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سرمقاله

بوسه بر دست کارگر
*هرم پور

 »انس بن مالك می گوید؛  هنگامی كه رسول خدا )ص( 
به  انصارى  َسعد  گشت،  می  باز  تبوك  جنگ  از 
پيشواز ایشان آمد .پيامبر پس از آن كه دست او را

فشرد به وى فرمود: به چه سبب دستانت این گونه 
سخت و زبر شده است؟ گفت: اى رسول خدا!  بيل 
می زنم و طناب می كشم و خرج زندگی خانواده ام 
می كنم . پس رسول خدا )ص( دست وى را بوسيد 
 و فرمود : این دستی است كه هرگز آتش به آن 
آنها  نمی رسد«... مدتها قبل می خواستم درباره 
بنویسم، از مشکالتشان، از دردها و رنج هایشان و 
البته از قول هاى متعددمسئوالن درباره ى آنها. درباره 
فراموش  البته  و  زحمتکش  قشر  همان  كارگران، 
اقتصاد  و  صنعت  توليد،  سنگين  بار  كه  اى  شده 
 در كشور بر عهده آنهاست. امروز كه می نوشتم

متوجه شدم از مدتی پيش دیگر تعداد زیادى از آنها 
كارگر نيستند، بلکه بيکارند و تاوان این بيکارى بر 

گرده ى اقتصاد كشور... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

تهیه 50 محصول خوراکی و دارویی از عناب در چین !

افتخار می کنیم که خراسان جنوبی 97 درصد عناب کشور را تولید می کند، همه زرشک کشور و مرغوبترین 
زعفران را تولید می کند ولی این محصوالت اکنون چه میزان ارزش افزوده اقتصادی برای استان دارند؟ 

ضرورت سرمایه گذاری روی 
محصوالت راهبردی استان

عبداللهی: قالیباف آتش در خرمن تزویر و ثروت ۴ درصدی ها انداخت/  سعید جلیلی : مشکالت را می شود حل کرد ، شما نمی توانید! /  آخوندی : برخی نامزدها آگاهانه وعده های غیرواقعی می دهند/  هاشمی: برخی کاندیداهای اصولگرا از ادبیات احمدی نژاد استفاده می کنند / روحانی از ابتدا نگران مناظرات بود / قدردانی سردار سلیمانی از وزیر بهداشت و پاسخ دکتر هاشمی / تخریب دستاوردهای دولت جفاست /  صفحه ۸

جهانگیری : 

نباید به حاشیه نشین ها به عنوان
افراد اضافه نگاه کرد

سید ابراهیم رئیسی :

 امروز توجه به طبقه پایین جامعه 
در اولویت است

روحانی : 

بیکاری و درآمد ناکافی مهمترین 
دالیل حاشیه نشینی است

قالیباف: 

ارزش یارانه ۴5 هزار تومانی به یک سوم 
کاهش یافته است

سید مصطفی میرسلیم: 

مهمترین سرمایه هرکشوری
 نیروی انسانی است

هاشمی طباء : 

ایران دچار بحران شدید
 زیست محیطی شده

صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

برگزاری آزمون توان سنجی عوامل حج 
امسال با هدف ارائه خدمات بهتر به زائران

 صفحه ۷

پای درد دل جوان ورزشکار هم استانی ؛

استعداد سوزی با چاشنی بی توجهی
 صفحه ۴

در خواست های مردم به بهانه روز شوراها

شوراهای شهر و روستا گزارش دهند
 صفحه ۳

رمز موفقیت استان
حضور در نمایشگاه های بین المللی  

 صفحه ۷

تودیع و معارفه مدیرکل حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس برگزارشد

صفحه ۷

فرهنگ سازی در سالمت بهداشت روان 
رسالت تمام ارگان های پزشکی است

صفحه ۷

جم
ن 

 امي
ك :

رافي
گ

صفحه ۳

بشرویه رکورد دار تصادفات جاده ای
صبح پنجشنبه اولين جلسه كميسيون اجرایی ایمنی حمل و نقل و مدیریت سوانح رانندگی استان به ریاست فرهادى سرپرست معاونت عمرانی استاندارى و به دبيرى جعفرى مدیركل راه و 
شهرسازى استان در سالن جلسات معاونت عمرانی استاندارى برگزار شد. رضایی رئيس پليس راه استان نيز در این جلسه با اشاره به طرح نوروزى امسال بيان كرد: 89 درصد تصادفات فوتی 
در بازه زمانی هشت صبح تا ۲0 بوده است كه سوارى ها با 87درصد بيشترین عامل تصادف هستند . وى ادامه داد : در این بازه زمانی، 89 درصد تصادف هاى فوتی در راه هاى اصلی ، 11 
درصد در راه هاى روستایی ، 75 درصد تصادف ها مربوط به حوزه استحفاظی پاسگاه هاى پليس راه فردوس، بيرجند و قاین است. رضایی بيان كرد: فروردین امسال ... ) مشروح خبر در صفحه 7 ( 

پکیج و رادیاتور فرولی 
تنها پکیج و رادیاتور دارای استاندارد 

خدمات پس از فروش 

32۴2۴8۴1  
09151639262 - فرجامی

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت مادر و خواهر گرامی مان

مرحومه حاجیه عفت دلیری 
)مادر شهید گرانقدر مهدی قالسی(

را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: 
مراسم تشییع آن عزیز از دست رفته امروز شنبه 96/2/09 ساعت ۴ 

بعدازظهر از محل  سالن اجتماعات بهشت متقین )غسالخانه( 
برگزار می گردد، حضور شما سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده های: قالسی ، دلیری و سایر بستگان

یک شرکت بیمه ای معتبر در نظر 
دارد: برخی از امور محوله خود را به یک 

نماینده در شهرستان سرایان واگذار 
نماید. در صورت تمایل با شماره های 

ذیل تماس حاصل فرمایید.
32422612-3

 09105614171

آگهی دیجیران
شرح در صفحه 6

برادر و دایی عزیز 

غالم احمد بیک رضائی
به پاس مهربانی های بی دریغت دومین سالگرد

 آسمانی شدنت را با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم.

خانواده های:  رضائی ، کریمی

به نام خالق اردیبهشت
بهشت مان اینجاست، از حوالی اردیبهشت آغاز می شود، همان 
روزها که درختان اقاقیا به انتظار آمدنت زمان را شکوفه باران 
می کردند اما عطر شهادت رسید و  در کوچه خاطره ها پیچید. 

پدر! ای یاد شیرین! بهار جاودانه ای

سی و هفتمین سالروز عروجت مبارک

خانواده شهید صادقی

یادبود 
گرچه گاه زمان فراموشی می پراکند 

اما دردها را نمی زداید، یادها را کمرنگ نمی کند
و جاهای خالی را پر نخواهد کرد

نهم اردیبهشت ماه یادآور دومین سال درگذشت 
پدری مهربان و برادر عزیزمان 

زنده یاد محمد رضا فرجامی 
را گرامی می داریم. یاد و خاطره اش جاودان

خانواده فرجامی 

آگهی فراخوان - نوبت اول 
معامالت متوسط

 شهرداری بیرجند در نظر دارد: عملیات نصب، سرویس، تعمیرکامل و نگهداری چراغ های
راهنمایی چشمک زن، فرماندهی، سوالر و متعلقات آنها را در سطح شهر بیرجند بر 
اساس شرایط و اسناد فراخوان به مدت یک سال به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا 
از کلیه متقاضیان حقوقی که توانایی انجام کار را دارا می باشند و گواهی صالحیت 
معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته برق و یا گواهی معتبر از 
مراجع ذیصالح را اخذ نموده اند، دعوت به عمل آید در فراخوان مذکور شرکت نمایند.

محل دریافت اسناد: متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد فراخوان به سایت 
www.ets.birjand.ir مراجعه نمایند.

مهلت و محل تحویل اسناد: متقاضیان می بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا 
پایان وقت اداری )ساعت 1۴:۳0( مورخ 96/02/2۳ به آدرس خراسان جنوبی ، میدان 

ابوذر، شهرداری مرکزی، دبیرخانه محرمانه اداره حراست تحویل نمایند.
تضمین شرکت در فراخوان: ارائه مبلغ 50.000.000 ریال به عنوان سپرده شرکت 
در فراخوان به صورت ضمانت نامه بانکی طبق فرم های قابل قبول در وجه شهرداری 
بیرجند با اعتبار حداقل سه ماهه و قابل تمدید و یا چک تضمینی بانکی و یا وجه 
واریزی به حساب 100610 بانک شهر شعبه مدرس بیرجند به نام شهرداری بیرجند 

به همراه اسناد فراخوان الزامی می باشد.
شهرداری مختار خواهد بود تا سقف 25% مبلغ معامله را پیش پرداخت نماید.

جلسه کمیسیون معامالت شهرداری راس ساعت 10 مورخ 96/02/2۴ در سالن 
جلسات شهرداری بیرجند به آدرس بیرجند، میدان ابوذر برگزار می گردد.

پرداخت هزینه های درج آگهی به عهده برنده فراخوان خواهد بود.
در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره ۳-056۳2222200 تماس حاصل 

فرمایند.
دکتر عباسعلی مدیح - شهردار بیرجند  

آگهی مزایده عمومی فروش تعداد 4 دستگاه خودرو  
اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد ۴ دستگاه انواع 
خودرو سواری وانت شامل ) انواع پراید - نیسان پیکاپ - وانت پیکان( مازاد بر نیاز 

خود را از طریق مزایده به فروش برساند.
لذا از متقاضیانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند، می توانند از تاریخ نشر 
آگهی به مدت 5 روزکاری برای دریافت اسناد مزایده به نشانی ذیل مراجعه نمایند:

بیرجند- خیابان معلم- تقاطع معلم و خیام )اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان 
جنوبی(

تلفن:9-32۴21077 )واحد نقلیه(
ساعت پاسخگویی:8 صبح الی 1۴ 

" تمامی هزینه های آگهی و کارشناسی به عهده برندگان مزایده می باشد"
تاریخ درج آگهی: 96/2/9     تاریخ انقضا: 96/2/1۳

آگهی برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه 
نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی در تاریخ 96/2/27

 مجمع عمومی عادی ساالنه سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی 
در تاریخ 96/2/2۷ از ساعت 1۷ الی 19 در محل سالن اجتماعات سازمان صنعت ، 

معدن و تجارت واقع در خیابان شهید مطهری برگزار خواهد شد. 
اعضایی که دارای عضویت معتبر هستند حق رای خواهند داشت. برای تسهیل، اعضایی 
که بدهی حق عضویت داشته باشند، می توانند بدهی خود را در همان روز نقداً 

پرداخت کرده و برگ ورود به جلسه دریافت کنند.
دستور کار مجمع به شرح ذیل است: 

شنیدن گزارش عملکرد ساالنه - بررسی و تصویب ترازنامه مالی سال 1۳95 - تصویب 
برنامه و بودجه سال 1۳96- انتخاب بازرس - تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره برای 
تعیین حق عضویت، ورودیه و سایر دریافتی ها و پرداخت های ارکان سازمان طبق 
دستورالعمل های مصوب - تعیین روزنامه کثیر االنتشار - بررسی ضرورت تشکیل 

مجمع عمومی فوق العاده - بررسی سایر امور
هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی  

شرکت پرداخت الکترونیک سامان جهت تکمیل کادر شعبه 
خود در استان خراسان جنوبی برای تصدی سمت سرپرست 
 شعبه  از واجدین شرایط به شرح ذیل دعوت به همکاری می کند:

محل کار شرایط احراز جنسیت عنوان 
شغلی

ردیف

بیرجند کارشناسی/  کارشناسی ارشد 
مدیریت، کامپیوتر، صنایع، تجارت 
 الکترونیک و سایر رشته های مرتبط
حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط و 

سابقه مدیریت و سرپرستی، ترجیحا 
آشنا  با صنعت پرداخت الکترونیک 

آقا سرپرست 
شعبه

1

عالقه مندان می توانند جهت تکمیل فرم همکاری به نشانی www.sep.ir مراجعه نمایند. 

مدیریت تبلیغات در فرآیند بازاریابی و فروش
11 اردیبهشت ماه 96   ساعت 9 صبح

اصول و آداب تشریفات اداری  13 اردیبهشت ماه 96   ساعت8:30 صبح
ارتباطات مثبت خانوادگی         13 اردیبهشت ماه 96   ساعت 16

مکان  برگزاری: سایت اداری- اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند 
     http://biccim.uspace.ir :لینک ثبت نام

تلفن تماس: 056-32۴00591-۴

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند برگزار می کند:

سمینــارهــای آمــوزشی
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زمان پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی95 

فارس- وزارت آموزش و پرورش طی اطالعیه ای اعالم کرد:با پیگیری های این وزارتخانه برای پرداخت پاداش 
پایان خدمت بازنشستگان سال 95 و در سایه حمایت های دولت تدبیر و امید و همراهی سازمان برنامه و بودجه، 

تمامی پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی سال 95 از هفته جاری به تدریج پرداخت می شود.

آمارهای آبرسانی در دولت یازدهم

اجرای  با  یازدهم  دولت  گفت:  نیرو  وزیر 
دسترسی  زمینه  آبرسانی،  های  طرح 
به  کشور  روستای   200 و  هزار  پنج  ساکنان 
است. کرده  فراهم  را  بهداشتی  و  سالم  آب 

حمید چیت چیان روز پنجشنبه در مراسم 
بهره برداری از پروژه مجتمع آبرسانی فخرآباد 
احداث  عملیات  آغاز  و  مبارکه  شهرستان 
شبکه فاضالب شهرهای دیزیچه و زیباشهر از 
توابع استان اصفهان افزود: با اجرای طرح های 
چهار  گذشته،  نیم  و  سال  سه  آبرسانی طی 
کشور  روستائیان  از  نفر  هزار  و 100  میلیون 
تحت پوشش طرح های آبرسانی قرار گرفتند.

تورم فروردین؛ خوراکی ها در صدر گرانی

مرکزی  بانک  جدید  گزارش  طبق  خراسان- 
 96 فروردین  یعنی  نقطه،  به  نقطه  تورم 
درصد  گذشته 12.6  فروردین سال  به  نسبت 
کاالیی  اقالم  نقطه  به  نقطه  تورم  است.  بوده 
هم حکایت از آن دارد که گروه خوراکی ها با 
19.9 درصد و بهداشت و درمان با 16.9 درصد 
بیشترین گرانی را به خود اختصاص دادند و 
پوشاک و کفش با 6.5 درصد کمترین میزان 
دادند. اختصاص  خود  به  را  قیمت  افزایش 

جدیدترین قیمت ارز و سکه

سکه تمام طرح جدید یک میلیون و 221 هزار 
تومان و دالر آمریکا ۳۷61 تومان عرضه می شود.

هر گرم طالی 1۸ عیار حدود 11۷ هزار تومان داد 
و ستد می شود. همچنین نیم سکه و ربع سکه 
به ترتیب 6۷9 و ۳۷۸ هزار تومان قیمت دارد.
بازارهای  در  معامالت  برای  طال  اونس  هر 
می شود. عرضه  دالر   1265 نیز  جهانی 

تومان،   ۳۷61 آمریکا  دالر  نیز  ارز  بازار  در 
ترکیه  لیر  و  تومان   ۴۸۳1 انگلستان  پوند 
همچنین  می شود.  فروخته  تومان   10۷۳
از  تومان   ۳2۴۳ امروز  بازار  در  مبادله ای  دالر 
است. شده  قیمت گذاری  مرکزی  بانک  سوی 

بازار  در  قیمت ها  که  است  ذکر  به  الزم 
ثابت  و  بوده  نوسانی  روز  طول  در  آزاد 
تا  قیمت ها  آخرین  اساس  بر  و  نیست 
است. شده   تکمیل  گزارش  مخابره  لحظه 

سرمقاله

امروز آغاز مهلت انتخاب رشته آزمون دکتری آزاد 

دکتر فرهاد حسین زاده لطفی با اشاره به آماده سازی دفترچه انتخاب رشته 
محل دکتری تخصصی در معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی اظهار 
کرد: ثبت نام مرحله دوم این آزمون از 9 اردیبشهت ماه شروع خواهد شد.
معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی افزود: تمام داوطلبانی که با توجه به 
نتایج اعالم شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور مجاز به انتخاب 
رشته شده اند، می توانند در صورت تمایل شنبه مورخ 9 اردیبهشت ماه با 
مراجعه به سامانه www.azmoon.org نسبت به انتخاب رشته 
اقدام کنند .وی تصریح کرد: با هماهنگی های انجام گرفته مقرر شده 
انتخاب رشته دکتری تخصصی به صورت جداگانه انجام شود و 
هر داوطلب مجاز به انتخاب حداکثر 20 رشته محل متناسب با 
کد رشته امتحانی در دفترچه راهنمای انتخاب رشته خواهد بود.

اعزام  گفت:  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس 
مرداد   26 تا  و  آغاز  مرداد  اول  از  حجاج 
ادامه خواهد شد. همچنین اولین گروه از 

حجاج 1۴ ذی الحجه به کشور بازخواهند 
گشت. ضمن اینکه مدت زمان اقامت آنان 
در مدینه و مکه بین ۳0 تا ۳۳ روز خواهد 
بود.حمید محمدی گفت: ثبت نام اولیه 
 2۳ از  جاری  سال  تمتع  حج  به  تشرف 
ادامه  همچنان  و  شده  آغاز  ماه  فروردین 
اسناد ودیعه گذاری حج  دارندگان  و  دارد 
تا پایان شهریور ماه سال 1۳۸5 می توانند 
برای انجام این فرآیند به شعب بانک ملی 

سراسر کشور مراجعه کنند. 
میزان  خصوص  در  محمدی  حمید 

سهمیه حجاج ایرانی یادآور شد: با تالش 
هیئت حج جمهوری اسالمی ایران موفق 
شدیم سهمیه حج را ۳5 درصد نسبت به 
سال 9۴ افزایش دهیم و امسال ۸6 هزار 
و 500 نفر به حج اعزام می شوند. رئیس 
یک  اینکه  بیان  با  زیارت  و  سازمان حج 
میلیون و ۳50 هزار نفر در انتظار تشرف 
با  کرد:  عنوان  هستند،  تمتع  حج  به 
نهایی شدن فرآیند اجاره هتل های حجاج 
اولویت های  اعالم  احتمال  عربستان  در 
خواهد  وجود  حج  به  اعزام  برای  جدید 

داشت. وی در خصوص چگونگی فرآیند 
سال  حج  به  تشرف  اولیه  نام  ثبت 
فیش های  دارندگان  داد:  توضیح  جاری 
ودیعه  سند  همراه  به  حج  اولویت دار 
گذاری و شناسنامه و کارت ملی خود به 
یکی از شعب بانک ملی در سراسر کشور 
مراجعه می کنند که مبلغ ودیعه گذاری 
محاسبه  آن  به  متعلقه  سود  و  اولیه 
تا  را  مبلغ  این  بقیه  متقاضیان  و  شده 
سقف حداقل 10 میلیون تومان تکمیل 
می کنند.رئیس سازمان حج و زیارت در 

عنوان  حج  کاروان های  قیمت  خصوص 
کرد: ما همه تالش خود را بکار برده ایم 
حج  کاروان های  قیمت  در  افزایشی  تا 
اما  باشیم  نداشته   9۴ سال  به  نسبت 
کرده  تغییر  به سال 9۴  نسبت  ارز  نرخ 
از  خدمات  از  بخشی  دیگر  سوی  از  و 
جمله حمل و نقل و یا چادرهای زائران 
می خواهیم  که  کرده  تغییر  عرفات  در 
خیمه های بهتری برای حجاج تهیه شود 
افزایش  دلیل  به  قیمت  افزایش  این  که 

کیفی خدمات خواهد بود. 

 احتمال اعالم اولویت های جدید برای اعزام به حج

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: 
افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری 
بگیران این سازمان که بیشتر از نرخ تورم 
نیز محاسبه شده، در اردیبهشت ماه جاری 
در  نوربخش  تقی  اعمال می شود. سید 
یازدهمین جشنواره نشان خدمت به قانون 
کار و در دومین روز از هفته کار و کارگر 
افزود: نرخ افزایش مستمری بازنشستگان 
و مستمری بگیران این سازمان در سال 

های عملکرد دولت یازدهم، بیش از نرخ 
تورم پرداخت شده است.

مستمری  افزایش  اینکه  بیان  با  وی 
تامین  بگیران  مستمری  و  بازنشستگان 
اعمال   96 ماه  اردیبهشت  از  اجتماعی 
و  یک  حداقل  امسال،  گفت:  شود،  می 
مستمری  و  بازنشستگان  اعزام  برابر  نیم 
بگیران این سازمان به مشهد مقدس در 
افزایش خواهد  کرامت رضوی  قالب طرح 

 92 گذشته  سال  گفت:  داشت.نوربخش 
هزار میلیارد ریال ) 9 هزار و 200 میلیارد 
سازمان  به  دولت  های  بدهی  از  تومان( 
تامین اجتماعی پرداخت شد و همچنین 
میلیارد  هزار   6( ریال  میلیارد  هزار   60
مصوبه  با  شدگان  بیمه  اموال  از  تومان( 
و  شدگان  بیمه  های  دارایی  به  دولت 
بازنشستگان اضافه شد. وی افزود: عالوه بر 
تحوالت در بخش های مستمری، درمان و 

سفرهای زیارتی، امسال برای بازنشستگان 
صادر  شناسایی  قابل  بازنشستگی  کارت 
می شود که از طریق آن خدمات رفاهی 
شد.  خواهد  ارایه  افراد  این  به  نیز  دیگر 
اموال  از  یازدهم  دولت  داشت:  اظهار  وی 
بیمه شدگان و بازنشستگان حراست می 
کند و حداقل یک هزار میلیارد تومان از 
اموال بیمه شدگان با احکام قوه قضائیه به 

سازمان تامین اجتماعی بازگشت.

اعمال افزایش حقوق بازنشستگان در اردیبهشت ماه

کاهش فروش داخلی زعفران نسبت به گذشته

مهر- نایب رئیس شورای ملی زعفران از کاهش فروش زعفران 
این  به گذشته خبر داد و گفت: دلیل  بازار داخل نسبت  در 
امر کاهش نقدینگی شرکت های خریدار است. غالمرضا میری 
اظهار داشت: با توجه به ثبات قیمتی که در حال حاضر وجود 
دارد، خریداران این محصول ترجیح می دهند به اندازه نیاز خود 
اشاره  کشور  از  زعفران  پیاز  قاچاق  مساله  به  کنند.وی  خرید 
کردو گفت: این کار ممکن است که گاهی کم شود اما ادامه 
دارد؛ ما از مقامات مسئول و  نیروی انتظامی می خواهیم که 
نسبت به گذشته مقداری به این موضوع حساسیت بیشتری 
نشان بدهند چون این پیاز یک کاالی استراتژیک است و نباید 

اجازه دهیم بیشتر از این از کشور خارج شود.

خیز دوباره قیمت گوشت به سمت ۴۰ هزار تومان 

مهر- علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش 
قیمت گوشت گوسفندی در بازار خبر داد و اظهار داشت: قیمت 
این نوع گوشت نسبت به 10 روز گذشته حدود 1000 تومان افزایش 
یافته و درحال حاضر نرخ هرکیلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرف 
کنندگان ۳9 هزار تومان است.  وی قیمت هرکیلوگرم شقه بدون 
دنبه را تحویل به مغازه داران بین ۳۴ هزار و 500 تا ۳5 هزار و 500 
تومان اعالم کرد.رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره دالیل این 
افزایش قیمت نیز افزود: وقوع سیل باعث ایجاد اختالل در برخی 
نقاط کشور و کاهش عرضه دام شده است؛ همچنین بارش مناسب 
باعث شده وضعیت صحراها از نظر علوفه ای مناسب باشد بنابراین 

دامداران دام های خود را عرضه نمی کنند.    

بوسه بر دست کارگر
*هرم پور

نوشتم می  که  امروز   ) اول  صفحه   از  سرمقاله  ادامه   ( 

زیادی  تعداد   دیگر  پیش  مدتی  از  متوجه شدم 
از آنها کارگر نیستند، بلکه بیکارند و تاوان این 
بیکاری بر گرده ی اقتصاد کشور و بر گرده ی 

خانواده هایشان سنگینی می کند. 
از مدتها قبل، دنبال این بودم که چرا توسعه در 
کشور ما اینچنین ُکند  پیش می رود و چرا در 
استانی مثل  خراسان جنوبی با همه ی ظرفیت 
و  بطئی  رشدی   ما   پیشرفِت  ها،  قابلیت  و  ها 
آرام دارد ؟ از مدتها قبل، استان خراسان جنوبی 
با  را  ایران  و  دیگر  استانهای  از  بسیاری  با  را 
و  کنم  مقایسه می  دیگر  از کشورهای  بسیاری 
افسوس همراه با سؤالم این است که چرا فاصله  
اینقدر  آنها  و  ما  بین  آبادانی  و  عمران  در  ها 
نیست و شاید  ، خیلی سخت  پاسخ  زیاد است؟ 
برای منی که امروز با نگاه کار و کارگری این 
و  باشد  جمله  یک  فقط  نویسم  می  را  جمالت 
و  ارج  و  اهمیت  اعتبار،  میزان  در  تفاوت  آنهم 

منزلتی است که برای مقام کارگر قائلند. 
قشر  همین  ی  بسته  پینه  دستان  سالهاست 
زحمتکش، چرخ های تولید و صنعت این کشور 
در  حقوق،  در  بیمه،  در  هنوز  و   چرخاند  می  را 
دستمزد و مزایا، در مرخصی ها، در میزان ساعات 

کار و تعطیلی ها، با هزاران مشکل مواجهند.
و  کارگر  مردان  و  زنان  پوالدین  ی  اراده 
شبهای  و  گرم  روزهای  در  ناپذیر  خستگی 
سرزمین  این  اقتصادی  پرافتخار  پرچم  سرد، 
داشته  نگه  برافراشته  سربلندی  های  قله  بر  را 
کارگران  این  از  شعار  در  فقط  هنوز  و  است 
خبری  هیچ  عمل  در  و  شود  می  حمایت 
نیست. گام های محکم این کارگران محصوالت 
اقتصادی و  کشاورزی  و  تولیدی  و   صنعتی 

این مرز و بوم را وارد بازار می کند و ساالنه هزاران 
آرامش  و  آسایش  و  رفاه  برای  سرمایه  میلیارد 
مردم  به خزانه کشور  می ریزد و هنوز قانونی که 
واقعاً آرامش بخش زندگی او و آسایش دهنده ی 

روزهای بازنشستگی اش باشد وجود ندارد. 
کارگران را در انحصار روزهاوهفته ها و نام ها و 
 یادها نکنیم، دل و جانشان را به زنجیر بی تفاوتی ها
 اسیر نگیریم، برای روزهای انتخابات و ُپزدادن های

و  حرمت  با  اقتصادی  و  اجتماعی  و  سیاسی 
اعتقاد  و  کنیم  حمایتشان  نکنیم،  بازی  شأنشان 
داشته باشیم که حمایت از یک کارگر در کارخانه 
خراسان  در  اقتصادی  عرصه  یا  تولیدی  واحد  یا 
جنوبی، حمایت از کار و عرصه کارگریست ونتیجه 
پربارش به خود ما بر می گردد. شرایط اقتصادی 
برای  را  ای  کننده  نگران  امروز جامعه، وضعیت 
احتمال  روز  هر  است.  کرده  ایجاد  کارگر  قشر 
های مرخصی  یا  و  تعدیل  یا  اخراج،   بیکاری، 

صورت  در  و  دارد  وجود  اجباری 
با  تولید  و  اقتصاد  روند،  این  ی  ادامه 
شد. خواهد  روبرو  بحرانی  واقعًا   شرایط 

نیروی  کشور،  جای  همه  در  و  ما  استان  در 
خوش  و  خالق  و  پویا  جوان،  نیرویی  کار، 
ندانستن  قدر  است.  انگیزه  با  و  قوی  فکر، 
کفران  درکارگران،  ها  شایستگی  این 
هاست.  فرصت  دادن  ازدست  و   نعمت 
خراسان جنوبی در شرایط کنونی با آماری که از 
نیروی  هزاران  با  آید  می  بیرون  رسمی  مجاری 
کارگر اینچنینی روبروست که تمام و کمال آماده 

ی خدمت به کشورند. 
از  ها،  بدعهدی  از  ها،   بدقولی  از  شعارها،  از 
صحبت های انتخاباتی، از اقدامات نمایشی دور 
و وضعیت  شرایط  در  تغییر  برای  واقعًا  و  شویم 
کارگران اقدام عملی انجام بدهیم. این زیباترین 
و  روز  در  نه  کارگران،  برای  شادباش  و  هدیه 
سال  روزهای  ی  همه  در  که  کارگر  ی  هفته 
اگر مسلمانیم و  بود؛ همان کارگری که  خواهد 
از  قبل  را  مزدش  و  حق  باید  پیامبر)ص(،  پیرو 
خشک شدن عرقش بدهیم نه با فاصله ی سه 

ماه و شش ماه و نه ماه و یکسال!! 
) لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله 

را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

لولـه 
بازکنـی  

شبانه روزی

های  لوله  ترکیدگی  تشخیص 
فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش 
نانو ، 100%   تضمینی

09158626228
09158346779

 اسحاقی

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960095 محکوم علیهم 1- مسعود و احمد شهرت هر دو باقرزاده فرزندان نجف 
علی محکومند مشترکا به پرداخت مبلغ 1.50۳.5۷5.90۷ ریال بابت اصل خواسته و غیره و همچنین در پرونده ۸۷/265 

محکوم علیهم فوق محکومند متضامناً به پرداخت مبلغ ۷.02۸.5۷۳.۸20 ریال در حق محکوم له شرکت پشتیبانی امور دام خراسان 
و پرداخت مبلغ 119.566.902 ریال بابت حق االجرا دولت در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف سهام محکوم علیه از شرکت 
کشاورزی و دامپروری کشت فن بابت محکوم به پرونده اجرایی فوق که حسب اعالم اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی 
طی نامه شماره 1۳9۴۳090۸2۷60002۴6 - 1۳9۴/09/0۴ که میزان سهام آقای مسعود باقرزاده ۳502۳ سهم و احمد باقرزاده 
۳۳02۳ سهم اعالم گردیده است که حسب نظریه کارشناسی محاسبه کلیه دارایی و اموال شرکت کشت فن ارزش هر سهم از شرکت 
کشاورزی و دامپروری کشت فن به مبلغ ۳۳۸595 ریال می باشد که مجموع ارزش سهام آقای مسعود باقرزاده ۳502۳ سهم به مبلغ 
11.۸5۸.612.6۸5 ریال که مجموع ارزش سهام آقای احمد باقرزاده ۳۳02۳ سهم به مبلغ 11.1۸1.۴22.6۸5 ریال که در تاریخ مزایده 
در روز یکشنبه تاریخ 1۳96/02/2۴ از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به میزان محکوم به پس از محاسبه نرخ روز سهام، 
تعرفه شده به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد 
شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند 

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960095 محکوم علیهم 1- مسعود و احمد شهرت هر دو باقرزاده فرزندان نجف 
علی محکومند مشترکا به پرداخت مبلغ 1.50۳.5۷5.90۷ ریال بابت اصل خواسته و غیره و همچنین در پرونده ۸۷/265 

محکوم علیهم فوق محکومند متضامناً به پرداخت مبلغ ۷.02۸.5۷۳.۸20 ریال در حق محکوم له شرکت پشتیبانی امور دام خراسان 
و پرداخت مبلغ 119.566.902 ریال بابت حق االجرا دولت در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف سهام محکوم علیه از شرکت 
کشاورزی و دامپروری کشت فن بابت محکوم به پرونده اجرایی فوق که حسب اعالم اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی 
طی نامه شماره 1۳9۴۳090۸2۷60002۴6 - 1۳9۴/09/0۴ که میزان سهام آقای مسعود باقرزاده ۳502۳ سهم و احمد باقرزاده 
۳۳02۳ سهم اعالم گردیده است که حسب نظریه کارشناسی محاسبه کلیه دارایی و اموال شرکت کشت فن ارزش هر سهم از شرکت 
کشاورزی و دامپروری کشت فن به مبلغ ۳۳۸595 ریال می باشد که مجموع ارزش سهام آقای مسعود باقرزاده ۳502۳ سهم به مبلغ 
11.۸5۸.612.6۸5 ریال که مجموع ارزش سهام آقای احمد باقرزاده ۳۳02۳ سهم به مبلغ 11.1۸1.۴22.6۸5 ریال که در تاریخ مزایده 
در روز یکشنبه تاریخ 1۳96/02/2۴ از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به میزان محکوم به پس از محاسبه نرخ روز، سهام 
تعرفه شده به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد 
شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت دوم 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 96012۳ محکوم علیه آقای غالمحسین حیدری فخر فرزند محمد محکوم است به پرداخت 
مبلغ ۸9.۳5۷.1۷5 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای احمد زراعتگر و پرداخت مبلغ ۳.650.000 ریال بابت 

حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه اموال شامل 1- 500 سهم مشاع از کل مساحت 5۳1۴6 متر مربع از پالک ثبتی 6 فرعی از 1۸۳2 
اصلی بخش 2 بیرجند که حسب نظریه کارشناسی زمین فوق واقع در اراضی حاجی آباد که از قرار هر متر مربع از اراضی مذکور که دارای کاربری 
کشاورزی و مشاع ۴0.000 / چهل هزار ریال و میزان 500 سهم به مبلغ 20.000.000 ریال کارشناسی گردیده است 2- 2/ دو سهم مشاع از 
بیست و دو سهم عرصه و اعیان از پالک ثبتی به شماره 2۳۷ فرعی از 155۴ اصلی بخش 2 بیرجند که حسب نظریه کارشناسی ملک واقع در 
خیابان وحدت 6 پالک ۴۳ و مساحت عرصه طبق سند مالکیت و سند موجود 15۳/1 متر مربع و مساحت اعیانی 125/2 متر مربع ملک دو نبش 
با موقعیت شمالی غربی بوده و نمای ساختمان آجری و سقف های گنبدی که ارزش ششدانگ از پالک فوق 2.015.000.000 ریال که ارزش 
2 سهم از 22 سهم مشاع از پالک فوق به مبلغ 1۸۳.1۸0.000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 1۳96/02/2۳ 
از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت 
به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت 

تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

مبلغ )ریال(نوع غذا 
100.000چلو کباب کوبیده مخصوص1
100.000چلو مرغ سرخ شده مخصوص2
120.000چلو جوجه کباب مخصوص3
150.000چلو جوجه میکس مخصوص4
230.000چلو گوشت سرخ شده مخصوص 5
300.000چلو ماهیچه سرخ شده مخصوص6
120.000چلو جوجه کباب با استخوان )پاچین(7
150.000چلو ماهی قزل آال مخصوص8

قابل توجه مشتریان محترم 

خدمتی دیگر از  رستـوران درویـش
 برای رفاه حال مشتریان منوی جدید غذاهای روزانه بیرون بر

 را با تخفیف ویژه عرضه می دارد.

کلیه غذاهای فوق با برنج ممتاز ایرانی  و گوشت تازه گوسفندی نرینه 
پخت می گردد.

تلفن سفارشات: 32324444 آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل، اول سپیده 

 )دو کشت علیزاده بابل(

سید اتوماتیک  درب 
 مجری انواع: )درب های اتوماتیک  
جک پارکینگی ، کرکره ، سکوریت 

اتومات( 09303107002  
09155614880

نمایندگی بیمه معلم 
سید محمد امیرآبادی زاده - صدور بیمه 

نامه های اتومبیل )بدنه - ثالث(
 با تخفیفات ویژه تا سقف 70 درصد

 به صورت نقد و اقساط 
 بلوار آوینی، بین خیابان سمن و یاسمن
تلفکس: 32404040 - 09158642955

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

09904712042
سقف و سازه یوسفــی 
اجرای انواع سقف ، آالچیق و پارکینگ 

با کادر مجرب 

 بلوار فرودگاه - 09153613834

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: 
انجمن ام اس استان در نظر دارد  به همت 
خیرین عزیز با تامین سبد غذایی برای 
خانواده نیازمندان ام اس شادی را به آنها 
هدیه نماید. منتظر یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانک کشاورزی: 
6037707000024111

شماره کارت بانک ملی: 
6037991899881936

الحسنه  قرض  بانک  کارت  شماره 
مهر ایران:  6063737000007540

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس 
خراسان جنوبی  



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما

3
شنبه* 9  اردیبهشت  1396* شماره 3769

سالم آوا لطفا با تنویر افکار عمومی ، مردم را در 
انتخاب بهتر در شورای شهر کمک کن واقعیت این 
است که االن مالک شهرت است و نه کارآمدی 
که این باید عوض شود . مناظراتی که در انتخابات 
و  بود  عالی  قبلی چاپ می کردی خیلی  مجلس 
امکان مقایسه وجود داشت لطفا امسال هم حتما 
ادامه بده تا پشت سر پوسترها و بنرهای تبلیغاتی 
حداقل مردم این امکان را داشته باشند برنامه های 

کاندیداها را هم بدانند 
915 ... 91۳

میشه  استخدام  ازمونی  و  گزینش  بدون  چرایکی 
بخاطر جانبازی پدر ،از بهر پدر پسر را چه حاصل 
تاکی بخاطر این افکار و پارتی بازی جوانان الیق و 

زحمت کش بیکار گوشه خونه باشند
915...095

با سالم لطفا چاپ کنین شاید یکی پیدا بشه جواب 
بده  واقعا جای تاسف داره دانشکده سپیده دختران 
بعضی  کارشناسی  میخوان   89 ازسال  بیرجند 
واهی  بهانه  به  سال  هر  و  بیارن  رو  ها  رشته  از 
اینکار به تعویق افتاده مسوولین دانشگاه که اصال 
 دیده نمیشه لطفا پیگیری کنین خیلی ازخانواده ها

توان پرداخت شهریه دانشگاه آزاد رو ندارن و یا 
فرستادن به شهر دیگری برای ادامه تحصیل لطفا 

جواب بدن مسئوالن مربوطه
915...995

خیابان  اهالی  ما  رسید  انتخابات  جان  آوا  سالم 
ندادن  گاز  را  ما  هنوز  آن  انتهای  8ا  اردیبهشت 
حاال  دگه  چیزای  خیلی  و  نداریم  آشغال  سطل 
دوساله  رای  های  پای صندوق  بریم  دلی  چه  با 
خیلی تالش کردیم چون ما چند خانوار مستضعف 

هستیم جواب ما را کسی نمی ده
915...259

بلوغ  از  دم  آقای خوش خیالی که  فرمایش  پیرو 
رئیس  که  هرگلی  کنم  عرض  بود  زده  سیاسی 
آقایان  بقیه  زدند  سرملت  به  قبلی  جمهورهای 
ملیونی  چند  حقوق  ایشان  احتماال  زد  خواهند 

میگرن و از جامعه کنونی بی اطالعند
915...714

شهرداری خسته نباشین اطراف بلوار پیامبراعظم از 
فلکه آخرغفاری بسمت فلکه آوینی منظره خوبی 
نداره گلهای خرزهره خشک شده لطفا ساقه های 
خشک شده رو ببرین که از نو جوانه بزنه شاید به 
فراموشی سپرده شده یا مسئول مربوطه از اونجا رد 

نشده خیلی زشته یک ماه از سال گذشته
9۳9...422

سالم مطلبی خواندم از یکی از کشورهای شرقی 
که قبل و بعد از دادن مسئولیت به افراد آنها را وزن 
 می کنند و میزان دارایی های آنها نیز چک می کنند

باشد   لغزشی داشته  به حال مسئولی که   و وای 
ما  کوچک  شهر  در  قانون  این  کنید  تصور  حاال 
اعمال میشد واقعا چه نتیجه ای داشت؛؛؛جواب اینه 

که از دم خروسها معلوم هستش !!!!!
915...267

باز جای شکر دارد که دلسوزان به نظام الاقل این 
چند روز انتخابات می فهمند که فقر و بیکاری و 
معیشت مردم سر به تقیان زده اگر می دانستید چرا 

دست به دست هم نمی دهید تا میهن آباد شود.
915...۳96

ادامه وزش باد نسبتا شدید در خراسان جنوبی

صدا وسیما- کارشناس هواشناسی گفت: وزش باد نسبتا شدید با سرعت 10 تا 15 متر برثانیه همراه با گرد و خاک پیش بینی می شود که کاهش دیدی افقی 
بویژه برای طبس و نواحی شرقی استان رخ خواهد داد.نخعی با بیان اینکه برای نواحی غربی استان همچون شهرستانهای طبس، بشرویه، سرایان و فردوس 
افزایش ابر و احتمال رگبار خفیف دور از انتظار نیست افزود: تغییرات دمایی نیز همچنان روند کاهشی دارد و به تدریج از امروز افزایش نسبی دما آغاز خواهد شد.

مالیی - مفهوم شورا در قران کریم عبارت 
است ازآگاهی یافتن از نظرات گوناگون برای 
عمل  این  و  نظر  و  رای  بهترین  به  رسیدن 
یکی  وجوب  این  دارد.دلیل  را  واجب  حکم 
موصوف  ضرورت  دیگری  و  آیات  سیاق 
اساسی  است.قانون  آن  به  مومنان  بودن 
کشور که توسط جمعی ازحقوقدانان و فقهای 
برجسته بر اساس شرع مقدس اسالم نوشته 
نظام  ارکان  و  اصول  است  شده  تدوین  و 
نموده  ترسیم  را  ایران  اسالمی  جمهوری 
پرداخته  شوراها  به  خود  هفتم  فصل  در  و 
آمده  اساسی  قانون  یکصدم  اصل  در  است. 
برنامه  سریع  پیشبرد  برای  شوراها  که  است 
اجتماعی،اقتصادی،عمرانی،بهداشتی،  های 
فرهنگی آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق 
محلی  مقتضیات  به  توجه  با  مردم  همکاری 
روستا،بخش،شهر،شهرستان  هر  امور  اداره 
شورای  نام  به  شورایی  نظارت،  با  استان  یا 
صورت  استان  یا  ده،بخش،شهر،شهرستان 
می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل 

انتخاب می کنند.

افرادکارآمدبرای  و  متخصصان   
خدمت به مردم به شورا وارد شوند

جامعه  اداره  در  اسالمی  شوراهای  نقش 
اهل  ورود  و  نیست  پوشیده  شهروندان  بر 
کارآمد  و  متخصص  و  دانش  و  فضل 
روستا  شهرو  اسالمی  شوراهای  در 
فراوان  اهمیت  مردم  به  خدمت  برای 

خواهند می  که  کسانی  بنابراین   دارد 
 وارد شوراهای اسالمی شوند عالوه بر داشتن 
به قوانین و  باید  شرایط عضویت در شوراها 
مقررات اداره شهر و روستا آشنا بوده و بتوانند 
وظایف خود را به درستی انجام دهند.به همین 
منظور روزنامه آوای خراسان جنوبی در راستای 
رسالت خود و به بهانه 9اردیبهشت روز شوراها 
و در آستانه انتخابات شوراهای شهر و روستا 
برای اینکه درخواست های مردم را به گوش 
مسئوالن و کاندیدهای جدید شوراها برسانیم 
با یک تیم خبری به سطح شهر رفتیم.از یک 
فروشنده   لوازم التحریر درباره خواسته هایش 
پاسخ  از کاندیدهای شورا شهر پرسیدیم که 
این  به  و  است  زیاد  اقتصادی  داد؟مشکالت 
نمی دهم  وی  !(اهمیتی  )شورا  موضوعات  
ادامه دادازوظایف شوراهم چیزی  نمی دانم 

فقط می دانم باید شهردار را تعیین کند.

شورای کنونی سیاسی و جناحی است
 کاسب دیگری هم درپاسخ به این سئواالت  
-جناحی  باندی  و  سیاسی  را  کنونی  شورای 
قوانین  از  اطالعی  بی  افزود:  و  دانست 
مشکل بزرگ جامعه ما است که هر شهروند 
از  برخی  و  داند  نمی  را  حق شهروندی خود 
 مسئوالن از این موضوع سوء استفاده می کنند.
وی با اشاره به اینکه دعوا هایی که در شورای 
شهر است همه مردم را عصبانی کرده بیان 
کرد: اعضا شورا باید برای مردم کار کنند نه 

برای شورا و منافع شهرداری و...

عضو شورا باید معمار باشد
مهندس  که  دیگری  شهروند  زاده   حسنی 
باید  شورا  عضو  کرد:  بیان  هم  است  عمران 
و  شهر  تفصیلی  طرح  بداند  تا  باشد  معمار 
شهرسازی یعنی چه؟! وی با بیان اینکه شهر 
بیرجند از دوره های قبل تاکنون هیچ تغییری 
می  شده  سال  افزاید:چند  می  است  نکرده 
خواهند خیابان مدرس و طالقانی را تعریض 
عملیاتی  کار  این  چرا  نیست  معلوم  اما  کنند 

نشده است !؟

اموال  منقول وغیر منقول اعضا 
 قبل وبعد از دوره بررسی شود

کار  10سال  سابقه  با  جوانی  ))امینی(( 
این  ارشد  کارشناسی  مدرک  و  حسابداری 
را  شورا  افراد  برخی  متاسفانه  گفت:  رشته 
سکوی پرتاب خود برای کسب مقام وجایگاه 
مردم شهر  به ضرر  این  و  کنند  استفاده می 
است.وی تاکید کرد: اگر کاندیدها می خواهند 
با  اکنون  باشند  داشته  شفافیت  و  صداقت 
هماهنگی دستگاه های نظارتی اموال منقول 
و غیر منقول خود)وبستگان درجه 1( خود  را 
معرفی کنند تا مردم بدانند آیا در چهار سالی 
که عضو شورا می شوند برای مردم کار می 

کنند یا برای خود.!

تراکم خواری !
قاضی زاده یکی دیگر از شهروندان است که 
از باریک بودن خیابان های محله های تازه 

انتقاد دارد.وی با اشاره  ساز بیرجند گالیه و 
50سال  فکر  به  باید  شورا  عضو  اینکه  به 
امیرکبیر  های  خیابان  در  افزود:  باشد  دیگر 
اما  زیاد  ها  ساختمان  ارتفاع  نارنج  و  پونه   ،
عرض کوچه کم است که به این می گویند 
تراکم خواری! مسئوالن نظارتی فکری برای 

خیابان های بی روح شهر بکنند.

 عضو شورا برای اقتصاد شهر
 برنامه ریزی کند نه اقتصاد خودش

که  است  جوانان  از  دیگر  یکی  زاده  حاجی 
مدرک ارشد مدیریت بازرگانی دارد او معتقد 
در  عضویت  صالحیت  کاندیداهایی  است 
شورا دارند که خواسته های مردم را نسبت 
اینکه  بیان  با  بسنجند.وی  موجود  وضع  به 
عضو شورا باید باید به همه مسائل شهر اعم 
از : فرهنگی ، هنری ، اقتصادی و اجتماعی 
رسیدگی کند و تمامی دستگاه های اجرایی 
 : داد  ادامه  را درگیر رفع مشکل مردم کند. 
شورا محل بحث های کارشناسی شده است 
اعضای  مسائل  خاطر  به  افراد  دعواهای  نه 
ریزی  برنامه  باید  شهر  اقتصاد  شورا.برای 
اشاره به یکی  با  اقتصاد خود!.وی  نه  داشت 
از استان های همجوار افزود: اجاره تابلو ها و 
بیلبوردها مهمترین درآمد پایدار شهری است 
اکنون در شهر ما به چه اندازه از آن استفاده 

می کنند؟آیا درآمدهم دارند!

خود شهروندان مقصرند 

بیرجند  شهر  وساکن  فرهنگی  فاطمی 
انتخابات  در  باید  مردم  است  معتقد  هم 
باشند  داشته  حداکثری  حضور  هم  شورا 
های  تخصص  با  افرادی  ومخصوصا 
کنند  انتخاب  شهری  مسائل  با  مرتبط 
های  لیست  یا  معروفیت  به  وتوجهی 
افزاید می  باشند.وی  نداشته   سیاسی 
 بیرجند بزرگترین ضربه را ازسیاست زدگی 
شورا  انتخابات  در  مردم  اندک  مشارکت  و 
ها خورده چون این وسط افرادی با سرمایه 
گذاری باندی با حداقل رای باال می روند و 
از رانتهای مختلف بعد از انتخاب استفاده می 
تخصصی  هیچ  که  افرادی  بینیم  ومی  کنند 
جا  شورا  این  در  سالها  ندارند  حوزه  این  در 
دوره  طول  در  هم  معموال  کنند  می  خوش 
پاسخگوی هیچی نیستند و جالب ان که در 
تا  زنند  به آب و آتش می  را  بعد خود  دوره 
دوباره به شورا وارد شوند.این شهروند ادامه 
هر  است  مرسوم  دنیا  جای  همه  در   داد 
شورا  بدهد  کار  بیالن  هردوره  بعداز  نهادی 
در  که  دوره  یک  نه  بدهد طی  گزارش  هم 
۳دوره اخیر کدام مشکل اساسی شهر را حل 
کرده است؟ اصال در روزنامه ها مناظره کنند.

 
بعد از4 سال مردم 

اعضای شورا را نمی شناسند  !
در  انها  سراغ  به  که  افرادی  ۳0نفر  از   
اعضای  آنها  اکثر  رفتیم  گزارش  این 
و  شناختند  نمی  را  کنونی  شهر  شورای 

می  سیاسی  را  شورا  هم  دیگر  تعدادی 
نشدند.برخی  گفتگو  به  حاضر  و  دانستند 
مصوبات  از  پری  دل  که  هم  کسبه  از 
زدند. می  اتهاماتی  و  داشتند  شهر   شورای 
را  شورا  عضو  نه  هم  شهروندان  از  برخی   
می شناختند و نه از وظیفه یک عضو شورا 
با خبر بودند.تعدادی از شهروندان هم گفتند: 
به جای آن که مردم بر شوراها نظارت کنند 
گویاشوراها بر مردم نظارت می کنند و این 

نتیجه  ضعف مطالبه گری  درمردم  است. 

رکود مسکن مشکالت
 شورا و شهرداری را افزایش داد

ناصری شهروند دیگر بیرجندی معتقد است 
مسکن  رکود  دلیل  به  بیرجند  شهر  شورای 
که بیشترین درآمدهای شهرداری که از آن 
از  بیش  اخیر  در سال های  تامین می شده 
بهتر  داشته است و شاید  مالی  همه مشکل 

از این نمیتوانستند کار کنند.

گذشته  شورای  اعضای  تجارب  از 
استفاده شود

است  معتقد  هم  فرهنگی  بازنشسته  امیری 
شورای  در  موجود  های  تخصص  برخی 
به  توانست  می  اعضاء  کار  سابقه  و  گذشته 
بهبود فعالیت هایشان کمک کند که به نظر 
می آید ازتجارب و تخصص ها خوب استفاده 
تخصص  با  شورا  اینده  اعضای  انشاا...  نشد 

های بیاییند.

گروه  علمی  هیات  عضو  مقدم-  دادرس 
در  بیرجند  صنعتی  دانشگاه  صنایع  مهندسی 
آوای خراسان  روزنامه  با  اختصاصی  گفتگوی 
و  معرفی  برای  مضاعف  برتالش  جنوبی  
استفاده از ارزش افزوده محصوالت راهبردی 
استان تاکید کرد دکتر اسماعیل هداوندی  افزود  
درکنفرانس ملی فرصت های سرمایه گذاری 
چندی پیش در دانشگاه صنعتی بیرجند مدیر 
یکی از مجتمع های تولید تایر کشور که به حق 
سهم زیادی در توسعه استان داشته اند سخنی 
گفت با این مضمون که کل گردش مالی در 
استان  مهم  کشاورزی  محصوالت  بخش 
)زرشک، زعفران و عناب( در حدود ۳50 میلیارد 
تومان است و کارخانه تولید تایر فوق در استان 
به همین اندازه و بیشتر گردش مالی داشته و 
بنابراین این کارخانه بسیار مهمتر از محصوالت 
راهبردی استان می باشد .وی بیان کرد البته که 
کارخانه فوق و مدیر محترمش جزو افتخارات 
صنعتی کشور می باشند، اما به نظر من این 
تحلیل نادرست است. باید پرسید ما برای عناب، 

زرشک و زعفران استان چه کرده ایم؟ افتخار 
می کنیم که خراسان جنوبی 97 درصد عناب 
کشور را تولید می کند، همه زرشک کشور و 
مرغوبترین زعفران را تولید می کند ولی این 
افزوده  ارزش  میزان  چه  اکنون  محصوالت 
با کشاورز  اقتصادی برای استان دارند؟ وقتی 
زحمت کش که با مشقت محصول عناب خود 
را تولید می کند صحبت می کنیم اشاره می 
کند به اینکه قدرت چانه زنی نداریم و مجبوریم 
عناب خود را با نازلترین قیمت به دالل بفروشیم 
. عمال سود اصلی نصیب کشاورز و استان نمی 
شود یا صنعت تبدیلی خاصی در استان وجود 
ندارد! عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی بیرجند 
افزود به نظر من صنعت تایر در ایران و جهان 
در مرحله بلوغ در منحنی چرخه عمر محصول 
عمده  های  فرصت  رسد  می  نظر  به  است، 
سودآوری خود را پشت سر گذاشته است و اگر 
سرمایه گذاریهای زیادی روی توسعه آن داشته 
ارزش  باشیم  داشته  انتظار  توانیم  نمی  باشیم 

افزوده های بسیاری نصیب استان شود. 

تهیه 50 محصول خوراکی و دارویی از 
عناب در چین!

خراسان  راهبردی  وی، محصوالت   گفته  به 
جنوبی در مرحله معرفی قرار دارد. هنوز زنجیره 
استان طراحی  در  واقعی  معنای  به  آن  ارزش 
نگردید است، صنایع تبدیلی آن شکل نگرفته 
است و این در حالی است که همین عناب در 
چین تبدیل به بیش از 50 محصول خوراکی و 
دارویی شده و ارزش افزوده فراوانی نسبت به 
عناب خام ایجاد می کند. در صورتی که زنجیره 
ارزش عناب و محصوالت راهبردی دیگر آن 
ایجاد  سمت  به  و  کنیم  تعریف  استان  در  را 
صنایع تبدیلی و فراوری مناسب و برندینگ آنها 
برویم می توانیم عناب استان به محصولی واقعا 
استراتژیک تبدیل کنیم که می تواند بسیار بیشتر 
از تایر ارزش افزوده اقتصادی ایجاد کند.دکتر 
هداوندی توضیح داد به عنوان نمونه می توانم 
به تحقیقی که در هند در مورد زنجیره ارزش 
زردچوبه انجام شده بود اشاره نمایم. ارزش ایجاد 
شده در این زنجیره که کشت محصول توسط 

کشاورز، چیدن و خشک کردن،فروش به دالل، 
صادرات  کار  در  که  هایی  واسطه  به  فروش 
بریتانیا  از  واردکنندگانی  توسط  خرید  هستند، 

و فراوری آن در بریتانیا بود تحلیل شده بود. 
ارزشی که زردچوبه تا مرحله فروش به دالل پیدا 

می کرد 1.24 پوند در کیلو بود و این در حالی 
است که وقتی این محصول به کارخانه هایی 
در بریتانیا می رسید، وقتی با فراوری تبدیل به 

قرص و کپسول و ... می شد  246 و 665 پوند 
در کیلو ارزش ایجاد می کند و فراوری های 

خاص آن تا 1715 پوند در کیلو ارزش آفرین 
است.وی می پرسد آیا چنین زنجیره ای را برای 
عناب به عنوان میوه ای که مصارف دارویی 
داشته فراوان داشته و با فراوریش محصوالت 
مختلی تولید می شود داشته ایم؟ با توجه به 
این مفاهیم و انجام مطالعات دقیقتر می توانیم 
محصوالت راهبردی استان را به عنوان یکی 
کنیم.  تبدیل  توسعه صنعتی  های  محرک  از 
زنجیره ارزش زردچوبه در هند، زردچوبه ای که 
وقتی به دست واسطه می رسد قیمتش 1.24 
پوند در کیلو است وقتی به بریتانیا می روند با 
فراوری ارزش  1715 پوند در کیلو ایجاد می 
کند.اگر تایر در مرحله بلوغ است محصوالت 
و  است  معرفی  مرحله  در  استان  راهبردی 
عمر  چرخه  معرفی  مرحله  در  که  محصولی 
محصول است ارزش سرمایه گذاری بیشتری 
دارد آیا در مورد زنجیره ارزش عناب خراسان 
جنوبی مطالعه ای انجام شده است؟ چرا چرخه 
شکل  استان  در  مهم  محصول  این  فراوری 
نگرفته است و ارزش اصلی به استان نمی رسد؟ 

شورا گزارش دهد

ضرورت های سرمایه گذاری روی محصوالت راهبردی استان

در خواست های مردم به روایت آوا به بهانه روز شوراها

جوابیه فرماندهی انتظامی استان

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/2/۳ یکی از وظایف پلیس راهنمایی و 
رانندگی در شهر ما کنترل عبور و مرور و برخورد 
جهت  همین  به  باشد  می  رانندگی  تخلفات  با 
منظور کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی برابر 
قبل  از  نقاط  در  شده  انجام  های  ریزی  برنامه 
انجام  به  نسبت  و  شوند  می  مستقر  شده  تعیین 

وظایف محوله اقدام می نمایند

31104

تحـویــل فــوری 
ظرفیـت محدود 
بـدون ضامـن

مرحلــه دوم فـروش اقساطـی
محصوالت ایران خودرو در نمایندگی
آدرس:  بلــوار مسـافــر / بـاالتــر از ترمینـال
 میدان قائم سایت کارگاهی  تلفن:  056-31400

 فروش ویژه اقساطی
  هایما توربو شارژ

این شماره حتمًا ذخیره شود!
09361779359

امداد باطری سپهر
عیب یابی، تست استارت، 
دینام، باطری، تحویل رایگان

 در هر نقطه از شهر 
کامیون و سواری ایرانی

 و خارجی 
نبش 17 شهریور 29 

تلفن: 32220423
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توزیع کارت آزمون دستیاری در هفته جاری
 
ایسنا- رییس مرکز سنجش و آموزش پزشکی از توزیع کارت ورود به جلسه آزمون دستیاری پزشکی در روز دوشنبه 11 اردیبهشت خبرداد و گفت: این آزمون 14 اردیبهشت ماه 
جاری برگزار می شود. دکتر محمد حسین پورکاظمی افزود: این آزمون با شرکت بالغ بر 14 هزار داوطلب روز پنج شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. وی با اشاره به اینکه داوطلبان 
آزمون دستیاری پزشکی در 27 رشته تخصص پزشکی در این آزمون شرکت می کنند گفت: افرادیکه در این آزمون باالی 150 نمره کسب کنند مجاز به انتخاب رشته می شوند. شنبه *9 اردیبهشت 1396 * شماره 3769

یادداشت

زخمی که آسیب های جامعه را 
مضاعف  می کند

* اکرم کیانی

باخروج از منزل و ورود به خیابان های شهر شاهد 
متکدیان از هرجنس وگروهی هستیم که مارا برسر 
دوراهی کمک کردن یا بی اعتنا بودن به آنها قرار 
می دهند. اشخاصی که با تظاهر به ازکارافتادگی 
شان جمالت تکراری را که بیشتر آنها آمیخته به 
دروغ است، برزبان می آورند و با نهایت خواری و 
به رخ دیگران می  را  بیچارگی شان  و  فقر  ذلت، 
کشانند تا از محبت و مهرشهروندان نهایت استفاده 

را ببرند و بدون زحمت کسب درآمد کنند.
عابر  های  پل  درمعابر،  روزمره  درترددهای 
اتوبوس  پیاده، سرچهارراه ها، کنار خیابانها، داخل 
را  افراد  باشیم،این  که  دیگری  عمومی  وهرمکان 
نظاره می کنیم. توزیع افراد در مشاغل مختلف از 
جمله ضرورت های جامعه است؛ اما نه هر شغلی که 

به اجتماع وشهروندان آسیب وارد کند.
برخی حرفه ها آسیب ها و معضالت را در جامعه 
مضاعف می کنند، که نمونه بارزآن همین تکدی 

گری درشهرها و به خصوص معابر عمومی است.
متکدیانی که با گدایی کردن روزگار می گذارنند، 
به خود  یا زحمتی  انجام دهند  اینکه کاری  بدون 
و  ازمهر  استفاده  سوء  با  اند  درتالش  تنها  بدهند، 
عواطف شهروندان این منفعت را کسب کنند، شاید 
برخی هم واقعا نیازمند باشند، لکن شناخت نیازمند 
جامعه که قصد  اشخاص  از  بسیاری  برای  واقعی 

کمک به آنها را دارند، خود معمایی می شود.
واحساسات  نوین  بسیار  های  شیوه  با  متکدیان 
برانگیز امرار معاش می کنند و ازعواطف اشخاص 
و  ناشایست  پدیده  کنند،  می  را  استفاده  بهترین 
مخربی که با انواع متدها درسطح جوامع مختلف 
ابعاد  دارای  که  ازآنجا  و  داشته  وجود  همواره 
نمودن  محدود  و  کنترل  باشد،  می  ای  پیچیده 
و  شهری  مدیریت  پیچیده  روشهای  معضل  این 
گری  تکدی  طلبد.  می  را  اجتماعی  روانشناختی 
آسیب اجتماعی است که با خود آسیب های دیگری 
همانند: دزدی، زورگیری را به همراه دارد و عالوه 
بر اینها حضور چنین افرادی در جامعه، چهره بصری 

شهر را هم زشت و غیر قابل تحمل می کند.
بسیاری  بسا  چه  بگذریم  که  نیازمند  گروه  از 
متکدیان نه از روی نیاز بلکه از روی عادت این کار 
را ادامه می دهند، اما این معضل اجتماعی زمانی 
نگران کننده است که کودکان به وسیله مادران شان 
به عنوان وسیله ای برای جلب ترحم همشهریان در 
می آیند تا درآمد بیشتری را نصیب این اشخاص 

سودجو و فرصت طلب کنند.
تکدی گری با ساخت های اجتماعی، اقتصادی 
هر جامعه در ارتباط است، بدون تردید این پدیده از 
زشت ترین وقایع اجتماعی است که دیدن صحنه 

هایش روح هر شهروندی رازخمی می کند.
درد پنهانی در اجتماع که فقر و بیکاری، مهاجرت ، 
فرار از منزل، طالق والدین، سود دهی بدون زحمت 
و سرمایه، بهره کشی از کودکان بی پناه و هزار راز 
نهفته دیگر از علل عمده بروز این پدیده زشت در 
جامعه است. بدون تردید پدیده تکدی گری در اکثر 
شهرهای جهان وجود داشته و به عنوان یک معضل 
اجتماعی که هم خود مصداق آسیب اجتماعی بوده و 
هم زمینه از گسترش و شیوع آسیبها است در جوامع 
امروزی مطرح است، اما فقر و بیکاری، مهاجرت 
از روستاها، فرار از منزل، طالق والدین، سود دهی 
بدون زحمت و سرمایه، مشکالت جسمی و روحی از 

علل عمده تکدی گری محسوب می شوند.
واقعیت نهفته دیگر اینکه در کنار این معضل یکی 
از آسیبهای اجتماعی که ارتباط تنگاتنگی با موضوع 
تکدی گری دارد شیوع اعتیاد در میان متکدیان است 
امان  از گزند آن در  نیز  که کودکان کار و خیابان 
نیستند و باید توجه داشت که ریشه تکدی گری تنها 
در عوامل اقتصادی خالصه نمی شود بلکه عوامل 
فرهنگی و اجتماعی بسیاری در این امر دخیل هستند. 
عالوه بر همه این مسایل حقیقت انکار ناپذیر اینکه 
فعالیت متکدیان و فروشندگان مواد مخدر در سطح 
کالن شهرها و پول آماده ای که تکدی گری در 
اختیار کودکان متکدی قرار می دهد و نیز نا آگاهی از 
تبعات اعتیاد، بسیاری از این افراد را در معرض ابتال به 
اعتیاد و مصرف کننده دایمی مواد مخدر قرار می دهد.

صاحبان پالک های مسروقه بخوانند

جام نیوز- آنچه که مانند سرقت اتومبیل بسیار 
به  است.  ماشین  پالک  سرقت  می افتد،  اتفاق 
فقط پالک های  از سارقین  دیگر عده ای  عبارتی 
اتومبیل را سرقت می کنند و با تعویض این پالک ها 
اقدام به انجام اعمال خالف خود می کنند. این در 
حالی است که سرقت پالک برای سارقان بسیار 
مقرون به صرفه تر و کم خطرتر از سرقت خود 
ماشین خواهد بود. چه اینکه در صورت دستگیری 
مجازات سرقت اتومبیل مشمول آنها نخواهد شد، 
زیرا این افراد معمواًل با اتومبیل های غیر مسروقه 
اعمال  دیگری  به  متعلق  سرقتی  پالک  با  ولی 

خالف قانون خود را انجام می دهند.
است  ممکن  که  می افتد  حالی  در  اتفاق  این 
را  اتفاق  این  دالیلی  به  بنا  اتومبیل ها  مالکین 
ساز  زمینه  خود  امر  این  که  نمی دهند،  گزارش 
همین  از  می باشد.  دیگر  جرایم  بسیاری  وقوع 
روی و به منظور جلوگیری و پیشگیری از وقوع 
برای صاحبان  را  قانونگذار مجازات هایی  جرایم، 
و  اطالع  عدم  صورت  در  مسروقه  پالک های 

گزارش به نیروی انتظامی درنظر گرفته است.
مطابق ماده 722 از کتاب پنجم قانون مجازات 
اسالمی باید بیان داشت: چنانچه وسیله موتوری یا 
پالک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله 
در اختیار یا تصرف او بوده است اعم از آنکه مالک 
بوده یا نبوده پس از اطالع مکلف است بالفاصله 
مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعالم 
کند، متخلف از این ماده به جزای نقدی از پانصد 

هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
در خصوص این ماده نکاتی را به اختصار بیان 

می نماییم: 
اعالم سرقت، عالوه  بر  مبنی  مقرر  تکلیف   .1
نیز خواهد  نقلیه  بر عهده دارنده وسیله  بر مالک 
بود. چه اینکه در بسیاری موارد سند به نام دیگری 
است، اما اتومبیل دست شخص دیگری می باشد. 
به  را  خود  اتومبیل  ماشین  مثال صاحب  طور  به 
و  نماید  کار  آن  روی  وی  تا  دهد  می  شخصی 
اتومبیل بپردازد.  ماهانه مبلغی را به مالک اصلی 
آن  پالک  یا  اتومبیل  سرقت  در صورت  بنابراین 
چنین دارنده ای نیز همانند مالک اتومبیل مکلف 

به اعالم این امر به نیروی انتظامی خواهد بود.
2. تکلیف مقرر مبنی بر اعالم سرقت، عالوه 
اتومبیل  پالک  شامل سرقت  اتومبیل  بر سرقت 
به جای سرقت  بنابراین چنانچه  بود.  نیز خواهد 
دارنده  باز هم  رود  به سرقت  آن  ماشین، پالک 
این  اعالم  به  مکلف  آن  مالک  یا  نقلیه  وسیله 

موضوع به مراجع قانونی می باشند.
3. مجازات جزای نقدی مقرر در ماده فوق، مانع 
از مطالبه خسارت و تحقق مسئولیت مدنی مالک 
یا دارنده وسیله نقلیه در صورت عدم اطالع سرقت 

ماشین یا پالک وسیله نقلیه نخواهد بود.
بنابراین چنانچه در اثر سرقت اتومبیل مالک یا 
دارنده وسیله نقلیه این موضوع را اعالم ننمایند و 
در اثر این کوتاهی، سارقی مدت ها به اعمال خالف 
قانون خود با پالک یا ماشین مسروقه بپردازد، و از 
این رهگذر خساراتی را به بار آورد، مالک یا دارنده 
عالوه بر مسئولیت کیفری، ممکن است مسئولیت 
به جبران خسارات وارده بر اشخاص را نیز داشته 
باشند، ولو آنکه قانونگذار بدان اشاره ای ننموده باشد.

 

خواندنی ها

استعداد سوزی با چاشنی بی توجهی

خبرها از گوشه و کنار

دریافت خالفی خودرو 
به صورت اینترنتی و بدون هزینه

اطالع از خالفی خودرو از 3 راه ممکن است:
1. مراجعه حضوری به دفاتر پلیس10+ )پرداخت 
هزینه(،  )پرداخت  پیامک  ارسال   .2 هزینه(، 

3. مراجعه به سایت پلیس راهور )رایگان(. 
سایت  این  به  ابتدا  در  سوم،  مورد  برای  که 
www.rahvar120.ir مراجعه، سپس در انتهای 
صفحه اصلی سایت، آیتم استعالم خالفی خودرو را 
کلیک و شماره بارکد 8 رقمی پشت کارت خودرو 
خود را در کادر مخصوص وارد نمایید./ ایران جیب

داده نما، آوای خراسان جنوبی

بالن هایی که برخورد شهاب سنگ را 
پیش بینی می کنند

بالن های  توسعه  به  موفق  محققان  ایسنا- 
برخورد  از  را  ما  می توانند  که  شدند  ای  پیشرفته 
احتمالی شهاب سنگ ها آگاه سازند. محققان این 
سیستم رادیکالی را برای گوش دادن به جو زمین 
در جهت یافتن نشانه هایی از آزمایش های موشکی، 
فوران های آتشفشانی و حتی گسیختگی های زلزله 
به کار گرفتند. سیگنال های مادون صوت صداهایی 
با فرکانس پایین هستند که توسط انسان ها شنیده 
نمی شوند. این صداها حتی با حرکت در مسیرهای 
طوالنی باز هم نیروی خود را حفظ کرده و قوی 
برای  می توان  سیگنال ها  این  از  می مانند.  باقی 
انفجار هسته  مانند  اندازه و محل حوادثی  تعیین 
ای، برخورد شهاب سنگ و فوران های آتشفشانی 
پژوهش  این  در  محققان  بنابراین  کرد.  استفاده 
این  کارگیری  به  با  می توان  که  دریافتند  جدید 

حسگرها در مکان هایی ساکت از آن ها بهره برد.

که  استان  ورزشکار  جوان  الهام حسینی-  سیده 
کامل  نشسته  اسکات  رکورد  توانست  سن  سال   23 با 
پا  با ساق  ران  برخاست در حدی که پشت  و  )نشست 
را  در جهان  استقامتی  به صورت  کند(  پیدا می  تماس 
همین  به  نشد...  ثبت  گاه  هیچ  که  رکوردی  اما  بزند، 
رکورد  نرسیدن  ثبت  به  برای جویا شدن علت  و  بهانه 
با “فائزه معمار” گفتگو کردیم. معمار آغاز ورزش حرفه 
از  گوید:  می  و  داند  می  پیش  سال   4 از  را  خود  ای 
اردیبهشت سال 95 زیر نظر مربی خود شروع به تمرین 
اسکات  هزار  بود  قرار  ابتدا  کردم،  زنی  رکورد  برای 
با  را ثبت کنم. وی  استقامتی  به صورت  نشسته کامل 
بیان این که در تیر ماه به اداره ورزش و جوانان اعالم 
آمادگی کردم ادامه می دهد: برای همین تست گرفتن 
با حضور  ماه معطل شدم که درنهایت 21 شهریور  دو 
کهنسال رئیس فدراسیون ثبت رکوردهای استان هزار 
شده  تعیین  حد  از  بیشتر  که  زدم  را  اسکات  تا   700 و 
بود. حتی می توانستم و قصد داشتم تا 2 هزار اسکات 
نیز ادامه دهم که متاسفانه مانع من شدند، این حرکت 

آنان به نوعی اعتماد به نفس من را نیز پایین آورد.

از عکس یادگاری تا وعده انجام نشده

یادگاری  های  از عکس  استان  جوان  ورزشکار  این 
ظرف  گینس  در  رکورد  ثبت  برای  مسئوالن  وعده  و 
یک ماه، سخن می گوید و اضافه می کند: رکورد باید 
جوانان  و  ورزش  اداره  که  ثبت کشوری می شد  ابتدا 
گفتند  آن  از  پس  کرد.  بهانه  را  بودجه  نداشتن  اول 
قبول  را  شرط  این  که  کنم  پرداخت  را  هزینه  خودم 
هیچ  و  نکردند  درست  را  من  کار  هم  باز  ولی  کردم 

خبری از آنان نشد.

شاید وزیر از ما ناراحت شوند

این بی توجهی ها، به  از  معمار در قدم بعدی و گذر 
دفتر یکی از مسئوالن استانداری مراجه می کند که وی 

اداره  کل  مدیر  به  را  تو  سفارش  توانم  می  گوید:  می 
ورزش و جوانان بکنم. معمار می افزاید: زمانی که از این 
مسئول درخواست کردم به دلیل ارتباطات و موقعیتی که 
با وزیر ورزش و جوانان گفتگو کند که پاسخ داد:  دارد 
“نمی توان این کار را کرد شاید وزیر از ما ناراحت شوند!”

قول 99 درصدی دادند
 اما باز هم خبر نکردند

خود  های  پیگیری  ادامه  از  بیرجندی  جوان  رکوردار 
و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  مسئول  گوید:  می 
جوانان کار پیگیری درخواست من را به عهده گرفت و 
حتی اعالم کرد نیازی نیست پولی بدهید خودمان کار 
را درست می کنیم. معمار اضافه می کند: قرار شد در 
دهه فجر برنامه ای در قالب مسابقات همگانی برگزار 
تا  بزنم  را  خود  رکورد  برنامه  همان  در  نیز  من  و  شود 

با  راستا  همین  در  بیاید.  پایین  هم  اداره  های  هزینه 
تهران نیز برای ثبت رکورد هماهنگ کردند. ورزشکار 
 2 در  اسکات  هزار   2 برای  را  بار خود  این  که  استان 
بهمن   12 اما  دهد:  می  ادامه  بود  کرده  آماده  ساعت 
شدیم  که  پیگیر  نشد،  مسئوالن  از  خبری  هیچ  و  شد 
عنوان کردند که کارها برای ثبت رکورد در حال انجام 
بار قول 99 درصدی می  این  است و آماده باشید که 
کشوری  ثبت  و  زده  را  خود  رکورد  توانید  می  دهیم 
باز  اما  شد  برگزار  همگانی  مسابقات  فجر  دهه  کنید. 

هم به بنده خبری ندادند! 
که  این  به  اشاره  با  استان  ورزشکار  بانوی  این 
را  برنامه  این  نشدن  انجام  دلیل  استانی  مسئوالن 
کند:  می  عنوان  دانستند،  می  کارها  نشدن  درست 
های  ورزش  هیئت  رئیس  به  را  من  دفعه  این 
در  ای  نامه  نیز  او  که  کرد  معرفی  استان  همگانی 

فرستاد. تهران  به  راستا  این 

رکورد را بی سر و صدا ثبت نکنیم

معمار ادامه می دهد: رضایی رئیس فدراسیون ثبت 
رکوردهای کل کشور به اداره ورزش و جوانان استان 
برای  عید  مناسبت  به  که  همایشی  در  تا  داد  پیشنهاد 
برگزار  بود  قرار  تهرانی  ورزشکاران  رکوردهای  ثبت 
شود شرکت کنم. و یا از 4 طرف دوربین نصب کرده 
و فیلم ضبط شده از اجرای رکورد را به تهران ارسال 
فدراسیون  رئیس  از  دعوت  وی،  دیگر  پیشنهاد  کنند. 
تا  بود  استان  در  مراسمی  در  شرکت  برای  کشوری 
اداره  وی،  گفته  به  باشد.  من  زدن  رکورد  بر  ناظر 
این  دلیل  به  را  دوم  پیشنهاد  استان  جوانان  و  ورزش 
ثبت  و صدا  بی سر  رکورد  این طوری،  بود  معتقد  که 
من  اداره  هزینه  با  یا  خواستند  می  کرد.  رد  می شود، 
به  را  فدراسیون  رئیس  یا  و  بفرستند  میالد  برج  به  را 
استان دعوت کنند که باز هم هیچ کدام از این کارها 
 16 ادامه می دهد:  انجام نشد! ورزشکار جوان استان 
فروردین برای اعتراض به اداره ورزش رفتم که گفتند 
هروقت درست شد خبر می دهیم ، و از آن موقع رفته 

اند تا  به من خبر دهند!

دیگر نمی توانم رکورد بزنم ...

شدت  به  زانوهایم  االن  گوید:  می  تاسف  با  معمار 
مکمل  ای  ذره  بدون مصرف  من   ، است  دیده  آسیب 
این رکورد را زدم، رکوردی که دیگر هرگز برای من 
اولین  اداره  این  این که  بیان  با  او   ... تکرار نمی شود 
معطل  رکورد  ثبت  برای  را  ورزشکاران  که  نیست  بار 
 10 با  ورزشکاران،  از  دیگر  یکی  افزاید:  می  کند  می 
میل  هزار   5 رکورد  داشتند  قصد  شاگردانش  از  نفر 
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چه زمانی بگوییم که فرزند خوانده ماست؟

آیا کسانی که کودکی را به فرزندی قبول کرده  اند، باید 
به کودک  شان بگویند فرزند آن خانواده نیست یا نه؟ 
اگر آری، بهترین و مناسب  ترین سن برای گفتن این 
موضوع به آنها چه سنی است؟ یکی از شروط سازمان 
بهزیستی برای سپردن قیمومیت کودک به خانواده ها این 
است که در هفت سالگی به کودک گفته می شود با پدر 
و مادر واقعی اش زندگی نمی کند. کاری که برخالف باور 
عمومی، بسیار درست و به جاست. بنابراین اصل گفتن 
واقعیت به کودک، مسئله ای انکارناپذیر و پذیرفته شده 
است، به ویژه آن که این حق فرد است واقعیت را بداند. 

اما چه سنی برای گفتن این واقعیت، مناسب است؟
مسلماً در سنین پایین یعنی یک تا سه چهار سالگی، نباید 
و نمی توان این موضوع را بیان کرد چرا که بچه ها در 
چنین سن و سالی توانایی فهمیدن این موضوع را ندارند. 
اما در سنین شش، هفت سالگی که بچه به درک، دانایی 
و شعور متوسط و معقولی رسیده است، حتماً باید این 
البته نه به این صورت  موضوع به کودک گفته شود، 
را  تو  »کسی  یا  کرده ایم«  پیدا  راه  سر  از  را  »تو  که 
نمی خواست« و حرف هایی از این دست، بلکه باید در 
این باره به شیوه ای کاماًل ظریف گفت و گو شود؛ مثاًل ابتدا 
آلبوم عکس های خانوادگی را به کودک نشان می دهند، 
بعد داستان هایی از حیوان ها و گل ها برای بچه ها تعریف 
می کنند، مثاًل می گویند دو خرگوش یا دو گل با هم 
زندگی می کردند و پس از مدتی یک گل دیگر را آوردند 
و بزرگ کردند. بعد از همه ی این مقدمه چینی ها، اصل 
مطلب را تعریف می کنند. والدین این بچه ها توجه کنند 
که ممکن است فرزندخوانده شان، برای مدتی ناراحت و 
غمگین باشد، اما، به مرور زمان، این ناراحتی برطرف 
می شود و فرد به حالت عادی بازمی گردد و حتا از آن 

خانواده تشکر هم خواهد کرد. 

روزی که برف شدیدی آمده بود و پدر برای اینکه راهی 
برای تردد مادر باز کند ساعت ها در برف ماندند و به 
دیدیم  برگشتیم  مدرسه  از  وقتی  شدند  مریض  شدت 
پدرمان روی تخت هستند و چنان می لرزند که تخت 
نوبه داشتند و در  او تکان می خورد. پدرم تب  با  هم 
تب هزیان می گویند. وقتی گوش دادم می گفتند آیا 
لزومی داشت که آقای معزالسلطنه به دو بچه کوچک 
در یک مملکت غریب آن هم وسط جنگ جهانی اول 
کنجکاو  که  شد  باعث  سوال  همین  بدهد؟  گرسنگی 
بیماری و  تب  موقع  همیشه  پدر  که  جمله  این   شوم 
می گوید یعنی چه؟ باالخره شبی فرصت را مناسب یافتم 
و از پدر پرسیدم این جمله که همیشه وقع بیماری می 
گویید به چه معناست. پدر هم که نمی خواستند ما را 
ناراحت کنند و شخصیت بزرگ بزرگ یعنی پدرشان نزد 
ما خراب شود از بیان داستان کودکیشان صرف نظر می 
کردند تا اینکه شبی خاری در دست من فرو رفت و پدرم 
با محبت تمام آن را در آوردند و گفتند از فردا شب بعد 
از انجام تکالیف ، داستان کودکی ام را برایت تعریف می 
کنم. من بی صبرانه منتظر بودم تا پدر لب بگشایند و 
قصه کودکی شان را تعریف کنند. من آنقدر پدر را مردی 
واال، قوی، سخت کوش، خدمت گذار و بزرگ دیده بودم 
که بعد از ساعت 2 نصف شب به نوشتن خاطرات ایشان 

می پرداختم تا شاید حق ایشان را ادا کنم.
خالصه نویسی کتاب استاد عشق )زندگینامه دکتر 

محمود حسابی(  به قلم ایرج حسابی

“مهربانی” مهمترین اصل “انسانیت”است
 اگر کسی از من کمکی بخواهد یعنی 

من هنوز روی زمین ارزش دارم !

هنگامی که مهم ترین کارتان را انتخاب می کنید ، هر 
کار دیگری اتالف وقت محسوب می شود طبق اولویت 

بندی هایتان هیچ کار به اندازه این کار مهم نیست

آن عشق که هست جزء الینفک ما
حاشا که شود به عقل ما مدرک ما
خوش آنکه ز نور او دمد صبح یقین

ما را برهاند ز ظالم شک ما

اغلب فکر می کنیم اینکه یاد کسی هستیم و با خاطره 
کسی زندگی می کنیم، منتی است بر گردن او غافل از 
اینکه اگر یاد کسی هستیم ، این هنر اوست نه هنر ما !

گاهی خدا آن قدر صدایت 
را دوست دارد که سکوت می کند 

تا تو بارها بگویی خدای من

تمرین  نگرانی  توقف  برای  را  خود  مغز  که   هنگامی 
ارزشمندترین از  یکی  نوشتن  تکنیک  دهید،   می 
گزینه ها محسوب می شود.هنگامی که موضوع سالمت 
روان انسان مطرح می شود، نگرانی همانند یک عنصر زیان 
آور است. برخی نگرانی را یک عادت بد در نظر می گیرند 
که با تمرین می توان آن را از بین برد. برخی فکر می کنند 
نگرانی ممکن است به ما در یادگیری از تجربیات گذشته و 
آماده شدن برای نمونه های جدید کمک کند. چه خوب یا 
بد، نگرانی از طریق تمرکز بر آینده نامشخص که توانایی 
اشغال می کند.افسردگی  را  ما  نداریم، مغز  را  کنترل آن 
تمرکز بر رویدادهای گذشته است، که آرزو می کنید می 
توانستید آنها را تغییر دهید، و نگرانی تمرکز بر رویدادهای 
آینده است که کنترلی بر آنها ندارید. همچنین، درباره نگرانی 
می توان گفت شما تنها فکر می کنید که کنترلی بر آینده 
ندارید در شرایطی که می توانید به واقع اقدام هایی را مد 
نظر قرار دهید که به آماده شدن برای هر آنچه درباره آن 
نگران هستید، کمک می کنند. در ادامه با برخی روش ها 
که می توانند به مغز شما در جلوگیری و توقف نگرانی 

کمک کنند، بیشتر آشنا می شویم.

 با نوشتن مغز را از نگرانی دور کنید 
تمرین  نگرانی  توقف  برای  را  خود  مغز  که   هنگامی 
می دهید، تکنیک نوشتن یکی از ارزشمندترین گزینه ها 

محسوب می شود. اگر در تمام طول شب مغز شما درباره 
موضوعی فکر می کند و شما را بیدار نگه می دارد، آن 
را روی کاغذ یا به صورت الکترونیک در گوشی همراه یا 
این کار به مغز اجازه نفس کشیدن  بنویسید.   تبلت خود 
می دهد و دیگر نیازی نیست برای به خاطر سپردن جزئیات 
انرژی مصرف کنید.برای این که توجه مغز را به سوی یک 
موضوع جلب کنید، نوشتن یکی از بهترین گزینه ها است 
زیرا به مغز می گویید این موضوع به اندازه ای مهم بوده 
است که آن را یادداشت کرده اید. مغز اکنون در وضعیت 
هشدار قرار می گیرد تا منابع را برای حل کردن این مشکل 
گرد هم می آورد، به جای این که نگران شود یا مجبور به 

یادآوری چیز مهمی برای نگران شدن باشد.

برای مغزی عاری از نگرانی
 مدیتیشن انجام دهید 

مدیتیشن می تواند به مغز در تمرین توقف نگرانی کمک 
کند. پژوهش صورت گرفته روی آثار مدیتیشن نشان داده 
اند که این کار به طور ویژه برای کاهش اضطراب شناختی 
مساله  این  به  افراد  برخی  اگرچه  است.  خوب  نگرانی  یا 
مدیتیشن  انجام  برای  کافی  زمان  از  که  کنند  اشاره می 
اما این کار می تواند به سادگی بستن  برخوردار نیستند، 
چشم ها به مدت 30 ثانیه یا بیشتر باشد. دوری گزیدن از 
منابع استرس گامی فعال برای تمرین دادن مغز به منظور 

جلوگیری از نگرانی است.لحظات کوتاهی که آگاهانه برای 
دوری گزیدن از هر سر و صدای غیر طبیعی در زندگی 
خود انتخاب می کنید، این اجازه را می دهد به مواردی 
که بیشترین اهمیت را در حال حاضر و در آینده برای شما 
دارند، توجه کنید. افکار نگران کننده ممکن است هنگامی 
که در حال مدیتیشن هستید به سراغ شما بیایند و این امری 
عادی است. بنابر توصیه کارشناسان، شما باید افکار نگران 
کننده را زیر نظر داشته باشید و با ورود آنها به ذهن، همانند 
ابرهایی که در یک روز بادی حرکت می کنند، به آنها اجازه 

دهید از ذهن شما خارج شوند.

آرامش درون رفع نگرانی
از  جلوگیری  برای  را  خود  مغز  و  بدن  تا  کنید  ورزش 
کند  می  کمک  مغز  به  نگرانی  دهید  تمرین  نگرانی 
فعال  برای  گیری  تصمیم  طریق  از  را  بقا  چگونگی 
کردن سیستم جنگ یا گریز فرا بگیرد. اگر یک حیوان 
وحشی به ناگاه در برابر شما قرار بگیرد، بالفاصله هجوم 
این  و  کرد  خواهید  احساس  خود  بدن  در  را  آدرنالین 
واکنش ترس مشابه آن چیزی است که در زمان نگرانی 

برای بدن رخ می دهد.
زمانی که بدن نشانه های اضطراب را احساس می کند، 
انجام ورزش برای شما خوب خواهد بود. اگر بدن نشانه 
را  هستند  مرتبط  استرس  با  که  کمتری  جسمانی  های 

احساس کند، ذهن نیز این گونه تفسیر می کند که باید 
کمتر نگران باشد زیرا بدن در حالت بر انگیختگی افزایش 
را کاهش  تواند فشار خون  ندارد. ورزش می  قرار  یافته 
بدن  در  استرس  جسمانی  های  نشانه  از  یکی  که  دهد 
دیگری  دلیل  ورزش  رسد  می  نظر  به  همچنین،  است. 
برای ضربان قلب و نرخ تنفس سریع در اختیار بدن قرار 
می دهد. اگر احساس می کنید نگران هستید، یک پیاده 
روی پنج تا 10 دقیقه ای می تواند در کاهش آن موثر 
ببرید، در شرایطی که  اطراف خود لذت  از مناظر  باشد. 

روی حرکات اندام ها و تنفس خود تمرکز دارید. 

برای خود تخیل بسازید
برای اینکه یک کاری را کاماًل درست انجام دهید، سعی 
کنید قوه تخیل خود را به کار بیندازید. چشمان خود را 
می  که  آنچه  دقیق  مراحل  لحظه  چند  برای  و  ببندید 
خواهید انجام دهید را به ذهن بیاورید. این کار با 3 یا 
۴ بار تکرار در هفته باعث می شود که تجسم شما، به 
طور خودکار شروع به فعالیت کند. حتی این مورد به شما 
کمک می کند که زمان خوبی را برای به دست آوردن 
تصویری سریع از آنچه که شما می خواهید انجام دهید 
یا قرار است برای شما اتفاق بیفتد داشته باشید و شاید 
گویی آن کار را برای بار دوم است که انجام می دهید و 

استرس شما کمتر شود. 
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پیمان 9- پاسخ - شماره تلفن پلیس 
- پاره آتش 10- حرف مشایعت - 
نسبت دادن چهره زیبا به قمر - به 
دردناك   -11 شده  ساییده  یکدیگر 
گوشت  از  شده  پخته  خوراك   -
محافظ  حیوان   - شده  له  گندم  و 
فرضی  کمربند   - نازیبا   -12 گله  
زمین - امتداد فیزیکی 13- سختی 
اروپا  و عذاب - فراهم - رودی در 
1۴- دوره فوق دیپلم - به رنگ یکی 
از مصالح ساختمانی - حرف گزینش 
15- دندان های نیش - شهری در 
شادی  با  همراه  آیینی   - سوییس 

برای بزرگداشت یک رویداد.
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ارماسزابلدو تسد1
قیدصتثراوزپبا2
امالجیارمسکن3
یلودارمرشحمش4
اانیبیکاتهام5
لبقاجاریقمدن6
فرتناوریشمارد7
گرگتاوساوجن8
اراسارامزبداش9
فوبیوگسیلالن10
سبتسایرتیوهب11
ردکاروسوسنال12
دبالیمانهگنی13
گارپیکالتجاجل14
یراکهلیلمنوماه15

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

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

انواع سیم کشی ساختمان و نصب 
آیفون های  تصویری، کولر و ... 

پذیرفته می شود. 09150911506 

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     3۲37135۴ - 3۲371355

قالیشویــی ملکــه

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

را تجربه کنید.   0915866800۲
نصب و سرویس کولر 

آبگرمکن، پمپ آب و ... 
لوله کشی و سیم کشی 

ساختمان 
09151633903

دهشیبی  

فروش فوری
تردمیل بسیار سالم در حد آک ، 8 کاره 

موتور تایوان    09۲16۲985۴۲ 

ششدانگ یک قطعه زمین محصور شده 
به مساحت 735 متر مربع واقع در 

حاشیه جاده آسفالته روستای میرعلی 
واقع در طرح هادی روستا با موقعیت 

عالی به فروش می رسد. قیمت توافقی 
 091556۲۲56۴

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر ۴ 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
 091556۴۲959
0915963۴038
3۲۴1۴70۲

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

به یک نفر )آقا( کمک آشپز 
تخته کار و کوبیده گیر نیازمندیم.

09105331300
به یک نفر جهت کار در گلخانه )با سابقه کار(  
نیازمندیم. آدرس: خیابان جمهوری، روبروی 

هتل مقدم، نبش خیابان قائم، حسینی

به یک خانم جهت همراهی یک خانم بازنشسته 
در شیفت شب نیازمندیم. دستمزد توافقی 
 0915791566۲ -  3۲۲۲5656

به دو فروشنده آقا با روابط عمومی باال 
جهت همکاری در فروشگاه  

برند وین )کفش و پوشاک( نیازمندیم.
 093795۴7۴0۴

به یک آشپز مجرد با  حقوق عالی 
و دو کارگر ساده ترجیحاً خانم و یک 
منشی خانم آشنا به کامپیوتر جهت 
کار در رستوران شاندیز نیازمندیم.
3۲۴۴68۲5 -09359۲809۲7 

سمسـاری مرتضـی   
خرید و فروش لوازم منزل و اداری

 با باالترین قیمت    
  0915963۲9۲۴- امیرآبادیزاده

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب 
مرتضی خامسان فرزند محسن به شماره 
شناسنامه 356 صادره از بیرجند مقطع 
نباتات  اصالح  و  زراعت  رشته  لیسانس 

صادره از واحد دانشگاهی بیرجند 
با شماره ۴175 - 76/5/۲۲ 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را 
بیرجند  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  به 
به نشانی  انتهای خیابان آیت ا... غفاری 

ارسال نماید.

شرکت چای سیاق
 به تعدادی بازاریاب بومی 

جهت شهرستان های بیرجند ، طبس 
قاین ، گناباد ، فردوس

 با شرایط و مزایای عالی نیازمند است .        
05138837۴8۲

کار خوب اتفاقی نیست

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

09013772626 ان
یگ

ل را
نز

ب م
در

ل 
وی

انصاف پیشه کار ماستتح
اعتماد شما اعتبار ماست 

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه

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

مسیر مشهد و  زاهدان 
جمع آوری و چیدمان وسایل منزل توسط خانم

 09159618581 - فاروقی
حمل بار با وانت پذیرفته می شود

فروشگـاه خواجـوی
فروش آب شیرین کن های خانگی/ )تایوان و ایتالیایی( اقساط )6  تا 10 ماهه(

 نصب و خدمات و یک سری فیلتر رایگان 

 20 ماه گارانتی)6 ماه گارانتی تعویضکامل(
آدرس: خیابان فردوسی – نبش حافظ
32421633 -09155438760

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی



یک متخصص تغذیه و رژیم غذایی عنوان کرد: نیمی 
از پروتئین های مورد نیاز بدن باید از منابع گیاهی تامین 
شود. دکتر کوروش جعفریان با بیان اینکه هر فرد بالغ 
روزانه به ازای هر یک کیلوگرم وزن بدن نیاز به 0.8 
گرم پروتئین دارد، گفت: این میزان در کودکان 1.5 تا 2 
گرم است که به طور کلی توصیه می شود برای تامین 

پروتئین های مورد نیاز منابع گیاهی مانند سویا، حبوبات 
و ... را بیشتر مورد توجه قرار دهند. وی با بیان اینکه 50 
درصد پروتئین های مورد نیاز بدن باید از منابع گیاهی 
تامین شود، افزود: اما به دلیل اینکه بدن به منابع دیگری 
نیز نیاز دارد توصیه می شود طی هفته 2 وعده ماهی، 3 
تا 4 وعده گوشت سفید و 2 الی 3 وعده گوشت قرمز 

مصرف کنند که البته باید در این میزان مصرف نیز تنوع 
را رعایت کنند یعنی هنگام مصرف گوشت قرمز یک 
وعده گوشت گوساله و وعده دیگر گوشت گوسفند را 
استفاده کنند. وی یادآور شد: تنوع و اعتدال یک اصل 
مهم رژیم غذایی است که افراد باید برجسب نوع فعالیت، 
گروه سنی و سابقه بیماری به آن توجه داشته باشند.

پروتئین بدن از چه راهی تامین شود مفیدتر است؟!
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تیم والیبال بزرگمهر قاینی
 قهرمان جام سالمت شهرستان قاینات

ایرنا - تیم والیبال بزرگمهر قاینی مقام قهرمانی رقابت های والیبال جام 
سالمت را از آن خود کرد. مسئول کمیته برگزاری مسابقات والیبال جام 
سالمت قاینات گفت: تیم والیبال بزرگمهر قاینی با برتری در برابر تیم 
نقشه برداری برنا توانست حریف خود را سه بر صفر شکست دهد و قهرمان 
این دوره از مسابقات شود این رقابت ها با شرکت 8 تیم در دو گروه پیگیری 
شد که با انجام 16 بازی در مدت 20 روز به پایان رسید. وی خاطرنشان 
کرد: تیم های بزرگمهر قاینی، نقشه برداری برنا و مدیریت آموزش و 
پرورش قاینات مقام های اول تا سوم جام سالمت را به دست آوردند.

ملی پوشان ایران از ادامه مسابقات بازماندند

ایرنا- دو ملی پوش اسنوکر ایران با قبول شکست مقابل حریفانی از هند 
و مالزی در مرحله یک هشتم پایانی اسنوکر قهرمانی آسیا به میزبانی 
قطر از گردونه رقابت ها حذف شدند. حامد ذره دوست و علی روشنی 
کیا به ترتیب با پیروزی مقابل حریفانی از کشورهای تایلند و سوریه 
راهی مرحله یک هشتم پایانی رقابت های اسنوکر قهرمانی آسیا شدند، 
اما در این مرحله روشنی کیا با نتیجه چهار بر یک مغلوب پانکاج ادوانی 
از هند شد و حامد ذره دوست نیز با همین نتیجه برابر محمدرضا حسن 
باقیمانده  نماینده  دو  ترتیب  این  به  و  پذیرفت  را  مالزی شکست  از 
ایران، از رقابت های اسنوکر قهرمانی آسیا حذف شدند. پیش از این 
نیز سعید ابوالسانی و امیر سرخوش دو نماینده دیگر کشورمان با قبول 
شکست مقابل حریفان در دور مقدماتی از گردونه رقابت ها کنار رفتند.

برگزاری کالس مربیگری شنا درجه 3 و 2 آقایان و بانوان

کالس  دوره  یک  برگزاری  از  استان  شنای  هیئت  رئیس  غالمی- 
جاری  سال  اردیبهشت  در  بانوان  و  آقایان   2 و   3 درجه  مربیگری 
خبر داد و عنوان کرد: از عالقه مندان دعوت می شود در اسرع وقت 
جنب  استقالل  خیابان  در  واقع  هیئت  این  دفتر  به  نام،  ثبت  برای 
هیئت  این  کار  ساعت  افزود:  اکبری  نمایند.  مراجعه  رضوی  استخر 
 8 تا   5 شنبه  سه  و  یکشنبه  و   12 تا   9 چهارشنبه  دوشنبه،   ، شنبه 
می باشد و متقاضیان می توانند با شماره 32449196-7 و یا همراه 

09016775413 برای کسب اطالعات بیشتر تماس گیرند.

پنجمین مدال کاروان وزنه برداری در المپیک پیشکسوتان 

احسان بیاتی وزنه بردار اصفهانی تیم ملی پیشکسوتان کشورمان در المپیک 
این رده سنی به مدال طال دست یافت. به گزارش ایسنا، احسان بیاتی ملی 
پوش اصفهانی کشورمان با مجموع 213 کیلوگرم و با اختالف 33 کیلوگرم 
نسبت به تاکاشی حریف ژاپنی خود، به مدال طال دست پیدا کرد تا کاروان 
وزنه برداری پیشکسوتان کشورمان در این بازی های پنجمین مدال را به 
ارمغان بیاورد. احسان بیاتی هر 6 حرکت خود را در دسته 69 کیلو رده سنی 
45-49 سال، صحیح به ثبت رساند. وی در حرکت یکضرب وزنه های 85، 
90 و 92 کیلوگرم و دوضرب 105، 110 و 121 کیلوگرم را باالی سر برد.

مواد غذایی که به تجربه خوابی آرام 
و کامل کمک می  کنند

از عوامل  مناسب یکی  تغذیه  نیوز-  بهداشت 
موثر در خواب کافی است. برخی از مواد غذایی 
بهبود  باعث  دیگر  برخی  و  خوابی  بد  باعث 
مواد غذایی  اینجا  در  کیفیت خواب می شوند. 
موثر بر خواب معرفی می شوند: 1. مغز دانه ها 

2. سبزی های با برگ سبز به ویژه کاهو)به دلیل 
 B داشتن الکتوکاریوم( 3. ویتامین های گروه
بابونه  کیوی 6. گیالس سرخ 7.  آهن 5.   .4
8. آمینواسیدها 9. مالتونین 10. سنبل الطیب: 
این ترکیب گیاهی نیز که بر کاهش استرس و 
آرامش موثر است، بر تولید برخی ناقلین عصبی 
در مغز موثر بوده و همانند بابونه موجب کاهش 
مدت زمان الزم برای به خواب رفتن می  شود.

چه کسانی نیاز به دریافِت 
روی بیشتری در برنامه روزانه دارند؟ 

لحاظ  از  کمیاب  معدنی  مواد  میان  در  روی 
مقدارش در بدن در رده دوم پس از آهن قرار 
دارد. این ماده برای فعالیت مناسب دستگاه ایمنی 
ضروری است. و اما افرادی که به آن بیشتر نیاز 
مشکالت  با  افراد   .2 سیگاری  افراد   .1 دارند: 

ها  عفونت  و  دیابت  کبدی،کلیوی،  مشکالت 
های  سکته  سوختگی،  دچار  که  افرادی   .3
به  مبتالیان   .4 هستند  آرتروز  یا  و  قلبی 
سرطان 5. مبتالیان به کم خونی 6. مبتالیان  
به نورودرماتیت و پسوریازیس 7. افراد مبتال به 
زخم های پوستی. این نکته حائز اهمیت است که 
خانم های شیرده و باردار و ورزشکاران، نیاز 
به روی بیشتری نسبت به سایر افراد دارند.

مواد مفید 
برای سالمت گوش، چشم و گلو

به طور کلی الزمه حفظ سالمت چشم، گوش، 
بینی، گلو و دهان برخورداری از یک رژیم غذایی 
از  متعادل، غنی از میوه ها، سبزی ها و محدود 
رژیم های  است.  پرچرب  و  قندی  محصوالت 
شده  حذف  آنها  از  آلرژن  غذاهای  که  غذایی 

پوشش  تحریک  از  پیشگیری  در  نیز  باشند، 
بدن  بخش های  از  برخی  در  موکوس  غشاء 
موثرند. بنابراین، مواد مفید برای سالمت گوش و 
چشم و گلو عبارتند از:1. شیر سویا 2. کلم پیچ 3. 
توت ها 4. سیب زمینی شیرین 5. ماهی 6. جگر 
7. سبزیجات دریایی 8. گوشت قرمز 9. پنیر 10. 
شیر مادر 11. آدامس بدون قند. و مواد مضر: 
قهوه، چای و کوال، قند، نوشیدنی های کربناته.

دیر خوابیدن کودکان فاجعه است!

بسیاری از والدین تصور می کنند که هر چه 
می  خواب  به  زودتر  شود  تر  خسته  کودک 
رود. این کاماًل اشتباه است! کودکانی که قبل 
از ساعت 9 شب به رختخواب می روند سریع 
تر به خواب می روند و کیفیت خواب بهتری 
نسبت به سایرین دارند. همچنین احتمال بیدار 

می  کمتر  بسیار  اواسط شب  در  ها  آن  شدن 
باشد. کودکانی که قبل از ساعت 9 شب می 
خوابند، 78 دقیقه خواب بیشتر نسبت به سایر 
کودکان دارند! متخصصین اطفال معتقدند که 
هیچ چیزی به اندازه خواب صحیح و به موقع 
در کودک برای رشد او مهم نیست. باالترین 
میزان ترشح هورمون های رشد در بدن کودک 
در ساعت 10 شب، 12 شب و 2 بامداد است.

مهمترین علت میگرن، استرس است!

افرادی که درد های میگرن را تجربه کرده اند 
می دانند که اگر این درد همراه با فشار و ضربان، 
احساس خفگی و سرگیجه سراغ آدم بیاید، مرگ 
بسیار زیبا جلوه می کند! سردرد های میگرنی 
معموال از گوشه های پیشانی آغاز می شود و کم 
کم در تمام مغز گسترش پیدا می کند. بنابراین 

فرد تمایل دارد تا در اتاقی تاریک بخوابد و برای 
فرار از درد به هر دارویی چنگ می زند! اما افرادی 
که میگرن دارند باید بدانند که میگرن و استرس 
خواهر و برادر یکدیگرند! وقتی شما استرس دارید 
عضالتتان منقبض و در حالت آماده باش دائمی 
به سر می برند. آن ها همواره مضطرب و تحت 
فشار هستند و همین تنش باعث بروز سردردهای 
میگرنی می شود. تا می توانید بی استرس باشید.

کشف 72میلیوني احشام قاچاق در فردوس

فرمانده انتظامي شهرستان فردوس از کشف 72میلیون ریال احشام قاچاق در این شهرستان خبر 
داد.به گزارش خبرنگار پایگاه خبري پلیس،سرهنگ«محمد هوشنگي«در تشریح این خبر گفت:روز 
گذشته مأموران انتظامی شهرستان هنگام کنترل محورهای عبوری به یک دستگاه وانت نیسان 
از  بازرسي  افزود:در  بازرسي هدایت کردند.وي  به الین  را  احشام مشکوک شدند و خودرو  حامل 
خودرو تعداد 18رأس گوسفند که فاقد مجوز از دامپزشکي بود کشف شد و کارشناسان ارزش ریالي 
این محموله قاچاق را 72میلیون ریال برآورد کردند.سرهنگ هوشنگي تصریح کرد:در این رابطه یک 
دستگاه خودرو توقیف و متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی 
بیماري هاي  از  این که بسیاري  به  انتظامي شهرستان فردوس اظهار داشت:با توجه  شد.فرمانده 
خطرناک قابل سرایت به انسان و در واقع مشترک بین دام و انسان است،جابجایي و نقل و انتقال این 

گونه احشام بدون مجوز بهداشتي مي تواند سالمت شهروندان را به مخاطره بیاندازد.

وقوع هزار و 733 فقره تصادف در جاده های  استان طی سال گذشته
بی توجهی به جلو؛ علت وقوع 56 درصد تصادف فوتی دراستان

از وقوع هزار و 733 فقره تصادف در جاده های استان طی سال گذشته خبر داد.سرهنگ حسین رضایی در کمیسیون  مهر- فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی 
اجرایی حمل و نقل و مدیریت سوانح رانندگی استان اظهار داشت: از این تعداد 146 فقره تصادف فوتی بوده است.وی با بیان اینکه در این تصادفات 186 نفر 
جان خود را از دست داده اند، بیان کرد: این میزان نسبت به سال قبل از آن کاهش چهار درصدی را نشان می دهد.فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی همچنین 
از کاهش هفت درصدی تصادفات جرحی در محورهای مواصالتی استان طی این مدت خبر داد و گفت: در سال 95 بالغ بر یک هزار و 146 فقره تصادف جرحی 
در جاده های استان به وقوع پیوسته که این حوادث سه هزار و 113 مجروح برجای گذاشته است. رضایی افزود: 51 درصد فوتی ها مربوط به حوزه 2 پاسگاه 
پلیس راه قاین - گناباد و بیرجند - قاین است، علت وقوع 40 درصد تصادف های فوتی توجه نکردن به جلو بود. وی گفت: در طرح نوروزی 96، 89 درصد 
تصادف های فوتی در بازه زمانی هشت صبح تا 20 حادث شده است، بیشترین وسایط نقلیه مقصر در تصادف های فوتی سواری ها با 78 درصد بود.وی ادامه 
داد: در این بازه زمانی، 89 درصد تصادف های فوتی در راه های اصلی و 11 درصد در راه های روستایی اتفاق افتاد، همچنین 75 درصد تصادف ها مربوط به 
حوزه استحفاظی پاسگاه های پلیس راه فردوس، بیرجند و قاین است.وی افزود: در 11 درصد از تصادف های فوتی کامیون و موتورسیکلت مقصر حادثه بودند.
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خطبه های آدینه شهرستان های استان

دروغ، افترا، تهمت بستن
 به یکدیگر کار دشمن است  

حجت االسالم   رضایی بیرجندی در خطبه های نماز 
جمعه در جمع مردم نمازگزار با تبریک مناسبت های 
هفته اظهار داشت: اخالق صورت باطنی انسان است 
که همه ما همواره باید شخصیت ملکوتی خود را 
بشناسیم. وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری 
در زمینه انتخابات گفت: انتخابات چند منظوره است 
زیرا همان یک رأی عظمت نظام، هوشیاری مردم، 
آبروی اسالم، کشور و دین را در بر دارد پس کاندیدا 
و طرفداران آنها باید از دروغ گفتن و وعده های واهی 
و بستن اهانت و افترا به یکدیگر خودداری کنند. 
امام جمعه بیرجند افزود: دروغ، افترا، تهمت بستن 
به یکدیگر کار دشمن است و باید بدانیم رسیدن به 
مقصود با ظلم محقق نمی شود و طرفداران کاندیدا 
بدانند با دروغ و افترا به دیگران تنها دین و ایمان آنها 
از بین می رود. امام جمعه بیرجند بیان کرد: اعضای 
شورای اسالمی شهر و روستا افرادی مومن، متعهد، 
اهل حساب و کتاب هستند و افرادی هستند که باید 
انقالب را بفهمند و بدانیم که اگر اعضای شورایی 
که انتخاب می کنیم قوی باشند شهردار خوب و قوی 

خواهیم داشت.
تسهیالت اشتغالزا راهکار رونق اقتصادی

نمازجمعه  نیزدر خطبه های  بابایی  حجت االسالم  
اظهار  الهی  تقوای  به  مردم  دعوت  با  فردوس 
کرد: حضور حداکثری در انتخابات مهمترین اصل 
رهبری  شاخص های  مردم  و  است  نظام  برای 
توان  و  درون  به  نگاه  مانند  اصلح  انتخاب  برای 
نیروهای کشور، لحاظ نقاط قوت گذشته و جبران 
فشارهای دشمنان،  مقابل  در  ایستادگی  ضعف ها، 
غفلت نکردن از فرهنگ، ساده زیستی و پرهیز از 
اشرافی گری و پرهیز از دادن وعده های بیهوده را 
تصریح  فردوس  دهند.امام جمعه  قرار  توجه  مورد 
کرد: در انتخاب نامزد اصلح باید حجت و برهانی بین 
خود و خدا داشته باشیم.امام جمعه فردوس تشکیل 
شرکت های تعاونی، ترویج فرهنگ کار و تالش و 
خود اشتغالی، پرهیز از کارهای دولتی و تالش برای 
روی آوردن جوانان به کارهای اقتصادی و در اختیار 
جمله  از  را  دولت  توسط  اشتغالزا  تسهیالت  دادن 
راهکارهای توجه به کار و رونق اقتصادی دانست 
و از تشکیل مجمع کارآفرینان شهرستان فردوس در 

آینده نزدیک خبر داد.
ایران چه نیازی به واردات مربا دارد

نماز  در خطبه های  نیز  موقت خوسف  امام جمعه 
جمعه این شهرستان ضمن تبریک فرارسیدن ماه 
آینده  دولت  داشت:  اظهار  اعیاد شعبانیه  و  شعبان 
شدن  تعطیل  باعث  که  بی رویه  واردات  از  باید 
پرهیز  می شود  جوانان  اشتغال  عدم  و  کارخانه ها 
کند.حجت االسالم حامد مقری با بیان اینکه نباید 
فقط به کسی رأی بدهیم که مادیات دنیا را برای ما 
فراهم کند افزود: باید در رأی دادن خداوند رحمان 
و  مصالح کشور را در نظر گرفت و با در نظر داشتن 
معلولیت جانبازان عزیز که  خون هزاران شهید و 

جانثاران این انقالب بودند در این راه گام برداشت.
مقری گفت: با توجه به تاکید رهبری بر جلوگیری 
قاچاق کاال و کنترل واردات متأسفانه می بینیم که 
در سال گذشته محصوالتی مثل مربا نیز به کشور 
وارد شده است که جای بسی تأسف و تأثر است.
امام جمعه موقت خوسف افزود: کشور چهار فصل 
ایران چه نیازی به واردات مربا دارد و اگر این آمار ها 
را می خوانیم می گویند شما تخریب می کنید نه این 
تخریب نیست و این واقعیت است و باید گفته شود 

تا فکری برایش برداشته شود.
برای انتخابمان مسئول هستیم

امام جمعه طبس هم با اشاره به تذکر مقام معظم 
رهبری به کاندیداهای ریاست جمهوری مبنی بر 
اداره امور کشور و توسعه اقتصادی با نگاه به داخل 
گفت: به فردی که روحیه دشمن ستیزی ندارد و 
نگاهش به خارج از کشور است رأی ندهیم.حجت 
االسالم مهاجریان مقدم همراه با رهبری را نه جلوتر 
و نه عقب  تر از ایشان برشمرد و افزود: اگر به فردی 
رأی دادیم که دنبال شعار است و به فکر اصالح 
زندگی مردم نیست اشتباه کرده و برای انتخابمان 
مسئول هستیم.وی با اشاره به هفته کار و کارگر 
گفت: کار از دیدگاه اسالم باالترین عبادت و جهاد 
است که عزت می آورد و موجب ایمان، مردانگی، 

انسان سازی، زیادی عقل و اطاعت خدا می شود.
 نباید انتخابات شوراهای 

شهر با سیاست قاطی شود
شیعه  وظیفه  گفت:  نیز  بشرویه  شهرستان  جمعه 
و  ظهور  سازی  زمینه  عصر,  امام  غیبت  زمان  در 
جز  ما  همه  که  است  ظهور  برای  جامعه  هدایت 
امام  با ظهور حجت  ا...  ان شا  و  منتظران هستیم 
شد.حجت  خواهد  کنده  فساد  و  ظلم  ریشه  عصر 
راه  کرد:  اظهار  المسلمین شمس الدین  و  االسالم 
و صراط مستقیم مسلمانان از بعثت پیامبر )ص( تا 
امامت منجی عالم بشریت امام زمان )عج( همگی 
در سیره و راهنمایی هایی فرزندان رسول خدا بوده 
است.وی حادثه اخیر ترور مرزبانان را تسلیت گفت 
و افزود: مأموران امنیتی باید هر چه زودتر این حادثه 
را بررسی و پلیس دیپلماتی و بین اللملی با عاملین 
برای  دشمن  افزود:  کنند.وی  برخورد  جنایت  این 
ایجاد نا امنی در منطقه و به ویژه مرزهای جمهوری 
اسالمی نقشه های بسیاری کشیده است و با نفوذ در 
کشورهای همسایه ایران عالوه بر ضربه زدن به 
کشور ایران به دنبال عملیاتی کردن منافع خود در 
این مناطق است.وی با اشاره به انتخابات شوراهای 
اسالمی گفت: مردم باید شاخص و اصلح را انتخاب 
سیاست  با  شهر  شوراهای  انتخابات  نباید  و  کنند 
قاطی شود و اعضای شورا نیز باید وعده های عملی 
به مردم بدهند و در اجرای این وعده ها تالش کنند 

تا مردم تغییرات را در شهر خود احساس کنند

 ۸۹۷ شعبه اخذ رای در استان پیش بیني شده است
دادرس مقدم-مدیرکل روابط عمومی استانداری، به برگزاري دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوري و پنجمین دوره انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا در سال جاري اشاره کرد و 
افزود: ۸۹۷ شعبه اخذ راي اعم از ثابت و سیار در استان پیش بیني شده است.بهاري، تعداد شعب اخذ راي شهري را ۲۷۱ شعبه دانست و تصریح کرد: از مجموع شعب شهري ۲۵۰ شعبه ثابت و 
۲۱ شعبه نیز سیار خواهد بود.وی با بیان اینکه ۶۲۶ شعبه اخذ راي روستایي نیز پیش بیني شده است افزود: از مجموع شعب اخذ راي روستایي نیز ۱۷۵ شعبه ثابت و ۴۵۱ شعبه نیز سیار خواهد بود.
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فرهنگ سازی در سالمت بهداشت روان 
رسالت تمام ارگان های پزشکی است

قاسمی- رئیس مرکز بهداشت بیرجند با بیان اینکه 
روز پایانی هفتۀ سالمت به عنوان نهاد خانواده و 
عنوان  است،  شده  نام گذاری  اجتماعی  مسئولیت 
فرهنگ  پزشکی،  ارگان های  تمام  رسالت  کرد: 
روان  بهداشت  سالمت  برای  جامعه  در  سازی 
می باشد.»مشایخی« در همایش گرامی داشت هفنه 
سالمت بیرجند که روز پنج شنبه برگزار شد، افزود: 
باید در حوزۀ سالمت روان هم آنقدر کار و فرهنگ 
سازی شود که مردم مانند یک بیماری جسمی به آن 
نگاه و برای سالمتی آن تالش کنند.وی با اشاره به 
این مورد که در دنیا حدود 3۵۰ میلیون نفر مبتال به 
افسردگی وجود دارد، تصریح کرد: در ایران نیز از هر 
۸ نفر یک نفر افسردگی دارد که این لزوم توجه به 
این بخش را نشان می دهد.در پایان این جلسه از ۸ 
نفر که سال گذشته در حوزۀ بهداشت بازنشسته شده 

بودند و همچنین منتخبین این حوزۀ قدر دانی شد.

 فرآورده های نفتی در انبار جدید نفت 
شهرستان بیرجند تخلیه می شود 

فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  تسنیم-مدیر   
نفتی خراسان جنوبی با اشاره به افتتاح انبار جدید 
فرآورده های نفتی در ۲ فروردین ماه امسال اظهار 
داشت: همزمان باافتتاح این انبار کار تخلیه اضافه 
فرآورده مصرفی استان در انبار جدید در حال انجام 
است. علی اصغر اصغری اظهار کرد: فعالیت موازی 
انبارهای تازه تاسیس در کنار انبار موجود به منظور 
توزیع  روند  در  احتمالی  اختالل های  از  جلوگیری 
فرآورده امری طبیعی است وبا اتمام موجودی انبار 
قدیم عمال تخلیه وبارگیری از انبار جدید انجام می 
شود. وی با بیان اینکه انبار نفت جدید بیرجند یکی 
از مدرن ترین انبارهای نفت کشور است، افزود: این 
مخازن از حیث تجهیزات ایمنی و آتش نشانی و ابزار 
دقیق بسیار پیشرفته بوده که با تالش های شبانه 

روزی به بهره برداری رسیده است.

انتخاب کاندیدای اصلح، آینده و برنامه 
کشور را روشن می کند

خراسان  )ع(  الرضا  انصار  سپاه  تسنیم-فرمانده 
جنوبی با بیان اینکه انتخاب کاندیدای اصلح آینده 
و برنامه کشور را تبیین و روشن می کند گفت: اگر 
حضور مردم یکپارچه و حداکثری باشد و انتخاب 

شایسته و اصلحی انجام شود، قطعا امیدی را که 
دشمن دارد ناامید می کنند. سرهنگ علی قاسمی 
عصرپنجشنبه در مراسم عطر افشانی و غبارروبی 
گلزار شهدای گمنام بیرجند که به مناسبت سالروز 
بسیج  برونسی وهفته  عبدالحسین  شهادت شهید 
و  کار  و  کار  هفته  باتبریک  شد،  برگزار  کارگری 
تشکیل بسیج کارگری اظهار داشت: شهید برونسی 
عمری را کارگری کرد و وارد دفاع مقدس شد و با 
اخالص و تالش خود به رتبه فرماندهی رسید و 
خدمات شایسته ای را در انقالب اسالمی ارائه کرد.

۱۵۶ کیلومتر بزرگراه در استان 
به بهره برداری می رسد

از  مهر-مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی 
اجرای ۱۵۶ کیلومتر بزرگراه در استان تا پایان نیمه 
نخست امسال خبر داد.جعفری پیش از ظهر پنج 
شنبه در کمیسیون اجرایی حمل و نقل و مدیریت 
سوانح رانندگی استان خراسان جنوبی اظهار داشت: 
در سطح  دوم  باند  کیلومتر  گذشته ۱۱۷  سال  در 
راههای استان اجرا شده است.وی گفت: تالش می 
شود تا پایان شهریور ماه سال جاری ۱۵۶ کیلومتر 
باند دوم در استان به بهره برداری برسد که برای 
اجرای این پروژه ها یک هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال 
اعتبار نیاز است. جعفری اضافه کرد: همچنین تالش 
می شود تا نیمه نخست امسال ۵۰ کیلومتر در محور 
بیرجند-  راهور و ۱۵ کیلومتر در محور  دیهوک- 

زاهدان به بهره برداری برسد.

دوره های مهارت آموزی ویژه 
بازنشستگان در استان برگزار می شود

تسنیم-مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای از اجرای 
در  بازنشستگان  ویژه  آموزی  مهارت  دوره های 
راستا  این  در  گفت:  و  داد  خبر  جنوبی  خراسان 
تفاهم نامه مهارت آموزی بازنشستگان کشوری بین 
و  فنی  سازمان  و  کشوری  بازنشستگی  صندوق 

حرفه ای کشور در استان اجرا می شود. خوشایند در 
دیدار با مدیر بازنشستگی کشوری استان اظهار کرد: 
تفاهم نامه مهارت آموزی بازنشستگان کشوری بین 
صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان آموزش فنی 

و حرفه ای کشور در استان اجرایی می شود.

در اولین جلسه کمیسیون اجرایی ایمنی حمل و نقل و مدیریت سوانح رانندگی عنوان شد:

موسس شرکت سفرهای عالء الدین : امنیت و آرامش خاص خراسان جنوبی بهترین جاذبه برای جذب گردشگر خارجی است

مالیی-صبح پنجشنبه اولین جلسه کمیسیون 
ایمنی حمل و نقل و مدیریت سوانح  اجرایی 
رانندگی  به ریاست فرهادی سرپرست معاونت 
عمرانی استانداری و به دبیری جعفری مدیرکل 

راه وشهرسازی در استانداری برگزار شد.
سواری ها با 87درصد بیشترین عامل 

تصادفات در جادهای استان
رضایی رئیس پلیس راه  در این جلسه با اشاره 
بیان کرد: ۸۹ درصد  امسال  نوروزی  به طرح 
تصادفات فوتی در بازه زمانی هشت صبح تا ۲۰ 
بوده است که سواری ها با ۸۷درصد بیشترین 
عامل تصادف هستند.وی ادامه داد: در این بازه 
زمانی، ۸۹ درصد تصادف های فوتی در راه های 
اصلی ، ۱۱ درصد در راه های روستایی ، ۷۵ 
درصد تصادف ها مربوط به حوزه استحفاظی 
پاسگاه های پلیس راه فردوس، بیرجند و قاین 
است. وی بیان کرد: فروردین امسال تعداد فوت 
شدگان حوادث جاده ای ۲۴ درصد کاهش و 
افزایش داشته است که  مجروحان ۱۴ درصد 
در مجموع تصادف سه درصد افزایش نسبت به 

مدت مشابه سال قبل را شاهد هستیم. 
سال گذشته از هزار و 733 تصادف

 در استان 146 نفر فوت کردند
به گفته رئیس پلیس راه سال گذشته هزار و 
۷33 تصادف  رخ داد که ۴۴۱ فقره خسارتی 
، هزار و ۱۴۶ منجر به جرح و ۱۴۶ فقره منجر 
نفر  این تصادف ها ۱۸۶  در  به فوت شد که 
داد:    ادامه  دادند.رضایی  دست  از  را  خود  جان 
بیرجند ۱۱ درصد، قاینات ۱۲ درصد، سربیشه 
و  افزایش  درصد   ۱۰۰ بشرویه  درصد،   ۱۶
 3۸ فردوس  درصد،   ۴۰ نهبندان  و  تصادفات 
درصد و طبس ۱۵ درصد نسبت به سال قبل 
کاهش تصادف داشته اند.وی با بیان اینکه علت 
۴۵ درصد تصادف فوتی واژگونی خودروست، 
گفت: بیشترین وسایط نقلیه مقصر در تصادف 
های فوتی سواری با ۶۰ درصد، موتورسیکلت 
۱۵ درصد، وانت و کامیونت ۱۲ درصد و کامیون 
و تریلی با ۱۱ درصد بود.وی بیان کرد: سال 
گذشته ۴۵ درصد تصادف فوتی و جرحی در 
جاده های اصلی، ۹ درصد در جاده های فرعی و 
۴۶ درصد در جاده های روستایی رخ داده است.
حوادث  وقوع  مستعد  تقاطع   100

ترافیکی در راه های اصلی

کنترل  هوشمند  های  سامانه  نصب  بر  وی 
و  کرد  تاکید  شریانی  محورهای  در  سرعت 
افزود: در محور قاین -گناباد اگرچه مسیر به 
صورت ۲ بانده است ولی برابر تصادف ها و 
علل وقوع آن و بازرسی های به عمل آمده 
سرعت وسایط نقلیه در ساعات شب سرسام 
آور می شود به نوعی که تا ۱۹۰کیلومتر هم 
تقاطع   ۱۰۰ حداقل  ساماندهی  رسد.وی  می 
های  راه  در  ترافیکی  حوادث  وقوع  مستعد 
اصلی و اجرای باند دوم تقاطع فرودگاه- الغدیر 
میزان  کاهش  های  راه  دیگر  از  را  بیرجند 

تصادف های جاده ای   استان دانست.
خبر های خوش مدیرکل راه و شهرسازی 
جعفری مدیرکل راه و شهرسازی هم نیز در 
 ۱۱۷ گذشته  سال  در  کرد:  بیان  جلسه  این 
کیلومتر باند دوم در راههای استان اجرا شده 
است.وی به برنامه سال ۹۶ برای تکمیل باند 
افزود:  و  کرد  اشاره  استان  های  جاده  دوم 
امیدواریم تا پایان شهریور امسال ۱۵۶ کیلومتر 
باند دوم در استان به بهره برداری برسد که 
برای اجرای این پروژه ها هزار و ۶۶۰ میلیارد 
ریال اعتبار نیاز است.جعفری با بیان اینکه از 

آسفالت شده  تاکنون ۴۷ کیلومتر  میزان  این 
است، ادامه داد: باند دوم محور بیرجند- قاین 
مسئوالن  و  مردم  اصلی  دغدغه  عنوان  به 
سه  در  کیلومتر   ۱۰ تاکنون  که  است  استان 
پایان  تا  امیدواریم  که  شده  آسفالت  قطعه 
محور  این  دوم  باند  از  کیلومتر   ۲3 شهریور 
نیمه  تا  بیان کرد:  برسد.وی  برداری  بهره  به 
نخست امسال ۵۰ کیلومتر در محور دیهوک- 
راور و ۱۵ کیلومتر در محور بیرجند- زاهدان به 
بهره برداری برسد.مدیرکل راه و شهرسازی از 
اصالح و بهسازی ۷۰ کیلومتر راه های اصلی 
و فرعی در سال گذشته خبر داد و افزود: در 
در  روستایی  های  راه  کیلومتر  مدت ۲۹  این 
استان به بهره برداری رسیده و بنا داریم ۲۱۰ 
کیلومتر از راه های روستایی را هم آماده کنیم 
که تاکنون از این میزان ۶۰ کیلومتر تکمیل 
شده است.وی با اشاره به پروژه های اقتصاد 
مقاومتی در حوزه راه های ، عنوان کرد: اجرای 
۱۹۲ کیلومتر راه آسفالته برای استان تعریف 
شده بود که از این میزان ۱۷۰ کیلومتر در قالب 
باند دوم و 3۹ کیلومتر نیز راه اصلی بوده که 
تاکنون ۱۵۱ کیلومتر به سرانجام رسیده است.

 مسافربرهای شخصی ساماندهی می شوند
عمرانی  معاونت  سرپرست  فرهادی  محمد 
باید    کرد:  بیان  جلسه  این  در  نیز  استانداری  
آموزش برای کاهش تصادفات بیش از پیش 
متولی  افزود:  گیردوی  قرار  جدی  توجه  مورد 
آموزش و فرهنگ سازی در این زمینه مجموعه 
خاصی نیست و همه موظف هستند در راستای 
ارتقای فرهنگ ایمنی کار کنند. وی بیان کرد: 
اخیرا ابالغیه ای از سوی سازمان برنامه و بودجه 
مبنی بر تخصیص اعتبارات سال گذشته اعالم 
شده که در صورت تحقق آن می توان کارهای 
داد.سرپرست  انجام  ها  راه  حوزه  در  زیادی 
معاونت عمرانی استانداری با تاکید براینکه در 
محور بیرجند قاین به هر مقدار که آماده است 
زیربار ترافیک برود افزود: داشتن راه ترانزیتی 
را یک مزیت برای استان می دانیم و این هنر 
بهره  استان  نفع  به  آن  از  چگونه  که  ماست 
برداری کنیم.فرهادی همچنین بر لزوم سامان 
دهی مسافربرهای شخصی تأکید کرد و گفت: 
باید این اشخاص شناسایی، سامان دهی و کد 

دار شوند تا امنیت مردم تامین شود.

حج  عوامل  سنجی  توان  آزمون  حسینی- 
با  همزمان  دیروز  ظهر  از  بعد  جاری  سال 
سراسر کشور در استان برگزار شد. مدیر حج 
و زیارت  با بیان این که ۱۵۰ نفر واجد شرایط 
در این آزمون شرکت کرده اند عنوان کرد: از 
در  نمره  باالترین  با  افراد  بهترین  این جمع 
نوفرستی  شد.  خواهند  انتخاب  کتبی  آزمون 
با اشاره به این که افراد قبول شده در آزمون 
کتبی، باید در مصاحبه حضوری نیز شرکت 

کرده و پذیرفته شوند افزود : در نهایت برای 
کسب حداکثر آمادگی برای ارائه خدمات به 
زائران، آزمایشات پزشکی را خواهند گذراند. 
به گفته وی شرکت کنندگان در آزمون کتبی 
به مجموعه سواالت جغرافیای مکه و مدینه، 
و  بهداشت  شرح وظایف عوامل کاروان ها، 
آموزه  و  قرآن  احکام،  حج،  فلسفه  روان، 
دادند.  پاسخ  شناسی  تاریخ  و  اسالمی  های 
اجرای  از  هدف  استان  زیارت  و  حج  مدیر 

زیارت این آزمون را کسب بیشترین آمادگی نسبت  و  حج  های  دستورالعمل  آخرین  کرد: به  اضافه  و  دانست  ها  نباید  و  ها  باید  و 
تعداد منتخبین وابسته به میزان کاروان های 
سهمیه  از  همچنین  دارد.نوفرستی  استان 
داد  خبر  استان  زائری   ۴۵۰ و  هزار  از  بیش 
تکمیل  حال  در  ها  ظرفیت  کرد:  عنوان  و 
است لذا از زائرینی که قصد تشرف در حج 
به  مراجعه  با  خواهشمندیم  دارند  را  امسال 
 ۱۰ مبلغ  پرداخت  برای  ملی   بانک  شعب 

میلیون تومان اقدام کنند.

پور اسد-صبح پنجشنبه جلسه تودیع و معارفه 
دفاع  های  ارزش  نشر  و  آثار  حفظ  مدیرکل 
مقدس با حضور امیر فهمیده ، جانشین و سردار 
روشن ، ریاست بازرسی بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس کل کشور در سالن 
جلسات فرمانداری بیرجند برگزار شد.سرهنگ 
قاسمی فرمانده کل سپاه انصارالرضا بیرجند و 
رییس سابق بنیاد حفظ ارزش ها با اشاره به 
از  استفاده  ، تقسیم کار و  این که هماهنگی 
ظرفیت های استان، جزء برنامه ریزی  ها و 
پیگیری های  این سازمان بوده افزود: ساخت 
مزار شهدا ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
همچنین هماهنگی الزم برای نقل و انتقاالت 

اسناد با تهران صورت گرفته. به گفته وی  در 
بخش آموزش نیز ، ۲ واحد درسی در دانشگاه 
ها تحت عنوان دفاع مقدس تدریس می شود. 
سرهنگ قاسمی تصریح کرد: بیش از نیازمان 
راوی جوان برای اردوهای راهیان نور تربیت 
کرده ایم که این گامی رو به جلو برای حفظ 

ارزش های دفاع مقدس می باشد.

در  او  ظرفیت  به   ، انسان  هر  ارزش 
مقابل تحمل سختی هاست

حسینی معاون امنیتی  سیاسی استانداری با اشاره 
به اینکه مقدمه بسیاری از بخش ها ی ارزش 
کمبود  اگر  افزود:   است  ها  ظرفیت  گذاری،  

مردم  به  با شناساندن شهدا  رابطه  در  ونقصی 
وجود دارد این از جانب ماست نه شهدا. وی با این 
مقدمه عنوان کرد: نوع نگاه به شهدا به خودمان 
بستگی دارد و گرنه خود شهدابیکران هستند. 
معاون امنیتی سیاسی استانداری ادامه داد: ما برای 
جمع آوری آثار دفاع مقدس خیلی فرصت نداریم 
چون بخش قابل مالحظه ای از این آثار دست 
عزیزان جانباز  است که اگر فوت نمایند دستمان 

از منابع ظاهری خالی تر خواهد شد.

دفاع  حماسه  برای  هم  سال  اگر 80 
مقدس صحبت کنیم باز هم کم است.

سردارفهمیده جانشین  رییس حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس کشور با اشاره به این 
که این هفته روز شکست حمله نظامی آمریکا 
در کویر طبس است افزود: این شکست ادعای 
قدرت کشور های بزرگ از بین رفت. وی ادامه 
داد: با بروز و ظهورانقالبی در این کشور و شعار 
استقالل آزادی جمهوری اسالمی برای جامعه 
جهانی یک حرکت نوعی ایجاد شد.  فهمیده 
این  برای  سال   ۸۰ اگر  که  این  به  اشاره  با 
حماسه دفاع مقدس صحبت کنیم باز هم کم 
است افزود: ما در جنگ پیروز مطلق بودیم زیرا 
جنگ به ما تحمیل شد و در آخر هم حتی یک 
وجب از خاک کشور را به دشمن ندادیم.وی با 
بیان اینکه بنیاد حفظ  آثار ۲- 3 سال بعد از 

جنگ تشکیل شد افزود:  بنیاد به صورت هیئت 
امنایی اداره می شود که ریاست این هیئت به 
عهده ستاد کل نیروهای مسلح است.وی عنوان 
کرد: سند راهبردی این سازمان نیز تهیه شده 
و به تصویب مقام معظم رهبری هم رسیده. 
فهمیده هیئت امنا بنیاد را متشکل از فرماندهان 
»ارتش، سپاه و نیروی انتظامی« و تعداد ۷ وزیر 
با اجازه رئیس جمهور عنوان کرد و تاکید کرد: 
سازمان حفظ آثار متشکل از دولتمردان، مردم و 
نیروهای مسلح است.در پایان دکتر محمد رضا 
فخر به عنوان مدیر کل حفظ آثار و نشر دفاع 
مقدس منصوب و معرفی شد. واز زحمات مدیر 

کل پیشین قدر دانی شد   

موسس  و  عامل  مدیر  جعفری   - امیرآبادی 
شرکت های جهانگردی عالء الدین در دیدار 
با رمضانی مدیرکل میراث ، فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگری ، کاشانی مدیرعامل دفتر 
مسافری آسیا پرواز در هتل بزرگ کوهستان  
عنوان کرد. معرفی اولیه قابلیتهای گردشگری 
زنند. توریست می  برای جذب   را  اول  حرف 
کاشانی مدیرعامل دفتر مسافری آسیا پرواز  نیز 
کادر  درباره شرکت عالالدین گفت  حدود۵۰ 
اجرایی جوان در شرکت های سفرهای عالء 
الدین مشغول به فعالیت  است که کمتر از سه 
روز ظرفیت تور کامل شد.وی  تور اجرا شده   در 
استان را موفق دانست  و افزود: شرکت عالء 
الدین اولین شرکتی بود که به صورت اجرایی و 
عملیاتی وارد استان شد و با ورود این شرکت بالغ 

بر۴۰گردشگر به  استان  آمد.

خراسان جنوبی
 بهشت مردم شناسی درشرق کشور 

و  دستی  صنایع   ، فرهنگی  میراث  مدیرکل   
گرشگری هم نیز در این جلسه بیان کرد:در ایام 
تعطیالت نوروز بالغ بر ۶۰۰میلیون تومان صنایع 
دستی در استان به فروش رسید. رمضانی با اشاره 
به اینکه  ماندگاری گردشگر در استان افزایش 
میلیون  یک  بر  بالغ  افزود:امسال  است  داشته 
بازدید  استان  تاریخی  از مکان های  گردشگر 
و ۲۰۰گردشگر خارجی به مقصد بیرجند آمده 

بودند.مدیرکل میراث فرهنگی بیان کرد:ابتدا باید 
زیرساخت های استان را برای جذب گردشگر 
تامین کنیم تا گردشگر به راحتی بتواند از ظرفیت 
های استان استفاده کند.وی بیان کرد: هرچند 
استان در تولید زرشک، زعفران، عناب، انار و ... 
از ظرفیت های باالیی برخوردار است، اما چندان 
به واحدهای صنعتی پایه  توجه ای نشده و از 
گذشته با توجه به موقعیت جغرافیایی، خدمات 
رسان در بخش تجارت بود.وی اظهار امیدواری 
جهانی  ثبت  برای  ها  تالش  افزود:  و  کرد 
آسبادهای استان ادامه دارد ، امیدواریم این بنا 
در مدت ۲سال آینده ثبت جهانی کنیم.رمضانی 
بیان کرد: استان در ۲ سال گذشته از لحاظ ثبت 
آثار بناهای تاریخی در میان 3۱ استان در جایگاه 
نخست قرار گرفت که تاکنون ۵۲ اثر طبیعی 
برای جلو گیری از هر گونه دخل و تصرف در 

فهرست بناهای ملی کشور ثبت شده است.

محیط زیست استان ظرفیتی بلقوه در 
جذب گردشگر اما مغفول مانده

پرویز آرامنش، مدیرکل حفاظت محیط زیست     
نیز در ادامه جلسه عنوان کرد: مولفه نخست 
استان امنیت و توسعه پایدار است  و در نگاه به 
محیط زیست نیز موثر است.به گفته وی جاذبه 
های زیادی در محیط زیست  وجود دارد و با 
وجود بیش از ۲میلیون هکتار از وسعت استان 
به عنوان پناهگاه حیات وحش ، مناطق حفاظت 

شده و شکار ممنوع، استان ظرفیت خوبی برای 
های  قابلیت  به  است.آرامنش  گردشگر  جذب 
زیست محیطی و عالقه مردم  به حفظ پوشش 
گیاهی اشاره کرد و گفت: استان از لحاظ تنوع 
جانوری از قابلیت توسعه باالیی برخوردار است.

از ظرفیت چهره های مردمی
 استفاده کنید

های  شرکت  موسس  و  عامل  مدیر  جعفری 

جهانگردی عالء الدین نیز در سخنانی معرفی 
اولیه را بسیار مهم دانست واز مسئوالن استان 
این سوال را پرسید    ایا تااکنون با  کارگردانان 
تلوزیونی و سینمایی  برای ساخت فیلم  در این 
منطقه مذاکره کرده اید؟!موسس شرکت های 
توری  ما  اینکه  بیان  با  الدین  عالء  سفرهای 
ائدازی کردیم گفت:  راه  تایلند  برای کشور  را 
مسئوالن این کشور از هنرپیشه ها ایرانی که 
در جامعه شهرت اجتماعی دارند خواست در این 

کشور کلیپی را تهیه کنند.

گردشگری  های  آژانس  به  را  استان 
از  استفاده   / کنید  معرفی  کشور 
خبرنگاران داخلی و خارجی عامل موثر 

در جذب گردشگر
خراسان  مخاطبان  بازار  برای  کرد:  تاکید  وی 
جمع  باهم  گردشگری  نمایشگاه  باید  جنوبی 
به  کنیم  شرکت  دیگر  گشورهای  در  شویم 

هستند  ماجراجویی  دنبال  که  های  خارجی 
استان را معرفی کنید ولی باید در این کار جدا  
سرمایه گذاری کنید. جعفری با بیان اینکه در 
داریم  در کشور  گردشگر  آژانس  کشور ۴هزار 
آژانس  به  باید  را  تصریح کرد:خراسان جنوبی 
های گردشگری کشور معرفی کنید به نوعی 
که کتابی زیبا از مکان های گردشگری استان 
تهیه کنید ماهم برای چاپ آن کمک می کنیم.  
وی یادآور شد: کشور های خارجی از ظرفیت 

گردشگر  جذب  برای  هم  ایرانی  خبرنگاران 
خبرنگاران  به  که  نوعی  به  کنند  می  استفاده 
و تورلیدرها سرویس رایگان می دهند تا آنها 
کشورشان را معرفی کنند. موسس شرکت های 
سفرهای عالء الدین گفت: با بخش خصوصی 
و آژانس های گردشگری بیرجند همکاری می 
کنیم تا برنامه ای تدوین کنند که تور بیرجند 
واین  قرارگیرد  ایرانی  تورگردانان  خانواده  جرء 
موضوع وقتی محقق می شود که تورگردانان 
را به  استان دعوت کنید تا تور  بیرجند گردی را 
جزء کاتالوگ و برنامه هایشان قرار دهند.جعفری  
با تاکید براینکه تورهای  تجاری و اقتصادی 
هدف شرکت های سفرهای عالء الدین است 
افزود: اب و هوای استان برای گردشگر جاذبه 
بیرجند  به نوعی که همه فکر می کنند  دارد 
گرم است اما شب ها به نوعی سرد می شود 
که جذاب است و این را مردم نمی دانند و باید 
معرفی شود.موسس شرکت های سفرهای عالء 
الدین با تاکید براینکه مسافران از وجود این نوع 
امنیت و ارامش خاص استان تعجب و تعریف 
کردند افزود: وقتی با مسافران گفتگو می کردم از 
این سفر راضی بودند و می گفتند که باید با سفر 
به این نقاط مرزی اقتصاد مردم را حمایت کنیم 
و از همین طریق امنیت هم تقویت می شود.
جعفری بیان کرد: از امنیت و آرامش  منطقه را 
باید در کشور تعریف کنید که خود همین امنیت 

توریست جذب می کند . 

بشرویه رکورد دار تصادفات جاده ای

آزمون توان سنجی عوامل حج امسال با هدف ارائه خدمات بهتر به زائران

رمز موفقیت استان حضور در نمایشگاه های بین المللی 

تصویب سند راهبردی بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس

عکس:توال

عکس:بستانی
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امام حسن عسکری )ع( فرمودند:
 اِنَّ الُوُصوَل اِلی ا... َعّزوجلَّ َسَفٌر ل ُیدَرُک اِّل بِامتِطاِء اللَّیِل

وصول به خداوند عزوجل سفری است که جز با عبادت در شب حاصل نگردد.
)مسند المام العسکری، ص290(

عبداللهی: قالیباف آتش در خرمن 
تزویر و ثروت ۴ درصدی ها انداخت

محمد عبداللهی کارشناس مسایل داخلی گفت: 
صحبت هایش  با  خود  برنامه  اولین  در  قالیباف 
درصدی ها   ۴ ثروت  و  تزویر  خرمن  در  آتش 
برنامه  با  او نشان داد که در دور جدید  انداخت. 
آمده  کشور  روز  نیاز  و  گشا  گره  منسجم،  های 
نامزدهایی است  از  باید اعتراف کرد یکی  است. 
که در پس حرف هایش ساعت ها و روزها کار 

کارشناسی و دقیق صورت گرفته است.

آخوندی : برخی نامزدها آگاهانه 
وعده های غیرواقعی می دهند

وعده های  به  واکنش  در  شهرسازی  و  راه  وزیر 
 250 پرداخت  بر  مبنی  نامزدها  برخی  انتخاباتی 
 1.5 ایجاد  بیکار،  افراد  به  ماهیانه  تومان  هزار 
میلیون شغل در سال یا 5 میلیون شغل در چهار 
را  مردم  می خواهند  آگاهانه  برخی  سال،گفت: 
واقع  در  داد:  ادامه  آخوندی  عباس  کنند.  گمراه 
کنند  می  هایی  صحبت  چنین  که   نامزدهایی 
می دانند که دارند وعده های غیرواقعی می دهند 

و آگاهانه می خواهند مردم را گمراه کنند.

سعید جلیلی : مشکالت را می شود 
حل کرد ، شما نمی توانید!

جلیلی  گفت: به کسانی که توانایی های ملت را 
نمی توانید!«  شما  گفت»می شود،  باید  ندارند  باور 
در  گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
ریختند و حال خودشان  بتن  تاسیسات هسته ای 
می گویند آمریکا نه به روح برجام پایبند است و نه 
به متن آن. وی عنوان کرد: فصل انتخابات باید به 
فصل مرور گنجینه های عظیم کشور تبدیل شود 
تا عده ای با شعار »ما نمی توانیم« نتوانند انفعال و 

ناتوانی و عجز خود را به ملت تعمیم دهند.

هاشمی: برخی کاندیداهای اصولگرا از 
ادبیات احمدی نژاد استفاده می کنند

مجمع  فقید  رئیس  دفتر  رئیس  هاشمی  محمد 
که  این  بیان  با  نظام،  مصلحت  تشخیص 
و  تخریب  موضع  از  بیشتر  اصولگرا  کاندیداهای 
سیاه نمایی دولت تبلیغات می کنند،گفت: اشتراکاتی 
بین احمدی نژاد و کاندیداهای اصولگرای کنونی در 

نحوه تخریب ها و وعده ها وجود دارد.

روحانی از ابتدا نگران مناظرات بود

 جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس اظهار داشت :
انتخابات،  بحث  روند  ابتدای  از  روحانی  آقای 
نگران روند اجرای مناظرات بود. وی عنوان کرد: 
نسبت  که  است  ای  خدشه  باب  از  نگرانی  این 
 ، خارجی  سیاست  حوزه  در  روحانی  عملکرد  به 
اقتصادی و نصب مدیرانی که در این حوزه، فجایع 
خورد. می  چشم  به  اند  آورده  وجود  به  را  زیادی 

قدردانی سردار سلیمانی از وزیر 
بهداشت و پاسخ دکتر هاشمی

سپاه  قدس  نیروی  فرمانده  سلیمانی،  سردار 
پاسداران در نامه ای به وزیر بهداشت نسبت به 
تالش کارکنان آن وزارتخانه برای کمک های 
قدردانی  مقاومت  جبهه  رزمندگان  به  پزشکی 
به  خدمت  پاسخ،  در  نیز  بهداشت  وزیر  و  کرد 
می  جانفشانی  مردم  امنیت  برای  که  کسانی 

کنند را یک افتخار دانست. 

بیانیه جبهه مردمی نیروهای انقالب 
درباره کاندیداتوری قالیباف و رئیسی

با صدور  )جمنا(  انقالب  نیروهای  جبهه مردمی 
یک  رئیسی  و  قالیباف  کرد:  تاکید  بیانیه ای 
هدف مشترک دارند و هر دو نامزد اصلی جبهه 
نامزد  وجه  هیچ  به  جبهه  این  هستند.  مردمی 

اصلی و فرعی و یا پوششی ندارد.

تخریب دستاوردهای دولت جفاست

نوشت: تخریب  توییتر خود  در  عارف  محمدرضا 
دستاوردهای دولت جفاست و با منافع ملی در تضاد 
است. وی ادامه داد: تکرار عقالنیت، تدبیر و آرامش 

در قوه مجریه نیاز امروز کشور است.

ناف عده ای با نمی توانیم بریده شده

از  اننقاد  با  نفت  اسبق  وزیر  قاسمی  رستم 
حوزه  در  قالیباف  آمارهای  در  برخی  تشکیک 
پتروشیمی، گفت:یک عده در این کشور نافشان 
را با نمی شود و نمی توانیم بریده اند. وی با بیان 
کشور  پتروشیمی  شده  نصب  ظرفیت  که  این 
حدود 6۴ میلیون تن است که امروز کمتر از 50 
ظرفیت  این  افزود:  می شود،  تولید  تن  میلیون 
حال  در  که  واحدهایی  با  کشور  شده  نصب 
 100 بالی  به  اتمام،  صورت  در  داریم  ساخت 

میلیون تن ظرفیت نصب خواهیم رسید.

فعال  اصالح طلب: هاشمی طبا 
همان غرضی 92 است اما با تدبیرتر

حزب  سابق  سخنگوی  دهقان،  غالمعلی 
علی  طبا  هاشمی  گفت:  توسعه  و  اعتدال 
 الظاهر از کارگزارانی است که من را یاد غرضی 
می اندازد؛ احتمال دارد که او به نفع کاندیدای 
اصالحات کنار برود. البته هاشمی طبا با تدبیرتر 

از غرضی است و احتمال کنار می رود.

سید مصطفی میرسلیم: مهمترین سرمایه هرکشوری نیروی انسانی است

کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان این که مهمترین سرمایه 
دارد  وجود  در کشور  که  ای  مهم ترین سرمایه  گفت:  است،  انسانی  نیروی  هر کشوری 
با ظرفیت های زیستی در کشور  باید متناسب  انسانی  نیروی  این  انسانی است و  نیروی 
از  مختلف  استان های  ما  کشور  در  کرد:  عنوان  میرسلیم  مصطفی  شود.سید  توزیع 
استعدادهای ویژه ای برخوردار هستند و نیروی انسانی ما هم با این استعدادهای مختلف 
باید به شکوفایی برسد.وی ادامه داد: عدم توجه به سیاست های آمایش سرزمینی موجب شده که بسیاری از 

افراد از مناطق روستایی به شهرها و از شهرها به کالنشهرها مهاجرت کنند.

جهانگیری : نباید به حاشیه نشین ها به عنوان افراد اضافه نگاه کرد

اسحاق جهانگیری با تاکید بر این که حاشیه نشینی یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی 
است که باید به آن توجه شود، تصریح کرد: نباید به این قشر به عنوان افراد اضافه نگاه 
شود.جهانگیری افزود: حاشیه نشینی یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی است که در 
مهمترین  گفت:  جهانگیری  روبروست.  پدیده  این  با  کشور  شهرهای  اکثر  کنونی  دوران 
مسئله این است که حاشیه نشین ها باید در همه جا دیده شوند؛ باید به آنها توجه شود؛ در 
دولت یازدهم این پدیده را با برخورد بسیار علمی، دقیق و کارشناسی، سازماندهی کردیم. وی ادامه داد: برای 

سالمت آنها برنامه ریزی دقیق کردیم؛ تقریبا تمام حاشیه نشین ها در این دولت بیمه شدند.

روحانی : بیکاری و درآمد ناکافی مهمترین دالیل حاشیه نشینی است

حجت السالم و المسلمین حسن روحانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر »طرح و برنامه چهار 
ساله برای مدیریت و ساماندهی حاشیه نشینی و جلوگیری از رشد این پدیده« گفت: یکی از 
مشکالت اصلی ایران و حتی همه کشورها، حاشیه نشینی است؛ کشوری سراغ نداریم که با 
این پدیده مواجه نباشد. وی ادامه داد: فردی که در یک شهر دور یا روستا زندگی می کند 
و منابع درآمدی کافی و یا شغلی ندارد، برای اشتغال خود ناچار به مهاجرت می شود. وی 
در پاسخ به این پرسش که »برنامه تان برای رشد عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی در شرایط امروز ایران 

چیست« افزود: کم کردن فاصله بین اقشار مختلف اجتماع از اهمیت بالیی برخوردار است.

سید ابراهیم رئیسی : امروز توجه به طبقه پایین جامعه در اولویت است

حجت السالم سید ابراهیم رئیسی در بیان اهمیت حاشیه نشین ها و برنامه های خود برای 
رفع مشکالت این قشر گفت: سرمایه گذارها صنایع را به حاشیه شهرها ببرند و وضعیت 
تثبیت مالکیت حاشیه نشینان نیز باید مشخص شود. وی افزود: نخستین موضوع در رفع 
مشکالت حاشیه نشین ها، مسئله آمار است. تعداد 11 میلیون حاشیه نشین در کشور مربوط 
به سال 92 است و اکنون شاید تا 16 میلیون برآورد می شود؛ آمار دقیق باید معلوم شود. 
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری فاصله طبقاتی را نشانه بدی دانست و افزود: این مورد باید حتما مورد توجه 

مسئولن و دولتمردان قرار گیرد؛ امروز توجه به طبقه پایین جامعه در اولویت است.

قالیباف: ارزش یارانه ۴5 هزار تومانی به یک سوم کاهش یافته است

محمدباقر قالیباف در پاسخ به سوال درباره رفع مشکل حاشیه نشینی در کشور به وجود 11 
میلیون حاشیه نشین اشاره کرد و گفت: دلیل این مشکل، فرصت های نابرابر اجتماعی و 
بحران اقتصادی است. وی افزود: برای حل این معضل باید برنامه کوتاه مدت و بلندمدت 
وجود داشته باشد؛ در همه جای دنیا این افراد مورد حمایت قرار می گیرند. این نامزد انتخابات 
ادامه داد: در هفت سال گذشته، یارانه ای در نظر گرفته شده اما گله این افراد این است که 
ارزش یارانه ۴5 هزار تومانی به یک سوم کاهش یافته است. وی در ادامه با اشاره به عملکرد خود در شهرداری تهران 

گفت: تالش ما این بود که فاصله طبقاتی شمال و جنوب شهر را کاهش دهیم.

هاشمی طبا : ایران دچار بحران شدید زیست محیطی شده است

کشور  اول  اولویت  که  این  بیان  با  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین  کاندیدای 
حفظ زیستگاه است، گفت: سرزمین ایران دچار بحران شدید زیست محیطی است. این نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری افزود: وقتی ما اولویت برای برخی مسایل قائل می شویم منجر به 
این می شود که برخی مسایل بیشتر مورد توجه قرار گیرد و مسایل دیگری که کمتر به چشم 
می خورد، کمتر هم مورد عنایت قرار می گیرد بنابراین می خواهم بگویم واقعا سرزمین ما 
ایران دچار بحران شدید زیست محیطی است و زیستگاه انسان در این مجموعه کامال در حال از بین رفتن و مصادیق 

متعددی هم دارد. وی گفت: امروز نباید بدون توجه به اولویت ها درباره محیط زیست حرکت کرد.
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