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سرمقاله

خطر حذف زیرساخت
دیپلماسی در استان
* سردبیر

تا همین چند سال پیش شاید واژه دیپلماسی ، 
 مثل امروز بحث خانه های من و شما نبود . واژه ای
که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم ، کم و 
بیش با توجه به در اولویت قرار گرفتن حل پرونده  
هسته ای به سر زبان ها افتاد . در گستره خراسان 
خارجه  وزارت  نمایندگی  دفتر  افتتاح  نیز  جنوبی 
یکی از همین اتفاقاتی بود که مردم را با دیپلماسی 

خارجی کشور بیشتر پیوند می زد .
در  روشنی  افق های   ، دفتر  این  استقرار  از  بعد 
شناساندن  و  خارجی  های  گذاری  سرمایه  زمینه 
 . نمودار شد  الملل  بین  در سطح  جنوبی  خراسان 
استقبال  محور  دیپلماسی  رویدادهای  از  نیز  مردم 
کرده و فعالیت آن را پنجره ای رو به سوی توسعه 

استان می دانستند.  ) ادامه در صفحه 2 ( 

رئیس جمهور : 
حقوق چندصد نفر را نباید

به همه مدیران کشور تعمیم داد

کدخدایی ، عضو شورای نگهبان  :  
تمام گفته ها درباره صالحیت کاندیداهای 

انتخابات ۹۶ شایعه و گمانه زنی است

عراقچی ، معاون وزارت خارجه  :  
تحریم ها در صحنه عمل کامل برداشته

نشد ؛ روند اجرای برجام کند است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت :  
امریکا از زمان تصویب تاکنون

دو بار برجام را نقض کرده است
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زعفران استان در کیسه اسپانیا
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان :

روزنامه آوا ؛ دغدغه 
فرهنگی دارد

 سود کشاورزی ما به جیب اسپانیایی ها می رود
باید صنایع بسته بندی را به روستاهایمان ببریم
صفحه 8

صفحه 7

صفحه 3

لـــوت جــهانی شـد

عکس : مالیی

صف طویل بیکاران تحصیلکرده

اشتغال مشکل اصلی 
جوانان بیرجندی

به زودی افتتاح می شود

میدان بار مرکزی و بزرگ بیرجند
) میدان میوه و تره بار وحدت( 

مهرشهر - انتهای بلوار مسافر

اتحادیه صنف میوه و تره بار بیرجند

جناب آقای مهندس پرویزی
استاندار محترم خراسان جنوبی

ضمن تبریک انتصاب جناب عالی به عنوان نماینده عالی دولت، امید آنکه در سایه حسن تدبیر

 و جسارت شما ، شاهد پویایی و شکوفایی فرهنگ و هنر این مرز و بوم باشیم 

که همانا حضور مدیران جسور، خالق، الیق و متعهد نیاز عمده جامعه هنری استان می باشد.

حسینی- موسسه فرهنگی ، هنری ماهور

با نهایت تاسف درگذشت بزرگ خاندان 

مرحوم حاج عباسعلی جاهد
 را به اطالع کلیه همشهریان عزیز می رساند: مراسم تشییع آن شادروان

 امروز دوشنبه ۹5/4/28 ساعت 1۶ الی 17 از محل بهشت  متقین )غسالخانه(
 انجام می گردد، حضور یکایک شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های: جاهد ، شیوا و سایر بستگان

با نهایت تأسف درگذشت جوان عزیزمان

 مرحومه پگاه آسوده 
را به اطالع کلیه همشهریان عزیز می رساند: مراسم تشییع آن شادروان

 امروز دوشنبه ۹5/4/28 ساعت  15 الی 1۶  از محل بهشت  متقین )غسالخانه( 
انجام می گردد، تشریف فرمایی شما عزیزان موجب امتنان است.

خانواده های آسوده و سایر بستگان

فروش منزل دو طبقه نوساز، پیلوت + یک 
طبقه مسکونی ، ۹0 متر زمین ، 140 متر 
زیربنا ، دو نبش     17 شهریور 13- پالک 5
فی: 105 میلیون     0۹155۶13100 - خزاعی

به اطالع می رساند:
واحد  فیزیوتراپی بیمارستان 
حضرت ابوالفضل العباس )ع( 

از تاریخ ۹5/4/28 
آماده خدمات می باشد

ضمنا نوبت دهی به صورت حضوری 

و در محل بیمارستان انجام می شود.

روابط عمومی بیمارستان 

حضرت ابوالفضل العباس )ع(

اطالعیــه
بدینوسیله کلیه اعضای محترم 1- صنف فروشندگان پوشاک، خرازی، کفاشان و لوازم خانگی 
2- صنف نانوایان، قنادان و اغذیه فروشان 3- صنف خواربار فروشان و فروشندگان میوه و تره بار 
شهرستان درمیان که دارای پروانه کسب معتبر می باشند، می توانند برای شرکت در هیئت مدیره 
و بازرسان اتحادیه های فوق ازتاریخ ۹5/4/28 ظرف مدت 15 روز برای ثبت نام به دبیرخانه انجمن 

واقع در نمایندگی صنعت، معدن و تجارت درمیان )واحد اصناف( مراجعه نمایند.

اتاق اصناف شهرستان درمیان

تقدیر و تشکر
اگر لطف بیکران الهی و همراهی و همدلی فامیل، دوستان عزیز و 
یاران مهربان، ادارات، ارگان ها و نهادها نبود تحمل این بار گران بسیار 
شکننده تر می نمود، اکنون به حکم ادب و حق شناسی از همه خوبان 

و سروران گرامی که در مراسم عزیز سفر کرده 

شادروان مسعود عبقری
شرکت نموده و یا با ارسال پیامک، تاج گل، پرده نویسی، تماس تلفنی   

همدلی و هم آوایی نمودند، صمیمانه سپاسگزاریم. ضمناً مراتب تشکر 
و قدردانی ویژه از فرماندار محترم خوسف جناب آقای مهندس 
فرجامی ، شورای شهر خوسف و شهردار محترم جناب آقای مهندس قالسی ، حجت االسالم شاه بیکی 
امام جمعه خوسف ، حجت االسالم حسینی امام جمعه درمیان و اسدیه ، حجت االسالم فلسفی امام 
جمعه سربیشه و حجت االسالم مقری امام جماعت خوسف و همچنین آقایان دکتر رحیمی، حاجی زاده، 
خوشحال، دوستی، نجفی و حبیبی اعالم نموده، سالمتی و توفیق همه بزرگواران را از خداوند منان آرزومندیم. 

خانواده های: عبقری، افروز، یزدان دوست

سرکار خانم مهناز تلواری 
رئیس محترم شرکت بوتان منطقه بیرجند

انتصاب حاذقانه ، بجا و شایسته شما را که نشان از درایت و مدیریت عالی تان می باشد 
تبریک عرض نموده و از جناب آقای جاللیان در مدت تصدی سپاسگزاریم.

شرکت فرخ گاز درمیان- برادران حیدری

 جناب آقای آسمانی مقدم
مدیرکل محترم بنیاد مسکن خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس گل محمدی
 رئیس محترم بنیاد مسکن شهرستان بیرجند 

جناب آقای مهندس نیازی
جناب آقای مهندس مرادپور

از زحمات شما بزرگواران در اجرای پروژه سنگ فرش روستای بزقنچ کمال تشکر را داریم 
و از درگاه ایزد منان توفیق بیش از پیش و خدمت به مردم این منطقه را خواستاریم.

اهالی ، شورای اسالمی و دهیاری روستای بزقنچ

استاد ارجمند جناب آقای مهندس اسد ا... سلیم
انتصاب جناب عالی را به سمت

 رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای ابن حسام بیرجند
 تبریک عرض نموده و از زحمات استاد گرانقدر جناب آقای مهندس حسن رضا چهکندی نژاد 

ریاست سابق آن مجموعه تقدیر نموده و نایل شدن ایشان به درجه بازنشستگی را تبریک عرض می نماییم. 

گروه معماری و شهرسازی آموزشکده ابن حسام
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کاهش ۱۵ درصدی تولید خودرو در خرداد امسال
تولید انواع خودرو در خردادماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۵.۳۷ درصد کاهش داشته است. طی خرداد ماه سال جاری 
تعداد 84 هزار و 924 دستگاه خودروی سبک در شرکت های خودروسازی تولید شده است که این میزان تولید نسبت به مدت مشابه 
در سال گذشته که ۱00هزار و ۳۵۵ دستگاه بود کاهش ۱۵.۳۷ درصدی را تجربه کرده است.

طرح  ماده۱0  “کمیسیون  تلفنی  تماس  در 
غیرنیازمند”  خانواده های  نقدی  یارانه   حذف 
طبق  شد،  اعالم  خانوار  سرپرستان  برخی  با 
مصوبه مجلس فقط خانوارهای تحت پوشش 
کمیته امداد و بهزیستی، آسیب پذیر و دارای 
باید یارانه بگیرند و یارانه بقیه  بیمار العالج 

حذف می شود.
از  تلفنی  تماس  در  اخیراً  تسنیم،  گزارش  به 
های یارانه  حذف  طرح   ۱0 ماده   “کمیسیون 

برخی  به  نیازمند”  غیر  های  خانواده  نقدی 
طبق  است،  شده  اعالم  خانوار  سرپرستان 
از  غیر  مردم  همه  یارانه  مجلس  مصوبه 
و  امداد  کمیته  پوشش  تحت  خانوارهای 
و  پذیر  آسیب  خانوارهای  بهزیستی،  سازمان 
خود  خانواده  در  العالج  بیماران  که  افرادی 

دارند، حذف می شود.
اینکه  بر  تاکید  با  تلفنی  تماسهای  این  در 
هویت،  احراز  جهت  شود،  می  ضبط  مکالمه 

محل  آدرس  و  ملی  کد  خانوادگی،  نام  و  نام 
سوال  خانوار  سرپرست  از  و  پرسیده  سکونت 
بیمار  یا  و  مسکونی  ملک  آیا  که  شود  می 

العالج در خانواده دارد یا خیر؟
پرونده حذف یارانه بگیران ُپردرآمد که پس 
گشوده  یازدهم مجدداً  فعالیت دولت  آغاز  از 
مجلس  مصوبه  علیرغم   94 سال  در  شد، 
به  ثروتمند  میلیون   6 یارانه  حذف  برای 
دولت   9۵ سال  برای  مجلس  و  نرسید  ثمر 

را مکلف به حذف یارانه 24 میلیون ثروتمند 
حذف  برای  را  شرایطی  بار  این  ولی  کرد 

یارانه ها اعالم کرد.
ثروتمند  میلیون   24 یارانه  حذف  با  مخالفت 
ادامه داشت تا اینکه ربیعی وزیر تعاون، کار و 
با  رفاه ۱۱ تیر ماه سال جاری از جلسه خود 
کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
به منظور بررسی نحوه اجرای قانون حذف 24 
میلیون نفر ُپردرآمد از دریافت یارانه خبر داد.

خود  خاص  دالیل  به  ازدواج  میلیونی  وام ۱0  چه  گر 
از زمان طرح تا تصویب و اجرا خوشایند بانک ها نبود، 
باید  را  بانک ها  دلخوری  تاوان  اکنون  حال  هر  به  اما 
از  خود  حقه  وام  دریافت  برای  که  بپردازند  زوج هایی 
پاسخ های  با  و  شده  سرگردان  دیگر  بانک  به  بانکی 

متفاوت بانکی ها مواجه شوند.
قانون  ابالغ  از  روز  چند  فاصله  در  ایسنا،  گزارش  به 
بودجه ۱۳9۵ بانک مرکزی مبلغ وام ازدواج را در سامانه 
مربوطه از سه به ۱0 میلیون تومان تغییر داد. در حالی 

که انتظار می رفت بعد از مخالفت های شبکه بانکی و 
بانک مرکزی با طرح پیشنهادی نمایندگان برای رشد 
۳00 درصدی وام ازدواج در نبود منابع کافی، با تامل 
بیشتر و تعیین سازوکار برای تامین مالی وام ۱0 میلیونی 
اقدام شود، این گونه نشد و بدون برنامه مشخص برای 
تامین مالی کسری موجود برای پرداخت وام، بخشنامه 
که  کرد  تاکید  مرکزی  بانک  ابالغ شد.  بانکها  به  آن 
تمام بانک ها و موسسات اعتباری موظفند امکانات الزم 
برای شروع پرداخت وام ۱0 میلیونی هریک از زوجین 

را حداکثر از ابتدای مرداد فراهم کنند. با این حال زوج 
میلیون  سه  همان  حتی  ازدواج،  وام  دریافت  برای  ها 
تومان قبلی سرگردان از بانکی به بانک دیگر می روند. 
از ابتدا که تمامی بانکها در لیست وام ۱0 میلیونی قرار 
 نداشتند و اکنون هم که عمدتا برای این تسهیالت ورود
کرده اند هر یک ساز خود را داشته و پاسخ های متفاوت 
برخورد  نحوه  دهند.  می  متقاضیان  به  ناهماهنگ  و 
بانک ها با متقاضیان نیز چندان مناسب نبوده و اغلب با 

برخورد ناخوشایندی زوجین را بدرقه می کنند.

 دور جدید حذف یارانه آغاز شد

جوالن  دهی با منت بانک ها در وام ازدواج

کاهشمیزانساعاتحقالتدریس
معلمانبه1میلیونو30هزارساعت

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری 
میلیارد  هزار  یک  جویی  صرفه  از  اطالعات 
تومانی آموزش وپرورش در سامان دهی نیروی 
انسانی سال 94-9۵ خبر داد. به گزارش ایسنا؛ 
سلیمی جهرمی ساماندهی و بهسازی نیروی 
انسانی را از جدیدترین برنامه های آموزش و 
پرورش عنوان کرد و افزود: در سال تحصیلی 92-9۳ میزان ساعات حق 
التدریس یک میلیون و 400 هزار ساعت بود که در سال آینده اش با 
بازنشستگی قریب به 2۵ هزار معلم و عدم استخدام حتی یک نفر، میزان 
ساعات حق التدریس به یک میلیون و ۳0 هزار ساعت کاهش یافت که 

این نشان از موفقیت طرح سامان دهی نیروی انسانی می باشد.

دانشآموزانمتأهلازمدرسهاخراجنمیشوند

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش 
که »آیا مدارسی در کشور تحت عنوان مدارس 
دارد؟«،  وجود  متأهل  دانش آموزان  مختص 
اظهار داشت: مدرسه مستقلی برای این دسته 
از دانش آموزان وجود ندارد. زرافشان در پاسخ به 
پرسش » آیا دانش آموزانی که ازدواج زود هنگام 
اخراج می شوند؟«، خاطرنشان  از مدرسه  دارند 
کرد: بنابر قانون نباید اخراج شوند. وی افزود: در آیین نامه مصوب سه راه 
حل برای ادامه تحصیل این دانش آموزان پیش بینی شده که یا »با حفظ 
ظاهر در مدرسه عادی تحصیل کنند«، »در مدرسه عادی ثبت نام کرده 
و در کالس های درس حضور نمی یابند و در امتحانات حاضر می شوند« 

و یا »برای ادامه تحصیل به مدرسه بزرگساالن می روند«.

سرانجاممعتادانرنگبیمهرادیدند

بعد از اینکه اوایل زمستان گذشته سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر 
گفت که بودجه بیمه معتادان در جایی دیگر 
هزینه شده است، امسال معتادان رنگ بیمه 
را دیدند. به گزارش فارس، پرویز افشار، دی 
عدم  به  نسبت  تندی  انتقادات   94 سال  ماه 
تخصیص بودجه معتادان از سوی وزارت رفاه 
سال های  بودجه  متاسفانه  گفت:  وی  داشت. 
92 و 9۳ در جایی غیر از محل تعیین شده هزینه شده است. وی افزود: 
از بودجه ۳0 میلیاردی امسال نیز تاکنون ۱0 تا ۱2 درصد تخصیص 
داده اند. افشار در آخرین نشست خبری خود گفت: امسال ۳۳0 میلیارد 
ریال برای پوشش بیمه معتادان در نظر گرفته شده است و امیدواریم 

تا پایان سال در این زمینه مشکلی وجود نداشته باشد.

احتسابسوابقمدتخدمتنظاموظیفه
باکارتهایپایانخدمتالکترونیک

عصر اعتبار- معاونت فنی و درآمد سازمان تامین 
اجتماعی در کانال رسمی اطالع رسانی خود آورده 
انسانی  نیروی  معاونت  اعالم  به  توجه  با   : است 
اخذ  بر ضرورت  مبنی  مسلح  نیروهای  کل  ستاد 
)هوشمند(  الکترونیکی  خدمت  پایان  های  کارت 
برای افراد کمتر از ۵0 سال، منبعد انجام امور و 
تشریفات مربوطه برای احتساب سوابق مدت نظام 
های  کارت  ارائه  با  افراد صرفاً  قبیل  این  وظیفه 
پایان خدمت الکترونیکی امکان پذیر خواهد بود. 
کارت های  باال  به  و  سال   ۵0 افراد  برای  لیکن 
پایان خدمت قدیمی کماکان معتبر بوده و می تواند 

مالک اقدام قرار گیرد.

حقوقوزراتکرقمیشد

از مصوبه جدید  اجتماعی  رفاه  و  تعاون، کار  وزیر 
شورای حقوق و دستمزد برای تعیین سقف پرداختی 
دریافت  به  مجاز  وزرا  گفت:  و  داد  خبر  حقوق 
گفت:  ربیعی  علی  شدند.  رقمی  تک  حقوق های 
سه استثناء برای سقف پرداختی به مدیران مناطق 
سخت همچون جنوب کشور، پزشکان و شرکت 
های بزرگ در نظر گرفته شد. به گزارش وکیل ملت 
، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای بانک 
ها و بیمه ها سقف پرداختی حقوق و دستمزد تعریف 

شده که سقف حقوق وزرا تک رقمی خواهد بود.

توزیعکتبدرسیپایهدهمتا15شهریور

برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  رئیس   - ایسنا 
آموزشی در گردهمایی شورای معاونان وزارتخانه 
و مدیران کل آموزش و پرورش استانهای سراسر 
اظهارکرد: محتوای  مدیران کل ستادی  و  کشور 
و  تدوین    ، تهیه  دهم  پایه  درسی  کتب  تمام 
اعتبارسنجی شده و ۱0 عنوان از ۱40 عنوان آن 
 در حال حاضر به چاپ رسیده است و پیش بینی
می شود تا پانزدهم شهریور این کتاب ها در اختیار 
محی  االسالم  حجت  گیرد.  قرار  آموزان  دانش 
الدین بهرام محمدیان افزود: برای استفاده از نظر 
 کارشناسی معلمان پیش نویس تمام کتاب های
سازمان  سامانه  روی  بر  دهم  پایه  حتی  درسی 
پژوهش قرار گرفت تا معلمان عالوه بر آشنایی با 
عناوین کتاب ها بتوانند نظرات اصالحی خود را به 

آموزش و پرورش منتقل کنند.

سرمقاله

) ادامه سرمقاله از صفحه اول (  ایجاد این  دفتر را اگر 

یکی از زیرساخت های اصلی مورد نیاز استان ندانیم 
انکار  را  آن  وجودی  اهمیت  توانست  نخواهیم  اما 
کنیم و در زمانی که برای ایجاد هر نوع زیرساخت 
فیزیکی، نیازمند سال ها تالش و اعتبارات فراوان 
بوده ایم، یک دفتر نمایندگی و چند میز و صندلی 
توانست   ، شد  می  آراسته  دیپلماسی  زیور  به  که 

ظرفیت های خوبی را برای استان ایجاد نماید . 
با تمام تفاسیر فوق که برداشت کاملی از ضرورت 
وجود این دفتر نخواهد بود ، این روزها بحث پایان 
به  و  استان  در  خانه  وزارت  این  نماینده  ماموریت 
به  نمایندگی  این  دفتر  شدن  بسته  زمزمه  نوعی 

صورت دائم به گوش می رسد .
واقعیتی که اگر اتفاق افتد می بایست نسبت به 
خصوص  این  در  استان  مسووالن  مندی  دغدغه 
شک کرد . آنچه که از شنیده ها می توان برداشت 
کرد این است که ماموریت ابراهیمی ، مسوول این 
ادامه  برای  وی  و  رسیده  پایان  به  نمایندگی  دفتر 
آسیایی خواهد رفت  از کشورهای  به یکی  خدمت 
این مسوول  از رفتن  و دفتر نمایندگی استان پس 
پیشنهاداتی  گویا   . تعطیل می شود  کامل  به طور 
یک  جایگزینی  برای  خارجه  وزارت  سطح  در 
از یکی  از  بوده  قرار  که  کشورمان  دیگر   دیپلمات 

نمایندگی های دیگر به این استان بیاید نیز مطرح 
شده که در سایه تعلل و عدم پیگیری از سوی متولیان 
مربوطه استان این موضوع نیز منتفی گردیده است . 
این  پیگیری  اینکه  و  مقصر  یافتن  از  فارغ  لذا 
در  استاندار  تغییر  و پس  پیش  دار  گیر  در  مسائل 
حوزه دولت و انتخابات مجلس در حوزه نمایندگان 
اتفاق  این  اینک  بود  شده  سپرده  فراموشی  به 
نامیمون در شرف انجام است و همت ، قاطعیت و 
همراهی نمایندگان دولت و مجلس در استان، شاید 
بتواند جلوی از بین رفتن این زیرساخت را بگیرد . 

استان  از  نمایندگی  دفتر  این  اگر  شک  بدون 
 خراسان جنوبی با این همه دغدغه نبود زیرساخت ها
  و کمبودها ،  رخت بر بندد مهر تاییدی بر بی توجهی

و  جنوبی  خراسان  در  مدیریت  روند  کسالت  و 
عالی  سطوح  در  محور  توسعه  تفکر  وجود  عدم 

مدیریتی استان خواهد بود .  
مردم از  نمایندگان انتظار دارند به جد این موضوع 
و  استاندار  از  و  کرده  پیگیری   ، وزیر  در سطح  را 
بودن  محور  دیپلماسی  به  توجه  با  نیز  مسووالن 
سیاست های دکتر روحانی ، انتظار توجه و پیگیری 
بیشتر تا حصول نتیجه در این خصوص می رود . 
یا حضور  ابقا  خبر خوش  روزها  همین  است  امید 
استان  در  حوزه  این  ماندن  فعال  و  جدید  نماینده 
شنیده شود . این روزنامه نیز به نمایندگی از افکار 
عمومی ، از تالش نمایندگان و مسووالن پیشین که 
به راه اندازی این دفتر انجامید و همچنین مسوول 
این نمایندگی برای تالش های مستمر و خوب در 

دوران فعالیتش تشکر می کند . 

قالیشویيومبلشویيایـران
www. iranwash. ir3244666632424320-2

دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105صافصاف،لوللول،تختتخت
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي
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موارد خريد، فروش، رهــن و اجاره  خـود را در هر کجای شهر برای مــا پيامــک کنيد
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آبکشارزانقیمتحمل آب به تمام نقاط استان 
 حمل آب از ما قيمت از شما     09159639415- زارعی 

عرضه کننده محصوالت لبنی: 
شیر، ماست، دوغ

 با بهترین کیفیت و نازل ترین 
قیمت آماده عقد قرارداد
 با کلیه ادارات، ارگان ها 

نهادها، رستوران ها و ...

آدرس: بیرجند، شهرک صنعتی، تالش غربی ۵
تلفن:   09۱۵48۱۱4۵9 /  0۵6322۵۵736-9

شرکتفرآوردههایلبنیفرازلبنقهستان)برتاس(
وابستهبهتعاونیگاودارانصنعتیقهستان

اولین و بزرگ ترین مرکز تخصصی مشاوره 
و خدمات روانشناختی تربیتی- تحصیلی 

در قالب بازی درمانی
 هــادی )تحت نظارت بهزیستی(

با مدیریت خانم دکتر طباطبایی 
آدرس: جمهوری ۱9 

تلفن: 0۵632227306     همراه: 093۵76643۱۱



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
مرکز جامع خدمات توانبخشی سالمندان در بیرجند افتتاح شد

مرکز جامع خدمات توانبخشی سالمندان با حضور مدیرکل دفتر بودجه و تلفیق بهزیستی کشور و مسئوالن استانی در پنجمین روز از هفته بهزیستی 
افتتاح شد. به گزارش ایسنا، عباس عزیزی، مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی در مراسم افتتاحیه ساختمان مرکز جامع توانبخشی سالمندان امداد 

کیمیای بیرجند خاطرنشان کرد: در مراکز نگهداری سالمندان و سایر مراکز معلول پذیر آورده ای از مددجویان دریافت نمی شود. 
بودن دوشنبه * 28 تیر 1395 * شماره 3555 بسته  به  که  عزیزی  دوست  جواب  در 

کوچه های مدرس مقابل پارک توحید اعتراض 
نگاه  از  ایشون موضوع رو  به نظر میرسه  کرده 
خانواده  یا  فردی  نه  کردن  مطرح  رهگذر  یک 
محله  این  ارزش  تموم  هست  ساکن  که  ای 
بخاطر بسته بودن و امنیت باال برای فرزندان و 
خانواده هاست.  لطفا الکی نظر ندین اگر کوچه 
باز بشه  باید هرروز شاهد حوادث ناگواری توی 

این کوچه ها باشیم
915...371

هیچ  به  )شهرداری  که  شهرداری  جوابیه  پیرو 
دست فروشی مجوز نمی دهد بجز دو محدوده ( 
ولی ما غیر این ادعا رو می بینیم یک ضرب المثل 
است که می گوید آب رو میشه انکار کرد اما نم 
رو نه  ،  اگه مجوز ندارند که چه بدتر پس کی در 
این شهر مسؤل است هرکسی هرجا که خواست 
بساط پهن می کند یادم است همین سال گذشته 
وقتی رفتیم اداره مالیات برای تسویه کارمند آن 
جا گفت ما هم مثل شما مالیات میدهیم بعد من 
گفتم شما همه مالیات میدهید ولی ما  چند نفر 
که جوازکسب داریم باید مالیات بدهیم و دست 
فروشان که تعدادشان چند برابرما است به راحتی  
در تمام شهرکاسبی می کنند و دوباره پرسیدم آیا 
می شود فردا یکی از راه بیاد وروی صندلی شما 
بنشیند و جای شما رو بگیرد ؟ گفت نه گفتم شما 
امنیت شغلی دارید ولی شغل ما طوری شده که 
هرکسی با هر وسیله ای که دارد گاری نمکی ، 
موتور سه چرخ وانت بار،میاد و حتی درمغازه هم 
بساط می کنند و کسی کاری با آن ها ندارد آن 
که  کاری  حداقل   .2 درجه  اجناس  بافروش  هم 
شهرداری باید انجام بدهد دریک مکان مشخص 

جای دهند با نظارت کافی    
915....344

از شهردار تقاضا دارم ظفر12بن بست است ولی 
رالی  پیست  شده  و  کردن  باز  مقابل  کوچه  به 
می  خواهش  اند  گرفته  را  کوچه  مردم  آسایش 

کنم نسبت مسدود کردن آن اقدام نماید.
915...288

های  کوچه  وسط  گذاری  جدول  با  شهرداری 
کند  می  ایجاد  فاضالب  دفع  راه  یک  مدرس 
عالوه بر این کوچه ها را برای تردد و مخصوصا 
موتورسواران نا امن می کند با این جدول های  
داشت  نخواهد  دوام  هم  یکسال  که  نامرغوبی 
چندان...  دو  ها  چاله  و  رفت  خواهد  بین  از  و 
گیرید  می  ما  از  دل  هزارخون  به  که  پولی  بابا 
همان  پدر  بیامرزد  خدا  کنید  دفن  کارشناسانه 
کار بلدهای قدیم را چرا شورای شهر برکارهای 

بیهوده نظارت نمی کند
915...714

سازمان  رانندگان  عزیز  همشهری  پیامک  پیرو 
رانندگان  سایر  از  بافته  جدا  تافته  رانی  اتوبوس 
با  رانندگی  هنگام  هستند  مجاز  که  باشند  می 
موبایل صبحت کنند / چای میل نمایند / خارج 

از ایستگاه مسافر سوار و پیاده نمایند و ... 
915...893

زده  هزارتومان   17 مصرفی  قبض  گاز  شرکت 
27هزارتومان  شده  اضافه  دیگه  10هزارتومان 

پرداختی . چرا؟
915...932

داریم  تقاضا  خوسف  وفاضالب  آب  اداره  از 
فکری به روستا سیدان هم بکنن لوله تو آفتاب 

سوخت بعد از 3 سال
915...746

کاهش  برای  شده  قید  موضوع  جواب  در 
تصادفان فوتی در جاده های شهرستان بشرویه 
به لطف پلیس راه دیگر کسی از آن مسیر تردد 
طبس  به  دیهوک  از  را  خود  مسیر  و  کند  نمی 

تغییر داده اند.
915...054

شهرداری نمی بیند، نمی شنود یا به درخواست 
پیام  اینهمه  اگر  است  تفاوت  بی  مردمی  های 
و درخواست در خصوص ساماندهی و بهسازی 
داده  کشور  سراسر  شهرداران  به  غفاری  بلوار 
اما  بودند  کرده  عمل  صددرصد  حاال  تا  بودیم 

دریغ از شهرداری خود ما
915...653  

پاسخ مسئوالن به پیام شما

جوابیه بیمارستان شهید رحیمی

احتراما در پاسخ به مطلب شهروند در خصوص 
 عدم جذب پزشک داخلی به استحضار می رساند

 آقای دکتر گرمرودی هر روز از ساعت 16 الی 
18 به جز سه شنبه ها در درمانگاه حضور دارند 
عالوه بر ایشان آقای دکتر بهمن کیانی مطلق 
امین  دکتر  آقای  و  عصرها   95/2/1 تاریخ  از 
تاریخ 95/4/2 حضور دارند که  از  نیز  صباغیان 
نوبت  گرفتن  امکان  تلفنی  صورت  به  مراجعین 

را داشته اند. 

جوابیه های شهرداری بیرجند

ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما   *
کشی  دیوار  و  آسفالت  خصوص  در  شما  پیام 
استحضار به  صیاد  ورزشی  فرهنگی   مجتمع 

فرهنگسرا  سازی  محوطه  عملیات  رساند  می 
اتمام عملیات سفتکاری در سال جاری  از  پس 

انجام خواهد شد. 
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما   *
افزایش  در خصوص   95/3/11 مورخ  شما  پیام 
وضع  رساند  می  استحضار  به  خودرو  عوارض 
هزار  در  نیم  و  یک  اساس  بر  خودرو  عوارض 
قیمت فروش کارخانه بوده که هر ساله سازمان 
کلیه  به  دفترچه  یک  طی  کشور  مالیاتی  امور 
شهرداری های کشور آنرا جهت اجرا ابالغ می 
نمایند و شهرداری در تعیین قیمت این عوارض 

هیچگونه دخالت ندارد. 
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما   *
نظافت  خصوص  95/3/10در  مورخ  شما  پیام 
استحضار به  انتظامی  نیروی  شهدای   بلوار 

انتظامی  می رساند نظافت بلوار شهدای نیروی 
انجام  هفتگی  به صورت  زمانبندی  برنامه  برابر 

می شود. 

جوابیه شرکت مخابرات
 خراسان جنوبی 

روزنامه  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما 
در   95/4/15 مورخ  جنوبی  خراسان  آوای 
خصوص آنتن دهی روستای مرک به استحضار 
کامل  پوشش  تحت  مرک  روستای  رساند  می 
امکان  و  بوده  روستا  محل  در  همراه  سایت 
GPRSمقدر  صورت  به  اینترنت  از  استفاده 

می باشد. 

جوابیه شرکت آب منطقه ای
 خراسان جنوبی 

ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما 
آب  وضعیت  خصوص  در   95/4/23 شما  پیام 
خروجی  رساند:  می  استحضار  به  بیرجند  شرب 
ای دوره  صورت  به  بیرجند  خانه  تصفیه   آب 

بهداشت  اداره  توسط   ) ماهیانه  و  هفتگی   (
استانداردهای  با  مطابق  شود  می  کیفی  کنترل 

تعریف شده می باشد. 

جوابیه راه و شهرسازی 
خراسان جنوبی

 
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما 
آسفالت  در خصوص   95/4/23 مورخ  شما  پیام 
رساند:  می  استحضار  به  مرتضویه  روستای 
از  خانوار   20 زیر  روستایی  های  راه  آسفالت 
هم  اعتباری  و  نیست  شهرسازی  و  راه  وظایف 
دلیل  به  لذا  است  نگردیده  مشخص  آن  برای 
خانوار   20 از  کمتر  اشاره  مورد  آبادی  در  اینکه 
سکونت دارند احداث و آسفالت مسیر در اولویت 
کاری این اداره کل قرار ندارد لذا این اداره کل 
را  محور  زنی  تیغ  عملیات  مساعدت  جهت  در 

پیگیری خواهد نمود. 

اشتغال مشکل اصلی جوانان بیرجندی

صف طویل بیکاران تحصیلکرده
نسرین کاری - جوانی، بهار عمر و فصل 
از  ای  دوره  هیچ  است.  زندگی  طربناک 
و خّرم  روزگار جوانی، سرسبز  زندگی چون 
انسانی همانند زمان جوانی،  نیست، و هیچ 
فرصتی  جوانی  نیست.  پرانرژی  و  توانمند 
است که بر خالف بسیاری از فرصت های 
قرار همه  اختیار  در  بار  یک  تنها   دیگر، 

می گیرد و چون به سرانجام خویش برسد، 
پس  داشت.  نخواهد  تکرار  امکان  هرگز 
ها  فرصت  ترین  جوانی«، طالیی  »فرصت 
توان  نمی  و  هاست  موهبت  ترین  ناب  و 
دادن  هدر  که  کرد  تردید  نکته  این  در 
این  کردن  تباه  و  جوانی  خوش  روزگاران 
حسرتی  و  انبوه  اندوهی  به  زندگانی،  بهار 

متراکم خواهد انجامید.
و امروز ما نیازهایی در جامعه دارد که اگر به 
بروز  بسا موجب  نیازها توجه نشود چه  این 
مشکالتی برای این نسل و حتی نسل های 
نیازهایی که هم مادی هستند  باشد.  بعدی 
تامین  و  اشتغال  و  معنوی  جنس  از  هم  و 
نشاط  ایجاد  از مهمترین دالیل  یکی  آینده 

در بین جوانان است. 
صدها  و  دارد  بحران  جوانان  اشتغال  بازار 
در  دانشگاهی  کرده  تحصیل  جوان  هزار 
هر  به  دکترا  تا  تحصیلی  مختلف  مقاطع 
کار  بازار  وارد  توانند  نمی  زنند،  می  دری 
از  فراغت  از  پس  مدت ها  برخی  شوند. 
بسیاری  و  گردند  می  کار  دنبال  تحصیل 
دور  برای  شوند  می  مجبور  نهایت  در  نیز 
غیرتخصصی  مشاغل  به  بیکاری،  از  ماندن 

خود وارد شوند.
از سوی دیگر، دانشگاه ها هر ساله هزاران 
نفر را ترغیب به تحصیالت عالی و ورود به 
مراکز آموزش عالی می کنند و این روند هر 

ساله شدت می گیرد 
مسئول  دولت  گویند  می  کارشناسان 
در  پذیرش  طبیعی  غیر  و  رویه  بی   رشد 
وضعیت  این  به  باید  و  است  دانشگاه 
جوانی  هزار  صدها  چرا  بدهد،  سروسامان 
که از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند، 
توان پذیرش تصدی های بازار کار را ندارند 
آنها  علمی  های  داشته  به  کارفرمایان  و 

اهمیتی نمی دهند؟
جوانان  میان  به  تابستان  گرم  روز  یک  در 
و  رفتیم  توحید  بوستان  در  بیرجند  شهر 

دغذغه کار را از زبان آنان شنیدیم: 

جوان نیاز به امنیت و آسایش 
خاطر در جامعه دارد 

فصل  را   جوانی  دانشجو  ساله   24 مینا 
و  داند  می  انسانی  هر  زندگی   زیبای 
می گوید:  این فرصت درخشان زندگی هر 
فرد است؛ در واقع باید بتوان از این موقعیت 
از  بخشی  که  کرده  استفاده  احسن  نحو  به 
این مورد نظیر رعایت ادب، ایمان و پرورش 
روحیه معنوی و کسب علم واخالق به خود 
جوان باز می گردد و بخشی دیگر مربوط به 

مسئوالن وخانواده هاست.
او نیاز یک  جوان را برمی شمرد:  یکی از 
است  زندگی  در  امنیت  احساس  نیازها  این 
نسبت  خیال  آرامش  و  آسودگی  شامل  که 
به مشکالت مالی است. در واقع جوان اگر 
دغدغه مساله مالی را نداشته باشد می تواند 
بهتر از این دوران زندگی خود استفاده کند 
و به نحو موثرتری هم در جامعه ظاهر شود 
چرا که مشکالت مالی موجب بروز مسایل 

تشکیل  از  ترس  افسردگی،  نظیر  دیگری 
شود  می  نفس  به  اعتماد  عدم   ، خانواده 
 که زندگی فرد جوان را  تحت الشعاع قرار 
می دهد و موجب می شود نیروی او تحلیل 
درجامعه باید  که  آنگونه  نتواند  و   برود 

فعال باشد.
مینا خاطر نشان می کند:  مسئوالن بایستی 
جوانان  فکر  به  عمل  در  بلکه  حرف  در  نه 
کنند  توجه  آنان  زندگی  مسایل  به  و  باشند 
که به نظر من اصلی ترین مساله در زندگی 
باید  که  است  اشتغال  موضوع  جوان  یک 

دولت در این راستا گامی جدی بردارد.
به گفته مینا دختران در شهر کویری بیرجند 
اشتغال  نه  و  دارند  سالم  تفریح  امکان   نه 

که  موسسات  و  شرکتها  از  خیلی  و  خوب 
کار سخت  قبال  در  گیرند  می  بکار  را  آنها 
این حال  با  پایین در نظر می گیرند  حقوق 

هم متقاضی کار همچنان باالست. 

ناامیدی و نداشتن انگیزه 
از عواقب بیکاری است

 محمد رضا 30 ساله هم بر این عقیده است 
که اشتغال  از ضروری ترین مسایل زندگی 
جوان دانست چرا که جوانی که سالها درس 
در  اگر  باشد  موثری  فرد  بتواند  تا  خوانده 
باتالق بیکاری گرفتار آید دچار آسیب های 
و  تجرد  آن  حداقل  که  شد  خواهد  جدی  

افسردگی خواهد بود. 
نیز  انگیزگی  بی  و  ناامیدی  وی   گفته  به 
زندگی  ندادن  تشکیل  و  بیکاری  عواقب  از 
به  توجهی   بی  در صورت  که  است  جوان 

این مساله گریبانگیر جامعه خواهد شد.
سال   4 االن  من  شود:   می  یادآور  رضا 
 است که درسم را تمام کرده ام اما علیرغم 
جایی  در  ام  نتوانسته  فراوان  های  تالش 
مشغول به کار شوم و بنابراین باوجود اینکه 

ام  کرده  تحصیل  هم  صنعتی  ای  رشته  در 
به  غیرمرتبط  کامال  و  آزاد  شغل  در  ناچارم 

رشته تحصیلی ام کار کنم. 
درجامعه  کند:  می  نشان  خاطر  جوان  این 
اینکه  و  جوانان  به  راجع  بارها  و  بارها  ما 
باید به این نسل توجه ویژه ای شود تاکید 
های  حرف  فقط  ما  راستش  اما  است   شده 
است  هنوز  که  هم  هنوز  و  ایم  شنیده 
چنانکه  است  نشده  حل  جوانان  مشکالت 
بیرجند  مانند  شهری  در  بیکاری  شاهدیم 
بسیار  هم  ازدواج  آمار  و  کند  می  بیداد 
به دست   کار جز  آیا گره  است.  آمده  پایین 

مسئوالن دولت باز می شود؟
و  تولیدی  مراکز  اگر  کند:  می  تاکید  وی 

باشند  بیرجند  استان و شهر  صنعتی فعال در 
 مطمئنا بخش زیادی از جوانان مشغول فعالیت 
می شوند و نه تنها بیکاری از جامعه رخت بر 
می بندد بلکه وضع اقتصادی هم بهتر می شود.

جوان امروزی خیلی مظلوم
 واقع شده است

اینکه  جوان  بیان  با  ساله هم   32 مهدی   
است شده  واقع  مظلوم  خیلی   امروزی 

ما  فکر  به  دولت  اصال  گویی  افزاید:  می 
نیست انگار نه انگار که نیروی آماده به کار 
جامعه هستیم و عالوه بر آن تخصص های 

الزم را هم کسب کرده ایم. 
بیکاری حاال جزئی از زندگی ما شده است و 
همین امر انگیزه ما را سلب کرده است. من 
کارشناسی ارشدم را از یکی از دانشگاههای 
معتبر گرفتم ولی وقتی به شهر بیرجند آمدم 
مجبور شدم در آژانس کار کنم. او می گوید:  
از مرتفع شدن مشکالتمان  ما جوانان فقط 
واقعا  آیا  بینیم.   نمی  اما چیزی  می شنویم 
آیا  است؟  شده  ما  اشتغال  حال  به  فکری 
اینکه  یا  و  اند  شده  فعال  ما  تولیدی  مراکز 

اند و شاهد  در حال ورشکستگی و تعطیلی 
اخراج وتعدیل نیروهای این مراکز هستیم؟ 
حال به  فکری  است  قرار  کی  دانم   نمی 

 ما بشود؟
این جوان بیرجندی می افزاید:  به نظر من 
اساسی ترین مشکل جوانان علی الخصوص 
و  اشتغال  مساله  جنوبی  خراسان  استان  در 

ازدواج است. 
وقتی یک جوان نه پس اندازی داشته باشد 
کند  زندگی  گذران  بتواند  که  شغلی  نه  و 
نخواهد  اینکه  نه  دهد،  نمی  ازدواج  به  تن 
از مشکالت بعدش  نظیر  بلکه  ازدواج کند 
هم  باالیی  بسیار  آمار  متاسفانه  که  طالق 

دارد هراس دارد.

هر روز دور آگهی های 
روزنامه را خط می کشم

لیسانس  است  سال  چند  که  دختری  زهرا 
دور  خانه  در  روز  هر  گوید:   می  گرفته 
زمانی  و  کشم  می  خط  را  ها  آگهی  بیشتر 
این ها  گویند:  می  روم  می  کار  برای  که 
می خواهد.  انگلیسی  به  تسلط  همه شان  که 
اینکه  برای  ما  دانشگاهی های  از هم  خیلی 
خرج تحصیل شان را جور کنند همان دوران 
می کردند.. وقت  نیمه  کار  هم  دانشجویی 
کار البته عیب نیست اما وقتی آدم دانشگاه 

می رود انتظار بیشتری دارد. 
کارهایی  دارند  لیسانس  با  خیلی ها  االن 
هم  دیپلمه  آدم  یک  عهده  از  که  می کنند 
و  خواندن  سواد  که  کسی  حتی  برمی آید. 
دهد.  انجام شان  می تواند  هم  دارد  نوشتن 
آگهی ها  تمام  توی  چرا  نمی دانم  حاال 
می زنند، منشی لیسانس! از بس که می دانند 
شما  مثاًل  است.  زیاد  بیکار  لیسانسه  آدم 
نیازی  چه  آرایش  لوازم  فروشندگی  بگویید 
به لیسانس دارد؟! حاال باز منشی می گوییم 

کار دفتری است.

 اشتغال و ازدواج اصلی ترین
 نیاز جوانان است

عنوان  ما  با  گفتگو  در  روانشناس  یک 
دارد؛  اقتضاهایی  جوانی  روزگار  کند:  می 
بر  جوان  به  آنها  از  بخشی  که  اقتضاهایی 
با جوان  آنها که  نیز به  می گردد و بخشی 
در تعاملند. حافظیان تاکید می کند: در کل 
یکی  ازدواج  و  اشتغال  که  گفت  توان  می 
و  است  جوانان  نیازهای  ترین  اساسی  از 
بایستی مد نظر قرار گیرد چرا که پویایی و 
نشاط یک جامعه به افراد آن جامعه بستگی 
محسوب  جامعه  پویای  قشر  جوانان  دارد. 
نیازهای  این  به  می شوند و الزم است که 

اساسی آنان توجه ویژه شود.

طبیعی است که جوانان امروز
 از ما کار طلب کنند

وی ادامه می دهد: ما روزی روی تحصیالت 
هدفگذاری  و  بودیم  کرده  توجه  فرزندانمان 
سمت  به  ما  جوانان  که  بود  این  مان 
اتفاق  این  خب  بروند؛  تکمیلی  تحصیالت 
اکنون افتاده است. ما شمار قابل توجهی از 
جوانان با مدرک لیسانس و فوق لیسانس را 
این  در  جوانان  این  که  است  طبیعی  داریم. 
رفع  ما  از  و  باشند  شغل  دنبال  حاال  مرحله 
مشکالت اشتغال را طلب کنند.به گفته این 
روانشناس بیرجند با توجه به اقلیم خشک که 
دارد خیلی از مشاغل که شاید در خیلی جاهای 
برای آن سرمایه گذاری کرد در  دیگر بشود 
پشت  ها  شغل  بیشتر  و  ندارد.  وجود  اینجا 
در صنعت  به همین خاطر  است  نشینی  میز 
و کشاورزی استان و شهر ما کمتر می شود 
برای اشتغال کاری کرد. مسئوالن باید به این 
مهم توجه کنند و با توجه به ظرفیتهای استان 

برای اشتغال بیشتر کار کنند. 

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

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - مرحله دوم 

نظر به اینکه در پرونده کالسه 940155 به موجب اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خوسف آقای میرحسن 
احمدی آواز فرزند دین محمد محکوم است به پرداخت مبلغ دویست و چهل و پنج میلیون و چهارصد و ده هزار و ششصد و 

هشت ریال بابت اصل خواسته  و پرداخت مبلغ هفت میلیون و چهارصد و شصت و دو هزار و سیصد و هجده ریال به عنوان هزینه دادرسی و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای اسماعیل حسنی فرزند محمد و پرداخت مبلغ دوازده میلیون و دویست و هفتاد هزار و 
پانصد و سی ریال حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت؛ لذا مقرر گردیده است مقدار پنج ساعت آب از چاه شرکت سفال واقع در محدوده 
روستای تقاب خوسف )که توسط شخص ثالث به نام آقای مسلم قنبری در قبال بدهی محکوم علیه معرفی و توقیف شده است( با این وصف: 
حسب نظر کارشناس کیفیت آب چاه نسبتاً شور و برای محصوالت زراعی مانند جو و یونجه مناسب می باشد، دبی آب در پروانه 33 لیتر لکن 
مقدار آبدهی فعلی چاه 24 لیتر در ثانیه می باشد، موتور چاه برقی است، مدار آب 12 می باشد که در مجموع پنج ساعت آب مذکور به مبلغ 
پانصد میلیون ریال قیمت گذاری گردیده است، از طریق مزایده با قیمت کارشناسی در تاریخ 1395/05/13 از ساعت 10 الی 10/30 صبح در 
دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان  خوسف به فروش برسد که  قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع  و به شخصی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد ثمن معامله  فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی را حداکثر 
ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید در غیر این صورت 10 درصد سپرده وی پس از کسر 
هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده 
و صدور دستور تملیک از دادگاه صادر کننده حکم، اموال مذکور به برنده مزایده تحویل داده خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می 
توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا  مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه های نقل و انتقال به عهده برنده مزایده خواهد بود
مهدی چاپاری بورنگ - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950299 محکوم علیه آقای علیرضا کدخدا فرزند عبداله محکوم است به پرداخت 
مبلغ 294/985/179 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له علیرضا مهدوی نسب و پرداخت مبلغ 14/250/000 ریال 
بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به اینکه از ناحیه شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی پالک 
ثبتی به شماره 6395 فرعی از 249 اصلی بخش 2 بیرجند که حسب نظریه کارشناسی پالک فوق شامل یک باب مغازه تجاری واقع 
در خیابان معلم- خیابان حافظ - کوچه حافظ 7/1 قطعه دوم که مساحت عرصه 48 مترمربع و زیر بنای اعیانی احداثی در 3 طبقه 
همکف و اول و دوم 127/50 مترمربع و امتیازات منصوبه آب و برق یک امتیاز و گاز دو امتیاز و موقعیت ملک دو کله و کاربری ملک 
تجاری به مبلغ 1/780/000/000 کارشناسی شده است از طریق  مزایده  در روز دوشنبه تاریخ 95/05/11 از ساعت 9 الی 10  در 
دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
فروخته خواهد شد 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت 
به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 
متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و 

انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
 رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

نهار و شام همه روزه / 11 ظهر تا 11 شب
آماده پذیرایی از جلسات عروسی و میهمانی های شما بدون ورودی و هزینه پذیرایی می باشیم

رستوران و تاالرسیمرغ

ورودی رایــگـــــــان

آدرس: معلم 36/1- جنب باشگاه ورزشی مالک اشتر
انتلفن رزرو: 32444048 - 09158609661
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اوبامامقالهعلمیمینویسد!
در اقدامی غیرعادی برای یک رییس جمهور، باراک اوباما یک مقاله علمی را در یک مجله علمی منتشر کرد.به گزارش ایسنا به نقل از الیو ساینس، این 
مقاله که به بررسی موفقیت و آینده قانون “مراقبت مقرون بصرفه” می پردازد، در مجله علمی JAMA منتشر شده است. این شاید نخستین باری در تاریخ 
معاصر است که یک رییس جمهور، یک مقاله کامل علمی را با چکیده، یافته ها و نتیجه گیری در یک مجله علمی منتشر کرده است.

ثبت تصویر جالبی از یک کهکشان منزوی درخشان

اخیرا  هابل  تلسکوپ  پیشرفته  دوربین 
با  منزوی  کهکشان  یک  ثبت  به  موفق 
MCG+07- انفجاری شده که ستارگان 
027-33 نام دارد.به گزارش ایسنا به نقل 
از ناسا، این کهکشان در فاصله حدود 300 
حال  در  و  شده  واقع  زمین  از  نوری  سال 
شامل  که  را  ستاره ای  انفجار  یک  حاضر 
ستاره  از  خارق العاده ای  تعداد  شکل گیری 
عادی  می کند.کهکشان های  تجربه  است، 
تولید  جدید  ستاره  چند  ساالنه  معموال 
انفجار  دارای  کهکشان های  اما  می کنند؛ 
ستاره ای می توانند تا 100 برابر آن ها تولید ستاره داشته باشند.بازوهای مارپیچی این کهکشان و مناطق 
براحتی  ستاره شناسان  و  است  واضح  کامال  هابل  جدید  تصویر  در  آن  در  ستاره  شکل گیری  درخشان 
می توانند آن را بررسی کنند.بر اساس گزارش ها، یک کهکشان مادر برای شکل دادن به یک کهکشان 
از گاز داشته باشد که در طول زمان به تدریج تخلیه شده و ستارگان جدید  باید مخزن عظیمی  جدید 
را تولید می کند.برای کهکشان های در حالت انفجار ستاره ای، این دوره شدید شکل گیری ستاره باید به 

شکلی تحریک شده باشد که اغلب این امر در اثر برخورد دو کهکشان با هم رخ می دهد. 

انسانها و رباتها همکار می شوند

از  بی سابقه  اقدام  یک  طی  فورد  شرکت 
همکاری رباتها و انسانها در خط مونتاژ خود 
در کلن استفاده کرد.به گزارش ایسنا به نقل 
از گیزمگ، اگر از ربات ها در روش های درست 
که  دارند  را  این  پتانسیل  آنها  شود،  استفاده 
کنند. ساده تر  بسیار  انسان ها  برای  را  زندگی 
جدید  ربات های  از  شرکت  این  شروع،  برای 
خود برای بلند کردن قسمتهای سنگین ماشین 
مجبور  دیگر  کارخانه  کارگران  کرد.  استفاده 
نیستند اجسام سنگین را به تنهایی بلند کنند 
و تمام این کار را تنها با فشردن یک دکمه 

انجام می دهند.این ربات ها طوری برنامه ریزی شده اند که در هنگام کار با انسان ها محافظه کارانه عمل کرده 
و به آنها آسیبی نرسانند. اگر دست یا انگشت یک کارگر در مسیر حرکت یک ربات قرار گیرد، سنسورها این 
سد را شناسایی کرده و دستگاه برای محافظت از آن کارگر متوقف خواهد شد.سیستم حس و توقف کمپانی 
فورد یکی از سیستم هایی است که برای کاهش خطرات همکاری انسان و ربات توسعه یافته است.مقامات این 
کمپانی در گام بعدی خود به بررسی عملکرد این همکاری پرداخته و به دنبال کارهای دیگری خواهند بود که 

می شود با تعامل انسانها و رباتها آنها را به سرانجام رساند.

هشدار و توصیه های پلیس درباره استفاده 
از کارتخوان هاي سیار

رئیس اداره پیشگیري از جرایم سایبري پلیس فتا 
ناجا گفت : افراد سودجو با نصب قطعه اي سخت 
از  کپي برداري  به  اقدام  »اسکیمر«  نام  به  افزاري 
اطالعات مهم کارت بانکي افراد مي کنند که انجام 
عملیات بانکي توسط مشتري مي تواند از کپي شدن 

کارت بانکي جلوگیري کند.
به گزارش ایسنا، سرهنگ دوم علیرضا آذردرخش 
افزود: »اسکیمر« دستگاهي است که از آن براي 
مغناطیسي  نوار  در  که  اطالعاتي  کردن  کپي 
کارت هاي بانکي وجود دارد استفاده مي شود و 
فرد مجرم در فرصتي مناسب این اطالعات را با 
استفاده از نرم افزاري خاص در کارت هاي بانکي 
خام کپي رایت کرده و مي تواند از حساب قرباني 

برداشت وجه داشته باشد. 

: کارتخوان هاي  آور شد  یاد  آذردرخش  سرهنگ 
کارتخوان  دستگاه هاي  از  جدیدي  نسل  سیار، 
است که با استفاده از خدمات سامانه تلفن همراه 
به شبکه بانکي متصل شده و تراکنش هاي بانکي 
از  استفاده  و  همراه  تلفن  شبکه  از  استفاده  با  را 

سرویس هاي GMS و GPRS انجام مي دهد.
پرونده هاي  ترین  تازه  از  بیان کرد: در یکي  وي 
تشکیل شده در پلیس فتا، فرد سودجو که داراي 
شغل میوه فروشي سیار بوده با استفاده از دستگاه 
کارتخوان سیار و نصب »اسکیمر« بر روي آن اقدام 
به سرقت اطالعات بانکي مشتریان خود نموده و با 
استفاده از رمز ورود که معمواًل خود قرباني آن را در 
اختیار مجرم قرار داده اقدام به برداشت از حساب 

بانکي تعداد زیادي از هموطنان کرده است.
وی، افزود : اگر هموطنان عزیز در هنگام خرید، 
رمز  و  دهند  انجام  را  پرداخت  عملیات  خودشان 
وجود  سوءاستفاده  امکان  نمایند،  وارد  را  عبور 

نخواهد داشت.

حذف باکتری در تاریکی مطلق با 
»کاشی و سرامیک های آنتی باکتریال«

نانو  فناوری  از  استفاده  با  کشور  پژوهشگران 
کاشی و سرامیک آنتی باکتریالی تولید کردند که 
با حذف اشعه ماورای بنفش به طور دایمی و حتی 
میکروب کشی  خاصیت  دارای  مطلق  تاریکی  در 
است که این امر موجب افزایش سطح بهداشتی 
سیدمعصومی  شد.مهران  خواهد  درمانی  مراکز 
پایداری  دارای  محصوالت  این  گفت:  مجری 
شیمیایی بوده و به همین دلیل به طور گسترده ای 
در محیط های مختلف مانند منازل، بیمارستان ها 

و مراکز درمانی قابل استفاده هستند.

گاوهای شادتر شیر بهتری می دهند

در  مدیسون  ویسکانسین-  دانشگاه  محققان 
تحقیقات خود دریافتند میزان خوشحالی گاوها در 
افزایش  با  همچنین  و  آن ها  شیر  شدن  مغذی تر 
میزان کلسیم مرتبط است.به گزارش ایسنا به نقل 
از زی نیوز، محققان نشان دادند که تزریق روزانه یک 
ماده شیمیایی طبیعی مرتبط با احساس شادی، باعث 
افزایش سطوح کلسیم در شیر گاوهایی شد که به 

تازگی زایمان کرده بودند.

ساخت باغچه در زیر دریا

ارتش آمریکا در حال آزمایش پرورش هیدروپونیک 
گیاهان در یک کانتینر کشتی 40 فوت بر روی یک 
زمین خشک است و امیدوار است در نهایت بتواند 
در  دهد.  پرورش  زیردریایی  در  را  تازه  سبزیجات 
زمان سفرهای چندماهه زیردریایی ها، سبزیجات و 
میوه های تازه ظرف یک تا دو هفته به پایان می رسد 
و سکنه زیردریایی را مجبور می کند از محصوالت 

کنسروی، یخ زده یا خشکبار استفاده کنند.

میان سیل  در  201۶میالدی  وقت سال  به 
کلماتی که هر روز از زبان های خارجی به 
به  بار  این  کنند  می  پیدا  راه  فارسی  زبان 
به  فارسی  زبان  از  که  رفتیم  کلماتی  سراغ 

زبان های دیگر صادر شده اند.
داغ«آخرین  داغ،شکالت  مهر:»نان  مجله 
ادب  و  زبان  فرهنگستان  که  بود  عبارتی  
فارسی آن را جایگزینی برای »نوتال بار«در 
نظرگرفت که سر و صدای زیادی را هم به 
دنبال  به  را  زیادی  های  واکنش  و  کرد  پا 
معتقدند  همیشه  ای  عده  داشت.  خودش 
برای  خارجی  کلمات  زیاد  مقابل هجمه  در 
به فکر  باید  از زبان فارسی حتما  محافظت 
هم  گروهی  طرفی  از  و  بود  معادل  کلمات 
هستند که با معادلسازی این واژه ها آن هم 
به این شکل و شمایل مخالف اند. اما نکته 
اینجاست که برخالف تصور بیشتر ما  مهم 
این مبادالت  بین زبانی همیشه یک جریان 
یک طرفه نیست و در کنار کلمات وارداتی 
از زبان های مختلف کلماتی هم که از زبان 
اند  زبان های دیگر صادر شده  به   فارسی 
کم نیستند. در گزارش زیر به سراغ کلماتی 
در زبان انگلیسی رفتیم که ریشه ای فارسی 
دارند کلماتی که از اینجا به آن سوی مرزها 
اند و حاال خودمان هم  برگشته  و  اند  رفته 
از  روزی  خاستگاه شان  که  کنیم  نمی  باور 

همین زبان فارسی خودمان بوده است.
Sugar/شکر

زبان  از  فارسی  زبان  در  شکر  واژه  خود 
زبان  از  بعدها  گرفته  ریشه  سنسکریت 
از  و  عنوان»سکر«   با  عربی  به  فارسی 
راه  انگلیسی  زبان  به  بعد  و  اروپا  به  عربی 

پیدا کرده است.
Orange/نارنگ

این کلمه در زبان انگلیسی که معنی پرتقال 
و رنگ نارنجی می دهد قبل از اینکه به این 
زبان راه پیدا کند از کلمه نارنج در عربی و 
نارنگی خودمان در فارسی  یا همان  نارنگ 
زبان  در  آن  ریشه  که  است  شده  گرفته 

سنسکریت است.
Candy/قند

شکالت  همان  یا   candy کلمه  تلفظ 
با  هم  آن  بگیرید  نظر  در  اگر  را  انگلیسی  
احتساب اینکه در زبان انگلیسی تلفظ حرف 
از  آید  نمی  نظر  به  راحتی  چندان  کار  قاف 
َکندی گفتن هم می شود به نزدیکی تلفظ 
که  فارسی  »قندی«در  کلمه  اصل  با  آن 
معنای چیزهای شیرین را می دهد پی برد.

Lemon/لیمو

انگلستان  به  1۵میالدی  قرن  از  میوه  این 
وارد شده اما قبل از آن،کلمه لیمو در زبان 
فرانسوی  ایتالیایی،  مثل  دیگری  های 
اطالعات  طبق  کرده،  ورود  هم  ،اسپانیایی 
گرفته  فارسی  زبان  از  آن  ریشه  موجود  
شده است و از آنجا به جاهای دیگر راه پیدا 
کرده است. برای همین از این به بعد  وقتی 
کافی شاپ می رویم  و می خواهیم به جای 
غلیظ  لهجه  با  آبلیمو  شربت  دادن  سفارش 
خارجی  هوای  زیاد  دهیم  سفارش  لیموناد 
بودن برمان ندارد چون این واژه از بن  یک 

واژه خودمانی است.
Sandal/صندل

از  خواهیم  می  وقتی  هایمان  خیلی 

دمپایی  واژه  جای  به  صندل  جایگزین 
جایگزینی  این  با  بلکه  تا  کنیم  استفاه 
به  بیشتری  شخصیت  و  وشمایل  شکل 
است  این  تصورمان  ببخشیم  پاپوشمان 
که صندل یکی از همان واژه های فرنگی 
است که از کشورهای دور و بر به زبانمان 
بگوییم در  پیدا کرده است. خواستیم  ورود 
را  اصال خودتان  واژه  این  از  استفاده  حین 
برای استفاده از یک واژه خارجی  سرزنش 

پارسی  واژه کامال  نکنید چون صندل یک 
است که بعد از صدور به یک زبان خارجی 
حفظ  را  خودش  آریایی  اصالت  هم  هنوز 

کرده است.
Kiosk/کوشک

کیوسک یا دکه جفتش برای ما فرقی نمی 
کند  هر دو فارسی اند. چون کیوسک جزو 
و  دارد  ایرانی  ریشه  که  است  هایی  کلمه 
در  یا  فارسی   زبان  کلمه»کوشک«در  از 
است. شده  »گوشه«گرفته  از  میانه  فارسی 
اتاقک  به  ایرانی  معماری  در  کوشک  کلمه 
هایی گفته می شده است که در مکان های 
عمومی قرار می گرفتند و  فروشنده کاال یا 
ارائه دهنده اطالعات در آن قرار می گرفته 

است.  شده  می  رسانی  خدمات  مشغول  و 
کوشک کلمه ای است که از زبان فارسی به 
اروپا رفته و بعد از گشت و گذار و تغییرات 
تلفظ»کیوسک«به  با  مجددا  گرفته  صورت 

آغوش وطن بازگشته است.
Bazaar/بازار

به  تلفظش  و  ساختار  دیگر  هم  کلمه  این 
یا  معرفی  به   احتیاجی  است که   ای  گونه 
شرح و بسط ندارد. این کلمه از زبان پهلوی 

مناطقی  در  ایران  بر  عالوه  شده.  گرفته 
خاورمیانه،آفریقا  از  هایی  بخش  همچون 
استفاده  زبانشان  در  بازار  کلمه  از  اروپا  و 
بازار»وازار«  خود  تلفظ  اصل  کنند.که  می 
فارسی  در  و»واچار«  میانه  فارسی  زبان  در 

باستان بوده است.
Pajamas/پا جامه

است  صندل  مثل  هم  کلمه  این  حکایت 
دادن  برای شخصیت  ها  موقع  اینکه خیلی 
جای  به  منزلمان   در  راحتی  شلوارهای  به 
پیژامه  از  شلواری  زیر  کلمه  از  استفاده 
کنیم  می  خیال  باز  و  کنیم  می  استفاده 
کرده  استفاده  انگلیسی  واژه  یک  از  که 
پیژامه  کلمه  اساس  از  که  حالی  در  ایم  

کلمه  این  است.ماجرای  فارسی  واژه  یک 
جامه«بعد  واژه»پا  که  است  شکل  این  به 
و  انگلیسی  زبان  به  ما  زبان  از  اینکه  از 
از»پاجامه«  تلفظش  کرد  پیدا  راه  فرانسوی 
به »پیژامه«تغیر پیدا کرد و مجددا با همین 

تلفظ جدید به زبان فارسی برگشت.
Jungle/جنگل

که   است  هایی  کلمه  جزو  جنگل  کلمه 
ریشه آن از  زبان سنسکریت که زبان قدیم 
آریاییان بوده گرفته و  نسل به نسل منتقل 
و از آن به زبان های دیگر صادر شده است.

Chemical/کیمیا
این واژه هم از کلمه کیمیا در زبان فارسی 
کلمه  خاستگاه  اینکه  با  است.  شده  گرفته 
حتی  و  بوده   هند  و  النهرین  بین  از  کیمیا 
باستان  یونان  به  متعلق  را  آن  ریشه  برخی 
کیمیا  درباره  که  چیزی  اما  دانند  می  هم 
از  کیمیا  دانش  که  اینجاست  دارد  وجود 
ایران برخاسته و بعد از آن و از راه سرزمین 
های عربی به اروپا راه پیدا کرده  و  حتی 
در  شیمی  کلمه  انگلیسی،  زبان  بر  عالوه 
کیمیا  واژه  خود  شده  فرانسوی  را  فارسی 

می دانند.
Devil/دیو

شیطان  همان  یا  انگلیسی  در   Devil
از  برخی  گفته  طبق  خودمان  زبان  به 
و  دارد  اوستایی  زبان  در  ریشه  کارشناسان 
گرفته  باستان  فارسی  زبان  در  دیو  واژه  از 

شده است.
/Caravansary /caravan

کاروانسرا
سراپای این دوکلمه هم کامال داد می زنند 
که واژه هایی وطنی هستند که هر دو کلمه 
زبان  از  اند که  کاروان و کاروانسرا کلماتی 

پهلوی برگرفته شده اند.
Saffron/زعفران

کلمه زعفران هم یکی دیگر از همین کلمه 
سابقه  به  توجه  با  که  است  صادراتی  های 
ایران در کشت زعفران از زمان های قدیم،  
جای  دیگر  های  زبان  در  نشدنش  استفاده 

تعجب داشت.

فحاشی مجازی ایرانی ها کلمات فارسی که انگلیسی ها استفاده می کنند!
روی خط خبری جهان

نسرین کاری - برخی کاربران ایرانی هر 1۵ 
نام  با  درنهایت  و  فحش  یک  حمله،  یک  ثانیه 
پایت،  دیمیتری  در صفحه  خود  از  که  نشانی  و 
گذاشتند،  به جا  فرانسه  فوتبال  تیم ملی  ستاره 
مجازی  فضای  در  فحاشی  و  بی ادبی  رکورد 
که  رسید  به جایی  ماجرا  شکستند.  دیگر  بار  را 
پایت  به  ایرانی ها  فحاشی  از  هم  فرانسوی ها 
به صفحه شخصی  کاربران حتی  تعجب کردند. 
میشل اوباما هم حمله کردند و مجبورش کردند 

صفحه اینستگرامش را ببندد. 
که  زمانی  درست  که  اینجاست  ماجرا  جالبی 
فوتبالیست  این  به  فحاشی  مشغول  ایرانی ها 
مردم  از  شماری  آن سو  از  بودند،  فرانسوی 
سینمادوست فرانسه به یاد کیارستمی، کارگردان 

شمع های  با  را  او  تصاویر  دست رفته،  از  ایرانی 
صدای  تا  می انداختند  سن  رودخانه  به  روشن 

همدردی شان را به گوش ایرانی ها برسانند.
بارها افتخار کردیم که ما ایرانی ها فرهنگی چند 
 هزار ساله داریم اما آیا اکنون با این بد دهنی ها
 باز هم می توانیم به این فرهنگ افتخار کنیم. 
به  نسبت  کنند  می  فحاشی  که  افرادی  البته 
ولی  هستند  اندک  ها  ایرانی  میلیونی  جمعیت 
همه  پای  به  جهانی  جامعه  در  هم  کم  همین 

ایرانی ها نوشته می شود. 
و این بی ادبی ها نه تنها شامل  جامعه جهانی 
نمی شود بلکه دامن گیر هنرمندان و ورزشکاران 
هموطن هم  می شود. یکی از مشکالت ما در 
شخصی  حقوق  از  مردم  که  است  این  ایران 
قرار  توهین  مخاطب  نمی کنند.  دفاع  خودشان 
به دنبال  درواقع  نمی کنند،  شکایت  اما  می گیرند 
نمی روند؛  قانون  طریق  از  حقشان  مطالبه 
قانونی  ظرفیت های  زمینه  این  در  درحالی که 
هم  مسئله  یک  البته  دارد.  وجود  زیادی 
های  دستگاه  طوالنی  و  پیچیده  بروکراسی 
این مطالبه حق و شکایت  اگر  اما  حقوقی است 
تبدیل  فرهنگ  یک  به  به نوعی  خاطی  رفتار  از 
به تدریج  شوند  مواجه  مجازات  با  افراد  و  شود 
این حمالت و توهین ها چه در فضای  از شدت 

مجازی و چه فضای حقیقی کاسته خواهد شد.
سبک  به عنوان  را  مجازی  فضای  که  زمانی  تا 
زندگی قبول نکرده ایم و برای آن قواعد  نداریم 
ورود  ارزش های  ایم،  نکرده  تولید  محتوای  و 
بنابراین  نکرده ایم.  جامعه پذیر  را  عرصه  این  به 
آسیب هایی  بروز  باعث  فضا،  این  از  ناآگاهی 

می شود که بداخالقی ها ازجمله آنهاست. 
پایت،  صفحه  پای  ایرانی ها  از  شماری  آنچه 
دیگران  و  اوباما  میشل  و  فرانسه  فوتبال  ستاره 
برای  زبانی،  هر  به  و  باشد  چه  هر  نوشتند، 
خارجی  کاربران  از  بسیاری  و  دنیا  رسانه های 
نمی توانند  البته  آنها  دارد.  مفهوم  و  معنا  حاال 
در  اما  بخوانند  را  فارسی  زبان  به  فحاشی ها 
خبرگزاری های  در  که  خبرهایی  و  روزنامه ها 
چندصد هزار  که  خوانده اند  شده،  منتشر  خارجی 
کامنتی که پای تصاویر آنان آمده، ناسزا و لعن و 
نفرین است. اینجاست که باید بگویم فرهنگمان 
بعد از چند هزار سال رو به افول گذاشته و روز 

به روز بد و بدتر هم می شود.

یادداشت خبرنگار

  3 2236030  09151605216

ایزوگـام سلیمانــی 

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز   ران
ه ای

 بیم
ت و

ضمان
ال 

1 س
0

اخالق،انصاف،کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزی، با سابقه 
درخشان و قیمت کامال توافقی

حمل بار و اثاثیه منزل با خاور مسقف
و نیسان و کارگر ماهر 

09159634038
09155642959
رحیمآبادی

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی
ایزوگام  شفیعی آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی
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در چه شرایطی باید به روانشناس مراجعه کنیم؟

دوشنبه * 28 تیر 1395 * شماره 3555

آیه روز  

بگو مرگي که از آن فرار مي کنید ؛حتما شما را در خواهد یافت .سپس به سوي كسي كه از پنهان و آشكار 
با خبر است برده مي شوید و شما را از آنچه انجام مي دادید خبر مي دهد. جمعه آیه ٨

حدیث روز  

او  به  نگرانیها  و  دهد  می  دست  از  را  امیدش  بکوشد،  خداست  نافرمانی  که  کاری  در  که   آن 
رو می آورد. امام حسین)علیه السالم(

نامت شنوم، دل ز فرح زنده شود
حال من از اقبال تو فرخنده شود

وز غیر تو هر جا سخن آید به میان
خاطر به زار غم پراگنده شود

دلي بزرگ مي خواهد زندگي کردن در این دنیا 
دلي مي خواهد تا خیلي چیزها رو نبیني خیلي 

چیزها رو نشنوي و از خیلي چیزها بگذري!
وبازهم از زندگي لذت ببري.

زندگی آینه است، بازتاب چهره ی توست! 
دوستانه باش، تمام زندگی دوستی 

را منعکس خواهد کرد.

براي شاد بودن به دنبال یک اتفاق غیر منتظره 
نباش، نگذار نعمت هایت عادي شوند،
 نفس کشیدنت عجیب ترین اتفاق 

خلقت است، پس شکرگزار این معجزه باش

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

با ترس های تان مواجه شوید؛
 راه دیگری در زندگی ندارید!

داشتن آرامش و آسایش برای افراد امری ضروری 
در  دارند  حق  انسان ها  همه  و  می شود  محسوب 
آرامش و آسایش زندگی کنند. زیرا افراد به زندگی 
کماالت  به  آن  سایه  در  بتوانند  تا  دارند  نیاز  آرام 
انسانی دست یابند. یکی از مهمترین موضوعاتی که 
افراد می شود، ترس است. در  باعث سلب آرامش 
حقیقت همان طور که جسم ما می تواند به وسیله 
بیماری ها تحلیل رود، سموم روحی از جمله ترس 
نیز می تواند بتدریج، باعث ضعف و سستی انسان 
شود و نتیجه آن جز عدم تصمیم گیری قاطع یا منفی 
نگری نیست. ترس یک عامل بازدارنده بزرگ است 
و مانع می شود که اشخاص به کاری که می توانند از 

عهده اش برآیند اقدام کنند.
برای اینکه احساس شکست و ترس و تردید را از 
خود دور کرده و به احساس آرامش دست پیدا کنید، 
باید بر واکنش های عاطفی و هیجانات خود مسلط 
شده و اجازه ندهید که ناراحتی ها و فقدان های دوران 
کودکی همچنان سبب رنج شما شود. همچنین باید 
بدانید که چگونگی رویدادهای آینده به خود شما 
بستگی دارد و ربطی به تجارب تلخ گذشته شما 
ندارد. اگر به ترس و افکار ترس آلود مبتال هستید، 
اکنون سعی کنید که با شهامت با ترس های خود 

مقابله کنید.
 شما می توانید در مدت زمانی و با دفعاتی تمرین 
که هر بار موقعیت هراس انگیزتر در پی دارد خود 
را از ترس هایی که بر وجود شما تسلط یافته رهایی 

 مواظب دلهاي خودمون
 و دلهاي همدیگر باشیم.

احمد شاملو:  
شلوار سفید دوست داشتنی داشتم که روزي ابري 
پوشیدمش و موقع بازگشت به خانه باران گرفت 
به  نگرفتم  را  اش  پی  خیال  بی  من  شد.و  گلی 
هواي اینکه  هر وقت بشویم پاک می شود ولی 
نشد بعدها هر چه شستمش پاک نشد؛ حتي وقتي 

بردمش خشک شویي هم فایده اي نداشت. 
مسئول خشکشویي گفت: بعضی لکه ها دیر که 

شود می میرند؛ باید تا زنده اند پاک شوند”
چرک مرده شد و حسرت دوباره پوشیدنش  را به 
دلم گذاشت! بعید نیست  اگر بگویم دل آدم هم 

کم ندارد از لباس سفید!
شد  لکه  وقتی  شود؛  می  لکه  نباشد  که  حواست 
قول  به  چرک  شود  می  رانگیري،  اش  پی  اگر 
صاحب خشکشویي “ لکه را تا تازه است، تا زنده، 
باید شست و پاک کرد آدمی که یک روز بیخبر 

ناگهان چمدان ور میدارد و میرود 
 شک نکنید قبلتر از آن رفته است 

 مواظب دلهاي خودمون و دلهاي همدیگر باشیم.

پیش  مشکل  بدون  ندرت  به  زندگي 
آنقدر  مشکالت  این  از  بعضي  ولي  مي رود. 
کنار  یا  غلبه  که  مي شوند  غیرقابل تحمل 
این  مي آید.  غیرممکن  نظر  به  آنها  با  آمدن 
باشد  از عزیزانتان  مشکالت چه مرگ یکي 
یا حس شدید اضطراب، خیلي مهم است که 
بدانید براي همه مشکالتتان همیشه مي توانید 

کمک بگیرید.
فقدان و مرگ عزیزان

مرگ جزء الینفک زندگي است ولي دانستن 
آسان  آن  با  آمدن  کنار  نمي شود  باعث  این 
مرگ  با  متفاوتي  روش هاي  به  آدمها  شود. 
یا  علني  سوگواري  مي آیند.  کنار  عزیزانشان 
در تنهایي روش هاي متداول آن هستند ولي 
اجتناب از واقعیت هاي فقدان مي تواند منجر 
یک  شود.  آینده  در  طوالني تر  مشکالت  به 
روانشناس مي تواند کمک کند راه هاي درستي 
براي کنار آمدن با مرگ عزیزانتان پیدا کنید.

استرس و اضطراب
و  هستند  استرس زا  زندگي  اتفاقات  بعضي 

خیلي از موقعیت ها – از مصاحبه هاي کاري 
باعث  مي تواند   – روابط  مشکالت  تا  گرفته 
اضطراب،  و  استرس  مضطرب  شدنتان شود. 
انزواي  به  منجر  مي تواند  نشود،  درمان  اگر 
شود.  دیگر  مشکالت  و  افسردگي  اجتماعي، 
روانشناس مي تواند کمکتان کند با پیدا کردن 
منشاء استرستان و همچنین راه هاي مناسب 
را  اضطرابتان  و  استرس  آنها،  بر  غلبه  براي 

مدیریت کنید.
افسردگی

نشانه هاي  تنهایي  و  ناامیدي  شدید  احساس 
خیلي ها  بااینکه  هستند.  افسردگي  متداول 
خودبخودي  و  یکدفعه  آدم ها  مي کنند  تصور 
از افسردگي بیرون مي آیند ولي این اتفاق به 
بسیار  اختالل  یک  افسردگي  مي افتد.  ندرت 
شایع است که در آن افراد عالقه و اشتیاقشان 
را به همه چیز از دست داده، احساس خستگي 
و بي حوصلگي کرده و معمواًل توانایي کنترل 
مي تواند  روانشناس  ندارند.  را  احساساتشان 
کمکتان کند منبع ایجاد افسردگي در خودتان 

را پیدا کنید که معمواًل این اولین قدم براي 
بهبودي از  آن است.
فوبیا )وحشت(

ترس از ارتفاع و عنکبوت ازجمله وحشت هاي 
ترس هاي  بعضي  ولي  هستند  شایع  بسیار 
غیرعادي و کشف نشده هم مي توانند در زندگي 

ایجاد مشکل کنند. 
خوردن(  از  )ترس  سیتوفوبیا  مثال،  بعنوان 
مي تواند منجر به مشکالت جسمي شدید شود. 
یک روانشناس باتجربه به شما کمک مي کند 
سعي کنید بر ترس هایتان غلبه کرده و بدون 

آنها زندگي کنید.
 مشکالت خانوادگی و روابط

روابط، چه خانوادگي باشند و چه شخصي و چه 
کاري، مشکالت خاص خود را دارند. بااینکه 
روابط مي توانند بهترین بخش زندگي هر فرد 
باشند ولي در عین حال مي توانند منبع استرس 
مي تواند  روانشناس  باشند.  هم  مشکل  و 
کمکتان کند مشکالتي که حتي در قوي ترین 

روابط هم ایجاد مي شود را از بین ببرید.

عادات و اعتیادهاي بد
کشیدن،  سیگار  مثل  بد  عادت هاي  بعضي 
از  استفاده  و  الکلي  مشروبات  نوشیدن 
با  آمدن  کنار  براي  معمواًل  موادمخدر 
مي شوند.  ایجاد  فرد  در  شخصي  مشکالت 
بااینکه روانشناس مي تواند کمکتان کند این 
مي کند  کمکتان  بگذارید،  کنار  را  عادت ها 
براي  جدي  مشکالت  ایجاد  که  مشکالتي 

سالمتي تان مي کند را هم کنار بگذارید
ارتقاي کارایی

تصویرسازي  با  افراد  ترین  موفق  از  بعضي 
مي کنند.  پیدا  دست  آنها  به  اهدافشان 
نظر  از  را  خودشان  اول  معمواًل  ورزشکارها 
مي کنند.  آماده  مسابقاتشان  براي  ذهني 
با  مقابله  براي  تکنیک  این  از  هم  خیلي ها 
مي کنند.  استفاده  زندگي  سخت  مشکالت 
از  قبل  را  سخنراني  یک  که  وقتي  مثل 
یک  مي کنید،  تمرین  خودتان  با  آن  اجراي 
خودتان  کند  کمکتان  مي تواند  روانشناس 
و  کنید  آماده  زندگي  مهم  اتفاقات  براي  را 

داشته  را  خودتان  عملکرد  بهترین  بتوانید 
چه  و  باشد  المپیک  مسابقات  چه   باشید، 

یک مصاحبه کاري.
شفافیت ذهنی

روانشناس مي تواند با شنیدن غیرمتعصبانه و 
شفافیت  کند  کمکتان  حرف هایتان،  بیطرف 
ذهني تان را باال ببرید. خیلي وقت ها بیمارها با 
شنیدن حرف هاي خودشان راه حل مشکلشان 
درمورد  زدن  حرف  همین  مي کنند.  پیدا  را 
مشکالتشان و بیرون ریختن آنها از ذهنشان، 
باعث مي شود ذهنشان شفاف تر شده و بتوانند 
بهتر تمرکز کنند. روانشناس ها تعلیم دیده اند 

که شنونده هایي فوق العاده باشند.
اختالالت ذهنی

یک  بخاطر  مختلفي  عالئم  اوقات  گاهي 
اختالالت  مي شوتد.  ایجاد  بزرگتر  مشکل 
ذهني به طرق مختلف خود را نشان مي دهند 
و معمواًل با چیز دیگري اشتباه گرفته مي شوند 
را  آها  مي تواند  متخصص  فرد  یک  فقط  و 

تشخیص دهد.

عارفانه روز

آنانکه پرواز را آموخته اند بدون بال 
هم مي توانند به آسمان ابي 
و بي ابر خداوند پرواز کنند.

طراح: نسرین کاری                        

دين  مذاهب  از  يكي  افقي:1- 
 -2 اي  حرفه  سرباز   - مسيح 
گواهي دادن به يگانگي خدا - شتر 
بي كوهان-  ضروري 3- كوكب 
- پولي كه داماد به خانواده عروس 
شهر  مسافرتي 4-  كيف    - دهد 
آقاي    - نجس  حيوان   - توت 
است  معروف  آن  برد   - آلماني 
زيبارو   - لرستان  شهرهاي  از   -5
-  گوشت تركي6- سخن شيوا - 
مرغابي -  تاج گل 7- ابزار - سوره 
هفتاد و ششم - قلعه حكومتي 8- 
گذارند  زخم  روي  كه  اي  پارچه 
عضو   -9 جاسوس   - افيون    -
روزه    366 سال  تنفس-   اصلي 
- معشوق و محبوب 10-  پند و 
سفارس - حماسه سراي يونان - 
جايز و شايسته 11-  سنگ آسياب  
هدايت   - تن   به  تن  چنگ   -
واحد   - شايستگي   -  12 كننده  
سطح - حرف نهفته بر دل  - مانع 
آب 13-  بي سواد قديمي - بسيار 
از شهرهاي    - باتجربه  و  آزموده 
مركزي 14-  پزشك اتاق عمل  - 
علم سرشماري - باالتر از سرگرد 
مربيان  از   - خوردن  سر    -15

فوتبال كشورمان 

كوشش  و  سعي   -1 عمودي: 
محدود  وقت  تعيين   - كاري  در 
2- شرط بندي - از انواع خط - از 
آثار معروف پرويز ناتل خانلري 3- 
پسوند همانندي - از ارتفاعات استان 
محمود  سلطان  غالم   - كرمانشاه 
4- درهم داخل شدن - نام تركي 
واحد   -5 زنده   - گفتن  راست   -
از   - رفتن  دنيا  از   - تنيس  بازي 
شهرهاي مهم ژاپن 6- صيد حيوان 
- نژاد كشور بوتان-  قسمتي از پا 
7- شيمي كربن-  فقر و بي چيزي  
- واجب و ضروري 8- سنگ قپان 
- معبد يهود-  بادها 9- محكم و 

ثابت-  هاله ماه - آموختني محصل 
  - فرق سر  10-  علف خشك - 
همراه پيچ 11-  نخستين دورها ز 
پرنده  دوران سوم زمين شناسي - 
ميزان   - گوشت  حالل  وحشي 
عمر 12-  ضمير غايب  -حكمت 
ارسطو -گل بتونه  -سخن بيهوده 
13-  سازمان فضانوردي آمريكا - 
پايتخت استراليا  - محبت 14-  الهه 
ماه و جنگل روم - سالك - لگن 
ظرفشويي 15-  دستگاه فرستنده و 
گيرنده راديويي كوچك قابل حمل با 

برد محدود  -ضربه اي با پا
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1
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123456789101112131415

نیشنهعموصجولبا1

یباکرتانمینام2

بایاهرهممیسرو3

لبانموممحنیز4

ونمیاهمیلحمن5

نکیمناتوقاید6

گوسراداوهمزیه7

مناخرفاریدم8

دهاشکیتتسایاه9

ینیگنسرهوشمش10

نکارتیمتیرتت11

ایکیسعرازرمک12

مهارملاورهکنت13

یاهایلیلدنمزا14

کنولاهبترمدنلب15

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

تجربه کنید.   09158668002

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

ساختمان ، لوله بازکنی با فنر
 در اسرع وقت

09151633903 - دهشیبی

چاپ و پخش تراکت )گالسه و تحریر(
کارت ویزیت و ... تضمینی با قیمت 

استثنایی      09368545254

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و 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(   09155622291 - 32211684

الستیک فرازی

تعمیر انواع لوازم خانگی ، انواع آیفون 
تصویری و صوتی ، تعمیر المپ کم مصرف

09156042960

به مهندس عمران ، معماری و مکانیک 
با 3 سال سابقه بیمه مرتبط پیمانکاری

 برای اخذ رتبه نیازمندیم.     
09016951900  

به یک راننده به همراه مینی بوس 

نیازمندیم  - 09153005741

داربست بنی اسدی  اجرای داربست 
و اجاره قالب و جک فلزی با بیمه 

مسئولیت     09155619059 

سمساری صادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین 

قیمت    09380160779 - علی آبادی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....
 با قیمت مناسب  09156633230- برگی

نقاشی ساختمان شهرصـاد
درب و پنجره ، پالستیک ، روغن ، اکرولیک 

کاغذ دیواری ، نصب و  رنگ آمیزی کناف
 با تخفیفات ویژه، در اسرع وقت

09157561075 

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

کفـش هـرمس
off – حراج استثنایی

کلیه اجناس نصف قیمت 
بین مدرس 1 و 3 - روبروی خوارزمی  

فروش فوری
 پژو پارس مدل 82 ، سه تکه رنگ

)دو تکه آبرنگ( ، تخفیف کامل 
الستیک 50 درصد فی: 12 میلیون

09151603194

مغازه کیف و کفش واقع در 
خیابان معلم به دلیل مهاجرت 

واگذار می شود.
09126600761

اتومبیل تصادفی و چپی شما را با 
باالترین قیمت نقد خریداریم.

09159647685

اجاره قالب فلزی جک و کلیه تجهیزات 
بتونی ، ساختمانی و دیزل ژنراتور  

09153613243 - شریفی

به یک نیروی خانم برای امور دفتری با روابط 
عمومی باال نیازمندیم. ساعت تماس: 17 الی 20   

32451037 -09155612096

راننده بیل زنجیری با سابقه کار برای شرکت 
پیمانکاری گاز دعوت به همکاری می شود.

09153102179

شرکت پخش سراسری یک و یک 
از بین افراد واجد شرایط 

فروشنده حرفه ای استخدام می کند
09375748614

راننده نیسان یا وانت یخچالدار با 
خودرو و مدارک کامل رانندگی برای 
توزیع لبنیات در شرکت فراز لبن 

قهستان )برتاس(  نیازمندیم.
  05632255736
09154811459

بازرگانی نوین آوران )چای گوزل(

امنیت و ضمانت شغلی باال )پورسانت استثنایی(

توجه: افرادی که در شرکت های پخش مشغول به کار بوده اند در اولویت هستند.

با توجه به ارتقا و سازماندهی برای تکمیل کادر سازمان از افراد مجرب و با سابقه در زمینه های ذیل دعوت به همکاری می نماید

توضیحاتمدرک تحصیلیجنسیتتعدادشغلردیف
آشنا با فروش مویرگی و منطقه و ضامن معتبردیپلم به باالآقا1سرپرست فروش1
روابط عمومی باال و ظاهر مناسب و ضامن معتبردیپلم به باالآقا/خانم6بازاریاب2
روابط عمومی باال ، تسلط کامل به ورد و اکسللیسانس  حسابداریخانم1حسابدار فروش3
نیسان مسقف، آشنایی کامل به استاندیپلم به باالآقا2راننده همراه با ماشین4

مزایا: حقوق ثابت، بن کارگری، حق اوالد، حق مسکن، ایاب و ذهاب، سنوات، عیدی، بیمه، بیمه تکمیلی

واجدین شرایط از ساعت 9 صبح الی 16 به آدرس ذیل مراجعه یا تماس فرمایند.

بیرجند: بلوار معلم - بین معلم 8 و 10 - پالک 91     شماره تماس: 32214302 - 09151676268
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رقابت بانوان نیوکونگ فو کار استان 
در مسابقات کشوری

ایرنا- افراد اعزامی خراسان جنوبی به مسابقه کشوری کمیته نیو کونگ فو 
مشهد در چهار رده سنی مشخص شدند. رئیس هیئت کونگ فو و هنرهای 
رزمی استان گفت: این مسابقه روزهای 28 الی 30 تیر ماه 95 در مشهد 
برگزار می شود. غالمرضا رضایی افزود: این رقابتها در رده سنی نونهاالن، 
نوجوانان، جوانان و بزرگساالن برگزار می شود. وی افزود: در رده نونهاالن 
ستایش سپهریان در وزن 26کیلوگرم، مینا سپهریان در وزن 34کیلوگرم و 
رویا دادی در وزن 18کیلوگرم در این رقابت ها شرکت می کنند. وی ادامه 
داد: همچنین در رده سنی نوجوانان، مهشید اوزان در وزن 51 کیلوگرم ، 
مائده آریا نسب در وزن 48کیلوگرم، و مریم اکبر نژاد در وزن 45کیلوگرم 
به نمایندگی از خراسان جنوبی در این رقابت پیکار خواهند کرد. وی یادآور 
شد: در رده سنی جوانان زهرا محمد پور در وزن 51کیلوگرم ، مریم شفایی 
مقدم در وزن 42کیلوگرم و زهره فخرآبادی در وزن 59کیلوگرم حضور 
دارند. وی اضافه کرد: همچنین در رده سنی بزرگساالن زهرا صمدی 
62کیلو گرم، افسانه بزرگمهر در وزن 51کیلوگرم ، نگار نیت مقدم در وزن 
54کیلوگرم و مریم همتی در وزن 62کیلوگرم به نمایندگی از خراسان 
جنوبی در این رقابت شرکت می کنند. وی تصریح کرد: مربی تیم نیو 
کونگ فو خراسان جنوبی تکتم فرخی و سرپرست تیم وحیده اکبری است.

نمایندگان ایران
قهرمان شطرنج مدارس قاره کهن

ایرنا- نمایندگان ایران با کسب 19مدال در 5 رده سنی 9 تا 17سال 
فیلیپین  شدند.  آسیا  مدارس  قهرمانی  شطرنج  های  رقابت  قهرمان 
ایستادند.  وسوم  دوم  جایگاه  در  زیاد  اختالف  با  هم  ازبکستان  و 
دوازدهمین دوره رقابت های شطرنج قهرمانی مدارس آسیا در ایران 
با عنوان یادبود شهید فهمیده که از 20تیرماه با حضور 480 شطرنج 
باز از 17 کشور قاره کهن در تهران آغاز شده بود روز گذشته با معرفی 
شطرنجبازان  یافت.  پایان  17سال  تا   7 سنی  رده   6 در  ها  برترین 
ایران پس از 9دور بازی با کسب 6مدال طال، 5نقره و 8برنز قهرمان 
شطرنج مدارس آسیا شدند .فیلیپین با سه مدال طال و یک نقره دوم 
و ازبکستان با دو مدال طال سومی را از آن خود کردند. پیش از این 
نمایندگان ایران در بخش برق آسا شطرنج قهرمانی مدارس آسیا با 
کسب چهار مدال طال ، شش نقره و شش برنز به قهرمانی دست یافتند.

اعالم نتایج مسابقات دارت و شطرنج ناشنوایان در بیرجند 

ناشنوایان  شطرنج  و  دارت  مسابقات  نتایج  جوان-  خبرنگاران  باشگاه 
شهرستان بیرجند اعالم شد. مدیر عامل کانون ناشنوایان و دبیر هیئت 
ورزش های ناشنوایان استان خراسان جنوبی گفت: فاطمه جان فدا مقام 
اول،گلثوم ایوبی مقام دوم و مریم هاشمی نسب مقام سوم را در رشته 
شطرنج از آن خود کردند. ظهر افزود: صدیقه ازانی مقام اول، سمیه شخمگر 
مقام دوم و فاطمه زهرا یعقوب پور مقام سوم را در رشته دارت کسب کردند.

هوش و توانایی مغز افراد چاق نسبت به افرادی که 
تناسب اندام و وزن متناسب دارند کمتر است. زن و 
مردهایی که اضافه وزن دارند ماده سفید و خاکستری 
افراد  از  دسته  این  همچنین  است،  کمتر  مغزشان 
نوعی  به  ها  یافته  دارند.  متغیری  پردازش  توانایی 
علت این ضعف در مغز افراد چاق را روشن می کند 

و همانطور که می توان حدس زد داشتن یک رژیم 
غذایی نامناسب اصلی ترین عامل در کاهش توانایی 
پردازش و فعالیت های نرمال در مغز می باشد. ماده 
سفید موجود در مغز افراد چاق نرمال است ولی به طرز 
کامال واضحی مشاهده شده که نسبت ماده خاکستری 
افرادی که شاخص حجم بدنی باالتری دارند نسبت 

به ماده سفید مغزشان بیشتر است. در واقع میتوان 
گفت افراد چاق به دلیل داشتن ماده سفید کمتری در 
مغزشان در کنترل تغذیه و داشتن سبک زندگی سالم 
ضعیف تر عمل می کنند. در نهایت وجود کمتری از 
ماده سفید در مغز افراد چاق نشان می دهد که هوش 
آنها درصد پایین تری نسبت به افراد متناسب دارد.

روش های عالی برای شادابی چشم 
در فصل گرم تابستان

  
1- برای استراحت چشم ها، روی آن ها خیار 
بگذارید. این کار تسکینی عالی برای خستگی 
های  ورزش  صبح  هرروز   -2 هاست  چشم 
چشمی انجام دهید. این ورزش ها برای کسانی 
که هر روز ساعت ها با کامپیوتر کار می کنند 

اهمیت زیادی دارند. چشمان خود را حداقل دو 
بار در روز با آب سرد بشوئید 3- به مقدار زیاد 
سبزیجات سبزرنگ و غذاهای سرشار از پروتئین 
برای سالمت چشم  ها  خوراکی  این  بخورید، 
عالی اند 4- چشمان خود را مستقیماً در معرض 
دستگاه تهویه هوا نگذارید. این کار باعث خشکی و 
حساسیت چشمان شما می شود 5-  اگر شنا می روید 
حتماً  از عینک های مخصوص شنا استفاده کنید.

آشنایی با آبسه دندان و درمان آن
 

عالئم: درد شدید در لمس دندان مبتال و حین 
گاز زدن و جویدن، سست شدن دندان مبتال، 
تورم حساس و قرمز رنگ لثه روی ریشه دندان، 
آزاد شدن چرک به داخل دندان و اولین عالمت 
این آبسه های خطرناک به طور معمول تب باال و 
بی حالی است. راه های تشخیص: ضربه آرام به 

دندان ها، آزمایش حرارتی، استفاده از یک تستر 
الکتریکی و ممکن است استفاده از X.ray هم 
ضرورت داشته باشد. پیشگیری: رعایت بهداشت 
خوب دهان با تمیز نکه داشتن لثه ها و دندان 
ها از بقایای غذایی می تواند پیشگیری کننده 
مهم  بسیار  دندانپزشکی  منظم  معاینات  باشد 
است اگر شما یک سیستم ایمنی ضعیف داشته 
باشید، حتماً دندانپزشک را از این امر آگاه کنید.

عالئم تجمع بیش از حد جرم در گوش 

احساس پر بودن گوش ها، درد گوش، مشکل 
در شنوایی و روز به روز بدتر شدن آن، زنگ 
زدن گوش )وزوز گوش(، خارش گوش، ترشح از 
گوش، بو دادن گوش و سرگیجه. اگر این عالئم 
را دارید به پزشک مراجعه کنید. برای تمیز کردن 
گوش ها در خانه: 1- موم  هایی که می  بینید را با 

پارچه تمیز کنید 2- محلول سرومنولیتیک )حل 
کننده موم( را در کانال گوش بریزید. این محلول 
گلیسیرین،  بچه،  روغن  معدنی،   روغن  حاوی 
قطره گوش آب  اکسیژنه، هیدروژن پراکسید و 
محلول نمکی است 3- اگر موم با این محلول 
خارج نشد، می  توانید گوش را شستشو دهید، بعد 
از حل شدن موم با محلول، با استفاده از یک 
سرنگ گوش را با آب یا محلول نمکی شستشو دهید.

فایده مکیدن شست 
و جویدن ناخن! 

را  ای  نظریه  درستی  احتمال  تحقیقات،  نتایج 
انسان های  بر اساس آن  تقویت می کند که 
رشدکرده در محیط آلوده تر، در برابر آلرژی ها 
مقاومترند. بر این اساس، آلودگی ها ممکن است 
در پی مکیدن شست یا جویدن ناخن وارد بدن 

آزمایش شوندگانی که  میان  در  کودک شوند. 
در کودکی به یکی از این دو عادت داشته اند، 
38 درصد واکنش آلرژیک نشان داده اند و در 
میان آنهایی که در کودکی هم ناخن می جویده 
اند و هم شست می مکیده اند، تنها 31 درصد 
به آلرژی مبتال هستند. مبتکران این پژوهش 
یادآوری می کنند که میزان واقعی تأثیر مثبت 
این عادت ها بر سالمتی هنوز مشخص نیست.

مرجان های دریایی 
راهی برای درمان ایدز

متخصصان موفق به کشف نوعی پروتئین از 
از ورود  مرجان های پردار شدند که می تواند 
ویروس ایدز به داخل سلول های T شکل در 
سیستم ایمنی جلوگیری کند. فرد مبتال به اچ 
آی وی موقعی به مرحله ایدز می رسد که شمار 

سلول های T آنقدر کم شوند که نتوانند از پس 
برآیند. سلول های  انجام وظیفه معمولی خود 
لنفوسیت T واکنش های ایمنی بدن را موزون 
 T و مهار می کنند. هنگامی که شمار سلولهای
به کمتر از 200 شماره در هر میکرولیتر خون 
برسد، فرد به بیماری ایدز مبتال می شود. اغلب 
به  منحصر  ساختارهای  دریایی،  موجودات 
فردی دارند که بشر می تواند از آنها استفاده کند.

مغز افراد چاق، یک چیز کم دارد !

مرگ پسر بچه با مصرف خربزه سمی در بشرویه
نه میتوان رد کرد و نه مهر تایید زد!

خاورستان- با انتشار شایعاتی طی 48 ساعت گذشته در سطح 
شهر بشرویه و فضای مجازی مبنی بر فوت ناگهانی پسر بچه 
ای 10 ساله به خاطر مصرف خربزه سم زده و راه انداختن 
کمپین تحریم خرید خربزه، مردم را شوکه کرد. مسئول پزشک 
قانونی بشرویه با اشاره به رضایت ندادن والدین این پسر برای کالبد 
شکافی، گفت: بر اساس این ادعا که مصرف خربزه سم زده باعث 
فوت این پسر بچه شده تالش ها انجام شد ولی به نتیجه مشخصی 
در بشرویه نرسیدیم و تایید و یا رد این ادعا فقط با کالبد شکافی امکان 
پذیر است. دکتر مهدی عامری افزود:  این تنها یک فرضیه است 
که با شرایط فعلی نه می توان رد کرد نه اینکه مهر تایید بر آن زد.

حادثه رانندگی محور بیرجند به خلیران
دو کشته و مجروح بر جای گذاشت 

به  بیرجند  شهرستان  روستایی  جاده  در  رانندگی  حادثه 
خلیران،  یک کشته و یک  مجروح برجای گذاشت.  به 
راه  پلیس  رئیس  جانشین  خبرگزاری صداوسیما،  گزارش 
واژگونی  براثر  حادثه  این  گفت:  جنوبی  خراسان  استان 
روستایی  جاده   30 کیلومتر  در  نیسان  وانت  خودروی 
بیرجند به خلیران رخ داد که بر اثر آن یک خانم 80 ساله 
در دم جان باخت و راننده 30 ساله مجروح و به بیمارستان 
امام رضا )ع( شهرستان بیرجند منتقل شد. سرهنگ نیک 
مرد علت این حادثه را عدم توانایی راننده در کنترل وسیله 
نقلیه به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه در پیچ عنوان کرد.

تالش آتش نشانان استان 
و نجات 2 سرنشین گرفتار در کامیون

ظهر روز گذشته، کامیون حامل 8 تن پنبه با 4 نفر سرنشین که از 
روستای چاهک موسویه به سمت بیرجند در حرکت بود، حوالی 
روستای شوشود واژگون و 2 نفر گرفتار در داخل کامیون توسط 
نیروهای آتش نشانی استان نجات یافتند. به گزارش روابط عمومی 
آتش نشانی شهرداری بیرجند، سرپرست ستاد فرماندهی سازمان 
آتش نشانی گفت: آتش نشانان پس از ایمنی محل با استفاده از 
تجهیزات و جرثقیل راهداری، افراد را از داخل کابین خارج و تحویل 
اورژانس حاضر در محل دادند.  مهندس میری افزود: در این ماموریت 
نیروهای هالل احمر، پلیس راه و راهداری نیز همکاری داشتند و حال 
مصدومان در زمان تحویل به اورژانس، مساعد گزارش شده است.

بی احتیاطی راننده خودروی ال90 
پژو 405 را در گردنه ثمن شاهی واژگون کرد

یک دستگاه پژو 405 در محور بیرجند - قاین واژگون شد. 
جانشین پلیس راه استان گفت: یک دستگاه سواری ال90  که 
با سرعت زیاد در  گردنه ثمن شاهی درحرکت بوده است، جهت 
سبقت به الین مخالف آمده و راننده پژو 405 به دلیل عدم 
برخورد و جلوگیری از تصادف، خودرو را به حاشیه سمت راست 
جاده هدایت می کند که پس از برخورد الستیک ها به لبه آسفالت، 
کنترل خودرو از دست راننده خارج و پس از برخورد با گارد ریل کنار 
جاده واژگون می شود. سرهنگ حسین نیک مرد افزود: راننده و سه 
نفر از سرنشینان 405 به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شده اند. 
علت حادثه،  بی احتیاطی و سرعت باالی راننده  ال 90 بوده است.

آدرس :چهارراه اول توحید

32212519  - 09151606528   
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آهن آالت سپاهان
تیرآهن - میلگرد - ورق- ناودانی - نبشی و...

تیرچه  کرومیت  و کمپوزیت 
برش ورق از 3 میل تا 30 میل به طول 6 متر 

 تخفیف ویژه

معصومیه - بلوار شهدای عبادی - مقابل آتش نشانی 
همراه: 09153617589-09155614084  تلفن: 32206311-32206090

صوتی - تصویری - مخابراتی 

انصاری فرد و پسران
LED- پالسما 

سینما خانگی و میز 

آدرس: میدان امام - کوچه اول بازار          
تلفن تماس: 32224852

تعمیر لوازم خانگی در منزل      
لباسشویی، کولر،ماکروفر، جاروبرقی ، پنکه و... 

     نبش انقالب 6- شهریاری      

همراه: 1120 561  0915   خراشادی32229117    09151643778

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

ایـزوگام شرق 

بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050  -32442331
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۱۰۸ دانش آموز استان در طرح یاوران والیت شرکت می کنند

مسئول بسیج دانش آموزی استان از آغاز طرح توانمند سازی یاوران والیت از ششم مرداد ماه سال جاری با حضور ۱۰۸ دانش آموز بسیجی در استان خبر داد. به گزارش مهر غالمرضا 
ادرنی با اعالم این خبر افزود: طرح یاوران والیت در این دوره از اجرای خود، بر اساس ابالغ کشوری، به یاد شهدای مدافع حرم برگزار می شود.وی افزود: از این تعداد، ۵۹ نفر برادران 
دوشنبه * 28 تیر 1395 * شماره 3555و ۴۹ نفر نیز خواهران بسیجی هستند و افراد شرکت کننده در این طرح برای اخذ مسئولیت در واحد مقاومت مدرسه خودشان، آموزش هایی را در زمینه های مختلف فرا می گیرند.

7
بازدید مشترک نظارتی

 از تاسیسات گردشگری شهرستان فردوس

تابستانی و به جهت  با توجه به شروع سفرهای 
مسافر  مسیر  در  فردوس  شهرستان  گیری  قرار 
واحدهای  خدمات  بر  نظارت  منظور  به  و  زائر  و 
زائران، تیم  گردشگری شهرستان به مسافران و 
نظارتی متشکل از اداره بهداشت و درمان، صنعت، 
معدن و تجارت، دامپزشکی، کمیته ارزیابی ستاد 
سفر شهرستان و میراث فرهنگی، صنایع دستی 
تاسیسات  از  برخی  از  شهرستان  گردشگری  و 
نجفیان  نمودند.  بازدید  شهرستان  گردشگری 
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  سرپرست 
این  از  هدف  فردوس  شهرستان  گردشگری  و 
تاسیسات گردشگری  ارتقاء خدمات  را  ها  بازدید 

شهرستان به زائران و مسافران دانست.

۲۰۰ هکتار از زمین های پایین دست
سد اسدیه واگذار می شود 

تسنیم- فرماندار درمیان با اشاره به درخواست هایی 
که برای دریافت زمین در پایین دست سد اسدیه 
)رزه( مطرح شده است گفت: واگذاری ۲۰۰ هکتار از 
این زمین ها در دست اقدام است که به زودی تعیین 
تکلیف می شود. محمد بشیری زاده اظهار کرد: سد 
مخزنی رزه به عنوان بزرگترین سد مخزنی استان 
و  کشاورزی  تولیدات  افزایش  در  به سزایی  نقش 
رونق بیشتر این صنعت در نوار مرز دارد و از ظرفیت 
بسیار خوبی برخوردار است که با توسعه آن در آینده 
نزدیک به کانون اشتغال در این شهرستان مرزی 
 ۲6 واگذاری  تاکنون  افزود:  وی  می شود.  تبدیل 

هکتار از اراضی سد رزه صورت گرفته است.

اضافه شدن 4 رشته تحصیالت تکمیلی
 به رشته های دانشگاه بیرجند 

مقطع  های  رشته  به  کدرشته   ۴ سیما-  و  صدا 
تحصیلی دکترا و کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند 
اضافه شد. معاون آموزشی دانشگاه بیرجند گفت: 
این دانشگاه از ابتدای مهر، در سه رشته ادبیات با 
گرایشهای ادبیات روایی، ادبیات غنایی و ادبیات 
عرفانی در مقطع دکترا و رشته ادبیات روایی در 
مقطع کارشناسی ارشد، دانشجو می پذیرد.  حیدر 
رئیسی افزود: برای مقطع دکترا ۸ دانشجو و برای 
شود.  می  پذیرش  دانشجو   ۱۰ ارشد  کارشناسی 
وی گفت: با اضافه شدن این ۴ کد رشته، تعداد 
دانشگاه  در  ارشد  کارشناسی  مقطع  های  رشته 
کدرشته   ۴۰ به  دکترا  مقطع  و   ۱۵۲ به  بیرجند 
در  دانشجو  هزار   ۱3 از  بیش  اکنون  هم  رسید. 
3۱۸ کدرشته در تمام مقاطع تحصیلی دردانشگاه 

بیرجند مشغول به تحصیل اند.

برگزاری اجتماع رضویون
 دهه کرامت در استان

و  فرهنگی  کانون های  دبیرخانه  رئیس  تسنیم- 
هنری مساجد از برگزاری اجتماع بزرگ رضویون 
در دهه کرامت در استان خبر داد. حجت االسالم 
معارف  فراگیری  کرد:  ظهار  سبزه کار  ابراهیم 
اهل بیت)ع( و تبلیغ آن یکی از نکاتی است که 
مراحل احیای امر اهل بیت بر آن واقع می شود. 
وی با اشاره به فعالیت های دبیرخانه کانون های 
حال  در  کرد:  تصریح  مساجد  هنری  و  فرهنگی 
اجرا  را  برنامه هایی  فعال  کانون   ۵۰۰ حاضر 
نیز  دبیرخانه  خود  در  آن  بر  عالوه  و  می کنند 

برنامه هایی در هفته کرامت برگزار می شود.

انعقاد تفاهم نامه همکاری محیط زیست 
استان با انجمن یوزپلنگ ایرانی

اداره کل حفاظت محیط زیست استان با انجمن 
یوزپلنگ ایرانی در راستای توسعه همکاری  های 
مشترک و همکاری و هماهنگی بیشتر در زمینه 
تفاهم نامه همکاری  ایرانی  یوزپلنگ  از  حفاظت 
پایش  کرد:  تصریح  آرامنش  کردند.  امضا 
و  مدیریت  تحت  مناطق  در  یوزپلنگ  جمعیت 
بسترسازی مشارکت جوامع  استان،  آزاد  مناطق 
یوزپلنگ،  جمعیت  حفاظت  و  پایش  در  محلی 
کمبودهای  برای  مردمی  کمک های  جمع آوری 
و  پژوهشی  طرح های  در  همکاری  خرد،  مالی 
میدانی استان، همکاری در آماده سازی و انتشار 
و  باتری  تامین  مشترک،  برنامه های  نتایج 
دوربین برای پایش غیر متمرکز در سطح استان، 
ظرفیت سازی  آموزشی،  کارگاه های  برگزاری 
برای  استان  محیط بانان  و  کارشناسان  برای 
ارتقای سطح دانش زیست محیطی و همکاری 
در توانمندسازی تشکل های محیط زیستی مورد 
جمله  از  محیط زیست  حفاظت  کل  اداره  تایید 
با  که  بود  تفاهم نامه  این  در  پیشنهادی  موارد 

همکاری دوجانبه تحقق پیدا می کند.

ثبت نام 3۰۰ نفر
 در پایگاه های اوقات فراغت زیرکوه

شهرستان  اسالمی  تبلیغات  سرپرست  فارس- 
اوقات  پایگاه های  در  نفر  ثبت نام 3۰۰  از  زیرکوه 
فراغت این شهرستان خبر داد و گفت: چهار هسته 
فرهنگی و ۱۰ بوستان معرفت در زیرکوه تشکیل 
کرد:  بیان  اسماعیلی  حجت االسالم  است.  شده 
دانش آموزان  فراغت  اوقات  غنی سازی  منظور  به 
معرفت  بوستان  و 6  جوان  فرهنگی  چهار هسته 
فعال شده است.  در شهرستان زیرکوه تشکیل و 
در  شرکت کنندگان  سنی  میانگین  وی  گفته  به 
در  و  سال   ۲۵ تا   ۱۵ جوان  فرهنگی  هسته های 
بوستان معرفت هفت تا ۱۵ سال بوده و متوسط 
و  بوستان ها  از  یک  هر  در  جمعیت شرکت کننده 

هسته های فرهنگی نیز 3۰ نفر خواهد بود.

تغییرات اساسی
در کابینه استانی کلید خورد

و  خبری  مختلف  منابع  از  هاي  شنیده  براساس 
خراسان  استانداري  رسانی  اطالع  های  سایت 
جنوبي پایان مأموریت فرمانداران خوسف، بشرویه 
بدین  است.و  نموده  ابالغ  آنها  به  را  فردوس  و 
ترتیب  موجی از تغییرات گسترده  در کابینه استانی 
دولت شروع شده است. گفته می شود “فاطمي” 
بخشدار مرکز سرپرست فرمانداري خوسف خواهد 
شد. همچنین شنیده ها از انتخاب فرماندار جدید 
فرماندار  راستا  همین  در  و  دارد  حکایت  سرایان 
اسبق نهبندان قرار است  در سمت مدیرکل امور 
جذب و سرمایه گذاري استانداري مشغول فعالیت 
در  تغییرات  از  نیز  دریافتي  هاي  گزارش  شود. 
معاونت سیاسي و امنیتي استانداري خبر می دهد و 
گفته می شود اسماعیلي از قاین جدي ترین گزینه 
جابجایي  این  بر  عالوه  است.  سمت  این   براي 
استانداري   عمراني  معاون  نژاد  نخعي  همایون  

وشهردار اسبق بیرجند نیز قطعي شده است.

شرکت هنرمندان استان 
در دومین نمایشگاه نساجی سنتی یزد

تخصصی  نمایشگاه  دومین  در  استان  هنرمندان 
سراسری  نمایشگاه  نهمین  و  سنتی  نساجی 
تیرماه   ۲۲ تاریخ  در  که  دستی  صنایع  بازرگانی 
شد،  برگزار  یزد  آباد  دولت  جهانی  باغ  محل  در 
شرکت کردند. حسین عباس زاده معاون صنایع 
پوشش دو  با  دو هنرمند  اداره کل گفت:  دستی 
غرفه از استان در رشته های پارچه بافی سنتی 
نمایشگاه حضور داشتند.  این  و قلمزنی مس در 
نمایشگاه  دومین  برپایی  کرد:  تصریح  وی 
هنرمندان  هنرنمایی  با  سنتی  نساجی  تخصصی 
در رشته های مختلف نساجی از قبیل: زری بافی، 
سرمه  بافی،  حوله  سنتی،  رودوزی  کاربافی، 

دوزی، پارچه قلمکار همراه بود.

اعطای 47 میلیارد تسهیالت
به ۶ واحد صنعتی سربیشه

تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  رئیس  شبستان- 
صنعتی  تولیدی  واحد   6 تاکنون  گفت:  سربیشه 
درصد   6۰ باالی  و  فعال  نیمه  غیرفعال،  از  اعم 
در  تسهیالت  دریافت  جهت  فیزیکی  پیشرفت 
بانک های  به  گردش  در  و  ثابت  سرمایه  قالب 
عامل معرفی شدند. علی اکبر براتی عنوان کرد: 
در راستای دستورالعمل های مربوط به تامین مالی 
بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط و طرح های 
 6۰ باالی  فیزیکی  پیشرفت  دارای  تمام  نیمه 
درصد، تاکنون ۱۰ درخواست از سوی متقاضیان 
در  تسهیالت  دریافت  جهت  سربیشه  شهرستان 
سامانه بهین یاب ثبت شده است که تمامی آنها 
مورد بررسی قرار گرفته و  ۹ واحد دارای شرایط 

دریافت تسهیالت تشخیص داده شدند.

هنرمندان صنایع دستی شهرستان بشرویه 
تحت پوشش بیمه قرار می گیرند

تسنیم- رئیس میراث فرهنگی شهرستان بشرویه 
با اشاره به اینکه تعداد هنرمندانی که به کار تولید 
صنایع دستی در این شهر می پردازند رو به افزایش 
است، گفت: با پیگیری هایی که انجام شد توانستیم 
برای اولین بار این هنرمندان را تحت پوشش بیمه 
کار پرخطر قرار دهیم. سلیمانی رباطی عنوان کرد: 
این بیمه شامل رشته  های پرخطر از جمله تراش 
سنگ های قیمتی، سفالگری و تراش شیشه است. 
وی ادامه داد: در حال حاظر هنرآموزان دوره پنجم 
پارچه بافی این شهرستان تا پایان آموزش تحت 

پوشش بیمه حوادث گروهی قرار گرفتند.

کمک  خیر برای اشتغال 3۰ نیازمند

صدا و سیما- خیر سربیشه ای، برای 3۰ نیازمند، 
شغل ایجاد کرد. مدیرکمیته امداد امام خمینی)ره( 
سربیشه گفت: این خیر ۵۴ میلیون ریال در قالب 
بافی  طرح ماعون برای خرید 3۰ عدد دار حوله 
کمک کرد. آقای قریب افزود: این دارها  بین زنان 
این نهاد توزیع شد. طرح  و دختران زیر پوشش 
ماعون با هدف کمک خیران به اشتغال خانواده 
تامین  آموزش،  کاریابی،  طریق  از  نیازمند  های 

سرمایه کار و فضای اشتغال اجرا می شود.

پروژه گازرسانی به درمیان در هفته 
دولت به بهره برداری می رسد

فارس- فرماندار درمیان گفت: پروژه گازرسانی به 
شهرهای اسدیه و قهستان با سرمایه گذاری 63۵ 
میلیارد ریالی به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل 
شده که در هفته دولت به بهره برداری می رسد. محمد 
بشیری زاده با اشاره به پایان عملیات گازرسانی به 
شهرستان درمیان تصریح کرد: با بهره برداری از این 
طرح گاز رسانی تعداد ۸ هزار و ۸3۲ نفر از نعمت گاز 
طبیعی بهره مند می شوند. وی با تاکید بر گازرسانی 
به نقاط مرزی شهرستان، تصریح کرد: گازرسانی به 
تمام مناطق روستایی و مرزی باید در اولویت کار 
اداره گاز شهرستان قرار گیرد. گفتنی است در این 
مراسم امید طلوع به عنوان نخستین رئیس شرکت 

گاز شهرستان درمیان معرفی شد.

روزنامه آوا دغدغه فرهنگی دارد

بیابان لوت به عنوان اولین میراث طبیعی ایران 
عصر روز یکشنبه در چهلمین اجالس میراث 
فرهنگی  و  علمی  آموزشی،  سازمان  جهانی 

)یونسکو( در استانبول ترکیه به ثبت رسید. 
به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، معاون میراث 
صنایع  و  فرهنگی  میراث  سازمان  فرهنگی، 
دستی و گردشگری گفت: پرونده بیابان لوت 
دستگاهی  بین  هماهنگی  و  همکاری  با  که 
همچون سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، 
موسسه  زیست،  محیط  حفاظت  سازمان 
میراث  سازمان  و  تهران  دانشگاه  جغرافیایی 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان 
دستگاه متولی آماده شده بود با تایید اکثریت 
اعضای حاضر در اجالس به ثبت جهانی رسید.

وجود  با  اینکه  بیان  با  طالبیان  محمد حسن 
آثار  از  ویژه طبیعی هیچیک  اندازهای  چشم 
طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی ثبت 
میراث  سازمان  اهتمام  با  افزود:  بود،  نشده 
تهیه  زمینه  در  اخیر  های  سال  در  فرهنگی 
پرونده آثار طبیعی ایران و ارائه آن به یونسکو، 

اثر ثبت شده کشور در  بیابان لوت نخستین 
حوزه میراث طبیعی است. وی با بیان اینکه تیم 
مذاکره کننده ایرانی در مدت حضور در اجالس 
همه تالش خود را برای مذاکره و پاسخگویی 
به سئواالت اعضای کشورهای عضو کمیته 
میراث جهانی و اتحادیه بین المللی حفاظت 
از طبیعت به کار برده است، گفت: بیابان لوت 
در جنوب ایران با مساحتی بیش از ۴۰ هزار 

واقع  حریم(  و  عرصه  )شامل  مربع  کیلومتر 
استان های کرمان،  از  بین بخشی هایی  در 
سیستان بلوچستان و خراسان جنوبی از جمله 
مناطق فراگرم و خشک جهان است که حاصل 
تحوالت تاریخ جغرافیا در دوران های مختلف 
و  لوت  بیابان  طالبیان،  است.  شناسی  زمین 
سامانه محیطی آن را دارای ارزش های بالفعل 
و بالقوه فراوان با شاخص ترین عوارض محیط 

طبیعی بیابان های دنیا نظیر ناحیه کلوت ها با 
داشتن مرتفع ترین یاردانگ های )شیارهای( 
زمین،  کره  سطح  نقطه  گرمترین  دنیا، 
بلندترین تپه های ماسه ای و نبکاهای جهان، 
های  شبکه  فرسایشی،  عظیم  های  خندق 
هیدرولوژیک، چاله های زمین ساختی، پدیده 
های کم نظیر نمکی و دشت های وسیع ریگی 
)هامادا(، روستاهای تاریخی و استقرارگاه های 
انسانی در حاشیه آن با 6۰۰۰ ساکن برشمرد 
و ادامه داد: این ویژگی ها، نمایشگاه متنوع و 
ارزنده ای از پدیده های بوم سازگان خشک 
جهان را ارائه کرده که می تواند مورد مطالعه 
دانشمندان، پژوهشگران و زمین شناسان قرار 
گیرد. مسئول تهیه پرونده بیابان لوت نیز قرار 
را  بیابان  این  گرفتن قطب حرارتی زمین در 
از دیگر ارزش های ثبت این اثر در فهرست 
میراث جهانی بیان کرد و قرار گرفتن بسیاری 
از تاریخ و تاریخی در  از محوطه های پیش 
عرصه و حریم اثر، وجود محوطه ها و گورستان 
های دوره مس سنگی و دژ های تاریخی به 

همراه قنات های زیبا و دیدنی منطقه را از دیگر 
ویژگی های این بیابان برشمرد. 

بیابان  گستره  به  توجه  با  مقصودی  مهران 
موسسه  گسترده  های  پژوهش  لوت 
های  سال  در  تهران  دانشگاه  جغرافیایی 
۱3۴7 تا ۱3۵۴ با همکاری موسسه اتحادیه 
دانشگاه  و  طبیعت  از  حفاظت  المللی  بین 
سوربن را گستره مناسبی برای آماده سازی 
بیابان  پرونده  کرد.  ذکر  لوت  بیابان  پرونده 
بر اساس دو معیار پدیده های طبیعی  لوت 
ویژه و نمونه های برجسته از مراحل عمده 
تاریخ زمین، فرآیند زمین شناختی مداوم در 
تکامل عوارض و یا عوارض فیزیوگرافیک و 

ژئومورفیک به یونسکو ارائه شد.
چهلمین نشست میراث جهانی یونسکو درحالی 
از ۲۰ تیرماه در استانبول برگزار شده است که 
پرونده ی »۱۱ قنات ایرانی«، به عنوان یکی از 
پرونده های مهم و پیچیده ایران در یونسکو با 
حمایت و پشتیبانی تمامی کشورهای عضو در 

فهرست آثار جهانی قرار گرفت.

بیابان لوت ثبت جهانی شد

انصار  سپاه  علمی  بسیج  سازمان  مسئول 
الرضا)ع( عنوان کرد: سقف حمایت از مخترعان 
و مبتکران تا سه برابر افزایش یافت، در سال 
های گذشته میزان سقف حمایت از مخترعین 
و افرادی که دارای ایده بوده اند برای تبدیل آن 
به محصول یک میلیون تومان بود که بالعوض 
توسط سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری 
سپاه انصار الرضا)ع( خراسان جنوبی پرداخت 
می شد. به گفته وی در سال ۹۵ کلیه افراد 
دارای ایده می توانند تا سقف سه میلیون تومان 
بالعوض دریافت کنند. مسئول سازمان بسیج 
علمی پژوهشی و فناوری سپاه انصارالرضا)ع( 

از امکانات مرکز  با تأکید بر این که استفاده 
باشد،  می  رایگان  صورت  به  خالقیت  رشد 
گفت: امسال از 3۵ طرح در این سازمان مورد 
تیر ۱۲  پایان  تا  که  خواهد شد  قرار  حمایت 
طرح مورد حمایت قرار گرفته است. عقیلی پور 
شرایط حمایت از مخترعان و مبتکران را در این 
مرکز بیان کرد و افزود: حوزه کاری این مرکز 
به دو دسته مادی و معنوی تقسیم می شود که 
بیشترین تأکید بر حمایت های مالی است.  به 
گفته عقیلی پور حمایت های مادی این مرکز به 
دو شکل بالعوض و وام بلند مدت می باشد.

عقیلی پور درباره این نوع از حمایت ها گفت: 

حمایت از طرح ها تا سه میلیون تومان می باشد. 
فرد مخترع و مبتکر با ُپرکردن فرم صنعتی، 
از  پس  و  می کند  ثبت  را  طرحش  اطالعات 
ثبت طرح، این طرح در یکی از هفت کارگروه 
فیزیک و مکانیک، برق و الکترونیک، زیست 
فناوری، کشاورزی، معماری و عمران، ریاضی 
حمایت  برای  مواد،  و  شیمی  و  افزار  نرم  و 
مورد داوری قرار می گیرد. وی در مورد نحوه 
پرداخت این هزینه به مخترعان گفت: بعد از 
عقد قرارداد برای اجرای طرح در سه قسط ۲۰ 
پول  باقیمانده  درصد  و ۴۰  درصد، ۴۰درصد 
پرداخت می شود که بعد از واریز پیش پرداخت، 

صاحب طرح باید گزارش پیشرفت را ارائه دهد 
و ناظر طرح که یکی از اعضای کارگروه است 
آن را تایید کندکه طرح نسبت به پروپزال اولیه 
پیشرفت داشته است. وی با تأکید بر این که 
این کمک های بالعوض برای ساخت نمونه 
اولیه است، افزود: در این نوع حمایت کارگروه 
داوری در تهران تشکیل می  شود و مبلغ مورد 
حمایت در طرح های غیر نظامی تا ۱۰ میلیون 
میلیون  تا ۲۵  نظامی  طرح های  در  و  تومان 
تومان است. عقیلی پور هم چنین بیان کرد که 
همه این طرح ها بعد از ثبت نهایی کدرهگیری 
به آن ها تعلق می گیرد و مخترعین، مبتکرین 

hemayat. و محققین با مراجعه به سایت
طرح  وضعیت  از  می توانند   basijelmi.ir
خود مطلع شوند. مسئول سازمان بسیج علمی 
پژوهشی در رابطه با گونه ای دیگر از حمایت 
می  پرداخت  مدت  بلند  وام  قالب  در  که  ها 
شود، گفت: در این گونه حمایت ها طرح هایی 
 ۱۰۰ پرداخت  تا  دارند  تجاری  فرمت  که 
مورد  درصد   ۱۲ بهره  با  وام  تومان  میلیون 
حمایت قرار می گیرند که در این گونه طرح ها 
صاحب طرح باید اثبات کند محصول، ساخته 
شده و تاییدیه علمی از مراجع مرتبط دارد و 

همچنین تضمین فروش را بدهد.

سقف حمایت از مخترعان و مبتکران سه برابر شد

اقساط مشتریان بانک مسکن ۱۰ درصد کاهش می یابد

اعالم  از  استان  مسکن  بانک  شعب  مدیر 
شرایط جدید طرح عید فطر تا عید سعید غدیر 
بانک مسکن شامل باز پرداخت ویژه و کاهش 

سود تسهیالت مسکن خبر داد.
محمد پورقربانی گفت: طرح عید تا عید بانک 
مسکن از تاریخ ۱۴ تیر سال جاری لغایت ۲۹ 
شهریور از عید سعید فطر تا عید سعید غدیر 
خم اجرایی و در طول اجرای این طرح، انتقال 
واریز  بدون  مدیون  نام  تغییر  و  بدهی  مانده 
کامل  تسویه  به  مشروط  بدهی،  از  درصدی 
مطالبات غیر جاری در صورت وجود، امکان 
بانک مسکن  داد:  ادامه  باشد. وی  پذیر مي 

خصوص  در  دولت  های  سیاست  با  همسو 
خروج بخش مسکن از رکود اقدام به کاهش 
نرخ سود تسهیالت حساب صندوق های پس 
انداز مسکن سه گانه خود یعنی صندوق پس 
انداز مسکن یکم، حساب صندوق پس انداز 
انداز  پس  و حساب صندوق  جوانان  مسکن 
عادی از ۱3درصد به ۱۱درصد نموده که به 
تبع این کاهش نرخ، اقساط مشتریان به میزان 
حدود ۱۰ درصد کاهش می یابد به طوری که 
تسهیالت  دریافت  با  توانند  می  مشتریان 
صندوق پس انداز مسکن یکم در سقف های 
و ۴۰۰  بیرجند   در شهر  ریال  میلیون   6۰۰

به  استان  های  شهر  سایر  در  ریال  میلیون 
ترتیب مبلغ 7۵۰ و ۵۰۰هزار تومان به صورت 
ماهانه پرداخت کنند.  وی افزود: بانک مسکن 
به عنوان بانکی دولتی و متولی مسکن، نسبت 
به اعطای تسهیالت ساخت و خرید خانه به 
در  تومان  میلیون   ۱۲۰ سقف  تا  زوجین، 
بیرجند و ۸۰ میلیون در سایر شهرهای استان 
 با نرخ ۱۱ درصد از طریق سپرده گذاری اقدام 
می نماید. پورقربانی در ادامه سخنان با بیان 
تسهیالت  پرداخت  شرایط  تسهیل  اینکه 
تا  زوجین  به  ممتاز  اوراق  محل  از  مسکن 
و  بیرجند  شهر  در  ریال  میلیون  سقف ۸۰۰ 

6۰۰ میلیون در سایر شهرهای استان صورت 
خواهد گرفت، گفت: بانک مسکن به منظور 
ارایه خدمات مطلوب تر به مشتریان، شرایط 
پرداخت تسهیالت در قالب اوراق حق تقدم 
پس  وصندوق  مسکن  تسهیالت  از  استفاده 
انداز مسکن یکم زوجین را تسهیل کرده و 
از این پس تسهیالت خرید مسکن از محل 
اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت 
مسکن به زوجین بدون توجه به تاریخ ازدواج 

پرداخت می شود. 
وی درباره شرایط این طرح نیز توضیح داد: 
تسهیالت  پرداخت  در  اول  ازدواج  شرط 

تقدم  گواهی حق  اوراق  محل  از  زوجین  به 
استفاده از تسهیالت مسکن حذف شده است.

 مدیر شعب استان :

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی :
برزجی- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
در  آوا  روزنامه  اقدامات  از  قدردانی  ضمن  جنوبی 
حوزه های فرهنگی گفت: مشارکت این رسانه در 
منویات  راستای  در  ناقوس  استاد  از  تجلیل  زمینه 
به بخش خصوصی  را  کار  فرمودند  که   - رهبری 

واگذار کنید - اقدامی بسیار با ارزشی بود.
با  خود  هفته  این  دیدار  اولین  در  محبی،  احمد 
مدیرمسئول، سردبیر و کارکنان روزنامه آوا با بیان 
اینکه فعالیت های این روزنامه فارغ از کار رسانه ای 
اگر  است گفت:  فرهنگی  راستای دغدغه های  در 
اداره ارشاد خواسته باشد نظیر مراسم تجلیل از استاد 
ناقوس را به تنهایی برگزار کند حداقل ۸ سال باید 

منتظر تامین بودجه آن باشیم.  
هیچ  اینکه  بیان  با  نیز  آوا  روزنامه  مدیرمسئول 
محدودیتی برای انجام کار فرهنگی نداریم؛ خاطر 
نشان کرد : تمام تالش مجموعه روزنامه آوا بر این 
است که روحیه امید و نشاط را در جامعه بسط دهد.

جعفرپور مقدم ادامه داد : سعی کرده ایم عالوه بر 
سایر  در  خود  مطبوعاتی  و  رسانی  اطالع  رسالت 
حوزه هایی که مردم خواستار آن بوده اند ورود پیدا 
احیای  راستای  در  را  آوا  روزنامه  اقدامات  و  کرده 
کفش بیرجندی و برگزاری جلسات مختلف در این 
در  مجموعه  این  های  برنامه  از  یکی  را  خصوص 
سنتی  مشاغل  و  فرهنگی  میراث  تقویت  راستای 
برای  آمادگی  اعالم  با  وی  کرد.  عنوان  استان 
پیگیری تمام مشکالت اجتماعی استان اضافه کرد 
: اولویت کاری مجموعه آوا بررسی مشکالت مردم 
و انعکاس آن است. مدیر مسوول روزنامه آوا افزود: 
مطالبات  تحقق  برای  گذشته  همچون  رسانه  این 

مردم استان تالش خواهد کرد. 
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امام صادق عليه  السالم :
الَمسجوُن َمن َسَجَنتُه ُدنياُه َعن آِخَرتِِه؛

زندانى ]واقعى[ كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته 
باشد. الكافي : ج2، ص455، ح9

اهدای گل به کنکوری ها توسط موسسه آموزش عالی هرمزانعکس روز 

رضایی: آمریکا از زمان تصویب تاکنون 
دو بار برجام را نقض کرده است

در  گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
مورد  خوبی  به  اقتصادی  موضوع  برجام  متن 
خود  تعهدات  به  آمریکا  و  نگرفته  قرار  توجه 
بار  دو  تاکنون  تصویب  زمان  از  و  نکرده  عمل 
آن را نقض کرده است. محسن رضایی افزود: از 
کمیته نظارت گله مندم که چرا اقدامی نمی کند. 
برجام مصوب رهبر انقالب که مشروط پذیرفته 

شده، معیار قضاوت ماست.

ذوالنور: ممکن است گزینه اصولگرایان 
در سال 96 احمدی نژاد باشد

وضعیت  مورد  در  مجلس  در  قم  مردم  نماینده   
وضعیت  گفت:  دهم  مجلس  در  اصولگرایان 
است  خوب  نسبتا  دهم  مجلس  در  اصولگرایان 
ما  مطلوب  وضعیت  هنوز  نیست،  ما  ایده آل  ولي 
با  رابطه  در  ذوالنور  مجتبي  است.  نشده  حاصل 
احتمال حمایت اصولگرایان از احمدي نژاد گفت: 
اصولگرایان هنوز به نتیجه اي نرسیده اند و معلوم 
نیست که اصولگرایان آیا از احمدي نژاد حمایت مي 
کنند یا نه زیرا اصولگرایان باید مسیر را تا ته بروند 
قرار  مقایسه  و  بررسي  مورد  را  ها  گزینه  همه  و 
دهند و به گزینه اي برسند، ممکن است آن گزینه 
کسي باشد همانند احمدي نژاد و یا گزینه اي غیر 

از احمدي نژاد باشد.

حبیبی : محصول برجام کاماًل مبهم است

از  بسیاری  هنوز  گفت:  موتلفه  دبیرکل  حبیبی، 
مشکالت پیشابرجام باقی است و محصول برجام 
کامال مبهم بوده و تا کنون به ضرر ما تمام شده 
است. وی وابسته کردن همه مشکالت اقتصادی 
نادرست دولت فعلی  ادعای  را یک  به تحریم ها 
دانست و منشاء چنین ادعایی را در رقابت ها و 

لجاجت های سیاسی تلقی کرد.

اظهارنظر موالوردی در مسئله ای که به او 
مربوط نیست خودسرانه است نه من

سخنگوی فراکسیون امید مجلس در مورد اینکه 
به  برای وی  را  تعبیر خودسرانه  موالوردی  خانم 
کار برده است، گفت : باید گفت اواًل این مطلب 
دون  شأن یک مسئول است، دوماً ایشان در جایگاه 
نیست. مگر  و غیرخودسری  تشخیص خودسری 
ایشان رهبر یا سخنگوی فراکسیون است؟ ضمن 
اینکه او یک مقام دولتی است، آیا اظهار نظر در 
بدون  هم  آن  نیست،  مربوط  او  به  که  مسئله ای 
اظهارنظر  نیست؟  خودسرانه  رئیس جمهور  اجازه 
است،  ذاتی ام  وظایف  جزو  که  موضوعی  در  من 
در  موالوردی  خانم  اظهارنظر  یا  است  خودسرانه 

موضوعی که به او ارتباطی ندارد؟

آیت ا... رجبی : رئیس جمهور پاسخی 
به نامه جامعه مدرسین نداد

یک عضو جامعه مدرسین از احتمال انتشار علنی 
 نامه این تشکل به رئیس جمهور خبر داد و گفت :

کرده  تقویت  را  احتمال  این  نامه  به  پاسخ  عدم 
نامه  وقتی  گفت:  رجبی  محمود  آیت ا...  است. 
روحانی  آقای  به  خطاب  را  انتقادی  و  اعتراضی 
به  جوابی  ایشان  اگر  که  بود  بحثش  می نوشتیم، 
نامه ندادند یا اینکه تغییری در رفتار ایشان به وجود 
نیامد نامه را به صورت علنی منتشر کنیم تا مردم از 
محتوای آن مطلع باشند و اکنون نیز این احتمال 

که نامه را علنی کنیم، وجود دارد.

تمام گفته ها درباره صالحیت کاندیداهای 
انتخابات 96 شایعه و گمانه زنی است

تمام  گفت:  نگهبان  شورای  حقوقدان  عضو 
کاندیداهای  صالحیت  احراز  درباره  گفته ها 
گمانه زنی   ۹۶ سال  جمهوری  ریاست  انتخابات 
و شایعه است. کدخدایی با اشاره به نظام جامع 
انتخاباتی  نظام  کرد:  بیان  کشور  در  انتخاباتی 
و  است   ۶0 دهه  به  مربوط  و  نداریم  جامعی 
باشیم.  داشته  حوزه  این  در  اساسی  تحول  باید 
در  که  امیدوارم سیاست هایی  کرد:  تصریح  وی 
سریع تر  می شود  کار  آن  روی  تشخیص  مجمع 
انتخابات  در  تا  شود  انقالب  معظم  رهبر  تقدیم 

ریاست جمهوری از آن استفاده کنیم.

نتانیاهو دوست داشت اردوغان
 در کودتای گذشته بازداشت می شد

اگر  روزنامه صهیونیستی »هآرتص« اعالم کرد: 
»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه ، روز 
پیروزی  خاطر  به  برگزاری جشن  جای  به  شنبه 
بر کودتا، بازداشت می شد، هیچ یک از مقامات 
رژیم صهیونیستی برای او اشک نمی ریختند. این 
اسرائیل  واکنش  تأخیر  دلیل  به  اشاره  با  روزنامه 
خارجه  وزارت  کرد:  تأکید  ترکیه  در  کودتا  به 
کامل  شدن  روشن  تا  گرفت  تصمیم  رژیم،  این 
وضعیت و نحوه تعامل جامعه بین الملل با آن، در 

اظهار نظر در این خصوص عجله نکند. 

محمد جواد ظریف : امکان دخالت 
عربستان  در کودتای ترکیه زیاد است

نماینده مردم رشت گفت: ظریف تاکید کرد که 
از موضع گیری عربستان نسبت به مسایل ترکیه 
می توان نتیجه گرفت که امکان دخالت عربستان 
امور  وزیر  افزود:  وی  است.  زیاد  کودتا  این  در 
خارجه گفت ایران اولین و تنها کشوری بود که 
دیگر  کشورهای  و  کرد  حمایت  دموکراسی  از 
حتی آمریکا و روسیه و کشورهای منطقه موضع 
خود را تغییر دادند. مسئوالن کشور تا صبح بیدار 
بتوانند یک  تا  را رصد می کردند  اوضاع  بودند و 
ایران  اسالمی  جمهوری  و  بگیرند  خوبی  موضع 

سیاست بسیار خوبی را اتخاذ کرد. 

آمریکایی ها به تعهدات شان در برجام عمل نکرده اند
 

مشاور بین الملل مقام معظم رهبری گفت: آمریکایی ها به 
تعهدات خود در برجام عمل نکرده اند، تحریم ها به طور 
کامل برداشته نشده و متاسفانه برخی شروط مقام معظم 
رهبری در برجام رعایت نشده است. والیتی افزود: اوباما 
باید بنویسد که تحریم ها برداشته شود اما برخالف تعهد 
آنها، هنوز اوباما این کار را انجام نداده است. ما به تعهدات خود قبل از زمانی که 

مشخص کرده بودند، عمل کردیم اما متاسفانه هنوز تحریم ها را برنداشته اند.

عراقچی : تحریم ها در صحنه عمل کامل برداشته نشد ؛ روند اجرای برجام کند است
 

رئیس هیئت نظارت بر اجرای برجام گفت: تحریم ها باید در عمل لغو شود تا تاثیرش در زندگی مردم دیده شود، یکسری مشکالت و شیطنت های 
طرف مقابل سبب شده که در روند اجرای برجام با کندی هایی روبرو باشیم. عراقچی اظهار داشت: بحث برداشته شدن تحریم ها خیلی مهم 
است و یکی از اهداف ما بوده و خواسته های دیگری هم وجود داشته که نباید فقط برجام را منحصر کنیم به رفع تحریم ها. وی گفت: در 
صحنه عمل تحریم ها کامل برداشته نشده است، بنابراین این که گفتیم طرف مقابل به تعهداتش عمل نکرده و تنها روی کاغذ تحریم ها را 

برداشته و رهبری هم همین را اشاره داشتند، این موضوع است که آنها می باید برخی تحریم های هسته ای در چارچوب برجام را لغو می کردند که در عمل چنین نکردند.

استیضاح در سال آخر دولت »غیرمعقول« است
 

نایب رئیس اول مجلس با اشاره به اینکه یک سال به 
پایان دولت یازدهم مانده است، گفت: اگر در این مدت 
زمان کوتاه بخواهیم موضوع استیضاح را مطرح کنیم، 
اقدامی غیر معقول است. پزشکیان با اشاره به موضوع 
اقتصاد اظهار داشت: مجلسی که  استیضاح وزیرکار و 
تازه روی کار آمده، اوضاع، احوال و خواسته ها هنوز معلوم نیست و مستقیم 

و بدون سؤال سراغ استیضاح می رود، کمی غیر منطقی است.

 ،۱00 حدود  تنها  گفت:  جمهور  رئیس 
تخلف  مدیران  از  نفر   ۳00 یا  و   ۲00
کرده اند و بقیه مدیران پاک و زحمتکش 
هستند؛ بنابراین نباید تخلف چند صد نفر 
اینکه  بیان  با  روحانی  دهیم.  تعمیم  را 
ما باید مشکل بیکاری را در کشور حل 
در  بیکاری  مشکل  حل  افزود:  کنیم، 
امکان  ما  پرتوان  مردم  دست  به  کشور 
را  کشور  شرایط  باید  ما  است.  پذیر 
شرایط کار و رونق اقتصادی بسازیم. وی 
گفت: راهی جز رونق اقتصادی و اقتصاد 
مقاومتی برای حرکت کشور نداریم و باید 
شرایط را برای کار و فعالیت آماده کنیم 
ایران امکان  امر به دست مردم  این  که 
یک  کرد:  تصریح  روحانی  است.  پذیر 
عده ای در کشور هنرشان این است که 
روحیه یأس در جامعه بدمند. تنها کاری 
که بلد هستند، این است که سیاه نمایی 

کنند. آنها کار بزرگی که ملت ایران انجام 
جمهور  رئیس  بینند.  نمی  را  است  داده 
گفت: ملت ما دشمن را از این سرزمین 

پس زد و پس خواهد زد. یک روز دست 
متجاوزان افلقیان را قطع کرد و امروز هم 
با برجام دست متجاوزان صهیونیست ها، 

ابرقدرت ها، متجاوزان و آمریکا را قطع 
کرده است. مگر کسی در این کشور پیدا 
می شود که از قطع شدن دست دشمن 

ناراحت باشد؟ از اینکه حق هسته ای را 
تثبیت کرده ایم، ناراحت شود؟ اینکه ما 
در کشور کاری کردیم که دست تحریم 

بریده شود، مگر کسی ناراحت است؟ وی 
دنبال  تحریم  پِس  در  که  آنهایی  افزود: 
دزدی اموال مردم بودند، ۲ میلیارد و ۷00 
میلیون پول ملت را بردند، البته که این 
بیرون  آنان  حلقوم  از  را  پول  این  دولت 
خواهد کشید. روحانی افزود: اگر تخلفی 
که  نیست  این  معنایش  است،  بوده  هم 
نکنیم.  فراموش  را  گذشته  های  دزدی 
های  فیش  مسئله  خواهند  می  ای  عده 
های  دزدی  تا  دهند  ادامه  را  حقوقی 
گذشته فراموش شود، اما باید بدانند مردم 

آن دزدی ها را فراموش نمی کنند.
 ۲ مردم  کرد:  تصریح  جمهور  رئیس 
میلیارد پولی که آمریکایی ها به خاطر 
خواهند  می  پیش  سال  چند  اهمال 
مردم  کنند،  نمی  فراموش  را  ببرند 
فراموش  را  میلیاردی  هزار   ۳ تخلف 

کرد. نخواهند 

حقوق چند صد نفر را نباید به همه مدیران تعمیم داد

مراسم تجليل از توليد کنندگان برتر و برگزيدگان بخش کشاورزي استان صبح 
ديروز با حضور جمعي از مسئوالن استاني در هتل کوهستان برگزار شد.

انتخاب 47  از  مدير هماهنگي و ترويج کشاورزي سازمان جهاد کشاورزي 
کشاورز نمونه خبر داد و افزود: در طول سال زراعي در هر شهرستان به تناسب 

محصوالت، توليدکنندگان برتر شناسايي و از آن ها تجليل مي شود.
مهدي نوفرستي اضافه کرد: از اين تعداد نمونه برتر بخش کشاورزي، 5 نفر از 
بيرجند، 5 نفر از بشرويه، 6 نفر از خوسف، يک نفر از درميان، پنج نفر از سرايان، 
پنج نفر از سربيشه، 2 نفر از طبس، هفت نفر از فردوس، سه نفر از نهبندان، 6 

نفر از قاين و دو نفر از زيرکوه هستند.
وي با بيان اينکه از بين کشاورزان نمونه انتخاب شده پرونده 24 توليد کننده 
برتر براي رقابت در سطح ملي به ستاد ملي توليد کنندگان فرستاده شده 
است، عنوان کرد: در سال گذشته دو نفر از توليد کنندگان، زعفران کار نمونه 
استان از فردوس و شرکت سهامي زراعي قاينات به عنوان توليدکننده برتر 
کشوري معرفي شدند. نوفرستي به رکوردهاي خوبي که از توليدکنندگان برتر 
استان ثبت شده است اشاره کرد و افزود: رکورد توليد گندم استان 10 هزار 
و 500کيلوگرم در هکتار، توليد ذرت علوفه اي 105تن، زعفران خشک 43 

کيلوگرم و توليد پنبه نيز امسال از 10تن به 12 تن رسيده است.
وي با بيان اينکه مردم تصور مي کنند کشاورزان از سطح سواد پاييني برخوردار 
هستند، عنوان کرد: 66 درصد بهره برداران برتر مدرک باالتر از ديپلم  و حتي 
دکترا دارند و 68 درصد توليدکنندگان برتر زير 55 سال سن دارند که نشان دهنده 
 ورود بهره برداران جوان و داراي تجربه در عرصه توليد بخش کشاورزي است.
مدير هماهنگي و ترويج کشاورزي با اشاره به اينکه توليد کنندگان برتر با 
استفاده  از ابزار روز و تالش و توانمندي هاي خودشان منجر به افزايش توليد 
مي شوند افزود: اين افراد بازويي براي ترويج کشاورزي در استان و کشور 

هستند.

نوفرستي هدف از اين تجليل ها را معرفي، الگوسازي براي ساير کشاورزان و 
ايجاد حس رقابت دانست و افزود: مهمترين بخشي که در استفاده از دانش  
وتجربه کشاورزان در استان وجود دارد، کانون يادگيري و سايت است که در 
خراسان جنوبي تعداد 15 کانون يادگيري و 22 سايت راهاندازي شده است  و 
تالش مي شود تا دانش و تجربه کشاورزان و محققين براي ارتقاي توليد در 

اين کانون ها تجميع شود.
حجت االسالم سيد محمدعلي سجادي، مسئول نمايندگي ولي فقيه در جهاد 
کشاورزي استان  نيز در اين مراسم اظهارکرد: هيچ جامعه اي بدون مشکل 

نيست و اين موضوع در طول تاريخ ثابت شده است.
وي با اشاره به اينکه مشکالت هر منطقه بايد توسط ساکنان آن برطرف شود، 
افزود: اهالي هر منطقه مي توانند اهداف خود را محقق و مسير تعيين شده را 
براي رفع مشکالت طي کنند و نمي توانيم براي رفع آن ها به کمک هاي خارج 

از مرز دل ببنديم.
سجادي ادامه داد: انکار مشکالت به جامعه ضربه زده و سبب خسران مي شود، 

اما بزرگ کردن مشکالت خسران مضاعف دارد.
وي با اشاره اينکه بايد مشکالت را آن چنان که هست، ببينيم و از استعداد و 
توان نيروهاي انساني براي رفع آن ها استفاده کنيم،خاطرنشان کرد: بايد اين امر 
به جامعه القا شود که مي توانند با تکيه بر توانمندي هاي خود بر مشکالت غلبه 
کنند. همايون نخعي نژاد، معاون عمراني استاندار نيز در اين مراسم ضمن تشکر 
از زحمات کشاورزان و تالش مديران ارشد عنوان کرد: امنيت غذايي ايجاد شده 
 توسط کشاورزان از اهميت فوق العادهاي برخوردار است و دولت نيز توجه ويژه اي 

به اين بخش دارد.
استان  راهبردي  محصوالت  داد:  ادامه  استان  بودن  محروم  به  اشاره  با  وي 
در کشور زبانزد است و بايد تالش کنيم که شرايط بهتري براي توليد اين 

محصوالت ايجاد کنيم.

وي با بيان اينکه حدود 91 درصد از آب استان در بخش کشاورزي استفاده مي 
شود و حدود 34 درصد از جمعيت استان در کار کشاورزي اشتغال دارند، افزود: 
مديريت منابع محدود آبي اولويت اصلي کشاورزي است و با توجه به بحراني 

بودن مخازن زيرزميني آب استان بايد از اسراف جلوگيري کنيم.
نخعي نژاد با اشاره به اينکه طي دو سال و نيم گذشته به ويژه در زمان سفر 
هيئت دولت به استان اعتبارات خوبي براي آبياري نوين و تحت فشار در نظر 
گرفته شده است، عنوان کرد: با توجه به اجراي اين طرح ها بايد سازمان جهاد 

کشاورزي استان ميزان کاهش مصرف آب را به مردم اعالم کند.
وي با بيان اينکه تغيير الگوي کشاورزي نياز عمومي است، افزود: کشت هاي 
پرآب و سنتي با توجه به منابع آبي استان توجيه نداشته و بايد به مقوله تغيير 

الگوي کشت توجه ويژه صورت گيرد.
به  استان توسط دالالن  به خارج شدن محصوالت  استاندار  معاون عمراني 
صورت فله اي از کشور اشاره کرد و افزود: سود زعفران استان به جيب کشور 
اسپانيا مي رود و اگر صنعت در کنار کشاورزي نباشد ارزش افزوده آن کاهش 
يافته بنابراين بايد به موضوع بسته بندي توجه شود و اين موضوع در جامعه 

فرهنگسازي شود.
وي حوزه دام و دامپروري را از بخش هاي مهم استان دانست و تصريح کرد: 
خريد تضميني دام و توجه به نياز دامداران و خريد علوفه از مقوله هاي مهم و 

قابل توجه است.
اين مقام مسئول با بيان اينکه ما همواره در بخش هاي مختلف نياز به آموزش 
داريم، خاطرنشان کرد: در حوزه توليد موضوع آموزش بسيار مهم است و نياز به 

تالش بيشتري دارد تا بهره وري زيادتر شود.
وي ابراز اميدواري کرد: در سايه همدلي و اتحاد در مجموعه فعاالن شاهد 
شکوفايي بيش از پيش باشيم و بتوانيم با همکاري کشاورزان بخش منابع 
درآمدهاي تازه براي روستاييان ايجاد کنيم و با تالش براي بردن صنايع به 

بخش روستاها از مهاجرت و خالي شدن آن جلوگيري کنيم.
مراسم  اين  در  نيز  کشاورزي  جهاد  سازمان  رئيس  پورمطلق،  ولي  هاشم 
کشاورزان را مظلوم ترين و کم توقع ترين توليدکنندگان در کشور دانست 
و گفت: بايد از مدل هاي توسعه اروپايي اما بومي شده با فرهنگ خودمان 
استفاده کنيم. به گفته وي 17 سال خشکسالي از داليل کاهش جمعيت در 

روستاهاي استان است.
رئيس سازمان جهاد کشاورزي با اشاره به اينکه تورم يکي از موانع بر سر راه 
رونق بخش کشاورزي است، گفت: دولت کار بزرگي براي کنترل تورم انجام 

داده و اکنون شاهد کاهش تورم و تزريق سرمايه ها به بخش توليد هستيم.
وي همت بلند کشاورزان استان را ستود و افزود: کشاورزان با توجه به شرايط 
 نابسامان هنوز در توليد محصوالت تالش مي کنند و در اين زمينه موفق بوده اند.
وي خطاب به کشاورزان نمونه استان عنوان کرد: امروز به عنوان بازوي ترويجي 

بخش کشاورزي وظيفه توليدکنندگان برتر اين بخش سنگين تر است.
رئيس جهاد کشاورزي استان با بيان اينکه کاهش منابع آبي ميزان توليد در 
هشت سال گذشته محصول جاليز از 12 هزار و 420 هکتار به 4 هزار و 995 
هکتار در سال گذشته رسيده است، گفت: بايد به دنبال افزايش بهره وري و 

سرمايه باشيم و بازار را مديريت کنيم.
ولي پور مديريت، کنترل بازار و دسترسي به بازار بين المللي را از مواردي 

دانست که بايد براي افزايش بهره وري و سرمايه مورد توجه قرار بگيرد.
وي از خريد 18 هزار تن گندم از کشاورزان در سال جاري خبر داد و افزود: امسال 
با اجراي طرح تيپ در 10 هزار هکتار از اراضي کشاورزي شاهد افزايش بهره 
برداري ها خواهيم بود. ولي پور با بيان اينکه دولت نبايد هميشه دستورالعمل 
هايي  برنامه  کرد:  خاطرنشان  باشد،  کننده  هدايت  بايد  بلکه  کند   صادر 
که در دستور کار سازمان جهاد کشاورزي استان قرار دارد در قالب مدل هاي 

مختلف به بهره برداران اين بخش ارائه مي شود.

زعفــران استــان در کیســه اسپانیــا


