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جانشین فرمانده کل سپاه :
آمریکا بدعهدی کند سانتریفیوژهای 

غیرفعال را فعال می کنیم

تاجرنیا فعال اصالح طلب :
اصولگرایان در انتخابات فردی را کاندیدا 

می کنند که مطمئنند رأی نمی آورد

آیت ا... مصباح یزدی :
به بیانات رهبری اعتنا نمی کنند؛ 

می گویند ما درس دیپلماسی خوانده ایم

ضرغامی :
برخی ها تالش داشتند پس از برجام ایران را 

دو قطبی برجامیان و نابرجامیان کنند
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

گفتمان احمدی نژاد و جلیلی به هم نزدیک است و این جریان از سعید جلیلی حمایت می کند / نادران : سیستم مدیریتی احمدی نژاد به روحانی سرایت کرده است / جلودارزاده : روحانی با سکوت کار خود را کرده و جلوی دزدی ها را گرفته است / فرمانده داعش و ناتوانی کنترل نیروها / فاصله ترامپ و کلینتون کمتر شد  /   صفحه 8

شهرک صنعتی بیرجند  
کمیسیون قضایی ندارد !
صفحه ۷

بررسی علل مهاجرت روستاییان استان :

 جذابیت شهر نشینی
خشکسالی و کمبود آب
صفحه ۳

 سرگردانی ۳۰۰ بیمار
در پی خرابی آسانسور 
در یک مجتمع پزشکی
صفحه 4

حضور اولین روزنامه 
استان در بیست و دومین 
نمایشگاه مطبوعات ایران
صفحه ۷

اختصاص اعتبار هیأت دولت به جبران 
خسارات حوادث غیرمترقبه به 18 استان

خراسان جنوبی 

بیشترین
 سهم را برد

تسهیالت  و  اعتبار  اختصاص  با  وزیران  هیأت   
بانکی برای جبران، بازسازی زیربنایی و اقدامات 
پیشگیرانه در ۱۸ استان،که یکی از آنها  خراسان 
جنوبی بود ، موافقت کرد ... )مشروح خبر در صفحه ۷ (

سرمقاله

زندگی زیباست
چشمی باز کن

* هرم پور

 لطفا قبل از خواندن این سرمقاله، ستون »پیام 
بفرمایید، صفحه  مطالعه  را  پنجشنبه  روز  شما« 
سه، اولین پیام سمت راست صفحه.  گزنده و در 
عین حال پر از درد و رنج... اما... اما در روزگار 
گلیم  کشیدن  دنبال  به  هرکس  که  غریبی 
ها غیرت  ها،   احساس  و  است  آب  از   خودش 
محو  حال  در  فراموشی  زنگار  زیر  ها  محبت  و 
دانم  می  من  که  شهری  در  هستند،  تدریجی 
انواع  از  لبریز  سیری،  از  که  هستند  ای  طبقه 
خانواده  تر،  طرف  آن  کمی  و  اند  شده  خوشی 
هایی به نان شبشان محتاج و در زمانی که شاید 
خیلی هامان فکر می کنیم نوع دوستی و عشق و 
مهربانی به همنوع، به همشهری، به زن و مردی 
و قصه ی  ها  کتاب  داستان  از جنس خودمان، 
حاشیه های زندگی ماست، به یکباره چیزهایی 
سرشار  را  دلی  هر  که  شنویم  می  و  بینیم  می 
انگیزه می کند؛ از  اعتقاد و مملو  از  پر  امید،   از 
امید به حضور آنهایی که خیلی خوبند، اعتقاد به 
وعده های خدا و انگیزه ای که زندگی را شیرین 

تر می کند ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

خروش استکبارستیزی
عکس : تولی

جناب آقای مهندس شهامت
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 اولین مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی

 که نشان از تجربه ، درایت و مسئولیت پذیری شما می باشد، صمیمانه 
تبریک عرض نموده ، برایتان از خداوند متعال توفیقات روز افزون خواستاریم. 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند

جناب سروان گل محمد اصغری جانشین محترم فرماندهی کالنتری 11توحید
آقـایـان:

  ستوان دوم علی وسیله کار-  ستوان سوم ابراهیم سلحشور
ستوان دوم حمیدرضا حقگو- استوار یکم سیدعلی رضویان

وسایر  پرسنل زحمتکش کالنتری 11 توحید
بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را در اجرای دستور مقام محترم قضایی در راستای احقاق حق 

اینجانب از آن سروران اعالم می دارم، امید است همواره در سایه الطاف الهی
توجهات حضرت ولی عصر)عج( موفق ، موید و سربلند باشید.

عبدالهـی

سرکارخانم فاطمه  عمیدیان
مدیر محترم دبیرستان زهرا مزروعی 

 و همکاران گرامی 
بدینوسیله مراتب سپاس خود را از تالش و زحمات ارزشمند و صادقانه شما عزیزان در زمینه پیشبرد

اهداف آموزشی،پرورشی و بهداشتی به ویژه آسفالت پیاده رو و حیاط  مدرسه،تکمیل نمازخانه، زیباسازی 
حیاط و فضاهای آموزشی و ارتقای سطح علمی دانش آموزان که موجبات خرسندی اولیا، دانش آموزان

 و کارکنان را فراهم نموده است، تقدیم می داریم.

انجمن اولیا ومربیان دبیرستان  زهرا مزروعی

جناب آقای حسین دادرس مقدم
مصیبت درگذشت برادر گرامی تان

 شادروان محمدولی دادرس مقدم
  پیرغالم اباعبدا...الحسین)علیه السالم( 

را خدمت جناب عالی و خانواده و بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده 
 برای آن مرحوم آمرزش الهی از خداوند منان مسئلت داریم.

دکتر محمدعلی تفکر- احمد تفکر

جناب آقای حسین دادرس مقدم 
با کمال تاسف وتالم مصیبت فقدان اخوی گرامی تان

 را خدمت جناب عالی و خاندان دادرس مقدم تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال 
برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر و بردباری آرزومندم.

حاج مهدی عبادی 

قابل توجه بانک ها و موسسات
چند واحد تجاری جنب پاساژ سادسی 

برای رهن و اجاره
09121597072 

مزایده امالک مازاد بانک سپه  شرح در صفحه آخر
  كيفي پيمانكاران )نوبت اول( آگهي فزاخوان عمومي ارسيابي
 

 
بِ  بْذاشتی دسهاًی سا پشٍطُ ّاي دس ًظش داسد اجشاي عولیات ابٌیِ ، تاسیسات هکاًیکی ٍ بشقی داًشگاُ علَم پضشکی بیشجٌذ

 ط ٍاگزاس ًوايذ.( بِ پیواًکاساى ٍاجذ ششاي04/02/89هَسخ  6405/100بِ صَست سشجوع )بخشٌاهِ ٍ ريل  جذٍل ششح
يذ با دس دست داشتي بذيي هٌظَس اص ششكت ّاي داساي ظشفیت آصاد ٍ تجشبِ اًجام كاسّاي هشابِ دعَت بِ عول هی آ

هٌْذسیي هشاٍس  بِ آدسس اسصيابی تَاى اجشاي كاسجْت دسيافت اسٌاد  ٍ كپی گَاّی صالحیت پیواًکاسي دسخَاست كتبی
 هشاجعِ ًوايٌذ. پاسس ًقش

 : مناقصه موردپزوصه های  .1
 تعداد مزاكش جدول 

 شهزستان رديف
 خانه بهداشت

آموسشگاه  پايگاه سالمت مزكش خدمات جامع سالمت
 بهورسی

مزكش بهداشت 
 حاشيه شهزی روستايي شهزی شهزستان )ستاد شبكه(
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 بیشجٌذ دسهاًیبْذاشتی داًشگاُ علَم پضشکی ٍ خذهات  ار:ذدستگاه مناقصه گ .0
 پاسس ًقش هٌْذسیي هشاٍس مشاور: .3

 23/08/95لغايت   18/08/95 ارسيابي: تاريخ دريافت اسناد .4
خیاباى هحالتی  بیشجٌذ ، خشاساى جٌَبی، :هٌْذسیي هشاٍس پاسس ًقش بِ آدسس ارسيابي: دريافت اسناد محل .5

 056-32342551-3تلفي  – ، طبقِ اٍل 26شٍي پاسک آصادگاى ، پالک حذفاصل هعلن ٍ غفاسي ، سٍب
  13/09/95 هَسخ شٌبِ تا پاياى ٍقت اداسي ارسيابي : اسناد تحويلتاريخ  .6
  بیشجٌذبِ آدسس: خشاساى جٌَبی،  بیشجٌذ دبیشخاًِ داًشگاُ علَم پضشکی ارسيابي: محل تحويل اسناد .7

 لَم پضشکی ٍ خذهات بْذاشتی دسهاًی بیشجٌذداًشگاُ ع غفاسي، ...آيت اخیاباى       

 روابط عمومي دانشگاه علوم پششكي بيزجند

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در نظر دارد: اجراي عملیات ابنیه ، تاسیسات مکانیکي و برقي پروژه های 
بهداشتی درمانی را به شرح جدول ذیل و به صورت سرجمع )بخشنامه ۱۰۰/۶4۰۵ مورخ 8۹/۰۲/۰4( به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. بدین منظور از شرکت هاي داراي ظرفیت آزاد و تجربه انجام کارهاي 
مشابه دعوت به عمل مي آید با در دست داشتن درخواست کتبي و کپی گواهی صالحیت پیمانکاری برای 

دریافت اسناد ارزیابي توان اجراي کار به آدرس مهندسین مشاور پارس نقش مراجعه نمایند.

دستگاه مناقصه گذار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
مشاور: مهندسین مشاور پارس نقش

تاریخ دریافت اسناد ارزیابی: ۹۵/۰8/۱8  لغایت ۹۵/۰8/۲۳
محل دریافت اسناد ارزیابی: مهندسین مشاور پارس نقش به آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند ، خیابان 

محالتی ، حدفاصل معلم و غفاری ، روبروی پارک آزادگان ، پالک ۲۶ ، طبقه اول  تلفن ۰۵۶-۳۲۳4۲۵۵۱-۳
تاریخ تحویل اسناد ارزیابی : تا پایان وقت اداری شنبه مورخ ۹۵/۰۹/۱۳ 

محل تحویل اسناد ارزیابی: دبیرخانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند، 
خیابان آیت ا... غفاري، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بیرجند

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 فراخوان عمومي ارزیابي کیفي پیمانکاران
 )نوبت اول( 

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

 Parvaneh.behdasht.gov.ir تا تاریخ ۹۵/۹/۱ اقدام نمایند.

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

تشکر و قدردانی 
هجران ابدی و غم از دست دادن عزیز سفرکرده مان مرحوم 

» حاج ولی دادرس مقدم «
هنوز بر قلب هایمان سنگینی می کند و جز پناه بردن بر مشیت 
الهی و طلب غفران برای آن زنده یاد گریزی نیست. بر خود 

وظیفه می دانیم از حضور پر شور و حق شناسانه مردم بزرگوار بیرجند و سایر شهرهای دور و 
نزدیک ، عزاداران و هیئت امنای هیئت محترم حسینی ، مدیریت و کارکنان محترم ادارات 

 هالل احمر خراسان جنوبی و رضوی ، آموزش و پرورش ، آب منطقه ای ، بیمه سالمت ، 

  شرکت دخانیات ایران ، بانک های مسکن و سپه و صادرات ، دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند ،

 شرکت توسعه فناوری اطالعات خوارزمی ، روزنامه آوای خراسان جنوبی ، کادر پزشکی 

بخش جراحی قلب بیمارستان ولی عصر )عج( و کلیه سرورانی که از طرق مختلف با این 

خانواده ابراز همدردی نمودند و موجبات تسالی خاطر بازماندگان را فراهم نمودند، تشکر و 
قدردانی نماییم. اجرکم عندا...

خانواده های: دادرس مقدم و عباس زاده
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نرخ تورم روستایی ۷.۵ درصد شد
مهر - مرکز آمار ایران جزییات شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرف خانوارهای روستایی در مهر را اعالم کرد که بر این اساس گروه اصلی خوراکی 
ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸ درصد افزایش را نشان می دهد. درصد تغییرات شاخص کل در ۱۲ ماهه منتهی به مهر ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه 
سال قبل )نرخ تورم روستایی( ۷.۵ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور امسال ۷.۷ درصد کاهش را نشان می دهد.

سرمقاله

نیمی از سدهای ایران آب ندارند

درصد   ۴۱ کرد:  اعالم  نیرو  وزارت   - مهر 
مابقی  و  درصد   ۹۰ تا   ۴۰ بین  کشور  سدهای 

کمتر از ۴۰ درصد آب دارند.

تعداد شعب بانکها محدود می شود

مهر - پرویزیان رئیس کانون بانک های خصوصی 
 و موسسات اعتباری از برنامه کاهش شعب بانک ها 
خبر داد و گفت: در آینده تعداد شعب و بانک های 
این  البته  کننده خدمات محدود خواهد شد  ارایه 

موضوع به شرایط اقتصادی برمی گردد.

شرایط استخدام در آموزش و پرورش

میزان - رئیس مرکز برنامه ریزی و منابع انسانی 
وزارت آموزش و پرورش شرایط استخدام در مشاغل 
چهاربند  کرد.  اعالم  را  پرورش  و  آموزش  پیمانی 
اظهار داشت: بعد از برگزاری  آزمون یک مصاحبه 
عمومی و تخصصی گرفته می شود و بعد از تایید، 
شد.  خواهند  معرفی  دانشگاه  به  آموختگان  دانش 
همچنین یک آزمون جامع صالحیت برگزار می شود 
که در صورت موفقیت آموز بودن می توانند استخدام 
پیمانی در مشاغل آموزشی آموزش و پرورش شوند.

تغییری در میزان دریافتی بازنشستگان 
تأمین اجتماعی ایجاد نشده است

گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر   - تسنیم 
تأمین  بازنشستگان  تغییر میزان دریافتی  در زمینه 
اجتماعی و کارگران، دولت الیحه جدیدی به مجلس 
تقدیم نکرده است. ربیعی در پاسخ به این سؤال که 
معاون رئیس جمهور اعالم کرده بود برای بازنشستگی 
میانگین ۲ سال آخر کارمند در نظر گرفته شود ولی 
اکنون میانگین ۵ سال آخر در نظر گرفته می شود، 

افزود: دولت در این زمینه تغییری ایجاد نکرده است.

بیمه حوادث رایگان برای
 دانش آموزان نیازمند

ایسنا - حاجیلو معاون مدیرکل تعاون و پشتیبانی 
وزارت آموزش  و پرورش با بیان اینکه هرساله همه 
قرار  حوادث  بیمه  پوشش  تحت  آموزان  دانش 
می گیرند گفت: بیمه حوادث برای ۱.۵ میلیون دانش 
آموز تحت پوشش دستگاه های حمایتی رایگان است.

در حالی که مقامات دولتی وعده گشایش و بهبود اوضاع 
اقتصادی در سال آینده را می دهند، ارگان رسمی دولت 
تأکید کرد مسکن در سال آینده گران خواهد شد و مردم 

همین حاال برای خرید خانه اقدام کنند!
به گزارش عصر اعتبار به نقل از روزنامه ایران ، در گزارشی 
عنوان شده: تمام نگاه ها برای سال آینده، نشان از افزایش 
تا ۲۰  از ۱۵  از رشد قیمت ها  قیمت مسکن دارد. برخی 
درصد صحبت کردند و گروهی دیگر هم از نوسانی گفتند 
که احتمال دارد به دلیل نزدیک شدن به انتخابات رخ دهد.

در حالی که همه از ثبات قیمت در سال جاری حرف می زنند 
انبوه سازان رشد قیمت برای نیمه دوم سال جاری را دور 
از ذهن ندانستند و اظهار داشتند که قیمت مسکن امسال 
گران می شود. بانک مرکزی هم از افزایش قیمت مسکن 
خبرهایی را درج کرده است. کمال اظهاری پژوهشگر حوزه 
مسکن می گوید: مسکن دچار رکود نیست بلکه به قفل 
شدگی مبتال شده است. زمانی که مشکالت بیرونی حوزه 
مسکن حل نشود این بخش از رکود خارج نخواهد شد. 
برای خروج از این اتفاق وام ۱6۰ میلیون تومانی، پیش 

فروش مسکن، فروش اقساطی و... تأثیرگذار نیست. دولت 
ابتدا باید برای حل معضل بیکاری برنامه ریزی کند.

وقتی مردم به شغل خود اطمینان داشته باشند برای گرفتن 
وام اقدام می کنند در غیر این صورت افراد بدون شغل آیا 
سراغ وام ۱6۰ میلیون تومانی می روند؟ گفتنی است ، با بیان 
اینکه »سال آینده، گرانی مسکن دامنگیر مردم خواهد شد« 
از قول علیرضا سرحدی زاده رئیس هیئت مدیره انجمن 
صنفی مهندسان ساختمان نوشت: سال آینده قطعاً شاهد 

افزایش قیمت ها خواهیم بود.

 مسکن گران می شود مردم همین حاال برای خرید خانه اقدام کنند

بخشنامه وزارت آموزش و پرورش در خصوص 
بانوان دارای شرایط خاص  کاهش ساعت کار 

ابالغ شد.
این  اساس  بر   ، آنالین  جم  جام  گزارش  به 
مجلس  شهریور  مصوبه  پیرو  که  بخشنامه 
کار  ساعت  کاهش  درباره  اسالمی  شورای 
است،  شده  ابالغ  خاص  شرایط  دارای  بانوان 
“ساعت کار بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی 

و قراردادی که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته 
یا فرزند زیر  اما دارای معلولیت شدید  هستند؛ 
شش سال تمام یا همسر و فرزند معلول شدید 
یا دارای بیماری صعب العالج هستند و یا زنان 
سرپرست خانوار شاغل در دستگاه های اجرایی” 
در  ساعت   ۳6 متقاضیان  کتبی  درخواست  با 
ساعت   ۴۴ مزایای  و  حقوق  دریافت  با  هفته 

تعیین می شود.

بر این اساس تایید میزان شدت معلولیت توسط 
سازمان بهزیستی، بیماران صعب العالج توسط 
وزارت بهداشت و فرزندان زیر شش سال با ارائه 
شناسنامه معتبر و زنان سرپرست خانوار با ارائه 

اسناد یا گواهی دادگاه معتبر خواهد بود.
بر اساس این بخشنامه زمان شروع و خاتمه کار 
است.  مربوط  مسئوالن  و  مشموالن  توافق  با 
امتیاز  از  مقررات  سایر  اساس  بر  که  بانوانی 

کاهش ساعت کاری بهره مند هستند تا زمانیکه 
از مقررات مزبور استفاده می کنند از شمول این 
قانون مستثنی هستند. مشموالن این قانون در 
صورتیکه همزمان شرایط استفاده از امتیاز آن و 
مرخصی ساعتی شیردهی را داشته باشند و یا 
همزمان دارای شرایط مختلف ذکر شده در این 
قانون باشند حق انتخاب یکی از امتیازات پیش 

بینی شده را دارند.

کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص در آموزش و پرورش

عوارض خروجی زائران اربعین
 در شلمچه حذف شد

زائران  از حذف عوارض  اروند  آزاد  اربعین سازمان منطقه  دبیر ستاد 
گزارش  به  داد.  خبر  شلمچه  مرز  در  اربعین 
مهر، سید علی موسوی اظهار کرد: در تمامی 
مرزهای کشور عوارضی بابت خروج زائران در 
نظر گرفته می شود که با تصمیم هیئت مدیره 
سازمان منطقه آزاد اروند و شخص مدیرعامل 
مسیر  شلمچه،  از  زائران  خروجی  عوارض  نیز  امسال  سازمان،  این 
دریایی اروند رود و فرودگاه آبادان حذف شد تا زائران اربعین حسینی 
کنند.  اربعین  زیارت  به  اقدام  تری  مناسب  و شرایط  با هزینه کمتر 
وی افزود: به مدت ۲۰ روز، زائران بدون پرداخت عوارض مربوط به 

سازمان منطقه آزاد اروند می توانند از مرز خارج شوند.

 پرداخت پاداش مالی برای خواندن و نوشتن

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: طبق مصوبه دولت سازمان 
سواد آموزی به هر فرد بیسوادی که بتواند در امتحان پایانی نمره حد 
نصاب اخذ کند، مبلغ ۱۳۹ هزار و ششصد هزار 
تومان پرداخت می کند. به گزارش فارس، علی 
در  بیسوادان  آموزش  نحوه  با تشریح  باقرزاده 
کشور، اظهار داشت: در تمام ادارت آموزش و 
پرورش، واحد نهضت سواد آموزی وجود دارد 
و بیسوادان می توانند با مراجعه به آنجا در فرآیند ثبت نام و آموزش 
آاموزان می توانند به مدارس  ادامه داد: والدین دانش  قرار گیرند. وی 
فرزندانشان ، افراد تحت پوشش کمیته امداد به واحد فرهنگی این کمیته، 
مراجعه کنند. وی افزود: این مبلغ صرفا شامل ایرانی ها بوده و کسانی که 

شماره حساب به نام خودشان داشته باشند تعلق می گیرد.

پرداخت وام ۷ میلیون ریالی
 به دانشجویان متقاضی سفر به عتبات

رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت: در آستانه اربعین حسینی و به 
منظور حمایت دانشجویان و حمایت از این اقدام 
معنوی و فرهنگی به دانشجویان متقاضی به 
صورت ویژه وام ۷ میلیون ریالی عتبات عالیات 
پرداخت می شود. به گزارش جام جم آنالین، 
ذوالفقار یزدان مهر گفت: سقف پرداخت وام به 
هر کدام از دانشجویان ۷ میلیون ریال است و مهم تر اینکه این وام هیچ 
گونه کارمزدی ندارد و بازپرداخت این تسهیالت نیز مانند سایر وام ها پس 
از فراغت از تحصیل است. وی گفت: متقاضیان دریافت این تسهیالت 
باید به ادارات رفاه دانشجویان دانشگاه مراجعه و نسبت به تکمیل فرم 

تقاضای وام و ارائه تصویر فیش واریزی روادید و بیمه اقدام کنند.

زندگی زیباست
چشمی باز کن

* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول (  پنجشنبه در ستون »پیام 

شما«، شهروند رنج کشیده ای در نوزده خط همه 
زندگی اش را برایمان خالصه کرده بود، زندگی 
نیاز مالی  که مریضی داشت، درد و رنج داشت، 
داشت، نیاز به اشتغال داشت، اجاره نشینی داشت، 
زمزمه  داشت،  همسر  بیماری  داشت،  گرسنگی 
مادر  محبت  به  نیازمند  کودک  داشت،  طالق 
حتی  ما،  از  بعضی  خیالی  بی  متأسفانه  و  داشت 
بعضی از مسؤوالن ما و خادمین ملت و بانک ها 

و مؤسسات را هم در کنارش داشت.
غرورش  همه  مردی  تومان،  میلیون  سه  برای   
با  ناامید،  جا  همه  از  و  گذاشته  دست  کف  را 
اش  زندگی  رشته  داشتن  نگه  برای  بلند  فریاد 
 مطالبه ی کمک کرده بود، برای از دست ندادن

برای  و  مردانگی  اثبات  برای  هایش،  دلخوشی 
اثبات حس بزرگ پدری اش! 

گاهی در زندگی آنقدر ناتوان می شویم که برای 
آوردن دوباره ی  برای بدست  این چیزها،  اثبات 
ها،  خوشی  شیرین  طعم  چشیدن  برای  زندگی، 
علیرغم  معتقدم  من  و  دیگرانیم  کمک  نیازمند 
مهم  های  اولویت  ی  همه  مشکالت،  ی  همه 
زندگی، همه ی دردها و گرفتاری ها، باز کردن 
حتی یک گره از زندگی یک همشهری، باز شدن 
ده ها و صدها گره از زندگی هرکدام از ماست، 
...و چه خوب این اتفاق افتاد وقتی تعداد زیادی از 
شهروندان تماس می گرفتند و با ابراز احساسات 
نسبت به این خانواده، هر کدام پرداخت بخشی از 
هزینه هایشان را قبول می کردند. حتی شهروند 
عزیزی اعالم آمادگی کرد که همه ی مبلغ سه 
را  مهربان  پدر  این  درخواستی  تومان  میلیون 

پرداخت کند. 
مختصر  نکته  چند  طوالنی،  ی  مقدمه  این  به 
احساس،  که  خوب  چقدر   : کنم  اضافه  مفید  و 
است،  زنده  هم  هنوز  محبت  و  مهربانی  غیرت، 
چقدر خوب تر که این احساس انسانی، به موقع، 
و سر وقت به داد شهروندان مستأصل و از همه 

جا نا امید برسد. 
از سوی دیگر قطعًا مسؤوالن محترم یا بانک ها 
و صندوق ها، معذوریت های خاص خودشان را 
و صد  آید  نمی  بر  دستشان  از  کمکی  که  دارند 
بانکی و مالی و  البته هزاران وا اسفا به سیستم 
بر خالف همه  متأسفانه  که  ما  اعتباری  و  پولی 
طبقه  حامی  لعابش،  و  رنگ  خوش  شعارهای 
طبقه  کننده  له  و  او  خواهان  و  است  ثروتمند 

مستضعف و بیچاره کننده ی او. 
لوای  زیر  استیصال  این  با  پدری  که  اسفا  وا 
تومان  میلیون  سه  برای  اسالمی،  داری  بانک 
خرج  روزانه  پول  ما  شهر  همین  در  گاهی  که 
عزیز  های  آقازاده  از  برخی  خوشگذارنی  های 
 متمول است، دست به دامان رسانه شود و ندای

نداری اش را اینگونه فریاد بزند. 
با  مؤسسات  و  ها  بانک  های  کمک  به  امیدی 
نام ها و اسم ها و رسم های آنچنانی نیست، اما 
ضروری تر از آن، به نظر می رسد وضع جامعه 
و  ساز  تدوین  با  است  الزم  که  رسیده  جایی  به 
کاری مناسب و مطلوب، مؤسسات، یا نهادهایی 
کاماًل مردمی با رویکرد استفاده از سرمایه های 
مردمی و خیران برای ارائه تسهیالت بدون بهره 
وگره گشایی از درِد  دردمندان دایر و ارائه خدمات 

نمایند. 
در شهر و استان ما چنین مشکالتی کم نیست و 
چنین خانواده هایی که به دلیل فقر و مشکالت 
آن علیرغم عشق و عالقه ی درونی  از  حاصل 
بین همسران و فرزندان، زندگی شان در شرف از 

هم پاشیدگی قطعی است، فراوان ترند. 
مدیران! مسؤوالن! رؤسای محترم! همه کسانی 
که دستتان به دهانتان می رسد و از قضا دستی 
وضع  ندارید!  یا  دارید  اجرایی  امور  آتش  بر  هم 
اقتصادی برخی از خانواد های ما بسیار فاجعه آمیز 
و نامناسب است، من شرم دارم و واهمه از گفتن 
در  اقتصادی  مشکالت  تبعات  از  آنچه  از  برخی 
 همین استان و در همین شهر دیده ام و شنیده ام،

و  تفاوت  بی  اید،  شنیده  و  اید  دیده  هم  شما 
که  شهروندانی  همه  مثل  نباشیم،  خیال  بی 
قدمی  کردند،  مسؤولیت  احساس  پنجشنبه  از 
وجدانشان  پیش  و  برداشتند  خودشان  وسع  به 

سرافراز شدند. دستمریزاد. قبول حق.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰۹۳۰۴۹۴۳۸۳۱ ارسال فرمایید(

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 950429 محکوم علیه آقای احسان کاظمی قلعه فرزند عیسی محکوم است به 
پرداخت مبلغ3372185561 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای احمد پراور و با توجه به توقیف پالک ثبتی به 
شماره 132 فرعی از  44 اصلی بخش 2بیرجند از ناحیه شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی میزان سی 
هزار سهم مشاع از پالک فوق که حسب نظریه کارشناسی اراضی مورد تعرفه واقع در دشت رکات تحت شرب چاه موتور کشاورزی 
رکات که با در نظر گرفتن کاربری زراعی و مستحدثات روی زمین وکیفیت موقعیت اراضی قیمت هر مترمربع180000ریال و ارزش 
کل مساحت 30000 مترمربع اراضی تعرفه برابر 5400000000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز چهارشنبه 
تاریخ 1395/09/03از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به 
کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد  مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و 
نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع 
دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب 

بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 1161/95 اجرایی یک دستگاه خودروی دوو سی یلو، سرمه ای متالیک، مدل1376، به شماره موتور 522515، شماره شاسی 165000633و شماره پالک 33 د 835-36 به 
مبلغ 55/000/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای حمزه فالح رجب زاده به مبلغ 203/980/000 ریال در حق آقای رضا بازاری و مبلغ 10/000/000ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده 
روز پنجشنبه تاریخ 1395/9/4از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 
10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع درخیابان طالقانی- بین طالقانی16و14 مجتمع شوراهای 

حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرسwww.dadkj.irقابل مشاهده می باشد.
منفرد - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

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

دعوت به گردهمایی اعضای کانون هموفیلی ایران در استان خراسان جنوبی
بدینوسیله از کلیه اعضای کانون هموفیلی ایران در استان خراسان جنوبی دعوت می شود: برای شرکت در 
جلسه گردهمایی اعضای کانون هموفیلی استان که سه شنبه 1395/08/25 ساعت 10در محل دفتر کانون 
به نشانی بیرجند- نبش بهشتی 3- مرکز درمان بیماریهای خاص- طبقه دوم برگزار می شود،شرکت فرمایند. 

دستور جلسه: 
1 - ارائه گزارش عملکرد مدیر دفتر نمایندگی کانون هموفیلی ایران در استان 2 - ارائه گزارش مالی توسط 
خزانه دار دفتر نمایندگی کانون هموفیلی ایران در استان 3 - انتخاب نمایندگان  بیماران و اعضای کانون 
هموفیلی استان.  از کلیه متقاضیان حائز شرایط کاندیداتوری نمایندگی بیماران و اعضای کانون هموفیلی 
استان وعضویت مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران دعوت می شود برای تکمیل فرم تقاضای کاندیداتوری و 

ارائه مدارک،حداکثر تا تاریخ1395/08/22به دفتر کانون هموفیلی استان )آدرس فوق الذکر( مراجعه نمایند.

مدیر دفتر نمایندگی کانون هموفیلی ایران در استان خراسان جنوبی

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

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

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی
32319263- 091۵16423۷۷- وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

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 310۵۷        

091۵161۵329

اقساط 10 ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M

5 سال ضمانت

نمایندگی بیمه معلم 
سید محمد امیرآبادی زاده - صدور بیمه 

نامه های اتومبیل )بدنه - ثالث(
 با تخفیفات ویژه تا سقف ۷0 درصد

 به صورت نقد و اقساط 
 بلوار آوینی، بین خیابان سمن و یاسمن
تلفکس: 32404040 - 091۵86429۵۵

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود. 
در اسرع وقت )شهر و روستا(

09159658659

آبکش ارزان قیمت 
حمل آب به تمام 

نقاط استان 
 حمل آب از ما قیمت از شما 

09159639415   
 زارعی 

نقاشـی ساختمـان
پالستیک - اکرولیک - روغنی
به همراه طراحی دیوار با رنگ
لولـه بـازکنـی  شبانه روزی  09159617909 - تنگلی

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

آگهی مزایده خودرو
مورخ   950021 شماره  مجوز  استناد  به  دارد:  نظر  در  جنوبی  خراسان  گمرکات  کل  اداره 
1395/7/28کمیسیون ماده 2 استان، دو دستگاه خودروی قابل شماره گذاری با مشخصات ذیل را از 

طریق مزایده عمومی و با شرایط اعالم شده در اسناد مزایده به فروش برساند.

رنگمدلنوع خودروردیف
نقره ای متالیک1386پژو 40۵ دوگانه سوز1
نوک مدادی متالیک1384وانت مزدا 22000

1- زمان و نحوه بازدید متقاضیان از خودروها: متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مزایده و همچنین بازدید از 
خودروها از تاریخ 1395/8/11 لغایت 1395/8/20 در ساعات اداری به آدرس بیرجند- ابتدای خیابان آیت ا... غفاری - اداره 

کل گمرکات خراسان جنوبی مراجعه نمایند.
2- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: پایان وقت اداری شنبه 1395/08/22 و بازگشایی پاکت ها رأس ساعت 10 صبح 

یکشنبه 1395/08/23 در محل اداره کل گمرکات خراسان جنوبی می باشد.
ضمناً شرکت کارکنان دولت در مزایده بال مانع می باشد.



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه * 15 آبان 1395 * شماره 3643

از یک طرف میلیارد میلیارد اختالس می کنند از 
آموزان رو مجبور می کنند هر  اون طرف دانش 

نفری پنجاه هزار تومان به مدرسه کمک کنند
0915...769
چرا عده ای سیره و روش زندگی حضرت علی)ع( 
را خالصه می کنند در ساده زیستی ایشان؟ ولی 
ای  ذره  عقیل  برادرش  به  که  کنند  نمی  توجه 
دهد.  نمی  المال  بیت  از  مردم  سایر  از  بیشتر 
مرد شاکی  و  او  به  گوید  قاضی محکمه می  به 
که  کسی  به  کند.  نگاه  چشم  یک  به  یهودی 
خلخال را از پای زن یهودی بازکرده بود نهیب 
میزند و به فرزندانش می گوید برای عدالت در 

قصاص فقط یک ضربه به ابن ملجم بزنند.
0915....030
ما  لطفا مراتب تشکر و سپاس گذاری  آوا جان 
را از سرمقاله نویسان روزنامه  و سایر اصحاب 
نحو  به  و...  سردبیر  مدیرمسؤل،  از  اغم  رسانه 

شایسته به مخاطبان آوا برسان
0915....211
ایران  بودید هزینه برق در  ایسنا گفته  از  به نقل 
کمتر از کشورهای دیگه هستش. باید بگم در یک 
کشور اروپایی حقوق کارمند25000هزار دالره که 
حقوق  ایران  دالر.حاال  هست300  برقش  هزینه 
میشه  برق  هزینه  حداقل  که  تومان  هزار   800

شصت هزارتومان خب نسبتاشو قضاوت کنید. 
0915....060
یکی نیس به داد این خیابون 9دی برسه آنتن دهی 
موبایل که افتضاح، تلفن ثابت که نمیکشن.. .مگه 
تو  نداره،االن  تلفن  نیس که  این محله جز شهر 

روستاهای دور افتاده تلفن دارن ولی 9دی نه.. 
0936...805
به  ازمرکز  دوری  علت  به  هم  ما  بلند  گرصدای 
جایی نرسد و از نمایندگان استان ما هم در مرکز 
نشود  اثرگذار شنیده  و  کوبنده  قاطع  رسا  صدایی 

خود یک نوع محرومیت است.
0915...921
بتواند  که  مالیاتی  جامع  طرح  یک  زمانیکه  تا 
مقصد  تا  مبدا  از  را  اقتصادی  فعالیتهای  کلیه 
باشد  نداشته  وجود  نماید  متصل  بهم  و  رصد 
الراس یا رد دفاتر و یا  وتشخیص برمبنای علی 
قبول دفاتر و درآمد ولیکن رد هزینه ها قرارگیرد 
وآزاردهنده  ابزارفشار  عنوان  به  کماکان  مالیات 

براقشارمتوسط وضعیف تحمیل خواهد شد.
0915...211
عاجزانه از دست اندرکاران محترم خواهش می کنم 
دارند  کار  و  آب سر  با  که  برای مشاغلی  تدبیری 
پیدا  زیرزمینی بشدت کاهش  بفرمایید ذخیره آب 

کرده ، گران کردن نرخ آب دردی را دوا نمی کند
0935...646
پنجشنبه  آوا  روزنامه  شما  پیام  درستون  باسالم. 
همشهریان  از  یکی  مالی  مشکل  و  دل  درد 
مطرح شده بود که اگر واقعیت داشته باشد باعت 
شرمساری است که در جامعه اسالمی ما چنین 
مواردی وجود داشته باشد. قابل توجه کمیته امداد 

و نهادهای حمایتی دیگر و خیران
0915...294
به گفته مدیرکل گمرگات استان ترانزیت کاال از 
خراسان جنوبی به بیش از ده برابر و به مبلغ بیش 
از  غیر  ترانزیت  این  رسیده.اما  دالر  میلیون   500
افغانی  رانندگان  توسط  استان  های  جاده  شلوغی 
پیشرفتی  و  امتیاز  چه  سوانح  ایجاد  و  ترافیک  و 
جنوبی  خراسان  محروم  و  مظلوم  مردم  برای 
از  درصدی  تا  بیاندیشند  تدابیری  داشته؟مسوالن 
این مبالغ صرف ایجاد جاده و زیرساخت برای استان 

شود.و نه صرف استانهای مرفه و پایتخت نشینان
ارسالی به تلگرام آوا
جانمایی مراکز تفکیک و بازیافت زباله در بیرجند 
در ورودی های شهر و حاشیه میادین و خیابان ها 
چهره زشت و زننده ای دارد.لطفا شهرداری اقدام 

الزم را در تغییر مکان آنها انجام دهد
ارسالی به تلگرام آوا

۲۰ واحد فرآوری زرشک و زعفران در خراسان جنوبی راه اندازی شد
 

مهر- رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از راه اندازی 20 واحد فرآوری زرشک و زعفران در استان خبر داد. هاشم ولی پور مطلق   اظهار کرد: 
در حال حاضر 9 واحد درجه بندی و بسته بندی زعفران در خراسان جنوبی مشغول به فعالیت هستند. وی میزان تولید عملی این واحدها را بالغ بر سه هزار 

و 124 تن عنوان کرد و گفت: این واحدها در شهرستان های بیرجند، قاین، طبس، خوسف و فردوس راه اندازی شده است.

 جذابیت شهر نشینی، خشکسالی و کمبود آب             
بررسی علل مهاجرت روستایان از بعد اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی و زیست محیطی:

جست  در  همواره  انسان  کاری-  نسرین 
همین  به  است،  و  بوده  بهتر  زندگی  جوی  و 
دلیل مهاجرت ها در دوره های تاریخی اشکال 
شیوه  بیشترین  حاضر  عصر  در  دارد،  مختلفی 
به  روستاها  از  جنوبی  در خراسان  ها  مهاجرت 
های  آسیب  ها  مهاجرت  این  و  شهرهاست 
می  زیست  محیط  و  آنها  زندگی  به  فراوانی 
روستایی  جوانان  استان  مهاجران  عمده  زند. 
ادامه  برای  که  هستند  کوچکی  شهرهای  و 
در  کار  برای  یا  باالتر  مقاطع  در  تحصیل 
به  قدم  خدماتی  و  صنعتی  تولیدی،  واحدهای 
در  مهاجرت  مسئله  چند  هر  اند.  گذاشته  شهر 
بروز  به دلیل  اخیر  خراسان جنوبی در دو دهه 
بیشتری  شدت  گذشته  به  نسبت  خشکسالی 
پیدا کرده اما از لحاظ علمی دلیل آن به صورت 
مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است.به گفته 
مسئوالن سیل مهاجرت از روستاهای خراسان 
جنوبی به کالن شهرها حداقل در دو دهه اخیر 

افزایش چشمگیری داشته است.

زخم های کهنه آسفالت
 بر تن جاده روستای استان

یک جوان روستایی با اشاره به اینکه مسئوالن 
شعار زیاد می دهند که  از روستا به شهر نرویم 
با  استان  روستاهای  در  ما  وقتی  افزاید:   می 
کمترین امکانات رفاهی روبرو هستیم این یک 
درخواست نابجا است. وی با انتقاد از نامطلوب 
بخش  روستای  جاده   آسفالت  روکش  بودن 
اسدیه ادامه می دهد: روکش جدید آسفالت این 
روستاها مدتها است که خراب شده  ولی هنوز 
اعتبار آن را تخصیص نداده اند. سیسکانی  با 
روستا  آسفالت  اینکه وضعیت روکش  به  اشاره 
کیفیت  کند:  می  بیان  است،  خراب  خیلی 
آباد،  صوفی  کمربندی  جاده  آسفالت  نامطلوب 
بیابانک و سرخه گالیه مشترک بیشتر روستائیان 
است.وی با بیان اینکه آسفالت یکی از زیرساخت 
هایی الزم برای جذب گردشگر است، می گوید: 
وی با بیان اینکه مشکالتی که در روستاهایی 
که  نیست  دوتا  یکی  دارد،  وجود  کویر  حاشیه 

بتوانیم آن را برشماریم. 

خشک شدن قنات ها 
در روستای گردشگری

دهیار یکی از روستاهای بخش اسدیه با اشاره 
به  اینکه  قنات های موجود در این  اکثر این 
روستا  خشک شده یادآور می شود: به عنوان 
قنات  چندین  قنات  نوغاب   روستای  در  مثال 
قنات ها هم در حال  از  برخی  خشک شده و 
خشک شدن است که این امر باعث کم شدن 

محصوالت کشاورزی شد.
نوری همچنین تصریح می کند: کشاورزان برای 
روستا  این  در  خود  محصوالت  به  رسانی  آب 
مجبور به حفر چاه عمیق هستند  تا بتوانند زمین 

های زراعی خود را آب دهند.
وی  با اشاره به اینکه یکسان سازی و تقسیم 
صورت  روستا  این  در  کشاورزی  های  زمین 
نگرفته است، تصریح می کند: در این باره مردم 

باید باهم همکاری الزم را داشته باشند.

 درحال حاضر بحران آب نیازی به زنگ خطر 
در روستاهای خراسان جنوبی ندارد چرا که زنگ 
این  روستاهای  در  قبل  مدت ها  از  خطر  های 
استان به صدا درآمده و کسی به آژیر کم آبی 
که باعث مهاجرت بسیاری از روستائیان خراسان 
جنوبی به کالن شهرها شده است گوش نمی 
روستاهای  از  دیگر  یکی  دهیار  محمدی  دهد. 
و  افزاید: شدت  می  مطلب  این  بیان  با  استان 
فزاینده  روند  و  آبی  کم  های  خسارت  حجم 
که  است  گونه ای  به  جنوبی  خراسان  در  آنها 
به خصوص  تری  اساسی  و  موثرتر  تدابیر  باید 
شود. انجام  کم آبی  وقایع  از  پیشگیری  جهت 

متاسفانه در خراسان جنوبی در خصوص کم آبی 
مقطعی  صورت  به  گذشته  خشکسالی های  در 
عمل شده و استفاده از راهکارهای کوتاه مدت 
آبرسانی به هیچ وجه کافی نبوده و جای برخورد 

جامع و همه جانبه همچنان خالی است.

مهرشهر و احداث شهرکهای جدید 
در اطراف شهر ناشی از مهاجرت 

روستایان است

کند:  اظهارمی  اجتماعی  علوم  کارشناس  یک 
افزایش  با  اخیر  سالهای  طی  بیرجند  شهر 
جمعیتی ناگهانی مواجه شده است که این عامل 
ناشی از مهاجرت روستائیان به شهر بوده است.

شهر  در  اینکه   عنوان  با  محمدی  گل  محمد 
بیرجند تناسبی بین جمعیت شهر و زیرساخت 
از  ناشی  این  که  ندارد  وجود  موجود  های 
است  اخیر  سال  درچند  شهر  جمعیت  افزایش 
افزاید:  احداث شهرک مهرشهر بیرجند و  می 
سکونت جمعیت هفت هزار نفری دراین منطقه 
را ازعوامل محسوس جمعیت شهربیرجند عنوان 
کرد و بیان داشت: احداث شهرک های جدید در 
اطراف شهر و گسترش چشمگیر فضای شهر 

نشان از افزایش جمعیت شهر بیرجند است.
علل  مهمترین  اجتماعی  علوم  کارشناس 
مهاجرت روستائیان به شهر را خشکسالی های 
17 ساله اخیرو نبود آب عنوان کرد و می افزاید: 
درگذشته مهمترین منبع آبی روستائیان خراسان 
مرور  به  که  است  بوده  قنات  و  جنوبی چشمه 
زمان بیشتر این چشمه ها و قنوات خشک و یا 

کم آب شده اند.
روستائیان  از  بسیاری  درآمد  اینکه  بیان  با  وی 
خاطرنشان  است،  وابسته  کشاورزی  به  استان 
می کند: امروز به دلیل عدم  وجود آب در روستا 
شاهد مهاجرت روستائیان هستیم و هم اکنون 
بسیاری از روستاهای استان حتی آب آشامیدن 
ندارد و به تبع نبود آب کشاورزی در روستاهای 

استان درحال از بین رفتن است.

برنامه منسجمی برای  توقف روند 
مهاجرت ها ارائه نمی شود

وی با بیان اینکه باید دولت برنامه کارشناسی 
در  را  روستا ها  از  مهاجرت  کنترل  برای 

دستورکار قرار دهد، می افزاید: یکی ازعوامل 
ماندگاری جمعیت در روستاها تقویت و رونق 

صنایع دستی است.
مهاجرت  پیامدهای  و  ازعوامل  یکی  وی 
جمعیت روستا به شهر را پدیده حاشیه نشینی 
دانست و ادامه می دهد: این پدیده باعث بروز 
مشکالت متعددی اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و 
شود.کارشناس  می  شهرها  درحاشیه  اقتصادی 
علوم اجتماعی عنوان می کند: پدیده مهاجرت 
جنوبی  درخراسان  که  است  سال ها  روستا  از 
کلیک خورده است و مسئوالن دست اندرکار و 
این پدیده را هشدار می  کارشناسان معضالت 
دهند ولی هنوز برنامه منسجمی از سوی دولت 

برای توقف این روند ارائه نشده است.
سرزمین  آمایش  طرح  کند:  می  تاکید  وی 
اساتید  و  کارشناسان  توسط  جنوبی  خراسان 
است  امید  که  است  شده  طراحی  دانشگاه 
جمعیتی  سیکل  تغییر  به  توجه  با  مسئوالن 
به  روستاها  از  مهاجرت  طرح،  دراین  استان 
منسجمی  برنامه  و  بگیرند  جدی  را  شهرها 

برای توقف این روند ارائه دهند.

بحران آب حیات استان 
را به خطر خواهد انداخت

با  کند:   می  بیان  آب  منابع  مدیریت  دکترای 
ایران و به تبع آن در  اینکه عمال در  توجه به 
خراسان جنوبی بنای تمدن بر مبنای آب شکل 
گرفته )بر خالف کشورهای اروپایی که در آنها 
استوار  شهرنشینی  و  مدنیت  مبنای  بر  تمدن 
است(، طبیعتا هر گونه بحران و یا مشکلی که در 
این زیربنا ایجاد شود، به نوعی حیات این تمدن 
را به خطر خواهد انداخت می افزاید: با توجه به 
به خوبی  این منطقه در گذشته  اینکه مردمان 

و با درک درست از شرایط اقلیمی آن راههای 
مناسبی را برای استفاده پایدار، ابداع و استفاده 
شاهد  اکنون  که  بحرانهایی  لذا  نمودند،  می 
کردند.   نمی  تازی  یکه  گونه  این  هستیم،  آن 
زمینه  اکثر  در  که  محرومیتی  تبع  به  متاسفانه 
ها عمال همزاد مناطقی مثل خراسان جنوبی می 
باشد، محرومیت مدیریتی در منابع آب نیز مزید 

علت شده تا شاهد شرایط کنونی باشیم.
علی عباسی در خصوص روستاییان و مهاجرت 
و  روستا  حیات  عمال  که  مطلب  این  طرح  با 
و  داشته  بستگی  آب  و  کشاورزی  به  روستایی 
اینکه عمال باالی 500 روستا  افزاید:  دارد می 
)آمار تقریبی( در استان خراسان جنوبی در حال 

حاضر توسط تانکر آبرسانی می شوند، معنایی 
با  تا  شود  می  و عمال تالش  ندارد  فاجعه  جز 
مسکنی بی خاصیت برای چند روز بیشتر این 
مردمان مظلوم و بی پناه را در روستا نگه دارند. 
آنهایی هم که مانده اند شاید توان رفتن نداشته 
اند وگرنه در روستا بودن و بی آب سر کردن جز 
مرگ خاموش و بی صدا مفهوم دیگری برای 

روستا و روستایی ندارد. 
کند:   می  تاسف  ابراز  آب  مدیریت  دکترای 
عواقب این مهاجرت ها در بسیاری موارد به 
سال  چندین  طول  در  و  بوده  خزنده  صورت 
عمال  عواقب  این  داد.  خواهد  نشان  را  خود 
که  کرد  خواهند  تحمیل  ما  به  را  خود  زمانی 
بعضا  و  مشکل  بسیار  آنها  جبران  معموال 

غیرممکن به نظر می رسند. 
به گفته عباسی  از بعد سیاسی، متاسفانه در حال 
حاضر کانون اصلی توجه مسئوالن و دولتمردان 
می باشد، نیز مشکالت عمده ای در خصوص 
ایجاد خواهد شد.  وی  امنیت مرزهای شرقی 
و  صلح  زبان  با  که  جمعیتی  دهد  می  ادامه 
استفاده از سیستم گفتگوی منطقی می توانند 

حافظ و نگهبان خوبی برای مرزهای شرقی و 
حفظ امنیت منطقه باشند )به دلیل شرایط خاص 
و  عاطفی  و  قومی  های  بستگی  هم  و  مرزها 
همسایه  کشورهای  در  مرزنشینان  اقتصادی 
یعنی ایران، افغانستان و پاکستان(، جای خود را 
به روشهای خشن و زور و اسلحه و یا دیوارهای 
بتنی و امثالهم خواهند داد که مطمئنا جوابگوی 

تامین امنیت منطقه در درازمدت نخواهند بود.

مهاجرت روستایان به محیط زیست 
آسیب فراوانی می زند

معاون نظارت و پایش اداره محیط زیست استان 

عنوان می کند: طبیعت به طور خودکار آلودگی 
را پاالیش می کند ولی زمانی که مهاجرت رخ 
انجام  عادی  به صورت  پاالیش  این  دهد  می 
بیند.  می  آسیب  زیست  محیط  و  شود  نمی 
روستانیان  مهاجرت  عوامل  ترین  مودی عمده 
را خشکسالی ، کمبود آب می داند و بیان می 
کند: در گذشته روستایان بخاطر اینکه زمینی 
معیشت  به  کشاورزی  با  بود  آبی  و  داشتند 
چون  االن  ولی  کردند  می  کمک  خانواده 
جذابیتهای شهرنشینی زیاد شده و شغل های 
راحت تر و درامد بیشتر در شهرها بیشتر است 

باطبع جوانان میلی به ماندن در روستا ندارند.
مهاجرت  با  اینکه  به  اشاره  با  طرفی  از  وی 
سبز  صنعت  یک  که  کشاورزی  روستایان 
محسوب می شود و درجه آالیندگی آن بسیار 
کم است کم کم جایش را با صنایع معدنی و 
زیست هستند  آالینده محیط  بسیار  فلزی که 
تعطیل  کشاورزی  که  زمانی  کند  می  عوض 
ریزگردها  شود،  می  خشک  زمین  میشود 
باعث  و  شود  می  شروع  بادی  فرسایش  و 
مشکالت عدیده چه برای محیط زیست و چه 

برای زندگی افراد می شود.

مهمترین دلیل مهاجرت روستایان بعد 
اقتصادی است

روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
استان با بیان اینکه مهاجرت از روستا به شهر 
دارای دالیل متعددی است می افزاید: مهمترین 
بعد آن اقتصادی، کاریابی است. وی خاطر نشان 
می کند گاهی این مهاجرت و جابجایی اشکال 
هم ندارد به عنوان مثال یک فرزند روستایی با 
استعداد موفق می شود که یک متخصص قلب 
کارایی  آن  تواند  نمی  روستای  در  بشود پس 
گفته   به  باشد.  داشته  را  دارد  شهر  در  که 
روستایان  مهاجرت  دلیل  دومین  بسکابادی 
جاده  و  برق  آب،  مثل  های  زیرساخت  نبود 
و خدمات رفاهی و مخابراتی است. مهمترین 
زیرساختی که روستایان به آن نیاز دارند آب 
ترغیب  را  آنها  که  است  بهداشتی  لوله کشی 

می کند در روستا بمانند.
وی با بیان اینکه ما در استان 1800 روستا داریم 
که 907 روستا باالی 20 خانوار هستند و 190 
روستای استان با بحران کم آبی و تشنگی روبرو 
هستند می افزاید: البته 422 روستا  تانکر آب 
رسانی شده و 190 روستای باالی 20 خانوار هم 

لوله کشی آب شرب بهداشتی داشته اند.
اخیر  سالهای  در  خوشبختانه  گوید:  می  وی 
ایم  بوده  شاهد  روستایی  آب  کشی  لوله  با 
و  کرده  تغییر  روستاها  از  بسیاری  چهره  که 
خیلی خانواده های شهری در روستاها شروع 
اگر  و  اند  کرده  کشاورزی  و  ویالسازی  به 
اقتصاد  و  شود  اجرا  برق  و  آب  زیرساختهای 
خرد در روستاها بهینه شود می توان امیدوار 
حتی  و  شده  کم  روستاها  از  مهاجرت  بود 
هزینه  که  برعکس شود چون  مهاجرت  روند 
زندگی در روستاها بسیار کمتر از شهرهاست 
و حاشیه نشینی نه تنها چهره شهرها را زشت 
خود  برای  را  زندگی  مشکالت  بله  کند  می 

روستایان هم سخت می کند.

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم
 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه
 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده          09153410668 - 09153410668

عرضــه کننـده روکــش های مقــاوم سـاز شیشـه

ضد گلوله
ضد سرقت

ضد انفجار
ضد بخار 

عایق حرارتی

شیشه معمولی منزل، 
فروشگاه و خودرو، 
خود را باکمترین 

هزینه و بدون تعویض 
ضد سرقت و یا عایق 

حرارتی کنید

  09120212260 -  09155610585آدرس دفتر:بین توحید 8 و 10     05632449129
نصب در سراسر کشور
ساخت کشور کانـادا

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  

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 2349/94 اجرایی 100عدد قاب دیواری نقاشی شده متوسط به مبلغ 18/000/000ریال - 80 عدد 
قاب دیواری بزرگ به مبلغ 11/600/000ریال - 100عدد ظرف نهار خوری آلومینیوم 2 نفره به مبلغ8/000/000 ریال جمعا به مبلغ 
37/600/000 ریال کارشناسی شده متعلق به آقای علی بنی اسدی در قبال بدهی آقای غالمرضا رجبی به مبلغ 35/895/486 ریال در حق 
آقای صفرعلی قدیریان و رنوسفادرانی و مبلغ 1/250/000ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز چهارشنبه تاریخ 1395/9/3 از 
ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و 
به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثرتا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین 
طالقانی16و14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار 

خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرسwww.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
منفرد - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول  - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950331 محکوم علیه حسن دهکی فرزند مهدی محکوم است به پرداخت مبلغ96035000 ریال 
در حق محکوم له حسین حشمتی نیا و پرداخت مبلغ 4500000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه یک دستگاه 
ماشین پراید به شماره پالک 267ب83 ایران52 که حسب نظریه کارشناسی وضعیت داخلی 20%و احتیاج به روکش صندلی وتعمیر دارد 
وضعیت بدنه و درب موتور و دو گلگیر جلو زدگی دارد و تمام رنگ می باشد که به مبلغ 32000000 ریال کارشناسی شده که از طریق 
مزایده در روز شنبه تاریخ 1395/08/29 از ساعت 10 الی11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی 
شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت و نامبرده مکلف است حداکثرتا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به 
نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا 

ترتیب بازید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران



خیام  پزشکی  مجتمع  در  آسانسور  خرابی 
ماه  یک  بیرجند طی  مفتح  خیابان  در  واقع 
مشکالت  و  بیماران  سرگردانی  سبب  اخیر 
متعدد در مراجعه آنان به پرشکان شده است.
به گزارش تسنیم، کمبود فضای محل انتظار 
در طبقات، پله های با عرض کم با پاگردهای 
کوچک، توقف بیماران به دلیل عدم توانایی 
بوی  آن،  در  نشستن  یا  و  پله ها  مسیر  در 
نامطبوع در فضای طبقات، اعتراض بیماران 
پزشکان،  و  منشی ها  به  آنان  همراهان  و 
بخشی از مشاهده های خبرنگار ما در مراجعه 

به این مجتمع بود.
جمعی از بیماران و همراهان آنان با تجمع 
در مقابل این مجتمع خواستار رسیدگی مدیر 
و مسئوالن آن و نظارت بهداشت و درمان، 

استاندارد وسایر سازمان های متولی شدند.
مراجعه کنندگان با بیان اینکه حدود یک ماه 
به  می گذرد  مجتمع  این  آسانسور  خرابی  از 
از   بیش  روزانه  مراجعه  و  توانایی  عدم  رغم 
متأسفانه هیچ  آنان،  و همراهان  بیمار   300

اقدامی برای تعمیر آن نشده است.

عدم پرداخت هزینه شارژ
 توسط برخی از پزشکان

 عامل تعطیلی آسانسور شده است

حدود  و  طبقه   5 دارای  مجتمع  این 
مختلف،  های  تخصص  در  پزشک   20
زنان،  متخصص  دندانپزشکی،  آزمایشگاه، 
ادراری  مجاری  و  کلیه  عروق،  و  قلب 

می باشد که در آن مستقر هستند.
شنیده  کنندگان  مراجعه  اظهارات  از  آنچه 
می شود حاکی از این است که عدم پرداخت 
هزینه شارژ توسط برخی از پزشکان مستقر در 

این مجتمع عامل قطعی آسانسور شده است.
تعمیرات قصه ای  باالی  اما خرابی و هزینه 
که بیش از یک ماه است بیماران و همراهان 
سرگردان  مجتمع  این  طبقه   5 در  را  آنان 

کرده است.
در  دست  به  عصا  و  کمرخمیده  با  مادری 
یک  حدود  گفت:  دوم  طبقه  پله های  میانه 
محل  این  به  درمان  برای  که  است  ماه 
باید  و  است  آن خراب  آسانسور  اما  می آیم 
3 طبقه را با وضعیتی که مشاهده می کنید 

طی کنم.
فاطمه زاهدی با بیان اینکه هیچکس در این 
مجتمع جوابگو نیست بیان کرد: با این همه 
مراجعات  و  بیماران  از  دریافتی  هزینه های 
مکرر آنان و مشکالتی که مشاهده می کنند 

تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

مسئوالن متولی امر نظارت بیشتری 
بر مجتمع های درمانی داشته باشند

باید  نظر  به  کرد:  خاطرنشان  وی 
مجتمع ها  این  بر  امر  متولی  مسئوالن 
با  آن  مسئولیت  هرچند  کنند  نظارت 

است. خصوصی  بخش 
مراجعه  بیمار  همراهان  از  کیانی  محمد 
 2 حدود  شد:  یادآور  مجتمع  این  به  کننده 
هفته پیش برای درمان همسرم به یکی از 

پزشکان مستقر در طبقه سوم مراجعه کردم 
که با خرابی این آسانسور روبرو شدم.

توانایی  عدم  رغم  به  اینکه  بیان  با  وی 
به طبقه  برای رسیدن  باید  جسمی همسرم 
سوم باید بیش از 30 پله را طی کند،  اظهار 
داشت: امروز هم که مراجعه کردم متأسفانه 

مجدداً با خرابی آسانسور روبرو شدم.
این مجتمع  یادآور شد: هیچکس در  کیانی 
هزینه  که  می دارد  اعالم  و  نیست  جوابگو 
پزشکان  و  مالکان  از  برخی  توسط  شارژ 
مستقر در این مجتمع پرداخت نمی شود و یا 
اینکه قطعه ای از آسانسور مشکل دارد و باید 

از تهران آورده شود.

حدود 2 هفته است هنگام مراجعه
 با خرابی آسانسور روبرو می شوم

رضا احمدی یکی دیگر از مراجعه کنندگان 
کمر  مادر  دست  که  حالی  در  مرکز  این  به 
از  تمام  ناراحتی  با  بود  گرفته  را  خمیده اش 
عدم رسیدگی و توجه مسئوالن انتقاد کرد و 
گفت: حدود 2 هفته است که هنگام مراجعه 

با خرابی آسانسور روبرو می شوم.

وی تصریح کرد: در مجتمع پزشکی که روزانه 
بیش از 200 تا 300 بیمار و همراهان آنان 
که اکثر آنان سالخورده و پیر هستند مراجعه 

می کنند خرابی آسانسور توجیح ندارد.
احمدی با بیان اینکه مدیر مجتمع و پزشکان 
مستقر در آن این وضع برایشان مهم نیست 
بیماران  این  همواره  متأسفانه  کرد:  بیان 

هستند که قربانی بی توجهی می شوند.
از  یکی  به  مداوا  برای  که  بارداری  خانم 
پزشکان این مجتمع مراجعه کرده بود گفت: 
بیماران  که  نیست  اخالقی  و  انصاف  واقعًا 
با  و  بگیرند  قرار  بی توجهی  مورد  اینگونه 
وجود مشکالت جسمی و روحی برخی بیش 

از 30 تا 40 پله را طی کنند.
تنها  مجتمعی  چنین  در  داشت:  اظهار  وی 
یک آسانسور با ظرفیت محدودی وجود دارد 
شود  خراب  االن  مانند  مواقعی  در  اگر  که 

دیگر آسانسور جایگزینی وجود ندارد.

تالش می کنیم تا شنبه آینده نسبت 
به راه اندازی آسانسور اقدام کنیم

نیز  خیام  پزشکی  مجتمع  نگهبان  مسئول 
افزود: خرابی یکی از قطعه های این آسانسور 
از تهران  تأمین آن  به  تا نسبت  سبب شده 

اقدام کنیم.
خسروی افزود: این آسانسور از سال 88 به 
صورت مداوم کار می کند و تالش می کنیم 
نظر  مورد  قطعه  رسیدن  با  آینده  شنبه  تا 
نسبت به تجهیز و راه اندازی آن اقدام کنیم.

کرد:  بیان  خیام  پزشکان  ساختمان  مسئول 
تومان  میلیون   20 حدود  موردنظر  قطعه 
نسبت  آن  تأمین  با  که  است  داشته  هزینه 

به رفع مشکل راه اندازی آن اقدام می شود.

خرابی آسانسور در مجتمع پزشکی
و سرگردانی بیش از ۳۰۰ بیمار
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ذخیره اطالعات در الماس!

 محققان دانشگاه نیویورک برای اولین بار تکنیک ذخیره اطالعات در الماس با 100 برابر استاندارد موجود را معرفی کردند.به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، سرعت پیشرفت تکنولوژی در جهان باعث 
شده که هر روز بیش از یک میلیارد گیگابایت اطالعات جدید به حجم قبلی افزوده شود. افزایش روزافزون اطالعات در جهان، نشانگر محدودیت منابع فیزیکی ذخیره اطالعات در بزرگترین سرورهای جهان 
است. محققان معتقدند که ساختار اتمی الماس و آرایش اتم های کربن در پیوند با همسایه کربنی خود به نوعی باعث شده که الماس بهترین ویژگی را برای ذخیره اطالعات داشته باشد.

بحران جمعیت و لزوم 
بازنگری در سیاست های 
فرهنگی و سبک زندگی
*  سجاد مهدی زاده

مطابق گزارشات در سال 13۶۶ نرخ رشد جمعیت 
به طور متوسط ۶/۶ بوده و امروزه نزدیک به رقم 
است  حالی  در  این  است.  رسیده  وحشتناک 1/۶ 

که نرخ رشد مطلوب عدد چهار اعالم شده است!
کاهش جمعیت صرفاً بر اثر سیاست های مستقیم و 
برنامه ریزی های دولتی بوده است و لذا با عملکرد 
عکس، یعنی تصویب و اعالم چندین مشوق مادی 
اعمال  برخی  انجام  ممنوعیت  یا  و  حکومتی  و 
عقیم سازی در مردان و زنان، جمعیت کشور دارای 
رشد مطلوبی خواهد شد! زمانی به فرزندان اضافی)!( 
تسهیالت دولتی و حتی شناسنامه اعطا نمی شد و 
حاال برای فرزندآوری جایزه تعیین می شود! به نظر 
می رسد تقلید ناشیانه از سیاست گذاری های غربی، 

ما را دچار این مشکالت کرده است.
راه حل اصلی، طراحی و تصویب مشوق های مالی 
و تسهیالتی برای فرزندآوری نیست. هرچند که 
توجه  باید  ولی  نیستند،  هم  بی اثر  مشوق ها  این 
یا  یک  اصالح  با  جمعیت  کاهش  روند  که  کرد 
چند قانون حل نمی شود. بلکه نیازمند برنامه ریزی 
بلندمدت  و  مدت  کوتاه  سیاست گذاری های  و 

فرهنگی و اقتصادی می باشد.
بازی  را  اصلی  نقش  موضوع  این  در  که  چه  آن 
و  اهداف  تغییر  و  مدرن  زندگی  سبک  می کند، 
سیاست گذاری  و  است  جامعه  افراد  ارزش های 
با  باید  حتماً  مسأله  این  در  اجتماعی  و  فرهنگی 

محوریت خانواده پیگیری شود.
به عبارت دیگر، تغییرات جمعیتی بیش از هر چیز 
به سبک زندگی و البته نحوه تفکر اعضای خانواده 
وابسته است و البته در میان زنان نقش بیشتری 
بازی می کنند و لذا در سیاست گذاری ها بیشتر باید 

محل توجه باشند.
تفکرات  شیوع  نقش  میان،  این  در  همچنین 
البته در  و  فمنیستی توسط مطبوعات و رسانه ها 
است.  برجسته  بسیار  سیما  و  صدا  آن ها،  رأس 
فیلم ها و برنامه های رسانه ای که به مرور موجب 
تغییر معنا و اهداف زندگی و لذا تغییر سبک زندگی 

دختران و زنان ایرانی شده است.
و  بارداری  مادری،  مسئولیت های  که  تفکراتی 
نیز  نهایت  در  و  می کنند  نکوهش  را  شیردهی 
سقط جنین را حقی برای زنان می دانند. لذا مسائلی 
زنان،  اشتغال  و  تحصیل  بدن،  مدیریت  همچون 
سبک های همسرگزینی، ازدواج های مدرن، تغییر 
نگرش درباره فرزندآوری، الگوهای گذران اوقات 
از مسائل مهم مطرح در شیوه  فراغت و همگی 
زندگی زنان و البته مؤثر بر میزان جمعیت هستند.

سن  عماًل  همسرگزینی  سبک  و  نوع  تغییر  با 
باروری کاهش  لذا دوره  ازدواج باال رفته است و 
می یابد؛ زنان هم اصل ازدواج و هم مسأله باردار  
شدن را برای کسب موفقیت های فرهنگی، علمی 
و اقتصادی به تأخیر می اندازند. فرد در سن باالتری 
پیشگیری  سالی  چند  هم  بعد  و  می کند  ازدواج 
می کند و در نهایت در سن باال یک یا دو بارداری 
خواهد داشت. همچنین با باال رفتن سن زوجین، 

حوصله بچه داری در آنها کمتر و کمتر می شود.
از منظری دیگر، تغییر نگاه زنان به مقوله موفقیت 
و مفید بودن سبب می شود خانم ها میل زیادی به 
اشتغال و تحصیالت رسمی پیدا کنند و این از دو 
جهت موجب کاهش جمعیت است؛ یکی این که 
موجب تأخیر سن ازدواج می شود. دوم این که بعد 
از ازدواج هم گاهی به سبب ادامه تحصیالت تا 
مدت ها از فرزندآوری اجتناب می کنند و از سوی 
بچه داری  امکان  خانم،  سن  رفتن  باال  با  دیگر 

مشکل می شود.
رواج  و  جامعه  در  اختالط  افزایش  همچنین 
بی بندباری و روابط جنسی خارج از ازدواج، موجب 
ازدواج  سن  رفتن  باال  و  عفاف  سطح  کاهش 
ازدواج،  مسئولیت   قبول  به  تمایل  عدم  اصاًل  یا 
عاطفی،  طالق  و  رسمی  طالق  آمار  افزایش 
بر  همگی  و  سرپرست  تک  خانواده های  افزایش 
کاهش جمعیت مؤثرند که البته در این مسئله مورد 

توجه جدی قرار نمی گیرند!
جمعیت  کاهش  دالیل  که  شود  توجه  باید 
از جمله عواملی اند که  فوق الذکر  موارد  متفاوتند. 
به  کمتری  میل  خانواده ها  و  زنان  می شود  سبب 
به  نیز  افراد  برخی  البته  باشند.  داشته   فرزندآوری 
دلیل تشویق ها و سیاست های طراحی شده دولتی 
به دنبال کاهش جمعیت  رفته اند؛ لکن برخی علل 
بلکه  نیست،  دل خواهانه  لزوماً  جمعیت،  کاهش 
ناخواسته اند و از این رو با تشویق مالی یا اجبار، 

مشکلی حل نمی شود.
یا سقط های مکرر که  و  زنان و مردان  ناباروری 
البته ناشی از سبک زندگی شهری و پر استرس 
مدرن است، خود عامل مهمی در کاهش جمعیت 
و  مدرن  زندگی  ماشینی،   زندگی  سبک  است، 
و  روحی  فشارهای  و  اضطراب ها  انواع  با  همراه 
تغذیه ای و مصرف  )استرس ها(، مشکالت  روانی 
مواد  دارای  و  صنعتی  غذاهای  و  فست فودها 
نگه دارنده، استعمال دخانیات، آلودگی هوای شهرها 

و همگی از عوامل  ناباروری به شمار می روند.

تورم و زندگی- رضا باقری شریفکاریکاتوربهار و پاییز مزارع زرشک روستای گازار - سعید هاشمی گازارقاب عکس

یادداشت

بهترین آسمانخراش دنیا معرفی شد

در شانگهای آسمانخراشی ساخته شده که اکنون 
بشر  مرتفع ساخت دست  سازه  بهترین  عنوان  به 
شناخته می شود. به گزارش مهر، این آسمانخراش 
که عنوان دومین آسمانخراش مرتفع دنیا را در اختیار 
دارد با دریافت جایزه Emporis به عنوان بهترین 
آسمانخراش دنیا شناخته می شود.این سازه مرتفع 

چند منظوره ۶32 متر ارتفاع داشته و از پایه تا نوک 
ابتکارعمل  این  دارد.  ای  درجه   120 چرخه  برج 
برای به حداقل رساندن اثر وزش باد صورت گرفته 
این  ساختمان،  صنعت  کارشناسان  باور  به  است. 
آسمانخراش 2.4 میلیارد دالری از حیث ساختار و 

طراحی در دنیا منحصربفرد است.

درب خودرو را با گوشی تان باز کنید!

بازار کراین  به  با ورود  شرکت خودروسازی تویوتا 
آنالین خودرو، فناوری هایی را معرفی کرده که به 
کاربران اجازه می دهند با بلوتوث در خودروی خود را 
باز کرده و آن را روشن کنند.به گزارش ایسنا به نقل 
از ورج، این دستگاه مبتنی بر بلوتوث “جعبه کلید 
هوشمند” نام داشته و به کاربران اجازه می دهد که 
در خودرو را با استفاده از تلفن همراه هوشمند خود 
باز کرده و آن را روشن کنند.این جعبه روی داشبورد 
تغییری  هیچ  انجام  به  نیازی  و  بوده  نصب  قابل 
برای  اپلیکیشن  نیست. یک کد توسط  در خودرو 
دسترسی به جعبه برای کاربر ارسال می شود. سپس 
با نزدیک کردن تلفن همراه به خودرو، کدها طی 
فرآیندی که تویوتا آن را “دست دادن” می خواند، 
فرآیند  این  می شوند.  هویت  احراز  بلوتوث  توسط 

مشابه سایر کلیدهای هوشمند خودرو است.

مردی که لباس های سگش
 را با خود ست می کند

تصاویر زیادی از مادر و دختر یا پدر و پسرهایی که 
لباس های مشابه هم پوشیده و اصطالحا با هم ست 
می کنند، دیده ایم، اما اینکه فردی این کار را با 
حیوان خانگی خود به انجام برساند کمی عجیب و 
البته جالب به نظر می رسد. »توفر برادی« فردی 

است که اعتقاد دارد از نظر ظاهری به سگ خود به 
نام »روزنبرگ« شباهت بسیاری داشته و از این رو 
تصمیم می گیرد تا لباس هایشان را شبیه یکدیگر 
کرده و کامال عین هم شوند. البته هدف اصلی وی از 
این کار جالب، سرگرم نمودن و خنداندن مردم است.

روزانه چند نفر وام ازدواج می گیرند؟

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی اعالم کرده است، 
امسال از اول فرودین تا 12 آبان حدود 4۷8 هزار 
فقره وام دریافت کرده اند که نسبت به همین دوره 

در سال قبل تا حدود دو برابر افزایش یافته است. 

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

نقد -  اقساط     با چک ۳ ماهه
09013772626 ان
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انصاف پیشه کار ماست
                                          اعتماد شما اعتبار ماست 

محالتی - بین توحید و مدرس   ۰915۳619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

خشکشویی باران
 شستشوی انواع البسه، روتختی، روفرشی و...  شستشوی پتو و پرده به همراه باز و بست
آدرس: خیابان 15 خرداد - 22 بهمن 1   تلفن: 09157212188- 32448187

از درب منزل

 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 96/1/15 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 - 09157639200

تاالر پذیرایی درویش السالم علیک یا ابا عبدا... الحسین )ع(
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عاشق خدا باشیم یا از خدا بترسیم؟
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آیه روز  

اموال و فرزندانشان تو را به شگفت نیاورد، خدا می خواهد در زندگی دنیا به وسیله این ها 
عذابشان کند و جانشان در حال کفر بیرون رود. سوره توبه آیه 55

حدیث روز  

ازحرص، با قناعت انتقام بگیر، چنان که با قصاص از دشمن انتقام می گیرى. امام علی )علیه السالم(

برخیز و طواف کن بر آن قطب نجات
ماننده ى حاجیان به کعبه و به عرفات 
چه چسبیدى تو بر زمین چون گل تر

آخر حرکات شد کلید برکات ...

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

11 راز برای شروع یک هفته موفق

برای شروع یک هفته عالی کاری می بایست: 1- 
برنامه ریزی کنیم: یک دفتر چه تهیه کنید و اولویت 
های هفته را در آن یادداشت کنید 2- وقت بگذارید: 
برای انجام هر کار ساعتی را تعیین کنید 3- استراحت 
و تفریح را فراموش نکنید: عالوه بر انجام کار های 
محوله وقتی را برای تفریح استراحت و گذراندن زمان 
در کنار عزیزانتان اختصاص دهید 4- مشورت کنید 
: قبل از انجام هر اقدام حساسی بایک متخصص 
و  خوب  های  ایده  کنید:  عمل  کنید 5-  مشورت 
مبتکرانه خود را عملی کنید 6- مثبت اندیش باشید: 
برای موفقیت در شروع یک هفته کاری نگاه مثبت و 
پر انرژی به کار ها و آنچه پیش رو داریم می تواند 
بسیار مفید و تاثیرگذار باشد و بعضا سالها مارا به جلو 
ببرد 7- دگرخواه باشید: از خودخواهی پرهیز کنید. 
گاهی کمک کردن به دیگران از موفقیت به خودمان 
لذت بخش تر است  8- خطاپذیر باشید: وقتی کار 
اشتباهی انجام دادید بدون بهانه آن را بپذیرید و اگر 
الزم دیدید عذر خواهی کنید 9- از درگیری بی مورد 
پرهیز کنید: هرگاه بر سر مسائل کاری با همکارانتان 
اختالف نظر پیدا کردید پابه فرار بگذارید 10- راه 
راست را انتخاب کنید: هیشه میان برهای غیر قانونی 
یا اصطالح راه های دور زدن برخی مشکالت به ذهن 
خطور می کند و بعضا ممکن است وسوسه شویم 
که کاری خالف عرف و اخالق را انجام دهیم تا 
موفقیت بیشتری به دست آوریم اما توصیه ما به شما 
این است که  از امتحان کردن این روش ها یا فکر 
کردن به آنها پرهیز کنید 11- به خدا اعتماد کنید: 
دانید او از هرکسی بهتر صالح کار ما را می داند.

مشکل چوپان

چوپان بیچاره خودش را کشت که بز چاالکش از 
جوی آب بپرد نشد که نشد. او می دانست پریدن این 
بز از جوی آب همان و پریدن یک گله گوسفند و بز 
به دنبال آن همان. عرض جوی آب قدری نبود که 
حیوانی نتواند از آن بگذرد. نه چوبی که بر تن و بدنش 
می زد سودی بخشید و نه فریادهای چوپان بخت 
برگشته! پیرمردی از آن جا می گذشت وقتی ماجرا را 
دید، پیش آمد و گفت: من چاره کار را می دانم. آنگاه 
چوب دستی خود را در جوی آب فرو برد و آب زالل 
جوی را گل آلود کرد. بز به محض آنکه آب جوی را 
دید از سر آن پرید و در پی او تمام گله پرید. چوپان 
مات و مبهوت ماند. این چه کاری بود و چه تأثیری 
داشت ؟پیرمرد که آثار حیرت را در چهره چوپان جوان 
می دید، گفت: تعجبی ندارد تا خودش را در جوی آب 
می دید حاضر نبود پا روی خویش بگذارد. آب را که 

گل کردم دیگر خودش را ندید و از جوی پرید.
نتیجه: این که حیوانی بیش نبود پا بر سر خویش 
نگذاشت و خود را نشکست چه برسد به انسان که 
بتی ساخته است از خویش و گاهی آن را می پرستد ...

همیشه رحمت خداوند بر غضب او سبقت 
دارد اما همه صفات خدا عین هم هستند 
و صفت انتقام او عین بخشش اوست و ما 
انکار  به  انکار کنیم  را  از خدا  اگر صفتی 
خود خدا برمی گردد، صفت منتقم بودن 
خدا نیز کمال او است و بد نیست و خدایی 
که از ظالمین انتقام نکشد خدا نیست شما 
پدرى را در نظر بگیرید که هیچ برخوردى 
با فرزندى که دائما فرزندان دیگر را آزار 
نمی تواند  قطعا  نمی دهد  انجام  می دهد 
پدر خوبی باشد .خداوند بلند مرتبه را ما 
با این زمزمه ها »مهربانتر از بابا مهربانتر 
از مادر«و »خداى خوب و مهربان داده به 
ما گوش و زبان...« شناختیم او از گناهان 
ما چشم می پوشد و دوستمان دارد ما را 
جانشین خود قرار داده ،بهترین رازدار است 
و عیب ما را به کسی نمی گوید و هزار و 
یک وصف دیگر که دل ما را گرم می کند 
.بعد ها گفتند باید از کسی که مهربانترین 
است بر ما عاشق است و با همه کاستی ها 
دوستمان دارد ترسید و این ترس ستوده 
است .چون او آتشی دارد سخت سوزاننده 

و خشمش چیره می شود و واى بر کسانی 
که بر آنان خشم گرفته شود.ما از خداى 
خوبمان فقط خوبی دیده ایم ما رحمتش 
را باور کرده ایم ولی خشمش را نه ، خدایی 
مهربانترین  همان  داریم  دوستش  ما  که 
او ترسید چرا  از  باید  مهربانان است چرا 
از خدا می ترسانند؟در کتاب هاى  را  ما 
اخالقی بسیار آمده است که باید از خدا 
ترسید و این خوف از خدا یعنی شناختن 
او و درک عظمتش و از طرف دیگر هم 
از  مردم  نترسیدن  همین  که  شاهدیم 
ها  انسان  باعث گستاخی  متعال  خداوند 
شده و سر به طغیان برداشته اند .بسیارى 
از ما حتی در خیالمان هم ترس از خدا 
نمی گنجد و به همین خاطر گاه حضور 
با عظمتش را نادیده گرفته و بی باکانه به 

آنچه برحذرمان داشته دست میزنیم.

واقعا چرا باید از خداوند ترسید و چگونه؟
کند،  نگاه  اطرافش  و  خود  به  اگر  آدمی 
و  نعمت ها  در  غرق  که  فهمید  خواهد 
تمام  مهربانی  با  او  است.  خداوند  الطاف 

و با کمال بذل و بخشش وجود و کرم و 
بسیارى  از  چشم پوشی  با  حال  عین  در 
از بدى ها و ناسپاسی هاى انسان، مشغول 
تدبیر امور و اداره تمامی شئون زندگی او 
است. اگر کارى کنیم که از خواب غفلت 
بیدار شویم، خود را غرق در محبت هاى 
از  بعد  دید.  خواهیم  او  اولیاى  و  خداوند 
دیدن این احسان قلبا به اعطا کننده آن 
عالقه مند شده و خود را مدیون او خواهیم 
دید و عالقه و محبتمان نسبت به او افزون 
گذشت  با  و  اندک  اندک  و  شد  خواهد 
پیدا خواهیم کرد.  معبود  به  زمان عشق 
پس راه عاشق خدا شدن درک محبت ها 
و خوبی هاى و زیبایی هاى او است که جز 
با رفع حجاب هاى درونی میّسر نمی گردد 
.اما در مورد ترس از خدا باید ابتدا آن را 
معنا کنیم تا معلوم شود آیا ترس از خدا 
خوب است یا نه. خداى متعال بزرگترین 
منبع کمال و قدرت و رحمت و آرامش 
موجود  بنابراین  است،  انسان  سعادت  و 
ترسناک و نعوذ باا... آزار دهنده اى نیست 
ترس از خدا در حقیقت به معناى ترس 

از دست دادن خداوند و  از دورى خدا و 
اینکه  از  ترس  است.  انسان  شدن  تنها 
باالترین تکیه گاه و معشوق خود  انسان 
را در زندگی از دست بدهد. ترس از خدا 
است  مسؤولیت هایی  از  ترس  معناى  به 
که انسان در برابر او دارد. ترس از این که 
در اداى رسالت و وظیفه خویش کوتاهی 
کند و به خوبی وظیفه اش را انجام ندهد؛ 
و به عبارتی، ترس از گناهان خود است. 
حضرت علی)ع( در این زمینه می فرماید: 
»هیچ یک از شما ترس نداشته باشد مگر 
از گناه خویش.« قرآن کریم می فرماید: و 
ترسان  پروردگارش  مقام  از  که  آن کس 
قطعاً  بازدارد،  هوى  از  را  نفس  و  باشد 
)ع( صادق  اوست!امام  جایگاه  بهشت 

فرمودند:به خداوند امیدوار باش، امیدى که 
تو را بر انجام معصیتش جرات نبخشد و از 
خداوند بیم داشته باش بیمی که تو را از 
رحمتش ناامید نگرداند مالحظه می کنید 
که آنچه باعث خوف است مقام خداست 
نه خود خدا لذا اشکالی ندارد که به لحاظ 
لحاظ  وبه  باشیم  عاشقش  خدا  خدایی 

مقامش بترسیم. در واقع این ترس حاصل 
شناخت عظمت و جمال و جالل خداست. 
السالم  علیه  صادق  امام  از  حدیثی  در 
فرمود:  آیه  این  تفسیر  می خوانیم که در 
را می بیند، و  او  »کسی که می داند خدا 
آنچه می گوید می شنود، و آنچه را از خیر 
و شر انجام می دهد می داند، و این توجه 
او را از اعمال قبیح باز می دارد این کسی 
است که از مقام پروردگارش خائف است، 
و خود را از هواى نفس بازداشته است.« 
ترس از خدا به معناى صحیح آن ثمرات 
)ع(  امام جواد  از جمله  دارد  نیز  دیگرى 
می فرمایند:خود را پاییدن به اندازه واهمه 
را  این شخص خداوند  زیرا  است  داشتن 
حاضر و ناظر بر رفتار و کردار خود می داند. 
و این محافظت را به تمام شئون زندگی 
خود تعمیم می دهد.هرکس بیشتر بترسد، 
از خود مراقبت ومواظبت بیشترى خواهد 
کرد.نتیجه :هیچ منافاتی بین ترس از خدا 
به معانی که بیان شد و عبادت عاشقانه 
ما  همه  اهلل  شاء  إن  و  ندارد  وجود  خدا 

توفیق این گونه عبادت را پیدا نماییم.

عارفانه روز

با تمام وجود گناه کردیم 
نه نعمت هایش را از ما گرفت 

و نه گناهانمان را فاش کرد.
 بیندیش  اگر اطاعتش بکنیم چه می شود ...

مهم نیست کجا متولّد شدم 
و چگونه و کجا زندگی کرده ام

مهم این است که در آنجا که بوده ام 
چگونه رفتارى داشته ام ...

به جاي موفقیت در چیزي که از آن 
نفرت دارم، ترجیح مي دهم در چیزي 

شکست بخورم که 
از آن لذت مي برم ...

 امید یعنی اینکه بدانیم
براى انجام کارهاى بزرگ، همیشه نمی شود
 یک گام بزرگ برداشت. گاهی وقت ها باید 

یک عالم گام کوچک برداریم ...

طراح: نسرین کاری                        

سرمربي   - نخجیر  افقي:1- 
پرافتخار منچستر یونایتد که این 
روزها نبودش بشدت در نتایج تیم 
احساس میشود 2- زن پادشاه- 
استان  مرکز  کارمند3-  خوف- 
هخامنشي-  عهد   سکه  فارس- 
سفید  نژاد  شعبه  مهمترین 
4- سالم و در سالمت- اقیانوس 
از  مروه  و  صفا  میان   ... ساکت- 
ارکان حج است 5- گریز از روي 
پنهان  زردي-  بیماري  ترس- 
واحد  جهنم-  قعر  برهنه-   -6
 -7 مرغابي  صداي  چین-  پول 
نرخ  قیمت،  ظالم-  دستوري- 
8- اسپانیاي عرب- هر نوع آش- 
شاخه تازه درخت 9- سریع- نامه 
نوشتن- کلمه افسوس 10- رود 
جرس-  شمشیرزن-  فرانسه- 
نظامي-  موزیک  سالخورده 11- 
گزینش  حرف  کهنه-  لباس 
ساختماني-  مصالح  از   -12
آرزوها- واحد مایعات 13- شش 
عرب- برومند، قدبلند- نوعي باد 
14- دومین شهر صنعتي کشور- 
رقم اول از سمت راست عدد- از 
مجموعه   -15 زراعت  مراحل 
حضرت  سخنان  و  ها  خطبه 

علي)ع(-  مانند.

آشکار  طور  به  عمودي:1- 
کردن  مخالفت  و  دشمني 
 -  23 سوره  جزیي-  مقابل   -2
در  هتلي  کردن 3-  سرخ  ظرف 
نوشته  آمد-  و  رفت  استانبول- 
ادات  پهلوان-  نجات-   -4 شده 
ینگه  خانه  جاسوس  تشبیه- 
رنگ- زن  دنیا 5- گوهري سبز 
باالي  نگاه خیره 6-  گندمگون- 
فرنگي- بیماري اعیان- شهري در 
خراسان رضوي 7- لقب اروپایي- 
اسطور  قهرمان  کردن-  کشف 
هاي یونان 8- توفان برف- مردم 

دختران  براي  نامي  کشور-  یک 
در  چابک  و  نیرومند  دیگر-   -9
دعوا و کت ککاري!- فراتر از گرم 
10- نخ بافتني- استارت قدیمي- 
خورشید-  الهه  آري 11-  مقابل 
هزینه ها- آرایش صورت بازیگران 
12- بسیار فقیر- پنکه- دوستي، 
عالقه- مدح شده 13- بازدید و 
چهره  نمرات-  ریز  رسیدگي- 
و  روش  سرعت-  با   -14 پرداز 
دست  فني-  علوم  کاربرد  حرفه 
و  تاریخي  بنایي  کرده 15-  گره 

دیدني در شهر کنگاور.
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.   09158668002

اخالق، انصاف، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزى، 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

کار خوب اتفاقی نیست

در مکانی بزرگ و با صفا 
با سالن های مجلل 
و  با ظرفیت 700 نفر 
آماده برگزاری جشن ها 
مهمانی ها و عروسی های شما هموطنان گرامی می باشد.
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های09151611497 -  32320029 

تماس حاصل فرمایید.    آدرس دفتر: نبش غفاری 4

 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
ایزوگـام  شفیعـی

آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

ضایعات  کارتن 
و کاغذ شما را خریداریم.

09157210718

خرید ضایعات نقدی 
درب کارخانه 350 تومان

آدرس: شهرک صنعتی، همت 3 
کارخانه دوم سمت چپ

32255221

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

فروش
یک فروشگاه بزرگ
 با رویکرد فرهنگی

 فروش عالی و سود تضمینی
حداقل سرمایه: 

100 میلیون تومان
     09391611798

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

09153613243 - شریفی

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

لوازم اتومبیل خراشادی
توزیع لوازم پژو 
 تندر90، مگان 

 تعمیر و نصب کمربند ایمنی
بیرجند- بین عدل 23 

و باهنر شرقی - پالک 167
32433806

 فروش مطب 
طالقانی 3، ساختمان پزشکان کیمیا 

32235949

زمین فروشی
غفاری 48- قطعه دوم از حاشیه

09371943716

زیبایی اقلیما)گرامیان( بین مدرس 3 و 5 
با کلیه امکانات و وسایل اجاره داده

 می شود.    09398349402

به یک مدرک کاردانی با سه سال سابقه
در زمینه راه در چهار سال اخیر نیازمندیم. 

32223307-09155619422

به چند نفر نیروي خانم برای کار در 
رستوران نیازمندیم. 32342244 

ساعت تماس: 11 ظهر الي 14

فروش آپارتمان 100 متری، واقع در 
خیابان شهید مفتح 30، پالک 32، طبقه 

دوم، واحد 4 با تمامی امکانات
 فی: کارشناسی    09157266561

معاوضه و یا فروش چند قطعه زمین 
روبروی مسجد، معصومیه پایین برای 
باغ، انبار و کارگاه    09155625297

نانو گستر شرق 
اجرای عایق بام پلیمری 

)جایگزین ایزوگام( 
با عمر 20 ساله و ارزان تر از 
ایزوگام / مناسب پشت بام، 

منابع آب و استخر
09155628497

فروش قنات با سندمالکیت، استخر 
با گنجایش80هزارلیتر آب، تمام 
مسیر لوله گذاری شده،ایستگاه 
پمپاژ،300 نهال زرشک با طرح 

آبیاری قطره ای در بهترین موقعیت  
09155614765



6
شنبه * 15 آبان  1395 * شماره 3643

مسابقه طناب زنی و فوتبال در روستای سهل آباد
به مناسبت روز دانش آموز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش 
و جوانان نهبندان، یک دوره مسابقه 
آموزان  دانش  بین  در  زنی  طناب 
دختر روستای سهل آباد برگزار شد، 
زینلی،  نخعی  فاطمه  پایان  در  که 
ملیحه نادی بهلولی و حدیث مددی 
به ترتیب مقام اول تا سوم این مسابقه را کسب کردند. همچنین در  مسابقه 
فوتبال  پسران که در دوگروه 3 تیمی و باشرکت 24 نفر برگزار شد،  تیم 
شهید فهمیده به مقام قهرمانی رسید.  الزم به ذکر است از طرف اداره ورزش 
و جوانان شهرستان، جوایزی به نفرات و تیم برتر این مسابقات اهدا شد.

مسابقات دارت بانوان، گرامیداشت روز دانش آموز 
در شهرستان بیرجند برگزار شد 

به همت انجمن دارت هیئت 
انجمن های ورزشی استان و با 
همکاری مجتمع آموزشی امام 
حسین )ع( شهرستان بیرجند 
و به مناسبت روز دانش آموز، 
دانش  ویژه  دارت  مسابقات 
به  شد.  برگزار  دختر  آموزان 

گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان، در پایان این مسابقه، فاطمه 
شفیعی، مارال بهلگردی، مهرانا عطایی، زینب دستگردی  و ندا صفرزاده 
مقام های برتر را در رده های سنی مختلف بدست آوردند.  الزم به ذکر 
است مسئولیت برگزاری این مسابقات را غالمی و حسینایی برعهده داشتند.

فیفا، فوتبال ایران را جریمه کرد

مذهبی  شعارهای  علت  به  را  ایران  فوتبال  فدراسیون  فیفا،   - ایرنا 
تماشاگران در جریان مسابقه ایران با کره جنوبی 37 هزار پوند جریمه 
شعارهای  خاطر  به  جریمه  این  فیفا،  خبری  سایت  گزارش  به  کرد. 
مذهبی تماشاگران در جریان بازی وضع شده است. تیم فوتبال ایران در 
روز تاسوعای حسینی با نتیجه یک بر صفر تیم کره جنوبی را شکست 
پوشان کشورمان،  ملی  برتشویق  بازی عالوه  آن  در  تماشاگران  داد، 
لباس های  با پوشیدن  و  را نگه داشته  تاسوعای حسینی  احترام روز 
مشکی در ورزشگاه قبل از بازی و در بین دو نیمه به عزاداری پرداختند. 
تالش مسئوالن فدراسیون فوتبال ایران برای جابجایی زمان آن بازی 
نتیجه نداد و فیفا درخواست فدراسیون ایران را نپذیرفت. فیفا همچنین 
فدراسیون های فوتبال کرواسی و کوزوو را به علت شعارهای ضد صربی 
در جریان مسابقه ششم اکتبر )15 مهر( را به ترتیب به مبلغ 41 هزار و 
25 هزار پوند جریمه کرد. بلگراد با عضویت جمهوری کوزوو که در سال 
2008 از صربستان اعالن استقالل کرد، در فیفا نیز مخالفت کرده است.

واژگوني پژو 206 در محور نهبندان - زابل 
چهار مجروح برجای گذاشت

در   206 پژو  دستگاه  یک  واژگونی  از  جنوبی  خراسان  استان  راه  پلیس  رئیس 
به گزارش خبرنگار  داد.  با چهار مجروح خبر  زابل  نهبندان -  کیلومتر 35 محور 
پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسین رضایی در تشریح این خبر اظهار داشت: روز 
کیلومتر  در  تصادف  بر  110مبنی  پلیسی  های  فوریت  مرکز  اعالم  با  چهارشنبه 
به  امداد  گروه  همراه  به  راه  پلیس  مأموران  بالفاصله  زابل،   - نهبندان  35محور 
محل سانحه اعزام شدند. وی افزود: مأموران با حضور در صحنه مشاهده کردند 
که یک دستگاه خودروی پژو 206 به دلیل نامعلومي  واژگون شده است که در این 
سانحه رانندگی، چهار از نفر سرنشینان خودروي پژو به شدت مجروح و جهت مداوا 
به بیمارستان منتقل  شدند. سرهنگ رضایی به رانندگان محترم توصیه کرد قوانین 
و مقررات راهنمائی و رانندگی را رعایت کنند تا شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم. 

دستگیری شکارچی مسافران فرودگاه ؛ بیشتر مراقب باشید

جام جم- دزد حرفه ای که با پرسه در فرودگاه و بیمارستان ها، اموال مسافران و همراه بیماران را سرقت می کرد، راز دزدی های سریالی خود را فاش کرد. چند روز پیش ماموران پلیس آگاهی 
فرودگاه مهرآباد تهران هنگام گشت زنی در محوطه فرودگاه به مردی حدودا 35 ساله که کوله پشتی بر دوش داشت، مشکوک شدند، تا این که مشاهده کردند این جوان وارد نمازخانه شده و 
افراد را زیرنظر گرفته است. ماموران که احتمال دادند این مرد سارق است، او را دستگیر کردند. در بازرسی از او نیز طال، کارت های بانکی، کارت های شناسایی، قبوض صندوق امانات بانک، 
مدارک جعلی، گوشی و سیمکارت های مختلف کشف شد. او ابتدا مدعی شد طالها متعلق به مادرش بوده و می خواسته آنها را بفروشد تا هزینه درمان او را فراهم کند و بقیه اموال نیز متعلق به 
خودش و دیگر اعضای خانواده اش است. در این مرحله ماموران با بررسی کارت های بانکی توانستند، هویت مالکان آنها را شناسایی کرده و به پلیس آگاهی احضار کنند. آنها در تحقیقات گفتند، 
مسافر بوده اند و زمانی کوتاه را پیش از سفر یا بعد از سفر در نمازخانه فرودگاه برای استراحت گذرانده اند و زمانی که بیدار شده اند، متوجه می شوند وسایلشان به سرقت رفته است. همچنین قبل 
از مسدود کردن حسابشان، سارق موجودی آن را خالی کرده بود. در ادامه تحقیقات پلیس معلوم شد طالهای کشف شده نیز متعلق به مسافران بوده است. مرد سارق به افسر تحقیق گفت: 
من به عنوان مسافر در حالی که همیشه کوله پشتی بر دوش داشتم، به محوطه فرودگاه مهرآباد می آمدم. با زیرنظر گرفتن مسافران زمانی که آنها به نمازخانه آنجا می رفتند، تعقیبشان می کردم. 
پس از آن که مطمئن می شدم مسافران در آنجا خوابشان برده، از این فرصت برای دزدی استفاده می کردم و  ساک ها یا محتویات داخل آن از جمله گوشی،کارت های بانکی، سوغات، طال و 
... را به سرقت می بردم. عالوه بر آن با پرسه زدن در بیمارستان ها، از همراهان افراد بیمار سرقت می کردم. گوشی و طالهای سرقتی را به قیمت پایین تری می فروختم، موجودی کارت های 
بانکی را که رمزشان نیز یادداشت شده بود، خالی می کردم. همینطور به عنوان خدمتکار به خانه های مردم رفته و پس از جلب اعتماد آنها، از آنجا پول، طال و اموال قیمتی را سرقت می کردم.

بهترین داروی سرماخوردگی و گلو درد

در میان ادویه های شماست. برای این 
منظور باید چای زنجبیل تهیه کنید.

اگر قصد سفر دارید و سرمای شدید خورده اید

سوار هواپیما نشوید. پرده گوش ممکن است آسیب جدی ببیند.

امام علی )ع(:
از سرما در آغازش بپرهیزید 

و در پایانش استقبال کنید؛ چرا که سرما 
با بدن، همان کاری را می کند که 

با درختان می کند. در آغازش می سوزاند
 و در پایانش شاخ و برگ می رویاند.

سبزی جعفری مصرف کنید. بدلیل داشتن آهن و ویتامین C از 
سرماخوردگی جلوگیری میکند.

برای پیشگیری از سرماخوردگی در پاییز و زمستان

اگر حال ندارید، غذا نخورید اما وقتی هم که می 
خورید لطفاً خوب بجوید تا در معرض خطر ابتال به 
کبد چرب قرار نگیرید. یک متخصص طب سنتی 
می گوید: افراد هنگام غذا خوردن، غذا را باید خوب 
بجوند در غیر این صورت غذا در معده درست هضم 
نمی شود و ماده هضم نشده وارد کبد شده و کبد نمی 

تواند کارکرد درست خود را ارائه دهد. بنابراین کبد 
ماده هضم نشده را در خود نگه می دارد و این خود 
باعث اختالالتی در کبد و مجاری صفراوی می شود.  
نکته حائز اهمیت این است که افرادی که غذایشان را 
تند تند می خورند و درست نمی جوند بیشتر از سایر 
افراد دیگر درمعرض خطر ابتال به کبد چرب هستند.

اگر حال ندارید، غذا نخورید !
برخی افراد عادت دارند که غذای شان را بسیار آهسته 
میل می کنند. خیلی ها آهسته غذا خوردن را معادل 
بی اشتهایی یا بی عالقگی به غذا و خوردن آن می 
دانند، در حالی که تنها یک عادت قابل اصالح است. 
اصوال گفته می شود آهسته غذا خوردن سبب القای 
احساس سیری در فرد می شود اما گذشتن از یک 

حد و زمانی موجب می شود فعالیت برخی آنزیم ها 
این عادت چندان هم توصیه  بنابراین  مختل شود. 
نمی شود یادتان باشد که بهترین حالت این است که 
اجازه بدهیم غذا خوردن بین 20 تا 25 دقیقه طول 
بکشد تا کامال احساس سیری حاصل شود. البته طی 
این زمان باید توجه کنیم که میزان غذای معینی را 

بخوریم نه اینکه با تند خوردن بخواهیم میزان مصرف 
مواد غذایی مان را در این زمان افزایش دهیم زیرا در 
این صورت افزایش وزن و چاقی حتمی خواهد بود. 
فراموش نکنید که تنها نخوردن یا زیاد خوردن مشکل 
ساز نیست، بلکه تکرار عادت های نه چندان اشتباه 
هم می تواند بر وضعیت تغذیه تان اثر سوء بگذارد.

آیا می دانید آهسته غذا خوردن هم مضر است؟ 

ویتامین C مانع بیماری های ویروسی در پاییز می شود.

پرتقال،  لیموترش، گریپ فروت و نارنگی جزء مرکباتی هستند که باعث 
بهبود خلق و خوی، تقویت سیستم ایمنی بدن و درمان افسردگی میشود.

کدو تنبل فراموش نشود.

اگر سرماخورده اید و یا دچار آنفوالنزا شده اید، کدوتنبل بخورید. 
این ماده غذایی به دلیل داشتن ویتامین C و E برای کسانی که 

به سرماخوردگی دچارند، بسیار مفید است.
اگر زیاد سرفه می کنید

شلغم دارای مزاج گرم و معتدل بوده و ضمن خاصیت صاف کنندگی سینه، برای 
مبتالیان به سرفه بسیار مفید است.  از آنجایی که شلغم نفاخ و دیر هضم می 
باشد، بهتر است آن را با آویشن و زیره مصرف کنید. گفته می شود خرمالو نیز در 

درمان سرفه مانند شلغم عمل میکند. 

هوای خانه را مرطوب نگه دارید

در فصل سرما چون هوای داخل خانه گرم 
است، سبب کم شدن رطوبت خانه و همین 
امر موجب التهاب پوست می شود؛ پس از 
یک دستگاه بخور استفاده کنیدیا یک کاشه 

آب سرد در یکی از اتاقها قرار دهید.

خودرویتان را چک کنید

از دالیل باال رفتن دمای آب خودرو و جوش آوردن 
آن در فصل سرما، قفل کردن ترموستات است. 

پس، از سالم بودن ترموستات اطمینان یابید.

قبل از استفاده بشویید

را  آنها  گرمتان،  های  لباس  از  استفاده  از  قبل 
های  لباس  از  طوالنی  استفاده  عدم  بشویید. 
زمستانی، شرایط را برای رشد باکتری ها در آنها 
فراهم کرده و باعث بیماری های پوستی می شود.

از آنتی بیوتیک طبیعی کمک بگیرید

ترکیب پیاز و عسل مانند آنتی بیوتیک عمل میکند. چون قادر است 
با میکرو ارگانیسم هایی که به مجاری تنفسی حمله می کنند، مقابله 
کند. درمان کننده طبیعی ضدسرفه و خاصیت خلط آوری نیز دارد.

نکاتی برای فصل سرما 

داده نما،

فواید روغن نارگیل برای پوست و مو

یزدی- با 12 کاربرد خارق العاده روغن نارگیل 
قرقره کردن   -1 شوید:  آشنا  زیبایی  زمینه  در 
به  دهان  در  نارگیل  روغن  چرخاندن  روغن: 
مدت 20 دقیقه در روز )ترجیحاً در ابتدای روز 
بدن،  سم زدایی  باعث  زدن(  مسواک  از  پیش 
فواید  خیلی  و  دندان  سفیدی  سردرد،  درمان 

دیگر می شود 2- نرمی پوست )2بار در روز به 
دستانتان بمالید( 3- رفع خشکی مو 4- الیه 
برداری 5- تسکین زکام )کمی داخل سوراخ 
پاک  لب 7-  مرطوب کننده  بریزید( 6-  بینی 
سوزش  برابر  در  حفاظت   -8 آرایش  کردن 
حاصل از اصالح با تیغ 9- پیشگیری از چروک 
بزنید(  ها  جوش  )روی   آکنه  درمان   -10
11- تقویت رشد مو 12- درمان آفتاب سوختگی.

)) امداد باطری سپهر ((
09361779359

عیب یابی،تست،استارت 
دینام،باطری رایگان 

تحویل و تعویض باطری 
در هر نقطه از شهر

کامیون-سواری- ایرانی وخارجی
نبش 17شهریور 29 - 32220423

طحقیقی پور
سـ

و ق
د 

قـ
 ن

شعبه 1: نبش مدرس 57
شعبه2: نبش مدرس 61 - 32323296
09128664599 - خرمشاهی

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
طــراحــان برتـــر

با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

 نمایندگی و عاملیت فروش شرکت                                                                          و توسعه صنعت جوش در استان
 تولید کننده انواع: افزودنی های بتن ، ترمیم کننده بتن، گروت، واتراستاپ های 
پی وی سی، اسپیسرهای پالستیکی، شیلنگ تزریق بتن و غالف 
 استرند، تجهیزات نیلینگ، ترمیم کننده بتن، چسب بتن و کاشی و ...

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 

خرید و فروش انواع قالب بتن
 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  
32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 

تـوکــل

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید
09155622050 -32442331

ایـزوگام رهبـردار   
فروش قیر -  چتایی 

)قیرگونی(
   32317903 - 09153638047
  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    

 فروش ویژه

 ایزوگام پلیمـری
 به مدت محدود

 ابتدای خیابان معلم، سمت راست

کاوسی 09151611193 - 32228469 

صوتی - تصویری - مخابراتی 

انصاری فرد و پسران
LED- پالسما 

سینما خانگی و میز 
آدرس: میدان امام - کوچه اول بازار          

تلفن تماس: 32224852
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7
660 گردشگر خارجی از آثار تاریخی و طبیعی خراسان جنوبی دیدن کردند

ایرنا- معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
جنوبی گفت: 660 نفر گردشگر خارجی در 6 ماهه اول سال 95 از آثار تاریخی و طبیعی استان دیدن کردند. مرتضی عربی 

افزود: این گردشگران شهروندان ایتالیا، استرالیا، آلمان، فرانسه، انگلستان، چین، هند، سوئیس، افغانستان و ... بودند.
شنبه * 15 آبان 1395 * شماره 3643

7
طنین فریاد استکبار 

ستیزی در استان

حسینی - گروه های مختلف مردم و مسئوالن 
در  استکباری  ضد  های  تجمع  در  آبان   ۱۳ روز 
سر  بر  آمریکا«  »مرگ  شعار  استان،  سرتاسر 
با  و  با سراسر کشور  این مراسم همزمان  دادند. 
حضور مسئوالن و شرکت پرشور و خروش مردم 
در شهرها و بخش های مختلف خراسان جنوبی 
آغاز شد تا برگ زرینی در تاریخ حماسه و حضور 
نماینده  عبادی  ا...  آیت  باشد.  استان  این  مردم 
ولی فقیه،  استاندار، فرمانده سپاه خراسان جنوبی، 
استاندار،  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی  معاون 
بسیاری  و  استان  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
در  مردم  همگام  و  همراه  دیگر  مسئوالن  از 
راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان در مرکز استان بودند.

قدردانی رئیس سازمان
 مدیریت بحران کشور از استاندار 

مدیریت  سازمان  رئیس  و  کشور  وزیر  معاون 
جنوبی  خراسان  استاندار  تالش  از  کشور  بحران 
کارگاه  پنجمین  در  استان  فعال  شرکت  برای 
و  بحران  مدیریت  ستادی  تمرین  و  عملیاتی 
کسب رتبه برتر علمی و عملیاتی در این کارگاه 
سید  از  تجلیل  در  نجار  اسماعیل  کرد.  قدردانی 
پرتو  در  امروز  آنچه  نوشت:  پرویزی  اکبر  علی 
تالش و موفقیت در پیشبرد اهداف این سازمان و 
با هدف اعتال و تبیین حقوق و تکالیف جامعه به 
دست آمده حاصل همدلی وتعامل هرچه تمامتر 
با سیاست  آینده ای شکوفا همراه  انداز  با چشم 
خدمات  دهنده  نوید  و  امید  و  تدبیر  دولت  های 

ارزنده شما خواهد بود.

همایش سه ساله هاي حسیني
در بیرجند برگزار مي شود

شبستان - همزمان با سالروز شهادت حضرت 
حسیني«  هاي  ساله  »سه  همایش  )س(  رقیه 
مادران  حضور  با  همایش  این  شود.  مي  برگزار 
و کودکان ۳ تا 6 سال در مسجد جواداالئمه )ع( 
برگزار مي شود. در  واقع  در صمدي ۸  بیرجند 
آبان؛  روز شنبه ۱5  این همایش که ساعت ۱۴ 
نهاد  دفتر  کارشناس  پور  تراب  شود،   مي  برگزار 
مقام معظم رهبري در دانشگاه صنعتي بیرجند به 

ایراد سخنراني مي پردازد.

گردشگر آلمانی : خراسان جنوبی
 از جاذبه های گردشگری بی نظیر

 و دیدنی برخوردار است

کتاب  نویسنده  نیمن«  هارتموت   «  - ایرنا 
گفت:  آلمانی  زبان  به  ایران  گردشگری  راهنمای 
خراسان جنوبی از جاذبه های گردشگری بی نظیر 
و دیدنی برخوردار است که با معرفی این ظرفیت 
منطقه  این  به  باید حضور گردشگران خارجی  ها 
فراهم شود. وی روز پنجشنبه در نشست بررسی 
ظرفیت های خراسان جنوبی در بیرجند با حضور 
هیات هشت نفری گردشگران آلمانی در قالب تور 
زعفران افزود: در این سفر گردشگران با نحوه کاشت 
و برداشت زعفران در استان بویژه در قاینات که به 
سرزمین طالی سرخ معروف است آشنا می شوند و 
در بازگشت آن را به هموطنان خود معرفی می کنند.

 156 دانش آموز از طبس 
راهی مناطق عملیاتی جنوب شدند

ایرنا - ۱56 نفر از دانش آموزان شهرستان طبس 
در غرب خراسان جنوبی پنجشنبه شب، ۱۳آبان، با 
چهار دستگاه اتوبوس با بدرقه خانواده ها و جمعی 
از مسئوالن محلی برای بازدید از مناطق عملیاتی 
دفاع مقدس در جنوب کشور اعزام شدند. فرمانده 
سپاه بسیج طبس در حاشیه مراسم بدرقه دانش 
آموزان گفت: در هر اتوبوس یک راوی، دو نیروی 
فرهنگی و یک روحانی عوامل اجرایی هستند که 
در اردو کاروان را همراهی خواهند کرد. سرهنگ 
رمضانعلی فرحبخش ثانی افزود: این دانش آموزان 
شلمچه،  اروندکنار،  جنوب،  عملیاتی  مناطق  از 

هویزه و دهالویه بازدید خواهند داشت.

۲۰ واحد فرآوری زرشک و زعفران
 در خراسان جنوبی راه اندازی شد

خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  مهر- 
و  زرشک  فرآوری  واحد  اندازی ۲0  راه  از  جنوبی 
زعفران در استان خبر داد. هاشم ولی پور مطلق 
اظهار کرد: در حال حاضر 9 واحد درجه بندی و 
بسته بندی زعفران در خراسان جنوبی مشغول به 
فعالیت هستند. وی میزان تولید عملی این واحدها 
را بالغ بر سه هزار و ۱۲۴ تن عنوان کرد و گفت: 
این واحدها در شهرستان های بیرجند، قاین، طبس، 

خوسف و فردوس راه اندازی شده است.

دومین تور ورودی سفرهای ارزان قیمت 
استان در حال برگزاری است

غالمی - معاون گردشگری، سرمایه گذاری و 
تامین منابع اداره کل گفت: دومین تور ارزان قیمت 
از مبدا تهران برای بازدید از شهرستانهای طبس، 
بشرویه، بیرجند، قاین، سربیشه و خوسف بوسیله 
قطار وارد استان شده اند. عربی بیان نمود: یکی از 
برنامه های جذاب استان خراسان جنوبی برای ارائه 
به مسافران، بازدید از مزارع زرشک و زعفران است 
و برنامه ریزی الزم برای بازدید گروه مذکور در روز 

جاری از مزارع زعفران قاینات انجام شده است.

رصد راهپیمایی اربعین
 توسط پهبادهای ایرانی

در  دیروز  نوفرستی صبح  ابوالفضل  امین جم- 
با اشاره به  تجمع ملی زائران حسینی در بیرجند 
نمایش  بزرگترین  حسینی  اربعین  همایش  اینکه 
آزادی  تمامی  آزادگی  و  عزت  قدرت،  فداکاری، 
خواهان عالم است، عنوان کرد: این همایش بزرگ 
در حال شکل گیری است و از هفت روز قبل تعدادی 
اباعبدا...)ع( حضرت  زیارت  برای  ایران  زائران   از 

عازم  اربعین  تا  دیگر  برخی  و  شده  خارج  مرز  از 
عتبات عالیات خواهند شد. مدیرکل حج و زیارت 
با اشاره به توصیه های مراجع تقلید درباره ورود 
به عراق و زیارت امام حسین)ع( خاطرنشان کرد: 
همه زائران باید نیت های خود را خالص کرده و 
را به هیچ عنوان فراموش نکنند.  نماز اول وقت 
وی گفت: سازمان حج و زیارت 5 موکب به عنوان 

این  برپا کرده است که در  منا در عراق  شهدای 
راستا موکب مرز چزابه توسط خراسان جنوبی برپا 
شده است. نوفرستی با بیان اینکه پیش بینی می 
شود امسال بیش از ۲5 میلیون زائر در راهپیمایی 
بزرگ اربعین شرکت کنند، ادامه داد: بیش از 6 هزار 
نفر از خراسان جنوبی در سامانه سماح برای حضور 
کردند.  آمادگی  اعالم  عظیم  راهپیمایی  این  در 
شهرهایی  و  ها  مسیر  تمام  کرد:  بیان  نوفرستی 
توسط  هستند  اربعین  راهپیمایی  طول  در  که 
 پهباد های ایرانی رصد می شود. حجت االسالم

احیای  برپایی و  مجتبی اوحدی عنوان کرد: رمز 
امام  دشمنان  از  برائت  حسینی  اربعین  مراسم 
حسین)ع( و شناخت یزید و عبید ا... هر زمان است. 
رئیس دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در 
که  باشند  داشته  توجه  زائران  کرد:  اظهار  استان 
مایه  اینکه  نه  باشد  امام  رضایت  مورد  رفتارشان 
اذیت امام باشد. وی گفت: هر زائری که به زیارت 
امام حسین می رود، می تواند زیارتش را به نیابت 
شهید  بنیاد  با  الزم  هماهنگی  برود.  شهید  یک 
انجام شده و متقاضیان شرکت در این طرح باید 
اعالم کنند که به نیابت از کدام شهید خواهند رفت 
تا اطالعات کافی به او داده شود. خسروی دبیر ستاد 
اجرایی اربعین استان هم با بیان اینکه شهدا با هدف 
باز کردن راه کربال جانشان را فدا کردند و به آرزوی 
خود که زیارت کربال بود، نرسیدند، گفت: طرحی به 
نام نایب الشهید اجرایی خواهد شد که متقاضیان این 
طرح می توانند به نیابت از شهدا ایران یا  شهدا عراق 
پیاده روی را انجام دهند تا هم معنویت سفر خود را 
بیشتر کرده و هم دینی که شهدا بر ما دارند ادا شود. 

مصوبات شورای فرهنگ عمومی
 ضمانت اجرایی ندارد

از  تاسف  ابراز  با  بیرجند  امام جمعه  شبستان-  
ضمانت  عمومی  فرهنگ  شورای  مصوبات  اینکه 
اجرایی ندارد، گفت: شورای فرهنگ عمومی شورایی 
راهبردی است که امام خمینی)ره( فرمودند» انحراف 
است«. حجت  امریکایی  اسالم  پذیرش  فرهنگی 
جمعه  نماز  های  خطبه  در  رضایی  علی  االسالم 
گفت: شورای فرهنگ عمومی در استان و شهرستان 
ها زیر نظر امام جمعه تشکیل شده اما متاسفانه با 
پیگیری های فراوان مصوبات ضمانت اجرایی ندارد 

و امکانات محدود دارد.

 دستگاه های دولتی واگذاری امور
به مردم را کار سختی می دانند

اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون   - تسنیم 
خراسان جنوبی گفت: دستگاه های دولتی واگذاری 
امور به مردم را کار سختی می دانند در حالی که این 
کار اشتباه است. محمد حسینی در نخستین جلسه 
انجمن کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی اظهار 
نظر  در  خروجی  جلسات   برگزاری  در  باید  کرد: 
گرفته شود و امور کتابخانه ها به مردم واگذار شود 

تا مشکالت مردم حل شود. 

صنایع تبدیلی در شهرستان 
درمیان ایجاد شود

درمیان  سپاه  مقاومت  ناحیه  فرمانده   - تسنیم 
اینکه داشتن تخصص و تعهد الزمه  بر  تأکید  با 
حفظ انقالب از خطر توطئه های دشمن است گفت: 
بهترین زرشک دنیا در این شهرستان تولید می شود 
اما کارگاه برای بسته بندی و صنایع تبدیلی نداریم 
تا زمینه اشتغال جوانان فراهم شود. سرگرد حسین 
و  تبدیلی  صنایع  زمینه  در  کرد:  اظهار  خدادادی 
جایگزین کشاورزی اقدام سازنده ای در شهرستان 

درمیان صورت نگرفته است.

افزایش ۲۸۰ درصدی سهم کتابخانه ها
 از اعتبارات تملک دارایی استان

تسنیم - رضایی مدیرکل کتابخانه های عمومی 
خراسان جنوبی گفت: با پیگیری های انجام شده 
در سال 95 ، ۳ میلیارد و ۸۲ میلیون تومان اعتبار 
از تملک دارایی های استان دریافت شده است که 

این رقم ۲۸0 درصد رشد داشته است.

اختصاص اعتبار هیأت دولت به جبران خسارات حوادث غیرمترقبه به 18 استان

روز  جلسه  در  وزیران  هیأت  برزجی-   
جمهور،  رئیس  ریاست  به  خود  چهارشنبه 
بانکی  تسهیالت  و  اعتبار  اختصاص  با 
اقدامات  و  زیربنایی  بازسازی  جبران،  برای 
که  کرد  موافقت  استان   ۱۸ در  پیشگیرانه 

یکی از این استان ها خراسان جنوبی بود. 

در این جلسه، هیأت وزیران با اختصاص 
قیمت  ارزان  بانکی  تسهیالت  و  اعتبار 
تأسیسات  بازسازی  و  برای جبران خسارات 
دیده  خسارت  بخش های  سایر  و  زیربنایی 
ناشی از سیل، حوادث غیرمترقبه و اقدامات 
خراسان  قم،  استان های  در  پیشگیرانه 

خراسان  سمنان،  گلستان،  فارس،  جنوبی، 
و  سیستان  یزد،  لرستان،  البرز،  شمالی، 
آذربایجان  شرقی،  آذربایجان  بلوچستان، 
رضوی،  خراسان  قزوین،  تهران،  غربی، 
کرد.  موافقت  کردستان  و  اردبیل  زنجان، 
این  در  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 

ارتباط به خبرنگار ما گفت: خراسان جنوبی 
باالترین سهم را از رقم اختصاص یافته در 

این مصوبه دارد. 
با  اختصاصی  گفتگوی  در  میرجلیلی 
در  اعتبارات  این  رقم  افزود:  ما  خبرنگار 
اعالم خواهد  استاندار  توسط  آینده  روزهای 

شد که رقم بسیار خوبی است که امیدواریم 
تا چند ماه آینده به استان برسد. 

صرف  رقم  این  اینکه  بیان  با  وی 
خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه خواهد 
شد تاکید کرد: این اعتبارات شامل حوادث 

قبل و بعد می شود. 

خراسان جنوبی بیشترین سهم را برد

مالیی ، برزجی - بیست و دومین نمایشگاه 
مطبوعات ، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری 
کشور به همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در مصلی امام خمینی تهران شروع به کار کرد. 
در غرفه آوای خراسان جنوبی تمامی روزنامه 
های منتشر شده از اولین شماره تا کنون در 
معرض دید عموم قرار گرفته همچنین معرفی 
توانمندی های استان در بخش های مختلف  
و  مذهبی  و  فرهنگی  تاریخی،  گردشگری، 

در  غرفه  این  کارکردهای  دیگر  از  سوغات 
نمایشگاه مطبوعات است.

عباسی قائم مقام نمایشگاه مطبوعات در 
گفتگوی اختصاصی با روزنامه آوای خراسان 
جنوبی عنوان کرد: با توجه به برگزاری آیین 
باشکوه عبادی و سیاسی نماز جمعه در محل 
شبستان مصالی امام)ره( فعالیت نمایشگاه 

از ساعت۱۳عصر جمعه آغاز می شود.
عباسی بیان کرد: بیست و دومین نمایشگاه 

از  با حضور 900 رسانه در بیش  مطبوعات 
صداقت«  و  »شفافیت  شعار  با  غرفه   6۲0
امروز باحضور حجت السالم حسن روحانی 
رییس جمهور افتتاح و آغاز به کار می کند. 
تا   ۱۴ از  نمایشگاه  از  دوره  این  افزود:  وی 
۲۱ آبان در مصالی امام )ره( از ساعت9:۳0 
مندان عالقه  پذیرای  شب،   ۲0 تا   صبح 
بزرگ رویداد  این  از  بازدیدکنندگان   و 

رسانه ای کشور است.

بسیج  سازمان  مسئول  امیرآبادی   - جم  امین 
پرشور  و  فعال  حضور  به  اشاره  با  بیرجند  شهرستان 
دانش آموزان و تشکل های دانش آموزی در راهپیمایی 
آموزی، دانش  های  تشکل  کرد:  عنوان  آبان   ۱۳ 
و آموزی  دانش  بسیج  آموزی،  دانش   سازمان 

انجمن اسالمی و هالل  اتحادیه های  آموزان  دانش 
احمر که صبح پنج شنبه در راهپیمایی ۱۳ آبان حضور 
تجدید  برنامه  در  روز  این  ظهر  از  بعد  داشتند،  فعال 
با  و  کرده  پیدا  حضور  شهدا  مزار  در  شهدا  با  میثاق 

فاتحه ای روح این عزیزان  را شاد کردند.

اسالمی  مذاهب  تقریب  مجمع  ایران  امور  معاون 
حقیقی  و  مجازی  فضای  در  دانش آموزان  گفت: 
نقش  انقالب  و  نظام  بلندگوی  عنوان  به  می توانند 
االسالم سید  ایسنا، حجت  گزارش  به  کنند.  آفرینی 
در  آبان   ۱۳ راهپیمایی  در  دیروز  الهدی  علم  حامد 
بیرجند با اشاره به اینکه امروز روز مقاومت و مبارزه 
با استکبار جهانی است، اظهارکرد: حکومت اسالمی 

امانت بزرگی بوده که امروز بر دوش شما قرار گرفته 
است. وی افزود: نسل امروز دانش آموزانی هستند که 
نه قبل از انقالب را دیده  و نه در دوران دفاع مقدس 
به  بوده اند  شهدا  رشادت های  و  ایثارگری ها  شاهد 
همین دلیل یکی از بزرگترین مشکالت فرهنگی در 
زحمات  و  ایثارگری ها  انتقال  و  تبیین  امروز  جامعه 
انقالب به نسل فعلی است. علم الهدی تصریح کرد: 
و  فراز  انقالب  جوانان  و  دانشجویان  دانش آموزان، 
این  در  و  سرگذاشته اند  پشت  را  زیادی  نشیب های 
مسیر با دست خالی در مقابل دشمن ایستادگی کرده 
و شکست نخورده اند. وی  خطاب به جوانان گفت: 
مدافعان  و  نظام  بلندگو  عنوان  به  دانش آموزان  شما 
حرم باید با تمام توان در برابر توطئه های دشمن در 
دشمن  به  و  یابید  حضور  حقیقی  و  مجازی  فضای 
ثابت کنید که فرزندان و نتیجه های انقالب هستید.

حضور اولین روزنامه استان در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات ایران

تجدید میثاق دانش آموزان با شهدا دانش آموزان بلندگوی رهاورد انقالب هستند

شهرک صنعتی بیرجند کمیسیون قضایی ندارد!
بررسی مشکالت  و  قوسی - جلسه طرح 
قضات  حضور  با  صنعتی  واحدهای  حقوقی 
و وکالی دادگستری در کارخانه آرد گلبرگ 
برگزار شد. جرجانی، مدیرعامل شهرک های 
آقای  دستور  براساس  کرد:  عنوان  صنعتی 
قضایی  کمیسیون   ۸6 سال  در  شاهرودی 
در تمام شهرک های صنعتی کشور تشکیل 
شده است. ولی هنوز این کمیسیون 5 نفره 
در بیرجند تشکیل نشده، درحالی که در گناباد 
که دیوار به دیوار بیرجند است این کار انجام 
شده است. این کمیسیون پشتوانه واحدهای 
مشکالت  بررسی  به  و  بود  خواهد  صنعتی 
پردازد.  بانکی می  و  دارایی  اجتماعی،  تامین 
خواهشمندیم این کمیسیون هر چه سریع تر 
تشکیل بشود چون به واحدهایی که در حال 
تعطیل شدن هستند و از چرخه فعالیت خارج 

می شوند، به راحتی می تواند کمک کند.
وی خواستار برگزاری این جلسات به طور 
متناوب در شهرک صنعتی شد تا تعامل بین 

قوه قضاییه و صنعت بیشتر شود. 
رمضانی یکی از مدیران واحدهای شهرک 
شغلی  وقتی  کرد:  بیان  هم  بیرجند  صنعتی 
برای فرد بیکار در جامعه ایجاد می کنیم و 
او را از کف خیابان ها جمع می کنیم، همانند 
کمک  جرم  از  جلوگیری  برای  قضاییه  قوه 

کرده ایم. با این توضیح و با تمام مشکالتی 
که این کار را انجام می دهیم، قوه قضاییه و 
دولت چه کاری انجام می دهند و چه نقشی 
در کارآفرینی ایفا می کنند؟ واحدهای صنعتی 
تسهیالت دریافت می کنند و قصدشان هم این 
نبوده که پول بیت المال را پس ندهند. بر اثر 
تحریم ها دالر ۱000 تومانی به ۳000 تومان 
 رسیده و باعث مشکالتی شده است. بانک ها

بماند.  سرپا  صنعتی  واحد  تا  کنند  مدارا  باید 

مشارکت در قراردادها به معنای شریک بودن 
در سود و زیان است اما این نکته رعایت نمی 
شود. ما فقط از بانک ها فرصت می خواهیم. 
خراسان  که  شود  می  شنیده  کرد:  بیان  وی 
جنوبی کمترین معوقات بانکی را در تمام کشور 

دارد. آیا این به معنای پولدار بودن افراد یا به 
این  از کارشان است؟  آنها  معنای سود بردن 
این معنی است که کمترین  به  نیست،  طور 
تسهیالت داده می شود و بیشترین فشار هم 
آورده می شود. من و همکارانم از ترس آبرو 
خانه و زندگی خودمان را می فروشیم. انتظار 
ما این است که بیشتر مورد رأفت قوه قضاییه 
قرار بگیریم. وی اضافه کرد: بخشی دیگر از 
مشکالت مان نپذیرفتن و قبول نداشتن پروانه 

بهره برداری ما در مراجعه به دادگستری است.  
جالب است فیش حقوقی کارمندان که امضای 
ما زیر آن است را قبول می کنند ولی پروانه را 
قبول ندارند. در این صورت انگیزه ای برای کار 
نمی ماند. با توجه به نیاز جامعه که اشتغال است 

باید جایگاه اصلی کار و کارآفرینی را باال ببریم.
تمام کارگران را اخراج کرده ام

از  یکی  عامل  مدیر  صوفی  ادامه  در 
واحد    90 سال  از  گفت:  صنعتی  واحدهای 
من را متوقف کرده اند. بانک تعهدات خودش 
در  نکرد.  رعایت  را  مابین  فی  قرارداد  در 
طرفین  که  بود  شده  ذکر  رسما  قرارداد  این 
مشارکت هرکدام سهام مشارکت خودشان را 
به موقع پرداخت کنند. بانک کلمه “به موقع” 
را به رأی خودش گذاشته بود. بعد از ۲ سال 
بانک در سال 9۲ متوجه اشتباه خود شد. به 
هر صورت طرح هنوز متوقف است. پیشنهاد 
می کنم امروز از واحد بازدید شود، ساختمان 
تمام  و  است  تعطیل  کار  ولی  است  تکمیل 

کارگران را هم اخراج کرده ام.
برخی سازمان ها ترمز پیشرفت مملکتند

هم  صنعتی  واحد  مدیران  دیگر  از  وجدان 
به  دارم.  فعالیت  کار  در  سال   5 کرد:  عنوان 
کمک خیلی  که  مجموعه  دوتا  یکی   جز 
می کنند بقیه ترمز پیشرفت مملکت هستند. 
تامین اجتماعی 9 ماه است پول من را نداده 
است، بعد اگر یک ثانیه از ساعت ۱۲ آخر ماه 
بگذرد و پول بیمه را ندهی جریمه ات می کنند. 
همچنین اداره برق متوجه نیست که ۳0 خانواده 
در واحد صنعتی نان می خورند. اگر کمک ما 

نکنند اثر سوء خواهد داشت چون هرکس از 
من بپرسد خواهم گفت به سمت این کار نیاید 

چون به جز باخت چیزی نخواهد داشت. 
دادگستری  کل  رییس  مقام  قائم  قبولی، 
استان گفت: ارزش کار صنعتگر و کارآفرین و 
 تاثیر گذاری آن در سالمت جامعه را می دانیم.
و  دارایی  و  اجتماعی  تامین  های  بحث 
اختیار  در  مستقیم  طور  به  اداری  مشکالت 
جنبه  در  رأفت  کرد:  اشاره  وی  نیست.  ما 
 عمومی جرم که در اختیار دادگاه است، صورت
می گیرد اما وقتی قرارداد مدنی و خصوصی 
بین شما و بانک ها منعقد می شود و سپس 
مجبورند  ها  دادگاه  دعوی شده،  باعث طرح 

براساس قرارداد عمل کنند.
البته در مورد نحوه محاسبه سود و جریمه 
بانک  حمایتی  بسته  برخالف  جایی  اگر 
عمل  دیگر  قرارداد  براساس  بوده،  مرکزی 
نمی شود. وی تذکر داد: چرا با یک مشاور 
توصیه کنید؟  نمی  مشورت  خوب   حقوقی 
قراردادها  بستن  صورت  در  که  کنم  می 
به  مراجعه  فرهنگ  بگیرد.  انجام  مشورت 
قرار  بیفتد.  جا  باید  حقوقی  مشاور  و  وکیل 
دار  مشکل  واحدهای  همه  از  لیستی  است 
تهیه شود تا جلسه ای درمورد آنها تشکیل 
شود و مشکالت آنها در حد اختیار رفع شود.

۲۰ میلیارد تومان تسهیالت اشتغالزایی به روستاهای خراسان جنوبی اختصاص می یابد
توافق  با  گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار 
میان بنیاد مستضعفان مقرر شد ۲0 میلیارد 
در  اشتغالزایی  زمینه  در  تسهیالت  تومان 
روستاها و مناطق محروم به استان خراسان 

جنوبی اختصاص یابد.
به گزارش تسنیم، سید علی اکبر پرویزی 
عصر دیروز در جلسه ستاد راهبری اقتصاد 
موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه  و  مقاومتی 
هیچ  بانک ها  اینکه  بیان  با  استان  تولید 

به  تسهیالت  پرداخت  حیث  از  محدودیتی 
ندارد،  تولیدی  واحدهای  و  تولیدکنندگان 
اظهار داشت: بانک ها باید شرایط پرداخت 
اعتبارات مورد نیاز در این زمینه را بیش از 

پیش تسهیل کنند.
وی با اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی 
عضو این کارگروه باید مشکالت را احصاء و 
طبقه بندی شده ارائه کنند،گفت: مشکالت، 
منظور  به  اجرایی  پیشنهادات  و  راهکارها 

رفع موانع موجود باید از سوی دستگاه های 
اجرایی ذیربط ارائه گردد.

استاندار خراسان جنوبی گفت: بانک های 
استان نیز مشکالت موجود در زمینه واگذاری 
ارائه  کارگروه  به  را  متقاضیان  به  تسهیالت 
کنند تا در صورت عدم امکان حل آنها فرد 
و یا افراد دیگری جایگزین شوند و بتوان از 
برای  شده  گرفته  نظر  در  موجود  اعتبارات 
استان، بهترین و بیشترین بهره برداری را کرد.

عکس: امین جم
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فرمانده داعش و ناتوانی در کنترل نیروها

سخنگوی ائتالف بین المللی تحت رهبری آمریکا 
ابوبکر  موصل  در  نبرد  پیشرفت  با  است  گفته 
حال  در  داعش  تروریستی  گروه  رهبر  البغدادی، 
است.  نیروهایش  بر  خود  کنترل  دادن  دست  از 
سرهنگ جان دوریان گفته است: هر چند ارتش به 
طور رسمی صحت این فایل صوتی را تایید نکرده 
است، اما واضح است که رهبران داعش می کوشند 
با نیروهای خود ارتباط برقرار کنند. وی اضافه کرد : 
نکته مهمی که در ترجمه انگلیسی این پیام صوتی  
به  خطاب  البغدادی  که  بود  این  کردم،  مشاهده 
نیروهای خود می گوید، با خودتان نجنگید. اینگونه 
اظهارات را رهبری بر زبان می آورد که کنترل و 
توانایی خود برای متحد نگهداشتن نیروهایش را از 
دست داده باشد. اعتقاد ما این است چنین اظهاراتی 

نتیجه بخش و موثر نیست.

فاصله ترامپ و کلینتون کمتر شد 

رقابت  آمریکا  انتخابات  به  باقیمانده  روز  در چند 
هیالری  و  شده  تنگاتنگ  اصلی  رقیب  دو  میان 
اندکی  فاصله  به  دموکرات  حزب  نامزد  کلینتون 
جمهوریخواهان  نامزد  ترامپ  دونالد  از  جلوتر 
نظرسنجی  اساس  بر  تایمز  نیویورک  دارد.  قرار 
انجام  سی.بی.اس  خبری  شبکه  با  که  مشترکی 
گویند  می  دهندگان  رای  اغلب  نوشت  داده، 
تاثیری  نامزد  دو  هر  درباره  اخیر  های  افشاگری 

بر تصمیم آنان نگذاشته است.

 روحانی با سکوت کار خود را کرده و جلوی دزدی ها را گرفته است

در طول مدت  روحانی  دولت  اسالمی گفت:  در مجلس شورای  تهران  مردم  نماینده 
مسئولیت خود انواع تهمت ها را شنیده است ولی با سکوت و کار خود توانسته کشتی در 
حال غرق شدن را نجات بدهد. جلودارزاده افزود: به دولت قبل گفتم کارگران، صاحب 
تامین اجتماعی هستند. مدیری که می گذارید مسئول است، ولی االن پس از تحقیق و 
تفحص تنها چند ضربه شالق برای کسی که اموال تامین اجتماعی را لت و پار کرده 
است صادر می شود . وی تصریح کرد: روحانی جلوی دزدی ها را گرفته است و ما باید کمک کنیم که وضع را 

تغییر دهد تا دیگر کشور به دست نامحرمان و نااهالن نیفتد.

ضرغامی : برخی ها تالش داشتند پس از برجام ایران را دو قطبی کنند

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: غربی ها اذعان می کنند که ایران جنگ نرم را 
از غربی ها و به ویژه آمریکا در منطقه برده است. ضرغامی با بیان اینکه پس از امضای 
برجام سعی شد در داخل ایران دو قطبی ایجاد شود، افزود: پس از انتخابات مجلس دهم 
سعی شد نمایندگان مجلس به دو قسمت برجام یان و نابرجام یان تقسیم شوند که اعم از 
اصالح طلب و اصولگرا بودند. رئیس اسبق رسانه ملی با انتقاد از ادبیات برخی دولتمردان 
در مواجهه با آمریکا گفت: برخی از دولتمردان در رسانه ملی می گویند به ما فالن مجوز و یا اجازه داده شد که 

فالن کار را کنیم؛ این فاجعه است که کسانی دیگر به ما مجوز یا اجازه انجام کاری را بدهند.

انقالب  جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران 
اشاره  با  آبان   13 راهپیمایی  در  اسالمی 
گروه های  تمامی  سیاسی  تولد  اینکه  به 
از  آمریکا  گفت:  است،  آمریکا  در  تکفیری 
است.  کرده  حمایت  دنیا  دیکتاتورهای  همه 
سردار سالمی با تأکید بر اینکه آمریکا دم از 
حقوق بشر و آزادی می زند، در حالی که تمام 
دستگاه های شکنجه ای که به همه نقاط عالم 
می شود،  ساخته  آمریکا  توسط  شده  صادر 
و  پرورش دهنده  سیا  سازمان  داشت:  اظهار 
آموزش دهنده همه سرویس های شکنجه گر 

عالم از جمله ساواک شاه در دوران طاغوت 
است. وی با اشاره به اینکه آمریکا دم از حقوق 
بشر می زند، اما تعداد زیادی از آزادی خواهان 
تحت سیطره حقوق بشری آمریکا می میرند، 
گفت: در  گوانتانامو و ابوغریب مردم را برهنه 
می کنند و سگ ها را به جان آنها می اندازند. 
به گفته جانشین فرمانده کل سپاه ابتکار عمل 
و  عراق  بحرین،  یمن،  در  سیاسی  و  میدانی 
سوریه و لبنان با انقالب اسالمی است و همه 
کاندیدای  چگونه  گذشته  روزهای  در  دیدند 
مورد  و  عون(  )میشل  حزب ا...  نظر  مورد 

نفرت آمریکا در لبنان رئیس جمهور شد و این 
تحمیل اراده انقالب اسالمی بر آمریکاست که 
به  نوعی فتح های آشکار و نشانه های نصرت 
الهی بر بالد اسالمی است. سردار سالمی با 
بیان اینکه آمریکا امروز با بحران های بزرگی 
جهان  وان«  »نامبر  دیگر  و  روبه روست 
آمریکا  سیاسی  اراده  داشت:  اظهار  نیست، 
دیگر نمی تواند تحوالت سیاسی و نظامی را 
خصوصاً در غرب آسیا و جهان اسالم مدیریت 
کند. قدرت سیاسی آمریکا شدیداً تنزل کرده 
با 70  اقتصادی  قدرت  بعد  در  آمریکا  است. 

روبه روست.  فقر  خطر  زیر  انسان  میلیون 
گفته  به  بنا  کشور  این  در  کارتن خواب ها 
ریاست جمهوری  انتخابات  کاندیدای  ترامپ 

70 میلیون انسان است.
»اینها نشان می دهد که دیگر ماشین نظامی 
آمریکا فاقد سوخت برای به حرکت در آوردن 
است، نشان دهنده آن است که شاخص قدرت 
در جهان در حال تغییر است«. سردار سالمی 
به  اگر  بدانند  باید  آمریکایی ها  کرد:  اضافه 
تعهدات خود در برجام عمل نکنند ما برجام را 
به موزه خواهیم فرستاد. این نکته را بدانند اگر 

به تعهدات شان کامل عمل نکنند به نقطه اول 
باز خواهیم گشت و سانتریفیوژ های غیرفعال 
آن  در  تنها  بدانند  شد،  خواهد  فعال  مجدداً 
نقطه اول توقف در موضوع فعالیت هسته ای 

نخواهیم بود و ما پیش خواهیم رفت.

آمریکا بد عهدی کند سانتریفیوژهای غیرفعال را فعال می کنیم
سردارسالمیدرراهپیمایییوما...۱۳آبان:بهتعهداتشانعملنکنند»برجام«رابهموزهمیفرستیم

برگزاری شکوهمند راهپیمایی 13 آبان در استان- عکس ها : احسان توال - مجتبی گرگیعکس روز 

به بیانات رهبری اعتنا نمی کنند؛ 
می گویند ما درس دیپلماسی خوانده ایم 

آیت ا... مصباح یزدی، استاد برجسته درس خارج 
حوزه علمیه قم اظهار داشت: بعد از 37 سال از 
و  دین حداقلی  بحث  این  هنوز  اسالمی  انقالب 
که  بینید  می  اگر  است.  نشده  تبیین  حداکثری 
انقالب  بیانات رهبر معظم  و  به سخنان  افرادی 
از  شان  مشکل  کنند،  نمی  اعتنا  تقلید  مراجع  و 
درس  ما  گویند  می  شود؛  می  ناشی  جا  همین 
دیپلماسی را خوانده ایم و می خواهیم با آمریکا 

مذاکره کنیم، شما بروید به همان احکام برسید.

اصولگرایان در انتخابات فردی را کاندیدا 
می کنند که مطمئن اند رای نمی آورد

در  طلب  اصالح  سیاسی  فعال  تاجرنیا،  علی 
خصوص استراتژی اصولگرایان در انتخابات سال 
96 گفت: اصولگرایان اگر چه به هیچ عنوان در 
قبول  را  هایش  برنامه  و  روحانی  خودشان  دل 
عدم  با  کنند  می  سعی  انتخابات  در  اما  ندارند 
معرفی فردی که مطمئن هستند رای نمی آورد 
خودشان را با روحانی درگیر نکنند. وی همچنین 
افزود: آنها با این کار در عین حال سعی می کنند 
با برخی  را  عدم معرفی کاندیدای شاخص شان 

بده بستان های سیاسی به روحانی بفروشند. 

نادران : سیستم مدیریتی احمدی نژاد 
به روحانی سرایت کرده است

نماینده مردم تهران در مجلس نهم با بیان اینکه 
سرایت  روحانی  به  احمدی نژاد  مدیریتی  سیستم 
ثروتمندان  یارانه  حذف  در  دولت  گفت:  کرده، 
روحانی  افزود:  نادران  دارد.  انتخاباتی  مالحظات 
به احمدی نژاد خیلی نزدیک شده است. همین که 
روحانی محکم ایستاده است که من نباید قانون 
برنامه ششم را به مجلس بدهم تا تصویب شود 
رئیس جمهور  اختیارات  از  بودجه  و  برنامه  چون 
است، در این راستا است. این، همین تلقی است 
که آقای احمدی نژاد هم داشت. آقای احمدی نژاد 
فراتر می رفت و آقای روحانی این مقاومت را در 

برابر مجلس می کند، این خوب نیست.

حمایت احمدی نژادی ها  از جلیلی

رویه  خصوص  در  طلب  اصالح  سیاسی  فعال 
انتخابات  در  مصباح  ا...  آیت  تشکل  احتمالی 
ریخته  هم  به  شدت  به  هم  تشکل  این  گفت: 
جلیلي  امثال  از  خواهند  می  نهایت  در  و  است 
حمایت کنند ولی همین اتفاق هم با توجه به بهم 
ریختگي شان نتوانند راه به جایی ببرند. ناصری 
نیز   نژادی  احمدی  جریانات  راهبرد  در خصوص 
خاطر نشان کرد : گفتمان سعید جلیلی و احمدی 
نژاد به هم نزدیک است و به نظر می رسد این 

جریان نیز از سعید جلیلی حمایت کند.

شماره پروانهنام معدن
بهره برداری

نوع ماده 
معدنی

میزان استخراج
سالیانه

قیمت پایه
)ریال(

نحوه فروشتوضیحاتآدرس

گرانیت 
تاالران

1031/14486

84/10/7

خراسان جنوبی 400010/800/000/000تنگرانیت
شهرستان 

 نهبندان- بخش 
شوسف- روستای 
خواجه دوچاهی

صالحیت  جمله  از  قانونی  شرایط  کلیه  بایست  می  متقاضی 
صنعت،معدن  محترم  سازمان  تایید  مورد  و...  مالی  فنی،توان 
وتجارت خراسان جنوبی را دارا باشد. همچنین معرفی مسئول 
فنی، ارائه طرح بهره برداری،تودیع ضمانت نامه از سوی متقاضی 

ضروری می باشد 

نقد،نقدواقساط
)20%نقد 

الباقی طی 36ماه(

زمان،مهلتومحلدریافتاسنادمزایده:
عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند پس از نشر آگهی جهت دریافت برگ شرایط مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 100000ریال به 
حساب 460/10000 به نام بستانکاران این بانک نزد یکی از شعب بانک سپه در سراسر کشور بابت شرکت در مزایده به مدیریت شعب بانک سپه واقع در خراسان 

جنوبی- بیرجند- میدان طالقانی- دایره پشتیبانی و خدمات مراجعه نمایند.
الف:مهلتدریافتاسناد:حداکثر تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 95/8/26 ب:مهلتتحویلپیشنهادات:حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه 
مورخ 95/9/6 ج:کلیه اموال و امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسد.  د:در شرایط مساوی اولویت با فروش نقدی است.  ه:به میزان پرداخت 

غیر نقدی طبق تعرفه بانکی سود تعلق می گیرد.  برای کسب اطالعات بیشتر باشماره۳2۳87۱25-056تماس حاصل فرمایید
بانکسپهدایرهپشتیبانیوخدمات-مدیریتخراسانجنوبی

آگهی مزایده شماره 7/95       نام مزایده گذار: بانک سپه
موضوع مزایده: فروش امالک مازاد بانک سپه

روزنامه آوا
میزبان شما در

بیست و دومین نمایشگاه 
مطبوعات و خبرگزاری های 
و پایگاه های خبری ایران

۱۴لغایت2۱آبانماه-مصلیتهران-غرفه۱76

جناب آقای معین فر
مدیرمحترم هتل ایرانگردی  وجهانگردی بیرجند

پرسنل محترم هتل ایرانگردی وجهانگردی بیرجند
کسب عنوان رتبه رستوران برتر در جشنواره سفره ایرانی ، فرهنگی

وگردشگری منطقه 4)استان های خراسان رضوی، جنوبی، شمالی وسمنان(
که موید توانمندی، لیاقت و مدیریت ارزنده شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

از درگاه حق تعالی موفقیت و بهروزی شما را آرزومندیم.

حسین تناکی- مدیریت گروه تبلیغاتی رویا پردازان

 آگهی مزایده 
هتل جهانگردی بیرجند در نظر دارد: تعدادی از اقالم اسقاط و مستعمل خود را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان می توانند برای بازدید از این 
اقالم از تاریخ شنبه 15 آبان ماه 95 به مدت 72 ساعت به محل هتل جهانگردی بیرجند به آدرس خیابان ارتش- مقابل بیمارستان بوعلی مراجعه نموده و 

یا با شماره های32222320-32225145-056 تماس حاصل نمایند.

۳2۳۴۱226-09۱97۱۴787۴/056انرژیصنعتایرانیـــان

دوربین مداربسته به قیمت چین

***انتقالتصویررایگان*** 320000               188000 تومان

دوعدددوربیندام۱مگاپیکسلدارای
+ HD دیددرشب،لنزواید،کیفیتتصویر

دستگاه۴کانال۴صدا،خروجی
 HDML & VGA باکیفیتFULL HD،منووتقویمفارسی


