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امسال به رشد اقتصادی
 ۵ درصد خواهیم رسید

 معاون اول رئیس  جمهور گفت: نمی توانم
اول  ماهه   ۲ در  اقتصادی  رشد  درباره 
امسال اظهار نظر کنم اما مطمئنم امسال 
به رشد اقتصادی ۵ درصد خواهیم رسید.

به گزارش فارس، جهانگیری در پاسخ به 
خارج  رکود  از  آیا  اینکه  بر  مبنی  سوال 
دولت  که  اقداماتی  گفت:  شد،  خواهیم 
انجام می دهد، در راستای خروج از رکود 
برای  که  برنامه هایی  از  قطعًا  و  است 
از  است،  گرفته  نظر  در  رکود  از  خروج 

رکود خارج خواهیم شد.

 اعالم زمان واریزیارانه مرداد ۹۵

زمان واریز یارانه مرداد ماه ۹۵ اعالم شد. 
به گزارش ایلنا، شصت و پنجمین مرحله 
ازاء  به  مرداد ۹۵  به  مربوط  نقدی  یارانه 
هر نفر 4۵۵,000 ریال ساعت ۲4:00 روز 
به حساب  مورخ 13۹۵/0۵/۲6  سه شنبه 
برداشت  قابل  و  واریز  خانوار  سرپرستان 
ابتدایی سال ۹۵  بود. در 4 ماهه  خواهد 
در تاریخ ۲6 هر ماه یارانه واریز گردیده 
 ۲6 نیز  ماه  این  یارانه  پرداخت  زمان  و 
مرداد اعالم شده است. مبلغ یارانه نقدی 
هر یک از مشموالن دریافت یارانه نقدی 

همانند ماه های گذشته می باشد.

 نام نویسی نهایی سفر به عتبات
 از امروز آغاز می شود

زیارت  و  حج  سازمان  عتبات  مدیرکل 
این  قرعه کشی  شدگان  پذیرفته  گفت: 
دوره از پیش ثبت نام های عتبات عالیات 
نویسی  نام   ۹ ساعت  امروز  از  می توانند 
آخر  روزهای  به  و  کنند  نهایی  را  خود 
موکول نکنند. به گزارش فارس، نظافتی 
در  شدگان  پذیرفته  همچنین  داد:  ادامه 
قرعه کشی براساس زمان مشخص شده 
با  می توانند  اولویت ها  از  هریک  برای 
تکمیل اطالعات، ثبت نام خود را قطعی 

و تاریخ اعزام خود را نیز مشخص کنند.

حضرت حجت االسالم  و المسلمین جناب آقای

حاج سید علیرضا عبادی )دامت افاضاته(
انتصاب بجا و شایسته حضرتعالی از سوی رهبر فرزانه انقالب اسالمی به عنوان

 نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی 
را تبریک و تهنیت عرض نموده و موفقیت جنابعالی در خدمتگذاری به نظام مقدس جمهوری 
 اسالمی و مردم والیتمدار استان در پرتو الطاف الهی را از خداوند متعال مسئلت دارم.

سید حجت زینلی -  مدیر عامل شرکت میناکان )معدن مس قلعه زری(

تراژدی کنترل جمعیت
در روستاهای استان
 چه کسی می خواهد زنان خراسان جنوبی را عقیم کند؟

صفحه 3

NANOاستخدام بازاریاب
                                                شرح در صفحه 5

استخدام مربی در آموزشگاه رانندگی پرشیا
از تعدادی آقا و خانم با شرایط زیر 

دعوت به همکاری می نماید:
شرایــط:

متاهل- مدرک تحصیلی دیپلم
 گواهینامه پایه دوم یا ب2

مراجعه فقط حضوری
آدرس: خیابان انقالب- نبش انقالب 14

ساعت 7 الی 13 و 16 الی 20

جناب آقای مهندس احمدرضا ناصری
به راستی که فقدان عزیزان به سختی به باور می نشیند ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره ای جز 

تسلیم و رضا نیست

درگذشت برادر ارجمندتان مرحـوم علیرضـا ناصـری

 را خدمت جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نماییم و برای آن عزیز سفر کرده غفران الهی 
آرزومندیم.

شرکت باربد بنای شرق

پیام تبریک مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی به مناسبت روز محیط بان
بی شک تالش محیط بانان موجبات اعمال حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران بر حفظ منابع طبیعی و ملی کشور را 

به عنوان مهمترین عامل توسعه فراهم می آورند
 میالد با سعادت هشتمین اختر تابناک امامت و والیت حضرت علی ابن موسی الرضا)ع(  و تقارن آن با روز محیط بان 
یادآور دلسوزی ها ، تالشها و از جان گذشتگی های حافظان سبز پوش حفاظت محیط زیست کشورمی باشد که با مایه گذاشتن 
از جان خویش در راه حفاظت و حراست از مواهب الهی و انفال خدادادی  تالش می کنند که دلیل صحت این ادعا تقدیم بیش 
از 119 شهید محیط بان در ایران اسالمی می باشد . محیط بانان در بدترین شرایط اقلیمی و طاقت فرسا و با کمترین امکانات 
و تجهیزات از عرصه های طبیعی از جمله حیات وحش ، جنگل ها ، تاالبها ، تنوع زیستی و گیاهی  پاسداری می نمایند . بی 
شک تالش محیط بانان موجبات اعمال حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران بر حفظ منابع طبیعی و ملی کشور را به 
عنوان مهمترین عامل توسعه فراهم می آورند. از این رو این مناسبت بهانه ایست تا از تالش های شبانه روزی محیط بانان، این 
پاسداران و حافظان محیط زیست که سرسبزی ایران اسالمی همواره مرهون جانفشانی و ایثار آنان بوده، تقدیر و تشکر نموده و 
از درگاه ایزد منان برای کلیه محیط بانان آرزوی سعادت، سالمتی و توفیق روز افزون در راه پاسداری و حفاظت از محیط زیست را از درگاه خداوند متعال آرزومندم .

پرویز آرامنش-مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

خراسان  روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت 
جنوبی درنظر دارد جهت اجرای پروژه های 
آبرسانی به روستاهای سطح استان در سالهای 95 و 96 از میان پیمانکاران دارای 

پروانه صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارزیابی کیفی به عمل آورد.
شرح مختصری از کار: * تجهیز چاههای عمیق و نیمه عمیق * لوله گذاری در 
خط انتقال و شبکه توزیع با انواع لوله های GRP,,ST,UPVC,PE * احداث مخازن بتنی 
زمینی با احجام 40 تا 2000 متر مکعب * احداث موتورخانه و ایستگاههای پمپاژ از 
نوع شناور، فشار قوی و طبقاتی زمینی * احداث سامانه های گندزدایی و کلرزنی  * 
احداث ساختمان های نگهبانی، کنترل و اتوماسیون از نوع اسکلت فلزی و بتن مسلح * 
احداث انواع حوضچه های شیرآالت کنترلی از نوع بتنی و آجری * احداث حصارکشی 
تاسیسات با تور پرسی، فنس و نرده و از جنس بتنی و سنگی و آجری * احداث جاده های 
 دسترسی به تاسیسات * اجرا و یا اصالح انشعابات مشترکین * تهیه و ارائه نقشه های 

GIS چونساخت در محیط
رشته و حداقل رتبه پیمانکاران: آب پایه 5 مهلت دریافت اسناد ارزیابی: از 
تاریخ 1395/5/20 تا پایان وقت اداری 1395/5/25 مهلت و محل تحویل اسناد 
ارزیابی: تا پایان وقت اداری مورخ 1395/6/17- دبیرخانه شرکت آب و فاضالب 
روستایی خراسان جنوبی تاریخ بازگشایی و اعالم نتایج اسناد ارزیابی: بازگشایی 
اسناد ارزیابی ساعت 9 مورخ 1395/6/20 خواهد بود و تاریخ اعالم نتایج ارزیابی در 
همان جلسه اعالم خواهد گردید. محل های دریافت اسناد ارزیابی: متقاضیان 

جهت دریافت اسناد ارزیابی به آدرس بیرجند، بلوار شهدای عبادی، ضلع غربی سازمان 
جهادکشاورزی، شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی، اداره امور حقوقی و 
قراردادها مراجعه نمایند. هزینه خرید اسناد به مبلغ 1/000/000 ریال می باشد که 

متقاضیان باید به حساب سیبا شماره 2175212197003 بانک ملی واریز نمایند.
اسناد موردنیاز: این دعوتنامه، گواهینامه های احراز صالحیت پیمانکاری از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور )رشته آب الزامی(، گواهینامه احراز صالحیت ایمنی از 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس شرکت، آخرین 
صورتجلسه مجمع عمومی شرکت آخرین آگهی تغییرات شرکت، پذیرش عدم شمول 
قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی، اعالم ظرفیت )خوداظهاری(، 
پرینت نام شرکت از سایت ساجار، اعالم کد کاربری شرکت در پایگاه ملی مناقصات 

نمونه امضاهای مجاز و تعهدآور و مهر شرکت
تبصره 1( ارسال تمامی مدارک خواسته شده با امضاء زنده و قید نام و نام خانوادگی الزامی 
است و ضمناً به مدارکی که مخدوش، ناخوانا، مشروط و یا کسر مدارک خواسته شده و عدم 
الک و مهر صحیح پاکات و ... باشند  ترتیب اثر داده نخواهد شد. تبصره 2( اسناد ارسالی 
هیچ تعهدی در زمینه دعوت شرکتهای پیمانکاری به مناقصه برای شرکت آب 
و فاضالب روستایی خراسان جنوبی ایجاد نمی کند. برای کسب اطالعات بیشتر با 

شماره تلفن 8-32214752 اداره امور حقوقی و قراردادها تماس حاصل فرمائید.

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران نوبت دوم
وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

شماره: 67/39
تاریخ: 1395/05/18

خانواده محترم مرحوم حسینی
از خبر بس ناگوار درگذشت همکار گرامیمان 

شادروان سید اسدا... حسینی و همسر گرامیشان 
بهت زده شدیم. از درگاه خداوند سبحان برای آن فقید سعید و همسرشان رحمت 

واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبائی و تاب سنگین این ماتم را مسئلت داریم.

انجمن انبوه سازان خراسان جنوبی
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لغو روادید میان ایران و ارمنستان اجرایی شد
ایسنا- سفارت کشورمان در ارمنستان در بیانیه ای اعالم کرد: با توجه به اجرایی شدن یادداشت تفاهم لغو روادید در 16 مرداد 1395 میان جمهوری 
اسالمی ایران و جمهوری ارمنستان از این پس اتباع دو کشور جهت ورود به کشور مقابل نیاز به ویزا نخواهند داشت. در سال جاری طبق توافقی 
که میان مقامات دو کشور انجام شد شهروندان دو کشور ابتدا توانستند تا 90 روز بدون ویزا در کشور مقصد اقامت داشته باشند.

اعالم خبر آغاز پرداخت وام 10 میلیونی ازدواج به 
هر یک از زوجین خبر مهمی برای حل بخشی از 
مشکالت مالی عروس و دامادها بود که در حال 
حاضر به نظر می رسد برخی از متقاضیان نسبت 
به شرایطی که برای آوردن ضامن و همچنین 
لزوم یکی بودن حساب بانکی ضامن با بانکی 
که برای گرفتن وام انتخاب می شود انتقاد دارند 
. به گزارش جام جم آنالین ، در این سامانه از 
29 بانک و موسسه برای ارائه تسهیالت قرض 

الحسنه ازدواج نام برده شده است اما ابن بدان 
معنی نیست که هنگام ثبت نام ،همه این بانکها 
می توانند برای استانی که فرد تقاضای دریافت 
ازدواج  وام  رسانده  ثبت  به  را  خود  تسهیالت 
پرداخت کنند، چرا که بانکهای هر استان با توجه 
به بودجه در اختیار و تعداد متقاضیانی که درصف 
انتظارشان است ، نامشان در سایت نمایش داده 
را  هایی  و همین موضوع محدودیت  می شود 

برای فرد متقاضی وام ایجاد کرده است .

یکی از محدودیت ها این است که فرد متقاضی 
اگر می خواهد ضامنی را به بانک معرفی کند، 
که  بانکی  با  فرد  آن  بانکی  حساب  باید  حتما 
هنگام ثبت نام انتخاب کرده است یکی باشد ، 
اما متاسفانه با توجه به متغیر بودن اسامی بانکها 
و گاهی محدود بودن این اسامی باعث شده است 
که فرد متقاضی برای فراهم کردن شرایط و جور 
کردن ضامن به مشکل برخورد . به عبارتی اگر 
فرد متقاضی وام ، ضامنی که می خواهد به بانک 

معرفی کند حسابش در بانک ملی باشد اما نام این 
بانک درلیست نمایش داده شده سامانه تسهیالت 
تعیین نشده  استان  برای  ازدواج  الحسنه  قرض 
نباشد مورد قبول نخواهد بود بنا براین فرد ناچار 
است هنگام ثبت نام منتظر باشد تا در روزها یا 
هفته های آتی بانک مورد نظرش در این فهرست 
گنجانده شود که این هم در شرایطی خواهد بود 
که بانک مورد نظر بودجه الزم را برای پرداخت 

وام در اختیارداشته باشد .

یکی بودن حساب ضامن با بانک عامل مانع وام ازدواج

عدم کاهش تعهدات “بیمه طالیی”
 فرهنگیان در سال جدید

وزارت  پشتیبانی  و  تعاون  مدیرکل  ایسنا- 
قرارداد  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش 
بیمه تکمیلی فرهنگیان 31 شهریور به اتمام 
می رسد، گفت: در قرارداد جدید از تعهدات 
افزایش حداقلی در  و  فعلی کاسته نمی شود 
تعهدات بیماران صعب العالج داریم. فرشید 
سیاری، با اعالم اینکه قرار بر این شده است تا از تعهدات کم نشود، 
عنوان کرد: حداقل افزایش تعهدات را خواهیم داشت، همین خدمات 
را  تعهدات  سنگین  و  العالج  صعب  بیماران  برای  و  ارائه  را  فعلی 
بیشتر خواهیم کرد. سیاری ادامه داد: سعی می کنیم در هزینه های 

کمرشکن کمک بیشتری کنیم و از محدودیت ها بکاهیم. 

هشدار آخر وزارت نیرو برای مشترکان پرمصرف

ایسنا - با توجه به قرار گرفتن در فصل تابستان و افزایش مصرف آب 
 وزارت نیرو تمهیداتی را برای مقابله با پرمصرف ها

گفته  به  که  طوری  به  است.  گرفته  نظر  در 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور طبق 
مصوبه ابالغ شده از سوی مجلس به وزارت نیرو 
آب مشترکان پرمصرف پس از جریمه و اخطار 
قطع خواهد شد. جانباز در پاسخ به این سوال که 
آیا واگذاری آب به بخش خصوصی می تواند موجب گرانی شود، اظهار 
کرد: با توجه به اینکه تا کنون آب در ردیف خرید تضمینی قرار داشته 
این اتفاق نیافتاده است. به گفته وی تعرفه های آب و فاضالب به گونه 
ای تعریف شده که مشترکانی که خود را ملزم به رعایت الگوی مصرف 

می دانند هیچ گونه فشاری را در حوزه اقتصاد آب متحمل نشوند.

وزیر مسکن: گرانی مسکن منتفی است

مسکن  تقدم  حق  اوراق  عرضه  افزایش  از  شهرسازی  و  راه  وزیر 
آن  قیمت  کاهش  برای  آینده  هفته  یک  تا 
خبر داد و گفت: بر اساس برآوردهای صورت 
پیش بینی  مسکن  در  قیمتی  افزایش  گرفته 
نمی شود.عباس آخوندی در خصوص مصوبه 
مهر  مسکن  واحدهای  فروش  برای  دولت 
بدون متقاضی به پیمانکاران توضیحاتی ارائه 
کرد.  وی گفت : حدود 200 هزار مسکن مهر باقیمانده که عمدتا 
در مرحله سفتکاری یا نازک کاری قرار دارند که به زودی به اتمام 
که  هستیم  آن  دنبال  به  نیز  اوراق  درباره  افزود:  آخوندی  می رسد. 
میزان عرضه را افزایش دهیم که فکر می کنم تا یک هفته آینده با 

افزایش عرضه قیمت ها کاهش می یابد.

حذف  درباره  متفاوتی  اظهارات  و  گمانه زنی ها  چه  گر 
اما  است،  مطرح  جاری  سال  در  پردرآمد  یارانه بگیران 
اجتماعی«  رفاه  و  تعاون  »کار،  وزارت  معاون  گفته  به 
هنوز برنامه ای برای حذف و تعداد آن ها در سال جاری 

مشخص نشده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس قانون بودجه در حدود دو سال 
گذشته و سال جاری، دولت موظف به حذف یارانه بگیران 
پردرآمد بوده تا بتواند ضمن ممانعت از هدر رفت بخش 
زیادی از منابع در توزیع نقدی یارانه، سهم بخش های دیگر 

از جمله تولید، بهداشت و درمان و سایر مسائل رفاهی را 
پرداخت کند؛ اما با این وجود به دلیل کافی نبودن اطالعات 
و خطایی که در شناسایی و حذف یارانه بگیران وجود دارد 
همواره این موضوع با چالش های بسیاری همراه بوده است.

با این حال مجلس در تبصره)1۴ (، بودجه 1395 دولت 
را مکلف به حذف اقشار پردرآمد و مجموعه ای کرد که 
مدعی بود بر اساس آن 2۴ میلیون نفر از دریافت یارانه 
حذف می شوند. دولت مکلف شد تا از اول تیر ماه امسال 
نسبت به حذف گروه های مورد نظر اقدام کرده و در غیر 

این صورت پرداخت یارانه به عنوان جرم محسوب و تصرف 
در اموال عمومی خواهد بود. موضوعی که در ادامه دولت 
در اصالحیه بودجه خواهان اصالح آن شده است. اما در 
اخبار متفاوت  آمارها و  شرایطی در فضای مبهم موجود 
و گاها متنقاضی از حذف یارانه بگیران مطرح می شود که 
بر اساس آنچه احمد میدری -معاون رفاهی وزارت “کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی- به ایسنا اعالم کرده است، هنوز 
ابالغیه ای از سوی وزیر مربوطه برای حذف دریافت نشده 

و برنامه مشخصی برای حذف تا پایان سال وجود ندارد.

 سهام عدالت فعال ارزشبرنامه ای برای حذف یارانه بگیران در سال جاری مشخص نشده است
 خریدوفروش ندارد

خصوصی  سازمان  کل  رئیس  مشاور  مهر- 
عدالت  سهام  های  برگه  اینکه  بیان  با  سازی 
فعال ارزش خرید و فروش ندارد، گفت: در حال 
حاضر دادوستد سهام عدالت ممنوع و غیرقانونی 
است. سیدجعفر سبحانی گفت: برگه سهامی که 
در دست مردم است برگه ثبت نام سهام عدالت 
و  مشمول  افراد  این  کند  می  مشخص  و  بوده 
دارنده سهام عدالت هستند. وی افزود: تالش می 
شود تا پایان سالجاری مشموالن سهام عدالت از 

میزان ارزش سهام خود اطالع پیدا کنند.

ممنوعیت سفر تورهای گردشگری
 به ترکیه لغو شد

گفت:  خارجه  وزارت  سخنگوی   - تسنیم 
به  ایران  گردشگری  تورهای  سفر  ممنوعیت 
به  نسبت  می توانند  تورها  و  شده  لغو  ترکیه 
اقدام  کشور  این  به  گردشگری  تورهای  اعزام 
درخواست  به  توجه  با  افزود:  قاسمی  نمایند. 
طرف ترکیه ای پیرامون برقراری مجدد تورهای 
ایرانی  ترکیه، طرف  مقصد  به  ایران  گردشگری 
گردشگری  تورهای  سفر  ممنوعیت  که  پذیرفت 
به ترکیه با توجه به پذیرش تعهدات الزم از سوی 
دولت ترکیه را لغو نماید و از این پس آژانس های 
تورهای  اعزام  به  نسبت  می توانند  مسافرتی 

گردشگری اقدام نمایند.

تولید 2 مدل سواری متوقف شد

خودروی  مدل  دو  تولید  امسال  ماه  تیر   - ایسنا 
سواری در خودروسازان داخلی متوقف شد. در این 
 LUXURY C۳۰ دنده ای  تولید ولیکس  مدت 
شرکت خودروسازان راین با کاهش صد درصدی 
کاهش  صفر  به  دستگاه   363 از  و  بوده  همراه 
یافت. تولید خودروی لندمارک گروه خودروسازی 
بهمن نیز صد درصد کاهش یافته است. در این 
متوقف  اگرچه  نیز  سواری ها  برخی  تولید  مدت 
نشده، اما به نزدیک صفر کاهش یافته است. در 
شرکت   315 ام وی ام  خودروی  تولید  زمینه  این 
تولید   یافت.  مدیران خودرو 99.3 درصد کاهش 
با  نیز  موتور  کرمان  شرکت   J۵ جک  خودروی 

کاهش 9۸.6 درصدی همراه بوده است.

 شرط دولت برای بازگشت
 مدیران بازنشسته

مهر - معاون وزیر صنعت با بیان اینکه مدیرانی 
که یکبار بازنشسته شده اند می توانند با شرایطی، 
باید  مدیران  این  گفت:  بازگردند،  کار  به  مجدد 
حداکثر 60 ساعت کار کرده و یک سوم حقوق 
فیاض   محمدرضا  کنند.  دریافت  را  خود  همتای 
درباره ادامه همکاری مدیران بازنشسته با وزارت 
گوید  می  قانون  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت، 
در  خدمت  به  عالقمند  بازنشسته ها  اگر  که 
دستگاه های دولتی باشند، مانعی وجود ندارد؛ اما 
که  معنا  این  به  کنند؛  رعایت  را  شرط  دو  باید 
حداکثر 60 ساعت کار کنند و یک سوم حقوق 

همتای خود را بگیرند.

شرایط تعویض خودروهای معیوب

به عنوان  حالی  در  معیوب  خودروهای  تعویض 
یکی از بندهای آیین نامه اجرایی قانون حمایت از 
مصرف کنندگان، توسط خودروسازان به اجرا درآمده 
که به گفته آنها، طبق این الزام، تا به امروز باالی 
هزار دستگاه محصول عیب دار در هر یک از دو 
شرکت بزرگ خودروساز، تعویض شده است. یک 
مقام مسوول در صنعت خودرو با بیان اینکه خرابی 
موتور، 100 درصد به تعویض خودرو منجر می شود، 
می گوید: اگر خودرویی که تحویل مشتری داده ایم 
به عوض کردن  اقدام  باشد،  دارای عیب موتوری 
موتور نخواهیم کرد و بالفاصله محصولی جایگزین 
تحویل خواهیم داد. این مقام مسوول می افزاید: در 
روش دوم، اگر مشتری برای یک عیب مشابه، بیش 
از سه بار به نمایندگی مراجعه و موفق به رفع عیب 
نشود، باز هم نسبت به تعویض خودرو معیوب اقدام 
خواهد شد. به گفته وی، در روش سوم نیز که دارای 
دو راهکار است، یا خسارت خواب خودرو به مشتریان 
پرداخت می شود یا خودرویی جایگزین به طور موقت 

در اختیار مشتری قرار خواهد گرفت.

ارائه بیمه دندانپزشکی به
 دانش آموزان سندروم داون

ایسنا - رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با 
بیان اینکه طرح سنجش سالمت پیش دبستانی ها از 
15 مرداد شروع شده است گفت: امسال پایگاه ه های 
سنجش در پایان تابستان و حتی بعد از آن ادامه 
فعالیت می دهند. مجید قدمی گفت: از هزینه درمان، 
جراحی و دارو گرفته تا سمعک، عینک، واکر و ویلچر 
را تحت پوشش برده و پرداخت کردیم. قدمی درباره 
افزود:   جدید  سال  در  درمان  بیمه  جدید  تعهدات 
تعهدات فعلی ادامه پیدا می کند و کمی جلوتر که 
برویم خدمات دندانپزشکی بویژه برای مبتالیان به 

سندروم داون را تحت پوشش می بریم.

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار، مخصوص حمل 

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

با تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

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

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

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

تلفن رزرو 32324444

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

به اطالع همشهریان گرامی می رساند:

 تـاالر  پذیرایــی درویــش
آماده پذیرایی از محافل و جشن های شما بزرگواران با رزرو قبلی از 50 نفر تا 400 نفر 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

آگهی افراز پالکهای 24 و 28 و 34 فرعی از 608 اصلی و 1 و 37 و 45 و 89 و 54 و 111 و 50 و 127 و 77 و 110 و 52 و76 
فرعی از 609 - اصلی بخش 2 بیرجند

چون آقایان محمد دانش و نصرت اله مرزآبادی از مالکین مشاعی پالکهای فوق الذکر واقع در بخش دو بیرجند تقاضای افراز حصه مشاعی خود از 
پالکهای مذکور را نموده لذا مراتب افراز به کلیه مالکین مشاعی اخطار که عملیات افرازی در روز سه شنبه تاریخ 95/6/2 ساعت 10 صبح در محل 

شروع و به عمل خواهد آمد لذا در محل حضور بهم رسانید و عدم حضور مانع افراز نخواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول نوبت  اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 1038/95 اجرایی اموال شامل سه عدد گوشی بی سیمی خارجی به مبلغ 6/960/000 

ریال- دستگاه فرش شوی خارجی به مبلغ 4/700/000 ریال - یکدستگاه بخار شوی کنوود به مبلغ 3/000/000 ریال- یکدستگاه کف 
شور و بخار شور به مبلغ 5/600/000 ریال جمعاً به مبلغ 20/260/000 ریال کارشناسی شده  در قبال بدهی خانم زهرا امیرآبادی زاده به 
مبلغ 20/637/915 ریال در حق آقای محمود قالی باف و مبلغ 1/000/000 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز یکشنبه 
تاریخ 1395/6/7 از ساعت 9 الی 10  صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند  به فروش برسد که قیمت پایه 
از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس 
از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت ده 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این 
اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 و مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند 
هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وبسایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

حاجی پور- مدیراجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

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

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

دستگاه ساب سیار 
امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت 
و موزاییک ساده      09156706538

آدرس :چهارراه اول توحید

32212519  - 09151606528   
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
یکشنبه * 24 مرداد 1395 * شماره 3577

مبلغ  دولت  گفتند  که  دوستی  جواب  در  سالم 
هنگفتی از اتباع افغانی می گیرد کدام مبلغ ؟ اون 
قدری که دولت از  اتباع می گیرد در برابر خدماتی 
از  است  ناچیز  بسیار  کنند  می  استفاده  دارند  که 
جمله تحصیل رایگان و خدمات بهداشت و درمان 
ریال  یک  بدون  که  شود  نمی  دلیل  هرگز  و  و... 
پرداخت اجاره و عوارض و مالیات  در کسب و کار 

بازاریان دخالت کنند .
915....344
 . خواندم  را  طبیعی  منابع  مدیرکل  های  صحبت 

نمایندگان شما را به خدا قانون را اصالح کنید
915 ... 203
گیر سرعت  یک  تازگی  درمیان  راه   اداره 
سر   استاندارد  غیر  و  بزرگـ  بسیار  و  کارشناسی  غیر 
اند  به قهستان  گذاشته  راه شیرگ  در  گدار خنگ 
یا جمع کنند چون به  را تسطیح کنند  اینکه آن  یا 
اندازه کافی جلوبندی ماشین های ما داغون هست .
915...840
نمی دانم دقیقا چه شخص یا نهادی مسول احداث 
مساجد می باشد ولی همینجا از تمام اشخاصی که 
شهید  بلوار  ارتش  فاز  در  که  دارند  را  این  توانایی 
ناصری مسجدی حتی کوچک در حد نماز خانه هم 
خانواری   1500 جمعیت  که  چرا  کنند  بنا  شده  که 
و  معنوی  محیطی  به  نیاز  شهرک  این  در  ساکن 
فرهنگسازی برای کودکانشان می باشند پیشاپیش از 
پیام مرا می خوانند و  تمام خیرین و مسوولینی که 

قدمی در این راه بر می دارند تشکر می کنم.
917...601
خداقوت به شهردار عزیز و همه همکاران  ایشان، از 
توجهی که به مناطق محروم و قدیمی شهر)خیابان 
ادامه  داریم.انشاا...  وتشکر  سپاس  انقالب(دارید 
جدول کشی و اقدامات این خیابان را شاهد باشیم. 
915...874
ممنون از شهردار محترم بابت آسفالت خیابان نیستان 

در معصومیه پایین خداوند خیرتان بدهد
915...504
علت  به  بیرجند  به  مرک  درمسیرجاده  شب  جمعه 
نقص سیستم روشنایی، مورد لطف مامورین پلیس 
انسان  بزرگوار  دو  این  از  یکی   . قرارگرفتم  راه 
شریفی بود امایکی دیگرشرایط برخورد با رهگذران 
می  راه  پلیس  محترم  فرماندهی  از  .لذا  نداشت  را 
خواهم ایشان را به جایی انتقال نمایند که با مردم 

کمتر سروکار داشته باشند. 
915...027
یه انتقاد داشتم از آبفا بیرجند که دو روز شده اول 
اصال  و  میکنن  قطع  را  اداری  سایت  آب  صبح 

پاسخگو نیستند حتی از قبل اطالع نمیدن 
933...244
میزنن  فلکه  وقتی  که  ادارات  برای  متأسفم  واقعأ 
وسط خیابون حداقل یه چراغ خطر بذارن یه رنگی 
هشدار  تابلوی  یه  حداقل  یا  را  گیر  سرعت  بزنن 
مزارشهدا  پشت  جدید  فلکه  نمونه  برای  بزارن 
به علت  ورودی مجیدیه که شب جمعه یه ماشین 
ندانم کاری مسئوالن و نبود عالئم هشدار دهنده با 
نفر  باید ده  برخورد کرد و واژگون شد. حتمأ  فلکه 

کشته بشن که از خواب بیدار بشین ؟!
933...244

با سالم دوستان راهنمایی و رانندگی براشون زحمت 
داره که ده دقیقه از وقتشون رو برای ترافیک شبانه 

جمهوری 31 بزارن حتما باید درگیری بشه
915...778

برتشخیص  عالوه  مالیاتی  امور  سازمان  وظیفه 
وزرات  مجموعه  زیر  عنوان  به  مالیات  وگرفتن 
فضای کسب  بهبود  کردن  فراهم  دارایی  و  اقتصاد 
وکار تولید می باشد کاش در استان عالوه بر گرفتن 
مالیاتهای کمر شکن به این وظیفه کمی توجه گردد 
تا هرروز شاهد تعطیلی شرکتها کسبه وکارخانجات 

وبی انگیزگی کار و فعالیت اقتصادی نباشیم.
901....425

پیام شما

پاسخ مسئوالن به پیام شما

شرکت بیش از 2 هزار نفر در طرح تربیت حافظان قرآن کریم خراسان جنوبی

  معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: تاکنون بیش از 2 هزار نفر در طرح تربیت حافظان قرآن کریم خراسان جنوبی 
شرکت کردند. مؤمنی مقدم با اشاره به اینکه طرح تربیت حافظان قرآن کریم بر اساس منویات رهبری مبنی بر تربیت 10میلیون حافظ قرآن کریم 

در کشور شکل گرفت، اذعان داشت: خراسان جنوبی در زمینه تربیت حافظان قرآن کریم جایگاه خوبی دارد و جزو استان های برتر است.

تراژدی کنترل جمعیت در روستاهای استان
یا  خوبه  کم  تعداد  »بچه  دانشجو-  خبرگزاری 
زیاد؟« زن روستایی، که چهره اش بیست سال از 
سن واقعی اش بزرگ تر به نظر می رسد، در جواب 
این سؤال خانم دکتر می گوید:»میگن کم خوبه 
روستا،  در  که  می دهد  ادامه  سپس  و  دیگه....« 
خانه بهداشت تبلیغ می کند که فرزند کمتر بیاورید.  
طولی نمی کشد که می فهمیم در برخی روستاها، 
خانم هایی که بیش از چهار پنج بچه دارند مورد 

تمسخر و تحت فشار روحی و روانی، مجبور به 
پیشگیری از بارداری می شوند. اینجا هنوز فرزند 
کمتر، به عنوان یک ارزش تبلیغ می شود و  مراکز 
بهداشت، پیشگیری از بارداری زنان روستایی را 
وظیفه خود می دانند، در سال هایی که دیگر همه 
جمعیت  کنترل  سیاست های  تداوم  فهمیده اند 
»اشتباه« بوده است. جنگ تحمیلی که به پایان 
می رسد، چالشی جدی نظام مدیریت منابع انسانی 
کشور را درگیر کرده است.  جمعیت متولدین دهه 
شصت درصد قابل توجهی از هرم سنی کشور 
و  آموزش  موضوع  و  داده  اختصاص  خود  به  را 
پرورش و سپس آموزش عالی برای این نسل تازه، 
یکی از جدی ترین چالش های کشور پس از جنگ 
محسوب می شود. همین مشکالت و مسائل است 
که نظام را به پذیرش برنامه ها و سیاست کنترل 
جمعیت می کشاند. سیاستی که شعارش »فرزند 
کمتر زندگی بهتر« بود و نتیجه اش، کاهش شدید 

نرخ رشد جمعیت کشور.  
 به اذعان کارشناسان، اجرای برنامه های کنترل 

جمعیت در ایران، در سال 1371، چهار سال پس 
از پایان جنگ تحمیلی، به هدف مورد نظر خود، 
اما  بود.  رسیده  به 4  باروری  نرخ  کاهش  یعنی 
به دالیلی که از سهل انگاری مسئولین نشأت 
می گرفت یا خدایی نکرده نیت های نا مبارکشان، 
ایران  در  کنترل جمعیت  اجرای سیاست  های 
ادامه یافت و تا سال ها بعد، و حتی تا امروز، ردپای 
آن در نقاط مختلف کشور، خاصه مناطق محروم، 

به چشم می خورد! حضور یک گروه جهادی در 
شهرستان زیرکوه استان خراسان جنوبی باعث شد 
سرنخ های تازه ای از توزیع داروهای پیشگیری از 
بارداری در مناطق محروم به دست بیاید. تراژدی 
استان  مناطق  برخی  در  هنوز  جمعیت،  کنترل 

خراسان جنوبی قربانی می گیرد.

مصرف داروی هورمونی با تجویز بهیار

 این، بخشی از گزارش روزانه ی یک دکتر جهادی 
از روستایی در شهرستان زیرکوه در استان خراسان 
جنوبی است، گزارشی که  در تیرماه 95 نوشته 
شده است، 24 سال پس از زمانی که ایران به 
اهداف خود در اجرای سیاست های کنترل جمعیت 
رسیده بود: »من از او پرسیدم که با تجویز چه 
کسی این آمپول ها را زده. گفت بهیار ِ روستا این 
کار را انجام داده است. من با بهیار صحبت کردم و 
دلیل این کار را جویا شدم. آقای بهیار ادعا کرد که 
اجازه این کار را دارد و آموزش های بهیاری برای 

تجویز این داروها کافی است!«
ندارد. خانم دکتر  اجازه ای  اما چنین  بهیار  آقای 
رحیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
از  پیشگیری  ما می گوید:»داروهای  به  ا...،  بقیه 
بارداری داروهای هورمونی هستند که یکسری 
موارد استفاده و یکسری موارد ممنوعیت مطلق 
استفاده دارند. برای همین به نظر من حتماً زیر 
نظر پزشک متخصص بهتر است استفاده شود. 

من معتقدم باید تجویز دارو حتماً زیر نظر پزشک 
انجام گیرد.« اینکه کدام مقام باالدستی به این 
بهیارها اجازه استفاده سرخود از این داروها را داده 

است، ابهام بزرگی است.

پروژسترون در مراکز اورژانس، به وفور 
یافت می شود

توصیه های  خالف   بر  جنوبی،  خراسان  در   
جایی  اورژانس،  مراکز  در  پروژسترون  پزشکی، 
که طبیعتاً باید محل نگهداری داروهای اورژانسی 
باشد هم به وفور یافت می شود. اینجا، فیلمی از 
در  فعالش  حضور  و  پروژسترون  داروی  توزیع 
قفسه داروهای اورژانسی در مرکز بهداشت یکی 

از روستاهای خراسان جنوبی را شاهد هستیم.
 روایت پزشک جهادی هم، چیزی شبیه همین 
فیلم را، به شیوه ای فجیع تر و در روستایی دیگر 
بیان می کند:»در خانه بهداشت یکی از روستاهای 
آقایان  تقاضای  از  داست  وجود  لیستی  منطقه، 

که  )کاندوم(،  بهداشتی  های  پوشش   برای 
از تقاضاها مال سه چهار ماه قبل بود و  برخی 
به آنها پاسخی داده نشده بود. اما در همان خانه 
بهداشت دیدیم که کارتن های آمپول پروژسترون 
وجود داشت! مسئول خانه بهداشت به هیچ وجه 
اجازه نداد که از آن لیست و آن کارتن ها عکس 
بگیریم.« نکته ای که توزیع و تزریق ِ بی قاعده 
این داروها را در روستاها، تبدیل به کابوسی برای 

سالمت مردم می کند، مالحظات قبل از مصرف 
و عوارض جانبی این داروهاست. قبل از تزریق 
و  سینه  فیزیکی  آزمایش های  باید  پروژسترون 
معاینه وضعیت لگن انجام شود. در صورت وجود 
اختالل  آسم،  میگرن،  مثل صرع،  بیماری هایی 
و  روانی  افسردگی  سابقه  نیز  و  کلیوی  و  قلبی 
تجویز شود.  احتیاط  با  دارو  این  باید  نیز  دیابت 
یا سرگیجه خفیف، فشار خون  احساس سردرد 
دارو  این  عوارض  از  هم  خون  شدن  لخته  یا 
است. یکی دیگر از مهم ترین عوارض استفاده از 
پروژسترون، کاهش توده استخوانی می باشد. این 
آمپول بر کلسیم موجود در استخوان اثر می کند 
و توده استخوان به طور موقت کاهش می یابد، 
حتی اگر استفاده از آن قطع شود. لذا به مشکل 
پوکی استخوان بسیاری از زنان میان سال دامن 
انجام  امکان  اما در روستایی که حتی  زند.  می 
در  و  ندارد  وجود  پزشکی  اولیه ی  آزمایش های 
بیمارستان و  از وجود یک  شهرستانی که حتی 
یک پزشک متخصص هم محروم است، چطور 

توزیع شده و مورد  داروها  این  مبنایی  بر چه  و 
جانبی  عوارض  مسئول  می گیرند؟  قرار  استفاده 
آمپول پروژسترون بر دختران و زنان روستایی چه 

کسی است؟

داستان برخورد تهدید آمیز
مسئولین با گروه پزشکی

مشکوک  را  داروها  این  توزیع  که  اتفاقی  اما   
برخورد  نحوه ی  می دهد،  جلوه  تر  ابهام  پر  و 
که  است  پزشکانی  با  محلی  مسئولین  برخی 
یکی  مسئول  کرده اند.  بررسی  را  موضوع  این 
از گروه های جهادی مستقر در استان خراسان 
مستقر  منطقه  در  که  می گوید:»زمانی  جنوبی 
سراغ  به   استانی  تلویزیونی  شبکه  از  بودیم، 
آنها گفتگو کردند.  با  و  آمدند  ما  تیم  پزشکان 
به  مصاحبه اش  در  تلویحًا  پزشکان،  از  یکی 
گفت  و  کرد  اشاره  داروها  این  توزیع  موضوع 
باشد  نباید  اینجا یکسری داروهایی هست که 
و یکسری داروهایی نیست که باید باشد. خبر 
از  ِ مصاحبه پزشکان ما حدود نیم ساعت بعد 
اینکه آنها این گفتگو را انجام دادند به شبکه 
شبکه  متولیان  می رسد.  شهرستان  بهداشت 
ِ گروه تماس  تیم پزشکی  با مسئول  بهداشت 
می گیرد و می گوید اگر شما بخواهید روی این 
موضوع پافشاری کنید ما دیگر به شما کمک 

نمی کنیم و اجازه طبابت نمی دهیم.«
با  مسئولین  آمیز  تهدید  برخورد  داستان   
نمی شود.  ختم  جا  همین  به  پزشکی  گروه 
زیرکوه  در  فعال  جهادی  گروه  مسئول 
پس  کمی  خیلی  زمانی  فاصله  می گوید:»با 
بهیاران  از  یکی  بهداشت،  شبکه  متولیان  از 
و  می گیرد  تماس  ما  پزشکان  با  هم  منطقه 
این  درگیر  را  خودتان  »چرا  می گوید  آنها  به 
هستید  جوان  هنوز  شما  می کنید؟  موضوع 
این  ما  برای  هستید!!«  جوگیر  و  دانشجو  و 
آخر  روز  در  بود.  عجیب  خیلی  برخورد  نحوه 
اردو هم وقتی با مسئولین منطقه ای در یکی 
با  خوبی  برخورد  داشتیم،  جلسه  روستاها  از 
از مسئولین رفتار  پزشکان ما نداشتند و یکی 
تحقیرآمیزی داشت و فضای کلی حرف هایش 
برای  و  ندارید  کافی  تجربه  شما  که  بود  این 
چه آمده اید به منطقه؟ کار به جایی رسید که 
من، به عنوان مسئول اردو، به پزشکان گفتم 
و من  کنند  تشکر  نیستند  اینها-مسئولین-بلد 
موضوع  می کنم.«  تشکر  شما  از  جایشان  به 
این  اجرای  که  چالش هایی  و  جمعیت  کنترل 
است،  کرده  ایجاد  کشور  برای  سیاست ها 
که  است  پیچیده  و  چندوجهی  دراز،  داستانی 
هنوز هم به ساختار جمعیتی کشور آسیب می 
وزارت  در  افرادی  هنوز  می رسد  نظر  به  زند. 
کشور  جمعیت  رشد  نرخ  کاهش  به  بهداشت 
رویه  بی  تجویز  با  دست هایی،  و  می اندیشند 
بارداری،  از  و غیرعقالنی داروهای پیشگیری 

به عملی شدن آن اندیشه ها کمک می کنند.

 چه کسی می خواهد زنان جنوبی ترین خراسان ایران را عقیم کند؟
یک  عزیز  مردم  باید  ها  راه  وضعیت  خصوص  در 
موضوع را متوجه بشوند : مشکل راه های ما نیروی 
متخصص یا سوء مدیریت نیست ، مشکل ما پول 
و اعتبار است و این مشکل فقط با همگرایی مردم 
، نمایندگان و مسوولین اتفاق می افتد . اگر اعتبار 
نکرده  تالش  ما  ای  بودجه  مسوولین  یعنی  نداریم 
 . اند  نداده  به خرج  نمایندگان سماجت  یعنی   . اند 
نکرده است  توجیه  را  استانداری خوب دولت  یعنی 
و نهایتا یعنی مردم خوب مطالبه گری نکرده اند . 
ابتدا  را می شنویم  پس هر وقت که خبر تصادفی 
یک زنگ هشدار برای خودمان باشد که باید مطالبه 
گر باشیم و دوم اینکه مسوولین و نمایندگان را به 

تالش بیشتر وادار نماییم
915 ... 098

میکنم  فکر  : سالم  طبیعی  منابع  محترم  مدیرکل 
یادتون رفته پروژه نیمه تمام بندخاکی روستاهای 
اگر  وضع  این  با  رود  دهن  و  آباد،آرک،حامی  بین 
این پروژه را به خود مردم می سپردید االن تمام 
می شد.آخه تاکی؟!!!! این روستاها بخاطر بی آبی 
بعدازمرگ  نوشدارو  سکنه   از  میشه  خالی  داره 

سهراب دیگر چه سود!!
915...178
حق  کردن  ضایع  نجومی  های  حقوق  و  اختالس 
بیمارستان   داشتن  در  خوسف  شریف  مردم  مسلم  
بود که بودجه آن  صرف حقوق  های نجومی  می 
شد.ساخت بیمارستان خوسف  رمز محرومیت زدایی 
این  به  را  نشاط  و  امید  آن  ساخت  با  است  منطقه 
مردم مظلوم و محروم هدیه کنید .ساخت بیمارستان 
خوسف  زدودن اشک های مریضان آواره  خوسفی 
در بیرجند و مشهد و تهران است. با ساخت بیمارستان 
خوسف به امنیت ملی  کمک کنید و جلوی مهاجرت 

از شهر خوسف و سیصد روستای  آن را بگیرید.
0915....088

جوابیه های شهرداری بیرجند

*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 2 /5/ 95 بنا بر اعالم مسئول کمیسیون ماده 
در  مردم  حقوق  رعایت  خصوص  در  شهرداری  صد 
کمیسیون ماده صد به استحضار می رساند: در صدور 
آراء کمیسیون ماده صد کلیه جوانب به ویژه ضوابط و 
مقررات شهرسازی و رعایت حق و حقوق شهروندی 
لحاظ و به استناد ماده صد قانون شهرداریها و تبصره 
های ذیل آن، مبادرت به صدور رای مقتضی می نمایند.

 جوابیه سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگری استان

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما 
شما مورخ28 /4/ 95 در خصوص برج قدیمی آخر 
خیابان مطهری موارد زیر را به استحضار می رساند: 
از جمله خانه  زیادی  بناهای  طی چند سال گذشته 
تاجور، مسجدجامع خوسف، تعدادی آب انبار و بویژه 
چند خانه تاریخی و تعدادی مسجد مرمت و بازسازی 
بهسازی  و  نیزمرمت  حسام  ابن  است.آرامگاه  شده 
شده است.برای نخستین بار بافت تاریخی خوسف از 
اعتارات ملی ، اعتبار مرمت و بازسازی  دریافت نموده 
و این روند همچنان در سال های آتی ادامه دارد،تملک 
های  فعالیت  جمله  از  آن  مرمت  و  خوسف   قلعه 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراسان جنوبی بوده است.اقدامات ارزشمند دیگری 
نیز انجام شده است که مردم شریف و مسئولین شهر 

خوسف از آن مطلع هستند.

آگهی مناقصات عمومی )یک مرحله ای( شماره های )19-95 و 95-20(

1( دستگاه برگزار کننده مناقصه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
2( موضوع مناقصات: 1- احداث مرکز بهداشتی درمانی اسفشاد 2- احداث پایگاه بهداشتی خوسف

3( شرایط شرکت در مناقصات: اشخاص حقیقی  و حقوقی دارای مجوز و گواهینامه صالحیت از مراجع ذیربط و دارای گواهی صالحیت ایمنی کار از سازمان 
تعاون کار و رفاه اجتماعی 4( مدت و محل انجام کار: مرکز بهداشتی درمانی اسفشاد 12 ماه پایگاه بهداشتی خوسف 9 ماه

5( مدارک الزم جهت خرید اسناد مناقصه: الف( واریز مبلغ 500/000 ریال به شماره حساب 2178162198007 بانک ملی )سیبا( برای هریک از پروژه ها و ارائه فیش آن به 
  Http://icts.mporg.ir :انتشارات نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.  ب( دریافت رایگان اسناد از پایگاه ملی مناقصات به آدرس

6( نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصات:

نوع تضمین مبلغ تضمین )ریال(برآورد )ریال(متراژ )متر مربع(موضوع مناقصهشماره مناقصه

احداث مرکز بهداشتی 95-19
درمانی اسفشاد

ضمانتنامه معتبر بانکی یا چک تضمین شده 4925/427/069/030271/000/000
بانکی یا واریز نقدی وجه به حساب شماره 
2643856 بانک رفاه شعبه معلم بیرجند 

به نام سپرده جاری دانشگاه )شرکت در 
مناقصه(

احداث پایگاه 95-20
بهداشتی خوسف

1403/047/114/483152/000/000

7( مهلت خرید اسناد: از تاریخ 95/5/24 لغایت 95/5/28  8( مهلت تحویل اسناد: 95/06/09 9(محل تحویل اسناد: خراسان جنوبی دبیرخانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
تحویل و رسید دریافت گردد 10( محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایی پاکتها: سالن معاونت توسعه دانشگاه مورخ 95/6/10 ساعت 10 صبح

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهی برعهده برنده )برندگان( مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات تابع آیین نامه مالی معامالتی خویش مختار می باشد.
توجه: جهت دریافت پیامکهای مناقصات ساختمانی و پیمانکاری می توانید عدد 21 را به شماره 3000484877 ارسال فرمایید.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 را برگزار نماید. لذا از کلیه هم  استانی های عزیز علی الخصوص سرمایه گذاران  و 
تولید کنندگان محترم درخواست می شود نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص 

موضوع نشست به

 شماره پیامک 3000272424 

یا تلگرام 09017245463  

و یا آدرس ایمیل

 ava.khjnews@yahoo.com 

تا روز سه شنبه 95/5/26 اعالم نمایند.

 قوانین و مقررات مخل کسب و کار از نظر مردم

به اطالع می رساند: روزنامه آوای خراسان جنوبی درنظر دارد نشست تخصصی

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

مسیر مشهد و  زاهدان
 09159618581- 09363448729  فاروقی

خدمات دهشیبی:نصب و تعمیر مشعل های گازی و گازوئیلی  نصب و تعمیر پکیج 
دیواری و زمینی   لوله کشی و برق کشی ساختمان  لوله باز کنی       09151633903
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حیوانعجیبیکه4قرنعمرمیکند!
عصر ایران- نوعی کوسه موسوم به »کوسه گرینلند« که در آبهای نزدیک به قطب شمال زندگی می کند، دارای میانگین عمر 400 سال، رکورد طوالنی ترین عمر را در 
میان جانوران کره زمین از آن خود کرده است. بر این اساس، محققان به تازگی کشف کرده اند که کوسه های گرینلند می توانند تا 400 سال عمر کنند که این مسئله، رکورد 
مهره دارانی با بیشترین طول عمر را با فاصله ای بسیار زیاد می شکند. رکورد پیشین، در اختیار نهنگ قطبی بود که عمرشان به دو قرن می رسد.

لمس اشیا در فیلم های ویدئویی محقق شد

جدیدی  فناوری  ماساچوست  فناوری  موسسه 
طراحی کرده تا کاربران با فیلم ویدئو تعامل داشته 
و اشیا درون فیلم را جابجا کنند. به گزارش ایسنا،  
در  اشیا  واقعی  لمس  مشابه  تاثیرات  گروه،  این 
جهان واقعی را در دنیای مجازی بازآفرینی کردند. 

به عبارت دیگر شما به راحتی در فیلمی که آالت 
موسیقی نواخته می شود گیتار و یا دیگر ادوات را 
لمس کرده و با موس ارتعاش ایجاد می کنید. این 
نرم افزار رایانه نیازمند چند ثانیه زمان برای ارتعاش 
چگونگی  پیش بینی  با  جدید  مدل  بازآفرینی  و 

واکنش اشیا در زمان لمس یا تعامل است.

سهم ایران از کل تولید علم دنیا

براساس اطالعات مستخرج از پایگاه وب آو ساینس 
تامسون رویترز )آی.اس.آی( تولیدات علمی ایران در 
سال 2016 میالدی در مقایسه با سال قبل رشدی 
برابر با 0.4 درصد داشته است. به گزارش ایسنا، دکتر 
محمدجواد دهقانی، سرپرست پایگاه استنادی علوم 
میالدی  در سال 2016  کرد:  اظهار  اسالم  جهان 
سهم جمهوری اسالمی ایران از کل تولید علم دنیا 
1.8 درصد، از کل مجالت دنیا 1.9 درصد واز کل 
کنفرانس های دنیا 0.4 درصد است. در سال 201۵ 
سهم ایران از کل تولید علم دنیا 1.4 درصد بود و در 
همین سال کشور 1.6 درصد از مقاالت مجالت دنیا 
را تولید کرد. همچنین در سال 201۵ میالدی سهم 
ایران از کل کنفرانس های دنیا 0.4 درصد بود. وی 
افزود: درحالی که سهم ایران از کل علم دنیا افزایش 
میالدی  سال 2016  در  و  داشته  قابل مالحظه ای 

نسبت به سال 2000 میالدی18 برابر شده است، 

اگر ماه نباشد چه می شود؟!

ماه نقش بسیار مهمی در فرهنگ، زبان و تفکرات 
انسان های زمینی ایفا می کند، اما نبود آن چه تفاوتی 
برای زمینیان ایجاد خواهد کرد؟ به گزارش ایسنا، 
مد  و  جزر  داد،   خواهد  رخ  که  پدیده ای  نخستین 
است. جزر و مد اقیانوسی در نتیجه نیروی گرانشی 
بین زمین و ماه و همچنین شیوه حرکت زمین در 
ارتباط با یکدیگر رخ می دهد.ناپدید شدن ناگهانی ماه 
می تواند بطور کامل این سیستم را به هم بریزد. از 
سوی دیگر، زمین در گذشته سریع تر از حال حاضر 
برخورد  زمان  در  می چرخید.  خود  محور  روی  بر 
فرضی که به شکل گیری ماه منجر شد، روزهای 
زمین شش ساعته بود اما سپس به دلیل وجود ماه، 
این میزان به 24 ساعت افزایش یافت. در صورت 
ناپدید شدن ماه، زمین به سرعت روی صفحه مدار 
خود می چرخد و یکی از نیمکره شمالی یا جنوبی 
همیشه رو به خورشید خواهند بود اما نیمکره دیگر 
همیشه در تاریکی خواهد ماند. در زمان های دیگر، 

سیاره دقیقا موازی با سطح مدار خواهد چرخید که 
با یکسان شدن طول همه روزها، فصل ها را از بین 
خواهد برد. این جدایی ممکن است سال ها طول 
بکشد تا به نابودی انسان منجر شود اما در عین حال 
می تواند باعث بالیای طبیعی شود. ماه بر روی زمین 
و همچنین دریا تنش گرانشی اعمال می کند و برخی 
آن را یکی از عوامل در رانش قاره در نظر می گیرند. 
در نتیجه، ممکن است فعالیت های آتشفشانی و 
زلزله افزایش یابد. در همین حال، همه گیاهان و 
حیواناتی که بر چرخه قمری برای تولید مثل و یا 
درهم خواهد  کامل  به طور  دارند،  تکیه  مهاجرت 
ریخت. از بین رفتن جمعیت ماهی ها، پرندگان و 
حشرات، محیط زیست محلی را تحت فشار قرار 
داده و منجر به گرسنگی و فروپاشی اجتماعی است.

ساخت آنتی بیوتیک از 
ترشحات داخل بینی!

دانشمندان موفق به کشف یک میکروب در بینی 
انسان شدند که یک آنتی بیوتیک قوی و موثر را 
برای از بین بردن باکتری استافیلوکوک اورئوس 
گزارش  به  می کند.  تولید  متی سیلین  به  مقاوم 
انتخاب، این کشف به درمان های قدرتمند جدید 
برای عفونتهای باکتریایی خطرناک منجر شده و 
در عین حال همچنین نشان دهنده پتانسیل بدن 
انسان برای تولید ترکیبات فوق العاده موثر و قوی 

در از بین بردن باکتری های مقاوم است. تا به امروز 
محققان تالشهای بسیاری را در جهت یافتن راهی 
انجام  درمان  به  مقاوم  باکتریهای  با  مبارزه  برای 
داده اند.اما در حال حاضر به این نتیجه رسیده اند 
که می توان راه حل مبارزه با این باکتری های سمج 
را در بدن انسان مخصوصا چربی ها و مواد لزج و 

چسبناک داخل بینی جستجو کرد. 

ترمیم پارگی لباس با آب!

با  تنها  بتوانید  است  ممکن  نزدیک  آینده  در 
افزودن آب، شلوار جین پاره خود را ترمیم کنید. 
تحقیق  بر  تکیه  با  محققان  ایسنا،  گزارش  به 
ترمیم کننده،  خود  پالستیک  مورد  در  خود  قبلی 
پروتئین های دندان ماهی مرکب را با استفاده از 
باکتری و مخمر به شکل مایع درآورده و از آن 

برای پوشش دهی پارچه های نخی، پشمی و سایر 
نمونه ها استفاده کردند. هنگامی که این پارچه ها 
پاره می شوند، می توان لبه ها را کنار هم قرار داده 
و با ریختن آب گرم روی آن، پارچه را مانند قبل 
بهتری  انعطاف  و  استحکام  حتی  و  کرد  ترمیم 

نسبت به قبل به آن بخشید.

رایانه ها به کپی دست خط
 افراد مسلط شدند

صفحه  سیطره  تحت  چیز  همه  که  جهانی  در 
کالج  رایانه  دانشمندان  است،  رایانه  کلیدهای 
کرده اند  طراحی  نرم افزار  یک  لندن  دانشگاهی 
و  کرده  بررسی  را  افراد  دست خط  می تواند  که 
ایسنا، سیستم  به گزارش  تقلید کند.  از آن  دقیقا 
با دست خط تو”،  نام “متن من  با  جدید محققان 
یک الگوریتم خاص است که می تواند متون نوشته 
با  حتی  را  آن  و  کرده  اسکن  را  کاغذ  روی  شده 
کلمات دیگر بازسازی کند. این برنامه برای ایجاد 
توسط  خاص  حروف  انتخاب  افراد،  دست خط 
نویسنده، بافت و رنگ خط خودکار، اتصاالت بین 
حروف و فواصل عمودی و افقی را بررسی کرده و 
بازسازی می کند. این سیستم به اندازه ای منعطف 
است که تنها با کمی تالش می توان با آن از اسناد 

تاریخی نمونه برداری کرد.

مردم ایران چقدر پول نقد دارند؟

حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم به بیش 
ترتیب  این  به  رسیده؛  تومان  میلیارد  هزار  از 37 
به  ایرانیان  در دست  و مسکوک  اسکناس  سرانه 
گزارش  به  است.  رسیده  تومان  هزار  حدود 478 

و  اسکناس  نشان می دهد حجم  بررسی ها  ایسنا، 
مسکوک در دست اشخاص در پایان سال گذشته 
به 37 هزار و 200 میلیارد تومان رسید؛ آمارهای 
و  اسکناس  میزان  خصوص  در  مرکزی  بانک 

مسکوک در دست افراد داللت بر این آمار دارد.

اهدای عضو مبتالیان به سرطان 

صدها نفر از بیماران انگلیسی عضو پیوندی مورد 
نیاز خود را از افرادی دریافت کرده اند که سابقه ابتال 
به سرطان داشته اند. به گزارش ایسنا، به رغم آنکه 
بسیاری بر این باورند که بیماران مبتال به سرطان 
نمی توانند اعضای بدن خود را اهدا کنند اما صدها نفر 
از مردم انگلیس عضو پیوندی خود را از این بیماران 
دریافت کرده اند. بررسی انجام شده نشان می دهد 
طی پنج سال گذشته در سراسر انگلیس 272 نفر از 
اهدا کنندگان عضو، سابقه ابتال به سرطان داشته اند 
و اعضای بدن آنها به 67۵ بیمار پیوند زده شده است. 
اهدای چشم یکی از موارد کلیدی است که این گروه 

از اهداکنندگان می توانند به آن اقدام کنند.

امید به زندگی در ایران چند سال است؟

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون  میرازیی 
گفت: متوسط سن بازنشتگان ۵1 سال است که 
می  کاهش  سال  به 48  مسلح  نیروهای  در  این 

یابد اما امید به زندگی 7۵ سال است؛ بنابراین فرد 
بعد از بازنشتگی 2۵ سال فرصت کار کردن دارد و 
انتظار برای بیرون کردن بازنشستگان بی معناست. 

خطرناکترین کشور جهان

یک روزنامه انگلیسی ضمن رتبه بندی خطرناک ترین 
کشورهای جهان از لحاظ حمالت و عملیات های 
تروریستی در دوره اخیر عراق را خطرناک ترین کشور 
خواند. به گزارش ایسنا، در این رتبه بندی عراق در 
جایگاه اول و سپس افغانستان، نیجریه، پاکستان و 

سوریه در رتبه های دوم تا پنجم قرار دارند.

غیوگ این روزها با مشکل بزرگی به نام ملی 
است،  مواجه  کشاورزی  اراضی  کردن  اعالم 
مشکلی که داد مردم را هم درآورده و باعث 

ایجاد مشکالتی برای آن ها شده است.
بیرجند،  مردم  نماینده  شبستان،  گزارش  به 
همراه  به  مجلس  در  درمیان  و  خوسف 
فرماندار بیرجند و جمعی از مسئوالن استانی 
و شهرستانی با حضور در روستاهای »کالته 
نزدیک  از  ساقی«  و  غیوگ  پسوچ،  بجدی، 
مشکالت این روستاها را بررسی و دستورات 

الزم جهت رفع آنها را صادر کردند.
»غیوگ« دومین روستایی بود که مسئوالن 
بعد از »کالته بجدی« به آنجا سفر کردند و از 
نزدیک در جریان مشکالت آن قرار گرفتند، 
 30 در  که  جمعیت  خانوار   60 با  روستایی 
کیلومتری بیرجند واقع شده است. شغل بیشتر 
دامداری است  این روستا کشاورزی و  مردم 
که باتوجه به خشکسالی چندین ساله خراسان 
تولید  کشاورزی،  برای  آب  کمبود  و  جنوبی 
روستا  این  است.  یافته  کاهش  محصوالت 
خانه  درمانی،  بهداشتی  مرکز  دارای  اکنون 
بهداشت، دبستان 6 کالسه، راه آسفالت، برق، 
آب لوله کشی، تلفن، پست بانک و شرکت 

تعاونی روستایی است.
نام  به  بزرگی  مشکل  با  روزها  این  غیوگ 
مواجه  کشاورزی  اراضی  کردن  اعالم  ملی 
است، مشکلی که داد مردم را هم درآورده و 
باعث ایجاد مشکالتی برای آنها شده و حاال 
مردم روستا نمی توانند خیلی از زمین های 

دیم خود را کشت کنند.

وقتی منابع طبیعی برای روستائیان 
غده سرطانی می شود

اکبری، عضو شورای روستای غیوگ با بیان 
اینکه ملی اعالم کردن اراضی کشاورزی دیم 
روستا توسط منابع طبیعی و عدم پاسخگویی 
مسئوالن این سازمان برای مردم به مشکلی 
بزرگ تبدیل شده است، گفت: این درحالی 
است که در تمامی اراضی که کشت دیم هر 

اعالم  ملی  را  آنها  گرفت  می  ساله صورت 
کردند و این باعث مهاجرت روستائیان شده 
است و اگر ادامه پیدا کند باعث خالی شدن 
روستا از سکنه خواهد شد. وی با بیان اینکه 
برای  سرطانی  غده  هماننده  طبیعی  منابع 
مردم تبدیل شده است، افزود: اگر مسئوالن 
آینده  در  برندارند  مشکل  این  برای  فکری 
و  روستا  شدن  خالی  شاهد  باید  نزدیک 

مهاجرت مردم باشند.
عضو شورای روستای غیوگ با اشاره به اینکه 

گاز رسانی به روستا با توجه به نقشه برداری 
۵ سال قبل انجام شده است، اما هنوز هیچ 
اقدام عملی انجام نشده است، اظهارداشت: این 
در حالی است که روستای غیوگ در کنار خط 

شبکه اصلی گاز قرار دارد.
های  شبکه  مطلوب  دریافت  عدم  اکبری 
سیما و تکمیل نبودن طرح هادی را از دیگر 
عدم  گفت:  و  کرد  عنوان  روستا  مشکالت 
واگذاری زمین در روستا از سوی بنیاد مسکن 
باعث شده تا خیلی ها نتوانند منزل مناسب 
روستای  گذر  زیر  اینکه  بیان  با  بسازند.وی 
به  توجه  با  اصلی  نیازهای  از  یکی  غیوگ 

واقع  قاین  بیرجند  حادثه  پر  محور  در  اینکه 
است، می باشد، گفت: این روستا بدلیل وجود 
خانه بهداشت و رفت و آمد زیاد به آن، الزم 

است که زیرگذر داشته باشد.

روند طوالنی بررسی
 پرونده ها در منابع طبیعی

برای  که  هم  طبیعی  منابع  نماینده  علیپور 
جمعشان  در  مردم  سواالت  به  پاسخگویی 

حضور پیدا کرده بود، ضمن گالیه از انتقادهای 
گفت:  طبیعی  منابع  به  نسبت  روستا  مردم 
همه ما که در منابع طبیعی کار می کنیم از 
 فرزندان خود شما هستیم که فقط قانون را اجرا

می کنیم. وی افزود: اگر کسی احساس می 
کند که حقی از او ضایع شده است می تواند 
او در  پرونده  تا  منابع طبیعی مراجعه کند  به 

کمیسیون مربوطه بررسی شود.
منابع  در  ها  پرونده  بررسی  روند  انگار  اما 
اهالی  از  یکی  است، چراکه  طبیعی طوالنی 
روستا بعد از این سخنان نماینده منابع طبیعی 
در واکنش به حرفش گفت: بنده پرونده ای را 

از یک سال قبل آوردم که هنوز بررسی نشده، 
مگر چقدر این روند طول می کشد؟

 نماینده منابع طبیعی گفت: روند بررسی پرونده ها
به  پرونده ها شاید  باالی  به حجم  توجه  با 

سه سال هم برسد.
یکی دیگر از گالیه های مردم روستا باال بودن 
 قیمت تعرفه های آب و برق بود که صفوی نژاد،

مدیر امور آبفار شهرستان بیرجند در پاسخ به 
این موضوع گفت: در حال حاضر قیمت آب 
بسیار پایین است به طوری که در همین دوره 

از  بیش  روستا که  این  اهالی  برای کل  قبل 
140 مشترک هستند 913 هزار تومان تعرفه 
آب بوده است. وی گفت: در حال حاضر 98 

روستای بیرجند با تانکر آبرسانی می شوند.
محمدی، رئیس جهاد کشاورزی بیرجند هم با 
بیان اینکه در حال حاضر هزینه لوله گذاری آب 
کشاورزی براساس قوانین 30 درصد هر طرحی 
که می خواهد اجرا شود را قبل از شروع طرح 
از مردم می گیرند، گفت: از ابتدای امسال 100 
کیلومتر لوله گذاری در شهرستان انجام شده و 
سعی کردیم که لوله را رایگان در اختیار مردم 
بگذاریم و بقیه را خود شرکاء جمع آوری کنند.

طرحی که خوشحالی مردم
 را به همراه داشت!

نیازی، نماینده بنیاد مسکن هم  با بیان اینکه 
زمینی در همین روستای غیوگ در حال آماده 
سازی است و بعد از آماده سازی به مردم واگذار 
خواهد شد، گفت: قیمت زمین نیز با هماهنگی 
در  تاکنون  گفت:  وی  شود.  می  تعیین  شورا 
زمینه طرح هادی هم 80 میلیون تومان در این 
روستا هزینه شده است و بنیاد مسکن برای 
ادامه این طرح آمادگی دارد. کریم پور، رئیس 
راه و شهرسازی بیرجند هم با بیان اینکه احداث 
زیرگذر غیوگ در قالب باند دوم محور بیرجند 
- قاین دیده شده است، گفت: پروژه بیرجند - 

قاین نیز در حال اجرا است و روند خوبی دارد.
این سخنان نماینده راه و شهرسازی خوشحالی 
مردم روستا را در پی داشت به طوری که مردم 

برای تایید سخنان او صلوات فرستادند.

می توانیم خانه ورزش را فعال کنیم

و  ورزش  اداره  رئیس  اصغری،  حسین  سید 
جوانان بیرجند هم با بیان اینکه برای ایجاد 
سالن ورزشی که در حال حاضر در شهر هم 
این امکان و اعتبار وجود ندارد، گفت: اما اگر 
زمینی در روستا وجود داشته باشد، ما آمادگی 
داریم تا آن را مسطح کنیم و دروازه در آن 
آمادگی  اینکه  به  اشاره  با  وی  کنیم.  نصب 
وجود دارد تا خانه ورزش را در غیوگ فعال 
فوتبال  و  پنگ  پینگ  میز  داد:  ادامه  کنیم، 
دستی و چند مورد دیگر از وسائل ورزشی را 

می توانیم به روستا بدهیم.
علی ناصری، فرماندار بیرجند هم با بیان اینکه 
دولت باید در شرق کشور برای ماندن مردم 
در روستاها هزینه کند، اظهار داشت: امید است 
با بهبود روند اقتصادی کشور شاهد اقدامات 
بیرجند  فرماندار  باشیم.  روستاها  در  بهتری 
تاکید کرد: مردم روستاها با توجه به خشکسالی 
چندین ساله در استان، مدیریت منابع آب داشته 

باشند تا در آینده دچار مشکالت نشویم.

 خطر مهاجرت بیخ گوش بیرجند
ملیکردناراضیکشاورزی؛طرحدردآوربرایروستائیان

قلعه بیرجند بزرگ ترین و قدیمی ترین بنای 
آسیب  که  رود  می  شمار  به  شهر  تاریخی 
های اجتماعی پشت دیوارهای بلند آن بیداد 
مخدوش  را  بنا  این  زیبای  منظر  و  می کند 

کرده است.
از غنائم دوره  به گزارش مهر، قلعه بیرجند 
را  تاریخی  چهره  اکنون  که  بوده  صفوی 
نقاشی  جنوبی  خراسان  فرهنگی  قامت  بر 
موقعیت  این  که  است  بدیهی  است.  کرده 
تاریخی، فرهنگی مانند گنجینه ای بوده که 
باید توسط دستگاه های مسئول حفظ شود. 
موردتوجه  تاریخی  بنای  این  اصل  چه  اگر 
قرار گرفته و مرمت شده است اما اکنون در 
اجتماعی  آسیب های  و  محاصره مشکالت 
از  خوشایندی  چهره  که  دارد  قرار  فراوانی 
جلوه فرهنگی شهر را به نمایش نمی گذارد.

قلعه بیرجند هسته اولیه 
شکل گیری شهر

و  بزرگترین  عنوان  به  بیرجند  تاریخی  قلعه 
قدیمی ترین بنای تاریخی شهر و از جمله نقاط 
گردشگری خراسان جنوبی، بر فراز بلندترین 
نقطه غربی تپه ماهورهای شهر بیرجند قرار 
دارد. وسعت این قلعه سه هزار  مترمربع است 
که در دوره صفویه ساخته شده است. در واقع 
بیرجند محسوب  اولیه شهر  این قلعه هسته 
می شود. قلعه بیرجند با نام های قلعه ته ده 
قلعه  این  نیز شناخته می شود.  پایین شهر  و 
هفت برج و بارو دارد که فقط 6 برج از آن 
باقی مانده است. همچنین با توجه به شواهد 
به  زیرزمینی،  نقب های  وسیله  به  موجود، 
ارگ  بهارستان،  ارگ  مثل  شهر  مهم  نقاط 
کاله  فرنگی و قنات قصبه مرتبط بوده است. 
است.  حاکم  قلعه  پشت  نمای  بر  تاریکی 
به سختی می توان پله ها را پیدا کرد. خانه های 
قلعه  بلند  دیوار  پشت  متروکه ای  و  گلی 
تاریخی به چشم می خورند که برخی از این 
از آسیب های  خانه ها زمینه حضور بسیاری 

اجتماعی را فراهم می کنند. 

بیداد فقر در دهلیز خانه ها

مخروبه ها  داخل  به  مرا  کنجکاوی  عطش 
نزدیک  می آید.  آوری  تعفن  بوی  می کشاند. 
این  دیوارهای  بر  نیز  ترس  و  است  غروب 
متروکه ها رخنه کرده است. با نگاهی اجمالی 
مسیرم را بر کوچه های تنگ هدایت می کنم. 
بودن  باز  است.  حاکم  آوری  خفقان  سکوت 
درب برخی از منازل  مایه دلگرمی می شود. 
خاک  با  حیاطش  تا  دهلیز  از  که  خانه هایی 

مسطح شده و فقر در آن ها بیداد می کند. 
در کنار همه این مشکالت، لبخند پیرمردی 

است،  نشسته  خانه اش  ورودی  پله ی  بر  که 
بغضم را بیشتر می کند. به راستی که مردمان 
این منطقه دل بزرگی دارند. فقر، اعتیاد، نداشتن 
آرامش خاطر و عدم احساس امنیت از جمله 
عنصرهایی است که در این منطقه موج می زند.

چرای گوسفندان در دامن 
نگین تاریخی شهر

از خانه های به خاک نشسته انقالب می گذرم 
می کنم.  خیره  دوردست ها  به  را  نگاهم  و 
را  قلعه  از  زیادی  فاصله  چشمانم  دید  زاویه 
طی نکرده است که قصه ای دیگر به تصویر 

که  خاکی  و  مسطح  زمینی  می شود.  کشیده 
خاشاک سبز و خشک بر دل آن روییده است، 
بنا به گفته اطرافیانم، آنجا بستری برای چرای 
گوسفندان است. گویی مردمان این دیار برای 
فرار از فقر و تنگدستی اقدام به گوسفند پروری 
در زمین هایی که فاصله چندانی با قلعه ندارند، 
کرده اند. غافل از اینکه این عمل چقدر می تواند 

چهره قلعه را مخدوش کند.
دارد که ساالنه صدها  این  از  آمارها حکایت 
باید  و  دیدن می کنند  مکان  این  از  گردشگر 
پرسید آیا دیدن این مناظر چهره فرهنگی شهر 

را در ذهن آنها مخدوش نمی کند؟

روشنایی پشت قلعه تأمین شود

در  که  است  مخاطبی  اولین  تیزکاری  رضا 
تاریخی  قلعه  می گوید:  سؤال هایم  به  پاسخ 
گردشگر  جذب  برای  باالیی  ظرفیت  بیرجند 
داشته و باید موردتوجه قرار گیرد. وی با بیان 
اینکه نمای قلعه از طرف خیابان چهره زیبایی 
ندارد، ادامه داد: نبود روشنایی در این قسمت 

مهم ترین مشکلی است که باید تأمین شود.
و  فرسوده  خانه های  به  اشاره  با  تیزکاری 
آن  باید  می کند:  بیان  انقالب،  منطقه  گلی 
دسته از خانه هایی که در نزدیکی قلعه قرار 

دارند، ترمیم شود.
خانه های  این  وجود  می دهد:  ادامه  وی 
از  و  کرده  مخدوش  را  قلعه  چهره  متروکه 

زیبایی و عظمت آن نیز می کاهد.
تیزکاری که به گفته خودش بیش از پنجاه سال 
سن دارد، می افزاید: این قلعه عالوه بر تاریخی 

بودن، آرامگاه افراد بزرگ و عابدی است.

دفن عابدی بزرگ در جوار قلعه

هم  می گوید:  سپید  محاسن  پیرمرد  این 
قلعه  این  این جوار  اکنون عابدی بزرگ در 

مدفون است.
های  صحبت  ادامه  در  تیزکاری  صدیقه 
پدرش می گوید: این عابد بزرگ »سید صادق 
نمدمال« بوده که شجره نامه اش در بهارستان 

آیت ا... آیتی آمده است.
این  قدیمی ترها سنگ قبر  اینکه  بیان  با  وی 
عارف را زیارت می کنند، می افزاید: تا چند مدت 
گذشته، دارای امکانات و تجهیزات زیادی بود 
که بعد از تخریب توسط شهرداری به مسجد 

امام سجاد )ع( هدیه شده است.
تیزکاری با بیان اینکه از آن همه بزرگی و 
نشانی  و  بی نام  سنگ قبر  تنها  عابد،  شکوه 
باقی مانده است، گفت: شهرداری در پاسخ 
به اعتراض مردم نسبت به تخریب امکانات، 

شجره نامه را می خواهد.
این خانم چهل ساله می افزاید: این در حالی 
نمدمال«  است که شجره نامه »سید صادق 
عالم  این  نیز  پاکستان  در  و  بوده  موجود 

بزرگ شناخته شده است.

مسئوالن نسبت به زیباسازی 
اطراف قلعه همت کنند

قلعه، می گوید:  در  افراد حاضر  از  دیگر  یکی 
فضای داخل قلعه بسیار زیبا و جذاب بوده اما 

قسمی از اطراف بیرونی نیز ناخوشایند است.
محمد پردل با تاکید بر اینکه مسئوالن باید 
نسبت به زیباسازی اطراف قلعه همت کنند، 

نقش  قلعه  زیباسازی ورودی های  می افزاید: 
بسزایی در جذب مخاطب دارد.

وی با بیان اینکه وجود متروکه های خالی و 
خاکی در پشت قلعه بسترساز بسیاری از آسیب 
های اجتماعی است، می گوید: باید با حذف این 

متروکه ها، مانع افزایش ناهنجاری ها شویم.
دیگر  و  شهرداری  تاکنون  می افزاید:  پردل 
در  شایسته ای  اقدامات  ذیربط  دستگاه های 
راستای جذب بازدیدکننده از قلعه داشته اما باید 

به نمای بیرونی آن نیز توجه کنند.

مرمت مخروبه ها در دستور 
کار شهرداری قرار دارد

اقدامات  به  اشاره  با  بیرجند،  شهردار 
انجام شده در راستای مرمت قلعه بیان کرد: 
تاکنون اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان در 

این راستا هزینه شده است.
عباسعلی مدیح ادامه داد: این اعتبار در زمینه 
جداره سازی، نورپردازی، تأسیسات، سرویس 
بهداشتی، ساخت ابنیه و محوطه سازی داخل 

قلعه هزینه شده است.
وی با اشاره به مرمت برخی از مخروبه های 
اطراف قلعه، بیان کرد: اعتبار این اقدامات از 
سوی شهرداری بوده و کارشناسی ها نیز زیر 
نظر میراث فرهنگی و گردشگری استان است.

مدیح در ارتباط با گالیه برخی از مردم در مورد 
برنامه هایی  کرد:  اظهار  قلعه،  پشت  وضعیت 
برای رفع این موضوع در دستور کار شهرداری 

قرار داشته که در آینده اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به وجود سنگ قبر در این مکان، 
معتبر  مدرکی  وجود  صورت  در  داد:  ادامه 

برای معرفی آن اقدام می کنیم.
جنوبی  خراسان  در  متعدد  باستانی  آثار  وجود 
از ظرفیت ها و پتانسیل های استان بوده که 
این  که  چرا  باشد  مسئوالن  توجه  مورد  باید 
اماکن می تواند نقش بسزایی در انتقال فرهنگ 
استان به دیگر استان ها داشته باشد و چه خوب 
است که همه دستگاه ها در رفع مشکالت و 

معضالت آن ها بکوشند.

قلعهکهنزیرسایهفقرواعتیاد
پشتدیواربنایتاریخیآسیبهابیدادمیکند
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امام رضا )ع(؛ مظهر رافت و مهربانی

یکشنبه * 24  مرداد  1395 * شماره 3577

آیه روز  

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

حدیث روز  

ایمان یك درجه باالتر از اسالم است، و تقوا یك درجه باالتر از ایمان است و به فرزند آدم چیزى باالتر 
از یقین داده نشده است. امام رضا )ع(

نادان همه جا با همه كس آمیزد  
چون غرقه به هر چه دید دست آویزد 

با مردم زشت نام همراه مباش  
كز صحبت دیگدان سیاهی خیزد

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

میالد امام رضا )ع(

نگرش

یک لحظه مکث کن

امام رضا و آراستن ظاهر

الحسن  ابو  خدمت  گفت:  جهم  بن  حسن   كافی: 
علی بن موسی الرضا علیه الّسالم رسیدم با رنگ سیاه 

خضاب كرده بود.
كافی: محّمد بن ولید كرمانی گفت: به حضرت جواد 
عرض كردم در باره مشك چه می فرمائید فرمود: 
برگ درخت  با  را  بود كه مشك  داده  پدرم دستور 
بان )كه درخت معطرى است و از برگش براى بوى 
خوش استفاده می كنند( مشكی بسازند به هفتصد 
درهم. فضل بن سهل برایش نوشت كه مردم این 

كار را عیب می دانند.
در جوابش نوشت تو مگر نمیدانی یوسف با اینكه 
پیامبر بود لباس دیبا كه آمیخته  با طال بود می  پوشید 
و روى صندلی طال می  نشست این كار مقام علم و 

دانش او را نكاست.
چهار  به  بسازند  برایش  عطردانی  داد  دستور  بعد   
 هزار درهم.كافی: معمر بن خالد گفت: حضرت رضا 
علیه الّسالم به من دستور داد برایش روغنی تهیه 
 كنم كه در آن مشك و عنبر باشد به من فرمود: كه

آیة الكرسی و سوره ام الكتاب و دو قل اعوذ و آیاتی كه 
براى حفظ از شیطان خوب است در كاغذى بنویسم و 
آن را بین شیشه و جعبه آن قرار دهم این كار را كردم 
 بعد كه خدمتش رسیدم محاسن خود را عطرآگین 

می كرد من تماشا می كردم.
كافی: حسن بن جهم گفت: حضرت رضا علیه الّسالم 
از منزل خارج شد بوى خوش بخور از آن جناب ساطع 
بود.كافی: حسن بن جهم گفت: دیدم حضرت رضا 
علیه الّسالم با خیرى سر و صورت خود را روغن میزد. 

من كه نابینا هستم، شما بینایان را پند می دهم:
گویی  كه  بگیرید  بهره  آنچنان  خود  چشمان  از 

فردا به یكباره كور خواهید شد.
موسیقی نهفته در صداها، نغمه پرندگان و آهنگ 
فردا  گویی  دهید،  گوش  راآنگونه   نوازندگان 

به یكباره كر خواهید شد.

آنچه را می خواهید، چنان لمس كنید،گویی فردا 
به یكباره المسه ى خود را از دست خواهید داد.
را چنان لقمه  ببوئید  و هر  را   رایحه ى ُگل ها 

مزه مزه كنید، گویی فردا به یكباره شامه و ذائقه 
خود را از كف می دهید...

هلن كلر
گویی  كنید،  زندگی  واقعی  معناى  به  را  زندگی 
ببرید!  لذت  است.  ُعمرتان  روز  آخرین  امروز 

بخندید! شاد باشید!

پاک  از سالله  )ع(  موسی الرضا  علی  بن  امام 
پیامبر مكرم  رسول خدا و هشتمین جانشین 
سالگی   35 سن  در  ایشان  می باشند.  اسالم 
شیعیان  رهبرى  و  امامت  مسئولیت  عهده دار 
گردیدند و حیات ایشان مقارن بود با خالفت 
خلفاى عباسی كه سختی ها و رنج بسیارى را بر 
امام روا داشتند و سر انجام مأمون عباسی ایشان 
را در سن 55 سالگی به شهادت رساند. در این 
نوشته به طور خالصه، بعضی از ابعاد زندگانی آن 

حضرت را بررسی می نماییم.
 نام، لقب و کنیه امام:

حضرت  آن  كنیه  و  علی  ایشان  مبارک  نام 
ابوالحسن و مشهورترین لقب ایشان »رضا« به 
معناى »خشنودى« می باشد. امام محمد تقی )ع( 
امام نهم و فرزند ایشان سبب نامیده شدن آن 
حضرت به این لقب را اینگونه نقل می فرمایند: 
در  خداوند  زیرا  نهاد  لقب  رضا  را  او  »خداوند 
آسمان و رسول خدا و ائمه اطهار در زمین از او 
خشنود بوده اند و ایشان را براى امامت پسندیده اند 
و همینطور )به خاطر خلق و خوى نیكوى امام( 

هم دوستان و نزدیكان و هم دشمنان از ایشان 
راضی و خشنود بود ند.«

پدر و مادر امام:
پدر بزرگوار ایشان امام موسی كاظم )ع( پیشواى 

هفتم شیعیان بودند كه در سال 1٨3 ه. ق. 
به دست هارون عباسی به شهادت رسیدند و مادر 

گرامیشان »نجمه« نام داشت.
تولد امام:

حضرت رضا )ع( در یازدهم ذیقعدة الحرام سال 
جهان  به  دیده  منوره  مدینه  در  14٨ هجرى 
گشودند. از قول مادر ایشان نقل شده است كه: 
»هنگامی كه به حضرتش حامله شدم به هیچ 
نمی كردم و  را در خود حس  ثقل حمل  وجه 
وقتی به خواب می رفتم، صداى تسبیح و تمجید 
حق تعالی و ذكر »الاله االا....« را از شكم خود 
می شنیدم، اما چون بیدار می شدم دیگر صدایی 

بگوش نمی رسید. 
 زندگی امام در مدینه:

حضرت رضا )ع( تا قبل از هجرت به مرو در 
مدینه زادگاهشان، ساكن بودند و در آنجا در جوار 

مدفن پاک رسول خدا و اجداد طاهرینشان به 
هدایت مردم و تبیین معارف دینی و سیره نبوى 
می پرداختند. مردم مدینه نیز بسیار امام را دوست 
می داشتند و به ایشان همچون پدرى مهربان 
می نگریستند. تا قبل از این سفر، با اینكه امام 
بیشتر سالهاى عمرش را در مدینه گذرانده بود، 
اما در سراسر مملكت اسالمی پیروان بسیارى 

داشت كه گوش به فرمان اوامر امام بودند.
امامت حضرت رضا )علیه السالم(:

امامت و وصایت حضرت رضا )ع( بارها توسط 
پدر بزرگوار و اجداد طاهرینشان و رسول اكرم 
)ص( اعالم شده بود. به خصوص امام كاظم 
)علیه السالم( بارها در حضور مردم ایشان را به 
عنوان وصی و امام بعد از خویش معرفی كرده 

بودند كه به نمونه اى از آنها اشاره می نماییم.
سفر به سوی خراسان:

مأمون براى عملی كردن اهداف ذكر شده چند 
مدینه،  به  را  خود  مخصوص  مأموران  از  تن 
خدمت حضرت رضا )ع( فرستاد تا حضرت را 
به اجبار به سوى خراسان روانه كنند. همچنین 

با  كمتر  كه  راهی  از  را  حضرتش  داد  دستور 
شیعیان برخورد داشته باشد، بیاورند. مسیر اصلی 
قم  و  كرمانشاه  جبل،  كوفه،  راه  زمان  آن  در 
بوده است كه نقاط شیعه نشین و مراكز قدرت 
شیعیان بود. مأمون احتمال می داد كه ممكن 
است شیعیان با مشاهده امام در میان خود به 
شور و هیجان آیند و مانع حركت ایشان شوند 
و بخواهند آن حضرت را در میان خود نگه دارند 
كه در این صورت مشكالت حكومت چند برابر 
می شد. لذا امام را از مسیر بصره، اهواز و فارس به 

سوى مرو حركت داد.
اخالق و منش امام:

خصوصیات اخالقی و زهد و تقواى آن حضرت 
به گونه اى بود كه حتی دشمنان خویش را نیز 
در  مردم  با  بود.  كرده  و مجذوب خود  شیفته 
نهایت ادب تواضع و مهربانی رفتار می كرد و 

هیچ گاه خود را از مردم جدا نمی نمود.
 یكی از یاران امام می گوید: »هیچ گاه ندیدم كه 
امام رضا )ع( در سخن بر كسی جفا ورزد و نیز 
ندیدم كه سخن كسی را پیش از تمام شدن قطع 

كند. هرگز نیازمندى را كه می توانست نیازش را 
برآورده سازد رد نمی كرد در حضور دیگرى پایش 

را دراز نمی فرمود.
شهادت امام:

 در نحوه به شهادت رسیدن امام نقل شده است 
كه مأمون به یكی از خدمتكاران خویش دستور 
داده بود تا ناخن هاى دستش را بلند نگه دارد 
و بعد به او دستور داد تا دست خود را به زهر 
مخصوصی آلوده كند و در بین ناخن هایش زهر 
قرار دهد و انارى را با دستان زهر آلودش دانه 
كند و او دستور مأمون را اجابت كرد. مأمون نیز 
انار زهرآلوده را خدمت حضرت گذارد و اصرار 
كرد كه امام از آن انار تناول كنند. اما حضرت 
از خوردن امتناع فرمودند و مأمون اصرار كرد 
تا جایی كه حضرت را تهدید به مرگ نمود و 
حضرت به جبر، قدرى از آن انار مسموم تناول 
فرمودند. بعد از گذشت چند ساعت زهر اثر كرد و 
حال حضرت دگرگون گردید و صبح روز بعد در 
سحرگاه روز 29 صفر سال 203 هجرى قمرى 

امام رضا )علیه السالم( به شهادت رسیدند.

عارفانه روز

بخیل را آسایشی نیست و حسود را خوشی 
و لّذتی نیست و زمامدار را وفایی نیست 

و دروغگو را مرّوت و مردانگی نیست.

از تغییر نترسید اغلب اوقات 
چیز خوبی را از دست می دهید 
و چیز بهترى به دست می آورید.

براى شناكردن در جهت مخالف رودخانه، قدرت، 
جرئت و سختكوشی الزم است، وگرنه هر ماهی 
مرده اى می تواند از سمت موافق آب حركت كند.

در زندگی،  غصة از دست دادن هیچ چیز را 
نخورید،  چون وقتی یك درخت، برگی را 
از دست می دهد، برگی دیگر از قبل آمادة 

جایگزین شدن است

طراح: نسرین کاری                        

و  بازي  وسایل  از   -1 افقي: 
معروف  درفش   - سرگرمي 
دي  اول  شب   - نجوم  علم   -2
ماه - پایندگي 3- ردیاب- آینده 
سانتیمتر  كلمه  اختصار   - نگري 
مكعب 4- نام شیرر گلزن سابق 
خودماني-  شماي   - نیوكاسل 
مشرق- جزء مولكول 5- یار پت 
خزانه  و  حوض   - نافله  جمع   -
حمام 6- گیاهي با ساقه ضخیم- 
گندم  غذایي-  مخلفات  از  یكي 
سوادكوه  شهرستان  در  پلي   -7
- شهري در استان گیالن- دیوار 
موشواره   - بد  خواب   -٨ محكم 
ترمز  وسیله   -9 شیریني  عطر   -
- فیلمي از  انسیه شاه حسیني- 
نوعي   - آلماني  بله   -10 عرض 
كفش- لذیذ 11- نوعي از طیور 
تشبیه  ادات  هفتم-  هنر   - آبي 
جانبي  حافظه   - حصه   -12
فیل  فرگوسن-  لقب   - رایانه 
دریایي 13- ضرباهنگ - دیدن- 
استان  در  واقع  باستاني  شهري 
فارس 14- فرمان مغولي - بوي 
خوش- داستان كریستوفر فرانك 
15- منطقه اي در شمال تهران- 

فیلم قاسم جعفري

سرخ-  عقل  عمودي:كارگردان 
خودروي   - استان   -2 كفل 
نگاه   -3 بو  شب  گل  ایراني- 
معده  آكندگي  ارتباط -  كردن - 
4- حرف یوناني - رفتار خوب- 
 -5 گربه  صداي  آتش-  شعله 
اول  نور  دستكاري روي عكس- 
ویتامین   -6 قورباغه  آواز  صبح- 
نور خورشید- جال دهنده كفش- 
نامي  اسلحه كمري -  ناوارد 7- 
براي دختران- واضح ٨- درون- 
نخست - فلز قلیایي9- ویرگول- 

كندي- نمونه، گونه 10- افشرده 
كاري  دوباره  دهم-  سوره   - آلو 
غذاهاي  از   - تعجب  11- حرف 
لشكر 12-  فرماندهان  شیرازي- 
دوختن  چشم  جدي-  بسیار  آدم 
افزاري  م  نر  شركت  چیزي-  به 
كیش   -13 آسمان  نروژي- 
وجود   -14 باوقار  واحد-  ها- 
اسكندر  تاریخ  مؤلف   - ندارد 
پدر  كودک   -15 شریان  بزرگ- 

مرده- تیم تركي هاي
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زادناربجنسفقوت1

لوبلگلباقتبیه2

مادماواممحازم3

زنبمسارهکدای4

یهقیلددرتمن5

معمتاملابیناه6

بصعرونایسباب7

ویشرابیجتدورب8

اقبولراهمیار9

ینهامدانمادمف10

وبسانمریقفب11

نلایداریزرثا12

سورالهیبشلارک13

یزارینهاناهیک14

ویلودباطوبرمان15

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

تجربه کنید.   09158668002

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

فروش دو قطعه زمین کشاورزی 
برای باغ ویال در روستای تقاب

هر کدام 4000 متر
09153621595

واگذاری بوتیک زنانه در خیابان معلم  
09359526633 -09199314200

نیازمندیم: تعدادی نیروی ماهر قالب بند 
و آرماتوربند نیازمندیم09362093184  

در صورت عدم پاسخگویی پیامک دهید

آماده به همکاری: آشپز ماهر با سوابق 
کاری آماده همکاری با کلیه ادارات، 

شرکتها و... 09155633493

استخدام بازاریاب
NANO

پورسانت عالی
نیمه وقت- تمام وقت

سالن های آرایشی، خانم
آرایشی بهداشتی و 

لوازم طبی

 5
نفر

هاپرمارکت، لوازم آقا
خودرویی و ... 

 5
نفر

محصوالت ماشوینده، عطرینه، البسه، 
خودرویی و ...

نمایندگی انحصاری محصوالت نانو
 - 09155130433 :شاترهم

32221247

سمساری تهران پارس:کلیه لوازم منزل و 
اداری شما را به باالترین قیمت نقداً در محل 
خریداریم  09159618050- 32239048

ups خرید ضایعات باطری
09197491800

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی

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

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

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

پیچ و رولپالک نما  
شستشوی نما

09156694379- موذن

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

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

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

الستیـک  مقـدم
سـود کـم =  فـروش بیشتـر

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

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

مشـاور امالک  فـدک
خرید و فروش امالک شعبانیه - نرجس  

دهلکوه و مسکن مهر 
32316971 - 09151304064 خسروی

کارت دانشجویی اینجانب علی حیدری به 
شماره دانشجویی 93137135170051 
مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

مجوز اسلحه کالیبر مدل گلنگدنی به 
شماره 2501 ساخت آلمان مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256465 -  32256444 056 - 09155629648

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

حمل بار لوازم اداری، مسکونی،تجاری 
و ساختمان)شن، آجر، سیمان و ...(

وانت-کامیونت / داخل و خارج از شهر 
همراه با کارگر مجرب و بیمه بار  

   کاظمی - خرم نژاد

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 

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی
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کسب 14 مدال بانوان کاراته کار استان
در رقابت های کشوری

بانوان استان خراسان جنوبی در مسابقه قهرمانی کشور سبک  تیم کاراته 

کیوکوشین »iku« موفق به کسب 14 مدال شد. به گزارش ایرنا و به نقل 

که  پیکارها  این  در  استان خراسان جنوبی  کاراته  هیات  عمومی  روابط  از 

به مدت یک روز در شهر تهران برگزار شد، 264 کاراته کا به مصاف هم 

رفتند. رامین احمدی پیام، اظهار کرد: از تیم خراسان جنوبی زهرا کشتگر 

شهرستان  از  همگی  فارسی  مریم  و  دوست  وظیفه  مبینا  عرب،  ساجده   ،

قاینات، موفق به کسب مقام قهرمانی شدند. وی ادامه داد: همچنین مهسا 

قاینات، و فاطمه اسامعیلی  از  بنایی و سعیده عبدی  عبدی، زهرا سادات 

و  خزایی  عرب  افسانه  شد:  یادآور  وی  رسیدند.  نقره  مدال  به  فردوس  از 

طاهره حقگو از قاینات، نازیال براتی از بیرجند، عصمت اسامعیلی، اسامء 

اسامعیلی و ستایش یزدان پناه از فردوس در جایگاه سوم قرار گرفتند.

آرتاگوانا، قهرمان مسابقات والیبال قاینات شد

باشگاه بزرگمهر شهرستان قاین به مناسبت گرامیداشت دهه کرامت، یک 

ورزشی  های  سالن  در  بانوان  ویژه  را  والیبال  چهارجانبه  مسابقات  دوره 

به   رسید.  قهرمانی  مقام  به  آرتاگوانا  تیم  که  کرد  برگزار  غدیر  و  آزادی 

اداره  از روابط عمومی  نقل  به  اداره کل ورزش و جوانان و  گزارش روابط 

رده  در  تیم   6 مسابقات  از  دوره  این  در  قاین،  شهرستان  جوانان  و  ورزش 

های نوجوانان و جوانان با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان، تیم های 

آرتاگوانا، قهستان و عفاف به ترتیب مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.

عماد نظام،قهرمان فوتسال بانوان خراسان جنوبی شد

مسابقات فوتسال بانوان قهرمانی استان در رده نوجوانان در حالی در سالن 

باشگاه  میزبانی  به  و  نور شهرستان فردوس  پیام  دانشگاه  ورزشی فرهنگ 

پایان این رقابت ها، میزبان  فرهنگی ورزشی عامدنظام برگزار شد، که در 

به مقام قهرمانی رسید. به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان 

از  این دوره  اداره ورزش و جوانان فردوس،در  از روابط عمومی  به نقل  و 

مسابقات، تیم عامدنظام فردوس به مقام قهرمانی رسید، امید بیرجند، نایب 

اخالق  کاپ  گرفت.  قرار  سوم  جایگاه  در  طبس  شهرداری  و  شد  قهرمان 

این رقابت ها، به تیم طالی رسخ تعلق گرفت و فاطمه قوی بامداد نیز 

با حضور  مراسم  این  در  برگزیده شد.  مسابقات  این  گل  خانم  عنوان  به 

جمعی از مسوولین، از تیم ها و نفرات برتر با اهدای هدایای تجلیل شد.

کیانوش رستمی و اولین مدال طالی کاروان ورزشی ایران

بامداد   2:30 ساعت  از  ریو،   2016 املپیک  بازی های  از  روز  هفتمین  در 

حضور  با  وزنه برداری  کیلوگرم   85 دسته   A گروه  رقابت های  گذشته  روز 

کیانوش رستمی از ایران به همراه 10 وزنه بردار دیگر به روی تخته رفتند 

این  طالی  مدال  کیلوگرم   396 مجموع  با  کشورمان  شایسته  مناینده  که 

وزن را به گردن آویخت و اولین مدال ایران را که طال بود، کسب کرد.

1- دانه های طالبی: حاوی پروتئین، فیرب، ویتامین E و 

منیزیم است و برای سالمتی هانسان مزیت های زیادی 

دارد. آنها را همراه با روغن زیتون درون تابه تفت دهید 

چون  فوایدی  پیاز:  پوست  بخورید 2-  به راحتی  بعد  و 

دارد.  بدن  ایمنی  تقویت سیستم  و  کاهش فشار خون 

آنها را به آبگوشت یا خورشت اضافه کنید تا طعم و عطر 

این  از خوردن غذا،  به آن بدهید و درست قبل  خوبی 

پوسته ها را از غذا جدا کنید 3- پوست هندوانه: حاوی 

اسید آمینه خاصی به نام سیرتولین است که جریان خون 

با گوشت هنداونه،  را همراه  آنها  بخشد.  بهبود می  را 

یک  و  کنید  ترکیب  پرتقال  آب  مقداری  و  توت فرنگی 

پرتقال:  پوست   -4 بخورید  مقوی  و  جذاب  اسموتی 

رسشار از فیربهایی است که تاثیر مثبتی در بهبود عمکرد 

دستگاه گوارش و تقویت سیستم ایمنی بدن دارد. آنها 

این  با  همراه  و  کنید  رنده  مرغ  یا  ماهی  روی  را  را 

ویتامین  حاوی  کرفس:  های  برگ   -5 بخورید  غذاها 

تقویت  برای  کلسیم  و  عضله سازی،  برای  منیزیم   ،  C
استخوان هاست. آنها را  به سوپ هایتان اضافه کنید.

فواید خوردن خربزه

منظم  مرصف  آن:  ضدرسطان  های  ویژگی   -1

بافت های رسطانی  از تشکیل  را  این میوه، بدن 

کردن  روان  با  قلب:  دوست   -2 کند  می  دور 

حد  تا  را  قلبی  های  بیامری  خطر  خون،  جریان 

کلیه:  بیامری  درمانگر  برد 3-  می  بین  از  زیادی 

درمان  در  خربزه  بودن  ادرارآور  های  ویژگی 

کلیه  داشنت  نگه  متیز  و  کلیوی  های  بیامری 

حجم  گوارش:  سیستم  مناسب   -4 است  موثر 

عالی  گوارش  سیستم  برای  آن  باالی  بسیار  آب 

 -5 کند  می  پاک  زاید  مواد  از  را  روده  و  است 

کردن  کم   -6  B ویتامین  حاوی  دهنده:  انرژی 

وزن: چربی و کلسرتول ندارد 7- سالمت پوست: 

وجود  ضدپیری:  خربزه  کالژن 8-  داشنت  دلیل  به 

ویتامین های A و B 9- مفید برای رشد مو.

خواص این آبمیوه ها را می دانید؟!

1- آب انگور عملکرد مغز را افزایش می دهد 2- 

مقابله می کند: روزی یک  کلیه  با سنگ  لیموناد 

لیوان می تواند تشکیل مکرر سنگ را تا 90درصد 

التهاب  بروز  از  آب پرتقال   -3 دهید  کاهش 

ادراری  لوله  اخته  زغال  آب  پیشگیری می کند 4- 

را سامل نگه می دارد: مانع از بروز عفونت های لوله 

را  عروقی  قلبی  سالمت  همچنین  و   ادراری 

هاضمه  سیستم  به  آب آلو   -5 دهد  می  بهبود 

پتاسیم  آنتی اکسیدان،  از  رسشار  می کند:  کمک 

و فیرب است 6- آب انار رسشار از آنتی اکسیدان 

هایی است که با بیامری مقابله می کند: آب انار 

دارد  بیشرتی  آنتی اکسیدان  هم  سبز  چای  از 

.این میوه که خاصیت ضدالتهابی دارد می تواند 

از بدن در برابر بیامری قلبی نیز محافظت کند.

اگر دچار مسمومیت شدید
فالوده میل کنید!

نشاسته که از اجزای عمده تشکیل دهنده فالوده 

می باشد، از مهم ترین منابع انرژی بدن انسان و در 

گروه كربوهیدرات ها به شامر می  رود و از جمله 

مواد غذایی است كه در بدن تجزیه و به گلوكز 

)قند خون( تبدیل می  گردد. قند خون انرژی الزم 

تامین  انسان  بدن  عصبی  مركز  و  مغز  برای  را 

فعالیت های  مواقع  در  فالوده  همچنین  می  كند. 

یادگیری های تحصیلی و  شدید فكری، مطالعات، 

درسی و یا در هنگام كاهش حجم مایعات بدن در 

زمان گرمازدگی و مسمومیت  های منتج به اسهال 

زمان های  در  قندخون  كاهش  مواقع  در  یا  و 

تامین  مدت،  طوالنی  گرسنگی  و  روزه داری 

كننده انرژی و برطرف كننده خستگی می  باشد.

کاهش فشارخون با زردآلو 

از  است  رسشار  دیگر  میوه های  مانند  زردآلو 

ویتامین ها و مواد مغذی مهمی که فواید مختلفی 

برای سالمتی انسان دارند. این میوه به عنوان یکی 

از میوه های بومی چین شناخته می شود. زردآلو، 

منبع خوبی از ویتامین A یا رتینول است که فواید 

در  محلول  ویتامین  این  دارد.  بدن  برای  مختلفی 

بهبود  در   -2 بینایی  تقویت  به  کمک   -1 آب: 

عملکرد سیستم ایمنی بدن 3- پوست و غشاهای 

مخاطی را سامل نگه می دارد 4- به درمان آکنه ها 

و مشکالت پوستی کمک میکند 5- نقش موثری 

کند  می  ایفا  استخوان ها  استحکام  حفظ  در 

مهم  نیز  عصب شناختی  عملکردهای  برای   -6

تلقی می شود 7- به افرتاق)دگرگونی( سلولی کمک 

می کند 8- به رشد سامل جنین کمک می کند.

ماکارونی و نان 
به کاهش وزن شما کمک می کنند!

مرصف خوراکی های دارای کربوهیدارت به ویژه 

وزن  افزایش  باعث  تنها  نه  ماکارونی  و  نان 

تواند  می  هم  وزن  کاهش  به  بلکه  شود  منی 

تغذیه  کارشناسان  خاطر،  همین  به  کند.  کمک 

مردم را تشویق به بازگرداندن کربوهیدرات به سبد 

تأمین  ضمن  که  ترکیبی  کنند.  می  شان  غذایی 

مانع  طوالنی  زمان  مدت  برای  شام  بدن  انرژی 

مرصف میان وعده های چرب و شیرین می شود. 

در واقع، حجم بدنی انسان در صورت عدم دریافت 

یابد،  می  افزایش  روز  به  روز  الزم  کربوهیدارت 

چراکه انرژی مورد نیاز بدن تأمین نشده است. در 

خود  کارکردهای  بتواند  اینکه  برای  بدن  واقع، 

را داشته باشد به دریافت کربوهیدرات نیاز دارد.

خوراکی های سالمی که شما به اشتباه دور می ریزید!

دو نفر کشته و  115 نفر زخمی
در 80  فقره تصادف هفته گذشته استان

در هفته گذشته، 13هزار و 893 مورد تخلف در محورهای برون 

و درون شهری استان ثبت شد، که از این تعداد 4 هزار و 893  

مورد حادثه ساز بود. به گزارش خربگزاری صدا و سیام، در این 

مدت 80  فقره تصادفات در محورهای برون و درون شهری استان 

رخ داد که در اثر آن  دو نفر کشته و  115 نفر زخمی شدند. رئیس 

پلیس راه استان، عدم توجه به جلو را با 40 درصد بیشرتین علت 

تصادفات در جاده های استان  دانست. به گفته رسهنگ علیرضا 

رضایی، رئیس پلیس راهنامیی و رانندگی،  عابرین پیاده با 19 درصد 

بیشرتین  زخمی های این حوادث رانندگی درون شهرها بوده اند و 

35 درصد تخلفات هفته گذشته، تخلفات حادثه ساز بوده است.

حادثه رانندگی در محور طبس
شش نفر را راهی بیمارستان کرد

فرعی  رانندگی در محورهای  از حادثه  استان  راه  پلیس  رئیس 

پلیس،  خربی  پایگاه  گزارش  به  داد.  خرب  طبس  شهرستان 

اعالم  با  گذشته  روز  صبح  گفت:  رضایی  حسین  رسهنگ 

مرکز فوریت های پلیسی 110مبنی بر تصادف در کیلومرت 90 

اعزام  سانحه  محل  به  مأموران  بالفاصله  طبس،   شهرستان 

واژگون   405 پژو  خودروی  یک  کردند  مشاهده  که  شدند. 

نفر  سه  رانندگی،  سانحه  این  در  داد:  ادامه  وی  است.  شده 

به  مداوا  جهت  که  مجروح  شدت  به  خودرو  رسنشینان  از 

حادثه  علت  راه  پلیس  کارشناسان  شدند.  منتقل   بیامرستان 

را عدم توجه به جلو  راننده سواری پژو 405 اعالم کرده اند.

تلف شدن 25 راس گوسفند 
در حمله گرگها به یک دامداری در دیهوک

 
حمله  با  گرسنه  گرگهای 

دامداری  واحد  یک  به 

استان  دیهوک  شهر  در 

راس   35 جنوبی،  خراسان 

به  دریدند.  را  گوسفند 

و  صدا  خربگزاری  گزارش 

به  حمله  با  گرسنه  گرگهای  گذشته  روز  بامداد  سیام، 

این  از  که  دریدند  را  سبک  دام  راس   35 دامداری  این 

خسارت  شدند.  زخمی  راس   10 و  تلف  راس   25 تعداد 

وارده به این دامدار، 60 میلیون ریال برآورد شده است.

توقیف خودروی پراید 
با بیش از دو هزار قرص غیرمجاز در قاین

فرمانده انتظامي استان خراسان جنوبی از کشف دو هزار و 100 

گزارش  به  داد.  خرب  قاین  شهرستان  در  غريمجاز  قرص  عدد 

این خرب  در ترشیح  پليس، رسهنگ مجید شجاع  پايگاه خربي 

گفت: مأموران انتظامی شهرستان قاین در راستای اجرای طرح 

عبوري  خودروهاي  کنرتل  هنگام  ارز،  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه 

جهت  را  خودرو  و  مشکوک  پراید  سواری  دستگاه  یک  به 

بازرسی متوقف کردند. وی ترصیح کرد: در بازريس از خودرو دو 

شجاع  رسهنگ  شد.  کشف  غیرمجاز  قرص  عدد   100 و  هزار 

از تشکيل  اين رابطه متهم دستگري و پس  خاطرنشان کرد: در 

پرونده، جهت سري مراحل قانوين به مراجع قضايئ معرفی شد.

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

ایستاده در غبار

  @ Cinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن

ایـزوگام شرق 

 بخشی
آدرس: میدان توحید

32442331

09155622050

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
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سامانه رزرو اینترنتی زائرسرا در آستان حضرت حسین بن موسی الکاظم )ع( راه اندازی شد

پیشه ور- همزمان با دهه کرامت و در جهت رفاه حال زائران حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع(،  سامانه رزرواسیون اینترنتی زائرسرای حضرت راه اندازی شد. زائران می توانند پیش از تشرف به 
شهر طبس، از طریق آدرس Miqat.Uspace.ir نسبت به رزرو اینترنتی اتاق ها و سوئیت های زائرسرا اقدام کنند. آستان حضرت حسین بن موسی الکاظم )ع( در مسیر تردد زائران از 6 استان مرکزی 

کشور قرار گرفته و با توجه به خدمات ارزنده آستان قدس رضوی به عنوان میقات الرضا و اولین شهر زیارتی در استان شناخته شده و سالیانه میزبان قریب به 6 میلیون نفر زائر می باشد.
یکشنبه * 24 مرداد 1395 * شماره 3577

7
کاروان تبلیغی شعاع خورشید
در 18 استان برنامه فرهنگی
اجرا می کند

ایرنا - مدیر گروه تبلیغی، جهادی در شعاع خورشید 
گفت: این کاروان در 18 استان، 109 شهر و 196 
اجرا  جهادی  و  فرهنگی  برنامه  کشور   روستای 
می کند. حجت االسالم عبدی افزود: این کاروان 

در روستاهایی برنامه اجرا می کند که موقوفه آستان 
کاروان  این  داد:  ادامه  وی  هستند.  رضوی  قدس 
شامل هفت گروه هفت نفره است که گروهی در 
روستای »جمز« شهرستان طبس حضور یافته گروه 
چهارم از گروه های تبلیغی در شعاع خورشید آستان 
قدس رضوی است. وی تصریح کرد: این کاروان 
بسته  توزیع  به  فرهنگی  برنامه  اجرای  بر  عالوه 
های متبرک از آستان قدس رضوی شامل نمک 
و نبات در این روستاها می پردازند. وی خاطرنشان 
کرد: کاروان های »زیر سایه خورشید« و »در شعاع 

خورشید« دو گروه متفاوت با هدف مشابه هستند.

نظارت بر تولید و حمل بیش از 5 هزار تن 
شیر خام به صورت ماهیانه

دامپزشکي  کل  اداره  سالمت  معاون  قوسی- 
هزار  از 5  بیش  ماهیانه  به صورت  استان گفت: 
و 200 تن شیر خام تحت نظارت های بهداشتی 
اصغرزاده  شود.  می  صادر  و  تولید  دامپزشکی 
عنوان کرد: شیر تولیدي در دامداري هاي صنعتي 
و نیمه صنعتي استان مازاد بر نیاز استان عمدتا به 
و  مازندران  سمنان،  رضوي،  خراسان  استان هاي 

سیستان و بلوچستان حمل شده است.

کارخانه آسفالت شهرداری اسدیه
با اعتبار سه میلیارد ریال نوسازی شد

ایرنا - شهردار اسدیه گفت: کارخانه شهرداری با 
هدف  با  و   95 سال  در  ریال  میلیارد  سه  اعتبار 
بهره برداری مطلوب از امکانات موجود تجهیز و 
نوسازی شد. آدینه عنوان کرد:  آسفالت مورد نیاز 
طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی شهرستان 
از کارخانه آسفالت شهرداری تامین می شود. وی 
تولید  آسفالت  واحد،  این  نوسازی  با  داد:  ادامه 

کارخانه از نظر کمی و کیفی افزایش می یابد.

الحاق مدیریت راهداری
به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

صدا و سیما- مدیر کل حمل و نقل و پایانه هاي 
استان گفت: در اجرای مصوبه شورای عالی اداری 
یکپارچه  مدیریت  و  تشکیالتی  انسجام  هدف  با 
در نگهداری شبکه راه ها و اجرای دقیق قوانین 
و  راه  کل  اداره  از  راهداری  مدیریت  مقررات،  و 
شهرسازی منتزع و به اداره کل راهداری و حمل 
ونقل جاده ای استان الحاق شد. نصري افزود: در 
این راستا، تمام امور مربوط به راهداری راه های 
شهرسازی  و  راه  اداره  از  روستایی  و  مواصالتی 
منفک و به »اداره کل حمل ونقل و پایانه های 
استان « منتقل و عنوان آن به »اداره کل راهداری 

و حمل و نقل جاده ای« تغییر یافت.

518 نفر روستایی در نهبندان
به آب سالم دسترسی پیدا می کنند

ایرنا - مدیر آب و فاضالب روستایی نهبندان گفت: 
روستاهای  به  آبرسانی  با  دولت  هفته  با  همزمان 
»استودنت و زهاب« 518 نفر در این شهرستان به 
آب سالم دسترسی پیدا می کنند. صادقی عنوان کرد: 
برای آبرسانی به روستای »زهاب« 13 میلیارد ریال 
میلیارد  هفت  »استودنت«  روستای  برای  و  اعتبار 

و200میلیون ریال بودجه سرمایه گذاری شد.

مناسب سازی معابراستان تا پایان سال
به 5۰ درصد می رسد

پیشرفت  درباره  استان  بهزیستی  تسنیم-مدیرکل 
زمینه  در  گفت:  استان  در  مناسب سازی  عملیات 
مناسب  سازی معابر جزو استانهای برتر هستیم و با 
پیگیریهای انجام شده امیدواریم مناسب سازی را تا 

پایان امسال به 50 درصد برسانیم.

پرواز تهران- بیرجند
به دلیل نقص فنی لغو شد

مهر- مدیرکل فرودگاه های استان گفت: نقص فنی 
هواپیما موجب لغو پرواز صبح شنبه مقصد تهران- 
اظهار کرد: هواپیمای  بیرجند شد. هادی سالمی 
تهران- بیرجند صبح دیروز بعد از بارگیری مسافر 
از پیمودن یک  در آسمان به پرواز درآمد که بعد 
ربع مسافت به علت نقص فنی به فرودگاه تهران 
بازگشت. به گفته وی پرواز های هواپیمایی شرکت 

ایران ایر با تاخیر انجام شده است.

48 فقره تصادفات درون شهری
در هفته گذشته

دادرس مقدم- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
استان از وقوع 48 فقره تصادف طی هفته گذشته 
سرهنگ  داد.  خبر  استان  شهری  دورن  معابر  در 
رضایی با اعالم این خبر گفت: در اثر تصادفات 61 
نفر مجروح گردیده اند که بیشترین آمار مجروحین 

مربوط به عابران پیاده با 19 درصد بوده است.

پیش بینی وزش باد و تند باد در استان

ایرنا- رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی 
های جوی استان گفت: با توجه به داده ها و الگوی 
نقشه های پیش یابی هواشناسی در دو روز آینده، 
بعد از ظهر پدیده وزش باد و در نواحی شرقی استان 
وزش تندباد و گرد و خاک پیش بینی می شود. به 
گفته وی وضعیت جوی تا ظهر روز یکشنبه صاف 

همراه با وزش باد خواهد بود.

نقل و انتقاالت فرهنگیان
با سیاست بومی گزینی انجام می شود

تسنیم- مدیرکل آموزش و پرورش با بیان اینکه 
سازمان  وارد سیستم  نفر  استان 600  در  امسال 
سیاست  انتقاالت  و  نقل  در  گفت:  می شوند 
کرد:  عنوان  المعی  می شود.  لحاظ  بومی گزینی 
از  یکی  همیشه  فرهنگیان  انتقاالت  و  نقل 
است  بوده  پرورش  و  آموزش  در  ما  دغدغه های 
در  مشکالت  کردن  کم  نیز  وزارت  سیاست  که 

زمینه نقل و انتقاالت است.

پیشرفت 45 درصدی احداث باند امداد
و نجات فردوس بعد از 11 سال

مهر- عضو شورای اسالمی شهرستان فردوس به 
پروژه احداث باند امداد و نجات فردوس اشاره کرد 
و گفت: این پروژه در سال 84 آغاز شده و بعد از 
11 سال هنوز 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 
اسالمی  اعضای شورای های  در نشست  اکبری 
استان با مدیرکل راه و شهرسازی ضمن بیان این 
مطلب از آغاز پروژه بیمارستان فردوس از سال 8۷ 
خبر داد و گفت: این پروژه نیز هنوز بعد از هشت 
سال به بهره برداری نرسیده است. وی به راه آهن 
فردوس اشاره کرد و گفت: سال شروع این پروژه 
93 اعالم شده و طبق مصوبه این پروژه باید در 
سال 95 به اتمام برسد که هنوز هیچ اقدامی انجام 
نشده است. مدیرکل راه و شهرسازی نیز در این 
نشست از آسفالته نبودن راه 112 روستای استان 
خبر داد و گفت: 200 میلیارد ریال به پیمانکاران راه 
های روستایی بدهکار هستیم. جعفری در ارتباط با 
راه آهن فردوس نیز گفت: هر چند این پروژه به 
تصویب رسیده اما اولویت نخست راه آهن بیرجند 
است. معاون اداره کل حمل و نقل و پایانه ها نیز 
از مکان یابی 6۷ نقطه در جاده های استان برای 
نصب دوربین ثبت تخلف خبر داد و گفت:51 نقطه 

در اولویت نصب دوربین است.

استخدام 18 نفر تا پایان سال در دامپزشکی

تسنیم- مدیرکل دامپزشکی استان گفت: تا پایان 
جذب  استخدامی  آزمون  از  پس  نفر   18 امسال 
در  که  می شوند  استان  دامپزشکی  پرسنلی  کادر 
بیشتر  سهمیه  این  مناسب  اعتبار  تأمین  صورت 
عنوان  رفیعی پور  می شود.  بیشتر  می شود.سهمیه 
برخوردار  ادارات  جزو  استان  دامپزشکی  کرد: 
درصد   50 حدود  هم  باز  اما  است  نیرو  نظر  از 

پست های این اداره کل خالی است.

استان  فرهنگی  میراث  کل  مدیر  مالئی- 
فرهنگی  و  تاریخی  آثار  بیشتر  کرد:  عنوان 
کل  اداره  این  مالکیت  تحت  استان  در 
نیست و به همین علت مرمت آن به تاخیر 
می افتد یا درهای آن همیشه بسته است) 
بازدید گردشگران و تولید در آمد  و امکان 

از آن وجود ندارد(.
باغ  فرهنگی،  کاله  ارگ  وی  گفته  به 
بخشی  آباد  رحیم  باغ  آباد،  عمارت شوکت 
از این آثار هستند که باید متولی همه آثار 
تاریخی و فرهنگی اداره کل باشد تا ضمن 
بهره برداری هدفمند به خوبی نگهداری و 
مدیریت و از تخریب آن ها جلوگیری شود.

در  رمضانی  حسن  گذشته  روز  صبح 
نشست خبری  عنوان کرد: حفاظت میراث 
دستی  صنایع  معرفی  توسعه  فرهنگی، 
اقدامات  اساسی ترین  از  گردشگری  و 
به همت خبرنگاران  اطالع رسانی است که 
فرهنگی  میراث  افزود:  شود.وی  می  انجام 
شود  تبدیل  باید  اجتماعی  دغدغه  یک  به 
و  خبرنگاران  همکاری  با  موضوع  این  و 

آگاهی بخشی رسانه ها میسر می شود.

یارانه 8 درصدی
به فعاالن عرصه گردشگری

مدیرکل میراث فرهنگی از اختصاص یارانه 
گردشگری  عرصه  فعاالن  به  درصدی   8
در  که  گذارانی  سرمایه  افزود:  و  داد  خبر 
این حوزه فعالیت کنند طبق قانون سازمان 
میراث فرهنگی 8 درصد از سود بانکی رابه 

صورت یارانه پرداخت می کنند.

خراسان جنوبی
پیش به سوی جهانی شدن

رمضانی از ثبت دو میراث فرهنگی جهانی 
خبر داد و افزود: پرونده مشترک کویر لوت 
آثار جهانی استان  به  بلده فردوس  و قنات 
اضافه شد.  وی بیان کرد: در سال گذشته 
13 محصول صنایع دستی، نشان مرغوبیت 
بزرگی  گام  کار  این  که  گرفته اند  ملی 
ملی  سطح  در  دستی  صنایع  معرفی  برای 

محسوب می شود. 

برگزاری  از  فرهنگی  میراث  کل  مدیر 
در  گردشگری  و  دستی  صنایع  نمایشگاه 
جشنواره  گفت:   و  داد  خبر  امسال  مهر 
منطقه ای غذای سنتی و خوراک محلی به 
خراسان  های  استان  بین  مشترک  صورت 
اواخر شهریور در  جنوبی، رضوی و شمالی 
شرکت کنندگان  و  می شود  برگزار  مشهد 

خراسان جنوبی در کنار طبخ غذاهای محلی 
برخی از آداب و رسوم و آئین های استان را 

در این جشنواره را معرفی می کنند.

در هر شهرستان
یک هتل سه ستاره

از  گردشگری  حوزه  به  اشاره  با  رمضانی 
افتتاح هتل سپهر، فاز اول هتل بند دره در 
و  داد  بشرویه خبر  در  و هتل کیان  بیرجند 
استان  در  بوم گردی  واحد  تصریح کرد: 10 

راه اندازی و تجهیز شده است.
کویری  کمپ  بار  اولین  برای  افزود:  وی 
دهسلم از توابع نهبندان با امکانات مناسب 
ایجاد  تومان   500 و  میلیارد  یک  اعتبار  با 
ثبت،  قانونی  مراحل  طی  از  پس  که  شده 

تجهیز و راه اندازی می شود.
کرد:  اظهار  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر 

مجموعه باغ و عمارت شوکت آباد به سرمایه 
بازسازی  گذار واگذار شده که کار مرمت و 
آن به عنوان یک واحد پذیرایی آغاز و بنا به 
قول این سرمایه گذار ظرف شش ماه آینده 

فاز نخست آن آماده خواهد شد.

بازنگری تاریخ در خراسان جنوبی !

رمضانی با اشاره به مطالعات باستان شناسی 
انجام شده است  که طی یک سال گذشته 
تخچرآباد  تاریخی  محوطه  در  کرد:  عنوان 

توانستیم  علمی  کاوش  فصل  نخستین  در 
بقایای معماری از آثار دوره مادها است که 
در صورت قطعیت تحولی در موضوع قلمرو 
مادها به وجود می آید و باید تاریخ بازنگری 

شود را شناسایی کنیم.
وی گفت: تعیین حریم 20 اثر تاریخی انجام 
از  تاریخی  محدوده های  ساکنان  که  شده 

بالتکلیفی راحت می شوند.
تدبیر  دولت  ابتدای  از  داد:  ادامه  رمضانی 
مالی،  محدودیت های  رغم  علی  امید  و 
بخش  در  تومان  میلیون   300 و  میلیارد   5

گردشگری استان هزینه شده است.

آموزش تنها راه توسعه صنایع دستی

وی با اشاره به اینکه تخصیص اعتبارات کم 
بوده یادآور شد: اساس توسعه و رونق صنایع 
دستی  آموزش است که در سال گذشته260 
صنایع  بخش  برای  اعتبار  تومان  میلیون 
دستی داشته ایم که این رقم امسال به 330 
میلیون افزایش یافته است. رمضانی عنوان 
کرد: در طول یک سال گذشته نزدیک به ۷ 
میلیارد تومان تسهیالت صندوق توسعه ملی 
به طرح های گردشگری پرداخت شده است.

و  تاریخی  آثار  تولیت   : حاشیه  در 
فرهنگی به عهده چند دستگاه است اما 

بعضی از آثار بالتکلیف رها شده اند !؟

از  گالیه  با  فرهنگی  میراث  کل  مدیر 
خبرنگاران و مسئوالن رسانه ها بیان کرد: 
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  حوزه  سه 
داشته  تخصصی  خبرنگاران  گردشگری  و 
باشند که با اشاره به قوانین و مقررات این 
به  ببندد.  را  مدیران  پای  و  دست  سازمان 
در  تخصصی  باید  ها  رسانه  رمضانی  گفته 
این حوزه فعالیت کنند تا مردم و مسئوالن 
آثارتاریخی  نگهداری  و  حفظ  به  بیشتر 

توجه ویژه داشته باشند. 

میراث داران تاریخ خراسان جنوبی بسیارند

استان  سالمت  بیمه  کل  مدیر  حسینی- 
عنوان کرد: این سازمان تاکید بر این دارد 
اعالم  تعرفه  زمانی  در  تنها  پزشکان  که 
شده را دریافت کنند که مطابق قانون برای 
دیروز  بگذارند. صبح  زمان  بیماران  ویزیت 
سازی  توانمند  راستای  در  خبری  نشست 
اداره  جلسات  سالن  در  استان  شدگان  بیمه 

بیمه سالمت برگزار شد.
»خوبان« ضمن تبریک دهه کرامت با بیان 
یعنی  استان  جمعیت  از  درصد   ۷2 اینکه 
بیمه  پوشش  تحت  نفر  هزار   530 حدود 
تعداد  این  از  کرد:  عنوان  هستند  سالمت 
و  هزار  به  نزدیک  ها  صندوق  تفکیک  به 
نفر  و 500  اتباع خارجی، ۷3هزار  نفر   ۷00
کارکنان دولت، 382 هزار نفر روستاییان و 
عشایر، 56 هزار و 200 نفر بیمه سالمت و 

16 هزار نفر سایر اقشار هستند.

بیش از 5 هزار نفر از بیمه شدگان
دارای دو دفترچه هستند

بیمه  شدگان  بیمه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
سالمت نباید تحت پوشش بیمه های دیگر 
سعی  دولت  سال  ابتدای  از  افزود:  باشند 
افرادی  از  و  دارد  ها  پوشانی  در حذف هم 
خواهیم  می  هستند  دفترچه  دو  دارای  که 
ها  دفترچه  از  یکی  ابطال  برای  خودشان 
تا  صورت  این  غیر  در  چون  کنند  اقدام 
 پایان سال 95 همه این افراد را از سیستم 
اگر  و  کرد  خواهیم  حذف  شدگان  بیمه 
احتماال   96 سال  از  بعد  بماند  باقی  فردی 

عالوه بر حذف جریمه هم خواهد شد.
مدیر کل بیمه سالمت با بیان اینکه حدود 
5 یا 6 هزار نفر دو دفترچه ای هستند اظهار 
کرد: با اقدام این افراد، منابع سالمت استان 

نگهداری  ندارند  دفترچه  که  افرادی  برای 
می شود و با این عمل حدود 500 میلیون 

تومان در سال می توان ذخیره کرد.
سال  از  را  مشکل  این  دالیل  »خوبان« 
کردن  بیمه  العجلی  ضرب  طرح  در   84
اظهاری  خود  اطالعات  اساس  بر  افراد 
در  افراد  از  تعدادی  کرد:  عنوان  و  دانست 
سال   11 طول  در  و  بوده  ساکن  روستاها 
گذشته به شهرها مهاجرت کرده بودند ولی 
دفترچه روستایی خود را باطل نکرده بودند، 
سالمت  بیمه  دارای  که  افرادی  همچنین 
نکرده  ابطال  در  اقدام  اشتغال  با  ولی  بوده 
را  المثنی  دفترچه  انتظار  مدت  وی  بودند. 
یک ماه اعالم کرد و افزود:  این مدت زمان 
بررسی  سیستم  که  است  این  برای  انتظار 
قرار  سواستفاده  مورد  مذکور  دفترچه  کند 
نگرفته باشد. به گفته »خوبان« اگر فردی 
دفترچه اش گم شده و دفترچه المثنی هم 
بگیرد، عواقب هرگونه سواستفاده از دفترچه 

قبلی به عهده خود فرد خواهد بود.

بدهی باالی 20 میلیارد تومانی
بیمه سالمت

با 456 موسسه  بیمه  اشاره به قرداد  با  وی 
 12 تعداد،  این  از  افزود:  درمانی  مرکز  و 
و  پزشک   215 داروخانه،  بیمارستان،83 
داندانپزشک که دارای مطب مستقل هستند، 
55 درمانگاه، ۷8 پاراکلینیک  و 13 موسسه 
به  که  فیزیوتراپی  و  کاردرمانی  مانند  دیگر 
بیمه شدگان بیمه سالمت خدمت می دهند.

مبلغی  کرد:  اعالم  سالمت  بیمه  کل  مدیر 
ما بین 20 تا 25 میلیارد تومان مانده بدهی 
با  وی  است.  پرداخت  حال  در  که  داریم 
اینکه مسافت برخی روستاها از مراکز  بیان 

کرد:  عنوان  است  دور  بسیار  سالمت  بیمه 
از برنامه ها قرار دادن تمام اطالعات  یکی 

دلیل  به  اما  بود  اینترنت  روی  روستاییان 
فرآهم نبودن زیرساخت امکانش نیست.

طرح توانمند سازی بیمه شدگان
برای افزایش آگهی بخشی

توانمند  به  استان  سالمت  بیمه  کل  مدیر 
سازی بیمه شده ها برای آشنایی با خدمات 
کرد  اشاره  ویزیت  پرداخت  مبلغ  و  درمانی 
حقوق  و  حق  با  افراد  کردن  آشنا  افزود:  و 
است  مؤثر  بسیار  امور  تسریع  در  خودشان 
نیز  خودمراقبتی  برای  ها  آگاهی  این  و 
استفاده خواهد شد و این در کاهش هزینه 
ها به نفع بیمه سالمت است. »خوبان« به 
به  بیماران  زیاد  تعداد  هجوم  از  جلوگیری 
 80 افزود:  و  کرد  اشاره  متخصصان  مطب 
درصد بیماران با مراجعه به پزشک عمومی 
کامال قابل درمان هستند.وی از طرح تحلیل 
پزشک،  کدام  اینکه  تعیین  برای  ها  هزینه 

بیماری و دارو بیشترین هزینه را برای بیمه 
کرد:  اعالم  و   داد  خبر  آورد  می  وجود  به 

این تحلیل ها در برآورد بودجه سال آینده و 
بررسی سرانه پرداخت بیمه شده ها موجب 

عملکرد بهتر می شود.

تاسیس 3 اداره بیمه سالمت
در سربیشه، درمیان و سرایان

»خوبان« به تعرفه های پزشکی ابالغ شده 
هیئت  توسط  ها  تعرفه  گفت:  و  کرد  اشاره 
استان  تعرفه در  تدوین و در کمیته  وزیران 
بیمه سالمت  امسال  ولی  شود،  می  تعدیل 
تاکید بر این دارد که پزشکان تنها در زمانی 
تعرفه اعالم شده را دریافت کنند که مطابق 
قانون برای ویزیت بیماران زمان بگذارند. به 
بیماران  ویزیت  برای  زمان  مدت  گفته وی 
 20 متخصص  دقیقه،   15 عمومی  پزشک 
 30 روانپزشک  و   25 تخصص  فوق  دقیقه، 
اندازی  راه  و  تاسیس  از  وی  است.  دقیقه 
های  شهرستان  در  سالمت  بیمه  اداره   3

و  داد  خبر  سرایان  و  درمیان  سربیشه، 
تزریقات  هزینه  درصدی   10 کاهش  افزود: 
و پانسمان و بخیه و سایر خدمات در مراکز 
بهداشتی و درمانی که از سوی هیچ بیمه ای 
قابل پرداخت نیست و تجویز رایگان واکسن 
ماهه   2 کودکان  تمامی  برای  »پنتاواالن« 
اقدامات  سایر  از  کشور  در  بار  اولین  برای 

انجام شده در سال 94 است.

بیمه رایگان برای بیماران خاص

بیمه  از  استان  سالمت  بیمه  کل  مدیر 
 94 سال  در  خاص  بیماران  رایگان  شدن 
به تهیه حدود 200  خبر داد و عنوان کرد: 
های  هزینه  کاهش  جهت  در  دارو  قلم 
سازمان  این  تعهد  در  بیماران  این  درمانی 
به شکایات  اشاره  با  »خوبان«  قرار گرفت. 
افراد در صورت گرفتن مبلغ باالتر از سوی 
بیمارستان  هر  در  کرد:  بیان  بیمارستان ها 
داشته   حضور  بیمه سالمت  کارشناس  یک 
هزینه  که  می زند  حدس  بیمار  چنانچه 
کرده  پرداخت  بیمارستان  به  بیشتری 
می تواند به این کارشناس بیمه مراجعه کند.
با  توانند  می  ها  استانی  هم  است  گفتنی 
مراجعه به سامانه عمومی بیمه همگانی در 
بستر اینترنت نسبت به ثبت نام برای بیمه 
سالمت اقدام کرده و دفترچه بیمه را از دفاتر 

پیشخوان دریافت  کنند.
الزم به ذکر است سامانه دیگری جهت تایید 
خدمات دارویی بیمه شدگان دارای بیماری 
به  بیماران  این  که  است  ایجاد شده  خاص 
جای به همراه داشتن مداوم کارت هوشمند 
و بدون نیاز به دریافت کد ویژه می توانند به 
داروخانه ها مراجعه کنند و به صورت بهنگام 

خدمات دریافت کنند.

اخذ تعرفه پزشکی فقط در قبال صرف وقت قانونی برای بیماران

6 اثر طبیعی شهرستان سربیشه جهت ثبت در فهرست میراث طبیعی

دادرس مقدم- 6 اثر طبیعی تاریخی شهرستان سربیشه به منظور اخذ شماره ثبت در فهرست میراث طبیعی کشور به صورت میدانی برداشت و مستند سازی می شود. مسئول نمایندگی میراث فرهنگی سربیشه گفت: در مرحله اول برداشت 
های میدانی از میراث طبیعی شهرستان سربیشه طبق هماهنگی با کارشناسان اداره کل مقرر شد: پرونده مستند سازی 6 درخت کهنسال این شهرستان تدوین و اقدام الزم به منظور اخذ شماره ثبت این آثار انجام شود. هاشم اتفاقی افزود: 

بایستی برای حفاظت و معرفی ویژگی های طبیعی و تاریخی این شهرستان اقدام کنیم. 

تنها پیتزا  تنوری  در بیرجند 
 کیفیت را با ما تجربه کنید. همراه با 
ساالد بار  رایگان  به مناسبت والدت 

امام رضا )ع( روزهای شنبه و یکشنبه 23 و 24 مرداد
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هر كه از جانب خدا دلیلی روشن داشته باشد، مصیبت دنیا برايش سبك شود، 
هر چند با قیچی بريده شود و با اّره قطعه قطعه گردد.
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احمدی نژاد می خواهد زیرپای روحانی 
را خالی کند و بعد کسی جای او می آید 

با  رابطه  در  مجلس  های  پژوهش  مرکز  رئیس 
احتمال کاندیداتوری احمدی نژاد می گوید: یکی 
اینکه خودش می آید دیگری اینکه سعی می کند، 
زیر پای روحانی را خالی کرده و پس از آن فرد 
دیگری می آید و نتیجه را تعیین می کند . جاللی  

افزود : مردم هنوز به روحانی امیدوارند . 

زرشناس : دولت از سال 92 
تحت کنترل مدیریت اشرافی  است

زرشناس با بیان اینکه قوه مجریه از سال 92 تحت 
کنترل مدیریت اشرافی  است به موضوع بازسازی 
و  کارگزاران  حلقه  توسط  سرمایه داری  اقتصاد 
مشارکت اشاره کرد و گفت: تیم اقتصادی دولت 

یازدهم همگی نئولیبرالیست هستند.

دولتی که منتقدان خود را بی شناسنامه
 و بز دل می خواند، مظلوم نیست

که  دولتی  گفت:  مجلس  در  آباد  نجف  نماینده 
منتقدان خود را بی سواد، بی هویت، بی شناسنامه 
و بزدالن سیاسی بخواند مظلوم نیست. ابوترابی  
اظهارات برخی اعضای دولت درباره  به  اشاره  با 
اینکه رئیس جمهور و دولت یازدهم مظلوم ترین 
دولت است گفت: چیزی که عوض دارد گله ندارد.

جوانفکر: منع قانونی برای سخنرانی های 
احمدی نژاد وجود ندارد

موضوع  نژاد  احمدی  ای  رسانه  مشاور  جوانفکر 
 انتخاباتی بودن سخنان وی را رد وگفت : سخنرانی ها
انبوه  از  معدودی  به  اجابت  در  و  سابق  مانند  به 
این  برای  و  یافت  خواهد  ادامه   ، ها  درخواست 

منظور ، هیچ منع قانونی نیز وجود ندارد.

برای حمایت از روحانی شرط نداریم

گفت:  اصالحات  مشورتی  شورای  عضو 
اصالح طلبان برای حمایت از روحانی در انتخابات 
اظهار  ناصری  نمی گذارند.  شروط  و  شرط   9۶
وجود  دولت  به  که  انتقادهایی  وجود  با  داشت: 
داشته، عملکرد دولت از نظر ما عملکردی است 

که برای سال 9۶ هم از روحانی حمایت کنند.

برای حمایت از روحانی شرط داریم

ما  گفت:  اصالحات  مردمی  حزب  دبیرکل 
شرط  روحانی  آقای  برای  قطعًا  اصالح طلبان 
اینکه  بیان  با  فومنی  زارع  محمد  داریم. 
هستند،  ناراضی  دولت  از  عموما  اصالح طلبان 
جای  به  آلترناتیو  یک  باید  اصالح طلبان  گفت: 
روی  احیانا  اگر  که  باشند  داشته  روحانی  آقای 

روحانی به نتیجه نرسیدیم وارد فاز دوم شویم.

ائتالف تاکتیکی روحانی، پوتین و اردوغان

  ایتارتاس نوشت: گرایش برای ایجاد همکاری های
بیشتر بین ایران و روسیه از یک سو تالش برای 
منطقه  رقیب  و  تهران  بین  بهتر  روابط  ایجاد 
ایجاد  سبب  دیگر  سوی  از  ترکیه  یعنی  ایش 
برخی تحلیل های امیدوار کننده نسبت به ایجاد 
یک مثلث استراتژیک در منطقه خاورمیانه شده 
 است. در این شرایط این سوال مطرح می شود
ریاست  ادامه  با  اردوغان  شرایطی  چه  در  که 
احتمال  به  کرد.  خواهد  موافقت  اسد  جمهوری 
زیاد اردوغان آماده کوتاه آمدن از حمایت هایش 
از رادیکال ها در سوریه است. همین بسیار خوب 
است. روابط ایران با روسیه در معضل سوریه نیز 

در همین راستا تعدیل خواهد شد.

قاضی عسگر: حادثه منا عمدی نبود

اشاره  با  ایرانی  حجاج  سرپرست  عسگر،  قاضی 
برخی  گفت:  منا  حادثه  بودن  عمدی  غیر  به 
افراد حساسیت نشان می دهند و می گویند چرا 
باید  ما  است.  نبوده  حادثه عمدی  این  می گویید 
بر اساس انصاف و شرع نظر بدهیم. هیچ دلیلی 
برای عمدی بودن حادثه منا برای ما ثابت نشد و 
البته سوء مدیریت و متاسفانه بی کفایتی در اداره 

امور کامال محرز است که بارها گفته ایم. 

دو بار از اسد خواستیم به تهران بیاید

در  مجلس  رئیس  مشاور  امیرعبدالهیان  حسین 
امور بین الملل در خصوص وضعیت سوریه و بشار 
اسد گفت : حداقل دو بار از بشار اسد خواستیم با 

خانواده اش به ایران بیاید اما او قبول نکرد.

برجام 2 و 3 از سیاست های دشمن است
 

معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با 
اشاره به برجام 2 و 3، اظهار داشت: دشمن همیشه 
سه محور را در مقابله با ملت ایران در نظر گرفته 
تغییر  نفوذ و  از موارد تحریم،  توان  است که می 
به  ها  تحریم  قطعا  برد.  نام  زمینه  این  در  باورها 
با  ها  آن  بلکه  نیست  ما  ای  خاطر مسائل هسته 
تحریم می خواهند برجام 2 و برجام 3 را پیگیری 

کنند و از قدرت ایران در منطقه بکاهند.

 اصولگرایان به چهره واحد می رسند

نجابت، عضو فراکسیون اصولگرایان در مجلس 
نهم در خصوص احتمال عدم حضور اصولگرایان 
برای  برنامه ریزی  و   9۶ سال  انتخابات  در 
انتخابات سال 1400 گفت: در انتخابات پیش رو، 
اگر ما وحدت کامل، یعنی تمرکز و پشتیبانی از 
نخواهند  موفق  اصولگرایان  نبینیم،  را  نفر  یک 
شد. وی افزود : از نظر زماني هم، از اواخر پاییز 
جلسات به صورت منسجم تشکیل مي شود و در 
زمستان اصولگرایان به چهره واحد خواهند رسید.

 احتمال ریاست نجفی بر ستاد روحانی

عبدا... ناصری گفت: با توجه به تجربه شش ساله 
نجفی در شورای شهر، مسئولیت سیاست گذاری 
و برنامه ریزی انتخابات شوراها برای اصالح طلبان 
توجه  با  کرد:  اظهار  ناصری  شد.  واگذار  وی  به 
است  شدن  قطعی  شرف  در  نجفی  اینکه  به 
بگیرد،  به  عهده  را  روحانی  ستاد  مسئولیت  که 
این  دولت  نیروهای هوادار  بین  برای هماهنگی 

هماهنگی مطلوب تر و مفیدتر خواهد بود.

ظریف : رقابت های داخلی باعث کمک به دشمن نشود

وزیر امور خارجه گفت: رقابت های داخلی نباید باعث 
حرکت  زمانی  ظرف  چه  در  کنیم  فراموش  که  شود 
می کنیم و بدخواهان ما به دنبال چه اهدافی هستند 
جواد  محمد  کنند.  جبران  را  خود  تاریخی  ناکامی  تا 
امروز  امنیت  و  در وضعیت  گرفتن  قرار  افزود:  ظریف 
به این دلیل است که بجز توان مردم به نیروی دیگری اتکا نکردیم. البته 

باید به نوبه خودمان بیشتر هوشیار باشیم.

روحانی چون می داند چاره ای جز حمایت از او نداریم، به اصولگرایان تمایل پیدا کرده
 

اینگونه  تسنیم نوشت : شنیده شده که سعید حجاریان در جمعی خصوصی نگرانی در خصوص نزدیک شدن روحانی به اصولگرایان را 
مطرح کرده است: »حسن روحانی می داند که ما چاره ای جز حمایت از او نداریم به همین دلیل به سمت اصولگرایان تمایل پیدا کرده و 
تالش می کند تا آرای آنها را نیز به دست آورد.« حرف های سعید حجاریان برای بسیاری در دو طرف ماجرا قابل تامل است. چه اینکه 
می دانند خط فکری که او در درونی ترین الیه های اصالح طلبان بیان می کند، می تواند رفته رفته به حرف غالب در این جریان تبدیل 

شود. این نگرانی ها از سوی برخی دیگر از فعاالن سیاسی اصالح طلب نیز دیده می شود . اصالح طلبان به شدت نگران نزدیکی روحانی به اصولگرایان هستند.

 برای میرحسین پیغام فرستادم که در صورت آزادی فعالیت سیاسی نکند ، اما او نپذیرفت
 

دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری درخصوص میر حسین موسوی و کروبی گفت: اگر قرار باشد دادگاهی برای این افراد برگزار شود حکم 
اجرایی در مورد آنها خیلی سخت است و نتیجه رأی این دادگاه هم به ضرر اصالح طلبان و هم به ضرر خود این افراد خواهد بود. حتی اخیرا هم برای 
آقای مهندس موسوی پیغام فرستادم که اعالم کند در صورتی که آزاد شود تا سال ها فعالیت سیاسی انجام نخواهد داد، اما گویا وی نپذیرفت. محمد 
رضا باهنر در خصوص انتخابات ریاست جمهوری 9۶ نیز گفت : معتقد نیستم که ممکن است قاطبه اصولگرایان از احمدی نژاد حمایت می کنند، 

احتمال این فرضیه خیلی ضعیف و حتی نزدیک به صفر است. ما در میان اصولگرایان افرادی را داریم که می گویند چاره ای جز حمایت از روحانی نداریم از طرفی افرادی هم 
مثل دبیرکل جامعه روحانیت اعالم می کنند خیلی بعید است از روحانی حمایت کنیم بنابراین انواع اظهارات مطرح می شود، ولی جمع بندی آن را در بهمن و اسفند خواهیم دید.

  وانمود می کنند که باید در برابر ماهواره تسلیم شد

نباید طوری  فرهنگی  گفت: مسؤوالن  تهران  دادستان 
مجاز شده  ماهواره  از  استفاده  گویی  که  بگویند  سخن 
تهاجم  برابر  در  باید  که  سازند  وانمود  چنین  و  است 
ماهواره تسلیم شد. جعفری دولت آبادی گفت وقتی برخی 
مسؤوالن به مردم می گویند ماهواره منشأ بی عفتی است 
اما برخی دیگر مسووالن فرهنگی بر خالف قوانین موجود اعالم می دارند که 
استفاده از ماهواره بالمانع است؛ طبیعی است که مردم با تردید مواجه می شوند.

به همت شورای شهر و شهرداری بیرجند برگزار شد

جشنی برای تجلیل از خبرنگاران
برای  خانوادگی  جشن   ، شب  جمعه  خبرنگار  روز  بهانه  مالئی- به 
همت  به  کیان  تاالر  در  استان  مرکز  خبرنگاران  زحمات  از  قدردانی 
مراسم  این  در   . شد  برگزار  بیرجند  شهرداری  و  بیرجند  شهر  شورای 
مدیح شهردار بیرجند، اعضای شورای اسالمی شهر و  تمام خبرنگاران، 
مدیران مسئول خبرگزاری ها و مطبوعات مرکز استان حضور داشتند. 
گفتنی ست اقدام شهرداری بیرجند در میزبانی و قدردانی از خبرنگاران 
و خانواده هایشان قابل تقدیر بوده و عدم انجام سخنرانی و صرفا ایجاد 
فضای شاد و با نشاط برای مدعوین از نکات برجسته این مراسم بود  .

عکس : گرگی - مالیی

قابل توجه پذیرفته شدگان سال تحصیلی 94-95
توزیع دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی 

آزمون سراسری سال 95 گروه های آزمایشی :
علوم تجربی * علوم انسانی* علوم ریاضی وفنی  *هنر *زبان خارجی

محل توزیع: بیرجند- خیابان مدرس- انتهای بیست متری اول شرقی- پالک8  
تلفن:32235454  -  32234411

جناب حاج غالمرضا جعفرپور مقدم  
مدیر مسئول محترم روزنامه آوا

هفته خبرنگار را خدمت شما تبریک عرض نموده
 از همکاری صمیمانه حضرتعالی و همکاران محترمتان با مجموعه 

مسجد حضرت علی بن ابیطالب نهایت، تشکر و قدردانی می نماییم، 
انشا ا... ائمه اطهار پشت و پناه شما و مجموعه کاریتان باشد.

نظرعلی زهرایی - مجتمع مسجد حضرت علی بن ابیطالب )بلوار شهید بهشتی(

خاندان محترم حسینی

کارکنان محترم اداره کل کتابخانه های عمومی استان
با نهایت تاسف درگذشت 

مرحومه فاطمه سادات حسینی
 مسئول فقید کتابخانه عمومی محمد علی کریم پور 

و همسر محترمشان
 را تسلیت عرض نموده خود را در غم شما شریک می دانیم.

خانواده کریم پور فرد

جناب آقای حاج سید محمد علی موسوی
با نهایت تاسف درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده

 مارا در غم خود شریک بدانید.

کارگزاران شرکت ها و دفاتر خدمات زیارتی
 بیرجند تنعیم- فدک -  عماد و نورالمهدی










