 
وعوامل شهادت شهیدان نایبی و کاردیده موجب 
خانواده  خصوصا  عزیز  های  استانی  هم  شادی 
داغدار این عزیزان گردید فلذا برخود می دانیم از 
این  امنیت که در دستگیری  تمام عزیزان پلیس 
اشرار به نوعی از جان خویش گذشته و تالشهای 
شبانه روزی چند ماهه انجام دادند تقدیر و تشکر 
نمایم امید است فرماندهان و مسئوالن استانی به 
نحو مقتضی از عزیزان قدر دانی فرمایند . اگرچه 
نزد  مخلصی  های  انسان  همچین  واقعی  پاداش 

خداوند محفوظ است..لطفا چاپ فرمایید.
٩٩0...۱٩۷

در  سر  بر  عالوه  پزشکان  چرا  کن  پیگیری  آوا 
یک تابلوی دیگر جلوتر برای اطالع رسانی دارند 
گذاریم  می  که  هم  تابلو  ندارند،  ها  نانوایی  ولی 

شهرداری جمع می کند، علت را هم نمی گوید .
ارسالی به تلگرام آوا
با سالم؛ جناب شهردار محترم لطفا اگه اشکال نداره 
با هماهنگی شورای ترافیک، یه دور برگردان قبل از 
سرازیری قتلگاه و روبروی قلعه درست کنید، چون 
واقعا برای دور زدن باید مسیر زیادی رو در قتلگاه 
طی کرد. یه کوزه مانند در فضای سبز اونجا هست 
که میشه از پشت اون یه دور برگردان طراحی کرد 
که هیچ خسارتی هم به فضای سبز وارد نمیشه 
و هیچ کاری هم نداره. کارشناس ترافیک خود را 
بفرستید و پس از بررسی اجرا نمایید. لذا هم ثواب 

می کنید و هم دعای خیر ما همراه شماست.
ارسالی به تلگرام آوا
آمیزی  رنگ  به  نسبت  یا  مربوطه  مسوالن 
خیابان  در  مقدس  دفاع  موزه  پارک  دیوارهای 
صیاد شیرازی اقدام فرمایند یا دیوار را فرو ریخته 

و با طرح نیم دیوار تزیین و نورپردازی کنند
ارسالی به تلگرام آوا
 کاش یکنفر پیدا میشد به این نانوایی ها برای سرکشی
میرفت خیلی ها نه نان با کیفیت می پزند نه وزن 
 چونه هایشان درست است، نمونش همین نانوایی ...
 اندازه نان نصف شده، اعتراض که کردم گفت: شما
اشتباه می کنید وگرنه همان نان است، فرقی نکرده!
٩۱۵...۴۴۳

یا  کشاورزی  جهاد  چرا  استاندار  جناب   سالم 
دامداری  واحدهای  مدافع  دامپزشکی  یا  ها  بانک 
بزرگ که با ظرفیت پایین کار می کنند؟ اصال ما را 

به عنوان تولید کننده محسوب نمی کنند؟!
٩۱۵...۲۵۱

سالم آوا لطفا چاپ بفرمایید اخیرا اداره ثبت احوال 
دارد مردم را اذیت می کند صدورشناسنامه و کارت 
 ملی که در مدت کوتاهی در  ثبت احوال صادر می شد
به دفتر پیشخوان واگذار کرده اند و شاهد بودم که 
همان روز دفتر پیشخوان مدارک را تحویل اداره 
ثبت احوال برای صدور داده اند ولی به همین بهانه 
را صادر  احوال شناسنامه  ثبت  االن ۲0روز است 
ننموده و آخر به گردن دفتر پیشخوان می اندازند 

پیگیری بفرمایید.
٩۱۵...۷۲۶

تشکر از دهیار حاجی اباد بیرجند برای نصب چراغ 
ایجاد سرعت گیر درابتدای خلیج  چشمک زن و 

فارس)جمعی ازاهالی ۱۳۵واحدی بنیاد مسکن (
٩۳۵...۱۶۷
 آوا سالم.تشکر از مردم بیرجند که از طرح گندله سازی
کلنک خورده دشت مهدی آباد و از توسعه کویرتایر 
و سهام سیمان باقران خبر ندارند و مطالبه گری هم 
نداریم که عده ای ناتوان و بی تفاوت پیدا می شوند 

و با عملکردشان بیرجند را به عقب می برند 
٩۱۵...۷0۳

مطلب صفحه ۴ و گفتگو با شهرام جزایری فوق 
العاده بود کاش مسوولین استان ما هم یک درصد 
این نابغه اقتصادی تفکرات اقتصادی می داشتند تا 
استان گلستان می شد ما در بیرجند یاد گرفته ایم 
که فقط بگوئیم با معادن و نیروی انسانی و مرز و 
... داریم و وقتی می خواهند با این همه توانمندی 
یک ریال برای استان خرج کنند می بینند فقط از 

همه این توانمندی ها تبلیغاتش را داشته اند 
ارسالی به تلگرام آوا

روایتی از وقایع انقالب در جنوب خراسان
مبارزه در محدوده حاکمیت خاندان علم

ت
ترن

این
س : 

عک

صاحب فرش 700 و 1200 شانه شوید
 تعویض فرش کهنه با نو

با خرید هر تخته ۱۲ متری یک تخته ۶ متری رایگان دریافت کنید
شعبه 1: خیابان مطهری، نبش مطهری 21/1

32228253 -09155620737

با اقساط 20 ماهه بدون سود و پیش قسط 

نقد و اقساط فقط ماهیانه 100هزار تومان  / انواع روتختی ترک و ایرانی 

قیمت درب کارخانه     خیابان ارتش، حدفاصل عدل و معلم، پالک۱70
شماره تماس: 093۶۱۱۱3580 -09۱55۶00850 جبروتی

انواع تشک و تخترویـال آسـایش

نمایندگی انحصاری تشک رویال آسایش در خراسان جنوبی 
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امواج تلفن همراه باعث عارضه قلبی در موش ها شد

ایسنا-  یک تحقیق جدید نشان داد که موش های آزمایشگاهی نر پس از قرار گرفتن در معرض طیف وسیعی از امواج تلفن همراه، 
بیشتر در معرض ابتال به نوعی تومور قلبی قرار گرفتند. این در حالی است که به این موش ها امواجی تابیده شد که حتی کاربرانی 

که بیشترین میزان استفاده از تلفن همراه را دارند نیز در معرض این دسته از امواج قرار نمی گیرند. سه شنبه *17 بهمن  1396 * شماره 4000

معرفی کتاب

لحظه های انقالب

نویسنده: سید محمود گالبدره ای
انتشارات: عصر داستان

سال نشر: 1392
گزارش  شکل  به  انقالب  های  لحظه  کتاب 
نویسی است و به معنای واقعی تلفیقی از روایت 
و قصه نویسی دارد و نکته قوی که در این کتاب 
مشاهده می شود نزدیک بودن به واقعیات است.

لحظه های  از  است  ای  گونه  کتاب مستند  این 
نویسنده  که  ایران  مردم  انقالب  ای  اسطوره 
شخصا  خود  عصب  و  خون  و  گوشت  تمام  با 
آزموده است.نویسنده سعی کرده با حفظ امانت و 
صداقت، تا آنجا که خود ناظر عینی حوادث بوده 
وقایع انقالب را نقل کند.این کتاب همه انقالب 
نیست و پیش از 17 شهریور و تا انتصاب بازرگان 
ادامه دارد و تصویرسازیی زیبایی دارد که ما را به 

آن روزگار می برد.

افتتاح 2 پروژه عمرانی و بهداشتی دهیاری حاجی آباد

جواد قوسی - صبح روز گذشته به مناسبت دهه فجر پروژه های آسفالت گذاری 
و جدول گذاری معابر و پایگاه سالمت روستایی حاجی آباد با حضور معاون 
عمرانی استاندار و فرماندار بیرجند افتتاح شد.سیدمحمد دستگردی، دهیار 
حاجی آباد بیان کرد: آسفالت گذاری 70 هزار مترمربع معابر با اعتبار 690 
میلیون تومان توسط دهیاری انجام شد که این هزینه صرف حمل، پخش و 
پخت آسفالت شده است و عالوه بر آن 340 تن قیر رایگان توسط دولت تامین 
شده است. وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری در ایمن سازی تردد وسایل 
نقلیه و نصب عالیم راهنمایی و رانندگی 580 میلیون تومان هزینه شده است. 
دستگردی اضافه کرد: 50 هزار مترمربع زیرسازی معابر با هزینه 57.5 میلیون 
تومان، 1732 مترمربع جدول کشی و هدایت آب های سطحی  با هزینه 86.6 
میلیون تومان و 974 مترمربع سنگ فرش معابر فرعی با هزینه 3.8 میلیون 
تومان از ابتدای سال جاری انجام گرفته است.دهیار حاجی آباد خاطرنشان کرد: 
در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه تولید و اشتغال، کارگاه 
تولید قطعات بتنی راه اندازی شده که برای 6 نفر به طور مستقیم و 10 نفر به 
طور غیرمستقیم شغل ایجاد کرده است.دستگردی افزود: فاز اول پارک 7هزار 

مترمربعی با اعتبار 120 میلیون تومان به اتمام رسیده است.

پایگاه سالمت روستایی حاجی آباد
دهیار حاجی آباد اظهار کرد: پروژه پایگاه سالمت روستایی حاجی آباد در 
سال 1394 مصوب شد که در سال بعد آغاز به کار کرد و امسال هم به اتمام 
رسید. دستگردی، زیربنا پروژه را 140 مترمربع بیان کرد و ادامه داد: این 
پروژه با اعتباری بالغ بر 171 میلیون تومان از محل اعتبارات تملک دارایی 
استانداری به بهره داری می رسد.وی افزود: 70 درصد تجهیزات از پایگاه 
سالمت قبلی منتقل شده و 30 درصد تجهیزات با مبلغ حدود 25 میلیون 
تومان تهیه شده است. دهیار حاجی آباد ادامه داد: در شهریور سال جاری هم 
مرکز خدمات جامع سالمت حاجی آباد با زیربنا 500 مترمربع افتتاح شده 
آنکه مرکز خدمات جامع سالمت  از  بود. دستگردی خاطرنشان کرد: قبل 
افتتاح شود، حدود 3 سال پیش ساختمانی را در اختیار بهداشت گذاشته 
بودیم که در آن پزشک و ماما مستقر بود. وی خبر داد: به زودی در مرکز 

جامع خدمات سالمت، دندانپزشک خانواده مستقر می شود.

لی
کما

ها :
س 

عک

جالبترین ها

سینما و چهره ها

تجربه دختران خارجی
 از حجاب پوشیدن

که  مسلمان  آمریکایی  دختر  یک  سال 2۰13  در 
در خیابان ها توسط دیگران به دلیل حجابش مورد 
اذیت قرار می گرفت، تصمیم گرفت که “روز جهانی 
حجاب” را پایه گذاری کند تا دیگران را از زیبایی 
حجاب آگاه سازد.حاال شش سال است که روز اول 
فوریه روز جهانی حجاب است و در این روز، زنان 
غیر مسلمان دعوت می شوند که با پوشیدن حجاب، 
و شرکت در نشست های مربوطه، با این عمل دینی 
آشنا شوند.امسال نیز در 1۴۰ کشور دنیا مراسم روز 
جهانی حجاب برقرار بود. گرچه اکثر خبرگزاری های 
دنیا این روز را بایکوت کرده و در مورد آن گزارشی 

تهیه نکرده اند.
از  بعد  غیرمسلمان  دانشجوی  لیچ،  آماندا  نظر   *
پوشیدن حجاب: “خیلی با پوشیدن آن راحت هستم. 
اگر زن مسلمان بودم اصاًل احساس نمی کردم که 

حجاب ظالمانه است”
از  بعد  غیرمسلمان  دانشجوی  اوون،  الین  نظر   *
پوشیدن حجاب: “صادقانه می گویم، فکر می کردم 
را  آن  که  حاال  ولی  باشد،  کننده  محدود  حجاب 

پوشیده ام به نظرم آزاد و رها است”
دانشجوی  پرز،  رینا  خانم  از  نظر  جالب ترین   *
غیر مسلمان بعد از پوشیدن حجاب: “وقتی آن را 
باشم.  محترم  باید  که  می کنم  احساس  می پوشم 
اصاًل دیگر موضوع خود من نیستم و مفهومی فراتر 

از شخِص من دارد”

حرکات غیرعادی 
خانم بازیگر جنجالی شد!

صابری  مژگان  غیرمعمول  خبر-حرکات  آخرین 
ور«  »شعله  سینمایی  فیلم  بازیگران  از  یکی 
قابل  نکات  از  و  خبرنگاران  توجه  جلب  باعث 
توجه نشست خبری این فیلم بود.این تصاویر به 
سرعت در فضای مجازی منتشر شد. بسیاری از 

بیماری  به  مبتال  بازیگر  این  بودند  معتقد  افراد 
زیاد  قدری  به  ها  قضاوت  این  است.  اوتیسم 
نشان  واکنش  آن  به  چهره ها  از  برخی  که  شد 
این  در  هفت  برنامه  در  رشیدپور  رضا  دادند. 
به  دست  شاهد  اخیر  روز  در  گفت:  خصوص 
یک  تصاویر  کشیدن  استهزا  به  و  شدن  دست 
یاد  بودیم.  فیلم  یک  خبری  نشست  در  بازیگر 
شاید  نکنیم.  قضاوت  و  نکنیم  استهزا  بگیریم 
یک سری دالیلی دارد که در روزهای آتی آن 
را توضیح دادم. چه بسا قضاوت های ما عواقب 
حانیه  باشد.  داشته  فرد  یک  به  نسبت  را  بدی 
اینستاگرامش  در  سرشناس  عکاسان  از  زاهد، 
ایشون  مورد  در  اخیر  جنجالهای  پیرو  نوشت: 
باید عرض کنم که: ایشون اوتیسم نَدارند، توجه 
کنید، نَدارند بنده شخصا سوال کردم از عوامل و 
کارگردان حتی خواستم با خودش تماس بگیرن 
نه  که گرفتن و به من گفتن خودش هم گفته 

همچین چیزی نیست.

دانستنی ها

هر ایرانی چند کارت بانکی دارد؟

ایرنا - در پایان نیمه نخست امسال کل کارت های 
صادر شده شبکه بانکی کشور بالغ بر 375.۴ میلیون 
عدد بود در حالی که در همین مدت جمعیت ایران به 
8۰ میلیون و 9۰۰ هزار نفر رسیده است.در این دوره، 

تعداد دستگاه های خودپرداز به 51.9 هزار دستگاه 
و تعداد پایانه های شعب و فروش نیز به ترتیب به 
77.5 هزار و 5.5 میلیون دستگاه رسید. تازه ترین 
آمار بانک مرکزی از صدور کارت های بانکی نشان 
می دهد که به ازای هر شهروند ایرانی ۴.6 فقره 
کارت بانکی وجود دارد. رشد بیشتر تعداد پایانه های 
فروش در مقایسه با خودپردازها در طی سال های 
1392 تا 1395 ، نشان دهنده جهت گیری مناسب 
شبکه بانکی کشور در گسترش بیشتر پرداخت های 

الکترونیکی در سطح کشور است.

لوله کشی،برق کشی،تعمیرآبگرمکن و 
بخاری،نورپردازی،لوله بازکنی با فنر،

نصب سایبان در اسرع وقت و تضمینی

خدمات فنی و تاسیسـاتی

دهشیبــی

شماره تماس: 09151633903

فرصـت هـا  
        تکرار نشدنیست!!!
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قوی ترین کلمات در تبلیغات و فروش

قبل  باشید  خوب  فروشنده  یک  بتوانید  اینکه  برای 
مناسبی  رابطه  مخاطب  با  بتوانید  باید  چیز  هر  از 
کاال  فروشنده خوب شما  عنوان یک  به  کنید.  برقرار 
احساس  و  شناسید  می  خوبی  به  را  خود  خدمات   و 
می کنید همه چیزدان هستید وهمه پاسخ ها را دارید. 
صحبت  زیاد  دارید  فرضی  پیش  چنین  که  زمانی   و 
یک  عنوان  به  که  کنید  می  فراموش  و  کنید  می 
بیشتر  و  کنید  گوش  بیشتر  باید  خوب  فروشنده 
و  کاال  شما  خوب  فروشنده  یک  عنوان  بپرسید.به 
احساس  و  شناسید  می  خوبی  به  را  خود   خدمات 
می کنید همه چیزدان هستید وهمه پاسخ ها را دارید. 
صحبت زیاد  دارید  فرضی  پیش  چنین  که  زمانی   و 
 می کنید و فراموش می کنید که به عنوان یک فروشنده 

خوب باید بیشتر گوش کنید و بیشتر بپرسید.
به عنوان یک همه چیزدان کنترل مکالمه از دست شما 
خارج خواهد شد و حوصله طرف مقابل را بدون شک 
سرخواهید آورد! به عنوان یک قانون کلی 20 درصد 
از زمان گفتگو به شما تعلق دارد و 80 درصد به خریدار!

تفاوت فروشنده حرفه ای و آماتور در این است که تازه 
کار می فروشد، اما فروشنده حرفه ای کاری می کند که 
در مشتری تمایل به خرید ایجاد شود. باید کاری کنید 

که آنها خود اقدام به خرید کنند!
کلمات قدرتمند فروش چه بودند! من نمی دانم! آنها 
چقدر بودجه دارند! شما نمی دانید! آنها برای خرید چه 
آمده اند؟ شما نمی دانید! آیا کیفیت کاال برایشان اهمیت 
زیادی دارد؟ نمی دانید! پس نباید این پرسش ها را با 
پیش داوری پاسخ دهید! شما در حال سفر به اعماق 

ذهن آنها هستید تا آنها را وادار به خرید کنید!
در فروش همیشه یک پرسش را با پرسش دیگری پاسخ 
دهید!سعی نکنید حرف خود را به دیگران بقبوالنید. 
توضیح دادن را متوقف کنید. شاید از شما بپرسند چرا 

جنس شما آنقدر گران است؟ به آنها چه می گویید.

مدیر مدرسه

را   نامه  این  هندوستان،  کلکته  در  ای  مدرسه  مدیر 
چند هفته قبل از شروع امتحانات برای والدین دانش 
فرزندان  امتحانات  عزیز  است:والدین  فرستاده  آموزان 
شما به زودی آغاز می شود. من می دانم شما چقدر 
اضطراب دارید که فرزندانتان بتوانند به خوبی از عهده 
امتحانات بر آیند. اما لطفا در نظر داشته باشید که در 
بین این دانش آموزان یک هنرمند وجود دارد که نیازی 
به دانستن ریاضیات ندارد.یک کارآفرین وجود دارد که 
نیازی به درک عمیق تاریخ یا ادبیات انگلیسی ندارد. 
یک موزیسین وجود دارد که کسب نمرات باال در شیمی 
برایش اهمیتی ندارد. یک ورزشکار وجود دارد که آمادگی 
بدنی و فیزیکی برایش بیش از درس فیزیک اهمیت 
دارد.   اگر فرزندتان نمرات باالیی کسب کرد عالی است. 
در غیر این صورت، لطفا اعتماد به نفس و شخصیتش 
را از او نگیرید. به آنها بگویید مشکلی نیست آن فقط 
یک امتحان بود و آنها برای انجام چیزهای بزرگتری در 
زندگی به دنیا آمده اند.به آنها بگویید فارغ از هر نمره ای 
که کسب کنند شما آنها را دوست خواهید داشت و آنها 
را قضاوت نخواهید کرد. لطفا این را انجام دهید تا ببینید 
چگونه فرزندانتان جهان را فتح خواهند کرد. یک امتحان 
یا نمره پایین نبایستی آرزوها، استعداد و اعتماد به نفس 
آنها را فدا کند.و در پایان، لطفا فکر نکنید که دکترها و 
مهندسین تنها انسان های خوشبخت روی زمین هستند.

دو چیز در زندگی به موفقیت کمک می کند:
نحوه ی برخوردتان وقتی که همه چیز دارید
نحوه ی برخوردتان وقتی هیچ چیز نداری

خوش بینی موجب آرامش روح و تندرستی جسم 
است مشکالت خود را بر ماسه ها بنویسید 
و موفقیت هایتان را بر سنگ مرمر حک کنید

نابرده رنج، گنج میسر نمي شود
مزد آن گرفت که جان برادر که کار کرد
آن کو عمل نکرد و عنایت امید داشت

دانه نکشت ابله و دخل انتظار کرد

وقتی صبح ها از خواب بیدار می شویم 
تنها دو راه داریم یا بخوابیم ورویا ببینیم
یا بلند شویم وبه دنبال آن رویاها برویم

تا وقتی  ای خدای بزرگ به من کمک کن 
راه رفتن کسی قضاوت  می خواهم درباره ی 

او راه بروم با کفش های  کنم, کمی 
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

ای مردم از آنچه در زمین است  حالل و پاکیزه را بخورید و از گامهای شیطان پیروی 
مکنید که او دشمن آشکار شماست. سوره بقره / آیه ۱۶۸

حدیث روز  

اگر به آنچه تو را به آن فرمان می دهیم عمل کنی و از آنچه برحذر می داریم دوری کنی ، از شیعیان مایی و ااّل هرگز .
حضرت زهرا )سالم ا... علیها(

سبک زندگی

10آدمموفقکهدرزندگیشکستهایسختیراتجربهکردهاند
موفقیت آسان به دست نمی آید. برای این که در زندگی 
موفق باشید، باید یاد بگیرید که بعد از هر شکست دوباره 
بلند شوید و تالش خود را از سر گیرید. این که چند بار 
شکست می خورید اهمیتی ندارد، مهم آن است که هر بار 

بپاخیزید و نگذارید شکست جلودار شما باشد.
شکست طعم تلخی دارد و می تواند بسیار نا امید کننده 
اما بدانید با هر بار زمین خوردن دنیا به پایان دنیا  باشد، 
نمی رسد و زندگی همچنان ادامه دارد. پس خود را آماده 
ی یک جنگ واقعی با نابرابری های زندگی کنید، چرا که 
سرانجام  شرینی پیروزی انتظارتان را می کشد.حرف هایی 
که در باال مطرح کردیم شاید شعارگونه به نظر برسند، اما 
واقعیت دارند. در ادامه ی مطلب نگاهی خواهیم انداخت به 
برخی از افراد فوق العاده موفق که در مسیر خود شکست 

های بسیاری را تجربه کرده اند.
1.توماس ادیسون

ادیسون یک مثال عالی از آدمی است که به حرف دیگران 
گوش نکرد و اسیر شکست نشد. جالب است بدانید  معلمان 
توماس به وی می گفتند که او احمق تر از آن است که 
از  دست  هیچگاه  اما  ادیسون  بگیرد.  یاد  را  چیزی  بتواند 
بار شکست،  از هزاران  بر نداشت و سرانجام پس  تالش 
توانست نام خود را در تاریخ جاودانه کند.ادیسون هنگامی 
که درباره شکست هایش از او سؤال کردند،  گفت: “من 
شکست نخوردم. من فقط هزار راه پیدا کردم که به موفقیت  

نمی رسیدند.” 

2.آلبرت آینشتین
آینشتین تا سن چهار سالگی در ارتباط برقرار کردن با دیگران 
مشکل داشت. او حتی تا سن ۷ سالگی نمی توانست خواندن 
را یاد بگیرد. اما همین آدم در نهایت موفق شد نام خود را به 
عنوان پدر فیزیک دنیا مطرح کند و جایزه نوبل را به دست آورد.

3.هنری فورد
اکنون در صنعت خودروسازی فورد یکی از پیشتازان به شمار 
می رود و کمتر کسی است که نام این برند را نشنیده باشد. اما بد 
نیست بدانید  آقای فورد به عنوان مؤسس این شرکت، شکست 
های بسیاری را تجربه کرد تا سرانجام توانست مجموعه موفق 
کنونی را شکل دهد. او در اولین کسب و کاری که راه اندازی 
کرد شکست خورد و پس از آن نیز ۵ بار طعم ورشکستگی را 

چشید تا در نهایت برند فورد را خلق نمود.
4.مایکل جردن

یکی از ماندگارترین نام های دنیای بسکتبال، قبل از رسیدن به 
موفقیت هایش، بارها شکست را تجربه کرده است. او زمانی که 
در دبیرستان بود به بسکتبال عالقه ی بسیاری داشت، اما هرگز 

نمی توانست به تیم اصلی مدرسه راه پیدا کند.
جردن در اظهار نظری معروف در رابطه با موفقیت هایش  می 
گوید: ” در طول مدت ورزشم بیش از ۹ هزار شوت را به بیرون 
زده ام. نزدیک به ۳00 بازی را باخته ام. در 2۶ بازی زمانی که 
می توانسته ام با شوت خود تیمم را برنده کنم، آن را هدر دادم. 
من در زندگیم بارها و بارها و بارها شکست خورده ام و این 

همان دلیل موفقیت من است.” 

5.بیل گیتس
بیل گیتس سال های سال است که عنوان ثروتمند ترین مرد 
جهان را به خود اختصاص می دهد. ولی حتی او هم در یک 
چشم بهم زدن نتوانسته است به موفقیت کنونی اش دست 
یابد. اولین شرکت گیتس تَِرف آو ِدیتا نام داشت. این شرکت 
دستگاهی را ساخته بود که می توانست اطالعات ترافیکی را 
تحلیل کند. گیتس و رفیقش پاؤل آلن، در اولین اقدام برای 

فروش محصولشان متوجه شدند که دستگاه کار نمی کند. 
در نهایت تَِرف آو ِدیتا شکست سختی خورد و تمام زحمات 
گیتس به هدر رفت.او سپس مایکروسافت را راه اندازی کرد و 

بقیه داستان نیز برای همه ما روشن است.
6.چارلز داروین

داروین در زمان کودکی از سوی معلمان و حتی پدرش با کم 
لطفی های بسیاری مواجه بود. او می گوید: “معلمان و پدرم 
معتقد بودند یک پسر کامال معمولی هستم که هوشم پایین 
تر از سطح استاندارد است.”داروین اکنون یکی از شناخته شده 

ترین دانشمندان دنیا است.
7.ونسان ون گوگ

ونگوگ در زمانی که در قید حیات بود تنها موفق شد یک 
تابلوی نقاشی را به فروشد. آثار ون گوگ هرچند در زمان 
خودش استقبال نشد ولی این  باعث نشد او دست از کار بکشد. 
ونسان ون گوگ تا زمانی که زنده بود ۹00 اثر نقاشی را خلق 

کرد که هر یک از آن ها اکنون میلیون ها دالر قیمت دارند.

8.استیون اسپیلبرگ
اگر بخواهیم نام ۵ کارگردان مطرح دنیا را فهرست کنیم، قطعا 
استیون اسپیلبرگ را باید در میان آن ها جای دهیم. جالب است 
بدانید  در سال های دور، دانشگاه هنرهای سینمایی کالیفرنیا، 
دو بار درخواست تحصیل این کارگردان بزرگ را رد کرده است.

اسپیلبرگ بعدها موفق شد ۳ بار جایزه ی اسکار را به دست 
آورد. دانشگاه هنرهای سینمایی کالیفرنیا نیز در  ۱۹۹۴ از او به 

خاطر فیلم هایش تقدیر به عمل آورد.
9.آبراهام لینکلن

یکی از بهترین رئیس جمهور های آمریکا راه بسیار سختی را 
برای رسیدن به کاخ سفید طی کرده است. لینکلن شکست را 
زمانی که در ارتش بود تجربه کرد و بعدها نیز در کسب و کار 
خود به زمین خورد. او حتی در زمان رقابت های انتخاباتی نیز 
شکست های بسیاری را تحمل کرد تا این که سرانجام توانست 

عنوان ریاست جمهوری آمریکا را به خود اختصاص دهد.
10. ِجی زی

شان کارتر که اکنون با نام مستعار ِجی زی در میان رپرها 
شناخته می شود، یکی از تاثیرگذارترین و پولدارترین آدم های 
این حوزه به شمار می رود. ِجی زی اما همیشه اینچین موفق 
نبوده است.ِجی زیدر ابتدا فعالیتش نتوانست توجه کسی را به کار 
خود جلب نماید. اولین سی دی او فروش نرفت و هیچ شرکتی 

حاضر نشد  روی موسیقی اش سرمایه گذاری کند.
جی زی تا  کنون 2۱ جایزه ِگَرمی را از آن خود کرده است.

جدول کلمات                        

من  تن  نباشد  چو   -1 افقی: 
چنگی  ساز   - غالت  از    - مباد 
هیمه   - دیرفرسای  و  محكم   -2
- پرچم 3- جدید تركی - شیمی 
ارتفاع  قدیم - ظرف آبخوری 4- 
داستان   - دریا  سطح  به  نسبت 
كوتاه -  حیوان وحشی 5- باالی 
فرنگی - كشورها - میوه هزار دانه  
6- خوبی - پول زور كه حكام از 
روستاییان می گرفتند  - مضطرب 
7- زعفران - پدر مرده ها - امر به 
دویدن 8- حرف همراهی - نصف 
 - درنده  جانور  مهیب  غرش   -
درخت زبان گنجشک 9- از فلزات 
- به عربی ترجمه كردن -  نوعی 
خوراک كه عبارتست از دل و جگر 
بریان  روغن  در  و  كشیده  قیمه 
خوشامدگویی   - نساء  كرده10- 
- شناساننده 11- غالف شمشیر 
- پول سابق فنالند - پول چشم 
 - صریح  حرف   -12 ها  بادامی 
دوستی - دینداری 13- دوستان 
- مزدور - آزاد 14- رنج و درد - 
حقوق مقرر - از باشگاه های برتر 
فوتبال انگلیس 15- مایه سرگرمی 
- كشوری در شمال غربی آفریقا در 
پایتخت  اقیانوس اطلس.  سواحل 

آن كوناكری است. - هالک

دولتی  مراكز  مركز  عمودی: 1- 
ساحل عاج - ویزیتور 2- هذیان 
- جامه - اروس و مال التجاره 3- 
صف - مخفف كاه - قوت الیموت 
- راز 4- ضمیر غایب - فرار كردن 
حیوانات - پدر شعر نو فارسی 5- 
به مقصود نرسیده - عقیده باطنی 
- مجرای مایعات در گیاهان 6- 
تخم مرغ   - اعتماد  مورد   - ترازو 
كه  جزیره   شبه   -7 انگلیسی 
قرار  ماالیی  جزیره  شبه  روی  بر 
بیزاری   - آفتاب  خدای  دارد- 
8- بازداشت - از ایاالت دیدنی و 
توریستی هند - از فلزات اساسی 
حساب  به   -9 جهانی  بازار  در 
رسنده - وسط - اخوی 10- ترش 

فریبنده  زن   - ترس   - و شیرین 
چروک  و  چین   - رنگارنگ   -11
پوست - تنها رود قابل كشتیرانی 
ایران 12- پهلوانان - كشور هیتلر 
- عالمت مفعولی 13- میوه تلفنی 
- از پسوندها - نیم صدای گوسفند 
- به ترتیب بودن 14- مین پست 
انواع  از  علف-  و  آب  پر  و  بلند  و 
بیكاری  آن  دیگر  نام  كه  بیكاری 
سیكلی است - از انواع كامیون های 
كیفیت  فاقد  كه  روسی  و  چینی 
می شوند  وارد  ایران  به  و  هستند 
15- نوعی خرس - از كشورهای 
اقامت  مركز  كه  پایتختی  دو 
تابستانی دولت و رییس جمهوری 

آن شهر»نانتالی« است.

جدول 4000

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
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14
15

123456789101112131415
ماجتبرتینوردنا1
عبهزورمانازوس2
یرونلباقمسدسم3
نوفیاتیودهموا4
وتنسدتاکادن5
زجرهتسهرفاو6
بوداباهمهریاد7
اجکیرتاوگدنوا8
نهربمنیجنالرش9
سانشزرابمهت10
کدیشرامهسلج11
ییناوریاهاریب12
ونمسرانیدیبسن13
توریبدیدناکنج14
ورامهپتاینازال15

فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو
 با موقعیت عالی و کلیه امکانات به 

صورت نقد و اقساط به  فروش می رسد.
09158254172

به چند نفر آقا برای کار 
در کارگاه مبلمان سازی 

نیازمندیم.
   09158669402  

09153253793 - قربانی
کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 

خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 
تجربه کنید.   09158668002

قابل توجه احداث کنندگان مرغداری و دامداری 
         و سازندگان سوله ، کانکس و درب و پنجره

شرکت کارخانجات لوله و پروفیل کویر خراسان در نظر دارد: انواع محصوالت 
 تولیدی لوله و پروفیل صنعتی و ساختمانی درجه 2 خود را كیلویی 400 تومان 

زیر قیمت بازار به فروش برساند.
آدرس: خراسان جنوبی- بیرجند-كیلومتر 11 جاده كرمان - جنب كویرتایر

تلفن: 09155610279 - 05632255744

حراج  فوری

با مدیریت جدید کیفیت برتر را تجربه کنید 
طبـخ انـواع غـذا بـدون روغـن،پیتــــزا بـا 
گوشت تازه )شتر و گوساله( به دلخواه شما 
انواع غذای ایتالیایی،

سوپ و 
پیک رایگان
هدیه برای فرزندانتان
دریافـــت نماییـــد.

پیتـزا پـازل 

 تلفن تماس: 32423131

آدرس: نبـــش پاســـداران 19

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

اخالق،انصاف،کارخوب
سرلوحهخدماتماست

مرکزتخصصیحملونقلاثاثیهمنزل
ولوازماداریباسابقهدرخشان

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

نی
می
تض
د
رص
دد

ص

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

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، اکرولیک   

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

  09156633230- برگی

به تعدادی نیروی خانم برای 
کار در رستوران نیازمندیم.
ساعت تماس: 11 ظهر تا 5 عصر 

32342233
چند نفر خانم مجرد و یک خانم حسابدار با روابط 

عمومی باال برای کار در تاالر سینا شوکت آباد 
نیازمندیم.   09155612669 - قاسمی

 09359280927 - کیان تاج

تاالر درویش برای ارتقای
 مجموعه کاری خود نیاز به شریک 

سرمایه گذار دارد.  09157639200 - چمنی

تاالر پذیرایـی لـوکس درویش

آدرس: خیابان محالتی اول سپیده  تلفن: 32324444 / مدیریت: 09157639200

افتخارداردمیزبانکلیهمجالسشماعزیزانوهمشهریانمحترم
باشدومثلگذشتهباارائهخدماتخاصوطبخانواعغذاهایایرانی

آمادهپذیراییازضیافتهایشماست.

3نفر
ت 00

رفی
ظ

ساعات کار جهت رزرو 9 الی13 و 16 الی21

توزیع تخم بلدرچین )پیک رایگان( با لیبل بهداشت
09155617441

یک شرکت تبلیغاتی معتبر جهت 
تکمیل کادر خود نیاز به تعدادی 
نیرو )با روابط عمومی باال( دارد 

بازاریاب و مدیر فروش 
 روابط عمومی - طراح گرافیک

09155628902
32357311  

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

 )شهر و روستا(
09159658659
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عصر ایران- طحال، پشت معده و زیر دنده های سمت چپ قرار دارد و 
تقریبا به اندازه مشت انسان است. در هر دقیقه، تقریبا ۳۰۰ میلی لیتر خون 
با عبور از طحال تصفیه می شود. به این شکل که طحال گلبول های قرمز 
خیلی مسن، آسیب دیده، تغییر شکل یافته و پالکت های غیرطبیعی را از 
جریان خون خارج می کند. همچنین سلول های خونی آسیب دیده مثل آهن 
و هموگلوبین در این عضو بازیافت می شوند. هر گونه سلول غیرطبیعی 

نیز با عبور از طحال، در تله آن می افتد و از سیستم خون خارج می شود. 
در یک انسان بالغ، هر روز حدود 2۰ میلی لیتر گلبول قرمز فرسوده توسط 
طحال از رده خارج می شود.در طحال، لنفوسیت های B وجود دارند که در 
برابر میکروب ها اقدام به ترشح مواد ضدمیکروبی می کنند و بنابراین طحال 
نقش مهمی در جلوگیری از برخی بیماری ها و عفونت ها دارد. به عالوه، 
در مواقع ضروری که سلول های مغز استخوان انسان نمی توانند تولید خون 

داشته باشند، طحال وارد عمل می شود و خون سازی می کند. وظیفه دیگر 
طحال، تأمین خون برای بافت هایی است که به دالیلی مانند جراحت و 
بیماری نیازمند خون رسانی ویژه اند.از آنجا که طحال زیر دنده های پایینی 
قرار دارد، ممکن است در تصادفات با خرد شدن دنده ها، آسیب ببیند و دچار 
خونریزی شود. پزشک معالج برای ممانعت از خونریزی داخلی در شکم، 

چاره ای جز برداشتن طحال نداشته باشد.

طحالچیست،کجاستوچهمیکند؟

نکاتی پیرامون مصرف گیاهان دارویی )1( 

معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-
داروهای گیاهی نیاز به تنظیم دوز دارند:در تمام 
موارد، دوز عصاره یا اسانس گیاهی مورد نظر در 
میزان تاثیر و اثر درمانی آن ها مهم است. ضمن 
اینکه بسیاری از گیاهان دارای حداقل دوز سمی 
از آن مقدار مصرف شود،                بیشتر  اگر  هستند و 

می توانند باعث بروز سمیت های قلبی،کبدی، 
خودسرانه  افراد  برخی  شوند.متاسفانه  و  کلیوی 
اقدام به مصرف گیاهان دارویی می کنند و پس از 
اینکه بیماری درمان نشد یا دچار عوارضی شدند، به 
پزشک مراجعه می کنند و درباره استفاده از درمان 
های طبیعی به پزشک حرفی نمی گویند! در حالی 
که ممکن است گیاهان دارویی با برخی داروها 

تداخل داشته باشند.

مصرف برخی داروهای گیاهی
 با داروهای شیمیایی تداخل دارد

معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-
برخی از افراد معتقدند گیاهان دارویی هیچ گونه 
تداخلی با هم و از آن مهم تر با داروهای شیمیایی 
ندارند و به راحتی می توان آنها را همزمان با 
باورکامال  این  کرد.  استفاده  شیمیایی  داروهای 

اشتباه است، زیرا گیاهان دارویی تداخالت متعددی 
با سایر داروها دارند. ممکن است روی جذب و 
اثر داروهای شیمیایی تاثیر بگذارند، عملکرد داروها 
را مختل کنند و یا سبب افزایش یا کاهش اثر 
با  آن داروها شوند. برای مثال گیاهان دارویی 
داروهای بیهوشی تداخل دارند، دو تا سه هفته 
قبل از جراحی، هرگونه گیاه دارویی را خودسرانه 

مصرف نکنید.

نکاتی پیرامون مصرف گیاهان دارویی )2( 

معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
داروها و عصار ه های گیاهی به هر روشی که 
تهیه شوند، مفید و قابل استفاده نیستند:بسیاری از 
گیاهان اگر به روش درست فرآوری نشوند، ممکن 
است مواد موثره و ترکیبات مفید خود را ازدست 
بدهند بعضی از ترکیبات گیاهی به حرارت حساس 

هستند و همچنین شرایط و حتی ظروف نگهداری 
آنها هم در حفظ ترکیبات مفیدشان موثر است.

توجه داشته باشید ممکن است گیاهان دارویی که 
به صورت خام مصرف می شوند و یا به صورت 
فراوری شده )مانند اسانس، عصاره و یار وغن(  
میزان ماده موثره متفاوت داشته باشند. لذا ضرورت 
دارد قبل از مصرف این گیاهان با متخصصان این 

حوزه مشورت شود.

 این عالئم می گویند وضعیت
 غده تیروئید شما بحرانی است

به خاطر مشکالت  که  اغلب کسانی  نو-  آتیه 
خطر  به  جان شان  تیروئید،  غده  به  مربوط 
می افتد، از نشانه های بارز ابتال به این سرطان 
بی خبرند و بعید نیست شما هم مثل آنها، چیزی 
از نشانه های نگران کننده ای که به شما در مورد 

خطر هشدار می دهند، ندانید.همین دلیل کافی 
است تا ما با شما در مورد عالئم هشداردهنده 
که  عالئمی  کنیم.  صحبت  تیروئید  سرطان 
شاید وجودشان حکم قاطعانه ابتال به سرطان 
را صادر نکند، اما باید جدی شان بگیرید عبارتند 
از : 1-صدای تان خشن شده. 2- مدام سرفه 
بند آمده. 4-گردن تان  می کنید. ۳- گلوی تان 

درد می کند. 5- نمی توانید نفس بکشید.

خالی کردن زانو 
نشانه پارگی رباط صلیبی

رباط  پارگی  عارضه  خبرنگاران-  باشگاه 
صلیبی معموال در اثر فعالیت های ورزشی و یا 
حرکت های غیر منتظره در زانو ایجاد می شود و 
این عارضه الزاما  مخصوص ورزشکاران نیست و 
امکان دارد افراد در اثر فعالیت های روزمره دچار 

پارگی رباط صلیبی شوند.هنگامی که افراد به 
صورت ناگهانی اقدام به پریدن از ارتفاع می کنند 
رباط  می خورد،  پیچ  زانویشان   حین  این  در  و 
صلیبی جلویی این زانو دچار پارگی می شوذ  زیرا 
در پی این عارضه معموال عضالت زانو ضعیف 
می شوند.برای تقویت عضالت زانو قبل از عمل 
جراحی باید تمرینات فیزیوتراپی مثل حرکات 

گرمایشی  انجام دهند.

یادداشت

چراآمارطالق
افزایشیافتهاست؟
* منتظرالمهدی 

این روزها وارد هر محفل و مجلسی، اعم از خانوادگی، فامیلی و اجتماعی 
که می شویم سخن از آمار طالق و متارکه و جدایی زن و شوهرهای جوانی 
به میان می آید که چند سالی بیش از شروع زندگی مشترک آنان سپری 
نشده است. از همین روی، پا به سن گذاشته ها معترض این اوضاع اند و از 
زن و شوهرهای جوانی که این چنین سهل پیوند زناشویی را می گسلند و 
زخمی بر پیکر جامعه وارد می سازند شکوه دارندعده ای علت را در مشکالت 
شخصی، درآمد کم، بیکاری و اشتغال در مشاغل نامرتبط یا تحصیالت و 
مهارت و جز آن جستجو کرده اند. عده ای، از سهم و نقش اعتیاد خانمانسوز 
به مواد افیونی و الکلی سخن گفته اند، گروهی »مداخله« خانواده ها را ذی 
سهم و ذی نقش دانسته اند.بی نیاز به هیچ حجتی هر سه این عوامل 
می توانند »بسترساز« تنش های درون خانوادگی و وقوع پدیده آسیب زای 
طالق شوند. اما، شواهد دقیق پژوهشی، به ویژه آن دسته از شواهدی که از 
طریق گفتگوهای ژرف بالینی با زوج های متارکه  ای یا آنانی که در آستانه 
متارکه بوده اند، به دست آمده است، حکایت از آن دارد که عوامل دیگری 
هستند که سهم و نقششان در طالق فزون تر از عوامل سه گانه مذکور است.

بنابراین، وقتی راستگویی  جای خود را به دورویی می دهد و صراحت، صحنه 
را برای ابهام و پنهانکاری ترک می کند، می توان انتظار داشت که زندگی 
زناشویی در سراشیبی سقوط و فروپاشی قرار گیرد و البته می بایست فرمایش 
نبی مکرم اسالم را هماره آویزه گوش کرده که »النجاه فی الصدق« باید 
همواره مالزم راستی و همیشه راستگو بودسه. اما، شواهد نشان می دهد که 
شماری از زن و شوهرهای جوان، به ویژه آنهایی که سرانجام گام در راه 
طالق می نهند، چند ماهی پس از قرارگرفتن در زیر یک سقف، چنین می 
پندارند که شاهد مقصود را در آغوش کشیده اند و اینک دیگر در اختیار داشتن 
آن نیازی به »وقت« و »هزینه« و »سرمایه گذاری« و جز آن نیست. غافل 
از آنکه، استمرار موفقیت آمیز زندگی زناشویی از نظر »عاطفی« و »ارتباطی« 
و »مادی« و ... به »سرمایه« ای بسیار بیش ازدوران آشنایی و نامزدی 
و عاشق شدن داردخالصه آنکه، آنچه در چند سال اخیرنرخ طالق را در 
کشورمان فزونی بخشیده است و آن را به یک آسیب  اجتماعی تبدیل نموده 
است، که هر یک سهمی از وقوع این پدیده را تبیین می نمایند. به همین 
سبب، برای پیش گیری از استمرار روند افزایش ساالنه نرخ وقوع طالق ، هر 
یک از جوانان باید چاره را در خود، و نه در بیرون خود، جستجو کند. بی تردید 
، با تغییر درون و تالش برای کسب مهارت های با هم زیستن می توان 
این معضل اجتماعی را چاره نمود و این گونه است که در کتاب آسمانی مان 
تمام آیات در جهت محدود کردن افراد برای انجام طالق و ترغیب ایشان 
به رجوع و بازگشت می باشد و اصل بر رفع اختالفات زناشویی گذاشته شده 

است و از طالق بعنوان منفورترین حالل نام برده شده است.

موزه میراث پهلوانی بیرجند  * عکس : پرتال میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کاریکاتور احسان گنجی داده نما، آوای خراسان جنوبی

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
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امالک و 
مستغالت

 فروش زمین  مغازه 
تجاری  ۵۰ متر،معصومیه، 
خیابان تالش،دوکله ،قیمت 
استثنایی ۰91۵16۰93۰9

فروش فوری آپارتمان ۷۵ 
متری، تکمیل و دارای 

آسانسور و پکیج الهیه ۷ فی:  
۴6 م ۰91۵961۷۲33

فروش منزل ویالیی 
خیابان انقالب 16۰ متر

  دو نبش
۰91۵16۰۷۰3۰

فروش منزل ویایی، 
حسین آباد سادات ،شمالی، 
98متر،۷8متر زیربنا،۲خواب، 
فی6۵ م  ۰939683۴6۲۲

فروش ویالیی فول تازه ساز
 سند آزاد، 18۰م زمین 1۰8
بنا، تمام اسکلت انقالب 1 
فی: توافقی۰91۵۷۲33۷3۰

فروش مرغداری1۵ هزار 
قطعه، با دو و نیم هکتار 
زمین، دارای،آب،گاز، 

فی:3۷۰م ۰91۵6۷۰۰۵۲۰

فروش یا معاوضه با زمین 
آپارتمان ۷۵متر، تک خواب 
فی68 با 1۰م وام، محدوده 
سپیده  ۰91۵1638۲۴9

زمین فروشی سندششدانگ 
۲۵۰متر، خیابان مقداد،  
زیرفی بازار، قابل معاوضه

۰91۵1۵۲3۰38

فروش یا معاوضه با خودرو
مسکن مهر۷۵متری
13م واریزی، طبقه۴
۰9۰۲۷61136۴

یک واحدآپارتمان با امکانات 
فول، زیرفی بازار،گناباد، یا 
معاوضه با ملک و خودرو

در بیرجند ۰91۵1۵۲3۰38

1۴۰متر زمین فروشی 
حصارشده، دارای درب وبرق 

مسکونی، شهرک بعثت
۰91۵9633۲81

فروش منزل ویالیی دو طبقه 
لوکس در امیرآباد 

 فی: توافقی
 ۰91۵86۴۴۷68

فروش منزل ویالیی در ظفر 
1۴، زمین ۲۲۰ متر، بنا 16۰

 جنوبی
۰91۵۵616۵98

واحد آپارتمان ۷۵ متری، 
مهرشهر، تمام رهن

 داده می شود
۰91۰۵۴۷6۲۷۷

جویای کار

به تعدادی راننده تمام وقت 
کار درآژانس نیازمندیم.

تلفن تماس
۰91۵6663۲۵6

به تعدادی راننده جهت کار 
در آژانس نیازمندیم

تلفن تماس:
۰91۵66311۴1 

به چند نفر فروشنده نوجوان 
جهت در فروشگاه کیف و 

کفش واقع در پاساژ سادسی 
نیازمندیم ۰91۵666۰1۷۴

آژانس با زنگ خور باال 
در منطقه آوینی

به تعدادی راننده نیاز دارد
۰939۵۲6۵1۲۰

به چند بازاریاب نیازمندیم
 حقوق ثابت+پورسانت 

عالی+ بیمه بعد از یک سال  
 ۰99۰3۵۷6۵۵۴

به تعدادی راننده با ماشین 
در تاکسی تلفنی به صورت 

تمام وقت و نیمه وقت 
نیازمندیم. ۰938۵61۵۲۴۴

به تعدادی راننده از ساعت 
1۵تا ۲3برای کاردرآژانس 

نیازمندیم
۰939۵6۲9۲۴۰

آژانس در مهرشهر به 
تعدادی راننده با خودرو به 
صورت تمام وقت ونیمه 

نیازمندیم ۰93۵۴۵316۰۰

به تعدادی بازاریاب حضوری 
و تلفنی نیازمندیم. حقوق 
ثابت+پورسانت عالی+ بیمه 

۰99۰3۵۷6۵۵۴

به تعدادی راننده تمام وقت 
با ماشین  تک یا دوگانه تمام 
وقت وشیفت شب  نیازمندیم

 ۰938۲۵۰898۷

آژانس با زنگ خور باال 
به تعدادی راننده با ماشین 

نیازمند است.  
۰91۵۴9۴۴۰8۰

به یک نیرو 
جهت فروشندگی

 نیاز مندیم 
۰91۵۷۴۰۰۷88

خودرو

متقاضی خرید پراید
مدل 86 تا9۰هستم

تلفن تماس: 
۰91۵۷۲19368

فروش پژو ۴۰۵مدل۷3
بیمه یکسال تخفیف کامل 

تک برگ سند،تک گانه
 6 میلیون۰91۵۷۴1۰81۰ 

سمند ال ایکس بی رنگ 
مدل 88 ، بیمه تا شهریور 
تخفیف کامل فی: 18/۵۰۰م

۰91۲۰9۰1638

وانت نیسان دوگانه مدل96، 
بسیار تمیز

وکم کار، اتاق دار
۰91۵866۵31۷

متفرقه
 

فروش گاو صندوق نو 
دوطبقه ایران کاوه 

قیمت توافقی 
۰91۵۷۴1۵913

خریدار دستگاه پخت پفیال 
با قیمت مناسب می باشیم

تلفن تماس:
۰91۵۵61۲89۲

فروش سوپرمارکت باکلیه 
امکانات با موقعیت عالی

 در مهرشهر
 ۰91۵16۵۰۵۷8 

ساندویچی فعال فروشی 
خریداریم 
تلفن تماس:

 ۰91۵86۷1۴9۴

فروش سوپر مارکت با 
موقعیت عالی یا معامله با 
ماشین فی 1۰ م لطفا پیام 

بدهید ۰91۰۵۴8۷993

فروش یک دستگاه مرغ 
خرد کن و کالباس خرد کن 
و چراغ چشمک زن مرغ و 

ماهی ۰91۵161۴۵۲۵

فروش وسایل مغازه یخچال 
 و فریزر و قفسه ها
و ده جعبه نوشابه 
۰91۵86116۵۵

فرو ش تاکسی تلفنی فعال 
 خیابان دولت،زنگ خور

قیمت ۷م
۰91۵363998۴

فروش
 وسایل ساندویچی و فالفلی

تلفن تماس:
۰91۰19198۵۷   

یک مغازه خیاطی با کلیه 
امکاناتش  واقع در پاساژ 
سادسی واگذار می گردد  
فی : 8 م ۰91۵663۴۷۰۴

فروش تلویزیون ۲1 رنگی و
دیجیتال وضبط سه دیسک  

سالم خانگی
۰91۵863۵61۰

رایانه و همراه

لپ تاپ لنوو کم کار 
تضمینی درسی-  دانشگاهی 

فقط ۵۷۵تومان
۰91۰۵۰۴۰33۲

فرو ش کامپیوتر باتمامی 
وسایل، با میز آبی تمیز 

تلفن تماس:
۰91۵863۵61۰
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 آغاز ارزیابی تیم های نظارتی استانداری از پروژه های در حال ساخت 

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی گفت: از ۱۵ روز آینده تیم های نظارتی استانداری را به پروژه های در حال ساخت می فرستیم تا از نظر کمی و کیفی مورد 
ارزیابی قرار گیرند. علوی مقدم اظهار داشت : مسؤوالن توجه خود را در جهت محرومیت زدایی از مناطق کم برخوردار بگذارند. وی ادامه داد: با ساخت مقاوم باید شاهد رشد 

آینده سازان در این مدارس باشیم چراکه دانش آموزان با وجود تجهیزات مطلوب می توانند بهتر به درس خود بپردازند و فردایی بهتر در انتظار آنان خواهد بود.

* مدیر کل فرهنگ و ارشاد از اختتامیه ششمین 
جشنواره شعر فجر خراسان جنوبی همزمان با ۱٨ 

بهمن  در شهرستان خوسف خبر داد.
* حسن رضا اسدالهی کشاورز اسفدنی 200 مترمربع 
زمین به همراه ۱۵ اصله درخت در اسفدن به نیت 

ساخت و ساز حرم امام حسین)ع( وقف کرد.
با۱۷00  کتاب  نمایشگاه  فجر  دهه  مناسبت  به   *
عنوان کتاب بالغ بر ۳۵00 جلد جهت کارکنان پایور 
با حضور  و وظیفه مرکز آموزش 0۴امام رضا )ع( 
فرماندهی ارشد نظامی ارتش در استان افتتاح گردید .
 * رئیس شبکه دامپزشکی بشرویه گفت : دوره آموزشی
 ملی پرورش اقتصادی شتر ویژه کارشناسان، دامپزشکان
و شترداران کشور با تالش انجمن علمی شتر ایران و 

جهاد کشاورزی بشرویه برگزار می شود.
* اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان 
جنوبی در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز  

موفق به کسب عنوان شایسته تقدیر ویژه شد.

 نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: 
می  انجام  همیشه  که  کاری  اولین  دشمن 
دهد این است که مدارس علمیه را تعطیل 
اکنون هم  و  کند  منزوی  را  دین  علمای  و 
به  است.   مسئله  همین  برای  آنان  دعوای 
سیدعلیرضا  اهلل  آیت   ، شبستان  گزارش 
رابطین  و  ائمه جماعات  با  دیدار  در  عبادی 
اقامه نماز دستگاه های اجرایی استان  امور 
اظهار کرد: با اشاره به اینکه فرهنگی باالتر 
از اقامه نماز وجود ندارد، گفت: اما ما به این 
نسخه چقدر عمل کردیم که بعد مشکالت 

نامسلمانی خود را روی اسالم می گذاریم؟
آیت اهلل عبادی با اشاره به اینکه اگر وجود و 
حضور علمایی که جامعه را هدایت می کنند 
دشمن  کرد:  بیان  بودیم،  کجا  نبود  معلوم 

دهد می  انجام  همیشه  که  کاری   اولین 
و  تعطیل  را  علمیه  مدارس  که  است  این 
هم  اکنون  و  کند  منزوی  را  دین  علمای 
دعوای آنان برای همین مسئله است. معاون 
سیاسی، اجتماعی استانداری خراسان جنوبی 
اقامه نماز  اینکه مکانی که برای  بابیان  نیز 
در ادارات اختصاص می یابد باید دربهترین 
گفت:  باشد،  ساختمان  جغرافیایی  موقعیت 
باید با شیوههای جذاب همه مردم بخصوص 
جوانان رابه اقامه نماز جماعت تشویق کنیم.
ما  همه  باید  کرد:  اظهار  اسماعیلی  علی 
الهی  فریضه  این  بهتر  چه  هر  انجام  برای 
انجام وظیفه کنیم و از تمام مسئوالن استان 
درخواست می شود اهتمام ویژه ای در جهت 

اقامه نماز در ادارات داشته باشند.

اقامه  برای  که  مکانی  اینکه  بیان  با  وی 
در  باید  یابد  می  اختصاص  ادارات  در  نماز 
باشد،  ساختمان  جغرافیای  موقعیت  بهترین 

گفت: از ستاد اقامه نماز هم درخواست می 
نسل  تشویق  و  پویایی  هدف  با  که  شود 
جوان به نماز از روحانیونی که دارای پویایی 

جوانان  جذب  برای  جدیدتری  تفکرات  و 
هستند استفاده کنند. حجت االسالم حسین 
کمیلی دبیر ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی 
هم در این دیدار اظهار کرد: باید مسئوالن 
امکانات گسترده خود را در خدمت دعوت به 
نماز بگذارند اما در بعضی شهرستان ها اقامه 
نماز را به بهانه نبود اعتبار تعطیل کرده اند. 
کمیلی گفت: در سه شهرستان در فرمانداری 
ها به بهانه نبود اعتبار، نماز جماعت برگزار 
نمی شود و وقتی فرمانداری اقامه نماز ندارد 
انتظاری  چه  اجرایی  های  دستگاه  بقیه  از 
بر  تاکید  با  کمیلی  االسالم  حجت  است؟ 
از  بیشتر  بسیار  باید  نماز  اقامه  برای  اینکه 
این اقدام کرد، ادامه داد: اگر نماز اقامه شود 

تمام فرایض احیاء می شود.

 بیش از ۴00 طرح حوزه ارتباطات خراسان 
جنوبی با اعتبار یکهزار و ۴00 میلیارد ریال 
وزیر  حضور  با  فجر  دهه  روز  پنجمین  در 
ارتباطات و فناوری اطالعات در این استان 
افتتاح شد.به گزارش ایرنا این تعداد طرح روز 
گذشته به طور متمرکز با حضور محمدجواد 
و  جنوبی  خراسان  استاندار  جهرمی،  آذری 
جمعی از مدیران وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات در نشست شورای اداری استان به 
بهره برداری رسید. وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در این نشست گفت: دسترسی به 
در  همراه  تلفن  چهارم  و  سوم  نسل  شبکه 
همه شهرستان های استان، برقراری ارتباط 
شبکه  دوم  نسل  خدمات  به  روستا   ۳۱0
ایرانسل و ۱٨2 روستا از مجموع روستاهای 
خراسان جنوبی به شبکه های همراه اول و 
اجرای  ثمرات  از  با سرعت مناسب  ایرانسل 
این طرح هاست. وی افزود : مشکل ارتباطی 
تا  جنوبی  خراسان  برخوردار  کم  روستاهای 

شهریور ۹۷ حل می شود

اشتغالزایی  نیازمند  جنوبی  خراسان 
در حوزه آی سی تی و آی تی

به  اشاره  با  نیز  جنوبی  خراسان  استاندار 
ها  برنامه  تمامی  در  مسئله  آب  اینکه 
است،  استان  برنامه  مهمترین  و  نظر  مد 
آی  و  تی  آی  حوزه  در  استان  برای  گفت: 
به  شود.  ایجاد  اشتغال  و  امکانات  تی  سی 
اظهار  الشریعه  ،مروج  شبستان  گزارش 
و  همدلی  وحدت،  بخاطر  خوشبختانه  کرد: 
انسجام فکری که در سطح استان و در بین 
نمایندگان سیستم های حکومتی و روحانیت 

و نماینده ولی فقیه در استان و دستگاه های 
امنیتی و نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
با توسعه و عدالت  برقرار است آهنگ رشد 
ایام  متوازن در حرکت است. وی افزود: در 
با سرمایه  پروژه  و ۱۹  دهه فجر یک هزار 
و  ریال  میلیارد   ۴00 و  هزار  یک  گذاری 
کلنگ  و  افتتاح  نفر  و 20۹  هزار   2 اشتغال 

زنی می شود.

وضعیت اینترنت استان نسبت به 
دوره اول بسیار بهتر شده است

خراسان جنوبی  مخابرات  شرکت  مدیرعامل 
نیز با بیان اینکه در حال حاضر ۱٨0 روستا 

در سطح استان پوشش اینترنتی دارند، گفت: 
شده  نصب  های  پورت  هزار   ۷۷ استان  در 
محمد  مهر،  گزارش  به  دارد.  وجود  اینترنت 
حسین عیدی زاده اظهار کرد: یکی از ویژگی 
های استان خراسان جنوبی و عامل موفقیت 
در  صد  تعاملی  وضعیت  استان  در  مخابرات 

صد بین دستگاه های استان بوده است.وی 
با بیان اینکه استان در سال ۹۵ رتبه دوم در 
بحث ارتباطات مخابرات را کسب کرده است، 
لذا  استان محق خدمت هستند  افزود: مردم 
مسئولین و دستگاه ها ثواب خدمت کردن به 
مردم را کمتر از خدمت در دوران دفاع مقدس 
مخابرات  شرکت  مدیرعامل  دانند.  نمی 
خراسان جنوبی با اشاره به اینکه  درحال حاضر 
۳۵0 هزار تلفن منصوبه در استان وجود دارد، 
گفت: از مجموع تلفن های نصب شده 2۹0 
هزار مشغول به کار است.عیدی زاده با بیان 
اینکه ۳۷0 مرکز تلفنی با ضریب نفوذ ۳۷.۶٨ 
در استان وجود دارد، عنوان کرد:  خوشبختانه 
در حال حاضر انتظار در خط تلفن در استان 

چهار  در  اینکه  به  اشاره  با  وی  ندارد.  وجود 
برابر دوره مشابه سرمایه  سال گذشته چهار 
گذاری از نظر ریالی بوده است، افزود: وضعیت 
اینترنت استان نسبت به دوره اول بسیار بهتر 
از  شده و هر کسی با هر سرعتی می تواند 

اینترنت بهره مند شود.

اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
های  طرح  به  اشاره  با  هم  جنوبی  خراسان 
های  طرح  گفت:  وزیر  توسط  شده  افتتاح 
یادشده در حوزه توسعه فیبرنوری، توسعه و راه 
اندازی سایت های نسل سوم و چهارم تلفن 
همراه، توسعه خدمات پستی و پست بانک و 
نیز توسعه، نوسازی و راه اندازی خدمات تلفن 
افزود: فیبرنوری ۴٨  ثابت است. علی دلگیر 
کیلومتر مسیر چاه سگگ )ماهیرود( - درح ب 
به بهره برداری رسید. وی افتتاح سالن های 
pco،pmo و کارگاه آموزش پروژه اقتصاد 
کل  اداره  جلسات  سالن  سیماک،  مقاومتی 
نهبندان،  پست  اداره  بازسازی  استان،  پست 
غیرحضوری  درخواست  سامانه  اندازی  راه 
مدارک تحصیلی مستقر در دانشگاه بیرجند و 
راه اندازی سرویس ترخیص خودرو را از پروژه 
های شرکت پست خراسان جنوبی ذکر کرد.

سرمایه گذاری ۱۲۵ میلیاردی
 همراه اول در خراسان جنوبی

در  نیز  اول  همراه  شرکت  مدیرعامل 
داشت:  اظهار  خراسان جنوبی  اداری  شورای 
دولت  کمک  با  خراسان جنوبی  ارتباطات 
با  فرهنگ  حمید  دارد.  مناسبی  وضعیت 
در  درجه دار  مشترک  هزار   ۷20 اینکه  بیان 
این  از  گفت:  دارد،  وجود  خراسان جنوبی 
تعداد بیش ۵00 هزار مشترک فعال هستند. 
استان ۶۵  در  اول  اینکه همراه  بیان  با  وی 
افزود:  دارد،  اختیار  در  را  بازار  سهم  درصد 
میلیارد   ۳۴۱ بالغ بر  استان  در  گذشته  سال 
اول  همراه  شبکه های  توسعه  برای  ریال 
تصریح  فرهنگ  است.  شده  سرمایه گذاری 

دارای  خراسان جنوبی  شهرهای  تمام  کرد: 
نسل سه و نسل چهار تلفن همراه هستند.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۹۳ سایت همراه 
اول در استان فعال است، ادامه داد: همچنین 
۴0 سایت نسل چهار در استان وجود دارد. 
اینکه  بیان  با  مدیرعامل شرکت همراه اول 
توسعه شبکه 4G استان از برنامه های سال 
از  کرد:  خاطرنشان  است،  اول  همراه  آینده 
میلیارد   ۱2۵ تاکنون  یازدهم  دولت  ابتدای 

تومان در استان سرمایه گذاری شده است.

روستاهای دور افتاده استان
زیر پوشش رایتل قرار گرفت

جلسه  این  در  نیز  رایتل  شرکت  مدیرعامل 
گفت : تالش شده است در بیرجند و خراسان 
جنوبی کیفیت مناسبی را ایجاد کنیم و امید 
است بتوانیم شاهد توسعه باشیم. به گزارش 
تسنیم ، طالبی بیان کرد: در بحث رومینگ 
در  رایتل  پوشش  توانستیم  نیز   روستایی 
روستاهای دور افتاده استان  را داشته باشیم.

وی تصریح کرد: همچنین در بخش استفاده 
شدیم  موفق  سخت افزارها  از  حداکثری 
 ۴۵ اول  همراه  و  ایرانسل  مشترکان  برای 
مگابایت روپوت در بیرجند داشته باشیم. وی 
خراسان  در  رایتل  در  گذاری  سرمایه  میزان 
را ۵ میلیارد تومان  یازدهم  جنوبی در دولت 
راستا  این  در  عنوان کرد و خاطرنشان کرد: 
استان  تمایل و عالقه مندی مردم  دلیل  به 
توسعه  را  امر  این  در تالش هستیم  دیتا  به 
شد:  یادآور  رایتل  شرکت  مدیرعامل   دهیم. 
جزو جنوبی  خراسان  در  ما  های   سایت 
سایت های پردرآمد رایتل محسوب می شود.

اخبار کوتاه

ضرورت زیباسازی شهر
با گیاهان دارویی

دارویی  گیاهان  دهکده  پروژه  مدیر   - ور  پیشه 
خراسان جنوبی گفت: با توجه به مشکل کم آبی 
و خشکسالی در استان می توان از ظرفیت گیاهان 
پویان   کرد.  استفاده  شهر  سازی  زیبا  در  دارویی 
اهم  از  آبی  کم  جنوبی  خراسان  در  کرد:  عنوان 
مسائل است؛ بنابراین برنامه ریزی ها باید به این 
انداز چشم  هم  تا  باشند  داشته  گرایش   سمت 
فضاها از نظر بیننده زیبا و دلپذیر باشد و هم این 
چشم انداز نیاز به مصرف آب زیاد نداشته باشد.
محصوالت  به  توجه  طبیعی  طور  به  افزود:  وی 
است  جهاددانشگاهی  اهداف  از  استراتژیک 
زرشک  عناب،  درختچه  از  فضا  این  در  بنابراین 
و زعفران استفاده شده است.مدیر پروژه دهکده 
گیاهان دارویی استان  با اشاره به اینکه درختچه 
و  سبز  های  رنگ  با  مختلف  فصول  در  زرشک 
زرد و قرمز چشم انداز دلنوازی به وجود می آورد، 
یادآور شد: درخت عناب نیز از جمله ۱0 درخت 
زیبایی است که معموال در فضاهای مختلف سایر 

کشورها مورد توجه قرار گرفته است..

افتتاح پردیس ارزیابی و تربیت مدیران 
جهاد کشاورزی استان

خراسان جنوبی  مدیران  تربیت  و  ارزیابی  پردیس 
تحول  و  نوسازی  مرکز  رئیس  حضور  با  امروز 
به  شد.  افتتاح  کشاورزی  جهاد  وزارت  اداری 
مراسم  در  ورداسبی  ابوالقاسم   ، فارس  گزارش 
با  که  مدیران  تربیت  و  ارزیابی  پردیس  افتتاح 
حضور جمعی از مسؤولین استانی خراسان جنوبی 
برگزار شد، اظهار داشت: سال ٨۳ زمان تأسیس 
این سازمان، درگیری زیادی با پست های سازمانی 
و جابه جایی آن وجود داشت و شورای عالی 2۶۴ 
پست پیش بینی کرده بود که دفاع کرده و توانستیم 
تشکیالت سه استان خراسان  را ایجاد کنیم. وی 
با اشاره به ماده 2۹ که استخدامی باید در سطح 
اداره کل باشند به جز استانداری، خاطرنشان کرد: 
بحث تشکیالت را در سازمان استخدامی پیگیری 
می کنیم تا به جز استانداری ها، جهاد کشاورزی را از 

طریق رایزنی با نمایندگان، جدا سازیم. 

بزرگترین آب انبار کشور
در خراسان جنوبی مرمت می شود 

دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  کاری- 
و گردشگری استان روز گذشته در مراسم افتتاح 
پروژه مرمت خانه بی بی مرادی در خیابان منتظری 
بنای  مرمت  و  برداری  بهره  کرد:  عنوان  بیرجند، 
تاریخی بی بی مرادی گامی مهم  برای جمع شدن 
موزه های تاریخی شهر در بافت تاریخی بیرجند 

است. رمضانی بیان کرد یزد مدعی است بزرگترین 
مخزن آب را دارد اما ما با افتخار اعالم می کنیم 
با آبگیری یک میلیون  انبار کشور  بزرگترین آب 
و ۶00 لیتر  آب در بیرجند در حال مرمت است 
و بزودی کار بهسازی آن تمام می شود . وی با 
بیان اینکه تا پایان سال موزه عروسک ها در بافت 
تاریخی اکبریه به خانه فروتنی منتقل خواهد شد 
افزود: تا پایان سال ۳ موزه مردم شناسی و دیرینه 
شناسی و موزه عروسک ها در محله چهار درخت 

ساماندهی خواهد شد.

آیت ا...رئیسی  سخنران مراسم 
راهپیمایی ۲۲ بهمن بیرجند

جلسه برنامه ریزی مراسم راهپیمایی یوم ا... 22 بهمن 
 برگزارشد. رییس ستاد دهه فجر گفت : راهپیمایی
22 بهمن  در بیش از ۵0 نقطه برنامه ریزی می 
استان،  نقطه  در ۱00  اینکه  به  توجه  با  اما  شود 
ستاد تشکیل شده و هر روز به اعالم آمادگی برای 
راهپیمایی در روستاهای پر جمعیت افزوده می شود 
احتماال افزایش قابل توجهی در این باره خواهیم 
خواهد  اطالع  به  شدن  نهایی  از  پس  که  داشت 
رسید. حجت االسالم مالیی گفت: آیت ا...رییسی 

سخنرانی راهپیمایی بیرجند خواهد نمود

تازه های ورزشی استان

مدال برنز تیم کاراته دانشگاه بیرجند
 در مسابقات منطقه ٩ کشور

تیم کاراته دانشگاه بیرجند با ترکیب رویا بیک پور 
تنها، فائزه فاطمی و حمیده هشیار در کاتای تیمی 
مسابقات کاراته منطقه ۹ دانشگاه های کشور بر 
فائزه  کومیته هم  در بخش  ایستاد.  سکوی سوم 
فاطمی در وزن -۶٨ مدال نقره، زهراسادات بنائی 
و یاسمن دهقانی نیز در اوزان -۶۱ و -۵۵ مدال 
با  بهمن،   ۱۵ مسابقات  این  کردند.  کسب  برنز 

شرکت ۱۱ تیم در شیروان برگزار شد

نبود اسپانسر و توجه شایسته
 به حوزه ورزش کارگران استان

سومین دوره مسابقات هنرهای فردی و زورخانه ای 
قهرمانی کارگران کشور به میزبانی خراسان جنوبی 
همزمان با دهه فجر از ۱٨ تا 20 بهمن در محل 
زورخانه ولی عصر)عج( شهرک حاجی آباد برگزار 
می شود. به گزارش ایسنا علی سنگکی گفت: : در 
سال ۹۵ دو رویداد مهم مسابقات تیمی زورخانه ای 
و کشتی پهلوانی کشور را در خراسان جنوبی برگزار 
قهرمان  بیرجند  شهرستان  و  استان  که  کردیم 
و  فردی  هنرهای  مسابقات  همچنین  و  شدند 

با  کرمان  استان  در  کشور  قهرمانی  زورخانه ای 
انجمن  رئیس  کردیم.   برگزار  استان   ۱۳ حضور 
ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی کارگران کشور   
مسابقات  دوره  سومین  برگزاری    به   اشاره  با 
به  کشور  قهرمانی  زورخانه ای  و  فردی  هنرهای 
این  کرد:  اظهار  جنوبی،  خراسان  استان  میزبانی 
مسابقات همزمان با دهه فجر از ۱٨ تا 20 بهمن 
آباد  ولی عصر)عج( حاجی  زورخانه  در محل  ماه 
ادامه داد: در سومین  برگزار خواهد شد. سنگکی 
قهرمانی  زورخانه ای  و  فردی  هنرهای  مسابقات 
کارگری    ورزش  باستانی کار   ۱۳0 حدود  کشور 
باهم به رقابت خواهند پرداخت.   رئیس انجمن 
ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی کارگران کشور 
یادآورشد: اختتامیه این مسابقات در   ساعت ۱۹:۳0 
روز پنج شنبه ۱۹ بهمن ماه در سالن ورزشی اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی 
کارگری  ورزش  هیات  رئیس  می شود.  برگزار 
خراسان جنوبی نیز گفت: بیش از ۳0 هزار کارگر 
استان  سطح  در  خدماتی  و  صنعتی  صنفی، 
ابوالفضل علیزاده بیرجندی  به کار هستند.  مشغول 
اظهار کرد: یکی از مهم ترین فعالیت های ورزش 
کارگری خراسان جنوبی میزبانی مسابقات پهلوانی 
در  بار  دومین  برای  کارگری کشور  زورخانه ای  و 
بیرجند است. وی با گالیه از عدم توجه و حمایت 
و  کمک  افزود:  ورزشی،  حوزه  این  از  شایسته 
ایجاد  به  کارگری  به ورزش  مساعدت مسُووالن 
شور و نشاط اجتماعی، سالمت روحی و شکوفایی 
علیزاده  می انجامد.  کارگران  بالقوه  استعدادهای 
بیرجندی خاطرنشان کرد: از ۳2  انجمن ورزشی 
فدراسیون کارگری 22 انجمن در خراسان جنوبی 
فعال است و در سال ۹۶ بیش از ۳00 ورزشکار 
طی ۱۴ مرحله به مسابقات قهرمانی منطقه ای و 
کشوری اعزام شده اند. وی تاکید کرد: به رغم نبود 
اسپانسر ورزشی، از طرف اداره  کل ورزش و جوانان 
ورزش  هیات  به  کمکی  هیچ گونه  تاکنون  نیز 
کارگری خراسان جنوبی نشده است و معتقد هستند 
باید وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی متولی تامین 

نیازهای مالی و اقالمی فعالیت های هیات باشد.

می
مقا

س : 
عک

رگر
 : ز

س
عک

ری
 کا

س :
عک

حسینی- صبح دیروز حدود ۴0 نفر از مالکان 
استانداری    در  جلوی  بیرجند  در  ها  جرثقیل 
تجمع کردند. خاکشور یکی معترضان   درباره 
دلیل این تجمع  عنوان کرد: همه ما  عضو 
پروانه  و  هستیم  کمپرسی  و  لودر  اتحادیه 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  از  فعالیت 
آورند که  ما فشار می  به  اکنون  داریم، ولی 
باید زیر نظر شهرداری برویدو از آن جا نیز 
پروانه بگیرید. وی ادامه داد: بر اساس مصوبه 
وزارت کشور ، به شرطی سهمیه سوخت 2 
هزار لیتری  می گیریم که در سایت ثبت نام 
کنیم، این ثبت نام هم فقط با داشتن پروانه از 
شهرداری کامل می شود، در غیر این صورت 
فقط ۳00 لیتر سوخت به ما تعلق می گیردو 
گازوئیل آزاد هم نمی دهند. به گفته وی برای 
داشتن پروانه شهرداری، ۱0 درصد از درآمد 
کار حق شهرداری می شود! برای راننده ۱۵ 
میلیون سفته و برای ماشین مبلغی دیگر  باید 
ماشین  روی  باید  ها  این  بر  عالوه  بدهیم، 
gps هم نصب کنیم که این کار برای ما 
واقعا  کنیم  می  کار  ثابت  ساختمان  پای  که 

بی معناست!

جرثقیل داران زیر نظر تاکسی رانی!!

یکی دیگر از معترضان عنوان کرد: می گویند 
بروید زیر نظر سازمان تاکسی رانی ! مگر کار 
ما مانند تاکسی ها است! این قانون را فقط در 
این جا دارند اجرا می کنند، در مشهد، تهران، 
شیراز و زاهدان که تماس گرفتیم این گونه 
نیست!معترض دیگری  هم گفت: 200در شهر 
جرثقیل فعال هستیم ، روزی ۳0 لیتر کار می 
کنیم که با ۳00 لیتر فقط ۱0 روزمان در ماه می 

رود، اگر خارج از شهر برویم  همین مقدار در دو 
روز تمام می شود. این ها می خواهند با شیبی 
بفروشند که می شود آزاد  را  گازوئیل   مالیم 

 لیتری ۶00 تومان!
یکی دیگر از معترضان هم با ناراحتی بیان کرد: 
چند روز پیش یک خاور با پیکور تصادف کرده 
بود به علت این که گازوئیل نداشتم که برای 

کمک بروم یک نفر آن جا فوت کرد. اگر ما 
کار نکنیم چه کسی در حوادثی مانند زلزله و 

تصادف می خواهد افراد را نجات دهد؟

شهرداری فقط واسطه است

معترضان  که  این  تا  داشت  ادامه  گفتگوها 
به مسجد باقرالعلوم رفتند تاآن جا با نماینده 
سازمان  نماینده  ابتدا  بزنند.  حرف  استانداری 
به دستورالعمل  راجع  نقل شهرداری  و  حمل 
این  در  کرد  دادوعنوان  توضیح  شده   صادر 
دستورالعمل، مقرر شده تمام خودروهای دیزلی 

و مسافر ساماندهی  بار  از  اعم  درون شهری 
در  مذکور  سامانه  طریق  از  کار  این  و  شوند 
تمام کشور اجرا شده است. به گفته وی میزان 
ونقل  حمل  سازمان  دست  سوخت  سهمیه 
باشد،  می  نفت  با شرکت  و  نبوده  شهرداری 
شهرداری فقط واسطه ای است که مراحل را 

به نمایندگی از جرثقیل داران انجام دهد.

تعیین تکلیف پروانه 3۵ ساله

ایجاد  التهابی در جمعیت  این سخنان دوباره 
سابق  معاون  فرهادی  بین  همین  در  کرد. 
رییس  شناس  یزدان  و  استانداری  عمرانی  
اتاق اصناف هم به جمع اضافه شدند. نجات 
فرددیگری  داران   جرثقیل  اتحادیه  رئیس 
بود که سخن گفت. وی با بیان این که این 
معترضان از اعتراض خود غرض خاصی نداشته 
و برای مشکل خود تجمع کرده اند، ادامه داد: 
همین ها بودند که در زمان جنگ پشتیبانی 

می کردند، در سیل کرمان و رودبار و در زلزله 
زیرکوه مصالح  بردند و به داد مردم رسیدند. 
شاید کارهای آنان در مقابل زرق و برق نور 
به چشم نیاید ولی یک صنف هستند و نمی 
شود که به همین راحتی  کار انها راتعطیل کرد. 
وی خاطرنشان کرد: این اتحادیه از سال ۶۱ 
با پروانه فعالیت رسمی  شروع به کار کرد و 

حاال که تمامی این افراد پروانه دارند چه دلیلی 
دارد دوباره از شهرداری پروانه بگیرند؟ سازمان 
صنعت و معدن معتقد است که پروانه های خود 
اعتبار دارند ولی شرکت گاز این پروانه ها را 
برای ثبت در سامانه قبول ندارد. این بین باید 
تکلیف ارزش پروانه های فعلی مشخص شود.

ما خودمان انقالب کردیم
به دروغ گفتن  مجبورمان نکنید

“نجات” خطاب به مسئوالن حاضر بیان کرد: 
شما نانتان گرم است و آبتان سرد، این راننده ها 

هستد که قسط دارند و کارشان خوابیده است. 
خدا شاهده دل ما بیشتر می سوزد، ما خودمان 
نکنید.  دروغ  به  مجبور  را  ما  کردیم،  انقالب 
هستند کسانی که برای گرفتن سهمیه بیشتر 

بارنامه دروغی می گیرند.
یکدیگر  با  فعلی  مسئوالن  کرد:  اضافه  وی 
تعارف دارند و صندلی برای همدیگر محکم می 

کنند. راننده این وسط چه گناهی کرده است؟

گازوئیل آزاد تا زمان حل مشکل

گاز  شرکت  نماینده  سخنان  این  از  پس 
مخالفت  با  البته  که  کرد  بیان  سخنانی  هم 
فرهادی  سرانجام  شد.  رو  روبه  معترضان 
یک  شما  گفت:  و  کرد  مشخص  را  تکلیف 
خواسته به حق دارید که باید به نتیجه برسد، 
اعتراضات شما نیز منطقی است. وی با بیان 
راکه  سوخت  سهمیه  مانند  مسائلی  که  این 
شما مطرح کردید باید کشوری پیگیری کرد، 
افزود: رئیس اتحادیه شما لیستی از اسامی و 
جرثقیل داران تهیه کند همین االن پیگیری 
کرده تا شرکت گاز تا زمان حل این مشکل 
الزم  دهد.  قرار  اختیارتان  در  آزاد  گازوئیل 
به ذکر است ساعت ۱2 جلسه ای با حضور 
نمایندگان معترضان، سازمان صنعت و معدن، 
اتاق اصناف، سازمان حمل و نقل شهرداری، 
که  شد  برگزار  گاز  شرکت  و  شهر  شورای 
را  جلسه  نتیجه  معترضان  نماینده  خاکشور 
راننده  هر  به  شد  مقرر  کرد:  بیان  گونه  این 
۱00 لیتر آزاد داده شود تا تکلیف را مشخص 
کنند. همچنین از دو پروانه فعالیت و اشتغال 
 gps فقط پروانه فعالیت را ارائه دهیم. نصب

هم حذف شد.

می خواهند علما را منزوی کنند ؛ بهترین مکان برای اقامه نماز ادارات اختصاص یابد

اعتراض جرثقیل داران بیرجند به نحوه تعلق سهمیه سوخت

مشکل ارتباطی روستاهای کم برخوردار استان حل می شود

نخستین مانور منطقه ای بهداشت و 
درمان هالل احمر دراستان برگزار شد 

امیری-در مراسمی در پنجمین روز از دهه مبارک فجر 
نخستین مانور بزرگ منطقه ای بهداشت و درمان هالل 
احمر در استان برگزار شد. لطیفی معاون هالل احمر 
استان در  این مانور اظهار کرد: این مانور به مدت ۳ روز 
با حضور تیم های درمان اضطراری ۵ استان کشور در 
خراسان جنوبی با ارائه خدمات ویزیت و ارائه داروی 
رایگان آغاز شد.وی از برگزاری مانور راه اندازی بیمارستان 
سریع برپا شونده در بیرجند خبر داد و یادآور شد: هدف 
از برگزاری این مانور  اعالم آمادگی و بازوی کمکی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مواقع 
بحرانی است.گفتنی است ارائه مشاوره و تغذیه و روان 
شناسی بهداشت و مامایی از دیگر خدمات ارائه شده بود

خدمات درمانی رایگان دو تیم جمعیت 
هالل احمر به مردم روستاهای فردوس

سربازی-استقرار دو تیم درمانی از جمعیت هالل 
روستای  دو  در  وسمنان  گلستان  استانهای  احمر 
و  رضایت  فردوس  شهرستان  کجه  و  انارستانک 
خوشحالی مردم این روستاها را به دنبال داشت. به 
گزارش خبرنگارما این دو تیم با عنوان مانور منطقه 
هالل  جمعیت  اضطراری  درمان  و  بهداشت  ای 
احمربه مدت سه روز خدمات رایگان پزشکی به 
مردم این روستاها ارائه دادند. برروستای انارستانک 
بیماران روستاهای اطراف شامل: لجنو، خانیک و 

افغونیز از خدمات این تیم بهره مند شدند. 

عکس:امین جم

عکس:اکبری
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 امیرالمومنین امام علی علیه  السالم فرمودند :

ُدوا فِی اَیّاِم الَْفناِء الَِیّاِم الْبَقاِء فَتََزوَّ

مردم ! در روزهای فناپذیر، برای روزگار جاودان، توشه برگیرید.

)نهج البالغه : خ 157، ص 462(

جزئیات تیراندازی 
در نهاد ریاست جمهوری

یک منبع آگاه امنیتی در خصوص جزئیات تیراندازی 
دیروز در نهاد ریاست جمهوری گفت: ساعت 10:45 
دیروز فردی به عنوان مراجعه کننده به نهاد ریاست 
 جمهوری آمد و یکباره با تهدید قمه از گیت اول عبور ،

اما در گیت دوم بازرسی ماموران امنیتی سد راه او شده 
و دستور ایست دادند. وی ادامه داد: این فرد بدون 
ریاست  امنیتی مجموعه  نیروهای  ایست  به  توجه 
جمهوری به راه خود ادامه داد که نیروها پس از تیر 
هوایی مجبور شدند وی را از ناحیه پا مورد اصابت 
گلوله قرار دهند. این مقام امنیتی تاکید کرد: این فرد 
زنده بوده و برای درمان به بیمارستان منتقل شده است. 
هنوز از انگیزه این فرد اطالعی به دست نیامده است.

اگر حصر تمام شود با محصوران می توان 
درباره مشکالت کشور گفت وگو کرد

هاشم زایی عضو فراکسیون امید گفت: در خصوص 
اینکه مشکل کشور چیست با شخصیت هایی که 
مسئولیت داشتند یا دارند، صحبت کردیم مانند آقای 
خاتمی و آقای ناطق. دوستانی که در حال حاضر در 
حصر هستند اگر حصرشان تمام شود و بتوانیم با آنها 
مالقات کنیم می توان مشترکات را تقویت کرد. وی با 
اشاره به دیدارهای تعدادی از نمایندگان اصالح طلب 
مجلس با چهره های سیاسی کشور گفت: از مقام 
معظم رهبری تقاضای وقت برای مالقات گرفته 
ایم. این نماینده مجلس افزود: ما در این دیدارها 
به دنبال گفت و گوی ملی هم هستیم عالوه بر 
هستیم. نیز  کشور  مشکالت  علت  دنبال  به  این 

 در انتخابات هم قالیباف را سوزاندیم
 و هم رئیسی ضربه خورد

مرتضی طالیی در پاسخ به این سوال که »به نظر 
شما اگر آقای قالیباف در انتخابات بود، آقای روحانی 
شکست می خورد«،گفت: نه من این اطمینان را ندارم 
که اگر قالیباف به جای رئیسی بود انتخابات را می 
بردیم شاید فضا برای ما بهتر می شد این که آقای 
رئیسی به صحنه آمد کار خوبی بود اما اطراف رئیسی 
و ستادهایش تداعی گر دولت احمدی نژاد بود. یعنی 
احمدی نژاد ثانی می خواست سرکار بیاید. ورود به 
ساختار انتخاباتی آقای رئیسی پیش بینی نتیجه را 
به خودی خود مشخص می کرد اما آقای قالیباف 
سبد رای دارد که آن سبد رای در واقع بینابین این 
مجموعه است. آن سبد رایی به سمت آنها رفت و 
ما می توانستیم تا دو سه میلیون میزان رای مان را 
افزایش دهیم. این اتفاق می توانست نتیجه انتخابات 
نتیجه  در  نکردیم  توجه  آن  به  نظرم  به  که  باشد 
هم قالیباف را سوزاندیم و هم رئیسی ضربه خورد.

اگر دولت موفق نشود دودش به چشم
 نظام و انقالب می رود

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( عنوان کرد: باید 
کمک کنیم دولت موفق شود چراکه اگر دولت موفق 
نشود، دودش به چشم مردم و نظام و انقالب خواهد 
رفت. پس موظفیم به تمام دولت ها کمک کنیم.

درخواست پورمختار از بازرسی
 دفتر رهبر انقالب

پورمختار نماینده مردم بهار و کبوتر آهنگ گفت: 
سازمان اوقاف مصداق بارز زخمی بر پیکره نظام 
است.عملکرد این سازمان منجر به نارضایتی جدی 
مردم شده است. این عملکردها موجب بی اعتقادی 
مردم به اصل اوقاف و موقوفات شده است. از وزیر 
پیگیری  حوزه  این  به  نسبت  دارم  تقاضا  محترم 
جدی داشته باشد. همچنین از بازرسی دفتر مقام 
معظم رهبری تقاضا دارم نسبت به عملکرد این 

سازمان ورود جدی داشته باشند.

عضو پایداری: در کشور ما آزادی
 کامل وجود دارد

قاسم روانبخش یک عضو جبهه پایداری معتقد 
است که در کشور ما آزادی کامل وجود دارد و 
و  منطقه  کشورهای  از  یک  هیچ  در  آزادی  این 
حتی در غرب، نیست. وی گفت: سه شعار اصلی 
کلی  طور  به  اما  صددرصد  طور  به  نه  انقالب 
کردیم  حرکت  آنها  مسیر  در  ما  و  شده  محقق 
آوردیم  دست  به  را  آنها  مراتب  از  بسیاری  و 
باید  یافتیم  استقالل سیاسی دست  به  اگر  یعنی 
استقالل اقتصادی کامل را نیز به دست بیاوریم 

که این نیاز به تالش بیشتری دارد.

روزنامه کویتی مدعی شد ایران در لبنان 
کارخانه موشک سازی احداث می کند

روزنامه کویتی الجریده به نقل از »منابع آگاه« مدعی 
احداث  سازی  موشک  کارخانه  لبنان  در  ایران   شد 
گفتند  آگاه  »منابع  نوشت:  الجریده  کند.  می 
این  کردن  منتقل  هدف  با  اخیرا  لبنان  ا...  حزب 
در  امالکی  و  زمین ها  موشک ها،  و  کارخانه ها 
خریده  لبنان  جبل  در  الشوف  ُدرزی نشین  منطقه 
کند.« دور  نفوذش  مناطق  از  را  شبهه ها  تا 

دستیار ترامپ 
اتهامات بی پایه علیه ایران را تکرار کرد

»جیسون گرینبالت«، دستیار دونالد ترامپ در حساب 
کاربری اش در توئیتر، ایران را به حمایت از تروریسم 
متهم کرد.  این مقام آمریکایی همچنین مدعی شد 
که حماس به جای تالش برای بهبود زندگی مردم 
ایجاد  و  به خشونت ها  زدن  دامن  مسیر  فلسطین، 

مشکل برای مردم غزه را انتخاب کرده است. 

  عدم حضور ظریف در اجالس داووس
 به خاطر حضور ترامپ و نتانیاهو نبود

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص 
عدم  این  گفت:  داووس  در  ایران  حضور  عدم 
حضور چندان به حضور ترامپ و نتانیاهو ارتباطی 
ساختار جدید  اجرای  اول  هفته  نداشت. همزمانی 
وزارت خارجه که اتفاق سنگینی بود و رسیدن به 
چیدمان مطلوب نیازمند حضور آقای ظریف بود و 
جز این هر آنچه گفته شود گمانه زنی است. وی در 
خصوص توئیت دستیار ویژه رئیس جمهور آمریکا 
نوع  این  گفت:  ایران  منطقه ای  فعالیت های  علیه 
و  است  ایران  داخلی  مسایل  در  دخالت  اتهامات 
حق آمریکا نیست که دخالت کند و نباید به این 
کرد. توجه  ترامپ  دولت  ایرانی  ضد  شعارهای 

ابطحی: الریجانی گفت دیگر نمی توانم 
جلوی سوال از روحانی را بگیرم

از  گفت:  مجلس  در  خمینی شهر  مردم  نماینده 
تذکری  مشهد  نماینده  پژمانفر  آقای  که  وقتی 
رئیس جمهور  از  به عدم طرح سوال  راجع   جدی 
به  هم  الریجانی  آقای  کرد،  مطرح  مجلس  در 
جلوی  نمی توانم  دیگر  که  است  گفته  دولت 
بگیرم  را  رئیس جمهور  از  سوال کننده  نمایندگان 
بنابراین  بکنید،  کاری  خودتان  شده،  زیاد  فشار  و 
تمام معاونین پارلمانی و مدیران کل مجلس بسیج 
بگیرند  پس  را  نمایندگان  امضاهای  که  شده اند 
باشد. نداشته  قابلیت طرح  برسد که  به حداقل  تا 

 
توصیه های »عارف«

 به خطبا و تریبون داران

رئیس فراکسیون امید مجلس با اشاره به حوادث اخیر 
کشور در دو توئیت پیاپی نوشت: »در شرایط فعلی 
و به ویژه پس از حوادث اخیر در کشور، باید تمامی 
خطبا و افرادی که صاحب تریبون هستند، رعایت 
مصلحت های کشور را کنند. زیرا همه دغدغه های ما 
باید در راستای تقویت انسجام و همبستگی ملی باشد.

وی ادامه داد: پیام حوادث اخیر در کشور بسیار روشن 
و واضح است و ضرورت گفت وگو را نشان می دهد. 
در همین راستا، ما باید به واسطه جریانات سیاسی 
اجماعی  از طریق  تاثیرگذار در کشور،  و اشخاص 
بخش های  در  که  را  مشکالتی  و  چالش ها  ملی، 
دهیم.« کاهش  یا  کرده  برطرف  داریم؛  مختلف 

حتی مدعیان کمک به دولت نیز
 کاماًل برخالف سخنان خود عمل می کنند

عباس سلیمی نمین گفت: باید میان جناح ها تعامل 
ارتباط  باشد. وجود  داشته  و سازنده وجود  منطقی 
سوء  امکان  طلب  فرصت  عناصر  می شود  موجب 
استفاده پیدا نکنند؛ من فکر می کنم حتی دیر هم 
شده است. وی در ادامه افزود: دولت با مشکالت 
زیادی مواجه است که با حمایت همه جریانات خواهد 
توانست بر آنها فائق آید. اما حتی مدعیان کمک به 
دولت نیز کاماًل برخالف سخنان خود عمل می کنند. 

تا دل تان بخواهد در بین اصولگرایان نامرد داریم

سیما  و  صدا  اسبق  رئیس  ضرغامی  ا...  عزت 
اشکال  نیستم.  اصولگرا  من  اصال  گوید:  می 
ابتدا  از  خربزه  پوست  یک  است  این  ما  بزرگ 
می خواهی  موضع  که  انداخته  اند  ما  پای  زیر 
من  اصولگرا.  یا  اصالح طلبی  یا  بگیری؛ 
نامرد  به مرد و  را  آدم ها  را دارم. من در سیاست  تقسیم بندی های خودم 
داریم.  نامرد  آدم  اصولگرایان  در  بخواهد  تان  دل  تا  کردم.  تقسیم 

حجت االسالم طباطبایی: برای آینده کشور نگرانم

حجت االسالم طباطبایی گفت: در شرایطی که االن 
هستیم و معضالت اجتماعی مخصوصا عدم درک 
صحیح از مشکالت و نوع مواجه شدن با آن باعث شده 
من برای آینده کشور بسیار نگران باشم و امیدوارم هر 
کسی عملکرد ما را غلط می داند از جمهوری اسالمی 
نرنجد، جمهوری اسالمی نقش مهمی در بهتر زیستن مردم دارد، بدانیم 
که اگر عملکرد ما )روحانیون( اشکال دارد، ربطی به اسالم و انقالب ندارد.

 برخی در انتخابات جای اپوزیسیون نظام نشستند

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان معتقد است: 
قانون  تدوین  فضای  با  انتخابات  فضای  امروز 
انتخابات در دهه ۶0 بسیار متفاوت شده، به طوری 
که برخی در انتخابات اخیر جای اپوزیسیون نظام 
نشستند. وی معتقد است: تبلیغات انتخاباتی در کشور 
ما لجام گسیخته است و چون قانون در این حوزه شفاف نبوده، با تغییر فضا 
باید عمل کنیم. انتخابات نمی دانیم بر چه اساسی  و امکانات تبلیغات و 

محجوب: عده ای انقالب را خیرات کرده اند

محجوب دبیرکل خانه کارگر گفت: در نهج البالغه در 
توضیح تفاوت میان بخشش و عدالت آمده است که 
با بخشش چیزی از جای خود خارج و با عدالت چیزی 
به جای اصلی خود بازمی گردد. متاسفانه در سنوات اخیر 
افرادی پیدا شدند که این کالم امام اول شیعیان را درک 
نکردند؛ برای همین انقالب را خیرات کرده و با تکیه بر مفاهیمی مثل توسعه و 

پیشرفت، از عدالت اجتماعی که آرمان اصلی انقالب بود، دور شده اند.  

رسولی: عبور از اصالح طلبی یعنی عبور از نظام

 رسولی با اشاره به اینکه »عبور از اصالح طلبی 
به  من  گفت:  است«،  نظام  از  عبور  معنای  به 
به  را  نظام  براندازی  اصالح طلب،  یک  عنوان 
سیستم  به  تغییر  و  دگرگونی  و  انقالب  معنای 
را  آن  امری خطرناک می دانم.  را  سیاسی دیگر 
یک خطای تاریخی و استراتژیک می بینم. نه وضع موجود مورد قبول 

دلسوزان و همه پایبندان به انقالب است و نه فروپاشی. 

هنوز وعده های اول انقالب محقق نشده است

طلب  اصالح  سیاسی  فعال  زاده   جاللی  جالل 
انقالب گفت:  روی  پیش  چالش  مهم ترین  درباره 
انقالب عدم تحقق  مهم ترین چالش پیش روی 
که  مسئله ای  مهم ترین  گفت:  وی  هاست.  وعده 
االن انقالب با آن مواجه است بحث عدم تحقق 
انتظارات مردم است. مردم امیدوار هستند که شعارها و وعده های مطرح شده 
است. نشده  محقق  انقالب  اوایل  وعده های  هنوز  ولی  کند  پیدا  تحقق 

رئیس قرارگاه عمار گفت: آمریکایی ها 
ناقض  ایرانی ها  بگویند  می خواهند 
برجام هستند که در این صورت با 
مشکالت بسیاری مواجه می شویم. 

با  طائب  مهدی  حجت االسالم 
بیان اینکه در همه دوره ها هیچ گاه 
در  گفت:  نبودیم،  فقیه  ولی  بدون 
دوره هایی ولی فقیه ما مستور بوده 
زمان  فقیه  ولی  دورانی  یک  در  و 
شود.  علنی  می تواند  داد  تشخیص 
با  دانشگاه  و  حوزه  استاد  این 

برای  اسالمی  انقالب  اینکه  بیان 
به  گفت:  نان،  برای  نه  بوده  عقل 
انقالب  »ما  چمران  شهید  فرموده 
خانه هایمان  و  خیابان ها  تا  نکردیم 

امروز  عده ای  گرچه  شود«،  زیبا 
نام  و  ساختند  کذایی  خانه های 
البته  گذاشتند  مسئول  هم  را  خود 
این ها در برابر مردم مسئول  هستند 
باشند.  پاسخگو  باید  قیامت  در  و 
وی به برپایی جشن بی حجابی در 
تهران اشاره کرد و اظهار کرد: این 

یکی از شگردهای منافقان است و 
مردم ما بسیار عاقل شده اند و فقط 
با نفرت به آنها نگاه می کردند. وی 
شناخته  شده  جریان  یک  گفت: 
انقالب  آنتی تز  نمی تواند  تابلودار 
در  گروه هایی  اما  کند  تولید  را 
دانشگاه ها، حوزه ها و بدنه دولت نفوذ 
بزنند.  رقم  را  این هدف  تا  کرده اند 
امروز بخشنامه شده است که بچه ها 
یاد  به  آنها  تا  نبرید  به گورستان  را 
آخرت نیافتند. وی ادامه داد: افرادی 
مشکالت  به  اعتراض  برای  که 
یافتند  حضور  صحنه  در  اقتصادی 
صف خود را به سرعت از فتنه گران 
می کرد  فکر  دشمن  و  کردند  جدا 
مدت  به  را  فتنه  این  می تواند  که 
یک سال دنبال کند در حالی که در 
کمتر از دو هفته خاتمه یافت و این به 
دلیل وجود فتنه ۸۸ بود که به فرموده 
رهبری این فتنه ما را واکسینه کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با بیان اینکه برخی نامه هتاکانه به 
رهبری می نویسند، گفت: این افراد 
چرا  که  است  این  دردشان  تمام 
یا  ریاست  صندلی  روی  هم اکنون 
پست خاص نیستند و کسان دیگری 
نشسته اند. ریاست  روی صندلی   بر 
وی تصریح کرد: زمانی فردی رئیس 
بنیاد شهید شد و حال امروز نامه به 
رهبری نوشته و ادعا کرده در زمان 
انتخابات که دولت اصالحات سر کار 
بیرون  از صندوق  بنده  نام  باید  بود 
می آمد در حالی که رفقای خود همین 
انتخابات  برگزاری  مجری  شخص 
بوده اند. وی گفت: این افراد که برای 
می نویسند  سرگشاده  نامه  رهبری 
چه مقصودی دارند؟ اگر واقعا دلسوز 
هستند چرا نامه شان قبل از اینکه به 
بیت رهبری برسد سر از رسانه های 
که  فرد  این  چرا  درمی آورد؟  بیگانه 

برای رهبری نامه سرگشاده می نویسد 
دوره زعامت امام )ره( را به رخ مقام 
از  یکی  می کشد؟  رهبری  معظم 
رفقای همین فرد داد گفته رهبری 

مو به مو کارهای امام )ره( را تکرار 
می کند و راه رهبری همان راه امام 
است. وی گفت: زمانی که فتنه ۸۸ 
آغاز شد مقام معظم رهبری، موسوی 
را فرا خواند و به او تاکید کرد شما که 
از جنس انقالب هستید این کارها از 
شما بعید است که اردوکشی خیابانی 

بیندازید، چرا که اگر کسانی  به راه 
مجاری  از  باید  هستند  معترض 
اقدام  نگهبان  شورای  مانند  قانونی 
اردوکشی  شما  است  ممکن  کنند. 

کسان  اما  بیندازید  راه  به  خیابانی 
دیگری سوار کار می شوند و آن وقت 
اوضاع از دست شما خارج می شود. 
اما میرحسین موسوی گوش نکرد و 
مدعی بود که مردم احساس می کنند 
صدایشان شنیده نمی شود به همین 

دلیل به خیابان ها می آیند.

چرا برخی نامه به رهبری می نویسند و زمان امام را به رخ می کشندبرجام را نقض کنیم با مشکالت زیادی مواجه می شویم
محمدحسین صفارهرندی:حجت االسالم مهدی طائب :
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