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دلواپسان حرف دهن
 روحانی گذاشتند

صفحه 8

روحانی وزرایی می خواهد 
که برایش شمشیر بکشند

صفحه 8

جلوی ترامپ دیوانه را 
امتیازدهی نمی گیرد 

صفحه 8

بازگشت پذیری
 نه شعار است و نه غلو

صفحه 8

برات برای
 ثواب یا اصراف؟

دیرینه،روز  رسمی  اساس  بر  امروز   
برات است. برات آیینی  کهن در خطه 
خراسان است که قدمتی هزار ساله دارد 
و مردم این مناطق هرساله در این ایام  
به آرامستان رفته و نذوراتی برای شادی 
روح عزیزان سفر کرده شان بین مردم 
پخش می کنند. اما متاسفانه  به تازگی 
مانند بسیاری از رسوم به حاشیه رفته 
برای مردمان این سرزمین،رسم برات 
اسیر  و  حواشی  درگیر  نوعی  به  نیز 
تجمالت شده است. تجمالتی که نه 

تنها الزم نبوده... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
* امین جم

3سوغات سیاِه حیثیت سوز4مهربانی و الفت معلم برای دانش آموز مانند مادر برای کودک  7تجلیل از خانواده ی اولین شهید مدافع حرم استان

دینی  باور  در  ریشه  و  است  مهم  رخدادهای  از  )عج(  موعود  مهدی  زندگی  و  والدت 
و  سّنی  طریق  از  )ع(  معصوم  امامان  و  )ص(  پیامبر  از  فراوانی  احادیث  دارد.  مسلمانان 
رسالت،  خاندان  از  است:  )عج(  زمان  امام  های شخصی  ویژگی  بیانگر  که  رسیده  شیعه 
شیعیان  پیشوای  دوازدهمین  و  حسین)ع(  امام  فرزند  نهمین  )س(،  فاطمه  فرزندان  از 
شنیده  محدثان  و  راویان  زبان  از  بارها  را  شان  والدت  حاکمان  حتی  مسلمانان  هستند. 
بیرون  عسکری)ع(  حسن  امام  خانواده  از  نوزاد  این  تولد  که  دانستند  می  و  بودند 
بر  داد  و  عدل  حکومت  که  آمد  خواهد  دنیا  به  خانواده  آن  از  فرزندی  روزی  و  نیست 
انداخت. خواهد  بر  را  ظلم  بنیاد  غرب  و  شرق  بر  فرمانروایی  ضمن  و  کرد  خواهد  پا 

صفحه  ۷

 دام داران در دام
 وقتی اساتید اقتصاد جهان نمی توانند یک دامداری را مدیریت کنند

 سرمایه گذاران ایده های جوانان را دست کم نگیرند / ۷

وال
س :ت

عک

سرکار خانم صدیقه اسماعیلی 
درخشش تان را در 

جشنواره کشوری الگوهای برتر تدریس مربیان پیش دبستانی 
مکتب القرآن الکریم و کسب مقام اول
 خدمت شما تبریک عرض می نماییم. 

نمایندگی مکتب القرآن الکریم خراسان جنوبی )آقای دیانی( 
مدیریت )سرکار خانم وداد( و مربیان شعبه سایت اداری

مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری سینـا
* انجام کلیه خدمات پرستاری و درمان در منزل

* انجام انواع پانسمان
 )جراحی، عفونی، سوختگی زخم بستر، دیابتی و ...( 

* تزریقات، سوند معده، سوند مثانه، کشیدن بخیه، وصل 
سرم و آزمایشات

09156665545 - 09156665535  قاسمی

اطالعیه مهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند
شرح در صفحه آخر

بدینوسیله، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای  
 گرانقدر عرصه امنیت و قدردانی از زحمات شبانه روزی

یگانه  مسعود  میالد  امنیتی،  و  اطالعاتی  نیروهای   
منجی عالم بشریت،حضرت ولی عصر )ارواحنا له الفداه( 
را به سربازان گمنام آن حضرت، تبریک و تهنیت عرض 
نموده و امیدواریم این مجموعه ارزشمند و انقالبی 
 در خط مقدم رویارویی و خنثی سازی توطئه های

معاندین نظام، همچون گذشته با حضور موثر 
و پرصالبت مایه آرامش و اطمینان خاطر دوستان
 و ناامیدی دشمنان این سرزمین را بیش از پیش

 فراهم نمایند.

اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی

در قاموس جمهوری اسالمی، سالروز میالد
 بقیه ا...االعظم )عج(، به نام سربازان گمنام 
امام زمان )عج( نامگذاری شده است. همان 
دالورمردانی که نشان در بی نشانی دارند و 

امنیت، آسایش و اقتدار مثال زدنی امروز  این 
نظام  مقدس مرهون خون شهیدان ، فداکاری 
ایثارگران  و تالش خستگی ناپذیر مجموعه 

خدوم و موقعیت شناس سربازان گمنام 
پیام استاندار خراسان جنوبیامام زمان)عج( است.

 به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم
به نام خداوند علم و قلم     که هستی ببخشید از ملک عدم

دوازدهم اردیبهشت ماه، یادآور اندیشه واال و مجاهدت 
ارزشمند رادمردی بزرگ و مجاهدی دانشمند است که علم 
را با زیور اخالق آراست و با نگاهی ژرف، نمایی زیبا و جامع

 از نظام فکری اسالم به جهانیان عرضه کرد.
استاِد شهید مرتضی مطهری گرچه خورشید عمر مبارکش 
در روزهای نخستین پیروزی انقالب اسالمی غروب کرد، 
اما میراث ماندگار فکری و فرهنگی آن شهید واال مقام در 

شیرازه انقالب اثرات ماندگاری بر جای گذاشته و شخصیتی 
اثرگذار و چهره ای مشعشع در دوران رویش و رشد 

انقالب اسالمی ایران بوده و هست.
تقارن روز بزرگداشت مقام معلم با خجسته سالروز میالد 
یگانه منجی عالم بشریت، امام زمان)عج( فرصتی را فراهم 
می آورد تا از معلمان و آموزگاران میهن اسالمی مان تقدیری 

شایسته کرده و در برابر عظمت و مقام شامخ آنان سر تعظیم فرود آوریم.
فرصت را مغتنم دانسته و فرا رسیدن روز معلم را به پرچمداران گرانقدر و 

پر افتخار نظام تعلیم و تربیت استان خراسان جنوبی، همان شیرزنان و دالورمردان 
بی ادعایی که سخاوتمندانه در میادین جنگ نرم و عرصه های فرهنگی در راستای 

اعتالی علمی، فرهنگی و بصیرتی فرزندان بهارستان علم و ادب مجاهدت
 می کنند، تبریک و تهنیت عرض می نمایم و توفیقات روزافزون شان را از درگاه 

احدیت مسئلت می نمایم.

محمد مهدی مروج الشریعه -  استاندار خراسان جنوبی

پیام مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی

 به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم
ن والقلم و ما یسطرون 

معلم چراغی است گیتی فروز    چراغی که هرگز نیفتد زسوز
افق  از  اردیبهشت  بار خورشید روشنی بخش 12  دیگر 
الجوردین انقالب شکوهمند اسالمی طلوع کرد و یاد و 
نام بزرگمرد عرصه علم و اندیشه و عشق و عرفان استاد 
عالمه شهید مرتضی مطهری را بر بلندای ایران اسالمی 
طنین انداز نمود و چه زیبا و شایسته این روز عظیم را به 
روز معلم که چراغ گیتی فروز و شمع عالم افروز آفرینش 
است؛ نامگذاری نموده اند، تا هرکس با هر کالم و بیان و 
 اقدام این رهپویان طریق انبیا را تکریم نموده و تقدیر نماید.

 اینجانب تقارن خجسته روز معلم و میالد فخر بشریت، امام زمان )عج( را به 
 فال نیک گرفته و  به سهم خویش ضمن تبریک این روز بزرگ به تمامی معلمین 
 عزیز و اساتید گرانقدر، درود و سالم خود را به روح بلند و متعالی اندیشمند برتر 
 جهان اسالم، شاگرد ممتاز مکتب امام)ره( واستاد فرهیخته شهید مرتضی مطهری

 تقدیم می دارم و امیدوارم همه شما فرزانگان عرصه شکوهمند آموزش
 و پرورش خراسان جنوبی، این بهارستان علم و ادب در مسیر پر رمز و راز 

تربیت نیروهای توانمند و متعهد برای نظام اسالمی موفق و موید باشید.

عباس المعی -  مدیرکل آموزش وپرورش خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر گرمرودی
رئیس محترم بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع(

جناب آقای دکتر رضا خیاط  پزشک محترم جراح و متخصص متعهد
جناب آقای دکتر اصحاب یمین رئیس محترم آزمایشگاه بیمارستان 

سرکار خانم میرابی و پرسنل محترم اتاق عمل و بخش جراحی زنان
 اکنون که در سایه عنایات و لطف الهی و علم و تبحر و درایت شما بزرگواران بارقه های امید
 به زندگی در باور همسر و خواهر عزیزمان جوانه زد، صمیمانه ترین مکنونات قلبی خود را 

تقدیم نموده، سالمت و سعادت شما عزیزان را از ایزد منان مسئلت می نماییم. 

به یاد آن مهربانانی که وجودشان فخر زندگی مان بود و فقدان شان حسرت ابدیخانواده های: رمضانی ، براتی

در پنجمین سالگرد عزیمت ابدی همسر و پدر عزیزمان شـادروان محمد حسن سبزکـاران

همسر و فرزندان یادش را گرامی می داریم و به روح آسمانی اش سالم و صلوات می فرستیم.
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دستورمسدود سازی تلگرام  

باشگاه خبرنگاران جوان- دادستانی تهران اعالم کرد بر اساس حکم قضایی صادر شده کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور مکلف اند از تاریخ97/02/10 نسبت به اعمال 
مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن تلگرام اقدام نمایند.بنا بر اعالم دادستانی تهران اعمال مسدودسازی باید بنحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری )اعم از فیلترشکن 
و نظایر آن( در کشور قابل دسترس نباشد.مدیر روابط عمومی شورای عالی فضای مجازی نیز گفت فیلتر تلگرام براساس دستور قضایی کامال قانونی است و باید براساس آن عمل شود.

برات؛ روزی برای 
ثواب یا اسراف؟    
*   امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... اما متاسفانه به تازگی به 

از رسوم به حاشیه رفته مردمان  مانند بسیاری 
درگیر  نوعی  به  نیز  برات  رسم  سرزمین،  این 
تجمالتی  است.  تجمالت شده  اسیر  و  حواشی 
ای  شادی  و  ثواب  و  نبوده  الزم  تنها  نه  که 
برای عزیزان سفرکرده به ارمغان نمی آوردند، 
بلکه به نوعی اسراف محسوب شده و همانطور 
هم  و  خداوند  نظر  از  هم  دانیم  می  همه  که 

برابردین ما کاری  نکوهیده است. 
های  رسانه  که  است  چندسالی  بین،  این  در 
نذورات  این  سازماندهی  اهمیت  بر  گوناگون 
نظیر  خیریه  امور  سمت  به  آن  دهی  جهت  و 
سالمت  های  پایگاه  احداث  سازی،  مدرسه 
می  تاکید  نیازمندان  بیمارستان،اطعام  و 
چندی  از  نیز  استان  مسئوالن  برخی  کنند. 
برای  مردم  به  هایی  برات،توصیه  روز  قبل 
این  کنار  کنند.در  می  خود  نذورات  ساماندهی 
بهداشتی  بر  نیز  بهداشت  موارد،کارشناسان 
مشکالت  بالتبع  و  آرامستان  محیط  نبودن 
هایی  خوراکی  و  غذایی  مواد  توزیع  بهداشتی 
دارند.  تاکید  شوند  می  پخش  روز  این  در  که 
می  که  اند  رسیده  باور  این  به  مردم  از  برخی 
قالب  در  برات،  روز  در  را  خود  نذورات  توانند 
خود  عزیزان  روح  شادی  برای  دیگر  های 
خانواده  یک  کردن  شاد  مسلما  کنند.  خیرات 
بسیار  المنفعه،  عام  امور  در  یا کمک  و  نیازمند 
ارامستان  در  خوراکی  پخش  از  تاثیرگذارتر 
واقعی  نیازمندان  دست  به  تنها  نه  که  است 
ها  هزینه  این  مجموع  بدانیم  اگر  رسد  نمی 
و  رسد  می  تومان  میلیاردها  تا  برآوردها  برابر 
می  استان  در  بزرگی  کارهای  آن  سرجمع  با 
توان انجام داد شاید از ورود به عرصه اسراف 
در  که  درگذشتگان  مزار  بر  تجمل  مانور  و  ها 
ندارد  انان  برای  روحی  عذاب  جز  چیزی  واقع 

خودداری می کردیم. 
باعث  معمول  ی  وپاشها  ریخت  متاسفانه 
آرامستان  در  متکدیان  پیش  از  بیش  حضور 
می  گوناگون   نذورات  آوری  جمع  طمع  به 
توجهی  قابل  آمار  که هرساله  به طوری  شود. 
رسانه  ارامستان  در  متکدیان  آوری  جمع  از 
بیشتر  مسئوالن  گفته  به  و  شود  می  ای 
می  برات  روز  هستند.  معتاد  نیز  افراد  این 
های  نیاز  یاداوری  با  تا  باشد  فرصتی  تواند 
شرایط  بهبود  شهربرای  واقعی  نیازمندان 
نذورات  و  کنیم  تالش  همشهریانمان  زندگی 
خود را برای شادی روح عزیزانمان به کسانی 
اهدا  نیازمندند  کلمه  واقعی  معنای  به  که 
از  االن  همین  که  بیمارانی  بسیار  چه  کنیم. 
صرف  پولی  بی  دلیل  به  خویش  درمان  ادامه 
که  جوانی  زوجهای  بسیار  چه  اند  کرده  نظر 
تشکیل  به  قادر  مالی  توان  نداشتن  دلیل  به 
از  کدام  هر  در  کمک  ثواب  نیستند.  زندگی 
زودتر  بسیار  ویقین  قطع  طور  به  راهها  این 
را  ها  اگر چشم  رسید  ما خواهد  بهدرگذشگان 

ببینیم.  دیگر  وجور  بشوییم 
آوری  )جمع  میقات  طرح  همچون  امیدواریم 
از  که  الحرام(  ا...  بیت  حجاج  ولیمه  هزینه 
احداث  راستای  در  و  شروع  جنوبی  خراسان 
ها  استان  سایر  در  و  شود  می  هزینه  مدارس 
در  مردم  است،  شده  پخش  خیر  عمل  این  نیز 
روز برات نیز نذورات خود را به صورت هدفمند 
صرف امور خیریه کرده و ثواب آن را نثار روح 

عزیزان سفرکرده خود کنند.

سرمقاله

آگهی تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش های تابعه شهرستان سربیشه  

حوزه ثبتی سربیشه سال یکهزار و سیصد و نود و هفت

پیرو آگهی های نوبتی منتشره و آگهی های ابالغ موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
 وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی به موجب ماده 14 قانون ثبت تحدید حدود شماره های زیر: 

بخش 2 سربیشه:
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 1634 فرعی از 1156 - اصلی واقع در مود بخش 2 سربیشه مورد 
تقاضای آقای قدرت میرکاظمی فرزند سید علی در روز 1397/03/06 ساعت 8 صبح مندرج در این آگهی انجام می گردد. 
 لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی 
آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند 
مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی 
قانون ثبت معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع 
ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. در غیر این صورت متقاضی می تواند 
به اقدامی مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به 

اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد. 
تاریخ انتشار: 1397/02/11
محمد حسین مصلحی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سربیشه 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
 شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان خراسان جنوبی

تاریخ انتشار:97/02/11
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان خراسان 
جنوبی ساعت 9/30 روز پنجشنبه تاریخ 97/03/03 در محل هیئت محترم حسینی )واقع 
در خیابان انقالب( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت 
به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی 
نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر 
شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند.

ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ 
انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به دفتر 

شرکت تعاونی تحویل نمایند. 
دستور جلسه:

1- گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 96 3- بودجه 
مالی  برای مدت یک سال  البدل  اصلی و علی  بازرس  انتخاب  پیشنهادی سال 97 4- 

هیئت مدیره5- تعییرات اعضا و سرمایه

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت تعاونی مسکن مهر عدالت گستران استانداری خراسان جنوبی

جلسه مجمع عمومی فوق العاده تعاونی مسکن مهر عدالت گستران استانداری خراسان 
جنوبی راس ساعت 6 بعدازظهر روز یکشنبه مورخ 97/2/23 در محل سالن ذوالفقار سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی واقع در خیابان 22 بهمن )پشت دیوار یخی( برگزار می گردد. از کلیه 
اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم پیرامون موضوعات ذیل در این مجمع حضور 
بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همراه با 
نماینده تام االختیار خود روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 9 الی 12 به دفتر 
شرکت تعاونی واقع در خیابان امامت 45 جنب آژانس مسعود مراجعه و برگ وکالت نامه 
را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه 

رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.

دستور جلسه: 
1- طرح و تصویب اساسنامه جدید 2- اصالح ماده 5 اساسنامه )تمدید مدت فعالیت 

تعاونی( 3- اصالح ماده 6 اساسنامه )تغییر آدرس(

هیئت مدیره تعاونی مسکن مهر عدالت گستران خراسان جنوبی

دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت خاورپیشه )سهامی خاص(

شماره ثبت: 932    شناسه ملی: 10360026690

بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت خاورپیشه )سهامی خاص( می رساند: 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت راس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 97/2/22 در 
مرکز اصلی شرکت واقع در بیرجند، میدان آزادی، خیابان آزادی )کوچه بانک ملی( پالک 

8 تشکیل می گردد. متقضی است اصالتا یا وکالتا در جلسه مذکور شرکت فرمایید. 
دستور جلسه: 1- اصالح ماده 18 اساسنامه

هیئت مدیره

دعوت مجمع عمومی عادی شرکت خاورپیشه )سهامی خاص(
شماره ثبت: 932    شناسه ملی: 10360026690

بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت خاورپیشه )سهامی خاص( می رساند: 
 97/2/22 مورخ  شنبه  روز  صبح  ساعت 10  راس  شرکت  عادی  عمومی  مجمع   جلسه 
در مرکز اصلی شرکت واقع در بیرجند، میدان آزادی، خیابان آزادی )کوچه بانک ملی( 
پالک 8 تشکیل می گردد. متقضی است اصالتا یا وکالتا در جلسه مذکور شرکت فرمایید. 

دستور جلسه: 
1- انتخاب بازرسین شرکت 2- رسیدگی به صورت های مالی سال 1395 شرکت 3- 

تعیین روزنامه کثیراالنتشار 4- تعیین خط مشی آتی شرکت
هیئت مدیره

آگهی تغییرات مسئوالن انجمن صنفی
 کارگری کارگران ساختمانی شهرستان بیرجند

مورخ  عمومی  مجمع  صورتجلسه  راستای  در 
95/08/24 و صورتجلسه مورخ 1397/02/02 هیئت 
مدیره، انتخاب آقای غالمرضا یعقوبی به سمت نایب 
رئیس و خزانه دار هیئت مدیره و آقای سید مرتضی 
زمزم به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انجمن صنفی 
تایید می گردد. ضمنا انجمن صنفی مذکور به شماره 
314-3/1-12 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان به ثبت رسیده و مطابق اساسنامه انجمن کلیه 
اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضای رئیس 
هیئت مدیره یا دبیر به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر 

انجمن صنفی معتبر خواهد بود.
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت تعاونی مسکن مهر عدالت گستران استانداری خراسان جنوبی

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه تعاونی مسکن مهر عدالت گستران استانداری خراسان 
جنوبی راس ساعت 6 بعدازظهر روز یکشنبه مورخ 97/3/6 در محل سالن ذوالفقار سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی واقع در خیابان 22 بهمن )پشت دیوار یخی( برگزار می گردد. از کلیه 
اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم پیرامون موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم 
رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همراه با نماینده 
تام االختیار خود روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 9 الی 12 به دفتر شرکت 
تعاونی واقع در خیابان امامت 45 جنب آژانس مسعود مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و 
برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد 
غیر عضو یک رای می باشد. داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره و بازرس موظفند ظرف 
مدت 7 روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه 

مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تحویل نمایند.
دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب صورت های مالی منتهی به 29 اسفند 
سال های 94،93،92، 95و96 3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 97 4- تعییرات اعضا 
و سرمایه 5- تعیین تکلیف پروژه تجاری سپیده با نظر و رای اعضای مشارکتی 6- تعیین حق 
الزحمه بازرس 7- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال 8- انتخاب 

بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 9- تعیین خط مشی آتی شرکت

هیئت مدیره تعاونی مسکن مهر عدالت گستران خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال غیر منقول- نوبت اول 

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 961164 محکوم علیه آقای محمود ذابحی فرزند حاجی محکوم است به 
پرداخت مبلغ 436/400/840 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له آقای ابوالقاسم یعقوب پور و پرداخت مبلغ 19/800/000 
ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف پالک ثبتی به شماره 1797 فرعی از 249 اصلی بخش 2 بیرجند به آدرس 
توحید 12- پالک 22 دارای 384 مترمربع عرصه و اعیانی دارای 219 مترمربع و 60 مترمربع اعیانی زیرزمین دارد )26 مترمربع 
کاربری تجاری( و با توجه به جمیع جهات کارشناسی به مبلغ 5/231/000/000 ریال کارشناسی شده که از طریق مزایده در روز 
یکشنبه تاریخ 1397/02/23 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی 
شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 
10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده 

به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

امین جم-  مدیر کل اطالعات استان در دیدار با اصحاب رسانه   
به مناسبت والدت  حضرت ولی عصر )عج(  و آغاز  هفته 
سربازان گمنام امام زمان )عج(  عنوان کرد:  به دالیل مختلف 
بخشی از فعالیت ها و اهداف وزارت اطالعات از سوی مردم 
ناشناخته  مانده است.  که بخشی از این عدم اطالع به دلیل 
ماهیت کار اطالعاتی و  انجام کار پنهان در حوزه ی اطالعاتی 
است که به دالیل گوناگون نمی توان برخی از اهداف و وظایف 
را اطالع رسانی  یا روی آنها کار تبلیغی انجام داد. بخشی هم 
به دلیل تأکید خود همکاران ما در  وزارت اطالعات بر گمنام 
ماندن ، هم در عرصه ی نام و نشان و  تبلیغ برای اقداماتی 
که انجام شده می باشد. که به نظر می رسد تا ضرورتی در 
میان نباشد، عدم تبلیغ در این زمینه، اخالص بیشتری به کار و 

اثربخشی عظیم تری به آن می دهد.  

ظرفیت های مهم استان؛نیروی انسانی
 خالق و خوش فکر و برکات مادی  و معدنی

مدیرکل اطالعات استان درباره وظایف و محورهای فعالیت 
اداره کل اطالعات  وفعالیت های انجام شده در حوزه های 
استانی ، عنوان کرد:  ما در خراسان جنوبی با دو ظرفیت بسیار 
مهم و بزرگ و دو سرمایه عظیم روبرو هستیم. سرمایه اول 
نیروی انسانی خالق، خوش فکر، متفکر و دارای هوش باال  و 
سخت کوش در استان است که هم ارزشی، مهربان و والیت 
مدار هستند و از طیفها و گروههای مختلف و  با وحدت در 
برکات  را  دوم  کنند.»فاضل« سرمایه  زندگی می  کنار هم 
مادی و معدنی و ظرفیت های خدادادی این استان پهناور 
دانست و افزود: شاید بتوان مهمترین موارد و مسأله های قابل 
پیگیری استان  را سرمایه گذاری خارجی، حوزه ی پر اهمیت 
گردشگری، حوزه معادن،  و متأسفانه وجود بروکراسی های 

اداری در بخش هایی از این استان دانست. 

باید بسترهای الزم برای سرمایه گذاری
 خارجی در استان فراهم شود

وی ادامه داد:  معتقدم باید با رعایت جوانب  و بررسی های 
ضروری،  بستر های الزم برای سرمایه گذاری خارجی در 
استان  فراهم شود.وی عنوان کرد: بخشی از علل عدم سرمایه 
گذاری در استان  تحریم ها و محدودیت هایی چون عدم 
برقراری روابط بانکی استاندارد بین بانک های ایران با سایر 

بانک های دنیاست و فقدان حفاظت قانونی برای شرکت های 
خارجی فعال در ایران که ناشی از عضو نبودن کشور در سازمان 

تجارت است بر این موضوع صحه می گذارد. 

بروکراسی پیچیده و قوانین دست و پاگیر
 مانع سرمایه گذاری خارجی

مدیرکل اطالعات استان اظهار کرد:  نبود قوانین محرمانگی 
تجارت که موجب محافظت از اطالعات محرمانه سرمایه 
گذاران در کشور می شود و عالوه بر آن وجود بروکراسی پیچیده 
و قوانین دست و پا گیر برای سر مایه گذاری خارجی و فساد 
اداری هم موجب کاهش سرمایه گذاری در داخل کشور شده 
است.فاضل با بیان اینکه قسمتی از این مشکالت در خراسان 
جنوبی نیز وجود دارد ، عنوان کرد:این مسئله موجب شده  استان 
نتواند از ظرفیت های مهم خود استفاده درستی داشته باشد.

اهمیت صنعت گردشگری کامال روشن است
وی  ادامه داد:  ایجاد امنیت اقتصادی  و حضور مجموعه ی 
اطالعاتی  در کنار مردم و مدیران، می تواند کمک شایانی به 
جذب سرمایه گذار خارجی در استان  بنماید. وی افزود:کل 
مبلغ سرمایه گذاری شده خارجی مصوب در استان از سال 
های 1385 تا سال 1396 ، 7/734 میلیون دالر بوده و مبلغ 
سرمایه گذاری خارجی جذب شده  در همین بازه ی زمانی 
3/65 میلیون دالر بوده است که این آمار کمی تأمل برانگیز 
است. مدیرکل اطالعات  با تاییدوجود چنین شرایطی در حوزه 
ی گردشگری   عنوان کرد:   از منابع مهم و غیر نفتی  در آمدی 
برخی کشور ها، تقویت صنعت گردشگری آن کشورهاست.  
اهمیت صنعت گردشگری با توجه به نقشی که این صنعت در 
ایجاد اشتغال و افزایش درآمد جوامع دارد کاماًل روشن است. 
فاضل افزود: این صنعت می تواند تأثیر گذاری قابل توجهی 
بر کاهش شدت معضالتی مانند بیکاری، محدودیت منابع و 
گسترش عوامل ضد توسعه ی استان داشته باشد. توجه به این 
حوزه در شرایطی که استان در بحران واقعی خشکسالی به سر 

می برد بسیار مهم است.   . 

رقابت پذیری در بخش گردشگری با محوریت 
 امنیت و آرامش از اولویتهای کار در این بخش

وی با بیان اینکه چهار زیرشاخص  مانند »محیط توانمندساز«، 

توانمندساز«،  شرایط  و  گردشگری  و  سفر  »سیاست گذاری 
عنوان  به  فرهنگی«  و  طبیعی  »منابع  و  »زیرساخت ها« 
با  کرد:  هستند،عنوان  مسأله  این  سنجش  استانداردهای 
توجه به اینکه یکی از مأموریت های  سیستم اطالعاتی در 
زیرشاخص محیط توانمندساز که دربرگیرنده پنج محور اصلی 
شامل »محیط کسب و کار«، »امنیت و آرامش«، »بهداشت و 
سالمتی«، »منابع انسانی و بازار کار« و »دسترسی به فناوری 
ارتباطات و اطالعات« است تعریف می شود، لذا رقابت پذیری 
در بخش گردشگری با محوریت  امنیت و آرامش از اولویتهای 
کاری ما در این بخش محسوب می شود. مدیرکل اطالعات 
استان ادامه داد: به  منظور سنجش امنیت و آرامش در حوزه 
و خشونت«،  از شاخص های »هزینه های جرم  گردشگری 
 »قابلیت اطمینان از خدمات پلیس« و  »هزینه های کسب و 
کار« استفاده می شود. ما با یک موضوع دیگر هم مواجه هستیم 
که تبلیغات منفی علیه ایران در رسانه های خارجی است.فاضل 
با بیان اینکه بسیاری از کشورهای غربی با ایجاد جنگ روانی 
و تبلیغات منفی توسط رسانه های بین المللی و نشان دادن 
چهره منفی از ایران باعث تغییر مسیر بسیاری از گردشگران 
می شوند،عنوان کرد: بنابراین، یکی دیگر از عوامل و موانع مؤثر 
بر توسعه صنعت گردشگری، تبلیغات منفی برای مخدوش 
کردن چهره ایران و انزوای کشورمان در سطح بین المللی از 
سوی دیگر کشورهاست که بخشی از رفع این ذهنیت ها بر 

دوش وزارت اطالعات است. 

دراستان جاذبه های گردشگری بسیاری وجود دارد
وی با اشاره به اینکه دراستان جاذبه های گردشگری بسیاری 
وجود دارد،اظهار کرد:این جاذبه ها نه تنها در کشور بلکه در تمام 
دنیا بی نظیرند و باید ضمن تداوم امنیت گردشگری بتوان با 
تبلیغات صحیح وکارآمد،  خراسان جنوبی و جاذبه های دیدنی 
و گردشگری آنرا در ابعاد مختلف به تمام کشور و جهان معرفی 
اداری  انتظامی، دستگاه های  با همکاری قوای  کرد و این 
وهمه ارگانها میسر می شود.مدیرکل اطالعات  در پاسخ به 
این سوال که با توجه به شناختی که از فضای استان  دارید، چه 
تهدیدهایی را دارای اولویت توجه در استان می دانید؟، اظهار 
کرد:     استان خراسان جنوبی به دلیل گستردگی و همچنین 
مرز وسیع با کشور پر تالطم افغانستان در معرض آسیب ها و 
تهدیدهای متنوعی قرار دارد. این شاخصه ی مناطق مهم و 

استراتژیک در کل دنیاست که ژئوپلوتیک هر منطقه به هر 
میزان که  ظرفیت ها و فرصت ها را  افزایش می دهد، علی 

القاعده تهدیدها را هم  بیشتر می کند. 

و  مذهبی  انحرافی  های  جریان  و  گرایی  فرقه 
تحریف در دین و  مذهب از تهدیدهای آینده استان
فاضل با بیان اینکه  هنر ما تبدیل تهدیدها به فرصت ها و 
استفاده از این فرصت ها در زمان مقتضی و با برنامه ی مناسب 
است،افزود: من در چند حوزه برخی تهدیدها را در مورد استان 
خراسان جنوبی مهم تر از سایر تهدیدها و ضرورت معطوف 
شدن نگاه مسؤولین و مردم را به آنها دارای اولویت بیشتری 
می دانم.وی ادامه داد: یکی از مسائلی که استان را در آینده 
مورد تهدید قرار خواهد داد فرقه گرایی و جریان های انحرافی 
مذهبی و تحریف در دین و  مذهب  است.  بروز مسائلی مانند 
تغییر دین و یا حتی مذهب، افراط گرایی مذهبی و تحریف 
دین از جمله مسائلی است که پیوند آن با پتانسیل های بحران 
آفرین در منطقه مانند تفکرات داعش، القاعده و بویژه گروه 
های محارب می تواند آسیب فراوانی برای مبانی دینی اسالم 

در کشور و استان به همراه داشته باشد.

مردم باید نسبت به گروهها و جریانات تکفیری
 وتروریستی شناخت و دقت الزم را داشته باشند

وی با تاکید بر اینکه شهروندان و بخصوص جوانان استان  باید 
نسبت به گروهها و جریانات تکفیری وتروریستی که با وعده 
های دروغین و فریبنده اقدام به جذب می کنند شاخت و دقت 
الزم را داشته باشند،افزود:  عضویت و فعالیت در این گروهها نه 
تنها از نظر قانونی جرم است  و دارای مجازات سنگین خواهد 
بود، بلکه خیانت به نظام نیز محسوب می گردد و کمک به 
دشمنان اسالم و نظام است. مدیرکل اطالعات استان با بیان 
اینکه در سایر حوزه های نیز دشمن به دنبال بهره برداری های 
خاص خود است،ادامه داد: به عنوان مثال بخش عمده ای از 
فعالیت های جاسوسی گروهک منافقین را هنوز تخلیه تلفنی 
شکل  می دهد که از طریق تماس تلفنی از خارج کشور ولی 
با پوشش های مناسب داخلی و استفاده از نام و شهرت افراد 
شاخص و بعضاً  آشنا و طرح سؤاالتی نزدیک به واقعیت اقدام 

به جمع آوری اخبار و اطالعات می کنند.  

شهروندان و کارکنان دستگاههای اجرایی نباید به 
هر تماس تلفنی اعتماد و اطالعات و اخبار بدهند

وی تصریح کرد:شهروندان و کارکنان و مدیران دستگاههای 
اجرایی نباید به هر تماس تلفنی اعتماد کنند و اطالعات و اخبار 
بدهند بلکه پس از بررسی و کسب اطمینان کامل پاسخگو 
باشند.فاضل در ادامه سخنان خود با بیان اینکه موضوع بسیار 
مهم دیگر بحث  فضای مجازی و پیام رسانهای مختلف 
است، اظهار کرد:  فضای مجازی و پیام رسان ها در دنیای 
فعلی نقش مهمی در ارتباطات بین شهروندان دارند که البته 
باید دقت کرد تبادل هر گونه اطالعات و اخبار مهم  از طریق 
پیام رسان های خارجی مثل  پیام رسان ها خصوصاً  این 
تلگرام و اینستاگرام و یا سایر پیام رسانها که مرکز و دیتای 
آن در خارج کشور وجود دارد می تواند ضربه جبران ناپذیری 

به نظام وارد سازد.

والدین نظارت کامل نسبت به استفاده فرزندان
 خود در حوزه ی پیام رسان ها داشته باشند

وی عنوان کرد: من توصیه جدی می کنم  والدین نظارت 
کامل نسبت به استفاده فرزندان خود در حوزه ی پیام رسان 
ها داشته باشند چون خطرات و دام های  جانبی زیادی 
ممکن است گریبانگیر آنها شود که گاهی جبران مشکالت 
ایجاد شده از این مجرا غیر ممکن است . مدیرکل اطالعات 
استان افزود: خانواده ها و همسران نیز در این پیام رسانها 
مراقب حضور و فعالیت  افراد شیاد و فاسد و فریبکار باشند 
تا مشکلی در زندگی خانوادگی  آنها بروز نکرده و زمینه 
از هم پاشیدگی بنیان خانواده آنها فراهم نگردد. فاضل با 
پیام  این  از  استفاده  با  اینکه دشمن در تالش است  بیان 
رسانها، فاصله ی بین ضد انقالب و مردم را کمتر کرده 
است،عنوان کرد: لذا منویات و هدایت های فریبکارانه ی 
اقدامات ضد  به  ها  نارضایتی  اتصال  در حوزه ی  را  خود 
امنیتی و ضد اجتماعی به صورت لحظه ای و سریع توسعه 
دهد.وی ادامه داد: این موضوع به صورت مداوم از طرف 
وزارت اطالعات رصد می شود و هشدارهای الزم ارائه می 
گردد، اما هوشیاری و دقت همیشگی شهروندان عزیز ما 

را هم الزم دارد. 
)ادامه مطلب در صفحه 7 (

مدیرکل اطالعات استان :

 فرقه گرایی و جریان های انحرافی مذهبی و تحریف در دین از تهدیدهای آینده استان است
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زیبایی های معماری از نگاه دانشجویان فرانسوی
صدا و سیما-سومین ورکشاپ بین المللی معماری و سینما با حضور دانشجویان ایرانی و فرانسوی در اصفهک طبس در حال برگزاری است. این برنامه علمی با حضور 15 دانشجو 
و 3 نفر از اساتید و محققان رشته معماری و سینمای دانشگاه الویلته معماری پاریس فرانسه و تعداد از دانشجویان موسسه آموزش عالی اقبال الهوری مشهد از 8 اردیبهشت آغاز 
چند روز پیش به چند تا از ادارات ...  برای کارهایم شده است و تا 13 اردیبهشت ادامه دارد. مهدیزاده هدف از برگزاری این ورکشاپ را شناخت و بررسی معماری و شهرسازی از منظر ارتباط مردم و محیط در بافت روستایی دانست.

مراجعه کردم هیچ رئیسی و معاونی در اداره نبود 
آخر از همه که تحقیق کردم کاشف به عمل آمد 
که همه بزرگواران رفتند دهگردشی و وقتی نامه 
ِآید برای  آقای نماینده یا فرماندار و استاندار می 
را  بزرگواران  این  صف  به  باید  همه  دهگردشی 
در دهگردشی همراهی کنند اولش که کمی حق 
دادم و گفتم بندگان خدا درست است کار مردم را 
روستا  در  روند  اما می  کنند  تعطیل می  در شهر 
برای مردم خدمت ارائه می کنند از قضا با یکی از 
دوستانم که دهیار هم هست تماس گرفتم برایم 
جالب بود که می گفت مسوولین به روستاها که 
می روند دریغ از 1 ریال اعتبار که کمک کنند و 
اینها فقط مانور تبلیغاتی یک سال قبل از انتخابات 
آقایان می  است که  ریاست جمهوری  و  مجلس 
هم  را  بقیه  بدهند  نشان  خودی  بروند  خواهند 
دنبال خودشان می برند و کار زندگی مردمی که 
فلج  را  کردند  مراجعه  هم  شهر  در  اداراتشان  به 
و  استاندار   ، فرماندار  از  . چند خواهش  می کنند 
نمایندگان دارم  1 - اگر واقعا برای آشنا شدن با 
مشکالت مردم می روید که انشاا... اینطور باشد 
و به انتخابات ربطی نداشته باشد خودتان تنها با 
بروید که  اداری  از وقت  ماشین خودتان و خارج 
حقوقی که از دولت و مجلس می گیرد حاللتان 
باشد و کار بقیه مردم بخاطر بازدیدهای شما لنگ 
برای  و  آشنا هستید  با مشکالت  اگر   - نماند 2 
حل آن می روید لطفا اگر مسسول هستید خودتان 
برای  و  شود  حل  مشکل  که  بدهید  دستور  یک 
ابهاماتتان فقط مدیران زیر مجموعه مرتبط را با 
خودتان همراه ببرد و وقت بقیه را نگیرید و اگر 
نماینده هستید و می خواهید کاری را حل کنید 
چون اجرا در حوزه اختیار شما نیست و وقتی هم 
کسی از شما کاری می خواهد هزار قسم می خورید 
که کارهای اجرایی به شما ربطی ندارد در مجلس 
را پیگیری  امور کالن استان و مملکت  بمانید و 
کنید و برای سایرین زحمتی ایجاد نکنید شاید این 
اوضاع تبعیض آمیزی که در استان نسبت به سایر 
اگر هم   - دارد حل شود  3  نقاط کشور  وجود 
فکر می کنید که حرف های من شهروند اشتباه 
هست به همین روزنامه آوا بگویید برای شما چاپ 
تبلیغات  این دهگردشی های شما جز  ثمره  کند 
برای خودتان و ایجاد هزینه برای نظام چه بوده 
است هنوز سرم درد می کند که دهیاری می گفت 
برای دهگردشی آقایان نماینده و فرماندار بیش از 
300 هزار تومان فقط تدارک صبحانه از بودجه کم 
روستا داده ام و این مردم روستا باید چقدر بیچاره 
باشند که برای باز نشدن هیچ گره ای اینقدر هزینه 
های گزاف پرداخت کنند . حاال کم کم دارم می 
ریاست  انتخابات  تبلیغات  های  هزینه  که  فهمم 
جمهوری و مجلس  در کشور چگونه تامین می 
شود و از جیب چه کسانی هزینه می شود . لطفا 
کمی انصاف داشته باشید و روزنامه آوا هم خواهش 
می کنم بدون سانسور چاپ نماید خواهش دیگرم 
و  نمایندگان  سراغ  به  که  است  این  هم  آوا  از 
فرمانداران برود و بپرسد سود حاصل از دهگردشی 
است کاش خداقل  بوده  مردم چه  برای  هایشان 
یکی دو مورد ظاهری وجود داشته باشد  کاش ...
ارسالی  به تلگرام آوا
ادارات  رسمی  کارمندان  از  یکی  سالم،من  با 
اواخر  را  اجتماعی  تامین  بیمه  دفترچه  هستم 
پیشخوان  دفتر  به  تعویض  جهت  گذشته  سال 
برگ  آخرین  تا  را  دفترچه  اعتبار  بردم،معموال 
ثبت میشد ولی برای مدت 2 ماه اعتبار زده بودند 
که متصدی مربوطه اظهار داشته به دلیل اینکه 
دفترچه زودتر از موعد تعویض شده،مدت اعتبار 
را برابر بخشنامه تامین احتماعی محدود کردند.
به  از دل خوش  مردم  بگه  بهشون  نیست  یکی 
پزشک مراجعه نمیکنند،از طرفی وقتی به پزشک 
دارو  و  ویزیت  برای  برگه  یک  میکنی  مراجعه 
یکی برای آزمایش مینویسه و روز بعد هم جواب 
هم  دیگر  برگ  یک  میدی  نشون  را  آزمایش 

مینویسه.گناه مردم چیه
915...905
سالم سرمقاله آقای هرم پور درخصوص بنیادی 
برای کدام مستضعفان ؟عالی بود آقای هرم پور 
تو روخدل برای بنیاد بیشتراز این مطالب بنویس  

تاهمه بونند چه خبره
915...194
باسالم. شهردارمحترم: بلوار مجیدیه خیابان امیدیه 
کبیر!  کورش  های  آپارتمان  ورودی  2میالن 

فرهنگیان مظلوم! کی آسفالت می شود؟
915...610

سالم.به خدا ما تشنه و گرسنه تبریک روز کارگر 
و  حق  میگن  راست  اگه  شعاره.  همه  نیستیم.اینا 
حقوقات معوقه 7ماه از سال گذشته رو بدن )پرسنل 
شهرداری( به خدا از شرمندگی پیش خانواده وچک 

های پاس نشده از پا درآمدیم.
915...330
سالم  آوا.  مراسمی با عنوا ن جشن اعیاد شعبانیه و 
اجتماع ستایشگران مهدوی و تجلیل از اولین شهید 
مدافع حرم استان ) شهید مرتضی بصیری پور(  با 
حضور جمعی از خانواده های شهدا برگزار شد که هیچ 
کدام از مسئوالن سپاه و بنیاد شهید در این مراسم  
حضور نداشتند .خواستم بگویم وقتی خودشان برای 
شهدا  ارزشی قائل نیستند از مردم چه انتظاری دارند؟ 
ارسالی  به تلگرام آوا
سالم آوا. تابلوهای اسامی بلوارها و میادین بیرجند با 
فونت کوچک و ناخوانا می باشد که برای راهنمایی 
مسافرین و افراد نا آشنا مناسب نمی باشد. بهتر  بود  

مانند   تابلوهای  قبلی طراحی می شد.
915...374

سوغات سیاِه حیثیت سوز 
معجون بیرجندی:

مانند شرایط  به دالیلی  جواد رضایی-گاهی منطقه ای 
و  دستی  ها،صنایع  تاریخی،سنت  های  اقلیمی،مکان 
به  که  شود،  می  معروف  لقبی  و  اسمی  به  غذاها  حتی 
محسوب  مکان  آن  ی  شاخصه  یا  “برند”  انگار   نوعی 
شاخص  شود.این  می  شناخته  نام  آن  به  و  شود  می 
تواند  می  شان  بودن  منفی  یا  و  مثبت  به  توجه  با  ها 
کند  فراهم  را  ای  منطقه  پسرفت  یا  و  پیشرفت  شرایط 
از ان بسازند و یا  شاخصی برای  یا بد  اوازه ای خوب 
مقایسه با دیگر جاها قرار گیرند. شهر  ما ظرفیت های 
مثبت بسیاری دارد که با قدری کار فرهنگی می توان 
از ان برای معرفی هرچه بیشتر منطقه سود جست. در 
حالی که هنر وموسیقی فاخر مقامی وحتی محصوالت 
عناب  زرشک،  مانند  ارزشمندی  وکشاورزی  باغی 
نتوانسته  هنوز  بیرجند  صابون  وحتی  وزعفران،کفش 
زیر  شگفت  اختراع  شود.یک  منطقه  برای  برندی  است 
زمینی تحت عنوان معجون که نام بیرجند را یدک می 
کشد این روزها به تنهایی به جای تمام محصوالت فوق 
الذکر نام شهر مارا سر زبانها انداخته وان را معروف کرده 
یا  ! معجون بیرجندی  از جنس منفی  ! معروفیتی  است 
معجون خوسفی که در بین مردم این شهر به نام معجون 
شناخته شده است و  در شهرهای دیگر به نام هایی مانند 
کلوچه ی بیرجندی یا شیرینی بیرجندیویا کلوچه فریب 
از ان یاد می شود   دربسیاری از شهرهای بزرگ طرفدار 
در  )80000هزارتومان  گزاف  مبالغ  وبا  است   کرده  پیدا 
مشهد( فروخته می شود گستردگی توزیع دربرخی شهرها 
به گونه ای است که بارها خبرهایی مبنی برجمع اوری 
وبرخورد پلیس با توزیع کنندگان در شهرهای فیروزکوه 
، کاشمر ،مشهد و... منتشر وپلیس از ان به عنوان ماده 
ای خطرناک یاد کرده است .با این حال بسیاری هنوز از 
خطرات این سوغات حیثیت سوز بی خبرند این گزارش 

می کوشد پاسخی به این سوالها بدهد. 

برای اولین بار که مصرف کردم،
 سرخوشی عجیبی به من دست داد

علی ... دراین باره می گوید: در دوران دبیرستان برای اولین 
بار سیگار را امتحان کردم،و ان موقع بدون هیچ دلیلی و فقط 
برای سرگرمی یا خاص نشان دادن خودم در بین هم سن و 
ساالن این کار را انجام می دادم و اوایل هیچ لذتی نمی بردم 
ولی کم کم مصرف بیش تر شد و هر روز دور از چشم والدینم 
سیگار می کشیدم و همیشه این نگرانی با من بود که نکند 
کسی متوجه شود و از طرفی وابستگی پیدا کرده بودم.تا این 
که از طریق یکی از دوستانم برای اولین بار با معجون آشنا 
شدم و بعد از مصرف آن سرخوشی عجیبی به من دست داد 
و متاسفانه بعد از مدتی عالوه بر سیگار به معجون هم وابسته 
شدم و تا جایی پیش رفتم که به سمت مواد دیگر هم کشیده 
شدم و روزی به خودم امدم که دیر شده بود.رضا جوانی 27 
ساله ،که بعد از مدت ها دست و پنچه نرم کردن با اعتیاد 
،اکنون دوران پاکی را می گذارند در پاسخ به سوال خبرنگار 
ما در مورد اینکه معجون مصرف کرده یا نه؟این طور بیان 
می کند:البته من بیش تر مواد را تجربه کرده ام و معجون 
را هم ان اوایل که به مواد صنعتی آلوده نشده بودم برای 
اینکه مدت بیشتری سرپا باشم و تاثیرگذاری مواد مخدری 
بیشتر شود را مصرف می کردم. مجید نیز با صراحت می 
گوید،به نظرم خوردن معجون که مشکلی ندارد و خیلی ها 
را دیده ام که حتی برای درمان بعضی از مشکالت جسمی 
مصرف می کنند و اعتیاد اور هم نیست. ناصرنوجوانی که 
در یکی از دبیرستان های شهر مشغول به تحصیل است 
می  معجون  نام  به  ای  ماده  آیا  که  ما  خبرنگار  جواب  در 
 شناسد بالبخندی از سر تعجب می گوید:معجون..  ؟! و ادامه 
می دهد: می شناسم فکر نکنم کسی نداند که این چه طور 
کرده  مصرف  هم  خودت  پرسم  می  او  ،از  است  ای  ماده 
بیقرار و پرشور دوره ی نوجوانی،  با همان حالت  او   ای و 
خنده ای سر می دهد و با مکث می گوید : حقیقتش در 
مدرسه و بیرون از آن افردای را دیده ام که مصرف می کنند 
و از حالت طبیعی خارج می شوند،مخصوصا در عروسی ها 

بیشتر دیده ام ،ولی خودم مصرف نکرده ام.یکی از جوانان 
همشهری که محل کارش در تهران است به خبرنگار ما 
این طور بیان می کند:در نانوایي ای در تهران کار می کنم و 
شاید باورتان نشود هر وقت به بیرجند می آیم، حداقل پنج نفر 
از همکارانم سفارش می کنند که برایشان معجون سوغات 
ببرم، او با خنده ادامه می دهد: البته من تا به حال این کار را 
نکرده ام ولی نکته جالب اینجاست که در کنار محصوالت 
مانند زرشک و زعفران ,این ماده هم به نوعی شناخته شده 

است,البته برای افرادی که دنبال این  مسائل هستند.

 گرایش باالی جوانان به مصرف معجون
این گفته ها در واقع جواب  بیشتر جوانان و کسانیاست 
داشته  ان سروکار  با  نزدیکانشان  ویا  نوعی خود  به  که 
اهالی  و  متخصصان  توسط  قبل  از  که  انچه  اند,.اما 
مناطقی که این ماده در ان ساخته می شود بیان شده 
از  شده  ساخته  معجون  که  است  این  از  حاکی   است 
اقلیمی منطقه است و وجود گیاه  مواد گرمیانه طبیعی  
ان  به  نسبت  را  محتاطانه  نگاه  ,نوعی  ان  در  دانه  شاه 
ی  لهجه  در  و  دانه  شاه  گیاه  که  ,چرا  کند  می  ایجاد 
از گیاهان  مخدر محسوب می شود,و  بیرجندی “کنو” 
اثر  که  را  گیاه  این  نر  نوع  هم  بومی  کشاورزان  حتی 
معنای  لغت  در  اند..معجون  کاشته  می  را  ندارد  مخدر 
به  و  دهد  می  را  شده  سرشته  هم  در  یا  امیختگی  هم 
با  که  شود  می  اطالق  چیز  چند  از  شده  تشکیل  مواد 
لقب  این  بیرجندی  معجون  ساخت  ی  نحوه  به  توجه 
ترها  قدیمی  مخصوصا  مردم  بین  است.در  متناسبی 
داشته  زیانی  و  ,ضرر  ماده  این  اینکه  بر  مبنی  چیزی 
است کمتر شنیده می شود,به طور مثال در کوچه و بازار 
با  افرادی  و  موردش صحبت می شود  در  راحت  خیلی 
توجه به  اثرات انرژی زا واینکه  مصرف ان قبح خاصی 
مواد  جزو  رسمی  طور  به  اینکه  دلیل  به  شاید  و  ندارد 
کنند,و  می  پیشنهاد  هم  به  شود.  نمی  محسوب  مخدر 
نفر وارد شده به  از 88  ارائه شده  امارهای  حتی  طبق 
در  مصرف  ,بیشترین  بیمارستان  یک   اورژانس  بخش 
از گرایش   نشان  است,که  بوده  افراد 25-20 ساله  بین 
اسان  دسترسی  شاید   ,که  است  ماده  این  جوانهابه   

از  دور  به  راحت  ی  استفاده  همچنین  پایین   ،قیمت 
باشد.نکته  ان  مصرف  گسترش  دالیل  از  توجه،  جلب 
,شناخته  ماند  غافل  آن  از  نباید  که  دیگری  تامل  قابل 
شدن این ماده توسط شهرها و استان های دیگر است 
معجون  شهرت  نوعی  به  باشیم  نگفته  گزافه  به  اگر  و 
بیرجندی یا خوسفی کشوری شده است و دیده شده که 
بعضی  مسافران و همچنین طیف های خاص  به دنبال 
مقدار  افرادی  اینکه  تر  جالب  و  هستند  آن  کردن  پیدا 
زیادی معجون را با قیمت پایین خریداری می کنند و در 

شهرهای خود با قیمت های خیلی باالتر به نام معجون 
بیرجندی می فروشند و حتی  گاهی در خبرها هم دیده 
شده است که فردی در فالن نقطه ی کشور، با مصرف 
این ماده دچار مسمومیت شدید شده است و سوالی که 
مطرح می شود،این است که آیا عرضه ی ماده ی که 
بر  نامطلوب  اثرات  و  این شهر فروخته می شود  نام  به 
فرهنگی  حیثیت  به  شدت  وبه  دارد  افراد  روح  و  جسم 
شهرلطمه زده است ،نباید تحت نظارت قرار بگیرد؟ ایا 
اصوال  با توجه به اینکه این ماده از  گذشته مصرف می 
شده است ،فوایدی هم دارد،یا نه ؟وآیا بر نحوه ی تولید 

ان به شرط مجاز بودن  نظارتی  هست؟ 

اختالل در قدرت تصمیم گیری
  از عوامل مصرف معجون

شهرام هنرمند  معاون غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند در گفت و گو با خبرنگارما بیان می کند:معجون 
خوسفی ترکیبی است که از مخلوط کردن شکر، زعفران، 
مدت  به  آنها  دادن  حرارت  و  خرما  و  دانه  شاه  روغن 
بین  در  خوراکی  صورت  به  و  آید  می  بدست  کوتاهی 
و  آور  نشاط  اثرات  ایجاد  علت  به  منطقه   بومی   افراد 
توهم زا   استفاده  دارد . این معجون دارای ذائقه گرم، 
ماده  این  از  که  بین کسانی  در  و  است  و شیرین  معطر 
مصرف کرده اند به “معجون فریب” هم مشهور است چرا 
که با مصرف آن اختالل در قدرت تصمیم گیری بوجود 
می آید و انسان کارهایی دور از انتظار و اراده خودش که 
منطبق با عقل نیست  انجام داده و بعد از کاهش اثرات 

ادامه می  پشیمان می شود. وی  کرده خود  از  ماده،  این 
دهد:گیاهی که یکی از ترکیبات اصلی معجون را تشکیل 
می دهد شاهدانه می باشد ،شاه دانه گیاهی است علفی 
پنجه  برگهای  و  راست  و  ای ضخیم  با ساقه  یکساله  و 
ای  خوشه  نر  گلهای  و  بوده  پایه  دو  گیاه  جزو  که  ای 
اصلی  . موطن  دارند  برگها جای  بغل  در  ماده  و گلهای 
   Cannabis آن  علمی  نام  و   هندوستان  گیاه  این 
sativa است. وی ادامه می دهد: از غده های موجود 
در روی برگهای فوقانی و گلهای ماده این گیاه رزینی با 

استـــخراج می شود. حشیش  بنام حشیش  تند  عطری 
به لحاظ داروشناسی جزو ترکیبات  هالوسینوژن یا توهم 
زا  یا روانگردان دسته بندی شده و به غیر از  موارد بسیار 
خاص ، اثر دارویی در درمان بیماریها ندارد و در واقع جزو 
مواد ممنوعه و اعتیاد آور دسته بندی می گردد. هنرمند 
ماری جوانا  مانند  نامهای دیگری  بیان می کند:حشیش 
، بنگ ، گراس ، علف  دارد ،که عمده مواد  موجود در 
آن  شامل ترکیبات کانابینوئیدی و ترکیبات وابسته می 
باشد مثل کانابینول ، کانابیدیول ، کولین ، تریگونلین و 
در  موجود  گردان  روان  ماده  ترین  عمده  که  کانابینون 
گیاه  ترکیب 9 تراهیدروکانابینول یا   )THC(  است که 
گلها و برگ های کوچک گیاه شاه دانه بیشترین مقدار 
این ماده را دارا می باشند. معون دانشگاه علوم پزشکی 
عدم   ، قلب  ضربان  افزایش   ، دهان  خشکی  از  بیرجند 
حواس  در  اختالل  تمرکز،  و  حافظه  در  اختالل  تعادل،  
بینایی و شنوائی به عنوان  آثار عمده پس از مصرف این 
تندی  احساسات  وادامه می دهد:   برد  نام می  ترکیبات 
همچون افزایش حساسیت به محرک های بیرونی مانند 
موسیقی و رنگ در مصرف کنندگان از اثر روان گردان 

THCاست که منجر به تکرار مصرف آن می گردد.

مصرف طوالنی معجون باعث  افسردگی، 
تحلیل نیروی کار در اجتماع 

و فقدان انگیزه کاری می شود
باعث  معجون   مدت  طوالنی  مصرف  وی  گفته  به 
نابهنجاری  مانند  شدید  روانی  و  جسمی  عوارض  بروز 

اطالعات  پردازش  در  اختالل  مغز،  تحلیل   ، جنین  در 
فقدان  و  اجتماع  در  کار  نیروی  تحلیل  افسردگی، 
درحافظه  اختالل  و  تمرکز  در  اختالل  و  کاری  انگیزه 
انواع  دهد:  می  ادامه  مسئول  مقام  این  گردد.  می 
مخلوط  سیگار  شکل  به  شاهدانه  گیاه  های  فرآورده 
هر  که  طوری  به  شوند  می  تدخین  پیپ،   یا  باتوتون 
است.     THC گرم  میلی   150 تا   5 حاوی  سیگار 
دقیقه   30 مدت  ظرف  ازتدخین  پس  آن  اثرات 
برخی  یابد.  می  ادامه  ساعت   4 تا  و  شود  ظاهرمی 

طول  12ساعت  تا  حتی  آن  شناختی  و  حرکتی   اثرات 
از دیگر عوارض مصرف مواد  می کشد. وی همچنین 
فقدان  دلیل  به  که  خطرناکی  رفتارهای  به  توهم زا، 
از  پریدن  مانند  اعمالی  قضاوت،  در  اختالل  و  بینش 
خاص،  نقطه ای  به  شدن  خیره  و  ساختمان  پنجره 
)نشئه خوری(   پرخوری شدید  غیرطبیعی،  خنده  و  گریه 
اثرات  از  فواصل  و  مکان  زمان،  درک  در  اختالل 

مصرف این مواد برشمرد.

اختالل در حافظه
آخر خط مصرف، دیوانگی است

طوالنی  عارضه  مهم ترین  کند:  می  بیان  هنرمند 
اختالل  حشیش،  ترکیب  با  توهم زا  مواد  مصرف  مدت 
  ، غریب  و  عجیب  توهمات  و  فراموشی  حافظه،  در 
در  نازایی  ریه،  سرطان  و  مزمن  تنفسی  بیماری های 
مغزی  سلول های  رفتن  بین  از  مرد،  در  عقیمی  و  زن 
)پوک شدن مغز(، تشنج، اختالل روانی شدید و پایدار، 
روابط  و  شغل  زندگی،  برای  انگیزه  و  عالقه  کم شدن 
اجتماعی و خانوادگی و درنهایت دیوانگی است. با وجود 
از  خبری  هنوز  ماده  این  برمصرف  مترتب  ضررهای 
برخورد با سازندگان وتوزیع کنندگان این ماده در استان 
نداریم این در حالی است که در کالن شهر مشهد ارایه 
وتوزیع معجون بیرجندی از سه سال پیش توسط نیروی 
محسوب  جرم  ان  در  حشیش  وجود  دلیل  به  انتظامی 

شده ومتخلفان تحت پیگرد قرار گرفته اند. 

نت
نتر

س :ای
عک

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت دوم

اداره کل زندانهای خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی )بخشی از امورات حفاظتی و نگهبانی( خود را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 1397/02/10

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 14 روز شنبه تاریخ 1397/02/15
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 1397/2/25

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز چهارشنبه تاریخ 97/2/26
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار: بیرجند، خیابان معلم ، معلم 7، اداره کل زندانهای خراسان جنوبی می باشد. متقاضیان 
می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با اداره امور کارکنان و دبیرخانه از طریق شماره 32237287-056 تماس حاصل نمایند.

آگهی مزیده اموال غیر منقول - نوبت اول
احکام نظر به اینکه در پرونده کالسه 970007 اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف موضوع نیابت واصله از اجرای 

مدنی بیرجند، آقای علی تنگلی فرزند قربان محکوم است به پرداخت مبلغ 740/000/000 ریال بابت اصل خواسته  و مبلغ 111/340/839 
ریال بابت تاخیر تادیه تا دی ماه سال 1396 و مبلغ 24/040/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 2/000/000 ریال بابت هزینه 
کارشناسی در مرحله اجرا همگی در حق محکوم له حسن محمودی آبادی و پرداخت مبلغ  37/000/000 ریال بابت حق االجرای دولتی 
در حق صندوق دولت، با عنایت به اینکه در قبال محکومیت، یک قطعه باغ ویال به همراه یک ساعت آب واقع در خوسف روستای کریم 
آباد ماژان متعلق به محکوم علیه تعرفه نموده است که توقیف و کارشناسی گردیده است، حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری ملک 
مذکور یک قطعه باغ ویال دارای یک ساعت آب از چاه موتور کریم آباد با دبی 20 لیتر در ثانیه می باشد و تعداد 180 درخت پسته با سن 20 
سال و 4 عدد درخت عناب در زمین کاشت شده است و دور تا دور باغ حصار با تور سیمی )فنس( انجام شده است یک واحد بنا به مساحت 
 50 مترمربع که با قوطی و ایرانیت ساخته شده و دارای سرویس و آشپزخانه می باشد که ملک مورد نظر دارای امتیاز آب و برق است 
که مورد استفاده قرار می گیرد با بررسی و تحقیقات به عمل آمده و لحاظ  نمودن بنای موجود در زمین و اشجار پسته و عناب و یک ساعت 
آب، ارزش کل ملک مجموعا به مبلغ ششصد میلیون ریال ارزیابی گردیده است و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده 
است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و با توجه به عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در مورخ  1397/02/27 از 
ساعت 09 الی 9/30  صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت 
پایه کارشناسی به فروش برساند. طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی 
این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند. مال مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید و 
خریدار می بایستی مبلغ 10 درصد پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده دادگستری خوسف 
واریز نمایند و از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم ، تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تایید مزایده 
توسط دادگاه محترم مبلغ 10 درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر 
به حساب سپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف نماید مبلغ 10 درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق 
هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. هزینه های نقل و 
انتقال بر عهده خریدار خواهد بود.                               مهدی اسماعیلی- مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف
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۳ پیام رسان بومی وام ۵۰۰ میلیاردی دریافت کردند 
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به مدل حمایتی این وزارتخانه از پیام رسان های بومی گفت: طبق آخرین بررسی ها،3 پیام رسان بومی موفق به 
دریافت وام۵۰۰میلیاردی از این وزارتخانه شدند. سرائیان گفت: بحث ارائه تسهیالت به این کسب و کارها، ارائه پهنای باند و امکانات زیرساختی 
بر عهده شرکت ارتباطات زیرساخت قرار گرفته است و سازمان فناوری اطالعات از نظر فنی در این زمینه همکاری می کند.
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سینما و چهره ها

یک ریال به الیور استون ندادیم

فجر  فیلم  جهانی  جشنواره  دبیر  میرکریمی،  رضا 
درباره مبلغ دستمزد به الیور استون برای حضور در 
ایران گفت: از میان تمام میهمانان تنها به 4 نفر بلیت 
بیزینس دادیم و الیور استون نیز غیر از بلیت حتی 
یک ریال از ما دریافت نکرد، تنها روز آخر یک گلیم 
به او دادیم و آنقدر کارگاه و کالس برایش گذاشتیم 

که خسته شد. 

تجلیل از دوبلور »پوآرو« 
پس از سال ها

از اکبر منانی گوینده و دوبلور شخصیت هایی چون 
“پوآرو” تجلیل شد. اکبر منانی گفت: از نظر اخالقی 
می خواهم از همه همکاران و دوستانم تشکر کنم که 
در این مراسم حضور یافتند. من از این همه محبت 
دوست دارم اشک شوق بریزم. شاید باور نکنید من بعد 
از حدود ۶۰ سال کار اولین بار است که در چنین جلسه 

ای حضور پیدا می کنم و این همه مشتاق می بینم.

به این شرط برگشتم که 
فیلمنامه هایم  مجوز بگیرند 

کاهانی کارگردان فیلم»ارادتمند« گفت: پس از مجوز 
نگرفتن فیلمنامه هایم در دولت احمدی نژاد به خارج 
رفتم اما با پیروزی روحانی در انتخابات سال 92 برای 
بازگشتم به ایران با من تماس گرفتند و من شرط 
کردم اگر فیلمنامه هایم مجوز بگیرند به کشور باز 
خواهم گشت. فیلم »ارادتمند« نه تنها اجازه نمایش 
در ایران را پیدا نکرد بلکه با نمایش آن در خارج از 

کشور هم موافقت نشد.

 با تلویزیون مشکلی ندارم

آناهیتا افشار بازیگر تلویزیون درباره فعالیت های این 
روزهایش گفت: من با تلویزیون مشکلی ندارم و مساله 
ام بیشتر با فیلمنامه هایی است که به من پیشنهاد می 

شود و فعال قرار نیست در سریالی بازی کنم.

مهربانی و الفت معلم برای دانش آموز مانند مادر برای کودک است

هفته معلم بهانه خوبی برای قدردانی از معلمانی 
این  فرزندان  پرورش  و  آموزش  با  که  است 
مرزوبوم، در مسیر رشد و پیشرفت کشور تالش 
می کنند. معلمانی که با وجود کمبودها و مشکالت 
درس  آموزش  برای  کوششی  هیچ  از  فراوان 
زندگی به دانش آموزان فروگذار نیستند و عاشقانه 
و صبورانه جلوه ای از شکوه فداکاری را در صحنه 
کالس درس به نمایش می گذارند. در این میان 
اما معلمان مدارس استثنایی به واسطه مواجهه با 
مشکالت جسمی، شناختی و رفتاری  دانش آموزان 

با نیاز ویژه، وظیفه سنگین تری بر دوش دارند.

حمید آمالی، کارشناش ارشد روانشناسی کودکان استثنایی یکی 
کسانی است که سالهای بساری از عمرش را در راستای کمک 
به دانش آموزان استثنایی صرف نموده اما با وجود دشواری های 
زیاد در مسیر آموزش این دانش آموزان، همچنان با روحیه ای 
شاد و پرانرژی از عشق و عالقه فراوان خود برای کار کردن و 

بودن در کنار چنین کودکانی سخن می گوید.
به کار در حوزه کودکان با نیاز های ویژه

 به عنوان کاری تخصصی عالقمند شدم
او می گوید:  متولد 1343 در خانواده ای فرهنگی هستم  
تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در بیرجند گذرانده ام در سال 
۶1 با توجه به انقالب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه ها  وارد 
تربیت معلم شدم و پس از اتمام دوره 2 ساله تربیت معلم به 
عنوان معلم ابتدایی مشغول بکار شدم و در همین دوران در کنار 
دوستانم که در حوزه کودکان با نیازهای ویژه کار می کردند 
به کار با این افراد به عنوان کاری تخصصی عالقه مند شدم.

این معلم بازنشسته ادامه می دهد: پس از بازگشایی دانشگاهها 
مشهد  فردوسی  دانشگاه  در  و  آمد  پیش  مناسبی  فرصت 
کارشناسی ام را در رشته کودکان استثنایی اخذ کرده وتا مقطع 
کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی ادامه تحصیل 
دادم و در همین زمان  بنا به پیشنهاد آقای سیاری رئیس وقت  
سازمان آموزش و پرورش استثنایی خراسان با توجه به رشته 
تحصیلی و عالقه فردی به عنوان مشاور و مددکار اجتماعی در 
مرکز آموزشی وصال بیرجند به عنوان مشاور  کودکان ناشنوا 
و نابینا  مشغول خدمت شدم. آمالی می افزاید: در سال 8۵ 

پس از  تشکیل استان به عنوان کارشناس مسئول تشخیص و 
توانبخشی سازمان آموزش و پرورش  به همراه همکارانم پایه 
گذار این حوزه در آموزش و پرورش بوده و به ارائه خدمت به 
دانش آموزان و خانواده های و همکارانم در مراکز آموزشی 

ادامه دادم.  

مدیر بزرگترین و پرسابقه ترین مرکز 
آموزشی کودکان کم توان ذهنی استان شدم

معلم بیرجندی یادآور می شود: پس از آن  مدیر مرکز آموزشی 
حکمت بزرگترین و پرسابقه ترین مرکز آموزشی کودکان کم 
توان ذهنی استان شدم و همواره  با توجه به ضرورت داشتن 
نگاه علمی در حوزه کار معلمی به ویژه کار با کودکان دارای 
نیازهای ویژه ارتباط خود را با مراکز فرهنگی و دانشگاهی  به 
عنوان مدرس در دانشگاه های آزاد ، پیام نور ، دانشگاه بیرجند و 
فرهنگیان و همچنین برگزاری دوره های ضمن خدمت و کوتاه 
مدت ادارات و سازمانهای گوناگون  و مشاوره در مراکز دولتی و 
خصوصی به مدد کسب تجربه و دانشی که در ارتباط  و کار با 
این کودکان و افراد خانواده های آنان داشته ام حفظ کرده و هم 
اکنون که پس از  نزدیک به سی و هفت سال کار به افتخار 

بازنشستگی نائل شده ام نیز این ارتباط ادامه دارد. 
وی در مورد تجربه کاری  و سابقه مشاوره در مجتمع آموزشی 
امام خمینی در مالزی می گوید: در مدت این 2 سال عالوه 
برکار و کسب تجربه در زمینه مشاوره به مطالعه در زمینه 
آشنایی با کودکان مبتال به اختالل اتیسم پرداختم که فرصت 

کسب دانش و تجربه  بسیاری برای من بود. 

وقتی کاری را  بلد باشی، آن شغل 
دیگر سختی ندارد و از کار خود لذت می بری

وی در مورد سختی کار با کودکان دارای نیازهای ویژه ادامه 
می دهد:  به نظر من  وقتی کاری را  بلد باشی آن کار دیگر 
سختی ندارد و از کار خود لذت می بری.  باید علم و تجربه و 
عالقمندی کافی در آن زمینه را داشته باشی، دقیقا مثل اینکه 
است که  برای من حل کردن یک فرمول انتگرال کار سختی 
است ولی برای یک ریاضی دادن عالقه مند می تواند بسیار 
ساده و لذت بخش باشد. آمالی  تاکید می کند: باید دانایی بر 
فکر ما غالب شود و در هر کاری که ورود پیدا می کنیم دانش 
خود را متناسب باعلم روز  افزایش دهیم.  او می گوید اعتقاد 
دارم کارهای معمول را همه می توانند انجام دهند و کاری برایم 

لذت بخش است که ضمن چالش برانگیزی دیگران کمتر به 
آن پرداخته باشند  و نتیجه مثبت کار را ببینم .معلم بیرجندی با 
اشاره به اینکه  کار کردن در محیط آموزشی خاص و بچه های 
دارای نیازهای ویژه و کار کردن و همراهی با معلمان وکارکنان  
دلسوز این حوزه  و والدین این کودکان بهترین خاطره های 
کاری من هستند . ادامه داد بخصوص زمانی که پیشرفت ، 
شادی و رضایت آنها را شاهد بوده ام، کار با کودکان بسیاری 
را تجربه کرده ام که با تالش همکارانم و من امروز از موقعیت 

های شغلی اجتماعی و خانوادگی شغلی خوبی برخوردارند.

خاطره جالبی از دانش آموز باهوشی 
که در بین همساالن عادی خود جایی نداشت

وی از پسر بچه ای می گوید که پس از 2 سال گذراندن دوره 
مقدماتی در مدرسه ناشنوایان درپایه ی اول ابتدایی به مدرسه 
ی عادی فرستاده شد تا در کنار سایر همساالنش ادامه تحصیل 
دهد اما معلم اش بخاطر ناشنوایی شدید وی و نوع نگاه به 
این افراد و عدم توانایی  برقراری ارتباط و روشهای آموزش با 
او اصرار به بازگشت وی به مدرسه استثنایی را داشت ولی با 
مشاوره هایی که با والدین و معلم انجام شد  وهمت دلسوزانه 
تیم توانبخشی و آموزشی توانست در مدرسه عادی در کنار بقیه 
دوستانش ادامه تحصیل دهد. آمالی از حس خوب آن خاطره 
می گوید: زمانی که این کودک ناشنوا  بعد سختی روزهای 
ابتدایی در سایه تالش والدین مربی و معلم هایش توانست 
به  دوره راهنمایی راه یابد،  همراه با مربی رابط  وی برای  
معرفی او به مدرسه مذکور رفتیم جالب این بود که مدیر و 
معلم های مدرسه از وجود دانش آموزی با ناشنوایی شدید بی 
اطالع بودند چون توانسته بود در کنار همساالن عادی خود به 
خوبی لب خوانی را بیاموزد و نیاز های ارتباطی خود را برآورده 
کند. بنابراین به مربی اش اشاره کرده و از مدرسه بیرون آمدیم. 
مربی گفت چرا مرا به عنوان معلم رابط دانش آموز را معرفی 
نکردید تا هوایش را بیشتر داشته باشیم. به ایشان گفتم اصال 
حرفش را هم نزنید وقتی او توانسته به این خوبی خودش را با 
بچه های سالم همراه کند چرا دید معلم های دیگر را نسبت  به 
او تغییر دهیم و خوشحالم بگویم آن کودک که قرار بود روزی 
از مدرسه عادی خارج شود االن یکی از مهندس های زبده و 
توانمند  استان و همانند و شاید بهتر از همساالن خود توانسته 
است موفقیتهای زیادی را در زندگی و جامعه  کسب کند.  او 
خاطر نشان می کند: این  مدل خاطرات بارها و بارها  برایم 

تکرار شده و هنوز هم با برخی از این بچه ها ارتباط دارم و در 
زندگی خود از من به عنوان مشاور و معلم شان مشاوره می 
گیرند. این معلم بازنشسته می گوید اگر بستر فراهم شود و نگاه 
مردم درست باشد افراد دارای نیاز ویژه شاید دارای توانایی های 
باشند که در افراد عادی هم مشاهده نشود، باید با ایجاد نشاط 
و ارائه خدمات و تقویت اعتماد به نفس به آنها کمک کنیم به 

زندگی عادی برگردند.

آموزش مطلوب و یادگیری مطلوب
او ادامه می دهد: در درجه اول خود خانواده و افرد دارای نیاز ویژه 
باید تالش کنند با اعتماد به نفس تواناییهای خود را به دیگران 
عرضه کنند و ذهنیت جامعه را درمورد خود و توانمندیهایشان 
تغییر دهند  و از سوی دیگر بستر مطلوبی از سوی خانواده ها 
و سازمانها و موسسات ذیربط فراهم گردد تا  استعدادهای آنان 
شکوفا شود چون من معتقدم آموزش مطلوب  و امکانات و 
محیط  مناسب باعث بروز استعداد و یادگیری مطلوب می شود.  
آمالی می افزاید: بجای جداسازی این کودکان از کودکان عادی 
بویژه آنهایی که دارای مشکالت کمتری هستند   بهتر است،  
در مدارس عادی و در کنار همساالن عادی خود تحصیل کنند 
و مربی آموزش دیده  و امکانات الزم پیش بینی شود. زیرا 
حضور و ارتباط دوسویه همساالن تمام گروه های کودکان با 
توانائیهای متفاوت در کنار هم می تواند موجب بهره مندی همه 
ی انان و  کسب تجربه ای شیرین و عامل پیشرفت را برایشان 

بخصوص در زمینه ی ایجاد نگاه انسانی به همدیگر را فراهم 
سازد، مطمئن باشید پذیرش  این کودکان به نحو مطلوب در 
جامعه کاری چند بعدی است و تالش خود فرد و خانواده و همه 

ی افراد  جامعه را می طلبد. 
نگاه متفکرانه و عاقالنه را جایگزین 

هیجانات و دلسوزی برای این کودکان کنیم  
جایگزین  را  عاقالنه  و  متفکرانه  نگاه  اینکه  بیان  با  آمالی 
هیجانات و دلسوزی برای این کودکان کنیم می افزاید: باید 
این افراد در خانواده طوری پرورش یابند که بتوانند به حد اکثر 
توانائیهای خود دست یافته و توانائیشان را در جامعه نشان 
دهند به همین دلیل بهره گیری از خدمات مشاوره ای می 
تواند موجب امیدواری و راهگشای آینده ای بهتر برای آنها 
و فرزندانشان باشد  وی تاکید می کند: من معتقدم بیش از 
اینکه کسانی را که من به آنها خدمتی ارائه کرده ام  از من 
منتفع شوند من ازکار با آنها سود برده ام  زیرا مهربانی، صبر، 
امیدواری به آینده، توکل به خداوند، رضایت از زندگی و شکر 
نعمات الهی ، انرژی مثبت و نیاز به مطالعه روزانه و علم اندوزی 
و کسب تجربه و بسیاری دیگر  ارمغانی است که کار کردن با 
این افراد  برایم به همراه داشته است. او ادامه می دهد:  دانش 
آموز همان گونه که به مهر مادری نیازمنداست به نگاه مهر 
ورزانه  و حمایت عاطفی و روانی از سوی معلم نیازمند دارد و 
وقتی تربیت و آموزش موثر واقع می گردد که حس دو سویه 

ی عاطفه مثبت بین آنان برقرار شود.  

نسرین کاری

گفتگوی اختصاصی با آموزگار فعال در حوزه کودکان دارای نیاز های ویژه؛ »قسمت اول«
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جشـن بـزرگ
د بشریت                                         طلوع بامدا

زمان: چهارشنبه 97/2/12 
ساعت 20:30 )8:30 شب( مکان: پارک توحید

ستاد مردمی غدیر

        با عرض تبریک به
     مناسبت اعیاد شعبانیه

 و آرزوی قبولی طاعات و عبادات 
جشن بزرگ میالد منجی عالم بشریت مهدی موعود )عج( 

در مسجد حضرت علی بن ابیطالب )ع( واقع در محله سراب 
برگزار می گردد. 

سخنران: حضرت حجت االسالم حاج حسین جاوید
مداحـان: سید علی صفاتی، سید محمد تقوی نیا

 سید جواد محمدی، احمدی رضایی 
زمان: سه شنبه مورخ 97/2/11 بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان: حدفاصل سپیده 16 تا 18 - مسجد حضرت علی بن ابیطالب )ع(
شورای سرپرستی هیئت الغدیر سراب

مدیر پایگاه فرهنگی اجتماعی محله سراب
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اعمال شب نیمه شعبان

براى شب نیمه شعبان چند عمل وارد شده است:
۱- غسل، که باعث تخفیف گناهان مى شود.

۲- احیاء این شب به نماز و دعا و استغفار. و در روایت 
است که هر کس این شب را احیا دارد؛ نمیرد دل او در 

روزى که دل ها بمیرند.
۳- زیارت امام حسین )ع( است که افضل اعمال این 
شب و باعث آمرزش گناهان است و هر کس بخواهد 
با او مصافحه کند روح ۱۲۴هزار پیغمبر زیارت کند آن 
حضرت را در این شب، زیارت آن حضرت آن است که 
به بامى برآید و به جانب راست و چپ نظر کند پس سر 

به جانب آسمان بلند کند و زیارت کنند...
شده  وارد  زوال  وقت  در  که  را  روز  هر  صلوات   -۴

خوانده شود.
۵- دعاى کمیل را که در این شب وارد شده است، 

خوانده شود.
 ، “الَْحْمُدا...”   ، ا...”  “ُسْبحاَن  اذکار  از  یک  هر   -۶
“ا... اَْکَبُر” َو “ال اِلَه ااِلا ...ُ” صد مرتبه گفته شود، تا 
برآورد  و  بیامرزد  را  او  گذشته  گناهان  تعالى  خداوند 

حاجت هاى دنیا و آخرت او را.
۷- نماز جناب جعفر به جا آورده شود.

۸- در مصباح از ابویحیى در ضمن خبرى در فضیلت 
شب نیمه شعبان روایت کرده اند که از حضرت صادق 
)ع( پرسیدند: که بهترین دعاها در این شب چیست؟ 
فرمود: پس از آن که بجا آوردى نماز عشا را،۲ رکعت 
نماز اقامه کن که در رکعت اول حمد و ُسوره ُقْل یا 
اَُیَّها الْکاِفرُوَن خوانده شود و در رکعت دوم حمد و سوره 
توحید خوانده شود. پس از سالم، تسبیحات حضرت 

زهرا )س(گفته شود.

تا همیشه ی بهار

تو می آیی! این را نسیم، سِر گلدسته ی سرو فریادزده 
است و شکوفه ها باور کرده اند. هر صبح قناری دل 
تنگی ام، بر شاخه ی نیاز می نشیند و برای استقبال 
از تو، سرود آماده می کند. هر غروب ُگل های نرگس 
بر رشته های چادرِ مادرت بوسه می زنند تا فرزندش 
زودتر باز آید. باور کن تماِم باغ تو را می خواهد؛ دیگر 

بی تو، عطِر سیب هم چنگی به دل نمی زند.
از  از البالی قرون،  از پشِت زمان ها،  تو می آیی! 
سابقه ی تاریخ، از کنارِ برکه ی آرزوها، تنهای تنها 
و سوار بر اسبی به رنگ شکوفه ها. وقتی که بیایی، 
بهار به شوقت می ماند و نوبت به فصل دیگر نمی 
رسد. خورشید از آسمان پایین می آید و گْل میِخ 
آستانه ی خانه ات می شود.تو می آیی! و به همراهت 
سبزینه ی ایمان می آوری. بر منبِر گل های امید 
می ایستی و خطبه ی طراوت می خوانی. آن روز، 
متِن سخناِن تو را بر برگ های گِل آفتاب گردان می 
نویسند و چلچله ها، با الهام از آن نغمه خوانی می 
کنند. آن طرف تر، خارهای ستم، از رعِد فریادت 
آتش می گیرند.تو می آیی! آخر تو از نسِل آمدنی، 
از نسل بشارت،. هم زمان با آمدنت، هزاران پرنده 
از قفس می پرند و آسمان در بی شماری پروازها، 

مشبَّک می شود. جواد محمدزمانی

سرزندگی و نشاط نه تنها 
در توانایی ادامه دادن، بلکه

 در توانایی شروع دوباره است.

موفقیت مثل ستونی است که نیمۀ راه آن به سمت 
باال پر از روغن است. می توانی تمام راه را به پایین 

بلغزی یا اینکه مبارزه کنی تا به باالی آن برسی.

کاش مهدى به جهان چهره هویدا مى  کرد
 گره از مشکل پیچیده ى ما وا مى  کرد
کاش مى  آمد و با آمدنش از ره لطف

 قبر مخفى شده ى فاطمه پیدا مى  کرد

یا مهدى)عج(! اى نقطه شروع شفق، اى مجرى حق!
میالد تو، قصیده بى انتهایى است که تنها خدا بیت 

آخرش را مى داند؛ بیا و ُحسن ختام زمان باش!

من سکوت را از افراد پر حرف، شکیبایى را از افراد 
متعصب، و محبت را از افراد نامهربان یاد گرفته ام. 

نسبت به همه این آموزگاران قدرنشناس هستم.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

دلنوشته

آیه روز  

و آنچه در دست راست دارى بینداز تا هر چه را ساخته  اند ببلعد در حقیقت آنچه سرهم بندى 
کرده  اند افسون افسونگر است و افسونگر هر جا برود رستگار نمى شود.سوره طه/ آیه ۶9

حدیث روز  

گوش خود را به شنیدن خوبى ها عادت بده و به آنچه که به صالح و درستى تونمى افزاید گوش مسپار، زیرا این کار، دل ها را 
زنگار مى زند و موجب سرزنش مى شود. امام على )ع(

اعمال 15 شعبان

نیمه شعبان؛ میالد یگانه منجی عالم بشریت مبارک باد
السالم  امام عسکرى علیه  امام مهدى )عج( یگانه فرزند 
یازدهمین امام شیعیان است. امام مهدى)عج( در سحرگاه 
نیمه شعبان ۲۵۵ ق در سامّرا چشم به جهان گشود و پس 
از پنج سال زندگى تحت سرپرستى پدر، و مادر بزرگوارشان 
نرجس خاتون، در سال ۲۶0 ق به دنبال شهادت حضرت 
عسکرى علیه السالم در پنج سالگى منصب امامت شیعیان را 
عهده دار شدند. آن بزرگوار پس از سپرى شدن دوران غیبت 
با تشکیل حکومت عدل جهانى احکام الهى را در سرتاسر 

زمین حاکمیت خواهد بخشید.
میالد نور

تولد مخفیانه آن حضرت بى شباهت به تولد حضرت موسى 
علیه السالم و حضرت ابراهیم خلیل علیه السالم نیست. همان 
گونه که این دو پیامبر بزرگ الهى تحت شدیدترین تدابیر 
امنیتى فرعونیان و نمرودیان به اراده خداوند و به سالمت در 
کنار کاخ فرعون و نمرود متولّد شدند، حضرت مهدى)عج( نیز 
در حالى که جاسوسان و مأموران خلیفه عباسى تمام وقایع خانه 
امام یازدهم علیه السالم را زیر نظر داشتند، در کمال امنیت و 
بدون آن که دشمنان بویى ببرند، در سحرگاه روز جمعه نیمه 

شعبان قدم به جهان هستى گذاشتند.
سیمای مهدی)عج(

ائمه اطهار علیهم السالم هر کدام در سخنان خود به اوصاف 
علیه  رضا  امام  حضرت  اند.  کرده  اشاره  مهدى)عج(  امام 
السالم در توصیف ویژگى هاى چهره و سجایاى اخالقى 

و ویژگى هاى برجسته آن حضرت مى فرمایند: »قائم آل 
محمد)عج( هاله هایى از نور چهره زیباى او را احاطه کرده 
است رفتار معتدل و چهره شادابى دارد. از نظر ویژگى هاى 
جسمى شبیه ترین فرد به رسول خدا)ص( است. نشانه خاّص 
او آن است که گرچه عمر بسیار طوالنى دارد، ولى از سیماى 
جوانى برخوردار است؛ تا آن جا که هر بیننده اى او را چهل 
ساله یا کمتر تصور مى کند. از دیگر نشانه هاى او آن است 
که تا زمان مرگ با وجود گذشت زمان بسیار طوالنى هرگز 

نشان پیرى در چهره او دیده نخواهد شد«.
حجت خدا

به همراه حدود چهل  بن عمرى  بن سعید  عثمان  روزى 
نفر از بزرگان شیعه به حضور امام عسکرى علیه السالم 
در  و  کنند  سؤال  حضرت  آن  جانشین  درباره  تا  رسیدند 
کنند.  جلوگیرى  امامت  مسئله  در  اختالف  ایجاد  از  آینده 
 راوى مى گوید: وقتى عثمان بن سعید به حضرت عسکرى

که  مهمى  مطلب  درباره  تا  ایم  آمده  گفت:  السالم  علیه 
 شما به آن آگاه ترید از شما سؤال کنیم، حضرت عسکرى
علیه السالم فرمودند: بنشین عثمان. پس از ساعتى امام 
علیه السالم فرمودند: آیا مى خواهید بگویم به چه منظورى 
آمده اید؟ همه گفتند: اى فرزند رسول خدا، بفرمایید. آنگاه 
حضرت فرمودند: آمده اید تا درباره حجت خدا و امام پس از 
من بپرسید. همه گفتند: آرى. در این لحظه ناگهان پسرى 
که چهره درخشانى چون ماه داشت و از هر حیث به امام 

عسکرى علیه السالم شبیه بود وارد شد. حضرت فرمودند: 
فرزند من است.  این  پیشواى شما و جانشینم  از من  بعد 

مواظب باشید پس از من در دین دچار آشفتگى نشوید...
غیبت صغری

در این که غیبت صغرى از چه زمانى آغاز شده، اختالفاتى 
وجود دارد. برخى معتقدند این غیبت با تولد امام زمان در 
سال ۲۵۵ هجرى قمرى شروع شده که بر این اساس مدت 
آن ۷۴ سال بوده، و برخى دیگر بر این عقیده اند که آغاز 
آن از روز شهادت امام حسن عسکرى در سال ۲۶0 قمرى 

بوده که در این صورت طول آن ۶9 سال مى شود.
و  شیعه  بزرگ  محّدثان  و  فقیهان  از  دیگر  برخى  و 
همچنین بسیارى از تاریخ نگاران، قول اول را پذیرفته و 

مّدت غیبت صغرى را ۷۴ سال ذکر کرده است.
در طول غیبت صغرى، امام مهدى از طریق نایبان خاص 
خود با شیعیان در ارتباط بود و امور آنان را حّل و فصل 
فقهى،  و  عقیدتى  مسائل  بر  عالوه  امور،  این  مى کرد. 

شامل مسائل مالى نیز مى  شد.
غیبت کبری

امام مهدى)ع( از آغاز امامت خود در سال ۲۶0 ه.ق ارتباط 
نمایندگان  از طریق  ارتباط  به  را محدود  شیعیان  با  خود 
خاص خود کرده بود. آخرین نائب خاص، على بن محمد 
سمرى بود که در پانزدهم شعبان ۳۲9/ پانزدهم ماه مه 
9۴۱ درگذشت. یک هفته قبل از درگذشت او، توقیعى از 

سوى امام خطاب به وى صادر شد:»اى على بن محمد 
کرد. پس  خواهى  وفات  دیگر  روز  تا شش  تو  سمرى!... 
جانشین  عنوان  به  هیچ کس  به  و  کن  تمام  را  کارهایت 
خویش وصیت نکن زیرا اکنون غیبت دوم آغاز شده است، 
و ظهورى نخواهد بود تا زمانى که خداوند اجازه فرمایدپس 
از درگذشت سمرى ارتباط از طریق نواب خاصه نیز خاتمه 
یافت و غیبت وارد مرحله اى جدید شد. این دوره از غیبت 
در منابع متأخر، غیبت کبرى نامیده شده است. اکثر منابع 
شیعى سال وفات نایب چهارم را سال ۳۲9ه.ق. مى دانند، 
ولى شیخ صدوق و فضل بن حسن طبرسى آن را در سال 

۳۱۸هـ.ق. ثبت کرده اند.
ظهور امام زمان

مهدى سخن  ظهور  درباره  که  فراوانى  احادیث  بر  عالوه 
گفته اند، مفسران شیعه با استناد به سخنان اهل بیت معتقدند، 

قرآن نیز درباره ظهور و نشانه هاى آن سخن گفته است.
بنابر روایات شیعه، جهان در آستانه ظهور داراى سه ویژگى 
عمده است: ظلم و ستم فراگیر و فتنه اى که بر هر خانه اى 
و  نواصب  و  سفیانى  مانند  دشمنانى  وجود  مى شود.  وارد 
دیگرانى که در عراق و دیگر سرزمین هاى اسالمى مشغول 
فعالیت علیه شیعه هستند و سپس سوریه را تصّرف کرده 
و حکومت آنجا را مى گیرند. جریان یاران امام زمان که در 
سرزمین هاى اسالمى در تالش هستند و یاد و نام او را در 

عالم پراکنده مى کنند.
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الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

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

تجربه کنید.   09158668002

در فروشگاه لوازم یدکی خودرو به یک 
همکار و شراکت در کار نیازمندیم.

09158254172
به دو نفر بازاریاب آقا یا خانم جهت کار 
در یک شرکت پخش مواد غذایی معتبر

 با حقوق و پورسانت  باال نیازمندیم.
05632358334 -09155611219

به دو نفر خانم مسلط به کامپیوتر، 
اینترنت  و مجموعه آفیس جهت کار 

در کافی نت نیازمندیم.
دو شیفت - حقوق 750  هزار تومان

32445230-09153619654

لبنیات سنتی قائم
جهت تکمیل کادر فروش خود به افراد با سابقه  ذیل نیازمند است: 

1- صندوق دار آشنا به کامپیوتر با روابط عمومی باال )آقا( - حداقل دیپلم
2- کارگر ساده )آقا( با روابط عمومی باال - حداقل دیپلم

متقاضیان با همراه داشتن کارت ملی و یک قطعه عکس به آدرس خیابان مدرس 
باهنر غربی )بیست متری سوم( نبش تقاطع شهید نوربخش از ساعت 8 صبح 

الی 12ظهر مراجعه نمایند. داشتن کارت پایان خدمت الزامی می باشد.
تلفن: 32421620 - 09037080144

نصب سایبان کولر 
سایبان کولر= هوای خنک تر + مصرف آب کمتر

 09380225415
آدرس را پیامک نمایید

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 10

0

فرصت ویژه بازماندگان 
از تحصیل برای اخذ مدرک دیپلم

مشاوره و ثبت نام:
09357787912 - 09155612739 

آدرس: بیرجند- خیابان ارتش 
 جنب رستوران کریم خان

فروش انواع نشاء گوجه و بادمجان و ...
آدرس: شمس آباد  09157612359

09364782605 - 09364782506

نصب و سرویس کولر آبی
لوله کشی ، برق کشی، تعمیر آبگرمکن

نورپردازی ، لوله بازکنی با فنر، 
نصب سایبان

خدمات فنی و تاسیساتی دهشیبی

09151633903

در اسرع وقت و تضمینی

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 

کناف و ... با قیمت مناسب
09156633230 - برگی

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

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

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

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

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

التــاری
14:301820شروع سانس

لونـه زنبـور
16:3022شروع سانس

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام   Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

برق خورشیدی )220-12( ولت 
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی 

باغ و ویال    
09151631498 

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156706538

ضمن تبریک اعیاد شعبانیه 
به اطالع می رساند:

ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط قاریان 
قرآن انجام می گردد و عواید آن صرف بیماران 

سرطانی صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی
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برای بررسی خواص خوراک میگو و اینکه مصرف این غذا برای چه 
افرادی مفید است با محقق و پژوهشگر طب سنتی گفت  و گو کردیم 
که در ادامه مشروح آن را می خوانید.عظمایی محقق و پژوهشگر طب 
سنتی در گفت وگو با خبرنگار حوزه کلینیک گروه علمی پزشکی 
باشگاه خبرنگاران؛ درباره مهم ترین خواص خوراک میگو اظهار کرد: 
این غذا حاوی امگا ۳ بوده، بنابراین برای تقویت مغز و حافظه مفید 

است؛ خوراک میگو همچنین به علت داشتن سلنیوم حاوی آنتی 
اکسیدان بوده و افراد را از ابتال به سرطان روده و خون )لوسمی( 
محافظت می کند. وی درباره خواص دیگر خوراک میگو بیان کرد: 
این غذا به علت داشتن آهن برای افراد کم خون بسیار مفید بوده؛ 
 ،)HDL( خوراک میگو همچنین حاوی پروتئین، کلسترول خوب
فسفر، کلسیم و ید هم هست. این محقق و پژوهشگر طب سنتی 

افزود: مبتالیان به فشار خون نباید موقع مصرف خوراک میگو به آن 
نمک اضافه کنند، این افراد می توانند خوراک میگو را همراه با سبزی 
ترخون میل کنند، زیرا این سبزی حاوی نمک طبیعی است.عظمایی 
یادآور شد: میگو را می توان به شکل خوراک، همراه با برنج و ته چین 
و کباب پخت کرد؛ ولی این غذا بهتر است به شکل خوراک و همراه با 

نان و سبزی خوردن میل شود.

دوپینگ حافظه با خوراک میگو

مواد غذایی مورد نیاز 
برای سالمت چشم ها

  
1- بتاکاروتن: هویج، بادام، روغن های گیاهی 
و دانه ها 2- زینک: )روی( محققان به زنان 
توصیه می کنند که روزانه 8 میلی گرم زینک 
دریافت کنند 3- امگا3 : آجیل ها، دانه کتان و 
برخی از روغن های گیاهی مانند روغن آفتاب 

گردان. هر هفته حداقل دو مرتبه ماهی های 
چرب میل کنید. روغن ماهی خطر و شدت 
کلسترول  میزان  عروقی،  قلبی  های  بیماری 
خون، آرتریت و خطر زوال عقل را نیز کاهش 
هندوانه،  مرکبات،   :C 4-ویتامین  دهد  می 
خربزه، میوه های ریز، توت ها، گوجه فرنگی، 
جزو  زمینی  سیب  و  کیوی  ای،  دلمه  فلفل 
منابع غذایی ویتامین C محسوب می شوند.

افرادی که زیاد آه می کشند 
سالم ترند !

یا  افسردگی  غم،  نشانه  فقط  کشیدن،  آه 
ناامیدی نیست، بلکه یک رفلکس محافظتی 
محسوب  هم  ریه ها  عملکرد  حفظ  برای 
به سالمت شما کمک می کند.  می شود و  
باعث  مغز  در  کنترلی  سیستم  یک  واقع  در 

 -1۰ ساعت  هر  در  انسانی  هر  که  می شود 
نگران  مثال  آنها  اگر  حتی  بکشد،  آه  بار   12
هزینه های زندگی روزمره، و ... نباشند. شاید 
روزی کسی دارویی بسازد که بتواند جلوی آه 
بنابراین  بگیرد.  را هم  افراد غمگین  کشیدن 
همه آه ها، آه های ناامیدی نیستند. بعد از این 
آه کشیدن دوستان  از قضاوت در مورد  قبل 
خود، قدری تأمل کنید و بعد کنجکاوی کنید.

از موبایل بیشتر از ۲۳ دقیقه در روز 
استفاده نکنید

 
در  که  اشعه هایی  به خصوص  اشعه  نوع  هر 
حیطه مگاهرتز هستند رادیکال های آزاد تولید 
می کنند. اشعه تلفن همراه نیز 96۰ مگاهرتز 
است. با اندازه گیری به مدت 2۰ دقیقه بر روی 
ماکروموالر   2 حدود  انسانی،  پروتئین  یک 

رادیکال آزاد که سوزاننده اکسیژن است ایجاد 
می شود، این به معنی ایجاد برخی بیماری ها 
از جمله اختالالت مغزی و دیابت است. تلفن 
همراه یک وسیله استرس  زاست و فقط باید 
در موارد اضطراری از آن استفاده کرد. زمان 
23 دقیقه برای فرد سالم هم باید در چند نوبت 
استفاده شود. و اما افراد دیابتی، حداکثر 5 دقیقه 
در روز مجاز به صحبت با تلفن همراه هستند.

بیماری هایی که فست فود خور ها را 
تهدید می کند!

در سال های اخیر مصرف فست فود در کشور 
افزایش یافته است. این سبک زندگی خطرات 
متعدد را به دنبال دارد. هم اکنون شاهد افزایش 
مراقبت های  بخش  در  جوان  افراد  بستری 
قلبی و ریوی هستیم، در حالی که در گذشته 

و  قلب  بیماری های  به  سال   5۰ باالی  افراد 
بررسی های  اساس  بر  می شدند.  مبتال  عروق 
انجام شده از هر صد نفر ،7۰ نفر به کبد چرب 
مبتال هستند. بنابراین مصرف فست فود می تواند 
زمینه ساز بروز انواع بیماری ها باشد، مانند: بیماری 
های انگلی و میکروبی و  بیماری های غیرعفونی 
چون تنگی عروق، کبد چرب، بیماری های قلب و 

عروق، فشار خون و دیابت. 

مناسب ترین نوشیدنی تابستانی

گرمای هوا در برخی روزها تا حدی باال می 
رود که حتی نوشیدن چندین لیوان آب خنک 
نمی تواند تشنگی را برطرف کند. اگر شما هم 
در چنین شرایطی قرار گرفتید، حتما این مواد 
غذایی را امتحان کنید: 1- آب نارگیل: دارای 
سه خصلت انرژی ساز، رفع کننده تشنگی و مفید 

برای مقابله با گرمای تابستان است 2- سیب : 
دارای خصلت مرطوب کنندگی و تا حد زیادی 
می تواند تشنگی را تسکین دهد. سیب ریه های 
زندگی  خشک  مناطق  در  که  افرادی  خشک 
می کنند را نیز مرطوب کند 3- موز: خاصیت 
ضدتشنگی دارد اما باید بدانید که موزهای نارس 
و  باشند  داشته  منقبض کننده  تاثیر  توانند  می 

باعث خشکی بدن شوند..

یادداشت

)یادیاران ( - رژه افتتاحیه مسابقات قهرمانی آموزشگاههای خراسان سال 1353 شهرستان طبس
 ازراست آقایان:نفر اول و دوم ناشناس. میرنجاتی )مربی(، محمدعلی خالدی )مربی وزنه برداری( ، مرحوم محمدعلی نژاد )مربی فوتبال( 

اصغرعمیدیان )فوتبال( ، حسین مردانی )والیبال(، شهید سیدعلی قالیبافان )هندبال( ، ناشناس، علی فرسادی)هندبال(، علی قربانزاده )پرچمدار 
هندبال( ، سیدحسین اصغری )بسکتبال(، استاد رضا رجب زاده- گردآورنده : اصغری 

 داده نما، آوای خراسان جنوبی

آمار باالی معلولیت های 
ناشی از تصادفات
*شمسی

با وجود اینکه امار تصادفات و تلفات رانندگی نسبت به سال های قبل کاهش 
پیدا کرده و میزان تلفات روزانه به حدود 45 نفر کشته و 1۰۰_11۰ نفر معلول 
و از کار افتاده دایمی و 6۰۰-5۰۰ نفر مجروح تقلیل یافته است. که متاسفانه در 
رسانه ها به تعداد دقیق معلولین اشاره نمی شود در حالی که هزینه یک معلول 
به مراتب بیشتر از هزینه یک فوتی است باید اذعان کرد که این تعداد تلفات و 
این میزان خسارات همچنان امار قابل توجه و تکان دهنده است وقلب تک تک 
هموطنان را به درد می اورد.می توان گفت هر روز یک هواپیما مشابه هواپیمای 
سقوط کرده در مسیر تهران یاسوج در جاده های کشور سقوط می کند. 
نکته قابل تامل اینکه هشدار های الزم از سوی پلیس راهور ناجا در طول سفرها 
به مسافران داده شد نه تنها از میزان تصادفات و تلفات رانندگی کاسته نشد بلکه 
طبق گزارشات پلیس این عدد نسبت به سال قبل 8 در صد نیز افزایش پیدا کرد. 
چرا که ما زمانی می توانیم عامل انسانی را علت اصلی وقوع تصادفات 
ها  جاده  استاندارد  و  خودروها  ایمنی  و  کیفیت  هم  که  کنیم  قلمداد 
که  کنیم  اعمال  را  سختی  و  سفت  نظارت  و  باشیم  داده  افزایش  را 
کوچکترین  داشتند  که  اقداماتی  تمام  با  ربط  ذی  سازمانهای  متاسفانه 
اند  برنداشته  ترافیک  صحیح  فرهنگ  اموزش  راستای  در  را  گامی 
مداوم  که  است  تاثیرگذار  اموزشی  که  معتقدند  کارشناسان  ولی 
،مستمر، کارشناسی شده برای تمام گروه های سنی از مهد کودک تا 
گیرد. صورت  مختلف  طرق  از  و  متخصصین  توسط  و  باشد  دانشگاه 
برای مقابله با خواب برخی از اقدامات زیر را انجام می دهیم و رانندگی 
خود را خواب الوده ادامه می دهیم . برای مثال شیشه کابین خودرو را پایین 
کشیده و یا صدای ضبط را بیشتر می کنیم ویا تنقالت مثل تخمه و یا چایی 
می خوریم و یا برخی سیگار روشن می کنند و رانندگی را ادامه می دهیم.
در صورتی که اگر آموزش دیده بودیم که همه انسانها در برابر خواب 
تسلیم هستند وهیچ کس نمی تواند با خواب مقابله کند و تحقیقات نشان 
داده است که این اقدامات کوچکترین تاثیری در کنترل خواب ندارد به 
ندرت رانندگی خود با حالت خستگی و خواب الودگی ادامه می دادیم.
یا افسردگی و اختالالت خواب در جامعه ما خیلی شابع است واکثر انها 
تشخیص داده نشده در جامعه باقی می مانند و یکی از شایعترین علل تصادفات 
ناشی از خواب الودگی هستند که آموزش و برخی اقدامات دیگر می تواند 
نقش موثری در این زمینه داشته باشد. در نتیجه افرادی که در اثر تصادفات 
رانندگی فوت یا معلول و از کار افتاده و یا مجروح می شوند انسان های 
بی گناهی هستند که همه مردم به خصوص مسئولین مقصر هستیم.اینها 
دشمن نیستند وهمه اینها هموطنانمان هستند. و هیچ فرقی با هموطنانی که 
متاسفانه در اثر سانحه هواپیمای تهران یاسوج جان عزیز خودشان را از دست 
دادند ندارند. ولی ایا واکنش مسئوالن نیز یکسان است. در آن وزیر استیضاح 
می شود ولی در تصادفات جاده ای هیچ مسئولی پاسخگوی مردم نیست.

امالک و 
مستغالت

فروش ویالیی در پاسداران 
دونبش، تازه بازسازی شده 
۱۹۰متر زمین، ۱۵۰متر بنا 
فی۳۷۰م ۰۹۱۹۸۱۶۰۶۵۰

خریدار منزل در مهر شهر
لطفا پیامک بزنید 

تلفن تماس:
۰۹۱۵۶۶۶۹۰۵۰

امتیاز واحدمسکونی فرهنگیان  
صیادشیرازی واریزی ۵۰ م  فروش 

یا معاوضه با ماشین
۰۹۱۵۱۶۱۱۷۱4

منزل ویالیی در حسین آباد 
سادات، ۱۶۰متر ۷۰متر بنا فی:۶۰ 

م 
۰۹۱۵۵۶۱۶2۵۶

آپارتمان شیک فول امکانات 
طبقه سوم، سایت اداری

)فروش با تخفیف(
۰۹۱۵۱۶۰۹۳۰۹

فروش یک واحدآپارتمان خ 
مهزیار۱۰۰مترمفید،2 کله  با  
امتیاز آب، برق، گاز فی توافقی 

 ۰۹۱۵۵۶2۶۳۶۸

رهن و اجاره

2 باب مغازه با اجاره مناسب واقع 
در بلوارجماران
تلفن تماس

۰۹۱۵۳۶۳۳۵۰۹

درخواست اجاره آخر غفاری 
ترجیحا دربست، بزرگمهر دهخدا 

،نسرین
۰۹۱۵۶۶۶۹۰۵۰

ویالیی نبوت،یک ونیم طبقه 
زمین ۳۶۰ متر،بنا ۳۰۰ متر 

شمالی رهن ۱۰ م ۱/2۰۰م اجاره  
۰۹۱۵۵۶۱۶۵۹۸

اجاره مغازه
 خیابان پاسداران، دونبش

تلفن تماس:
۰۹۱۵۵۶۱۹۸4۵ 

 

جویای کار

به تعدادی راننده با ماشین جهت 
کار در آژانس نیازمندیم

تلفن تماس:
۰۹۱۵۵۶۱۹۰۷2

به تعدادی راننده با ماشین جهت 
کار در تاکسی تلفنی به صورت 
تمام وقت و نیمه وقت نیازمندیم.  

۰۹۳۸۵۶۱۵244

 
جوانی2۵ساله داری مدرک 

لیسانس و کارت پایان خدمت 
جویای کار دائم با بیمه

۰۹۳۸۷2۳۳۷44

جویای کار، کارپردازی انبارداری 
،نگهبانی شیفت شب کارخانجات 

،اداره جات
۰۹۳۵4۶۵۸۵۷۹

به تعدادی راننده 
جهت کار درآژانس بیمارستان 

نیازمندیم.
۰۹۱۵۶۰4۰۳۷۳

به یک نیروی با سابقه در فست  
فود شیفت صبح از ساعت ۱۰الی 

۱۸ نیازمندیم.
۰۹۱2۹۱۵۰۳۵۵  

 

خودرو
  

فروش آردی مدل۸۳ ، یشمی  
تخفیف کامل ، الستیک نو

 رنگ دارد  فی:توافقی
۰۹۳۹۳44۹۸۱۱ 

فروش فوری 2۰۶ تیپ2 
مدل ۸۸، سفید، بدون رنگ ، 

تمیز، فی22۸۰۰م
۰۹۱۵۹۶۵۸4۳۳

متفرقه

تانکرنفتی ۱۵۰۰لیتری ورق سیاه 
سالم قیمت 22۰تومان

تلفن تماس: 
۰۹۱۵۳۶۳۵۷۶۱

خریدار کتاب های پایه نهم دوره 
اول متوسطه
تلفن تماس: 

۰۹۳۶۸4۱۷۸۰2

فروش  دستگاه DVR با قابلیت 
ساپورت دوربین 4 مگاپیکسل

 با ۵ عدد دوربین
۰۹۳۶۸4۱۷۸۰2 

یک  باب مغازه کیف فروشی واقع 
دربازار با موقعیت عالی

       به فروش می رسد  
۰۹۱۰۵4۷۷۹۵۸

فروش 
پمب باد 

تلفن تماس: 
۰۹۱۵۹۰4۰۶۶2

  
فروش کلیه لوازم سوپرمارکت 
ازجمله یخچال ،فریزر،ترازو، 

ویترین،قفسه وسایر وسائل مغازه 
۰۹۱۵۹۶۳۰۸۳۰

خط تلفن ثابت فروشی 
فقط ۱۱۰هزارتومان

 از ابتدای خرید خاموش بوده
۰۹۱۵۸۶۳۹۹۱۳

فروش یخچال و فرش  
دست دوم

تلفن تماس:
۰۹۱۵۱۶۵۱۶۰۰

15% تخفیف ویژه فروش مبلمان و سرویس خواب

دومین جشنواره 
فروش ویژه مبلمان

 در استان خراسان جنوبی

 - جبروتی  مبل   ،37 واحد  شیرازی،  صیاد  بلوار  ایران،  مبل 
32239334- 09156685767

مبل و پارچه مبلی تیامات، خیابان توحید، بین توحید 8 و 10، 
گالری تیامات، تعمیرات تخصصی مبل . 09199518724 

    3 و   1 معلم  بین  معلم،  خیابان  ترنج،  مبل  گالری 
32218704 -09152002654

مبل شیخ زاده، معلم 40- 32450077 -09151645077
  15 و   13 توحید  بین  توحید،  خیابان  قائم،  مبل  گالری 

09153253793- قربانی
 مبل ماهان،خیابان توحید،نبش توحید4-09155665292 شرفی

مبلمان تهران مد، توحید 6، جنب بانک صادرات 

  09120721985- شهابادی
نشانی   آتش  روبروی  معصومیه،  بلوار  نما،  جهان  مبلمان 

09151614117- امیرآبادی
مبلمان نارمنجی، خیابان شهید بهشتی 15، شهر فرش و مبل 

نارمنجی - 09155623692
 مبل قیمت شکن، خیابان غفاری، نبش چهارراه اول - 32207030

مبل جاوید، خیابان انقالب بین انقالب 5 و 7- 09155617368 
32233837

بانک  جنب  اول،  راه  چهار  از  بعد  توحید،  خیابان  سوفا،  مبل 
  21 و   19 منتظری  بین  منتظری-  خیابان   ،2 شعبه  ملی، 

09151602716
گالری مبل مرصاد، 50 متر پایین تر از تعویض پالک، روبروی 

پارکینگ اتوبوسرانی   09399619147

فروشگـاه هـای مجاز ایـن طـرح:



گسترش ارزش های دفاع مقدس 
نیازمند نوآوری و فناوری است

 استاندار گفت: گسترش ارزش های دفاع مقدس 
نیازمند نوآوری و فناوری است و از پیام رسان های 
این حرکت  تدوین  و  برای شناساندن  باید  داخلی 
ارزشی به نسل جوان به خوبی بهره برد. به گزارش 
در  گذشته  روز  الشریعه  مروج  محمدمهدی  ایرنا 
نشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش 
های دفاع مقدس استان افزود: فناوری اطالعات در 
کشور در حال پیشرفت است و اکنون که کاربران 
فضای مجازی در حال کوچ از تلگرام هستند باید 
از این ظرفیت به خوبی استفاده شود.استاندار تاکید 
اینکه جوانان ما درگیر خوراک های  از  کرد: قبل 
فکری بیگانگان شوند باید به این مساله توجه کنیم. 

7
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7
سرویس دهی رایگان تاکسیرانی بیرجند در روز برات

20 دستگاه تاکسی امروز به مردم بیرجند در داخل محدوده آرامستان، رایگان سرویس دهی می کنند. معاون سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر بیرجند گفت: 
همچنین در این روز اتوبوس هایی هم در داخل آرامستان برای مادر و کودک خدمات الزم را  ارائه می دهند.صادقپور با بیان اینکه 8 دستگاه اتوبوس در اختیار راهنمایی و 
رانندگی برای مشخص کردن مسیرهای عبور و مرور قرار دارد، افزود: تمام اتوبوسها و تاکسیها در  شهر آماده جابجایی مسافران به سمت آرامستان و برعکس می باشند . 

* نماینده ولی فقیه روز گذشته با مجمع جوانان استان 
دیدار  و از نبود وجود صنایع تولیدی برای به کارگیری 
جوانان با وجود منابع محصوالتی در استان انتقاد کرد.

*مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت:88 
شهید و جانباز از استان در عملیات بیت المقدس تقدیم 

نظام جمهوری اسالمی ایران شده است.
* بیشترین بارندگی 24 ساعت گذشته با 9 میلیمتر در 

ایستگاه هواشناسی کلشانه  طبس ثبت شد.
*تسهیالت صندوق توسعه ملی به 504 فقره طرح 

کشاورزی در استان پرداخت شد.
* مدیرکل دامپزشکی گفت: طی سال جاری تعداد ۶ 
هزار و 800 رأس دام سبک و سنگین توسط بخش 

خصوصی و دولتی دامپزشکی معاینه و درمان شد.
*دبیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد 
کشاورزی گفت: امسال، خراسان جنوبی رتبه سوم را در 

اجرای سیستم های نوین آبیاری سوم کسب کرد.
* سومین جشنواره پرواز بادبادک   ها به همت مدارس 
ابتدائی و هیئت ورزش های همگانی بیرجند عصر 

دیروز در محل جاده بند دره این شهر برگزار شد.
*رئیس اداره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
از رشد 110 درصدی کشفیات کاالی قاچاق خبر داد.

در  دیجیتال   OPG و  گرافی  مامو  دستگاه  *دو 
بیمارستان شهید رحیمی بیرجند نصب و راه اندازی شد.

خراسان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  *مدیر 
جنوبی گفت: سال گذشته چهار هزار و 902 مورد 
بازرسی از کارگاه های مشمول قانون کار در استان 
انجام شد که نشان از کاهش 10 درصدی حوادث 

ناشی از کار در استان است.

اخبار کوتاه

حوادث استان 

جان باختن چوپان بر اثر رعد و برق

چوپان 27 ساله بر اثر برخورد صاعقه در بخش درح 
سربیشه جان باخت. این چوپان دیروز هنگام بارش 
باران و رعد و برق مشغول چرای دام ها در اطراف چاه 
های کشاورزی واقع در 8 کیلومتری درح بود که بر اثر 

برخورد صاعقه جان باخت.

توقیف طیور غیرمجاز در بشرویه

قطعه طیور  و 353  هزار  دستگاه خودرو حامل  دو 
غیرمجاز در بشرویه متوقف شد. به گفته رئیس شبکه 
دامپزشکی بشرویه خودروهای حامل جوجه یک روزه  
غیرمجاز  ، بلدرچین، کبوتر، مرغ و خروس  بدون  
مجوز حمل بهداشتی - قرنطینه ای که از تربت حیدریه 
به سمت کرمان برای زنده فروشی در حرکت بود با 
همکاری نیروی انتظامی در  روستای رقه توقیف شد.

زلزله ۳.۴ ریشتری اسدیه را لرزاند

زلزله ای به بزرگی 3.4 ریشتر روز گذشته در ساعت 12 
و 37 دقیقه  اسدیه مرکز درمیان را لرزانداین زمین لرزه 
در عمق 9 کیلومتری زمین ثبت شده است و تا کنون 
گزارشی از خسارات احتمالی آن اعالم نشده است.

راه یابی تیم فوتبال زیر 1۴ سال بیرجند  
به مسابقات  انتخابی  لیگ کشوری

بیرجند  شاهین  سال  زیر 14  فوتبال  -تیم  رضایی 
به عنوان نماینده استان به مسابقات انتخابی لیگ 
گروه   5 در  دوره  این  مسابقات  یافت.  راه  کشوری 
4 تیمی در سراسر کشور برگزار خواهد شد که گروه 
چهارم با حضور تیم های کیا تهران ،شاهین بیرجند، 
پدیده مشهد،خلیج فارس هرمزگان به میزبانی باشگاه 
در  لغایت 97/2/1۶  تاریخ 2/12  از  بیرجند  شاهین 
شد. خواهد  برگزار  غدیر  نفری  هزار   15 استادیوم 

با  ارتباط  و  آفرینی  کار  گروه  دبیر  حسینی- 
از سرمایه  با دعوت  بیرجند  دانشگاه  صنعت 
برای  ایده  دنبال  به  اگر  کرد:  عنوان  گذاران 
رویداد  در   حتما  هستید  گذاری  سرمایه 
های  ایده  و  کنید  شرکت  ویکند  استارتآپ 
جوانان این جا را دست کم نگیرید، زیرا که 
ها  داوری  هم  و  هستند  خالقانه  بسیار  هم 
شود.  می  انجام  اقتصادی  توجیه  اساس  بر 
رویداد  پنجمین  خبری  نشست  دیروز  صبح 
حضور   با  جنوبی  خراسان  ویکند  استارتآپ 
رئیس دانشگاه بیرجند، مدیر کل اداره فناوری 
و  علم  پارک  رئیس  ارتباطات،   و  اطالعات 
آفرینی  کار  گروه  مدیر  پور  ولی  و  فناوری 
برگزار  بیرجند  دانشگاه  صنعت  با  ارتباط  و 
شد.خامسان رئیس دانشگاه بیرجند برگزاری 

برای  دار  ادامه  را شروع حرکتی  رویداد  این 
رسیدن دانشگاه به اهداف باالدستی و تغییر 
کارآفرینی  سمت  به  محوری  آموزش  از 
رویدادها،  این  استمرار  با  افزود:  و  دانست 
بستر و زیرساخت الزم برای حرکت به سمت 
کارآفرینی در دانشگاه در ابعاد سخت افزاری 
رئیس  ایجاد می شود.ناصری  افزاری  نرم  و 
پارک علم و فناوری نیز با اشاره به این که 
وظیفه اصلی پارک حمایت و هدایت شرکت 
این  کرد:  اضافه  است،  بنیان  دانش  های 
استان دانشجویانی بسیار توانمند دارد و باید 
مشکالت   جوانان دارای ایده را حل کنیم. به 
گفته وی با وجود کمبود آب و نبود زیرساخت 
پایدار  زایی  اشتغال  دنبال  به  باید  صنعتی، 

مبتنی بر فناوری و نوآوری باشیم. 

ورود  اساتید  دانشگاهی  به عرصه 
کارآفرینی به عنوان  پرچم داران دانشگاه
اطالعات  فناوری  اداره  کل  مدیر  دلگیر 
 ITکه این  بیان  با  هم  ارتباطات   و 
می تواند تمام رشته های دیگر را توسعه دهد، 
افزود: از تقابل حمل و نقل، کشاورزی، صنایع 
دستی و گردشگری با الکترونیکی شدن آن، 
خوبی  مالی  درآمد  بودن،  روز  به  بر  عالوه 
این که  بر  تاکید  با  ایجاد می کند. وی  هم 
اساتید دانشگاه به عنوان پرچم داران باید وارد 
اثر  دانشجو  روی  تا  کارآفرینی شوند  عرصه 
چند  داشتن  دیگر  کرد:  خاطرنشان  بگذارند، 
دانشجوی  یک  شان  در  المللی  بین  مقاله 
از  نیست.دلگیر  لیسانس  فوق  یا  لیسانس 
اداره کل در حوزه  اموزش های رایگان این 

فناوری اطالعات سخن گفت و افزود: البته 
باید متقاضی داشته باشد و فرد آموزش دیده 
در یکی از شرکت های  استان مشغول به  کار 
شود.وی از کمک 5 میلیون تومانی به شرکت 
های دانش بنیان دارای محصول قابل ارائه 
تیر  در  ارمنستان  نمایشگاه  در  برای شرکت 
سال جاری خبر داد و عنوان کرد: امیدواریم 
بتوانیم در نمایشگاه افغانستان که شهریور رخ 
می دهد شرکت کنیم.مدیر کل اداره فناوری 
اطالعات و ارتباطات با بیان این که سرمایه 
روی  بر  گذاری  سرمایه  به  حاضر  گذاران 
نبوده و محصول مد نظر آن ها است،  ایده 
خاطرنشان کرد: باید خروجی این رویدادها را 
تولید  برای  تا  کنیم  معرفی  شتاب  مراکز  به 
کنند. کمک  بازار  در  ارائه  قابل  محصول 

دعوت از سرمایه گذاران استانی
ارتباط  و  آفرینی  کار  گروه  مدیر  پور  ولی 
بر  تاکید  با  نیز  بیرجند  دانشگاه  صنعت  با 
تا  را  برتر  ایده های  از  ها  که حمایت  این 
داد؛  خواهیم  ادامه  بازار  به  ها  آن  رساندن 
اقتصادی  معاون  و  استاندار  از  شد:  یادآور 
و  رویداد  این  در  حضور  برای  نیز  استاندار 
می  که  گذارانی  سرمایه  معرفی  مخصوصا 
کنند،  گذاری  سرمایه  ها  ایده  روی  توانند 
به  که  این  به  اشاره  با  کردیم.وی  دعوت 
تمام مدیران استانی دعوتنامه برای حضور 
در رویداد را ارسال کردیم ، بیان کرد: هنوز 
که  است  حالی  در  این  اند  نداده  پاسخی 
تواند دلگرمی  حضور مسئوالن استانی می 

و انگیزشی برای دانشجویان باشد.

)ادامه مطلب ار صفحه 2 (...

ساز و کار ارتباط شهروندان برای 
ارائه گزارش به اداره کل اطالعات

وی درخصوص ساز و کار ارتباط شهروندان برای 
ارائه گزارش به اداره کل اطالعات ، عنوان کرد: 
وزارت اطالعات و ادارات کل اطالعات استانها 
وظایف خاصی را در حوزه ی عملکردی بر عهده 
دارند.من از شهروندان شریف استان تقاضا دارم 
اخبار و گزارش هایی را به ستاد خبری اداره کل 
اطالع رسانی نمایند که هم دارای اهمیت و هم 
در حوزه وظایف ذاتی ما برای بررسی و پیگیری 
وزارت اطالعات باشد.مدیرکل اطالعات استان 
افزود: یکی از مراکز ارتباطی وزارت اطالعات 
با شهروندان، » ستاد خبری وزارت اطالعات« 
است  که شهروندان محترم می توانند ضمن 

به   یا  و  تلفن 113  شماره  با  تماس  برقراری 
از محفوظ  با اطمینان کامل  صورت مکتوب، 
های  گزارش  نشانشان،   و  نام  قطعی  ماندن 
خود را شفاهی و یا به صندوق پستی 113 برای 
بررسی از سوی کارشناسان ما  ارائه کنند.فاضل 
و  اطالع رسانی در خصوص هرگونه مشکل 
معضلی که در جامعه مشاهده می شود وظیفه 
ذاتی، انسانی، دینی و شرعی و اجتماعی همه 
ی همه ملت شریف داست و ادامه داد: ما نیز بر 
اساس وظایف ذاتی خود موظف به پیگیری و در 

صورت لزوم اقدام مناسب هستیم.  

تقدیراز حسن نظر و اعتماد  مردم به   
دستگاه اطالعاتی استان   

وی در پایان خطاب به مردم استان گفت : پرسنل 

وزارت اطالعات و ادارات کل اطالعات استانها 
به یاری خداوند سبحان و حمایت های بی دریغ 
مقام معظم رهبری شبانه روز و با اقتدار از آرمان 
های جمهوری اسالمی ایران و تمامیت ارضی 
کشور و امنیت این آب و خاک در حوزه های 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، علمی 
و فنی و سایر حوزه ها با تمام توان حفاظت 
کرده و پس از این هم با چشمانی بیدار صیانت 
خواهند کرد. وزارت اطالعات نقشه  و توطئه 
های برخی عوامل داخلی و خارجی را پیش از 
آنکه بتوانند عملی سازند با همکاری مردم عزیز 
و شریف، شناسایی و  خنثی خواهد کرد. آنچه 
در پایان  قابل تأکید است اینکه پشتوانه عظیم 
و بزرگ همه کارهای ما  ،  خداوند باریتعالی، 
مقام عظمای والیت  و ملت شریف ایران و 

مردم خونگرم استان هستند که با تمام وجود 
به آنها افتخار می کنیم و از همراهی آنان در 
همه ی صحنه های انقالب سپاسگزاری می 
کنیم. دشمن با برنامه ریزی های دقیق برای  
آینده نظام در حال ایجاد چالش های بزرگ 
و مهمی است، رمز عبور از این چالش ها و 
تاریخی  های  پیچ  و  سهمگین  های  گردنه 
مهم، تمسک به محوریت والیت فقیه، توجه 
به مطالبات و خواسته های مردم و آینده نگری 
جامعه  وحدت  حفظ  راستای  در  هوشیاری  و 
است. انشاا... همانطور که مقام معظم رهبری 
هم بارها تأکید فرموده اند آینده این ملت بزرگ، 
بسیار درخشان و نورانی است و ما خوشحالیم 
و افتخار می کنیم که در کنار مردم شریف در 
آفرینش این عظمت تاریخی نقش داریم. من 

فرصت را مغتنم شمرده و حسب وظیفه و ارادت 
قلبی  خودم از نماینده ی بزرگوار و محترم ولی 
فقیه در استان،  استاندار و رئیس محترم شورای 
سختکوش  مدیران  ی  همه  و  استان  تأمین 
اجرایی این استان، ائمه جمعه و جماعات عزیز 
پرتالش جامعه ی  و  اعضای محترم  استان، 
اطالعاتی خراسان جنوبی، و از همه ی آحاد 
مردم که به تعبیر دقیق حضرت امام خمینی 
)ره( همگی به لحاظ تعهدشان در پاسداری از 
انقالب جزئی از سازمان اطالعات کشور هستند 
و به ویژه  از همه ی مردم خونگرم  استان 
خراسان جنوبی که همکاری بسیار خوبی با اداره 
کل اطالعات دارند، و از همه مهم  تر از حسن 
نظر و اعتماد و اعتقاد آنها به اقدامات دستگاه 
نمایم. می  تشکر  و  تقدیر  استان  اطالعاتی 

سرمایه گذاران ایده های جوانان را دست کم نگیرند

فرقه گرایی و جریان های انحرافی مذهبی و تحریف در دین از تهدیدهای آینده استان است

 دام داران در دام

توجیه  دامدار  برای  وضع  این  حسینی- 
اقتصادی ندارد و دیگر نمی تواند تاب بیاورد،  
است،  افتاده  دامدار  دوش  روی  دولت  یارانه 
دولت باید در شرایط موجود تکلیف دامداران 
را روشن کند چون با این وضع حتی اساتید 
اقتصاد جهان نیز نمی توانند یک دامداری را 
شهرستان  دامداران  نماینده  کنند.  مدیریت 
فردوس که خود صاحب یک گاوداری شیری 
است روز گذشته در کیسیون تنظیم بازاربا بیان 
این مطلب افزود : دولت در سال های 93 و 94 
قیمت شیر را هزار و 440 تومان مصوب کرد، 
اما کارخانه ها زیر بار  نرفتند و قرار شد قیمت 
هر کیلو هزار و 200 تومان باشد و 240 تومان 
آن را دولت یارانه بدهد.  این کار تنها چند ماه 
انجام شد و از آن زمان تاکنون برخالف این که 
قیمت نهاده ها چند برابر شده قیمت شیر نه 
تنها افزایشی نداشته است بلکه  حتی مجبور 
هستیم به قیمتی پایین تر بفروشیم.صبح دیروز 
جلسه کمیسیون تنظیم بازار با حضور حسینی 
استانداری  اقتصادی  امور  معاونت  سرپرست 
بازرگانی  توسعه  مدیر  بیجاری  شد.  برگزار   ،
این  دستورکارهای  از  یکی  کشاورزی  جهاد 
دامداران  اعتراضات  شدن  مطرح  را  جلسه 
مقابل  در  شیر  قیمت  بودن  پایین  به  استان 
افزود:  و  نهاده ها عنوان کرد  قیمت  افزایش 
مقرر  دامداران  نمایندگان  با  ای  جلسه  طی 
شد ،کارخانجات در صورتی مجاز هستند که 
قیمت محصوالت لبنی را افزایش دهند که به 
همان میزان قیمت خرید شیر از دامداران را هم 
افزایش دهند، در نهایت با توجه به کشش بازار 
در آن زمان ، قیمتها 10 درصد افزایش پیدا 
کند. به گفته وی به طور متوسط قیمت نهاده 
ها 35 تا 40 درصد افزایش پیدا کرده است.

  ضربه واردات دام به تولید استان
غریبی رئیس اتحادیه دامداران نیز در این باره 
بیشتر توضیح داد و گفت: در سال 94 قیمت هر 
کیلو شیر در ستاد تنظیم بازار کشور، هزار و 440 
تومان مصوب شد ، در حالی که هم اکنون هم 

به قیمت آن زمان نرسیده ایم و پاییند تر است.
علوفه  خروج  از  جلوگیری  درخواست  با  وی 
تولیدی داخل استان به خارج از آن، ادامه داد: 
یک شرکت در استان تمام یونجه تولیدی را به 
خارج از استان حمل می کند. غریبی همچنین با 
بیان این که ورود واردات دام زنده از افغانستان و 

پاکستان ضربه  به استان است، خاطرنشان کرد: 
وقتی دامدار بداند دام وارد می شود دیگر تالشی 
برای نگهداری دام مولد خود نمی کند و آن را 
می فروشد. وی با انتقاد شدید از شرکت پشتیبانی 
امور دام اضافه کرد: این شرکت خود عاملی برای 
باال رفتن قیمت ها است. رئیس اتحادیه دامداران 

پیشنهاد داد: کارخانجات صنایع لبنی استان را 
مقاوم سازی کنید تا از حالت تولید صرفا شیر 
و ماست خارج شوند. همچنین به صندوق های 
نیز کمک کنید. از بخش کشاورزی  حمایتی 

غریبی همچنین به طرح خرید تضمینی شیر که 
در کشور مطرح شده است اشاره و خواهان انجام 
آن در استان شد.محمدی یکی دیگر از اعضای 
این جلسه ، نیز با انتقاد از شرکت پشتیبانی امور 
دام بیان کرد: وقتی 20 هزار تن جو به استان 
از  که  خود  انبار  در  موجود  جوی  ها  آن  آمد، 
خریدهای قبلی بود را نیز به همان قیمت روز 
می فروختند! این شرکت قرار بود حمایت کند 
نه این که متناسب با بازار و سود خود کار کند.

خودکشی یک دامدار فردوسی 
به دلیل مشکالت مالی

امیرحسنخانی نماینده مردم طبس، فردوس، 
سرایان و بشرویه اما با اعتقاد بر این که تنها 
راه حل برون رفت از این مشکل اختصاص 
 : داد  ادامه  است،  دولت  از طرف  ای  بودجه 
نمی توان این مشکل را با زدن از جیب دامدار، 
کارخانه دار و کشاورز حل کرد. کارخانه پگاه 

به  پایین می خرد و  با قیمت  را  استان  شیر 
مشهد برای تولید لبنیات می برد و درنهایت با 
قمیت باالتر می فروشد این در حالی است که 
این کار برای کارخانه داخل استان امکان پذیر 
نیست ، معلوم است که چرخ آن نمی چرخد! 
وی با اشاره به این که تمام دام های استان به 

دلیل خشکسالی فروحته شده اند، اضافه کرد: 
چند هفته پیش یک دامدار فردوسی به دلیل 
این که دام های خود را فروخته بود و چکش 
پاس نشده بود خودکشی کرد!امیرحسنخانی 
به 20 هزار تن جویی که برای استان آورده 
بود اشاره کرد و گفت: مقداری از این جو به 
بیرون از استان فروخته شد ، این اصال قابل 
قبول نیست، گفتند بر می گردانند ولی هنوز 
خبری نشده است.فرماندار فردوس نیز معتقد 
بود که اگر مشکل دامداران حل نشود بیکاری 
فعال  از  ابراهیمی  شد.  خواهد  تر  گسترده 
خبر  فردوس  در  دامپروری  واحد   80 بودن 
داد و افزود: این واحدها هم اکنون به اشکال 
مختلف با مشکل نامتوازن بودن قیمت درگیر 

هستند و باید تدبیر اساسی اندیشیده شود.

اعالم آمادگی برای خرید تضمینی شیر
قربانی مدیر سازمان تعاون روستایی استان هم 
با اعالم آمادگی برای خرید تضمینی شیر عنوان 
کرد: منتظر نرخ اعالمی از طرف وزارت جهاد 
کشاورزی هستیم تا این کار را انجام دهیم. البته 
از آنجاییکه اکثر خرید های این سازمان از محل 

تسهیالت است، باید در زمینه بازپرداخت آن از 
ما حمایت شود. اصغرزاده مدیرکل دامپزشکی 
استان نیز با اشاره به این که شیر تولیدی داخل 
استان 120 تن است اما فقط 50 تن آن مصرف 
می شود و  مابقی به خارج ازاستان فرستاده می 
شود، ادامه داد: باید برای شیر استان برند ایجاد 

کنیم تا از خام فروشی آن جلوگیری شود.

خوراک دام در راه استان
مدیرعامل شرکت پشتبانی امور دام استان نیز 
با بیان این که وضع نهاده های دامی در تمام 
کشور با مشکل مواجه شده است، یادآورشد: با 
تالش های انجام شده مجوز ورود 10 هزار 
تن خوراک دام گرفته شده که هنوز در بندر 
آینده  ماه  تا  امیدواریم  و  اند  نشده  ترخیص 
سهمیه استان توزیع شود. روشن همچنین به 
پیگیری ها برای خرید خوراک دام در مرکز 
اشاره و عنوان کرد: 3 هزار تن جو از استان 
مازندران و 5 هزار تن ذرت از  فارس خریداری 
شده و در حال حمل به استان است. وی درباره 
خروج غیرقانونی جو از استان نیز توضیح داد: 
این کار توسط یکی از تشکل های استان انجام 
شد و اعالم کردند آن را برگشت داده اند ، این 
موضوع دیگر از وظیفه شرکت ما خارج بوده و 

بر عهده نهادهای نظارتی است.

برخورد با نهاد فروشنده جو
غریبی پس از شنیدن این سخنان تاکید کرد: 

با مجموعه هایی که در این خشکسالی نهاده 
مستقل متعلق به دامداران استان را خارج کردند 
باید برخورد شود. از طرفی چرا باید توزیع این 
نهاده ها ناعادالنه انجام گیرد که یک تشکل 
برای  بفروشد و تشکل دیگری  را  مازاد خود 

500 تن التماس کند!

یارانه دولت روی دوش دامدار
نماینده دامداران شهرستان فردوس که خود 
صاحب یک گاوداری شیری است عنوان کرد:   
دامداری های فردوس که روزانه 25 تن شیر 
با کیفیت تر از گناباد و خراسان رضوی تهیه 
می کنند، اکنون در حال ورشکستگی هستند. 
این دامدار اضافه کرد: گاهی دامدار به دلیل 
مقرون به صرفه نبودن تولید شیر مجبور به 
ذبح دام است اما دولت به خاطر اینکه بازار با 
کمبود شیر مواجه نشود اجازه ذبح به دامدار 
دامدار  زمانی است که  اسفبارتر  و  نمی دهد 
به خاطر جلوگیری از ضرر بیشتر مجبور می 
بتوانند  تا  کرده  معیوب  عمدی  را   دام  شود 
بفروشد. بازار  در  را  گوشتش  و  کند  ذبح 
استانداری  اقتصادی  امور  مدیرکل  موهبتی 
باشنیدن این سخنان از تشکیل جلسه ویژه 
داد  خبر  شیر  شده  تمام  قیمت  تعیین  برای 
در  نهایی  نتیجه  این جلسه  از  و گفت: پس 
جلسه کمیسیون تنظیم بازار که هفته آینده 
برگزار خواهد شد مصوب و به ستاد مرکزی 
موارد  دیگر  شد.از  خواهد  فرستاده  کشور 
نمایشگاه  برپایی  جلسه  این  در  شده  مطرح 
بود. شهریور   28 تا   23 تاریخ  از  ضیافت 

در حاشیه: “جو” کو؟
از چند  و جو  پرس  از  در حاشیه جلسه پس 
بازگشت  استان  به  که  جویی  درباره  مسئول 
داده شده است، یا پاسخی نداند یا اظهار بی 
اطالعی کردند!یکی دیگر از موضوعات مطرح 
شده در این جلسه درخواست نماینده 3 کارخانه 
آرد استان بود که گفت: از سال 93 هیچ گونه 
افزایشی در هزینه های آسیابانی کارخانه ها 
نیروی  هزینه  که  حالی  در  است،  نشده  داده 
انسانی، حامل های انرژی و ... باال رفته است. 
صدای شکستن استخوان های کارخانه های 
آرد هم شنیده می شود اگر دید حمایتی نداشته 

باشید دیگر نمی توان ادامه داد.

 وقتی اساتید اقتصاد جهان نمی توانند یک دامداری را مدیریت کنند

نهادهای جوفروش!؟

دشمن درصدد شبهه افکنی و اختالف در 
فضاهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی

 گروه خبر-نماینده ولی فقیه در استان گفت: دشمن 
سیاسی،  مختلف  فضاهای  در  تا  می کند  تالش 
اقتصادی و فرهنگی شبهه افکنی و اختالف ایجاد 

کند عبادی ظهر دیروز در دیدار با جمعی از مردم 
هر  کرد:  اظهار   سربیشه  شهرستان  مسئوالن  و 
بیماری که شناخته شد طبعاً عالج می شود و همه 
باید توجه داشته باشیم که طرح برنامه دشمنان اسالم 
همواره این بوده تا در فضاهای  سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگی شبهه افکنی و اختالف ایجاد کند که 
بیان  است.عبادی  گرفته  مسائل شدت  این  اکنون 
کرد:   دشمن طرفدار من و شما نیست بلکه همه 
چیز را به تمسخر می گیرد و هیچ وقت نوکر جاه طلب 
نمی پذیرد و باید نوکرش را خود انتخاب کند. نماینده 
مردم نهبندان و سربیشه  نیز در این دیدار با بیان اینکه 
مردم در روستاهای جنوب  نسبت به شمال استان 
از شاخص های توسعه یافتگی کمتری برخوردار است 
گفت: با وجود اعتبارات قطره چکانی و محرومیت ها 
در روستاها شاهد کوچ و مهاجرت مردم هستیم. وی 
گفت:در آنتن دهی تلویزیون تحت پوشش استان 52 
درصد است و نصف مردم حوزه انتخابیه بنده از برخی 
شبکه ها محروم هستند و ۶0 تا 70 درصد شغل مردم 
کشاورزی و دامپروری است که با وجود خشکسالی19 
ساله تحت تاثیر قرار می گیرد. وی بیان کرد: به وزیر 
نیرو نامه زده ایم که برای تامین آب بهداشتی در حوزه 
انتخابیه نیازمند 90 میلیارد تومان هستیم اما با این 
اعتبارات اندکی که تخصیص داده می شود چندین 
در  مردم  برای  بهداشتی  آب  تا  می برد  زمان  سال 
روستاها فراهم شود در نتیجه این وضعیت ماندگاری 
مردم را کاهش می دهد و کوچ مردم افزایش می یابد.  

قوانین بسیار سخت منابع طبیعی  از 
دالیل مهاجرت روستاییان است

قوسی - روز گذشته نشست مجمع نمایندگان استان  
با مدیرکل منابع طبیعی با هدف بررسی مشکالت 
مردم برگزار شد.  نماینده مردم نهبندان  وسربیشه بیان 
کرد: قوانین بسیار سخت منابع طبیعی و آبخیزداری 
و  واگذارنکردن اراضی به مردم، از دالیل مهاجرت 
روستائیان به شهر ها است. که باید دید منابع طبیعی 
باشد.  استان  با شرایط  متناسب  در خراسان جنوبی 
اعتبارات  با  و  بسیارمهم است  استان  آبخیزداری در 
قطره چکانی نمی توان برای ان کاری کرد. افضلی 
اظهار کرد: با توجه به خشکسالی های مداوم، هدر 
رفت روان آبها باعث حساسیت زیاد  مردم  شده و الزم 
است  برای ذخیره سازی و نگه داری قطره قطره آب 
تالش شود.  فالحتی، نماینده مردم قاین وزیرکوه نیز 
گفت: پرونده هایی هست که سالها در حوزه منابع 
طبیعی خاک می خورد و روز به روز در حال افزایش 
است و بیشترین پرونده های شرق کشور مربوط به 
خراسان جنوبی است. وی ادامه داد: تحویل اراضی 
برای احیا و نگهداری جزو قوانین منابع طبیعی است 
اگر بسیاری از بندسارها را به مالکان تحویل دهند 
و سند به نام دولت باشد و مالک روی زمین کار 
کرد.   خواهد  پیشرفت  طبیعی  منابع  کارهای  کند، 
از  برخی  تا  است  این  دنبال  به  دولت  افزود:  وی 
هزینه های خود را کاهش دهد اما منابع طبیعی با 
برخی از اقدامات این هزینه ها را افزایش می دهد. 
در ادامه   نماینده مردم بیرجند خوسف ودرمیان هم   
از مسئوالن منابع طبیعی خواست رصد کنند، آیا در 
سایر استان ها نیز مردم در حوزه منابع طبیعی با 
این همه مشکل مواجه اند یا این مشکالت  خاص 
خراسان جنوبی است. وی ادامه داد: الزم است منابع 
طبیعی سدهایی که  الی روبی و برای آنها هزینه 
این  از  آیا  که  ببیند  و  کرده  بررسی  را  است  شده 
  GPSسدها استفاده می شود  عبادی افزود: ابزار
که منابع طبیعی راه اندازی کرده است برای مردم 
مشکالتی ایجاد کرده است.   نماینده مردم فردوس 
دارایی  اگر  نیز گفت:  ، بشرویه وسرایان  ، طبس 
دولت  و  مردم  باشد،  مردم  به  متعلق  دولت  های 
هر دو برای دارایی های کشور ارزش قائل هستند. 
امیرحسنخانی تصریح کرد: اگر منابع طبیعی اراضی 
را از مردم بگیرد خود باید برای استفاده و نگهداری 
از آن هزینه کند که اگر این کار بر عهده مردم 
گذاشته شود بهتر است و نیاز به صرف هزینه ندارد. 

تجلیل از خانواده ی 
اولین شهید مدافع حرم استان

از اعیاد شعبانیه   مناسبت  به   رضایی -روز گذشته 
شهید  پوراولین  بصیری  مرتضی  شهید  خانواده ی 
مدافع حرم استان،  و همچنین اساتید پیشکسوت 
عرصه ی آموزش مداحی  تجلیل شد.در این مراسم 
،فرمانده  استانی  مسوالن  از  جمعی  حضور  با  که 
نیروی انتظامی  و رییس سازمان تبلیغات اسالمی  
برگزار شد. از  مرتضی چهره آسا ،سعید صباغی و 
غالمحسین علیزاده به عنوان پایه گذاران اولین کالس 
استان،قدر دانی  و  های آموزش رسمی مداحی در 
تعدادی از شاگردان این اساتید به مدیحه سرایی و 
مولودی خوانی پرداختند. این ایین به همت مجتمع 
فرهنگی مذهبی محبین ااالئمه )ع( بیرجند برپا شد.
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راه اندازی سامانه “دادور” در استان

صدا و سیما-سامانه “دادور” در خراسان جنوبی راه 
اندازی شد.این سامانه برای دریافت، انعکاس، پیگیری 
و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای 
 WWW.bemcenter.ir کسب و کار به آدرس
راه اندازی شده است. مدیر کل امور اقتصاد و دارایی 
در آیین رونمایی از این سامانه گفت: مردم در صورت 
مواجهه با چالش و یا مشکل در مراحل اخذ استعالمات 
و یا مجوز های گوناگون از دستگاه های اجرایی می 
توانند شکایت خود را از طریق سامانه دادور مطرح 
کنند.  جعفری افزود: پس از ثبت شکایت مردم در این 
سامانه، شکایت به مدیر اجرایی و استاندار ارجاع می 
شود و پس از آن استاندار برای دستگاه متشاکی، یک 
هفته فرصت پاسخگویی با ارائه مستندات و استدالل 

قانونی در نظر می گیرد.

مدیر کل اطالعات استان:
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چند جوان کوچه الدن و نسترن از 
ما خوش شان نیاید اتفاقی نمی افتد

حجت االسالم علم الهدی، خطیب جمعه مشهد گفت: 
ما در این نظام، قدرت و در جامعه، نفوذ داریم. نفوذ 
معنوی ما در دل ها و مغزهای نسل جوان و متدین 
فوق العاده است، بر فرض که چند جوان کوچه الدن 
اتفاقی  نیاید، هیچ  از ما خوش شان  و نسترن هم 
نمی افتد. ما وظیفه و برنامه خود را پیگیری می کنیم. 

عده ای تا یک نفر بازداشت می شود 
در رثای آزادی، ناله می کنند

روزنامه کیهان نوشت: چه اتفاقی افتاده که عده ای 
در کشور، فقط و فقط منتظرند تا یک نفر به جرم 
جاسوسی برای بیگانه، همکاری با دشمن و عناوین 
و  بگیرند  دست  به  بوق  تا  شود  بازداشت  مشابه 
ناله کنند. فالن هنرپیشه سینما و  در رثای آزادی 
تلویزیون که به اقرار خودش، بیش از 5 سال است 
حتی یک کتاب نخوانده و از تلفظ یک نام ساده عاجز 
اقدام  امنیتی می شود. هر  کارشناس  ناگهان  است، 
دستگاه های امنیتی و اطالعاتی یا دستگاه قضایی را 
تخطئه می کنند و بذر رعب در دل مردم می کارند.

روحانی هنرهای خاتمی، هاشمی 
و احمدی نژاد را یکجا دارد

زاکانی، نماینده سابق مجلس گفت: دلیل اصلی این 
زند  به در و دیوار می  را  نژاد خودش  احمدی  که 
قدرت طلبی و دنیا طلبی است. احمدی نژاد واقعا و به 
تمام معنا هنرمند است، همان گونه که رئیس جمهور 
کنونی هنرمند است، البته روحانی هنرهای خاتمی، 
هاشمی و احمدی نژاد را یکجا دارد. احمدی نژاد دارد 
روی مسائل ایجاد شده موج سواری می کند و این 

باعث می شود برایش نه دنیایی بماند نه آخرتی.

دلواپسان حرف دهن روحانی گذاشتند

صادق زیباکالم گفت: یکی از کارهایی که طیف 
نحو  به  را  برجام  که  بود  این  دادند،  انجام  تندرو 
دیگری به مردم و جامعه معرفی کردند و به قول 
زیرا  گذاشتند  قرار  روحانی  دهن  حرف  معروف 
برجام  از  بعد  نگفت که  رئیس جمهور هیچ وقت 
دیگر مشکل اقتصادی باقی نخواهد ماند، در حالی 
توافق  از  بعد  کردند  تکرار می  مدام  دلواپسان  که 
مشکالت معیشت، بیکاری، دالر و... حل خواهد شد.

کشوری که این همه شهید داده 
نباید این همه گرسنه داشته باشد

این همه شهید  آیت ا... جنتی گفت: کشوری که 
داده ، نباید این همه گرسنه داشته باشد بلکه باید 
عدل علوی بر آن حاکم باشد؛ متأسفانه ما خیلی از 
قافله عقبیم، تا آنجا که می توانیم باید با تبعیض و 

بی عدالتی مقابله کنیم.

بازگشت پذیری نه شعار است و نه غلو

صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: از نظر فنی 
ما کامال قدرت بازگشت پذیری را به مراتب بیش از 
گذشته و در جایگاهی به مراتب باالتر از قبل برجام 
داریم. بارها بر این موضوع تاکید کردم و این امر نه 
شعار و نه غلو است. اگر نتوانیم آن گونه که قول دادیم 
عمل کنیم،  آبروی جمهوری اسالمی، مسئوالن، بنده 

و هم آبروی سازمان انرژی اتمی در خطر است.

احتمال بازگشت به دوران قبل از 
 برجام ممکن است به وجود آید

معاون وزیر امور خارجه گفت: احتمال بازگشت به 
دوران قبل از برجام هم ممکن است به وجود بیاید. 
عراقچی در مورد وضعیت برجام و این که در صورت 
خروج آمریکا از برجام چه برنامه ای در دستور کار دارید، 
اظهار کرد: در هر دو صورت که آمریکا از برجام خارج 
شود یا نشود ادامه این موضوع قابل تحمل نخواهد بود 

و تدابیر ویژه ای در نظر داریم.

روحانی وزرایی می خواهد 
که برایش شمشیر بکشند

ترکان، مشاور عالی رئیس جمهور گفت: ترامپ تمام 
کوشش خود را می کند که روابط با ایران در اوج التهاب 
باشد و عرب ها را از ایران بترساند. پس در این شرایط 
مدیرانی باید روی کار باشند که بتوانند در شرایط 
ملتهب تصمیم بگیرند. آقای روحانی انتظار دارد که 
مدیرانش این گونه وارد عمل شوند و برایش شمشیر 

بکشند نه اینکه از دور بای بای کنند.

جلوی ترامپ دیوانه را 
امتیازدهی نمی گیرد 

باقری، عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: 
جلوی ترامپ دیوانه را امتیازدهی ما نمی تواند بگیرد، 
بلکه جلوی ترامپ دیوانه را توانمندی، خودباوری و 
خوداتکایی ما می تواند بگیرد. من نمی گویم که کار 

دیپلماسی نکنیم، بلکه وابسته به آنان نباشیم.

با تحریم خلع سالح نمی شویم

سالمی، جانشین فرمانده سپاه گفت: اروپایی ها بدانند 
ما در حالی که تحریم  شویم، خلع سالح نمی شویم و 
اهرم های خود را از دست نمی دهیم. ما هستیم که 
انرژی را برای آنها امن کردیم و آنها نباید با قدرت 

ما بازی کنند. 

روحاني به تنهایي قادر نیست به وعده هایش عمل کند

معتقد  طلب  اصالح  سیاسی  فعال  مبلغ  مرتضی 
است: روحانی به تنهایی قادر نیست به وعده های 
خود عمل کند و برای ماندن بر میثاقی که با مردم 
 دارد، باید برخی از مدیران و وزرا را تغییر دهد. به نظر 
می رسد که آقای رئیس جمهور از ابتدای سال جاری 
متوجه برخی مسایل مهم و اساسی پیرامون خود شده اند. از قبل هم به کرات 
هشدار داده می شد که مجموعه مدیران ارشد دولت در تراز آنچه روحانی به 

دنبالش است و به مردم وعده داده است؛ نیست.

کار دولت با توجه به کارشکنی های  فراوان سخت است

حزب  مرکزی  شورای  عضو  عطریان فر  محمد 
شرایط  محدود،   منابع  گفت:  سازندگی  کارگزاران 
سیاسی سخت، کارشکنی های فراوان  از جمله موانعی 
است که بر سر راه دولتمردان ما به ویژه در حوزه های 
اقتصادی قرار دارد و همه حکایت از این دارد که هیئت 
دولت از شرایط خوبی برخوردار نیست اما به هر صورت نقد رئیس جمهور 
مشفقانه است و بیشتر از این بابت است که اعضای هیئت دولت در مسیر 
انجام وظایف و مشکالتی که پیش روی آنهاست به مردم ایران گزارش دهند.

اگر نیازی به تغییر باشد در هر شرایطی انجام می شود

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت گفت: در هیئت 
دولت داشتیم افرادی که می گفتند مشکالت را حل 
می کنند ولی 6 ماه بعد مشاهده  کردیم که اتفاقی 
رئیس جمهور  آقای  کرد:  تاکید  وی  است.  نیفتاده 
بسیار آدم زیرکی هستند از مدیران خود شناخت دارد 
و اگر نیازی به تغییر و اصالح باشد در هر شرایطی انجام می دهد، این رفتار 
ناشی از تعهد اخالقی رئیس جمهور است و باتوجه به پیمانی که سال گذشته 

با مردم بسته اند، پیگیر مطالب هستند.

رهبر  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
معظم انقالب اسالمی، اصلی ترین 
طراحی کنونی برای مقابله با نظام 
جمهوری اسالمی را جنگ اقتصادی 

تنها  اینکه  بر  تأکید  با  و  دانستند 
از  این جنگ، حمایت  با  راه مقابله 
 کاالی ایرانی و تکیه بر توانایی ها
چشم  و  داخلی  های  ظرفیت  و 

بیگانگان است، گفتند:  به  ندوختن 
برطرف  مسئوالن،  و  دولت  وظیفه 
کردن مشکالت و موانع کارآفرینان 
و کارگران و افزایش ظرفیت تولید 

وظیفه  و  است  تولیدی  واحدهای 
جدی  عزم  و  تصمیم  نیز  مردم 
است. ایرانی  کاالی  خرید  برای 
سال  چند  من  البته  افزودند:  ایشان 

قبل و در زمان رئیس جمهور دیگِر 
آمریکا که همانند رئیس جمهور فعلی 
که  گفتم  بود،  َهجوگو  و  بداخالق 
دوران »بزن در رو« گذشته است و 
می دانند که اگر وارد درگیری نظامی 
با ایران شوند، چند برابر ضربه خواهند 
خورد. رهبر انقالب اسالمی با اشاره 
به ناامنی و جنگ و درگیری ناشی از 
حضور آمریکا در منطقه غرب آسیا 
تأکید کردند: به همین دلیل باید پای 
آمریکایی ها از این منطقه قطع شود و 
باید از منطقه غرب آسیا بیرون بروند. 
حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکید بر 
اینکه راه مقابله با جنگ اقتصادی، 
تکیه بر توانایی ها و ظرفیت های 
به  معتقد  من  گفتند:  است  داخلی 
قطع ارتباط با دنیا نیستم اما تکیه به 
بیرون مرزها نیز غلط اندر غلط است.

معتقد به قطع ارتباط با دنیا نیستم
 اما تکیه به بیرون مرزها غلط اندر غلط است

رحیمی، عضو هیئت رئیسه فراکسیون 
های  صحبت  به  واکنش  در  امید 
لزوم  خصوص  در  رئیس جمهور 
پاسخگو  و  جامعه  به  امید  تزریق 
بودن مدیران گفت: به نظر می رسد 
از  حکایت  رئیس جمهور  سخنان 
وزرا  بین  متقابل  گالیه های  وجود 
این  باید  که  است  رئیس جمهور  و 
گالیه ها در درون کابینه حل شود. 
نباید گالیه های درون کابینه باعث 
بلکه  شود  مردم  ناامیدی  و  تشتت 
باید رئیس جمهور در مرحله تصمیم 
کند.  تکلیف  تعیین  آنها  به  نسبت 
»مدیریت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
کابینه به عهده رئیس جمهور است« 
از  گالیه هایی  رئیس جمهور  افزود: 
وزرا داشته و وزرا نیز گالیه هایی از 
رئیس جمهور دارند که به مصلحت 

ندیدند آن را در افکار عمومی مطرح 
کنند، لذا به نظر می رسد که حرکت 
کلی کابینه به سمتی رود که وظایف 
به  آنها  برعهده  سنگین  تکالیف  و 

نماینده  شود.  انجام  شکل  بهترین 
ترمیم  احتمال  وجود  درباره  تهران 
کابینه گفت: رئیس جمهور در جلسه 
داشتند،  نمایندگان  با  که  غیرعلنی 

کابینه  ترمیم  برای  که  کرد  اعالم 
تعیین تکلیف  و جابجایی ها منتظر 
لوایح تفکیک وزارتخانه ها است و به 
نوعی انتظار خود از مجلس را مطرح 

کرد تا در تصویب این لوایح سرعت 
بیشتری داشته باشند لذا اگر قرار به 
ترمیمی در کابینه باشد رئیس جمهور 
منتظر تعیین تکلیف این لوایح است.

رئیس جمهور برای ترمیم احتمالی کابینه 
منتظرتعیین تکلیف لوایح تفکیک وزارتخانه هاست
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بسته بندی و تبلیغات

 )مازیار قاسم زاده(

97/2/18  سمینار آموزشی اصول و مبانی بازاریابی
وحیده نثائي 

97/2/19 سمینار آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری
 )وحید نثائی(

همراه با گواهینامه مشترک با سازمان برنامه و بودجه تهران 
و موسسه آموزش و پژوهشی اتاق ایران

هزینه35 هزار تومان
جهت ثبت نام به آدرس biccima_ins.ir مراجعه نموده یا برای 
کسب اطالعات بیشتر با شماره ٤-٣٢٤٠٠٥٩١ داخلی ١٠٥-١٠٢ 

تماس حاصل فرمایید.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند برگزار می کند:

خاندان محترم هاشمی گازار
درگذشت خیر محترم مرحوم مصیب هاشمی گازار 

را خدمت شما و فامیل وابسته تسلیت مي گوییم، براي آن مرحوم رحمت واسعه الهي
 و براي بازماندگان صبر آرزومندیم. با ذكر فاتحه اي یادش را گرامي مي داریم

 مجتمع مسجد عاشورا ، هیئت فاطمیه ، دارالشفاء فاطمه زهرا )س(   

درمانگاه ولي عصر )عج( ، داراالیتام فاطمه زهرا )س(

آگهـي استخـدام
مجموعه تاریخي،توریستي و تفریحي باغ شوكت آباد )بخش خصوصی(

در نظر دارد برای افتتاح و تكمیل طرح هاي مجموعه )رستوران سنتي ، تاالر و چایخانه (
 از متقاضیان دعوت به همكاري نماید

تعداد ردیف
خانم 7 نفر 1
آقا 10 نفر 2

آشپز و كمک آشپز 4 نفر 3

متقاضیان محترم جهت تكمیل فرم استخدام و 
گزینش روزهاي ١٥ و ١٦ اردیبهشت ٩٧ از ساعت 
٩ الي ١٣ به آدرس : بیرجند،خیابان غفاري، انتهاي 

جابر بن حیان ، نبش پالك ٦ دفتر مجموعه 
شوكت آباد مراجعه نمایند

سالم برتو ای یادگار ماندگار خداوند در زمینش

مکتب نرجس )س( برگزار می کند:

جشن »عطر ااظتنر«
ویژه والدت امام مهدی)عج( 
 زمان: نیمه شعبان
 چهارشنبه )١٢ اردیبهشت٩7( 
ساعت ٩:٣٠ صبح
 مکان:  طالقانی ١- مکتب نرجس)س(

سخنران: حجت االسالم و المسلمین موسوی رستگار
مداحان آقایان: نذری، سروری و مصلحی

برنامه های هنری:
اجرای استندآپ كمدی: مسعود مسعودیان        اجرای شعبده: گروه تورا

اجرای موسیقی: حمید هامونی    مجری: سید محمدرضا امیرآبادی
زمان: سه شنبه 97/2/11 بعد از نماز مغرب و عشا     مکان: غفاری 22

كندوی باغ هستی بی تو عسل ندارد   بی تو كتاب عشقم ضرب المثل ندارد 
گفتا كه بین خوبان مهدی است یا كه یوسف    گفتا كه در دو عالم مهدی بدل ندارد

ظار
گ انت

زر
ن ب

جش

مجتمع فرهنگی مذهبی مسجد حضرت محمدرسول ا... )ص( طبق سنوات گذشته 
مراسم جشن ، سخنرانی و مولودخوانی برگزار می نماید

    سه شنبه ٩7/٢/١١  بعد از نماز مغرب و عشا      سخنران حجت االسالم محمدی
چهارشنبه ٩7/٢/١١  بعداز نماز مغرب و عشا        حجت االسالم کاظمی از قم

مکان:خیابان غفاری، بیست متری جرجانی، مجتمع فرهنگی مذهبی
 مسجد حضرت محمد رسول ا... )ص(

میالد دوازدهمیناطالعیـه
 اختر تابناک امامت 
و والیت مبارک باد


