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جنگ آب
* علی عباسی

پژوهشگر مدیریت منابع آب 
دانشگاه صنعتی دلفت هلند

البته  و  کننده  نگران  خبرهای  اخیر،  روزهای  در 
آب  سر  بر  درگیری  خصوص  در  تلخی  حقایق 
در  خورد.  می  چشم  به  کشور  های  روزنامه  در 
تازه ترین این اخبار، در هفته های گذشته، خبر 
درگیری خونین در بلداجی )استان چهارمحال و 
بختیاری( که به کشته شدن یک نفر و مجروح 
و دستگیر شدن تعدادی از معترضان منجر شد، 
سر و صدای زیادی البته هر چند کوتاه به پا کرد، 
ولی وجود خطر را به خوبی به مدیران آب کشور 

گوشزد نمود.
مقیاس  در  چه  آب”  “جنگ  اصطالح  از  امروزه 
داخلی و چه در مقیاس بین المللی زیاد استفاده 
می شود که به نوعی نشان دهنده شرایط بحرانی 
و رقابت سخت موجود برای دسترسی به منابع آب 
محدود می باشد. هر چند نگارنده عالقه ای به 
استفاده از اصطالح پارادوکس “جنگ آب” ندارد، 
اما شاید وصف شرایط این روزها در کشور، کم 
البته  و بیش در حد همین توصیف ناخوشایند و 
زمانی  که  “آب”  نام  به  عاملی  باشد.  وحشتناک 
زمینه ساز اتحاد و هم افزایی و مشارکت جوامع 
و  اختالف  به عامل  متاسفانه  امروزه  بود،  محلی 
دعوا و درگیری بین این جوامع تبدیل شده است. 
برداری سیستم های سنتی  بهره  و  احداث  مگر 
مدیریت منابع آب در ایران از قبیل قنات، جز با 
همکاری و مشارکت بهره برداران )ذی نفعان( و 

جوامع محلی ممکن بود؟! ) ادامه در صفحه 2(

یادداشت

سالک ، نماینده مجلس : 
 امریکا هیچگاه نمی تواند به ایران عزت بدهد، 

پس با این جمالت ملت ایران را تحقیر نکنید

وزیر دادگستری : 
دولت خط قرمز ندارد

مدعیان با دلیل شکایت کنند

رئیس بنیاد ملی نخبگان : 
همایش سرآمدان غیرمقیم و مقیم

در بیرجند برگزار می شود

مدیر کل تبلیغات اسالمی  :  
نقش کلیدی روزنامه آوا در 

تقسیم استان فراموش نمی شود

سفرهای احمدی نژاد شائبه انتخاباتی دارد / طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش در مجلس دهم کلید خورد / پرونده احمدی نژاد به نتیجه می رسد / سازمان برنامه و بودجه غیرقانونی است  / اغراق در دستاوردهای برجام رکود بی سابقه ای را در کشور حاکم کرده است /  روحانی برادر فریدون است و بس  / صفحه 8
 صفحه 7 صفحه7 صفحه 8 صفحه 8

 بعد از گذشت بیش از 18 سال از وقوع بحران خشکسالی و کم آبی در منطقه هیچ اتفاقی نیفتاده است و گویا همه چیز آرام است، یعنی 
اینکه دلیلی برای نگرانی مدیران آب در این استان وجود ندارد! / مدیران استان حق دارند اصال نگران آینده نباشند و فعال در جریانات 
سیاسی جاری در کشور خود را مشغول کنند! / سیستم مدیریتی استان هم به تبع کشور همان سیستم مدیریت بحران است، یعنی باید 

بنشینیم و منتظر باشیم تا اتفاقی افتاد و آن گاه هنر مدیریت خود را به رخ مشکالت و بحران های به وجود آمده بکشیم

جنگ آب
هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است !

شرح در همین صفحه ) یادداشت (

بیرجند در حسرت لبخند
قوانین سخت گیرانه در شهر بیرجند با شدت و حدت بیشتری نسبت به تمام کشور اعمال می شود

صفحه 7صفحه 3

امروز با حضور نمایندگان دفتر مقام معظم رهبری 

نماینده والیت فقیه در 
استان معرفی می شود

نمایشگاه هنرهای تجسمی جشنواره
امام رضا )ع( در بیرجند افتتاح شد

صفحه 7

خاندان معزز و محترم کرباسچی
جناب آقای مهندس مهدی کرباسچی

 مصیبت وارده را حضور شما بزرگواران تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفر کرده 
غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

انجمن اسالمی مهندسان خراسان جنوبی

با تشکر از کلیه سروران گرامی که در مراسم خاکسپاری، سوم و یادبود مادر عزیزمان 
شرکت نمودند، به استحضار می رساند:. 

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحومه مغفوره

 حاجیه بانو کارگر )والده آقایان سبزواری( 
امروزدوشنبه 95/5/18 از ساعت 17/15 الی 18/15 در محل هیئت ابوالفضلی 

)مصلی( منعقد می گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های سبزواری و سایر فامیل وابسته

ضمن تشکر و قدردانی از کلیه اقوام، دوستان و بزرگوارانی که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم
 مادر عزیزمان

 شادروان کربالئیه فاطمه بهدانی
 )همسر مرحوم محمد حسین بهدادفر( 

شرکت نمودند به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت آن مرحومه امروز دوشنبه 95/5/18 
از ساعت 5 الی 6 بعدازظهر در محل مسجد امام حسین )علیه السالم( برگزار می گردد

حضور سروران گرامی موجب امتنان می باشد.

خانواده های: بهدادفر، بهدانی  و سایر بستگان

برادر بزرگوار جناب آقای مهندس خانزاد
عضو محترم هیئت امنای هیئت صاحب الزمانی )عج( بیرجند

مصیبت درگذشت پدر همسر گرامی تان را حضور شما و خاندان محترم تسلیت گفته، آرزوی رحمت 
الهی برای آن عزیز سفر کرده و طول عمر با عزت برای شما داریم. ضمناً به اطالع دوستان و آشنایان گرامی 
می رساند: مراسم ترحیم آن مرحوم امروز دوشنبه 95/5/18 از ساعت 18 الی 19 در محل حسینیه 

آیت ا... آیتی منعقد می گردد، تشریف فرمایی سروران گرانقدر موجب امتنان است.

شورای سرپرستی هیئت صاحب الزمانی )عج(
موسسه خیریه حضرت مهدی )عج(

دانشجومعلم عزیز جناب آقای عادل بهرامیان
کسب مدال طالی سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان 
کشور در رشته پرش طول و مدال نقره در رشته پرش سه گام

 توسط جناب عالی را حضور شما ، خانواده گرامی تان 
و مجموعه دانشگاه فرهنگیان تبریک می گوییم.

پردیس شهید باهنر خراسان جنوبی

فروش ملک تجاری مسکونی
ملک شامل 6 مغازه مساحت 190 مترمربع و منزل مساحت 280 مترمربع چسبیده 

به مغازه ها بیرجند، حاشیه مدرس، نبش مدرس 10 )دو نبش( در موقعیت مکانی
 بسیار عالی برای مرتفع سازی، بازارچه  و موسسات مالی- اعتباری با ابعاد 28 متر 
حاشیه مدرس در عرض 17 متر- سند آزاد و آماده انتقال   قیمت با توافق طرفین

تلفن تماس: 09155619713 - 09151611897

مزایده عمومی اموال منقول و غیر منقول مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

شرح در صفحه 2

مناقصه عمومی شورای اسالمی شهر اسفدن
 )100 واحد مسکونی(                     شرح در صفحه 8

ابتدای خیابان   میدان شهدا  بیرجند-  در  واقع  بازرگان  پاساژ 
دانشگاه به مساحت عرصه 700 مترمربع و اعیان در سه طبقه تمام 

اسکلت شامل 44 باب مغازه و دو دستگاه آپارتمان 
با زیربنای کل بالغ بر 2200 متر مربع به صورت یکجا واگذار می شود.

056 - 32222622  - 09151611868

دوست عزیز آقای رضا کرباسچی
با نهایت تاسف درگذشت پدر بزرگوارتان

  شادروان مهدی کرباسچی
 را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، برای جناب عالی 

و تمامی بازماندگان  از درگاه باریتعالی صبر و بردباری آرزومندیم.

سلیمان صادقی طبس
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صدور ۷ هزار کارت اعتباری برای مستمری بگیران و بازنشستگان
عصر اعتبار- طبق جدیدترین آمار در سه ماه گذشته بیش از ۷ هزار کارت اعتباری رفاه اجتماعی ایرانیان برای مستمر بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی صادر و تحویل 
داده شده است. بر اساس این گزارش در مرحله اول مستمری بگیران و بازنشستگان مشمول طرح اعتباری خرید کاال و خدمات شدند که در ادامه سایر دستگاه ها نیز به این 
آمار افزوده می شوند. کارت های اعتباری خرید کاال برای تمام مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی از طریق بانک رفاه کارگران توزیع می شود.

مشموالن  کلیه  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان 
دیپلم و زیر دیپلم دارای برگ آماده به خدمت 
به تاریخ نوزدهم مرداد ماه 1395 را به خدمت 

سربازی فراخواند.
وظیفه  سازمان  آنالین،  جم  جام  گزارش  به 
مشموالن  کلیه  فراخوان  ضمن  ناجا  عمومی 
پایان مرداد  تا  غایب و غیرغایب متولد 1355 
ضرورت،  دوره  خدمت  انجام  برای   13۷۷ ماه 
مشموالن  کلیه  کرد:  اعالم  ای  اطالعیه  طی 

دیپلم و زیر دیپلم سال های مذکور که برگ 
آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم مرداد ماه سال 
1395 دریافت کرده اند، می بایست در ساعت 
و محلی که توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا 
در برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش 

نیروهای مسلح اعالم شده، حضور یابند.
دیپلم  مشموالن  کلیه  اطالعیه  این  اساس  بر 
و زیردیپلم غایب و غیر غایب که دارای برگه 
آماده به خدمت به تاریخ مردادماه سال 1395 

 19 شنبه  سه  ۷صبح  ساعت  راس  باشند  می 
مرداد 95 به معاونت وظیفه عمومی استان محل 
سکونت مراجعه تا به خدمت دوره ضرورت اعزام 
شوند. الزم به ذکر است، عدم حضور به موقع در 
زمان و محل های تعیین شده غیبت محسوب 
کلیه  قانون  موجب  به  است،  گفتنی  می شود. 
متولدین سال های 1355 تا پایان مرداد 13۷۷ 
مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی بوده و باید 
جهت تعیین تکلیف مشمولیت خود را به سازمان 

معرفی کنند. چنانچه در مهلت های مقرر قانونی 
خود را به سازمان وظیفه عمومی معرفی ننمایند 
قانون   58 ماده  طبق  و  شده  شناخته  غایب 

خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.
به  موفق  تاکنون  که  مشموالنی  از  دسته  آن 
به مراکز  نامه مشموالن  دریافت برگ معرفی 
آموزش، نشده اند، به نزدیکترین دفتر خدمات 
و  مراجعه  )پلیس+10(  انتظامی  الکترونیک 

نسبت به دریافت برگ مذکور اقدام کنند.

 مشموالن دیپلم و زیر دیپلم آماده سربازی

احتمال افزایش قیمت آب در برنامه ششم توسعه

ارزش پایین اقتصادی آب و به عبارتی تفاوت زیاد قیمت تمام شده و 
آنچه از مردم دریافت می شود، برنامه ششم 
توسعه را وادار به توجه ویژه به این بخش کرده 
و به تازگی نیز وزارت نیرو اعالم کرده که با 
این قیمت ها نمی توان برنامه های حوزه آب را 
اجرایی کرد. به گزارش ایسنا، چیت چیان ضمن 
ابراز شکوه و گالیه از تعرفه های آب بر این باور 
است که با تعرفه های فعلی نمی توان پاسخگوی هزینه های انتقال آب 
بود، چراکه اجرای چنین برنامه هایی مستلزم افزایش هزینه های سرمایه 
گذاری در صنعت آب است و باید گفت که در شرایط فعلی  تعرفه های 
فعلی آب تنها پیام افزایش مصرف را می دهد، چراکه آنقدر قیمت ها پایین 
است که مصرف کننده انگیزه ای برای صرفه جویی و مصرف بهینه ندارد.

اخبار جدید اژه ای از تعیین تکلیف
 پرونده ثامن الحجج

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تا به امروز 35 هزار 
حساب از حساب های سپرده گزاران این موسسه 
باقی مانده است که سعی می شود نسبت به این 
افراد نیز تعیین تکلیف صورت گیرد. به گزارش 
این  در  داشت:  اظهار  اژه ای  محسنی  تسنیم، 
پرونده یک کار بسیار خوب توسط بانک مرکزی 
و دستگاه قضا و برخی سیستم های اطالعاتی 
صورت گرفت که اگر این کارها انجام نمی شد چه بسا بسیاری از مردم 
گرفتار می شدند و نمی شد مسئله را جمع کرد. وی افزود: مشکل دیگری 
که داریم، مشکل بازار است زیرا اموال سریع به پول تبدیل نمی شود اما 

مردم مطمئن باشند با قدرت و قوت این قضیه دنبال می شود.

بیمه های پردرآمد خدمات 
دندانپزشکی را پوشش دهند

ایران  عمومی  دندانپزشکان  انجمن  رئیس 
به  ایمپلنت  برای  تقاضا  افزایش  به  اشاره  با 
دلیل ازدیاد پوسیدگی دندانی گفت: بیمه های 
دهند.  پوشش  دندانپزشکی  خدمات  پردرآمد 
تاکید  با  زاده  باقر شهنی  تسنیم،  به گزارش 
بر لزوم پوشش بیمه ای خدمات دندانپزشکی 
اظهار کرد: گسترش خدمات دندانپزشکی و نیاز به آن می طلبد که 
بخش دولتی نیز وارد این حوزه شوند؛ بخش دولتی در بسیاری از 
بیمه های تکمیلی وجود  بیمه ها است و در عین حال  موارد متولی 
دارند اما الزم است برای حفظ بیشتر سالمت جامعه بیمه های بسیار 

پردرآمدی در زمینه درمان های دندانپزشکی وارد شوند.

وزارت  نظیر  دولتی  نهادهای  و  ها  دستگاه  از  برخی 
تسهیالت  کارآفرینان  برای  تجارت  معدن،  صنعت، 
این میان هستند صنایع  اند. در  را قرار داده  ویژه ای 
شتابند.  نهادها می  این  به کمک  که  دیگری  کوچک 

سازمان تامین اجتماعی از جمله این نهادها است.
ایران،  رادیویی  شبکه  از  آنالین  جم  جام  گزارش  به 
مدیر کل در آمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی، در 
گفت و گو با رادیو ایران گفت: سازمان تامین اجتماعی 
از  راستای حمایت  با دستگاه های دیگر و در  همگام 

حوزه کسب و کار، در ماه های اخیر اقدامات خوب و 
قابل قبولی را انجام داده است.

حداکثر  قانون   13 ماده  نامه  آیین  به  قریب  مهرداد 
در  و  کرد  اشاره  نیز  کشور  تولیدی  توان  از  استفاده 
این باره گفت: این مصوبه که در بیست و دوم خرداد 
بیست  و  رسید  تصویب  وزیران  هیات  تصویب  به   95
و هفتم همان ماه به تمامی واحدها ابالغ گردید، برای 
جرایم بیمه ای کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی 

و معدنی، میزان بخشودگی در نظر گرفته است.

اجتماعی  تامین  سازمان  بیمه  حق  درآمد  کل  مدیر 
این  دیگر  تسهیالت  به  سخنانش  دیگر  بخش  در 
بیمه شدگان  تمامی  اینکه  بیان  با  و  پرداخت  سازمان 
و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی می توانند 
رایگان  صورت  به  سازمان  این  ای  بیمه  خدمات  از 
اجتماعی  تامین  سازمان  کرد:  تصریح  کنند،  استفاده 
تمامی  با  شدگان  بیمه  به  ویژه  تسهیالت  ارائه  برای 
امضا  به  را  قراردادهایی  دانشگاهی  و  دولتی  مراکز 

رسانیده است.

 بیمه شدگان تامین اجتماعی از خدمات این سازمان به صورت رایگان استفاده می کنند

یادداشت

) ادامه یادداشت از ستون قبل ( حال که استان با بحران 

نرم پنچه  و  دست  شدید  خشکسالی  و   آب 
می کند، کسی نمی تواند از مدیران و مسووالن 
استانی توقع و انتظار تالش برای توسعه )پایدار( 

استان را داشته باشد!
و از این دست موارد زیادند تا ما را به این نتیجه 
برساند که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است و لذا در 
مدیران استان هم عزم جدی برای حل مشکالت 
و بحران ها و یا الاقل تالش )منطقی و با برنامه 
وجود  آنها  حل  راستای  در  صحیح(  مسیر  در  و 
تبع  به  هم  استان  مدیریتی  سیستم  گویا  ندارد. 
کشور همان سیستم مدیریت بحران است، یعنی 
و  افتاد  اتفاقی  تا  باشیم  منتظر  و  بنشینیم  باید 
و به رخ مشکالت  را   آن گاه هنر مدیریت خود 

بحران های به وجود آمده بکشیم.  
هدف از ذکر این موارد پیدا کردن مقصر در ایجاد 
شرایط فعلی استان و یا انگشت اتهام را به سمت 
هم گرفتن نیست، بلکه هدف این است تا تالش 
در  جدی  قدم  نخستین  عنوان  به  حداقل  کنیم 
راستای رشد و توسعه واقعی )و نه کاذب( استان 
به این بلوغ فکری برسیم که شرایط فعلی استان 
اقدامات مجموعه مردم و مسووالن بوده  نتیجه 
این  در جهت حل  این موضوع  با درک  و  است 

مشکالت همفکری و همکاری نماییم که:
آتش به دو دست خویش در خرمن خویش 

من خود زده ام که را کنم دشمن خویش
وجهی  سه  مجموعه  در  که  نداریم  دور  نظر  از 
استان،  در  موجود  مشکالت  و  مدیران  مردم، 
علیرغم صبر و حوصله ستودنی مردمان استان و 
نیز تالش های مدیران، این مشکالت هستند که 
 روز به روز شدید تر، بزرگ تر و فربه تر می شوند
و گمان نکنیم که صبر و نجابت و حوصله این 
مردمانی  اندازه  به  هم  ها  بحران  و  مشکالت 
زود  یا  دیر  کنند.  تحملشان  باید  که  بود  خواهد 
)که البته متاسفانه بهتر است بگوییم زود یا خیلی 
همه  دامن  این مشکالت  اثرات  و  عواقب  زود!( 
خواهد  گناه،  بی  و  مقصر  از  تر،  و  خشک  از  را 
این  گره  که  بود  خواهد  زمانی  آن  و  گرفت 
مشکالت را نه با دست و نه با دندان نمی توان 
این مشکالت و نتوان گره  امروز   باز کرد. شاید 
باز  دست  با  را  استان  در  موجود  های  بحران 
کرد و نیاز به دندان باشد، اما فردایی اگر باشد، 
را  هایشان(  دندان  البته  )و  هایمان  دندان  دیگر 
پیچیده  و  کور  های  گره  کردن  باز  یارای  هم 

مشکالت نخواهد بود.

به  که  هایی  سیستم   ) اول  صفحه  از  یادداشت  ادامه   (

عنوان  به  خارجی،  و  داخلی  متخصصان  گواه 
سرزمین  در  آب  منابع  مدیریت  شاهکارهای 
خشک و کم آب ایران مطرح بوده اند و علیرغم 
با توان  پایدار و هم سو  البته  تکنولوژی ساده و 
طبیعت، اجرا و نیز نگهداری آنها با سختی و مشقت 
زیاد همراه بوده است و بعضا افرادی جان خود را 
در این راه فدا می کرده اند! اینکه چه شده است 
 )و یا به عبارت بهتر چه کرده اند( که جامعه ای
که دیروز آنگونه با هم یکدل و متحد بودند، امروز 
بر سر آب به جان هم افتاده اند )متاسفانه(، نیاز به 
بحث و بررسی مفصلی دارد که از حوصله و هدف 
این نوشتار خارج است و ان شاء ا... در نوشتارهای 

بعدی به آن پرداخته خواهد شد.
اخیر بر سر مساله آب در  بررسی درگیری های 
کشور نشان می دهد که علت اصلی و در واقع 
 زمینه ساز این اختالفات و درگیری ها، پروژه های
انتقال آب بین حوزه ای بوده است. از یک سو ساکنان 
 مبداء انتقال آب که خود با مسائل و بحران های
به  انتقال آب  از کمبود آب روبرو هستند،  ناشی 
خود  حق  در  ظلم  و  انصافی  بی  را  دیگر  جای 
مقصد  مناطق  دیگر،  سوی  از  و  کنند  می  تلقی 
شده  داده  آنان  به  که  هایی  وعده  با  آب  انتقال 
است، به این آب انتقال داده شده دل خوش کرده 
 اند. اینکه اصل موضوع انتقال آب بین حوزه ای
نقش اساسی در تشدید و ایجاد این درگیری ها 
داشته است، تقریبا به وضوح مشاهده می شود که 
 در ماه های اخیر اکثر خبرگزاری ها و روزنامه های

کشور به این موضوع پرداخته اند.
از  درگیری بر سر آب موضوع جدیدی نیست و 
 زمانی که عمال بقا و قدرت تمدن ها و حکومت ها
وابسته به دسترسی هر چه بیشتر به منابع آب و 
بخصوص آب های سطحی بوده است )بخصوص 
ها درگیری  این  عمال  خشک(،  مناطق   در 
یا  و  شکل  تنها  شاید  و  است  داشته  وجود  هم 
بررسی  باشد.  کرده  تغییر  ها  درگیری  این  نحوه 
دارای آب سطحی  مناطق  و جغرافیایی  تاریخی 
)مثل رودخانه ها( در مقایسه با مناطق خشک و 
کم آب )مثل خراسان جنوبی( که عمال از نعمت 
رودخانه های سطحی )به عنوان منبع اصلی آب( 
محروم بوده اند و تکیه اصلی آنها بر بهره برداری 
از منابع آب زیرزمینی از طریق سازه هایی مانند 
که  دهد  می  نشان  خوبی  به  است،  بوده  قنات 
 مردمان مناطق خشک، عموما دارای روحیه ای
و  هستند  و  بوده  دوست  صلح  و  گریز  جنگ 
این  در  گرفته  شکل  اختالفات  و  ها  درگیری 
مناطق به طور قابل توجهی بسیار کمتر از مناطق 
“پیشینه  کتاب  به  شود  )رجوع  است  بوده  دیگر 

قنات در تاریخ ایران” نوشته محمد برشان(.
این مقدمه نسبتا طوالنی از این بابت نقل شد تا 
به مدیران و تصمیم گیران استان بخصوص در 
بخش آب و نیز مدیران کشوری، اطمینان خاطر 
کشور  شرق  جنوب  منطقه  بابت  که  شود  داده 
و  نگرانی  جنوبی(  خراسان  استان  بخصوص  )و 
دغدغه خاصی در راستای تامین و مدیریت منابع 
این شرایط حتی  با  باشند!  نداشته  نیاز  آب مورد 
نیازی به شعار و وعده های توخالی دادن به مردم 

هم نیست!
وقوع  از  سال   18 از  بیش  گذشت  از  بعد  وقتی 
بحران خشکسالی و کم آبی در منطقه )که البته 
شدید  اثرات  تمام  با  بود(  هم  بینی  پیش  قابل 
و  استان  مردم  زندگی  بر  آن  ناپذیر  جبران  و 
بخصوص روستاییان، هیچ اتفاقی نیفتاده است و 
گویا همه چیز آرام است، یعنی اینکه دلیلی برای 

نگرانی مدیران آب در این استان وجود ندارد!
از سال   11 از  بیش  گذشت  از  بعد   وقتی 

واهی  امیدهای  و  کاذب  و  توخالی  های  وعده 
دادن به مردم برای تامین و انتقال آب به استان 
به  موضوع  این  )البته  است  نیفتاده  اتفاقی  هیچ 
بین  آب  انتقال  با  نگارنده  بودن  موافق  معنای 
حوزه ای نمی باشد( یعنی اینکه مسووالن عزیز 
راحت بخوابید که مردم هم برای اینکه احساس 
عذاب وجدان نکنید، برای هم دردی با شما خود 

را به خواب خودخواسته زده اند!
حدود  با  استانی  توسعه  های  برنامه  تمام  وقتی 
باقی  کاغذ  روی  صرفا  جمعیت،  نفر  هزار   800
 مانده است )البته هر چند در بسیاری از زمینه ها
هم  کاغذ  روی  حتی  مشخصی  برنامه  و  سند 
وجود  با  و  ندارد(  و  نداشته  وجود  استان  برای 
تمام مشکالت ناشی از این عدم توسعه نیافتگی، 
مردمانش با سیلی صورت خود را سرخ می کنند، 
در را  جنوبی  خراسان  استان  اگر  اینکه   یعنی 
نه  اند،  برنامه های توسعه کشور فراموش کرده 
شما ) به عنوان مدیران استان( و نه ما )به عنوان 
مطمئن  نیست.  غمی  را  سرزمین(  این  مردمان 
باشید از صمیم قلب باور داریم که “اول همسایه 
و بعد خانه” و یا به عبارت بهتر “ اول همسایه 

و اصال ما”!.
وقتی با وجود اینکه هنوز برنامه و سند مشخصی 
تقریبا  و  است  نشده  تعریف  استان  توسعه  برای 
خورده  گره  آبی  به  آن  توسعه  های  برنامه  تمام 
است که رسیدن آن به استان در هاله ای از ابهام 
باشد  عملیاتی هم  اینکه  فرض  با  و   ( دارد  قرار 
خواهد  طول  حالت  بهترین  در  سال   10 حداقل 
کشید( و اتفاقی نیفتاده است، یعنی اینکه مدیران 
و  نباشند  آینده  نگران  اصال  دارند  حق  استان 
خود  کشور  در  جاری  سیاسی  جریانات  در  فعال 

را مشغول کنند!
که  دور  چندان  نه  های  سال  در  استانی  وقتی 
با  نبود،  خشکسالی  و  آب  بحران  درگیر  چندان 

مفهوم توسعه واقعی و در حد انتظار بیگانه بود، 
) ادامه یادداشت در ستون مقابل (

دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(    
تاریخ انتشار: 95/5/18

با شماره ثبت 2924  العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن مهر 9 بیرجند   مجمع عمومی عادی به طور فوق 
شنبه 95/5/30 ساعت 16 در محل مسجد فاطمه معصومه )س( واقع در مهرشهر - بین جنت 12 و 14  برگزار می شود. 
از کلیه اعضا دعوت می شود برای اخذ تصمیم نسبت به موضوع ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمناً چنانچه 
عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر تعاوني مراجعه و 
برگ وکالت نامه را تنظیم و برگ ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 3 رأی و هر نفر 

غیر عضو یک رأی می باشد. 

دستور جلسه:
1-تصمیم گیري درخصوص اخراج اعضا طبق ماده 17 اساسنامه 

هیئت مدیره

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن اعضای نظام پرستاری خراسان جنوبی

 جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن اعضای نظام پرستاری خراسان جنوبی جمعه 5/29/ 95
ساعت 17 در محل نمازخانه بیمارستان امام رضا )ع( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم 
نسبت به موضوعات ذیل حضور بهم رسانند، ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان 
با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه را دریافت 

نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: تصمیم گیری درخصوص اصالح ماده )5( اساسنامه- تمدید مدت فعالیت تعاونی مسکن

هیئت مدیره

مزایده فروش امالک )نوبت اول(
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در نظر دارد: به استناد مجوز هیئت امنا ملک ذیل را از طریق مزایده عمومی 

و با رعایت قوانین و مقررات به فروش  رساند:
 یک قطعه زمین در استان خراسان جنوبی به مساحت سندی 31/2 هکتار  به شماره ملک 2 فرعی از 95۷  اصلی 

 بر جاده آسفالته بیرجند به خوسف 
کلیه متقاضیان مي توانند جهت دریافت اسناد مزایده و رویت  ملک مورد نظر حداکثر تا ساعت 14/00 مورخ 95/5/30  به 
یکی از آدرس ذیل مراجعه نمایند. الف( تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن )ولنجک( باالتر از چهار راه مقدس اردبیلی، 
 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی طبقه سوم ادراه کل امور مالی   تلفن تماس: 22414264  )آقای شکوری( 

ب( بیرجند کیلومتر 18 جاده کرمان ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی  
تلفن تماس: 09151641375  )آقای عباسی(    مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 12/00  مورخ 95/6/3  می باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 1/650/000/000 ریال ) یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ( به صورت ضمانت نامه 
بانکي معتبر یا چک تضمین شده بانکي یا واریز وجه نقد به حساب شماره 770266780 نزد بانک کشاورزي به نام سپرده 

سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزي مي باشد.
صرفاً شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات ایجاد حق براي  شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار براي سازمان 
نمي باشد و سازمان مجاز است در چارچوب آیین نامه مالي و معامالتي خود و با عنایت به صرفه و صالح سازمان هریک از 

پیشنهاد ها را قبول یا رد نماید.  هزینه آگهي و کارشناسی برعهد فرد برنده مي باشد.

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
 در نظر دارد: تعدادی از اموال منقول مازاد و اسقاط ذیل را از طریق مزایده عمومی به شرح جدول ذیل به فروش برساند

تعداد و مشخصاتنوع اقالمردیفتعداد و مشخصاتنوع اقالمردیف

مکان بازدید: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی  خراسان 
مکان بازدید: مرکز آموزش کشاورزی نیمبلوک) اسالم آباد(جنوبی) محمدیه(

20یک دستگاهکمباین جاندیر 1950

لوازم 
تأسیساتی 
گرمایشی و 
سرمایشی و...

آبگرمکن گازی یک عدد، آبگرمکن برقی یک عدد، آبگرمکن خورشیدی یک عدد، ماشین لباسشویی دو عدد، 
آبسرکن 4 شیره یک عدد، کلمن 40 لیتری4 عدد، یخچال دو عدد،فریزر 6 درب یک عدد، مشعل گازوئیلی 8 عدد، 
چراغ کوره ای یک عدد، آبگرمکن نفتی3عدد، سماور نفتی 5عدد، بخاری نفتی 13، کولر گازی یک عدد،دستگاه یخ 
ساز یک عدد ،تخته وایبرد 2 عدد، قفسه مشبک 9 عدد، کمد بهداری 6 عدد، قفسه چوبی یک عدد، فریزر یخچالی 

یک عدد، بخاری  کارگاهی یک عدد، دستگاه الکتروجوش یک عدد، کپسول ضد حریق 2 عدد

ادوات کشاورزی 21یک دستگاهبذر پاش اتریشی2
و....

چمن زن دستی 2 عدد، چمن زن موتوری 2 عدد ، سمپاش موتوری پشتی 8 عدد،سمپاش دستی یک عدد، 
سمپاش بادی فلزی دستی  6 عدد، دستگاه تراکم هوا یک عدد، ماشین خمیر گیر یک عدد، موتور برق هندلی 

عدد، موتور ژنراتور برق یک عدد

و 22یک عددچاپر ذرت )6-194(3 صوتی  لوازم 
تصویری

گوشی بی سیم 3 عدد، گوشی تلفن 25 ، دستگاه تلفن 2 عدد، گوشی تلفن مادر یک عدد،فاکس 2 عدد، ماشین 
تحریر 3 عدد، تلویزیون سیاه سفید14 و 20 اینچ 2عدد، تلویزیون رنگی20 اینچ 5 عدد و14 اینچ 3 عدد، رادیو 
ضبط خودرو 2 عدد، آمپلی فایر 3 عدد، ماشین حساب 5 عدد باند اکو دو عدد، میکروفون 6 عدد، چاپگر 3 عدد، 
دستگاه کپی 2 عدد، موس کامپیوتر یک عدد، ماشین پلی کپی یک عدد، نوار پاناسونیک یک عدد، رادیو ضبط 2 

عدد،کیبورد2 عدد، مانیتور یک عدد، کامپیوتر 10 عدد، باطری دوربین فیلمبرداری2 عدد

دروگر سه چرخ )6-226(4
تانکر 14 هزاری 4 عدد، تانکر 18 هزاری 2 عدد،تانکر 1000 لیتری یک عددمخازن سوخت23یک عددبا جلو یونجه )6-287(

موتور خاور با شاستی 5
لوازم24یک عدد)40-50(

 مرغداری

ماشین جوجه کشی برقی 2 عدد،ماشین جوجه کشی نفتی یک عدد، هواکش گردون بادی 21 عدد، دستگاه مادر 
گازی 6 عدد، دستگاه پر کنی یک عدد، پمپ یک اینچ یک عدد، دستگاه الکترو جوش یک عدد، موتور پمپ یک 

عدد،پمپ کفکش یک عدد، پمپ لجن کش یک عدد،

هندلی 6 لیستر  موتور 
ادوات25یک عدد)6-321(

 کشاورزی

گاوآهن سه خیش 3 عدد، مته گودکنی 2 عدد، تریلی بزرگ 4 چرخ یک عدد، خط کش ردیف کار یک عدد، 
کولتیواترور3عدد،ردیفکار یک عدد، دیسک یک عدد، اتاق تراکتور یک عدد، بوم سمپاش پشت تراکتوری 2 عدد، 
پمپ شناور3عدد،سمپاش پشت تراکتوری یک عدد،خرمنکوب یک عدد، بذر پاش یک عدد، چغندر کن یک عدد.

ماشین 7 اوراقی  موتور 
و 26یک عددسیمرغ اداری  لوازم 

شبانه روزی

میز فلزی تحریر ده عدد، صندلی فلزی 7 عدد، صندلی رویه چرم 2 عدد، کمد لباس فلزی 8 عدد، ماشین دوخت 
یک عدد، میزورالیت مطالعه 9 عدد، میز فلزی کالس یک عدد،پنکه سقفی 7 عدد، کولر آبی 3 عدد، حشره کش 
برقی 4عدد، پنکه رومیزی یک عدد،ترازو دو کفه یک عدد، میز نهار خوری ورالیت 6 عدد، صندلی کامپیوتری 6 

عدد، فایل فلزی یک عدد،کمد بایگانی فلزی 4 عدد، جارو برقی یک عدد.

دستگاه فشار خون یک عدد، گوش طبی یک عدد، میکروسکوب یک عدد، کرنومتر یک عدد، سطح شیبدار یک لوازم آزمایشگاهی27سه قطعهپمپ شناور چاه آب8
عدد، تخته اتوردو یک عدد، برانکارد 2عدد،دستگاه اکسیژن ترابی یک عدد، متر فلزی یک عدد،

اره عمودی، دستگاه خراطیلوازم نجاری28یک عدد )پ16(موتور بنز با شاستی9

یک عدد )پ15(موتور بنز با شاستی10

دیگ مس 23 کیلو - ماشین خمیر گیر40 کیلویی- موتور برق هندلی - موتور ژنراتور برق -   توربین متفرقه29
3 عدد- جعبه دنده یک عدد

یک عدد )پ5(موتور بنز با شاستی11

یک عدد )پ1(موتورژنراتور برق با شاستی12

13110 kw یک عدد )پ259-(الکتروپمپ

14110 kw یک عدد )پ261(الکتروپمپ

15110 kw یک عدد )پ2620  (الکتروپمپ

جعبه دنده پمپ شافت 16
سه عددو قالفت

سه عددکلید روغنی17

18
لوازم اداری 
و خانگی و 
کشاورزی

مشعل شوفاژ یک عدد بزرگ و یک عدد کوچک، الکترو موتور کولر،آبسردکن 4 شیره یک عدد، دستگاه شارژ باطری بزرگ یک عددو کوچک یک عدد، صندلی دانشجویی 80 
عدد، میز نهار خوری 2 عدد، صندلی چوبی6عدد،صندلی چرخدار 2عدد، صندلی استیل رویه چرم 11عدد، تخت چوبی یک عدد، فایل چوبی 4 کشویی یک عدد، کمد چوبی 
دیواری یک عدد، کمد چوبی 2عدد، کمدفلزی دو درب 2عدد، ساعت دیواری یک عدد،کولر رومیزی یک عدد، اجاق گاز 5شعله یک عدد، بخاری نفتی 11 عدد، جا لباسی 
2 عدد، جارو برقی بدون لوله یک عدد،گوشی تلفن 2 عدد، رادیو ضبط 5 عددبا سه عدد باند، سماور برقی یک ونفتی یک عدد ، بخاری برقی 3 شعله 2عدد، چراغ نفتی 2 

عدد، دستگاه تایپ جهت چاپ یک عدد، ,ویدئو پروژکتور یک عدد دستگاه ویدئو یک عدد، چمن زن دستی یک و چمن زن موتوری یک عدد، کولتیواتور دستی سه عدد و ...

درب و .... ) مقدار نامعلوم(ضایعات آهن19

لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند برای اطالع کامل از شرایط شرکت در مزایده و بازدید اموال و دریافت فرم و تسلیم پیشنهادات از تاریخ نشر آگهی دوشنبه مورخ 95/05/18 لغایت 
95/06/7 همه روزه به جزایام تعطیل و پنجشنبه ها از ساعت 8 صبح الی 14:30 به آدرس: خراسان جنوبی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و مرکز آموزش جهاد کشاورزی قاینات 

مراجعه نمایند. برای کسب اطالعات بیشتر با تلفن 32223004 056 تماس حاصل نمایید.

در دکوراسیون داخلـی ساختمـان رضایـی
دیگر محصوالت: پارکت - کفپوش - پرده )زبرا ، حصیر ، کرکره( 

استیکر- چسب کاغذ دیواری - براق کننده  و واکس پارکت و کفپوش
فروش ویژه فرهنگیان اقساط 20 ماهه

فروش و اجرای کاغذ دیواری 100 درصد قابل شستشو  به قیمت رنگ

آدرس: بیرجند- بین مدرس 37 و چهار راه سیلو - دکوراسیون رضایی
09151641463 - 09355311686 - 32450560

تأسیس : 1352



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
باسالم خواستم از مسئولین سازمان جهاد کشاورزی دوشنبه * 18 مرداد 1395 * شماره 3572

شهرستان  در  بویژه  نیرو  جذب  درخصوص  استان 
خوسف بپرسم شرایط بکارگیری نیرو قراردادی غیر 
این  در  جوانان هم  بقیه  که  چیه  رابطه  و  پارتی  از 

راستا تالش کنند؟
915...638
با سالم و تبریک روز خبر نگار این فرمایش آقای 
مسائل  سراغ  به  کمتر  خبرگزاریها   : که  خالدی 
چالشی  مطالب  کمتر  و  روند  می  شهر  اجتماعی 
فقط  است  مهم  خیلی  کنند   می  تولید  انتقادی  و 
کافیست پیگیر پیامکهای مردمی که حاضر و قادر 
به درج آن نیستند باشند . اگر خبرنگار منتقدی پیدا 

کردید حاضر به همکاری هستم .
915....742
سالم خدمت همشهریهای گرامی هر کی  از شما 
آسفالت  1۰متر  بیرجند  خیابونهای  توی  بزرگواران 
یک  بروم  بدهید  آدرس  کرد  پیدا  سالم  و  صاف 
عکس یادگاری بگیرم چون من که هرچه چرخیدم 

نتوانستم پیدا کنم
915...84۰
آی همشهریان. دوستان، هموطنان لطفا سرمونو از 
برف دربیاریم. هیچ مسوولی به فکر نیست.خودمون 
تموم  نداریم،داره  ب  شیم؛آب ب ب  کار  به  دست 
میشه،شما رو بخدا خودمون حواسمونو جمع کنیم.

آب ب ب ب نداریم.
915...289
از رادیو شنیدم میلیاردها تومان هزینه  صبح شنبه 
برا  درآوردم!   شاخ  شده  ورزشیمان  کاروان  لباس 
اینکه در اطرافمان و جلوی چشممان در جای جای 
دفاع  سال   8 جانبازان  و  انسانها  مان،  عزیز  میهن 
یا  شون  داروها  گرانی  بخاطر  که  هستند  مقدسی 
بله  میرند  می  زندگیشون   اولیه  مایحتاج  نداشتن 
میمیرند! و این خرجها انجام می شود و هیچ احدی 

همتی ندارد .
915...7۰7
به  مربوط  پیام  چرا  نباشید  خسته  و  سالم  با 
کنید  نمی  چاپ  را  جمهوری  خیابان  دستفروشان 
تا  نشد  چاپ  اما  دادیم  پیام  مرتبه  چند  بحال  تا 
هم  شما  شاید  باشند  پاسخگو  شهرداری  مسوولین 
مثل ماموران شهرداری کمرو و خجالتی هستید یا 

مانند ایشان با دستفروشان رو در بایستی دارید
9۰3...386
واقعا تا کی باید در سراشیبی نا امیدی فرو برویم هر 
سال می گوییم دریغ از پارسال . بازگویی مشکالت در 
روزنامه آوا کار بسیار خوبی است فقط به جهت تخلیه 
روانی . خدا خیر بدهد مسوولینی را که بدون در نظر 
گرفتن سقف مجاز اقدام به صدور پروانه کسب می 
کنند تا شاهد رشد قارچ گونه واحدهای صنفی باشیم 
که خیلی از آنها به دلیل عدم مهارت مجبورند با زیر 
نرخ مصوب مشتری جذب کنند . درد بسیار است اگر 
در این اوضاع و احوال بد اقتصاد مسوولین این شهر 
بی رونق و بی رمق فکری نیاندیشند روز به روز شاهد 

نابسامانی،طالق،فقر و ...خواهیم بود.
915....26۰
نیست  کاریهایمان خبری  اضافه  از  که  ماه شده   3

شهردار محترم لطفا رسیدگی کنید.
915....718
آیا یک مدیرکل نباید توانایی جابجایی نیروی مورد 
نیازش را داشته باشد که استاندار تعیین تکلیف کند

همانطوری که استاندار مدیر کل حوزه و مدیر کل 
حراست را از استان دیگری  انتخاب نموده مدیر کل 
هم باید بتواند افراد مورد اعتماد و متخصصش را از  

شهرستانهای استان جابجا نماید.
915....477
سالم لطفا مسئولین انتظامی نظارتی  به کاروانهای 
عروسی داشته باشند متاسفانه بعضی از عروسی ها 

شورش را در می آورند.
915...۰32

شهر بیرجند در حسرت لبخند

مجتمعدرمانیوتوانبخشیایثاردرخراسانجنوبیراهاندازیمیشود
    

 مهر- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی از راه اندازی مجتمع درمانی و توانبخشی ایثار در استان خبر داد.  
حجت االسالم و المسلمین حسین معصومی  افزود: این کلینیک با تجهیزات پییشرفته و به روز خدمات منحصر به فردی در 

استان به جامعه ایثارگیری و عموم مردم ارائه خواهد داد.

از  اصلی  هدف  »سقراط«   - کاری  نسرین 
ایجاد شهر را تأمین نشاط و خوشبختی شهروندان 
می داند. نه این که شهر به هیوالیی تبدیل شود 
این که آسایش و  بر  که شهروندان در آن عالوه 
آرامش زندگی را بدست نیاورند، در تالش بیهوده با 

مشکالت مختلف دست به گریبان شوند.
زندگی در شهر  شادابی و سرزندگی حلقه مفقوده 
بیرجند است. تا آنجا که به تازگی شهردار بیرجند 
که سازمان تحت مدیریت او بنا بر وظایف باید نقش 
اصلی و ویژه ای در ایجاد شادی و نشاط در شهر 
داشته باشد به وجود افسردگی در چهره شهروندان 
اذعان می کند.  بیرجند  به دالیل مختلف از نشاط 
کمتری  حتی نسبت به شهرهای کوچکتر از خود 

برخوردار است.  
آن  رویه  یک  که  است  رویه  دو  دارای  سرزندگی 
به بینش، فرهنگ مردم و به ادراك آن ها وابسته 
معماری  و  شهری  فضاهای  به  دیگری  و  است 
ارتباط  هم  با  رویه  دو  این  که  شود  می  مربوط 
و  نشاط  نبود  مطلب  یافتن  برای  دارند.   متقابل 
و  همشهریان  نظر  بیرجند  شهر  انگیزی  غم 

کارشناسان را در این خصوص جویا شدیم:

تظاهر و تمارض از ترس چشم خوردن!

وقتی وارد فضاهای اداری و عمومی می شویم به 
و رنگ های  دیواری خاکستری  و  در  با  باره  یک 
سرد و نیز قیافه های خشک، خشن و درهم رفته 
آدم هایی روبه رو می شویم که شادی زندگی فرد را 

تبدیل به غم می کنند. 
صباغی  یکی از شهروندان با بیان این مطلب ادامه 
داد: تظاهر به غم و اندوه! و تمارض به مریض بودن 
و ناله کردن بسیار نمود پیدا کرده با  این باور اشتباه  
که  اگر شاد باشیم و اظهار شادی کنیم ممکن است 
چشم بخوریم! در بسیاری از مردم از دیرباز وجود 

داشته و هنوزم دارد 
به گفته وی یکی از زمینه های بروز آسیب های 
بین  اجتماعی  نشاط  بودن  کمرنگ  اجتماعی 
بیرجند  به  مردم،  است طوری که  این شهر  مردم 
هر  معتقدند  و  کنند  می  نگاه  غم  شهر  عنوان  به 
تر  مقبول  عرف  در  بپوشیم  تر  تیره  لباس   چقدر 

 و سنگین تر بنظر می رسیم. 

فضاهای خانه در قدیم بانشاط تر بود

به  اشاره  با  شهروندان  از  دیگر  یکی  فرد  انوری 
متفاوتی  های  موضوع  قدیم،  در  تعامل  فضاهای 
 را در به وجود آمدن نشاط در شهر مؤثر می داند 
و می افزاید: زمان قدیم فضاهای موجود در خانه 
 دارای  حیاط یا ایوان بود. ولی امروزه ساختمان های

دیده  شهر  در  کمتر  گیاه  و  درخت  با  ویالیی    
می شود و همه در آپارتمانها به نوعی محبوس اند، از 
سوی دیگر تعامالت  بین خانواده  نیز امروزه با وجود 
شبکه ارتباطات نظیر تلویزیون، اینترنت و همانند 
اینها بسیار محدود شده است به گونه ای که فضای 
کمتری برای گفت وگوی والدین با فرزندان شان به 

وجود می آید.
وی با اشاره به محالت قدیمی آن را یکی دیگر از 
عناصر تعامل در دوره های گذشته می داند و  اشاره 
می کند: محالت و مساجد و تکایایی که در آن قرار 
می گرفتند عرصه ای برای تعامالت هرچه بیشتر 
مردم با هم بوده اند و حتی بازی کودکان در کوچه 
یادگیری  و  اجتماعی  رفتارهای  آموزش  سبب  ها، 
این  باید  گفته وی  به  است.  بوده  اجتماعی  کنش 
فضاها را دوباره ساخت و روح نشاط و سرزندگی در 

شهر را شکوفا کرد. 

افراط در برگزاری مراسم عزاداری

سنت های سوگواری در شهر بیرجند با حدت  و 
برگزار  دیگر  جاهای  به  نسبت  بیشتری   شدت 
می شود و شاهد  برگزاری مراسم عزاداری به مدت 
باشد  داشته  مذهبی  توجیه  اینکه  بدون  طوالنی  
هستیم. به گفته موسوی شهروند دیگر بیرجندی 
حاال اگر ما بخواهیم به دل خودمان زندگی کنیم 
هزاران انگ به ما می زنند. وی از این مراسم نانوشته 
به 4۰ روز عزاداری و سرخاك رفتن اموات  یاد می 
کند و می گوید واقعا در شرع چنین مراسمی داریم؟

موسوی معتقد است: بیرجند شهری است که  قوانین 
سخت گیرانه که در هیچ جای دیگر از کشور نشانی 
از آن نیست در آن اجرا می شود  و  نه تنها هیچ 
باعث  بلکه   ندارد  پیشرفت شهر  در  مفیدی  تاثیر 
دلسری مردم می شود. به عنوان مثال می توان به 
پروژه پروما اشاره کرد که چند سال است در مشهد 
بزرگترین مرکز تجاری هست اما اینجا بعد یک ماه  
فروشنده را وادار کردند نام تجاری مغازه اش که یک 
برند هم بود عوض کند! او عنوان کرد: مراکز تولید و 
کارخانه کم داریم و آنهایی هم که هستند یا تعطیل 
شده اند یا در حال تعطیلی اند. کسی هم رسیدگی 
ناامیدی  نمی کند. در کل همه این شرایط باعث 

مردم مخصوصا جوانان می شود . 
این شهروند بیرجندی همچنین به لغو کنسرتها و 
برنامه های شاد انتقاد می کند و می افزاید: جامعه 
ما به نشاط و این هیجانات نیاز دارد. یک جوان باید 
تخلیه هیجانی بشود و این برنامه ها که با اصول 
قانون کشور و شرع همراه است می تواند خیلی به  

حل این مسئله کمک کند.

جای خالی رنگ در شهر بیرجند 

به زعم بسیاری از کارشناسان، نحوه به کارگیری 
انگیز  نشاط  فضایی  ایجاد  موجب  شهر،  در  رنگ 
می شود.اما به گفته برخی از شهروندان بیرجندی  
بسیاری از فضاهای خوب شهر، فاقد سر زندگی و 
از خیابان های قدیمی که  بسیاری  نشاط است و 
شوند،  می  محسوب  تعامل  برای  مناسب  فضایی 
شب های  بی رنگ و تاریک دارند که این موضوع  
افراد شهر نیز مشاهده می شود.  در رنگ پوشش 
یکی از همشهریان عنوان کرد:  گرافیک محیطی 
بحث روز دنیاست و االن شهرهای بزرگ در حال 
بررسی روی آن هستند. ما هم خوشبختانه در ایران 

و تهران دکترها و متخصصین این رشته را خصوصا 
بیشتر شهروندان  امروزه  داریم،  تهران  دانشگاه  در 
بیرجندی  نسبت به موقعیت کاریشان از رنگ های 
تیره تر استفاده می کنند. در صورتی که زمان های 
گذشته مردم نیز برای پوشش از پارچه های رنگی و 

نشاط آور استفاده می کردند.

کمبود ورزش و تفریحات شاد 
در شهر بیرجند

نبودن  فراگیر  شهروندان  از  دیگر  یکی  قاسمی 

ورزشهای عمومی در بیرجند و فعالیتهای تفریحی 
ورزشی مثل موتورسواری، ماشین سواری ، پرواز 
....  بی ثباتی آن را از دیگر عوامل بی  کایت و 
نشاطی شهر می داند و خاطرنشان می کند: مثال 
که  همگانی  روی  پیاده  دوره  چندین  برگزاری 
برگزار می شود  مناسبت های مختلف  در  مدتی 
و بعد تعطیل می شود. باید توجه داشت این یک 
نیاز عمومی است و باید همیشگی باشد. وی برای 
برروی  توان  کرد: می  پیشنهاد  نشاط شهروندان 
کرد  کاری  منبت  اند  شده  خشک  که  درختانی 
رفاهی  ایجاد کرد.  حتی سازمان  آثار حجمی  تا 
منطقه  به  را  تواند  شهر  تفریحی شهرداری می 
رشته  دانشجویان  از  و  کند  تقسیم  مختلف  های 
نقاشی  شهر  دیوارهای  برروی  که  بخواهد  هنر 

های مفهومی با رنگهای شاد ترسیم کنند.  
قاسمی  رنگ، آب، فضای سبز، نور و موسیقی را از 
عواملی به شمار آورد که در طراحی شهری به منظور 

ایجاد سرزندگی شهر مؤثرند.
اما در بیرجند شهرداری به آن توجهی ندارد.

و  نما  آب  سبز،  فضای  صحیح  طراحی 

نورپردازی باعث زیبایی شهر می شود

است:  معتقد  شهرسازی  ارشد   کارشناس  یک 
هدف  و  اصلی  دغدغه  عنوان  به  باید  سرزندگی 
نخست تمامی برنامه ریزان و مدیران شهری بدل 
و شهر  جنوبی  خراسان  نجاتس،  گفته   به  شود. 
بیرجند بواسطه کویری بودن فضای سبز کمتری 
و  خنک  هوای  گیاهان،  سبز  رنگهای  و   دارد 
و  نیست  کافی  اندازه  به  طبیعی  اندازهای  چشم 
بیشتر  معمول  صورت  به  دلمردگی  و  غم  زمینه 
طراحی  با  مشکل  این  وجود  با  شود.  می  دیده 

نواز  چشم  درختان  کاشت  سبز،  فضای  صحیح 
اصالح  و  غیره  و  نارون   ، ها  رونده  اقاقی،  مثل 
همین  در  شود  می  درختان  تخصصی  هرس  و 

محیط شادی و  زیبایی بصری ایجاد کرد. 
یادآور  همچنین  شهرسازی  کارشناس  این 
پارکها  میادین  سر  بر  فواره  نما،  آب  وجود  شد: 
درختان  برروی  شبانه  نورپردازی  همچنین   و 
و بوته ها می تواند منظره شهری را در شبها زیباتر 

و جذاب تر کند. 
وی ادامه داد: رسانه ها با بیان اثرات و فواید نشاط و 
نیز صدا و سیما با تولید برنامه های سالم و نشاط آور 
می توانند نقش بارزی در این فرهنگ سازی داشته 
باشند.شاد بودن، یکی از نیازهای اساسی و تأثیرگذار 
در زندگی آدمی است که پیشوایان دین عنایت ویژه 
ای به آن داشتند. به همین دلیل، خود نیز با چهره 

ای گشاده با مردم برخورد می کردند.

یکی از روحانیون شهر بیرجند با بیان این حرف ادامه 
داد: علی )ع( مردی  بشاش بود. برخالف مقدس 
مآب های ما که  همیشه چهره های عبوس و اخم 

های درهم کشیده دارند و هیچ وقت حاضر نیستند 
یک تبسم را به لبان خود بیاورند، علی )ع( همیشه با 

مردم با چهره بشاش روبه رو می شد.
جامعه  اکنون  براینکه  تاکید  با  نژاد  موسوی 
اظهار  کند،  حرکت  شادی  سمت  به  باید  ما 
اجرای  با  نشاط  و  شادی  ترویج  بستر   کرد: 
برنامه های سالم و شاد در جامعه باید ایجاد شود 
به گونه ای که با اعتقادات و مناسبت های مذهبی 
برخی   نقد  در  باشد. وی همچنین  نداشته  منافات 
مراسم که در شهر بیرجند مرسوم شده است گفت: 

متاسفانه این مراسم  هیچ پیشنیه مذهبی ندارد .

 وی در مورد 4۰ روزحضور صبح و عصر بر سر مزار 
میت نیز  گفت:  انجام این مراسم موجب  دلمردگی 
و انزجار جوانان از اسالم می شود. باید روی درست 
دین را به جوانان نشان بدهیم و از افراط و تفریط در 

برگزاری مراسم بپرهیزیم. 

قوانین نانوشته در بیرجند

شهر بیرجند برای دختران و بانوان نه تنها فضای 
برای تفریح و شادی ندارد آن مکانهای محدودی 
هم که دارد با قوانین نانوشته تعطیل می شود یکی 
از بانوان همشهری با بیان این مطلب ادامه می دهد: 
در بیرجند قوانین نانوشته بیشتر از سایر نقاط کشور 
کنسرتها  اجرای  برای  مثالت  شود.  می  اعمال 
سختگیری می شود. حتی برای باشگاههای ورزشی 
خاص خانمها که امکانی برای ورود آقایان نیست 
نوع خهاصی از حرکات ورزشی را منع کرده اند که 

در سایر نقاط کشور چنین قانونی وجود ندارد.

شاد بودن بر سالمت روان و جسم و 
روابط اجتماعی تاثیر گذار است

یک  کارشناس طب سنتی  تصریح کرد: مردم باید 
به این باور برسند که هزینه ای که به منظور ترویج 
شادی و برنامه های نشاط آور در جامعه صرف می 
کنند همان هزینه ای است که برای درمان بیماری 
آنان در آینده صرف نخواهد شد چرا که شاد بودن بر 
سالمت روانی، جسمی و استحکام روابط خانوادگی و 
اجتماعی تاثیرگذار است.به گفته این کارشناس، مردم 

باید سیستم غذایی مناسب داشته باشند.
 وی عنوان کرد: اسید های چرب امگا 3 موجود 
مثل  چرب،  ماهی های  خصوص  به  ماهی ها  در 
خطر  کاهش  با  ساردین،  و  آزاد  ماهی  سالمون، 
افزایش  اثر  در  حافظه  کمبود  و  افسردگی  بروز 
باشید.  شاداب  و  سرحال  شوند  می  باعث  سن 
به خصوص در کاهش افسردگی خیلی موثرند و 
این موارد با توجه به دور بودن شهرما از دریا و 
به طرق مختلف در دستور کار  باید  صید ماهی 
غذایی و زندگی مردم قرار بگیرد.  وی همچنین 
نظیری  بی  و  معطر  ادویه  دارچین  گوید:  می 
جایگاه  دسرها  و  غذاها  انواع  تهیه  در  که  است 
خاصی دارد می تواند با تنظیم سطح قند خون، 
نمی  مردم  از  بسیاری  کند.  مقابله  افسردگی  با 
دانند که کاهش قند خون به طور جدی وضعیت 

روحیه را تغییر می دهد.

در بیرجند 157 آبنما فعال است

شهرداری  سبز  فضای  و  پارکها  سازمان  رئیس 
می  خبر  بیرجند  شهر  آبنماهای  بودن   فعال  از 
دهدو ادعا می کند در بیرجند 157 آبنما هرشب 
میادین  در  شب    1۰/5 تا  صبح   6/5 ساعت  از 
 16 حداقل  آبنماها  این  که  است  فعال  وپارکها 
می  پارکها  و  میادین  به  جذابی  نمای  ساعت 
دهند و آبنمای پارك توحید بصورت رقص نور و 

موزیکال کار می کند. 
درختان  می شود   گفته  اینکه  انصاری  گفته  به 
علمی  نظر  از  اصال  آورند  می  افسردگی  کاج 
 3 در سال  ایتکه شهرداری  ندارد ضمن  صحت 
یک  مجموعا  و  دهد  می  انجام  گلکاری  مرتبه 
و  شود  می  کاشته  سال  در  گل  نهال  میلیون 
امسال هم تاکنون 1۰ هزار الله و 1۰ هزار رز 
مورد  در  وی  است.  شده  کاشته  شهر  در  سفید 
و  کشی  کابل  اینکه  بیان  با  درختان  نورپردازی 
این  داد:  ادامه  است  شده  انجام  آن  زیرساخت 
انجام  امسال  ااعتبار  تخصیص  با  نورپردازی 

خواهد شد. 

فضای  شدن  غمبار  موجب  ریزگردها 
شهری شده است

درختان  آبیاری  مورد  در  کرد:  عنوان  انصاری 
سال   4 مدت  االن  ولی  نداریم  خاصی  مشکل 
است که ریزگردها به استان و شهر ما رسیده و 
تاثیر  این خود باعث غمبار شدن فضای شهر و 

روانی بر شادی مردم است.

قوانینسختگیرانهدرشهربیرجندباشدتوحدتبیشترینسبتبهتمامکشوراعمالمیشود

جناب آقای سید محمدرضا رفیعی
بدینوسیله از زحمات بی شائبه و خستگی ناپذیر جناب عالی در امر برگزاری

دوره های تخصصی آموزشی هالل احمر 
سعه صدر و خوشرویی شما در زمان تصدی سرپرست جمعیت هالل احمر شهرستان خوسف 

صمیمانه تقدیر و تشکر می گردد، بهروزی و موفقیت شما را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.

جمعی از نجاتگران جمعیت هالل احمر شهرستان خوسف

انتصاب حضرت آیت ا... عبادی 
اولین نماینده ولی فقیه در استان

 راتبریکعرضمینماییم.امروزدوشنبهساعت11

مسجدامامحسین)ع(درجلسهباشکوهمعارفهحضورخواهیمیافت.

جمعیت سادات خراسان جنوبی 

 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 اتحاديه     مسئول : دستگردي

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت ماهان گرانیت سبزآرای بیرجند 
)سهامی خاص( ثبت شده به شماره 5139 و شناسه ملی 14005218856

نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( در تاریخ 95/4/9 به دلیل عدم حد نصاب قانونی تشکیل 
 نگردیده، لذا بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(

که در تاریخ 95/5/28 ساعت 18 به آدرس بیرجند، مدرس 4، پالک 20 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستورجلسه: 
انحالل شرکت - انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه - تعیین محل تصفیه

هیئتمدیرهشرکت

داربست مهدی  
انجامپروژههایبزرگوکوچکساختمانی

کفراژبندی،زیربتن،سننمایش
اجارهتختهکار

خریدوفروشلوازمداربست

بلوارفرودگاه-سهراهصیادشیرازی
32319263

09151642377-وسیلهکار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت
آبکش ارزان قیمت حمل آب به تمام 
نقاط استان / حمل آب از ما قیمت از 
شما 09159639415- زارعی 

داربست بنی اسدی
  09151634010

)تخته زير پا رايگان(، پیچ و رولپالك نما
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۲۰ سیاره کاندیدای زندگی شدند

محققان آمریکایی بعداز سه سال بررسی بر روی یافته های تلسکوپ کپلر، سرانجام ۲۰ سیاره را کاندید زندگی کردند.  »آمریکن ساینتیست« 
خبر داد، از میان سیاره هایی که توسط تلسکوپ فضایی کپلر کشف شده اند، تعداد ۲۰ سیاره فراخورشیدی دارای شرایط زندگی شبیه زمین 
هستند. در واقع فقط تعداد ۲۰ سیاره به صورت صخره ای است که امکان بودن آب مایع در آنها وجود دارد.

پیام تبریک مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی به مناسبت روز خبرنگار

مدیر  محبی  احمد 
ارشاد  و  فرهنگ  کل 
خراسان  اسالمی 
جنوبی به مناسبت روز 
با گرامیداشت  خبرنگار 
شهید  خبرنگار  یاد 
روز  پیامی  در  صارمی 
خبرنگار را به تمامی اصحاب رسانه تبریک گفت. 
گرم  روزهای  از  یکی  در  است:  آمده  پیام  این  در 
تابستان سال 1377 مردی که پیشه خبرنگاری را 
برای برای خدمت برگزیده بود در مکانی بسیار دورتر 
از زادگاهش بروجرد ، در مزار شریف افغانستان به 
دست تاریک اندیشان ظلمت پرست شهد شیرین 
و  جاودانه  یاد  و  ماندگار  نام  تا  نوشید  را  شهادت 
حرمت  پاسداشت  برای  روزی  شهادتش  سالگرد 
خبرنگار رقم بزند. 17 مرداد یادمان شهادت مظلومانه 
شهید محمود صارمی خبرنگار واال مقام و شجاع 
خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران که یادآور روز 
حق گویی و حق جویی پاسداشت قلم می باشد را بر 
همه خبرنگاران و فعاالن عرصه خبر و اطالع رسانی 
استان والیتمدار خراسان جنوبی که آراسته به تقوای 
 بیان می باشند تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
بدون شک روز خبرنگار یادآور تالش متعالی زنان 
و مردانی است که سخت ترین شرایط را به عشق 
 مردم به جان می خرند و تحمل می کنند تا پرده های
نا آگاهی کنار رفته و خورشید دانایی بر جان جهان 
بتابد پس سزاست که با یاد و گرامیداشت نام نامی 
شهیدان خون نگار و نگار گران خونین بال به ویژه 
همه  بر  را  روز  این  صارمی  محمود  عزیز  شهید 
خبرنگاران شریف تبریک و تهنیت بگوییم. نامتان 

ماندگار، گامتان استوار.
همچنین  خبرنگار  روز  مناسبت  به  است  گفتنی 
محمدرضا  سوی  از  ای  جداگانه  تبریک  پیامهای 
 مروی مقدم مدیر کل استاندارد، علیرضا خندان رو
مدیر کل  بیکی  هواشناسی، محمدرضا  مدیر کل 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، علی اصغر آسمانی 
مقدم مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی و سید 
حسین سجادی نژاد مدیر آموزش و پرورش بیرجند 
خطاب به جامعه خبری استان و مدیرمسئول روزنامه 
آوای خراسان جنوبی صادر شده است که روزنامه 
آوای خراسان جنوبی با قدردانی از این عزیزان به 

دلیل کمی فضا از درج متن آنها معذور است. 

ایران  در خودکشی  رتبه 106 جهان  را دارد

معاون مرکز امور اجتماعی وزارت کشور اظهار کرد: 
جایگاه ایران در مورد  وضعیت خودکشی اجتماعی 
صد و ششم در جهان است. به گزارش انتخاب، 
های آسیب  وضعیت  مورد  در   ، محبوبی   رضا 
فقدان  همچون  عواملی  به  کشور  در  اجتماعی 
برنامه جامع برای برخورد با آسیب های اجتماعی، 
نبود نگاهی دقیق و جامع به آسیب های اجتماعی 
متولی  نبود  کشور،  ای  توسعه  های  برنامه  در 
پیگیری کننده و کمبود منابع و هدر رفت آن به 
منظور حل و رفع آسیب های اجتماعی در کشور 
اشاره کرد و گفت: ریشه اساسی چنین وضعیتی را 
می توان توسعه بی برنامه جوامع بزرگ دانست.
وی در ادامه به وضعیت و آمار خودکشی در کشور  
مورد  وضعیت  در  ایران  جایگاه  گفت:  و  پرداخت 

این معضل اجتماعی صد و ششم در جهان است.

آنتی ویروس هایی که دیگر 
نمی توان به آن ها اعتماد کرد

تحقیقات اخیر متخصصان امنیتی نشان داده است 
که در سیستم طراحی بسیاری از شرکت های مطرح 
تولید کننده نرم افزار های امنیتی، خطاهای امنیتی 
وجود دارد که باعث می شود هکرها به کامپیوترهای 
افراد بدون آگاهی آن ها نفوذ کنند. حتی شرکت هایی 
و   McAfee و همچنین Symantec همچون
AVG نیز دچار این خطاهای امنیتی هستند. موتور 
Detour مایکروسافت، نیز دچار اشتباهات امنیتی 
شده است و شرکت مایکروسافت گفته است اواخر 
ماه آینده برای برطرف کردن مشکل این موتور، یک 
پچ امنیتی منتشر خواهد کرد. شرکت سیمنتک نیز 

اعالم کرد که از آسیب پذیری نرم افزار های خود 
مطلع شده است و تایید کرده است که مشکالت 
هنگامی  کرد.  خواهد  برطرف  زودی  به  را  آن ها 
پذیر  آسیب  مورد  چندین  به  گوگل  محققان  که 
شرکت هایی  ویروس  ضد  مطرح  محصوالت  در 
همچون Norton و سیمنتک پی بردند، امنیت این 
شرکت ها زیر سوال رفت. این خطاهای امنیتی هم 
سیستم عامل ویندوز و هم سیستم عامل مک را 
تحت تاثیر قرار داده است و هکرها با ارسال یک 
ایمیل یا ارسال لینک یک وبسایت آلوده به کاربر، 

می توانند به کامپیوتر او نفوذ کنند.

“دیوار مهربانی” آنالین در راه است

برای  تالش  در  بیرمنگام  شهر  دانشگاه  محققان 
ساخت یک کمد لباس متصل به اینترنت هستند که 
مشکل لباس های پوشیده نشده را با اطالع رسانی به 
کاربر برای بخشیدن آنها به نیازمندان حل می کند. 
به گزارش ایسنا، این طرح شامل اینترنت لباس ها 
خواهد بود که در آن پوشاک به وسیله فناوری ارتباط 
می شوند.  برچسب گذاری  شستشو  قابل  بی سیم 

لباس ها بطور روزانه بسته به وضعیت آب وهوا و تعداد 
دفعات پوشیده شدن آن ها به کاربران پیامک تلفنی 
یا توئیتری ارسال کرده و درخواست می کنند که از 
آنها استفاده کنند. اگر این پیامها نادیده گرفته شوند، 
لباس مورد نظر با یک سازمان خیریه برای استفاده 
از آنها تماس گرفته و این سازمان بالفاصله بسته ای 

را برای منتقل کردن لباس ها می فرستد.

تاثیر مطالعه کتاب بر افزایش طول عمر

گروهی از متخصصان آمریکایی دریافتند افرادی 
عمر  دیگران  به  نسبت  می خوانند  کتاب  که 
این  در  ایسنا،  گزارش  به  دارند.  طوالنی تری 
بررسی متخصصان آمریکایی پی بردند افرادی که 
مطالعه می کنند به طور میانگین نسبت به آنهایی 
فاکتورهای  از  نظر  صرف  نمی کنند  مطالعه  که 
مالی،  وضعیت  یا  تحصیالت  سالمت،  جنسیت، 
دو سال بیشتر عمر می کنند. به گزارش نیچر ورلد 
نیوز، پرفسور »بکا لوی« نویسنده این مطالعه نیز 
گفت: حتی مطالعه جزئی و به میزان نیم ساعت در 

روز تاثیر قابل توجهی بر افزایش طول عمر دارد.

خبر بد برای کانال هایی که با پاپ آپ و 
تبلیغات زرد اعضای خود را باال می برند

تلگرام در آخرین بروزرسانی خود دیگر اجازه نمی 
مستقیما  جوین،  لینک  روی  کلیک  با  کاربر  دهد 
لینک  روی  کلیک  از  کاربر پس  کانال شود.  وارد 
جوین ابتدا وارد کانال می شود و اگر تمایل داشت 
از پایین صفحه روی گزینه “join” کلیک کرده و به 

عضویت کانال در می آید.  با این کار کاسبی افرادی 
که با تبلیغات زرد به جذب کاربر برای کانال ها می 
پرداختند از سکه می افتد. اخیرا برخی کانال های 
خبری از طریق پاپ آپ اقدام به افزایش کاربرهای 
خود کرده بودند که با این تغییر جدید، دیگر امکان 

رشد جهشی اعضای خود را نخواهند داشت.

سوء تغذیه تا سال ۲0۳0 ریشه کن نمی شود

کردند  اعالم  کودکان  حقوق  از  حمایت  فعاالن 
نتیجه  در  کودک  میلیون ها  آینده  قرن  طی  که 
و جسمی  روانی  ماندگی های  به عقب  سوء تغذیه 
دچار می شوند. به گزارش ایسنا، “صندوق نجات 
کودکان” در بررسی جدیدی اعالم کرد که به رغم 
تعهد رهبران جهان مبنی بر ریشه کن کردن تمام 
انواع سوءتغذیه تا سال ۲۰3۰ میالدی میلیون ها 
کودک همچنان طی یک قرن آینده از مشکالت 
جسمی و روانی ناشی از سوءتغذیه رنج خواهند برد.

سریال داعش ساخته می شود

شبکه آمریکایی »اچ.بی.او« مینی سریالی را درباره 
شکل گیری و فعالیت های تروریستی »داعش« در 
دست ساخت دارد و قرار است »بردلی کوپر« بازیگر 
فیلم های نامزد اسکاری چون »دفترچه بارقه امید« 
به عنوان تهیه کننده و بازیگر با این پروژه همکاری 

پرفروش  کتاب  براساس  مینی سریال  این  کند. 
»جابی  نوشته  داعش«  ظهور  سیاه:  »پرچم های 
واریک« است که داستان شکل گیری این گروه از 
تبدیل شدنش به یک سازمان  تا  اردن  زندانی در 

تررویستی  را روایت می کند.

از  همچنان  جنوبی  خراسان  خبرنگاران 
را  آن  حکایت  که  گویند  می  مشکالتی 
هنوز  گویی  اما  اند  کرده  عنوان  سالهاست 

این »میم« مشکالت برداشته نشده است.
 به گزارش مهر، صحبت از مشکل که می شود
تاریخ درازای  به  آالم  از  ای  سفره   همه 
 می گسترانند. وقتی که دردهایشان سرباز می کند
 و تنها به دنبال اندکی نوشدارو هستند، چشم ها
زبانش که  گردد  می  نفر  یک  دنبال   به 

بی اختیار در برابر وی سخن بگوید.
هایشان  حرف  بیان  که  دانند  می  آنان 
رنج  سردرگم  و کالف  بود  نخواهد  بیهوده 
گشایی  گره  وی  شیوای  قلم  با  هایشان 

خواهد شد.
تنها خبرنگار  دانند که  آنان خوب می  آری 
است که از عمق دل می تواند معنی اشک 
مادر پیر روستایی را بفهمد یا طعم تلخ خنده 
کودکی سرطانی را به ذائقه خود لمس کند.

تنها خبرنگار است که علی رغم نامالیمات 
از نبرد در جبهه فرهنگی دست برنداشته و 
بی مهری های مسئوالن در وی اثر ندارد. 
آنان به خوبی می دانند این جهادگر رسانه، 
استوار  بلکه کوهی  نیست  رزمنده  تنها یک 
است که هزاران طوفان نمی تواند وی را از 

رسالتش بازدارد.
هزاران  و  گفتیم  ها  سال  که  همانگونه 
گوییم  می  نیز  امروز  بودند،  شنونده  گوش، 
 تا جامعه بداند خبرنگاری تنها در سخنرانی و
همه  پشت  در  بلکه  نیست  نویسی  گزارش 
می شود.  دیده  نیز  ای  ها، غصه  قصه  این 

غصه ای از جنس دردهای دیرینه.

ورود خبرنگار به این
 جلسه ممنوع است

جایگاه  که  بدانند  نیز  مردم  تا  نویسیم  می 
خبرنگار در خراسان جنوبی به معنی واقعی 
دیده نشده و علی رغم زحمت ها، گاهی به 
بداند  جامعه  کاش  شوند.  می  گرفته  سخره 
که خبرنگار از آن همه شکوه و عظمتش از 

برخی مسئوالن تنها یک حرف به یاد دارد: 
» ورود خبرنگار به این جلسه ممنوع است«. 
که  بدانند  نیز  از مسئوالن  دسته  این  کاش 

خبرنگار رسالتش اطالع رسانی است.
بار این  اما  نوشتیم  مردم  آالم  از  ها   سال 
می خواهیم از خود بگوییم. از سرک کشیدن 
به مخروبه های شهر برای تهیه گزارش یا 
لرزیدن در سرمای جانسوز زمستان. از انتظار 
مسئوالن  برخی  اتاق  پشت  در  کشیدن 
ها.از دستگاه  برخی  مورد  بی  دعواهای   تا 
وعده های سرخرمن نهادها تا گریه های سر 

بر بالین شبانه...!
قلم مشکالتشان  از  خبرنگاران   امروز 
خشکسالی  نه  که  مشکالتی  زنند.  می 
کمبود  نه  و  آورد  بار  به  را  آن  پیاپی  های 
اعتبار... مگر احترام اعتبار می خواهد؟ مگر 
گرفتن  و  خبرنگار  سواالت  به  پاسخگویی 
پول کالنی  مردمی،  درخواست های  جواب 
می طلبد ؟ از این حرف ها که بگذریم عدم 
ای  کهنه  درد  خبرنگاران  ای  بیمه  حمایت 
است که هنوز حکایش همچنان باقی است.

میزهای خدمت در خراسان جنوبی سال به 
سال فردی جدید را به خود احساس کرد که 
رسالت  انجام  به  جدید  تفکری  با  کدام  هر 
اما همانند پیشینیان خود دردهای  پرداختند 
و  نکردند  حس  را  خبرنگاران  صدای  بی 
همچنان  که  هاست  سال  مشکالت  این 
ای  برنامه  و  اقدام  هیچ  گویی  و  پابرجاست 

برای رفع آن انجام نخواهد شد.

گالیه از رفتار  برخی مدیران

با  تحلیلی خاورستان  خبرنگار سایت خبری 
بیان اینکه خبرنگاری نشستن روی صندلی 
جلوی تاریخ است، افزود: تکیه زدن بر این 

صندلی، مسئولیت اجتماعی به همراه دارد.
صرفا  خبرنگاری،  داد:  ادامه  احمدی  کبری 
شغل نیست، بلکه خندیدن با دلخوشی های 
ورزیم  می  عشق  آنان  به  که  است  مردمی 
و  آالم  همه  برای  پنهان  و  آرام  وگریستن 

توان  نمی  اشک  جز  که  است  دردهایی 
برایشان کاری کرد.

بخشی  آگاهی  را  خبرنگاران  رسالت  وی 
سرعت  گفت:  و  دانست  رویدادها  از  مردم 
و  ها  سایت  در  خبررسانی  برای  عمل 
 خبرگزاری ها به نسبت روزنامه ها حساس تر

و باالتراست.
احمدی ذوق و استعداد هنری، سرعت، توجه 
به واقعیت ها، داشتن اطالعات وسیع و ساده 
نویسی را از جمله ویژگی های یک خبرنگار 
تخصصی  آموزش  افزود:  و  دانست  خوب 

دیگر از  اجتماعی  مسئولیت  بودن  دارا   و 
ویژگی های یک خبرنگار حرفه ای است.

وی با بیان اینکه خبرنگاری در حقیقت، دلی 
پردرد و سری  پرجرات می خواهد، گفت: با 
مشکالت  همواره  خبرنگاران  که  این  وجود 
استان را به گوش مسئوالن می رسانند، ولی 
تحمل  آستانه  بودن  پایین  دلیل  به  گاهی 
برخی مدیران، با واکنش های ناخوشایندی 

از سوی آنان مواجه می شوند.
خبرنگاران  کرد:  اظهار  استانی  خبرنگار  این 
رفتارها  این  رغم  به  فداکار خراسان جنوبی 
و تالش  کار  از  اجرایی،  از جانب مسئوالن 

خویش نا امید نمی شوند.

چتر بسته بیمه برای خبرنگاران

از  از خبرنگاران، نداشتن بیمه را  یکی دیگر 
عمده ترین مشکالت جامعه خبری دانست و 
افزود: این در حالی است که حرفه خبرنگاری، 

از شغل های پر خطر محسوب می شود.
مسکن  نداشتن  اینکه  بیان  با  نائبی  منصور 
توجه  قابل  مشکالت  دیگر  از  خبرنگاران 
دارای  خبرنگاری  حرفه  کرد:  اظهار  است، 
در  توان  نمی  که  بوده  متعددی  مشکالت 

قالب چند خط بیان کرد.

وی با اشاره به عدم حمایت برخی مسئوالن 
خراسان جنوبی از خبرنگاران، بیان کرد: باید 
و  ها  دستگاه  بین  جلساتی  زمینه  این  در 
مدیران جرائد و خبرگزاری ها گذاشته شود.

خراسان  خبرنگاران  اینکه  بیان  با  نائبی 
جنوبی علی رغم محدودیت های پیش رو، 
اند، گفت:  رسانده  انجام  به  بزرگی  اقدامات 
انتقال درست و به موقع عملکرد مسئوالن 
به مردم و همچنین رساندن مشکالت جامعه 
های موفقیت  جمله  از  مدیران  گوش   به 

خبرنگاران این استان است.
به  مسئوالن  بیشتر  توجه  خواستار  وی 
 خبرنگاران شد و افزود: باید شرایط به گونه ای

فراهم شود که فضای رسانه ای برای عموم 
مردم و نهادها شناخته شده باشد.

خبرنگاران  باید  همچنین  داد:  ادامه  نائبی 
از سوی فرهنگ و  دارای پشتوانه محکمی 
ارشاد اسالمی و خانه مطبوعات باشند تا در 

موقع بروز مشکالت به وی پناهنده شوند.

 مسئوالن باید به خبرنگاران 
نگاه ویژه ای داشته باشند

 یکی دیگر از خبرنگاران استانی با بیان اینکه 
تسنیم  خبرگزاری  در  سال  یک  به  قریب 
خبرنگاری  افزود:  هستم،  فعالیت  مشغول 
حرفه ای شریف بوده که از دیرباز در جامعه 
با  نسب  واعظی  فاطمه  است.  مورد ستایش 
تاکید بر اینکه مسئوالن باید به کار و حرفه 
ادامه  باشند،  داشته  ویژه ای  نگاه  خبرنگاری 
داد: این قشر دارای مشکالت متعددی بوده 

که رفع آن نیازمند توجه مسئوالن است.
مهمترین مشکالت  از  را  بیمه  نداشتن  وی 
و  دانست  خبرنگاران  جامعه  روی  پیش 
پرخطر  و  درآمد  بودن  پایین  کرد:  اظهار 
های  دغدغه  دیگر  از  نیز،  خبرنگاری  بودن 
به  اشاره  با  نسب  واعظی  است.  خبرنگاران 
جمعیت  این  کرد:  بیان  خبرنگاران،  وظایف 
و  خبرها  تنظیم  و  جمع آوری  تهیه،  وظیفه 
انتقال آن ها از طریق وسایل ارتباط جمعی 

به مخاطبان خود را بر عهده دارد.
بنا به گفته وی، خوب بودن، داشتن دانش، 
یک  های  ویژگی  از  تجربه  و  جسارت 
خبرنگار خوب به شمار می رود. وی با بیان 
اطالعات  بتواند  باید  خوب  خبرنگار  اینکه 
جامعه  به  تاثیرگذار  های  شیوه  طریق  از  را 
فردی  آنکه  از  پیش  افزود:  کند،  منتقل 
حرفه خبرنگاری را انتخاب کند، الزم است 
ویژگی های این حرفه را به درستی بشناسد.

نیست  ای  تازه  قصه  خبرنگاران  دردهای 
مسئوالن  گوش  در  که  هاست  سال  بلکه 
دلسوز  طبیبی  کنون  تا  اما  شود  می  زمزمه 

برای درمان به خود ندیده است.

عناب دارای خواص درمانی مختلفی است اما 
بین مردم شناخته  ارزش در  با  این محصول 
شده نیست. به گزارش فارس، خراسان جنوبی 
یکی از قطب های تولید عناب در کشور است. 
سبب  به  نیز  گذشته  در  ارزش  با  میوه  این 
فراوان  استفاده  درمانی  و  تغذیه ای  خاصیت 
از محصوالت  یکی  میوه  این  است.  می شده 

استراتژیک خراسان جنوبی محسوب می شود.
سطح زیرکشت عناب خراسان جنوبی ۲ هزار و 
86۲ هکتار است که در سال گذشته 4 هزار و 

859 تن عناب از آن برداشت شده است.
خبرنگار فارس به دنبال بررسی وضعیت کشت 
در  با کشاورزانی که  تولید محصول عناب  و 
گفت و گو  می کنند،  تولید  عناب  حاضر  حال 
داشت:  اظهار  جاوید،  علی جان  است.  کرده 
سطح زیرکشت عناب در اراضی کشاورزی ام 
هشت هکتار است. جاوید از مسؤوالن خواست 
تا کشاورزان را بیشتر از همیشه حمایت کنند، 
برای  آب  به  نیاز  زمان خشکسالی  در  چراکه 
درختان واجب است و در صورت عدم رسیدگی 

محصوالت کشاورزی از بین می رود.
استفاده  زمان  از  برهه  این  در  داد:  ادامه  وی 
از آبیاری قطره ای می تواند راهی برای جبران 

کمبود آب مورد نیاز درختان باشد.
از  هکتار  سه  اینکه  بیان  با  خوسفی  کشاورز 
زمین های زیرکشت عنابم را آبیاری قطره ای 
کرده ام، گفت: جهاد کشاورزی در این زمینه با 

ما همکاری خوبی داشته است.
جاوید از دریافت وام 17 میلیون تومانی برای 
قطره ای کردن آبیاری در مزرعه خود خبر داد و 
افزود: این وام با بهره 6 درصد و بازپرداخت 1۰ 

ساله بوده است.
وی اضافه کرد: با وجود این وام به میزان دو 
برابر آن خودم هزینه کردم تا از آبیاری قطره ای 

استفاده کنم. عناب کار خوسفی با بیان اینکه 
عالوه بر عناب در مزرعه خودم زرشک، پسته 
درآمدم  بیشترین  کرد:  تصریح  دارم،  انجیر  و 
ساالنه از فروش عناب است و سطح زیرکشتم 

برای این محصول بیشتر است.
سید حسین موسوی  عناب کار نمونه دیگر نیز 
اظهار داشت: سطح زیرکشت زمین های زراعی 

من در بخش عناب 45 هکتار است.
وی با بیان اینکه در تالش هستم از آبیاری 
قطره ای برای مزرعه خود استفاده کنم، گفت: 
برای راه اندازی آبیاری تحت فشار مشکل برق 

دارم که هنوز برطرف نشده است.

مشکل تأمین برق در اراضی 
کشاورزی برطرف شود

عناب کار نمونه خوسفی افزود: مشکل برق در 
سلسله مراتب اداری مانده است و نمی توان آن 
را برطرف کرد و از مسؤوالن درخواست دارم به 

این مشکل من رسیدگی کنند.

و  ناشناخته  عناب  اینکه  بیان  با  موسوی 
به  را  عناب  کرد:  اضافه  است،  مانده  غریب 
نمایشگاه هایی که در استان های کشور برگزار 
می شود، می بریم ولی 7۰ درصد مردم آن را 
باید  مسؤوالن  زمینه  این  در  و  نمی شناسند 

تبلیغات الزم را انجام دهند.
وی با بیان اینکه دالالن عناب را از کشاورز 
ارزان می خرند، یادآور شد: محصول را از ما به 
مدت یک ساله یا 6 ماهه خریداری می کنند 
و بیشترین سود آن را دالالن می برند.کشاورز 
نمونه خوسفی ادامه داد: با توجه به زحمتی که 
پایین  برای عناب کشیده می شود قیمت آن 

است و باید در این زمینه تدبیری اندیشیده شود. 
موسوی با بیان اینکه کار برداشت محصول از 
اواسط شهر یور آغاز شده و تا اواخر مهر ادامه 
 5۰ برداشت  زمان  در  کرد:  خاطرنشان  دارد، 

کارگر گرفته و کار برداشت را انجام می دهم.
نیز  جنوبی  خراسان  باغداران  اتحادیه  رئیس 
اظهار داشت: میزان 7 هزار و 115 هکتار از 

سطح زیرکشت عناب خراسان جنوبی غیربارور 
است. محمدحسین آذری نصرآباد تصریح کرد: 
میزان ۲ هزار و 86۲ هکتار از سطح زیرکشت 
عناب استان بارور بوده و در حال برداشت است. 
رئیس اتحادیه باغداران خراسان جنوبی با بیان 
اینکه ساالنه 4 هزار و 859 تن عناب در استان 
برداشت  میزان  داد:  ادامه  می شود،  برداشت 
عناب در هر هکتار یک تن و 7۰۰ کیلوگرم 
خراسان  کشاورزی  جهاد  مدیرکل  است. 
جنوبی از دیگر مسؤوالنی بود که برای بررسی 
مشکالت عنابکاران استان به سراغ  وی رفتیم.

تعداد  داشت:  اظهار  مطلق،  ولی پور  هاشم 
خراسان  در  کشاورزی  بخش  بهره برداران 
جنوبی بر اساس آمار سال 93، تعداد 8۲ هزار و 
845 بهره بردار است. وی ادامه داد: شهرستان 
قاینات با 1۲ هزار و 735 بهره بردار بیشترین 
داده  اختصاص  خود  به  را  بهره برداران  تعداد 
است. مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
میزان تولید ساالنه عناب را 4 هزار و 86۰ تن 
عنوان کرد و یادآور شد: در حال حاضر مقطر 
و  تولید  استان  کارخانجات  از  یکی  در  عناب 
فرآوری  قابلیت  همچنین  و  می شود  عرضه 

موارد دیگر نیز در استان وجود دارد.
این  شناخت  برای  گفت:  مطلق  ولی پور 
و  رادیویی  برنامه های  ارزش  با  محصول 
تلویزیونی، هماهنگی و معرفی عنابکاران به 
نمایشگاه های داخلی و خارجی، استفاده از این 
پذیرایی میهمانان خارجی در  برای  محصول 
جلسات، برگزاری همایش های ملی و استانی و 
تالیف کتاب برای آشنایی عالقه مندان به تولید 

این محصول انجام شده است.
وی یکی از خواص بارز عناب را کاهش  دهنده 
این  از  افزود: همچنین  و  دانست  فشار خون 
آرامش دهنده،  خون،  تصفیه  برای  محصول 

و  سرفه  ضد  سینه،  نرم کننده  و  ملین 
برای  مفید  به هاضمه،  سرماخوردگی، کمک 
چشم، کبد، مفید در درمان آسم، کم اشتهایی 
و سرطان، کاهش تب، از پودر ریشه برای التیام 
زخم و از جوشانده پوست درخت برای اسهال 
استفاده شده است. مدیرکل جهاد کشاورزی 
عناب  تاکنون  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان 
به خارج از کشور صادرات رسمی نشده است، 
اضافه کرد: این محصول به سایر استان ها از 
جمله خراسان رضوی، تهران، کرمان، یزد و 

سیستان و بلوچستان صادر می شود.

باغداران از تسهیالت ویژه آبیاری 
نوین بهره مند می شوند

باغداران  تمامی  کرد:  تصریح  مطلق  ولی پور 
از جمله عنابکاران که متقاضی اجرای آبیاری 
به  مراجعه  با  می توانند  هستند،  فشار  تحت 
کمک های  از  کشاورزی  جهاد  مدیریت های 
بالعوض و تسهیالت ویژه آبیاری های نوین 
بهره مند شوند. وی با بیان اینکه سال گذشته 
از مساحت ۲ هزار و 86۲ هکتاری زیرکشت 
عناب استان میزان 4 هزار و 86۰ تن عناب 
خشک برداشت شده است، یادآور شد: در حال 
حاضر بالغ بر 9 هزار خانوار بهره بردار در بخش 
جهاد  مدیرکل  دارد.  وجود  استان  در  عناب 
کرد:  خاطرنشان  جنوبی  خراسان  کشاورزی 
در شهرستان  استان  تولیدی  عناب  بیشترین 
عناب  اوصاف  این  با  تولید می شود.  سربیشه 
محسوب  استان  عمده  محصوالت  از  یکی 
این  شناخت  برای  تبلیغات  باید  و  می شود 
مراتب  به  تا  شود  بیشتر  ارزش  با  محصول 
متقاضی آن نیز بیشتر شده و بازار فروش آن 

رونق بیشتری پیدا کند.

 مشکالت خبرنگاران و حکایتی که همچنان باقی است

پای صحبت خبرنگاران خراسان جنوبی؛

 از خواص درمانی عناب تا غربت این محصول با ارزش
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آیه روز  

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

حدیث روز  

در اين دنيا سرور مردم، سخاوتمندان هستند؛ ولي در قيامت سّيد و سرور مردم، پرهيزكاران خواهند بود. 
امام سجاد )عليه السالم(

آيين برادری و شرط ياری  
آن نيست كه عيب من هنر پنداری 
آنست كه گر خالف شايسته روم  

از غايت دوستيم دشمن داری

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

تفکر نقادانه و فضیلت های فکری و اخالقی

تقويت مهارت تفكر نقادانه عالوه بر اثرات بى شمار 
بعضى فضيلت های  به  دارد،  اجتماعى كه  مثبت 
مهمترين كه  انجامد  مى  هم  فكری  و   شخصى 

 آنها عبارتند از:
* فروتنى و تواضع فكری: 

بدين معنا كه بدانيم و آگاه باشيم و اعتراف كنيم 
)و به اين اعتراف پايبند باشيم( كه دانستنى های 
تواضع  دانيم.  نمى  را  آنها  ما  كه  هستند  بسياری 
های محدوديت  از  اينكه  يعنى  فكری  فروتنى   يا 

 دانش و شناخت خودمان آگاه باشيم.
لزوم  از  آگاهى  * شجاعت فكری: بدين معنا كه 
مواجهه با انگاره ها، باورها، با ديدگاه هايى كه به آنها 
عواطف منفى قوی داريم و هيچ گاه به طور جدی به 
آنها گوش نسپرده ايم. بسيارند انديشه هايى كه ما 
آنها را خطرناک با پوچ مى دانيم و از مواجهه با آنها 
مى ترسيم اما به لحاظ عقالنى موجه اند. از سوی 
ديگر بسياری از نتيجه گيری ها يا باورهايى كه ملكه 
ذهن ما شده اند، كاذب يا گمراه كننده اند. فهم اين 

دو نكته ما را به شهامت فكری نزديک مى كند.
* نگاه همدالنه داشتن با ديدگاه های مختلف: بدين 
معنا كه با استفاده از نيروی تخيل مان، خودمان را 
جای ديگران بگذاريم تا بتوانيم آنها را واقعا بفهميم؛ 
پذيرفتن  معنای  به  لزوما  ديگران  فهميدن  البته 
نظرشان نيست. برای نگاه همدالنه داشتن، بايد از 
اين گرايش خودمحورانه كه در ما وجود دارد آگاه 
باشيم. ما معموال مايليم دريافت خودمان از باورها و 

انديشه های خودمان را عين حقيقت بدانيم.

به بچه ها دروغ نگوییم

در كشور دانمارک با قطار سفر مى كردم بچه ای 
بسيار شلوغ مى كرد  بود و  ما  با مادرش همسفر 
خواستم او را آرام كنم، به او گفتم اگر آرام باشد، 
برای او شكالت خواهم خريد. آن بچه قبول كرد 
به مقصد رسيد و من هم خيلى  آرام شد قطار  و 
عادی از قطار پياده شده و راهم را كشيدم و رفتم 
. ناگهان پليس مرا خواند و اعالم نمود شكايتى از 
بچه دروغ گفته  اين  به  اينكه  بر  مبنى  شما شده 
ای به او گفته ای شكالت ميخرم ولى نخريدی! 
با كمال تعجب بازداشت شدم! در آنجا چند مجرم 
ديگر بودند مثل دزد و قاچاقچى . آنها با نظر عجيبى 
به من مى نگريستند كه تو دروغ گفته ای آن هم 
!به هر حال جريمه شده و شكالت  به يک بچه 
را خريدم و عبارتى بر روی گذرنامه ام ثبت كردند 
كه پاک نمودن آن برايم بسيار گران تمام شد! آنها 
 گدای يک بسته شكالت نبودندآنها نگران بدآموزی
به  نسبت  را  اعتمادش  اينكه  و  بودند  شان  بچه 
بزرگترها از دست بدهد و فردا اگر پدر و مادرش 

حرفى به او زدند او باور نكند !!! 
دكتر على محمد ايزدی

تعلل در انجام كار روی همه افراد تاثير بد خود 
را مى گذارد. اين مشكل برای بيشتر افراد زمانى 
رخ مى دهد كه خسته و بى حوصله هستند، اما 
برای بعضى ها اهمال كاری مى تواند يک اعتياد 

كامل محسوب شود. 
انجام  درستى  به  را  خود  كار  روز،  تمام  آن ها 
برای  مى روند  خانه  به  وقتى كه  و  نمى دهند 
انجام امور عقب افتاده تا اواخر شب ديوانه وار 
كار مى كنند. اهميت اين موضوع زمانى بيشتر 
مى شود كه شما در اداره هنوز درگير كار هستيد 
ولى دوست داشتيد در آن زمان كنار دوستان و 

خانواده خود از لحظات لذت مى برديد.
 Case Western دانشگاه  روانشناسان 
آن  طى  كه  داده اند  انجام  را  جالبى  آزمايش 
تعيين  جای  به  تا  خواسته شد  دانشجويان  از 
تاريخ دقيق برای ارايه مقاالت خود، يک بازه 
تاريخى را برای آن ها مشخص كنند. محققان 
مقاالت  سراغ  به  دانشجويان  كه  را  تاريخى 
خود رفتند پيگيری نمودند و اين را با سطح 
استرس و سالمت كلى آن ها مقايسه كردند. 

دانشجويانى كه در لحظات باقى مانده آخر به 
بودند استرس عميق تری  سراغ مقاالت رفته  
داشتند و مشكالت سالمتى بيشتری نسبت به 
ديگران در آن ها ديده مى شد. آن ها همچنين 
نمرات بدتری را در كالس و برای مقاالت خود 

كسب نمودند.

چگونه از سهل انگاری جلوگیری کنیم؟
ما كمک  به  كه  بهانه هايى  نگران كننده ترين 
مى كنند تا در كار خود سهل انگاری كنيم به 
شرح زير است. دليل نگران كننده بودن آن ها 
اين است كه مقابله با آن ها كار بسيار دشواری 
است. برای هر مورد راهبرد های پيشگيرانه ای 
زمانى كه  مى توانيد  بنابراين  است،  شده   ذكر 
احساس خوبى برای انجام كارها نداريد بر تعلل 

غلبه كنيد و كارايى خود را باال ببريد.

نمی دانم از کجا شروع کنم
هنگامى كه انجام يک وظيفه به خصوص دشوار 
است، بايد تمام وقت خود را برای تكميل آن 

صرف كنيد. هيچ احساسى بهتر از اين نيست كه 
وقت ارزشمند خود را برای كاری صرف مى كنيد 
كه بسيار دشوار است و سخت در پى انجام آن 
هستيد. كليد كار اينجاست كه نبايد به خودتان 
اجازه ترسيدن دهيد تا روی كار و تمركز شما 
وقفه ايجاد كند. زمانى كه وظيفه ای سنگين به 
نظر مى رسد، تصور دشواری آن را از بين ببريد.

تقسيم كارها به دوره های كوتاه تر )كه تالش 
برای انجام آن ها تضمين شده  باشد( به شما 
اجازه مى دهد تا از مخمصه بيرون بياييد. با اين 
روش پيش از اينكه به خودتان بياييد، وظيفه ای 
كه قرار بود انجام  شدنش ناممكن باشد به اتمام 
مى رسد. زمانى كه درگير كاری مى شويد، عدم 
فعاليت بزرگترين دشمن شما به حساب مى آيد.

خیلی حواس پرت هستم
بزرگ  پروژه  ما، شروع يک  از  بسياری  برای 
چالش سختى است. معموال مشغول كارهای 
وظيفه  از  را  ما  كه  مى شويم  كوچک تری 
زنگ  ايميل ها،  به  پاسخ  مى كند.  دور  اصلى 

زدن به دوستان، بررسى آنالين اخبار و موارد 
ديگر باعث مى شوند كه از مسير درست فاصله 
بگيريم. مشغول بودن همان مثمر ثمر بودن 
نيست. وقتى  كه خودتان را در انجام كار بزرگى 
ناتوان مى بينيد، كمى صبر كنيد و تصور اين 
را بكنيد كه در صورت امتناع از انجام آن چه 
اتفاقى خواهد افتاد. حواس  پرتى باعث مى شود تا 
توجه شما نسبت به عواقب كار دور شود و حسى 
به آن نداشته  باشيد. به خودتان ياد آوری كنيد كه 
اگر در خيال پردازی ها باقى بمانيد چه اتفاقى رخ 
مى دهد. اين روش خوبى است كه حواس پرتى 

را كمتر مى كند و تمركز شما را باال مى برد.

انجام این کار خیلی راحت است
به  آسان هستند مى توانند  بسيار  وظايفى كه 
طرز شگفت آوری برای ما خطرناک باشند، زيرا 
وقتى كه آن را كنار مى گذاريد، تخمين زمانى 
كه برای تكميل آن نياز است كار ساده ای است، 
اما سرانجام هنگامى كه به سراغش  مى رويد، 
متوجه مى شويد كه وقت كافى برای انجام )يا 

حداقل تكميل( آن وجود ندارد. اگر كاری بيش 
از حد آسان به نظر مى رسد، تصوير بزرگتری از 
آن را در ذهن خود تجسم كنيد، چراكه بدين 
وسيله امور پيش پا افتاده به يک كار اصلى و 

جزئى از وظايف مهم شما تبديل مى شود.

من این کار را دوست ندارم
اهمال كاری هميشه در مورد يک كار بسيار ساده 
يا خيلى سخت وجود ندارد. گاهى اوقات، اصال 
دوست نداريد كه آن را انجام دهيد. به عهده 
گرفتن وظيفه ای كه شما هيچ عالقه ای به آن 
باشد.  بسيار سخت  مى تواند  نمى دهيد  نشان 
متاسفانه هيچ راه بدون خطايى وجود ندارد تا از 
طريق آن به خودتان ياد بدهيد به دنبال نكات 
جالب قضيه باشيد، زيرا بعضى از موارد به هيچ 
 وجه توجه شما را به خود جلب نخواهد كرد. در 
عوض اينكه انجام اين كارها را به زمان ديگری 
موكول كنيد، قانونى را تعيين كنيد كه قبل از به 
پايان رساندن كار خود، پروژه يا وظيفه ديگری 

را به عهده نگيريد.

عارفانه روز

 تا “خدا” هست، هيچ لحظه ای آنقدر سخت 
نمى شود كه نشود تحملش كرد.شدنى ها را انجام 
مى دهم. و  نشدنى هايم را به “خداوند” مى سپارم

طراح: نسرین کاری                        
افقی: 1- نام كتابى به قلم يوشع 
و  زندگى  شامل  كه  حياتى  ظفر 
مبارزات شهيد عارف حسين حسينى 
مى باشد- كار و  عمل 2- چشمه و 
مزاری در شهرستان نهبندان ۳- نام 
كتابى از خاطرات سيده زهرا حسينى 
در مورد جنگ ايران  و عراق- تداوم 
خدا،   - شدن  افزون   - انتها  بى 
در  ای  جزيره  شبه   -4 پروردگار 
جنوب روسيه - نوعى خاک - اشاره 
به دور - موجود خيالى 5- تحفه - 
همانند - شاهد ۶- بزرگى و اظهار 
 - شعله، سوزنده   - و عظمت  جاه 
خاورشناس كه در سال 187۶ ايران، 
قفقاز و تركيه سياحت كرد 7- اگر، 
اما - رنگ كبود -  از جزاير مسلمان 
دلير -  پهلوان،  اندونزی 8-  نشين 
فيلم  كه  روسى  معروف  كارگردان 
المللى  بين  جايزه  او  ايوان  كودكى 
ناقص  كوتاه،  شير طاليى گرفت- 
بوستان   - امن  جای   - زشت   -9
10- آگاهى ، علم - لمس كردن - 
مايه خوشى و نشاط دل 11- چهره 
- چوب ستبر و گره دار كه درويشان 
بدست گيرند - شتر 12- نگهبانى 
- سيلى - بخيل - سبكى عقل و 
گرانى   - خسته  نفس  جنون 1۳- 
-قلعه - يادداشت 14- استاد تاريخ  
دانشگاه تهران و يكى از تاريخ دانان 

مشهور ايران 15- ماده قابل احتراق 
- اثر به جا مانده از فيلمساز لهستانى 

كريستف كيشانوفسيكى 

عمودی: 1- نويسنده كتاب بوف 
شهرهای  از   -2 نگهبانى   - كور 
آن  نقش   - كشور  غربى  شمال 
ذخيره سازی اطالعات ژنتيكى فرد 
طرف  از  خويشاوند   -۳ باشد  مى 
شوهر - ميدان بى انتها - مخفف كه 
آمد - سال و طول عمر 5- فرشته  
روی زمين - تاثير و اثر داده شده - 
سخت مالمت كننده ۶- خفاش و 
شب پره - در تركى به معنى زمين 
است - نگريستن  به محبوب 7- در 
محيط های صنعتى به محوطه گفته 
مى شود كه در آن مواد خام انبار مى 

شود - ضمير وزنى - مرده 8- كتابى 
از غالم حسين ابراهيمى دينانى از 
دنيای پر رمز و راز خيام 9- جوانمرد 
و بزرگواری - غذای نذری - قبيح و 
زشت - حركت هوا 10- حمع حزن، 
اندوه ها - تن - ايماء 11- رودی 
در اروپا كه از سويس سرچشمه مى 
گيرد - ياقوت - هم نورد 12- ذوق 
و شيفتگى - نوعى جنون حيوانى - 
نه عربى - گناه و بزه كردن 1۳- چه 
پرنده   - طواف  و  گردش   - وقت 
و  كوچک  اش  چثه  كه  شكاری 
درازايش ۳0 سانتيمتر است - دريا 
14- كوهى در استان گلستان - مقوا 
و كاغذ ضخيم 15- فراوانى، كثرت 
آن  پايتخت  كه  اروپايى  -كشوری 

صوفيه است
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1
2
3
4
5
6
7
8
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10
11
12
13
14
15

دانش خود را به ديگران ببخش
 اين روشى برای دستيابى

 به جاودانگى است.

موفق كسى است كه با 
سنگهايى كه به طرفش پرتاب 

مى كنند، خانه ای بنا كند..

  123456789101112131415

میدنیتیسنوسراک1

رناتسبهوینور2

اکرپاررحتاو3

راکقادسرکسانم4

تشاکهرتساقبسا5

یلایلناغمران6

بکارمایلسنوی7

ااتبلدبااو8

دراراباتمادن9

احابطصامارها10

مامزنحتممانشا11

میالمترودکیتح12

نمدرمیاوسنو13

قاهدامراداوا14

ینارهتهیدهکلکل15

درست همان گونه كه اگر آهن را بكار نگيريم، 
زنگ مى زند، همان  گونه كه آب راكد مى گندد 
و يا به هنگام سرما يخ مى بندد، اگر از آگاهى و 
مغز خود بهره نگيريم، آن را از دست مى دهيم.

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

تجربه کنید.   09158668002

یک شاگرد برای آب شیرین کن 
معصومیه نیازمندیم.
09395068668

به چند نفر نیروی خانم و آقا 
برای کار در رستوران نیازمندیم.

ساعت تماس: 11-22
خیابان محالتی - مقابل پارک 
آزادگان     09152694969

فروش دو قطعه زمین کشاورزی 
برای باغ ویال در روستای تقاب 

هر کدام 4000 متر
09153621595

فروش منزل ویالیی در مهرشهر، 150 متر
 2 طبقه، 200 متر بنا، نوساز و قابل معاوضه
 با ملک در تهران و حومه با 20 میلیون تومان

 وام 7 درصد     09125725020

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

 به فروش می رسد 
قابل معاوضه با خودرو 

)فروش فوری(  09156672933

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....

 با قیمت مناسب
  09156633230- برگی

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

ساختمان ، لوله بازکنی با فنر
 در اسرع وقت

09151633903 - دهشیبی
به مهندس عمران ، معماری و مکانیک 
با 3 سال سابقه بیمه مرتبط پیمانکاری

 برای اخذ رتبه نیازمندیم.     
09016951900  

به یک نفر منشی خانم با روابط عمومی 
باال و چند نفر بازاریاب حضوری خانم وآقا 

برای  کار تبلیغاتی نیازمندیم.
32430537 -09152651699

ups خرید ضایعات باطری
09197491800

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

09159647685

فروش فوری امتیاز تاکسی تلفنی 
شبانه روزی فعال واقع در شمال شهر 

با اجاره پایین    09152640834

سمساری صادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین 

قیمت    09380160779 - علی آبادی

توجه                     توجه

شعبه 2 اغذیه و ساندویچی
 اسماعیل زاده افتتاح شد

پیک رایگان
آدرس شعبه یک: بلوار صیاد شیرازی 

واحد 90      09157014292
شعبه دو: میدان 7 تیر ضلع شمالی

 32436935

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

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

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

09157561075 
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
فروش منزل به مساحت 165مترمربع 

 دو طبقه ، قدیمی ساز، تیرآهن ،
 آب، برق ، گاز، تلفن  فی: 115میلیون 

منتظری 10- پالک 27 
09158642336

فـروش فـوق العـاده 
نقدی 5 % تخفیف

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه(   09155622291 - 32211684

الستیک فـرازی
OF  OF

یک شرکت مواد غذایی 
برای تکمیل پرسنل خود 
نیاز به افراد واجد شرایط 

ذیل با حقوق و مزایای مکفی، 
پورسانت و بیمه دارد:

بازاریاب حضوری و حرفه ای
بازاریاب تلفنی یا غیر حضوری

09154811461
09150069386
09373591323

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

09153613243 - شریفی

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
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نتایج مسابقات قهرمانی بازی های بومی بانوان قاینات

با قهرمانی تیم هفت سنگ نواب و دال پالن اسفشاد پرونده مسابقات 
بازی های بومی و محلی بانوان شهرستان قاینات بسته شد. به گزارش 
فارس، دبیر هیأت ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی استان گفت: 
10 تیم در دو رشته هفت سنگ و دال پالن در مسابقات بازی های بومی و 
محلی روستا های قاین با یکدیگر به رقابت پرداختند، که تیم هفت سنگ 
نوغاب بر سکوی قهرمانی ایستاد، اسفشاد نایب قهرمانی را از آن خود کرد 
و پهنایی در جایگاه سوم این رقابت ها قرار گرفت. چاجی افزود: در رشته 
بومی و محلی دال پالن نیز تیم  اسفشاد )الف( قهرمان مسابقات قاینات شد، 
اسفشاد )ب( رتبه دوم را کسب کرد و نوغاب مقام سوم را به دست آورد.

اعالم نفرات برتر مسابقات قهرمانی تکواندو آقایان بیرجند

اسامی نفرات مقام آور مسابقات قهرمانی تکواندو آقایان بیرجند که 15 مرداد 
ماه به میزبانی بسیج برگزار گردید، به ترتیب اول، دوم و سوم به شرح ذیل 
اعالم شد: خردساالن: وزن اول: علی رضا عصار خضری- متین دارایی 
)فردوس( -رضا امیرآبادی زاده و ماهان کاوسی. وزن دوم: مهدی روسی-
علی آقای خزائی - امیر مهدی بالیده. وزن سوم: احسان مطلبی پور - مهدی 
محمودیان )فردوس(. وزن چهارم: عباس نذری - محمد امین بالیده - 
مهدی دارابی )فردوس(. وزن پنجم: مهدی سالخورده-ایلیا برنا. وزن ششم: 
عرفان مباشری - نیما رجبی-امین سلطانی نژاد و امیر حسین مشفقی. 
وزن دهم: امیررضا رضوی-ابوالفضل سلطانی نژاد-امیرحسین نخعی و 
فرامرز رزگی. نونهاالن: وزن اول: محمد عارف رزم - عامر خسروی- سید 
مصطفی رکنی و امیرحسین رمضانی. وزن دوم: علی رضا انجمن- عرفان 
شفقی)فردوس( - علی عصار و سجاد خنده رو )خضری(. وزن سوم: امین 
خاوند )فردوس( - محمد حسین پور- احسان تقی پور و علی رضا رمضانی. 
وزن چهارم: محمدامین اسماعیلی)خضری( - ایمان درستکار- امیرعلی عدل 
و سید امیر امیرآبادیزاده. وزن ششم: امیر حسین نخعی پور- محمد زنده دل- 
امیرحسین آخوندزاده )خضری(. وزن نهم: امیر حسین شریعتی)فردوس(- 
احسان ممتاز)فردوس(. وزن دهم: سجاد امیرآبادیزاده - مهدی یوسفی. 
نوجوانان: وزن دوم: میثم آذری - امیر حسین براتی. وزن سوم: کمیل 
بشیری- علی هاونگی. وزن پنجم: حامد عصار- مهدی باقری. وزن 
هفتم: سید مصطفی توکلی- علی قیومی- صادق زارع و امیرحسین 
مطلبی پور. جوانان: وزن دوم: سجاد نصری- ذاکر زرگر. وزن سوم: 
حسن شخم گر- مرتضی خنگی.چهارم: حسن دلپذیر- مهدی محمدی.

ملی پوش تنیس روی میز، خیلی زود با المپیک وداع کرد
پرونده تنیس روی میز ایران هم نیز در ریو2016 بسته شد

نوشاد عالمیان ملی پوش تنیس روی میز کشورمان در نخستین بازی 
المپیک ٢01٦ ریو برابر توپیک بوجان از اسلوونی قرار گرفت که به نقل از 
ایرنا، با نتیجه 4 بر یک خیلی زود با المپیک وداع کرد. نیما عالمیان ملی پوش 
شایسته تنیس روی میز کشورمان هم نیز در مرحله دوم از دور مقدماتی بازی 
های المپیک تنیس روی میز برابر حریف رومانیایی خود نتیجه را واگذارکرد. 

نمک طعام محصولي است متبلور، شورمزه و بدون 
بو که عمدتاً از کلرید سدیم تشکیل شده است. کلرید 
سدیم به صورت بلورهاي سفید رنگ مکعبي شکل با 
دانه هاي بسیار ریز در طبیعت وجود دارد. سدیم به 
طور طبیعی در انواع غذاها یافت می شود. به طور مثال 
در شیر، خامه، تخم مرغ و در غذاهای فرآوری شده 

به میزان بیشتری وجود دارد. مانند نان، گوشت های 
فرآوری شده مثل سوسیس و کالباس، اسنک هایی 
مانند چیپس، فرآورده های غالت حجیم شده، ذرت 
بوداده و در چاشنی ها و سس ها و انواع کنسرو ها و 
افزایش  نمک:  زیاد  از مصرف  ناشی  عوارض   .)  ...
فشار خون، پوکی استخوان، بروز بیماری های قلبی 

باال  فشارخون  بیماري  واقع  در  وکلیوی.  عروقی  و 
بلکه  مي شود  بیماري محسوب  یک  خود  تنها  نه 
به دلیل ایجاد تغییرات در دیواره سرخرگ ها زمینه 
ساز بیماري هاي قلبي - عروقي، سکته هاي مغزي، 
نارسایي کلیه و عوارض غیر قابل برگشت مي شود.
معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

عکس سلفی پوست را چروک میکند

نور آبی ای که از صفحه نمایشگر تلفن همراه 
انداختن عکس  برای مکالمه،  استفاده  هنگام 
سلفی و یا ورود به شبکه های اجتماعی از آن 
آسیب  صورت  پوست  به  شود،  می  منعکس 
شکستن  باعث  که  طوری  به  رسانده  می 
پوست و نیز چروک صورت و پیری زودرس 

آن می شود. این تغییرات آن قدر نمایان است 
قسمتی  تشخیص  با  پوست  متخصصان  که 
قادرند بگویند فرد  از پوست که آسیب دیده، 
استفاده  گرفتن  سلفی  برای  دستش  کدام  از 
می کرده است. جالب اینجاست که کرم های 
ضد اشعه ی خورشید هم در برابر اشعه موبایل 
به  معتاد  افراد  بنابراین  نیستند.  کارساز   ... و 
سلفی گرفتن و بالگرها خیلی باید مراقب باشند.

راه حل های خانگی 
برای احیای پوست سوخته

  
چندین روش ساده و طبیعی برای رفع سوختگی، 
قرمزی و التهاب پوست ناشی از تابش مستقیم 
نور خورشید:  1- بالفاصله پوست را با آب سرد 
خنک کنید ٢- سرکه سیب برای تسکین سوزش 
پوست ناشی از آفتاب سوختگی 3- استفاده از 

تسکین  برای  اسطوخودوس  روغنی  عصاره 
خمیردندان  پوستی 4-  های  سلول  احیای  و 
برای پیشگیری از تاول زدن: یک الیه نازک 
خمیردندان روی محل بمالید تا ده دقیقه بماند 
5- ژل آلوئه ورا برای مقابله با التهاب پوست 
٦- شستشوی بدن با محلول جوش شیرین: 
وان حمام را با آب ولرم پر کنید و به آن 4 تا 
5 قاشق غذاخوری جوش شیرین اضافه کنید.

جیوه در محصوالت آرایشی پرطرفدار

بهتر است بدانید برخی محصوالت پوستی می 
توانند به زیبایی پوست و مویتان آسیب وارد کنند 
و محتوای آن ها مملو از مواد جیوه ای مضر برای 
سالمتی پوست باشند. همینطور محصوالت ضد 
لک و کک و مک، محصوالت الیه برداری و ... 
ممکن است جیوه داشته باشند. بنابراین بررسی 

برچسب کرم ها، صابون ها و لوسیون های پوست 
محصوالت  روی  بر  صورتیکه  در  است.  مهم 
پوستی موادی همچون کلرید جیوه، جیوه سفید، 
کالومل یا جیوه درج شده باشد، فوراً مصرف آنها را 
متوقف کنید. اگر مواد تشکیل دهنده محصوالت 
آنها درج نشده بود، آن محصوالت را  بر روی 
استفاده نکنید. جیوه غالباً در محصوالت ضدپیری، 
روشن کننده پوست و  لکه برها، یافت می شود.

مصرف عناب و مقابله با گرمازدگی

بدن  از  بیشتر  مراقبت  و  عطش  کاهش  برای 
در برابر عوارض ناشی از گرما توصیه می شود 
تره، شربت گل  شاه  کاسنی،  مانند  عرقیجاتی 
محمدی، آبغوره و سرکه سیب استفاده کنید. عرق 
کاسنی، شاتره و شربت بیدمشک همراه با آبلیمو 
باعث طراوت و شادابی پوست و مو در فصل گرما 

می شوند و مصرف آنها بدون شکر محدودیت 
خاصی ندارد. مصرف آب زرشک، آلبالو و انار نیز 
برای مبتالیان به فشار خون تاثیر چشمگیری 
دارد. آن دسته از افرادی که در فصل تابستان 
ساعات زیادی از طول روز را در بیرون از خانه 
سپری می کنند باید بدانند برای پیشگیری از 
کمبود آب بدن، افزایش انرژی و جلوگیری از 
گرمازدگی روزانه 14 تا 15 عدد عناب مصرف کنند.

چگونه از حالت تهوع 
در سفر جلوگیری کنیم؟

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که هنگام 
سفر دچار حالت تهوع و سرگیجه عجیبی شوید 
که شیرینی های سفر را برایتان تلخ میکند و تنها 
برای سفر با هواپیما نیست بلکه ممکن است در 
کشتی و اتوبوس هم این اتفاق گریبان ما را بگیرد. 

کافی است اگر این مشکل را دارید، نیم ساعت 
قبل از پرواز از داروهای ضد تهوع مانند دیمن 
هیدرینات یا متوکلروپرامید استفاده کنید. تقریباً نیم 
تا یک ساعت بعد از مصرف قرص های ضدتهوع 
بدون  توانید  می  و  شود  می  رفع  مشکل  این 
نگرانی غذاهای سبک و نوشیدنی مصرف کنید. 
چند ساعت قبل از پرواز غذای سنگین نخورید و از 
حرکت کردن و راه رفتن در هواپیما هم بپرهیزید.

نمک و مخاطرات آن

 پنج مجروح طی واژگونی یک پژو 405
در شهرستان طبس

  
فرمانده انتظامی استان خبر از واژگونی یک پژو 405 در طبس 
و مجروح شدن پنج  نفر داد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، 
سرهنگ مجید شجاع گفت: شنبه شب با اعالم مرکز فوریت 
های پلیسی 110مبنی بر تصادف در کیلومتر 100محور طبس 
- یزد، بالفاصله مأموران به محل سانحه اعزام شدند. وی افزود: 
مأموران با حضور در صحنه مشاهده کردند که یک دستگاه 
خودروی پژو 405 واژگون شده است که در این سانحه، پنج نفر 
از سرنشینان به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل  شدند. وی 
تصریح کرد:کارشناس پلیس راه علت حادثه را ناتوانی راننده در 
کنترل وسیله  نقلیه  ناشی از عدم رعایت سرعت مطمئنه اعالم کرد.

55 درصد از تصادف هاي جرحی در استان خراسان جنوبی، مربوط به موتورسیکلت سواران است

از ابتداي امسال تاکنون، 3٦ درصد از تصادف هاي منجربه فوت و 55 درصد از تصادف هاي منجربه جرح در شهرستان بیرجند، مربوط به 
موتورسیکلت سواران بوده است. به گزارش پایگاه خبری پلیس، رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی استان خراسان جنوبی در تشریح این خبر 
گفت: بر اساس آمارها، یکي از علت هاي اصلي مرگ موتورسیکلت سواران، وارد شدن ضربه به ناحیه سر و گردن به علت استفاده نکردن 
از کاله ایمني است. سرهنگ علیرضا رضایی افزود: استفاده از کاله ایمني به عنوان یکي از ساده ترین،کم هزینه ترین و ابتدایی ترین شیوه 
هاي ایمن سازي در عرصه حمل و نقل با این وسیله نقلیه مي باشد که همواره مورد تاکید پلیس است. وی تاکید کرد: فرهنگ استفاده از 
کاله ایمني باید توسط خانواده ها در میان فرزندان نهادینه شود تا شاهد کاهش آسیب هاي وارده به موتورسیکلت سواران شویم. به گفته 
رئیس پلیس راهور استان، عدم رعایت حق تقدم ، عجله و شتاب، سبقت از سمت راست، تغییر مسیرهاي ناگهاني و رعایت نکردن فاصله 
با وسایل نقلیه از تخلف هاي موتورسیکلت سواران است که منجر به حوادث تلخ و ناگوار مي شود. وي تصریح کرد: موتورسیکلت فاقد 
هرگونه سیستم محافظت کننده در هنگام تصادف است و با توجه به سرعت باالیي که دارد به هنگام تصادف صدمه هاي جبران ناپذیري 
به نقاط حساس بدن به ویژه سر و صورت وارد مي شود. رئیس پلیس راهور استان،عبور موتورسیکلت سواران از پیاده رو را یکي از معضالت 
شهري دانست و گفت: این امر موجب سلب آسایش و آرامش عابران در سطح پیاده روها شده و در اکثر مواقع نیز منجربه تصادف مي شود.

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

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

  3 2236030  09151605216

ایزوگـام سلیمانــی 

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

 بیم
ت و

ضمان
سال 

 10

ایـزوگام شرق 
 بخشی

آدرس: میدان توحید
32442331

09155622050

تلفن رزرو 32324444
خیابان محالتی تقاطع استقالل چلو کوبیده  و مرغ: 12000تومان    چلوجوجه ممتاز: 15000تومان

به اطالع همشهریان گرامی می رساند:

 تـاالر  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

توجــه    توجــه
ساعت مراجعه 

برای رزرو :
 9 صبح الی 13 

و 17الی 22

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف و کارگر ماهر

09159639065 - علی آبادی    
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

همراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

سواری پژو پارس با 46میلیون ریال خالفی 
در شهرستان طبس روانه پارکینگ شد

رئیس پلیس راه استان از توقیف یک دستگاه سواری پژو 
پارس با خالفي 4٦ میلیون ریال خبر داد. به گزارش پایگاه 
راستاي  در  گفت:  رضایی  حسین  سرهنگ  پلیس،  خبری 
برخورد با رانندگان متخلف و حادثه ساز مأموران پلیس راه 
طبس 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 داراي مبلغ 4٦میلیون ریال خالفي 
معوقه در سیستم اجرائیات راهور است. که طبق ماده 8 قانون 
رسیدگي به تخلفات رانندگي، این خودرو روانه پارکینگ شد.



7
نمایشگاه هنرهای تجسمی جشنواره بین المللی امام رضا)ع( در بیرجند افتتاح شد 

تسنیم- معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  استان گفت: نمایشگاه آثار برگزیده هنرهای تجسمی جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام 
آثار برگزیده هنرهای تجسمی جشنواره  افتتاح نمایشگاه  افتتاح شد. سید علی زمزم در مراسم  رضا)ع( در دهه کرامت همزمان با سراسر کشور در خراسان جنوبی 

بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا)ع( اظهار کرد: این نمایشگاه تا پایان دهه کرامت فعال است و 50 اثر در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.
دوشنبه * 18 مرداد 1395 * شماره 3572

7
امروز با حضور نمایندگان

دفتر مقام معظم رهبری؛

نماینده جدید والیت فقیه 
در استان معرفی می شود

مالیی- ابراهیم زاده رئیس 
تبلیغات  هماهنگی  شورای 
کرد:  بیان  استان  اسالمی 
االسالم  حجت  معارفه 
به  عبادی  علیرضا  سید 
والیت  نماینده  عنوان 

 11 ساعت  امروز  ظهر  جنوبی  خراسان  در  فقیه 
در مسجد امام حسین )ع( برگزار خواهد شد. وی 
افزود: این معارفه با حضور حجت االسالم مروی 
معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری 
و حجت االسالم تقوایی رئیس شورای سیاست 

گذاری ائمه جمعه کشور انجام می شود.

برای اولین بار هفته ای 2 پرواز
از فرودگاه بیرجند به عتبات انجام می شود 

قوسی- با پیگیری های صورت گرفته در جهت 
توسط  استان  مردم  به  رسانی  خدمات  تداوم 
سازمان حج و زیارت، اعزام های هوایی عتبات 
عالیات استان در هفته از یک پرواز به دو پرواز 
عنوان  استان  زیارت  و  .مدیر حج  یافت  افزایش 
شرکت  توسط  ها  شنبه  پروازی  برنامه  کرد: 
هواپیمایی ایران ایر و چهارشنبه ها توسط شرکت 
هواپیمایی زاگرس به مقصد بغداد انجام می گیرد.

بیش از 20 میلیون سهم
در تاالر بورس استان معامله شد

گفت:   استان  ای  منطقه  بورس  مدیر  ور-  پیشه 
تیرماه امسال بیش از 20 میلیون و 501 هزار سهم 
به ارزش 43 میلیارد ریال در تاالر بورس استان 
معامله شد. سعید هریوندی مجموع معامالت تاالر 
بورس استان ازابتدای سال تا پایان تیر ماه را 233 
میلیارد ریال اعالم کرد که 51 درصد آن مربوط 
به خرید سهام  و 49 درصد آن مربوط به فروش 
سهام بوده است. وی افزود: از ابتدای سال تا پایان 
تیر ماه 136 کد معامالتی جدید افتتاح شده است. 

واگذاری تسهیالت کم بهره 
به فارغ التحصیالن بخش کشاورزی

از  ایسنا- رییس سازمان جهاد کشاورزی استان 
فارغ التحصیالن  به  کم بهره  تسهیالت  واگذاری 
ایجاد  ولی پورمطلق  داد.  خبر  کشاورزی  بخش 
مجتمع های تولیدی کشاورزی به منظور اشتغال 
و  پروژه ها  واگذاری  اولویت  فارغ التحصیالن، 
بخش  فارغ التحصیالن  به  کم بهره  تسهیالت 
به  ناظر  کارشناسان  از  استفاده  و  کشاورزی 
دامپروری ها  و  گلخانه  مزارع،  مهندسین  عنوان 
حوزه  در  جهادکشاورزی  اقدامات  جمله  از   را 

فارغ التحصیالن این بخش برشمرد.

کارگاه آموزشی حقوق بشر اسالمی
در هالل احمر استان برگزار شد

بشر  حقوق  آموزشی  کارگاه  مقدم-  دادرس 
اسالمی و کرامت انسانی در مرکز آموزش علمی 
برگزار  جنوبی  خراسان  احمر  هالل  کاربردی 
هالل  جمعیت  پژوهش  و  آموزش  معاون  شد. 
احمر استان گفت: این کارگاه به مناسبت میالد 
با سعادت حضرت معصومه )س( و روز دختر و 
دهه کرامت برای جمعی از دختران و بانوان عضو 
گردید.  برگزار  روز  یک  مدت  در  جمعیت  این 
صبوری افزود: در این کارگاه که با همکاری دفتر 
نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر استان برگزار 

شد حدود 100 نفر حضور داشتند.

3500 نفر از مردم طبس
خون خود را اهدا کردند

فارس- مسؤول پایگاه انتقال خون طبس با توجه 
به اینکه تاکنون 4 هزار نفر برای اهدای خون به 
آمار 3  این  از  پایگاه مراجعه کرده اند، گفت:  این 
شده اند.  خون  اهدای  به  موفق  نفر   500 و  هزار 
به  که  خبرنگاران  جمع  در  دیروز  صبح  حمزوی 
کردند   اهدا  را  خود  خون  خبرنگار  روز  مناسبت 
به  توجه  با  جاری  سال  ماه  تیر  در  کرد:  اظهار 
تبلیغات صورت گرفته توسط اصحاب رسانه اهدای 
خون 20 درصد افزایش داشت. وی با بیان اینکه 
تولید  انتقال خون طبس خون گیری و  پایگاه  در 
کرد:  اضافه  می شود،  انجام  خون  فرآورده های 
سعی بر آن داریم که به زودی واحد پخش خون 
در طبس راه اندازی شود، چراکه با این اقدام دیگر 
نیازی نیست خون را به مرکز استان ارسال کنیم 

و مجدد درخواست خون کنیم.

رشد 38 درصدی اعتبارات فردوس 
نسبت به سال گذشته

فردوس  فرمانداری  سرپرست  سربازی- 
نسبت  شهرستان  این  امسال  اعتبارات  گفت: 
برخوردار  درصدی   38 رشد  از  گذشته  سال  به 
کمیته  جلسه  در  اسماعیلی  حسین  است.   بوده 
این  اعالم  با  شهرستان  این  ریزی  برنامه 
اعتبارات  توزیع  اولویت   کرد:  اظهار  مطلب 
پیشرفت  درصد   80 باالی  های  پروژه  تکمیل 
 فیزیکی است. وی افزود: در اعتبارات امسال به 
پروژه های خشکسالی مانند آب، جهاد سازندگی 
و منابع طبیعی توجه ویژه ای شده است. وی با 
و  فردوس  مرزهای  در  زمین  نشست  به   اشاره 
تاکید کرد: در  اتکاء آب است  نقطه  سرایان که 
طرح مطالعاتی دو شبکه ای شدن آب شهرستان 
مد نظر است. اسماعیلی خاطرنشان کرد: با تاکید 
که  اعتبارات  کردن  خرد  از  شده  مقرر  استاندار 
اجرایی  دستگاههای  های  پروژه  میشود  موجب 
معاونت  شود.  جلوگیری  نرسد  سرانجام   به 
نیز  فردوس  فرمانداری  عمرانی  و  ریزی  برنامه 
اعتبارات  درصد   88 گذشته  سال  اینکه  بیان  با 
افزود: در بحث ماده  یافت  شهرستان تخصیص 
180 و ردیف 550 و اعتبارات ملی به علت عدم 
تخصیص، بسیاری ار پروژه هایی که در اولویت 
بود به نتیجه نرسید که امسال این پروژه ها در 
فردوس  ریزی  برنامه  کمیته  دبیر  است.  اولویت 
سال  در  را  شهرستان  اعتبارات  جمع  سر  نیز 
بر  برشمرد که  ریال  میلیارد  بر 150  بالغ  جاری 
عدم  و  مساحت  جمعیت،  های  شاخص  اساس 
کرد:  تصریح  رضایی  شد.  تعیین  برخورداری 
اعتبارات امسال در 22 فصل، 57 برنامه و 159 

پروژه شهرستان توزیع می شود.

الین شمالی بلوار شهدای طبس
به طول 7700 متر بهسازی شد

بلوار  فارس- شهردار طبس گفت: الین شمالی 
 700 و  هزار   7 مساحت  به  شهر  این  شهدای 
 900 و  میلیارد  یک  بر  بالغ  اعتباری  با  مترمربع 
میلیون ریال بهسازی شد. طوسی اظهار کرد: این 
خرابی سطح،  و  آسفالت  فرسودگی  نظر  از  بلوار 
دچار مشکل شده بود که در عملیات خاکریزی، 
در  پروژه  این  آسفالت  و  تسطیح  و  خاکبرداری 
دستور کار قرار گرفت و از ابتدای تیرماه تا پنجم 
مردادماه سال جاری نسبت به رفع آن اقدام شد. 
وی ضمن پوزش از تاخیر از اجرای این پروژه از 
شهروندان و مسافران تابستانی که در این مدت 
از  و  عذرخواهی  بودند،  کرده  عبور  مسیر  این  از 

صبر مجاوران و ساکنان این منطقه تقدیر کرد.

تهیه مشخصات 53 جاذبه طبیعی استان

و  گذاری  سرمایه  گردشگری،  معاون  ور-  پیشه 
صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  منابع  تامین 
دستی و گردشگری گفت: مشخصات 53 جاذبه 
بازاریابی  گردشگری شاخص استان توسط واحد 
عربی  شد.  تهیه  معاونت  گردشگری  تبلیغات  و 
منطقه،  نوع  شامل  مشخصات  این  کرد:  عنوان 
زیرساخت  دریا،  سطح  از  ارتفاع  مختصات، 
نوع  و  دقیق  آدرس  منطقه،  هر  در  موجود  های 
تایید سازمان مرکزی  از  دسترسی بوده که پس 
در پرتال جامع گردشگری کشور بارگذاری خواهد 
و  بکر  مناطق  اینکه  به  توجه  با  گفت:  شد. وی 
کمتر شناخته فراوانی در استان وجود دارد، از این 
به  ها  آن  شناساندن  به  نسبت  توان  می  طریق 

گردشگران اقدام موثری انجام داد.

ورود کاروان رضوی به استان

صدا وسیما- کاروان خدام رضوی در چهارمین 
شدند.  جنوبی  خراسان  وارد  کرامت  دهه  از  روز 
یک  و  خادم  چهار  از  متشکل  که  کاروان  این 
با همراه داشتن پرچم سبز رضوی  مبلغ  است، 
دشت  خضری  وارد  مردم   پرشور  استقبال  با 
بیاض شدند. مسئول جمعیت زیر سایه خورشید 
مرداد   24 تا  کاروان  این  گفت:  جنوبی  خراسان 
در شهرستانهای قاین، زیرکوه، بیرجند و خوسف، 
اشاعه دهنده فرهنگ رضوی خواهند بود. عرب 
زاده از برگزاری 155 برنامه  با حضور این خدام 
در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: جشن زیرسایه 
خورشید،  دیدار با خانواده شاهد و ایثارگر، بازدید 
از زندان ها،  کارگاههای مددجویان  کمیته امداد 
و بهزیستی از جمله برنامه های کاروان رضوی 

در خراسان جنوبی است.

استان  نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس  مالیی- 
بیان کرد:  برای اولین بار در کشورهمایش 
سرآمدان مقیم و غیر مقیم به صورت پایلوت 
فناوری  و  علمی  معاون  ستاری  حضور  با 

رئیس جمهور در بیرجند برگزار می شود.
عنوان  خبرنگار  روز  تبریک  با  زاده  احمدی 
طریق  از  نخبگان  بیشتر  شناسایی  کرد: 
رسانه انجام می شود. وی با اشاره به اینکه 
بزرگان  به  بستگی  سرزمین  یک  هویت 
جنوبی  خراسان  افزود:  دارد  نخبگانش  و 
است  زیادی  سرآمدان  و  نخبگان  دارای 

کنند.  می  زندگی  کشور  از  خارج  در  که 
این  برگزاری  از  نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس 
امسال  شهریور   3 تا   1 تاریخ  در  همایش 
است  اینکه یک سال  بیان  با  داد. وی  خبر 
تخصصی  نشست  و  همایش  این  برای   که 
این  در  کرد:  تاکید  شود  می  ریزی  برنامه 
برترین و متخصص ترین  همایش بهترین، 
علمی،  های  رشته  در  نظر  نخبگان صاحب 
اقتصادی، پزشکی، نظامی، مخابرات، صنایع 
و خیرین حضور دارند. به گفته وی15 نخبه 
از خارج کشور و 25 نخبه از داخل کشور در 

این همایش شرکت می کنند.

اولین بانک اطالعاتی نخبگان
در استان

اولین  تاسیس  از  نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس 
بانک اطالعاتی نخبگان خبر داد و یادآورشد: 
دراین بانک اطالعاتی موقعیت های شغلی، 
زاده  احمدی  دارد.  وجود  نخبگان،  تخصص 
گفت: در این همایش سه روزه نشست های 
تخصصی با هدف توسعه استان از ظرفیتهای 
علمی، اقتصادی و فارغ التحصیالن استفاده 

می شود. وی از ایده صندوق سرمایه گذاری 
کرد:  تصریح  و  داد  خبر  استان  در  جسورانه 
هدف از تأسیس این صندوق ابتکار و تولید 
محصوالت با فناوری پیشرفته و کم آب بر 
است.  بنیاد  دانش  های  طرح  از  استفاده  با 
تأسیس  با  گفت:  نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس 
علمی  معاونت  از   توانیم  می  صندوق  این 
برای  مالی  منابع  جمهور  رئیس  فناوری  و 
بنیاد  دانش  طرح  پیشرفت  و  استان  توسعه 
 6 از  کرد:  تاکید  زاده  احمدی  کنیم.  جذب 
ماه پیش درباره وضع استان اطالعاتی برای 

مهمانان نسبت به تخصص و حوزه کاریشان 
با همکاری معاون اقتصادی استانداری ارسال 
شده است. گفتنیست شخصیت های برجسته 
ای مانند یکی ازطراحان شرکت بنز، رئیس 
مشاور  سهرابی  کشور،  هولدینگ  بزرگترین 
نظامی مقام رهبری و هامونی رئیس سازمان 
فرابورس کشور از نخبگانی هستند که در این 
همایش شرکت می کنند. الزم به ذکر است 
خارج  در  نخبه  افراد  که  همشهریانی  تمام 
استان و خارج  از کشور را می شناسند می 

توانند به بنیاد ملی نخبگان معرفی کنند.

همایش سرآمدان مقیم و غیرمقیم در بیرجند
برای اولین بار در کشور شهریور برگزار می شود

سازندگی  بسیج  سازمان  رئیس  حسینی- 
المبین  فتح  عملیات  بازسازی  امسال  گفت: 
در هفته دفاع مقدس انجام  است و منطقه 

اجرایی آن در بیدخت خواهد بود.
استان  مقدس  دفاع  هفته  بزرگداشت  ستاد 
سالن  در  دیروز  صبح  مسئوالن   حضور  با 
جلسات استانداری برگزار و به تشریح برنامه 

های این هفته پرداخته شد.
سرهنگ قاسمی مدیر کل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس ا هدف از برگزاری 
مراسم هفته دفاع مقدس را حفظ و نشر آثار 
و ارزش های دفاع مقدس و ترویج فرهنگ 
والیت مداری، مقاومت، ایثار، جهاد، شهادت، 
خودباوری، دینی و ملی اعالم کرد. وی به 
و  پرداخت  پیشنهادی   های  برنامه  بیان 
جشنواره  هفدهمین  اختتامیه  کرد:  عنوان 
شعر دفاع مقدس همزمان با این هفته برگزار 
اسالم  رزمندگان  تجمع  قاسمی  شود.  می 
استانی شعر  در شهرهای مختلف، جشنواره 

در 36  گمنام  یادمان شهدای  مقدس،  دفاع 
ایثار  فرهنگ  تاثیر  همایش  برگزاری  نقطه، 
همکاری  با  اسالمی  معماری  در  شهادت  و 
برنامه های  از  را  بیرجند  دانشکده مهندسی 
فیلم  نمایش  از  وی  کرد.  اعالم  هفته  این 
ارشاد،  همکاری  با  مساجد  و  ها  پارک  در 
حوزه هنری و شهرداری ها خبر داد و افزود: 
شناسایی  برای  تلویزیونی  و  رادیو  مسابقات 
آموزان و  برای دانش  رزمندگان و فرهنگی 
مقدس  دفاع  راویان  از  استفاده  دانشجویان، 
عکس  نمایشگاه  ها،  دانشگاه  و  مدارس  در 
بومی از شهدا، نمایش مشارکت زنان در دفاع 
مقدس و کارگروه های دفاع مقدس از دیگر 

برنامه های این هفته خواهد بود.
بر  برنامه های نظامی و رژه که  به  قاسمی 
اشاره  است  اسالمی  جمهوری  ارتش  عهده 
یکی  بازسازی  و  رزمایش  داد:  ادامه  و  کرد 
از عملیات های دفاع مقدس بر عهده سپاه 
و برنامه های سرکشی و دیدار با ایثارگران 

شد  خواهد  دنبال  ایثارگران  کمیته  توسط 
امور  همکاری  با  که  بانوان  های  برنامه  و 
رسید.  خواهد  انجام  به  استانداری  بانوان 

نیز  سازندگی  بسیج  سازمان  رئیس  زهرایی 
سازمان  این  های  برنامه  از  جلسه  این  در 
عملیات  بازسازی  امسال  افزود:  و  داد  خبر 
منطقه  و  است  انجام  دست  در  المبین  فتح 

خواهد  بیدخت  در  شهریور   31 آن  اجرای 
با  نیز  جوانان  و  ورزش  اداره  کل  مدیر  بود. 
بیان اینکه دفاع مقدس مربوط به تمام اقشار 

جامع است عنوان کرد: هماهنگی این اداره 
با وزارت و فدراسیون ورزش های همگانی 
در هفته دفاع مقدس همایش سراسری پیاده 
شبکه  از  مستقیم  به صورت  و  برگزار  روی 

سه به نمایش درخواهد آمد. معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استاندار نیز در این نشست 
صداقت و وحدت بر محور والیت را پیام دفاع 
با  باید  مسئوالن  افزود:  و  کرد  بیان  مقدس 
نگاه فراتر از برداشت های شخصی و ایرادات 
جزئی عمل کنند وگرنه وحدت امت اسالمی 
از  به گفته حسینی دوری  بیند.   آسیب می 
دروغ و تملق، اختالف افکنی، تضاد قول و 
عمل از دست آوردهای دفاع مقدس است که 
نباید فراموش شود؛ در حالی که برخی مواقع 
آنقدر به خود مشغول می شویم که به جای 
اینکه نقادانه نسبت به خودمان برخورد کنیم، 
دیگران را نقد کرده و با این عمل از اهداف 

شهدا و جانبازان دور خواهیم شد.
وی با اشاره به اینکه شبکه های مجازی در 
راستای نشر ارزش های مقدس بسیار موثر 
ستادهای  تمام  کرد:  درخواست  بود  خواهند 
مقدس  دفاع  هفته  های  برنامه  در  اجرایی 

هماهنگ با یکدیگر عمل کنند.

عملیات فتح المبین در هفته دفاع مقدس بازسازی می شود

در  داری  آبخیز  و  طبیعی  منابع  مدیرکل  برزجی- 
دیداری با مدیر مسئول و کارکنان روزنامه آوا،  با بیان 
ها  رسانه  اصلی  کارکردهای  از  رساندن  آگاهی  اینکه 
است گفت: خبرنگاران باید واقعیت های جامعه را به 

درستی منعکس کنند. 
پذیری  انتقاد  اصل  بر  تاکید  با  شریفی  ا...  حبیب 
معرض  در  را  خود  همواره  شد:  آور  یاد  مسئوالن 
پاسخ  برای  و  دهیم  می  قرار  خبرنگاران  سواالت 
کرد:  نشان  خاطر  وی  هستیم.  آماده  همیشه   گویی 
های  ضعف  انعکاس  در  مهمی  نقشی  های  رسانه 
قانونی دارند که نیاز است مطالبات مردم به درستی و 
با انطباق واقعیت ها منعکس شود.  غالمرضا جعفرپور 
مقدم مدیرمسئول روزنامه آوای خراسان جنوبی نیز در 
یاد  استان  در  رسانه  این  به سابقه  اشاره  با  دیدار  این 
آور شد: روزنامه آوا با رعایت اصل بی طرفی به دنبال 
و  است  رسانه  تریبون  قالب  در  مردم  طرح مشکالت 

هیچ موضعی در برابر طیف های سیاسی نداشته است. 
انعکاس  با  روزنامه  این  نیز گفت:  آوا  روزنامه  سردبیر 
شناسایی  را  خود  اولویت  دارد  سعی  مردم  مطابات 

مشکالت جامعه قرار دهد. 
علی جعفرپور مقدم یاد آور شد: ستون پیامک روزنامه 
روانی مردم شناخته  تخلیه  برای  به عنوان محلی  آوا 
اینکه روزنامه هیچگاه به  بر  با تاکید  شده است. وی 
دنبال متهم کردن شخصی نیست افزود: رویکرد آوای 

خراسان جنوبی کمک به توسعه استان است.
با  جداگانه  دیداری  در  نیز  استان  بهزیستی  مدیرکل 
مدیر مسئول و کارکنان روزنامه آوا اظهار کرد: تالش 
روزنامه ها برای مطالبات مردم و تنویر افکار عمومی 
اداره  اینکه  بیان  با  قابل قدردانی است. عزیزی مقدم 
کل بهزیستی همواره منتظر پاسخ به رسانه ها است یاد 
آور شد: روزنامه آوا به عنوان معتمد مردم در گسترش 

خیر جمعی اقدامات شایسته ای داشته است. 

خبرنگاران واقعیت ها را منعکس کنند

با  دیداری  در  استان  رسانه  بسیج  رئیس  برزجی- 
اینکه  به  اشاره  با  آوا  روزنامه  کارکنان  و  مدیرمسئول 
دارد  رسانه  اهمیت  از  نشان  مردم  های  پیام  انعکاس 
گفت: نقش کلیدی روزنامه آوا در بحث تقسیم شدن 

استان هرگز فراموش نمی شود. 
مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی استان نیز در همین 
دیدار بر پایبندی رسانه ها به مکارم اخالق تاکید کرد 
و افزود: روزنامه آوا قوی تر از یک رسانه هموراه عمل 
کرده است.  حجت االسالم کاظم لطفیان با بیان اینکه 
تقیه رسانه ای هستیم  انقالبی شاهد  در بحث رسانه 
خاطر نشان کرد: روزنامه آوا در انعکاس مطالب انقالبی 
کارنامه موفقی دارد.  وی ادامه داد: در حرفه رسانه ای 
تا جایی که مروت و انصاف اجازه می دهد باید عیوب 
اجتماع را نمایان کرد.  وی با بیان اینکه در بحث خواسته 
های استانی نباید قانع بود گفت: گرچه فرهنگ، دانش و 
تدین استان به عنوان یک برند شناخته شده است اما در 

رابطه با زیرساخت ها باید به نیازها توجه کرد. 
گفتمان بسیج برای توسعه استان باید جدی گرفته شود. 
مدیرمسئول روزنامه آوای خراسان جنوبی نیز خطاب به 
مسئوالن بسیج رسانه گفت: بسیجی بودن همواره از 

افتخارات روزنامه آوا بوده است. 
غالمرضا جعفرپور مقدم با بیان اینکه قبل از تشکیل 
بسیج رسانه پایگاه بسیج را در روزنامه آوا فعال داشته 
است  اجتماعی  روزنامه  یک  آوا  روزنامه  افزود:  ایم 
سردبیر  باشد.  می  فقیه  والیت  نیز  فعالیتش  محور  و 
روزنامه آوای خراسان جنوبی نیز با اشاره به اینکه تبیین 
به  آوا  روزنامه  افزود:  است  ای ضرورت  رسانه  اخالق 
تنها حوزه ای که با قوت ورود پیدا می کند منافع مردم 
است. علی جعفرپور مقدم خواستار برگزار کارگروه هایی 
با اولویت های توسعه استان از طریق بسیج رسانه شد 
و عنوان کرد: گفتمان بسیج برای توسعه استان خراسان 

جنوبی باید جدی گرفته شود. 

کارنامه موفق آوا در انعکاس مطالب انقالبی

راه ساماندهی وضع مسکن شهرها بازآفرینی بافت فرسوده است

با  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل   - ایرنا 
بیان اینکه 25 تا 30 درصد جمعیت شهرها 
گفت:  هستند،  مستقر  فرسوده  ها  بافت  در 
مسکن  وضعیت  ساماندهی  راهکار  تنها 
شهرها بدون اینکه نیاز به احداث زیرساخت 
و  فرسوده  های  بافت  از  استفاده  باشد 

ناکارآمد شهرهاست.
تشریحی  و  آموزشی  کارگاه  در  جعفری 
مفاهیم پایه باز آفرینی شهری استان افزود: 

سیاست وزارت راه و شهرسازی با توجه به 
بافت های فرسوده شهرها  امکاناتی که در 
بازآفرینی  نخست  اولویت  در  دارد  وجود 
شهرهاست. وی همچنین بیان کرد: سیاست 
که  است  این  بر  شهرسازی  و  راه  و  دولت 
بافت فرسوده و ناکارآمد شهرها را بازآفرینی 
سازمان  توسط  زمین  تامین  جعفری  کند. 
ملی برای احیا و مرمت بافت های فرسوده، 
میراث  محور  بر  تاکید  با  استان  توسعه 

برای  طرح  تهیه  گردشگری،  و  فرهنگی 
توسعه  نفر جمعیت،  زیر 25 هزار  شهرهای 
در  سالمت  و  بهداشتی  آموزشی،  فضای 
بافت فرسوده را از دیگر مصوبه ها ذکر کرد.
کارگاه یادشده با هدف ارائه آموزش و بیان 
مفاهیم پایه بازآفرینی شهری )بافت فرسوده 
از  موفق  شهرهای  تجارب  ارائه  و  شهری( 
جمله سبزوار در محل اداره کل راه و شهر 

سازی استان برگزار شد.

کتـاب نفیس )خراسان جنوبی تمدن کهن(
 به چاپ رسید

این کتاب در قطع رحلی و در 176 صفحه با جلد سخت و قاب به دوستداران عرضه می شود
کتاب فوق دو زبانه )فارسی و انگلیسی( است

برای خرید با شماره 09155610601 تماس حاصل فرمایید

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش دو شهرستان بیرجند
پیرو آگهی شماره      به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

ششدانگ یک باب باغ منزل پالک 10 فرعی از 1358- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی محمدآباد پیرنج مورد تقاضای حبیب قاسمی  در روز 1395/06/10 
ساعت 10 صبح در محل  شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق 
الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در 
موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به 
حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود 
پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع 

تاریخ انتشار:1395/5/18     رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجندمذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 2810/94 اجرایی یک دستگاه سواری پژو آردی به شماره پالک371 د 41-32 ، مدل 1380 ، سفید 
رنگ به شماره موتور 22328028654 و شماره شاسی 80728921 به مبلغ 40/000/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای 
محمدرضا امیرآبادی زاده به مبلغ 9/087/614 ریال در حق آقای اکبر صابر تنها و مبلغ 365/000 ریال حق االجرا در حق دولت از 
طریق مزایده روز پنجشنبه تاریخ 95/5/31 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش 
برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام 
نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج 
روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از 
مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس 

www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
حاجی پور- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

مسیر مشهد و  زاهدان
 09159618581- 09363448729  فاروقی
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حضرت زهرا سالم ا... علیها فرمودند: 
فجعل ا... اطاعتنا نظاما للمله و امامتنا أمانا للفرقه

خدا اطاعت و پیروی از ما اهل بیت )ع( را سبب برقراری نظم اجتماعی در امت اسالمی 
و امامت و رهبری ما را عامل وحدت و در امان ماندن از تفرقه ها قرار داده است.

)بحار االنوار، ج 43، ص 158( 

سفرهای احمدی نژاد شائبه انتخاباتی دارد

سید حسین هاشمی، استاندار تهران در پاسخ به 
این سؤال که آیا سفرهای احمدی نژاد مانند سفر 
وی به مالرد را انتخاباتی قلمداد می کنید یا خیر، 
اظهار داشت:  یقیناً این سفرها شائبه انتخاباتی دارد، 
سفرها  این  انتخابات  به  منتهی  سال  در  چطور 
این سفرها  بگوییم  نمی توانیم  البته  آغاز می شود 
کننده  دعوت  باید  اما  نشود  انجام  سخنرانی ها  و 
و محل سخنرانی را به فرمانداران اعالم کنند تا 

تمهیدات الزم صورت بگیرد.

یک نماینده مجلس : آقای روحانی! 
آمریکا به ایران عزت نمی دهد

جمهور  رئیس  به  خطاب  اصفهان  مردم  نماینده 
عزت  ایران  به  نمی تواند  هیچگاه  آمریکا  گفت: 
تحقیر  را  ایران  ملت  این جمالت  با  پس  بدهد، 
نکنید. سالک تاکید کرد: آقای رئیس جمهور، شما 
گفته اید برجام به ما عزت و آزادی اراده داده است، 
با برجام تحریم ها برطرف شد اما می خواهم به 
شما بگویم که بهتر است به اصول 110 و 153 
سلطه پذیری  ممنوعیت  درباره  که  اساسی  قانون 
و  عزت  روحانی!  آقای  کنید.  توجه  بیشتر  است، 
اراده را اسالم ناب، امام، رهبری، شهدا، آزادگان، 
و مشروعیت  داده اند  ما  به  مردم  این  و  ایثاگران 

شما هم به خاطر عزت ملت ایران است.

طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش 
در مجلس دهم کلید خورد

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی طرح 
استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش را 
آماده کردند و قرار است این طرح در هفته جاری 
تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود. حسین مقصودی 
نماینده سبزوار و یکی از طراحان طرح استیضاح 
اظهار  خبر  این  اعالم  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
از آغاز به کار  با توجه به گذشت سه ماه  داشت: 
مجلس دهم، مطالبات مردم و معلمین از نمایندگان 
خود در مجلس سبب شد تا جمعی از نمایندگان 
خواستار  خود،  فراکسیونی  گرایشات  از  فارغ 

استیضاح وزیر آموزش و پرورش باشند.

 عباسی: ارتش بخشی از ناموس ملی است

حسن عباسی در بیانیه ای گفت: تالش برای القای 
انشقاق در صف متحد نیروهای مسلح به شکست 
القای  برای  تالش  آمده:  بیانیه  این  در  انجامید. 
انشقاق در صف متحد و بنیان المرصوص نیروهای 
مسلح با هّمت شما و به خواست خدا به شکست 
انجامید. دشمن خارجی و لیبرال های داخلی تعادل 
روانی خود را در اثر واکنش حرفه ای شما از دست 
 داده اند. شما نشان دادید که ارتش بخشی از ناموس 

بازدید و دیدار مردم و مسئولین با دست اندرکاران روزنامه آوا به مناسبت 17 مرداد ماه روز خبرنگار عکس روز ملی است.

 پرونده احمدی نژاد به نتیجه می رسد

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با بازداشت حسن 
نیروهای  درباره  را  مطلبی  ایشان  گفت:  عباسی 
نظامی مطرح کرده است که بعد آن عذرخواهی 
کرده و از طرف برخی از امرای ارتش مورد قبول 
واقع شد. مسئله نظامی هر کشوری که به امنیت 
آن کشور مربوط است مسئله ساده ای نیست که 
اقدامی را علیه آن داشته باشد.  بتواند  هر کسی 
از طرف سپاه و  این رابطه عکس العمل هایی  در 
ارتش ایجاد شد و مطالبی مطرح شد و نگذاشتند 
که دشمن در این باره تفرقه ایجاد کند. دادسرای 
در  توضیحاتی  و  کردند  دعوت  را  ایشان  نظامی 
آن جا ارائه دادند. ابتدا قرار وثیقه صادر شد و قرار 
فردی  جا  همان  در  گویا  نشد.  صادر  بازداشت 
قبول  ایشان  ولی  بسپارد  وثیقه  که  بوده  حاضر 
نمی کنند، بازداشت می شوند و دیروز وثیقه الزمه 
گذاره می شود و ایشان آزاد می گردند. وی  درباره 
آخرین وضعیت پرونده احمدی نژاد که مورد سوال 
یکی دیگر از خبرنگاران بود، گفت:  ان شاء ا...  این 

پرونده هم به نتیجه می رسد.

عارف: فراکسیون امید در انتخابات 96
 از کاندیدای اصالح طلبان حمایت می کند

 
محمدرضا عارف اظهار کرد: اعضای فراکسیون 
جریان  در  مجلس  نماینده  عنوان  به  امید 
را  خود  ملی  وظیفه  جمهوری  ریاست  انتخابات 
در جهت تشویق مردم به مشارکت در انتخابات 
فراکسیون  این  عضو  چون  و  داد  خواهند  انجام 
اصالح طلبان  کاندیدای  از  علی الوصول  هستند 
بیان  با  وی  می کنند.  حمایت  انتخابات  این  در 
مصادیق  به  ورودی  هنوز  اصالح طلبان  اینکه 
انتخابات ریاست جمهوری نداشتند، گفت: آنچه 
برای ما اهمیت دارد روندی است که از سال 92 
و  معقول  روند  این  که  معتقدیم  و  شده  شروع 

منطقی باید همچنان ادامه یابد.

سازمان برنامه و بودجه غیرقانونی است

به  اشاره  با  مجلس  در  کاشان  مردم  نماینده 
جدید  سازمان  یک  ایجاد  بودن  قانون  خالف 
مصوبه  بدون  بودجه  و  برنامه  سازمان  مانند 
توسط  موضوع  این  پیگیری  خواستار  مجلس، 

هیئت رئیسه مجلس شد.

اغراق در دستاوردهای برجام رکود 
بی سابقه ای را در کشور حاکم کرده است

ترحم  به  شدن  امیدوار  گفت:  همدان  نماینده 
متخاصمین و اغراق در دستاوردهای برجام رکود 
بی سابقه ای را در کشور حاکم کرده است. حاجی 
بابایی تأکید کرد: اگر به طور اورژانسی کاری نکنیم 
ناجوانمردی  نرویم و  اقتصاد مقاومتی  به دنبال  و 
به  را  نکنیم یک چهارم شاغالن  را قبول  آمریکا 
کرد:  تصریح  فرستاد. وی  خواهیم  بیکاری  پارک 
وقت آن رسیده دولت و مجلس با تأکید بر نگاه 
تیزبین مقام معظم رهبری و نیروی بیکران مردم 

جلوی رفتارهای مکارانه آمریکا بایستند.

وزیر دادگستری : دولت خط قرمز ندارد  
مدعیان با دلیل شکایت کنند

درباره  سوالی  به  پاسخ  در  دادگستری  وزیر 
بر  مبنی  دولتمردان  برخی  مورد  در  که  اخباری 
می شود،  مطرح  بانکی  فساد  در  داشتن  دست 
که  نیست  قرار  بیاورند،  دلیل  مدعیان  گفت: 
دارد  پرونده  که  کسی  هر  باشد  متهم  جامعه 
است  مدعی  که  کسی  هر  می شود.  رسیدگی 
مستند شکایت کند و دولت هم اعالم کرده که 
با هیچ کس عقد اخوت نبسته  خط قرمز ندارد، 
باید  شود  فساد  مرتکب  که  کسی  هر  و  است 
پاسخگو باشد و هیچ حمایتی را از جانب دولت  
باید  همه  که  است  معتقد  دولت  دید.  نخواهد 

برای مبارزه با فساد دست به دست هم دهیم.

 روحانی برادر فریدون است و بس

رسایی نماینده مجلس نهم نوشت: همان طور که 
گفته بود، سرهنگ نبود که اگر بود، روی سینه اش 
نمی ِزد و این جمله را نمی گفت. افتضاحی که در 
رفع  برای  برجام  ضعیف  ساختار  با  پرابهام  متن 
هم  حقوقدان  او  که  داد  نشان  زد،  رقم  تحریم ها 
نیست. اکنون اما استمرار آتش سوزی های سریالی 
معنادار طرف  ادعاهای  و  از یک طرف  معنادار  و 
حسن  جمهوری  ریاست  اینکه  بر  مبنی  غربی 
برأی  نظامی  حمله  اندازه  به  برجام،  و  روحانی 
آنها آورده داشته است، باید گفت که آقای حسن 
نیست.  هم  ملی  امنیت  متخصص  حتی  روحانی 
حسن روحانی نه سرهنگ است، نه حقوقدان و نه 
متخصص امنیت ملی، او در کامل ترین وصف فقط 

برادر حسین فریدون است، همین.

نوشته هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی است که نمی توانند بگویند 

و فریادشان بی صداست  هفدهـم مرداد مـاه 

بهانه ای شد تا تشکر و سپاس خود را به محضرتان تقدیم داشته، 
همت واالی شما  و همکاران خوب تان  را در عرصه تولید، جمع آوری و پخش خبر بستاییم و

 روز خبرنگـار 
 را صمیمانه خدمت شما و همه اصحاب رسانه تبریک و شادباش گفته سالمت و سعادت دین و دنیا را 

برایتان آرزو می نماییم.

هیئت  مدیره ،  مدیرعامل  و  پرسنل موسسه خیریه حضرت رسول ا... )صلی ا... علیه و آله( مناقصه عمومی شورای اسالمی شهر اسفدن
شورای اسالمی شهر اسفدن در نظر دارد: انجام عملیات اجرای آرماتوربندی، بتن ریزی و فونداسیون 
100 واحد مسکونی را در دو فاز 50 واحدی به شرح ذیل به پیمانکاران حقیقی و حقوقی واجد 
شرایط از طریق برگزاری مناقصه عمومی که ساعت 11 صبح روز پنجشنبه مورخ 95/5/23 در 
محل شهرداری اسفدن برگزار می شود، اقدام نماید. متقاضیان برای ثبت نام و تحویل اسناد مناقصه 

به دفتر شورای اسالمی شهر اسفدن مراجعه نمایند. 
عملیات مورد نظر شامل: پی کنی- اجرای بتن مگر- آرماتوربندی فونداسیون و بدستال )ارتفاع 
بدستال حداکثر 30 سانتی متر(- قالب بندی فلزی- نصب بولت و شابلن ها- بتن ریزی فونداسیون 

و بدستال- عمل آوری بتن
طبق نقشه های اجرایی اسکلت پیچ و مهره ای تایید شده بنیاد مسکن )پیوست(

تذکر 1: کلیه کسورات قانونی برعهده پیمانکار خواهد بود و پیمانکار پس از اتمام کار و قبل از تسویه 
حساب ملزم به ارائه مفاصا حساب از تامین اجتماعی خواهد بود.

 تذکر 2: ضمناً تاکید بر استفاده از مصالح شهرداری )مصالح بومی موجود شهر( در طول اجرا وجود دارد.
تذکر 3: شورای اسالمی شهر اسفدن در رد یا قبول پیشنهادات پیمانکاران مختار می باشد.

تذکر 4: ضمانت نامه شرکت در مناقصه 10 میلیون ریال می باشد که پیمانکار یا به صورت نقد و 
یا چک تضمین شده بانکی می بایست ارائه نماید.

تذکر 5: هزینه خرید اسناد مبلغ 200/000 ریال تعیین گردیده است.
تلفن تماس برای هماهنگی : 09153630257

نــوژن ارائه دهنده انواع درب های:
 ضد سرقت، )ترکیه، ایران، چین(  ضد حریق، اتاق سرور و درب های اتاق خواب و سرویس

نمایندگی انحصاری درب و دیوارپوش کیش چوب
اقساط 12 ماهـه ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته عزیز استان »بدون ضامن و پیش پرداخت« 

خیابان 15 خرداد حدفاصل پاسداران و میدان 7 تیر  تلفکس: 32440199-056  09151602659 نصر آبادی

دعــوت بــه همکــاری
موسسه خیریه درمانی دارالشفاء فاطمه زهرا )س( و درمانگاه خیریه 

حضرت ولی عصر )عج( برای تکمیل کادر درمانی خود از دندانپزشکان و 
کارشناسان محترم مامایی که حاضر به همکاری به صورت تمام وقت یا پاره وقت 

می باشند، دعوت به همکاری می نماید.
تلفن تماس: 09151639806 - 09155618525

جناب آقای جعفرپور مقدم و همکاران محترم
خبرنگاران طالیه داران جبهه آگاهی و چشم بینا و زبان گویای مردم هستند. 

17 مرداد ماه، روز خبرنگار
 را حضور شما و همکاران محترم تان تبریک و از تالش ها و زحمات ارزشمند و 

صادقانه تان که سال هاست با این موسسه خیریه داشته اید، تقدیر و تشکر می گردد.

مجتمع مسجد عاشورا ، هیئت فاطمیه

 دارالشفاء فاطمه زهرا )س( ، درمانگاه

 ولی عصر )عج( ، داراالیتام فاطمه زهرا )س(

دختران: چهارشنبه 95/5/20      پسران: پنجشنبه 95/5/21
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موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )علیه السالم(
میدان ابوذر- خیابان شهید اسدزاده- پالک 5  تلفن:32232943

با حضور اساتید ارجمند

 جناب آقایان: دکتر حسینایی و ابوالفضل زمینی

 ساعت 18 

مدیر مسئول محترم، پرسنل و خبرنگاران عزیز
 روزنامه وزین آوای خراسان جنوبی 


