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کاری برای
 کودکان کار!
* هرم پور

بیکاری  و  کاری  کم  آنقدر  که  ای  جامعه  در 
هست که فرصت فکر کردن به تحصیل و تفریح و 
سفر به اولویت های چندم ما تبدیل شده اند، حرف 
زدن از کار، جرأت می خواهد و کمی بی خیالی 
نسبت به آنچه در اطرافت می گذرد؛ و به طریق 
اولی، حرف زدن از کار کودکان، آن هم حدود دو 
میلیون نفری که آمار رسمی اعالم می کنند، دلی 
فارغ از هیاهو و ادعاهای بزرگساالنه می خواهد. 

اما اینجا حرف از کودکان کار است نه کار کودکان 
و حرف از کودکانه کار کردن های برخی از ماست 
که شرایط را به وضعی آورده که برای کودکان کار 
هم باید کمپین و پویش حمایتی تشکیل شود. من به 
 پشت صحنه های برخی از این کمپین ها، پویش ها

و همایش ها و جلسات و میتینگ ها و تبلیغات برای 
کودکان کار فعاًل کاری ندارم و بماند برای زمان 
خودش که حرف های زیادی درباره آن ها، اهداف 
متولیان، هزینه ها و گردانندگان و منابع و نتایجشان 

در دلم مانده که به وقتش خواهم گفت. 
) ادامه یادداشت در صفحه 2 (

یادداشت

پيام تشکر نماينده ولي فقيه در استان از رهبر معظم انقالب، مردم و مسئوالن
 

با درود و سالم به روح پرفتوح رهبر کبیر انقالب، بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی)ره( ولی 
امر مسلمین جهان حضرت آیت ا... العظمی امام خامنه ای)مدظله العالی( وتشکر از اعتماد معظم له و سالم به ارواح 
مطهر شهدا، از محبت مردم عزیز و انقالبی، خانواده های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، علماء وروحانیت قم، 
مشهد و خراسان جنوبی، نمایندگان محترم مقام معظم رهبری که رنج سفر برخود هموار نمودند، تولیت محترم آستان 
قدس رضوی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی، استاندار و اعضای محترم شورای اداری استان، ائمه محترم 
جمعه وجماعات شیعه و سنی، فرهیختگان و شخصیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، دانشگاهیان وفرهنگیان، 
فرماندهان و پرسنل نیروهای نظامی وانتظامی وبسیجیان عزیز، اصحاب رسانه و اصناف و اقشار مختلف مردم، 

صمیمانه تشکر می نمایم و از خداوند می خواهم الطاف وتفضالت خود را بر شما مردم عزیز نازل فرماید.

رئيس جمهور : 
 دستگاه قضا اهمال در خارج نکردن

اموال کشور از آمريکا را پيگيری کند

فرمانده کل سپاه   : 
نفوذ بعد از برجام و فضای دست دادن

و خنديدن جدی شده است

امام جمعه موقت تهران   : 
 اگر در مقابل دشمنان کوتاه بيائيم

می شود مسائلی مانند برجام

رئيس مجمع تشخيص مصلحت  :  
دولت بايد دستاوردهای برجام را

بر اساس منطق تشريح کند
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

اصولگرايان از روحانی حمايت نمی کنند / فعال گزينه ای غير روحانی نداريم /  باقری لنکرانی : کانديدای رياست جمهوری نخواهم شد / به هاشمی گفتيم انصراف دهد، اما قبول نکرد / دولت بايد دستاوردهای برجام را بر اساس منطق تشريح کند / سيدحسين موسويان: نگران اجرای يک سناريوی بزرگ در منطقه هستم   /    صفحه 8

ریزگردها  
اینجا می تازند

پای مهمان ناخوانده به خراسان جنوبی باز شد

صفحه 4

گره کور 40 ساله از اسناد
 اراضی موسوی باز شد 

کاسه صبر مالکان 
لبريز از وعده ها

صفحه 3 

منظر فرهنگی روستای نايبند ثبت ملی شد
صفحه 7

خانواده محترم شیوا
ضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان 

چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می نشیند
 ولی در برابر تقدیر حضرت حق چاره ای جز تسلیم و رضا نیست 
این ماتم جانسوز را خدمت شما صمیمانه تسلیت عرض می نماییم.

خانواده های: ورقانی ، بینا ، مودی ، بزرگان ، چکشی

استاد گرانقدر جناب آقای محتشم خزیمه
کسب مقام اول باشگاه پرورش اندام ذوالفقار

 و جناب آقای هادی سمن 
کسب مقام دوم در رشته های بادی کالسیک و پرورش اندام در 

مسابقات قهرمانی پرورش اندام جنوب شرق کشور
 را خدمت شما عزیزان تبریک عرض می نماییم.

خانواده های: سمن ، هریوندی ، کیانی و حاجی پور

به اطالع همشهریان عزیز می رساند: به مناسبت چهلمین روز
درگذشت بزرگ خاندان مرحوم مغفور

حاج حسین الخی
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/5/21 از ساعت 4 الی 5 بعدازظهر

 در محل هيئت ابوالفضلی)مصلی( برگزار می گردد 
حضور شما سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.

خانواده های: الخی ، واهبی و سایر بستگان

به مناسبت سومین روز درگذشت

 شادروان علی شیوا 
»آموزگار بازنشسته« 

جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 95/5/21 از ساعت 17 الی 18 
در محل سالن جديد هيئت ابوالفضلی »مصلی« )ورودی ميدان 
 فرزان( منعقد می گردد، حضور شما بزرگواران مزید امتنان خواهد بود.

خانواده های: شیوا ، اعلم نژاد ، شهنیا ، فرخی ،  ورقانی 
و سایر بستگان

آنها که کهن شدند و اینها که نواند
هر یک به مراد خویش تک تک بدوند
این کهنه جهان به کس نماند باقی
رفتند و رویم و دیگر آیند و روند

ياد و خاطره 

مرحومه هایده  سنگ آبادی 
کارمند مرکز بهداشت )ماما( 

را با ذکر فاتحه و صلواتی به روح پاکش گرامی می داریم.
روحش همیشه شاد

خانواده

بازماندگان محترم شادروان حسینی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت همکار عزیزمان

 شادروان سید  اسد ا... حسینی 
را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض نموده، از درگاه باریتعالی برای آن 

مرحوم رحمت و غفران الهی و برای تمامی شما سروران ارجمند 
صبر و اجر آرزومندیم.

روابط عمومی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( ) میالد 3( 

)هوالباقی(
بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خودمان را از یکایک 
دوستان، اقوام، آشنایان، ادارات، نهادها، ارگان ها، روحانیون 

محترم، فرهنگیان عزیز ، موسسات خیریه ، دانشگاه ها 
و کلیه عزیزانی که ما را در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم

 شادروان حاج محمد صائب
 یاری نمودند، اعالم می نماییم. ضمناً مراسم چهلمین 
روز درگذشت آن مرحوم امروز پنجشنبه 95/5/21 
از ساعت 16 الی 17 در محل مسجد باقر العلوم )ع( 

)واقع در خيابان عدالت( برگزار می گردد. 

خانواده های صائب و سایر بستگان

با عرض ادب و احترام و به حکم حق شناسی، از همه اقوام، دوستان
 و همشهریان عزیزی که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم

 پدر و پدربزرگ عزیزمان شادروان 

غالمحسین اسدی نژاد
 شرکت نمودند، صمیمانه تشکر و قدردانی می نماییم. ضمنا مراسم 

چهلمین روز درگذشت آن مرحوم امروز پنجشنبه 95/5/21 
الی 17 در محل هيئت محبين االئمه )واقع در  از ساعت 16 
مدرس 23( برگزار می گردد، حضور سروران گرامی مزید امتنان است.

خانواده های: اسدی نژاد ، موذن، کرمانی پور، برکچی ، طالبی ، علیپور

)هوالباقی(
به مناسبت چهلمین روز درگذشت

 شادروان غالمرضا نیکو روش )بازنشسته ارتش( 
جلسه یادبودی جمعه 95/5/22 از ساعت 9/30 الی 10/30 صبح

 در محل هيئت حسينی )واقع در خيابان انقالب( برگزار می گردد
 حضور سروران معظم موجب امتنان بازماندگان می باشد.

خانواده نیکو روش و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 شادروان احمد زارعی
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/5/21 از ساعت 17/30 الی 18/30 
در محل هيئت حسينی »واقع در خيابان انقالب« برگزار می گردد 

حضور شما سروران محترم موجب امتنان است.

خانواده های: زارعی ، ساجد و سایر فامیل وابسته

آگهی فروش )حراج( ماشین آالت صنعتی اسقاط و مازاد بانک صنعت و معدن
شرح در صفحه 3

به ياوران علمی - تخصصی صنعت مرغ و شترمرغ بپيونديد

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد خوشه با برگزاری دوره های تخصصی طیور 

شرکت تعاونی شتر مرغداران بيرجند با مشاوره های فنی و پشتيبانی 
همه جانبه صنعت شتر مرغ

داروخانه دامپزشکی رویان با تأمین نیازهای دارویی صنعت دام و طیور
 آزمایشگاه مرکزی شرکت کیفیت مبنای رویان با فعالیت تمام وقت و انجام آزمایشات تخصصی مرغ و شتر مرغ

 آدرس دفتـر: بيرجنـد- بلوار صياد شيـرازی- مرکز تجاری ميردامـاد 
طبقه فوقانی - واحد 124- آموزشگاه خوشه

  شماره تماس: 32222400-056    همراه مدير آموزشگاه: 09156640197  
همراه مديرعامل تعاونی: 09152672008

 شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان جنوبی و عاملیت توسعه خوشه طیور با پشتیبانی مالی

خاندان محترم حسینی
مشیت الهی بر این تعلق گرفته که بهار فرحناک زندگی را خزانی به انتظار بنشیند 
و این بارزترین فلسفه آفرینش بر فراخنای بیکران هستی و یگانه راز جاودانگی است

مصیبت درگذشت مرحومان سید اسدا... حسینی و همسر گرامی شان 
را تسلیت عرض نموده و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

ضمنا مراسم تشییع جنازه آن عزیزان سفرکرده امروز پنجشنبه 95/5/21 
                      ساعت 14 الی 15 از محل غسالخانه بيرجند برگزار می گردد.

مدیریت درمان خراسان جنوبی - دفتر اسناد و بیمارستان شهید رحیمی بیرجند 

والباقی
ه
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انتخاب رشته های با آزمون کارشناسی ناپیوسته آزاد در نیمه اول شهریور

ایسنا - رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت:»داوطلبانی که عالقه مند به ادامه تحصیل در رشته های با آزمون کارشناسی ناپیوسته این دانشگاه هستند می بایست ، برای انتخاب 
رشته در نیمه اول شهریور به سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.org مراجعه کنند.« دانشیان با اعالم این مطلب اظهار داشت: »متقاضیان انتخاب رشته های با آزمون کارشناسی 
ناپیوسته دانشگاه آزاد اسالمی بعد از شرکت در این آزمون که در مورخ ۲۲/۵/۹۵ برگزار می شود ،  می توانند در شهریور ماه بطور مستقیم در سامانه مذکور انتخاب رشته کنند. «

حسینی- مدیر عامل بانک مهر اقتصاد گفت: با 
تسهیالت اقتصاد مقاومتی این بانک بیش از 180 

هزار شغل در سراسر کشور ایجاد شده است.
سید ضیاء ایمانی در این رابطه، گفت: این بانک 
چارچوب  در  و  نظام  های  سیاست  راستای  در 
ابتدای  از  اقتصاد مقاومتی  فرآیند  اجرایی شدن 
با اعطای ۹0 هزار فقره وام  تا کنون  سال ۹۲ 
قرض الحسنه و تسهیالت در قالب عقود اسالمی 
به ارزش 46 هزار میلیارد ریال، اعتبار به بخش 

های مختلف تولیدی و اقتصادی از جمله صنایع 
و  ایجاد  در  و  کرده  پرداخت  تبدیلی  و  کوچک 
تثبیت 180 هزار شغل، نقش بسیار ارزشمندی 
ایفا نمود و تالش شده تا در سال جدید با تمام 
معظم  مقام  فرامین  تحقق  جهت  در  امکانات 
رهبری در خصوص اجرایی شدن فرایند اقتصاد 

مقاومتی گام های موثری برداریم.   
وی با اشاره به اقدامات این بانک برای حمایت 
از طرح های اقتصاد مقاومتی، افزود: بانک مهر 

اقتصاد در سه سال گذشته تعداد 8۹ هزار و ۹67 
فقره وام قرض الحسنه و تسهیالت عقود اسالمی 
به طرح های ریال  میلیارد  ارزش 46 هزار   به 
اقتصاد مقاومتی پرداخت کرده است. ایمانی با 
اشاره به اهمیت پیاده سازی محورهای ۲4 گانه 
اقتصاد مقاومتی، ابراز داشت: حرکت در مسیر 
تنها  مقاومتی  اقتصاد  های  سیاست  و  اهداف 
راه برون رفت کشور از مشکالت فعلی اقتصاد 
می باشد لذا بانک مهر اقتصاد در سالی که از 

سوی رهبر معظم انقالب تحت عنوان “اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل” نامگذاری شده بیش از 
پیش تالش دارد تا به سهم خود در تحقق این 
مهم سهیم باشد.  وی اظهار کرد: اجرایی شدن 
می  اقتصاد  نجات  راه  مقاومتی  اقتصاد  اهداف 
باشد و شبکه بانکی کشور با در اختیار داشتن 
در  مهمی  بسیار  نقش  مالی  و  پولی  ابزارهای 
تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص 

اقتصاد مقاومتی بر عهده دارند.

 ایجاد 180 هزار شغل با تسهیالت اقتصاد مقاومتی بانک مهر اقتصاد

 پرداخت مابه التفاوت مستمری
  بازنشستگان تا ۱۰ روز آینده

اجتماعی  تامین  سازمان  درآمد  و  فنی  معاون 
از اختصاص 700 میلیارد تومان برای پرداخت 
مابه التفاوت مستمری بازنشستگان خبر داد. به 
گزارش مهر، محمدحسن زدا  افزود: مابه التفاوت 
اردیبهشت  و  فروردین  مستمری  افزایش 
بازنشستگان در اواخر مرداد به حسابشان واریز 
می شود. وی گفت: دو میلیون و ۹00 هزار بازنشسته مشمول دریافت 
مابه التفاوت حقوق هستند که احتماال ۲7 مرداد این مبلغ را دریافت می 
کنند. وی با اشاره به اینکه در سال جاری مستمری بازنشستگان 14 
درصد افزایش یافته است ، تاکید کرد: میزان مابه التفاوت ها حداقل 

۲۲7 هزار تومان و حداکثر یک میلیون و ۵68 هزار تومان خواهد بود.

نتایج آزمون Ph.D پزشکی امروز اعالم می شود

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت از اعالم نتایج 
آزمون Ph.D )دکتری تخصصی( پزشکی در 
روز ۲1 مرداد خبر داد. دکتر محمد حسین پور 
این  اعالم  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  کاظمی 
مطلب اظهار کرد:  70 درصد نمره داوطلبان 
آزمون Ph.D پزشکی کتبی و 30 درصد آن 
بصورت شفاهی محاسبه می شود. به همین 
که  کسانی  اسامی  تنها  و  شد  نخواهد  اعالم  داوطلبان  نمره  دلیل 
مجاز به انتخاب رشته شدند در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی 
قرار   http://www.sanjeshp.ir نشانی  به  بهداشت  وزارت 
این آزمون  نفر در  افزود: حدود ۲000   خواهد گرفت. پور کاظمی 

شرکت کردند که 1000 نفر پذیرفته خواهند شد.

آزمایشات پیشگیری از تولد نوزاد بیمار بیمه شود

خدمات  نبودن  بیمه  از  کشور،  پزشکی  ژنتیک  علمی  انجمن  عضو 
پیشگیری از تولد نوزادان با بیماری های ژنتیکی 
انتقاد کرد. دکتر زینلی در گفتگو با ایسنا، با بیان 
اینکه تعرفه آزمایش های تشخیص ژنتیک در 
کشور پایین است، اظهار کرد: قیمت تشخیص 
بیماری های ژنتیکی به نسبت کشورهای غربی 
ارزان است و علت آن ظلم بیمه ها به ساختار 
تعرفه ها است. قیمت این آزمایش ها باید دو تا سه برابر امروز باشد. وی، 
نتیجه افزایش نیافتن تعرفه این آزمایش ها و حمایت نکردن بیمه ها را 
پرداخت 30 درصد از هزینه ها توسط بیمه و 70 درصد توسط خانواده ها 
عنوان کرد و گفت: یکی از مشکالت ما این است که بیمه ها، خدمات 

درمانی را پوشش می دهند، نه پیشگیری.

سازمان  انفرادی  های  حساب  و  نام نویسی  مدیرکل 
بیمه  پوشش  برای  جدید  تمهیدات  از  اجتماعی  تامین 

کارگران ساختمانی خبر داد.
به گزارش مهر، حسینی با اعالم این خبر افزود: متقاضیان 
بیمه کارگران ساختمانی که دارای کارت مهارت فنی معتبر 
هستند و مشاغل آنان منطبق با جدول شاغلین در بخش 
ساختمانی است در صورت تایید اصالت کارت مهارتشان 
می توانند برای تعیین وضعیت بیمه ای به شعبه تامین 
اجتماعی محل سکونت خود مراجعه کنند. وی با بیان رفع 

ساختمانی  کارگران  بیمه  زمینه  در  ها  محدودیت  برخی 
ایجاد  راستای  در  اجتماعی  تامین  سازمان  کرد:  تصریح 
تسهیالت برای کارگران ساختمانی، محدودیت استان یا 
شهر صادرکننده کارت مهارت فنی را لغو کرده و کارگران 
ساختمانی در صورت واجد شرایط بودن، بدون محدودیت 
شهر یا استان می توانند درخواست بیمه شدن را به شعبه 
محل سکونت خود تحویل دهند تا نسبت به بیمه شدن 
آنان اقدام شود. حسینی خاطرنشان کرد: از آنجا که پس از 
انقضاء دوره اعتبار کارت مهارت فنی کارگران ساختمانی، 

مراحل صدور کارت توسط مبادی ذیربط با تاخیر انجام می 
پذیرد لذا به منظور تداوم رابطه بیمه پردازی، با ارائه شماره 
شناسایی گواهینامه مهارت توسط کارگران ساختمانی و 
بررسی و تایید آن، نام نویسی و پذیرش آنان بالمانع خواهد 
بود. وی گفت: اگر بیمه شدگان کارگران ساختمانی نسبت 
به پرداخت حق بیمه برخی از ماه های سال اقدام نکرده 
باشند، با لحاظ کردن دوره اعتبار کارت مهارت فنی و پس 
از بازرسی تحقیقی و تایید اشتغال به کار، برای آنان گردش 

حساب صادر و حق بیمه دوره مورد نظر دریافت می شود.

یادداشت تمهیدات جدید برای پوشش بیمه کارگران ساختمانی

نه  لحاظ  همین  به  اول(  از صفحه  یادداشت  ادامه   (
چنین کمپین هایی را تأیید می کنم نه رد. اما به 
پیشانی  ما،  جامعه  در  کار  کودک  معتقدم  شدت 
خانواده بیکار ماست و پرورش یافته مالحظاتی در 
برنامه ریزی های اقتصادی که از قضا به طبقاتی 
شدن جامعه، به افزایش اشرافی گری و به تشدید 
های  قیافه  است.  شده  منجر  فقیر  و  غنی  فاصله 
که  سنی  کم  پسران  و  دختران  معصوم  و  تکیده 
 کار می کنند برای بدست آوردن لقمه ای نان، یا
تکدی گری می کنند برای سیر کردن شکمشان 
یا زباله گردی را پیشه کرده اند برای اندکی پول، 
اولین نشانه های  همان قهر طبیعت اجتماع ما و 
و  اجتماعی  های  خیزش  سوی  به  ما  حرکت 
اقتصادیست که عاقبت خوشی برای آن نمی توان 
متصور شد. بی تعارف، بخشی از همه تکاپوی ما 
مافات  برای جبران  کار، تالش  این کودکان  برای 
بی  پرورده  دست  و  ما  خود  گذشته  های  تصمیم 
 خیالی سال های پسین ماست در حوزه تصمیم های
از حاال  آینده بهتر  اقتصادی. شرایط در سال های 
نخواهد بود و بیش از آنکه در کمپین ها و پویش ها 
و گروه ها وکانال ها و همایش ها به جمالت قشنگ 
و حنابندان های سیاسی و اجتماعی بسنده کنیم ، 
 به شدت معتقدم نیازمند پشتیبانی های مهم تر از
خانواده های کودکان کار و متولیان این حوزه هستیم.
و باز به شدت معتقدم دولت توانایی حمایت از 
حوزه های انسانی آسیب پذیری همچون کودکان 
 کار را در جامعه نداشته و ندارد و باید از ظرفیت های
غفلت شده مردمی از جمله سمن ها و سازمانهای 

مردم نهاد استفاده کرد. 
های  ریشه  فهمید،  باید  را  کار  کودک 
را  را چشید، حمایتش  دید، دردش  را  مشکالتش 
مدت  دراز  ریزی  برنامه  و  کرد  نهادینه  و  دائمی 
در  اش  ریزی  برنامه  که  داشت  ای  جامعه  برای 
منجر  شرایطی  چنین  به  مختلف،  های  حوزه 
از  قبل  کرد  کاری  باید  کار  کودکان  برای  نشود. 
نه  اما  بدهد،  بدستمان  کاری  شان  بیکاری  آنکه 
یا  جامعه  امروزی  معمول  »ُپزکارهای«  جنس  از 
»لوکس کارهای« صرفًا وجدان آرام کنی که هیچ 
نتیجه و عایده ای برای کودک کار، خانواده اش و 

متولیان جامعه ندارد.  
 )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 0۹304۹43831 ارسال فرمایید(

طرح دسترسی مشترکان به اطالعات 
خدمات آب و برق از طریق تلفن همراه

فارس- وزیر نیرو با اشاره به اینکه اطالعات مردم 
دهم  یک  آب  موضوع  به  راجع  پیش  سال   4 تا 
اطالعات کنونی نبود گفت: تا پایان دولت یازدهم 
مشترکان باید بتوانند از طریق تلفن همراه به تمام 
اطالعات خود در مورد خدمات آب و برق دسترسی 
داشته باشند. چیت چیان با بیان این مطلب اظهار 
داشت: به روزرسانی اطالعات در وب سایت ها و ارائه 
اطالعات خدمات آب و برق بسیار مهم است و طی 
یک سال باقیمانده عمر دولت یازدهم باید دسترسی 
به اطالعات مشترکین از طریق تلفن همراه میسر 
سایر  و  مصرف  میزان  بتوانند  مشترکین  تا  شود 
نیازهای آب و برق و ... را از طریق تلفن همراه در 
داخل خانه های خود محاسبه کنند و به بسیاری از 

اطالعات در این زمینه دسترسی داشته باشند.

سیف: کارت های بانکی ایران و 
آذربایجان ترکیب می شوند

تسنیم - رئیس کل بانک مرکزی گفت: بر اساس 
های  کارت  های  سیستم  تفاهم،  یادداشت  یک 
خواهد  ترکیب  هم  با  آذربایجان  و  ایران  بانکی 
از کارت های بتواند   شد تا شهروندان دو کشور 
سیف،  کنند.  استفاده  کشور  دو  هر  در  خود 
کشور  دو  جمهور  روسای  دیدار  حاشیه  در 
آذربایجان، و  ایران  مرکزی  های  بانک   گفت، 

حساب های کنترلی خواهند گشود.

8۰ درصد اعتراضات دانش آموزان 
به نمرات امتحانی وارد است

و  آموزش  وزارت  سنجش  مرکز  رییس   - ایسنا 
پرورش با بیان اینکه بررسی های سه ساله اخیر 
نشان می دهد 80 درصد اعتراضات دانش آموزان 
و عمدتا  است  وارد  امتحانات  در  نمرات خود  به 
نیازمند  گفت:  داشته،  مثبت  تغییر  آنها  نمرات 
توجه بیشتر به تصحیح اوراق در حوزه ها هستیم. 
عمادی با بیان اینکه از ابتدای دولت یازدهم در 
متمرکز  امتحانات،  برگزاری  کردن  الکترونیکی 
اجازه  بودجه ای  مشکالت  هنوز  گفت:  بودیم، 
الکترونیکی  نیز  را  اوراق  تصحیح  فرآیند  نداده 
کنیم. در حال حاضر ثبت و ارسال نتایج و تجمیع 

آنها در قالب سامانه فاینال انجام می شود.

کارنامه آزمون دستیاری منتشر شد

وزارت  پزشکی  آموزش  سنجش  مرکز  رییس 
چهل  داوطلبان  کارنامه  انتشار  از  بهداشت 
وسومین دوره آزمون دستیاری خبر داد و گفت: 
داوطلبان از شنبه ۲3 تا ۲۵ مرداد فرصت دارند 

نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 2۰ -2   

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

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

آدرس: نبــش مـدرس 57
09128664599 خرمشاهی/ 09155629368  

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
طــراحــان برتـــر

با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( 
شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان فلق

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان فلق براساس آگهی دعوت منتشر شده 
در شماره 95/301 روزنامه آوای خراسان جنوبی پنجشنبه مورخ 95/5/21 روز دوشنبه 95/06/01 ساعت 10 صبح 
در محل دفتر تعاونی )خیابان انقالب، بین انقالب 24 و 26( برگزار می گردد. از کلیه اعضا برای تصمیم گیری 

موضوعات ذیل دعوت می گردد. آرای وکالتی هر عضو 3 رای و هر فرد غیر عضو یک رای خواهد بود.
دستور جلسه:

1- تصویب اساسنامه جدید تعاونی ابالغی وزارت تعاون 2- اصالح ماده 5 )تمدید مدت فعالیت تعاونی(
هیئت مدیره تعاونی

بر شما باد به نماز جمعه که آن حج مستمندان است. پیامبر اکرم )ص(

احتراماً با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک میالد با سعادت حضرت علی بن موسی الرضا )ع( به 
اطالع مردم شهید پرور و والیتمدار می رساند: نماز عبادی سیاسی و دشمن شکن جمعه این هفته به امامت

 حرضت حجت االسالم و املسلمین جناب آقای دکرت رضایی

 امام جمعه شهرستان بیرجند  اقامه می گردد.

سخنران قبل از خطبه ها: 

برادر محرتم حرضت حجت االسالم و املسلمین اوحدی

 رئیس بعثه مقام معظم رهبری در خراسان جنوبی و برادر عادل اربابی 
نماینده خبرنگاران استان خواهند بود.

زمان: جمعه 95/5/22 ساعت 11/30  مکان: خیابان پاسداران مسجد امام حسین )ع(

ستاد نمازجمعه شهرستان بیرجند

رتبه یک کارشناسي ارشد و دکتري
پرافتخارترین، معتبرترین و قوي ترین موسسه تحصیالت تكمیلي کشور

*کالس هاي آنالین *پكیج هاي آموزشي 
*مشاوره تحصیلی رایگان * طرح مدیر برنامه

آماده ارائه خدمات و عقد قرارداد با کلیه ادارات و سازمان ها

مدرسان شریف 

باتخفیفات ویژه و اقساط دلخواه

آدرس: خیابان معلم - بین معلم 8 و10        32229666
داربست مهدی  

انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 
کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش

 اجاره تخته کار
خرید و فروش لوازم داربست

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی
32319263

09151642377 - وسیله کار

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

جابجایی تخصصی اثاثيه منزل با کاميون 
بزرگ مسقف پتودار، مخصوص حمل 

اثاثيه منزل، با کادری مجرب و ماهر درامر 
جابجایی اثاثيه ، همراه 

با تضمين جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

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 ۱۰۰ درصد قابل شستشو  به قیمت رنگ

آدرس: بيرجند- بين مدرس 37 و چهار راه سيلو - دکوراسيون رضایی
09151641463 - 09355311686 - 32450560

تأسیس : 1352

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139460308001004760 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه سید حسین اسماعیل زاده فرزند سید محمد علی به شناسنامه 400 
صادره از بیرجند کد ملی 0651726395 در ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 183/07 متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک 
1402 اصلی واقع در بخش 2 حوزه ثبتی شهرستان بیرجند )جهت آن پالک 3099 فرعی به عنوان مجاور منظور گردیده است( از محل 
مالکیت محمد علی منصف محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 95/05/6    تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/05/21  
  رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

مشاور امالک انصاری فرد 
   خرید - فروش - رهن و اجاره 

اطالعات ملک مورد تقاضا را به شماره 5617895  0915پيامک یا تلگرام فرمایيد 
خيابان توحيد - 20 متری ميرزا کوچک خان غربی پالك 5  32443737-32444340



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
کاش مدیران کل شش ماه حقوق نمی گرفتند تا درد پنجشنبه * 21 مرداد 1395 * شماره 3575

پرسنل باقران سیمان را لمس واقعی مینمودند
935...032
صدای رستوران... تاساعت 11:30خواب و آسایش را 
از ما گرفته وجود چایخانه در منزل مسکونی مشکل 
یا  یا شهرداری  فرهنگی  میراث  بدهی  ماست جواب 

اماکن یا خدا
915...039
را  شهر  شمال  در  غدیر  سالن  شهرداری  چرا  سالم 
تکواندو  کالسهای  بازگشایی  بابت  و  کرده  تعطیل 
به  توجه  با  اند  ما کرده  فرزندان  از  درخواست هزینه 
اینکه اینجا منطقه محروم شهر است و تابستان هم 
بچه ها باید به شکل صحیح اوقات فراغت بگذراند 
خواهشمندیم شورای شهر و ورزش و جوانان رایزنی 
برای بازگشایی مجددا این سالن و رشته تکواندو بکنند. 
0935...369
 بچه های ما چون استانمون محرومه باید در تحریم 
باشند که دختران تکواندو کار پس از مدتها تمرین در 
بدترین ساعت روز 2 بعداز ظهر . وهزینه های دیگر 
خانواده بعد حاال یک هفته مونده به مسابقات براحتی 
رئیس هیئت میگه پول نداریم . مسابقه وتمرین تعطیل.

این کجای انصافه.
915...864
جناب شهردار شما متوجه افسردگی ما مردم بیرجند 
شدید! آیا متوجه جدولهای درب و داغون فضای سبز 
خیابان جمهوری اسالمی که یکی از خیابانهای اصلی 

شهر ماست نشدید.با گذشت چند سال!؟  
915....814

سالم تکلیف این مسکن )بی مهر (چه شد چرا کسی 
پاسخگو نیست 6 سال شده ولی هنوز خبری نیست و 
پیمانکار پروژه رانیمه تمام رها کرده تورو به خدا پی 

گیری کنید.
915...958
سالم چراصدا سیما رادیو آوا که از FM پخش میشد 

قطع گردید، خیلی مفید بود.  باتشکر  
915...057
شنوایی  گوش  غفاری  خیابان  بهسازی  خصوص  در 
نیست و مسئولین با جواب های سر باالوعده سرخرمن 
پروژه  یا  اینست  شهرداری  جوابهای  کال  دهند  می 

تحویل شهرداری نشده یا اعتبارتخصیص نیافته ؟
915...357
التماس دارم کسی پیگیر شکایت های مردمی در مورد 
پیمانکارهای که در ساخت وساز واحد های مسکونی 
هستند و در تحویل خانه ها آنقدر تعلل می کنند که 
نوه هامون طول  تا عروسی  تحویلش هم  میترسم  

بکشه باشد . 
915....108

ستاد مبارزه با قاچاق کاال بی زحمت با کنترل و تعقیب 
نامحسوس توزیع کنندگان سیگار در سطح شهر )کلی 
فروشی های پرونده دار( به راحتی واردکنندگان اصلی 
سیگار قاچاق به شهر را شناسائی دستگیر و مجازات 
کنید و فضا را برایشان نا امن کنید.متاسفانه مشاهده 
میکنیم از داخل ماشین شخصی خود اقدام به تحویل 

سیگار قاچاق به مشتری میکنند .
915....402

قابل توجه مسووالن استان و مرکز استان بخصوص 
ادارات بازرگانی.آب وفاضالب و...آیا می دانید در بیرجند 
تعداد یکصد واحد کارواش ماشین فعال، 15 پروانه در 
دست اقدام و بیش از 10واحد بدون پروانه وجود دارد. 

آنهم با وجود خشکسالی و کم آبی منطقه!!؟
915....893

با  دانشگاه  همه  این  تاسیس  ندارد  وجود  بازار  وقتی 
هزینه های کالن هم برای دانشجویان و هم برای 
دولت چه توجیهی دارد ؟ تکلیف انبوه فارغ التحصیالن  

دانشگاه های گوناگون چیست؟
0936...475

از میان نامه های رسیده

پیام شما

اختصاص 29 هزار هکتار از اراضی خراسان جنوبی به کشت تابستانه 

ایسنا- رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی از اختصاص 29 هزار هکتار از اراضی خراسان جنوبی به کشت تابستانه خبر 
داد.هاشم ولی پورمطلق  با بیان اینکه در کشت تابستانه محصوالتی  نظیر سبزی و صیفی جات، پنبه، کنجد، ارزن، ذرت، حبوبات و 

نباتات علوفه ای کشت می شود، اظهارکرد: از کل این محصوالت حدود 378 هزار تن محصول برداشت می شود.

کاسه صبر مالکان لبریز از وعده ها 
اراضی  ساله   40 برزجی-مشکل  عصمت 
موسوی در بیرجند و گالیه های متعدد شهروندان 
مربوطه،  مسئولین  درست  پاسخگویی  عدم  از 
روزنامه آوا، را بر آن داشت تا نشست هم اندیشی 
برای حل این مشکل با سازمان ها و ارگانهای 
دست اندرکار  برگزار کند . این نشست 31 تیرماه 
با دعوت از فرماندار بیرجند، مدیرکل ثبت اسناد و 

امالک ، مدیرکل بنیاد مستضعفان، شورای شهر، 
شهرداری، راه و شهرسازی ، نماینده ورثه مرحوم 
موسوی و نماینده مالکان اراضی موسوی برگزار 
شد گرچه در بین مدعوین این جلسه فرماندار ، 
مدیرکل بنیاد مستضعفان و نماینده ورثه مرحوم 
همان  با  نشست  اما  نداشتند؛  حضور  موسوی 
مهمانان حاضر برگزار شد که آنچه از این نشست 

دو ساعته حاصل شده را در ادامه می خوانیم:
 اراضی مشهور به موسوی در بیرجند موضوعی 
نام آشنا که بیش از 820 مالک آن حدود چهار 
دهه است هم چنان در انتظار صدور اسناد آن به 
 سر می برند. اراضی موسوی از جمله زمین های

سال  در  که  است  بیرجند  جنگلی  پارک  مجاور 
1348 در مساحت 28 هکتار به نام آقایان مزروعی 
و دشتی تقاضای ثبت گردید و به موجب اسناد 
عادی در سال 1355 طی مبایعه نامه و وکالتنامه 

به آقای سید فخر موسوی واگذار شد.

در سال 1359 و پس از پیروزی انقالب اسالمی 
طی رای دادگاه انقالب اسالمی، نیمی از امالک 
آقای موسوی از جمله سه دانگ از اراضی مذکور 
به نفع بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی 
مصادره گردید، لذا بعد از تثبیت حدود و استعالم 
ثبت اسناد و امالک استان و نقشه های مربوطه 
و بر اساس ضوابط، موضوع به کمیسیون ماده 

12 قانون زمین شهری ارجاع که در نهایت2.85 
هکتار موات و 17.8 هکتار غیرموات )دایر و بایر( 
تحدید  در  اختالف  وجود  شد.با  داده  تشخیص 
سال  در  نهایت  در  مذکور  اراضی  پالک  حدود 
وزارت  نفع  به  را  اختالف  موسوی  ورثه   ،1388
کردند  اقرار  و  قبول  وقت  و شهرسازی  مسکن 
اما بخشی از اراضی مذکور به مساحت حدود 7.7 
هکتار بعد از گذشت چندین سال تعیین تکلیف 
نشده بود.عبدا...خزاعی که به اذعان خودش مالک 
بیشترین قطعات از این اراضی است به نمایندگی 
از سایر مالکان   در نشست روزنامه آوای خراسان 
جنوبی گفت :  بنیاد مستضعفان  35 سال کنار 
نشسته و االن  که سفره آماده ای فراهم شده 

جلو آمده است.
وی افزود : بیشتر مالکان اراضی موسوی کارگر و 
مستضعف هستند و 40  سال است منتظر مانده 

اند ولی راه به جایی نبرده اند .

وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد بنیاد قیمت 
کارشناسی برای این تعداد قطعه زمین مشخص 
کرده که باید آقای موسوی و سایر مالکان این 
این  فصل  و  حل  تا  و  کنند  پرداخت  را  هزینه 

موضوع مردم هم چنان باید منتظر بمانند.
خزاعی با بیان اینکه هم اکنون بنیاد برای سهم 
خودش در هر قطعه زمین حدود 30 میلیون تومان 

اگر  افزود:  است  کرده  اعالم  کارشناسی  قیمت 
مردم و ورثه موسوی با این قیمت موافقت کنند 

این نرخ مبنا برای سایر قطعات هم می شود. 
بنیاد مستضعفان نیز  مدعی است که باید حق و 
حقوق بنیاد در مورد 38 قطعه اختالفی پرداخت 
شود و قیمت این قطعات به نرخ روز کارشناسی 
و اعالم شده و این مجموعه نمی تواند از حق و 
حقوق بیت المال چشم پوشی کند.آنطور که قبال 
در خبرها اعالم شده بود با توجه به اختالفی که در 
بخشی از این اراضی بین بنیاد مستضعفان و آقای 
موسوی به وجود آمده موضوع برای تعیین تکلیف 
به دادگستری ارسال شده که بعد اعالم نظر دادگاه 
دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت و مالکان می 
توانند به اداره ثبت اسناد مراجعه و در زمینه صدور 

سند و طی مراحل قانونی اقدام کنند. 
بنیاد  رئیس  که  است  آن  از  حاکی  ها  شنیده 
مستضعفان استان طی نامه ای از دادگاه عمومی 

حقوقی بیرجند درخواست نموده که روند صدور 
سند ادامه پیدا کند. 

اداره ثبت اسناد با تمام قوا پای کار 
هست

مدیرکل ثبت اسناد خراسان جنوبی  نیز در این 

نشست با بیان اینکه مالکیت پالک این اراضی 
با آقایان مزروعی و دشتی است گفت: 3 دانگ 
نام  به  دیگر  دانگ  سه  و  بنیاد  نام  به  اراضی 
صورتی  در  ثبت  اداره  که  است  مزروعی  اصغر 
که اختالف موجود بین بنیاد و مالکان حل شود 

آمادگی کامل برای صدور سند را دارد. 
حاجی پور همچنین در آخرین گفتگوی خود با 
آوا اظهار کرد: اداره ثبت اسناد با تمام قوا پای 
وظیفه  انجام  در  دهیم  می  قول  و  کار هست 
تعلل نکنیم. وی تاکید کرد: اگر روال به صورت 
اراضی  با  تداخلی  قطعات  و  برود  پیش  عادی 
مجاور نداشته باشد امیدواریم سند ها تا 20 روز 
دیگر به نام مالکان اولیه یعنی مزروعی و بنیاد 
سند بخورد و پس از آن باید در دفتر خانه به 

مالکین بعدی منتقل شود.
مدیرکل ثبت اسناد خراسان جنوبی با بیان اینکه 
این مرحله 1724 فقره سند صادر می شود  در 

اظهار امیدواری کرد: مشکالت سابق اختاللی در 
روند صدور سند ایجاد نکند. 

بنیاد مستضعفان مرجع تمام کننده این 
مشکل است

نیک عضو شورای شهر نیز با بیان اینکه شورا 
از سهم شهرداری به طور کلی گذشت کرده و 
آن را بخشیده است گفت: طبق این توافق مقرر 
شده ورثه آقای موسوی اجازه دهند که خیابان 
بنیاد  اینکه  بر  تاکید  با  وی  شود.  باز  کمربندی 
مستضعفان مرجع تمام کننده این مشکل است 
گفت: در این قضیه شهرداری بیشترین همکاری 

را انجام داده است. 

شهرداری در آمادگی کامل 
برای  صدور پروانه 

علی عدل معاون عمران شهرداری نیز گفت: نقشه 
های ارایه شده و طرح تفکیکی از شهرداری تایید 

شده و به اداره ثبت ارسال شده است. 
وی خاطر نشان کرد: شهرداری آمادگی دارد تا 
پس از صدور اسناد مالکیت توسط اداره ثبت اسناد 
، نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام نماید و 

عملیات آماده سازی شروع شود.

تا پایان هفته دولت اسناد 
اولیه صادر می شود

 علی ناصری فرماندار شهرستان بیرجند نیز گرچه 
بود  نشده  روزنامه  نشست  در  حضور  به  موفق 
اما پس از تماس های مکرر خبرنگار ما از آغاز 
روند صدور اسناد برای اراضی موسوی خبر داد و 
افزود : پیرو پیگیریها و اطالع رسانی های قبلی 
درخصوص اراضی موسوی  باتوجه به هماهنگی 
های به عمل آمده با اداره ثبت اسناد و امالک، 
صدور اسناد مالکیت اراضی موسوی شروع می 
شود. وی ادامه داد : عملیات تفکیک اراضی در 
حال انجام بوده و نقشه ها و صورتجلسات تفکیک 
در حال بررسی و آماده سازی است و صدور اسناد 
اولیه از پایان هفته جاری شروع خواهد شد.علی 
ناصری خاطر نشان کرد : با توجه به باال بودن 
برای کلیه قطعات صادر  باید  تعداد اسنادی که 
شود)حدود 1700 قطعه سند(؛ امیدواریم حال که 
مشکالت موجود مرتفع شده، اداره ثبت اسناد و 
و  امکانات  همه  بکارگیری  با  بیرجند  امالک 
سرعت بخشیدن به موضوع، تا پایان هفته دولت 
اسناد اولیه را صادر نماید.فرماندار بیرجند تصریح 
کرد : پس از اینکه این مرحله بدون مشکل به 
آغاز  خریداران  نام  به  اسناد  انتقال  برسد،  پایان 
خواهد شد و درباره آن دوباره اطالع رسانی الزم 

صورت خواهد گرفت.  

گره کور 40 ساله از اسناد اراضی موسوی باز شد 
مطلبی از یک همشهری درباره زیبا سازی میادین و 
بولوارهای شهر بیرجند چاپ شده بود که شهر بیرجند 
مقایسه کرده  و غربی کشور  با شهرهای شمالی  را 
بودند ولی نزوالت آسمانی این سه منطقه را با هم 
اقلیمی منطقه  ما  بودند زیرا شرایط  مقایسه نکرده 
بر عکس دو منطقه شمال و غرب کشور، خشک و 
بی آب می باشد و نمی توان به طور دلخواه میادین و 
خیابان ها را در این ناحیه بیایانی با سرسبزی و خرمی 
نیز نزوالت آسمانی  بر ما  تزیین نمود. مگر خداوند 

خویش را ارزانی دارد . 
0939...786

خرد  و  دانش  و  علم  ساالریت   - ساالری  مدرک 
را از مغز دور می کند. مدرک تحصیلی باید با مغز 
یک دانشگاه رفته مطابقت داشته باشد و نمی تواند 
جایگزین مناسبی به جای یک مغز فنی و متفکر باشد. 
0939....340

چرا مسئولین اداره گاز جواب مناسبی به قبض های 
ریال   37834 مصرفی  گاز  دهند  نمی  خود  نجومی 
آبونمان 71117 ریاله به اضافه چند قلم دریافتی دیگر 

. این دیگه چه جور خدمتی است.
0938...765

باغ اناری که در گذشته نمای بسیار زیبایی در شهر 
داشت چه سرنوشتی پیدا کرده در ازای تخریب این 

باغ چه چیزی نصیب شهر مان شده است؟
0936...634

شب گذشته در کمال ناباوری پیامکی دریافت کردم 
که نوشته بود شماره ماشین.... هم اکنون در محور 
قزوین - رشت مبلغ 60 هزار تومان تخلف رانندگی 
داشته است. در صورتی که خودم در بیرجند در منزل 
بودم و ماشینم هم در همان لحظه داخل پارکینگ 
بوده و ما دو سال است که این ماشین را خریده ام 
از بیرجند خارج نشده ایم به راهنمایی و رانندگی که 
این موضوع  بابت  روشنی  پاسخ  مراجعه کردم هیچ 

به من ندادند. 
0915...255

دو روزه که شماره های صدا و سیما را از 188 می 
گیرم هیچ کدام کسی جواب نمی دهد 49 شماره در 
118 ثبت است دریغ از یک شماره که پاسخگو باشد
0934...837

جمعی از بازاریان بیرجندی در نامه ای از شهردار بیرجند 
خواسته اند که به جمع آوری دست فروشان افغانی در 
بازار نظارت بیشتری داشته باشند که متن نامه عینا به 

چاپ می رسید. 
جناب آقای شهردار سالم علیکم مدت مدیدی است 
که تعداد کثیر افغانی با فروش خشکبار غیر معمول و 
البسه در بازار ضمن سد معبر ایجاد مزاحمت برای کسبه 
و شهروندان می نمایند با کمال تاسف روز به روز بر 
تعداد افغانه افزون می گردد هر موقع کسبه نسبت به 
سد معبر و ایجاد مزاحمت معترض می گردد با کمال 
وقاحت هتک حرمت می نمایند و جواب آنها این است 
که کار ما مربوط به شهرداری می شود و شما هیچ کاره 
هستید. جناب آقای شهردار با این که بازاریان بارها و 
بارها مشکالت را به پرسنل بازرسی شهرداری در میان 
گذاشته اند ولی با کمال تاسف اقدامات عملی جهت 

جمع آوری آنها از سطح بازار صورت نگرفته است. 
لذا از جناب عالی استدعا داریم دستور فرمایید به هر 
شکلی که صالح می دانید ترتیبی اتخاذ گردد که افاغنه 

از بازار جمع و به مکان دیگری انتقال یابند.  

آگهی فروش )حراج( ماشین آالت صنعتی اسقاط 
و مازاد بانک صنعت و معدن

بانک صنعت و معدن شعبه بیرجند در نظر دارد: یک سری از ماشین آالت صنعتی اسقاط و مازاد خود را از 
طریق مزایده حضوری )حراج( به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید برای بازدید 
 و در صورت تمایل در حراج شنبه مورخ 95/5/23 که ساعت 9 صبح در شهرک صنعتی بیرجند ،

خیابان صنعت ، خیابان تولید ، تولید 1 برگزار می شود، شرکت نمایند.
شایان ذکر است متقاضیان شرکت در حراج می بایست بر اساس جدول ذیل مبلغ ضمانت شرکت در هر 
یک از مزایدات را به صورت جداگانه به حساب شماره 0100002861007 به نام اداره حسابداری نیروی 
انسانی در یکی از شعب بانک صنعت و معدن واریز و یا یک فقره چک رمزدار در وجه بانک صنعت و معدن 
ارائه نمایند و یا در صورت تمایل می توانند در شعبه بانک صنعت و معدن افتتاح حساب نموده تا شعبه 
نسبت به برداشت اقدام نماید و رسید مربوطه را در روز حراج به همراه داشته باشند. ضمناً هزینه نشر 

آگهی برعهده برنده / برندگان حراج خواهد بود.

شماره ردیف
مزایده 
)حراج(

مبلغ نوع ماشین آالت
ضمانت 
)ریال(

توضیحات

ماشین آالت اسقاطی مربوط به واحد 195/01
تولیدی و دانه بندی بنتونیت

5/000/000-----

----5/000/000الکتروموتور با توان های مختلف295/02
نوار نقاله دارای الکتروموتور، پایه 395/03

و تسمه
3/000/000----

در ناحیه صنعتی سرایان3/000/000تانکر سوخت 20000 لیتری495/04

متقاضیان عزیز برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به آدرس: بیرجند- بین مدرس 18 و 20 بانک 
صنعت و معدن شعبه بیرجند مراجعه یا با شماره های 32214150- 32214140-056 تماس حاصل 

نمایند.

آگهی نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
میوه وتره بار شهرستان بیرجند 

    با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در هیئت 
مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند، دعوت می شود ظرف مدت 10 روز از 
تاریخ 95/05/23 با ارائه مدارک ذیل برای ثبت نام به سامانه اصناف ایرانیان و یا دبیرخانه هیئت اجرایی نظارت بر 
انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت ، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکلها( مراجعه نمایند.

شرایط داوطلبان:
1 - تابعیت جمهوری اسالمی ایران 2 - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران 3 - نداشتن سوء پیشینه 
کیفری مؤثر4 - عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس 5 - عدم اشتغال در ارگان ها و 
دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری ( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف 6 - عدم 
اعتیاد به مواد مخدر 7 - عدم اشتهار به فساد 8 - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت 
در هیئت مدیره اتحادیه 9 - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 10 - داشتن پروانه کسب معتبر دائم 

11 - وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز:

1 - فتوکپی پروانه کسب معتبر )2برگ( 2 - فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2سری( 3 - فتوکپی مدرک پایان 
خدمت نظام وظیفه و یا معافیت )برای متولدین 1337به بعد( 4- عکس4×3 رنگی )6 قطعه( 5 - فتوکپی کارت 
ملی )2برگ( 6 - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی 7 - گواهی عدم سوءپیشینه کیفری 8 - گواهی عدم اعتیاد به 

مواد مخدر
))داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است((

   رئیس هیئت اجرایی نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

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

مسیر مشهد و  زاهدان
 09159618581- 09363448729  فاروقی
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روستایی که افراد آن به صورت ارثی نابینا هستند 
صراط نیوز - ساکنان روستایی در کشور پرو به صورت ارثی از بینایی محروم هستند. این روستا پارن نام دارد و پنج نسل از اهالی این روستا نابینا بوده اند. 
در حال حاضر این روستا حدود 360 نفر جمعیت دارد که 60 نفر از آنان نابینا هستند. این افراد از نابینانی ارثی رتینیت پیگمانته رنج می برند. فرد مبتال 
در این نابینایی در سنین کودکی و به صورت تدریجی سلول های حساس به نور در شبکیه چشم را از دست داده و کور می شوند. 

نقد فیلم

کولهایکهلپتاپراشارژمیکند

پشتی  کوله  یک  ساخت  به  موفق  اچ.پی  شرکت 
شده که توانایی شارژ یک لپ تاپ بزرگ را دارد.به 
گزارش ایسنا، این کوله پشتی دارای یک باتری قوی 
22،400 میلی آمپر بر ساعت است که می توان به 
واسطه آن یک لپ تاپ را شارژ کرد. با این میزان 
را  هوشمند  گوشی  یک  می توان  باتری  قدرت  از 

10 مرتبه شارژ کرد. این کیف دارای کیسه تهویه 
و مانیتورهای سنسور حرارتی و تنظیم کننده هایی 
است که از داغ شدن بیش از حد جلوگیری می کنند. 

کشندهترینسرطاندرجهانکداماست؟

با  بیمارستان رسول اکرم  آنکولوژی  رئیس بخش 
سرطان  کشنده ترین  ریه  سرطان  اینکه  به  اشاره 
در جهان است، گفت: داروی ایرانی »الوپم« جزء 
یکی از بهترین داروهای ضد سرطان می باشد. به 
گزارش فارس، شهریاری افزود: سرطان ریه کشنده 
 ترین سرطان در جهان و ایران است ولی جدیدترین

روش های درمانی به کشور وارد شده است.

گرمتریننقاطزمینکجاست؟

باالترین  نقاط جهان شاهد  از  بسیاری  روزها  این 
نرخ افزایش دما در محدوده خود هستند اما از سوی 
زمین  مناطق  داغ ترین  با  مقایسه  در  هنوز  دیگر 
گرمای کمتری دارند. به گزارش ایسنا، کارشناسان 
ناسا طی بررسی هایی که در این چند سال از دمای 
گرم ترین نقاط جهان انجام داده اند دریافته اند تمامی 
آنها در یک ویژگی با هم مشترک هستند آن اینکه 
اغلب آنها در مناطق صحرایی از میزان پایینی از 
در  و  برخوردارند  گیاهی  پوشش  و  خاک  رطوبت 

مناطقی کم ارتفاع قرار دارند. سایت نیچر ورلد نیوز 
در مطلبی تازه به گرمترین نقاط جهان اشاره کرده 
است: 1. دشت لوت، ایران: طبق مطالعه ناسا، دمای 
دشت لوت به ۷0 درجه سانتی گراد رسیده است. 
این صحرا در مدت پنج سال گرم ترین نقطه بوده که 
خالی از سکنه است. 2. منطقه “بدلندز” در کوئینزلند 
استرالیا: دمای این منطقه داغ حدود 6۹ درجه سانتی 
 Flaming mountain .3 .گراد اعالم شده است
در چین: گرم ترین نقطه در چین تپه های سنگ شنی 
Flaming mountain است.دمای این منطقه در 
سال 200۸ حدود 66 درجه سانتی گراد بوده است. 
4. “ربع الخالی” در شبه جزیره عربستان: بزرگترین 
صحرای شنی پیوسته در جهان و دمای آن در حدود 
56 درجه سانتی گراد است. 5. قبلی در تونس: دمای 

این منطقه در حدود 55 درجه سانتی گراد است .

موفقیتمحققاندرتولیدواکسنسرطان

محققان پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی 
»ابن سینا« موفق به تولید واکسنی برای پیشگیری 
مجری  شدند.  حیوانی  فاز  در  سرطان  درمان  و 
طرح و عضو هیات علمی پژوهشگاه فناوری های 
سینا«  »ابن  جهاددانشگاهی  زیستی  علوم  نوین 
ایمنی  بر این که  با تاکید  ایسنا،   با  در گفت وگو 
است،  سرطان  درمان  برای  اَمن  روشی  درمانی 
گفت: بر این اساس ما درصددیم تا با استفاده از 
واکسن به بدن آموزش دهیم که نسبت به رشد 
آن  رشد  و  سلول های سرطانی هوشمندانه عمل 
را مهار کرده و یا از بین ببرد. دکتر ربانی مجری 
طرح از طرح تولید واکسن برای سرطان خبر داد و 
خاطرنشان کرد: ایده ما در این طرح تحقیقاتی این 
بود که همانند برخی از بیماری ها که دارای واکسن 
هستند، برای پیشگیری از سرطان، واکسنی تولید 
کنیم تا از بدو تولد به نوزادان تزریق شود تا آنها 

مبتال به سرطان نشوند.

تصمیمعجیبنفراولکنکورزبان
برایادامهتحصیل!

نفر اول کنکور گروه آزمایشی زبان خارجی گفت: 
خارجی  های  زبان  رشته های  در  که  ندارم  قصد 
ادامه تحصیل بدهم؛ صرفا برای امتحان و بدون 
خارجی شرکت  زبان های  رشته  در  قبلی  آمادگی 
کردم. به گزارش جام جم آنالین ، نسترن رئیسی 
نفر اول کنکور گروه آزمایشی زبان خارجی گفت: 
خبر  این  از  دوستانم  سوی  از  پیش  دقایقی  تنها 

خانواده ام  خوشحالی  از  حتی  هنوز  و  شدم  مطلع 
اطالع ندارم. وی تصریح کرد: رشته اصلی من در 
کنکور، گروه آزمایشی تجربی بود و در آینده در هر 
رشته ای که در آن گروه قبول شوم، ادامه می دهم. 
صرفا برای امتحان و بدون آمادگی قبلی در رشته 

زبان های خارجی شرکت کردم.

»دختر«ابتراست

به  اثرش  ترین  تازه  در  میرکریمی  جواد قوسی - 
است؛  پرداخته  امروزی  دختری  روحیات  بررسی 
آن هم از نوع شهرستانی که تحت فشار پدر قرار 
دارد و می خواهد آزاد باشد و آزادانه تصمیم بگیرد. 
موضوع جالب است و کمی هم نخ نما. میرکریمی 
در اجرا ناموفق است و شعار می دهد. او قادر نیست 
شخصیت پردازی کند و قصه را تصویری بیان کند 
اگرچه »دختر«، نسبت به فیلم های اخیر او بهتر 
است و نگاه درست تری دارد ولی فیلم خوبی نیست. 
همچنان »زیر نور ماه« بهترین فیلم اوست. اولین 
مشکل فیلم انتخاب بازیگر دختر است که شباهتی 
به یک دختر آبادانی در ظاهر و رفتار ندارد به جز ته 
لهجه آبادانی. تنها چیزی که از او می بینیم، عالقه 
به الک زدن است و تالشش برای سفر تنهایی به 
تهران. خیلی عقب افتاده و عقده ای می نمایاند. 
رابطه ی دقیقی از او و پدرش نمی بینیم و اینکه 
و  اوست  روی  بر  پدر  سمت  از  فشاری  چه  دقیقا 
پدرش چرا نمی گذارد وی به تنهایی سفر کند. سنتی 
بودن به تنهایی کفایت نمی کند. مساله ها برای 
مخاطب باید باز شود. فیلم از کمبود قصه رنج می 
برد و مالت کمی دارد. قصه دختر از میانه فیلم رها 
می شود. مخاطب منتظر است که با رفتن تنهایی 
تاخیر  به  تنفسی وی و  به تهران و مشکل  دختر 
افتادن هواپیمای برگشت، بحران شروع شود ولی 
متاسفانه دختر به کنار گذاشته می شود و فیلمساز به 
خواهر می چسبد و قصه او را روایت می کند؛ آن هم 
به تمامی با دیالوگ و شعار. مخاطِب از همه جا بی 
خبر، نیم ساعت از فیلم را باید چرت بزند و نصیحت 

زده شگفت  شود  می  بیدار  که  بعد  و  کند   گوش 
شود، چون فیلم به آخر رسیده. بله؛ فیلمساز چنان 
شوکی به بیننده مظلوم وارد می کند که هیچ گاه 
دو  همان  واقع  در  فیلم  رفت.  نخواهد  او  ذهن  از 
خط قصه ی ابتدایی است و به همان مقدار قابل 
بررسی. درصحنه گفتگوی دختران در کافی شاپ 
درآمده.  طبیعی  ها  بازی  دارد،  بسته  نماهایی  که 
هدف فیلمساز هم با دوربین روی دست همین بوده 
ولی صدایشان خیلی بلند است. دو بحث جدی هم 
در جریان است. آزادی و مهاجرت. آیا اینجا آزادی 
هست؟ و آیا اینکه مهاجرت چیز خوبی است یا نه؟ 
اینکه میرکریمی نظرات متفاوت نظرش را مطرح 
می کند و به دیالوگ بها می دهد خوب است ولی 
اینها کافی نیست و باید روی مسائل مانور داد و 
آن ها را در بطن اثر به طور غیر مستقیم قرار داد. 
میرکریمی می خواهد از ترک خانه به ترک وطن 
برسد و مشکالت ناشی از آن، ولی موفق نمی شود. 
نگاهش در مجموع درست است. معلوم است که به 
دردسر افتادن بعد از ترک خانه )وطن( اعتقاد دارد 
ولی نمی تواند آن را سینمایی بیان کند. میرکریمی 
قادر به معرفی دختر امروزی نیست حتی نمونه ای 
از آن ها را. نمی تواند رابطه پدر و دختری بیافریند. 
پدرش زیادی ساکت و مرموز است. رابطه گذشته پدر 
و خواهر و همچنین پدر و دختر معلوم نیست. قصه 
 فیلم دختر امروزی نیست و ما را به یاد فیلم های
دهه هفتاد و شکاف بین فرزند و والدین می اندازد. 
کند نمی  درک  را  فرزندش  که  عصبی   پدری 
و همیشه هم محکوم است و حق با نسل جدید 
را سازش  که  پسری  قالب  در  بار  یک   است. 
برمی دارد و فرار می کند و یا دختری که به دنبال 
میرکریمی  خوشبختانه  اما  افتد.  می  راه  پسری 
پدری محکوم نمی سازد و فرزند هم بعد از ترک 

خانه دچار دردسر می شود. »دختر« ابتر است.

همه  می شود  جهادی  اردوی  از  وقتی سخن 
قشری می آیند تا از غافله خدمت عقب نمانند، 
بچه های جهادی با رمز »محرومیت زدایی« با 
خودشان امید و نشاط را به مناطق محروم و 
روستاها می برند تا در کنار آنان طعم دیگری 
از زندگی را بچشند. طعم صفا، سادگی، سختی، 
محرومیت و طعم شیرین خدمت بی منت را...

تابستان  در  ساله  هر  شبستان،  گزارش  به 
دانشجویانی با گذشت از خوشی ها و امکانات 
شهری و با تحمل سختی ها و در راه رضای 
خدا در روستاها خدمت رسانی می کنند. اینجا 
درس هایی می آموزند که در هیچ دانشگاهی 
که  خودسازی  شود،  نمی  داده  آموزش 
جهادگران در اردوهای جهادی تجربه می کنند 
را هیچ جای دیگر نمی توان پیدا کرد، چراکه 
دانشجویان جهادگربیرجندی بر این باورند که 
»می سازیم تا ساخته شویم«. دو گروه جهادی 
که بیشتر اعضایش دانشجویان دانشگاه پیام 
نور بیرجند هستند به مدت 10 روز در روستای 
»دولت آباد و اصغریه« در بخش جلگه ماژان از 

توابع شهرستان خوسف حضور یافته اند.

گریه دلتنگی و باز هم آستین پیراهن!
نگاه می کنی،  اهالی  به چشمان  وقتی خوب 
 احساس رضایت در نگاه های معصومانه بچه ها

برق می زند، چشمانی که در آخرین لحظات 
وداع با گروه جهادی بارانی است، بغض دلتنگی 
میان گلویشان گیر کرده، می خواهند داد بزنند 
اما از والدین خجالت می کشند و تنها آستین 
پیراهن است که می تواند به کمک شان بیاید و 
سدی شود بر سر راه دیدگان. و این خوشحالی 
و رضایت بهترین ثمره برای تالش جهادگران 
است. فاطمه باقری یکی از جهادگرانی است 
که برای نخستین بار در این اردوها حضور دارد، 

گفت: هیچ چیز جز عشق به خدمت نمی تواند 
تو را از آن همه امکانات شهر جدا کند و به 

روستایی با کمترین امکانات بکشاند.
وی با بیان اینکه اینجا در کنار این مردم باصفا 
و بی ریا حال و هوای خاصی به انسان دست 
می دهد، افزود: ابتدا با تعریف دوستانم از این 

اردوها برای تفریح آمدم اما دو روز نگذشته با 
وجود سختی ها و مشکالتی که اینجا دیدم و 
 چشیدم؛ نظرم تغییر کردم خوب که فکر می کنم

حاال صبر و شکیبایی بر همین سختی ها برایم 
لذت بخش تر شده است. 

اشک های بعد از اکران 
مستند شهدای مدافع حرم

بر  عالوه  امسال  بیرجند  نور  پیام  بچه های 
برنامه هایی که همه ساله در اردوهای جهادی 
داشتند، دست به کار ابتکاری جدیدی زدند و 
اکران مستند »شهدای مدافع حرم«  آن هم 

نماز مغرب  از  بعد  اکرانی که هر شب  است، 
و عشاء به مدت نیم ساعت در مسجد روستای 
اصغریه صورت می گیرد و مورد استقبال مردم 
به خصوص جوانان روستا هم واقع شده است.

به گفته یکی از دانشجویان جهادگر، شبی که 
مستند شهید توسلی پخش شد جوانان روستا 

بعد از دیدن این مستند بغض کردند و حتی 
بیرون  از مسجد  با چشمان گریان  برخی ها 
رفتند. محدثه اردشیرپور، یکی از دانشجویان 
مرتبه  دومین  که  بیرجند  نور  پیام  دانشگاه 
است به اردوهای جهادی می آید، گفت: اردوی 
امسال با برگزاری برنامه های فرهنگی متنوع 

بسیار بهتر از سال قبل بود.
وی تاکید کرد: اعتقاد دارم این جایگاه را مدیون 
شهدا هستیم که این فرصت را برای ما مهیا 
بر تحصیالت و  بتوانیم  امنیت  در  کردند که 

فعالیت های فرهنگی و جهادی بپردازیم.
این دانشجوی جهادگر در خصوص استقبال 

روستا، گفت:  اهالی  با  برقرار کردن  ارتباط  و 
همان ابتدا مردم خودشان بسیار از کالس های 
آموزشی استقبال کردند حتی در برنامه های 

فرهنگی حضور چشمگیر داشتند.
اردوهای جهادی؛ بستری برای

 تربیت مدیران آینده کشور

جهادی  گروه  مسئول  ناصری،  نسرین 
خواهران که سابقه حضور در 3 اردوی جهادی 
گفت:  دارد،  را  نور  پیام  دانشگاه  دانشجویی 
اردوهای جهادی کارخانه انسان سازی است 
باشم  نداشته  اگر مسئولیت هم  بنده حتی  و 
بیان  با  امید به خدا هرسال خواهم آمد. وی 
اینکه امسال استقبال از کالس های آموزشی 
جهادگران برای روستائیان بسیار باال بود، افزود:  
اردوی جهادی آمدن واقعا توفیق می خواهد، 
از دوستانم تا لحظه آخر می خواستند  خیلی 
این  ما  که  حاال  اما  نیافتند  توفیق  اما  بیایند 
توفیق را پیدا کردیم باید فرصت را برای خدمت 

بیشتر به محرومان غنیمت بشماریم.
مسئول گروه جهادی بانوان دانشگاه پیام نور 
جهادی  اردوهای  اینکه  به  اشاره  با  بیرجند 
آینده  مدیران  تربیت  برای  بستری  و  تمرین 
کشور است، گفت: وقتی ما از نزدیک زندگی 
محرومان را درک کنیم قطعاً عملکردی مانند 
مدیرانی با حقوق های نجومی نخواهیم داشت.

فعالیت سه گروه جهادی دانشجویی 
پیام نور در ایام تابستان

دانشجویی  بسیج  مسئول  مدرسی،  مرتضی 
گروه  سه  تعداد  گفت:  نیز  بیرجند  نور  پیام 
گروه  یک  و  خواهر  گروه   2 شامل  جهادی 
بیرجند  نور  پیام  بسیجی  دانشجویان  از  برادر 
آباد، اصغریه، چاه قدس  در روستاهای دولت 
مشغول خدمت رسانی بودند. وی تصریح کرد: 
تعداد 12 نفر از برادران در روستای چاه قدس 
مشغول کار عمرانی و ساخت مسجد روستا بوده 
و خواهران هم در دو روستای اصغریه و دولت 

آباد کار فرهنگی انجام دادند.

قناعت و اخالص؛ مهمترین ویژگی 
دانشجویان جهادگر

مهدی ثقفی، رئیس دانشگاه پیام نور خراسان 
به  توان  حد  در  اینکه  بر  تاکید  با  جنوبی 
گروه های جهادی اعزامی این دانشگاه کمک 
می کنیم، گفت: دانشجویان با قناعت هستند و 
با توجه به شعار امسال»اقتصاد مقاومتی، اقدام 

و عمل« خود را تطبیق داده اند.
دانشجویان  جهادی  اردوی  روزهای  آخرین 
و  شده  سپری  بیرجند  نور  پیام  دانشگاه 
جهادگران بار و بندیل خود را از مناطق محروم 
جمع می کنند و عازم جهاد علمی و فرهنگی و 

سیاسی در کف دانشگاه می شوند.

چند سالی است که پای ریزگردها به آسمان 
خراسان جنوبی باز شده و نفس مردم را تنگ 
کرده است اما انگار هنوز هم زنگ خطر برای 

مسئوالن این استان نواخته نشده است.
پدیده  که  هاست  سال  مهر،  گزارش  به 
ریزگردها و گرد و غبار فرصت تنفس سالم را 
از مردم استان های زیادی از کشور از جمله 
سیستان و بلوچستان، خوزستان، کرمانشاه و ... 
گرفته  و حاال پای این مهمانان ناخوانده به 
آسمان خراسان جنوبی نیز باز شده و مردم این 
استان در کنار همه محرومیت ها و خشکسالی 
1۸ ساله، برای تنفس عادی نیز با این معضل 
بزرگ دست و پنجه نرم می کنند. چند سالی 
است که مردمان این سرزمین کویری نه تنها 
شاهد روزهای گرم بیشتر در فصل بهار هستند 
بلکه به گفته کارشناسان در سالهای اخیر تعداد 
بادهای 120 روزه به 1۷0 روز افزایش یافته که 

همراه با گرد و خاک و ریزگردها بوده است.

باز هم پای خشکسالی در میان است
در  پدیده  این  بروز  عوامل  مورد  در  واکاوی 
استان باز هم پای خشکسالی 1۸ ساله را به 
قرار  کارشناسان  گفته  به  و  کشد  می  میان 
گرفتن خراسان جنوبی در ردیف استان های 
سیستان و بلوچستان و یزد به عنوان سه استان 
نخست خشک کشور و از طرفی همسایگی 
با این دو استان مهمترین علل افزایش پدیده 
ریزگردها در خراسان جنوبی است. همچنین 
استان  در  پدیده  این  افزایش  از  ناشی  اثرات 
نفس  تنها  غبار  و  گرد  که  دهد  می  نشان 
مردم را تنگ نکرده بلکه در سال های اخیر 
این مهمان ناخوانده حتی تنفس درختان را از 
آن ها دریغ کرده و تازیانه های طوفان های 
120 روزه دیگر محصولی برای مزارع و باغات 

کشاورزی باقی نگذاشته است.
های  بیماری  افزایش  پروازها،  لغو  افزایش 
تنفسی و انسداد چندین نوبته برخی راه های 
مواصالتی به خصوص در جنوب استان تنها 
بخش دیگری از اثراتی است که تاکنون خود 
را نشان داده و معلوم نیست در چند سال آینده 
چه سرنوشت جدیدی را برای استان رقم بزند.

اما با وجود همه این مسائل هنوز هم انگار زنگ 
خطر ریزگردها برای مسئوالن نواخته نشده و 
هنوز هم مقابله با این پدیده در برنامه ریزی 

مسئوالن جایی ندارد.

افزایش بادهای ۱۲۰ روزه 
به ۱۷۰ روز

خراسان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
جنوبی چندی قبل گفته بود: خشکسالی های 
که  شده  سبب  جنوبی  خراسان  در  ساله   1۸
کانون های فرسایش بادی استان به 2۸ کانون 

افزایش پیدا کنند.
سیدابوالحسن میرجلیلی با تاکید بر اینکه منشا 
کرد:  بیان  نیست،  استان  در  تنها  ریزگردها 
همجواری با دو استان نخست خشک کشور 
سبب شده که منشا کانون های فرسایش بادی 
و ریزگردها تنها در استان نباشد و عالوه بر این 
همجواری با کشور افغانستان خود بر مشکل 

افزایش ریزگردها در استان افزوده است.
وی افزایش مدت زمان بادهای 120 روزه به 
1۷0 روز را یکی دیگر از تبعات خشکسالی در 
استان عنوان کرد و گفت: قبل از این بادهای 

تابستان  در  چهارماه  مدت  به  که  روزه   120
بود که  بدون گرد و خاک  و  افتاد  اتفاق می 
به دلیل خشکسالی نه تنها به 1۷0 روز افزایش 
پیدا کرده بلکه همراه با گرد و خاک و ریزگردها 
است. وی عنوان داشت: این بادهای 1۷0 روزه 
محصوالت  افت  سبب  کشاورزی  بخش  در 
کشاورزی شده و در نهایت برای تامین علوفه 
در دشت ها با مشکل جدی روبه رو می شویم.

افزایش بیماری های خاص در استان

خراسان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
جنوبی با بیان اینکه عالوه بر همه این ها وقوع 
 ریزگردها و گرد و خاک در استان بیماری های
به  بنا  داشت:  بیان  است،  زده  رقم  را  خاصی 
از  برخی  دانشگاه علوم پزشکی شیوع  اعالم 
بیماری ها از جمله بیماری های ریوی و تنفسی 

در این فصول سال افزایش می یابد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی 
ارتباط می گوید: خراسان جنوبی  این  نیز در 
و  بیابانی  و  خشک  اقلیمی  داشتن  دلیل  به 
همچنین خشکسالی های مستمر در سال های 
اخیر دارای پوشش گیاهی اندکی بوده که خود 
این مسئله شرایط ایجاد گرد و غبار و انتشار 

ریزگردها را مضاعف کرده است.

۱۵ روز ناسالم در سال
استان  این  اینکه  بیان  با  آرامنش  پرویز 

فرسایش  تاثیر  تحت  کانون   2۸ دارای 
و  انتشار  ایجاد  سبب  که  بوده  بادی 
بیان  شود،  می  غبار  و  گرد  جابجایی 
هایی بخش  و  اطالعات  به  توجه  با   کرد: 
در  فعال  هوا  کیفی  پایش  های  ایستگاه  از 
در  غبار  و  گرد  وضعیت  بیرجند  شهرستان 
ندرت  به  و  بوده  سالم  حد  در  روزها  اکثر 
محدوده  به  روزها  برخی  در  هوا  کیفیت 

ناسالم و بسیار ناسالم افزایش می یابد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی 

با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد دو ایستگاه 
پایش کیفی هوا در سطح استان مستقر شده 
در  ها  ایستگاه  از  یکی  داشت:  عنوان  است، 
مرکز استان ذرات 10 میکرون و برخی گازها 
را پایش می کند و دومی در شهرستان نهبندان 
مستقر شده و ذرات 5.2 میکرون را مورد اندازه 

گیری قرار می دهد.
آرامنش با بیان اینکه این ایستگاه ها توسط  
اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهیه 
شده است، بیان داشت: به این علت ایستگاه 
های موجود به هیچ وجه پاسخ گوی نیاز استان 
نبوده و تاثیر اعتبار و خرید ایستگاه های مذکور 
و همچنین هزینه های تعمیر و نگهداری آن از 

محل اعتبارات ملی و استانی ضروری است.
گذشته  های  سال  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
معموال در هر سال بین 11تا 15 روز ناسالم و 
دو تا سه روز بسیار ناسالم داشته ایم، افزود: این 

در حالی است که در سال جاری تعداد روزهای 
ناسالم تاکنون پنج روز بوده است.

باید منتظر وضعیت حادتری بود
خراسان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
جنوبی تاکید کرد: بدیهی است در صورت ادامه 
خشکسالی ها باید منتظر وضعیت حادتری در 
استان باشیم و تا زمانی که بارندگی و بارش 
باشد،  باران و برف مشابه سال های گذشته 
افزایش  روز  به  روز  و غبار  طوفان های گرد 

خواهد یافت. هر چند مدیرکل حفاظت محیط 
و  گرد  پدیده  افزایش  مورد  در  استان  زیست 
غبار و حادتر شدن وضعیت در سال های آینده 
هشدار می دهد اما اقدامات مقابله ای مسئوالن 
از  یکی  عنوان  به  ها  بیابان  با  مبارزه  برای 
مهمترین راهکارهای کاهش ریزگردها هنوز 
منابع  مدیرکل  و  دارد  ادامه  نقطه صفر  روی 
طبیعی استان انجام آن را منوط به تخصیص 

اعتبارات می داند.
مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی در این 
با بیان اینکه در بروز پدیده ریزگردها  ارتباط 
هستند،  دخیل  متعددی  عوامل  و  مسائل 
دالیل این  مهمترین  از  یکی  کرد:   اظهار 

خشکسالی های متوالی در استان است. 
البته  که  نکته  این  ذکر  با  شریفی  ا...  حبیب 
مسائل خارج از استان نیز در این امر دخالت 
داشته و خیلی از منشاها خارجی است، بیان 
کرد: در استان عالوه بر بحث ریزگردها تعداد 
زیادی طوفان های شن و بادهای 120 روزه 
همراه با گرد و غبار را داریم که با ریزگردها 
کاری،  بوته  زدایی،  بیابان  وی  دارد.  تفاوت 
جمله  از  را  کاری  هالل  و  بادشکن  احداث 
اقدامات مورد نیاز برای مقابله با این پدیده و 
کاهش پدیده گرد و غبار در استان عنوان کرد و 
گفت: این اقدامات بسته به اعتبارات تخصیص 

یافته انجام می شود.

اقدامات انجام شده یک ششم 
کانون های بحرانی است

شریفی همچنین به وجود یک میلیون و 300 
هزار کانون بحرانی در استان اشاره کرد و گفت: 
از این میزان حدود 200 هزار هکتار  تاکنون 
تقریبا  این  که  شده  انجام  زدایی  بیابان  کار 
است.  بحرانی  های  کانون  حدود یک ششم 
وی با بیان اینکه در سال گذشته چهار میلیارد 
تومان اعتبار برای بحث بیابان زدایی در استان 
از این میزان  اختصاص یافت، عنوان داشت: 
حدود 50 درصد اعتبارات تخصیص یافت که 
از این محل حدود سه تا چهار هزار عملیات 
بیابان زدایی انجام شد. آنچه که مسلم است 
پدیده ریزگردها سال به سال در استان رو به 
افزایش است و سرنوشت استان های خوزستان 
و همدان و کرمانشاه در آینده نزدیک در انتظار 
مردم خراسان جنوبی است اما انگار مسئوالن 

تنها منتظر ایجاد بحران هستند.

ساختن برای ساخته شدن

 روایت ۱۰ روز زندگی با کوخ نشینان؛

ریزگردهادرشرقکشورمیتازند

پای مهمان ناخوانده به خراسان جنوبی باز شد

احسانعلیخانی:مقصراصلیسازندهو
مؤلفاینشایعهاستنهگویندهخبر

احسان علیخانی به دنبال شایعه فوتش روی خط 
برنامه »مردم چی میگن« از شبکه سه به صورت 
 زنده این شایعه را تکذیب کرد و نسبت به گوینده ای
که این خبر را اعالم کرد واکنش نشان داد. علیخانی 
در این برنامه گفت: آقای توتونچی که در برنامه زنده 
بوده و از سر  این خبر را اعالم کردند حتما سهواً 

نگرانی و دلسوزی ، مقصر اصلی سازنده و مؤلف 
این شایعه است نه ایشان ، تنها اشتباه ایشان باور 
کردن این شایعه و اعالم این خبر روی آنتن زنده 
است البته این نحو اعالم کردن غیر حرفه ای بوده. 
من می دانم که چقدر کار همه همکاران اعزامی به 
برزیل برای پوشش مسابقات سخت و فشرده است و 
امیدوارم از امروز آقای توتونچی عزیز از برزیل برای 

همه ما خوش خبر باشد ...
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آیه روز  

آيا كسى كه در دل شب به طاعت خدا و سجده و قيام بسر برد و از آخرت، هراسناك  و به رحمت حق 
اميدوار باشد، با كسى كه در كفر و گناه است يكسان است ؟ زمر آيه ۹

حدیث روز  

بهترين دوست و برادر، آن فردى است كه خطاهاى تو را به عهده گيرد و خود را مقّصر بداند. 
امام حسن عسكرى)عليه السالم(

مردان همه عمر پاره بردوخته اند 
قوتى به هزار حيله اندوخته اند 

فرداى قيامت به گناه ايشان را  
شايد كه نسوزند كه خود سوخته اند

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

خودتان را بهتر کنید

1. مثبت فكر كنيد و مثبت رفتار كنيد. رفتار منفى 
اطمينان و تعهد شما به بهتر شدن را كم مى كند.

2. چيزهاى جديد ياد بگيريد. به يک سازمان، كالس، 
كلوپ، تيم يا گروه جديد بپيونديد. اگر همان كارهاى 
قبلى را بكنيد، احتمال اينكه به رفتار هاى قبلى هم 
برگرديد زياد است. اما چون آدم هاى جديد از شما 
انتظار هيچ رفتار خاصى ندارند، احتمال اينكه در عادت 
كردن به يک رفتار جديد موفق باشيد بيشتر مى شود.

3. به خودتان سخت نگيريد. شخصيت آدم يک شبه 
عوض نمى شود. به خودتان ُكلى وقت و فضا بدهيد 

تا يک رفتار را به بخشى از شخصيتتان تبديل كنيد.
 4. تظاهر كنيد. احتماال شنيده ايد كه به هر چيزى 
خيلى تظاهر كنيد به واقعيت بدل مى شود. در واقع يک 

ضرب المثل انگليسى هست كه مى گويد ”.
 اين كار به خيلى از افراد كمک مى كند. اگر شخصى با 
ويژگى مثبتى كه مى خواهيد نمى شناسيد، فيلمى تماشا 
كنيد كه چنين شخصيتى داشته باشد. بعد از مدتى كه 
اداى خجالتى نبودن يا آرام بودن را دربياوريد، كامال 

برايتان طبيعى مى شود.
5. بعد از يک ماه دوباره بنشينيد و ببينيد چقدر موفق 
بوده ايد. وقتى كه حس كرديد در يكى از ويژگى ها 
استاد شده ايد، ويژگى ديگرى انتخاب كنيد و از نو 
شروع كنيد. مثال اگر چند دوست جديد پيدا كرده ايد 
و حاال ديگر سِر كار نظراتتان را ابراز مى كنيد، تبريک 
مى گوييم، شما موفق بوده ايد. وقت را از دست ندهيد، 
اين بار يک ويژگى منفِى بزرگ تر را انتخاب كنيد و 

دست به كار شويد.

دانمارك و سوئد در قرن هفده ميالدى درگير جنگ دامنه 
دارى با يكديگر بودند. در يكى از اين جنگ ها و پس 
از عقب نشينى سوئدى ها، يكى از سربازان دانماركى 
كه جراحت مختصرى برداشته بود احساس تشنگى كرد. 
وقتى دست به قمقه برد تا آب بنوشد، صدايى ضعيف به 
گوشش رسيد. اين صداى يک سرباز مجروح سوئدى 
بود كه تقاضاى آب مى كرد. سرباز دانماركى به سويش 
رفت، درست در همين لحظه سرباز سوئدى به روى 
سرباز دانماركى شليک كرد. او گفت: مى خواستم به تو 
آب بدهم ولى تو خواستى مرا به قتل برسانى. آيا پاداش 
من اين بود؟ من قصد داشتم تمام آب قمقمه را به تو 
بدهم. ولى حاال كه اين كار را كردى فقط نصف آن را به 
تو مى دهم. يكى از افسران ارتش دانمارك كه از نزديک 
شاهد اين ماجرا بود پادشاه دانمارك را از آنچه ديده بود 
آگاه ساخت. پادشاه، سرباز را به حضور طلبيد. - چرا نيمى 
از آب قمقمه ى خود را به دشمنى دادى كه قصد كشتن 
تو را داشت؟ سرباز پاسخ داد: هر چند او قصد جان مرا 
كرده بود ولى به هر حال، انسانى مجروح بود و انسانيت 
به من حكم مى كرد كه به يک فرد تشنه و مجروح 
 آب برسانم. پادشاه گفت: آفرين، تو اليق آن هستى 

كه سردار ارتش من باشى

با  مواجهه  در  شما  كودك  كند  نمى  فرقى 
چيزى كه باب ميلش نيست به آرامى واكنش 
ترقه  مثل  حالت،  بهترين  در  يا  دهد  نشان 
منفجر شود، مديريت خشم، مهارتى است كه 

هر نوع بچه اى از آن نفع مى برد.
احساسات  كنترل  با  والدين  عنوان  به  ما 
مان،  خشم  هاى  طغيان  برابر  در  خودمان 
مى توانيم اساس و شالوده ى فراگيرى اين 
مهارت مهم را براى فرزندان مان بنا كنيم. 
اين بار كه با كج خلقى ها و بهانه گيرى هاى 
كودك نوپاى تان و يا شانه باال انداختن فرزند 
نوجوان تان روبرو شديد با بكار بردن يكى از 

عبارات زير، بهترين قدم را به جلو برداريد:
نگویید : اینقدر همه چیز را پرت نکن!

پرت  را  هايت  بازى  اسباب  وقتى   بگوييد: 
ندارى  دوست  كنم  مى  فكر  من  كنى  مى 
اين  است؟  طور  اين  آيا  كنى.  بازى  آنها  با 
تكنيک گوينده شنونده، براى كمک به ارتباط 
غيررودررويى  اى  شيوه  به  احساسات  دهى 
است. اين شيوه نه تنها مسيرهاى گفتگو را 

باز نگه مى دارد بلكه شما الگويى مى شويد 
براى اين كه نشان دهيد موقعيت پيش آمده 
نتيجه كودك  در  نگاه شما چگونه است،  از 
شما فرصت اين را پيدا مى كند تا حادثه پيش 
آمده را مجددا از نگاه خودش و با زاويه اى 

ديگر بازبينى كند.
نگوييد: بچه هاى خوب اين كار را نمى كنند!

بگوييد: الزم است چكار كنى تا براى بيرون 
رفتن آماده شوى؟

 به بچه ها اجازه دهيد به پروسه هاى تغيير 
 و گزار در زندگى شان فكر كنند. اين كمک

مى كند تا از جنگ و جدال دور بمانيد.
بگوييد: بچه هاى خوب و حتى بزرگ ترها 
هم گاهى عصبانى مى شوند، اشكالى ندارد، 
بگذاريد  گذشت.  خواهد  هم  عصبانيت  اين 
هرچقدر  شما  هاى  بچه  باشيم.  روراست 
بزرگ تر شوند، با مشكالت بزرگ ترى هم 
مواجه خواهند شد، و احساسات شديدترى هم 

خواهند داشت. اين كه به آنها بگوييد 
شده  بزرگ  كه  كسى  يا  خوب  هاى  بچه 

يا  شود  نمى  خسته  شود،  نمى  عصبانى 
است.  دروغ  واقعا  شود  نمى  مضطرب 
باعث مى شود بچه ها احساسات  همچنين 
جريانات  مانع  و  كنند  سركوب  را  شان 

احساسات شان به شيوه اى سالم شوند.
نگویید : عصبانی نشو!

شوم.  مى  عصبانى  گاهى  هم  من  بگوييد: 
تا خشم  بزنيم  بيا شعار جنگى مان را فرياد 
مان مهار شود. تحقيقى جديد نشان مى دهد 
وقتى جسم مان آسيبى مى بيند ودرد داريم، 
فرياد زدن واقعا مى تواند در رساندن پيام درد 
به مغز اختالل ايجاد كند، يعنى دردمان كمتر 
شود. شايد فرزندتان هنگام عصبانيت دردى 
تواند  مى  كردن  دادوبيداد  اما  باشد  نداشته 
بازى گونه رها  به شيوه اى  را  انرژى خشم 
انتخاب  شعارجنگى  يک  فرزندتان  با  نمايد. 
كنيد تا در چنين شرايطى با صداى بلند ازآن 

استفاده نماييد، مثال : آزااااااااااااااااادى!
برخورد با کودک پرخاشگر

در  خود  احساسات  كنترل  با  والدين 

فرزندان به  را  مهارت  اين  خشم،   برابر 
آموزش مى دهند

نگویید: جرأت نداری بزنی!
بگوييد: اشكالى ندارد كه عصبانى باشى، اما 
به تو اجازه نمى دهم به كسى آسيب بزنى. ما 

بايد امنيت همديگر را حفظ كنيم.
رساند  مى  را  جدى  پيام  اين  عبارت،  اين 
كه بروز عصبانيت ايرادى ندارد، اما واكنش 
به  دو  اين  جداكردن  است.  ممنوع  فيزيكى 
به  بگيرد  ياد  تا  كند  تان كمک مى  كودك 

همين شيوه رفتار كند.
نگوييد: تو خيلى بدقلق و سرسخت شده اى!

بگوييد: اى موضوع خيلى سخت و ناخوشايند 
است، مى دانم؛ با هم حلش مى كنيم. وقتى 
بچه ها سرسختى مى كنند و كوتاه نمى آيند، 
خيلى همه است كه دليلش را بفهميم. اين 
عبارت، اين ايده را تقويت مى كند كه شما 
با هم  و  او،  مقابل  نه  او هستيد  دركنار  هم 
نگوييد:  رويد.  مى  پيش  هدف  يک  طبق 

فهميدم، بايد در اتاقت تنها باشى!

هردو  تا  باشيم  دور  هم  از  بيا  بگوييد: 
را  ماندن«  »تنها  عبارت،  اين  شويم.   آرام 
اجازه  و  گرداند  مى  بر  بودن«   »باهم   به 
ارتباط  ماندن،  تنها  جاى  به  دهد   مى 

دوباره اى برقرار شود.
نگویید: همین حاال دندان هایت

را مسواک بزن!
هاى  دندان  اول  خواهى  مى  بگوييد: 
عروسكت را مسواك بزنيم يا دندان هاى تو 
بهانه  و  نوپا، كج خلقى  بچه هاى  براى  را؟ 
محيط  كردن  كنترل  براى  اى  شيوه  گيرى 
حق  او  به  عبارت  اين  با  شما  است.  شان 
مى  احساس  نتيجه  در  و  دهيد  مى  انتخاب 

كند تا حدودى كنترل دست اوست.
به  گرسنه  وگرنه  بخور  را  شامت  نگوييد: 

رختخواب خواهى رفت!
بكنيم  توانيم  مى  چكار  نظرت  به  بگوييد: 
عبارت،  اين  شود؟  تر  خوشمزه  غذا  اين  تا 
دوش  به  را  حل  راه  پيداكردن  مسئوليت 

فرزندتان مى گذارد.

عارفانه روز

اگر اراده كنى كه خودت را حفظ بكنى 
پروردگار هم هنگام ارتكاب گناهان، 

براى تو ايجاد مانع مى كند

وقتي ذهن و جسم خود را 
 پرورش مى دهى، راحت تر مى توانى  

مسائل را بررسى كنى.

از ميان اهداف خود هدفى را انتخاب كنيد كه  اميد 
بيشترى به موفقيت آن داريد و در تالش براى 
تحقق آن، به فكر تاييد يا تكذيب ديگران نباشيد.

875246193
964173258
213895764
359614827
642987531
187362946
596738412
731429685
428561379

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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كسى در شمار دانايان است كه بر آنچه از 
دستش رفته افسوس نخورد، از نايافته به رنج 
نباشد، چون در طلب مرادى با سختى رويا رو 
شود سست نگردد و دل به نااميدى نسپارد . 

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

تجربه کنید.   09158668002

فروشی - معاوضه
زمین  با موقعیت عالی برای 

احداث ویال، گلخانه، تاالر با قیمت 
مناسب واقع در دشت بجد

09376234005

فروش دو قطعه زمین کشاورزی 
برای باغ ویال در روستای تقاب

هر کدام 4000 متر
09153621595

ups خرید ضایعات باطری
09197491800

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

صنایع برودتی توحید
نصب و راه اندازی ، تعمیر، سرویس

 و نگهداری انواع سردخانه های
 فریونی و آمونیاکی در خراسان جنوبی

بیرجند- نبش توحید 7
آسمانی مقدم

32442285 -09155624932

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی

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

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

نصب شیرآالت ، سرویس کولر 
لوله باز کنی با فنر برقی

تشخیص و رفع ترکیدگی لوله 
    09158651167 - شهریاری

خدمـات دهشیبـی
نصب و تعمیر مشعل های گازی و گازوئیلی  

نصب و تعمیر پکیج دیواری و زمینی 
 لوله کشی و برق کشی ساختمان

نصب ، تعمیر، سرویسلوله باز کنی       09151633903
 لوله کشی انواع کولرهای گازی 

)اسپیلت(  و کولرهای آبی
 09195632840
09155629331

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....
 با قیمت مناسب

  09156633230- برگی

فــرش هامـون

با خرید 24 متر فرش
 6 متر رایگـان

 دریافت کنید
* تعویض مبل و فرش
* کارت خرید کاالی 

ایرانی پذیرفته می شود

نبش مطهری 21/1

32228253

پیچ و رولپالک نما  
شستشوی نما

09156694379- موذن

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

آدرس :چهارراه اول توحید

32212519  - 09151606528   

ایزوگام سلیمانی 

ت 
مان

 ض
ل

سا
 1

0
ن

را
ه ای

یم
و ب

ل
و

ص
ح

ع  م
نو

ت

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

موسسه حقوقی عدالت خواهان 
سپهر )مشاوره و وکالت(از همکاران 
وکیل دعوت به همکاری می نماید.  

09154037522 
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مسابقات تیراندازی ویژه خبرنگاران در بیرجند برگزار شد

گذشته  روز  صبح  رسانه  و  مطبوعات  جشنواره  تیراندازی  مسابقه 
کانون  محل  در  آقایان  و  بانوان  بخش  دو  در  خبرنگاران  حضور  با 
رئیس  فارس،  از  نقل  به  برگزار شد.  بیرجند  بسیج  فرهنگی ورزشی 
بسیج رسانه خراسان جنوبی گفت: شرکت کنندگان از هفته نامه آوای 
جوان، روزنامه بیرجند امروز، خبرگزاری فارس، خبرگزاری شبستان، 
پایگاه خبری سمعک  پایگاه خبری تحلیلی خاورستان،  مهر مشرق، 
نیوز، باشگاه خبرنگاران جوان و پایگاه خبری بیرجند رسا بودند. سجاد 
رضایی افزود: مرضیه موحدیان با امتیاز 58 از هفته نامه آوای جوان 
رتبه نخست، فاطمه زهرا باقری با امتیاز 56 از خبرگزاری فارس رتبه 
دوم و فاطمه حمیدیان فر با امتیاز 55 از باشگاه خبرنگاران جوان رتبه سوم 
مسابقات را کسب کردند. در بخش آقایان نیز، ابوالفضل طالبی با امتیاز 66 
از پایگاه خبری تحلیلی خاورستان رتبه نخست، سید مصطفی موسوی نژاد 
با امتیاز 63 از پایگاه خبری سمعک نیوز و سید حمید حسینی با امتیاز 
61 از پایگاه خبری بیرجندرسا رتبه سوم مسابقات را بدست آوردند.

راهیابی بانوان کاراته کای خراسان جنوبی 
در مسابقات کاراته قهرمانی کشور

در مسابقات کاراته قهرمانی کشور سبک کیوکوشین IKU 25 بانوان 
کاراته کای استان خراسان جنوبی در مقابل ملی پوشان برای کسب مدال 
رنگی مبارزه می کنند. به گزارش فارس، الهه عرب، زهرا سادات بنایی، 
مریم فارسی، نازنین براتی، مهسا عبدی، زهرا کشتگر، مهال ابراهیمی، 
عصمت اسماعیلی، نازیال براتی، افسانه عرب خزاعی، مرضیه امین زاده، 
سعیده عبدی، مبینا وظیفه دوست کاراته کای استان خراسان جنوبی در 
این ماراتن ملی هستند. محدثه بشگزی، مهسا زنده دل، نهال زنگویی، 
فاطمه اسماعیلی، ستایش یزدان پناه، مائده دوستی، ساجده عرب، فاطمه 
بشگزی، مریم غریب زاده، اسماء اسماعیلی، مهدیه ابراهیمی و ملیحه 
حاجی زاده دیگر نمایندگان استان خراسان جنوبی در مسابقات کاراته 
قهرمانی کشور سبک کیوکوشین IKU هستند. طاهره حق گو سرپرستی 
تیم کاراته 25 نفره خراسان جنوبی در این مسابقات را بر عهده دارد و 
مربیگری و هدایت تیم نیز بر عهده زهرا سادات بنایی و سمیرا پرنده است.

خدمتی ۱6:۳۰ امروز به وقت محلی کشورمان
به مصاف حریفان خود می رود

ششمین روز از مسابقات المپیک ریو 2۰16 در رشته تفنگ سه وضعیت 
بانوان با حضور نجمه خدمتی و مه لقا جام بزرگ پیگیری می شود. 
خراسان  استان  جوانان  و  ورزش  اداره کل  عمومی  روابط  گزارش  به 
جنوبی، این رقابت ها در ششمین روز خود، درحالی امروز به وقت محلی 
تیرانداز کشورمان، نجمه  استارت می خورد که دو  کشورمان 16:3۰ 
خدمتی و مه لقا جام بزرگ در رشته تفنگ سه وضعیت بانوان بخ رقابت 
با 38 تیرانداز المپینی خود می روند. خدمتی در جایگاه 16 . جام بزرگ 
در جایگاه ۴۰ استارت لیست مسابقات تفنگ سه وضعیت قرار دارند. 

1- فشار خون باال دلیل اصلی بروز بیماری های قلبی-
عروقی است 2- بیش از نیمي از سکته  های مغزی 
در  از هر 8 مرگ  باال هستند 3-  فشارخون  بدلیل 
دنیا یک مرگ مربوط به فشارخون باال است ۴- در 
ایران از هر 1۰ نفر، ۴ نفر کم تحرك، تقریبا 2 نفر 
سیگاري و حدود 3 نفر مبتال به اضافه وزن هستند 

5- نیمی از جمعیت ایران بیش از میزان مورد نیاز خود 
غذا می خورند 6- در افراد 18 سال و باالتر، فشار خون 
حداکثر1۴۰میلی متر جیوه و بیشتر و فشارخون حداقل 
9۰ میلی متر جیوه و بیشتر ، فشار خون باال محسوب 
مي شود 7- در افراد مبتال به بیماري قند یا بیماری 
مزمن کلیه، فشارخون مساوي و یا بیش از 13۰/8۰ 

میلی متر جیوه فشار خون باال محسوب می شود 8- این 
یک باور نادرست است که افزایش فشارخون با باالرفتن 
سن، یک امر طبیعي است 9- احتمال ابتال به بیماري 
فشارخون باال در افرادي که تا سن 55 سالگي فشارخون 
باال نداشته اند، خیلي زیاد است 1۰- در ایران، تقریبًا 
یک نفر از هر پنج نفر به فشارخون باال مبتال هستند.

فست فود مغز را کوچک می کند

از  بخشی  دهد  می  نشان  محققان  پژوهش 
یادگیری،  به  که  هیپوکامپ  به  موسوم  مغز 
در  است  مرتبط  مغزی  سالمت  و  حافظه 
و  فود  فست  منظم  طور  به  که  افرادی 
غذاهای ناسالم نظیر نوشیدنی های شیرین، 
میان وعده های شور و گوشت های فرآوری 

شده می خورند، کوچکتر است. نتایج نشان 
ناسالم  غذاهای  که  سالمندانی  در  دهد  می 
آنها  چپ  هیپوکامپ  خورند  می  بیشتری 
غذاهای  که  است  افرادی  سایر  از  کوچکتر 
مغذی نظیر سبزی، میوه و ماهی می خورند.  
به گفته محققان گرچه این نتایج از مطالعه 
به  اما  است  آمده  دست  به  سالمند  افراد  بر 
تمام افراد و به ویژه کوکان قابل تعمیم است. 

مصرف پوست لیمو در کنترل دیابت

همه ما می دانیم که نوشیدن آب گرم و آبلیمو 
در اوایل صبح نه تنها به کاهش وزن کمک می 
کند بلکه موجب تقویت سیستم ایمنی بدن نیز 
می شود. اما شاید همه ما از فواید پوست لیمو 
آنتی  از خواص  لیمو مملو  نباشیم. پوست  آگاه 
اکسیدانی است که می تواند به کنترل سطح قند 

خون کمک کند. پوست لیمو حاوی پلی فنول 
هایی است که باعث بهبود مقاومت به انسولین 
می شوند. در این شرایط، مانع از تجمع چربی در 
منطقه دور شکمی می شود. وجود ترکیباتی نظیر 
نارینگین و هسپریدین به کنترل دیابت کمک می 
کند و موجب کاهش تجزیه گلوکز در کبد شده 
و متابولیسم گلوکز را متوقف می کند. پس پیشنهاد   
می شود خالل پوست لیمو را در ساالد استفاده کنید.

داشتن یک رژیم غذایی کم نمک

1- گوشت و ماهی های آماده و بسته بندی نیز 
حاوی نمک هستند، بنابراین یا این مواد را کمتر 
بخرید و یا بسته های کم نمک تر را با چک کردن 
برچسب آنها انتخاب کنید 2- شما می توانید به 
جای انتخاب تنقالتی مانند چیپس یا کراکر، بسته 
های سالم تر مانند میوه ها و سبزیجات را انتخاب 

کنید 3- با خوردن یک ساندویچ یا همبرگر در 
فروشگاه غذای فوری ممکن است نمک دریافتی 
 تان از حد توصیه  شده روزانه فراتر برود ۴- یک 
برش منفرد پیتزا با وجود پنیر، سس و مواد رویه 
آن می  تواند بیش از نیمی از میزان توصیه  شده 
نمک روزانه را به بدن برساند 5- در هر فنجان 
تا  سوپ  های کنسروي و آماده ممکن است 
بیش از 9۴۰ میلی گرم سدیم وجود داشته باشد.

ترفندهایي براي کاهش وزن

تکه شکالت  وعده صبحانه یک  در  1- صبح 
تلخ باالي 65 درصد بخورید )باعث چربي سوزي 
میشود( 2- نیم ساعت قبل از ناهار یک عدد سیب 
با دو لیوان آب بخورید )اشتهایتان کم میشود( 3- 
شب ها قبل از خواب یک قاشق عسل بخورید 
)چربي سوزي( ۴- روزي دو لیوان شیر یا ماست 

کم چرب بخورید )لبنیات کم چرب باعث الغري 
میشود( 5- در طول روز میوه جات و سبزیجات را 
فراموشنکنید 6- تعداد وعده هاي غذایي را زیاد 
و حجمشان را کم کنید 7- سعي کنید غذایتان 
را با چنگال یا قاشق مرباخوري میل کنید، خیلي 
بجوید وآرام آرام بخورید 8- صبح زود یک قاشق 
چایخوري دارچین با یک قاشق مرباخوري عسل 
در یک لیوان آب گرم مخلوط کنید و بخورید.

جویدن نامناسب غذا
عامل اصلی نفخ معده 

اصالح عادات غذایی می تواند از مهمترین راهکار 
خوب  باید  غذا  باشد.  شکم  نفخ  درمان  برای 
جویده شود تا کاماًل با بزاق دهان آغشته شده 
و سپس فرو برده شود، البته ممکن است برخی 
از افراد نیز بدون اینکه غذا را خوب بجوند، دچار 

نفخ نشوند که این مسئله به ساختمان و خلقت 
دستگاه گوارش بر می گردد، چرا که چنین افرادی 
عضالت  و  ضخیم  جدار  با  قوی  معده  دارای 
معده ها  نوع  این  دارندگان  که  هستند  محکم 
غذاهای سخت و به درستی نجویده را نرم کرده 
و با کمک غدد مترشحه در معده تجزیه می کنند. 
خوب نجویدن غذا و هضم ناقص آن موجب تنبلی 
روده ها و تخمیر غذا در دستگاه گوارش نیز می شود.

پبام هاي مرتبط با موضوع فشارخون

شال گردن عامل مرگ کشاورز! 

مالیی- مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان 
خبر از مصدومیت کشاورز 55 ساله ای حین کار با دستگاه خرمن 
کوب در روستای شاخن داد. علی دلخروشان افزود: عصر روز سه 
شنبه پس از رسیدن اورژانس 115 شاخن به محل، کارشناسان با 
کشاورزی روبه رو شدند که حین کار با دستگاه به دنبال گیرکردن 
شال گردن وی به دستگاه دچار جراحت شدید در ناحیه سر و 
گردن شده و قبل از رسیدن اورژانس فوت کرده است. به گزارش 
صدا و سیما، عصر روز سه شنبه نیز یکی از اهالی روستای نیگنان 
بشرویه در هنگام تعمیر کولر منزل خود، دچار برق گرفتگی شد و 
جان باخت. علت مرگ این مرد ۴9 ساله، برق گرفتگی و نرساندن 
به بیمارستان بدلیل تنها بودن وی در خانه اعالم شده است.

از توقیف پرایدی با 28 میلیون ریال خالفی
تا تصادف در بیست متری چهارم مدرس بیرجند

 
یک پرایدبا خالفی 28 میلیون و 
1۰۰هزار ریال دربیرجند توقیف 
صداوسیما،  گزارش  به  شد. 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
استان گفت: ماموران پلیس راهور 

بیرجند هنگام کنترل خودروهای عبوری یک پراید را متوقف کردند 
که مشخص شد 28 میلیون و 1۰۰ هزار ریال خالفی معوقه دارد. 
به نقل از این خبرگزاری، در پی تصادف عصر روز گذشته دو 
خودروی پراید در بیست متری چهارم مدرس بیرجند، راننده و یک 
سرنشین آقا به همراه یک خانم باردار به بیمارستان منتقل شده اند.

واژگونی اتوبوس در محور قاین-بیرجند، ۹ نفر را روانه بیمارستان کرد

مالیی- مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان از واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور بیرجند- قاین خبر داد. علی 
دلخروشان گفت: در این حادثه ۹ نفر مصدوم و به بیمارستان اعزام شدند. به گزارش مهر، دلخروشان افزود: ساعت ۶ و سه دقیقه روز 
گذشته حادثه واژگونی اتوبوس در کیلومتر ۳۰ محور قاین- بیرجند به مرکز پیام اورژانس قاین اعالم شد.  وی عنوان کرد: بالفاصله 
۴ دستگاه آمبوالنس اورژانس ۱۱۵ از پایگاه های قاین، گردنه خونیک، ثمن شاهی، آرین شهر و یک دستگاه آمبوالنس هالل احمر 
به محل حادثه اعزام شدند. دلخروشان ادامه داد: ۱۷ سرنشین اتوبوس دچار مصدومیت شده بودند که هشت نفر توسط کارشناسان 
اورژانس در محل، درمان و ۹ نفر پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی منتقل بیمارستان های شهداء قاین و امام رضا )ع( بیرجند 
شدند که از این تعداد ۷ نفر مرخص شده اند.  وی بیان داشت: پسری ۱2 ساله به علت جراحت عمیق دست در بخش ارتوپدی 
بیمارستان امام رضا)ع( بیرجند و جوان 2۵ ساله به دلیل جراحت  عمیق پا در بخش جراحی عمومی بیمارستان شهداء قاین بستری هستند 
که حالشان رضایت بخش است. در حادثه واژگونی اتوبوس که صبح روز گذشته در محور قاین - بیرجند رخ داد، ۹ نفر زخمی شدند. این 
اتوبوس از تهران عازم بیرجند بود که بین قاین و سده، به دلیل خستگی و خواب آلودگی راننده واژگون شد. دلخروشان از مردم خواست 
در صورتی که خطر آتش سوزی، انفجار خودرو و نشت بنزین وجود ندارد، تا زمان رسیدن نیروهای تخصصی، مصدوم را جابجا نکنند.

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

ایـزوگام شرق 

 بخشی
آدرس: میدان توحید

32442331

09155622050

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

اکران
فیلم

شروع  ساعت 
سانس ها

14:3016:151820

32222636 - 056تلفن

زاپــــــــاس کفشهایم  کو

  @ sinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن

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

فروش یا معاوضه 
 مرغداری 30 هزاری تمام اتومات همراه با آب شیرین اختصاصی و 

دوربین مدار بسته 
آدرس: روبروی کویر تایر    09151636368-09153610176



7
برای امام رضا)ع( با دل کار می کنم

شبستان- نفر اول بخش حروف نگاری پنجمین جشنواره ملی نقاشیخط و حروف نگاری رضوی گفت: برای امام رضا علیه السالم با دل کار می کنم. علیرضا معظمی گودرزی، هنرمند 
برگزیده و نفر اول بخش حروف نگاری پنجمین جشنواره ملی نقاشیخط و حروف نگاری رضوی با بیان اینکه امسال برای سومین بار در این جشنواره شرکت کرده است، افزود: آثار خلق شده 

در جشنواره رضوی در معرض دید عموم قرار داده شود چرا که همه هنرمندان دوست دارند آثار نه فقط در گالری بلکه اکران عمومی در سطح شهر داشته باشد.
پنجشنبه * 21 مرداد 1395 * شماره 3575

7
نشان منقش به نام مبارک امام رضا)ع(

بر سینه پدر سردار شهید ناصری 

نصب شد

منقش  نشان  شبستان- 
به نام مبارک امام رضا)ع( 
رضوی  سفیران  توسط 
بر سینه پدر سردار شهید 
ناصری نصب شد و یک 
به  نیز  نفیس  قرآن  جلد 
ادامه  در  شد.  تقدیم  وی 

حضور خدام بارگاه رضوی در استان، سفیران عشق 
به دیدار پدر شهید ناصری در روستای شاهرخت 
رفتند. سفیران حرم علی ابن موسی الرضا )ع( در 
ادامه برنامه های کاروان زیر سایه خورشید در شهر 
حاجی آباد زیرکوه، به خانه شهید عابدینی که در 
نائل  شهادت  رفیع  درجه  به  المبین  فتح  عملیات 
معظم  خانواده  به  متبرکی  هدایای  و  رفتند  آمده، 
زیر سایه خورشید  اهدا کردند. کاروان  این شهید 
همچنین به منزل محمد فالحی، جانباز دوران دفاع 
مقدس رفتند. این جانباز که از همرزمان یکی از 
به همراه همرزم خود  بود  نیز  خدام حرم رضوی 
پرداختند.  والفجر 8  از عملیات  مرور خاطراتی  به 
شهید  بنیاد  بویژه  ها  ارگان  مسئوالن  از  فالحی 
استان بسیار گالیه مند بود و گفت: تاکنون از طرف 
مسئوالن بنیاد شهید هیچ کمکی به من نشده است 
و حتی زمانی که برای تأمین جهیزیه دخترانم از این 
ارگان درخواست کمک هزینه کردم با پیشنهاد وام 

18 درصدی بنیاد شهید مواجه شدم.

منظر فرهنگی روستای نایبند
ثبت آثار ملی شد

در  واقع  نایبند  روستای  فرهنگی  منظر  قوسی- 
جنوب شهرستان طبس ثبت آثار ملی شد. مسئول 
و  روستایی  ارزش  با  تاریخی  های  بافت  ثبت 
روستای  جاذبه  نخستین  گفت:  استان  شهری 
بر  واحه ای  عنوان  به  آن  حضور  نایبند،  تاریخی 
است.  لوت و دشت کویر  پهناور  ساحل دو کویر 
بلندای  بر  روستا  استقرار  کرد:  عنوان  زاده  شبنم 
کوه و کمبود زمین برای ساخت و ساز، معماری 
روستا را دارای فرم خاصی نموده و چاره اندیشی 
ساکنین روستا برای بهره وری بیشتر از فضاهای 
معماری سبب ساخت بناهایی با مساحت محدود 
 و چند طبقه شده است که از جمله ویژگی ها و 

ارزش های معماری روستا محسوب می شود.

کاروان کرامت
راهی کانون های فرهنگی هنری استان شد

تجهیزات  کرامت،  دهه  با  همزمان  شبستان- 
فرهنگی  کانون   ۳۴ راهی  ای  کتابخانه 
شد.  استان  های  شهرستان  در  مساجد   هنری 
حجت االسالم سبزه کار مسئول دبیرخانه مساجد 
راهی شهرستان  دیروز  تجهیزات  این  کرد:  اظهار 
بیرجند  و  سربیشه  طبس،  فردوس،  قاین،  های 
 ۴00 را  شده  توزیع  تجهیزات  این  اعتبار  شد.وی 
میلیون ریال ذکر کرد و گفت: این کانون ها هفته 

آینده با حضور مسئوالن افتتاح می شوند.

راه اندازی طرح حفظ مجازی قرآن
در استان  نیازمند 400 میلیون تومان

 ۴ کریم  قرآن  مجازی  حفظ  طرح  برای  ایسنا- 
طرح  این  راه اندازی  هزینه  و  شده  تربیت  مربی 
است. تومان  میلیون   ۴00 خراسان جنوبی  در 

حجت االسالم محمدطاهر گرایلی گفت: طرح حفظ 
مجازی قرآن کریم که برای نخستین بار در استان 
در حال اجراست نیز از دیگر برنامه های اوقاف در 
ایام تابستان امسال در زمینه قرآن کریم است. وی 
با بیان اینکه با توجه به بررسی های انجام شده تعداد 
یک میلیون حافظ قرآن کریم به جامعه تحویل داده 
حفظ  طرح  برای  استان  سهم  افزود:  است،  شده 
مجازی قرآن کریم ۵0 نفر است که تاکنون ۴۵ نفر 

ثبت نام و در حال آموزش هستند.

اسکان بیش از 12 هزار مسافر
در مدارس استان

تسنیم- مدیرکل آموزش و پرورش استان با بیان 
مدت  به  نسبت  تابستانی  مسافران  تعداد  اینکه 
مشابه سال قبل 8 درصد افزایش داشت گفت: از 
ابتدای طرح سفرهای تابستانی تاکنون هزار و 69۵ 
خانوار فرهنگی در قالب 12 هزار و 2۳6 نفر روز در 
مدارس استان مستقر شدند. المعی افزود: امسال 
مدارس  در  که  تابستانی  مسافران  آمار  بیشترین 
استان مستقر شدند را فرهنگیان تشکیل می دهند.

صادرات 94 هزار جلد پوست
از شهرستان بیرجند

از  پوست  جلد  هزار   9۴ از  بیش  ور-  پیشه 
شهرستان بیرجند به سایر استان ها صادر شد. با 
اقدامات بهداشتی صورت گرفته در کشتارگاه دام 
شهرستان این تعداد جلد پوست گوسفند و بز برای 
مصارف صنعتی مجوز بهداشتی صادر شده است. 
تمامی  گفت:  بیرجند  دامپزشکی  شبکه   معاون 
اهمیت  از  آبزیان  و  دام، طیور  فرآورده های خام 
بهداشتی بسیاری برخوردار است خصوصا فرآورده 
ای مانند پوست که در صورت عدم نظارت بهداشتی 
و قرنطینه ای الزم می تواند باعث بروز و انتشار 
زنگویی  شود.  های خطرناک  بیماری  از  بسیاری 
دامپزشکی  بهداشتی  ضوابط  راستای  در  افزود: 
تمامی پوست های استحصالی کشتارگاه باید برای 

انتقال به کارخانجات مجوز حمل دریافت نمایند.

رونمایی از شناسنامه اجتماعی استان

حسینی- معاون اموراجتماعی بهزیستی از رونمایی 
شناسنامه اجتماعی استان خبرداد. موهبتی با اعالم 
اجتماعی  مددکاری  انجمن  رئیس  که  خبر  این 
ایران سفری را به بیرجند در تاریخ 2۳ مرداد ماه 
کارگروه  روز  این  در  کرد:  عنوان  داشت،  خواهد 
اجتماعی  شناسنامه  و  تشکیل  استان  اجتماعی 
را  شناسنامه  این  وی  گردد.  می  رونمایی  استان 
حوزه  در  فعال  دستگاه   1۳ اطالعات  از  برگرفته 
آسیب های اجتماعی استان عنوان کرد. موهبتی 
استان  فوریتی  خط  چهار  بین  تفاهمنامه  انعقاد 
کرد  عنوان  کارگروه  این  های  دیگربرنامه  از  را 
وگفت: با انعقاد این تفاهمنامه بین مرکز فوریتهای 
و   110 پلیس   ،12۵ آتشنشانی  اجتماعی12۳، 
اورژانس 11۵  همگرایی بیشتری درارائه خدمات 

حوزه آسیب های اجتماعی صورت خواهد گرفت.
 

پایان عملیات عمرانی  طرح گردشگری 
روستای زول  قاینات

دادرس مقدم- عملیات عمرانی طرح گردشگری 
روستای زول شهرستان قاینات از محل اعتبارات 
عباسی  یافت.  پایان   1۳9۴ سال  دارایی  تملک 
این  گفت:  قاینات  فرهنگی  میراث  اداره  رییس 
شهرستان از ظرفیت ها و قابلیت های خوبی جهت 
جذب گردشگر برخوردار است که با فراهم نمودن 
زیر ساخت ها و اجرایی طرح ها می توان به این 
اهداف نزدیک شد. وی افزود: در طرح گردشگری 
روستای زول اقداماتی شامل اجرای نرده آجری، 

سکوی نشیمن، کباب پز و آبخوری انجام شد.

بیش از 2 هزار تن سبزی و صیفی
از استان صادر می شود

استان  جهادکشاورزی  سازمان  رئیس  تسنیم- 
استان  از  صیفی  و  سبزی  تن   202۵ گفت: 
خراسان جنوبی به استان های تهران، اصفهان، 
کرمان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی صادر 
بخش  در  کرد:  اظهار  ولی پورمطلق  می شود. 
به  تن   ۵0 و  هزار   28 نیز  جالیزی  محصوالت 
خراسان  کرمان،  اصفهان،  تهران،  های  استان 
رضوی و اردبیل صادر می شود. وی همچنین از 
صادرات 10 هزار تن پنبه به استان های شمالی 
و خراسان رضوی خبر داد و افزود: ارزن هم به 
به میزان 2۵  نیز  میزان 2 هزار تن و چغندرقند 

هزار تن به استانهای دیگر صادر می شود.

تخصیص 67 میلیارد ریال تسهیالت
به شش طرح تولیدی در نهبندان

میلیارد   67 مبلغ  گفت:  نهبندان  فرماندار  ایرنا- 
ریال تسهیالت به شش طرح تولیدی اشتغالزایی 
برای رونق مجدد این طرح ها اختصاص می یابد.
اصغر نظافت روز چهارشنبه در نشست بررسی و 
ها،  طرح  این  افزود:  تولید شهرستان  موانع  رفع 
شامل شرکت مس ماهور دهسلم، ارشیا اورنگ، 
تعاونی  جویان،  کانی   ،) آندالوزیت  پودر  تولید   (
واحد  و  آزاد  بتنی  های  فرآورده  سجاد،  مصالح 

سنگ شکنی هاشمی پور است.

افزون بر سه هزار تن گوشت مرغ
در شهرستان درمیان تولید شد

در  درمیان گفت:  دامپزشکی  رئیس شبکه  ایرنا- 
تن   808 و  هزار  سه  امسال  نخست  ماهه  چهار 
گوشت مرغ به ارزش 209 میلیارد و ۴88 میلیون 
است.  شده  تولید  مرزی  شهرستان  این  در  ریال 
معراجیان عنوان کرد: در راستای تامین غذای سالم 
میلیون و ۵2۳ هزار قطعه  امسال یک  ابتدای  از 
مرغ پرورش داده شد که از این تعداد یک میلیون 
و ۳9 هزار قطعه در کشتارگاهای داخل استان و 

مابقی در کشتارگاهای خارج از استان ذبح شد.

برداشت علوفه از مراتع 
 44 درصد کاهش یافت

ایسنا- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: 
با توجه به شرایط اقلیمی استان و خشکسالی های 
مراتع  تولیدي  علوفه  میزان  ساله  هر  پی  پی  در 
استان به طور متوسط ۴۴ درصدکاهش یافته است.  
شریفی اظهار کرد: در شرایط عادي میزان کسري 
با توجه به میزان دام  علوفه تولیدي مراتع استان 
بهره بردار از عرصه هاي مرتعي رقمي معادل ۳۵7  
هزار تن علوفه خشک قابل بهره برداري است ولی 
در این شرایط 66۳  هزار تن علوفه خشک قابل 
بهره برداري است. وی ادامه داد: این مقدار جوابگوی 
نیاز غذایي جمعیت دامي حدود 89۴ هزار و  70۵  

واحد دامي به مدت 10 ماه از سال خواهد بود.

59 طرح عمرانی در شهرستان زیرکوه 
آماده افتتاح است

هم  گفت:  زیرکوه  شهرستان  فرماندار  ایرنا- 
اکنون ۵9 طرح عمرانی با اعتبار 92 میلیارد ریال 
افتتاح  آماده  و  تکمیل  این شهرستان مرزی  در 
 است، این طرح ها در هفته دولت به بهره برداری 
 می رسد. خانزاده عنوان کرد: با بهره برداری از این 
آن  مزایای  از  نفر   ۵00 و  هزار  هفت  ها  طرح 

برخودار خواهند شد.

نماینده ولی فقیه در استان گفت: اختالس ها 
و فیش های نجومی حق مردم را ضایع کرده 
دولت  سوی  از  باید  مشکل  این  که  است 
فارس  خبرگزاری  گزارش  به  شود.  رفع 
در  دیروز  علیرضا عبادی صبح  آیت ا... سید 
خمینی  امام  امداد  کمیته  کارکنان  با  دیدار 
استان، اظهار کرد: فعالیت های کمیته امداد 
به الگویی برای کشورهای دیگر تبدیل شده 

است. وی افزود: اگر بعضی از اختالس ها در 
کشور نمی بود کمیته امداد شاهد این حجم 

باالی مراجعه کننده نبود.
جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
اسالمی  فرهنگ  و  اخالق  کرد:  تصریح 
است  نشده  پیاده  جامعه  در  کامل  طور  به 
وگرنه هیچ نیازمندی نباید در جامعه باشد.

شاهد  جامعه  در  اینکه  بیان  با  عبادی 

عنوان  هستیم،  حرفه ای  تکدی گری های 
داشت: این افراد متکدی هستند اما نیازمند 
مدیران  و  پرسنل  کرد:  عنوان  نیستند. وی 
کمیته امداد امام خمینی باید قدر شغل خود 
را بدانند و امانت و صداقت را در این حرفه 
خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده  کنند.  حفظ 
جنوبی افزود: خدمت در کمیته امداد نتیجه 
زحمات انسان های محبوب خدا است که در 

حل گرفتاری یکدیگر تالش می کنند.
به  کمک  و  دستگیری  با  رابطه  در  عبادی 
سیره  مطابق  باید  کرد:  تاکید  نیازمندان، 
اهل بیت)ع( به محرومان جامعه خود توجه 
داشته باشیم. وی با بیان اینکه انسان دارای 
تمام  کرد:  خاطرنشان  است،  باالیی  کرامت 
است  شده  آفریده  انسان  برای  خلقت  نظام 

بنابراین انسان جایگاه باالیی دارد.

اختالس و حقوق های نجومی حق مردم را ضایع کرده است

نماینده ولی فقیه در استان:

و  اوقاف  کل  اداره  فرهنگی  معاون 
برخی  اینکه  بیان  با  استان  خیریه  امور 
احداث  در  کمک  جای  به  داشتند  تمایل 
امامزادگان باقریه آن مجموعه را به آستان 
عصر  گفت:  کنند  واگذار  رضوی  قدس 
میزبان  بیرجند  باقریه  امامزادگان  دیروز 

خدام بارگاه امام رضا)ع( شد.
مؤمنی  حجت االسالم  تسنیم  گزارش  به 
تاکنون  باقریه  امامزادگان  کرد:  اظهار 
که  شده  احداث  خیران  و  مردم  همت  با 
یاری  نیازمند  هم  باز  آن  تکمیل  برای 
اینکه  بیان  با  وی  هستیم.  استان  مردم 
برای  اینکه  جای  به  مسئوالن  از  ای  عده 
تکمیل بقعه امامزادگان باقریه تالش کنند 
قدس  آستان  به  بقعه  این  دارند  تمایل 
افزود: مردم بیرجند و خراسان  واگذار شود 

جنوبی، مردمی مذهبی و بافرهنگ هستند 
است که خودشان یک  ناگوار  آنها  برای  و 
مجموعه فرهنگی را احداث و تکمیل آن را 
به مجموعه ای خارج از استان واگذار کنند.

معاون فرهنگ اداره کل اوقاف و امور خیریه 
خراسان جنوبی اظهار کرد: بقعه امامزادگان 
عنوان  به  که  است  مردم  به  متعلق  باقریه 
در  و  بیرجند  در  فرهنگی  مرکز  بزرگترین 
خراسان جنوبی شناخته می شود به گونه ای 
مبارک  ماه  و  قدر  های  شب  ایام  در  که 
رمضان تعداد زیادی بر سر سفره های افطار 

در این مکان حاضر می شوند.
اینکه امسال در ماه رمضان  با بیان  مؤمنی 
باقریه  امامزادگان  در  افطاری  نفر  هزار   70
مبارک  ماه  از  بعد  افزود:  شدند  پذیرایی 
رمضان ساخت و ساز در این بقعه با همت 

خیران شدت بیشتری پیدا کرد که امیدواریم 
این کمک ها ادامه یابد و هر چه زودتر این 

پایگاه فرهنگی - مذهبی تکمیل شود.

وی با بیان اینکه در سالهای گذشته اقدامات 
عمرانی زیادی در موقوفات انجام شده است 
با  مقایسه  قابل  امکانات  این  کرد:  اظهار 

گذشته نبوده و در این مدت دستور ویژه ای 
بررسی  برای  کشور  اوقاف  سازمان  از 
که  انجام شده  موقوفات  با  مردم  مشکالت 

بسیاری از مشکالت برطرف شد.
امور  و  اوقاف  کل  اداره  فرهنگی  معاون 
کرد:  خاطرنشان  جنوبی  خراسان  خیریه 

دولت  هفته  در  باقریه  امامزادگان  درمانگاه 
مجموعه  این  که  می رسد  بهره برداری  به 
فعالیت  سنتی  طب  سالمتکده  عنوان  به 
اورژانسی  خدمات  دندانپزشکی،  شامل   و 
علوم  دانشگاه  العمل  دستور  اساس  بر 
پزشکی است. مؤمنی از ورود سفیران حرم 
امام هشتم علی ابن موسی الرضا)ع( عصر 
باقریه خبر داد و  امامزادگان  امروز در بقعه 
سایه  زیر  کاروان  امروز   18 ساعت  افزود: 
و  می شود  باقریه  امامزادگان  وارد  خورشید 

مورد استقبال مردم قرار می گیرند.
وی بیان کرد: در حال حاضر 106 امامزاده 
خراسان  در  شده  ثبت  فرهنگی  مجتمع  و 
تعداد  بیشترین  که  دارد  وجود  جنوبی 
امامزادگان خراسان جنوبی در شهرستانهای 

قاین، خوسف و بیرجند است.

امامزادگان باقریه بیرجند میزبان خدام بارگاه امام هشتم)ع(  شد

رئیس ستاد اقامه نماز استان:

طرح »سالمت معنوی« در بیمارستان ها اجرایی می شود

مدیرکل منابع طبیعی با تاکید بر مبارزه جدی 
با پدیده زمین خواری گفت: از ابتدای سال 
1۳90 تاکنون نسبت به خلع ید یک هزار و 
7۴6 هکتار زمین های ملی در استان اقدام 
شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا حبیب 
ارتباط یک  این  در  عنوان کرد:  اهلل شریفی 
که  شد  تشکیل  پرونده  فقره   729 و  هزار 

بیشترین زمین های خلع ید شده مربوط به 
بیرجند مرکز استان  روستاهای اطراف شهر 
بود. وی با بیان اینکه در چهار ماهه سال 9۵، 
121 هکتار از اراضی ملی از دست متصرفان 
خلع ید شد، گفت: در این رابطه 198 فقره 

پرونده تشکیل شده است.
اظهار کرد: همچنین  منابع طبیعی  مدیرکل 
تصرف  رفع  به  نسبت  گذشته  سال  پنج  در 
پنج هزار و 227 هکتار از اراضی ملی استان 
با تشکیل یک هزار و 66۵ فقره پرونده در 

محاکم قضایی اقدام شد.
فقره   600 و  هزار  یک  تشکیل  به  شریفی 
پرونده در ارتباط با زمین خواری در محاکم 
افزد: 770   . اشاره کرد  قضایی در سال 9۴ 

مورد آن مختومه شده است.
وی اضافه کرد: از این تعداد ۵0۳ مورد رای 
به نفع سازمان صادر و ۳98 هکتار از اراضی 

ملی از دست متصرفان خلع ید شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان پیشتر گفته 
یک  عنوان  به  خواری  زمین  پدیده  بود: 
عارضه در سطح کشور مشاهده می شود و 

در استان هم اجتناب ناپذیر است.
ارزش  بی  به  توجه  با  داد:  ادامه  جعفری 
از  و  استان  نقاط  از  برخی  در  اراضی  بودن 
وقوع  مردم،  دینی  عقاید  و  فرهنگ  طرفی 
این پدیده در خراسان جنوبی از سایر مناطق 
به  تجاوز  و  تصرف  افزود:  وی  است.  کمتر 
معروف  خواری  زمین  به  که  دولتی  اراضی 
خواهد  اشخاص  تعدادی  سود  باعت  است 
و  ملی  منابع  آن،  وقوع  با  طرفی  از  و  شد 
بیت المال که متعلق به مردم است به عنوان 
اقدام  تعریف و گسترش آن،  منافع شخص 
بازدارندگی را بی نتیجه خواهد کرد. مدیرکل 
راه و شهرسازی اضافه کرد: در بحث مقابله 

با زمین خواری ضعف قانونی وجود ندارد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 

هم گفته بود: در روستاهای استان و محدوده 
آنها مساله ای با عنوان زمین خواری وجود 
شد:  یادآور  مقدم  آسمانی  اصغر  علی  ندارد. 
در چند سال اخیر ساماندهی اراضی روستایی 
جمله  از  استان  بزرگ  شهرهای  محدود  در 
بیرجند توسط بنیاد انجام و نسبت به واگذاری 
زمین به صورت آسان اقدام شد و موقعیتی 
برای سودجویی زمین خواران و تصرف زمین 

های دولتی بوجود نیامده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی اظهار 
ارائه  در  رسان  خدمات  های  دستگاه  کرد: 
اگر  باشند،  داشته  کافی  دقت  باید  خدمات 
اراضی شبهه دار است یا مجوز ندارد از دادن 
به  برق  و  آب  همچون  بنایی  زیر  امکانات 
آنها خودداری شود تا موجب بروز ساخت و 
سازهای غیر مجاز و مشکل در آینده نشود.

نیز  جنوبی  خراسان  اسالمی  شورای  رئیس 
بر این عقیده است: زمین خواری به معنای 

توسط  دولتی  های  زمین  تصرف  در  اقدام 
غیر  صورت  به  آن  فروش  و  سودجو  افراد 
مساله  این  که  است  افراد  سایر  به  قانونی 
وجود  ها  استان  سایر  در  که  صورت  بدین 
دارد و موجب بروز مشکالتی شده در استان 
افزود:  قرائی  رضا  محمد  نیست.  مشهود 
پدیده زمین خواری در استان بدین صورت 
است عده ای از سالیان دور اقدام به کشت 
اند و   و زرع در زمین های ارثی خود کرده 
اجرای  با  حاال  اما  کشیدند  زحمت  ها  سال 
نقشه  و   1۳۴1 سال  به  مربوط  که  قانونی 
مالکیت  اثبات  برای  است  زمان  آن  هوایی 
زمین وجود دارد از آنها به عنوان زمین خوار 
حالی  در  داد:  ادامه  وی  شود.  می  برده  نام 
که به علت خشکسالی 17 ساله بسیاری از 
این زمین ها بایر شده و قابل کشت نیست 
و بازپس گیری زمین ها به نام اراضی ملی 

برای این منطقه دور از عدالت است. 

افزون بر هزار هکتار از اراضی ملی در استان خلع ید شد

مدیرکل منابع طبیعی استان:

رئیس ستاد اقامه نماز استان از اجرای طرح 
تأمین  بیمارستان  در  معنوی«  »سالمت 
جاری  ماه  مرداد   26 در  بیرجند  اجتماعی 
االسالم  حجت  مهر،  گزارش  به  داد.  خبر 
اکنون  هم  طرح  این  کرد:  اظهار  کمیلی 
ولی  رضا)ع(،  امام  های  بیمارستان  در 
نیز  قاین  بیمارستان  و  بیرجند  عصر)عج( 
اجرای  درباره  وی  است.  برگزاری  حال  در 
این طرح، بیان کرد: در این راستا پرستاران، 
ها،  بیمارستان  پرسنلی  کادر  و   بهیاران 

نماز  شیوه  پیرامون  آموزشی  های  دوره 
االسالم  حجت  گیرند.  فرامی  را  بیماران 
بودجه  اینکه در سال جاری  بیان  با  کمیلی 
طرح  به  طرح  اجرای  صورت  به  نماز 
اختصاص می یابد، افزود: برای اجرای طرح 
سالمت معنوی 10 میلیون ریال اختصاص 
است  امید  کرد:  اظهار  وی  است.  یافته 
اقامه  ستاد  پیشنهادی  های  برنامه  برای 
نماز استان اعتبار خوبی جذب شود. رئیس 
طرح  اجرای  از  همچنین  نماز  اقامه  ستاد 

»سفیران صبح« در استان خبر داد و گفت: 
نماز  به  بخشی  رونق  هدف  با  طرح  این 
است.  برگزاری  حال  در  مساجد  در  صبح 
وی با انتقاد از وضعیت اقامه نماز صبح در 
در  باید  کرد:  اظهار  استان،  مساجد  برخی 
جماعت  به  صبح  نماز  اقامه  ترویج  زمینه 
تالش شود. حجت االسالم کمیلی با بیان 
زیادی  های  برنامه  جاری  سال  در  اینکه 
در زمینه ترویج نماز پیش رو داریم، افزود: 
نماز،  اقامه  ستاد  بین  نامه  تفاهم  انعقاد 

های  دستگاه  از  برخی  و  ها  خانه  وزارت 
استانی از جمله برنامه های پیش رو است.

طرح »منهاج«
در هفت بازار استان اجرا می شود

طرح  اینکه  بیان  با  نماز  اقامه  ستاد  رئیس 
»منهاج« در هفت بازار استان اجرا می شود، 
فرهنگ  راستای  در  طرح  این  کرد:  اظهار 
سازی اقامه نماز در بازار اجرایی می شود. 

وضعیت  کنونی  شرایط  در  داد:  ادامه  وی 
اقامه نماز در بازارهای استان در وقت اذان 
مطلوب نبوده و باید مورد توجه قرار گیرند. 
این  اینکه  بیان  با  کمیلی  االسالم  حجت 
طرح با تبلیغ چهره به چهره مبلغ با کسبه 
هفت  راستا  این  در  گفت:  شود،  می  انجام 
اعزام  جنوبی  خراسان  بازارهای  به   مبلغ 
در  طرح  این  وی  گفته  به  بنا  شوند.  می 
بیرجند  بازار  در  جاری  سال  دوم  ماه  شش 

نیز اجرایی خواهد شد.

بیش  از 93 هزار خانوار در استان مشمول بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر هستند

فارس- مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان 
و عشایر استان گفت: تعداد خانوار مشمول این 
سطح  در  امسال  نخست  ماهه  سه  در  بیمه 
درصد  و  بوده   خانوار  و ۴88  هزار  استان 9۳ 
این  در  مشمول  جمعیت  به  نسبت  پوشش 
مدت ۳۵.2۳ درصد بوده است. فرج      زاده همه 
مانند  گرایانه  توسعه   اقدامات  نبودن  جانبه 
عدم اجرای طرح بیمه های اجتماعی در بین 

حاشیه  افزایش  موجب  عشایر  و  روستائیان 
نشینی گروهی به امید برخورداری از مزایای 
بیمه های اجتماعی و تامین آتیه از طریق کار 
در واحدهای تولیدی و خدماتی دانست. وی 
به دالیل عدم برخورداری روستاییان و عشایر 
و  کرد  اشاره  اجتماعی  بیمه های  مزایای  از 
 180 از  بیش  در  روستاها  پراکندگی  گفت: 
مانند  نیاز  مورد  اولیه  امکانات  کمبود  نقطه، 

امکانات وصول حق بیمه، جمع آوری و ثبت 
اطالعات، نامشخص بودن درآمد روستائیان، 
نهادهایی  و  تشکل  نبود  و  آماری  مشکالت 
که بتوانند به عنوان مجری عمل کنند موجب 
اجرایی نشدن تصمیمات شده است. فرج زاده 
محلی  ظرفیت های  از  استفاده  با  کرد:  بیان 
همچون دهیاران، تعاونی های تولید روستایی 
کارگزاران  عنوان  به  دهیاران  تعاونی  های  و 

هزار   ۳2 بر  بالغ  که  شده ایم  موفق  صندوق 
واسطه 60  به  این طرح  مشموالن  از  خانوار 
کد کارگزاری که در مناطق روستایی استان در 
حال فعالیت هستند، تحت پوشش قرار گیرند. 
وی یادآور شد: بیمه روستاییان با وضع هشت 
سطح درآمدی متفاوت امکان عضویت همه 
روستاییان و عشایر با تمکن های مالی مختلف 
را فراهم آورده است البته باید در نظر داشت 

که این بیمه به طور کامل اختیاری بوده و باید 
جمعیت باقی مانده از این خدمت زیر پوشش 
قرار گیرند. وی با اشاره به اینکه تعداد کارگزاران 
این بیمه در حال حاضر 60 مورد است، گفت: 
مجموع بیمه شدگان این صندوق ۳2 هزار و 
9۳6 نفر بوده که از این تعداد یک هزار و ۳16 
نفر مددجوی بهزیستی و ۳ هزار و ۳7۳ نفر 

مددجوی کمیته امداد هستند.
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امام محمد باقر علیه السالم فرمودند:
نیا َّما یُداقُّ ا... الِعباَد فی الِحساِب یَوَم الِقیاَمِة علی َقدرِ ما اَتاُهم ِمن الُعُقوِل فِی الدُّ اِن
خدا در روز قیامت نسبت به حساب بندگانش به اندازه عقلی که در دنیا به آنها

 داده است باریک بینی می کند.
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وزارت اطالعات پوسته  سخت نظام است 
که نباید آسیب پذیر شود

اطالعات  وزارت  فرمودند:  انقالب  معظم  رهبر 
پوسته  سخت نظام است که نباید آسیب پذیر شود، 
بنابراین تقویت ایمان و معنویت در این وزارتخانه 
باید بیش از هر دستگاه دیگری مورد توجه قرار 
گیرد. حضرت آیت ا... خامنه ای، وزارت اطالعات 
و  خواندند  اسالمی  نظام  بیدار  و  بینا  چشم  را 
افزودند: مبانی و جهت گیری های انقالب اسالمی 
باید به طور کامل در وزارت اطالعات حفظ شود.

بیانات  و  آثار  را  اسالمی  انقالب  مبانی  ایشان، 
صریح امام خمینی )ره( خواندند و تأکید کردند: 
یعنی  استکبار  جریان  رأس  با  فاصل  خط  ایجاد 
بزرگوار  امام  قطعِی  مبانی  مهمترین  از  آمریکا 
مسامحه  هیچگونه  جای  مسئله  این  و  ماست 
خامنه ای  ا...  آیت  ندارد. حضرت  و سهل انگاری 
خاطرنشان کردند: وزارت اطالعات در هر بخشی 
که می تواند پایگاهی برای کمین دشمن و ضربه 
حضور  باید  بگیرد،  قرار  اسالمی  نظام  به  زدن 
داشته باشد و آن بخش را حوزه کاری خود بداند.

فعال گزینه ای غیر روحانی نداریم

بیان  با  ملی  اعتماد  حزب  مرکزی  شورای  عضو 
اینکه فعال ما غیر از روحانی هیچ گزینه دیگری 
نسبت  ارجحی  کاندیدای  اگر  گفت:  نداریم،  را 
از او حمایت  به روحانی وجود نداشته باشد قطعا 
خدای  اگر  کرد:  تصریح  حصار  جوادی  می کنیم. 
با  ایشان  و  شود  عوض  روحانی  برنامه  ناکرده 
از من حمایت  خود بگوید حال که اصالح طلبان 
بررسی  ما  می روم،  دیگری  مسیر  من  می کنند، 
خواهیم  حمایت  وی  از  بود،  نیاز  اگر  و  می کنیم 
کرد و اگر نیاز نبود، اعالم می کنیم که از روحانی 

حمایت نخواهیم کرد.

کاندیدای ریاست جمهوری نخواهم شد

کامران باقری  لنکرانی، عضو کابینه دولت نهم در 
پاسخ به سؤالی درباره ادعای برخی رسانه ها مبنی 
بنده  انتخابات 96، گفت:  بر کاندیداتوری وی در 
بیان  با  نخواهم شد. وی  انتخابات  داوطلب  قطعا 
جمهوری  ریاست   آتی  انتخابات  امیدواریم  اینکه 
باعث تداوم انقالب و نو شدن مدیریت و کارآمدی 
تمدن  و  پیشرفت  به سمت  حرکت  در  شتاب  و 
اسالمی باشد، تصریح کرد: باید از ورود زودهنگام 
به انتخابات ابراز نگرانی کرد؛ متأسفانه در این دوره 
شاهد ورود زودهنگام به فضای انتخاباتی هستیم 
که این امر به شدت برای کشور آسیب زاست. وی 
عرصه  به  مجریه  قوه  اعضای  برخی  ورود  گفت: 
انتخابات باعث معطلی امور اجرایی و سرگرمی به 
مباحث انتخاباتی، دور شدن از مسایل جاری کشور 
و سوق دادن امور به جای حل معضالت به سمت 

جلب رضایت کلوپ های سیاسی می شود.
دیدار امام جماعت و هیئت امنای مسجد محمد رسول ا... با دست اندرکاران و خبرنگاران روزنامه آواعکس روز 

سیداحمد خاتمی: اگر در مقابل دشمنان 
کوتاه بیاییم، می شود مسایلی مانند برجام

 
امام جمعه موقت تهران گفت:  ا... خاتمی،  ایت 
که  بدانند  باید  سیاسیون  ویژه  به  مردم  عموم 
دشمنان  و  استکباری  دنیای  مقابل  در  ما  اگر 
بیاییم می شود مسایلی مانند برجام، زیرا  کوتاه 
در برجام، مردم ما و ناظران بین المللی دیدیم که 
با وجود گذشت شش ماه از برجام و عمل کردن ما 
به تمام تعهدات و بند بند قراردادهایمان اما آنها به 
هیچ یک از قراردادهایشان پایبند نبودند و حرف 

های آنها بازی بود. 

هاشمی : دولت باید دستاوردهای برجام 
را بر اساس منطق تشریح کند 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برداشتن 
تحریم  گسترش  از  جلوگیری  و  تهدید  سایه 
یازدهم  دولت  کارهای  ارزنده ترین  از  یکی  را 
در  برجام  دستاوردهای  به  اشاره  با  و  دانست 
عده ای  متأسفانه  گفت:  خارجی،  و  داخلی  ابعاد 
زیر  را  نظام  دستاورد  این  سیاسی  اهداف  با 
در  آن  از  قبل  ما  که  حالی  در  می برند،  سوال 
هواپیمایی، کشتیرانی، بیمه، فروش نفت، بانک 
داشتیم.  واقعی  مشکالت  واردات  و  صادرات  و 
دولت  کرد:  تأکید  رفسنجانی  هاشمی  آیت ا... 
براساس  را  برجام  دستاوردهای  فهرست  باید 

عقل و منطق بیشتری برای مردم بازگو کند.

سیدحسین موسویان: نگران اجرای 
یک سناریوی بزرگ در منطقه هستم

از  را  نگرانی خود  گفتگویی  در  موسویان  حسین 
اجرای یک سناریوی بزرگ در منطقه مطرح می 
ژئوپلیتیکی  رقابت  آن  ظاهر  که  سناریویی  کند؛ 
قدرت  فروپاشی  آن  باطن  و  منطقه  های  قدرت 
عضو  این  باشد.  خاورمیانه  منطقه  اسالمی  های 
سابق تیم مذاکره کننده کشورمان گفت: وضعیت 
فعلی خاورمیانه به سمت اضمحالل قدرت و توان 
خاورمیانه  منطقه  اسالمی  کشورهای  ظرفیت  و 
پیش می رود که اسراییل برنده نهایی آن خواهد 
بود. ارتش های جهان اسالم یا  در حال تضیف 
شدن و یا  نابود و مضمحل شدند و متقابال ارتش 
اسراییل بدون کمترین چالش به طرز عجیبی در 
توسعه است. وقت آن رسیده که  و  تقویت  حال 
تامل  مقداری  اسالم  جهان  های  استراتژیست 
این  عمال  امروز  بیندیشند.  ای  چاره  و  کنند 
و  کند  می  مدیریت  را  ریاض  که  است  آویو  تل 
تقویت گروهای تروریستی برای بی ثبات کردن 
باید  ایران  استراتژی  است.  اسالمی  کشورهای 
منطقه  در  جمعی  همکاری  ساماندهی  مبنای  بر 
باشد در این راستا گفتگو با قدرت های منطقه و 
اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل اجتناب 
سناریوی  این صورت  غیر  در  بود.  خواهد  ناپذیر 
طراحی شده برای خاورمیانه پیش خواهد رفت و 

همه از جمله ایران بازنده خواهد بود.

اصولگرایان از روحانی حمایت نمی کنند

اینکه  بیان  با  ایثارگران  جمعیت  سخنگوی  فروزنده، 
اصالح طلبان می خواهند علیه اصولگرایان جنگ روانی 
راه بیاندازند، اظهار کرد: آنها نگران وحدت اصولگرایان 
انتخابات ریاست جمهوری  هستند. قطعا اصولگرایان در 
گزینه  و  نمی کنند  حمایت  روحانی  آقای  از  آینده  سال 
 مناسبی برای خود خواهند داشت و یقینا با یکدیگر وحدت خواهند کرد. وی افزود :

 امروز افراطیون درصدد راه اندازی یک جنگ روانی هستند.

روحانی : دستگاه قضا اهمال در خارج نکردن اموال کشور از آمریکا را پیگیری کند 
 

رئیس جمهور  با تأکید بر اینکه دولت نسبت به حقوق مردم از حساسیت بسیار باالیی برخوردار است، خاطرنشان کرد: مقامات قضایی آمریکا 
در سال 88 یک میلیارد و 800 میلیون دالر از پول بانک مرکزی را توقیف کردند و در بهمن سال 91 با رأی دادگاه این مبلغ را در تصرف خود 
درآوردند. البته شکایاتی در سال 93 و 94 به منظور تجدید نظرخواهی انجام شد که نهایتاً همان حکم اولیه سال 91 تأیید گردید، در حالی که 
امکان پذیر بود در بین سال های 86 تا 87 و در حدود 10 ماه فرصت طالیی که در اختیارمان قرار داشت، همه پول خود را از دسترس آمریکایی ها 

خارج کنیم، اما در این زمینه اهمال صورت گرفته و دستگاه قضایی و شورای عالی امنیت ملی و سایر نهادهای ذیربط وظیفه دارند که این موضوع را پیگیری کنند.

 به هاشمی گفتیم انصراف دهد، اما قبول نکرد

حق  نگهبان،  شورای  گفت:  نگهبان  شورای  سخنگوی 
برای  را  معترض 88  نامزدهای  به  نسبت  قضایی  اقدام 
خود محفوظ می داند؛ آنها به سختی تأیید صالحیت شدند. 
کدخدایی افزود : در جریان انتخابات 92 به آیت ا... هاشمی 
گفتیم انصراف دهد اما قبول نکرد. وی افزود: الریجانی و 
روحانی، واسطه های شورا با آیت ا... هاشمی بودند. وی اظهار داشت: فشار احمدی 

نژاد بر شورای نگهبان در مورد مشایی هم  فایده ای نداشت. 

معظم  رهبر  گفت:  سپاه  کل  فرمانده 
انقالب در یک سال اخیر نسبت به نفوذ 
چون  دادند  هشدار  انقالب  در  دشمن 
برجام  از  بعد  این  دارد و  این خطر وجود 
جدی  خندیدن  و  دست دادن  فضای  و 
خاطرنشان  جعفری  سرلشکر  است.  شده 
کرد: در سال 88 که دشمن می خواست 
ناامنی در کشور را گسترش دهد و ما از 
این توطئه جلوگیری کردیم، رهبر معظم 
کشور  در  امنیت  پایدارکردن  بر  انقالب 
تأکید کردند و فرمودند، باید کاری کنیم 
بحث  در  سینوسی  حرکت های  این  که 
امنیت از بین برود. وی تصریح کرد: جدای 
از دشمنان دوردست انقالب از قبیل آمریکا 
و رژیم اشغالگر صهیونیستی، متأسفانه از 
با  هم تراز  دشمنی هایی  نیز  اسالم  درون 
اسرائیل شده است و در همکاری با آنها 
به دنبال ربایش گوی سبقت از همدیگر 

و  کشورمان  در  ناامنی  اینکه  تا  هستند 
توسعه  را  کردستان  منطقه  در  ویژه  به 
دهند. سرلشکر جعفری گفت: تالش آنها 

معطوف به جاهایی است که بحث قومیت 
و مذهب وجود دارد و ما باید کاری کنیم 
رهبری  منویات  امنیت،  پایدارکردن  با  تا 

وی  بخشیم.  تحقق  را  خصوص  این  در 
برخی  به  از سخنانش  دیگری  در بخش 
اشاره  نظام  داخل  در  انحرافی  نگاه های 

معظم  مقام  دل  وی،  نظر  به  که  کرد 
گفت:  و  است  کرده  خون  را  رهبری 
لیبرال  نگاه  غیرانقالبی،  نگاه های  این 

از  الگوگیری  غرب،  به  نگاه  دموکراسی، 
که  نگاهی  کشور،  ساختن  برای  غرب 
توقف انقالب را اعالم کرد و نگاهی که 
با توسعه و استمرار انقالب مخالف است، 
چفیه   رهبری  که  زمانی  و   88 سال  از 
بسیجی را روی دوششان انداختند، شروع 
شده است. فرمانده کل سپاه افزود: از آن 
زمان، این تفکر خطرناک شروع شده است 
که انقالب باید متوقف شود و هماهنگ 
با نظام بین الملل و جهانی سازی باشیم و 
هرچند این افراد با این دیدگاه در اقلیت 
هستند اما با شعارهای پوچ و نفاق برانگیز 
خود را طوری وجهه دار نشان می دهند و 
تا  می برند  به کار  را  مردم فریب  واژه های 
وی  دهند.  تغییر  را  انقالب  مسیر  اینکه 
تصریح کرد: خوشبختانه اکثریت مردم و 
انقالب و مسیر  حدود 90 درصد طرفدار 

تعیین شده توسط رهبری هستند.

نفوذ بعد از برجام و فضای دست دادن و خندیدن جدی شده است
سرلشکر جعفری : برخی دشمنی ها با ایران هم تراز با دشمنی اسرائیل است

حضرت آیت ا... سید علیرضا عبادی
نماینده محترم ولی فقیه در استان خراسان جنوبی

انتصاب شایسته حضرت عالی به عنوان اولین نماینده مقام عظمای والیت در استان بارقه امید، وحدت 
و توسعه برای مردم این استان است، خدا را بر این نعمت شاکریم و به شما تبریک می گوییم.

هیئت امنای مجتمع فرهنگی مذهبی محمدرسول ا... )ص( بیرجند - کانون فرهنگی 
مسجد - پایگاه مقاومت و مرکز نیکوکاری محمد رسول ا... )ص( 

جناب آقای حاج غالمرضا جعفرپور
مدیر مسئول محترم روزنامه آوای خراسان جنوبی و پرسنل محترم

نوشته هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی است که نمی توانند 
بگویند و فریادشان بی صداست.  17 مرداد ماه ، روز خبرنگار 

را خدمت شما و همکاران تان طالیه داران جبهه آگاهی و چشم بینا و زبان گویای 
 مردم تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیق روزافزونتان را از درگاه ایزد منان خواهانیم.

مدیریت و پرسنل موسسه مکتب القرآن الکریم 
خراسان جنوبی و موسسه قرآن و عترت سفینه 

النجاه بیرجند و دارالشفاء امام حسین )ع( 

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

جناب آقای جعفر پور مقدم
مدیر مسئول محترم روزنامه آوای خراسان جنوبی
گام در مسیر رسالت های یک رسانه و عنایت به ضرورت های توسعه استان ، نیازهای مردمی
 و تجلی این رویکرد در روزنامه خوش عیار آوای خراسان جنوبی تحت هدایت جناب عالی

 نمادیست از جد و جهد وجسارت، مشهون از خیر و صواب 
این توفیق الهی برشما و همکاران گران کوش تان مبارک باد

کانون هنرمندان استان خراسان جنوبی

فروشگاه تخصصی بازی فکری الف
آموزش رایگان تمام بازی ها و آموزش روبیک و اوریگامی 

آدرس: بین معلم 10-12 جنب بانک قوامین  تلفن: 09158677457

افتتاح مکان جدید غـذای آمـاده یـاس)شعبه1(

مراسم افتتاحیه شنبه 95/5/23 همزمان با شب والدت امام رضا )ع( بعد از نماز مغرب و عشا
همراه با اجرای موسیقی زنده سنتی و  توزیع شله مشهدی رایگان 

نبش پاسداران 19 
تلفن: 32448000

همراه: 09155610366 
رمضانی










