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۲۵ پروژه 
محرومیت زدایی 
در خراسان جنوبی 
افتتاح می شود
پروژه  افتتاح ۲۵  از  استان  سازندگی  بسیج  رئیس 
گفت:  و  داد  خبر  بسیج  هفته  در  محرومیت زدایی 

افتتاح خانه عالم روستای... ) مشروح خبر در صفحه 7 (

گفتگوی اختصاصی آوا با مبتکر بیرجندی

بازگشت پسآب به چرخه  
زیست محیطی و مزرعه
صفحه ۴

خط قرمز یونسکو برای 
قنات بلده فردوس
صفحه 7

برداشت 3 تن زعفران 
خشک در بیرجند
صفحه 7

خراسان جنوبی 
سفیدپوش می شود
صفحه 7

»رحیم آباد«  آبادی ندارد

حکایت خرابه هایی 
در دل شهر بیرجند
صفحه 3

سخنگوی سپاه پاسداران : 
انتساب مواضع و رفتار سپاه

به یک دولت خاص مغرضانه است

زیباکالم ، فعال اصالح طلب :
در نبود احمدی نژاد، پنچر شده اند ؛  

اصولگرایان در صداقت قالیباف تردید دارند

عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان  :
عده ای در داخل کشور با رأی آوردن 

رییس جمهور جدید آمریکا به هم ریختند
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

سرمقاله

صبر مردم استان
هم تمام می شود
* سردبیر

هیات  از  جمعی  که  بود  پیش  سال  چند 
تحریریه روزنامه به دیدار معاون استاندار رفتیم. 
موضوعی واحد برای طرح داشتیم و تمام بحث 
مردم  های  گذاری  سرمایه  گرایش  محور  حول 
استان به پروژه های پدیده و صندوق میزان بود. 
دغدغه ها را طرح کردیم و دالیل این گرایش به 
از استان و  سرمایه گذاری در پروژه های خارج 
صندوق ها را با مثال های ملموسی نظیر طرح 
های شکست خورده سهامی عام در استان و عدم 
وجود اوراق مشارکت بومی برای سرمایه گذاری 
عنوان کردیم. معاون وقت نیز که به سهم خود 
احساس مسوولیت می کرد تنها کاری که انجام 
یک  ایجاد  به  پدیده  مدیران  تهدید  و  الزام  داد 
سرمایه گذاری در خراسان جنوبی بود. قولی که 

آنها دادند اما اجرا نشد.
از این مقدمه که بگذریم تا ۲ سال پیش دغدغه 
رونق  و  تولید  های  بخش  در  گذاری  سرمایه 
استان را طرح می کردیم و چرایی اقبال مردم به 
صندوق های با سود باال و ... اما متاسفانه امروز 

مقوله ای دیگر ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

سردار نقدی :
جمهوری اسالمی ایران تا 10 سال دیگر 

فلسطین را آزاد می کند
 صفحه  ۸

 اصولگرایان امروز باید در خانه ناطق نوری را بزنند / ادعای دخالت آیت ا... علم الهدی  در لغو سخنرانی مطهری تکذیب شد /   برخی می خواهند خراسان را »تک صدایی« اداره کنند / ژنرالی که ایران را »تهدیدی جدی تر از داعش« می داند، وزیر دفاع می شود / اوباما پیش از ترک کاخ سفید توافق هسته ای را محکم می کند / صفحه ۸

کاسه لبریز ِصبر مردم استان
هماهنگی بازار با مردم در پاسخ به تعلل مسووالن / متولیان امر صبر مردم خراسان جنوبی را نیازمایند  ) مشروح سرمقاله در همین صفحه (

تحلیلی بر بازخورد بی توجهی متولیان به مشکالت مردم در میزان ، پدیده و ...

نمایشگاه میراث عاشورایی در قاب عکس افتتاح شد / صفحه 7

با نهایت تاسف و تالم درگذشت شادروان

 محمد حسین بره مقدم 
)بازنشسته بانک سپه(

 را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند.
مراسم تشییع آن مرحوم امروز سه شنبه 95/9/2  ساعت
 13 الی 14  از محل غسالخانه بیرجند انجام می گیرد 

حضور پر مهر شما سروران گرامی موجب شادی
 روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده مرحوم

هشت سال گذشت و هنوز در غم فقدان فرزند و برادر عزیزمان

 محمدرضـا یعقـوب نـژاد 
در ایام اربعین حسینی عزاداریم و با ذکر صلوات و قرائت فاتحه

 یادش که در جوار برادر شهیدش محمد حسن آرام گرفته است
 را گرامی می داریم.

خانواده شهید محمد حسن یعقوب نژاد

جناب آقای مهندس پارسا
انتصاب ارزشمند جناب عالی را به سمت

 سرپرست معاونت امور صنایع 
سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان جنوبی

 که نشان از درایت و مدیریت ارزنده شما می باشد
 صمیمانه تبریک عرض نموده و برای تان آرزوی موفقیت داریم.

دبیرخانه کنفرانس فرصت ها و محدودیت های
 سرمایه گذاری در حوزه صنعت

مزایده شماره 11۲ شرکت کویرتایر
شرکت کویرتایر در نظر دارد: تعداد 16 عدد کپسول پودر و گاز بالن را از طریق مزایده 
عمومی به فروش رساند. از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید پیشنهاد کتبی خود را با رعایت شرایط 
شرکت در مزایده، حداکثر تا پایان وقت اداری یکشنبه 95/09/14 در پاکت دربسته به واحد تدارکات کارخانه 

واقع در کیلومتر 11 جاده بیرجند - کرمان تحویل و رسید اخذ نمایند. تلفن تماس: 32255366 
شرکت کویرتایر در رد یا قبول پیشنهادها مختار است. 

روابط عمومی شرکت کویرتایر

مزایده شماره 113 
شرکت کویر تایر 

 )نوبت اول(

شرکت کویرتایر در نظر دارد: مقدار تقریبی 70 
تن قرقره فلزی مازاد بر نیاز، موجود در محل 
کارخانه را از طریق مزایده عمومی به صورت 
یکجا به فروش رساند. از متقاضیان دعوت می 
شود پس از بازدید، پیشنهاد کتبی خود را 
با رعایت شرایط شرکت در مزایده حداکثر 
تا پایان وقت اداری یکشنبه 95/09/14 در 
پاکت دربسته به واحد تدارکات کارخانه واقع 
در کیلومتر 11 جاده بیرجند - کرمان تحویل 
 32255366 تلفن:  نمایند.  اخذ  رسید  و 
مزایده  این  در  کنندگان  شرکت  همچنین 
می توانند برای بازدید اقالم ضایعاتی از تاریخ 
95/9/02 لغایت 95/9/14 در ساعات اداری 

به محل کارخانه مراجعه نمایند. 
یا قبول پیشنهادها  شرکت کویرتایر در رد 

مختار است. 

روابط عمومی شرکت کویرتایر

برای راه اندازی یک شعبه کافی شاپ 
با سرویس دهی عالی در مرکز استان 
به فردی عالقه مند به سرمایه گذاری 

و مشارکت نیازمندیم.
09195909472
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امشب آخرین مهلت ثبت نام کنکور95

به گزارش جام جم- مشاور عالی سازمان سنجش گفت:تاکنون ۱۸ هزار و ۸۹۸ نفر در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور 
سراسری سال ۹۵ ثبت نام کرده اند. ظرفیت اعالم شده بیشتر از ۱۳ هزار و ۷۰۰ است. تکمیل ظرفیت دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالی در کنکور سراسری ۹۵ امروز سه شنبه ۲ آذر پایان می یابد.

 ، بیمه “ما”  روابط عمومی  نیوز،از  به گزارش ریسک 
نخستین همایش مسئولیت اجتماعی کشور در تاریخ ۲4 
آبان ماه سال جاری با حضور رئیس جمهور محترم جناب 
آقای دکتر حسن روحانی ، جناب آقای دکتر نهاوندیان 
رئیس محترم دفتر ریاست جمهوری ، جناب آقای دکتر 
، جناب  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  وزیر محترم  ربیعی 
بهداشت  محترم  وزیر  هاشمی  زاده  قاضی  دکتر  آقای 
درمان و آموزش پزشکی ، جناب آقای دکتر فرهادی وزیر 
محترم علوم تحقیقات و فناوری ، سرکار خانم موالوردی 

 ، خانواده  و  زنان  امور  در  جمهور  رئیس  محترم  معاون 
شرقی  آذربایجان  محترم  نماینده  خدادادی  آقای  جناب 
اجتماعی  کمسیون  ورئیس  اسالمی  شورای  مجلس  در 
مجلس  ، همسر محترم شهید دکتر محمد فیاض بخش 
و جمعی از مسئولین و مدیران نهادها و موسسات مختلف 
در سالن اجالس سران برگزار شد. نشان ملی مسئولیت 
اجتماعی ایران با عنوان جایزه شهید دکتر فیاض بخش 
به شرکت ها، نهادها و موسسات و ارگان های فعال در 
عرصه مسئولیت اجتماعی به ویژه در حوزه سالمت، رفاه 

و تأمین اجتماعی و محیط زیست اهدا شدبراساس اعالم 
دبیرخانه نشان مسئولیت اجتماعی  از بین ۱۹۷ شرکت و 
سازمان بررسی شده  4۷ نهاد و شرکت به مرحله نهایی 
ارزیابی نشان مسئولیت اجتماعی راه پیدا کردند که تنها 
۱۳ شرکت موفق به کسب جایزه و نشان ملی شدند که 
در این میان  شرکت سهامی بیمه “ما” به عنوان تنها 
شد  برنزین  نشان  کسب  به  موفق  ای  بیمه  شرکت 
مسئولیت  نامه  بیمه  طرح  انجام  انتخاب  این  علت  و 

بود. از محیط زیست  ایرانی و حفاظت  پلنگ  مدنی 

نشان برنزین نخستین همایش مسئولیت اجتماعی به بیمه ما رسید

نحوه  اطالعیه ای  طی  زیارت  و  حج  سازمان 
دریافت تسهیالت تا سقف ۱۵ میلیون ریالی سفر 
عتبات عالیات برای ودیعه گذاران عمره مفرده در 

شعب بانک ملی را اعالم کرد.
به گزارش ایلنا، در اطالعیه سازمان حج و زیارت 
آمده است: به اطالع کلیه متقاضیان سفر زیارتی 
عتبات عالیات  که داری قبوض ودیعه گذاری 
عمره بانک ملی بوده و هنوز ودیعه آنان در بانک 
باقیمانده است، می رساند که این افراد می توانند 

پس از طی مراحل الزم  از تسهیالت سفر به 
عتبات عالیات تا سقف ۱۵ میلیون ریال بهره مند 
شوند. در خصوص نحوه دریافت تسهیالت فوق  
نکات ضروری ذیل جهت اطالع متقاضیان  اعالم 
می گردد: - افرادی که دارای قبوض ودیعه گذاری 
عمره مربوط به سالهای ۱۳۸۵ و قبل از آن بوده 
)که نسبت به تبدیل قبوض ودیعه گذاری خود 
به قبض های جدید اقدام نموده اند( و همچنین 
بانک ملی  افرادی که در سال ۱۳۹۰ در شعب 

برای سفر عمره مفرده ودیعه گذاری کرده اند، می 
توانند با مراجعه به سامانه جامع عتبات عالیات 
به نشانی https://atabat.org.ir و یا دفاتر 
خدمات زیارتی تحت نظر سازمان حج و زیارت، 
درخواست خود برای دریافت تسهیالت فوق را 
اعالم نمایند . - مبلغ تسهیالت اعطایی به ازاء 
هر فرد دارای سند ودیعه عمره در بانک ملی ، 
بلند  معادل صددرصد موجودی حساب سپرده  
مدت و کوتاه مدت عمره و حداکثر تا سقف ۱۵ 

میلیون ریال است که پس از اعطای تسهیالت 
این مبلغ در حساب ودیعه گذاران مسدود می 
گردد.-تمامی فرآیند اعطای تسهیالت در بانک ، 
همانند دیگر تسهیالت بانکی است که استعالم 
از بانک مرکزی و عدم بدهکاری و ... مورد بررسی 
قرار می گیرد و در صورت عدم وجود مشکل به 
متقاضیان تسهیالت اعطا می گردد و با توجه به 
ضمانت حساب عمره مفرده زائر، نیازی به معرفی 

ضامن نیست.

 اطالعیه سازمان حج درباره ارائه تسهیالت سفر عتبات به ثبت نام کنندگان عمره مفرده

ایرباس به زودی می رسد

هواپیمای  خرید  گفت:  کشوری  هواپیمایی  سازمان  مدیرعامل 
ایرباس مراحل پایانی خود را طی می کند و به زودی قرارداد امضا 
خواهد شد.ت.معاون وزیر راه و شهرسازی در 
قرارداد  انعقاد  کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گفت وگو 
خرید ایرباس به مراحل پایانی خود می رسد. 
است،  روشن  بسیاری  حد  تا  فنی  مسائل 
مسائل حقوقی نیز ادامه دارد و ان شاءا... در 
آینده نزدیک قرارداد خرید امضا خواهد شد. وی همچنین در خصوص 
علت تاخیر ساعت پروازها گفت: تاخیر زمان حرکت هواپیماها که 
در بعضی پروازها اتفاق می افتد علت های مختلفی دارد اما واقعیت 
این است که شرایط شرکت های هواپیمایی و فرودگاه ها با نیازهای 

کشور منطبق نیست.

 18 میلیون ایرانی
 در نوبت صدور کارت ملی هوشمند

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور به علت طوالنی شدن فرایند 
صدور کارت هوشمند ملی ) شش ماه از زمان 
ثبت نام تا تحویل( از مردم عذرخواهی کرد و 
گفت: به زودی این مشکل برطرف خواهد شد. 
سیف ا... ابوترابی گفت: تالش می شود زمان 
یابد.  کاهش  مرور  به  ها  کارت  این  تحویل 
وی افزود: تا کنون ۱۰ میلیون و 4۳6 هزار و ۸۰۸ تن از هموطنان 
کارت هوشمند ملی خود را تحویل گرفته اند؛ ضمن اینکه ثبت نام 
۱۸ میلیون و ۷۹۳ هزار و ۲۸4 تن تکمیل شده است که این شمار، 
شامل همه افرادی است که در اداره های خود و همچنین در دفاتر 

پیشخوان دولت ثبت نام کرده اند.

احتمال لغو ویزای سفر اربعین از سال آینده

جام جم آنالین - فرمانده مرزبانی ناجا با اعالم اینکه به دلیل حجم 
جمعیت و جداسازی افراد فاقد ویزا کنترل در مرزها کار سختی است، 
وجود  اربعین  سفر  ویزای  لغو  احتمال  افزود: 
این  کنترل  گفت:  رضایی  قاسم  سردار  دارد. 
حجم جمعیت و جداسازی افراد فاقد مدارک 
کار سختی  گذرنامه  و  ویزا  جمله  از  قانونی 
است که توان زیادی از پلیس و مرزبانی می 
گیرد. وی تاکید کرد: در صورت تکرار چنین شرایطی ما دیگر قادر 
به کنترل حجم انبوه زائران با این امکانات نیستیم. سردار رضایی 
بعد  برای سال های  امروز مدیریت شد ولی  ازدحام جمعیت  افزود: 
باید دولتمردان مساله روادید را به عنوان گره اصلی تسهیل در تردد 

زائران به ویژه در ایام اربعین حل کنند.

مهلت غایبین سرشماری فقط تا سوم آذر 

جمعیتی  گفت:  ایران  آمار  مرکز  رئیس  ایسنا- 
معادل چهار درصد جزو غایبین سرشماری سال ۹۵ 
بوده اند که طی اول، دوم و سوم آذر فرصت دارند از 
طریق اینترنت نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند. 
امیدعلی پارسا  افزود: تالش مرکز آمار بر این است 
و  ماموران  از طریق مراجعه حضوری چندباره  که 
همچنین دادن مهلت ثبت نام اینترنتی به غایبین 

این چهار درصد در سرشماری ۹۵ لحاظ شود.

  رکود حاکم بر بازار مسکن به علت 
نبود اطمینان برای سرمایه گذاری

عصر اعتبار- نائب رئیس دوم کمیسیون عمران 
مجلس شورای اسالمی گفت: رکود حاکم بر بازار 
مسکن از نبود اطمینان خاطر سرمایه گذاران در 
تزریق پول به این بخش نشات گرفته است. هادی 
دو  تورم  اخیر  های  سال  طی  داد:  ادامه  بهادری 
رقمی حاکم بر اقتصاد منجربه کاهش قدرت خرید 
خانوار و سردرگمی سرمایه داران در بازار شده است.

فرانشیز درمان بیماران خاص تحت 
پوشش کمیته امداد رایگان شد

ایسنا- رحیمی مدیرکل بهداشت،درمان و امور بیمه 
کمیته امداد گفت: این نهاد عالوه بر تعهد در بسته 
بیمه پایه کشور برای مددجویان، پرداخت دو برابری 
تعرفه  درصد  پرداخت ۱۰۰  خانواده،  پزشک  ویزیت 
دولتی پزشکان متخصص و فوق تخصص، پوشش 
بیمه ای هزینه خدمات توانبخشی همچون پروتز 
دندان مصنوعی، عینک و سمعک، رایگان کردن 
فرانشیز درمان بیماران خاص، خدمات سنگ شکن، 
پرتو درمانی و شیمی درمانی، جبران هزینه خرید 
کلیه با هماهنگی انجمن مربوطه و پوشش بیمه ای 
تجهیزات و لوازم مصرفی با کیفیت مورد تایید وزارت 
 بهداشت را در بسته بیمه پایه خود قرار داده است.

رتبه ایران در میان کشورهای مرفه جهان

ایسنا- یک موسسه تحقیقاتی انگلیسی دهمین 
شاخص رفاه جهانی ساالنه خود را به تازگی منتشر 
کرده است. ایران در این شاخص در رتبه ۱۱۸ قرار 
گرفت که در مقایسه با رتبه ۱۰6 از میان ۱4۲ کشور 

در شاخص سال گذشته، چند پله سقوط داشت.

سرمقاله

صبر مردم استان
هم تمام می شود ! 
* سردبیر

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( از این مقدمه که بگذریم تا 

۲ سال پیش دغدغه سرمایه گذاری در بخش های 
تولید و رونق استان را طرح می کردیم و چرایی اقبال 
مردم به صندوق های با سود باال و... اما متاسفانه 
امروز مقوله ای دیگر به عنوان عدم امنیت سرمایه 
گذاری در هر حوزه ای را مطرح می کنیم. برایم 
جالب بود که یک تولید کننده آلمانی می گفت که 
قیمت مواد اولیه خود و میزان تورم و ... را برای ۱۰ 
 سال آینده در کشورش می داند و برنامه ریزی های

خود را بر اساس آن انجام می دهد اما این در حالی 
است که اینجا وقتی مبلغی را شب در موسسه یا 
صندوقی می گذاری از امکان برداشت آن در صبح 
 فردا اطمینانی نداری. صبح که از خواب بلند می شوی

شده  اعالم  مجاز  غیر  موسسه  دیشب  گویند  می 
تعطیلش کرده اند یا با فالن صندوق یا بانک اقدام 
شده است. هنوز یادم نرفته  آخر سال بود و مادری 
گریان پا به اتاقم گذاشت، تمام حقوق اسفند خود را 
برای بازه زمانی یک هفته ای در حساب روزشمارش 
در صندوق میزان واریز کرده بود که بتواند از محل 
سودش شاید یک پیراهن نو بیشتر برای فرزندش 
خریداری کند. مادری که تمام سرمایه اش، اجاره 
خانه اش و نان شب فرزندانش را به میزان سپرده 

بود اما باقی داستان را خودتان بهتر می دانید.
قصد ورود یا بررسی عملکرد میزان و یا بعد از آن 
بانک متولی بازگشت سپرده ها را ندارم چرا که بعد 
از میزان به دلیل سیاست های بانک مرکزی - که 
در آن فقط صالح اقتصاد ملی بدون در نظر گرفتن 
مجوز  فاقد  موسسات  در  گذار  سپرده  اقشار  آینده 
لحاظ شده بود - موسسات و بنگاه های دیگر هم 
نیز به این وضع دچار شدند. اما نکته مهم در این 
موضوع عدم مسوولیت پذیری سیستم هایی است 
 که در این فضا می بایست با امتیازاتی که گرفته اند
 تعهدات موسسات ورشکسته را نیز متقبل می شدند

اول  روزهای  در  جنوبی  خراسان  استاندار  اما... 
حضورش در جلسه ای با مدیران تاکید کرد که نباید 
با مردم بازی کرد و مشکالت شهروندان را قبل از 
اینکه به یک معضل اجتماعی تبدیل شود باید حل 
کنیم. نباید بگذاریم کار به جایی برسد که مردم برای 
انجام امورشان درب فرماندای و استانداری تجمع 
دارند صبر  آنهایی که  اینجاست  کنند حال سوال 
مردم خراسان جنوبی را در انجام تعهدات خود برای 
 موسسات و شرکت های منحل شده اندازه می گیرند

به انفجارهای اجتماعی این موضوع اندیشیده اند؟
قبل از این به بهانه هایی فرصت گرفتند و قول 
دادند اما اخیرا حتی پاسخگویی را هم از وظایف خود 
نمی دانند. دوستی می گفت در تقسیم منابع یکی از 
همین موسسات منحل شده بانک عامل به دلیل 
سرو صدای بیشتر هم میهنانمان در خراسان رضوی 
مبالغ بسیار بیشتری را به این استان اختصاص داده 
و سکوت و نجابت اهالی خراسان جنوبی را برای 

سردواندن آنها حجت خوبی دانسته است.
روزنامه آوا به عنوان یک رسانه مردمی تا کنون 
سعی بر این داشته و دارد تا با آرام نگاه داشتن فضای 
بکاهد و دست  التهابات جامعه  از  استان،  عمومی 
اندرکاران را برای طی یک مسیر معقول همراهی 
نماید با این وجود احساس می شود طی چند هفته 
اخیر و در حالی که عملکرد متولیان امر بیانگر نوعی 
عجز یا سهل انگاری در اقدام واقعی و ملموس برای 
حل مشکل مردم در بحث میزان، پدیده و ... بوده 
است، مردم خود زمزمه های اعتراضات اجتماعی را 
نجوا می کنند و به طور جدی تر نسبت به احقاق حق 
 خود فعال شده اند. آنچه که از شنیده ها می توان

برداشت کرد مردم استان این بار قصد تحصن و یا 
تجمع در استانداری و فرمانداری را ندارند و فضای 
موجود آنچنان ایشان را به ستوه آورده که با همراهی 
بدنه اقتصادی استان قصد تلنگر جدی به خاطیان 
این موضوعات را نموده اند. بنا بر آنچه که از اقدامات 
اصناف و بازاریان و مکاتبه و تماس و طومارهایشان 
-که حتما به دست مسووالن مربوطه هم رسیده 
است- می توان فهمید حرکت اجتماعی آنها در حال 
تشکیل یک کمپین در کم کردن یا قطع تعامالت با 
بانک ها و موسساتی است که تولیت تعهدات مردم 
را بر عهده گرفته و از زیر بار آن شانه خالی کرده اند. 
که  آنچه  اساس  بر  گفت:  می  شهروندی 
مالباختگان این موسسات در حال پیگیری آن هستند 
جریان اعتراضات به سمتی می رود که در بازار مرکز 
استان کارت یا چک بانک خاصی را قبول نکنند و 
یا حساب های خود را نزد آن بانک مسدود نمایند 
تا اعتراض مردم راحت تر و بهتر و از طریق متضرر 

شدن بانک ها به گوش مدیرانشان برسد. 
روانی  امنیت  گرفتن  نظر  در  لحاظ  به  نیز  آوا 
جامعه ضمن توصیه مسووالن به حل مشکالت 
چون  شکل،  این  به  هایی  کمپین  ایجاد  از  قبل 
و  اندرکاران  دست  پاسخ  درج  آماده  همیشه 
این  از  جلوگیری  برای  سویه  دو  ارتباط  برقراری 
اقدامات خواهد بود و از مسووالن امر نیز استدعا 
دارد صبر مردم را در اینگونه مواقع نیازماید چون 
داده  نشان  کشور  در  اجتماعی  تحرکات  تجربه 
است سکوت مردم در خصوص مطالباتشان دائمی 
نیست و به برخی مسووالن اجازه نخواهند داد تا 
کارنامه درخشان انقالب را با این کم کاری ها لکه 
دار کنند. باشد که عالج واقعه قبل از وقوع نمایند.

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

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 علی آبادی 

آگهی مزایده امالک - مرحله اول
سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان جنوبی  در نظر دارد: تعدادی از امالک و مستغالت مشروحه ذیل )حق السهم خود( را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره 
واگذار نماید. متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 95/09/02 الی 95/09/18 همه روزه از ساعت 8/30 صبح لغایت 14/30 به استثنای ایام تعطیل جهت اخذ اطالعات و بازدید از محل 
و دریافت فرم شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات خود به سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان جنوبی واقع در بیرجند- خیابان غفاری- خیابان یاس- پالک 45 یا به نشانی 

اینترنتی www.sko.ir و یا به دفتر فروش مجتمع واقع در شهرداری قاین مراجعه نمایند. تلفن تماس: 056-32341280-81
1- اخذ پاکت های پیشنهادی به همراه اصل چک تضمین شده یا فیش واریز یا ضمانت نامه بانکی به میزان 5 درصد قیمت پایه ملک مورد نظر طبق فرم شرایط شرکت در مزایده همه 

روزه در ساعات تعیین شده قابل انجام است.
2- بازگشایی پاکت های پیشنهادی در محل سازمان همیاری شهرداری های خراسان جنوبی روز شنبه مورخ 95/09/20 ساعت 9 صبح طبق برنامه زمان بندی شده انجام خواهد شد.

3- شرایط اجاره هر یک از امالک به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
4- پیشنهادات فاقد سپرده و یا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و امضای پشت و روی فرم تقاضا ضروری است.

5- اخذ اطالعات از دفاتر مزایده و بازدید از امالک الزم و ضروری می باشد. بدیهی است در صورت عدم بازدید و اخذ اطالعات الزم مسئولیتی متوجه این سازمان نخواهد بود.
6- سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است

7- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت الزامی است.
اعیانآدرس قطعه/ پالک ثبتیردیف

 متر مربع
نوع ملک 

کاربری
میزان 
مالکیت

قیمت پایه اجاره 
سالیانه به ریال

5 درصد  قیمت پایه 
شرکت در مزایده به ریال

قاین - خیابان آیت ا... طالقانی - نرسیده به میدان امام جنب بانک سپه 1
 مجتمع تجاری / اداری طالی سرخ پالک ثبتی 1266/117/1894/32/1855- 

اصلی بخش... ثبتی قاین- واحد 27 منفی یک

24/000/0001/200/000ششدانگتجاری15/81

قاین - خیابان آیت ا... طالقانی - نرسیده به میدان امام جنب بانک سپه 2
 مجتمع تجاری / اداری طالی سرخ پالک ثبتی 1266/117/1894/32/1855- 

اصلی بخش... ثبتی قاین- واحد 34 منفی یک

15/000/000750/000ششدانگتجاری14/72

قاین - خیابان آیت ا... طالقانی - نرسیده به میدان امام جنب بانک سپه 3
 مجتمع تجاری / اداری طالی سرخ پالک ثبتی 6621/711/4981/23/5581- 

اصلی بخش... ثبتی قاین- واحد 83 منفی یک

12/000/000600/000ششدانگتجاری13/14

قاین - خیابان آیت ا... طالقانی - نرسیده به میدان امام جنب بانک سپه 4
 مجتمع تجاری / اداری طالی سرخ پالک ثبتی 6621/711/4981/32/5581- 

اصلی بخش... ثبتی قاین- واحد 93 منفی یک

16/200/000810/000ششدانگتجاری18/39

قاین - خیابان آیت ا... طالقانی - نرسیده به میدان امام جنب بانک سپه 5
 مجتمع تجاری / اداری طالی سرخ پالک ثبتی 6621/711/4981/32/5581- 

اصلی بخش... ثبتی قاین- واحد 41 همکف

22/200/0001/110/000ششدانگتجاری13/84

قاین - خیابان آیت ا... طالقانی - نرسیده به میدان امام جنب بانک سپه 6
 مجتمع تجاری /  اداری طالی سرخ پالک ثبتی 

6621/711/4981/32/5581- اصلی بخش... ثبتی قاین- واحد 61 همکف

30/000/0001/500/000ششدانگتجاری25/52

قاین - خیابان آیت ا... طالقانی - نرسیده به میدان امام جنب بانک سپه 7
 مجتمع تجاری / اداری طالی سرخ پالک ثبتی 

1266/117/1894/32/1855- اصلی بخش... ثبتی قاین- واحد 21 همکف

30/000/0001/500/000ششدانگتجاری20/60

قاین - خیابان آیت ا... طالقانی - نرسیده به میدان امام جنب بانک سپه 8
 مجتمع تجاری / اداری طالی سرخ پالک ثبتی 6621/711/4981/32/5581- 

اصلی بخش... ثبتی قاین- واحد 2 طبقه اول

دفتر 77/95
تجاری

42/000/0002/100/000ششدانگ

قاین - خیابان آیت ا... طالقانی - نرسیده به میدان امام جنب بانک سپه - 9
مجتمع تجاری / اداری طالی سرخ پالک ثبتی 1366/117/1894/32/1855- 

اصلی بخش ثبتی قاین- واحد 3 طبقه اول

دفتر 66/14
تجاری

39/000/0001/950/000ششدانگ

قاین - خیابان آیت ا... طالقانی - نرسیده به میدان امام جنب بانک سپه 10
 مجتمع تجاری / اداری طالی سرخ پالک ثبتی 6621/711/4981/32/5581- 

اصلی بخش... ثبتی قاین- واحد 4 طبقه اول

دفتر 58/92
تجاری

33/000/0001/650/000ششدانگ

قاین - خیابان آیت ا... طالقانی - نرسیده به میدان امام جنب بانک سپه 11
 مجتمع تجاری / اداری طالی سرخ پالک ثبتی 6621/711/4981/23/5581- 

اصلی بخش... ثبتی قاین- واحد 5 طبقه اول

دفتر 87/40
تجاری

24/000/0001/200/000ششدانگ

مالحظات: کلیه واحدها مجاز به استفاده از 3 دستگاه آسانسور موجود و پارکینگ مشاع به مساحت 1319 مترمربع و مشاعات در طبقه همکف 362/75 مترمربع و در طبقه زیر 
زمین 424/54 مترمربع و در طبقه اول 120/56 مترمربع می باشد واحدهای تجاری دارای امتیاز برق مجزا و آب و گاز مشترک و واحدهای  دفتر تجاری دارای امتیاز آب و برق و 

گاز مجزا می باشد.

 دعوت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 2480 و شناسه ملی 10360041832
به اطالع صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی و 
مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور به ترتیب در ساعات 9/30 و 10/30 صبح روز چهارشنبه مورخ 1395/9/17 در محل تاالر پذیرایی 
صدف به آدرس بیرجند –  بلوار فرودگاه – کدپستی شماره 9718884971 و تلفن 32316031 -056 جنب مزار شهدای باقریه برگزار می 
گردد. بدینوسیله از نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل می آید با در دست داشتن اصل معرفی نامه از تشکل خود )به انضمام 

شماره ثبت، شناسه ملی، تاریخ ثبت، کدملی و تاریخ تولد روز/ ماه/ سال نماینده( در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
الف- دستور جلسه مجمع عمومی عادی: 1- استماع گزارش هیئت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس شرکت در خصوص صورت های 
مالی منتهی به 95/6/31  2- بررسی و تصویب صورت های مالی و ترازنامه و عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به 95/6/31   3- انتخاب 
حسابرس 4- تعیین روزنامه کثیر االنتشار 5- انتخاب بازرسین قانونی 6- اصالح ماده 15 و 16 آیین نامه اعطای تسهیالت 7- اصالحیه بودجه

ب- دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: 1- قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی شرکت در خصوص لزوم افزایش سرمایه 
2- بررسی و تصویب افزایش سرمایه 3- بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام  ضمنا ترازنامه و صورت های مالی سال مالی منتهی به 95/6/31 
در محل شرکت آماده رویت سهامداران محترم می باشد. از کلیه سهامداران محترم که تاکنون موفق به تحویل کارت سهام قبلی و دریافت 
کارت جدید نشده اند، درخواست می گردد ضمن همراه داشتن کارت سهام قبلی در جلسه مجمع نسبت به تحویل آن به کارکنان صندوق 

رئیس هیئت مدیرهو اخذ کارت سهام جدید اقدام فرمایند.

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 942049 محکوم علیه غالمرضا نعمتی نیا محکوم است به پرداخت مبلغ 191318741ریال بابت اصل 
خواسته و غیره در حق محکوم له محمد نظرپور و با توجه به تعرفه پالک ثبتی به شماره 3170 فرعی از 247 اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در کوی شهید مفتح - صنعت و معدن 3- پالک 7/1 که ملک مذکور شامل یک واحد آپارتمان در طبقه همکف در مجموعه 3 واحدی که 
مساحت اعیانی آن 56/03 مترمربع که کف سازی واحد از سرامیک و دارای امتیاز آب و برق و گاز می باشد عرصه ملک 183/75 مترمربع 
می باشد که ارزش واحد مذکور بنا به مراتب فوق و با در نظرگرفتن قدرالسهم از عرصه و حق استفاده از مشاعات به مبلغ 526255000 ریال 
کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 1395/09/22از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به میزان 
محکوم 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 5 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

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

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

دادگستری جمهوری اسالمی ایران



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
سه شنبه * 2 آذر 1395 * شماره 3657

از سرمقاله زیبای دست فروشی جرم نیست بسیار 
ممنونم اما خواستم نکته ای را بگویم . دیروز در 
خیابان از کنار یک زن معتاد و متکدی رد شدم 
در  لحظه اول ار کنار او رد شده و با این دلیل 
که هم معتاد است و هم متکدی او را الیغ کمک 
ندانسته و خودم را توجیح کردم چند قدم که دور 
شدم با خودم گفتم من مسلمانم و اگر قصد کمک 
مالی برای تامین مواد افیونی اش را ندارم خوب 
؟  ام  کرده  کار  چه  آدمها  این  نبودن  برای   پس 
نیازمندان  این  برای  شهروند  یک  عنوان  به 
 شهرمان که بنا به هر دلیلی به این وضع افتاده اند
 چه کرده ام و اگر شب راحت خوابیدم آیا می توانم

پیش وجدانم راحت باشم . جواب وجدانم نه بود و 
برگشتم و در حد توانم به او کمک کردم در بحث 
دستفرشان نیز نباید صورت مساله پاک شود بلکه 
به نظر می رسد دستگاه های امدادی و حمایتی 
هنوز که تعداد این افراد از کسبه بیشتر نشده و 
مناسب  کار  و  ساز  و  بیایند  هستند  کنترل  قابل 
حمایتی از این قشر را در نظر بگیرند و تا قبل از 
ایجاد یک راه جایگزین ، اقتصاد زندگی این افراد 

را دستخوش تهدید نکنند . یا علی 
ارسالی به تلگرام آوا

انبوه بنرها و تابلوهای تبلیغاتی در حاشیه میادین 
و چهارراه ها به خصوص میدان ابوذر چهره بسیار 
زشت و زننده ای را به شهر داده است.آیا زمان 
از  استفاده  با  بیرجند  شهرداری  که  نرسیده  آن 
تلوزیون های شهری کوچک نمای بهتری را در 
شهری  ایجاد  در  رسیدن  به  تا  کند  ایجاد  شهر 

مدرن مفید فایده باشد؟
ارسالی به تلگرام آوا

در همسایگی مدرسه دارالعلوم هستیم بسیار جالب 
است که این مدرسه از ابتدای محرم تا آخر صفر 
مدرسه سیاه پوش بود و هر روز زیارت عاشورا می 
خواندند. به دانش آموزانی که در نماز جماعت مساجد 
شرکت می کنند جایزه می دهند چقدر خوب است 

که مدارس دیگر هم از این مدرسه درس بگیرند. 
یک شهروند

به نظر می رسد نیاز است شهرداری و فرمانداری 
مرکز استان یک طرح مناسب برای نشاط جامعه 
تدوین و آن را در استان اجرا نمایند . رویکرد شهردار 
محترم در این خصوص مناسب است اما احساس می 
شود از بیم عده ای محدود و به همه چیز معترض 
که اصوال با هر حرکت فرهنگی که اتفاق می افتد 
می  وقتی  لطفا   . شود  نمی  انجام  کاری  مخالفند 
خواهید برای حاشیه های کارهای فرهنگی تصمیم 
بگیرید سری هم به مراکز ترک اعتیاد و زندان ها 
بزنید تا ببینید جوانانی که از هر نوع نشاطی محرومند 
و فضای مناسب اجتماعی برایشان فراهم نیست چه 
هزینه هایی را به جامعه تحمیل می کنند . قلیون 
خانه های زیرزمینی را ببیند و از آن عبرت بگیرید 
که پس از تعطیلی قهوه خانه های دارای مجوز ، 
به صورت قارچی رشد کرده اند و دیگر در آنجا نه 
کنترلی بر قلیون وجود دارد و نه متاسفانه بر مفاسد 
 اخالقی و افیونی که در آن رواج پیدا کرده است . 
ارسالی به تلگرام آوا

ورودیهای بیرجند با وجود وانت های میوه فروش و 
کامیون های پارک شده در مسیر بیشتر حس ورود 
انسان را به یک تعمیرگاه یا روستای مخروبه می 
انذازد.شهرداری برای سه ورودی بیرجند چه برنامه 

مشخص و زمان بندی شده ای دارد؟
ارسالی به تلگرام آوا

پایانه  احداث  طرح  به  نسبت  بیرجند  شهرداری 
اتوبوسرانی درون شهری با نمای سکوریت و شیک 
و بازسازی پایانه فعلی ابوذر ضمن حفظ درختان 

موجود به زیباسازی میدان ابوذر هم اقدام فرماید.
ارسالی به تلگرام آوا

قابل توجه مسئوالن محترم شهر بیرجند. سپیده 
13 به پارکینگ نفتکشها تبدیل شده آیا جان مردم 
با یک  نکرده  منتظرید خدای  یا  است  ارزش  بی 
برای ساکنین مجتمع های  ناگواری  اتفاق  جرقه 

این منطقه بیفتد تا ستاد بحران تشکیل دهید ؟
930...755

با سالم خدمت استاندار. از اعضای مجتمع گلخانه 
های خوسف هستم از اداره برق اخطاریه دادن و 
3 روز مهلت دادن که برق چندین گلخانه را قطع  
آیا  نکردن.  پرداخت  ماه  می کنند فقط بخاطر 6 
حضرتعالی نگفتید با ما تعامل نمایند بدهی اینجانب 
زیر یک میلیون است اداره گاز هم همینطور اخطار 
قطع داده است تکلیف تولیدکنندگان در این هوای 
سرد چیست؟ وعده های حمایت استاندار قبلی و 

فعلی و دولت کجاست؟
915...164

افزایش 2 برابری بیکاری در خراسان جنوبی
 

 مرکز آمار ایران از افزایش دو برابری بیکاری در خراسان جنوبی گزارش داد. به گزارش مرکز آمار ایران در خراسان جنوبی نرخ بیکاری از 7.2 درصد در تابستان سال گذشته به 13.4 درصد در تابستان 
جاری رسید که این نرخ در مقایسه با بهار امسال که 7.3 درصد بوده نیز افزایش دارد. بنا بر این گزارش، نرخ بیکاری در تابستان گذشته در 21 استان کشور، دو رقمی بود که این میزان در تابستان 

سال جاری به 24 استان افزایش یافت. همچنین در تابستان گذشته نرخ بیکاری در 10 استان تک رقمی بود که این میزان در تابستان امسال به 7 استان کاهش یافته است.

حکایت خرابه هایی در دل شهر بیرجند

رحیم آباد آبادی ندارد
روستای رحیم آباد بیرجند در دل شهر بیرجند 
استانداری  با  دیوار  به  دیوار  همسایگی  در  و 
برای  امکانات  کمترین  از  هنوز هم ساکنانش 

زندگی کردن برخوردار هستند.
از  یکی  اینجا  می گویند  مهر،  گزارش  به 
بیرجند  بزرگ  و  هوا  و  آب  خوش  روستاهای 
بوده که روزی محل رفت وآمد بزرگان و امرای 
شهر بوده است، اما حکومت ها روز به روز جای 
خود را به دیگری داده اند، اطراف روستاها روز 
و  بزرگ  شهری  حاال  و  شده  تر  بزرگ  به روز 

مدرن را به وجود آورده است.
 حتی محل زندگی بزرگان شهر که هنوز هم 
شده  مدرن  است  روستا  دیواربه دیوار  همسایه 
اما گویی زمان در اینجا ایستاده است. اینجا نه 
تنها بویی از مدرن بودن و توسعه شهری نبرده 
بلکه حاال امکاناتش از روستاهای دورافتاده هم 

کمتر است.
عمارت، باغ، یخدان و دیگر آثار تاریخی که 
خود در صف ثبت جهانی هستند رد پای امرا 
و بزرگان را نشان می دهند اما حاال از آن همه 
شهر  دل  در  خرابه هایی  تنها  تاریخی  شکوه 
باقی مانده که پا به پای ساکنان خود پیر شده اند 
ساکنان  بر دل  تنها  نه  ویرانه ها  این  اکنون  و 
خود لرزه انداخته اند بلکه چهره مدرن شهر را 

نیز مخدوش کرده اند.
این  باریک  و  تنگ  کوچه های  در  پا  وقتی 
روستا می گذارم دلهره ای عجیب بر دلم رخنه 
اینکه در پشت دیوارهای  می کند. حتی تصور 
مهم ترین  چندطبقه  ساختمان  و  آلومینیومی 
از  الیه هایی  این چنین  استان  دولتی  دستگاه 
باشد  داشته  وجود  کمبودها  و  مشکالت  فقر، 

در ذهنم هم نمی گنجد.

صداهای خفته پشت دیوار استانداری

مردمان  صدای  که  است  چگونه  عجبم  در 
اینجا سال هاست از پشت یک دیوار کوتاه هم 
به گوش کسی نرسیده؟ مگر می شود از باالی 
پنجره هایش هر صبح  ساختمان چندطبقه که 
رو به همین خرابه ها باز می شود اینجا را ندیده 

باشی؟؟
این سؤاالت و هزاران سؤال دیگر از خیالم 
و  بست  بن  کوچه  ناگهان  که  می کند  عبور 
کرده اند  احاطه  را  طرف  دو  که  خرابه هایی 
ترسی عجیب بر دلم می اندازد، به سرعت خودم 
اینجا  امیدوارم  می رسانم  دیگر  کوچه  به  را 

پاسخی برای سؤاالتم بیابم.
درب خانه را که می زنم زنی در را باز می کند 
دلش پردردتر از آن است که بگذارد سؤالم را 
کامل کنم، اولین چیز را که نشانم می دهد پیت 
های نفتی است که گوشه حیات چند متری اش 

را احاطه کرده است.
همه  ماست  روز  هر  وضعیت  این ها  »ببیند 
این در حالی است  روستاها گاز کشی شده اند 
که ما در مهم ترین منطقه شهر آن هم پشت 
نفتی؛  بخاری  دود  و  نفت  با  باید  استانداری 
می گوید  را  این ها  کنیم«  سر  را  خود  زمستان 
و به چهار فرزند یتیمش اشاره می کند و ادامه 
ما  دل  به  لرزه  می شود  که  زمستان  می دهد: 

نیز می افتد.
کسانی هم که می خواهند خانه خودشان را 
مربوط  اینجا  گفته  دولت  گویا  کنند،  بازسازی 
آینده  در  و  ساختید  اگر  است  استانداری  به 
زمین  باید  کرد  درخواست  شما  از  استانداری 

عدم  دلیل  مورد  در  او  از  کنید.  واگذار  را  خود 
را  دلیلش  هم  خودش  می پرسم،  کشی  گاز 
نمی داند. فنودی می گوید: نمی دانم تا چند وقت 
شماست  مال  اینجا  سقف  می گفتند  که  پیش 
آن  است،  مستضعفان  بنیاد  به  مربوط  زمینش 
بنیاد  سال ها  از  بعد  که  کردیم  پیگیری  قدر 

مستضعفان زمین ها را به خودمان واگذار کرد.
وی با بیان اینکه حاال که مشکل زمین ها حل 
شده می گویند اینجا خیابان ندارد، سقف خانه ها 
نمی کنیم،  کشی  گاز  همین  برای  است  کوتاه 
اظهار کرد: من با چهار فرزند یتیم هیچ درآمدی 
ندارم که بخواهم خانه جدید بسازم، حتی سند 

زمین هم تا اآلن نتوانسته ام بگیرم.

و  می کند  اشاره  دیگر  خانه های  به  فنودی 
همین  وضعیتشان  همه  اینجا  می دهد:  ادامه 
است، کسانی هم که می خواهند خانه خودشان 
را بازسازی کنند، گویا دولت گفته اینجا مربوط 
آینده  در  و  ساختید  اگر  است  استانداری  به 
زمین  باید  کرد  درخواست  شما  از  استانداری 

خود را واگذار کنید.
مرا  می شود،  همراهم  او  بعد  به  اینجا  از 
می کشاند،  کوچه ها  میان  در  خود  دنبال  به 
می دهد  دست نشان  با  را  خرابه ها  یکی یکی 
می پیچید  گوشم  در  حرفش  تمام مسیر  در 
و  استانداری  پشت  هم  آن  منطقه  این  »واقعًا 
فرمانداری نامناسب است، استاندار و مسئوالن 
دیگر باید به خاطر اینجا خجالت بکشند« این 
را با صدای بلند فریاد می زند شاید پشت دیوار 

کسی صدای او را بشنود.
معتادان  پاتوق  شب ها  خرابه ها  این  »ببینید 
می شود، کوچه ها هم محل پارک ماشین هایی 
نشسته،  آن  داخل  نیست چه کسی  معلوم  که 
من همیشه باید به خاطر بچه هایم نگران باشم 
که شاید هر لحظه اتفاقی برایشان بیفتد« درب 

خانه دیگری که درست دیواربه دیوار استانداری 
را  بغل در  به  با بچه  را می زنیم، خانمی  است 
باز می کند او که خودش را میر بلوچی معرفی 
می کند، می گوید: مهم ترین مشکل ما در اینجا 
نبود گاز است که در زمستان مشکالت زیادی 

به وجود آورده است.
باران  زمستان  در  وقتی  اینکه  بیان  با  وی 
می آید برای همه خوشحالی است اما برای ما 
رنج و عذاب چراکه سقف خانه ها چکه می کند، 
مال  زمین  می گوید  استانداری  کرد:  بیان 
اگر  و  است  امنیتی  و محوطه  بوده  استانداری 
داریم  زمین الزم  که  کردیم  اعتراض  به شما 

باید مجوز خراب کردن بدهید.

وی ادامه داد: البته من هم مثل تمام مردم 
این منطقه با شوهر کارگر، مشکل مالی دارم، 
اگر مجوز هم داشته باشم نمی توانم خانه خودم 

را بسازم.
فنودی درب تمام خانه ها را می زند، مردم را 
دلش  کس  هر  می کند،  جمع  روستا  وسط  در 
چند  که  پیرزنی  است،  دیگری  از  پردردتر 
دارد،  دستش  خالی  های  بطری  با  پالستیک 
کرده ام،  زندگی  اینجا  را  عمرم  تمام  می گوید: 
 10 به  اآلن  و  داشت  خانوار   30 اینجا  ابتدا 

خانوار رسیده است.

اینجا نه جز شهر و نه جز آبادی است

خاک  داخل  اینکه  به  اشاره  با  رحیم آبادی 
زندگی می کنیم و گاز نداریم، افزود: استانداری 

اجازه نمی دهد اینجا را آسفالت کنند.
به  کسی  اصاًل  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
داشت:  عنوان  نمی کند،  توجه  منطقه  این 
کسانی  می کردند  زندگی  اینجا  بودند  خیلی ها 
اما ما که نداریم  وضعیتشان خوب بوده رفتند 

باید  شرایط  همین  با  و  خاک ها  این  در  باید 
زندگی کنیم.

به دست  را  کالم  رشته  دیگر  پیرزنی 
گاز  نه  نداریم،  هیچ چیز  اینجا  می گیرد: 
مالی  وضعیت  که  هرکس  آسفالت...  نه 
هستند  که  هم  افرادی  رفته  داشته  خوبی 

مشکل دارند مثل خود من.
وقتی می پرسم شما که امیدی برای ساختن 
در  شما  به  مسئوالن  اگر  ندارید  خانه هایتان 
می روید؟  اینجا  از  بدهند  زمین  دیگری  جای 
بدهند  کوه  تو  که  خانه  می دهد:  پاسخ  پیرزن 
به چه دردی می خورد اگر خانه تو شهر بدهند 

چرا نرویم.

وی با بیان اینکه پیشنهاد زمین در روستای 
چهکند را داده اند، عنوان داشت: وقتی درآمدی 

نداریم با چه پولی زمین را بسازیم؟
یکی دیگر از اهالی محل نیز با انتقاد از اینکه 
نمی کنند،  رسیدگی  منطقه  این  به  مسئوالن 

گفت: اینجا نه جز شهر و نه جز آبادی است.

استانداری برنامه ای برای توسعه ندارد

قلی زاده، محرومیت از گازرسانی و آسفالت 
جمله  از  را  شهر  وسط  خیابانی  در  هم  آن 
و  عنوان کرد  منطقه  این  مهم ترین مشکالت 
افزود: همه این ها به کنار مسئوالن اول خانه 
را  می افتد  آن  در  اتفاق  هزار  که  خراب هایی 

جمع کنند.
برای  امیدی  منطقه  این  اهالی  هرچند 
ساختن خانه های خود ندارند اما حدود یک ماه 
پیش ازاین معاون وقت امور عمرانی استانداری 
خراسان جنوبی در کارگروه گردشگری استان 
در پاسخ به این گالیه ها گفته بود: استانداری 
هیچ برنامه توسعه ای به سمت بافت نداشته و 

به  استانداری  ساختمان  اطراف  تاریخی  بافت 
همین شکل باقی خواهند ماند.

متولی منطقه میراث فرهنگی است

مشکالت  این  به  پاسخ  در  بیرجند  شهردار 
اینکه  بیان  با  مهر  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
فرهنگی  میراث  کل  اداره  منطقه  این  متولی 
حل  برای  کرد:  اظهار  است،  گردشگری  و 
میراث  کل  اداره  با  منطقه  این  مشکالت 
فرهنگی جلسه ای داشته ایم و شهرداری برای 

آسفالت آن اعالم آمادگی کرده است.
کارشناسان  اینکه  بیان  با  مدیح  عباسعلی 

میراث فرهنگی با آسفالت موافق نیستند و باید 
این منطقه سنگ فرش شود، بیان کرد: این کار 
مصالح  یعنی  باشد  مشارکتی  به صورت  باید 
به صورت  یا  کند  اجرا  شهرداری  تا  بدهند  را 

مشارکتی 50 به 50 باشد.
یا  آسفالت  عدم  دلیل  به  پاسخ  در  وی 
سنگ فرش این منطقه تاکنون نیز گفت: تأخیر 
که  است  بوده  نداشتن طرح  دلیل  به  امر  این 
این طرح را باید میراث فرهنگی به شهرداری 
مصالحی  نوع  چه  که  بدهند  پیشنهاد  و  داده 

استفاده کنیم.

مهلت شهرداری برای
 رفع خطر از خرابه ها

شهردار بیرجند با تأکید بر اینکه برای تمامی 
رحیم آباد  مجموعه  حریم  در  ساخت وسازهای 
باید استعالم از اداره کل میراث فرهنگی گرفته 
انجام  گذشته  در  کار  این  داشت:  بیان  شود، 
نشده است به عنوان مثال ساختمان استانداری 
احداث  فرهنگی  میراث  با  هماهنگی  بدون 

ساخته شده و مشکالتی برای بافت تاریخی به 
وجود آورده است.

با مخروبه های این منطقه  ارتباط  مدیح در 
باید  زمین  و  مخروبه  های  ملک  گفت:  نیز 
دیوار گذاری شده و حصار داشته باشد تا رفع 

خطر شود.
منطقه  این  در  ساخت وساز  حاضر  حال  در 
تا  و  ندارد  مصوب  طرح  چراکه  دارد  مشکل 
نمی توان  نشود  مشخص  آن  طرح  که  زمانی 
ماه  از  اضافه کرد:  داد وی  انجام  هیچ کاری 
آینده  ماه  دو  قرار شده حداکثر ظرف  گذشته 
اگر  که  دهیم  اخطار  روستا  مالکین  همه  به 
دیوار گذاری نکنند شهرداری این کار را انجام 
خواهد داد و هزینه های آن پای حساب ملک 

باقی می ماند.

روستای رحیم آباد در 
طرح تفضیلی بیرجند نیست

معاون عمرانی فرماندار بیرجند نیز در گفت 
روستای  اینکه  بیان  با  مهر  خبرنگار  با  گو  و 
رحیم آباد تاکنون در طرح تفضیلی شهر بیرجند 
دلیل  به همین  اظهار کرد:  نداشته است،  قرار 
تاکنون  و  بوده  معابر  شبکه  فاقد  منطقه  این 
اقدامی برای آسفالت و خیابان کشی آن انجام 

نشده است.
مهدی رونقی با بیان اینکه اکنون که طرح 
در  باید  است  بازنگری  حال  در  شهر  تفضیلی 
حاضر  حال  در  کرد:  بیان  شود،  دیده  طرح 
ساخت وساز در این منطقه مشکل دارد چراکه 
آن  طرح  که  زمانی  تا  و  ندارد  مصوب  طرح 
مشخص نشود نمی توان هیچ کاری انجام داد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی نیز در 
پاسخ به گالیه های مردم این منطقه، گازرسانی 
به این منطقه را منوط به چندین شرط اعالم 
ارسال نقشه تفضیلی  کرد و گفت: در صورت 
تأیید و تثبیت کف  مصوب منطقه موردنظر و 
و معابر ذی صالح و همچنین صدور مجوزهای 
قرار  موردبررسی  منطقه  به  گازرسانی  الزم 

خواهد گرفت.
بر  چنین  دشتی  فرشید  های  صحبت  از 
این  همه  شدن  برآورده  از  بعد  که  می آید 
آن چندین سال  به طور حتم خود  که  شرط ها 
گازرسانی  موضوع  انجامید  خواهد  طول  به 
گازرسانی  زمان  و  قرارگرفته  موردبررسی  تنها 
این  و  نیست  مشخص  هم  هنوز  رحیم آباد  به 
یعنی شب های زیادی در زمستان های سرد 
و استخوان سوز با تنی لرزان به صبح برسانند.

این  از  ترس  و  هراس  در  آباد  رحیم  اهالی 
تا  کنند  رها  را  هایشان  خانه  باید  که  هستند 
را  منطقه  این  بتوانند  مسئوالن  و  استانداری 
توسعه دهند و نا زیبایی که در میان این همه 

زیبایی است را به شهر هدیه کنند.
اهالی این منطقه درست در کنار خیابان ها و 
خانه های لوکس منطقه باالی شهر بیرجند به 
اقتصادی خانه های خشتی و  دلیل مشکالت 
گلی که هیچ گونه استحکامی در برابر زلزله و 
ندارند را سرپناه خود قرار  را  باران  باد و  حتی 
مسئوالن  چشم  جلوی  در  درست  که  داده اند 

کسی صدای دردشان را نمی شنود.
باید دنبال چه  اینها  اندکی تامل الزم است 
زندگی  این  است  سال  های  سال  که  باشند 
سخت و نا بسامان را برای زن و فرزندان خود 

انتخاب کرده اند و کسی یاری گر آنها نیست.

 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 

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی

32435686
09365237014

09157063220- خسروی

  100% تضمینی

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

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

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی
32319263- 09151642377- وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت
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هر نیم ساعت یک کشته بر اثر حوادث جاده ای
 
ایسنا - معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هالل احمر کشور گفت: آمادگی ایرانی ها در حوادث به صورت میانگین ۹.۳ درصد است. سیدحمید جمال الدینی، اظهار کرد: 
هفت الی ۷.۵ درصد از درآمد ناخالص ملی هزینه حوادث انسان ساخت می شود. وی افزود: براساس آمار سال گذشته ۱۶ هزار و ۵۸۴ کشته و ۳۱۳ هزار مصدوم در مجموع 
کشور ناشی از حوادث جاده ای وجود داشت که نشان می دهد در ایران هر نیم ساعت یک کشته و هر دو دقیقه یک مصدوم بر اثر حوادث جاده ای ثبت می شود.

فقط ريشه دارها مي مانند - امین آزادبختقاب عکس محمد کارگرکاریکاتور

برخی تحلیلگران امريکايی بر اين باورند که ترامپ می تواند

 قدرت رهبری امريکا در جهان را از بین ببرد و جهان را آشفته تر سازد

یادداشت

غفلت از محصوالت 
جایگزین باغی چرا؟
* اسماعیل روغنی

امروز بعد از هجده سال خشکسالی این نتیجه 
قابل  بومی و  حاصل شده است که محصوالت 
بیرجند  توسعه در بخش های شرقی شهرستان 
بویژه دهستان های القورات، شاخنات، قهستان 
و حتی درمیان سه محصول عمده باغی شامل 
 زرشک، عناب، پسته و زراعت زعفران می باشد
در  هم  است  سازگار  آبی  کم  با  هم  که  چرا 
است  توسعه  قابل  کوچک  کشاورزی  سطوح 
همه  از  و  ندارد  خاصی  آالت  ماشین  به  نیاز  و 
به  توجه  با  توجهی  قابل  درآمدزایی  مهمتر 
تمرکز جمعیت شهرستان در این بخش ها دارد 
در  محصوالت  این  توسعه  از  روشنی  آینده  که 

منطقه را نوید می دهد.
از طرفی گرچه جایگزینی کشت زرشک تقریبا 
از اوایل انقالب در منطقه آغاز شده و پیرمردان 
های  خشکسالی  و  قحطی  سالیان  که  قدیمی 
به  خود  کودکی  و  جوانی  ایام  در  را  وحشتناک 
کشت  تغییر  سختی  به  بودند  دریافته  تجربه 
اندک محصوالت زراعی خود شامل گندم و جو 
زرشک  درختان  کاشت  برای  را  دامی  علوفه  و 
جوانان  منطق  نهایت  در  اما  پذیرفتند  می 
کشت  در  فرسا  طاقت  زحمات  از  که  روستاها 
و کار سنتی غالت و صیفی جات به ستوه آمده 
عایدشان  هم  حسابی  و  درست  درآمد  و  بودند 
نمی شد بر تفکر سنتی و قدیمی والدین ترسیده 
از قحطی و گرسنگی چربید و به یکباره، کشت 

و کار باغی و توسعه باغات زرشک سر برآورد.
آب  مصرف  کشت  الگوی  تغییر  این  بعالوه 
کشاورزی را هم از شیوه غرقابی به شیوه جوی 
و پشته درخت کاری تغییر داد که صرفه جویی 
تا  و  آمد  بدست  آب  مصرف  در  توجهی  قابل 
اینجا هر چه انجام شد براثر دعوای بین نسلی 
گفت  توان  می  و  شد  حادث  کشاورزان  خود 
کارشناسان کشاورزی در ادارات قدیم کشاورزی 

و جهاد فعلی کشاورزی چندان نقشی نداشتند.
اما آنچه باید انجام می شد که متاسفانه انجام 
کارشناسان  غفلت  به  آن  انجام  عدم  و  نشد 
کشت  توسعه  به  مربوط  گردد  برمی  کشاورزی 
با  همزمان  اگر  که  بود  منطقه  در  پسته  کار  و 
توسعه کشت زرشک انجام می شد امروز ضمن 
آنکه کشاورزان روستایی از درآمد قابل توجهی 
برخوردار می شدند توسعه همه جانبه ای هم در 
سطح روستاها اتفاق می افتاد که امروزه همه از 

آن بهره مند می شدند.
کارشناسان  بپرسد  کسی  است  ممکن 
انجام  کاری  چه  توانستند  می  مگر  کشاورزی 

دهند که تاکنون انجام نداده اند؟
و  زنده  ای  جامعه  در  است  روشن  پاسخ 
برنامه  روستایی  و  کشاورزی  کارهای  اگر  پویا 
بخش  و  روستایی  امور  متخصصان  باشد  محور 
روستاها  تیزبین  بان  دیده  عنوان  به  کشاورزی 
باید از عالئم موجود در می یافتند که در یکی 
چه  و  بود  خواهد  نیازهایی  چه  آینده  دهه  دو 

موانعی وجود خواهد داشت.
پسته  درختان  دیدن  با  آنها  مثال  عنوان  به 
نقطه  چند  در  که  القورات  دهستان  در  قدیمی 
اتفاقا همگی در حاشیه جاده واقع شده اند باید 
آنچنان  که  پسته  درخت  کردند  می  بینی  پیش 
منطقه  با  داشته  قدیم  از  آسایی  غول  رشد 
به  عنایت  با  تواند  می  و  دارد  سازگاری خاصی 
از  آبی سازگاری دارد یکی  اینکه در مقابل کم 
محصوالت کم توقع و پر بازده منطقه باشد که 
نمونه  چنین  داشتن  با  انقالب  اول  از  متاسفانه 
اسدیه  جاده  حاشیه  در  طراواتی  با  و  سبز  های 
در روستاهای سر آسیاب و پیچ دوراهی روبخت 
قبرستان  نزدیک  پیچ  در  موجود  درخت  نیز  و 
در  قدیمی  درخت  اصله  چندین  نیز  و  بزقنج 
کشت  از  حکایت  همگی  که  آبلون  مزار  کالته 
دیرینه این درخت در منطقه داشته و دارد برای 
توسعه کشت آن قدم های مثبتی برمی داشتند 
که متاسفانه تاکنون کاری انجام نشده و جبران 
کارشناسان  کاری  کم  به  مستقیمًا  این خسارت 
کارشناسان  شاید  البته  گردد.  برمی  کشاورزی 
قرار  شماتت  مورد  نباید  تنهایی  به  استان 
آموزشی  سیستم  در  کلی  ضعف  که  چرا  گیرند 

کشاورزی در کل کشور وجود دارد.
به این صورت که تمامی اساتید ، دانشجویان 
مراکز  همه  در  کشاورزی  بخش  کارکنان  و 
دروس  از  را  آنچه  ها  دانشکده  و  آموزشی 
کشاورزی  به  مربوط  آموزند  می  کشاورزی 
که  باشد  می  مالکیتی  بزرگ  و  مکانیزه 
و  اروپایی  حاصلخیز  کشورهای  مخصوص 
هیچ  کشاورزی  آموزش  در  اصوال  و  امریکایی 
مالکی  خرده  و  سنتی  کشاورزی  به  توجهی 
کارشناسان  از  خیلی  و  نشده  خودمان  جامعه 
کشاورزی  که  آید  می  عارشان  ذاتًا  کشاورزی 
را  جنوبی  خراسان  مثل  مناطقی  مالکی  خرده 
چند  هر  آورند.  بحساب  کشاورزی  بخش  جزو 
توجه به اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل توصیه 
باشد  داشته  ها  بخش  گونه  این  در  توجه  به 

مهندسان ما کار خودشان را می کنند.
کشاورزی  هکتار  یک  درآمد  اینکه  از  غافل 
سنتی شاید معادل ده هکتار کشاورزی صنعتی و 
بزرگ مالکی باشد برای نمونه عایدات یک هکتار 
کشت زعفران و یا پسته کاری را با یک هکتار 

گندم کاری مقایسه و نتیجه گیری فرمایند.

نوروز 96 با کاله قرمزی در تلویزیون

مجموعه تلویزیونی کاله قرمزی کاری از گروه 
کودک و نوجوان شبکه دو سیما در جدول پخش 
برنامه های نوروز ۹۶ قرار گرفت. به گزارش ایرنا، 
های  قسمت  ساخت  برنامه،  این  سازنده  عوامل 

جدید کاله قرمزی را به زودی آغاز می کنند تا در 
سال جدید، لحظات با نشاطی را با عروسک های 

این مجموعه به مخاطبان تقدیم کنند. 

استفاده از موش ها در مبارزه با قاچاق

موش ها  از  تانزانیا  در  سازمانی  پژوهشگران 
که  حیوانات  بدن  اعضای  و  مین  کشف  برای 
به طور غیرقانونی از بنادر آفریقا قاچاق می شود، 
استفاده می کنند. به نقل از تسنیم ، در این طرح 
موش های عظیم الجثه آموزش دیده، برای یافتن 
محموله های  وارد  آفریقایی  مورچه خوار  پوست 

مختلف می شوند تا از حس بویایی خود به منظور 
یافتن این نوع پوست که به وفور قاچاق می شود، 
استفاده کنند. استفاده از موش به این دلیل است 
که اگر کاالی قاچاق را در قهوه یا موادی پنهان 
کرده باشند که دارای بوی قوی هستند موش ها 

به راحتی می توانند آنها را شناسایی و پیدا کنند.

دست نوازش خرس قطبی بر سر سگ 

خرس قطبی با وجود ظاهر دوست داشتنی که دارد 
خیلی خطرناک است. این خرس به محض دیدن 
 شکار به طرف آن حمله می برد و تکه پاره اش
می کند. به گزارش جام جم آنالین ، اما ثبت یک 
صحنه در منطقه مانی توبای کانادا تعجب بسیاری را 

برانگیخته است. یک سگ مختص کشیدن سورتمه 
در حالی که به تنهایی رها شده است در کنار یک 
انتظار می رفت این  خرس قطبی دیده می شود. 
خرس قطبی شدیدا به این سگ حمله کند اما این 
خرس پس از نزدیک شدن به سگ سورتمه دست 

نوازش خود را بر روی سر این سگ می کشد.

ایران موفق ترین تیم ملی
 فوتبال جهان در سال ۲۰۱6

تیم ملی فوتبال ایران در سال ۲۰۱۶ بهترین 
آمار ممکن را در بین تمام تیم های ملی جهان 
موفق ترین  صدر  در  و  گذاشت  جا  به  خود  از 
تیم های ملی قرار گرفت. به گزارش ایسنا، تیم 
کارلوس کی روش  هدایت  با  ایران  فوتبال  ملی 
سال  این  در  که  است  جهان  ملی  تیم  تنها 

شکستی را تجربه نکرد. 

استان  در  آب  بحران   - کاری  نسرين 
ما، جدا از بحث های مدیریتی گریبان هزاران  
می  سر  به  مطلق  آبی  بی  در  که  روستایی 
های  آب  از  دوباره  استفاده  و  گرفته  را  برند 
به کشاورزان  بیابان ها حداقل  در  سرگردان 
ما ، در بهبود روش های آبیاری کمک زیادی 
همه ی  چرخ  مهمتر  همه  از  و  کرد  خواهد 
ی  تصفیه  اصولی  بازچرخش  بدون  صنایع 
پساب و با هدر رفت میزان زیادی از آب غیر 

قابل بازگشت ، نخواهد چرخید. 
محمد حسین خسروی با استفاده از دستگاه 
آب شیرین کن در روستای نوغاب هندواالن 
دست به ابتکار جالبی زده است که هم استفاده 
بهینه از آب برای مصارف خانگی دارد و هم از 
پساب آن برای درختان زرشک استفاده می شود 

و به قول او حتی یک قطره آب هدر نمی رود.

نوغاب هندواالن بزرگترين
 روستای ايران

این مبتکر بیرجندی در گفتگو با ما می گوید: 
روستای نوغاب هندواالن بیش از ۵ هزار نفر 
جمعیت دارد و در لیست بزرگترین روستاهای 
ایران است و این روستا درحدود ۴۰۰ کودک 
که  است  روستایی  تنها  و  دارد  استثنایی 
مسئوالن  باشد.  می  استثنایی  مدرسه  دارای 
و کارشناسان ابتدا فکر می کردند دلیل تولد 
کودکان استثنایی در این منطقه به خاطر ازدواج 
فامیلی است ولی متخصصان بعد از آزمایش 
آب  وجود  دلیل  این  بر  عالوه  شدند  متوجه 
کودکان  این  تولد  از دالیل  یکی  ناسالم هم 
به  دستگاهی  ساخت  ایده  که  شد  این  است 
ذهنم رسید که آالینده های آلی پساب را کمتر 
و آن را با ارزش افزوده ی باالتری تصفیه کند 
که هم برای آبیاری در کشاورزی و نیز استفاده 

در منازل آب آشامیدنی سالم داشته باشند. 

آب روستای هندواالن
 قابل شرب نیست

آب  از  استفاده  هنوز  البته  گوید:  می  وی 
شیرین کن در بین مردم منطقه فرهنگسازی 
نشده و ۲ درصد مردم تا کنون از آب تصفیه 

به  روستا  آب  در حالی که  اند.  استفاده کرده 
هیچ عنوان قابل استفاده برای شرب نیست و 

نارسایی های زیادی را به وجود آورده است. 
وی ادامه می دهد: در این روش  دستگاه آب 
 FRP مستقیم را از شبکه می گیرد و با فیلتر
کار تصفیه و گرفتن امالح معدنی و گرد و غبار 

 PH صورت می گیرد، آب تماماً  تصفیه شده و
آب از ۱۱۰۰ به ۲۰۰ می رساند و قابل تنظیم 
می باشد استاندارد ۲۰۰ برای امالح بدن است. 

از پساب آب تصفیه شده برای 200 
درخت زرشک استفاده می شود

خسروی خاطر نشان می کند: آب تصفیه 
شده وارد مخزن مخصوص شده و توسط پمپ 
بصورت گالنی ۲۰ لیتری به مردم روستا داده 
می شود در ضمن پساب آب به یک مخزن 
استخری که در مجاورت یک باغ زرشک است 
می رود و در حدود ۲۰۰ درخت زرشک از این 

طریق آبیاری می شود و چون این پساب مواد 
زایدش گرفته شده بسیار مفید برای کشت و 

زرع است و درختان بسیار شاداب هستند.
به گفته وی این پساب تمامی سموم، حشره 
 کش ها، آفت کش ها، رنگ روغن و نیز باکتری ها

را با استانداردی باال از بین می برد و حتی یک 
قطره از این آب به هدر نمی رود.

 بحران بی آبی را جدی بگیريم

وی با گالیه از این که از هیچ سازمانی و 
مسئولی حمایت نمی شود می گوید:  تاکنون 
از هیچ نهاد و سازمانی حمایت نشدم و با توجه 
به اینکه از این راه می توان در استانی که این 

همه با بحران کم آبی روبروست یک ایده نو 
و عالی باشد. بخصوص اینکه در ازای مصرف 
۲۰ لیتر در حدود ۶۰ لیتر در شهرها پساب به 
فاضالب ریخته می شود  با این آب که پرت، 

می شود کشاورزی و بنایی کرد. 
خسروی می گوید: بنده و امثال من ایده و 
طرح هایی صنعتی داریم و می توانیم به استان 

کمک کنیم، من با پول بازنشستگی که جمع 
کرده ام این طرح را در روستای زادگاهم انجام 
دادم تا هم راهکاری برای خشکسالی و صرفه 
جویی در آب کرده باشم و هم با استفاده آب 
شرب تصفیه شده گامی در جهت کمتر شدن 

کودکان استثنایی برداشته باشم. 

گفتگوی اختصاصی آوا با مبتکر بیرجندی

بازگشت پسآب به چرخه  زیست محیطی و مزرعه

عکس : نسرین کاری

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 رهبـردار   
فروش قیر -  چتایی 

)قیرگونی(
   32317903 - 09153638047
  بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و 

چهارراه دولت 

ایزوگام شرق  بخشـی
آدرس: میدان توحید

09155622050  -32442331

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

دفتر خدمات مسافرتی گیتی سیر شرق افتتاح شد
تورهای داخلی: تور قشم با قطار گروهی از بیرجند )15 آذر(

ارمنستان،  هندوستان،  مالزی،  )دبی،  خارجی  تورهای  شیراز،  تورکیش، 
گرجستان، بیروت، چین و...( 

تور آخر هفته: آبگرم فردوس )جمعه 5 آذر(
https://telegram.me/Gitiseirshargh95  :کانال تلگرام
آدرس دفتر: بلوار صیاد شیرازی، مجتمع میرداماد - واحد 96 

09373751404 - 32214800

حمل بار و اثاث منزل، اداری، ساختمانی )شن، آجر، 
سیمان( وانت، نیسان، کامیونت، ایسوزو مسقف

 داخل و خارج از استان
همراه با کارگر مجرب و بیمه بار رایگان

  32256444 / 32256465 - 056 / 09155629648 کاظمی

 اتوبــار پرستـــو
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راه های مواجهه با اضطراب جدایی کودکان

سه شنبه *2 آذر  1395 * شماره 3657

آیه روز  

ماوقتىچيزىراارادهكنيمهمينقدربهآنمىگوييمباشبىدرنگموجودمىشود
سورهالنحل،آيه40

حدیث روز  

بامردمآنچنانمعاشرتكنيدكهاگربميريدبرمرگشمااشکريزندواگرزندهبمانيدبهشماعشقورزند.
امامعلىعليهالسالم

آنانکه محیط فضل و آداب شدند
در جمع کمال شمع اصحاب شدند
ره زین شب تاریک نبردند برون
گفتند فسانه ای و در خواب شدند

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

»پنج رفتار مخرب روابط بین زوج ها«

عاداتورفتارهاىمخربىهستندكهبسيارموذيانهوبه
آهستگىروابطبينيکزوجرا-هرقدرهمكهقوى

باشد-تخريبمىكنند.اينعاداتعبارتنداز:
*شکايتكردنمىتواندهررابطهىخوبىرابهيک
شکنجهتبديلكندحتىاگرمستقيمازطرفمقابل
شکايتنکنيدشنيدنغرولندونظراتمنفىآدمراخسته
وروابطرافرسودهمىكند.بهجاىگفتن»چهفيلمبدى
بود«يا»واىبازمترافيک«وامثالاينها،ياجمالت

مثبتبگوييدياساكتباشيد.
و ايست فرساينده و شايع عادت نيز كردن انتقاد *
اگردائمىباشدازشکايتدائمنيزبدترستوبراحتى
پيوندهاىصميمىرابهنقطهپارهشدنمىرساند.براى
خنثىكردناثراتزهرآلودانتقاداينعادترادرخود

بپرورانيدكهازشريکزندگىتانتعريفكنيد.
*ثابتكردناينکهاواشتباهمىكند-بخصوصدر
حضورديگران-روابطشمارادرحالىخرابمىكندكه
هيچسودىعايدتاننمىشود.مثالچهفرقىمىكند
كهشمامهمانىراساعتيازدهترکكرديديادوازده؟يا

اينکهرنگموهاىميزبانقهوهاىسيربودياسياه؟
*كنترلكردنهمسرنيزازرفتارهايىاستكهرابطه
صميمىبينزوجينراازبينمىبرد.وقتىبهشريک
زندگيتانبگوييدچهكندوچهنکند،حتىاگرصالح
اورامىخواهيد،بازهمنشانمىدهيدكهنسبتبه
اوقدرتمندهستيدوبااينكاربهقلبرابطهتانسم

مىپاشيد.سعىكنيدبيشترپذيرندهباشيدتافرمانده.
*گفتن»نه«بهجاى»بله«حتىوقتىپيشنهاداوبه
نظرتانغيرمنطقىمىرسدكارصحيحىنيستوبه
جاىمخالفتو»نه«گفتنبهتروسازندهترستكه

بگوييد»بلهتاآنجايىكهممکناست«.

مشتمل  کتابی   1908 سال  در  هیل   ناپلئون 
بر مصاحبه با 500 میلیونر آمریکایی )از جمله 
ادیسون، راکفلر و فورد( منتشر کرد، که در آن 
رمز موفقیت این افراد را پرسیده بود و در نهایت 
فرمول موفقیت )در هر کار ممکن و شدنی( را این 
گونه کشف کرد )انتشار این فرمول در این کتاب 

پرفروش خود او را به موفقیت مالی رساند!(: 
موفقیت= خواستن x باور x مداومت

به  و  “بخواهد”  واقعاً  را  هدفی  کسی  اگر  یعنی 
ارزشمندی آن هدف “باور قطعی” داشته باشد و با 
“مداومت” آن را دنبال کند )برای آن نقشه، طرح 

و برنامه بچیند( به هدفش می رسد.
 باید دقت کرد که آیتم های این فرمول در هم 

ضرب می شوند.
 یعنی اگر یکی از آیتم ها صفر باشد، صرف نظر 
از بزرگی آیتم های دیگر، نتیجه قطعاً صفر است! 
ولی  داریم،  را  “خواستن”  معموالً  ما  عمل  در 
مداومتی  نه  و  داریم  باور  خواسته  آن  به   نه 

در پیگیری آن.
 علت آن هم کاماًل ذهنی است و به برهم ریختگی 

ذهن در انتخاب هدف برمی گردد.

فرزندشمابراىاولينبارازآغوشگرمشما
دورشدهاست.شايدامروزروزاولىاستكه
شماازفرزندتانجداشدهايد.نهتنهابراىاو،
بلکهاضطرابودلهرهاجازهنمىدهدكارهاى
روزمرهتانراانجامدهيد.چنيننگرانىهايى
براىوالدينىكهبيشازحدبهفرزندخودوابسته
هستندمشکالتبيشترىرابهدنبالخواهند
داشت.ازآنجايىكهكودکشمادرحالحركت
ازمرحلهاىبهمرحلهديگراست،بهاوفرصت
دارينى، كند.دكتر بهجدايىعادت  تا بدهيد
كودكان برخى براى گويد: مى شناس روان
ورودبهمدرسهنهتنهااولينتجربهاستقالل
آنان،بلکهنخستينتجربهاضطرابجدايىاز
والديننيزمحسوبمىشود.براىآمادهكردن
چنينكودكانىالزماستوالدينمدتىقبلاز
آغازمدارس،فرزندخودرابراىورودبهمدرسه
ازلحاظروحىوروانىآمادهكنند.بىشک
ايجادحسمثبتنسبتبهمدرسهودوستان
مدرسهاىمىتوانددرتشويقكودکبراى

رفتنبهمدرسهبسيارموثرباشد.

 عالئم آزاردهنده اضطراب جدایی 
و ها اقدام اين وجودهمه با ها بچه بعضى
دورانديشىوالدين،پايهاضطرابىقوىدارندو
هنگامجدايىازوالديندچاراضطرابشديدى
مىشوندكههمخودراباعالئمجسمىنشان
دكتر فکرى. و روانى عالئم هم و دهد مى
عالئم گويد: مى عالئم اين درباره عربگل
جسمىمعموالزمانىكهقراراستكودکاز
والدينجداشود،بروزمىكندومعموالحالت
تهوع،دلدردواستفراغاست.گاهىاينعالئم
ازشبقبلازمدرسهشروعمىشودوبچه
هامدامازمادرشانمىپرسند:»مىشودفردا
بهمدرسهنروموپيششمابمانم؟«يامدام
گريهمىكنند،ولىبعدازاينكهازمدرسه
برمىگردند،اينعالئمديگردرآنهاديدهنمى
كودک روانپزشکى تخصص فوق شود.اين
عالئمفکرىبچههاىمضطربخودرااين
گونهبرمىشمارد:فکرهايىمثلاينكهنکند
ماماندنبالمنياد،راهمدرسهراگمكنموهر
چيزىكهباعثجدايىآنهاازپدرومادرشود،

درذهنبچههاىمضطربتکرارمىشود.اين
عالئمفکرىگاهىآنقدرشديدمىشودكه

تمركزبچهرابههممىريزد.
شرایط روحی فرزندتان را شرح دهید 
همچنينالزماستوالدينىكهفرزندانبسيار
حساسووابستهدارند،معلمواولياىمدرسهرا
ازهمانابتداىسالتحصيلىازشرايطروحى
فرزندخودآگاهكنندتابرخوردخاصى،بويژهاز
سوىمعلمبراىايجادحساطمينانوامنيت
خاطرروحىدركودکصورتبگيرد.بررسىها
نشاندادهاستكهتوجهومحبتمعلمطى
اضطراب كاهش در تواند مى كوتاهى مدت

واسترسكودکبسيارموثرباشد.
 از مدرسه نترسانید 

برخى دهد مى نشان شناسان روان بررسى
والدينبهطورناخودآگاهبابهكاربردنجمالتى
»تورادرمدرسه،آدممىكنند«يااينكه»تو
مدرسهازاينخبرانيستكههرغلطىخواستى
بکنى«ذهنيتاشتباهىرادرفرزندشاننسبت
بهمدرسهايجادمىكنندوبهنوعىاورااز

مدرسهمىترسانند.درحالىكهدرذهنكودک
بايدتصويرخوشايندودرستىازمدرسه،روابطبا
معلموهمکالسىهاشکلبگيرد.حتىمىتوان
براىرسيدنبهاينهدفازسيستمتشويقو
پاداشاستفادهكرد،البتهنهبهشکلىكهكودک
شرطىبشودوبهخاطرمدرسهرفتنشازوالدين
جايزهبخواهد،بلکهصرفابايدكودكىكهباحفظ
استقاللخودوبدونابرازناراحتىبهمدرسه

مىرودموردتشويققرارداد.
 در خانه تمرین کنید

اگركودکشماكسىباشدكهجدايىراشروع
مىكند،تحملآنبرايشآسانترخواهدبود.
اجازهبدهيدبهتنهايىوارداتاقهاىديگرشود
)البتهاگرازامنيتاومطمئنهستيد(ودويا
سهدقيقهآنجابماند.همچنينمىتوانيدبهاو
بگوييدكهبهاتاقديگرىمىرويدوچنددقيقه
ديگربازخواهيدگشت.بهاينترتيبكودکشما
بهايننتيجهخواهدرسيدكهاشکالىندارداگر
پدريامادرگاهىازاودورباشندچونباالخره

بازخواهندگشت.

 همیشه خداحافظ بگویید 
كودکرادرآغوشبگيريدوببوسيد.بهاوبگوييد
كهبهكجامىرويدوكىبازمىگرديد.اما
مراقبباشيدخداحافظىتانبيشازحدطوالنى
نشود.جلوىچشماوازدرخارجشويدچون
ناپديد ناگهان شما اينکه تصور از كودكتان

شدهايدمضطربترخواهدشد.
دروغ گفتن به کودک، ممنوع 

وقتىازخانهخارجشديدديگربازنگرديد.رفت
آرام براى يامهدكودک خانه به مکرر آمد و
كردنكودک،نهتنهاكمکىبهاونمىكند
بلکهناراحتىاشراافزايشمىدهد.روزهاى
اولبهتراستخودتانفرزندتانرادررفتنو
برگشتنازمدرسههمراهىكنيد.شايدمجبور
باشيدبراىاينكارساعتكارىتانراطورى
تا اورا تنظيمكنيدكهخودتانياهمسرتان
مدرسههمراهىكنيد.همچنينبعضىپدرو
مادرهابهفرزندشانمىگويندكنارتمىمانيم
ولىبهمحضاينكهحواساوپرتمىشود،

مىرونددواينبدترينرفتاراست.

عارفانه روز

هر چه بیشتر احساس تنهایی کنی احتمال 
شروع یک رابطه احمقانه بیشتر میشود.با خدا 

همراه شو و به خودت حس تنهایی راه نده

درتربيتفرزند،زيادسختگيرنباشيد
باغبان،درختجوانراكههنوز

خوبريشهندوانيده،
بهشدتتکاننمىدهد

تنهامسيرغيرممکنمسيرىاست
كههنوزشروعنکردهاىغيرممکن،فقط

يکكلمهبزرگاستكهتوسط
آدمهاىكوچکاستفادهمىشود

به خاطر حفظ زیباییتان، یک نفس عمیق 
بکشید ، آرام بگیرید و در ذهن خود افکار

 مثبت بپرورانی شما می توانید همانگونه که زیبا
 به نظر می رسید احساس خوبی داشته باشید

طراح: نسرین کاری                        

1-وظيفهاشطراحى افقی:
آينده براى امور تنظيم و
است-شيرهانگورياخرماكه
جوشاندهشده2-قبيلهوتبار-
الکتريکى وسايل براى ماركى
-گيرهكنارآتش!3-برگزيده
-جزئىازچرخخياطى-پدر
ترک4-ميوهتلفنى-كرانهو
مونس و همدم - دريا ساحل
مهمترين  - بردارى نت 5-
نفى 6- دنيا سينمايى جايزه
آتش روى شده سرخ - عرب
اى- دايره 7- خون جوى -
تکرار - درخت بدنه و ساقه
سلطان و حاكم - حرف يک
گوسفند - جالل و شکوه 8-
جنگلى-قراولچماغبهدست
به اشاره - اتريش مركز 9-
ورزشى - مردم گروه - دور
پايتخت 10- چمنى تفريحى
روشنايى و فروغ - فرارى
به 11- دست از -بخشى
وجودآوردنوسايلجديد-به
انجامرساندن-دعاومناجات
بر نوشيدن- آب ظرف 12-
تازى - دواست دردى هر
13-واحدشمارشحيوانات-
با مراقب-فوق14-جانورى
ديدنى - لطيف و نرم پوست
15- قطعيت - روئيت قابل
زيبا رسمى - نامدار و مشهور

براىشروعزندگىدختروپسر
حواس از 1- عمودی:
ظاهرى و سطحى - پنجگانه
فضاى 2- كشيدنى درس -
خالىازهوا-ازخانوادهفرش
فنا 3- درخشان و پرفروغ -
شده-قسمتىازپا-سهلو
اسانشده4-نشانه-خرس
فلکى-كوزهآب-رخوچهره
- پرنده پر - خياطان گچ 5-
نوشته 6- قلب تپيدن صداى
ياد كسى از نيکى به - ها
كردن7-شجاعتودالورى-
جنسمذكر-گوهرگرانقيمت
ياران از 8- آتشين رنگ -
مورد بى جويى عيب - پيامبر
-اميروفرمانروا9-همانزالو
خون انسان مداواى براى كه

وىرامىمکد-صدمترمربع
-ويتامينجدولى-دندانتيز
استان شهرهاى از 10- جلو
كرمان-حيوانىشبيهسوسمار
مقنى - تعاون و همدلى 11-
هواپيماى - كند مى حفر
بر تعجب هنگام 12- عجول!
رئيس - شود مى جارى زبان
مايهسر - باوفا قبيله-حيوان
سبزىدرخت13-غوطهوردر
آب-ميوهنارس-كشاورزان
سرپرستى تحت دامداران و
دم و ناقص 14- مالک يک
بريده-مشفقودلسوز-مته
برقى15-مواظبباشيدخيلى
تيزاست!-محبوبومعشوق
غير وسايل نگهدارى محل -

ضرورىمنزل

جدول3657
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بکاوکیاهتسپزغم1

نمرمتتمرمیلو2

دنساناواهراوخ3

ودرادوروسقنو4

بینابتریدمبر5

سگالاسدقمدوه6

انعردزیهابور7

طاشنلاوتیاا8

یدیاعمهفربتس9

جنلیرسکنمیزا10

رگدربنفارشای11

وهرهاتلوههبش12

المایراکرپورگ13

جردلایریدجفر14

ریمنوروخبراتکه15

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

تجربه کنید.   09158668002

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

چهار راه بهشتی، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369  سالخورده

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

کار خوب اتفاقی نیست

 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

اخالق، انصاف، کار خوب سرلوحه خدمات ماست
به صورت شبانه روزی، با سابقه درخشان و قیمت 

کاماًل توافقی
حمل بار و اثاثیه منزل با خاور مسقف

و نیسان و کارگر ماهر 

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

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

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

با تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

به یک نفر )آقا( کارشناس یا کاردان صنایع 
با سابقه انبارداری و آشنا با کامپیوتر نیازمندیم. 

32255646 -09151649277

به یک نفر حسابدار خانم 
برای حسابداری و امور مالی 

یک شرکت نیازمندیم.
32211414

به تعدادی نیروی آقا برای کار 
در مجتمع تولیدی واقع در شهرک 

صنعتی  نیازمندیم.
لیسانس مکانیک یا برق   2 نفر

فوق دیپلم کلیه رشته ها   10 نفر
کارگر ساده   10 نفر

آدرس: شهرک صنعتی، همت 3، 
کارخانه دوم، سمت چپ

32255221

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

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

09151630435 -09159621311

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

مغازه تجاری به مساحت 60 متر واقع 

در میدان امام خمینی )ره( کوچه بانک 

صادرات مرکزی اجاره داده می شود.

09155620967 - 32226351
زمین به همراه فونداسیون واقع در 

رقویی  میالد 5 ، شمالی ، 265 مترمربع، 
مبلغ: 125 میلیون - دو قطعه تجاری ، 6 
متری واقع در معصومیه ، نیستان 6 و 8

جنب پارک، سفت کاری شده 
 قیمت: کارشناسی   09158650589

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

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

اسامی برندگان آبان ماه
 حجاب سرای آیدا

خانم رجایی - خانم قلندری
 خانم شرفی 

 خانم سعیدی - خانم ملکی
خیابان فردوسی ، روبروی پارک
09159629134 - غالمپور

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

09159658659

فــرش هامـون
با خرید 24 متر فرش  6 متر رایگـان  دریافت کنید

*تعویض مبل و فرش * کارت خرید کاالی ایرانی پذیرفته می شود
نبش مطهری 21/1      32228253

به چند نفر جهت کار در غذای آماده 
نیازمندیم

09333265876
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اعزام اعضای هیئت تیراندازی استان
 به دوره مربیگری اهداف پروازی

طرف  از  آذر   5 تا   2 از  پروازی  اهداف  مربیگری  دوره  مالئی- 
هیئت  اعضای  حضور  با  تهران  در  تفنگ  با  تیراندازی  فدراسیون 
رخش  بهزاد  خسروی،  مهدی  سلیمانی،  مسعود  استان  تیراندازی 

خورشید، محسن نوفرستی و مهدیه مالئی برگزار می شود.

تثبیت پینگ پنگ بازان استان در رقابت های دسته برتر

2پینگ پنگ باز استان در رقابت های دسته برتر در رده نونهاالن و 
جوانان با کسب مقام پنجم و هشتم جایگاه شان را تثبیت کردند. به 
گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان ، علیرضا حمیدی، 
رئیس هیئت تنیس روی میز استان گفت : در مسابقات پینگ پنگ 
به  کشور  از  بازیکن   ۱۶ حضور  با  که  کشور  نونهاالن  برتر  دسته 
میزبانی استان فارس، شهرستان گراش برگزار شد ،»پویا احراری« 
برتر  دسته  در  و  آورد  بدست  را  پنجم  مقام   ، جنوبی  خراسان  از 
پینگ  مسابقات  در  گفته »حمیدی«  به  ماند.  باقی  نونهاالن کشور 
پنگ دسته برتر جوانان کشور در اراک هم »امیر حسین عباسپور« 

رتبه هشتم را کسب و عضویت خود را دراین دسته تثبیت کرد.

منصوریان به دنبال آبی پوش کردن گزینه طالیی

تیم آالنیا اسپورترکیه درحالی که سجاد شهباززاده را حتی درلیست ۱8 
نفره خود نداشت با نتیجه دو برصفربرابرعثمانلی اسپورشکست خورد.

مهاجم فصل گذشته استقالل درحالی که تصورمی کرد باالخره به او 
بازی می رسد بازهم درلیست ۱8 نفره قرارنگرفت تا جدی ترازگذشته 
به بازگشت فکر کند.شنیده ها حکایت ازآن دارد که علیرضا منصوریان 
به شدت اصراردارد که سجاد شهباززاده به استقالل برگردد و قصد دارد 
او را جانشین آرش افشین کند.ازآنجایی که این مهاجم تکنیکی توانایی 
بازی درپست وینگرچپ و راست را هم دارد منصوریان تصمیم گرفته به 

هرشکل ممکن سجاد شهباززاده را بازگرداند.

حذف تراکتورسازی دور از دسترس نیست

گچساران  نفت وگاز  فوتبال  تیم  گلزن  و  جوان  مهاجم  بهایی پور  وشا 
خبرنگار  به  حذفی  جام  در  تیم  این  شگفتی  سازی های  خصوص  در 
ورزشی خبرگزاری تسنیم گفت: ما به معنای واقعی یک تیم هستیم. از 
مسئوالن مدیریتی گرفته تا کادرفنی و بازیکنان یکدل هستیم و تنها 
هدفمان موفقیت این تیم است. داریوش یزدی سرمربی با دانشی است 
و دید مثبتی به فوتبال دارد. در بازی مقابل استقالل خوزستان تمامی 
نکاتی که او و سایر اعضای کادرفنی به ما گوشزد کردند، رخ داد. این 
موضوع دقیقا در مورد بازی با فوالدخوزستان هم اتفاق افتاد و آنالیز 

خوب مربیان ما کمک زیادی به کسب این موفقیت بزرگ کرد.

آزمایش بر روی موش ها نشان می دهد پنیر موجب 
افزایش طول عمر آنها شد و احتماال این خاصیت 
گزارش  به  دارد.  همراه  به  ها  انسان  برای  نیز  را 
می  نشان  اتریشی  محققان  جدید  تحقیق  مهر، 
دهد وجود پلی آمینی موسوم به اسپرمیدین در پنیر 
قادر به افزایش سالمت قلب و حتی افزایش طول 

است  ساخته  آشکار  جدید  مطالعه  این  است.  عمر 
از مواد  یافت شده در بسیاری  اسپرمیدین، ترکیب 
طبیعی نظیر برخی پنیرها، قارچ، محصوالت سویا، 
حبوبات، ذرت و غالت، منجر به عملکرد بهتر قلب 
شد و طول عمر موش ها را افزایش داد. محققان 
اذعان می دارند که هنوز بسیار زود است نتایج مشابه 

را به انسان ها هم نسبت دهیم.
در مطالعات قلبی مشخص شده بود که اسپرمیدین 
ارگانیسم های ساده تر  افزایش طول عمر  موجب 
اولین  این  اما  نظیر پشه میوه و مخمر شده است، 
بار است که تحقیق بر روی یک ارگانیسم پیچیده 

انجام شده است.

پنیر طول عمر را افزایش می دهد

خوردن چای داغ ممنوع

امروزه بیشتر مردم تحت تاثیر زندگی ماشینی، 
کارهای خود از جمله نوشیدن چای را با سرعت 
و عجله انجام می دهند؛ غافل از اینکه نوشیدن 
چای داغ می تواند در آینده ای نه چندان دور 
سبب بروز بیماری های صعب العالج همچون 
ایرنا،  گزارش  به  شود.  معده  و  مری  سرطان 
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بر 

نوشیدن چای کم رنگ، ولرم و حداکثر سه بار 
داغ،  و گفت: خوردن چای  تاکید کرد  روز  در 
احتمال ابتال به سرطان معده و مری را به شدت 
افزایش می دهد. دکتر رضا ملک زاده اظهار 
کرد: بر اساس نتایج مطالعات صورت گرفته در 
این زمینه، سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده 

است که نوشیدن مایعات داغ سرطان  زا است.

خوراکی های ممنوعه برای زخم معده

که  شرایطی  در  نیوز،  سالمت  گزارش  به 
به  معده  زخم  درمان  برای  است  ممکن 
باشد،  نیاز  اسیدها  ضد  و  ها  بیوتیک  آنتی 
برخی مواد غذایی مشخص نیز وجود دارند 
که می توانند نشانه های این بیماری مانند 
درد، احساس سوزش، گوارش، گاز، تهوع و 
زمانی  معده  نمایند. زخم  تشدید  را  استفراغ 

پوشش  در  باز  های  زخم  که  دهد  می  رخ 
داخلی معده یا قسمت باالیی روده کوچک 
رخ می دهند. در صورت ابتال به زخم معده 
باید از مصرف برخی خوراکی ها پرهیز کرد 
غذاهای   - قهوه   - الکلی  های  نوشیدنی   :
های  نوشیدنی   - قرمز  گوشت   - تند 

گازدار-  نمک و غذاهای شور

واژگوني پژو 405 در محور طبی - یزد 
چهار مجروح برجاي گذاشت

رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی خبر از واژگوني یک دستگاه سواري 
پژو 405 در محور طبس-یزد خبر داد. به گزارش پایگاه خبري پلیس سرهنگ 
حسین رضایي اظهار داشت: بامداد روز گذشته با اعالم مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱0 مبنی بر تصادف در ۱00کیلومتري محور طبس-یزد، بالفاصله 
اعزام شدند. وی  به محل سانحه  امداد  گروه  به همراه  راه  پلیس  مأموران 
افزود: مأموران با حضور در صحنه مشاهده کردند که یک دستگاه سواري 
پژو 405 به دلیل نامعلومي واژگون شده است که در این سانحه رانندگی، 
راننده و سه نفر از سرنشینان خودرو مجروح که جهت مداوا به بیمارستان 
منتقل  شدند. سرهنگ رضایی به رانندگان توصیه کرد قوانین و مقررات 
راهنمائی و رانندگی را رعایت کنند تا شاهد چنین حوادث ناگوار نباشیم. 

حداکثر زمان بستن کمربند ایمني، فقط 10 ثانیه است

رئیس پلیس راهنمائي و رانندگي استان خراسان جنوبی گفت: بستن کمربند ایمني مهمترین عامل تضمین 
کننده در پیشگیري از مرگ و میر،ضربه ها و خونریزي هاي مغزي حاصل از تصادفات است. به نقل از 
پایگاه خبري پلیس ،سرهنگ علیرضا رضایي گفت: تحقیقات و آمار پزشکان نشان مي دهد که موثرترین 
وسایل کاهش مرگ و میر و جراحات جدي در تصادفات،کمربند ایمني است. وي با اشاره به اینکه حداکثر 
مدت زمان بستن کمربند ایمني فقط ۱0 ثانیه است گفت:بستن کمربند ایمني را جدي بگیرید و به خاطر 
این ۱0 ثانیه زندگیتان را به خطر نیاندازید. سرهنگ رضایي عنوان کرد:شایع ترین علت نبستن کمربند ایمني 
عدم آگاهي بوده یعني راننده باور ندارد که کمربند ایمني در لحظه حادثه نجات بخش زندگي اوست. وي 
افزود: تحقیقات نشان داده در اثر شدت تصادفات راننده و یا سرنشین خودرویي که کمربند ایمني را بسته 
و خودروي آنها نیز به کیسه هوا مجهز بوده اند آنها کمتر آسیب دیده اند. رئیس پلیس راهنمائي و رانندگي 
استان در پایان به رانندگان هشدار داد:کودکان و نوجواناني که والدینشان قانون بستن کمربند ایمني را رعایت 

نمي کنند،در صورت بروز حادثه بهاي آن را به صورت صدمات شدید جسمي و روحي پرداخت مي کنند.

حوادث بیرجند ۷۲ مصدوم و 5 کشته بر جای گذاشت

مدیرعامل سازمان آتش نشانی بیرجند از وقوع ۷۷۶ حادثه از ابتدای سال جاری 
در داخل و خارج محدوده شهری خبر داد و گفت: این حوادث ۷2 مصدوم و 5 
کشته بر جای گذاشت. موسی میرزایی افزود: از این تعداد 8۹ حادثه در خارج 
محدوده شهری و ۶8۷ حادثه نیز در داخل محدوده شهری به وقوع پیوسته 
است. وی بابیان اینکه در این حوادث 424 حادثه دیده با تالش ماموران آتش 
نشانی نجات یافته اند، اظهار کرد: این حوادث ۷2 مصدوم و 5 کشته بر جای 
گذاشت. میرزایی از مهار 28۱ حریق از ابتدای سال خبر داد و افزود: امید است با 
رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان شاهد اینگونه حوادث نباشیم. مدیرعامل 
سازمان آتش نشانی بیرجند از مردم خواست قبل از ترک منزل، تمامی وسایل غیر 
ضروری را خاموش، در صورت امکان جریان برق را از ناحیه فیوز مینیاتوری قطع و از 
نگهداری مواد قابل اشتعال و یا کپسول گاز اضافی در محیط خانه جدا خودداری کنند.

کمی عسل را در شب، قبل از خواب 
روی لبتان بمالید. این کار لب هایتان را 
تقویت کرده و آن ها را بی نهایت نرم و 

روشن می کند.

لکه های پوستی

گالب را با ژل آلوئه ورا مخلوط کنید 
و ۱0 دقیقه روی پوست لک دار خود 

قرار دهید.سپس با آب سرد بشویید.

کبودی اطراف چشم

برای رفع تیرگی دور چشم، برگ نعناع را در حرارت کم 
بجوشانید. و پس از سرد شدن روی محل مربوطه قرار دهید.

مصرف کشمش

صبحانه  با  همراه  کشمش  مصرف 
باعث روشن شدن پوست و الغری 
صورت  به  مویز  همچنین  شود  می 

ناشتا سبب تقویت حافظه است.

زغال اخته؛ میوه جوانی
تولید  باعث  زغال اخته  آنتی اکسیدان های 
جوان  و  سفت  را  پوست  و  شده  کالژن 
برابر  در  پوست  از  آن ها  می دارد.  نگه 
رادیکال های آزاد و درنتیجه پیری زودرس 

محافظت می کنند.

به طور قطع، فرو رفتن درآب جوش پس 
انگیز  دل  بسیار  سرد،  درهوای  ازفعالیت 
است. اما گرمای شدید دوش یا حمام آب 
داغ در واقع سبب از بین رفتن حفاظ چربی 

پوست می گردد.

آب داغ ممنوع!

آلودگی ها

گوجه فرنگی، هویج، کدو حلوایی، فلفل 
دلمه ای و اسفناج از بهترین محافظان 

پوست در زمان آلودگی هستند.

مصرف نارنگی
میتوانید  تا  پوستتان  زیبایی  برای   

نارنگی بخورید.

صورتی نگه داشتن لب ها

خشکی لب ها
مخلوط  را  شکر  و  آبلیمو  مقداری 
کنید، و روی لب ها بگذارید و بعد 

از ۱0 دقیقه بشویید.

داده نما،

حتی االمکان نصب ، راه اندازی و جابجایی تجهیزات گازسوز منزل را به افراد متخصص 
روابط عمومی شرکت گاز خراسان جنوبیو صاحب صالحیت بسپارید.

دانشجوی بسیجی دشمن کمین گرفته را از یاد نمی برد و غافالنه خود و دانشگاه و کشورش را به دست تطاول 
بسیج دانشجویی خراسان جنوبیدشمن نمی سپرد. امام خامنه ای )مدظله العالی(     هفته  بسیج گرامی باد 

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 ۲ 4 5  0 0  1 4   

تعمیر لوازم خانگی  در منزل     
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ورود گردشگران آرژانتینی به شهرستان بیرجند

غالمی- گردشگران آرژانتینی از بناهای تاریخی شهرستان بیرجند بازدید به عمل آوردند. فوالدی سرپرست اداره میراث فرهنگی 
شهرستان بیرجند ضمن بیان این خبر افزود: دو گردشگر آرژانتینی از بناهای باغ اکبریه، موزه ها، باغ و عمارت رحیم آباد، مدرسه 

سه شنبه * 2 آذر 1395 * شماره 3657شوکتیه، خانه پردلی، آب انبارها و بافت تاریخی بازدید نمودند. وی افزود: این تور توسط شرکت پرتو شرق برگزار گردید.
7

بسیجیان با تفکر خود
جلوی تهاجمات دشمن را بگیرند

تسنیم- نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه 
از سوی  فرهنگی  تهاجمات  شدیدترین  در  امروز 
دفاع  نظامی  دفاع  از  مهم تر  و  داریم  قرار  دشمن 
خود  تفکر  با  باید  بسیجی  گفت:  است  فرهنگی 

جلوی تهاجمات دشمن را بگیرند. آیت ا... عبادی 
صالحین  حلقه های  سرگروه های  با  دیدار  در 
خطاب  رقیه)س(  حضرت  مقاومت  حوزه  خواهر 
به حاضران در جلسه اظهار کرد: شما باید جلوی 
تهاجم دشمن را با منطق بگیرید و تفکر بسیجی 
پیام اسالمی است و شرایط زمان نباید سبب شود 
برخی امور تبدیل به چیزی دیگر شود و در فرهنگ 
گذشتگان ما طالق و فروپاشی خانواده ها نبود در 
فرهنگ گذشته ما مهدهای کودک، خانه سالمندان 
و غذای آماده و رستوران ها نبود اینها همه فرهنگی 

است که از غرب در ما نفوذ کرده است.

همایش »رهبر کوچک« برگزار شد

 شبستان: به مناسبت هفته بسیج همایش»رهبر 
کوچک« با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
شهرستان بیرجند، مسئوالن آموزش و پرورش و 
جمعی از دانش آموزان بسیجی در محل حسینیه 
جماران بیرجند برگزار شد. فالحی، فرمانده ناحیه 
مقاومت بسیج شهرستان بیرجند در این همایش 
اسالمی  ایران  آینده  ساختن  اینکه  بر  تاکید  با 
است،  بسیجی  آموزان  دانش  بر عهده تک تک 
گفت: هر جایی نیاز نظام اسالمی باشد بسیج می 

تواند خدمتگزار ملت و کشور باشد.

برگزاری کارگاه فنی رغبتی مرکزآموزش 
فنی و حرفه ای خوسف برای فرهنگیان

رحیم زاده- بمناسبت “هفته بازدید همگانی از 
مراکز آموزش فنی و حرفه ای کشور” ، دبیران 
کارگاه  در  خوسف  وپرورش  آموزش  کارکنان  و 
ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مرکز  رغبتی”  “فنی 
ویژه فرهنگیان شرکت کردند.  شرکت کنندگان 
مهارت  ملی  المپیاد  روند  با  ویژه  گاه  کار  دراین 
توسط رابط استانی آشنا شدند تا به عنوان سفیران 
در  را  نخبه  آموزان  دانش  مهارت  و  ملی  المپیاد 
برای شرکت در این مسابقات ترغیب نمایند. در 
ادامه خواهران در کارگاه تخصصی شمع سازی 
و برادران در کارگاه نگهداری و سرویس خودرو 

توسط مربیان این مرکز آموزش دیدند.

۲۲ هزار نفر از خدمات تامین اجتماعی 
در قاین بهره مند هستند

گروه خبر- مدیرکل تامین اجتماعی گفت: ۲۲ 
هزار نفر در شهرستان های قاین و زیرکوه تحت 
درویشی  هستند.  اجتماعی  تامین  بیمه  پوشش 
دردیدارهای جداگانه با امام جمعه و فرماندار قاین 
با ارائه گزارشی از اهم اقدامات و برنامه های این 
سازمان عنوان کرد: تامین اجتماعی در شهرستان 
های قاین وزیرکوه ١٤ هزارو ٨٠٠ نفربیمه شده 

اصلی و ١٧۲۲ نفرمستمری بگیر دارد.

سد سیاهو سربیشه اعتبار گرفت

صدا و سیما- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
به  اعتبار  تومان  میلیون  میلیارد و 5٠٠  گفت: ٤ 
سد سیاهو سربیشه اختصاص یافت. امامی عنوان 
کرد: تکمیل تاج و نصب تأسیسات هیدرومکال و 
ابزار دقیق سد از جمله بخش هایی است که با 

اعتبار اختصاص یافته، ساخته و نصب می شود.

7 آذرماه آخرین مهلت ارسال آثار
به جشنواره قرآن و عترت استان است

تسنیم- مدیرکل ارشاد از فرصت یک هفته ای 
برای شرکت در جشنواره های هفته قرآن و عترت 
استان خبر داد. محبی عنوان کرد: هفته قرآن و 
عترت فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت های 
همه  از  منظر  این  از  و  است  استان  قرآنی 
باقی  هفته  یک  در  می شود  دعوت  عالقه مندان 
ارائه  در جشنواره  برای شرکت  را  آثار خود  مانده 
در  دارند  تمایل  بیان کرد: کسانی که  دهند. وی 
این جشنواره شرکت کنند، باید به همراه آثار فرم 
شرکت در جشنواره را نیز به دبیرخانه ارسال کنند.

برداشت 3 تن
زعفران خشک در بیرجند

برزجی- مدیر جهاد کشاورزی بیرجند با بیان اینکه 
زیر کشت زعفران  بیرجند  9٨6 هکتار شهرستان 
است گفت: پیش بینی می شود امسال از سطح بارور 
بیش از 3 تن زعفران خشک برداشت شود که به 
صورت سنتی انجام می گردد. محمدی از افزایش 
١٠ درصدی تولید زعفران در این شهرستان نسبت 
به سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: انجام اقدامات 
به زراعی، انتخاب بذر کافی و مناسب و استفاده از 
کودهای ریز مغذی از جمله عوامل به شمار می روند 
که سببب افزایش تولید این محصول در واحد سطح 
می گردد. وی خاطرنشان کرد: زعفران به دلیل آن 
آب  به  کشاورزی  محصوالت  سایر  به  نسبت  که 
کمتری نیاز دارد می تواند جایگزین با ارزشی برای 
گونه های کشاورزی پر مصرف در این استان کم 

آب باشد و در الگوی کاشت قرار گیرد.

خراسان جنوبی سفیدپوش می شود

مهر- مدیرکل هواشناسی از احتمال بارش برف 
طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هفته جاری 
پیش  کرد:  اظهار  رو  خندان  داد.  خبر  استان  در 
شهرستان  آذر،  سوم  چهارشنبه،  شود  می  بینی 
های نهبندان و سربیشه با بارش پراکنده برف رو 
به رو باشند. وی از کاهش محسوس دمای امروز 
استان خبر داد و افزود: همچنین در برخی نقاط با 

افزایش ابر رو به رو خواهیم بود.

تخصیص 1۲5 میلیون تومان اعتبار به 
کتابخانه های عمومی شهرستان بیرجند

دادرس مقدم- فرماندار شهرستان بیرجند گفت: 
امسال از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه 
ای، ١۲5میلیون تومان به کتابخانه های عمومی 
شهرستان بیرجند اختصاص یافت که در حال مبادله 
موافقت نامه هاست و باید تخصیص بودجه اعالم 
تامین ١5٠  برای  استاندار  وعده  به  ناصری  شود. 
میلیون تومان اعتبار از محل بودجه های استانی در 
اختیار برای کتابخانه امیرآباد بیرجند اشاره و اظهار 
اعتبار تخصیص  این  امیدواری کرد: هرچه زودتر 
به  امیرآباد  در  کتابخانه  احداث  عملیات  تا  یابد 
زودی شروع شود. طبق اطالعات به دست آمده 
نهبندان، خوسف و  فرمانداران شهرستان های  از 
مجموع  در  یافته  تخصیص  اعتبار  میزان  درمیان 
نشده  محقق  هنوز  که  بوده  تومان  میلیون   33۲
است.فرماندار قائن نیز از بیش از یک میلیارد تومان 

اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای خبر داد. 

خانه صنایع دستی در شهرستان قائن
راه اندازی می شود

قاین  فرهنگی  میراث  اداره  رییس  خبر-  گروه 
عنوان کرد: یکی از برنامه های صنایع دستی در 
راه  شهرستان  فعال  و  سنتی  بومی،  های  رشته 
اندازی خانه صنایع دستی می باشد که امیدواریم 
به رشد  برای کمک  از مکانی بخصوص،  بتوانیم 
صنایع دستی گام برداریم. عباسی در دومین نشست 
تخصصی صنایع دستی ضمن تاکید به هنرمندان و 
صنعتگران شهرستان درباره مشارکت در نمایشگاه 
ها، بخصوص نمایشگاه استانی که در آذر برگزار می 
شود ، از صنعتگران و هنرمندان خواست تا با آمادگی 
کامل و بسته بندی محصوالت در این نمایشگاه ، از 
حیثیت صنایع دستی استان و شهرستان دفاع نمایند.

تمامی راه های مواصالتی استان باز است

مهر- فرمانده پلیس راه استان گفت: در زمان 
حاضر تمامی راه های مواصالتی استان باز است و 
هیچ مشکلی در تردد محورها وجود ندارد.سرهنگ 
محورهای  در  تصادف  فقره   ۲9 وقوع  از  رضایی 
و  داد  خبر  گذشته  هفته  طی  استان  مواصالتی 
بود  تعداد چهار فقره تصادف فوتی  این  از  گفت: 
که در این تصادفات چهار نفر جان خود را از دست 
دادند. وی عمده علل تصادفات این مدت را مربوط 

به عدم توجه جلو با 36 درصد اعالم کرد.
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 ١٨٠ گفت:  درمیان  امداد  کمیته  مدیر  ایرنا- 
نوعروس این شهرستان در نوبت دریافت جهیزیه 
از این نهاد حمایتی هستند، برای تامین جهیزیه آنها 
سه میلیارد و 6٠٠ میلیون ریال بودجه نیاز است.
بصیری پور، عنوان کرد: از ابتدای امسال برای ١١١ 
نوعروس با صرف ۲ میلیارد و ۲۲٠ میلیون ریال 

هزینه کمک جهیزیه پرداخت شد.

پروازهای روز جمعه در مسیر تهران
به بیرجند و بالعکس راه اندازی شد

بیرجند،  فرمانداری  اعالمیه  طی  خبر-  گروه 
و  بیرجند  به  تهران  مسیر  در  جمعه  پروازهای 
روی  بر  فروش  برای  آذر   ١۲ تاریخ  از  بالعکس 

سیستم دفاتر فروش قرار گرفت.

فرهنگی،  میراث  سازمان  معاون  مالئی- 
تاکید  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
کرد: سازمان یونسکو هر چند سال بازنگری 
از آثار ثبت شده این سازمان بازدید می کند 
در  را  اثر  باشد  نشده  رعایت  مقررات  اگر  و 

لیست قرمز قرار می دهد. 
بلده فردوس که  قنات  به  شریعتی منش 
و  کرد  اشاره  است  جهانی  و  مردمی  اثری 
یادآورشد: پایگاه جهانی قنات بلده با توجه 
به تصرف حریم این قنات توسط ستاد اقامه 

نماز پیگیری حقوقی کرده است. 
در  کرد:  عنوان  آوا  با  گفتگو  در  وی 
فرهنگی  تاریخی،  اثر  خراسان جنوبی ٧9٧ 
از  منش  شریعتی  دارد.  وجود  طبیعی  و 

معتمدنژاد  پرفسور  خانه  و  ملی  اثر   ٧ ثبت 
داد  ملی خبر  آثار  فهرست  در  مود  در شهر 
های  شهرستان  در  آثار  این  کرد:  عنوان  و 
طبس، بیرجند، سربیشه و سرایان قرار دارد. 
های  دستگاه  اگر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
را  ملکشان  بخواهند  مردم  حتی  و  اجرایی 
ثبت ملی کنند هیچ تناقضی با قانون ندارد 
خاطرنشان کرد: در بیشتر استان ها مردم با 
و رستوران  بوم گردی  اقامتگاه های  ایجاد 
گردشگر  جذب  موجب  هایشان  خانه   در 
می شوند و مهمتر از آن، خانه ای که ثبت 
ملی شده است حفظ و به درستی نگهداری 
مرمت  از  فرهنگی  میراث  معاون  شود.  می 
١6 بنای تاریخی با مشارکت مردم با اعتبار 
به  افزود:  و  داد  خبر  تومان  ٤٠٠میلیون 
زودی عملیات مرمت این آثار آغاز می شود. 

آثار ملی قابل واگذاری نیست

آثار  براینکه  تاکید  با  منش  شریعتی 
فروش  و  خرید  و  واگذاری  قابل  ملی 
فرهنگی  میراث  سازمان  داد:  ادامه   نیست 

می تواند آثاری که در اختیار سازمان های 
دیگر باشد را بخرد یا اجاره کند مانند: باغ 
رضوی  قدس  آستان  اختیار  در  که  اکبریه 
است.  کرده  اجاره  را  آن  میراث  که  است 
معاون میراث فرهنگی بیان کرد: هر گونه 
باید  فرهنگی  میراث  در  عمرانی  عملیات 

باشد.  سازمان  این  باهماهنگی 

برای نصب سیستم گرمایشی
از میراث مجوز نگرفتند

وی افزود: مدرسه شوکتیه در اختیار اداره 
مدرسه  برای  بود  قرار  که  است  اوقاف  کل 
بلوکه  موقتا  کریم  قران  حفظ  روزی  شبانه 
که  بگذارند  ها  اتاق  افزایش  برای  را  های 
نصب  برای  و  نکردیم  تایید  را  ها  نقشه  ما 

سیستم گرمایشی مجوز ندادیم.

هشدار: تصرف حریم قنات بلده
میراث فرهنگی ایران را در لیست

قرمز یونسکو قرار می دهد

که  فردوس  بلده  قنات  به  منش  شریعتی 
و  کرد  اشاره  است  جهانی  و  مردمی  اثری 
توجه  با  بلده  قنات  پایگاه جهانی  یادآورشد: 
به تصرف حریم این قنات توسط ستاد اقامه 

نماز پیگیری حقوقی کرده است. 
پژوهشی  های  برنامه  در  وی  گفته  به   
باستانی  های  مکان  شناسایی  هم  امسال 
هیچ  تاکنون  اما  است  شده  ریزی  برنامه 

تخصیصی نداشته ایم.
شریعتی منش افزود: به زودی توافق نامه 
ها برای اجرای عملیات های عمرانی میراث 

فرهنگی مبادله خواهد شد.

میراث فرهنگی نیازمند کمک مردم

وی نگهداری و حفظ میراث فرهنگی را 
کاری مردمی دانست و تاکید کرد: تا مردم 
به حفظ و احیا میراث فرهنگی کمک نکنند 
آنها را حفظ کند.  تواند  هیچ سازمانی نمی 
میراث  انجمن  فعالیت  از  منش  شریعتی 
در  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
کرد:  بیان  و  داد  خبر  شهرها  و  روستاها 

مردم  و  دهیاران  را  انجمن  این  اعضای 
تشکیل می دهند که در حفاظت و حراست 
از میراث فرهنگی بدون هیچ هزینه ای کار 
فرهنگی  میراث  معاون  گفته  به  کنند.  می 
استان این انجمن از حفاری های غیر مجاز 

و تخلفات جلوگیری می کند.

تعیین حریم 232 اثر تاریخی
در استان 

اداره  حریم  کارشناس  جمشیدی  پریسا 
عنوان  نیز  استان  فرهنگی  میراث  کل 
استان  شده  حریم  تعیین  آثار  تعداد  کرد: 
در  تاریخی  اثر  حریم١٤  تصویب   از  پس 
حریم  تعیین  و  رسید  اثر   ۲3۲ به  امسال 
بررسی  و  تهیه  در دست  نیز  دیگر  اثر   ١۲
افزود: حریم محدوده ای است  است. وی 
حفظ  برای  قانونی  ضوابط  اساس  بر  که 
حفظ  باعث  و  شود  می  تعیین  تاریخی  اثر 
موجودیت اثر و یکپارچگی آن  و مدیریت 
نسل  برای  ارزشمند  آثار  حفظ  برای  بهتر 

های آینده خواهد شد.

خط قرمز »یونسکو« برای قنات بلده فردوس
عاقبت تصرف حریم ثبت جهانی شده میراث فرهنگی چیست؟

مالئی- رئیس سازمان میراث فرهنگی با اشاره به 
اینکه ۲ هزار و ٤٤9 اثر از ۲63 عکاس به دبیرخانه 
ارسال  عکس  قاب  در  عاشورایی  میراث  نمایشگاه 

به  از ٤٠ عکاس  از  شد خاطرنشان کرد: ٤٠ عکس 
در  )ع(  امام حسین  عزارداری  روز  چهلمین  مناسبت 
در  دوهفته  مدت  به  ای  حرفه  و  موبایلی  بخش  دو 
باغ عمارت اکبریه برگزار می شود. ظهر دیروز اولین 
قاب  در  عاشورایی  “میراث  ملی  جشنواره  نمایشگاه 

صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  همت  به  عکس” 
اکبریه  عمارت  سرو،  تاالر  در  گردشگری  و  دستی 
شد.  افتتاح  مسئوالن  از  تعدادی  حضور  با  بیرجند 
حسن رمضانی رئیس سازمان میراث فرهنگی استان 
آداب و رسوم مختلفی در حوزه عاشورا  عنوان کرد: 
این جشنواره  به همین منظور تصمیم گرفتیم  داریم 
از  هدف  کرد:  خاطرنشان  وی  کنیم.  اندازی  راه  را 
قاب  در  عاشورایی  میراث  ملی  جشنواره  برگزاری 
عکس نشان دادن و حفظ آداب و رسوم عاشورا است.

رمضانی بیان کرد: خیلی از آداب و رسومی که در 
رفته  بین  از  انجام می شده  عزارداری های گذشته 
این  که  کنیم  می  ما تالش  و  است  نشده  مستند  و 

میراث ارزشمند را نگهداری و به تصویر بکشیم.
وی ادامه داد: این نمایشگاه به مدت دو هفته از 
١ تا ١5 آذر از ساعت ١٠صبح میزبان عالقه مندان 
است. الزم به ذکر است که منتخبین این جشنواره 

کنند. انتخاب می  نمایشگاه  این  بازدیدکنندگان  را 

در  بیرجند  اتوبوسرانی  سازمان  مدیرعامل  حسینی- 
پاسخ به پیامک یکی از شهروندان برای افزایش تعداد 
به  کرد:  عنوان  بیرجند،  دانشگاه  مسیر  های  اتوبوس 
دلیل پایین بودن سرانه اتوبوس های این مسیر، بخش 

خصوصی رغبت کمتری برای حضور دارد.
تعداد  ترافیک  به  آوا،  با  گو  و  گفت  در  پور  غالم 
مسافر در ساعات ٨ صبح و 5:3٠ تا 6 بعدازظهر این 
اتوبوس   ٤ تا   3 شیفت  هر  افزود:  و  کرد  اشاره  خط 
کمکی دارد و در این ساعات با به کارگیری اتوبوس 
های کمکی سعی می کنم تردد مسافران را راحت تر 
مشکل  این  برای  پیگیری  قول  همچنین  وی  کنیم. 

شهروندان دانشجو را داد.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی بیرجند در بخش دیگر 
سخنانش با بیان اینکه تعرفه این مسیر مانند اتوبوس 
های حومه شهر محاسبه می شود ادامه داد: کرایه ٤5٠ 

تومان است. غالم پور با اشاره به طرحی که در شورای 
شهر نیز مصوب شده بود بیان کرد: طی قراردادی که 
با دانشگاه بسته ایم، دانشجویان با ۲٠ درصد تخفیف از 

این سرویس ها استفاده می کنند.
اتوبوس   5 بود  شده  قرار  کرد:  عنوان  همچنین  وی 
خریداری شود، در بودجه نیز تعریف شده بود اما تامین 
نشد. مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی بیرجند تصریح کرد: 
در صورت تامین اعتبار حتما اتوبوس خریداری خواهد شد.

رغبت بخش حمل و نقل خصوصی براینمایشگاه میراث عاشورایی در قاب عکس افتتاح شد
سرمایه گذاری در مسیر دانشگاه کم است

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی بیرجندبه همت سازمان میراث فرهنگی:

رئیس بسیج سازندگی استان از افتتاح ۲5 
خبر  بسیج  هفته  در  محرومیت زدایی  پروژه 
داد و گفت: افتتاح خانه عالم روستای قصبه 
چهکند از جمله پروژه های قابل افتتاح است.

نشست  در  زهرایی  تسنیم،  گزارش  به 
بسیج  نام  به  آذر  سوم  کرد:  اظهار  خبری 
نیز  روز  این  شعار  که  است  سازندگی 
با  وی  است.  کارآفرینی  و  انقالبی گری 
برنامه  افزود:  روز  این  برنامه های  به  اشاره 
اختتامیه اردوهای جهادی با حضور بیش از 
٤٠٠ نفر از جهادگران و فعاالن عرصه های  
رئیس  می شود.  برگزاری  جهادی  اردوهای 
هم زمان  اینکه  به  اشاره  با  سازندگی  بسیج 
فعاالن  از  جهادی  اردوهای  اختتامیه  با 
کنندگان  حمایت  و  جهادی  اردوهای 
می شود  قدردانی  نیز  جهادی  دستگاه های 
مراسم  حاشیه  در  همچنین  کرد:  بیان 
اختتامیه، نمایشگاه عکس فعاالن اقتصادی 
برگزار می شود. زهرایی با اشاره به اینکه در 
پروژه های  برای  هزینه شده  اعتبار  مجموع 
است  تومان  میلیون  زدایی ٧6٠  محرومیت 
خاطرنشان کرد: از این میزان ١3 پروژه  با 
تملک  محل  از  تومان  میلیون   ٤٨٠ میزان 
قرب  قرارگاه  محل  از  پروژه   ١۲ و  دارایی 

کوثر تامین اعتبار شده است.

افتتاح 200 کارگاه
کمک اشتغال روستایی

 ۲٠٠ افتتاح   از  سازندگی  بسیج  رئیس 
و  داد  خبر  روستایی  اشتغال  کمک  کارگاه 
پرورش  کارگاه  راستا  این  در  شد:  یادآور 
این  از جمله  زنبورعسل در شهرستان مود 

است. افتتاحیه ها 
 ١٠ جاری  سال  در  کرد:  اظهار  زهرایی 
تسهیالت  راستای  در  اعتبار  تومان  میلیارد 
یافته  اختصاص  استان  به  مقاومتی  اقتصاد 
کارگاه های  راستا  این  در  باید  که  است 
و  شود  راه اندازی  زودبازده  و  کوچک 
 ٧٠٠ ایجاد  برای  اعتبارات  این  همچنین 
اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده  کارگاه 
است و تاکنون ۲٠٠ کارگاه راه اندازی شده 

و ۲٠٠ کارگاه نیز در حال راه اندازی است.
اقتصاد  بحث  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نفر   ٧٠٠ و  هزار   ۲ تاکنون  مقاومتی 
آموزش های عمومی در جهت تبیین اقتصاد 
مقاومتی فرا گرفتند افزود: همچنین در این 
راستا یک هزار و ٧٠٠ نفر نیز آموزش های 

تخصصی اقتصاد مقاومتی را فرا گرفتند.
اینکه  بیان  با  سازندگی  بسیج  رئیس 
تولیدی  محصوالت  از  حمایت  برای  باید 

تصریح  شود  تالش  روستایی  کارگاه های 
کرد: در این راستا بازار دائمی صنایع دستی 
و بومی خراسان جنوبی در کنار حرم مطهر 

رضوی در مشهد ایجاد می شود.

240 هزار متر مکعب
آبرسانی سیار در سال جاری

اجرای  و  روستاها  به  سیار  آبرسانی  وی 
طرح سوادآموزی را از دیگر برنامه های این 
این  در  و خاطرنشان کرد:  عنوان کرد  نهاد 
آموزش  بی سواد   ١63 گذشته  سال  راستا 
دیدند و همچنین در سال جاری ۲٤٠ هزار 
آبرسانی  استان  روستاهای  به  مکعب  متر 
بسیج  رئیس  است.  گرفته  صورت  سیار 
آبرسانی  بحث  در  اینکه  بیان  با  سازندگی 
سیار ٤١٤ روستا  آبرسانی شدند یادآور شد: 
در حال حاضر ١5 هزار و 5٠٠ خانوار با 56 
مورد  باید  که  می شوند  آبرسانی  نفر  هزار 

توجه مسئوالن قرار گیرند.
زهرایی با اشاره به اینکه متاسفانه بودجه 
آبرسانی در آخرین ردیف اعتباری قرار دارد 
بیان کرد: در این راستا باید ردیف اعتباری 
خاصی برای آبرسانی سیار به مناطق محروم 

استان در نظر گرفته شود.

امسال  ابتدای  از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تاکنون ١۲ هزار و 5٠٠ نفر به مناطق محروم 
استان اعزام شده اند گفت: این افراد در قالب 
این  از  که  اعزام شده اند  گروه جهادی   ٧53
تعداد 56 گروه دانشجویی و طالب ١٠ روزه، 
۲٧ گروه جهادی کارمندی 3 روزه و ٧٠ گروه 

جهادی محالت یک روزه بوده اند.
همچنین  افزود:  سازندگی  بسیج  رئیس 
آموز  دانش   5٠٠ و  هزار  دو  با  گروه   ١٨٧
تحت عنوان »طرح هجرت دانش آموزی« 

به مناطق محروم استان اعزام شده اند.
گروه   3٨٠ اعزام  به  اشاره  با  زهرایی 
جهادی در قالب اجرای طرح شجره طیبه 
به  گروه ها  این  داشت:  اظهار  صالحین 
استان  محروم  مناطق  در  روز  یک  مدت 
گروه   ١9 همچنین  و  داشته اند  حضور 
برتر  دانشگاه های  از  مهمان  جهادی 
کشور در استان در قالب یک هزار و ١٧٠ 

داشته اند. حضور  دانشجو 
وی اعزام هشت تیم پزشکی تخصصی و 
١٠ تیم پزشکی عمومی را از دیگر اقدامات 
اردوهای  حوزه  در  جاری  سال  شده  انجام 
از  سازندگی  بسیج  رئیس  دانست.  جهادی 
شش  در  آبادانی  و  پیشرفت  طرح  اجرای 
گفت:  و  داد  خبر  جنوبی  خراسان  دهستان 

تاکید مقام معظم رهبری  به  بنا  این طرح  
می شود.  اجرایی  ایران  نقطه  هزار  یک  در 
پیشرفت  طرح  اجرای  کرد:  بیان  زهرایی 
و  دارد  ساله  پنج  پروسه  یک  آبادانی  و 
همچنین این طرح در طراز انقالب با هدف 

محرومیت زدایی اجرایی می شود.
چهار  در  طرح  این  اینکه   بیان  با  وی 
دهستان در شهرستانهای سربیشه، درمیان، 
نهبندان  در  دهستان  دو  و  طبس  زیرکوه، 
همچنین  کرد:  خاطرنشان  می شود  اجرایی 
حوزه  چهار  در  آبادانی  و  پیشرفت  طرح 
و  عمرانی  و  زیرساخت  سالمت،  فرهنگی، 

احیای قنات اجرایی خواهد شد.
جنوبی  خراسان  سازندگی  بسیج  رئیس 
در  که  مرزی  شهرستانهای  اینکه  بیان  با 
منطقه  ویژه  به  دارند  قرار  تهدید  معرض 
اولویت  در  طرح  این  اجرای  برای  شرق، 
 ١٠ دهستان  هر  برای  شد:  یادآور  هستند 
چهار  کارمزد  با  تسهیالت  تومان  میلیارد 

درصد برای اجرای طرح داده می شود.

۲۵ پروژه محرومیت زدایی در استان افتتاح می شود

عکس : احسان توال

سینما بهمن سینمای خانواده 
سینما بهمن  

مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

  @ Cinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن

اکران
فیلم

ساعت شروع
14:151816:1520 سانس ها

32222636 - 056تلفن

آس و  پاسفروشنده
مشاوره ، طراح و مجری پروژه های :

سکوریت، دوجداره، فریملس، ساختمانی، پلی کربنات، سند بالست، تایل، بلوکه 
درب های برقی شیشه ای و کرکره درب و پنجره UPVC و آلومینیوم کرتین وال  

عرضه کننده: روکش های عایق انرژی و مقاوم ساز شیشه
آدرس: خیابان توحید- بین توحید 8 و10     تلفن: 3۲4491۲9    همراه: 091۵۵610۵8۵

سرکارخانم همروان کلینیـک ســاختمـانی نـوفـرستـی
 مدیرمحترم باشگاه بدنسازی نشاط 

از حسن برخورد، سعه صدر و تالش شما که باعث ایجاد محیطی مطلوب و صمیمی در بین 
دوستان شده است بسیار سپاسگزاریم و توفیق و بهروزی هرچه بیشتر برای شما مربی عزیز 

آسیه -رویاآرزومندیم.   
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عده ای در داخل کشور با رأی آوردن 
رئیس جمهور جدید آمریکا به هم ریختند

عضو هیئت رئیسه خبرگان با بیان این که ملت 
است،  آماده  محتملی  حوادث  و  شرایط  هر  برای 
گفت: اگر بخواهند تحریم ها را تشدید و شبه جنگ 
تحمیلی راه اندازی کنند ملت مقاومت و ایستادگی 
رهبری افزود:  خاتمی  ا...  آیت  کرد.   خواهند 
رئیس جمهور  آوردن  رأی  از  ما  تأکید کردند که 
جدید نه خوشحال و نه ناراحت هستیم؛ برخی در 
دنیا و بنده عرض می کنم در داخل کشور با رأی 

آوردن رئیس جمهور جدید به هم ریختند.

صادقی: برخی می خواهند خراسان 
رضوی را »تک صدایی« اداره کنند

صادقی، نماینده تهران از جمع آوری امضا برای 
استیضاح وزیر کشور خبر داد و گفت: به نظر می 
آید می خواهند خراسان را به صورت تک صدایی 
اداره کنند و اجازه نمی دهند صداهای دیگری که 
از درون انقالب است، بیرون بیاید. آقای مطهری 
نایب رئیس مجلس و فرزند شهید مطهری است، 
اما این اتفاق تصویری از یک حاکمیت دوگانه را 
ایجاد می کند و انگار دولت آنجا حکمروایی ندارد.

ادعای دخالت آیت ا... علم الهدی
 در لغو سخنرانی مطهری تکذیب شد 

دفتر آیت ا... علم الهدی در پی لغو سخنرانی علی 
رئیس  به  خطاب  وی  نامه  و  مشهد  در  مطهری 
جمهور بیانیه ای صادر کرد. در متن این بیانیه آمده 
است: با کمال تاسف امروز شخصی که در جایگاه 
هیئت رئیسه مجلس قانون گذاری این نظام قرار 
دارد رئیس جمهور را تهدید می کند که اگر پیگیری 
برای کشف علل انحالل سخنرانی من در مشهد 
را نکنی، مجلس فالن و بیسان می کند!!  و گویا 
می خواهد با این جمالت این طور القا کند که آیت 
ا... علم الهدی جلوی سخنرانی اش را گرفته است.
بدینوسیله اعالم می دارد آیت ا... علم الهدی اصاًل 
به چنین سخنرانی و مراسمی توجهی نداشته است.

جالئی پور: اصولگرایان امروز باید 
در خانه ناطق نوری و مطهری را بزنند

که  است  معتقد  اصالح طلب  تئوریسین  یک 
اصولگرایان اکنون مشکل جدی مدیریت و پایگاه 
در  باید  خود  برای حل مشکل  و  دارند  اجتماعی 
خانه فردی همچون ناطق نوری را بزنند و علی 
مطهری را لیدر خود کنند. جالئی پور ، احمدی نژاد 
را جریانی جدی و موثر نمی داند و می گوید: زمانی 
که  بود  شرایطی  داشت،  صدایی  احمدی نژاد  که 
اصولگرایان سکوت کردند تا او هر کاری خواست 
این سکوت شکسته شده و دیگر  اما حاال  بکند. 

سفر نماینده ولی فقیه به شهرستان فردوسعکس روز پدیده ای جدی به نام احمدی نژاد وجود ندارد.

تا 10 سال دیگر فلسطین را آزاد می کنیم

اظهار  با  مستضعفین  بسیج  سازمان  رئیس 
تا  ایران  اسالمی  جمهوری  اینکه  به  امیدواری 
بیان  کند،  می  آزاد  را  فلسطین  دیگر  سال   10
کرد: رژیم صهیونیستی برای اشغال نوار غزه که 
منطقه ای با مساحت بسیار کم است 3 بار به این 
است.  نشده  موفق  اما  است  کرده  حمله  منطقه 
آمریکا و غرب  برای  اظهار داشت:  نقدی  سردار 
دیگر هیچ حربه ای علیه ایران باقی نمانده است 

و اکنون دیگر هیچ ابزاری در اختیار ندارند.
 

جان بولتون: هدف از مذاکرات
تغییر رفتار ایران بود که نشد

سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل و گزینه ترامپ 
سند  یک  برجام  می گوید:  خارجه  وزارت  برای 
قانونی الزام آور برای رئیس جمهور آمریکا نیست 
و ترامپ می تواند در صورت تمایل، آن را باطل 
حل  فقط  توافق،  از  »هدف  گفت:  بولتون  کند. 
پرونده هسته ای نبود بلکه هدف آن بود که نشان 
ایرانیان  تا  ندارد  خصومتی  آنها  با  آمریکا  دهیم 
رفتارشان را به سمت رفتاری مثبت، تغییر دهند.«  
جان بولتون در ارزیابی میزان توفیق آمریکایی ها 
در رسیدن به این هدف گفت: »دقیقًا عکس این 
خواسته ما واقع شد. ایران بعد از توافق، اقدامات 
تحریک آمیز، مشکل ساز و ثبات زدای بیشتری در 

منطقه از خود نشان داده است.«

ژنرالی که ایران را »تهدیدی جدی تر از 
داعش« می داند، وزیر دفاع می شود

که  آمریکایی  بازنشسته  ژنرال  َمتیس،  جیمز 
می رود  شمار  به  اوباما  باراک  دولت  منتقدان  از 
برای  داعش«  از  جدی تر  »تهدیدی  را  ایران  و 
صلح در خاورمیانه می داند، هم اینک گزینه اصلی 
ایاالت  دفاع  وزارت  تصدی  برای  ترامپ  دونالد 
متحده آمریکا است. وی گفته بود که »ایران از 
اهداف  پیشبرد  برای  ]داعش[  اسالمی  حکومت 
خود استفاده می کند. به نظر من، داعش چیزی 
به  بتواند  تا  ایران  برای  بهانه  یک  جز  نیست 
داعش  دشمن  ایران  دهد.  ادامه  خود  شرارت 
ایجاد  منطقه  در  داعش  که  آشوبی  بلکه  نیست 

می کند بسیار به نفع ایران است.«
 

وال استریت: اوباما پیش از ترک کاخ 
سفید توافق هسته ای را محکم می کند

وال استریت ژورنال نوشت: یک مقام آگاه در کاخ 
طرحی  بررسی  حال  در  اوباما  کرده  اعالم  سفید 
ریاست جمهوری  پایان دوران  از  پیش  تا  هست 
کند. خدشه ناپذیر  را  ایران  هسته ای   توافق 

توافق  حفظ  برای  می تواند  او  که  اقداماتی 
هسته ای انجام دهد، برداشتن گام هایی در اعطای 
بنگاه های  به  بازرگانی  و  تجاری  مجوزهای 
از  دیگری  بخش  برداشتن  و  آمریکا  اقتصادی 

تحریم های اقتصادی ایران است. 

فرمانده کل ارتش: دشمنی با مذاکره از بین نمی رود

کشور  امروز  تهدیدات  به  اشاره  با  ارتش  فرمانده کل 
به آمریکا موجب ذلت ملت  لبخند  گفت: دلبستگی و 
ایران می شود. امیر صالحی افزود: دشمن با قرارداد و 
مذاکره از بین نمی رود و از دشمنی دست برنمی دارد، 
کسی  و  باشد  فریب  دوره  نباید  باش«  »راحت  دوره 
ظرفیت  و  شجاع  رهبری  به  خاطر  دشمن  این  امروز،  بخورد.  گول  نباید 

نیروهای مسلح در خط مقدم قدرت اعمال اراده ندارد.

در نبود احمدی نژاد، اصولگرایان پنچر شده اند ؛  آنها در صداقت قالیباف تردید دارند
 

پیروزی  باعث شگفتی شد  آنچه  اظهار داشت:  آمریکا  انتخابات  نتیجه  تهران در خصوص  دانشگاه  استاد علوم سیاسی  زیباکالم،  صادق 
ترامپ بود. اما اینکه چرا او پیروز شده دست کم در ایران زیاد به آن پرداخته نشده است. وی همچنین در خصوص راهبرد اصولگرایان در 
انتخابات ریاست جمهوری بعدی گفت: اصولگرایان بعد از اینکه احمدی نژاد تمام شد، عمال پنچر شدند و هیچ آینده و هیچ نقشه راهی 
 برای انتخابات ریاست جمهوري ندارند. افرادشان تا حدودی مشخص است، این کاندیداهای احتمالی پرویز فتاح ، ضرغامی ، حداد عادل ،

جلیلی و قالیباف است. از کره ماه که نمی توانند شخصیتی را رو کنند. زیباکالم با تاکید بر اینکه  روحانی حتی با دست و پای بسته هم می تواند با این شخصیت 
ها رقابت کند و آنها را شکست دهد، گفت: تنها کسی که رقابت را جدی و چالش را برای روحانی جدی می کرد، احمدی نژاد بود. زیباکالم افزود: قالیباف هم هیچ 

شانسی ندارد زیرا اصولگرایان او را نامزد اصلی نخواهند کرد چرا که او را قبول ندارند و به صمیمیت و صداقت ایشان تردید دارند.

عارف: از بدعهدی های رخ داده در برجام گله  مندیم

رئیس فراکسیون امید مجلس با تأیید این که با تداوم 
بدعهدی های  قاعدتاً  آمریکا  در  دموکرات ها  حکومت 
از  گفت:  یافت،  می  ادامه  برجام  زمینه  در  کنونی شان 
بدعهدی های رخ داده در برجام گله مندیم. عارف افزود:  
اگر حکومت دموکرات ها در آمریکا ادامه می یافت، شاید 
به  دلیل تعصبی که روی توافق خودشان داشتند، برجام راحت تر جلو می رفت، اما 

جمهوری خواهان نیز موظفند به آن احترام بگذارند و هیچ راهی جز  آن ندارند.

اقدامی  این  گفت:  سپاه  سخنگوی 
کنند،  تالش  کسانی  که  است  مغرضانه 
موضع گیری ها و رفتار سپاه را منسوب به 

یک دولت خاص بدانند.
برخی  ادعای  مورد   در  شریف  سردار 
تعامل  عدم  مورد  در  آمریکا  رسانه های 
دشمن  بیان  گفت:  نیز  سپاه  و  دولت 
ادعاها  این  با  خیلی  نباید  و  است  واضح 
شود.  ایجاد  داخل  در  شبهه ای  و  شک 
کشور  در  دوقطبی  ایجاد  دشمن  هدف 
است. رفتار سپاه، رفتار مشخص و تعریف 
شده ای در چارچوب سیاست های نظام و 
تدابیر مقام معظم رهبری است که یکی 
از این  تدابیر هم حمایت از دولت است. 
مسئول  عمده ای  بخش  در  دولت  االن 
آنهاست،  امنیت  و  مردم  آسایش  و  رفاه 

از حامیان جدی  برای همین سپاه یکی 
همه دولت هاست نه فقط این دولت؛ آن 

خدمات  بتوانند  دولت ها  اینکه  برای  هم 
خاطر  وی  دهند.  ارائه  مردم  به  را  خود 

نشان کرد: سپاه متناسب با  ماموریت ها و 
مسئولیت های ذاتی که دارد، ضمن اینکه 
حمایت از دولت ها را همواره وظیفه خود 
می داند، در مواردی هم که الزم باشد و 
احساس شود نیاز است تذکری داده شود 
عنوان یک  به  گیرد،  یادآوری صورت  یا 
جمهوری  نظام  از  برآمده  انقالبی  نهاد 
اسالمی ایران وظیفه خود را در این حوزه  
این  به  مربوط  هم  این  و  می دهد  انجام 
اقدامی  این  نیست.  دولت  آن  و  دولت 
کنند،  تالش  کسانی  که  است  مغرضانه 
موضع گیری ها و رفتار سپاه را منسوب به 

یک دولت خاص بدانند.
دشمن  اینکه  گفت:  سپاه  سخنگوی   
تالش کند، دوقطبی سازی را بین دولت 
روشنی  مسئله  کند،  سازماندهی  سپاه  و 

است اما در مورد اینکه چقدر این مسئله 
باید بگویم که در حقیقت  واقعیت دارد، 
مجموعه  در  را  حسی  چنین  تنها  نه  ما 
با  رویارویی  و  مقابله  عنوان  به  سپاه 
دولت شاهد نیستیم بلکه در بخش های 
مختلف هم سپاه به دولت کمک می کند. 
وی یادآور شد: صادقانه می گویم، بخش 
عمده پروژه های دولت که وزرای محترم 
محصول  کردند،  افتتاح  دولت  هفته  در 
زحمات قرارگاه سازندگی سپاه بوده است 
دولت  مساعدت  و  پشتیبانی  با  البته  که 
حساسیت  بنابراین  است.  گرفته  صورت 
ندارد.  وجود  مورد  این  در  خاصی 
رئیس جمهور هم در همایش فرماندهان 
با صراحت از پشتیبانی سپاه از دولت به 

ویژه در زمینه سازندگی تقدیر کرد. 

انتساب مواضع و رفتار سپاه به یک دولت خاص مغرضانه است
 سپاه یکی از حامیان جدی همه دولت هاست 

انـرژی صنعـت ایرانیـان
طراحی ، اجرا و توزیع سیستم های حفاظتی و نظارتی

اعالم سرقت،   ، اعالم حریق   ، لوازم جانبی   ، دوربین مداربسته 
سیستم  هشدار نشت گاز ، شیر قطع گاز ، شیر حساس به زلزله ، 
 دیتاالگر دما و رطوبت نماینده برند دوربین های پیشرفته 3S تایوان

نماینده برند دوربین های فالکن تحت لیسانس فیتکو آلمان
دوربین های پالک خوان ، تشخیص چهره ، کنترل سرعت 

دوربین مداربسته به قیمت چین
دو عدد دوربین دام 1مگاپیکسل دید در شب + دستگاه 4 کانال 4 صدا FULL HD منو و تقویم فارسی

32000009197147874/32341226 در فروش ویژه 188000 تومان

آدرس: بین معلم 10-12 فروشگاه تخصصی بازی فکری
جنـب بـانک قـوامین  
تلفن: 09158677457

اسباب بازی فقط
 عروسک و ماشین نیست

سولــه اجـــاره ای نیازمندیـــم.    09197147874

حدود  متراژ  به  کویرتایر  کارکنان  مسکن  تعاونی  از  امتیاز  فروش 
105 مترمربع در مرحله اجرای سقف و دیوار چینی قیمت: 30 میلیون   

آدرس: انتهای خیابان شهید فهمیده 
 تلفن تماس: 05632212229 -09378764667

نوبت اول
          فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران )مناقصه عمومی دو مرحله ای( 

شماره های )43-95 و 95-44(
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند در نظر دارد: عملیات تهیه مصالح، بهسازی و اصالح سیستم سرمایش و گرمایش و تهویه 

مطبوع بیمارستان های شفاء بشرویه و شهید چمران فردوس را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرا نماید.
لذا از شرکت های پیمانکاری واجد شرایط دعوت می شود با مراجعه به وب سایت دانشگاه )www.bums.ac.ir( یا به آدرس بیرجند: خیابان آیت ا... 
غفاری- انتشارات دانشگاه اسناد را دریافت و پس از مطالعه دقیق شرایط مناقصه در صورتی که توانایی و صالحیت موضوع مناقصه و دارای رتبه حداقل 
5 تأسیسات، با ظرفیت آزاد و تجربه انجام کارهاي مشابه را داشته باشند نسبت به تکمیل و ارسال فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران و مستندات و مدارک 

مثبته به آدرس دبیرخانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ارسال دارند.

1- شرح مختصر موضوع مناقصات :
 عملیات تهیه مصالح ، بهسازی، اصالح ، تست و تحویل سیستم سرمایش ، گرمایش و تهویه مطبوع برای بیمارستان های شفا بشرویه و شهید چمران فردوس
2- پس ارزیابی کیفی و مشخص شدن لیست کوتاه مناقصات مذکور، به شرکت های تایید شده درخصوص ارسال پاکت های )الف، ب، ج( تا موعد 

مقرر در اسناد مناقصه اطالع رسانی خواهد شد.
3- مهلت دریافت اسناد مناقصه از وب سایت دانشگاه یا انتشارات : تا تاریخ 95/09/07

4- مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی: تاپایان وقت اداری 95/09/23- دبیرخانه مرکزی دانشگاه
5- به اسنادی که پس از مهلت مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 6- نحوه ارزیابی کیفی و معیارهای مورد نظر ، به شرح مندرج در فرم های مربوطه و پیوست اسناد استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران فوق الذکر می باشد.
7- ارائه مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و سایر اسناد و مدارک در صورت عدم تایید در هرکدام از مراحل 

مناقصه به صورت سربسته عودت می گردد .
در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات تابع آیین نامه مالي معامالتي خویش 

مختار مي باشد.
توجه: برای دریافت پیامک های مناقصات پیمانکاری تأسیساتی و مکانیکی می توانید عدد 22 را به شماره 3000484877 ارسال 

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجندفرمایید.  

برگزاری دوره آموزشی دارویاری )نسخه پیچی(
توسط انجمن داروسازان خراسان جنوبی 

تنهامرجع ذیصالح برای بکارگیری آموزش دیده های
 دارای مدرک دارو یاری از این انجمن 

مراجعه برای ثبت نام بیرجند خیابان طالقانی
 روبروی طالقانی 17 - داروخانه دکتر محمدی










