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پول و آب مشکل عمده 

فضای سبز بیرجند
به عنوان دو مشکل عمده پیش روی فضای  و آب  مالی  از مسائل  بیرجند  پارکها و فضای سبز شهرداری  برزجی- مدیر عامل سازمان 
سبز بیرجند یاد کرد.انصاری در گفتگو با آوا عنوان کرد: منابع آبی موجود هر ساله رو به کاهش است و این موضوع کار شهرداری را در 
افزون فضاهای سبز شهری اظهار کرد: خوب است که شهروندان  افزایش روز  به  اشاره  با  آبیاری فضاهای سبز مشکل کرده است. وی 
عامل  مدیر  باشند.  سبز  فضاهای  از  نگهداری  زمینه  در  شهرداری  گر  یاری  منازلشان  جلوی  درختان  آبیاری  با  فرعی  های  خیابان  در 
آبرسانی به فضاهای سبز محورهای فرعی شهر کم توان  اینکه شهرداری در  بر  تاکید  با  بیرجند  پارکها و فضای سبز شهرداری  سازمان 
از فضای سبز  از درختان در کوچه های فرعی توسط خود شهروندان کاشته شده و گرچه شهرداری وظیفه نگهداری  برخی  شده گفت: 
شهرداری  شد:  آور  یاد  انصاری  باشد.  نمی  کوچه  این  ورود  به  قادر  تانکر  حتی  که  است  شکلی  به  ها  کوچه  برخی  مهندسی  اما  دارد  را 
)  7 صفحه  در  خبر  ادامه   (  .... نماید  تامین  نیز  را  آن  آب  بتواند  که  کند  می  نهالکاری  و  سبز  فضای  ایجاد  به  اقدام  شهر  از  مناطقی  در 

سرمقاله

   امحای ۳۰ تن موادمخدر غیردارویی
 در استان

 صفحه ۷

     بسیج دانشجویی ۳۰ گروه
 به روستاها می فرستد

 صفحه ۷

احداث 2 پاسگاه پلیس راه 
پیش ساخته در محورهای مواصالتی استان

صفحه ۷

سرقت قطعات اتومبیل 
 در خراسان جنوبی رو به افزایش است

صفحه ۷

اجرای طرح روستا تعاون 
در ۳۰ روستای استان

صفحه  ۷

محدودیت های ترافیکی
 روز جهانی قدس اعالم شد

صفحه ۷

تغییر زمان تحلیف  رئیس جمهور / نجفی: اگر شهرداری به من پیشنهاد شود، فکر می کنم / رئیسی لیدر اصولگرایان نیست / بروجردی: ایران با امکانات بیشتری راهبرد موشکی خود را دنبال می کند / رحیمی: دولت در حفظ دستاوردهای هسته ای تالش خود را کرده است / حسینی: از فلسطین حمایت نمی کردیم حاکمیت ملی ما تهدید می شد / ولیعهد سعودی: جنگ را به داخل ایران خواهیم کشید   /صفحه 8

رئیس جمهور:  
از کسی برای قدرت دفاعی خود

 اجازه نمی گیریم

محمدجواد جمالی نوبندگانی :
سکوت در مقابل آمریکا 

باعث سوءبرداشت می شود

امیری معاون امور مجلس رئیس جمهوری :
رئیس جمهور مشی اعتدالی

را ادامه خواهد داد

سخنگوی سپاه :
تکرار سیلی سپاه به تروریست ها 

طراحی شده است

سعید حجاریان :
نگرانی حجاریان از 

رشد دو برابری رای اصولگرایان
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

قیام به نام فلسطین
فردا روز حضور است

روز قدس آزمون آزادمردی

*  مهر آیین

سرزمینی  )قداست(  گویای  تمامی  )قدس(به  نام 
حرم  سومین  و  مسلمانان  قبله  اولین  که  است 
 شریف اسالم وجایگاه بعثت رسوالن الهی است .
نامی که همواره برای مسلمانان اهمیت ویژه ای 
داشته است. این شهر همچنین در نظر مسیحیان 
این  پیروان  و  داشته  بزرگ  جایگاهی  یهودیان  و 
سه هر سه آیین ابراهیمی برای قرنهای متمادی 
 در آن به صلح و صفا در کنار یکدیگر زیسته اند .
با این همه قدس  در تمام دورانهای اخیر پس از 
اسالم همواره جزئی از جغرافیا و تاریخ و»نمادی« 
منطق  در  نمادها  است.  بوده  بزرگ  اسالم  از 
ملتهای گوناگون دارای ارزش های برجسته دینی 
از  اند و حفظ قداست نمادها جزئی  یا ملی بوده 
اعتقادات اصیل و محکم ملی و آیینی بوده است 
از این رو شکست یا تصرف نمادها همواره هدف 
دشمنان  بوده است چون پس از آن تسلط واقعی 
است.  شده  انجام  تر  سهل  همواره  سرزمینها  بر 
بعد از اشغال سرزمین .... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

به مناسبت اولین سالگرد 
درگذشت همسری مهربان، پدری دلسوز مرحوم مغفور

 شادروان کربالیی حاج حسین مهران
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/۰4/۰1 از ساعت 5 الی 6 بعدازظهر 
در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد 

تشریف فرمایی شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی روح
 آن مرحوم و تسلی قلوب داغدار بازماندگان خواهد شد.

خانواده مهران و سایر فامیل وابسته

قابل توجه همشهریان محترم 
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک پیشاپیش 

عید سعید فطر بیمارستان ولی عصر )عج( واقع در خیابان 
غفاری با داشتن سه کلینیک ویژه آماده ارائه خدمات به 

شما همشهریان عزیز می باشد:
 1. کلینیک ویژه شماره )1( واقع در بیمارستان 

ولی عصر )عج( همه روزه به جز پنجشنبه ها 
نحوه نوبت گیری: 

 تلفن گویا: ساعت 12 ظهر روز قبل لغایت 24 همان روز
حضوری: همان روز از ساعت 13/30 

شماره تلفن گویا: 32441191 الی 32441195
ساعت حضور پزشکان: 17

برنامه پزشکان کلینیک شماره )1( در سایت دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند موجود است

2. کلینیک ویژه شماره )2( واقع در کلینیک بوعلی 
نبش خیابان جابربن حیان

نحوه نوبت گیری: 
 حضوری، یا از طریق تماس با تلفن هر مطب جداگانه 

همه روزه به جز پنجشنبه ها 

شماره تماس مطب پزشکان به شرح ذیل می باشد:
سرکار خانم دکتر صالحی )فوق تخصص غدد( 32422883

سرکار خانم دکتر نوبخت )فوق تخصص روماتولوژی( 
32420816

سرکار خانم دکتر فخاریان )فوق تخصص گوارش( 
324301۷4

سرکار خانم دکتر نیک اندیش )جراح و متخصص بیماری های 
چشم، فلوشیپ قرنیه، پیوند، لیزیک(  3242410۷

به جز دوشنبه و پنجشنبه
سرکار خانم دکتر رضایی )فوق تخصص غدد( 32421053

سرکار خانم دکتر عتباتی )فوق تخصص روماتولوژی( 
093014412۷1

سرکار خانم دکتر حنفی )متخصص قلب و عروق( 
32420268

روزهای زوج
سرکار خانم دکتر سجادی )جراح و متخصص گوش و 

حلق و بینی( 09021612028
جناب آقای دکتر معزی )فلوشیپ اینترونشنال قلب و 

عروق، بالون، آنژیوپالستی( 32422882
جناب آقای دکتر طاهری )متخصص پوست( 32423843

به جز دوشنبه و پنجشنبه
جناب آقای دکتر حسینی راد )جراح و متخصص چشم، 

فلوشیپ چشم اطفال، استرابیسم(  3242081۷
به جز سه شنبه و پنجشنبه

سرکار خانم دکتر مرشدی )فوق تخصص نفرولوژی بزرگساالن( 
شنبه، یکشنبه، سه شنبه

3. کلینیک شماره )3(
سالمتکده طب سنتی )ویزیت تخصصی پزشک طب سنتی 

ایران، اسالمی، مشاوره حفظ سالمتی و مزاج شناسی، اعمال 
یداوی( واقع در امامزادگان شهدای باقری

 ساعت کاری: همه روزه به جز پنجشنبه ها از ساعت 14 الی 20
 شماره تماس و هماهنگی: 32310۷40

پزشکان کلینیک شماره ۳
سرکار خانم دکتر مریم نواب زاده  
جناب آقای دکتر غالمرضا حقیقی

تیم مدیریتی بیمارستان ولی عصر )عج(

صاحبان مشاغل - 
صاحبان امالک اجاره ای

مرکز تخصصی اظهارنامه مالیات
بلوار معلم ،حاشیه خیابان فردوسی کافی نت دانشجو  اظهارنامه نامه 

سال قبل را همراه داشته باشید   32422410 کافی نت دانشجو

جــه
تو کافـی نتتوجــه

 دانشجـو

 به مناسبت اولین سالگرد درگذشت همسری فداکار، پدری مهربان و برادری عزیز

شادروان حاج حسین الخی )بزرگ خاندان(
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/4/1 از ساعت 17/15 الی 18/15 در محل 
هیئت محترم ابوالفضلی )سالن مصلی( منعقد می گردد، تشریف فرمایی شما 
سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
متمنی است در جلسه ختمی که روز جمعه 96/4/2 از ساعت 18/۳۰ الی 

2۰/۳۰ در محل حسینیه روستایی نوغابچیک برگزار می گردد 
ضمن صرف افطار سرافرازمان فرمایید.

خانواده ه ای: الخی، واهبی، قربانی ، فاطمی، معلمی، زاهد، سرحدی، پنبه کار و سایر بستگان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مادری فداکار مرحومه مغفوره

 شادروان بی بی رباب حائری
همسر مرحوم سید حسین علمدار ، مادر شهید سید رضا علمدار  

خواهر مرحوم آیت ا... سید کاظم حائری
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/۰4/۰1 از ساعت 5 الی 6 بعدازظهر در 
محل مسجد حائری )واقع در خیابان حکیم نزاری( برگزار می گردد حضور شما 

سروران محترم در این جلسه و ذکر فاتحه موجب شادی روح
 آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: حائری ، علمدار  و سایر بستگان

یکم تیرماه روز اصناف
 بر اصناف عزیز

 گرامی باد

اتاق اصناف مرکز  استان
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 زمان فرآیند اعزام حجاج اعالم شد

تسنیم-فرآیند اعزام عوامل اجرایی و حجاج حج تمتع ۹۶ از سوم مرداد ماه آغاز خواهد شد.عوامل اجرایی و نیروهای ستادی 
حج تمتع از سوم مرداد ماه به مکه و مدینه عزیمت خواهند کرد.نخستین کاروان حجاج ایرانی نیز از تاریخ نهم مرداد ایران 

را به مقصد عربستان ترک خواهد کرد که تاریخ اعزام آخرین کاروان حج تمتع نیز 2۶ مرداد ماه در نظر گرفته شده است.

سرمقاله

) ادامه سرمقاله ( اختالفات فرقه ای ومذهبی منحرف 

با  امروز  این که کشور های اسالمی  کردند.نتیجه 
یکدیگر در گیر شده اند .حمالت دد منشانه عربستان 
افغانستان  ،مسائل  به یمن،سر کوب مردم بحرین 
وجنایات داعش در عراق وسوریه با حمایت آشکار 
امریکا واسراییل، به ویژه به غفلت از موضوع فلسطین 
کمک کرده است وفلسطینیها حاال در مقابل دشمن 
تا دندان مسلح تنها مانده اندواین متاسفانه همه ی آن 
چیزی است که استکبار بدنبال آن است.شاید از همین 
رو ست که باید جهان اسالم در مقابل دسیسه نخ نما 
اما به واقع موثر انحراف ذهنی از موضوع فلسطین 
هوشمندانه  وارد عمل شودوبا نمایش اقتدار ، انسجام 
ووحدت خود در تمام سرزمینهای اسالمی وهر جا که 
ردی از مسلمانی هست رشته های توطئه استکبار 
جهانی را پنبه کند.عالوه برآن نباید از نظر دور داشت 
که روز قدس به فرمایش امام خمینی )ره(: روز جهانی 
است ،روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته 
باشدروز مقابله مستضعفین با مستکبرین است.از این 
روآزمونی برای آزادگان جهان نیز هست آنها که ورای 
ملیت ومذهب از جایگاه دفاع از حق ،انسانیت وآزادی 
به موضوع می نگرند نمی توانند در برابر این مساله 
سکوت کنند لذا حضور در راهپیمایی روز قدس برهمه 

عدالت خواهان وآزاد مردان جهان واجب است .     

          
چه کسانی باالترین میزان مراجعه

 به سامانه سهام عدالت را داشته اند؟

 8۶ آمار  ثبت  با  عشایر  و  تسنیم-روستاییان 
درصدی ورود اطالعات به سامانه سهام عدالت، 
باالترین میزان مراجعه به این سامانه را داشته اند 
نفر  هزار  و 500  میلیون  حدود 1۶  مجموع  از  و 
روستاییان و عشایر مشمول سهام عدالت، تا کنون 
بیش از 14 میلیون نفر از آنان دستکم یک بار به 

سامانه سهام عدالت مراجعه کرده اند.

 گروه سنی 30-34 ساله؛ بیشترین 
جمعیت در بین گروه های سنی کشور

به گزارش ایرنا از مرکز آمار ایران، جمعیت کل 
کشور 7۹ میلیون و ۹2۶ هزار و 270 نفر است 
که 5۹ میلیون و 14۶ هزار و 847 نفر در نقاط 
شهری و 20 میلیون و 730 هزار و ۶25 نفر در 
34- سنی  می کنند.گروه  زندگی  روستایی  نقاط 
30 ساله با داشتن هشت میلیون و ۶00 هزار و 

۹13 نفر بیشترین فراوانی را دارد.

روز قدس آزمون آزادمردی

*  مهر آیین

توطئه  در جریان  ادامه سرمقاله در صفحه 1( فلسطین   (

انگلیسی-صهیونیستی،اسرائیل در سال1۹۶7قدس 
در  زمان  نمود.ازآن  اعالم  خود  ابدی  پایتخت  را 
از طریق  یهودی سازی  سالها سیاست  این  تمام 
افزایش   هدف  با  مسکونی  های  شهرک  احداث 
جمعیت غیر مسلمانان  درقدس وهمچنین از بین 
بردن نمادهای اسالمی در حال انجام است.دراین 
میان خیانتهای برخی سران مرتجع عرب به آرمان 
وسکوت  اشغالگر  بارژیم  آنها  وسازش  فلسطین 
مجامع بین المللی زمینه ساز تعبیر این رویاها برای 
این شهر بوده است. اسرائیل حیات،بقا ودوام خود 
را به این شهر گره زده است واز این جهت است 
راهبرد یهودی سازی بیت المقدس با هزینه های 
میلیاردی پیگیری می شود. کاری که ناقض همه 
باقطعنامه های  ومغایر  المللی  بین  داد های  قرار 
سازمان ملل درباره فلسطین است.نا گفته پیداست 
اسالمی  ماهیت  بودی  نا  استراتژی  این  از  هدف 
قدس است.)بن گورین(اولین نخست وزیر اسرائیل 
جایی بیان کرده بود )اسرائیل(بدون قدس و قدس 
بدون معبد سلیمان وجود ندارد واین سه بی یکدیگر 
فلسطین  ونماد  هستند.)قدس(سمبل  معنی  بی 
ومحور وحدت میان اسالم است بنابراین مسلمانان 
نمی توانند ونباید از اصول ومبانی اعتقادی ودینی 
خویش در باره آن چشم پوشی کنند.متاسفانه ، تفرقه 
اسالمی  کشورهای  میان  در  وپراکندگی  آشفتگی 
آمریکا  به  عربی  وسر سپردگی سران حکومتهای 
واسرائیل باعث شده است که آرمان آزادی قدس 
شود.هدفی  کمرنگ  اخیر  سالهای  وفلسطین طی 
اسرائیل وآمریکا ودیگر  از سالهای دور توسط  که 
همپیمانان غربی آن پی گیری شده است. با درک 
فرایند توطئه هایی از این دست وهمچنین اهمیت 
راهبردی قدس برای مسلمانان امام خمینی،جمعه 
روز جهانی قدس  نام  رابه  رمضان  مبارک  آخرماه 
ابتکار  کرداین  نامگذاری  فلسطینی  ازآرمان  ودفاع 
دشمنان را غافلگیر کرد ونام قدس وفلسطین را دو 
باره زنده وبر سر زبانها انداخت.این راهبرد مانع از 
فراموشی موضوع قدس وفلسطین ونوعی وحدت 
ویکپارچگی در جهان اسالم شد. وحدتی که می 
تواند عامل )قدرت(وتوسعه یافتگی باشد.اعالم روز 
قدس به فلسطین جانی تازه بخشید وآرمان آزادی 
فلسطین پس ازاین طرفداران زیادی را به خود جذب 
کرد.پس ازآن آمریکا واسرئیل ساز تازه ای کوک 
کردند ایجاد تفرقه وچند دستگی در میان مسلمانان 
نمای  قطب  .آنها  فلسطین   از  اذهان  وانحراف 
مسلمانان را ( به سوی . . . ) ادامه سرمقاله درستون مقابل(

اشتغال  و  کار  و  کسب  »توسعه  طرح   4 تسنیم- 
کارفرما«،  سهم  ای  بیمه  های  »مشوق  پایدار)تکاپو(«، 
واقعی«  کار  محیط  در  آموزی  »مهارت  و  »کارورزی« 
به  دولت  سوی  از  فراگیر  اشتغال  جامع  بسته  قالب  در 
برنامه  تحقق  راستای  در  شد.دولت  ابالغ  کشور  سراسر 
شغل  هزار   ۹55 ساالنه  که  است  مکلف  توسعه  ششم 
گذاری  سیاست  4طرح  منظور  این  به  که  کند  ایجاد 
کار  و  کسب  توسعه  طرح  کند.در  می  ابالغ  را  اشتغال 
پویایی  هدف  با  پایدار  اشتغال  )تکاپو(  پایدار  اشتغال  و 
اولویت  و  منتخب  کاری  و  کسب  های  رسته  توسعه  و 
که  است  طرح  این  هدف  استانی  و  ملی  سطح  در  دار 

ایجاد ساالنه 450 هزارنفر را در دستور کار دارد.در قالب 
طرح کارورزی نیز قرار است فارغ التحصیالن دانشگاهی 
جویای کار در سامانه کارورزی ثبت نام و احراز صالحیت 
معرفی  کارورز  عنوان  به  4تا۶ماه  مدت  به  و  کنند  می 
 150 ساالنه  است  قرار  طرح  این  قالب  در  شوند.  می 
هزار فارغ التحصیل بیکار دارای شغل شوند. در راستای 
کنندگانی  نام  ثبت  از  دسته  آن  به  است  قرار  این طرح 
تومان  هزار   310 میزان  به  شوند  می  کار  مشغول  که 
سال  مصوب  حقوق  حداقل  سوم  یک  میزان  به  یعنی 
معاون  منصوری،  عیسی  این  از  شود.پیش  پرداخت   ۹۶
رسمی  آغار  از  تعاون  وزیر  اشتغال  و  کارآفرینی  توسعه 

طرح کارورزی از تیرماه خبر داد و گفت: کارورزان برای 
دریافت  تومان  310هزار  حدود  کارورزی  دوره  در  حضور 
می شوند. مدنی  مسئولیت  بیمه  مشمول  و  می کنند 

طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی نیز طرح دیگر 
کارگری  جامعه  مخالف  با  که  است  اشتغالی  بسته  این 
همراه شده است چرا که معتقدند این همان طرح استاد 
شاگردی قدیم است که برده داری نیروی کار را به دنبال 
دارد. جامعه هدف این طرح افراد باالی 18 سال هستند 
گیرند.آشنایی  فرا  را  فنی  های  مهارت  است  قرار  که 
و  سازی  آماده  و  تجربه  کسب  کار،  و  کسب  محیط  با 
عرصه  به  ورود  برای  آموز  مهارت  در  خودباوری  ایجاد 

و  سنتی  مشاغل  پایداری  و  حفظ  کارآفرینی،  و  اشتغال 
بنگاه های  به  کمک  دستی،  صنایع  در  خصوصا  بومی 
فعال به منظور شناسایی و جذب نیروی کار مستعد و 
توانمند،کاهش هزینه های جذب و به کارگیری نیروهای 
فاقد مهارت و استفاده از ظرفیت و توان آموزشی عملی 
آموزی  مهارت  طرح  اجرای  اهداف  اقتصادی  بنگاه های 
طرح  دولت  اشتغالی  سیاستی  بسته  آخر  طرح  هستند. 
مشوق های کارفرمایی سهم کارفرما است. دولت مشوق 
هایی را برای کارفرمایان در قالب اجرای طرح های تکاپو، 
را  بیمه  از  معافیت  جمله  از  آموزی  مهارت  و  کارورزی 
نظر گرفته است. افراد جویای کار در  در صورت جذب 

ابالغ همزمان ۴ طرح اشتغالی دولت

وزارت  صنایع  امور  معاون  صالحی نیا  ایسنا-محسن 
کارت های  طرح  مورد  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 
احتمال  به  که  کرد  اعالم  ایرانی  کاالی  خرید  اعتباری 
با  ایرانی  اعتباری خرید کاالی  فراوان طرح جدید کارت 
توسعه جامعه هدف و تنوع محصوالت تا یک ماه آینده 
تکلیفی که  اساس  بر  داد:  ادامه  کلید خواهد خورد.وی 
با  است  کرده  تعیین  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد 
رایزنی و مذاکره با بانک مرکزی و هماهنگی های انجام 
اقدامات  مقاومتی  اقتصاد  ستاد  راهبری  کمیته  در  شده 

اولیه انجام شده و طرح مذکور اجتناب ناپذیر است.معاون 
به  اشاره  با  امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
توسعه  و  محدودیت ها  برداشتن  با  داریم  سعی  اینکه 
خرید  اعتباری  کارت های  صدور  طرح  هدف  جامعه 
کرد:  اظهار  دهیم،  قرار  کار  دستور  در  را  ایرانی  کاالی 
هدف از اجرای این طرح در سال جاری بهبود آن نسبت 
به طرحی است که سال گذشته مدنظر قرار گرفت تا با 
تنوع  توسعه جامعه هدف،  اعتباردهنده،  بانک های  تنوع 
بادوام  مصرفی  کاالهای  گرفتن  نظر  در  و  محصوالت 

را جذب کنیم. بیشتری  بتوانیم متقاضیان  این طرح  در 
از مهرماه سال  ایرانی  اعتباری خرید کاالی  طرح کارت 
با این حال، بنا  13۹4 توسط تیم اقتصادی کلید خورد. 
بر اذعان مسئوالن بانک مرکزی این طرح مورد استقبال 
از  که  می دهد  نشان  دریافتی  اطالعات  نگرفت.  قرار 
بانک  بود  قرار  که  اعتباری  تومان  میلیارد   4200 حدود 
مرکزی برای خط اعتباری این کارت در اختیار قرار دهد، 
فقط حدود 42 میلیارد تومان از آن خرج شد که در حد 

یک صدم مبلغ کل کارت اعتباری صادر شده است.

دوباره کارت اعتباری کاالی داخلی

اطالعیه جدید درباره سهام عدالت

تسنیم- سازمان خصوصی سازی با اشاره به این که مشموالن سهام 
دارند،  فرصت  کماکان  خود  بانکی  شبای  شماره  ورود  برای  عدالت 
اعالم کرد: توزیع سود سهام عدالت تا پایان شهریور میان مشموالن 
صورت خواهد گرفت.سازمان خصوصی سازی اعالم کرد: پیرو خبرهای 
قانونی  مهلت  اعالم  »پایان  چون  عناوینی  تحت  شده  منتشر  کذب 
و  سود  دریافت  برای  عدالت  سهام  دارندگان  توسط  شبا  شماره  ثبت 
نیز عدم توزیع سود سهام عدالت تا پایان شهریور میان مشمولین«، 
هنوز  عدالت  سهام  مشموالن  کرد:  اعالم  سازی  خصوصی  سازمان 
به  اساس  این  بر  دارند،  فرصت  بانکی خود  ثبت شماره شبای  برای 
منظور دریافت سود سهام عدالت خود، شماره شبای بانکی خود را در 
سامانه این سهام به نشانی www.samanese.ir وارد کنند.

 چیت چیان: مردم با مدیریت مصرف،
 از جیره بندی آب جلوگیری کنند

ایرنا- وزیر نیرو با اعالم اینکه در شهرهای اصفهان و شیراز و همچنین 
تامین آب  بلوچستان مشکل جدی  و  بوشهر و سیستان  استان های 
همکاری  نیرو  وزارت  با  مناطق  این  مردِم  که  در صورتی  گفت:  داریم، 
مناطق  این  در  آب  بندی  جیره  کنند،  کم  را  خود  مصارف  مقداری  و 
نخواهیم داشت. حمید چیت چیان در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال 
جیره بندی آب در فصل تابستان گفت: در نتیجه بارش هایی که در 
ابتدای امسال رخ داد، نگرانی ما نسبت به بسیاری از شهرها مرتفع شد.
مدیریت  نیازمند  همیشه  گفت:  آب،  مدیریت مصرف  بر  تاکید  با  وی 
مصرف آب هستیم؛ کشور ما کشوری است که 210 میلیمتر در سال 
است. جهان  بارندگی  میانگین  سوم  یک  از  کمتر  این  و  دارد  بارش 

معاون نظارتی بانک مرکزی: 
مشکالت»مهر اقتصاد« و »ثامن« فقط شایعه بود

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: در دو روز گذشته شایعاتی منتشر 
شد مبنی بر اینکه مشکالتی برای مؤسسات 
ثامن و مهر اقتصاد ایجاد شده است که موجب 
نگرانی هایی شد. این اخبار فقط شایعه بود و 
بانک مرکزی قاطعانه از این دو حمایت می کند.

از  بیش  کشور  در  افزود:  حیدری  فرشاد 
مؤسسات  و  ها  بانک  شامل  مجوز  صاحب  و  رسمی  بانک   35
هستند.  مرکزی  بانک  نظارت  تحت  ها  آن  همه  که  داریم  اعتباری 
حیدری تاکید کرد: این فقط شایعه بود و حمایت های الزم از این دو 
موسسه انجام شد و بانک مرکزی قاطعانه از این دو حمایت می کند.

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

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

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

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:

6063737000007540  
هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف
 وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند  رسمی

1- برابر رای شماره 139660308001000160 - 1396/01/28 تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای اصغر هوشیار 
به  منزل  باب  از کل 118 سهم ششدانگ یک  پنجم سهم مشاع  به یک  نسبت  بیرجند  به شناسنامه 668  فرزند حسن 
مساحت 118 متر مربع قسمتی از پالک 651 فرعی از 1427 - اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت متقاضی 2- برابر 
حسن  فرزند  هوشیار  علی  آقای  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات   1396/01/28  -  139660308001000150 شماره  رای 
به شناسنامه 659 بیرجند نسبت به یک پنجم سهم مشاع از کل 118 سهم ششدانگ یک باب منزل به مساحت 118 
متر مربع قسمتی از پالک 651 فرعی از 1427 - اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت متقاضی 3- برابر رای شماره 
139660308001000207 - 1396/01/29 تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم هما هوشیار فرزند حسن به شناسنامه 2  
بیرجند نسبت به یک دهم سهم مشاع از کل 118 سهم ششدانگ یک باب منزل به مساحت 118 متر مربع قسمتی از پالک 
651 فرعی از 1427 - اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت متقاضی 4- برابر رای شماره 139660308001000209 
- 1396/01/29 تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم مریم  هوشیار فرزند حسن به شناسنامه 1018 بیرجند نسبت به یک 
از  فرعی  از پالک 651  مترمربع قسمتی  به مساحت 118  منزل  باب  از کل 118 سهم ششدانگ یک  دهم سهم مشاع 
1427 - اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت متقاضی 5- برابر رای شماره 139660308001000133 - 1396/01/28 
تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای علی اکبر  هوشیار فرزند حسن به شناسنامه 667 بیرجند نسبت به یک پنجم سهم مشاع 
از کل 118 سهم ششدانگ یک باب منزل به مساحت 118 متر مربع قسمتی از پالک 651 فرعی از 1427 - اصلی بخش 
2 بیرجند از محل مالکیت متقاضی 6- برابر رای شماره 139660308001000210 - 1396/01/29 تصرفات مالکانه و 
بالمعارض آقای محمدرضا هوشیار فرزند حسن به شناسنامه 12 بیرجند نسبت به  بیست و سه سهم و سه پنجم سهم مشاع 
از کل 118 سهم ششدانگ یک باب منزل قسمتی از پالک 651 فرعی از 1427 - اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت 
متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

مراجع قضایی تقدیم نمایند. در غیر این صورت طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.    

تاریخ انتشار نوبت اول: 96/3/17      

تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/۴/1
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139660308001001005 - 96/3/27 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
عظیم سیمابی گزیک فرزند احمد به شماره شناسنامه 275 صادره از حوزه 2 درمیان و کد ملی 5239258562 نسبت به ششدانگ 
یک باب منزل به مساحت 155/10 مترمربع قسمتی از پالک 1396- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت آقای مهدی مهرجو  به 
عنوان احدی از مالکین مشاعی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/0۴/1   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/0۴/17
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند
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تشکر  مردم  انعکاس حرف  بخاطر  آوا  روزنامه  از 
چاپ  آوا  که  هایی  پیامک  از  بسیاری  کنم  می 
می کند بقیه رسانه های محترم لطف می کنند 
ازادگی همیشه  این  امیدوارم  و سانسور می کنند 
بماند خواستم در خصوص کودکان کار  آوا  برای 
کنم  مسوولیتی مسوالن شهرمان صحبت  بی  و 
از این مسوولین این  آیا هیچ کدام  اینکه واقعا  و 
وضع را نمی بینند . چند شب پیش وقتی خبر حمله 
موشکی سپاه به داعش را شنیدک اتفاقا مادر پیرم 
در ماشین می گفت مادرجان سپاه از اینجا به انور 
دنیا موشک می فرسته اونوقت مسوولین ما نمی 
تونن چند تا بچه سر چهار راه رو جمع کنن فرق 
اینا اینه که اونا برای خدا کار می کنند و مسووالن 
گویا برای میزشون که نتیجه نمی ده انشاا... تا قبل 
از اینکه زنان و دختران جامعه ، پیرمردان و پیرزنان 
هم به جمع کودکان در سر چهار راه ها اضافه شوند 
جامعه شناس  متولی  و یک  متعهد  مسوول  یک 

برای حل این موضوع همت کند . 
ارسالی به تلگرام آوا

بداند  سبز  فضای  و  پارکها  سازمان  ؛  اوا  سالم 
پارک موسی بن جعفر مزار شهدا  االن حدود سه 
ماه هست که روشنایی پارک کال قطعه و چمن 
ها به اندازه ای بلند شده که گل کرده  از طرفی 
ابنماش خاموشه و استخرش پر از اشغال و محل 
سر  و  پارکبان  به  هر چی  تجمع حشرات شده  
وعده  و  انگار  نه  انگار  اصال  میگیم.  کارگرشون 

های تو خالی میدن لطفا بررسی کنید 
915 ... 55۷
سرعت  با   ... شخصی  ماشین  یک  گذشته  شب 
حالی که  در  و  رد شد  آزاد  دانشگاه  فلکه  از  زیاد 
 ماموران محترم راهنمایی و رانندگی بقیه ماشین ها

 را به خاطر سرعت نگه داشته و جریمه می کردند 
متاسفانه مامور حاضر در صحنه با احترام به راننده  
بیش  بسا  نکرد که چه  تنها جریمه  نه  را  او    ....
این عزیز  به  . خواستم  نمود  اندازه هم تکریم  از 
ولی  ندارد  عیبی  کنید  می  که  کاری  هر  بگویم 
جلوی شهروندان اینکار بازی با آبروی یک دستگاه 
 بزرگ است که خالصانه برای مردم تالش می کند

نگاه  تواند  می  مامور  یک  ناشایست  حرکت  و 
جامعه را به این حوزه تغییر دهد پس بهتر است 

در رفتارهایمان کمی بیشتر دقت کنیم 
915 ... 99۰
بهداشت  شبکه  خدوم  کارکنان  خدمت  سالم  با 
اصال  بزنید  مساجد  های  اشپزخانه  به  هم  سری 
در  خوبی  غذاهای  و  شود  نمی  رعایت  بهداشت 
از  خدمات  دهندکارکنان  نمی  قرار  مردم  اختیار 

سالمت کامل بر خوردار نیستند
915 ... ۰1۳
به اصالح درختان  لطفا شهرداری محترم نسبت 

داخل بلواروحاشیه بلوارغدیرسجادشهراقدام نمایید
915 ... 689
قسمت فضای سبز شهربازی صیاد شیرازی را به  
چمن یا یک سنگ فرش مخصوصأ جای کشتی 

خیلی خرابه خاکی هست لطفأ رسیدگی کنین 
9۳8 ... ۳۰9
سالم آوا سالم شنیدم کارخانه سیمان باقران به 
جد دنبال رضایت و امنیت و حق و امید کارگرانش 

تالش میکند امیدواریم لبخند بر لب شان باشد 
9۳5 ... ۰۳۲
استادان  کار  به  که  نیست  چیزی  نهادی  سالم 
 دانشگاه نظارت کنه؟در حد دبیرستان درس می دن .
 در حد دکترا امتحان می گیرن و همه رو از دم می ندازن.

آخه انصافتون کجا رفته؟
9۰۳ ... ۲۰5
میان  ماموران  چرا  بنویسید  حتما  لطفا  آوا  سالم 
اعتیاد  تست  اتوبوسرانی  خصوصی  ها  راننده  از 
ها  راننده  از  که  حالی  در  عام  مال  در  میگیرند 

دولتی کسی با اونا کاری ندارند.
99۰ ... ۰15

از اداره برق بپرسید یک بام دو هوا  یعنی چه؟ 
پرداخت  شهروندان  همه  را  معابر  روشنایی  پول 
بلوار  های  المپ  شهر  داخل  آنوقت  کنند  می 
میان  در  یکی  اداری  سایت  اما  روشن  همگی 
المپ های را خاموش کردند؟ این همه تبعیض 

برای چه؟چه توجیهی دارید!
915...16۲
آوا سالم  شب پیش به بیمارستان ...  مراجعه داشتم 
یک خانواده عشایر در بخش... بستری شده بودند که 
وقتی  مریضشان خوب شد و آماده مرخص شدن 
بودند دکتر برای آنها نسخه دارویشان را تجویز کرد 
بعد از رفتن به داروخانه و گرفتن داروها و برگشت 
به بیمارستان پرستار به خاطر حس انسان دوستی 
خودش داروها را گرفت تا برایشان توضیح دهد وقتی 
داروها را دید و با پرونده مریض و نسخه مطابقت 
داد متوجه شد داروها اشتباهی داروخانه تحویل داده 
است و گفت اگر این داروها رو به مریض میدادین 
و حتما شوک و حمله بهش دست می داد.از افرادی 
در  به خصوص  دارند  که مسئولیت های حساس 
داروخانه ها لطفا دقت کنند فشار کاری ممکن یا 
تعداد ارباب رجوع باال باشد ولی نباید روی دقت و 

مسئولیت پذیری درصدی تاثیر بگذارد.ممنون
9۰۳...۰85

آوا جان خیابان نیلوفر واقع در شهید آوینی را االن 
و کاری  کند  درگیر  است که  ماه  به یک  نزدیک 
فاضالب هستن از نظر استاندارد محافظتی  به نظرم 
اصال خوب کار نکردن اون گاردهای حفاظی که کار 
شده برای حفاظت اگر بچه ای عبور کند و حواسش 
افتادن و یا پرت شدن به  نباشد به راحتی امکان 
داخل کانال را دارد و همچنین چراغ گذاری و عالیم 
هشدار دهنده هم به ندرت در آن دیده می شود و یا 

اصال نیست! اخر هر چیزی اصولی دارد 
91۰...۲۷۷

امحاء 3 تن اقالم قاچاق در بیرجند
صدا و سیما- ۳ تن و ۲۰ کیلوگرم انواع کاالی قاچاق و غیر قابل مصرف در بیرجند امحاء شد.رئیس سازمان جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی استان گفت: این اقالم ناس، البسه، لوازم آرایشی، مواد خوراکی و میوه شامل انبه، سیب، سیر و گالبی 

است.مهری، ارزش کاالهای قاچاق و غیر قابل مصرف را ۲۳1 میلیون ریال اعالم کرد و افزود: این کاال از ۷۲ پرونده است.

دستاوردهای  ترین  مهم  از  یکی  بدون شک   
ستاد اقتصادی دولت یازدهم کاهش نرخ تورم 
امور  اداره  یازدهم  دولت  که  حالی  در  است. 
کشور را با تورم نزدیک به 4۰ درصد از دولت 
قبل تحویل گرفت، توانست در مدت زمان 4 
ساله نرخ تورم به کمتر از 1۰ درصد برساند و 
پس از چند دهه نرخ تورم در اقتصاد ایران تک 
تحلیل  و  پژوهش  گروه  گزارش  شد.به  رقمی 
خبری ایرنا ، دولت تدبیر در حالی توانست تورم 
همزمان  که  برساند  درصد   1۰ از  کمتر  به  را 
سایر شاخص های اقتصادی از جمله نرخ رشد 
اقتصادی در حال بهبود و رشد بود و اشتغالزایی 
هم روند رو به رشد را داشت. هر چند که طبق 
گزارش های رسمی دستگاه های اقتصادی از 
غیر  به  ها  بخش  تمام  اقتصاد،  وزارت  جمله 
اقتصادی  رشد  ساختمان  صنعت  بخش  یک 
داشتند و نرخ رشد اقتصاد مثبت را ثبت کرده 
اند اما عده ای بر این باور هستند که اقتصاد 
و علت  است  نشده  رکود خارج  از  هنوز  ایران 
اقتصادی  های  بخش  تمام  نرسیدن  رونق  به 
در  دستاورد خود  بر حفظ  دولت  اصرار  کشور، 
حوزه تورم است.البته »حسن روحانی« رییس 
نشست خبری  آخرین  در  جمهوری کشورمان 
خود در پاسخ به ادعای کسانی که می گویند 
کشور در رکود است و دولت یازدهم در چهار 

سال گذشته اقدامی برای خروج از رکود انجام 
اقتصادی  رشد  نرخ  وقتی  گفت:  است،  نداده 

مثبت است یعنی از رکود خارج شده ایم. 
تمام  اینکه  برای  شود  می  گفته  حال،  هر  به 
بخش های مولد از رکود خارج شود و به رونق 
دست پیدا کنیم احتمال افزایش نرخ تورم وجود 
نرخ  افزایش  هم  اقتصادی  کارشناسان  دارد. 
تورم در سال جاری را نفی نمی کنند اما تاکید 
بر این دارند که این افزایش نرخ تورم به معنای 
 9۲ تا   9۰ های  سال  های  تورم  به  بازگشت 
نیست. در این میان برخی دیگر از کارشناسان 

نباید  دولت  که  هستند  باور  این  بر  اقتصادی 
را  اشتغال  ایجاد  و  ها  افزایش سرمایه گذاری 
فدای حفظ تورم تک رقمی کند و می تواند با 
اطالع رسانی صحیح درباره سیاست گذاری ها 
نرخ تورم، انتظارات تورمی مردم را کنترل و از 

این طریق رشد نرخ تورم را مهار کند. 

 کنترل انتظارات تورمی،
 رشد تورم را مهار می کند 

یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در افزایش نرخ 
نقدینگی،  تورم در کنار عواملی همچون رشد 
اذهان عمومی  بین  در  تورمی  انتظارات  ایجاد 
است. به این معنا که مردم قبل از رشد تورم 
با افزایش تقاضا در بازار به استقبال آن بروند. 
معتقد  اقنصادی  نظران  صاحب  برخی  البته 
تقویت  عرضه  و  تولید  بخش  اگر  که  هستند 
شود، به طور قطع می توان در بازار بین عرضه 
سیاست  همین  و  کرد  ایجاد  تعادل  تقاضا  و 
موجب کنترل تورم می شود. اما موضوع دیگر 
این است که قبل از اجرای سیاست ها درباره 
تعیین نرخ تورم کاهش یا افزایش آن، نسبت 
آگاهی  مردم  به  شده  اتخاذ  های  سیاست  به 
بر  ای  عده  اینکه  حال  شود.  داده  اطمینان  و 
با  رونق  به  رسیدن  برای  که  باور هستند  این 
رعایت تمام این موارد، احتمال افزایش ۲ الی 

۳ واحدی نرخ تورم وجود دارد و این هزینه ای 
ها  گذاری  توسعه سرمایه  برای  باید  که  است 
برادران  »حمیدرضا  بپردازیم.  اشتغال  ایجاد  و 
با  وگو  گفت  در  کشورمان  اقتصاددان  شرکا« 
نرخ  بازگشت  احتمال  درباره  ایرنا  پژوهشگر 
تورم دو رقمی به اقتصاد کشور و سیاست دولت 
 در برابر تغییر نرخ تورم و رشد آن اظهار داشت :
تواند  می  تورم  نرخ  تغییرات  برابر  در  دولت   
دو نوع سیاست گذاری داشته باشد اول اینکه 
در ازای افزایش چند درصدی نرخ تورم، دوره 
اقتصاد  و  کند  تر طی  را سریع  رونق  به  ورود 

نرخ  با  رکود  دوره  در  اینکه  یا  برسد  رونق  به 
کرد:  تاکید  وی  باشد.  مواجه  بیکاری  باالی 
تورم  نرخ  برای  اگر  دارد  وجود  تئوری  این 
مناسب  زمان  در  و  شود  انجام  گذاری  هدف 
درباره آن به مردم اطالع رسانی شود و تمام 

عامالن اقتصادی به سیاست های دولت درباره 
با  توان  می  کنند  اعتماد  تورم  نرخ  سرنوشت 
کنترل انتظار تورمی، با حفظ و ثبات نرخ تورم 
به رونق رسید. بسیاری از کشورها این سیاست 
را پیاده کرده اند و موفق به خروج از رکود در 
شرکا  برادران  اند.  شده  تورم  نرخ  حفظ  عین 
و  دقیق  های  سیاست  باید  اینکه  بر  تاکید  با 
درستی برای هدفگذاری نرخ تورم پیاده سازی 
نرخ  درباره  دولت  های  سیاست  گفت:  شود، 
و  مردم  اطالع  به  مناسبی  زمان  در  باید  تورم 
باید توجه داشته باشیم  اقتصاد برسد.  عامالن 
که نرخ تورم در عقد قراردادها تاثیر گذار است. 
باید زمانی سیاست ها درباره نرخ تورم اعالم 
شود که قراردادهای جدید تنظیم نشده باشند. 
این  به طور قطع تالش دولت  داد:  ادامه  وی 
است که بتواند در دوره رونق هم این دستاورد 
خود را حفظ کند و البته باید توجه داشته باشیم 
رونق باعث توسعه سرمایه گذاری در کشورمان 
می شود که این افزایش سرمایه گذاری منجر 
به اشتغال و ایجاد ارزش افزود می شود. زمانی 
پیدا  افزایش  هم  با  همزمان  تقاضا  و  عرضه 
کرد.  مهار  را  تورم  نرخ  رشد  توان  می  کند، 
نرخ  کنترل  برای  مهم  شرط  اقتصاددان  این 
تورم در دوره رونق را کنترل انتظارات تورمی 
و  مردم  بتواند  باید  دولت  گفت:  و  دانست 
فعاالن اقتصادی را متقاعد کند که لزوما رونق 
با تورم همراه نیست. یکی از مشکالت اقتصاد 
مسائل  درباره  دولت  که  است  این  کشورمان 
و سیاست های اقتصادی به صورت شفاف با 
در  باید  ذهنیت  این  کند.  نمی  صحبت  مردم 
با  رونق  دوره  به  ورود  که  بگیرد  شکل  افکار 
تورم همراه نیست. برادران شرکا با بیان اینکه 

تورم چند درصدی  نرخ  است که  حال ممکن 
افزایش یابد اما قرار نیست به تورم های سال 
های 9۰ تا 9۲ برگردیم. از سوی دیگر وقتی 
دولت سیاست رونق را دنبال می کند هزینه ان 
را هم باید بپردازد و باید به این موضوع توجه 

داشته باشیم که افزایش چند درصدی تورم به 
تاکید  وی  بود.  خواهد  اقتصاد  در  رونق  ازای 
کرد: نباید ورود سرمایه های جدید به اقتصاد 
را فدای حفظ دستاورد تورم تک رقمی کنیم و 
به طور قطع در دوره رونق با افزایش سرمایه 
گذاری ها و افزایش تولید و پاسخگویی به نیاز 
ایجاد شده در بازار، تورم رشد نمی کند و می 

توانیم با حداقل رشد تورم به رونق برسیم.

احتمال افزایش نرخ تورم
 به 13 درصد 

کارشناس  شناس«  حق  »هادی  همچنین 
و  پژوهش  گروه  با  گو  و  گفت  در  اقتصادی 
تحلیل خبری ایرنا درباره احتمال افزایش نرخ 
اقتصادی  به  رقمی  دو  تورم  بازگشت  و  تورم 
که  است  این  واقعیت  داشت:  اظهار  کشور 
نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه به 
نزدیک 1۰ درصد رسید یعنی نرخ تورم نقطه 
به نقطه دومین ماه سال 9.6 درصد ثبت شد. 

نرخ  شود  می  بینی  پیش  اینکه  بیان  با  وی 
تورم در خرداد ماه دو رقمی باشد ، گفت: اگر 
تورم  نرخ  ماه  خرداد  که  باشد  این  بر  فرض 
دو رقمی شود، 9 ماه دیگر از سال را فرصت 
برگشت به نرخ تورم یک رقمی را داریم. این 
افزایش  علت  به  اشاره  با  اقتصادی  کارشناس 
به  کرد:  تصریح  ماه  اردیبهشت  در  تورم  نرخ 
رشد  و  است  پولی  پدیده  تورم یک  کلی  طور 
نرخ  افزایش  اصلی  دالیل  از  یکی  نقدینگی 
بیان  با  شناس  حق  شود.  می  محسوب  تورم 
تک  تورم  نرخ  حفظ  راهکار  ترین  مهم  اینکه 
ادامه  است،  اقتصاد  در  عرضه  تقویت  رقمی، 
داد: برای اینکه نرخ تورم فعلی حفظ شود باید 

معنا  این  به  تقویت شود  اقتصاد  واقعی  بخش 
که تولید و خدمات افزایش یابد و طبق سیاست 
های دولت دوازدهم به نظر می رسد، نرخ رشد 
اقتصادی در سال جاری هم مثبت باشد. نرخ 
رشد اقتصادی در سال گذشته چیزی حدود 8 

درصد بود و امسال هم این نرخ 
رشد  اگر  افزود:  اقتصادی  کارشناس  این 
مولد  و  واقعی  رشد بخش  بر  متکی  اقتصادی 
اقتصاد باشد می تواند دستاورد تورم یک رقمی 
را حفظ کند. شواهد نشان می دهد که سیاست 
دولت این است که از محل بودجه و استفاده از 
ظرفیت های بخش خصوصی و جذب سرمایه 
را حفظ کند  اقتصادی  های خارجی نرخ رشد 
به  درصدی   8 رشد  نرخ  تحقق  راستای  در  و 
نرخ  هم  امسال  و  بردارد  گام  پایدار  صورت 
تولید و  افزایش  بر  اتکا  با  باید  اقتصادی  رشد 

نه صادرات نفت مثبت بماند.
سال  در  تورم  نرخ  رشد  درصد  درباره  وی 
درباره  مختلفی  های  بینی  پیش  گفت:  جاری 
دارد  وجود   1۳96 سال  در  تورم  نرخ  تغییرات 
و  پول  المللی  بین  صندوق  جهانی،  بانک  و 
خارجی  و  داخلی  موسسات  از  دیگر  برخی 
کرده  اعالم  تورم  نرخ  تغییرات  از  درصدهایی 
اند اما به نظر می رسد، رشد نرخ تورم چیزی 
حدود ۲ الی ۳ واحد باشد. حق شناس با بیان 

اینکه نباید در اذهان عمومی چنین متبادر شود 
که دوباره اقتصاد کشورمان دچار نرخ تورم دو 
باالی ۳۰ درصد دچار می شود، گفت:  رقمی 
نهایت افزایش نرخ تورم چیزی حدود ۳ درصد 
 1۳ به  نهایت  در  تورم  نرخ  یعنی  بود  خواهد 
درصد می رسد. این کارشناس اقتصادی درباره 
لزوم پایین بودن نرخ تورم در کشورمان اظهار 
داشت : تورم یک متغییر کالن اقتصادی است 
و این متغییر کالن باید کمتر از 5 درصد باشد 
و در بسیاری از کشورها نرخ تورم کمتر از ۳ 
هم  رونق  به  تورم  نرخ  این  با  و  است  درصد 

بر  تاکید  با  شناس  حق  اند.  کرده  پیدا  دست 
نیست،  تورم  نرخ  افزایش  رونق،  شرط  اینکه 
ادامه داد: این قاعده که برای عبور از رکود و 
رسیدن به رونق،با افزایش نرخ تورم مواجه می 
شویم، یک قاعده منسوخ شده در علم اقتصاد 

است. 
وی تاکید کرد: ممکن است که با تزریق پول 
این  اما  برسیم  رونق  به  بازارها  و  اقتصاد  به 
رونقی  قطع  طور  به  بود  نخواهد  پایدار  رونق 

پایدار است که با حفظ نرخ تورم همراه باشد.

راهکار رونق بدون تورم 
تصور  کارشناسان  از  ای  عده  بین  در  امروز 
نیست  پذیر  امکان  تورم  بدون  رونق  به  ورود 
اقتصادی برخی کشورهای  بررسی ساختار  اما 
توسعه یافته نشان می دهد در حالی به رونق 
دست یافته اند که نرخ تورم کمتر از سه درصد 
دارند یا اینکه در کشوری مانند رکود اقتصادی 
نمی  بنابراین  داد.  رخ  منفی  تورم  شرایط  در 
توان نسخه رونق همراه با تورم را برای تمام 
اینکه  برای  اما  پیچید.  اقتصادی  ساختارهای 
بتوانیم بدون تورم وارد دوره رونق شویم باید 
بدانیم در اقتصادی مانند ساختار اقتصاد ایران 
به طور  تورم می شوند.  به  منجر  عواملی  چه 
بدون  تقاضای  افزایش  و  نقدینگی  رشد  قطع 

پشتوانه در بازار از مهم ترین عوامل در ایجاد 
عامل  دو  این  به  توان  می  زمانی  است.  تورم 
از  را  ایران  اقتصاد  بتوانیم مسیر  غلبه کرد که 
سمت تقویت حوزه های داللی و واسطه گری 
به سمت اقتصاد مولد و تقویت صنایع تولیدی 
سوق دهیم. در این شرایط است که می توان 
همزمان با افزایش تقاضا، عرضه را افزایش داد 
بنگاه  به سمت  را  سرگردان  های  نقدینگی  و 
های تولیدی و با توجیه اقتصادی هدایت کرد. 
به طور قطع در این شرایط می توان انتظارات 
تورمی در جامعه به حداقل ممکن کاهش داد. 

اتریش و هیات همراه  سفر اخیر وزیر دارایی 
وی به ایران بیش از هر موضوعی از اشتیاق 
اروپا برای گسترش  اتحادیه  بازیگر موثر  این 
با  اقتصادی  تجاری-  مناسبات  و  تعامالت 
مالی  موانع  رفع  کشورمان حکایت داشت که 
فزاینده  اهمیتی  از  زمینه  این  در  بانکی  و 
و  پژوهش  گروه  گزارش  بود.به  برخوردار 
»طرح  اجرای  از  پس  ایرنا،  خبری  تحلیل 
بر  »برجام«  همان  یا  مشترک«  اقدام  جامع 
رفت و آمد هیات های اقتصادی و تجاری از 
کشورهای مختلف جهان به کشورمان روز به 
روز افزوده شد تا اینکه امروز به امری عادی 
دنبال  به  که  هایی  هیات  است؛  شده  تبدیل 
با  آمده  دست  به  فرصت  این  از  گیری  بهره 
جمهوری  با  خود  تعامالت  توسعه  هدف 
اسالمی برآمده اند. در این میان هفته گذشته 
»هاینس یورگ شلینگ« وزیر دارایی اتریش 
درصدر یک هیات بلند پایه مالی و اقتصادی 
با  تا ضمن دیدار و گفت وگو  ایران شد  وارد 
ایران، راه را برای گسترش تعامالت  مقامات 
نتیجه  تعیین  از  پس  سفری  کند؛  هموار 
که  کشورمان  جمهوری  ریاست  انتخابات 
حاکی از تمایل طرف اروپایی و عالقه مندی 
و  تدبیر  دولت  با  همکاری  برای  کشور  این 

امید در پسابرجام است.

 مراودات بانکی؛ 
مهمترین محور رایزنی ها

وزیر  همراه  هیات  ترکیب  از  که  طور  همان 
هر  از  بیش  سفر  این  بود  پیدا  اتریش  دارایی 
و  اقتصادی  روابط  توسعه  محور  بر  موضوعی 
سه  سفر  این  در  چرخید.  می  بانکی  تعامالت 
روزه، نمایندگانی از این حوزه ها حضور داشتند 

مرکزی  بانک  کل  رییس  نووتنی«  »اوالد  که 
اتریش از برجسته ترین آنها به شمار می رفت. 
رو  آن  از  اتریشی  رتبه  عالی  اقتصادی  هیات 
خود  اقتصادی  های  همکاری  برای  را  ایران 
روابط  های  گره  برجام،  اثر  بر  که  برگزید 
بسترهای  با شناخت  و  باز شده  ایران  خارجی 
مشترک سرمایه گذاری و رفع برخی از موانع 
باقی مانده، ایران و اتریش می توانند به ترمیم 
به  اقدام کنند و سطح تعامالت خود را  روابط 
مهمترین  برسانند.  ها  تحریم  از  پیش  دوره 
این سفر  دیدارهای مختلف  در  که  ای  مساله 
مورد تاکید قرار گرفت، موضوع مراودات بانکی 
بر ضرورت تسریع در  این نشست ها  در  بود. 
و  بانکی  روابط  سازی  عادی  و  سازی  فعال 
تامین فاینانس برای سرمایه گذاری در پروژه 
های کشور و همچنین پوشش بیمه ای تاکید 
زاده«  نعمت  ارتباط »محمدرضا  شد.در همین 
پس  کشورمان  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
از دیدار و گفت وگو با اعضای هیات اتریشی 
ضمن اشاره به آغاز همکاری های بین بانکی 
دو  های  که »همکاری  کرد  اظهار  کشور،  دو 
و  است  شده  آغاز  محدودی  سطح  در  جانبه 
در  ایران  مرکزی  بانک  پرسنل  از  تعدادی 
اتریش هم اکنون در حال آموزش هستند که 
امیدواریم با این سفر بر روی حل و فصل موارد 
مسائل  سازی  فعال  در جهت  باقیمانده  جزئی 

نیز، جمع بندی الزم صورت گیرد.«
به رغم گذشت حدود یک سال و نیم از اعالن 
برخی  ترس  هنوز  ولی  برجام  اجرای  رسمی 
ایاالت  تنبیهی  اقدامات  به  نسبت  کشورها  از 
اجرای  زمان  در  آمریکا  دارد.  وجود  متحده 
ها  بانک  ایران،  علیه  ای  هسته  های  تحریم 
و موسسات زیادی را در سطح جهان به اتهام 

دور زدن تحریم ها جریمه کرد. در حال حاضر 
را در اجرای  ایاالت متحده همراهی الزم  نیز 
برجام انجام نمی دهد و این مساله به نگرانی 

کشورهایی که مشتاق گسترش روابط با ایران 
هستند، دامن زده است. با توجه به اینکه وزیر 
دارایی اتریش در تهران یادآور شد که بیشترین 
روابط کارگزاری بانکی ایران در اروپا با کشور 
نیز  موانعی  برخی  اما  است  جریان  در  اتریش 
وجود دارد که برطرف سازی آن کمک شایانی 
به تسریع و تسهیل روابط بانکی خواهد کرد. 

یکی از این مسائل، پیوستن ایران به گروه ویژه 
به  بسیاری  باور  به  که  است   )FATF(مالی
شفافیت در نظام بانکی کشور و تسهیل روابط 
بانکی ایران و جهان خواهد انجامید. پیوستن یا 
نپیوستن کشورمان به »گروه ویژه اقدام مالی 
« موضوعی است که در ماه های گذشته بین 
افراد و گروه های مختلف در کشورمان مطرح 
شده و بسیاری از کارشناسان با پیوستن ایران 

به این گروه ویژه مالی موافق اند.

عالوه بر موضوع مهم روابط بانکی، در جریان 
سفر اخیر هیات اتریشی به همکاری در حوزه 
صنعت نیز نگاه ویژه ای صورت گرفت. بیمه 

مورد  در  گذاری  سرمایه  و  صادرات  تضمین 
های  بانک  توسط  فوالد  و  خودرو  قطعات 
آینده ای  اتریشی که رهاورد این سفر بود در 
نزدیک به رشد قابل مالحظه روابط اقتصادی 
این که  انجامد. ضمن  این دو کشور می  بین 
برنامه پنج ساله همکاری های علمی و فناوری 
ایران و اتریش به توسعه و تثبیت مناسبات آنها 

یاری خواهد رساند. 

 پسابرجام و فصل تازه 
روابط تهران- وین

سفر اخیر هیات اتریشی به کشورمان، خارج از 
روابط ایران و اتحادیه و در قالب روابط دوجانبه 
تیرماه 94  از  ویژه پش  به  است  ارزیابی  قابل 
ایران  تایید  از  مشترک  اقدام  جامع  طرح  که 
قدرت های بزرگ گذشت، تالش برای توسعه 

همکاری های تهران و وین قوت گرفته است. 
می  تاریخی  توافق  این  از  ماه  دو  حدود  تنها 
ماه همان سال جمهوری  گدشت که شهریور 

اسالمی ایران و جمهوری اتریش برای تعمیق 
خود  های  همکاری  و  مناسبات  تحکیم  و 
امضا  همکاری  تفاهم  یادداشت  و  سند  چهار 
حجت  حضور  در  همکاری  اسناد  این  کردند. 
فیشر«  و »هاینس  روحانی«   االسالم »حسن 
توسط  اتریش،  و  ایران  جمهوری  رییسان  
مقامات عالی رتبه این کشورها به امضا رسید.
کمیسیون  هشتمین  تشکیل  تفاهم  یادداشت 
یادداشت  اقتصادی،  همکاری های  مشترک 
تفاهم گفت وگوهای سیاسی بین وزارت امور 
و  اروپا  امور  در  فدرال  وزارت  و  ایران  خارجه 
تفاهم  یادداشت  همچنین  و  اتریش  خارجه 
گفت وگوهای بین المللی ادیان از سوی رییس 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی کشورمان 
نامه  از تفاهم  اتریش سه مورد  و وزیر خارجه 
های امضا شده بود. چهارمین سند امضا شده 

به موضوع همکاری زیست محیطی اختصاص 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  بین  که  یافت 
جنگلداری،  کشاورزی،  فدرال  وزارت  و  ایران 
امضا  به  اتریش  آب  مدیریت  و  زیست  محیط 
رسید. اهمیت این موضوع سبب شد تا در سفر 
شهریورماه سال بعد »معصومه ابتکار« معاون 
حفاظت  سازمان  رییس  و  جمهوری  رییس 
محیط زیست کشورمان به اتریش و دیدار وی 
با »آندرا روپ رشتر« وزیر کشاورزی و محیط 
محیط  همکاری  سند  میزبان،  کشور  زیست 
تعامالت  گرفتن  باال  با  شود.  امضا  زیستی 
از  همکاری  و  بحث  مورد  مواضع  کشور،  دو 
مرادوات بانکی - تجاری و حتی محیط زیستی 
تروریستی  های  گروه  با  مبارزه  و  رفته  فراتر 
را هدف گذاری کرده است. سفر هفته گذشته 
به  وی  همراه  هیات  و  اتریش  دارایی  وزیر 
روز  چند  که  گرفت  انجام  شرایطی  در  ایران 
از  گذشت.  می  تهران  تروریستی  حمالت  از 
این رو وزیر دارایی کشور میهمان ضمن ابراز 
افراط  های  جنایت  همبستگی،  و  همدردی 
گرایان را بی ارتباط با ادیان و مذاهب دانست 
که به نگرانی جهان دامن زده است؛ موضوعی 
که همکاری های بین المللی از جمله ایران و 
اتریش را می طلبد. در مجموع، با برجام شاهد 
ایران  تعامالت  توسعه  در  رشدی  به  رو  روند 
برای  امیدها  به طوری که  ایم  بوده  اتریش  و 
گرفته  باال  ها  همکاری  روزافزون  گسترش 
موانع  برخی  رفع  با  رود  می  انتظار  و  است 
موجود بر سر راه پیاده سازی برجام، شاهد رشد 
باشیم؛  کشور  دو  مبادالت  حجم  برابری  چند 
سطح مبادالتی که ساالنه حدود 4۰۰ میلیون 
دالر برآورد می شود و امید می رود در شرایط 

ایده آل تا 1۰5 میلیارد دالر افزایش یابد. 

ورود به رونق با حداقل رشد تورم

اشتغالزایی را فدای تورم تک رقمی نکنیم

گره گشایی مراودات بانکی؛ اولویت تهران - وین

نت
نتر

 : ای
س
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ایسنا- محققان به تازگی دریافته اند وجود نوعی پپتید در سم مار مامبای سبز می تواند شدت بیماری کلیوی پلی کیستیک )PKD( را کاهش دهد. این بیماری موجب ایجاد 
کیست های مملو از مایعی می شود که ممکن است به کلیه ها آسیب  رسانده و منجر به نارسایی کلیوی شوند. دانشمندان پپتید موجود در سم این مار را در موش های مبتال 
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یادداشت

اصلی ترین دلیل محرومیت ما 
از وجود امام زمان)عج(

*  حجت االسالم رحیم کارگر

امام  از وجود  ما  ترین علت محرومیت  اصلی 
شکل  ظهور،  نورانی  عصر  درک  و  زمان)عج( 
ظهور  است.  خیانت  و  خمودگی  فرهنگ  گیری 
در بستری از اعتماد، قدرت، ایثارگری و مجاهده 
به  مهدوی  جهانی  انقالب  و  گیرد  می  شکل 
پیروزی می رسد. سستی و بدعهدی ما، منافی 
باعث طوالنی  و  است  زمان)عج(  امام  با ظهور 
در  شیعی  جامعه  به  وقتی  شود.   می  آن  شدن 
طول تاریخ نگاه می کنیم در بیشتر مواقع شاهد 

دو چالش و نقص بزرگ در آن هستیم:
عجیب  ارادگی  بی  و  سستی  و  ضعف  یکم، 
عموم مدعیان تشیع و والیت است؛ بخصوص در 
جایی که حکومت و قدرت را هم در دست دارند 
و باید نهایت جدیت و مجاهدت و تالش را داشته 

باشند و بر اقتدار و توانایی های خود بیفزایند. 
طول  در  آنها  عهدشکنی  و  خیانت  دوم، 
نخبگان!  و  خواص  سوی  از  بخصوص  تاریخ 
این خیانت دردناک ترین و ویرانگرتر مساله ای 
است که در میان عموم مدعیان شیعه است. به 
طوری که بعد از شهادت امام حسین، هیچ یک 
و  ها  دعوت  و  ها  وعده  به  اعتمادی  امامان  از 
امکانات شیعیان نداشتند و هیچ قیامی را با تکیه 

به ادعاهای شیعیان شروع نکردند.
و  ها  بزنگاه  در  تشیع،  مدعیان  این  واقع  در 
را  نمی کنند و عرصه  سر فرصت، خوب عمل 
و  ها  فتنه  در  کنند.  می  واگذار  دشمن  به  فورا 
می  مردود  سرعت  به  ها،  آزمایش  و  ابتالها 
شوند و نیروی انقالبی و مبارز را به تحلیل می 
برند و  امید هر رهبری را بر باد می دهند. آنان 
فریبی  عوام  و  دروغ  و  تزویر  گرفتار  راحتی  به 
و  ها  آرمان  به همه  و  گرایی می شوند  دنیا  و 
همین  به  کنند.  می  پشت  دینی  واالی  اهداف 

آنان هستم. تاریخی  جهت  معتقد به خنگی 
مشکل  دو  این  در  مردم  عموم  متاسفانه 
و  نخبگان  پیرو  و  تابع  خیانت(  و  )خمودگی 
ضربه  ترین  بزرگ  که  هستند  جامعه  خواص 
این مساله  اند.  را به کیان شیعه وارد کرده  ها 
تاثیر مستقیم و منفی در ظهور امام زمان دارد. 
اقدام  بد عهدی و عدم  یعنی همان طور که 
باعث   ، آنها  فتور  و  ضعف  و  شیعیان  موقع  به 
شدن  طوالنی  موجب   ، شده  زمان  امام  غیبت 
امام  پرسید  باید  واقع  در  است.  گشته  هم  آن 
و  نیرو  کدام  به  اعتماد  و  تکیه  با  )عج(  زمان 
چه  نصرت  و  یاری  به  و  کند  قیام  فرهنگ، 
آشکارا  که  ما  باشد؟  مطمئن  کسانی  یا  کسی 

دنیا را بر امام خود ترجیح می دهیم ... !

نگاهی به منطقه گردشگری مصعبی و کریمو؛

روستای سرسبز ییالقی در استان کویری خراسان جنوبی  

در مناطق کوهستاني شهرستان سرایان و در بخش 
مرکزي آن، دهستان مصعبي قرار دارد که مشتمل بر 
گرفته  قرار  کریمو  و  مصعبي  سکونت گاهي  نقطه  دو 
طبیعي  انداز  چشم  و  مطلوب  هواي  و  آب  علت  به  و 
استان خراسان  نمونه گردشگري  از مناطق  زیبا، یکي 
زمستان  سرد  فصل  شدن  سپري  با  باشد.  مي  جنوبی 
خراسان  گردشگري  نمونه  مناطق  هوا  شدن  گرم  و 
گذراندن  براي  مناسبي  بسیار  مکانهاي  جنوبی 

لحظاتي خوش در کنار اعضاي خانواده است.
بند دره بیرجند، بوذر جمهر قاین، شهرتوِن فردوس، 
فردوس،  گرم  آب  بشرویه،  گردشگري  نمونه  منطقه 
نمونه  مناطق  جمله  از  آسیابان  و  درخش  منطقه 
گردشگري استان است که هر ساله در ایام تعطیالت 
تابستان  تعطیالت  و  نو  سال  روزهاي  در  به خصوص 

پذیراي مسافران زیادي از اقصي نقاط کشور است.
غرب  کیلومتري   ۱۶۰ در  سرایان  شهرستان 
نمونه  منطقه  و  دارد  قرار  بیرجند  شهرستان 
جذاب  مناطق  داراي  که  کریمو  مصعبي  گردشگري 
این  در  است  گردشگري  زمینه  در  زیادي  قابلیت  و 

مناطق کوهستاني شهرستان  در  باشد.  مي  شهرستان 
مصعبي  دهستان  آن،  مرکزي  بخش  در  و  سرایان 
سکونتگاهي  نقطه  دو  بر  مشتمل  که  دارد  قرار 
هواي  و  آب  علت  به  و  گرقته  قرار  کریمو  و  مصعبي 
مناطق  از  یکي  زیبا،  طبیعي  انداز  چشم  و  مطلوب 

است. جنوبی  خراسان  استان  گردشگري  نمونه 

آرامگاه  دو امامزاده 
در این منطقه نمونه گردشگري قرار دارد

روستاي  دو  فاصل  حد  در  گردشگري  منطقه  این 
بر  بالغ  آن  وسعت  و  شده  واقع  کریمو  و  مصعبي 
داراي  منطقه  این  هواي  و  آب  و  است  هکتار   ۵۲۶
زمستان  در  که  است  معتدل  نسبتًا  و  گرم  قابلیت هاي 
در  کریمو  مصعبي  منطقه  باشد.  مي  خشک  و  سرد 
هموار  زمین هاي  در  و  ارتفاعات  بین  واقع  دره هاي 
اطراف رودخانه هایی که در آن جا وجود دارد سرسبز 
پایین  دره  و  سبزرود  آبشار  هواست.  و  آب  خوش  و 
دست آن و سد شهید پارسا از دیگر جاذبه هاي طبیعي 

آرامگاه هاي  نمونه گردشگري است.  این منطقه  حوزه 
امامزاده سلطان کریم شاه و سلطان مصیب در منطقه 
فاصله  به  امامزاده  و  کریمو  گردشگري مصعبي  نمونه 
امامزاده  مرقد  دارد.  وجود  دیگر  یک  از  کیلومتر   ۳

سلطان کریم شاه در روستاي کریمو قرار دارد.

نام این روستا درابتدا کریمان بوده است

شهرستان  کیلومتري   ۲۵ فاصله  در  روستا  این 
سرایان و ۲۰ کیلومتري شهر کاخک و 4۳ کیلومتري 
که  نیز  کریمو  روستاي  نام  است.  شده  واقع  فردوس 
کریمو  محلي  لهجه  به  بعدها  و  بوده  کریمان  ابتدا  در 
شده  گرفته  بزرگوار  زاده  امام  این  نام  از  شده  نامیده 
است. حدود ۳4 رشته قنات کوچک و بزرگ به همراه 
دارد  وجود  روستا  این  در  که  هایي  آبادي  و  ناي  دره 
به وجود  در منطقه  را  بسیاري  اندازهاي طبیعي  چشم 
به  بسیاري  گردشگران  است  شده  باعث  که  آورده اند 
این منطقه سفر  به  بهار  و  تابستان  خصوص در فصل 
نیز در روستاي مصعبي  امام زاده سلطان مصیب  کنند. 

شهرستان سرایان قرار دارد. برگزاري آیین ها و مراسم 
جاذبه هاي  دیگر  از  سال  طول  در  مختلف  مذهبي 

مي باشند. کریمو  مصعبي  گردشگري  نمونه  منطقه 

بیشتر  اعتبارات  اختصاص  به  نیاز 
امکانات تکمیل  برای 

و  است  خصوصي  بخش  تملک  در  منطقه  این 
محدوده و فضاي آن، نزدیکي به بازارهاي گردشگري 
هم چون شهرستان هاي فردوس و سرایان، برخورداري 
محیط هاي  با  مقایسه  در  اقلیمي  مناسب  موقعیت  از 
داشتن  جذاب،  طبیعي  فضاهاي  برداشتن  در  اطراف، 
باغ ها و مزارع، وجود  و  مانند کوها  زیبا  چشم اندازهاي 
دو امامزاده در این منطقه و ... از مهمترین قابلیت هاي 
مي باشند.  کریمو  مصعبي  گردشگري  نمونه  منطقه 
آالچیق  ساخت  و  محوطه سازی  و  پهنه بندی  همچنین 
است  گرفته  انجام  کریمو  روستای  امامزاده  کنار  در 
به  نیاز  منطقه  این  بارز  خصوصیات  به  توجه  با  که 
اختصاص اعتبارات بیشتر جهت تکمیل می باشد./ ایکنا

آغاز هفته صرفه  جویی در مصرف آب

فصل  با شروع  زمان  ماه، هم  تیر  اول  هفته 
تابستان، هفته صرفه جویی در مصرف آب نام 
زندگی  سرچشمه  این  آب،  است.  شده  گذاری 
موجودات  کفاف  و  نیاز  اندازه  به  خداوند  را 
قرآن  در  خود  که  چنان  است،  آفریده  زنده 
اندازه  به  را  چیز  همه  »ما  فرماید:  می  کریم 
است:  فرموده  دیگر  ای  آیه  در  و  آفریدیم« 
نزد  خزاینش  اینکه  مگر  ندارد  وجود  »چیزی 
کنیم مگر  نمی  ایجاد  و  فرستیم  نمی  و  ماست 
به اندازه معّین و حساب شده«. همه مشکل ها 
به خاطر این است که ما خشک و نیمه خشک 
بودن 8۵ درصد مساحت کشور پهناورمان را و 
کم بارش بودن منطقه خود و مایه حیات بودن 
مایه  این  آب،  به  نه  گر  و  نداریم  باور  را  آب 
حیات و مایه تمدن این گونه جفا نمی کردیم. 

عکس از : سیری در ایران

آغاز هفته قوه قضائیه 

و تأسیس سازمان تبلیغات اسالمی

و  قضاء  واالی  مقام  به  نهادن  ارج  جهت 
مظلوم  شهید  شامخ  مقام  از  تکریم  و  قضاوت 
دستگاه  مسئول  اولین  بهشتی  دکتر  ا...  آیت 
پیشنهاد  ایران،  اسالمی  جمهوری  قضائی 
مبتنی  قضائیه،  قوه   ۱۳7۲/۵/۱7 مورخه 
هفته  عنوان  به  ماه  تیر  اول  هفته  برنامگذاری 
شورای  در   ۱۳7۳/4/۲7 تاریخ  در  قضائیه  قوه 
فرهنگ عمومی مطرح شد و به تصویب رسید. 
اسالمی  تبلیغات  سازمان  نیز  روزی  چنین  در 
تاسیس گردیده است. سازمان تبلیغات اسالمي 
اسالمي  انقالب  متن  از  برخاسته  است  نهادي 
خمیني  امام  حضرت  فرمان  اجراي  در  که 
پس در  این  از  و  تأسیس   ۱۳۵8 سال  در  )ره( 

اساسنامه به اختصار »سازمان« نامیده مي شود.

مناسبت ها
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درمان افسردگی ناشی از بیکاری

با دیگران صحبت کنید: هنگامی که غمگین هستید با 
دیگران در موردحال خود صحبت کنید و اجازه ندهید که 
غمها روی هم انباشته شوند. اگر نمی توانید احساسات 

خود را بیان کنید آنها را بنویسید
فعال بمانید: از خانه بیرون رفته و ورزش کنید. حتی 
قدم زدن مختصر نیز به شما کمک می کند که سالمت 
به  کمتر  و  بخوابید  بهتر  کنید  را حفظ  خود  جسمانی 

چیزهای ناخوشایند فکر کنید
غذای  نیستید  گرسنه  هنگامیکه  حتی  بخورید:  خوب 
متعادل با مقدار زیادی میوه و سبزیجات میل نمایید. 
در حالت افسردگی افراد  سریع وزن از دست می دهند 
و بدن با کاهش ویتامین مواجه می شودو یا با خوردن 

غذاهای نامناسب چاقی ناخواسته ایجاد می شود
از الکل و داروهای مخدر پرهیز کنید: افرادی با نوشیدن 
الکل برای مدت کوتاهی احساس خوبی پیدا می کنند 
ولی در دراز مدت الکل  افسردگی شان را شدیدتر می 
شود. این امر در مورد داروهای مخدر خصوصأ  آمفتامین 

کوکائین و اکستازی هم صادق است
اگر نمی توانید بخوابید نگران نباشید: کاری لذت بخش 
مانند گوش دادن به رادیو و یا تماشا کردن  تلویزیون 
انجام دهید. اگردائمأ عصبی هستید ورزش، یوگا، ماساژ، 

رایحه درمانی و غیره مفید هستند
کاری لذت بخش انجام دهید: مرتبأ کارهایی که از آنها 
کتاب  کردن،  ورزش  مثل  دهید  انجام  برید  می  لذت 

خواندن، و دیگر سر گرمی ها
درشیوه زندگی خودتجدید نظر کنید: اگر شما خود را وادار 
می کنید که همه کارهایتان را درست و بی عیب و نقص 
انجام دهید، زندگی به شما سخت میگذرد. شما باید واقع 

گرا،  و بیشترمواظپ خودتان باشید.

»خود را به هستی واگذار« کتاب اول اوشو از مجموعه 
کتاب های مراقبه اوشو است. او در این کتاب از عشق 
می گوید. اینکه زندگی عشق است، خدا عشق است، و 
نباید خدا را یک شخص یا یک چیز پنداشت و نباید او 
را که انرژی ست،عشق است را »خدا« نامید، بلکه باید 

»خداوندی« نامید.
نغمه  به  شدن  تبدیل  نیروی  کتاب:انسان  از  قسمتی 
عشق را داراست. اما اندک کسانی این نیروی نهان را 
آشکار می کنند. اغلب انسان ها بذر به دنیا می آیند و بذر 
می میرند. زندگی آن ها چیزی نیست جز سرگذشتگی 
طوالنی از ناباروری.من شاهد بوده ام که برخی فقط از 
 روی ترس و نه از روی عشق ، به معبد ها و کلیساها 
می روند. اشخاص پیر بیشتر از دیگران در معابد حضور 
پیدا میکنند. زیرا از مرگ می هراسند. آنان نه به این 
دلیل که چیز با ارزشی را در زندگی شناخته اند، بلکه 
چون زندگی را از کف می دهند و تاریکی مطلق مرگ به 
آنان نزدیک می شود از روی ترس و هراس به معبد  ها 
و کلیساها می روند. آنان نیازمند پشتیبان هستند و اکنون 
می دانند پولشان به دردشان نمی خورد،دوستانشان به 

کارشان نمی آیند و خانودشان ترکشان خواهند گفت. 

نام کتاب:خود را به هستی واگذار)مجموعه کتاب های 
مراقبه اوشو( نویسنده:اگوان شری راجنیش)اوشو(

آدمهایی وجود دارند که بنظر می رسد همیشه بدنبال 
نزاع و ستیزند، اگر با آنها برخورد کردید، دورشوید. 
درگیری آنها با شما نیست، با درون خودشان است

راز زندگی موفق و عمر طوالنی این است  که نصف 
بخوریم، دو برابر راه بریم، سه برابر بخندیم

 و بی اندازه عشق بورزیم

بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد
هالل عید به دور قدح اشارت کرد
ثواب روزه و حج قبول آن کس برد
که خاک میکده عشق را زیارت کرد

خدایا روزی کن مرا در آن فضیلت شب قدر را و بگردان 
در آن کارهای مرا از سختی به آسانی و بپذیر عذرهایم
 و بریز از من گناه و بار گران را ای مهربان به بندگان

برای کشف اقیانوسهای جدید، باید شهامت 
ترک ساحل آرام خود را داشته باشید. 
این جهان، جهان تغییر است، نه تقدیر.

را  افراد خیلی خوب می دانند که چطور دیگران  بعضی 
متقاعد به انجام کاری کنند. اما سوال اینجاست که آنها 

چطور به چنین قدرتی دست پیدا کرده اند؟
این اشخاص در اصل دارای برخی خصوصیات اخالقی 
می  آنها  به  را  دیگران  کردن  مجاب  قدرت  که  هستند 
بخشند و باعث می شوند که کالمشان تاثیرگذاری باالیی 
داشته باشد و همین کالم نافذ نیز باعث حرکت آنها به 
سمت موفقیت می شود.در این قسمت تالش داریم شما 
را با ویژگی های افرادی آشنا کنیم که می توانند به راحتی 

دیگران را متقاعد به انجام کاری کنند.
 می دانند که چطور

 با دیگران ارتباط برقرار نمایند
چه  تا  دیگران  کردن  متقاعد  برای  شما  تالش  اینکه 
اندازه می تواند موفقیت آمیز باشد، به ارتباط کلی تان با 
مشتری، همکار یا طرف مقابل تان باز می گردد. اگر آن 
فرد را به خوبی نمی شناسید بهتر است که هرچه سریع 
تر رابطه ای دوستانه را با او برقرار نمایید، زمینه های 
مشترکتان با او را پیدا کرده و در جهت بهبود رابطه خود 

با آن فرد تالش کنید.
 ویژگی های شخصیتی دیگران را پیدا می کنند

افرادی که قدرت مجاب کردن دیگران را دارند شناختن 
طرف مقابل خود را در اولویت قرار می دهند. آنها یاد می 
گیرند فرد مقابلشان چه کسی است و در مورد عالقمندی 

هایشان مطالعه می کنند. هرچه ویژگی های شخصیتی 
افراد مقابل به خود را بهتر درک کنید راحت تر می توانید 
پیام خود را به گونه ای که با خواسته هایشان منافاتی نداشته 

باشد به آنها منتقل نمایید.
 اثری مطلوب از خود بر جای می گذارند

می  دارند  را  دیگران  کردن  متقاعد  قدرت  که  افرادی 
دیگران  بر  مطلوب  اثری  گذاشتن  برجای  که  دانند 
اهمیت باالیی دارد چراکه آدم ها ظرف همان چند ثانیه 
آنها  کنند.  می  قضاوت  یکدیگر  مورد  در  مالقات  اولیه 
را  اثرگذاری  بهترین  باید  برخورد  هر  در  که  دانند  می 

داشته باشند.
 یاد می گیرند که چطور نیازها را تعریف کنید

افراد دارای کالم نافذ می دانند که برای خرید و فروش 
کاال یا مجاب کردن دیگران به انجام کاری باید نیازی 
این  از  هیچکدام  نباشد،  نیازی  اگر  باشد.  داشته  وجود 
اتفاقات نیز رخ نخواهد داد. لذا بهتر است حوزه ای را که 
در آن نوعی کاستی یا نقص احساس می شود را بیابید و 
سپس کاال یا خدماتی که برای رفع این نقیصه در اختیار 

دارید، عرضه نمایید.
 هوش حسی خود را پرورش می دهند

افراد اثر گذار می دانند که چطور احساسات خود را مدیریت 
نمایند. آنها در درگیری ها آرام هستند و زمانی که اوضاع بر 
وفق مرادشان نیست کنترل خود را از دست نمی دهند. این 

افراد همواره آرامش خود را حفظ کرده و دیگران را متقاعد 
می کنند که باورشان کنند.

 کنجکاو و پیگیر هستند
به  خود  با  را  سواالت  همه  پاسخ  معموال  اثرگذار  افراد 
همراه ندارند اما همواره سواالتی در ذهنشان وجود دارد 
که به دنبال پاسخ برای آنها می گردند. مزیت کنجکاو 
بودن این است که می توانید بیشتر از چیزی که پیشتر 

می دانستید یاد بگیرید.
 اعتماد به نفس خود را نشان می دهند

اعتماد به نفس همواره برانگیزنده و تاثیر گذار است و شاید 
از این لحاظ هیچ ویژگی دیگری با آن برابری نکند. هرچه 
بیشتر به کاری که انجام می دهید اطمینان داشته باشید، 
واکنش افراد به رفتار شما نیز بار مثبت بیشتری دارد. اغلب 
افراد به دنبال همان اعتماد به نفسی در دیگران هستند که 

دوست دارند خودشان داشته باشند.
 می دانند که چطور الهام بخش باشند

افراد تاثیر گذار می دانند که انسان به اقتضای طبیعتش 
هماهنگی  و  همخوانی  پیرامون  محیط  با  دارد  دوست 
داشته باشد. زمانی که با فردی ابراز هم دردی می کنید و 
زمینه های مشترکتان با او را می یابید، نوعی حس اعتماد 
را در دیگران ایجاد کرده و به آنها اطمینان می دهید که 
تنهایشان نمی گذارید و به همین دلیل قادر خواهید بود 

که اثرگذاری باالیی داشته باشید.

می دانند که چطور یک راوی فوق العاده باشند
به شیوه ای  را  دانند که چطور یک ماجرا  افراد می  این 

تاثیرگذار و اغواکننده تعریف کنند.
 آنها می دانند زمانی که افراد دیدگاهی اثرگذار در مورد یک 
مقوله داشته باشند احتماال آنکه جذبش شده و آن را مورد 

پذیرش قرار دهند بسیار زیاد خواهد بود.
 صمیمی می شوند

از  و  گیرند  می  یاد  را  اسامی  نافذ  کالم  دارای  افراد 
این  با  کنند.  می  استفاده  خود  های  صحبت  در  آنها 
او  به  و  داده  نشان  را  مقابل  فرد  به  شان  احترام  کار 

اعتبار می بخشند.
 اعتبار دارند

آخرین اما شاید مهم ترین ویژگی افراد اثرگذار این است 
که از ارزش معتبر بودن و واقعی بودن آگاهند. زمانی که 
دیگران باور کنند شما همان شخصی هستید که ادعا می 
کنید، مطمئن می شوند که نقش بازی نمی کنید و سعی 
به شما  و  ندارید  واقعی خود  پنهان کردن شخصیت  در 

ایمان می آورند.
توانمندی های خود را دست کم نگیرید و مطمئن باشید 
که می توانید ویژگی های شخصیتی چنین افرادی را فرا 
بگیرید. با نیت واقعی و درست تصمیم بگیرید که چنین 
خصوصیاتی را در خود نهادینه کنید و آنگاه مطمئن باشید 

که در جهت صحیح حرکت می کنید.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

دعای روز بیست و هفتم ماه رمضان

پیامک 

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

اوست کسی که شما را آن گونه که می  خواهد در رحم ها صورتگری می  کند هیچ معبودی 
جز آن توانای حکیم نیست . سوره آل عمران آیه 6

حدیث روز  

خداوند روزه را واجب کرد تا به وسیله آن اخالص خلق را بیازماید.
امام علی علیه السالم

سبک زندگی

چرا برخی از افراد کالمی نافذ دارند؟

5913
423

6579
937

7634
875

8653
148

1957
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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512736948

964185372

738429615

389267154

647851239

125943867

451392786

893674521

276518493

شله مشهدی ممتاز درویش هر روز از ساعت 17 الی 19:30
  رستـوران و تاالر پذیرایی درویش

 به رسم هر ساله افتخار میزبانی محافل شما در ماه مبارک رمضان را دارد. بهترین و با کیفیت ترین غذاهای ایرانی را همچنان از ما بخواهید.
در ضمن هزینه ورودی و حق سرویس رایگان است.

مـژده مـژده

کلیه غذاهای درویش با برنج ممتاز ایرانی )علیزاده بابل( دو کشت طبخ می گردد.

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

به یک نفر فروشنده خانم جهت کار در نانوایی 
نیازمندیم. با  مزایای عالی

 32289399- 09157563890 حسینی

به چند نفر بازاریاب حضوری
 خانم و آقا و یک نفر بازاریاب تلفنی 

جهت کار تبلیغات با پورسانت عالی
و  دیگر مزایا نیازمندیم.

09152651699 - 32430537

آگهی استخدام
شرکت یکتا پخش شرق جهت تکمیل پرسنل خود به افراد ذیل نیازمند است:

حسابدار با مدرک حداقل لیسانس و یا فوق لیسانس و همچنین سابقه کاری
 و مهارت در امور حسابداری

راننده ترجیحا پایه یک و یا دارای کارت هوشمند جهت رانندگی کامیونت ایسوزو 
6 تن ، حداکثر سن 30 سال متقاضیان با در دست داشتن یک قطعه عکس و کارت 
ملی به آدرس دفتر شرکت واقع در سجادشهر- امامت 7- پالک 2 مراجعه نمایند.

ساعت مراجعه : 9 الی 12صبح       تلفن: 32327144-46

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     32371354 - 32371355

قالیشویــی ملکــه

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

دعوت به همکاری پاره وقت 
پژوهشی در شهر بیرجند  
افراد دارای مدرک کارشناسی 

ارشد و باالتر در رشته های 

مهندسی شیمی، مهندسی مواد، 

علوم و صنایع غذایی و شیمی  

09028270922

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

را تجربه کنید.   09158668002

کلیه لوازم ساندویچی به مبلغ 
4/000/000 تومان به فروش 

می رسد.  09383268078

بازسازی منازل قدیمی 
09155614365 -09157210424

32318149

صنایع مبل تهران مد
تعویض پارچه انواع مبل
جمهوری 8- داخل کوچه 
 روبروی آرایشگاه حمید  

09151602018 - 32233142
خسروی

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 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

 09155642959
09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری 

رنگ آمیزی، بازسازی منازل 
مشاوره و طراحی در محل
بیست متری سوم شرقی

 پالک 58
09155610111

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش

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

برق خورشیدی 12 ولت و 220 ولت
جهت روشنایی ویال ، مصارف خانگی ، 

کانکس ها، پمپ آب، کفکش و چاه آب 
هزینه تعمیر و نگهداری صفر

09151631498

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

  09156633230- برگی

 حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج استان
09105451077   اقدامی همراه با کارگر ماهر 



7- خوردن ۸ تا ۱۲ لیوان آب از افطار تا سحر سبب 
می شود کمتر دچار تشنگی شوید ۸- برای اینکه بعد 
از خوردن افطار و سحری دچار سوزش معده و ترش 
کردن نشوید بهتر است از غذاهای سبک و کم چرب 
استفاده کنید. 9. از خوردن غذا و شیرینی جات فراوان 
هنگام افطار بپرهیزید تا دچار سنگینی و مشکالت 

معده نشوید ۱0. سعی کنید وعده های غذایی مانند پلو 
و خورشت را دو ساعت بعد از افطار میل کنید تا هضم 
آن آسان باشد ۱۱. برای جلوگیری از بروز یبوست و 
مشکالت روده، بعد از خوردن افطار آلو و انجیر خیس 
شده و میوه هایی همچون گالبی، هلو و هندوانه میل 
کنید ۱۲. ورزش سبک و پیاده روی بعد از افطار به 

هضم غذا و جلوگیری از یبوست کمک زیادی می کند 
۱3. نان و پنیر کم نمک با سبزی یا گردو با یک لیوان 
شیر از بهترین خوردنی ها برای سحر محسوب می 
شود زیرا عالوه بر حجم سبک دارای قوت بسیار است.

مرکز اطالع رسانی اداره غذا 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

چند نکته  تغذیه  ای برای روزه  داری در این روزهای گرم )2(
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ایران باالخره در وزنه برداری جوانان جهان 
صاحب مدال شد

پیکارهای  در  ایران  کیلوگرم   94 دسته  بردار  وزنه  اروامه  رحمان 
ایران  نیاوردن کاروان  قهرمانی جوانان جهان سرانجام طلسم مدال 
در این مسابقات را با کسب دو مدال برنز حرکت دوضرب و مجموع 
برداری  وزنه  رقابت های  از  روز  ایرنا، ششمین  به گزارش  شکست. 
قهرمانی جوانان جهان روز چهارشنبه با حضور ۱0 ورزشگاه در گروه 
یک دسته 94 کیلوگرم در سالن ورزشی »اوتاسیتی« مجموعه ورزشی 
که  اورامه  شد.  آغاز  ژاپن  پایتخت  توکیو  شهر  جیمنازیوم«  »جنرال 
مدال برنز جوانان آسیا در سال گذشته را در کارنامه دارد بعد از آنکه 
در یک ضرب با ۱59 کیلوگرم در جایگاه پنجم قرار گرفت، در شروع 
حرکات دو ضرب نیز ناموفق بود و نتوانست وزنه ۱96 کیلوگرمی را بلند 
کند، اما در حرکات دوم و سوم توانست وزنه های ۱97 و ۲05 کیلوگرمی 
را جابجا کند تا ضمن کسب مدال برنز حرکت دو ضرب در مجموع نیز 
با رکورد 364 کیلوگرم مدال برنز جوانان جهان را به گردن آویزد.

شمشیربازی قهرمانی آسیا؛ 
تیم اپه مردان ایران به مقام ششمی رسید

ایرنا- تیم شمشیربازی ایران عنوان ششمی مسابقات قهرمانی آسیا در 
بخش اسلحه اپه مردان را به دست آورد. در ادامه رقابت های شمشیر 
محمدرضایی،  ترکیب  با  ایران  مردان  اپه  تیم  آسیا  قهرمانی  بازی 
طاهرعاشوری، محمداسماعیلی و محمد کیهانی مقابل حریفان خود 
به رقابت پرداختند. در بازی اول تیم ایران موفق به شکست سنگاپور با 
نتیجه 45 بر 3۲ شد، در مرحله بعدی نمایندگان ایران با شکست 45 بر 
30 نتیجه را به چین واگذار کردند. تیم ایران در رقابت بعدی مقابل چین 
تایپه 45 بر 43 حریف خود را شکست داد و در آخرین بازی با نتیجه 
37 بر 45 برابر قزاقستان شکست خورد و در نهایت تیم اپه مردان ایران 
به عنوان ششمی این دوره از رقابت های قهرمانی آسیا دست یافت.

بهترین بازیکن االهلی 
دیدار برابر پرسپولیس را از دست خواهد داد

ایسنا- مهاجم سوریه ای سرشناس االهلی دیدار رفت برابر تیم فوتبال 
پرسپولیس در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا را به خاطر آسیب 
دیدگی از دست داد. به نقل از یورو اسپورت عربی، عمر السومه را باید 
بهترین بازیکن االهلی عربستان و البته بهترین مهاجم لیگ این کشور 
عربی دانست. خبر بد برای االهلی و البته خوب برای پرسپولیس این 
که »عمر السومه« با آسیب دیدگی  جدی مواجه شده تا جایی که به 
نوشته یورو اسپورت سعودی او به احتمال خیلی زیاد دیدار رفت برابر 
پرسپولیس را از دست خواهد داد. پزشک باشگاه االهلی تاکید کرد که 
السومه برای بازگشت به شرایط بازی به ۱0 هفته زمان نیاز دارد و این 
بدین معناست که او دیدار رفت برابر تیم فوتبال پرسپولیس را از دست داده 
و شاید به دیدار برگشت هم نرسد. دیدار رفت 3۱ مرداد برگزار می شود.

 این 6 ماده
 آب نوشیدنی را بهسازی می کنند 

اضافه کردن برخی ترکیبات به آب، عالوه بر 
این که طعم بهتری به آب می دهد، به تقویت 
سالمت دستگاه گوارش نیز کمک می کند. این 
ترکیبات عبارتند از: ۱. لیمو)اضافه کردن لیمو به 
آب به تولید آنزیم های گوارشی کمک می کند( 

۲. سرکه سیب )سموم را از بدن پاک، هضم را 
تقویت می کند و متابولیسم را افزایش می دهد( 
3. برگ نعنا )باعث جذب موادمغذی موجود در 
غذا می شود و یبوست را از بین می برد( 4. خیار 
)به هضم بهتر و حرکات روده ای سالم تر کمک 
حالت  نفخ،   کننده  )برطرف  دارچین  کند( 5. 
زنجبیل  ریشه   .6 روده(  قولنج  حتی  و  تهوع 
)دشمن سوء هاضمه، دردهای شکمی، گاز و نفخ(

 لزوم پیاده روی سریع دیابتی ها 
بعد از شام 

طبق یک مطالعه، افراد مبتال به دیابت نوع۲ با 
کمی پیاده روی بعد از غذا خوردن می توانند به 
کاهش سطح قند خون خود، بیش از ورزش در 
سایر اوقات روز کمک کنند. پیاده روی ورزشی 
مناسب برای همه سنین به شمار می آید و پیاده 

روی سریع نسبت به دویدن فواید بیشتری دارد. 
کار  تلمبه  همانند  عضالت  رفتن،  راه  هنگام 
میکنند و خون به راحتی در قلب جریان می یابد. 
در ورزش، ران ها و ساق های پا نسبت سایر 
اعضای بدن نقش مهم تری دارند. اگر حرکت 
این اندام ضعیف و سست باشد، قوه محرکه بدن 
برای انتقال خون به قلب کافی نیست. لذا پیاده 
روی سریع به مراتب بهتر از دویدن است.

سه کشته و مجروح در تصادف کامیون کشنده با پراید

رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی از تصادف یک دستگاه کامیون کشنده با یک دستگاه 
پراید خبر داد. سرهنگ حسین رضایي در تشریح این خبر گفت: تصادفات جاده اي روز سه 
شنبه در محور سربیشه - درح دو کشته و یک مجروح برجاي گذاشت. به گزارش خبرنگار 
پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رضایي اظهار داشت: روز سه شنبه با اعالم مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱0مبنی بر تصادف در کیلومتر۱0محور سربیشه-درح بالفاصله مأموران پلیس راه به 
همراه گروه امداد به محل سانحه اعزام شدند. وی تصریح کرد: مأموران با حضور در صحنه 
مشاهده کردند که یک دستگاه کامیون کشنده با سواري پراید برخورد مي کند که در این 
سانحه رانندگی، دو نفر از سرنشینان خودروي پراید کشته و راننده  نیز به شدت مجروح و به 
بیمارستان منتقل شدند. سرهنگ رضایي خاطر نشان کرد: کارشناس پلیس راه علت حادثه را 
بي احتیاطي سواري پراید به علت انحراف به چپ اعالم کرد. وی به رانندگان توصیه کرد: 
قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی را رعایت کنند تا شاهد چنین حوادث ناگوار نباشیم.

کشف اشیاء عتیقه در شهرستان بیرجند

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند از دستگیری فردی به اتهام 
خبرنگار  گزارش  به  داد.  خبر  عتیقه  اشیاء  نگهداری  و  حمل 
این  تشریح  در  زاده  امیرآبادی  سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه 
خبر گفت: عصر روز سه شنبه مأموران گشت کالنتری امیرآباد 
هنگام گشت زنی به یک دستگاه خودروی پراید مشکوک شدند 
و خودرو را متوقف کردند. وی اظهار داشت: با هماهنگی مقام 
قضائی خودروی متوقف شده با رعایت حقوق شهروندی بازرسی 
سینی  عدد  چهار  خودرو  عقب  صندوق  از  بازرسی  در  که  شد 
سرهنگ  شد.  کشف  عتیقه   برنجی  لیوان  عدد  یک  و  برنجی 
امیرآبادی زاده تصریح کرد: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده 
به دادسرا اعزام شد و خودروی وی نیز به پارکینگ منتقل شد.

عکس از: خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا

شناسایی عامل اصلی بوی بد در خاش

در پی انتشار خبرهایی مبنی بر  وجود بویی نامطبوع در شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان، 
روز گذشته عامل اصلی آن شناسایی شد. فرماندار خاش در تشریح این خبر گفت: یک واحد تولیدی 
قیر با انجام کارهای غیر قانونی سبب آلوده کردن محیط زیست و در نتیجه سلب آرامش از جامعه 
شهری خاش شده بود. محمداکبر چاکرزهی افزود: با تالش های سربازان گمنام امام زمان )عج( و 
کارشناسان بهداشت و غیره از فعالیت غیرقانونی این واحد جلوگیری و فرد متخلف به مراجع قضایی 
معرفی شده است. وی ادامه داد: با انجام کارهای قانونی و تالشهای همکاران ما در حوزه های 
مختلف بهداشت و درمان، محیط زیست، امنیتی و انتظامی و غیره آرامش در منطقه حاکم است 
و خداوند را شاکریم قضیه ای که در شهر خاش سبب نگرانی مردم شده بود ختم بخیر شد. بوی 
نامطبوع از بامداد روز سه شنبه در برخی نقاط شهر خاش سبب نگرانی مردم و مراجعه 5۲ نفر به 
بیمارستان شد که خوشبختانه با تالش نیروهای بهداشت و درمان تمامی آنان مداوا و مرخص شدند و تنها 
یک فرد مسن و یک نوجوان که سابقه ناراحتی تنفسی داشتند تا مداوای کامل در بیمارستان بستری هستند.

کوتاه از

داده نما: آوای خراسان جنوبی

* وقتی لپتاپ داغ است آنرا روی پاهای خود نگذارید. اینکار عالوه 
بر ایجاد ضایعات پوستی، باعث ایجاد ناباروری در آقایان می شود.

* اگر در روز بیش از ۱/5 ساعت سرگرم 
تلگرام هستید شاهی بخورید! سرشار از 
بتاکاروتن است که باعث میشود پوست 
استحکام  برای  و  بماند  نرم  و  سفت 

استخوان  و تقویت بینایی موثر است.

* سیر تازه یا موسیر؟ خاصیت سیر 
زیاد است اما اثرات مفید سیر کوهی، 
قوی تر از سیر باغی است. سیر کوهی 
همان موسیر است که در مقایسه با 
سیر تازه پلویی یا باغی، بوی کمتر و 

فواید بیشتری دارد.

به  را  پرنعناع  چند  نیشتان می زند  پشه  اگر شب ها   *
اینکه  یا  بخوابید.  راحت  باخیال  و  بمالید  دست هایتان 
می توانید برگ های نعناع را در چند جای خانه که مورچه 

و پشه دارد بریزید تا از شرشان خالص شوید.

* سردرد رمضان  را با موز و سیب درمان کنید. شایعترین علت سردرد 
کمبود آب است، پس مصرف هندوانه، موز و سیب توصیه می شود.

* اگر دل پیچه شدید دارید گردویی را 
حرارت دهید که رنگ پوستش تغییر کند. 
آنرا بخورید دل پیچه تان خوب می شود. 

* درصورت مسمومیت غذایی مقداری تخم 
ترب را همراه با سکنجبین به بیمار بدهید 
باعث استفراغ شده و معده را پاک می کند.

ازغذا  پس  دوش  بگیریم؟  ازغذادوش  بعد  چرانباید   *
باعث می شود جریان خون به سمت دست ها و پاها 
افزایش و به سمت معده کاهش پیدا کند. در نتیجه روند 

هاضمه کند شده وفرد دچار ناراحتی معده می شود.

* قراردادن موبایل بر روی قلب باعث 
در ضربان  نظمی  بی  و  اختالل  ایجاد 
قلب شده و در بلندمدت می تواند اثرات 

مخربی بر نظم قلب به جا بگذارد.

امالک 
و 

مستغالت
خریدار منزل ویالیی

 تا 150 میلیون
تلفن تماس:

09156705313

فروش باغ ویال مزروعی
1200 متر، درخت کاری 
شده، محصول ده فی: 50 
میلیون  09153612188

ویالیی دوکله ، دوطبقه  
طالقانی ، 220 متر فی: 

265 م یا معاوضه با سایت 
اداری 09155615730 

واحد 112 متری ،  انقالب 
فول امکانات، شمالی و 

جنوبی فی:70م +20م وام 
09151606795

منزل ویالیی با
چشم انداز عالی

  در بهلگرد
 09381619975

زمین فروشی ورودی 
خراشاد، سندثبتی 

 چشم انداز عالی فی:30 م
 09395614220

باغ در خراشاد 1050 متر 
دارای درختان قدیم و جدید 
گردو وانواع میوه ، با امتیازات 
فی: توافقی  09371995998  

مسکن مهر فروشی طبقه 
اول، دو خوابه ، خیابان 9 

دی تکمیل با تمام امتیازات   
45م  09153621050

فروش مسکن مهر 
مهرشهر، همت 21 

باامکانات قیمت توافقی 
09358718740

 منزل ویالیی ، سپیده 17
 زمین360 متر 3 کنتور 
 گاز 2تابرق 2تا آب فی 

کارشناسی 09151630752

منزل فروشی شمالی 
در مدرس 250 زمین 
دردو نیم طبقه فی روز 

09153610128

آپارتمان 90 متر. مجیدیه 
مجتمع فرهنگیان،فی 

63م. 45 قسط پرداخت 
شده09151606835

زمین فروشی در امیرآباد 
فی 36 میلیون
 فقط نقدی

 09383658488 

فروش ویالیی در حاجی 
آباد 130 متر،  100 

متر زیر بنا، فی: 87 م یا 
معاوضه  09153613774

فروش منزل 
آماده نشستن
تلفن تماس:

09151613597

فروش 55 متر زمین 
تجاری با سند ، خیابان 

معلم،  خیابان 7 تیر
09151638009

 
یک باب زمین درمهرشهر، 

175مترخوش  نقشه 
.208متر  زیربنا فروش یا 
معاوضه  09158079308

 
فروش 

زمین مزروعی سند دار 
 پنج کیلومتری شهر
09151424087

منزل جدید ساز، چهار 
طبقه روی پیلوت ،مدرس، 
حاشیه20متری  هرطبقه 
170 متر  09153610128

فروش یا معاوضه با مشهد 
انقالب، فلکه کالهدوز 

تلفن تماس:
09358311860

خریدار منزل ویالیی 
نقلی)120متربه  باال( 
شمالی تا250 تومان
09909811802

پیش فروش آپارتمان 
واقع در معصومیه پایین 

تلفن تماس:
09195605878

خریدار ویالیی محدوده 
سجادشهر، توحید،مدرس 

پاسداران، معلم
09150912395

فروش یا معاوصه آپارتمان 
در مشهد فی70م 

با بیرجند
09150912395

فروشی واحد آپارتمان 
72متری مدرس دوخواب 
طبقه2با امکانات کامل 
95م    09151609969

فروش ششدانگ زمین 
زراعی ورودی جاده حاجی 

آباد متراژ 13950متر
09158668767

فروش فوری زمین 
کارگاهی500 متر
سند  ششدانگ 
09353419915

فروش فوری 300 متر 
زمین مسکونی واقع
 در سپیده کاشانی
09156661460

فروش یا معاوضه منزلی 
دو طبقه در معصومیه

 با مشهد
09352352454

آپارتمان همکف 
دونبش شهرک چهکند 
تکمیل  فی: 38/500م 

09159628105

آپارتمان فروشی انتهای 
بلوار میالد یا معاوضه

 با آپارتمان
09153634206

منزل کلنگی واقع 
در مفتح6 روبروی 

فضای سبز، 250متر 
0915163697

زمین حاشیه 16متری 
خلیج فارس حاجی آباد 
به 150متر  فی توافقی 

09151634158
  

 فروش 145سهم از زمین 
های مخابرات

 به قیمت توافقی
09155613190

رهن و اجاره
  
  

نیازمند یم منزل دربست 
در معصومیه، تمیز 

دارای گاراژ یا پارکینگ 
09153610128

نیازمند دربست تا60 رهن 
یا طبقه اول
 یا واحد فول

09153610128 

یک واحد مسکونی 
دوخوابه دانشجویی

 اجاره داده می شود 
09155619359

اجاره واحد جنوبی مدرس 
46 یک تومان و 250 برای 
دانشجو  همراه با فرش و 
یخچال  09153618702

واحد اجاره خیابان انقالب 
طبقه دوم 85 متر 1 

میلیون 230 اجاره با کلیه 
امکانات 09152642118

 منزل تمام رهن
 دوخواب 110متر زیربنا
خیابان دهخدا ، آخرمعلم 

09153624076

آپارتمان رهنی واقع 
درسایت اداری 12میلیون 
رهن +100هزار تومان 
اجاره  09373417868

 متقاضی منزل ویالیی 
دربست محدوده جماران 
محالتی و ... اجاره تا 650 
می باشم  09155616598

واحد اجاره خیابان انقالب 
طبقه دوم 85 متر، 1 م 

رهن و 230 اجاره با کلیه 
امکانات 09152642118

اجاره مغازه تجاری واقع 
در خیابان عدل
تلفن تماس: 

09155622415

دو باب مغازه به متراژ72
و54متر، خیابان توحید 
به اجاره داده می شود 

09158670057

رهن، طبقه همکف، 
مستقل، پارکینگ، یک 
خواب، ورودی معصومیه 

09391613915

واحد 70 متری، 1خواب 
ویالیی، 230 اجاره، 

1 م پیش ، سجادشهر 
09151642970

خودرو پراید

پراید مدل 89  سفید 
  بی رنگ،  بیمه تا برج 6 

 تخفیفات کامل،  فی:
13/600م 09157400933

 
پرایدسفیددوگانه کارخانه 
تمام فول هیدرولیک.مدل 
آخر93.الستیک 4حلقه نو 
خانگی  09336445854

فروش پراید مدل 80 
دوگانه ال پی جی . بیمه 
برج 12 و 4 تیکه رنگ

09300931301

هاچ بک 111 سفید 
6 تیکه رنگ فول 

بیمه فی: 13/700م 
09159373100

پراید مدل 80 سفید دوره 
رنگ بیمه تا برج 5 تخفیف 

8 سال فی: 6/300 م 
09159373100

پراید سفید تمیز
 تا 10 م نقدی خریدارم 

تلفن تماس:
09158601015

خریدار پراید تمیز 
تا 11 م

تلفن تماس:
09359057779

پراید83 دور رنگ، مشکی 
بیمه  برج10

  فی5500 م 
09150912395

خودرو پژو

پژو 405 مشکی مدل 89 
بسیار تمیز بدون رنگ 

فی: 18/600 م
09120320167

فروش فوری پژو صندوق 
دار- مدل 94 فول- رنگ 

سفید فی: 34 م
09361407663 

پژو206 صندوق دار مدل 
86 رنگ نوکمدادی، 
تمیزکم کار فنی عالی

09355640457

پژو 405 مشکی مدل 89، 
تمیز بدون رنگ خانگی 

کامل بیمه 8 ماه فی 19م 
 09120320167

پژو 207 جدید 
فول،  صفرکیلومتر

مدل 96 رنگ سفید 
09355640457

فروش پژو 206 مدل 
96 کارکرد فقط 1500 
کیلومتر در حد خشک 

09151639348

405 دوگانه مدل باال 
خریدارم

تلفن تماس:
09195513890

پژو 405 مشکی مدل 89 
بسیار تمیز بدون رنگ 

بیمه 8ماه فی 18میلیون 
09120320167

خودرو متفرقه

وانت پیکان فروشی
 مدل 77 
تلفن تماس:

09157556797

ایژ باک آبی فروشی ظاهر 
در حد نو مناسب قیمت 

مقطوع  3/500م
09157551400

سمند دوگانه مدل 95 
کالس 16 خریدارم

تلفن تماس:
09195513890

فروش نیسان کمپرسی 
مدل 83، فی 12م 

تلفن تماس:
09159645880

وانت پیکان فروشی
 مدل 77 
تلفن تماس:

09157556797

فروشی پیکان مدل 
83رنگ سفید،بیمه هشت 

 ماه، فی: 8800تومان
 09159635064

روا87نوک مدادی دو  
گانه کارخانه 3تیکه   

آبرنگ قیمت 10م
09158631494

خریدار
 وانت خانگی
تمیز، نقد 

09158659648

فروش پی کی نوک 
مدادی بدون رنگ مدل 
83 انژکتور، فی6100 م

09156032825

فروش ام وی ام 110
مدل 87، رنگ مشکی

تلفن تماس: 
09159646081

 پیکان دوگانه فروشی
  یامعاوضه باپراید. مدل80
بیمه تا96/4 فی 3700م

09159050929

رایانه 
و تلفن همراه

،HUAWEI Y520گوشی 
 تمیز، اندروید 4،4،2،

 همراه با کارتن و شارژر
 160تومان 09383563657

جویای کار

حمل بار با نیسان با قیمت 
مناسب و در اسرع وقت

تلفن تماس:
09159626514

به تعدادی راننده باخودرو 
تمام وقت جهت کار 
درآژانس نیازمندیم 
09151600219

تعدادی راننده با 
ماشین جهت کار 

در آژانس نیازمندیم 
09159369072

 به یک سرمایه گذار جهت 
 شراکت در پخش

  موادغذایی باسودعالی
 نیازمندیم. 09152016208

 به تعدادی راننده جهت 
کار درآژانس به صورت 
تمام وقت نیازمندیم 

09157600459

به 2نفر همکار 
جهت کار در ساندویچی 

نیازمندیم
09013613013

به چند نفر کارگر جهت 
کندن علفهای زمین 
کشاورزی نیازمندیم 

09158634844

به تعدادی بازاریاب شرکت 
آسانسور باپورسانت عالی 

نیازمندیم.
09373417868

یک نیرو برای کار 
درکارواش

 نیازمندیم 
09368604783

به یک منشی دارای 
روابط عمومی باال و آشنا 
به کامپیوتر نیازمندیم  

09151646474

جویای کار: راننده 
پایه یک دارم باکارت 

هوشمندوسالمت
09156032825

لیسانس عمران
)راه،ساختمان، آب( با سه 
سال سابقه بیمه نیازمندیم 

09338519723

لوازم منزل

یک عدد بوفه تمیز ، بدون 
خش ، آینه کاری ، قیمت 

180 هزار تومان
09155628379

فروش  میز ال سی دی 
در حد نو با 
فیتوافقی

09305584421

فروش کولرپراید
با تمام لوازم

 قیمت توافقی 
09158610187

میز ال ای دی تمام چوب 
تمیز دارای دو کشو و سه 
جای دکور 155000تومان

09159644397

متفرقه

 فروش دستگاه یخچال
 بستنی ،30 تشتک استیل 

 دومتری 
فی: توافقی  09153610128

فروش مغازه پوشاک 
خیابان معلم با موقعیت 

عالی و فروش عالی 
09151614006

فروش کولرپراید باتمام 
لوازم قیمت توافقی

تلفن تماس: 
 09158610187

غذای آماده با تمام امکانات 
به فروش می رسد. 

خیابان توحید
09151613597

خریدار میوه شما از سر 
زمین با قیمت مناسب 

تلفن تماس:
09159626514

4حلقه الستیک 
پرایدخارجی 70درصد 
فقط150هزارتومان 
09157556120

کپسول گاز بوتان
 به قیمت مناسب

 خریدارم 
09155580836

فروش درب بالکن 
دوجداره عایق صوتی 
باچارچوب نوواستفاده 
نشده 09157230845

فروش یامعاوضه باماشین 
سوپرمارکت باکلیه امکانات 
شرایطی نصف نقدالباقی 
چک 09151638892

فروش یامعاوضه باماشین 
سوپرمارکت باکلیه امکانات 
نقد وشرایط باورنکردنی 

09371638728
  

تعدادی قفسه طرح 
قدیم وجدید فروشی 

فی: توافقی 
 09153610128

تانکر 700 لیتری 
جهت ذخیره آب 

فقط 185هزارتومان 
09153634951

سالمتی
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مراسمراهپیماییروزقدسدر۱۰۰نقطهخراسانجنوبیبرگزارمیشود

 دادرس مقدم- جانشین سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی از برگزاری مراسم راهپیمایی روز قدس در ۱۰۰ نقطه استان خبر داد و گفت: سخنران مراسم روز قدرس در مرکز استان 
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی است. رضایی ساعت شروع مراسم راهپیمایی در بیرجند را راس ساعت ۱۰:3۰ صبح از میدان ابوذر آغاز و به مسجد امام حسین دانست وی با اشاره به 
پیوند نامیمون آمریکا، رژیم صهیونیستی اظهار کرد: برگزاری باشکوه راهپیمایی روز جهانی قدس نماد اتحاد و وحدت مسلمانان و تقویت روحیه جبهه مقاومت و مردم مسلمان فلسطین است.

پیام استاندار 
 به مناسبت روز جهانی قدس

قدس  روز  مناسبت  به  پیامی  در  غالمی-استاندار 
عنوان کرد: از مردم متدین و همیشه درصحنه و 
با  تا  نمایم  مي  دعوت  جنوبي  خراسان  مسئوالن 

حضور خود در راهپیمایي این روز باعظمت، بار دیگر 
نفرت و انزجار خود را از استکبار و رژیم صهیونیستي 
به نمایش گذارده و فریاد رساي خود در حمایت از 
ملت ستمدیده فلسطین و آزادي قدس شریف را به 
گوش جهانیان برسانند. در بخشی دیگری از این 
پیام آمده است روز قدس، روز تجدید اسالم و نماد 
وحدت و اقتدار مسلمین در حمایت امت اسالم از 
مي رود؛  به شمار  فلسطین  و  قدس شریف  آرمان 
روزي که نه تنها ملت بیدار و آگاه ایران اسالمي، بلکه 
تمامي ملت هاي عدالت طلب، آزاداندیش و آزادي 
خواه در اقصي نقاط جهان، باحضور در راهپیمایي 
این روز، انزجار قلبي خود را نسبت به رفتارهاي ضد 
انساني و جنایات ددمنشانه رژیم غاصب صهیونیسم 
دارند. مي  ابراز  فلسطین،  مظلوم  ملت  علیه 
سیدعلیاکبرپرویزي

آغاز آمار برداری آب های استان
 از نیمه تیرماه امسال

برزجی- مدیر دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقه 
ای استان از اجرای آمار برداری آب های زیرزمینی 
و آب های سطحی استان در سال جاری خبر داد 
و گفت: این طرح آماربرداری از نیمه تیرماه امسال 
آغاز می شود. شهابی فرد در گفتگو با آوا اظهار کرد: 
پس از آماربرداری سالهای 82 و 89 این سومین 
انجام  با  استان است که  از آب های  برداری  آمار 
مناقصه شرکت مشاور آن انتخاب شده است. وی 
تعیین تعداد و میزان تخلیه آب های زیرزمینی و 
آمار  طرح  این  اصلی  های  هدف  از  را  سطحی 
برداری دانست و افزود: این امر منجر به دستیابی 
بخش مهم بیالن منابع آبی و شناخت قابلیت ها 
برای برنامه ریزی منابع آبی استان است. مدیر دفتر 
مطالعات پایه شرکت آب منطقه ای استان با تاکید 
بر اینکه تخصیص آب هر استان منوط به نتایج این 
آماربرداری است گفت: هرچه این آمارهای دقیق تر 
باشد برنامه ریزی برای آینده نیز کامل تر خواهد بود. 
شهابی فرد ادامه داد: آماربرداری از تمامی منابع آبی 
خصوصی و عمومی استان انجام می شود و حتی 
قنوات خشک شده نیز در این طرح آمارگیری جای 
دارند. وی خواستار همکاری بیش از پیش مردم استان 
به خصوص کشاورزان با ماموران شد و گفت: قطعا 
نتایج این آماربرداری به سود کشاورزان خواهد بود.

پول و آب مشکل عمده فضای سبز بیرجند

برزجی- مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز 
از مسائل مالی و آب به عنوان  شهرداری بیرجند 
دو مشکل عمده پیش روی فضای سبز بیرجند یاد 
کرد.انصاری در گفتگو با آوا عنوان کرد: منابع آبی 
موجود هر ساله رو به کاهش است و این موضوع کار 
شهرداری را در آبیاری فضاهای سبز مشکل کرده 
است. وی با اشاره به افزایش روز افزون فضاهای 
سبز شهری اظهار کرد: خوب است که شهروندان در 
خیابان های فرعی با آبیاری درختان جلوی منازلشان 
یاری گر شهرداری در زمینه نگهداری از فضاهای 
فضای  و  پارکها  سازمان  عامل  مدیر  باشند.  سبز 
سبز شهرداری بیرجند با تاکید بر اینکه شهرداری 
در آبرسانی به فضاهای سبز محورهای فرعی شهر 
کم توان شده گفت: برخی از درختان در کوچه های 
فرعی توسط خود شهروندان کاشته شده و گرچه 
شهرداری وظیفه نگهداری از فضای سبز را دارد اما 
مهندسی برخی کوچه ها به شکلی است که حتی 
تانکر قادر به ورود این کوچه نمی باشد. انصاری 
یاد آور شد: شهرداری در مناطقی از شهر اقدام به 
ایجاد فضای سبز و نهالکاری می کند که بتواند آب 
آن را نیز تامین نماید. وی همچنین از تامین زمینی 
در سایت اداری برای ساخت فضای سبز خبر داد و 
گفت: در بودجه سال 96 نیز این فضای سبز دیده 
شده و امید است با تخصیص اعتبار پروژه به زودی 
آغاز شود. انصاری با تاکید بر اینکه اولویت شهرداری 
برای ایجاد فضای سبز مناطقی است که جمعیت 
فضای  مشکل  عمده  اکنون  افزود:  دارد  بیشتری 
باشد. تامین آب می  و  مالی  مباحث  سبز شهری 

دعوت عمومی شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی استان، در آستانه روز قدس

در  اسالمی،  تبلیغات  هماهنگی  غالمی-شورای 
آستانه روز جهانی قدس، با صدور اطالعیه دعوت 
وهمیشه  انقالبی  مردم  از  عمومی،  فراخوان  و 
با حضور پر شور  تا  در صحنه استان دعوت کرد 
جهانی  روز  راهپیمایی  مراسم  در  خود  گستردۀ  و 
قدس، بار دیگر » مرگ بر امریکا « و »مرگ بر 
اسرائیل « را فریاد زده و اعالم دارند که فلسطین 
جهان  اول  اولویت  همچنان  آن،  آزادی  آرمان  و 
اسالم و مسلمانان جهان است .روز جهانی قدس 
امت   « انسجام  و  اتحاد  و  وحدت  نمایش  روز  را 
ا... علیه و آله و سلم و  ا...«  صلی  بزرگ رسول 
دانست. قدس«  اشغالگر  رژیم  »مرگ  بزرگ  روز 

اجرای طرح روستا تعاون 
در 30 روستای استان

حسینی- معاون تعاون اداره کل کار، تعاون و رفاه 
در  استان  روستای   3۰ که  این  بیان  با  اجتماعی 
طرح روستا تعاون قرار گرفته اند عنوان کرد: محور 
توانمندسازی  و  اشتغال  ایجاد  ها  تعاونی  تشکیل 
روستاییان در روستاهای مرزی و محروم می باشد. 
در  که  این  به  اشاره  با  آوا،  با  گفتگو  در  سروری 
۱۱ روستای هدف گردشگری با همکاری میراث 
فرهنگی، ۱۱ تعاونی بوم گردی تشکیل می شود 
نیز در 6 دهستان  با همکاری بسیج  اضافه کرد: 
هدف تشکیل تعاونی ها را خواهیم داشت. به گفته 
وی تعاونی یکی از بخش هایی است که از طریق 
سرمایه های خرد مردم در راستای محرومیت زدایی 
فعالیت می کند. سروری افزود: اعتبارات الزم برای 
 اجرای طرح در استان هفته آینده اعالم می شود.

محدودیت های ترافیکی
 روز جهانی قدس اعالم شد

قاسمی- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
از اعالم محدودیت های ترافیکی روز جهانی قدس 
در استان خبر داد و گفت: این محدودیت ها برای 
استان  برگزار شدن مراسم در سراسر  بهتر  هرچه 
رضایی«  »علیرضا  آمد.  خواهد  در  اجرا  مرحله  به 
در گفت وگو با آوا با اعالم محدودیت های ترافیکی 
روز جهانی قدس در استان اظهار کرد: در شهرستان 
بیرجند از ساعت 8:3۰ تا پایان مراسم تردد و توقف 
وسایل نقلیه از میدان شهدا تا ابوذر، خیابان طالقانی 
خیابان  ابوذر،  میدان  تا  مدرس  ابوذر،  میدان  تا 
ارتش تا میدان ابوذر، خیابان شهید صیاد شیرازی 
تا تقاطع پاسداران، خیابان پاسداران تا تقاطع تامین 
قدس،  میدان  تا  شرقی  قدس  خیابان  اجتماعی، 
خیابان شهید نواب صفوی شرقی تا میدان قدس، 
پاسداران و تمام مسیرهای منتهی به مسجد امام 
کرد  تصریح  وی  بود.  خواهد  ممنوع  )ع(  حسین 
نقیه  وسایل  پارک  از  می خواهیم  رانندگان  از  که 
و  شهروندان  پارکینگ  و  منازل  در  جلوی  خود 
رئیس  خودداری کنند.  اعالم شده جداً  مسیرهای 
پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان خاطر نشان 
کرد که محدودیت های ترافیکی شهرستان های 
قاین، فردوس، نهبندان، بشرویه، درمیان، سربیشه، 
سرایان، زیرکوه، خوسف و طبس اعالم شده است.

آموزش بیش از 250 نفر مددجو
 برای ورود به بازار کار در فردوس

قاسمی- رئیس بهزیستی فردوس از آموزش بیش از 
25۰ نفر از معلوالن و مددجویان مراکزغیر دولتی و 
خانواده های تحت حمایت بهزیستی در سال جاری 
خبر داد و افزود: برابر تفاهم نامه آموزشی که با مرکز 
فنی و حرفه ای شهرستان داشتیم این امر انجام شد. 
»حسن خادم« در گفت وگو با آوا عنوان کرد که در 
سال گذشته نیز ۱8۰ نفر از معلوالن و مددجویان 
در دوره های آموزشی شامل: سفره آرایی، سوخت 
نگاری، خیاطی، رایانه کار،گلدوزی و... شرکت کردند 
که اکثر این افراد موفق به دریافت گواهینامه مهارت 

گردیده و آماده ورود به بازار کار می باشند.

تکمیل و تحویل 29 هزار واحد مسکن مهر 
در خراسان جنوبی در دولت یازدهم

راه و شهرسازی خراسان جنوبی  ایرنا - مدیرکل 
گفت: از ابتدای دولت یازدهم 29 هزار و 424 واحد 
مسکونی تکمیل و تحویل متقاضیان شد درحالی که 
قبل از این دولت فقط 9 هزار و 828 واحد مسکن 
مهر احداث و تحویل شده بود که رشد ۱99 درصدی 
را نشان می دهد.مهدی جعفری افزود: تعهد استان 
در بخش ساخت مسکن مهر 3۱ هزار و 246 واحد 
بوده است.وی با بیان اینکه 45 درصد بزرگراه های 
در سال های  بزرگراه  کیلومتر  استان شامل 2۰9 
93 تا 95 و در زمان دولت یازدهم به بهره برداری 
رسید، گفت: تکمیل 5۰ کیلومتر دیگر از باندهای 
دوم استان در برنامه سال 96 اجرا می شود که در 
از  بخش  این  در  گرفته  صورت  اقدامات  مجموع 
8۱ درصد رشد برخوردار است. وی گفت: از جمله 
اقداماتی که با پیگیری های استاندار خراسان جنوبی 
اجرایی شد می توان به اختصاص 4۰ میلیارد تومان 
پیمانکاران  به  پرداخت  برای  اسالمی  اسناد خزانه 
راه و شهرسازی و همچنین اختصاص 5.5 میلیارد 
تومان کمک نقدی و غیر نقدی برای اجرای پروژه 
فاضالب مسکن مهر در مهرشهر بیرجند اشاره کرد.

 
بزرگترین معدن زغال سنگ کشور برای 

احداث نیروگاه طبس آماده  سازی می شود

تسنیم-مجری طرح بازتوانی نیروگاه های شرکت برق 
حرارتی ایران گفت: عملیات آماده سازی بزرگترین 
معدن زغال سنگ کشور جهت احداث نیروگاه طبس 
از  بازدید  انجام است. نصرالهی در  گلشن در حال 
این طرح در طبس اظهار کرد:در حال حاضر رئوس 
محدوده معدن طبق پروانه بهره برداری زمین نقشه 
برداری و تابلوهای مربوط به مشخضات بهره بردار و 
مانند آن نصب شده است.وی افزود: نقشه توپوگرافی 
معدن در حال تهیه و راه دسترسی استاندارد به معدن 
از طریق جاده آسفالته طبس- یزد در حال احداث 
است.مجری طرح بازتوانی نیروگاه های شرکت برق 
حرارتی ایران اظهار کرد: عملیات نقشه برداری و 
نظارت مقیم این پروژه توسط شرکت قدس نیرو  
صورت می گیرد و عملیات راهسازی و نقشه برداری 
بر عهده شرکت عمران آذرستان است.وی همچنین 
از اخذ مجوز ماده 62  قانون محاسابات کشور جهت 
و  داد  خبر  زغال سنگ سوز طبس  نیروگاه  احداث 
افزود: مستندات گشایش LC از سازمان برنامه و 

بودجه به بانک مرکزی ارسال شده است.

برایاولینبارمشترکاباکرمانانجاممیشود

امحای 30 تن موادمخدر غیردارویی در استان
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انتظامی  نیروی  اجتماعی  معاون  کاری- 
خراسان جنوبی بر بهره گیری از ظرفیت هاي 
مناسب و موثر جهاد دانشگاهي براي کاهش 

آسیب های اجتماعی در  استان تاکید کرد.
جهاد  آموزش  مدیر  ابراهیمی،  مجتبی 
با  دیدار  در  گذشته   روز  استان  دانشگاهی 
محمدرضا سرفرازی، معاون اجتماعي نیروي 
انتظامي خراسان جنوبی با اشاره به فعال بودن 
دبیرخانه علمی آسیب های اجتماعی استان 

در جهاددانشگاهی، توانمندی های این نهاد 
را در سه حوزه آموزش، پژوهش و فرهنگ 
برای پیشگیری از این آسیب ها عنوان کرد.
خراسان  انتظامی  نیروی  اجتماعی  معاون 
و  مناسب  از ظرفیت هاي  استفاده  بر  جنوبی 
موثر جهاد دانشگاهي براي کاهش آسیب ها 
در سطح استان تاکید کرد و گفت: با همکاري 
هاي  حوزه  در  توان  مي  نهاد  این  مشترک 
آموزشي  هاي  دوره  برگزاري  نظیر  ترویجي 

از  پیشگیري  به  جوانان  و  دانشجویان  براي 
آسیب هاي اجتماعي در  استان کمک کرد.
این  انجام  کرد:  تأکید  سرفرازی  سرهنگ 
کارها کاهش هزینه هاي درمان آسیب هاي 
اجتماعي را به دنبال دارد.وی با اشاره به اینکه 
مالي  آماده حمایت  واحد تحقیقات کاربردي 
هرگونه طرح تحقیقاتي در حوزه آسیب هاي 
اجتماعي است بر بهره گیری از ظرفیت مرکز 

افکار سنجي جهاد دانشگاهي تأکید کرد.

بهرهگیریازظرفیتموثرجهاددانشگاهيدرکاهشآسیبهایاجتماعی

اداره کل  نظارت  و  فنی  اداره  رئیس  کاری-  
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان 
جنوبی از احداث 2 پاسگاه پلیس راه بصورت 
استان  مواصالتی  محورهای  در  پیش ساخته 
خبر داد. کاظم قالسی افزود:احداث پاسگاه های 
پلیس راه پیش ساخته در محورهای مواصالتی 
استان به منظور بهره  وری بیشتر و تسریع در 
و  کاربران  رضایتمندی  افزایش  و  اجرا  روند 

برطرف کردن مشکالت این بخش انجام می 
شود.وی افزود: عملیات احداث 2 پاسگاه پلیس 
راه در شهرستانهای بیرجند و سربیشه از ابتدای 
خورده  کلید  سال96  در  رمضان  مبارک  ماه 
و پیش بینی می گردد ساخت این پاسگاه ها 
با توجه به نوع سازه که بصورت پیش ساخته 
می باشد  با احتساب جزئیات مربوطه حداکثر 
طی 4ماه از تاریخ شروع همه عملیات نصب و 

بهره برداری ساختمانهای مذکور به اتمام برسد.
قالسی خاطر نشان کرد: با توجه به بهره مندی 
محورهای مواصالتی استان از پوشش نظارتی 
برخی ساختمانهای  راهها و فرسودگی  پلیس 
پاسگاههای پلیس راه که بعضا با عمر ساخت 
باال نیز می باشد در نظر است به تناسب سال 
فناوری  با  پیش ساخته  های  پاسگاه  ساخت، 
گردد. قدیمی  واحدهای  جایگزین  جدید 

احداث2پاسگاهپلیسراهپیشساختهدرمحورهایمواصالتیاستان

انقالب  و  عمومی  دادستان  معاون  قاسمی- 
آمار سرقت  این که  بیان  با  بیرجند  اسالمی 
قطعات خودرو در استان رو به افزایش است، 
ضعف  آن  دالیل  مهمترین  از  یکی  گفت: 
می  خودرو  توقفگاه  ایجاد  در  ها  شهرداری 
باشد. »محمدرضا اعراب شیبانی« روز گذشته 
در نخستین نشست شورای پیشگیری از وقوع 
جرم استان در سال جاری، تصریح کرد که 
شهرداری ها باید در مواردی همچون گواهی 
با قاطعیت  پایان کار ساختمان ها  ساخت و 
اقدام کنند تا در صورت تعبیه نشدن توقفگاه، 
هیچگونه پروانه ای صادر نشود. به گفتۀ وی 
در بحث پیشگیری از آسیب های اجتماعی، 
استفاده از توانایی دانشگاه ها باید مورد توجه 
به  ها  دانشگاه  در  تئوری  چون  گیرد  قرار 
جامعه  در  که  است  عملی  کار  آورنده  وجود 
انجام می شود. وی با اشاره به اینکه اصالح 
معضل  این  از  آنها  رهایی  و  جامعه  معتادان 

وجود  افزود:  شود،  دنبال  جد  طور  به  باید 
مراکز ترک اعتیاد خصوصی به تنهایی کافی 
نیست و باید اردوگاه های دولتی در این زمینه 

فعالیت کنند تا جلوی بسیاری از آسیب های 
اجتماعی گرفته شود. معاون دادستان عمومی 
ادامه داد: کسانی که هر گونه ضمانتی برای 
مرخصی زندانیان ارائه داده اند و برخی افراد 
بعد از موعد قانونی خود را معرفی نکرده اند، 
باید هرچه سریع تر نسبت به معرفی زندانیان 
اقدام کنند، در غیر این صورت موارد ضمانت، 

ضبط خواهد شد. »اعراب شیبانی« در مورد 
کودکان کار هم عنوان کرد که متأسفانه روز 
به روز شاهد افزایش کودکان کار در جامعه 

هستیم و دستگاه های متولی در اصالح این 
معضل نباید از هیچ تالشی چشم پوشی کنند.

بیشترین پرونده ها مربوط به توهین 
به اشخاص می باشد

جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
کرد:  عنوان  جلسه  این  در  هم  دادگستری 

سال  به  نسبت   95 سال  ای  مقایسه  آمار 
94 نشانگر این است که بیشترین پرونده ها 
مربوط به توهین به اشخاص می باشد و ایراد 
صدمه غیرعمدی، تصادف رانندگی، ضرب و 
جرح عمدی، سرقت و افترا در مراحل بعدی 
ثبت پرونده قرار دارند. »حجت االسالم یدا... 
بیشترین  همچنین  داد:  ادامه  نیا«  وحدانی 
کاهش ثبت پرونده مربوط به اعتیاد است و 
با توجه به اینکه از نگاه جامعه شناسی اعتیاد 
نوعی بیماری است و جرم محسوب نمی شود 
این آمار کاهش یافته است. وی تأکید کرد که 
این آمار وظیفه تمام متولیان امر را نسبت به 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی سنگین تر 
می کند و بنا داریم با برگزاری چنین نشست 
هایی به صورت متداول راهکارهای مورد نظر 
دستگاه ها را بررسی کنیم. به گفتۀ وی امروزه 
جامعه  در  اعتیاد  همچون  مواردی  بررسی 
عامل  اعتیاد  چون  است  اهمیت  حایز  بسیار 

بسیاری از آسیب های اجتماعی می باشد و 
اگر به موقع درباره آن تدبیری اندیشیده نشود 
جامعه با مشکالت زیادی رو به رو خواهد شد.
آسیب  حوزه  در  تومان  میلیون   112

های اجتماعی هزینه شده است
مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی 
 ۱۱2  ،95 سال  در  اینکه  بیان  با  نیز  استان 
میلیون تومان در زمینه آسیب های اجتماعی 
اما  در استان هزینه شده است، تصریح کرد: 
هنوز کافی نیست و نیاز به همت بیشتر دستگاه 
های متولی در جلوگیری از این معضل دارد. 
»علی هاشمی« در مورد زندانیان دستگیر نشده 
و متواری استان تصریح کرد که طبق تعریف 
از  بعد  روز  زندانی ۱5  اگر  زندان ها،  سازمان 
مرخصی، خود را معرفی نکند فراری محسوب 
می شود و سازمان زندان ها برای اقدام های 
قانونی مورد را فوری و کتبی به مراجع قضایی 

ارسال می کند تا اقدام الزم انجام شود.

سرقتقطعاتاتومبیلدراستانروبهافزایشاست

با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر  حسینی- 
موادمخدر از امحای بیش از 3۰ تن موادمخدر 
غیردارویی در استان همزمان با سالروز جهانی 
کرد:  عنوان  و  داد  خبر  موادمخدر  با  مبارزه 
امحای مواد مخدر استان ما و کرمان مشترک 
و به میزبانی خراسان جنوبی تا قبل از ۱3 تیر 
انجام خواهد شد. زندی در نشست خبری با 
بیان این که غیور مردان در مرزبانی حلقه های 
امنیتی را تشکیل می دهند و این حلقه ها تا 
ادامه  استان  امنیت مردم  برای  داخل شهرها 
دارد اضافه کرد: در استان بیش از 97 شهید و 
85 جانباز در عرصه مبارزه با مواد مخدر داریم.
وی کشفیات استان در دو ماهه ابتدای سال را 
6 تن و 883 کیلوگرم انواع مواد مخدر دانست و 
افزود: بیشترین کشفیات از نوع تریاک با میزان 
6 تن و 429 کیلوگرم بوده است. دبیر شورای 
هماهنگی مبارزه با موادمخدر به کارهای انجام 
شده در حوزه مقابله اشاره و بیان کرد: استقرار 
اکیپ سگ های مواد یاب و دستگاه ایکس- 
ری در مرز ماهیرود و اختصاص و بهره وری 
از دو دستگاه آشکارساز مواد از جمله این کارها 
است. زندی با بیان اینکه کارهای شاخصی در 
حوزه درمان در ستاد مبارزه با موادمخدر استان 

انجام شده است تاکید کرد: در این حوزه شاهد 
کودکانی هستیم که  قربانیان اعتیاد هستند و 
ناخواسته و گاها به واسطه آلودگی والدین درگیر 

این پدیده شوم شده اند.

مرکز درمانی بدون مجوز 
در استان وجود ندارد

وی به برگزاری 8۰ جلسه در قالب کمیته درمان 

و نظارت در 4 سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: 
اکنون در استان یک مرکز غیرمجاز در حوزه ارائه 
خدمات درمانی برای مصرف موادمخدر وجود 
ندارد و همه مراکز بر اساس مجوزهای قانونی 
است.دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر 

با بیان اینکه توانستیم تعداد مراکز درمان را از 
65 مرکز به 8۱ مرکز افزایش دهیم خاطرنشان 
کرد: ۱2 هزار و 3۱2 نفر تحت پوشش مراکز 
درمانی هستند و بیش از 3۰ تخت بیمارستانی 
بیمارستان   5 در  معتاد  کودکان  درمان  برای 
استان راه اندازی شد.زندی یکی از کارهای ارزنده 
انجام شده در این حوزه را درمان دانش آموزان 
مدیریت  »طرح  کرد:  اضافه  و  دانست  معتاد 

نمونه  استان کشور و به صورت  مورد« در 3 
معتادان  به طرح  می شود. وی همچنین  اجرا 
بی بضاعت ویژه دو شهرستان سربیشه و درمیان 
اشاره کرد: در پی اجرای این طرح در سربیشه 
موجب شد در عقبه مرز موادمخدر کاهش یابد.

معرفی 60 درصد از مراکز درمان 
به بیمه سالمت

نیروهای  تالش های  با  کرد:  تصریح  وی 
انتظامی و سایر دستگاه ها امروز  شاهد این 
استان  از  هستیم که مسیر حمل موادمخدر 
ما تغییر کرده است و به سمت جنوب کشور 
هماهنگی  شورای  است.دبیر  کرده  حرکت 
مبارزه با مواد مخدر از راه اندازی سامانه ثبت 
اطالعات بیماران برای اولین بار خبر داد و 
عنوان کرد: یکی از اصلی ترین دغدغه های 
ما فروش غیر مجاز متادون است که با این 
سامانه امکان نظارت کامل وجود دارد. وی 
مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  که  این  بیان  با 
از بهمن  بیش از 44۰ میلیون تومان اعتبار 
ماه سال گذشته تاکنون در حوزه درمان به 
این  در  افزود:  است  داده  اختصاص  استان 
افراد  از  اعم  نفر   6۰۰ درمان  برای  راستا 
کردیم. هزینه  بضاعت  کم  و  بضاعت  بی 
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
معتادان  درمان  برای  بیمه سالمت  ورود  به 
اشاره کرد و یادآور شد: 6۰ درصد از مراکز 
تا  شدند  معرفی  بیمه سالمت  به  خصوصی 

افراد معتاد خدمات را ارزان تر دریافت کنند.

سالروز  برنامه های  برگزاری  امسال 
جهانی مبارزه با موادمخدر

 با مدیریت سمن ها
زندی یکی از مهمترین کارهای انجام شده 
برگزاری  را  پیشگیری  فرهنگی  حوزه  در 
و  سنت  اهل  علمای  با  تخصصی  نشست 
خروجی  افزود:  و  دانست  درمیان  در  شیعه 
آن فتوای اهل سنت بود که مصرف، توزیع، 
فروش و حمل و نقل موادمخدر را حرام بیان 
کردند.زندی با اشاره به کارهای انجام شده 
امسال  کرد:  خاطرنشان  صیانت  حوزه  در 
برگزاری برنامه های سالروز جهانی مبارزه با 
موادمخدر با مدیریت سمن ها و سازمان های 
مردم نهاد انجام می شود.به گفته وی برنامه 
موادمخدر   با  مبارزه  جهانی  سالروز  های 
از  موتوری  رژه  و  پیاده روی  مراسم  شامل 
جاده سالمت به سمت دانشگاه آزاد بیرجند 
آگاه  و  رسانی  اطالع  تیرماه،  یکم  تاریخ  در 
سازی عمومی در قالب یک جشن در مرکز 
استان، برگزاری مسابقات قهرمانی، سخنرانی 
منویات ائمه جمعه، برگزاری همایش بزرگ 
از دست  و تجلیل  و گفتمان سازی  صیانت 

اندرکاران عرصه مبارزه با موادمخدر است.

دانشجویی  بسیج  ناحیه  مسئول  کدخدائی- 
اعالم  در نشست خبری  دیروز  استان صبح 
در  دانشجویی  بسیج  ناحیه  از  گروه  کرد:3۰ 
در  و  رمضان  مبارک  ماه  پایانی  روزهای 
که  شد  خواهند  اعزام  روستاها  به  تابستان 
یک  و  هستند  نفر   ۱5 تا   ۱۰ ها  گروه  این 
گروه  این  کشاورزی  کارشناس  و  روحانی 
قابلیت  و  مشکالت  بررسی  برای  را  ها 
کرد.قاسمی  خواهند  همراهی  روستاها  های 
دیدار از خانواده های شهدا را رسالت بسیج 
حضور  اینکه  بیان  با  و  دانست  دانشجویی 

هم  شهرستان  و  استان  مسئوالن  بازدید  و 
عامل موثری برای ادامه خدمت به محرومان 
مهر  تواند  می  حضورها  این  افزود:  است، 
و خداقوت  زدایی  کار محرومیت  بر  تاییدی 
به دانشجویان جهادی باشد. وی خودسازی 
دانشجو ، خدمت رسانی ، پرورش نیروهای 
روحیه  ایجاد  و  نظام   با  همطراز  و  انقالبی 
امید و نشاط در مناطق محروم و تالش در 
از   را  محرومان  برای  بسیج  سازی  کارآمد 
دانشجویی  بسیج  جهادی  اردوهای  اهداف  
دانشجویی  بسیج  ناحیه  مسئول  دانست. 

استان با بیان اینکه بسیج دانشجویی در همه 
 ، آموزشی  و  علمی   ، فرهنگی  های  عرصه 
و  کشاورزی   ، درمان  و  بهداشت   ، عمرانی 
کرد:  عنوان  کند  می  فعالیت  زایی  اشتغال 
عفاف  و  نمایشگاه حجاب  ها  زمینه  این  در 
 ، مسجد  ساخت   ، احکام  و  قرآن  کالس   ،
کشاورزی  ترویج   ، معلم  خانه   ، عالم  خانه 
انجام خواهد  برداشت محصول  به  و کمک 
جهادی  طرح  این  در  قاسمی  گفته  شد.به 
مشکالت روستاها رصد می شوند و مطالبه 
و پیگیری خواهند شد..وی همچنین از اعزام 

طرح  روزه   5۰ های  دوره  به  دانشجو   2۰
ابراز  والیت در تیر 96 به مشهد خبر داد و 
امیدواری کرد :حضور دانشجویان استانی در 
مسئول  باشد.  ثمربخش  کشوری  طرح  این 
ناحیه بسیج دانشجویی استان با بیان این که 
5۰ درصد از دانشجویان عضو عادی و فعال 
خواست  ها  آن  از  هستند  دانشجویی  بسیج 
مردم  اقشار  سایر  کنار  در  پرشور  حضور  با 
زرینی  برگ  قدس  روز  راهپیمایی  در  ایران 
دیگر در دفترچه انقالب ثبت نمایند و مشتی 

سهمگین بر دهان آمریکا و اسراییل بزنند.
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تغییر زمان تحلیف رئیس جمهور

مجلس  رئیسه  هیئت  سخنگوی  نعمتی  بهروز 
شورای اسالمی اظهار کرد: مراسم تحلیف ریاست 
جمهوری دوازدهم که پیش از این اعالم شده بود 
15 مرداد برگزار می شود به روز دیگری موکول 
خواهد شد. وی با بیان اینکه هماهنگی برای تعیین 
زمان و جزئیات مراسم تحلیف ریاست جمهوری 
انجام  در حال  رئیسه مجلس  در هیئت  دوازدهم 
است، افزود: زمان دقیق برگزاری مراسم تحلیف 
هیئت  سوی  از  متعاقبا  مجلس  در  روحانی  آقای 

رئیسه مجلس اعالم خواهد شد.

نجفی: اگر شهرداری به من
 پیشنهاد شود، فکر می کنم

محمدعلی نجفی مشاور رئیس جمهور در حاشیه 
اظهار  خبرنگاران  جمع  در  دولت  هیئت  جلسه 
کرد: صحبت جدی برای شهردار شدن من برای 
تهران نشده است اما اگر پیشنهاد شود روی آن 

فکر می کنم.

رئیسی لیدر اصولگرایان نیست

مبارز  مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت 
و  دیدگاه  پایه  بر  سخنانش  اینکه،  بر  تاکید  با 
تحلیل های شخص اوست، اظهار کرد: نمی توان 
رئیسی را به عنوان لیدر اصولگرایی معرفی کرد.

بروجردی: ایران با امکانات بیشتری 
راهبرد موشکی خود را دنبال می کند

عال ءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه با امکانات 
بیشتری راهبرد موشکی را دنبال می کنیم، گفت: 
وی  داد.  افزایش  را  بازدارندگی  توان  تحریم ها 
که  بدانند  باید  آمریکا  دولتمردان  اینکه  بیان  با 
جمهوری اسالمی ایران در برابر هیچ کشوری از 
راهبرد موشکی خود حتی یک گام هم عقب نشینی 
به تجربه 8 ساله جنگ  با توجه  افزود:  نمی کند، 
در  کشورمان  بازدارندگی  ابزار  از  یکی  تحمیلی 
ایران است که  مقابل دشمن، توانمندی موشکی 

انشاءا... با جدیت و قدرت ادامه خواهد یافت.

رحیمی: دولت در حفظ دستاوردهای 
هسته ای تالش خود را کرده است

به  پاسخ  تهران در  نماینده مردم  علیرضا رحیمی 
سوالی مبنی بر اینکه به نظر شما عملکرد دولتمردان 
دستاوردهای  حفظ  به  دولت  الزام  طرح  قبال  در 
هسته ای طی دو سال اخیر چگونه بوده است، گفت: 
حفظ دستاوردهای هسته ای موضوع مبسوطی است 
نیاز به کار کارشناسی مفصل دارد و هم  که هم 
قابل  به صورت دقیق و  باید  ارزیابی  اینکه موارد 
ارزیابی ها  برخی  طبق  معتقدم  باشد.  اندازه گیری 
حفظ  بر  مبنی  را  خود  تالش  تاکنون  دولت 

دستاوردهای هسته ای داشته است.

حسینی: از فلسطین حمایت نمی کردیم 
حاکمیت ملی ما تهدید می شد

باید  گفت:  خارجه  وزارت  اسبق  سخنگوی 
از  مانع  فلسطین،  مسئله  از  جانبه  همه  دفاع  با 
استکبار  آمیز  شیطنت  جدید  های  طرح  پیشبرد 
افزایش اختالفات  در منطقه شویم که تجزیه و 
محمد  سید  است.  آن  جمله  از  مذهبی  و  قومی 
چند  گذشت  از  بعد  کرد:  اظهار  حسینی  علی 
تروریسم  اصل  که  هستیم  شاهد  همچنان  دهه 
و نا امنی در منطقه پابرجا مانده و از آنجایی که 
بسیار  منطقه  در  کشورها  ثبات  و  امنیت  مسئله 
بابت  از  نمی تواند  کشوری  هیچ  دارد،  اهمیت 
وجود رژیم صهیونیستی نگرانی نداشته و نسبت 

به مسئله فلسطین بی تفاوت باشد.

وزارت کشور: دولت سعودی هرچه 
سریع تر صیادان دستگیرشده را آزاد کند

وزارت کشور با انتشار اطالعیه ای با تاکید بر این 
که دو قایق ایرانی که به سمت مرزهای عربستان 
دولت  کرد:  اعالم  بودند،  صیادی  شدند،  هدایت 
عربستان الزم است ضمن جبران خسارات وارده و 
تنبیه عوامل این اقدام غیر مسئوالنه، هر چه سریع 

تر نسبت به آزادی افراد دستگیر شده اقدام کند.

آمریکا: ایران یک فرودگاه پهپادی 
در سوریه ایجاد کرده است

طبق ادعای مقامات آمریکایی، ایران در »تدمر« 
عملیات  برای  مختص  فرودگاه  یک  سوریه 
آمریکایی  مقامات  است.  کرده  ایجاد  پهپادی 
می گویند که این پایگاه پهپادی فاصله زیادی با 
پایگاه نظامی آمریکا مستقر در التنف سوریه واقع 

در نزدیک مرز عراق ندارد.

ولیعهد سعودی: جنگ را به
 داخل ایران خواهیم کشید

نوشت:  خود  توئیتر  صفحه  در  »الجزیره«  شبکه 
شده  منتصب  تازه  ولیعهد  سلمان  بن  محمد 
با  برای گفتگو  عربستان سعودی هرگونه شانس 
ایران را رد کرد و مدعی شد که جنگ را به ایران 
عبدالعزیز  بن  سلمان  است،  کشید.گفتنی  خواهد 
پادشاه عربستان با صدور فرمانی پسرش محمد بن 
سلمان را به عنوان ولیعهد و معاون رئیس شورای 

وزیران با حفظ سمت وزیر دفاع انتخاب کرد.

رئیس جمهور مشی اعتدالی را ادامه خواهد داد

گفت:  جمهور  رئیس  مجلس  امور  معاون  امیری 
آقای روحانی در دولت یازدهم از همه نیروها به 
صورت فراجناحی در تمامی سطوح دولت استفاده 
کرد و قطعا در دولت دوازدهم نیز این مشی اعتدالی 
را ادامه خواهد داد. آنچه مهم است، این است که 
افرادی معرفی شوند که فارع از تبار سیاسی با توجه به فراجناحی بودن 

دولت آقای روحانی، کار آمدتر، خالق تر و نوآورتر باشند.

سکوت در مقابل آمریکا باعث سوءبرداشت می شود

رئیسه  هیئت  عضو  نوبندگانی  جمالی  محمدجواد 
کمیسیون امنیت ملی گفت: متأسفانه ما در برابر 
مصوبه سنا در تحریم ایران هیچ پیامی به طرف 
با سکوت ما طرف مقابل  نفرستاده ایم که  مقابل 
دچار سوء برداشت می شود. آمریکا شکل جدیدی 
از اِعمال تحریم ها را علیه ما به کار گرفته است به طوری که در دهه 90 
تحریم های هوشمند و امروز تحریم های اتوماتیک را به ما تحمیل کردند.

تکرار سیلی سپاه به تروریست ها طراحی شده است

موشکی  حمالت  اینکه  گفت:  سپاه  سخنگوی 
دشمنان  رفتار  به  بستگی  نه  یا  می شود  تکرار 
پاسخ  می کنند،  که  رفتاری  با  متناسب  و  دارد 
انجام  و  شده  طراحی  آنها  برای  کوبنده ای 
تنها  اعالم کرد:  می شود. سردار رمضان شریف 
یازده روز طول کشید تا دقیقا مقرهای هدایت و طراحی آن عملیات 

کور که عمده آن در دیرالزور سوریه بود، مشخص شود. 

کرد:  عنوان  روحانی  حسن  دکتر 
جمهوری اسالمی ایران اجازه نمی 
دهد که تروریسم بخواهد در منطقه 
اربابان  اگر  و  کند  پیدا  گسترش 

تروریسم تصمیم گرفتند که میدان 
فعالیت تروریست ها را به سرزمین 
بدانند  باید  بکشانند،  ایران  مقدس 
به  نه  ایران  اسالمی  که جمهوری 

آنها  اربابان  به  نه  و  ها  تروریست 
روحانی  داد.  نخواهد  را  اجازه  این 
تاکید کرد: اینکه جمهوری اسالمی 
ها  تروریست  تجاوز  برابر  در  ایران 

قاطعانه می ایستد و علیه مقر اصلی 
که از آنجا تصمیم به انجام اقدامات 
شورای  مجلس  در  تروریستی 
گرفتند  راحل  امام  حرم  و  اسالمی 

نیز  اصلی خود  اهداف  به  البته  که 
دست نیافتند، اقدام می کند ، برای 
این است که آنها بدانند اگر بخواهند 
این اقدامات را در ایران اجرا کنند، 
خواهند  مواجه  ما  قاطعانه  پاسخ  با 
بود. رئیس جمهور اظهار کرد: ما از 
ابتدا اعالم کردیم که موشک های 
از  و  است  دفاعی  های  موشک  ما 
کسی برای قدرت دفاعی خود اجازه 
اینکه  بیان  با  روحانی  گیریم.  نمی 
ایران  اسالمی  جمهوری  تصمیم 
برای مبارزه با تروریسم یک تصمیم 
ارگانی، جناحی و فردی نیست بلکه 
تصمیم همه ملت ایران است، گفت: 
اقدام علیه مقر تروریست ها تصمیم 
شورای عالی امنیت ملی بوده و حتی 
اختیارات باالتر از این اقدام هم به 

نیروهای مسلح خود داده ایم.

سعید حجاریان در تحلیل خود نوشته 
است که یکی از مهمترین رخدادها 
در انتخابات اردیبهشت 96  »تغییر 
در سبد رأی« بوده است. او در این 
دوم  انتخابات  در  می نویسد:  باره 
خاتمی  محمد  سید   ،1376 خرداد 
و علی اکبر ناطق نوری به ترتیب با 
بیست میلیون و هفت میلیون رای 
در  انتخابات شدند.  دوم  و  اول  نفر 
انتخابات دوره دوازدهم آرای نفرات 
اول و دوم این گونه اعالم شد؛  حسن 
روحانی بیست و چهار میلیون رأی 
و ابراهیم رئیسی پانزده میلیون رأی. 
مشاهده می کنیم که از دوم خرداد 
1376 به این سو آرای جناح اصولگرا 
بیش از هشت میلیون افزایش داشته 
اصالح طلبان  آرای  به  مقابل  در  و 
تنها چهار میلیون افزوده شده است 

این  در  که  است  حالی  در  این  و 
فاصله به تعداد کسانی که حق رأی 
شده  اضافه  میلیون  بیست  داشتند 
هستند  جوان  قشر  نوعاً  که  است 

تحول خواهی  سمت  به  طبعاً  و 
ادامه تحلیل  گرایش دارند. وی در 
برای  احتمالی  عوامل  و  علل  خود 
اصالح طلبان  رای  کم تر  رشد 

بررسی  را  اصولگرایان  به  نسبت 
اصالح طلبان  به  نهایتاً  و  می کند 
محروم  اقشار  که  می کند  توصیه 
را  حاشیه نشین ها  و  مستضعف  و 

مدنظر قرار دهند چرا که آرای این 
اصولگرایان  سبد  به  عمدتاً  قشر 
به  قشر  این  و  می شود،  ریخته 
اصولگرایان گرایش بیشتری دارند. 

نگرانی حجاریان از رشد دو برابری رای اصولگرایان از کسی برای قدرت دفاعی خود اجازه نمی گیریم
آرای اقشار محروم عمدتاً به سبد اصولگرایان ریخته می شود؛رئیس جمهور: اختیارات باالتر از این اقدام هم به نیروهای مسلح خود داده ایم

اطالعیــه 
دفاع از ملت مظلوم فلسطین و قیام شجاعانه
 و مظلومانه آنان وظیفه اسالمی همه ماست. 

حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی(

مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در بیرجند
زمان: جمعه دوم تیرماه 1396

ساعت 10/30 صبح
مکان: میدان ابوذر به سمت مسجد امام حسین )ع(

سخنران: سید مرتضی بختیاری 
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی

ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی

بیانیه نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی
 به مناسبت اقدام غرور آفرین سپاه پاسداران انقالب اسالمی

 در حمله به مواضع داعش و دعوت به حضور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس

َِّذیَن َظَلُمواْ َوالَْحْمُد ِلِّ َربِّ الَْعالَِمیَن )سوره انعام آیه 45( َفُقِطَع َدابُِر الَْقْوِم ال

 سیلی محکم سپاه پاسداران انقالب اسالمی در حمله موشکی به مقر اصلی تروریست های داعشی در دیرالزور سوریه
آن چنان به موقع و هوشمندانه و مقتدرانه نواخته شد که نه تنها موجب پریشانی و حیرت تروریست های اجیر شده است، 
بلکه اربابان آنان و نیز سرسپردگان استکبار جهانی در منطقه و رژیم صهیونیستی را نیز در بهت و سرگردانی فرو برده است.
این اقدام به دشمنان نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به خوبی فهماند که دستور موال و مقتدای مان مبنی بر اینکه اگر 

غلط زیادی کردید حیفا و تل آویو و پایگاه هایتان در هر جای عالم را با خاک یکسان خواهیم نمود، شعار نیست.
ضمن تشکر به درگاه خداوند متعال، از طرف مردم والیتمدار و همیشه در صحنه خراسان جنوبی، از فرزندان عزیزمان در 
سپاه پاسداران که با تالش مجاهدانه خود انتقام خون شهدای مظلوم ماه ضیافت الهی در حادثه تروریستی حرم حضرت 

امام خمینی)ره( و مجلس شورای اسالمی را گرفتند، تشکر و قدردانی می نمایم.
ان شاءا... با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس، ضمن حمایت خود از اقدامات انقالبی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
با نمایش وحدت امت اسالمی در مقابل دشمنان و اعالم پشتیبانی همه جانبه  خود از مردم مظلوم فلسطین و همه  
مستضعفان جهان، زمینه های نصرت الهی برای ریشه کن کردن ظلم و فساد در عالم و از بین بردن)نابودی( غده سرطانی 

اسرائیل فراهم نماییم.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی - سید علیرضا عبادی
یکم تیرماه 1396

فروش وانت مدل 92 ، دوگانه ، اتاقدار )معاوضه با پراید(   09335611664

حامیان گرانقدر موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص(
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت  صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت

در طلوع سپیده فطر، عیدانه های محبوب ازلی بر شما بندگان خوب خدا مبارک باد. این موسسه طبق روال سنوات گذشته آمادگی 
دارد با دریافت هدایای شما خوبان و توزیع بین نیازمندان واقعی جامعه دستان سخاوتمند شما را در دستان خدای متعال قرار دهد.

شماره حسابشماره کارتنام بانکنوع نذر
60379911995112330105543248003ملیفطریه عام

606373700001023968131134661731قرض الحسنه مهر ایرانفطریه سادات
5029081022043638400011117576831توسعه و تعاونکفاره روزه

 دعای خیر دل های پاک محرومان همراه همیشگی تان باد
آدرس: خیابان حکیم نزاری- حکیم نزاری 8 و 10 - پالک 4/123   تلفن: 05632225600 - 09155616521

 دوربیــن مداربستـه 
مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم های حفاظتی و نظارتی

                                   برند  ............   
طراح و تولید کننده سیستم های نظارت تصویری و حفاظتی

30 ماه گارانتی و 10 سال خدمات/ مشاوره و بازدید رایگان 
پایین ترین قیمت / باالترین کیفیت / بهترین خدمات
دفتر مرکزی : بیرجند- بلوار غفاری، خیابان یاس، رو به روی سازمان همیاری شهرداری ها
شماره تماس : 7-32341226    واحد مشاوره : 09197147874    انرژی صنعت ایرانیان

د مدت
ط بلن

ا اقسا
 ب

12 مـاهـه
 

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بیرجند
از بین عالقه مندان دختر مقاطع تحصیلی و داوطلبان آزاد

زیر نظر اساتید مجرب ثبت نام می کند.
با اعطای گواهینامه و همراه با اردوهای تفریحی ، استخر ، سینما و ...

دوره های آموزشی:
 هنرهای دستی: خیاطی ،ساخت زیور آالت ، دوخت کیف و کفش چرمی ، چاپ روی پارچه ،

 سوخت نگار ، روبان دوزی و ...
 ، و چرم  پارچه  روی  نقاشی  ویترا،   ، روغن  رنگ  رنگی،  مداد  نقاشی  تجسمی:  هنرهای 

خوشنویسی ، سفال و ...
 متفرقه:آزمایشگاه شیمی و علوم، نجوم، کامپیوتر ، آشپزی ، رباتیک ، ساخت سازه ماکارونی ،

 بازی های آهنگین ، ساخت فیلم با موبایل ، درسی و تقویتی
شروع ثبت نام : 96/3/13     مهلت ثبت نام:  96/4/4

آدرس: طالقانی 13 ، روبه روی بازارچه کشاورزی ، کانون حضرت زینب )س(
تلفن:32221611-32223211   شروع کالس ها: 96/4/10     ساعت مراجعه : 8 تا 12

توزیع سبد غذایی و غذای گرم به مناسبت ماه رمضان بین نیازمندان شهرستان درمیان * عکس: ایرناواکنش جمعی از ورزشکاران زورخانه موسی بن جعفر )ع( به تصمیم شهرداری بیرجند * عکس: ایرناتصاویری از منطقه عشایری جنگل نخاب شهرستان خوسف * عکس : ایرنا

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحومه

حاجیه خانم صدیقه رضایی
پیشکسوت فرهنگ

 و آموزش و پرورش بیرجند

 همسر مرحوم حاج ابوالفضل رضایی

 را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه امروز پنجشنبه 96/04/01 ساعت 6 الی 
7 بعدازظهر از محل غسالخانه بیرجند برگزار می گردد. ضمنا به مناسبت سومین روز درگذشت 
آن شادروان جلسه ختمی روز جمعه 96/04/02 از ساعت 5:30 الی 6:30 بعدازظهر در محل 

هیئت حسینی پایین شهر » واقع در خیابان انقالب« برگزار می شود. 

خانواده های: رضایی، ساالری، محوری، حافظ، زنگویی و سایر فامیل وابسته


