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حجت االسالم تقوی : 
مگر قحط الرجال است که رد الرجال ها 

دوباره به مجلس معرفی شدند

مجید تخت روانچی:
کسی که در مذاکرات نبوده، چطور می تواند 

قضاوت کند تیم مذاکره همیشه می خندد

آیت ا... مصباح :
سکه می دهند تا همان نمایندگانی که 
دیروز انتقاد می کردند امروز رأی دهند

 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

سرمقاله

نظارت ؛ 
بُعد فراموش شده ی 
حضور مردم در جامعه

* هرم پور

از  خوبی  چندان  نه  خبرهای  هاست  مدت   
گوش به  ها  اختالس  برخی  و  مالی   فسادهای 

این  که  ای  لحظه  همین  در  شاید  رسد.  می 
جمالت نوشته می شوند یا شما می خوانیدشان، 
در گوشه و کناری از کشور، جرقه فساد دیگری 
زده شده یا اختالس دیگری در حال انجام است. 
که  ندارد  وجود  هم  تعهدی  و  تضمین  هیچ 
در  حتمًا  و  قطعًا  ناگواری  و  تلخ  حادثه  چنین 
 شهر یا استان های بزرگ روی دهد و دامنه اش

فساد  نشود.  کشیده  دیگری  شهر  یا  استان  به 
میلیاردی  هزار  هشت  یا  میلیاردی  هزار  سه 
برخی  بر خالف  که  و مهم هستند  بزرگ  آنقدر 
و  خواهی  حق  ادعای  مردم  درد،  بی  مسؤوالن 

مطالبه پاسخ گویی داشته باشند. 
شرایط اقتصادی کشور، وجود سرمایه های کالن، 
هایی آدم  و  قانونی  و کوچک  بزرگ  های   حفره 

که قانون را بیشتر و بهتر از دین و تقوا می شناسند، 
همه و همه کافیست  بزم خوش خورد و بردهای 

مالی شان را  ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان :
با تاکید بر ترویج کویرنوردی سالم 

مقررات تورهای گردشگری تدوین شود
 صفحه  ۷

جاللی : مدل برجام الگویی شکست خورده است /  اینکه می گویند تحریم ها لغو شده گالبی پنداری افکار عمومی است / عده ای هستند که معتقدند رای مردم تزییني است / المانیتور: شرایط ایران می گوید روحانی پیروز انتخابات بعدی است /  نیروهای انقالب با تدبیر بیشتری به انتخابات ۹۶ ورود خواهند کرد / صفحه ۸

بانک خون وام می دهد
صفحه ۷

گاز رسانی به ۶ شهر
و 71 روستای استان 
در دست اجرا است
صفحه ۷

۳۰۴ مدرسه تخریبی
 در خراسان جنوبی
صفحه ۳

 در دیدار با تشکل های اجتماعی عنوان شد :

استاندار: سمن ها بازوی 
دولت هستند و سنگینی 
بر دوش آن ندارند

صبح دیروز نمایندگان تشکل های اجتماعی و 
سازمان های مردم نهاد استان با استاندار در سالن 
آمفی تئاتر استانداری دیدار... )مشروح خبر در صفحه ۷(

عابران پیاده 
بیرجند ، آموزش 
کماندویی می بینند
بدیهی ترین حقوق شهروندان عبور راحت و بی 
بیرجند  در  متاسفانه  که  است  خیابان  از  دغدغه 
خطوط عابر پیاده یا به فنس منتهی می شود یا 

به کانال یا به جوی ... ) مشروح  مقاله در صفحه ۴ (

پیاز ایرانی
زعفران افغانستانی 

حکایت محصول خراسان جنوبی 
که برند کشور همسایه می شود

محصول زعفران افغانستان برای سومین سال پیاپی برترین جهان شد

مرکز جهانی سنجش ذائقه و کیفیت مواد غذائی از میان 300 نمونه زعفران جهان از کشورهای مختلف، در سال 
۲013 ، ۲01۴ و ۲015 میالدی زعفران افغانستان را به عنوان باکیفیت ترین زعفران جهان معرفی کرده و قیمت 
آن نیز از زعفران ایران - به عنوان بزرگترین کشور تولیدکننده زعفران دنیا - باالتر است / وزارت کشاورزی و 
دامداری افغانستان می گوید امسال نزدیک به 6 هزار کیلوگرم زعفران از مناطق مختلف افغانستان به خارج صادر 
خواهد کرد /  ایران به افغانستان در جایگزین کردن کشت زعفران به جای خشخاش کمک خواهد کرد و اعالم 
آمادگی کرده است تا کشت جایگزین زعفران به جای خشخاش را در استان »بادغیس« افغانستان اجرا کند و از 

گسترش کشت این محصول در آن کشور استقبال می کند. ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

عکس : مجتبی گرگی 

اساتید ارجمند

جناب آقای دکتر علیرضا میرغالمی 
سرکار خانم دکتر مهیار محمدی فرد
با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را تسلیت عرض می نماییم.

مرکز پزشکی هسته ای بیرجند

جناب آقای مهندس دزگی
انتصاب ارزشمند جنابعالی را به سمت

 مدیریت امور ماشین آالت بنیاد مسکن خراسان جنوبی 
که نشان درایت، تجربه و مدیریت ارزنده شما می باشد را تبریک عرض می نماییم.

و از درگاه ایزد منان دوام توفیقات را برای شما سرور گرامی خواستاریم.

شرکت ساختمانی و راهسازی مسیریاب بیرجند

بانهایت تأسف وتألم درگذشت فقیده سعیده

شادروان آسیه مظفری
)خواهر آقای مظاهرمظفری بازنشسته ثبت احوال(

را به اطالع می رساند. مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه

 امروز دوشنبه ۹5/8/10 از ساعت 2تا3بعد ازظهر از محل غسالخانه برگزارمی گردد.

خانواده های مظفری-جوان

الباقی 
هو

همکار محترم سرکار خانم دادرس مقدم
درگذشت ناگهانی برادر گرامیتان

 مرحوم حاج ولی دادرس مقدم 
را از صمیم قلب به جنابعالی تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آن مرحوم آمرزش ابدی و 

برای شما و سایر بازماندگان صبری به وسعت دریای غمتان آرزومندیم.

کارکنان امور مالی اداره کل بیمه سالمت خراسان جنوبی

جناب آقای پرفسور قادری
پیروزی، پرشی دارد به اندازه بلندای آسمان که همواره دل را شاد و لحظه ها را ماندگار می سازد. 

فرصت را مغتنم دانسته انتخاب شما را به عنوان

 اولین متخصص ایرانی در کمیته همایش  درماتولوژی ونکوور کانادا
 را به جنابعالی صمیمانه تبریک عرض می نمایم. با آرزوی موفقیت های بیشمار

از طرف دکتر طاقی

هر جا که زمن نام و نشانی طلبیدند
آوازه نامـت سنـد معتبــرم بــود

چهارمیـن سالگـرد 
درگذشت ناباورانه پدر عزیز و بزرگوارمان

 حاج سید حسن ناصری 
 را با ذکر صلواتی بر محمد )ص( و آل محمد )ص( گرامی می داریم

روحش شاد و یادش گرامی

خانواده ناصری

برادر عزیز جناب آقای مسعود خزاعی
دستیابی به باالترین مدارج علمی، افتخاری است که در پرتو توجهات ایزد منان و سالها 

تالش حاصل خواهد شد. اجرای موفقیت آمیز

 دفاع از رساله دکتری و اخذ مدرک دکتری 
را به جنابعالی تبریک عرض نموده، موفقیت شما را در تمام عرصه های زندگی

 از خداوند متعال خواستاریم.

برادر و خواهرانت

ضمن سپاسگزاری از عزیزانی که در مراسم تشییع، 
طواف حرم مطهر امام رضا )ع( و مراسم تدفین و مجالس ترحیم 

شادروان رضا میرغالمی
»پدر دکتر علیرضا میرغالمی متخصص رادیولوژی«
»برادر حاج محمد پاسبان و کربالیی حسن پاسبان« 

»برادر خانم حاج رضا برنجی«
در مشهد مقدم شرکت نموده و به ویژه ابراز امتنان از سرورانی که به 
همین منظور از بیرجند به مشهد مقدمس قدم رنجه فرمودند به اطالع 
می رساند مجلس ترحیمی همزمان با هفتمین روز درگذشت آن فقید امروز دوشنبه ۹5/8/10 از ساعت 3 
الی 4 بعدازظهر در مسجد امام حسن مجتبی )ع( واقع در خیابان معلم نبش معلم 18 برگزار می گردد. 

حضور شما سروران محترم در این جلسه موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: میرغالمی، محمدی فرد، پاسبان، اناری شوکت آباد، برنجی شوکت آباد، 
ذوقی، رضایی، بخشی و سایر بستگان

امتیـاز شرکت حمـل و نقـل بین المللـی واگـذار می گـردد
شماره تماس ۰915۳۰۰۰97۳

اطالعیـــه
و  ساماندهی  منظور  به  و  ها  پروانه  صدور  الکترونیکی  سامانه  استقرار  به  نظر 
دارندگان  پیراپزشکی  و  پزشکی  موسسات  اصولی  موافقت های  تکلیف  تعیین 
الکترونیکی  سامانه  در  بارگذاری  به  نسبت  بایست  می  مذکور  موافقت های 

نمایند. اقدام   95/9/1 تاریخ  تا   Parvaneh.behdasht.gov.ir 

فراخوان  این  مقرر  مهلت  انقضاء  از  پس  است  توضیح  به  الزم 
موافقت های صادره قابل تمدید و بهره برداری نخواهد بود.

قابل توجه مدیران محترم
 بانک ها وموسسات اعتباری

 یک باب واحد تجاری واقع در خیابان 
معلم مناسب برای افتتاح شعبه به 
اجاره داده می شود )شعبه سابق 

بانک انصار(  09155619232

جناب آقای مهندس پارسا
 معاون محترم امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت  خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی را که حاصل توانمندی، تجربه و درایت شما می باشد 
صمیمانه تبریک عرض نموده، ضمن قدردانی از خدمات و همکاری های ارزنده 
جناب آقای مهندس کریمی در دوران تصدی مسئولیت، توفیق روز افزون جناب عالی

 را در مسئولیت جدید از درگاه قادر سبحان آرزو دارم.

سید محمد حسین زینلی-  مدیرعامل شرکت کویر تایر

رفت: بیرجند به بغداد ۹5/8/22         برگشت: نجف به بیرجند ۹5/۹/۶
1/350/000تومان                    1/200/000 تومان

شرکت مرکزی خدمات زیارتی استان نبش مدرس 21  تلفن: 3244۹۹55
بلیط هوایی ویژه اربعین

قابل توجه همشهریان گرامی

فروش ویژه انواع تشک طبی
برای اولین بار در استان با وارانتی ) گارانتی تعویض(

بدون قید و شرط  
آدرس: بین توحید 15 و 17 - صنایع چوب کیان   2301  3۶1  0۹15  کیانی

نقد و اقساط
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شترمرغ  پرواری شما  را  خریداریم.   

09158254034  
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 انتشار اطالعیه تکمیل ظرفیت دکتری در هفته آینده
ایسنا - مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از انتشار اطالعیه تکمیل ظرفیت دوره دکتری نیمه متمرکز در روز یکشنبه 16 آبان  خبر داد. دکتر حسین توکلی اظهار 
کرد: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره ظرفیت رشته محل های جدید و تکمیل ظرفیت برخی از کدرشته محل های آزمون 
دوره دکتری )P.hD( نیمه متمرکز سال 95 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، روز یکشنبه 16 آبان روی سایت این سازمان به نشانی www.sanjesh.ir قرار می گیرد.

سرمقاله

 زائران اربعین از سایت های 
غیرمجاز بلیت هواپیما نخرند

عصر اعتبار- سازمان هواپیمای کشوری اعالم 
کرد: زائران اربعین از تهیه بلیت اینترنتی خارج از 
خودداری کنند، در  تأیید سازمان جداً  مراکز مورد 
صورت خرید اینترنتی، امکان رسیدگی به شکایات 
از طریق پلیس فتا امکان پذیر خواهد بود.  سازمان 
هواپیمایی از مسافران خواسته برای جلوگیری از سوء 
استفاده برخی از افراد سود جو، بلیت ایام اربعین صرفًا 
به صورت حضوری و براساس جدول فهرست دفاتر 
هواپیمایی  فروش مجاز شرکت های  نمایندگان  و 

اعالم شده در سایت این سازمان خریداری کنند.

ثبت نام در مدارس آموزش از
 راه دور تا 15 آبان تمدید شد

ایسنا - مدیرکل آموزش از راه دور وزارت آموزش 
و پرورش از تمدید مهلت ثبت نام در مدارس و مراکز 
آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش تا 15 
آموزش  مدارس  شاهمرادی،  گودرز  داد.  خبر  آبان 
مانده  دور  افراد  برای  فرصت  یک  را  دور  راه  از 
افراد  از آنجا که  از تحصیل دانست و اظهار کرد: 
داوطلب برای ورود به این مدارس معموال مشکالتی 
دارند که نمی توانند در مدارس عادی ادامه تحصیل 

دهند، مهلت ثبت نام را تا 15 آبان تمدید کرده ایم.

نرخ مصوب شکر 2 هزار و 800 تومان است

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون داخلی بازرگانی 
در  شکر  کیلوگرم  هر  مصوب  نرخ  گفت:  دولتی 
خرده  در  و   520 و  هزار   2 ها  فروشی  عمده 
حسن  است.  تومان   800 و  هزار   2 ها  فروشی 
عباسی معروفان، افزود: طی ماه های اخیر  نرخ 
هم  و  داشته  بازار  در  چشمگیری  افزایش  شکر 
اکنون با افزایش عرضه در مقابل کاهش تقاضا، 

تب تند قیمت فروکش کرده است.

نتایج تکمیل ظرفیت آزمون ارشد
 امروز منتشر می شود

سازمان  عالی  مشاور  توکلی  حسین   - مهر 
پذیرفته  اسامی  انتشار  از  سنجش آموزش کشور 
ارشد  کارشناسی  آزمون  ظرفیت  تکمیل  شدگان 

95 در دوشنبه 10 آبان خبر داد.

بیکاری  اینکه  بیان  با  اقتصاددان  اسحاق  آل  یحیی 
2.5 میلیون نفری اعالمی مرکز آمار واقعیت ندارد گفت: 
بیکاری 5 تا 6 میلیون نفری به واقعیت نزدیک تر است.

یحیی آل اسحاق در گفت و گو با تسنیم، با بیان اینکه 
بیکاری یکی از موضوعات اساسی و بیماری مزمن اقتصاد 
التحصیالن زحمت  فارغ  برای  ایران است گفت: کشور 
بارور  را  خام  انسان های  تا  است  بسیاری کشیده  های 
کند. در حال حاضر بیش از 5 میلیون فارغ التحصیل بیکار 
داریم. در مجموع بیان می شود که به صورت حدودی 11 

میلیون فارغ التحصیل داریم. وی ادامه داد: مطابق مالک 
مرکز آمار در حال حاضر حدود 2.5 میلیون بیکار داریم. 
اما برخی از بیکاری 6.5 میلیون نفری خبر می دهند که 
تعداد  که  رسد  می  نظر  به  جامعه  های  واقعیت  مطابق 
بیکاران 6.5 میلیون نفر است. آل اسحاق  افزود: منظور 
از کار ایجاد فرصت شغلی است. باید فرصت شغلی ایجاد 
کنیم تا بیکارها کاردار بشوند. هر فرصت شغلی بر اساس 
معیارها، مدل و الگویی که برای توسعه دارد حدود 300 
تا 400 میلیون تومان پول الزم دارد. یعنی اگر قرار باشد 

مدل توسعه ما پتروشیمی و خودرو باشد اینها واحدهایی 
هستند که بیشتر تکنولوژی بر هستند.

وی با اشاره به مشکالت معشیتی مردم ادامه داد: اگر 
قدرت خرید مردم با هزینه های آنان هماهنگی نداشته 
و  متوسط  طبقات  به  باالیی  بسیار  فشار  موجب  باشد 
پایین مردم می شود که باید به آن توجه کرد  در مسئله 
کرده  خود  درگیر  را  تولید  بخش  که  اقتصادی  رکود 
متوسط  و  کوچک  صنایع  به  بیشتری  توجه  باید  است 

که بیشترین سهم را در زمینه اشتغال دارند انجام داد.

۵ تا ۶ میلیون بیکار داریم

هنگام  زود  واکنش  کارشناس  یک 
فروشندگان مسکن به افزایش ناچیز معامالت 
در ماه های اخیر و انتظار دریافت سود از یک 
بخش نیمه راکد را علت افت مجدد این بازار 

عنوان کرد.
اظهار  وطن پور  محمد  ایسنا،  گزارش  به 
که  شرایطی  در  و  اخیر  ماه  شش  در  کرد: 
بود،  یافته  افزایش  مقداری  مسکن  معامالت 
قیمت ها روند صعود نسبی را در پیش گرفت 

که این افزایش منجر به از دست رفتن تعداد 
اندک مشتریان شد و دیدیم که در مهر تعداد 
معامالت نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 
درصد و نسبت به ماه قبل 38 درصد افت کرد.

وی افزود: بخش عرضه مسکن دچار توهم 
جهش قیمت در سال آینده شده و با این پیش 
دهد.  می  دست  از  را  فعلی  مشتریان  فرض، 
فروشندگان فکر می کنند امکان دارد با توجه 
به بحث برجام تغییرات مثبتی در قیمت دالر 

اتفاق بیفتد و به همین دلیل روی رقم فروش 
یا نحوه پرداخت سخت گیری بیشتری از خود 

نشان می دهند.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه به نظر 
افزایش  از  متاثر  عرضه  اخیر  رفتار  رسد  می 
باشد، تصریح کرد: گفته  وام مسکن  تقاضای 
می شود در ماه های اخیر تعداد ثبت نام برای 
دریافت وام خانه اولی ها به حدود هزار نفر در 
تا  شده  باعث  سیگنال  این  است.  رسیده  ماه 

طرف عرضه فکر کند سال آینده بازار مسکن 
با انباشت تقاضا مواجه می شود؛ در حالی که 
مالک قرار دادن یک آیتم برای چنین نتیجه 

گیری، منطقی نیست.
بازار  از  زودهنگام  تحلیل  پور،  وطن 
غیرشفاف مسکن را اشتباه محاسباتی دانست 
و گفت: از ویژگی های بازار مسکن این است 
و  حدس  اساس  بر  بخش  این  فعاالن  که 

گمان حرکت می کنند.

علت افت معامالت در بازار مسکن

مصوبه حذف کارت های بنزین ابالغ شد

معاون وزیر نفت با اشاره به ابالغ مصوبه عرضه تک نرخی بنزین، گفت: 
مطالعات مهندسی حذف کارت های سوخت در سطح پمپ بنزین های 
کشور آغاز شد. عباس کاظمی در گفتگو با مهر، 
گفت: از خرداد سال گذشته سهمیه های بنزین 
خودروهای  گیری  سوخت  عمال  و  شد  قطع 
بنزین سوز با کارت هوشمند سوخت انجام نمی 
شود. معاون وزیر نفت با اشاره به اصالح مصوبه 
بنزینی مجلس مبنی بر عرضه بنزین دو نرخی و تداوم عرضه بنزین با 
استفاده از کارت های هوشمند سوخت، تصریح کرد: با اصالح این مصوبه 
دیگر نیازی به عرضه کارتی بنزین نیست. کاظمی تاکید کرد: کارت 
هوشمند سوخت ابزاری برای اعمال سهمیه های بنزین بود، با حذف 
سهمیه ها عمال دیگر نیازی به استفاده از کارت هوشمند سوخت نیست.

افزایش انشعاب برق از 415هزار
تومان به700هزار تومان

وزیر نیرو با بیان اینکه در شهرهای گرمسیری قیمت انشعاب برق 
از 415 هزار تومان به حدود 700 هزار تومان 
رسیده است گفت: وزارت نیرو به طور متوسط 
از هزینه های  درصد  در کل کشور حدود 20 
واقعی انشعاب ها را دریافت می کند. به گزارش 
فارس، چیت چیان  اظهار داشت: به ازای هر 
انشعاب برق تاسیسات و تجهیزات عظیمی باید راه اندازی کرد و این 
امر هزینه های گزافی را روی دست وزارت نیرو می گذارد. وی اظهار 
داشت: وزارت نیرو به طور متوسط در کل کشور حدود 20 درصد از 
هزینه های واقعی انشعابات را دریافت می کند، در صورت تداوم چنین 
وضعیتی ممکن است صنعت برق کشور با مشکالت اساسی مواجه شود.

الزامی  شدن غربالگری اولیه پیش از ازدواج

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس از تصویب الزامی 
شدن غربالگری اولیه پیش از ازدواج با هدف کاهش نرخ معلولیت 
در این کمیسیون خبر داد. به گزارش فارس، 
منظور  به  کرد:  اظهار  خدابخشی،  محمد 
نرخ  کاهش  نیز  و  معلولیت ها  نرخ  کاهش 
مرگ  و میر کودکان زیر 5 سال کشور انجام 
غربالگری اولیه قبل از ازدواج جهت شناسایی 
زوجین نیازمند به مشاوره ژنتیک توسط بهزیستی انجام و برای ثبت 
صورت  در  مصوبه  این  موجب  به  افزود:  وی  است.  اجباری  ازواج 
ارجاع زوجین به منظور انجام آزمایش ژنتیک، هزینه های آن کاماًل 
رایگان و از محل افزایش 10 درصد حق التحریر طالق رجعی و بائن 

و ثبت رجوع، بذل مدت و فسخ نکاح تأمین می شود.

نظارت ؛ 
بُعد فراموش شده ی 
حضور مردم در جامعه

* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( شرایط اقتصادی کشور، 

و  بزرگ  های  حفره  کالن،  های  سرمایه  وجود 
بیشتر  را  قانون  که  هایی  آدم  و  قانونی  کوچک 
و همه  تقوا می شناسند، همه  و  دین  از  بهتر  و 
مالی شان  بردهای  و  بزم خوش خورد  کافیست 
دو سر  اختالس، چوب  کند. کشف هر  کامل  را 
از  اول  اش  ضربه  که  سرباالییست  تف  و  طال 
اصل  که  چرا  خورد،  می  کشور  و  نظام  به  همه 
بوده  ناپسند  و  زشت  بسیار  گرفته  صورت  فساد 
برگشتی  راه  معمواًل  شده  انجام  میل  و  حیف  و 
باد  بر  های  پول  رسیدن  خزانه  به  دوباره  برای 

رفته پیدا نمی کند.
اگر حیف بوده که به گردن چند نفر می افتد و 
اگر میل بوده که معمواًل تبدیل به خانه و کاشانه و 
حساب بانکی و شرکت و امتیاز در خارج از کشور 

شده و بازگرداندنش کار حضرت ارباب است.
از  به  منجر  فساد،  هر  کشف  دیگر  سوی  از 
از  و بخشی  نظام  آبروی  از  رفتن بخشی  دست 
قضا  از  که  شود  می  انسانی  نیری  فعال  بدنه 
نیروهای  جزو  آنها  از  بعضی  موارد  ای  پاره  در 
باتجربه نیز هستند. در این میان یک بُعد مهم از 
بازی، مردم هستند که معمواًل متضررین واقعی 

چنین ماجراهایی می شوند. 
از  مختلس،  یا  مفسد  فرد  همان  که  مردمی 
آنها برای رسیدن به مطامعش نردبانی ساخته و 
حاال لگد به همه ادعاهایش زده است. در چنین 
در  نه  مردم  معتقدم  شدت  به  من  اما  جایگاهی 
کشف فسادها بلکه در جلوگیری از آنها هم بسیار 

سهیم اند و می توانند نقش ایفا کنند. 
کارکنان  ما  اکناف  و  اطراف  در  و  همین حاال 
هاست  سال  که  هستند  مدیرانی  و  کارمندان  و 
با سیلِی حقوق کارمندی صورتشان را سرخ نگه 
داشته اند و کارمندان و کارکنان و مدیرانی هم 
هستند که یک شبه ره صد ساله رفته اند و پشت 
سرشان را هم نگاه نکرده اند. نقش های نظارتی 
کمی  مردم  نظارتی  حق  بگوییم  بهتر  یا  مردم 
فراموش شده ، حاال به عمد یا به سهو و مدیران 
جامعه کمی غفلت و کم لطفی در شناساندن این 

نقش یا حق مهم به مردم داشته اند. 
استان هم مسؤوالن و هم  چرا در یک مرکز 
مردم و هم هادیان دینی جامعه باید از عملکرد 
شورا ناراضی باشند و نتوانند کاری بکنند ؟ چرا 
مردم  تاریخ،  و  فرهنگ  مدعی  شهر  یک  در 
شاهد بروز تخلفات گسترده در یک اداره کل یا 
از حقشان  نباشند  بلد  و  نتوانند  و  باشند  سازمان 
برای واگویه کردن مشکالتشان  برای نظارت و 
استفاده کنند؟ چرا در یک استان با هزاران مطالبه 
عمرانی و اجتماعی و فرهنگی، همه مشت مردم 
و  مردم  نظارت  از  وقت  آن  و  بزنند  سینه  به  را 
انتقادهایشان و نهی از منکرهایشان در محیطی 

واهمه داشته باشند و بگریزند؟ 
نشناساندن این حق مهم به مردم، اگر عمدی 
و  باشد سستی  اگر سهوی  و  است  خیانت  باشد 
آحاد  اسالمی  جامعه  یک  در  کاریست.  اهمال 
پایه های تشکیل دهنده مردم  به عنوان  جامعه 
ساالری دینی؛ بُعد نظارتی هم دارند که اگر مورد 
بخش  هستم  مطمئن  گیرد،  قرار  دقت  و  توجه 
و  حل  را  امروزمان  جامعه  مشکالت  از  زیادی 

فصل خواهد کرد.  

 )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی
 انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی خراسان جنوبی

مجمع عمومی عادی انجمن صنفی مذکور روز دوشنبه مورخ 95/9/15 ساعت 3 بعدازظهر در محل انجمن 
صنفی شرکتهای خدماتی خراسان جنوبی به آدرس: جمهوری اسالمی 2- پارک شهید مصطفی خمینی )خانه 

مهر بازنشستگان کشوری( برگزار می گردد از کلیه اعضا انجمن دعوت می شود در جلسه شرکت نمایند. 
همچنین از کلیه اشخاصی که تمایل به عضویت در هیئت مدیره و بازرسان انجمن دارند دعوت می گردد 
تقاضای کتبی خود را به انضمام کپی شناسنامه، کارت ملی و یک قطعه عکس 4×3 حداکثر تا تاریخ 95/9/13 

به آدرس فوق ارسال نمایند.
دستور جلسه:  گزارش هیئت مدیره و بازرسان- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره به مدت سه 

سال و بازرسان انجمن به مدت یکسال
محمدعلی عابدینی - رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

091۵9۶390۶۵
علی آبادی 

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش
 اجاره تخته کار/ خرید و فروش لوازم داربست

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی
323192۶3- 091۵1۶42377- وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

طرح ویژه دستمال کاغذی به قیمت درب کارخانه
دستمال200برگ           1000تومان
دستمال 300 برگ          1250تومان
دستمال توالت               1250تومان
شکر هر کیلو                   2800تومان

فلکه خوسف، روبروی
 دادگستری، پخش مروارید

کلیه اجناس جزئی به
 قیمت کلی عرضه می گردد.

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

لولـه بـازکنـی  شبانه روزی
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع
ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100 درصد تضمینی
09158626228- 09158346779 اسحاقی

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

09155618308 - جالل نیا

داخل و خارج شهر با بیمه 

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

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

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC

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

 هدیه بگیرید

کولـر گازی

تصفیــه آب
آب سرد کن

پمپ ساختمان
بیـن معلـم 44 

و چهار راه 1۵ خرداد
تلفن خدمات 310۵7        

091۵1۶1۵329

اقساط 10 ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M

5 سال ضمانت

آدرس: معلم، خ 1۵ خرداد 
 حاشیه میدان هفت تیر -ضلع جنوبی  

تلفن: 3243۶93۵
 09390892729  

پیتزا ساندویچ خونه به خونه
 )اسماعیل زاده(

پیک رایگان

پیتزا فقط 6000 تومان به همراه نوشابه رایگان

 انواع پیتزا، ساندویچ تنوری، اسنک،

 سیب زمینی

یک شرکت خصوصی در نظر دارد نسبت به فروش دو دستگاه وسیله نقلیه

 به شرح ذیل از طریق مزایده اقدام نماید:

وانت نیسان دوگانه کارخانه مدل 86 با قیمت پایه 180/000/000 ریال و کارکرد 6000 کیلومتر
وانت پیکان مدل 1378 با قیمت پایه 35/000/000 ریال

همراه تلفن  با  هماهنگی  جهت  روز   5 مدت  ظرف  حداکثر  بایست  می  متقاضیان 
 09155623076 تماس بگیرید.

ایزوگام هریوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی

نمایندگی رسمی ایزوگام آذین بام و آذرگام تبریز
آدرس: طالقانی 5 - باالتر از مطب دکتر شکیبی   تلفن: 32235987 - 09151632150  

 ضمن تسلیت ایام سوگواری محرم به شما همشهریان محترم، مفتخر است پذیرای کلیه مجالس شما باشد 
 به پاس احترام شما عزیزان، ورودی سالن تا تاریخ 9۶/1/1۵ رایگان و با تخفیف ویژه کلیه منو غذایی می باشد.

     از هم اکنون رزرو نمایید   ***   خدمت به شما عزیزان افتخار ماست   

 آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل - اول سپیده   تلفن های رزرو: 32324444 - 091۵7۶39200

تاالر پذیرایی درویش السالم علیک یا ابا عبدا... الحسین )ع(

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول 

نظر به اینکه در پرونده اجرایی کالسه 950319 در قبال محکومیت آقای مهران ایزدی شیروان فرزند محمد به پرداخت تعداد 110 عدد 
سکه کامل بهار آزادی بابت مهریه در حق محکوم لها خانم مریم شمس آبادی یک دستگاه خودروی سواری اتومبیل تیبا آبی مدل 90 با شماره 
انتظامی 274 د 69 ایران 32 متعلق به محکوم علیه توقیف شده است و محکوم لها تقاضای فروش خودرو را نموده است. با توجه به اینکه سقف 
تعویض شده و چراغ و شیشه ندارد و نیاز به صافکاری و رنگاری دارد و موتور آن سالم است طبق نظر کارشناس به مبلغ نود میلیون ریال ارزیابی 
شده است  و قرار است از طریق مزایده روز دوشنبه تاریخ 1395/08/24 از ساعت 10 الی11 صبح در دفتر اجرای احکام شعبه اول دادگاه خانواده  به 
فروش برسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت 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. 
شفیعی- مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه خانواده بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی تحدید حدود امالک یک قسمت از بخش 2  شهرستان بیرجند

پیرو آگهی شماره     به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و دیمه زار پالک 946 فرعی از 1323 - اصلی بخش 2 بیرجند واقع در روستای اسفزار بیرجند مورد تقاضای 

آقای ابوالفضل خسروی و غیره  در روز 1395/09/2 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. 
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد 
که در روز و ساعت 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 و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود 
پذیرفته خواهد شد و 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.
تاریخ انتشار: 9۵/8/10            رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند
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کمبودامکاناتتحصیلیدرروستاها/مشکالتیکهبهمهاجرتدامنمیزند

در  پیش  ماه  در  بار  چندمین  برای  آوا  سالم 
جعفر  بن  موسی  مردم  که  نویسیم  می  جراید 
وکاظمیه مگر مردم این شهر نیستند که دیواره 
اند  کرده  رها  و  برداری  خاک  را  قبرستان  کنار 
شهر  شورای  اعضا  که  دانیم  می  خوب  را  این 
آوری  آنجا جمع  از  انتخابات  در  را  آرا  باالترین 
انتخابات دوستان را مالقات  باز موقع  اند  کرده 
خواهیم کرد چون شهرداری که پاسخگو نیست.
915...949

سالم آوا، ضمن تشکر از روزنامه بی نظیرت. من 
پرستارم و غیربومی هستم دیشب وقت رفتن به 
شیفتم بیمارستان، ورودی پمپ صیاد شیرازی بی 
و  برادرانه  العاده  فوق  بابرخورد  اما  شدم،  بنزین 
انسان دوستانه کارمند پمپ و کمک همه جانبه 
ظاهر  به  راننده  برخورد  هم  ازطرفی  و  ایشون 
همراه  که  سرم  پشت  درک  بی  اما  باشخصیت 
خانوادشونم بودن مواجه شدم. خواستم تشکرکنم 
از اون آقا و بهترین دعای خیر رو براشون دارم.  
939...216

و  مشاعی  مالکین  تکلیف  سالم.  عزیز  آوای 
معضل اراضی ناهیدی پور با پالک  1461 شمال 
به)  نزدیک  خواهدشد.االن  حل  زمانی  چه  شهر 
رفع  اجازه  50(  سال است که دستانی در شهر 

مشکالت را نمی دهد.
915...707
با سالم اداره راه  بجای  ایجاد  زیر گذر در بلوار 
به  امیر شاه  بند  اعظم )ص( ورودی مسیر  پیامبر 
سمت مسجد سید شهدا اقدام به بستن دور برگردان 
نموده و با اینکار دور برگردان زیر سراب را به قتلگاه 
تبدیل کرده است  گزارشگران آوا هم اگر یک بار 
قبل از حادثه گزارشی از ساعت 7 صبح تقاطع سپیده 

و سراب چاپ کنند بجایی بر نخواهد خورد .
915...742
بازی  اسباب  چون  بودیم  که  بچه  روستا  در  ما 
رنگارنگ نداشتیم  تمام ابزار کار ما مشتی گل 
بازی  بین  در  اما  بود  روستا  استخر  حاشیه  در 
برای  الزم   خالقیت  نه  که   ها  بچه  بعضی 
نه  و  داشتند  گلی  خوشکل  حجم  یک  ساختن 
توان رقابتی  بچگانه  وقتی با یک ساخته بهتر 
از  پس  شدند  می  مواجه  ها  بازی  هم  از سوی 
اینکه با عصبانیت  مدتی به آن نگاه می کردند 
خرابش  و  شده  ور  حمله  آن  به  نیرو  تمام   با 
می کردند. حال نمی دانم  چرا هر وقت حرف 
سامانه  بردن  بین  از  و  سوخت  کارت  حذف  از 
یاد  به  بالفاصله  شود   می  سوخت  هوشمند 

خرابکاری  بچه های گل باز می افتم .
915....639
تازی  ترک  سرمقاله  نویسنده  از  تشکر   با 
یک  ایکاش  بیرجند  در  نامحسوس  وندان  شهر 
قانونمدار،  نژاد  نخعی  آقای  مثل  دیگر  شهردار 
باجرات وغیرتی سکان شهر را برعهده می گرفت
915...939

باسالم، از مدیرکل محترم سازمان محیط زیست 
از شهرک  خواهشمندیم یک روز ساعت 7صبح 
صنعتی بازدیدی داشته باشند و از نزدیک به بینند 
قشر  خوراک   به  ریزگرد  چقدر   ... کارخانه  این 
دهد. می  شهرک  محیط  در  کارگر  زحمتکش 

خطرش از ریزگرد خیلی بیشتر هست 
903....469 
نظام  کشاورزی  جهاد  از  دارم  گالیه  آوا  سالم 
مهندسی حدود دو ما نیم است برای مجوز بارگاه 
زرشک کفش آهنی را پاره کردم از این اداره به آن 
اداره تاز مرا به بخشداری  معرفی کردن که استعالم 
دوازده اداره را بگیرم چرا کشاورزها را حمایت نمی 
کنند مردم  حق دارن روستاها را ترک کنن خدا را 

خوش نمی یاد  آقایان از خدا بترسید
915...287

نامحسوس  شهروندان  تازی  ترک  سرمقاله 
در  ادارات  برخی  قانونی  غیر  تصرف  بیانگر  که 
عوارض  نپرداختن  و  بیرجند  تاریخی  های  باغ 
شهرداری بود و روز پنجشنبه به چاپ رسید حرف 
از میراث فرهنگی و  بود.  بیرجندی ها  دل همه 
شهروندان  حقوق  از  تا  تقاضامندیم  شهرداری 

دربرابر عده ای خاص دفاع کنند
ارسالی به کانال تلگرامی

۲۲ پروانه استاندارد اجباری در خراسان جنوبی صادر شد
 

تسنیم- مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی از صدور 22 پروانه استاندارد اجباری در خراسان جنوبی خبر داد. محمدرضا مروی افزود : 
همچنین 8 واحد تولیدی خراسان جنوبی نیز پروانه کاربرد عالمت استاندارد تشویقی دریافت کردند. مروی تصریح کرد: در این مورد 

تعداد 48 پروانه کاربرد عالمت استاندارد تمدید شده در این مدت صادر شده است.

3۰۴ مدرسه تخریبی در خراسان جنوبی

اکنون  خشکسالی ها  رنج  بر  عالوه  مهر- 
مشکالت کمبود امکانات آموزشی عاملی دیگر 
برای دامن زدن به مهاجرت روستائیان خراسان 
جنوبی شده و بحران کمبود فضای آموزشی را 

در حاشیه شهرها ایجاد کرده است.
اهمیت  آموزشی،  مباحث  به  توجه  ضرورت 
آن در جامعه و لزوم گسترش خدمات در این 
حالی که  در  نیست.  پوشیده  کسی  بر  بخش 
و  تجهیزات  از  روزبه روز  کشور  مدارس 
امکانات بیشتری نظیر بهره مندی از تجهیزات 
و امکانات آزمایشگاهی، سالن های ورزشی 
برخوردار  سازی  هوشمند  های  سیستم  و 
دانش آموزان  برخی  هم  هنوز  می شوند، 
با  و  شرایط  سخت ترین  در  جنوبی  خراسان 

حداقل امکانات در حال تحصیل هستند.
خبری  نه  استان  این  روستایی  مدارس  در 
از کولرهای آخرین  نه  و  برد است  از وایت 
سیستم... اینجا آفتاب هر روز به چهاردیواری 
نسیم  و  کرده  مدرسه سالم  ساله   20 های 
صبحگاهی نیز بوی گچ را در فضای کالس 

پراکنده می کند.
»بوی  خوش  آواز  مهر  آغاز  در  بچه ها  اینجا 
چراکه  نمی دهند  سر  مدرسه«  ماه  مهر،  ماه 
نشستن بر صندلی های چوبی رنجی بر دلشان 
انداخته و یا گرد گچ های سفید رنگ داغی 
سیاه بر ریه هایشان می نهد. آری اینجا مهرش 
سوزان است.قصه پر غصه ای است که در چند 
محروم ترین  از  شهریه  اخذ  شاهد  اخیر  سال 
دانش آموزان روستایی هستیم. روستاییانی که 
شاید به لقمه ای نان شب محتاج هستند برای 
باید  درس  کالس  به  فرزندانشان  فرستادن 

شهریه های 600 هزار ریالی را پرداخت کنند.
امید است مسئوالن برای یک بار هم که شده 
کمربند همت به رفع مشکالت مرتبط با این 
قشر پاک که سرمایه های منحصربه فرد کشور 

به حساب می آیند، ببندند.

رویای وایت برد در ذهن
 دانش آموزان روستایی

جنوبی  خراسان  سطح  در  زیادی  روستاهای 
نظیر  آموزشی  امکانات  کمبود  از  که  بوده 
رنج  دنیا  روز  اطالعات  و  فناوری  اینترنت، 
بر  هنوز  مدارس  این  از  برخی  و  می برند. 
بنای اولیه قد علم دارند و این در حالی است 
لحاظ  به  حتی  روزبه روز  شهری  مدارس  که 
ظاهری پیشرفته تر می شوند. یکی از روستاییان 
بخش مرکزی بیرجند در گفتگو با مهر، گفت: 
دانش آموزان روستایی باید موردتوجه مسئوالن 
قرار گیرند.  قربانی با بیان اینکه باید در تجهیز 
افزود:  گیرد،  عدالت صورت  مدارس  امکانات 
برخی از مدرسه های روستایی استان از امکانات 

آموزشی خوبی برخوردار نیستند.
از  در شهرها  دانش آموزان  اینکه  بیان  با  وی 
هستند،  برخوردار  آموزشی  امکانات  بهترین 
به  که  معلمانی  و  دبیران  همچنین  افزود: 
مدارس اعزام می شوند، باید از تجارب بیشتری 

برخوردار باشند.
قربانی ادامه داد: درست است در روستا زندگی 
به عملکرد مسئوالن سکوت  کرده و نسبت 
می کنیم اما این مدیران باید بدانند که سکوت 
از  اطالع  عدم  نشان دهنده  روستایی  یک 
عملکردشان نیست. قربانی افزود: در برخی از 

روستاها، دانش آموزان از چیزی به نام وایت برد 
استفاده ای نبرده و دیدن آن نیز به رؤیا و آمالی 

برایشان تبدیل شده است.

اخذ شهریه از دانش آموزان روستایی

فردوس  شهرستان  روستاییان  از  دیگر  یکی 
در گفتگو با مهر بیان کرد: امکانات سرمایشی 
در برخی از روستاهای این شهرستان مناسب 
اقدامات  اینکه  بیان  با  رضایی  نیست.جواد 
شایسته ای در برخی از مدارس روستایی این 
شهرستان در راستای زیباسازی فضای مدرسه 
انجام شده است، گفت: در قبال این اقدامات، 

سالیانه مبلغی از دانش آموزان اخذ می شود.

وی ادامه داد: به طور متوسط عالوه بر پول دفتر 
شهرستان  روستاهای  دانش آموزان  کتاب،  و 

فردوس باید ساالنه 60 هزار تومان بپردازند.
رضایی با بیان اینکه با توجه به خشک سالی 
های پیاپی منبع درآمد روستاییان از بین رفته 
برای  پول  میزان  این  پرداخت  گفت:  است، 

بسیاری از خانواده کاری دشوار است.
میزان شهریه صرف  این  اخذ  داد:  ادامه  وی 
و  و شوفاژ شده  هزینه سفیدکاری کالس ها 
در صورت عدم پرداخت نیز رفتار مطلوبی با 

دانش آموزان نمی شود.
به  دولت  اعتبارات  اگر  کرد:  اظهار  رضایی 
امکانت  تجهیز  و  روستایی  مدارس  بازسازی 
آموزشی نمی رسد، زیباسازی فضای مدارس را 

در دستور کار قرار دهند.
در  طبس  خروان  روستاییان  از  دیگر  یکی 
گفتگو با مهر، بیان کرد: این روستا در دل کوه 
و در فاصله 120 کیلومتری شهرستان طبس 
قرار دارد. امیرحسین حامدی فر جمعیت این 
روستا را 59 نفر عنوان کرد و گفت: بسیاری 
از امکانات این روستا اعم از آموزشی مناسب 
این  مدرسه  امکانات  به  اشاره  با  وی  نیست. 
روستا، بیان کرد: در این مدرسه از بخاری برای 

گرم کردن فضای آموزشی استفاده می شود.
حامدی فر با بیان اینکه امکانات آموزشی در 
عصر تکنولوژی کنونی در حال پیشرفت است، 
افزود: دانش آموزان روستایی مانند دانش آموزان 
شهری نیازمند فناوری های جدید و نوین در 
آموزش هستند. این جوان روستایی ادامه داد: 
کمبود امکانات در روستاها بسیاری از جوانان 
را به شهرها کشانده و باید برای ایجاد انگیزه 

نوجوانان در روستاها نیز چاره اندیشی شود.

راه سخت تحصیل
 برای دانش آموزان عشایری

 در منطقه سرایان نیز دانش آموزان عشایری 
عالوه بر نداشتن امکانات و تجهیزات آموزشی 

به روز مشکل آنها بزرگ تر نمود پیدا می کند.
روز  هر  مجبورند  منطقه  این  دانش آموزان 
مسیر راه چند روستا را برای رسیدن مدرسه 
را در سرما و گرما با یک وانت طی کنند که 
گاهی عطای تحصیل را به لقایش می بخشند و 

انصراف می دهند.
روستای چاه غیاث یکی از روستاهای دورافتاده 
شهرستان سرایان است که دانش آموزان این 
منطقه باید ستی چند کیلومتری راه را برای 

به  وانت  بر  سوار  و  بخرند  جان  به  تحصیل 
در  طلب  چاه  روستای  بروند.دهیار  مدرسه 
روستا  این  دانش آموزان  مشکالت  خصوص 
می گوید: دانش آموزان این منطقه و روستاهای 
اطراف مجبورند برای تحصیل سوار بر وانت در 

سرمای زمستان به مدرسه بروند.
رفت وآمد  مشکل  اینکه  بیان  با  رمضانی 
تعداد  هرسال  تا  شده  موجب  دانش آموزان 
ریزش  مدرسه  به  رفتن  برای  دانش آموزان 
گوش  به  را  مشکل  این  گفت:  باشد،  داشته 
مسئوالن رسانده ایم اما هنوز اقدام عملی در 
این زمینه انجام نشده است.وی با بیان اینکه 
پیگیری تأمین سرویس رفت وآمد دانش آموزان 
عشایری  شورای  جلسه  مصوبات  از  عشایر 
داد:  ادامه  بود،  ماه  مهر  اوایل  در  شهرستان 
امکانات برای معلمان نیز در مناطق عشایری 

فراهم نیست.

وجود ۱۶۶۹ مدرسه روستایی
 در استان

جنوبی  خراسان  آموزش وپرورش  مدیرکل 
 669 و  هزار  کرد:  اظهار  مهر،  با  گفتگو  در 
مدرسه روستایی در سطح استان فعال است.
فضای  کمبود  اینکه  بیان  با  المعی  عباس 
آموزش و  مشکالت  از  همچنان  آموزشی 
آموزش وپرورش  گفت:  است،  پرورش 
سر  پشت  را  مختلفی  های  بحران  استان 
گذاشته اما کمبود فضای آموزشی همچنان 
مطرح است. وی با اشاره به امکانات آموزشی 
بیان کرد: خراسان جنوبی  روستاهای استان 
دارای روستاهای پراکنده و کم جمعیت بوده و 

این امر مشکالتی را به وجود می آورد.
کمبود های  و  به مشکالت  اشاره  با  المعی 
مدارس روستایی خراسان جنوبی، بیان کرد: 
های  طرح  اجرای  جهت  اعتبارات  کمبود 
و  روستایی  مدارس  در  آموزش وپرورش 

عشایری از مهم ترین مشکالت است.
آمار  کاهش  انسانی،  نیروی  کمبود  وی 
و  روستایی  مدارس  در  دانش آموزان 
و  شهرها  به  مهاجرت  دلیل  به  عشایری 
مشکالت  و  چندپایه  های  کالس  افزایش 
ترک  از  اعم  روستاها  بر  حاکم  فرهنگی 
از  را  از چرخه تحصیل  بازمانده  و  تحصیل 

دیگر مشکالت مدارس روستایی دانست.
و  بهداشتی  های  سرویس  کمبود  المعی 

را  روستایی  در مدارس  آشامیدنی سالم  آب 
از دیگر مشکالت پیش رو دانست و گفت: 
عدم وجود فناوری و اطالعات در روستاها و 
هزینه های  تحمیل  و  راه ها  زیاد  پراکندگی 
دیگر مشکالت  از  آن  از  ناشی  ایاب وذهاب 

موجود در روستاها است.
با  جنوبی  خراسان  آموزش وپرورش  مدیرکل 
بیان اینکه در حال حاضر قریب به 48 هزار 
نفر از دانش آموزان استان در مدارس روستایی 
تحصیل می کنند، گفت: تاکنون 18 درصد از 

مدارس روستایی هوشمند سازی شده اند.
از  نفر  هزار   48 به  قریب  حاضر  حال  در 
در  جنوبی  خراسان  استان  دانش آموزان 

مدارس روستایی تحصیل می کنند. 
از  بسیاری  مدارس  اینکه  بیان  با  وی 
روستاها با جمعیت زیر 15 نفر دایر هستند، 
شهر،  مرکز  تا  روستاها  زیاد  فاصله  افزود: 
از  بسیاری  طبیعت  قهر  و  خشک سالی ها 
و  کشانده  شهرها  حاشیه  به  را  روستاییان 
فضای  کمبود  و  حاشیه نشینی  پدیده  سبب 

آموزشی شده است.
عشایری  روستایی  مدارس  به  اشاره  با  وی 
در استان اظهار کرد: 148 مدرسه عشایری 
در سطح خراسان جنوبی فعال است.المعی 
عشایری  دانش آموز  هزار   10 تحصیل  از 
افراد،  این  گفت:  و  داد  خبر  استان  در 
دانش آموزانی مستعد در عرصه های مختلف 

علمی، هنری و ورزشی هستند.
وی با بیان اینکه تاکنون 20 درصد از مدارس 
گفت:  شده اند،  سازی  هوشمند  عشایری 
دانش آموزان  آموزش  معلم   850 همچنین 

عشایری را بر عهده دارند.

۳۰۴ مدرسه روستایی استان 
تخریبی است

مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
هزار  از  بیش  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان 
مدرسه روستایی در استان فعال است، گفت: 
304 مدرسه روستایی تخریبی است.محمدرضا 
بیکی با اشاره به امکانات سرمایشی و گرمایشی 
و  هزار  کرد:  اظهار  استان،  روستایی  مدارس 
278 مدرسه روستایی از سیستم گرمایشی غیر 

گرمایش مرکزی استفاده می کنند.
دو  آموزشی  فضاهای  در  اینکه  بیان  با  وی 
کاربراتوری  استاندارد  های  بخاری  از  کالسه 
استفاده شده است، افزود: همچنین در مدارس 

کانکسی از بخاری برقی تابش استفاده می شود.
بنا به گفته مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس خراسان جنوبی 200 مدرسه روستایی 
گرمایشی حرارت  از سیستم  جنوبی  خراسان 
داد:  ادامه  می کنند.وی  استفاده  مرکزی 
مهاجرت بی سابقه روستاییان به حاشیه شهرها 
طی 12 سال گذشته به دلیل خشک سالی و 
مشکالت  دچار  را  ما  جمعیت  نزولی  روند 

فراوانی کرده است.
دلیل  به  جنوبی  خراسان  کرد:  اظهار  بیکی 
مهاجرت  و  روستاها  باالی  پراکندگی 
بیرجند  از  اعم  شهرها  اطراف  به  روستاییان 
را  زیادی  اقماری مشکالت  های  و شهرک 
در تأمین مدارس و دیگر فضاهای آموزشی 

و فرهنگی متحمل شده است.
مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
خراسان جنوبی تاکید کرد: هر آنچه از امکانات 
آموزشی به مدارس شهری می دهیم در اختیار 

مدارس روستایی هم قرار می دهیم.
جمعیت  نگهداشت  راهکار  که  است  عجیب 
جنوبی  خراسان  مسئوالن  برای  روستاها  در 
به دغدغه ای بزرگ تبدیل شده و این در حالی 
است که از اجرای عدالت در بین ریز و بزرگ 
زندگی شهری و روستایی غافل هستند. تبعیض 
در تجهیز امکانات مدارس شهری و روستایی 
باید مد  اموراتی است که  از مهم ترین  یکی 
نظر قرار گیرد. شاید مسئوالن ذی ربط هم بر 
این عقیده اند که هزینه کرد در روستاهای کم 

جمعیت تنها اتالف اعتبار است.
بی شک توجه به امورات، امکانات و حرف دل 
برای  مناسب  راهکاری  می تواند  روستاییان 

کاهش مهاجرت آن ها به حاشیه شهرها شود.

را  من  نزاری  خیابان حکیم  در  پلیس  نوبت  چند 
هر  و  است  کرده  جریمه  دوبله  پارک  خاطر  به 
بار هم من که از سر اجبار و نبود پارکینگ آنجا 
توقف نموده بودم سعی بر توضیح دلیل کارم برای 
افسری داشته ام که اصال برایش مهم نیست چه 
می گویم فقط می نویسد و می نویسد .  مامور 
محترمی که می نویسد هم حق دارد ، منی که 
پارک خالف می کنم به دلیل نبود پارکینگ در 
فاصله یک کیلومتری ام هم حق دارم ، شهرداری 
و شورایی هم که به دلیل کمبود بودجه پارکینگ 
که  هم  ترافیکی  شورای   ، دارد  حق  سازد  نمی 
نهایت تدبیرش سرعت گیر است هم حق دارد به 
گمانم قدیمی ها خالف کرده اند که این خیابان را 
ساحته اند  و یا کسبه محل کار بدی کرده اند که 
در این خیابان مغازه باز کرده اند ! متاسفانه وقتی 
می خواهی مشکلی حل شود به دلیل عدم وجود 
مدیریت واحد شهری ، هر اداره ساز خود را می زند 
و مردم بیچاره متضرر واقعی این موضوع . به نظر 
من اگر واقعا پلیس بدنبال جلوگیری از تخلف است 
آنهایی که  بر علیه همه  العموم  به عنوان مدعی 
باید در ساخت پارکینگ و آماده سازی محل اقدام 
یا حداقل  و  ارائه شکایت کند  نمی کنند  و  کنند 
مسوولینی که در این حوزه به وظیفه خود عمل 
نمی کنند را به مردم معرفی و آنها را هم جریمه 
ای کند . پلیس عزیز بگذار مردم باور داشته باشند 

پلیس فقط برای جریمه کردن نیست 
ارسالی در کانال تلگرام آوا

دو  بیرجند  شهرستان  فاضالب  و  آب  اداره 
بهمن  و  خیابان های ظفر  اهالی  ما  سال هست 
اینکه  به  توجه  با   . دارد   کار  سر  و  عالف  رو 
می  پر  زود  محل  این  در  فاضالب  چاههای 
هیچ  متاسفانه  فاضالب   و  آب  اداره  اما  شود 
در   . دارن  بودجه  بهانه  همش  کند  نمی  اقدامی 
و  آمده  محله  وسط  تا  اصلی  لوله  صورتیکه خط 
 با کمترین هزینه می توان انشعاب کشی کنن  .

جالب تر اینجاس بعد اتمام اجرایی کار که تا ماهها 
با پیمان کاران تسویه نکردن  با آبونمان های باال 

که کلی از هزینه ها برگشت خواهد داشت  .  
936...245

 سالم لطفا درباره دستور وزیر مبنی بر پیگیری 
مطالبات  پرداخت  مراحل  و  میزان  موسسه   از 
و  بفرمائید  تهیه  گزارش  گذار   سپرده  مردم 
مجموعه  این  توسط  که  باشید  مردمی  صدای 
به آنها و خانواده هاشان ظلم وافر شده  تا بدین 
وسیله گوش کر مسببین و مسئولین را مختصر 

نوازشی داده باشید. 
915...267
آقای مهرآیین  تند  قلم  از  بزرگواری که  به عزیر 
یا  خواب  در  آدم  اگر  گفت  باید  گرفتند  خورده 
خوابش سنگین باشد با یک نجوا و یا یک تکان 
آرام بیدار می شود ولی اگر خودش را به خواب زده 
باشد جز با صدای بلند و تکان های شدید بیدار 

نمی شود پس هر چیز به جای خود نیکوست
915...211
در  رتبه  باالترین   پرورش  و  آموزش  اینکه 
خیلی  کرده  کسب  شهروندی  حقوق  از  صیانت 
مشخص  میدان  در  واقعی  کارنامه  ولی  خوب 
می شود اگر دختران نوجوان و جوان محصل ما 
درکوچه  خیابان و اماکن عمومی و در بدو ورود 
به دانشگاهها با عفاف و حجاب ظاهر شدند آنموقع 
محصولی درجه یک  و باکیفیت ارائه کرده ایم      
915...211
در خبر روزنامه تان از ایجاد پرواز مستقیم از بیرجند 
به  تریبون  همین  از  خواستم  خواندم  را  عراق  به 
مسوولین و دست اندرکارانی که این حرکت نیکو 
را انجام داده اند یک خداقوت جانانه بگویم . آقایان 
دست مریزاد و اجرتان با آقا سید الشهدا )ع( که 

برای زائرینش اینگونه امکانی را فراهم کردید
930 ... 215

به ازای خرید هر باطری
یکجعبهکمکهایاولیههدیهبگیرید

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
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انصافپیشهکارماست
اعتمادشمااعتبارماست

جک کنترلی درب پارکینگ با موتور آلمانی 2۴ ولت
2۴  ماه ضمانت  تمام قطعات در محل نصب

نصب آسان و سریع.
قابلیت کارکرد با باطری شارژی در مواقع قطع برق و بدون نیاز به شارژ

قابلیت باز و بسته کردن درب تا وزن 500 کیلوگرم و طول 5 متر.
دارای بدنه با استحکام باال از پلیمر مسلح شده و مقاوم در برابر شرایط جوی گوناگون.

قابلیت برنامه ریزی جهت به کارگیری 200 عددد ریموت و بدون محدودیت در تردد. 
دارای کلید خالص کننده دستی، جهت مواقع اضطراری.

تنظیم زاویه باز شدن درب ها در اندازه دلخواه و تنظیم قدرت هر بازو به تنهایی.
قابلیت باز شدن درب به صورت منفرد. )لنگه دربی که قفل                بروی آن نصب می باشد(

قابلیت توقف آنی درب در حال حرکت. ) با زدن دکمه ریموت(
دارای سیستم ایمنی که در صورت برخورد درب با مانع، سیستم Over load می گردد و در هر حالت 

)باز یا بسته شدن( به نقطه اولیه خود باز می گردد.
دارای سیستم Auto Closing با زمان قابل تنظیم و حرکت با کمترین صدا.

فروشگــاه هـاشـمـــی
نمایندگیشرکتیوتابدرخراسانجنوبی

بیرجند،چهارراهدومتوحید،امامموسیصدرغربی،قطعهسومجنوبی،پالک50
تلفن:32436645-056و32434518-056هاشمی

سینما بهمن سینمای خانواده 
سینما  بهمن  

مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

  @ Cinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن

اکران
فیلم

ساعت شروع
14:301816:1520 سانس ها

32222636 - 056تلفن

دزد و پریارونـد



کاله برداِر قانون دان
مینا رشیدی - دوهفته پیش از کانالی در تلگرام مقداری پوشاک با دوستان خریداری کردیم که با قیمت بسیار مناسبی عرضه شده بود . دیری نگذشت که پی بردیم کالهمان را 
برداشتند. در یک حرکت خودجوش تصمیم به شکایت از این کالهبردار گرفتیم که عالوه بر ضرر مالی که به ما زده بود توهین آشکار و بزرگی به شعور ما نیز کرده بود، زیرا در 
ابتدای امر نیز شواهد و و قراینی وجود داشت که این فرد کالهبردار است که اگر ما به آن توجه می کردیم االن کالهمان سر جایش بود ولی خب به قول مسِت شعر »پروین« در 

سر عقل باید بی کالهی عار نیست. ولی به نظر من عقل و کاله رابطه ی نزدیکی دارند گویا عقل و هوشیاری منجر به حفظ کاله می شود.
ما برای شکایت از این کالهبردار به آگاهی رفتیم؛ چه اسم پر مفهومی. یعنی اگر ما مصداق این کلمه بودیم اآلن کاله برسر داشتیم از آنجا ما را نزد یک مشاور حقوقی فرستادند 
تا شکوائیه ای تنظیم کنیم. در آنجا معلوممان شد که خیلی ها که کاله سرشان رفته چیزی از قانون نمی دانند البته جهل به قانون سلب مسئولیت نمی کند، مشاور حقوقی این را 
گفت. نوبت ما که شد شرح ماوقع را دادیم و او گفت: هر شکایت بیست هزار تومان هزینه دارد و پس از شش ماه پول شما باز خواهد گشت. من سی هزار تومان ضررکرده بودم 
اگر بیست تومان برای بازگشتش هزینه می کردم در پایان ماه ششم ده هزار تومان از پولم برمی گشت و من در آن لحظه آرزو کردم کاش آن کاله بردار هم جهل به قانون داشت. 

اما او به قانونی که از اوحمایت می کرد آگاهی داشت و ما وقتی کاله نداشته مان را قاضی کردیم دیدیم جانب دزد را می گیرد. آخر، مای کاله باخته قاضی شده بودیم و کالهی نداشتیم که قاضی کنیم...!
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لپ لپ - به گزارش خبرنگار نیش و نوش 
شورا  این  اخیر  جلسه  در  شهر...  شورای  از 
شهروندی که توانسته بود با توسل به یکی 
از اعضا وارد سالن جلسه شود خطاب به آنها 
ترین حقوق شهروندان  بدیهی  کرد:  عنوان 
عبور راحت و بی دغدغه از خیابان است که 
متاسفانه در بیرجند خطوط عابر پیاده یا به 
فنس منتهی می شود یا به کانال یا به جوی 

یک و نیم متری!
برای  آمادگی خود  از  ادامه  در  این شهروند 
در دست  با  پیاده  عابر  آمیزی خطوط  رنگ 
قانون  کتاب  روی  از  رنگ  سطل  داشتن 
فلسفه  به  نیاز  )کار(  این  افزود:  و  خبرداد 

چینی ندارد!
خبرنگار ما در راستای کشف فلسفه وجود فنس 
ایضائی در مسیر  ، کانال ، جو و سایر موانع 
عبور شهروندان بیرجندی به نتایج محرمانه ای 
از خوانندگان درخواست می  یافت که  دست 

شود درباره آن با احدی سخن نگویند!!
تحقیقات ما نشان داد که به همت مسئوالن 

)استراتژیک(  موقعیت  به  توجه  با  شهری 
شدن  منتهی  شهر  این  نظامی  راهبردی، 

 1/5 جوی   ، کانال  به  عابران  عبور  مسیر 
در  خاردار!  سیم  احیانًا  و  فنس   - متری 

راستای آموزش های نامحسوس تکاوری و 
کماندویی به شهروندان می باشد.

و به این ترتیب همه شهروندان چه بخواهند 
ها  آموزش  این  مزایای  از  نخواهند  چه  و 
برخوردار می شوند و آمادگی الزم برای انواع 
بحران ها را خواهند داشت که این آمادگی 

در شهرهای دیگر وجود ندارد. 
پژوهش های ما حاکی از آن است که وجود 
فضاهای »بوناک« با شدت باال در ورودی 
و  بازارها  روز  برخی  حوالی  در  شهر  غربی 
کردن!   آموخته  انگیزه  به  نیز  درمانی  مراکز 
شهروندان با حمالت احتمالی شیمیایی است 
و شهروندان این شهر به قدری با این مساله 
خو کرده اند که حتی در صورت بکارگیری 
کمترین  نیز  شیمیایی  های  سالح  انواع 

صدمه ای به آنها نخواهد رسید!!
 - درختان  نابودی  و  قطع  شود  می  گفته 
شدن  خالی  و  ها  چمن  کردن  کن  ریشه 
بلوارهای شهر از فضای سبز نیز به انگیزه 
آموزش زندگی در کویر و برهوت در حال 
انجام است و هدف همه در این زمینه خیر 

است و ال غیر.

عابران پیاده بیرجند آموزش کماندویی می بینند!

ضرب المثل بیرجندیو
بادام می خواهد.  بّچه   ، برید  باد می  اسم  بَدوم میه:  ِمبَری، بّچه  باد  اِسم 
)طلب می کند(. ریشه این مثال به رفتار کودکان بر می گردد که بهانه می گیرند 
و کوچکترین اشاره ای برای آنها کافی است تا به این بهانه گیری متوسل شوند. 

زنگ ا   نشا

موضوع انشا: چگونه پولدار شویم؟

حمید بهلولوند - هفته ی قبل، شام به خانه ی 
به  فرشید  عمو  شدیم.  دعوت  فرشید  عمو 
پدرم  به  قول  و  کرد  استقبال  ما  از  گرمی 
فرشید  عمو  گرفت.  تحویل  را  ما  حسابی 
خیلی پولدار است. او دو خانه ی بزرگ در باال 
شهر دارد. سه ماشین دارد که درهایشان به 
سمت باال باز می شوند. یکی از ماشین ها مال 
زن عمو و یکی هم مال آناماندانا )دخترشان( 
است. پدرم همیشه به مادرم می گوید: اگر این 
بچه زودتر به دنیا آمده بود یا آناماندانا دیرتر 
به دنیا آمده بود، االن دیگر نانمان در روغن 
بود. من هنوز متوجه نشدم که منظورشان از 
به  دیرتر  آناماندانا  اگر  و  است  بچه چه کسی 

دنیا می آمد چگونه نان ما در روغن بود؟! 
عمو فرشید، یک برگه روی میز گذاشت و به 
من گفت: تا عدد بزرگی که آخر برگه نوشته 
دیدن  از  برداشتم  را  برگه  تا  بخوانم.  را  شده 
)تا آن  تعجب کردم.  کنار هم  این همه عدد 
این همه عدد  ریاضی  در کالس  موقع حتی 
تا  ما  که  گفتم  فرشید  عمو  به  بودم!(  ندیده 
را  برگه  پدرم  نخواند ه ایم.  بیشتر  میلیون  یک 
از من گرفت و با تعجب گفت: »دوازده میلیون 
تومن!!!«. بعد از چند روز از صحبت های پدر و 
مادرم فهمیدم که آن برگه، فیش حقوقی عمو 
فرشید بوده که می خواسته با نشان دادنش به 
ما ُپز بدهد. از پدرم پرسیدم: حقوق تو چقدر 
از  دوباره  تومن.  میلیون  او گفت: یک  است؟ 
او پرسیدم که چرا حقوق تو اندازه عمو نیست؟ 
با داد و فریاد گفت: »برو بچه،  این  بار پدرم 
هم  هنوز  نداره!«.  بچه ها  به  ربطی  چیزا  این 

نمی دانم که چرا این قدر ناراحت شد.
به  فرشید  عمو  با  گرفتم  تصمیم  روز،  یک 
چگونه  بفهمم  نزدیک  از  تا  بروم  سرکارش 
می شود پولدار شد. عمو فرشید طبق معمول، 
به  ادکلن  آن قدر  و  بود  پوشیده  شلوار  و  کت 
خودش زده بود که نمی توانستم درست نفس 
بکشم. به محل کارش که رسیدیم، یک خانم 
زیبا که یک چسب روی دماغش چسبانده بود 
به عمو سالم کرد و به او خیره شد و لبخند 
زد. اتاق عمو فرشید خیلی شیک و بزرگ بود. 
عمو پشت میز مخصوصش نشست و مشغول 
بازی کردن با موبایلش شد. بعد از یک  ساعت، 
همان خانم چند عدد پوشه با خودش به داخل 
اتاق آورد و عمو فرشید بدون نگاه کردن به 
برگه ها، آن ها را امضا کرد. خالصه، بعد از چند 

ساعت بیکاری، به خانه برگشتیم. 
چرا  می کردم  فکر  این  به  همش  دیشب 
می کند،  کار  شب   8 تا  صبح   6 از  که  پدرم 
فرشید  عمو  و  بگیرد  حقوق  میلیون  یک 
و  می کند  کار  ظهر   12 تا   8 ساعت  از  که 
میلیون  دوازده  می کند،  بازی  گوشی اش  با 
حقوق داشته باشد؟! شاید چون پدرم کت و 
شلوار نمی پوشد و ادکلن به خودش نمی زند 
و یک همکار خوشگل ندارد، حقوقش را کم 
پدرم  با  حتمًا  مدرسه  از  بعد  امروز  کرده اند. 
حسن  عمو  مثل  هم  او  تا  می کنم  صحبت 

پولدار شود. پایان

یادداشت طنز

کی می گه  کار نیست؟!

زرنویس - اگه فکر می کنید کار تو شهر ما کمه 
در اشتباهی جانم. خیلی ها در به در دنبال کارند 
غافل از اینکه راحت می شه کار پیدا کرد. اما 
زرنویس که عالوه بر اقتصاددان بودن، حکیم 
هم هست به حکمت برخي بیکاري ها واقف 
ناشکر  هاي  بنده  شدن  متنبه  براي  و  شده 
لیستی از برخي فرصت های اشتغال تهیه کرده 
تا شاکر باشیم! فقط لطفا خدای ناکرده هوس 

مدیر شدن به سرتون نزنه!
- تعمیرات جلو بندی اتومبیل: یک شغل نون 
و آب دار! با این همه سرعت گیر که در شهر 
بیرجند وجود دارد. تا چند وقت دیگه شاهد این 
آگهی ها در روزنامه خواهید بود! بدینوسیله مراتب 
تشکر و قدردانی خود را از شورای محترم ترافیک 
و شهرداری بابت ایجاد سرعت گیرهای بلند در 
بلوارهای شهر اعالم می داریم. )اتحادیه صنف 
جلوبندی( با برداشته شدن تحریم ها و موفقیت 
بلوک  آسفالت  تن  هزار  مقدار 5  توافقنامه  در 
شده آزاد گردید که این مقدار به صورت کلی 
به شهرداری بیرجند داده شد که شهرداری هم 
شروع به ساخت دست انداز و سرعت گیر های 

پی در پی نمود. )خدا قوت آقای ظریف(
- شرکت جمع آوری شیشه خورده از معابر: با 
توجه به اینکه 70 درصد تصادفات استان در 
معابر شهر بیرجند اتفاق می افتد و معموال هم 
4-3 روز بعد شیشه خورده ها جمع نمی شود. 
یک شغل نون آبدار دیگه هم اینکه این خورده 
شیشه ها رو جمع کنیم و بتوانیم کسب درآمد 
توصیه می شود  باشیم.  داشته  عالی  و  خوب 
برای این که باعث نارضایتی صنف پنچرگیر 
نشوید در 24 ساعت اول از جمع آوری خورده 
شیشه ها خودداری کنید تا آن برادران هم به 

نان و نوایی برسند. 
- گدایی: تو هر کوچه و خیابانی که قدم بزنید 
زنان و مردان و گاها کودکانی را می بینید که 
گدایی می کنند و در همین خیابان ... خودمون 
فقط روزای جمعه یه سر بزنید کافیه! افرادی در 
این شهر گدایی می کنند که به طور میانگین 
دارند  درآمد  تومان  هزار   400 تا   300 روزانه 
این  آنان به شوکر مسلح هستند.  از  و برخی 
درآمد خودش نشان می دهد با توجه به روحیه 
احساسی که مردم شهر ما دارند از راه گدایی 

می توان یک شغل پردرآمد داشت!
رسد،  مي  سر  خان«  »قاسم  گردی:  زباله   -
صاحب دستگاه است، تروتمیز و آدم حسابي 
است. اصاًل شباهتي به تصویري که تو از ارباب 
دستگاه در ذهنت ساخته بودي ندارد. می گوید  
کارم کامال قانونیه به این افراد کمک می کنم. 
به عقیده »قاسم«خان همه این کودکان محتاج 
کمک هستند تا بتوانند براي خانواده خود پول 
ببرند و این کار بسیار بهتر از دزدي و گدایي 
کردن است. گاها افرادی را می بینیم که تا کمر 
در سطل آشغال خم شده اند. اینها اگر برای 
افرادی چون قاسم خان کار نکنند می توانند 
عالوه بر بدست آوردن مایحتاجشان روزانه از 
کاغذ و شیشه و ... که در سطل آشغال پیدا می 
کنند 300-200 هزار تومان درآمد داشته باشند. 

حاال باز بگین کار نیست. 

گرانی اجاره مسكن -  رضا باقری شرفکاریکاتور

عکس: تزئینی

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  0 0  1 4   

ایـزوگام رهبـردار   فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(
09153638047 - 32317903     بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و چهارراه دولت 

تعمیر لوازم خانگی در منزل     
 لباسشویی، ظرفشویی، مایکروفر، جاروبرقی و...      

نبش انقالب 6- شهریاری         3778-32229117  164 0915    
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آیه روز  

این زندگاني چند روزه دنيا افسوس و بازیچه اي بيش نيست، عنکبوت آیه 64

حدیث روز  

هر كس خانواده اش را شاد كند، خداوند از آن شادى موجودى مى آفریند كه تا روز قيامت براى او آمرزش 
بخواهد. حضرت محمد )ص(

جز عشق نبود هيچ دمساز مرا
نى اول و نى آخر و آغاز مرا

جان مى دهد از درونه آواز مرا
كى كاهل راه عشق درباز مرا

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

پنجچیزبهدردامواتمیخورد

1- اینکه بعد از دفن ميت تلقين بعد از دفن را بگویند و 
مدتى سر قبر بنشينند. البته تلقين قبل از دفن هم داریم 
كه مى خوانند.وقتى تلقين بعد از دفن خوانده مى شود 
او  به  را  نکير و منکر مى گویند كه حجت و دليلش 
گفتند، پس برویم. ببينيد یک تلقين باالى قبر چقدر 
اثر دارد. انسان نباید فقط گریه كند البته گریه تخليه 
است ولى گریه به درد ميت نمى خورد. گریه بر امام 
حسين )عليه السالم( و ائمه از باب دیگرى است. پس 
اولين هدیه اى كه مى توانند به شخص متوفا بدهند بعد 
از دفن خواندن تلقين و نشستن و قرآن خواندن است. 
2- دومين كاراین است كه بدهى هاى ميت را بپردازند 
چه بدهى هاى مالى و غير مالى. حج هم بدهى مالى 
و هم غير مالى است. پس بدهى هاى ميت را شروع 
به انجام دادن بکنند و پرداخت كنند یا خودشان این 
كار را بکنند یا اجير بگيرند. براى ميت ثانيه ها خيلى 

سخت مى گذرد.
3- سومين هدیه مستحبات است.

4- چهارمين هدیه این است كه انسان طورى رفتار كند 
كه براى پدر و مادر خدا بيامرزى بخرد. روایت داریم كه 
از گناهان كبيره است كه بچه ها كارى بکنند كه براى 

پدر و مادر نفرین بخرند. 
5- پنجمين هدیه سر زدن به قبور آن ها است. وقتى 
اموات تازه فوت كرده اند بيشتر به هدیه ها نياز دارند 
مثل شب اول قبر كه بيشتر به هدیه نياز دارند.وقتى 
بسيار  مى آیند  او  قبر  سر  كسانى  كه  مى بيند  ميت 
خوشحال مى شود. این خوشحالى از اُنسى است كه با 

دوستان و آشنایان مى گيرد .

زمانى كه فروید)بزرگترین روانشناس دنيا( آنا دختر 16 
ساله خود را ترک مى كرد تا وى استقالل زندگى پيدا 
كند، تنها 40 نکته به او گوشزد كرد و به گفته خود آنا 
با ایجاد آرامش  با اجراى این 40 نکته وى توانست 
پرداز  نظریه  بزرگترین  سالگى   28 سن  در  خود،  در 
روانشناسى شخصيت زمان خود شود. مهمترین این 

نکات  از این قرار است.
رویاهایت  زیبایى  به  تو مى تواند  زندگى  آناى عزیزم 
باشد.فقط باید باور داشته باشى كه مى توانى كارهاى 
ساده اى انجام بدى.هر روز این نکات را به كار بگير و از 

زندگى خود لذت ببر.
 از ورزش كمک بگير،  بيشتر بازى كن. بيشتر از سال 
گذشته كتاب بخوان؛ روزانه 10 دقيقه سکوت كن و به 
تفکر بپرداز. هر روز 10 تا 30 دقيقه پياده روى كن و در 
حين پياده روى، لبخند بزن. زندگى خود را با هيچ كسى 

مقایسه نکن: تو نمى دانى كه بين آنها چه مى گذرد.
 افکار منفى نداشته باش، در عوض انرژى خود را صرف 
امور مثبت كن. بيش از حد توان خود كارى انجام نده.

صرف  را  خود  انرژى  نگير.  جدى  را  خود  خيلى   
فضولى در امور دیگران نکن. وقتى بيدار هستى بيشتر 

خيال پردازى كن.

دور از جان شما بعضى از آدم ها مثل برج 
زهر مار مى مانند كه با یک من عسل هم 
نمى  فرقى  را خورد. حال  آن ها  توان  نمى 
باشد  مرادشان  وفق  بر  زندگى  اوضاع  كند 
نيست؛  هم  خودشان  دست  انگار  نباشد.  یا 
معتقدند  كارشناسان  بدقلقند.  و  اخالق  بد 
بزرگ  هایى  خانواده  در  ها  آدم  جور  این 
شده اند كه طعم زندگى شاد را نچشيده اند. 
هم  مادر  و  نخندیده  هيچوقت  خانواده  پدر 
شادابى،  و  نشاط  تا  نکرده  فراهم  شرایطى 
ميهمان خانواده شود و در حالى كه تجربه 
هاى  خانواده  در  كه  هایى  بچه  داده  نشان 
شاد بزرگ مى شوند از هر نظر موفق ترند. 
درباره  مختلفى  راهکارهاى  اسالم  دین  در 
است  خوب  كه  شده  ارائه  بانشاط  خانواده 
برخى از این مهارت ها را با هم مرور كنيم.

1-راضیبهرضایخداباشید
این  راهکارها  بهترین  و  مهمترین  از  یکى 
است كه والدین از هر اتفاقى كه به خواست 

خدا برایشان روى مى دهد، راضى و خرسند 
حقيقت  بخواهند  هم  ها  بچه  از  و  باشند 
قدر  و  قضا  به  رضایت  چراكه  بپذیرند  را 
الهى، چنان آرامش و نشاطى در خانواده به 
وجود مى آورد كه همه اعضاى آن خانواده 
»غررالحکم«  در  كنند.  خوشبختى  احساس 
كه  شده  نقل  )ع(  على  حضرت  از  روایتى 
راضى  الهى  مقدرات  به  »اگر  اند:  فرموده 
مى  خوش  و  شيرین  شما  زندگى  شدید، 
روایتى مى  در  )ع( هم  امام صادق  گذرد.« 
فرمایند: »نشاط شادى در اثر راضى بودن به 
رضاى خدا و یقين به دست مى آید و اندوه 
و غم در شک و ناخشنودى به مقدرات الهى 
اراده  از  رضایت  احساس  حاصل مى شود« 
خانواده،  اعضاى  كه  شود  مى  باعث  الهى 
بایدها و نبایدهایى را كه خداوند براى آن ها 
تعيين كرده، بپذیرند و براى كسب موفقيت 

فردى و خانوادگى خودشان تالش كنند.
2-تفاهمداشتهباشید

باشيد  داشته پرنشاطى  زندگى  اینکه  براى 

را درک كرده  باید یکدیگر  اعضاى خانواده 
واقع  در  كنند  توجه  هاى هم  خواسته  به  و 
در  كه  است  شروطى  از  همدلى  و  تفاهم 
این  البته  دارد  مهمى  نقش  شاد  خانواده 
تفاهم و همدلى در صورتى به وجود مى آید 
كه هر یک از اعضاى خانواده، پدر و مادر و 
و  بشناسند  درستى  به  را  یکدیگر  فرزندان، 
به هم احترام بگذارند. در روایتى امام جواد 
با  و همدردى  و همدلى  اهميت  درباره  )ع( 
محبت  خصلت،  سه  اند:با  فرموده  دیگران 
در  انصاف  آید:  مى  دست  به  دیگران 
در  آنها  با  همدردى  و  همدلى  معاشرت، 

سختى ها و بازگشت به قلبى پاک« 
3-شبیهرسولا...شوید

مواردى  دیگر  از  نزدیکان  با  رفتارى  خوش 
به  دارد.  بسيارى  تاثير  خانواده  شادى  است 
از  را  شما  )ص(:»آیا  اكرم  رسول  از  نقل 
نسازم؟  خبر  با  خودم  به  مردم  ترین  شبيه 
گفتند آرى رسول خدا فرمودند هركس كه 
خویشانش  به  خوتر،  نرم  تر،  اخالق  خوش 

اش  دینى  برادران  به  نسبت  نيکوكارتر، 
را  خشم  شکيباتر،  برحق  دوستدارتر، 
فروخورنده تر و با گذشت تر و در خرسندى 
حال  هر  به  باشد.«  تر  انصاف  با  خشم  و 
گاهى پيش مى آید یکى از اعضاى خانواده 
نيازى دارد كه دیگران براى پاسخ به نياز او 

باید از خود گذشتگى كنند
4-بههمدیگراحترامبگذارید

یکى از راهکارهایى كه در شاد بودن اعضاى 
است.  یکدیگر  به  احترام  تاثيردارد،  خانواده 
مى  خصوص  این  در  )ص(  اسالم  پيامبر 
فرمایند: »به كودكان رحم كن و بزرگساالن 
را احترام نما تا از دوستان من باشى« خانه 
ترها  كوچک  به  ترها  بزرگ  آن  در  كه  اى 
هستند،  مهربان  آنها  با  و  كنند  مى  رحم 
كوچک ترها حرمت بزرگ تر ها را حفظ مى 
كنند و با آنان با ادب و احترام رفتار مى كنند 
و پر از آرامش و نشاطى است كه پيامبر اكرم 

)ص( درباره آن تاكيد كرده اند.
شود می گل خارها محبت با -5

گذشت كردن در برابر دردسرها و مشکالتى 
كه دیگران براى انسان به وجود مى آورند 
آرامش  آدم  به  كه  است  كارهایى  جمله  از 
و  بردبارى  این  اگر  حال  دهد،  مى  خاصى 
و  نزدیکان  از  یکى  برابر خطاى  در  گذشت 
آرامش  او  به  تنها  نه  باشد  خانواده  اعضاى 
مى دهد بلکه زندگى شيرین تر و شادتر مى 

شود و جایى براى كينه نمى ماند.
 6- مهربانیونرمخوییپیشهکنید
خوش اخالقى اكسيرى است نشاط و شادى 
را براى فرد خوش اخالق و اطرافيان او به 
فرد  تنها  نيکو  و  خوب  اخالق  آورد  همراه 
آرامش  بلکه  دارد،  مى  نگه  شادوسرزنده  را 
اش  خانواده  اعضاى  به  را  نشاط  و  خاطر 
چيست؟  اخالقى  خوش  اما  كند.  مى  هدیه 
امام جعفر صادق)ع(  درباره خوش اخالقى 
و  باش  مهربان  و  خو  »نرم  فرمایند:  مى 
برادرت  با  و  باشد  و مؤدبانه  پاكيزه  گفتارت 
با خوشرویى برخورد كن«َخانواده شاد روزى 

اش روز به روز زیادمى شود.

عارفانه روز

در شگفتم كه سالم آغاز هر دیداریست ،
 ولى در نماز پایان است .
 شاید این بدین معناست 

كه پایان نماز ، آغاز دیدار است 

هيچ وقت یکى را با همه  وجودت دوست نداشته 
باشیک تکه از خودت را نگه داربراي روزهایي 

كه هيچ كس را به جز خودت نداري . . .

 تو زندگی اگه رسیدی به یک در بزرگ که یه 
قفل بزرگتر هم بهش بود نترس و ناامید نشو 
چون اگه قرار بود اون در هیچ وقت باز نشه 

حتماً به جاش یک دیوار می ساختند.

 آنان كه با افکارى پاک و فطرتى زیبا
 در قلب ديگران جاى دارند را هرگز

 هراسى از فراموشى نيست
 چرا كه جاودانند......

طراح: نسرین کاری                        

کبابهاي  از  نوعي   -  1 افقي: 
 -2 چلسي  سرمربي   - ایراني 
صفوي  شاه   - پاکیزه  پارسا، 
لوله   -3 زینتي  سرامیک   -
آزمایشگاه  مدرج  اي  شیشه 
 - اروپا  غرب  اشرافي  لقب   -
کشاورزي   -4 شده  پوشیده 
روفتن  وسیله   - یادداشت   -
 - آدینه   - چرمي  دوال   -5
استان کردستان -  در  شهري 
حرف تمسخر 6- ماه هشتم از 
سال شمسي - حنا - بنوسیاه 
مرغ   - خانه  ورودي   -7
و  شهر   -8 مرجمک   - سحر 
اوکراین  جمهوري  در  بندري 
پیگیري 9- چربي   - گلوله   -
دندا  و  محكم  پاسخ   - حیوان 
خودروي  بر  مارکي   - نشكن 
نام   - مرزي  رود   -10 ون 
سنتي  نان  قسمي   - دخترانه 
11- عید ویتنام - دشت بلند 
واحد   - گلي  نام   - هموار  و 
برق  رسانایي  سنجش  عملي 
12- چاهي متبرك در جنوب 
فرزند   - رسانا  فلز   - مدینه 
 - سبد   -13 آدم  حضرت 
نام  با  فرانسوي  بازیگر مشهور 

رومانتیسم  مكتب  باني   - آلن 
مته   - مبتدي   - عقیم   -14
خودروسازي  شرکت   -15

ژاپن - گهواره بچه
داستاني   -  1 عمودي: 
محبوب و کودکانه - چخماق 
 - ورزش  در  شكستني   -2
جنگي  کشتي   - گزارش 
- شیطان  و جذاب  3- جالب 
پا   - کردن  حیرت   -4 وان   -
دست   -5 غریو   - قعر  و  یین 
نوشته - دیدن - علت، برهان 
6- بخشش - انگور - مهتابي 
- مایه 7- عصر و دوره - ماه 
 -8 نمایشي  نمونه   - میالدي 

یكي   - منچسترسیتي  گلر 
 - مسیح  حواري  دوازده  از 
مخلوط بنایي 9- سالخورده - 
تخم چشم -شوري در جنوب 
اینترنتي  صفحه   -10 آفریقا 
زنان  سوره   - زنگ  صداي   -
جایگاه  روشنایي 11-  - شهر 
-رازیانه  مستقبل  زمان   -
12- سراسر - به شمار آوردن 
- معصیت 13- سازمان پیمان 
 - سندها   - شمالي  آتالنتیک 
حضور داشتن 14- قسمتي از 
اوستا - گلي خوشبو - سردرد 
مرکز  - ادیت   -15  عروقي 
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ندزشتاوباهبکفپ1

امینهذیلوژابا2

گنروااساناوسر3

وکدنفتیمیهفت4

اشنایزشاعمهی5

راغربدتلتاشز6

هننروکفوبملا7

گریومدنهروشان8

وگمزانیرپتام9

گتگابکسابدسا10

لکلحاستلامهش11

کلمخمیاسدقمک12

راجنمربمایبنا13

وفرینارابایور14

مهمنتفوکدرسنها15

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

تجربه کنید.   09158668002

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

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

به چند نفر همکار جهت کار در مغازه 
تعمیر مبل نیازمندیم
09151602018 

آگهی همکاری
به یک کافی من نیازمندیم

09151104997

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

به یک نفر همکار خانم )دیپلم به 
باال( آشنا به کامپیوتر جهت کار 

در دفتر نمایندگی بیمه واقع در 
خیابان غفاری نیازمندیم. 

تلفن: 32436867

کیف حاوی مدارک شامل کارت 
دانشجویی، گواهینامه، کارت ملی، کارت 

اهدای عضو، کارت بانکی )تجارت- 
ملی( فلش و... به نام فاطمه حاجی پور 

فرزند علی در تاریخ چهارشنبه 
95/8/5 به سرقت رفته است

از یابنده تقاضا می شود در صورت 
اطالع با شماره 09158600121 

تماس گرفته و مژدگانی دریافت نماید.

نانو گستر شرق 
اجرای عایق بام پلیمری 

)جایگزین ایزوگام( 
با عمر بیست ساله و ارزانتر 
از ایزوگام مناسب پشت بام، 

منابع آب و استخر
09155628497

سقف کاذب، کناف ایران، 
پارکت، دیوار پوش

 کاغذ دیواری
  09151630741

09155610111
مدرس، بین مدرس 47 و 49 

تزئینات ساختمان رحیمی

اخالق، انصاف، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

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

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

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

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

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

09157561075 

فروش دو قطعه زمین 
کشاورزی برای باغ ویال 

در روستای تقاب
 هر کدام 4000 متر
09153621595 

معاوضه و یا فروش چند قطعه زمین 
روبروی مسجد معصومیه پایین

جهت باغ انبار و کارگاه- 09155625297

مرکز خرید و فروش آهن آالت 
مستعمل، درب و پنجره دسته 

دوم، تخریب ساختمان 
با دستمزد ضایعات 

نبش موسی بن جعفر )ع( 5 
09155619620

09159416784- حسینی

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

09153613243 - شریفی

پوشاک آداک
عرضه کننده انواع

 لباس زنانه و شلوار بچگانه اورجینال  
با قیمت های باور نكردنی

شلوار لی بچگانه
25000 و 28000 تومان

و انواع پوشاك زنانه
بلوار معلم، خیابان فردوسی
 جنب مطب دکتر مطهری

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

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

09380160779 - علی آبادی

ایزوگـام سـال  
 ایزوگام، قیرگونی، آسفالت / فروش مستقیم و بدون واسطه

چهار راه بهشتی، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369  سالخورده

ایزوگام سالخورده  آسفالت محوطه و پشت بام/ فروش عمده و...
میدان توحید - جنب داروخانه    09156666607

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید
09155622050 -32442331

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی



6
دوشنبه * 10 آبان  1395 * شماره 3639

انتخاب مهدی قمری به عنوان مدرس دوره مرشدی 

فدراسیون  طرف   از  حکمی  طی 
زورخانه ای جمهوری اسالمی ایران، 
پهلوانی  هیات  رییس  قمری،  مهدی 
وزورخانه ای خراسان جنوبی به عنوان 
رتبه  ارتقاء  و  مرشدی  دوره  مدرس 
بندی مرشدان در استان یزد انتخاب 
گردید. الزم به ذکر است کالس های این دوره در یزد برگزار می شود.

دعوت 4 بازیکن استان خراسان جنوبی
به اردوی استعدادیابی والیبال نوجوانان دختر

محل  در  کشور  سراسر  دختر  نوجوانان  والیبال  استعدادیابی  اردوی 
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به  شود.  می  برگزار  والیبال  فدراسیون 
سال  ماه  آبان   13 تا   11 روزهای  اردو  این  جوانان،  و  ورزش  کل 
انگیز معصومی،  جاری برگزار می شود که  فاطمه عرب زاده، فرح 
مریم اکبری و مهسا میربرون از استان خراسان جنوبی در این اردو 
شرکت می کنند. منتخبین استان 10 آبان به این اردو اعزام می شوند.

توقف ورزش و جوانان استان در اولین بازی دسته یک 

رئیس هیأت ورزش همگانی شهرستان بیرجند گفت: در مسابقات فوتسال 
جام ادارات این شهرستان 36 تیم در دو دسته شرکت دارند و در نخستین 
شب رقابت ها 10 تیم در مقابل همدیگر صف آرایی کردند.  محمد عرفی 
اظهار داشت: به منظور ایجاد شور و نشاط اجتماعی، شناسایی و پرورش 
استعدادهای بالقوه ورزشی مسابقات فوتسال جام ادارات شهرستان بیرجند 
در حال برگزاری است. وی با اشاره به برگزاری این مسابقات در دسته های 
 )الف( و )ب(، افزود: در دسته یک رقابت ها 18 تیم در قالب دو گروه 9 تیمی 
حضور دارند که در مجموع 80 بازی انجام می شود و دسته 2 این مسابقات 
نیز در 3 گروه 6 تیمی با انجام 56 بازی پیگیری می شود. رئیس هیأت ورزش 
همگانی شهرستان بیرجند با اشاره به برگزاری نخستین مسابقه فوتسال 
دسته یک جام ادارات این شهرستان، یادآور شد: تیم فوتسال اداره ورزش و 
جوانان در مقابل فوتسال صنعت و معدن با تساوی 3 بر 3 متوقف شد. عرفی 
با بیان اینکه در دسته 2 مسابقات فوتسال جام ادارات شهرستان بیرجند چهار 
بازی انجام شد، گفت: در نخستین بازی تیم فوتسال پدافند هوایی با نتیجه 
5 بر 2 از سد مرکز آموزش 04 امام رضا)ع( گذشت و سپس تیم فوتسال 
جهاد کشاورزی و بانک توسعه تعاون به تساوی یک بر یک رضایت دادند. 
وی خاطرنشان کرد: در سومین بازی از مسابقات فوتسال دسته 2 جام ادارات 
بیرجند دو تیم سازمان نوسازی مدارس و بیمه سالمت به تساوی یک بر 
یک رسیدند و سازمان همیاری شهرداری ها در مقابل مرکز آموزش محمد 
رسول اهلل با نتیجه یک بر 2 مغلوب شد.گفتنی است: مسابقات فوتسال جام 
ادارات شهرستان بیرجند از هشتم آبان ماه سال جاری تا دهه فجر انقالب 
اسالمی روزهای شنبه در سالن شهیدین قاسمی، یکشنبه ها در سالن 
مخابرات و سه شنبه ها در سالن راهداری شهرستان بیرجند برگزار می شود.
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دستگیري زنداني بند باز همراه با مواد مخدر توسط ماموران انتظامی سربیشه

حسینی- فرمانده انتظامي سربیشه از کشف 298 گرم هروئین و 16 گرم شیشه خبر داد. سرهنگ 
علیرضا فوالدي گفت: مأموران انتظامي شهرستان با کسب خبري مبني بر حمل و انتقال مواد مخدر 
توسط سوداگران مرگ، بالفاصله مأموران بررسي موضوع در دستور کار خود قرار دادند. وي افزود: 
با انجام تحقیقات میداني متهمان توسط مأموران دستگیر و 298 گرم هروئین و 16 گرم شیشه از 
آنان کشف شد. سرهنگ فوالدي افزود: در این عملیات دو متهم دستگیر که یکی از آنان زندانی بند 
باز بود که به همراه مواد کشف شده به مراجع قضائي معرفي و از آنجا روانه زندان شدند. فرمانده 
انتظامي سربیشه تصریح کرد: مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر با جدیت از سوي پلیس دنبال مي شود 
و با توجه به نقش بي بدیل شهروندان در دستاوردهاي پلیس، ضروري است همکاري هاي آنان در 
این زمینه، بیش از گذشته با ماموران پلیس تداوم یابد و از طریق ارائه گزارشات شهروندان درباره 
اقدامات افراد سودجو از طریق تلفن 110، بستر گسترش این پدیده شوم در سطح جامعه از بین رفته 
و محیطي نا امن تر از گذشته، براي فعالیت هاي شوم ونابهنجار سوداگران مرگ فراهم شود.

ناف شما بهشتی دلپذیر 
برای60 تا 70 گونه باکتری و قارچ

ناف برخی از افراد بیرون زده است. در بسیاری، 
ناف فرورفته است. اگر شما از دسته دوم هستید،  
بدانید که ناف شما بهشتی دلپذیر برای حدود 
60 تا 70 گونه باکتری و قارچ است که خیلی از 
آن ها مخصوص شما هستند. اگر شما جز افرادی 

هستید که ناف بیرون زده ندارید و در عوض نافی 
دارید که تورفته است، این خبر شاید خیلی برایتان 
دلچسب نباشد. محققین دریافته اند که ناف های 
تورفته می توانند به طور متوسط خانه 60 تا 100 
یا حتی بیشتر گونه باکتری،  مخمر و قارچ باشند 
و بهشتی برای موجودات متنوع. اما بدانید که 
موجودات ساکن ناف شما،  لزوماً همان موجوداتی 
نیستند که در ناف دوستتان زندگی می کنند.

مغز خود را با خمیازه خنک کنید

امروز به عنوان نشانه اي  به  تا  اگر چه خمیازه 
از خستگي و ماللت محسوب مي شد، به گفته 
از داغ  شدن  نشانه اي  دانشمندان ممکن است 
سر هم باشد. در واقع افراد در زماني که دماي 
محیط از دماي بدن بیشتر مي شود، کمتر خمیازه 
مي کشند. پژوهشگران معتقدند که خمیازه به 

عنوان شیوه اي براي تنظیم حرارت مغز نیز میتواند 
کاربرد داشته باشد. بنابراین مغز در دماهاي باالتر 
چاره اي براي دفع گرما نداشته و بر مبناي نظریه 
تنظیم حرارت خمیازه، از آن براي خنک شدن با 
ورود هوا به مغز استفاده مي کند. به نظر مي رسد 
تاثیر خنک کننده خمیازه در پي افزایش جریان 
خون در مغز بوجود آمده که در اثر کشیده شدن 
آرواره و تبادل حرارتي در اثر تنفس ایجاد مي شود.

زعفران، سرطان کبد را مهار می کند

پژوهش تازه ای نشان می دهد، زعفران با بهبود 
فرایند اپوپتوز، جلوگیری از تکثیر بی رویه سلول ها 
و اثر ضدالتهابی که دارد، می تواند آغاز سرطان 
کبد یا گسترش آنرا به شکل قابل توجهی در 
این  از  پیش  که  زعفران  کند.  مهار  موش ها 
خاصیت آنتی اکسیدانی آن به اثبات رسیده، به 

خوبی می تواند از کبد در برابر پیشرفت سرطان 
و عوامل سرطان زایی مانند دی اتیل نیتروزآمین 
یا DEN که در تنباکو، وسائل آرایشی، بنزین 
دارد، حفاظت  فراوری شده، وجود  و غذاهای 
آزمایشگاهی   موش های  روی  تحقیق  کند. 
نیز نشان می دهد، عصاره زعفران به وضوح 
می تواند نقش یک محافظ شیمیایی قوی را 
در برابر عوامل  مربوط به سرطان بازی کند.

10 واقعیت جذاب در مورد مغز انسان

می دهد  تشکیل  آب  را  مغز  وزن  بیشتر   -1
است  چربی  جنس  از  عمدتاً  جامد  بخش  و 
2- 160,000 کیلومتر رگ خونی در مغز وجود 
دارد 3- مغز شما بین 10 تا 23 وات برق تولید 
را  هوش  سالم  غذای  از  استفاده   -4 می کند 
افزایش می دهد 5- هر فکری که می کنید یک 

اتصال عصبی جدید در مغزتان ایجاد می کند 
6- یک فرد معمولی روزانه 70 هزار فکر انجام 
می دهد 7- خندیدن فرایند پیچیده ای است و 
تردستی  استفاده می کند 8-  مغز  از 5 بخش 
موجب تغییرات سریع در مغز می گردد 9- مغز 
ندارد  توانایی احساس درد را در هیچ صورتی 
10- ارتفاع مغز انسان 9,3 سانتی متر است. )از 
آن چیزی که مردم تصور می کنند کوچکتر است(.

چرا استخوان های ما 
ضعیف تر از اجدادمان است؟

راه رفتن باعث تشکیل توده استخوانی می شود 
و کاهش تحرک بدنی و روی آوردن به خانه 
نشینی و بی تحرکی عامل اصلی ضعف اسکلت 
و بروز پوکی استخوان است. به عقیده محققان، 
استحکام استخوان های تحتانی بدن بیش از 

استخوان های فوقانی مانند استخوان بازوها تحت 
تاثیر قرار گرفته است و تغذیه نمی تواند عاملی 
برای این تغییرات باشد. چون یک برنامه غذایی 
حاوی پروتئین و کلسیم کم روی تمام استخوان 
های بدن تاثیر می گذارد. محققان به تمامی افراد 
توصیه می کنند از بی تحرکی و خانه نشینی 
دوری کنند و برای داشتن اسکلت قوی تر، حداقل 
روزانه نیم ساعت پیاده روی را داشته باشند.

هشدار پلیس استان؛ کالهبرداری از طریق پیامک به همشهریان

کاری- پایگاه خبری پلیس استان در گفتگو با خبرنگار آوا با بیان اینکه فردي ناشناس از طریق ارسال پیامک با شهروندان بیرجندي 
خود را سرگرد حسیني معاون اجتماعي منطقه انتظامي معرفی کرده است، گفت: شخص مورد نظر با ارسال پیامکی تحت عنوان اینکه 
سرگرد حسینی است و وسیله نقلیه اش در مسیر قاین به بیرجند دچار نقص فني شده است و پول همراه ندارد، در خواست مبلغ 300 
هزار تومان کرده است. پس از کسب خبري مبني بر انتشار این پیامک، بالفاصله مأموران بررسي موضوع را در دستور کار خود قرار 
دادند. که در نهایت مشخص گردید شخصی اخیراً بصورت تلفني و ارسال پیامک با تعدادي از شهروندان ارتباط برقرار میکند و به 
بهانه خرابي خودرو و در راه ماندگي تقاضایي مساعدت و کمک نقدي و واریز آن به حساب های بانکی می نماید. شایان ذکر است با 
بررسي خطوط تلفن، محل تماس در غرب کشور شناسایي گردید که با هماهنگي مقام قضایي شمارهاي حساب مورد استفاده متهم 
مسدود و اطالع رساني مناسب انجام که از وقوع کالهبرداري تا حدودي جلوگیري شود، به طوري که از ابتداي شروع تماس از سوي 
فرد کالهبردار یک مورد وقوع با این شیوه  ثبت شده است. پایگاه پلیس استان از همشهریان محترم درخواست کرد، با توجه به مراتب 
فوق و افزایش این مدل از کالهبرداري ها  به منظور جلوگیري از هر گونه کالهبرداري مشابه از افراد جامعه و جلوگیري از خدشه به 
اعتبار سازمان ها و ادارات دولتی و ... مراتب را اطالع رساني نموده و هر گونه اخبار در این خصوص را به مبادي مربوطه گزارش نمایند.

ایرنا- مونواکسید کربن، یک گاز بی رنگ، بی بو و بی 
مزه است که با خواص معمولی تشخیص داده نمی شود، 
یکی از شایع ترین علل مسمومیت با این گاز، نبستن 
شیر گاز به طور مناسب است. استنشاق مقادیر نسبتًا 
کوچک گاز مونواکسید کربن )CO2( می تواند منجر 
به مسمومیت شدید شود زیرا این گاز با گلبول های 

قرمز خون، 200 بار آسان تر از اکسیژن ترکیب می شود، 
بنابراین مقادیر اندک آن از انتقال اکسیژن به تمام قسمت 
های بدن جلوگیری می نماید. عالئم گازگرفتگی بستگی 
به میزان مونواکسیدکربن موجود در فضای حادثه دارد در 
ابتدا عالئم به صورت خفیف است و به صورت گیجی، 
کرختی مزمن و در واقع عالئمی شبیه یک آنفلوانزا خود 

را نشان می دهد که افراد در مواجهه با چنین عالئمی، 
باید به وجود گاز مونواکسیدکربن در فضا شک کنند که 
در بیماران مبتال به ناراحتی های قلبی ممکن است تشدید 
بیماری یک عالمت هشدار دهنده باشد. سردرد، تهوع ، 
نبود آگاهی از زمان و مکان و بی هوشی از جمله عالیم 
و نشانه مسمومیت با گاز مونواکسید کربن است. مسئول 

فوریتهای  و  حوادث  مدیریت  مرکز  عمومی  روابط 
گاز  عالیم  مشاهده  صورت  در  گفت:  یزد  پزشکی 
گرفتگی در مواجهه با فردی که دچار گاز گرفتگی شده 
با حفظ خونسردی فرد را از شرایطی که دچار مسمومیت 
شده خارج و درها و پنجره ها را سریع باز تا اکسیژن کافی 
تماس  اورژانش 115  با  سریع  همچنین  برسد.  او  به 

حاصل شود، البته این اقدامات زمانی تأثیرگذار است که 
فرد مدت زمان کمی را در مواجهه با گاز باشد. باید توجه 
داشت، در بسیاری از موارد که افراد در خواب هستند و 
مدت زمان طوالنی با گازمونواکسید کربن قرار دارند، 
غلظت این گاز سبب آسیب مغزی شدید بر فرد و منجر 
به یک آسیب برگشت ناپذیر و مرگ مغزی می شود.

 قاتل خاموش فصل سرما، در راه است؛ با مسمومیت با مونو اکسید کربن چه کنیم ؟

همدیگر را ببوسید 
و کالری بسوزانید ...

داده نما،

خرید و  فروش  انواع قالب بتن- داربست  فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  - 32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن تـوکــل

ویزا 180 هزار تومان، اتوبوس ایران 230 هزار تومان
اتوبوس عراق 250 هزارتومان، جمع 660 هزار تومان

ویزا، اتوبوس دربست ایران و عراق، اسکان در کربال
اقساط قرض الحسنه

جمعیت جوانان سرزمین 
خورشید برگزار می کند

سفر اربعین حسینی )ویژه برادران(

آدرس دفتر مرکزی: بیرجند، حدفاصل میدان ابوذر و طالقانی 1
056-32232000

کاروان پیاده هیئت حضرت علی اکبر)ع(مهرشهر جهت عزیمت به مشهد مقدس ثبت نام می کند
آدرس محل ثبت نام: مهرشهر- بین ولی عصر 11و  13جنب هیئت  / چهار راه جوادیه - مشاور امالک اسکندری

تلفن تماس: 09150913815 - 32316731
شماره حساب کمک های مردمی: 722006070 بانک کشاورزی 

 6037701116055994 شماره کارت
امور فرهنگی هیئت حضرت علی اکبر )ع(- پایگاه مقاومت سردار شهید صفر علی رضایی

کار خوب اتفاقی نیست

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 
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طبس باالترین نرخ بیکاری خراسان جنوبی را دارد

مهر- مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: نرخ بیکاری در شهرستان ۶۸ درصد باالتر از میانگین استانی است. سنجری در جلسه کمیته اشتغال وسرمایه گذاری شهرستان و ستاد 
هماهنگی توسعه تعاون شهرستان طبس با اشاره به اینکه ۷۹ درصد جویندگان فارغ التحصیل در طبس فاقد مهارت هستند، ادامه داد:  ۸۸ درصد جویندگان کار درشهرستان طبس درسن 
دوشنبه * 10 آبان 1395 * شماره ۱۵3639 تا ۳۴ سال سن دارند که یک درصد پایین تر از میانگین استانی است.وی از ایجاد ۲۷۶ فرصت شغلی درطبس خبر داد و بیان کرد: کاریابی ها توانسته اند برای ۸۹ نفر شغل ایجاد کنند.

7
نصب ۵۰۰ سامانه خورشیدی 
برای مددجویان کمیته امداد 

نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل  خبر-  گروه 
پانل های  نصب  راستای  در  شرایط  ایجاد  از  برق 
امام  امداد  برای ۵۰۰ مددجوی کمیته  خورشیدی 
خمینی )ره( در استان خبر داد. شرکا در آیین امضای 
تفاهم نامه بین شرکت برق و کمیته امداد استان 
همکاری  با  تفاهم نامه  این  امضای  با  اظهارکرد: 
ایجاد  ضمن  استان  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته 
هماهنگی ها و آموزش های الزم توسط این شرکت 
خدمات در زمینه نصب پانل های انرژی خورشیدی 
وی  می شود.  فراهم  نهاد  این  مددجویان  برای 
تصریح کرد: روستاییان و مددجویان کمیته امداد 
امام خمینی)ره( استان می توانند در صورت داشتن 
شرایط محیطی و فنی الزم نسبت به نصب این 
در  برق  تولید  ظرفیت  با  خورشیدی  سلول های 
ظرفیت های مشخص اقدام کنند. مدیرکل کمیته 
جلسه  این  در  نیز  استان  )ره(  خمینی  امام  امداد 
و  خرید  زمینه  در  که  مشکلی  عمده  کرد:  اظهار 
نصب پنل های خورشیدی مددجویان با آن روبه رو 
این  معرفی  و تسهیالت  هستند بحث ضمانت ها 
مدجویان به بانکها است. سلم آبادی بیان کرد: در 
این راستا با توجه به عدم امکان ارائه ضمانت های 
بانکی در راستای ارائه تسهیالت از سوی مددجویان 
نیز نشستی با بانکهای استان داشتیم که در این 
راستا تضمین خرید برق را به عنوان ضمانت بانکی 
قبول کنند اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است. 
وی افزود: در گام اولیه با شناسایی و بررسی مکان 
به  امداد  کمیته  مددجویان  از  نفر   ۱۴۰۰ تاکنون 
شرکت برق معرفی شده اند که از این تعداد ۵۰۰ 
نفر بابررسی که توسط شرکت برق انجام شده است 

مکان های آنان مورد تأیید قرار گرفته است.

مسئوالن در خدمت به خانواده  شهدا 
وظیفه سنگینی بر عهده دارند

تسنیم- استاندار خراسان جنوبی در دیدار با تعدادی 
از خانواده های معزز شهدا گفت: شما خانواده های 
شهداء فرزندانی تربیت کردید که بهترین مسیر را 

با آگاهی و شناخت کامل انتخاب کردند و به فیض 
الهی نائل آمدند. پرویزی صبح دیروز با خانواده های 
شهید محمدرضا گنجی فر نیز شهید علی صالحی 
قرار  آنان  مشکالت  و  مسائل  جریان  در  ماهیرود 

گرفت و آنان را مورد تفقد قرار داد.

رشد 15 برابری
آزمایشات باقیمانده های دارویی

اداره  مرکزی  آزمایشگاه  مسوول  خبر-  گروه 
باقیمانده  آزمایشات  استان گفت:  دامپزشکی  کل 
های دارویی در استان ۱۵  برابر  رشد داشته است. 
قاسمی عنوان کرد: آزمایشات انجام گرفته در این 
حوزه هزار و ۸۱۵ مورد بوده است که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۵ برابر رشد را 
نشان می دهد. وی بیشترین آزمایشات انجام شده 
در حوزه سرولوژی طیور، باقیمانده های دارویی و 
کنترل مواد غذایی با هدف تشخیص باقی مانده 
های دارویی، نمونه های مشکوک به آلودگی های 
میکروبی بوده است که سهم زیادی در تامین و 

تضمین سالمت جامعه انسانی استان دارد.

اجراي مانور مشترک امداد و نجات پلیس 
و ارگان های امدادی در “زیرکوه “

گروه خبر- فرمانده انتظامي شهرستان زیرکوه از 
برگزاري مانور مشترک امداد ونجات  توسط پلیس و 
سایر نیروهاي امدادي شهرستان خبر داد. سرهنگ 
بخشی عنوان کرد: مانور امداد و نجات به منظور 
ایجاد تعامل در همه زمینه هاي فني و عملیاتي، 
شناسایي نقاط ضعف و قوت واحد هاي امداد رساني 
فعال در شهرستان در حوادث و سوانح طبیعی )زلزله( 
برآورد توان و سرعت عمل نیروهاي عملیاتي ارگان 
دبیرستان  در  شهرستان،  انتظامي  و  امدادي  هاي 
پسرانه شهید “رحمانی” شهر”حاجی آباد” برگزار شد.

طرح تشخیص بیماری تب مالت آغاز شد

طرح  گفت:  استان  دامپزشکی  مدیرکل  ایرنا- 
مقطعی تشخیص بیماری تب مالت در دام های 
این استان از اول آبان ماه همزمان با سراسر کشور، 
آغاز شده است. رفیعی پور عنوان کرد: در اجرای 
این طرح در ۱۱ شهرستان تابعه استان و در۱۸۰ 
تا ۲۰۰ روستا از دام های سبک »گوسفند و بز«، 
نمونه گیری خواهد شد. وی اظهار کرد: با توجه به 
وجود یک میلیون و ۸۰۰ هزار دام سبک در استان، 
و اهمیت بیماری تب مالت و فراوانی فاکتورهای 
واگیری این ویروس از دام به انسان، اهمیت اجرای 

صحیح این طرح قابل توجه خواهد بود.

مسئوالن با تبلیغات گسترده و دقیق
پرده از شیطنت های دشمن بردارند

گفت:  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  مهر- 
و  گسترده  دقیق،  تبلیغات  با  باید  مسئوالن 
را معرفی کرده و  کارشناسی شده چهره دشمن 
پرده از شیطنت های او بردارند. آیت ا... عبادی 
در  آبان   ۱۳ گرامیداشت  ستاد  اعضای  جمع  در 
خراسان  مردم  شک  بدون  کرد:  اظهار  بیرجند 
گستره  حضور  آبان   ۱۳ راهپیمایی  در  جنوبی 
شورای  اینکه  بیان  با  وی  داشت.  خواهند  ای 
را  سنگینی  وظیفه  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی 
وی  وظایف  از  یکی  تبلیغ  افزود:  دارد،  برعهده 

بوده و به معنای واقعی رساندن پیام است.

گاز رسانی به 6 شهر و 71 روستای استان 
در دست اجرا است

از  گاز  شرکت  عامل  مدیر  مقدم-  دادرس 
گازرسانی به  ۶ شهر و ۷۱ روستا در سطح این 
بیش  اکنون  کرد:  اظهار  دشتی  داد.  خبر  استان 
استان شامل ۱۶۶  از ۳۰ درصد خانوار روستایي 
و  هستند  برخوردار  طبیعي  گاز  نعمت  از  روستا 
بالغ  اعتباري  با  دیگر  روستاي   ۷۱ به  گازرساني 
بر ۷۳۰ میلیارد ریال در دست اجراست که با بهره 
روستایي  خانوار  درصد  ها  پروژه  این  از  برداري 
بهره مند از گاز طبیعي به ۴۲ درصد خواهد رسید.

با تاکید بر ترویج کویرنوردی سالم 
مقررات تورهای گردشگری تدوین شود

 
گروه خبر- دبیر ستاد امر به معروف و نهی از 
سالم  کویرنوردی  ترویج  بر  تاکید  با  استان  منکر 
گفت: تدوین آیین نامه مقررات برگزاری تورهای 
و  مجاز  مناطق  معرفی  با  استان  در  گردشگری 
در  قاسمی  دارد.  ضرورت  پیشنهادی  مسیرهای 
از  نهی  به معروف و  امر  نشست تخصصی ستاد 

منکر با موضوع سازماندهی گردشگری استان، از 
همکاری دستگاه های اجرایی، نظامی و قضایی در 
ایام هفته احیا در ترویح فریضه الهی امر به معروف 
و نهی از منکر قدردانی کرد و اظهار کرد: انتظار 
داریم نهادهای فرهنگی تالش و همتی بیشتری 
برای ترویج این فریضتین داشته باشند. رمضانی 
با  نیز  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
بیان اینکه براساس قانون تمام دفاتر گردشگری 
تورهای  تواند  می  دارند  را  “ب”  بند  مجوز  که 
همکاری  آماده  گفت:  کنند،  برگزار  گردشگری 
استان در  از منکر  نهی  به معروف و  امر  با ستاد 

زمینه های مرتبط با فعالیت این اداره کل هستیم.

800 میلیون تومان اعتبارات تملک
برای کتابخانه های شهرستان فردوس

اعتبارات  محل  از   ،۹۵ سال  در  خبر-  گروه 
تملک و دارایی، ۸۰۰ میلیون تومان برای کتابخانه 
های شهرستان فردوس درنظر گرفته شده است. 
مدیرکل کتابخانه های عمومی با اشاره به اهتمام 
از  حمایت  در  فردوس  شهرستان  مسئوالن  ویژه 
کتاب و کتابخوانی، گفت: امیدواریم با کلنگ زنی و 
احداث کتابخانه مرکزی فردوس با همکاری بنیاد 
جهت  در  مثبت  قدمی  چی،  قلم  آموزشی  علمی 
اعتالی فرهنگ مطالعه در شهرستان برداشته شود. 

دیدگاه راستین اسالمی ترویج شود

مهر- رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی کشور 
گفت: باید با برگزاری نشست های علمی در باره 
خطر جریانات افراطی هشدار و دیدگاه ناب راستین 
اسالمی که پشتوانه نظری دارد در جامعه ترویج 
شورای  نشست  در  مختاری  االسالم  شود.حجت 
پژوهشی پژوهشکده علوم و مطالعات تقریبی شرق 
کشور، با اشاره به اینکه سعی شود در هر ماه یک 
بار جلسه ای در استان برگزار شود، گفت: یکی از 
انعکاس  انجام شده و  کارهایی که در پژوهشگاه 
موسوعه  از  رونمایی  است  داشته  نیز  المللی  بین 
عظیم السنه النبویه فی مصادر المذاهب االسالمیه 
سنی  و  شیعه  بین  مشترک  احادیث  به  مربوط 
است. مدیرکل تبلیغات اسالمی نیز گفت: وحدت 
از مهمترین  اسالمی  مذاهب  تقریب  و  مسلمانان 
عناصر تمدن اسالمی است و پژوهشگران مذاهب 

اسالمی این مهم را در پژوهش ها پیگیری کنند.

مالئی- صبح دیروز نمایندگان تشکل های 
اجتماعی و سازمان های مردم نهاد استان با 
سید علی اکبر پرویزی استاندار در سالن آمفی 
دیدار  این  در  کردند.  دیدار  استانداری  تئاتر 
تعدادی از نمایندگان تشکل ها و سازمان ها 

گزارشی از کارهای خود ارائه دادند.
سمن ها شهروندان نمونه

حسینی معاون سیاسی اجتماعی استانداری 
درباره  ها  تشکل  حضور  از  تشکر  ضمن 
دولت  و  جامعه  به  کمک  و  نقش  اهمیت، 
دفتر  کل  مدیر  محمودی  نمود.  ایراد  بیاناتی 
اجتماعی استانداری نیز عنوان کرد: جمع حاضر 
شهروندان نمونه استان هستند که حوزه های 
بیماری  جوانان،  و  ورزش  درمان،  و  بهداشت 
های خاص و سرطانی، فرهنگ و هنر، خیران 
اشتغال، عمران ، حوزه محیط زیست ، میراث 
فرهنگی و نجوم شناسی هستند که بدون منت 
و مخلصانه برای مردم کار می کنند. در ادامه 
چند تن از نمایندگان تشکل ها در حوزه های 

مختلف به ایراد سخن پرداختند.
تأسیس  10 سمن ملی در استان

به شرط همکاری دستگاه های اجرایی!
حسینی به نمایندگی از سازمان های مردم 
نهاد حوزه بهداشت و درمان نیز در این جلسه 
حوزه  های  سمن  نمایندگی   ۱۰ تاسیس  از 
استان  بهداشت در  از طرف وزارت  سالمت  
خبر داد و افزود: دستگاه های اجرایی در صدور 
 مجوز همکاری الزم را انجام دهند تا بتوانیم 

قدم های مثبتی برای مردم برداریم.
99 درصد پیشرفت فیزیکی

مرکز رادیوتراپی استان
حسینی عنوان کرد: مرکز رادیو تراپی برای 
تاکنون  و  است  نیاز  استان  سرطانی  بیماران 
اندازی این  مردم ۱۰ میلیارد تومان برای راه 
رئیس  که  حسینی  اند.  کرده  کمک  مجتمع 
از  گفت:  است  هم  سالمت  خیرین  مجمع 
ابتدای تاسیس، خیران هم استانی و از خارج 

آوری  تومان جمع  میلیارد  تاکنون ۲۰  استان 
شده است. وی با اشاره به اینکه تعداد زیادی 
خاطرنشان  هستند،  استان  در  سرطانی  بیمار 
پیشرفت  درصد  رادیوتراپی ۹۹  مجتمع  کرد: 

فیزیکی دارد و نیازمند کمک دولت است.

نهاد  مردم  های  تشکل  نماینده  رفیعی 
فرهنگ و هنر نیز در این جلسه به هدف و 
رویکرد جشنواره ها اشاره کرد و افزود: جشنواره 
باید متفاوت و خروجی مطلوب داشته باشد اما 
االن جشنواره هایی که برگزار می شود به جزء 

صرف هزینه و آمار سازی نیست. 
ایجاد اشتغال توسط سمن ها

های  سازمان  و  تشکل  نماینده  کریمپور 
با  استان  های  سمن  کرد:  عنوان  نیز  خیریه 
کمترین امکانات بهترین و باالترین بهره وری 
و کاربری را دارند تا حدی که در سطح بین 
الملل و ملی مطرح هستیم. وی اشتغال جوانان 
را دغدغه ثمن ها و خیرین دانست و از ایجاد 
اشتغال درچند روستا خبر داد و خاطرنشان کرد: 

سمن های استان کارنامه قابل قبولی دارند.
برون سپاری کارها به سمن ها

موجب کاهش هزینه های دولت
نیز  و جوانان  ورزش  نماینده حوزه  مهاجر 
بیان کرد: نبود خانه سمن در استان یکی از 

موانعی است که سازمان های مردم نهاد نمی 
توانند از ظرفیت یکدیگر استفاده کنند.

را  ها  سمن  به  کارها  سپاری  برون  وی 
و  دانست  دولت  های  هزینه  کاهش  موجب 
 گفت: متاسفانه جوانان در حوزه اجتماعی دیده 

نشده اند و تقاضای سازمان مستقل را دارند.
انجمن نجوم استان
با افتخارات فراوان

اما دور از چشم مسئوالن
گالیه  با  نجوم  انجمن  نماینده  شهریاری 
ستارگان  رصد  برای  مجوز  صدور  روند  از 
انجمن  کرد:  بیان  تاریخی  های  مکان  در 
سال   ۴ با  استان  در  نجوم  آموزی  دانش 
در  توانسته  تاکنون  درخشان  فعالیت  سابقه 
این مدت در مسابقات ملی رتبه های  اول تا 
سوم را کسب کند ولی مدیران مربوطه بی 
کسانی  تمام  اینکه  به  اشاره  با  وی  خبرند. 
از  مدرک  دارای  هستند  انجمن  این  در  که 
دانشگاه صنعتی شریف هستند افزود: از بنیاد  
ملی نخبگان برای حمایت ها نسبت به این 

انجمن قدردانی کرد.
دارالشفا فاطمه زهرا)س( بیرجند

نیازمند  داروخانه
بیرجندی نماینده  سمن ها دارای مجوز از 

فرمانداری نیز بیان کرد: دارالشفا فاطمه زهرا 
)س( بیرجند با ۳۵سال سابقه هنوز نتوانسته 
وی  باشد.  داشته  خود  برای  ای  داروخانه 
کنند  می  مراجعه  ما  به  که  بیمارانی  افزود: 
تا ۴۰ میلیون تومان  هزینه های درمانشان 
هم می رسد اما به دلیل نبود داروخانه برای 

تامین داروهایشان می مانیم.
برای آموزش هم مالیات می گیرند

های  آسیب  های  حوزه  نماینده  حسینی 
شهرستان  در  ما  کرد:  عنوان  اجتماعی 
کمی  تا  کردیم  تاسیس  سمن  مرزی  های 
نیروی  همکاری  با  را  اجتماعی  عوارض  از 
انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر کاهش 
دهیم. وی تاکید کرد: متاسفانه برای آموزش 
اجتماعی  های  آسیب  حوزه  در  نفر  هزار   ۴
باید مالیات پرداخت کنیم. وی از استاندار در 

همین باره تقاضای همکاری کرد.
دولت به سمن ها نیاز دارد

نظارت  هیئت  رئیس  و  استاندار  پرویزی 
بر سمن ها و تشکل های اجتماعی استان 
دفتر  و  معاونت  هماهنگی  با  کرد:  بیان  نیز 
این جلسه در هر سال  استانداری  اجتماعی 
دو بار برگزار شود. وی ضمن تشکر از خیران 
بازوی  را  ها  آن  دولتی  غیر  های  تشکل  و 
بتوانیم  که  هرکاری  افزود:  و  نامید  دولت 
انجام  مقدورات  حد  در  ها  تشکل   برای 
سمن  انسجام  و  اتحاد  استاندار  دهیم.  می 
ها را اولویت دانست و در پاسخ به تقاضای 
پیگیری  قول  سمن  خانه  برای  ها  سمن 
مکانی برای سمن ها را داد که سمن ها از 

ظرفیت یکدیگر استفاده کنند.
افتتاح و تجهیز بیمارستان فردوس

و رازی بیرجند تا پایان سال
پرویزی افزود: متاسفانه مدیران دستگاه 
سپاری  برون  به  خوبی  نگاه  اجرایی  های 
جمهور  رئیس  که  نوعی  به  ندارند  کارها 
استانداران  و  وزیران  با  دولت  هیئت  در 

تاکید زیادی بر این موضوع دارد. استاندار 
پژوهشی  های  طرح  از  اینکه  به  اشاره  با 
استقبال  دارند  استان  در  اجرا  قابلیت  که 
خود  های  خواسته  کرد:  بیان   ، کنیم  می 
اجتماعی  دفتر  به  مشخص  طور  به  را 
مدیران  با  تا  کنید  ارسال  استانداری 
و  شود  هماهنگی  اجرایی  های  دستگاه 
به  دارند  برون سپاری  قابلیت  کارهای که 
کمک  از  استاندار  کنیم.  واگذار  ها  سمن 
راه  و  افتتاح  برای  بهداشت  وزارت  های 
بیمارستان  و  فردوس  بیمارستان  اندازی 
و  داد  خبر  امسال  پایان  تا  بیرجند  رازی 
همزمان  قاین   اورژانس  کرد:  خاطرنشان 

با این دو بیمارستان تجهیز خواهد شد.
گروه های سیاسی

فعالیت اجتماعی را محدود می کنند
گروه  برخی  نگاه  کرد:  تاکید  پرویزی 
است  ای  گونه  به  استان  در  سیاسی  های 
که برگزاری جشنواره ها و اجرای موسیقی 
و فعالیت گروه های اجتماعی را مختل می 
کند. وی افزود: برگزاری این فعالیت های 
فرهنگ،  به  باشد که  باید طوری  اجتماعی 
شعور، مسائل قومی و مذاهب مردم استان 
اشتباه   بزرگترین  گفت:  استاندار  برنخورد. 
نگاه سیاسی به حوزه های اجتماعی است. 
وی ادامه داد: در شورای اداری استان هم 
بر تصدی گری کارها به سمن تاکید خواهم 
کرد و می توان برای آن ردیف اعتباری در 
نظربگیریم. پرویزی تاکید کرد: سمن ها و 
تشکل های مردم نهاد کارها را بهتر و کم 
هزینه تر از دستگاه های اجرایی انجام می 
بازوان  شماها  کرد:  عنوان  استاندار  دهند. 
دولت  دوش  بر  سنگینی  و  هستید  دولت 
نظام  دغدغه  را  اشتغال  پرویزی   ندارید. 
اداره ورزش وجوانان نمی  دانست و گفت: 
توان به تنهایی برای جوانان کار ایجاد کند 
و باید برای جذب سرمایه گذار تالش کرد.

سمن ها بازوی دولت هستند و سنگینی بر دوش آن ندارند
 استاندار در دیداربا تشکل های اجتماعی عنوان کرد:

برزجی- مسئول بانک خون بند ناف جهاد 
متقاضیان  جنوبی گفت:  دانشگاهی خراسان 
ذخیره سازی خون بند ناف به صورت محدود 
می توانند از وام ۱۰ میلیون ریالی بهره مند 
با آوا اظهار کرد:  شوند. بهنامیان، در گفتگو 
بنیادی  سلول های  از  منبعی  ناف  خون بند 

درمان  درروند  می تواند  و  است  خون ساز 
بیماری های بدخیم مورداستفاده قرار گیرد که 
ضرورت دارد افراد جامعه از علت ذخیره سازی 
یابند.  آگاهی  ناف  خون بند  استفاده  موارد  و 
وی افزود: با توجه به جامعه هدِف پزشکان و 
متخصصان زنان و زایمان، این قشر از جامعه 
میتواند نقش بسزایی در اطالع رسانی و آگاهی 

افراد جامعه داشته باشد. مسئول بانک خون 
بند ناف جهاددانشگاهی خراسان جنوبی اظهار 
بانک خون بند  ارائه شده توسط  کرد: خدمات 
سال  به  نسبت  جنوبی  خراسان  استان  ناف 
که  است  داشته  افزایش  درصد   ۳۰ گذشته 
آگاهی  سطح  افزایش  نشان دهنده  آمار  این 
متقاضیان  داد:  ادامه  وی  است.  شهروندان 

ذخیره سازی خون بند ناف به صورت محدود 
می توانند از وام ۱۰ میلیون ریالی بهره مند 
شوند. بهنامیان تصریح کرد: دفتر نمایندگی 
خراسان جنوبی از بهمن ماه سال ۹۴ فعالیت 
خود را آغاز کرده است و تاکنون تعداد زیادی 
خون بند  سازی  ذخیره  جهت  کننده  مراجعه 
در  داد:  ادامه  وی  است.  داشته  نوزادان  ناف 

بانک خون اختصاصی، خون بند ناف را برای 
دیگر  یا  و  خانواده اش  نوزاد،اعضای  استفاده 
و  می کنند  نگهداری  آینده  در  جامعه  افراد 
والدین نوزاد برای جمع آوری خون بند ناف و 
فرآوری آن، مبلغ اولیه ای را پرداخت کرده و 
ذخیره  این  نگهداری  برای  را  مبلغی  ساالنه 

خصوصی خون بند ناف می پردازند.

 برزجی-  کشت زعفران در افغانستان عمر 
طوالنی ندارد، ولی در سه سال گذشته با کمک 
این  های  زمین  از  هکتار  خارجی ۹۰۰  های 
کشور زیر کشت رفته است و سه سال متمادی، 
این محصول را به عنوان برترین زعفران جهان 
و  ذائقه  سنجش  جهانی  مرکز  کند.  معرفی 
کیفیت مواد غذائی از میان ۳۰۰ نمونه زعفران 
جهان از کشورهای مختلف، در سال ۲۰۱۳، 
۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ میالدی زعفران افغانستان را 
به عنوان باکیفیت ترین زعفران جهان معرفی 
به  ایران -  از زعفران  نیز  آن  قیمت  و  کرده 
عنوان بزرگترین کشور تولیدکننده زعفران دنیا 
- باالتر است. تولید زعفران از ۵۰۰ کیلوگرم در 
سال ۲۰۰۷ میالدی به بیش از ۲ هزار کیلوگرم 
آموزش  کار  سال  آن  از  رسید.   ۹۲ سال  در 
صورت  به  زعفران  کاشت  برای  کشاورزان 

جدی اغاز شد و در زمان حاضر نزدیک ۱۵۰۰ 
کشاورز برای کاشت این محصول در افغانستان 
اند و ۱۸۰ دستگاه خشک کن  آموزش دیده 
زعفران در اختیار آنان گذاشته شده است.  هر 
کیلوگرم زعفران افغانستان در بازارهای جهانی 
بیش از ۲ هزارو پانصد دالر به فروش می رسد. 
افغانستان به کشورهای  بیشتر این محصول 
اروپائی صادر می شود. افغانستان امسال تفاهم 
نامه ای با چین به امضاء رسانده تا در صادرات 

این محصول با این کشور همکاری کند.
این  کسب  عمده  عامل  حاصلخیز  زمین 
وزارت  است.  بوده  ها  افغان  برای  عنوان 
است  گفته  افغانستان  دامداری  و  کشاورزی 
خارجی  های  کمک  با  را  زعفران  که کشت 
افزایش خواهد داد و مطابق با یک طرح جامع 
خشخاش  کشت  جایگزین  را  آن  درازمدت، 

خواهد کرد و موانع را از پیش پای کشاورزان 
را  الزم  تسهیالت  همچنین  زد  خواهد  کنار 
دیگر  بار  آنان  تا  کند  می  فراهم  آنان  برای 
افغانستان  نروند.  خشخاش  کشت  سراغ  به 
ارتقای  طرح  اجرای  با  گذشته  سال  دو  در 
تولید،  مرحله  از  گام  به  گام  زعفران،   کیفی 
بهره وری و برداشت، پیش رفته و تولید این 
محصول را در هر هکتار از ۴ کیلوگرم به دو 
برابر افزایش داده است و قصد دارد تا این رقم 
را به ۱۲ کیلوگرم در هر هکتار برساند. ایرنا در 
مطلبی نوشت که وزارت کشاورزی و دامداری 
افغانستان می گوید امسال نزدیک به ۶ هزار 
کیلوگرم زعفران از مناطق مختلف افغانستان به 
خارج صادر خواهد کرد. برداشت این محصول 
از توزیع ۲۸۰ تن پیاز زعفران به دست آمده 
است. ۲۳۰ تن از این رقم را وزارت کشاورزی 

و ۵۰ تن هم توسط انجمن ها و موسسه های 
 ۱۴ اکنون  هم  است.  شده  توزیع  غیردولتی 
شرکت تولیدی و ۲۵ انجمن زعفران کار در 
استان هرات مشغول فعالیت هستند. ایران به 
افغانستان در جایگزین کردن کشت زعفران 
به جای خشخاش کمک خواهد کرد و اعالم 
آمادگی کرده است تا کشت جایگزین زعفران 
به جای خشخاش را اجرا کند و از گسترش 
کشت این محصول در آن کشور استقبال می 
کشاورزی  جهاد  رئیس  راستا  همین  در  کند. 
که  مطلب  این  به  پاسخ  در  جنوبی  خراسان 
چرا خروج پیاز زعفران با دستور سازمان جهاد 
به  توجه  با  گفت:  شود  می  انجام  کشاورزی 
خشکسالی های مکرر در استان و کم آب شدن 
قنوات در روستاهای کوهپایه ای امکان توسعه 
سطح زیر کشت زعفران در این مناطق وجود 

ندارد. ولی پور مطلق با بیان اینکه بسیاری از 
مزارع دچار مشکل بی آبی هستند افزود: برای 
کمک به کشاورزان و برای جلوگیری از نابود 
شدن پیاز مازاد بر نیاز آنان خروج پیاز زعفران 
با  صرفا  و  وزارتی  العمل  دستور  با  استان  از 
امضای ریاست سازمان برای کنترل و نظارت 
بیشتر بر روند خروج پیاز امکان دارد. این مقام 
مسئول در صورتی از مجوز جهاد برای خروج 
پیاز سخن می گوید که هفته گذشته نماینده 
قاینات در گفتگویی با خبرنگار آوا ضمن اظهار 
برای  کشاورزی  جهاد  اقدام  از  اطالعی  بی 
توسعه کشت زعفران عنوان کرد  در صورتی 
که آشکارا یا پنهان مسئوالن اعالم کنند که 
به  استان  راهبردی  محصول  خروج   برای 
منظور کشت در سایر استانها اجبار می شوند 

نمایندگان به طور جدی موضع می گیرند.

پیاز ایرانی زعفران افغانستانی
حکایت محصول خراسان جنوبی که برند کشور همسایه می شود

بانک خون وام می دهد
افزایش 3۰ درصدی خدمات در استان

آسمانی شدن از خاک بریدن می خواست...

خانواده محترم دادرس مقدم و عباس زاده

فوت نابهنگام حاج ولی دادرس مقدم

 را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندم.

دکتر محمد حسین ولیداد و بانو

جناب آقای حسینی
 مدیر عامل محترم مجمع خیرین سالمت

با نهایت تأسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده خود را در غم شما شریک می دانیم 
و برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم

دفاتر زیارتی بیرجند تنعیم  و عماد

مدیر عامل و هیئت مدیره محترم 
شرکت مرکزی خدمات زیارتی استان

بدینوسیله مراتب تشکر خود را از 
 راه اندازی پرواز مستقیم عتبات برای اولین بار در ایام اربعین با قیمت مناسب اعالم می داریم

جمعی از زائرین اربعین عتبات عالیات
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سکه می دهند تا همان نمایندگانی که 
دیروز انتقاد می کردند امروز رأی دهند

آیت ا... مصباح گفت: اگر گفته شود جاهایی که 
امنیت دارد به دلیل وضع قوانین سخت و انضباطی 
وضعیت  آیا  شود  وضع  هم  ما  کشور  در  و  است 
اصالح می شود، احتمال دارد با وضع این قوانین راه 

جدیدی برای تخلفات جدید پیدا می شود. 
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه 
این گونه نیست که لزوماً با درنظر گرفتن قوانین 
سخت وضعیت حل شود، ابراز داشت: گاهی اتفاق 
افتاده پشت کوه قاف کسانی با تعدادی از نمایندگان 
مجلس زد و بند کردند که مثاًل فردا به فالن چیز 
رأی دهند، سکه تقسیم یا وعده های داده شده تا 
فردا نمایندگان رأی بدهند، همان کسانی که دیروز 

انتقاد می کردند امروز رأی می دهند.

ابالغ فرمانده سپاه برای تشکیل قرارگاه 
پیشرفت و آبادانی در استانها

برای  جعفری  سرلشکر  ابالغ  از  سپاه  سخنگوی 
تشکیل و راه اندازی قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه 
در استانها خبر داد. سردار شریف گفت: این اقدام در 
راستای تحقق تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری 
و  آبادانی، خدمت رسانی  امر سازندگی، عمران،  در 
محرومیت زدایی در مناطق دورافتاده و محروم کشور 
بسترسازی  مردمی،  پایدار  امنیت  برقراری  نیز  و 
از  حداکثری  استفاده  و  نظام  بیشتر  خدمت رسانی 

ظرفیتهای استانها صورت گرفت.

سروری: نیروهای انقالب با تدبیر بیشتری 
به انتخابات ۹۶ ورود خواهند کرد

گفت:  رهپویان  جمعیت  مرکزی  شورای  عضو 
به  بیشتری  تدبیری  و  درایت  با  انقالب  نیروهای 
تجربه  از  قطعاً  و  کرد  خواهند  ورود   96 انتخابات 
گذشته درس خواهند گرفت. سروری افزود: نیروهای 
در  فراگیرتر  جریان  یک  با  دارند  تصمیم  انقالب 
انتخابات حاضر شوند و همه گروه ها و جریان های 
که انقالب اسالمی و نظام اسالمی را قبول دارند در 

جریان انقالب حضور خواهند داشت.

معتقدند شورای سیاستگذاری اصالح طلبان 
نتوانسته سبب تقویت اعضا شود

سیاست گذاری  عالی  شورای  موقت  رئیس 
شورا  این  معتقدند  بعضی  گفت:  اصالح طلبان 
نتوانسته سبب تقویت اعضا شوند و اگر این مسئله 
در  که  است  این  تالشمان  باشد،  داشته  وجود 
شورای عالی سیاستگذاری این تقویت ایجاد شود.

عارف درباره رایزنی های صورت گرفته برای برگزاری 
جلسه فراکسیون امید با رئیس جمهور گفت: تعامل 
فراکسیون با دولت بسیار خوب است اما هر قرار و 
مداری نیاز به زمان دارد و همواره با اعضای دولت از 

بسیج مردمی در عملیات ساخت حسینیه روستای محمودآبادعکس روز جمله رئیس جمهور تشکیل جلسه می دهیم.

هیئت رئیسه مجلس با روحانی درباره 
دانش آشتیانی رایزنی نداشته است

درباره  مجلس  رئیس  نایب  پزشکیان  مسعود 
پیشنهادی  وزیر  تغییر  برای  گمانه زنی ها  برخی 
رئیسه  هئیت  که  گفت  پرورش  و  آموزش 
مجلس رایزنی با رئیس جمهور برای تغییر وزیر 

پیشنهادی آموزش و پرورش نداشته است.
رئیس  نیز  تاکنون  گفت:  مجلس  رئیس  نایب 
جمهور نامه ای برای تغییر وزیر پیشنهادی آموزش 
و پرورش به مجلس ارسال نکرده است. وی افزود: 
علی  رایزنی  با  دیگری  فرد  که  موضوع  این  از 
الریجانی رئیس مجلس به جای دانش آشتیانی به 

مجلس معرفی شود بی اطالع هستم.

سراج: اینکه می گویند تحریم ها لغو شده 
گالبی پنداری افکار عمومی است

یک کارشناس مسائل استراتژیک با تأکید براینکه 
افکار  گالبی پنداری  شده  لغو  تحریم ها  می گویند 
بازگشت  و  انقالبی گری  گفت:  است،  عمومی 
گفتمان انقالب در مقابل غرب گرایی انقالب را از 
موضوع  در  افزود:  می دهد. سراج  نجات  توطئه ها 
و  تحریم ها  برجام،  طریق  از  ایران  کردن  نرمال 
گزندگی آن نقطه  عزیمت بود. در آغاز مذاکرات با 
نشان دادن پیشنهاد لغو تحریم ها و هویج اشتهاآور 
و سهل اندیشی مرحله تحزیر که بخشی از پروژه 

نرمال سازی است انجام شد.

المانیتور: شرایط ایران می گوید 
روحانی پیروز انتخابات بعدی است 

آوردن  رأی  نشان دهنده  نوشت: شرایط  المانیتور 
مجدد حسن روحانی در دوره بعدی است. 

محمود احمدی نژاد اعالم کرد که در انتخابات دور 
بعد شرکت نخواهد کرد. اما آیا اصالح طلبان که 
بوده اند   2013 انتخابات  در  روحانی  اصلی  حامی 
محمدرضا  داد؟  خواهند  ادامه  او  از  حمایت  به 
عارف که در سال 2013 به نفع روحانی انصراف 
وضعیت  از  چندان  که  است  کسانی  از  یکی  داد 
لیست  رأس  در  که  عارف  نیست.  راضی  دولت 
میانه روی های مجلس  با  ائتالفی اصالح طلبان 
پیدا کرد  راه  به مجلس  امید  لیست  تحت عنوان 
انتخابات  در  روحانی  از  حمایتش  بیان  از  همواره 
پیش رو خودداری کرده است. البته اصالح طلبان 
هیچ گزینه ای جز روحانی ندارند و عدم پشتیبانی 
آنها از روحانی می تواند نتیجه ای جز اعمال فشار 
بر رئیس جمهوریکه قرار است نقش بیشتری به 
آنها در دولت بعد بدهد نخواهد داشت. محمدرضا 
را  روحانی  ششم،  مجلس  رئیس  نایب  خاتمی 
انتخابات  اولین و آخرین گزینه اصالح طلبان در 
دور بعدی خواند. در عین حال حجاریان به بسیج 
نیوز گفته بود که اصالح طلبان هیچ گزینه ای به 
جز روحانی ندارند. حتی اصولگرایان نیز کم کم به 
سمت حمایت از روحانی می روند چرا که آنها نیز 

هیچ گزینه ای به جز روحانی ندارند.

سردار جاللی: مدل برجام الگویی شکست خورده است

الگویی  را  برجام  مدل  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
کاماًل شکست خورده در شرایط کنونی دانست و گفت: 
اگر مبنای مذاکرات این باشد که منافع خود را بدهیم 
نکنند  عمل  تعهداتشان  به  غربی ها  و  بگیریم  امتیاز  و 
کرد:  تصریح  نیست. سردار جاللی  اصاًل خوشایند  این 
در ارتباط با مذاکره با آمریکایی ها از اول تاکنون آمریکایی ها را تجربه کرده ایم و 

مقام معظم رهبری هم به بی ثباتی تعهدات آنها اشاره کرده بود.

تقوی: مگر قحط الرجال است که رد الرجال ها دوباره به مجلس معرفی شدند
 

قائم مقام جامعه روحانیت مبارز با اشاره به سابقه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در جریان فتنه تصریح کرد: فتنه خط قرمز نظام است و رهبر 
انقالب نیز بارها بر این امر تأکید کرده اند. این طور نیست که عده ای کشور را به هم بریزند، روی رأی مردم معامله کنند و آبروی ملت را ببرند ولی 
در پست های حساس قرار گیرند. حجت االسالم تقوی با بیان اینکه رئیس جمهور نباید فعالین فتنه را در پست های حساس به کارگیرد، گفت: برای 
من سؤال است که چرا کسانی را که در مجلس گذشته رأی نیاوردند و ردالرجال هستند، دوباره معرفی می کنند و آیا در کشور قحط الرجال است؟ 

جای سؤال دارد که چرا آقای روحانی به دالیل رد این شخص در مجلس گذشته توجه نکرده است. وی تأکید کرد: رفتار کنونی دولت بین مجلس و دولت فاصله می اندازد.

عده ای هستند که معتقدند رأی مردم تزئیني است

آیت ا... موسوی تبریزی، دبیر مجمع محققین و مدرسین 
ایده جمهوری  درباره  روحانی  اظهارات  در خصوص  قم 
نبود  این چیزی  برابر متحجرین گفت:  امام در  خواهانه 
که به پایان برسد بلکه همین االن هم عده ای هستند که 
معتقدند رأی مردم تزئیني است. حتی فرمایشات امام را 
تحریف کردند و گفتند اینکه امام در پاریس مصاحبه می کرد و به رأی مردم تأکید 
می کرد،  ظاهرسازی امام در برابر اروپایی ها بوده است و رأی مردم نقشی ندارد.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان گفت: 
هیچ چیزی برای پنهان کردن نداشتیم 
با  برجام  به  مربوط  مسائل  تمام  و 
مشورت نهادهای داخلی اعم از مجلس 
جزئیات  تمام  و  گرفت  انجام  رهبری  و 

نیز در اختیار آنها قرار گرفته است. 
در  که  زمانی  افزود:  روانچی  تخت 
مجلس آن مطالب درباره دکتر صالحی 
مسأله  واقعًا  داشتم.  حضور  شد،  مطرح 
بدی بود. جدای از اینکه کی دارد علیه 
چنین  یک  اینکه  می کند،  شکایت  کی 
برخورد هایی صورت گرفت درست نبود. 
البته بعد آقای حسینیان گفت منظورش 
این نبوده ولی در   نهایت شرایطی ایجاد 

می شود که یک نفر عصبانی می شود. 
دلیل  این  به  بیشتر  شاید  افزود:  وی 
یک  از  بعد  ندارد  انتظار  آدم  که  است 
با  داخل کشور  در  مذاکره،  دوره سخت 

یک چنین انتقادهایی مواجه شود.
کریمی قدوسی بعد از جلسه گفت: آقای 
است  خارج  برای  خنده هایش  ظریف 

خشمش برای ما. آیا دیپلمات ها در خارج 
ما  کار  از  بخشی  می شوند؟  عصبی  هم 
جدی بودن برخوردهاست. اینکه گفته اند 

طور  این  واقعًا  است؛  خنده  خارج  در 
نیست. شاهد بودم آقای ظریف در طول 
می کردند،  که  صحبت هایی  مذاکرات 
اوقات  جدیتی که داشتند و حتی بعضی 
فریادهایی که در جلسه می زدند طوری 
را  ایشان  صدای  جلسه  بیرون  که  بود 
که  است  نگری  ساده  این  می شنیدند. 
بگویند در داخل چنان است و در خارج 
اظهارنظری  چنین  که  کسی  چنین. 
داشته  حضور  هم  خارج  در  باید  می کند 
باشد و دیده باشد. کسی که در جلسه ای 
قضاوت  می تواند  چطور  نداشته  حضور 
وین  و  ژنو  لوزان،  در  جلسه  در  که  کند 

همیشه لبخند بوده است.
به صراحت  و  داشتم  حضور  جلسات  در 
می گویم داد و بیدادهایی که آقای ظریف 
در جلسات مذاکرات می کرد کمتر از یک 
وزیر خارجه ای در مذاکرات دیده می شود. 

ِعرق ملی و منافع ملی که در ذهن ایشان 
بود او را مجبور می کرد بایستد و مقاومت 
ملی  این عرق  نتیجه  به خود  کند. خود 
و  شدت  با  اوقات  برخی  که  بود  این 

جدیت صحبت کند.
اینجور نیست که همه  داخل کشور هم 

جا با خشم صحبت کنند. 
تخت روانچی در پاسخ به این سؤال که 
چرا اعضای جبهه پایداری مجلس اینقدر 
قوی  هسته ای  تیم  کردن  عصبانی  در 
انتطار  آدم  مواقع  بعضی  گفت:  هستند؟ 
از  سختی  دوران  یک  وقتی  شما  ندارد. 
مقابل  با طرف  و  کردید  را طی  مذاکره 
را  مذاکره  سخت  بسیار  دوران  خودتان 
مثل یک کشتی سخت به پایان رساندید 
بعد در داخل با گروهی مواجهید که روی 
آدم  که  گذاشته اند  دست  نکات  بعضی 

توقع ندارد شوکه می شوید.

معاون وزارت خارجه: جبهه پایداری آدم را شوکه می کند
تختروانچی:کسیکهدرجلسهاینبوده،چطورمیتواندقضاوتکندتیممذاکرههمیشهدرخارجمیخندد
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