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چنبره ی افعی بی تدبیری 
بر رونق اقتصادی استان

یک بررسی کلی و اجمالی از سالهای 
تأسیس استان خراسان جنوبی تا به 
امروز، واقعیت دردناکی را بدست می 
ریزی  برنامه  واقعیتی که شاید  د؛  ده
های غیرکارشناسانه، عدم آمادگی برای 
شرایط خاص، فقدان دلسوزی الزم و 
عدم کارآمدی تفکرات تجربه شده قبلی 
در آن بی تأثیر نبوده است. این واقعیت 
دردناک و اسفبار، بی تفاوتی به توانمندی 
به  ها  فرصت  تبدیل  و  استان  های 
تهدیدهاست؛  هنری که شاید در کمتر 
جایی از کشور بتوان نمونه هایی چنین 
منحصر به فرد از  ... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
* هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4119

7میانگین  90 هزار نفری تماشاگران در سینماهای خراسان جنوبی7تربیت قرآنی از دوران ابتدایی شروع شود 7طرح پایلوت زنجیره پرورش شتر  اجرا می شود

فرشطبساحیامیشود
    صفحه 7

عکس:رضایی

درگذشت حاج غالمعلی خالدی 
پیشکسوت مطبوعات استان/3

 کپی برداری مانع خالقیت هنرجو می شود
عباس زاده می گوید: کالس پنجم ابتدایی کبوتر آزادی عنوان اولین نقاشی ام  با مداد 
رنگی بود که در مسابقات نقاشی  شهرستان رتبه آورد، در سال 1369 از روی عکس 
پرسنلی طراحی می کشیدم و یا از نمونه آثار نقاشان بزرگ دنیا  منظره سازی می کردم  
و به طور کلی همه فعالیت ها خود آموخته بود.  وقتی  با دوستم محمد استانستی طراحی 
و نقاشی را در کوچه پس کوچه های محالت بیرجند ادامه دادیم....) ادامه در صفحه 4(

رئیس مرکز ملی فرش ایران:

اولین یادواره شهدای نیروی هوایی ارتش خراسان جنوبی برگزار شد / 8

به مناسبت سومین روز درگذشت

 مرحومه زهرا علیزاده
)مادر شهید غالمحسین عربی(

جلسه ترحیمی امروز شنبه 97/4/30 از ساعت 16/30 
الی 17/30 در محل مسجد امام جعفرصادق )ع(

 فلکه اول سجادشهر برگزار می گردد
  حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های: عربی ، علیزاده

عرضهمستقیمکولرآبی

100 درصد گالوانیزه با کلید محافظ جان
مجهز به موتور هوشمند دوخازنه

بین مدرس 27و 29 - 32420499

با توجه به ضرورت توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی در راه های استان نقاط زیر جهت احداث این 
مجتمع ها توسط بخش خصوصی پیش بینی گردیده است.

از متقاضیان سرمایه گذاری که توانایی الزم در این زمینه دارند، دعوت می شود با ارائه مدارک حداکثر تا تاریخ 97/05/05 به اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان به نشانی بیرجند، نبش غفاری 25 جهت انتخاب سرمایه گذار و طی مراحل بعدی اقدام نمایند. 

1- محور طبس -  اصفهان کیلومتر 62 )محدوده سه راهی جعفری(
 2- محور فردوس- دیهوک کیلومتر45 )محدوده سه راهی شهید زارع(

3- محور خور - دیهوک )محدوده سه راهی عرب آباد( 
4- پایانه بار بیرجند واقع در محور بیرجند - فرودگاه  

5- محور طبس - یزد کیلومتر 12 مسجد شکر )با هماهنگی متولی مسجد انجام خواهد شد(
مدارک مورد نیاز :

ارائه تصویر اساسنامه، آگهي تأسیس و آخرین آگهي تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمي براي اشخاص حقوقي و براي اشخاص 
حقیقي، ارائه تصاویر کارت ملي و شناسنامه جهت انجام استعالمات مربوطه ضروریست

 درصورت وجود بیش از یک متقاضی برای یک مکان ازطریق معیارارزیابی ذیل متقاضی واجدشرایط انتخاب خواهد شد :
* توان مالي: ارائه پرینت حساب بانکي براي یك دوره یك ساله )مانده بستانکار( و سپرده گذاري ممهور به مهر بانك

* ارائه مالکیت قطعي زمین پیشنهادي )با ارائه مستندات(
* تجربه )سابقه اجرایي( : در امر احداث و بهره برداري مجتمع خدماتي رفاهي داراي موافقت اصولي از سازمان و یا ادارات کل راهداري 

و حمل و نقل جاده اي استان 
* ارائه سوابق مربوط به مدیریت مجتمع هاي خدماتي رفاهي و سایر تاسیسات گردشگري )در صورت وجود(

 توجه 1 :  اداره کل در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و متقاضیان حق هیچ گونه ادعایی را در این زمینه نخواهند داشت
 ضمنا ضوابط مربوطه در سایت http://www.rmto.ir بارگذاری شده و رعایت ضوابط سازمان های ذیربط )اوقاف و امور خیریه ، 

میراث فرهنگی و ...( الزامی می باشد.

فراخوان سرمایه گذاران  مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی جناب آاقی 

مهندس حسین مهران پور

مدیر محترم نوسازی

 و تحول اداری

 دانشگاه علوم پزشکی
به مصداق حدیث شریف من لم 
یشکرالمخلوق لم یشکر الخالق 

برخود الزم می دانیم 
از زحمات جناب عالی در تکریم
 و پاسخگویی ارباب رجوع با 

سعه صدر تشکر و قدردانی نماییم.
آرزومندیم رحمت ذات الهی همواره 
شامل حال تان و موفقیت روز افزون 

قرین لحظه های ناب تان باشد.

جمعی از مراجعین
)حیدری(

اوست پایدار
هر گل که بیشتر به چمن می دهد صفا

گلچین روزگار امانش نمی دهد 

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت

 مرحوم حاج غالمعلـی خالدی
 )پیشکسوت مطبوعات استان( 

 را به اطالع عموم شهروندان ارجمند بیرجندی می رساند: 
تشییع پیکر آن فقید سعید امروز شنبه 9٧/4/30 ساعت ۱۶ الی ۱٧ از محل سالن بهشت 
متقین )غسالخانه( بر گزار می گردد، حضور سروران معزز موجب امتنان همه ما خواهد بود. 

خاندان خالدی وخانواده های داغدار وابسته
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هیأتیازآمریکابرایمذاکرهدربارهتحریمهایایرانبهآنکارامیآید

وزارت خارجه ترکیه اعالم کرد که یک هیأت آمریکایی برای متقاعده کردن آنکارا جهت رعایت تحریم های ایران، به این کشور 
سفر می کند. این مقام ترکیه ای اضافه کرد که این هیأت برای متقاعد کردن ترکیه جهت پیروی از تحریم های آمریکا علیه ایران، 
با مقامات، نهادها و مسئوالن مختلفی از جمله وزارتخانه های امور خارجه و دارایی دیدار می کند. 

چنبره ی افعی بی تدبیری 
بر رونق اقتصادی استان

* هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... یک بررسی کلی و اجمالی 

به  تا  جنوبی  خراسان  استان  تأسیس  سالهای  از 
امروز، واقعیت دردناکی را بدست می دهد؛ واقعیتی 
که شاید برنامه ریزی های غیرکارشناسانه، عدم 
آمادگی برای شرایط خاص، فقدان دلسوزی الزم و 
عدم کارآمدی تفکرات تجربه شده قبلی در آن بی 
تأثیر نبوده است. این واقعیت دردناک و اسفبار، بی 
تفاوتی به توانمندی های استان و تبدیل فرصت 
ها به تهدیدهاست؛  هنری که شاید در کمتر جایی 
از کشور بتوان نمونه هایی چنین منحصر به فرد از 
آن سراغ گرفت. من به جرأت می توانم ادعا کنم 
در چهارده سال اخیر نمونه های بسیار نادری از 
یک اقدام اقتصادی یا صنعتی یا عام المنفعه مهم 
و اساسی در خراسان جنوبی وجود داشته است و 
به جای آن تا دلتان بخواهد انواع فرصت سوزی 
ها، مطالبه ی امکانات و اولویت های دست چندم 
از واقعیت های موجود در استان به  و دور شدن 
چشم خورده است. قطعاً با تحلیلی از شرایط واقعی 
امروز جامعه، هیچکس من را متهم به سیاه نمایی 
نخواهد کرد اگر بگویم زمزمه ی تعطیلی برخی 
بازارچه های مهم مرزی استان،  تعطیلی یا نیمه 
تعطیلی کارخانجات بزرگ، بیکاری فزاینده و رکود 
بی سابقه در بازار به ویژه بازار فرش، صنایع دستی 
این  ی  همه  کنار  در  و  کشاورزی  محصوالت  و 
یا  تفاوتی  بی  دردناک  سرطان  و  خشکسالی  ها، 
غفلت مدیران از سرنوشت آینده استان و گرفتار 
سیاه  در سلول های  عزیزان  این  از  برخی  شدن 
نفع  به  سیاسی  و  اقتصادی  های  گری  البی 
استانهای مجاور، خراسان جنوبی را در آستانه ی 
یک ورشکستگی بزرگ و غیرمحسوس و پنهان 
اقتصادی و اجتماعی قرار داده است! در خراسان 
جنوبی بازارچه های مرزی مهم با تبادالت باالی 
کاال، نقطه عطف استراتژی اقتصادی در حوزه مرز 
و مرزنشینان بوده اند و اینک،  تعطیلی احتمالی 
آنها به هر بهانه و دلیلی فاجعه ای اقتصادی برای 
مردم، مرزنشینان، مدیران، تولید کنندگان و تجار 
استان را رقم خواهد زد؛ فاجعه ای که شاید گزافه 
مختلف  های  حوزه  در  را  آن  تبعات  اگر  نباشد 
صنعتی  واحد  یک  تعطیلی  تبعات  برابر  چندین 

بزرگ در استان بدانیم. 
اجازه دهید همین جا تکلیفمان را با شرایط موجود 
روز  و  حال  جنوبی  خراسان  اقتصاد  کنیم؛  روشن 
می  دری  هر  به  پزشکان  و  اطباء  ندارد،  خوشی 
یا نوشدارویی  دارویی  احیاناً  تا گوشه و کنار  زنند 
برای درمانش بیابند، دلسوزان مدام ناله می کنند و 
فریاد می زنند و البته برخی آشنایان سابق و طمع 
ورزان فعلی هم وعده می دهند و عمل نمی کنند. 
این مریض، در حال احتضار است و سر بر بالین 
محتضر، صحبت کردن از منفعت ها و مصلحت 
ها، نه عاقالنه است، نه شرافتمندانه! حال پس چه 
غفلت  و  ها  بانک  برخی  نامروتی  باید  کرد؟  باید 
برخی مدیران را در حوزه توانمندسازی اقتصادی 
استان به دل و جان خرید و یا باید با سکوتی مرگ 
طلبانه  منفعت  های  گری  البی  مظلومانه،  و  بار 
برخی مسؤوالن را نظاره گر بود و یا باید دل به 
دریای تقدیر سپرد و هیچ نگفت!؟ با هزاران جوان 
بیکار، با بازارچه ای احتمااًل نیمه تعطیل، با کارخانه 
ای ورشکسته و با استانی در آستانه ی یک بحران 
اقتصادی که صدها پروژه نیمه تمام و صدها طرح 
اولویت دار و در انتظار بودجه دارد، و با مهاجرت 
استان  رسد  می  نظر  به  کرد؟  باید  چه  نخبگان 
نیازمند یک خانه تکانی اساسی فکری و مدیریتی 
است. از سوی دیگر نظارت ها، سطحی و تعارفی 
 ... است.  غیرپایدار شده  و  رنگ  کم  برخوردها،   و 

)ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

بیشتر  و  ها  رابطه  از ضابطه،  بیشتر  مقاله(  )ادامه سر 

استان  دستگاههای  در  قانون  ضد  قانون،  از 
کارگشاست، چوب عدالت کم صدا شده و بیشتر 
هم گرده ی بی نوای ضعیفان را نوازش می دهد. 
لذا هم باید نظارت ها را قوی تر کرد، هم برخوردها 
را سریع تر و شفاف تر. پرچم حمایت ها از صنعت 
وسرمایه گذاری را نیز پیشاپیش همه ی اولویت 
ها باال گرفت و آستین نمایندگان محترم استان 
سرمایه  و  استان  اجرایی  مسؤوالن  و  مجلس  در 
داران و سرمایه گذاران کالن را هم علیرغم میل 
باطنی شان، باالتر کشید، رسانه های استان هم 
با  استان،  اقتصاد  بودن  مریض  باور  با  باید  می 
مردم،  به  تعهدشان  و  رسالت  به  دوباره  توجهی 
یقه مدیران را محکم تر بچسبند، کمتر مصلحت 
اندیش باشند و با هر جواب سیاستمدارانه ای قانع 
آنان را در گردباد  نشوند و حق مردم و مطالبات 
روانی  بزرگ  های  موج  و  ای  رسانه  سهمگین 
گم نکنند. بی توجهی به چنین مسائلی از سوی 
مدیران و در جلسات نشستن و از مشکالت استان 
حرف زدن از سوی کسانی که خودشان مشکلی از 
استانند، شوخی بزرگ و مضحک  این  مشکالت 
باید برای  روزگار امروز خراسان جنوبی است که 
نجات استان، قلم بطالن بر اصل و اساسش کشید.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(  

روغنگراننمیشود

بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت 
هزینه های واقعی تولید روغن را محاسبه می کند تا 
بخشی از هزینه ها را به منظور عدم افزایش قیمت 
از سوی دولت تامین شود. با توجه به افزایش هزینه 
کاالهای  قیمت  افزایش  اجازه  دولت  تولید  های 
اساسی و مصرفی مردم را نمی دهند که در این میان 
برخی از صنایع مانند صنایع روغن و لبنی یا قیمت 
محصوالت خود را به صورت غیر قانونی باال برده اند 
یا اعالم کرده اند در این شرایط برخی از محصوالت 
را تولید نمی کند. در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار 
تصمیم گرفته شده است که سازمان حمایت مصرف 
تولید  هزینه  احصاء  با  کنندگان  تولید  و  کنندگان 
روغن برای جلوگیری از کمبود یا افزایش قیمت این 
محصول بخش از هزینه های تولید را تامین کند.

اخبارضدونقیضازتوزیع
ارزمسافری

مسافری  ارز  توقف  عنوان  با  خبری  اساس  بر   
که  شد  منتشر  سامان  بانک  سربرگ  با  نامه ای 
شعب  در  تیر   30 تاریخ  از  مسافری  ارز  فروش 
این  بالفاصله  اما  شد  خواهد  متوقف  بانک  این 
بر  شد.  تکذیب  ها  خبرگزاری  برخی  توسط  خبر 
اساس نامه داخلی بانک سامان و مبتنی بر اعالم 
 30 تاریخ  از  مسافری  ارز  فروش  مرکزی  بانک 
تیر ممنوع خواهد بود. همچنین برخی خبرگزاری 
اقتصاد  و  نکرده  تایید  تاکنون  را  خبر  این  ها 
را به صورت کامل تکذیب کرد. این خبر  آنالین 

ادعایخسارتصنایعازدولت
بهدلیلقطعیبرق

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره 
به اینکه به زودی بخش خصوصی فعال در بخش 
تولید از دولت به دلیل قطعی برق ادعای خسارت 
خواهد کرد، گفت: باید ضرر و زیان ناشی از قطعی 
شود. پرداخت  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  برق 

سرمقاله

آیتاهللمکارمشیرازیمرجعتقلیدشیعیانحضرتآیتا...خامنهایرهبرمعظمانقالباسالمی

بسته پیشنهادی اروپا رضایت بخش نبود

ظریف وزیر خارجه  گفت: ما بسته ای از اروپا دریافت 
کردیم که رضایت بخش نبود. اکنون در حال همکاری 
با اروپایی ها هستیم. در حالی که ما مشغول صحبت 
هستیم، همکاری ها در جریان است. برای آزمودن 
امکان ]حفظ توافق[ به اروپا فرصتی داده ایم. از سوی 
اروپا، شاهد تعهد سیاسی بوده ایم. ما ]همچنین[ شاهد اقدامات فنی بوده ایم که 
ارائه شده است. اما اینها کافی نیست. دو چارچوب زمانی مشخص وجود دارد. 
چارچوب زمانی اولین و دومین دسته از تحریم های آمریکا که اجرا می شود.

با آمریکا تا زمانی که آدم نشود ارتباطی نخواهیم داشت

خاتمی خطیب نماز جمعه تهران گفت: ما با همه جهان 
ارتباط داریم جز با رژیم صهیونیستی و آمریکا که در 
این زمینه رژیم صهیونیستی مشروعیت ندارد و آمریکا 
هم تا زمانی که آدم نشود با او ارتباطی نداریم که 
هنوز هم آدم نشده است. اینکه ما با روسیه، چین و 
هند مراوده داریم کامال بر اساس قانون است و اگر اروپا و آمریکا ببینند که ما 
تحت فشار هستیم بر ما فشار بیشتری هم وارد می کنند پس ما بدون اینکه 
به کسی زور بگوییم و اجازه دهیم کسی به ما زور بگوید با جهان ارتباط داریم.

اختالفاتی در درون دولت وجود دارد

سیدحسین نقوی حسینی نماینده ورامین، با اشاره به 
زمزمه های مطرح شده در رسانه ها مبنی بر اختالف 
دفتر  رئیس  رئیس جمهور  اول  معاون  جهانگیری 
رئیس جمهور، اظهار کرد: این موضوع را از طریق 
رسانه ها شنیدیم، اما صحت و سقمش را پیگیری 
نکردیم که ببینیم واقعیت چیست، اما ظواهر امر نشان می دهد اختالفاتی در 
درون دولت وجود دارد. در شرایط فعلی همه باید متحد و هماهنگ کار کنند، 
هم بین قوا باید همدلی وجود داشته باشد هم بین مردم با قوا و بالعکس باشد.

دلواپسان با حاکمیت چالش پیدا کرده اند

شهر  شورای  رییس  رفسنجانی،  هاشمی  محسن 
تهران با اشاره به اتفاقات سال 1388 تصریح کرد: 
چالش سیاسی که از حوادث سال 1388 در میان 
مناسبی  ترمیم  هنوز  نیز  آمده  وجود  به  نخبگان 
نگردیده و شکاف میان حاکمیت ونخبگان که قبال 
بین اصالح طلبان وتکنوکرات ها با حاکمیت بوجود آمده بود، با مسایل 
حاشیه ای رییس جمهور سابق، بخشی از جریان دلواپس را نیز دچار چالش 

با حاکمیت کرده است.

بزرگترین سمت آنها در کشور عنوان فعال سیاسی است

پیشنهاد  درباره  رئیس جمهور  دفتر  رئیس  واعظی 
استعفای  برای  اصالح طلب  چهره های  برخی 
رئیس جمهور به دلیل وضع اقتصادی کشور گفت:  به 
نظرم رسانه ها نباید اینگونه افراد را بزرگ و رسانه ای 
کنند. بزرگترین سمت آنها در کشور عنوان »فعال 
سیاسی« است؛ لذا نظرات شخصی خود را به جامعه سرایت ندهند. این 
افراد اگر این نظرات را در گروه های سیاسی  خود مطرح کنند، هم طیفی های 
ندارند.   قبول  را  آن  و  است  نظرات شخصی  اینها  که  آنها خواهند گفت 

نمی توان با مشکلی در روابط سیاسی حج را تعطیل کرد

سیدعلی قاضی عسکر، نماینده ولی فقیه در امور 
حج و زیارت به روایتی درباره مضرات تعطیلی حج 
اشاره کرد و گفت: در روایتی داریم اگر مردم، حج 
را ترک کنند، والی جهان اسالم و امام مسلمانان 
باید مردم را مجبور کند و اگر پول هم ندارند، باید 
از بیت المال دهد تا خانه خدا از حج گزار خالی نماند. امام علی )ع( در وصیت 
خود نیز فرمودند اگر خانه خدا را تنها بگذارید، خداوند بر شما عذاب نازل 
می کند؛ بنابراین نمی توان با یک مشکل در روابط سیاسی حج را تعطیل کرد.

نشریه »خط حزب اهلل«، بخش های 
دیگری از بیانات رهبر انقالب در دیدار 
با هیأت دولت را منتشر کرد؛ در این 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  دیدار 

فرمودند: بایستی تصویر دولت در چشم 
مردم تصویر یک گروه توانا و کارآمدی 
باشد که دارند تالش می کنند. حاال 
البته انسان تالش که می کند همیشه 
دارند  اینکه  نْفس  نمی شود،  موفق 
تالش می کنند و کار می کنند برای 

مالحظه  شما  است.  جذاب  مردم 
کردید ما در بازی فوتبال امسال در 
اما همه،  اسپانیا گل خوردیم  مقابل 
تیم ما را تأیید کردند. گفتم: »کارتان 

عالی بود«. مردم هم آمدند در خیابان ها 
چرا؟  بودیم.  خورده  گل  که  درحالی 
چون خوب بازی کردند، چون همه 
دیدند که اینها در میدان تالش کردند، 
دادند،  خرج  به  ابتکار  ریختند،  عرق 
شجاعت به خرج دادند. دروازه بان با 

هوشمندی و فداکاری و سرعت عمل 
یک کاری کرد که کارستان بود. مردم 
وقتی این را از شما ببینند برایتان شعار 
می دهند، به نفعتان شعار می دهند، این 
باید احساس بشود. آدم ممکن است 
مشکل را هم یک جایی نتواند حل 
کند. همین قدر که بدانند وارد میدان 
هستید و دارید تالش می کنید، روز و 
شب نمی شناسید، به مردم پیام اقتدار 
دارد  بکنند  باید احساس  را می دهد. 
کار می شود. ایشان افزودند: طبعاً هر 
دارد.  الزم  برخورد  نوعی  مشکلی، 
در  که  دوستانی  همه ی  باید  را  این 
کار دولت هستند هم خود شما، هم 
مدیران زیردست شما ]داشته باشند.[ 
بنده گاهی دیده ام در یک وزارتخانه 
مثاًلمدیر دارای روحیه ی خوب، قوی، 
پرانگیزه، می آیند، صحبت می کنند، 
می کند  احساس  آدم  و  می گویند، 
دارد. وجود  قوی ای  انگیزه ی  که 

اشاره  با  مکارم شیرازی  ناصر  آیت ا... 
به عوامل داخلی دشمنان بیان کرد: 
یک دسته از افراد پیاده نظام دشمنان 
هستند و دسته دیگر عوامل آنها نیستند 
بلکه نارضایتی هایی دارند به ویژه در 
شرایطی که نارضایتیهای اقتصادی 
تقلید  مرجع  این  است.  شده  زیاد 
گفت: بروز قطعی برق موجب شده 
که خلل هایی در فعالیت کارخانه ها 
و زندگی مردم ایجاد شود؛ چرا نباید 
در خصوص این مسائل پیش بینی 
الزم از سوی دولتمردان صورت می 
گرفت. باید قبال پیش بینی می کردید، 
چرا پیش بینی نشده است؟ حداقل از 
مردم عذرخواهی کرده و بگویید که 
در صدد حل مشکالت هستید. وی 
با انتقاد از گرانی و افزایش قیمت ها 
خاطرنشان کرد: گاهی شاهد هستیم 
که قیمت ها 50 درصد،100 درصد و 
حتی بیشتر افزایش یافته است؛ البته در 

این میان عده ای از مردم هم مقصر 
هستند و برخالف انتظار عمل کرده 
و تا وقتی کاالیی کم می شود دست 
به احتکار می زنند؛ در این خصوص 

نمی توان همه مشکالت را ناشی از 
دولت دانست. وی با بیان اینکه نباید 
مشکالت را پرده پوشی کنیم، افزود: 
باید برای حل مشکالت تالش کرد، 
با خط زدن صورت مسئله، مسئله حل 
نخواهد شد. این مرجع تقلید با اشاره 

به سخن رئیس جمهور آمریکا مبنی بر 
حمایت از هر اعتراضی در ایران گفت: 
اینگونه و با صراحت در امور دیگران 
دخالت می کنند؛ در چنین دنیایی که 

بی قانونی حاکم شده باید حواسمان 
خیلی جمع باشد. وی با بیان اینکه باید 
بپذیریم که مشکالت وجود دارد گفت: 
هیچ عقل سلیمی اجازه نمی دهد که 
در این شرایط تسویه حساب کنیم، 
بلکه باید با اتحاد مشکالت را حل کرد.

بایستی تصویر دولت در چشم مردم تصویر یک گروه توانا 
و کارآمدی باشد

هیچ عقل سلیمی اجازه نمی دهد که در این شرایط 
تسویه حساب کنیم

جلوی گرانی نان گرفته شد

رئیس اتحادیه نانوایان گفت:  با آنکه قرار بود قیمت نان از ابتدای آذر سال 
گذشته بعد از سه سال 15 درصد افزایش یابد، اما جلوی اجرای آن توسط 
رئیس جمهور گرفته شد و تا این لحظه هنوز در حال کار کارشناسی هستند. 
قاسم زراعت کار، در مورد آخرین وضع تصمیم ستاد تنظیم بازار برای تغییر 
قیمت نان گفت:  از ابتدای آذر ماه سال 96 تصمیم گرفته شد که قیمت نان 
در کل کشور به صورت هماهنگ 15 درصد افزایش یابد که این امر در تهران 
به اتاق اصناف و در استان های دیگر به استانداران واگذار شد، تا افزایش قیمت 
نان را اجرا کنند. وی افزود: 3، 4 روز هم این طرح اجرا شد، ولی بعداً از طریق 
آقای رئیس جمهور جلوی آن گرفته شد تا کار کارشناسی بیشتری روی آن 
انجام شود، اما متأسفانه بررسی ها تا شب عید طول کشید و گفتند بعد از عید 
موضوع را بررسی می کنیم، مجدداً اعالم کردند که رمضان بگذرد، بعد تصمیم 
بهتری می گیریم و تا این لحظه تصمیمی که باید گرفته شود، انجام نشده است.

حمایت از رانندگان خودرو های سنگین 

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران گفت: توزیع الستیک کامیون بر اساس 
توافق صورت گرفته با وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی، 
تا زمان تعادل بازار مصرف به شیوه کنونی ادامه خواهد داشت. تقی گنجی با 
اشاره به توزیع 20 هزار حلقه الستیک 24-12 مخصوص کامیون تولید داخل 
و 5 هزار حلقه الستیک سیمی وارداتی در این هفته بین رانندگان کامیون در 18 
پایانه کشور از طریق سازمان های راهداری استانها با نرخ مصوب افزود: رانندگان 
می توانند از طریق ثبت نام در پایانه اینترنتی سازمان راهداری و دریافت حواله 
مربوط، الستیک مورد نیاز خود را با نرخ مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان دریافت کنند. وی با تایید افزایش قیمت الستیک در روزها و 
هفته های اخیر گفت: اصل افزایش قیمت الستیک، بدلیل افزایش قیمت نهاده 
های تولید الستیک و گران شدن مواد اولیه ناشی از افزایش قیمت ارز و در حدود 
9 درصد است و گران شدن قیمت بدلیل گران فروشی تولید کنندگان نبوده است.

عدم تخصیص ارز دولتی بالی جان 
شرکت های هواپیمایی داخلی 

مدیر روابط عمومی کیش ایر از بروز مشکل برای پروازهای این شرکت 
به دلیل عدم تخصیص ارز دولتی از سوی بانک مرکزی خبر داد و گفت: 
ایر از سوی بانک مرکزی  در صورت عدم تخصیص ارز دولتی به کیش 
زمینگیری هواپیمای این شرکت قابل پیش بینی است. اسدی اظهار کرد: 
پروازهای کیش ایر به دلیل غیر عملیاتی شدن چند فروند از هواپیماهای 
این شرکت ناشی از عدم تخصیص ارز دولتی از طرف بانک مرکزی و بروز 
مشکالت فنی طی یک ماه گذشته با تاخیرات زیاد مواجه شده است. وی 
اتخاذ تدابیر توسط  ارزی در داخل کشور و  از زمان بروز مشکالت  افزود: 
دولت بمنظور تخصیص ارز دولتی به دستگاه های دولتی منجمله کیش ایر 
از طریق بانک مرکزی متاسفانه این شرکت موفق به اخذ ارز دولتی نشده و این 
معضل منجر به زمینگیری دو فروند هواپیمای استیجاری شرکت شده است.

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح

 جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی ایثارگران ساعت 18 روز شنبه 97/5/20 در محل بلوار شعبانیه ،
بقیه ا... )عج( 38 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. حداکثر آرای 

وکالتی هر عضو 3 رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستورجلسه:

  1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب صورت های مالی سال های 95و96  3- پیشنهاد 
 بودجه 97 4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل به مدت یک سال مالی 5-  اخذ تسهیالت برای واحدهای 
بقیه ا... )عج( 6- تعیین تکلیف اعضایی که به تعهدات مالی خود عمل نکردند، اخراج و یا با توجه به افزایش 
قیمت ها برای اعضایی که تاکنون به تعهدات خود عمل نکردند قیمت متری یک میلیون و صد هزار تومان  
)1/100/000( محاسبه می گردد و اعضای جدیدالورود از اموال شرکت و یا مطالبات احتمالی هیچ سهمی 
نخواهند داشت.7- تصویب اضافه بنا پروژه های بقیه ا... )عج( و مهرشهر 8- اعضایی که مخالف اخذ تسهیالت 
هستند سهم الشراکه خود را نقدا به حساب شرکت واریز نمایند 9- تغییر کاربری طبقه همکف از مسکونی 
به تجاری 10- تغییر آدرس شرکت تعاونی مسکن به محل بقیه ا... )عج( 38 11- تصمیم گیری در خصوص 
حق الزحمه بازرس و هیئت مدیره 12- خروج اعضای مهرشهر از تعاونی مسکن ایثارگران 13- استفاده از 

شوتینگ در واحدهای بقیه ا... )عج(                                                                        
هیئتمدیره

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

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir

تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

صاحبان محترم شرکت های حقوقی 
برایگزارشاظهارنامهعملکردشرکتفرصتزیادیندارید

صاحبان محترم امالک اجاره ای
برایگزارشاظهارنامهامالکفرصتزیادیندارید

صاحبـان محترم مشاغل مشمول معامالت فصلی
برای گزارش معامالت فصلی شما با توجه به حجم زیاد کارکرد ، فرصتی باقی نمانده است

لذا مانند بقیه صاحبان مشاغل که هرگز جریمه بیمه و مالیات نداشته اند
به آدرس: پاسداران- روبروی شعبه تامین اجتماعی- ابتدای باهنر غربی مراجعه فرمایید

دفتر پیشخوان دولت- چمنی )مرکز تخصصی بیمه و مالیات(
به تابلوها دقت نمایید.

صبح 7:30 تا 14        * عصر : 4 تا 9 شب          تلفن: 3242   3242

هـوا مطبـو ع شـرق 

وستن ایر، گری و ایرانی

فروش اسپیلت دیواری، اسپیلت ایستاده 
داکت اسپیلت 

0915  561  5463 / 0915  863  6100

*حسابداری عمومی،مالی،حقوق و دستمزد، تولید و مونتاژ و ...
*مدیریت رستوران و فست فود،کارواش و تاکسی سرویس

*فروشگاهی،شخصی،شرکتی،خدماتی و ..
*پخش مویرگی با نسخه تبلت 

*هایپر مارکت با دیتابیس15000 کاال بصورت رایگان
تاییدشده توسط سازمان امور مالیاتی

شش ساعت آموزش رایگان اصول حسابداری و آموزش کار با نرم افزار

نرم افزارهای حسابداری و مدیریت کسب و کار زمرد

@ZomorodBir :کانالتلگرام نمایندگیبیرجند:۰۹۱۵۹۶۲۹۶۳۵حاجیپور

کارایی،پویایی،
زمردسادگی،

توپشتیبانی
قیمتمناسب،خدما

نودائمی
مطمئ

روزرسانیرایگان
لپشتیبانیوبه

یکسا
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افزایش متقاضیان تایرهای تولیدی خراسان جنوبی
صداوسیما-مصرف کنندگان تایرهای تولیدی استان افزایش یافته است. رئیس اتحادیه الستیک فروشان گفت: کیفیت تایرهای تولیدی درکارخانه تایرسازی استان افزایش یافته و هم اکنون الستیک های رادیال 
این کارخانه  با نوع کره ای آن قابل رقابت است.علیزاده افزود: حجم عمده تولید کارخانه تایرسازی خراسان جنوبی برای کارخانه های خودروساز داخلی ارسال می شود و تنها 20 درصد از تایرهای موجود در بازار بیرجند 
مسئوالن اگر بهتون  بر نمی خورد یک فکری به از محصوالت این کارخانه است. وی گفت:در بیرجند فقط 5 فروشگاه، عاملیت فروش تایرهای تولیدی داخل استان هستند و نیاز است سهمیه استان از محصوالت کارخانه تایرسازی خراسان جنوبی افزایش یابد.

حال بیمارستان ... بکنید با آنکه دولتی است از مردم 
طلب که ندارند از نگهبان بگیر تا باال مقام. کاش 
یک مسئول به عنوان مریض می رفت بیمارستان...
915...198
طرح پیاده راه کردن، طرح خوبی است اما کاش 
که  طالقانی  خیابان  جمهوری  خیابان  بجای 
پیاده  آمد هست طرح  و  پررفت  و  اینقدر شلوغ 
و  رفت  مسیرهای  برای  و  شد  می  اجرا  مداری 
بهسازی  برای  فکری  هم   نقلی  و  حمل  آمد 

خیابان منتظری برداشته می شد.
ارسالی به سروش آوا

سالم آوا. آپارتمان های خیابان شهید ناصری رو 
کارهایش  همه  بدهند؟  تحویل  هنوز  نیست  قرار 
انجام شده و از همه مهم تر پولش را هم که گرفته 
اند ولی معلوم نیست چرا خبری از تحویلش نیست. 

مسئوالن محترم پاسخگو باشید
ارسالی به سروش آوا

تشکر ویژه از آقای جاوید شهردار محترم بیرجند 
بخاطر این همه فعالیت و پشتکارشون. واقعا دست 
مریزاد...امیدواریم این تالش ها و خبرهای منتشر 
شده از سمت شهرداری هرچه سریع تر نتیجه بدهد 
و حال شهر ما هم کمی بهتر شود. کاش مسئوالن 

دیگر هم همین قدر دلسوز باشند
ارسالی به سروش آوا

مسئوالن اتوبوس رانی خوابید یا خود را به خواب 
زدید؟ چرا هیچ توجهی به اعتراضات مردم نمی کنید 
واقعا کسی نیست که پیگیر کولرهای اتوبوس در این 
هوای گرم باشد هیچکس نمی خواهد پاسخ بدهد تا 
بخاطر همین موضوع به مقامات باالدستی مراجعه 

کنیم شاید بیدار شدید و کمی خجالت زده
ارسالی به سروش آوا

نانوایی غفاری 19 به جهت کیفیت  از  خواستیم 
سبوس  کمی  اگر  فقط  کنیم  تشکر  نان  خوب 
خواهد  زیادتر  آن  ای  تغذیه  ارزش  باشد  دار 
نان خوب و  نانوایی ها هم  امیدواریم سایر  شد. 

باکیفیت دست مردم بدهند.
یک شهروند 
از  بازدید  ای  رسانه  تور  که  داشتیم  خبرها  در 
با  چرا  بود.  شده  اندازی  راه  صنعتی  واحدهای 
توجه به مطالبات عمومی مردم تور رسانه ای با 
حضور مسئوالن و اعضای شورای شهر در سطح 
شهر راه اندازی نمی شود تا از نزدیک مشکالت 
بهبود  برای  الزم  تصمیمات  و  رویت  را  شهر 

فضاهای شهری و مبلمان شهری اتخاذ گردد.
یک شهروند 
برای مجموع  تاسف است  آوا. جای بسی  سالم 
آزمایش  برای   .  ... بیمارستان  آزمایشگاه  پرسنل 
خون بچه ام به آزمایشگاه مراجعه کردیم و وقتی 
بر  عالوه  رفتیم  آزمایش  نتیجه  دریافت  برای 
جواب آزمایش خون برایمان جواب آزمایش ادرار 
هم صادر کردند. روی چه حساب و چه تستی خدا 
می داند... اینقدر بی نظمی و بی حساب کتابی؟ 
چه معلوم که نتیجه این آزمایش ها اصال درست 
جواب  هوا  به  سر  اینقدر  که  پرسنلی  از  باشد 
بعید نیست.  مردم بیچاره را می دهند هیچ چیز 
وضع  این  کنید  رسیدگی  لطفا  محترم  مسئولین 

بیمارستان های شهر ماست!!!
یک شهروند 
اینکار  دونم  نمی  آوا،  روزنامه  با سالم خدمت 
ها  بانک  برای  رو  کار  ساعت  که  استانداری 
مشغول  هم  ها  پنجشنبه  که  استان  این  در 
می  برق  اوج مصرف  که  هم  و عصرها  کارند 
دهد،  می  معنایی  چه  دارند  عصر  باجه  باشد 
یا الاقل لطف کنند ساعت کار صبح رو برای 
کنند  لطف  ها  بانک  یا  ندهند  تغییر  ها  بانک 
عصرها کار رو تعطیل کنند تا در مصرف برق 

و آب صرفه جویی شود !!  
915...309
در ادامه سخن دوستی که در مورد میراث دیوار 
اینکه چندین دفعه  به  با توجه  یخی گفته بودند 
شده همشهریان گرامی در این مورد پیام دادند به 
نظر میرسه روزنامه محترم آوا پیگیر این مسئله 
میرسه  نتیجه  به  زودتر  بشه  فرهنگی  میراث  از 
چون انگار کسی در این اداره محترم حتی حاضر 

به پاسخ هم نیست.
915...443
پس از هفت سال از درگذشت پروفسور گنجی پدر 
علم جغرافیا و سالیان طوالنی از رحلت شاعر و عارف 
المان مانند مزار  بزرگوار حکیم  نزاری حتی یک 
خیام و عطار نیشابوری بر سر مزار این بزرگواران 
نصب نشد.شهرداری یا فرهنگ و ارشاد نسبت به 

این موضوع همت گمارند.
915...254
پایین، تردد زیاد  ایمنی  با توجه به عرض کم، 
آزاد بودن فضای اطراف جاده در مسیرهای  و 
راه  اداره  رزگ  مزار  و  امیرشاه  بند  دره،  بند 
نسبت به تعریض و دوبانده کردن این مسیرها 

اقدام فرماید تامین روشنایی  و 
937...897
با سالم خدمت روزنامه محترم آوا خواهشمندیم از 
مسئوالن اگر می خواهند در جهت صرفه جویی 
انجام بدهند ساعات  کاری  اقدامی  مصرف برق 

بعدازظهر بانک ها را حذف کنند.
903...087
سالم  پنجشنبه مهمان عزیزی را از پشت نرده ها 
مشاهده کردم که از ارگ کاله فرنگی با موبایل 
عکس می گیرد خیلی ناراحت شدم چرا اثرتاریخی 
به این زیبایی بسته و مورد بی مهری قرار گیرد 

مسئوالن فکری کنند.
915...896

درسوگ یک دوست وخبرنگار
                                   

* مدیر مسئول

خبرکوتاه وغم انگیز بود
استان  مطبوعات  پیشکسوت  خالدی   غالمعلی 
درگذشت. دیر زمانی می شناختمش، با او مانوس 
فرصتی دست  داشتم.گاه  تمام  به  الفتی  و   وانس 
گفتار،  از  و  نشستم  می  سخنش  پای  داد  می 
اطالعات و تجربیات خبرنگاری و روزمره زندگی 
اش بهره مند می شدم. خاطرات زیاد و شیرینی از 
حرفه سخت خبرنگاری، موفقیت هایش از دوران 
گذشته در سینه داشت و از نقش های تاثیر گذار 

یک خبرنگار گفتنی های فراوان.
یادداشت  خوبترین  که  ماندنی  یاد  به  خاطراتی 
هرگز  و  است  ام  مطبوعاتی  زندگی  کتاب  های 
فراموشم نخواهد شد. او انسانی بی آالیش،صاحب 
نظر،صاحب اندیشه و مشاوری امین بود. در سال 
76 که روزنامه آوا را منتشر کردم بسیار از راهنمایی 

ها و مشاوره هایش بهره بردم.
برای من که سال ها افتخار دوستی این عزیز را 
به واسطه اشتراک آرمان هایمان که همانا توسعه 
منطقه و پیگیری مشکالت مردم با انتخاب حرفه 
خبرنگاری بود، مرگ او باورنکردنی بود و وقتی 
از  را  عروجش  بار  تاسف  خبر  پنجشنبه  صبح 

فرزندش شنیدم، بسیارمتاثر و شوکه شدم.
او خیلی زود از بین ما رخت بربست

داشتنی،  دوست  و  سرشت  نیکو  مرد  آن  دریغا 
هم  هنوز  که  روشنگر  و  ورزیده  خبرنگار  آن 
باید اندوخته ها و تجربیات گرانبهای خود را در 
سن پختگی به نسل جوان انتقال می داد، چراغ 
عمرش به خاموشی گرائید ونهال عمر او توسط 

تندباد اجل به خاک افتاد.
و  فرزندان  است  شکر  بسی  جای  که  )هرچند 

اعضای خانواده اش راه او را ادامه خواهند داد(
به  قریب  در  اش  مطبوعاتی  درخشان  خدمات 
الخصوص در دهه های 50 و60  نیم قرن وعلی 
به عنوان خبرنگار فعال وتوانمند آن دوران پرتالطم 

بر هیچ کس پوشیده نیست.
آن فقید سعید عالوه برسرپرستی موسسه اطالعات  
مدتی ریاست خانه مطبوعات استان را عهده دار بود 
و همزمان به واسطه لیاقت و پشتکارش عضو  هیئت 
مطالبات  و  بود  نیز  کشور  مطبوعات  خانه  رئیسه 

خبرنگاران را به جد پیگیری می کرد.
عالوه برخبرنگاری، حبیب ا... وکاسبی با انصاف بود 
و حتی مدت ها عضو هیئت مدیره اتحادیه لوازم 
التحریر و ریاست اتحادیه را بر عهده داشت و از هیچ 
خدمتی به همکارانش فرو گذار نبود. زنده یاد خالدی 
در کنار فعالیت هایش در بازار و رسانه به ورزش 
عالقه زیاد داشت و از قهرمانان کشتی بیرجند نیز 
بود، خادم اهل بیت عصمت وطهارت )ع( وخدمتگزار 
و پیشرو صف عزاداران حسینی در هیئت صاحب 
الزمانی)عج( بود و مسئولیت این هیئت از افتخاراتش 
بود و محرم امسال بیشتر جای خالی اش را در بین 

دسته های عزاداری احساس خواهیم کرد.
او می گفت: خبرنگاری جزو مشاغل سخت محسوب 
می شود، اما خاطرات خوبی برای آدم باقی می ماند 
و اینک ما مانده ایم و یک دنیا خاطرات خوب از او.

او  پایان  مرگ  و  ما  کنار  ماست  با  هم  او  البته 
نیست و نخواهد بود چرا که در کنار هر خبری 
که توسط خبرنگاران و همکارانش تهیه شود روح 
او ناظر  وتوصیه هایش را از یاد نخواهیم برد که 

خطاب به خبرنگاران می گفت:
)حرفه ای خبر بنویسید، دنبال دوره های 
خبرنگاری باشید ، در تمام زمینه ها مطالعه 
کنید، فقط کافی نیست پل ارتباطی بین 
مردم ومسئوالن باشید بلکه باید مسئوالن 

را به چالش بکشید...(
از  آری غالمعلی خالدی صبح روز پنجشنبه پس 
سن  در  گوارش  دستگاه  بیماری  ماه  چند  تحمل 
65 سالگی در کنار مضجع شریف رضوی دارفانی 

را وداع و ما را در سوگ خود عزادار نمود.
و امروز ساعت 4 بعد ازظهر در محل سالن بهشت 
 متقین گرد هم می آییم تا با یادآوری خاطراتش ،
مردم  و  دوستان  همکاران،  دوش  بر  را  پیکرش 

قدرشناس تا آرامگاه ابدی اش بدرقه نمائیم.
روانش شاد ویادش گرامی و راهش پر رهرو باد

ام  مطبوعاتی  همکاران  و  خود  طرف  از  اینجانب 
را  رفته  دست  از  عزیز  این   ناپذیر  جبران  ضایعه 
جامعه  و  مطبوعات  اهالی  محترمش،  خانواده  به 
فرهنگی استان تسلیت و تعزیت عرض می نمایم. 
امیدواریم فراموش نکنیم رفتگان ما بهترین وماندنی 
ترین مهمان های ما هستند بی آنکه با کالمی دلی 

برنجانند به صلوات و فاتحه ای خشنودند.

نیم
:تس

ها 
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راهی  رضوی  پرچم  زیرسایه  در  کوچک  های  اولی  زائر 
مشهد الرضا)ع( شدند و وحدت و اتحاد شیعه و اهل سنت 
شد.  تاکید  رضوی  پرچم  سایه  زیر  در  مرزی  نقطه   در 
به گزارش  تسنیم، چند روزی است عطر شمیم رضوی در 
جای جای خراسان جنوبی پیچیده است. چند روزی است 
در گوشه گوشه استان کویری در روستاهای مرزی اهل 
سنت و تشیع نام امام رضا )ع( بر لب ها جاری و اشک 
ها از چشم ها سرازیر است.مردم اینجا با عشق و ارادت 
قلبی به استقبال خدام می روند، مردم اینجا با دیدن پرچم 
بارگاه ملکوتی امام رضا )ع( حاجت می طلبند. اینجا که 
باشی کودکانی را می ببنی که پا برهنه و با پای دل خود را 
به کاروان می رسانند، اینجا که باشی آرزوی زیارت حرم، 

پنجره فوالد در دلت بیشتر گل می کند.
نرفته،  الرضا)ع(  مشهد  تاکنون  که  است  کودکی  مهدی 
اما وقتی از مادرش شنیدکه قرار است خدام بارگاه رضوی 
به روستای آنها بیایند، با توجه به تصورات خود و آنچه از 
تلویزیون دیده بود تصویری از بارگاه ملکوتی نقاشی می 
کند او با آنکه پنجره فوالد را از نزدیک ندیده است اما در 
نقاشی اش به درستی آن را به تصویر می کشد، رضا امروز 
چوپان روستا است در صحرا و در کنار گله از سویدای دل 
نرفته  تاکنون مشهد  او هم  امام رضا)ع( را صدا می زند، 
آرزویش دیدن گلدسته های رضوی است. رضا  اما  است 
که یک شب در خواب خود به مشهد سفر کرده است، آن 
خواب را از یاد نمی برد و با تعریف کردنش برای نقی،اشک 
در چشمانش حلقه می زند. اینجا کودکانی هستند که از 
عشق به امام رضا)ع( عشق به زیارت پرچم لحظه شماری 
می کنند آنها از نزدیک پنجره فوالد را ندیده ولی از  همان 
گوشه روستای مرزی دل کوچک خود را به پنجره فوالد گره 
می زنند. آرزویشان زیارت است.اما انگار امام رضا )ع( حاجت 
این کودکان بی سرپرست را به همین زودی اجابت می کند 
و برای نخستین بار زائر اولی های کوچک در زیر سایه پرچم 
رضوی راهی مشهدالرضا)ع( شدند.کودکان به همت خیران 
برای نخستین بار روز گذشته عازم مشهدالرضا)ع( و حرم 
مطهر رضوی شدند و حضور بدون اطالع قبلی کاروان زیر 
سایه خورشید نشانه توجه حضرت ثامن الحجج)ع( به زائران 
کوچک و معصوم بی سرپرست است.  آنها با پرچم گنبد 
منور رضوی به استقبال کودکان بی سرپرست در منطقه 

محروم درمیان رفتند.
این در حالی بود که دیدار از مرکز نگهداری کودکان بی 
سرپرست درمیان در برنامه های خدام رضوی قرار نداشت اما 
دست کرامت رضوی کاروان حامل پرچم بارگاه منور رضوی 
را به دیدار کودکان بی سرپرست فرستاد.پس از حضور خدام 
این مرکز خوشحالی و  پاسبان رضوی در  آستان مالئک 
شعف زائدالوصف کودکان و مربیان حاضر مرکز را به همراه 
داشت.کودکان این مرکز به همت خیران برای نخستین بار  
جمعه عازم مشهدالرضا)ع( و حرم مطهر رضوی می شوند و 
حضور بدون اطالع قبلی کاروان زیر سایه خورشید نشانه 

توجه حضرت ثامن الحجج)علیه السالم( به زائران کوچک 
و معصوم بی سرپرست است.در ادامه نیز حجت االسالم 
اسدی مبلغ اعزامی کاروان زیر سایه خورشید نکاتی جهت 

زیارت هر چه بهتر این کودکان مطرح کرد.

تاکید به وحدت میان مذاهب اسالمی 
توسط علمای شیعه و اهل تسنن

کاروان حامل پرچم حرم مطهر ثامن الحجج)علیه السالم( در 
روستای آبگرم بخش گزیک حضور یافت و در این مراسم به 
وحدت هر چه بیشتر و دوری از تفرقه میان مذاهب اسالمی و 
علی الخصوص شیعه و سنی تاکید شد.در ادامه مسیر کاروان 
زیر سایه خورشید در خراسان جنوبی پرچم متبرک گنبد منور 
رضوی در روستای آبگرم از توابع شهرستان درمیان حضور 

یافت.خادمان حرم رضوی بعد از گذشت از شهرهای قاین، 
زیرکوه و درمیان به نقطه مرزی بخش گزیک رسیدند و این 

منطقه به بوی خوش رضوی معطر شد.
این روستا از مناطق اهل تسنن است که اکثریت اهالی 
آن را سادات موسوی تشکیل می دهند؛ همچنین وجود 
بقعه ای منسوب به اوالد امام موسی کاظم)ع( از ویژگی 
ابتدای  در  رود.  می  شمار  به  روستا  این  دیگر  های 
پرچم  حامل  خدام  و  متبرک  پرچم  از  استقبال  مراسم 
پذیرفت  روستا صورت  علمای  و  بزرگان  توسط  رضوی 
و کاروان با زمزمه سرود رضوی در امامزاده سید ابراهیم 

الرضا)علیه السالم( روستا حضور یافت.
کاروان حامل پرچم ثامن الحجج)علیه السالم( بعد از استقبال 
مردم اهل سنت روستای آبگرم که با شور و شوق خاصی 
همراه بود به زیارت امامزاده سید ابراهیم الرضا)علیه السالم(، 

برادر زاده امام هشتم رفتند.خادمان حرم رضوی با خواندن 
 صلوات خاصه و مداحی و مرثیه سرایی در وصف امام رضا

)علیه السالم( دل های عاشقان را امام رضایی کردند.در ادامه 
مولوی سید مومن موسوی امام جمعه اهل سنت روستای 
نصرالدین ضمن اشاره به ارادت اهالی روستا به اهل بیت)ع( و 
سیادت آن ها خواستار وحدت هر چه بیشتر و دوری از تفرقه 
میان مذاهب اسالمی و علی الخصوص شیعه و سنی گردید.

همچنین حجت االسالم  اسدی مبلغ اعزامی کاروان زیر سایه 
خورشید نیز ضمن اشاره به فضائل اهل بیت)ع(، قرآن را به 
عنوان مرجع و محور وحدت در جامعه اسالمی مطرح نمود 
و تمسک به آن را راه حل مقابله با دسیسه تفرقه میان فرق 
اسالمی دانست. در پایان علمای جمع به گفت وگوی صمیمی 
پرداختند و بر ضرورت تداوم چنین جلساتی تاکید شد و مدال 

افتخار رضوی نیز به مولوی سید مومن موسوی اهدا شد.

غالمعلی خالدی ؛ راوی نیم قرن تاریخ خبرنگاری بیرجند

اجابت خواسته کودکان بی سرپرست و اعزام آنها به مشهد الرضا)ع(

از کشف ماخونیک تا تهیه جهیزیه برای نوعروس

بــاز نشــر

در  خبرنگاری  پیشکسوت  خالدی  غالمعلی   - حسینی 
استان درگذشت. با آرزوی غفران الهی برای این همکار 
عزیز به باز نشرگفتگوی آوای خراسان جنوبی با وی به 

مناسبت روز خبرنگار می پردازیم.
کار  او  شد  می  مشاهده  دستش  در  دوربینی  با  همیشه   
با  عنوان خبرنگار  به  در سال 1348  دبیرستان  از  را  خود 
سال   46 با  کرد،  آغاز  جوانان  مجله  و  اطالعات  روزنامه 
سابقه کار هنوز هم به عنوان سرپرست روزنامه اطالعات 
خبرنگار  اولین  برای  گویی  کند،  می  فعالیت  بیرجند  در 
استان خراسان جنوبی بازنشستگی معنایی ندارد. غالمعلی 
هم  هنوز  سال سن  از 60  بیش  با  بیرجند  متولد  خالدی 
خبرنگاری سخن  درباره حرفه  زیاد  با عالقه  و  انرژی   پر 

 می گوید. وی با یادآوری خاطرات قدیم خود بیان می کند:
تمام  حرفه  این  به  زیاد  خیلی  عالقه  دلیل  به  زمان  آن 
مجله  برای  کردم.  می  خبر  تهیه  صرف  را  خود  انرژی 
یک  و  نوشتم  می  خبری  و  ورزشی  گزارش  جوانان، 
اقتصادی  و  فرهنگی  سیاسی،  مسائل  جنگ  به   تنه 
می رفتم. خالدی با بیان اینکه گرایش مردم به دلیل حس 
است،  بیشتر  محلی  نشریات  به  دارند،  که  پرستی  وطن 
های خبرگزاری  فقط  ما  کار  اوج  زمان  در  کرد:   عنوان 
کیهان، اطالعات و جمهوری اسالمی ایران و گاهی اوقات 
خراسان جنوبی در شهر فعالیت داشتند که من هم خبرنگار 
کیهان بودم و هم روزنامه اطالعات. خالدی ادامه می دهد: 
دفتر کار ما و خبرگزاری جمهوری اسالمی در فرمانداری 

قرار داشت و کامال با یکدیگر هماهنگ بودیم، رقابتی بین ما 
نبود و اگر خبری روی آنتن می رفت و تیتر می شد، دوست 
داشتیم تا هم کیهان و هم اطالعات و هم جمهوری اسالمی 

آن را کار کند، چون برای پیشرفت شهر بسیار موثر بود.
این خبرنگار قدیمی استان با اشاره به اینکه االن وضع خبر 

بسیار با گذشته فرق کرده است ادامه می دهد: االن خبر 
 گزاری ها، خبر ها را از روی همدیگر کپی می کنند و زحمتی
نمی کشند، کمتر به سراغ مسائل اجتماعی شهر می روند و 

کمتر مطالب چالشی و انتقادی تولید می کنند.  به باور خالدی 
حرفه خبرنگاری واقعا از عالقه اثر می پذیرد زیرا که حقوق 
این شغل بسیار پایین است، بیمه و مزایای ارزشمندی ندارد 

اما کار بسیار سخت است. می افزاید: عده ای خبرنگاری 
را سکوی پرتاب می دانند! افرادی که بعد از چند سال کار 

خبرنگاری جایگاهی در ادارات کسب می کنند که البته این 
تغییر و تحول ها خوب است ولی فردی که بخواهد در این 

حرفه خدمت کند باید عالقه داشته باشد.

خبرنگاران باید مشکالت مردم را مطرح کنند

وی امانت داری و صداقت را از ویژگی های خبرنگار موفق 
می داند و اظهار می کند: فقط گفتن اینکه باید پل ارتباطی 
باشیم، کافی نیست بلکه باید مسئوالن را به چالش کشید و 

مواظب باشیم تبدیل به روابط عمومی آنان نشویم.
به گفته وی باید به نیازها و خواسته های مردم توجه کرد، هر 
چند پیامدها وتنش هایی به دنبال داشته باشد که به مذاق 
مسئوالن خوش نیاید. خالدی با تاکید بر اینکه خبرنگاران باید 
مشکالت مردم را مطرح کنند و مسئوالن نیز باید پاسخگو 
باشند، عنوان می کند: فراز و نشیب زیاد این حرفه باعث شد 
که چند بار قبل و بعد انقالب حکم جلب من صادر شود اما 
حرف مان را به کرسی نشاندیم تا حدی که یک قاضی را به 
خاطر سیلی زدن به صورت یک پرستار  به منطقه دیگری تبعید 
کردند چون خبر ما کارساز بود. به  گفته وی خبرنگار باید مسائل 
 جامعه را با دید باز رصد کند و نگذارد حق مردم ضایع شود. 
 می گوید نگاه ویژه خبرنگاران به مسائل بهداشتی، معیشتی 

می تواند موجب آگاه سازی مسئوالنی شود که در اتاق ها نشسته 
اند و از خیلی از این مسائل بی اطالع اند. خالدی به احداث  
 تعدادی از خانه های مهر شهر روی قنات اشاره می کند و ادامه

می دهد: چرا مسئوالن، بی فکر و بدون برنامه ریزی ساختمان 
ساخته اند که بعد از مدتی آب قنات بیرون بزند و موجب فرو 
ریختن ساختمان شود؟ و یا قبل از احداث ساختمان ها مسائل 
بهداشتی و فرهنگی و امنیتی آن منطقه را در نظر نگرفته اند.

ماخونیک توسط خبرنگار روزنامه
 اطالعات در بیرجند کشف شد

اخباری  بیان  به  خود  شیرین  خاطرات  بر  گذری  با   وی 
می پردازد که موجب انجام گرفتن کارهای خیر در شهرستان 
از تیتر خبری که در عین طنز بودن موجب  شد. خالدی 
تکمیل جهیزیه یک نو عروس شد، می گوید: روزی پیرزنی 
را دیدم که در خیابان با حال زار و ناراحت راه می رفت و یک 
قوطی حلب روغن هم دستش بود زمانی که جویای حالش 
شدم، گفت: پول هایی که این سال ها برای عروسی دخترم 
جمع کرده بودم را در این قوطی گذاشته بودم ولی موش 
داخل آن رفته و تمام پول ها را خورده است. من آن زمان 
این موضوع را با این عنوان که »جهیزیه نوعروس بیرجندی 
را موش خورد« تیتر کردم و در پی این خبر تمام جهیزیه این 
دختر از خارج استان توسط مردم کامل شد. خالدی از تاسیس 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و راه اندازی تغذیه رایگان در 
گوید می  بود،  کرده  تهیه  که  اخباری  واسطه  به   استان 

و عنوان می کند: روستای ماخونیک را من کشف کردم و با 
تیتر »همان طور که کریستف کلمب آمریکا را کشف کرده 
بود، ماخونیک توسط خبرنگار روزنامه اطالعات در بیرجند 
کشف شد« در روزنامه چاپ شد. وی لذت کار خبری را در به 
ثمر رسیدن آن عنوان می کند و می گوید: خبرنگاران جایگاه 

ویژه ای دارند به شرطی که خوب کار کنند. 
خالدی از خبرنگاران جوان استان می خواهد: حرفه ای 
خبرنگاری  مختلف  دوره های  دنبال  به  و  بنویسند  خبر 

باشند و در تمام زمینه ها مطالعه کنند. 
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 محافظه کاری صدا و سیما مانع از پخش »اتاق جنگ« شده بود

مستند »اتاق جنگ« که نسخه سینمایی و تک قسمتی مستند شش قسمتی »نیمه خاموش« است طبق گفته کارگردان آن“مصطفی حریری” 
کامل تر است. »نیمه خاموش« به همت معاونت هنری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس طی سال های 1387 تا 1389 ساخته شده، 
اما ابتدا به این مستند اجازه پخش از صدا و سیما داده نشده بود. نهایتاً در تیر 95 این مستند از شبکه افق پخش شد. 
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سینما و تلویزیون

شکایت مهران مدیری از روزنامه 
شرق و فیلم آنالین

سیدحسین روحانی وکیل مهران مدیری اعالم کرد 
که موکلش به دلیل نشر اکاذیب ، نسبت به روزنامه 
شرق و فیلم آنالین، اعالم جرم و برای طرح شکایت 
مدعی  درمطلبی  شرق  روزنامه  است.  کرده  اقدام 
شده بود، مهران مدیری عالوه بر دریافت مبلغی به 
عنوان هدیه از موسسه اعتباری ثامن الحجج )ع( ، 
مبلغی را هم به عنوان وام دریافت کرده که بخشی 
نیز  آنالین  فیلم  است.  داده  پس  را  آن  اقساط  از 
بالفاصله این مطلب را در فضای مجازی منتشر کرد.

اکران ویژه مستند 
»برسد به دست آقای بنان« 

اکران ویژه فیلم مستند »برسد به دست آقای بنان« به 
کارگردانی زهره محقق در خانه هنرمندان برگزار شد. 
»برسد به دست آقای بنان« مستندی 87 دقیقه ای 
است که در آن زندگی شخصی و هنری غالمحسین 
بنان، به واسطه نامه ای که به او نوشته می شود، مورد 
مانند  افرادی  مستند  این  در  می گیرد.  قرار  بررسی 
پریدخت آور )همسر بنان(، هومن صدر )پسرخوانده 
بنان( وکاوه دیلمی )از شاگردان بنان( حضور دارند.

فیلمبرداری یک فیلم کمدی دیگر 
آغاز شد

فیلمبرداری فیلم سینمایی »آپاچی« به کارگردانی آرش 
معیریان و تهیه کنندگی حسین زندباف بعد از مشخص 
شدن عوامل پشت دوربین و بازیگران آغاز شد و همزمان 
تصاویری از تست گریم بازیگران این فیلم منتشر شد. 
درخالصه داستانی »آپاچی«  آمده: همیشه باید برای 
تاخت و تاز آپاچی ها چاره اندیشی کرد. مگر آنکه ... 
آرش معیریان پیش از این کمدی هایی نظیر »کما«، 
»آس و پاس« و »خالتور« را کارگردانی کرده است.

بیش از چهار میلیارد تومان فروش 
در یک هفته

فیلم سینمایی »هزارپا« در دومین هفته اکران خود 
توانست به فروش بی سابقه ای دست پیدا کند و 
تنها در هفته گذشته بیش از 4 میلیارد تومان درآمد 
کسب نمود و رکورد بی سابقه ای ثبت کرد. این 
فیلم به کارگردانی ابوالحسن داوودی در دو هفته 

حدود 7 میلیارد تومان فروش داشته است.

زاده،  عباس  حسین  با  مصاحبه  اول  بخش  پیش  چندی 
کارشناس هنرهای تجسمی و کارشناس ارشد کارگردانی 
نمایش را در حوزه فعالیت وی در حوزه نمایش، کارگردانی، 
تئاتر و کسب مدارک و جشنواره ها را خواندیم و اکنون قسمت 
دوم با این هنرمند هم استانی در حوزه هنرهای تجسمی و 

نقاشی و طراحی را می خوانیم. 
اولین نقاشی ام با عنوان کبوتر آزادی در کالس 

پنجم دبستان رتبه آورد
عباس زاده می گوید: کالس پنجم ابتدایی کبوتر آزادی عنوان 
اولین نقاشی ام  با مداد رنگی بود که در مسابقات نقاشی  
شهرستان رتبه آورد، در سال 1369 از روی عکس پرسنلی 
طراحی می کشیدم و یا از نمونه آثار نقاشان بزرگ دنیا  منظره 
سازی می کردم  و به طور کلی همه فعالیت ها خود آموخته 
بود.  وقتی  با دوستم محمد استانستی طراحی و نقاشی را در 
کوچه پس کوچه های محالت بیرجند ادامه دادیم و از مشاوره 
هنرمندان فعال کمک گرفتیم تازه متوجه خیلی از مشکالت 
در کارها شدیم،  با جدیت کار می کردیم در حالی که  واقعا 
نمی دانستیم شیوه کار ما درست هست یا خیر؟! وی با اشاره 
به قبولی در آزمون  ورودی تربیت معلم شهید بهشتی مشهد 
در سال 1371  به عنوان معلم هنر  ادامه می دهد:  بعد از 
تحصیل  به تدریس در مدارس راهنمایی قاین پرداختم. در 
طول تحصیل کاردانی هنر استادانی چون علیرضا صباغیان، 
استاد صدر السادات، استاد طاهری ، مرحوم فربُدنیا ، استاد علی 
اکبر ترابیان ، دکتر علیرضا باوندیان و مرحوم استاد منصور 
همایونی کمک بزرگی کردند تا مسیر فراگیری هنر های 

تجسمی  و نمایشی را  علمی و درست  پشت سر بگذارم. 
مدرس طراحی و نقاشی در موسسات 

و دانشگاه ها از سال 1380 تاکنون
عباس زاده با اشاره به اینکه از سال 1380 تاکنون تدریس 
طراحی و نقاشی  را در موسسه فرهنگی و هنری عرفان  و   
دانشگاه های بیرجند  داشته ام ، خاطر نشان می کند: همچنین 
از سال گذشته در موسسه فرهنگی و هنری ماهور  دوره های 
متعدد ضمن خدمت همکاران فرهنگی ، بهزیستی و میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  آموزش داده ام. 
مقطع  در  دهد:  می  ادامه  تجسمی  هنرهای  کارشناس 
کارشناسی هنر های تجسمی نیز بیشترین نقش در فراگیری 
طراحی و نقاشی با متدهای دانشگاهی را مدیون آموزش های 
خوب استاد عزیز غالمحسین سهرابی هستم که همچنان از 
تاثیر گذار ترین افراد در فراگیری این هنر در زندگی ام بوده اند . 
هنرجو  به  را  ام  فراگرفته  آنچه  هر  کردم  عهد 

آموزش دهم
عباس زاده خاطر نشان می کند:  همواره عهد کردم که درطول 
دوران  تدریس هنر  تمام و کمال هر آنچه از هنر فراگرفته ام را به 
 هنرجو آموزش دهم و تاکنون متعهد به آموزش صحیح بود ام. 
کارشناس ارشد کارگردانی نمایش تاکید می کند:  زمانی که 
پس از تحصیل نقاشی به بیرجند مراجعت کردم، دیدم که 
متاسفانه شیوه مناسبی برای فراگیری هنرجو نبوده و آموزش 
طراحی و نقاشی را به شیوه سنتی و کپی از روی کار دیگران 

در کنار دیگر شیوه ها  انجام می شد.  
کپی برداری  مانع خالقیت می شود

نبود  شیوه  این  بزرگ  معایب  از  کند:  می  خاطرنشان  وی 
خالقیت و نوآوری، نبود تقویت هوش هیجانی و خیال پردازی 
و تربیت ذهن هنرجوست  که متاسفانه در جامعه هم  این توهم 
فانتزی و کاذب را برای هنرجو و حتی خانواده ها ایجاد می کند 
که روش صحیح تولید هنری همین شیوه کپی برداری است و 
اثر تولید شده هنری است. وی با بیان اینکه اما چون نظارت بر 
شیوه های آموزشی از سوی متولیان امر بررسی و ارزیابی نمی 
شود،  ادامه می دهد:  اصوال طرح درسی از مدرسان هنری 
دریافت نمی شود این اتفاق پر رنگ تر شده وگاهی مشاهده 
می شود که همچنان این شیوه غلط نیز تدریس می شود 
و هیچ کس هم اعترضی به نحوه تدریس ندارد و متاسفانه 
بهترین زمان یاد گیری هنری فرزندان ما صرف کپی کار 

دیگران می شود.
از   جدای  مهارتی  داری،  کالس  و  تدریس  فن 

خوب نقاشی کشیدن است
وی عنوان می کند:  فن تدریس و کالس داری ، مهارتی 
جدای از  خوب نقاشی و طراحی کردن است و خیلی هم 
با اهمیت ولی متاسفانه هر کس تا از رشته ای هنری فارغ 

التحصیل می شود یا خوب نقاشی می کشد و یا در حوزه 
نمایش  یک یا دو نوبت خوب در صحنه  ظاهر شود که نمی 
 تواند مدرس خوبی برای آموزش هم باشد و این افراد فکر
می کنند چون خوب طراحی کپی می کنند و یا لوح افتخار 
فالن جشنواره هنری را گرفته اند، پس می توانند تدریس 
 هم داشته باشند. عباس زاده درباره مشکل بعدی این حوزه 
محتوای  یا  و  تدریس  نحوه  از  ارزیابی  کمبود  گوید:  می 
آموزشی هنرآموزان است که در این زمینه در مراکز هنری 
و حتی دانشگاه ها به امر تدریس اشتغال دارند، شده که این 
بی توجهی هم فراگیر شده و هم تبدیل به معضلی برای هنر 

استان و شهرستان می باشد.
هنرجو  برای  باید خالقیت  نقاشی  و  طراحی  در 

اتفاق بیفتد
وی با بیان اینکه باید شیوه ای برای آموزش هر هنرجو انتخاب 
کرد که او را زودتر به مسیر حرکت صحیح هنری هدایت کرده 
و متوجه توانمندی های بالقوه اش نماید،گفت: باید توجه داشت 
که روش خاص هر هنرجو در طول دوره آموزش متفاوت است 
و خالقیت هم با یک یا دو دوره و یا یک شبه اتفاق نمی اُفتد. 
وی  در باب اهمیت طراحی هم اشاره  می کند: آزمون عملی 
بیشتر رشته های دانشگاهی از طریق طراحی و طرح افکنی 
است اما به اشتباه نقاشی و رنگ گذاری بیشتر توجه می شود  
در حالی که نباید فراموش کنیم طراحی،پایه هنر های تجسمی 
است  و قدرت تجسم و تخیل هنرجو را  در عمل  تقویت می 
کند، ولی خیلی جدی گرفته نمی شود و در حد یک پیش طرح 
برای نقاشی به آن نگاه  می شود که این امر باعث کم رنگ 
شدن موضوع طراحی شده است.  وی با اشاره به اینکه عالوه 
بر هنرهای نمایشی و تجسمی، هر از چند گاهی شعر سپید 
و داستان کوتاه را هم دنبال کرده ام، ادامه می دهد: تاکنون 

داستان کوتاه با نام های دست های بی صدا و هدیه شب یلدا 
و مجموعه ای از اشعار سپید آماده چاپ دارم، در حوزه فیلم 
کوتاه هم فعالیت نمودم از جمله در زمینه فیلمنامه نویسی: 
نقره زار - قوچ آ سماني  - سیب - مدرسه - نیمدري - چوب 
رختي - دو اپیزود  یک روز کاري - مستند برکه نور - چار 

پایه وگیوه  را نوشته ام. 
برخی نمایشگاه های استاد عباس زاده 

شرکت در نمایشگاه جمعی انجمن هنرهای تجسمی بیرجند 
در نگار خانه میرک )مشهد- 1379(. برپایی نمایشگاه انفرادی 
)بیرجند- 1380(/  پرتره  موضوع  با  طراحی  های  تکنیک 
برپایی نمایشگاه انفرادی در طبس و نهبندان نمایشگاه گروهی 
هنرهای تجسمی در سال 89/ برپایي نمایشگاه “ یک فنجان 
طراحي “ دي90 / برپایي ورک شاپ “ یک فنجان طراحي” 
آذر 90 / برپایي نمایشگاه  انفرادي “تمام هاي ناتمام“ خرداد 
91/ برپایی نمایشگاه گروهی “ کوچک زیباست 2” اسفند 96 
/ برپایی نمایشگاه گروهی “ بهارینه“ فروردین97 و نمایشگاه 
گروهی موسسه فرهنگی و هنری ماهور  خرداد 97 / شرکت 
در جشنواره فیلم کوتاه تهران با فیلم “ نیمدري “ مهر 91/ 
 کسب رتبه چهارم جشنواره ملي اعتکاف با فیلم “ نیمدري“

اردیبهشت  92/ کسب رتبه اول سیزدهمین جشنواره استاني  
پرسش مهر ریاست جمهوري تیر 92 / دریافت لوح تقدیر 
و  عکس  فیلم،  جشنواره  سومین  نویسي  فیلمنامه  بخش 
فیلمنامه استان در شهرستان قاین با فیلمنامه “ گیوه “شهریور 
92 /شرکت در جشنواره بین المللي فیلم رشد - تهران با فیلم 
“گیوه “ آبان  93 /کسب رتبه اول فیلم کوتاه “قوچ آسمانی 
“ در جشنواره پرسش مهر سال 88/ فیلم برگزیده جشنواره 
“وقف چشمه همیشه جاری   1389. نویسنده و کارگردان فیلم 

مستند داستانی “سیب”  1390

 کپی برداری مانع خالقیت 
هنرجو می شود

علمی و فناوری

نوآوری در تعمیر موتور هواپیما 
با  سوسک های تعمیرکار

ایده  رویس”  “رولز  شرکت  رباتی  سوسک 
مرحله  در  شد  اعالم  که  است  شرکت  این  جدید 
برای  مینیاتوری  سوسک  این  دارد.  قرار  توسعه 
تعمیرات به درون موتور هواپیما فرستاده می شود.
یک مهندس بریتانیایی می گوید تکنولوژی مینیاتوری 
به معاینات و مرتفع  با سرعت بخشیدن  می تواند 
کردن نیاز به بیرون آوردن موتور هواپیما برای تعمیر، 
فرآیند نگه داری و انجام تعمیرت را سرعت بخشد.

در آینده، چهره شما گذرنامه شما 
در فرودگاه ها خواهد بود

فناوری تشخیص چهره که در گوشی های هوشمند  
استفاده می شود، در حال ایجاد انقالبی در امنیت 
فرودگاه ها بوده و صف های طوالنی کنترل گذرنامه 
را از بین خواهد برد. استرالیا به یکی از پیشگامان 
فناوری کنترل مرزی هوشمند تبدیل شده است. در 
این سیستم، نیاز به ارائه گذرنامه حذف شده و تنها 
از فناوری تشخیص چهره برای تأیید هویت مسافران 
استفاده می شود. براین اساس، چهره فرد اسکن شده 
و با اطالعات ثبت شده قبلی مطابقت داده می شود. 

اولین تصاویر از بزرگترین کشتی 
هوایی  توریستی

هوایی  کشتی  داخلی  طراحی  از  تصاویر  اولین 
لوکس ساخت شرکت بریتانیایی “HAV” منتشر 
شده که اتاق هایی مجلل را نشان می دهد، کف تا 
سقف آن با شیشه طراحی شده و دید سراسری را 
فراهم می کند. شرکت هوافضای بریتانیایی اعالم 
کرد، در حال ساخت و توسعه کشتی هوایی »ایرلندر 
10« است که با هدف خدمات گردشگری ساخته 
می شود. اکنون شرکت سازنده، برای اولین بار در 
نمایشگاه هوایی بین المللی »فارنبرو« طراحی داخلی 

این کشتی هوایی را رونمایی کرد.

عکس: آرشیو

نسرین کاری

گفتگو با حسین عباس زاده؛ کارشناس ارشد کارگردانی نمایش )قسمت دوم(

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس : خیابان ارتش - حدفاصل خیابان عدل و معلم -پالک 174

09155600850

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف

مشاوره، تولید و اجرای انواع درب های شیشه ای 
اتوماتیک به همراه ضمانت نامه 5 ساله

۰۵۶۳۲۳۲۳۱۷۹ - ۰۹۱۵۳۶۳۴۷۶۷

کلینیک گیاه پزشکی
 و فروشگاه سبز گستر

تشخیص  آزمایشگاه  به  مجهز 
آفات و بیماری های گیاهی 

فروش انواع 
سموم دفع آفات نباتی 

 کود، بذر، ادوات کشاورزی
بیرجند ، میدان امام  
جنب کالنتری 12    

مدیریت: فرزاد نیا
09152207442

32220072

عرضه انواع ترشی، زیتون،روغن زیتون، روغن کنجد
انواع شربت های طبیعی شیراز

ترشک، لواشک ، آبلیمو و عسل طبیعی
خیابان توحید، خیابان میرزا کوچک خان غربی، حد فاصل خیابان نبوت 

و فلکه نعلبکی،پالک ۵۲      ۰۹۱۵۷۵۵۳۴۱۳ - ۳۲۴۳۹۱۰۵ سجادی فر

  @
 torshim
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5 تا 30 % تخفیـف
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گلدسته و فلک اثر جالل آل احمد

بلند شدیم و من  افتادند به سمت کالس ها و ما   ...
همچو که کف پایم را گذاشتم زمین، چنان سوخت 
که  این  مثل  بودنش.  گذاشته  آتش  روی  انگار  که 
»زکی!   : آمد  در  اصغرریزه  که  بود  اشک  پر  چشمم 
گریه نداره . داداشم آن قدر فلکم کرده!«و من جورابم 
را برداشتم پا کنم که اصغر دستم را گرفت و گفت: 
در می آد.  پات  پدر   . نمی شه  این جوری که  »زکی! 

بایس بکنیش تو آب سرد«
و خودش کون خیزه کنان راه افتاد و رفت به سمت 
یخ  وسط  و  بود  کرده  گیر  دراز  تیر  یک  که  حوض. 
ته  جای  گله  به  گله  اطراف حوض  و  رویش  کلفت 
آفتابه سوراخ شده بود و دست به آب می رسید. اصغر 
نشست لب پاشوره و پایش را یک هو کرد توی آب. 
دیدم که چشم هایش را بست و دندان هایش را به هم 
زور داد و گفت »مادرسگ« و بعد مرا صدا کرد که 
رفتم و پام را بی هوا تپاندم توی آب. چنان دردی آمد 
دکان  آهن  گیره ی  بودمش الی  گذاشته  انگار  که 
دادشش که بی اختیار از زبانم در رفت: »مادر...« و 
آن وقت بود که گریه ام در آمد. یک خرده برای خودم 

گریه کردم. ادامه دارد...

دلهای ما که بهم نزدیک باشد،  دیگر چه فرقی می کند 
که کجای این جهان باشیم ، دور باش اما نزدیک، 

من از نزدیک بودن های دور می ترسم  

افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند،
 بلکه کارها را بگونه ای 
متفاوت انجام می دهند

ای آنکه چو آفتاب فرداست بیا
بیرون تو برگ و باغ زرد است بیا
عالم بی تو غبار و گرد است بیا

این مجلس عیش بی تو سرد است بیا

غضنفر از دوستش میپرسه : توک چشم کجاست؟ 
دوستش میگه چشم که توک نداره، میگه:پس چرا 

خواننده میگه توکه چشمات خیلی قشنگه؟

گندم: من نمی فهمم اینجا چجور مرجع قانونیه ؟
 دم در شعر و شکالت تو راهرو نقل و نبات تو اتاق کیش 
و مات ! میدونین این یعنی چی ؟ یعنی ظاهر زیبا!  باطن 

خراب، یعنی تظاهر ! یعنی ریا ! »شاهگوش«

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

طنز

دیالوگ  ماندگار

یک لحظه مکث کن

داستان دنباله دار

آیات روز  

اما انسان هنگامی که پروردگارش وی را می  آزماید و عزیزش می دارد و نعمت فراوان 
به او می  دهد می  گوید پروردگارم مرا گرامی داشته است. سوره الفجر/ آیه 15

حدیث روز  

پنهان کننده کار نیک ]پاداشش[ برابر هفتاد حسنه است، و آشکارکننده کار بد سرافکنده است، و پنهان کننده کار بد آمرزیده است.
امام رضا )ع(

سبک زندگی

آیامی دانيد چگونه می توان خوش بين بود؟
خوش بیني محض در افراد بصورت نادر یافت شده و چنین 
اشخاصي اغلب مـورد پـسند دیـگـران نیستند. ما کساني 
که دائما در حال خوشحالي و شـادمـاني هسـتـند را مـورد 
تـمسخر قـرارداده و خـود آشـکارا بـخاطر بـدي هـوا یـا 
کـمبـود چاي در دفترکار دچار تردید میشویم. در حـیرتیم 
که آنها چگونه میتواننـد دنـي را آن گونه که هست نبینند؟ 
-- دنیایي که مملو از نامالیمات و بي عدالتي است.خوب، 
حقیقت این است که آنها عقـیـده دارند که دنیا به همراه 
مردمانش داراي عیوب و کاستي مي باشند، اما به سـادگي 
چنین  و  گـزینـند.  برمـي  را  خوب  چیزهاي  روي  تمرکز 
سالمتي  داشت؛  خواهد  بدنبال  را  بزرگي  فواید  دیدگاهي 
بهتـر، انـرژي بیـشتر، خالقیت، توانایي هاي حل مسئله و 

یک حس کلي سرور و شادماني.
بنابراین، آیا میتوانیم یک سوئیچ خوش بیني کوچک را در 
ذهنمان روشن کرده و بالفاصلـه شاهـد اثـرات و نـتایج 
مطلوب آن باشیم؟ متاسفانه آنـقدرهـا هـم سـاده نـیـست 
-- امـا روشهـایي وجود دارند که بتوان با آنها مثبت بـودن 
ر تـمـرین کـرده تـا بـصورت واکـنـشي طبیعي در بیاید و 

منفي نگري را تقلیل دهد.
تست خـوش بیني انتهاي مقالـه را انـجام داده تا در مـورد 
هرگـونه تـمایالتي که به سمت منـفـي انـدیشي داریـد 
و نـیـز چـگونـگي قدم برداشتن براي بهبود دیدگاهـتان 

نسبت به مسائل، آگاهي حاصل نمایید.

سالمتي شما به آن بستگي دارد
اشـخاص خوش بین در برابر بیماریهاي عفوني و مسري 
مقاومتر بوده و بهتر مي تواننـد امراض مزمن را از خود دفع 
کنند. در یک مطالعه علمي محققان 96 مردي که یک بار 
دچار حمله قلـبي شـده بودند را مورد بررسي قرار دادند. بعد 
از طي مدت هشت سال، از هر 16 مرد بـدبیـن، 15 نفرشان 
جان باختند و از هــر 16 نــفـر مــرد خــوش بـیـن فـقـط 

پــنج نفرشان از دنیا رفتند.
امـروزه بـطرز گـسترده اي عقیده بر این است که خوش 
با  مبارزه  براي  را  بدن  دفـاعـي  سیـستم  قابلیـت   بیني 
بیماري ها افزایش مي دهد. این ممکن است به آن دلیل 
باشد که افراد خوش بین داراي پایین ترین سطح استرس در 
یک اجتماع مي بـاشند. و هــمگي ما میدانیم که استرس 
به سوي  بدني سالمتر است.پیش  به معناي داشتن  کمتر 

مسائلي که ممکن است بخواهید آنها را تغییر دهید.
خود شكوفايي كام بخش

بـراي بـسیاري از افـراد، عـقایـد تـعییـن کنـنده اعـمال 
و طـرز بـرخوردها نسبت به زندگیمیباشد. از آنجایي کـه 
رفتارها و نگرش ها چنین نـقش عمده اي در چگونگي 
احسـاس شما ایفا مي کنند، باید عقاید را بازنگري نموده 
و بـرآورد کنید که کدام یـک بـه نفـعتـان و کدام یـک 
به ضررتان است. میزان خوش بـیني شـما نوع نگرشتان 
را نسبت به زندگي و دنیاي پیرامون منعکس مي کند. اگر 

احساس مي نمایید نیـاز دارید انـدکي خـوش بین تر باشد، 
نکات زیر را دنبال کنید.

شرايط دوپهلو را درك كنيد
هیچگاه با موقیتعهاي دوپهلو جوري برخورد نکنـید کـه گویـي 
دوپهلو نیستند. همیشه با مـسائل آن گـونه که هستند رفتار 
نمایید. براي مثال وقـتي روي جنسي سرمایه گـذاري مي 
کنید، به خود بقبوالنـید کـه ممکن است آن جنس ارزان شده 

و شما مقداري از پول خود را از دست بدهید. 
 با این حال فرد خوش بین این نکته را مي داند و ریسک 

مي کند و بـه از دسـت دادن مقداري پول اهمیت نمي دهد.
دوپهلو،  موقیتهاي  این  با  شدن  روبرو  هنگام  عالوه  به 
افسردگي  به  منتهي  است  ممکن  منفي   تفـسیرهاي 

و کسالت گردند.

متنوع فكر كنيد
افراد خوش بین بر خالف افراد بدبین از تفکري ملون برخورداند. 
در برابر موقیعت ها و ایده هاي جدید روشنفـکرتر بـاشید. از 
مـسر بـودن در مـورد دیـدگاه هـاي خـود بـاز ایستاده و شروع 

به لذت بردن از افکار و نظرات دیگران نمایید.
همه چیز را قطعي ندانید

اشخاص خوش بین بندرت مسائل را قطعي و بدون اشکال 
میدانند؛ آنها همیشـه انتقاد پذیر بوده و نظرات خوب دیگران 

را مد نظر قرار داده و بدنبال اصالح خود هستند.

مسائل را تغييرپذير تصور كنيد
افـراد خوش بین مي دانند که تغییر و دگرگوني یک چیز 
خوب و ضـروري اسـت. آنـهـا طـرز برخوردهاي تطبیق 

پذیر و قابل تغییري از مسائل را در خود بوجود مي آورند.

تفكري بخصوص داشته باشيد
برابر  در  که  این  بجاي  دارند  تمایل  بین  اشخاص خوش 
مسائل کلي از طریق راه حل هاي عمومي واکـنش نـشان 
دهند، با مسائل خاص بـراي رسیـدن بـه یـک راه حـل 

عـمـومـي دست بگریبان شوند.

افكار خود را تغيير دهيد
در مورد رویدادهاي ناگوار مداوم فکر نکنید. اگر رئیستان شما 
را از کار برکنار کرد و یـــا در یـک امتـحــان مهم قبول 
نشدید، توصیه ما این است که با انجام کاري لذت بخـش 
افـکـار خود را از مشکالتتان دور کنید چون تفکر به مسائل 
در چـهـارچـوب مـنـفي ذهن منتهي به یافتن راه حل هاي 
کمتر خواهد شد.با کـمک کردن بـه احـوال خـود و کـسب 
اعتماد به نفس، افـرادي کـه داراي تمایالت بدبینانه هستند 
مي تـوانند خود را آزاد سـاختـه و خـالقانه تـر فکر کنند. 
براي اغلب مردم بدست آوردن چنین روحیه اي فقط چند 
هفته طول میکشد، اما بمحض یادگیري تــکنـیـک خوش 

بیني، دیگر برگشت به بدبیني بعید خواهد بود.
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آياخنده تاثيري بر سالمت روان دارد؟

آیا به نظر شما واقعا خنده تاثیري بر سالمت روان دارد یا 
نه ؟گفتگوي زیر با دکتر روان  شناس و یکي از اعضاي 
باشگاه خنده ایران انجام شده است.گاهي حوادث زندگي، 
ما را به انجام عکس  العمل هایي وا مي  دارد، ولي شرایط 
زماني و مکاني، اجازه بروز این عکس  العمل  ها را به 
ما نمي  دهند. در نتیجه، مقدار زیادي انرژي در بدنمان 
محبوس مي شود که مي  توانیم با خنده آن را آزاد کنیم.

در واقع، خنده پدیده  اي است که غالبا براي ابراز شادماني 
به کار مي  رود و در بین موجودات زنده، فقط انسان است 

که از این توانایي به صورت کامل برخوردار است.
روان  شناسان بر این باورند که مقدار زیادي انرژي منفي 
در اثر مشکالت مختلف زندگي، در بدن ذخیره مي  شود 
و این انرژي به همراه استرس  هاي دروني، از طریق 
خنده از ذهن و بدن ما تخلیه مي  شود. به همین دلیل 
است که همیشه بعد از خنده، احساس آرامش و تمرکز 
ذهني مي کنیم.بعضي ها مي گویند خنده مي  تواند به 
برقراري تعادل رواني  مان کمک کند. شما با این حرف 

موافق هستید؟
و  ویژه  جایگاه  داراي  روان  شناسي  در  خنده  بله، 
پرارزشي است و موجب کاهش هورمون  هاي استرس 
و  رشد(  هورمون  و  دوپامین  آدرنالین،   زا)کورتیزول، 
افزایش هورمون هایي مانند آندورفین )ایجاد آرامش و 

تعادل رواني( مي شود.
کسي که دیگران را مي  خنداند، بیشتر از کسي  که مي 
 خندد، از اثرات مفید خنده بهره مند مي شود و آستانه 
تحمل خود را در برابر بروز خشم و عصبانیت باال مي 
 برد. حتي اگر شما یک دقیقه بخندید، آن خنده مي 
 تواند گاهي تا 45 دقیقه باعث آرامش شما  شود و فشار 

رواني  تان را کمتر کند.
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اوردناتوملاکلم1
تروبسنواوپمیت2
وکنتوبکنعرایو3
مادناالبواما4
اکاویشهرکرکض5
تکلاسمیتیراع6
یلاناریولبمس7
کدنارگنلچملید8
والابوانتیار9
ردپرسایاوجنه10
یهابورارهزان11
کمنودتشیراتا12
انوزنامیرنراد13
شزاونتشادبابر14
هللامیلکهدندکن15

تعویض روکش دسته دو با نوتهـران روکـش

خیابان قدس، نبش قدس غربی 5، حدفاصل میدان قدس و چهار راه عدل  09159659102 - مختاری

پخش روکش صندلی انواع خودرو داخلی ، خارجی و کلیه تزئینات خودرو
روکش ، کف پوش ، لوکس

اقساط 1 ، 2 ،3 و 4 ماهه         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

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

را تجربه کنید.   09158668002
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طراحی - تعميرات - مهندسی معکوس/ تجهيزات الکترونيک
قطعات پروژه های دانش آموزی و دانشجویی

الکترونیـک راشـدی

 آدرس: داخل حکيم نزاری 14 - روبروی بانک سپه
تلفن : 32225671 - 09157201597 - 09016072220

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 10

0

حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و 
خارج از شهر )تهران ، مشهد ، زاهدان(

 با بارچین و کارگر ماهر

تخفیف ویژه/ با بیمه رایگان
کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری 
اثاثیه منزل /100 درصد تضمینی
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، 

سیمان، شن، گچ و غیره
آدرس دفتر: نبش انقالب 15

09155626690 
05632228718 

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

به تعدادی پیک موتوری و نیروی خانم 
جهت کار در صبحانه آفتاب نیازمندیم.

ساعت کاری: 6:30 تا 11  09157419770

به یک مدرک کاردانی ساختمان با پروانه 
اشتغال به کار از کانون کاردان ها نیازمندیم 

09023510049

خریدار انواع کیسه خالی آردی ، 
شکری ، دان مرغی و سبوسی و ...  

09903321767

بازرگانی وزین تجارت مشاهیر نماینده رسمی محصوالت پارس حیات 
)مولفیکس، ببم ، تنو، پاپیا ، مولپد( در استان خراسان جنوبی استخدام می نماید.

جنسیتمدرک تحصیلینیروی مورد نیاز
آقادیپلم به باالتوزیع کننده

شرایط مورد نیاز : با تجربه و مسلط به مشتریان استان
افراد واجد شرایط به شماره های 09151217056 - 05632255698 

تماس حاصل نمایند.
آدرس: شهرک صنعتی بیرجند - بلوار نوآوران 2 - بازرگانی وزین تجارت مشاهیر

ود  
محد

ه  و
 ویژ

وش
فر درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی 15   
09155614880

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز

مجری انواع طرح و رنگ های روز
روغن ، اکرولیک ، مولتی کالر، کنیتکس
 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، 

انواع طرح )کاغذ، سنگ و ...( 
 09156655054 

ساخت استخر  ژئو ممبران      
09153637917

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

مرکـز آبزیـان تابـع
توزیع کننده ماهی قزل آال )هر هفته شنبه و سه شنبه در سطح استان(

فروش ماهی جنوب - مرغ - شترمرغ و بوقلمون به قیمت کلی

آدرس : بین معلم 14 و 16   تلفن: 32204185
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چه صبحانه ای شما را الغر می کند؟

یکی از روش ها برای کنترل اشتها مصرف مواد 
مصرف  است.  صبحانه  در  پروتئین  ُپر  غذایی 
قابل توجهی  کاهش  باعث  پروتئینی  غذاهای 
در اشتهای فرد در طول روز و موفقیت بیشتر 
در رژیم کاهش وزن می شود. غالت کامل از 
بهترین انتخاب ها در یک صبحانه الغرکننده 

هستند چرا که تأثیر قابل توجهی در سیری و پر 
 B کردن شکم دارند. میزان ویتامین های گروه
این غالت از آرد سفید و نان سفید بیشتر است و 
وجود این ویتامین ها برای رژیم کاهش وزن حائز 
اهمیت است. تخم مرغ آب پز یک انتخاب  خوب 
برای صبحانه است. محتوای باالی پروتئین آن را 
به یک غذای سیرکننده تبدیل می کند و تحمل 
رژیم غذایی کاهش وزن برای فرد آسان می شود.

عمر صد ساله با این گیاه بد بو

روی  بر  سیر  خواص  تاثیر  اثبات  امکان  شاید 
دلیل  به  اما  نباشد،  ممکن  عمر  طول  افزایش 
اینکه این ماده غذایی مفید در کاهش عوامل 
خطر چون فشارخون و کندی روند پیری تاثیر 
دارد، پس می تواند در افزایش طول عمر بشر 
نقش داشته  باشد، افزون بر این سیر مانند یک 

آنتی بیوتیک قوی در مبارزه با بیماری های عفونی 
عمل می کند.فشارخون باال یکی از علل بروز 
بیماری های قلبی و سکته مغزی و قلبی است، 
سیر به عنوان یک مکمل خوراکی می تواند در 
درمان فشارخون باال بسیار موثر باشد. ترکیبات 
دوزهای  در  دارد  وجود  سیر  در  که  گوگردی 
های  آسیب  از  را  بدن  اعضای  تواند  می  باال 
از فلزات سنگین سمی محافظت کنند. ناشی 

عوارض خطرناک شکستن قولنج

شکستن قولنج یکی از عادت هایی است که افراد 
برای رهایی از خستگی جسمی انجام می دهند و 
اغلب عوارض جبران ناپذیری به همراه دارد. کش و 
قوس دادن به بدن بعد از چند ساعت نشستن متداول 
و فشاری که به انگشتان دست وارد می کنیم و یا 
کج و راست کردن گردن و شکستن قولنج کمر بعد 

از خستگی های روزمره احساس خوبی به ما می 
دهد ولیکن عوارض جبران ناپذیری به همراه دارد. 
این عادت موجب خرابی مفصل و بیماری هایی چون 
آرتروز گردن و دست ها، تنگی کانال کمر و همچنین 
تغییر شکل ظاهری انگشتان دست می شود. برای 
شکستن قولنج از دیگران کمک نگیرید زیرا این 
کار به ستون فقرات آسیب زیادی وارد می کند و 
امکان کوفتگی و دررفتگی مفاصل را به همراه دارد.

ایمن ترین ظروف برای مصرف بانوان 
در دوران بارداری

  
استفاده از عطر و ادکلن و مواد تشکیل شده از 
بارداری به  پالستیک و مشتقات آن در دوران 
وسیله مادران می تواند سبب ناتوانی کودکان در 
درک مسائل پیچیده و نوعی ناتوانی ذهنی بسیار 
خفیف، اما اثرگذار بر ضریب هوشی آن ها شود.

شده  ساخته  وسایل  از  بارداری  دوران  در  زنان 
لیوان های  یا  ظرف  مانند  پالستیک  جنس  از 
مواد  کردن  گرم  از  نکنند،  استفاده  پالستیکی 
نوشیدن  از  و  پالستیکی  ظروف  در  غذایی 
مایعات به ویژه نوشیدنی های گرم در لیوان های 
لیوان های  و  ظروف  کنند.  اجتناب  پالستیکی 
شیشه ای یا سرامیکی سبب انتقال مواد شیمیایی 
به بدن مادر باردار نمی شوند و ایمنی بهتری دارند.

عوارض خوابیدن با موی خیس

شکننده  بسیار  است،  مرطوب  که  زمانی  مو 
بوده  نفوذپذیر  مو  حالت،  این  در  بود.  خواهد 
آب جذب  خود،  وزن  درصد  تا ۴۵  می تواند  و 
کند. زمانی که خواب هستید، حرکت سر شما 
این  و  اطراف شده  به  مو  باعث کشیده شدن 
افزایش می دهد.  را  احتمال شکستگی مو  امر 

مواجه  مشکل  با  را  مو ها  رشد  حالت  این 
می کند.  مو ها زمانی که مرطوب باشند، بیشتر 
در هم تنیده خواهند شد. بسیاری بعد از حمام 
مو های خود را شانه نمی کنند، زیرا گفته شده 
که این کار به ساقه مو آسیب وارد خواهد کرد. 
اما راه حل های ساده ای وجود دارد: استفاده از 
شانه های دندانه پهن و برس های نرم یا حتی 
مو ها. کردن  شانه  برای  انگشتان  از  استفاده 

یادداشت

یادداشت

اعزام تیم چوب کشی به مسابقات انتخابی تیم ملی

تیم چوب کشی خراسان جنوبی به مسابقات انتخابی تیم ملی اعزام شد.  
آقایان خدمتی، یکتا، ژرمنیان، شیردل، احمدی و رشید و رحیم امیری از 
خود  حریفان  مصاف  به  ملی  تیم  در  عضویت  برای  جنوبی   خراسان 
می روند. این مسابقات برای شرکت در رقابت های جهانی عشایر در 
کشور قرقیزستان، از دیروز به میزبانی استان همدان برگزار می شود. 
استان ایسیک کول کشور قرقیزستان در شهریور، میزبان سومین دوره 

بازی های جهانی عشایری 2018 است.

اعزام تیم تنیس روی میز نونهاالن استان 
به مسابقات قهرمانی کشور

تیم تنیس روی میز نونهاالن استان به مسابقات قهرمانی کشور اعزام 
شد. علیرضا عباسپورفرد، امیرحسین رسانی، امیر مهدی کرمانی، امید 
حسنی به مربیگری محمدرضا عباسپورفرد به مسابقات قهرمانی کشور 
اعزام شدند. شهر سقز کردستان تا 29 تیر میزبان این رقابت هاست.

رقابت برترین دو ومیدانی کاران منطقه ۳ کشور 
در بیرجند

قهرمانی  مسابقات  میزبانی  فدراسیون  ابالغ  با  خراسان جنوبی   
دوومیدانی پسران و دختران منطقه ۳ کشور را بر عهده گرفت. لیگ 
گروه یک پیشتازان ماراتن دو و میدانی منطقه ای کشور از ۴ تا ۶ مرداد 
امسال به میزبانی بیرجند در پیست تارتان استادیوم 1۵ هزار نفری غدیر 
برگزار می شود. در این مسابقات قریب  به 180 ورزشکار دختر و پسر 

استان های شرق کشور به رقابت  می پردازند.

خراسان جنوبی میزبان اردوی تیم ملی 
فوتسال جوانان

ملی  تیم  اردوی  میزبان  فردوس  و  طبس  بیرجند،  های  شهرستان 
فوتسال جوانان خواهند بود. این اردو برای آمادگی حضور مقتدرانه در 

المپیک 2018 آرژانتین از 1۴ تا 18 مرداد برگزار می شود.

جان باختن راکب موتور سیکلت درمود

راکب یک دستگاه موتور سیکلت در اثر واژگونی وسیله نقلیه جان 
باخت. جانشین رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: ساعت 9 و ۴0 
دقیقه دیروز یک دستگاه موتور سیکلت در کیلومتر ۳ محور شهر مود 
به مزار کاهی به علت تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شد که در پی 
این حادثه راکب 27 ساله موتور سیکلت جان باخت. سرهنگ نیک مرد 
افزود: این جوان 27 ساله به بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند منتقل شد، 

اما بر اثر شدت جراحات فوت کرد.

ورزش استان

کاریکاتور - فیروزی  داده نما

همان طور که می دانیم آب شور دریا دارای فواید بسیاری است. اما آیا 
آب شور دریا و کلر برای چشمان مضر است؟ 

اشعه UV خورشید همان اندازه که برای پوست مضر است، برای 
چشمان نیز مضر است. قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید 
می تواند منجر به بیماری های چشم مانند آب مروارید و بیماری زرد 
)دژنراسیون ماکوال( گردد. در کنار استخر و دریا از عینک های آفتابی 
با محافظت باال و کاله استفاده کنید. اثر UV ساطع شده از آب بسیار 

خطرناک تر است. به ویژه در ساعت های 10 تا 1۶ اشعه خورشید 
بسیار مستقیم است و رفتن به استخر و دریا باید کنترل شود. یکی 
از مسائل مهمی که بانوان باید رعایت کنند، اجتناب از شنا کردن با 
آرایش است. پاک کردن آرایش روی صورت قبل از شنا، باعث کاهش 
اثرات آلرژیک می گردد و همچنین از عفونت جلوگیری می کند. در 
شنا و استفاده از دریا، ممکن است التهاب و عفونت هر دو رخ دهد. 
باز کردن چشم ها در آب شور دریا می تواند واکنش های آلرژیک 

را افزایش دهد، مقادیر pH استخرها معموال بین 7.2 تا 7.8 است. 
مقادیر پایین ph نیز می تواند باعث تحریک چشم شود. عالوه بر آن 
برخورد کرم های ضد آفتاب با کلر استخر نیز می تواند سبب آلرژی 
گردد. برای جلوگیری از ایجاد آلرژی و عفونت پیشنهاد می دهیم حتی 
در آب شور دریا نیز از عینک شنا استفاده کنید و هیچ وقت با لنز چشم 
به درون آب نروید. پس در پاسخ به این پرسش که آیا آب شور دریا 
و کلر برای چشمان مضر است،باید بگوییم بله در صورت عدم رعایت 

موارد باال سبب بیماری های چشمی گردد.
برای جلوگیری از ایجاد آلرژی و عفونت به شما پیشنهاد می دهیم 
حتی در آب شور دریا نیز از عینک شنا استفاده کنید و هیچ وقت با لنز 

چشم به درون آب نروید. 
پس در پاسخ به این پرسش که آیا آب شور دریا و کلر برای چشمانمان 
مضر است، باید بگوییم بله در صورت عدم رعایت موارد باال ممکن 

است سبب بیماری های چشمی گردد.

آیا آب شور دریا و کلر برای چشمان مضر است؟

حوادث استان

  غـذا آمـاده بـرادران خزیمـه
کباب کوبیده / جوجه / مرغ سرخ شده 

خورشت قورمه سبزی / خورشت قیمه و سیب زمینی
شعبه 1: بلوار شعبانیه ، وصال  32311717

شعبه 2: بین معلم 47 و 49 ، غذای رز   32342008

نمایندگی انحصاری
 تشک خوشخواب و آرام خواب  در استان 

خیابان منتظری - روبروی منتظری 5         09157208187- اسماعیلی

فروش انواع کاالی خواب
نقد / شرایط )روتختی، بالش، تشک زمینی و...(

قابل توجه دامداران خراسان جنوبی
برای اولین بار در استان 

تولید علوفه تازه جو ، گندم و ... در فاز 2 افتتاح شد
جهت خرید و  عقد قرارداد با شماره 09151614137 )عربی( تماس بگیرید

امیرآباد- انتهای عدالت 1 -  راه سمت چپ - گلخانه رز بیرجند

بـرق خورشیـدی )220-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی باغ و ویال     09151631498

پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و
طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: 056-۳2422449
شماره تماس: 0915۳617611  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد
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معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی 
استانداری گفت:  استانداری خراسان جنوبی برای 
پرداخت تسهیالت برای اتصال جامعه هدف به 

بازار و همکاری با جهاد دانشگاهی آمادگی دارد.
به گزارش ایسنا، مشیرالحق عابدی، در دیدار با 
سرپرست سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال 
دانش آموختگان در بیرجند اظهار کرد: وجه تمایز 
طرح ملی مشاغل خانگی به حرکت درآوردن 

چرخه اقتصادی و اتصال به بازار است.
وی با بیان اینکه جهاددانشگاهی نقش واسطه ای 
را در راستای احیای فرهنگی فراموش شده ایفا 

می کند، افزود: پیشنهاد می کنیم جهاددانشگاهی 
در این طرح از تسهیالت روستایی و عشایری 
استفاده کند. وی با تاکید بر همکاری مجموعه 
استانداری با طرح هایی که قابلیت اجرایی در 
برنامه  با  امیدواریم  کرد:  تصریح  دارد،  استان 
این طرح  در  نتیجه مطلوب  به  ریزی درست 
برای  استانداری  کرد:  بیان  عابدی  برسیم. 
پرداخت تسهیالت برای اتصال جامعه هدف به 
بازار و همکاری با جهاددانشگاهی آمادگی دارد. 
محمدصادق بیجندی، سرپرست سازمان تجاری 
سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان نیز در 

این دیدار با اشاره به ویژگی های شاخص الگوی 
جدید توسعه مشاغل خانگی، افزود: اجرای این 
طرح به جهاددانشگاهی واگذار شده است.وی با 
بیان اینکه این طرح سه فاز دارد، افزود: ثبت نام 
و شناسایی متقاضیان، آموزش و توانمندسازی 
آنان و اتصال به بازار سه فاز این طرح است.

وی تصریح کرد: در این طرح از تفاضا به سمت 
عرضه حرکت کرده ایم. بیجندی با بیان اینکه 
یکی از ویژگی های این طرح رصد و پایش آن 
است، یادآور شد: یکی از ویژگی های دیگر این 

طرح آن است که به وام وابسته نیست.

بومی سازی پرینتر سه بعدی در خراسان جنوبی

صداوسیما-جوان بیرجندی پرینتر سه بعدی را در کشور بومی سازی کرد. سازنده این پرینتر گفت: تفاوت پرینتر سه بعدی داخلی با نمونه های مشابه اش در بورد الکترونیکی آن است. روشنی افزود: این بورد که 
درواقع مغز پرینتر است به عنوان اصلی ترین جزء دستگاه است که پیش از این از کشور چین وارد می شده است .  وی با بیان اینکه پرینتر سه بعدی بومی سازی شده داخلی می تواند هرجسمی را با استفاده  از مواد  
plaوabs به صورت سه بعدی پرینت کند، گفت: کاسه ، گلدان، مجسمه انواع حیوانات، ماکت خانه ، خودرو و هواپیما ازجمله اجسامی هستند که این دستگاه قابلیت ساختن آن را به شکل نمونه پیش ساخته دارد .

جمعی  اتفاق  به  درمیان   فرماندار  زاده  *بشیری 
این  انتظامی  و  نظامی  فرماندهان  و  مسئولین  از 
شهرستان از منطقه حفاظت شده درمیان، سربیشه 

و پاسگاه محیط بانی علیان بازدیدکردند.
*تور رسانه ای بازدید از ظرفیت های بخش کشاورزی 
شهرستان سربیشه  با حضور مسئوالن جهاد  کشاورزی  

شهرستان و  استان برگزار شد.
*مدیر جهادکشاورزی درمیان گفت: تامین نقدینگی، 
نوسانات قیمت نهاده ها و همچنین فروش مرغ از 

جمله مسائل و مشکالت این حوزه است.
*مسئول بسیج سازندگی گفت: 60 طرح محرومیت 

زدایی در استان به زودی به بهره برداری می رسد.
*مسئول نمایندگی صنعت، معدن و تجارت درمیان با 
بیان اینکه ۳۷۹ کارت الکترونیکی مرزنشینان توسط 
کاربر این نمایندگی تایید شده، گفت: از این تعداد 
۳00 کارت صادر و تحویل مرزنشینان شده است.
*سرپرست اداره حفاظت محیط زیست خوسف گفت: 
سومین مرحله عملیات ضدعفونی و گند زدایی منابع 

آبی مناطق حفاظت شده حیات وحش به اتمام رسید.
*سرپرست شبکه دامپزشکی درمیان از واکسیناسیون  
ضربتی دام های سبک این شهرستان علیه بیماری 

طاعون خبر داد.

اخبار کوتاه

28  طرح محرومیت زدایی در درمیان 
اجرا شد

ایرنا-مسئول بسیج سازندگی درمیان گفت: 28 طرح 
عمرانی محرومیت زدایی در 2 دهستان محروم گزیک 
و قهستان این شهرستان با اعتبار هفت میلیارد ریال اجرا 
شد.حسینی افزود: همچنین یک طرح محرومیت زدایی 
در دهستان قهستان و 2 طرح عمرانی در دهستان 
گزیک با اعتبار بیش از یک میلیارد و 500 میلیون ریال 
در حال اجراست.وی احداث حمام، سرویس بهداشتی، 
احیای قنوات، تکمیل مسجد و حسینیه و احداث استخر 
ذخیره آب را از جمله طرح های محرومیت زدایی ذکر 
کرد و گفت: طرح های محرومیت زدایی در بخش 
قهستان از محل اعتبارات قرارگاه پیشرفت و آبادانی 
سپاه و طرح های عمرانی در دهستان گزیک از محل 

اعتبارات آستان قدس رضوی اجرا می شود.

 اختصاص ۳8 میلیارد تومان
  برای اجرای آبیاری نوین  در  استان

تسنیم-مدیرآب وخاک و امور فنی و مهندسی سازمان 
جهاد کشاورزی با بیان اینکه ۹۳ میلیارد تومان اعتبار 
برای سیستم های آبیاری نوین مصوب شد،گفت: از این 
میزان ۳8 میلیارد و ۷06 میلیون تومان به این استان 
اختصاص یافت. غالمی در بازدید از طرح های اجرایی 
سیستم های نوین آبیاری در مزارع بیرجند اظهار کرد: با 
اجرای طرح های نوین آبیاری ساالنه بالغ بر 60 میلیون 
مترمکعب در مصرف آب صرفه جویی می شود که این 
مهم گامی نوین در این عرصه است.وی گفت: سیستم 
های آبیاری نوین در 14 هزار و 140 هکتار از اراضی 

کشاورزی در دست اجرا است.

استفاده از ظرفیت سازمان های مردم 
نهاد در کاهش آسیب های اجتماعی

به  توجه  با  گفت:  خوسف  فرماندار  ایسنا- 
محدودیت های دستگاه های دولتی باید از ظرفیت های 
کاهش  برای  نهاد  مردم  سازمان های  و  موسسات 
آسیب های اجتماعی استفاده شود. شفیعی در ستاد 
ساماندهی امور جوانان خوسف اظهار کرد: اردوهای 
جهادی در مناطق روستایی کالس های مفیدی برای 
اوقات فراغت روستاییان برگزار می کنند. وی با بیان 
اینکه باید دستگاه های اجرایی، دهیاران و شوراهای 
اسالمی روستاها در کنار اردوهای جهادی قرار بگیرند، 
افزود: شهرستان خوسف بیش از 200 روستای دارای 
سکنه دارد که با توجه به این امر باید توجه ویژه ای به 
جوانان در روستاها شود.شفیعی از شهرداری خوسف 
خواست تا نسبت به آماده سازی دو زمین ورزشی در 
مرکز شهرستان طی چند ماه آینده اقدام کند. وی  
افزود: الزم است فضاهای مخصوص سالمندان نیز در 
پارک ها و فضاهای سبز این شهرستان در نظرگرفته 
شود. شفیعی با انتقاد از تعداد کم کالس های هنری 
این  کنندگان  تعداد شرکت  اگر  افزود:  در خوسف، 
الزم  نصاب  حد  به  شهرستان  مرکز  در  کالس ها 
نرسد باید تمهیداتی برای شرکت عالقه مندان در 
وی  شود.  گرفته  نظر  در  استان  مرکز  کالس های 
بیان کرد: دو مسیر کوهپیمایی در مرکز شهرستان و 
روستای هدف گردشگری آرک  در نظر گرفته شود و 
کمپ هایی برای عالقه مندان به این ورزش نیز در 

این دو مسیر ساخته خواهد شد.

طرح پایلوت زنجیره پرورش شتر
  اجرا می شود

برنا-طرح پایلوت زنجیره پرورش شتر در شهرستان 
اجرا  خوسف  و  طبس   ، نهبندان  سربیشه،  های  
امداد  کمیته  مدیرکل  آبادی،  سلم  رضا  د.  می شو
خراسان جنوبی گفت: شتر علیرغم نیاز کم به آب، 
به  که  باالیی  بسیار  مقاومت  همچنین  و  علوفه 
بیماری های عفونی دارد از جمله مهمترین زمینه های 
شمار  به  روستائیان  برای  درآمد  منبع  و  ل  اشتغا
می رود.سلم آبادی افزود: طرح پرورش شتر با عنایت 
به درآمدزایی باالیی که برای صاحبانش به دنبال 
دارد، در واقع پتانسیلی است که می تواند خشکسالی 
را به فرصت تبدیل کند.وی بابیان اینکه تاکنون یک 
اظهار  معرفی شده اند،  بانک ها  به  نفر  و ۹۷1  هزار 
کرد: همچنین به یک هزار و 8۳0 نفر ، بیش از ۳1 
میلیارد و ۳۳0 میلیون تومان پرداخت شده است. وی 
با بیان اینکه ۹۷ درصد این اعتبارات پرداخت شده 
است، افزود: بیش از 50 درصد تسهیالت به روستاها 
پرداخت  شده و سه درصد این تسهیالت معادل یک 
میلیارد و 100 میلیون تومان پرداخت خواهد شد. وی 
به  پرورش شترپرواری  زنجیره  اینکه طرح  بابیان 
صورت پایلوت توسط کمیته امداد در استان اجرایی 
می شود، گفت: این طرح با ظرفیت یک هزار و ۳00 
نفر شتر اجرا خواهد شد.سلم آبادی با اشاره به قابلیت 
خراسان جنوبی برای پرورش شتر گفت: با توجه 
به برنامه ریزی ها این طرح برای 1۳0 مجری و در 
شهرستان های سربیشه، نهبندان ، طبس و خوسف 
اجرا می شود.وی با اشاره به تسهیالت اشتغال پایدار 
روستایی گفت: سهم کمیته امداد خراسان جنوبی 
65 میلیارد تومان بوده که دو هزار و 600 نفر برای 
اخذ تسهیالت به کارگروه ملی باید معرفی  شوند.

مشکالت عشایر خراسان جنوبی
 رسیدگی شود

چند  از  بازدید  در  استاندار  عمرانی  م-معاون  تسنی
کل  اداره  کرد:  اظهار  بشرویه  عشایری  ه   منطق
امور عشایر اداره ای پویا است و مشکالت عشایر 
های  دستگاه  سایر  و  مردم  کمک  و  مکاری  ه با 
اجرایی قابل حل خواهد بود.علوی مقدم با توجه 
کنتور  توسط  آباد  اسالم  موتور  چاه  آب  طعی  ق به 
 هوشمند به مدت 5 ماه از سال قول ساخت منبع 50 
متر مکعبی را از محل بودجه بحران داد وافزود: با 
توجه به اینکه عشایر خراسان جنوبی هزینه پروانه 
قول  را می دهند  معادل شمال کشور  دام  چرای 
پیگیری جهت تجدید نظر را داد. وی در خصوص 
بازگشایی 2 کیلومتر ایل راه پلنگ آباد گفت: امور 
عشایر با همکاری فرمانداری برآورد هزینه کنند تا 
از محل اعتبارات بحران  اقدام شود. مدیرکل امور 
عشایری نیز در این بازدید گفت: از دغدغه های ما 
ایجاد درآمد تولید و اشتغال عشایر برای جلوگیری 
سازی  توانمند  ما  تالش  و  آنهاست  هاجرت  م از 
این جامعه است. در همین راستا 215 میلیارد ریال 
تسهیالت ارزان قیمت اختصاص یافته است.همچنین 
102 طرح متعلق به جامعه عشایری،  21۹ میلیارد 
ریال با اشتغال زایی ۳۳۳ نفر از محل تسهیالت 
اشتغال پایدار روستایی و عشایری مصوب کار گروه 
اشتغال استان به بانک های عامل معرفی شده اند.

“ خطبه های آدینه”

دانشمند بدون ایمان، بالی جان جامعه است
آیت ا... عبادی،  در خطبه های نماز جمعه بیرجند با 
تاکید بر به کارگیری علم همراه با نور ایمان، گفت: 
بالی جان جامعه دانشمندان بدون ایمان هستند. وی 
افزود: تقوای الهی ذخیره واقعی انسان است و متقی 
ترین انسان ها،  با تقواترین آن ها نزد خداوند هستند.

لزوم برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی
حجت االسالم رحمانی امام جمعه قاین در خطبه 
های نماز جمعه با دعوت مردم به رعایت تقوای 
خود  برای  نباید  اقتصادی  گفت:مفسدهای  ی  اله
آزادانه بگردند و خون این ملت انقالبی را بمکند و 
راحت برای خودشان رفت و آمد کنند، باید برخورد 

قاطع آنها صورت گیرد.
ضعف مدیریت برای کشور مشکل ساز است
حجت االسالم محمدی امام جمعه طبس گفت: در 
کشور ما امروز ضعف مدیریتی در بعضی ادارات برای 
مردم مشکل ایجاد می کند و این ضعف ممکن است 

برای کشور ما مشکل ساز باشد.

میانگین  90 هزار نفری تماشاگران
 در سینماهای استان

حضور  میانگین  سال  در  نفر  هزار  خبر- ۹0  ه  گرو
تماشاگران در سینماهای خراسان جنوبی است. مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: هم اکنون ۷ سالن سینما 

مجهز به دستگاه های پخش دیجیتال با ظرفیت هزار و 
۹40 نفر در استان فعال است که با توجه به جمعیت حدود 
هفتصد و هفتاد هزار نفری میزان استقبال از سینماها 
رضایت بخش است .نبی زاده با بیان اینکه ارتقای 
شاخص های حوزه فیلم و سینما در خراسان جنوبی 
ضروری است و باید برنامه ریزی الزم صورت گیرد، 
افزود: بهره برداری از سالن های سینمایی جدید و رفع 
مشکالت سینماهای غیرفعال، افزایش ظرفیت صندلی 
برخی از سینماها باعث ارتقای شاخص های حوزه فیلم 
و سینما می شود. وی گفت: براساس تفاهم نامه ای که 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی با سازمان سینمایی 
و سمعی بصری وزارتخانه در سال گذشته منعقد شده، 
مواردی برای حمایت از سینماها به امضا رسید. حمایت 
از تبدیل سالن مجتمع های فرهنگی و هنری به سالن 
سینما در شهرهای سربیشه و زیرکوه،کمک به بازدید 
سرمایه گذاران استانی از پروژه های سینمایی ، تشکیل 
شورای توسعه صنعت تصویر و سینما در استان وکمک 
به استقرار سینمای سیار و اکران فیلم های سینمایی در 
شهرهای خوسف و بشرویه از جمله این موارد است.وی 
با بیان اینکه افزایش صندلی ها، تعداد تماشاگران و میزان 
فروش فیلم در سینماها سبب ارتقای شاخص سینما می 
شود، افزود: تعداد صندلی ها در مدت سه سال از هزار و 
100 صندلی به هزار و ۹60 صندلی افزایش داشته که 

نشان دهنده رشد حدود 80 درصدی است.

احیای  از  ایران  فرش  ملی  مرکز  س  رئی
فرش طبسی  و گفت:  داد  خبر  فرش طبس 
می شود  احیا  طبس   اصیل  هنر  عنوان  به 
نیمه  در  را  فرش  جشنواره  رابطه  این  ر  د و 
خانه  همچنین  و  می کنیم  برگزار  سال  دوم 
مرکزیت  به  جنوبی  خراسان  در  را  فرش 
می کنیم.  اندازی  راه   طبس  سپس  و  جند   بیر
به گزارش تسنیم، شهرکی، مدیرکل صنعت، 
معدن و تجارت استان نیز در کارگروه تخصصی 

فرش اظهار کرد: 50 هزار بافنده در استان داریم 
که ده درصد بیمه هستند و در طبس این میزان 
مجوزهای  گفت:  است.وی  بافنده  نفر   800
صادر شده در حوزه فرش ۳10 مجوز است که 
فعال هستند و در این راستا 25 هزار دار فرش 
شناسایی شده است.مدیرکل صنعت، معدن و 
تجارت استان افزود: سهم طبس از بافنده، 10 
درصد استان است که نشان از اهمیت صنعت 
فرش در طبس دارد.شهرکی گفت: بیش از 146 

دوره آموزشی با 1۷0 هزار نفر ساعت در استان 
انجام شده و در زمینه فرش 2 نشان بین المللی 

در مود و قهستان ثبت شده است.

 فرش دستباف،شناسنامه دوم ایران
وزیر  معاون  و  ایران  فرش  ملی  مرکز  رئیس 
صنعت، معدن و تجارت در این جلسه گفت: 
فرش ایران امروز در جایگاه خوبی قرار دارد 
ندارد.  هندوستان  فرش  با  زیادی  اصله  ف و 
دست پاک گفت: امروز هر جای جهان برویم 
شناسنامه دوم ایران را فرش دستباف می دانند 
و فرش ایرانی به عنوان زیرانداز تا سالیان سال 
استفاده می شود و البته به عنوان هویت مردم 
باید دوباره احیا شود. وی افزود: فرش دستباف 
ایرانی به ظاهر به عنوان یک صنعت اشرافی 
نمود دارد و از طرفی فرش دستباف هر چه قدر 
از عمرش می گذرد ارزش افزوده ای پیدا می کند 
که امروز باالترین صادرات کشور فرش های 
دارد. نیز  باالتری  عمر  که  است  هلک  مست

رئیس مرکز ملی فرش ایران بیان کرد: فرش 

ارزش فرهنگی در جامعه   به عنوان  باف  دست
مطرح است و ستاد عتیات عالیات امروز نمود 
دستباف  فرش  که  است  موضوع  این  ی  عین
ارزشی فرهنگی دارد که چقدر به این لحاظ 
می تواند اثرپذیر باشد که ترامپ در تحریم های 
خود روی قویترین هویت ملی کشور ما نیز 
تا   6 گفت:  دست پاک  است.  گذاشته  دست 
10 میلیون نفر بافنده در کشور وجود دارد که 
بزرگترین صنف کاری هستند و فرش دستباف 

آمیزه ای از سرمایه صنعت و دانش است.

بیمه قالیبافان به جد پیگیری می شود
وی به احیای فرش طبسی اشاره و گفت: بنا 
داریم طبس را به عنوان پایلوت قرار دهیم و از 
سرمایه گذار حمایت می کنیم تا فرش طبسی به 
عنوان هنر اصیل طبس  احیا شود و در این رابطه 
جشنواره فرش را در نیمه دوم سال در استان 
برگزار خواهیم کرد و همچنین خانه فرش را 
در خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند و سپس 

طبس راه اندازی می کنیم.

رئیس مرکز ملی فرش ایران در زمینه بیمه قالیبابان 
گفت: بیمه قالیبافان به جد پیگیری می شود.
بر اساس آمار اعالم شده از سوی گمرک ایران، در 
پایان سال 1۳۹6 پس از چند سال میزان صادرات 
فرش دستباف ایران به باالی 400 میلیون دالر 
رسید و در مجموع 12 ماه، بیش از 424 میلیون 
دالر فرش دستباف با وزن نزدیک به پنج هزار 
و 400 تن به بازارهای هدف صادر شده است.

افزایش 18 درصدی
 صادرات فرش دستباف

میزان صادرات نسبت به سال 1۳۹5 رشدی 
را نشان می دهد و تداوم  حدود 18 درصدی 
وضع  نویدبخش  می تواند  افزایشی  روند  ن  ای
صادرات  و  ایرانی  کاالی  این  برای  تری  به
مهم غیرنفتی کشور باشد.آلمان، ایتالیا، فرانسه 
و سوئیس در اروپا، آمریکا در آمریکای شمالی، 
لبنان در غرب آسیا و  ارات، کویت، قطر و  ام
بازارهای سنتی فرش  از  آسیا  پن در شرق  ژا

دستباف ایران محسوب می شوند.

 سه مرکز تحت نظارت بهزیستی در شهرستان 
بهره  به  بهزیستی  با هفته  فردوس همزمان 
برداری رسید. به گزارش ایرنا، مرکز نگهداری 
دختران مهر موسسه خیریه باب الحوائج و دو 
شرکت تعاونی سفال گری و سنگ تراشی در 
فردوس پنجشنبه گذشته با حضور جمعی از 

مسئوالن استانی و شهرستانی افتتاح شد.
اداره بهزیستی فردوس گفت: موسسه  یس  رئ
خیریه باب الحوائج با هیئت امنای ۳6 نفر و هفت 
نفر هیئت مدیره تشکیل شده و هدف آن نگهداری 
است. بدسرپرست  و  سرپرست  بی  دکان  کو

افزود: مراکز نگهداری دختران و  حسن خادم 
پسران مهر با حضور مشاوران صاحب تجربه و 
افراد دلسوز اداره می شود و فرزندان این مراکز 
توانسته اند در مسابقات مختلف فرهنگی، هنری 

و ورزشی مقام های برتر را کسب کنند.
 وی با اشاره به اینکه  120 محور فعالیت در 

و  توانبخشی  حمایتی،  خدماتی،  های  زه  حو
اجتماعی بر عهده بهزیستی است، یادآور شد: 
بهزیستی شهرستان فردوس با یکهزار و 440 
مددجو سال گذشته مبلغ یک میلیارد و 120 
میلیون تومان کمک موردی در ارتباط با کمک 
هزینه درمان، مناسب سازی و تعمیرات مسکن 

به مددجویان پرداخت کرده است.
رئیس هیئت مدیره موسسه خیریه باب الحوائج 
فردوس نیز گفت: این مرکز با 200 مترمربع 
زیربنا توسط خانواده مرحوم سیدحمید مصباحی 
اهدا و با کمک خیران مبلغ 145 میلیون تومان 

برای ساخت و تجهیز مرکز هزینه شده است. 
متولی بیان کرد: فرزندان مراکز مهر هرگز مورد 
احترام  مورد  همواره  بلکه  نگرفته  قرار  ترحم 
این  توانمندسازی  دنبال  به  که  چرا  تند  هس
فرزندان هستیم و در حال حاضر نیز فرشتگان 
به فعالیت های فرهنگی،  ربانی در مشهد  مه

اردویی و مالی این موسسه کمک می کنند. 
علی عرب نژاد مدیرکل بهزیستی نیز در این 
آیین گفت: در حیطه توانمندسازی دامنه فعالیت 
های بهزیستی بسیار گسترده است و فردوس نیز 
در حوزه مشارکت های اجتماعی جزو شهرستان  

های نمونه استان است.
پیشگیری  طرح های  اینکه  به  اشاره  با  وی 
توسط بهزیستی در حال اجراست، افزود: طرح 
درصد  طور صد  به  بینایی  و  شنوایی  ترل  کن
ژنتیکی  مشاوره  با  ارتباط  در  و  شده  جام  ان
نیمی از هزینه توسط دولت پرداخت می شود 
درمانی  سقط  تعداد 165  نیز  گذشته  سال  و 
جنوبی  خراسان  در  غربالگری  انجام  از  پس 
آسیب  صورت گرفته است.وی تصریح کرد: 
های اجتماعی افسار گسیخته پیش می رود و 
در خراسان جنوبی، نزاع و اختالفات خانوادگی، 
ترین  ترتیب مهم  به  اعتیاد  و  آزاری  کودک 

آسیب های اجتماعی  را تشکیل می دهد.
مدیرکل بهزیستی گفت: شماره تلفن 1480  شبانه 
روزی آماده ارائه مشاوره در زمینه های مختلف 
است که مردم می توانند برای افزایش سطح 
آگاهی خود رایگان با این شماره تماس برقرار 

کنند. به گفته وی همچنین 2 شرکت تعاونی 
سفال گری  و سنگ تراشی هر یک با هزینه ۳0 
میلیون تومان کمک بالعوض توسط بهزیستی راه 
اندازی شد که در این تعاونی ها برای 12 نفر به طور 

مستقیم اشتغال ایجاد شده است.

سه  مرکز مددجویان بهزیستی در فردوس افتتاح شد

فرشطبساحیامیشود
رئیس مرکز ملی فرش ایران:

عمرانی  امور  هماهنگی  خبر-معاون  وه  گر
استاندار خراسان جنوبی بر توجه بیش از پیش 
در  قرآنی  موضوعات  به  پرورش  و  وزش  آم
مسایل آموزشی تاکید کرد و گفت: باید تربیت 
قرآنی از دوران ابتدایی شروع شود. علوی مقدم 
در آیین افتتاحیه چهل و یکمین دوره مسابقات 
استانی قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه 
در بیرجند اظهار کرد: باید آموزش و پرورش 
در ترویج مباحث قرآنی به خصوص بین نسل 
جوان بیشتر تالش و توجه کند. وی گفت: در 
شرایط فعلی که فضاهای مجازی با موضوعات 
خارج از دین، ذهن جوانان را تهدید می کند باید 
آموزه های قرآنی ترویج شود.معاون استاندار با 
تمامی  افزود:  قرآن  علمی  معجزات  به  اره  اش
موفقیت های امروز دنیا در ذات قرآن ریشه 
دارد و قرآن کتاب معمولی نیست که با یک 
بار خواندن از آن بی نیاز شد بلکه انسان همواره 

تشنه معارف این معجزه الهی است. 
برای  شده  انجام  اقدامات  از  تقدیر  با  وی 
گفت:  استان  در  قرآن  مسابقات  گزاری  بر
هدف خداوند از نزول قرآن به کمال رسیدن 
انسان بوده و باید در به کارگیری آموزه های 

آن برای زندگی روزمره تالش کرد. 
  

407 نفر در مسابقات قرآن شرکت کردند
سرپرست اداره کل اوقاف و امور خیریه نیزگفت: 

امسال در چهل و یکمین دوره مسابقات استانی 
قرآن 40۷ نفر به رقابت می پردازند. پرویز بخشی 
پور در آیین افتتاحیه این مسابقات در بیرجند 
افزود: اوقاف به عنوان مجری هر سال مسابقات 
قرآن را در سه سطح برگزار می کند و امسال 
مسابقات در 11 شهرستان استان برگزار شد که 
منتخبان به مرحله استانی راه یافتند. وی با اشاره 
به برگزیده شدن ۳۹2 نفر در مرحله شهرستانی 
گفت: 15 نفر نیز برگزیدگان سال گذشته هستند 

که بدون شرکت در مرحله شهرستانی به این 
دوره از مسابقات راه یافته اند. سرپرست اداره 
داور  از حضور 12  امور خیریه  و  اوقاف  کل 
در این دوره از مسابقات خبر داد و افزود: از 
این تعداد یک نفر داور بین المللی، پنج نفر 
کشوری و سایر افراد استانی هستند. وی اظهار 
کرد: این مسابقات در رشته های حفظ 5 جزء، 10 
جزء، 20 جزء، حفظ کل، قرائت، تحقیق و ترتیل 
و تفسیر قرآن کریم برگزار می شود.بخشی پور 

ابراز امیدواری کرد: مسابقات امسال به میزبانی 
مرکز استان با کیفیت باال و قابل انتظار برگزار 
شود.همچنین در پایان این آیین از سعید پاسبان 
گل به عنوان حافظ کل قرآن و نخبه جوان 
قرآنی، مهدی اسماعیلی مود به عنوان هنرمند 
قرآنی، محمدرضا اشرفی به عنوان فعال قرآنی 
و سیده اعظم عبداللهی به عنوان نخبه و حافظ 
دوره  یکمین  و  تجلیل شد. چهل  قرآن  کل 
مسابقات قرآنی تا عصر روز گذشته در بیرجند 

ادامه داشت. در این دوره مسابقات از هر رشته 
یک نفر به مرحله کشوری راه یافتند.

۵0 درصد وقف های سربیشه در 
حوزه نیازهای روز جامعه است

خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  در  وقف  اور  مش
سربیشه نیز در حاشیه این جلسه گفت: در حال 
حاضر 50 درصد وقف ها در سربیشه به نیت 
اطعام عزاداری و 50 درصد در بخش نیازهای 
روز جامعه و دارو و درمان است. کاووسی اظهار 
کرد: از ابتدای امسال تاکنون 10 وقف جدید در 
سربیشه به ثبت رسیده است.وی با بیان اینکه 
بیشتر وقف ها در شهرستان سربیشه برای دارو، 
درمان، عزاداری اهل بیت)ع( و اطعام نیازمندان 
در وقف های جدید تالش شده  افزود:  است، 
قبل از وقف، مشاوره در خصوص نیازهای روز 
جامعه و گفتگو با واقف انجام شود. وی بیان 
کرد: یکی از مشاوره های اوقاف برای وقف های 
افراد  به  کمک  جهیزیه،  تامین  برای  ید  جد
نیازمند و دارو و درمان است.کاووسی ادامه داد: 
از 10 وقف جدید از ابتدای سال، سه وقف در 
حوزه قرآنی بود. وی خاطر نشان کرد: با توجه 
به اینکه نیاز جامعه این است که جامعه و به 
ویژه نسل جوان بیشتر به سمت قرآن، ترویج 
فرهنگ قرآنی و عمل به سیره قرآن روند، الزم 

است وقف در این زمینه بیشتر شود.

تربیت قرآنی از دوران ابتدایی شروع شود

آمادگی استانداری برای همکاری با طرح نوین مشاغل خانگی
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 امام رضا علیه السالم فرمودند:
 تزاَوُروا تحـابـوا و تصـافُحـوا و ال تحـاشمـوا

  به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید
                                                     و به هم خشم   نگیرید. )بحاراالنوار،ج78،ص 347( 

شهدا و کسانی که حافظ ارزش های شهدا هستند، برابرند

شکاري بمب افکن هاي صاعقه ايراني سينه آسمان آبي را مي شکافند

عکس: حسن زاده

جواد رضایی - پنجشنبه 28 تیر اولین یادواره شهدای نیرو هوایی 
استان با حضور خانواده شهدا و ایثارگران، مسئوالن و نیروهای نظامی 

و انتظامی استان برگزار شد.
»شهید  شکاری  پایگاه  فرمانده  مصطفوی  حمید  خلبان  سرهنگ 
حسینی« استان در این مراسم، بیان کرد: هدف از برگزاری این یادواره 
تجلیل از مقام شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم خانواده 
های ایثارگران و شهداست. وی با بیان اینکه این محفل اولین یادواره 
برای شهدای نیرو هوایی ارتش در استان می باشد، افزود: بازدیدهایی 
از خانواده شهدا انجام گرفته و خدمت خانواده های این عزیزان جهت 
تکریم و تجلیل رسیده ایم. فرمانده پایگاه شکاری شهید حسینی 
 خراسان جنوبی با اشاره به اینکه چند تن از شهدای خلبان زادگاه شان ،

روستاهای استان بوده است، افزود: شهید »رامین فر« و »غفوری« 
در روستاهای »قاین« متولد شدند که به آسمان پرواز کردند و فرود 

نیامدند،تا نام ایران اسالمی در آسمان ها جاودانه بماند.
مصطفوی یادآور شد: شهید »حسینی« که پایگاه هوایی به نام ایشان 
مزین است، از خلبانان ویژه نیرو هوایی و آشیانه جمهوری اسالمی 
ایران بوده است که شخصیت های ویژه کشوری را جابجا می کرده 
است. وی با اشاره به ماجرای شهادت شهید حسینی، گفت: این خلبان 
در پروازی که حامل تنی چند از شخصیت های کشوری بود، مورد 
رصد منافقین قرار می گیرد و هواپیمای میگ عراقی از آنها می خواهد 
که در خاک عراق فرود بیایدکه با مخالفت خلبان رشید ارتش اسالم 
»حسینی« مواجه می شود و برخالف عرف بین الملل، هواپیمای ما 

مورد تهاجم و حمله ددمنشانه قرار می گیرد و جاودانه می شوند. 
فرمانده پایگاه شکاری شهید حسینی خراسان جنوبی ادامه داد: شهید 
»فغانی« اهل »طبس«، شهید »ابراهیم زاده« اهل »بیرجند« و شهید 
»زنگویی« از سربازان نیرو هوایی است که سال گذشته به شهادت 
رسیدند و هنوز عطر شهادتشان به مشام می رسد. مصطفوی بیان 
کرد: آنها که رفتند کار حسینی کردند و ما که ماندیم باید با ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت کار زینبی کنیم و همه شهدا مصداق آیه »ِمَن 
الُْمْؤِمِنیَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا ا... َعلَْیِه َفِمْنُهم مَّن َقَضی نَْحَبُه َو ِمْنُهم 
لُوا تَْبِدیاًل« هستند و انشاا... ما بتوانیم وظیفه سربازی  مَّن یَنَتِظُر َو َما بَدَّ
خود که زنده نگه داشتن یاد شهدا است را به درستی انجا دهیم.
شهدا و کسانی که حافظ ارزش های شهدا هستند با هم برابرند

حجت االسالم سید علیرضا عبادی با بیان اینکه در روایات توصیه شده 
که خودتان را ارزان نفروشید چرا که خدا برای شما جایگاه ویژه ای 
قرار داده است، گفت: جایگاه کسی که در راه خدا به شهادت رسیده 
با کسانی که شهید نشدند اما حافظ ارزش های شهید و اهداف او 
هستند، فرقی نمی کند. عبادی، ادامه داد: پروازهای غرورآفرین نیرو 
هوایی جمهوری اسالمی ایران در این 40 سال در اوج عزت و اقتدار 
ملت شریف ایران بوده است. وی افزود: آنچه امام علی)ع( از لشکر 
دین و بازوان توانمند انبیاء و اولیاء توصیف فرموده، آن است که آنها 
تنها یک تشکیالت نظامی نیستند و اوج شان در معرفت های الهی، 
دینی و انسانی است. نماینده ولی فقیه در استان بیان کرد: صدام و 
عربستان سعودی و داعش با هم فرق ندارند و حرف شان جز مزدوری 
و حفاظت از منافع شکم و شهوت یک عده چیز دیگری نیست. عبادی 
با بیان اینکه آنهایی که اندیشه شان در اوج است و خدایی هستند و 

راه شان اجرای عدالت و مبارزه با ظلم است با دیگران تفاوت دارند، 
گفت: بزرگترین کاالیی که هر انسان دارد، عمرش است و از هر کس 
بپرسید عمرش را معامله نمی کند. وی اضافه کرد: در عمل عمرها 
با چه مبادله می شود و ارزش آن چقدر است و نتیجه ارزش انسان 
چیست؟ نماینده ولی فقیه در استان تصریح کرد: عمر همان چیزی 
است که به بازی می گیریم، وقتی نگاه می کنیم می بینیم 60 یا 70 

سال گذشته است و چیزی عایدمان نشد.
سازمان های دنیا و دروغگوهای بین المللی برای انسان هیچ 

ارزشی قائل نیستند
عبادی با اشاره به اینکه  مکتب هایی که امروز به بن بست رسیده اند و 
بالی جان بشر شدند ، برای انسان و عمر او هیچ ارزشی قائل نیستند، 
عنوان کرد: امروز اگر کسی حتی به یک حیوان وحشی در محیط 
زیست آسیب برساند، جرم سنگینی دارد اما در مقابل چشم همه دنیا 
و سازمان های دنیا و دروغگوهای بین المللی و ادعاهای حقوق بشری، 
این همه انسان ها را می کشند و کودکان را از بین می برند و جنایت 
 های بی شماری می کنند. وی افزود: انساِن با ایمان، با خدا معامله 
می کند و این یعنی اینکه اراده او بر این تعلق می گیرد که تا هر لحظه 

که خدا به عمر او بیفزاید در چارچوب امر و نهی خدا بماند. 
نماینده ولی فقیه در استان اضافه کرد: برای چنین فردی دیگر فرقی 
نمی کند که چقدر عمر کند و در هر اقدامی که بخواهد بکند اولین 
مسئله او رضایت خداست، چرا که خودش را صاحب نمی داند بلکه 
خدا را صاحب می داند. عبادی با اشاره به اینکه در روایات داریم که 
ویژه ای  برای شما جایگاه  نفروشید چرا که خدا  ارزان  را  خودتان 
قرار داده است، متذکر شد: کسی که در راه خدا به شهادت رسیده 
با کسانی که شهید نشدند اما حافظ ارزش های شهید و اهداف او 
هستند، فرقی نمی کند. وی تبیین کرد: خانواده و فرزندان و دوستان 
شهدا در آن عالَم و این عالَم، ساالری دارند، شهدایی که رفتند به امام 
حسین)ع( ملحق می شوند و آنهایی که ماندند ساالرشان حضرت 

صاحب الزمان)عج( است.
ارتش جمهوری اسالمی کلمه طیبه است

نماینده ولی فقیه در استان ارتش جمهوری اسالمی را کلمه طیبه 
براساس عقیده  و  قوا  فرماندهی کل  ارتش تحت  افزود:  و  دانست 
کالمی و فقه اسالمی نایب شایسته حضرت مهدی صاحب الزمان 

)عج( است.
 عبادی با بیان اینکه همواره و بعد از تحمل همه مشکالت، خدا گنج 
های موفقیت را در سایه صبر و شکیبایی قرار داده است، گفت: هرکه 
این سنت خدا را رعایت کند نصرت خدا همراه او است، در واقع ما 
روزی پیروز شدیم که علم را بر جهل انتخاب کردیم و اگر همه دنیا را 
جهل فرا بگیرد و لقمان حکیم تنها باشد باز هم او پیروز میدان است.
 وی خاطرنشان کرد: اگر همه دنیا را ظلم بگیرد و تنها حضرت علی )ع(

بدانید که مشکالت  و  اوست  پیروز میدان  برقرار کند،  را   عدالت 
موجب کمال انسان می شود.

در پایان این مراسم که با همکاری اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش 
های دفاع مقدس استان برگزار شد، از خانواده تنها شهید مدافع 
از  حرم استان شهید »بصیری پور« و آخرین شهید مدافع وطن 

کارکنان ناجا، شهید »یوسفی« نیز تجلیل به عمل آمد.

امروز شکاری بمب افکن های صاعقه ایرانی سینه آسمان آبی ایران را می شکافند و دانشمندان جوان این نیروی خوشنام و 
غیرتمند، در مسیر رسیدن به خودکفایی کامل گام بر می دارند.  دامن پاک ایران زمین, زادگاه دلیرانی است که کام شان 
را با تربت پاک سرور آزادگان جهان امام حسین )ع( برداشته اند و شیوه پیوند و پیمان ناگسستنی خود با والیت را از قمر 
بنی هاشم)ع( آموخته اند؛ مردان تاریخ سازی که رفتند تا بمانند و نام بلندشان نشان خوش نامی بر سینه ستبر انقالب 
شکوهمند اسالمی ایران باشد. جای جای ایران روسفید از نام فرزندانی است که اگرچه رفتن شان، بازماندگان را سیاه پوش 

کرده اما سند افتخار تاریخ قریه، شهر و استان شده اند.
تقدیم دو هزار شهید از خراسان جنوبی

در  سرزمین علم، فرهنگ، ادب و فقاهت، استان خراسان جنوبی همواره در طول تاریخ ایران و به ویژه در انقالب بزرگ و 
شکوهمند اسالمی نقش فعال، موثر و ویژه ای داشته است. در دوران هشت سال دفاع مقدس و پس از آن نیز حضور فعال 

داشته به گونه ای که قریب به دو هزار شهید نام آور تقدیم انقالب اسالمی نموده است.

 استان خراسان جنوبی با تقدیم شهیدان خوش نامی از این استان بر خود می بالد و شهیدان گرانقدری همچون »سید 
حسین حسینی«، شهید »غالمرضا خورشیدی«، شهید »علی اصغر فتح نژاد«، شهید »مختار غفوری«، شهید »غفار رامین 
فر«، شهید »عبدالعلی فغانی«، شهید »حسن ابراهیم زاده شهری« و شهید »مرتضی زنگویی« را به کشور تقدیم کرده 

است.
 اما تربیت یافتگان این شهیدان هم اینک با گذر از گردنه های تحریم و تهدید، پا به قله های بلند خودکفایی نهاده اند 
به گونه ای که امروز شکاری بمب افکن های صاعقه ایرانی سینه آسمان آبی ایران را می شکافند و دانشمندان جوان این 
نیروی خوشنام و غیرتمند، در مسیر رسیدن به خودکفایی کامل گام بر می دارند. این خودباوری ثمره شیرین نخل تناوری 
است که دیروز با خون فرزندان بی بدیل و از جان گذشته شما آبیاری شده است. بنده به عنوان سربازی از خانواده بزرگ 
ارتش در محضر ارواح مطهر همرزمان شهیدم اطمینان می دهم ارتش جمهوری اسالمی ایران و به ویژه نیرو هوایی تا 

آخرین قطره خون کارکنانش تیِغ آخته و بی نیام اراده رهبر معظم انقالب و امت شهید پرور خواهد بود.

 اولین یادواره شهدای نیرو هوایی ارتش خراسان جنوبی برگزار شد

متن پیام امیر سرتیپ خلبان شاه صفي فرماندهي نیرو هوایي ارتش جمهوري اسالمي ایران


