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سید احمد علم الهدی:
در ۲۲ بهمن، رفراندوم

را به رخ مردم می کشید 

حسین شریعتمداری:
بعضی افراد  آمریکا را دشمن نمی دانند و از 
جایگاه شیطان بزرگ به رقیب تنزل دادند

ابوترابی فرد :
انتظار می رود سخن مسئوالن 

مبتنی بر اصول باشد

 محسن رهامی :
خطبای نماز جمعه باید سخنگوی توده مردم 

باشند، اما به نوعی سخنگوی حکومت شده اند

حجت االسالم مجتبی ذوالنور:
کسی هاشمی را از نماز جمعه کنار 

نگذاشت، تشخیص خودش بود که نیاید!
 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

سرمقاله

خجالت قلم
* هرم پور

 روزهای آخر بهمن برای طیفی از کارمندان و کارگران 
حقوق بگیر دولت سرشار از خاطره و  شادمانیست؛ 
معمواًل همراه حقوق، عیدی ها واریز می شود و با چند 
روز این طرف و آن طرف، به دستشان می رسد. اما در 

کنار این شادمانِی اداری  ... ) مشروح  سرمقاله در صفحه 2 (

حج بهترین فرصت برای
ارتباط با مسلمانان جهان است

مدیر  حج و زیارت استان با بیان اینکه دشمنان انقالب به دنبال این هستند که 
ایرانیان کمتر با مسلمانان جهان ارتباط برقرار کنند گفت:  ... مشروح در صفحه ۷

اجرای سه مراسم تعزیه خوانی حضرت زهرا )س( در خراسان جنوبی
معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسالمی از اجرای سه مجلس تعزیه خوانی شهادت حضرت زهرا )س( به 

همت گروه تعزیه خوان »عاشقان اهل بیت)ع(« در مرکز استان خبر داد.زمزم با بیان اینکه این مجالس ... مشروح در صفحه ۷

افتتاح کارخانه چدِن
سرمایه گذاران چینی

به زودی در شهرک صنعتی خوسف محقق می شود ؛

 صفحه ۷

 همایش نهضت جهانی حضرت امام روح ا... )ره(
صفحه ۷

آگهی مناقصه محدود شماره 12 شرکت کویرتایر
شرکت کویرتایر در نظر دارد: خرید، حمل، نصب قطعات اسکلت فوالدی سوله های 
انبار کامپاند، سالن توزین مواد شیمیایی، سالن توسعه انبار مواد و سازه های ساختمان 
بنبوری کارخانه کویرتایر را از طریق برگزاری مناقصه محدود به شرکت های حقوقی واجد 
شرایط واگذار نماید. بدینوسیله از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود. ضمن 
 بازدید از محل اجرای مناقصه )بیرجند- کیلومتر 11 جاده کرمان- کارخانه کویر تایر(
 نسبت به خرید اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت )مطابق شرایط مندرج در اسناد( 

و تحویل به واحد تدارکات تا تاریخ یکشنبه 96/12/6 اقدام نمایند.
بازدید از محل کارخانه از تاریخ 96/11/26 لغایت 96/12/06 در ایام و ساعات اداری 

)8 الی 16( الزامی است، شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شرکت کویر تایر

برادر ارجمند جناب آقای دکتر خلیلی
رئیس محترم دانشگاه بیرجند

افتخارآفرینی دانشگاه بیرجند در  رتبه بندی ۲018 موسسه تایمز که یکی از معتبرترین 
نظام های رتبه بندی در سطح بین المللی است و قرار گرفتن در ردیف دانشگاه های 

برتر آسیا موفقیتی چشمگیر و مایه مباهات آن دانشگاه می باشد. 
این شایستگی علمی را که موید پشتکار و همت واالی تیم مدیریتی، علمی و دانشجویی دانشگاه بیرجند

 می باشد خدمت جناب عالی، اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان آن مجموعه صمیمانه
 تبریک و تهنیت عرض نموده، بهروزی و دوام توفیقات روز افزون تان را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.

مجتمع کاشی و سرامیک فرزاد

به اطالع کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی می رساند:
جلسه مجمع عمومی فوق العاده سازمان، روز یکشنبه 96/11/29 راس ساعت 18:00 در محل 

باشگاه فرهنگیان )خانه معلم( خیابان معلم برگزار می شود.
لذا از تمامی اعضای محترم سازمان دعوت به عمل می آید، رأس موعد مقرر در جلسه مذکور حضور 

بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- انتخاب بازرسین
2- بررسی متمم بودجه سال96

3- تصمیم گیری در خصوص پروژه ساختمان اداری سازمان
4- تصمیم گیری در خصوص خرید ساختمان اداری دفتر نمایندگی شهرستان طبس

5- سایر موارد
هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

بزرگترین مجتمع تجاری- اداری خراسان جنوبی

Helal Trade Center of Birjand
آغاز جشنواره فروش تعداد محدودی 

از واحدهای تجاری- اداری با شرایط استثنایی 
به مناسبت نوروز باستانی 1397

نشانی دفتر بیرجند: 
خیابان طالقانی- روبروی بیمارستان امام رضا )ع(- جنب بانک کشاورزی

شماره تماس:
056-32234141 -32234949 

بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خودمان را از 
مدیر کل، معاونین و مسئولین محترم اداره کل ورزش و جوانان استان 

و تمامی سروران ارجمندی که ما را در مراسم افتتاحیه باشگاه ورزشی 
اکسیژن حرفه ای یاری نمودند، اعالم می نماییم

 بهروزی و تندرستی شما عزیزان را آرزومندیم.

مدیریت ، مربیان و  پرسنل باشگاه ورزشی  اکسیژن حرفه ای

جناب آقای مهندس حسن هوشمندی 
و خانواده محترم هوشمندی

با نهایت تأسف و تأثر مصیبت درگذشت مادر بزرگوارتان 
را تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه رحمت و مغفرت 
الهی و برای تمامی بازماندگان صبر و بردباری آرزومندیم.
هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بیرجند گستر

فهرست داوطلبان 
عضویت در هیئت مدیره 

سازمان نظام مهندسی معدن 
شرح در صفحه 2
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زمان ثبت نام آزمون ارشد پزشکی 97

 رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی از انتشار دفترچه آزمون ارشد پزشکی خبرداد و گفت: ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد گروه های پزشکی از 
تاریخ ۳۰ بهمن ماه آغاز می شود و تا ۱۳ اسفند ماه ادامه دارد. دکتر محمد حسین پورکاظمی ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: داوطلبان می توانند 

با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس www.sanjeshp.ir نسبت به دریافت دفترچه آزمون اقدام کنند.
خجالت قلم
*هرم پور

و  کارمندان  از  برای طیفی  بهمن  آخر  روزهای    
و   خاطره  از  سرشار  دولت  بگیر  حقوق  کارگران 
شادمانیست؛ معمواًل همراه حقوق، عیدی ها واریز 
می شود و با چند روز این طرف و آن طرف، به 
دستشان می رسد. اما در کنار این شادمانِی اداری، 
بهمن ماِه طیفی از کارگران و کارمندان کارخانه ها 
و شرکت های خصوصی به چند ماه حقوق نگرفته 
شان اضافه می شود و یک ماه دیگر هم به روزهای 
انتظار و خجالت از خانواده و فرزندانشان وصل می 
گردد. این داستان، پایان ماجرای برخی بی تدبیری 
نامربوط  و  ناقص  های  تصمیم  اقتصادی،  های 
و اقدامات و عملکردهای خلق الساعه ی منفعت 
طلبانه از سوی  برخی مدیران اقتصادی و مسؤولین 
تصمیم ساز و تصمیم گیر  کشور است که متأسفانه 
اعوجاج ِ درآمدهای بخشی از مغازه داران و بازاریان 
نارضایتی  و  از رکود  بر گرفته و موجی  را هم در 
و کوهی از مشکالت و نابسامانی های مختلف را 
به ارمغان آورده است! شرایط موجود برای من که 
سالهاست کار رسانه ای می کنم، عادی و معمولی 
نیست. اجازه می خواهم به صراحت با ابراز نگرانی 
عمیق از تداوم این وضع ناگوار،  تأکید کنم تجربه 
ی کم و محدود رسانه ای من نشان می دهد بخشی 
از این مشکالت عمدیست و الزم است دستگاههای 
نظارتی در خصوص آن ورود جدی داشته باشند. از 
سوی دیگر و با  تأکید بر عمدی یا سهوی بودن 
این مشکالت،  دردی از کارمندان و کارگراِن حقوق 
نگرفته دوا نمی شود. دولت محترم برای این افراد، 
به جز شعار و وعده و استفاده از کلمات و واژگان 
جریان ساز و مشغول ساز، چه برنامه و اقدامی در 
با گذشت  که  است  این  واقعیت  دارد؟  کار  دستور 
یازده ماه از سال، هزاران نفر کارمند شرکت های 
خصوصی و کارگران کارخانجات مختلف که بخشی 
آنها در این استان فعالند، بدون چشمداشت به  از 
عیدی ساالنه،  فعاًل در انتظار تسویه ماهها حقوق 
ماههای  جمع  که  کارگرانی  هستند،  شان  معوقه 
قلِم رسانه ای  بر اساس  نه  حقوق نگرفته شان،  
که بر اساس آمار رسمی ، نسبت به سالهای قبل،  
این  ی  خانواده  است.  شده  برابر  چند  و  چندین  
عزیزان مثل خانواده های من و شما، در آستانه ی 
عید، کفش و لباس نو و مایحتاجی برای رتق و فتق 
امور میهمان داری عیدانه می خواهند. اصاًل آنهم 
هیچ، قسط های عقب مانده وام و قبض های برق 
و آب و گاز و تلفن و عوارض و بیمه خودروهایشان 
کل  مدیران  و  محترم  استاندار  آیا  کنند؟  چکار  را 
این  همدردی،  نشانه ی  به  اقتصادی  های  حوزه 
کرد؟  خواهند  خودداری  حقوقشان  گرفتن  از  ماه 
من بعید می دانم. آیا برخی از مدیران همین استان 
بلیط های رزرو شده ی تورهای مسافرتی داخل و 
خارج کشورشان در ایام عید را به نشانه اعتراض یا 
همدردی پس خواهند داد؟ باز هم بعید می دانم. آیا 
جلسه ای با حضور مقامات عالی استان برای تحکم 
به دستگاههای مربوطه و بازخواست از آنها و گرفتن 
حق و حقوق هزاران کارمند و کارگر دارای حقوق 
بعید می دانم...  باز هم  برگزار خواهد شد؟  معوقه 
و البته بعید می دانم کاًل برای این عزیزان اقدام 
مؤثری انجام شود. هر چند خیلی بعید نمی دانم تا 
آخر سال و در جلسات مختلف، از لبان مبارک »ظل 
االستان« ها،  کلمات قصار و فاخری در حمایِت  
بی چون و چرا از این بندگان خدا تراوش کند یا 
ابالغیه های سست و بی ضمانت و بی حالی به 
در  خبرش  احیاناً  شودو  دستگاهها صادر  از  برخی 
رسانه ها بیاید یا تصویرش به عمد در کانال ها و 
گروههای خبری و سایت ها درج گردد!! قلم من 
در برابر این  همه صبوری و درمقابل این درد بزرگ 
و انبوه مشکالت چنین خانواده هایی هیچ ندارد جز 
خجالتی عظیم. مصیبت عظمای جامعه ی ما، اکنون  
همین است.  مِن رسانه ای را هم  ببخشید که با 
همه ی ادعایم نتوانستم کاری برایتان انجام دهم!   
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰9۳۰494۳8۳۱ ارسال فرمایید( 

عرضه گواهی سپرده یک ساله
 با سود ۲۰ درصد در همه بانک ها

بر اساس اعالم بانک مرکزی همه بانک های کشور 
به انتشار اوراق گواهی سپرده یک ساله با نرخ ۲۰ 
درصد از ۲8 بهمن اقدام خواهند کرد. بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی چهارشنبه شب سه طرح پیش 
فروش سکه، انتشار اوراق مشارکت ارزی و انتشار 
اوراق مشارکت ریالی را برای کنترل بازار ارز تدوین 
بانک های کشور  راستا، همه  این  اعالم کرد.در  و 
می توانند از روز شنبه ۲8 بهمن 9۶ اوراق گواهی 
سپرده یک ساله و با نرخ سود ۲۰ درصد را به مدت 
دو هفته عرضه کنند.در صورت بازخرید اوراق قبل 
از سررسید یک ساله نرخ سود این اوراق ۱4 درصد 
محاسبه خواهد شد.از صبح روز پنج شنبه تاکنون ۱۰ 
بانک و دو موسسه اعتباری از عرضه این اوراق در 

شعب خود خبر داده اند.

افزایش قیمت بادام هندی
ایام  در  بادام هندی  واردات  به ممنوعیت  توجه  با 
پایانی سال، کمبود و افزایش قیمت امری طبیعی 
است. علیرضا ارزانی درباه آخرین وضعیت بازار آجیل 
ارز،  نرخ  نوسان  به  توجه  با  کرد:  اظهار  عید  شب 
قیمت برخی  از اقالم صادراتی و وارداتی دستخوش 

تغییر و تحوالتی در بازار قرار گرفته است.

یارانه نیازمندان »افزایش« می یابد

الهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس:قرار 
افراد  به  مبالغ  و  حذف  ثروتمند  افراد  یارانه  است 
سقف  روش  این  با  که  می شود  پرداخت  نیازمند 

پرداخت یارانه ها به افراد نیازمند افزایش می یابد.

اپراتورهای تلفن همراه از هرگونه تبلیغات 
پیامکی و تلفنی منع شدند 

براساس تصمیم جدید رگوالتور ارتباطی، تبلیغات 
اپراتوری به هر شکل و روشی غیرقانونی است و 
چنانچه از امروز اپراتوری برای تبلیغات به تلفن شما 

زنگ زد، حق شکایت از آن را دارید.

 مسکن گران می شود اما نه آن قدر!

نیز  مسکن  اقتصاد  و  برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل 
قیمت  آینده  سال   احتماال  که  کرد  پیش بینی 
قیمت  چگنی  یافت.علی  خواهد  افزایش  مسکن 
نرخ  از  باالتر  مقداری  را  آینده  سال  در  مسکن 
در  مسکن  بازار  گفت:«  و  کرد  پیش بینی  تورم 
رشد  و  قیمتها  معامالت،  لحاظ  به  آینده  سال 
پروانه های ساختمانی بهتر از سال ۱۳9۶ خواهد 
بود. او افزود:افزایش قیمتها شاید اندکی باالتر از 

تورم باشد با این حال شدید نخواهد بود. 

بیمه رایگان چه کسانی قطع خواهد شد؟

احتمال  درباره  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل 
کاهش  صورت  در  رایگان  سالمت  بیمه  قطع 
بودجه، گفت: دولت ها در قبال افراد بی بضاعت 
بیمه  گاه  هیچ  دارم  اطمینان  و  دارند  مسئولیت 
هیچ فرد نیازمندی قطع نخواهد شد؛ البته برای 
و  افتاد  خواهد  اتفاق  این  کم  کم  متمکن  افراد 
با  وی  می شود.  قطع  آنها  رایگان  سالمت  بیمه 
اشاره به طرح ارزیابی وسع بیمه شدگان در قانون 
برنامه ششم توسعه، گفت: انجام این کار ساز و 
های  حساب  بررسی  که  طلبد  می  خاصی  کار 
آن  از جمله  افراد  مالیاتی  و صورت های  بانکی 
است که این اطالعات در کشور محرمانه است و 
عمال دسترسی به آن نداریم، بنابراین عمال این 

کار فعال شدنی نیست.

کاهش 47 درصدی میزان بارش های کشور

شرکت مدیریت منابع آب ایران اعالم کرد: میزان 
بارش های کشور در بهمن ماه جاری به بیش از 
بارش های  میزان  است  گفتنی  رسید.  میلیمتر   9
کشور در بهمن سال جاری به 9.۱ میلیمتر رسید.

سرمقاله

در 22 بهمن، رفراندوم را به رخ مردم می کشید 

علم الهدی گفت: در سیل جمعیت ۲۲ بهمن، اصل 59 
را به رخ مردم می کشید و رفراندوم مطرح می کنید؟ آن 
هم در میان مردمی که عکس رهبری را باالدست خود 
دارند؟ اصل 57 قوای سه گانه را زیر نظر امامت امت قلمداد 
می کند؛ هر سه قوه حاکم هستند و زیر نظر رهبری هستند 
و محور در این کشور، حجت امام زمان)عج( است. همه گره های سردرگم مدیریت 
نظام را رهبری حل می کند آن وقت مردم را به اصل رفراندوم حواله می دهید؟

برخی آمریکا را از شیطان به رقیب تنزل داده اند

مدیر مسؤول روزنامه کیهان گفت: بعضی افراد  آمریکا 
را دشمن نمی دانند و از جایگاه شیطان بزرگ به رقیب 
تنزل دادند. این درد این روزهای جامعه است. وقتی رقیب 
شد، قابل مذاکره است تا به نتیجه مطلوب برسیم. اما اگر 
دشمن باشد دیگر بحث مذاکره مطرح نیست، چون وجود 
هر کدام برای دیگری خطر دارد و باید از بین برود، اما بعضی افراد این نگاه را تغییر 
دادند و آن فرمان امام راحل که هرچه فریاد دارید برسر آمریکا بزنید، از یاد بردند.

انتظار می رود سخن مسئوالن مبتنی بر اصول باشد

نماز جمعه  از خطبه های  در بخشی  ابوترابی فرد: 
بگوییم که  این هفته تهران گفت: چرا سخنانی 
دارای محمل های مختلفی است تا افراد آن را نقد 
کنند و بعد به نقدهای آنان اعتراض کنیم. از یک 
انتظار  اسالمی  جمهوری  نظام  در  مسئول  مقام 
تا  باشد  بر اصول  می رود سخنانش متقن، مستحکم، مستدل و مبتنی 

دل ها را نزدیک کند.

روحانی اصالح طلب نیست ایشان اصولگرا هستند

شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت افزود: مشکل 
این جا است که فکر کردند آقای روحانی اصالح 
ایشان اصولگرا هستند.  نه خیر  طلب شده است. 
از  بعد  بود.  خوب  خیلی  شرایط  هم  انتخابات  تا 
انتخابات شرایط بد شد، از طرف مقابل به او فشار 
آوردند و برادرش را گرفتند. مشکالتی پیش آمد که روی ریلی قرار گرفت 

که االن هست. ریلش مطابق میل ما نیست اما غلط هم نیست. 

رییس جمهوری می   تواند پیشنهاد همه  پرسی دهد

معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه رجوع به همه 
پرسی یکی از اصول قانون اساسی است، گفت: رییس 
جمهوری می   تواند درباره برخی موضوعات پیشنهاد همه 
 پرسی دهد.جنیدی گفت: این اصل مقرر می دارد که در 
ایران، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود از راه 
انتخابات، انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس  ، اعضای شورا ها و نظایر این 
موارد، یا از راه همه پرسی در موردی که در اصول دیگر این قانون معین می شود.

محافظه کاری اصولگرایان سبب استفاده از احمدی نژاد شد

شیخ با اشاره به اینکه اصولگرایان تالش می کنند 
کنند،  معرفی  انتخابات  برای  جدیدی  چهره 
گفت:اصولگرایان محافظه کارانه عمل می کنند لذا به 
افرادی مثل احمدی نژاد برای اعتراض و حتی تخریب 
افراد نیاز دارندتا پوپولیستی عمل کنند رای مردم را به 
دست بیاورند.وی افزود: در زمان احمدی نژاد رسانه ها سطح توقعات مردم را 
پایین نگاه می داشتند اما اکنون طور مستمر سطح توقعات را افزایش می دهند.

حجت االسالم مجتبی ذوالنور  در 
پاسخ به این سوال که چندی پیش 
موجی از برداشتن نرده در نماز جمعه 
ها به راه افتاد و اخیرا نیز آقای ابوترابی 

جمعه  نماز  خطیب  عنوان  به  فرد 
تهران انتخاب شد. تحلیل شما از این 
تغییرات چیست؟پاسخ داد برداشتن 
نرده ها که با ابتکار آقای آل هاشم از 
تبریز آغاز شد کار بسیار پسندیده ای 
بود. به هر صورت یک جاهایی هست 
که مردم و مسوولین باید به هم گره 

بخورند و یکی از آن مکان ها نماز 
جمعه است. مسوولین باید این فضا 
را فراهم کنند که نمازجمعه خوان ها 
بتوانند مشکالت خود را در نماز جمعه 

مطرح کنند و فراتر از آن فردی که 
این  نیست  خوان  نمازجمعه  اصال 
تصور را باید پیدا کند که می تواند 
در نماز جمعه ها مسوولین را ببیند 
افزود:  و مشکلش را حل کند. وی 
رفسنجانی  هاشمی  آقای  مرحوم 
با تصمیم خود دیگر به نماز جمعه 

نرفتند. چندین بار هم افرادی مانند 
دیگران  و  کاشانی  امامی  اهلل  آیت 
کردند  درخواست  ایشان  از  و  رفتند 
ایشان  اما  بیایند  جمعه  نماز  به  که 
خودش قبول نکرد. به هر دلیلی از 
اگر  لذا  نکردند  استقبال  این مسئله 
افرادی به دلیل نرفتن ایشان با نماز 
جمعه قهر کرده اند باید تجدید نظر 
کنند. چراکه کسی آقای هاشمی را 
خودش  تشخیص  و  نگذاشت  کنار 
نیاید.  جمعه  نماز  به  دیگر  که  بود 
بنابراین کسانی که قهر کرده اند با 
به  و  آشتی کنند  دوباره  نماز جمعه 
این صفوف بازگردند. وی در پاسخ 
به این سوال که به نظر شما صفوف 
نماز جمعه نسبت به اوایل انقالب چه 
تغییری کرده است؟جواب داد:جمعیت 
همان جمعیت است گاهی با مناسبت 
می  پیدا  افزایش  جمعیت  هایی 
کند و مانند اوایل انقالب می شود.

محسن رهامی در پاسخ به این سوال 
که قشری که به نمازجمعه می آیند از 
یک قشر خاصی هستند. مثال در رده 
سنی میانسال به باال قرار دارند. می 
توان این اتفاق را هم ناشی از همین 
مردم  عامه  از  روحانیت  شدن  دور 
دانست؟پاسخ داد: به عنوان کسی که 
مرتب با نسل جوان و دانشجویان و 
دانشگاهیان سرو کار دارم و ارتباطم 
که  بگویم  باید  است  خوب  آنها  با 
روحانیت آن جایگاه و موقعیت خود 
را بدالیل متعدد تا حد زیادی در بین 
جوانان، از دست داده است. متاسفانه 
در  حایل،  برداشتن  نوع  از  اقداماتی 
صفوف نمازجمعه ها گرچه مفید است 
اما دیرهنگام است. حاال چه اندازه تاثیر 
داشته باشد به این بسته است که رفتار 
روحانیت با مردم تغییر کند. منظورم 
آن دسته از روحانیت است که خود 
را تافته ای جدا بافته از مردم مي داند. 

روحانیون باید گذشته و رفتار و منش 
بعد از انقالب خود را نقد کند، تا فاصله 
ای که بین آنها و نسل جوان ایجاد شده 
را بتواند پر کند.یکی از عوامل کاهش 

استقبال قشر جوان از نمازهای جمعه 
همین فاصله انداختن در نمازها است. 
گذاشتن دربان و محافظ و محدودیت 
رفت و آمدهای مردم است. از طرفی 
روحانیت ما باید سخنگوی مردم باشند. 
اما می بینیم که نوعا خطبای نمازهای 
جمعه به نوعی سخنگوی حکومت 

شده اند تا اینکه سخنگوی توده مردم 
باشند. گاهی در ۲۰۰ نقطه کشور یک 
نوع حرف از تریبون نماز جمعه گفته می 
شود و جالب اینجاست که خط فکری 

قبل مثال  است که شب  آن همان 
در تلویزیون از زبان مسئوالن کشور 
مطرح شده است. در حالیکه مسائل هر 
منطقه و شهری، اختصاص به مردم 
همان منطقه دارد و تکرار دیدگاههای 
مطرح شده در صدا و سیمای حکومتی 
ایران، مشکلی از مردم حل نمی کند.

ذوالنور: کسی هاشمی را از نماز جمعه کنار نگذاشت؛ 
تشخیص خودش بود که نیاید!

 رهامی :خطبای نماز جمعه باید سخنگوی توده مردم 
باشند، اما به نوعی سخنگوی حکومت شده اند

پروازهای چارتری حذف خواهند شد
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: شرکت های هواپیمایی الزم است نسبت 
به مدیریت فروش خود با هدف حذف تدریجی پروازهای چارتری اقدامات الزم را 
انجام دهند. عابدزاده با بیان اینکه میزان جابه جایی ها در ۱۰ ماه گذشته نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 9 درصد افزایش یافته است، افزود: با مسئولیت پذیری 
بیشتر تمامی بخش های دخیل در سرویس دهی به مردم در حوزه حمل و نقل 
هوایی امکان پیشرفت سریعتر و تضمین حرکت به سمت توسعه و تعالی در جهت 
برآوردن انتظارات مردم میسر است. وی در خصوص ضرورت پاسخگویی شفاف به 
مسافران و انتظارات شرکت های هواپیمایی گفت: در این خصوص دستورالعمل 
حقوق مسافر نیز تکلیف شرکت های هواپیمایی را مشخص کرده است و یقینا 
پایبندی به شرایط مندرج در دستورالعمل بسیاری از شکایات کاهش خواهد یافت.در 
این جلسه راهکارهای تسهیل در چگونگی خدمات رسانی به مسافران به خصوص 
ایام نوروز و چگونگی برخورد با متخلفان در این ایام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

جای نگرانی برای کاالهای اساسی مردم در شب عید نیست
وزیر صنعت، معدن تجارت گفت: با تشکیل جلسه ستاد تنظیم بازار برای شب عید، 
کاالهای اساسی مردم به اندازه کافی در انبارهای کشور ذخیره سازی شده و جای 
هیچ نگرانی نیست. شریعتمداری گفت: تمام نیازهای کشورویژه ایام عید مردم دیده 
شده و با خرید از تولیدکنندگان و به نقاط مختلف کشور حمل و درزمان مشخصی 
که از سوی اتحادیه ها واصناف اعالم خواهد شد، توزیع می شود.وی با بیان اینکه 
 فروشگاه های بهاره در برخی شهرها از سوی اتاق های اصناف برپا  می شود , افزود :

 سازمان تعزیرات برای نظارت بیشتر بر کاال و خدمات از ۱5 اسفند تا پایان فروردین 
فعالیت خواهند داشت.وزیرصنعت، معدن وتجارت در ادامه از تشکیل کمیته نظارت 
بر سفرهای مردم در ایام نوروز زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خبر 
داد و گفت: مناطق پر مهمان پذیر مورد توجه جدی این سازمان است.شریعتمداری 
گفت: وزارت جهاد کشاورزی هم  اطمینان داده کاالهای اساسی مردم در انبار ذخیره 
شده و هیچ نگرانی  برای کاالهای اساسی مورد نیاز مردم مانند میوه وجود ندارد.

تلفن  های ثابت چه زمانی قطع می  شوند؟
بر اساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در صورتی 
که مشترک تلفن ثابت، صورت حساب دو دوره متوالی خود را با هر مبلغی 
پرداخت نکند، تلفن اش قطع می شود.همچنین در مورد تلفن هایی که نزد 
شرکت مخابرات ودیعه دار هستند، در صورتی که صورت حساب میان دوره و یا 
پایان دوره به 8۰ درصد ودیعه برسد، با اطالع رسانی قبلی یک طرفه و سپس 
قطع دوطرفه می شود.اما برای تلفن هایی که ودیعه ندارند، چنانچه هزینه 
صورت حساب به مبلغ ۲۰ هزار تومان برسد، ابتدا اطالع رسانی انجام شده و 
سپس اول قطع یک طرفه و در صورت عدم پرداخت، تلفن به صورت دوطرفه 
قطع می شود.اطالع رسانی به صورت پیامکی و یا تماس تلفنی انجام می شود؛ 
پس از اطالع رسانی، یک هفته به مشترک برای پرداخت صورت حساب زمان 
داده شده و پس از یک هفته، تلفن مشترک قطع یک طرفه می شود و در 
صورتی که پرداخت همچنان انجام نشود، قطع دوطرفه صورت می گیرد.

 رنو: دولت فرانسه از فعالیت ما در ایران حمایت می کند/ قیمت خودروها با داخلی سازی کاهش می یابد
قائم مقام خاورمیانه و آفریقای شرکت پژو سیتروئن: ما ارتباطات نزدیکی با دولت فرانسه داریم و دولت فرانسه به طور ۱۰۰ درصد حمایت زیادی از برنامه های ما در ایران می کند. در حال حاضر خودروی پژو ۲۰۰8 تولیدی به عنوان اولین خودروی پسابرجامی در 
ایران بیش از ۲۰ درصد داخلی سازی شده است که البته پایین بودن این میزان به دلیل تالش برای به تولید رسیدن خودرو با حداکثر سرعت بود.  خودروی بعدی که ۳۰۱ است ۶۰ درصد داخلی سازی می شود. 7۶ قطعه ساز ایرانی برای داخلی سازی قطعات 
خودروهای تولیدی در ایران و همکاری با ایکاپ انتخاب شدند و در حال حاضر در مرحله خرید ماشین آالت و آموزش پرسنل در این رابطه هستند. پژو ۲۰8 و ۳۰۱ قطعات مشترک زیادی دارند و داخلی سازی آنها نیز به 5۰ درصد خواهد رسید. با داخلی سازی بیشتر 
قیمت خودروهای تولیدی در ایران کاهش خواهد یافت. ایران تولید کننده مواد اولیه تولید خودرو مانند فوالد، مس، آلومینیوم و محصوالت پتروشیمی است و مزیت های زیادی در این حوزه دارد. ماشین آالت برخی قطعه سازان قدیمی است که باید بروزرسانی 
شود ضمن آنکه برخی قطعه سازان ایرانی در سطح جهانی کار می کنند. قائم مقام خاورمیانه و آفریقای شرکت پژوسیتروئن ادامه داد: وضعیت اقتصادی در ایران بهبود پیدا نکرده و نرخ ارز سریعا در حال افزایش است و با این نرخ ارز با مشکل مواجه می شویم 
که البته می توان مشکالت را مدیریت کرد.کمار با بیان این که برخی ادعا می کنند دیگر صنعت خودروی مونتاژکار در ایران نمی خواهیم اما هیچ کس برای این کار آماده نیست، اظهار کرد: به عنوان مثال گمرک و بانک ها برای این موضوع آماده نیستند.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد 
و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139660308001003381- 1396/10/30 
هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای  مصطفی بهلولی فرزند حسن به شماره شناسنامه 306 
و شماره ملی 0650692810 نسبت به ششدانگ سه دربند 
مغازه و آپارتمان فوقانی به مساحت 113/35 متر مربع قسمتی 
از پالک 925 فرعی از 55 فرعی از 1427- اصلی بخش 2 
بیرجند از محل مالکیت ورثه مرحوم حسن بهلولی تایید و  
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/11/12  
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/11/28 

 علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

پوشـاک بـارکد افتخار دارد با بهترین برندها و تنوع اجناس 
با قیمت مناسب در خدمت شما همشهریان عزیز باشد.

بلوار معلم- خیابان فردوسی- تقاطع سعدی

به ازای هر 100 هزار تومان خرید از ما یک هدیه رایگان بگیرید

فهرست الفبایی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره برای رشته معدن

سال تولدمقطع تحصیلیرشته تحصیلینامنام خانوادگیردیف 

1358دکترا معدن احمد آریافر 1

1335دکترا معدن محمد جوانشیر گیو 2

1355لیسانس معدن سید رضا حقانی ثانی 3

1332دکترا معدن محمد شیوا 4

1352لیسانس معدن محمد رضا فرحبخش 5

1355لیسانس معدن علی کشوری 6

1348دکترا معدن غالمرضا نوروزی 7

فهرست  قبلی  اطالع  پیرو 
داوطلبان عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام 
مهندسی معدن خراسان جنوبی ، تاریخ و مکان 

برگزاری انتخابات به شرح ذیل اعالم می گردد.
زمان برگزاری : پنجشنبه 96/12/10 

 از ساعت 9 الی 16            
شهید  خیابان   - بیرجند   -1  : برگزاری  مکان 
تجارت  و  معدن   ، صنعت  سازمان   - مطهری 
ساختمان شهید مطهری - سالن اجتماعات شهید 
رئوفی  2 - طبس -  اداره صنعت ، معدن و تجارت 
شهرستان طبس .  جهت کسب اطالعات بیشتر 
به سایت سازمان نظام مهندسی معدن به آدرس 

ime.org.ir مراجعه نمایید.

فهرست الفبایی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره برای رشته زمین شناسی
سال تولدمقطع تحصیلیرشته تحصیلینامنام خانوادگیردیف 

1334لیسانس زمین شناسی محمد حسین اخوان صفار 1
1345فوق لیسانس زمین شناسی محمد هادی اشراقی 2
1347فوق لیسانس زمین شناسی مهدی تقریبی 3
1349دکترا زمین شناسی احمد رضا خزاعی 4
1358فوق لیسانس زمین شناسی زهرا خواجه میری 5
1352لیسانس زمین شناسی مرتضی جاللی فرد 6
1351لیسانس زمین شناسی اسماعیل زمانی 7
1348لیسانس زمین شناسی رضا سجادی طبسی 8
1341لیسانس زمین شناسی عباس محمودی 9
1352دکترا زمین شناسی محمد ناظمی 10

قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی

هیئت اجرایی ششمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی 
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دانشگاهی  جهاد  خارجی  های  زبان  کالج  مدیر   - کاری  نسرین 
خراسان جنوبی از برگزاری گردهمایی بزرگ »یادگیری زبان و رسانه 
زرین  مجتبی  استاد  حضور  با  اسفند   6 یکشنبه،  روز  دیجیتال«  های 
پناه، مترجم، محقق و مدرس چندزبانه خبرداد. معصومی مفرد عنوان 
در  دیجیتال  های  رسانه  نقش  با هدف  گردهمایی  این  برگزاری  کرد: 
بهره  نحوه  از  والدین  به  دادن  آگاهی  و  خارجی  های  زبان  یادگیری 
مندی صحیح از این رسانه ها در یادگیری فرزندشان برگزار می شود. 
و  همشهری  پناه  زرین  مجتبی  با  خواندنی  گفتگویی  بهانه  این  به 
 استاد برجسته که چندین زبان خارجی را به صورت تخصصی صحبت 

می کند و  از مفاخر استان است انجام دادیم.
خراسان  واحد  جهاددانشگاهی  توجه  از  تشکر  ضمن  پناه   زرین 
خراسان  آوای  روزنامه ی  و  کاربردی  و  علمی  جامع  دانشگاه  و  جنوبی 
جنوبی  ابراز امیدواری کرد : فوائد برنامه ایی که به کمک هم به اجرا 
رسانه های  از  استفاده  فرهنگ  ارتقای  و  آگاه شدن  برای   می گذاریم، 
دیجیتال در میان بیرجندی ها و حتی آن دسته از کسانی که به دالیل 
مختلف از قبیل تحصیل و مأموریت کاری در بیرجند بسر می برند، نه 
فقط اینکه اثری پایدار داشته باشد، بلکه به کمک شما رسانه ی همیشه 
مردمی خطه ی خراسان جنوبی، در سرتاسر ایران گسترش پیدا کرده و 
نهادینه شود تا از عوارض و خطرات گوناگون این ابزارهای شیک و پر 

زرق و برق، تا حد امکان مصون بمانیم.

اکنون دانشجوی
رشته دکترای زبان آلمانی هستم

در  را  ارشدم  کارشناسی  و  کارشناسی  اینکه  بیان  با  زرین پناه  مجتبی 
و  گذاشتم  سر  پشت  تهران  دانشگاه  در  آلمانی  زبان  مترجمی  رشته ی 
اکنون هم مراحل نهایی تز دکترایم را انجام می دهم،  افزود: در 9 سالگی 
انگلیسی، 15 آلمانی، 21 فرانسه، 23 ایتالیایی، 26 اسپانیایی، 29 ژاپنی و 
35 سالگی هلندی رو شروع کردم. وی خاطر نشان می کند از میان این 
زبان ها، راحت تر از همه به ایتالیایی و آلمانی و انگلیسی صحبت می کنم 
و امیدوارم روزی برسد تا بتوانم بیرجندی را و آنچه که هر روز بر زبان 
مردم این شهر جاری می شود را زیر ذره بین زبان شناسانه ببرم و در راه 

ثبت و ضبط علمِی آن قدمی بردارم.

سال 2009 وارد دانشگاه تهران شدم

وی یادآور می شود:  سال 2007 و بعد از دو بار شکست در سال های 
و  عالی  سطح  همان  یا    ZOP مدرک  شدم  موفق   ،2006 و   2005
انستیتو  نمایندگی  در  کنم.  آلمانی کسب  در  را  مادری  زبان  به  نزدیک 

گوته مونیخ، امتحان می دادم و  سال 2009 وارد دانشگاه تهران شدم.
وی ادامه داد:  از سنگینی این امتحان بدانید شاید بد نباشد بگویم، 
تفاوت نمره ی سال 2005 و 2006 من فقط نیم نمره بود! برای قبولی 
در آزمون سال 2007 یا بهتر بگویم سال 86، دقیقًا از 16 اسفند 85 تا 
8 شهریور 86 در شبانه روز کمتر از 5 ساعت می خوابیدم . به گفته زرین 
پناه کتابی نبود که نخواندم و اصطالح و ضرب المثلی که یاد نگرفتم 
و  فلسفه  از  مختلف،  موضوعات  در  مختلف  متون  اینترنت،  لطف  به  و 
دین و سیاست تا محیط  زیست و ادبیات و اقتصاد رو زیر و رو کردم تا 
باالخره اسم من هم، جزو دو یا سه نفری که هر سال از بین 17، 18 

شرکت کننده در آزمون قبول می شدند، بیرون آمد.

یکی از دو هدف اصلی
که برایش به دنیا آمده ایم، یادگیری است

تدریس  حوزه ی  در  بیشتر  من  اصلی  فعالیت  اینکه  بیان  با  وی 
همکاری  هم  گوناگونی  شرکت های  با  افزود:  بوده  خارجی  زبان های 
زبان های  برای  را که  داشتم و همیشه سعی کرده و می کنم زحماتی 
وبیش  کم  اتفاق  این  حال  هر  به  اما  نرود،  باد  به  کشیدم،  مختلف 
طبیعی  کاماًل  و  بگذارم  وقت  همه شان  برای  نمی توانم  چون  می افتد، 
خوش  جا  ذهنم  حیاط خلوت  در  حدودی  تا  بعضی هایشان  که  هست 
اینکه من هم مثل خیلی ها شکست هایی  بیان  با  استاد زبان  می کنند. 
داشتم و خواهم داشت معتقد است:  یکی از دو هدف اصلی که برایش 
نگاه  با  بنابراین  تاکید می کند:  یادگیری هست. وی  آمده ایم،  دنیا  به 
و  خرافات  دهیم  اجازه  نباید  و  برداشت  قدم  باید  آینده  به  امیدوارانه 
توهم و خیال بافی و دلخوشی های کاذب و خودفریبی، مغز و شعور ما 

را مه آلود کنند و از منطق و انصاف فاصله بگیریم.

خاطره ای شیرین در سفر به لهستان

شیرین  سفر  یک  ماجرای  زبان ها،  رابطه ی  در  داد:  ادامه  پناه  زرین 

را برایتان نقل کنم. داستان از آنجایی شروع شد که سال 2016 برای 
انجام برخی هماهنگی ها درباره پایان نامه ی دکترا با استاد اول راهنمایم، 
که  بود  کشوری  لهستان  شدم.  لهستان  پایتخت  ورشو،  راهی  برلین  از 
داشت،  تعلق  شرق  بلوک  به  اینکه  بخاطر  من  ذهنی  پیش زمینه ی  در 
آن  درمورد  که  آنچه  هر  می کردم.  نگاه  آن  به  نسبت  پیش داوری  با 

می دانستم از منابع انگلیسی و یا آلمانی زبان کسب کرده بودم.
با ورود قطار از آلمان به لهستان، همه  چیز لهستانی شد. در کوپه ی 
من دو تا آقا بودند که در آلمان کار می کردند و دست و پا شکسته آلمانی 
در  بلیط  کنترلچی  وقتی  تعطیل! حتی  انگلیسی هم  صحبت می کردند. 

برای چک کردن بلیطم آمد، او هم انگلیسی صحبت نمی کرد. هوا بشدت 
سرد و گرفته و آسمان خاکستری بود و زمین برفی و تازه در فاصله ی 
پنج ساعت و نیمه ی برلین تا ورشو، وقتی که یک فروشنده با میز سیارش 
برای فروش خوراکی و نوشیدنی جلو کوپه ما آمد، فهمیدم که در لهستان 

یورو رایج نیست و واحد ارزی خودشان، یعنی زلوتی را دارند. 

تصور کنید در مملکت غریبی هستید
و هیچ کدام از 8 زبانی را که بلدید، به کارتان نمی آید

تصور کنید در مملکت غریبی هستید و هیچ کدام از 8 زبانی را که بلدید، 
انگلیسی به کارتان نمی آید. تازه آنجا فهمیدم که زبان آموزانم   و حتی 
این تصور  به  برابر خود می دیدند، چه حسی داشتند. حال  وقتی مرا در 
هوای سرد و باد و بوران برف و آسمان خاکستری لهستان را هم اضافه 
کنید. و باز تصور کنید که حتی یک سکه از پول آن مملکت در جیب تان 

نیست. و باالخره حال تصور کنید که یکشنبه است و همه جا هم تعطیل 
تا بتوانید یورو را به زلوتی تبدیل کنید و نمی دانید چطور می خواهید خود 
بودم،  دلخوش  که  چیزی  تنها  به  برسانید!  هتل  به  قطار  ایستگاه  از  را 
به  فهم همدیگر،  با وجود عدم  لهستانی ها  که  بود  لبخندی  و  مهربانی 
من هدیه می دادند. بعد از رسید به ورشو، آنقدر گشتم و گشتم تا به یک 
صرافی رسیدم و پولم را تبدیل کردم. آن سفر چند روزه، سراسر درس 
و حکمت بود و با خاطره ایی تلخ به پایان رسیدن: شبی که از ورشو وارد 
برلین شدم مصادف با آن حمله ی تروریستی بود که یک تریلی با ورود به 

یک بازار کریسمس در نزدیکی کلیسا، مردم را زیر گرفته بود.

نخستین بار برای کمک به مادرم
که سکته مغزی شد به مطالعه پرداختم

دکتر زرین پناه یادآور شد:  وقتی سال ها پیش مادرم برای نخستین 
بار دچار سکته ی مغزی شد، برای کمک به او و بهبود گفتارش، توجهم 
به مغز جلب شد و مطالعاتم را در این زمینه شروع کردم. وی ابراز تاسف 
کرد:  این اتفاق چند بار دیگر رخ داد و هر بار من در موضوع عمیق و 
عمیق تر شدم تا اینکه در نهایت دست هایش را به دست فرشتگان داد و 
آسمانی شد. روحش شاد! از طرف دیگر وجود برخی واحدهای درسی و 
سر و کار داشتن با مقاالت مربوطه چه در حوزه ی زبان شناسی و چه در 
حوزه ی آموزش دیجیتال زمینه ی تحقیق و پژوهش بیشتر بروی مغز و 

یادگیری زبان را برایم فراهم کرد. 
وی خاطر نشان کرد: رفته رفته موضوع آنقدر شیرین شد که تقریبًا 

انگلیسی  آلمانی و  به سختی در برابر خرید کتاب و یا دانلود مقاالت 
و  بحث ها  در  شرکت  برای  دهم.  نشان  مقاومت  خود  از  می توانستم 
اساتید  و  همکالسی ها  حضور  با  و  تهران  دانشگاه  که  کنفرانس هایی 
مختلف برگزار می شد، بعضی از این کتاب ها را حتی دو بار و مقاالت 

را چندین بار خوانده ام. 

موضوع پایان نامه ارشدم
مهارت های بین فرهنگی در باره ادب بود

و  توانایی ها  درمورد  ارشدم  پایان نامه ی  موضوع  کرد:  اظهار  وی 
به  پارسی  از  ترجمه ناپذیری  و  ادب  باب  در  بین فرهنگی  مهارت های 
آلمانی بود و به طبع در طول دوره دکترا از این موضوع فاصله نگرفتم. 
شاید باور نکنید، تا یک هفته پیش از اینکه پروپوزالم را به گروه تحویل 
دهم، در این دو راهی که موضوع مغز و یادگیری را انتخاب کنم یا همان 
مسیر ادب و مسایل بین فرهنگی را در پیش بگیرم، مردد بودم. وی ادامه 
داد: در مسیر اول به دلیل نبود حمایت فنی از طرح در خارج از دانشگاه 
به بن بست خوردم و شاید بهتر است بگویم سرخورده شدم و طرح دوم 
را در پیش گرفتم. به لطف خدا و کمک دوستان دانشگاهی آلمانی، طرح 

اول را هم در این کشور پیگیری خواهم کرد.

مخاطبان اصلی من در همایش 
در درجه اول پدر و مادران جوان  خواهند بود  

پدر  اول  درجه  در  من  همایش  اصلی  مخاطبان  اینکه  بیان  با  وی 
برگزاری  مسئوالن  از  شخصًا  کرد  تاکید  بود  خواهند  جوان  مادران  و 
تبلیغاتی  پوستر  در  آنها  از  ویژه  دعوت  تا  کردم  درخواست  گردهمایی 
این  در  هم  مهدکودک ها  مدیران  امیدوارم  البته  گردد.  درج  مربوطه 
همه   شامل  را  مخاطبان  گروه  دومین  پناه  زرین  کنند.  شرکت  برنامه 
کسانی که به این چاقوی سوییسی یا همان تلفن هوشمند و رسانه  های 
دیجیتال وابسته شده دانست و افزود: سخنانم را به سه قسمت تقسیم 
کرده ام، ابتدا  درباره مغز، این شاهکار آفرینش و روند یادگیری در آن 
صحبت خواهم کرد. وی خاطر نشان کرد: بخش اعظم حرف هایم به 
تحقیقات مختلف در ایاالت متحده، آلمان، کره جنوبی و انگلیس اشاره 
دارد و از آزمایشات و تجارب شخصی خود نیز، چه در یادگیری و چه 

در امر آموزش هم سخن خواهم گفت. 

در همایش با مداد و کاغذ حاضر شوید

در  تا  برگزاری همایش خواستم  از مسوالن  اینکه   به  اشاره  با  وی 
پوستر ذکر کنند که حاضران در این گردهمایی با مداد و کاغذ در برنامه 
حاضر شوند. علت این امر دو موضوع است: اول اینکه به دلیل حجم 
بدانند،  تا  دارند  را  حق  این  مردم  شد،  خواهد  ارائه  که  مطالبی  باالی 
اجرا  آزمایش در کجا، چه زمانی و توسط چه کسانی  یا  فالن تحقیق 
نمایش  یا  و  آنچه که گفته  از هر  یادداشت برداری  با  شده و می توانند 
داده می شود، طی چند روز آینده به آن منبع دسترسی پیدا کنند. دوم 
اختیار  در  گردهمایی  موضوع  درزمینه ی  تست خودشناسی  یک  اینکه 
آن  نتیجه ی  جلسه،  پایان  در  که  گرفت  خواهد  قرار  شرکت کنندگان 
رسانه های  با  خود  تعامل  در  کرد،  خواهد  کمک  خیلی ها  به  احتمااًل 

دیجیتال پیش از آنکه دیر شود، تجدید نظر جدی به عمل آورند!

شاید هدف از شرکت در یک جلسه علمی، همین باشد که 
سوالی در ذهن ایجاد شود

وی در پایان افزود: سپاس فراوان از دوستان قدیمی ام که جرقه ی این 
همایش به صورت خیلی تصادفی چند ماه پیش و  در گفتگویی دوستانه، 

در ذهن یکی از آنها زده شد و ما امروز به اینجا رسیده ایم. 
وی خاطر نشان کرداین گردهمایی یک نقطه ضعف بزرگ هم دارد که 
البته امیدوارم بعنوان گام اول نسبت به این موضوع درک و تفاهم داشته 
باشید: اینکه بنا به دالیل مختلف و ازجمله کمبود وقت، بدون پرسش و 
پاسخ برگزار خواهد شد و من شخصًا از همه ی کسانی که با یک پرسش 
اصاًل  اما شاید  پیشاپیش عذرخواهی می نمایم؛  را ترک می کنند،  جلسه 
هدف از خواندن یک کتاب یا شرکت در یک جلسه علمی، همین باشد 

که سوالی در ذهن ایجاد شود، مگر نه؟!

اعالم مشخصات شهدای گمنام مهمان خراسان جنوبی
صدا و سیما- مشخصات 12 شهید گمنامی که قرار است این هفته در خراسان جنوبی تشییع و تدفین شوند، اعالم شد. معاون فرهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گفت: این شهیدان 
در سالهای 61 تا 67 در عملیاتهای خیبر، والفجر 8، بدر، محرم، کربالی 4 و رمضان به شهادت رسیدند. آقای رحیم آبادی درخصوص سن این شهدا گفت: 3 نفر از آنان 22 ساله، 2 نفر 19 ساله و بقیه 18 
کفش ،20، 26،25،24 ، 27 و 28 ساله هستند. وی افزود: پیکر 12 شهید گمنام روز سه شنبه اول اسفند در شهر بیرجند و روستاهای باغستان فردوس، چاهک موسویه قاین و بورنگ درمیان تشییع می شوند. تولیدکننده  احمدی  آقای  به  احسنت 

بیرجندی، سپاس آوا، گزارشی بسیار غرورآفرین 
بود. انشاا... چرخ تولید همه تولیدکنندگان خرد و 

کالن به رونق بچرخد.
915...558
حاال  بیرجند  پادگان  درختان  قطع  از  بعد  سالم 
نوبت درختان سطح شهر شده نمونه آن درختان 
خیابان  در  رقیه  ابتدایی  مدرسه  کاج  قدیمی 

شیرین لطفًا پیگیری کنید.
902...137
سالم چرا کسی جلوی این افغانی ها را نمی گیرد 
االن که نزدیک عید است بازار و چهارشنبه بازار 
را اشباع کردن همه جور جنس همه می فروشند 
پارچه، گردو، قابلمه، لباس، چینی و ... ازمسئوالن 

هم کسی بفکر نیست.
915...656
سالم. امان از دکان دستگاه جدید بنام  دفتر ثبت 
الکترونیک که مربوط به کارهای قضایی ودادگاهی 
هست که اگریک بار گذرتان به انجا افتاد خواهید 
دید طوری نقره داغ میشوید وجیب تان خالی میشود 
که خواهید گفت خدا پدر بانکها را بیامرزد برای یک 
میلیون وچهارصد هزارتومان سفته که بردم به اجرا 
بگذارم 188000هزار از من پول گرفتند چون تأمین 
خواسته دادم شورا حل و اختالف هم 210000 هزار 

می گیرد. بیزار شدم ازطلبی که دارم.  
935...167
باسالم و ارادت پیشنهاد دارم به سازمانها و ادارات 
به  باتوجه  عید:  شب  میوه  وتوزیع  باتهیه  مرتبط 
وزن کارتونها وسبدها لطفا اگر امکان داردکارتن 
عرضه  و10کیلوگرم   5 اوزان  در  را  سبدها  و  ها 
کنند چون خرید یک کارتن و یا یک سبد برای 
همه امکان نداشته باشد ضمن اینکه کنترل کنید 
و  یکسان  میوه  روی  و  زیر  ها  میوه  تحویل  در 
عرضه  میوه  کنم  ثابت  حاضرم  باشد  یک  درجه 
شده درتهران دو درجه از میوه ارایه شده دربیرجند 
مرغوب تر است. که درگزارش سیما کامال مشهود 
بود و این مرغوبیت در میوه های عید این استان 
تعیین  یکنواخت  عرضه  قیمت  درصورتیکه  نبود 
بگیریدکه  تحویل  ای  خواهشامیوه   ، است  شده 
خودتان اگربه خانه ببرید خجالت نکشید ، هرچند 
اند  قناعت وصبوری شهره  به  ما  استان  مردمان 
خواهشا برای یکبار هم که شده دقت و دلسوزی 

و مدیریت نمایید، محض رضای خدا
915...546
آوا  وزین  روزنامه  اندرکاران  دست  بر  سالم 
وسازمانها  ادارات  به  دارم  پیشنهاد  خداقوت یک 
و شرکتها لطف کنند یک تماس به 118بگیرند 
وشماره اداره و سازمانشان را بپرسند بررسی کنند 
روز  به  بزنند  نامه  نیست  اگر  و  روز است  به  که 
بخش  از  اداره  یک  با  بار  سه  دیروز  بخدا  کنند 
اشتباه  همه  گرفتم  استان شماره  و  و شهرستان 
بود خواهشا اطالعات اداره و سازمان و مدرسه و 

بانک  و شرکت ها را به روز کنید ممنون
ارسالی به تلگرام آوا
از آموزش و پرورش بخاطر حذف مدارس نمونه 
مدارس  این  زیرا  کنیم  می  تشکر  تیزهوشان  و 
به مکانی برای تحصیل کسانی تبدیل شده بود 
که از سهمیه های مختلف برای ورود برخوردار 
بودند و عمال  افراد عادی جامعه در آن جایگاهی 

نداشتند که مغایر با عدالت آموزشی است.
933...304
مسئوالن خراسان جنوبی صدا و سیمای استان  از  
خواب   بیدار شوید اگر  گرد  خاک دیروز بیرجند در 
اهواز  بود  تا  به  حال  چند میلیارد  تومان  اعتبار  گرفته  
برای کانونهای گرد خاک  مسئولین  ما   بودند  ایا 
گو  باشند  برنامه ای  دارند؟جواب  استان  طرح و 

 خیلی زود  دیر می شود.
915...118
را  هایش  هزینه  باید  فقط  شهرداری  چرا  سالم، 
مردم  جیب  از  واهی  دالیل  به  و  طریقی  هر  به 
و  میلیون  سه  تقریبا  مبلغی  جدیدا  کند؟!  تأمین 
ششصد هزار تومان تحت عنوان ورود به محدوده 
 شهر از منازل ساخته شده و زمین های مهرشهر 
مسئول  کسی  چه  حد؟  چه  تا  ظلم  گیرند!  می 
نظارت بر شهرداری و احقاق حقوق مردم و قشر 
ضعیف مهرشهر می باشد؟! بهتر نیست شهرداری 
با ذره ای ابتکار هزینه هایش را از محل دیگری 
تأمین کند و با این وضعیت بد اقتصادی باعث فشار 
مضاعف بر مردم نشود؟! مگر مسئولینی که تصمیم 
گیرنده این قوانین هستند جزئی از مردم و شهروند 
همین شهر نیستند و از وضعیت بد اقتصادی مردم 

بی خبرند؟!تأسف آور است. عجب عدالتی!
915...793
از  هستم  بیرجند  شهرداری  کارگر  باسالم، 
دارم  ویژه  تشکر  کارگران  بقیه  و  خودم  طرف 
از جناب مهندس جاوید شهردار محبوب بیرجند 
درخصوص واریز به موقع عیدی وحقوق واضافه 

کاری کارگران شهرداری اجرکم عندا...
915...247
درجواب مقاله خانم کاری بگم من خودم بشدت 
حامی کودکان هستند ولی این داستانها فقط برای 
افغانیها هربچه  دارد  واقعیت  بیرجندی  بچه های 
ای که راه رو شود برای پولدار تر شدن میفرستند. 
آینده شهرمان با جوالن دادن اتباع در خطر است.
903...066
آقای استاندار محترم چرا استان ما محل اجرای 
قوانین عجیب و غریب مدیران شده،در کجای 
انتقال  قابل  ثابت  تلفن  خط  که  آمده  قانون 
دوست  و  خصوصیست  بنده  تلفن  نیست.خط 

ندارم دست کسی دیگر باشد.
915...212

مردی که با 8 زبان بین المللی 
حرف می زند

آگاهی دادن به والدین از نحوه بهره مندی صحیح  رسانه  دیجیتال در یادگیری فرزندشان

نت
نتر

س :ای
عک

* اگر برگزاری گردهمایی بزرگ »یادگیری زبان و رسانه های دیجیتال« روز یکشنبه، 6 اسفند با حضور استاد مجتبی زرین 
پناه، مترجم، محقق و مدرس چندزبانه * در 9 سالگی انگلیسی، 15 آلمانی، 21 فرانسه، 23 ایتالیایی، 26 اسپانیایی، 29 ژاپنی 
و 35 هلندی رو شروع کردم. * سال 2007 و بعد از دو بار شکست در سال های 2005 و 2006، موفق شدم مدرک ZOP  یا 
همان سطح عالی و نزدیک به زبان مادری را در آلمانی کسب کنم. * در نمایندگی انستیتو گوته مونیخ، امتحان می دادم و  
سال 2009 وارد دانشگاه تهران شدم. * کتابی نبود که نخواندم و اصطالح و ضرب المثلی که یاد نگرفتم و به لطف اینترنت، 
متون مختلف در موضوعات مختلف، از فلسفه و دین و سیاست تا محیط  زیست و ادبیات و اقتصاد رو زیر و رو کردم تا 
باالخره اسم من هم، جزو دو یا سه نفری که هر سال از بین 17، 18 شرکت کننده در آزمون قبول می شدند، بیرون آمد. 
* با نگاه امیدوارانه به آینده باید قدم برداشت و نباید اجازه دهیم خرافات و توهم و خیال بافی و دلخوشی های کاذب و 
خودفریبی، مغز و شعور ما را مه آلود کنند و از منطق و انصاف فاصله بگیریم. * تصور کنید در مملکت غریبی هستید و 
هیچ کدام از 8 زبانی را که بلدید، و حتی انگلیسی به کارتان نمی آید. تازه آنجا فهمیدم که زبان آموزانم  وقتی مرا در برابر 
خود می دیدند، چه حسی داشتند. * وقتی سال ها پیش مادرم برای نخستین بار دچار سکته ی مغزی شد، برای کمک به او و 
بهبود گفتارش، توجه م به مغز جلب شد و مطالعاتم را در این زمینه شروع کردم. * در مسیر اول به دلیل نبود حمایت فنی 
از طرح در خارج از دانشگاه به بن بست خوردم و شاید بهتر است بگویم سرخورده شدم و طرح دوم را در پیش گرفتم. 
به لطف خدا و کمک دوستان دانشگاهی آلمانی، طرح اول را هم در این کشور پیگیری خواهم کرد. * تست خودشناسی 
درزمینه ی موضوع گردهمایی در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت که در پایان جلسه، نتیجه ی آن احتماالً به 

خیلی ها کمک خواهد کرد، در تعامل خود با رسانه های دیجیتال پیش از آنکه دیر شود، تجدید نظر جدی به عمل آورند!

چکیده گزارش

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

گچ کاری و گچ بری 
پذیرفته می شود. 

در اسرع وقت 
)شهر و روستا(  

09904712042

تشخیص و رفع بو و نم 
به روش ایزونانو- پیمانکاری

لولـه بازکنی
شبانه روزی /100 درصد تضمینی 

     09158610398 - جمالی

صنایع مبل تهران مد
تعمیر، تولید، تعویض پارچه انواع مبل

جمهوری 8- داخل کوچه 
 روبروی آرایشگاه حمید

32233142
09151602018 - خسروی

دکتر زرین پناه استاد بیرجندی
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فیبر جایگزین فناوری ADSL می شود

ایسنا-محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر توسعه چشمگیر ضریب 
با  را   ADSL فناوری  باید  ثابت گفت که  اینترنت  از کاستی های حوزه  تلفن همراه در کشور،  نفوذ 

VDSL و FTTH جایگزین کرد. شنبه *28 بهمن  1396 * شماره 4008

سینما و چهره ها

رییس سازمان سینمایی: 
شهادت می دهم داوران
 همه فیلم ها را دیده اند

جدیدترین  در  سینمایی  سازمان  رئیس   - ایسنا 
در  گفت:  فجر  فیلم  داوری  درباره ی  اظهاراتش 
دیداری که با آقای صدرعاملی )داور فیلم فجر( 
اشتباه  منظورش  که  کرد  تکرار  بارها  او  داشتیم 
و  انیمیشن ها  می شود  مگر  است.  شده  برداشت 
مستندها را نبینیم و داوری نشده باشد. حتی سایر 
فیلم ها شاید 2  اعضای داوری هم گفتند برخی 
یا 3 بار دیده شده باشد. بنده داوری نکردم اما از 
نتیجه داوری راضی بودم. محمدمهدی حیدریان 
را  بنده  شهادت  گفت:  سینمایی  سازمان  رئیس 
داوران جشنواره  توسط  فیلم ها  که همه  بپذیرید 
سی و ششم یک بار دیده شده اند و امکان ندارد 

فیلمی دیده نشده باشد.

حقایقی عجیب درباره »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی

ترین  جوان  از  چندانی  اطالعات  کس  هیچ  بدونیم- 
عادت  او  چون  ندارد  اون  جونگ  کیم  دنیا  دیکتاتور 
ندارد  اش  شخصی  زندگی  درباره  کردن  صحبت  به 
می  نگاران  روزنامه  مقاالت  خواندن  طریق  از  تنها  و 
 توان به اطالعات کمی درباره او رسید. اما »بدونیم «

اطالعات جالبی درباره این سیاستمدار غیر قابل پیش 
با خواندن آن  بینی امروزی جمع آوره کرده است که 
تصور  که  هم  آنقدرها  او  که  رسید  می  نتیجه  این  به 

می کردید آدم ترسناکی نیست.

تاریخ تولد او مشخص نیست

ژانویه  تاریخ  در  کیم جونگ-اون  که  نیست  مشخص 
 ،۱۹۸3 یا  است؟  آمده  دنیا  به   ۱۹۸2 سال  جوالی  یا 
شده  معما  یک  او  تولد  تاریخ  چرا  اما  و   ۱۹۸۴٫ یا  و 
رهبر جوان می  این  که  است  این  پاسخ سوال  است؟ 
داده  نشان  هست  که  چیزی  آن  از  تر  مسن  خواهد 
شود به همین دلیل تولد رسمی او سال ۱۹۸2 تعیین 

شده است.

ابروهای او به مرور کوتاه تر شده است

متمادی  های  سال  در  که  هایی  عکس  به  دقت  با 
مرور  به  او  ابروهای  که  متوجه می شوید  گرفته شده 
اینکه  برای  او  است  شده  گفته  اند.  شده  تر  کوتاه 
کند  پیدا  ایل  جونگ  کیم  پدرش  به  بیشتری  شباهت 
این کار را کرده است. البته این فقط یک نظریه است 

و دلیل اصلی آن مشخص نیست.

کودکی های او یک راز است

این مرد حتی دوست ندارد عکس های کودکی اش منتشر 
شود. اما با این وجود این عکس در سال 2۰۱۴ در یک 

تعطیالت ارتش در کره شمالی به نمایش گذاشته شد.

اعضای گروه پاپ کشور
 را خودش انتخاب می کند

به  نه  اما  دارد  پاپ  موسیقی  گروه  هم  شمالی  کره 

به  مثال  عنوان  به  شناسیم.  می  ما  که  شکل  آن 
بلند  موهای  با  دانان  موسیقی  و  نوازندگان  جای 
نوازندگان  گروه  همان  پاپ  گروه  شمالی  کره  در 
خود  نمایشی  ویدیوهای  در  باید  که  هستند  ارتشی 
خیلی  زندگی  شمالی  کره  مردم  که  دهند  نشان 
گروه  این  معروف  دختران  از  یکی  دارند.  خوبی 
را  او  خودش  اون  جونگ  کیم  که  است  مورانبونگ 

است. کرده  انتخاب 

او تحصیالتش را در سوئیس
 با نام و نشانی دیگر گذرانده است

عضو  عنوان  به  سوئیس  در  معتبر  دانشگاه  یک  در  او 
سفارت و با نام و نشانی دیگر تحصیالتش را گذرانده 
هرگز  دوره  این  های  عکس  به  کردن  نگاه  با  است. 
کره  آینده  رهبر  است  اوقرار  که  زد  حدس  نمیشد 
که  دارند  خاطر  به  هایش  کالسی  هم  باشد.  شمالی 
از  بیشتر  ورزش  به  بود،  طبع  دانشجوی شوخ  یک  او 

سیاست عالقه داشت و دانشجوی خوبی نبود.

او عاشق بسکتبال است
به  زیادی  عالقه  کیم  گویند  می  او  های  کالسی  هم 
بسکتبال دارد و در سال 2۰۱3 دنیس رودمن را مالقات 
دهد.  می  نشان  او  به  را  اش  شخصی  جزیره  و  کرده 
علیرغم تفاوت زیادی که بین این دو وجود دارد اما با هم 
به طوری که دنیس می گوید:  اند  دوستان خوبی شده 
شاید او یک بیمار روانی باشد اما من متوجه آن نشده ام.

او در تمام عکس هایش لبخند می زند
نگاهی به عکس های سیاستمداری که تمام کشورها 
را می ترساند بیندازید. عجیب است که چنین رهبری 
اما این کار او دلیل دارد. کیم جونگ اون می  بخندد 

خواهد به مردم نشان دهد که شخصیت شادی دارد.

گوگل تبلیغات مزاحم
 را حذف می کند

یک  به  مجهز  کروم  گوگل  جمعه  روز  از  مهر- 
نمی  اجازه  که  تبلیغات شده  کننده  افزونه مسدود 
دهد تبلیغات آزاردهنده ناگهان روی صفحه کاربر 
باز  شوند. این مسدود کننده تبلیغات برای نسخه 
های موبایل و دسکتاپ گوگل کروم عرضه می شود.

این افزونه برخی از انواع مزاحم تبلیغات آزاردهنده 
که  Pop-up)تبلیغاتی  مانند  کند،  می  را حذف 
ناگهانی روی صفحه ظاهر می شوند(،  ویدئوهایی 
که خودکار نمایش داده می شوند، تبلیغات کارتونی 
متحرک و تبلیغاتی که تمام صفحه را اشغال می کنند 
و تا پایان شمارش معکوس  همچنان باقی می مانند.  

شکل جدیدی از نور ساخته شد

مهر - محققان دانشگاه MIT و هاروارد شکل 
و  فعل  توانستند  آنها  اند.  ساخته  نور  از  جدیدی 
انفعالی میان گروه هایی از فوتون ها بوجود بیاورند 
و به تدریج حجم شان بیشتر شود.این تحقیق با 

توحه به تحقیق پیشین گروه درباره ایجاد مولکول 
های فوتونیک و مربوط به جفت کردن دو فوتون 
بود تا به این وسیله با یکدیگر تعامل کنند.آنها در 
پی بررسی آن بودند که اگر تعاملی غیر منتظره 
میان دو فوتون انجام شود، آیا امکان حدوث آن 
میان سه یا چهار فوتون نیز وجود دارد یا خیر.این 
گروه ابری از اتم های روبیدیم را به شدت سرد 
کردند به طوریکه دمای آن به حدود صفر درجه 
از  خفیفی  بسیار  اشعه  سپس  رسید.  سانتیگراد 
لیزر را به اتم های ثابت در این ابر تاباندند. این 
اشعه در هر مرحله فقط چند فوتون ارسال می 
کرد. دانشمندان این فوتون ها را پس از ظهور 
اندازه گیری کردند.به طور معمول رشته  ابر  در 
ابر  از  مختلف  زمانی  فواصل  در  ها  فوتون  از 
خارج می شود. اما در این آزمایش فوتون ها به 
شکل گروه های دو و سه تایی از ابر خارج می 
شدند. نه تنها فوتون ها خاصیت جذب را از خود 
با  شد.  افزوده  نیز  حجمشان  بلکه  دادند،  نشان 
افزایش حجم از سرعت حرکت آنها کاسته شد. 
به طوریکه این فوتون ها ۱۰۰ هزار بار کندتر از 

سرعت معمول نور حرکت می کردند.

از بین بردن لکه های
 روی فرش و موکت

برای از بین بردن لکه های روی فرش و موکت، محلولی 
از ترکیب یک واحد سرکه و دو واحد آب ساخته و درون 
بطری اسپری بریزید. سپس آن را روی سطح موردنظر 
اسپری یک دستمال خیس روی آن قرار دهید. اتو را 
روشن کنید تا داغ شود. سپس آن را روی حالت بخار 
گذاشته و 3۰ ثانیه روی پارچه ی نمدار قرار دهید.

باز کردن در مربا و ترشی
برای باز کردن در مربا و ترشی روش های گوناگونی 
وجود دارد.یک روش اینکه یک کش الستیکی دور 

درب آن بگذارید و سپس در را بچرخانید. به این صورت 
در شیشه زیر دستتان لیز نمی خورد.

فناوری اطالعات

ترفندهای کاربردی

بازنگه داشتن قفل گوشی اندرویدی هنگام پیاده روی

در گوشی اندرویدی خود وارد منوی Settings شدن 
و گزینه Security & location را انتخاب کنید.
زده  ضربه   Smart Lock گزینه  روی  بر 
تایید  و  وارد  مجددا  را  خود  عبور  رمز  یا  کد  پین  و 
گوشی  برای  عبوری  رمز  یا  کد  پین  هیچ  )اگر  کنید. 
این  مراحل، حتما  ادامه  از  قبل  اید،  نکرده  تعریف  خود 
On-body detec- دهید(گزینه انجام  را   کار 

وضعیت  و  خوانده  را  اطالعات  کنید.  انتخاب  را   tion
امنیتی  پیام  اینکه  از  تغییر دهید.پس   On به حالت را 
ضربه   Continue روی  بر  کردید،  مطالعه  را 
ویژگی کردن  فعال  برای  که  کاری   بزنید.تمام 

 On-body detection باید انجام دهیم، همین 
۴ مرحله ای بود که در باال ذکر کردیم. اکنون، هنگامی که 
قفل گوشی خود را باز می کنید، تا زمانی که در حال حرکت 
هستید، همچنان قفل گوشی باز خواهد ماند )به این معنی 

که مجبور نیستید اثر انگشت، پین کد و یا رمز عبور خود را 
مرتبا وارد کنید(. تا زمانی که گوشی در جیب یا کیف شما 
قرار دارد، قفل گوشی باز خواهد ماند و اگر گوشی را بر روی 
زمین یا میز بگذارید )به این معنی که در یک حالت پایدار و 
بی حرکت بماند( گوشی اندرویدی شما مجددا قفل خواهد 
شد. این نکته را به یاد داشته باشید که این ویژگی قادر به 

شناسایی و تشخیص مالک گوشی نیست.

چرا منارجنبان می لرزد؟

پیداست،  هم  بنا  این  نام  از  که  همان طور  گشت-  الی 
از  یکی  کافیست  یعنی  می خورد.  تکان  آن  مناره های 
مناره های آن را تکان دهید، تا مناره دیگر هم تکان بخورد.

قبل از هر چیز باید بگوییم که برخالف تصور غالب، فقط 
مناره های این عمارت تکان نمی خورد، بلکه با تکان دادن 
یک بخش، تمام عمارت تکان می خورد. ولی چون مناره ها 

بیشتر به چشم می آیند، به اشتباه تصور می شد که فقط 
مناره های آن تکان می خورند.امابا تکان دادن بخشی از 
عمارت، بخش های دیگر آن هم تکان می خورند و می لرزند.
علت تکان خورد این بنا یک پدیده فیزیکی به نام تشدید یا 
رزونانس است. همان طور که می دانید، مولکول های اجسام 
در حال جنبش هستند و این جنبش ممکن است در برخی 
مواد بیشتر و در برخی کمتر باشد. ولی کافیست تا به آن ها 
انرژی و نیرویی وارد کنیم تا بیشتر به جنب وجوش بیفتند. 
بر اساس همین ویژگی، و از آن جایی که مناره ها کاماًل 
هم اندازه هستند، وزن کمی دارند و اینکه به هم متصل 
هستند،  با تکان دادن یک مناره، کل ساختمان و البته مناره 
دیگر هم می لرزد.البته منارجنبان تنها بنا در جهان نیست 
که چنین ویژگی ای دارد.   ولی ویژگی متمایز منارجنبان 
این است که بیشتر از این بناها تکان می خورد و بعضی 
هم می گویند که در سایر بناهای مشابه،  کل بنا نمی لرزد.

 فرصـت هـا  
        تکرار نشدنیست!!!

3 ماهه
اقساط 6

   محصوالت اسنوا ، دوو ، بوش ،کنوودو...
میــدان امــام 
نبش خیابان 17 شهریور
32223706-09157930080 فروشگاه بـرگی

اجرای رنگ های جدید ساختمانی
روغنی، پالستیک، اکرولیک

 مولتی کالر و ...
رنگ کناف، رنگ های طرح دار 

جدید،کاغذ دیواری
۰۹۱۵۷۴۱۱۰۷۱ - باقری

تزئینات داخلی ساختمان
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نمایندگی انحصاری تشک رویال آسایش در خراسان جنوبی 
نقد واقساط فقط ماهیانه ۱۰۰هزارتومان  / انواع روتختی ترک و ایرانی 
قیمت درب کارخانه   خیابان ارتش، حدفاصل عدل و معلم، پالک۱۷۰

شماره تماس: ۰۹36۱۱۱3۵8۰ -۰۹۱۵۵6۰۰8۵۰ جبروتی

انواع تشک و تخترویـال آسـایش

* ویژه فرهنگیـان
                     *  کارکنـان دولت

                                           *  مشاغـل آزاد

صدور استثنایی بیمه ثالث و بدنه ویژه نمایندگی آرامفر

آدرس : بیرجند - خ 15 خرداد - حد فاصل میدان 7 تیر و پاسداران
 بیمه ایران نمایندگی آرامفر کد 31327 تلفن : 32435040

ه ثالث 3 الی 6 قسط        
بیم

بیمه بدنه 3 الی 10 قسط

یک بار تجربه کنید
انواع پوشاک زنانه 
مردانه و بچه گانه

 با 15 درصد تخفیف
بیرجند ، خیابان قدس، بین قدس 
۵ و ۷نرسیده به چهارراه عدل  

32۴۵۰۴6۹    
۰۹۱۵86۱2۴6۵- محمدیان

فروش پوشاک با قیمت باورنکردنی
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با آدم های بی ادب چطور رفتار کنیم؟

در بسیاری از موارد، مورد بی ادبی و بی احترامی واقع شده 
باعث برانگیخته شدن خشم می شود. اما جواب بی ادبی 
را با بی ادبی دادن، واکنش درست و مفیدی نیست. وقتی 
شما با کسی روبرو می شوید که مرتکب بی ادبی در مورد 
و  دفاعی  مودبانه،  واکنشی  با  می توانید  می شود،  شما 
جسورانه برخورد کنید تا بتوانید تا جایی که امکان دارد، 

پیامدهای منفی این بی ادبی را به حداقل برسانید.
حد و حدود تعیین کنید : هر چند کنترل رفتار دیگران 
نیست ولی می توانید حد و حدودی  برای شما مقدور 
تعیین کنید که مشخص باشد دیگران باید با شما چه 
رفتاری داشته باشند. مثال وقتی شما به عنوان فروشنده، 
مورد گله و شکایت مشتری قرار می گیرید و او سرتان 
فریاد می زند یا با بی ادبی خطاب تان می کند، شما باید 

گفتگو با او را همانجا تمام کنید.
به شما  باعث می شود دیگران  تعیین حدود مشخص 
در  را  دیگران  مرزها  و  این حد  بگذارند. ضمنا  احترام 
شرایطی قرار می دهد که متوجه رفتار یا کالم بی ادبانه ی 
خود بشوند. شما به این طریق با مسئول قرار دادن فرد 

ِ بی ادب، تشویقش می کنید که رفتارش را تغییر دهد.
مشکل را پیدا کنید 

چند  یا  یک  برای  پوششی  معموال  گستاخانه  رفتاری 
مشکل پنهان است. مثال، اگر همسایه ی شما ناگهان 
رفتارش تغییر کرده و از مالقات و تماس رودرو با شما 
اجتناب می کند، حتما دلیلی برای این کار وجود دارد. به 
جای فرضیه پردازی و غرق شدن در این سوال ها که چرا 
چنین شده، دست به اقدام بزنید، کافیست از او بپرسید 
مشکل چیست. مطمئن باشید با مکالمه ی مستقیم و 
ارتباط بدون واسطه، انگیزه  و دلیل بدرفتاری همسایه تان، 

برطرف خواهد شد.

باز شدن راه

روزی،گوساله ای باید از جنگل بکری می گذشت تا به 
چراگاهش برسد.گوساله ی بی فکری بود و راه پر پیچ 
و خم و پر فراز و نشیبی برای خود باز کرد. روز بعد، 
سگی که از آن جا می گذشت، از همان راه استفاده کرد 
و از جنگل گذشت. مدتی بعد،گوساله راهنمای گله،آن 
راه را باز دید و گله اش را وادار کرد از آن جا عبور کنند. 
راه استفاده کردند: از همین  انسان ها هم  بعد،   مدتی 
می آمدند و می رفتند، به راست و چپ می پیچیدند، باال 
می رفتند و پایین می آمدند، شکوه می کردند و آزار می 
دیدند و حق هم داشتند. اما هیچ کس سعی نکرد راه 
جدید باز کند. مدتی بعد،آن کوه راه، خیابانی شد. حیوانات 
بیچاره زیر بارهای سنگین، از پا می افتادند و مجبور بودند 
راهی که می توانستند در سی دقیقه طی کنند، سه ساعته 
بروند، مجبور بودند که همان راهی را بپیمایند که گوساله 
ای گشوده بود. سال ها گذشت و آن خیابان، جاده ی 
اصلی یک روستا شد و بعد شد خیابان اصلی یک شهر. 
همه از مسیر این خیابان شکایت داشتند، مسیر بسیار 
بدی بود. در همین حال، جنگل پیر و خردمند می خندید 
و می دید که انسان ها دوست دارند مانند کوران، راهی 
را که قبال باز شده،طی کنندو هرگز از خود نپرسند که آیا 

راه بهتری وجود دارد یا نه؟

نمی توانی به عقب برگردی و شروع
 را عوض کنی، ولی می توانی از جایی 

که هستی آغاز کنی و پایان را عوض کنی.

گاهی اوقات وقتی که نوآوری می کنی، دچار اشتباه 
می شوی. بهتر است که آن اشتباهات را سریعا بپذیری 

و سعی کنی به بقیه نوآوری های خود ادامه دهی.

هر روز دلم به زیر باری دگر است
در دیده من ز هجر خاری دگر است

من جهد همی کنم قضا می گوید
بیرون ز کفایت تو کاری دگراست

هر کسی پتانسیل خالقانه ای دارد، و از لحظه ای 
که بتوانی این پتانسیل خالقانه را ابراز کنی،
 می توانی شروع به تغییر دادن دنیا کنی.

در انتقام گرفتن، انسان با دشمن خود
 برابر است؛ ولی در چشم پوشی 

از آن، او مقامی باالتر دارد.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  
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حدیث روز  

پنهان کننده کار نیك ]پاداشش[ برابر هفتاد حسنه است، و آشكارکننده کار بد سرافكنده است، و پنهان کننده کار بد آمرزیده است.
امام رضا )علیه السالم(

سبک زندگی

اگر پول اضافی به دست آوردید، با آن چه کنید؟
یکی از چیزهایی که در کارم به آن عالقه مندم، این است که 
می بینم مردم از سمت چپ مربع نقدینگی به سمت راست 
آن می روند. فرآیند تبدیل زندگی کارمندی به کارآفرینی و 
مالکیت کسب و کار شبیه به فرآیندی است که در آن کرم 
ابریشم به پروانه تبدیل می شود. زمان بر است و اغلب به 
تغییرات زیادی در ذهنیت و نوع رفتار نیاز دارد. یکی از این 
تغییرات رفتاری این است که بدانید وقتی پول اضافی ای در 
اختیار دارید، باید با آن چه کار کنید. چه ارثی به شما رسیده 
باشد، چه پاداش و چه مزایای سالیانه کاری تان، باید بدانید 
که بهترین روش سرمایه گذاری چیست. افرادی که در سمت 
چپ مربع نقدینگی قرار دارند، وسوسه خواهند شد که توصیه 
های معمول برای پس انداز پول را دنبال کنند یا آن را برای 

خودرو یا مسافرت خرج کنند.
توصیه های معمول، اغلب سرمایه گذاری در برنامه های 
بازنشستگی یا ادامه دادن زندگی در سطحی پایین تر از حد 
دلخواهتان است. من مطالب زیادی را درباره این دو مورد 
نوشته ام و تعجبی ندارد که هیچ کدامشان را تایید نمی 
کنم. اگر پول اضافی ای به دست آوردید، وقت آن رسیده 
است که به توصیه پدر پولدار من عمل کنید: آن را در یک 
نوع دارایی پولساز سرمایه گذاری کنید. اما برای این کار 
باید از چند قانون اساسی سرمایه گذاری باخبر باشید. این 
قواعد را پدر پولدارم به من آموخت و من نیز می خواهم 

آنها را با شما درمیان بگذارم.

  قانون شماره یک سرمایه گذاری: بدانید که برای 
چه نوع درآمدی مشغول به کار هستید. 

بسیاری از مردم فقط به پول درآوردن فکر می کنند. نمی دانند 
که انواع مختلفی از درآمد وجود دارد. پدر پولدار من در طول 

چندین سال به من آموخت که سه نوع درآمد وجود دارد:
درآمد معمولی: معموال از طریق شغل اصلی ایجاد می شود. 
معموال مالیات زیادی به آن می خورد و به همین دلیل ثروت 
است.  غیرممکنی  تقریبا  کار  درآمد  این  وسیله  به  اندوزی 
ضمنا با دریافت این نوع درآمد، درواقع دارید »زمان«تان را 
با »پول« مبادله می کنید. توانایی کسب درآمدتان به این 

بستگی دارد که چه مدت بتوانید کار کنید.
درآمد اوراق بهادار، سهام و صندوق های سرمایه گذاری به 
دست می آید. این نوع درآمد نیز مشمول مالیات می شود و به 

سختی می توان به کمک آن ثروت اندوزی کرد.
درآمد غیرفعال: معموال از امالک و مستغالت، سرمایه گذاری 
ها و کارآفرینی پدید می آید. کمترین میزان مالیات شامل آن 
می شود و در زمینه پتانسیل ثروت اندوزی، باالترین رتبه را در 
میان انواع درآمد دارد. پدر پولدارم می گفت: »اگر می خواهی 

ثروتمند باشی، سعی کن درآمد منفعل به دست آوری.« 
درآمد  تبدیل  گذاری:  سرمایه  دوم  قانون 

معمولی به درآمد غیرفعال 
بسیاری از مردم زندگی حرفه ای شان را با درآمد معمولی 
شغل های کارمندی آغاز می کنند. مسیر ثروت اندوزی از 

درک این مسئله آغاز می شود که انواع دیگری از درآمد نیز 
وجود دارد و باید هرچه سریع تر درآمد معمولی را به درآمد 
غیرفعال تبدیل کرد. او می گفت: »هر سرمایه گذاری باید 
این کار را انجام دهد. درآمد معمول اش را به درآمد اوراق و 
سپس غیرفعال تبدیل کند؛ به همین سادگی.« به همین دلیل 
است که وقتی کسی پول اضافی ای به دست می آورد، به او 
توصیه نمی کنم که آن را در برنامه های بازنشستگی سرمایه 
دلخواهش  از سطح  تری  پایین  در سطح  یا  کرده  گذاری 
او  به  درعوض  باشد.  داشته  اندازی  پس  تا  کند   زندگی 
می گویم که »سهم خودت را کنار بگذار« و آن پول را در 
دارایی های پولساز سرمایه گذاری کن. خالصه این که درآمد 

اضافی تان را به درآمد غیرفعال تبدیل کنید.
قانون سوم سرمایه گذاری: آماده باشید

بیشتر مردم سعی می کنند پیش بینی کنند که چه اتفاقی در چه 
زمانی رخ می دهد. اما یک سرمایه گذار واقعی خود را آماده هر 
اتفاقی می کند. پدر پولدار می گفت: »اگر با تحصیالت، تجربه 
و سرمایه روز مبادا خود را آماده نسازید، موقعیت های خوب را 
از دست خواهیدداد.« پدر پولدار این طور ادامه داد که بهتر است 
آنچه اتفاق خواهدافتاد را پیش بینی نکنید، بلکه تمرکز خود را 
روی آنچه می خواهید بگذارید، چشمانتان را به خوبی باز کنید تا 
از همه رویدادها باخبر باشید و عکس العمل درست و به موقعی 
نسبت به موقعیت هایتان نشان دهید. با یادگیری مادام العمر و 

به کارگیری آن  می توانید به این مهم دست پیدا کنید.

های  معامله  گذاری:  سرمایه  چهارم  قانون   
خوب، پول را به سوی خود جذب می کنند 

یکی از بزرگ ترین دغدغه های من به عنوان یک سرمایه 
پیدا کردن معامالت  بود که در صورت  این  تازه کار  گذار 
عالی، چطور پول کافی را برای سرمایه گذاری در آنها به 
دست آورم. پدر پولدار گفت: »اگر آماده باشید که یعنی این 
که علم و تجربه کافی داشته باشید و معامله خوبی پیدا کنید، 
یا پول راهش را به سوی شما پیدا می کند و یا شما این راه 
را خواهیدیافت.« درواقع پدر پولدار بر این عقیده بود که جذب 
پول، بخش ساده ماجراست. قسمت سخت کار این است 
که معامله ای پیدا کنید که ارزش سرمایه گذاری را داشته 
باشد. به همین خاطر است که افراد زیادی حاضرند در صورت 
 پیدا شدن معامله ای مناسب و سودآور، سرمایه شان را به 

سرمایه گذار، یعنی شما بسپارند.
قانون پنجم سرمایه گذاری: ارزیابی ریسک و 

پاداش ریسک را بیاموزید
زمانی که دارید به یک سرمایه گذار موفق تبدیل می شوید، 
باید یاد بگیرید که میزان ریسک و  دستاوردهای احتمالی آن 
را بسنجید.  یادگیری و تسلط بر قوانین سرمایه گذاری نیازمند 
این است که عمر خود را صرف یادگیری مسائل اقتصادی 
کنید. این چند تاکتیک شروع خوبی برایتان خواهندبود. بعد 
از خواندن این مقاله و شناخت اصول اولیه، دیگر به خودتان 

بستگی دارد که چقدر برای یادگیری بیشتر تالش کنید.
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ساخت استخر 
ژئو ممبران

09153637917

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

صورت نقد و اقساط به  فروش می رسد.
09158254172

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

تجربه کنید.   09158668002

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

با خرید هر تخته 12 متری یک تخته 6 متری رایگان دریافت کنید
شعبه 1: خیابان مطهری، نبش مطهری 21/1

32228253 -09155620737

با اقساط 20 ماهه بدون سود و پیش قسط 

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

به یک نیروی ساده )آقا( نیازمندیم. 
32439026

به یک مدرک کارشناسی با گرایش آب و حداقل 
سه سال سابقه مرتبط برای اخذ گرید شرکت 

نیازمندیم.  05632431393
  09151635992 - مهندس حسین زاده

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

به یک نیسان یخچالدار 
برای پخش لبنیات نیازمندیم.

09155620382

برگ سبز خودرو 132به شماره 945 ق 12 
ایران 52 به نام محمدرضا شبانی مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب کلیه ضایعات
 آهن و چدن شما را با باالترین قیمت 
در سطح استان نقدا خریدار است. 

بین رجایی 21 و 23      09036240644

نقاشـی ساختمـان بـرج
  09150912340 - قربانی

09157714043 - فرخ

کار خوب اتفاقی نیست

به جوشکار ماهر لوله چاه های 
کشاورزی برای نصب 50 کنتور آب 

در محدوده نهبندان نیازمندیم. 
متقاضیان واجد شرایط می توانند با 

شماره  ذیل تماس حاصل نمایند.
03137735540
03137735550

به جوشکار ماهر لوله چاه های 
کشاورزی برای نصب 40 کنتور آب 

در محدوده  فردوس و بشرویه 
نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط 

می توانند با شماره ذیل تماس 
حاصل نمایند.  03137735540

03137735550

استخــــدام
شرکت لبنیات پگاه برای تکمیل پرسنل 

خود نیاز به افراد ذیل دارد.
* ویزیتور حضوری )آقا(

 * راننده پیمانکار 
)اجاره به شرط تملیک(
32358227

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

دفتر فروش: بیرجند- بلوار خلیج فارس - نرسیده به پمپ 
شعله - جنب کارگاه معاشری 

صنـایع فلـزی پـارس فــوالد
طراحی و ساخت: 

انواع مخازن فلزی )ثابت - چرخدار - هوایی(
ساخت تانکرهای ذخیره سوخت تا ظرفیت 500 هزار لیتر

ساخت سیلوی سیمان در ظرفیت های مختلف
ساخت اسکلت های فلزی جوشی،انواع تیر ورق،گونیا، بلت و صفحه ستون

تلفن: 32222380-056   همراه : 09151414431- 09151607721
کارخانه: شهرک صنعتی مود- جنب پمپ بنزین 

نهــال عنــاب
انار، انگور،انجیر، زیتون، رز و ...

09011251205

مرکز فوق تخصصی بازیابی اطالعات  سورن

بیرجند: خیابان قدس غربی  - بین قدس 1 و 3 - پالک 112- روبروی فروشگاه رفاه 
)فرهنگیان سابق( طبقه فوقانی   تلفن: 32439542 056- 09155610262- فاطمی

قابل توجه: چنانچه به هر دلیلی اطالعات ذخیره شده شما در هارد، رم
 USB، دوربین  دیجیتال و گوشی موبایل از بین  رفت  یا پاک شد ما آن را برای شما بازیابی می کنیم.

PC3000 با جدیدترین دستگاه روز دنیا

به جوشکار ماهر لوله چاه های 
کشاورزی برای نصب 130 کنتور 
آب در محدوده طبس نیازمندیم. 
متقاضیان واجد شرایط می توانند

 با شماره ذیل تماس حاصل نمایند.
03137735540
03137735550

به جوشکار ماهر لوله چاه های 
کشاورزی برای نصب 100 کنتور 

آب در محدوده زیرکوه و قاین 
نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط 

می توانند با شماره ذیل تماس 
حاصل نمایند. 03137735540

03137735550
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ایسنا- در حالی که این روز پیوسته با موضوعات مختلف مربوط به 
سالمتی مانند معضل چاقی روبرو هستیم و همچنین انواعی از مواد سمی 
در محیط زندگی مان وجود دارند حفاظت از کبد از مسائل مهم و ضروری 
برای حفظ سالمت بدن است آلودگی هوا و همچنین آب و غذای آلوده 
به مواد سمی و شیمیایی، بدن ما را به یک حوضچه انباشت زباله تبدیل 
کرده و کبدمان نیز دست کمی از یک سطل خاکروبه ندارد.نوشیدنی های 

موثر برای سم زدایی روزانه از کبد و همچنین کاهش وزن ارائه شده که به 
شرح زیر است:1- چای بابونه:یکی از بهترین نوشیدنی ها برای کبد چای 
بابونه است که هضم آسان دارد و حاوی مقادیر زیادی از آنتی اکسیدان ها 
است و به همین دلیل به سم زدایی از کبد کمک می کند. مصرف این 
دمنوش برای ساعات پایانی عصر توصیه می شود.2- آب ولرم و لیموی 
تازه:هرچند مصرف آب ولرم حاوی آب لیموترش در ساعات اولیه صبح 

توصیه می شود اما اگر شب هم این نوشیدنی را مصرف کنید همان خواص 
را دارد.3- چای زنجبیل و لیمو: ترکیب لیمو و زنجبیل، تجویز فوق العاده ای 
برای کاهش وزن است و ترکیب ویتامین C و آنتی اکسیدان های موجود 
در هر دوی این مواد خوراکی، تاثیر عالی در سم زدایی و بهبود متابولیسم 
بدن دارد.4- چای نعنا:پس از خوردن یک شام کامل قطعا به یک نوشیدنی 

مفید برای هضم غذا نیاز دارید. 

چهار نوشیدنی مفید برای سم زدایی از کبد

چگونه از عفونت ادراری در بچه ها 
پیشگیری کنیم

از علل مهم  ادراری  ارتوپد-عفونت های  ایران 
تواند موجب  عفونت در بچه ها است که می 
آسیب جدی به سیستم ادراری و کلیه ها و یا حتی 
عفونت خون شود. با رعایت موارد ساده ای از بروز 
این عفونت پیشگیری کرد.کودک خود را تشویق 

کنید که از توالت زیاد استفاده کند و هر موقع که 
احساس نیاز به دستشویی رفتن داشت جلوی آن 
را نگیرد.اگر کودک شما زیاد ادرار نمی کند به وی 
آب بیشتری برای آشامیدن بدهید.مطمئن شوید 
که کودک شما به درستی یاد گرفته است که 
چگونه بعد از رفتن به توالت خود را تمیز کند.لباس 
زیر کودک خود را از جنس نخ و کتان که سفت و 

چسبیده به بدن نباشد انتخاب کنید.

این گزینه های غذایی را زیاد مصرف 
نکنید تا آلزایمر نگیرید! 

کننده  تقویت  غذایی  مواد  سالمت-   آوای 
عملکرد مغز به خوبی شناخته شده هستند اما در 
این میان خوراکی هایی هستند که مصرف آنها 
باعث تخریب این عملکرد و خطر ابتال به آلزایمر 
می شود. عبارتند از : 1- نوشیدنی های شیرین. 

2- غذاهای فرآوری شده: سطوح باالی چربی 
و کلسترول موجود در این غذاها در دیواره های 
شریان تامین خون به مغز رسوب می کند. عدم 
خون رسانی کافی در نهایت باعث سکته مغزی 
اسیدهای  ترانس:   های  شود.  3-چربی  می 
چرب ترانس در غشاهای سلول های عصبی 
وارد شده و باعث سفتی و کاهش واکنش های 

این سلول ها می شوند. 

پاکسازی ریه با فرمول های ساده خانگی

اکسیژن  کردن،  پاک  این  از  هدف  دکتر-  الو 
رسانی به ریه ها و کبد است.برای اشخاصی که 
سیگار مصرف می کنند و نایژه هایشان بیمار 
است ،اشخاصی که عفونت ریه دارند ،اشخاصی 
که ریه هایشان آب آورده است حتی اشخاص 
سالم برای اینکه از بیماریهای ریه پیشگیری کنند. 

1- پاکسازی ریه با زنجبیل:زنجبیل یک ادویه ی 
قدیمِی شناخته شده است و عالوه بر دیگر خواص 
شفابخشی که دارد، کمک  می کند خلط اضافی 

از ریه های تان خارج شود.2-پاکسازی ریه با پیاز
پیاز نیز یکی از درمان های شگفت انگیزی است 
که روی ارتقای سالمت ریه ها تأثیر می گذارد 
به ویژه اینکه افراد سیگاری به دلیل جذب سموم 
ترکیبات دخانیات نیاز بیشتری به این کار دارند. 

ریز مغذی هایی برای افزایش انرژی 
زنان ورزشکار

آخرین خبر - مطالعات اخیر نشان داده است با این 
که زنان ورزشکار تالش می کنند تغذیه سالم تری 
داشته باشند، ممکن است برخی ریزمغذی های 
به  نکنند.زنان  دریافت  کافی  میزان  به  را  الزم 
مصرف  گوشت  مردان  از  کمتر  کلی  صورت 

می کنند که این موضوع بر کارایی ورزشی آن ها 
تاثیر می گذارد. همچنین برخی مواد معدنی معموال 
در بدن زنان کم است. زنان ورزشکار به آهن، 
زینک و مس نیاز دارند. همچنین دریافت کارنیتین 
و فسفاتیدیلسرین می تواند موثر باشد. مصرف مواد 
معدنی الزم می تواند سرعت دویدن را در زنان 
افزایش دهد.افرادی گیاهخوارهستند  ممکن است 

به مواد معدنی بیشتری نیازداشته باشند.

 سالمتی قلبتان را با سماق تضمین کنید

باشگاه خبرنگاران- ُسماق درختچه ای کوهستانی 
است که میوه های خوشه ای دارد؛ از نظر طب قدیم 
طبع سماق سرد و خشک است؛ در این مطلب 
برخی از خواص سماق را بیان می کنیم:1- بهبود 
ُمدر  سماق  سماق:میوه های  با  روده  اختالالت 
روده  اختالالت  درمان  برای  آن ها  از  و  هستند 

سماق:از  با  آرتروز  می شود.2-رفع  استفاده  نیز 
سماق برای درمان آرتروز.3- مشکالت تنفسی 
مانند برونشیت: سرماخوردگی و آنفوالنزا استفاده 
با جوشانده سماق  می شود.4- تسکین گلودرد: 
جهت تسکین گلودرد جوشانده سماق را غرغره 
برای  سماق:سماق  با  دیابت  نابودی  کنید. 5- 
است  مفید  مفرط  چاقی  و  دیابت  به  مبتالیان 
عروقی. و  قلبی  بیماری های  بروز  از  جلوگیری 

یادداشت

عکاس :جواد کیانی  کاریکاتور احسان گنجی  داده نما، آوای خراسان جنوبی

تزریق منابع، تجویز دولت 
برای اشتغال بیمار
* علی پور

طبق آمار اعالم شده از سوی مرکز آمار، نرخ بیکاری در تابستان ۹۶ به 11٫۷ 
درصد رسیده است. طبق اصول 3، 2۸ و 43 قانون اساسی، وظیفه حاکمیت 
است اشتغال مردم را آن طور که می خواهند تأمین کند. در همین راستا، 
دولت های مختلف طرح هایی را جهت رفع معضل بیکاری و رونق اشتغال 
کشور در دستور کار خود قرار داده اند که می توان به: طرح های خوداشتغالی، 
اشتغال ضربتی و بنگاه های زودبازده و... اشاره کرد. اما سؤال اینجاست که 
آیا واقعاً راه حل معضل بیکاری، تزریق منابع است؟ اگر هست، چرا طی این 
سال ها که چندین دولت بر روی کار آمده اند این معضل همچنان بر جای خود 
باقی است؟دولت های یازدهم و دوازدهم طرح هایی را برای رفع معضل بیکاری 
ارائه داده اند که تمامی آن ها تزریق منابع را برای رفع این معضل دنبال می کند. 
ازجمله این طرح ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: حمایت از بنگاه های کوچک 
و متوسط -برنامه اشتغال فراگیر شامل طرح تکاپو، طرح کاج و...- طرح اشتغال 
امید و تخصیص اعتبار برای اشتغال در بودجه کشور. در این طرح ها، دولت طی 
شرایطی وام در اختیار مردم و واحدهای تولیدی قرار می دهد؛ اما این طرح ها به 
جای ان که معضل را حل کنند، نتیجه عکس گذاشته و به دلیل شرایط دریافت 
و بازپرداخت وام ها باری هم بر روی دوش مردم گذاشته است.با توجه به آن 
چه بیان شد، به نظر می آید تزریق منابع راه حل این معضل نیست و باید به جای 
آن، فضای کسب وکار کشور سامان بخشی شود و لکوموتیوهای اقتصادی 
موردتوجه قرار گیرند و راه حل هایی جایگزین طرح کنونی دولت، منظور گردد 
در ایران شرایط نامطلوب فضای کسب وکار، نتایجی هم چون ریسک باالی 
فعالیت های اقتصادی، فقدان ضمانت های حقوق مالکیت، قوانین پیچیده و ضد 
تولید، فقدان رقابت، عدم کارایی نهادها، وجود فرهنگ نامناسب برای تولید و 
ناکارآمدی زیرساخت های حمل ونقل و ارتباطات و انرژی را به همراه داشته 
است.در این بخش راه حل هایی پیشنهاد داده می شود که می توان آن ها را 
جایگزین طرح هایی کرد که رویکرد تزریق منابع را دنبال می کنند:1- ایجاد 
بازار مصرف برای محصوالت تولیدی: درواقع با ایجاد بازار مصرف، خودبه خود 
تقاضا برای کاال بیشتر و با رشد تقاضای شغل نیز ایجاد خواهد شد.2- الگو قرار 
دادن برنامه های کشورهای دیگر برای رفع معضل بیکاری به طور صحیح: 
درواقع طرح ها و برنامه هایی که به تقلید از غرب برای کشور استفاده می شود، 
طرح هایی هست که متناسب با شرایط فرهنگی و اقلیمی غربی ها است و نباید 
کورکورانه به تقلید از برنامه های آن ها پرداخت و  باید نیاز کشور را شناسایی و 
برنامه ای متناسب با شرایط اقلیمی و فرهنگی سیاسی کشور و صدالبته قابل اجرا 
ارائه داد.3- تسهیل و اصالح قوانین حاکم بر فضای کسب وکار: با اصالح 
قوانین و تسهیل کار در بازار کشور، هم تولیدکننده داخلی تمایل به کار و تولید 
داشته و همچنین سرمایه گذار خارجی ترغیب به ورود به بازار کشور شده و تولید 
و اشتغال دوباره زنده شده و رونق می گیرند.4- توجه خاص به لکوموتیوهای 

اقتصادی جهت افزایش و رونق تولید کشور.

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
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

پارکت ترک/ کف پوش/ کابینت کالسیک و مدرن/  کناف محیط اداری و دکوراسیون منازل

VIP فروش نوروزی جشنواره اکسون
خیابان معلم نرسیده به معلم 1 .   09154951035 حسینیجديدترين های روز دنيا

با خرید کاغذ دیواری رنگ سقف به صورت رایگان پذیرفته می شود

طرح عیدانه شستشوی انواع پرده و پتو
مجتمـع بـزرگ بـاران 

افتخار دارد به مناسبت عید بزرگ نوروز با تخفیف ویژه در خدمت شما باشد

مژده به 
همشهریان عزیز

باز و بست پرده رایگان

بیرجند، خیابان 15 خرداد، خیابان 22 بهمن، جنب مسجد حضرت ابوالفضل )ع(  
فـروشگـاه کـاظمیتلفن: 32448187 -056  09157212188 - هاشمی

پخش لوله و اتصاالت
 فروش ویژه شیرآالت اهرمی

آدرس: بین مدرس 35 و 37    

ود
حد

د م
دا

 تع
ط

فق

09151638890 
09123024066

فقط 220 هزار تومان با 5 سال گارانتی تعویض

تحولی عظیم در صنعت قالیشویی با دستگاه های روز دنیا
۱۰۰ درصد اسالمی و بدون چروک

32371354 - 5
کیفیت را با ما  تجربه کنید
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اجرای سه مراسم تعزیه خوانی حضرت زهرا )س( در خراسان جنوبی

معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسالمی از اجرای سه مجلس تعزیه خوانی شهادت حضرت زهرا )س( به همت گروه تعزیه خوان »عاشقان اهل بیت)ع(« در مرکز استان خبر داد.
زمزم با بیان اینکه این مجالس به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( برگزار می شود بیان داشت: این مراسم در سه روز به ترتیب روز ٢٩ بهمن  جاری در محل پارک آزادگان ساعت 

١٩ ، ٣٠ بهمن در هیئت عاشقان اهل بیت )ع( واقع در ١٧ شهریور ٢٩  ساعت ١٩ و باالخره ١ اسفند در محل هیئت محبان الزهرا )س( در میدان شهدا ساعت ٨:٣٠ صبح برگزار خواهد شد.

در  دود  تخلیه  و  تهویه  های  تکنیک  *دوره 
استاد  نظر  زیر  و  روز  سه  مدت  ؛به  ها  ساختمان 
در  تهران؛  آتشنشانی  برتر  اساتید  از  زاده  روستا 

سازمان اتشنشانی بیرجند برگزار شد.
بومی  بازیهای  اینکه  بیان  با  خوسف  *فرماندار 
گردشگری  هدف  روستای  در  نوروزگاه  و  محلی 
برگزار می شود، گفت: باغ وحش در منطقه گواب 

خوسف راه اندازی می شود.
* هشتمین آزمون سنجش مهارت با حضور بیش 
از ٣ هزار و ٣٠٠ نفر همزمان با سراسر کشور در 

استان خراسان جنوبی برگزار شد
فیبر  استان گفت: شبکه  فرودگاههای  *مدیرکل 

نوری در فرودگاه طبس اجرا و عملیاتی گردید

»خطبه های آدینه«
تبعیض و بی عدالتی موانع حرکت انقالب در 

مسیر پیشرفت است
امام جمعه موقت بیرجند گفت: بیکاری، فقر،تبعیض 
و بی عدالتی موانع حرکت انقالب در مسیر رشد و 
پیشرفت است. حجت االسالم محمد مختاری دیروز 
در خطبه های نماز جمعه بیرجند اظهار کرد: راهپیمایی 
علی رغم  ایران  مردم  که  داد  نشان  بهمن  روز ٢٢ 
همه دسیسه ها و توطئه ها بیش از گذشته خواهان 
استکبار ستیزی هستند. و  اسالمی  نظام  و  اسالم 
حضور مردم در همه صحنه ها،اتمام حجتی 

بر ما مسئوالن
حجت  االسالم علی رحمانی امام جمعه قاین در 
محترم!  مسئوالن  گفت:  هفته  این  های  خطبه 
حضور مردم در همه صحنه ها وبه خصوص در 
راهپیمایی ٢٢ بهمن اتمام حجتی از ناحیه مردم بر 

همه ما مسئوالن بود.
باشید دشمن  نفوذ  و  جاسوسی  مراقب 
االسالم  ،حجت  نهبندان  جمعه  نماز  خطیب 
عباسعلی خزاعی امام جمعه نهبندان در خطبه های 
نفوذ  مراقب  و  مردم  نماز جمعه گفت: خدمتگزار 
دشمن باشید چرا که نفوذ جدی است همچنانکه 
حضرت آقا فرمودند و نمونه بارز آن کاووس سید 
امامی است و آنگاه که احساس خطر و لو رفتن 
مراقب  زد.  به خودکشی  نمود دست  را  اطالعات 

نفوذ دشمن باشید چرا که نفوذ جدب است.
حضور باشکوه مردم در 22 بهمن رفراندومی 
بود نظام  و  والیت  از  حمایت  جهت 
امام جمعه فردوس حجت االسالم بابایی در خطبه 
های نماز جمعه ضمن قدردانی از حضور مردم در 
 ٢٢ در  مردم  حضور  گفت:  بهمن   ٢٢ راهپیمایی 
والیت  نظام  از  حمایت  جهت  رفراندومی  بهمن 
بوده است وحضور در ٢٢ بهمن شکست بن بست 

هایی بود که دشمن مدعی آن است .
حضرت زهرا)س(در همه زمینه ها  الگو است
امام جمعه شوسف حجت االسالم نوری  در خطبه 
های نماز جمعه این هفته ضمن تسلیت ایام شهادت 
حضرت زهرا )س( با بیان این مطلب که حضرت 
زهرا )س( از هر منظر و دیدگاهی الگو و اسوه است 
افزود : این بانوی گرانقدر در موضوع بندگی خداوند 
بهترین ، مخلص ترین و صادق ترین بنده خدا بودند
عزاداری های شهادت حضرت زهرا)س(

با شکوه برگزار شود
سیدابراهیم  االسالم  حجت  طبس  جمعه  امام 
جمعه  نماز  های  خطبه  در  مقدم  مهاجریان 
گفت: مقام معظم رهبری نظرشان این است که 
باید  علیها  ا...  زهرا سالم  عزاداری های حضرت 
مثل عزاداری های عاشورا باشکوه باشد.وی افزود: 
اساس پیشرفت های همه اسالم و مناسباتی که 

برگزار می شود حضرت زهرا)س( هستند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان 
اینکه جامعه با امر به معروف و نهی از منکر 
زنده خواهد بود گفت: اجرای امر به معروف در 
جامعه نیاز به یک حرکت جمعی دارد.آیت ا...
سیدعلیرضا عبادی در نشست شورای استانی 
امر به معروف ونهی از منکر خراسان جنوبی 
مسلمان های  تاریخ  جریان  در  کرد:  اظهار 
چون  داریم  تلخی  تاریخ  اروپا  و  اندولس 
دشمن با از کار انداختن امر به معروف و نهی 
از منکر نفوذ فرهنگی و فساد را ایجاد کرد.

رکود  سخت  منکرات  از  اینکه  بیان  با  وی 
متاسفانه  افزود:  است  در جامعه  تبعی  فقر  و 
مسئوالن کارهای بد را توجیه و بزک می کنند 
در حالی که غافل از اینکه قرآن و مکتب غنی 
و سیره اهل بیت را داریم اما همه چیز را از 
بردیم. هم  را  اسالم  آبروی  و  دادیم  دست 

نماینده ولی فقیه گفت: اگر مسئولی در نظام 
جمهوری اسالمی به علت مفاسد خانوادگی و 
مفاسد نفسانی و شهوانی و اینها به رسوایی 
می گوید  می شود  دستگیر  و  شده  کشیده 
وقتی جلوی کنسرت ها را بگیرید این چنین 
می شود حال این توضیح چه ربطی دارد، خدا 
می داند.عبادی با بیان اینکه گاهی مسئوالن 
قلم  آزادی  و  بیان  آزادی  از  حرف  یکطرفه 
در  اجرایی  مسئوالن  وظیفه  افزود:  می زنند 
این  قانون  براساس  اسالمی  نظام جمهوری 
و  نماند  زمین  روی  مردم  کارهای  که  است 
مشکالت آنان را حل کنند.وی اظهار داشت: 

گاهی مسئوالن کارهای اصلی خود را واگذار 
کرده و به کارهای که مربوط به آنها نیست 
منکر  نوعی  امر  این  که  می کنند  پیدا  ورود 
است.امام جمعه بیرجند گفت: گاهی ممکن 
آورد  و  پای در  از  را  انسان  نگاه  است یک 

برای همیشه او را فاسد کند بعد ما به دست 
خودمان و با اعتبارات جمهوری اسالمی و به 
را  داریم جامعه خود  وسیله مدیران خودمان 
قرار  لغزشگاه  در  را  فاسد می کنیم و جوانان 
بهترین  شما  اینکه  بیان  با  می دهیم.عبادی 
امت هستید مشروط به اینکه امر به معروف 
و نهی از منکر را در جامعه اجرا کنید افزود: 

انقالب اسالمی در اوج موقعیت جهانی قرار 
جلوه  معکوس  موضوعات  متاسفانه  اما  دارد 
داده می شود و ترجمه خواسته های بیگانگان 
همه  وجود  با  مردم  اینکه  بیان  با  است.وی 
مشکالت و مطالباتی به خاطر اسالم، انقالب 

و مقام معظم  رهبری ٢٢ بهمنی آفریدند که 
دشمن اظهار کرد در ٢٢ بهمن امسال ایران 
زیرپای ایرانیان لرزید حال با این وجود درست 
ارزش های  و  ملی  منافع  همه  گاهی  نیست 
دینی را به مسخره بگیریم و به نفع دشمن 
حرف بزنیم.نماینده ولی فقیه با اشاره به اینکه 
اگر مسئوالن راست می گویند قانون برایشان 

مالک است مشکالت ملت وانواع موضوعاتی 
و  ما  جامعه  سرشکستگی  سبب  امروز  که 
انقالب می شود را برطرف کنند افزود: باید از 
خواب غفلت بیدار شویم و کارها را با عقل، 

علم و سیاست دنبال کنیم.

به  امر  در ستاد  نفر  نام ۱۴۰۰  ثبت 
معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی

فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( خراسان جنوبی 
از ثبت نام یک هزار و ۴٠٠ نفر در ستاد امر 
به معروف و نهی از منکر استان خبر داد.علی 
استانی وظیفه  اظهار کرد: ستاد  قاسمی هم 
برنامه ریزی، پیگیری و هماهنگی را بر عهده 

دارد و در استان خراسان جنوبی فعال است.
وی با بیان اینکه برنامه های جذب، سازمان 
دارد،  ادامه  آموزش و هماهنگی ستاد  دهی، 
تاکنون در موضوع جذب  افزود: خوشبختانه 
ایم و حدود یک  استقبال بی نظیری داشته 
اند. هزار و ۴٠٠ نفر در ستاد ثبت نام کرده 
فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( خراسان جنوبی 
نفر   ٨٠٠ تعداد  کنون  تا  اینکه  به  اشاره  با 
آموزش های امر به معروف و نهی از منکر 
به صورت لسانی را فرا گرفته اند، گفت: برای 
٣۵٠ نفر نیز کارت شناسایی صادر شده است.
و  معروف  به  امر  شورای  اینکه  بیان  با  وی 
نهی از منکر در عرصه ادارات استان تشکیل 
بسیج  افزایی  با هم  عنوان کرد:  است،  شده 
محالت  و  مساجد  معروف  به  امر  شوراهای 
با  است.قاسمی  فعال  و  تشکیل  تقریبا  نیز 
اینکه زمینه به کارگیری نیروهایی  اشاره به 
فراهم  شده  صادر  آنها  برای  گواهینامه  که 
است، بیان کرد: بیشترین فعالیت ستاد در ماه 
برای  و  انجام شده  و محرم  مبارک رمضان 
ایام عید نوروز نیز برنامه های زیادی برنامه 
ریزی شده است.وی با بیان اینکه موضوعاتی 
از جمله مساجد، اصناف، دانشگاه ها و آموزش 
و پرورش از موضوعاتی است که در اولویت 
پیشنهاد  موضوعات  این  و  است  شورا  های 
و  شوراها  آینده  سال  در  کرد:  اظهار  شده، 
موضوعات  این  در  را  دار  طالیه  های  گروه 

به صورت گسترده تری فعال خواهیم کرد.

مبلغ دینی و فرهنگی آذربایجان و سوریه با 
افغانستان به شدت  اینکه غالب جوانان  بیان 
قرار  اسالمی  انقالب  شعارهای  تأثیر  تحت 
گرفته اند گفت: آمریکا سیلی محکمی از ایران 
خورده است. حاج مختار اسماعیلی در همایش 
نهضت جهانی حضرت امام روح ا... )ره( اظهار 
تاثیر  تحت  افغانستان  که  اندازه ای  به  کرد: 
اندیشه های انقالب قرار گرفت هیچ کشوری 
نگرفت.وی  قرار  اندیشه ها  این  تاثیر  تحت 
افزود: اما کاش استکبار به سردمداری آمریکای 
خیانتکار آن همه گرفتاری برای انقالب نوپای 
جمهوری اسالمی ایران خلق نکرده بود و ایران 
اسالمی فرصت بیشتری داشت تا اندیشه ها را 
گسترش دهد.مبلغ دینی و فرهنگی افغانستان 
با بیان اینکه آمریکا سیلی محکمی از ایران 
ماه  بهمن  در٢٢  کرد:  تصریح  است  خورده 
رسید. پیروزی  به  اسالمی  انقالب   ۵٧ سال 

اسماعیلی تصریح کرد: در این راستا با گذشت 
یک ماه و ٢ روز در همجواری ایران حمایت از 
انقالب اسالمی ایران قیام خونینی پیش آمد و 
در سکوی ٣٠ روزه این قیام، هرات ٢۵ هزار 

شهید تقدیم کرد.

افکار امام راحل در کشمیر هند
 نیز تاثیر گذاشته است

مبلغ و فعال فرهنگی کشمیر هند نیز در این 
برای  امیدی  اسالمی  انقالب  گفت:  مراسم 
مسلمانان است و افکار امام راحل در کشمیر 
با  منتو  است.اشرف  گذاشته  تاثیر  نیز  هند 
بیان اینکه شورش کشمیر تروریستی نیست 
اما استکبار سعی دارد آن را تروریستی جلوه 
دهد افزود: اکنون در کشمیر موسسه شهید 
فرهنگی  فعالیت  مشغول  مطهری  آیت ا... 
با  هند  کشمیر  فرهنگی  فعال  و  است.مبلغ 
بیان اینکه در حال حاضر شیعیان انگلیسی 

و  می کنند  اهانت  سنت  اهل  مقدسات  به 
گسترش  مردم  بین  در  را  داعش  تفکرات 
می دهند بیان کرد: درخواست من این است 
افکار امام خمینی )ره( را گسترش دهید و از 

دست قوم مظلوم ما را نجات دهید.

امام خمینی )ره( هویت ملی
 مسلمانان را به آنها برگرداند

روسیه  و  آذربایجان  فرهنگی  فعال  و  مبلغ 
نیز در این جلسه یادآور شد: امروز آمریکا و 
اسرائیل بسیار تالش می کنند و  ٣٠ درصد 
دادند.استاد  فراری  آذربایجان  از  را  مسلمان 
امام  افکار  اینکه  بیان  با  اُف  محمد  ارخان 
خمینی )ره( به گونه ای رسوخ کرده که مردم 
کشته می شوند اما از آرمان های خود کوتاه 

نمی آیند گفت: امام خمینی )ره( هویت ملی 
برای  می دهیم  جان  اگر  و  برگرداند  را  ما 
امام  اینکه  بیان  با  است.وی  اسالم  و  دین 
راحل دین جدیدی ارائه نداد بلکه دینی که 

خاطرنشان  کرد  مکشوف  را  بود  محصور 
کرد: امروز نیاز است افکار امام خمینی )ره( 
را برای غرب و جوانان روسیه تبیین کنید و 

از این راه نباید هراسی داشت.

ترس آمریکا و عربستان از
 گسترش اسالم انقالبی است

یمن  العداله  مستقبل  تنظیم  حزب  دبیرکل 
نیز با بیان اینکه مسئله این کشور عقیدتی 
به  عربستان  و  آمریکا  ترس  گفت:  است 
خاطر گسترش اسالم خمینی و انقالبی است 

است. بهانه  موشک  و  ای  هسته  انرژی  و 
 ۵٠٠ از  بیش  تاکنون  افزود:  العماد   حسن 
اند  این کشور کشته شده  هزار مسلمان در 
و براساس آمار سازمان ملل در هر روز پنج 

کودک فوت می کنند، ملتی که وبا بیش از 
میلیون ها نفر را درگیر کرده و سه هزار نفر 
شهید شده اند.وی گفت: سازمان ملل اعالم 
در  اکنون  بشری  فاجعه  بزرگترین  کند  می 
یمن در حال روی دادن است و ٢٠ میلیون 
می  محاصره  و  بیماری  گرسنگی،  از  نفر 
العداله  مستقبل  تنظیم  حزب  میرند.دبیرکل 
یمن اظهار کرد: سه سال گذشته در تمامی 
شهرهای یمن کشتارگاه های مسلمانان برپا 
شده است و زمین، آسمان و دریای یمن سه 
سال است که در محاصره دشمن قرار دارد.

مبلغ پاکستانی: پیش بینی های امام و 
رهبری درباره جهان اسالم محقق شد
مبلغ و فعال فرهنگی کشور پاکستان گفت: 
رهبر  و  )ره(  خمینی  امام  های  بینی  پیش 
فرزانه انقالب اسالمی درباره جهان اسالم و 
دنیا محقق شده است. علی احمد صادقی نیز 
افزود: چند نفر در جهان در خصوص انقالب 
اسالمی پیشگویی هایی کردند و امام خمینی 
فروپاشی شوروی سابق را پیش بینی کرد که 
فرزانه  رهبر  همچنین  گفت:  شد.وی  محقق 
انقالب چند سال پیش فرمودند اسالم به غرب 
اروپا نفوذ خواهد کرد و اکنون این وعده محقق 
شده است. وی بیان کرد: رهبر معظم جمهوری 
اسالمی همچنین فرموده اند رژیم صهیونیستی 
٢۵ سال دیگر از بین خواهد رفت که این مهم 
نباید برای ما در حد یک شعار باقی بماند و باید 

همه به پا خیزیم تا این وعده محقق شود.
امام راحل

 اسالم ناب محمدی را احیا کرد
استان  مساجد  امور  به  رسیدگی  مرکز  مدیر 
خراسان خراسان جنوبی هم گفت: اسالم ناب 
را از امام خمینی )ره( آموختیم و مقابل اسالم 
محمدی  ناب  اسالم  انگلیسی،  و  آمریکایی 
قرار دارد که امام راحل به ما آموخت. حجت 
االسالم روح ا... نوری افزود: در روزهای چهل 
سالگی انقالب اسالمی دور هم جمع شدیم، 
همراه هم شدیم تا یاد فداییان راه امام خمینی 
دل  راحل  امام  کرد:  اظهار  کنیم.وی  زنده  را 
روزها  این  و  بخشید  امید  نور  را  مستضعفان 
خیلی قلب ها برای جهان اسالم می تپد.وی 
محور  در  اسالمی  انقالب  تاثیر  بیان  گفت: 
مقاومت، تفکر امام خمینی )ره( در کشورهای 
جهان اسالم و تاثیر تفکر امام راحل بر شکست 
اهداف  مهمترین  از  جهانی  استکبار  هیمنه 

برگزاری این همایش است.

چدن  شرکت  فوالد  شمش  تولید  شرکت 
شهید  صنعتی  شهرک  در  کویرخاوران 
رحمانی خوسف با ١٠٠ درصد سرمایه گذاری 
چینی ها در حال احداث است و فاز نخست 
آن به زودی افتتاح می شود. شامگاه پنجشنبه 
سرمایه گذاران چینی در شهرستان خوسف 
سال  شهرستان  این  مدیران  برخی  کنار  در 
نو خود را جشن گرفتند. شرکت تولید شمش 
فوالد شرکت چدن کویرخاوران در شهرک 
صنعتی شهید رحمانی خوسف با ١٠٠ درصد 
سرمایه گذاری چینی ها در حال احداث است.

میلیون  گذاری ٧۵  با سرمایه  کارخانه   این 
دالر در زمینی به مساحت١۵ هکتار با زیربنا 
۴٠٠٠ متر مربع در حال احداث است که با 

بهره برداری آن 6٠٠نفر مستقیم مشغول به 
کار می شوند. این طرح  با سرمایه گذاری 
ثابت 6٧ میلیون دالر ،ظرفیت تولید ساالنه 
٣۵٠ هزار تن شمش  چدن را دارد.عملیات 
تولید  برای  کارخانه  این   ٣ و   ٢ فاز  اجرایی 
با  سالجاری  طی  میلگرد  و  نبشی  و  فوالد 
سرمایه گذاری ٣٠ میلیون دالر و اشتغالزایی 
۴٠٠ نفر آغاز  شده است با توجه به نصب 
توسط  چدن  تولید  خط  های  دستگاه  تمام 
سرمایه گذار چینی در شهرک صنعتی شهید 
رحمانی خوسف و پیگیری مسئوالن استان 
از فاز اول  ، بهره برداری  در رفع مشکالت 
این واحد به زودی انجام می شود.  آب مورد 
و  آب  چاه  حلقه  یک  حفر  با  طرح  این  نیاز 

است.این احداث خط انتقال به طول ١٣ کیلومتر برق  شده  تامین  مگاوات   6 میزان  واحد اینک نیاز به گاز نداشته و تعامل الزم به 
شرکت  و  خوسف  شهرستان  فرمانداری  با 
نیاز  مخابرات استان برای تامین تلفن مورد 
واحد انجام شده است . در خصوص امکانات 
منظور  به  شرکت  این  دوم  فاز  نیاز  مورد 
دستگاه  تمام  و  مطرح  مواردی  فوالد  تولید 
کوتاه  در  امکانات  تامین  بر  اجرایی  های 
پایدار  اشتغال  ایجاد  منظور  به  زمان  ترین 
کردند.همکاری  آمادگی  اعالم  منطقه  در 
دستگاه های اجرایی استان در تامین امکانات 
این طرح که توسط سرمایه گذار  نیاز  مورد 
قیمت  کاهش  بر  عالوه  شده  احداث  چینی 
جذب  برای  خوبی  مشوق   ، شده  تمام 
. بود  خواهد  خارجی  گذاران  سرمایه  سایر 

اخبار کوتاه

حوادث استان

واژگونی سمند در محور
 سربیشه، نهبندان

در حادثه ظهر دیروز یک دستگاه خودروی سمند 
 ١ نهبندان   - سربیشه  محور  در  واژگونی  اثر  بر 
است  .گفتنی  گذاشت  جا  بر  مصدوم   ۴ و  کشته 

علت این حادثه در دست بررسی است.

واژگونی تریلی سوخت بدون بار

بار  در کیلومتر  دیروز جمعه تریلی سوخت بدون 
٣۵ محور عشق اباد بردسکن ساعت ٣:۴٠ بامداد 
واژگون گردید و این محور مسدود شد که مسدودی 

محور که بااحداث کنار گذربازگشایی گردید.

“امحای میوه های قاچاق در استان”

و  استان  گیاهی  پوشش  از  حراست  منظور  به 
بیماری های  و  آفات  ورود  از  جلوگیری  و  کشور 
گیاهی قرنطینه ای و همچنین پرهیز از خطرات 
ابتدای  از  کنندگان  مصرف  برای  آگروتروریستی 
کیلو   ٢٣٢٠٢  ، ماه  بهمن  پایان  تا  جاری  سال 
و  نارنگی  انبه،  لیموترش،  سیر،  محموله  گرم 
پرتقال که بصورت قاچاق و بدون داشتن گواهی 
توسط  بود  گردیده  کشور  وارد  گیاهی  بهداشت 
بخش قرنطینه مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد 
همکاری  با  و  جنوبی  خراسان  استان  کشاورزی 
نیروهای انتظامی و اداره جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی استان ضبط و به نحو مقتضی معدوم شد.

انقالب اسالمی ایران 
مرزها را درنوردیده است

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه 
است  درنوردیده  را  مرزها  ایران  اسالمی  انقالب 
گفت: افرادی که این انقالب را درک کرده اند باید 
به بیداری مسلمانان کمک کنند. آیت ا... سید علیرضا 
اسالمی  نمایندگان کشورهای  با  دیدار  در  عبادی 
شرکت کننده در همایش جهانی نهضت حضرت 
امام روح ا... )ره( اظهار کرد: تمامی افرادی که امروز 
این انقالب را درک کرده اند باید به بیداری مسلمانان 
کمک کنند. مبلغ کشور یمن هم با بیان اینکه باید 
راه امام خمینی در سرتاسر جهان بازگو شود تا جلوی 
انحرافات گرفته شود گفت: نور انقالب امروز به همه 

کشورهای اسالمی و غیر اسالمی رسیده است.

حج بهترین فرصت برای 
ارتباط با مسلمانان جهان است

مدیر  حج و زیارت خراسان جنوبی با بیان اینکه 
دشمنان انقالب اسالمی به دنبال این هستند که 
ایرانیان کمتر با مسلمانان جهان ارتباط برقرار کنند 
با  ارتباط  برای  فرصت  بهترین  واجب  حج  گفت: 
ظهر  نوفرستی  ابوالفضل  است.  جهان  مسلمانان 
دیروز در سخنرانی پیش از نماز جمعه اظهار کرد: 
انتقال  انقالب  تداوم  برای  مهم  راه های  از  یکی 
مفاهیم انقالب به نسل جوان است.وی با بیان اینکه 
تمام مشکالتی که امروز بشر برای خود به وجود 
آورده است به دست خودش بوده است بیان کرد: تا 
به امروز ۴٠٠ میلیون تلفات بشر به دست خود برای 
خود به وجود آورده است. مدیر حج و زیارت یادآور 
شد: در این راستا ما وظیفه داریم بخشی از این تمدن 
را در سفرهای زیارتی به کشورهای خارجی معرفی 
کنیم.نوفرستی با اشاره به اینکه امسال تعداد بسیاری 
از کشور ایران به حج واجب مشرف می شوند اظهار 
مسلمانان  دیگر  با  ارتباط  ایجاد  دنبال  به  ما  کرد: 

هستیم بنابراین بهترین ارتباط در حج واجب است.

تازه های ورزشی استان

لزوم ارتباط دانشگاه ها با آموزش و 
پرورش برای کمک به محیط های آموزش

رییس پردیس فرهنگیان خراسان جنوبی گفت: اگر 
ارتباط بین دانشگاه و آموزش و پرورش شکل گیرد به 
محیط های آموزشی و آموزش معلمان کمک خواهد 
کرد. به گزارش ایسنا ایرج مهدی زاده در مراسم افتتاحیه 

جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزشی - تربیتی 
اساتید و معلمان آموزش جغرافیا اظهارکرد:  هدف از 
برگزاری این جشنواره ساماندهی دانش بومی معلمان 
و استادان رشته جغرافیا است. مهدی زاده ادامه داد: 
برگزاری چنین همایش هایی در جامعه ما نیاز است 
تا بتوانیم  به پرورش معلمان فهیم و فکور بپردازیم.

امروز مستند چنشتی ها 
در سینما بهمن اکران می شود

کاری - تهیه کننده فیلم مستند “چنشتی ها” در گفتگو 
با خبرنگار آوا  اظهار کرد: فیلم مستند چنشتی ها، 
روایتی از آیین ناشناخته اهالی روستای چنشت است 
که تاکنون به دالیل متعدد و خصوصا مخالفت اهالی 
این روستا، هیچگاه به تصویر کشیده نشده است.احسان 
عمیدیان  با بیان اینکه این فیلم محصول شبکه مستند 
است  افزود: مستند “چنشتی ها” حاصل دو سال تالش 
شبانه روزی گروهی است که عوامل آن  در شرایط 
کاری سخت به ساخت آن پرداختند. وی تاکید کرد: 
هیچ گروه فیلم سازی  امکان ثبت آیین مردم این 
منطقه را نداشته اند و نشان دادن آیین روستای دیدنی 
چنشت، از مهمترین رسالت ها و فعالیت هایی بود که 
با جدیت دنبال کردیم و یکی دیگر از اهدافمان آن بود 
که نگاه های غلطی که به این روستا وجود داشت را 
نقض کردیم. عمیدیان  خاطر نشان کرد: پخش این 
فیلم به طور یقین تغییری در  نگرش افراد و بینندگان 
ایجاد خواهد کرد،  و  روستای چنشت به عنوان یکی از 
٧ روستای گردشگری است که ثبت جهانی شده است. 
وی با بیان اینکه  عواملی همچون فقدان آب، مهاجرت 
از روستاها و همچنین تخلیه روستاهای مرزی دارای 
تبعات جبران ناپذیری است که بهترین راه حل برای 
آن، توسعه توریسم دارد افزود بخش خصوصی بایستی 
برای راه اندازی صنعت توریسم در منطقه تالش کند. 
عمیدیان یادآور شد این فیلم )مستند چنشتی ها( به 
عنوان اولین فیلم مستند نیمه بلند بومی خراسان جنوبی  
امروز در سینما بهمن  بیرجنداکران عمومی خواهد شد.

حضور استان دررقابت های کشوری
 و کسب مقام دوم تفنگ بادی 

رشته  رقابتهای  در  دیروز  استانمان  تفنگ  تیم 
و  خدمتی  نجمه  ترکیب  با  تیمی  میکس  تفنگ 
بهزاد سلیمانی در جایگاه یازدهم قرار گرفتند و از 

راهیابی به فینال مسابقات باز ماندند .

مسابقات کودکان آهنین در قاین برگزار شد

چهارمین دوره مسابقات کودکان آهنین با حضور ١٧٠ 
کودک در شهر قاین مرکز شهرستان قاینات برگزار شد. 
رضا مهاجر افزود: این دوره از مسابقات در ٢ گروه دختران 
و پسران انجام شد که پس از برگزاری دور مقدماتی 
در بخش های »قلت الستیک« و »حمل چمدان« 
۵٠ پسر و ١۵ دختر به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.

بشرویه قهرمان مسابقات فوتسال نجاتگران

مسابقات فوتسال نجاتگران پایگاه های جمعیت هالل 
احمر با قهرمانی تیم بشرویه پایان یافت.١٢ تیم از 
نجاتگران به مدت ٢ روز به میزبانی زیرکوه برگزار شد. 
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فازنخستکارخانهچدنخوسفباسرمایهگذاریچینیهاافتتاحمیشود

در آیین گشایش همایش نهضت جهانی حضرت امام روح ا... )ره( مطرح شد

شعار نه غربی و شرقی ایران تبدیل به یک گفتمان شده است

در نشست شورای استانی امر به معروف ونهی از منکر مطرح شد:

 امر به معروف نیاز به حرکت جمعی دارد
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 امام علی علیه  السالم فرمودند :
َُّه لیَس ألنُْفِسُكم ثََمٌن إّل الَجنُّة، فال تَبیعوها إّل بِها إن

جان بهای شما جز بهشت  نیست؛ پس آن را جز به بهشت مفروشید.
)بحار األنوار : 71/13/78(

باشگاه ها بزرگ ترين مراکز  مبارزه با مواد مخدر
در مراسم افتتاحیه بزرگ ترین و مجهزترین باشگاه بدنسازی و پرورش اندام استان مطرح شد:

جنوبی  خراسان  بدنسازی  و  اندام  پرورش  کمیته  -رئیس  رضايي 
حال  در  استان  بدنسازی  های  باشگاه  تعداد  اينکه  بیان  با 
باشگاه   8 استان  کل  در   88 سال  در  کرد:  بیان  است،  افزايش 
ادامه  محمدپرست  است.  رسیده  عدد   50 به  اکنون  که  داشتیم 
هستند  مخدر  مواد  با  مبارزه  مراکز  ترين  بزرگ  ها  باشگاه  داد: 
از دوری  در  جوانان  الخصوص  علی  و  جامعه  سالمتی  برای   و 

آسیب ها مفید است.

سالم ترين باشگاه هاى کشور 
مربوط به استان خراسان جنوبى است

محمدپرست با بیان اينکه باشگاه ها از حالت سنتی خارج شده و با 
 استفاده از تجهیزات استاندارد و مدرن فعالیت می کنند، بیان کرد:
 سالم ترين باشگاه ها در کشور مربوط به استان خراسان جنوبی
مشاهده  استان  های  باشگاه  در  تخلفی  ترين  کوچک  که  است 
بار  سه  مردان،  ترين  قوی  مسابقات  داد:  ادامه  است. وی  نشده 
در استان برگزار شده و امسال هم مسابقات مچ اندازی کشوری 
يادواره خسرو حسنی نیز برگزار خواهد شد. وی افزود: با توجه 
میزان  کشور،کمترين  در  فعال  باشگاه  هزار   19 از  اينکه  به 
مربوط به استان است، ولی از نظر فعالیت در سطح بااليي قرار 
بااليی هستیم  نیز در سطح  قدرتی  ورزش های  در حوزه  دارد. 
و همچنین در پرورش اندام با اقداماتی که صورت گرفته نسبت 

ايم. داشته  بسیار خوبی  پیشرفت  های گذشته  به سال 

باشگاه ها ياوران ورزش هستند

معاون اداره کل ورزش و جوانان استان نیز با اشاره به هدف وزارت 
ورزش و جوانان و به طبع آن اداره کل ورزش و جوانان استان در 
جذب بخش خصوصي، بیان کرد: با توجه به اينکه بخش خصوصی 
همچنین  و  دهد  کاهش  را  دولت  بدنه  بر  مالی  فشار  تواند  مي 
باشد، جذب بخش  باشگاه ها داشته  را در سطح  بهتری  مديريت 

خصوصی در حوزه ورزش بسیار حائز اهمیت است. 
چه  هر  و  هستند  ورزش  ياوران  ها  باشگاه  داد:  ادامه  پور  مهران 
تعداد اين مکان ها افزايش يابد و فضاي رقابتي ايجاد شود,به رشد 
و ارتقای ورزش استان کمک شايانی خواهد کرد. وي بیان کرد: در 
حوزه ورزش هر جا که بخش خصوصي بخواهد وارد شود، اداره کل 
ورزش و جوانان از هیچ حمايتی دريغ نخواهد کرد. مهران پور با 
 اشاره به روندی که برای گرفتن مجوز باشگاه ها صورت مي گیرد،
ادامه داد: اين مکان ها با استفاده از مربیان با تجربه و همچنین 
با نظارت مربیان حرفه ای تر راه را برای توسعه و ارتقای ورزش 
و  اندام  پرورش  رشته  در  کرد:  اظهار  وی  کنند.  می  باز  استان 
مربیگري، آموزش  های  کارگاه  و  کالس  برگزاری  با   بدنسازی 

همچنین  پور  مهران  نداريم.  ها  باشگاه  مربي  تعداد  در  کمبودی 
اين  گفت:  و  کرد  خشنودی  اظهار  اکسیژن  باشگاه  اندازی  راه  از 
همچنین  و  کشور  در  موجود  روز  تجهیزات  از  استفاده  با  باشگاه 
تواند، نقش موثری در جذب عالقه مندان  استاندارد مي  محیط  

به ورزش داشته باشد.

هدف خدمت به مردم بوده است

اولین   95 مهر  در  کرد:  بیان  نیز  اکسیژن  مجموعه  مدير  اصالح، 
شعبه اين باشگاه تاسیس شد و چون از همان ابتدا هدف خدمت 
را  باشگاه  دومین  تا  شد  اي  انگیزه  است،  بوده  استان  مردم  به 
تومان  میلیون   ۴00 گذاری  سرمايه  با  و  متر   ۳00 مساحت  با 
و  تجهیزات  داری  مجموعه  اين  داد:  ادامه  وی  کنیم.  اندازی  راه 
دستگاهای پیشرفته بدنسازی و پروش اندام، هوازی، کراس فیت 
سیستم  به  مجهز  همچنین  و  بوده  جسمانی  آمادگی  تجهیزات  و 
قابلیت  که  باشد  می  مجهز  بوفه  و  حمام  سونا،  مطبوع،  هوای 
داد:  ادامه  اصالح  دارد.  را  بزرگ  شهرهای  های  باشگاه  با  رقابت 
مربیان  با  بانوان  و  آقايان  ويژه  مجزا  شیفت  دو  در  باشگاه  اين 
باتجربه و برجسته استان )در قسمت آقايان پرنديان و مربی بانوان 

سرکارخانم کارگر( در خدمت همشهريان عزيز خواهد بود.

عکس ها: رضايی

جلسه  مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی عمرانی 
سجاد فرهنگیان بیرجند راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه تاريخ 1۳96/12/10 در محل 
هیئت حسینی واقع در خیابان انقالب برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت 

اتخاذ تصمیم، نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه:

1- استماع گزارشات هیئت مديره و بازرسین 2- طرح و تصويب صورت های مالی منتهی 
به تاريخ 95/12/29 ۳- طرح و تصويب بودجه پیشنهادی سال 1۳96 ۴- طرح و تصمیم 
گیری درخصوص فروش قنات و اراضی کالته میرزا )کالته سرمدی( و ساير اراضی شرکت 
5- طرح و تصمیم گیری در خصوص واگذاری سهام سیمان باقران و فروش آن 6- مجوز 
تقسیم اراضی شرکت و تفکیک و افراز و فروش آن طبق مصوبه هیئت مديره 7- انتخاب 

بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت يک سال.
هیئت مديره سجاد فرهنگیان

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه نوبت دوم
تاريخ انتشار: 1396/11/28 شرکت تعاونی عمرانی سجاد فرهنگیان بیرجند

جنـاب آقـای علیرضـا شیـری
دوست و همراه عزيز

درگذشت شادروان رهبـری نیـا  
دايی گران مهر شما را تسلیت عرض نموده، در غم تان شريکیم.

کانون هنرمندان خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر اسماعیلی 
معاون محترم سیاسی، امنیتی واجتماعی استانداری

ضمن تبريک اين انتصاب فرخنده، امیدواريم نظر به درايت و فهامت جناب عالی با تقويت 
و حمايت فرصت های فرهنگی و هنری  و تسهیل فعالیت اين قشر فرهیخته و تاثیرگذار

 ان شاءا... جايگاه فاخر فرهنگی استان تثبیت و ارتقاء يابد. 
توفیق خدمت بر شما مبارک

َهمچنین کمال سپاس از جناب آقای حسینی به پاس خدمت صادقانه و آرزوی توفیقات 
بیشتر برای ايشان.

کانون هنرمندان خراسان جنوبی

یک شرکت معتبر بازاریاب با روابط عمومی باال و ظاهر آراسته می پذیرد.
حقوق ثابت + پورسانت + پاداش    09018374794


