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آبی به آسیاب تفرفه 
در استان

* هرم پور

این روزها که به واسطه ی درج برخی مطالب تند 
 سیاسی و اظهار نظرهای شاز و درخواست های 
مکرر و احیانًا فشارهای مضاعف برای جابجایی 
چندان  نه  فضای   ، ای  عده  سوی  از  مدیران 
شدن  تحمیل  حال  در  ای   شایسته  و  مناسب 
برای  محترم  استاندار  جمله  این  است؛  براستان 
در  که  شود  می  تداعی  ذهنم  در  بار  چندمین 
داشتند  تأکید  استان  در  حضور  ابتدایی  روزهای 
نباشد  هسمو  دولت  مجموعه  با  مدیری  اگر 
جابجایی  به  نیازی  باشد  خوب  عملکردش  اما 
شانتاژها  ها،  درخواست  این  بینم.  نمی  او 
و  نامبارک  های  بازی  سیاسی  و  فشارها  و 
استان  در  مدیران  جابجایی  برای  ناشایانه 
رسد می  نظر  به  که  است  جریان  در  حالی   در 
)  ۲ صفحه  در  سرمقاله  ادامه   (... فعلی  وضع   در 

تولید ۱۲ هزار و ۲۶۸ 
حلقه تایر رادیال سواری 

مدیرعامل شرکت کویرتایر از تولید روزانه ۱۲ هزار و ۲۶۸ حلقه تایر رادیال در این کارخانه خبر داد و گفت: تحقق این میزان تولید، رکورد جدیدی 
در کارنامه این مجموعه است.  به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، سیدمحمد حسین زینلی  در بازدید از طرح های توسعه ای این کارخانه اظهار 
داشت: کارکنان ساعی و واالهمت این کارخانه در تالش هستند تا به تولید روزانه ۱۲ هزار و500 حلقه که در برنامه و بودجه شرکت دیده شده 
 برسند. وی گفت: تا پیش از این روزانه در این کارخانه ۱۱ هزار و 500 تایر رادیال سواری تولید می شد که در چند روز گذشته به ۱۲ هزار و 300 
 حلقه تایر رسیده است. مدیرعامل شرکت کویرتایر بیان کرد: این افزایش حاصل همت و تالش کارگران و مهندسان، ساخت ماشین آالت 
این کارخانه ساخته شده که معادل همان  بار در کشور ۶ دستگاه پرس پخت در  برای نخستین  افزود:  بوده است.زینلی  نوآوری  جدید و 
 ظرفیت های پرس های ژاپنی و آلمانی کار می کند و ۲ میلیارد تومان  نیز برای این مجموعه صرفه جویی داشته است... ) ادامه خبر در صفحه 7 (

ثبت رکورد جدید در کارخانه کویر تایر

آگهـی استخـدام واحد تولیدی معتبر شرح در صفحه آخر

جناب آقای مهندس شهرکی
ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت 

خراسان جنوبی

فرا رسیدن روز صنعت و معدن را حضور جناب عالی ، همکاران محترم و تمامی تالشگران 
 عرصه تولید و صنعت تبریک عرض نموده ، توفیق روز افزون تان را از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

فرا رسیدن ۱0 تیرماه ، روز صنعت و معدن 
را حضور جناب آقای مهندس شهرکی

 ریاست محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان
 و تمامی تالشگران عرصه تولید تبریک عرض می نماییم.

شرکت سازه های فلزی طاق بیست )صباغ( 

فروشگاه رایان پرداز نوین 
فروش انواع کامپیوتر، لپ تاپ،کنسول بازی 
به صورت نقدو اقساط / فروش انواع 
لوازم جانبی با کیفیت و گارانتی معتبر

آدرس: معلم 45     32420063 - دره گی

۱0  تیرماه روز صنعت و معدن
  را خدمت ریاست محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان، همکاران محترم 

و تمامی تالشگران عرصه صنعت و تولید ملی تبریک عرض می نماییم.  

انجمن تخصصی صنایع همگن شیمیایی و سلولزی 
  استان خراسان جنوبی

 شرکت مهراس کویر به عنوان عضو کوچکی از خانواده صنعتگران استان 

روز صنعـت و معـدن 
 را به تمامی صنعتگران و تالشگران این عرصه به ویژه 

ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
جناب آقای مهندس شهرکی  و کلیه  همکاران محترم شان

 تبریک عرض نموده،  امید است با تکیه بر توان ملی و بهره برداری مناسب از فرصت های رشد و توسعه، با 
 فائق آمدن بر موانع پیش رو بتوانیم با شکوفایی روز افزون خود پایه های اقتدار کشور را تحکیم بیشتر بخشیم.

مدیریت شرکت مهراس کویر

جناب آقای مهندس شهرکی
ریاست محترم سازمان، معاونین، مسئولین و همکاران ارجمند سازمان صنعت ، 

معدن وتجارت خراسان جنوبی ۱0 تیر ماه ، روز صنعت و معدن
 بر آن عزیزان و کلیه تالشگران عرصه تولید و خودکفایی میهن عزیز اسالمی تبریک و تهنیت باد

گروه صنعتی ناصری

جناب آقای مهندس شهرکی
ریاست  محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی 

۱0 تیرماه ، روز صنعت و معدن
 را حضور جناب عالی و همکاران گرامی شما و تمامی تالشگران ، معدنکاران و صنعتگران 

در عرصه تولید تبریک عرض می نماییم
 و توفیق روز افزون برای شما از خداوند متعال آرزومندیم.

شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور- شرکت معدنی مواد نسوز 
بیرجند -  شرکت معدنی و صنعتی سوراوجین عقیق

جناب آقای جالیی فر
مصیبت وارده را تسلیت می گوییم، ما را در غم خود شریک بدانید.

شرکت تعاونی اتوبوس داران بیرجند

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

مرحومــه فاطمــه جعفــری 
همسر حاج علی گلرو

را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن عزیز امروز شنبه دهم تیرماه 96
 ساعت 5 الی 6  عصر از محل غسالخانه برگزار می گردد. 

خانواده: گلرو و سایر فامیل وابسته

جناب آقای دکتر علی رضائی
 موفقیت جناب عالی را در  اخذ درجه دکترای مدیریت کسب و کار

  تبریک عرض نموده ، سربلندی شما را در تمامی عرصه های زندگی
 از خداوند متعال خواستارم.

 حسین خوش آیند -  مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی

برادر  بزرگوار جناب آقای مهندس شهرکی
ریاست محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان جنوبی 
با ارج نهادن به همت بلند و حمایت های ارزشمند جناب عالی در راستای توسعه صنعتی استان  

۱0 تیرماه ، روز ملی صنعت و معدن
 را حضور جناب عالی ، معاونان ، مدیران وکارکنان آن سازمان تبریک عرض نموده 

سربلندی وتوفیق روز افزون جناب عالی را ازدرگاه خداوند سبحان آرزو دارم.

سیدمحمد حسین زینلی
 مدیرعامل شرکت کویرتایر 

فروش آهک و گچ 
زیر کار ممتاز جانبازان

تلفن فروش:

09034۸۱۲330 -3۲۲35۲۶5

جناب آقای مهندس شهرکی
ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان خراسان جنوبی

روز ملی صنعت و معدن
 را حضور جناب عالی و همه تالشگران این عرصه تبریک عرض می نماییم.

شرکت سیمان باقران

30 تن خاکستر برای سوداگران مرگ  / صفحه ۷
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کم محلی ۱۹ میلیون ایرانی به سود سهام عدالت

تسنیم - در حالی 20 روز پیش آمار کسانی که شماره شبا اعالم کرده بودند، 26 میلیون نفر بود، این رقم االن به 28 میلیون 
نفر رسیده یعنی طی این مدت فقط دو میلیون نفر شماره شبا اعالم کردند و علیرغم تاکید چند باره سازمان خصوصی سازی 

برای اعالم شماره حساب، هنوز بیش از 19 میلیون نفر از مشموالن 47 میلیونی شماره شبا ندادند.

سرمقاله

خدمت  به  را  استان  هنری  حتی   ) سرمقاله  ادامه   (

ابتدا و  از  آنها  از  گرفته که خوشبختانه تعدادی 
شده  موضوع  متوجه  راه  اواسط  در  نیز  تعدادی 
شده  جدا  ها  فعالیت  این  بدنه  از  سرعت  به  و 
اند، اما این مجموعه که خود خاستگاه  و نمود 
آشکاری از مشکالتیست که هرکدام از آنها به 
و  جابجایی  برای  ای  بهانه  تواند  می  خود  نوبه 
را  استان  باشد،  مقامی   و  از پست  یدشان  خلع 
و  برد  خواهند  پیش  تنش  و  التهاب  سمت  به 
خواهند  ایجاد  ان  مدیریت  برای  را  مشکالتی 
تفکرش  پیروزی  دلیل  به  محترم  دولت  نمود. 
نیرو  چینش  که  دارد  حق  کاماًل  انتخابات،  در 
و مدیریت هر استان را بنا به سلیقه اش انجام 
و  تفکر  خواست،  به  مالحظه  و  توجه  اما  دهد، 
اولویت  منطقه،  هر  مردم  بومی  سلیقه  و  ذائقه 
دلسوز،  و  تالشگر  دولتمردان  برای  قطعًا  و 
ای   عده  های  البی  فشارها،  از  تر  احترام  قابل 
اهداف  به  رسیدن  برای  که  بود  خواهد  محدود 
خاص و سهم از مناصب ، حتی حاضرند استان 
کنند.   بدنام  نیز  را  اجرایی   ارشد  مدیران  یا  و 
خوب است مسؤوالن محترم  هوشیارتر باشند.

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

افزايش اجاره مسکن در
 شهرهاي کوچک، ممنوع!

کشور  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس  تسنیم- 
گفت: قیمت اجاره بها در شهرهاي کوچک با توجه 
قیمت  افزایش  تقاضا ظرفیت  و  توازن عرضه  به 
در شهرهاي  باید  بهاي سال 9۵  اجاره  و  ندارد  را 
از  داد:  ادامه  عقبایي  شود.حسام  لحاظ  کوچک 
مسکن  قیمت  افزایش  شاهد  بعد  به   92 سال 
نباید در  بها هم  اجاره  قاعدتا  نبودیم و  در کشور 
اجاره  اما هر سال شاهد رشد  یابد  افزایش  کشور 
بها هستیم.عقبایي افزود: یکي از دالیل رشد غیر 
بین  توازن  عدم  ؛  مسکن  اجاره  هزینه  منطقي 
در  و  هاست  محله  از  برخي  در  تقاضا  و  عرضه 
نیز تعداد واحدها براي اجاره  از شهرستانها  برخي 
با تعداد تقاضا هم خواني ندارد. وي تصریح کرد : 
با ایجاد رقابت در حوزه تولید و با باال رفتن عرضه 
اجاره  در حوزه  را  قیمت مسکن  توان حباب  مي 
نشیني کم کرد تا بازاري بدون تالطم داشته باشیم.

ایرنا- مشاور رئیس سازمان خصوصي سازي الزام برخي 
شعب بانک ها به مشموالن سهام عدالت را براي افتتاح 
براي  گفت:  و  کرد  اعالم  قانون  خالف  جدید  حساب 

برخورداري مشموالن از سود سهام عدالت، نیاز به افتتاح 
حساب جدید نیست و مي توان شماره شباي هر حسابي 
را وارد سامانه کرد.»جعفر سبحاني« افزود: هر فرد ایراني 
مشمول سهام عدالت مي تواند شماره شباي حسابي که 
در نظام بانکي دارد را وارد سامانه سهام عدالت کند.وي 
ادامه داد: در این طرح نیاز به افتتاح حساب جدید نیست، 
مگر آنکه حساب فرد مشمول در سیستم بانکي مسدود 

شده باشد و یا اصال حسابي نداشته باشد.
از  ها  بانک  برخي  اصرار  و  درخواست  درباره  سبحاني 
شهروندان براي افتتاح حساب به منظور واریز سود سهام 
عدالت گفت: سازمان خصوصي سازي در اطالعیه هاي 

حق  بانکي  هیچ  که  است  کرده  اعالم  بار  چندین  خود 
ندارد مشموالن را ملزم به افتتاح حساب جدید کند و اگر 
فرد یک حساب در هر بانکي داشته باشد، مي تواند براي 
آن شماره شبا درخواست کند.وي با یادآوري اینکه آخرین 
ثبت نام هاي مربوط به سهام عدالت در آذر ماه 94 انجام 
و پرونده سهام عدالت بسته شد، گفت: اکنون گروه هاي 
شغلي متعددي از جمله روستاییان، عشایر، کارمندان دولت، 
خبرنگاران، کارگران فصلي و خدام مساجد جزء مشموالن 
پایان  از  اینکه پیش  یادآوري  با  سهام عدالت هستند.وي 
تابستان نخستین مرحله واریز سود مشموالن سهام عدالت 
انجام مي شود، تاکید کرد: براي واریز سود، داشتن شماره 

شباي حساب بانکي فرد مشمول الزامي است.

راه اندازي مرکز پاسخگويي به پرسش هاي مردم

اندازي  راه  از  سازي  خصوصي  سازمان  رئیس  مشاور 
این  در  مردم  ابهامات  و  سواالت  به  پاسخگویي  مرکز 
9 صبح  از  این مرکز هر روز  سازمان خبر داد و گفت: 
تا 7 بعداز ظهر پاسخگوي مردم است و هموطنان مي 
پوشش  قابلیت  که   83338 شماره  با  تماس  در  توانند 
با  را  خود  هاي  پرسش  دارد،  را  همزمان  تماس   90

کارشناسان حوزه سهام عدالت در میان بگذارند.

دارندگان سهام عدالت بخوانند

هیات  و  امنا  هیات  رئیس  والیتي  اکبر  علي  تسنیم- 
رشته  وضعیت  درباره  اسالمي  آزاد  دانشگاه  موسس 
 21 ساعت  خبري  بخش  در  ازاد  دانشگاه  هاي  محل 
سنجش  سازمان  تکذیبیه  داشت:  اظهار  یک  شبکه 
بیشتر  اسالمي  آزاد  دانشگاه  سرپرست  سخنان  درباره 
درباره  است.والیتي  قانون   درباره  سلیقه  اعمال  یک 
 67 سال  در  گفت:  خصوص  این  در  مستند  قانون 
ها  رشته  توسعه  که  شد  تصویب  قانوني  مجلس  در 

توسط سه نفر یک  نماینده از سوي شورایعالي انقالب 
یک  و  آزاد  دانشگاه  سوي  از  نماینده  یک  فرهنگي، 
افزود:  شود.والیتي  انجام  علوم   وزارت  از سوي  نماینده 
در این سالها رشته هاي مختلف قریب سه هزار رشته 
شد  الزم  اگر  شد.  تصویب  دیگر  هاي  رشته  و  ارشد 
امضاي این نمایندگان را نشان مي دهیم که مشخص 
کردند. تصویب  موضوع  را  این  نمایندگان  همه  شود 
اشاره  با  اسالمي  آزاد  دانشگاه  موسس  هیات  رئیس 

خانه  وزارت  این  کارشناسان  و  علوم  وزارت  رویکرد  به 
برخي  گفت:  آزاد  دانشگاه  هاي  محل  رشته  قبال  در 
کارشناسان وزارت علوم  بر اساس سلیقه خود نظر مي 
قانون  ناقض  علوم   وزارت  کارشناس  سلیقه یک  دهند 
ها  محل  رشته  مشکل  آیا  اینکه  درباره  نیست.والیتي 
ما  گفت:  شود  مي  حل  رشته  انتخاب  زمان  پایان  تا 
فالن  بیانیه  نداریم  این  به  کاري  کنیم  مي  نام  ثبت 

کارشناس وزارت علوم چه مي گوید.

 بر اساس بيانيه وزارت علوم واحدهاي
 حدود 350 شهر تعطيل مي شود

وي تاکید کرد: به دانشجویان و اساتید در این زمینه اطمینان 
خاطر مي دهیم بنده با قاطعیت این مساله را مي گویم و 
خودم را حافظ کیان و کمیت و کیفیت این دانشگاه مي 
دانم. یک واحد دانشگاهي نباید کم شود. بر اساس این 

بیانیه واحدهاي حدود 3۵0 شهر تعطیل مي شود.

والیتی: ثبت نام مي کنیم کاري نداریم فالن کارشناس وزارت علوم چه مي گوید

يک بام و دو هواي افزايش نرخ محصوالت لبني

آخرین  به  اشاره  با  لبني  صنایع  انجمن  دبیر  خبرنگاران-  باشگاه 
اگرچه  داشت:  اظهار  لبني  محصوالت  نرخ  تکلیف  تعیین  وضعیت 
کارخانجات  درخواست  کارشناسي  و  بررسي  از  پس  حمایت  سازمان 
به ویژه  لبني  براي محصوالت  تا آخر هفته نرخ جدید  لبني قراربود 
نگرفته  تاکنون صورت  امر  این  اما  کند  اعالم  را  ماست  و  شیر،پنیر 
هاي  کارخانه  قانوني  دفاتر  اسناد  تمامي  افزود:  باکري  است.رضا 
لبني در حال بررسي است از این رو تا اعالم نتایج گزارش ها نمي 
قیمت  افزایش  رغم  گفت:علي  داشت.وی  دقیقي  بیني  پیش  توان 
محصوالت لبني طي سال هاي اخیر اما بهاي تمام شده محصوالت 
نهایتا  تا  نشده  بررسي  حمایت  سازمان  سوي  93از  سال  از  لبني 

مشخص شود قیمت هاي کاال در مقابل بازار چه زاویه اي دارد .

ورود خودروهاي شخصي به مرز
 خسروي در اربعين ممنوع مي شود

نسیم - معاون وزیر راه و شهرسازي بر لزوم جلوگیري از ورود خودروهاي 
شخصي در آستانه اربعین حسیني به مرز خسروي تاکید کرد و گفت: 
باید تمهیداتي در نظر گرفته شود تا مسافران و زائران با استفاده از 
اتوبوس به سمت مرز هدایت شوند. داوود کشاورزیان افزود: با تالش 
هاي صورت گرفته، شاهد امکانات بسیار مطلوبي در مرز خسروي براي 
ترد زائران اربعین حسیني هستیم. وي با بیان این که کارها به سرعت 
در حال انجام است، اظهار داشت: پیش بیني الزم براي افزایش گیت 
هاي ورود و خروج مسافران، ایجاد سرویس هاي بهداشتي و احداث 
توقفگاه خودرو صورت گرفته است تا در اربعین امسال بهترین میزبان 

براي زائران اربعین حسیني در مرز خسروي باشیم.

روغن گران مي شود

با  نباتي  روغن  قیمت  گفت:  نباتي  روغن  انجمن  دبیر  تسنیم- 
توجه به باال رفتن هزینه هاي تولید از هفته جاری افزایش مي یابد و 
پیشنهاد انجمن افزایش 20درصید قیمت است.داریوش محمودي در 
گفت و گو با خبرنگار بازرگاني خبرگزاري تسنیم اظهار کرد:با توجه به 
درخواست انجمن روغن نباتي براي افزایش قیمت روغن از سازمان 
حمایت، در حال انجام  امور مورد نیاز براي افزایش نرخ این محصول 
هستیم.وي افزود: انجمن روغن نباتي درخواست افزایش 20 درصد 
روغن نباتي را با توجه به باال رفتن نرخ ارز )مورد نیاز براي واردات 
مواد اولیه( و دستمزد و سایر هزینه ها پیشنهاد داده است اما میزان 
افزایش روغن در سال جاري باید توسط سازمان حمایت بررسي شود 
و ممکن است نرخ نهایي بیشتر یا کمتر از محاسبات انجمن باشد.  

آبی به آسياب تفرفه 
در استان

* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه 1( نه تنها اولویت استان نیست 

بلکه با کمی دقت و ظرافت کاماًل هویداست که 
خواست و نظر مردم هم نیست.  شاید دوستان  
کم تجربه و البته پرحرارت سیاسی ما  فراموش 
که  کنند  می  زندگی  استانی  در  که  اند  کرده 
علیرغم تفوق مدیریت اجرایی کالن و همسو با 
دولت، اما بیش از هفتاد درصد مردم آن به نامزد 
رقیب جریان سیاسی دولت رأی داده اند .در این 
وضع هر آگاه سیاسی پخته و با تجربه ای کاماًل 
می داند که کوچکترین اقدام غیر هوشمندانه و 
اجتماعی  انتحار  بر هوس های سیاسی،  مترتب 
التهاب  و  تنش  دچار  مدتها  تا  را  منطقه  و  بوده 
خواهد کرد. من از اینکه این حرف و حدیث های 
چند هفته ی اخیر را از سوی برخی  سیاسیون 
نوظهور بدانم، شرم دارم و از اینکه آن را نوعی 
بده بستان و داد و ستد سیاسی قلمداد کنم هم 
کنم  قانع  را  خود  توانم  نمی  اما  دارم،  هراس 
فشارهای  چنین  و  رویکردهایی  چنین  اگر  که 
زیر  قیمت  به  حتی  ای  مالحظه  بی  و  عجیب 
پا گذاشتن حرمت همسویان سیاسی در استان، 
ناشدنی پست و مقام  از  عطش خاموش  ناشی 
طلبی نیست، پس واقعًا برای چیست؟ آنچه این 
های  تحلیل  یکسویه،  اخبار  مطالعه  روزهادر 
محابا  بی  های  خواهی  باج  متأسفانه  و  ناپخته 
می بینم، انتقاد دلسوزانه از برخی مدیریت های 
استان نیست -که روزگاری نه چندان دور، من 
رفقای  از  تر  پیشگام  و  جلوتر  من،  دوستان  و 
خواهی  سهم  بلکه  ایم-  پرداخته  آن  به  جدید، 
های دور از انتظار و فرصت طلبی های غیرقابل 
فکر  اتاق  ندارد.البته   عاقبتی  که  باوریست 
سهم  و  انفعاالت  و  فعل  این  از  مهمی  بخش 
خواهی ها در بیرون از استان و بخش مهم تری 
استفاده  با  و  مستقر شده  استان  داخل  در  آن  از 
از ظرفیت های ملی  ی غیرقانونی و غیرشرعی 
با  است.  تفرقه  تخم  پاشیدن  حال  در  مردمی  و 
و علیرغم دلسوزی و حرکت های  تأسف  کمال 
متعادل و هوشمندانه استاندار محترم در چندماهه 
اخیر، بخشی از مدیریت و هدایت جریان فکری 
اینگونه اقدامات از داخل برخی  و تغذیه سیاسی 
خاص  عناصر  از  جمعی  توسط  و  ها  مجموعه  
و  بخشی  انسجام  و  انجام  حال  در  مشخص  و 
یارگیری تیمی است. در هفته های اخیر این اتاق 
فکر، پیاده نظامی نظامی از مجموعه های محدود 
خبری، اجتماعی و . . .  ) ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای شرکت ساختمانی قاسمی 
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به 
کارفرمای شرکت قاسمی  بیرجند فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای محمد حسینی  با کد شناسایی بیمه 
68917537 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی آرماتوربند  داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و 
زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل 
سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض 
حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی 
)بیرجند- انتهای بلوار صنعت و معدن - سایت اداری( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی 

رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 954406 اجرایی آقای علیرضا قلی پور محکوم به پرداخت مبلغ 38/413/530 ریال 
در حق خانم الهام قاسمی و مبلغ 1/650/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه 95 
جفت کفش نو اسپرت مردانه معرفی و توقیف و به مبلغ 40/800/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز 
شنبه مورخ 96/04/31 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که 
قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
 اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف 
بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب 

سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
منفرد - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

چون در پرونده اجرایی به شماره  کالسه 960329 محکوم علیه شرکت ساختمانی پادیرپل - محمد حسین ونکی محکوم 
است به پرداخت مبلغ 40/772/912 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم لها خانم مریم سلطانی فر و پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال 
بابت حق االجرا در حق دولت و با عنایت به معرفی و توقیف اموال به شرح جدول ذیل به مبلغ 47/000/000 ریال کارشناسی شده است 

مبلغ به )ریال(نوع لوازمردیف
۱2/000/000ستون فلزی ۱0 متری ساخته شده با ورق ۱0 میل ۱ عدد تیر آهن زنبوری شماره ۱2 یک شاخه۱
آهن آالت ضایعاتی ۱8 و ۱6 و ۱4 و ۱2 به ابعاد یک متری و دو متری و سه متری با کلیه 2

ضایعات آهنی تابلو دو عدد ضایعات آهن 28 به ابعاد نیم متر و ضایعات آهن ریخته شده در 
شرق ساختمان کال به وزن تقریبی 3500  کیلوگرم از قرار هر کیلو ده هزار ریال 

ضمنا ارزش نهایی براساس وزن باسکول خواهد بود

35/000/000

47/000/000جمع کل: چهل و هفت میلیون ریال

که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 1396/04/24 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از 
بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس  از 
برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 

مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960340 محکوم علیه آقای حمیدرضا زنگویی فرزند حسین محکوم است به پرداخت 
مبلغ 342/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای محمد عظیمی و پرداخت مبلغ 

17/100/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه پالک ثبتی به شماره 2304 فرعی از 345 اصلی بخش 2 بیرجند از 
ناحیه محکوم علیه که حسب نظریه کارشناسی به صورت آپارتمان و به مساحت 94/29 مترمربع که عرصه ملک وقفی می باشد و آپارتمان 
در طبقه دوم روی پیلوت قرار دارد و همچنین کل آپارتمان فوق 2/ دو واحد در دو طبقه که هر طبقه یک واحد می باشد و کف آپارتمان 
فوق به صورت سرامیک و دارای یک امتیاز گاز و برق و آب می باشد ارزش آپارتمان فوق به مبلغ 1/285/770/000 ریال می باشد که از 
طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 1396/04/26 از ساعت 10 الی 11 صبح  در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه 
از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس  
از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 

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

آگهی مزایده اموال منقول- نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960234 محکوم علیه شرکت فراز لبن قهستان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 90/748/668 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم لها رهرا امیرآبادیزاده فرزند محمود و پرداخت مبلغ 1/500/000 
انتظامی  ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه خودروی وانت پیکان سفید رنگ به شماره 
 763 ج 18 ایران 52 مدل 1390 دوگانه سوز فابریک که خودروی مذکور تا تاریخ 1396/11/20 5 سال تخفیف بیمه دارد 
که گلگیر عقب سمت راست آسیب دیده و نیاز به صافکاری بدون رنگ دارد جلو پنجره و دیاق جلو + زه فلزی جلوی پنجره 
و زه دور چراغ و راهنما جلو سمت چپ نیاز به تعویض دارد + شکستگی طلق راهنما جلو چپ و راست نیاز به تعویض دارد و 
رادیو پخش صوت ندارد و بر روی دستگاه خودروی فوق یک دستگاه اطاق کانتینر سردخانه دار موتوردار نصب می باشد که به 
مبلغ 120/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 1396/04/24 از ساعت 9 الی 10 در 
دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک 
ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان داده 

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

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

برابر رای شماره 139660308004000016- 1396/3/7 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی غازی فرزند 
عباس به شماره شناسنامه 4316 صادره نهبندان به شماره ملی 5639264829 در پرونده کالسه 1394114408004000002 نسبت 
به 2 سهم مشاع از 7 سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی ) که بخشی از آن زیر کشت درخت پسته می باشد( با کاربری باغ 
) به موجب نامه شماره 32/6547 - 1396/01/07 جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان( به مساحت 47780 متر مربع پالک 63 فرعی 
از 5- اصلی مزرعه خالق آباد بخش 5 نهبندان انتقالی از آقای غالمحسین تقوی )مالک رسمی( به آدرس مزرعه خالق آباد نهبندان محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به رای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خویش را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترض 
می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید  و گواهی تقدیم دادخواست 
را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت مقرر 
قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند. اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت 

وفق مقررات خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.  تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹6/3/25 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹6/4/۱0                             حسین براتی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

دعوت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده

 شرکت فراز لبن قهستان )سهامی خاص( به شماره ثبت 5179 و شناسه ملی 14005370945 

به اطالع کلیه سهامداران شرکت می رساند: جلسه مجمع عمومی فوق العاده و جلسه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده شرکت در محل دفتر شرکت واقع در بیرجند، خیابان طالقانی 11 به ترتیب 
در ساعت 18 و 19 برگزار می گردد. لذا از کلیه سهامداران دعوت می شود برای هرگونه اتخاذ تصمیم 

در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.
1- جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت 18 مورخ 96/4/21 

دستور جلسه: کاهش اعضای هیئت مدیره
2- جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ساعت 19 مورخ 96/4/21 

دستور جلسه: انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره - انتخاب بازرس                 هیئت مدیره

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان 
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 139660308004000023- 1396/3/9 هیئت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد روشندل فرزند غالمحسین 

به شماره ثبت 6 صادره نهبندان به شماره ملی 5639765496 در پرونده کالسه 1395114408004000001 نسبت به  ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت 26321 مترمربع پالک 475 فرعی مجزی 
شده از پالک های 414 و 415 و 416 فرعی از 5 - اصلی مزرعه خالق آباد بخش 5 نهبندان به صورت انتقالی مع الواسطه از مالکین رسمی )اسماعیل رسولی و فاطمه بقائی و ساالر حسین محمودی( به آدرس مزرعه 
خالق آباد نهبندان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به رای اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
تا دو ماه اعتراض کتبی خویش را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 

محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹6/3/25 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹6/4/۱0
حسین براتی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند  رسمی حوزه ثبتی نهبندان
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 139660308004000018- 1396/3/07 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای علیرضا نادری پور فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 4201 صادره نهبندان به شماره ملی 5639263571 در پرونده کالسه 1395114408004000019 نسبت به ششدانگ  
یک دربند مغازه و محوطه متصل به مساحت 96/14 متر مربع قسمتی از پالک 995 فرعی از یک اصلی شهر نهبندان بخش 5 نهبندان 

به صورت انتقال ملک مع الواسطه از علی اکبر محمدی )مالک رسمی( به آدرس نهبندان ابتدای جاده زابل  محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به رای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خویش را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترض می بایست 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت مقرر قانونی 
واصل یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند. اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق 

مقررات خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹6/04/۱0       تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹6/4/26              
     حسین براتی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی نهبندان  - 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 139660308004000017- 1396/3/07 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای جواد صفاتی  فرزند علی  به شماره شناسنامه 
8110 صادره مشهد به شماره ملی 0934142459 در پرونده کالسه 1395114408004000018 نسبت به ششدانگ یک دربند مغازه 
و محوطه متصل به مساحت 92/25 متر مربع قسمتی از پالک 995 فرعی از یک اصلی شهر نهبندان بخش 5 نهبندان به صورت انتقال 
ملک مع الواسطه از آقای علی اکبر محمدی )مالک رسمی( به آدرس نهبندان ابتدای جاده زابل محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به رای اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خویش را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در 
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود. صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.  
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹6/04/۱0     تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹6/4/26
حسین براتی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

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 و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره 139660308001000907 - 1396/03/17 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 حسن چوبدار  
فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 157 صادره از بیرجند  و کد ملی 0651780756 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
99 متر مربع قسمتی از پالک 2651 فرعی از 250 - اصلی بخش 2 بیرجند از مالکیت آقای علیرضا سبزبان 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: ۹6/04/۱0   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹6/04/25
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

بيمه معلم کد: 2569
 صدور انواع بیمه نامه ها به صورت

 نقد و اقساط 8 ماهه و کسر از حقوق 
 نمایندگی سید محمد امیرآبادی زاده

ابتدای بلوار آوینی- بین سمن و یاسمن
تلفکس: 32404040- 0۹۱58642۹55



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه*10  تیر 1396* شماره 3820

ارز آوری حدود 190 میلیون دالری صادرات کاال از خراسان جنوبی
صدا و سیما-صادارت کاال از گمرک های خراسان جنوبی از آغاز امسال 189 میلیون و 296 هزار و 369 دالر ارزآوری داشته است. مدیر کل گمرکات استان گفت: در این مدت، 983 هزار و 
502 تن کاال از دو گمرک بیرجند و ماهیرود و همچنین گمرک مستقر در بازارچه های مرزی استان به خارج از کشور صادر شده که از لحاظ وزنی 63 درصد افزایش داشته است. خاشی گفت: 
همچنین در این مدت 371 تن کاال شامل برنج، شتر و دستگاه عمل آوری و بسته بندی قیر از افغانستان، پاکستان و اکراین وارد خراسان جنوبی شد که 88 درصد از نظر وزنی افزایش دارد.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

درخصوص  خوندم  همشهری  پیام  امروز  سالم 
تعطیلی مسجد بالل مهرشهر برادر عزیزم  وقتی که 
نماز جماعت واجب خدا بخاطر اعتراض به حرف یه 
مسئول که منم معتقدم نسنجیده بوده، تعطیل شد، 
تعطیلی مسجدم عجیب نیست! جامعه امروز بیشتر 
شعارزده،سیاست باز و دولتی و ضددولتی شدند. دین 
و واجب و مسجد و... شده فروع دین! اون عزیزانی 
که در مساجد تا دوماه دیگه هزینه های میلیونی 
برای طبل و سنج و باند میکنن، اون برادرانی که 
اهل کمک به ساخت عتبات هستند... مسجد یه 
محله پرجمعیت شهر واجبتره بخدا... مسجد تعطیل 
میشه یعنی پایگاه دین، کرکره ش اومده پایین کتاب 

سخت مینوسه همشهری سخت!
915...778
از مسوالن و مدیران محترم استخر ...  خواهشمندم 
به اوضاع کنونی استخر رسیدگی نمایند . از زمان 
افتتاحیه هنوز آسانسور راه نیفتاده و کسانی که پا 
درد و کمردرد هستند 32 پله را باید پایین و باال 
بروند وای به حال معلولین. با 4 دوش که2 تای آن 
خراب است باید 50 نفر منتظر باشند تا نوبتشان شود.
 کمدهای دیجیتالی ان را با پیچ گوشتی بازمی کنند!
مسوالن داخل استخر به جای رسیدگی به نظافت 
مراجعین به فکر جیغ نکشیدن در داخل استخر و 

گذاشتن دمپایی ها در داخل سبد هستند!
915...018
باسالم بارها بلکه بیش از پنجاه تصادف باحضور در 
محل چهار راه مرگ) تقاطع پاسداران جماران (به 
برادران راهنمایی ورانندگی تذکر ایمن سازی محل 
داده شد ولی متاسفانه هیچ اقدامی نکردیده از آوای 

عزیز درخواست همراهی جهت رفع مشکل دارم 
915...209
شهرمان  اقتصادی  وضع  اینکه  به  نظر  باسالم 
نابسامان هست وهر روز بر تعطیلی  اصناف اضافه 
شد لذا الزم است اتحادیه ها صنوف وارد عمل شود 
و اعضای شوراها آیا شده این عزیزان سری به استان 
ها کشور بزنند  مقایسه داشته باشند  چگونگی کسب 
درآمدها را  .یا بهتر نیست اتحادیه حداقل در جهت 
لزوم داشتن یک بیمه نامه عمر وغیره الزام آور عمل 
کنند  صنوف آزاد از هیچ گونه امکاناتی برخوردار 
نیستند  اال دادن مالیات به موقع درد دلها زیاد است  

مرد عمل می خواهد که نیست.  
915...948
با سالم خواهش از شهردار عزیز داشتم باورکنین 
اگر دست اندازها و بریدگی های سطح معابرشهر 
که اندک هستند را شناسایی و درست کنین بیشتر 

به چشم  میاد و مردم همیشه دعا گوتون هستند
938...767
باسالم این شبکه های رادیوی و تلویزیون از هم 
جدا کنین از روزی که این کار شده سطح کیفیت 

خیلی اومده پایین باتشکر.
939...615
صحبت استاندار مبنی براینکه منابع طبیعی باید بین 
کشاورزان واقعی و دالالن تفاوت قائل شود کاماًل 
درست است وامیداست که منابع طبیعی در سال 

تولید و اشتغال کشاورزان واقعی را اذیت نکند
915...879

جوابیه اداره کل بهزیستی 

با  مرتبط  پیام  به  پاسخ  در  بدینوسیله   ، احتراماً 
کودکان کار)اولین پیام( درج شده در ستون »پیام 
شما« روزنامه آوای خراسان جنوبی مورخ96/4/4 
به  جوابیه  درج  و  استحضار  جهت  ذیل  ،جوابیه 
. مسئله  ارسال می گردد  نحو مقتضی به حضور 
کودکان خیابانی در جهان و ایران یکی از اسفناک 
ترین واقعیتهایی است که کمتر مورد توجه و دقت 
قرار گرفته است و این عارضه منحصر به کشور ما 
نیست . تا زمانی که فقر ، نا آگاهی ، و نابرابری وجود 
داشته باشد ، با مسئله کودکان خیابانی و کودکان 
کار همچنان روبرو خواهیم بود .استان ما به علت 
همجواری با افغانستان سالهاست میزبان مهاجران 
زیادی از این کشور  می باشد ، این مهاجران بیشتر 
در حاشیه شهر زندگی می کنند و به علت نبود شغل 
، بیکاری،نداشتن درآمد و فقر اقتصادی و اعتیاد که 
گریبانگیر خانواده می باشد، کودکان انها به کار در 
خیابان روی می آورند.آنچه که در امر ساماندهی 
و  فکر  تغییر   ، کند  می  کمک  خیابانی  کودکان 
نگرش مردم نسبت به این کودکان و خانوادهایشان 
، جلوگیری از کمک های جانبی مردم ، خرید ترحم 
آمیز و یا توهین آمیز کاالهایی است که ، آنها می 
فروشند . باید به کمک کلیه دستگاههای متولی 
و از طریق آگاهسازی و فرهنگ سازی ، نگرش 
مردم نسبت به این قشر آسیب دیده تغییر پیدا کرده 
و مردم بدانند که اگر این کمک ها به یک موسسه 
خیریه و یا یک سازمان مردم نهاد صورت گیرد تا 
مدیریت کافی نسبت به هزینه کرد آن در زمینه 
 ، گیرد  صورت  کودکان  این  زندگی  وضع  بهبود 
به مراتب بازخورد بهتری خواهد داشت .مهمترین 
رویکرد های مداخله ای بهزیستی در مورد کودکان 
خیابانی که با خانواده های خود در ارتباط هستند ، 
عبارتند از :حمایت از خانواده بمنظور تقویت توانایی 
تربیت  انجام کارکردهای طبیعی نظیر رشد و  در 
فرزندان و حمایت از آنان و فراهم آمدن زمینه رشد 
یکپارچه کودکان.تاکید بر تحصیل کودکان بعنوان 
راهکاری مناسب جهت جلوگیری از کار کودکان در 
نهایت برای آندسته از کودکانی که به هیچ طریق 
فراهم  خانواده  طریق  از  آنان  ساماندهی  امکان 
قانونی جهت سپردن  اقدامات  انجام   ، باشد  نمی 
این کودکان به خانه های تربیتی و مراکز شبانه 
روزی به عنوان آخرین راه حل توصیه می گردد .

 نبود رودخانه دایمی مهم، وجود رودهای متعدد 
فصلی )مسیل ها(، قرار گرفتن خراسان جنوبی 
در منطقه گرم و خشک بیابانی، کمبود بارندگی 
و ادامه 18سال خشکسالی حاکی است، اجرای 
طرح های آبخیزداری در تقویت منابع محدود 
آبهای شیرین استان در شرق ایران باید مورد 

توجه قرار گیرد.
ایرنا-به باور کشاورزان و فعاالن عرصه منابع 
طبیعی اجرای طرح های آبخیزداری نه تنها در 
تغذیه و تقویت سفره های زیرمینی موثر هست، 
منابع  و  عمومی  ها  زیرساخت  ویرانی  از  بلکه 
آبی جلوگیری می کند و میزان آبدهی قنات ها، 
چشمه ها، چاه های عمیق و نیمه عمیق را نیز 

افزایش می دهد. 
از سوی دیگر شرایط آب و هوایی و جغرافیایی 
لزوم اجرای چنین طرح هایی را در مناطق گرم 
و خشک و کم آب کشور به ویژه این استان 2 
گذشته  از  دیار  این  است.ساکنان  کرده  چندان 
دور با اجرای چنین طرح هایی در سطح محدود 
آشنا بودند و همگام با توسعه فناوری و استفاده 
به  خاصی  توجه  کارشناسان  های  آموخته  از 
نشان  خود  از  آبخیزداری  های  طرح  اجرای 

دادند. 
های  طرح  اجرای  اسالمی  انقالب  پیروری  با 
توجه  مورد  گذشته  از  بیش  آبخیزداری  متعدد 
مسئوالن   ، ربط  ذی  نهادهای  ها،  سازمان 
زمان  آن  از  گرفت.  قرار  ها  استان  در  نظام  و 
مناطق  در  آبخیزداری  طرح  ها  ده  تاکنون 
مختلف خراسان جنوبی اجرا یا در حال اجراست. 
اراضی  وجود  به  توجه  با  کارشناسان  گفته  به 
شیرین،  آبی  منابع  کمبود  و  استان  در  بیابانی 
توجه به اجرای طرح های مختلف آبخیزداری 

بسیار ضروری است.

افزایش آبدهی قنات با اجرای
 عملیات آبخیزداری در استان

خراسان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
و  میدانی  مطالعات  گوید:  می  جنوبی، 
بازدیدهای محلی نشان می دهد که با وجود 

ای که عملیات  منطقه  در هر  ها،  خشکسالی 
و  قنات  آبدهی  شد،  اجرا  آن  در  آبخیزداری 

باعث  و  یافته  افزایش  ها  دشت  آبی  منابع 
توسعه پایدار کشاورزی و روستاها شده است.

و  ایرنا  با  گو  و  گفت  در  آبادی  نصر  علیرضا 
آبخیزداری  طرح  اجرای  برای  اینکه  بیان  با 
این حوزه الزم  باره  در  اجرایی  ابتدا مطالعات 
و ضروری است، افزود: این در حالی است در 
یک دوره پنج ساله برای یک طرح آبخیزداری 
با مساحت حدود 100کیلومتر مربع 30 میلیارد 
هزینه  وی  گفته  است.به  الزم  اعتبار  ریال 
حاضر  حال  در  آبخیزداری  عملیات  اجرای 
است.وی  ریال  میلیون  سه  هکتار  هر  برای 
در  آبخیزداری  های  طرح  اجرای  داد:  ادامه 
بیابانی که میانگین بارندگی  مناطق خشک و 
و  بهتر  دارند  سال  در  متر  میلی   250 حداکثر 
نتایج مطلوبی دارد.وی اظهار کرد: آبخیزداری 
است  خشک  نیمه  و  خشک  مناطق  خاص 
هرچند در مناطق پر آب کشور )350میلی متر 

بزرگ می  احداث سدهای مخزنی  با  باال(  به 
ولی  کرد  کنترل  و  ذخیره  را  ها  توان سیالب 

در این مناطق اهمیت جنگل پررنگتر است.

 اجرای 150 طرح آبخیز داری
 از سال 1370 تاکنون در استان

طرح   150 تاکنون  اینکه  بیان  با  آبادی  نصر 
در   1370 سال  از  کامل  طور  به  آبخیزداری 
ارتباط  این  در  کرد:  عنوان  شد،  اجرا  استان 
عملیات میکانیکی در 10 میلیون و 350 هزار 
مترمکعب و عملیات بیولوژیک در 192 هزار و 
56 هکتار با 367 میلیارد و 833 میلیون ریال 
هزینه اجرا شد.وی تصریح کرد: هم اکنون 35 
طرح آبخیزداری در 11شهرستان استان در حال 
اجراست با توجه به دوره پنج ساله طرح ها در 
پروژه   20 قالب  در  حدود 11طرح  حاضر  حال 
در شهرستان ها به بهره برداری می رسد.وی 
اضافه کرد: میزان اعتبار مصوب اجرایی سال 95 
از محل بودجه ملی و استانی 91 میلیارد و 30 
میلیون ریال است که میزان تخصیص اعتبار از 
پنج میلیارد و 760 میلیون ریال  استانی  محل 
بود اما در بخش اعتبار ملی با توجه به تخصیص 
نیافتن بودجه ، پیشرفت فیزیکی در پروژه های 

ملی سال 95، صفر است.

اجرای طرح های آبخیز داری
 نیازمند شناسایی درست

داری خراسان  آبخیز  و  منابع طبیعی  مدیرکل 
جنوبی در ادامه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
بیان کرد: عموما اجرای طرح های آبخیزداری 
اولیه  و معرفی  نیازمند شناسایی درست محل 
است که در این ارتباط از اطالعات محلی مانند 
نهادهای محلی، شورای اسالمی و دهیاری ها 
در حد شناسایی و تعیین محل و قابلیت های 
محلی استفاده می شود.وی ادامه داد: در این 
بشرویه  آبخیز  حوزه  جامع  مدیریت  طرح  باره 
با توجه به وجود  با مساحت 224 هزار هکتار 
های  پتانسیل  و  کویری  بیابانی،  های  عرصه 
که  شد  پیشنهاد  طبیعی  منابع  و  آبخیزداری 
پیگیری های الزم برای اخذ بودجه و ورود به 
مرحله اجرایی در حال انجام است.به گفته وی 
نخستین پروژه آبخیزداری استان در شهرستان 

در  سمافا   - فرسخ  چهار  منطقه  در  نهبندان 
سال 74 با هدف کنترل و بهره برداری بهینه 

خسارت  کاهش  آبی،  منابع  تغذیه  سیالب،  از 
سیل، کنترل فرسایش و رسوب خاک ، حمایت 
شد.این  اجرا  کشاورزان  و  کنندگان  تولید  از 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  ارشد  کارشناس 
آور شد، همزمان در همین سال  یاد  ادامه  در 
آبخیزداری  پروژه های  در سایر شهرستان ها 

دیگری شروع شده است.
از دیدگاه کارشناسان،  اظهار کرد:  آبادی  نصر 
از  پس  و  بود  مثبت  طرح  این  دستاوردهای 
های  سال  در  آبخیزداری  های  پروژه  اجرای 
از  خوبی  به  شده  اجرا  های  سازه   74  -76
آبی  منابع  تقویت  باعث  و  آبگیری  سیالب 
در  پایدار  کشاورزی  های  فعالیت  گسترش  و 

منطقه اجرای طرح شده است.

کمبود آب یکی از مهمترین 
مشکل های پیش روی استان

مدیرکل منابع طبیعی استان، عنوان کرد: امروزه 
با توجه به بهره برداری بی رویه از منابع آبی و 
افزایش جمعیت  و  فعالیت ها  دامنه  گستردگی 
از  یکی  آب  کمبود  که  شد  باعث  انسانی 
مشکالت اساسی استان باشد.وی اظهار کرد: در 
این ارتباط باید توجه ویژه ای به فعالیت های 
آبخیزداری برای تغذیه منابع آبی صورت گیرد. 
وی تاکید کرد: با توجه به افت شدید منابع آبی 
و نشست دشت ها الزم است دیدگاه مدیریت 
پایدار  توسعه  برداری  بهره  نگاه  با  آبخیز  جامع 
از منابع آبی با همکاری همه نهادها و دستگاه 
کشاورزی،  جهاد  سازمان  مانند  اجرایی  های 
و  صنایع  سازمان  نیرو،  وزارت  زیست،  محیط 
با توجه  ادامه داد:  معادن و... صورت گیرد.وی 
به فرهنگ وقف در خراسان جنوبی مواردی از 
وقف برای تامین آب وجود دارد از جمله تامین 
آب بیرجند که نخستین شهر به این لحاظ است 
که توسط بنگاه خیریه آب لوله و جمعی از افراد 
خیر انجام شد و هم اکنون نیز بخشی از موقوفه 

شود. می  مصرف  بیرجند  آب  تامین  برای  آن 
به گفته وی حتی در برخی قنات یک یا چند 

سهم از آب، برای تامین آب حمام، حسینیه و ... 
وقف شده است.وی اظهار کرد: حتی آب برخی 
و  منطقه وقف  زادگان  امام  برای  ها  از چشمه 
اوقاف  اداره کل  امر که  این  متولی  الزم است 
و امورخیریه استان است به این موارد رسیدگی، 

ثبت و پیگیری های الزم را انجام دهد.

 2 پروژه بین المللی مشارکتی ترسیب 
کربن و RFLDL / تجربه ای موفق در 

برنامه های توسعه پایدار روستایی

مدیر پروژه مدیریت جامع حوزه آبخیز خراسان 
گروه  کار  اولین  در   96 خرداد   23 جنوبی، 
اجرایی مدیریت جامع حوزه های آبخیز استان، 
2 پروژه بین المللی مشارکتی ترسیب کربن و 
برنامه  در  موفق  ای  تجربه  را   ،  RFLDL
کرد.وی  عنوان  روستایی  پایدار  توسعه  های 

گفته بود: این پروژه ها در چارچوب 2 سازمان 
متحد  ملل  کشاورزی  خواروبار  المللی  بین 
 »UNDP« متحد  ملل  سازمان  و  »فائو« 

تصویب و به اجرا در آمده است.
انسجام  مشارکت،  شدن  نهادینه  وی  گفته  به 
سازمانی و استفاده از هم افزایی پتانسیل های 

موجود از مهمترین اصول این پروژه هاست.
از مهمترین  یوسفی تصریح کرد: آب و خاک 
منابع زیربنایی توسعه پایدار است که با توجه 
منابع  توسعه  در  رویکرد  این  اتخاذ  اهمیت  به 
آبخیزها، طرح ملی مدیریت جامع حوزه های 
کشاورزی،  کمیسیون  های  اولویت  در  آبخیز 
علوم،  عالی  شورای  طبیعی  منابع  و  آب 
تحقیقات و فناوری قرار گرفته است.وی اظهار 
کرد: موجود نبودن برنامه منسجم بین بخشی 
همچون وجود موازی کاری و تمرکز بر بودجه 
ریزی، مشارکت نداشتن مردم در برنامه ریزی 
ها و در نظر نگرفتن توان زیستی حوزه آبخیز 
این  از مهمترین چالش ها و موانع بر سر راه 
اکوسیستم  ارتقای  و  پایداری  است.وی  طرح 
طبیعی در حوزه آبخیز، هم افزایی و همگرایی 
درون سازمانی، توانمندی بهره برداران مجاز و 
جوامع محلی و توسعه پایدار و نظام مند منابع 
سرمایه  و  فیزیکی  اجتماعی،  انسانی،  مالی، 
های طبیعی حوزه آبخیز را از مهمترین اهداف 
مورد انتظار در این طرح بیان کرد.وی در ادامه 
در  کربن  تعمیم  و  ترسیب  های  پروژه  اجرای 
شهرستان های سربیشه و خوسف را از پروژه 
های موفق در این زمینه عنوان کرد و افزود: 
و  مناطق خشک  در  کربن  ترسیب  مدل  ارایه 
و  یافته  تخریب  مناطق  احیای  خشک،  نیمه 
و  منطقه  مردم  انسانی  توسعه  شاخص  بهبود 
مهمترین  از  توسعه  های  گروه  سازی  توانمند 

اهداف این 2 پروژه در استان هستند.
در  سربیشه  شهرستان  کربن  ترسیب  پروژه 
ترسیب  تعمیم  و  غیناب،  آباد  حسین  منطقه 
سرچاه  منطقه  در  خوسف  شهرستان  کربن 
عماری شامل 98 هزار هکتار در 17 روستا با 
جمعیت هزار و 85 نفر و 336 خانوار صورت 

 93 سال  در  پروژه  این  فعالیت  که  گیرد  می 
صورت  به  شهرستان  این  روستای  پنج  در 

پایلوت)نمونه آزمایشی( آغاز شد.

خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
جنوبی گفت: برای تکمیل پروژه های فرهنگی 
و هنری استان به 77 میلیارد و 953 میلیون ریال 
اعتبار نیاز است.احمد محبی در گفتگو با خبرنگار 
شبستان اظهار کرد: پروژه خانه فرهنگ بیرجند 
در سال 1390 شروع و تاکنون از پیشرفت 63 
درصدی برخوردار است. به گفته وی، برای این 
تاکنون  ریال  میلیون  میلیارد و 391  پروژه 10 
 500 مبلغ  این  از  که  است  یافته  اختصاص 
میلیون تومان از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد 
بوده است و  استانی  از منابع  اسالمی و مابقی 
برای اتمام نیازمند 8 میلیارد و 644 میلیون ریال 

است.
خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل   
این  تکمیل  با  کرد:  امیدواری  اظهار  جنوبی 
پروژه، بخش اداری اداره کل به این ساختمان 
منتقل می شود و ساختمان فعلی در اختیار اداره 
انجمن  اختیار  در  استان،  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
گرفت.  خواهد  قرار  هنری  و  فرهنگی  های 
وی هچنین به توسعه مجتمع فرهنگی هنری 
نهبندان اشاره کرد و گفت: ساخت نگارخانه این 
پروژه در سال 1391 آغاز و تاکنون با تزریق 3 
میلیارد و 287 میلیون ریال اعتبار استانی، از رشد 

90 درصدی برخوردار است.
 محبی گفت: از این پروژه تنها دیوار محوطه 

با  که  است  مانده  باقی  گاز  و  برق  انشعاب  و 
اختصاص 20 میلیون تومان تکمیل می شود.

 وی به فاز دوم مجتمع فرهنگی هنری سربیشه 
نیز اشاره کرد و افزود: این پروژه از سابل 1390 
آغاز و با تخصیص 9 میلیارد و 984 میلیون ریال 
فیزیکی  پیشرفت  درصد   50 استانی،  منابع  از 
سالن  شامل  پروژه  این  وی،  گفته  به  دارد. 
اتاق  تمرین،  های  اتاق  نفره،  تئاتر 600  آمفی 
های گریم و ... است که برای افتتاح نیازمند 13 

میلیارد ریال است.
خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل   
جنوبی با اشاره به پروژه مجتمع فرهنگی هنری 
سرایان گفت: برای این پروژه که در سال 1386 
آغاز و از پیشرفت 50 درصدی برخوردار است، 
8 میلیارد و 566 میلیون ریال از منابع استانی 
حال  در  اینکه  بیان  با  وی  است.  شده  هزینه 
پروژه  این  آموزشی  و  اداری  ساختمان  حاضر 
به بهره برداری رسیده است، تاکید کرد: برای 
تکمیل این پروژه )سالن آمفی تئاتر، موتورخانه و 
محوطه( نیازمند 10 میلیارد و 560 میلیون ریال 
مجتمع  درصدی  پیشرفت 97  به  هستیم. وی 
فرهنگی هنری خوسف هم اشاره ای کرد و با 
بیان اینکه این پروژه در سال 1384 آغاز شده 
است، گفت: اعتبار هزینه شده برای این پروژه 
اعتبار مورد  ریال و  میلیون  میلیارد و 895   10

نیاز برای دیوار محوطه 520 میلیون ریال است.
به گفته محبی، برای تکمیل سالن آمفی تئاتر 
این مجتمع که از سال 1393 آغاز و از پیشرفت 
45 درصدی برخوردار است، تاکنون 2 میلیارد و 
890 میلیون ریال هزینه شده است و 12 میلیارد 

و 260 میلیون ریال دیگر مورد نیاز است.
 

خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
جنوبی به پروژه تکمیل مجتمع فرهنگی هنری 
سه قلعه هم اشاره ای کرد و گفت: این پروژه 
از  تاکنون  که  است  شده  آغاز   1388 سال  از 
با  وی  است.  برخوردار  درصدی   61 پیشرفت 
بیان اینکه یک میلیارد و 681 میلیون ریال برای 
این پروژه اختصاص یافته است که هم اکنون 

فضای اداری آموزشی تکمیل شده است و سالن 
آمفی تئاتر در دست احداث است، افزود: برای 
تکمیل این پروژه به 3 میلیارد و 561 میلیون 
ریال اعتبار دیگر نیاز است.محبی تصریح کرد: 
برای پروژه فرهنگی هنری بشرویه )فاز 1( که 
از سال 1388 آغازشده است یک میلیارد و 862 

پیشرفت  با  است که  ریال هزینه شده  میلیون 
فیزیکی 65 درصد نیازمند یک میلیارد و 885 

میلیون ریال دیگر است.
دیگر  تکمیل  و  احداث  برای  وی،  گفته  به   
دوم  )فاز  بشرویه  شهرستان  فرهنی  فضاهای 
مجتمع( که از سال 1392 شروع شده و 150 
میلیون ریال هزینه شده است؛ 2 میلیارد و 500 

میلیون ریال اعتبار نیاز است.
خراسان  در  هنر  و  فرهنگ  حوزه  عالی  مقام   
تکمیل  و  احداث  به  اشاره  با  همچنین  جنوبی 
قائنات  شهرستان  هنری  فرهنگی  فضاهای 
هنری  فرهنگی  مجتمع  داشت:  اظهار 
آغاز شده  از سال 1392  قائنات که  بوذرجمهر 
است و تاکنون 5 میلیارد ریال برای آن اعتبار 
اختصاص یافته است، از پیشرفت 31 درصدی 
برخودار است که برای تکمیل به 13 میلیارد و 
اضافه  وی  دارد.  نیاز  اعتبار  ریال  میلیون   356
کرد: برای احداث و تکمیل فضاهای فرهنگی 
شهرستان زیرکوه )نگارخانه( که از سال 1392 
شروع شده است 598 میلیون ریال هزینه شده 
است که با پیشرفت فیزیکی 26 درصد نیازمند 
ریال است.محبی در  میلیون  میلیارد و 662   4
خصوص احداث و تکمیل فضاهای شهرستان 
درمیان )نگارخانه( هم گفت: این پروژه در سال 
میلیون  تاکنون 589  و  است  شده  آغاز   1392
یافته  اختصاص  اعتبار  آن  ساخت  برای  ریال 
است.به گفته وی، برای تکمیل این پروژه که 
هم اکنون 22.5 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، 3 
میلیارد و 531 میلیون ریال اعتبار مورد نیاز است.

گفت:  هم  طبس  شهرستان  درخصوص  وی 
احداث و تکمیل اتاق تمرین شهرستان طبس 
که از سال 1392 آغاز و تاکنون یک میلیارد و 

180 میلیون ریال اعتبار به آن اختصاص یافته و 
از پیشرفت 36 درصدی برخوردار است، نیازمند 

یک میلیارد و 136 میلیون ریال است.
مجتمع  تکمیل  درخصوص  همچنین  محبی 
فرهنگی هنری بیرجند)فاز 3 ( هم تصریح کرد: 
این پروژه که از سال 1387 شروع شده است 
97 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.وی با اشاره به 
اینکه 14 میلیارد و 907 میلیون ریال برای این 
پروژه اختصاص یافته است، افزود: 4 میلیارد و 
760 میلیون ریال اعتبار به آن اختصاص یافته 
است.وی همچنین از نیاز 2 میلیارد و 50 میلیون 
ریالی مجتمع فرهنگی هنری شهرستان فردوس 
)اداری و آموزشی( برای تکمیل خبر داد و گفت: 
سالن این پروژه در سال گذشته با حضور وزیر 

فرهنگ و ارشاد به بهره برداری رسید.
خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل   
جنوبی درخصوص تاالر بزرگ شهر بیرجند واقع 
در بلوار شهید ناصری هم گفت: این پروژه که از 
سال 1390 آغاز شده است،  در زیربنای 10 هزار 
و 500 مترمربع و در زمینی به مساحت 7 هزار 
و 90 مترمربع در حال ساخت است.وی با بیان 
درصد   12 پروژه  این  فیزیکی  پیشرفت  اینکه 
است، افزود: اعتبار هزینه شده برای ساخت این 
پروژه 50 میلیارد ریال و اعتبار مورد نیاز برای 

تکمیل 250 میلیارد ریال است.

اهمیت اجرای طرح های آبخیزداری برای جبران کم آبی در خراسان جنوبی

نیاز ۷۷ میلیارد ریالی برای تکمیل پروژه های حوزه فرهنگ و هنر استان

اجرای طرح های مختلف آبخیزداری بسیار ضروری است.

قرار گرفتن استان در منطقه گرم و خشک بیابانی، و ادامه 18سال خشکسالی 
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فعالیت های خورشیدی در حال تغییر ماهیت هستند

  
ایسنا- ناسا اعالم کرده است که فعالیت های خورشیدی در حال وارد شدن به فازی متفاوت موسوم به “خورشید حداقلی” هستند. سازمان فضایی آمریکا گفته است که تغییرات 
بوجود آمده در فعالیت های خورشید سبب کاهش لکه ها و فوران های خورشیدی می شود و در عوض پدیده های بلند مدت تر مانند حفره های تاجی را افزایش می هند که چگالی پالسما 
در آنها کمتر بوده و به همین دلیل تیره تر به نظر می رسند. ورود خورشید به این فاز سبب می شود که جو زمین کمی سردتر شده و زباله های فضایی مدت بیشتری در فضا باقی بمانند. شنبه *10 تیر 1396 * شماره 3820

یادداشت

نقش گذشت 
در تحکیم بنیان خانواده

* سید حسن خلیلی حسین آبادی

بنیان خانواده و اهتمام  به  نگاه مقدس اسالم 
ویژه  به تحکیم بنیان آن ناشی از اهمیتی است 
آن  به تبع  و  فرد  تعالی  و  تربیت  در  خانواده  که 
و  متعالی  خانواده  ای  به  رسیدن  دارد.  جامعه 
اخالقی  فضایل  به  آراستگی  با  جز  مستحکم 
امکان پذیر  خانواده  اعضای  تمام  مشارکت  و 
همانند  خانواده،  موفقیت  برای  واقع  در  نیست. 
کسب  را  مهارت هایی  باید  زندگی  امور  دیگر 
متنوع  های  روش   و  راه ها  مبین  دین  لذا  کرد. 
و فراوانی برای تحکیم این بنیان ارائه داده است 
مهم ترین  از  خانواده  اعضای  بین  گذشت  که 
به  ایثار  یا  است. گذشت  راهکارها  این  مصادیق 
مقّدم  خویش  بر  را  دیگران  »برگزیدن،   معنای 
ذیل  )دهخدا، ۱۳۷۳:  است«  آن  مانند  و  داشتن 
واژه( و در اصطالح نیز به معنای مقدم شمردن 
دیگری بر خود در هرگونه منافع و دوری از ضرر 
مودت  اوج  بیانگر  که  است  دیگران  به  رساندن 
است.  آنان  اخالقی  تعالی  و  انسان ها  محبت  و 
گذشت در برخی از آیات قرآن کریم ازجمله آیه 
9 سوره حشر یا آیه9۱ سوره یوسف با لفظ ایثار 
به کار رفته است که در آنجا نیز به معنای ترجیح 
دادن و مقدم دانستن به کار رفته است. گذشت 
مدیریت  و  کنترل  راهکارهای  از  یکی  به عنوان 
است.  زندگی  بر  کنترل  بازیابی  موجب  و  خشم 
درواقع گذشت و ایثار در روابط موجب می  شود تا 
کنترل افراد به دست خشم نیفتد. به عبارت دیگر 
بخشش به معنای ضعف نیست بلکه نشان کاملی 
از قدرت است زیرا »هنگام گذشت و بخشش، با 
چشم پوشی  افراد  خطای  از  نفس  به   اعتماد 
می  کنیم، بنابراین قدرت خودکارآمدی و حس کنترل 
می یابد«.  افزایش  ناخوشایند  ما در موقعیت  های 
)عزیزی، ۱۳۸۶: ۱۴(. نظر به این که دین اسالم 
بر مودت و مهربانی تأکید فراوان دارد می  توان 
بین  روابط  تعالی  در  عمیقی  تأثیر  گذشت  گفت 
کننده  تائید  نیز  قرانی  آیات  چنان که  دارد،  افراد 
می فرماید:»هرگز  خداوند  زیرا  است  مفهوم  این 
)الفصلت/۳۴(.  نیست.«  یکسان  بدی  و  نیکی 
دید(  )خواهی  ناگاه  کن،  دفع  نیکی  با  را  بدی 
همان کس که میان تو و او دشمنی است، گویی 
)الفّصلت/۳۴(.  است«  صمیمی  و  گرم  دوستی 
لذا اگر در دشمنی ها، گذشت و بزرگواری چنین 
که  خانواده  در  است  بدیهی  می گذارد،  تأثیری 
عمیقًا  دارد،  وجود  دوستانه  روابط  طبیعی  به طور 

کارساز خواهد بود. )حسن زاده، ۱۳9۲: ۶۱(.
اشخاص الیق  مورد  در  بخشش  کارگیري  به 
فرومایه،  افراد  خصوص  در  عفو  از  خودداري  و 
بزرگوار  پیشوایان  تأکید  و  توصیه  مورد  همواره 
اسالم بوده است؛ علي ـ علیه السالم ـ در این 
باره فرمود: عفو و گذشت همان اندازه که بزرگوار 
سازد.  مي  تباه  را  فرومایه  کند،  مي  اصالح  را 
العابدین ـ علیه السالم ـ در  همچنین امام زین 
رساله حقوق خود مي فرماید: حق کسي که به تو 
بدي کرده، آن است که از او بگذري، ولي اگر عفو 

او را مضر دانستي، مي تواني او را عقوبت کني.

کالهبرداران بزرگ تاریخ!  
1. ویکتور لوستیگ

)Victor Lustig( 

را  ایفل  برج  که  مردی  تاریخ،  کالهبرداران  سلطان 
فروخت!، مسلط به پنج زبان زنده  دنیا، صاحب ۴5 اسم 
مستعار با سابقه بیش از 50 بار بازداشت آن هم فقط در 
کشور آمریکا، مردی که می توانست زیرک ترین قربانیانش 
را نیز گول بزند، در سال ۱۸90 در بوهمیا )کشور کنونی 
چک( در یک خانواده متوسط به دنیا آمد و در سال ۱9۲0 
به آمریکا رفت. سالی که بازار سهام به شدت رشد می کرد 
و به نظر می رسید که همه روز به روز پولدار تر می شوند و 
لوستیگ آنجا بود که از این موضوع و سادگی آمریکایی ها 
فقره  چندین  انجام  از  پس  و   ۱9۲5 سال  در  برد.  سود 
کالهبرداری بی عیب ونقص و پرسود، ویکتور به فرانسه 
و شهر پاریس رفت و در آنجا شاهکار خود را اجرا کرد. 
فروختن برج ایفل! ایده این کالهبرداری بعد از خواندن 
یک مقاله کوچک در روزنامه به ذهن ویکتور رسید. در این 
مقاله آمده بود که برج ایفل نیاز به تعمیر اساسی دارد و 

هزینه این کار برای دولت کمرشکن خواهد بود.
دینگ! زنگی در سر ویکتور صدا کرد و بالفاصله دست 
آنها  در  که  کرد  تهیه  مدارکی  و  اسناد  ابتدا  شد.  کار  به 
تلگراف  و  وزارت پست  ریاست  معاون  عنوان  به  را  خود 
با سربرگ های جعلی، شش  نامه هایی  در  و  زد  وقت جا 
تاجر آهن معروف را به جلسه ای دولتی و محرمانه در هتل 
کرئون) creon ( که محلی شناخته شده برای قرار های 
دیپلماتیک و مهم بود، دعوت کرد. شش تاجر سر وقت 
در سوئیت مجلل ویکتور حاضر بودند. ویکتور برای آنها 
توضیح داد که دولت در شرایط بد مالی قرارگرفته است و 
تأمین هزینه های نگه داری برج ایفل عماًل از توان دولت 
خارج است. بنابراین او از طرف دولت مأموریت دارد که 
و  برساند  فروش  به  را  ایفل  برج  تأسف،  و  تألم  در عین 
درستکار  و  امین  تجار  دولت  نظر  به  مشتریان  بهترین 
دعوت  نفر  شش  تجار  این  میان  از  و  هستند  فرانسوی 
شده به جلسه مطمئن ترین افرادند. ویکتور تأکید کرد به 
دلیل احتمال مخالفت عمومی، این مسئله تا زمان قطعی 
برج  فروش  شد.  خواهد  داشته  نگه  مخفی  معامله  شدن 
ایفل در آن سال ها زیاد هم دور از ذهن نبود. این برج در 
سال ۱۸۸9 و برای نمایشگاه بین المللی پاریس طراحی و 
ساخته شده بود و قرار بر این نبود که به صورت دائمی 
باشد. در سال ۱909 برج به خاطر این که با ساختمان های 
دیگر شهر همچون کلیساهای دوره گوتیک و طاق نصرت 
هماهنگی نداشت، به محل دیگری منتقل شده بود و آن 
خریداران  بعد  روز  چهار  نداشت.  مناسبی  وضعیت  زمان 
به  ویکتور  کردند.  ارائه  دولت  مأمور  به  را  خود  پیشنهاد 
دنبال باالترین رقم نبود،  او از قبل قربانی خود را انتخاب 
کرده بود؛ مردی که نامش در کنار ویکتور در تاریخ جاودانه 
شد! آندره پویسون ) Andre poisson (. در بین آن 
شش نفر، آندره کم سابقه ترین بود و امیدوار بود که با برنده 
شدن در این مناقصه، یک شبه ره صدساله را طی کند و 
کالهبردار باهوش به خوبی متوجه این موضوع شده بود. 
ویکتور به آندره اطالع داد که در مناقصه برنده شده است 
و اسناد جهت امضا و تحویل برج در هتل آماده امضاست. 
اما همان طور که تاجر عزیز می داند، زندگی مخارج باالیی 
دارد و او یک کارمند ساده بیش نیست و در این معامله 
برنده  را  ایشان  است  توانسته  نفوذ خود  اعمال  با  پرسود 

کند و... آندره به خوبی منظور ویکتور را فهمید! پس از 
پرداخت رشوه، اسناد معامله امضا شد و آندره پویسون پس 
از پرداخت وجه معامله، صاحب برج ایفل شد! فردای آن 
ایفل  برج  تخریب  به جرم  کارگرانش  و  آندره  وقتی  روز 
توسط پلیس بازداشت شدند، ویکتور لوتینگ کیلومترها از 
پول  جیبش  یک  در  که  حالی  در  بود.  شده  دور  پاریس 

فروش برج بود و در جیب دیگرش رشوه!

2. هان ون میگه رن 
)Han Van Meegeren(

و  باهوش ترین  هنری،  آثار  کپی کننده  و  نقاش 
سر  که  مردی  نقاشی،  تابلوهای  جاعل  زبردست ترین 
نازی های آلمانی کاله گذاشت، مردی که اگر کالهبردار 
بیستم  قرن  نقاشان  مهم ترین  از  یکی  بی شک  نمی شد، 
بود، در سال ۱۸۸9 در هلند به دنیا آمد. از کودکی عاشق 
رنگ ها بود و در جوانی با تأثیر از نقاشی های دوره طالیی 
را  او  آثار  منتقدان،  اما  کرد.  زیادی خلق  تابلوهای  هلند، 
بی روح و تقلیدی و تکراری نامیدند و میگه رن سرخورده از 
این برخورد و برای اثبات توانایی هایش به منتقدان تصمیم 
گرفت که آثار بزرگان دوره طالیی همچون فرانس هالس 
با  میگه رن  کند.  کپی  را  ورمیه  و   )  Frans Hals  (
ساخت  نحوه  و  قدیمی  رنگ های  فرمول  زیاد  پشتکار 
بوم های آن زمان را پیدا کرد. او کار را شروع کرد و آن قدر 
ماهرانه این کار را انجام داد که تیزبین ترین کارشناسان 
نیز از تشخیص بدلی بودن آثار ناتوان بودند و میگه رن با 
اطمینان کامل، در نقش یک دالل، تابلوهایش را به عنوان 
آثار کشف شده دوره طالیی به مجموعه داران و گالری ها 
 فروخت. در همین دوران بود که اروپا درگیر جنگ جهانی 
مارشال  او،  قرص  پا  و  پر  مشتریان  از  یکی  شد.  دوم 
که  بود  آلمان  نازی  حزب  اول  درجه  سران  از  گورینگ 
عالقه فراوانی به آثار نقاشان هلندی داشت و تعداد زیادی 
از کارهای میگه رن را به مجموعه خود اضافه کرد. اما زمانه 
بازی دیگری را در سر داشت. آلمان ها در جنگ شکست 
خوردند و میگه رن به جرم فروش میراث فرهنگی هلند 
به نازی ها بازداشت و در دادگاه متهم به خیانت به وطن 
شد که مجازاتش اعدام بود. میگه رن در دادگاه واقعیت را 

ابراز کرد، اما هیچ کس حرف هایش را باور نکرد. تابلوهای 
جعلی در دادگاه توسط کارشناسان مورد بازبینی قرار گرفت 
و همگی بر اصل بودن آنها صحه گذاشتند. هیچ کس باور 
نمی کرد کسی بتواند با چنین دقت و ظرافتی این آثار را 
وسایل  که  کرد  درخواست  دادگاه  از  میگه رن  کند.  جعل 
مورد نیازش را در اختیارش بگذارند تا در حضور همه یکی 
از آثار دوره طالیی جعل را کند! میگه رن از اتهام خیانت 
تبرئه شد، اما به جرم جعل آثار هنری به زندان محکوم شد 
و چند سال بعد درگذشت. میگه رن به عنوان یک کالهبردار 
در کار خود موفق بود، اما مشتری اصلی او گورینگ از او 
زیرک تر بود. اسکناس هایی که گورینگ در ازای تابلوها به 

میگه رن می داد همگی تقلبی بودند!

3. فرانک ویلیام آباگ نیل 
 )Frank William Abagnale(

قاضی،  کالهبرداری ها،  انواع  از  کلکسیونی  صاحب 
زندگی اش  که  کسی  و  دانشگاه!  استاد  و  جراح  خلبان، 
در  شد،  بگیر«  منو  می تونی  »اگه  فیلم  ساخت  دستمایه 
سال ۱9۴۸ در آمریکا به دنیا آمد. وقتی او ۱۴ ساله بود، 
این ضربه روحی  و  یکدیگر جدا شدند  از  مادرش  و  پدر 
بزرگی برای فرانک بود. دو سال بعد از خانه فرار کرد و به 
نیویورک رفت و در آنجا بود که فهمید برای امرار معاش 
چاره ای به جز کالهبرداری ندارد. پس از مدت کوتاهی او 
به یکی از حرفه ای ترین جاعالن چک بدل شد و چنان در 
کار خود مهارت پیدا کرد که هیچ بانکی قادر به تشخیص 
جعلی بودن چک های او نبود. فرانک برای آن که بتواند بدون 
پرداخت پول بلیت با هواپیما سفر کند،  با جعل کارت های 
خلبان خط  عنوان  به  را  خلبانی،  خود  مدرک  و  شناسایی 
هوایی پان امریکن جا زد و از امتیاز خلبان ها برای مسافرت 
مجانی استفاده کرد. این موضوع لو رفت، اما قبل از آن که 
دست پلیس به او برسد، به شهر جورجیا فرار کرد و با هویت 
جعلی تازه ای، به عنوان یک دکتر در یک آپارتمان ساکن 
شد. از قضا در همسایگی فرانک یک دکتر واقعی زندگی 
می کرد و به فرانک پیشنهاد داد تا در بیمارستان شهر مشغول 
به کار شود و فرانک این پیشنهاد را پذیرفت و ۱۱ماه به 
عنوان متخصص جراحی اطفال در آن بیمارستان به درمان 

بیماران پرداخت! پس از آن به شهر لوئیزیانا رفت و با جعل 
مدرک حقوق از دانشگاه هاروارد به عنوان دادستان در دادگاه 
محلی لوئیزیانا استخدام شد. او پس از چندماه توسط یکی از 
فارغ التحصیالن واقعی هاروارد شناخته شد، اما قبل از آن که 
دستگیر شود، از آنجا به ایالت یوتا گریخت و با جعل مدرک 
دانشگاه کلمبیا، در دانشگاه بریگام در رشته جامعه شناسی 
شروع به تدریس کرد! او سرانجام در سال ۱9۶9 در فرانسه 
دستگیر شد و زمانی که پلیس فرانسه این موضوع را اعالم 
او در کشورشان شدند!  کرد، ۲۶ کشور خواستار محاکمه 
فرانک به آمریکا منتقل شد و در آنجا به ۱۲ سال زندان 
محکوم شد، ولی پس از گذراندن پنج سال آزاد شد. فرانک 
آباگ نیل هم اکنون به عنوان کارشناس خبره جعل اسناد و 
چک با پلیس آمریکا همکاری می کند و با تأسیس شرکت 

آباگ نیل و شرکا به بانک ها نیز مشاوره می دهد!

4. حسین.ک

کالهبردار وطنی، مردی که کاخ دادگستری را فروخت، 
مردی  متولد شد. ح.ک  در شهریار  پیش  حدود ۷0 سال 
بی سواد ولی باهوش بود و بی تردید اگر تحصیالت مناسبی 
داشت، به یکی از بزرگان ادب و علم کشور بدل می شد. اما 
او از جوانی به راهی غیر از آن کشیده شد. حسین.ک با 
کالهبرداری های کوچک روزگار می گذراند، اما این کارها 
برای مردی با هوش او کارهایی کوچک محسوب می شدند. 
تا این که یک روز طعمه بزرگ ترین کالهبرداری خود را در 
جلوی در سفارت انگلیس شکار کرد؛ دو توریست آمریکایی 
)و طبعاً احمق!( که به دنبال خرید یک هتل در ایران بودند. 
ح.ک آنها را به دفترش که در خیابان گیشا بود دعوت کرد و 
در آنجا به آنها پیشنهاد خرید یک ساختمان بزرگ و مجلل 
را به قیمت بسیار مناسب داد. این ساختمان، کاخ دادگستری 
بود که در خیابان خیام قرار داشت و هنوز هم به عنوان 
ساختمان دادگستری از آن استفاده می شود. قرار بازدید از 
روز  روز گذاشته شد و ح.ک همان  آن  فردای  برای  کاخ 
عصر به آنجا رفت و با تطمیع اتاقدار وزیر وقت دادگستری، 
دفتر کار وزیر را برای مدت یک ساعت اجاره کرد. فردای آن 
روز قبل از آمدن مشتری ها، ۲00 جفت دمپایی پالستیکی 
تهیه کرد و جلوی در اتاق های کاخ که یک ساختمان اداری 
محسوب می شد و در آن ساعت خالی بود، گذاشت. به اتاق 
وزیر رفت و منتظر شکارهایش شد. آمریکایی ها سروقت 
آمدند و ح.ک به عنوان صاحب آن عمارت، تمام ساختمان 
دیدن  درخواست  مشتری ها  وقتی  و  داد  نشان  آنها  به  را 
داخل اتاق ها را داشتند،  به بهانه بودن مسافران و با نشان 
دادن دمپایی ها، آنها را منصرف می کرد. مشتریان ساختمان 
را پسندیدند و به پول رایج آن زمان 500 هزار تومان به 
ح.ک پرداخت کردند و خوشحال از این معامله پرسود، برای 
تحویل ساختمان ۱0 روز دیگر مراجعه کردند. اما همان جا 
است.  رفته  بر سرشان  بزرگی  فهمیدند چه کاله  بود که 
ح.ک همان روز معامله، به مصر فرار کرد و بعد از چند ماه 
زندگی در آنجا، به ایران بازگشت. اما در ایران بازداشت و به 
زندان محکوم شد و چند سال بعد از وقوع انقالب اسالمی 
فوت کرد. ح.ک یک کالهبردار ذاتی بود،  حتی در زندان! او 
تلویزیون زندان را به یکی از زندانیان به قیمت ۱00 تومان 
فروخت و وقتی آن زندانی بعد از آزادی تلویزیون را زیر 
بغل زد و می خواست آن را با خود ببرد، فهمیده بود که 
چه کالهی بر سرش رفته و مضحکه بقیه شده است! / ویستا نیوز

تروجانی خطرناک 

در کمین تلگرام ایرانیان

پروتکل  با  که  اندرویدی  تروجان  خبر-  اتاق 
هدف  را  ایرانی  کاربران  می شود،  کنترل  تلگرام 
دکتر  شرکت  از  امنیتی  محققان  است.  داده  قرار 
کرده اند  شناسایی  را  اندرویدی  تروجان  یک  وب 
که مهاجمان سایبری برای مدیریت آن از پروتکل 
می تواند  تروجان  این  می کنند.  استفاده  تلگرام 
و  برده  سرقت  به  را  قربانیان  حساس  اطالعات 
کدهای دلخواه مهاجم را بر روی سامانه ی قربانی 
Android.Spy.377. اجرا کند. این تروجان

ابزار مدیریتی راه دور  origin نام داشته و یک 
بی خطر  برنامه های  قالب  در  که  است   )RAT(
توزیع می شود. این بدافزار کاربران ایرانی را هدف 
روی  بر  می تواند  تروجان  این  است.  داده  قرار 
تلفن های هوشمند و تبلت های قربانیان با عنوان 
»پروفایل  پالس«،  »اینستا  مانند  برنامه هایی 
بدافزار  این  شود.  نصب  پرو«  »کلینر  و  چکر« 
تا  می دهد  پیشنهاد  کاربر  به  اجراشدن،  از  پس 
محبوبیت مالک دستگاه را در بین سایر کاربران 
تلگرام بررسی کند. برای اجرای این کار، بدافزار 
درخواست  را  او  خصوصی  شناسه های  قربانی  از 
درخواستی  اطالعات  قربانی  پس ازاینکه  می کند. 
An� بدافزا می دهد،  قرار  مهاجمان  اختیار  در  ررا 
از  بازدیدها  تعداد   droid.Spy.377.origin
از  پس  کمی  می دهد.  نمایش  را  کاربر  پروفایل 
اجرای این عملیات، بدافزار آیکون میان بر خود را از 
صفحه ی خانگی حذف می کند تا عملیات مخرب 
خود را مخفی کند. این بدافزار یک جاسوس افزار 
موردنظر  دستورات  می توانند  که  است  کالسیک 
مهاجمان سایبری را اجرا کند. یکی از تفاوت هایی 
که این بدافزار با سایر تروجان های اندرویدی دارد، 
نحو ه ی کنترل آن توسط مهاجمان سایبری است. 
مهاجمان برای کنترل این بدافزار از پروتکل تبادل 

پیام در پیام رسان برخط تلگرام استفاده می کنند. 
این اولین تروجان اندرویدی است که از پروتکل 
از  پس  تروجان  این  می کند.  استفاده  تلگرام 
فهرست  از  را  اطالعاتی  میان بر،  پرونده ی  حذف 
و  ارسالی  و  دریافتی  کوتاه  پیام های  مخاطبان، 
داده های حساب های گوگل رونویسی می کند. در 
ادامه این داده ها را در دایرکتوری که خود بدافزار اجرا 
می شود، در داخل یک پرونده ی متنی ذخیره می کند. 
عالوه بر این ها، تروجان با استفاده از دوربین جلویی 
دستگاه، از چهره ی مالک دستگاه عکس می گیرد. 
درنهایت نیز این تصویر و پرونده ی اطالعات را بر 
بارگذاری می کند و  روی کارگزار دستور و کنترل 
یک سیگنال به بات تلگرام نیز ارسال می شود تا 
است.  آلوده شده  موفقیت  با  دستگاه  دهد،  نشان 
این  به  دستگاه ها  شدن  آلوده  از  جلوگیری  برای 
تروجان، به کاربران ایرانی اکیداً توصیه می کنیم تا 
برنامه های کاربردی خود را صرفاً از فروشگاه های 
کنند. نصب  و  بارگیری  گوگل پلی  مانند  معتبر 

عکس از : ویستا

خبرها از گوشه و کنار

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده: 
از طریق سامانه  بهار96  افزوده دوره  ارزش  بر  مالیات  اظهارنامه  الکترونیکی  ارائه  مهلت 

www.evat.ir حداکثر تا 15 تیرماه 1396 می باشد.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی  
1526 مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم
 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه

 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده         09153410668

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

آموزش شطرنج از مبتدی تا پیشرفته به روش ترمیک و نرم افزاری طبق مدارس شطرنج روسیه در:     

مدرسه شطرنج کیش
ثبت نام ترم تابستانی آغاز شد چگونه اندیشیدن را به فرزندان مان بیاموزیم

خیابان توحید - تقاطع چهار راه 15 خرداد
 مجتمع ورزشی والیت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 -  09155628009 میزانی
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پیام کوتاه

موفقیت تحصیلی / تقویت حافظه / باال بردن تمرکز / آینده نگری
 افزایش خالقیت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح های: آمادگی ، مقدماتی، متوسطه ، پیشرفته با کادر مربیان مجرب 
با 10 سال سابقه کاری*  برگزاری مسابقات سریع و فکری
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شنبه * 10  تیر   1396 * شماره 3820 

ناخودآگاه در موفقیت ما چه نقشی دارد؟

موقعی که در ذهنمان مجسم کنیم که به هدف رسیده ایم 
و نتیجه را قبل از این که به آن برسیم، ببینیم، این عالقه 

ایجاد می شود که ما با اشتیاق بیشتر حرکت کنیم.
هدف  به  که  کنیم  مجسم  ذهنمان  در  که  موقعی   
برسیم،  آن  به  که  این  از  قبل  را  نتیجه  و  رسیده ایم 
ببینیم، این عالقه ایجاد می شود که ما با اشتیاق بیشتر 
حرکت کنیم. موقعی که مزایا و منافع اهداف را برای 
این  کنیم،  مجسم  مرتب  و  کنیم  یادآوری  خودمان 
عشق و عالقه ایجاد می شود؛ و بعد انگیزه هم ایجاد 
می شود و این انگیزه باعث حرکت و فعالیت در جهت 

رسیدن به هدف می شود.
در زمینه هدف گذاری عده ای می گویند شما هدفتان را 
بنویسید و هرروز تکرار کنید، و عده دیگری نیز می گویند 
شما هدفتان را به زبان بیاورید یا بنویسید، سپس آن را 
فراموش کنید، ناخودآگاه شما این را محقق خواهد کرد. 
من هر دو دیدگاه را تا حدی تایید می کنم، اهداف باید القا 
شود؛ من اگر بنویسم و فراموش کنم، شاید بعدها به کلی 
هدفم را فراموش کنم، باید القا شود و به صورت عادت 
دربیاید؛ و در این زمینه تصویرسازی خیلی خوب است. 
می گویند قدرت یک تصویر برابر با هزار کلمه است؛ هزار 
بار من بگویم موفقم تا این که تصویر موفقیت را ببینم 

کامال متفاوت است. 
و هم کالمی  تصویری  باشند؛ هم  باهم  باید  دو  هر 
باشد؛ هدف این است که به ناخودآگاهمان القا شود، به 
ناخودآگاهمان که القا شد، دیگر در آن مسیر می رود. 
و  بیان کردن  و  تصویرسازی  و  تلقین  با  که  موقعی 
نوشتن به صورت عادت درآمد و وارد ناخودآگاه شد، 
دیگر در آن مسیر حرکت می کنیم و رسیدن به موفقیت 

راحت تر و سریع تر خواهد بود

زنی که دارای سلیقه ی نوکیسه هاست مانند درخت 
کریسمس به سرتاپای خود جواهر می آویزد، حال آنکه 
زن شیک پوش و خوش سلیقه در آرایش خود جانب 
پرهیزد.  می  خودنمایی  از  و  میکند  رعایت  را  احتیاط 
احتماال همه به این نکته اذعان داریم که اعتدال عنصر 

ضروری برازندگی است.
مولفی، زیبا و برازنده می نویسد که بتواند متن خود 
را از اضافات غیرضروری پاک کرده و مطلب را چنان 
بیان کند که خواننده صورت را یکپارچه شایسته محتوا 
بیابد و احساس کند که محتوا تا آنجا که موضوع اجازه 
میدهد، روشن و شفاف است. نقطه ی مشترک میان 
زن برازنده، مسابقه ی برازنده ی فوتبال، کتاب برازنده 
ی  برازنده  دلیل  و  بنا  ی  برازنده  ارتفاع  تاریخی،  ی 
ریاضی در کجاست؟شاید برازندگی عمدتا به اعتدال، 
به  که  برمیگردد  سادگی  آنگونه  و  خودنمایی  فقدان 
چشم دیگران تصویری از آراستگی و هماهنگی کامل 
میان صورت و معنا را تداعی میکند. برازندگی به آسانی 
و  ادب  از  حکایت  بیانی،  به  و  است  تشخیص  قابل 
نزاکت فرد دارد، حال آنکه سعی در خودنمایی از راه 
تحقیر دیگران و یا به رخ کشیدن ثروت یا منصب خود 

به سایرین، بیانگر خامی و بی تربیتی است ...!
لِِشک  بزرگ/  مقوالتی  باب  در  کوچک  درس هایی 

کوالکوفسکی / مترجم: روشن وزیری

لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی 
برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها

 همان خوشبختی بودند.

هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید
 ننشینید زیرا در عمل خواهید دید 
که همیشه وقت کم و کوتاه است.

افسوس که صاحب نفسی پیدا نیست
فریاد که فریادرسی پیدا نیست

بس البه نمودیم و کس آواز نداد
پیداست که در خانه کسی پیدا نیست

اگر دریچه های ادراک را شسته بودند،
 انسان همه  چیز را همان گونه

 که هست می دید: بی انتها.

در قبول دست های مهربان تردید
 نکنید گاهی همین دست ها

 تا آخر عمر برایتان گرم می مانند

آیا شما هم در ۱۸ سالگی وقتی این سوال را می پرسیدند که 
چه برنامه ای برای زندگی تان دارید نگران می شدید و هیچ 
جوابی برای سوال نداشتید؟ مطمئنا تصمیم شما این نیست 
که فقط به درس و دانشگاه بچسبید. می توانید چندین شغل 
داشته باشید یا هر ۴ سال یک بار شغل تان را عوض کنید. 

پس برای این سوال میتوانید چندین پاسخ داشته باشید.
چگونه باید متوجه شوید که چه شغلی مناسب شماست؟ 
حرفه های زیادی هستند که می توانید در آن ها استعدادهای 
تان را به کار ببرید. به عنوان مثال اگر نویسندگی دوست 
دارید می توانید نویسنده، روزنامه نگار، متخصص محتوا، 
مسئول روابط عمومی، وکیل و خیلی چیزهای دیگر باشید.

اما با در پیش رو داشتن تمام این آپشن ها چگونه بفهمیم 
که راه درست کدام است؟من تا چند سال پیش در چندین 
صنعت مشغول به کار بودم زیرا نمی توانستم تصمیم بگیرم 
که چه کاری را می خواهم. بیشتر از این که بدانم چه کاری 
را می توانم انجام دهم می دانستم که از پس چه کارهایی 
بر نمی آیم.برای سرگرمی شروع به کاری کردم که عالقه 
زیادی به آن داشتم. و اکنون این سرگرمی تبدیل به شغلم 
شده است. هنگامی که به عنوان مشاور حقوقی مشغول 
به کار بودم آخر هفته ها شروع به نوشتن و انتشار پست 
های وبالگ می کردم. مهارت نویسندگی من بهتر شد، 
مهارت های بازاریابی یاد گرفتم و کم کم شروع به انتشار 
پست هایی در شبکه های اجتماعی کردم. همین سرگرمی 

باعث شد از صنعت حقوقی به سمت شبکه های اجتماعی، 
بازاریابی، وبالگ نویسی و نویسندگی آزاد کشیده شوم.
اجازه دهید نقاط قوت تان شما را هدایت کند

لیستی از بهترین نقاط قوت خود را بنویسید. البته تست 
هایی برای تشخیص نقاط قوت وجود دارد که با آن ها می 
توانید به نقاط قوت و ضعف تان پی ببرید. البته ممکن است 
که با سخت کوشی هر کاری را بتوانید انجام دهید اما نقاط 
قوت شما باید تعیین کننده کاری باشند که قرار است انجام 
دهید نه سخت کوشی شما. و کاری که مناسب نقاط قوت 

تان پیدا می کنید شما را بیشتر خوشحال می کند.
گذشته خود را ارزیابی کنید

به این سوال ها درباره تمام جاهایی که قبال کار کرده 
این  اید پاسخ بدهید. بیشترین و کمترین چیزی که در 
و  بیشترین  است؟  چیزهایی  چه  دارم  دوست  شرکت 
کمترین چیزی که درباره آینده این شرکت دوست دارم 
چه چیزهایی است؟ بیشترین و کمترین چیزی که درباره 
و  بیشترین  هستند؟  چیزهایی  چه  دارم  دوست  مدیرم 
کمترین چیزی که درباره همکارانم دوست دارم چیست؟ 
مهم ترین چالش من در این شرکت چه بود؟ چه زمانی 
ترین  بزرگ  داشتم؟  را  احساس  مغرورترین  و  شادترین 
دستاورد من چه چیزی بود؟ بیشترین و کمترین چیزی 
چیزهایی  چه  داشتم  دوست  هایم  مسئولیت  درباره  که 
کار  تعیین می کند که در محل  بودند؟پاسخ های شما 

قبلی چه چیزی را بیشتر دوست داشتید و چه چیزی را 
اصال دوست نداشتید. پس در آینده به دنبال کاری می 
گردید که یا مشابه کار قبلی تان باشد یا متفاوت. پس 
به جای این که همیشه دنبال همان کاری باشید که قبال 
انجام داده اید کارهای گذشته را مرور کنید تا به عالیق 

خود پی ببرید و مطابق آن جستجو کنید.
با افراد زیادی صحبت کنید

با افراد زیادی صحبت کنید و از توصیه ها و گفته های 
و  صنعت  شغل،  درباره  بیاموزید.  زیادی  چیزهای  آنان 
آرمان های حرفه ای شان بپرسید. سوال های تان را از 
قبل طرح کنید تا از مالقاتی که دارید بیشترین استفاده 
را ببرید. این گفتگوها را به افرادی که می شناسید محدود 
نکنید و مصاحبه ها و مقاالت افراد موفقی که تحسینشان 

می کنید را بخوانید.
در کالس های آموزشی شرکت کنید 

و چیزهای جدیدی یاد بگیرید
بخوانید،  کتاب  کنید،  شرکت  آموزشی  های  کارگاه  در 
چیزهای  و  کنید  تماشا  را  یوتیوب  آموزشی  ویدیوهای 
جدیدی یاد بگیرید. ممکن است دریابید که به کارهایی مثل 
کدینگ، طراحی وبسایت، طراحی گرافیک، نویسندگی یا 
چیز دیگری عالقه دارید. تکنولوژی یادگیری مهارت های 
جدید را آسان می کند. یک سرگرمی جدید ممکن است 

تبدیل به یک حرفه جدید شود.

محیط کار را هم در نظر بگیرید
آیا کارمندان شرکت روحیه رقابتی دارند یا روحیه همکاری؟  
آیا بیرون از محیط کار با هم دوست هستند؟ آیا ساختار 
به صورت  آیا  یا همسطح؟  است  مراتبی  شرکت سلسله 
گروهی کار می کنید یا انفرادی؟ آیا قدرت باالتری باالی 
سرتان هست یا خودتان قدرت تصمیم گیری و انجام کارها 
باید  یا حتما  کار کرد  توان  از خانه هم می  آیا  دارید؟  را 
در محیط کار بود؟ انتظارات درآمدی شما چقدر است؟به 
محیط کاری که مناسب روحیات شماست فکر کنید. اگر 
به محیطی که در آن هستید مطمئن نیستید در کنار آن 
کار دیگری هم انجام دهید تا در تصمیم گیری به شما 
کمک کند. به عنوان مثال اگر کاری که انجام می دهید 
کار گروهی است در کنار آن یک کار آزاد انفرادی هم انجام 
دهید. یا اگر کاری که انجام می دهید یک کار انفرادی است 

در کنار آن یک کار گروهی را امتحان کنید.
کاری انجام دهید که شما را خوشحال می کند

دو توصیه برای شما که به دنبال شغل مناسب تان هستید 
دارم. اول به کاری فکر کنید که شما را سرگرم می کند 
و دوستش دارید. دوم همیشه به پرستیژ کار فکر نکنید. 
همیشه الزم نیست کاری که انجام می دهید روی دیگران 
را  شما  که  کنید  انتخاب  کاری  عوض  در  بگذارد.  تاثیر 
خوشحال می کند و باعث می شود در آن رشد کنید و 

چیزهای جدیدی یاد بگیرید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

ای کسانی که ایمان آورده  اید از خدا پروا کنید و به او ]توسل و[ تقرب جویید و در 
راهش جهاد کنید باشد که رستگار شوید. سوره  مائده  / آیه ۳۵

حدیث روز  

بین حّق و باطل به اندازه چهار انگشت فاصله است، آنچه با چشمت بینی حّق است و چه بسا با گوش خود سخن باطل بسیاری 
را بشنوی. امام حسین )ع(

سبک زندگی

چگونه به شغل مورد عالقه خود برسیم؟

طراح: نسرین کاری                        

افقی: 
بانک  مهم ترین   - زیرا   -۱
در  که  آرژانتین  در  خصوصی 
تعطیلی  به  مجبور   ۱9۸0 سال 
 - بودن  مجهول   - بوق   -2 شد 
از   - لیر  به  منسوب   -3 ولیکن 
 -۴ آهو   - کودکان  بازی  وسایل 
جنگ - خالص - شیرین و گوارا 
نورانی   - آرزو   - آخر  رمق   -5
آهنگساز   -6 نمکی  عنصر   -
ظرف   - انگلیسی  نواز  ارگ  و 
 - راحتی   -7 مرکب دان   - برنج 
۸- همسر  نهنگ   - پرجست وخیز 
زننده -  دو  ابراهیم)ع( -  حضرت 
کشور   - کنیه  هم   -9 شکارچی 
دریوزه گر   -۱0 سقف   - دلیران 
اثر   -۱۱ کودن   - کاماًل  عینًا،   -
رطوبت - از محصوالت صادراتی 
 - سیاه رنگ  پرنده  نوعی   - ایران 
هیچ ۱2- میخ طویله - خشک - 
کشتار با وحشت آفرینی ۱3- دختر 
بی پدر - غذای مرغ - فرود آینده 
نشست ها   - حرارت  درجه   -۱۴
کتابی  نام   -۱5 خویشاوند    -
و  اقتصاددان  »لوکزامبورگ«  از 

نظریه پرداز لهستانی- گهواره

عمودی:
معدن  بزرگ ترین   - بارنامه   -۱
مرض   -2 شیلی  در  جهان  مس 
خیز - تازه گشتن  - شنونده 3- 
پا -  تازه رسیده - تورم رگ های 
نشانه ها ۴- کشور چکمه -  بینی 
دریای   - ترکی  سفید   -5 بریده 
تازی - جوش ریز - پرنده سعادت 
اهل   - تاریخ  ابدی  ملعون   -6
بخش کوهستانی و جنوبی گیالن 
کشتی   -7 پرآب  بسیار  چاه   -
 -۸ نوآوری   - جدار   - جنگی 
شناختن - زنجیره - بدون عیب و 
نقص 9- رونده - بی هوش - هر 

چیز صیقلی و صاف ۱0- ویتامین 
آمدها  در  مجموع   - خون  انعقاد 
یک  کشور  یک  های  هزینه  و 
وزارتخانه  - نقاش فرانسوی ۱۱- 
حرف   - ناگهانی  ضربه    - امتها 
 -۱2 سازها  از   - حیوانات  راندن 
شاخص های  از   - »امین«  جمع 
بورس معروف آمریکا ۱3- حصار 
زعفران   - آمدن  سرهم  پشت   -
نفس   - شمشیر  نوعی   -۱۴
نشستگاه   - بدی  به  امرکننده 
اسب ۱5- از تیم های برتر اسپانیا 

- از غول های آلومینیومی جهان
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هینایبیهلاملاع1

زیاجدامنزابجل2

الورونایسرورم3

راکونسمکرکاک4

مقوگلاشوماخو5

عبنرااکتاووه6

بسازردناندنل7

دامریسایسهبرف8

عادصیرتربهمی9

ایکفوسکدشراه10

لوهایهنیکسلم11

کومرکریالوبا12

سییرسناکرفاسف13

یدراهریلدویوی14

رواهنپوشاپرازه15

کار خوب اتفاقی نیست

فروش باغچه 500 متری در تنگل 
بهدان  قیمت: 60/000/000

09157617050
نصب داربست فلزی

 با قیمت مناسب در اسرع وقت
09153637507 - حسینی 

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

را تجربه کنید.   09158668002

توجه                       توجه
فـروش ویژه ایرانیت سیمانـی 

مخصوص سایه بان کولر
30 درصد صرفه جویی در مصرف آب 

و بازدهی کولر
خیابان مدرس، بیست متری دوم شرقی

فروشگاه بهمن، پالک 77
  32231777  

 09155611896 - چاجی

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     3237135۴ - 32371355

قالیشویــی ملکــه

مدرک عمران با 3 سال سابقه بیمه 
جهت اخذ گرید نیازمندیم.

091526۴5378
 پراید وانت یا آریسان یخچال دار 
همراه با راننده با مزایا و حقوق 

1/300/000 تومان جهت 
شرکت پخش دارو نیازمندیم.

091569۴6266

استخدام ویزیتور و نماینده علمی 
شرکت پخش دارو جهت تکمیل کادر 
خود از 2 نفر نیروی آقا با سابقه قبلی 
و میانگین دریافتی 1/200/000 تا 

1/500/000تومان دعوت به همکاری 
می نماید.    091569۴6266

یک شرکت تبلیغاتی معتبر جهت تکمیل 
کادر فروش خود از بین واجدین شرایط 
دارای مدرک تحصیلی لیسانس با روابط 

عمومی باال و سابقه کار به صورت قراردادی 
اقدام به پذیرش نیرو می نماید.

حقوق ماهیانه + بیمه
32226589 - 09365۴03880

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

09151602018 - 322331۴2
خسروی

باالبر خودرویی اجاره ای طاها
شست و شوی نما و تابلو

تعمیر چراغ های خیابانی و تابلوها
آماده بستن قرارداد با نهادها

 و ادارات مختلف
091596۴7398

رستوران و غذای آماده 
 1400

با مدیریت جدید 
آماده بستن قرارداد با ارگان ها و اداره ها

هدف ما جلب رضایت شماست
 پیک رایگان       مدرس 27- انتهای پارک
  09153173218 - 09151053353

05632۴۴8696

لوله کشـی ساختمـان  نصب و تعمیر و سرویس کولر، پمپ ، آبگرمکن و 
انواع شیرآالت ، لوله بازکنی تضمینی با فنر برقی   09158651167 - شهریاری

فروش
غذای آماده با تمامی امکانات 

در حال فعالیت واقع در خیابان 
غفاری   0915091215۴

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

09151631۴98

سمسـاری مرتضـی   
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  با باالترین 

قیمت   0915963292۴- امیرآبادیزاده

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

ساخت استخر 
ژئو ممبران

09153637917

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32۴38137

  09151635860
کرباسچی 

درب های اتوماتیک نوین تکنیک 
پخش کلی و جزئی کلیه ملزومات 

کرکره در شرق کشور
کرکره برقی، بازوئی، شیشه ای، ریلی

0915363۴767

فروشی
 1- منزل واقع در امیرآباد 

ولی عصر)عج( 13دارای امتیاز
 آب ، برق و گازقیمت  کارشناسی
2-یک واحد در حد سفت کاری 

شده ، دو طبقه واقع در
حاجی آباد خیابان  مقداد

قیمت  توافقی
 یا معاوضه با خودرو
091516۴1120

09013772626 ان
یگ

ل را
نز

ب م
در

ل 
وی

تح

انصاف پیشه کار ماست
اعتماد شما اعتبار ماست 

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه



ما در اینجا به 7 اشتباهی که معمواًل افراد موقع شست 
و شوی روزانه و دوش گرفتن انجام می دهند اشاره 
می کنیم: 1. لیف حمام را عوض نمی کنید )حمام 
محیط مناسبی برای رشد باکتری هاست پس بعد از 
هر ۴ یا ۵ دفعه استفاده از لیف حمام آن را با ماشین 
لباسشویی بشویید( 2. هر روز بدن را الیه برداری 

می کنید )شست وشوی زیاد و پاکسازی دائمی باعث 
می شود پوست تان حساس تر شده و آلودگی ها و 
باکتری ها را بیشتر جذب کند پس الزم نیست هر روز 
لیف بزنید( 3. موها را بدون اینکه شانه بزنید می شویید 
)سبب شکنندگی و ایجاد موخوره در موهایتان می شود( 
۴. هنگام دوش مسواک می زنید )بنابراین توجه کافی 

و زمان الزم را صرف شست وشوی دندان نمی کنید( 
۵. هر روز موها را می شویید )هر چقدر بیشتر موها را 
بشویید موها چرب تر می شوند( 6. با آب داغ دوش 
می گیرید )سبب بروز اگزما، خشکی پوست، خارش و 
التهاب( 7. موها را با شدت خشک می کنید )باعث 

خشکی و خارش در پوست سر و اندام می شود.(

اشتباهات پوستی که در حمام مرتکب می شوید  ...
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اعزام دوچرخه سواران استان به مسابقات کشوری یزد

علوی رییس هیئت دوچرخه سواری خراسان جنوبی درگفتگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، گفت: این مسابقات در رشته های استقامت جاده و 
تایم تریل انفرادی از نهم تیرماه در دو رده سنی بزرگساالن و جوانان 
در شهر یزد برگزار خواهدشد. وی افزود: از سوی فدراسیون دوچرخه 
سواری ایران حامد حسن پور و محمد رضایی در رده سنی بزرگساالن 
سواری  دوچرخه  هیئت  رییس  زد.  خواهند  رکاب  استان  تیم  برای 
خراسان جنوبی گفت : مجید جره و امیرحسین زراعتکار در روزهای 
دوشنبه و سه شنبه در رده سنی جوانان برای استان رکاب خواهند زد.

 نایب قهرمانی کیمیا علیزاده در مسابقات جهانی تکواندو

ایرنا- بیست و سومین دوره مسابقات قهرمانی جهان 2017 از 3 تیرماه با 
حضور 973 تکواندوکار از 183 کشور در موجو آغاز و روز گذشته به پایان 
رسید. کیمیا علیزاده صبح روز گذشته در گام نخست به مصاف »فرناندا 
آگویره« از شیلی رفت و با نتیجه 1۴ بر 9 به این تکواندوکار غلبه کرد. 
او در ادامه با شکست )36 بر 22( »آشلی کرایولد« کانادایی دارنده مدال 
طال و برنز قهرمانی پان امریکن توانست راهی مرحله بعد شود. نماینده 
وزن 62- کیلوگرم کشورمان در دیدار سوم رو در روی »ئی چینگ لین« 
از چین تایپه قهرمان آسیا 2016 قرار گرفت و در حالیکه در پایان راند 
سوم نتیجه 1۴ بر 1۴ مساوی شد، توانست با پیروزی در راند طالیی 
از شیاپ چانگ خارج شده و راهی مرحله چهارم شود. کیمیا در مبارزه 
چهارم خود مقابل »ماریجا استتیک« از کرواسی قرار گرفت و توانست 
نتیجه را 12 بر ۴ به نفع خود به پایان برساند و به مرحله نیمه نهایی 
صعود کند. کیمیا در مرحله نیمه نهایی و برای راهیابی به فینال این 
رقابت ها به مصاف »تاتیانا کوزمینا« از روسیه رفت و توانست با نتیجه 
9 بر 6 بار دیگر افتخاری برای بانوان تکواندوکار ایران بیافریند و راهی 
فینال شود. بانوی نابغه تکواندو ایران در فینال و برای کسب عنوان 
قهرمانی این رقابت ها با »روس گباگبی« از ساحل عاج دارنده مدال 
برنز المپیک 2016 مبارزه کرد و با وجود آسیب دیدگی تا لحظه آخر از 
جان مایه گذاشت اما نتیجه را 19 بر 9 واگذار و به مدال نقره رسید.

میرهاشم حسینی نایب قهرمان تکواندوی جهان

میرهاشم حسینی با قبول شکست برابر قهرمان المپیک ریو، نتیجه را 
واگذار و بر سکوی نایب قهرمانی مسابقات جهانی تکواندو ایستاد و 
صاحب گردن آویز نقره شد. به گزارش ایرنا، روز گذشته و در فینال 
میرهاشم   ،2017 جهان  قهرمانی  مسابقات  دوره  سومین  و  بیست 
المپیک  قهرمان  چینی  تکواندوکار  ژائو«  »شوآی  مقابل  حسینی 
2016، دارنده مدال برنز قهرمانی جهان 201۵ و برنز قهرمانی آسیا 
جنگید،  آخر  های  ثانیه  تا  غیرت  با  حالیکه  در  و  گرفت  قرار   2016
نتیجه را 11 بر ۵ واگذار کرد و با شایستگی مدال نقره جهانی را بر گردن 
آویخت. در نهایت تیم ملی تکواندوی مردان ایران با دو پله سقوط و بدون 
کسب مدال طال به مقام سومی رقابت های قهرمانی جهان دست یافت.

 مسواک برقی 
برای چه افرادی مناسب است؟ 

برقی  مسواک  که  دهد  می  نشان  مطالعات 
زمینه  در  برتری  آن  معمولی  نوع  به  نسبت 
برداشت پالک و حفظ بهداشت دندان نداشته 
مگر برای افرادی مانند بیماران ذهنی یا حرکتی، 
کودکان زیر 6 سال و برخی سالمندان که در 

شرایط خاص قرار دارند. مسواک برقی تنها در 
برخی موارد سبب بهبود سالمت دهان و دندان 
برای  بیماران بستری، سالمندانی که  مثاًل در 
بهداشت دندان ها به پرستار نیاز دارند، بیماران 
دارای دستگاه های ثابت ارتودنسی و بیماران 
ناتوان ذهنی و جسمی می شود که باید نسبت 
آشنایی کامل  از آن  استفاده  به نحوه صحیح 
داشته باشیم تا سبب آسیب به بافت لثه ها نشود.

آشنایی با برخی از فواید گیالس

بدانیم کافی  را  این میوه  این که ارزش  برای 
است بگوییم تمام قسمت  های این میوه یعنی 
گوشت، دم، هسته، برگ و ساقه ی آن در طب 
و صنعت استعمال دارد. همه ی ما از مصرف 
لذت  تابستانی  گرم  روز  یک  در  تازه  گیالس 
می  بریم؛ این میوه دارای چربی کم و فیبر زیاد 

است. گیالس همچنین مسکن اعصاب بوده، 
نیز تمیز  را  را پاک و معده  ملین است، خون 
می  کند. چربی اشباع شده در گیالس بسیار کم 
است. کلسترول ندارد، سدیم ندارد، فیبر خوراکی 
باالیی دارد، از ویتامین C باالیی برخوردار است. 
را  اعصاب  و  کرده  مرتب  را  هاضمه  دستگاه 
العاده  فوق  برای چشم  و  بخشد  می  تسکین 
مفید است. گیالس خون را نیز تصفیه می کند.

 قتل های دسته جمعی توسط اتباع بیگانه در کرمان 

جام جم- رییس پلیس فتا استان کرمان گفت: اخباری 
در خصوص وقوع قتل های دسته جمعی توسط اتباع 
بیگانه و یا گروهک های تروریستی داعش در فضای 
مجازی منتشر شده که این اخبار کذب است و به هیچ 
عنوان چنین مواردی در استان کرمان رخ نداده است. 
اینگونه اخبار در فضای مجازی  انتشار  وی به دالیل 
اشاره و افزود: متاسفانه افرادی به قصد ایجاد حس نا امنی و تشویش اذهان عمومی اقدام به 
انتشار این اخبار می کنند که برخی از افراد ممکن است به صورت نا خواسته این اخبار را دریافت 
کرد:  بیان  مجازی،  فضای  در  سازان  شایعه  به  خطاب  نژاد  یادگار  امین  دهند.  نشر  باز  و 
پلیس به صورت روزانه اخبار مکتوب و فضای مجازی را رصد و جمع آوری می کند و اخبار 
با هماهنگی مقام قضایی، عامالن دستگیر می شوند. نیز توسط پلیس فتا پیگیری و  کذب 

قاتل زوج طبسی در کمتر از 24 ساعت دستگیر شد 

 فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی 
از دستگیری قاتل زوج طبسی در کمتر 
از 2۴ ساعت خبر داد. به گزارش ایسنا 
و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار 
مشکوک  مرگ  اشاره  با  شجاع  مجید 
 1۵ ساعت  در  طبسی  جوان  زوج  دو 
قاتل  اظهارکرد:  شنبه  سه  روز   30 و 

تالش  با  متواری  قاتل  کرد:  اظهار  وی  شد.  دستگیر  ساعت   2۴ از  کمتر  در 
دستگیر  تهران  در  پایتخت  پلیس  همکاری  و  خراسان جنوبی  پلیس  کارآگاهان 
از خیابان  شده است. شایان ذکر است روز سه شنبه جسد زنی جوان در یکی 

های شهرستان طبس و جسد شوهرش در چاهی خارج از شهر پیدا شده بود.

واژگونی یک دستگاه خودروی پژو 405 در کیلومتر 10 محور حاجی آباد - اسفدن با 5 مصدوم

 آیا با پیاده روی می توان الغر شد؟ 

اگر هر روز که روی تردمیل می روید یا کتانی 
هایتان را می پوشید و به خیابان می روید، با 
دیروز،  که  بزنید  قدم  شدتی  و  شیوه  همان 
پریروز، یک هفته قبل، یک ماه قبل پیاده روی 
که  باشید  داشته  امیدی  هیچ  نباید  اید،  کرده 
درست به اندازه روزهای اول کالری بسوزانید. 

بدن شما به مرور زمان به فعالیت بدنی ای که 
در روز دارید، عادت می کند و سوخت و ساز 
پایه بدنتان با آن هماهنگ می شود، بنابراین 
اگر هر دو تا سه ماه یک بار شدت فعالیتتان 
را تغییر ندهید، پیاده روی های روزانه تان هم 
کم اثرتر می شوند. پس پیاده روی های روزانه تان 
وزنه  یک  روزها  بعضی  مثاًل  کنید.  متنوع  را 
کوچک )بطری آب یا شن( دست تان بگیرید.

یک آنتی بیوتیک طبیعی
بدون نسخه پزشک

سیر فواید زیادی برای بدن دارد و یکی از آنتی 
بیوتیک های طبیعی است. تاریخ نشان داده 
بیماری  دیگر  و  طاعون  درمان  در  که  است 
ها  قرن  است.  شده  استفاده  اپیدمیک  های 
است که محققان روی خواص آنتی باکتریال 

مدرن  های  بررسی  کنند.  می  تحقیق  سیر 
نیز نشان داده است که سیر در نابودی اکثر 
باکتری ها، ویروس ها و قارچ ها موثر عمل 
و  ژرمانیوم  حاوی  غذایی  ماده  این  کند.  می 
پتاسیم است. این دو ماده معدنی برای سالمت 
عمومی بدن فوق العاده هستند. سیر همچنین 
حاوی ترکیبات گوگردی بخصوص آلیسین است 
که به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کند.

یک میوه تابستانی 
که با آن سکته سراغتان نمی آید

با مصرف این میوه تابستانی بدن شما در برابر 
دیابت، سرطان و بیماری های قلبی مقاوم شده 
و دیگر نگرانی مبتال شدن به این بیماری ها 
نیستید. یکی از قوی ترین موادغذایی در طبیعت، 
توت سفید است. توت سفید حاوی ترکیبات سالم 

و مفیدی است که می تواند دیابت را همچون 
اسید های ارگانیک و بسیاری ویتامین ها و مواد 
معدنی ضروری بدن درمان کند. عالوه بر این 
توت سفید حاوی آنتی اکسیدان ها، فیبر، رزین، 
پکتین و بتا کاروتن است که می تواند سرفه، ورم 
لوزه، التهاب و اسهال را درمان کند. مصرف این 
میوه به طور مرتب می تواند خطر بیماری های 

قلبی عروقی را در افراد نیز کاهش دهد.

برق، جان پسر 4 ساله طبسی را گرفت

اثر  بر  طبس  شهرستان  در  ساله  چهار  پسری  گذشته  روز  عصر 
جاللیان  محسن  سرهنگ  داد.  دست  از  را  خود  جان  گرفتگی  برق 
با  گفت:  خبر  این  تشریح  در  طبس  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
چهار  کودک  فوت  بر  110مبنی  پلیسی  های  فوریت  مرکز  اعالم 
پلیس  بررسی  تیم  بالفاصله  طبس  شهرستان  بیمارستان  در  ساله 
به بیمارستان اعزام شدند. وی اظهار داشت: در بررسی های پلیس 
دستگردان  بخش  محمد  ده  روستای  در  کودک  این  شد  مشخص 
طبس، هنگام دست زدن به پایه کولر دچار برق گرفتگی شده است. 
جاللیان افزود: کودک حادثه دیده بالفاصله به بیمارستان اعزام شد 
که بنا به اعالم اورژانس متاسفانه پس از شش دقیقه زنده ماندن بر 
اثر جراحات ناشی از برق گرفتگی جان خود را از دست داده است.

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
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این شماره حتمًا ذخیره شود!

09361779359

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

 در هر نقطه از شهر 
کامیون و سواری

 ایرانی و خارجی 
نبش 17 شهریور 29 
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     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود در اسرع وقت )شهر و روستا(  09904712042

درب اتومـاتیک سیـد 
مجری انواع: )درب های اتوماتیک ، جک  پارکینگی ، کرکره ، سکوریت اتومات( 

09155614880 - 09303107002
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125 کالس درس در خراسان جنوبی میزبان مسافران

صدا و سیما- 125 کالس درس در مدارس خراسان جنوبی آماده پذیرایی از مسافران تابستانی شد. رئیس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش استان با بیان 
اینکه از این تعداد 90 کالس الف و بقیه ویژه است گفت: این کالس ها در 15 آموزشگاه است.مهدی نژاد افزود: این مدارس به یخچال، وسایل سرمایشی، تلویزیون، 
فرش، امکانات آشپزی و بهداشتی تجهیز شده است.به گفته وی از 5 تیر همزمان با آغاز تعطیالت تابستانی 97 نفر در قالب 194 نفر روز در آنها اسکان داده شدند.

پرداخت 10 میلیارد تومان 
اعتبار آبرسانی به خراسان جنوبی

کاری - مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
استان  با بیان اینکه 10 میلیارد تومان اعتبار دور 
اول سفر هیات دولت به خراسان جنوبی برای حوزه 
آب پرداخت شد افزود:  از این مبلغ 4 میلیارد تومان 
برای آبرسانی خراسان جنوبی نگهداری و حفاظت 
برای  تومان  میلیارد   6 و  آبرسانی  های  طرح  از 
آبرسانی  های  طرح  توسعه  و  بازسازی  و  اصالح 
این  افزود:  بسکابادی  اکبر  شود.علی  می  هزینه 
و تجهیزات مجتمع های  لوله  برای خرید  اعتبار 
آبرسانی کالته مال درمیان، آویج قاین، مزداب آسو 
فردوس،  باغستان  طبس،  کوثر  و  کویر  بیرجند، 
و  درمیان  بشرویه، خوشاب  آیسک  سرایان،  نوده 
روستا   68 تا  شد  خواهد  هزینه  نهبندان  قدمگاه 
شرکت  شوند.مدیرعامل  مند  بهره  آن  مزایای  از 
آب و فاضالب روستایی استان با اشاره به اینکه 
با کمبود  از روستاهای استان  اکنون تعدادی  هم 
از  تعدادی  آب  مشکل  افزود:  هستند،  موجه  آب 
است. مرتفع شده  رزو  چاه های  با حفر  روستاها 

وی گفت: مجتمع فخرود شامل 17 روستا، گرماب 
شامل  بیرجند  حومه  مجتمع  زیرکوه،  افین  قاین، 
روستاهای امیرآباد، حاجی آباد و چهکند و مجتمع 
دهک نهبندان از روستاهایی هستند که با حفر چاه 

رزرو مشکل آب آنها برطرف شد.

توزیع بیش از 500 پرس غذای گرم
 در نهبندان

قاسمی- رئیس اداره بهزیستي نهبندان عنوان کرد: 
در ماه مبارک رمضان 550 پرس غذاي گرم به مبلغ 
4 میلیون و 400 هزار تومان در بین مددجویان زیر 
پوشش بهزیستي این شهرستان با همت موسسات 
و مراکز تحت نظارت توزیع شده است. »بارانی« 
این ماه 220 سبد غذای  اظهار کرد همچنین در 
خشک شامل برنج، قند، روغن، ماکارانی، خرما، پنیر، 
گوشت گوساله، گوشت مرغ و سایر اقالم خوراکی 
پخش شد.به گفته وی: مبلغ مجموع  این سبد کاال 

3 میلیون و 300 هزار تومان بوده است.

4 هزار و 250 متر مربع از مدارس اسدیه 
زیرسازی و آسفالت  شدند

کاری - 4 هزار و 250 مترمربع از سطح مدارس 
اسدیه و گزیک از ابتدای امسال توسط شهرداری 
اسدیه  شهردار   ، شد.  آسفالت  و  زیرسازی  اسدیه 
بهشتی  شهید  مدرسه  از  مربع  متر  هزار  گفت: 2 
گزیک و 2 هزار و 250 متر مربع از مدرسه شهید 
بهشتی اسدیه زیرسازی و آسفالت شده است .آدینه 
افزود: این میزان زیر سازی و آسفالت مدارس توسط 
شهرداری با اعتباری بالغ بر 130 میلیون تومان از 

سوی سازمان نوسازی انجام شد.

ثبت بیش از 2 هزار موقوفه در سامانه 
اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند

حسینی-رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند از 
ثبت 2 هزار 640 موقوفه در سامانه اداره اوقاف و 
امور خیریه این شهرستان خبر داد. حجت االسالم 
مهدی قاصری با اشاره به اینکه تاکنون در بیرجند 2 
هزار و 640 موقوفه در سامانه اوقاف این شهرستان 
ثبت شده است، اظهار کرد: این موقوفات شامل 2 
هزار و 602 موقوفه متصرفی، 818 موقوفه انتفاعی 
شامل 599 مسجد و 192 حسینیه و 38 موقوفه غیر 
متصرفی است.به گفته وی: این موقوفه ها دارای بیش 
از 5 هزار رقبه بوده که عمده نیت واقف های این 
شهرستان در بخش های مختلف ازجمله عزاداری 
سیدالشهدا )ع( و امور فقرایی و  اکرام و اطعام است

افزایش 50 درصدی اهدای خون بانوان 
خراسان جنوبی در ماه رمضان

کرد:  بیان  استان   خون  انتقال  کل  مدیر  کاری- 
اهدای خون بانوان خراسان جنوبی در ماه رمضان 
امسال نسبت به سال قبل 50 درصد افزایش داشت.

به  خون  اهدای  برای  خانم   158 گفت:  عاملی 
ماه  در  جنوبی  خراسان  بانوان  خونگیری  مراکز 
رمضان مراجعه کردند که در سال قبل 103 نفر 
بوده اند.وی  افزود: در ماه رمضان 2 هزار و 346 
مراجعه  خونگیری  مراکز  خون  اهدای  برای  نفر 
کردند که از این تعداد 2 هزار و 5 نفر موفق به 
نیز  گذشته  سال  رمضان  شدند.ماه  خون  اهدای 
هزار و 990 نفر به مراکز خونگیری مراجعه کردند 
که هزار و 688 نفر موفق به اهدای خون شدند.

مرکز پخش خون در شهرستان طبس 
راه اندازی می شود

از  جنوبی  خراسان  خون  انتقال  تسنیم-مدیرکل 
در شهرستان طبس  مرکز پخش خون  راه اندازی 
خبر داد و گفت: این مرکز تا سه ماه آینده در این 
راه اندازی  از  می شود.عاملی  راه اندازی  شهرستان 
در شهرستان  آینده  ماه  تا سه  مرکز پخش خون 
طبس خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر کارهای 
ساختمانی و تجهیزاتی این مرکز در حال انجام است. 
وی افزود: با راه اندازی مرکز پخش خون بیمارستان 
طبس به صورت مستقیم خون مورد نیاز بیماران 
نیازی  تامین می کند و دیگر  این مرکز  از  را  خود 

نیست از مرکز استان درخواست دهد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

رشد کمی و کیفی خوبی در بدنه 
حوزه های علمیه ایجاد شده است

تسنیم:نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان 
اینکه به برکت انقالب اسالمی رشد کمی و کیفی 
است  ایجاد شده  علمیه  حوزه های  بدنه  در  خوبی 
به  علمیه  حوزه های  جایگاه  تا  شود  گفت: تالش 

جاهای بایسته و شایسته برسد. آیت ا... عبادی در 
دیدار با مدیر مرکز مدیریت حوزه های علمیه خراسان 
جنوبی اظهار کرد: قتل، دزدی، حسد، کینه توزی از 
که  است  انسان  یک  روحی  بیماری های  جمله 
اینکه بیماری های  با بیان  نیاز به طبابت دارد.وی 
سیاسی، حرص و تفکر سرمایه داری نیز یک نوع 
بیماری است افزود: بیماری های جدید به دلیل ندانم 
کاری هایی است که برخی از افراد تحصیل کرده 
مسبب آن می شوند مثل تولید سالح های میکروبی، 
اتمی و هیدروژنی که باعث کشتار تعداد زیادی از 
مدیران  به  خطاب  می شود.عبادی  بیگناه  مردم 
حوزه های عملیه بیان کرد: باید جایگاه حوزه علمیه 
را به جایگاه بایسته و شایسته برسانید و از فرصت 
عمر خود حداکثر استفاده را در خدمت به خلق و 
احیای مکتب انبیاء که دنیا از دوری تعلیمات آنها 
انقالب  افزود: به برکت  در رنج است برسانید.وی 
رشد کمی و کیفی خوبی در بدنه حوزه های علمیه 
ایجاد شده است و امروزه از نظر کمیت و کیفیت 
پیدا  را  خود  جایگاه  هنوز  اما  کرده  رشد  انگیزه ها 
نکرده است.مدیر مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
از برگزاری دوره های مختلف  نیز  خراسان جنوبی 
و  داد  خبر  امسال  تابستان  در  مدارس  کادر  برای 
گفت: ارودهای جهادی یکی از برنامه های جهادی 
در  طالب  امسال  که  است  علمیه  حوزه های  در 
داشت. حجت االسالم  خواهند  رنگی  پر  آن حضور 
محسن مشرفی  اظهار داشت: امسال طالب حضور 
داشت. خواهند  جهادی  اردوهای  در  رنگ تری  پر 

برنامه های  از  یکی  جهادی  ارودهای  افزود:  وی 
جنوبی  خراسان  علمیه  حوزه های  در  جهادی 
است که هر ساله در ایام مختلف برگزار می شود.

بهره برداران بخش کشاورزی استان
2۶0 میلیارد تومان تسهیالت گرفتند 

 تسنیم-رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
گفت: سال گذشته به بهره برداران بخش کشاورزی 
تسهیالت  تومان  میلیارد   260 بالغ  استان  این 
مزارع  از  بازدید  در  پورمطلق  شد.ولی  پرداخت 
کشاورزی استان اظهار کرد: از این میزان تسهیالت 
یک میلیارد تومان در بخش بهبود تولیدات دامی، 
23 میلیارد تومان در بخش آب وخاک، 52 میلیارد 
برای  تومان  میلیارد  در بخش صنایع، 60  تومان 
بهبود تولیدات گیاهی و 25 میلیارد تومان هم به 
دیگر بخش ها پرداخت شد. وی با اشاره به افزایش 
به  نسبت  پرداخت تسهیالت سال 95  برابری   2
با کارمزد 4،  پرداخت شده  94، گفت: تسهیالت 
10، 12، 15 و 18 درصد و با بازپرداخت یک، پنج 

و 7 سال محاسبه می شود.

میل به سرمایه گذاری
 در خراسان جنوبی افزایش یافت

صنعتی  شهرک های  شرکت  تسنیم-مدیرعامل 
خوبی  بانک ها   کمک های  اینکه  امسال  بیان    با 
به  گفت:  میل  می کنند،  تولیدی  واحدهای  به 
یافت. افزایش  جنوبی  خراسان  در  سرمایه گذاری 
به  بیرجند  صنعتی  شهرک  از  بازدید  در  جرجانی 
معاونت  و  تفاهم نامه شرکت شهرک های صنعتی 
فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد 
و اظهار کرد: با هدف افزایش و بهره مندی کارگران 
مستقر در نواحی و شهرک های صنعتی از خدمات 
اجتماعی و رفاهی منعقد شده است.وی با اشاره به 
برگزاری دومین جلسه کارگروه استانی این تفاهم نامه 
گفت: در این جلسه یک نفر به عنوان رابط و مسئول 
انتخاب  اجرایی  دستگاه های  با  تعامل  و  پیگیری 
کارگروه  این  مصوبات  و  موضوعات  شد  مقرر  و 
شهرک های  شرکت  مدیرعامل  کند.  پیگیری  را 
صنعتی خراسان جنوبی به اقدامات انجام شده برای 
احیای واحدهای تولیدی استان اشاره کرد و گفت: 
در سال گذشته 11 واحد و در سال 94 ، 17 واحد 
ابتدای امسال تاکنون 6 واحد تولیدی که در  از  و 
گذشته تعطیل شده و یا به دالیلی در رهن بانک 
بوده اند، دوباره به چرخه تولید برگشته و احیاء شدند.

خراسان جنوبی از جمله استان های برتر 
و شاخص معدنی کشور است

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان،  تسنیم-رئیس 
خراسان جنوبی با بیان اینکه این استان با دارا بودن 
ذخایر معدنی از جمله 5 استان برتر معدنی کشور است 
گفت: وجود ذخایر معدنی متعدد خراسان جنوبی را به 
استانی برتر و شاخص در بخش معدن تبدیل کرده 
است. وی با بیان اینکه حرکت و فعالیت های خوب به 
قدری زیاد است که بتوانیم شاخص های مثبت را پر 
رنگ تر کنیم افزود: آنچه در استان بیان شده گوشه ای 
از این ظرفیت ها است و هنوز پتانسیل کار و تالش 
و سرمایه گذاری وجود دارد.شهرکی افزود: وجود 400 
کیلومتر مرز مشترک با افغانستان به عنوان نیازمندترین 
کشور همسایه را ازمزیت های حوزه تجارت برشمرد و 
گفت: حجم مبادله کاال در سال گذشته بالغ بر680 
میلیون دالر بوده که 40 میلیون دالر آن صادرات 
است. بوده  جنوبی  خراسان  تولیدی  محصوالت 
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مواد  تن   30 امحای  مراسم  حسینی- 
حضور  با  دیروز  صبح  دارویی  غیر  مخدر 
سیاسی  معاون  حسینی  استاندار،  پرویزی 
فرماندار   ، استانداری  اجتماعی  و  امنیتی   ،
های  یگان  مسئوالن  از  چندی  بیرجند، 
از  تعدادی  و  بیرجند  در  مستقر  مسلح 
شهروندان در منطقه عمومی بند دره انجام 
با تشکر  شد.استاندار در حاشیه این مراسم 
از همه عوامل موثر در مبارزه با مواد مخدر 
مخصوصا اعضای شورای هماهنگی مبارزه 
کرمان  و  جنوبی  خراسان  مخدر  مواد  با 
موادی  از  ای  عمده  بخش  کرد:  عنوان 
شده  منتقل  کرمان  استان  از  شد  امحا  که 
است. وی با بیان این که این کار، هشداری 

قاچاقچیان  و  مرگ  سوداگران  برای  جدی 
قضاییه،  قوه  دولت،  کرد:  تاکید  است  مواد 

مرزبانی  و  انتظامی  و  نظامی  نیروهای 
با  مبارزه  برای  تری  جدی  تالش  امسال 

مواد مخدر دارند.

تجهیزات  و  ابزار  با  مبارزه،  برای 
مناسب نیازمندیم

شجاعی نسب فرمانده پلیس پیشگیری استان 
از  ای  عمده  بخش  که  این  به  اشاره  با  نیز 
از مواد مخدر است  آسیب ها و جرائم ناشی 

اضافه کرد: امروزه همه سازمان ها، حاکمیت 
عزم  موضوع  این  درک  با  انتظامی  نیروی  و 
خود را برای مبارزه با مواد مخدر جزم کرده اند.

وی پیشگیری و معضالت مواد مخدر را فراتر 
از مبارزه با ان دانست و افزود: سازمان های 
مرتبط و مسئول دراین حوزه برنامه ریزی های 
بلند مدت داشته باشند.شجاعی نسب با تاکید بر 
این که باید ابزار و تجهیزات مناسب برای مبارزه 
با مواد مخدر در اختیار سازمان های مرتبط قرار 
ها  سازمان  این  از  یکی  کرد:  عنوان  بگیرد 
محدودیت  با  االن  است ک  انتظامی  نیروی 
ابزار مواجه هستیم.به گفته وی ، این مجموعه 
هیچ  از  راه،  این  در  زیادی  تقدیم شهدای  با 
تالشی برای مبارزه جدی فروگذار نخواهد بود.

افزایش 31 درصدی کشفیات
 در سه ماهه نخست امسال

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
در  که  این  بیان  با  مراسم  حاشیه  در  هم 
و  هزار  هشت  امسال،  ابتدای  ماهه  سه 
استان  در  مخدر  مواد  انواع  748کیلوگرم 
این  کرد:  خاطرنشان  است  شده  کشف 
به مدت مشابه سال قبل 31  مقدار نسبت 
درصد افزایش داشته است.زندی به هزار و 
این مدت  در  دستگیر شده  متهم  نفر   489
نیز  متهمان  افزود: دستگیری  و  کرد  اشاره 
نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش 

16درصد مواجه بوده است.
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عکس: احسان توال

مدیرعامل شرکت کویرتایر از تولید روزانه 12 
هزار و 268 حلقه تایر رادیال در این کارخانه 
تولید،  میزان  این  تحقق  گفت:  و  داد  خبر 
رکورد جدیدی در کارنامه این مجموعه است.

بیرجند،  از  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به   
سیدمحمد حسین زینلی  در بازدید از طرح های 
توسعه ای این کارخانه اظهار داشت: کارکنان 
تالش  در  کارخانه  این  واالهمت  و  ساعی 
هستند تا به تولید روزانه 12 هزار و500 حلقه 
که در برنامه و بودجه شرکت دیده شده برسند.

این  در  روزانه  این  از  پیش  تا  گفت:  وی 
کارخانه 11 هزار و 500 تایر رادیال سواری 
به  گذشته  روز  چند  در  که  شد  می  تولید 
است. رسیده  تایر  حلقه   300 و  هزار   12

این  کرد:  بیان  کویرتایر  شرکت  مدیرعامل 
کارگران  تالش  و  همت  حاصل  افزایش 
جدید  آالت  ماشین  ساخت  مهندسان،  و 
برای  افزود:  است.زینلی  بوده  نوآوری  و 
پرس  دستگاه   6 کشور  در  بار  نخستین 
پخت در این کارخانه ساخته شده که معادل 
همان ظرفیت های پرس های ژاپنی و آلمانی 
برای  نیز  تومان   میلیارد   2 و  می کند  کار 
است. داشته  جویی  صرفه  مجموعه  این 

وی با بیان اینکه در سال مالی گذشته 3.5 
این  با  گفت:  شد  تولید  تایر  حلقه  میلیون 
از مرز 4  تولید ساالنه  امسال  نوآوری جدید 
گذشت. خواهد  حلقه  هزار   200 و  میلیون 

یک  در  افزود:  کویرتایر  شرکت  مدیرعامل 

روزانه  تولید  به   هزارحلقه   4 ماهه   6 امیدواریم بتوانیم این رقم را به 16 هزار حلقه تایر را در این کارخانه افزوده خواهد شد که دوره 
در روز برسانیم.زینلی ارزش تولیدات ساالنه 
این کارخانه را 340 میلیارد تومان اعالم کرد 
شرق  دراقتصاد  فروش  میزان  این  وگفت: 
دارد. موثری  نقش  جنوبی  خراسان  و  کشور 

مدیرعامل شرکت کویرتایر با بیان اینکه هم 
این  در  خودروسازان  نیاز  درصد   22 اکنون 
کارخانه  این  افزود:  شود  می  تولید  کارخانه 
اولین دارنده تکنولوژی تولید تایرهای رادیال 
فقط  که  است  کشور  در  تیوبلس  سواری 
تایرهای سواری با کیفیت عالی تولید می کند.

برند  یک  دارای  کویرتایر  امروز  گفت:  وی 
کنندگان  مصرف  پسند  مورد  و  خوشنام 
است. کشور  در  خودروسازان  ویژه  به 

نماینده مردم شهرستان های نهبندان و سربیشه 
در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مردم 
ناراضی  کشور  شرق  در  دولت  عملکرد  از 
هستند گفت: عده زیادی از مردم  سربیشه و 
نهبندان به حاشیه شهرهای بیرجند و مشهد 
گفت وگو  در  افضلی  کرده اند .نظر  مهاجرت 
داشت:  اظهار  بیرجند،  در  تسنیم  خبرنگار  با 
شهرستان  دو  در  اینجانب  انتخابیه  حوزه  در 
مشکالت  خشکسالی،  سربیشه  و  نهبندان 
مهاجرت  مردم  شده  سبب  غیره  و  راه  آب، 
کنند به عنوان مثال مردم زیادی از عرب خانه 

نهبندان به پاک دشت تهران مهاجرت کردند.
وی با تأکید بر تغییر الگوی کشت افزود: عده 
زیادی از مردم دو شهرستان سربیشه و نهبندان 
به حاشیه شهرهای بیرجند و مشهد مهاجرت 
کردند اما اگر به برخی موضوعات مانند ایجاد 
اشتغال در روستاها، تغییر الگوی کشت و ایجاد 
شاهد  می توان  شود  توجه  آبی  مجتمع های 

مهاجرت معکوس از شهر به روستا باشیم.
نماینده مردم شهرستان های نهبندان و سربیشه 
در مجلس گفت: در زمینه بودجه سال 96 برای 
خراسان جنوبی اتفاق خوبی افتاد به گونه ای که 
ابتدا مجلس 392 میلیارد تومان برای بودجه 
با  اما  گرفت  نظر  در  جنوبی  خراسان  امسال 
این  خروجی  استان  نمایندگان  پیگیری های 
رقم به 744 میلیارد تومان رسید.افضلی افزود: 
این رقم نسبتاً خوبی است به شرط اینکه همه 
این بودجه تخصیص یابد چراکه سال گذشته 
تا جایی که اطالع دارم تخصیص بودجه 27 

درصد بوده است.نماینده مردم شهرستان های 
نهبندان و سربیشه در مجلس بیان کرد: برای 
ویژه  به  مرزنشین  مناطق  در  برنامه ها  ایجاد 
بر  و سربیشه عالوه  نهبندان  شهرستان های 
اینکه دولت باید توجه  کند مردم هم باید با 
یک  همه  تا  کنند  حرکت  کوشش  و  تالش 
دست و هم صدا باشیم به عنوان مثال در این  
از 10 سال گذشته قرار  استان دو شهرستان 
بود 30 کیلومتر جاده ها دوبانده شود.وی با بیان 
اینکه در حال حاضر به دنبال ترویج پرورش 
اظهار  این دو شهرستان هستیم  در  شترمرغ 
داشت: از نعمت بزرگ مرز ماهیرود در سربیشه 
بهره مند هستیم که باید با تامین زیرساخت های 
اولیه مانند آب و برق بتوانیم از این ظرفیت به 
بهترین روش استفاده کنیم.افضلی گفت: باید 
زیرساخت ها در مرز تامین شود تا کامیون ها در 
صف های طویل منتظر نمانند و ساعت کاری و 
سکوهای تخلیه در مرز و بازارچه افزایش یابد 

تا شاهد سرگردانی کامیون ها نباشیم.
نماینده مردم شهرستان های نهبندان و سربیشه 
در مجلس با تأکید براینکه باید تالش شود در 
مرز هتلی احداث شود تا رانندگان کامیون هایی 
که مجبورند شب را در مرز بمانند جایی برای 
استراحت داشته باشند افزود: باید کنسولگری 
در  نیز  ما  کنسولگری  و  شود  باز  افغانستان 
استان فراه ایجاد شود تا توریست درمانی که 
هر روزه افراد زیادی از کشور افغانستان برای 
درمان به پاکستان سفر می کنند با راه اندازی 
جنوبی  خراسان  به  بتوانند  کنسولگری  این 
برای درمان مراجعه کنند.وی با بیان اینکه مرز 
ماهیرود توجه ویژه می خواهد اظهار داشت: در 
بحث آبرسانی برای شهرستان های سربیشه و 
نهبندان از آن جایی که شبکه آبرسانی دارای 
لوله های فرسوده است نیاز به بازسازی و ترمیم 
است.افضلی بیان کرد: در زمینه تأمین آب از آن 
جایی که 200 روستا در حوزه انتخابیه بنده با 

تانکر آبرسانی می شود نیاز به ایجاد مجتمع های 
آبرسانی بیشتر است و به 100 میلیارد تومان 

اعتبار نیاز دارد.
و  نهبندان  شهرستان های  مردم  نماینده 
سربیشه در مجلس تصریح کرد: مردم از وضع 
هستند  ناراضی  کشور  شرق  به  دولت  توجه 
چون دولت به این منطقه توجهی نداشته است 
افزود: آقای روحانی باید نگاه کند ببیند چرا در 
خراسان جنوبی رأی کم آورده است؟ آیا غیر 
از این است که به مردم این منطقه آنچنان 
که باید توجهی نشده است؟وی با بیان اینکه 
این منطقه بررسی  وقتی زندگی مردم را در 
 200 به  درآمدشان  آنها  از  برخی  می کنیم 
این  اظهار داشت:  نمی رسد،  تومان هم  هزار 
باید  و  نیست  مردم  این  زیبنده  زندگی  گونه 
تالشهای مان را برای خدمت رسانی به مردم 
افزایش دهیم و در زمینه راه ها هم نیاز به 100 

میلیارد تومان اعتبار در دو شهرستان داریم.

آبخیزداری  خراسان  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
جنوبی گفت: با سرمایه گذاری 2 میلیارد تومانی 
پروژه های  حوزه  در  رضوی  قدس  آستان 
خانوار   69 و  یک هزار  ماندگاری  آبخیزداری، 
می شود.علیرضا  تثبیت  استان  مرزی  نقاط  در 
در  تسنیم  خبرنگار  با  گفت وگو  در  نصرآبادی 
بیرجند اظهار داشت: ورود آستان قدس برای 
سرمایه گذاری 2 میلیارد تومانی در پروژه های 
آبخیز و آبخوان داری،منجر به تثبیت ماندگاری 
5 هزار و 94 نفر در قالب بیش از هزار و 69 
خانوار در مناطق مرزی استان می شود.مدیرکل 

منابع طبیعی و آبخیزداری استان  با اشاره به ورود 
آستان قدس برای سرمایه گذاری در پروژه های 
سربیشه  نهبندان،  شهرستان های  آبخیزداری 
حوزه  در  مربوط  قراردادهای  افزود:  درمیان  و 
به زودی  و  منعقد شده  پروژه ها  این  مدیریت 
با تخصیص اعتبارات پروژه ها وارد فاز اجرایی 
می شود.وی بیان کرد: پروژه آبخیزداری در 4 
دهستان نهبندان شامل چاهبک، کهنو، طبسین 
و بندان و همچنین روستاهای گلو باغ، علی هدیه 
باال و پایین و مشوکی در سربیشه و روستای 
زیدان درمیان اجرا می شود.نصرآبادی تعداد خانوار 

برخوردار از مزایای سرمایه گذاری آستان قدس 
رضوی در اجرای این پروژه ها را در نهبندان و 
سربیشه به ترتیب 722 و 271 خانوار اعالم کرد 
و گفت: 76 خانوار نیز در شهرستان درمیان از 
خواهند  بهره مند  پروژه ها  این  اجرای  مزایای 
شد.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان 
جنوبی بیان کرد: به ازای هر پروژه به طور متوسط 
5 نفر روز اشتغال زایی موقت در این شهرستان ها 
آبی  منابع  تعداد  نصرآبادی  می شود.  محقق 
نهبندان، سربیشه و درمیان شامل چشمه، قنات، 
چاه و غیره را به ترتیب 15، 12 و 4 حلقه اعالم 

کرد و گفت: اجرای این پروژه ها سبب افزایش 
دبی قنوات، افزایش سطح زیرکشت، باال رفتن 
درآمد، پایداری اشتغال و در نهایت جلوگیری از 
مهاجرت و خالی از سکنه شدن مناطق مرزی 
می شود.وی اظهار کرد: در این سرمایه گذاری 70 
درصد هزینه ها از طریق سرمایه گذاری 2 میلیارد 
تومانی آستان قدس و 30 درصد هم توسط منابع 
طبیعی و مشارکت مردم تامین می شود..مدیرکل 
جنوبی  خراسان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
تاکید کرد: در این پروژه ها آستان قدس برای 
بند خاکی  آبخیزداری شامل  اجرای 12 طرح 

و گابیونی سرمایه گذاری می کند..نصرآبادی با 
بیان اینکه تحقق توسعه پایدار و بهبود شرایط 
زیست محیطی توسط دولت به تنهایی امکان 
پذیر نیست افزود: باید با برنامه ریزی دقیق از 
و  بخش خصوصی  دولتی،  تمام ظرفیت های 
نهادهایی مانند آستان قدس، بنیاد برکت و غیره 
استفاده کرد. وی با اشاره به انجام گفتمان در 
با  آبخوان داری  و  آبخیز  بیابان زدایی،  مباحث 
این نهادها گفت: تاکنون در مباحث مرتبط با 
حوزه آبخیزداری قراردادهایی با بسیج سازندگی 
است. شده  منعقد  رضوی  قدس  آستان  و 

آستان  اسالمی  پژوهش های  بنیاد  رئیس 
به  اسالمی  انقالب  گفت:  رضوی  قدس 
گذشت  با  استکبار  و  دشمنان  چشم  کوری 
نگرفتن  زاویه  و  اصول  حفظ  با  سال   38
عزتمندانه  راه  به  )ره(  امام  آرمان های  از 
تسنیم  گزارش  می دهد.به  ادامه  خود 
حجت االسالم مهدی شریعتی تبار در مراسم 
گرامیداشت  سی و ششمین سالگرد شهدای 
هفتم تیر در محل امامزادگان باقریه بیرجند 

واالمقام  و  عزیز  انسان های  داشت:  اظهار 
آنها شهادت است و کسانی هستند  جایگاه 
مانند شهید بهشتی که در راه دفاع از ایمان، 
تفکر تشکیالتی  به جامعه اسالمی،  خدمت 
بزرگ همچون نهاد قوه قضائیه در این راه 
تا   7 به شایستگی  که  به شهادت می رسند 
نامگذاری شده  تیرماه هفته قوه قضایه   12
نهایت  در  پیروزی  اینکه  بیان  با  است. وی 
و اسالمی است، گفت:  ایمانی  از آن جبهه 

ناراحت کننده  هرچند  تیر   7 جانگداز  حادثه 
بود اما نه تنها نتوانست تزلزلی در راه ملت 
ایران ایجاد کند بلکه گام های ملت را ثابت 
قدم تر، بیدارتر و مصمم تر در راه حفظ قرآن 

و والیت قرار داد.
آستان  اسالمی  پژوهش های  بنیاد  رئیس 
قدس رضوی بیان کرد: 38 سال در کشور 
با مدیریت  ایران  و نظام جمهوری اسالمی 
والیت این پرچم در اهتزاز است و این امر 

صدها  راه  این  در  نبوده  چراکه  آسانی  به  
به  نظام کرده اند  تقدیم  را  شهید خون خود 
گونه ای که تنها 17 هزار تن از این شهداء 

جزو شهدای ترور هستند.
شریعتی تبار اظهار کرد: انقالب اسالمی به 
با گذشت  استکبار  و  دشمنان  کوری چشم 
38 سال با حفظ اصول و زاویه نگرفتن از 
امام )ره( به راه عزتمندانه خود  آرمان های 

ادامه می دهد.

ثبت رکورد جدید در کارخانه کویر تایر

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس:

تولید 12 هزار و 2۶۸ حلقه تایر رادیال سواری 

مردم از عملکرد دولت در شرق کشور ناراضی اند 

آستان قدس 2 میلیارد تومان برای ماندگاری ساکنان مرزی استان سرمایه گذاری کرد

انقالب اسالمی به کوری چشم دشمنان  به راه عزتمندانه خود ادامه می دهد 
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امام علی علیه السالم فرمودند:
کُر ِزیَنُه الِغَنی اَلَعفاُف ِزیَنهُ  الَفقِر َو الشُّ

خویشتن داری، زینت فقر است و سپاس گزاری زینت غنا و توانگری.
)تحف العقول ص 75(

آل اسحاق: تصمیمی برای 
منحل شدن جمنا وجود ندارد

جمنا   عضو  و  سیاسی  فعال  اسحاق،  آل  یحیی 
جمنا  گفت:  و  کرد  اشاره  جمنا  جلسات  تداوم  به 
فعالیت و جلساتش را به طور منظم برگزار می کند 

و تصمیمی برای منحل شدن وجود ندارد.

انتقاد یک نماینده از تدوین طرح های 
آبکی برای مقابله با برجام

محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس، با انتقاد از تدوین برخی طرح های ضعیف 
در مجلس جهت مقابله نقض مکرر برجام توسط 
آمریکا گفت: برخی از مسئوالن ما در داخل کشور 
مخصوصا در مجلس وقتی اتفاقی می افتد طرح 
آبکی می دهند که بگویند ما کاری کرده ایم، در 
حالی که در عمل اقدام تاثیر گذاری انجام نداده اند.

عضو فراکسیون امید: امیدواریم آقای 
روحانی وارد مجادالت حاشیه ای نشود

ما  گفت:  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
به عنوان منتخب مردم  آقای روحانی  امیدواریم 
مجادالت  وارد  و  باشد  داشته  را  ظرفیت  این 
هم  سکوت  از  گاهی  چند  هر  نشود  حاشیه ای 
افزود:  حیدری   غالمرضا  می شود.  استفاده  سوء 
متأسفانه گاهی تحت عنوان حمایت از رهبری از 
فرمایشات ایشان سوءاستفاده می شود و این امر 
را در ادوار مختلف شاهد بودیم. اخیراً هم خیلی 

ملموس شده و نمود عینی آن بیشتر شده است.

قالیباف: با فشار رسانه ای، ساکت کردن
 منتقدان را در دستور کار دارند

محمدباقر قالیباف در کانال تلگرامی اش نوشت: 
در  رئیس جمهور  آقای  به  اهانت  که  همان قدر 
است،  محکوم  قطعا  و  تاسف  اسباب  قدس  روز 
هم  منتقدان  صدای  کردن  ساکت  برای  تالش 
نادرست است. کسانی که آن تخریب و این نقد 
را مانند هم می دانند، در واقع به دنبال »ساکت 
همیشه  که  آنان  هستند؛  مخالفان«  همه  کردن 
دم از »تساهل«، »زنده باد مخالف من«، »آزادی 
با  بیان« و »تحمل نقد« می زنند ولی در عمل، 
فشار رسانه ای، ساکت کردن منتقدان را در دستور 
کار دارند. حل مسایل اصلی در کشور، »متن« و 

»اصل« خواسِت مردم و رهبر انقالب است.

زمان دقیق مراسم تحلیف 
رئیس جمهور اعالم شد

مراسم تحلیف ریاست جمهوری دوره دوازدهم روز 
با حضور شخصیت ها و مقامات  شنبه 14 مرداد، 
عمومی  روابط  می شود.  برگزار  خارجی  و  داخلی 
اطالعیه ای  صدور  با  اسالمی  شورای  مجلس 
اعالم کرد که مراسم تحلیف حجت االسالم حسن 

روحانی در صحن مجلس انجام می شود.

کنایه مطهری به مسئوالن و سران قوا 

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی 
طریق  از  مسئوالن  لفظی  درگیری  از  انتقاد  با 
شبکه های اجتماعی گفت: گفتگوی مستقیم و رو 
در روی مسئوالن با یکدیگر به نفع کشور خواهد 
بود و بهتر است که این منازعات ادامه پیدا نکند. 
مسئوالن به جای این که در شبکه های مجازی و 
اینستاگرام به یکدیگر پاسخ دهند، باید رو در رو 
با یکدیگر صحبت کنند. بهتر است اگر مسئوالن 
اختالف نظری دارند، رو در رو با یکدیگر صحبت 

کرده و اختالفاتی که با هم دارند را حل کنند.

سفیر انگلیس در سازمان ملل: برجام از 
مهم ترین دستاوردهای دیپلماتیک است

هسته ای  توافق  ملل  سازمان  در  انگلیس  سفیر 
دستاوردهای  مهم ترین  از  یکی  را  ایران 
دیپلماتیک در تاریخ معاصر دانست. پیتر ویلسون، 
سفیر انگلیس در سازمان ملل در نشست شورای 
امنیت گفت: انگلیس همه طرف ها و کشورها را 

به حمایت از برجام دعوت می کند.

واکنش ظریف به اجرای
 فرمان نژادپرستانه ترامپ

حساب  در  یادداشتی  در  ظریف  جواد  محمد 
توئیتری خود در واکنش به اعمال محدودیت در 
با جمعیت  اتباع شش کشور  برای  صدور روادید 
اکنون  متحده  »ایاالت  نوشت:  مسلمان،  اغلب 
تمام  با  کور  دشمنی  از  آور  شرم  نمایشی  در  و 
ایرانی را از دیدن نوه  ایرانیان، مادر بزرگ های 

هایشان محروم کرده است. «

قطر رسما ادعاها و شروط عربستان 
درباره ایران را رد کرد

وزیر خارجه قطر اعالم کرد که دوحه عالقه مند به 
مذاکره در مورد مسایل مشروع با کشورهای خلیج 
فارس است اما برخی از شروط منطقی نبوده است.

وی گفت: ما نمی توانیم نیروهای سپاه ایران را از 
قطر اخراج کنیم، چون اساسا هیچ یک از آنها در 
قطر حضور ندارند. وزیر خارجه قطر ادامه داد: برای 
ما غیر ممکن است که دست به توقف اقداماتی 
بنابراین  ندادیم.  انجام  هرگز  اساسا  که  بزنیم 
این  هدف  که  ایم  کرده  گیری  نتیجه  طور  این 
اولتیماتوم، حل مسایل مورد اختالف نبوده، بلکه 
فشار به قطر برای تسلیم حاکمیت خود بوده است. 

برخی هنوز به دنبال دعواهای سیاسی هستند

همدان  مردم  نماینده  بابایی  حاجی  حمیدرضا 
پساانتخابات  فضای  در  برخی  گفت:  فامنین  و 
هنوز به دنبال مجادالت سیاسی و حاشیه سازی 
مشکالت  رفع  برای  تالش  بایستی  اما  هستند 
جایگزین  صحیح  های  ریزی  برنامه  و  مردم 
این مسایل شود، چرا که معضل بیکاری در صورت عدم انجام اقدام 

اصولی، در آینده تبدیل به بحران می شود.

بیاییم مدتی هم »زنده باد« گفتن را تمرین کنیم

محسن رهامی در یادداشتی نوشت: امروزه بازنگری 
اساسی در روش تبلیغ دین و تعامل با ملل عالم و 
شعارهای اجتماعات ما ضروری به نظر می رسد. امروز 
نیاز به شعار »زنده باد صلح« ، »زنده باد زندگی« بیش 
از مرگ بر این و مرگ بر آن، کارساز بوده و نیاز به 
آن، بیشتر احساس می شود. ما به حد کافی از خشونت  آسیب دیده ایم. بیاییم 
مدتی هم » زنده باد « گفتن را تمرین کرده و مهربانی و دوستی را ترویج کنیم.

 برای رفع مشکالت کشور به جد می کوشیم

و  مشکالت   : گفت  جمهور  رئیس  اول   معاون 
و  شده  شناسایی  کشور  اقتصادی  های  چالش 
برای رفع آن تمام توان خود را به کار می گیریم. 
بزرگ  سرمایه  انتخابات  کرد:  تصریح  جهانگیری 
اعتماد  امید و  ایجاد کرد و  برای کشور  اجتماعی 
در کشور به شدت باال رفت و شرایطی به وجود آورده که ما با اتکا به این 

سرمایه می توانیم از بسیاری از مشکالت عبور کنیم.

عالي  شوراي  عضو  مرعشی 
اصالح طلبان  سیاست گذاري 
طلبان  اصالح  رقیب  جناح  گفت: 
را  مردم  که  است  این  شان  اشتباه 

دسته بندی و طبقه بندی می کنند و 
در واقع مخلوقات خدا را از زاویه افکار 
خودشان بهشتی و جهنمی تلقی می 
تناسبی  هیچ  دیدگاه  این  که  کنند 

تعالیم  با  رابطه ای  و  اصولگرایی  با 
داشت.  نخواهد  و  نداشته  ما  دینی 
وی گفت: اینکه برخی خود را برتر، 
متدین تر و انقالبی و اصیل تر می 

دانند و در مقابل دیگران را منحرف، 
تعالیم  به  ربطی  هیچ  دیدگاه  این 
اسالم و خط امام )ره( ندارد، بلکه این 
رویه و برداشت ناصواب،  چیزی جز 

یک بهره برداری فرصت طلبانه نمی 
تواند باشد.  وی ادامه داد: ما دوست 
داشتیم و داریم که دو جناح سیاسی 
برای خدمت بیشتر به مردم با هم 
رقابت داشته باشند و در این عرصه 
و  می دهیم  ارائه  خدمت  یک  ما 
دوستان اصولگرا خدمت بهتری ارائه 
دهند و ما را وادار به تحرک بیشتری 
کنند تا در نهایت مردم و کشور از 
این کار ما منتفع شود. مرعشی ادامه 
تغییر  را  مسیر  ما  دوستان  چرا  داد: 
و به سمت حق و باطل و استفاده 
ابزاری بردند، مگر ما فراموش کردیم 
بدون  مردم  مقدس  دفاع  دوران  در 
گرایش سیاسی در جبهه ها حضور 
پیدا می کردند و شهدا متعلق به یک 
گروه خاص نبودند و فداکاران جبهه 

و جنگ متعلق به همه بودند. 

که  امروز  گفت:  اژه ای  محسنی 
افراد  بسیج،  سپاه،  علیه  تخریب 
شدت  قضایی  دستگاه  و  موثر 
گرفته و به تجربه گذشته که نگاه 
جدید  فتنه  می کنم  فکر  می کنم، 
است.  پیش  در  جدیدی  اقدام  و 
امروز که آمریکا به یک نحو کری 
انقالبی،  نهادهای  و  می خواند 
عناصر  و  قضایی  دستگاه  سپاه، 
مسئولین  برخی  لسان  از  انقالب 
یک  گمانم  به  می شوند،  تحقیر 
است.  پیش  در  جدید  توطئه 
ادامه  در  قضا  دستگاه  اول  معاون 
پرسش  این  طرح  با  خود  سخنان 
و  انقالبی  افراد  و  نهادها  چرا  که 
متدین و افراد دلسوخته این نظام 
از اول انقالب تا امروز، بیشتر مورد 
دشمنان  توهین  و  تحقیر  هجمه، 

داخل  در  غافل  افراد  برخی  و 
چرا  گفت:  می گیرند،  قرار  کشور 
تخریب  بیشتر  قضائیه  قوه  علیه 
هجمه ها  این  مقاطع  برخی  در  و 

بیشتر می شود، علت روشن است. 
دشمن و شیطان بزرگ آمریکا و 
افرادی که منافع خود را در خطر 
که  می کنند  مشاهده  و  می بینند 

نیروی  بسیج،  ارتش،  سپاه، 
قوه  اطالعات،  وزارت  انتظامی، 
قضائیه و برخی از شخصیت های 
مؤثر سد راه متجاوزان و جانیان و 

اشرار و چپاول گران هستند، ابتدا 
می کنند.  فیزیکی  حذف  به  اقدام 
چه  انقالب  اول  از  ببیند  شما 

کسانی ترور شدند؟

مرعشی: اشتباه اصولگرایان این است 
محسنی اژه ای: فتنه جدیدی در پیش استکه مردم را دسته بندی و طبقه بندی می کنند

بعد از هر تخریبی علیه سپاه ، یک اقدام خطرناک اتفاق افتاده؛

30تن انواع مواد مخدر غیردارویی در بیرجند امحا شد    * عکس : توالآتش سوزی در نخلستان های بندان دهسلم نهبندان     * عکس : ایرناآسماِن نیمه شب روستای بهدان    * عکس : توال

 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

ـاهـه
12 م

 

آگهــی استخــدام 
یک واحد تولیدی معتبر واقع در شهرک صنعتی بیرجند جهت تکمیل کادر اداری و اجرایی خود 2 
نفر نیرو با مشخصات ذیل استخدام می نماید. متقاضیان محترم، مدارک الزم شامل مشخصات فردی، 
 رزومه تحصیلی و شغلی، دوره های آموزشی مرتبط، آدرس و تلفن تماس خود را به نشانی اینترنتی

 info@dos-co.com تا تاریخ 96/4/12 ارسال نمایند. به مراجعات حضوری پاسخ داده نخواهد شد.

تعدادمهارت های الزممدرک و رشته تحصیلیعنوان شغلردیف
کارشناس 1

واحد 
بازرگانی

کارشناسی )مدیریت 
بازرگانی، حسابداری،  

مدیریت صنعتی(

آشنایی کامل با نرم افزارهای 
office ، روابط عمومی باال، 

آشنایی با نرم افزارهای 
حسابداری

1 نفر 
مرد

کارشناس 2
فنی بخش 

تولید

لیسانس مهندسی 
برق، لیسانس 

مهندسی  مکانیک 

   plc  آشنایی با سیستم کنترل
دارای تجارب فنی در زمینه 
تعمیر و نگهداری تابلوهای 

برق الکتروموتور، تجهیزات 
ابزار دقیق و تعمیر انواع موتور

1 نفر 
مرد

همکار محترم جناب آقای محمدی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگ گرامی تان را تسلیت می گوییم
برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

همکاران تان در روزنامه آوای خراسان جنوبی

ساعت بازدید:
 17 الی 22

زمــان:
12 الی 16 تیرماه

مکـان: نمایشگـاه بین المللـی بیرجنـد

فروش باغ منزل به مساحت ۷۵۰مترمربع با ۱۳۰متر زیربنا در۲ طبقه، شیک 
کف و دیوار سرامیک واقع در معصوم آباد با نیم ساعت آب چاه

مبلغ توافقی          ۰۹۱۵۱۴۱۴۲۱۰ - جاللی


