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 پیش بینی هواشناسی
 از وزش تند باد همراه

 گرد و خاک در خراسان جنوبی
مقام معظم رهبری  : 

هدف اصلی دشمن اخالل در اقتصاد 
کشور است ؛ به آینده خوش بینم 

مهدی فضائلی کارشناس سیاسی اصولگرا :
احمدی نژاد با نهی صریح رهبری برای حضور در 

انتخابات ریاست جمهوری مواجه شده است

ناطق نوری : 
به حامیان روحانی گفتم دیگر حرف
» عبور از روحانی « را تکرار نکنید

 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام : 
 اقتدار نظامی و دفاعی ایران قابل انکار

نیست و مایه وحشت بدخواهان است

دعوت  دبیر کل جامعه روحانیت مبارز از انقالبیون برای اتحاد انتخاباتی / عارف : می خواهند شورای عالی اصالح طلبان را متالشی کنند /  عده ای خطاهای جریان انحرافی را فراموش کرده اند   / روحانی به تذکر مجلس برای ممنوعیت ورود فریدون به ریاست جمهوری توجه کند  / امکان دیدار روحانی با اوباما هست  /  صفحه 8

تامین آب فوالد قاین در گرداب تناقضات
صفحه 7

استاندار در دیدار عیدانه با 
نماینده ولی فقیه عنوان کرد :

 راه های استان ؛
اولویت پروژه های 

نیمه تمام
پرویزی : به دلیل تعدد پروژه های 

نیمه تمام در هفته دولت ، هیچ 
پروژه ای را کلنگ زنی نکرده ایم

ورزشگاه ۱۵ هزار نفری بیرجند 
هیچ ضرورتی نداشته است

استاندار خراسان جنوبی در دیداری که به مناسبت 
عید غدیر با آیت ا... عبادی، نماینده ولی فقیه در 
استان داشت با بیان اینکه وضع پروژه های نیمه 
تمام استان مطلوب نیست، گفت: اولویت استان 
 دراجرای پروژه های نیمه تمام راه ها و مجتمع های
آب رسانی روستایی است. ) مشروح خبر در صفحه 7 (

 فعالیت۱۵۰۰ نفر در زمینه تئاتر استانحماسه مردمی در جشن های غدیر
در مراسم اختتامیه دهمین جشنواره تئاتر خراسان جنوبی عنوان شد :با حضور پرشور اقشار مختلف در استان محقق شد  ؛

صفحه 7صفحه 7

درخواست بی پاسخ
۵۰ اتوبوس برای ناوگان

شهری مرکز استان / صفحه 7
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هفته دفاع مقدس گرامی باد

جناب آقای علی دادرس مقدم
پشتکار و شایستگی ، لیاقت و حسن تدبیر جناب عالی را با قبولی در

 مقطـع دکتـرا
 تبریک می گوییم. 

کارکنان مجموعه های آریا تله کام- نیاتل 
 نیاتل طالئی - سامسونگ همراه

رزمایش و نمایشگاه فرهنگی رزمی معبری به سوی آسمان بازسازی عملیات فتح المبین
زمان: 3۱ شهریور ماه  ۱39۵ به مدت یک هفته   ساعت ۱7 تا 2۰/3۰   مکان: بیرجند، انتهای خیابان غفاری ، منطقه عمومی بیدخت

روابط عمومی و تبلیغات سپاه انصار الرضا )علیه السالم(افتتاحیه: چهارشنبه 6/3۱/ 9۵  ساعت ۱6/3۰

آگهی حراج تأمین اجتماعی خراسان جنوبی
شرح در صفحه 3 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

مرحومه بی بی صغری حسینی
 )همسر آقای حسینی آرایشگاه رزایران(

 را به اطالع عموم می رساند:  مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه امروز چهارشنبه 9۵/6/3۱ 
ساعت ۱۵ الی ۱6  از محل غسالخانه بیرجند برگزار می گردد.

خانواده های حسینی و فامیل وابسته
شترمرغ 

پرواری شما 
را خریداریم.   
۰9۱۵36۱4۰34

جناب آقای دکتر مجیدرضا لطیفی
انتخاب ارزشمند و مسرت بخش جناب عالی را به عنوان

 پزشک نمونـه کشوری
 که موید لیاقت، شایستگی و توانمندی ارزنده شما می باشد 

صمیمانه تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند متعال بهروزی و توفیقات

 روزافزون تان را آرزومندیم.

شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور
شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند

خانواده های محترم بذرافکن و بنازاده 
با نهایت تأثر و تألم درگذشت ابوالشهیدین

 حاج محمدحسین بذرافکن
راتسلیت گفته، برای آن مرحوم علو درجات و برای شما عزیزان 

صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.
موسسه خیریه هیئت حسینی بیرجند
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ممکن است لوازم خانگی ۱۰ درصد گران شود
خبرآنالین - علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با جلوگیری از عرضه لوازم 
خانگی قاچاق ممکن است ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته باشیم اما مبارزه با عرضه قاچاق موجب 
حمایت از تولید ملی و اجرای قانون می شود.

 یکشنبه آینده؛ قرائت 
گزارش فیش های نجومی

تسنیم - سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از 
قرائت گزارش حقوق های نجومی در جلسه هفته 
آتی این کمیسیون خبر داد. پارسایی، با بیان اینکه 
این گزارش تا آخر شهریور نهایی می شود، ادامه داد: 
گزارش فیش های نجومی برخی مدیران یکشنبه 4 

مهر در جلسه کمیسیون اصل نود قرائت  می شود.

کد رهگیری همچنان برای
 معامالت ملکی الزامی است

جام جم آنالین- عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک کشور گفت: صدور کد رهگیری مانند گذشته 
برای بنگاه های امالک الزامی است و ادامه دارد و 
دامنه حکم دیوان عدالت اداری صرفا برای صدور 

مفاصا حساب در سازمان امور مالیاتی است.

خودرو 30 میلیونی جدید
 در راه بازار ایران

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به اینکه 
سال گذشته نخستین محصول ۱۰۰ درصد ایرانی 
به نام ساینا را تولید و به بازار عرضه کردیم افزود: 
تا پایان سال ساینا دنده اتوماتیک و یک محصول 
جدید را به بازار عرضه می کنیم و سعی خواهیم کرد 

قیمت مناسب و حدود 3۰ میلیون تومان باشد.

ممنوعیت استعمال سیگار در
 اماکن عمومی از مهر

مهر - به منظور حفظ حقوق شهروندی و تأمین 
قانونی  مصوبات  امسال  مهر  از  آنها،  سالمت 
در  عمومی  اماکن  در  دخانیات  مصرف  ممنوعیت 
بیمارستان،  کارخانجات،  شود.  می  اجرایی  کشور 
درمانگاه ، مطب پزشکان، سالن  نمایش، سینما، سالن 
هتل ، مهمانسرا و میهمان پذیر، رستوران، موزه، پایانه 
مسافربری، فروشگاه های بزرگ، اماکن فرهنگی 
و فرهنگسرا، کتابخانه عمومی، ورزشگاه، مدارس، 
دانشگاه و مراکز آموزشی و پژوهشی، اماکن متبرکه 
و مقدسه، مساجد، وسایل نقلیه عمومی، مؤسسات و 
سازمان های دولتی و عمومی، بانک، شرکت های 
دولتی و شهرداری از جمله اماکن عمومی هستند که 

باید استعمال دخانیات در آنها ممنوع شود.

 افزایش قیمت 11 خودروی داخلی

عصر ایران - مقایسه قیمت خودروهای داخلی و 
وارداتی در 2۰ روز گذشته نشان می دهد که قیمت 
بسیاری از خودروی داخلی با افزایش مواجه شده 
است. تندر 9۰ اتوماتیک با 3۰۰ هزار تومان، پارس 
ال ایکس با ۱ میلیون 3۰۰ هزار تومان، پارس ای 
ال ایکس با 5۰۰ هزار تومان، رانا با ۱ میلیون و 7۰۰ 
هزار تومان، پژو پارس سال با ۱ میلیون تومان، پژو 
2۰6 تیپ 5 با 2۰۰ هزار تومان، سمند اس ایی با 
۱ میلیون تومان، دنا با ۱ میلیون تومان، ساندروی 
با ۱ میلیون 6۰۰ هزار تومان، تندر 9۰  اتوماتیک 
پارس خودرو با 3۰۰ هزار تومان و مزدا 3 با 4 میلیون 
تومان افزایش قیمت مواجه شد. در حوزه خودروهای 
داخلی پژو 2۰6 تیپ 2 با 3۰۰ هزار تومان، تیبا با 
2۰۰ هزار تومان و لیفان ایکس 6۰ نیز با 2 میلیون 

تومان کاهش قیمت روبرو شدند.

سامانه های بیمه ای اداره کل
 تامین اجتماعی اتباع راه اندازی شد

ایرنا - سامانه های بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  حضور  با  اتباع 
بصورت ویدئو کنفرانسی راه اندازی شد. اداره کل 
تامین اجتماعی اتباع در راستای حقوق بین المللی 
و مطابق با قوانین کار تشکیل شد و براساس ماده 
5 قانون تامین اجتماعی اتباع باید اجبارا بیمه شده 
باشند. اتباع بیمه شده می توانند ازحمایت های بلند 
مدت و کوتاه مدت تامین اجتماعی از جمله پرداخت 
مستمری بازنشسته، پرداخت مستمری بازماندگان، 
پرداخت مستمری از کار افتادگی کلی و غیرکلی 
پرداخت  و  حوادث  برابر  در  حمایت  کار،  از  ناشی 

غرامت دستمزد در ایام بارداری استفاده کنند.

مهلت 1۵ روزه قالیبافان برای بیمه شدن

 تسنیم - مدیرعامل اتحادیه تعاونی های تولید کنندگان
فرش دستباف ایران با اشاره به ثبت نام 3 هزار و 
پرداخت  نحوه  درباره  قالیبافان،  بیمه  در  نفر   7۰۰
46۰ هزار تومان حق بیمه ساالنه گفت: متقاضیان 
این پول به صورت نقد و یک  می توانند دو سوم 
سوم را به صورت چک پرداخت کنند. بهرامی افزود: 
متقاضیان تا ۱5روز دیگر برای ثبت نام فرصت دارند. 

ارائه تسهیالت ۷00 هزار تومانی
 به دانشجویان دکتری

ایلنا- وزیرعلوم از تشکیل پرونده سالمت پزشکی 
کاردانی،  تحصیلی  مقاطع  دانشجویان  تمام  برای 
سال  در  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  کارشناسی، 
ارائه  همچنین  فرهادی  داد.  خبر  جدید  تحصیلی 
دانشجویان  همه  به  تومانی  هزار  تسهیالت 7۰۰ 
مقطع دکتری را از اقدامات وزارت علوم اعالم کرد.

داشتن کارت مهارت فنی 
صنعت ساختمان برای بیمه

انفرادی  های  حساب  و  نامنویسی  مدیرکل 
کارگران  گفت:  اجتماعی  تامین  سازمان 
از  استفاده  و  شدن  بیمه  برای  ساختمانی 
مهارت  کارت  باید  اجتماعی  تامین  خدمات 
فنی معتبر ساختمانی داشته باشند و همچنین 
به  باشند.  بکار  مشغول  ساختمان  در صنعت 
گزارش جام جم آنالین، سعید حسینی افزود: کارت مهارت فنی معتبر 
ساختمانی از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور صادر می 
شود. وی با اشاره به اشتغال در صنعت ساختمان به عنوان یک شرط 
اساسی برای بیمه کارگران ساختمانی گفت: باید اشتغال فرد در این 

حوزه از سوی بازرسان سازمان تامین اجتماعی تایید شود.

یارانه ایرانیان خارج از کشور قطع نمی شود

وزیر تعاون از قطع نشدن یارانه ایرانیان مقیم خارج از کشور به ویژه 
کارگران شاغل در حاشیه خلیج فارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی ربیعی 
در مراسم آغاز بکار سامانه بیمه ای اداره کل 
اتباع خارجی گفت: داشتن کارنامه شغلی برای 
ایرانیان شاغل در خارج از کشور الزامی است 
و یارانه کسانی که این کارنامه را داشته باشند 
قطع نخواهد شد. وی یکی از رویکردهای مهم دولت تدبیر و امید 
ایرانی شاغل در خارج  را توسعه خدمات بیمه ای برای شهروندان 
از کشور دانست و افزود: با افتتاح این سامانه در کشورهای امارات، 
کویت، عمان و چین سازمان تامین اجتماعی همه خدمات بیمه ای 

خود را در اختیار ایرانیان شاغل در خارج از کشور قرار می دهد.

 نام نویسی بیش از 1۷0 هزار نفر در سامانه سماح

معاون سازمان حج و زیارت با بیان اینکه روادید زائران ایرانی هم اکنون 
در 4 کنسولگری عراق در تهران، اهواز، مشهد و 
کرمانشاه صادر می شود، افزود: بیش از ۱7۰ هزار 
نفر در سامانه سماح ثبت نام کردند. به گزارش 
جام جم آنالین، محمدی درباره آخرین آمار ثبت 
نام زائران ایرانی در سامانه سماح گفت: تاکنون 
بیش از ۱7۰ هزار نفر در این سامانه برای حضور 
در راهپیمایی اربعین ثبت نام کرده اند. وی افزود: از ۱۰ مهر و به تدریج 
۱2 مرکز به کمک کنسولگری های عراق برای صدور روادید آمده و 
آنها نیز روادید زائران ایرانی را صادر می کنند. محمدی تصریح کرد: 
هماهنگی های الزم با مقامات عراقی انجام شده و هیچ مشکلی در این 
خصوص برای صدور روادید و حضور زائران ایرانی در عراق وجود ندارد.

در حالی که طبق نظرسنجی رسانه ملی، ۸۰ درصد مردم 
خودروسازان  هستند،  پراید  و  پژو  تولید  توقف  خواستار 
خودرو  مدل  دو  این  تولید  به  همچنان  می گویند  اما 
قائم مقام  آنالین،  جم  جام  گزارش  به  داد.  خواهند  ادامه 
الزام  مورد  در  سایپا  استراتژیک  و  مطالعات  مرکز  رئیس 
سال  ابتدای  از   5 یورو  استاندارد  تأمین  به  خودروسازان 
بر  مبنی  محیط زیست  و  دولت  مصوبه  گفت:  آینده 
برای  فقط  یورو 5  استاندارد  تأمین  به  الزام خودروسازان 
استاندارد  با  قبلی  محصوالت  و  است  جدید  محصوالت 

یورو 4 اجازه تولید را خواهند داشت. وی افزود: در 5 ماهه 
ابتدای امسال 2۱ درصد از فروش کل خودروسازان کشور 
متعلق به پراید بوده است؛ ما هم مثل همه خودروسازان 
استقبال  مورد  که  هستیم  خودرویی  تولید  فکر  به  دنیا 
مردم است. اکنون مردم از پراید استقبال زیادی می کنند؛ 
های آپشن   با  خودرویی  هیچ  پراید،  قیمت  با   چون 
کنونی وجود ندارد و نمی توان خرید. حسن قره ای مدعی 
شد: بر اساس استانداردهای اعالم شده، پراید یک خودرو 
کاماًل استاندارد است و فعاًل قصد تولید این خودرو را داریم و 

خط تولید آن متوقف نمی شود. همچنین قائم مقام معاونت 
طراحی و توسعه ایران خودرو نیز در این باره گفت: بر اساس 
قانون آالیندگی که مصوبه هیئت دولت است و ابالغ آن 
توسط سازمان محیط  زیست انجام شده، برنامه یورو 5 برای 
محصوالت جدید با پلتفرم جدید است. بر اساس همین 
مصوبه، تولید محصوالت کنونی تا دو سال آینده می تواند 
ادامه پیدا کند. این در حالی است که در نظرسنجی برنامه 
پایش، بیش از ۸۰ درصد از شرکت کنندگان عنوان کرده اند 

که موافقند خط تولید پژو و پراید متوقف شود. 

 توقف تولید پراید و پژو ۴۰۵ خواست مردم است

جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا از آغاز 
مرحله دوم ثبت نام برای جریمه ریالی سربازی در 

سال جاری از اول مهر خبر داد.
به گزارش ایسنا، سردار ابراهیم کریمی در این باره 
گفت: مرحله نخست ثبت نام برای جریمه ریالی 
سربازی در سال جاری اجرا شد و تمامی افرادی 
که تا پایان امسال دارای هشت سال غیبت یا 
بیشتر از آن بوده و درخواست خود را برای معافیت 
را  خود  معافیت  کارت  بودند،  کرده  ثبت  ریالی 

بررسی های  در  که  هم  افرادی  کردند.  دریافت 
انجام شده فاقد شرایط الزم بودند کارتی دریافت 
نام  اینکه مرحله دوم ثبت  با بیان  نکردند. وی 
جریمه ریالی سربازی در سال جاری از ابتدای مهر 
آغاز می شود، گفت: مرحله دوم این طرح همچون 
دارای  افراد  تمامی  و  بود  آن  نخست  مرحله 
شرایط یعنی کسانی که تا پایان امسال هشت 
سال غیبت یا بیشتر از آن داشته یا حداقل هشت 
سال از تاریخ انصرافشان از تحصیل یا ترک یگان 

خدمتی گذشته باشد، می توانند با مراجعه به دفاتر 
پلیس ۱۰+ درخواست خود را ثبت کرده و مدتی 
بعد نیز در صورت دارا بودن شرایط کارت معافیت 

برایشان صادر خواهد شد. 
ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان  رییس  جانشین 
درباره اینکه اجرای مرحله دوم ثبت نام جریمه 
ریالی سربازی در سال جاری تا چه زمانی ادامه 
میزان  بررسی  از  پس  گفت:  داشت  خواهد 
استقبال از طرح در این خصوص تصمیم گیری 

خواهد شد. کریمی با اشاره به مشموالن غایبی 
که پیامک تعیین تکلیف سربازی برایشان صادر 
شده بود، نیز گفت: این افراد همچنان می توانند 
با مراجعه به دفاتر پلیس ۱۰+ وضعیت خدمتی 
شرایط  دارای  اگر  و  کنند  مشخص  را  خود 
می توانند  باشند  ریالی  معافیت  از  مندی  بهره 
با پرداخت جریمه ریالی کارت معافیت دریافت 
از  کمتر  هم  غیبتشان  سنوات  اگر  ولی  کنند 

هشت سال باشد باید به سربازی بروند.

 آغاز مرحله دوم ثبت نام برای جریمه ریالی سربازی

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

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  دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 942104 محکوم علیه آقای سید ابراهیم حاجی نژاد فرزند محمد حسین محکوم است به پرداخت 

مبلغ 1/655/303/5541 ریال در حق محکوم لها مریم نادری نوبندگانی و پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه 
به اینکه از ناحیه محکوم علیه یک قطعه اراضی مشجر باغ ویال به مساحت 2400 متر مربع واقع در روستای پیرنج به صورت محصور، مشجر، آبی و 
باغ ویال در شیب تپه حدفاصل روستا با ضلع غربی جاده آسفالته بیرجند به قاین مشتمل بر یک ساختمان ویالیی، آالچیق، استخر، محوطه سازی 
و همچنین چشمه کم آب با آبدهی حدود 0/2 لیتر در ثانیه 1- قیمت 2400 مترمربع اراضی با توجه به موقعیت، ییالقی بودن روستا با کاربری 
زراعی از قرار هر مترمربع 650/000 ریال جمعاً 1/560/000/000 ریال 2- ساختمان ویال 70 مترمربع از قرار هر مترمربع 2/500/000 ریال جمعاً 
175/000/000 ریال 3- تعداد 241 اصله اشجار آبی عمدتاً زرشک، عناب و بادام و غیره با توجه به سن متفاوت  بین 10 تا 20 سال آنها جمعاً به 
مبلغ 110/000/000 ریال 4- قیمت آالچیق، استخر و محوطه سازی و هزینه اشتراک آب و برق و غیره 85/000/000 ریال 5- قیمت 12 سهم 
آب چشمه از قرار هر سهم مبلغ 20/000/000 ریال جمعا 240/000/000 6- قیمت کل عرصه و اعیان ملک مورد نظر مبلغ 2/170/000/000 دو 
میلیارد و یکصد و هفتاد میلیون ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده  روز شنبه تاریخ 1395/07/10 از ساعت  9  الی 10 در دفتر اجرای 
احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 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. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 

مزایده به این اجرا مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

رجبی-  مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

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

2۰ 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 ۴۴ 

و چهار راه ۱۵ خرداد
تلفن خدمات 3۱۰۵7        

۰9۱۵۱6۱۵329

اقساط 10 ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M ۵ سال ضمانت

حمل بار و اثاثیه منزل با کامیون اتاق 6 متر
پتودار و موکت کرده به همراه کارگر و بارچين ماهر

091۵۵618308 - جالل نیا

داخل و خارج شهر با بيمه 

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
323۱9263- ۰9۱۵۱6۴2377- وسیله کار

آبکش ارزان قیمت حمل آب به تمام   با مجوز رسمیبیمه مسئولیت
نقاط استان / حمل آب از ما قيمت از 

شما    09159639415- زارعی 

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف و کارگر ماهر

۰9۱۵9639۰6۵-علی آبادی 
)ضمنا کارگر تنها نيز داريم(

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

مسير مشهد و  زاهدان
 09159618581 فاروقی

 09903189181
3 2 4 ۵  0 0  1 4 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش        

خشکشویی باران
 شستشوی انواع البسه، روتختی، روفرشی و...  شستشوی پتو و پرده به همراه باز و بست
آدرس: خیابان ۱۵ خرداد - 22 بهمن ۱   تلفن: ۰9۱۵72۱2۱88- 32۴۴8۱87

از درب منزل



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهارشنبه * 31 شهریور 1395 * شماره 3608

شهرهای جدید خراسان جنوبی برای خدمات رسانی به شرکت آب و فاضالب تحویل شد

تسنیم- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی از تحویل گیری شهرهای جدید طبس مسینا، قهستان و گزیک توسط شرکت آب و فاضالب شهری به منظور انجام خدمات به مشترکان خبر داد. 
مهدی هاشمی مقدم اظهار کرد: پرونده  های امور مشترکین محدوده خدمات شهری، شهرهای طبس مسینا، قهستان و گزیک به تعداد 3 هزار و 986 رشته انشعاب شامل 3 هزار و 782 رشته انشعاب مسکونی، 

احسنت بر مردم ، امسال از تدارک مردمی جشن 95 انشعاب تجاری و 109 رشته در گروه سایر انشعابات و همچنین تأسیسات شهرهای فوق شامل منابع آب، خطوط انتقال و شبکه توزیع تحویل شرکت آب و فاضالب شهری شده است.
های عید غدیر در نقطه نقطه شهر لذت بردم .

915 ... 023
وجود  بلند  اهداف  و  آرمانها  به  رسیدن  برای 
ی  داده  امتحان  و  دلسوز  و  توانا  الیق  مدیران 
خوشنام گام اول موفقیت است که آقای استاندار 
با این پیش فرض کاش چهره ی بیرجند را قبل 
مردم  داوری  و  نژاد  نخعی  آقای  شهرداری  از 
بازویی  عنوان  به  و  ببیند  را  ایشان  به  نسبت 

قدرتمند و سخت کوش درکنارش حفظ کند.
915...278

چند وقت پیش یکی از مدیران کل که متاسفانه 
کارآمد هم نیست در جلسه ای صحبت می کرد و 
آنقدر با ذوق سر مردم منت می گذاشت که من 
در اداره ای که قبال بودم اینقدر حقوق می گرفتم 
به اینجا که آمده ام حقوقم کم شده و من برای 
خدمت به مردم این رنج را پذیرفته ام . خواستم از 
بگویم  بزرگوار  این عزیز  به  روزنامه شما  تریبون 
سری  صدقه  شما  مقام  و  پست  و  صندلی  اوال 
دوما  نگذار  است پس سرشان منت  مردم  همین 
نفس و هوا و هوس انسان فقط میل به پول ندارد 
برخی ها مثل شما را نیز قدرت فریفته است  که 
اداری  جلسه  یک  در  ساعت  نیم  از  بیش  یک 
خودت  کماالت  از  و  گرفته  را  مخاطبانتان  وقت 
اگر شما  سخنرانی می کنی و فکر می کنی که 
نبودید سازمانتان بی مدیر می ماند . هنوز یادمان 
نرفته یکی از مدیران یکی دیگر از سازمانها همین 
استان اینقدر فریفته تشریفاتش شده بود که وقتی 
او را از سمتش برداشتند برای حفظ غرورش یک 
خودروی تشریفات به همان شکل و رنگ خودروی 

در اختیارش خریده بود که ... .
ارسالی در کانال تلگرام آوا

در  هایی  باغ  کنید  رسیدگی  مسووالن  لطفا 
معصومیه پایین وجود دارندکه دوتا از این باغهای 
شبانه  پیش  سال  چند  رو  سرسبز  و  درخت  پر 
چند  حاال  و  شده  سازی  آپارتمان  و  کردند  قطع 
آب  هم  را  دیگر  بزرگ  باغ  دوتا  که  است  وقت 
نمی دهند که خشک شده است لطفا به داد این 

درختان بدبخت برسید
903...987

پاساژهای  باید  بیرجند  از  کوچکتر  شهرهای  چرا 
خرید چند طبقه داشته باشد ولی بیرجند حتی یک 

پاساژ هم نداشته باشد؟؟
915...096

سیمان  در  جوانان  استخدام  برای   ، آوا  سالم 
باقران بعد از حل مشکالت مالی توسط پیگیری 
های استاندار عزیز قطعا جوانان بیرجندی انتظار 

رفع بیکارشان را دارند.
0936...564
و  سنج  موقع  اند  کرده  دقت  محترم  مسووالن 
تبل زدن در حسینیه امام رضا)ع( در ایام محرم از 
دیوارها خاک میریزد... آیا صدای طبل ها و سنج 

ها برای این گونه آثار مضر نیست؟
0935...965
سمت  به  ابوذر  ازمیدان  عبور  حال  در  دیروز   
نمودم  تردد  حال  در  شخصی  ماشین  با  مدرس 
به  مربوط  مزدا  ماشین  که  نمودم  مشاهده  که 
خیابان  وارد  مهدیه  جنب  خیابان  از   ... سازمان 
های  شبرنگ  روی  از  عبور  با  و  گردید  مدرس 
یک  چرا  گردید  ابوذر  میدان  وارد  مدرس   بلوار 

سازمان مقررات را رعایت نمی نماید 
915....893

سالم آواجان گزارشی که بابت هتل کویر نوشته 
ولی  درد  دستت  بود  کامل  و  جامع  خلی  بودی 
شاید  تا  بده  ادامه  رو  ها  پیگیری  این  خواهشا 
حال  به  فکری  و  بخورن  تکونی  یک  مسئولین 

پروژه تاریخی بردارن
0935...634

تامین آب فوالد قاین در گرداب تناقضات 
از  عصمت برزجی- پروژه ملی فوالد قاین 
و  جنوبی  خراسان  بزرگترین طرحهای صنعتی 
یکی از هشت طرح فوالدی کشور بود که در 
دور اول سفرهای استانی دولت نهم برای استان 
عملیات  و  آمد  کاغذ  روی  بر  جنوبی  خراسان 

اجرایی این کارخانه بزرگ در سال 85 آغارشد.
طرح فوالد قائنات که از لحظات ابتدایی مطرح 
لقب  استان  اشتغال  و  توسعه  امید  آن،  شدن 
با گذشت 10 سال  طبق  و  اکنون  اما  گرفت 
آخرین خبرها، واحد تولید آهن اسفنجی آن تا 
کارخانه  سازی  فوالد  واحد  و    95 سال  پایان 
اما آنچه   . اندازی خواهد شد  در خرداد 97 راه 
که باعث نگرانی و اعتراض مردم منطقه شده 
بحث مصرف آب این کارخانه است که به نظر 
می رسد با افتتاح کامل این کارخانه باید مردم از 

کشاورزی منطقه دل برکنند. 
امام جمعه خضری دشت بیاض در این باره می 
گوید: 90درصد مردم بخش نیمبلوک از محل 
کشاورزی و دامداری و صنایع وابسته ارتزاق می 
کشاورزی  قطب  عنوان  به  منطقه  این  و  کنند 

خراسان جنوبی مشهور است .
وی با بیان اینکه مهم ترین منابع آبی زیرزمینی 
افزاید: در  واقع شده می  این منطقه  در  استان 
بخش  رویه  بی  برداشت  دلیل  به  حاضر  حال 
و  بحرانی  دشت  آبی،  منابع  این  از  کشاورزی 
ممنوعه اعالم شده و در سال های اخیر سطح 

آب آن 12 متر افت داشته است.
دلیل  به  »مدنی«  االسالم  حجت  گفته  به   
چاه  و خشکسالی های 17ساله همه  آب  افت 
است  شده  وکارتی  هوشمند  کشاورزی  های 
قاینات  برداری فوالد  بهره  با  این شرایط  و در 
نیاز  با ظرفیت 800 هزار تن فوالد در سال و 
حداقل 4میلیون متر مکعب آب چه اتفاقی رخ 

خواهد داد؟
وی ادامه می دهد: برخی دست اندرکاران گفته 
اند کارخانه فوالد در این منطقه باعث اشتغال 
نظر  در  باید  را هم  این  اما  نفر می شود   800
موجب  دیگر  طرف  از  آن  وجود  که  گرفت 
بیکاری و از بین رفتن هست و نیست هزاران 
کشاورز خواهد شد.به گفته وی، مسئوالن اعتقاد 
کارخانه  برای  تومان  میلیاردها  که  حاال  دارند 
هزینه شده است امکان تعطیلی آن وجود ندارد 
اینجاست  سوال  حال  شود،  اندازی  راه  باید  و 
نگران هزینه دولت هستند چرا  مسئوالنی که 
دغدغه سرمایه گذاری مردم در بخش کشاورزی 
و دامداری و صنایع وابسته به آن که سال های 

متمادی جلوتر از فوالد بوده را ندارند؟

مصرف سالیانه آب کارخانه فوالد 
 700 هزار متر مکعب است

به  پاسخ  در  قاینات  فوالد  کارخانه  عامل  مدیر 
این اعتراض ها از بهره برداری فاز اول کارخانه 
آهن   تولید  و  سال95  پایان  تا  قاینات  فوالد 
مصرف  گوید:  می  و  دهد  می  خبر  اسفنجی 
سالیانه آب کارخانه 700 هزار متر مکعب است 

ولی اکنون 6 حلقه چاه در کارخانه وجود دارد که 
4حلقه چاه پلمب و از 2 چاه دیگر یکی در حال 

استفاده است.
مهندس »اسفندیاری« می افزاید: مصرف عمده 
آب کارخانه مربوط به فاز دوم یعنی واحد فوالد 
سازی است که حدود 2میلیون متر مکعب در 
سال برآورد شده و این واحد در نیمه دوم سال 

97 به بهره برداری خواهد رسید.
واحد  نیاز  مورد  آب  تامین  برای  وی،  گفته  به 
فوالد سازی غیر از منابع آب زیرزمینی مذاکره 
هایی با پیمانکاران سازنده تصفیه خانه فاضالب 
قاینات  فاضالب  پساب  از  استفاده  برای  قاین 

به  های  بینی  پیش  اساس  بر  و  شده  شروع 
تومان  40میلیارد  حدود  طرح  این  آمده  عمل 
اعتبار نیاز دارد و طی 2 سال اجرایی می شود  
لذا با توجه به کمبودهای آبی در منطقه طرح 
آبرسانی ازتصفیه خانه پساب قاینات به طور حتم 
اجرا خواهد شد. بنابراین مردم بخش نیمبلوک 
وخضری دشت بیاض هیچ گونه نگرانی در مورد 

برداشت آب از منابع زیرزمینی نداشته باشند.

تناقضات در برآورد آب مصرفی فوالد

یادآور می شوند  همه کارشناسان فوالد کشور 
در دنیا برای تولید یک تن فوالد به 18-22 متر 
مکعب آب نیاز است )سایت فوالد نیوز ( که با در 
نظر گرفتن ظرفیت فعلی 800 هزار تنی کارخانه 
فوالد قاینات )تا یک میلیون تن قابل افزایش 
آب  مکعب  متر  میلیون  در حدود 14  ( عددی 
در سال نیاز است اما  مدیر عامل سابق فوالد 
قاینات درسال 1391 در مصاحبه ای که با سایت 
بولتن نیوز در تاریخ 16 خرداد ماه 91 انجام داده 
است مصرف آب پروژه را 175 لیتر در ثانیه یعنی 

بیش از 4 میلیون متر مکعب عنوان می کند.
کارخانه فوالد مبارکه اصفهان با استفاده از مجهز 

کاهش  در  اول  رتبه   ( دنیا  روز  امکانات  ترین 
مصرف آب در دنیا(  توانسته است پس از سالها،  
مصرف آب این کارخانه را با هزینه حدود 300 
میلیارد تومان )حدود 50درصد هزینه تمام فوالد 
قاینات( به حدود 6 متر مکعب آب برای ساخت 
هر تن فوالد کاهش دهد )مصاحبه مدیر ارشد 
خدمات فنی فوالد مبارکه -سایت فوالد نیوز 25 
آذر 93(حال بافرض به کاربردن چنین تکنولوژی 
و با در نظرگرفتن مقرون به صرفه بودن تولید 
چنین فوالدی در پروژه فوالد قاین این مجموعه 
به 4.8 میلیون متر مکعب آب در سال نیازمند 
است که بامحاسبه یک ماه تعطیلی و تعمیرات 

در  مکعب  متر  میلیون   4 آشنای  عدد  به  واحد 
سال می رسیم که بزرگی این عدد برای افرادی 
، مصرف  که ظرفیت سفره آب دشت خضری 
زراعی  سهامی  شرکت  دو  در  آب  کشاورزی 
بزرگ کشور)خضری واسالم آباد(  و روند کاهشی 
بارندگی را می دانند بسیار ملموس تر است.همه 
آب  سختی  که  است  شرایطی  در  فوق  موارد 
)EC( در محدوده مناسب باشد چرا که سختی 
آب یا کنداکتیویته آب نشان دهنده توانایی عبور 
 جریان برق از آب است. در واقع آب کاماًل خالص ،
 هادی جریان برق نیست. چون یون های موجود 
در آب باعث انتقال جریان برق می شوند از این 
رو بین هدایت الکتریکی و غلظت کل امالح در 
آب رابطه ای وجود دارد. هدایت الکتریکی آب 
بر روی سرعت خوردگی آب و درجه یونیزاسیون 
نمک های آب تأثیر می گذارد.)کیفیت آب؛ دکتر 
علیزاده(عموما با کاهش بارندگی و افت سطح آب 
های زیرزمینی سختی آب نیز افزایش می یابد 
و این یعنی افزایش استخراج آب برای مصرف 

کارخانه فوالد.

نقد به فوالد قاین در تفحص مجلس
 

در متن گزارش نهایی تحقیق و تفحص مجلس 
از صنعت فوالد کشور نیز آمده است: طرحهای 
فوالد سبزوار، قائنات، نی ریز و بافت طرحهایی 
هستند که در مناطق کویری واقع شده اند . از 
ممنوعه  فوالد سبزوار دردشت  میان طرح  این 
بحرانی به لحاظ آب قراردارد و قرار است آب 
آن از 5 حلقه چاه تأمین شود. درحالی است که 
سطح آبهای زیرمینی در این منطقه  و اطراف 
آن طی سالهای گذشته به شدت پایین آمده و 
امکان برداشت ساالنه 4 میلیون متر مکعب آب 
از 5 حلقه از چاههای موجود در این منطقه وجود 
از چاههای  آب  برداشت  ندارد، حتی درصورت 

منطقه صنعت فوالد  باعث تعطیلی کشاورزی 
منطقه خواهد شد. از طرفی صنعت فوالد در این 
منطقه باعث اشتغال مستقیم 800 نفر می شود 
و از سوی دیگر باعث بیکاری صدها کشاورز و 
در نتیجه مهاجرت به شهرها و مشکالت ناشی 

از مهاجرت خواهد شد.
این موضوع درمورد سه طرح دیگر نیز صادق 
است. منطقه قائنات با توانایی خدادادی کشت 
زعفران می تواند از دل زمینش طالی گیاهی 
) زعفران ( را بیرون کشد . آیا سرمایه گذاری 
در صنایع تکمیلی مانند بسته بندی به مراتب 
بهتر از فوالدسازی نبود. آیا این منطقه نیازی به 
کارخانه فوالدسازی با مصرف حداقل 4 میلیون 
اینکه  باتوجه به  متر مکعب آب در سال دارد؟ 
تأمین  چاه  از  قائنات  فوالدسازی  کارخانه  آب 
خواهد شد، قطعا درصورت ادامه روند خشکسالی 
کشاورزی منطقه را در سالهای آتی با مشکالت 

جدی مواجه خواهد نمود. 

 دشت خضری سی سال 
پیش ممنوعه اعالم شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 

نیز در گفتگوی اختصاصی با آوا  با بیان اینکه  
دشت خضری از دشتهای بحرانی استان بوده که 
در سال 66 ممنوعه شده افزود: صدور هرگونه 
وجهه  کشاورزی  زمینه  در  برداری  بهره  مجوز 
قانونی نداشته و مقدور نمی باشد و صرفاً برای 
اخذ مجوز  با  آب طلب  و کم  مصارف صنعتی 
تخصیص از وزارت نیرو این امکان فراهم می 
دوران  آب  تأمین  منظور  به  ایحال  علی  باشد. 
در  مساعدت  و  قاینات  فوالد  شرکت  ساخت 
اجرای طرح ،به شرکت ملی فوالد ایران اجازه 
از  نیاز  مورد  آب  تأمین  و  موقت  برداری  بهره 
به شرکت آب منطقه ای  دو حلقه چاه متعلق 

خراسان جنوبی داده شده است. 
امامی خاطر نشان کرد:  در این راستا )تأمین 
آب دوران ساخت( مجوز حفر و بهره برداری از 
یک حلقه چاه از محل تخصیص بخش صنعت 
سازمان  برای  خضری  دشت  چهارم  برنامه 
شده  مقرر  و  صادر  معادن  نوسازی  و  توسعه 
آب  تأمین  منظور  به  قاینات  فوالد  شرکت  تا 
درازمدت طرح از طریق سایر گزینه ها اقدامات 
مقتضی را به عمل آورده که در این جهت و 
تاکنون شرکت فوالد قاینات ضمن هماهنگی 
های به عمل آمده با شرکت آب منطقه ای با 
خرید دو حلقه چاه کشاورزی و تغییر کاربری 
آن مبادرت به تأمین بخش دیگری از نیاز آبی 

خود نموده است .
بانظر به کسری  ادامه داد: در حال حاضر  وی 
مخزن موجود دشت خضری ، محدودیت منابع 
منطقه  در  موجود  زیرسطحی  و  سطحی  آب 
مصارف  برای  جدید  تخصیص  وجود  عدم  و 
صنعتی و محدودیت های فنی و قانونی مترتب 
برای  این دشت  در  بر صدور مجوز چاه جدید 
صنعت و بویژه صنایع پرآب طلب ، برنامه ای 
برای تامین آب مجموعه از طریق صدور مجوز 

حفر چاه وجود ندارد.

شرکت آب منطقه ای تعهدی برای 
تامین آب دراز مدت فوالد ندارد

برنامه  اهداف و  به  با توجه  آور شد:  یاد  امامی 
طرح  اندازی  راه  ضرورت  و  وقت  دولت  های 
فوالد قاین ، پیگیریهای به عمل آمده مسئوالن 
ذیربط در زمینه تأمین آب آن ، اقدامات گزارش 
شده فوق الذکر و برنامه های پیشنهادی ارائه 
 ، مجموعه  آب  تأمین  برای  شرکت  این  شده 
درخصوص  بایست  می  قاینات  فوالد  شرکت 
تأمین آب دراز مدت پروژه از میان گزینه های 
پیش رو منجمله انتقال آب از سایر حوزه های 
و  خواف(  نمکزار  )مانند  استان  خارج  و  داخل 
چاههای  خرید  طریق  از  امکان  صورت  در  یا 
کشاورزی و تغییر کاربری آنها از کشاورزی به 
اجرایی مواد 27  با دستورالعمل  صنعت مطابق 
و 28 قانون توزیع عادالنه آب و یا سایر گزینه 
های تأمین آب پس از اخذ مجوزهای الزم از 
شرکت آب منطقه ای اقدام نماید و این شرکت 
دراز  آب  تأمین  درخصوص  تعهدی  هیچگونه 

مدت پروژه مذکور نخواهد داشت.

مصرف آب برای فوالد بسیار کمتر
 از گندم است 

فوالد  شرکت  مدیرعامل  اسفندیاری  کامران 
صنعت قاینات نیز درباره حاشیه های مطرح شده 
درباره مصرف آب این کارخانه و ضرر احتمالی 
آن برای تحت تأثیر قرار دادن کشاورزی منطقه 
اظهار کرد: مصرف آب در صنایع فوالد سازی 2 
متر مکعب به ازای هر تن است یعنی دو لیتر آب 
به ازای هر کیلو شمش فوالد، اگر مقایسه ای 
با گندم داشته باشیم خواهیم دید برای تولید هر 
کیلو گندم 1300 لیتر آب نیاز است پس مصرف 

آب برای فوالد بسیار کمتر است.
با بیان اینکه ما در این کارخانه از صنایع  وی 
هیبریدی استفاده می کنیم که باعث کاهش 30 
درصدی مصرف آب می شود افزود: من تجربه 
ساخت کارخانه فوالدسازی در اردکان را دارم که 
به لحاظ منابع آبی بسیار فقیر تر از قاینات بود 
متأسفانه برخی عدد کلی ساالنه 3 میلیون متر 

مکعب را علم می کنند که این درست نیست.
نیز  قاین  فوالد  مجتمع  مدیره  هیئت  عضو 
سال گذشته در جلسه ای  با بیان اینکه برای 
به  را  آب  کارخانه  این  نخست  فاز  راه اندازی 
از  افزود:  داریم،  نیاز  کننده  خنک  ماده  عنوان 
ابتدای این پروژه توافقاتی با شرکت آب منطقه 
ای خراسان جنوبی برای تأمین آب بسته شد 
به  چاه  حلقه   3 ای  منطقه  آب  شد  مقرر  و 
صورت توافقی به ما بدهد و با تعداد چاه هایی 
اما  می رسد  چاه   6 به  آن  جمع  داریم  ما  که 
از مهم ترین مشکالت  هنوز کمبود آب یکی 
کل  اینکه  بیان  با  است.فالحتی  پروژه  این 
سرمایه گذاری تاکنون 530 میلیارد تومان بوده 
این  برای  زیاد  جایگاه  آب  کرد:  اظهار  است، 

پروژه دارد که باید تدابیری اتخاذ شود.

آگهــی حــراج 
مدیریت درمان تأمین اجتماعی خراسان جنوبی در نظر دارد: تعدادی خودرو از رده خارج خود را از طریق حراج به شرح ذیل به فروش 
برساند. لذا کلیه متقاضیان می توانند به مدت 10 روز از تاریخ 95/6/28 لغایت پایان وقت اداری 95/7/8 برای اخذ برگه شرایط و بازدید 
از خودروها به ساختمان مدیریت به نشانی: سایت اداری بلوار پیامبر اعظم )ص( - باالتر از میدان آدینه - طبقه دوم- واحد اداری مراجعه  
فرمایند. ضمناً موضوع مورد معامله به خریداری که به صورت حضوری باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، فروخته شده و در مقابل فروش 
موضوع حراج، وجه آن دریافت شده و پرداخت هرگونه مالیات عوارض و هزینه آگهی و جریمه های بیمه نامه و ...  به عهده خریدار )برنده( 

خواهد بود.

رنگ خودرومدل خودروشماره انتظامینوع خودروردیف

سفید1121379 ن 29 ایران 44آمبوالنس مزدا1

سفید9831378 س 69 ایران 44وانت پیکان2

سفید9781373 ن 65 ایران 22آمبوالنس نیسان پاترول3

نوک مدادی8191379 ل 67 ایران 22پژو 4405
سرمه ای3421380 م 78 ایران 22وانت مزدا5

سفید قرمز9851378 س 69 ایران 44مینی بوس بنز6

سفید9841378 س 69 ایران 44آمبوالنس نیسان پاترول7

مشکی295611381 ایران 791موتورسیکلت8
مشکی744591381 ایران 637موتورسیکلت9
مشکی2321383 ب 79 ایران 11پژو 10405

نقلیه  وسایط  حراج 
 10 ساعت  رأس 
 95/7/10 مورخ  صبح 
اعضای  حضور  با 
تشکیل  کمیسیون 
ای  کننده  شرکت   و 
که تا پایان وقت تعیین 
را  قیمت  باالترین  شده 
پیشنهاد کند و پول نقد 
بانکی تضمینی  یا چک 
خریدار  دهد  ارائه 

شناخته خواهد شد.

 با حضور امام جمعه محترم شهرستان بیرجند حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر رضایی    و خانواده های محترم
  شهدا، جانبازان، آزادگان، پاسداران، بسیجیان، رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و عموم مردم والیتمدار همراه با  اهدای جوایز:

)4 عدد کمک هزینه سفر به کربال به مبلغ 5/000/000 - تعداد 11 دستگاه دوچرخه - 5 عدد تابلو نفیس- 20 قواره 
چادر - 10 عدد مفاتیح - 5 عدد توپ فوتبال- 5 عدد توپ فوتسال - 6 عدد توپ والیبال - 10 عدد کیف تبلیغاتی

 5- عدد تابلو قرآنی لیزری - 10 دست لباس ورزشی(

زمان: جمعه 95/7/2 ساعت 5 صبح      مکان: انتهای خیابان پاسداران بسمت بند دره
دفتر امام جمعه شهرستان بیرجند، ستاد نماز جمعه و ستاد مردمی غدیر

سپاه انصار الرضا )علیه السالم( خراسان جنوبی - ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بیرجند- فرمانداری شهرستان بیرجند  
شهرداری بیرجند- شرکت کویرتایر - سازمان رفاهی و تفریحی شهرداری بیرجند - دبیرخانه کانون های فرهنگی  و هنری 
مساجد استان - کانون فرهنگی هنری آدینه - شوراهای ورزش همگانی استان  و شهرستان - اداره کل ورزش و جوانان 

استان  و شهرستان - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان- شورای بسیج ورزشکاران

روز غدیر خم در میان روزهای عید فطر، قربان و جمعه همانند ماه در میان ستارگان است.  امام صادق )علیه السالم(
جنگ هشت ساله این ملت را آبدیده، شجاع و متکی به نفس کرد )امام خامنه ای(

به مناسبت دهه والیت و امامت )عید سعید غدیر خم( و )هفته دفاع مقدس(
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 رفتار باورنکردنی شیر گرسنه بعد از شکار 

یک عکاس محیط زیست صحنه ای باورنکردنی 
از  میمون  بچه  یک  با  ماده  شیر  یک  برخورد  از 
نوع »بابون« را به طور اتفاقی شکار کرده است.

به گزارش جام جم آنالین، شیر ماده که به قصد 
شکار بچه بابون به سوی او حمله ور می شود بعد از 
اینکه او را به چنگ می آورد از دریدن آن خودداری 
می کند. این شیر ماده نه تنها از کشتن بچه بابون 

خودداری می کند بلکه در برابر دو قالده شیر نری 
که با مشاهده گرفتار شدن میمون به سمت شیر 
ماده آمده بودند می ایستد و مانع از کشته شدن بچه 
میمون می شود. در کش و قوس درگیری شیرها 
یک بابون نر بالغ که از روی درختی در مجاورت 
شیرها شاهد ماجراست به سرعت خود را به بچه 
بابون رسانده و او را به باالی درخت منتقل می کند. 

این حادثه نادر در دنیای وحش باورنکردنی است.

بازار کار زنان ایران مشابه
 کشورهای جنگ زده

زنان ایرانی نسبت به سایر همتایان جهانی خود و 
حتی کشورهای منطقه وضع بیکاری بحرانی تری 
به آخرین گزارش سازمان  بنا  را تجربه می کنند. 
اقتصادی  مشارکت  نرخ  نسبت  کار،  بین المللی 
زنان به مردان در ایران ٢٢,٦  درصد است. مقایسه 
این رقم با سایر کشورهای منطقه نشان می دهد 
ایران مشابه دو کشور  در  زنان  اشتغال  که وضع 
این  براساس  است.  عراق  و  افغانستان  جنگ زده 
گزارش نرخ مشارکت اقتصادی زنان در افغانستان 

٢٠.١  درصد و در عراق ٢١.٥ درصد است.

اتفاقی تاریخی در هفته مد نیویورک

برای اولین بار لباس هایی با در نظر گرفتن حجاب 
در هفته ی مد نیویورک به نمایش گذاشته شد. به 
گزارش فرادید، ٢۴ شهریور یک روز بزرگ در تاریخ 

»هفته ی مد نیویورک« بود. نه تنها اولین باری بود 
شرکت  مراسم  این  در  اندونزیایی  طراح  یک  که 
می کنرد بلکه اولین باری هم بود که لباس هایی با 

محوریت حجاب در این مراسم معرفی  شد.

حسینی - “وقتی یک دانش آموز در اتاقی 
خانواده  زندگی  همه  داستان  که  متری   ١٢
در همین فضا می گذرد به سر می برد و با 
وجود سرو صدای کودکان کوچکتر خانواده، 
باید  گیرد،  می   ٢٠ معدل  تنگدستی  و  فقر 
کودکی  کرد.  افتخار  کودک  این  غیرت  به 
که تمام تالش خود را می کند تا با درس 
خواندن لبخند را به چهره درد کشیده والدین 

خود بیاورد.”
پور مدیر  از گفته های ولی  این ها بخشی 
دفتر بنیاد کودک در بیرجند بود. بنیادی کامال 
 8 در  کار  سابقه  سال   ٢١ با  که  نهاد  مردم 
 کشور جهان با هدف کمک به دانش آموزان

مستعد نیارمند فعالیت می کند و بیش از ١١ 
ماه از تاسیس آن در بیرجند می گذرد. این 
بنیاد تا امروز ٦٥ کودک را در مرکز استان 

تحت پوشش قرار داده است.

مستعد ممتاز بودن،شرط پذیرش بنیاد

پذیرش  نحوه  و  شرایط  درباره  پور  ولی 
کودکان بیان می کند: شاخصه اصلی برای 
آموزان  دانش  گرفتن  قرار  پوشش  تحت 
استعداد تحصیلی و نیازمند بودن آنان است، 
از پایه اول تا ششم معدل بسیار  باید  یعنی 
معدل  دانشگاه  پایان  تا  هفتم  از  و  خوب 

باالی ١8 را اخذ کرده باشند. 
وی با تاکید بر اینکه مراحل مختلفی برای 
تایید نیازمند بودن این خانواده ها باید طی 
شود، عنوان می کند: تمام اطالعات خانواده 
اخذ ها  آن  از  کامل  های  فرم  قالب   در 

می شود، همچنین مدارک مرتبط با نیاز ها 
و معضالتی که درگیر آن هستند.

که  قلمی   ٢٠ مدرک  لیست  به  پور  ولی 
آنان  از  خانواده  هر  شرایط  با  متناسب 
درخواست می شود اشاره کرد و گفت: پس 
از بررسی مدارک و پرس و جو از معتمدین 
اند،  با وضع آن خانواده  افرادی که آشنا  و 
خود  به  حضوری  مراجعه  نوبت  چندین  در 
ارتباط  برقراری  ویژه  به  و  داشته  خانه 
را  خانواده  کودکان  با  عاطفی  و  صمیمانه 

خواهیم داشت. 
به گفته وی مورد دیگر سرپرست است که 
زندان،  جمله  از  دلیلی  هر  به  خانواده  پدر 
طالق، ترک منزل، فوت کردن و سالخورده 
به بودن  مهجور  و  افتادگی  کار  از   بودن، 

گونه ای که مادر نقش سرپرستی را ایفا می 
کند، باید بررسی شود.

بر  تاکید  با  بیرجند  در  بنیاد کودک  موسس 
اینکه جزئیات معضالت و شرایط هر خانواده 
نیز بررسی می شود توضیح می دهد: مثال 
زمانی که پدر و مادر طالق گرفته اند طالق 
نامه باید حتما بررسی شود که مهریه زیاد به 

مادر پرداخت نشده باشد.
ولی پور، روند پذیرش 8 مرحله ای کودکان 
از  گوید:  می  و  داند  می  مدت  طوالنی  را 
نقطه شروع تا پذیرش نهایی بیش از ۴ ماه 
طول می کشد تا مدارک در جاهای مختلف 
بررسی شوند، حتی بعضی خانواده ها نیز به 

ارتباط مداوم تر و بیشتر نیاز دارند.
وی از هیئت امنای 7 نفره بنیاد در بیرجند 
درصد   9٠ کند:  می  بیان  و  دهد  می  خبر 

اعضا افتخاری فعالیت می کنند.

آموزش کار گروهی 
در قالب تیم فوتسال

موسس بنیاد کودک در بیرجند با بیان اینکه 
و  مادی  بعد  دو  در  کودکان  این  به  کمک 
بعد معنوی و خدماتی انجام می گیرد عنوان 
می کند: مقرری ماهانه از ١٥٠ تا 3٠٠ هزار 
تومان بسته به سطح نیازمندی خانواده است. 
ولی پور ادامه می دهد: همچنین در کنار آن 
کالس های تقویتی درسی، زبان، نقاشی و 
هنری و حتی پیش بینی بازی درمانی برای 

کوکان کوچکتر فعالیت دارند.
مادران  خوداشتغالی  طرح  شروع  از  وی 
مددجو تحت پوشش خبر می دهد و اضافه 
 می کند: مادران پس از گذراندن کالس های

مردم  و  خیران  به کمک  ای،  حرفه  و  فنی 
سرمایه اندکی برای راه اندازی کار در خانه 

دریافت می کنند.

ولی پور همچنین به تیم فوتسال کودکان 
افزاید:  تحت پوشش اشاره می کند و می 
قرار گرفت  استقبال  مورد  بسیار  این طرح 
کامال  کودکان  روحیه  تغییر  و  عالقه  و 

است. مشهود 
را  پروژه  این  کردن  دنبال  از  هدف  وی 
در  شده  فراموش  تربیتی  های  آموزش 
و  داند  می  معضالت  دلیل  به  ها  خانواده 
تیم فوتسال در  تاکید می کند: کودکان در 
کنار هم و در قالب یک تیم کار گروهی و 

نظم را یاد می گیرند.
به  اشاره  با  بیرجند  در  بنیاد کودک  موسس 
در  است  قرار  که  کودکانی  االن  از  اینکه 
آینده پذیرش شوند رزرو شده اند می گوید: 

تومان هزار   ٥٠ مبلغ  پرداخت  با  فرد   هر 
می تواند همیار بنیاد کودک باشد.

سایت  روی  از  کودکان  پذیرش  روند  وی 
بنیاد را توضیح می دهد: خیران می توانند 
حریم  حفظ  با  را  کودک  هر  اطالعات 
شخصی و فقط با ذکر منطقه و معضالتی 
سایت  روی  است  رو  روبه  آن  با  که 
انتخاب روی صفحه  از  مشاهده کنند، بعد 
برای  شخصی  صفحه  یک  بنیاد  اینترنتی 
همیار باز می شود که می تواند اطالعات 
صفحه  این  در  را  کودک  از  تری  کامل 
مبالغ  آنالین  صورت  به  و  کند  مشاهده 
قیم  به حساب  را  کودک  به  ماهانه کمک 

آن کودک پرداخت می کند.
به گفته ولی پور دفاتر بنیاد کودک در بخش 
بین  رابط  یک  تنها  ماهانه  مقرری  پرداخت 

همیار و قیم کودک هستند. 

بدون داشتن جامعه هدف تخصصی 
پیشرفت چشم گیر نیست

موسس بنیاد کودک در بیرجند بررسی های 
منظم دوره ای از خانواده تحت پوشش قرار 
سایر  با  بنیاد  این  تمایز  وجوه  از  را  گرفته 
عنوان و  داند  می  استان  خیریه   بنیادهای 
می کند: بررسی ها به صورت گزارشات ٦ 
کودکان  این  به  که  همیارانی  برای  ماهه 
در  تا  شود  می  فرستاده  کنند  می  کمک 
مشکالت  و  زندگی  تحصیلی،  وضع  جریان 

خانواده قرار بگیرند.
دیگر  از  را  جامعه هدف تخصصی  پور  ولی 
 امتیازات برتری این بنیاد می داند و بیان می کند:

از سایر موسسات خیریه درخواست می کنم 
تا مانند بنیاد کودک و یا محک جامعه هدف 
فعالیت متمرکز  با  باشند و  تخصصی داشته 
ای  فله  کار  که  زیرا  کنند  عمل  آن  روی 

خروجی چشم گیری نخواهد داشت.
به گفته وی سازمان های مردم نهاد به دلیل 
معضالت  تمام  توانند  نمی  محدود  امکانات 
جامعه را درست کنند و با تمرکز بر یک قشر 

جامعه می توان اثربخشی بهتری داشت.
مخصوصا  خیریه  های  سازمان  از  پور  ولی 
تعداد  هر  کند  می  درخواست  امداد  کمیته 
دانش آموز که مستعد نیازمند است به بنیاد 
دهد:  می  ادامه  وی  کنند.  معرفی  کودک 
آموزش و پرورش می تواند به طور مستقیم 
به بنیاد کودک اطالع دهد که کدام کودکان 
با  حتی  متاسفانه  اما  هستند  نیازمند  مستعد 
مکاتبات انجام شده این اطالعات را تاکنون 

در اختیار ما قرار نداده اند.

موسسات  کند:  می  عنوان  همچنین  وی 
خیریه استان می توانند با همکاری یکدیگر 
و تقسیم کارها از موازی کاری های اضافه 

جلوگیری کنند.
وی شفافیت در پرداخت ها را وجه تمایز 
دهد:  می  ادامه  و  کند  می  بیان  دیگر 
روی  بهنگام  پرداخت  اطالعات  تمام 

گیرد. می  قرار  سایت 

با معضالت جامعه 
احساسی برخورد نکنید

تقاضای  از  بیرجند  در  کودک  بنیاد  موسس 
نهبندان  و  سرایان  طبس،  های  شهرستان 

برای راه اندازی دفاتر اقماری خبر می دهد 
از  بعد  کنیم  می  تالش  کند:  می  عنوان  و 
کسب کردن تجربه در دفتر مرکزی استان 
این دفاتر را نیز راه اندازی کنیم مخصوصا 
این  آمار  که  سرایان  و  نهبندان  شهر  در 

کودکان بیشتر است.
 ولی پور در ادامه سخنانش از مردم می خواهد

نکنند،  برخورد  احساسی  با معضالت جامعه 
نگاه  نیازمند  مشکالت  این  حل  که  زیرا 

متمرکز از باال است.
وی عنوان می کند: شاید کودکی که جلوی 
ما ایستاده و کمک می خواهد به دلیل فقر 
فرهنگی باشد و نه فقر مالی، تقاضا می کنیم 
بدون شناخت به افرادی که در کوچه ها و 

خیابان ها مراجعه می کنند کمک نشود.
کند:  می  درخواست  همچنین  پور  ولی 
بنیاد  مرکزی  دفتر  که  آن  به  توجه  با 
مرکز یک  ساخت  هزینه  تهران  در   کودک 

تخصصی  درمان  و  خالقانه  های  آموزش 
اطفال را تقبل کرده است، خیران استانی و 
مردم در خرید زمین برای این مرکز به بنیاد 

کودک کمک کنند.
وی به فعالیت های جانبی از جمله افطاری 
کیف  و  لباس  تهیه  رمضان،  ماه  در  دادن 
گوید:  می  و  کند  می  اشاره  تحریر  لوازم  و 
نمایشگاه توانمندی های بنیاد کودک از ٢٥ 
شهریور تا ٢ مهر برای نمایش دستآوردهای 

کودکان این بنیاد راه اندازی شده است.
برای مردمی  های  کمک  از  پور   ولی 
و دهد  می  خبر  نمایشگاه  این  اندازی   راه 

فروش  درصد   ۴٠ تا   ٢٠ افزاید:  می 
مختلف  اصناف  توسط  که  محصوالتی 
در  خوراکی  و  دستی  صنایع  پوشاک،  مانند 
نمایشگاه ارائه می شود به این کودکان اهدا 

خواهد شد.
به گفته وی ١3 غرفه مربوط به محصوالت 
 هنری دانش آموزان است که در کالس های

ویزیت  همچنین  اند،  کرده  تولید  آموزشی 
بنیاد  های  فعالیت  نمایش  پزشک،  رایگان 
فرهیختگان  حمایت  مستند  از  رونمایی  و 
 استانی از بنیاد کودک نیز از سایر فعالیت های

این نمایشگاه است.
از  یکی  خواهیم  می  پور  ولی  از  پایان  در 
را  بنیاد  در  فعالیت  زمان  در  خود  خاطرات 
تامل در حالی  ای  با لحظه  بیان کند، وی 
است  شده  متاثر  خاطره  یادآوری  با  که 
اهل  که  استان  اتباع  از  یکی  گوید:  می 
ای  خانه  در  کودک   ٥ با  بودند  ازبکستان 
کردند،  می  زندگی  نداشت  هم  فرش  که 
از  و  داشت  ارتفاع  از  سقوط  خانواده  پدر 
کودکان  خاطر  همین  به  و  بود  افتاده  کار 
سال چهارم و پنجم دبستان این خانواده به 
دنبال کار گشته بودند و در یک تعمیرگاه با 
حقوق 3٠٠٠ تومان در روز کار می کردند 

تا منبع درآمد برای خانواده باشند.
وی ادامه می دهد: معدل این بچه ها با همین 
شرایط بسیار خوب بود ولی جای تاسف داشت 
زمانیکه ما کارنامه این کودکان را از مدرسه 
اینکه  خاطر  به  مدرسه  مدیر  خواستیم  می 
نصف شهریه پرداخت نشده بود کارنامه را به 
ما نمی داد. هرچند تا االن به دست ما رسیده 
است اما این جبهه گیری در مقابل موسسه 

خیریه واقعا جای تاسف داشت.

کودکان نیازمند باغیرت

اطالعات گوشی  شما چقدر امن است؟

طبق اظهارات مسئوالن حداقل ۴٠ میلیون کاربر 
نکات،  برخی  دانستن  که  دارد  وجود  اسمارت فون 
ضروری  افراد  این  اطالعات  امنیت  حفظ  برای 
به  اخیر  سال های  طی  ایسنا،  گزارش  به  است. 
دنبال پیشرفت تکنولوژی در کنار مزایای آن همواره 
مشکالتی نیز وجود داشته و بسیاری افراد بابت آنچه 
در گوشی های خود ذخیره کرده اند دچار مشکالت 
متعدد شده اند. اما اگر می خواهید در این خصوص 
دچار مشکل نشوید باید مسائل متعددی را مد نظر 
قرار دهید. در گام اول احتماال شما هم آلبومی از 
تصاویر و فیلم های خانوادگی روی گوشی یا تبلت 
باید توجه داشت حتی این فایل ها  اما  خود دارید. 
نیز ممکن است در کنار پیام های شما برای دیگران 
ارسال شوند. نام، شماره تماس و آدرس خانواده و 
دوستانتان در تلفن همراه شما ذخیره شده و ممکن 
از  بخشی  می کنید  ارسال  که  پیامی  هر  با  است 
آنها نیز ارسال شود. امروزه اکثر تلفن های همراه، 
به دستگاه  دوربین های عکاسی مجهز  و  تبلت ها 
موقعیت  یاب هستند و می توانند در کنار هر فایل و 

هر پیام، موقعیت فعلی شما را نیز ذخیره سازی کنند. 
دستگاه هایی نظیر تلفن همراه، اطالعاتی را در خود 
ذخیره می کنند که می تواند بیانگر وضعیت دستگاه و 
تنظیمات سیستم شما باشد، مانند شماره سیم کارت 
و مدل تلفن همراه، این اطالعات می توانند در کنار 
پیام ها ارسال شوند. حال اگر شما هم از گوشی های 
هوشمند استفاده می کنید این امکان وجود دارد که 
شما هم در معرض این مخاطرات قرار داشته باشید 
بنابراین همین حاال با ورود به منوی تنظیمات تلفن 
همراهتان، دسترسی نرم افزارها به اطالعات مکانی 
با  اندرویدی  گوشی های  در  کنید.  محدود  را  خود 
مراجعه به بخش تنظیمات می توانید بخش مربوط 
به نمایش مکان را غیرفعال کنید و در گوشی هایی 
با سیستم عامل ios نیز پس از مراجعه به قسمت 
privacy  بر روی گزینه سرویس مکان یاب رفته و 

دسترسی آن را محدود کنید.

ویژگی های سازمان های مردم نهاد 

١. غیر دولتی بودن: به این معنی که این سازمانها 
تاسیس نمی شوند؛  براساس یک تصمیم دولتی 
بلکه با انگیزه و ماهیتی کامال غیر دولتی شکل 
می گیرند. اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی 
از  جزئی  سازمان  و  باشند  می  آنها  مؤسس 

تشکیالت بدنه عمومی دولت دانسته نمی شود. 
٢. غیر انتفاعی بودن: به این معنی که دستیابی 
به درآمد وسود هدف نهایی سازمان تلقی نشود و 
در صورتیکه فعالیت درآمد زایی را دنبال کند کلیه 
به  مربوط  هزینه های  درآمدهای حاصله صرف 
فعالیت ها و اهداف سازمان گردد. تصمیم اولیه و 
یا هرگونه رویکرد آنها به سوی فعالیت اقتصادی 
تنها با یافتن سود انحراف اساسی از مسیر صحیح 
می باشد. نهادهای مردمی به مفهوم واقعی کلمه 
و  کیفی  باالبردن  با  و  است  غیرانتفاعی  همیشه 
های  کمک  جذب  به  خود  های  فعالیت  کمی 

مردمی حتی دولت می پردازد.

3. خود جوش بودن و تمایل به استقالل: به این 
معنی که این سازمانها سعی می کنند برای تحقق 
اهداف خود تا حد امکان از درجه استقالل باالیی 
برخوردار باشند سازمان های مردم نهاد بایستی 
مردم  یعنی  باشند  مردم  از  برآمده  و  خود جوش 
دسته  حرکتی  با  که  برسند  نتیجه  این  به  خود 
آوری  جمع  با  کوچک،  اندازه  در  هرچند  جمعی 
از منابع ملی و بین المللی و نیز نیروهای انسانی 

عالقمند گره ای از مشکالت جامعه  بگشایند.
۴. داشتن هدف مشخص: زمینه فعالیت سازمان ها 
متناسب با اهداف آنها مشخص است، معموال هر 
سازمانی یکی از اهداف علمی ، بهداشتی، خدماتی، 
زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی، ادبی و ... را 
برقراری  نهادها،  اینگونه  ماهیت  کند.  می  دنبال 
تماس های مداوم با مسئوالن و مردم، باالبردن 
آگاهی عمومی، شناسایی و همکاری با نهادهای 
همفکر، نظارت و شناسایی نقاط ضعف تشکیالت 
دولتی تالش برای رفع آنها با بکارگیری مهارتهای 
خاص خود از راه مشورت دادن به قانون گذاران 
شانه  قوانین  داوطلبانه  اجرای  گذاران،  و سیاست 
به شانه مجریان دولتی وجمع آوری، نگهداری و 

استفاده از اطالعات است.
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی

ترکیه در ردیف کمترین هزینه کنندگان جهان برای دانش آموزان
فارس- سازمان همکاری اقتصادی و توسعه طی گزارشی اعالم کرد: سرانه هزینه کرد دولت ترکیه برای دانش آموزان و دانشجویان در این کشور یکی از کمترین 
نرخ ها در میان کشورهای جهان است. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه طی گزارشی با عنوان تحصیل در یک نگاه ٢٠١٦ اعالم کرد بودجه اختصاص 
یافته از سوی دولت ترکیه برای دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه و همچنین دوره های آموزش عالی پایین تر از متوسط کشورهای عضو این سازمان است.

طراحی یک ساعت دیواری همه فن حریف

دیواری  ساعت  یک  توسعه  به  موفق  محققان 
هوشمند شدند که نه تنها ظاهر شگفت انگیزی 
دارد بلکه ارائه دهنده اطالعات مفیدی است که 
در زندگی روزمره بسیار کاربردی است. به گزارش 
ایسنا، این ساعت دیواری هوشمند قابلیت همگام 
دستگاه های  هوشمند،  گوشی های  با  خود  سازی 

که  دیگری  هوشمند  دستگاه های  و  پوشیدنی 
با  و  داشته  را  دارند  وجود  کار  محل  یا  منزل  در 
سیستم های عامل اندروید و iOS کار می کند. این 
ساعت با استفاده از ترکیبی از رنگ های مختلف 
می آورد،  در  نمایش  به  خود  صفحه  روی  بر  که 
مواردی مانند ایمیل ها، زمان نهار و شام، جلسات، 

و ... را به کاربران یادآوری میکند.

ایران دومین مقصد گردشگری در انگلیس

می دهد  نشان  آمارها  نوشت:  ایندیپندنت  روزنامه 
مقرون  کشور  دومین  ایران   ، امارات  از  پس  که 
انگلیس  در  پروازی طوالنی  با مسافت  به صرفه 
به شمار می رود که مساجد باشکوه، تاریخ متنوع 
و مهمان نوازی بی رقیب برگ برنده این کشور 
است. به گزارش فارس، روزنامه ایندیپندنت طی 
گزارشی در مورد افزایش سفرهای گردشگری به 
ایرویز  بریتیش  نوشت:  شرکت هواپیمایی  ایران 
به  مستقیمی  پروازهای  تا  است،  گرفته  تصمیم 
مقاصد  ترین  داغ  از  یکی  عنوان  به  ایران  مقصد 
پروازی برای بازدید در سال ٢٠١7، راه اندازی کند.

بازیگر »پریا« هم خواننده شد

از  پس  روزها  این  که  آرمان«  »امیرحسین 
چهره ای  به  »پریا«  موفق  سریال  در  هنرنمایی 
قافله  افراد  جمله  از  نیز  شده  تبدیل  پرطرفدار 
سینما و تلویزیون است که حضور جدی در عرصه 

جم  جام  گزارش  به  می کند.  تجربه  را  موسیقی 
آنالین او تا کنون قطعاتی منتشر کرده و قصد دارد 

به زودی آلبومی روانه بازار موسیقی کشور کند. 

31 شهریور؛ آغاز هفته دفاع مقدس
جنگ  شروع  سالروز   ١3٥9 شهریور   3١
علیه  عراق  بعث  رژیم  سوی  از  تحمیلی 
آغاز  عنوان  به  ایران،  اسالمی  جمهوری 
و   است  شده  نامگذاری  مقدس  دفاع  هفته 
از 3١ شهریور تا ٦ مهر ادامه دارد. در این 
روز رژیم بعثي عراق با تصمیم و طرح قبلي 
نوپاي جمهوري  نظام  برانداختن  با هدف  و 
ایران  علیه  را  عیار  تمام  جنگي  اسالمي 

اسالمي آغاز کرد.
با ظاهر  صدام حسین رییس جمهور عراق 
تلویزیون عراق  برابر دوربین هاي  در  شدن 
آغاز  الجزایر،   ١97٥ قرارداد  کردن  پاره  با 
اعالم  را  ایران  خاک  به  بعثي  رژیم  تجاوز 
محاسبات  اساس  بر  که  عراق  ارتش  کرد. 
خود از وضعیت داخلي و خارجي ایران، فتح 
مي پرورانید،  در سر  را  تهران  هفته اي  یک 
مانعي  بدون  تجاوز،  نخست  روزهاي  در 
و  اهواز  دروازه هاي  تا  مرزها  در  جدي 

خرمشهر پیش تاخت.
جنگي نابرابر در شرایطي به ایران تحمیل 

بویژه  جهاني  استکبار  جانب  از  که  شد 
و  داشت  قرار  شدیدي  فشار  تحت  آمریکا 
به  وابسته  جناح  هاي  نیز  کشور  داخل  در 

تبلیغاتي  هیاهوي  ایجاد  با  شرق،  و  غرب 
صدد  در  نظامي  درگیري هاي  ایجاد  و 
نظامي  نیروهاي  و  بودند  نظام  تضعیف 

هنوز  انقالب،  قهري  تبعات  خاطر  به  نیز 
طور  به  را  ساماندهي  و  بازسازي  مراحل 

بودند. ننهاده  کامل پشت سر 

به  )ره(   خمینی  امام  شرایطي  چنین  تحت 
دل هاي  ملکوتیش  نداي  و  آمد  خروش 
متوجه  را  نظام  و  انقالب  شیفتگان 
نمود؛  اسالمي  جمهوري  کیان  از  دفاع 
امکانات  بدون  مردمي  نیروهاي  بطوریکه، 
و تجهیزات و حتي آموزش هاي نظامي به 

پرداختند. مقاومت 
وقت  جمهور  رییس  کارشکني هاي  علیرغم 
و  مسلمان  مردم  مقدس  دفاع  بني صدر، 
نیروهاي  و  گرفت  شکل  ایران  انقالبي 
شتافتند.  جبهه ها  به  طلب  و شهادت  جوان 
پس از شکل گیري اتحاد و انسجام در میان 
وابسته،  نیروهاي  طرد  و  انقالبي  نیروهاي 
در  که  گرفت  شکل  مقدس  حماسه اي 
حماسه  بود.  بي سابقه  اسالمي  ایران  تاریخ 
دستاوردهاي  و  برکات  که  مقدسی  دفاع 
بي نهایتي را براي ملت ایران به ارمغان آورد. 
جهاد و شهادت مردمان با ایمان و مخلص 
این سرزمین، ستون هاي نظام اسالمي را تا 

مدت ها مستحکم نمود.
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آیه روز  

و ]ياد كن[ لوط را هنگامى كه به قوم خود گفت  شما به كارى زشت مى  پردازيد كه هيچ يك از مردم زمين 
در آن ]كار[ بر شما پيشى نگرفته است. سوره العنكبوت، آيه 28

حدیث روز  

بدان كه جواِن خوش  اخالق، كليد خوبى  ها و قفل بدى  هاست و جواِن بداخالق، قفل خوبى  ها و كليد 
بدى  هاست. امام صادق )ع(

گويند هواى فصل آزار خوشست
بوى گل و بانگ مرغ گلزار خوشست

ابريشم زير وناله زار خوشست
اى بيخبران اينهمه با يار خوشست

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

چرا برخی به همسر خود مظنون هستند

اختالل هذيانى، اختاللى روانپزشكى است كه در 
نوع حسادت آن فرد مبتال همسر خود را به بى وفايى 
و خيانت متهم و دائم تلفن و رفت  و آمدهاى او را 
چك مى كند. توصيه مى شود با چنين فردى لجبازى 

نشود تا باور هذيانى اش قوى تر نشود.
يداللهى، روانپزشك ، با بيان اينكه اختالل هذيانى 
آن  غالب  عالمت  كه  است  روانپزشكى  اختاللى 
انواع  هذيانى  اختالل  داشت:  اظهار  است،  هذيان 

مختلفى دارد كه يكى از آنها حسادت است.
به گفته وى در اختالل هذيانى فرد بدون اينكه دليل 
قاطعى براى بى تعهدى يا خيانت همسر خود داشته 
باشد او را خائن مى داند.وى افزود: فرد مبتال همسر 
در  و  مى كند  متهم  بى وفايى  و  خيانت  به  را  خود 
برخى موردها مبتاليان به مهار فيزيكى همسر خود 
و حبس او در خانه مى پردازند.اين روانپزشك ادامه 
داد: مبتاليان به اختالل هذيانى نوع حسادت معمواًل 
همسر خود را مدام بررسى مى كنند و اگر تلفن همراه 
او در دسترس نباشد يا بدون هماهنگى جايى رفته 
باشد به شدت نگران مى شوند و به اين موضوع فكر 
افزود:  مى كند.وى  خيانت  آنها  به  او  كه  مى كنند 
برخى مبتاليان با اين عنوان كه من به تو اعتماد 
دارم اما جامعه ناامن است همسر خود را از حضور در 
محافل و فعاليت  هاى اجتماعى منع مى كنند و اجازه 
نمى دهند از خانه خارج شود. اين در حالى است كه 
فرد قبل از ازدواج با شخصى كه به اختالل هذيانى 
مبتال است زندگى خودش را داشته و جامعه نيز آن 
قدر خطرناک نيست كه فرد براى تردد در محافل 

عمومى امنيت نداشته باشد

اصل موضوع را فراموش نکن

و  شد  استخدام  برى  چوب  در  هيكل،  قوى  مرد 
تصميم گرفت خوب كار كند.

روز اول 18 درخت بريد. رئيسش به او تبريك گفت 
و او را به ادامه كار تشويق كرد. روز بعد با انگيزه 
روز سوم  بريد.  درخت  ولى 15  كرد،  كار  بيشترى 
بيشتر كار كرد، اما فقط 10 درخت بريد. به نظرش 

آمد كه ضعيف شده است. نزديكش رفت و...
عذر خواست و گفت: نمى دانم چرا هر چه بيشتر 

تالش مى كنم، درخت كمترى مى برم.
رئيس پرسيد: آخرين بار كى تبرت را تيز كردى؟

مدت  تمام  نداشتم.  وقت  كار  اين  براى  گفت:  او 
مشغول بريدن درختان بودم.

هر 2۴  در  شبانه  خواب  ساعت  پزشكان 8   
افراد ضرورى  حفظ سالمت  براى  را   ساعت 
از  از شاغلين  بسيارى  اين حال  با  دانند.  مى 
رسيدن به اين هدف گذارى عقب مى مانند 
و دچار كمبود خواب مى شوند. همين كمبود 
پايين  را  آنان  ى  انگيزه  و  ورى  بهره   خواب 
را  با همكارانشان  آنها  اصطكاک  و  آورد  مى 

افزايش مى دهد. اما مقصر كيست؟
این استرس از کجا می آید؟

بر اساس نظرسنجى هاى انجام شده  دسترسى 
نداشتن به اطالعات، مشكل در اولويت بندى 
بينانه  واقع  غير  هاى  گذارى  و هدف  كارها، 
براى پروژه ها، سه عاملى هستند كه همگى 
در شكل گيرى يك محيط پر استرس كارى و 
آسيب هاى پى آيند آن بر خواب كاركنان نقش 
دارند.نظرسنجى ياد شده نشان داد مهمترين 
نيروى   1۴00 حدود  براى  زا  استرس  عامل 
مشاركت كننده در اين تحقيق، »عدم دسترسى 
به اطالعات« بوده است. رهبرى غير شفاف، 
عدم همكارى و ضرب االجل هاى متغير از 

زايى هستند كه  استرس  عوامل  ديگر  جمله 
 به گفته ى اين پژوهش بر فشار محيط كار 
را در  اين سناريو  افزايند.اگر مى خواهيد  مى 
شركت خود تغيير دهيد مى توانيد با پيروى از 
اين 5 قدم به بهبود عادات خواب و استراحت 

نيروى كار خود كمك كنيد:
۱- تعدیل برنامه ی کاری نیرو ها

ساعت   8 ها،  نقش  و  صنايع  از  بسيارى  در 
بايد  نيست. شما  بيش  اى  افسانه  روزانه  كار 
كاركنان  كارى  ى  برنامه  كردن  مديريت  با 
محدود  را  آنها  كارى  ساعات  حداكثر  خود 
كنيد و مطمئن شويد هيچ يك از آنها بيش 
از  از 10 ساعت در روز كار نمى كنند؛ حتى 
 منزل.تالش براى جبران اين كاهش در آخر 
هفته ها نيز تأثير مثبتى بر چرخه ى خواب 
كاركنان نخواهد داشت. پرداختن كاركنان به 
امور كارى در روز هاى تعطيل، در موارد خاص 
اشكالى ندارد اما بايد به كاركنان توصيه شود 
كار را در روز هاى تعطيل و فرصت استراحت 
در حداقل ممكن نگه دارند. در صورت نياز بايد 

در حجم كارى كه كاركنان انجام مى دهند 
تجديد نظر شود.

۲- انعطاف پذیری بیشتر
انعطاف پذيرى در محيط كار مى تواند معجزه 
انعطاف  با فراهم كردن  توانيد  كند. شما مى 
پذيرى بيشتر براى كاركنان، كمى از استرس 
كارى شان بكاهيد. براى مثال مى توانيد به 
آنها اجازه دهيد مثاًل 1 روز در هفته يا تعداد 
مشخصى روز در ماه را به صورت اختيارى از 

منزل كار كنند. 
همچنين براى باال بردن بازده شخصى آنان 
لحاظ  از  را  شان  كارى  برنامه ى  توانيد  مى 
زمانى انعطاف پذير تر كنيد، به گونه اى كه 
خود  كارى  ساعات  روى  بيشترى   كنترل 

داشته باشند.
۳- تسهیل دسترسی کارکنان به اطالعات

با تسهيل دسترسى كاركنان خود به اطالعات 
بكاهيد.  آنان  استرس  از  توانيد  مى  مرتبط، 
مربوطه  اطالعات  انتشار  و  گردش  تسهيل 
براى  را  تيمى  مديريت  ى  تجربه  تواند  مى 

كاركنان بهبود ببخشد و روحيه ى مثبت ترى 
در آنان به وجود بياورد. ايجاد شبكه ى داخلى 
)اينترانت( نيز مى تواند به بهبود ارتباطات تيمى 

و مديريتى كمك كند.
۴- کاستن از حجم ایمیل ها

 و جلسات کاری
تمام  براى  جلسات  و  ايميل  از   استفاده 
محيط هاى كارى ضرورى است اما افراط در 
مراودات كارى ايميلى يا برگزارى جلسات پر 
تعداد و پشت سر هم مى تواند براى كاركنان به 

عامل استرس زا بدل شود. 
تعيين استانداردهاى ارتباطى جامع براى كل 
شركت و تشويق كاركنان به برگزارى جلسات 
كوتاه رو در رو و استفاده از تلفن به جاى ايميل 
نگارى هاى متعدد، مى تواند تا حدى به تلطيف 

اين شرايط كمك كند.د
كاركنان  توانيد  مى  نيز  جلسات  خصوص  ر 
خود را به تدوين دستور كار مشخص براى هر 
جلسه، تعهد به اجراى آن و اجتناب از برگزارى 

جلسات بى هدف، تشويق كنيد.

برای  کافی  زمان  کردن  فراهم   -۵
تجدید قوا

وقت گذرانى خارج از حال و هواى كارى مى 
تواند در كاهش استرس و بهبود عملكرد كارى 
كاركنان نقش به سزايى داشته باشد. با اين حال، 
دور شدن از حجم باالى كار و فراهم كردن زمان 
كافى براى تجديد قوا، براى كاركنان استرس زده 
و پر مشغله ى سازمان ها در نوع خود چالش 
بزرگى محسوب مى شود.مرخصى با حقوق مى 
تواند از اين زاويه بر بهبود عادات خواب كاركنان 
نقش قابل توجهى داشته باشد. اگر همين حاال 
نيز چنين امكانى در اختيار كاركنان خود قرار داده 
ايد، سعى كنيد با تدوين استاندارد هاى مشخص، 
آنان را به استفاده ى مؤثر از اين فرصت تشويق 
كنيد. نيروى كار استرس زده و خسته براى هر 
كسب و كارى يك ريسك محسوب مى شود. 
فراهم كردن فرصت تجديد قوا، در كنار انعطاف 
در جهت  افراد،  كارى  تعديل حجم  و  پذيرى 
بهبود سالمت كاركنان و كاستن از استرس هاى 

محيط كار قدم مهمى خواهد بود.

عارفانه روز

خدايا، بر من اين نعمت را ارزانى دار كه: بيشتر در 
 پى تسال دادن باشم تا تسلى يافتن و بيشتر 

در پى فهميدن باشم تا فهميده شدن

عكس هايى كه زيبا هستند، در اتاقى تاريك و بدون نور 
ظاهر مى شوند، هر گاه كه در تاريكى و دشوارى زندگى 
قرار گرفتيد، بدانيد كه دنياى بزرگ، به زودى تصويرى 

زيبا و جذاب را به شما نشان خواهد داد.

 الزمه موفقيت، در توانائى تمركز انرژى ذهنى
  و جسمى و بدون وقفه بروى يك مسئله است 
بى آنكه احساس خستگى كنيد. توماس اديسون

اگر براى رسيدن به آرزوهاى خويش زور گويى 
 پيشه كنيم، پس از چندى كسانى را 

 در برابرمان خواهيم ديد كه ديگر زورمان 
به آنها نمى رسد . حكيم ارد بزرگ

871429635
964538127
235761984
186954372
527183469
349276851
793612548
458397216
612845793

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.   09158668002

فروش دو قطعه زمین کشاورزی
برای باغ ویال در روستای تقاب 

هر کدام 4000 متر
09153621595

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

09153613243 - شریفی

خدمات فنی شایان
تعمیر انواع  یخچال  فریزر، آب سرد  کن

 در محل / نصب انواع کولر گازی
09159656641 - روزی

09151647069   نوگیـدری

32253199 -32255257
قالیشویی خاوران

لولـه بـازکنـی  شبانه روزی
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب ، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100 درصد تضمینی
09158626228- 09158346779 اسحاقی

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

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

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، اکرولیک  

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

  09156633230- برگی

برق کشی و نورپردازی 
داخلـی و منـا

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

ضایعات ورق آلومینیوم شما را
 به قیمت باال خریداریم.

09388996305 - طاهری

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

09380160779 - علی آبادی

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

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

09157561075 

یک باب مغازه واقع در بلوار شعبانیه 
اجاره و رهن داده می شود.

09153625105

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

به چند نفر ویزیتور با روابط عمومی 
 باال و سابقه کار برای پخش 
مواد غذایی با حقوق ثابت و 

پورسانت عالی + بیمه نیازمندیم.
09158610251- 32253325

نقاشی ساختمـان  پالستیک - اکرولیک 
روغنی به همراه طراحی دیوار با رنگ

  09159617909 - تنگلی

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزی، با سابقه 
درخشان و قیمت کامال توافقی

حمل بار و اثاثیه منزل با خاور مسقف
و نیسان و کارگر ماهر 

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی
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فرانک زردست 
قهرمان مسابقات تنیس روی میز نوجوانان استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزشو  جوانان، زهرا چهکندی نژاد 
مسئول برگزاری مسابقات اعالم کرد: مسابقات تنیس روی میز قهرمانی 
نوجوانان بانوان استان خراسان جنوبی به مناسبت عید سعید قربان در سالن 
شهید سرحدی بیرجند برگزار شد که در پایان   فرانک زردست  قهرمان این 
مسابقات اعالم شد،عسل ایوبی  به مقام دوم رسید و ستایش کشهانی و 
کوثر کفاش عنوان سوم مشترک را کسب کردند. وی یادآور شد: در صورت 
اعالم آمادگی نفرات برتر به مسابقات آزاد و رده بندی نوجوانان کشور که از 
6 تا 8 مهر ماه به میزبانی استان اصفهان برگزار می شود، اعزام خواهند شد.

کسب مقام سوم تیمی خراسان جنوبی در مسابقات ووشو

دومین دوره مسابقات قهرمانی ووشوی کشور )کمربند طال( به مدت 2 روز 
در سالن فرهنگی ورزشی بعثت زاهدان با حضور 170 فایتر در قالب 22 تیم 
در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگساالن برگزار شد. به نقل از تسنیم، 
تیم خراسان جنوبی موفق شد با کسب یک مقام اولی، یک دومی و  سه 
مقام سومی، عنوان سوم تیمی را از آن خود کند. در این دوره  از مسابقات 
امیرحسین مزیدی در وزن 70- جوانان موفق به کسب مقام اول و همچنین 
کسب سهمیه حضور در مسابقات بین المللی شد. علی طالبی در وزن 70- 
بزرگساالن دوم شد و محمدرضا بابائیان در وزن 48-، مصطفی کاوسی در 
وزن 52- و امیرحسین سبزه کار در وزن 56- عنوان سوم را به دست آوردند.

تیم فوتسال دامپزشکی طبس در جام شهید نیک عزم
مقام سوم را از آن خود کردند

تیم فوتسال دامپزشکی طبس، مقام سوم مسابقات کارکنان دامپزشکی 
خراسان جنوبی را به خود اختصاص داد. به گزارش تسنیم،  دهمین دوره از 
مسابقات فوتسال کارکنان دامپزشکی در استان خراسان جنوبی تحت عنوان 
جام دکتر شهید نیک عزم در طبس برگزار شد که در پایان شهرستان طبس که 
دومین حضور خود را در این مسابقات تجربه می کرد موفق به کسب مقام سوم 
این مسابقات شد. تیم فوتسال طبس در دیدار رده بندی توانست در یک فوتبال 
با برنامه تیم فوتبال فردوس قهرمان دوره قبل مسابقات را 3 بر صفر شکست 
دهد و در دیدار یک چهارم نهایی نیز در یک دیدار نزدیک در ثانیه های پایانی 
نتیجه را به تیم فوتسال اداره کل قهرمان این دوره با نتیجه 2 بر 1 واگذار کرد.

6 برد و 4 باخت 
نتیجه نخستین روز اسکواش بازان جوان ایران

ایرنا - اسکواش بازان جوان ایران روز گذشته در نخستین روز از بیست و 
سومین دوره مسابقات قهرمانی انفرادی اسکواش زیر 19 سال آسیا در مالزی 
موفق به کسب 6 پیروزی شدند. این رقابت ها صبح روز سه شنبه با حضور 
180 اسکواش باز پسر و دختر در رده های سنی زیر 13، 15، 17 و 19 سال، 
در مرکز ملی اسکواش شهر کواالالمپور در  شهر پایتخت مالزی آغاز شد.

اینکه ممکن است همیشه نتوانیم به دنبال فرزند خود 
برویم و یا ممکن است سرویس یک روز  خراب شود و 
فرزند ما مجبور باشد خود به خانه برگردد، موجب نگرانی 
والدین بوده و هست. اما با رعایت چند نکته کوچک و 
آموزش آنها به فرزندان خود می توانیم با خیالی آسوده تر 
آنها را راهی مدرسه کنیم.اگر پیاده به مدرسه می روید: 

1- هنگام خروج از مدرسه عجله نکنید و از محل های 
مجاز به آن طرف خیابان بروید. محل های مجاز عبارتنداز: 
پل هوایی، زیرگذر، محل خط کشی شده، محلی که تابلوی 
عبور عابر پیاده دارد، از تقاطع زمانی که چراغ برای عابر سبز 
است عبور کنید 2- مسیری را برای رفتن انتخاب کنید که 
کمتر وارد سواره رو شوید و در خیابان بازی و شوخی و 

مطالعه نکنید 3- هنگام رفت و آمد در خیابان به تابلوها و 
عالئم راهنمایی توجه کنید 4- قبل از گذر از خیابان در کنار 
جدول بایستید و به دقت هر دو طرف را نگاه کنید و اگر از 
ایمن بودن محل عبور اطمینان ندارید به آن طرف نروید.

اداره آموزش و فرهنگ ترافیک 
پلیس راهنمائی و رانندگی خراسان جنوبی

اواخر شهریورماه
بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوآنزا 

همه  افراد به ویژه افراد باالی 65 سال و کودکان 
3 تا 12 سال واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند. با 
حدود  تا  افراد  آنفلوآنزا،  واکسن  ساالنه   تزریق 
زیادی در برابر بیماری ایمن می شوند، این در 
صورتی است که واکسن سالم باشد و در شرایط 

بهداشت  مرکز  رییس  شود.  نگهداری  مناسبی 
زنجان در خصوص بهترین زمان تزریق واکسن 
آنفلوآنزا، گفت: در هر زمان از سال واکسن آنفلوآنزا 
تزریق شود مؤثر است، اما بهترین زمان برای تزریق 
واکسن آنفلوآنزا اواخر شهریورماه است. افرادی که 
بیماری هایی نظیر پرفشاری خون، دیابت، مشکالت 
ریوی و کبدی، نارسایی کلیوی، کم خونی و 
... دارند بهتر است این واکسن را تزریق کنند.

حاال کمتر صحبت کنید، اشکالي دارد؟

شایعه: مدت ها پیش، فردي مدعي شد که استفاده 
از تلفن همراه، دلیل مبتال شدن او به سرطان مغز 
است و بتدریج عده زیادي به این باور رسیدند که 
تلفن هاي همراه خطرات بسیار جدي و جبران 
واقعیت  دارند.  همراه  به  مغز  براي  را  ناپذیري 
مسئله: طبق مطالعات انجام شده در سال 2010 

هیچ مدارکي مبني بر سرطان زا  بودن یا نبودن تلفن 
همراه ارائه نشده است. دانشمندان با مطالعه روي 
13 هزار جوان دریافتند که استفاده از تلفن همراه، 
خطر ابتال به سرطان را در این افراد فقط مقدار بسیار 
اندکي افزایش مي دهد اما به طور کلي کساني که از 
تلفن همراه استفاده مي کردند نسبت به افرادي که 
اصاًل از تلفن همراه استفاده نمي کردند و رفتار هاي 
پرخطر دیگري داشتند، کمتر در معرض خطر بودند.

در هوای آلوده عینک بزنید ..

چشم ها اعضای حساس و آسیب پذیری هستند. 
با این که آلودگی هوا به طور مستقیم به چشم 
آسیب نمی رساند ولی در هوای آلوده بیماری های 
سطح چشم مانند خشکی چشم، حساسیت و 
عفونت های مختلف که ممکن است در سطح 
پلک اتفاق بیفتد تشدید می شود و در این شرایط 

افراد احساس ناراحتی بیشتری می کنند، عالوه 
بر این تحریکات سطحی مثل خارش، سوزش، 
اشک ریزی و قرمزی چشم را نیز به دنبال خواهد 
داشت. پس کسانی که آلودگی هوا بیشتر آن ها را 
اذیت می کند می توانند از عینک های محافظ مثل 
عینک آفتابی یا عینک بدون شماره با فریم بزرگ 
که مقداری چشم را در مقابل باد، خاک و چیزهای 
محرک دیگر محافظت می کند استفاده کنند.

گل مژه؛آرایش طوالنی مدت ممنوع!

در  رنگ  قرمز  و  متورم  توده  معمواًل  مژه  گل 
نزدیکی لبه پلک است که در اثر عفونت ریشه 
های مژه یا ریشه های غدد چربی که در لبه پلک 
قرار دارند به وجود می آید؛ این غدد می تواند 
به هر دلیلی بسته شود و کانونی برای عفونت 
را ایجاد کند که همان گل مژه است. مسلماً اگر 

مواد آرایشی برای مدت طوالنی روی پلک و مژه 
ها باقی بماند احتمال ابتال به گل مژه افزایش 
می یابد. گل مژه ای که به صورت حاد باشد به 
طور خودبه خود یا با استفاده از کمپرس آب گرم 
یا آنتی بیوتیک ساده رفع می شود ولی ممکن 
است غدد ترشح کننده بسته شود و چربی نمی 
تواند از آن ها خارج شود. در این حالت عفونت 
چربی تنها از طریق جراحی میتواند تخلیه می شود.

نخورید و شاد بمانید!

1- الکل و مواد مخدر با ایجاد اختالل در خواب، 
روحیه و  انگیزه شما، افسردگی تان را خیلی بدتر 
مي کنند و تاثیر داروهای ضد افسردگی را کاهش 
مي دهند 2-  از مصرف مواد قندی پرهیز کنید 
ها و خوراکی هاي حاوی کافئین  3- نوشیدنی 
موجب تحریک اضطراب شما شده و بر خوابتان 

تاثیر مي گذارند. قطع مصرف کافئین در بعد از 
ظهر، روش مفیدی برای خوب خوابیدن است 
4- از زندگی پشت میزنشینی و بدون تحرک 
اجتناب کنید چرا که چاقی با افسردگی ارتباط 
دارد. افسردگی ممکن است در نتیجه تغییرات 
فیزیولوژیک سیستم ایمنی و تغییرات هورمونی 
همراه با آن به وجود آید. رژیم غذایی و ورزش 
مي تواند به پیشگیری از چاق شدن شما کمک کند.

بازگشایی مدارس؛ نکاتی درباره عبور و مرور دانش آموزان)1(

توقیف یک اتوبوس با خالفی 18میلیون ریال
در شهرستان قاین

رئیس پلیس راه استان، از توقیف یک دستگاه اتوبوس با خالفي 
18میلیون و 150 ریال در شهرستان قاین خبر داد. به گزارش 
پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسین رضایی در تشریح این 
خبر گفت: در راستاي برخورد با رانندگان متخلف و حادثه ساز، 
مأموران پلیس راه شهرستان قاین هنگام کنترل خودروهاي 
عبوري یک دستگاه اتوبوس را به علت تخطي از سرعت مجاز 
متوقف کردند. وي افزود: پس از توقف این خودرو و استعالم 
به دست آمده، مشخص شد این خودرو داراي مبلغ 18 میلیون  و 
150 هزار ریال خالفي معوقه و قید شکایت در سیستم است، که 
برابر ماده 8 قانون رسیدگي به تخلفات رانندگي روانه پارکینگ شد.

تصادفات رانندگی در خراسان جنوبی 
سه کشته و 14 مجروح بر جای گذاشت

ایرنا- رئیس پلیس راه استان، از وقوع پنج فقره تصادف رانندگی 
در 72 ساعت گذشته در جاده های استان با سه کشته و 14 
مجروح خبر داد. سرهنگ حسین رضایی گفت: بر اثر برخورد 
پژو پارس با پراید در کیلومتر 180 محور دیهوک به سمت 
کرمان راننده پراید کشته و پنج نفر از سرنشینان پژو نیز مجروح 
شدند. وی افزود: همچنین بر اثر واژگونی پژو 405 در کیلومتر 25 
محور قاین-مشهد یکی از سرنشینان خودرو جان خود را از دست 
داد و چهار نفر نیز مجروح و روانه بیمارستان شدند. وی ادامه داد: 
در دو تصادف دیگر بر اثر واژگونی وانت پیکان و پژو 405 در 
جاده های نهبندان-شهداد و دیهوک-راور پنج نفر نیز زخمی شدند.

کالهبرداران سایبری در کمین دانشجویان
 

با آغاز ترم جدید و پرداخت اینترنتي شهریه دانشگاه ها، فرصتي براي افراد سودجو به وجود مي آید تا با شگردهاي جدید کالهبرداري کنند. به 
گزارش پایگاه خبری پلیس، پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به این مطلب گفت: دانشجویان عزیز 
حتی االمکان از مکان های عمومی برای پرداخت اینترنتی شهریه استفاده نکنند و در صورت مراجعه به نت سراها نکات ذیل را رعایت نمایند: 1- 
هنگام مراجعه به نت سراها، خود از سیستم استفاده کنند و شهریه را پرداخت نمایند و هیچگاه اطالعات کارت خود را در اختیار فرد یا افراد شاغل 
در کافی نت ها قرار ندهند و در صورت کمک و راهنمایی خواستن از افراد مطمئن کمک بگیرند 2- هیچ گاه در تماس تلفنی یا هنگام صحبت با 
دوستان، شماره حساب و رمز خود را به زبان نیاورند 3- در هنگام پرداخت  اینترنتی حتماً از کیبوردهای مجازی تعبیه شده در صفحات پرداخت 
)درگاه بانک ها( یا کیبورد مجازی ویندوز استفاده کنند 4- بالفاصله بعد از انجام عملیات پرداخت به دستگاه های خودپرداز مراجعه کرده و رمز دوم 
کارت خود را تغییر دهند 5- هنگام پرداخت هاي اینترنتي به آدرس صفحه پرداخت دقت کنید 6- براي وارد کردن اطالعات حساس مانند رمز 
عبور و نام کاربري همیشه از وب سایت هاي ایمن که با https:// شروع مي شود، استفاده کرده و به وب سایت هایي که آدرس اینترنتي آنها 
http:// شروع مي شود، براي وارد نمودن اطالعات حساس استفاده نکنید 7- در نهایت پلیس فتا از هموطنان درخواست می کند در صورت مواجهه 
با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.irبخش تماس با ما گزارش نمایند و هشدار های پلیس را جدی بگیرید.

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 

ثبت نام کربـال - زمینی
تاریخ اعزام: 95/7/26 
دفتر خدمات زیارتی عماد بیرجند 
میدان شهدا ، جنب بانک 
صادرات، ساختمان آوا 
32224113  

خرید و  فروش  انواع قالب بتن
 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  - 

32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 

تـوکــل

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید
09155622050 -32442331

تعمیر لوازم خانگی در منزل 
     لباسشویی، ظرفشویی،کولر، 

ماکروفر، جاروبرقی ، پنکه و... 

     نبش انقالب 6- شهر یاری       3778-32229117  164 0915    

به یک فروشنده آقا زیر 30 سال با روابط عمومی باال جهت کار در گل فروشی

نیازمندیم    همراه: 09159050031 
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شروع دوره آموزش پارچه بافی سنتی در شهرستان سربیشه

پیشه ور- اولین دوره آموزش پارچه بافی سنتی در سال 95 با همکاری مرکز آموزش فنی و حرفه ای در مرکز شهرستان سربیشه آغاز گردید. هاشم اتفاقی مسئول نمایندگی میراث سربیشه 
در این باره گفت: 15 نفر از بانوان عالقمند به فراگیری هنر پارچه بافی در این دوره آموزش می بینند. وی افزود: دوره آموزش مقدماتی پارچه بافی با همکاری مرکز آموزش فنی و حرفه ای 
شهرستان سربیشه در محل ساختمان جدید این مرکز در حال برگزاری است و تا پایان مهر ماه جاری ادامه خواهد یافت. در پایان دوره به صنعتگران شرکت کننده گواهی مهارت  اعطاء می شود.  

چهارشنبه * 31 شهریور 1395 * شماره 3608
7

آغاز بهسازی 57 واحد
گاوداری شیری در بیرجند

برزجی- مدیرجهاد کشاورزی بیرجند از شناسایی 
57 واحد سنتی و نیمه صنعتی گاوداری خبر داد 
و گفت: بهسازی این واحدها   از محل اعتبارات 
آغاز   94 سال  ای  سرمایه  های  دارایی  تملک 
با  اختصاصی  گفتگوی  در  محمدی  است.  شده 
واحدهای  بهسازی  افزود:  این مطلب  بیان  با  آوا 
گاوداری شیری موجب کاهش بارمیکروبی و در 
افزایش کیفیت شیر جمع آوری شده می  نتیجه 
آلودگی در جایگاه  از تجمع  شود. وی جلوگیری 
از  را  دام  توسط  شیر  تولید  افزایش  و  شیردوشی 
دیگر مزایای طرح بهسازی عنوان کرد و افزود: 
راستای  این بخش الزم است در  فعاالن  تمامی 
واحدهای  لیست  در  خود  شمولیت  از  اطالع 
شناسایی شده به مدیریت جهاد کشاورزی مراجعه 

نموده و از تسهیالت مذکور بهره مند شوند. 

۱۸۴ هکتار از
اراضی منابع طبیعی استان خلع ید شد

مهر- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری از خلع 
شش  در  استان  ملی  اراضی  از  هکتار   1۸4 ید 
ماهه نخست سال جاری خبر داد. شریفی اظهار 
کرد: این مقدار زمین در قالب ۲15 فقره پرونده 
بیشترین  داد:  ادامه  وی  است.  شده  تصرف  رفع 
شهرستان  به  مربوط  تشکیل شده  پرونده های 
در  نیز  پرونده ها  کمترین  و  فقره   9 با  زیرکوه 

شهرستان بیرجند با پنج فقره بوده است.

عید غدیر در بین مسلمانان
وحدت آفرین است

تسنیم- استاد حوزه علمیه قم در جشن عید غدیر 
مسجد امام حسین )ع( بیرجند با بیان اینکه غدیر 
است  الهی  انقالبمان  گفت:  است  آفرین  وحدت 
به  کردیم  ایستادگی  آمریکا  و  کفار  برابر  در  و 
گونه ای که امروز آمریکا می گوید ما توان دست و 
پنجه نرم کردن با ایران را نداریم. حجت االسالم 
دهشت با بیان اینکه در روز عید غدیر دین کامل 
عیدی  دادن،  اطعام  غدیر  روز  در  افزود:  می شود 
دادن، لباس نو بر تن کردن، روزه گرفتن سفارش 
شده است و این عید یکی از بزرگترین اعیاد است.

۱3۴ برنامه ویژه هفته دفاع مقدس
در شهرستان طبس اجرا می شود

ایرنا - فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه طبس 
گفت: در این شهرستان با 11 برنامه به استقبال 
هفته دفاع مقدس خواهیم رفت و در این هفته 34 
پایگاه های  برنامه توسط  برنامه محوری و 100 
برگزار خواهد  اقشار مختلف  مقاومت محله ها و 
شد. سرهنگ فرحبخش ثانی افزود: در هفته دفاع 
مقدس از رزمندگان، جانبازان و آزادگان برای زنده 
نگه داشت یاد این عزیزان تجلیل خواهیم داشت.

پیش بینی انجام عملیات اینترنتی سرشماری
توسط ۶۰ درصد مردم بشرویه

به  اشاره  با  بشرویه  فرمانداری  سرپرست  مهر- 
آغاز سرشماری سال 95 برای اولین بار به صورت 
اینترنتی گفت: پیش بینی می شود حدود ۶0 درصد 
مردم بشرویه بتوانند عملیات اینترنتی سرشماری را 
انجام دهند. مرادی سرپرست فرمانداری شهرستان 
سرشماری  هماهنگی  جلسه  اولین  در  بشرویه 
نفوس و مسکن سال 95 گفت: افرادی که نتوانند 
اطالعات  کردن  وارد  به  اقدام  اینترنتی  طریق  از 
به  ماموران سرشماری  از مراجعه  خود کنند پس 

صورت آنالین اطالعات آنها وارد خواهد شد.

شهرستان درمیان میزبان گروه جهادی 
تبلیغی صادقین دانشگاه امام صادق )ع(

 ۲9 از  صادقین  تبلیغی   - جهادی  گروه  ایرنا- 
شهریورماه به مدت پنج روز در شهرستان مرزی 
می  ارائه  تبلیغی  و  فرهنگی  های  برنامه  درمیان 
کند. مسئول این گروه سرکشی از خانواده شهدا، 
ایثارگران و جانبازان، دیدار با علمای اهل تسنن 
جشن  قرآن،  و  غدیر  نمایشگاه  برپایی  تشیع،  و 
عید غدیر در روستاها، همایش فعاالن فرهنگی و 

مذهبی را از جمله این برنامه ها ذکر کرد.

فاز دو سایت اداری بیرجند
نیازمند ۲۶ میلیارد تومان اعتبار است

مهر- مدیرکل راه و شهرسازی با اشاره به اجرای 
فاز دو سایت اداری بیرجند در 13 هزار مترمربع، 
گفت: اجرای این فاز با احتساب اعتبارات امسال به 
۲۶ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. جعفری عنوان 
کرد: عملیات اجرایی این فاز بر اساس اولویت بندی 
که از سوی استانداری تعیین شده اجرا می شود. وی 
و  آموزش  کل  اداره  ساختمان  اینکه  به  اشاره  با 
پرورش در اولویت نخست فاز دو سایت اداری قرار 
گرفته است، بیان کرد: برای تکمیل این ساختمان 

به هفت میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

اشتغال ۱۲ نیازمند با اجرای وقف

صدا و سیما- 1۲ نیازمند خراسان جنوبی همزمان 
واقف  نیت  اجرای  با  خم  غدیر  عید  سالروز  با 
مشغول به کار شدند. معاون فرهنگی و اجتماعی 
و  دار  افراد  این  برای  گفت:  امورخیریه  و  اوقاف 
تجهیزات حوله بافی خریداری شده است. حجت 
االسالم محسن مومنی عنوان کرد: برای اشتغال 
این افراد ۲40 میلیون ریال از محل اجرای نیت 

دو موقوفه در بیرجند هزینه شد.

حماسه مردمی در جشن های غدیر

گروه خبر- مراسم ویژه بزرگداشت و جشن های 
دهه امامت و والیت قربان تا غدیر امسال در استان 
خبرنگاران  گزارش  بود.  همراه  خاص  با شکوهی 
است که شور  آن  از  آوای خراسان جنوبی حاکی 
و شعف مردم در برپایی جشن ها در شب و روز 
عید سعید غدیر به اوج خود رسید. چراغانی معابر 
و آذین بندی خیابان ها با نصب پرچم های الوان، 
توزیع شربت و شیرینی، جشن در  نورافشانی ها، 
جای جای محالت و بوستان های شهر و راهپیمایی 
سادات بیرجند از شاخص ترین برنامه های غدیر 
امسال بود که تفاوت آشکار و ملموسی نسبت به 
برنامه های سال های قبل داشت و به ویژه مردم 
در برپایی این مراسم حضور و نقش موثری داشتند. 

اجرای ۱5۰ برنامه فرهنگی و اجتماعی 
در هفته دفاع مقدس در فردوس

مقدس  دفاع  هفته  در  سربازی-  محسن  سید 
بیش از 150 برنامه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی در شهرستان فردوس اجراء می شود. 
در  فردوس  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
هفته  های  برنامه  تشریح  به  خبرنگاران  جمع 
دیدار  گفت:  و  پرداخت  فردوس  در  مقدس  دفاع 
شهرستان،  جمعه  امام  با  بسیجیان  و  رزمندگان 
برگزاری 7 یادواره شهداء و استفاده از سخنرانان 
بصیرتی،  و  روشنگری  های  نشست  کشوری، 
همایش بزرگ رزمندگان و بسیجیان و سخنرانی 
جمله  از  استان  انصارالرضای  سپاه  فرماندهی 
برنامه هاست. سرهنگ محمودی  این  مهمترین 
افتتاح پروژه های عمرانی، تاسیس چندین پایگاه 
فرماندهان  معارفه  و  اصناف  و  اداری  مقاومت 
بسیج، پیاده روی بزرگ خانوادگی و رژه نیروهای 
نظامی و انتظامی در 31 شهریور را از دیگر برنامه 

های هفته دفاع مقدس در فردوس برشمرد.

مشکالت امروز مردم از کم کاری
و ندانم کاری های مسئوالن است

اگر  گفت:  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  تسنیم- 
مردم  زیرا  هستیم  مسئول  همه  کنیم  کوتاهی 
این  از  بسیاری  و  دارند  زیادی  مشکالت  امروز 
مشکالت براساس کم کاری و ندانم کاری های 
من و شماست. آیت ا... عبادی، در دیدار با رئیس 
امور  کرد:  اظهار  استان  ادارات  بسیج  اعضای  و 
مدیریت  اسالمی  ادارات  براساس  ما  جامعه 
می شود و باید گره از کار مظلوم باز شود و نفوذ 
و پارتی و هرچه غیر از خداست، کنار زده شود و 

پرچم شهید باید دست همه بماند.

نمایندگی بنیاد غدیر در شهرستان های 
استان راه اندازی می شود

مهر- دبیر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر در استان 
گفت: فعال شدن تمامی نمایندگی های بنیاد غدیر 
در سطح استان در اولویت کار است.حجت االسالم 
اینکه  بیان  با  فقیه  نماینده ولی  با  نبئی در دیدار 
بنیاد غدیر در شهرستان های استان به همت ائمه 
جمعه های هر شهرستان فعال شده است، افزود: 
در  بزرگ  و  کوچک  و 500 جشن  هزار  از   بیش 
شهرستان ها و روستاهای استان برگزار شد. الزم 
اجرای  در  پررنگی  نقش  بنیاد  این  است  ذکر  به 

جشن های عید غدیر داشته است.

وحدت مسلمانان برای
خنثی کردن توطئه دشمن ضروری است

ایرنا - مسئول بسیج طالب گفت: در این برهه از 
زمان اتحاد مسلمانان برای خنثی کردن توطئه های 
دشمنان بسیار ضروری و مهم است.حجت االسالم 
تسنن  و  تشیع  اهل  علمای  نشست  در  توکلی 
بیان  با  غدیر  عید  مناسبت  به  درمیان  شهرستان 
اینکه علمای اهل سنت و تشیع در لباس پیامبر)ص( 
رسالت خداوند را تبلیغ می کنند، افزود: باید به گونه 
ای حرکت کنیم که اسالم اصیل و ناب را به مردم 
ارائه دهیم. فرمانده حوزه مقاومت بسیج حضرت نبی 
اکرم)ص( شهرستان درمیان نیز در این نشست با 
بیان اینکه بسیج در همه عرصه ها به خوبی نقش 
نیروهای  تالش  گفت:  است،  کرده  ایفا  را  خود 

بسیجی برای رفع کاستی های جامعه است.

همزمان با عید غدیر ساخت
سومین زورخانه شهرستان قاین آغاز شد

گفت:  قاین  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  ایرنا- 
همزمان با عید غدیر خم عملیات اجرایی سومین 
شد.  آغاز  شهر  آرین  در  شهرستان  این  زورخانه 
قطبی عنوان کرد: این پروژه خیرساز در زمینی به 
مساحت 400 متر مربع و با زیربنای 300 مترمربع 
و مدت دو سال در آرین شهر مرکز بخش سده 

قاین ساخته خواهد شد.

ارائه آموزش های سوادآموزی
به دو هزار نفر دراستان

و  آموزش  کل  اداره  سوادآموزی  معاون  مهر- 
پرورش از شناسایی پنج هزار و 500 بی سواد در 
استان خبر داد و گفت: آموزش های سواد آموزی به 

دو هزار نفر در سال جاری ارائه می شود.

راه های استان  اولویت پروژه های نیمه تمام
اینکه وضع  بیان  با  استاندار خراسان جنوبی 
نیست،  استان مطلوب  تمام  نیمه  پروژه های 
گفت: اولویت استان دراجرای پروژه های نیمه 

تمام راه ها و مجتمع های آب رسانی است.
پرویزی  اکبر  علی  سید  مهر،  گزارش  به 
صبح سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه 
اوراق  از  استفاده  با  اینکه  بیان  با  استان  در 
اسناد خزانه مشکالت دولت به طور مقطعی 
برطرف خواهد شد، اظهار کرد: خوشبختانه 
پیمانکاران نیز استقبال خوبی از اوراق اسناد 
قباًل  اینکه  به  اشاره  با  داشته اند. وی  خزانه 
دولت پول را از بانک می گرفت و به بانک 
این  حاضر  حال  در  افزود:  می شد،  بدهکار 
پرداخت  خصوصی  بخش  توسط  اوراق 
می شود و وزنه آن به دوش دولت نمی افتد.

برای  تنها  اوراق  این  اینکه  بیان  با  استاندار 

گفت:  شود،  استفاده  باید  عمرانی  امور 
از  بخشی  آینده  ماه  دو  طی  امیدواریم 

بدهی های دولت پرداخت شود.
برای  که  بودجه ای  اینکه  به  اشاره  با  وی 

پروژه های عمرانی کشور پیش بینی می شود 
نیست،  پروژه ها  تمامی  تکمیل  گوی  پاسخ 

دولت  اوراق  این  از  استفاده  با  کرد:  بیان 
تا  را  کشور  عمرانی  بودجه  توانست  خواهد 

حدودی تأمین کند.
پرویزی با اشاره به پروژه آبرسانی از دریای 
 5 از  بیش  پروژه  این  کرد:  تصریح  عمان، 
میلیارد دالر اعتبار برای تکمیل نیاز دارد که 

امیدواریم به زودی به سرانجام برسد.

ورزشگاه ۱5 هزار نفری بیرجند هیچ 
ضرورتی برای استان نداشته است

وی با بیان اینکه دولت در سه سال گذشته 
پروژه ها  گیری  تصمیم  برای  زیادی  اختیار 
نداشته است، افزود: پس از روی کار آمدن 
باید پروژه های  ناچار  به  امید  تدبیر و  دولت 
نیمه تمام دولت گذشته که تعداد آن ها بسیار 

زیاد است را تکمیل کنیم.
استاندار با اشاره به اینکه ورزشگاه 15 هزار 

برای  ضرورتی  هیچ  بیرجند  شهر  نفری 
تعدد  دلیل  به  گفت:  است،  نداشته  استان 
هفته  در  استان  در  تمام  نیمه  پروژه های 
دولت هیچ پروژه ای را کلنگ زنی نکرده ایم.
را  پروژه  یک  باید  اول  اینکه  بیان  با  وی 
تکمیل کرد و بعد به سراغ پروژه بعد رفت، 
استان  استاندار  گذشته  در  من  اگر  گفت: 
در  را  راه ها  اولویت  بودم  جنوبی  خراسان 

مسیر قاین، بیرجند می گذاشتم.
به  شرایط  با  امیدواریم  داد:  ادامه  پرویزی 
وجود آمده سال آینده پروژه قاین به بیرجند 
وضعیت  اینکه  بیان  با  وی  برسد.  اتمام  به 
پروژه های نیمه تمام استان مطلوب نیست، 
و  جمعیت  پر  روستاهای  با  اولویت  گفت: 
است  مسیرهایی  و  رسانی  آب  مجتمع های 

که رفت و آمد در آن محور بیشتر است.

استاندار در دیدار عیدانه با نماینده ولی فقیه عنوان کرد :

درخواست بی پاسخ 50 اتوبوس برای ناوگان شهری مرکز استان

برزجی- مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی بیرجند 
اینکه هنوز منتظر تخصیص سهمیه  بیان  با 
اتوبوس به صورت یارانه ای از طریق وزارت 
کشور هستیم گفت: به منظور نوسازی و توسعه 
دستگاه   50 درخواست  اتوبوسرانی  ناوگان 
را داده ایم که هنوز پاسخی برای این تقاضا 
اینکه  بیان  با  غالمپور  ایم.   نکرده  دریافت 
قسمت هر دستگاه اتوبوس 450 میلیون تومان 

است افزود: البته شهرداری قول مساعد داده 
در صورت تامین اعتبار از محل منابع دالخی 
در  وی  کند.  خریداری  را  دستگاه   4 الی   3
خصوص برنامه های سازمان اتوبوسرانی برای 
سرویس دهی اول مهر نیز گفت: ساعت کار 
کشور  رسمی  ساعت  با  همزمان  ها  اتوبوس 
تغییر خواهد کرد به نحوی که از ۶ صبح تا 
می  دهی  سرویس  خطوط   در   ۲1 ساعت 

کنند. مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی بیرجند از 
افزایش یک دستگاه اتوبوس به مسیر مهرشهر 
ابتدای مهرماه خبر داد و گفت: علی رغم  از 
با ظرفیت خالی  ها  ناوگان  از  بسیاری  اینکه 
تردد می کنند اما از ابتدای سال تحصیلی در 
ساعات پیک تردد شهروندان و دانش آموزان به 
خطوط اصلی شهر یک الی دو سرویس اضافه 
ساماندهی  خصوص  در  غالمپور  شود.  می 

رانندگان  گفت:  نیز  مدارس  های  سرویس 
تردد  کارت  و  فرم  لباس  از  استفاده  به  ملزم 
شده اند. وی با بیان اینکه تمامی مینی بوس 
های مدارس مجهز به چراغ گردان و معاینه 
فنی خواهد بود افزود: حدود 90 دستگاه مینی 
 بوس برای استفاده سرویس های مدارس آماده 
سازمان  مدیرعامل  هستند.   دهی  سرویس 
مینی  اینکه  بر  تاکید  با  بیرجند  اتوبوسرانی 

هستند  فرسوده  ناوگان  مدارس  های   بوس 
یاد آور شد: عمر این ناوگان به 1۲ سال می 
رسد. غالمپور خاطر نشان کرد: برای نوسازی 
سرویس های مدارس رایزنی هایی با شرکت 
خصوصی انجام گرفته و مقرر شده تسهیالت 
100 میلیون تومان با تسهیالت 4 درصد به 
متقاضیان ارایه شود که علی رغم اطالع رسانی 

انجام گرفته هنوز ثبت نامی نداشته ایم.

رئیس سازمان اتوبوسرانی بیرجند عنوان کرد:

فعال برنامه ای برای افزایش کرایه نداریم

 فعالیت۱500 نفر در زمینه تئاتر
اینکه  به  اشاره  با  ارشاد  مدیرکل فرهنگ و 
متن  کمبود  بحث  تئاتر  امروز  مشکالت 
در  و  نفر  هزاران  کشور  در  گفت:  است، 
در  نفر   1500 به  نزدیک  جنوبی  خراسان 

حوزه تئاتر فعالیت می کند.
مراسم  در  محبی  احمد  تسنیم،  گزارش  به 
اختتامیه دهمین جشنواره تئاتر استان اظهار 
کرد: نمایش موفق نمایشی است که ارتباط 
مطلوبی با مخاطب خود برقرار کند و تأثیر 
جریان ساز  و  گذاشته  جامعه  روی  را  خود 
باشد. وی افزود: با توجه به اتفاقاتی که در 
تفریحات، وسایل  نوع  نظیر  از  امروز  جامعه 
است  داده  رخ  موارد  سایر  و  جمعی  ارتباط 
همه  کلید  که  داشته  پی  در  را  مشکالتی 
در  و  است  نافذ  زبان  دست  به  مشکالت 
به کمک  امروز می تواند  زده  جامعه طوفان 
بیاید و مشکالت آن را برطرف کند  جامعه 

که این امر با تئاتر میسر می شود.
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
رخ  نمایش  متن  یک  در  تغییر  اگر  گفت: 

می دهد و قطعًا وسایل و آثاری که کارگردان 
در آن نمایش استفاده می کند برای این است 
اینها  تمام  با  تا  کند  تهیه  نافذ  کار  که یک 
شود  ارائه  جامعه  به  خوبی  هنری  اثر  یک 
و  شود  فراهم  مخاطب  با  اثر  بین  ارتباط  و 

رضایت مخاطبان را در پی داشته باشد.
محبی با اشاره به اینکه مشکالت امروز تئاتر 
بحث کمبود متن است، بیان کرد: در کشور 
به  نزدیک  نفر و در خراسان جنوبی  هزاران 
هزار و 500 نفر در حوزه تئاتر فعالیت می کند 
اما تعداد کسانی که بازیگر و عوامل را تشکیل 
بیشتر  نویسندگی  عرصه  نفرات  از  می دهند 
است و  نویسندگان این عرصه که فنداسیون 
و شالوده کارها را می سازنند از انگشتان دست 

به ویژه در استان فراتر نمی رود.
وی با بیان اینکه به مبحث مطالعه و کمبود 
باید بیشتر توجه  آموزش در این عرصه نیز 
فرصت  جشنواره ها   این گونه  افزود:  شود، 
و  اساتید  محضر  از  که  است  بی نظیری 
ارزیابی  و  بازدید  با  هنرمند  داوری  مقامات 

خود می توانند استفاده کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به 
اینکه کمبودهای حوزه آموزش نیز در این گونه 
جشنواره ها می تواند جبران شود، تصریح کرد: 

دلیل برخی از مشکالت هنر امروز در جامعه 
فاصله گرفتن از اجتماع و زندگی مردم است 

و سبب شده برخی از واقعیت های جامعه را 
ارائه ندهد و مخاطب خود را راضی نگه ندارد.

اثر هنری  بین  باید فاصله  بیان کرد:  محبی 
بر  مبتنی  موضوعات  و  شود  حفظ  جامعه  و 

خود  مخاطبین  تا  باشد  جامعه  واقعیت های 
را راضی نگه دارد. وی افزود: نمایش موفق، 

را  موضوعات  و  روایت ها  که  است  نمایشی 
ارتباط  و  ارائه  به جامعه  با صفا و صمیمیت 
برقرار کند و این گونه کارها که نشانه نمایش 
ایرانی است باید سطح آن حفظ و با این هدف 

جشنواره ها پشت سر گذاشته شود.
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
تصریح کرد: در زمینه تئاتر و هنرهای نمایشی 
باید کارها همیشه جشنواره ای باشد و کارهای 
سفارشی به جشنواره ها رسوخ پیدا نکند زیرا 

این امر آفت جشنواره ها است.
نمایشی   هنرهای  انجمن  رئیس  شریفی 
این  کرد:  اظهار  مراسم  این  در  نیز  استان 
مرحله  استانی  تئاتر  مجموعه  از  جشنواره 
همه  در  که  است  فجر  جشنواره  مقدماتی 

استانهای کشور برگزار می شود.
وی افزود: پس از داوری های انجام شده دو 
کرد  پیدا  راه  فجر  جشنواره  به  برگزیده  کار 
طراح،  کارگردان،  مرد،  و  زن  بازیگر  نیز  و 
موسیقی، نور و صحنه برگزیده نیز انتخاب شد 
که از آنها در این مراسم تجلیل به عمل آمد.

 در مراسم اختتامیه دهمین جشنواره تئاتر خراسان جنوبی عنوان شد :

ورود مرغ تولیدی استان به بازار های جهانی

مالئی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی  استان 
تولید مرغ سبب  عنوان کرد: تکمیل زنجیره 

خودکفا  مرغ  گوشت  تولید  در  استان  تا  شده 
شود و بتواند برخی از بازارهای خارجی را به 
دست آورد. هاشم ولی پورمطلق بیان کرد: از 
ابتدای سال تاکنون 11 هزار و 19 تن خوراک 
به  استان  از  زنده  و 5 هزار قطعه مرغ  طیور 
افزود:  وی  است.  شده  صادر  کشور  از  خارج 
یک میلیون و 1۲ هزار قطعه جوجه یک روزه 
و 41۸ تن مرغ منجمد از خراسان جنوبی به 
خارج کشور صادر شده که تمامی مراحل تولید 

یک  جوجه  مادر،  مرغ  پرورش  جمله  از  مرغ 
روزه، مرغ گوشتی، کشتارگاه و بازار مصرف در 
استان وجود دارد. ولی پور مطلق عنوان کرد: 
تکمیل زنجیره تولید مرغ سبب شده تا استان 
در تولید گوشت مرغ خودکفا شود و بتواند برخی 

از بازارهای خارجی را به دست آورد.
 ۶14 گفت:  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
مرغ  واحد  و ۲3  پروانه دار مرغ گوشتی  واحد 
ابتدای  از  تخمگذار در استان فعالیت دارند و 

به  تولید گوشت مرغ ۲5 درصد نسبت  سال 
مدت مشابه افزایش داشته است.

ادامه داد: نخستین مرحله تولید مرغ در  وی 
مزرعه مرغ مادر با 1۸ سالن و ظرفیت 100 هزار 
قطعه مرغ است که 90 هزار تخم مرغ در روز 
تولید می کند و کارخانه جوجه کشی با تولید 3۶ 
میلیون قطعه در سال تعداد 30 میلیون جوجه 
یک روزه را وارد چرخه تولید مرغ می کند. ولی 
پور مطلق از وجود 3 کشتارگاه طیور و کشتار 4 

هزار قطعه در هرساعت خبر داد و خاطرنشان 
کرد: کوتاه شدن دوران پرورش، کاهش ضریب 
تولید، افزایش بهره وری، افزایش سودآوری و 
کاهش دغدغه تولیدکنندگان از مزایای تکمیل 

شدن چرخه تولید مرغ است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی یاد آور شد: در  
5 ماه امسال ۲1 هزار و ۲10 تن گوشت مرغ 
تولید که از این میزان  137 میلیارد و ۸00 

میلیون ریال عاید بهره   برداران شد.

رونمایی از پرچم متبرک بارگاه امیر المومنین در فردوس

دهه  با  همزمان  سربازی-  محسن  سید 
سادات  از  تکریم  همایش  امامت  و  والیت 
پرچم  از  رونمایی  و  فردوس  شهرستان 
متبرک بارگاه امیر المومنین برگزار شد. در 
فردوس  جمعه  امام  شکوه  با  همایش  این 
مکرم  پیامبر  ماموریت  آخرین  را  غدیر 
آن  ساله   ۲3 زحمات  که  برشمرد  اسالم 

حضرت را به ثمر رساند.

اظهار  بابایی  رضا  محمد  االسالم  حجه 
همیشه  چشمه  برکت  به  نیز  اکنون  کرد: 
شهداء  جانفشانی  و  والیت  غدیر،  جوشان 
انقالب شده که  این  نصیب  زیادی  برکات 

باید قدردان آنها باشیم.
نیز  فردوس  دانشگاههای  اساتید  از  یکی 
به  خدواند  که  دانست  امتیازی  را  سیادت 
آتش  و   کرده  عطاء  زهراء  فاطمه  نسل 

جهنم را بر سادات حرام کرده است.
مدبر عزیزی تاکید کرد: سادات باید بیشتر 
از همه احترام یکدیگر را نگه دارند و غیر 
سادات   به  احترام  و  کمک  با  نیز  سادات 

میتوانند بهشتی شوند.
امیر  بارگاه  از پرچم متبرک  در این مراسم 
طی  پرچم  این  و  شد  رونمایی  المومنین 
شهرستان  جمعه  امام  تحویل  مراسمی 

مبنی  آن  واقف  نیت  به  هرساله  تا  گردید 
این  راهپیمایی روز عید غدیر پشت سر  بر 

پرچم متبرک عمل شود.
و  والیت  دهه  ایام  بمناسبت  همچنین 
محل  در  باشکوهی  جشن  مراسم  امامت 
مسجد ولی عصر فردوس برگزارشد و امام 
جایگاه  و  منزلت  پیرامون  شهرستان  جمعه 

غدیر سخنانی بیان کردند.



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، میدان شهدا ، جنب بانک صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستی 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ) 5 خط ( نمابر : 32234583 
چاپ : شرکت چاپ و نشر گلرو - بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

www.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.comسامانه پیام کوتاه : 3000272424

امام علـی علیه السالم فرمودند:
قِیَمُه کلَّ امِری ءٍ َما یحِسُنُه

قیمت و ارزش هر کس به اندازه کاری است که به خوبی می تواند انجام دهد.
)بیان و التبین ص 179(

11:26
17 : 48
22 : 45
3 : 59
5 :20

نهی صریح رهبری برای ورود احمدی نژاد

اصولگرا  سیاسی  کارشناس  فضائلی،  مهدی 
محافل  است  روزی  چند  نوشت:  یادداشتی  در 
کانال های  جمله  از  گوناگون  سیاسی  و  رسانه ای 
با  وی  مالقات  از  احمدی نژاد،  دکتر  به  نزدیک 
رهبر انقالب اسالمی خبر می دهند. دیداری مهم 
که به درخواست و پیگیری خود او انجام شده اما 
ظاهراً نتیجه اش خالف انتظار وی بوده  است! هر 
قبل  هفته  چند  که  دیدار  این  جزئیات  هنوز  چند 
مقدار  این  ولی  نشده،  منتشر  است،  شده  انجام 
معظم  رهبر  صریح  نهی  با  وی  که  است  قطعی 
انتخابات  رقابت  میدان  به  ورود  برای  انقالب، 

ریاست جمهوری سال آینده مواجه شده است.

دعوت  انقالبیون برای اتحاد انتخاباتی

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز با اشاره به فعالیت  
جریان های انقالبی و اصولگرا برای انتخابات  آتی 
ریاست جمهوری و معرفی جامعه روحانیت مبارز به 
عنوان محور جریان اصولگرا، گفت: برای انتخابات 
نیروها،  اتحاد و همدلی همه  برنامه ما  سال 96، 
برای  ما  و  است  انقالبی  جریان های  و  گروه ها 
تحقق این مهم موظف هستیم که تمام اختالفات 
را کنار گذاشته و روی اصول و مبانی متحد شویم.  
موحدی کرمانی  ضمن درخواست از همه گروه های 
اصولگرا برای رسیدن به گزینه اصلح به وحدت و 
گزینه های  ما می توانیم  کرد:  تأکید  بیشتر،  اتحاد 

خوبی برای ریاست جمهوری داشته باشیم.

ناطق : به حامیان روحانی گفتم دیگر حرف
 » عبور از روحانی « را تکرار نکنید

علی اکبر ناطق نوری با بیان اینکه » نقل جایگزینی 
برای روحانی از بنده جعل و ساختگی است و رسمًا 
آن را تکذیب می کنم«، تصریح کرد: اخیراً به  نقل 
بنده  نزد  عده ای  که  گفته اند  را  جمله  این  من  از 
آمده  و به آنها گفته ام غیر از روحانی فرد دیگری 
است.  بی ربطی  حرف  این  که  کنید  انتخاب  را 
نظر  و  آمدند  من  نزد  گروهی  افزود:  ناطق نوری 
دیگری داشتند؛ به آنها گفتم که »از اینجا بیرون 
می روید این حرف تان را دیگر تکرار نکنید و اگر 
شما خود را طرفدار آقای روحانی می دانید از ایشان 

دفاع و حمایت کنید.«

تمدید عضویت شمخانی و جلیلی در 
شورای  عالی امنیت ملی با حکم رهبری

رهبر معظم انقالب اسالمی عضویت دو عضو از 
تمدید  را  شورا  این  در  ملی  امنیت  عالی  شورای 
علی  عضویت  خامنه ای  آیت ا...  حضرت  کردند. 
شمخانی و سعید جلیلی را در شورای  عالی امنیت 
برای  رهبری  معظم  مقام  نماینده  به عنوان  ملی 

آبگرفتگی ابتدای خیابان مدرس سه شنبه ۳۱ شهریور      عکس : نسرین کاریعکس روز یک دوره دیگر تمدید کردند.

روحانی به تذکر مجلس برای ممنوعیت 
ورود فریدون به ریاست جمهوری توجه کند

نماینده شاهین شهر در مجلس با اشاره به تذکر 
۳ نماینده مجلس به رئیس جمهور برای ممنوعیت 
ورود حسین فریدون به نهاد ریاست جمهوری، گفت: 
فریدون  حسین  فعالیت های  به  نسبت  نمایندگان 
حساسیت های زیادی دارند و ما منتظر هستیم که 
آقای روحانی به تذکر نمایندگان پاسخ بگوید و اگر 
ایشان پاسخ ندهند، ممکن است مجلس از اهرم های 
قانونی خود برای دفاع از حقوق مردم استفاده کند 

چرا که این حق مردم و نمایندگان مجلس است.

امکان دیدار روحانی با اوباما هست

سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا درباره 
در  آمریکا  و  ایران  جمهور  روسای  دیدار  احتمال 
حاشیه نشست سران سازمان ملل گفت:   هر سال 
امکان دیدار آنها بوده و ما همیشه آمادگی داریم 
که مالقات بین آنها پیش بیاید. . سحر نوروز زاده 
معتقد است طرف ایرانی هنوز آمادگی دیدار را ندارد 
و به گفته وی، آمریکا این مساله را درک می کند. 
در  آمریکا  خارجه  وزارت  فارسی زبان  سخنگوی 
ادامه می گوید: آمریکا همه تعهداتش را بر اساس 
برجام انجام داده است و به دنبال این هستیم تا 
مردم ایران نیز منفعت اقتصادی برجام را در زندگی 
روزمره  شان احساس کنند، به خاطر این هم  است 

که تیم های مختلف به سراسر دنیا فرستاده ایم.

محسن رضایی: در داخل به امید آمریکا  
وقت مردم و کشور را گرفته اند 

سپاه  کل  اسبق  فرمانده 
که  سؤال  این  به  پاسخ  در 
»چرا بعضی از سیاسیون ما 
که  نرسیده اند  باور  این  به 
یکی  به دشمن  بی اعتمادی 

از عناصر قدرت نرم ایران است«، گفت: صد سال 
می کنند  اشتباه  مرتب  ما  روشن فکران  که  است 
در  می خورند.  را  بین المللی  های  قدرت  فریب  و 
ملی شدن صنعت  در  و  انگلیس  فریب  مشروطه 
دستاوردهایشان  و  خوردند  را  آمریکا  فریب  نفت 
اینکه »اکنون  بیان  با  هدر رفت. محسن رضایی 
ادامه  داریم«،  را  تردید  مشکل  کشور  اداره  در  ما 
داد: خیلی ها منتظرند تا آمریکا با ایران رابطه برقرار 
کند. برای همین کار نمی کنند و آن انرژی درونی 
و خودباوری را بروز نمی دهند. آسمان رؤیایی به نام 
ارتباط با آمریکا را ترسیم کرده و وقت مردم و کشور 
را گرفته اند، لذا بی اعتمادی به قدرت های بین الملل 
یک دستاورد تاریخی است که از مشروطه تا ملی 
شدن صنعت نفت به دست آمده است. دبیر مجمع 
تشخیص افزود: اولین هدف آمریکایی ها از مذاکره 
دوجانبه با ایران این است که می خواهند پشتوانه 
از  را  رزمندگی  قدرت  و  متزلزل کرده  را  مقاومت 
فرصت  می خواهند  بگیرند،  مقاومت  نیروهای 

به دست بیاورند، می خواهند وقت گذرانی کنند.

می خواهند شورای عالی اصالح  طلبان را متالشی کنند

ارزشمند  سرمایه  حفظ  بر  تاکید  با  عارف  رضا  محمد 
اجتماعی کسب شده در دو انتخابات گذشته گفت: یکی از 
دستاوردهای اصالحات در انتخابات اخیر تشکیل شورای 
بود و عده ای تالش  عالی سیاستگذاری اصالح طلبان 
کردند این شورا را متالشی کنند و هر روز اخبار دروغی 
علیه این شورا منتشر کردند، اما باید به هواداران جریان اصالحات این نوید را 

بدهم که این شورای عالی با جدیت به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

هاشمی : اقتدار نظامی و دفاعی ایران قابل انکار نیست و مایه وحشت بدخواهان است
 

از  بعضی  گفت:  مرکز،  در  سیاسی  ناهماهنگی های  و  جنگ  اول  های  ماه  مشکالت  یادآوری  با  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
کسانی که مسئولیت اداره جنگ را هم داشتند، هم به سپاه اجازه حضور در جنگ نمی دانند و هم تجهیزات ارتش را از رزمندگان خطوط 
مقدم پنهان می کردند. اما عشق جوانان ایران برای دفاع از خاک به گونه ای بود که سپاه و بسیج از همان نخستین روزها پا به پای ارتش 
به میدان کارزار رفتند و حماسه های بزرگی آفریدند. هاشمی رفسنجانی تأکید کرد: علیرغم تحریم ها در دوران دفاع توانستیم با تقویت 

مراکز تحقیقات نظامی، قدرت دفاعی بومی را چنان باال ببریم و برتر کنیم که امروز اقتدار نظامی و دفاعی ایران قابل انکار نیست و مایه وحشت بدخواهان است.

عده ای خطاهای جریان انحرافی را فراموش کرده اند  

صفارهرندی گفت: دولت نهم و دهم خدمات زیادی را 
برای کشور انجام داد، اما عده ای تحت تأثیر آن اقدامات، 
شکل گیری جریان انحرافی در حاشیه دولت و خطاهای 
آنان را فراموش کردند؛  احمدی نژاد در سخنرانی سران 
از دین اسالم سخن  کشورهای جهان حتی یک کلمه 
نگفت. این جریان، با آن جریانی که معتقد است باید از اعتبارات نظامی بکاهیم تا 

به توسعه فرهنگی و علمی برسیم، از یک سرمنشأ سیراب می شود.

اصلی  ای هدف  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
در  اخالل  را  کنونی  شرایط  در  دشمن 
کردند:  تصریح  و  دانستند  کشور  اقتصاد 
دشمن به دنبال بد شدن شرایط اقتصادی 
از  نارضایتی  ایجاد  نهایت  در  و  مردم 
اسالم و نظام اسالمی است. رهبر انقالب 
اسالمی با تأکید مکرر بر اهمیت وحدت 
اینکه  به  اشاره  با  و  اسالم  دنیای  در 
هرگونه ناسزاگویی به بزرگان اهل سنت، 
در واقع مانع از شنیده شدن مبانی منطقی 
شود،  می  امامت  به  اعتقاد  مستدِل  و 
احساسات  تحریک  کردند:  خاطرنشان 
در  شیعه،  اسم  به  اسالمی  فرق  دیگر 
نتیجه  و  است  انگلیسی«  »شیعه  واقع 
مزدور  و  خبیث  های  گروه  ظهور  آن، 
جاسوسی  سرویس  و  آمریکا  به  وابسته 
است  النصره  و  داعش  انگلیس همچون 
در  را  زیادی  های  ویرانی  و  جنایات  که 

آیت  حضرت  اند.  انداخته  راه  به  منطقه 
زینت  لزوم  به  اشاره  با  ای  خامنه  ا... 
)ع( بیت  اهل  برای  شیعیان   بودن 

 

در اثر تبعیت و الگوگیری از آن بزرگواران 
گفتند: کسی که رشوه می گیرد یا از بیت 
المال زیاده خواهی می کند، یا بر بدی ها 
چشم می بندد و هیچ احساس مسئولیتی 

برای  نمی کند،  جامعه  هدایت  قبال  در 
نظام و جامعه اسالمی، زینت نیست و در 

واقع مایه عیب برای شیعه است.

بر  تأکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر   
همچون  توانیم  نمی  هیچگاه  ما  اینکه 
زاهد  السالم(  )علیه  علی  حضرت 
آن  در  حرکت  با  توانیم  می  اما  باشیم 

روی  زیاده  و  اسراف  از  نورانی،  مسیر 
ما  جامعه  متأسفانه  گفتند:  کنیم،  پرهیز 
است  شده  اسراف  زشت  پدیده  گرفتار 
جمله  از  مختلف  ابعاد  در  اسراف  این  و 
نشان  را  خود  شخصی  های  زندگی  در 
ای خامنه  ا...  آیت  حضرت  دهد.   می 
یکی از تبعات سوء اسراف در جامعه را، 
و  دانستند  کشور  اقتصاد  خوردن  ضربه 
خاطرنشان کردند: اگر جامعه ای بخواهد 
از لحاظ استحکام درونی اقتصاد به نقطه 
اسراف  جلوی  باید  حتمًا  برسد  مطلوب 
عمومی  حرکت  انقالب،  رهبر  بگیرد.  را 
کشور را به برکت جوان های بی شماری 
دین  اقامه  و  اسالم  احیای  برای  که 
تالش بی وقفه می کنند، خوب توصیف 
کردند و افزودند: این جوان ها به فضل 
الهی هر دشمنی از جمله آمریکا و رژیم 

صهیونیستی را به زانو در خواهند آورد.

هدف اصلی دشمن اخالل در اقتصاد کشور است
رهبرمعظمانقالب:بهآیندهخوشبینم

آدرس:شعبهیک:خیابانمدرس،نبشبیستمتریچهارم)گلچوب(
شعبهدو:نبشمطهری16)تختطاووس(

09155619149-09155618059

طراحومجری:سرویسخواب
سیسمونی،خانگیواداری
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  پنجشنبه سه شنبه الی

 
33/91الیصبح 1ساعت همه روزهبت نام : ثزمان   

5931ماه م مهرپنجمهلت ثبت نام :   
خیابان طالقانی . بیمارستان امام رضا)ع(  بیرجند، مکان ثبت نام:   

دربیمارستانهانظام پرستاری  رابطین درشهرستانهادفتر نظام پرستاری و  

  31957933393-31131333تماس :  تلفن 
زیستیکانونهای فرهنگی هنری مساجدوبهبسیج و ی اعضا ویژهتخفیف ده درصدی   

 

س وفردوس بیرجند ،طب                                          رد                             با اعطای مدرک معتبر  

ی اریانجمهوری اسالم   سازمان نظام رپستاری   

زگاار می نند نظام رپستاری بیرجند ب سازمان  واحد آموزش   

همسر مهربانم سرکار خانم  دکتر زهره سورگی
پذیرش شما را در رشته 

اعصاب و روان آزمون دستیاری تخصصی پزشکی
 از صمیم قلب تبریک عرض نموده و از خداوند متعال توفیق روز افزون را برایت آرزو دارم.

همسرت سعید شاه وردی

مرتضـی جـان
قبولی مسرت بخش شما را در 

مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جامعه شناسی
 که نشان از پشتکار و تالشت می باشد، صمیمانه تبریک عرض می نمایم 

موفقیت روز افزونت را از درگاه خداوند منان خواستارم.

خاندان محترم بذرافکنهمسرت
با نهایت تأسف، درگذشت ابوالشهیدین

شادروان حاج محمد حسین بذرافکن 
را به آن خاندان معزز تسلیت عرض نموده، خود را در غم شما شریک می دانیم و با حضور 
در جلسه ترحیم پنجشنبه 95/07/01 ساعت 15 الی 16 در محل هیئت حسینی یاد آن 

عزیز سفر کرده را گرامی داشته و از شهروندان عزیز نیز دعوت می نمائیم برای 
بزرگداشت شعائر اسالمی در مراسم یادبود آن پیرغالم اهل بیت )ع( حضور یابند.

نمازگزاران مسجد صاحب الزمانی )عج( و جمعی از اهالی خیرآباد نو


