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معاون اول رئیس جمهور : 
منتقدان دولت یک بار هم سیاست های 

اقتصاد مقاومتی را مطالعه نکرده اند

جوانی ، کارشناس مسائل سیاسی :  
ملت ایران عزت خود را با انقالب اسالمی

به دست آورد نه با برجام

وزیر کشور : 
نسبت به برخی مسایل چون حجاب منفعل 

شده ایم و عکس العمل نشان نمی دهیم

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان :
تاسیس شورای هماهنگی تدبیر امام

راحل برای مدیریت مناسبت های ملی بود

پسران احمدی نژاد چه شغلی دارند؟ / پوردستان خطاب به عباسی : ارادت همچنان باقی است / روحانی اهل تغییر و تحول کابینه نیست /  واکنش فتح به سخنان مشاور وزیر خارجه ایران علیه محمود عباس: دخالت نکنید / وعده »حوری« برای شرکت در جنگ / نوبخت: »صفدرحسینی« یکی از ذخایر نظام و امانتدار بزرگ کشور است   / صفحه 8
 صفحه 7 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

انتخاب  بازنشستگان نمونه کشوری 

بازنشستگی  صندوق  اجتماعی  و  فرهنگی  مدیر 
کشوری گفت: 6 مهر مراسم انتخاب  بازنشستگان 
نمونه برگزار می شود.  رشیدی  افزود: بازنشستگان 
با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی کشوری 
براساس  نمونه  بازنشستگان  کنند.   ثبت  نام 
شاخصهای علوم و آموزش و پژوهش، فرهنگ  و 
هنر، کارآفرینی، فعالیتهای عام المنفعه، فعالیتهای 

ورزشی  و ایثار و فداکاری انتخاب می شوند. 

 روحانی: سهمیه های جنسیتی در 
آزمون استخدامی اصالح شود

از  اطمینان  هنگام  تا  داد  دستور  جمهور  رییس 
تأمین حقوق زنان در فرصت های شغلی، آزمون 
استخدامی به تعویق بیفتد و سهمیه های جنسیتی 
پی  در  شود.  اصالح  عدالت،  رعایت  جهت  در 
استخدامی  جامع  آزمون  برگزاری  خبر  اعالم 
تبعیض آمیز  سهمیه های  و  شغلی  عناوین  و 
جنسیتی در نظر گرفته شده توسط دستگاه های 
به  پیامی  روحانی  االسالم حسن  اجرایی حجت 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر کرد. 
رییس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی را 
بر  مبتنی  سهمیه های  ابطال  کرد ضمن  موظف 
تبعیضات ناروا، نسبت به بازنگری عناوین شغلی 

و سهمیه های استخدامی اقدام نماید.

  اعزام به پیاده روی اربعین از اول آبان  
 
گفت:  زیارت  و  حج  سازمان  عتبات  کل  مدیر 
اعزام زائران به اربعین 95 از اول آبان مطابق با 
بیستم محرم آغاز می شود. محسن نظافتی گفت: 
معموال اعزام ها از ابتدای ماه صفر اوج می گیرد. 

وی افزود: روادید تا 3 ماه اعتبار دارد.

انتقاد استاندار از ورود مواد مخدر به استان
صفحه 7

مشکل تا شهریور ماه حل می شود

نوبت دهی کلینیک 
 بیمارستان ولی عصر)عج(

 موقتا تغییر کرد

صفحه 7

زنگ هشدار 
سالمندی در 

خراسان جنوبی 
به صدا درآمد

پرویزی : باید تالش کرد تا از ورود مواد جلوگیری شود و تنها به مقابله با خرده فروشان در سطح شهر ختم نشود زیرا این افراد چیزی برای از دست دادن ندارند 
  معاون سیاسی استاندار : رویکرد مقابله با مواد مخدر را باید تغییر دهیم  /  در خصوص تجهیزات مستقر در مرزها و کنترل تردد مکاتباتی صورت گرفته است اما هنوز به نتیجه مطلوبی نرسیده است

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی  : طبق آخرین آمار ۱۹ هزار معتاد در استان شناسایی شده است / ۱۰ هزار معتاد تحت درمان قرار گرفتند /  صفحه 7

تصاحب چهل تکه محله سراب بیرجند

سراب آبادانی 
در حاشیه شهر

 بهشت معدنکاران
در غار جهنم طبس

  صفحه 3

  صفحه 4

فـروش  آلومینیـوم نمـا
به قیمت کارخانه

کیفیت برتر ، زیبایی و ماندگاری باال
همراه با ۱5 سال ضمانت کتبی کارخانه

بیرجند: خیابان ارتش، جنب قالی سلیمان
۰۹۱556۱84۱6 -۰۹۱55626۱۱۹  

با نهایت تاسف درگذشت مرحوم

 عباسعلی مقدوری )پدر سردار شهید حامد مقدوری(
 را به استحضار همشهریان عزیز می رساند: مراسم تشییع پیکر آن مرحوم

 امروز چهارشنبه ۹5/5/۱3 ساعت 5 الی 6 بعدازظهر از محل 
غسالخانه برگزار می گردد، تشریف فرمایی همشهریان عزیز موجب امتنان 

خواهد بود. ضمنا جلسه سوم آن مرحوم جمعه ۹5/5/۱5 از ساعت
 ۹ الی ۱۰ صبح در محل سالن هیئت حسینی برگزار می شود.

خانواده های: مقدوری ، لطفی و سایر بستگان

به مناسبت سومین روز درگذشت

 شادروان حسن لطفی
 جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه ۹5/5/۱3  از ساعت

 4/3۰ الی 5/3۰ بعدازظهر در محل مسجد رضوی )خیابان ۱7 
شهریور( برگزار می گردد، حضور شما بزرگواران موجب امتنان است. 

خانواده های: لطفی، افضلی و سایر فامیل وابسته

بقا مختص ذات اوست
بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خودمان را از یکایک دوستان، اقوام، 
آشنایان، کلیه ادارات، ارگان ها، پرسنل محترم بیمارستان امام رضا )ع(، 
اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان، مدیریت محترم روزنامه آوای 
خراسان جنوبی، تمامی عزیزان خصوصا مدیریت و پرسنل محترم 
هیئت بزرگ حسینی بیرجند ، مدیریت و پرسنل محترم موسسه خیریه 

داراالیتام امام علی )ع( که ما را در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم

 شادروان کربالیی 
حاج حسین مهران

از طرق مختلف: حضور سبزشان، تماس تلفنی، پارچه نویسی، درج آگهی در جراید مورد تفقد و لطف خود
 قرار دادند و مرهمی بر قلوب داغدارمان بودند، صمیمانه اعالم  می نماییم.

خانواده مهران

نوه عزیزمان بیتا اکرم زاده
موفقیت چشمگیرت را در 

قبولی آزمون دبیرستان نمونه

 که حاصل تالش و پشتکارت می باشد، صمیمانه تبریک می گوییم.

پدر بزرگ و مادر بزرگت

جناب آقای مهندس عبداله عباس آبادی
مسئول محترم فنی موسسه ارتوپدی فنی آریا بیرجند

انتخاب بجا و شایسته جناب عالی به عنوان
 عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن ارتز و پروتز ایران )شعبه 

استان های خراسان( با حداکثر آرای ماخوذه نشان از تعهد، تخصص و 
تجارب ارزشمند علمی و عملی شماست. این افتخارآفرینی و موفقیت را تبریک 
عرض نموده، یقین داریم با عنایت به سختکوشی های توام با اخالص و صداقت 

شما شاهد رشد و شکوفایی هر چه بیشتر این رشته خواهیم بود.

همکاران ارتوپدی فنی آریا

جناب آقای غالمرضا ساجد
مدیرعامل محترم شرکت هموار ره آذر

اخذ رتبه 2 رشته راه  و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
را خدمت جناب عالی که موید توانمندی، تالش های بی شائبه، مدیریت اجرایی ارزنده 

و لیاقت شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض می نماییم
 از درگاه باریتعالی بهروزی و موفقیت روز افزون تان را آرزومندیم.

پرسنل شرکت هموار ره آذر

فرزند، برادر و عموی عزیز

حجت محمدزاده
قبولی ات در مقطع

 دکترای مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت
مرهمی بر اندوه جانکاه فقدان مادر مهربان مان بود. این موفقیت را که در 
سایه تالش ، توکل و دعای همیشگی مادر حاصل گردیده، به تو و همه 

همشهریان عزیز قهستان)آسیابان( تبریک عرض می نماییم.
خانواده ات

جناب آقای

مهندس حسن رضا چهکندی نژاد 
بدینوسیله از زحمات و تالش های بی دریغ جناب عالی در دوران تصدی 
ریاست دانشکده ابن حسام بیرجند تقدیر و تشکر نموده، از درگاه ایزد منان 

سالمتی و توفیقات روزافزون تان را خواستاریم.

پرسنل ، اساتید و دانشجویان دانشکده ابن حسام بیرجند

جناب آقای مهندس اسد اله سلیم 
حسن انتصاب جناب عالی را به عنوان

 رئیس دانشکده ابن حسام بیرجند
 تبریک عرض نموده، بی شک با حضور شما شاهد اعتال و پیشرفت 

بیش از پیش دانشکده در استان خواهیم بود. توفیقات روزافزون تان را از درگاه
 ایزد منان خواستاریم.

پرسنل ، اساتید و دانشجویان دانشکده ابن حسام بیرجند

      فراخوان  مناقصه عمومي همراه با ارزیابي کیفي 

)مناقصه عمومي و  یك مرحله اي شماره 1395،1986( نوبت اول

شرکت گاز استان خراسان جنوبي در نظر دارد: انجام خدمات حمل و نقل و تاکسیراني خود را با شرایط 
ذیل از طریق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید : 

نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار : شرکت گاز استان خراسان جنوبي )سهامي خاص(/ بیرجند - 
سایت اداري - بلوار پیامبر اعظم )ص( - ابتداي خیابان شهداي نیروي انتظامي - شرکت گاز استان 
خراسان جنوبي - طبقه اول - اتاق 121- امور قراردادها   تلفن :  32392000-056 - نمابر قراردادها :  

056-32400523
موضوع مناقصه : انجام خدمات حمل و نقل و تاکسیراني شرکت گاز استان خراسان جنوبي

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تضمین هاي اعالم شده در آیین نامه تضمین براي 
معامالت دولتي به شماره 123402/ت50659ه- مورخ 1394/09/22- مبلغ تضمین: 225.000.000 
ریال )دویست و بیست و پنج میلیون(   ارائه هرگونه چک به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 

مورد قبول نمي باشد.
شرایط متقاضیان :

- ارائه تصویر برابر با اصل شده پروانه رتبه بندي و تأیید صالحیت معتبر از وزارت تعاون ، کار و رفاه 
اجتماعي در رشته حمل و نقل

- داشتن ظرفیت خالي ارجاع کار و دارا بودن سابقه کاري مشابه
- ارائه مدارك معتبر ثبتي مناقصه گر و مدارك و مستندات مذکور در کار برگ هاي استعالم ارزیابي 

کیفي پیمانکاران خدماتی
محل تأمین اعتبار پیمان : 

- بودجه اجرایي این پیمان از محل اعتبارات جاري )منابع داخلي( شرکت ملي گاز ایران )طرح هاي غیر 
عمراني( تأمین مي گردد.
برنامه زماني مناقصه :

- آخرین مهلت اعالم آمادگي ، دریافت اسناد مناقصه و کار برگ هاي استعالم ارزیابي کیفي پیمانکاران 
خدماتي از تاریخ 95/05/13 لغایت 95/05/20 )اسناد ارزیابي کیفي پیمانکاران در سایت شرکت گاز 
خراسان جنوبي به آدرس WWW.NIGC-SKGC.IR )قسمت مناقصه و مزایده - فرم هاي الکترونیکي( قابل 

دانلود مي باشد.(
 آخرین مهلت عودت اسناد ارزیابي کیفي : پایان وقت اداري مورخ 95/06/03

 اعالم نتایج  ارزیابي کیفي : 95/06/10 
 آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه : ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 95/06/21

 زمان و مکان بازگشایي پیشنهادها : ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 95/06/21- سالن جلسات 
شرکت گاز استان خراسان جنوبي

شرکت هاي واجد شرایط مي توانند برای دریافت اسناد ، همراه با معرفي نامه کتبي با ذکر دقیق موضوع 
مناقصه و همچنین ارائه تصویر برابر با اصل شده پروانه رتبه بندي و تأیید صالحیت معتبر از وزارت 
تعاون ، کار و رفاه اجتماعي در رشته حمل و نقل به آدرس مندرج در متن آگهي مراجعه و اسناد ارزیابي 
پیمانکاران خدماتی و همچنین اسناد مناقصه را به طور همزمان دریافت نمایند. از مناقصه گراني که 
حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابي کیفي را کسب نمایند جهت عودت اسناد مناقصه و بازگشایي پاکت 

ها دعوت به عمل خواهد آمد . 
 ضمناً دریافت اسناد مناقصه ، هیچگونه حقي را براي متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد . 
 این آگهي در سایت هاي www.nigc-skgc.ir   ،www.shana.ir   ، http://iets.mporg.ir   قابل رؤیت مي باشد .

روابط عمومي شرکت گاز استان خراسان جنوبي

دعوت به همکاری موسسه زبان شریف
شرح در صفحه 5 )شکوه بیرجند(
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حذف امکان کارت به کارت از سایت بانک ملی

 ایرنا - بانک ملی ایران امکان انتقال کارت به کارت مستقیم را از تارنمای خود حذف کرد و به این ترتیب این 
انتقال ها تنها از طریق سامانه بانکداری الکترونیک )بام( امکان پذیر است. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت 
بانک و عضویت در سامانه هوشمند بام با امنیت بیشتر از این خدمت بانکی بهره مند شوند.

به  سازی  خودرو  و  سازی  قطعه  صنعت  از 
می  یاد  کشور  صنعتی  توسعه  بال  دو  عنوان 
شود و بدون شک ادامه حیات هر کدام از این 
بستگی  دیگری  شدن  توانمند  به  ها  بخش 
دارد، حال که پس از برجام پای خودرو سازان 
ایران  در  برای سرمایه گذاری  مطرح جهانی 
در  که  بود  امیدوار  توان  می  است  شده  باز 
اجرا شدن مواردی که در قرار دادها  صورت 
شدن  داخل  ساخت  با   ، است  شده  گنجانده 

بخشی از تولیدات صنعت قطعه سازی کشور 
نیز رونق گیرد .

مدیره  هیات  عضو  نجفی منش،  محمدرضا 
های  مجموعه  و  قطعات  سازندگان  انجمن 
به   ، آنالین  با جام جم  خودرو در گفت و گو 
آینده قراردادها خوشبین است و معتقد است که 
با توسعه و سرمایه گذاری هایی که قرار است 
در صنعت خودرو سازی اتفاق بیفتد خیر آن به 
قطعه سازان هم می رسد . وی افزود: عمده 

تولید ما خودروهایی هست که زیر 30 میلیون 
تومان قیمت دارد که اتفاقا قطعه سازان ما در 
تری  پررنگ  نقش  خودروها  نوع  این  تولید 
دارند و ما امیدواریم مدلهای جدید خودروهای 
زیر 30 میلیون تومان هم در ایران تولید شود.

خودرو  قیمت  االن  کرد:  اظهار  منش  نجفی 
پایین هست حتی شاید الزم باشد که افزایش 
قیمت هم داده شود. شما باید با دالر بسنجید 
دالری هزار   6 خودروی  یک  دنیا   کجای 

می توانید پیدا کنید .
قیمت  که  شده  ایجاد  مردم  در  که  تفکری 
چون   ، نیست  درست  یابد  می  خودروکاهش 
خود بازار تعیین می کند که قیمت ها چگونه 
را  ارز  شدن  نرخی  تک  سیاست  دولت  باشد. 
دنبال می کند ،در نتیجه دیگر نرخ مبادله ای 
نخواهد بود و مواد اولیه ای که با ارز مبادله ای 
تهیه می شد با قیمت باالتر خریداری می شود 

که قیمت محصول را باال می برد.

قیمت خودرو ممکن است افزایش یابد/ پراید را با دالر بسنجید گران نیست

صدور کارت های هوشمند سالمت
 برای بیمه  شدگان

ایران  سالمت  بیمه  سازمان  عامل  مدیر 
سطح  در  بیمه ای  پوشش  گسترش  گفت: 
کشور یکی از برنامه های اصلی این سازمان 
بزودی  اینکه  ضمن  می شود  محسوب 
کارت های هوشمند سالمت بین بیمه شدگان 
توزیع خواهد شد. انوشیروان محسنی بندپی 
در گفتگو با فارس اظهار داشت: پروتکل هایی تدوین شده است که 
قرار است اشخاص فاقد بیمه تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار گیرند. 
وی افزود: با صدور کارت های هوشمند بسیاری از مشکالت بیمه ای 
در سطح کشور از جمله تعدد دفاتر بیمه ای و همچنین سوابق بیمه 

شدگان برطرف خواهد شد.

آغاز طرح فروش اقساطی مسکن

از آغاز طرح  انبوه سازان مسکن و ساختمان  رئیس کانون سراسری 
فروش اقساطی مسکن با نرخ کارمزد 2.3 درصد 
خبر داد. به گزارش خبرنگار جام جم آنالین ، 
جمشید برزگر درباره وضعیت بازار مسکن گفت: 
امروز شاهد روزنه امید برای برون رفت از رکود 
در تمام حوزه ها از جمله بخش مسکن هستیم. 
وی کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی و ارائه 
تسهیالت خرید را از جمله راهکارهای تاثیرگذار 
در بازار مسکن دانست. برزگر با اشاره به اینکه در این طرح تسهیالت 
پرداخت نمی شود بلکه بانک ضمانت بازپرداخت اقساط از سوی خریداران 
مسکن را در دستور کار خود قرار می دهد، گفت: بانک مسکن با اجرای 

این طرح نرخ کارمزد 2.3 درصدی را دریافت می کند.

توضیح وزیر ارتباطات درباره افزایش قیمت تلفن

ثابت  تلفن  خط  واگذاری  هزینه  افزایش  تائید  با  ارتباطات  وزیر 
به 200 هزار تومان گفت: تعرفه های جدید 
اجرایی شده  مردادماه  ابتدای  از  بخش  این 
با ایسنا،  است. محمود واعظی در گفت وگو 
اعمال  زمان  نشدن  اعالم  به  پاسخ  در 
از  پس  گفت:  ثابت  تلفن  جدید  تعرفه های 
ثابت  تلفن  پیشنهادی  تعرفه های  تصویب 
تعرفه خرید  تغییر  ابالغ شد.وی درباره  اول مردادماه  از  ارقام  این 
هم  این  از  پیش  که  طور  همان  کرد:  اظهار  ثابت  تلفن  خط  هر 
اعالم کرده بودیم، هزینه واگذاری هر خط تلفن ثابت 200 هزار 
تومان در نظر گرفته شده که از این رقم ۱00 هزار تومان هنگام 

خرید و مابقی آن در اقساط 36 ماهه پرداخت می شود.

اجبار از هدایت تحصیلی برداشته شده است

ایسنا - معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش 
و پرورش با بیان اینکه »اجبار« را از هدایت تحصیلی 
برداشته ایم گفت: در کنکور سراسری بیش از 600 
هزار نفر داوطلب رشته تجربی داشتیم، حدود ۱60 
هزار نفر انسانی و همین رقم داوطلب رشته ریاضی؛ 
این نشان دهنده عدم توازن در انتخاب رشته است. 
وی با اشاره به کشیده شدن موضوع به مجلس و 
تشکیل جلسه شورای معاونین وزارتخانه پیرامون 
و  برداشته ایم  را  اجبار  ما  گفت:  تحصیلی  هدایت 

خروجی جلسه این بود که اجباری نیست.

اعالم نتایج آزمون سراسری 18 مرداد

اولیه  نتایج  گفت:  سنجش  سازمان  عالی  مشاور 
آزمون سراسری از ۱8 تا 20 مرداد اعالم می شود. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران، حسین توکلی با بیان 
اینکه تا کنون ۱۱۱ هزار و 879 داوطلب در آزمون 
ثبت  پزشکی  علوم  دانشگاه های  از  دانشگاه    68
نام این آزمون روز گذشته  نام کردند، گفت: ثبت 
پایان یافت. وی افزود: با توجه به احتمال تغییر روند 
برگزاری آزمون استخدامی به زودی اطالعیه مربوط 

به آن در سایت سازمان سنجش منتشر می شود.

صدور ویزای الکترونیک استارت خورد

امور  وزارت  کنسولی  و  پارلمانی  معاون   - ایسنا 
ویزای  صدور  آزمایشی  طرح  آغاز  از  خارجه 
الکترونیک ایران خبر داد و گفت: با افزایش شمار 
کشورهایی که در حال لغو ویزا با آنها هستیم و 
همچنین تمدید اعتبار ویزای فرودگاهی تا 3 ماه، 
مشکل ویزای ایران تقریبا حل شده است. قشقاوی 
ایران  الکترونیک  ویزای  همچنین گفت: سیستم 
بسیار قوی است و درخواست کننده حتی از منزل 

می تواند شاهد تمام مراحل اجرایی کار باشد.

آزمایش ژنتیک الزامی می شود

مهر - رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: هدف 
ما این است که آزمایشات ژنتیک را در برخی استان 
ها الزامی کنیم که از معلول زایی جلوگیری شود. 
محسنی بندپی گفت: ما به دالیلی که نتیجه تغییر 
در سبک زندگی و ساختار جوامع و عدم بهره برداری 
از فرصت های برابر بوده شاهد افزایش روز به روز 

معلولین و آسیب های اجتماعی در جامعه هستیم.

 انجام پروازهای ایران به مقصد
 ترکیه ممنوع نیست

روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری،  مدیر 
اینترنتی  پایگاه  طریق  از  بلیت  فروش  گفت: 
برای  ترکیه  مقصد  به  هواپیمایی  های  شرکت 
انجام پروازهای برنامه ای ممنوع نیست. جعفرزاده 
خدمات  دفاتر  تمام  افزود:  ایرنا  با  گو  و  گفت  در 
سازمان  از  الف  بند  مجوز  که  هوایی  مسافرت 
به  نسبت  توانند  می  دارند،  کشوری  هواپیمایی 
مجوز  که  هواپیمایی  های  شرکت  بلیت  فروش 

پروازهای برنامه ای به ترکیه دارند، اقدام کنند.

افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی

این هفته قیمت برخی خودروهای داخلی در بازار 
افزایش یافته است. به گزارش ایسنا، هفته جاری 
تومان،  هزار   200 معادل   SE۱۱۱پراید قیمت 
 EF7 پراید ۱3۱ معادل ۱00 هزار تومان، سمند
 200 سال  پارس  پژو  تومان،  هزار   ۵00 معادل 
هزار  معادل ۵00   2 تیپ  پژو 206  تومان،  هزار 
افزایش  تومان  هزار   200 تندر  پارس  و  تومان 
در  داخلی  خودروهای  باقی  قیمت  است.  یافته 
در  محصوالت  این  نرخ  به  نسبت  تغییری  بازار 

هفته گذشته نداشته است.

توقف اعالم آمار طالق از سوی ثبت احوال

سازمان  جمعیتی  آمار  و  اطالعات  مدیرکل 
آمار  این پس  از  اینکه  بیان  با  احوال کشور  ثبت 
آمار  گفت:  نمی کنیم،  اعالم  را   در کشور  طالق 
طالق به اندازه کافی بیان شده است و ارایه آمار 
صرف دردی را دوا نمی کند. علی اکبر محزون در 
گفت وگو با ایسنا افزود: تکرار مکررات ممکن است 
آسیب به وجود آورد و ما از آن پرهیز می کنیم. هر 
وقت کارهای عملی در زمینه کاهش طالق انجام 
شود، ما اثربخشی برنامه ها را به اطالع می رسانیم.

تاریخ برگزاری آزمون ملی
 دندانپزشکی اعالم شد

وزارت  پزشکی  آموزش  سنجش  مرکز  رییس 
بهداشت از برگزاری دو آزمون ملی دندانپزشکی 
بطور  داروسازی  دانش آموختگان  ارتقای  و 
محمد  دکتر  داد.  خبر  مرداد   ۱4 در  همزمان 
حسین پورکاظمی در گفت و گو با ایسنا، با اعالم 
این مطلب اظهار کرد: حدود 247 نفر در آزمون 
ملی دندانپزشکی و ۱۱2 نفر نیز در آزمون ارتقای 
دانش آموختگان داروسازی شرکت کردند که هر 
در  مرداد   ۱4 شنبه  پنج  بطورهمزمان  آزمون  دو 
دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود. وی 
ملی  آزمون  دو  نتایج  کرد:  خاطرنشان  پایان  در 
دندانپزشکی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی 

شهریور ماه اعالم خواهد شد.

اتاق اصناف ایران از اصناف سراسر کشور خواست تا نسبت 
به تجهیز صندوق فروشگاهی اقدام کنند.

به گزارش جام جم آنالین ، اتاق اصناف ایران اطالعیه ای 
اصناف  میان  در  فروش  مکانیزه  صندوق  نصب  درباره 
کشور داد. متن آن بدین شرح است: »در راستای وظیفه 
حاکمیتی و برای اجرای دقیق و فراگیر طرح ملی صندوق 
فروشگاهی، ضمن اعالم فراخوان برای جذب تولیدکنندگان 
سخت افزار و نرم افزار حوزه صندوق های مکانیزه فروش و 
با حمایت از تولیدکنندگان داخلی، در نظر دارد با همکاری 

تولید کنندگان، عرضه کنندگان و سرمایه گذاران، بانک ها، 
شهرداری ها و تشکل های صنفی و سازمان امور مالیاتی 
در جهت ایجاد زیرساخت برای توسعه عدالت و شفافیت 
انحصار طرح  ایجاد هرگونه  بدون  و  اقتصادی  اطالعات 
به صورت  را  فروش  مکانیزه  به صندوق  اصناف  تجهیز 
 تسهیالت ویژه عملیاتی نماید. به همین منظور کلیه بانک ها

اتاق  به  مراجعه  با  توانند  کنندگان صندوق می  تامین  و 
جهت مشارکت در طرح اعالم آمادگی نموده و همچنین 
اصناف سراسر کشور می توانند جهت ثبت نام به سایت 

اتاق برای مشارکت  ایران مراجعه و شرایط  اتاق اصناف 
ثبت  نحوه  در خصوص  و  دریافت  را  ملی  طرح  این  در 
نام و دریافت مشخصات فنی سخت افزاری، نرم افزاری 
و پشتیبانی دستگاه ها مطابق آنچه از سوی سازمان امور 
مالیاتی اعالم شده، کسب اطالع کنند. متعاقبا واحدهای 
تولیدکننده و عرضه کننده صندوق های مکانیزه فروش 
مورد تایید اتاق اصناف ایران که توانایی و صالحیت فنی 
و عمومی حضور در این پروژه ملی را دارند، از طریق این 

سایت به اصناف معرفی خواهند شد.«

 اصناف باید صندوق فروشگاهی نصب کنند

دعوت به همکاری شرکت مهندسی 
پزشکی مهراز طب برای تکمیل کادر 
امور  جهت  خانم  نفر  یک  به  اداری 
 دفتری و حسابداری نیازمند است.

  آدرس: خیابان 15 خرداد
 خیابان 7 تیر - 7 تیر 9

تلفن: 056-32449690

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2   

دفتر: توحید 21، نبش نبوت 21، پالك 105صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

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

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

آدرس :چهارراه اول توحید

32212519  - 09151606528   
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ایزوگام  شفیعی آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی
 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آبکش ارزان قیمت 
حمل آب به تمام نقاط استان  

حمل آب از ما قیمت از شما
09159639415- زارعی 

داربــست
 بنـی اســدی

  09151634010
)تخته زیر پا رایگان(، پیچ و رولپالك نما

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده      09156706538

مزایـده اقـالم مـازاد
شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر در نظر دارد: اقالم مازاد بر نیاز خود 
را از طریق مزایده حضوری به فروش برساند. متقاضیان می توانند برای بازدید 
به دفتر تعاونی به آدرس بیرجند چهار راه جوادیه، انتهای خیابان شهید فهمیده 

سایت مسکونی کویرتایر مراجعه کنند.
تلفن تماس: 05632315008 - 09392234480

تعاونی مسکن کویر تایر

تلفن رزرو 32324444

خیابان محالتی تقاطع استقالل کوبیده مرغ: 12000تومان    چلوجوجه ممتاز: 15000تومان

به اطالع همشهریان گرامی می رساند:

 تـــاالر  پذیرایـــی درویـــش
آماده پذیرایی از محافل و جشن های شما بزرگواران با رزرو قبلی از 50 نفر تا 400 نفر می باشد

هزینه ورودی و هزینه سرویس برای کلیه مجالس تا پایان شهریور رایگان می باشد
الزم به ذکر است، رستوران درویش تا اطالع ثانوی به دلیل پاره ای تعمیرات با سرو چلوکباب

 چلو جوجه ممتاز و چلو مرغ پذیرای شماست
ساعت مراجعه برای رزرو : 9 صبح الی 13 و 17الی 22

توجــه    توجــه



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما
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چهار شنبه * 13 مرداد 1395 * شماره 3568

از روزنامه آوا بابت انعکاس دیدگاه های مردم ممنونم 
. فکر می کردم تلنگری که شهردار بیرجند بابت بحث 
افسردگی در شهر زد یک حقیقت بود که همه از آن 
غافل شده بودند . نمی دانم شاید باید یک طرح جامع 

برای نشاط اجتماعی مرکز استان داشته باشیم . 
915 ... 206
دارم  شما  برای  پیشنهاد  یک  شهردار  آقای  جناب 
احساس من این است که شما ازهیبت و اقتدار خود 
برای زیر مجموعه استفاده نمی کنید به همین منظور 
است که هرکس حرف خودش رو می زند از کجا این 
حرف رو زدم از این که وقتی مامور شما میاد دست 
دست  به  کند  جمع  رو  معبرکرده  سد  روکه  فروشی 
وگرنه  زنند  می  زنگ  داران  مغازه  گوید  می  فروش 
برنامه  شهرداری  یعنی  نداریم  شما  به  کاری  که  ما 
ای برای دست فروشان ندارد  ضمن تقدیر و تشکر از 
تمام زحماتی که برای پیش رفت شهر انجام دادید با 
توجه به انبوه نابسامانی موجود شامل وجود متکدیان 
بی شمار زباله گردها کودکان خیابانی ، دست فروشان 
که تمام شهر رو اشغال دارند ، بی نظمی در شرکت 
و چند صد  اتوبوس شخصی  رانی که چند  اتوبوس 
راننده که حاال ساعتی کار می کنند و شاید بعضی ها 
صالحیت رانندگی هم ندارند پروژه های زیبا سازی 
و... که در دست اقدام است و اصال پیشرفت ندارد و 
خود باعث به وجود آمدن مشکالت بی شمار هستند 

و هزار و یک مشکل  می شود.    
915...344

وضعیت  این  با  دانم  می   . بیرجند  محترم  شهردار 
ساخت و ساز ، حقوق کارمندان خودت را نداری چه 
برسد که بخواهی پروژه اجرا کنی اما ... مدیر موفق 
بجای   . بسازد  چیز  همه  هیچی  از  که  است  کسی 
بخش  رونق  برای  تشویقی  های  طرح  روزمرگی 
مسکن به شورا بده تا این بخش از رکود خارج شود 

آنوقت با بودجه اش شهرمان را بساز . یاعلی 
915 ... 067

مسولین محترم، وضعیت  بهداشتی مزارشاه سلیمان 
علی خیلی نامناسب است. باوجود شلوغی بسیار ولی 
آب مصرفی اصال وجود نداره یا هم خیلی کم هستش.
915...971

با سالم مسئولین تعاونی مجتمع خیابان الهیه ... الین 
آسانسوردار چند سال است که هزینه نصب آسانسور 
را از اعضا گرفتند هر چند وقت یک بار می آیند یک 
قطعه اش را نصب می کنند باز تعطیل می کنند تا 
چند ماه بعد ! کی قرار است این واحدهای تکمیل شود 

برای اعضا ؟آیا نباید نظارتی باشد؟
0935...356
اداره راه و شهرسازی پاسخگو باشن مسکن مهر ... 
االن یک سال هست خونه تقریبا تکمیل هست ولی 
شرکت کارهای جزئی باقیمانده وخرده کاری و لکه 
می  بشه  تحویل  آماده  که  نمیکنه  اخر  های  گیری 
خوام بدونم نباید ناظران و نمایندگان اداره راه و شهر 
سازی بیان تحویل بگیرن از شرکت؟چند بار مراجعه 
نیست  پاسخگو  کسی  اداره  این  و  شرکت  به  شده 
.سهل انگاری تا کی.چشم امید ما به این خونه هاست.
938...224

امداد خواهشمندیم  به مددکار  از کمیته ی  سالم. 
به  وقتی  ایشون  چون  بدهند  تذکری  ی...  منطقه 
منزل افراد می روند فکر می کنند مجرم گیر آوردند، 
هیچ مددجویی از رفتار ایشون راضی نیست. مطمئن 
باشید افراد تحت پوشش پول آنچنانی ندارند وگرنه 

تحت پوشش نمی شدند. 
937...908

شهروند  یک  آوا..بنده  روزنامه  خدمت  سالم  با 
سفر  که  مود  به  بار  چندین  و  هستم  بیرجندی 
داشتم  زیبایی های میادین شهر واقعا جای تقدیر 
داره که آقای قالسی زحمات زیادی کشیدن..واقعا 
جای تشکر داره..و االن هم که در پست شهرداری 
واقعا  خوسف   در  تغییرات  همین  هستن  خوسف 
احساس میشه چون فراخوان طراحی میادین خوسف 

رو دادن..واقعا دست مریزاد
915....214
آیا وقت آن نرسیده که شهرداری محترم کمی هم به 
فکر مناطق شمال شهر باشد و نظر لطف و مرحمتی 
ا.... داشته باشد تسطیح و پیادرو سازی  به بلوار بقیه 
این بلوار مگر چقدر هزینه دارد که از این درخواست 
کم شهروندان ساکن در این  محل مضایقه  می شود 
شهردار محبوب لطفا دستور  اقدام عاجل صادر فرمایند
915...601

ارزآوری ۶۴ میلیون دالری صادرات کاال از گمرک خراسان جنوبی
    

مهر- مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی گفت: صادرات گمرک استان در چهارماهه نخست سال جاری بیش از ۶۴ میلیون دالر ارز وارد کشور کرده است.
محمد علی خاشی با بیان اینکه وزن این تعداد اظهار نامه، بالغ بر ۲۷۳ هزار تن بوده است، افزود: این میزان، به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد رشد داشته 

است. بنا به گفته مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی این کاالها به کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان و ترکمنستان صادر شده است.

تصاحب چهل تکه محله سراب بیرجند

سراب آبادانی در حاشیه شهر
زیادی  عمرانی  نیازهای  بیرجند  خیابان سراب 
را طلب می کند و اهالی آن معتقدند مسؤوالن 

بسیار به این محله بی  توجه هستند.
جنوب  در  محله ای  سراب  فارس،  گزارش  به 
شهر بیرجند است که جمعیت زیادی را در خود 
جای داده است.این محله در باالتر از کمربندی 
مشکالت  خود  امر  این  و  گرفته  قرار  شهر 
ایجاد کرده که  آن  برای ساکنان  را  عدیده ای 
از جمله آن رفت و آمد در این محیط خطرناک 
دور  بزرگراه  در  خودروها  سریع  است.حرکت 
شهر  داخل  ترافیک  کاهش  برای  که  شهر، 
محله  اهالی  برای  مشکالتی  شده،  احداث 

سراب ایجاد کرده است.
محله  این  ساکنان  عبور  برای  زیرگذر  نبود 
و  کرده  ایجاد  آنها  برای  را  خطراتی  همیشه 

سبب وقوع تصادفات زیادی شده است.
روی  بر  مردم  عبور  برای  هوایی  پل  یک 
کافی  تنهایی  به  آن  اما  شده  ایجاد  کمربندی 
خودروها  عبور  برای  زیرگذر  به  نیاز  و  نبوده 
تصادفات  از  برخی  جلوی  شاید  تا  دارد  وجود 
گرفته شود.این محله از شهر گویا غریب مانده 
به  که  است  فراوان  آن  ساکنان  مشکالت  و 
رسیده  هم  اگر  یا  و  نرسیده  مسؤوالن  گوش 

مورد غفلت آنها قرار گرفته است.

گالیه از نبود فضای سبز و وسایل بازی

برج های دو قلوی بیرجند با خیل عظیم جمعیت 
ساکن در آن، در حاشیه محله سراب واقع شده 
منازل  در  زیادی  جمعیت  آن  جز  به  است؛ 
فراوانی  نیازهای  که  داشته  سکونت  ویالیی 
دارند و در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم.
بیشتر ساکنان این محله را کودکان و نوجوانان 
تشکیل می دهند که برای گذران اوقات فراغت 
خود نیاز به امکانات تفریحی دارند و متاسفانه 
در  مستقر  بازی  وسایل  و  سبز  فضای  نبود  از 

محل همیشه گالیه مند هستند.
این در حالی است که به گفته اهالی این محله 
پارک  و  سبز  فضای  ایجاد  برای  خالی  زمین 
بازی بچه ها در نقشه جامع سراب دیده شده که 
مدت های مدیدی است که خاکی و بالاستفاده 
رها شده و از نیمه ماه مبارک رمضان شهرداری 
آن  بهسازی  برای  شن  و  سنگ  کامیون  چند 
تخلیه کرده و چند روزی در آن فعالیت داشته 
است اما از آن به بعد آن را رها کردند و اهالی 

از این امر بسیار ناراحت هستند.
و  کهنه  بازی  وسایل  با  محله  این  کودکان 
قدیمی که در جای خود ثابت نیز نیستند بازی 
کرده به طوری که این وسایل به محل تبلیغات 

برای دیگران بدل شده است.
دارند  درخواست  مسؤوالن  از  محله  این  مردم 

مانند سایر محالت شهر آنها را نیز دریابند.

زمین خواران   در فکر تصاحب زمین 
فضای سبز سراب محله  

با محمد رسول سلیمانی یکی از اهالی سراب 
که دل پری از مسؤوالن دارد و زحمات زیادی 
شهر  از  محله  این  آبادانی  و  عمران  برای  را 
سراب  اهالی  نماینده  عنوان  به  است  کشیده 

گفت و گویی داشتیم.
اظهار  فارس،  با  گفت وگو  در  سلیمانی 
سند  مشکل  اهالی  مشکالت  از  یکی  داشت: 
سکونت  آن  در  مردم  که  است  مسکن هایی 

دارند. وی با بیان اینکه شهرداری از سال 65 
محله  این  در  را  ممیزی  طرح  جاری  سال  تا 
روش  این  با  کرد:  تصریح  است،  کرده  اجرا 
زمین ها و خانه های ساخته شده مردم به نام راه 
و شهرسازی سند خورد و ما باید زمین های خود 

را دوباره از راه و شهرسازی خریداری کنیم.
نماینده اهالی سراب با اشاره به مراجعات اهالی 
سراب برای بازپسگیری زمین های خود، ادامه 
داد: دولت طرفدار راه و شهرسازی است و حق 

ما را ضایع می کند.
در  سراب  از  پایین تر  زمین های  به  سلیمانی 
محوطه آخر سجادشهر اشاره کرد و گفت: در 
سال 78 در جلسه ای که در فرمانداری گرفته 
شد، خانه های ساخته شده پایین را واگذار کرده 
را گرفتند و معتقد  و خانه های ساخته شده ما 
بازگردانده  مردم  به  تعاونی  شکل  به  بودند 
می شود.وی متذکر شد: راه و شهرسازی اقدام 
خالفی را مرتکب شده و خانه های ساخته شده 
اهالی را به عنوان زمین گرفته و آن را به نام 

خود سند زده است.

و  منازل  اینکه  بیان  با  سراب  اهالی  نماینده 
زمین های موجود در خیابان سپیده 15، 16 و 17 
به نام راه و شهرسازی سند خورده است، یادآور 
شد: همچنین زمین های سپیده 18 و 19 نیز به 

نام این سازمان سند خورده است.
از  دیگر  یکی  را  سبز  فضای  نبود  سلیمانی 
افزود: زمین  این محله عنوان کرد و  مشکالت 
این محوطه در نقشه وجود داشته و سند آن به 
اقدامی  تاکنون  ولی  است  خورده  شهرداری  نام 
از طرف شهرداری در این زمینه صورت نگرفته 
است.وی اضافه کرد: زمین خواران پیگیر هستند 
تا زمین فضای سبز این محله را نیز تصاحب کنند.

اگر زمین فضای سبز تحویل 
شهرداری است باید آن را اجرا کند

نماینده اهالی سراب با بیان اینکه شهرداری در 
فضای  ایجاد  برای  رمضان  مبارک  ماه  اواسط 
سبز بعد از هشت سال تاخیر یک ماشین شن 
را در این محوطه خالی کرد، تصریح کرد: چند 
و  کردند  فعالیت  به  اقدام  اینجا  کارگر  دو  روز 
بعد از آن اینجا را رها کرده و حتی نهال هایی  

که حدود سه سال گذشته در این مکان کاشته 
نابود  سبز  فضای  ایجاد  برای  هم  را  بود  شده 
کردند.سلیمانی ادامه داد: زمین فضای سبز از 
ابتدای خیابان سپیده 15 آغاز شده و تا انتهای 

خیابان سراب 2 ادامه دارد.

مشکل باج گیری شهرداری بیرجند 
باید حل شود

وی با بیان اینکه اگر زمین فضای سبز تحویل 
شهرداری است باید آن را اجرا کند، یادآور شد: 
همچنین اگر می خواهد به فروش برسد مشکل 
واگذار  ما  خانه های  نفع  به  و  کنند  حل  را  ما 
شود.نماینده اهالی سراب با بیان اینکه مشکل 
باج گیری شهرداری بیرجند باید حل شود، ادامه 
راه  اینکه  جای  به  شود  شفاف سازی  باید  داد: 
و شهرسازی خانه های ما را می گیرد و به نام 
باید  سبز  فضای  زمین  برای  می زند  سند  خود 
آغاز  را  خود  کار  شهرداری  تا  بایستد  قاطعانه 
در  بهداشت  خانه  اینکه  بیان  با  کند.سلیمانی 

سراب وجود ندارد، گفت: در نقشه جامع سراب 
است  شده  دیده  بهداشت  خانه  ویژه  زمین 
ساخت  برای  استانداری  اما  داشته  نیز  تابلو  و 
منزل کارمندان خود آن را تصاحب کرده است.
وی از سازمان بهداشت شهرستان گالیه کرد 
توجه  محله  این  به  بهداشت  مرکز  گفت:  و 
ندارد و بازرسی بهداشتی در این محله بسیار 

کم رنگ است.

وضعیت سطل های زباله بسیار 
نامناسب است

وضعیت  اینکه  بیان  با  سراب  اهالی  نماینده 
افزود:  است،  نامناسب  بسیار  زباله  سطل های 
زباله  وجود  نیز  شده  رها  چهاردیواری های  در 
با  راستا سال گذشته  این  در  بیداد می کند که 
بهداشت تماس گرفتیم اما اقدامی از سوی آنها 

صورت نگرفت.
کوچه های  آسفالت  زمان  به  اشاره  با  سلیمانی 
این محله، اضافه کرد: بودجه آسفالت از طرح 
نهضت و خود شهرداری تامین شده است.وی 
با اشاره به اقدامات شهرداری بیرجند در مورد 

دور،  بسیار  سال های  در  سراب  محله  آسفالت 
خیابان  در  خیابان  این  آسفالت  بودجه  گفت: 
این  که  حالی  در  است،  شده  هزینه  مدرس 
بودجه متعلق به آبادی این خیابان بود و نباید 
خیابان  که  چرا  می شد  هزینه  دیگر  جای  در 
است  خاکی  بلکه  نشده  آسفالت  اگرچه  سراب 

و زیرسازی هم نشده است.
نماینده اهالی سراب با بیان اینکه تعداد جوانان 
زمین  شد:  یادآور  است،  زیاد  سراب  محله  در 
اداره  ولی  دارد  وجود  محله  این  در  ورزشی 
برای  اقدامی  زمینه  این  در  جوانان  و  ورزش 

تجهیز تاکنون انجام نداده است.
به راستی برخی از محالت ما مورد بی مهری 
بسیاری قرار می گیرد و این امر شاید به سبب 

سکوت اهالی این محالت باشد.

مجموعه ورزشی  در حاشیه کمربندی 
شهر بیرجند ساخته می شود

پارک ها  سازمان  مدیرعامل  با  تا  شدیم  برآن 

با  رابطه  در  بیرجند  شهرداری  سبز  فضای  و 
سبز  فضای  زمینه  در  سرابی  شهروند  ادعای 
گفت و گو کنیم.مجتبی انصاری در گفت و گو با 
ورزشی  مجموعه  یک  داشت:  اظهار  فارس، 
شهر  کمربندی  حاشیه  در  تندرستی  برای 
اینکه  بیان  با  می شود.وی  ساخته  بیرجند 
زمین باالتر از کمربندی رویکرد ورزشی دارد، 
منطقه  این  در  تندرستی  وسایل  کرد:  تصریح 

به زودی نصب می شود.

30 میلیون تومان هزینه
 برای فضای ورزشی سراب 

سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  عامل  مدیر 
فضای  ایجاد  اینکه  بیان  با  بیرجند  شهرداری 
داد:  ادامه  است،  شده  آغاز  سراب  در  ورزشی 
شکایت اهالی این محل نشانه بی انصافی مردم 
آنجا است.انصاری گفت: برای خرید وسایل و 
ایجاد فضای ورزشی 30 میلیون تومان اعتبار 

هزینه شده است.
وی با بیان اینکه برنامه فضای سبز از خیابان 
غفاری تا میدان آدینه در دستور کار قرار دارد، 

باید حل  زمینه  این  در  آب  یادآور شد: مشکل 
شود تا اقدامات اجرایی سرعت گیرد.

 ایجاد فضای سبز، سراب در گرو حل 
مشکل آب و تامین اعتبار 

سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
اجرای  برای  اینکه  بیان  با  بیرجند  شهرداری 
فضای سبز 500 میلیون تومان اعتبار مورد نیاز 
است، افزود: هنوز اعتباری در این زمینه به دست 

ما نرسیده است. 
انصاری خاطرنشان کرد: در صورت تامین اعتبار 
و حل مشکل آب، کار درختکاری و ایجاد فضای 

سبز آغاز می شود.
برای آگاهی از مشکل خانه بهداشت سراب نیز 
به سراغ مسؤول هماهنگی و گسترش بهداشت 

بیرجند رفتیم.
محمدعلی زنگویی در گفت و گو با فارس، اظهار 
داشت: سراب باید دارای 6 تا 8 هزار نفر جمعیت 
باشد تا خانه بهداشت در آن مستقر شود. وی با 

بهداشت سراب در سجادشهر  اینکه خانه  بیان 
قرار گرفته است تا اهالی خیابان رضویه را هم 
از  شهری  جمعیت  کرد:  تصریح  دهد،  پوشش 
هنوز  خیابان سراب  انتهای  تا  اختر  نیک  فلکه 

6 هزار نفر شده است.
مسؤول هماهنگی و گسترش بهداشت بیرجند 
ادامه داد: تا زمانی که محله سراب توسعه پیدا 
در حال حاضر 2 هزار  آن که  نکند و جمعیت 
بهداشت  پایگاه  نمی توان  نشود،  زیاد  است  نفر 
با اشاره به مکان  انتقال داد.زنگویی  را به آنجا 
کنونی پایگاه بهداشت سراب، خاطرنشان کرد: به 
سبب آسودگی برای تردد و رفت و آمد مردم این 
مکان انتخاب شده است.با وجود قرارگیری خانه 
بهداشت در سجادشهر اهالی سراب به سختی به 
آن مراجعه می کنند و فاصله طوالنی را باید طی 
کنند و وجود کمربندی با سرعت باالی خودروها 
در این مسیر نیز خود بر مشکالت افزوده است.

به  رو  متعدد  دالیل  به  بیرجند  شهر  جمعیت 
ترجیح  که  مهاجر  جمعیتی  است؛  گسترش 
می دهد در حاشیه شهر سکنی گزیند مشکالت 
متعددی را به همراه دارد که دایره خدمت رسانی 

مسؤوالن را گسترده تر می کند.

 : بیرجند  درمان   و  بهداشت  مسوولین  به  خطاب 
مردم  بر  ظلم  ها  داروخانه  در  فنی  حق  گرفتن  آیا 
شبانه  داروخانه  به  قبل  روز  چند  نیست  رنجدیده 
روزی روبروی ....  مراجعه نمودم   دکتر معالج فقط 
دو بسته قرص آموکسی سیلین و یک بسته پروفن 
فنی  حق  تومان  هزار  سه  داروخانه  که  بود  نوشته 

ازمن مطالبه کرد  و من به ناچار پرداخت نمودم  
915...601
باسالم شهردار محترم منطقه یک واقعا جای تاسف 
دارد روبروی نرجس 21 را رهاکردید بحساب نقشه 
شهرداری فضای سبز می باشد افسوس فعال محل 
آشغالی و سگهای ولگرد است فکرکنم این منطقه 

جزو شهرنیست  .
915...166
خزانه   بقولش  که  جمهور  رییس  گفته  که  دوستی 
دولت را خالی تحویل گرفته پس حقوقهای نجومی 
پلها  میره  میاد درست  گفتن هر دولت که  از کجا 
نجومی  حقوقهای  کنه  می  خراب  سرش  پشت  را 
دولت روحانی هم از باقیمانده دستمایه خلق الناس 
و صندوقهای میزان و پدیده و غیره وذالک و گرانی 
مایحتاج و بیمه و دارایی تراکم فروشی و عوارض و 

فروش زمین های موات تأمین میشه 
915...714
متخصص. پزشک  رفتم  کن.  چاپ  خواهشا  آوا 

تعرفه ها اینجوری بود.بیمه صداوسیما12000هزار 
رایگان.  ،بانک   10500 مسلح  نیروهای  تومان، 
آزاد33000تومان.   ، اجتماعی25000  حاالتامین 
بدم.  درمانو  هزینه  بیشترین  باید  کارگر  من  یعنی 
میگن  و  میکنن  آزاد حساب  بعضی متخصصا  تازه 
ظرفیت تامین اجتماعیمون تموم شد. باورکن بیمه 

عمر بهتر از این بیمه است
915...601
واحد  از هر  پارکینگ  نبود  برای   شهرداری محترم 
چرا  کند  می  دریافت  جریمه  تومن  فالن  مسکونی 
آن  از  مردم  عموم  که  توحید  پارک  برای  خودشون 
استفاده میکنن جای پارک مهیا نمی کند که باعث 

مشکالت برای اهالی شده است
915...050
خصوص  در  کردم  مطالعه  آوا  روزنامه  در  مطلبی 
“رقبای احتمالی روحانی” به نویسنده مغرض و بی 
رییس  مقایسه  گردد  می  گوشزد  مطلب   آن  سواد 
جمهوری که تا آخرین سال فعالیت مورد رضایت و 
حمایت رهبری بودن)صرف نظر از اشتباهات کوچک 
و  ورزی  کینه  ترامپ،نشانه  دونالد  با  وی(  بزرگ  و 

جفای به فهم و شعور ملت ایران است.
911...749
 - محترم  جمعه  امام   - مجلس  نماینده  با  سخنی 
فرماندار  و  عبادی  آقای  حاج  فقیه   ولی  نماینده  

محترم و مسوولین 
سخنم این است  که چگونه می شود  بعد از گذشت 
محروم  مردم  گری   مطالبه  و  پیگیری  سال   7
و  بهداشت  حوزه  در  خوسف  مظلوم  شهرستان   و 
درمان  هنوز هیچگونه  حساسیتی  نسبت به ساخت 
بیمارستان  خوسف وجود ندارد .اگر کسی در اثر بی 
توجهی  مسوولین  از بین برود یا دچار ضرر و زیان 
شود مسوول خطاها و اشتباهات کیست ؟ کسی حوزه 
بهداشت و درمان را آن وقت مسوول نمی داند بلکه 
آن را نتیجه سیاست نظام خواهند دانست و آن روز 
اعتماد مردم به نظم لطمه می خورد و باعث تضعیف  
باورها و اعتقادات آن ها می گردد. که چرا تبعیض  
.بیمارستان خوسف وطبس با هم مصوب می شود ولی 
یکی افتتاح می شود و دیگری بودجه و ردیف اعتباری 
ندارد. واین برای بعضی میلیاردی  پول است و برای 
: نتایجی  ملموس هستیم که  ما خواستار   ما هیچ. 

توجه  به مسوولین 2( جلب  انعکاس خواسته ها   )1
مردم3( آحاد  گری  مطالبه  و  پیگیری  با  مسوولین  

با  مردم  های  خواسته  به  مسوولین   دادن  اهمیت 
گسیل  نماینده ویژه به منطقه 4( و به دنبال آن اقدام 
به کار و  برای شروع  به مشکل مطرح شده  عملی 

عملیاتی ساختن پروژه  ساخت بیمارستان .
یک شهروند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح خراسان جنوبی

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت )نوبت دوم(  روز جمعه تاریخ 95/5/29 ساعت 9/30 صبح در محل 
مسجد و حسینیه گازاریها برگزار می گردد. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می 
تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به مدت یک هفته از ساعت 6 الی 8 بعدازظهر به آدرس ذیل 
مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 
سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمناً داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس موظفند 
حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی مدارک مربوطه را از ساعت 

6 الی 8 بعدازظهر به آدرس ذیل تحویل نمایند. 
دستور جلسه: 

استماع کتبی هیئت مدیره و بازرس تعاونی- تصویب صورت های مالی سال های 90- 91-92-93 و 94- 
طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 95- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه 
سال- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی- تعیین تکلیف اعضایی که به تعهدات 

مالی خود عمل ننموده اند - تعیین خط مشی آتی شرکت
 )آدرس: مدرس 19- پالک 4/1(

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی ایثارگران

جناب آقای

 مهندس عبداله عباس آبادی
انتخاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن ارتز و پروتز ایران  )شعبه خراسان(

 که نشان از لیاقت، تخصص و تجارب ارزشمند علمی و عملی شماست، تبریک عرض نموده 
توفیق روز افزون تان را از درگاه خداوند متعال آرزومندیم.

مهدی محمودآبادی و بانو
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استفاده از تلفن همراه و Wi-Fi در این شهر ممنوع است 

عصر ایران- شهرکی در ویرجینیایی غربی وجود دارد که استفاده از تلفن همراه و وای-فای در آن ممنوع است و به ساکت ترین شهر آمریکا مشهور است.یکی از پیشرفته ترین 
تلسکوپ های جهان در این شهر نصب شده است که می تواند صداهایی از میلیون ها مایل دورتر را هم دریافت کند و برای پیدا کردن سیگنال هایی از موجودات فضایی مورد استفاده 
قرار می گیرد. این تلسکوپ قادر است حتی ضعیف ترین سیگنال ها را هم دریافت کند به همین دلیل استفاده از تلفن همراه و وای-فای در این شهر مجاز نیست.

معدنکاران از غار جهنم، بهشتی برای خود نسازند
غار جهنم که زنده و یک اثر طبیعی و ملی 
زیر فشارها و عملیات معدن کاری  است، در 
مقاومت می کند و علیرغم مهیا شدن اقدامات 

قانونی برخورد قاطعانه صورت نمی گیرد. 
زمین های  کیلومتری  ایسنا،  85  گزارش  به 
تفت دیده  »عشق آباد«، چاهی به عمق 50 متر 
شناسایی شده که تا مدتی پیش، کمتر شخصی 
این که  تا  کند،  نفوذ  آن  به  داشت  شیر  دِل 
سرانجام پای چند غارنورد به درون چاه باز و 
بهشتی در »جهنم« کشف شد. »جهنم« غار 
چاهی در شمال کوه سفیِد روستای تپه طاق 
توابع بخش دستگردان شهرستان طبس  از 
استان خراسان جنوبی در شرق کویر مرکزی 
ایران است که برای رسیدن به دهنه  غار از 
روستا باید 40 کیلومتر جاده ای خاکی را طی 
کرد. عمق »جهنم« در آخرین پیمایش، 50 متر 
و طول آن حدود 350 متر تعیین شد. غار چهار 
دهانه دارد و از انواع غارهای آهکی به شمار 
می آید که کامال زنده و فعال است. با وجود 
خشکسالی های اخیر، در حوضچه انتهایی غار 
هنوز مقداری آب باقی مانده است. کاوشگران 
زیاد  استخوان های  با  پیمایش  هنگام  جهنم 
خرد شده و حتی کاملی از َکل، بز و یک نوع 
سگ سان که احتماال کفتار باشد و همچنین 
غار،  جان باختگان  عالوه بر  شدند.  مواجه  مار 
موجودات زنده ای هم در جهنم دیده شده اند، 
گونه ای از خفاش “نعل اسبی” و سوسک غار 
از  که   )Leptodirus Hochenwartii(
الشه حیوانات مختلف غار و مواد ارگانیک دیگر 
تغذیه می کند. غارنوردانی که جهنم را کاوش 
کرده اند، یقین دارند موجودات زنده  دیگری در 
این غار زندگی می کنند که با چشم غیرمسلح 
نمی توان آن ها را دید. حال دهانه  غار جهنم، 
یک سال پس از صدور رسمی حکم ممنوعیت 
تعرض به آن، مسدود شد تا این بار به طور کل 
صورت مساله پاک شود و معدنچی ها از جهنم، 

بهشتی برای خود بسازند.
و  فرهنگی  میراث  اداره   93 سال  دی ماه 
گردشگری استان خراسان جنوبی برای حفاظت 
هرگونه  و  تعیین  را  محکمی  ضوابط  آن،  از 
اقدامی را که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی 
تا شعاع یک کیلومتری دهنه این غار رخ دهد، 
ممنوع اعالم کرد. اما از همان زمان معدنچی ها 
غار  دستور،  این  به  توجه  بدون  کردند  سعی 
زنده ی جهنم را حفره ای بی خاصیت جلوه دهند 
تا با گرفتن تایید و مجوز، دست درازی خود را به 
حریم این غار، قانونی جلوه دهند. با این وجود 
ادامه   از  از گذشت یک سال ممانعت  و پس 
فعالیت معدن چیان در حریم غار جهنم، گویا 

تعرضی دوباره اتفاق افتاده است.

غار جهنم حدود
 50 میلیون سال سن دارد

طاق  تپه  روستای  دهیار  ایلخانی  محمدرضا 

سفید  کوه  شمال  در  واقع  جهنم  غار  گفت: 
تپه طاق از توابع بخش دستگردان شهرستان 
کویر  در شرق  جنوبی  استان خراسان  طبس 
مرکزی ایران در فاصله 15 کیلومتری جاده ی 

آسفالته عشق آباد بردسکن واقع شده است.
وی ادامه داد: این غار 50 سال پیش توسط 
مرحوم نجفی کشف و در سال 1377 گروهی 
از مسئوالن محلی، اداره  کل آب و فاضالب 
رستمی  صمد  سرپرستی  به  بزرگ  خراسان 
بخشدار وقت دستگردان مورد بازدید و کاوش 
موجود  وسایل  با  توانستند  که  گرفت  قرار 
مسافتی از غار را طی کنند و با کمال تأسف 
به دلیل نبود امکانات مناسب غواصی از ادامه  
بعد  به  کاوش  ادامه   و  شده  منصرف  مسیر 
موکول شد. دهیار روستای تپه طاق افزود: در 
مسافت طی شده وجود سنگ ها و ستون ها و 
قندیل های بزرگ مرمرین و چند صد ساله و  
آب جاری در این غار توجه هر انسانی را به خود 
جلب می کند و با نگاه اول به این اثر بزرگ غار 

علیصدر همدان به ذهن تداعی می شود.
شایعات  و  افسانه ها  کرد:  تاکید  ایلخانی 
عدیده ای در بین مردم مطرح است، از جمله 
می گویند یکی از اهالی برای امتحان گوسفندی 
را با طناب به داخل غار فرستاده اند و پس از 
مدتی آن را باال کشیده اند و فقط اسکلت آن 
باقی بوده است. وی تصریح کرد: این غار در 
مرکز دیگر جاذبه های گردشگری “غار میان 
دره، غار سنگ کول، غار  خر خدا، کال الدر، 
کویر مرکزی ایران به فاصله  5 کیلومتری غار 
و غار کمر سفید و غار معدن قلعه به فاصله  
30 کیلومتری،کوه های کوه سفید زیستگاه کل 
و قوچ و میش و پلنگ” می تواند مجموعه ای 
پدید  ژئوتوریستی  و  توریستی  اکو  توریستی، 
آورده و سبب ایجاد تحولی بزرگ در منطقه 
شود. دهیار روستای تپه طاق سن این غار را 
حدود 50 میلیون سال دانست و افزود: دستگاه 
حفاری  در صد متری دهانه غار جهنم نصب 
غار وجود  این  امکان تخریب  است که  شده 
داشت. ایلخانی اظهار کرد: در سال گذشته با 
پیگیری های بخشدار بخش دستگردان ادارات 
مربوطه درگیر بررسی موضوع شده اند و رئیس 
اداره میراث فرهنگی و گردشگری طبس طی 
تماس تلفنی اعالم داشت، هر گونه عملیات 

اکتشافی در محدوده  قانونی غار ممنوع است.
دهیار روستای تپه طاق ادامه داد: طبق دستور 
بخشداری دستگردان به اتفاق پرسنل پاسگاه 
انتظامی تپه طاق در 9 مرداد ماه سال گذشته به 
محل مراجعه و فردی بنام »و.م« خود را مالک 
معدن اعالم کرد و گفت تمام مدارک قانونی را 

داراست ولی هیچ مدرکی ارائه نکرد.
 93  /7/10 نامه  مفاد  کرد:  تصریح  ایلخانی 
میراث  سازمان   3006/148/942 شماره: 
فرهنگی و گردشگری استان خراسان جنوبی 
مبنی بر ممنوعیت هر گونه عملیات تا محدوده 

نامبرده  اطالع  به  جهنم  غار  کیلومتری  یک 
رسید.وی خاطرنشان کرد: مهم ترین درخواست 
مردم، ثبت و حفاظت از منابع طبیعی، میراث 
فرهنگی و محیط زیست است و امیدواریم این 

غار مورد توجه ویژه مسئوالن قرار گیرد.

مسئولین با تجاوز معدن چیان
 به حریم جهنم برخورد کنند

غارشناسی  کارگروه  عضو  نظامدوست،  جواد 
کشور، نیز گفت: معدن چیان که قبال فعالیت 
جدید  سناریویی  در  بود،  شده  متوقف  آن ها 
با  این بار به دهانه  غار جهنم تعرض کرده و 
مسدود کردن آن، به برداشت سنگ مرمر از 

اطراف این غار اقدام کرده اند.
دنبال  به  نظامی  نهادهای  داد:  ادامه  وی 
پیگیری محلی ها، در سه نوبت برای تعطیل 
کردن فعالیت این معدن مراجعه کرده اند، اما 
هر بار پس از توقفی کوتاه، فعالیت آنها دوباره از 
سر گرفته  شد. عضو کارگروه غارشناسی کشور، 
اظهار کرد: طی مکاتبه و مذاکراتی که بالفاصله 
پس از این اتفاق با سازمان های زمین شناسی و 
حفاظت محیط زیست به عنوان دیگر اعضای 
کارگروه غارشناسی صورت گرفت، حریم این 
غار یک هزار متر تعیین و به استان خراسان 
جنوبی برای برخورد با خاطی ابالغ شد، بر این 
اساس هیچ گونه فعالیتی در حریم تعیین شده 

برای غار جهنم، مجاز نیست.
موجود  احکام  معدنچیان  افزود:  نظامدوست 
درباره حریم غار جهنم را زیر پا گذاشته اند و 
دهانه غار را مسدود کرده اند و حتی برخالف 
استان  معدن  و  صنعت  اداره  از  که  مجوزی 
برای برداشت منگنز گرفته بودند، به جان غار و 
سنگ های مرمر آن افتاده اند. این در حالیست 
که اطالع دارم مجوز برداشت سنگ مرمر آن ها 

توسط اداره صنعت و معدن تایید نشده بود.
نظامدوست سپس از مراجع مربوطه در کشور 
درخواست کرد؛ هر چه سریع تر با این تجاوز 
معدن چیان به حریم جهنم که براساس آخرین 
متر  هزار  یک  زیست  محیط  سازمان  حکم 

تعیین شده است، برخورد کنند.

غار جهنم درزیر فشارها و 
عملیات معدن کاری مقاومت می کند

سبز  کانون  مدیرعامل  اشرفیان،  عبدالجواد 
چندین  طبیعی  اثر  این  گفت:  طبس،  گستر 
میلیون ساله هم اکنون باکمال بیرحمی در زیر 
فشارها و عملیات معدن کاری مقاومت می کند 

از تب  کم توجهی و بی مهری می سوزد  و 
برخورد  قانونی  اقدامات  شدن  مهیا  علیرغم 

قاطعانه صورت نمی گیرد.
بیان  با  طبس،  گستر  سبز  کانون  مدیرعامل 
غار  تهدید  پیرامون  مردمی  اعتراضات  اینکه 
جهنم که دغدغه مردمی و دوستداران محیط 
زیست است از 2 سال قبل به صورت رسمی 
آغاز شد، افزود: بعد از اینکه این منطقه در حوزه 
معدن کاری قرار گرفت، از طریق منابع طبیعی 

5 هکتار از منطقه محدوده غار اعالم شد.
اشرفیان، با اشاره به اینکه درآبان ماه سال قبل 
با هماهنگی و همراهی اداره کل محیط زیست 
غارهای  غارشناسی  انجمن  کارگروه  استان، 
ایران به همراه عده ای از اقشار محلی از غار 
بازدید کردند، گفت:  طی این بازدید ماهیت غار 
آشکار و توسط مدیر فنی کارگروه اعالم شد، 
“غار جهنم زنده و یک اثر طبیعی و ملی است”.

وی تاکید کرد: بعد از بازدید کارگروه بخشداری 
درحریم  معدنی  فعالیت  هرگونه  دستگردان 
غار متوقف و ممنوع شد. مدیر عامل کانون 
با بیان اینکه در سال 95  سبز گستر طبس، 

کرد:  اظهار  شد،  آغاز  معدنی  فعالیت  مجدد 
طی مکاتبات اهالی منطقه با صنایع و معادن 
معدن کار  به  اداره  این  سوی  از  شهرستان، 
ابالغ شد که فعالیت معدنی تعطیل شود، ولی 

متاسفانه بعد از ابالغ نیز فعالیت ادامه داشت.
وی ادامه داد: در سال 95 کارگروه غارشناسی 
سازمان حفاظت از محیط زیست کشور تشکیل 
استان  کل  اداره  به  آن  جلسه  و صورت  شد 
ارسال گردید که طی آن صورتجلسه، موضوع 
فعالیت معدن کار در خارج از شعاع 1000 متری 
دهانه غار با سه شرط “ عدم استفاده از مواد 
انفجاری که باعث تخریب غار شود” ، “ عدم 
تخلیه هرگونه نخاله در شعاع مذکور” و “ عدم 
احداث تاسیسات و راه در شعاع مذکور” بالمانع 
است. وی افزود: ولی متاسفانه هنوز تجهیزات 

معدن از شعاع 1000 متری خارج نشده است.

معدن سنگ مرمر مجاز به
 فعالیت در زمینی 5 هکتاری 

محمد ساالری، معاون امور معدن واکتشافات 
معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، 
با بیان اینکه معدن سنگ مرمر واقع در نزدیکی 
دارد، گفت:  معدن  اکتشاف  پروانه  غار جهنم 
انجام  استعالم های  بر طبق  این معدن  برای 
شده از منابع طبیعی در زمینی به مساحت 5 
هکتار برای استخراج سنگ مرمر مجوز صادر 
شده است. وی ادامه داد: این معدنکار مجاز به 
فعالیت اکتشافی در محدوده تعیین شده است و 
چنانچه خارج از چارچوب تعیین شده اقدام کند 

متخلف بوده و با او برخورد خواهد شد.

معدن کار از محدوده 5 
هکتار خود تجاوز کرده است

محمد علی فرخی، رئیس منابع طبیعی طبس، 
نیز گفت: مجوز صادر شده برای معدن در زمین 
به مساحت 5 هکتار بوده صادر شده است. وی 
ادامه داد: اکنون معدن کار از محدوده خود تجاوز 
کرده و خارج از این محدوده به فعالیت پرداخته 
است. رئیس منابع طبیعی طبس، تصریح کرد: 
بعد از بررسی های انجام شده و اعالم تخطی 
معدنکار از حد مجاز پرونده قضایی تشکیل و به 
دادگستری عشق آباد ارسال شده است. گفتنی 
است؛ در تاریخ 10 مرداد امسال نماینده مردم 
طبس، فردوس، بشرویه و سرایان در مجلس 
دکتر  خانم  به  نامه ای  طی  اسالمی  شورای 
ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
محیط زیست کشور ابراز نگرانی اهالی منطقه 
را به ایشان اعالم و درخواست پیگیری موضوع 
را با قید فوریت کردند. همچنین منتظر پاسخ 
محض  به  که  هستیم  استان  زیست  محیط 

دریافت منتشر خواهد شد.
الزم به ذکر است ریاست اداره صنعت و معدن 
طبس هفته آینده بعد از مشخص شدن نتیجه 

نهایی پاسخگو خواهد بود.

مشق تشنگی مردم ۱۰۳ روستای نهبندان 
تشدید بحران آب در خراسان جنوبی موجب 
شده تا مردم 237 روستای شهرستان نهبندان 
مجبور به ترک دیار خود شوند و به 103 روستا 

نیز با تانکر آبرسانی شود.
به گزارش مهر، اینجا به سختی می توان بوی 
علف زار را به مشام خوش کرد. اینجا، نهبندان 
است. شهرستانی کوچک که مشکالت بزرگی 
پیاپی،  های  خشک سالی  می پروراند.  دل  را  
شهرستان  این  برای  را  زیادی  های  بیابان 
برای  زندگی  اکنون  است.  آورده  ارمغان  به 
روستاییان این شهرستان سخت تر شده چرا 
که دست روزگار، مایه حیات را بر آن ها بسته 
و چشمانشان را برای رسیدن تانکری آب در 
انتظار گذاشته است. دیرزمانی نگذشته که آمار 
مسئوالن از آب رسانی به 90 روستای نهبندان 
خبر می داد و متأسفانه امروز همان آمار به 103 
روستا رسیده است. نکته قابل تامل اینجاست 
که برخی از این روستاها جمعیتی بالغ بر هزار 
نفر داشته و باید در صف آب رسانی سیار باشند.

۲0 روستای نهبندان 
چشم انتظار اعتبارات  آب رسانی

مدیر امور آب و فاضالب روستایی نهبندان، با 
بیان اینکه 20 روستای باالی 20 خانواده در 
این شهرستان هنوز آب رسانی نشده اند، افزود: 
این روستاها در لیست آب رسانی بوده و نیازمند 

اعتبار هستند.
علیرضا صادقی از وجود 118 روستای باالی 
این  گفت:  و  داد  خبر  نهبندان  در  خانوار   20
روستاها جمعیتی بالغ بر 30 هزار و 953 نفر 

را در بر می گیرند. وی ادامه داد: همچنین 180 
روستای زیر 20 خانواده با جمعیتی بیش از چهار 
هزار و 423 نفر در این شهرستان وجود دارد. 
صادقی با اشاره به وضعیت آب رسانی سیار به 
روستاها، بیان کرد: از ابتدای سال جاری بیش 
از 16 هزار مترمکعب آب، برای جمعیتی بالغ بر 

9 هزار و 183 نفر منتقل شده است.

مدیر امور آب و فاضالب روستایی نهبندان با 
بیان اینکه سال گذشته برای آب رسانی به این 
روستاها 11 میلیارد و 631 میلیون تومان اعتبار 
اختصاص یافت، افزود: تاکنون 60.5 درصد این 

اعتبار تخصیص یافته است.
اعتبارات 13  این  از محل  اینکه  بیان  با  وی 
این  افزود:  کرده ایم،  آغاز  را  آب رسانی  پروژه 
پروژه ها بیش از 95 درصد پیشرفت فیزیکی 
دارند. صادقی از وجود 10 مجتمع آب رسانی 
نیمه تمام در نهبندان خبر داد و گفت: تکمیل 
این تعداد پروژه نیازمند 45 میلیارد تومان اعتبار 

است. وی با بیان اینکه همچنین 14 مجتمع 
افزود:  است،  بهره برداری  حال  در  آب رسانی 
برخی از روستاهای هزارنفری فاقد آب شرب، 

به زودی به این مجتمع ها متصل می شوند.

خشک شدن ۲۴ قنات
 در اثر خشک سالی

نهبندان  امور آب و فاضالب روستایی  مدیر 
با اشاره به تعداد قنوات موجود در روستاهای 
این  در  قنات  کرد: 27  بیان  این شهرستان، 
تعداد  این  از  که  داشته  وجود  شهرستان 
خواستار  صادقی  خشک شده اند.  رشته   24
صرفه جویی در مصرف آب شد و افزود: باید با 
توجه به کمبود بارندگی و خشک سالی های 

پیاپی، مانع هدر رفت آب شویم.

آب رسانی به روستاهای
 هزارنفری در نهبندان

شهرستان  و  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
بیشترین  شهرستان  این  کرد:  بیان  نهبندان 
به خود  را  روستاها  به  سیار  آب رسانی  میزان 
اختصاص داده است. مهدی جعفری با اشاره 
به آب رسانی به 103 روستای نهبندان، افزود: 
ماهانه به طور متوسط، چهار هزار مترمکعب به 

این روستاها آب رسانی می شود.
جعفری با بیان اینکه برخی روستاهای نهبندان 
بالغ بر هزار نفر جمعیت دارند، افزود: متأسفانه 
این روستاها برای آب آشامیدنی از طریق تانکر 

آب رسانی  می شوند.

فرسوده بودن ناوگان های آب رسانی
با  رئیس شورای اسالمی شهرستان نهبندان 
روستاهای  به  آب رسانی  مشکالت  به  اشاره 
سیار این شهرستان، بیان کرد: فرسوده بودن 
ناوگان ها از مهم ترین مشکالت پیش رو است.

از دیگر مشکالت  را  پراکندگی روستاها  وی 
افزود:  و  دانست  نهبندان  در  سیار  آب رسانی 
اعتبارات  به موقع  تخصیص  عدم  همچنین 
روستاهای  برای  نیز  را  آب رسانی، مشکالتی 

این شهرستان به بار می آورد.

آب رسانی سیار به ۱0۳ روستا
نهبندان و سربیشه در مجلس  نماینده مردم 
شورای اسالمی، از آب رسانی به 103 روستای 
این  موردنیاز  آب  گفت:  و  داد  خبر  نهبندان 
روستاها قباًل از طریق چشمه و قنات تأمین 
می شد. نظر افضلی با بیان اینکه کمبود بارندگی 
در چند سال گذشته باعث خشک شدن آب این 

روستاها شده است، افزود: بسیاری از حوزه های 
آبی نهبندان نیز با کاهش آب مواجه شده است.
وی با اشاره به اجرای پروژه های آب رسانی در 
نهبندان، اظهار کرد: این پروژه ها نیازمند پول 

کالن بوده که توجه مسئوالن را می طلبد.

کمبود آب ۲۳۷ روستا 
را خالی از سکنه کرد

نهبندان و سربیشه در مجلس  نماینده مردم 
شورای اسالمی از خالی شدن 237 روستا بر اثر 
خشک شدن قنوات و نبود آب خبر داد و گفت: 
هم اکنون تنها 298 روستای این شهرستان 

دارای سکنه هستند.
نهبندان و سربیشه در مجلس  نماینده مردم 
جاری  سال  در  کرد:  بیان  اسالمی  شورای 
500 میلیون دالر از ردیف بودجه ملی برای 
گرفته  نظر  در  کشور  سراسر  روستاهای 
تخصیص  پیگیری  خواستار  وی  است.  شده 
اداره کل آب و فاضالب  از سوی  اعتبار  این 
در  افزود:  و  شد  جنوبی  خراسان  روستایی 
برای  ملی  بودجه  اخذ  دنبال  به  نیز  مجلس 

آب رسانی به روستاهای نهبندان هستیم.
آن گونه که پیداست خشکسالی های دنباله دار 
از  را  زندگی  طراوت  جنوبی  خراسان  در 
کنونی  شرایط  در  و  گرفته  روستاها  بسیاری 
از این مناطق محروم  که مایه حیات بشری 
نهبندان رخت بسته، بیش ازپیش نیازمند توجه 
و اعتبار از سوی مسئوالن است چرا که نبود 
آب روستاهای مرزی را خالی از سکنه کرده و 

امنیت در شرق را تهدید خواهد کرد.

سیستم کنترل کشش )TCS(چیست؟  

عادل بهدانی- اگر در خودروهای فاقد سیستم کنترل 
کشش  هنگام پیچیدن و حرکت روی سطوح لغزنده 
بیش از اندازه گاز داده شود، چرخ های محرک شروع 
به هرزگردی می کنند و باعث سرخوردن و از دست 
خودروهای  در  اما  می شود.  اتومبیل  کنترل  رفتن 
مجهز به سیستم کنترل کشش، این سامانه مانع 
از ناپایداری خودرو می شود. سامانه کنترل کشش، 
امکان دست یابی خودرو به کشش و پایداری جانبی 
مناسب توسط کنترل نسبت لغزش چرخ های محرک 
در شرایط گوناگون جاده ای، به ویژه جاده هایی با 
ضریب اصطکاک پایین )جاده های برفی و یخی( 
فراهم می کند و با کنترل گشتاور چرخ ها مانع از بروز 
  TCS ناپایداری در خودرو می شود. در واقع سامانه

Traction Control System-- مکمل سامانه 
ABS می باشد و با حفظ پایداری و فرمان پذیری 
مناسب خودرو به هنگام شتاب گیری از حالت توقف 
به  می شود.  حوادث  بروز  مانع  حرکت  حال  در  یا 
همین علت سامانه TCS با کمک سامانه ABS و 
سامانه مدیریت پیشرانه، گشتاور اعمالی به چرخ ها 
و افزایش دور موتور را کنترل می کند و از لغزش 
چرخ ها جلوگیری به عمل آورد. بسیاری از افراد به 
اشتباه فکر می کنند TCS از گیرکردن خودرو در 
این سامانه  در حالی که  برف جلوگیری می کند، 
چنین وظیفه ای ندارد. به زبان ساده تر ABS از لیز 
خوردن الستیک ها در هنگام ترمز کردن جلوگیری 
در  خوردن الستیک ها  لیز  از   TCS اما  می کند؛ 
هنگام گاز دادن جلوگیری می کند. نام های دیگر 
 A TRAC - ASR – : این سیستم عبارتند از

ETC – DTC – TMS – PTM - ATC 

اولین خودروی برقی به ایران می آید

کمپانی BYD اخیراً با یکی از زیرمجموعه های 
کرمان خودرو به نام کارمانیا در ایران فعالیت دارد 
و قصد دارد خودروی الکتریکی خود را در ایران 
عرضه کند. BYD در حال حاضر جزو ده کمپانی 

برتر خودروسازی در چین است.

بر اساس گزارش ها، قرار است کارمانیا و BYD در 
مدت 3 سال 50 هزار دستگاه از این خودروی برقی 
 E6 را تولید و روانه بازار ایران کنند. این خودرو که
نام دارد، یک ون هفت نفره است و با هر بار شارژ 
کامل باتری حدود 400 کیلومتر را طی می کند، ولی 
مشکل اینجاست که روند شارژ باتری با برق شهری 

حدود 6 تا 8 ساعت طول می کشد.

اقساط بانکی اموات چگونه وصول می شود؟

و  اما  بانکی  نظام  از  تسهیالت  دریافت  چند  هر 
اگرهای فراوانی دارد ولی سوال اینجاست که اگر 
فردی تسهیالت را دریافت کرد ولی عمرش به دنیا 
نبود چطور بانک می تواند این تسهیالت را وصول 
روسای  از  جو  و  پرس  تسنیم،  گزارش  به  کند؟! 
شعب بانکی حکایت از آن دارد که اگر بازماندگان 
شعبه  به  وام  تسویه  برای  گیرنده  تسهیالت  فرد 
می  از ضامن وصول  را  وام  بانک  نکنند،  مراجعه 
کند. همچنین روسای شعب می گویند اگر در پرونده 
تسهیالت، وثیقه ملکی باشد ابتدا وثیقه را تبدیل به 
نقد خواهیم کرد و بعد مبلغ وام را وصول می کنیم.

راه فرار از پیامک های تبلیغاتی

طی ماه های گذشته با راه اندازی سامانه ای برای 
مشترک  ها  میلیون  تبلیغاتی،  های  پیامک  حذف 
موبایل اپراتورهای مختلف از دریافت این نوع پیام ها 
انصراف دادند. به گزارش ایسنا، معاون بررسی های 
فنی و صدور پروانه رگوالتوری متذکر شد: از این 
خدمات  فعال سازی  غیر  و  فعال سازی  روش  پس 
همراه  تلفن  اپراتورهای  تمامی  سوی  از  پیامکی 

استفاده  با  همراه  تلفن  مشترکان  و  شده  یکسان 
از سامانه پیامکی 800 یا شماره گیری # 800 * 
می توانند از انواع خدمات ارزش افزوده فعال روی 
آگاه  آن  فعال سازی  غیر  روش  و  خود  سیم کارت 
شوند و درصورت عدم تمایل به دریافت پیامک های 

تبلیغاتی این خدمات را غیرفعال کنند.

شروط گرفتن دسته چک جدید در بانک ها

 برای گرفتن دسته چک جدید، صاحبان حساب های
جاری باید چه شرایطی را داشته باشند؟ به گزارش 
از  چک  دسته  دارندگان  از  بسیاری  نیـوز،  جام 
اطالعی  چک  دشسته  مجدد  دریافت  شرایط 
بانکی  نظام  در  موجود  قوانین  اساس  بر  ندارند. 
همه بانک ها باید در هنگام افتتاح حساب جاری 
برای متقاضیان، نخستین دسته چک را 10 برگی 
حساب  مناسب  کارکرد  صورت  در  کنند.  صادر 
تواند می  بانک  بودن  حساب  خوش  و   جاری 
دسته  بانک  برگی   10 دسته چک  اتمام  از  پس 
چک 25 برگی برای مشتری صادر کند و پس از 
اتمام دسته چک 25 برگی در صورت صالحدید، 

دسته چک 50 برگی نیز صادر کند.

به  دوم  بار  برای  چک  دسته  اعطای  شرط  البته 
دسته  های  برگ  درصد   80 حداقل  برگشت  بعد 
جاری  دارنده حساب  اگر  یعنی  است.  قبلی  چک 
دسته چک 10 برگی داشته باشد باید الزاما پس از 
بازگشت 8 برگ چک، درخواست دسته چک جدید 
کند. همچنین اگر دسته چک 25 برگی داشته باشد 
باید 20 برگ چک و اگر 50 برگی داشته باشد باید 
40 برگ چک به بانک بازگشته باشد تا بتواند دسته 
دارندگان  از  بسیاری  کند.  درخواست  جدید  چک 
های  برگ  دار  مدت  چک  صدور  با  چک  دسته 
دسته چک خود را خرج کرده و بدون بازگشت 80 
درصد برگه های چک درخواست دسته چک جدید 

می کنند که مورد قبول بانک نمی باشد.

وجود جی پی اس داخلی در سوسک ها

سوسک ها مانند موش ها و انسان ها دارای جی پی اس 
داخلی هستند. وقتی سوسک ها در آشپزخانه تان در 
شک  مسیریابی شان  در  هستند  رفتن  رژه  حال 
حشره ی  این  بایستید؛  کنار  است  بهتر  نمی کنند. 
مزاحم دارای یک جی پی اس داخلیست. به گزارش 
انتخاب، محققان بر این باورند این سیستم حرکتی 
از سر سوسک ها وجود دارد مبنی  که در قسمتی 
بر نشانه های بصری و شبیه به سیستمی است که 
می کنند.  استفاده  آن  از  انسان ها  حتی  و  موش ها 
محققان همچنین گفته اند که این مکانیسم تقریبا 
نمونه ای از فرگشت همگراست به این صورت که 
به  در حیوانات متفاوت چند سیستم شبیه به هم 
طور غیرارادی ارتقا پیدا می کنند تا بتوانند در شرایط 

سخت از پس مشکالت خود برآیند.

چرا مردم برای سفر به ترکیه ولع دارند؟

پس از شرایط وخیم ترکیه و اخطارهای مقامات، 
تقاضای ایرانیان برای سفرهای تفریحی به ترکیه 
کاهش چندانی نداشت، این یک زنگ خطر بزرگ 
برای صنعت گردشگری کشور است. خروج میلیاردها 
به مناطقی مانند  از کشور به خاطر سفر  ارز  دالر 
شهرهای ترکیه، نتیجه کم توجهی به ظرفیت هایی 

مانند بناهای تاریخی است؛ اگر ظرفیت های خود 
کنترل  غیرقابل  ولع  با  امروز  می کردیم،  فعال  را 
خارجی  سفرهای  دست  این  برای  هموطنان مان 
مواجه نبودیم. به گزارش ایسنا »ناهید تاج الدین«، 
مجلس  اجتماعی  فراکسیون  رئیسه  هیات  عضو 
ایران، عدم  گفت: ضعف مهم صنعت گردشگری 
توجه به پتانسیل های این حوزه است به همین دلیل 
هنوز صنعت گردشگری ما نتوانسته در اقتصاد ملی 

کشور جایگاه خود را به دست بیاورد.

توضیح ناسا درباره قرمز شدن
 آب دریاچه ارومیه 

ناسا با انتشار تصویر جدیدی از دریاچه ارومیه از تغییر 
رنگ این دریاچه در 3 ماه گذشته خبر داده و علت 
آن را تشریح کرده است. به گزارش مهر، ماهواره 
ناسا با نام »آکوا 10« با انتشار تصویری از دریاچه 
ارومیه، از تغییر رنگ این دریاچه خبر داد. ناسا اعالم 
کرده: دریاچه شور ارومیه، همانند دریاچه آرال در 
ازبکستان، طی دهه های گذشته رو به تحلیل رفته 
است. هر مقدار از آب این دریاچه کاسته و وسعت 
کوچک تر شود، شوری آب آن نیز بیشتر خواهد شد. 

در اثر فعالیت موجودات میکروسکوپی در داخل این 
دریاچه و با توجه به کوچک شدن وسعت، رنگ این 
دریاچه به طور متناوب به رنگ های قرمز و نارنجی 
تغییر می کند. ناسا در ادامه گفته است: در سال های 
گذشته تغییر رنگ دریاچه بارها دیده شده و رنگ 
آن بارها از سبز و آبی به قرمزی گراییده است که 
علت این پدیده در ماه های تابستان بیشتر به دلیل 
فعالیت های باکتریایی و جلبکی ناشی از گرمای هوا 
و کاهش ورود منابع آب شیرین به این دریاچه است.
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آیه روز  

با آرامش و بى تكّبر بر زمين راه مى روند؛وهنگامى كه  بندگان خاص خداوند رحمان ،كسانى هستند كه 
جاهالن آنها را مخاطب سازند ]و سخنان نابخردانه گويند[،  به ماليمت پاسخ مى دهند. فرقان آيه ۶۳

حدیث روز  

هركس دوست و برادر خود را محرمانه موعظه كند، او را زينت بخشيده و چنانچه علنى باشد سبب ننگ 
و تضعيف او گشته است. امام حسن عسكري)ع(

گر كسب كمال مى كنى مى گذرد
ور فكر مجال مى كنى مى گذرد 

دنيا همه سر به سر خيال است، خيال
هر نوع خيال مى كنى مى گذرد

هميشه آنچه كه درباره من مى دانى  باور كن 
 نه آنچه كه پشت سر من شنيده ای من همانم 

كه ديده ای نه آنكه شنيده ای.چارلى چاپلين

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

کار کردن با بیخوابی، 
نتیجه ی معکوس دارد

های  ای  حرفه  كه  عاداتى  ترين  ناسالم  از  يكى 
دنيای كسب و كار امروزه دارند رقابتى است كه بر 

سر كم خوابى خود به راه مى اندازند.
 اينكه يک نفر آنقدر عزم و اراده دارد كه حاضر 
است بدن و ذهن خود را در يک ماراتوِن كاری 
۴۸ ساعته قرار دهد قابل تقدير است، اما كار بيش 
ديوانگى بيخوابى،  يا  خوابى  كم  عين  در  حد   از 

 محض است.
هافينگتون  آريانا  همچون  موفقى  كارآفرينان 
در  را  شبانه  كامل  استراحت  اندريسن  مارک  و 
اولويت خود قرار مى دهند. كاركنانى كه به صورت 
مداوم تا پاسى از شب به كار ادامه مى دهند، دچار 
فرسودگى خواهند شد. به عالوه، حرفه ای هايى 
ديگر  به  نسبت  كنند  مى  كار  اندازه  از  بيش  كه 

همقطاران خود بهره وری كمتری دارند. 
خواب  سالمت  بخش  های  يافته  اساس  بر 
دانشكده پزشكى هاروارد، پيامدهای محروميت از 
خواب روی سالمتى جسمانى و عملكرد كاری شما 
فاجعه بار است: »در كوتاه مدت، عدم بهره مندی 
از خواب كافى مى تواند بر قدرت قضاوت، خلق و 
خو، توانايى يادگيری و حفظ اطالعات تأثير بگذارد 
و احتمال بروز اتفاقات غيرمنتظره و صدمات بسيار 

جدی را باال ببرد.
مدت  دراز  در  نيز  خواب  از  مزمن  محروميت   
ممكن است به مشكالت جسمانى متعدد از جمله 
مرگ  حتى  و  عروقى  قلبى  های  بيماری   ديابت، 

منجر شود«.

علمی را که دزد ببرد، به چه کار آید؟

ابوحامد محمد غزالى  آنچه را فرا مى گرفت، در 
دفترها مى نوشت. روزی با كاروانى در سفر بود و 
نوشته های خود را يكجا بسته و با خود برداشت. 
در ميانۀ راه گرفتار راهزنان شد. غزالى رو به آنان 
كرد و ملتمسانه گفت:  هرچه دارم از آن شما، ولى 

اين بسته را از من نگيريد. 
دزدان را طمع برداشت و بسته را باز كردند و چيزی 
جز دفترهای نوشته چيزی نيافتند. دزد پرسيد اينها 
چيست؟ وقتى غزالى ماجرا را توضيح داد، راهزن 
گفت: علمى را كه دزد ببرد، به چه كار آيد؟ اين 
و  گذاشت  عميقى  تاثير  غزالى  در  راهزن  سخن 
گفت: پندی بهتر از اين از كسى نشنيدم. و ديگر 
بنگارد.  جان  دفتر  در  را  علم  كه  شد  آن  پى  در 
بهترين دفتر دانش و صندوق علوم برای انسان، 
گوهر جان و گنجينۀ سينۀ اوست. بايد دانش را در 
جان جای داد و بذر معارف و علوم را در مزرعۀ دل 
به بار آورد كه از هر گزند و آسيبى دور بماند، زيرا 

دارايى واقعى آدمى است. 
برگرفته از: بازيگر زندگى باشيم نه بازيچۀ آن

مردها  مغز  درمورد  متداول  باورهای  اكثر 
براساس تحقيقات انجام گرفته روی مردهای 
هنوز  كسانيكه  است،  سال   ۲۲ تا   ۱۹ سن 
پايان  به  هم  را  دانشگاهى شان  تحصيالت 
نرسانده اند و در اين تحقيقات برای درآوردن 
خرج روزمره و دانشگاهشان شركت مى كنند. 
تغييرات  عمرشان  طول  در  مردها  مغز  ولى 
زيادی مى كند. اينجا درمورد باورهای نادرست 
خواهيد  آنوقت  مى كنيم.  صحبت  متداول 
فهميد كه مردها تا چه اندازه دربرابر تنهايى 
آسيب پذير هستند و چرا تا اين اندازه روی پيدا 

كردن راه حل متمركزند.
 مردها هم دوست دارند ازدواج کنند

زن ها دوست دارند زندگى شان سر و سامان 
متعهد  ندارند  دوست  مردها  ولى  كنند  پيدا 
دست  آزادی شان  مى خواهد  دلشان  و  شوند 
بزرگترين  از  يكى  اين  شايد  باشد.  خودشان 
از  باشد كه  مردها  درمورد  نادرست  باورهای 
داوطلبان  از  استفاده  به  امريكايى ها  گرايش 
گرفته  انجام  تحقيقات  برای  جوان  بسيار 

ناشى مى شود. در يک تحقيق انجام گرفته در 
بوليوی نشان داده است كه خيانت ها معمواًل 
تا قبل از سن ۳۰ سالگى آقايان اتفاق مى افتد. 
سالگى   ۳۰ از  بعد  تحقيق،  اين  براساس 
مردها ديگر سرگرم تامين معاش خانواده شان 
از  بعضى  برای  شدن  متعهد  البته  مى شوند. 

مردها سخت تر از بقيه است
مى تواند  تحقيقات  براساس  كه  مشكلى 
كه مردهايى  باشد.  داشته  ژنتيكى   ريشه 
درصد   ۶۰ تقريباً  ندارند،  بى بندوباری«  »ژن 
ازدواج  احتمال  و  تشكيل مى دهند  را  جامعه 

كردنشان بيشتر است.
پدر شدن

شوند،  پدر  اينكه  از  قبل  ماه ها  مردها  مغز 
بدن  در  مى شود.  كردن  همكاری  آماده 
پدرهای آينده تغييرات هورمونى اتفاق مى افتد  
تستوسترون  و  رفته  باال  آنها  در  پروالكتين 
پايين مى آيد  و همين باعث مى شود رفتاری 
به  باردار  زن  كنند.فرومون های  پيدا  پدرانه 
همسرش هم سرايت كرده و باعث مى شود 

مردها هم دچار تغييراتى اساسى شوند. حتى 
قبل از اينكه زن حامله شود، فرومون های مرد 
مادر  نورون های  زن  مغز  در  مى شود  باعث 

خوب فعال شود.
مغز بالغ مردانه

در طول دوره تكامل، مردها در زمان جوانى 
در  و  همسر  و  مقام  سر  بر  رقابت  به  نياز 
زمان بلوغ نياز به تاكيد بر پيوند و همكاری 
داشته اند. خود مردها هم اين را تاييد مى كنند؛ 
و تحقيقات روانشناختى نشان داده است كه 
جذابيتى  باالتر  سنين  در  رقبا  از  افتادن  جلو 
توجه  آنها  درمقابل،  ندارد.  مردها  برای 
جامعه  كردن  بهتر  و  روابطشان  به  بيشتری 

نشان مى دهند.
اين تغيير احتمااًل به خاطر كاهش تدريجى 
آنها  با باال رفتن سن در  سطح تستوسترون 
ايجاد مى شود. تحقيقات نشان داده است كه 
مردهايى كه سطح هورمون تستوسترون در 
و  هستند  بهتر  رقابت  در  است،  باالتر  آنها 
تستوسترون  از  پايين تری  سطح  كه  آنهايى 

دارند در رقابت هايى كه نيازمند همكاری تيم 
و گروه است بهتر عمل مى كنند.

بازی کردن با بچه ها
خاص  روش های  مى دهد  نشان  تحقيقات 
بچه هايشان  با  كردن  بازی  برای  مردها 
كردن  اذيت  و  ناگهانى  حركات  آنها  در  كه 
ياد  بهتر  بچه ها  مى شود  باعث  است،  بيشتر 
كنند پيدا  باالتری  اعتمادبه نفس   بگيرند، 
 و بتوانند خودشان را بهتر برای دنيای واقعى

 آماده كنند.
تحقيقات متعددی نشان مى دهد كه پدرهايى 
كه نقش فعالى در بزرگ كردن فرزندانشان 
دارند سطح پايين ترين از تستوسترون دارند. 
سطح  كه  نيست  مشخص  هنوز  بااينكه 
اين رفتار مى شود  هورمون است كه موجب 
يا برعكس ولى محققان بر اين عقيده اند كه 
تكامل به نفع اين پدران بوده است. بچه های 
انسان جزو نيازمندترين بچه ها بين موجودات 
هستند و پدران خوب شانس اين را دارند كه 

بچه ها و البته ژنشان باقى بماند.

دفاع از قلمرو
بخشى از كار مردها دفاع از قلمروشان است. 
البته نياز به تحقيقات بيشتری بر روی انسان ها 
است ولى در پستانداران نر ديگر قسمت »دفاع 
از قلمرو« بسيار بزرگتر از همسران ماده شان 
است. بااينكه زنان هم احساس مالكيت دارند، 
ولى مردها وقتى با تهديدی نسبت به زندگى 
عشقى يا قلمروشان روبه رو مى شوند، احتمال 

برخورد خشونت آميز بيشتری دارند.
تمرکز بر راه حل

كه  نشان مى دهد  تحقيقات  از  بااينكه خيلى 
ولى  هستند  مردها  از  دلسوزتر  بسيار  زن ها 
و  دلسوزی  سيستم  ندارد.  كاماًل صحت  اين 
همدردی در مغز مردها وقتى كسى استرس 
واكنش  است،  شده  مشكل  دچار  يا  دارند 
مشكل«  كردن  »حل  بخش  ولى  مى دهد. 
اين  مى كند.  غلبه  زود  خيلى  ذهنشان  در 
آن  با  نشستن  جای  به  كه  مى شود  باعث 
 فرد و همدردی كردن با او، برايش به دنبال 

يک راه حل باشند.

عارفانه روز

نيايش يعضى از ما آدم ها با خدا و درخواست از 
 او برای حضور در زندگيمان مانند شيطنت

 بچه هايى است كه در مى زنند و فرار مى كنند

زندگى مثل دوچرخه سواری مى ماند
 برای حفظ تعادلت هميشه

 بايد در حركت باشى

جسارت اجرايى كردن ايده هايت 
را داشته باش جهان پر است

 از ترسوهای خوش فكر!

856974321
497213586
312658974
169827435
274395168
538146792
785469213
641732859
923581647

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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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

ups خرید ضایعات باطری
09197491800

فست فود فعال با موقعیت عالی
 به علت مهاجرت با قیمت استثنایی

 به فروش می رسد 
قابل معاوضه با خودرو )فروش فوری(  

09156672933

پخش تراکت  تبلیغاتی 
تضمینی و در اسرع وقت 

09389282099

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

ساختمان ، لوله بازکنی با فنر
 در اسرع وقت

09151633903 - دهشیبی

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

مسئولیت     09155619059 
به مهندس عمران ، معماری و مکانیک 
با 3 سال سابقه بیمه مرتبط پیمانکاری

 برای اخذ رتبه نیازمندیم.     
09016951900  

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

09159647685

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

09153613243 - شریفی

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

09155616181

شرکت عمرانی 
 نیازمند کارشناس عمران

 یا کشاورزی با 3 سال
 سابقه بیمه آب

09331316418

موسسه زبان شریف
 )شکوه بیرجند(

برای تکمیل کادر مدرسین خود 
اقدام به گزینش افراد عالقه مند 
به تدریس زبان انگلیسی می کند.

دفتر مرکزی: معلم 25- پالک 65
تلفن تماس: 32423300
ساعت مراجعه: 16الی 20

به دو نفر نیروی خانم برای کار 
در آشپزخانه رستوران نیازمندیم.
خیابان محالتی - مقابل پارک آزادگان

ساعت تماس: 11 الی 22
09152694969

به 5 نفر بازاریاب  آقا حداکثر سن 
30 سال با حقوق و پورسانت عالی 

 نیازمندیم 
شرکت دوشه آمل هراز - بلوار شهدای 
عبادی - جنب اداره امور عشایری داخل 

باسکول 60 تنی

سمساری صادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین 

قیمت    09380160779 - علی آبادی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....

 با قیمت مناسب
  09156633230- برگی

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

برق کشی و نورپردازی داخلی و نما
)نمونه کار: ساختمان رویال

 معلم 13(
09358031766 - الوندی

مـژده 
قصر زیبایی ملکه صبا 

تمامی خدمات آرایشی و پیرایشی )بانوان( 
را به مناسبت دهه کرامت

 با 50 درصد تخفیف ارائه می دهد.

خیابان شهید برگی، نرسیده به برگی 9
شماره رزرو وقت: 09371502893

سند مزایده ای خودروی پژو پارس 
مدل 90 به شماره 281/45 ج 47  

شماره موتور 12690002287 
  NAAN41DCVBE609673 شماره شاسی
به نام محسن ناعمی مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

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

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

09157561075 

صوتی - تصویری - مخابراتی 

انصاری فرد و پسران
LED- پالسما 

سینما خانگی و میز 
آدرس: میدان امام - کوچه اول بازار          

تلفن تماس: 32224852

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

با ملک در تهران و حومه
09125725020

منزل ویالیی ترجیحاً جنوب 
شهر حدود 200 میلیون

خریداریم.
09389282099

تاالر درویش
 برای تکمیل نیروی کار 

خود به افراد ذیل نیازمند است:
آشپز ماهر

منشی، حسابدار و بازاریاب 
خانم و با تجربه 3 نفر

مهماندار خانم و آقا 2 نفر
لطفا مشخصات خود را به این 

شماره فقط پیامک کنید
09359528658
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صعود تیم فوتسال فردوس به لیگ دسته دو کشور 

و  ورزش  اداره کل  در  جوانان  و  ورزش  امور  معاون  مالیی- عجمی 
جوانان استان عنوان کرد: در سه ماه گذشته دو ورزش کار در رشته 
جودو ، 4 والیبالیست دختر ، 2نفر در رشته شطرنج و یک نفر در بوکس 
به تیم ملی دعوت شده اند. وی ادامه داد: تیم فوتسال فردوس هم به 
لیگ دسته دو صعود کرده است که این ها افتخارات استان هستند. 
عجمی خاطرنشان کرد: هیات ورزش استان مجامع عمومی سالیانه خود 
را برگزارکنند و کالس های مربیگری و داوری درجه 3 تشکیل دهند تا 
داوری و مربیگری در انحصار نباشند. معاون اداره کل ورزش و جوانان 
استان با اشاره به المپیک بیان کرد: از خراسان جنوبی خدمتی در رشته 
تیراندازی با تفنگ به المپیک راه یافته است و زهرا نعمتی بانوی نهبندانی 
دررشته کمان در پاره المپیک برای استان کرمان مسابقه خواهد داد.    

اعزام تیم جودوی استان خراسان جنوبی 
به مسابقات قهرمانی کشور

رییس هیئت جودو و کوراش استان خراسان جنوبی از اعزام کاروان 5 
نفره ورزشکاران منتخب نوجوان جودوکار استان به مسابقات قهرمانی 
کشور انتخابی تیم ملی به استان خراسان شمالی داد. به گزارش روابط 
علیزاده،  مرتضی  خسروی،  رضا  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  عمومی 
حسین حکیم زاده، امیر حسین گلکاری و جواد نوزادی ترکیب بازیکنان 
استان را به مربی گری و سرپرستی امیر عباس حسینی به بجنورد را 
تشکیل می دهند. تهوری، اظهار امیدواری کرد: با توجه به برگزاری 
مطلوب مسابقات استانی و اردوهای آماده سازی، چهره هایی از استان 
بر سکوهای قهرمانی این مسابقات بایستند و جواز حضور در اردوهای 
تیم ملی را به دست آورند. این مسابقات از 15 مرداد ماه جاری و با 
حضور 150 جودوکار از استان های سراسر کشور برگزار خواهد شد.

اعزام تیم والیبال ساحلی قاین به مسابقات قهرمانی کشور

مسابقات والیبال ساحلی رده نوجوانان قهرمانی کشور14 الی16 مرداد 
ماه جاری در ارومیه برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی اداره 
مصطفی  و  پور  محمد  محمد  قاینات،  شهرستان  جوانان  و  ورزش 
حسین نژاد به سرپرستی و مربیگری محمد برنا تیم اعزامی روستای 
شیرمرغ قاین نماینده استان خراسان جنوبی به این مسابقات می باشند.

قهرمان دوچرخه سواری شهرستان قاینات 
بهترین نتیجه استان در کالس کانتری را کسب کرد

حامد حسن پور، قهرمان دوچرخه سواری قاینات، مقام 14 کشور و بهترین 
نتیجه استان را در کالس کانتری بدست آورد.در  مسابقه قهرمانی کشور 
کوهستان که در دو رده سنی جوانان و بزرگساالن با حضور ۷۷ رکاب زن به 
میزبانی استان فارس در شهر شیراز برگزار شده بود، حامد حسن پور از قاین، 
مقام 14 کشوری و بهترین نتیجه استان در کالس کانتری را کسب کرد.

1- گالبی و چربی خون: یک گالبی رسیده، سرشار از 
فیبر است و به کاهش چربی خون )کلسترول( کمک 
می کند، افراد دیابتی در برنامه غذایی شان این میوه 
منبع  اختالل حواس: چون  و  انگور  بگنجانند 2-  را 
پتاسیم است، باعث کاهش فشارخون می شود. از آنجا 
که کمبود پتاسیم اختالل های حواس و افسردگی را 

در سنین باال و سالمندی به وجود می آورد، در افرادی 
که میوه و سبزی های کمی مصرف می کنند، بیشتر 
انگور مصرف کنند. انگور نیز از بروز یکسری سرطانها 
در بدن جلوگیری میکند 3- آلو و کم خونی: به بیماران 
فشارخونی پیشنهاد می شود روزانه 2 تا 3 عدد از این 
بهبود دهنده  یبوست:  و  کنند. 4- هلو  را میل  میوه 

یبوست، بیماری های لثه و احتمال ابتال به بیماری های 
قلبی را نیز کم می کند 5- انبه و فشارخون: مفید برای 
فشارخون ها، کاهش کم خونی و ریسک ابتال به سرطان 
رحم 6- انجیر و پوکی استخوان: با خوردن 3 عدد از آن، 
کلسیم بدن تامین می شود. درمان کننده یبوست، رساننده 
آهن به بدن، جلوگیری از پوکی استخوان در سالمندان.

باالترین جذب آهن با ساده ترین راهها!
 

ترکیبات گیاهی زیر برای جذب آهن بسیار موثرند: 
1- اسفناج )آهن( + فلفل قرمز )C( 2- کلک 
بروکلی )آهن( + گوجه )C( 3- نخود سیاه )آهن( 
 )C( پرتقال + )( 4- کلم برگ )آهنC( کلم +
 )C( بروکسل  کلم  جوانه   + )آهن(  5- عدس 
6- شکالت تلخ )آهن( + توت فرنگی )C(. دو 

روش موثر هنگام خوردن غذا: 1- از ظروف آهنی 
برای پخت و پز استفاده کنید: هنگام پختن مواد 
ترش و اسیدی مثل گوجه بسیار کارآمد است. 
گفته می شود سس اسپاگتی زمانی که در ظرف 
آهنی آماده شود، منجر به جذب آهن بیشتری در 
بدن می شود 2- به ترکیبات خوراکی خاصی توجه 
کنید، مثاًل تانن موجود در چای و قهوه و کلسیم 
در فرآیند جذب آهن مشکل ایجاد می کند.

تنها چند دلیل 
برای خوردن هلو!

1- کم کالری: هلو نه تنها برای رفع عطش 
تابستان مناسب است بلکه همیار الغری نیز 
 :Aمحسوب می شود 2- سرشار از ویتامین
مصرف روزانه یک عدد هلو حدود 50 درصد 
نیاز روزانه ما به ویتامین A را تأمین می کند 

3- منبع ویتامینC: هر 100 گرم از این میوه ۷ 
میلی گرم از این ویتامین دارد 4- حاوی ویتامین 
ارگانیک  اسیدهای  از  سرشار   :Bخانواده های 
است که از پوست در برابر آسیب های خارجی 
حفاظت می کند 5- حاوی مواد معدنی: هر 100 
گرم از این میوه  حاوی200 میلی گرم پتاسیم 
6- فیبر: هر 100 گرم از این میوه 2 گرم فیبر 
دارد ۷-  هلو میوه ای مناسب برای میان وعده.

6 آسیب جدی صبحانه نخوردن

1- ابتال به چاقی: مصرف مواد غذایی مناسب 
برای صبحانه مانع از تجمع انسولین می شود. 
سلول های  که  می شود  باعث  هورمون  این 
چربی، اسیدهای چرب بیشتری ذخیره کند 2- 
اختالل در عملکرد مغز: کودکانی که صبحانه 
نمی خورند در مدرسه احساس خستگی بیشتری 

کرده و نمی توانند به درستی تمرکز داشته باشند 
3- کاهش جذب مواد مغذی: کسانی که طرفدار 
)روی(،  زینک  فیبر،  کلسیم،  هستند،  صبحانه 
بیشتری   2 ب  و  ث  آ،  ویتامین های  و  آهن 
 -5 قاعدگی  نظمی  بی   -4 می کنند  دریافت 
احساس خستگی: افرادی که صبحانه کاملی 
از  مصرف می کنند خوش خلق تر و مثبت تر 
افراد دیگر هستند 6- احساس گرسنگی دائم.

زیتون را فقط باید همراه غذا خورد

زیتون را فقط باید همراه غذا خورد تا ترکیبات آن 
به خوبی جذب شود و آثار مغذی آنها ظاهر شود. 
زیتون و سبزی خوردن، تنها مواردی هستند که 
مصرف آنها کنار غذا، به طور عمومی منعی ندارد. 
ماده مؤثره زیتون، از ترکیبات فنلی است که در 
زیتون سبز فراوان است ولی با تیره و سیاه شدن 

آن، کم می شود و متأسفانه در زیتون کنسروی 
و شور تقریباً وجود ندارد! این ماده مؤثره که 
خواص پرشمار زیتون را موجب می شود، در 
بودار(  و  )تصفیه نشده  فرابکر  زیتون  روغن 
می شود.  حذف  تصفیه شدن،  با  و  دارد  وجود 
ضدسرطانی،  ضددیابتی،  آثار  نیز  زیتون 
محافظت  خون،  فشار  کاهش  ضدمیکروبی، 
از قلب و عروق و فعالیت آنتی اکسیدانی دارد.

ته تلخ خیار،  مفید ترین قسمت خیار
  

خیار یکی از محبوب ترین میوه هایی است که 
در سبد میوه ی هر خانواده ای پیدا میشود. یکی 
از پر فایده ترین میوه ها نیز همین خیار است، 
افرادی که گرم مزاج هستند.  برای  مخصوصاً 
مزاج خیار سرد و تر است اما ته خیار که طعمی 
تلخ دارد مزاجی گرم دارد و به همین دلیل خوردن 

همزمان آن حین مصرف خیار باعث تعدیل طبع 
این میوه می شود. اگر مزه تلخ ته خیار را دوست 
ندارید آن را با نمک یا خرما میل کنید تا طبع سرد 
خیار با مزاج گرم نمک و خرما خنثی شود. در این 
صورت هضم آن نیز آسان می  شود و سریع تر 
معده را ترک می کند. عسل و ادویه هایی چون 
سیاه دانه، زنیان یا نعنا از جمله مصلحاتی هستند 
که مصرف آن همراه با خیار مفید دانسته شده است.

۶ میوه تابستانی با ۶ درد و ۶ درمان 

متولد شدن دو نوزاد نهبندانی در آمبوالنس  

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان خبر از 
تولد دو نوزاد نهبندانی در آمبوالنس داد. علی دلخروشان گفت: 
طی 24 ساعت گذشته اورژانس 115 نهبندان به دو ماموریت 
امداد رسانی به مادران باردار اعزام شد. وی افزود: در اولین 
ماموریت ساعت 23 و 23 دقیقه شب سه شنبه، آمبوالنس 
اورژانس جهت امداد رسانی به مادر باردار 26 ساله ای اعزام و 
در مسیر انتقال وی در میدان بسیج نهبندان، کودک متولد شد. 
وی ادامه داد: ساعت 6 و 5 دقیقه صبح روز گذشته نیز  مجدد 
آمبوالنس اورژانس 115 نهبندان جهت امداد رسانی به مادر 
باردار 3۷ ساله ای اعزام شد که این کودک نیز در حین اعزام، 
در بلوار امام رضا )ع( شهرستان  نهبندان، چشم به جهان گشود.

کشف بیش از یک تن پیاز زعفران قاچاق 
توسط ماموران انتظامی فردوس

و  تن  یک  کشف  از  فردوس  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
500کیلوگرم پیاز زعفران قاچاق در این شهرستان خبر داد. به 
گزارش پایگاه خبري پلیس، سرهنگ اسماعیل واعظی گفت: 
طی 48 ساعت گذشته مأموران انتظامی شهرستان فردوس هنگام 
کنترل محورهای عبوری به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک 
شدند و خودرو را به الین بازرسي هدایت کردند. وي افزود: 
مأموران در بازرسي از این خودرو  مقدار یک تن و 500کیلو 
گرم پیاز زعفران قاچاق که فاقد هرگونه مجوز حمل بود 
داشت:کارشناسان  اظهار  واعظی  سرهنگ  کردند.  کشف 
ارزش ریالی کاالی کشف شده را 30 میلیون ریال برآورد کرده اند.

هزار و710 قطعه مرغ زنده بدون مجوز
بار کامیونی در شهرستان فردوس

فرمانده انتظامي استان از کشف 120میلیون ریال کاالی قاچاق 
در شهرستان فردوس خبر داد. به گزارش پایگاه خبري پلیس، 
انتظامی  مأموران  روز گذشته  سرهنگ مجید شجاع گفت: 
محورهای  کنترل  و  زني  گشت  هنگام  فردوس  شهرستان 
عبوری در محور فردوس - بجستان به یک دستگاه کامیون 
باري مشکوک شدند و خودرو را به الین بازرسي هدایت کردند. 
وي افزود: مأموران در بازرسي از خودرو  تعداد هزار و۷10 قطعه 
مرغ زنده که فاقد هرگونه مجوز از اداره دام و طیور بود کشف 
کردند. کارشناسان ارزش ریالي این محموله را 120میلیون ریال 
برآورد و در این رابطه متهم دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد.

توقیف پژو پارس با 13 میلیون ریال خالفی
در شهرستان قاین

رئیس پلیس راه استان از توقیف یک دستگاه خودروی سواری 
پژو پارس با خالفي 13میلیون  و 900 هزار ریال خبر داد. 
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسین رضایی در 
تشریح این خبر گفت: در راستاي برخورد با رانندگان متخلف 
و حادثه ساز، مأموران پلیس راه قاین هنگام کنترل خودروهاي 
عبوري یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس را به علت 
تخطي از سرعت مجاز متوقف کردند. وي افزود: پس از توقف 
این خودرو و استعالم به دست آمده، مشخص شد خودرو 
در  معوقه  خالفي  هزارریال  و 900  مبلغ 13میلیون  داراي 
سیستم اجرائیات راهور است که برابر قانون، روانه پارکینگ شد.

مشاور امالک انصاری فرد 
   خرید - فروش - رهن و اجاره 
اطالعات ملک مورد تقاضا را به شماره 5617895  

0915پیامک یا تلگرام فرمایید 
خیابان توحید - 20 متری میرزا کوچک خان غربی پالک 5 

32443737-32444340

همراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

  3 2236030  09151605216

ایزوگـام سلیمانــی 

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز  
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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

شماره ما را به خاطر بسپارید

امداد  باطری سپهـر؟!
عیب یابي  - استارت دینام - باطري و شارژ  رایگان 

 تعویض باطري در منزل و محل کار بدون هزینه
در هر نقطه شهر

سواري - کامیون - ایراني - خارجي 

با قیمت مصوب شرکت
آدرس : خیابان 17 شهریور 29

طحسین حقیقي پور  09155615113 - 32220423 
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حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف و کارگر ماهر

09159۶390۶5 - علی آبادی    
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

باشگاه خبرنگاران جوان- واژگونی تریلی در یکی از جاده های استان خراسان جنوبی



7
اهداء یک دستگاه UPS به مرکز رادیوتراپی استان

صدا و سیما- یک دستگاه UPS از سوی خیران تهرانی به مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی استان اهدا شد. مدیرعامل مجمع خیرین سالمت استان گفت : این دستگاه یک 
نوع محافظ الکترونیکی در برابر نوسانات برقی با توان باالی 60 کاوا است که برای جلوگیری از  خرابی دستگاههای این مرکز درمانی به کار گرفته می شود. حسینی، ارزش این 

دستگاه را 850 میلیون ریال اعالم کرد و افزود: دستگاه UPS به مرکز شیمی درمانی منتقل شده است و بزودی نصب می شود.
چهارشنبه * 13 مرداد 1395 * شماره 3568

7
قول معاون وزیر برای تامین 
سهمیه جدید جو و ذرت

مدت دار 
بهبود  معاون  برزجی- 
خراسان  دامی  تولیدات 
مساعد  قول  از  جنوبی 
حل  برای  وزیر  معاون 
در  مرغداران  مشکالت 
دامی  های  نهاده  بخش 
مدرسی  دکتر  داد.  خبر 

گفت:  مطلب  این  بیان  ضمن  آوا  با  گفتگو  در 
و  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاونان  که   در سفری 
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت 
از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به 
سهمیه  تامین  برای  مساعد  قول  داشتند  استان 
جدید  ذرت و جو مدت دار را گرفتیم و هم اکنون 
نیز در حال پیگیری برای تخصیص آن هستیم. 

وی در پاسخ به این سوال که این سفر دستاوردی 
های  ضمانت  بحث  در  مرغداران  مشکل  برای 
اینکه  رغم  علی  خیر  گفت:  داشته  نیز  بانکی 
موضوع هم در فردوس و هم در جلسه بشرویه 
مطرح شد اما برای تمدید این ضمانت ها قولی 
خراسان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون  ندادند. 
جنوبی با اشاره به قول شفاهی که  این مسئولین  
بانکی  های  ضمانت  ماهه   4 تمدید  برای  قبال 
داده بودند  تصریح کرد: تصویب این امر نیازمند 
پشتبانی  شرکت  مدیره  هیئت  جلسه  برگزاری 
امور دام است که از آن زمان هنوز جلسه تشکیل 
نشده لذا امیدواریم بعد از این سفر که مشکالت 

از نزدیک مشاهد شد تمدید انجام شود.

پرداخت 820 فقره تسهیالت توسط
صندوق حمایت از کشاورزی بشرویه

توسعه  از  حمایت  صندوق  عامل  مدیر   - ایرنا 
مبلغ  گفت:  بشرویه  شهرستان  کشاورزی  بخش 
71 میلیارد و 20 میلیون ریال قرضه الحسنه در 
صندوق  اعضای  به  تسهیالت  فقره   820 قالب 
افزود: همچنین  اسماعیلی  است.   پرداخت شده 
23.5 میلیارد ریال از محل منابع داخلی صندوق 
و حمایتی  فقره تسهیالت خدماتی  قالب 80  در 
است.  شده  پرداخت  درصد   18 تا   7 بهره  با 
بخش  برداران  بهره  از  نفر   540 یادآورشد:  وی 
 109 ارزش  به  وام  دریافت  برای  نیز  کشاورزی 
بانک  به  صندوق  کارکرد  محل  از  ریال  میلیارد 

های طرف قرارداد صندوق معرفی شدند.

آغاز پایش جمعیت یوزپلنگ  آسیایی
در نایبندان طبس

 
صدا و سیما- رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان طبس گفت: این پایش جمعیت براساس 
حفاظت  کل  اداره  همکاری  نامه  تفاهم  انعقاد 
محیط زیست خراسان جنوبی با انجمن حفاظت از 
یوزپلنگ آسیایی انجام می شود.حاتمی افزود: برای 
اجرای این طرح، 50 دوربین تله ای در پناه گاه 
حیات وحش نایبندان طبس که بزرگترین زیستگاه 
شد.  نصب  است،  خاورمیانه  در  آسیایی  یوزپلنگ 
پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس، یک میلیون 
و 500 هزار هکتار وسعت دارد و تاکنون در این 
منطقه زیر 10 قالده یوزپلنگ مشاهده شده است.

تخصیص ۵00 میلیون دالر
برای اجرای آبیاری تحت فشار

امور  در  کشاورزی  جهاد  وزیر  مقام  قائم  مهر- 
برای  میلیون دالر  اختصاص 500  مجلس گفت: 
اجرای آبیاری تحت فشار به وزارت جهاد کشاورزی 
در جلسه هیئت دولت مصوب شد. آقایی اظهار کرد: 
بخش  توسعه  بر  کشاورزی  جهاد  وزارت  سیاست 
این زمینه  نیز در  کشاورزی بوده و هست، دولت 
است. وی همچنین  کرده  موفق عمل  نسبت  به 
با اشاره به خرید تضمینی 4 میلیون تن گندم از 
کشاورزان در سال 92، عنوان کرد: این رقم امسال 
تاکنون به 9 میلیون و 400 هزار تن رسیده است. 
به  اینکه وزارت جهادکشاورزی  بر  تاکید  با  آقایی 
هیچ عنوان با کم کردن بدون مدیریت و بی دلیل 
حق آبه کشاورزان موافق نیست، بیان کرد: مردم 
حق آبه را حق مسلم خود می دانند و این راهکار 

درستی برای استفاده بهینه آب نیست.

جمعیت دامی شهرستان فردوس
۵0 درصد کاهش یافت

به  اشاره  با  مهر- مدیر جهاد کشاورزی فردوس 
وجود 300 هزار راس دام سبک در این شهرستان 
گفت: به دلیل خشکسالی های چندین ساله این 
تعداد امروز به 150 هزار راس کاهش یافته است.

مهمیز اظهار کرد: شهرستان فردوس با جمعیت 
41 هزار نفر، 17 هزار و 300 نفر بهره بردار یکی 
استان  فعال بخش کشاورزی  از شهرستان های 
انواع محصوالت  است که ساالنه 112 هزار تن 
که  شود  می  تولید  در شهرستان  باغی  و  زراعی 

شاخص ترین آن ها انار  بوده است.

استان میزبان سومین دوره
مسابقات ملی سازه ماکارونی

مالیی- دبیر اجرایی مسابقات ملی سازه ماکارونی 
عنوان کرد : این مسابقات از طرف انجمن علمی 
دو  در  بیرجند  آزاد  دانشگاه  عمران  مهندسی  و 
رشته سنگین وراندمان برگزار خواهد شد. فاضلی 
مهر  ابتدای  تا  مسابقات  نام  ثبت  مهلت  گفت: 
است و تاریخ مسابقه 6 تا 8 مهرماه در دانشگاه 

آزاد برگزارخواهد شد.

نوبت دهی کلینیک بیمارستان
ولی عصر)عج( موقتا تغییر کرد

برزجی- در پی اعتراض برخی از شهروندان مبنی 
بیمارستان  کلینیک  صحیح  پاسخگویی  عدم  بر 
ولی عصر برای نوبت دهی پزشکان این مشکل را 
از طریق رئیس مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان 
در  رئیسی  دکتر  که  شدیم  پیگیر  ولیعصر)عج( 
گفتگو با خبرنگار ما از تغییر موقت سیستم نوبتی 
کلینیک بیمارستان خبر داد. وی با این توضیح که 
به علت  تعمیرات اورژانس و انتقال این بخش به 
کلینیک موجب بروز برخی از مشکالت در بحت 
تا  انشاا...  گفت:  شده  بیماران  به  رسانی  خدمات 
پایان شهریور که عملیات تعمیر بخش اورژانس 
به پایان برسد برنامه نوبت دهی پزشکان کلینیک 
نیز به روال قبل بر می گردد. رئیس مرکز آموزشی 
و درمانی بیمارستان ولیعصر خاطر نشان کرد: هم 
اکنون بیماران می توانند برای پزشکان صبح به 
شماره  با  قبل  روز   12 ساعت  از  تلفنی  صورت 
و 32441194  و 32441192  های 32441191 
و  32441195 تماس حاصل نمایند. رئیسی ادامه 
صورت  به  نیز  عصر  شیف  پزشکان  برای  داد: 
تلفنی، حضوری و اینترنتی می توان نوبت گرفت. 
وی یاد آور شد: برای نوبت دهی اینترنتی سایت از 
ساعت 10  صبح روز قبل باز شده و براساس نوبت 
های پزشک مورد نظر نوبت دهی انجام می شود.

صدور حدود 1200 فقره پروانه کسب صنفی
در 4 ماهه نخست سال جاری

پیشه ور- معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت 
سازمان صنعت، معدن وتجارت استان گفت: در 
پروانه  تعداد 1190 فقره  امسال  4 ماهه نخست 
کسب صنفی با اشتغال صادر گردیده که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، رشد 4 درصدی داشته 
پروانه های  تعداد  از  ماهگلی عنوان کرد:  است. 
تولیدی،  پروانه  فقره   214 مدت  این  در  صادره 
پروانه  فقره   402 تعداد  و  توزیعی  فقره   574
آن  بیشترین  که  است  گردیده  صادر  خدماتی 
مربوط به فعالیت نوع توزیعی می باشد. ماهگلی 
افزود: بیشترین آمار پروانه های کسب صادره به 
قاین،  بیرجند،  به شهرستان های  مربوط  ترتیب 

فردوس و طبس بوده است.

اختیارات الزم برای خرید و فروش پنبه 
به اتحادیه ها واگذار شد

مهر- رئیس سازمان تعاون روستایی کشور گفت: 
کشور  در کل  کاران  پنبه  از  حمایت  راستای  در 
پنبه  فروش  و  در خصوص خرید  اختیارات الزم 
عنوان  است. صفایی  واگذار شده  ها  اتحادیه  به 
کرد: با تامین نهاده ها، تولید و توزیع بذر و نیز 
افزایش قیمت تضمینی در راستای حمایت از پنبه 
کاران اقدام کردیم. وی افزود: در 24 محصولی 
از  یکی  است  تضمینی  خرید  قیمت  دارای  که 
محصوالتی که بیشترین افزایش قیمت را داشته، 
محصول پنبه بوده که نزدیک 20 درصد افزایش 
قیمت داشته است. صفایی اضافه کرد: همچنین 
کشور  در کل  کاران  پنبه  از  حمایت  راستای  در 
پنبه  فروش  و  در خصوص خرید  اختیارات الزم 
را به اتحادیه ها واگذار کردیم و همچنین برای 
صفر  اعتبار  تومان  میلیارد  دو  نقدینگی  تامین 

درصد به استان اختصاص داده شد.

افزون بر 177میلیارد ریال بودجه
 به شهرستان زیرکوه اختصاص یافت

مبلغ   95 سال  در  گفت:  زیرکوه  فرماندار  ایرنا- 
177 میلیارد و 590 میلیون ریال بودجه از محل 
منابع مختلف به این شهرستان اختصاص یافت 
که نسبت به سال گذشته 40 درصد رشد داشته 
است. اعتبار سال جاری شهرستان زیرکوه برای 
شده  تعریف  149پروژه  و  برنامه   53، طرح   24
است. خانزاده در شورای برنامه ریزی شهرستان 
و  دارایی  تملک  اعتبار  محل  از  اینکه  بیان  با 
سرمایه ای و دو درصد نفت 69 میلیارد و 570 
میلیونی ریال به شهرستان اختصاص یافته است، 
 13 نیز  استانی   180 ماده  اعتبار  محل  از  گفت: 
میلیارد و 100 میلیون ریال اختصاص یافت. وی 
بزرگی  و  کوچک  های  پروژه  اجرای  در  افزود: 
توازن و عدالت در تمام بخش ها و دهستان ها 
در نظر گرفته شود. این مسئول عنوان کرد: سال 
های گذشته زیرکوه یازدهمین شهرستان محروم 
خراسان جنوبی بود، با اقدامات انجام شده امسال 

دهمین شهرستان محروم استان معرفی شد.

تولید 4 تن و ۵00 کیلوگرم پشم
از قطب پرورش شتر در استان

کشاورزی  جهاد  اداره  رییس  سیما-  و  صدا 
 800 و  هزار   9 از  گفت:  نهبندان  شهرستان 
است.                                                                                                                                              شده  تولید  پشم  تن   4 از  بیش  شتر،  نفر 
مالکی با بیان این که هم اکنون پشم چینی شتر 
در این شهرستان به پایان رسیده است افزود: از 
به  پشم،  کیلوگرم   2 تا  یک  بالغ،  شتر  نفر  یک 
قیمت هر کیلوگرم 4 هزار و 500 تا 5 هزار تومان 
استان،  شتر  پشم  است  گفتنی  شود.  می  چیده 
به  و  دارد  کاربرد  عبا  بافت  و  دستی  صنایع  در 
کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز صادر می شود.

تاسیس شورای هماهنگی تدبیر امام راحل برای مدیریت مناسبت های ملی بود

تبلیغات  هماهنگی  شورای  رییس  حسینی- 
هماهنگی  شورای  تاسیس  استان  اسالمی 
تبلیغات اسالمی در 12 مرداد سال 1359را 
و  دانست  )ره(  خمینی  امام  حضرت  تدبیر 
تبلیغات  هماهنگی  شورای  تاسیس  افزود: 
بیشتر  نظم  و  هماهنگی  موجب  اسالمی 

مراسمات در بین دستگاه های مختلف شد.
به  دیروز  زاده صبح  ابراهیم  حجت االسالم 
شورای  تاسیس  سالروز  مرداد   12 مناسبت 
حضور  از  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی 
همیشگی و آگاهانه مردم استان  که همیشه 
انقالبی پیشگام  در مناسبت ها و مراسمات 

بوده و نیز از ادارات عضو شورا تشکر نمود.
انقالب  معظم  رهبر  سخن  به  اشاره  با  وی 
»شورای  فرمودند:  که  العالی(  )مدظله 
از  یکی  اسالمی  تبلیغات   هماهنگی 
نهادهای  ترین  پرسابقه  و  ترین  کهن 
نیاز  براساس  که  است  اسالمی  جمهوری 
گرفت«  شکل  کشور  در  صادقانه  و  واقعی 
عملکرد صحیح و شناخت لحظه ها با توجه 
اقدام و  و  نیاز جامعه  و  به  مقتضیات زمان 
وحضور  همراهی  نتیجه  را  موقع  به  عمل 
رییس  دانست.  انقالبی  مردم  بصیرانه 
استان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای 

های  برنامه  اصلی  ارکان  از  مردم  گفت: 
هماهنگی  شورای  وکارکنان  وانقالبی  ملی 
هستند.  ها  آن  خادمین  اسالمی  تبلیغات 
و  سازماندهی  زاده  ابراهیم  االسالم  حجت 
مدیریت برگزاری مراسم و مناسبت های ملی 
وانقالبی با توجه به اهداف نظام و انقالب را 
بخشی از وظایف شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی دانست و افزود: این شورا در مناسبت 
سرعت  با  نیز  مترقبه  غیر  مراسمات  و  ها 
سایر  همکاری  با  و  گرفته  انقالبی  موضع 
ادارات و حضور مردم توطئه دشمنان نظام و 
انقالب را خنثی کند. وی  از شروع عملیات 

ساخت وساز ساختمان شورا در آینده نزدیک 
خبر داد و رفع مشکل صوت مرکز استان که 
مهمترین مشکل راهپیمایی در بیرجند بود را 
خاطرنشان  و  دانست  شورا  های  موفقیت  از 
ها  فرمانداری  همکاری  صورت  در  کرد: 
های  شهرستان  راهپیمایی  صوت  مشکل 
وی  شد.  خواهد  مرتفع  زودی  به  نیز  استان 
پایان بیان نمودند موفقیت های که این  در 
شورا در طول سال به دست می آورد مرهون 
ونهادهای  اداری  های  دستگاه  همه  تالش 
انقالبی ومردمی بوده که الزم است  از  همه 

آنها تشکر وقدردانی نمایم.

خراسان  در  سالمندی  هشدار  زنگ  مالیی- 
اولین  دیروز  درآمد.صبح  صدا  به  جنوبی 
ریاست  به  سالمندان  ساماندهی  شورای 
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  حسینی 
مدیر  و  دبیرشورا  عزیزی  برگزارشد.  استاندار 
کل بهزیستی استان با بیان اینکه سن باالی 
60 سال سالمند نامیده می شود عنوان کرد: 
سالمندان  تعداد  سال90،   سرشماری  طبق 
استان 63هزار و 66نفر بودند که 67 درصد از 
این تعداد در روستاها اقامت دارند و این زنگ 
هشداری محسوب می شود. وی با اشاره به 
رسیدگی  و  تکریم  افزود:  معلول   سالمندان 
و  است  استان ضعیف شده  در  به سالمندان 
خانواده به سازمان های حمایتی و نگهداری 
شورای  دبیر  اند.  آورده  روی  سالمندان 
ساماندهی سالمندان از کم کاری اعضای این 
شورا گفت و ادامه داد: دستگاه های اجرایی 
تعداد سالمندان تحت پوشش خود را ارائه نمی 
اعضا  از  بعضی  اینکه  بیان  با  عزیزی  دهند. 
نشان  نمی کنند خاطر  را عملیاتی  مصوبات 
وظایف  عنوان  به  باید  شورا  مصوبات  کرد: 
دستگاه های اجرایی باشد و به آن عمل کنند.

انتقاد معاون استاندار
از نبود ایده جدید در جلسات 

و  امنیتی  سیاسی،  معاون  و  شورا  رئیس 

تفکر  اینکه  بیان  با  نیز   استاندار  اجتماعی 
و ایده جدید در جلسات نیست عنوان کرد: 
مخالفت  و  نظردهی  جسارت  باید  مدیران 

خود را بر اجرای نقض ها داشته باشند.
این  در  را  شناسی  آسیب  نگاه  حسینی 
باید  تاکید کرد: جامعه  شورا مهم دانست و 
تا  بداند  ارزش  یک  عنوان  به  را  سالمندان 
های  دستگاه  غفلت  وی  کند.  تکریم  را  او 
و  کرد  عنوان  فرهنگی  مشکل  را  اجرایی 
دهند  کارشناسی  نظر  شورا  اعضای  افزود: 
مرکز  از  که  هایی  دستورالعمل  به  تنها   و 

می آید اکتفا نکنند.
معاون توانبخشی بهزیستی استان نیز  خاطر 
نشان کرد: مناسب سازی فیزیکی، تسهیالت 
ویژه به سالمندان، ارائه خدمات توانپزشکی، 
تعداد هفت  به  اجرای طرح مراقبت خانگی 
توانبخشی،  کمک  وسایل  تامین  سالمند، 
سالمندان  به  درمان  هزینه  کمک  پرداخت 
کمک  و  دانشگاه  شهریه  پرداخت  معلول، 
بیمه  حمایت  فرزندان،  به  تحصیلی  هزینه 
و  شهری  خانوار  سرپرست  زنان  اجتماعی 
مسکن  ودیعه  پرداخت  بیمه،  حق  پرداخت 
اجرای  و  استیجاری  مکان  رهن  برای 
بهداشتی  و  فرهنگی  آموزشی،  برنامه های 
اقدامات  جمله  از  شهرستان ها  و  استان  در 

دستگاه های عضو شورا بوده است.
اینکه 6 مرکز روزانه سالمندان  بیان  با  وی 

طبس  زیرکوه،  قاین،  بیرجند،  شهرهای  در 
سالمند  شبانه روزی  مرکز  پنج  و  سرایان  و 
در شهرهای بیرجند، قاین، فردوس و طبس 
نفر   260 به  مراکز  این  افزود:  دارد،  وجود 

خدمات مختلفی را ارائه می کنند.
بیان  با  استان  بهزیستی  توانبخشی  معاون 
از  معلول  سالمند  نفر   119 و  هزار   2 اینکه 
هستند،  برخوردار  استان  بهزیستی  خدمات 

مستمری  نفر   250 تعداد  این  از  گفت: 
ماهیانه دریافت می کنند.

عرب نژاد عنوان کرد: نبود امکانات تفریحی 
ناکافی  مشارکت  سالمندان،  برای  رفاهی  و 
سالمندان،  با  رابطه  در  سازمان ها  از  بعضی 
عدم پوشش بیمه سالمندان در رابطه با ارائه 

هزینه های  تامین  و  پاراکلینیکی  خدمات 
احترام  شدن  کم رنگ  نیاز،  مورد  درمانی 
جامعه،  در  فرزندان  توسط  سالمند  به 
نگرشی  و  اعتقادی  فرهنگی،  رویکردهای 
عدم  و  سالمندان  ناتوان انگاری  بر  مبتنی 
استقبال سالمندان از کالس های آموزشی از 

جمله مشکالتی است که وجود دارد.
استان  سالمت  بیمه  کل  مدیر  »خوبان« 

برای  گفت:  شورا  اعضای  از  انتقاد  با  نیز  
دارند  می  نگه  را  سالمندان  که  کسانی 
جوانان  و  کودکان  تا  بگذارید  آموزش 
سواد  سطح  وی  کنند.  تکریم  را  سالمندان 
تاکید  و  دانست  پایین  را  استان  سالمندان 
کالس  به  نیاز  روستاها  در  سالمندان  کرد: 

بلکه  ندارند  زندگی  شیوه  تغییر  یا  آموزشی 
درمان، بهداشت، خوراک، پوشاک آن ها از 

همه چیز مهمتر است.

جلسه ای بدون مصوبه و راهکار
 

سال  شروع  از  ماه   5 اینکه  به  توجه   با 
شورای  جلسه  اولین  این  گذارد  می 
گزارش  اعضا  که  بود  سالمندان  ساماندهی 
هم  ها  بعضی  و  دادند  می  را  خود  عملکرد 
به  و فقط  بودند  فراموش کرده  را  مصوبات 
فرستاده  تهران  از  که  هایی   دستورالعمل 

می شود تا حدی عمل می کردند.
جالب اینجاست که همه اعضا از مشکالت و 
موانع بر سر راه سالمندان استان آگاه بودند 
تا جایی که  ارائه نکردند  اما هیچ راهکاری 
و  داشت  همراه  به  را  شورا  رئیس  اعتراض 
حسینی بیان کرد: باید اعضا طرح قابل دفاع 
به شورا ارائه کنند تا در سطح استانی و حتی 

ملی مورد بررسی قرار گیرد. 
امداد  کمیته  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
بیشترین عملکرد را در این شورا داشتند. به 
این  در  بیمه سالمت  مدیرکل  خوبان  گفته 
شورا به سالمندان وام خود اشتغالی میدهند 
و فرزندان آن ها بیکار هستند و شیوه زندگی 
این موجب  که  دهند  آموزش می  را  کردن 

ناراحتی سالمندان می شود.

 زنگ هشدار سالمندی در خراسان جنوبی به صدا درآمد

استاندار خراسان جنوبی با بیان این که مبحث 
آموزش و حساس کردن خانواده ها در راستای 
است  مهمی  موضوع  مخدر  مواد  با  مبارزه 
که باید در استان بیشتر به آن پرداخته شود 
از  ناتوانی در کنترل ورود مواد مخدر  گفت: 

شریان های اصلی عیب بزرگی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید علی اکبر 
پرویزی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر استان عنوان کرد: مطلب اصلی در 
حوزه مقابله با پدیده شوم مواد مخدر اجتماعی 
اثرات  راستای  در  آگاه سازی جامعه  و  کردن 
مخرب و جبران ناپذیر این مواد است که در 
این راستا در سطح جامعه و خانواده ها اقدامات 
پیشگیرانه و آگاه سازی باید تشدید شود. وی 
سوداگران  با  مبارزه  زمینه  در  کرد:  تصریح 
مرگ و افراد توزیع کننده باید تالش کرد تا 
از ورود مواد جلوگیری شود و تنها به مقابله با 
خرده فروشان در سطح شهر ختم نشود زیرا 
این افراد چیزی برای از دست دادن ندارند و 
تمام تالش مان این باشد که روند مواد مخدر 

به خرده فروشی نرسد.

ورود ۸۰ درصد مواد مخدر
از سه مبادی رسمی شرق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار با اشاره 
استان،  سطح  در  کویری  تردد  افزایش  به 
بیشترین ورودی مواد مخدر از طریق مبادی 
اصلی انجام می شود. پرویزی با بیان اینکه 
در  مخدر  مواد  ورودی  های  راه  نتوانیم  اگر 
عیب  و  نقص  کنیم  کنترل  را  اصلی  مبادی 
گفت:  است،  استان  مسئولین  متوجه  بزرگی 
رسمی  مبادی  سه  از  مخدر  مواد  درصد   80

شرق کشور وارد می شود.
ورودی  خودروهای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  انتظامی  نیروی  طریق  از  باید  افغانستان 
کارکنان  کرد:  بیان  شوند،  کنترل  گمرک 

اداری و دستگاه های اجرایی نیز باید مراقبت 
شود. پرویزی به پیشرفت تکنولوژی در جامعه 
امروزی اشاره کرد و گفت: استفاده از پهبادها 
کنترل  جهت  در  اس  آر  پی  جی  سیستم  و 
خوردروهای ورودی از مرزها می تواند تاثیر 
و  مشخصات  اینکه  بیان  با  وی  باشد.  گذار 
بهداشتی  های  خانه  و  بهداشتی  مراکز  آمار 
روستایی از سوی دانشگاه علوم پزشکی ارائه 

کردن  حساس  و  آموزش  کرد:  تاکید  شود، 
و  مبارزه  اصلی  و  مهم  موضوع  ها  خانواده 

پیشگیری مواد مخدر است.

مرزهای استان نیازمند
تجهیزات الکترونیکی کنترل

با مواد مخدر  دبیر شورای هماهنگی مبارزه 
استان نیز در این نشست اظهار کرد: استان 
خراسان جنوبی سومین استان در زمینه درمان 

کودکان و دانش آموزان معتاد است.
علی زندی با بیان اینکه در حال حاضر 13 
تخت درمانی برای کودکان در مرکز استان 
وجود دارد، افزود: این ظرفیت در شهرستان 

های قاین و طبس نیز فراهم شده است.

مناطق  از  بعضی  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مرزی مردم برای تسکین آالم و درد خود از 
مواد مخدر استفاده می کنند، گفت: زندانیان 
مواد مخدر جمعیت بسیار قابل توجهی را به 

خود اختصاص داده است.
زندی با بیان اینکه مرز ماهیرود مهم ترین 
مشکل در خصوص مواد مخدر را دارد، بیان 
الکترونیکی  های  دستگاه  مرز  این  در  کرد: 

ترانزیتی  خودروهای  کنترل  جهت  مجهز 
طبق  بر  اینکه  به  اشاره  با  وی  ندارد.  وجود 
آخرین آمار 19 هزار معتاد در خراسان جنوبی 
تعداد  این  از  داد:  ادامه  شناسایی شده است، 

16 هزار نفر مرد و سه هزار نفر زن هستند.

از ظرفیت های جامعه 
برای مبارزه با مواد مخدر

به درستی استفاده نشده است

معاون سیاسی، امنیتی استاندار هم  با اشاره 
به وضعیت اقتصادی مرزنشینان و تردد به آن 
سوی مرزها اظهار کرد: احتمال انتقال و حمل 
نقل مواد مخدر به داخل کشور بسیار افزایش 

پیدا کرده است.

خصوص  در  اینکه  بیان  با  حسینی  محمد 
تردد  کنترل  و  مرزها  در  مستقر  تجهیزات 
به  هنوز  اما  است  گرفته  صورت  مکاتباتی 
نرسیده است، گفت: رویکرد  نتیجه مطلوبی 

مقابله با مواد مخدر را باید تغییر دهیم.
های  روش  کنون  تا  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مبارزه  و  پیشگیری  خصوص  در  مطلوبی 
کرد:  بیان  است،  نشده  انجام  مخدر  مواد  با 
تاکنون سعی بر برخورد دولتی بوده است و از 
ظرفیت های جامعه به درستی استفاده نشده 
است. حسینی با بیان اینکه الگوی مصرف مواد 
مخدر در جامعه تغییر کرده است، افزود: مواد 
مخدر در جامعه امروز تهدیدی جدی است و 

روش های مقابله با آن را باید تغییر کند.
اینکه سرمایه گذاری ها در  به  با اشاره  وی 
خصوص آگاه سازی مردم به صورت متفرقه 
انجام می شود، گفت: اگرچه آگاه سازی دیر 

جواب می دهد اما قطعا پایدارتر خواهد بود.
وی ادامه داد: آگاه سازی برنامه های علمی 
را می طلبد و نباید این به صورت پراکنده و 

جزیره ای به آن پرداخته شود.

۱۰ هزار معتاد در استان
تحت درمان قرار گرفتند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در 
جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
درمانی  مرکز  فعالیت 80  به  اشاره  با  استان 
نفر  استان گفت: 10 هزار و 357  اعتیاد در 

معتاد در استان تحت درمان قرار گرفته اند.
و  هزار   10 اینکه  به  اشاره  با  قائمی  کاظم 
357 نفر معتاد در استان تحت درمان هستند، 
گفت: تا کنون 18 دانش آموز معتاد در سطح 
در  اینکه  بیان  با  درمان شده اند. وی  استان 
طرح درمان ارزان قیمت نیز 10 نفر درمان 
این  در  بازدید  مورد  داشت: 56  بیان  شدند، 

راستا صورت گرفته است.

تشکیل ۹۸۶ پرونده مرتبط با
جرایم مواد مخدر در دادگاه انقالب

اسالمی  انقالب  دادگاه  رئیس  خواه،  اسالم 
بیرجند نیز در این جلسه با بیان اینکه دادگاه 
پرونده ها  به  تخصصی  صورت  به  دادسرا  و 
رسیدگی می کند، اظهار داشت: حجم بیشتر 
پرونده های دادگاه انقالب بیرجند را پرونده 

های مواد مخدر تشکیل می دهد.
رئیس دادگاه انقالب اسالمی بیرجند با بیان 
اینکه از ابتدای سال جاری 534 پرونده مواد 
مخدر به شعبه یک دادگاه انقالب وارد شده 
یک  شعبه  در  نیز  پرونده  گفت: 559  است، 
مختومه شده است. وی با اشاره به ورود 452 
انقالب، تصریح  به شعبه دوم دادگاه  پرونده 
این شعبه مختومه  نیز در  پرونده  کرد: 487 

شده است.

کشف ۱۰.۵ تن مواد مخدر در استان

 10.5 کشف  از  نیز  استان  انتظامی  فرمانده 
تن انواع مواد مخدر در استان از ابتدای سال 
رقم  این  افزود:  و  داد  خبر  کنون  تا  جاری 
قبل 31 درصد  به مدت مشابه سال  نسبت 
افزایش داشته است. شجاع با اشاره به اینکه 
هزار و 765 متهم در این زمینه دستگیر شده 
از  نیز  فروش  خرده  متهم   389 گفت:  اند، 

ابتدای سال دستگیر شده است.
مرحله   18 اینکه  بیان  با  شجاع  سرهنگ 
پاکسازی در استان انجام شده است، عنوان 
کرد: از ابتدای سال جاری 16 اکیپ به ایست 
کیلو   601 که  اند  شده  اعزام  بازرسی  های 
مواد مخدر توسط این اکیپ ها کشف و ضبط 
 633 و  هزار  اینکه  بیان  با  وی  است.  شده 
پرونده در زمینه مواد مخدر در استان تشکیل 
شده است، افزود: 22 باند مواد مخدر نیز از 

ابتدای سال متالشی شده است.

ناتوانی در کنترل ورود مواد مخدر از شریان های اصلی عیب بزرگی است

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان:
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
ـَوم القیمه   َمـن فـّرج عن مـومـن فـّرج ا... َعن َقلبه ی

هر کس اندوه و مشکلى را از مومنى بر طرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را از 
قلبش بر طرف سازد.
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وضعیت خیابان سعدی مهر شهر- کدام دستگاه مسئول رسیدگی به این مشکالت است؟عکس روز 

نوبخت و انصاری رؤسای سازمان  های 
»برنامه و بودجه« و »اداری ، استخدامی« 

حکم  با  انصاری  جمشید  و  نوبخت  محمدباقر 
و  »برنامه  سازمان های  رؤسای  به عنوان  روحانی 
بودجه« و »اداری ــ استخدامی« منصوب شدند. 
نظام  اصالح  برای  دولت  برنامه های  ادامه  در 
و  کشور  استخدامی  و  اداری  ساختار  و  مدیریت 
رئیس  و دستمزد؛  نظام حقوق  به ویژه ساماندهی 
جمهور در حکم مهمی سازمان اداری و استخدامی 
کشور را احیا و رئیس آن را منصوب کرد. روحانی 
در دو حکم جداگانه، جمشید انصاری را به عنوان 
اداری و  »معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
استخدامی کشور« و محمد باقر نوبخت را به عنوان 
»معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و 

بودجه کشور« منصوب نمود.

شرط رژیم صهیونیستی برای اردوغان 

رژیم صهیونیستی که اخیرا توافق آشتی با ترکیه را 
امضا کرده است، تعیین سفیر جدید خود در ترکیه 
به  رادیو رژیم صهیونیستی  انداخت.  تعویق  به  را 
نقل از وزارت خارجه این رژیم گزارش داد: تعیین 
تصویب  زمان  تا  ترکیه  در  اسرائیل  جدید  سفیر 
قانونی در پارلمان این کشور مبنی بر لغو تمامی 
دادخواست های قضایی علیه سربازان و افسران 
مرمره  کشتی  قضیه  در خصوص  اسرائیل  ارتش 

آبی، به تعویق افتاده است.

منتقدان دولت یک بار هم سیاست های 
اقتصاد مقاومتی را مطالعه نکرده اند

اینکه متاسفانه  با بیان  معاون اول رئیس جمهور 
هم  بار  یک  حتی  دولت  منتقدین  برخی  هنوز 
را مطالعه  اقتصاد مقاومتی  سیاست های 24 گانه 
براساس  افراد  این  کرد:  خاطرنشان  نکرده اند، 
دیدگاه خود در خصوص اقتصاد مقاومتی اظهارنظر 
می کنند و دولت را به عدم پیگیری اقتصاد مقاومتی 
رغم  به  کرد:  اضافه  جهانگیری  می سازند.  متهم 
اما خوشبختانه سیاست های  افراد  از  برخی  انتقاد 
اقتصاد مقاومتی به گونه ای تنظیم شده است که 
مختلف  گرایش های  با  کشور  اقتصاددانان  اغلب 

درباره این سیاست ها اتفاق نظر دارند.

روحانی اهل تغییر و تحول کابینه نیست

اینکه  بیان  با  کارگزاران  مرکزی  شورای  عضو 
روحانی چندان اهل تغییر و تحول نیست، گفت: 
بعید می دانم در این فرصت کوتاه نتیجه درخشانی 
از تغییرات به دست بیاید. طاهر نژاد با بیان اینکه 
مسئله اصلی دولت در حال حاضر رکود اقتصادی 
است، گفت: این رکود رنج دهنده و عذاب آور است.

نوبخت: »صفدرحسینی« یکی از ذخایر 
نظام و امانتدار بزرگ کشور است 

رئیس سازمان مدیریت از دکتر سید صفدر حسینی 
به عنوان یکی از ذخیره های نظام یاد کرد و گفت: 
دکتر حسینی،  به  بنده  ارادت شخصی  از  گذشته 
توسعه  اعضای هیئت عامل سابق صندوق  سایر 
ملی نیز از بزرگان اقتصاد کشور هستند و الحق 

در دوران مسئولیت خود امانتداران بزرگی بودند.

پسران احمدی نژاد چه شغلی دارند؟

روزنامه آفتاب یزد در گزارشی به آخرین وضعیت 
فعالیت های سیاسی محمود احمدی نژاد 3 سال 
پرداخته  اش  جمهوری  ریاست  دوران  از  بعد 
است. در بخشی از این گزارش به شغل مهدی 
پرداخته  نژاد  احمدی  فرزندان محمود  علیرضا  و 
نزدیکان  از  داوری  عبدالرضا  که  است  شده 
این  علیرضا  و  مهدی  است  گفته  نژاد  احمدی 

روزها کارگری می کنند.

پوردستان: ارادت همچنان باقی است

به  یادداشتی  در  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 
تقدیر  خطا  پذیرش  در  وی  شجاعت  از  عباسی 
همان گونه  آمده:  پوردستان  یادداشت  در  کرد. 
برادران  به  با عذرخواهی  را  که شما محبت خود 
سربازتان نشان دادید، عالقه ما نیز کمافی السابق 
به جناب عالی و سایر مسئوالنی که دل در گروی 

نظام و رهبری دارند به قوت خود باقی است.

واکنش فتح به سخنان مشاور وزیر خارجه 
ایران علیه محمود عباس: دخالت نکنید

به  ای  بیانیه  صدور  با  فلسطین  فتح  جنبش 
سخنان شیخ االسالم، مشاور وزیر خارجه ایران، 
علیه محمود عباس واکنش نشان داد. به گزارش 
روزنامه القدس العربی، در این بیانیه با اتهام زنی 
به ایران ادعا شده است: ایران به اسرائیل خدمت 
عربی  در کشورهای  را  و جنگ  فتنه  و  کند  می 
گسترش می دهد! به دنبال دیدار محمود عباس 
و  خودگردان(  )تشکیالت  فلسطین  دولت  رئیس 
رهبر جنبش فتح با مریم رجوی، سرکرده منافقین 
در پاریس، مقامات ایرانی به شدت از عباس انتقاد 
کردند. حسین شیخ االسالم، مشاور وزیر خارجه 
مزدور  را  عباس  انتقاد،  شدیدترین  در  ایران 

سازمان جاسوسی آمریکا )سیا( توصیف کرد.

وعده »حوری« برای شرکت در جنگ 

تروریستی »جیش  امور شرعی گروهک  مسئول 
الفتح« به اعضای این گروهک وعده رسیدن به 
ده ها حوری در بهشت در صورت شرکت در جنگ 
حلب را داد! به گزارش ایسنا، عبدا... المحیسنی در 
یک فایل ویدیوئی گفته معرکه حلب »بزرگ ترین 
اساس  بر  است.  شام«  مبارزه  تاریخ  در  حماسه 
گزارش العالم، او در همین فیلم به عناصر تحت 
امر خود وعده داد 72 حوری در بهشت انتظار هر 

یک از آنان را می کشند.

فاطمیون خاک مظلومیت از چهره افغانستانی ها زدود
 

رزمندگان  مجاهدت های  گفت:  سلیمانی  قاسم  حاج 
فاطمیون خاک مظلومیت را از چهره افغانستانی ها زدود. 
جبهه های  در  هم  فاطمیون  رزمندگان  مجاهدت های 
نبرد خیلی اثرگذار است و هم تأثیرات فراتری داشت. 
جهانی  آوازه ای  حاال  فاطمیون  غیورمردان  افزود:  وی 
دارند؛ مردان ساده پوش و ساده زیستی که شهرت حماسه آفرینی شان کم از 

رهبران، مردان تراز اول جبهه مقاومت اسالمی نیست.

هاشمی: اگر متحجران سکوت می کردند انقالب الگوی ملت های مسلمان می شد
 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه برخی فقط ادعای انقالبیگری دارند، گفت: اگر متحجران به جای تندروی، سکوت 
می کردند انقالب الگوی ملت های مسلمان می شد. هاشمی رفسنجانی با یادآوری ضدیت تندروها با مبارزین و شخص امام )ره( که 
به  قیافه  حق  با  به سندان کوبیدن« و »آب غربال کردن« به سخره می گرفتند و  تعابیری چون »مشت  با  را  حتی در جلسات، مبارزه 
انقالبیگری دارند که  جانب می گفتند »جواب این خون ها را چه کسی می دهد«، افزود: همین جماعت در سال های اخیر چنان ادعای 

اگر جامعه، سوابق سکوت آنان در مقابل چپاول های استبداد و استعمار را در تاریخ ثبت نمی کرد، امروز ادعای پیشتازی با امام و مبارزین را داشتند.

عزت مردم با انقالب اسالمی به دست آمد نه با برجام
 

یک کارشناس مسایل سیاسی با اشاره به صحبت رئیس 
جمهور مبنی بر اینکه برجام برای ما عزت آورد، گفت: این 
موضوع اهانت به مردم است و طبق صحبت های رهبری 
درباره عدم ملموس بودن آثار برجام، برجام فرجام خوبی 
نداشته است. یدا... جوانی با بیان اینکه اخیرا تامین عزت  
ایران به مسئله برجام گره خورده که این موضوع بسیار قابل تامل است، گفت: 

ملت ایران عزت خود را با انقالب اسالمی به دست آورد نه با برجام.

وزیر کشور با تأکید بر اینکه مسئله حجاب 
باید در دستگاه های دولتی رعایت شود، 
کارمند  شده اند  حاضر  که  کسانی  گفت: 
و  دینی  های  ارزش  باید  شوند  دولت 
بر دقت  اصل  و  کنند  رعایت  را  اخالقی 
در ضوابط و مقررات است. رحمانی فضلی 
تصریح کرد: بخشی از مسئله حجاب به 
مجموع مقررات، دستورالعمل ها، قوانین و 
وظایف حاکمیتی ما باز می گردد و موضوع 
حجاب هم اعتقادی و هم قانونی است و 

شرایط آن باید مورد توجه قرار گیرد.
در  باید  حجاب  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
زیرمجموعه های  و  دولتی  های  دستگاه 
آن رعایت شود، عنوان کرد: هیچ شکی 
هایی  ویژگی  دولت  کارمندان  نیست 
این  در  تأکیدات  از  و یکی  پذیرفته اند  را 
و  دینی  های  ارزش  رعایت  خصوص 

به  باید  دولت  کارمند  و  است  اخالقی 
با  فضلی  رحمانی  کند.  توجه  مهم  این 
بیان اینکه نسبت به برخی مسایل منفعل 

نمی دهیم،  نشان  و عکس العمل  شده ایم 
گفت: به خاطر همین منفعل شدن وضع 
بدتر می شود؛ در کشورها آنچه به عنوان 

به صورت محکم  است  قوانین  و  اصول 
تصمیم گیری  وقتی  و  می شود  گرفته 
می شود که امری به عنوان رفتار عمومی 

جریمه  و  تشویق  آن  برای  شود  تبدیل 
می گذارند و درباره نحوه اعمال آن دقت 
انجام می گیرد. وزیر کشور درباره عملکرد 

برخی فروشگاه های لباس در سطح کشور 
در عرضه  فروشگاه ها  برخی  کرد:  اظهار 
می پردازند،  مانکن  نمایش  به  پوشاک، 
ما توصیه نمی کنیم که فروشگاه ساخته 
فروشگاه  با ساختن  که کسی  چرا  نشود 
بلکه  نیست  مخالف  پوشاک  فروش  یا 
تأکید داریم در تمام فروشگاه ها قوانین 
و ضوابط کشور رعایت شود. وی تصریح 
با  برخورد  جای  به  می توانیم  ما  کرد: 
مسئوالن  و  اتحادیه ها  با  مغازه داران 
پوشاک برخورد کنیم و از آنها بپرسیم که 
چرا ضوابط رعایت نمی شود. وزیر کشور 
که  شد  تصویب  گذشته  سال  دو  گفت: 
اسالمی،  پوشاک  تولیدکننده  واحدهای 
مهم  موضوع  این  و  کنند  دریافت  یارانه 
مدنظر رئیس جمهور قرار گرفت و توسط 

شورای اجتماعی ابالغ شد.

کارکنان تمام دستگاه های دولتی باید »حجاب« را رعایت کنند
وزیرکشور:نسبتبهبرخیمسایلمنفعلشدهایموعکسالعملنشاننمیدهیم

همسرم مرضیه جان
قشنگ ترین صدای زندگی، تپش قلب توست

 باشکوه ترین روز دنیا... تولدتوست
پس برای من بمان و بدان عاشقانه دوستت دارم.

همسرت حبیب

جزوه، کتاب، آزمون آزمایشی، مشاوره 
ارشد، دکترا 

رشته های مجموعه علوم آزمایشگاهی، 
بهداشت،  آناتومی،  مامایی،  پرستاری، 
 رادیولوژی، مجموعه زیست شناسی و...

و66 مدرس64 بین مدرس، خیابان
ساختمانمروارید،طبقهدوم

هیئت بهروان، محمودرضا مدیریت:
علمیدانشگاهعلومپزشکیبیرجند
09195907203-09368922397
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موسسه آموزشی تألیفی دکتر خلیلی کلیهلوازم
ووسایلکلیفروشی

)سوپرمارکت(
بهصورتکلیوجزیی

فروشیاواگذارمیگردد.
09153636951

تاالرهـای جدید
  هتل جهانگردی بیرجند

 با غذاهای متفاوت میزبان شما می باشد 
گنجایش700نفر

محیطیزیبا،مفرحودلنشین
جهتبرگزاریمجالسشما
سنوخنچهعروسوداماد

تلفنرزروسالن:32222320-32229427
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یفا

خف
بات

دعــوت بــه همکــاری
موسسهخیریهدرمانیدارالشفاءفاطمهزهرا)س(ودرمانگاهخیریهحضرت
ولیعصر)عج(برایتکمیلکادردرمانیخودازدندانپزشکانوکارشناسان
محترمماماییکهحاضربههمکاریبهصورتتماموقتیاپارهوقتمیباشند

دعوتبههمکاریمینماید.
تلفنتماس:09155618525-09151639806

ویژه فرماندهان 
پیشگام واحدهای 
مقاومت مدارس

مرداد ماه 95
شهرستان بیرجند

نمایندگیوعاملیتفروششرکت                                                                          وتوسعهصنعتجوشدراستان
 تولید کننده انواع: افزودنی های بتن ، ترمیم کننده بتن، گروت، واتراستاپ های 
پی وی سی، اسپیسرهای پالستیکی، شیلنگ تزریق بتن و غالف 
 استرند، تجهیزات نیلینگ، ترمیم کننده بتن، چسب بتن و کاشی و ...

گلمیخگامبرایسقفعرشهفوالدی
 تهیه و تامین تجهیزات قالب فلزی ) اجاره، فروش(

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

صیادشیرازی،واحد89،طبقههمکف
09034090412-09034090411

سومین سالگرد درگذشت 

شادروان حسن جهدی
 را گرامی داشته و برای شادی روح آن مرحوم 

با ذکر فاتحه و صلوات دعا می کنیم.

خانواده جهدی

چهارمین دوره آموزشی  طرح یاوران والیت  
سازمان بسیج دانش آموزی
سازمان بسیج دانش آموزی خراسان جنوبی


