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حجت االسالم آقا تهرانی : 
 در انتخابات ، بین خوب و خوب تر

خوب تر را انتخاب می کنیم

حجت االسالم غرویان  : 
محمد جواد ظریف گزینه مناسبی

برای ریاست جمهوری است

دکتر والیتی :  
قرارداد FATF به صالح کشور نیست و آن 

کسی برنده است که بتواند مقاومت را ادامه دهد

صادق زیبا کالم :   
شاگرد اول کابینه، رحمانی فضلی اصولگرا ست 

و از نوبخت و  نهاوندیان باالتر است

واکنش عارف به تک روی   در بین اصالح طلبان / اصولگرایی نمی تواند پایداری را نادیده بگیرد / شرایط اعطای وام ۴۰ تا ۸۰ میلیونی مسکن /  تعیین میزان تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 96 تا پایان شهریور / اخذ مالیات ۷۰ درصدی از پزشکان با درآمد باالی ۵۰ میلیون تومان/ نتایج نهایی آزمون ارشد پزشکی اعالم شد / صفحه 2
 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

معاون استاندارخبر داد :

وجود ذخایر 
نفت و گاز در 
خراسان جنوبی

اقدامات  گزارش  ارائه  جلسه  در  استاندار  معاون 
اکتشافی و معدنی گفت : تصاویر ماهواره ای نشان 
دهنده وجود گنبدهای نمکی ) مشروح خبر در صفحه 7 (

 بجد؛همزاد تاریخ
بجد روستایی است همزاد تاریخ از توابع بخش 
راه  حاشیه   5 کیلومتر  در  که  بیرجند  مرکزی 
بیرجند به  زاهدان واقع شده است.جمعیت آن بر 

اساس سرشماری1385 ... ) مشروح خبر در صفحه 4 (

امام جمعه فردوس خبر داد :

برگزاری ملی
 همایش روز فرهنگ 
فردوس درسال آینده

صفحه 7 

نیمی از استان 
5 سال دیگر 
آب ندارد

 وضع فوق بحرانی آب در خراسان جنوبی

پیشگیری برای  اعتباری  منابع  باید  مرکز  در  مسئوالن  استان  آبی  منابع  شدید  افت  پی  در   :  استاندار 
 و مقابله با حوادث احتمالی به خراسان جنوبی تخصیص دهند. / امیر حسنخانی :  مردم فکر می کنند 
از بحران  مدیریت  / سهم  اند  کرده  ناشکری  بزنند  فریاد  را  ریزگردها  و  آبی  بی  مثل  اگر مشکالتی   که 
 برنامه ششم توسعه ؛ صفر! / خراسان جنوبی ، سومین استان در زمینه تجهیزات زلزله نگاری

صفحه  7

 پیش بینی هواشناسی
 از وزش تند باد همراه

 گرد و خاک در خراسان جنوبی

در جمع بندی جلسه هم اندیشی
فعاالن اقتصادی عنوان شد : 

منطقه ویژه 
سکوی پرش اقتصاد 

خراسان جنوبی
صفحه 8

جناب سرهنگ علی قاسمی
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 

فرمانده سپاه انصار الرضا )ع( استان
مایه مسرت و خوشحالی بسیجیان و مردم والیتمدار خراسان جنوبی

 شد. برایتان توفیق خدمت زیر سایه عنایات حضرت حق 
و تحت رهبری امام خامنه ای را آرزومندیم.

فرمانده و بسیجیان پایگاه مقاومت روزنامه آوا

 رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور در درمیان : 

مدل توسعه کشور ایجاد کارگاه های کوچک روستایی است
صفحه 7

سرکار خانم دکتر حمیده سورگی 
انتخاب شایسته شما را به عنوان

 پزشک نمونه استان 
تبریک عرض نموده، موفقیت و بهروزی شما را آرزومندیم.

سرو سیستم شرق - دیجیران- نی نی پوش

 آگهی مناقصه شماره 84 شرکت کویرتایر

شرکت کویرتایر در نظر دارد: حدود 35 تن پلی اتیلن ضایعاتی 
)17 تن موجود و 18 تن طی شش ماهه دوم سال 95( در محل کارخانه را از طریق 
مزایده به فروش برساند. از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید ، پیشنهاد کتبی خود 
را با رعایت مفاد مندرج در برگ شرایط شرکت در مناقصه، حداکثر تا پایان وقت اداری 
سه شنبه 95/6/23 در پاکت دربسته به واحد تدارکات کارخانه واقع در کیلومتر 11 جاده 

بیرجند - کرمان تحویل نمایند. تلفن تماس : 32255366
شرکت کویرتایر در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.

همچنین شرکت کنندگان در این مناقصه می توانند برای بازدید از تاریخ 95/6/15 
لغایت 95/6/23 در ساعات و ایام اداری به محل کارخانه مراجعه نمایند.

روابط عمومی شرکت کویرتایر

جناب آقای حجت االسالم دکتر رضایی
امام جمعه محترم بیرجند و  ستاد اقامه نماز جمعه

مراتب قدردانی و تشکر جامعه ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان بابت تفقد و ابراز محبت حضرت عالی از تیم
 نوجوانان استان در مراسم باشکوه نماز جمعه را پذیرا باشید. بی شک این حرکت زیبا و منحصر به فرد موجب دلگرمی 

جامعه ورزش استان و ارتقای ورزش ملی - مذهبی زورخانه ای خواهد بود.

هیئت ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان خراسان جنوبی

همسر عزیزم سرکار خانم دکتر حمیده سورگی 
انتخاب نیک و شایسته شما را به عنوان پزشک نمونه استان 

که موید تالش بی وقفه و لیاقت شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 
توفیق هرچه بیشتر در تمامی مراحل زندگی مان را برایت آرزومندم.

همسرت میثم رضایی

دوست گرامی سرکار خانم دکتر حمیده سورگی
انتخاب مسرت بخش شما را به عنوان پزشک نمونه استان 

تبریک عرض نموده، صحت و سالمتی شما را از درگاه باریتعالی خواستارم.

زهرا مددی

سرکار خانم دکتر حمیده سورگی
انتخاب بجا و ارزشمند شما را به عنوان پزشک نمونه استان

تبریک عرض نموده، دوام توفیقات شما را مسئلت داریم.

بازرگان- حسن زاده

جناب آقای دکتر زنگویی  رئیس محترم شورای اسالمی شهر بیرجند
جناب آقای سید هادی قالیبافان

نایب رئیس محترم شورای اسالمی شهر بیرجند
انتصاب شما بزرگواران را در مسئولیت جدید که موید مدیریت ارزنده و شایستگی شما عزیزان می باشد

 صمیمانه تبریک عرض می نماییم، از درگاه باریتعالی بهروزی و موفقیت روز افزون تان را خواستاریم.

موسسه فرهنگی مذهبی حضرت ابوالفضل )ع( ،  موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند

سرکار خانم ملیحه شجری و سرکار خانم سحر ریاسی
انتخاب شایسته و ارزشمندتان را به عنوان 

گفتار درمان نمونه و شنوایی شناس نمونه شهرستان بیرجند
 صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان عزت، سالمتی و موفقیت های روزافزون تان را مسئلت دارم.

خراشادی زاده - مدیر مرکز توانبخشی کودک کم شنوا آوای فرشتگان

سرکار خانم دکتر معصومه حق پوی قاضیانی 
انتخاب شما را به عنوان پزشک نمونه کشوری تبریک عرض می نماییم

  توفیق روز افزون شما را خواهانیم.

سید علی حسینی- سهیال حق پوی قاضیانی

جناب آقای دکتر رضا  اصحاب یمین
انتخاب جناب عالی را به عنوان پزشک پاتولوژیست نمونه استان

 تبریک عرض می نماییم وآرزوی موفقیت روزافزون تان را داریم.
خانواده های:  امینی ،آهنگی ، شاهی

درمانگـاه تخصصـی جراحـی
  بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد3( بیرجند

بـا حضـور دکتـر هاشمزهـی 
از ساعت 16 الی 18  همه روزه آماده ارائه خدمت به مراجعین محترم می باشد.

روابط عمومی  بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد3( بیرجند

مــژده

مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

131 آماده دریافت گزارش های مردمی درباره: 
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها ،تفکیک و خردکردن زمین های کشاورزی 
تصرفات غیرمجاز و زمین خواری، شناسایی اراضی کشاورزی رها شده، بایر و موات 
استفاده غیر مجاز از اراضی واگذاری ملی و دولتی، تخلفات، پیشنهادها و انتقادات               

در حوزه امور اراضی و ارائه
 مشاوره در مسایل امور اراضی

سامانه ارتباط مردمی 
حفاظت اراضی کشاورزی

برای برخورد با زمین خواری 
و جلوگیـــری از تخریـــب
خاک، آب، محیط زیســـت و
منابــــع پایـــه کشــور؛

مـردم می توانند 
همکـاری کننـد
و نقش هــــای
خوبـی ایفا کنند
مقام معظم رهبری

40 ساعت آب از چاه مرحوم غالمحسین علیزاده واقع در روستای مولید با حدود 
 دو هکتار زمین زراعی به همراه 300 اصله زرشک به ثمر رسیده به فروش 

می رسد.  )40 کیلومتری بیرجند بخش القورات( فی: کارشناسی   09152678983

جناب آقای دکتر 
رضا  اصحاب یمین 

انتخاب جناب عالی را به عنوان 

پزشک پاتولوژیست نمونه استان 
تبریک عرض می نماییم 

 آرزوی موفقیت روز افزون تان را داریم.

پرسنل آزمایشگاه تشخیص طبی 
دکتر اصحاب یمین

  مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی
شرح در صفحه آخر  درمقطع کاردانی و کارشناسی  بدون کنکور دانشجو می پذیرد
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تمدید مهلت ثبت نام کاردانی فنی حرفه ای دانشگاه علمی کاربردی تا 17 شهریور
باشگاه خبرنگاران - مشاور عالی سازمان سنجش از انتخاب رشته بیش از 59 هزار نفر در آزمون کاردانی و فنی حرفه ای 
خبر داد. حسین توکلی با اعالم این خبر افزود: آخرین مهلت ثبت نام تنها تا پایان روز چهارشنبه 17 شهریور ماه است.

 شرایط اعطای وام ۴۰ تا ۸۰ میلیونی مسکن

بانک  مدیره  هیئت  عضو  خبرنگاران-  باشگاه 
در  حساب  افتتاح  نحوه  خصوص  در  مسکن 
این تسهیالت اظهار  بانک مسکن برای دریافت 
داشت: حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب 
1۳میلیون و 5۰۰ هزار تومان است و سپرده گذار 
پس از گذشت سه سال مجاز به دریافت تسهیالت 
خصوص  در  انارکی  رحیمی  ابوالقاسم  شود.  می 
کاهش نرخ سود تسهیالت مسکن اولی ها اظهار 
داشت: طبق دستور رییس جمهور برای بار سوم 
نرخ سود این تسهیالت کاهش پیدا کرده که بر 
اساس آن نرخ سود این تسهیالت به 9.5 درصد در 
مناطق شهری و 8 درصد در بافت فرسوده شهری 
کاهش یافته است. وی ادامه داد: سقف تسهیالت 
 8۰ تهران  برای  یکم  مسکن  پس انداز  صندوق 
و شهرهای  استان ها  مراکز  برای  تومان،  میلیون 
باالی 2۰۰ هزار نفر 6۰ میلیون تومان و برای سایر 

شهرها 4۰ میلیون تومان است.

 تعیین میزان تاثیر سوابق تحصیلی 
در کنکور 96 تا پایان شهریور

وزارت  آموزش  سنجش  مرکز  رئیس   - ایسنا 
آموزش و پرورش درباره احتساب سوابق تحصیلی 
اظهار   96 سراسری  کنکور  در  آموزان  دانش 
آموزان در کنکور  نمرات دانش  تاثیر  کرد: میزان 
سراسری سال 95، برای سوم متوسطه 25 درصد و 
برای پیش دانشگاهی 5 درصد بود، در واقع شاهد 
دانش  تحصیلی  سوابق  درصدی   ۳۰ مثبت  تاثیر 
آموزان در کنکور بودیم. عمادی افزود: برای سال 
آینده هنوز تصمیم گیری نشده اما به احتمال زیاد 
باز هم تاثیر سوابق سال سوم و پیش دانشگاهی را 
خواهیم داشت. تصمیم گیری در این باره تا پایان 

شهریور ماه انجام و اعالم می شود.

اخذ مالیات ۷۰ درصدی از پزشکان
 با درآمد باالی ۵۰ میلیون تومان

کمیسیون  رئیس  حقیقی  نوبخت  علی  ایرنا- 
مالیات  باید  گفت:  مجلس  ودرمان  بهداشت 
طوری  به  شود  اخذ  پزشکان  درآمد  از  پلکانی 
 5۰ بین  آنها  ماهانه  درآمد  که  متخصصانی  که 
تا 8۰ میلیون تومان است، 7۰ درصد درآمدشان 

را مالیات بدهند.

احتمال برگزاری آزمون استخدامی 
وزارت آموزش و پروش در مهر

احتمال  از  پرورش  و  آموزش  وزیر   - ایسنا 
و  آموزش  وزارت  استخدامی  آزمون  برگزاری 
پرورش در مهر خبر داد و گفت: هنوز زمان دقیق 
محض  به  و  نشده  مشخص  آزمون  برگزاری 
اصغر  علی  شد.  خواهد  اعالم  شود،  قطعی  آنکه 
توسط  نیز  امسال  استخدامی  آزمون  افزود:  فانی 

سازمان سنجش برگزار می شود.

نتایج نهایی آزمون ارشد پزشکی اعالم شد

وزارت  پزشکی  آموزش  سنجش  مرکز  رییس 
آزمون  نهایی  نتایج  اعالم  به  اشاره  با  بهداشت، 
ظرفیت  افزایش  از  پزشکی  ارشد  کارشناسی 
پذیرش در این آزمون خبر داد. دکتر محمد حسین 
پورکاظمی در گفت وگو با ایسنا،  با اعالم این خبر 
اظهار کرد: داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت 
www.sanjeshp.ir و وارد کردن کد ملی یا کد 
رهگیری خود نتایج نهایی آزمون را مشاهده کنند.

برگزاری آزمون استخدامی دستگاه های 
اجرایی در نیمه دوم آبان

از  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  عالی  مشاور 
استخدامی  آزمون  سومین  برگزاری  زمان  تغییر 
دستگاه های اجرایی خبر داد و گفت: قرار بود آزمون 
مذکور در 19 شهریور برگزار شود که زمان برگزاری 
آن به نیمه دوم آبان  تغییر کرده است. توکلی در 
گفتگو با ایسنا اظهار کرد: در راستای اجرای دستور 
عدالت  رعایت  لزوم  بر  مبنی  ریاست جمهوری 
جنسیتی و درخصوص تغییرات ایجاد شده در شرایط 
استخدامی  آزمون  سومین  در  شرکت  ضوابط  و 
دستگاه های اجرایی امکان حضور بانوان در حداقل 

۳۰۰ فرصت شغلی جدید فراهم گردیده است.

اجاره خوابگاه دانشجویان
 متاهل دو برابر شد

رئیس صندوق رفاه دانشجویی از افزایش دوبرابری 
اجاره خوابگاه دانشجویان متاهل خبر داد. به گزارش 
میزان، ذوالفقار یزدان مهر اظهار کرد: در حال حاضر 
برای سال تحصیلی جدید،  اجاره بها و وام مسکن 

دانشجویان متاهل دو برابر شده است.

اختصاص ۵۰ میلیارد تومان به آموزش های 
پیش دبستانی با اولویت مناطق محروم

ایسنا - معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و 
پرورش از اختصاص 5۰ میلیارد تومان بودجه با 
هدف توسعه آموزش های پیش دبستانی خصوصا 

در مناطق محروم خبر داد.

اصولگرایی نمی تواند پایداری را نادیده بگیرد   

نماینده عضو جبهه پایداری می گوید تشکل 
متبوعش بخش عمده ای از جبهه اصولگرایی 
این  نمی تواند  اصولگرایان  ائتالف  و  است 
نقوی  سیدحسین  بگیرد.  نادیده  را  جبهه 
اگر  که  سوال  این  به  پاسخ  در  حسینی 
گروههای تندرو بخواهند سنگ اندازی هایی 
را سر راه ائتالف داشته باشند چگونه باید با آنها برخورد شود، گفت: 
من اصطالح تندرو را قبول ندارم چراکه معتقدم اعضاء جبهه پایداری 

دیدگاه خودشان را بیان می کنند و این تندروی نیست.

واکنش عارف به تک روی   در بین اصالح طلبان

رئیس فراکسیون امید گفت: باید مراقب بود از 
هرگونه تکروی و ترجیح منافع فردی و حزبی 
پرهیز  شدت  به  جریانی  و  گروهی  منافع  بر 
کرد. محمد رضا عارف با بیان اینکه نباید با 
هر بهانه ای انسجام تشکیالتی اصالح طلبان 
را به هم زد، خاطرنشان کرد: متأسفانه گاهی 
در داخل جبهه اصالحات صداهایی شنیده می شود که دستاوردهای 
ارزشمند به دست آمده را تحت الشعاع قرار می دهد. وی بر ضرورت 

گذشت و فداکاری در جبهه اصالحات  تأکید کرد . 

پیوستن ایران به FATF به مصلحت نیست

رهبری  معظم  مقام  بین الملل  امور  مشاور 
کشور  صالح  به   FATF قرارداد  گفت: 
بتواند  که  است  برنده  کسی  آن  و  نیست 
والیتی  اکبر  علی  دهد.  ادامه  را  مقاومت 
است هدف دستگاه های  آنچه مسلم  افزود: 
جمهوری  کردن  محروم  بین المللی،  مالی 
بین المللی  اقتصادی  تسهیالت  و  مالی  امکانات  از  ایران  اسالمی 
ما  اقتصادی  فعاالن  کردن  محروم  نوع  یک  حقیقت  در  که  است 

است که ما نباید از آن تبعیت کنیم.

 دبیرکل جبهه پایداری می گوید فعالیت های
طول  در  اصولگرا  های  تشکل  جداگانه 
جریان  کلیت  به  ضربه  به  منجر  انتخابات 

اصولگرایی می شود.
اضافه  تهرانی  آقا  مرتضی  االسالم  حجت 
کرد: باالخره اصولگرایان باید وضع فعلی را 
روحانیت  جامعه  واقعا  اگر  کنند.  خوب درک 

گروه های  و  کند  را  کار خود  بخواهد  مبارز 
رود.  نمی  پیش  از  کاری  را،  خود  کار  دیگر 
یعنی به صورت تک تک چه کار می توان 
کرد؟ اینطور به غیر از همدیگر را زدن هیچی 
نصیبمان نمی شود. وی در پاسخ به سوالی 
در مورد موضع جبهه پایداری در قبال سعید 
جلیلی و محمود احمدی نژاد گفت: االن زود 

نظر  رسمی  صورت  به  بخواهیم  که  است 
اعضای  بین  است  این  بر  تالشمان  بدهیم. 
بین  کنیم.  انتخاب  را  اصلح  اصلح،  و  سالم 
خوب و خوب تر، خوب تر را انتخاب کنیم. 
را  انتخاب  حق  این  خودمان  برای  بنابراین 
قائل می شویم تا بتوانیم انتخابی بهتر کنیم. 
آید، چه  دانیم چه کسی می  نمی  االن هم 

کسی نمی آید که بخواهیم اظهار نظر نهایی 
اشاره  یازدهم  به دولت  ادامه  . وی در  کنیم 
کرد و ضمن انتقاد از عملکرد آن گفت: من 
بین مردم زندگی می کنم. وضعیت مردمی که 
دارم می بینم اصال قابل قبول نیست. نباید 
طوری باشد که وقتی سخنگوی دولت چیزی 

می گوید مردم بگویند پس چرا نمی شود.

 در انتخابات ، بین خوب و خوب تر، خوب تر را انتخاب می کنیم

محسن غرویان اظهار داشت: برخی از 
روحانیون قم اعم از مدرسین و علما با 
محمدجواد ظریف برای کاندیداتوری 
جمهوری  ریاست  دوازدهم  دور  در 

برخی  افزود:  وی  کرده اند.  رایزنی 
که  معتقدند  قم  روحانیون  و  علما  از 
محمدجواد ظریف گزینه خوبی برای 
فعال  این  است.  جمهوری  ریاست 

این  به  پاسخ  در  اعتدالگرا  سیاسی 
پرسش که آیا افرادی که شما از آن 
نام بردید قصد عبور از روحانی را دارند، 
گفت: خیر، ما معتقدیم که آقای ظریف 

باید در رتبه دوم بعد از روحانی برای 
انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی 
کند. غرویان در پاسخ به این پرسش 
که دعوت شما از آقای ظریف برای 

انتخابات ریاست جمهوری به منظور 
احتماالت در مورد عدم حضور روحانی 
و کاندیداتوری وی است، گفت: خیر ما 

همچین تفسیری را نداریم.

معتقدیم که آقای ظریف باید در رتبه دوم بعد از روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کند

غرویان : محمد جواد ظریف گزینه مناسبی برای ریاست جمهوری است

اعضای   92 سال   : گفت  کالم  زیبا  صادق 
از  بودند  شاکی  خیلی  روحانی  ستادهای 
به  استانی  مسئولیت های  در  تغییری  اینکه 
وجود نیامده است. می گفتند مدیران استانی 
آقای  و  هستند  مدیر  همچنان  احمدی نژاد 

استانی  مدیران  وزرا  سایر  و  رحمانی فضلی 
متوجه شدم  تدریج  به  ندادند.  تغییر  را  خود 
خیلی  رحمانی فضلی  آقای  که  است  درست 
دست به تغییر نزد و خیلی از مدیران استانی 
دولت احمدی نژاد  همچنان بر سر کار بودند 

رحمانی فضلی.  آقای  به  صد رحمت  باز  اما 
یعنی وقتی عملکرد آقایان نوبخت، نهاوندیان، 
نعمت زاده و سیف را دیدم، متوجه شدم من 
کابینه  اول  شاگرد  اتفاقا  و  می کردم  اشتباه 
من  که  اصولگرا ست  رحمانی فضلی  همان 

می گفتم چرا او باید وزیر کشور شود، بنابراین 
درست است من در یک مقطعی حد انتظارات 
و توقعاتم خیلی باال بود ولی به تدریج متوجه 
شدم، اشتباه می کنم و ارزیابی ام از شهامت و 
جسارت دولتمردان آقای روحانی زیاد است و 

باید انتظاراتم را پایین بیاورم. در این صورت 
کنار  مشمول  تنها  نه  رحمانی فضلی  آقای 
از  او یک سر و گردن  بلکه  رفتن نمی شود 
نوبخت، نهاوندیان، نعمت زاده و سیف از نظر 

ایستادگی روی اصول باالتر است.

 شاگرد اول کابینه، رحمانی فضلی اصولگرا ست ؛ او یک سر و گردن از نوبخت، نهاوندیان، نعمت زاده و سیف باالتر است

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
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دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 1641/93 اجرایی اموال شامل یک دستگاه میکسر با موتور 7/5 اسب 1400 دور سه فاز به مبلغ 

25/000/000 ریال - آسیاب با موتور 10 اسب 3000 دور سه فاز 17/000/000 ریال - باالبر تک فاز موتور یک اسب 6/500/000 ریال- باالبر سه 
فاز کوتاه 3/000/000 ریال- باسکول 500 کیلوگرمی 3/750/000 ریال - یک دستگاه جوجه کشی 480 تایی 9/750/000 ریال جمعاً به مبلغ 
65/000/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای محمد حسن عربی به مبلغ 60/288/801 ریال در حق بانک قوامین و مبلغ 2/070/000 
ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز یکشنبه تاریخ 1395/7/4 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل 
اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد . 10 
درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام 
نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از 
موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل 
آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
حاجی پور - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
 نظر به اینکه در پرونده کالسه 1237/95 اجرایی یک عدد یخچال ویترینی شیرینی 5 طبقه کارکرده 2 متری الکترواستیل 

محمد زاده با موتور 3/4 دالفوس آلمان به مبلغ 20/000/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای مجید بخشیان نیک به مبلغ 19/890/744 
ریال در حق آقای علیرضا لطفی و مبلغ 950/000 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز پنجشنبه تاریخ 1395/7/8 از ساعت 9 الی 10 
صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه 
نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد . لذا متقاضیان 
در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی – بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف 
بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً آگهی مزایده از وب سایت دادگستری 

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

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده فروش دستگاه بچینگ بتن ساز )مرحله اول(

استناد  به  و   46/04/12 مصوب  ها  شهرداری  مالی  نامه  آیین  رعایت  با  دارد:  نظر  در  سربیشه  شهرداری 
بچینگ  دستگاه  یک  فروش  به  نسبت  شهر  اسالمی  شورای  مورخ 95/4/10  شماره 4/95/185  مصوبه   1 بند 
بتن ساز با مشخصات ذیل از طریق مزایده کتبی به صورت نقد اقدام نماید، لذا از کلیه متقاضیان دعوت می 
چهارشنبه  اداری  وقت  پایان  تا  حداکثر  مزایده  در  شرکت  فرم  اخذ  نیز  و  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  شود 
شهرداری  ضمناً  فرمایند.  مراجعه  طالقانی  میدان  در  واقع  شهرداری  حسابداری  واحد  به   95/6/24 مورخ 
لحاظ گردیده  مربوطه  فرم  در  مزایده  در  و شرایط شرکت  بوده  پیشنهادات مختار  کلیه  یا  قبول یک  و  رد  در 
فرمایید. حاصل  تماس   32663350-32662508 های  شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای   است. 

وجه سپرده )ریال(قیمت پایه )ریال(تعدادشرحردیف

دستگاه بچینگ1
 بتن ساز

1370/000/00018/500/000

آگهی مزایده عمومی خودرو شماره 9۵ - 1 )نوبت اول(
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در نظر دارد: 
مطابق مشخصات ذیل خودروهای مزایده ای خود را به فروش برساند.

میزان تضمین شرکت مدلپالکنوع و سیستمردیف
در مزایده

5/000/000 ریال1383ایران 52 - 847 الف 11سواری پراید1

5/000/000 ریال1383ایران 52 - 868 الف 11سواری پراید2

10/000/000 ریال1384ایران 52 - 854 الف 11سواری پژو 3405

10/000/000 ریال1384ایران 52 - 874 الف 11سواری پژو 4405

5/000/000 ریال1384ایران 52 - 873 الف 11سواری پراید5

5/000/000 ریال1384ایران 52 - 857 الف 11سواری پراید6

5/000/000 ریال1386ایران 52 - 866 الف 11سواری پراید7

10/000/000 ریال1386ایران 52 - 869 الف 11وانت نیسان 82400

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

آبکش ارزان قیمت حمل آب به تمام 
نقاط استان / حمل آب از ما قيمت از 
شما    09159639415- زارعی 

داربست بنی اسدی
  09151634010

)تخته زير پا رايگان(، پيچ و رولپالك نما

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

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

فروش و اجرای کاغذ دیواری 1۰۰ درصد قابل شستشو  به قیمت رنگ

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

تأسیس : 1352

ARTEC , C.C.K ,  SOFTWATER , HYGINIC
KING WATER ,WATER SAFE , AQUA JOY

20 ماه گارانتی بدون قید و شرط
 تا 3 ماه امکان برگشت کاال

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC

خدمات پس از فروش دستگاه تصفیه آب
هر سه سرویس یک سرویس رایگان

 هدیه بگیرید

کولـر گازی

تصفیــه آب
آب سرد کن

پمپ ساختمان
بیـن معلـم 44 

و چهار راه 15 خرداد
تلفن خدمات 31057        

09151615329

اقساط 1۰ ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M ۵ سال ضمانت

شرایط متقاضیان : دارای شخصیت حقوقی و حقیقی
محل بازدید: بیرجند ، انتهای بلوار صنعت و معدن، جنب کارخانه 
بهکف ، محوطه مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران از تاریخ 95/6/15 

لغایت 95/6/24  ساعت 8 الی 14 روزهای اداری
مهلت دریافت اسناد: تا پایان وقت اداری چهارشنبه مورخ 95/6/24

محل دریافت اسناد: امور اداری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
واقع در سایت اداری

مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 9 صبح یکشنبه مورخ 95/7/4
 محل تحویل پیشنهادات: بیرجند - انتهای بلوار صنعت و معدن 

سایت اداری - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، واحد حراست
 زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح یکشنبه مورخ 95/7/4

سالن جلسات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تضمین شرکت در مزایده می بایست به صورت )چک تضمین شده 
بانکی( معتبر غیر مشروط به نام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

خراسان جنوبی باشد.
کلیه هزینه های متعارف نقل و انتقال از قبیل تنظیم سند، تعویض پالک 
و نیز عوارض شهرداری و دارایی به عهده برنده مزایده )خریدار( می باشد.

تعمیر لوازم خانگی در منزل      لباسشویی، ظرفشویی،کولر، ماکروفر، جاروبرقی ، پنکه و... 
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 مفقودی
 بیمه نامه و کارت خودرو پژو 405 به شماره 16ق723 ایران 52 و گواهینامه ، کارت ملی ،
 شناسنامه ، دو فقره دسته چک و 5 فقره کارت عابر بانک به نام ناصر جانی فرزند علیجان

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما

پیام شما

3
دوشنبه * 15 شهریور 1395 * شماره 3596

توزیع 300 میلیون ریال جهیزیه بین نوعروسان زیرپوشش بهزیستی سرایان

فارس- رئیس بهزیستی سرایان گفت: با همکاری موسسه خیریه انصارالحجه چند سری جهیزیه به ارزش ریالی 300 میلیون ریال بین نوعروسان 
زیرپوشش بهزیستی این شهرستان توزیع شد. سید مصطفی مهرداد اظهار داشت: یکی از اقدامات خداپسندانه که با همکاری موسسات خیریه و 

آقای استاندار از شما متشکریم بخاطر قاطعیتی خیران صورت می گیرد کمک به زوج های جوان برای ازدواج است.
و  راه   ، طبیعی  منابع  ادارات  قبال  در  که 
مالکین  اراضی  گرفتن  خصوص  در  شهرسازی 

بخرج دادید خدا قوت  .
915...724
من  ؛  جنوبی  خراسان  مردم  آوای  بر  سالم 
نصیحت  خواستم  ولی  نیستم  شما  همشهری 
می  را  سیاست  دنیا  همه  در  کنم  ای  دوستانه 
با  راه  این  در  و  پیشرفت  و  توسعه  برای  خواهند 
ابزار سیاست با هم رقابت می کنند اما متاسفانه 
در شهر و استان شما برای سیاست با هم رقابت 
اگر   . کنند  می  فراموش  را  توسعه  و  کنند  می 
اصولگرایان شهر شما روی پروژه راه آهن تمرکز 
و  کنند  اندازی می  کنند اصالح طلب ها سنگ 
اگر اصالح طلب ها روی انتقال آب همتشان را 
می  درست  دردسر  برایشان  اصولگرایان  بگذارند 
است  این  کشور  سیاسی  توسعه  واقعیت   . کنند 
که در این دوره زمانه در روستاهای استان های 
همسایه ما هم یک وفاق سیاسی در هدف عالی 
توسعه با هم وجود دارد اما در خراسان جنوبی نه 
. خواستم پیشنهادی بکنم آنهایی که دست های 
پشت پرده عرصه سیاست در استان هستند باید 
بدانند که سپردن بازی دست جوانان خام و نپخته 
و جنگ و دعواهای سیاسی جز بی اعتبار کردن 
می  نظر  به   . کرد  نخواهد  کاری  هیچ  سیاست 
رسد استخواندار های هر دو جناح باید بیشتر به 
کار تندروهای اطرافشان نظارت کنند . در کالن 
با هم فالوده می  کشور اصالح طلب و اصولگرا 
جدی  را  مسائل  این  اینقدر  اینجا  در  و  خوردند 

گرفته اند که حاضرند استان را فدا کنند که ... 
ارسالی حسین . ر در کانال تلگرامی آوا

سالم دو جناح  اصول گرا و اصالح طلب خوب مردم 
را سرگرم و سرکار گذاشتن فکر نان کنید خربزه آب 

است فکر قشر جوان و بیکار واقتصاد مردم باشید.
915...896
سالم ، در راستای تیتر- فاصله ی نجومی اعتبارات- 
عرض کنم: ناز شصت، استاندار، مدیران و نمایندگان 
، از قبلها هم معلوم بود،که مثال”راه آهن شرق کشور 
فقط حرف آن هست. ولی در غرب کشور هرچند 

وقتی چنین پروژه هایی عملیاتی می شود.    
915...761
با سالم دوست عزیزی که در خصوص باغ رحیم اباد 
انتقاد و نوشته بودید میراث فرهنگی چکاره است . 
میراث فرهنگی زحمات زیادی در ثبت آثار فرهنگی 
باغ منظریه  آباد  باغ رحیم  ثبت  بجای   می کشد 
در جنوب شهر را که سر کنسولگری انگلیس و با 
دستان آنان ساخته شده را ثبت آثار ملی کرده تا اگر 
بر گشتند گالیه نکنند که چرا باغ ما را ویران کردید 
. باغهای ایرانی که ارزشی ندارد وقتی اوقاف درختان 
باغ شوکت آباد را آب نمی دهد تا خشک شود و 
مزارع سر سبز به آن خوبی در پائین دست باغ بعمل 

آورده  ‘ جای تقدیر ندارد ! بی انصاف نباشید .
915...724
راننده  ازجناب...  دارم  ای  گالیه  ادب  و  سالم  با 
داخل  جایگاه  سوخت  تأمین  برای  هستم  تریلی 
شهر بودم وسط چهارراه رسیدم چراغ راهنما زرد 
بعد قرمزشد.مبلغ دویست هزار تومان جریمه شدم 
نگهدارم و دنده عقب می  تریلی  تونستم  آیا می 
رفتم اگر عقب عقب می رفتم خطرش بیشتر بود 
مفت مفت حقوق یک هفته تالش و بیدار خوابی 
رفت کیسه دولت امیدوارم زن و بچه ام از من که 

دست خالی اومدم خانه راضی باشند.
915...692
نجومی  فاصله  خصوص  در  آوا  خبرنگار  گزارش 
اعتبارات در استان غربی و شرقی واقعا قابل تامل 
رو  تبعیضا  از  برخی  که  آوا  نکنه  درد  دستت  بود 
ریشه یابی  کردی امید است مسئولین استان  به 

خصوص نمایندگان تکونی به خودشون بدن 
0915...635
باسالم و احترام حضور روزنامه خوب آوا ومسئولین 
محترم: تخریب کردن خانه ای و فرو ریختن آوار 
بر روی یک خانم از ساکنین بولوار ... بنا به اوامر ... 
موجب صدمات جدی به یک انسان شد . در دنیایی 
که از حیوانات و پرندگان محافظت افتخار است آیا 
صدمه به انسانها آنهم به عمد چه جایگاهی می 

تواند در اذهان بوجود آورد ؟؟!!
915...504

دهه شصتی ها پشت سد ازدواج
۳ عامل اصلی تاخیر در انتخاب همسر

بیشتر جاماندگان از قشر متاهالن، دختران 
تاخیر  اصلی  عاملی   3 دهه شصت هستند، 
سطح  افزایش  دختران،  این  ازدواج  در 
و  دختران  میان  سنی  فاصله  تحصیالت، 
این  میان  ازدواج  در  آرمانی  نگاه  و  پسران 

نسل است.
حس نوستالژی با سختی ها آمیخته تر است 
و همین است که دهه شصتی ها نوستالژی 
همه  شصتی ها  دهه  برای  ؛  هستند  بازتر 
خورده  پیوند  سختی  از  خاصی  نوع  با  چیز 
بود ؛ از آژیر قرمز گاه و بیگاه، تحصیل در 
کنکور  پشت  نفره،   50 تا   40 کالس های 
تجرد  هم  حاال  بیکاری.  بعدها  و  ماندن ها 
قطعی تعداد قابل توجهی از دختران دهه60 
که این روزها مسئوالن و رسانه ها از آن با 

عنوان »بحران« نام می برند.
منتظر  دیگر  بیکران«  »آرزوهای  دختران 
کاخ  تا  نیستند  سفید  اسب  با  شاهزاده ای 
آرزوهاشان را بسازند، انتظار آن قدر طوالنی 
شده است که به روایت آمارها دهه شصتی ها 
بیشترین مجردها را در میان گروه های سنی 

تشکیل می دهند.

 تعداد موالید دختران 
دهه ۶0 بیش از پسران بود

ایران  اجتماعی  مددکاران  انجمن  رئیس 
درباره پشت سد ازدواج ماندن دختران دهه 
تحوالت  وقتی  گوید:  می  مهر  به  شصت 
کنیم،  می  بررسی  را  شصت  دهه  جمعیتی 
می بینیم با وجود آنکه به طور معمول تعداد 
این سال  برابر است در  موالید دختر و پسر 
از پسران پیشی می گیرد  ها تعداد دختران 
همچنین به دلیل اینکه در جامعه ما همسن 
گزینی مبنای ازدواج نیست و معموال فاصله 
تا 7 سال است دختران دهه  ازدواج بین 5 
ازدواج مواجه  با کاهش گزینه های  شصت 
فاصله  حاضر  حال  در  خوشبختانه  شدند. 
ازدواج سن زن و مرد به 3 سال رسیده است 
بنابراین این مشکل تا حدودی برطرف شده 
است.وی ادامه داد: بر اساس همین اختالف 
مردان،  و  زنان  میان  ازدواج  سنی  فاصله 
با دختران  مندند  مردان دهه شصت عالقه 
برای  مشکل  این  و  کنند  ازدواج   70 دهه 

دختران دهه 70 کمتر به چشم می آید.
ازدواج  تاخیر  دلیل  دیگر  جامعه شناس  این 
دهه شصتی ها را افزایش ورود این متولدین 
به دانشگاه می داند تا آنجا که دختران دهه 
را  ها  دانشگاه  ورودی  درصد   60 شصتی، 
دختر  یک  و  بودند  داده  اختصاص  خود  به 
تحصیلکرده به سختی حاضر است با کسی 
که تحصیالت پایین تری نسبت به خود دارد 
معتقد  موسوی چلک  کند.سیدحسن  ازدواج 
تجرد  مرز  به  دختران  این  آنکه  برای  است 
خودشان  برای  خودشان  باید  نرسند  قطعی 
خود  معیارهای  در  باید  و  بیندیشند  چاره ای 
تجرد  از  آنکه  برای  شاید  کنند.  تجدیدنظر 
های  ایده آل  از  باید  بگیرند  فاصله  قطعی 
کاهش  همچنین  بگیرند،  فاصله  کمی  خود 
خوبی  های  نشانه  نیز  ازدواج  سنی  فاصله 
در تغییر فرهنگ ازدواج است. شاخصی که 
ازدواج شده  در برخی موارد باعث تاخیر در 
نیست  آسان  پذیرفتن همسن گزینی  است. 

اما باید این در جامعه جا بیفتد همانطور که 
در بسیاری از کشورها این موضوع را داریم.

با خطر تجدید نسل مواجهیم

این  تایید  با  نیز  شناس  جامعه  توکلی  نیره 
پایین   60 دهه  در  ازدواج  آمار  که  موضوع 
است، گفت: آمار پایین ازدواج و عبور از سن 
تمایل فرزندآوری می  بچه دار شدن و عدم 
تواند ما را با خطر تجدید نسل مواجه کند. ما 
تا 10 سال دیگر دچار یک جمعیت کهنسال 
را  ها  خانواده  بیشتر جمعیت  و  خواهیم شد 
مجرد  افراد  دهند.  می  تشکیل  مسن  افراد 
یا متاهلی که بچه دار نشده اند به خصوص 
این موضوع در طبقه متوسط بیشتر مشاهده 
می شود.برای ازدواج، فرزندآوری و ... نیاز به 

امنیت و امکانات است و باید این دو نیاز را 
به دختران بدهیم.

وی افزایش هزینه های زندگی و محدودیت 
های انتخاب در میان زنان را برخی از دالیل 
عدم تمایل زنان به ازدواج دانست و گفت: 
با  زنان  برای  انتخاب  امکان  کردن  محدود 
را  جامعه  رود  باال  ازدواج  آمار  آنکه  هدف 
می  مواجه  زیرپوستی  فساد  با  درازمدت  در 
خانواده  چارچوب  در  حتی  که  فسادی  کند. 
ها شکل می گیرد و دلیل اصلی آن هم کم 

بودن امکان انتخاب است.
اخالقی  های  ارزش  شدن  کمرنگ  وی 
به  تمایل  عدم  دالیل  از  دیگر  یکی  را 
ازدواج،  برای  گوید:  می  و  داند  می  ازدواج 
امکانات  و  امنیت  به  نیاز   ... و  فرزندآوری 
است و باید این دو نیاز را به دختران بدهیم.

 یک آسیب شناس می گوید: دهه شصتی ها 
نه نگاه نسل قبل خود را به طور کامل قبول 
و  اسالمی  ایرانی  زندگی  نوعی  که  دارند 
نسل  معیارهای  توانند  می  نه  و  بود  سنتی 
که  بپذیرند  را  هفتاد  دهه  یعنی  خود  بعدی 

همه چیز را آسان می گیرند. این دهه دچار 
با  نیز  همین  برای  است  انتقالی  معیارهای 
نیز  شناس  آسیب  یک  است  مواجه  مشکل 
را  ازدواج در دختران دهه 60  دلیل کاهش 
می  و  داند  می  اجتماعی  بالتکلیفی  نوعی 
گوید: دهه شصتی ها نه نگاه نسل قبل خود 
را به طور کامل قبول دارند که نوعی زندگی 
ایرانی اسالمی و سنتی بود و نه می توانند 
معیارهای نسل بعدی خود یعنی دهه هفتاد 
را بپذیرند که همه چیز را آسان می گیرند. 
این دهه دچار معیارهای انتقالی است برای 
 70 دهه  است.  مواجه  مشکل  با  نیز  همین 
بینیم  می  که  گرفته  ساده  را  موضوع  آنقدر 
حتی طول عمل ازدواج هایشان یک تا سه 
آنقدر  از آن سو دهه شصتی  ها  است  سال 
به  که  دارند  ازدواج  برای  باالیی  معیارهای 

سختی انتخاب می کنند.
استاد  و  شناس  جامعه  علیزاده  غالمرضا 
جمعیت  افزایش  خصوص  در  نیز  دانشگاه 
دختران مجرد در دهه شصت می گوید: در 
این دهه ما با پدیده پرزایی یا انفجار جمعیت 
روبه رو بودیم. نرخ رشد جمعیت تقریبا به 4 
رسید یعنی اگر همین نرخ رشد ادامه پیدا می 
می  برابر  ایراندو  جمعیت  سال   18 هر  کرد 
که  جامعه  کنونی  رشد  با  که  حالی  در  شد. 
حدود 1.8 است تقریبا هر 60 سال جمعیت 
کشور دو برابر خواهد شد. دختران این دهه 
تعداد باالی جامعه دانشگاهی را نیز به خود 
ها  سال  این  در  بینیم  می  دادند  اختصاص 
بیشتر صندلی دانشگاه ها را دختران اشغال 
کردند بنابراین این سطح سلیقه آنها نیز ارتقا 
زندگی  یک  از  شان  انتظارات  و  کرده  پیدا 
دارای  که  دختری  رود  می  باالتر  مشترک 
است  حاضر  کمتر  است  کارشناسی  مدرک 
پایین  مدرک  دارای  که  شود  مردی  همسر 
تری است. در حالی که پسرانی در این مقطع 
سنی بودند که پشت درهای دانشگاه مانده 

بودند، دختری که دارای مدرک کارشناسی و 
کارشناسی ارشد است به دنبال فردی است 
که همطراز خود باشد بنابراین نوعی مقاومت 
برای ازدواج با افرادی که سطح پایین تری 
وجود  در  دارند  تحصیلی  موقعیت  لحاظ  از 
آنها شکل می گیرد که یکی از دالیل باال 

رفتن سن ازدواج است .
وی افزود: همچنین در فرهنگ خانواده های 
ما ازدواج دختر با فردی که کوچکتر از خود 
و  میلیون  برای یک  و  نیست  مناسب  است 
اند  رسیده  ازدواج  سن  به  که  دختری   700
این شرایط وجود نداشت که با پسر بزرگتر 
دهه  دختران  بنابراین  کنند  ازدواج  خود  از 
شصت برای آنکه بتوانند ازدواج کنند باید در 
الگوها و معیارهای آرمانی خود  ایده آل ها و 

تجدید نظر کنند.

دختران دهه شصت برای آنکه بتوانند ازدواج 
کنند باید در ایده آل ها و الگوها و معیارهای 
آرمانی خود تجدید نظر کنند وی افزود: در 
با  بینیم که برخی دختران  همین راستا می 
مدرک دکتری و فوق لیسانس با پسران زیر 
دختران  این  کردند  ازدواج  بازاری  یا  دیپلم 
برای آنکه ازدواج کنند معیارهای معمول را 
بر هم زدند. بنابراین سه عامل اصلی سبب 
شده  شصت  دهه  مجرد  دختران  افزایش 
است، نخست فاصله سنی که میان دختران 
با پسران برای ازدواج وجود داشت و معموال 
دختران  از  بزرگتر  سال  چند  پسران  باید 
افزایش  و   60 دهه  گرایی  آرمان  باشند، 

جمعیت دختران تحصیلکرده در این دهه.

در دهه آینده تعداد پسران متقاضی 
ازدواج بیش از دختران خواهد بود

عضو  و  جمعیت شناس  پور  کاظمی  شهال 
بیان  با  هم  تهران  دانشگاه  علمی   هیئت 
این که بیشتر مراجعه کنندگان سایت های 

همسریابی متولدان دهه 50 و 60 هستند می 
گوید: کسانی که متولد دهه 60 و 50 هستند 
و هنوز مجرد هستند قطعا گروه هدف کمتری 
برای ازدواج دارند چون همسنهای آنها االن 
ازدواج کردند و دایره انتخاب آنها محدود است 
از همین رو این سایتها را راهکاری برای پیدا 
کردن همسر می دانند. از طرفی هم ناگزیرند 
که گاهی با مرد یا زن کوچکتر از خودشان 
گزینی  همسن  اگر  درحالیکه  کنند  ازدواج 
االن  البته  است.  کمتر  مشکالت  این  باشد 
بیشتردختران دهه 60 مجرد هستند چون باید 
ازدواج  یا 55  دهه 50  متولد شده  پسران  با 
دهه  این  متولد  پسران  تعداد  که  کردند  می 
کمتر از دختران است و درنتیجه تعادل بین 
تعداد مجردین دختر و پسر به هم خورده است 
که اصطالحا می گویند مضیقه ازدواج اتفاق 

افتاده است. پس فعال مجرد ماندن در سن 
باال بیشتر برای متولدین این دهه است اما در 
دهه آینده تعداد پسران متقاضی ازدواج بیش 

از دختران خواهد بود.
اتفاق می گوید:  این  دلیل  وی در خصوص 
با  اند  شده  متولد   60 دهه  در  که  پسرانی 
دختران دهه 70 ازدواج می کنند اما در این 
تعداد  از طرفی  و  یافته  باروری کاهش  دهه 
همین  برای  است  بیشتر  هم  پسرها  تولد 
بیشتر  دختران  برای  قطعی  تجرد  احتمال 
است.دخترانی که در زمان جنگ زیر بمباران 
و آژیر خطر به دنیا آمده اند، دوران تحصیل 
نیمکت هایشان سه نفره بود و زمان دانشگاه 
از  بیشتری  سهم  تا  خواندند  درس  سخت 
پسران داشته باشند، دخترانی که بیش از همه 
آمار ها  در  اند حاال  را چشیده  بیکاری  طعم 
بیشترین سهم تجرد را به خود اختصاص داده 
اند و کارشناسان معتقدند برای آن که این 
جمعیت به سن تجرد قطعی نرسند چاره ای 
بین  ازدواج  فرهنگ  تغییر  و  نگاه  تغییر  جز 

این قشر نیست.

حضور  با  که  ای  جلسه  در  آیسک  بخش  مردم 
مدیران در شهرستان سرایان میزبان مدیر عامل 
آب  بحران  خصوص  در  استان  ای  منطقه  آب 
دشت سرایان و آیسک داشتند  مقرر شد هرچه 
سریع تر نسبت به روشن شدن وضعیت چاه های 
استحصالی از این دشت که به نام شرب ولی به 
کام مصارف  غیرشرب مثل فضای سبز ،کارگاه 
های  شهر  در  کشاورزی  مهمتر  همه  از  و   ، ها 
االن  تا  ولی  باشند  پاسخگو  شود  می  همجوار 
صورت  ایشان  سوی  از  پاسخگویی  هیچگونه 
مثل  قرارشون  و  قول  این  امیدواریم   . نگرفته 

گذشته نباشد و مردم همچنان منتظرند ... 
ارسالی از کانال تلگرامی آوا

پیگیر  سخت  محترم  استاندار  که  حاال  سالم  با 
است بد نیست سری هم به مسکن مهر بزنند و 
از نزدیک مشاهده کنن دوستان چه تحویل مردم 
داده اند چه کسانی نظارت داشته اند و تاییدکردن 
 ساختمان های  سر نبش و موقعیت خوب مال 

چه کسانی هست.
915...921

از  پس  محترم  فرماندار  محترم  استاندار  سالم  با 
تحمل چندین ساله بیرجندی ها و احترام گذاشتن 
افاغنه در این شهرالزم است با احترام این برادران را 

راهی کشورشان کنید.
990...085

 مسائل پزشکی در راس  مشکالت شهروندان  
حتی  و  متخصص   پزشک  نبود  است.  خوسفی 
نباشی  مجبور  که  مجهز  آزمایشگاه  یک  نبود 
کیلومتری   70 فاصله  ساده  آزمایش  یک  برای 
بپیمایی  را  بیرجند   رفت و برگشت  خوسف - 
.پس  را  کیلومتر   70 هم  نتیجه  گرفتن  برای  و 
 140 باید  ساده  آزمایش  یک  انجام  برای 
به  آشنایی  درد  مسوول  کدام  بخدا   ! کیلومتر 
مشکل مردمی مظلوم و محروم بی تفاوت می 
تواند باشد . تب بی عدالتی  امکانات بهداشتی 
بیمارستان  بدون  شهرستان  تنها  در  درمانی  و 
امکانات  نجومی  فاصله  و  خوسف  یعنی  استان 
با  را  محروم  شهرستان  این  در  اعتبارات  و 
بسیاری از شهرستان های همسطح که جمعیت 
در  دارند  کمتری  روستایی  جمعیت  و  وسعت  و 
اینجا شاهدیم که وجود خوسفی را می سوزاند .   
ارسالی از کانال تلگرامی آوا

پلیس راهنمایی و رانندگی خیابان حکیم نزاری 
را گویا به عنوان قسمتی از شهر قبول ندارد که 
این  در  معبر  سد  و  غیرقانونی  ترافیک،پارک  بر 

خیابان کامال بی تفاوت است.
915...212

جوابیه های شهرداری بیرجند
 

ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما 
پیام شما مورخ 95/5/26 در خصوص مشخصات 
تابولهای سر میالن مدرس و توحید به استحضار 
می رساند: با توجه به طرح انتخابی چاپ تصویر 
شهدا بر روی تابلوهای سر میالنی که مزین به 
نام شهدا می باشد مشخصات کوچه با مقیاسی 
اصالح  برنامه  در  که  شده  نوشته  کوچکتر 

شهرداری می باشد. 
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما 
آسفالت  خصوص  در   95/5/27 مورخ  شما  پیام 
انتهایخیابان اردیبهشت به استحضار می رساند: 
آسفالت مذکور پس از اجرای تاسیسات شهری و 

تملک امالک داخل معابر انجام خواهد شد. 
*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
شما  مورخ 95/5/23 در خصوص جدول کشی 
توجه  با  استحضار می رساند:  به  انقالب  خیابان 
به کارشناسی انجام شده توسط سازمان پارکها و 
فضای سبز شهرداری در خصوص ریشه درختان 
کاج ادامه جدول کشی خیابان انقالب در فصل 

زمستان انجام خواهدگرفت. 

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

جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن اعضای نظام پرستاری خراسان جنوبی دوشنبه 
95/7/5 ساعت 16 در محل نمازخانه بیمارستان امام رضا )ع( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ 
تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً 
حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم 
و برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
ضمناً داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره و بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی 

یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تحویل نمایند.
دستور جلسه: طرح و تصویب صورت های مالی 1394- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1395

انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت 
یک سال مالی- اخراج 5 نفر از اعضای بدهکار

هیئت مدیره

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 2109/93 اجرایی یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 به رنگ سفید، دوگانه سوز، مدل 1384، 
شماره موتور 12474086082 ، شماره شاسی 14232270 به شماره پالک 946 د 49- ایران 32 به مبلغ 90/000/000 ریال در 
قبال بدهی آقای محمد حسن عربی به مبلغ 59/568/364 ریال در حق بانک قوامین و مبلغ 2/086/500 ریال حق االجرا در حق 
دولت از طریق مزایده روز دوشنبه تاریخ 1395/7/5 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف 
 بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد .

10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت 
تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل 
اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً آگهی مزایده از 

وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

حاجی پور- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

جناب سرهنگ محمد رضا رضایی
انتصاب شایسته شما را به عنوان معاونت آماد و پشتیبانی فرماندهی نیروی انتظامی خراسان جنوبی 
تبریک عرض نموده، توفیقات روز افزون شما را در سایه عنایات حضرت ولی عصر )عج( و در ظل فرماندهی 

معظم کل قوا مسئلت می نماییم.
ثابت  رضایی - حاج جهانگیر رضایی

قابل توجه مدیران و مسئوالن واحدهای صنعتی و خدماتی خراسان جنوبی

فراخوان ثبت نام در خصوص انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز

سازمان حفاظت محیط زیست به منظور تشویق واحدهای صنعتی و خدماتی که در 
راستای حفظ محیط زیست اقدامات برجسته ای انجام داده اند و همچنین ترویج فرهنگ 
انتقال تجارب مدیران  زیست محیطی در بین واحدهای صنعتی و خدماتی کشور و 
موفق در زمینه کنترل و کاهش آالینده های زیست محیطی اقدام به انتشار پرسشنامه 
الکترونیکی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز سال 95-1394به همراه کتابچه راهنما 
نموده است. واحدهای صنعتی و خدماتی متقاضی برای دریافت دستورالعمل و تکمیل 
فرم های مربوطه می توانند به پورتال سازمان حفاظت محیط زیست کشور به نشانی 

WWW.DOE.IR مراجعه فرمایند. مهلت ثبت نام حداکثر تا تاریخ 95/7/1 می باشد.

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

دادگستری کل استان خراسان جنوبی
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روند افزایش گرمای زمین در هزار سال اخیر بی سابقه است
 کارشناسان ناسا اعالم کردند، سرعت افزایش فعلی گرمای کره زمین در هزار سال اخیر بی سابقه و این روند افزایش 
دمای زمین احتماال بیش از ۱.۵ درجه سانتیگراد در سطح جهانی خواهد بود. به گفته محققان ناسا روند گرم شدن کره 
زمین از قرن بیستم به بعد این چنین گزارش نشده است.

است  روستایی  بجد  محمدپورـ  هادی 
مرکزی  بخش  توابع  از  تاریخ  همزاد 
شهرستان بیرجند که درکیلومتر ۵ حاشیه راه 
بیرجند به  زاهدان واقع شده است . .جمعیت 
در  آمارایران  مرکز  سرشماری  اساس  بر  آن 

سال۱38۵ بالغ بر 762نفر بوده است.
ونیمی دیگر  نیمی شیعه  .بجدیها  مسلمانند  
اهل تسنن  آنها روستای خود را بجد شریف 
در  خراسان  فتح  با  است   مشهور  نامند.  می 
باز  با آغوش  زمان خلیفه ی سوم مردم بجد 
اسالم را پذیرفتند و از این رو سه تن از یاران 
پیامبر)ص( که گفته می شود  مدفن آنها در 
این روستا قرار دارد در بجد مستقر شدند و ان 
را به عنوان مرکز فعایت های خود برگزیدند 
شریف  بجد  به  روستا  این  که  روست  ان  واز 

معروف شد.
برزو  است  امده  روستا   این  تسمیه  وجه  در   
یکی از نوادگان انوشیروان قرنها قبل از ظهور 
جاری  را  بجد  کاریز)قنات(  اسالم  بروز  و 
ساخت و بنای این دیار کهن را که در آغاز به 
نام خود برزو نامیده می شد پی نهاد.در طول 
قرون واعصار متمادی و سالیان زیادی که بر 
تحول  با  همزمان  گذشت  تاریخی  دیار  این 
سرزمین،  این  مردم  وفرهنگ  زبان  تطور  و 
نام آن نیز دچار تطور شده و نهایتا به شکل 
اسناد  به  درآمد.نگاهی  خود)بجد(  امروزی 
مکتوب و مدارک تاریخی بیانگر این است که 
نام  در  تاکنون  پیش  سال  از هشتصد  حداقل 
برهه  در  است.هرچند  نداده  رخ  تغییری  بجد 
علمای  وجود  کثرت  علت  به  زمان  از  هایی 
برجسته و تراز اول و اولیای الهی و استقامت 
ورای  در  آن  اهالی  ی  مردانه  و  سرسختانه 
باورهای بلند قلعه ایمان و علم دربرابر حکام  
بجد    . است  داشته  اشتهار  ا...  اولیا  برج  به 
دارد  نوازی  چشم  تاریخی   اماکن  و  مساجد 
می  آن  زیبایی  بر  وزرشک  عناب  درختان  و 
افزاید. کوچه های  سنگ فرش و خانه های 
به  با معماری سنتی آن جذابیت خاصی  گلی 
آن بخشیده  است یکی از مستند سازان کشور 
پس از دیدن بجد انچنان به وجد امد که ان 
بسیار  ای  گزینه  وسنتی  تاریخی  لحاظ  از  را 
سینمایی  بزرگ  شهرک  ایجاد  برای  مناسب 
دانست  . در این روستا همه چیز بوی تاریخ 
چند  حاال  که  روستا  قنات  حتی  دهد  می 
سالی است  خشک شده است ومساجدی که 

هرکدام چند صد سال  قدمت دارد. 
  

 نان حالل از کشاورزی و دامداری  

و   کشاورزی  راه   از  بجد  اهالی  بیشتر     
گروهی    . کنند   می  معاش  امرار  دامداری  
هم  به شغل های نجاری  بنایی و جوشکاری 
مشغولند که عده ای از آنان کار های خود را 
در روستا انجام می دهند و برای تحویل سفار 
ش به شهر می روند.از مهمترین محصوالت  
و  عناب  به  توان  می  بجد  وزراعی  باغی 
کرد   اشاره  سبزیجات  انواع  و  بادام  و  زرشک 
را  معضالتی  آبی  کم  مشکل  نماند   ناگفته 

برای کشاورزان به وجود آورده است.    

آرامستان مقدس

شهیدان   از  بسیاری  مدفن  بجد   گورستان    
کاتبان  و  قاریان  مجاهدان   دانشمندان  
ترین  برجسته  از  یکی  است.  الهی  کالم  
زید  سلطان  مکان   این  در  مدفون  شهدای 
رحمت ا  ...علیه است  امام زاده شهیدی که  
مشهور  اول  خلیفه  و  پیامبر  به  ایشان  نسبت 

ی   محدوده  در  امامزاده  این  ی  است.مقبره 
به  که  دارد  قرار  روستا  تاریخی  قبرستان 
امام  زادگان  برادر  از  ابراهیم  زیدبن  سلطان 
خشت  از  است  بنایی  است.   منتسب  رضا 
ها،اتاق  صحن،ایوان  یک  دارای  که  وگل 
آن شکل  اطراف  که  است  طاقنماهایی  و  ها 
گنبد  به شکل  ها  ایوان  پوشش  است.  گرفته 
برامدگی  صحن   وسط  در  نیز  قبر  و  است 
اسناد   به  توجه  دارد.با  وطویل  مشخص 
به  را  بنا  این  ساخت  تاریخ  توان  می  موجود 
دوره ی صفوی نسبت داد که در دوره های 
شده   مرمت  اخیر   سالیان  در  خصوصا  بعدی 
)ع(به  کاظم  بن  موسی  ابراهیم  است.زیدبن 
روستاها  در  اسالم  آیین  نشر  و  تبلیغ  منظور 
انجام  بسیاری  های  تالش  اطراف  مناطق  و 
در  سرانجام  و  دیده  ریادی  آزارهای  و  داده 
دست  به  جوانی  در  هجری  سوم  قرن  اواخر 
سرخ  های  تپه  در  اسالم)گبرها(  دشمنان 
پیکر  و  شد   شهید  کنونی  اسفهرود  حوالی 

ایشان را آورده و در بجد دفن کردند.

آرامگاه اصحاب پیامبر اکرم )ص(

است   این  بجد  روستای  افتخارات  از  یکی 
بزرگ  گرامی  یاران  از  تن  سه  مدفن  که 
قرن  مورخ  واعظ  حسامی  است  )ص(  اسالم 
باره   این  در  مزارنامه  کتاب  در  هجری  نهم 
:)در  قریه بجد مزاری است که  نوشته است 
به مزار صحابه اشتهار دارد( و اهالی بجد هم 
درباره ارامگاه اصحاب همین اعتقاد را دارند و 
از یاران پیامبر اکرم دانسته و آرامگاه  آنها را 
قرار  ای  ویژه  احترام  مورد  را  بزرگواران  این 
گروه  از  انها  دیگر  اعتقادی  بر  دهند.بنا  می 
مبارزان و یاران ) سید حامد ... علوی مدفون 
عباسی  ی  دوره  در  که  اند  بوده  چنشت(  در 
به روستا پناه اورده ربه دست سربازان خلیفه 
رسیده  شهادت  به  روستا  قنات   در  عباسی 
راستای  در  سنگی  برجسته  قبر  سه  این  اند. 
هم قرار گرفته اند   و ورودی آن نیز خشتی 
اهالی می  باشد   گنبدی شکل می  و  گلی  و 
از  قسمتی  گذشته  در  ارامگاه  این  گویند 
ساختن  با  اکنون  ولی  بوده  اصلی  گورستان 
حدودی  تا  گورستان  از  مخابرات  و  ها  خانه 

دور افتاده است.

عالمه بیرجندی

حسین  محمد  بن  العلی  عبد  الدین  نظام 
دان،منجم  ریاضی  کامل  نام  حنفی  بیرجندی 
و  تیموری   اواخر دوره ی  فقیه مشهور در  و 
اوایل دوره ی صفوی است.عبدالعی بیرجندی 
معروفترین  نزد  را  خود  زمان  های  دانش 
کرد  کسب  هرات  شهر  در  نهم  قرن  عالمان 
رساله  و  کتاب  بیست  حدود  در  بیرجندی   .
ریاضیات،نجوم  های  دانش  شامل  که  دارد 
،فقه،علوم قرآنی و کشاورزی است.مدفن این 
خانوادگی  مجموعه  یک  در  که  بزرگوار  عالم 
ریاضی  پزوهشی  طرح  است.طی  شده  واقع 
باستان  کاوشهای  انجام  با  و  خراسان  دانان 

شناسی در تابستان ۱380 کشف شد 
از  هجری   ۱۱92 سنه  حکومتی  فرمان  در   
عالمه بیرجندی با این القاب یاد شده:)حضرت 
عبدالعلی  مال  الغواث  غادث  القطاب  قطب 
دو  گوید   می  بیرجندی.شایعات  عالمه 
دیگری  که  داشته   وجود  بیرجندی  عبدالعلی 
در قتلگاه مشهد دفن شده است ولی به دنبال 
بررسی منابع معتبر و اسناد مکتوب تاریخی و با 
توجه به  یافته های باستان شناسی بطور حتم 

وجود  نام  هم  عبدالعلی  دو  که  شد  مشخص 
دانشمند  بیرجندی  عبدالعلی  عالمه  و  نداشته 
شده  دفن  بجد  تاریخی  گورستان  در  بزرگ 
تاسف  قابل  والبته  توجه  قابل  ی  نکته  است. 
افتخار بزرگ علمی وفرهنگی  ما  این  درباره 
این  است که  در حالی که کتاب های نجوم 
و ریاضیات وی در اروپا تدریس شده  و مورد 
توجه بسیاری از منجمان است و او را در غرب 
به عنوان عالمه بیرجندی می شناسند ولی در 
دیار خود ناشناخته است وبرمزار او  ارامگاهی 
نشده  ساخته  بیرجنذی  عالمه  شآن  خور  در 

است  

اثار و ابنیه تاریخی

در  بشری  اثر  ترین  قدیمی  بجد  قنات   
 ۱۵00 از  بیش  قدمتی  که    روستاست  این 
حیات  شاهرگ  کنون  تا  اغاز  از  و  دارد  سال 
تاریخی  اثر  است.این  بوده  بجد  اقتصاد  و 
با  و  اخیر  سال  چند  های  سالی  خشک  با 
افتاده  رمق  از  شده  آن  به  که   توجهی  کم 
بزرگ  از مشکالت  این   و   . است  وخشکیده 

این روستاست که  تاب توان  راازاهالی گرفته 
دیگر  است.از  افزوده  انان  های  مشغله  بر  و 
بجد  تاریخی  قلعه  به  توان  می  تاریخی  اثار 
اشاره کرد که در سمت مشرق روستا بر روی 
تپه های مشرف بر ده قرار گرفته و بخشی از 
حصار آن به گفته اهالی تا  چند سال پیش بر 
فرازتپه ها خود نمایی می کرد ولی متآسفانه  
از  بنا بوسیله یکی  ناآگاهانه در ضمن احداث 
اهالی تصرف و تخریب گشت و باقیمانده ی  
این اثر تاریخی ارزشمند به کلی محو گردید.

بنای تاریخی کنسولگری انگلیس

میالدی   ۱920 دهه  سالهای  در  بنا  این 
مستقر  انگلیس  استعمارگر  نیروهای  بوسیله 
در منطقه در زمینهای اهالی بجد ساخته شد 
و پس از خروج آنها سالها متروک ماند و در 
سال ۱32۱ هجری شمسی بوسیله معتمدین 
اداره  اختیار  در  و  شده  مرمت  بجد  بزرگان  و 
بیرجند  )آمورش و پرورش( وقت  ی فرهنگ 
قرار گرفت که برای مدرسه ی ابتدایی از ان  
اهالی  ی  گفته  به  هم  بنا  این  شود.  استفاده 
در شهریور ۱378 شمسی پس از آنکه حدود 
جامی  دبستان  ی  استفاده  مورد  سال  پنجاه 
بجد قرار گرفته بود با احداث ساختمان جدید 

دبستان  تصرف و تخریب شد.

مساجد تاریخی

مسجد  به  توان  می  بجد  تاریخی  مساجد  از 
نقش  جامع  یاهمان  بندی  نقش  های  خواجه 
بندی  یاد کرد این مسجد که با بیش از 8۵0 
سال قدمت در بخش شمال غرب بجد قدیم 
واقع شده و هنوز  مومنین در ان  نمازگزاران  
می گذارند در برهه ای از زمان محل استقرار 
صوفیه  های  طریقت  از  بندی  نقش  طریقت 
این  های  ویزگی  مهمترین  از  است.  بوده 
مسجد می توان از بنای ساده ی آن و دیوار 

ها و ستون های بسیار قطور گلی نام برد.
از دیگر مساجد تاریخی بجد مسجد )ازبک(یا 
همان مسجد جامع تابستانی بجد است . این 
تری  قدیمی  بسیار  برجای مسجد  که  مسجد 
نیست،ساخته  معلوم  ما  بر  آن  پیشینه   که  
بنا  که  است  مسجدی   99 از  یکی  که  شده 
شاهزاده  ی  وسیله  به  تاریخی  های  نقل  بر 
تیموری که نذر کرده بود در صورت برآورده 
شدن خواسته اش صد مسجد بسازد  ساخته 
شده است،که حدود 6۵0 سال قدمت دارد و 
در فهرست آثار تاریخی بیرجند به ثبت رسیده 

از سنگ،آجر،چوب،گل  آن  در ساخت   . است 
حدود  آن   میانی  ایوان  و  شده  استفاده  و... 

هشت متر  ارتفاع دارد. 
عطاا... مسجد  روستا   دیگر   تاریخی  مسجد 

مقیم   بازرگان  همت  به  که  )اولیا(است  خان 
اروپا،مرحوم عطاا...درمیانی در محله ی جدید 
بجد احداث گردیده است، این مسجد در سال 
۱۱74 هجری قمری به اتمام رسیده  و از نظر 
ظرافت های معماری و زیبایی ظاهر بر دیگر 

مساجد بجد برتری دارد.   

 بجد  تابلوی همدلی

را  اهالی روستا  از  نیمی  تقریبا  اینکه  با وجود 
تشکیل  تسنن  اهل  را  دیگر  نیمی  و  شیعیان 
آنان مثال زدنی  می دهند  وحدت و همدلی 
از  اعم  کارها  تمامی  در  بجد  .اهالی  است 
مشارکت  یکدیگر  با  دامپروری  و  کشاورزی 
دارند  بین آنها پیوند ازدواج نیز دیده می شود 
هستند.  شریک  یکدیگر  شادی  و  غم  در  و 
به گفته ی اهالی خونگرم این روستا برادران 
عزاداری  مراسم  در  تسنن  اهل  خواهران  و 
وعاشورای  )تاسوعا  شهیدان  ساالر  و  ارباب 
در   که  وسالهاست  یابند  می  حسینی(حضور 
و حتی  پردازند  عزاداری می  به  کنار شیعیان 
دهند  می  انجام  عزاداری  این  برای  نذرهایی 
.از دیگر عوامل یکپارچگی  اهالی را می توان 

مثل  مراسمی  در  آنان  همگانی  شرکت  به 
با  همگی  که  کرد  اشاره  قربان  و  فطر  اعیاد 
وحدت تمام در این دو روز فرخنده در مصلی 
یا همان عیدگاه بجد به  خواندن نماز و دعا 
مغفرت  طلب  متعال  خداوند  از  و  پردازند  می 
می کنند.آنطور که مشاهده می شود از قدیم 
االیام اهل سنت و تشیع در این روستا مانند 
متصل  یکدیگر  به  پیوسته   هم  به  زنجیری 

بوده اند و این زنجیر گسستنی نیست.

کمبود امکانات و فضای سبز 

در گذر از کوچه ها ومعابر روستا وبا گفتگو با 
مردم در می یابیم از جمله چیزهایی که برای 
اهالی   آزار دهنده است نبود حداقل امکانات 
در  سبز  وفضای  پارک  جمله  از  الزم  رفاهی 
خور نیاز جمعییت می باشد  فضاهای محدود 
بازی  فاقد سبزه و چمن و وسایل بازی زنگ 
زده  و فرسوده به سختی نیاز کودکان را که 
فطرت آنها با بازی و سرگرمی سرشت گشته 
است را برطرف می کند.این حرف های خانم 
بجد  وی  ناراضی  اهالی  از  است  داری  خانه 

هم  درختان  برای  حصار  نبود  از  ادامه   در 
گالیه داردکه باعث می شود چارپایان گرسنه 
از  مانده  جان  نیمه  نباتات  این  سمت  به  را 
کمبود  و  .مشکالت  خشکسالی کشانده شوند 
نمیشود     محدود  همینجا  به  روستا  امکانات 
انچنان که مسوول مخابرات روستا می گوید  
مشکل  شدت  به  آب  کمبود  و  کسر  حاال 
سازشده  است به گونه ای که ساکنان قسمت 
مرتفع روستا با کمبود آب مواجه هستند .وی 
را  متوسطه  دوم  ی  دوره  در  دبیرستان  نبود 
اظهار  اهالی  دانست و  برای  مشکل دیگری 
کرد:به همین دلیل دانش آموزان دوره ی دوم 
که  مجبورند  و  روند  می  شهر  به  متوسطه  
که  دهیاری  کمک  با  البته  بروند  اتوبوس  با 
با سازمان اتوبوس رانی همکاری کرده است  
قسمتی از هزینه ی رفت و آمد  انها پرداخت 

می شود.

قبری بدون آرامگاه

مزاردانشمند و منجم و فقیه برجسته عبدالعلی 
بیرجندی در حاشیه قبرستان  بدون هیچ  بنای 
ارزشمند  این چهره  یادبودی که در خور شان 
العلی بیرجندی  باشد قرار گرفته است    عبد 
که در سطح جهان شناخته تر از دیار خویش 
برانگیخته  یرا  زیاد  انتقادات  وضع  واین  است 
این  چرایی  بر  پاسخی  یافتن  دنبال  به  است 

مقام  .یک  رفتیم  فرهنگی  میراث  به  موضوع. 
آرامگاه  باره می  گوید:ساخت  این  مسئول در 
برای ایشان  مربوط به کار ما نمی شود  وی 
ادامه می دهد:در سال ۱38۱ قرار شد بعنوان 
ایجاد  ایشان  برای  آرامگاهی  و  یابود  طرحی 
شود و اثار این بزرگوار به نمایش گذاشته شود 
و دانشگاه بیرجند به سختی پیگیر این قضیه 
برگزارو  نیز  همایشی  رابطه  این  در  بود،حتی 
بیرجندی  برمزارعالمه  یادبود  بنای  ساخت 
و  مختلف  دالیل  به  ولی  شد   مطرح  آن  در 
اجرایی  ارزشمند  طرح  این  اکنون  تا  نامعلوم 
. وی  خاطرنشان کرد    قصدما  نشده است 
ساخت مقبره نیست بلکه ساخت مکانی است 
که نام و یاد این بزرگوار را زنده کنیم و حتی 
در تالشیم که طرحی مطرح شود که آرامگاه 
عالمه بیرجندی را به مرکزی علمی-پزوهشی 
علمی   چهرهای  سایر  مزار  مانند  کنیم  تبدیل 
وبوعلی  سعدی  حافظ  مثل  فرهنگی   و  ادبی 
فرهنگی   میراث  کارشناسان  از  یکی  سینا.  
باره  این  در  مسوالن  کوتاهی  از  انتقاد  با  هم 
عنوان می  کند در سال۱38۱ که مهمانانی از 
افغانستان برای کنگره ی بین المللی  عبدالعلی 
از  قتی  و  بودند  آمده  بیرجند  به  بیرجندی  
بیرجندیباخبرشدندو  عالمه  دو  وجود  احتمال 
شنیدیم  آنان  از   ، دیدند  را  او  ارامگاه  وضع 
این  به  این اوضاعی که نسبت  که میگفتند:با 
وجود  او  زادگاه  شهر  در  بزرگوار  ی  عالمه 
که  کنیم  اعالم  راحتی  به  توانیم  می  ما  دارد 
است!و  شده  دفن  هرات  در  بیرجندی  عالمه 
نبود،مطمعنآ  کشورمان  در  اخیر  مشکالت  اگر 
تا حاال مدفن جعلی بر یادمان ایشان در هرات 
ساخته شده بود و چه بسا در سالهای آینده  این 
اتفاق بیافتد .این کارشناس میراث فرهنگی با 
از این احتمال از مسوالن استان   ابراز نگرانی 
می پرسد   چرا برای دانشمندی که در اروپا و 
کشور های دیگر   شناخته است و حتی کتاب 
های ایشان در زمینه ی نجوم و...تدریس می 
شود و چندین دلیل علمی مبنی بر دفن ایشان 
در بجد وجود دارد  کاری برای   ساخت یادمان 
وآرامگاهی در خورشان این دانشمند انجام نمی 

شود مثل همه جای کشور ؟
 

تالش برای حل مشکالت

گفتگوکردیم  بجد  شورای  رییس  فاروقی  با 
نبود  و  قنات  شدن  علت خشک  درباره   وی 
چندسالی  کرد  عنوان  روستا  در  شرب   اب 
سیراب  را  بجد  الهی  رحمت  باران  که  است 
نکرده است به گونه ای که قنات خشک شده 
است و ما درخواست داده ایم که آب با تانکر 
از  بعد  باز هم  ببینند ولی  برای روستا تدارک 
تانکر می گذرد  با  آوردن آب  از  چند روز که 
اب شرب داخل تانکر حالت زرد رنگ به خود 
دیروز)زمان  تا  میدهد   ادامه  وی  گیرد  می 
تهیه این گزارش(  امید اندکی به ما رسید و 
با تالش هایی کهانجام شده بود مقدار بسیار 
مشاهده  قنات  در  زمین  کندن  با  اب  کمی 
و  آب  ی  اداره  به  افزود:ما  فاروقی  شد.اقای 
داده  درخواست  آب شرب  برای  نیز  فاضالب 
ایم ولی آنها همکاری الزم رابرای حمل آب 
با تانکر به روستا نمی کنند و همچنین برای 
الیروبی و کندن زمین نیز تالش های زیادی 
کرده ایم که مردم باید مقداری از هزینه های 
وشاید  باید  که  آنچنان  ولی  بپردازند  را  ان 
از   این     .درپایان  شودوی  نمی  همکاری 
این  وضع   بهبود  برای  خواست   ن  مسووال 
روستا با دارا بودن ریشه ی تاریخی طوالنی  

ان تالش نمایند.   

 بجد ؛ همزاد تاریخ
معرفی کتاب

معرفی و نقد کتاب جانستان کابلستان:
 سفر به افغانستان

نوشته: رضا امیرخانی/ انتشارات: افق
تعداد صفحات:3۵2/چاپ هشتم:۱39۵

موضوع: خاطرات- سفرنامه- افغانستان
کتابی که  باشد،  نداشته  معرفی  به  نیازی  شاید 
چاپ  به  نمایشگاه،  از  بعد  کوتاهی  فاصله   در 
با  بسیاری  که  چرا  می رسد؛  هم  سوم  و  دوم 
قرص  پر و پا  طرفدار  و  آشنایند   نویسنده اش 
بعد  ماه  چند  او.  غیرداستانی  و  داستانی  آثار 
امیرخانی،  که  است   ۱388 خرداد  انتخابات  از 
برخالف همیشه، دعوت یک اردوی دانشجویی 
را می پذیرد و راهی مشهد می شود. در ادامه به 
بهانه  سخنرانی در دانشگاه هرات و دیدار از چند 

دوست افغانی، راهی افغانستان می شود.
 

خانواده اش ،  همراه  به  نویسنده  سفر  ماجرای 
دست مایه  کتاب جانستان کابلستان است. شاید 
آن  داستان گونه بودن  کتاب،  جاذبه   اصلی  علت 
طنزآلود  گاه  و  روشن  و  ساده  کتاب  باشد.   نثر 
این سفر، تغییر  از روایت  انگیزه  نویسنده  است. 
همسایه،  کشور  به  است  دولت  و  مردم  نگاه 
در  نویسنده  اینکه  زبان.  هم  و  دین  هم  کشور 
این سفر کوتاه،  تا چه اندازه موفق به تغییر این 
امیرخانی  است.  خواننده  عهده   به  دیدگاه  شده 
تمایلی  تیمور(  و  مور  )فصل  کتاب  ابتدای  در 
از  بعد  ولی  ندارد؛  سیاست  از  گفتن  سخن  به 
کتابش  به  را  انتخابیات  فصل  افغانستان،  سفر 

می افزاید.
با محتوای کتاب  گفتنی است، طرح جلد کتاب 

هماهنگی دارد.
تهیه و تنظیم: مریم خودکار- کتابدار 

اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سربیشه

دستگاه ضد پیری ساخته شد 

موفق  بنیان  دانش  شرکت  یک  در  محققان 
می  که  برسانند  تولید  به  را  دستگاهی  شدند 
تواند از روند پیری بدن از جمله پوست، مفاصل 
در  کالنتری،  رضایی  کند.آرش  جلوگیری   ... و 
عنوان  تحت  شده  ساخته  دستگاه  خصوص 
اظهار  مهر  به  تهاجمی«  غیر  فرکانس  »رادیو 
بافت  ترمیم  در  توان  این دستگاه می  از  کرد:  

می  ترمیم  این  کرد  استفاده  بدن  متفاوت  های 
از  پیشگیری  اینکه  یا  بیماری  درمان یک  تواند 
افتادگی  کار  از  و  پیری  مرحله  به  شدن  وارد 
باشد.به گفته وی، همچنین ترمیم مفصل آسیب 
دیده و پوست و در نهایت جوان سازی از جمله 

کاربردهای این دستگاه به شمار می رود.
»رادیو  دستگاه  کاربردهای  خصوص  در  وی 
در  دستگاه  این  گفت:  تهاجمی«  غیر  فرکانس 
بیشترین  درماتولوژی)پوست(  و  فیزیوتراپی 
کسانی  برای  این  از  استفاده  دارد؛  را  کاربرد 
مناسب است که تصمیم به پیشگیری و  مبازره 

با پیری پوست و مفاصل را داشته باشند.

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف و کارگر ماهر

09159639065-علی آبادی 
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

فروشــــی
تویوتا فررانر اوراقی 

قیمت پایه 3 میلیون تومان
09157200242

فروش فوق العاده 
صندلی و میز 

ویژه رستوران ها و باغ ها ،تعداد 156 عدد 

صندلی و 30 عدد میز چهارنفره و شش نفره

 با صفحه MDF و نوار PVC به فروش می رسد.

09155615589 

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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آیه روز  

پس در ]امتثال[ حكم پروردگارت شكيبايى ورز و مانند همدم ماهى ]=يونس[ مباش آنگاه كه 
اندوه زده ندا درداد. سوره القلم، آيه 48 

حدیث روز  

زياده روى مقدمه فقر و تنگدستى است. امام على )ع(

اندر دل من مها دل  افروز توئی
یاران هستند لیک دلسوز توئی

شادند جهانیان به نوروز و به عید
عید من و نوروز من امروز توئی

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

آرام  باشید

1- یكی از مهمترین مهارت ها در آرام بودن، فكر 
مهارت،  دومین  است،  كوچک  مسائل  به  نكردن 
دست   -2 است  مسایل  تمام  شمردن  كوچک 
به  و  بگذرانید  در سكوت  را  دقیقه  روزی 15  كم 
نیازهای واقعی خود و نیز چیزهایی كه دارید فكر 
كنید. سكوت عصاره  ی آرامش است، با زور نمی  
توان آن را ایجاد كرد، باید زمانی كه فرا رسید آن 
را بپذیرید. اگر برایتان امكان دارد دست كم روزی 
به روی  را  بروید و در  اتاقی  به  تنها  یک ساعت، 
خود ببندید 3- افراد آرام به خود می  گویند كه برای 
تغییر گذشته كاری نمی  توان كرد، آنگاه از فكر ادامه 
زندگی لذت می  برند 4- وقتی احساس می  كنید كه 
سرتان پر از فكرهای جور و واجور است و جای خالی 
در آن نیست، با قدم زدن، آنها را پاك كنید 5- اگر 
نتوانید كسی را ببخشید، افكار خشمگین  تان شما را 
برای همیشه با این افراد مرتبط خواهد كرد. شاد 
كردن دیگران، باعث آرامش می  شود 6- آرامش 
را از كودكان بیاموزید، ببینید كه چگونه در همان 
لحظه  ای كه هستند، زندگی می  كنند و لذت می  برند 
7- از همان كه هستید راضی باشید، در این صورت 
احساس آرامش بیشتری می  كنید 8- هرچه اكسیژن 
بیشتری به شما برسد، آرام  تر خواهید شد، خوب است 
در محل كار و زندگی خود گیاهی نگه دارید 9- مهم 
نیست كه با شما مؤدبانه برخورد كنند یا نه، برخورد 
مؤدبانه  ی شما، باعث ایجاد آرامی و احساس خوبی در 
شما خواهد شد 10- با شوخ طبعی به آرامش خود 
كمک كنید 11- هر چند وقت یک بار ساعتتان را 
كنار بگذارید و خود را از فشار زمان نجات دهید.

ردپا

او خواب دید  دید.  یک شب مردی خواب عجیبی 
با خدا قدم میزند. روی  دارد در كنار ساحل همراه 
آسمان صحنه هایی از زندگی او صف كشیده بودند. 
در همه آن صحنه ها دو ردیف رد پا روی شن ها 
او تعلق داشت و  آنها به  از  دیده می شد كه یكی 
دیگری متعلق به خدا بود. هنگامی كه آخرین صحنه 
جلوی چشمانش آمد، دید كه ... . بیشتر از یک جفت 
رد پا دیده نمیشود. او متوجه شد كه اتفاقا در این 
صحنه، سخت ترین دوره زندگی او را از سر گذرانده 
است.این موضوع، او را ناراحت كرد و به خدا گفت: 
خدایا تو به من گفتی كه در تمام طول این راه را با 
من خواهی بود، ولی حاال متوجه شدم كه در سخت 
پا دیده می  ترین دوره زندگیم فقط یک جفت رد 
شود. سر در نمی آورم كه چطور در لحظه ای كه به 
تو احتیاج داشتم تنهایم گذاشتی. خداوند جواب داد، 
من تو را دوست دارم و هرگز تركت نخواهم كرد.

دوره امتحان و رنج، یعنی همان دوره ای كه فقط 
یک جفت رد پا را میبینی زمانی است كه من تو را 

در آغوش گرفته بودم.

1- روزانه 10 تا 30 دقیقه به قدم زدن بپردازید، 
و در این حین لبخند بزنید. این برترین داروی 

ضد افسردگی است.
2- حداقل 10 دقیقه در روز با خود خلوت كنید

3- با استفاده از ویدئو برنامه های تلویزیونی 
آخر شب و مورد عالقه تان را ضبط كنید، و 

خواب بیشتری كنید.
 4- صبحها كه از خواب بیدار می شوید این 
جمله را كامل و تكرار كنید: » امروز قصد دارم...«

 5- با سه E زندگی كنید؛ Energy )انرژی(، 
)فهم   Empathy )شوق(،   Enthusiasm
 F سه  با  همینطور  و  دیگران(،  با  همدلی  و 
و  )خانواده(   Family )ایمان(،   Faith یعنی 

Friends )دوستان(.
تماشای  به  پیش  سال  از  بیشتز  امسال   -6 
فیلمهای عمومی )مناسب برای تمام سنین(، 

بازی با دوستان و خواندن كتاب بپردازید.
اختصاص  نیایش  و  مراقبه  به  را  زمانی   -7 
دهید. اینها سوخت روزانه برای انجام زندگی 

پر مشغله مان را فراهم می كنند.

 8- با افراد باالی 70 و زیر 6 سال اوقات 
بیشتری صرف كنید.

 9- وقت بیداری بیشتر رویا ببینید.
 10- از غذاهایی كه از گیاهان و درختان بار می 
آیند بیشتر مصرف كنید، و ازآنها كه در كارخانه 

ها تولید می شوند كمتر.
 11- مقداری چای سبز و مقادیر بسیار فراوان 
تری آب بنوشید. ایدا اریزا )نوعی زغال اخته آبی 
رنگ(، غذاهای دریائی، گل كلم، بادام و گردو و 

خشكبار مصرف كنید.
 12- تالش كنید هر روز حداقل سه نفر 

را به لبخند وادارید.
 13- از خانه گرفته تا داخل ماشین و روی میز 
كار همه را مرتب و تمیز كنید، بگذارید انرژی 

تازه ای وارد زندگیتان شود.
 14- انرژی پرارزشتان را بر سر شایعه سازی، 
به  مربوط  مسائل  خوار،  انرژی  هیوالهای 
كنترل  بدان  آنچه  یا  و  منفی  افكار  گذشته، 
ندارید هدر ندهید. در عوض انرژیتان را صرف 

همین لحظه مثبت اكنون كنید.

یک  زندگی  كه  كنید  فهم  را  این    -15  
تا  بیاموزید،  تا  اینجائید  و شما  است  مدرسه 
همه امتحانهایتان را بگذرانید. مشكالت تنها 
درست  كه  اند  آموزشی  دوره  این  از  بخشی 
مثل كالس درس جبر می آیند و می روند، 
منتها درسهائی كه از این كالس فراگرفته می 

شود عمری با شما باقی خواهد ماند.
شاه،  یک  چون  را  تان  صبحانه   -16  
ناهارتان را چون یک شاهزاده و شام تان را 
چون بچه دانشگاهی ای بخورید كه كارت 

اعتباریش ته كشیده باشد.
بیشتر  و  بزنید  لبخند  بیشتر   -17  
را  خوار  انرژی  هیوالهای  این  بخندید. 

ازتان دور نگه خواهد داشت.
 18- زندگی چندان عادالنه به نظر نمی رسد، 

با این حال زیباست.
19- زندگی كوتاه تر از آنیست كه وقتمان را 

صرف تنفر از دیگران كنیم.
 20- خودتان را خیلی جدی نگیرید، دیگران هم 

اینكار را در مورد شما نمی كنند.

21- مجبور نیستید همه بحث ها و منازعات را 
به نفع خود تمام كنید. با مخالفتها موافقت كنید.

 22- با گذشته تان از در سازش در آئید، آنوقت 
دیگر اكنونتان را خراب نخواهید كرد.

دیگران  زندگی  با  را  تان  زندگی   -23  
این  از موضوع و هدف  مقایسه نكنید. شما 

سفر آنها هیچ نمی دانید.
 24- از شمع هایتان استفاده كنید، خوشگل 
روز  برای  نگذارید،  كنار  را  تان  مالفه  ترین 
مبادا و یا روزی خاص نگه شان ندارید، امروز 

همان روز بخصوص است.
مسئول  دیگری  كس  شما  جز   -25  

خوشبختی تان نیست.
 26- همه باصطالح بدبختیها را با این جمله 
هیچ  آینده،  سال  پنج  تا  »آیا  دهید:  قالب 

اهمیتی خواهند داشت؟«
 27- همه را به خاطر هر چیز و همه چیز ببخشید.
هیچ  شما،  مورد  در  مردم  افكار   -28  

ربطی به شما ندارند.
 29- زمان ، حالل همه مشكالت است. به همه 

چیز زمان دهید، زمان.
بد،  یا  خوب  چقدر  هر  موقعیت  یک   -30  

باالخره تغییر می كند.
به  كه  نیست  شغل  این  بیماری،  زمان   -31
دردتان می رسد،خانواده ودوستانتان هستند. با 

آنها با مهربانی در تماس باشید.
زیبا و شادی  آنچه سودمند،  از شر هر   -32 

بخش نیست، خالص شوید.
 33- حسادت هدر دادن وقت است. شما االن به 

همه آنچه نیاز دارید رسیده اید.
 34- بهترینها هنوز در راه اند. كمی صبر كنید...

 35- هر حسی كه می خواهید داشته باشید، بلند 
شوید، شیک كنید و بزنید بیرون.
 36- كار درست را انجام دهید!

37- یادتان باشد، بركتهای زندگی آنقدر هست 
كه استرس و نگرانی را بدان راهی نباشد.

38- اغلب با خانواده در تماس باشید.
39- حسادت هدر دادن وقت است. شما االن به 

همه آنچه نیاز دارید رسیده اید.
40- بهترینها هنوز در راه اند. كمی صبر كنید...

عارفانه روز

اگر كسی آمد و به شاخ و برگ باورهایت تبر زد 
نترس... چون دستش به ریشه ات نمی رسد 

از همان جا كه قطع شدی
جوانه بزن، ریشه كن، بزرگ شو ...

لحظه های امروز، خاطرات فردا خواهند شد ...
خــوب یا بـــد

از همه لحظه ها لذت ببرید ... 

  اكثر دانه ها هرگز رشد نمي كنند ...
پس اگر واقعا مي خواهید چیزي اتفاق بیفتد 

بهتر است
بیش از یكبار تالش كنید ...

ماهی هرگز با دهان بسته صید نمي شود
رازهایت را فاش نكن، بعضی ها در آرزوی 
صید یک اشتباه در انتظارتو نشسته اند ...

طراح: نسرین کاری                        

افقي: 1- حركتي در جودو- دفتر 
نماینده 2- گیاه طبي- مواد ته نشین 
راه  او-    -3 آب  مجراي  در  شده 
شاعرانه- اخاص- مهمترین خداي 
مصر باستان 4- نت اول- هموزني- 
آش- امر از نالیدن 5- جد- یک نوع 
چاشني غذا- پهناورترین كشور جهان 
6-  لباس زیبا نشانه آن نباشد- لم 
دادن- تنها، یگانه 7-  میوه مربا!- از 
همه  سرآمد  سیاستمدار-  حبوب- 
دربار  سراي  قصیده  بدیهاست 8- 
سلطان محمود و مسعود غزنوي 9- 
این رودخانه در سال 1813 میالدي 
در پي عهدنامه تركمنچاي به عنوان 
مرز ایران و امپراتوري روسیه برگزیده 
شد- درد و آزار- سربها- رنگ موي 
فوري 10- گلزن سابق پرسپولیس- 
جاودانگي- زن گندمگون 11- آش 
ساده- ترمز كشتي- شاعر معاصر 
اطراف  باب فاس-  از  فیلمي   -12
ارتفاع  كم  ابر  گرفتار-  دهان- 
پیگیري-  همگان-  سلیقه    -13
عراق  نزدیک  رودي  الف-  تا  دو 
14- وسیله ورزش باستاني- ادیب، 
خوشنویس، مبتكر و مبدع خطوط 
مختلف و وزیر عباسیان 15- ماهي 

بزرگ طعمه خوار- حیله

عمودي:1- نیلي رنگ- از مناظر 
زیبا و طبیعي دیدني آذربایجان غربي 
در شهر سردشت 2- دومین شهر 
شهر  این  فرش  كامرون-  بزرگ 
از  دریا-  محبت-  است 3-  زبانزد 
رنگهاي تركیبي- خاصیت ارتجاعي 
سنج  زمان  وسیله  چیز-   -4 دارد 
الكتریكي- اثر گوستاو لوكلزیو- میوه 
یاري  حمله-  پشتک-  به 5- ضد 
كالهبردار-  باطن-   6- دهندگان 
بخشي از زورخانه كه مرشد در آن قرار 
میگیرد -7 نفس دردمند- خطا- اتاق 

زنداني- تصدیق عامیانه 8- شاگرد 
سردسته-  قالي-  چوبه   -9 تالس 
كیوي 10-  ویتامین  كلمه شرط- 
ویران- آواز دهنده- ساز قدیمي 11- 
كار وعمل- شش عرب- تیم فوتبال 
اروپایي 12- كاهش- ضمیر بیگانه- 
بهر هاي از انسانیت نبرده- میخوش 
13- عید ویتنامیها- بافندگي- یک 
خودماني- پرنده خرامان در آب 14- 
دارویي  گیاهي  خوش-  بوي 
15-  اثر طنزآمیزي نوشته عبید 

زاكاني- صداي نرم خندیدن.
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کیمتیرهنییاغاب1
رکابیماحهبابس2
یجهسونیسکوریپ3
سورالالادلرا4
تررابماسراپر5
وافلاکلهمناش6
فانهینرواتکی7
ریدمنابنامدمه8
کوانقادنقانز9
نسررموسجاورا10
اامگیسملواار11
براسنادورکیم12
وهایامنراتدوع13
دالوفردنببانب14
یمتسرایکناغماد15

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

تجربه کنید.   09158668002

09151647069   نوگیـدری

32253199 -32255257
قالیشویی خاوران

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

ضایعات ورق آلومینیوم شما را
 به قیمت باال خریداریم.

09388996305 - طاهری

فروش کافی شاپ با موقعیت عالی
 سابقه کار و تمامی امکانات + آموزش

09363351288-09353837093

فروش گیم نت با تمامی امکانات و موقعیت 
عالی یا قابل معاوضه با خودرو )نقد - اقساط( 

32447108-09158639572

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

09153613243 - شریفی

برق کشی و نورپردازی 
داخلـی و نمـا

)نمونه کار: ساختمان رویال- معلم 13(
09358031766 - الوندی

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزى، با سابقه 
درخشان و قيمت كامال توافقى

حمل بار و اثاثيه منزل با خاور مسقف
و نيسان و كارگر ماهر 

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

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

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

09157561075 

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

فـروش فـوق العـاده 
نقدی 5 % تخفیف

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

الستیک فـرازی
OFFOFF

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

به تعدادی نیروی خانم مسلط به نرم افزارهای 
تدوین و فتوشاپ برای همکاری در آتلیه 

نیازمندیم.     09102223869
آتلیه بزرگمهر

تاالر درویش
 برای تکمیل نیروی کار 

خود به افراد ذیل نیازمند است:
آشپز ماهر

منشی ، حسابدار و بازاریاب 
خانم و با تجربه 3 نفر

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

شماره فقط پیامک کنید
09359528658

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین قیمت    

09380160779 - علی آبادی

لولـه بـازکنـی  شبانه روزی
تشخیص ترکیدگی و رفع بوی نامطبوع، ترمیم کف سرویس ها 

با روش نانو ، 100 درصد تضمینی
09158346779 -09158626228

به یک نفر برای فروشندگی با حداقل 
مدرک دیپلم بین طالقانی 8 و 10 نیازمندیم. 

09153634065 -09158419682
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پیگیری رقابت های فوتسال جام شهداء در فردوس

سربازی- آخرین نتایج رقابت های فوتسال جام شهداء ویژه بسیجیان 
اصناف فردوس که نهم شهریور با حضور 10 تیم از اتحادیه های مختلف 
آغاز شده اعالم شد. فرمانده حوزه مقاومت بسیج اصناف فردوس گفت: از 
ابتدای برگزاری این مسابقات 10 بازی انجام شده که تیم های فوتسال 
اتحادیه های درودگران و فلزکاران، آرایشگران، طال و جواهر، خرازی و 
لوازم التحریر، خدمات موتوری و خواربارفروشان بر حریفان خود غلبه کردند 
. محمد شبان افزود: تیم های اتحادیه اغذیه فروشان و رستوران داران با 
اتحادیه بنگاه داران و اتحادیه بنگاه داران با پوشاک نیز به نتیجه مساوی 
رضایت دادند. وی ادامه داد: در مجموع تاکنون 64 بار توپ از خط دروازه ها 
عبور کرده است و این مسابقات تا بیستم شهریور ادامه خواهد داشت.

خراسان جنوبی به جمع 8 تیم برتر مسابقات پیوست

در مسابقات فوتسال دانشجویی پسر دانشگاه آزاد اسالمی کشور تیم 
دانشگاه آزاد اسالمی استان به دور یک چهارم نهایی صعود کرد و به جمع 
هشت تیم برتر پیوست. به نقل از فارس، تیم فوتسال دانشگاه آزاد اسالمی 
خراسان جنوبی به همراه نمایندگان دانشگاه  ایالم، علوم و تحقیقات تهران 
و کردستان در گروه دوم جدول این رقابت ها قرار گرفته است. نماینده 
استان در مرحله نخست این مسابقات در مقابل تیم دانشگاه علوم و 
تحقیقات تهران به میدان رفت که با نتیجه سه بر صفر به پیروزی رسید. 
تیم فوتسال استان در دومین بازی خود به مصاف نماینده دانشگاه آزاد 
اسالمی ایالم رفت که با نتیجه دو بر یک از سد حریف گذشت. همچنین 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  مقابل  در  خود  بازی  سومین  در  استان  نماینده 
کردستان ظاهر شد که با نتیجه دو بر صفر مغلوب شد. تیم فوتسال دانشگاه 
آزاد اسالمی خراسان جنوبی با دو پیروزی و کسب 6 امتیاز به عنوان تیم 
دوم گروه دوم رقابت ها بعد از کردستان به دور بعدی مسابقات صعود کرد.

کسب 5 مدال رنگارنگ ورزشکاران خراسان جنوبی 
در فستیوال مسابقات کشوری ثبت رکورد

فستیوال  در  استان  ورزشکاران 
رکورد  ثبت  کشوری  مسابقات 
در رشته های مختلف ورزشی دو 
نشان طال، یک نقره و دو برنز 
را به گردن آویختند.  به نقل از 
فارس، مدیر روابط عمومی هیأت 
ورزش همگانی استان گفت: در 

رشته پرش طول این فستیوال عادل بهرامیان از بیرجند با گردن آویز طال بر 
سکوی نخست رقابت ها ایستاد. در انجام حرکت بیشترین شنای سوئدی در 
مدت زمان یک دقیقه ای مجتبی کهنسال از خراسان جنوبی با کم لطفی داوران 
با گردن آویز نقره بر سکوی نایب قهرمانی و در ماده میل باستانی محمدحسین 
صفایی با کسب مدال طال قهرمان شد، سید علی اسالمی و مهدی 
نجفی نیز به طور مشترک با گردن آویز برنز در جایگاه سوم قرار گرفتند.

درخت انگور درختی است باال رونده و میوه قدیمی 
انسانهاست. البته ترکیب انگور همیشه ثابت نیست و 
بستگی به زمین، آب، نژاد گیاه و رسیدگی انگور دارد.

است.   C،B2  ،A، B1 ویتامینهای  حاوی  انگور 
شیرینی های انگور به اشکال گلوکز می باشد. در ضمن 
حاوی مواد معدنی و ازته است. انگور به قدری عوامل 

مؤثر دارد که می توان آن را یک داروخانه طبیعی نامید. 
انگور، تصفیه کننده خون و ملین مزاج است. غذای 
خوبی برای مبتالیان به اوره خون و اسیدوز است. از 
نظر تولید حرارت، هر کیلو انگور معادل دو کیلو گرم 
گوشت می باشد. دفع کننده سموم بدن است. داروی 
کم خونی است. باید بدانید انگوری که صبح خورده 

شود، ذخیره بدن را زیاد می کند و آنچه شب خورده 
شود، ذخایر اضافی را می سوزاند. خالصه انگور میوه 
حیاتی، غذای کامل و شربت مقوی است و به علت 
وجود اسید، خاصیت ضد عفونی کننده دارد و بچه های 
ضعیف و کم خون و بی اشتها را می تواند به نشاط 
و قدرت درآورد. شیره انگور افراد را صبور می کند.

اگراین غصه را بخورید
حتمًا  بیمار می شوید!!

معموال انسان ها دارای غصه ها و ناراحتی های 
بسیاری هستند اما اگر این غصه را بخورید بیمار 
می شوید، این چه غصه ای است؟ تحقیقات 
به  مردم  سوم  یک  به  نزدیک  می دهد  نشان 
قدری در مورد وضعیت مالی خود نگران هستند 

که روی وضعیت سالمت و روابطشان تاثیر منفی 
گذاشته است. آن ها همیشه در مورد وضعیت مالی 
خود نگران هستند واین موضوع منجر به بروز 
مشکالتی مانند افسردگی، بی خوابی و بحث و 
جدل با هسرشان شده است. فکر کردن به این 
در  رفتارهایی  و  عادات  بروز  باعث  مشکالت 
می تواند  نهایت  در  که  شود  می  افراد  زندگی 
برای سالمت آن ها خطرات زیادی داشته باشد.

درمان بیماری ها با نیش زنبور

نیش زنبور دارای ترکیبات مختلفی از قبیل: آنزیم 
ها، پروتئین ها و اسیدهای آمینه می باشد. این 
و کمی  مزه شیرین  دارای  و  رنگ  بدون  ماده 
تلخ می باشد. قابل حل در آب است و اگر با هوا 
برخورد کند، تبدیل به کریستال سفید متمایل به 
خاکستری می شود. نیش زنبور به بهبود و درمان 

این مشکالت و بیماری ها کمک می کند: 1- 
بیماری های خود ایمنی 2- بیماری های عصبی 
3- ام اس 4- پینه و سختی پوست 5- گرفتگی 
کاهش   -8 کمردرد   -7 زونا   -6 عضالت 
کلسترول خون 9- روماتیسم و درد مفاصل 10- 
آرتریت یا ورم و التهاب مفاصل 11-  افسردگی 
12- بیماری های پوستی 13- واریس یا بزرگ 
شدن رگ در پاها 14- سندرم خستگی مزمن.

قرار دادن مسواک در دستشویی 
وحشتناک ترین اشتباه بهداشتی

همه ی ما تالش می کنیم که بدنمان را از شر 
میکروب ها در امان بداریم. اما بدن انسان پذیرای 
حداقل 1000 نوع باکتری و میکروب است. اگر 
آمار دقیق تری از میکروب های موجود در بدن 
می خواهید، چیزی حدود چهار برابر جمعیت کشور 

است. نکته ای که اینجا وجود دارد: اکثر مردم 
مسواک هایشان را مقابل آینه ی تعبیه شده در 
دستشویی قرار می دهند. این محل نزدیک ترین 
محل موجود به کاسه ی توالت و میکروب های 
معلق موجود در هواست. اگر فاصله مسواکتان تا 
این محل مورد نظر کمتر از دو متر باشد، امکان 
آلوده شدن آن به میکروب ها خیلی زیاد است. 
پس مسواک تان را بیرون از دستشویی بگذارید. 

تدابیر الزم جهت پیشگیری از 
ایجاد آب مروارید

رفتن شفافیت و کدر شدن عدسي  بین  از  به 
چشم انسان، آب مروارید و در اصطالح علمي آن 
کاتاراکت گفته مي شود. که باعث کاهش بینائي  
مي گردد. با افزایش سن احتمال این بیماري 
هم باال مي رود. برای پیشگیری از ابتال به آب 

مروارید موارد ذیل توصیه می شود: 1- مصرف 
روزانه عسل و هر از چند گاهی ریختن عسل 
در چشم توصیه می شود و مراقب باشید سردی 
و تری به مغز غلبه نکند 2- خوردن دم کرده 
بهداشت  های  توصیه  رعایت  و  اسطوخدوس 
مصرف  از  پرهیز   -3 است  مفید  نیز  چشم 
غذاهای بلغم زا مثل ماست و دوغ و سس و... 
4- رفع نفخ و سوء هضم و اصالح وضع معده.

دست خشک کن برقی یا دستمال 
کاغذی؟

امروزه در توالت های عمومی معمواًل یا دست 
یا  و  است  تعبیه شده  برقی  های  خشک کن 
دستمال کاغذی. اما زمانی که صحبت از بهداشت 
فردی است باید گفت که کارایی این دو وسیله در 
یک سطح نیست. دست خشک کن های برقی 

60 درصد زمان بیشتری در مقایسه با دستمال 
کاغذی می گیرند تا دست ها را کامال خشک 
کنند. به همین دلیل اکثر مردم حوصله کافی به 
خرج نمی دهند و قبل از خشک شدن کامل دست 
ها مکان را ترک می کنند. باید بدانید که دست 
مرطوب یک فضای مطلوب برای باکتری هاست. 
در نتیجه توصیه می شود برای خشک کردن 
کامل دست ها از دستمال کاغذی استفاده کنید.

برای رفع غم و غصه، انگور سیاه یا شیره انگور سیاه مصرف نمایید !

سکه 500 تومانی در گلوی بچه 

به گزارش جام جم، حادثه گیر کردن سکه 500 تومانی در 
گلوی پسر بچه 10 ساله به سازمان آتش نشانی باقرشهر 
طی 48 ساعت گذشته اعالم شد. ابوالفضل رضایی از جراحی 
موفقیت آمیز خروج سکه 500 تومانی از گلوی پسر بچه 10 
ساله خبر داد و گفت: ماموران در سریع ترین وقت ممکن به 
محل حادثه اعزام شدند. این پسربچه 10 ساله که سکه 500 
تومانی در دست داشته و در حال بازی با دوچرخه بوده است، 
به شدت زمین خورده و سکه به گلویش پرتاب می شود و راه 
تنفسی وی را می بندد. رضایی از خانواده ها خواست بیشتر 
مراقب فرزندان خود باشند و نکات ایمنی و احتیاط را به آنان 
گوشزد کرده تا اتفاقات ناگوار این چنینی هرگز رخ ندهد.

باند هکر حرفه ای کشور دستگیر شد 
 

مهر- رئیس پلیس فتا خراسان رضوی خبر از دستگیری سه 
هکر حرفه ای در قالب یک باند هکر حرفه ای در مشهد داد. محمد 
جواد جهانشیری گفت: یک هکر برنامه نویس و دو همدستش با 
بدست آوردن 300 شماره حساب بانکی در استان های خراسان 
رضوی، شمالی و چند استان همجوار به صورت اینترنتی از این 
حساب ها سرقت کردند. وی افزود: این باند با نصب وسیله ای به 
نام کیالگرد )دسترسی به صفحه کلید رایانه( بر روی رایانه های 
چند کافی نت توانستند کنترل آن ها را بدست بگیرند و بخشی 
از موجودی نقدی صاحبان حساب را در زمان انجام عمل نقل و 
انتقال وجه از طریق فضای مجازی به حساب خود انتقال و تاکنون 
بیش از  32 میلیون تومان را سرقت و به طال و ارز تبدیل کرده اند.

تصادفات رانندگی هر سال جان 16 هزار و 500 ایرانی را می گیرد

ایرنا- رئیس مرکز مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت، درمان و آ موزش پزشکی گفت: 14 درصد مرگ و میرهای کشور به حوادث 
رانندگی مربوط است و این تصادفات سالیانه، جان 16 هزار و 500 تن را می گیرند.  احمد کوشا در گفتگوی با ایرنا، دومین علت مرگ و میر ایرانیان 
را تصادف های رانندگی عنوان کرد که اولین عامل به بیماری های قلبی- عروقی مربوط می شود که 46 درصد مرگ و میرها را با مرگ سالیانه 
حدود 70 هزار تن در بر می گیرد. وی خاطرنشان کرد: سرطان، سومین عامل مرگ و میر ایرانیان است که 13 درصد موارد مرگ و میر را شامل 
می شود و با وجود این همه هزینه که برای پیشگیری و درمان سرطان در کشور صورت می گیرد، تصادفات رانندگی یک درصد بیشتر از سرطان 
در کشور مرگ و میر ایجاد می کند. کوشا ادامه داد: بیش از 50 درصد موارد تصادفات رانندگی در جاده های فرعی و روستایی صورت می گیرد که 
عامل مهم آن فرسوده بودن و پایین بودن سطح کیفی خودروهای روستاییان و نیز نبود آموزش کافی برای رانندگی ایمن دربین روستاییان است.

وی اظهار کرد:با توجه به اهمیت مساله تصادفات رانندگی در کشور در سند کنترل بیماری های غیر واگیر کشور که به امضا رئیس جمهوری و چند 
وزیر رسیده و به همه دستگاه ها ابالغ شده است، قرار است تا سال 2025، حداقل 25 درصد از موارد تصادف در کشور را کم کنیم. کوشا گفت: بر 
اساس تفاهمنامه ای که نیز روز شنبه بین وزیر بهداشت و معاون بهداشت این وزارتخانه با وزیر راه و شهرسازی و معاون او به امضا رسید، رانندگان 
روستایی در خانه های بهداشت و پایگاه های سالمت حاشیه شهرها با همکاری وزارت راه و شهرسازی، برای رانندگی ایمن آموزش ببینند.

ایزوگام  شفیعی آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی
 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98
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آدرس: بلوار معلم، بین معلم 30 و 32 ، بیست متری بوعلی سینا
 پالک 24           تلفن: 056-32447613

اولین و جدیدترین آموزش های
 کودکان خود را با ما تجربه کنید.

   پذیرش سنی از 6 ماه تا 6 سال  شیفت صبح و عصر
 

   

         قابللت جى للً  مقللً بهللراگ بللً اناعرللند نبللاگ  نبته اايللرىياگ   لل ً ٌللاد  نبللت ه
 اللٍرات ه بعا ف اسمبت ه حىني ٌاد  لمرً و ...

 آغاز ثبت نام بخش عربي
 بيرجنذ   –كانون زبان ايران 

دوازدهقساا وقوق،خخچهاا مقطع اا قايننبخش ننمخ نن   خخ

خس عتخ يخش  د.خخ555

بهههر ي بههه  نههه،      ههه    آمااانزپ ااااپپزراااايندااايه پيااااهد   ااا مااا  نپ  ااا   زبااا  

 د   . زبان ي ب  مطل   را نوشتر و نامر نگاريدب  متون ي ب  را بخوان  

 تاريخ ثبت نام :  ازدهن شهريور هاه سالجاري  

 13332333تلفن :                                       05پالك   31آدرس :  هعلن 

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

با تکنولوژی ضد چروک      
3245 00 14  / 09903189181   شستشوی فرش با روزی هزار تومان
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رئیس دانشگاه بیرجند به عنوان عضو اصلی قرارگاه استانی پدافند سایبری منصوب شد

در اجرای سیاست های کلی نظام، ابالغی مقام معظم رهبری پیرامون پدافند غیرعامل به موجب ابالغ صادر شده از سوی سید علی اکبر پرویزی استاندار 
خراسان جنوبی و رئیس شورای پدافند غیر عامل استان به منظور برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت، نهادینه سازی و اجرای طرح های دفاع سایبری در سطح 

استان، دکتر خلیل خلیلی رئیس دانشگاه بیرجند به عنوان عضو اصلی قرارگاه استانی پدافند سایبری منصوب شد.
دوشنبه * 15 شهریور 1395 * شماره 3596

7
  مراسم سالگرد شهدای منا 

در بیرجند

مراسم   - وسیما  صدا 
سالگرد شهدای منا بیستم 
شهریور در بیرجند برگزار 
و  حج  مدیر  شود.  می 
زیارت  در نشست برنامه 
سالگرد  مراسم  ریزی 

شهدای منا گفت: این مراسم ساعت 16 روز شنبه در 
هیئت ابوالفضلی مصلی بیرجند با حضور زائران حج 
تمتع سال 94 و مردم برگزار می شود. نوفرستی دیدار 
با خانواده شهدای منا ، غبارروبی گلزار شهدا ، قرائت 
دعای عرفه و اعزام خانواده شهدای منا به تهران 
 برای دیدار با رهبر معظم انقالب را  از برنامه های

گرامیداشت یاد شهدای منا اعالم کرد.

 اتصال استان به راه آهن سراسری
 از شروط مهم توسعه معدنی است

مالئی - سید علی اکبر پرویزی استاندار در دیدار 
با محمد تقی کره ای رئیس سازمان زمین شناسی 
به  با توجه   : بیان کرد  اکتشافات معدنی کشور  و 
توسعه  آبی  منابع  بخش  فراوان  های  محدودیت 
سرمایه گذاری معدنی از جمله مهمترین راه های رونق 
اقتصادی و توسعه خراسان جنوبی است. وی با بیان 
اینکه اتصال استان به خط ریلی راه آهن سراسری از 
شروط مهم توسعه معدنی است، افزود: این آمادگی 
های کمک  مهم  پروژه  اجرای  برای  تا  داریم   را 
الزم را انجام دهیم ، چرا که این موضوع در نهایت 
به توسعه استان منجر خواهد شد. استاندار بیان کرد: 
اکنون منابع آبی استان به سختی پاسخگوی نیاز 
مصارف شرب و کشاورزی است؛ از این رو حمایت از 
توسعه صنایع کم آب بر،  اولویت های کاری دولت 
در استان است. پرویزی، از سفر وزیر صنعت ،معدن 
و تجارت به استان خبر داد و افزود: برای بررسی 
مشکالت موجود در واحدهای صنعتی، معدنی و اخذ 
تصمیمات مهم در این حوزه به استان سفر خواهند 
کرد. محمد تقی کره ای معاون وزیر صنعت، نیز در 
این دیدار بر اینکه شناسایی عناصر خاکی و منابع 
آبی خراسان جنوبی در اولویت است تاکید کرد و 
افزود: تولید اطالعات پایه از جمله وظایف سازمان 
 زمین شناسی است، و اکنون در اجرای این طرح ها

از توان بخش خصوصی استفاده می کنیم.

کمبود دنیای امروز دین است نه علم

شبستان- نماینده ولی فقیه در  استان گفت: استکبار 
محصول دانش بشر را برای تخریب کشورها، مظلوم 
کشی و کشتار انسان های بیگناه و زن و کودک بکار 
می گیرد. آیت ا...  عبادی در دیدار با اعضای هیئت 
علمی و مسئوالن دانشگاه پیام نور، با بیان اینکه 
کمبود دنیای امروز دین است نه علم، افزود: اساتید 
به عنوان فرماندهان جنگ نرم باید به افسران میدان 
که دانشجوها هستند آموزش های صحیحی بدهند.

سیستم نوین آبیاری فضای سبز بیرجند 
نیازمند 5 میلیارد تومان اعتبار

سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  رییس   - ایسنا 
شهرداری بیرجند، گفت: برای تکمیل سیستم های 
نو آبیاری در فضای سبز حدود پنج میلیارد تومان 
اعتبار نیاز است که پوشش کامل شهر کار زمان بر و 
سختی است. مجتبی انصاری، اظهارکرد: همچنین با 
استفاده از گونه های گیاهی مقاوم با کم آبی و شوری 
کار گسترده ای آغاز و سعی شده از نهال های مقاوم و 

گیاهان پوششی جایگزین چمن استفاده شود.

داوطلبان هالل احمر بدون
 چشمداشت خدمت می کنند

شبستان- جواد خامسان مدیرعامل جمعیت هالل 
احمر در دیدار کارکنان و امدادگران جمعیت هالل 
از  یکی  اینکه  بیان  با  فقیه  ولی  نماینده  با  احمر 
مهمترین اهداف هالل احمر تسکین آالم بشری 
هالل  جمعیت  ماموریت های  بیشتر  گفت:  است، 
هیچ  بدون  که  است  داوطلبان  عهده  بر  احمر 

چشمداشتی  خدمت می کنند.

 پیش بینی هواشناسی از وزش تند باد 
همراه گرد و خاک در خراسان جنوبی

ایرنا- برهانی رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش 
آگاهی های جوی گفت: با توجه به الگوی نقشه 
های پیش یابی هواشناسی در دو روز آینده به تناوب 
وزش تندباد و در نواحی شرقی و جنوبی وزش باد 
 نسبتا شدید همراه با گرد و خاک پیش بینی می شود.

۲۹ هزار واحد مسکن روستایی خراسان 
جنوبی نیازمند مقاوم سازی است

مهر- مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت: ۲9 هزار 
واحد مسکن روستایی نیازمند مقاوم سازی و بهسازی 
است. علی اصغر آسمانی مقدم در دیدار با نماینده 
مسکونی  واحد  هزار   ۸۸ اینکه  بیان  با  ولی فقیه 
گفت:  دارد،  وجود  جنوبی  خراسان  در  روستایی 

تاکنون ۵9 هزار از این واحدها مقاوم سازی شده اند.

واگذاری ۲۰۰ قطعه زمین روستایی
 به افراد نیازمند

از  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  فارس-مدیرکل 
واگذاری ۲۰۰ قطعه زمین روستایی به نیازمندان از 
ابتدای سال  خبر داد. آسمانی مقدم در دیدار با نماینده 
در  هادی  طرح  اجرای  داشت:  اذعان  ولی فقیه، 
روستاهای باالی۲۰ خانوار از اقدامات این نهاد است.

مالئی - مشیر الحق عابدی معاون هماهنگی 
امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری در 
اکتشافی  اقدامات  گزارش  ارائه  جلسه 
ای ماهواره  تصاویر  کرد:  بیان  معدنی   و 
نشان دهنده وجود گنبدهای نمکی در شرق 
کشور است و این گنبد های نمکی  از وجود 
برخی سنگ های نشان دهنده عناصر نادر 
خاکی و وجود ذخایر نفت و گاز در خراسان 
توجه  مورد  باید  که  دهند  می  خبر  جنوبی 

قرار گیرد.

اکتشافات معدنی نیمه تمام کشور تا 
پایان دولت یازدهم تمام می شود 

رئیس  و  وزیر  معاون  ای  کره  تقی  محمد 
سازمان زمین شناسی اکتشافات معدنی کشور 
 نیز با توضیح در این باره افزود: تمام طرح های
نیمه تمام این حوزه را تا پایان دولت یازدهم 

به اتمام می رسانیم.
وی با بیان اینکه خراسان جنوبی در شناسایی 
است،  ها  استان  اولین  از  زیر سطحی  منابع 
افزود: باید در زمینه شناسایی عناصر خاکی 
و منابع آب تالش شود و ۲۵ هزار کیلومتر 
مربع که بر اساس مطالعات ژئوفیزیک هوایی 

شناساسی شده نیز باید به سرانجام برسد.

خراسان جنوبی گنجی که 
به آن توجه نمی شود

امیرحسنخانی نماینده مردم فردوس، طبس، 
سرایان و بشرویه در مجلس نیز در این جلسه 
 بیان کرد: باید پروژه های اجرایی در زمینه های

بسته  به  منجر  جنوبی  خراسان  در  مختلف 
خروجی و تولید ثروت شود.

امیر حسنخانی با بیان اینکه سال ۸4 در خراسان 
ها طرح  برخی  مطالعاتی  کارهای   جنوبی 
انجام و سپس به فراموشی سپرده شد، افزود: 
انجام  برای  اولیه  برداری  نمونه  و  مطالعات 
طرح ها انجام شده اما تاکنون برای پیشرفت 

آن ها کاری انجام نشده است.
و   ها  سرمایه  باید  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
به خوبی شناسایی شده  استان  قابلیت های 
و در اختیار سرمایه گذار قرار گیرد، گفت: اگر 
مطالعات اولیه انجام پروژه ها انجام و سپس 
از  کاری  شود،  بایگانی  خاص  دستگاهی  در 

پیش نمی رود.
امیر حسنخانی با بیان اینکه باید در راستای 
 جذب سرمایه گذار تالش کنیم، افزود: گنج های
زیادی در خراسان جنوبی نهفته است که خود 

نیز از وجود آن ها بی اطالع هستیم.
و  سرایان  طبس،  فردوس،  مردم  نماینده 

با اشاره  بشرویه در مجلس شورای اسالمی 
به وجود معادن غنی در استان اظهار کرد: باید 
خروجی این معادن برای استان ثروت و ارزش 

افزوده ایجاد کند.
امیرحسنخانی با بیان اینکه خراسان جنوبی در 
حوزه آب دچار مشکل است، گفت: این استان 

باید مورد توجه همه مسئوالن قرار گیرد.

تکمیل مناطق اکتشافی و مستعد 
استان تا یک سال آینده

داوود شهرکی رئیس سازمان صنعت ، معدن و 
تجارت بیان کرد: انجام طرح اکتشافات معدنی 
توسط  دارد  نام  هوایی  ژئوفیزیک  پروژه  که 
 سازمان زمین شناسی کشور انجام می شود.
طرح 1۵  این  اجرای  راستای  در  افزود:  وی 
و   شود  می  هزینه  استان  در  تومان  میلیارد 
و  خاکی  نادر  عناصر  زمینه  در  هایی  پروژه 
بخشی از منابع معدنی استان مغفول مانده که 

با این طرح بررسی خواهد شد.

۱۴ هزار  کیلومتر مربع از سطح 
استان به عنوان پهنه اکتشاف

حسام مقدم علی مدیر اکتشاف شرکت تهیه 
و تولید مواد معدنی کشور نیز در این جلسه 
بیان کرد: این نهاد فعالیت های خود را در 
سه الگو اعم از پتانسیل های زغال سنگ، 
پتانسیل های شورابه و پتانسیل های فلزی 

انجام می دهد.
مواد  تولید  و  تهیه  شرکت  اکتشاف  مدیر 
در  شده  انجام  اقدامات  به  اشاره  با  معدنی 
حوزه پتانسیل های زغال سنگ، خاطرنشان 
 ۳۰ به  قریب  گذشته،  سال  چند  طی  کرد: 
استان  زغال سنگ  زمینه  در  تومان  میلیارد 
هزینه شده و  ظرفیت زغال سنگ استان را 

به 4۵۰ تن ارتقاء داده است.
شده  انجام  اقدامات  به  اشاره  با  علی  مقدم 
یادآورشد: 14 هزار   فلزی،  پتانسیل های  در 
کیلومتر مربع از سطح استان را به عنوان پهنه 

اکتشاف این بخش انتخاب کرده ایم.

فرهنگ  روز  همایش  اولین   - سربازی 
این  امامزادگان  بارگاه  محل  در  فردوس 
شهرستان برگزار شد. امام جمعه فردوس در 
این مراسم گفت:  سالروز حضور مقام معظم 
در   1۳67 سال  و   1۳47 سال  در  رهبری 
نامگذاری  بنام روز فرهنگ فردوس  فردوس 
تصریح  بابایی  االسالم  حجت  است.  شده 
کرد: سال آینده این همایش بصورت ملی و 
از  پیام مقام معظم رهبری و حضور یکی  با 
له به عنوان سخنران مراسم  فرزندان معظم 
باید  روز  این  بهانه  به  که  شد  خواهد  برگزار 

نقش والیت در جامعه تبیین شود. امام جمعه 
شهرستان گناباد نیز با بیان خاطراتی از دوران 
در  رهبری  معظم  مقام  همراهی  و  طلبگی 
در  فردوس  به  ایشان  سفر  در  گفت:  مشهد 
سال 47 برای کمک به زلزله زدگان، روحانیت 
با جلسات تفسیر قرآن معظم له آشنا شدند و 
پس از بازگشت به مشهد خواستار برگزاری این 
جلسات شدند. حجت االسالم صادقی افزود: 
در همین جلسات تفسیر قرآن که بیش از صد 
طلبه شرکت می کردند مقام معظم رهبری با 
مطرح کردن بحث طاغوت به طور غیرمستقیم 

پرداختند  پهلوی  منحوس  رژیم  با  مبارزه  به 
که بارها منجر به دستگیری و زندانی شدن 

ایشان شد. در این مراسم از قرآن گرانبهایی 
که مقام معظم رهبری متن دستخطی را برای 

زلزله زدگان فردوس نوشته بودند رونمایی شد. 
همچنین قبل از این مراسم در میدان انقالب 
فردوس مراسمی برگزار و خاطرات زلزله سال 
47 و حضور رهبر انقالب در فردوس بیان شد. 
همچنین موسسه فرهنگی رهپویان والیت نیز 
افتتاح شد. محمدی مدیر مسئول این موسسه 
گفت: با همکاری موسسه حفظ و نشر آثار مقام 
معظم رهبری در مشهد خاطرات مردم از زلزله 
سال 47 فردوس و حضور رهبری در فردوس 
و همچنین خاطرات کشف حجاب رضا خانی 
جمع آوری و بصورت کتاب منتشر خواهد شد.  

اجرای طرح آموزش آگاه سازی پیشگیری 
از معلولیت ها برای دانش آموزان

امور توسعه پیشگیری بهزیستی  حسینی- معاون 
با بیان اینکه امسال یکی از سیاست های معاونت 
دفتر پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی 
کشور گسترش آموزش ها در بستر آموزشی آموزش 
و پرورش با فرصت آموزش برابربرای دانش آموزان 
دختر و پسر است عنوان کرد: دانش آموزان دختر 
یازدهم در سال تحصیلی جدید در  پایه  و  پسر  
آگاه  آموزش  برنامه  فراگیر  پوشش  تحت  استان 
گیرند.  می  قرار  ها  معلولیت  از  پیشگیری  سازی 
فراگیر  اجرای  اندیشی  هم  نشست  در  شیخانی 
برنامه آموزش آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها 
در مدارس  با اشاره به اینکه در سال گذشته طرح 
پایلوت آموزش آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها 
و طرح غربالگری اختالالت ژنتیک برای نخستین 
از این طرح  بار اجرا شده است اعالم کرد: هدف 
آگاهسازی، حساس سازی و افزایش سطح آگاهی 
دانش آموزان در خصوص پیشگیری از معلولیت ها و 
ارتقاء سطح سالمت جامعه هدف است. شیخانی از 
اجرای این برنامه از اول آبان تا اواخر دی به مدت ۳ 
ماه در مدارس استان خبر داد و ابراز  امیدواری کرد   
در سال تحصیلی جدید  بالغ بر 1۰ هزار دانش آموز 
دختر و پسر استان با همکاری آموزش و پرورش  از 

این آموزش بهره مند گردند.

تعاونی های غیر فعال فردوس
 شناسایی و منحل می شوند

سربازی -رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
فردوس گفت: تعاونی های غیر فعال شناسایی  و 
منحل می شود. عرب نژاد به مناسبت هفته تعاون 
در نشست خبری  با اعالم این مطلب اظهارکرد: 
تا کنون 7۰ تعاونی غیر فعال را شناسایی کرده و 
امسال منحل کنیم.       را  تعاونی  داریم ۳۰  تصمیم 
وی تعداد تعاونی های به ثبت رسیده شهرستان 
را ۲66 مورد با 14 هزار عضو برشمرد که تنها 74 
این  اولیه  نژاد سرمایه  تای آن فعال است. عرب 
اعالم  ریال  میلیارد  فردوس ۵۰  در  را  ها  تعاونی 
کرد که برای 9۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است 
و تنها در یک سال گذشته 1۰ تعاونی با 1۵۰ نفر 
اشتغالزایی تشکیل شده است. وی با بیان مشکالت 
 بخش تعاون شهرستان تاکید کرد: نوع نگرش به
تعاونی ها باید در بین مردم و حتی مسئوالن تغییر 
کند و متاسفانه عملکرد برخی تعاونی ها مردم را 
نسبت به این کار گروهی بدبین کرده است. وی 
از مردم خواست با تشکیل تعاونی ها بخصوص در 
نهاده های کشاورزی دست  انار و  بخش فروش 

واسطه ها را در بازار فروش انارکوتاه کنند. 

توزیع کتب درسی سال
 تحصیلی ۹6-۹5 از امروز

 
کتاب  و  التحریر  لوازم  اتحادیه  رئیس  ور-  پیشه 
تحصیلی  سال  درسی  کتب  کرد:  عنوان  بیرجند 
جدید از امروز در استان توزیع می شود. به گفته 
راستگو مقدم قیمت هر دوره 1۳ جلدی کتاب ویژه 
پایه هفتم پسران ۳7۲۵۰۰ ریال و دوره 14 جلدی 
است.  ریال   ۳۸۰۰۰۰ دختران  برای  پایه  همین 
همچنین بهای دوره 14 جلدی کتاب های درسی 
پایه هشتم پسران ۳1۵۰۰۰ ریال و هشتم دختران 
برای 1۳ جلد ۳۰9۵۰۰ ریال می باشد. وی قیمت 
مشترک  نهم  پایه  های   کتاب  جلدی   1۳ دوره 
پسران و دختران را ۳۳۵۰۰۰ ریال اعالم و افزود: 
بهای کتاب های پایه دهم رشته تجربی برای 14 
جلد 4۰۵۰۰۰ ریال برای رشته ریاضی به همین 
تعداد ۳94۰۰۰ ریال و برای رشته انسانی در همین 
پایه 1۵ جلد ۳4۵۰۰۰ ریال است. همچنین برای 
کتب پایه سوم تجربی، ریاضی و انسانی به ترتیب 
، 1۳ جلدی ۳۸۲۰۰۰  ریال  1۲ جلدی ۳1۸۰۰۰ 
ریال  و 14 جلدی ۳۳۸۰۰۰ ریال اخذ خواهد شد. 
به گفته راستگو مقدم کسری کتاب های درسی 
سال دهم تمام رشته های دوره متوسطه تا ده روز 

آینده تکمیل خواهد شد.
      

مدل توسعه کشور ایجاد کارگاه های 
کوچک روستایی است

ایرنا - رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه 
امسال راه اندازی صنایع تبدیلی کوچک روستایی در 
دستور کار بسیج قرار دارد، گفت: مدل توسعه کشور 
ایجاد کارگاه های کوچک است.سردار محمدرضا 
ایجاد  طرح  تصویب  و  بررسی  جلسه  در  نقدی 
قطب صنایع تبدیلی محصول راهبردی زرشک در 
در  رونق  و  توسعه  برای  افزود:  درمیان  شهرستان 
حمایت  و  ایجاد  کوچک  های  کارگاه  باید  کشور 
شود. به گفته وی ساالنه پنج میلیون تن ضایعات 
محصوالت کشاورزی  است که می توان با ایجاد 
صنایع تبدیلی این میزان محصوالت را به ثروت 
تبدیل کرد. به گفته نقدی به دلیل فراوانی محصول 
در فصل برداشت، هر ساله شاهد افت قیمت برخی 
محصوالت کشاورزی هستیم. وی افزود: با ایجاد 
ارزش  توانند  می  کشاورزان  تولیدی،  کارگاه های 
و ضایعات  دهند  افزایش  را  خود  افزوده محصول 
محصول برای مردم تبدیل به ثروت شود. وی با 
اشاره به موفقیت چین در راه اندازی صنایع تبدیلی 
کوچک، گفت: بیشتر ثروت چین از محل تولیدات 

صنایع کوچک ایجاد می شود .

نیمی از استان 5 سال دیگر آب ندارد 
 وضع فوق بحرانی آب در خراسان جنوبی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خبرداد:

همایش روز فرهنگ فردوس سال آینده بصورت ملی و با پیام رهبری برگزار می شود

وجود ذخایر نفت و گاز در خراسان جنوبی

عامل  مدیر  امامی   - مالئی  مصطفی 
در    جنوبی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت 
استان  بحران  مدیریت  هماهنگی  شورای 
وضع  به  تر  سریع  چه  هر  اگر  کرد:  عنوان 
سال   ۵ در  نشود  رسیدگی  جنوبی  خراسان 
آینده برای تامین آب ۵۰ درصد مردم  دچار 

مشکل خواهیم شد .
بحران  مدیریت  هماهنگی  شورای  دومین 
معاون  اکبرپور  مرتضی  حضور  با  استان 
سازمان مدیریت بحران و سید مجید جدی 
مشاور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور 

در سالن جلسات استانداری برگزار شد.
شورای  رئیس  و  جنوبی  خراسان  استاندار 
به  اشاره  با  جلسه  این  در  بحران  مدیرت 
اعتبارات  تخصیص  در  قانونی  مشکالت 
مدیریت بحران با بیان اینکه نبود اعتبار در 
زمان وقوع بحران رسیدگی به مشکالت را 
دوچندان کرده است گفت: مسئوالن ذی ربط 
به گونه ای برنامه ریزی کنند تا حداقل بخشی 
اعتبارات ماده 1۰ و 1۲ سازمان مدیریت  از 
اختیار  در  تنخواه  صورت  به  کشور  بحران 
به  به عنوان متولی اصلی رسیدگی  استاندار 
به  پرویزی  گیرد.  قرار  مترقبه  غیر  حوادث 
اخذ طوالنی جذب اعتبار از سازمان برنامه و 
بودجه در زمان وقوع حوادث اشاره کرد و ادامه 
داد: از آنجا که در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه 
از  اعتبار  تخصیص  و  ابالغ  منتظر  نمی توان 
مرکز شد الزم است تا اقدامات فوری در این 
زمینه برای حل این مشکل در کوتاه مدت به 
انجام برسد. پرویزی ادامه داد: در پی افت شدید 
منابع آبی استان مسئوالن در مرکز باید منابع 
حوادث  با  مقابله  و  پیشگیری  برای  اعتباری 

احتمالی به خراسان جنوبی تخصیص دهند.

اعتبارات کاغذی !
روی  فقط  اشاره کرد که  اعتباراتی  به  وی 
 کاغذ مصوب شده و به استان داده نمی شود.
استاندار با تاکید بر اینکه اگر پولی قرار نیست 
نکنند  هم  ای  رسانه  را  آن  پس  شود  داده 
های رسانی  اطالع  این  کرد:   خاطرنشان 
ناقص باعث ایجاد توقع در بین مردم شده 
و این تفکر را ایجاد می کند که در استان 

اعتبار هست اما هزینه نمی شود. 

سهم مدیریت بحران از برنامه
 ششم توسعه ؛ صفر!

مدیریت  سازمان  معاون  اکبرپور  مرتضی 
بحران کشور  نیز در این جلسه عنوان کرد: 
مدیریت  توسعه  ششم  برنامه  در  متاسفانه 

بحران ردیف اعتبار خاصی ندارد.
سازمان  رئیس  با  خود  اخیر  جلسه  به  وی 
از  ما  یادآورشد:  و  کرد  اشاره  بودجه  برنامه 
از محل  تا ۲۰ درصد  این سازمان خواستیم 
اعتبارات ماده 1۰ و 1۲ را در اختیار سازمان 
مدیریت بحران بگذارند تا در مواقع بحرانی 
استفاده کنیم  یا بودجه ای به صورت تنخواه 

به ما بدهند تا به داد مردم برسیم.  

معاون امور آمادگی و مقابله سازمان مدیریت 
بحران کشور گفت: کارگاه آموزشی تمرینی 
استان  مدیران  ویژه  بحران  مدیریت  ستادی 
خراسان جنوبی به مدت 4 شبانه روز از 1۲ 

تا 1۵ مهر در مشهد مقدس برگزار می شود.
دو  در  کارگاه ها  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گفت:  می شود  برگزار  استانی  و  ملی  سطح 
دوره کارگاه های استانی ویژه اعضا و مدیران 
استان ها  بحران  مدیریت  هماهنگی  شورای 

برگزار می شود که پس از آن نیز مدیران با 
یادگیری و کسب تجربه در این کارگاه ها آنها 

را به مدیران شهرستانی منتقل می کنند  

خراسان جنوبی؛ استانی بحران زده 

و  طبس  بشرویه،  سرایان،  مردم  نماینده 
فردوس نیز به محرومیت و مظلومیت مردم 
اشاره کرد و گفت: مردم فکر می کنند که 
را  ریزگردها  و  آبی  بی  مثل  مشکالتی  اگر 
همین  به  و  اند  کرده  ناشکری  بزنند  فریاد 

علت خویشتن داری می کنند.
پدیده  اینکه  بر  تاکید  با  امیرحسنخانی 
ریزگردها در استان مشکل ساز است، تصریح 

کرد: منتهی مردم این استان بسیار مقاوم و 
محرومیم  همین  برای  هستند  دار  خویشتن 
چون مردم خیلی از مسائل را تحمل می کنند 

و فریادشان هم به جایی نمی رسد.
بسیار  جنوبی  خراسان  مردم  وی  گفته  به 
نجیب هستند و فکر می کنند خدا  خواسته  
و  خشکسالی  ریزگرد،  آبی،  بی  با  را  ها  آن 
سوسک سرشاخدار امتحان کند و این مسائل 
اگر هم گله کنند  الهی است و  امتحان  هم 

نمی زنند.  حرف  بنابراین  است!!  ناشکری 
استانی  را  جنوبی  خراسان  امیرحسنخانی، 
بحران زده خواند و ادامه داد: امیدواریم حداقل 
استان  این  برای  بحران  مدیریت  سازمان 

کاری انجام دهد. 
بر کارشناسی درست مشکالت   تاکید  با  وی 
افزود: سازمان مدیریت بحران شیری بی یال 
و دم شده که هیچ کاری نمی تواند انجام دهد، 
سازمان مربوطه کارشناسی می کند که استان 
میزان  این  باید  و  دارد  مشکل  و  خشکسالی 
اعتبار کمک شود اما سازمان برنامه و بودجه هر 

وقت صالح بداند بودجه تخصیص می دهد.
وی با بیان اینکه باید اعتبار حوادث غیرمترقبه 
سازمان  اختیار  در  مدیریت  سازمان  به جای 

مدیریت بحران کشور قرار گیرد تاکید کرد: 
اگر مجلس هفتم این قانون را مصوب کرده 
بنابراین  شده  واقف  آن  کاستی  به  اکنون 
اعتبارات ویژه مدیریت بحران )ماده 1۰ و 1۲( 
برای اقدام به موقع باید در اختیار وزارت کشور 

باشد نه سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
   

خراسان جنوبی ، سومین استان
 در زمینه تجهیزات زلزله نگاری  

رئیس سازمان مدیریت بحران استان از وقوع 
6 سیالب در 1۸ ماه گذشته خبر داد و گفت: 
با فرهنگ سازی در هنگام مدیریت بحران 
توانسته ایم ۳۸ درصد خسارت های مالی و 
از  وی   . دهیم  کاهش  را  جانی  درصد   ۵۵
 برآورد ۳۰ میلیارد تومان برای  خسارت های
وزیر  بیان کرد:  و  داد  ماه گذشته  خبر   1۸
کشور برای خراسان جنوبی این مبلغ را در 
هایی  پیگیری  با  امیدواریم  که  گرفته  نظر 
دهند  انجام می  استانی  ارشد  که مسئوالن 

بتوانیم این اعتبارات را بگیریم.
یک  اعتبار  با  کرد:  خاطرنشان  میرجلیلی 
توانستیم  تومان  میلیون  و۵۰۰  میلیارد 

تجهیزات امدادی را فراهم کنیم.
کرد   عنوان  بحران  مدیریت  سازمان  رئیس 
زلزله  تجهیزات  زمینه  در  جنوبی  خراسان 
این  و  است  کشور  استان  سومین  نگاری، 
ظرفیت را دارد که زلزله های ۰/۲ریشتر را هم 
تشخیص دهد. میرجلیلی از تخصیص اعتبار 
از  جهادکشاورزی  برای  تومانی  میلیارد  هزار 
محل اعتبارات مدیریت بحران کشور خبر داد 
و افزود: تقریبا ۲۰ میلیارد تومان آن مصوب 
برای  آن  تومان  میلیارد  شده که حدود یک 

آبیاری تحت فشار تخصیص پیدا کرد.

 وضع فوق بحرانی آب در استان 

نیز درباره  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
وضع فوق بحرانی آب در استان توضیح داد و 
عنوان کرد: متاسفانه به علت جذب نشدن آب 
 باران بخش عمده ای از چاه ها و چشمه ها
خشک شدند و فرونشست کرده اند. امامی به 
سه منطقه فوق بحرانی استان اشاره کرد و 
گفت: 1۸۵میلیون  مترمکعب کسری مخرن 
مدیریت  و  سازی  فرهنگ  با  که  داشتیم 
مترمعکب  میلیون  توانستیم ۲1  آب  مصرف 

کسری مخازن آب را جبران کنیم.
امامی تاکید کرد: اگر هر چه سریع تر به وضع 
خراسان جنوبی رسیدگی نشود در۵ سال آینده 
برای تامین آب ۵۰ درصد مردم  دچار مشکل 
خواهیم شد چون اکنون هم کیفیت آب شرب 
شرب  آب  تصفیه  و  است  کاهش  حال  در 

هزینه های زیادی خواهد داشت.
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قوسی- جلسه هم اندیشی  رییس سازمان  منطقه ویژه اقتصادی 
با حضور  منطقه  این  گذاران  از سرمایه  وجمعی  خراسان جنوبی 
فرماندار بیرجند  صبح دیروز در این سازمان برگزار شد. صفدری 
زاده، رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی استان با ذکر اینکه هدف 
جلسه ؛ تبادل نظر و بررسی فعالیت های اقتصادی انجام شده است، 
گفت: برای اینکه رییس سازمان هم در جریان کارها قرار گیرد و 
کاستی ها و نقدها را بتوانیم رودررو  بشنویم این جلسه بسیار مناسب 
است. صفدری زاده ادامه داد: اولویت ما جذب و جلب سرمایه گذار 
را معرفی کنیم. ویژه  توانمندی های منطقه  اینکه  و   بومی است 

علیرغم نوپا بودن هیچ محدودیتی در منطقه ویژه نداریم
صفدری زاده با اشاره به همجواری استان با افغانستان گفت: اگر 
به معرفی منطقه بپردازیم حضور آنها پررنگ تر خواهد شد. وی 
فرماندار  ناصری  مهندس  فعالیت  سابقه  یاداوری   با  همچنین 
بیرجنددر حوزه اقتصادی استانداری  افزود: با راهنمایی های فرماندار 
 و مدیران خبره می توانیم به معرفی فرصت های سودآور بپردازیم.
ناصری، فرماندار بیرجند نیز بهترین نحوه ارائه خدمت، ایجاد خودکفایی 
و اقتصاد پویا دانست وافزود منطقه ویژه نماد سرمایه گذاری پایدار در 
شرق کشور است. وی ادامه داد: به وجود آمدن منطقه ویژه جزو 
آرزوهای ما بود که توانست به عنوان بستر سرمایه گذاری در شرق 
کشور مطرح شود و مطمئنا باعث تحول خواهد شد. وی به تقویت 
محصوالت بومی عالوه بر آوردن سرمایه گذار در بخش های جدید 
اشاره کرد و خاطر نشان کرد: محصوالت بومی خود را عمدتا خام می 
فروشیم و روی فرآوری و ارزش افزوده آن کمتر کار شده است. ناصری 

ادامه داد: با بازدیدی که امروز از منطقه داشتم می توان گفت، با تکیه 
بر محصوالت بومی فرصتی را برای مردم مهیا می کنیم که مردم 
شهرمان بهره و نفع ببرند. کارهای جسته و گریخته ای قبال انجام 
شده است که سرمایه به استان بیاید ولی امروز باید قدر بدانیم که 
منطقه ویژه با مشوق ها و فراهم آوردن محیط  مناسب توانسته است 

به سمتی برود که مردم اولین بهره بردار باشند. 
منطقه ویژه توانسته واگذاری ها و مجوزهای دست و پاگیر را 

از بین ببرد یا تقلیل دهد 
ناصری افزود: آمادگی داریم روندها را کوتاه تر هم کنیم. وی با اشاره به 
قابلیت مرز مشترک طوالنی با افغانستان گفت: اگر بتوانیم نیاز آنها را 
تامین کنیم و ذائقه و سالیق آنها را بشناسیم می توانیم به سهم خود 
از بازار افغانستان برسیم زیرا، منطقه ویژه اقتصادی با عمری کمتر از 2 

سال توانسته کارهای بنیادینی انجام دهد.
 وی اظهار کرد: محدودیتی در استان از لحاظ نیروی انسانی نداریم 
و منطقه ویژه می تواند رابطی بین دانشگاه و صنعت باشد. ناصری 
ضمن تشکر از رئیس منطقه  ویژه افزود: نگاه حاکم بر منطقه در 
مورد سرمایه گذار نگاه به یک شریک است و امروز به این زیرساخِت 

درخشاِن به وجود آمده در استان افتخار می کنیم. 
دهقانی از سرمایه گذاران منطقه نیز عنوان کرد حرف های خوب 
گفته شده در جلسه را باید به کارهای اجرایی تسری دهیم. وی با 
اشاره به سخن برخی مسئوالن ،  مبنی بر اینکه  استان امنیتی است 

نه اقتصادی خاطرنشان کرد: این اقتصاد است که امنیت می آورد.
فرماندار بیرجند درواکنش  به این گفته دهقانی بیان کرد من به 

عنوان مسئول امنیت شهرستان بیرجند به هیچ عنوان قبول ندارم که 
اینجا امنیتی است. وی افزود: خراسان جنوبی امن هست ولی امنیتی 
نیست. طبق شاخص های کشوری استان ما جزو امن ترین استان ها 
در بخش کالن و خرد است. وی همچنین ادامه داد: مهم ترین عامل 
بزه، بیکاری است و اینجا نه به سرمایه گذار و نه سرمایه هیچ نگاه 

امنیتی وجود ندارد.
.فرماندار افزود: ما برای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن می کنیم ولی 
وقتی کارشناس در جلسات حضور پیدا نمی کند و ضروریات را در 
نظر نمی گیرد ، برخی اتفاقات ناخوشایند رخ  می دهد . در واقع 
مدیران دستگاه های اجرایی باید دستورات را در پایین ترین سطوح 
خود منتقل کنند. ناصری با اشاره به راه اندازی مرکز ستاد سرمایه 
گذاری استان گفت: روندها و اخذ مجوزها برخط شده است و اگر 
سرمایه گذاری در منطقه ویژه یا غیر آن وارد می شود، بهتر است با 
اطالع دادن به ستاد و مطلع شدن ما، مشکالت پیش روی او کم شود. 
وی افزود: کارهای صورت گرفته شده در منطقه ویژه به صورت فرایند 
موازی بوده است، به صورتی که حین توسعه منطقه ویژه، کار سرمایه 
گذاری هم انجام می شود. سلیمی، مدیر عامل شرکت خزر از سرمایه 
گذاران خارجی )تاجیکی( حاضر در جلسه ضمن تشکر از کارهای 
صورت گرفته در منطقه گفت: ما مشترکات فراوانی با هم داریم و 
من همین االن که با زبان فارسی با شما سخن می گویم و می توانم 
با شما ارتباط برقرار کنم خوشحالم. وی تقاضا کرد که در بحث نقل 
و انتقال پول راه حلی در نظر گرفته شود چون سرمایه گذاری بدون 

پول امکان پذیر نیست.

جمع بندی جلسه هم اندیشی فعاالن اقتصادی  منطقه ویژه اقتصادی؛ 

منطقه ویژه فرصتی مناسب برای احیا استان
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