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عراقچی  :
آثار برجام به مرور خود را نشان 
خواهد داد ؛ انتظار معجزه نداریم

نماینده بیرجند در مجلس ششم :
اصالح طلبان باید روحانی را 

طالق سیاسی بدهند

دبیرکل مجمع نیروهای خط امام :
اصالح طلبان واقعی در انتخابات

از روحانی عبور نمی کنند
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

سرمقاله

سوگواری شیرخوارگان استان
برای علی اصغر )ع( کربال

گزارش تصویری در صفحه  8

روند نامیمون
ایجاد کسب و کار
*  سردبیر

به  ای  نامه  در  عزیزی  شهروند  پیش  چندی 
روزنامه از وضع کسب و کار در بیرجند انتقاد کرده 
بود . نگارنده به مسائلی نظیر عدم توجه به فقه بازار 
، تقلید و چشم و هم چشمی ، گران فروشی و ... 
اشاره نموده بود . واقعیتی که این روزها می توان در 
زندگی شهریمان به دفعات آن را ببینیم و از نزدیک 

لمس نمائیم .
همین دیروز سر کوچه منزل شما فروشگاهی باز 
پرسی  می  وقتی  نیست  دیگر  امروز  که  بود  شده 
دلیلش را، بی آنکه به جانمایی بد محل کارش اشاره 
کند از وضع کسب و کار می نالد و اینکه در این بازار 

نمی شود کار کرد .
رستوران شیک و با کالس محله هم بعد از یک 
 ماه فعالیت تعطیل شده و وقتی پرس و جو می کنی

می بینی سنگ بنایش را از ابتدا روی تسهیالتی 
گذاشته که توان بازپرداختش را ندارد و این قصه تا 
آنجایی ادامه دارد که آینده برخی از شهروندان این 
شهر مجرمانی خواهد بود که یا نتوانسته اند از پس 
هزینه های سرمایه گذاری های خود برآیند و یا هم 

برای تامین آن به انحراف رفته اند.
واقعیت آن است که انسان های با برنامه و قانونمند 
همیشه در کسب و کار خود موفق بوده اند و این 
اتفاقات ناگوار متاسفانه حکایت همان بخشی است 
 که به قول امروزی ها صبح از خواب که بیدار شده اند
اند داشته  را  ای  حوزه  در  گذاری  سرمایه   هوس 

که در آن هیچ تجربه ای ندارند.
و  شاگردی   - استاد  برای  گذشته  رسم  دیگر 
شده  فراموش  حوزه  هر  فن  اهل  نظر  زیر  تربیت 

است و همین که ...   ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

مدیرعامل شرکت گاز :
مصرف 6 ماهه گاز خراسان جنوبی
از 600 میلیون متر مکعب گذشت 

 صفحه  4

صفحه8  / باید کند  با عربستان چه  رابطه  برقراری  برای  داند  ایران می  الجبیر:  / عادل  انتخابات 96 حمایت می کنند  از روحانی  در  : اصالح طلبان  / حسن رسولی  بود  از عدم شناخت مردم  ناشی  و کره  ایران  بازی  به  نگرانی های مربوط  : همه  انصاری   / تغییر می کند  معاون سیاسی وزارت کشور 
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 معاون غذا و داروی دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند عنوان کرد : 

تالش های ناکام 
برای کشف علت 
بی کیفیتی نان

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
درباره کیفیت نامطلوب نان گفت: نظارت بر تولید 
آرد و  نان به عهده علوم پزشکی، سازمان صنعت و 
معدن و سازمان غله است اما ...) مشروح خبر در صفحه 7 (

استان،  میزبان سرمربیان
 تیم ملی تیراندازی با کمان
صفحه 6

فعالیت 237 مامور در 
سرشماری نفوس و مسکن
صفحه 7

یک هواپیما دو
 نقص فنی در یک روز  
پرواز چهارشنبه 24 شهریور از مقصد تهران به 
بیرجند به دلیل شکسته شدن چرخ هواپیما لغو شد”. 
این حادثه دقیقا 1 ماه پیش ... ) مشروح خبر در صفحه 7 (

ادامه نبر
در شورای شهر  بیرجند

نیک خطاب به عبدالرزاق : دارید شورا را خراب می کنید / سلیم : باید به رأی گیری انجام شده توسط 
 اعضا برای کمیسیون ها و ریاست آنان احترام بگذارید ولی فقط ایجاد تنش می کنید / یزدانشناس : 
قانون گریز نیستیم، اجماع آراء می خواهیم ؛ چرا در بحث های کلیدی و با اهمیت تعداد کم است ؟ 

گزارش آوا از جلسه شورای شهر مرکز استان ؛

صفحه 7

نهبندان دروازه استان ، پرآوازه اما محروم
نهبندان تا پیش از خشکسالی های سال های اخیر از نظر کشاورزی جایگاه مطلوبی داشت . این شهر در دشتی قرار 
گرفته که سرتاسر نواحی خاوری، جنوبی و باختری آن را زمین های کشاورزی پوشانده است. کشت این منطقه آبی 
است و آب کشاورزی از کاریز و گاه از رودخانه تأمین می شود. دیرینه گی برخی از کاریزهای این ناحیه به دو هزار سال 
نیز می رسد. درگزارش شهرستان این هفته به مسائل و مشکالت مردم نهبندان پرداخته ایم ...  ) مشروح گزارش در صفحه 3 (

کشاورزان خراسان جنوبی در تدارک برداشت یاقوت سرخ
 صفحه 4

3 باب مغازه فروشی با یک سند  بین حکیم نزاری 2 و 4 
روبروی بازارچه اسالمی     09014433609 - نوری نژاد

هفته استاندارد را خدمت جناب عالی و همکاران محترم و تمامی 
تالشگران عرصه ایمنی، بهداشت و سالمت جامعه تبریک عرض می نماییم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

جناب آقای مهندس مروی مقدم
مدیرکل محترم استاندارد  و تحقیقات صنعتی خراسان جنوبی

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

)هوالباقی(

با سالم و تشکر فراوان از کلیه سروران، همکاران عزیز، اقوام و دوستان بزرگوار 
و همیشه همراه که در مراسم تشییع و تدفین

مرحومه کربالئیه فاطمه میر
همسر آقای ا... نظر اسعدزاده )مدیر( 

 همراهی نموده و یا از طریق پیامک، پارچه نوشته، تراکت، درج در مطبوعات، 
نمابر و ارسال تاج گل، تسلی بخش دل داغدارمان بودند به استحضار می رساند: 

مراسم هفتم آن فقیده سعیده امروز یکشنبه 25 مهرماه
 از ساعت 15/30 الی 16/30 در بیرجند مصلی )سه راه اسدی(

 برگزار می گردد، حضور شما با نثار فاتحه مزید امتنان مضاعف خواهد بود
 ضمناً مجلس زنانه همزمان در همان محل برگزار می شود. 

خانواده های: اسعدزاده ، میر و فامیل وابسته و عشایر بهلولی

جناب آقای جعفرپور مقدم
مدیر مسئول محترم روزنامه آوای خراسان جنوبی

مصیبت وارده را حضور جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده 
از خداوند منان برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه و برای بازماندگان محترم 

صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

تشییع جنازه

 مرحومه مرضیه بیکی 
والده آقای دکتر غالمرضا زمانی

 معاون اداری و مالی دانشگاه بیرجند
امروز یکشنبه 25 مهرماه ساعت 15 از محل 

بهشت متقین)غسالخانه( انجام می شود.
ضمنا جلسه ترحیم آن مرحومه دوشنبه 26 مهر از ساعت 

3 الی 4 بعدازظهر در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می شود.

خانواده های ارجمند حامی و کوزه گران
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر محترمه 

مرحومه حاجیه عصمت کوزه گران 
را حضور شما عزیزان داغدیده تسلیت عرض نموده، صبر و اجر مصیبت دیدگان  و حشر آن بانوی

 سفر کرده با پیام آور شهیدان کربال حضرت زینب )س( را از درگاه احدیت مسئلت داریم.

شرکت تعاونی آریا ساگارت پخش هومان جناب آقای 
جعفرپور مقدم

مدیر مسئول معزز
 روزنامه آوای خراسان جنوبی

مصیبت درگذشت  پدر همسر گرانقدرتان 
را تسلیت و تعزیت عرض نموده

 در غم و اندوه تان شریک می باشیم.

مدیریت و پرسنل هتل جهانگردی

جناب آقای جعفرپور مقدم
مدیر مسئول محترم

 روزنامه آوای خراسان جنوبی
با نهایت تأسف و تاثر مصیبت درگذشت

 پدر همسر گرامی تان را تسلیت عرض نموده  
برای آن مرحوم علو درجات و برای جناب عالی 
و خانواده محترم صبر و سالمتی مسئلت داریم.

شورای اسالمی بخش مرکزی
شهرستان بیرجند

جناب آقای مهندس مروی مقدم 
مدیر کل محترم استاندارد خراسان جنوبی

 فرا رسیدن 23 مهرماه، روز جهانی استاندارد را خدمت شما و همکاران محترم تبریک عرض می نماییم.

مهندسین مشاور پارس نقش - حسین صباغ
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  درخواست وزیر ارتباطات از مردم برای ثبت نام در سرشماری اینترنتی
باقیمانده  از فرصت  اینترنتی،  با اعتماد بیشتر به سرشماری  ایران  ایرنا - وزیرارتباطات و فناوری اطالعات گفت: مردم 
تا 27مهر استفاده و اینترنتی ثبت نام کنند. محمود واعظی سرشماری را کاری زیربنایی توصیف کرد که مشارکت همه 
آحاد جامعه در آن کمک خواهد کرد مسئوالن بهتر بتوانند برنامه ششم توسعه را بر مبنایی درست تر به سرانجام برسانند.

سرمقاله

روند نامیمون ایجاد کسب و کار

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( ... دیگر رسم گذشته برای 

استاد - شاگردی و تربیت زیر نظر اهل فن هر حوزه 
فراموش شده است و همین که چند میلیون وام 
ناقابل از بانکی آزاد شود اعتماد به نفس انجام کارها 

بدون تخصص نیز ایجاد می گردد. 
هر چند در این حوزه نقش حاکمیت در نظارت و 
سیاستگذاری، نقشی پر رنگ برای هدایت جامعه به 
سمت و سوی کسب و کارهای مناسب است اما 
شهروندان نیز باید به نکاتی توجه نمایند. بدون شک 
کار اقتصادی که پشتوانه فکر و برنامه ریزی مناسب 
را نداشته باشد و صرفا از روی چشم و هم چشمی 
ایجاد گردد نمی تواند موفق باشد و این آسیب امروزه  

اقتصاد شهر ما را به شدت تهدید می کند.
از سوی دیگر هدفمند نبودن مجوزهای اعطایی و 
به تبع آن تسهیالت بانک ها و نبود سقفی برای اعطای 
 جوازهای کسب می تواند یکی دیگر از آفت های
باشد که شهروندان  استان  مرکز  در  کار  و  کسب 
دارای  منطقه  در  که  دهد  سوق  مسیرهایی  به  را 
اند شده  اشباع  یا  و  نیست  اقتصادی   صرفه 
چرا که از نظر جامعه شاید هر شخصی صالحیت 
و توانمندی اداره هر کسبی را نداشته باشد اما این 
موضوع در قوانین صنفی ما به خوبی باز نشده است.
و سومین نکته نیز اینکه کاسبی حرمت دارد و 
اصول خاص خودش را. بدون دانستن فقه بازار و 
با مشتری و همچنین میزان حالل  آداب برخورد 
و حرام کار، نمی توان ادعای کاسبی سالم داشت. 
برای کسب و کار خوب بهتر است همه جوانب را 
بسنجیم تا به سرنوشت بسیاری از کاسبان دیروز که 

ورشکستگان امروزند مبتال نشویم.
دستگاه های ناظر و مسوول و سیاستگذار نیز بهتر 
است سندی برای آینده کسب و کار استان تدوین 
کنند تا جوانان این مرز و بوم نیز با اولویت ها و 
نیازهای اقتصادی منطقه آشنا شده و در جهت آن 
سرمایه گذاری نمایند و مشوق های ایجاد کسب و 

کار نیز در همین مسیر مدیریت شود.

 یارانه نقدی، 26 مهرماه واریز می شود

جام جم آنالین - سازمان هدفمندسازی یارانه ها 
اعالم کرد: شصت و هشتمین مرحله از پرداخت 
یارانه نقدی ساعت 24 دوشنبه 26 مهر واریز می 
شود. مبلغ یارانه این مرحله نیز همانند ماه های 

گذشته برای هر نفر 455 هزار ریال است.

پراید، تیبا، پژو ۴۰۵ و پارس 
در پایین ترین سطح کیفی

خودروها  کیفیت  گزارش   - آنالین  جم  جام 
خودروهایی  کیفیت  می دهد  نشان  شهریور  در 
پرتیراژی مانند سمند، پژو 4۰5، پژو پارس، پراید 

و تیبا در پایین ترین حد یعنی تک ستاره است.

جریمه مالی شهروندان عربستان
 برای سفر به ایران

ایسنا- دولت عربستان که رفتارهای خصمانه اش 
در قبال ایران را با محروم کردن زائران کشورمان 
از حج تمتع امسال علنی کرد، اکنون نام ایران را 
در فهرست کشورهایی قرار داده که شهروندانش 
گذرنامه  کل  اداره  ندارند!  را  آنجا  به  سفر  اجازه 
خود  توییتر  صفحه  در  پیامی  انتشار  با  عربستان 
اعالم کرده: »بر اساس قوانین، تخلف از ممنوعیت 
سفر به برخی کشورها مجازات هایی در پی دارد، از 
جمله ممنوعیت سفر تا سه سال و 1۰ هزار ریال 

)حدود 9.5 میلیون تومان( جریمه مالی«.

درج ردیف جدید در قبوض
 برق به نام “بیمه پایه”

و  اسالمی  شورای  مجلس  تصویب  با  تسنیم- 
دولت،  به  ابالغ  و  نگهبان  شورای  تأیید  از  پس 
پایه  “بیمه  نام  با  برق  در قبوض  ردیف جدیدی 
براساس  شد.  خواهد  گنجانده  طبیعی”  حوادث 
ماده 5 اصالح شده این الیحه؛ درصدی از حق 
بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای 
الباقی  و  شود  دریافت  آنها  مالکان  از  مسکونی 
کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  توسط  بیمه  حق 
از  تنظیم بخشی  قانون  ماده 1۰  اعتبار  از محل 
ماه سال  بهمن  مالی دولت مصوب 27  مقررات 
حساب  به  مستقیما  آن  بعدی  اصالحات  و   8۰

صندوق پرداخت شود.

بازنشستگی  فرهنگی صندوق  و  اجتماعی  امور  مدیرکل 
رفاه  افزایش  برای  صندوق  این  های  برنامه  کشوری 

 بازنشستگان کشوری را تشریح کرد.  
بازنشستگان  اینکه  بیان  با  رشیدی  مهر،  گزارش  به 
هیچگونه نگرانی در زمینه بیمه تکمیلی نداشته باشند، ادامه 
داد: بیمه  تکمیلی تمام افراد تحت تکفل را شامل می شود. 
همچنین در قرارداد سال قبل، تعهد شرکت بیمه گذار برای 
 جبران هزینه های بستری عمومی و جراحی فوق تخصصی 
مبلغ 14۰ میلیون ریال بود که امسال به 15۰  میلیون ریال 

افزایش یافت.  وی از افزایش 5۰ درصدی سهمیه  سفرهای 
سیاحتی و زیارتی بازنشستگان خبر داد و گفت: هدف از 
برگزاری سفرهای سیاحتی و زیارتی، پرکردن  اوقات فراغت 
بازنشستگان، ایجاد روحیه شادی و نشاط و جلوگیری از 
درصدی  افزایش 2۰  از  است.  وی  قشر  این  کم تحرکی 
بازنشستگان  زیارتی  و  سیاحتی  سفرهای  هزینه  کمک 
خبرداد و گفت: کمک هزینه  این سفرها از دو میلیون و 
افزایش یافته است  5۰۰ هزار ریال به سه میلیون ریال 
تا بازنشستگان بتوانند در سه  مرحله از سهمیه این سفرها 

بهره مند شوند.  رشیدی اظهار داشت: بازنشستگان کشوری 
می توانند با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی  کشوری 
ثبت نام و از سهیمه سفرهای سیاحتی و زیارتی استفاده 
با  افزود: کمک هزینه سفر  به عتبات عالیات  کنند.  وی 
افزایش 2۰ درصدی از پنج میلیون ریال به شش میلیون 
ریال رسیده است.  رشیدی افزود: کمک هزینه خرید عینک   
از 5۰۰ هزار ریال به 8۰۰ هزار ریال، سمعک از یک میلیون 
و 5۰۰ هزار ریال به 2 میلیون ریال و عصا از 1۰۰ هزار ریال 

 به 2۰۰ هزار ریال افزایش یافته است.

افزایش ۵۰ درصدی سهمیه  سفرهای سیاحتی و زیارتی بازنشستگان

و سوپر  معمولی  بنزین  لیتر  قیمت هر  افزایش 
به 12۰۰ و 15۰۰ تومان دست کم تا مشخص 
شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال آینده 
منتفی شد. به گزارش مهر، دولت و وزارت نفت 
دست کم تا پایان امسال نسبت به اجرای طرح 
افزایش قیمت هر لیتر بنزین معمولی و سوپر به 
12۰۰ و 15۰۰ تومان و گازوئیل به 5۰۰ تومان 
عقب نشینی کرده است. بر این اساس در الیحه 
طور  به  پیشنهادی   95 سال  بودجه  اصالحیه 

رسمی از سوی دولت به کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل ارائه 
نشده و عمال از نظر بسترهای قانونی دست و 
پای دولت برای گرانی قیمت ها بسته شده است. 
قره خانی عضو کمیسیون انرژی مجلس با تایید 
عدم ارائه پیشنهاد افزایش قیمت بنزین از سوی 
دولت و در قالب اصالحیه بودجه سال 95، گفت: 
هرگونه افزایش قیمت بنزین و گازوئیل باید در 
قانون بودجه پیش بینی شود که فعال مصوبه  و 

مجوزی برای افزایش قیمت ها در قالب الیحه 
بودجه در اختیار دولت قرار داده نشده است. بر 
بودجه  اصالحیه  در الیحه  مجلس  اساس  این 
سال 95 صرفا با اجرای طرح عرضه تک نرخی 
بنزین و توقف عرضه کارتی بنزین موافقت کرده 
است. این درحالی است که حاج محمدرضا رئیس 
انجمن جایگاه داران سوخت کشور اخیرا با بیان 
اینکه امسال قطعا شاهد افزایش قیمت بنزین و 
از احتمال افزایش قیمت  گازوئیل خواهیم بود، 

بنزین به لیتری 12۰۰ تومان و گازوئیل به 5۰۰ 
تومان خبر داده است. با این وجود سازمان برنامه 
و بودجه در واکنش به افزایش احتمالی قیمت 
قیمت  افزایش  کرده  تاکید  گازوئیل،  و  بنزین 
بنزین معمولی به 12۰۰ تومان، بنزین سوپر به 
15۰۰ تومان و گازوئیل به 5۰۰ تومان صحت 
ندارد. از سوی دیگر با توجه به بسته شدن بحث 
بودجه سال 95، دست کم قیمت انواع سوخت تا 

پایان اسفند تغییری نمی یابد.

 بنزین ۱۵۰۰ تومانی فعال منتفی شد

 مهلت سه ماهه به سربازان معتاد

برای  درمان  مهلت سه ماهه  از  مواد مخدر  با  مبارزه  سخنگوی ستاد 
سربازان معتاد و مشموالن خدمت وظیفه عمومی خبر داد. به گزارش 
تسنیم، پرویز افشار با اشاره به اینکه مشموالن 
معتاد به هیچ وجه تا زمانی که درمان نشده اند 
به خدمت اعزام نمی شوند، اظهار داشت: در حال 
حاضر پزشکان معتمد سازمان وظیفه عمومی 
اعتیاد  اگر متوجه  به خدمت،  اعزام  در مبادی 
مشموالن خدمت وظیفه عمومی شوند، مهلتی سه ماهه را برای درمان 
این معتادان درنظر خواهند گرفت که این مهلت سه ماهه جزو غیبت 
سربازی محسوب نمی شود. وی افزود: همچنین اگر در حین خدمت 
متوجه اعتیاد سربازان شوند، به آن ها مهلتی سه ماهه به منظور درمان 
اعتیاد خواهند داد که این مهلت نیز به عنوان غیبت محسوب نمی شود.

 دولت در مهار تورم و کنترل 
قیمت ها  موفق بوده است

یک نماینده مجلس ضمن تاکید بر موفقیت دولت در مهار تورم و 
طور  به  مسائلی  اگر  گفت:  قیمت ها  کنترل 
آن ها  بر  باید  دولت  آمده،   پیش  موردی 
گزارش  به  باشد.  داشته  بیشتری  نظارت 
در  کرد:   تاکید  الهوتی  مهرداد  ایسنا، 
مجموع دولت در تنظیم بازار نقش خوبی را 
ایفا کرده است. در گذشته نوسانات قیمت وحشتناک بود، اما این 
دولت در حفظ و تثبیت قیمت ها و کنترل تورم موفق بوده است. 
پیش  موردی  اتفاقات  هم  اگر  شد::  متذکر  مجلس  نماینده  این 
در  دولت  مجموع  در  اما  کند  بیشتری  نظارت  باید  دولت  می آید 

کنترل قیمت ها و مهار تورم موفق بوده است.

تمدید ثبت نام آزمون استخدامی آموزش پرورش

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبت نام 
در آزمون استخدامی آموزش و پرورش به مدت یک روز خبر داد. 
به گزارش مهر، دکتر حسین توکلی افزود: با 
و  پرورش  و  آموزش  وزارت  اعالم  به  توجه 
اصالحاتی که در دفترچه ثبت نام در آزمون 
استخدامی این وزارتخانه صورت گرفته است 
اطالعیه ای مبنی بر اعالم این اصالحات و 
تغییرات از شنبه 24 مهر در سایت سازمان سنجش منتشر می شود. 
وی افزود: داوطلبان متقاضی ثبت نام در این آزمون ضرورت دارد 
با توجه به موارد اصالحی و توضیحات مندرج در این اطالعیه، در 
تا ساعت 24 روز  بودن و عالقمندی حداکثر  صورت واجد شرایط 

یکشنبه در این آزمون ثبت نام کنند.

تکذیب افزایش قیمت سمند و 2۰6

ایسنا- خبری در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر 
اینکه ایران خودرو بی سر و صدا قیمت دو محصول 
پژو 2۰6 تیپ 5 و سمند ال ایکس را حدود ۳۰۰ هزار 
تومان گران کرده است. با این حال ایران خودرو با 
صدور اطالعیه ای این موضوع را تکذیب کرد. طبق 
اعالم این شرکت قیمت درج شده در جدول قیمت 
محصول  دو  این  برای  خودرو  ایران  محصوالت 
براساس مجوز شورای رقابت در خرداد تعیین و در 
سایت فروش این شرکت درج شده اما این افزایش 

قیمت تاکنون اعمال نشده است.

دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي  قالیشویي و مبل شویي ایـران
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی شهرستان بشرویه
پیرو آگهی ماده یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی منتشره و به موجب ماده 

14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره: 1- پالک 5723 فرعی مجزی شده از 2300 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش سه بشرویه آقای مهدی 
حشمتیان فرزند حجی ششدانگ یک باب مغازه  در تاریخ 1395/08/17 انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان 
امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز مقرر باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک 
از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق 
ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت 
معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم 
از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 

را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.
تاریخ انتشار: 9۵/۰7/2۵     سید رضا صفایی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بشرویه

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 93/1371 محکوم علیه آقای جمشید محمودآبادی فرزند غالم محکوم است به پرداخت 

مبلغ 1/400/906/269 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له شرکت تعاونی مرغداران بیرجند با مدیرعاملی مجید دهقان و 
پرداخت مبلغ 52/867/700 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف مازاد پالک ثبتی به شماره 310 فرعی 645 اصلی بخش 
2 بیرجند که حسب نظریه کارشناسی پالک تعرفه شده واقع در روستای محمودآباد که مشخصات ملک عرصه 4000 متر و اعیانی 1287 
مترمربع و مخزن آب به ابعاد )12* 16* 25( و سه فنجان از قنات محمودآباد و برق و 50 آمپر و حدود 250 اصله درخت گردو و بادام 
و انگور و زردآلو( ارزش ششدانگ پالک فوق الذکر با توجه به موقعیت فوق به مبلغ 3/100/000/000 )سه میلیارد و یکصد میلیون( ریال 
کارشناسی شده است ضمناً اصل پالک فوق حسب اعالم اجرای ثبت و وصول پاسخ استعالم از بانک کشاورزی تا تاریخ 1395/07/05 ریال 
در رهن می باشد که از طریق مزایده روز دوشنبه تاریخ 1395/08/10 از ساعت  10 الی 11 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

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در  پرونده اجرایی شماره 950804  محکوم علیه آقای محمد علی علیپور فرزند محمد محکوم است به پرداخت مبلغ 

1/085/560/017 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له بی بی فاطمه حسین پور و پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت حق 
االجرا در حق دولت با توجه به تعرفه پالک ثبتی شماره 504 فرعی از 231 اصلی بخش 2 بیرجند به آدرس بیرجند - سجادشهر- ابتدای 
خیابان رضویه - پالک 1 که ملک دارای 261/70 مترمربع عرصه و اعیانی 330 مترمربع شامل سه دهنه مغازه و یک واحد مسکونی در 
همکف و یک واحد مسکونی در طبقه همکف و نمای ساختمان سرامیک و آجر سفال و اسکلت ساختمان از نوع نیمه اسکلت سقف ضربی با 
تیرآهن و قدمت ساختمان حدود 15 سال و متعلقات ساختمان آب و برق و گاز که ارزش ششدانگ از پالک فوق به مبلغ 6/455/000/000 
ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده روز چهارشنبه تاریخ 1395/08/12 از ساعت  9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به میزان 
محکوم به ، 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

۰99۰3189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
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پیام شما
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سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
یکشنبه * 25 مهر 1395 * شماره 3626

با سالم به روزنامه آوا یک سوال حاال که به سیاست 
های نظام ارج نهاده و اوالد را زیاد کرده با پلیس و 

جریمه سرنشین اضافه چکار باید کرد ؟ 
915...921

معاون استاندار اگر راست می گویند راه را برای 
ساکنین اطراف ساختمان استانداری در حریم باغ 
رحیم آباد باز و مجوز ساخت و ساز و بستن دید به 
حیاط  منازل و امکانات شهری بدهند صد رحمت 
به روستا ؟ بنیاد برای اینکه زیر بار استاندار نرود 
زمینها را واگذار کرد جواب این بی عدالتی و ظلم 
را باید استانداری و یا بنیاد امالک و یا شهرداری 
؟کدام ارگان؟چرا استاندار وضعیت اهالی را روشن 

نمی کند! تاکی
915...326

 جای بسی تأسف که در دهه اول محرم که به 
آنهم  نامگذاری شده  معروف  به  امر  دهه  عنوان 
در روز عاشورا، عده ای نمایشگاه مد و لباس و 
بدحجابی در معرض دید گذاشته بودند و دریغ از 
یک تذکر ، محض رضای خدا بجای نماز  باران 

جلو منکرات را بگیرید !
915...119

رکود  این وضع  با  گفتن  قرائتی  آقای  حاج  سالم 
بشه  خمس  پرداخت  مشمول  کسی  نکنم  فکر 
.. ممنون حاج آقا راه گریزی  هم برای مالیات و 
بیمه و عوارض دارایی و شهرداری معرفی کنید که 

کمرمون خم شد زیر این همه. خرج و مخارج باال
915...704
با سالم. مسکن مهری که با هزار زحمت چهار سال 
پیش موفق به ثبت نام شدم متاسفانه به دلیل ساخت 
بی کیفیتش برای فروش گذاشتم ولی هیچ خریداری 
نیست. واقعا چرا همیشه باید افراط و تفریط کنیم؟؟
915...704

این پیام  سالم آوا جان شما را بخدا قسم میدم 
محله  بین  در  ما  کنید  پیگیری  و  کنید  راچاپ 
یک  نه  که  خانه  یک  جا  این  در  هستیم  ی.... 
و  سن  کم  جوانان  تمام  که  هست  سرا  کاروان 
سال در تمام ساعات شبانه روز در این خانه برای 
گرفتن مواد مخدر آنهم از نوع ویران کننده تردد 
به  بارها  که  جاست  این  تاسف  جای  کنند.  می 
جای  فرمایند  می  آنها  و  زدیم  زنگ  مسوولین 
محترم  مسوولین    . نداریم  آنها  نگهداری  برای 
ما می فرمایند کشور ما امن است بله دست شما 
درد نکند ولی کافی نیست لطفا فکر جدی بکنید.
915...414
با توجه به گستردگی چتر صدا و سیما در اقصی نقاط 
کشور اگر برنامه های مدونی در خصوص اصالح 
نقاط ضعف جامعه که در حقیقت همان نهی از منکر 
است را تدوین و نمایش دهند یعنی هر معروفی در 
فن خود مسیر آگاهی و حقیقت را برای مردم  بیان 
کند شاهد تحولی در افکار جوانان عزیز خواهیم بود .
0915...011
مسئوالنی که به اسم شهرسازی در بیرجند طرح 
هادی روستا اجرا می کنند سری نه به قزوین و 
خودمان  همین طبس  به  بلکه  کاشان  و  زنجان 
آنها  از  را  بزرگ  میادین  معابر و  بزنند و طراحی 
مهندسی  جادوی  عوارض  تا  کنند  کارآموزی 
و  مردم  یقه  دیگر  سال   20 شان  شهرسازی 
این  با  شهر  آبروی  و  نگیرد  را  شهری  مدیران 

مهندسی کوچه ها و خیابان ها و میادین نرود. 
یک شهروند
آوا ممنون از گزارشی که برای سگ های ولگرد 
نوشته بودی واقعا باید به شهرداری خداقوت که از 
ابتدای امسال فقط تعداد معدودی رو گرفتن . کاش 
در زمینه راه اندازی مرکز نگهداری از سگ های بی 
پناه شهرداری از تجربیات شهرهای دیگر استفاده 
کنه تا هم شهروندان و هم این حیوانات زبان بسته 

مشکلی نداشته باشند.
0915...542

از آوا به خاطر پیگیری بحث نیاوردن طبل در هیات 
ها ممنونم . امسال چند هیات را دیدم که طبلی 
نیاورده بودند و یا وفقط یک طبل برای هماهنگی 
داشتند که جای تشکر دارد اما واقعا ما بیرجندی ها تا 
کی باید حسرت یک عزاداری منسجم و هماهنگ 
مانند سایر شهر ها را بخوریم  . باور کنید این خیلی 

بد است که هماهنگ نیستیم 
930 ... 052

نهبندان دروازه استان ، پرآوازه اما محروم
پیشه ور- شهر نهبندان ، مرکز شهرستان 
خراسان  های  شهرستان  از  یکی  و  نهبندان 

جنوبی به شمار می  رود.
این شهرستان از طرف شمال به شهرستان 
سربیشه ، از غرب به بیرجند ، از جنوب شرقی 
جنوب  از   ، بلوچستان  و  سیستان  استان  به 
به  شرق  طرف  از  و  کرمان  استان  به  غربی 
نهبندان  می  شود.  محدود  افغانستان  کشور 
حاشیه شمال شرقی  در  گرفتن  قرار  علت  به 
کویر لوت و به واسطه خشکی و کم آبی فاقد 

امکانات مناسب کشاورزی است.
این  از  اسالمی  دوره  جغرافی  نویسان  اکثر 
شهر به عنوان )نه( نام برده  اند و بنای آن را 

به اردشیر ساسانی نسبت داده  اند.
از آن به عنوان شهری که دارای  مقدسی 
برج و باروی استواری است ، نام برده است. 
قرون  در  )نه(  قدیم  شهر  ترتیب  این  به 
این  شهرهای  مهم ترین  از  یکی  وسطی 

است. بوده  منطقه 
تابع  ق،   . هـ   10 سده  اواخر  تا  نهبندان 
نظر  زیر  زمان  این  از  و  است  بوده  سیستان 
امرای بیرجند اداره می شده است، به طوری 
امور  مأمور  آنان  سوی  از  حاکمی  نه،  در  که 
دوره  میانه  تا  امر  این  است.  بوده  دیوانی 

پهلوی نیز ادامه داشته است.
با  و  نژادند  آریایی  و   ایرانی  نهبندان  مردم 

گویش محلی خود سخن می گویند.
پیرو  و  مسلمان  ها  نهبندانی  همه 
ها  نهبندانی  هستند.  جعفری  شیعه  مذهب 
سخت کوش، مهربان، ساده، آزاده، پاک اندیش 
مردم  هنردستی  ترین  مهم  نوازند.  مهمان  و 

این ناحیه، قالیچه بافی است.
با  تولید  قالیچه هایی  با  منطقه  مردم 
های  نقش  و  ترکمنی  بلوچی،  طرح های 
را  درآمد عمومی  و محلی،  مددخانی  گلدانی، 
به  صنایع  این  از  برخي  و  دهند  می  افزایش 

خارج صادر مي شوند.

کشاورزی و دامداری  نهبندان

نهبندان تا پیش از خشکسالی های سالهای 
اخیر از نظر کشاورزی جایگاه مطلوبی داشت. 
سرتاسر  که  گرفته  قرار  دشتی  در  شهر  این 
را  آن  باختری  و  جنوبی  خاوری،   نواحی 

زمین های کشاورزی پوشانده است. 
کشت این منطقه آبی است و آب کشاورزی 
شود.  می  تأمین  رودخانه  از  گاه  و  کاریز  از 
به  ناحیه  این  کاریزهای  از  برخی  دیرینه گی 

دو هزار سال نیز می رسد.
آوای  هفته  این  شهرستان  درگزارش 
مردم  مشکالت  و  مسائل  به  جنوبی  خراسان 

نهبندان پرداخته ایم .

نبود دکتر ثابت در نهبندان

استان  دیگر  های  شهرستان  بیشتر  مثل 
مردم  مشکالت  صدر  در  درمانی  مسائل 
آقای  که  آنچنان   . دارد  قرار  نهبندان 
هایی  دکتر  از   نهبندانی  شهروند  عرفانی 
گله  اند  مشغول  شهر  این  بیمارستان  در  که 
طرح  گذراندن  برای  گوید:  می  و  است  مند 
اظهار  وی  نداریم.  ثابت  دکتر  ما  و  اند   آمده 
می کند: نداشتن پزشکان متخصص خوب و 
این  مشکالت  دیگر  از  چشم  متخصص  نبود 

بیمارستان است .
بوستان و فضای  نبود  از  پیوندی هم  خانم 

می  اضافه  و  گوید  می  کودکان  برای  بازی 
 ، بیمارستان  کنار  آزاد  دانشگاه  بلوار  کند:  
خیابان رجائی ، به خاطر گازکشی های اخیر 
مردم  و  است  نشده  آسفالت  کاری  کنده  و 

برای رفت آمد مشکل دارند.
منظم  درباره  شهروندان  از  دیگر  یکی 
عنوان  نهبندان  بیمارستان  دهی  نوبت   نبودن 
بسیار  بیمارستان  در  دهی  نوبت  کند:   می 

نامنظم و طوالنی است.
بیمار  جابجایی  برای  هوایی  اورژانس  نبود 

از دیگر مشکالت  به بیمارستان های بیرجند 
در  مرادی  که   ، است  شهر  این  شهروندان 
امکان  این  نبود  در   : گوید  می  باره  همین 

شاهد فوت برخی از بیماران بوده ایم.  
نبود  مشکل  از  هم  دار  خانه  خانم  یک   
افزاید:  می  و  دهد  می  خبر  زنان  متخصص 
کامل  هم  بیمارستان  عمل  اتاق  تجهیزات 

نیست.
خانم کریمی  شهروند دیگر نهبندانی است 
خاطر  اورژانس  نبودن  تمیز  به  اشاره  با  که 
نشان می کند:  اورژانس بیمارستان بهداشتی 
مصرف  یکبار  روکش  اینکه  وجود  با  نیست 
را عوض  آن  ولی  دارد  وجود  برای هر تخت 

نمی کنند.
از  ها  ایستگاه  در  ها  اتوبوس  منظم  نبود 

دیگر مشکالت شهروندان این شهر است .
نهبندان  در  کند:  می  اضافه  مرادی  آقای 
ندرت  به  و  است  کم  شهری  داخل  تاکسی 

دیده می شوند.
یک خانم خانه دار هم  از مشکل فاضالب 
شهر نهبندان  خبر می دهد و می افزاید: لوله 
باعث مشکالتی  در شهر  فاضالب  آب  کشی 
بندر که باعث  شده مخصوصا در خیابان گل 
مشکل  مردم  برای  و  بزند  باال  آب  شود  می 

ایجاد کند.
پارک  نبود  درباره  هم  داری  خانه  خانم 
فقط   : کند  می  عنوان  شهر  این  در  بانوان 
وجود  شهر  این  در  مجهز  نسبتا  پارک  یک 

دارد که بوستان بسیج است اما سرویس های 
بهداشتی کثیف دارد و از محل بازی بچه ها  

خیلی دور است و قابل استفاده نیست .
خانم مهراندوز درمورد مشکالت بیمارستان 
می گوید: نهبندان با توجه به جمعیت زیادی 
که کال  ندارد  بیشتر  بیمارستان  یک  دارد  که 
32 تخت خوابی است و مشکل برای بستری 

شدن بیماران به وجود می آورد.
نبود پزشک متخصص  تاکید می کند:  وی 
ساز  مشکل  نیز  کلیوی  بیماران  برای  کلیه 

دیگریست  شهروند  شیری  آقای  است.  شده 
باعث  آبی  کم  بحران  کند:  می  بیان  که 
تلخی  طعم  و  کند  تغییر  شرب  آب  مزه  شده 
داشته باشد . مردم مجبور شوند از آب تصفیه 
استفاده کنند و در شهر 2 جایگاه  آب شیرین 

کن بیشتر نداریم .

انصراف  9 تاکسی دار در نهبندان

آسفالت  مشکل  درباره  نهبندان  شهردار 
آسفالت  مهر  اول  از  گوید:  می  ها  خیابان 
شروع  را  شده  کاری  کنده  های  خیابان 
 کردیم و تا 15 مهر ادامه داشته و فقط مسیر 
تا   ، هستند  اصلی  انشعابات  که  هایی  لوله 
برسد  اتمام  به  گاز  شرکت  کار  که  زمانی 

آسفالت خواهد شد.
و  ها  اتوبوس  درباره  مدیح  حسین  محمد 
در  کرد:  عنوان  نیز  داخلی شهر  تاکسی های 
شروع  اتوبوسرانی  شرکت  گذشته  سال  یک 
جایگاه   50 شهر  در  و  است  کرده  فعالیت  به 
نامنظمی  نظر  از  اگر  لذا  دارد  وجود  اتوبوس 
اتوبوس مردم عزیز نهبندان شکایتی دارند به 

شهرداری اطالع دهند که پیگیری شود.
 9 نهبندان  شهر  در  کند:  می  اضافه  وی 
کوچک  علت  به  که  دارد  وجود  دار  تاکسی 
و  هم  به  ها  خیابان  نزدیکی  و  شهر  بودن 
و  اند  داده  انصراف  نفر   9 هر  مسافر  کمبود 
20 آژانس در شهر هست که مردم می توانند 

برای رفت و آمد از آن ها استفاده کنند.
اظهار هم  سبز  فضای  نبود  درباره   وی 

می کند: به ازای هر نفر 21 مترمربع فضای 
بوستان   8 گذشته  سال  در   . داریم  سبز 
جمله از  است،  رسیده  برداری  بهره   به 

بوستان های بسیج که در مرکز شهر قرار دارد 
، مسکن  الزمان  بوستان مطهری ، صاحب  و 
کودکان  برای  هم  تفریحی  امکانات  که  مهر 
در  سبز  فضای  کمبود  مشکل  لذا  دارد  وجود 

این شهر نداریم.

مدیح درباره سرویس بهداشتی پارک بسیج 
ریزی  برنامه  موضوع  این  برای  گفت:  نیز 
سرویس  مشکل  آذر  آخر  تا  که  ایم  کرده 

بهداشتی فضای بازی حل شود.
پارک  نهبندان  شهر  در  اینکه  بیان  با  وی 
بانوان وجود دارد اضافه کرد: پارک بانوان به 
مساحت 4000 متر مربع در تابستان به بهره 
شده  افتتاح  دولت  هفته  در  و  رسیده  برداری 
است که در آن  پیست دوچرخه سواری برای 

بانوان وجود دارد.

تامین آب نهبندان 
از سفره های زیرزمینی است

مدیر امور آب و فاضالب نهبندان نیز درباره 
تامین  کرد:  عنوان  آشامیدنی  آب  مزه  تغییر 
زیرزمینی  آب  های  سفره  از  استان  در   آب 
اخیر  چند سال  در  ها  افت سفره  و  باشد  می 
کاهش  را  آب  کیفیت  ها  تداوم خشکسالی  و 
داده است. اما با استناد به آزمایشات شیمیایی 
انجام  نهبندان  شهر  آب  روی  بر  که  فصلی 
می شود این آب از آب های با کیفیت استان 
می باشد و گوارایی خوبی دارد  ضمن اینکه 
نظارت مراکز بهداشت بر کیفیت آب نهبندان 

انجام می شود .
آب  جایگاه  درباره  حسنی   موسی 
با  نشان کرد:   شیرین کن ها در شهر خاطر 
جز  ها  شیرین کن  آب  این  که  این  به  توجه 

از  که  مجوزی  با  و  هستند  خصوصی  بخش 
دریافت  بهداشتی  مراکز  و  فاضالب  و   آب 
می کنند به فعالیت می پردازند لذا در صورتی 
که متقاضی احداث ورود داشته باشد مکاتبه با 
استان انجام خواهد شد و با بررسی درخواست 
به  توجه  با  استان  در  ای  کمیته  در  متقاضی 
آبی   نیاز  و  جمعیت   جمله  از   پارامترهایی 
جدید  های  کن  شیرین  آب  مجوز  درباره 

تصمیم گیری خواهد شد.
وی بیان کرد: برای نهبندان پروژه فاضالب 

فاضالب  و  است  نشده  تعریف  شهری 
که  گردد  می  دفع  جذبی   چاه  طریق   از 
می بایست چاه های جذبی با توجه به جمعیت 
خانوار هر منزل مسکونی با عمق مناسب حفر 
شود و پیش بینی های الزم انجام تا کارآیی 

الزم را داشته باشد .
که  نقاطی  در  شهری  فاضالب  افزود:  وی 
بودن  سنگی  دلیل  به  نباشد  چاه  حفر  امکان 
زمین یا جنس خاک و یا سفره های زیرزمینی 
لذا  را عملیاتی می کنند  پروژه  این  باشد  باال 
در نهبندان انجام این پروژه ضروری نیست .

هیچ رغبتی از سوی پزشکان برای 
استخدام در نهبندان وجود ندارد

نهبندان  درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
بیمارستان  در  حاضر  پزشکان  کرد:  عنوان 
جز پزشکان دارای نمره ارتقاء باال می باشند 
بیمارستان  در  شبکه  مسئوالن  تالش  با  که 

نهبندان حضور یافته اند.
عمومی  جراح  پزشک  است  ذکر  قابل 
استان  جراح  پزشکان  معدود  جزو  بیمارستان 
هستند که اعمال جراحی که پیش از این در 

بیمارستان انجام نشده را انجام داده اند .
اورژانس  درباره  هاشمی  فرید  علیرضا 
هوایی اظهار می کند: با توجه به بعد مسافت 
اورژانس  بالگرد  کوتاه  برد  و  استان  مرکز   از 
برای  پرواز  امکان  حاضر  زمان  در  هوایی، 

بالگرد تا نهبندان وجود ندارد .
سوی  از  رغبتی  هیچ  افزاید:  می  وی 
وجود  نهبندان  در  استخدام  برای  پزشکان 
استخدام  قصد  به  پزشکی  هیچ  و   ، ندارد 
و  شود  نمی  حاضر  نهبندان  شهرستان  در 
پزشک  جذب  به  ناچار  دانشگاه  و  بیمارستان 

ضریب و طرحی می باشند .
نشان  خاطر  کلیوی  بیماران  درباره   وی 
خاص  بیماران  به  رسانی  خدمت  کند:  می 
انجام  دربیمارستان  روزه  هر   دیالیزی 

همشهریان  حال  رفاه  برای  و  شود  می 
 94 سال  ابتدای  از  تاالسمی،  بیماران   و 
خدمات بیماران تاالسمی در بیمارستان شهید 

آتشدست انجام می شود.
نهبندان  درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
سیستم  گوید:  می  مردم  از  پوزش   ضمن 
اندازی شده  راه  بیمارستان  تلفنی  نوبت دهی 
حال  در  موضوع  این  رسانی  اطالع  و  است 
بخش  نظافت  همچنین  باشد.  می  انجام 
 ، سرپایی  بیماران  حضور  علت  به  اورژانس 
 ، مراجعان  ازدحام  و  درمانگاهی  و  کلینکی 
از  وجود  این  با   . است  گرفته  الشعاع  تحت 
بیشتری  جدیت  بیمارستان  مسئوالن  سوی 

خواهد شد تا مشکالت موجود رفع شود.
بیمارستان   ارتقاء  پیگیری   : کرد  تاکید  وی 
انجام  از 32 تخت به 64 تختخوابی در حال 
می باشد و اکنون نیز تمام خدمات به بیماران 
ارائه می شود. لذا با توجه به نظام سطح بندی 
خدمات ، فعال امکان حضور متخصص چشم 

در بیمارستان عمومی وجود ندارد . 
گفت:  عمل  اتاق  تجهیزات  درباره  هاشمی 
بیمارستان  عمل  اتاق  در  موجود  تجهیزات 
توسط  که  باشد  می  جدید  تجهیزات  جزو 
بیمارستان  به  دانشگاه  و  بهداشت  وزارت 
اعمال  بعضی  انجام  عدم  و  گردیده  تحویل 
جراحی به دلیل نوع بیمارستان و سطح بندی 
تجهیزات  نوع  به  ارتباطی  و  بوده  خدمات 

موجود ندارد .

حضور فعال سمن های خراسان جنوبی در عزاداری ابا عبدا... الحسین )علیه السالم(

برزجی- سازمان مردم نهاد کانون هنرمندان خراسان جنوبی طبق روال همه ساله در هفتمین شب محرم مراسم نوحه خوانی و شعرخوانی با موضوع عاشورا برگزار کرد. در این مراسم که 
با حضور گسترده ی هنرمندان، اساتید دانشگاه و مدیران برگزار شد، هنر مندان جوان گروه مهرائین با نی نوازی و مداحی شور و حال خاصی به جلسه بخشیدند.

در بخشی از این مراسم معنوی شاعران به قرائت اشعار خود با موضوع عاشورا پرداختند.



معرفی کتاب

یادداشت

با سرد شدن تدریجی هوا کم کم خوشه هاي 
کشاورزان  و  مي شود  برداشت  آماده  زرشک 
زرشک کار مشغول مهيا کردن مکان هایي براي 

خشک کردن محصولشان می شوند.
به گزارش ایسنا، کشاورزان به طور معمول در 
مکان هایي  روستا  یا  زرشک  باغ هاي  اطراف 
خاک  مقداري  و  مي کنند  انتخاب  مناسب 
چسبناک و کاه را با هم مخلوط و به مدت دو 
روز زیر آب قرار مي دهند تا خوب خيس بخورد، 
بعد از دو روز کاهگل با حضور اعضاي خانواده 
و همکاري اقوام در زمين پهن و صاف مي شود.
این مکان که به گفته خودشان “خرمن” ناميده 
مي شود بعد از خشک شدن براي پهن کردن 

زرشک مهيا و آماده است.

پیش بینی برداشت 9480 تن 
زرشک از باغات درمیان

وحيد ضيائيان احمدی ریيس جهادکشاورزی 
زیرکشت  سطح  اینکه  به  اشاره  با  درميان 
درميان بيش از 2509 هکتار است، گفت: بيش 
زرشک  باغات  زیرکشت  درصد سطح  از 85 
بارور است. وی با بيان این که برداشت این 
مهر  نيمه  از  درميان  شهرستان  در  محصول 
شروع و تا پایان آذر ادامه دارد، افزود: بيشترین 
بخش  به  مربوط  زرشک  زیرکشت  سطح 

قهستان و بخش مرکزی است.
کرد:  اظهار  درميان  کشاورزی  جهاد  ریيس 
استان های  به  بيشتر  زرشک  محصول 
خراسان رضوی، سيستان و بلوچستان، اصفهان، 

شيراز و تهران صادر می شود.
ضيائيان احمدی ادامه داد: سال گذشته حدود 
8145 تن زرشک از باغات زرشک شهرستان 
امسال  می شود  بينی  پيش  و  شده  برداشت 
9480 تن زرشک از باغات شهرستان برداشت 
آموزشی  کالس های  برگزاری  وی،  شود. 
مدیریت  و  هرس  سم پاشی،  درخصوص 
تغذیه و محلول پاشی باغات از محل اعتبارات 
طرح ها، بازدید مداوم از باغات آلوده و خسارت 
و  الگویی  باغات  احداث  در طول سال،  دیده 
اجرای  برای  دولتی  بالعوض  کمک  اعطای 

سيستم های نوین آبياری را از جمله اقدامات و 
تسهيالت انجام شده درخصوص افزایش توليد 
زرشک برشمرد. ریيس جهادکشاورزی درميان 
و  سودجویان  راهکارهای حذف  در خصوص 
دالالن نيز گفت: حمایت و ترغيب باغداران 
سپس  و  توليدی  محصول  خشک کردن  به 
نتيجه  در  مصرف  بازار  به  محصول  عرضه 
آن عالوه بر اینکه از ارزش افزوده محصول 
خود  محصول  می توانند  می شوند،  بهره مند 
را در زمان نياز بازار با قيمت مناسب عرضه 
کنند و همچنين با راه اندازی واحدهای توليدی 
شهرستان  در  زرشک  بسته بندی  و  فرآوری 
باغدارن می توانند محصول خود را مستقيم به 

این واحدهای توليدی تحویل دهند.
که  زرشک  باغداران  به  یادآورشد:  وی 
طبق  هستند،  زرشک  بارگاه  احداث  نيازمند 
در  و  می شود  داده  مجوز  دستورالعمل ها 
صورت ابالغ اعتبار برای ساخت بارگاه زرشک 

متقاضيان به بانک معرفی می شوند.

 کشاورزان، محصول زرشک 
را با شاخه برداشت کنند

عليرضا بنی اسدی مدیر جهادکشاورزی زیرکوه 
زرشک  محصول  برداشت  اینکه  بيان  با  نيز 
از3160 هکتار باغ های این شهرستان مرزی 
می شود  پيش بينی  گفت:  است،  شده  آغاز 
امسال، 3600 محصول زرشک خشک توليد 
توليدی  زرشک  اقتصادی  ارزش  وی،  شود. 
تعداد  و  ریال  ميليارد   650 را  شهرستان 
و  کرد  ذکر  بهره بردار   3721 را  بهره برداران 
افزود: برداشت محصول زرشک در شهرستان 

زیرکوه از مهر آغاز و تا اواخر آبان ادامه دارد.
کرد:  اظهار  زیرکوه  کشاورزی  جهاد  مدیر 
کشاورزان باید برای پيشگيری از زیان ناشی از 
تغيير احتمالی شرایط آب و هوایی به محصول 
در  سپس  و  برداشت  شاخه  با  را  آن  زرشک 

بارگاه های بهداشتی خشک کنند.
از  بسياری  اکنون  هم  یادآورشد:  بنی اسدی 
زرشک کاران محصول خود را به صورت سنتی 
در خرمن خشک می کنند، با توجه به همزمان 

شدن فصل برداشت با ریزش نزوالت جوی، 
خسارت زیادی به کشاورزان وارد می شود.

70 درصد زرشک قاینات به
 صورت خشکبار عرضه می شود

عبدالحسين سجادی مدیرجهادکشاورزی قاین 
نيز گفت: شهرستان قاینات به عنوان بزرگترین 
قطب توليد زرشک درکشور است که 4112 
هکتار از زمين های آن زیر کشت زرشک است.
هکتارآن   3418 ميزان  این  از  افزود:  وی 
بارور و 694 هکتار آن غيربارور است و پيش 

تر  زرشک  تن  امسال 15000  می شود  بينی 
این  علی رغم  افزود:  سجادی  شود.  برداشت 
گذشته  سال  به  نسبت  زیرکشت  سطح  که 
اما  است،  داشته  افزایش  100هکتار  حدود 
متاسفانه ميزان توليد نسبت به سال قبل به 
حدود  باد  تف  و  گرما  تگرگ،  خسارت  دليل 
10درصد کاهش دارد. وی با بيان این که 97 
توليد  جنوبی  خراسان  در  دنيا  زرشک  درصد 
می شود، گفت: 9600 خانوار در شهرستان قاین 
بهره بردار زرشک هستند. مدیر جهادکشاورزی 
آب  شرایط خاص  دليل  به  کرد:  اظهار  قاین 
وهوایی منطقه واختالف زیاد دمای شب وروز 
دراوایل پایيز، محصول زرشک منطقه قاینات 
از کيفيت و رنگ وبوی خوبی برخورداراست. 

زرشک  محصول  درصد  افزود:30  سجادی 
به صورت تازه خوری و استفاده در صنایع و 
عرضه  به صورت خشکبار  مابقی  درصد   70
می شود. سجادی تصریح کرد: در شهرستان 
کنسانتره  توليد  واحدکارخانه  یک  قاینات 
زرشک، یک واحدکارخانه توليد شربت زرشک، 
یک واحد خشک کن زرشک و یک واحدبسته 

بندی و صاردات زرشک فعال است.

محصوالت کشاورزی 
خراسان جنوبی ارگانیک شوند

سيد حسين خيریه رئيس کميسيون کشاورزی 
اتاق بازرگانی بيرجند در کميسيون کشاورزی 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
بيرجند گفت: با توجه به خشک  سالی های چند 
ساله و کمبود آب، تنها راه نگهداشت روستایيان 
باال بردن سود محصوالت کشاورزی است. وی 
با بيان اینکه باید در راستای ارگانيک کردن 
محصوالت کشاورزی تالش کنيم، ادامه داد: 
ارائه دهيم،  ارگانيک  بتوانيم محصوالتی  اگر 
قيمت آن ها نيز به طور چشمگيری تغيير خواهد 
کرد.رئيس کميسيون کشاورزی اتاق بازرگانی 
توليدکنندگان  از  حمایت  خواستار  بيرجند، 
گذشته  سال  افزود:  و  شد  زعفران  و  زرشک 
محصوالت  این  جمع آوری  راستای  در 

تفاهم نامه ای با سازمان تعاون روستایی بسته 
شد که نتيجه رضایت بخشی نداشت.

خيریه ادامه داد: باید جلسه ای با زرشک کاران 
و زعفران کاران تشکيل و قيمتی نهایی برای 
این محصوالت تعيين شود. وی با بيان اینکه 
این قيمت باید به گونه ای باشد که متقاضی نيز 
ضرر نکند، گفت: شرکت تعاونی ها هم باید در 

راستای خرید این محصوالت تعهد بدهند.
تعيين شده  نهایی  قيمت  کرد:  تاکيد  خيریه 
طریق  از  باید  زعفران  و  زرشک  محصوالت 
رسانه ها اعم از رادیو و مصاحبه تلویزیونی به 
کشاورزان اطالع رسانی شود. وی اظهار کرد: 
هدف ما از تعيين قيمت این محصوالت باال 
دست  کردن  کوتاه  و  کشاورزان  سود  بردن 
دالالن است. وی ادامه داد: اگر محصولی با 
شرایط بهداشتی خشک و بسته بندی و صادر 
وی  می یابد.  افزایش  نيز  آن  سوددهی  شود، 
با اشاره به مشکالت کنونی کشاورزان، بيان 
کرد: اکنون اعطای وام این مشکالت را رفع 
محصوالت  باید  کرد:  تاکيد  نمی کند.خيریه 
امکان  به گونه ای فرآوری شود که  کشاورزی 
و  فراهم شده  کشورها  دیگر  به  آن  صدور 

سوددهی نيز افزایش یابد.

احداث 7 شرکت فراوری 
زرشک در خراسان جنوبی

تعاون  سازمان  کارشناس  روشن  مهدی 
روستایی خراسان جنوبی نيز در این جلسه از 
احداث هفت شرکت فرآوری زرشک در استان 
ساخت  عمليات  است  اميد  گفت:  و  داد  خبر 
برسد.  اتمام  به  آینده  سال  تا  شرکت ها  این 
خراسان  روستایی  تعاون  سازمان  کارشناس 
بهره برداری  و  احداث  با  کرد:  اظهار  جنوبی 
از فرآوری زرشک  این شرکت ها خط کاملی 
را خواهيم داشت. وی با اشاره به محصوالت 
استراتژیک خراسان جنوبی بيان کرد: محصول 
دارد  باالیی  فسادپذیری  زرشک  کشاورزی 
و باید در فرآوری و نگهداری موردتوجه قرار 
گيرد. روشن یادآورشد: همچنين برای راه اندازی 
صندوق حمایت زرشک استان تالش می کنيم.

کشاورزان خراسان جنوبی در تدارک برداشت یاقوت سرخ

 

رهبر معظم انقالب سياست های کلی »انتخابات« 
را که پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت 

نظام تعيين شده، ابالغ کردند.
پایگاه  از  نقل  به  تسنيم،  گزارش  به 
رهبری،  معظم  مقام  دفتر  اطالع رسانی 
حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی در اجرای بند یک اصل 110 قانون 
اساسی سياست های کلی »انتخابات« را که 
پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت 

نظام تعيين شده است، ابالغ کردند.
متن سياست های کلی انتخابات که به رؤسای 
تشخيص  مجمع  رئيس  و  سه گانه  قوای 
مصلحت نظام ابالغ شده، به این شرح است:

سياست های کلی انتخابات:
مجلس  انتخاباتی  حوزه های  تعيين  1ــ 
شورای اسالمی و شوراهای اسالمی بر مبنای 
جمعيت و مقتضيات اجتناب ناپذیر به گونه ای 
همچنين  و  انتخاباتی  عدالت  حداکثر  که 

شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.
شورای  مجلس  انتخابات  برگزاری  2ــ 
اسالمی به صورت دومرحله ای در صورت عدم 

کسب نصاب قانونی در مرحله اول.

تبليغات  در  داوطلبان  بهره مندی  3ــ 
انتخاباتی با تقسيم برابر متناسب با امکانات 
در هر انتخابات حسب مورد از صدا و سيما 
و فضای مجازی و دیگر رسانه ها و امکانات 

دولتی و عمومی کشور.
4ــ تعيين حدود و نوع هزینه ها و منابع مجاز 
و  منابع  شفاف سازی  انتخاباتی،  غيرمجاز  و 
هزینه های انتخاباتی داوطلبان و تشکل های 
سياسی و اعالم به مراجع ذی صالح و اعمال 
نظارت دقيق بر آن و تعيين شيوه و چگونگی 

برخورد با تخلفات مالی.
تهدید،  تخریب،  هرگونه  ممنوعيت  5ــ 
تطميع، فریب و وعده های خارج از اختيارات 
قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنيت ملی نظير 

تفرقه قومی و مذهبی در تبليغات انتخاباتی.
و  حمایت  از  استفاده  ممنوعيت  6ــ 
تبليغاتی  و  مالی  از  اعم  بيگانگان  امکانات 
به موقع  برخورد  و  احزاب  و  نامزدها  توسط 

دستگاه های ذی ربط.
7 ــ پيشگيری از جرایم و تخلفات انتخاباتی 
ملی،  منافع  قانون،  مغایر  اقدام  هرگونه  و 
وحدت ملی و امنيت ملی و رسيدگی سریع 
به ویژه  آنها  به  از نوبت حسب مورد  و خارج 
اقدامات  و  تبليغاتی  و  مالی  امنيتی،  جرایم 

تخریبی ضد داوطلبان.
و  آگاهی  و  شناخت  سطح  ارتقای  8ــ 
هنجارهای  ترویج  و  عمومی  آموزش های 
فرهنگ  در  آن  کردن  نهادینه  و  انتخاباتی 
رقابت  ضوابط  و  قواعد  تعيين  و  عمومی 
و  مشارکت  افزایش  به منظور  سالم  سياسی 

به  کمک  و  مردم  بانشاط  و  آگاهانه  حضور 
انتخاب اصلح.

برای  الزم  قواعد  و  چارچوب ها  تعيين  9ـ 
و  احزاب  مسئوالنه  و  قانونمند  فعاليت 
در  حقيقی  اشخاص  و  سياسی  تشکل های 
مبانی  و  اصول  بر  مبتنی  انتخابات  عرصه 
به نحوی  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام 
افزایش  به  منجر  انتخاباتی  رقابت های  که 
اقتدار  و  ثبات  اعتماد،  آگاهانه،  مشارکت 

نظام شود.
ـ همراه با زمينه  10ــ ارتقای شایسته گزینیـ 
تراز  داوطلبان  انتخاب  در  ــ  مناسب  سازی 
دارای  و  ایران  اسالمی  جمهوری  شایسته 
از  مربوط  جایگاه  با  متناسب  ویژگی هایی 

طریق:
شاخص ها  و  معيارها  دقيق  تعيين  1ــ10ــ 
داوطلبان در  اختصاصی  و  و شرایط عمومی 
چارچوب قانون اساسی با تأکيد بر کارآمدی 
با  متناسب  شایستگی  و  جسمی  علمی، 
اسالم،  به  تعهد  و  مربوط  مسئوليت های 
انقالب و نظام اسالمی و قانون اساسی به ویژه 
ــ  اخالقی  فقيه و سالمت  به والیت  التزام 

اقتصادی.
2ــ10 ــ شناسایی اوليه توانایی و شایستگی 
به شيوه های  ثبت نام  مرحله  در  داوطلبان 

مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات.
3ــ10ــ بررسی دقيق و احراز شرایط الزم 
زمان  پيش بينی  با  نامزدها  صالحيت  برای 
کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق 
پاسخگویی  و  ذی صالح  مراجع  از  استعالم 

مسئوالنه و به موقع آنها.
4ــ10ــ اتخاذ ترتيبات الزم برای به حداقل 

رساندن ممنوعيت حضور داوطلبان شاغل.
شرایط  و  معيارها  اعالم  و  تعریف  5ــ10ــ 
الزم برای تشخيص رجل سياسی، مذهبی و 
مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری 

توسط شورای نگهبان.
11ــ نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد 
و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس 
رهبری  خبرگان  مجلس  و  اسالمی  شورای 
داوطلبان،  صالحيت  نهایی  تأیيد  جمله  از 
رسيدگی به شکایات و تأیيد یا ابطال انتخابات 
جلب  انتخابات،  سالمت  تأمين  به منظور 
مشارکت حداکثری و تأمين حقوق داوطلبان 

و رأی دهندگان با:
شفاف،  کارهای  و  ساز  تعيين  1ــ11ــ 
فراهم  و  اطمينان  بخش  و  زمان بندی شده 
کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در 

تمام مراحل.
خصوص  در  مکتوب  پاسخگویی  2ــ11ــ 
صالحيت  رد  و  انتخابات  ابطال  دالیل 

داوطلبان در صورت درخواست آنان.
در  نوین  فناوری های  از  بهره گيری  12ــ 
و  سرعت  شفافيت،  حداکثرسازی  جهت 
سالمت در اخذ و شمارش آراء و اعالم نتایج.

13ــ تعيين سازوکار الزم برای حسن اجرای 
وظایف نمایندگی، رعایت قسم نامه، جلوگيری 
و  اخالقی  و  اقتصادی  مالی،  سوءاستفاده  از 
انجام اقدامات الزم در صورت زوال یا کشف 
فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان.

در  انتخابات  قوانين  نسبی  ثبات  14ــ 
ندادن  تغيير  و  کلی  سياست های  چارچوب 
و  به ضرورت  مگر  معتنابه،  مدت  برای  آن 
سوم  دو  حداقل  رأی  با  تغييرات  تصویب  با 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی.
15ــ پاسداری از آزادی و سالمت انتخابات 
و حق انتخاب آزادانه افراد و صيانت از آرای 
قانون گذاری،  در  حق الناس  به عنوان  مردم 
نظارت و اجراء و نيز رعایت کامل بی طرفی 
مؤثر  برخورد  و  ناظران  و  مجریان  از سوی 

با خاطيان.
16ــ ممنوعيت ورود نيروهای مسلح، قوای 
دستگاه های  و  وزارتخانه ها  از  اعم  سه گانه 
امنيتی،  و  اطالعاتی  دستگاه های  آنها،  تابعه 
و  دولتی  شرکت های  و  نهادها  سازمان ها، 
نهادهای عمومی در دسته بندی های سياسی 

و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان.
جمهوری،  ریاست  انتخابات  اجرای  17ــ 
خبرگان  مجلس  اسالمی،  شورای  مجلس 
روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای  و  رهبری 
توسط وزارت کشور و زیرنظر هيأت اجرایی 
که  کشور،  وزیر  به ریاست  انتخابات  مرکزی 
ترکيب این هيأت و وظایف آن و همچنين 
ترکيب و وظایف هيأت های اجرایی استانی و 

شهرستانی را قانون مشخص می کند.
برگزاری  همزمانی  و  تاریخ  تنظيم  18ــ 
فاصله  که  به گونه ای  عمومی  انتخابات های 
مراحل  و  باشد  دو سال  آنها حدود  برگزاری 
و سازوکار اجرایی آن تا حد امکان یک سان و 

متحد صورت پذیرد.

امام خامنه ای سیاست های کلی انتخابات را ابالغ کردند
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حماسه حسینی

مولف: شهيد مطهری
انتشارات: صدرا

تعداد جلد: 3 جلد
مهم ترین مباحث این کتاب 
عبارت است از تحریفات در 
قيام  بودن  حماسی  عاشورا، 

امام حسين )ع( ، عنصر تبليغ در قيام آن حضرت، 
شعارهای  منکر،  از  نهی  و  معروف  به  امر  عنصر 
عاشورا، تحليل آن واقعه و ماهيت آن، ریشه های 

تاریخی حادثه کربال و ... می باشد.
مریم خودکار- کتابخانه اميرالمومنين )ع( مود

کدام استان ها بیشترین و کمترین بیکار را دارند؟

ایسنا - اطالعات مرکز آمار ایران نشان می دهد در بهار سال 1395 استان های چهارمحال بختياری، کهگيلویه و بویر احمد و اصفهان دارای باالترین نرخ های بيکاری در سطح 
کشور بوده اند.  همچنين استان های آذربایجان شرقی با نرخ بيکاری 6.3 درصد استان مرکزی با نرخ بيکاری 7.5 و زنجان با نرخ بيکاری 8.4 دارای کمترین نرخ بيکاری در سطح 
کشور هستند. بيکاری تهران نيز معادل 13.5 درصد است که با توجه به تجربه بيکاری 7.4 درصدی در بهار سال گذشته، نرخ بيکاری در استان تهران 6.1 درصد افزایش یافته است.

ماهواره  گونه شناسی 
های فارسی زبان

* احمد محبی

)قسمت دوم(
)عمومی(: شبکه های سرگرمی 

آنها  های  برنامه  که  هستند  هایی  شبکه 
های  حوزه  در  و  ندارد  مشخصی  )ژانر(  نوع 
ورزشی،  گوناگون  های  برنامه  سرگرمی 
تفریحی، “شو” ها  خانواده، مسابقات  کودکان، 
و برنامه های گفتگو محور )تاک شو( گوناگون 
و نيز فيلم و سریال برنامه پخش می کنند. که 

از: عبارتند 
مورتون  مالکيت  به  دیدار:  جهانی  تلویزیون 
را  خود  فعاليت   1383 سال  از  و  مظاهری 
شود  می  پخش  امریکا  کشور  از  کرده  آغاز 
های  برنامه  شبکه  این  های  برنامه  بيشتر  و 
به  موسوم  پزشکی  شو(  )تاک  محور  گفتگو 
است  شبکه(  )مالک  مظاهری  مورتون  دکتر 
و ها  موسيقی  ها،  کليپ  ویدئو  پخش  به   و 

فيلم های داخلی نيز می پردازد.
فارسی وان: به مالکيت سعد محسنی و از سال 
1388 کار خود را آغاز کرده این شبکه از کشور 
هنگ کنگ پخش می شود و عموم برنامه های 
های  سریال  و  اپرا  سوپ  به  موسوم  سریال  آن 
این  است  فارسی  صداگذاری  صورت  به  روز 
شبکه زیرمجموعه شبکه های رسانه دار معروف 

یهودی مرداک اهل استراليا است.
به  بيشتر  شبکه  این  حضور:  گنج  تلوزیون 
اشتغال  ادبی  و  فرهنگی  های  برنامه  پخش 
کشور  از  و   1390 سال  از  را  کارش  و  دارد 

امریکا شروع کرده است.
و  مالکيت  به  شبکه  این  کالسيک:  جم 
عمومی  سرگرمی  و  موسيقی  گروه  مدیریت 
شروع  را  کارش   1385 سال  از  و  بریتانيا 
به  وان  فارسی  مانند  هم  شبکه  این  کرده 
و  ترکی  عمدتا  خارجی  های  سریال  پخش 
با  پردازد،  می  برزیل  و  ترکيه  کشور  توليد 
تفاوت که ميزان پخش ویدئو کليپ های  این 
فيلم  و همچنين  است  بيشتر  این شبکه  ایرانی 
برنامه  با صداگذاری و گاه زیرنویس فارسی و 
 کودک با صداگذاری فارسی نيز پخش می کند.

های  سریال  پخش  و  ترفندها  برخی  دليل  به 
عاشقانه که اغلب به ارتباطات نامشروع و غير 
متعارف می پردازد و کانون های خانواده ها را 
سمت  به  جامعه  اقبال  متاسفانه  گرفته  هدف 

این شبکه نگران کننده است. 
به  فردی  مدیریت  به  این شبکه  ان:  پی  ای 
فرهنگ  ترویج  قصد  به  و  شاه  عبد  مهران  نام 
به  اقدام  ایرانی  زندگی  تغيير سبک  و  برهنگی 
برنامه های  پخش ویدئو کليپ های موسيقی، 
های  فيلم  و  گوناگون  شو(  )تاک  محور  گفتگو 
شبکه  این  های  برنامه  اکثر  پردازد  می  ایرانی 
حوزه  در  ابتذال  و  فساد  ترویج  راستای  در 

باشد. جوانان می 
ترکيه  از  شبکه  این  وان:  وی  تی  ای  ایران 
خود  فعاليت   1389 سال  از  و  شود  می  پخش 
و  ای  ترکيه  های  سریال  پخش  قالب  در  را 
کرده  آغاز  فارسی  زیرنویس  و  صداگذاری  با 
هم  و  ایران  های  ترک  هم  شبکه  این  است. 
به  و  دهد  می  پوشش  را  ترکيه  کشور  خود 
شود.  می  پخش   9:16 ابعاد  در   WID صورت 
که  است  این  بر  سعی  ها  سریال  انتخاب  در 
مضامين آن نزدیک به فرهنگ و آداب و رسوم 
مخاطبين باشد و به راحتی با آن ارتباط برقرار 

نمایند. 
ایران ای تی وی تو: این شبکه از سال 1390 
با  و از کشور ترکيه پخش خود را آغاز کرده و 
برنامه ها  هدف صداگذاری و زیرنویس فارسی 
را برای ترک های مقيم اروپا پخش می نماید.
با شبکه  این  وی:  تی  اف  پی   ایران 

برنامه های تفریحی و سرگرمی از سال 1388 
ارمنستان  کشور  از  و  کرده  آغاز  را  خود  کار 

پخش می شود.
ای تی ان )itn( : این شبکه سال هاست که 
از کشور امریکا و با مدیریت فردی به نام حميد 
به  شبکه  این  کند  می  پخش  برنامه  خيز  شب 
 پخش ویدئو کليپ های موسيقی - سریال های
شو(  )تاک  محور  گفتگو  های  برنامه  داخلی- 
پردازد.  می  ایرانی  های  فيلم  و  گوناگون 
های  زمينه  در  اغلب  شبکه  این  های  برنامه 
شبکه  این  است.  ورزشی  و  سينمایی  هنری، 
غيرمذهبی  و  غيرسياسی  را  خود  مشی  و  خط 
برخی  اخير  معرفی می کند ولی در سال های 
به  و  دهد  می  پوشش  را  سياسی  موضوعات 
مذاکرات   - ای  هسته  مباحث  کشيدن  چالش 
و  تلفنی  ارتباط  و  ایران  جمعه  نماز   - مجلس 
دعوت از خوانندگان و هنرمندان و بازیگران و 
شبکه  این  های  رویه  و  اهداف  از  سازان  فيلم 
و  ایران  تلویزیون  های  فيلم  بازپخش  است. 
از  غيره  و  بازار  خنده  مانند  طنز  های  برنامه 
شاخص ترین برنامه های کنداکتور پخش این 

است.  شبکه 
سال  از  شبکه  این  کهکشان:  تلویزیون 
متنوع  های  برنامه  پخش  هدف  با  و   1390
ادبی - هنری - نمایشی- سينمایی- کنسرت 
کلی  مشی  خط  جهانی   - ایرانی  رویرد  با 
از  که  شبکه  این  همچنين  است  شبکه  این 
پخش  در  سعی  شود  می  پخش  سوئد  کشور 
مورد  این  در  که  دارد  بسيار جذاب  مستندهای 

تبليغات زیادی هم می کند.

قاب عکسکاریکاتور این mouse )موش( که میگن کجاست؟!!بدون شرح ...! -  رسول آذرگون

مصرف 6 ماهه گاز استان
از 600 میلیون متر مکعب گذشت 

برزجی- مدیرعامل شرکت گاز از مصرف بالغ بر 
678 ميليون و 488 هزار مترمکعب گاز طبيعی در 
داد.  استان خبر  در سطح  امسال  ماهه نخست   6
با  استان  در  نيروگاهی  بخش  کرد:  اظهار  دشتی 
مصرف 518 ميليون و 723 هزار متر مکعب گاز 
گاز  ميزان مصرف  بيشترین  درصد  با 77  طبيعی 
طبيعی را به خود اختصاص داده است. وی ادامه 
داد: پس از آن بخش های خانگی، تجاری و عمومی 
با مصرف حدود 69 ميليون مترمکعب، 10 درصد 
ميزان مصرف گاز را در 6 ماهه نخست امسال به 
خود اختصاص دادند. مدیر عامل شرکت گاز تصریح 
و  سيمان  صنعتی،  بخش های  در  همچنين  کرد: 
حمل و نقل نيز در مجموع 13 درصد گاز طبيعی در 
استان مصرف شده است. دشتی با اشاره به اینکه در 
حال حاضر 19 شهر و 166 روستای استان از نعمت 
گاز طبيعی برخوردار است، گفت: در حال حاضر 90 
درصد خانوار شهری و 30 درصد خانوار روستایی 

استان تحت پوشش گاز طبيعی می باشند.

تهیه پرونده پیشنهاد ثبت کال جنی طبس
برای ثبت در فهرست میراث طبیعی- ملی

پرونده  مقدم-  دادرس 
پيشنهاد ثبت کال جنی 
برای  طبس  شهرستان 
ثبت در فهرست ميراث 
تهيه  ملی  طبيعی- 
ملکوتی  رضایی  شد. 
ميراث  ثبت  کارشناس 

طبيعی اداره کل گفت: کال جنی در فاصله حدود 
27 کيلومتری شمال غربی شهر طبس قرار گرفته 
که نواحی شمالی آنرا زهکشی نموده و آب مورد نياز 
تعدادی از روستاهای این بخش را تأمين می نماید.

کسب رتبه اول کشور توسط
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان

غالمی- با اجرای یک ميليون و 864  هزار و525  
آموزش  کل  اداره  مهارتی،  آموزش  ساعت  نفر 
فنی و حرفه ای استان موفق به کسب رتبه اول 
ادارات  بين  در  مهارتی  های  آموزش  اجرای  در 
کل آموزش فنی و حرفه ای کشور گردید. خوش 
آیند مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای با اشاره 
و حرفه  فنی  آموزش  فعاليت های  و  کارکرد  به 
ای گفت: در جهت تحقق شعار اقتصاد مقاومتی 
اقدام و عمل در شش ماهه اول سالجاری نسبت 
 38 افزایش  شاهد  گذشته  سال  مشابه  مدت  به 

درصدی عملکرد آموزشی بوده ایم.

زمان پرداخت مستمری بازنشستگانی 
اصالح می شود

پيشه ور- مدیرکل تأمين اجتماعی استان از اجرای 
تأمين  بازنشستگان  مستمری  متمرکز  پرداخت 
اجتماعی خبر داد و گفت: به دليل اصالح سامانه 
سال  در  که  بازنشستگانی  از  دسته  آن  پرداخت، 
خود  مستمری  دریافت  زمان  در  تغييری  گذشته 
نداشتند، زمان دریافت مستمری آنها در این مرحله 
اصالح می شود. درویشی اظهار کرد: تاریخ پرداخت 
مستمری آن دسته از بازنشستگان تأمين اجتماعی 
که از طریق بانکهایی غير از بانک رفاه کارگران 
پرداخت می شود و همچنين بازنشستگانی که نام 
خانوادگی آنها با حروف “کاف” تا “ی” آغاز می شود؛ 

طی سه ماه به بيست و هفتم ماه انتقال می یابد.

افتتاح نخستین پارک تخصصی
علمی کاربردی کودکان در استان

پارک  نخستين  مسئول  طباطبایی  مالئی- 
مراسم  در  کودکان  کاربردی  علمی  تخصصی 
افتتاح این پارک عنوان کرد: این مرکز تخصصی 
دارای بخش های کودک و بازی، قصه گویی و 
... است.  نمایش، موسيقی و حرکات ریتميک و 
کودکان  تخصصی  مرکز  این  در  افزود:  وی 
پذیرش  مختلف  های  بخش  در  سال   9 تا   2.5
بازنگری  برگزاری جلسات  به  خواهند شد.  وی 
رفتار کودکان در این مرکز تخصصی اشاره کرد 
و یادآور شد: این جلسات در روزهای هفته در دو 

نوبت صبح و عصر برگزار می شود. 
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آیه روز  
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حدیث روز  

خويشاوند كسى است كه دوستى و محّبت، او را نزديك كرده باشد و اگر چه نـژادش دور باشد.و 
بيگانـه كسى است كه از دوستى و محّبت به دور است و گرچه نژادش نزديك باشد. امام حسن )ع(

گر به دولت برسى مست نگردی مردی 
گر به ذلت برسى پست نگردی مردی 

اهل عالم همه بازيچه دست هوسند
گر تو بازيچه اين دست نگردی مردی

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

احترامبهخود

قانون اول: اگر فکر مى كنى كاری اشتباه است، 
انجامش نده!

همان  دقيقا  هميشه  صحبت ها  در  دوم:  قانون 
چيزی رو بگو كه منظورت است.

كه  نکن  زندگى  طوری  هيچ وقت  سوم:  قانون 
سعى كنى همه رو از خودت راضى نگه  داری. 

و  بگيری  ياد  روز  هر  كن  سعى  چهارم:  قانون 
دست از يادگرفتن بر نداری.

هيچ وقت  ديگران  با  صحبت  در  پنجم:  قانون 
راجع به خودت بد حرف نزن.

برای  تالش  از  دست  هيچ وقت  ششم:  قانون 
رسيدن به روياهات بر ندار.

نه  از  بگى،  نه  راحت  كن  سعى  هفتم:   قانون 
گفتن نترس.

قانون هشتم: از بله گفتن هم نترس.
قانون نهم: با خودت مهربون باش.

قانون دهم: اگه نمى تونى چيزی رو كنترل كنى، 
بزار به حال خودش.

حاالت  و  اتفاقات  از  كن  سعى  يازدهم:  قانون 
منفى دوری كنى.

را  برای رضايت ديگران، كاری  قانون دوازدهم: 
انجام نده كه دوست نداری.

اما  ببخشى،  كن  سعى  سيزدهم:   قانون 
فراموش نکن.

قانون چهاردهم: در هيچ حالتى، سطح خودت را 
به اندازه طرف مقابلت پايين نيار.

نمى پسندی كه  رو  حرفى  پانزدهم:   قانون 
 تائيد نکن.

گروهى از دوستان مالقاتى با استاد مسن دانشگاه 
خود داشتند گفتگو خيلى سريع به مشاجره در 
باره استرس و تنش درزندگى تبديل شد.استاد به 
شاگردان پيشنهاد قهوه داد و از آشپزخانه با سينى 

قهوه در فنجانهای متفاوت برگشت 
و  كريستال  فنجانهای  ای،  شيشه  فنجانها 
فنجانها  از  بعضى  زدند.  مى  برق  كه  فنجانهايى 

معمولى و برخى گرانقيمت بودند.
پس از اينکه هر يك از آنها فنجانى برداشتند استاد 
گفت اگر دقت كرده باشيد همه فنجانهايى كه به 
نظر زيبا وجالب مى امدند اول انتخاب و برداشته 
شدند، وفنجانهای معمولى در سينى باقى ماندند.
مى خواست, را  فنجان  بهترين  شما  از  يك   هر 

و »اين منبع استرس و تنش شماست...«
آنچه كه شما در واقع به دنبالش بوديد، قهوه بود 
و نه فنجان! درحاليکه شما همه به دنبال بهترين 
فنجان بوديد..! حال اگر زندگى قهوه باشد؟ پس 
شغل، پول، پست و مقام و عشق و غيره فنجان 
و  حفظ  برای  هستند  ابزاری  فقط  آنها  هستند! 
فنجانها  ندهيد  اجازه  »زندگى«...لطفا  نگهداری 

شمارا به خود جذب نمايند. قهوه نوش جانتان

كه  دارند  وجود  زيادی  موفق  افراد  دنيا  در 
بسياری از آن ها را مى شناسيم. زندگى موفق 
آن ها اين امکان را فراهم مى كند تا بتوانيم يك 
نکته، استراتژی يا روش جديدی را در كارها و 

رفتارهای خود بکار ببريم.
۱.پیشازشروعهرکاری،همیشه
درموردمخاطبانخودفکرکنید

بسياری از افراد مشغول در حوزه سرگرمى با 
يك سبك خاص كار خود را شروع مى كنند. 
در ابتدا بايد مطمين شويم كه اعضای اصلى 
آگاه  كامل  طور  به  پروژه  هويت  از  گروه 
تجربه  ما  اين چيزی است كه  باشند.  شده  
برای ساخت شركت خود  آن  از  و  كرده ايم 
 استفاده نموده ايم. بدين وسيله مى توان عالوه 
بر آگاهى از نحوه شروع كار، مسير پيش رو 
را مشخص نمود. بعد از آن درباره چيزی كه 
مخاطب قرار است از محصول استفاده كند و 
احساسات او بحث مى كنيم. اين مى تواند تنها 
تغيير فرهنگ  به  يا  باشد  از آن  لذت بردن 
او منجر شود، اما موضوعى كه اهميت دارد 

اين است كه پروژه ما حركتى مردمى ايجاد 
مى كند و سبك زندگى آن ها را تغيير مى دهد.
۲.بهتجارتخودبهعنوانموجودیت

مستقلدرزندگینگاهکنید
به عنوان يك كارآفرين، معتقديم كه تجارت 
در زندگى تاثير بسزايى دارد، اما رويکرد بهتر 
اين است كه برای بهبود كسب و كار و رشد و 
بالندگى آن بايد به عنوان موضوع مجزايى در 

زندگى خود به شغل مان توجه داشته باشيم.
به عنوان مثال، بهترين فيلم ها هميشه توسط 
افرادی ساخته شده اند كه تنها به پول فکر 
نکرده اند و به طور جدی سرمايه گذاری خود 
را روی ايده ها و اهداف آن انجام داده اند.زمانى 
كه شما به اندازه كافى تالش و مديريت خود 
را بکار بگيريد و به دنبال بهترين روش ها برای 
مسايل خود باشيد، جدای از پيشينه كسب 
و كار خود، نيروی بزرگى را برای آن تامين 

خواهيد كرد.
۳.روشهاییرابرایتکیهبرداشتههای

خودپیداکنید

مشتريان ما بازيگرانى هستند كه آغاز كار يك 
فيلم خاص را تعيين مى كنند. ما نبايد تنها 
ديگری  فاكتورهای  كنيم.  تمركز  پول  روی 
وجود دارند كه برای يك مشتری از اهميت 
بااليى برخوردار هستند: يك عملکرد ويژه، 
توسعه  برای  فرصتى  ساخت  روابط،  ايجاد 
برنامه هايى برای  فعاليت در فضای مجازی، 

رشد و ارتقای شركت از جمله آن هاست.
 وقتى به ماهيت آنچه كه برای مشتری مهم 
است و به آن بها مى دهد پى برديم، به درک 
درستى از فعاليت خود رسيده ايم. ما بايد به 
نيازهای مشتريان خود تکيه كنيم و سعى 
نکنيم برخالف ميل  آن ها و آنچه صنعت تغيير 

مى دهد، عمل كنيم.
۴.همیشهباتمرکزبرراهحلها،خالقیت

وانعطافپذیریخودراحفظکنید
متمركز  فرآيند خاص  يك  به  از حد  بيش 
نشويد چرا كه آن ها هميشه تغيير مى كنند. 
ساخت  توانايى  دارد  اهميت  كه  چيزی 
به  كه  است.زمانى  مشکالت  برای  راه حل 

پاسخ مسايل مختلف فکر مى كنيد، به طور 
خودكار انعطاف پذيری خود را باال مى بريد و 
به خالقيت خود مى افزاييد. در صورتى كه 
محصولى برای شما ساخته شود و هميشه 
به دستورالعمل های ثابت آن پايبند باشيد، به 
خاطر عدم آگاهى از دليل و چگونگى اتفاقاتى 
كه قرار است بيفتد، هميشه احساس ناامنى 

خواهيد كرد.
محصول ساخت فکر به همیشه .۵ 
اگردرموردرفتار باشید،حتی تازهای

خودشماباشد
اگر ما تنها درباره مشتريان آينده نگر و كسانى 
داشته   حضور  تلويزيون  در  مى خواهند  كه 
باشند فکر كنيم، سازگاری با برنامه هايمان را از 
دست مى دهيم، زيرا هميشه به دنبال افرادی 
هستيم كه به توسعه روند كاری و توليدات 

شركت كمك  مى كنند.
هميشه دوست دارم به مشتريان خود كمك 
و  نظرات  انتقال  برای  را  زمينه ای  تا  كنم 

راه حل های هريك ساخته باشم.

اين موضوع برای همه ما صدق مى كند. زمانى 
كه تصميم مى گيريد تا كار جديدی را شروع 
كنيد، عالوه بر اينکه نبايد آن را در انزوا قرار 
از يك  به عنوان قطعه ای  دهيد، مى بايست 

پازل بزرگ به آن نگاه كنيد.
سایر برای را تازهای راهحلهای .۶

نیازهایافراددرنظربگیرید
يك روش معمول برای افراد بدون انعطاف اين 
است كه تنها در يك اتاق قدم بزنند و با كسى 
در ارتباط نباشند تا ايده ای به ذهنشان برسد. 
نکته قابل توجه اين است كه تنها برخى از اين 
افراد به موفقيت مى رسند.به جای بکارگيری 
اين رويکرد، من سعى مى كنم تا وقت خود 
بنمايم.  استوديو  و  شبکه  نيازهای  را صرف 
هدف من اين است كه هميشه چيزی را ارايه 
كنم كه احساس بهتری را به مشتری منتقل 
مى كند.بنابراين سعى نکنيد تنها به نيازهای 
خود فکر كنيد. پيش از اينکه به اتاقى وارد 
شويد، اطمينان حاصل كنيد كه از نيازهای 

ساير افراد حاضر در آن آگاه هستيد.

عارفانه روز

من دعايتان مى كنم به خير نگاهتان مى كنم 
به پاكى يادتان مى كنم به خوبى هرجا هستيد 

بهترين ها رو برايتان آرزو دارم 
شبتون خوش و سراسر ارامش

تولد انسان همچون روشن شدن  كبريت است و 
 مرگش خاموشى آن. بنگر در اين فاصله
 چه كردی؟ گرما بخشيدی؟ يا سوزاندی.

با دستمال كثيف هيچ شيشه ای تميز 
نخواهد شد، زمانيکه ذهن شما با افکار منفى 

پُر باشد، نمى توان مثبت نگاه كرد. 
نگاهتان را همواره مثبت كنيد.

امروز براتون يه حال خوب ارزو دارم ارزو دارم, 
امروزتون پر باشه از خبرهای خوب

 و اتفاقهای بى نظيری كه هميشه منتظرش 
بوديد  روزتون سرشار از شادی و موفقيت

طراح: نسرین کاری                        

صبور    - فركانس    -1 افقي: 
صفحه    -2 قالي    - بردبار  و 
كاال   - ورم   - اينترنت  شبکه 
 - بزرگ  چوبدستي   -3 نما 
شهرنشين - پيشوا و امام 4- از 
آثار محمد حجازي -  پادشاه - 
دست عرب 5-  قسمتي از خانه 
- آش عدس  - طرف مشورت 
نوعي   - خدا  راه  در  6- جنگ 
روش  و  آيين   - ضخيم  پارچه 
شهرهاي  از   - ندا  حرف   -7
 -8 زبان  گرفتن   - ايالم 
اصول  از  وافسردگي-  دلتنگي 
كاله   -9 انديشمند   - دين 
چهره  نرمي-    - دار  لبه  تمام 
انجيلهاي  از   -10 صورت  و 
كوكب   - جهانگردی   - معتبر 
 - كوچك  باري  ماشين    -11
اندازه   - نجيب  و  اصيل  اسب 
اي  ريشه  شهر    -12 دستي 
قوم  اروپا - شهري در هلند - 
در    - فقير    -13 )ع(  موسي 
باالتراز كشيش  افتادن-   شك 
فرق   - آزرم    -14 كليسا  در 
سر -  كاكل اسب 15-  كشتي 
جنگي - گوهر دهان-  توقفگاه 

كشتي در كنار دريا 

عمودي: 1-  كيسه شکارچي 

- روبه رو، جلو -  خواربار 2- 
خوردني   - خطرناک   بيماري 
نوروزي -  ناحيه بدون درخت، 
  -3 مرطوب  و  سرد  هموار، 
دريا  با   - چيزها   - ماه  خرمن 
ظرف   -4 شود  مى  جيحون 
نوشتني  درس  كردني-   سرخ 
هند  وزير  نخست  اولين   -
كشور  اين  استقالل  از  پس 
تارمي   - ايتاليا  پايتخت    -5
مجازات   - اندوخته    - چوبي 
شرعي 6- آخرين حرف يوناني 
- روايت كننده -  رود مقدس 
آلمان 7- انگشت بزرگ دست 
هومر  اثر   - چاهي  كبوتر   -
مکانيك  زمينه  در  كتابي    -8
عبدالرحمان  تاليف  فيزيك  و 

جارتي 9- هر چيز عزيز و بي 
مثال - پاک و تميز -  پايتخت 
مخترع   - خاتون   -10 يونان 
الکتريکي - سخن به رمز  پيل 
تبريزي-   اسب   -11 واشاره 
كردني  پا  به   - شده  زده  پنبه 
مفعولي  نشانه   - ناخوشايند 
پيمان   - مرغابي  نوعي    -12
آمريکاي  كشورهاي  اقتصادي 
خوراک   - مركزي  و  شمالي 
كفش 13 - آغوز - شهرستاني 
عظيم  - مجسمه  هرمزگان  در 
الجثه كه جزو عجايب هفتگانه 
باستاني است 14- ملخ دريايي 
- بيهوده گو - پيش 15-  فن 
 - قرقاول   - عمل  طرز   و 

گل باغچه اي
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سوفنمانرفماسا1

ادرهردبتخدنیس2

ییوجلدادوایات3

زیلاجرامتنر4

یماحسداسهیموی5

امنوراهتبانرت6

رکنوریباسرت7

ونملییامراجرف8

نیتمرامسمقر9

دادوامالرانید10

هتفیشانیسراها11

لمونانهرجنپ12

رسداگیررایداد13

افختسایلینرید14

نروسهنانزشیار15

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

تجربه کنید.   09158668002

برای رزرو سالن ورزشی 
22 بهمن و حجاب با 

شماره  09155638306 
تماس فرمایید.

کارت بازرگانی هوشمند 
شرکت ابداع صنعت برق 

خراسان جنوبی به مدیر عاملی 
سید حسین رضا شریعت 

داودی با شناسه ملی و شماره 
کارت 14004928431

 مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

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

فست فود با موقعیت عالی و تمام امکانات 
به دلیل مهاجرت به فروش می رسد.

09158677045 -09350531326 

کلیه لوازم منزل و اداری شما را 
با باالترین قیمت خریداریم.

09151630435 -09159621311

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

اخالق،انصاف،کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

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

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

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09۱۵۵۶۴۲9۵9
09۱۵9۶۳۴0۳8
رحیمآبادی

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی

به تعدادی ویزیتور خانم و آقا با پورسانت 
عالی در سطح استان نیازمندیم.

09150918208 - 05632237067

به منشی خانم برای دفتر وکالت نیازمندیم. 
ارسال پیامک مشخصات و رزومه به شماره 

32222635 - 09150918773

به چند نفر بازاریاب )ویزیتور( حضوری خانم و آقا 
با پورسانت عالی و یک نفر منشی خانم با 

روابط عمومی باال برای کار در تبلیغات نیازمندیم.
09152651699 - 32430537

به یک منشی خانم ترجیحاً مجرد 
با روابط عمومی باال و ساکن شمال 
شهر برای همکاری در آموزشگاه 

زبان  نیازمندیم.
32317334 -09154081926

آگهی  استخدام
یک شرکت معتبر ساختمانی برای انجام امور 

دفتری و حسابداری از یک خانم با روابط 
عمومی باال با مدرک کارشناسی حسابداری، 

آشنا به کار با نرم افزار حسابداری
 دعوت به همکاری می نماید.

32231595 - 09030510274 

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

مسیر مشهد و  زاهدان
 09159618581- 09363448729  فاروقی

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

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

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

با تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571



کلیه یکی از مهم ترین و حساس ترین اعضای بدن به 
شمار می رود. اندام کلیه، وظایف مهمی مانند تصفیه 
خون، دفع سموم بدن، تنظیم و نگه داشتن الکترولیت 
بدن، ترشح هورمون تنظیم کننده فشار خون، تولید 
سلول های خونی و کمک به حفظ مقاومت استخوان 
ها را برعهده دارد. اولین عوارض بیماری های کلیوی 

عبارتند از: ضعف، بی حالی، تنگی نفس، ضربان غیر 
عادی قلب و مرگ ناگهانی. برای حفظ سالمت کلیه ها 
باید برخی عادت های نادرست روزانه را در خود اصالح 
کنید. مثاًل در مصرف نمک دقت کنید. بدن به سدیم 
نیاز دارد اما مصرف بیش از حد آن باعث باال رفتن 
فشار خون و در نهایت فشار آمدن به کلیه ها می شود. 

)روزانه نباید از حدود پنج گرم فراتر رود(. بد نیست بدانید 
نوشیدن قهوه به میزان زیاد می تواند اثری مخرب مانند 
نمک بر کلیه ها داشته باشد و باعث افزایش فشار به این 
عضو و بروز نارسایی شود. کم آبی، عدم تخلیه کامل 
ادرار و رژیم غذایی سرشار از پروتئین قرمز )خوراکی 
های پرگوشت( نیز به شدت برای کلیه ها مضر هستند.

این 2 خوردنی در کمین کلیه تان هستند ...
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استان خراسان جنوبی 
میزبان سرمربیان تیم ملی تیراندازی باکمان

رئیس  نوروزپور  مالئی- 
کمان  با  تیراندازی  هیئت 
استان در گفت و گو با آوا 
ارتقاء  برای  کرد:  عنوان 
سطح آموزشی و حرفه ای 
کمانداران هیئت تیراندازی 
با  هماهنگی  با  کمان  با 

فدراسیون مربوطه سرمربیان دو رشته را به خراسان جنوبی دعوت کرده 
است. وی ادامه داد: دوره آموزشی تیراندازی با کمان، آشنایی با نحوه 
آموزش در اردوهای تیم ملی و برنامه های بدن سازی از روز گذشته به 
مدت 3 روز با حضور مربیان تیم ملی تیراندازی با کمان در استان برگزار 
می شود. نوروزپور افزود: پارک مین یون  سرمربی تیم ملی ریکرو و 
پاکزاد سرمربی تیم ملی کامپوند تا 26مهر در جمع تیراندازان استان حضور 
خواهند داشت و آموزش های تخصصی این رشته را آموزش خواهند داد.

بانوی تیرانداز پارالمپیکی ایران
 نامزد برترین ورزشکار زن ماه سپتامبر شد

ایرنا- ساره جوانمردی تیرانداز طالیی ایران در پارالمپیک ریو 2016، 
از سوی کمیته بین المللی پارالمپیک نامزد برترین ورزشکار زن ماه 
سپتامبر شد. ساره جوانمردی با کسب مدال طال در ماده تفنگ بادی 
10 متر به عنوان نخستین زن تاریخ ایران لقب گرفت که موفق به 
کسب مدال طال در رشته تیراندازی شد. این ورزشکار ایرانی که در 
ماده مختلط  در  بود  پیدا کرده  برنز دست  مدال  به  لندن  پارالمپیک 
50 متر پارالمپیک 2016 برزیل نیز دومین مدال طال را بدست آورد. 
جوانمردی برای کسب عنوان برترین ورزشکار زن ماه سپتامبر باید با 
پنج ورزشکار دیگر از آمریکا، نیجریه، نیوزلند، ایتالیا و چین رقابت کند.

بهترین ورزشکار کمیته بین المللی پارالمپیک معرفی شد

نظرسنجی  در  جهان  پارالمپیکی  مرد  ترین  قوی  رحمان،  سیامند 
بهترین ورزشکار ماه سپتامبر سال 2016 میالدی کمیته بین المللی 
پارالمپیک به عنوان بهترین ورزشکار ماه برگزیده شد. به گزارش ایرنا، 
در این نظر سنجی سیامند رحمان با پنج ورزشکار دیگر برای کسب 
عنوان بهترین ورزشکار ماه سپتامبر رقابت کرد. پایگاه اطالع رسانی 
کمیته بین المللی پارالمپیک، سیامند رحمان را با کسب 65 درصد آرا به 
عنوان ورزشکار برتر ماه سپتامبر سال 2016 معرفی کرد. پس از رحمان، 
کارلوس سرانو شناگر کلمبیایی در جایگاه دوم ایستاد و عنوان سوم این 
نظرسنجی نیز به ایهار بوکی شناگر بالروس رسید. سیامند رحمان، در 
جریان بازی های پارالمپیک ریو با ثبت رکورد تاریخی 310 کیلوگرم 
موفق شد برای دومین بار به نشان طالی بازی های پارالمپیک دست یابد 
و عنوان قوی ترین مرد دارای معلولیت جهان را برای ایران حفظ کند.

این 4 حرف، شایعه پزشکی هستند!

1- مصرف ماهی در دوران بارداری مضر است: 
این طور نیست. ماهی های خاصی وجود دارند 
خودداری  آنها  خوردن  از  باید  باردار  زنان  که 
کنند)ماهی حسون( 2- شکستن انگشتان، آرتروز 
آرتروز در کسانی  به  ابتال  احتمال  نه!  می آورد: 
که عادت دارند از این روش برای رفع خستگی 

انگشتان استفاده کنند، نسبت به افرادی که این 
عادت را ندارند، بیشتر نیست 3- مصرف سویا در 
باروری اختالل ایجاد می کند: نه! زنانی که بخش 
عمده پروتئین مورد نیاز خود را از سویا دریافت 
می کنند، احتمال بروز مشکالت تخمک گذاری 
از   C ویتامین آنها کمتر است 4- مصرف  در 
سرماخوردگی جلوگیری می کند: نه! فقط می تواند 
از شدت و طول مدت سرماخوردگی بکاهد.

معرفی منابع موثر 
برای دریافت پتاسیم

1- سیب: حاوی 10۷ میلیگرم پتاسیم که به ما 
کمک می کند تا به بخشی از 4۷00 میلی گرم 
پتاسیم مورد نیازمان در طول روز دست یابیم 
2- موز: حاوی بیش از 400 میلی گرم پتاسیم 
3- آووکادو: حاوی ۹۷5 میلی گرم پتاسیم بوده 

و یکی از غنی ترین منابع پتاسیم بشمار می آید 
4- سیب زمینی: سیب زمینی پخته حاوی ۹41 
میلی گرم پتاسیم است و در مقایسه با یک سیب 
زمینی شیرین نیمه پخته با میزان پتاسیم 542 
میلی گرم، پتاسیم بیشتری دارد 5- ماست: اگر 
از شیر تصفیه نشده تهیه شود حاوی 420 میلی 
گرم پتاسیم است 6- ماهی سالمون: یک ماهی 
۸5 گرمی حاوی حدود 2۹2 تا 534 میلی گرم.

بي احتیاطي در سرایان، جوان 18ساله را به کام مرگ برد

فرمانده انتظامي استان از وقوع یک حادثه در محور فرعي شهرستان سرایان، با یک 
کشته و یک مجروح خبر داد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار مجید شجاع 
گفت: روز جمعه با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110مبنی بر تصادف در محور 
روستایي کرغند-سرایان، بالفاصله مأموران به محل سانحه اعزام شدند. وی افزود: 
مأموران با حضور در صحنه مشاهده کردند که یک دستگاه سمند با یک دستگاه 
موتورسیکلت برخورد کرده است که در این سانحه رانندگی، راکب موتورسیکلت که 
جوان 1۸ ساله اي بود پس از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحات وارده فوت 
کرد و راننده خودرو مجروح و جهت مداوا به بیمارستان منتقل  شد. سردار شجاع تصریح 
کرد:کارشناس پلیس راه علت حادثه را بي احتیاطي راننده سواري سمند به علت 
انحراف به چپ اعالم کرد. فرمانده انتظامي استان به رانندگان توصیه کرد قوانین 
و مقررات راهنمائی و رانندگی را رعایت کنند تا شاهد چنین حوادث ناگوار نباشیم.

پیشگیری از دیابت با قهوه

پژوهشگران ایتالیایی در بررسی های خود نشان 
دادند که نوشیدن یک فنجان قهوه پس از ناهار 
می تواند خطر ابتال به دیابت را کاهش دهد. در 
واقع نتایج نشان می دهد فنول های موجود در 
قهوه مکانیزمی شبیه به برخی از داروهای ضد 
دیابت دارند و می توانند سطح گالیسمی خون 

را کاهش دهند. تحقیقات متعدد گذشته تائید می 
کردند که مصرف مداوم قهوه معمولی یا بدون 
کافئین می تواند منجر به کاهش خطر ابتال به 
دیابت نوع 2 شود. اما تاکنون این مکانیزمی واضح 
نبود. افرادی که به طور مرتب پس از ناهار، یک 
فنجان قهوه می نوشند، احتمال کمتری دارد که 
به دیابت مبتال شوند. کافئین یکی از موثرترین 
ترکیبات ضد دیابت موجود در قهوه است.

8عالمتی که نشان میدهد 
شما سالم نیستید

راه های بسیاری وجود دارد که  نشان میدهد 
جایی از بدن بیمار است . متاسفانه ، بسیاری از 
ما  این عالئم هشدار دهنده را جدی نمیگیریم 
بدانیم  دیدیم  را  ها  نشانه  این  بایدهرگاه  ولی 
که ما سالم نیستیم  وبه پزشک مراجعه کنیم: 

مداوم  خستگی  خواب 2-  در  نظمی  بی   -1
نداشتن  اشتها  ناگهانی 4-   وزن  3- کاهش 
اجابت  لب ۷-  ترک  مداوم 6-  اضطراب   -5
مزاج ناسالم: در صورتی که به طور مداوم دچار 
یبوست می شوید ،  بدن شما حاوی سم است 
به  اغلب  اگر   آنفوالنزا:  و  ۸- سرما خوردگی 
سرماخوردگی یا آنفلوآنزا مبتال می شوید، یعنی  
سیستم ایمنی بدن شما به خوبی کار نمیکند.

خطر مرگ با دستکاری جوش 
در محدوده مثلث خطر

دستکاری جوش های صورت تاثیرات منفی روی 
سالمتی ما خواهد گذاشت. مراقب باشید به مثلث 
خطرناک در ناحیه صورت نزدیک نشوید. این 
مثلث شامل محدوده لب باال، بینی و اطراف آن 
می شود. آکنه و جوش و تورمی را نباید دستکاری 

کنید یا بکنید چون ممکن است باعث از دست 
دادن بینایی، فلج دائم، بروز آبسه و کیست مغزی، 
ابتال به بیماری مننژیت، ایجاد لخته خونی و سایر 
بیماری های مرگبار در شما شود. اگر شما هم در 
مواقع ابتال به آکنه وسوسه می شوید که با کندن 
جوش ها مثاًل زودتر باعث خالصی از دستشان 
را  جدی  بسیار  خطری  که  بدانید  شوید،  می 
متوجه پوست و سالمت بدن خود می کنید.

32 فقره تصادفات درون شهری در هفته ای که گذشت

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از وقوع32 فقره تصادف طي هفته گذشته در معابر درون شهری استان خبر 
داد. سرهنگ علیرضا رضایی گفت: هفته گذشته دراثر تصادفات دو نفر فوت و 43 نفر مجروح گردیده اند که بیشترین 
آمار مجروحین مربوط به رانندگان خودروها با 21درصد بوده است.  وي علت 2۸ درصد از مجموع تصادفات را عدم 
رعایت حق تقدم، 22 درصد عدم توجه به جلو، تجاوز از سرعت مقرره 6 درصد، عبور از چراغ قرمز و تغییر مسیر 
ناگهانی هر کدام 3 درصد و3۸ درصد را نیز سایر علل دانست و بیشترین ساعت وقوع تصادفات را بین ساعت 1۸ 
الی 20 اعالم کرد. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همچنین از ثبت 2۸4۹ فقره انواع تخلف رانندگي توسط 
ماموران پلیس راهنمایی ورانندگی استان در یک هفته گذشته خبرداد که از این تعداد 2۷2 تخلف، حادثه ساز بوده 
است. وی افزود: در این مدت تعداد 122 دستگاه موتورسیکلت و 10 دستگاه خودرو نیز که دارای تخلفات راهنمایی 
و رانندگی بوده اند توقیف شده است که از این تعداد 3۹ راننده به علت نداشتن گواهی نامه وسیله نقلیه آنها توقیف 
و جهت سیر مراحل قانونی  به دادگاه اعزام گردیده اند. سرهنگ رضایی در خاتمه از کنترل تخلفات سرویس های 
مدارس بصورت ویژه و مستمر در سطح استان خبرداد و افزود: با تخلفات احتمالی بدون اغماض برخورد خواهد شد. 

توقیف سواری پژو پارس با 175کیلومتر سرعت 
در شهرستان نهبندان

رئیس پلیس راه استان از توقیف یک دستگاه خودروي پژوپارس 
که با سرعت غیر مجاز 1۷5کیلومتر در حرکت بود خبر داد. به 
گزارش پایگاه خبري پلیس، سرهنگ حسین رضایی گفت: تیم 
خودروهاي  کنترل  هنگام  نهبندان  راه  پلیس  کنترل سرعت 
عبوري یک دستگاه پژو پارس که باسرعت1۷5کیلومتر در حال 
حرکت بود را مشاهده و بالفاصله آن را متوقف کردند. وی با بیان 
این که برخورد با تخلفات حادثه ساز خط قرمز پلیس راه است، 
افزود: به علت ارتکاب تخلفات حادثه ساز، سرعت و سبقت غیر 
مجاز، خودروي مذکور دو میلیون ریال جریمه و 10نمره منفی در 
سوابق گواهینامه راننده خاطی ثبت و خودرو روانه پارکینگ شد.

داده نما،

 موادغذایی که مصرف خام آن ضد سرطان می باشد ...

توت، نارگیل، سیب، آجیل، چغندر، کلم بروکلی، پیاز و سیر

به ازای خرید هر باطری
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
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تعمیر لوازم خانگی در منزل     لباسشویی، 
ظرفشویی، مایکروفر، جاروبرقی و...      
نبش انقالب 6- شهر یاری     

    0915 164  3778-32229117   

ایـزوگام رهبـردار   
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با صرف هزینه های اندک برای مقاوم سازی ساختمان ها ، از خسارت های بزرگ جلوگیری کنیم.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی
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پیشرفت 80 درصدی کار مرمت درشکه خانه

راستی- مدیر دفتر بافت فرسوده شهرداری از انجام مرمت درشکه خانه خبر داد و گفت: تاکنون حدود 80 درصد کار انجام شده 
است. تبریزی عنوان کرد: این بنا که قدمت آن مربوط به زمان قاجار می باشد ثبت ملی شده است. وی با اشاره به اینکه اعتبار 
این پروژه از محل بودجه عمرانی شهرداری می باشد افزود: اعتبار مورد نیاز جهت انجام این پروژه مبلغ 1میلیارد ریال می باشد.

یکشنبه * 25 مهر 1395 * شماره 3625
7

اورژانس هوایی طبس
معطل یک امضاء

پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  قائمی  مالئی- 
توزیع  کرد:  عنوان  آوا  با  گو  و  گفت  در  بیرجند 
آبان  در  متخصص  و  درمانی  بهداشتی،  نیروی 
امسال انجام می شود.  وی از جذب 525 نیروی 
و  خبرداد  استان  مرکز  3بیمارستان  برای  جدید 
نیرو های متخصص غیر هیئت  آبان  افزود: 15 
علمی در سطح کشور توزیع خواهند شد. قائمی 
هوایی  اورژانس  جذب  مدارک  کرد:  خاطرنشان 
امضاء  منتظر  فقط  و  است  شده  تکمیل  طبس 
دکتر آقا جانی معاون وزارت بهداشت هستیم که 

امیدواریم هرچه سریعتر این کار انجام شود. 

یک هواپیما 2 نقص فنی در یک روز

حسینی- “پرواز چهارشنبه 24 شهریور از مقصد 
چرخ  شدن  شکسته  دلیل  به  بیرجند  به  تهران 
هواپیما لغو شد”. این حادثه دقیقا 1 ماه پیش به 
دیروز   دقیقه  پرواز 11:40  اینکه  تا  پیوست  وقوع 
و  فنی  نقص  دو  با  نیز  تهران  بیرجند-  ایر  ایران 
نزدیک به 8 ساعت تاخیر ) تا لحظه تنظیم این 
خبر( مسافران را سرگردان کرد. یکی از مسافران 
کرد:  عنوان  آوا  خبرنگار  با  تماس  در  پرواز  این 
المللی  بین  فرودگاه  پرواز  اطالعات  اعالم  بر  بنا 
بیرجند این پرواز در ابتدا قرار بود پس از 3 ساعت 
تاخیر انجام شود که عمال انجام نشد و هیچ گونه 
اطالعاتی در این زمینه نیز به مسافران داده نشد. 
سالمی مدیر کل فرودگاه های استان علت تاخیر 
پرواز را نقص فنی عنوان و بیان کرد: هواپیمای 
دچار  بیرجند  فرودگاه  به  ورود  هنگام  فوکر 100 
نقص  این  ساعت   4 از  پس  که  شد  فنی  نقص 
برطرف و به سمت مشهد پرواز کرد. به گفته وی 
هواپیمای مذکور در فرودگاه مشهد هم پس از سوار 
شدن مسافران دوباره دچار نقص فنی شد که االن 
اعالم کرده اند نقص برطرف شده و پرواز به سمت 
بر  تاکید  با  است. سالمی  انجام  حال  در  بیرجند 
اینکه شرکت هواپیمایی مذکور باید پاسخگو باشد 
ادامه داد: ما متولی زیر ساخت ها و ناظر بر انجام 
تعمیرات  به شکل استاندارد هستیم. وی این تاخیر 
ها را به نفع مردم اعالم کرد و افزود: ایمنی پرواز 
اهمیت بیشتری دارد. مدیر کل فرودگاه ها به از 
کار افتادگی 24 هواپیمای فوکر 100 اشاره و اضافه 
کرد: در زمان حاضر فقط 2 هواپیما از این مدل 
فعال است که قطعات یدکی آن از هواپیماهای از 
رده خارج تامین می شود. سالمی مشکل اصلی را 
ناشی از تحریم و نبود قطعات دانست و عنوان کرد: 
تا ورود هواپیماهای جدید و رفع کامل تحریم ها، 

این گونه مشکالت وجود خواهد داشت.

مشاور استاندار و مدیرکل دفتر استاندار 
و روابط عمومی استانداری منصوب شد

و  مشاوران  معاونان،  گردهمایی  در  خبر-  گروه 
سوی  از  حکمی  طی  استانداری،  ستادی  مدیران 
مشاور  عنوان  به  پور  حسین  اسماعیل  استاندار، 
استاندار و مدیرکل دفتر استاندار و روابط عمومی 
های  تالش  و  خدمات  از  و  منصوب  استانداری 

رحمان خدمتگزار در مدت تصدی تقدیر شد.

رونمایی از سه کتاب
ویژه نابینایان در بیرجند

مسئوالن  اندیشی  هم  نشست  در  حسینی- 
 3 از  رونمایی  مراسم  استان  مدیران  و  بهزیستی 
جلد کتاب خط بریل با موضوع محیط زیست و به 
مناسبت روز عصای سفید برگزار شد. الزم به ذکر 
است نویسنده این کتاب ها آسیه صداقتی مختاری 
زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  کارشناسان  از 
استان است و تحریر این کتاب ها به خط بریل 
نیز به همت روح اهلل اکبرآبادی از کاشناسان اداره 
آموزش و پرورش استثنایی استان انجام شده است.

تعیین سه مکان رایگان
برای ثبت نام طرح نفوس و مسکن

مالئی- عباسعلی مدیح شهردار بیرجند در گفت 
و گو با آوا عنوان کرد: به علت اهمیت سرشماری 
نفوس و مسکن و پر هزینه بودن آن شهرداری 
تامین  شهروندان  برای  را  هایی  مکان  بیرجند 
کرده است که به راحتی و رایگان می توانند در 
نقطه  سه  افزود:  وی  کنند.  نام  ثبت  سرشماری 
جنب  ابوذر  خیابان  از  اعم  شهر  های  مکان  از 
شهرداری ، انتهای خیابان غفاری  و میدان امام 
خمینی سه مکانی هستند که برای ثبت نام رایگان 

طرح نفوس و مسکن تعیین شده اند.

کتابخانه عمومی امیرالمؤمنین)ع(
شهر مود، میزبان کودکان

گروه خبر- بخش کودک کتابخانه امیرالمؤمنین 
علیه السالم شهر موِد شهرستان سربیشه، همزمان 
با ایام سوگواری سید الشهدا)ع( به همت اعضای 
کودک و نوجوان کتابخانه، سیاه پوش شد. مسئول 
این کتابخانه گفت: در ماه محرم، یک دوره مسابقه 

نقاشی نیز در کتابخانه امیرالمؤمنین)ع( برگزار شد.

فعاالن طرح  آسمانی ها در استان
تجلیل می شوند

شبستان- مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی 
هنری مساجد استان از برگزاری مراسم گرامیداشت 
استان  فراغت  اوقات  طرح  اختتامیه  و  مهر   1۹
همزمان با 2۹ مهر خبر داد و گفت: در این مراسم از 

فعاالن طرح آسمانی ها تجلیل خواهد شد.

تالش های ناکام برای کشف علت بی کیفیتی نان ادامه نبرد در شورای شهر بیرجند

آغاز هفته استاندارد با شعار “استانداردها، اعتمادسازند”

فعالیت 237 مامور در هشتمین سرشماری نفوس و مسکن در استان

حسینی- از آخرین جلسه شورا که کشمکش، دعوا و 
مرافعه آشکار و به رسانه ها کشیده شد، چندین جلسه 
گذشته است و درگیری های لفظی اعضا حاال دیگر 
یکی  نیک  است.  گرفته  خود  به  قضایی  تهدید  رنگ 
شورا  عضو  دیگر  نژاد  عبدالرزاق  به  خطاب  اعضا،  از 
اعتراض کرد: شما دارید شورا را خراب می کنید، هر 
روز شورا را به هم می ریزید و به جای اینکه به فکر 

خدمت به مردم باشید دنبال حب ریاست هستید.
با  شورا  جلسه  یکمین  و  هشتاد  و  دیروز صد  صبح 
با مصوبات کمیسیون عمران برگزار  حضور 10 عضو 
شد. در ابتدای جلسه قالیبافان نایب رئیس شورا موضوع 
دکتر  نام  به  را  شهر  های  پارک  از  یکی  گذاری  نام 
با  که  کرد  عنوان  ایران  شناسی  سم  علم  پدر  باللی 
موافقت اعضا قرار بر این شد شهرداری پارکی را برای 
این کار معرفی کند تا در همایش ملی پاسداشت این 
فرهیخته استانی انجام شود. در ادامه جلسه تعدادی از 
نامه های کمیسیون عمران خوانده شد که درخواست 
تملک ملکی در طرح تعریض خیابان مدرس یکی از 
آنان بود. صباغ از اعضای شورا درباره این طرح عنوان 
کرد: به دلیل اینکه زمین های حد فاصل میدان ابوذر تا 
میدان اول مدرس قطعات کوچک هستند تملک آنان 
 6 تنها  تاکنون  اینکه  بیان  با  وی  شد.  خواهد  سخت 
زمین را توانسته ایم تملک کنیم ادامه داد: تعداد بسیار 
زیادی از زمین ها مانده اند و اولویت ما خیابان طالقانی 
و این قسمت است که هر کدام مراجعه کنند بالفاصله 
به  نامه بعدی خوانده شده مربوط  اقدام خواهیم کرد. 
مرمت سقف یکی از خانه های حکیم نزاری بود که به 
علت باران دچار تخریب شده و این مرمت به نام تغییر 
ساختمان شامل جریمه هایی شده بود. با توافق اعضا 
به جز جریمه کمیسیون  مالک  تا  این شد  بر  تصمیم 
نبودن  عمدی  علت  به  ها  جریمه  باقی  از   100 ماده 
به  معاف شود. الزم  مرمت ساختمان  فقط  و  تخریب 
ذکر است کمیسیون ماده 100، کمیسیون رفع تخلفات 
شهروندان است. درخواست انجمن حمایت از حیوانات 
بیرجند برای دریافت زمینی برای جمع آوری، نگهداری، 
واکسیناسیون و عقیم سازی سگ های ولگرد از دیگر 
نامه های کمیسیون عمران بود که بنا بر تصمیم اعضا 
قرار شد با این درخواست به شرط حفظ مالکیت با مدت 

معین و اخذ مجوز از دستگاه ذیربط موافقت شود. 

در حاشیه:
در اواسط جلسه دیروز شورا، مرادی از کسبه شهر 
بیرجند به همراه عبدالرزاق نژاد یکی از اعضای شورا 
وارد جلسه شد و با بیان اینکه بیرجند فقیر ترین شهر 
کشور در زمینه خط عابر پیاده است عنوان کرد: بدیهی 
خیابان  از  دغدغه  بی  عبور  شهروندان،  حقوق  ترین 
یا به  پیاده  بیرجند خطوط عابر  است که متاسفانه در 
فنس منتهی می شود، یا به کانال و یا به جوی یک و 
نیم متری! وی با اشاره به اینکه خطوط عابر پیاده در 

شهر منطبق بر قوانین راهنمایی رانندگی کشیده نشده 
است گفت: به عنوان یک شهروند حاضرم سطل رنگ 
دستم بگیرم و خطوط را از روی کتاب قانون در شهر 
رسم کنم و این نیاز به فلسفه چینی ندارد! وی خطاب 
به اعضای شورا با اعالم اینکه مردم به شما رای دادند 
تا خدمت کنید، خواستار پیگیری این موضوع شد. نیک 
شهروند  این  اظهارات  به  پاسخ  در  شورا  عضو  دیگر 
است  شهرداری  به  مربوط  که  مواردی  کرد:  عنوان 

ارجاع داده خواهد شد تا رفع نقص شود.

فقط در شورا تنش ایجاد می کنید
گفته  به  اعتراض  در  شورا  اعضای  از  یکی  سلیم 
کرد:  بیان  مطبوعات  از  یکی  در  نژاد  عبدالرزاق  های 
انجام شده توسط اعضا برای  باید به رای گیری   شما 
کمیسیون ها و ریاست آنان احترام بگذارید ولی برعکس 
فقط ایجاد تنش می کنید. نیک دیگر عضو شورا خطاب 
به عبدالرزاق نژاد اعتراض کرد: شما دارید شورا را خراب 
می کنید، هر روز شورا را به هم می ریزید و به جای 
اینکه به فکر خدمت به مردم باشید دنبال حب ریاست 
هستید. وی با صدای بلند هشدار داد: از همه شما به 

خاطر تشویش اذعان عمومی شکایت خواهم کرد.
عبدالرزاق نژاد نیز در دفاع از گفته های خود عنوان کرد: 
شما حرف از برابری اعضای شورا می زنید در حالی که در 
عمل خالف آن است. وی ادامه داد: در زمان رای گیری 
درخواست کردم طوری رای دهید که نتیجه با خروجی 
اعضای شورا  از  دیگر  یکی  تلفیق شود. حسنی صفت 
نیز در ادامه این صحبت ها افزود: من 2۹ سال سابقه 
کار بهداشت دارم ولی در کمیسیون بهداشت و خدمات 
شهری رای نیاوردم، اولویت با من با سابقه است یا شما؟

قانون گریز نیستیم، اجماع آراء می خواهیم
یزدان شناس دیگر عضو شورا نیز با تاکید بر اینکه 
حرافی و بلند کردن صدا تاثیر کالم را کم می کند از 
بشنوند.  را  یکدیگر  سخنان  تا  کرد  خواست  در  اعضا 
وی کارشناسی روی تصمیمات را اصل مهم در شورا 
در  است  گیری  رای  کار  کف  کرد:  اعالم  و  دانست 
حالی که می توان برای جمع بندی موضوعات تعامل 
کنیم و با اجماع و اتفاق آراء، تصمیم گیری کنیم. وی 
انتخابات هیئت رئیسه شورا که تنها با 6  با اشاره به 
نفر انجام شد عنوان کرد: چرا در بحث های کلیدی 
و با اهمیت تعداد کم است در حالی که می توانیم با 
حضور تک تک اعضا نتایج بهتر و بدون تنشی داشته 
های  استفاده  برای  عمومی  اموال  از  اینکه  نه  باشیم 
شخصی و جلسات استفاده کرد. یزدان شناس شورای 
بدون اختالف را مصون دانست و بیان کرد: این بحث 

ها برنامه های شورا را تحت الشعاع قرار داده است.
سقف  افزایش  خواستار  نیز  بیرجندی  هالل  خانم   
کمیسیون حقوقی از 5 به 7 بود که قرار مبنی بر این شد 
در خواست کتبی برای تصویب این کار به شورا ارائه دهد.

پزشکی  علوم  دانشگاه  دارو  و  غذا  معاون  مالئی- 
بر  نظارت  گفت:  نان  نامطلوب  کیفیت  درباره  بیرجند 
تولید آرد و  نان به عهده دانشگاه علوم پزشکی، سازمان 
صنعت و معدن، سازمان غله است اما وقتی به نانوایی 
ها مراجعه می کنیم کارخانجات آرد را مقصر می دانند، 
تولید کنندگان آرد، مخلوط شدن گندم وارداتی و داخلی 
را دلیل می آورند، ما گندم، آرد و نان را آزمایش کردیم 
اما هنوز علت مشخص نیست. صبح دیروز به مناسبت 
روز جهانی غذا نشست خبری در سالن جلسات معاونت 
غذا و دارو برگزارشد. کبری ناصری معاون غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند عنوان کرد: تامین امنیت 
غذایی به عهده دانشگاه علوم پزشکی، جهادکشاورزی، 

صنعت و معدن و دامپزشکی است.

شعار فائو
مواد  تامین  و  تولید  اهمیت چگونگی  بر  اشاره  با  وی 
“سازمان  “فائو  سازمان  داد:  ادامه  و  کرد  تاکید  غذایی 
خوار و بار وکشاورزی ملل متحد نسبت به اهمیت سال 
2016شعار “آب و هوا در حال تغییر است پس باید غذا 
و کشاورزی هم تغییر کند”  اعالم کرده است. ناصری 
بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی درمورد سالمت ماده خام 
وجود طعم  با  امروزه  که  وارد عمل می شود  تولیدی  و 
و  هوایی  و  آب  خاص  شرایط  غذایی،  مواد   دهندهای 
باید از سالمت آن  مواد های نگهدارنده در مواد غذایی 
اطمینان حاصل کرد. وی با تاکید براینکه هر فرد باید به 
سالمت و نوع مواد غذایی که مصرف می کند اهمیت قائل 
شود، گفت: ارتقاء سالمت جامعه با آگاهی بخشی به مردم 
یکی از محور های اصلی دانشگاه علوم پزشکی و معاونت 
غذا و دارو است. معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند تاکید کرد: جامعه امروز به علت مصرف زیاد نمک 
و قند دچار آسیب های جدی است که باید مردم از آن چه 

که در موادغذاییشان است آگاه باشند.

50 درصد کارخانجات موادغذایی استان
 برچسب اصالت دارند

روی   آن  درج  و  اصالت”  “برچسب  با  افزود:  ناصری 
محصوالت موادغذایی، آرایشی بهداشتی، اقالم مصرفی 
پزشکی، یکی از راهکاری هایی است که این معاونت 
تولیدی مواد غذایی در  توانسته 50 درصد کارخانجات 
استان را موظف به نصب این برچسب بر روی کاالهای 
قاچاق  کاالهای  به  اشاره  با  وی  کند.  خود  تولیدی 
زیادی  کمک  برچسب  این  کرد:  تاکید  محور  سالمت 

به شناسایی کاالهای قاچاق می کند.

درد صنعت را درک می کنیم
ناصری پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه چرا 
علوم  دانشگاه  به  موادغذایی  کارخانجات  ساخت  مجوز 
پزشکی مشهد داده شده است؟ گفت: ما درد صنعتگران 
علوم  دانشگاه  دانیم  می  را  غذایی  مواد  تولید  حوزه  در 
پزشکی با رایزینی هایی که در مرکز کشور انجام داده 

نظر مدیران سازمان غذا و دارو را جلب کرده است.
تجهیزات  نیازمند  مجوز  این  اعطای  افزود:  ناصری 
دانشگاه  و  است  ویژه  آموزش  و  پرسنل   آزمایشگاهی، 
تکمیل  برای  را  تمام تالش خود  بیرجند  پزشکی  علوم 
و تامین نیاز استان به کار گرفته است. معاون غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی خاطرنشان کرده هفته گذشته چند 
بازدید  آزمایشگاهی  از تجهیزات  این سازمان  از  بازرس 

کردند اما نظر قطعی خود را هنوز اعالم نکرده اند. 

خرید دستگاه آزمایشگاهی
مخصوص  دستگاه  دو  اعتبار  تامین  و  خرید  از  وی 
دستگاه  کرد:  تصریح  و  خبرداد  دارو  و  غذا  آزمایشگاه 
HPLC با اعتبار بالغ بر 700میلیون تومان خریداری 
آفات  دفع  سموم،  میزان  دستگاه  این  که  است  شده 
نباتی، میزان رنگ در موادغذایی، و آنتی اکسیدان ها را 

اندازه گیری و مشخص می کند. ناصری افزود: دستگاه 
و  آرایشی  مواد  در  سنگین  فلزات  تشخیص  برای  دوم 
 500 مبلغ  با  که  گیرد  می  قرار  استفاده  مورد  غذایی 

میلیون تومان تامین اعتبار شده است.

علت نامطلوب بودن نان  مشخص نیست !
کیفیت  به  پزشکی  علوم  دانشگاه  دارو  و  غذا  معاون 
بر  نظارت  یادآورشد:  و  کرد  اشاره  ها  نان  نامطلوب 
تولیدآرد و  نان به عهده دانشگاه علوم پزشکی ،سازمان 
صنعت و معدن و سازمان غله است و متاسفانه به علت 
چند بخشی بودن آن و توزیع مسئولیت ها هنوز علت 

نامطلوب بودن کیفیت نان مشخص نیست.

حکم مراجع قضایی بازدارنده نیست !
مقصر  را  آرد  کارخانجات  ها  نانوایی  کرد:  تاکید   وی 
می دانند، تولید کنندگان آرد، مخلوط شدن گندم وارداتی 
و داخلی را دلیل می آورند، ما گندم، آرد و نان را آزمایش 
کردیم اما هنوز علت مشخص نیست. ناصری با تاکید اینکه 
نانوایی های متخلف به مراجع قضایی ارجاع داده می شوند 
خاطرنشان کرد: به علت بازدارنده نبودن حکم مرجع قضایی 

بازهم برخی از نانوایی ها به تخلفاتشان ادامه می دهند.

کل  اداره  خبری  نشست  در  قوسی- 
استاندارد  هفته  مناسبت  به  که  استاندارد 
این  کل  مدیر  مقدم  مروی  بود،  شده  برگزار 
جهانی  روز  23-مهر-  اکتبر   14 گفت:  اداره 
برای  شده  تعیین  شعار  که  است  استاندارد 
باشد.  می  اعتمادسازند”  “استانداردها  آن 
وی ادامه داد: امسال هفته استاندارد به دلیل 
مقارن شدن با ایام عزاداری محرم، از 23 مهر 
ادامه خواهد داشت. وی  تا 2۹ مهر  و  شروع 
روز  جمعه  گفت:  هفته  این  روزشمار  درمورد 
استاندارد و اعتمادسازی، شنبه روز استاندارد و 
ارتقای توان تولید ملی، یکشنبه روز استاندارد 
دوشنبه  زندگی،  کیفیت  بهبود  و  خدمات  و 

عمل،  و  اقدام  مقاومتی  اقتصاد  و  استاندارد 
ایمنی زنجیره غذایی،  سه شنبه روز مدیریت 
خانواده،  و  فرهنگ  استاندارد  روز  چهارشنبه 
و  پذیری  رقابت  و  استاندارد  روز  شنبه  پنج 

بهبود فضای کسب و کار است.
مروی مقدم اضافه کرد: همایش بزرگداشت 
از  تقدیر  و  معرفی  با  استاندارد  جهانی  روز 
کیفیت  کنترل  مسئوالن  و  نمونه  واحدهای 
می  برگزار  بازرگانی  اتاق  در  شنبه  پنچ  روز 
رو  پیش  های  برنامه  به  اشاره  با  وی  شود. 
نماینده  با  دیدار  گفت:  استاندارد  هفته  در 
دانش  بازدید  استانی،  مقامات  و  فقیه  ولی 
آموزان از آزمایشگاه های اداره کل، سخنرانی 

مدارس،  در  استاندارد  سازمان  کارشناسان 
مزار  غبارروبی  تلویزیون،  و  رادیو  مصاحبه 
شهدا از برنامه های هفته استاندارد می باشد. 

42 میلیون
 درآمد حاصل از کارمزد واردات برنج

به  استاندار  سازمان  کل  مدیر  ادامه  در 
پرداخت  امسال  اول  ماهه   6 از  آماری  بیان 
ایران،  ملی  استانداردهای  بازنگری  گفت:  و 
کنترل  مدیران  و  رسمی  کارشناسان  آموزش 
کیفیت استاندارد، بازدیدهای آموزشی، آموزش 
انجام  های  فعالیت  اهم  از  کل  اداره  کارکنان 
اجرایی،  حوزه  در  همچنین  است.  بوده  گرفته 

استاندارد، صدور  کاربرد عالمت  پروانه  صدور 

مجوز  صدور  انرژی،  مصرف  ملی  گواهی 

استاندارد و در حوزه صادرات و واردات، بررسی 

شرکت  تمدید  صادراتی،  مالیاتی  اظهارنامه 

آزمون  شده،  صالحیت  تایید  صادراتی  های 
تعیین ماهیت مبادی ورودی و خروجی و اموال 
فرآورده  از  برداری  نمونه  و  بازدید  تملیکی، 
از محموله های مشمول  بازدید  و  نفتی  های 
استاندارد انجام گرفته است. مروی مقدم اضافه 
کرد: درآمد حاصل از کارمزد واردات برنج 420 

میلیون ریال بوده است.
وی در پایان توضیح داد: به دلیل کمبود در 
به  را  مواردی  هستیم  مجبور  ها،  آزمایشگاه 
است  قرار  البته  کنیم.  ارسال  استان  از  خارج 
را در سایت  آزمایشگاه مجهزی  در دهه فجر 
اداری افتتاح کنیم که برای این پروژه تاکنون 

حدود 1.5 میلیارد تومان هزینه شده است. 

سرشماری  ستاد  اجرای  مدیر  مقام  قائم  برزجی- 
هشتمین  در  مامور   237 فعالیت  از  جنوبی  خراسان 
اظهار  و  داد  استان خبر  نفوس و مسکن در  سرشماری 
کرد: تعداد ماموران سرشماری این استان در دور گذشته 
حدود  سه برابر این تعداد  مامور بوده است. ضامن  در 
به  این سرشماری  اینکه  به  اشاره  با  آوا،  با  گو  و  گفت 
صورت سراسری از سوم مهر ماه سال جاری آغاز و تا 
28 آبان ماه ادامه دارد، گفت: از تاریخ سوم تا 27 مهر 
www.sarshomari۹5. خانواده ها با ورود به سامانه
ir  به صورت اینترنتی اطالعات الزم را ثبت کرده و  یک 

کد را از مرکز آمار دریافت می کنند. وی با بیان اینکه از 
تاریخ 28 مهر ماه تا 28 آبان ماه ماموران سرشماری به 
منازل مراجعه کرده، افزود: در این بازه زمانی افرادی که 
به صورت اینترنتی ثبت نام کرده اند کدی که از مرکز 
قرار می دهند،  مامور  اختیار  در  را  اند  دریافت کرده  آمار 
آمارگیر اطالعات آن ها  اند مامور  نام نکرده  اگر ثبت  و 
از  این دور  اینکه در  به  با اشاره  را ثبت می کند. ضامن 
سرشماری اطالعات توسط تبلت ثبت می شود، ادامه داد: 
یکی از دالیل این امر این است که تعداد سواالت بسیار 
کم شده است و تعداد سواالت به حدود 30 مورد رسیده 

است. وی تعداد حوزه ها را در این استان 671 حوزه بیان 
کرد و توضیح داد: از این تعداد 33۹ حوزه شهری و 322 
حوزه روستایی است که 38 گروه امر ثبت اطالعات مردم 
را انجام می دهند. این مقام مسئول در پاسخ به این سوال 
که چه تعداد تبلت در اختیار این قرار برای انجام این امر 
قرار گرفته است، اظهار کرد: 258 فقره تبلت تامین شده 

است. که 30 تبلت توسط سازمان خریداری شده است. 
وی تصریح کرد: کسب داده و اطالعات پایه، ساختار 
و ویژگی های عمده افراد جامعه و واحدهای مسکونی از 

اهداف اجرای این طرح است.

در نشست خبری به مناسبت روز جهانی غذا عنوان شد: گزارش آوا از جلسه شورای شهر مرکز استان ؛

موافقت مسئوالن با احداث زیرگذر شوکت آباد 
امین- تعدادی از  اهالی روستای شوکت آباد 
اداره راه و شهرسازی استان در تجمع  مقابل  
اعتراض آمیز  جمعی خواستار  احداث زیرگذر در 

ورودی این روستا شدند. 
شهروندان  از  یکی  ما،  خبرنگار  گزارش  به 
معترض با بیان اینکه برای رفتن به شوکت آباد 
باید حدود 4 کیلومتر طی شود تا از دوربرگردان به 
این روستا برسیم گفت: فاصله زیاد دور برگردان 
باعث شده بعضی افراد از وسط جاده اقدام به عبور 
باعث کشته  تاکنون  از عرض خیابان کنند که 
شدن 8 نفر شده است. وی از پیگیری های مکرر 
قول های  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  اهالی  توسط 
بسیاری مبنی بر احداث زیرگذر یا پل عابر پیاده 

در این چند سال داده شده که هیچ کدام عملی 
نشده است. یکی دیگر از شهروندان با بیان اینکه 
روستای شوکت آباد بالغ بر 200 خانوار جمعیت 
دارد و جزو روستاهای گردشگری استان محسوب 
می شود افزود: احداث زیرگذر کمترین خواسته ما 
است. وی اضافه کرد: به علث نبود زیرگذر و دور 
شدن راه، کرایه تاکسی به 15000تومان رسیده 
که پرداخت آن از عهده مردم روستا ساخته نیست.

پاسگاه خالف دور می زند
یکی دیگر از شهروندان نیز با اشاره به ضرورت 
احداث زیرگذر در ورودی شوکت آباد گفت: حتی 
خودروهای پاسگاه انتظامی نیز برای تردد در روستا 

خالف دور می زنند. یک مقام مسئول در اداره راه 
و شهرسازی شهرسازی استان در خصوص این 
مشکل بیان کرد: آنچه که در موضوع راه سازی 
برای دوربرگردان تعریف شده  فاصله ی استاندارد 
و قانونی 2 کیلومتر است که در مورد دوربرگردان 
شوکت آباد این فاصله قانونی رعایت شده است و 
مردم برای همان دو کیلومتر ناراضی هستند. وی 
افزود: اگر دوربرگردان بالفاصله بعد ورودی باشد 
حادثه خیز است. معاون ساخت و توسعه راه های 
اداره کل راه و شهرسازی استان  نیز در جلسه ای 
که صبح دیروز با رییس شورا و نمایندگان مردم 
شوکت آباد برگزار کرد گفت: قرار ما بر این است 
چهار  فرودگاه  میدان  تا  موجود  تقاطع  بین  که 

که  اکنون  کرد:  نشان  خاطر  شود.رجبی  خطه 
جاده چهار خطه می شود می توان برای شوکت 
آباد ورودی از تقاطع داشته باشیم. وی با اشاره 
به پروسه قانونی انجام مطالعات طرح و انتخاب 
پیمانکار افزود: انجام مقدمات پروژه حدود دوماه 
به طول می انجامد. رجبی با بیان اینکه عملیات 
اجرای طرح تا پایان سال آغاز خواهد شد،یادآور 
شد: زمانی برای اتمام پروژه نمی توان پیش بینی 
کرد. وی هزینه ساخت هر بلوک در این مسیر را 
حدود 3 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: تمام 
مسیر زیرگذر حدود 54 بلوک نیاز دارد که با این 
حساب باید نزدیک به 164 میلیون تومان برای  

بلوک گذاری هزینه کرد. 

سایر ارگان ها
به کمک اوقاف و میراث بیایند

رییس شورای روستای شوکت آباد با اشاره 
به 4 سال پیگیری مداوم شورا و دهیاری برای 
زمان  کرد:  اظهار  روستا  ورودی  مشکل  رفع 
جاده  کردن  خطه  چهار  طرح  اجرای  بربودن 

موجب افزایش مشکالت خواهد شد.
یک  روستا  این  اینکه  بیان  با  تابعی  حسین 
کارهای  افزود:  است  گردشگری  روستای 
قابل  روستا  ی  توسعه  برای  میراث  و  اوقاف 
ها  ارگان  سایر  و  نبوده  کافی  اما  است  تقدیر 

به  اشاره  با  تابعی  کنند..  همکاری  باید  نیز 
مکاتبات و پیگیری های متعدد که بی نتیجه 
مانده،خواستار سرعت بخشیدن به روند اجرای 
کریم  شد.  آباد  شوکت  ورودی  زیرگذر  طرح 
پور معاون راهداری اداره کل راه و شهرسازی 
استان نیز با بیان اینکه از طرف  اهالی شوکت 
گفت:  شده  انجام  زیادی  های  پیگیری  آباد 
برای  که  شود  طراحی  طوری  باید  زیرگذر 
قابل  نیز  اتوبوس  و  تردد خوردروهای سنگین 
استفاده باشد.وی آزاد سازی زمین را از جمله 

مشکالت پیشروی این طرح عنوان کرد.

پس از 4 سال پیگیری مداوم
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معاونسیاسیوزارتکشورتغییرمیکند

از  کشور  وزیر  حکم  با  مقیمی  حسین  محمد 
مقام  قائم  سمت  به  و  برکنار  سیاسی  معاونت 
انتخاب  از  حاکی  خبرها  حال  شد؛  منصوب  وزیر 
 علی اصغر احمدی به عنوان معاون سیاسی است. 
علی اصغر احمدی معاون هماهنگی و امور اجرایی 
نهاد ریاست جمهوری و دبیر کل جمعیت هالل 
احمر است که سابقه معاونت وزارت کشور را نیز در 
کارنامه خود دارد. وی در دولت اصالحات دو دوره 

معاون انتظامی و امنیتی بوده است.

منتفیشدناستیضاحفانیصحتندارد

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در رابطه با برخی 
خبرهای منتشر شده مبنی بر پس گرفتن استیضاح 
وزیر آموزش و پرورش توسط نمایندگان متقاضی 
سوی  از  هنوز  استیضاح  داشت:  اظهار  استیضاح، 
است  نشده  وصول  اعالم  مجلس  رئیسه  هیئت 
اکنون  آنچه  افزود:  نعمتی   گرفته شود.  که پس 
جریان دارد، درخواست استیضاح است که با توجه 
به توافق هفته های گذشته فعاًل میان نمایندگان 
انجام  در حال  رایزنی  وزیر،  و  استیضاح  متقاضی 

است تا در صورت امکان به تفاهم برسند.

همهنگرانیهایمربوطبهبازیایران
وکرهناشیازعدمشناختمردمبود  

بر  یادداشتی  در  جمهور  رئیس  معاون   ، انصاری 
مردم  درباره  منفی  پیش داوری  از  پرهیز  ضرورت 
این  همه  که  شد  اثبات   : گفت  و  کرد  تاکید 
از  آنها  دقیق  شناخت  عدم  از  ناشی  نگرانی ها 
 هوشمندی، شعور و عشق مردم به امام حسین )ع(

بودیم  مطمئن  ما  آمده:  یادداشت  این  در  است. 
که جای نگرانی نیست و مردم خودشان حرمت 
سوگواری اباعبدا... الحسین)ع( را رعایت می کنند 
و پیام رسای این اتفاق آن بود که نسبت به مردم 
تنها در  نه  باشیم  نداشته  پیش داوری های منفی 
و  اجتماعی  مسایل  سایر  در  که  ورزش  مسئله 
احترام  باید  مردم  شعور  و  درک  به  هم  سیاسی 

گذاشت. 

حسنرسولی:اصالحطلبانازروحانی
درانتخابات96حمایتمیکنند  

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: همانند سال 
92 اصالح طلبان از آقای روحانی حمایت می کنند. 
حسن رسولی با اعالم اینکه به همان دالیلی که 
اصولگرایان و اصالح طلبان معتدل از روحانی در 
سال 92 طرفداری کردند، با وجود برخی گله مندی ها 
در انتخابات دوره دوازدهم هم این کار را خواهیم کرد، 
افزود: پیش بینی می کنیم با توجه به سخنان مقام 
معظم رهبری در خصوص عدم حضور احمدی نژاد 
و زمزمه هایی که از اردوگاه اصولگرایان به گوش 

عکس : حسین قاسمیعکس روز می رسد شاهد برگزاری انتخاباتی آرام باشیم. 

البیعربستاندرآمریکا:برایمقابله
باایرانبایدبهیکدیگراعتمادکنیم

سازمان  بنیانگذار  اولین  نوشت:  آی  ایست  میدل 
 امورعمومی عربستان در ایاالت متحده از سعودی ها
درخواست ایجاد یک اتحاد مشترک با اسرائیل کرد. 
سلمان االنصاری در مطلبی در روزنامه آمریکایی 
اسرائیل  و  عربستان  بین  اتحاد  آورده   »هیل« 
می تواند به نفع خاورمیانه بزرگ و همچنین دارای 
منافع مشترک در همکاری های اقتصادی باشد. 
االنصاری مدعی شده در شرایطی که هر دو طرف 
با تهدید ایران مواجه اند، دو طرف باید به یکدیگر 

اعتماد کنند.

عادلالجبیر:ایرانمیداندبرای
برقراریرابطهباعربستانچهبایدکند

وزیر خارجه عربستان گفت: ایران می داند که برای 
برقراری رابطه بین دو کشور چه می خواهیم. وی 
افزود: این خواسته شامل دست برداشتن ایران از 
کشور  این  متحدان  و  عربستان  امور  در  دخالت 
است. الجبیر اضافه کرد: ایرانی ها نباید فکر کنند 
ایران  تابع  بوده،  پیرو مذهب تشیع  هر کسی که 
است و آنها شهروندان کشورهایی هستند که در آن 
حضور دارند و هیچ ربطی به ایران ندارند. سخنان 
به  الجبیر در حالی مطرح می شود که عربستان 
دخالت در امور داخلی دیگر کشورها ادامه می دهد 

و هر روز مردم بی گناه یمن را بمباران می کند.

عربستانتوانرویاروییباایرانراندارد

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستادکل نیروهای 
با  آیا عربستان  مسلح در پاسخ به این سؤال که 
رزمایش خود قصد حمله به ایران را دارد، اظهار 
کرد: عربستان به هیچ وجه توان چنین رویارویی با 
جمهوری اسالمی ایران را ندارد و نه تنها عربستان 
و هم پیمانان سعودی توان چنین کاری را ندارند 

بلکه آمریکا نیز فاقد چنین توانی است.

تصویبقطعنامهتاریخییونسکو:
مسجداالقصیارتباطیبایهودندارد

در  شده  مطرح  مفاد  رد  ضمن  اسرائیل  دولت 
به  اشغالی،  فلسطین  درباره  یونسکو  قطعنامه  
قطعنامه ای  چنین  تصویب  به  اعتراض  نشانه 
فرهنگی  بخش  این  با  را  خود  همکاری های 
مهمترین بخش  کرد.  تعلیق  متحد  ملل  سازمان 
تاریخی  ارتباط  هیچ  که  است  این  قطعنامه  این 

میان دین یهود با مسجد االقصی وجود ندارد.
شورای اجرایی یونسکو، پیش نویس قطعنامه ای را 
 به تصویب رسانده که در آن به نام عربی- اسالمی 
این  پیش نویس  است.  شده  اشاره  المقدس  بیت 
نقطه  این  در  حفاری  عملیات  قطعنامه همچنین 
به  اسرائیلی  طرف  سازهای  و  ساخت  برخی  و 
منظور ساخت مسیرهای ویژه عبور و نیز احداث 
دیوار حائل در بخش قدیمی حبرون یا الخلیل را 

محکوم کرده است.

پاسخگویهرتهدیدیدرمنطقههستیم

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: امروز ایران به علت 
عدم توجه به تبعیت از دشمن یک کشور مقتدر در منطقه 
است.  امیر پوردستان اظهار داشت: امروز نیروی زمینی 
با آمادگی کامل پاسخگوی هر تهدیدی در منطقه است. 
تشکیل تیپ های واکنش سریع، مدرسه تک تیر اندازی، 
اجرای رزمایش های متعدد در طول سال از جمله اقدامات برای آمادگی بیشتر 

این نیرو برای مقابله با تهدیدها صورت پذیرفته است.

عراقچی:آثاربرجامبهمرورخودرانشانخواهدداد؛نبایدانتظارمعجزهداشتهباشیم
 

رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام با بیان اینکه روند اجرای برجام به خوبی در حال انجام است و مشکالت در حوزه بیمه ها و مراودات اقتصادی 
حل شده، گفت:  در حوزه پولی و بانکی بن بستی وجود ندارد البته ایران انتظار دارد طرف مقابل مطابق برجام شرایط کامال مساعدی را فراهم کند. 
عراقچی با بیان اینکه انتخابات آمریکا بی تاثیر در شرایط اجرای برجام نیست، افزود:  با توجه به مواضعی که نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا 
دارند بسیاری از بنگاه های اقتصادی را در شرایط برزخی نگه داشته است. وی با تاکید بر اینکه برجام موانع فعالیت های اقتصادی ایران را از سر 

راه برداشته و آثار آن به مرور زمان نشان داده خواهد شد، گفت: البته نباید انتظار معجزه داشته باشیم مابقی دستیابی به اهداف به نحوه فعالیت ها و تالش های ما بستگی دارد.

اصالحطلبانواقعیازروحانیعبورنمیکنند

دبیرکل مجمع نیروهای خط امام گفت: اصالح طلبان 
واقعی از روحانی عبور نمی کنند و گزینه مورد حمایت 
اصالح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال 9۶ ، با 
نظرات جمعی و عمدتا با نظر شورای هماهنگی احزاب 
اصالح طلب مشخص می شود. سید هادی خامنه ای  
با تاکید بر اینکه تصمیمی خارج از شورای هماهنگی احزاب نمی گیریم، گفت: 
حتی اگر تصمیم شورا برخالف نظرمان باشد ، از نظر اکثریت تبعیت می کنیم.

رئیس ستاد روحانی در خراسان جنوبی با 
بیان اینکه اصالح طلبان باید روحانی را 
دارم  تأکید  گفت:   بدهند،  سیاسی  طالق 
است  مبارک  و  میمون  روحانی  از  عبور 
چرا که این اتفاق می تواند منجر به یک 
علی  مثل  قدرتمند  و  اصلح،  برتر  گزینه 
بنده  کرد:  تاکید  آیتی  شود.  مطهری 
به صورت  که  جلساتی  در  قبل  سال  دو 
ایشان  به  داشتیم  آقای عارف  با  هفتگی 
ریاست  برای  روحانی  که  آقای  گفتم 
پیمان  و  آقای الریجانی عهد  با  مجلس 
بسته است و سر شما بی کاله می ماند، اما 
نگرفت  را جدی  مسئله  این  عارف  دکتر 
و در نهایت دیدید که ریاست مجلس به 
اینکه  بیان  با  آقای الریجانی رسید. وی 
است،  امید  بنیاد  کپی  امید  فراکسیون 
تصریح کرد: پیش بینی ما نخست این بود 
که فراکسیون امید 150 الی 200 رأی در 

مجلس خواهد داشت اما امروز به 70 الی 
80 رأی تنزل یافته است و این فراکسیون، 
فراکسیون اکثریت نیست بلکه فراکسیون 

اقلیت است. این عضو سابق حزب اعتماد 
ملی، پیام خاتمی در رای به لیست 4۶ نفره  
را خالف دموکراسی عنوان و تصریح کرد: 

خاتمی پیام داد که به تمام لیست 4۶ نفره 
رأی بدهید و بسیاری از مردم هم اطاعت 
کردند. من به  عنوان یک اصالح طلب به 
توصیه آقای خاتمی عمل نکردم و به تمام 
لیست 4۶ نفره رأی ندادم. من به کسانی 
اصالح طلب  داشتم  یقین  که  دادم  رأی 
هستند. من معتقد بودم که اساس این پیام 
غلط است. پیام دادن برای یک لیست 4۶ 
و  مردم ساالری  دموکراسی،  خالف  نفره 

خرد جمعی است. 
وی با تاکید بر اینکه اصالح طلبان حتی در 
سال 92 هم پیروز نشدند، خاطرنشان کرد: 
اصالح طلبان در سال 92 به حسن روحانی 
اصولگرا رأی دادند. ما اصالح طلبان حق 
به  چراکه  گرفتیم  خودمان  از  را  انتخاب 
خود  حتی  که  دادیم  رأی  اصولگرایی 
اصولگرایان  هم قبولش ندارند. آیتی تاکید 
کرد: یکی نیست به آقای روحانی بگوید 

به  است شما  تمام شده  زمان  بخیر!  شب 
پایبند  انتخاباتی  وعده های  از  یک  کدام  
سر  به  دقیقه های 90  در  آقایان  بوده اید. 
وعده های  به  ما  می گویند  بعد  می برند 
انتخاباتی خود پایبند هستیم. این وعده ها 
مختص این 4 سال ریاست جمهوری بوده 
است. قرار نبوده از این وعده ها برای یک 
این  اسم  بگیرند.  وام  هم  دیگر  سال   4

اقدامات عوام فریبی است.
اصالح طلبان  خواسته  مهم ترین  آیتی 
روحانی  دولت  از  خود  سهم  گرفتن 
برشمرد و یادآور شد: اصالح طلبان عامل 
اصلی پیروزی آقای روحانی در سال 92 
خواهی  سهم  روحانی  از  بنابراین  بودند، 
بود  این  اصالح طلبان  تصور  می کنند. 
که پس از پیروزی روحانی سهم بزرگی 
روحانی  آقای  ولی  کرد  خواهند  دریافت 

این کار را نکرد. 

مهدیآیتی:اصالحطلبانبایدروحانیراطالقسیاسیبدهند
شب بخیر آقای روحانی! دولت به پایان رسید اما وعده ها عملی نشد/ روحانی سهم اصالح طلبان را نداد

جنابآقایجعفرپورمقدم
مدیر مسئول محترم روزنامه آوای خراسان جنوبی

ضایعه درگذشت پدر همسر گرامی تان را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم 
رحمت و مغفرت واسعه و برای جناب عالی و خانواده محترم صبوری و شکیبایی آرزومندیم.

هیئتامنایآستانمقدسامامزادهسیدنجمالدینحسین)ع(روستایگیو

)هو المحبوب(

جنابآقایحاجغالمعلیخالدی
رئیسمحترمهیئتمدیرههیئتصاحبالزمانی)عج(

احتراماً وظیفه دانستیم از حضور تمام وقت و مدیریت مدبرانه و دلسوزانه جناب عالی در ایام سوگواری حضرت ابا عبدا.... الحسین )ع( 
مخصوصا در برگزاری مراسم عزاداری شب های تاسوعا و عاشورا صمیمانه قدردانی نموده و سپاسگزارتان باشیم.

امیدواریم امام حسین )علیه السالم( اجرتان را عنایت فرماید

عزادارانهیئتصاحبالزمانی)عج(بیرجند

جنابآقای
حاجغالمرضاجعفرپورمقدم

وخانوادهمحترم
جنابآقای

ابراهیممحمدنژاد
با نهایت تأسف و تألم مصیبت وارده را تسلیت عرض 
نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات

 و برای بازماندگان محترم صبر جمیل و اجر جزیل 
مسئلت داریم.

هیئتعزادارانحسینیروستایماسن

استادارجمندجنابآقایحاجغالمرضاجعفرپورمقدم
ضایعه درگذشت پدر همسر گرامی تان

 را تسلیت عرض نموده، امیدواریم آن مرحوم به برکت این ایام از شفاعت سید و ساالر شهیدان 
بهره مند گردد و خداوند به بازماندگان محترم صبر و اجر عنایت فرماید.

دفترخدماتزیارتیمشکاهشهرستانخوسف

جنابآقایحاجغالمرضاجعفرپورمقدم
مدیرمسئول محترم روزنامه آوای خراسان جنوبی
ضایعه درگذشت پدر همسر گرامی تان را تسلیت عرض می نماییم.

هیئتفاطمیه،دارالشفاءفاطمهزهرا)س(
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 قبل از خرید هر بازی 
آموزشی و فکری با ما 

مشورت کنید

استانداردها  اعتماد سازند
عالمت استاندارد نشان اعتماد ملی به محصول 

جنابآقایمهندسمرویمقدم
صمدیرکلمحترماستانداردخراسانجنوبی

روزجهانیاستاندارد
 را خدمت شما و همکاران پرتالش تان تبریک عرض می نماییم.
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