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دبیرکل جامعه روحانیت مبارز  : 
فکر نمی کنم از احمدی نژاد حمایت کنیم 

پشتیبانی از روحانی هم  بعید است

نماینده اسبق نهبندان و سربیشه در مجلس : 
احیای ردیف خاص طرح توسعه نهبندان 

و سربیشه نیازمند تعامل و پیگیری

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداري :
ازدواج و اشتغال مهمترین دغدغه

دختران ما در خراسان جنوبی است
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کردند:  تأکید  انقالب  معظم  رهبر 
موضوع  است  سال  چندین 
بی اعتمادی به آمریکایی ها را تکرار 
می کنیم، اما برخی سخت شان بود 

این واقعیت را قبول کنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای  در دیدار 
گوناگون  قشرهای  از  نفر  هزاران 
کشور،  مختلف  های  استان  مردم 
مشکالت معیشتی مردم را دغدغه 
و  خواندند  خود  مستمر  و  عمیق 
های  ظرفیت  بر  تکیه  بر  تأکید  با 
حل  راه  تنها  به عنوان  داخلی 
مشکالت مردم افزودند: برجام، به 
 عنوان یک تجربه، بی نتیجه بودن 
بدعهدی  آمریکایی ها،  با  مذاکره 
به  بی اعتمادی  ضرورت  و  آنها 
وعده های آمریکا را بار دیگر ثابت 
کرد و نشان داد راه پیشرفت کشور 
و بهبود وضع زندگی مردم، توجه به 

داخل است نه دشمنانی که مدام در 
 منطقه و جهان در حال مانع تراشی
برای ایران هستند. ایشان با اشاره 
پنج  با  گذشته  هفته  مذاکرات  به 
به عالوه یک در اروپا گفتند: در این 
به  ایرانی  کنندگان  مذاکره  جلسه، 
طرف های مقابل گوشزد کردند که 
تعهدات  به  می کنید،  عهد  “نقض 
عمل نمی کنید و همچنان مشغول 

مانع تراشی هستید”.
حضرت آیت ا... خامنه ای، گذشت 
بیش از 6 ماه از آغاز اجرای توافق 
سؤال  و  شدند  یادآور  را  هسته ای 
تحریم های  نبود  بنا  مگر  کردند: 
زندگی  در  تا  شود  رفع  ظالمانه 
 6 از  پس  آیا  بگذارد؟  اثر  مردم 
ماه هیچ تأثیر ملموسی در زندگی 
نقض  اگر  می شود؟  دیده  مردم 
دولت  آیا  نبود  آمریکایی ها  عهد 

نمی توانست در این مدت کارهای 
انقالب  رهبر  دهد؟  انجام  فراوانی 
با استناد به سخنان مسئوالنی که 
قبل از اجرای برجام می گفتند پس 
ایران، تحریم ها  تعهدات  اجرای  از 
افزودند:  می شود  برداشته  یکباره 
تدریجی  رفع  بحث  اکنون،  اما 

تحریم ها مطرح می شود، چرا؟
و  ارادت  ابراز  به  اشاره  با  ایشان 
نامه های  در  آمریکایی ها  همراهی 
افزودند:  قبلی  شده  ارسال 
ملت  گفتیم  پیش  سال   2 حدود 
مذاکرات  به  تجربه  یک  به عنوان 
هسته ای نگاه خواهد کرد تا ببیند 
آمریکایی ها در عمل چه کار خواهند 
کرد و حاال مشخص شده که آنها 
بر خالف وعده های خود، همچنان 

به توطئه و تخریب مشغولند. 
) ادامه در صفحه 2 (

۶ماهپسازبرجامتأثیرملموسیدرزندگیمردمدیدهمیشود؟

تحریم ها بایدیکباره 
برداشته می شد

مقام معظم رهبری : 

3 سال دیگر تمام می شود
اگر پول و اعتبار باشد ،  بزرگراه بیرجند -  قاین ؛

طی2تا4سالآیندهتماممحورهایاصلیاستان4باندهمیشود/دستگاهروسازیبتنیدرخراسانجنوبیشروعبهکارکرد

 صفحه 7 و 8

راهکاری برای فعال شدن بازارچه ها 

واردات دام زنده
در برابر صادرات مرغ
در صورت فعال شدن بازارچه های مرزی 
بیش از هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد

استاندار : وزارت جهاد ۲۰ هزار تن 
گندم از کشاورزان استان خریده
 اما ۵۰ درصد از پول را نداده است

کار که هیچ ! و آب هم تقریبا هیچ ! 

سونامی فقر 
در گلوباغ

مدیر حج و زیارت خبر داد : 

 اعزام ۱۶ هزار نفر
از استان به عتبات
هفت هزار خانوار عشایری
در خراسان جنوبی تشنه اند

درمانگاه مامایی و زایشگاه بیمارستان

حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد3( بیرجند

راه اندازی شد.

خدمات رایگان برای بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی

شش سال از سفر بی بازگشت همسر فداکار و مادر عزیزمان 

مرحومه  سکینه طیبی نژاد 
گذشت. روح پاکش غرق آرامش و دست های پر مهرش 

لبریز از رحمت پروردگار

مقبولی-  طیبی نژاد

تقدیر و تشکر
با اهدای سالم و احترام و به حکم ادب و قدرشناسی از همه سروران عزیز و ارجمند که در مراسم تدفین و ترحیم همسر، مادر و خواهر عزیزمان

خانم  فرزین  
)همسر آقای عبدالعلی رستمی کارمند بازنشسته آموزش و پرورش(

 بزرگوارانه در جلسات شرکت فرمودند و با اهدای گل ، درج آگهی در روزنامه، حضوری و به وسیله تلفن ابراز همدردی نمودند، به خصوص 
شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان، شرکت ستاره کیان بیرجند، مجمع خیرین سالمت، مجمع خیرین مدرسه 
ساز، بیمه کارآفرین، مرکز پزشکی هسته ای بیرجند، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام کاردانی، اداره کل 
آموزش و پرورش، اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس، اداره آموزش و پرورش شهرستان بیرجند و سایر ارگان های محترم 

که ما را قرین محبت خود قرار دادند و موجبات تسلی آالم مان گردیدند، صمیمانه سپاسگزاریم. چنانچه لطف بیکران الهی و همراهی
  و همدردی مردم شریف و بزرگوار از اقشار مختلف و یاران مهربان نبود

 تحمل این بار گران میسر نبود.خاضعانه ترین سپاس ها و نیکوترین دعاهای خود را نثار شما بزرگواران می نماییم

خانواده های:رستمی، فرزین ، خلیلی، احمدزاده، دکتر بهلگردی ، مهندس یوسفی

همسر عزیزم جناب آقای علی سنگکی 
انتصاب شایسته شما را به عنوان

 رئیس انجمن ورزش پهلوانی و زورخانه ای کارگران کشور 
که نشان از لیاقت و شایستگی شماست، صمیمانه تبریک می گویم 

 موفقیت روز افزونت را از درگاه ایزدی آرزومندم.

همسرت: عطیه آفتابی  

جناب آقای علی سنگکی
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 رئیس انجمن ورزش پهلوانی و زورخانه ای کارگران کشور 
صمیمانه تبریک گفته و موفقیت روز افزون تان در اشاعه ورزش پهلوانی در ایران اسالمی را از ایزد منان 

خواستاریم.

خانواده های: آفتابی، شیدری، ایرانی، شهریاری

جناب آقای مهدیار علیزاده
موفقیت شما را در کسب

 مقام سوم کشوری در رشته بکس 

که حاصل تالش و لیاقت تان می باشد، صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

عمو حمید و خانواده



2
سه شنبه * 12 مرداد 1395 * شماره 3567

نتایج آزمون قضاوت ویژه مناطق محروم کشور اعالم شد

نتایج آزمون قضاوت ویژه مناطق محروم کشور- فروردین 1395 اعالم شد. به گزارش ایسنا، داوطلبان آزمون قضاوت ویژه 
مناطق محروم کشور می توانند با مراجعه به سایت دادگستری استان متبوع خود و یا سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه 
به نشانی www.qazahrm.ir   اقدام به مشاهده و دریافت کارنامه خود نمایند.

طبق جدیدترین اقدام سازمان تامین اجتماعی، 
مورد  مهارت  کارت   دارای  ساختمانی  کارگران 
تأیید مراجع دارای صالحیت بدون محدودیت 
بازرسی های  اما  می  گیرند  قرار  پوشش  تحت 
صنعت  رکودی  شرایط  در  بازرسان  ناعادالنه 

ساختمان موجب حذف برخی کارگران شد.
به گزارش فارس، بیمه کارگران ساختمانی بیش 
از یک سال به دلیل تعلل سازمان آموزش فنی 
و حرفه ای کشور در صدور کارت های مهارت 

متوقف شده بود. این تأخیر در صدور کارت های 
مهارت الکترونیکی کردن آن و افزایش ضریب 
ایمنی برای کاهش احتمال جعل آن اعالم شد.

این سازمان،  اعالم مسئوالن  اکنون طبق  هم 
صدور کارت های مهارت الکترونیکی آغاز شده 
کامل  طور  به  کاغذی  مهارت  کارت های  و 
از  بسیاری  این  از  پیش  شد.  خواهد  جمع آوری 
تامین  بیمه  پوشش  تحت  ساختمانی  کارگران 
اجتماعی قرار گرفته بودند که با افزایش بازرسی ها 

اجتماعی،  تامین  سازمان  سخت گیری های  و 
لیست  از  زحتمکش  قشر  این  مشاغل  برخی 
بیمه حذف شدند. اخیرا سازمان تامین اجتماعی 
در شهرهای مختلف اقدام به پذیرش کارگران 
ساختمانی دارای کارت مهارت مورد تأیید سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کرده است که به نظر 
می رسد محدودیت تعداد بیمه کارگران برداشته 
شده است. طبق جدیدترین اقدام سازمان تأمین 
اجتماعی، متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی که 

دارای کارت مهارت فنی معتبر هستند و مشاغل 
آنان منطبق با جدول شاغلین در بخش ساختمان 
است،  درصورت تائید اصالت کارت مهارت مذکور 
از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای و احراز 
می توانند  ساختمان،  صنعت  در  بکار  اشتغال 
برای جهت تعیین وضعیت بیمه ای خود)بدون 
محدودیت شهر/ استان صادر کننده کارت مهارت 
فنی( به شعب تامین اجتماعی محل سکونت خود 

مراجعه تا نسبت به پذیرش آنها اقدام شود.

 محدودیت بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی برداشته شد

احتمالافزایشظرفیتبرخیرشتههای
تحصیلیبدلیلاصراردانشآموزان

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تصویب آیین 
نامه هدایت تحصیلی در شورای عالی آموزش و 
پرورش عنوان کرد: در برخی موارد شاهد اصرار 
خاص  رشته ای  به  ورود  برای  آموزان  دانش 
است  ممکن  شرایطی  چنین  در  که  هستیم 
ظرفیت را در برخی نقاط افزایش  دهیم و اگر 
ظرفیت وجود داشته باشد از دانش آموزان در رشته های تحصیلی که 
اولویت نخست آنان نیست اما به آن تمایل دارند، ثبت نام می کنیم. به 
گزارش ایسنا، فانی گفت: همکاران ما با دریافت درخواست های دانش 
آموزان در تالش هستند تا ضمن توجه به نظرات دانش آموزان در توزیع 

متوازن شاخه ها و رشته های تحصیلی نیز موفق باشند.

چندایرانیازحجانصرافدادهاند؟

اعزام  مسیر  در  سنگ اندازی  و  عربستان  کارشکنی  که  شرایطی  در 
به اوج خود رسیده  ایرانی به حج تمتع  زائران 
است، جمعیت انصراف دهنگان از حج همچنان 
عمره  انصراف دهندگان  شمار  و  بوده  صفر 
اواخر سال  نیز 18 هزار نفر است. اوحدی که 
گذشته آمار انصراف دهندگان از سفر عمره را، 
18 هزار نفر اعالم کرده بود، به ایسنا گفت: تا 
کنون هیچ زائری از نوبت تشرف به حج واجب 
صرف نظر نکرده، چرا که حج، امری واجب است. عالوه بر این، جمعیت 
انصراف دهندگان عمره نیز تغییر نکرده است. براساس اعالم سازمان 
حج و زیارت در حال حاضر حدود یک و نیم میلیون نفر منتظر تشرف 
حج واجب و حدود شش و نیم میلیون نفر دیگر در نوبت عمره هستند .

قیمترسمیشکراعالمشد

عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران از کاهش قیمت شکر 
براساس  گفت:  و  داد  خبر  آتی  روزهای  در 
و  تولیدکنندگان  از  حمایت  سازمان  مصوبه 
هرکیلوگرم  نهایی  قیمت  کنندگان  مصرف 
شکر برای مصرف کنندگان حداکثر بین 27 
تا 28 هزار ریال است. به گزارش ایرنا، حسن 
 عباسی معروفان افزود: براساس پیگیری های
صورت گرفته، نرخ مصوب هر کیلوگرم شکر توسط سازمان حمایت 
از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در محل کارخانجات 25 هزار و 
200 ریال تعیین شد که با توجه به هزینه های بسته بندی و حمل 
و نقل باید این محصول در خرده فروشی ها حداکثر بین 27 تا 28 

هزار ریال بدست مصرف کنندگان برسد.

رقمپاداشباسوادیاعالمشد

ایسنا - رئیس سازمان نهضت سوادآموزی جزئیات 
پرداخت پاداش سوادآموزی را اعالم کرد. باقرزاده 
که  است  این  دولت  سال 93  مصوبه  کرد:  اظهار 
معادل 20 درصد سرانه هزینه آموزش افراد بی سواد 
به عنوان تشویقی، طی مراحل آموزشی و موفقیت 
در ارزشیابی پایانی به خود افراد پرداخت شود. وی 
افزود: 20 درصد سرانه سال گذشته ما 134 هزار 
تومان بود و در سال جاری نیز 139 هزار و 600 
تومان شده است. وی با بیان اینکه این پاداش متعلق 
به خود افراد است و از آنها شماره حساب دریافت و 
این پاداش به حسابشان واریز می شود گفت: این 

پاداش شامل سواد آموزان اتباع نمی شود.

نرختورمروستاییکاهشیافت

مرکز آمار ایران با اعالم اینکه نرخ تورم روستایی 
کشور در تیرماه به 8.3 درصد رسیده است، تورم 
نقطه به نقطه روستاها را 6.6 درصد برآورد کرد. به 
)بر مبنای  آنالین، شاخص کل  گزارش جام جم 
100=1390( در تیرماه امسال 1395 عدد 239.9 
را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 2.0 درصد 
افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت 
به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 6.6 
درصد می باشد که نسبت به همین اطالع در ماه 
تغییرات  درصد  است.  یافته  افزایش   )5.7( قبل 
تیر 1395  به  منتهی  ماه  دوازده  در  شاخص کل 
نسبت به دوره مشابه سال قبل 8.3 درصد است 
که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد 

1395 )8.8( کاهش یافته است.

جریمهبرایکمفروشان
وُکندفروشاناینترنت

کاربران ایرانی از این پس می توانند بابت قطعی و 
کندی اینترنت شان جریمه بگیرند. شرکت ارتباطات 
فروشنده  و  باند  پهنای  واردکننده  که  زیرساخت 
عمده آن به شرکت های کوچک تر است، سامانه ای 
راه اندازی کرد که کاربران سراسر کشور می توانند 
سرویس  کندشدن  یا  قطع  دقیق  و  واقعی  علت 
اینترنت خود را بررسی کنند و از عامل ایجاد اختالل 
از  پیش  کرد؛  اعالم  آذری جهرمی  بگیرند.  جریمه 
راه اندازی این سامانه، هر کاربری که با سرور خود 
تماس می گرفت، گناه اختالل در شبکه به گردن 

شرکت ارتباطات زیرساخت و دولت می افتاد .

فکرنمیکنمازاحمدینژادحمایتکنیم
پشتیبانیازروحانیبعیداست

فعالیت  آغاز  از  مبارز  روحانیت  جامعه  دبیرکل 
به  ورود  نحوه  بررسی  برای  اصولگرا  جریان 
یک  از  کمتر  تا  ریاست جمهوری  آتی  انتخابات 
و  انقالب  نیروهای  گفت:  و  داد  خبر  آینده  ماه 
و جدی  مناسب  گزینه های  اصولگرا  جریان های 
موحدی کرمانی  آیت ا...  دارند.   96 رقابت  برای 
درباره احتمال حمایت جریان اصولگرا از روحانی، 
تصریح کرد: با توجه به شرایطی که داریم بسیار 
حمایت  روحانی  از  بخواهیم  ما  که  است  بعید 
احمدی نژاد  از  حمایت  احتمال  درباره  وی  کنیم. 
درباره  اما  نداشته ایم  بحثی  هنوز  ما  گفت:  نیز 

ایشان هم فکر نمی کنم حمایتی صورت بگیرد.

ردصالحیتاحمدینژادقطعیاست

قائم مقام حزب اعتماد ملی گفت: هیاهوهای اخیر 
محمود احمدی نژاد برای این است که نشان دهد، 
هنوز در عرصه سیاست داخلی کشور فعال است. 
اعالم  نژاد  احمدی  اگر  اینکه  بیان  با  نیا  منتجب 
کاندیداتوری کند، شورای نگهبان قطعا” او را رد 
تردیدی  من  داد:”  ادامه   ، کرد  خواهد  صالحیت 
ندارم فردی با سابقه مدیریتی احمدی نژاد و تمام 
پرونده های مفتوحی که خودش و نزدیکانش در 
از  کامل  قطعیت  با  دارند  کشور  قضایی  دستگاه 

سوی شورای نگهبان رد صالحیت خواهد شد.”

شکوریراد:عشقیبهروحانینداریم

دبیرکل حزب اتحاد ملت گفت : اگر روحانی در 
کابینه ترمیم انجام ندهد شرایط را برای حمایت 
من  می کند.  سخت تر  خودش  از  اصالح طلبان 
او  از  اصالح طلبان  شرایط  این  در  نمی گویم 
حمایت نخواهند کرد اما می گویم کار خیلی سخت 
می شود. بسیج برای اخذ رای برای آقای روحانی 
مشکل تر می شود. شکوری  راد افزود : اصال عشقی 
روزی  ندارد؛  وجود  روحانی  آقای  به  ما  جانب  از 
هم که آقای روحانی از ریاست جمهوری کنار برود 

ممکن است هیچ گاه به دیدن او نرویم.

اگراحمدینژادبداندتاییدصالحیت
میشود،حتماکاندیدامیشود

 دبیر کل جامعه اسالمی مهندسین گفت که احمدی نژاد
حتما  صالحیتش  تایید  از  اطمینان  صورت  در 
کاندیدا می شود. باهنر افزود : دفتر ایشان می گوید 
انتخاباتی نیست، ولی چه کسی  که سفرهایشان 
باور می کند که قصد این سفرها برای کاندیداتوری 
نیست. اگر شرایط برای حضور ایشان فراهم شود و 
او بداند تایید می شود، حتما کاندیدا خواهد شد . وی 
اظهار داشت : صحبت های آقای احمدی نژاد درباره 

اصرار دیگران برای کاندیداتوری تعارف است.

بر  تأکید  با  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت   ) اول  صفحه  از  ادامه   (

برجام  قضیه  در  آمریکا  رفتار  از  ایران  ملت  تجربه اندوزی 
گفتند: آنها می گویند بیایید در مسائل منطقه هم مذاکره کنیم، 
اما تجربه برجام به ما می گوید این کار سّمی مهلک است و 
در هیچ مسئله ای نمی توان به حرفهای آمریکایی ها اعتماد 
از سخنانشان  دیگری  در بخش  انقالب  معظم  رهبر  کرد. 
بر  تکیه نظری و عملی مسئوالن  لزوم  بر  تأکید مجدد  با 
ظرفیتها و استعدادهای فراوان داخلی کشور، احیای واحدهای 
باعث  را  دانش بنیان  اقتصاد  به  توجه  و  متوسط  و  کوچک 

کاهش ملموس مشکالت موجود خواندند. ایشان با دعوت 
از مردم برای مصرف کاالهای داخلی از جمله لوازم خانگی 
افزودند: متأسفانه با وجود تأکید بر ضرورت ممنوعیت واردات 
کاالهای دارای مشابه داخلی، بازارها پر از کاالهای خارجی 
ا...  آیت  حضرت  دارد.  قرار  فشار  در  داخلی  تولید  و  است 
خامنه ای برخورد قاطع با قاچاقچیان عمده و از بین بردن 
اجناس کالن قاچاق را، کاماًل ضروری برشمردند و افزودند: 
ادامه وضع فعلِی تولید داخلی، یعنی بیکاری جوانان، رکود 
بیشتر و زندگی دشوار مردم، اینها را که دیگر نمی شود با 

ارتباط با آمریکا و اروپا حل کرد، بلکه باید مسئوالن اقدام 
کنند. حضرت آیت ا... خامنه ای، مشکالت معیشتی مردم را 
دغدغه عمیق و مستمر خود خواندند و افزودند: همه مشورتها 
با صاحب نظران نشان می دهد راه حل این مشکالت تنها در 

گروی توجه و تکیه بر ظرفیتهای داخلی است.
حداقل  را،  خارجی  تجار  اخیر  ماههای  آمد  و  رفت  ایشان 
بر  تسلط  آنها،  هدف  افزودند:  و  خواندند  بی نتیجه  تاکنون 
 بازار مصرف داخلی است در حالی که این مراودات باید به

سرمایه گذاری واقعی و انتقال فناوری جدید بینجامد.

ادامه وضع فعلِی تولید داخلی، یعنی بیکاری جوانان و رکود بیشتر 

قالیشویيومبلشویيایـران
www. iranwash. ir3244666632424320-2

دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105صافصاف،لوللول،تختتخت
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

برایاولینبارفرشهایخودرااتوکشیدهتحویلبگیرید

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
انجمن شرکتهای ساختمانی، تاسیساتی و راهسازی خراسان جنوبی 

بدینوسیله از کلیه اعضا دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه )نوبت دوم( این انجمن که شنبه 95/5/30 راس ساعت 18 در محل ساختمان 

پارس )خیابان فردوسی بیرجند( تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه: 
بودجه  تصویب  مالی 1394-  سال  تراز  تصویب  بازرس-  و  مدیره  هیئت  گزارش  ارائه 
پیشنهادی سال مالی 1395- انتخاب دو نفر اعضای علی البدل هیئت مدیره برای باقیمانده 
دوره- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال- بررسی سایر مواردی که از 
اختیارات مجمع عمومی می باشد. ضمنا اعضایی که متقاضی کاندیداتوری در سمت عضو 
علی البدل هیئت مدیره یا بازرس می باشند، می توانند حداکثر تا تاریخ 95/5/25 درخواست 

کتبی خود را به دفتر انجمن تحویل نمایند.

هیئت مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی، تاسیساتی و راهسازی خراسان جنوبی

مشاوره ، طراح و مجری پروژه های :
سکوریت، دوجداره، فریملس، ساختمانی، پلی کربنات، سند بالست، تایل، بلوکه 
درب های برقی شیشه ای و کرکره درب و پنجره UPVC و آلومینیوم کرتین وال  

عرضه کننده: روکش های عایق انرژی و مقاوم ساز شیشه
آدرس: خیابان توحید- بین توحید 8 و10     تلفن: 32449129    همراه: 09155610585

کلینیـکســاختمـانینـوفـرستـی

رتبه یك کارشناسي ارشد و دکتري
پرافتخارترین، معتبرترین و قوي ترین موسسه تحصیالت 

تکمیلي کشور
کالس هاي آنالین / پکیج هاي آموزشي 

مشاوره رایگان/ طرح مدیر برنامه
آماده ارائه خدمات به کلیه ادارات و سازمان ها

مدرسان شريف 

ژه واقساط دلخواه
باتخفیفات وی

آدرس: خیابان معلم - بین معلم 8 و10        32229666

PVC ، سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش
 09151630741 - رحيمی

بيست متری سوم ، روبروی حج و زيارت

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
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

رحیم آبادی

حملبارواثاثیهمنزلرحیمآبادی حملاثاثیهمنزل

باخاورمسقفوکارگرماهر

09159639065 - علی آبادی    
)ضمنا کارگر تنها نيز داريم(
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اخیرا برای زدن سند خونه ات که مراجعه می کنی 
دفترخونه می فرستنت چند تا استعالم . شهرداری 
اما  یه پول می گیره که حاال می گیم عیبی نداره 
آتش نشانی هم باز دوباره یه پول می گیره ! فقط 
خواستم سوال کنم این پول ها دقیقا بابت چیست . 
منزل ما 40 سال پیش ساخته شده است و آن زمان 
نه آتش نشانی بوده است و نه آتش نشانان آنوقت 
ببخشید  ؟  چیست  بابت  گیرند  می  االن  که  پولی 
نمی خواهم بدبین باشم ولی بابت خرید باالبرهایی 
که ... یا لباس های ... یا بابت تمرین های ورزشی 
چند  هر   ،  ... های  عکس  دقیق  کردن  پاره  برای 
ها   پول  این  دریافت  مردم  که  بداند  شهر  شورای 
ژست  لطفا  پس  و  دانند  می  شما  از چشم  همه  را 

مردمداری نگیرید .
910 ... 039 
باسالم، لطف کنید به بیمارستانها و درمانگاه ها سر 
بزنید دیروز هر جا مراجعه کردم برای رادیولوژی اصال 
این همه  از  تعطیله، وجدانا  و میگن  نیستن  جوابگو 
مراکز دولتی هیچکدام جواب گو نباشن، میگن دکتر 
هزینه  اونجارفتیم  مطب،  برین  نداریم  سونوگرافی 
اینقدر باالست که قادر به پرداخت نبودیم. چه کسی 

جوابگو خواهد بود بیمارباشی و اونهمه استرس...
915...732

 سالم مدیر کل محترم اوقاف. بانیان وقف به نیت 
اما  کنند.  می  وقف  نیک  اسم  ماندگاری  و  کمک 
چرا هزینه های سنگین انتقال سند اینقدر باالست 
؟؟بنده یه خونه اوقافی رو فروختم و حدود 23میلیون 
پول به اوقاف دادم  آیا واقعا بانیان وقف راضی اند 

که ما ناراضی باشیم
915...704

اگر اخبار استان صدا و سیما ساعت19می بود بهتربود 
چون مردم  ساعت20 مسجد هستند ساعت20 وقت 
نماز است فقط بی نمازها می توانند اخبار استان را 

تماشا کنندکمی به نمازاول وقت اهمیت بدهید
915...0029

چه  مهر  مسکن  های  پروژه  این  تکلیف  سالم، 
و  کرده  رها  تمام  نیمه  را  ها  خانه  شد؟پیمانکار 
جوابگو نیست،سازمان مسکن وشهرسازی هم انگار 
برادر ایشان است و پشت برادر محکم ایستاده است 

لطفا مسؤالن رسیدگی کنند.
915....458

به اطالع استانداری محترم برسانم نزدیک به دوماه از 
همایش حریم خانواده گذشته اگه می خواستید خانه 
هم بسازید و به ما هدیه کنید تااالن آماده بود. پس 

چی شد هدایایی که قولش رو دادید؟؟؟؟!
915...236

جلو  پله  دارم  خواهش  محترم  شهرداری  از  سالم 
عابر بانک قوامین سجادشهر  رو بذارن چون بلنده  
اگه کسی پشت سر باشه رمز لو میره برا قد کوتاه 

مصیبت شده ممنون
915...896

مهندس  استاندار  عدالت  که  عزیز  همشهری    
پرویزی را افتخار می دانید آینده را کسی ندیده و 
هنوز حرف از عدالت زدن زود است این استان دچار 
تنگ نظری و تعصبات مردمان خودش است کسانی 
شدند  سرنگون  زود  خیلی  دادند  انجام  خدماتی  که 

کمی به حافظه تاریخی خود مراجعه کنید.
915...260

با سالم باغ شوکت آباد یکنفر می خواهد که بفکر 
باشد نه یک سازمان که فقط به فکر درآمد بقاع است 

و دو کیلو زردآلو باغ شوکت آباد .
915...742

چرا شهرداری پروژه های اصالح خیابان جمهوری 
که  شود  نمی  واقعا  است  کرده  طوالنی  اینقدر  را 
کنند  تمام  زودتر  را  کار  روزی  شبانه  اقدام  با یک 
که اینقدر مشکل برای مردم در این خیابان اصلی 

شهر به وجود نیاید.
0938...036
باغ شوکت آباد و ارگ کاله فرنگی و رحیم آباد و... 
شناسنامه شهر ماست که چطور بی سر و سامان است 
حیف از این میراث ها که مسئولین قدرشان را نمی 
دانند میشد با یک مدیریت صحیح و بجا آنها را به 
بهترین اماکن گردشگری و تفریحی که شهر ما تشنه 
آن است، تبدیل کرد تا مسافران هم بی نصیب نمی 
رفتند اگر مسئولین از عهده آن بر نمی آیند بفرمایند 
کنار شما پشت میز نشستین برای کار کردن نه حیف 
و میل کردن. مردم شهر و میراث شان را دوست دارند 
نمی خواهند اینطور فالکت بار باشد. از آقای نخعی 

نژاد و شخص استاندار تقاضای رسیدگی داریم
0915...753
و  میادین  نه  آنچنانی  سبز  فضای  نه  که  شهری 
و  گردشی  مکان  نه  و  زیبایی  و  سرسبز  بلوارهای 
ندارد  صافی  آسفالت  نه  و  قابلی  و  خوب  تفریحی 
جای  هم  باز  باشد  غمگین  و  افسرده  هم  باید 
شاید  تا  اید  رسیده  نتیجه  این  به  که  امیدواریست 

گامی موثر و بجا برداشته شود.
0915...976
ورودی های شهر واقعا در حد یک مرکز استان با آن 
همه دانشگاه و دانشجو نیست  از طراحان و شهرداری 
های دیگر که در این زمینه ها بسیار فعال و زیبا کار 

کرده اند استفاده کنید و کمک بگیرید.
0915...428

روند صعودی مهاجرت از روستاهای خراسان جنوبی

189 هزار هکتار عملیات بیابان زدایی در خراسان جنوبی انجام شده است
    

 ایرنا - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با بیان اینکه تاکنون در سطح 189هزار هکتار عرصه های استان عملیات بیابان زدایی انجام شده 
است، گفت: استان با پنج میلیون و 500 هزار هکتار بیابان دومین استان بیابانی ایران است. شریفی افزود: وسعت استان 15 میلیون هکتار است که از این میزان، 

12 میلیون هکتار یعنی 86 درصد مساحت خراسان جنوبی عرصه های بیابانی، مراتع فقیر و یا تحت فرسایش بادی است.

اجرای سیاست های کالن برای پاسخ به مطالبات

ازدواج و اشتغال پای ثابت دغدغه دختران استان
حضرت  میالد  مناسبت  به   - گزارش  گروه 
مدیر  شریفی  مژگان  سراغ   به  معصومه)س( 
خراسان  استانداري  خانواده  و  بانوان  امور  کل 
با وی در خصوص دغدغه  و  ایم  رفته  جنوبي  
جنوبی  خراسان  دیار  دختران  مطالبات  و  ها 
این  از  هایی  بخش  در  ایم.  نشسته  گفتگو  به 

خوانیم: می  مصاحبه 
» مشکالت و معضالتی که در رابطه با دختران 
نتوانسته ایم  که   است  دلیل  این  به  دارد،  وجود 
به ویژه در میان  را در جامعه  الگوهای اسالمی 
زنان و دخترانمان به خوبی معرفی کنیم و اکنون 
که  گام  نخستین  بنابراین  هستیم،  بحران  دچار 
ریزی  برنامه  شود،  برداشته  بخش  این  در  باید 
برای  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی،  عملی، 
است.«»عدم  استان  در  دختران  مشکالت  حل 
ویژه  سالم  تفریحی  و  ورزشی  امکانات  وجود 
دختران در استان، نبود سالن های ورزشی ویژه 
تجرد  تخصصی،  های  باشگاه  نداشتن  دختران، 
قطعی دختران، باال رفتن سن ازدواج، کم رنگ 
شدن نشاط اجتماعی و شادی در میان دختران 
به سبب وجود برخی موانع، از جمله  مشکالت 
بایست  می  که  است  جنوبی  خراسان  دختران 
ریزی  برنامه  و  اقدامات  آنها  رفع  و  حل  برای 

های الزم صورت پذیرد.«
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداري خراسان 

عنوان   به  اشتغال  و  ازدواج  می گوید:  جنوبي 
جنوبی  خراسان  در  دختران  دغدغه  مهمترین 
مطالبات  این  به  پاسخ  برای  اما  شود  می  مطرح 
حوزه  در  کالن  های  سیاست  اجرای  به  نیاز 

دختران هستیم.
می گویند دختر هدیه ای الهی در دامان خانواده 
است، هدیه ای که باید مانند آنچه به آن مثالش 
می زنند با لطافت با آن برخورد شود و از طرفی 
با حساسیت خاصی به درخواست و دغدغه های 
آن ها گوش داد و در راه حل شان گام برداشت. 

دختران ایران زمین در هر  شهر، روستا و استانی 
که باشند عزیز و گرانقدر هستند.  در همین راستا 
خانواده  و  بانوان  امور  کل  مدیر  شریفی  مژگان 
باید  می  است  معتقد  جنوبي  خراسان  استانداري 

برای ارتقای جایگاه دختران در جامعه ریشه ای 
عمل کرد.

اما به راستی دغدغه دختران امروز این سرزمین 
چیست؟ آیا این دغدغه ها از سوی مسئوالن مورد 
توجه قرار می گیرد یا خیر ؟ سوالی است که ما را 

پای صحبت مژگان شریفی نشانده است.

*به نظر شما مهمترین دغدغه دختران 
امروز به ویژه دراستان چیست؟

دغدغه  مهمترین  اشتغال  و  ازدواج  بنده  نظر  به 
خراسان  در  ویژه  به  و  کشور  کل  در  ما  دختران 
و  کالن  های  سیاست  در  باید  که  است  جنوبی 
استان، زمینه و بستر مناسب  همچنین در سطح 
جهت رفع این مشکالت و دغدغه ها فراهم شود.

تاثیر  از  یکی  آینده  مادران  عنوان  به  دختران 
که  شده  محسوب  جامعه  در  اقشار  گذارترین 
تربیت یک نسل خوب و آینده ساز منوط به نحوه 
مورد  در  ضروری ست  لذا   است،  آنان  عملکرد 
 ارتقای جایگاه دختران در جامعه به طور ریشه ای

این  در  اکنون  که  اشکاالتی  زیرا  شود،  عمل 
زمینه وجود دارد، در مسائل فرهنگی، اقتصادی، 

اجتماعی و غیره ریشه دارند.

حوزه  در  معضالت  برخی  شاهد  *چرا 
ایراد  کارمان  کجای  هستیم؟  دختران 

دارد و باید چه کنیم؟

دختران  با  رابطه  در  که  معضالتی  و  مشکالت   
نتوانسته ایم  که   است  دلیل  این  به  دارد،  وجود 
میان  در  ویژه  به  جامعه  در  را  اسالمی  الگوهای 
زنان و دخترانمان به خوبی معرفی کنیم و اکنون 

که  گام  نخستین  بنابراین  هستیم،  بحران  دچار 
ریزی  برنامه  شود،  برداشته  بخش  این  در  باید 
برای  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی،  عملی، 
حل مشکالت دختران در استان است.باید برنامه 
ریزی های الزم برای ارتقای جایگاه دختران به 
لحاظ فکری، فرهنگی و علمی را در استان فراهم 
حوزه  در  معضالتی  چنین  شاهد  دیگر  تا  کنیم 
دختران نباشیم. ضمن این که باید از نظر فرهنگی 
دختران  موفق  ازدواج  برای  زمینه  اجتماعی  و 
ها نگرش  تغییر  روند،  این  الزمه  و  شود   فراهم 

 نسبت به زندگی و دوری از تجمالت در موضوع 
مختلف  های  عرصه  در  ما  است.دختران  ازدواج 
برای  الزم   ظرفیت  و  توانایی  که  داده اند  نشان 
انجام کارها و رسیدن به جایگاه های باال در جامعه 
بیش  کنکور  در  بینید  می  که  همچنان  دارند.  را 
دختران  به  دانشگاه ها  درصد کرسی های  از 60 
سطح  در  همچنین  است.  کرده  پیدا  اختصاص 
استان نیز، جایگاه علمی و فرهنگی دختران  رو 
دختران  برای  که  هایی  زمینه  با  و  ارتقاست  به 

فراهم شده همچنان در حال رشد هستند.

*برای حل معضالت و آسیب ها در حوزه 
دختران چطور باید برنامه ریزی کرد؟

در خصوص نحوه برخورد با آسیب های اجتماعی 

این که  برای  کرد.  عمل  و  فکر  زیربنایی  باید 
اسالمی  جامعه  یک  سوی  و  سمت  به  جامعه 
ایرانی پیش برود و دختران ما ویژگی های یک 
روی  باید  باشند،  داشته  را  ایرانی  مسلمان  دختر 
اقدامات  از  کنیم.یکی  کار  خوبی  به  برنامه  چند 
این است که سعی کنیم در گرایش ها و اعتقادات 
آن چنان  دختران،  فرهنگی  و  اجتماعی  مذهبی، 
سوی  به  آنان  های  گرایش  که  باشیم  تاثیرگذار 
پیدا  سوق  مسلمان  دختران  های  ویژگی  و  الگو 
کند نه آنکه تحت تاثیر الگوی بی بند و بار غربی 

و اروپایی از اصل خود دور شوند.

دغدغه  مصداقی  شکل  به  بخواهید  اگر 
دختران خراسان جنوبی را نام ببرید چه 

مواردی را اشاره می کنید؟

عدم وجود امکانات ورزشی و تفریحی سالم ویژه 
دختران در استان، نبود سالن های ورزشی ویژه 
تجرد  تخصصی،  های  باشگاه  نداشتن  دختران، 
قطعی دختران، باال رفتن سن ازدواج، کم رنگ 
شدن نشاط اجتماعی و شادی در میان دختران 
به سبب وجود برخی موانع، از جمله  مشکالت 
بایست  می  که  است  جنوبی  خراسان  دختران 
ریزی  برنامه  و  اقدامات  آنها  رفع  و  حل  برای 

های الزم صورت پذیرد.

 نزدیک به دو دهه است، مهاجرت جمعیت در 
به عنوان یک پدیده و چالش  خراسان جنوبی 
اجتماعی رو به گسترش، از روستاها و شهرهای 
به  حتی  استان،  بزرگتر  شهرهای  به  کوچک 
رضوی  خراسان  جمله  از  همجوار  های  استان 
و نیز تهران رو به افزایش است.انسان همواره 
در جست و جوی زندگی بهتر بوده و است، به 
همین دلیل مهاجرت ها در دوره های تاریخی 
اشکال مختلفی دارد، در عصر حاضر بیشترین 
شیوه مهاجرت ها در خراسان جنوبی از روستاها 
به شهرهاست و پس از آن از شهرهای کوچک 
های  استان  به   ، استان  بزرگتر  شهرهای  به 
اشاره کرد.عمده   ... و  پایتخت  همجوار و حتی 
شهرهای  و  روستایی  جوانان  استان  مهاجران 
در  تحصیل  ادامه  برای  که  هستند  کوچکی 
مقاطع باالتر یا برای کار در واحدهای تولیدی، 
اند. گذاشته  شهر  به  قدم  خدماتی  و  صنعتی 
آنان پس از مدتی به دلیل جاذبه های زندگی 
شهری و ازدواج با دختران شهری کمتر حاضر 

به بازگشت به روستاها می شوند.
هر چند مساله مهاجرت در خراسان جنوبی در 
نسبت  خشکسالی  بروز  دلیل  به  اخیر  دهه  دو 
از  اما  کرده  پیدا  بیشتری  شدت  گذشته  به 
لحاظ علمی دلیل آن به صورت مستقل مورد 
قرار نگرفته است.مسئوالن سازمانها و  بررسی 
ها  نشست  اغلب  در  استان  مختلف  نهادهای 
بودن  پایین  عمدتابیکاری،  را  مهاجرت  عامل 
درآمد، کاهش بارندگی ،خشک شدن یا کاهش 
آبدهی منابع آبی، کمبود زمین، خشکسالی، تاثیر 
بادهای 120روزه سیستان، افزایش عرصه های 
بیابانی،تهدید ریزگردها، تحصیل و ... ذکر می 

کنند.
و  است  شعار  حد  در  و  کلی  راهکارها  اغلب 
می  نسبت  دولت  به  را  ها  مسئولیت  بیشترین 
دهند و کمتر حاضر به ذکر اظهار نظر کارشناسی 
از  دعوت  یا  امر  صاحب  نظر  از  استفاده  یا 
پیشنهادات  و  دیدگاهها  بیان  و  دانشگاهیان 

مهاجران هستند.

 افزایش مهاجرت و توسعه
حاشیه نشینی در شهرها

با افزایش مهاجرت درون استانی شاهد توسعه 
حاشیه نشینی در برخی شهرهای استان از جمله 
انواع  بروز  و  جنوبی  خراسان  مرکز  بیرجند  در 
ناهنجاری اجتماعی، بهداشتی و امنیتی هستیم.

با  پهناور  استان  این  در  ها  مهاجرت  شکل 
حدود  و  مساحت  مربع  کیلومتر  151هزار 
800هزار نفر جمعیت در گذشته نه چندان دور از 
روستاها و حتی شهرها انفرادی بود و هم اکنون 
در حال تغییر به خانوادگی است که عمده دلیل 
آن خشکسالی، نبود کار ، فقر و ... عنوان می 

شود.
مهاجران فقیر به دلیل نداشتن درآمد کافی برای 
تامین معاش مجبور به اقامت در حاشیه شهرها 
یا روستاهای نزدیک به شهرها هستندو از طریق 
از  توانند بخشی  به سختی می  مشاغل کاذب 
هزینه های زندگی خود را تامین کنند.  افرادی 
که از تمکن مالی نسبتا خوبی برخوردارند بیشتر 
در مناطق متوسط شهرها و به ندرت در مناطق 

توسعه یافته سکونت اختیار می کنند.
با  آنها  فرزندان  که  شوند  می  دیده  مهاجرانی 
برخورداری از تحصیل دانشگاهی و درآمد کافی 
در مناطق نسبتا مرفه شهر زندگی می کنند، در 
در حالی که آنها تا چند سال قبل در روستا » 
اکنون  دادند،  می  تشکیل  را  گسترده«  خانواده 
در  خود  فرزندان  از  دورتر  دهند،  می  ترجیح 
بخش دیگری از شهر زندگی کنند و به اصطالح 

معروف کمتر مزاحم بچه های خود شوند.

 تاثیر مهاجرت بر بافت جمعیتی 

مهاجرت جوانان روستایی، تاثیر منفی بر بافت 
استان گذاشته  آبادی های  جمعیتی روستاها و 
است، آنها پس از مدتی با گرفتار شدن در زرق 
و برق و مزایای زندگی شهری، کمتر حاضر به 

ازدواج با دختران روستایی هستند.
به همین دلیل هم اکنون تعداد دختران سن باال 
که به آنها از لحاظ اجتماعی» پیر دختر« گویند، 
در روستاهای استان رو به افزایش است، کمتر 
جوانی حاضر به ازدواج با این گروه از دختران 
است . علی ناصری فرماندار بیرجند می گوید، 
هم اکنون حدود 28هزار نفر جمعیت در چهار 
امیرآباد،  جمله  از  استان  مرکز  حاشیه  روستای 
چهکند، دستگرد و حاجی آباد زندگی می کنند 
های  شهرستان  سایر  جمعیت  درصد  پنج  که 

استان را تشکیل می دهند.
بر اساس سرشماری سال 90، خراسان جنوبی 
این  از  که  دارد  جمعیت  192نفر  و  هزار   732
تعداد 56.57 درصد شهری)ساکن 11شهرستان( 
و بقیه در روستاها)حدود دو هزار روستا( زندگی 

می کنند.

220هزار  حدود  سال  این  در  بیرجند  جمعیت 
نفر بود.همچنین مدیرکل دفتر امور روستایی و 
شوراهای استانداری خراسان جنوبی گفت: 43 
ساکن  نفر  هزار   318 با  استان  جمعیت  درصد 
افزود: در حال  روستاها هستند. محمد شفیعی 
حاضر شاهد مهاجرت از بیشتر روستاها به دلیل 
تداوم پدیده خشکسالی های پیاپی و نبود شغل 
در مناطق روستایی هستیم. وی اظهار کرد: این 
مهاجرت ها به صورت جابجایی از یک روستا به 

روستای دیگر و یا از روستا به شهر ادامه دارد. 
و  آب  نبود  جنوبی  خراسان  در  داد:  ادامه  وی 
روستاییان  مهاجرت  عامل  ترین  مهم  اشتغال 
به شهر است،باید با برنامه ریزی های دقیق در 
خصوص انتقال آب و ... این مشکل رفع شود. 

 15 از  بیش  حاضر  حال  در  شد:  یادآور  وی 
روستاییان  اشتغال  بحث  درگیر  دولتی  دستگاه 
را  ای  سهمیه  دستگاه  هر  برای  دولت  شدند، 
مشخص کرده، هر دستگاه موظف است سهمیه 

خود را محقق کند. 
هم  جنوبی  خراسان  احوال  ثبت  مدیرکل 
متوسط رشد ساالنه جمعیت استان در مقایسه 
درصد  صدم   82 را   1385 سال  سرشماری  با 

ذکر کرد. 
در  نقاط شهری  رشد جمعیت  پورحسین،  علی 
مقایسه با سرشماری سال 1385 را 2.48درصد 
روستایی  نقاط  جمعیت  ساالنه  رشد  متوسط  و 
استان را در مقایسه با سرشماری سال یادشده 

،منفی 1.12 درصد عنوان کرد. به گفته وی بر 
اساس سرشماری سال 1390بیشترین جمعیت 
استان با 81هزار و 199 نفر 20تا 24 سال دارند 
تشکیل  را  تعداد 11.09درصد جمعیت  این  که 

می دهند. 
پورحسین افزود: از مجموع جمعیت استان 368 
هزار و 101 نفر مرد و بقیه زن هستند که بر 
هزار  چهار  حدود  مردان  تعداد  آمار  این  اساس 
اظهار کرد: 200  است. وی  زنان  از  بیشتر  نفر 
هزار و 455 نفر از جمعیت خراسان جنوبی در 
 269 و  هزار   227 و  سال   15 زیر  سنی  گروه 
نفر نیز در گروه سنی 15تا 29سال قرار دارند. 
چندی قبل معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری خراسان جنوبی گفته بود: یکی از مهم 

ترین راه های نگهداری جمعیت در نقاط مرزی 
پرورشی  و  آموزشی  امکانات  ایجاد  روستایی  و 
ریزی  برنامه  زمینه  این  در  مسئوالن  است، 
حسینی،  محمد  دهند.سید  انجام  را  الزم  های 
یادآورشد: به لحاظ جغرافیایی و مشکلی که در 
اثر خشکسالی های چندین ساله به وجود آمده 
خصوصا  شهرها  به  روستاها  از  مهاجرت  روند 
ممکن  امر  این  که  یافته  افزایش  استان  مرکز 
بخش  در  را  فراوانی  مشکالت  آینده  در  است 

های مختلف اجتماعی و امنیتی ایجاد کند.
مدیرکل  المعی،  عباس  گفته  به  همچنین 
از  مردم  مهاجرت  استان،  پرورش  و  آموزش 
تداوم  دلیل  به  استان  مرکز  مجاور  روستاهای 

افراد  این  بیرجند سبب سکونت  به  خشکسالی 
در حاشیه شهر شده و معضل کمبود فضاهای 
آموزشی را در منطقه تشدید کرد. وی ادامه داد: 
آموزش و پرورش با کمبود 24مدرسه فقط در 
نیاز  این  بیشتر  که  روست  به  رو  بیرجند  شهر 
برخوردار  کمتر  منطقه  شهر،  شمال  به  مربوط 

مرکز استان است. 
همچنین نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف 
باید  که  بود  گفته  اسالمی  شورای  مجلس  در 
شغل  به  کشاورزی  محل  از  روستاییان  درآمد 
به  آنها  مهاجرت  شاهد  تا  کند  تغییر  جدیدی 
نباشیم  نشینی  حاشیه  مشکل  بروز  و  شهرها 
راه  تنها  دستی  رونق صنایع  زمینه  این  در  که 

نجات است.

برای  جامعی  برنامه  تواند  می  دولت 
رونق روستاهای کم آب داشته باشد 

افزود:  عبادی  باقر  االسالم سید محمد  حجت 
صنایع دستی می تواند با سرمایه کم راه اندازی 
شود و سود آوری زیادی برای روستاییان داشته 
باشد، معرفی این صنایع توسط دولت و سازمان 

میراث فرهنگی به مردم معرفی شود.
توجه  خواستار  بیرجند  موقت  جمعه  امام 
هایی  استان  در  دستی  صنایع  رونق  به  دولت 
از  آبی هستند  بی  یا  آبی  کم  بحران  دچار  که 
می  دولت  گفت:  و  شد  جنوبی  خراسان  جمله 

برنامه جامعی برای رونق این صنعت در  تواند 
روستاهای کم آب داشته باشد و برای صادرات 
تولیدات نیز برنامه ریزی کند. به باور این نماینده 
شهرها  کالن  به  روستاییان  مهاجرت  مجلس 
امنیت شرق را تهدید می کند و اگر دولت از حاال 
آینده هزینه  باید در  نباشد  ایران  به فکر شرق 
های سنگینی برای امنیت منطقه پرداخت کند.

همچنین به گفته نماینده شهرستانهای قاینات 
و زیرکوه در مجلس به دلیل کم آبی و کاهش 
سطح درآمد مردم روستاها، مهاجرت از مناطق 
روستایی خراسان جنوبی در حال افزایش است.

فرهاد فالحتی افزود: می توان با ایجاد اشتغال 
کرد  جلوگیری  مهاجرت  از  روستاها  در  پایدار 
آینده  در  اقدام  این  نشدن  انجام  صورت  در  و 
برای  را  زیادی  باید دولت هزینه های  نزدیک 
امنیت روستاهای مرزی و امنیت حاشیه کالن 
شهرها پرداخت کند.وی اضافه کرد: بیشتر قنات 
دو شهرستان خشک یا آبدهی آنها به مقدار قابل 

توجهی کاهش یافته است.
وی بیان کرد: آمار قطعی از مهاجرت روستاییان 
از  تعدادی  از روستاها،  بازید  اما در  ندارد  وجود 
روستاها خالی از سکنه بود یا جمعیت تعدادی 
باور است:  این  بر  از روستاها کم شده بود.وی 
مشاغلی  توان  می  آب  فاقد  روستاها  برخی  در 
بدون نیاز آبی ایجاد کرد که رونق صنایع دستی 

از جمله آن است. 
به گفته مسووالن سیل مهاجرت از روستاهای 
خراسان جنوبی به کالن شهرها حداقل در دو 
است که  داشته  افزایش چشمگیری  اخیر  دهه 
استان  روستای   852 و  هزار  حاضر  حال  در 
خالی از سکنه است.به گفته کارشناسان، عامل 
اصلی مهاجرت روستاییان خراسان جنوبی کم 
آبی است و امسال استان به دلیل کم آبی در 
شرایطی بدتری از سالهای گذشته قرار دارد که 
با ادامه روند خشکسالی و کم آبی موج جدیدی 

از مهاجرت به شهرها آغاز خواهد شد.
به گفته مدیر جهاد کشاورزی درمیان 90 درصد 
مردم این شهرستان مرزی در بخش کشاورزی 
باید روش های جایگزینی برای  فعالیت دارند، 
به  مهاجرت  تا  شود  ایجاد  روستاییان  اشتغال 
شهرها کاهش یابد.وحید ضیائیان احمدی عنوان 
کرد: ضروری است مسئوالن با همکاری مردم 
محلی تدابیر الزم را برای پیشگیری از مهاجرت 
بیشتر به شهرها، ایجاد شغل پایدار و نیز تامین 
مردم  شرب  و  دامپروری  کشاورزی،  برای  آب 

روستاها اتخاذ کنند. 
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دوران پیری لورل و هاردی
مشرق - استن لورل و اولیور هاردی در سال ۱۹۱۹ در کمپانی فاکس قرن بیستم و 
در فیلم سگ خوشبخت همکاری خود را آغاز کردند و بعد از سال ۱۹۲۷ که اولین 
فیلم دونفره را بازی کردند، تا سی سال همکار بودند.

دردی به نام “قانون  گریزی”

پیوند تلخ رفاه طلبی و سطحی نگری جامعه را آزار می دهد

رضا  پديدار - قانونمندي و پذيرش قانون ريشه 
در ساختارهاي جامعه دارد و در رابطه با فرهنگ 
عمومي جامعه قابل بررسي است. گرايش مردم 
به قانون و اجراي آن نیز در گرو داشتن آمادگي 
جسماني، آگاهي و عدم احساس تبعیض است. 
زيرا در صورت عدم رعايت قانون که بخشي از 
آن وابسته به فقر فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي 
را دچار  اجتماع  است، مي تواند وضعیت کلي 
ساخت هاي  و  کرده  عديده ای  دشواري های 
اقتصادي نامطلوب، بي عدالتي ها و به طور کلي 
نارضايتي و نابساماني عمومي را سبب شود. 
در نهايت منجر به ورشکستگي دايره انسجام 
اجتماعي و در هم گسیختگي نظام اجتماعي 
هايي مهارت  و  مولفه ها  الزامات،  و   گردد 

شکل  است  ضروري  مدني  جامعه  در  که 
آسیب هاي  موجبات  نهايت  در  و  نگیرد 

اجتماعي را فراهم آورد.
اهمیت  حائز  بحث  اين  در  که  آن چیزی  اما 
قانون مداری  موضوع  رفتاری  منظر  است، 
است به اين معنا که ديدگاه مردم نسبت به 
نگاه ارزشی مشارکت اجتماعی در قانون مداری 
چگونه است. آنچه که امروز اتفاق افتاده اين 
است که رويکردهای ارزشی طی زمان کاهش 
آسیب شناسی  در  عبارتی  به  است.  پیدا کرده 
اين موضوع، اولین مشکلی که با آن روبه رو 
هستیم، از کسانی ناشی می شود که مسئولیت 
در اجتماعی  مشارکت  آموزشی   هدايت 

قانون مداری را برعهده دارند.
در  آموزشی  مربیان  برخی  مثال  عنوان  به 
مدارس دچار خالء های شخصی هستند که اين 
خالء سايه بر رفتار صحیح تربیتی - آموزشی 
که  است  اين  ديگر  نکته  است.  انداخته  آنان 
افراد  انتخاب  به شاخص های  توجه  متاسفانه 
در اين حوزه کم رنگ شده تا حدی که الزام 
آموزش مربیان آموزشی امری غیر قابل انکار 
شده است. در حالی که در دنیای توسعه يافته 
امروز، آموزش آموزش دهندگان امری متداول 

تلقی می شود.
که  اهمیتی  حائز  موضوع  ديگر  سوی  از 
خیلی  و  دارد  وجود  يافته  توسعه  دنیای  در 
ضمیر  می شود،  تحقیقاتی  کار  آن  روی  هم 
سالگی   ۱0 تا   ۷ سن  از  که  است  ناخودآگاه 
در انسان شروع به دريافت اطالعات می کند. 
رفتارهای  از  اين سن  در  عبارتی کودکان  به 
والدين، مربیان و جامعه به مانند ضبط صوت 
 ۱۷ تا   ۱0 سن  می کنند.  اطالعات  دريافت 
ناخودآگاه  ضمیر  که  است  دوره ای  سالگی 
کرده  پیدا  را  ضبط کردن  برابری  دو  ظرفیت 
 است. بنابراين اين دوره شاخص ترين دوره ای

است که ضمیر ناخودآگاه تمام رفتار های موزون 
و ناموزون و ساکن اجتماعی را به خود می گیرد. 
اين فرآيند در سن جوانی به گونه ای ديگر ادامه 
دارد. آخرين مطالعات انجام شده عنوان می کند 
که سنین جوانی در سه گروه ۱8 تا ۲5 سال، 

۲5 تا 3۲ سال و 3۲ تا 3۹ سال تقسیم شده و 
80 درصد ضمیر ناخودآگاه در اين سنین تکمیل 
می شود. اين اتفاق باعث شده که در صورت 
بروز نارسايی های اجتماعی، ضمیر ناخودآگاه به 
جای حرکت به سمت آرايش موزون رفتاری به 

سمت آرايش ناموزون رفتاری برود.
طی  در  متاسفانه  که  اتفاقی  ديگر  سوی  از 
و  افراط  داده،  رخ  ما  جامعه  در  اخیر  دهه  دو 
تفريط در زمینه های مختلف اجتماعی است. 
اين افراط و تفريط در تمام زمینه ها از جمله 
در قانون گريزی ديده می شود. به طوری که 
باعث شده است ضمیر  نوجوان ۱0 تا ۱۷ ساله 
و جوان ۱8 تا 3۹ ساله، رفتار ناموزونی را از 

خود بروز دهد.
نگاه  از  می شود  تصور  که  ديگری  نکته 
جامعه شناسی کمتر به آن توجه شده، اين است 

که به علت فرصت نداشتن والدين و مربیان 
اجتماعی  نارسايی های  و همچنین  آموزشی 
که به وجود آمده، رفاه طلبی در نسل دو دهه 
اواخر دهه 60، شدت  ۷0 و 80 و کمی هم 
گرفته است. طبیعتا زمانی که رفاه طلبی مد نظر 
باشد، افراد رفتاری سطحی نگر پیدا می کنند. 
قانون مداری  فرهنگ  در  مشارکت  بحث  در 
تمايل  عدم  و  رخوت  است،  طور  همین  نیز 
فرهنگ  در  تا  شده  باعث  ارزش گذاری  به 
تا  گیرد  صورت  عمیق  نگاهی  قانون گريزی 

فرهنگ قانون مداری.
توسعه  دنیای  و  کشور  در  علمی  مطالعات 
 يافته نشان می دهد، رفاه طلبی صرف، فرد را 
از عمقی نگری دور می کند. به همین دلیل در 
جامعه ديده می شود که مردم با هم بیگانه اند 
يعنی همان عدم تمايل به بحث مشارکت و 
حضور در عرصه های عمومی. در اين شرايط 
بیگانگی است که رشد می کند. به عبارت ديگر 
اينکه می گويند آدم ها تعمق دارند، ناظر بر اين 
است که ابتدا نقطه تماس خواهند داشت و در 
نهايت به هم احترام می گذارند. اصطالحا ابتدا 

نقطه درک فعال می شود.
در رعايت قانون هم بحث همین طور است چرا 
که رعايت قانون يک الزام است. وقتی صحبت 
به  اجتماعی.  نظم  يعنی  می شود،  قانون  از 
عبارت ديگر ريشه قانون در توازن فکری است 
يعنی اگر کسی بخواهد به سراغ قانون برود، به 
توازن فکری می رسد و بالعکس، قانون گريزی 

توازن فکری را بهم می ريزد.

مردم دعوت به مطالعه قوانین شوند

اشکالی که در جامعه امروز ما در اين رابطه وجود 
دارد اين است که نارسايی ها و محدوديت هايی 
که به جبر در جامعه به وجود می آيد، به طور 
طبیعی قانون گريزی را ايجاد می کند. اما چرا 
اين تنگناها به قانون گريزی منجر می شود؟ در 

اينجا بايد اين طور پاسخ داد که در وهله اول 
بايستی در جامعه اطالع رسانی شود.  تنگناها 
قوانین  به مطالعه  مردم دعوت  دوم  در وهله 
شوند. اين موضوع می تواند يک نوع تشويق به 
مشارکت مردمی در فرهنگ سازی قانون مداری 
باشد. از سوی ديگر متاسفانه ضريب آگاهی 
خاورمیانه  در  حداقل  جامعه،  نسبت  به  مردم 
زير ۱0 درصد است و اين عدم آگاهی است 
که منجر به قانون گريزی می شود. البته سهمی 
که اداره کنندگان جامعه در نهاد های دولتی و 
ساير نهادهايی که مسئولیت مستقیم هدايت 
جامعه را بر عهده دارند، کم است. به عبارتی 
وقت کمی را برای اين مهم صرف می کنند. از 
طرفی افرادی را هم که در منظر اجتماعی قرار 

می دهند، افرادی بی حوصله هستند.
تصور می شود که يکی از ايرادات مهم در اين 
افراطی  رويکرد  و  جمعی  رسانه های  حوزه، 
موضوع  اين  به  رسیدن  در  مجازی  فضای 
کمک  مجازی  فضای  فعلی  رويکرد  است. 
در حالی  دور شوند.  تعمق  از  مردم  کرده که 
که بايد در پرداختن به اين مهم زمینه شناخت 

را بیشتر کرد. اگر بخواهیم بحث قانون مداری 
و مشارکت اجتماعی را در تحقق اين هدف 
دنبال کنیم، ابتدا بايستی رويکردهايی که منجر 
به قانون  گريزی می شوند را شناسايی کرد. با 
شناخت است که احساس و فکر فرد نو می شود 
و هیچ گاه خطا نمی کند، حافظ قانون می شود و 
در رعايت قانون نهايت حفاظت و مشارکت را 
بروز می دهد. بنابراين همان طور که اشاره شد 
در زمینه عدم شناخت عموم مردم، نقص های 

فراوانی داريم.
از سوی ديگر اگر بخواهیم مصاديقی را برای 
ترويج  در  مردمی  مشارکت  کردن  نهادينه  
به  اول  سخن  در  کنیم،  عنوان  قانون مداری 
تقويت تشکل گرايی اشاره می کنیم. به عبارتی 
اين  در  را  غیر دولتی  تشکل های  و  انجمن ها 

حوزه فعال کنیم.

راه حل ديگری که در اين راستا در دنیای امروز 
متداول شده است، بانک های اطالعاتی رايگان 
اشکال  به  می تواند  که  است  دسترس  در  و 
متفاوت از جمله بانک های اطالعاتی نوشتاری 
باشد که عمدتا شهرداری ها و نهادهای مدنی 
مسئول در جامعه، در مجتمع های مسکونی، 
تجاری، آموزشی، ورزشی و اماکن عمومی به 
دنبال آن هستند. همان طور که در کشورهای 
قاره آمريکا، اروپا و کشورهای آسیای میانه از 
محتوای  به  آسان  دسترسی  برای  ابزار  اين 
قوانین اجتماعی بهره می برند تا افراد برای 
به  مراجعه  خودرو،  پارک  چون  کارهايی 
مراکز خريد و مراکز بهداشتی، دستورالعمل 
به  باشند.  داشته  اختیار  در  را  ای  يکپارچه 
عبارتی در هر زمانی مردم را به سمت آگاهی 

از قانون هدايت می کنند. 

قانون گرایی فضایی را ایجاد کرده که 
می توان با پول همه چیز را تغییر داد 

راه حل سوم هم اين است که تمام کسانی 

نوعی  به  بايد  دارند  اجتماعی  مسئولیت  که 
که  شوند  تامین  مربوط  نهاد های  طرف  از 
اعمال  ضريب  مراجعه کننده  با  ارتباط  در 
ضعف  اينکه  نه  دهند  اطالع  را  قانون 
کشیده  فساد  به  که  شود  باعث  اقتصادی 
قانون گرايی  متاسفانه  که  می دانید  شوند. 
پول  با  می توان  که  کرده  ايجاد  را  فضايی 
از  آگاهی  بنابراين  داد.  تغییر  را  چیز  همه 
جامعه  است.  اجتماعی  ضرورت  يک  قانون 
وقتی شکل می گیرد که مردم در چارچوب 
که  باشند  داشته  آگاهی  مقررات،  و  ضوابط 
در کنار هم حضور تعريف شده ای داشته و 
به  عمومی  مشارکت  و  با حضور  نهايت  در 
)آگاهی  کار  اين  برسند. الزمه  قانون مداری 
از قانون( نظم اجتماعی است. در جامعه ما 
ارزش هاست که حائز اهمیت بوده و مردم با 
تکیه بر ارزش ها و اعتقادات خود می توانند 
جايگاه و موقعیتشان را در جامعه پايدار کنند، 

اين می شود عین قانون.
اگر ما می بینیم قانون گريزی به وجود آمده، 
کاهنده  ارزش ها  ضريب  می دهد  نشان 
چارچوب  در  بايد  ارزش ها  لذا  اند.  شده 
تا  شوند  بازنگری  اجتماعی  مسئولیت های 
 ببینیم از بعد ارزشی، از چه طريق می توان

نظم  سويی  از  برسیم.  اجتماعی  نظم  به 
که  وقتی  مثل  می طلبد  را  قانون  اجتماعی 
در احساس تشنگی فرد دنبال آب می گردد 
به  هیجان  يک  اثر  بر  تشنگی  اين  اگر  اما 
وجود بیايد، باعث می شود که نگاه به اطراف 
نکند و به دلیل غلبه هیجان بر رفتار به هر 
دری بزند که به آب برسد. در بحث قانون، 
به  آگاهی  که  است  اين  هم  مهم  موضوع 
مردم  که  می شود  باعث  قانون  از  موقع 
از  قانون  اگر  که  نشوند  هیجان زدگی  دچار 
مجاری درست به مردم اطالع رسانی نشود، 
از  داشت.  خواهد  همراه  به  را  هیجان زدگی 
طرفی همیشه هیجان زدگی با خود تخريب 

رفتاری و اجتماعی را به همراه دارد.
است.  قانون  از  آگاهی  اولیه  بنابراين الزمه 
و  داوطلبانه  آن مشارکت خودجوش،  از  بعد 
که  مي گیرد  شکل  هنگامی  سازمان نیافته 
گرفته  شکل  قوي  مشارکتي«  »فرهنگ 
تبديل  باشد  توانسته  مشارکت  و  باشد 
که  آنجا  از  شود.  فرهنگی«  »هنجار  به 
فرهنگ  نیافته،  توسعه  شهري  جامعه  در 
فرهنگی  هنجارهای  و  شهري  مشارکتي 
طور  به  هنوز  مشارکت  به  مربوط  شهري 
الگوی  نقش  است،  نگرفته  شکل  شايسته 
سازمانی مشارکت شهري رسمی و سازمان 
يافته اهمیت بیشتری دارد. مشارکت مدنی 
موجب پیوستگی افراد با جامعه می شود. هر 
بیشتری  رسمی  و  مدنی  روابط  از  افراد  چه 
برخوردار باشند، پیوند آنها با جامعه بیشتر و 
رفتارهای جمع گرايانه آنها بیشتر خواهد شد.

سونامی فقر در گلوباغ
زن داد می زند: »من نه معتاد هستم و نه گدا 
وقتي  انسان هستم که  نه دزد«؛ من يک  و 
سالم بودم مي توانستم کار کنم و خرجي خود 
وخانواده ام را در بیاورم اما حاال ديگر نمي توانم 
به گزارش  شبستان؛ يکی از روستاهای بخش 
درح محسوب می شود »گلوباغ« اما برخالف 
نامش از باغ و آبادانی در اينجا خبر نیست. تا 
چشم کار می کند خاک است و خانه هايی که 

در محاصره کوه قرار گرفته اند.
باب گفتگو را با يکي از روستايیان باز مي کنم،  
از وضعیت کار جوانان و آب شرب روستا جويا 
مي شوم که پاسخ مي دهد »کار که هیچ! و آب 
هم تقريبا هیچ!« و ادامه مي دهد: براي کار بايد 
به بازارچه مرزي برويم. روزي ۱5 هزار تومان 
دستمزد مي دهند که بايد 5 هزار تومان خرج 
رفت و برگشت کنیم، هر ۲ و يا 3 روز نوبت 
مردان روستاي گلوباغ است و روزهاي ديگر 

نوبت مردان روستاهاي اطراف.
پیرزني ديگر مي گويد »دختر و پسرم ازدواج 
من  از  اند،  سراغي  رفته  به شهر  و  اند  کرده 
نمي گیرند، من بايد سر بي شام هر شب زمین 
بگذارم« مثل بقیه مردم حق مرزنشیني نمي 
درست  براي  آمد  و  رفت  هزينه  چون  گیرم 
کردن مدارک را نداشتم،  نتوانسته ام اين حق 
خود را بگیرم. ديگری می گويد: 30 سال است 
با شوهرم زندگی کردم اما من و بچه هايم را 
مواد مخدر  فروشنده  با يک زن  و  رها کرده 

ازدواج کرده است و مرا طالق داده است، االن 
من » معتاد نیستم، دزد نیستم، گدا نیستم«؛ من 
صداقت دارم، کاري نمي توانم بکنم برای اداره 
زندگی ام، چون دستم از سه ناحیه پالتین دارد، 
روزگاری گام و گوسفندی داشتم که خرجی 
خود و بچه هايم را تامین کنم،  اما االن بدبخت 
تاکنون  بهزستي  و  امداد  کمیته  به  ام،  شده 

مراجعه نکرده ام،  هیچ جا را ياد ندارم، دستم 
به هیچ جا بند نیست، به دادم برسید!

اينجا فقر بیداد می کند و داد همه از نداری 
و  فقر  از  بیشتر  اينجا مشکالت مردم  است. 
قهر طبیعت ناشی می شود، مردم می گويند 
که  نداريم  اختیار  در  آبی  کشاورزی،  برای 
نداريم  خوردن  آب  کنیم،  کشاورزی  بتوانیم 

چه برسد به آب برای کشاورزی.

ادامه تحصیل دانش آموزان و اشتغال 
پدران؛ ۲ مشکل بزرگ گلوباغ

هم  گلوباغ  روستای  دهیار  حیدری،  مهدی 
و کند  می  تايید  را  مشکالت  اين   تمامی 
اينجا در دام  از مردم  می گويد: تعداد زيادی 
اعتیاد گرفتار هستند، طرح توزيع متادون ارزان 
قیمت 6 ماه در اين روستا اجرا شد؛ اوايل هر 

ماه ۲5 هزار تومان مردم برای متادون دريافت 
می شد اما االن هزينه کامل متادون دريافت 

می شود که برای مردم سنگین است.
امسال 60  روستا  اين  مدرسه  افزود:  حیدری 
دانش آموز داشته است که افرادی که از پايه 
پنجم فارغ التحصیل شده اند برای تحصیل در 
پايه ششم بايد به درح بروند که به دلیل هزينه 

خوابگاه و اياب و ذهاب،  بسیاری از پدر و مادرها 
اجازه ادامه تحصیل به فرزندان خود را نداده اند 
و تنها 5-۴ نفر از بچه های اين روستا برای 

ادامه تحصیل به درح می روند.

راه اندازی کمپین مبارزه
 با اعتیاد در سربیشه

شهرستان  بهزيستی  مدير  مجیدی  مهدی 
سربیشه گفت: از ابتدای امسال کمپین مبارزه 
پايگاه  همیاران  جمعیت  همت  به  اعتیاد  با 
سالمت اجتماعی شماره ۷ سربیشه راه اندازی 
شده است که تاکنون ۲ خانواده از اين کمپین 
استقبال کرده اند و برای ترک اعتیاد،  به مرکز 
استان معرفی شده اند. وی اظهار داشت: افراد 
زير ۱8 سال به بیمارستان بوعلی و امام رضا 
 )ع( بیرجند و افراد باالی ۱8 سال به کمپ های
به صورت  آنها  درمان  و  معرفی  اعتیاد  ترک 
با  انجام می شود. مجیدی همچنین  رايگان 
و  گلوباغ  روستای  مردم  مادی  فقر  به  توجه 
عدم توانايی مراجعه آنها به بهزيستی شهرستان 
 CBR سربیشه، قول داد تا تسهیل گر طرح
اين نهاد با مراجعه به روستای گلوباغ، نسبت به 

شناسايی افراد معلول اقدام کند.

لزوم مبارزه با باورهای غلط
علی زندی، دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر 
از  يکی  متاسفانه  گفت:  هم  جنوبی  خراسان 

استان  مناطق  از  برخی  مردم  غلط  باورهای 
اين است که، مواد مخدر را يک وسیله درمان 
می دانند بگونه ای که در برخی از مناطق با 
کوچکترين عارضه،  از مواد مخدر برای تسکین 

آالم خود استفاده می کنند.
جای  به  کنیم  می  تالش  اکنون  گفت:  وی 
توزيع متادون رايگان و يا ارزان قیمت به درمان 
رايگان مردم اقدام کنیم که در اين طرح افراد بی 
بضاعت و کم بضاعت با اولويت زنان و کودکان 
ذی صالح های  دستگاه  از سوی  معرفی   با 

برای درمان معرفی می شوند.
دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی 
موازت  به  فرهنگی  کارهای  انجام  لزوم  به 
کارهای پیشگیرانه و درمان در بحث مبارزه با 
مواد مخدر اشاره کرد و افزود: در طرح توزيع 
مواد مخدر نتیجه مطلوب را مشاهده نکرديم 
چرا که يک کار فرهنگی قوی همزمان با اين 

طرح انجام نشد.
زندی همچنین به وجود 6 تخت در بیمارستان 
امام رضا )ع( و ۷ تخت در بیمارستان بوعلی 
و  کرد  اشاره  معتاد  کودکان  درمان  برای 
گفت: آمادگی راه اندازی مکان هايی ويژه در 
بیمارستان های قاين، فردوس و طبس برای 

ترک اعتیاد کودکان گرفتار را داريم.
وی تصريح کرد: خراسان جنوبی، سیستان و 
در  استان  سه  عنوان  به  کرمان  و  بلوچستان 

حوزه درمان کودکان معتاد انتخاب شده اند.

زندانی که جای سوزن انداختن ندارد!

از مانیل،  در زندان »کوئزون سیتی« در بخشی 
نگهداری  زندانی   3800 کشور  اين  پايتخت 
می شوند که از ظرفیت مجاز اين زندان پنج برابر 
عملکرد  ضعف  بازتاب  شرايط  اين  است.  بیشتر 
تشديد  با  که  است  کشور  اين  قضايی  سیستم 
مواد  قاچاقچیان  با  مقابله  برای  دولت  اقدامات 

مخدر، نمود بیشتری پیدا کرده است. 

به  فضا  و  نامناسب  حدی  به  زندان  اين  شرايط 
اندازه ای محدود است که برخی زندانیان مجبورند 
از  يکی  بخوابند.  ايستاده  يا  نشسته  صورت  به 
زندانیان اين زندان در تشريح اوضاع موجود گفت: 
بسیاری از زندانیان سالمت عقل خود را از دست 

داده اند و ازدحام داخل زندان بسیار باالست.

ساخت پیراهن های هشدار دهنده

سری  يک  تولید  و  طراحی  به  موفق  محققان 
به  قادر  پیراهن های هوشمند شدند که  از  جديد 
تشخیص آالينده های خطرناک در هوا است. به 
گزارش انتخاب، اين فناوری جديد تلفیقی جالب 
از تکنولوژی و مد بوده و در حال حاضر محققان 
اين  ندارند.  اطمینان  آن  کارآيی  مورد  در  هنوز 
پیراهن ها قابلیت آن را دارند تا مونوکسید کربن، 
ذرات آلودگی و راديواکتیويته را در هوا شناسايی 
کنند. در واقع، زمانی که پیراهن سطوح خطرناک 
آالينده ها را در هوا تشخیص می دهد، تغییر رنگ 
داده وبرای هشدار به کاربر يک الگوی هندسی 

واضح را نمايش می دهد.

حاج صفی گران ترین بازیکن ایران شد

میلیارد  يک  قراردادی  با  حاج صفی  احسان 
مهاجم  با  همراه  میلیونی  چهارصد  و 
شد.  ايران  بازيکن  گران ترين  تراکتورسازی 
مدافع  حاج صفی،  احسان  فارس،  گزارش  به 
از  گذشته  فصل  که  کشورمان  ملی پوش 
آلمان  دوم  دسته  راهی  و  شده  جدا  سپاهان 
شده بود برای فصل شانزدهم رقابت های لیگ 

برتر دوباره به اين تیم بازگشت.

ماندن  را  خود  اولويت  ابتدا  بازيکن  اين  البته 
نهايت  در  که  بود  کرده  اعالم  اروپا  فوتبال  در 
ساعتی  چند  امروز  حاج صفی  نیفتاد.  اتفاق  اين 
و  پرداخت  مذاکره  به  سپاهان  مسئوالن  با  را 
در نهايت برای بازگشت به اين تیم به موافقت 
سپاهان  با  صفی  حاج  قرارداد  مبلغ  رسید. 
و  میلیارد  يک  سايت ها  برخی  اعالم  برخالف 
ترتیب  اين  به  و  بوده  تومان  میلیون  چهارصد 
حاج صفی با اين قرارداد همراه با ادينهو، مهاجم 

تراکتورسازی گران ترين بازيکن ايران شد.

شگرد جدید کالهبرداری 
شرکت های بیمه با تلفن!

به  اقدام  با يک شگرد جديد  بیمه  شرکت های 
جم  جام  گزارش  به  کنند.  می  مردم  از  اخاذی 
شماره  با  فردی  جديد  شگرد  اين  آنالين،  در 
بیمه  همراه شما تماس گرفته و می گويد يک 
نامه برای شما در سیستم وزارت بهداشت برای 
بهره مندی از بیمه دندانپزشکی ثبت شده است. 
اصل کالهبرداری زمانی مشخص می شود که 
اما  است  رايگان  نامه  بیمه  اين  گويد  می  فرد 
برای امور اداری بايد ۲0 درصد مبلغ بیمه نامه 
پرداخت  را  هزارتومان می شود   ۱00 که حدود 
متاسفانه  بیمه  موسسات  تعدد  دلیل  به  کنید. 
نظارتی بر عملکرد اين شرکت ها وجود ندارد و 
موسسات با اقدامات مختلفی به کالهبرداری از 

مردم مشغول هستند!

پایتخت ایران 230 ساله شد

به  اشاره  با  آباديان  نصراله  ايسنا،  گزارش  به 
دويست و سی امین سالگرد پايتختی تهران که 
در سال ۱۱6۴ شمسی توسط آقامحمد خان قاجار 

انتخاب شد، گفت: بر اساس اسناد موجود و کتب 
قاجار  پادشاه  نام  به  سال  اين  در  موثق  تاريخی 

سکه زدند و خطبه خواندند.

جمعیت جوان کشور چند نفر است؟

ثبت  سازمان  جمعیتی  اطالعات  و  آمار  مديرکل 
احوال کشور گفت: بر اساس آخرين آمار استخراج 
شده تا پايان سال ۱3۹۴ آمار میانساالن به ۴۴ 
افزايش و جوانان به ۲6.3 درصد کاهش  درصد 
يافته است. به گزارش انتخاب، علی اکبر محزون 
اطالعات  “پايگاه  جاری  سال  در  کرد:  اظهار 
قابلیت  اين  بار  نخستین  برای  کشور”  جمعیت 

را پیدا کرده است که بتوان عالوه بر آمار چهار 
نیز  را  جمعیت  ساختار  و  ترکیب  حیاتی،  واقعه 
که  گونه ای  به  کرد؛  استخراج  آن  از  سرعت  به 
استخراج  پايگاه  اين  از  تازگی  به  که  آماری  در 
کرده ايم 5.۲ درصد از سهم جمعیت جوان کاسته 
و ۴.۷ درصد به جمعیت میانسال و ۱ درصد به 

جمعیت سالمندان اضافه شده است.

داعش، هر 48 ساعت چند حمله 
در جهان انجام می دهد؟

يکبار،  ساعت   ۴8 هر  داد:  گزارش  ان  ان  سی 
حمالتی تروريستی الهام گرفته يا با حمايت مستقیم 
گروه )تکفیری - تروريستی( داعش در جهان روی 
می دهد. درسال جاری میالدی حمالت مرتبط با 
داعش بیرون از جوالنگاه آن و از اندونزی تا آمريکا 
وسعت يافته است. از هشتم ماه ژوئن حمالتی که 
برگرفته از اين گروه يا مرتبط با اين گروه بوده، از 
اندونزی ، بنگالدش، ترکیه و اروپا گرفته تا آمريکا 
شدت يافته است و هر  ۴8 ساعت، چنین حمالتی 

در نقاط مختلف جهان روی می دهد.

سرعت اینترنت تان چقدر است؟

سامانه بومی و متمرکز سنجش سرعت و کیفیت 
اينترنت مختص کاربران سرويس های اشتراکی 
اينترنت پرسرعت شرکت مخابرات ايران توسط 
اين شرکت راه اندازی شده و کاربران می توانند 
خدمات  سرعت  سنجش  برای  سامانه  اين  از 

اينترنتی خود استفاده کنند.

تمام  سامانه،  اين  از  استفاده  با  ايسنا،  گزارش  به 
کاربران اينترنت شرکت مخابرات ايران در سراسر 
و  باند  پهنای  رصد  امکان  از  می توانند  کشور 
همچنین سرعت و کیفیت اينترنت خود بهره مند 
پرتال  مشتريان  بخش  در  سامانه  اين  شوند. 
 www.tci.ir آدرس  به  ايران  مخابرات  شرکت 
و  است  دسترس  قابل   speedtest.tci.ir يا  و 
کاربران می توانند با مراجعه به اين آدرس، سرعت 

خدمات اينترنتی خود را مشاهده کنند.

»پشه ماالریا« سرطان را فراری می دهد!

محققان دانمارکی به تازگی دريافته اند که انگل 
می کند  تولید  پروتئینی  ماالريا،  بیماری  عامل 
می کند. کمک  سرطان  بیماری  توقف  به  که 

دانشمندان  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
پشه  از  شده  ساخته  واکسن  دريافتند  دانمارکی 
بدن  سرطانی  های  سلول  کشتن  در  ماالريا 
انگل  از  ناشی  ماالريا  است.بیماری  موثر  انسان 
پالسموديوم است که بوسیله نیش پشه گسترش 
می يابد که بر اساس آمار سازمان يونیسف بیش 
از يک میلیون نفر در سال در اثر اين بیماری جان 
خود را از دست می دهند. دانشمندان با استفاده 
از انگل ماالريا موفق به ساخت واکسنی شده اند 
که با جفت شدن با سلول های عفونی ناشی از 
تومورهای سرطانی آنها را از فعالیت باز می دارد.

ارزشمندترین خانه جهان در تهران 

را  آن  ها  خیلی  که  است  ای  خانه  مقدم،  خانه 
که  اسمی  دانند؛  می  جهان  خانه  ارزشمندترين 
قطعا برای خانه ای که در بند بند وجوديش تکه 
گزارش  به  است.  مناسب  دارد  جای  تاريخ  ای 
مهر، اين خانه در واقع ملک پدری استاد محسن 
مقدم است. زنده ياد استاد مقدم جزو اولین باستان 
باستان  اساتید  همراه  به  که  بود  ايرانی  شناسان 
شناسی در محوطه های تاريخی فعالیت می کرد. 

ارزشمند  آثار  از  بسیاری  مقدم  استاد  همچنین 
سنگی  قطعات  کاشی،  مانند  شده  آوری  جمع 
تراشیده شده و ... را با الهام از فضاهای سنتی 
جای  جای  در  چشمگیری  نحو  به  تاريخی  و 
مانند  ديگر  برخی  و  نصب  قديمی  عمارت  اين 
کلکسیون پارچه، چپق و قلیان، سفالینه، شیشه، 
تابلو نقاشی، مسکوکات، مهرها و اسناد تاريخی 
و غیره را با نظم و ترتیب خاصی در خانه پدری 

نگهداری نمود.
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آیه روز  

و هرگاه نعمت و رحمتى به انسان بچشانيم و سپس آن را از او برگيريم او مأيوس و نوميد مى شود و به 
كفران و ناسپاسى بر مى خيزد. هود آيه ۹

حدیث روز  

اهل بهشت بر چيزی از مالهای دنيا پشيمان نميشوند )حسرت نمى خورند( مگر بر آن ساعتى كه در دنيا 
بر آنان گذشت و به ياد خدا نبودند. حضرت محمد )صلى ا... عليه و آله(

افسوس كه عمر خود تباهى كرديم
صد قافله گناه، راهى كرديم

در دفتر ما نماند يک نکته سفيد
از بس به شب و روز سياهى كرديم

»بخند« به اندازه ای
 كه نفس مى كشى

»عاشق باش« تا زمانى
 كه زندگى مى كنى

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

جذاب ترین شرکت های جهان برای تکنولوژی

دستگاه های  توليد  بازار  غول  با  ما  اپل:همه 
الکترونيکى آشنايى داريم. استخدام های اين شركت 
تنها به جذب بهترين و آينده دارترين نيروهای كاری 
جهان ختم مى شود و بدون شک، تغيير و تحول در 
حوزه تکنولوژی و خالقيت هايى كه هرساله در اين 
حوزه از اپل شاهد هستيم نيز يکى از عوامل جذاب 
افراد نخبه و استعدادهای ناب بازار به حساب مى آيد. 
در  شركت  اين  استراتژی  كه  است  حالى  در  اين 
استخدام های متنوع و گسترده در حوزه های مختلف 
نيز از جمله نکات قابل توجه است. بر اين مبنا، در 

شاهد تنوع بيشتر در استخدام ها، آن بوده ايم.
فيس بوک: فيس  بوک به عنوان شاخص ترين شركت 
اجتماعى همواره تحت  در حوزه شبکه های  فعال 
فشار بوده تا برای توسعه هر چه بيشتر برند خود، 
مطرح ترين و برترين مهندسان حوزه تکنولوژی را به 
خدمت بگيرد. اين در حالى است كه در اين حوزه، 
به خدمت  برای  كه  دارند  وجود  مختلفى  برندهای 
گرفتن اين استعدادها با فيس بوک در رقابتى سخت 

و نفس گير قرادارند.
گوگل: قرارگرفتن در ليست كاركنان شركت گوگل 
به خودی خود يک مزيت ويژه برای افراد نخبه و 
استعدادها به حساب مى آيد. اين در حالى است كه 
مزايايى مانند تغذيه رايگان در محل كار، ماساژ در 
كمپ كاری و البته تيم های عالى و بى نقص كاری 
تمايل  افزايش  برای  مشوق هايى  مى توانند  نيز 
اين  در  حضور  برای  تکنولوژی  حوزه  متخصصان 

شركت باشد. 

روزی، سنگ تراشى كه از كار خود ناراضى بود، از 
نزديکى خانه بازرگانى رد مى شد. در باز بود و او خانه 
مجلل، باغ و نوكران بازرگان را ديد و به حال خود 
غبطه خورد و با خود گفت: اين بازرگان چقدر قدرتمند 
است و آرزو كرد كه مانند بازرگان باشد. در يک لحظه، 
او تبديل به بازرگانى با جاه و جالل شد. تا مدت ها 
فکر مى كرد كه از همه قدرتمندتر است. تا اينکه 
يک روز حاكم شهر از آنجا عبور كرد، او ديد كه همه 
مردم به حاكم احترام مى گذارند حتى بازرگانان. مرد 
با خودش فکر كرد: كاش من هم يک حاكم بودم، 
آن وقت از همه قوی تر مى شدم. در همان لحظه، او 
تبديل به حاكم مقتدر شهر شد.  در حاليکه روی تخت 
روانى نشسته بود، مردم همه به او تعظيم مى كردند. 
احساس كرد كه نور خورشيد او را مى آزارد و با خودش 
فکر كرد كه خورشيد چقدر قدرتمند است. او آرزو كرد 
كه خورشيد باشد و تبديل به خورشيد شد   ولى وقتى 
به نزديکى صخره سنگى رسيد، ديگر قدرت تکان 
دادن صخره را نداشت. با خود گفت كه قوی ترين 
چيز در دنيا، صخره سنگى است و تبديل به سنگى 
بزرگ و عظيم شد. همانطور كه با غرور ايستاده بود، 
ناگهان صدايى شنيد و احساس كرد كه دارد خورد مى 
شود. نگاهى به پايين انداخت و سنگ تراشى را ديد 

كه با چکش و قلم به جان او افتاده است!

كمتر كارآفرين و مالک كسب و كاری وجود 
و  كسب  ی  اداره  دوران  طول  در  كه  دارد 
هيچ  مرتکب  مشتريانش  قبال  در  خود  كار 
اشتباهى نشده باشد. چيزی كه تفاوت يک 
مدير كاربلد و يک مدير خام و بى تجربه را 
به  واكنش  ی  نحوه  در  كند،  مى  مشخص 
قدم  ادامه  در  است.  نهفته  اشتباهاتى  چنين 
هايى را از نظر خواهيد گذراند كه در صورت 
است  بهتر  مشتريان  برابر  در  اشتباه  بروز 
انجام دهيد. زير بار جبران اشتباه نرفتن، خود 
اشتباه بزرگ تری است كه دامن بسياری از 
كسب و كار ها را مى گيرد؛ هيچگاه قدرت 

مشتری ناراضى را دست كم نگيريد.

۱- اشتباه رخ داده را بررسی کنید
واكنشى  يا  بگيريد  تصميمى  آنکه  از  پيش 
نشان دهيد، بايد برای بررسى علت موضوع 
اگر  دهيد.  اختصاص  زمان  مشکل  عمق  و 
متوجه نشويد مشکل به وجود آمده چگونه 
چقدر  مشتری  به  وارده  و خسارت  داده  رخ 

برای  مناسب  های  قدم  به  رسيدن  است، 
دشوار  اشتباه  آن  تکرار  از  اجتناب  و  جبران 
صحت  ميزان  مرحله  اين  در  بود.  خواهد 

ادعای مشتری نيز سنجيده خواهد شد.

را  آن  داده  رخ  اشتباهی  اگر   -۲
گردن بگیرید و عذرخواهی کنید

انجام هر كاری برای مشتريان با مسئوليت 
و  عملکرد  ی  حوزه  در  اگر  است.  همراه 
نظارت شما اشتباهى رخ داده، مسئوليت آن 
بيش از آنکه بر گردن كارمند شما باشد بر 

عهده ی شماست.
 عذرخواهى برای بعضى ها صرفًا به معنای 
اعتراف به اشتباه است. اما عذرخواهى واقعى 
در صدد  اشتباه،  به  اعتراف  بر  عالوه  يعنى 
جبران اشتباه خود نيز بر بياييد. عذرخواهى، 
ی  رابطه  دادن  دست  از  و  غرور  حفظ  از 
جبهه  در  او  گرفتن  قرار  و  مشتری  با  خود 
و  تر  كارآمد  مراتب  به  ناراضى  مشتری  ی 

ساده تر است.

۳- اگر الزم است، هزینه ی
 جبران اشتباه را پرداخت کنید

بررسى  را  آمده  پيش  مشکل  آنکه  از  پس 
كرديد، در صورت صحت، مسئوليت آن را بر 
از مشتری خود عذرخواهى  عهده گرفتيد و 
خسارت  كه  رسد  مى  فرا  آن  زمان  كرديد، 
احتمالى وارد آمده به مشتری خود را به او 

پرداخت كنيد. 
گذاری  قيمت  در  مشتريان،  با  كار  [هنگام 
موقعيت  چنين  حساب  بايد  خود  خدمات 
هايى را نيز بکنيد. شما بايد بتوانيد خسارات 
احتمالى وارد شده به مشتريان خود را بدون 
خود  شركت  حياتى  منابع  دادن  دست  از 

جبران كنيد.

۴- رابطه ی آسیب دیده ی
 خود با مشتری تان را ترمیم کنید

يکى از اساسى ترين اصول كسب و كار اين 
است كه پيدا كردن مشتريان جديد، از حفظ 
گاهى  است.  تر  بر  هزينه  قبلى  مشتريان 

زياد  آنقدر  به مشتری  وارده  اوقات خسارت 
است كه نمى توانيد رابطه ی خود با مشتری 

تان را از قطع شدن نجات دهيد. 
و  كسب  هر  كه  باشيد  داشته  ياد  به  اما 
با  رابطه  همين  استحکام  اتکای  به  كاری 
ايستد.  مى  پا  روی  كه  است  مشتريانش 
توان  در  كه  جايى  تا  بتوانيد  بايد  بنابراين 
داريد در جهت ترميم اين رابطه و اشتباهى 
كه رخ داده اقدام كنيد و اين، چيزی فراتر از 

جبران خسارت مالى است.

۵- کاری فراتر از توافق 
اولیه تان برای مشتری انجام دهید

جبران يک اشتباه لزومًا اوضاع را مثل اولش 
نخواهد كرد. جدای از زمان، زحمت و هزينه 
ی اضافه ای كه از سوی شما برای جبران 
خسارت به ميان گذاشته شده، مشتری شما 
در موقعيتى قرار گرفته كه هيچگاه خواستار 

آن نبوده است. 
كاری برای او انجام دهيد كه از توافق اوليه 

تان فرا تر برود. برای مثال مى توانيد عالوه 
بر قدم های قبلى، يک تخفيف ويژه ی قابل 
توجه يا خدماتى را به صورت رايگان به او 
پيشنهاد بدهيد. اين كار تعهد شما به كار و 
مشتری تان را نشان خواهد داد و به او ثابت 
خواهد كرد رابطه ی شما به پولى كه از او 

دريافت مى كنيد محدود نمى شود.
شما  كه  چيزی  است.  ناپذير  اجتناب  اشتباه 
مى  متمايز  رقبا  از  را  كارتان  و  كسب  و 
اين اشتباهات است.  كند نحوه ی مديريت 
گرفتن  عهده  بر  جهت  در  صادقانه  تالشى 
قصور و خسارات وارده، و حتى فرا تر رفتن 
از حس وظيفه شناسى، به احيای اعتمادی 
كه مشتری به شما و كسب و كارتان دارد 

كمک فراوانى خواهد كرد. 
عذرخواهى  از  و  كنيد،  بررسى  را  موضوع 
ابايى نداشته باشيد. هر جا اشتباهى از جانب 
بياييد  بر  آن  جبران  صدد  در  زد  سر  شما 
و  شما  ميان  استوار  و  سالم  ای  رابطه  تا 

مشتريانتان برقرار باشد.

عارفانه روز

   خداوندا آرامشى عطا فرما تا بپذيرم آنچه را  كه 
نمى توانم تغيير دهم، شهامتى تا تغيير دهم    آنچه 
را كه مى توانم، و دانشى كه تفاوت آن دو را دريابم.
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كوچكي كه در كنار روده و ورم آن 
است  كشنده  گاه  و  دردناك  بسيار 
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كوتاه 11 - لحظه - بدرستي كه - 
رنگين كمان 12 - اسب زين كرده 
بدون سوار -  نام تركي - ته نشين 
شدن  - قرارگاه 13-  شعر خواندن 
شهيد   -14 گندم  انبار  قبركن-   -
صدرا سالم- ميوه پرزدار - تفاوت 
15- جمع تجهيز - نوشابه گازداركه  
شربت  قند و  آب  ليمو   با 

 درست  می كنند. 
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در حقيقت در دنيای نوين، بيشتر مردم در رابطه با اين 
كه برای چه كاری  مناسبند يا هدف شان چيست و 

حتى اين كه چه كسى هستند، سردرگم شده اند.

از جايى كه هستى شروع كن از چيزهايى كه داری 
استفاده كن كاری رو كه مى تونى انجام بده بزرگ 

فکر كن اما ميتونى  كوچک شروع كنى

123456789101112131415

تیدارنکافاشنم1

کسیدایلیاشواک2

راکمتسانشانخس3

التباشودهویرگ4

رهدولاهنایهر5

یاناقهددنهسا6

کسانرالاتیات7

سرامسوکوفخنرس8

رالمادامکنیا9

ونانبروخردمف10

امنارقنراقمر11

نابهرنادمچبسک12

رادهناخایساکا13

ایراارتولوران14

شهدوسیراوپکنس15

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

تجربه کنید.   09158668002

 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

به یک نفر  خانم ماهر و مسلط به نرم افزارهای 
کامپیوتری برای کار  در انتشارات نیازمندیم.    

32343409 - 09154950962

لوله باز کنی  100 درصد تضمینی
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

فروش پراید مدل 82، مشکی  متالیک 
یک سال بیمه ، تمیز   فی: توافقی

 یا معاوضه با نیسان    09157236500

نیسان از مدل 81 تا 86
تمیز، دوگانه  خریداریم.

09159626514

فروش منزل ویالیی در مهرشهر، 150 متر
 2 طبقه ، 200 متر بنا ، نوساز یا قابل معاوضه 

با ملک در تهران و حومه
09125725020

کلیه لوازم منزل و اداری شما را با 
باالترین قیمت نقدا در محل خریداریم.

32210570  - 09159618050

صنایع برودتی توحید
نصب و راه اندازی ، تعمیر، سرویس

 و نگهداری انواع سردخانه های
 فریونی و آمونیاکی در خراسان جنوبی

بیرجند- نبش توحید 7
آسمانی مقدم

32442285 -09155624932

خدمات فنی ارغوانی
تعمیر و نصب انواع یخچال - فریزر- لباسشویی  

کولر- جاروبرقی و غیره 
شارژ گاز کولر اتومبیل با 6 ماه ضمانت

 فقط 60 هزار تومان    آدرس: پاسداران 8 
پالک 24    09153618984 - ارغوانی

الستیـک  مقـدم
سـود کـم =  فـروش بیشتـر

اقساط 10 و 12 ماهه ویژه فرهنگیان محترم
تعویض رایگان، باالنس و گازنیتروژن 

در محل انجام می شود
بعد از هتل مقدم، نبش جمهوری 2، پهلوی پارک آزادی

نصب ، تعمیر، سرویس
 لوله کشی انواع کولرهای گازی 

)اسپیلت(  و کولرهای آبی
 09195632840
09155629331

به یک آشپز ماهر 
و حرفه ای با مدرک و 
سابقه کار نیازمندیم.

09155616181
به یک فروشنده آقا زیر 30 سال با 

روابط عمومی باال برای کار در گل فروشی 
نیازمندیم .    09159050031

به یک حسابدار 
برای شیفت عصر نیازمندیم.

09155625169
به یک فرکار ماهر فست فود

 و کارگر ساده نیازمندیم.
09353315656-09353694511

فروش کلیه لوازم و وسایل 
کلی فروشی سوپر مارکت
 به صورت کلی یا جزیی 

09153636951

ups خرید ضایعات باطری
09197491800

پیچ و رولپالک نما
شستشوی نما

09156694379- موذن
فــرش هامـون

با خرید 24 متر فرش
 6 متر رایگـان

 دریافت کنید
* تعویض مبل و فرش
* کارت خرید کاالی 

ایرانی پذیرفته می شود

نبش مطهری 21/1

32228253

اجاره و تعمیر انواع پیکور- موتور برق
 دیزل ژنراتور و کلیه وسایل ساختمانی
نبش غفاری 1   09155618190 - نژادی

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
مسیر مشهد و  زاهدان 09159618581- فاروقی

منزل ویالیی ترجیحاً جنوب 
شهر حدود 200 میلیون

خریداریم.
09389282099

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر
 09157213571

صالحی منش

سینما بهمن سینمای خانواده 

سینما بهمن ، مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 
اکران
فیلم

شروع  ساعت 
سانس ها

14:3016:151820

32222636 - 056تلفن

زاپــــــــاس
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مقام چهارم والیبالیست های استان در مسابقات کشوری 

دختران والیبالیست استان بعد از صعود از مرحله مقدماتی با قبول شکست 
در برابر تیم های تهران و مازندران به مقام چهارم رقابت های منطقه ای 
کشور قناعت کردند. عبدالحسین ملکی، رئیس هیئت والیبال استان گفت: 
تیم استان بعد از درخشش در مرحله مقدماتی این رقابت ها که با حضور 10 
استان برگزار شد در مرحله نیمه نهایی ابتدا در مقابل تهران تن به شکست 
داد و سپس در بازی رده بندی در حالی که شرایط بهتری نسبت به تیم 
مازندران داشت به علت نداشتن تجربه، نتیجه را به حریف واگذار کرد و به 
عنوان چهارم این رقابت ها رسید. جام اخالق نیز به خراسان جنوبی تعلق گرفت. 
به گفته رئیس هیئت والیبال استان ، اکبری، میربرون، معصومی و عرب زاده در 
اردوی تیم ملی که از 20 روز دیگر در تهران برگزار می شود، شرکت می کنند.

امیرعلی چهکندی نژاد 
قهرمان مسابقات تنیس روی میز استان 

فارس- در مسابقات قهرمانی تنیس روی میز انتخابی اعزام به مسابقات 
بر  چهکندی نژاد  امیرعلی  جنوبی،  خراسان  استان  نوجوانان  کشوری 
ایستاد. رئیس هیأت تنیس روی میز استان خراسان  سکوی نخست 
جنوبی گفت: در این مسابقات، تنیس بازانی از شهرستان های بیرجند 
و شهرستان فردوس در سالن ورزشی شهید سرحدی مجموعه ورزشی 
حمیدی  پرداختند.علیرضا  رقابت  به  یکدیگر  با  بیرجند  خاتم االنبیاء 
تصریح کرد: امیرعلی چهکندی نژاد قهرمان این دوره از رقابت ها شد، 
آرمین عبدالهی نایب قهرمانی را از آن خود کرد، سهیل خسروی از بیرجند 
و محمدرضا علیزاده از فردوس به طور مشترک در جایگاه سوم ایستادند.

کسب 13 مدال سهم استان خراسان جنوبی 
از مسابقات بین المللی سبک ساکاماتو کاراته

تیم های کاراته بانوان و آقایان استان که در مسابقات بین المللی سبک 
ساکاماتو شرکت کرده بودند، موفق به کسب چند مدال ارزشمند شدند. به 
گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان، در این مسابقات که به 
میزبانی استان یزد و با حضور تیم هایی از کشورهای ایران، اسپانیا، ژاپن، 
عراق، پاکستان و افغانستان برگزار شد از تیم خراسان جنوبی، هانیه حسن 
زاده در بخش کومیته موفق به کسب مدال طال گردید. در بخش کاتا نیز 
الهه رحیمی و فاطمه زمانی به مدال نقره دست یافتند و سعیده سادات  
کوچکی نژاد، عادله رحیمی و ریحانه باقری در جایگاه سوم قرار گرفتند. 
در این دوره از رقابت ها، آرمیتا شمس نیز عنوان بهترین کاتا رو را به خود 
اختصاص داد. محسن حسن زاده رییس هیات کاراته قاین و شاهرخ حسینی 
نماینده سبک ساکاماتو در استان این تیم را همراهی میکردند. همچنین تیم  
کاراته آقایان استان،  در این مسابقات 6 مدال ارزشمند را کسب کرد. در 
بخش کومیته آقایان سعید نجفیان و جلیل احمدی با غلبه بر حریفان خود  
بر سکوی قهرمانی ایستادند، آقای مسعود سلیمی نایب قهرمان شد و آقایان 
مصطفی سماهی و محمدرضا حسینی نیز به مدال برنز دست یافتند. در بخش 
کاتا هم آقای محسن  موحدنیا  موفق به  کسب مقام نایب قهرمانی گردید.

به بیمارانی قلبی که قصد سفر دارند، توصیه می شود 
در طول راه هر چند ساعت یک بار از ماشین پیاده 
شوند و برای جلوگیری از لخته شدن خون در اندام های 
تحتانی قدم بزنند. همچنین بیماران قلبی که به تازگی 
دچار حمله قلبی شده اند، دو تا سه هفته بعد از آن نباید 
رانندگی کنند. بعد از این مدت نیز تنها با اجازه پزشک 

معالج می توانند پشت فرمان بنشینند. معمواًل یک هفته 
تا 10 روز بعد از حمله قلبی نیز سفر توصیه نمی شود. اگر 
طول سفر بیشتر از سه تا چهار ساعت است، باید بیماران 
هر سه تا چهار ساعت یک بار پیاده شوند و به مدت 5 تا 
10 دقیقه قدم بزنند. این کار احتمال لخته شدن خون در 
اندام های تحتانی و آمبولی ریه را کاهش می دهد. اگر با 

هواپیما نیز سفر می کنند بهتر است هرازچندگاهی داخل 
آن قدم بزنند. حتماً داروهای مصرفی و مدارک پزشکی 
مثل آنژیوگرافی خود را در سفر همراه ببرند. همچنین در 
طول سفر ممکن است عادات غذایی فرد نیز تغییر کند و 
فشار خون بیمار باال رود. درنتیجه باید مراقب رژیم غذایی خود 
در سفر باشند و از مصرف غذاهای شور و آماده پرهیز کنند.

صبحانه ای ویژه آب کردن شکم! 

اگر شما هم به خیل عظیم افرادی که خواهان 
پس  پیوسته اید،  هستند  شکمشان  کردن  آب 
نیاز  مورد  مواد  داریم.  خوب  خبر  یک  برایتان 
برای تهیه یک صبحانه رژیمی: 5 تا ۷ عدد آلوی 
گوشتی، یک فنجان کفیر / ماست کم چرب، 
قاشق  دو  کتان،  تخم  غذاخوری  قاشق  یک 

غذاخوری آرد جو دو سر، یک قاشق غذاخوری 
پودر کاکائو. صبحانه روز بعد را عصر روز قبل 
آماده کنید. از صبحانه سالم و مغذی خود لذت 
ببرید. شما در کوتاه ترین زمان ممکن، متوجه 
آثار مثبت این صبحانه لذیذ خواهید شد. البته 
شاید روز اول کمی با این صبحانه ارتباط برقرار 
اما قرار هم نیست که وحشت کنید.  نکنید، 
معده شما خودش از پس کار بر خواهد آمد!

نوشیدنی های ممنوعه 
برای روزهای گرم 

  
1- نوشابه های گازدار: می توانند تاثیری سریع بر 
سالمتی داشته باشند یعنی کم آب شدن بدن.  در 
حقیقت، کم آبی بدن را بدتر می کنند و در مقایسه 
با آب معمولی یا آب های طعم دار )یا شیرین شده 
را  کلیوی  آسیب های  می توانند  برگ(  شکر  با 

تشدید کنند 2- قهوه یا چای: هرگونه نوشیدنی 
کافئین دار خطر کم آبی را در بدن افزایش می دهد. 
اما آدم هایی که مرتباً به مصرف نوشیدنی های 
کافئین دار نظیر قهوه یا چای عادت دارند، از نظر 
کم آبی در معرض خطر نیستند. ولی اگر شما از آن 
دسته آدم هایی هستید که لذت نوشیدن چای قند 
پهلو را درک نکرده اید، یک روز گرم تابستانی 
فرصت مناسبی برای تجربه ی این لذت نیست.

به هیچ وجه چیپس و پفک 
از جلوی مغازه ها نخرید! 

بیشتر تنقالت مانند چیپس و پفک معمواًل در 
بیرون از مغازه ها نگهداری می شوند که این 
می  افزایش  را  آنها  پذیری  آسیب  میزان  امر 
این  خرید  برای  که  می شود  توصیه  لذا  دهد 
مواد بخصوص در فصل تابستان دقت بیشتری 

قفسه های  از  را  آنها  و همیشه  باشید  داشته 
داخل مغازه ها انتخاب و خریداری کنید. این 
آفتاب به جز مضراتی است  فساد دربرابر نور 
که چیپس و پفک ها می توانند برای هرسنی 
به دلیل روغن، رنگهای خوراکی، نمک، جذب 
زیاد آب بدن و نحوه طبخ داشته باشند. در خرید 
موادغذایی صبر و حوصله به خرج دهید چرا که این 
مسئله مستقیماً با سالمتی شما  در ارتباط است.

سالمندان ماست را با مربا بخورند! 

افراد با رعایت اصول صحیح تغذیه ای و پرهیز 
از مصرف چند غذا به طور همزمان می توانند 
سالمت دستگاه گوارش خود را حفظ کنند. در 
واقع ماست طبیعی شیرین در کنار غذای اصلی 
برای هضم بهتر غذا بسیار موثر است. افزودن یک 
قاشق مربا خوری مربای بالنگ، به، آلبالو و شاتوت 

به ماست موجب کاهش طبع سرد آن می شود. 
جوانان و افراد دارای مزاج گرم، می توانند به تنهایی 
ماست را مصرف کنند اما سالمندان برای رفع طبع 
سرد آن حتماً ماست را با مربا مصرف کنند. جوانان 
و میانساالن  نیز می توانند با افزودن جوانه های 
یونجه، شبدر و ماش خانگی به ساالد ویتامین های 
مورد نیاز بدن خود را تامین کنند. اضافه کردن 
ذرت پخته شده خانگی به ساالد نیز مفید است.

برای کودکتان اسمارتیز  نخرید! 
 

مصرف آدامس و اسمارتیز قبل از هفت سالگی 
می  دائمی  های  دندان  آمدن  در  نامنظم  موجب 
اسمارتیز  آدامس،  در  موجود  قندی  مواد  شود. 
انواع شکالت های غیر استاندارد با تخریب  و 
فراهم می کنند،  را  پوسیدگی  زمینه  دندان ها 
از این رو والدین باید نوع  تنقالت فلورایددار را 

برای کودکانشان خریداری کنند. مواد موجود در 
اسمارتیزهای رنگی باعث کاهش هوش ذهنی، دل 
پیچه و ترک خوردگی دندان ها می شود و مصرف 
آنها باید به حداقل برسد. قورت دادن آدامس برای 
کودکان مضرنیست زیرا مواد قندی آن جذب و صمغ 
اضافی آن دفع می شود، اگر چندین توده آدامس 
به فاصله زمانی کوتاه مدت بلعیده شود مشکالت 
گوارشی فراوانی برای کودک به وجود می آید.

نکاتی که بیماران قلبی در سفر باید رعایت کنند  ...

یک کشته و چهار مصدوم 
در تصادف محور بیرجند - قاین 

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان، خبر از 
برخورد یک پژو و پراید در محور بیرجند-قاین داد. دکتر دلخروشان 
گفت: ساعت 21:35 شنبه، حادثه برخورد پژو و پراید در کیلومتر 18 
محور بیرجند قاین به اورژانس بیرجند اعالم شد و آمبوالنس های 
اورژانس ثمن شاهی و 3 شهری به محل اعزام شدند. به گزارش 
خبرگزاری صدا و سیما، وی افزود: این حادثه 5 مصدوم داشت که 
پس از انجام مراقبت های پیش بیمارستانی منتقل بیمارستان امام 
رضا )ع( بیرجند شدند و وضع عمومی یکی از مصدومین وخیم 
گزارش شد، که پس از رسیدن به بیمارستان فوت کرد. علت 
این حادثه عدم رعایت حق تقدم از سوی پراید اعالم شده است.

پرداخت خسارت شاکیان و  توبیخ کتبی 
مجازات پزشکی که در بیرجند زیرمیزی میگرفت

خبر  جنوبی  خراسان  استان  حکومتی  تعزیرات  کل  مدیر 
که  بیرجند  در  متخصص  پزشک  یک  شدن  محکوم  از 
خبرگزاری  گزارش  به  داد.  میگرفت،  میزی  زیر  افراد  از 
از  نفر  دو  براساس شکایت  گفت:  انصاری  سیما،  و  صدا 
شهروندان و گزارش دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر اخذ 
متخصص  پزشکان  از  یکی  توسط  تعرفه  از  خارج  وجوه 
شهرستان بیرجند، پزشک متخلف احزار شد. وی تصریح 
کرد: پس از بررسی و رسیدگی، براساس دادنامه قطعی، 
این فرد به پرداخت ۷ میلیون ریال خسارت شاکیان و حق 
دولت، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی محکوم شد.                                                              

توقیف سمند با 160کیلومتر سرعت در نهبندان

یک دستگاه خودروي سواری سمند که با سرعت غیر مجاز 
پایگاه  گزارش  به  شد.  توقیف  بود  حرکت  در  160کیلومتر 
استان  انتظامی  فرماندهی  راه  پلیس  رئیس  پلیس،  خبري 
خراسان جنوبی گفت: تیم کنترل سرعت پلیس راه شهرستان 
نهبندان هنگام کنترل خودروهاي عبوري در محور نهبندان - 
سربیشه، یک دستگاه سواري سمند که باسرعت160کیلومتر 
حسین  سرهنگ  کردند.  متوقف  را  بود  حرکت  حال  در 
رضایی افزود: به علت ارتکاب تخلفات حادثه ساز، سرعت 
و سبقت غیر مجاز، راننده متخلف مبلغ چهار میلیون ریال 
ثبت  وی  گواهینامه  سوابق  در  منفی  15نمره  و  جریمه 
شد که پس از اعمال قانون خودرو روانه پارکینگ شد.

 سرعت غیر مجاز در جاده روستای چلونک  
جان کودک شش ساله را گرفت

واژگونی  از  خبر  جنوبی  خراسان  استان  راه  پلیس  رئیس 
یک دستگاه سواری پراید در جاده های روستایی بیرجند 
داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ رضایی 
این حادثه که یکشنبه  این خبر گفت: در پی  در تشریح 
شب در جاده روستایی چلونک - حصار سنگی شهرستان 
از دست  را  بیرجند رخ داده است، یک کودک جان خود 
این خودرو  از سرنشینان  نفر  راننده و دو  افزود:  داد. وی 
نیز زخمی و به بیمارستان  امام رضا )ع( شهرستان بیرجند 
منتقل شدند. کارشناسان بی احتیاطی راننده خودروی پراید 
و تخطی از سرعت مطمئنه را علت این حادثه اعالم کرد ند.

خندوانـه 
تجربــه ای  نــو

کودکان خود را به ما بسپارید
 فرصتی استثنایی برای شما پدران 

و مادران شاغل هر روز صبح تا شب 
ماهیانه 100 هزار تومان

متنوع  های  برنامه  با  نفر/  ظرفیت 30   
سرگرمی و آموزشی و تفریحی

یا  سپه  بانک  از  بعد   ،14 نزاری  حکیم 
جمهوری 8 ، فرعی دوم ، سمت راست

مــوســوی
32225032 - 09159254650

خانه بازی 
کـودک 

چهارراه  به  نرسیده  رجایی،  خیابان 
کوشه ای، مقابل بانک ملی، پالک 95

32318382 - 09155614417

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

لوله کشی و آبرسانی، اجرای فاضالب
سرد و گرم ، شوفاژ

نصب شیرآالت ، سرویس کولر 
لوله باز کنی با فنر برقی

تشخیص و رفع ترکیدگی لوله 

    09158651167 - شهریاری

ایزوگام  شفیعی آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی
 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید
09155622050  -32442331

خرید و  فروش  انواع قالب بتن
 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  -   

32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 

تـوکــل

مشـاور امالک  فـدک
خرید و فروش امالک شعبانیه - نرجس  

دهلکوه و مسکن مهر 
32316971 - 09151304064 خسروی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

تعمیر لوازم خانگی
 در منزل      لباسشویی، کولر،ماکروفر، جاروبرقی ، پنکه و... 
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7
اهداء۴ تن انگور به نیازمندان خوسف 

صدا وسیما- باغدارخوسفی 4 تن انگور به عنوان زکات مستحبی به نیازمندان روستای سرچاه عماری اهدا کرد. مدیرکمیته امداد امام خمینی)ره( خوسف، 
انگور را آقای حسین کریمدادی از حدود 3هکتاراز تاکستان مزرعه فدک درمنطقه سرچاه عماری اهدا کرد. محمدرضا احمدی، ارزش  گفت: این مقدار 

انگورهای اهدایی را 100 میلیون ریال اعالم کرد و افزود: این مقدار انگور، بین بیش از دو هزار و 500 نیازمند منطقه سرچاه عماری توزیع می شود.
سه شنبه * 12 مرداد 1395 * شماره 3567

7
هفت هزار خانوار عشایری
در استان تشنه اند

مهر- مدیرکل امور عشایری 
استان با اشاره به خشکسالی 
های چند ساله، گفت: بیش 
از هفت هزار خانواده عشایر 
هستند.  آبرسانی  نیازمند 
تولیدات  کاهش  از  قوسی 

دامی خبر داد و گفت: همچنین روند نیاز خانواده 
های عشایر به آبرسانی نیز افزایش یافته است. وی 
ادامه داد: به طور میانگین در هر ماه 1۷ هزار متر 
مکعب به این خانواده ها آبرسانی می شود. قوسی 
ماهه نخست سال جاری  در چهار  اینکه  بیان  با 
آبرسانی  ها  خانواده  این  به  مکعب  متر  هزار   ۶0
داشته ایم، افزود: به طور میانگین به 4۸0 منطقه 
عشایری آبرسانی می شود. وی همچنین  از تولید 
۸00 میلیارد ریال محصول دامی خبر داد و افزود: 
علی رغم این خشکسالی ها عشایر توانسته اند در 
چهار ماهه نخست سال جاری، تولیدات دامی خود 

را به 10 هزار و 300 تن برسانند.

پیشرفت فیزیکی مرحله دوم
 مجتمع فرهنگی سربیشه به 45 درصد رسید

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  سرپرست  ایرنا- 
فرهنگی  مجتمع  دوم  مرحله  گفت:  سربیشه 
و  نفر   ۷00 ظرفیت  با  شهرستان  این  هنری  و 
زیربنای یک هزار و 500 مترمربع از 45 درصد 
پیشرفت فیزیکی برخوردار است. عابدینی اظهار 
مجمع  دوم  مرحله  اجرای  برای  تاکنون  کرد: 
ریال  میلیارد   10 شهرستان  هنری  و  فرهنگی 
 10 به  طرح  این  اتمام  برای  که  شده  هزینه 
کرد:  عنوان  وی  است.  نیاز  اعتبار  ریال  میلیارد 
سال 1394 برای اجرای این طرح چهار میلیارد و 
۸40 میلیون ریال اعتبار مصوب شد، از این مبلغ 
یافته  اختصاص  ریال  میلیون  و 410  میلیارد  دو 
است. عابدینی تاکید کرد: امسال تالش شده که 
و  برخوردار  خوبی  تنوع  از  آموزشی   کالسهای 

حداکثر کارایی را برای هنرجویان داشته باشد.

صدور مجوز بهداشتی حمل تخم مرغ 
به خارج از شهرستان 

 350 جاری  سال  ابتدای  ماهه   4 طی  غالمی- 
هزارکیلوگرم تخم مرغ خوراکی با نظارت شبکه 
شد.   صادر  شهرستان  از  خارج  به  دامپزشکی 
ای  قرنطینه  و  بهداشتی  اقدامات  راستای  در 
های   بیماری  انتشار  از  جلوگیری  و  دامپزشکی 
قابل انتقال بین انسان وطیور، توسط کارشناسان 
ماه   4 طی  شبکه  قرنطینه  و  نظارت  واحدهای 
گذشته سال جاری برای 3۶0 هزار و ۷50 کیلو 
بهداشتی حمل  گرم  تخم مرغ خوراکی مجوز  
صادر شده است. گوهری رئیس شبکه دامپزشکی 
قاینات گفت: تمامی تخم مرغ های تولیدی در 
تولید  تاریخ  بهداشتی  شناسه  دارای  باید  استان 
و انقضاء باشد و شهروندان در هنگام خرید این 

فرآورده خام دامی به این موضوع دقت نمایند.

چهار رشته قنات
در شهرستان درمیان مرمت و احیا شد

مقاومت  ناحیه  سازندگی  بسیج  مسئول  ایرنا- 
رشته  چهار  جاری  سال  در  گفت:  درمیان  بسیج 
این  در  اعتبار  ریال  میلیون  با صرف ۸00  قنات 
شهرستان مرزی مرمت و احیا شد. بخشی عنوان 
کرد: این تعداد قنات در روستاهای مقدر، درمیان، 
اضافه  وی  است.  شده  احیا  خورشیدان  و  پاتنگ 
کرد: این قناتها با همکاری جهاد کشاورزی مرمت 
و احیا شده که آب این منابع آبی پس از احیا به 
صورت قابل توجهی افزایش یافته است. الزم به 
ذکر است تعداد ۷۷۸ رشته قنات د شهرستان ر 
درمیان قرار دارد که ،2.5 درصد قنات شهرستان 

در اثر خشکسالی خشک شده است.

آموزش اینترنتی جراحی
به دانشجویان افغانستان

کشور  پزشکی  دانشجوی   30 سیما-  و  صدا 
افغانستان، ازطریق آموزش از راه دور، عمل جراحی 
علوم  دانشگاه  آموزشی  معاون  دیدند.  آموزش  را 
براساس  ها،  آموزش  این  گفت:  بیرجند  پزشکی 
افغانستان  النبیین  خاتم  دانشگاه  با  که  قراردادی 
در  پزشکی  رشته  دانشجویان  برای  شده،  بسته 
کابل و غزنین آموزش داده شد عابدی افزود : این 
درس در 1۷ جلسه توسط فوق تخصص جراحی 
قلب و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند ارائه شد. وی گفت : قرار است دوره های 
آموزشی دیگری در رشته های فوریتهای پزشکی، 
پرستاری و مامایی از طریق آموزش ازراه دوربرای 

دانشجویان کشور افغانستان برگزار شود.

جانباز 70 درصد
به جمع یاران شهیدش پیوست

اسد  جمعه  جمعه  علی  درصد  جانباز ۷0  مالیی- 
آبادی پس از 3۶ سال رنج و تحمل به مقام واالی 
شهادت نائل شد. علی محمد جمعه جمعه اسد آبادی 
در 14 دی ماه سال 59 بر اثر برخورد ترکش در 
ناحیه چشم و سر مجروح و به درجه جانبازی نائل 
شد که پس از 3۶ سال شفقت و درد دعوت حق 
را لبیک گفت. مراسم تشیع این شهید بزرگ امروز 
ساعت ۸:30 دقیقه در محل مسجد جامع شهر قاین 
برگزار و برای دفین به زادگاهش شهر اسالم آباد 

مرکز بخش نیمبلوک  انتقال خواهد یافت.

وحدت بین جمعیت سنی و شیعه
موجب امنیتی پایدار در استان شده است

حسینی- استاندار با اشاره به اینکه امروز وحدت 
امنیتی  ایجاد  موجب  شیعه  و  سنی  جمعیت  بین 
پایدار در استان شده است ، گفت: همه ما وظیفه 
داریم در راستای حفظ و تقویت این امنیت از تمام 
توان کاری و اداری خود استفاده نماییم. پرویزی 
روحانیون  و  علماء  از  نشست صمیمی جمعی  در 
اهل سنت استان به جمعیت مرزنشین استان اشاره 
کرد و افزود: با توجه به این امر در صورت ایجاد 
امنیتی،  مشکالت  بروز  یا  و  ناامنی  کوچکترین 
اولین کسانی که متضرر شده و آسیب خواهند دید 
کسانی هستند که در صف مقدم قرار دارند و برای 
افرادی که قصد ضربه زدن به امنیت کشور را دارند 
شیعه و سنی تفاوتی نمی کند. وی با بیان اینکه 
تمامی خدمات در سایه امنیت معنا پیدا می کند، 
گفت: تمامی کشورهایی که دچار چالش شده و از 
درون دچار از هم پاشیدگی شده اند به دلیل عدم 
توجه به وحدت و همدلی به عنوان یک عامل مهم 

در ایجاد امنیت پایدار در هر منطقه بوده است.

700 تن شکر مورد نیاز استان تامین شد

مهر- مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی از واردات 
عنوان  خاشی  داد.  خبر  استان  به  شکر  تن   ۷00
استان  به  از گمرک  تن شکر  تاکنون 400  کرد: 
با  وی  است.  نیافته  تخصیص  هنوز  و  شده  وارد 
به  ورود  حال  در  نیز  شکر  تن   300 اینکه  بیان 
استان است، افزود: این میزان شکر برای تعاونی 
اشاره  با  وارد شده است. خاشی  های مرز نشین 
واردات چهارماهه نخست سال جاری،  به میزان 
اظهار کرد: در این مدت، 2۸ فقره اظهارنامه در 
این  ریالی  ارزش  که  است  شده  تشکیل  گمرک 
تعداد اظهار نامه ها بالغ بر پنج میلیون دالر است.

57 میلیارد ریال
صرف پیشگیری از بیماری ها شد

گفت:  استان  دامپزشکی  مدیرکل  مقدم-  دادرس 
برای  ریال  میلیارد   5۷ مبلغ   94 مالی  سال  طی 
پیشگیری از بیماری ها هزینه شد. رفیعی پور با بیان 
اینکه این مبلغ از محل اعتبارات ملی هزینه شده 
است افزود: بخشی از این اعتبار صرف خرید انواع 
واکسن برای پیشگیری از بیماری های واگیر دامی 
و بیماری های مشترک بین انسان و دام و همچنین 
خرید سموم و تجهیزات فنی و آزمایشگاهی شده 
انجام شده  بیماریزا  عوامل  با  مبارزه  با هدف  که 
اعتبارات ملی  اینکه تخصیص  بیان  با  است. وی 
همچون سنوات گذشته ادامه دارد، تاکید کرد: برای 
بهبود اقدامات پیشگیرانه نیازمند 20 الی 25 میلیارد 

ریال از محل اعتبارات استانی هستیم.

5 حلقه چاه غیرمجاز در قاین مسدود شد

استان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل  تسنیم- 
گفت: در راستای حفاظت از منابع آب زیرزمینی و 
طرح تعادل بخشی دشت ها در زمین های روستای 
چاه  حلقه   5 قاین  شهرستان  توابع  از  ورزگ 
غیرمجاز مسدود شد. امامی بیان کرد: اجرای حکم 
با حضور  این چاه ها  المنفعه کردن  و مسلوب  پر 
نمایندگان فنی امور منابع آب شهرستان قاین و 
نیروی انتظامی برابر ضوابط قضایی انجام شد. وی 
تصریح کرد: در زمینه شناخت چاه های غیرمجاز 
بیشتر شده  این شرکت  اکیپ های گشت  امسال 
است تا جایی که بعد از مسدود کردن چاه تا ۶ ماه 

بازرسی ها در محدوده چاه ادامه دارد.

۶0 هزار تماس مردمی
با فوریت های پلیسی استان  برقرار شد

مهر- فرمانده انتظامی استان از تماس ۶0 هزار و 
۸19 شهروند با مرکز فوریت های پلیسی 110 در 
چهار ماهه نخست سال جاری خبر داد. سرهنگ 
شجاع عنوان کرد: از این تعداد ۶1 درصد عملیاتی 
و منجر به حضور در صحنه و ارائه خدمات پلیسی 
توسط  تماس ها  از  درصد   34 و  شهروندان  به 
کارشناسان 110 منجر به راهنمائی و ارشاد شد که 
پنج درصد نیز غیرقابل رسیدگی بوده است. وی با 
اشاره به کاهش دو درصدی تماس با مرکز فوریت 
اول سال جاری  در چهارماهه  پلیسی 110  های 
گفت: این نشان دهنده اعتماد مردم به پلیس است 
و درتماس های غیرفوریتی نیازی به حضور فوری 
پلیس در صحنه نبوده و با ارائه راهنمائی الزم سیر 

مراحل اقدام برای مخاطب تشریح می شود.

آثاری از عصر آهن۳ در بیرجند کشف شد

تخچرآباد  تپه  محوطه  کاوش  دوم  فصل  مهر- 
شهرستان بیرجند، منجر به شناسایی بنایی مربوط به 
عصرآهن 3 شد. محسن دانا سرپرست هیات کاوش 
گفت: فصل دوم کاوش تپه تخچرآباد واقع در 300 
متری غرب روستایی به همین نام انجام شد. وی با 
اشاره به شناسایی 4 برج دراین فصل از کاوش افزود: 
بنابر شواهد بنا ۶ برج داشته و در دوره عصر آهن 
3 )احتمااًل دوره مادی( پی افکنده شده و در اوایل 
دوره هخامنشی به طور آگاهانه پر شده است. گفتنی 
است مجوز فصل دوم کاوش محوطه تپه تخچرآباد 
بیرجند توسط رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و 

گردشگری صادرشده است. 

سربیشه  و  نهبندان  اسبق  نماینده  برزجی- 
کار  اگر  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در 
شود  انجام  پیگیری  و  تعامل   ، کارشناسی 

نهبندان و  احیای ردیف خاص طرح توسعه 
سربیشه در بودجه سال 9۶ امکان پذیر است.

صابری در گفتگوی اختصاصی با روزنامه آوا 
ضمن اشاره به پیشینه طرح توسعه نهبندان 
وسربیشه اظهار کرد: هم اکنون که مسئولین 
پیگیری می  را  استان  مربوطه ردیف خاص 
توسعه  طرح  سابقه  به  دانم  می  الزم  کنند 

نهبندان و سربیشه اشاره ای داشته باشم. 
وی ادامه داد: رهبر معظم انقالب در سفری 
رفع  برای  داشتند  نهبندان  به   ۷۸ سال  که 
محرومیت این منطقه دستور بررسی طرحی را 
دارند که بعدا طرح توسعه نهبندان نام گرفت. 

نماینده اسبق نهبندان و سربیشه در مجلس 
شورای اسالمی با طرح این سوال که چرا این 
طرح در سال ۸۷ یعنی بعد از 10 سال ردیف 
انجام  مهم  این  کرد:  تصریح  گرفت  بودجه 
تعامل و  ارایه کار کارشناسی و  با  نشد مگر 
پیگیری در مجلس هشتم و زمان استانار وقت 
آقای مرتضوی که سه عامل دست به دست 
هم دادند و این طرح در ردیف خاص بودجه 
آن سالها  در  اینکه  بیان  با  گرفت.  صابری 
گفت:  شد  تعریف  تومان  میلیارد   ۶0 هدف 
دهند  می  ارایه  دیگری  ارقام  کسانی  اگر 
فاقد اعتبار و اطالع کافی است. وی با اشاره 

برای  هشتم  درمجلس  که  هایی  تالش  به 
گرفت  انجام  تومان  میلیارد   30 تخصیص 
که  هایی  پروژه  در  بودجه  این  کرد:  اظهار 
بود  تعریف شده  نهبندان  توسعه  برای طرح 
و مورد تایید تهران نیز قرار گرفت هزینه شد.

هم  بعد  سالهای  در  البته  داد:  ادامه  وی 
مقداری تخصیص یافت که تا االن حدود 40 
اختصاص  اعتبارات  سرجمع  تومان  میلیارد 
و  نهبندان  اسبق  نماینده  شود.   می  یافته 
یاد  اسالمی  شورای  مجلس  در  سربیشه 
و  هشتم  مجلس  آخر  سال  دو  در  شد:  آور 
برنامه  معاون  و  وقت  استاندار  همکاری  با 

در  نیز  سربیشه  توسعه  طرح  وی  ریزی 
ردیف خاص با اعتبار 20 میلیارد تومان قرار 
گرفت.  صابری با یادآوری اینکه در استان 
دو شهرستان دارای طرح توسعه شدند اظهار 
اکنون حدود 5  تا  نیز  به سربشه  البته  کرد: 

میلیارد تومان تخصیص داده شده است. 
وی در پایان تاکید کرد: همانطور که در زمان 
از 10  بعد  را  نهبندان  نمایندگه طرح توسعه 
گرفت هم  ملی  ردیف  رهبری  از سفر  سال 
و  پیگیری  و  کارشناسی  کار  با  نیز    اکنون 
طرح  اعتباری  ردیف   9۶ بودجه  در  تعامل 

توسعه نهبندان و سربیشه پایدار می گردد.

نماینده اسبق نهبندان و سربیشه در گفتگو با روزنامه آوا : 

احیای ردیف خاص طرح توسعه نهبندان و سربیشه نیازمند تعامل و پیگیری

مدیرکل حج و زیارت استان با اشاره به اینکه 
سال گذشته حدود 12 هزار نفر برای اربعین 
آمادگی  اعالم  پیاده  کاروان های  در  حسینی 
کردند گفت: امسال نیز با توجه به مراجعات 
در  نفر  هزار   1۶ از  بیش  می شود  پیش بینی 

اربعین حسینی از استان اعزام شوند.
ابوالفضل  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
با  خبری  نشست  در  دیروز  صبح  نوفرستی 
اصحاب رسانه با اشاره به اینکه 31 دفتر زیارتی 
در سطح استان فعال است افزود: در 2 ماهه 
از  زائر  بیشترین  میانگین  صورت  به  گذشته 

استان به کربال معلی اعزام شده است.
وی با بیان اینکه خراسان جنوبی تنها استانی 
موفق  دستگاه ها  همه  همکاری  با  که  است 
بیان  شده  غیرمجاز  افراد  فعالیت  کنترل  به 
کرد: در شهرستان های مختلف استان تاکنون 
حدود ۸.9 نفر فعالیت غیرمجاز داشتند که در 
دادگاه ها تشکیل پرونده و مجازات شده و ملزم 
به ترک این عمل شده اند. نوفرستی با اشاره 

به اینکه سال گذشته حدود 12 هزار نفر برای 
اربعین اعالم پیاده روی کردند خاطرنشان کرد: 
با توجه به اینکه این اجتماع ملکوتی در عراق 
شکل می گیرد و سال به سال افزایش می یابد، 
پیش بینی می شود امسال نیز بیش از 1۶ هزار 

نفر در اربعین حسینی از استان اعزام شوند.
مدیرکل حج و زیارت استان یادآور شد: در این 
راستا سازمان حج و زیارت با هدف ساماندهی 
اربعین  زائران  روادید  دریافت  و  نام  ثبت 
راه اندازی سامانه سماح  به  اقدام  حسینی)ع( 
اعتاب  در  حضور  ایام  مشتاقان  )ساماندهی 
اظهار داشت:  نوفرستی  مقدسه( کرده است. 
همچنین مقرر شد فقط افرادی که از طریق 
سامانه سماح ثبت نام می کنند مجوز خروج از 

مرزها را دریافت کنند.
افزود:  سامانه سماح  اهداف  به  اشاره  با  وی 
تسریع  و  تسهیل  اطالعاتی،  بانک  تشکیل 
در فرآیند دریافت روادید عراق، جلوگیری از 
فعالیت افراد غیرمجاز، مدیریت، سهمیه بندی 

و کنترل روند اعزام متقاضیان و ارائه خدمات 
متقاضیان  به  همکار  دستگاه های  توسط 
و  حج  مدیرکل  است.  سامانه  این  اهداف  از 

زیارت استان با اشاره به اطالعات مورد نیاز 
شناسنامه ای،  اطالعات  گفت:   سامانه  این 
گذرنامه، آدرس و شماره تلفن همراه سرگروه 
و اعضای گروه، تاریخ مورد نظر گروه برای 
خروج از مرز، نوع وسیله نقلیه برای عزیمت 
گروه تا مرز و شماره پالک وسیله شخصی 

است.  سامانه  در  ثبت نام  اصلی  اطالعات  از 
زائران  می شود  توصیه  کرد:  بیان  نوفرستی 
سرگروه هایی را از خانواده خود و یا کسانی که 

شناخت دارند تعیین کنند و تاریخ مدنظر برای 
خروج از مرز نیز باید در سامانه ثبت شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین هزینه هایی که 
پرداخت می شود نیز به صورت سامانه ای است 
و در خود سامانه محاسبه و پرداخت می شود و 
افرادی که دسترسی به اینترنت ندارند می توانند 

از طریق دفاتر زیارتی اقدام به ثبت نام کنند.
اینکه  بیان  با  استان  زیارت  و  حج  مدیرکل 
پایان مراحل  به منزله  دریافت کد رهگیری 
نام است تصریح کرد: زائران می توانند  ثبت 
از امروز برای دریافت گذرنامه اقدام کنند زیرا 
دیر  امکان  نام  ثبت  باالی  ترافیک  دلیل  به 

رسیدن گذرنامه به دست آنها وجود دارد.
با اشاره به اقدامات انجام شده در  نوفرستی 
مرز  در  حسینیه  ساخت  گفت:  گذشته  سال 
مهران و ساخت زائرسرا در شلمچه از اقدامات 
انجام شده سال گذشته است. وی با بیان اینکه 
سال های گذشته فقط در خود شهرهای عراق 
تأکید  امسال  افزود:  می شد  برپا  موکب هایی 
باشیم  داشته  نیز  مرزها  در  موکب هایی  شده 
همچنین در خراسان جنوبی نیز موکب هایی 
در شهرستان های بیرجند، قاین و طبس برپا 
و  پاکستان  کشور  از  که  زائرانی  تا  می شود 
افغانستان از این شهرها عبور می کنند از این 

موکب ها بهره مند شوند.

 اعزام ۱۶ هزار نفر از استان به عتبات عالیات

صبح  جنوبی  خراسان  استاندار  خبر-  گروه 
جهاد  وزیر  مقام  قائم  با  دیدار  در  دیروز 
سال  چند  های  خشکسالی  به  کشاورزی 
استان  کشاورزی  های  ظرفیت  و  اخیر 
محصوالت  به  باتوجه  افزود:  و  کرد  اشاره 
در  زرشک  و  زعفران  همچون  استراتژیکی 
نیز  و  بندی  بسته  صنعت  به  توجه  استان، 
ضمن  تواند  می  محصوالت  این  فرآوری 
فروشی  خام  از  شغلی  های  فرصت  ایجاد 
این محصوالت جلوگیری نماید. وی با بیان 
اینکه وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری 
استان  این  کشاورزان  از  گندم  تن  20هزار 

خریداری کرده است، گفت: این در حالیست 
از وجوه گندم خریداری  که تنها 50 درصد 
شده پرداخت شده است. استاندار ادامه داد: 
به منظور کمک به کشاورزان و دامداران در 
سال جاری 10 درصد از اعتبارات استان به 
کمک های فنی و اعتباری اختصاص یافته 
است، از این رو در صورت وجود طرح های 
مناسب در حوزه کشاورزی از حیث اعتبارات 

کمک های الزم انجام خواهد شد.
به جلسه نشست مشترک  اشاره  با  پرویزی 
ایران  اسالمی  جمهوری  مرزی  استانداران 
برخی  واردات  مشهد  در  افغانستان  و 

محصوالت نظیر گندم،جو و ذرت مورد نیاز 
استان از کشور افغانستان در صورت نیاز را 
یکی از راه های توسعه تراز تجاری با کشور 
افغانستان دانست و تصریح کرد: وارد کردن 
به  و...  مرغ  صادرات  قبال  در  نیز  زنده  دام 
تواند  می  پیشنهادات  از  دیگر  یکی  عنوان 
در این زمینه مورد توجه مسئولین قرار گیرد. 
صورت  در  قطعًا  ساخت:  نشان  خاطر  وی 
به  استان  مرزی  های  بازارچه  شدن  فعال 
ازای هر بازارچه بیش از هزار فرصت شغلی 
مقام  قائم  شد.  خواهد  ایجاد  کشور  دو  در 
با  دیدار   این  در  نیز  کشاورزی  جهاد  وزیر 

تومان بیان اینکه صندوق حمایت از توسعه بخش  1200میلیارد  با  کشور  در  کشاورزی 
به  کمک  برای  خوبی  بسیار  ظرفیت  اعتبار 
دامداران است، گفت: خراسان  کشاورزان و 
جنوبی دارای بیشترین تعداد صندوق حمایت 
است.  کشور  در  کشاورزی  بخش  توسعه  از 
خلیل شآقایی حضور و فعالیت کشاورزان و 
تاکید  را مورد  بازارهای جهانی  دامداران در 
که  اتفاقاتی  با  است  امید  افزود:  و  داد  قرار 
ارتباطی  فضای  گرفت  صورت  برجام  در 
بهتری در سطح بین المللی حاصل شود تا 
کشاورزان و دامداران ما نیز از این فضا بهتر 

و بیشتر استفاده کنند.

واردات دام زنده در برابر صادرات مرغ
راهکاری برای فعال شدن بازارچه ها

های  راه  توسعه  و  ساخت  معاون  مالیی- 
پروژه  گفت:  کشور  نقل  و  حمل  زیربنایی 
هایی مانند محور بیرجند- قاین جزء اولویت 
راه و شهر سازی است که در  های وزارت 
صورت تامین اعتبار طی 3 تا 4 سال آینده 

محور بیرجند- قاین به اتمام برسد.
های  راه  توسعه  و  ساخت  معاون  خادمی 
نژاد  نخعی  کشور،  نقل  و  حمل  زیربنایی 
و  راه  کل  مدیر  استاندار،  عمرانی  معاون 

صبح  قاین  فرماندار  و  استان  شهرسازی 
دیروز از 3 قطعه اصلی پروژه بزرگراه محور 

بیرجند - قاین بازدید میدانی کردند.
 ۸50 استان  های  راه  در  کرد:  بیان  خادمی 
کیلومتر بزرگراه با 4 پیمانکار در حال فعالیت  
هستند که از این مقدار 330 کیلومتر توسط 
توسط  کیلومتر   500 و  زیرساخت  شرکت 
حال  در  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره 
اجرا است. وی محور بیرجند- قاین- گناباد 

به  شمال  کریدور  از  بخشی  را  مهم ترین 
جنوب در شرق کشور دانست و خاطرنشان 
کرد: با توجه به اهمیت ترانزیتی این محور 
و استفاده مردم استان در اولویت قرار گرفته 
 100 خراسان جنوبی  در  آن  طول  که  است 
کیلومتر است. وی ادامه داد: از این محور 12 
کیلومتر به بهره برداری رسیده و 20 کیلومتر 
دیگر امسال،40 کیلومتر در سال 9۶ و مابقی 
رسید،  خواهد  بهره برداری  به   9۷ سال  در 

اعتبارات  به موقع  به تخصیص  امر  این  که 
بستگی دارد.  خادمی تاکید کرد: پروژه هایی 
مانند محور بیرجند- قاین جزء اولویت های 
وزارت راه و شهر سازی است که طی 2 تا 
4 سال آینده تمام محور های اصلی استان 
را 4 بانده شود.  وی در پایان از پیگیری ها 
معاون  استاندار،  مردم،  و مطالبه گری های 
عمرانی استانداری، مدیر کل راه و شهرسازی 

و نمایندگان مجلس تشکر و قدردانی کرد.

معاون ساخت و توسعه راه هازیربنایی حمل و نقل کشور قول داد:

طی 3 سال آینده محور بیرجند- قاین به اتمام برسد

 معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام با 
بیان اینکه شیر یارانه ای در مدارس کمک 
دارد،گفت:  شیر  کنندگان  تولید  به  بزرگی 
دولت  سوی  از  اعتبار  تومان  میلیارد   200
برای مشوق صادرات شیر اختصاص یافت.

رکنی  حسن  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
گاوداری  از  بازدید  جلسه  در  دیروز  عصر 

داشت:  اظهار  بشرویه  شهرستان  نمونه 
خراسان جنوبی به واسطه بارندگی کم جزو 
استان هایی است که دچار خشکسالی شده 
شرکت  طرف  از  اینکه  بیان  با  وی  است. 
پشتیبانی برای تامین نهاده های کشاورزی 
تامین  افزود:  است،  شده  گرفته  نظر  در 
است  مشکالتی  از  یکی  واحدها  نقدینگی 

امیدواریم  و  دارد  که درسراسر کشور وجود 
به زودی مشکل تامین نهاده برطرف شود. 
دام  امور  در  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
گفت:امسال دولت 200 میلیارد تومان سبب 
صادرات  وافزایش  کنندگان  تولید  تشویق 
شیر اختصاص داد. رکنی گفت: با توجه به 
تا  می شود  مدارس کمک  در  یارانه ای  شیر 

یابد.  افزایش  داخل کشور  در  تقاضای شیر 
بشرویه  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
دامپروری  و  دام  پرورش  کرد:  اظهار  نیز 
در  که  داشته  رونق  بشرویه   شهرستان  در 
 150 و  دامی  واحد  هزار319   244 مجموع 

هزارو2۸0 قطعه طیور وجود دارد.
در  ساله  هر  افزود:  سرچاهی  حسین 

 55 به  نزدیک  ماهی  پرورش  استخرهای 
شود.  می  رهاسازی  ماهی  بچه  قطعه  هزار 
مدیر جهاد کشاورزی بشرویه با بیان اینکه 
هزار   ۷ حدود  سال  طول  در  شیر  تولید 
مجتمع  کرد:  عنوان  است،  تن   ۶00 و 
بالغ  ظرفیتی  بشرویه  شهرستان  دامپروری 

بر 200 واحد پرورش گاو شیری دارد.

۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مشوق صادرات شیر اختصاص یافت
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امام حسین علیه السالم فرمودند:
 أیما اثَنین َجرى بینهما کالم فطلب أحدهما رَضى االخر کاَن سابقة الَى الجّنه 
هر یک از دو نفرى که میان آنها نزاعى واقع  و یکى از آن دو رضایت دیگرى را 

بجوید ، سبقت گیرنده اهل بهشت خواهد بود.
)محجه البیصاء ج 4،ص 228( 

به مناسبت سومین روز درگذشت مادری دلسوز و  مادر بزرگی مهربان

 مرحومه کوچک قاسمی
 »همسر شادروان عباس رجبی«

 جلسه ترحیمی امروز سه شنبه 95/5/12 از ساعت 16/30 الی 17/30 در محل مسجد
 جامع علوی »حائری« برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب امتنان است.

خانواده های: رجبی، قاسمی، نجفی، علی آبادی، کفاش زاده، اژدری، خلیلی و سایر فامیل وابسته

جمعیت  هالل احمر استان خراسان جنوبی در نظر دارد:  
مطابق مشخصات ذیل خودروهای مزایده ای خود را به فروش برساند. 

مدلشماره انتظامینوع خودروردیف
5421991 ی 16- ایران 32آمبوالنس پژو1
8141983 و 24 - ایران 32آمبوالنس پاترول2
1691376 ن 28- ایران 32آمبوالنس پاترول3
1221983 و 25- ایران 32آمبوالنس پاترول4
4381983 ن 28- ایران 32آمبوالنس پاترول5
56777 د 69 -ایران 32سواری پیکان6
42676 ن 28- ایران 32سواری پیکان7
49375 ن 23- ایران 29سواری پیکان8
19263 د 55 - ایران 32آمبوالنس پاترول9

شرایط متقاضیان: دارای شخصیت حقوقی و حقیقی
مهلت دریافت اسناد مزایده و بازدید مشخصات خودروها: 95/5/13 لغایت 95/5/20

محل بازدید خودروها: بیرجند- مهرشهر- سایت امدادی هالل احمر از ساعت 8 الی 13/30 
روزهای اداری

مهلت قبول پیشنهادات : 95/6/4
زمان بازگشایی پاکت ها و اعالم برنده: روز یکشنبه مورخ 95/6/7 ساعت 9/30 صبح

محل بازگشایی پاکت ها: بیرجند - خیابان معلم- میدان مادر- جمعیت هالل احمر خراسان 
جنوبی- دفتر مدیر عامل

مدارک مورد نیاز:
تصویر کارت ملی شخص حقیقی یا معرفی نامه معتبر اشخاص حقوقی

محل دریافت اسناد و تحویل مدارک:
بیرجند- خیابان معلم- میدان مادر- جمعیت هالل احمر- واحد دبیرخانه

به درخواست مراجعه کنندگان قبل و بعد از تاریخ های تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تضمین شرکت در مزایده می بایست به صورت )چک تضمین شده بانکی( معتبر غیر مشروط به 

نام جمعیت هالل احمر باشد.
حضور مزایده گران در جلسه بازگشایی پاکت ها بالمانع می باشد.

شماره تماس: 32421993- داخلی 636 برای پاسخگویی به سواالت از ساعت 7/30 صبح الی 
13/30 روزهای اداری فعال می باشد.

در صورت انصراف برنده اول از خرید سپرده وی به نفع فروشنده ضبط و برنده دوم به عنوان 
خریدار معرفی می گردد. در صورت امتناع برنده دوم ضمانت نامه وی نیز ضبط و در صورت نیاز 

مزایده تجدید می گردد.
کلیه هزینه های متعارف نقل و انتقال از قبیل تنظیم سند، تعویض پالک و نیز عوارض شهرداری 

و دارایی سال جاری به عهده برنده مزایده )خریدار( می باشد.
تعداد حداقل دو شرکت کننده با دو پیشنهاد دهنده برای بازگشایی پاکت ها الزامی است.

هزینه چاپ آگهی و کارشناسی خودروها و کلیه هزینه های متعارف و مترتب برعهده برنده مزایده 
می باشد. آمبوالنس ها با کاربری درمانی می باشد و فقط اشخاص حقوقی که قانوناً حق بکارگیری 

آمبوالنس با کاربری درمانی دارند مجاز به خرید آن هستند.

تجدید مزایده عمومی خودرو شماره: 2-95

با مربیان قرآنی مجرب برای تمامی سنین
 در رشته های حفظ، روانخوانی و تجوید قرآن آموز می پذیرد

کودکان خود را به ما بسپارید و نتیجه شگرف این اعتماد را در فراگیری فرزند دلبندتان ببینید.
هر چه سریع تر ثبت نام کنید 

آدرس: نبش معلم 49  شماره تماس: 09153633505 - عابدینی

ت ملکو ی  وا آ نی  آ قر هن  خا
ساعت مراجعه 

17 الی 21 

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 5
تلفن:   09154811459 /  05632255736-9

شرکت فرآورده های لبنی فراز لبن قهستان )برتاس( 
وابسته به تعاونی گاوداران صنعتی قهستان

 مالیی-    صبح دیروز خیر اله خادمی معاون شرکت ساخت و توسعه راه های 
زیربنایی  حمل و نقل کشور ، نخعی نژاد معاون عمرانی استانداری ، 
جعفری مدیر کل راه و شهرسازی استان و فرماندار قاین از 3 قطعه 
 اصلی پروژه احداث بزرگراه بیرجند- قاین- گناباد بازدید میدانی داشتند. 
در این مراسم خادمی عنوان کرد: پیرو دستور وزیر راه و شهرسازی طی 
دو سال گذشته مبنی بر روسازی بتنی 10 درصدی جاده های کشور  

این موضوع مدنظر قرار گرفته است.
وی با اشاره به بازدید کارشناسی از کارخانجات و دستگاه های کشورهای 
اروپایی افزود: بعد از تحقیقات به عمل آمده دستگاه روسازی بتن ریزی 

از کشورآلمان خریداری شد.
معاون ساخت و توسعه راه های زیربنایی حمل و نقل کشورخاطرنشان 
کرد: دستگاه روسازی بتنی برای اولین بار درکشور در محور قاین - 

بیرجند به طول 40 کیلومتر از امروز آغاز به کار می کند.
خادمی با بیان اینکه روسازی بتنی طول عمر بیشتری داشته و به 
همین منظور صرفه اقتصادی دارد، تاکید کرد: توجه به تولید مازاد 
سیمان در کشور و استفاده از قیر کمتر به دلیل مشکالت زیست 

محیطی ، فروش قیر و ارزآوری برای کشور از مهمترین مزایای دستگاه 
روسازی بتنی است.

وی با اشاره به اینکه این دستگاه می تواند روزی 500 مترطولی بتن 
ریزی را اجرا  کند، تصریح کرد: در صورت فعالیت مداوم ، این پروژه در 
طول 6 ماه به بهره برداری می رسید اما به علت کامل نبودن بعضی از 

عملیات زیرسازی آن، سال آینده به بهره برداری می رسد.
معاون ساخت و توسعه راه های زیربنایی حمل و نقل کشور، بیان کرد: 
حدود 850 کیلومتر بزرگراه تاکنون در طول راه های استان در حال اجرا 
است  که از این مقدار 330 کیلومتر توسط شرکت زیرساخت و 500 
 کیلومتر توسط اداره کل راه و شهرسازی استان در حال احداث است.

وی یادآور شد: در صورت تخصیص اعتبارات محور بیرجند- قاین- گناباد 
 که به طول 40 کیلومتر است تا سال آینده به بهره برداری می رسد.
 850 کیلومتر بزرگراه در استان نیازمند 450 میلیارد تومان اعتبار

خادمی در ادامه با بیان اینکه 850 کیلومتر بزرگراه در استان نیازمند 
450 میلیارد تومان اعتبار است، اظهار کرد: محور بیرجند- قاین- گناباد 
مهم ترین محور است که بخشی از کریدور شمال به جنوب در شرق 

کشور بوده و با توجه به اهمیت ترانزیتی این محور و استفاده مردم 
اولویت قرار گرفته که طول آن در خراسان جنوبی 100  استان در 

کیلومتر است. 
وی ادامه داد: از این محور 12 کیلومتر به بهره برداری رسیده و 20 
کیلومتر دیگر امسال، 40 کیلومتر سال 96 و مابقی در سال 97 به 
 بهره برداری می رسد که این امر به تخصیص به موقع اعتبارات نیاز دارد. 
خادمی افزود: در این استان در تمامی نقاط عملیات راه سازی ادامه دارد 

و پیگیری این امر نیز در اولویت وزارت راه است.
معاون شرکت ساخت و توسعه راه های زیربنایی  حمل و نقل کشور 
، تاکید کرد: پروژه هایی مانند محور بیرجند - قاین جزو اولویت های 
وزارت راه و شهر سازی است که  طی 2 تا 4 سال آینده محور بیرجند 

قاین به اتمام خواهد رسید.
وی در پایان از پیگیری ها و مطالبه گری های مردم ، استاندار، معاون 
عمرانی استانداری ، مدیر کل راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس 

تشکر و قدردانی کرد.
الزم به ذکر است، کارگاه راه سازی در شهر قاین احداث و برای عملیات 

راه سازی از سیمان قاین استفاده می شود. 
50 درصد پیشرفت فیزیکی در عملیات بزرگراه های استان 

باند دوم  جعفری، مدیرکل راه و شهرسازی استان نیز عنوان کرد: 
بزرگراه بیرجند - قاین با 182 کیلومتر از سال 93 آغاز شده که تاکنون 

50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی با اشاره به 3 قطعه اصلی راه های استان ادامه داد: قطعه اول از کیلومتر 
7 تا 36 ، قطعه دوم از کیلومتر 36 تا 77 شامل 41 کیلومتر و قطعه 
 سوم از کیلومتر 77 تا 115 شامل 38 کیلومتر نیز در دست اجرا است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان خاطر نشان کرد: برای این پروژه تاکنون 
 145میلیارد تومان هزینه شده و برای تکمیل نیاز به 171میلیارد تومان است.

گفتنی است، دستگاه زیرسازی بتنی با تکنولوژی اروپایی برای اولین 
بار در کشور در خراسان جنوبی انجام می شود که استفاده از این نوع 
تکنولوژی در عملیات راه سازی، عمر آسفالت بزرگراه ها را تا 3 برابر 

افزایش می دهد. 
 در پایان نشست تخصصی بین پیمانکار شرکت ریبار ، خادمی ، نخعی نژاد 

و فرماندار قاین در کارگاه راهسازی برگزار شد.

دستگاه روسازی بتنی در خراسان جنوبی شروع به کار کرد
خبر خوش اداره کل راه و شهرسازی استان ؛ برای اولین بار در کشور

عکس : سلمان زاده


