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 در هفته های اخیر و به ویژه پس از انتخابات ریاست 
جمهوری و شوراها، دوباره زمزمه ی انتزاع برخی از 
 شهرها و شهرستانها  و مناطقی از استان خراسان جنوبی 
بر سر زبان ها افتاده است و البته سایت ها، گروهها و 
کانال های خبری و شبکه های اجتماعی که خود را 
سهیم در بازار داغ شایعات می دانند، بیکار ننشسته اند 
و با تولید محتوای مختلف،  چه از دور و چه از نزدیک 
 دستی بر این ماجرا دارند. من به عنوان یک روزنامه نگار 
که تجربه انتزاع از خراسان و  تأسیس استان خراسان 
جنوبی را سالها پیش در بحبوحه ی کار رسانه ای 
خود  از سر گذرانده ام،  نه خودم و نه هیچکدام از 
امر  نظران  نه حتی صاحب  و  استان  روزنامه های 
این  در  گیری  تصمیم  برای  صالحیت  دارای  را 
به  احترام  ضمن  اینکه  چه  بینم،  نمی  موضوعات 
ساحت روزنامه ها و افکار عمومی و صاحب نظران 
ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (  (  صرفاً برای ارائه نظر،  ... 

 مهر شهر هنوز 100 کالس درس کم دارد صفحه 7
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معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه مهاجرت روستاییان علت گسترش حاشیه نشینی در شهرهاست، 
گفت: خراسان جنوبی از استان هایی است که مهاجران بسیاری را به دیگر استان ها صادر می کند.به گزارش خبرگزاری شبستان حجت 
االسالم یدا... وحدانی نیا در اولین جلسه کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد ستاد استانی بازآفرینی شهری 
 اظهار داشت: این کارگروه، سال گذشته در راستای دستورالعمل کشوری که در 17 بند ابالغ شده بود برگزار شد   ...   )مشروح  در صفحه 7( 

معاون دادگستری »مهاجرت روستاییان« دلیل افزایش حاشیه نشینی شهرها: 

دانشگاه علوم پزشکی استان

 پیشتاز در طرح های عمرانی

شرح در صفحه آخر

جناب آقای همایون نخعی نژاد
مصیبت درگذشت حضرت آیت ا... علی نورالهدی

 پدرخانم گرامی تان را خدمت جناب عالی و خانواده محترم و دیگر بستگان تسلیت گفته 
مغفرت و آمرزش برای آن مرحوم و صبر جزیل بازماندگان را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نماییم. 

بتن آماده مشرق زمین - امیرآبادی

جناب آقای همایون نخعی نژاد
ضایعه بزرگ درگذشت حضرت آیت ا... علی نور الهدی

 پدرخانم عزیزتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم مغفرت و برای جناب عالی 
و خانواده محترم شان صبر جمیل خواهانیم.

شرکت راهسازی مسیر یاب - کریم پور

1- منزل فروشی واقع در امیرآباد 
خیابان ولی عصر )عج( 11 ، دارای 
امتیاز آب ، برق و گاز با قیمت 
کارشناسی 2- یک واحد در حد 

سفت کاری شده ، دو طبقه 
واقع در حاجی آباد، خیابان مقداد17  
قیمت توافقی یا معاوضه با خودرو     

091۵1641120

گروه صنعتی نجاتی )آناتا(
جهت تکمیل کادر فروش به تعدادی 

بازاریاب با سابقه نیازمند می باشد.
مزایا: بیمه + حقوق طبق قانون کار + 

پورسانت
تلفن تماس: 32255156

جهت تاسیس دفتر مهندسی 
طراحی به پروانه های

 طراحی معماری، برق، مکانیک 
و عمران نیازمندیم.

32232809 -09151640818

روزها رفت و گذشت و در اندیشه باز آمدنت،
 لحظه ها طی شد و ُمرد و نگاهم هر روز، باز هم با همه 

شوق، کوچه ها را پایید
مثل آن روز که می آمدی از دور.... دریغ! 

 دل من در غم هجران تو ای خوب ترین، چه بگویم، چه کشید!

سومین سالگرد غم انگیز هجران فرزندی مهربان
 پدری دلسوز ، برادری عزیز و همسری فداکار مرحوم 

سید مصطفی حسینی 
را با ذکر فاتحه ای گرامی می داریم.

از طرف خانواده

هدایت تربیتی و تحصیلی مطلوب در مدارس پسرانه غیر دولتی هدایت
شهروندان گرامی مدارس مجتمع آموزشی غیر دولتی هدایت با پشتوانه 27 سال سابقه آموزشی و پرورشی مطلوب و چشمگیر و داشتن 
معلمینی مجرب و دلسوز، امکانات مناسب رفاهی، کارگاهی، آزمایشگاهی، کالس های هوشمند و سرویس ایاب و ذهاب برای سال تحصیلی 

97-96 در مقاطع پیش دبستانی، دبستان )دوره های جداگانه اول و دوم( و دبیرستان )دوره اول( در ساختمان های مجزا ثبت نام می نماید. 
شرکت فرهنگی هدایت جهت کسب اطالعات بیشتر شخصا مراجعه یا تلفنی تماس حاصل فرمایید.

نشانی:انتهای مدرس 22   دبستان دوره اول تلفن: 32433990    دبستان دوره دوم تلفن:  32422500
دبیرستان دوره اول متوسطه تلفن: 32446340      تلفن همراه مدیر عامل: 09151614363

ضایعات چدن و آهن شما را با باالترین قیمت
 نقدا خریداریم.     09036240644

جناب آقای همایون نخعی نژاد
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت عالم بزرگوار 

حضرت آیت ا... علی نور الهدی
 پدرخانم گرامی تان 

را حضور جناب عالی و همه بستگان محترم تسلیت عرض 
نموده، برای آن مرحوم غفران الهی و همجواری با اولیای خدا و برای بازماندگان محترم صبر و 

بردباری از درگاه احدیت خواستاریم. 

موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(

فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصات عمومی  شماره 96/19
شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد: مطابق آیین نامه اجرایی بند 
 )ج( ماده 12 قانون برگزاری  مناقصات، به منظور شناسایی و انتخاب 
پیمانکار واجدشرایط جهت انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی 
تاسیسات مراکز زیرساخت استان خراسان جنوبی نسبت به ارزیابی 
 کیفی مناقصه گران اقدام وسپس پاکت های پیشنهادی مناقصه گرانی
که حائز حداقل امتیاز در ارزیابی کیفی شده اند، را باز نماید.لذا 
از کلیه شرکت های متقاضی مجرب مرتبط با موضوع فوق الذکر 
دعوت می شود براساس موارد و شرایط مشروحه ذیل نسبت به 
 دریافت، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه اقدام نمایند.
1 -گواهی نامه صالحیت: شرکت کنندگان در مناقصه می بایست 
همزمان دارای گواهی معتبر )حداقل پایه 5 تاسیسات و تجهیزات 
یا حداقل پایه 4 ساختمان و ابنیه( از سازمان برنامه و بودجه کشور 

و مجوز صالحیت کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.
2- بهای فروش اسناد: مبلغ 2/000/000 ریال )دو میلیون ریال( 
با احتساب 0/09 مالیات بر ارزش افزوده برای این استان می باشد 
که باید توسط مناقصه گران به حساب 2174839004000 شرکت 
ارتباطات زیرساخت نزد بانک ملی شعبه مخابرات واریز و اصل فیش 

را به همراه معرفی نامه  جهت دریافت اسناد تحویل نمایند.
3-محل دریافت وتحویل اسناد:

الف- محل تحویل اسناد )فروش اسناد(: تهران ، خیابان شریعتی  
نرسیده به پل سید خندان، روبروی خیابان شهید قندی، ورودی 17، 
ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، طبقه همکف واحد 
فروش اسناد مناقصه و اداره کل ارتباطات  زیر ساخت خراسان جنوبی 

به آدرس بیرجند- خیابان شهدا- بین شهدا 4و6 
ب- محل تحویل اسناد: صرفا درتهران به نشانی فوق الذکر

4- زمان و مهلت دریافت اسناد: ازتاریخ نشر آگهی تا ساعت 
16روز سه شنبه مورخ 96/05/03

روز  16 ساعت  تا  پیشنهادات:  تحویل  مهلت  آخرین   -5 
 سه شنبه مورخ 6/05/17

کیفی: ارزیابی  های  پاکت  بازگشایی  زمان  و  محل   -6 
در   96/05/18 مورخ  چهارشنبه  روز  صبح   9 ساعت 
طبقه  در  واقع  معامالت  کمیسیون  هماهنگی  امور  محل 
زیرساخت ارتباطات  شرکت  مرکزی  ساختمان   15 

7- مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 

ریال  مناقصه شماره 96/19: 956/550/000   تضمین شرکت در 
می باشد که مناقصه گران می بایست مبلغ فوق را به صورت ضمانت 
نامه بانکی و مطابق با فرم و شرح مندرج در شرایط مناقصه، ضمیمه 

اسناد مناقصه درپاکت الف تحویل نمایند.
8- نحوه ارائه پیشنهادات: مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود 

را در چهار پاکت به شرح ذیل تحویل نمایند:
1- پاکت ارزیابی کیفی: شامل مستندات مورد نیاز قید شده در 
استعالم ارزیابی کیفی 2-پاکت الف:  حاوی تضمین شرکت درفرایند 
ارجای کار 3- پاکت ب: حاوی اسناد مناقصه، مدارک و مستندات 
موردنیاز مندرج در شرایط مناقصه 4-پاکت ج: حاوی پیشنهاد قیمت

9- توضیح: پاکت های مناقصه گرانی که در مرحله ارزیابی کیفی 
امتیاز الزم راکسب ننمایند، بازگشایی نگردیده و به مناقصه گران 
عودت می گردد و شرکت ارتباطات زیرساخت در خصوص بهای 

فروش اسناد و هزینه اخذ ضمانت نامه هیچگونه مسئولیتی ندارد.
باشماره  بیشتر  اطالعات  مناقصه گران جهت کسب  10- ضمناً 
88112157-021 تماس و یا به آدرس WWW.Tic مراجعه نمایند.

شرکـت ارتباطـات زیرساخـت
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معاون وزیر نیرو از آغاز افزایش قیمت آب از نیمه دوم امسال خبر داد

میزان -رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضالب با بیان اینکه برنامه ششم توسعه این اجازه را به ما داده است که در طول برنامه قیمت آب را به هزینه تمام شده آن 
برسانیم،گفت: افزایش قیمت آب نیاز به تصویب شورای اقتصاد دارد، که ما پیشنهاد میزان افزایش را به این شورا خواهیم داد.وی افزود:تاکنون این پیشنهاد داده نشده است ولی از 
نیمه دوم امسال این موضوع مطرح خواهد شد که به طور قطع اعتقاد داریم این اتفاق به نفع مصرف کنندگان آب است و این افزایش منطقی است که با یک شیب ثابت اتفاق بیفتد.

سرمقاله

سود سهام عدالت ؛
 ۳۵ هزار تومان تا این لحظه

تسنیم- با شناسایی ۱۷۰۰ میلیارد تومان سود سهام 
عدالت تا کنون سهم هر سهامدار از سود به ۳۵ هزار 
تومان رسیده است.سهم سود طرح سهام عدالت از 
مجموع سود مصوب تقسیم شده در مجامع عمومی 
شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت در سال جاری 
تا کنون جلسات مجامع عمومی آن شرکتها  که 
تشکیل و برگزار شده، به مبلغ ۱۷۰۰ میلیارد تومان 
بالغ شده است.این میزان سود متعلق به 49 میلیون 
نفر مشمولین سهام عدالت است و این شرکت ها 
تا سود  دارند  فرصت  ماه  تجارت 8  قانون  مطابق 
تقسیم شده خود را توزیع کنند و سازمان خصوصی 
سازی نیز موظف است این سود توزیع شده را به 

حساب مشمولین سهام عدالت واریز نماید.

حقوق بگیران حتمًا بخوانند

امور  سازمان  رئیس  تقوی نژاد  ایسنا-سیدکامل 
مالیاتی گفت: حقوق زیر دو میلیون تومان از پرداخت 
مالیات معاف است و اگر افرادی هستند که کمتر از 
دو میلیون تومان حقوق می گیرند و تحت عناوین 
مختلفی از حقوق آن ها مالیات کسر می شود حتما 

این موضوع را به سازمان امور مالیاتی اعالم کنند.

تعیین مستمری بازنشستگان تامین 
اجتماعی براساس دو سال آخر بیمه پردازی

ایرنا - سیدمحمدعلی جنانی گفت: براساس ماده 
۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه ای تحت 
عنوان بخشنامه شماره 6۰ وجود داشت که دو سال 
بیمه پردازی بیمه شدگان مبنای محاسبه پرداخت 
مستمری فرد محسوب می شد؛ اما چنانچه این دو 
سال دستخوش دستمزد نامتعارف در طول بیمه 
پردازی این افراد،  قرار می گرفت ما میانگین پنج 
سال آخر را محاسبه می کردیم.وی ادامه داد: اما 
روز 2۵ تیرماه ۱۳96 بخشنامه ای صادر شد که از 
اول فروردین سال ۱۳96 میزان مستمری با رعایت 
سایر قوانین و مقررات تعیین می شود؛ یعنی برای 
تعیین میزان مستمری بازنشستگان، دو سال آخر 
تامین  سازمان  آمار  شود.براساس  می  محاسبه 
شده  بیمه  میلیون  حاضر 42  حال  در  اجتماعی، 
اجتماعی هستند که حدود  تامین  پوشش  تحت 
سه میلیون تن از این شمار را مستمری بگیران و 

بازنشستگان تشکیل می دهند.

»همه ی« خراسان جنوبی

*هرم پور

الحاق  بحث  معتقدم  اما   )  ۱ صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

و  و مهم  بسیار دقیق  بحثی تخصصی،  انتزاع  و 
وظایف  حیطه  در  که  است  ساز  سرنوشت  البته 
در  قانون  مدیران  و  قانون  های  صالحیت  و 
یا  شهرستانها  یا  شهرها  الحاق  است.  کشور 
یا  و  به خراسان جنوبی  استانها  از سایر  مناطقی 
مناطقی  یا  و  شهرستانها  و  شهرها  برخی  انتزاع 
و  خاص  های  پیچیدگی  دارای  استان،  این  از 
سیاسی،  ی  ویژه  های  حساسیت  و  ها  ظرافت 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و امنیتی است و 
موضوع  ارائه  و  جامعه  در  آن  طرح  چند  هر  لذا 
کردن به مردم، در بدو امر  بدون اشکال است؛ 
اما لوث کردن ماجرا و به دروازه های بی چاک 
اجتماعی  گروههای  و  ها  کانال  برخی  دهان  و 
فراتر  را  پا  حتی  موارد  برخی  در  و  کشاندنش 
رأی گیری های  و  نظرسنجی  انجام  و  گذاشتن 
مجازی برای این امر، نه تنها مورد اشکال بلکه 
هست.  هم  قانونی  پیگردهای  قابلیت   دارای 
تأسیس  از  پس  سال  سیزده  از  بیش  و   اکنون 
ابتدای کار  الحاق برخی شهرستانها در  استان و 
ادامه ی حرکت  و برخی شهرستانهای دیگر در 
این قطار به آن، سؤال مهم و اساسی این است 
که چرا در برخی از شهرستانها، چه مردم و چه 
مسؤولین زمزمه تمایل برای انتزاع را دارند؟ چرا 
و  نبوده  کننده  راضی  استانی   مدیران  عملکرد 
نقش  است؟  رسانده  وضعی  چنین  به  را  شرایط 
فریادهای  به  آنها  توجه  مدیران کشوری و عدم 
مدیران دلسوز استانی در ایجاد این نارضایتی ها 
چقدر بوده و آیا این امر، عمدی بوده یا سهوی؟ 
و  ها  رویکرد  چنین  اینکه  بر  تأکیدی  هیچ  من 
درخواست ها و پیگیری هایی می تواند بخشی از 
جنبه های سیاسی و سهم خواهی های اجتماعی 
را نیز در خود داشته باشد، ندارم. از سوی دیگر به 
عنوان روزنامه نگاری که دوستان بسیار خوب و 
عزیزی در شهرستانهای متمایل به انتزاع داشته 
و دارم، کاماًل متوجه این موضوع هستم که علقه 
های فرهنگی و اجتماعی و مردمی بسیار زیادی 
و شهروندان  استان  نشین  مرکز  بین شهروندان 
شهرستان نشین برقرار است و ماجرا، زمینه های 
دیگری  و دالیل مهمی  دیگر  دیگر، علت های 
که  هستم  واقف  نیز  موضوع  این  به  اما  دارد. 
که  است  ساله  سیزده  نوجوانی  جنوبی  خراسان 
کشوریش  و  ملی  جایگاه  و  هویت  درک  برای 
دیده  به  است.  بیشتر  نیازمند فرصت های  هنوز 
تأسیس  ابتدای  از  استانداران  ی  همه  انصاف،  
یک  به  را  جنوبی  خراسان  اکنون،  هم  تا  استان 
که  ام  بوده  شاهد  خود  بارها  و  اند  دیده  چشم 
مجموعه  مدیران  به  جلسات  برخی  حاشیه  در 
هایی مثل استانداری از سوی برخی مدیران ایراد 
 وارد می شده که  »شما عمدتًا شهرستانها را در
 اولویت قرار داده اید و مرکز استان را فراموش 
برخی  منطقی  ادعای  ناقض  این  اما  اید«!  کرده 
انتزاع  مدعی  شهرستانهای  نخبگان  و  مسؤولین 
تیترواره  در  و  هایی  بخش  در  شاید  که  نیست 
هایی مهم، شاخصه هایی برای توسعه آن مناطق 
از قلم افتاده یا کمتر دیده شده باشد. با تمام این 
گفته ها، اماخوشحالم از اینکه مدیران، نخبگان، 
صاحب نظران، نمایندگان و امامان محترم جمعه 
تدبیر و  و  درایت  با کمال  مناطق،  این  از  برخی 
به  و  قانونی  موازین  اساس  بر  کاماًل  و  آرامش، 
دور از هیاهوهای فضای مجازی به دنبال طرح 
هستند  هایشان  درخواست  پیگیری  و  موضوع 
مسؤولین  برای  سازی  فرصت  بر  عالوه  واین 
ومنطقی،  دقیق  بررسی  و  موضوع  تبیین  جهت 
فرصت سوء استفاده عناصر مترصد برای ایجاد 
اختالف و دو دستگی و تفرقه را نیز کاماًل سلب 
اینجاست  پراهمیت  و  مهم  نکته  اما  کند.  می 
نخبگان  و  مدیران  و  مردم  که  شرایطی  در  که 
به  وقار  و  طمأنینه  با  شده  یاد  مناطق  از  برخی 
ونخبگان  مدیران  هستند،  موضوع  طرح  دنبال 
نشین  استان  مرکز  و  استانی  نظران  صاحب  و 
ها  تصمیم  عملکردها،  چندباره،  تأملی  با  نیز، 
داده  قرار  بازنگری  مورد  را  هایشان  برنامه  و 
و  تدبیر  با  اند  نتوانسته  که  را  هایی  حفره  و 
تالش و توجه مدیریتی برای مردم این شهرها 
تغییر  بر  تأکید  با  حداقل  ُپرکنند،  شهرستانها  و 
هر  ها  تبعیض  و  ها  فاصله  کاهش  و  نگاهها 
چند جزئی و اندک، از عمقش بکاهند و شرایط 
نمایند.  مهیا  بیشتر  انسجام  و  وحدت  برای  را 
خوسف،  بیرجند،  از  مردمی  با  جنوبی  خراسان 
سرایان،  فردوس،  زیرکوه،  قاین،  درمیان، 
بشرویه، طبس، سربیشه و نهبندان و همه جای 
استانی که  پاک، خراسان جنوبیست.  این خاک 
داشته  این  با همه ی  و  مردم  این  با همه ی  
نسل  حق  کند،  اندام  عرض  فردا  تواند  می  ها 
بیرق  و  بستاند  را  فردایش  و  امروز  و   دیروز 
مختلف  های  حوزه  در  را  آبادانی  و  توسعه 
پرآوازه کند. را  و مردمش  و خود  بگیرد  بدست 

  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰9۳۰494۳8۳۱ ارسال فرمایید(         

کابینه تغییر نکند، اتفاقات دولت دهم  رخ می دهد

همانند  روحانی  اگر  اینکه  بیان  با  ناصری  عبدا... 
احمدی نژاد در چهار ساله دوم خوب عمل نکند و 
کابینه را به خوبی تغییر ندهد حتما اتفاقات مشابه 
داد،گفت:روحانی  خواهد  رخ  احمدی نژاد  دوم  دوره 
باید امروز کابینه خود را از نظر کارآمدی و انسجام 
کامال یک قطبی بچیند و خود به معنای واقعی کلمه نخ تسبیح باشد. اگر نه 

شرایط سختی برای روحانی در آینده سیاسی خودش خواهد بود.

شکست همیشه یک پدر دارد و پیروزی چندین پدر!

صادق زیبا کالم استاد دانشگاه در خصوص اختالفات 
داخلی در جریان اصالح طلب گفت: یک مثل معروف 
امریکایی هست که میگه »شکست همیشه یک پدر 
دارد و پیروزی چندین پدر دارد« به این معنی که وقتی 
شکست می خوریم هیچ کس گردن نمی گیرد که 
دلیل شکست بوده، اما زمانی که در یک رویدادی مثل انتخابات به پیروزی 

می رسیم همه مدعی هستند که آنها زمینه این موفقیت را فراهم کرده اند.

پژمانفر : کسی حق حرف زدن درباره برجام را ندارد

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با اشاره به 
گذشت دو سال از نهایی شدن برجام، گفت: علی رغم 
گذشت دو سال هنوز بسیاری از ابهامات و سواالت 
مردم پاسخ داده نشده است و حتی برخی ابهامات 
برای نمایندگان نیز روشن نشده است. پژمانفر گفت:  
در داخل کشور فضایی ایجاد کردند که کسی نباید درباره برجام صحبت کند. 

برجام هولوکاستی شده است، حتی کسی حق حرف زدن درباره آن را ندارد.

فرهنگ  وزیر  حسینی  محمد  سید 
و ارشاد اسالمی دولت دهم با بیان 
اینکه ممکن است در پاره ای موارد 
نظر  اظهار  یا  و  نامناسب  اقدامات 
جریان  کل  به حساب  خاص  افراد 
که  باشد  شده  نوشته  اصولگرایان 
در این خصوص بایستی سازوکاری 
جامعه  در  و  شود  گرفته  نظر  در 
روشنگری، گفت: اما بهرحال معتقدم 
موثرتر از این مسئله جنگ روانی و 
تالش همه جانبه و رسانه ای رقیب 
بوده است. که خود را  فرشته و دلبر و  
اصولگرایان را هیوال جلوه داده است. 
اما برخی سیاسیون معتقدند هدف 
وسیله را توجیه می کند و حاضرند 
از هر ابزاری هر چند نامشروع بهره 
برداری کنند تا رقیب را منفور و از 
صحنه خارج کنند.راه مقابله با این 
تخریب ها، ارتباط گسترده با اقشار 

مختلف جامعه برای تبیین دیدگاه ها 
و نیز عملکرد گذشته و برنامه های 
القاءات  آینده و پاسخ به شبهات و 
است. اشکال کار تاکنون این بوده 

که فعالیت های روشنگرانه و تبلیغی 
به  معموال  اصولگرایان  تحلیلی  و 
اجتماعات نیروهای متدین و حزب 
اللهی محدود شده است و با گروه 
کمتر  خاکستری  به  موسوم  های 

مسلم  است  گرفته  صورت  تعامل 
برطرف  باید  ها  نقیصه  گونه  این 
شود و این امر میسر نیست مگر با 
میدان دادن به جوانان خوش فکر، با 

انگیزه، و پرنشاط که در شهر رویش 
های مبارک انقالب هستند و با زبان 
نسل نو آشنا هستند و درک بهتری 
از عصر ارتباطات و سرعت تحوالت 

و اقتضائات آن دارند.

وزیر احمدی نژاد: اصالح طلبان
 اصولگرایان را هیوال جلوه می دهند

ایران  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
برنامه  عملکرد  مجموع  در  گفت: 
جامع اقدام مشترک )برجام( از ۱۰۰ 
امتیاز، حداقل ۷۰ است؛ بنابراین برجام 

نمره قبولی گرفته است. در زمینه ۳۰ 
درصدی که اختالل در عملکرد برجام 
ایجاد می کنند نیز باید با آمریکا مذاکره 
کرد، فشار آورد. اهرم وارد آوردن این 
فشار را هم در اختیار داریم که بقیه آن 

به تصمیم حاکمیت و نظام است.علی 
اکبر صالحی ادامه داد: راجع به برجام 
باید  اما  ایم  شنیده  زیادی  بحثهای 
منصفانه بر مبنای واقعیتهای موجود 

شرایط را ارزیابی کرد. بر این اساس 
فرض کنید اگر برجام نبود و با حضور 
فردی مثل ترامپ و اجماع جهانی آن 
انرژی  سازمان  رئیس  کشوره  زمان 
برجام،  به  آنانکه  گفت:  ایران  اتمی 

نتیجه  به  برای  اقدامات  و  تالشها 
نگرند  می  غیرمنصفانه  آن  رسیدن 
بگویند باید چه کار و اقدامی انجام 
می دادیم که همه چیز را حفظ کرده، 
هیچ چیز به طرف مقابل نمی دادید 
و آنان از شما عذرخواهی می کردند؟ 
شرایطی  در  هم  اکنون  افزود:  وی 
دچار  آمریکا  امپراتوری  که  هستیم 
تکانه های شدید و دوقطبی شده و 
و برای نخستین بار دچار سردرگمی 
در راهبردهایش شده است.صالحی 
عنوان کرد: ترامپ هر روز حرفی می 
زند. یک روز می گوید برجام را پاره 
می کنم، هیچگاه فرانسه نمی روم و 
دیروز در پاریس بوده است. نمی داند 
در مورد اسرائیل چه کند و هر بار 
حرفی می زند و در واقع این شرایط 
بیانگر آن است که دچار سردرگمی 

در استراتژی شده است.

صالحی: برجام نمره قبولی گرفت؛
آمریکا دچار سردرگمی راهبردی است

انتقاد یک  اصالح طلب از سهم خواهی از روحانی

 عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه کسانی 
که در انتخابات برای آقای روحانی فعالیت کردند 
حق دارند نظر خود را به ایشان اعالم کنند گفت: 
سهم خواهی یا زیاده خواهی از هر جهت محکوم 
است. علیرضا محجوب در خصوص ارزیابی اش از 
دیدار رئیس جمهور با شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان گفت: 

معتقدم این رایزنی ها می تواند به تقویت کابینه کمک کند.

حسین فریدون بازداشت شد

حجت االسالم محسنی اژه ای در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی 
درباره حسین فریدون اظهار داشت: در خصوص ایشان چندین نوبت تحقیق 
شد و از افرادی هم که مرتبط بودن تحقیق شد. برخی افراد بازداشت هستند. 
دیروز برای ایشان قرار تامین صادر شد.وی ادامه داد: چون قرار تامین را دیروز 
تامین نکردند به زندانی معرفی شد اما اگر قرار را تامین کنند آزاد می شوند. قرار 
بازداشت موقت نیست.معاون اول قوه قضاییه درباره اتهام فریدون گفت: اتهام 

وی مربوط به مسائل مالی است اما ربطی به معوقات بانکی ندارد. 

انتقاد محسن رضایی از بهره برداری تبلیغاتی دولت

محسن رضایی در صفحه شخصی اینستاگرام خود 
نوشت: کاش همه مثل رزمندگان دیروز ، صادقانه و 
صمیمی بر شانه های یکدیگر تکیه داشتند.آن روزها 
هیچکس مدعی فتح نبود، خرمشهر را خدا آزاد می 
کرد. همه خودرا بدهکارمردم و انقالب می دانستند. 
اگر روزی طلبکاری جای بدهکاری قرار گیرد، دیری نخواهد گذشت که 

استبداد از دروازه همان اشتباه وارد خواهد شد.

درب اتومـاتیک سیـد 
مجری انواع: 

)درب های اتوماتیک ، جک  پارکینگی 
، کرکره ، سکوریت اتومات(

  09303107002 
09155614880

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

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای موزاییک سازی شرکت تعاونی مرمریت 

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای موزاییک سازی شرکت 
تعاونی مرمریت فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای حسین لیالئی  با کد شناسایی بیمه 68909334 ادعای اشتغال در آن کارگاه ها با 
عنوان شغلی کارگر ساب موزاییک 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  غیر منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره  960218 در اجرای دستور فروش دعوی خوان ها ابراهیم لطفی و رحمت خداپرست 
به طرفیت حسین غمدیده گان و غیره مبنی بر فروش در خصوص پالک ثبتی به شماره 54 و 55 اصلی واقع در بخش یک بیرجند واقع 
در بیرجند - خیابان حکیم نزاری - حکیم نزاری 8- پالک 10 و حسب نظریه کارشناسی پالک تعرفه در طرح پارکینگ و فاقد تعریض 
می باشد )ملک فوق قدمت ساخت آن بیش از 40 سال و سقف های آن گنبدی می باشد( و عرصه ملک حدودا 313 مترمربع که 270 
مترمربع آن اعیانی در طبقه همکف و 59 مترمربع اعیانی در زیر زمین و موقعیت ملک شمالی غربی و ملک فوق دارای امتیاز آب و برق و 
گاز است ارزش ششدانگ ملک فوق با توجه به مراتب فوق به مبلغ 1/287/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز 
سه شنبه تاریخ 1396/5/10 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

متقاضیـان مسکـن
فروش آپارتمان در حال ساخت محدوده شعبانیه با متراژ حدودا 100 متر مفید به صورت کامال 

اقساطی و توافقی

پیش پرداخت: 150/000/000 ریال
پرداخت تقریبا 400/000/000 ریال باقی مانده به صورت اقساطی در 10 قسط به مدت 15 ماه 
هر طبقه 2 واحد - کلیه واحدها شمالی و جنوبی هر بلوک 8 و 9 طبقه - دارای زمین ملکی 

و حاشیه بلوار بقیه ا... )عج( با دسترسی مستقیم از بلوار
امکان معرفی به بانک جهت دریافت تسهیالت بانکی از 100/000/000 ریال تا سقف500/000/000 ریال 

نیز وجود دارد

قابل توجه پیمانکاران و شرکت های ساختمانی و مصالح فروشان
آیتم های پیمانکاری از قبیل اجرای خاک گچ - تاسیسات دیوار چینی - نما- کاشی و سرامیک  

ساخت کم درب - فروش و اجرای سنگ پله - آسانسور و کلیه آیتم های ساختمانی دیگر 
به صورت تهاتر واگذار می شود.

تلفن تماس جهت کسب اطالعات بیشتر : 09157799279 و 32314818 
ساعات تماس: 8 الی 13 و 17 الی 21

واحدهای فوق با شرایط معاوضه با خودرو نیز قابل خرید و فروش می باشد.
 @ maskansazan32314818  لینک تلگرامی

 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: 1396/04/10       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/4/26              
     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: 1396/04/10     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/4/26
حسین براتی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف

 و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065  
    علـی آبادی 

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
هیچ سفره ای با برکت تر از سفره ای نیست که یتیم بر سر آن بنشیند. پیامبر اکرم )ص(

دست های کوچک کودکانی که از موهبت پدر محرومند و دل های خسته نیازمندانی که از 
شدت نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند، هر روز و  هر لحظه در انتظار یاری پاک و پربرکت شماست.

ضمن تشکر و  سپاس از همکاری هموطنان نوع دوست آماده دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی 
شما خیرین ارجمند بابت اطعام نیازمندان  و ایتام هستیم.

تعداد خانواده های تحت حمایت مرکز: 500 خانواده شهری، 1390 خانواده روستایی و 163 نفر یتیم نیازمند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 01098۳182۳009
شماره کارت مجازی: 60۳7991899۵49160

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: 4۵18#*8877*
آدرس: موسی بن جعفر)ع( 5 )صمدی 8(- داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع( 

تلفن: 09151631855- 32313472-056 طاهری

نتایج قرعه کشی اعزام  هفدهمین دوره عتبات دانشجویان  اعالم شد

به گزارش میزان، از دیروز نتایج قرعه کشی عزام  هفدهمین دوره عتبات دانشجویان بر روی سایت 
لبیک قرار گرفت. دانشجویانی که ثبت نام کرده اند، می توانند با مراجعه به این سایت از نتایج و زمان 
اعزام مطلع شوند. دانشجویانی که در قرعه کشی به صورت نفرات اصلی و ذخیره معرفی می شوند، باید 



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
دوشنبه*26  تیر 1396* شماره 3834

فروش 20 میلیون تومانی آثار هنرمندان قاینی در آذربایجان شرقی
صدا وسیما- هنرمندان شهرستان قاین با فروش صنایع دستی در هفتمین نمایشگاه سراسری آذربایجان شرقی 20 میلیون تومان درآمد کسب کردند.حسین 
عباس زاده معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: هنرمندان شهرستان قاین در رشته جاجیم بافی در این 
نمایشگاه شرکت کردند.هفتمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی آذربایجان شرقی از 20 تا 24 تیر در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تبریز  برگزار شد.

هر
س: م

عک

سالم چرا شهرداری در زمینه پارکینگ ساختمان 
های جنوبی سخت گیری می کند برای جانمایی 
جا پارک خودرو در یک زمین 200 متری ۶0 متر 
از فضای زمینم را فقط باید به پارکینگ اختصاص 
داخل  در  باید  ماشین  که  قانونیه  چه  این  دهم 
پارکینگ یک ساختمان دو طبقه دور بزند و سپس 
بیرون بیاید.بعد متوجه شدم فقط موضوع جریمه 

مالی مطرح هست
915...189
 معاون محترم خدمات شهری شما رو به خدا یه 
بردارید  خیابان 1۷شهریور  معبر  برای سد  فکری 
شهرداری منطقه که هیچ اقدامی نمی کنه شایدم 

تعطیله واقعا  سد معبر رو نمی بیند.
903...112
آوا سالم پیام شما چند روز پیش در پایانه بار بیرجند 
انتخابات  انجمن صنفی  نا زیبا آن هم  درحضور 
نمایندگان اداره ی تعاون  کار و... برگزار شد جای 
بسی تأسف بود که با همه تخلفات مشهود ،هیچ 
برخورد قانونی ومنصفانه ای صورت نگرفت. حال 

مسؤالن ذیربط قضاوتی عادالنه بنمایند 
915...۷0۷
سالم صبح شنبه بعد از چند نوبت تماس با شهرداری 
منطقه... سرانجام ماموران محترم برخورد باسد معبر 
همراه دو نفرکارگر خدمات تشریف آوردند که ای 
کاش نه ما زنگ میزدیم و نه ایشان تشریف فرما می 
شدند چون چنان برخورد و همکاری با دستفروشان 
“ دایمی” محل )ابتدا بازار سرپوش جمهوری 12(  
کردند که ظاهرا هدف از آمدن خود را کال فراموش 
به  دستفروشان  که  مدتی  از  بعد  و  بودند  نموده 
سمت ایشان !!وسایل خود را از محل خارج کردند، 
همراه همان دستفروشان به گرفتن عکس سلفی و 
تمسخر بعضی از افراد ساکن محل پرداختند . جهت 
استحضار و خوشایند ماموران شریف ! برخورد با سد 
معبر، دستفروشان فوق، بعداز ظهر شنبه  در کمال 
آرامش میوه ها را در همان محل ابتدا بازار سرپوش 
)جمهوری 12( عرضه و فروختند. وجدانتان! راحت و 

حقوقتان حاللتان!
903...28۷
سالم ، باز دو قطره بارون آمد و کانال های دیجیتال 
تلویزیون خراب شد ، شاید خدا دلش به بچه ها 
رحم میاد که نمی تونن تلویزیون ببینند باران زیادی 
قسمت ما نمیشه ، قباًل توی اخبار اعالم می شد 
بدلیل باران شدید ، حتی تلویزیون های فالن منطقه 
هم قطع شده االن در عصر تکنولوژی با آمدن دو 

قطره باید یک هفته بدون تلویزیون باشیم
915...893
ما کارگران به شماعزیزان آوا که حرف دل مارو به 
گوش کسانی که میتونن حق رو به حقدار برسونن 
اعتماد داریم پس شما هم رسالتی که به گردنتون 
هست رو با انعکاس تمام و کمال حرف دل مردم به 
سرانجام برسونید که هم در دنیا و هم در آخرت از 

دعای خیر همه مابرخوردار رو بهرمند بشید.
915...854
سالم آوا از بسیجیان پایگاه مقاومت شهید حسینی 
است  مندی  گله  جای  هستم  بیرجند   بار  پایانه 
که این پایگاه نزدیک به یکسال است هیچگونه 
فعالیتی نداشته حتی قفل در پایگاه باز نگردیده و 
بارها به مسؤلین اطالع رسانی شده است  باتوجه 
به اهمیت وجودی بسیج در جامعه که از تأکیدات 
نعمت   این  از  متأسفانه  است  رهبری  مقام معظم 

محروم شده ایم/  ازاعضاءبسیج 
915...۷0۷
منابع  با وجود  روستای مختاران   , آوا جان  سالم 
آبی زیاد مدتی است که با مشکل کمبود آب شرب 
روبرو شده بطوریکه فشار آب جوابگوی دوش حمام 
نیست و مسئول آب روستا هم ... و مسئولین هم 
که جوابگو نیستند , از پیگیری شما تشکر می کنم
915...۷25
بروز  عوامل  از  یکی  فرهنگی  ضعف  سالم   با 
ناهنجاری در جامعه ماست  عمدتا و تضاد طبقاتی از 
حد اعتدال خارج شده پولدار از پول زیادی نمی داند 
چه کند وبی پول وندار از درد جیب خالی .اقتصاد و 
فرهنگ. زمانی حل خواهد شد  که مردم مدیران 
همه برگردیم به عمل  نسخ ناصح شریعت واسالم 

ناب محمدی  به لطف خداوند.
915...948
از  تیر ساعت8  مورخه25  یکشنبه  با سالم صبح 
اینکه  با  بودم  عبور  درحال  معلم  تقاطع محالتی 
چراغ راهنمایی جهت مخالف قرمز بود یک خودرو 
با ردکردن چراغ قرمز نزدیک  گرانقیمت خارجی 
با  راهور  افسر   ، کند  تصادف  بنده  باماشین  بود 
را  ایست خودرو خاطی  دستور  این صحنه  دیدن 
داد اما درعین ناباوری پس از خوش وبشی دوستانه 
ضمن ادای احترام به طرف رهایش کرد.زمانی که 
اعتراض کردم به این حرکت جناب ستوان فرمودند 
: حاال که چیزی نشده!می خواهی مارا توبیخ کنن 
که ایشان را جریمه کردیم؟!واقعأ جای تأسف دارد 
یکسان  همه  برای  کردن  جریمه  و  قانون  کاش 
بود. اسم مأمور و پالک خودرو موجود است اگر 
یه وقتی بازرسی نیروانتظامی  بخواد پیگیری کنه
915...244
سالم آوا لطفا سالم و خدا قوت کارگران شهرداری 
رو به استاندار،نماینده محترم ولی فقیه و فرماندار،این 
زحمتکشان بی ادعا برسونید و بگید این رسم یک 
دولت اسالمی نیست که مرامش دادن حق کارگر 
قبل از خشک شدن عرقشه.ولی متاسفانه سه ماه 
مزد زحمات این عزیزان در سال قبل رو ندادن به 
بهانه اینکه از امسال هر ماه حقوق و اضافه کاری 
این عزیزان رو سر وقت پرداخت کنن ولی االن تیر 
در حال اتمامه و فقط اضافه کاری فروردین رو دادن.
915...0۷4

شرقی ترین  در  درمیان  شهرستان  روستاهای 
کشور  با  مرز  هم  جنوبی  خراسان  نقطه 
افغانستان، سال هاست با خشکسالی دست وپنجه 
موثر  اقدام  انتظار  چشم  حاال  و  می کنند  نرم 

مسئوالن، نفس های آخر خود را می کشند.
خبرگزاری مهر، جعفرزاده: خرخرهای گوسفند 
می شود،  تمام  که  مسئوالن  جلوی  بریده  سر 
می رسد:  گوش  به  کم کم  روستاییان  نجوای 
»آب نداریم« که اگر داشتیم گوسفند بزرگتری 
را  چیزمان  همه  خشکسالی  می زدیم؛  زمین 
سال  به  سال  بزها  و  گوسفندها  است.  برده 
است  و الغرتر.این صدای محمد  کمتر شدند 
پاره شده در 10  ادامه می دهد: حنجره ما  که 
سال گذشته بس که فریاد زدیم برای آب اما 
به جایی نرسید. زمانی آب بود و داشتیم زندگی 
و  گاو  هستیم.  مرگ  منتظر  حاال  می کردیم؛ 
باید  حاال  و  دادیم  دست  از  را  گوسفندانمان 

منتظر داغ عزیزانمان باشیم.
روستای کالته نظر در شهرستان درمیان چند 
افغانستان  با  جنوبی  خراسان  مرز  کیلومتری 
واقع شده است. این روستا با حدود 20 خانوار 
و جمعیتی کمتر از 100 نفر در چند کیلومتری 
را  آن  ساکنان  که  طوری  به  دارد  قرار  مرز 
نظر  کالته  دانست.  کشور  مرزداران  می توان 
جنوبی  خراسان  در  روستاها  محرومترین  از 
شاخص ها،  براساس  که  طوری  به  است 
این روستا 9 است. هرچند  ضریب محرومیت 

رضا سلم آبادی مدیرکل امداد خراسان جنوبی 
معتقد است اعداد و ارقام شاخص خوبی برای 
انتهای  نیست.  روستاها  این  محرومیت  بیان 
محرومیت در کشور ضریب 9 پیش بینی شده 

اما فقر واقعی فراتر از این عددهاست.
 15 از  بیش  باید  نظر  کالته  به  رسیدن  برای 
تا  راند  بلندی  و  و پستی  کیلومتر در سنگالخ 
در انتهای راه چند خانه روستایی رو به ویرانی 
نمایان شود. اهالی روستا می گویند: شما یکبار 
برای آمدن به اینجا این همه سختی کشیدید 

این مسیر هر روزه ماست. مسیر هر روزه  اما 
مردانمان  مدرسه،  به  رفتن  برای  کودکانمان 
باقی  گوسفند  و  بز  شیر  اندک  فروش  برای 
مانده و زنانمان برای رسیدن به طبیبی که راه 

چاره مارگزیدگی و زایمان را بداند.
کار  به  شده  موم  و  مهر  بهداشت  خانه 
روستاییان نمی آید. وقتی به مسئوالن بهداشت 
تا  شد  گفته  آنها  به  کردند  مراجعه  شهرستان 
سال 99 خبری از پزشک و خدمات بهداشتی 

و درمانی نیست.
زینب یکی از زنان روستا است، با کودکی در 
بغل داستان زنی را روایت می کند که 2 سال 
پیش بر اثر نیش زنبور جان خود را از دست داد. 
از  را  آمبوالنس وقتی رسید که زن جان خود 
دست داده بود. از همان زمان وزارت بهداشت 
کار ساخت خانه بهداشت را آغاز کرد و چند ماه 
پیش کار احداث ساختمان خانه بهداشت تمام 

شد اما درب آن همیشه قفل است.
رجوع  و  رفع  برای  نظر  کالته  اهالی   
کیلومتر   30-40 طی  با  معمولی  بیماری های 
خود را به اسدیه و درمیان می رسانند اما وقتی 
مرض بیخ پیدا می کند یا زنی پا به ماه می شود، 
عقرب  است.  راه  کیلومتر   200 بیرجند  تا 
گزیدگی هم در کالته نظر شایع است؛ همان 
که روستاییان با زبان فارسی صحیح »کژدم« 

می نامندش.
انواع  رشد  به  آبی  بی  کنار  در  بهداشت  نبود 

کودکان  بیشتر  است.  شده  منجر  بیماری ها 
دچار سوء تغذیه هستند که وضعیت کل استان 
هم بهتر نیست. مدیرکل امداد خراسان جنوبی 
می گوید: شش هزار کودک ۶ سال در استان 
امکان  تنها  امداد  کمیته  که  دارند  تغدیه  سوء 
دارد. در  را  آنان  از  نفر  به 3500  ارائه خدمت 
کالته  روستای  شرب  آب  تأمین  حاضر  حال 
خراسان  در  دیگر  روستای   500 همانند  نظر 
جنوبی از طریق تانکر انجام می شود. یک تانکر 
هفته به هفته به روستا آورده می شود و از آن 

است.  شده  انجام  روستا  وسط  به  کشی  لوله 
انسان و دام از همین آب مصرف می کنند. گاه 
پیش می آید که آب تانکر به اتمام می رسد اما 
اهالی  نفر   100 نیست.  جدید  تانکر  از  خبری 
روستا زیر گرمای 40 درجه تابستان ساعت ها 
این  انگار  می مانند.  آب  بی  شبانه روزی  گاه  و 
روستاها در میانه دعواهای جناحی و پاسکاری 

متداول دستگاه های اجرایی فراموش شده اند.
نخستین چیزی که پس از ورود به روستا جلب 
دارای  افراد  نفر  چندین  وجود  می کند،  توجه 
نظر  کالته  اهالی  که  همانها  است  معلولیت 
به اشتباه آنان را »عقب افتاده« می خوانند؛ از 
افراد بالغ تا نوجوانان و حتی کودکان شیرخوار. 
مهدی نوجوان 14 ساله ایست که از ناحیه پا 
فلج است. بستگانش می گویند از بدو تولد این 
به  دستهایش  روی  حاال  و  داشته  را  بیماری 
سختی خود را از این سو به آن سو می کشد. 
اما  کرد  کاری  نشود  دیگر  مهدی  برای  شاید 
هم  حدیثه  پاهای  دارد.  یکسال  تنها  حدیثه 

معلول است.
حدیثه از هر دو پا معلول است؛ هنوز درکی از 
تفاوت خود با دیگر کودکان ندارد اما یکی دو 
سال دیگر که ببیند همسن و ساالنش این سو 
و آنسو می دوند و بازی می کنند تازه متوجه 

محدودیت های خود می شود.
تمام مدت حضور ما در روستا در آغوش مادرش 
است و به محض زمین گذاشته شدن بی قراری 

می کند. زندگی برای او در آغوش مادر تعریف 
دیگر  با  تفاوت خود  از  و هنوز درکی  می شود 
ببیند  که  دیگر  سال  دو  یکی  ندارد.  کودکان 
همسن و ساالنش این سو و آنسو می دوند و 
بازی می کنند تازه متوجه محدودیت های خود 
امروز غصه  از  پیشرو«  مادر »حدیثه  می شود. 
چروکهای  و  چین  و  دارد  را  فرزندش  آینده 
صورتش گواه دردی است که از درون احساس 
می کند. او می گوید: از بدو تولد متوجه مشکلی 
در دخترم شدیم. به پزشک که مراجعه کردیم، 

باید فیزیوتراپی شود و شاید حرکت به  گفتند 
پاهای حدیثه برگردد اما هزینه فیزیوتراپی 12 
میلیون تومان است و همه روستا هم که جمع 

شویم چنین توانی نداریم.
را  خشکسالی  سال  بیستمین  نظر  کالته 
می گذراند و کاریز روستا هفت سال است که 
دور  خشکسالی،  ادامه  با  است.  شده  خشک 
 1۶00 همچون  نظر  کالته  که  روزی  نیست 
یا  برود  بین  از  دیگر خراسان جنوبی  روستای 
مردمانش خانه و زندگی را رها کنند و به جای 
دیگری یا به شهر بروند. همین حاال هم ریزش 
جمعیت روستا آغاز شده است. جمعیت روستا 
که سال 85 بیش از 1۷5 نفر بود در سرشماری 

سال 90 به 91 نفر رسیده است.
عبدا... از اهالی روستا می گوید: ما نمی خواهیم 
روستا را تخلیه کنیم. اینجا وطن ماست و آبا 
و اجدادمان همین نزدیکی زیر خاک خفته اند. 
پایمردی  و  می مانیم  نباشد،  که  هم  آب 
داریم؛  را  دام ها  اما  مرد  کشاورزی  می کنیم. 
هرچند اندک اما خانه مان را ترک نمی کنیم. 
هستیم،  کشور  مرزداران  ما  می افزاید:  عبداهلل 
اگر ما هم از اینجا برویم چه کسی می خواهد 
می گوید  روزهایی  از  و  بگیرد  را  اشرار  جلوی 
که اشرار در منطقه تردد داشتند و روستاییان 

منطقه مسلح شدند و جلویشان ایستادند.
همچون  خراسان  مردمان  ما  می افزاید:  او 
خاک  باشد  اگر  آبی  اندک  قانعیم.  خاکمان 
محصوالتش  و  می شود  سبز  خراسان  مستعد 
همه چون خون شهدایمان سرخ است. ما هم 
با کمترین امکانات می سازیم و گله ای نداریم.

همین  اجدادمان  و  آبا  و  ماست  وطن  اینجا 
نزدیکی زیر خاک خفته اند. آب هم که نباشد، 
می مانیم و پایمردی می کنیم. کشاورزی مرد 
اما دام ها را داریم؛ هرچند اندک اما خانه مان 

را ترک نمی کنیم.
سال  چند  تا  روستا  است  معتقد  اما  اکبر  علی 
دیگر تخلیه می شود. می گوید: آب تا روستای 

می خواهند  اما  دارد  فاصله  کیلومتر   2 تنها  ما 
آب را به جای دیگری منتقل کنند. گوسفندانم 
و  رفتند  بین  از  و  شدند  تلف  آبی  بی  اثر  در 

در گذشته همه  دارم.  فقط 10 گوسفند  امروز 
چیز داشتیم؛ چغندر می کاشتیم و شلغم و گندم 

و جو. زرشک هم همیشه بود.
که  دارد  فرزند   8 و  است  ساله   4۶ علی اکبر 
کوچکترینشان  و  سال   25 آنها  بزرگترین 
و  دارد  لیسانس  بزرگش  پسر  دارد.  سال   4
فعلی  روز  حال  با  اما  است  دیپلمه  دخترش 
را  کوچکتر  فرزندان  بتواند  که  ندارد  امیدی 
مدرسه  بفرستد.  شهر  به  تحصیل  ادامه  برای 
کالته نظر تا کالس ششم را پوشش می دهد 
اما پس از آن بچه ها باید برای ادامه تحصیل 
به اسدیه یا درمیان بروند و در خوابگاه بمانند 
که هزینه خوابگاه برای آنان سالی 250 تا 300 
از هزینه سرویس  این غیر  تومان است.  هزار 
بچه ها است. وانتی که قرار است 20-10 بچه 
را از روستاهای اطراف جمع کند و به مدرسه 

برساند هم هزینه خودش را دارد.
وضعت در روستای دونخی هم بهتر از کالته 
نظر نیست. اگر در کالته نظر مردم به بی آبی 
که  است  یکسال  تازه  اینجا  کرده اند،  عادت 
قناتش خشک شده است. روستاییان امیدوارند 
دیگر  بار  قنات  تا  شود  بهتر  امسال  بارش ها 
پرآب شود اما مسئوالن استانی امید زیادی را 
شغل  ندارند.  زودی ها  این  به  خشکسالی  رفع 
است.  دامداری  اغلب  هم  روستا  این  مردم 
 100-200 خانواده  هر  پیش  سال  چند  تا 
زیر  به  تعداشان  حاال  اما  داشت  بز  و  گوسفند 
20 راس رسیده است. حاال صرفه ندارد برای 
10 گوسفند یکنفر به صحرا برود برای چرای 
دامها. گوسفندها را یکجا جمع می کنند و یک 
نفر چوپان آنها را به چرا می برد. زمین هم که 
تنگدست شده و برای رسیدن به مرتعی مناسب 
باید 8-۷ کیلومتر را پیاده طی کند. همین شده 

که بیشتر جوانان روستا بیکار شده اند.

اگر موانع فرهنگی عامل عدم تحصیل دختران 
در برخی مناطق کشور است، اینجا خانواده ها 
ادامه  پسر  و  دختر  فرزندانشان  دارند  اصرار 

تحصیل بدهند. مریم یکی از این دختران است 
که کالس ششم را در همان روستای دونخی 
باید به کالس هفتم  آینده  تمام کرده و سال 
که  هستند  هم  دیگر  دختر   10 او  مثل  برود. 
برای ادامه تحصیل باید به مدرسه شبانه روزی 
در مرکز شهرستان بروند اما هیچ وسیله نقلیه 
نیست.  مدرسه  به  بچه ها  جابجایی  برای 
بچه های از سنین مختلف صبح شنبه در گرما 
تا  می مانند  منتظر  خاکی  جاده  کنار  سرما  و 
شهر  به  را  آنها  و  شود  پیدا  وانتی  وسیله ای، 
برساند. همین سختی ها باعث شده تعدادی از 
دختران و پسران تحصیل را رها کنند و مانند 
پدرانشان چوپانی را ادامه دهند و سرنوشتشان 
را از همین امروز به مانند پدرانشان گره بزنند.

زنان روستا می گویند 5 نفری هم که به زحمت 
و با استعداد خودشان موفق به کسب دیپلم و 
هزینه های  دلیل  به  شدند،  دانشگاه  در  قبولی 
کنند.  نام  ثبت  دانشگاه  در  نتوانستند  تحصیل 
می گویند ما زمانی مردان کشاورزی می کردند 
حاال  اما  داشتیم  برعهده  را  دامداری  ما  و 
به  بارها  نیست.  دادن  انجام  برای  کاری  هیچ 
نهادهای مسئول اعالم کرده ایم که اگر صنایع 
دستی به ما یاد بدهند، می توانیم خرج خودمان 
و تحصیل فرزندانمان را تأمین کنیم و اقدامی 

انجام ندادند.
واقعیت این است که کالته نظر و دونخی هنوز 
ادامه  همین طور  وضعیت  اگر  اما  هستند  زنده 
یابد دیر زمانی نمی پاید که آنها هم باید تسلیم 
استانی  آبی شوند. مسئوالن  بی  و  خشکسالی 
قناعت  و  هستند  قانع  مردم  این  می گویند 
اگرچه ستودنی است اما خود سبب محرومیت 
مضاعف این روستاها شده است. آنها هیچ چیز 
نمی خواهند جز آب چون معتقدند: »زندگی سر 

آب است؛ آب نباشد هیچ چیز نیست«

روایت ۲۰ سال تشنگی و فقر
 به »کالته نظر« نگاه کنیم

 چشم انتظار اقدام موثر مسئوالن، نفس های آخر خود را می کشند

عکس:مهر

رئیس اداره صنعت طبس : عملیات اجرایی معدن زغالسنگ کلشانه شروع شد
با  تجارت طبس  و  معدن  اداره صنعت،  رییس 
اشاره به آغاز عملیات اجرایی مجموعه زغالسنگ 
کلشانه این شهرستان در 10 روز گذشته تاکید 
کرد که با تکمیل این واحد معدنی تا تیر ماه سال 
تولیدی  مجموعه  این  در  نیرو  نفر  آینده، 200 

مشغول به کار خواهند شد.
و  طراحی  اینکه  بیان  با  فرد  جاللی  مرتضی 
بهره برداری از معدن مکانیزه خواهد بود، افزود: 
حرارتی  زغال  نوع  از  مجموعه  این  زغالسنگ 
مجموعه  حفاری  دستگاه  افزود:  است.وی 
را  متر   300 تواند  است،می  فرد  به  منحصر 
حفاری کند و منطقه زغال قابل توجهی دارد و 
در حال حاضر 2 الیه زغال 1.5 متری دارد و تا 

یکسال دیگر آغاز به کار خواهد کرد.

 کارخانه کک طبس
آماده بهره برداری است

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت طبس در 
خصوص راه اندازی کارخانه زغال کک اظهار 
کرد: این واحد معدنی پارسال جزو طرح های 
اقتصاد مقاومتی قرار گرفت و برای راه اندازی 
شهرستان  و  جنوبی  خراسان  مسئوالن  آن 

برای  افزود:  کردند.وی  بسیار  های  تالش 
ادامه تکمیل و تجهیز خطوط کارخانه به 300 
شد،  مقرر  و  هست  نیاز  بودجه  ریال  میلیارد 
200 میلیون ریال آن از طریق وام تامین شود.
وی ادامه داد: بانک عامل برای پرداخت وام، 
تضمین مطالبه می  کرد، به همین دلیل برای 
آمد  پیش  مشکالتی  وام  دریافت  و  کار  ادامه 
که در نهایت رفع شد، در حال حاضر کارخانه 
است.جاللی  برداری  بهره  آماده  فنی  لحاظ  از 
 ، کارخانه  اندازی  راه  با  اینکه  بیان  با  فرد 
شد:  یادآور  نیست،  آن  کردن  خاموش  امکان 
به  دارد  وجود  ارتباط  این  در  هایی  حساسیت 
و  تامین سوخت  نظر  از  باید  دلیل  این  همین 
تصریح  بود.وی  مطمئن  کامال  آن  اولیه  مواد 
کرد: این کارخانه آماده بهره برداری است، خط 
پیش گرم آن اول مرداد 9۶راه اندازی و پس 

از تزریق زغال، 2 ماه بعد افتتاح خواهد شد.

 استعداد طبس استعداد برای تبدیل
 به منطقه ویژه فرآوری معدنی 

با  تجارت طبس  و  معدن  اداره صنعت،  رییس 
بیان این که ایجاد منطقه ویژه فرآوری معدنی 

زغالدار  حوزه  افزود:  است،  پیگیری  حال  در 
طبس با بیش از 30 هزار کیلومتر مربع مساحت 

و ذخیره اکتشافی 2.5 میلیارد تن زغال سنگ 
کک شو و حرارتی، غنی ترین و بزرگترین ناحیه 
معادن  در حوزه  افزود:  است. وی  ایران  زغالی 
از ذخایر معدنی خراسان جنوبی  از نیمی  بیش 
اکتشافی  پروانه  از لحاظ  در طبس قرار دارد و 

در استان 25 درصد آن مربوط به طبس است.
رییس اداره صنعت معدن و تجارت طبس ادامه 

به  ای  ویژه  نگاه  استان  معدنی  مجموعه  داد: 
شهرستان دارد که مهم ترین واحدهای صنعتی 
کارخانه زغال کک و زغال شویی » ممرادکو« 
خواهد بود که در حوزه صنایع در دست پیگیری 
ماده   35 تاکنون  کرد:  بیان  فرد  است.جاللی 

معدنی در شهرستان شناسایی شد، فلورین، زغال 
حرارتی و سنگ های ساختمانی مرمریت آن به 

ترکیه و چین صادر می شود.وی اظهار کرد: در 
حوزه زغال ذخایر شهرستان دو نوع کک شو و 
حرارتی وجود دارد که در زغال کک شو برای 
داشت. خواهیم  واردات  طبس  کک  کارخانه 
رییس اداره صنعت معدن و تجارت طبس اظهار 

کرد: عمده زغال کک حرارتی طبس به ترکیه، 
جمهوری آذربایجان و نیز بندرعباس و بندر امام 
خصوص  در  می شود.وی  ارسال  خمینی)ره( 
صادرات ریلی گفت: تاکنون صادرات ریلی انجام 
نشده است، با مسئوالن راه آهن صحبت و قرار 
شد از طریق دو ایستگاه » شیرگشت« و » کال 

شور« انجام شود.

 بازرسی هزار و 400 مورد
 از واحدهای صنفی 

واحدهای  از  بازرسی  با  ادامه  در  فرد  جاللی 
صنفی شهرستان اشاره کرد و افزود: در 100روز 
واحدهای  از  بازدید  مورد  و 400  هزار  گذشته، 
بازدید  مورد   14 روزانه  که  شد،  انجام  صنفی 

انجام شد،این عدد سال گذشته 9 مورد بود.
وی افزود: سال گذشته 99 پرونده تخلف به مبلغ 
150 میلیون ریال و امسال 32 پرونده به مبلغ 
بیان  فرد  شد.جاللی  تشکیل  ریال  میلیون   ۷0
امسال 35  و  مشترک  پارسال ۶0 گشت  کرد: 
گشت مشترک فعال هست، اعضای آن کارکنان 
انتظامی،  نیروی  اماکن،   ، حکومتی  تعزیرات 

آگاهی، اتاق اصناف و مرکز بهداشت هستند.

عکس:ایرنا
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اگر بخواهید، می توانید ...

پدر: دوست دارم با دختری به انتخاب من ازدواج کنی.

پسر: نه من دوست دارم همسرم را خودم انتخاب کنم.
پدر: اما دختر مورد نظر من، دختر بیل گیتس است.

پسر: آهان اگر اینطور است، قبول است. پدر به نزد بیل 
گیتس می رود و می گوید: برای دخترت شوهری سراغ 
دارم. بیل گیتس: اما برای دختر من هنوز خیلی زود است 
که ازدواج کند. پدر: اما این مرد جوان قائم مقام مدیرعامل 
این  در  اینطور!  که  اوه،  گیتس:  بیل  است.  بانک جهانی 
صورت قبول است. باالخره پدر به دیدار مدیرعامل بانک 
مقام  قائم  برای سمت  جوانی  مرد  پدر:  رود.  می  جهانی 
مدیرعامل سراغ دارم. مدیرعامل: اما من به اندازه کافی 

معاون دارم! پدر: اما این مرد جوان داماد بیل گیتس است!
این  به  باشد. و معامله  اینطور است،  اگر  اوه،  مدیرعامل: 

ترتیب انجام می شود.
نتیجه اخالقی: خواستن، توانستن است !! !

داستان طنز

خر نخریدم

دراز  تا  رفت  بازار  به  روزی  مالنصرالدین 
بخرد. گوشی 

روی؟  می  کجا  پرسید:  و  آمد  پیش  مردی 
بازار تا درازگوشی بخرم. گفت:به 

انشاءا... بگوی. مرد گفت: 
گفت: اینجا چه الزم که این سخن بگویم؟ 
جیبم.  در  پول  و  است  بازار  در  درازپوش 

چون به بازار رسید پولش را بدزدیدند.
چون باز می گشت، همان مرد به استقبالش 

آمد و گفت: از کجا می آیی؟
گفت: از بازار می آیم انشاءا...، پولم را زدند 
انشاءا... ، خر نخریدم انشاءا... و دست از پا 

! انشاءا...  بازگشتم  درازتر 

مرگ

روزی مال حسابی مریض شده بود و گمان می کرد 
که خواهد مرد. به همین جهت زنش را صدا زد 
و گفت: برو بهترین لباست را بپوش و خودت 
را حسابی آرایش کن! زن که ناراحت بود به 
گمان اینکه مال می خواهد آخرین حرفهایش 
را به او بزند گریه اش گرفت و گفت: مگر من 
موقع  در  بخواهم  که  هستم  وفایی  بی  زن 
مردن شوهرم خودم را آرایش کنم؟ مال به 
من  است  دیگری  چیز  منظورم  نه  گفت:  او 
آمد  من  سراغ  عزرائیل  اگر  که  خواهم  می 
تو را آراسته ببیند و دست از سر من بردارد!

بَنِده ِي ُخدا َدر اَموِن ُخدا: کنایه از خداحافظي بعد از ختم معامله یا دعوا یا مرافعه دیگري. و این که هرکس اختیار خود را دارد.

اُو ِفلُونيه ، نَه دُوِل )دلو( اَِسيا: کنایه از اینکه او خیلي مرد بزرگي است چیز بي اهمیتي مثل دلو آسیا نیست.

سالم بر آوایی ها

تردید  ها،  انسان  ضعف  بزرگترین  تندرو- 
آن هاست در اینکه دیگران را تا هنگامی 
که زنده هستند کمتر مورد تفقد قرار دهد. 
دوستان عرصه نقد سالم. اول اینکه شرم 
مطمئنا  ما.  از  حمایتان  این سطح  با  کنید 
از  تر  تعطیل  رفیق  یک  تان  هرکدام 
خودتان دارید؛ ما را به او هم معرفی کنید 
تا از موافقت لحظه ای مان برخوردار شوید. 
گرفته،  روی  پیش  رویه  و  انتظار  برخالف 
می خواهم به قولی که به شما داده بودم 
چند  که  فیلمی  آن  و  بپوشانم  عمل  جامه 
هفته قبل ذکر شرش بود را نقد کنم. الزم 
می بینم اول بگویم در این خراب شده هر 
ماقبل تیپ در تکاپوی تولید یک تکه مقوا 
برای اکران است و همین جوری است که 
این همه فیلم ساخته می شود. فیلم مزبور 
از پیمان معادی.  “برف روی کاج ها” بود 
من نمیدانم این اصغر فرهادی خودش چه 
تحفه ای است که حاال یکی هم بیاید از 
وی تقلید کند. پیمان معادی! این قدر روی 
ها  کاج  روی  برف  نرو.  اسکی  اصغر  آثار 
فیلم بدی است. ژانرگریز است و میزانسن 
هراس. چیزی به آدم نمی دهد. مساله ندارد. 
های  ضعیفه  آن  شبیه  که  را  دختری  یک 
جذب  برای  مثال  اند  آورده  است،  آکادمی 
بمیرم  من  یعنی  گیشه.  جلب  و  مخاطب 
برای مخاطبی که به خاطر این چیزا برود 
یک  از  است  عبارت  داستان  سینما.  به 
سری برف که می نشیند روی چند تا کاج. 
اش.  پشمکی  نوع  از  آنهم  روشنفکربازی، 
پول  امپریالیستی  نگاه  آن  از  همه  ها  این 
محور می آید و گرنه چرا برف نمی نشیند 
روی سقف دستشویی که آن وقت من بند 
کنم به نگاه کمونیستی اش؟ آقا پیمان! یک 
حرف خصوصی دارم باهات. باشگاه خوش 
می گذره؟ برای تقویت کول و پشت بازو 
با دمبل کار می کنی یا هالتر؟ آخه خوش 
ترکیب، تو فیلمسازی یا بدنساز؟ جمع کن 
الغرمردنی  باید  یا  فیلمساز  بابا.  بساطتو 
از توی سوراخ موش  باشد مثل گدار، که 
رد بشه، یا گامبو مثل هیچکاک که از در 
تو نیاد. بدن گلدونی و این حرف ها متعلق 
کن  رو شکر  خدا  برو  نیست.  دنیا  این  به 
که حوصله نداشتم فیلم را ببینم و فقط با 
تماشای پوستر و خواندن اسمش آن را نقد 
کردم و اال چرخش می کردم برات. بدرود

تصمیم  گذشت.  می  جنگلی  از  روزی  فروشی  کاله 
ها  لذا کاله  کند،  استراحت  مدتی  درختی  زیر  گرفت 
متوجه شد  بیدار شد  وقتی  و خوابید.  کنار گذاشت  را 
که کاله ها نیست.باالی سرش را نگاه کرد. تعدادی 
کرد  فکر  اند!  برداشته  را  ها  کاله  که  دید  را  میمون 
که چگونه کاله ها را پس بگیرد. در حال فکر کردن 
را  کار  همین  ها  میمون  که  دید  و  خاراند  را  سرش 
کردند. او کاله را از سرش برداشت و دید که میمون 
روی  را  خود  کاله  پس  کردند.  تقلید  او  از  هم  ها 
به طرف  را  ها  ها هم کاله  میمون  کرد.  پرت  زمین 
و  کرد  جمع  را  ها  کاله  همه  او  کردند،  پرت  زمین 
فروش  کاله  هم  او  نوه  بعد  شد.سالهای  شهر  روانه 

تعریف  اش  نوه  برای  را  داستان  این  پدربزرگ  شد. 
پیش  برایش  وضعی  چنین  اگر  که  کرد  تاکید  و  کرد 
همان  از  او  که  روز  یک  کند.  برخورد  چگونه  آمد 
جنگل گذشت در زیر درختی استراحت کرد و همان 
قضیه برایش اتفاق افتاد. او شروع به خاراندن سرش 
او کالهش  را کردند.  کرد. میمون ها هم همان کار 
نهایتًا  کردند.  را  کار  این  هم  ها  میمون  برداشت،  را 
کالهش را بر روی زمین انداخت. ولی میمون ها این 
کار را نکردند. یکی از میمون ها از درخت پایین آمد 
و کاله را از روی زمین برداشت و در گوشی محکمی 

به او زد و گفت:
فکر می کنی فقط تو پدر بزرگ داری؟ / آسمونی

یک  در  خود  گوسفندان  گله  چراندن  مشغول  چوپانی 
مرغزار دورافتاده بود. ناگهان سر و کله  ی یک اتومبیل 
خاکی  های  جاده   غبار  و  گرد  میان  از  کروکی  جدید 
جوان  مرد  یک  که  اتومبیل  آن  ی  راننده  می شود.  پیدا 
Ray- عینک   ،Gucci های  کفش  شیک،  لباس  با 
YSL بود، سرش را از پنجره اتومبیل  Ban و کراوات 

بیرون آورد و پرسید: اگر من به تو بگویم که دقیقًا چند 
را به من خواهی داد؟  آنها  از  راس گوسفند داری، یکی 
نگاهی  و  رسیده  دوران  به  تازه  جوان  به  نگاهی  چوپان 
به رمه اش که به آرامی در حال چریدن بود، انداخت و 
با وقار خاصی جواب مثبت داد. جوان، ماشین خود را در 
گوشه  ای پارک کرد و کامپیوتر Notebook خود را به 
سرعت از ماشین بیرون آورد، آن را به یک تلفن راه دور 
وصل کرد، وارد صفحه  ی NASA روی اینترنت، جایی 
 ) GPS ( که می توانست سیستم جستجوی ماهواره ای
را فعال کند، شد. منطقه ی چراگاه را مشخص کرد، یک 
بانک اطالعاتی با 60 صفحه ی کاربرگ Excel را به 
وجود آورد و فرمول پیچیده ی عملیاتی را وارد کامپیوتر 
کرد. باالخره 150 صفحه  ی اطالعات خروجی سیستم را 

توسط یک چاپگر مینیاتوری همراهش چاپ کرد و آنگاه 
در حالی که آنها را به چوپان می داد، گفت : شما در اینجا 

دقیقا 1586 گوسفند داری. 
چوپان گفت: درست است. حاال همین طور که قبال توافق 
به  آنگاه  ببری.  را  گوسفندها  از  یکی  می توانی  کردیم، 
قرار  و  کردن  انتخاب  مشغول  که  جوان  مرد  ی  نظاره 
دادن آن گوسفند در داخل اتومبیلش بود، پرداخت. وقتی 
کار انتخاب آن مرد تمام شد، چوپان رو به او کرد و گفت: 
تو بگویم که چه کاره هستی، گوسفند  به  اگر من دقیقا 

مرا پس خواهی داد؟
مرد جوان پاسخ داد: آری، چرا که نه!

چوپان گفت: تو یک مشاور هستی.
مرد جوان گفت: راست می گویی، اما به من بگو که این 

را از کجا حدس زدی؟
اینکه کسی  چوپان پاسخ داد: کار ساده  ای است. بدون 
دادن  پاسخ  برای  آمدی.  اینجا  به  باشد،  خواسته  تو  از 
به سوالی که خود من جواب آن را از قبل می دانستم، مزد 
خواستی. مضافاً، اینکه هیچ چیز راجع به کسب و کار من 
نمی دانی، چون به جای گوسفند، سگ مرا برداشتی ! / آسمونی

کاله فروش

میخواهی بگویم دقیقًا چند راس گوسفند داری ؟!

سید خندان- چند روز قبل نزدیک به یک میلیون نفر کنکور 
دادند و دوباره خاطرات کنکور برای من زنده شد.غالباً مشاوران 
برای آرامش داوطلبان می گویند: کنکور یک بخش از زندگی 
است ولی حقیقت اینه که برای ما 96 درصدی ها، کنکور 
تو«  آهنگ »بی  بطوری که من   ... زندگیه  و  مساله مرگ 
علیرضا قربانی رو خطاب به کنکور در سال کنکور می خوندم 
... . »من همه تو تو همه تو هر که و هر کس همه تو ... این 
همه تو  آن همه تو«... منم سختی های کنکور رو با این 
شعار سر می کردم: یک سال بخور نون و تره / یک عمر 
بخور گوشت بره. اما متاسفانه بعد از کنکور متوجه شدم از 
این خبرها نیست و برای ما این یک سال نون و تره خوردن 
تبدیل به یک عمر نون و تره خوردن شد. تازه با شرایطی 
بدتر. چونکه از نان و تره خانگی رسیدم به نان و تره سلف. 

در اوایل کنکور بودیم که من دچار یاس و نبود انگیزه شدم.
می دونید که عوامل شکست امروزه به دو دسته تقسیم میشه: 
یک: حسش نیست. دو: از فردا. بطوریکه مشاوران میگن اگر 
با دو جمله خداحافظی کردید برنده ی کنکور هستید. خالصه 
برای حل این مشکل نبود انگیزه رفتم پیش بابام.گفتم اصاًل 
انگیزه ندارم. بابا گفت: انگیزه نداری عزیزم؟خوب برایت یک 
انگیزه ی خوب جور میکنم. من خیلی خوشحال شدم گفتم 
االن بابا میاد میگه فالن ماشین رو برات میخرم. در رویاهای 
شیرین خودم غرق بودم که بابا بعد از پنج دقه اومد به اتاقم. 
دست بابام کمربند مشکیش بود که من تمام خاطرات مشترک 
با بابام با اون کمربند بود. برخالف 4 درصدی ها که خاطرات 
مشترکشون جوج و ویال و شمال و ایناست. من تمام ادب 
و تربیتمو مدیون این کمربند بودم. البته ادبی هم ندارم ولی 

همین مقدار کم هم مدیون همون کمربنده. من یک موسسه 
ی کنکور می رفتم که نمودار تحصیلی منو می کشید که 
نشون می داد من پیشرفت کردم یا پسرفت! این نمودار که 
پر از فراز و نشیب بود که بعد از نصب اون کمربند بر دیوار 
اتاق فقط فراز داشت و از نشیب خبری نبود. مشاورم مشکوک 
شد.گفت: فرهان چکار کردی اینقدر پیشرفت کردی؟ گفتم: 
لطف و هنر بابام بود. مشاور گفت: عه مگه بابات چکار کرده؟ 
گفتم: خصوصیه)بهرحال ادم ابروی خودش و باباشو الزم داره(. 
مشاور گفت: حاال که بابات اینقدر خوب کار کرده خواستم بگم 
بیاد با ما همکاری کنه! منم خیلی خوشحال شدم چون بابام 
کار آزاد بود. می دونید که کار ازاد معانی مختلفی داره. یه 
معنیش اینه مگه تو فضولی. یعنی طرف میگه کار آزاد تا 
فضولی طرف مقابل بخوابه. با خودم گفتم خداروشکر بابام 

به یه کاری میرسه. خالصه االن بابام در اون موسسه کار 
کمربند  با همون  و  داره  موسسه  حیاط  ته  اتاق  میکنه.یه 
اون موسسه هر  تربیت میکنه. در  مشکی معروف شاگرد 
کی افت میکنه میره پیش بابام. کار بابام اونقدر خوب بود که االن 
هر چی رتبه ی برتر در شهر ما هست با اون کمربند خاطرات 
مشترک داره. بگذریم ...کنکور خیلی چیزا بهم یاد داد. مثاًل هر 

کس هر قدر که تالش کنه همون قدر نتیجه نمیگیره. 
مثاًل من یه دوستی داشتم که کتابای خیلی سبز میخوند اما 

نتیجه خیلی قهوه ای گرفت. 
رتبه های در کنکور به سه دسته تقسیم میشن: خرخون ها: زیر 
هزار )4درصدی ها( عرف مردم:از هزار تا ده هزار، خیلی قهوه ای 
ها)شارژ اپراتورها(: بگونه ای که اگر رتبه ی این افراد رو با یک 
ستاره قبلش و یک مربع بعدش بزنید سیم کارتتون شارژ میشه.

اندر احواالت کنکور و کنکوری ها !

قدر یک توّکه پا بیا پایین

خم شده پشت ما بیا پایین
با توام ... نه ... شما! بیا پایین

ای مهندس، جناب! دکترجان!
اخوی! حاج آقا! بیا پایین
از برای خدا از آن باال
پسر کدخدا!  بیا پایین

پیش از آنکه هوا برت دارد
یک هویی، بی هوا بیا پایین

ای که یک چند پیش از این بودی
کاسب خرده پا بیا پایین

هر که آمد عمارتی نو ساخت
زد به نام شما بیا پایین

قسط من می دهم تو می گیری
وام از بانکها؟! بیا پایین

روی امواج قدرت و ثروت
می روی تا کجا؟ بیا پایین

این همه پشتک آن همه وارو!
اندکی هم حیا بیا پایین

می شود بوی این دو رنگیها
عاقبت بر مال بیا پایین

روز محشر نمی شود پیدا
پارتی، آشنا بیا پایین

صد کیلومتر رفته ای باال
قدر یک توّکه پا بیا پایین

پول را می شود همین جا خورد
هی نبر کانادا بیا پایین

من نمی گویم از بلندی قاف
یا ز هیمالیا بیا پایین,

اختالست اگر تمام شده
لطفا از کول ما بیا پایین!

*  محمد رضا ترکی

ذره بین و رصد نمی خواهد !

شاعری جذر و مد نمی خواهد !
شعر گفتن ، بَلَد نمی خواهد !

زور گفتن به هرکس و ناکس 
راحت است و عدد نمی خواهد !
تکل از پشت و این پنالتی ها 
بحث داغ و نود نمی خواهد
سوپراستارمان شده گلزار

سینما هم صمد نمی خواهد !
بردن سیب تا سر کوچه

چرخ دستی ، سبد نمی خواهد !
این گرانی ، تورم و تلخی 
ذره بین و رصد نمی خواهد !
تربیت با اصول نو دیگر 

فحش بد یا لگد نمی خواهد !
عاشقی در زمان ما دیگر

جز کلیکی و  اَد نمی خواهد !
یک پسر در عشق خود عمراً

این که مجنون شود ؟ نمی خواهد !
زندگی توی قوطی کبریت 
حبس های ابد نمی خواهد
توی خانه هایمان حبس ایم

حبس مان هم سند نمی خواهد !
خنده هامان اگرچه سرریز است !
شک نکن که سد نمی خواهد !!

*  ناهید نوری

سید خندان- داستان پیاز و سیب زمینی تمامی ندارد...یک 
سال پیاز گران می شود و سال دیگر سیب زمینی...گرانی 
پیاز آثار زیادی دارد ... از اینکه مردم مانده اند پیاز سه هزار و 
پانصدی در ساالد شیرازی بریزند یا موز سه هزار تومانی! تا 
اینکه قباًل در سریال های تلویزیونی پیاز بیشتر سر سفره ی 
فقیران بود  و حاال باید در سفره ی ثروتمندان پیاز گذاشت...
در واقع پیاز سالیان سال همنشین 96 درصدی ها بود امروزه 
صرفا مختص 4 درصدی هاست. چند وقت قبل اگر بابات 

مرزعه زعفران می داشت دارای قرب و ارزش بودی و همه 
دنبالت بودند اما االن اگر بابات یک زمین پیاز کشت شده 
داشته باشه خواهان زیاد داری و غم هیچ.قبال اگر میخواستند 
از ارزشمندی و گرانی یک چیز حرف بزنند میگفتند فالن 
چیز زعفرونیه اما االن برای اشیای ارزشمند میگن پیازیه ... 
یعنی پیاز که قبال زیاد اسم جالبی نبود االن سمبل و نماد 
ارزشمندی شده و در روزگار پیاز سه هزار تومانی اگر دهنت 
بوی پیاز بدهد پولداری و ممکن است یارانه ات را قطع کنند. 

فکر میکنم به خاطرات پیوست که ما از پیاز برای از  بین 
بردن ویروس های سرما خوردگی استفاده می کردیم االن 
باید بدنبال یک محصول جایگزین باشیم. میگن شاعر که 
سابقاً میگفته : هلو بپر تو گلو. االن داره میگه یارم پیاز داره 
خیلی ناز داره. اگر سابقا خود پیاز اشک مردم را در می آورد اما 
قیمت و گرانی پیاز اشک مردم را در می آورد.ما طنز گفتیم 
برنامه ریزی و مدیریت  با  باشد که مسئولین  و خندیدیم 
این داستان هر ساله ی پیاز و سیب زمینی را تمام کنند.

گرانی پیاز اشک مردم را در آورد!

کاریکاتور از بچگی هم خنده رو بودم - نازنين زهرا نجيبیباالبودن شهریه های دانشگاه- طاهر شبانی قاب عکس با قرار دادن گيره در این نقاط، بعضی از دردهای معمولی را تسکين دهيد:

داده نما، آوای خراسان جنوبی

ص خاصی را ندارد.
این مطلب فقط جنبه طنز و سرگرمی دارد و قصد توهین به شخ

1. کمر و شانه ها

2. اعضای بدن

3. مفصل ها

4. سينوس های 

بينی  و حلق

5. هضم

6. سر و قلب
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توصيه هائي براي والدين در زمان امتحانات

توجه داشته باشيم كه: فرد مضطرب از آينده مي هراسد و 
اين ترس بر فعاليت او تاثير دارد و اغلب باعث  حمله هاي 
عصبي مي شود. شخص مضطرب هميشه در شك و 
ترديد به سر مي برد و نمي تواند در هيچ موردي بسرعت 
عدم  و  مي ترسد  كردن  اشتباه  از  زيرا  بگيرد؛  تصميم 
تصميم را به تصميم غلط ترجيح مي دهد.اجازه دهيم 
دانش آموزان بدانند كه امتحان، ارزيابي از ميزان پيشرفت 
تحصيلي آنان است. به وسيله امتحان مشخص مي شود 
تركيب  از  و  است  آموخته  را  مطالبي  چه  دانش آموز 
آموخته هاي خود چه مسائلي را مي تواند حل كند يا به 

كشف چه مطالب تازه اي مي تواند برسد.
پس از همان كالس اول ابتدايي كودكان را تشويق به 
امتحان دادن بكنيم. آنان را ترغيب كنيم خود را بيازمايند 
تا بفهمند چقدر از مطالب جديد را آموخته اند. حتي مي 
توانيم آنها را تشويق كنيم خودشان از خودشان امتحان 
بگيرند تا امتحان دادن برايشان عادي و به يك سرگرمي 
تبديل شود. آنچه مي بايست بيشتر مورد توجه والدين 
قرار گيرد، ميزان تالش كودكان و نوجوانان است، نه 
صرف نتايج حاصل از انجام آزمون هاي مختلف. همواره 
تفاوت هاي  ماهيت  از  صحيح  درك  با  است  شايسته 
رواني  ذهني،  ويژگي هاي  از  درست  شناخت  و  فردي 
با  از مقايسه بي مورد كودكان  و جسمي دانش آموزان، 
يكديگر اجتناب ورزيم و رقابت هاي فردي و گروهي را 
صرفا در شرايط عادالنه و با در نظر گرفتن تفاوت هاي 
فردي و فراهم ساختن محيطي صميمي و دوست داشتني 
ايجاد كرد. براي كاهش اضطراب ناشي از امتحان، عالوه 
بر داشتن انتظارات معقول از كودكان و نوجوانان، تشويق 
نقاط مثبت و توانمندي هاي آنها، تقويت اعتماد به نفس 

نظر داشته باشند.

پسری براي پيدا كردن كار از خانه به راه افتاده و به يكي 
از اين فروشگاهاي در ايالت كاليفرنيا رفت.مدير فروشگاه به 
او گفت: »يك روز فرصت داري تا به طور آزمايشي كار 
كرده و در پايان روز با توجه به نتيجه كار در مورد استخدام 
تو تصميم مي گيريم.«در پايان اولين روز كاري، مدير به 
سراغ پسر رفت و از او پرسيد كه چند مشتري داشته است؟ 
پسر پاسخ داد: »يك مشتري.«مدير با تعجب گفت: »تنها 
يك مشتري؟ بي تجربه ترين متقاضيان در اينجا حداقل 10 
تا 20 فروش در روز دارند. حاال مبلغ فروشت چقدر بوده 
است؟«پسر گفت: »50/134،999 دالر.«مدير فرياد كشيد:  
مگه چي فروختي؟«پسر گفت: »اول يك قالب ماهيگيري 
كوچك فروختم، بعد يك قالب ماهيگيري بزرگ، بعد يك 
چوب ماهيگيري گرافيت به همراه يك چرخ ماهيگيري 4 
بلبرينگه. بعد پرسيدم كجا ميريد ماهيگيري؟ گفت: خليج 
پشتي، من هم گفتم پس به قايق هم احتياج داريد و يك 
قايق توربوي دو موتوره به او فروختم. بعد پرسيدم ماشين تان 
چيست و آيا مي تواند اين قايق را بكشد؟ كه گفت هوندا 
سيويك، من هم يك بليزر دبليو دي4 به او پيشنهاد دادم 
كه او هم خريد.مدير با تعجب پرسيد: او آمده بود كه يك 
قالب ماهيگيري بخرد و تو به او قايق و بليزر فروختي؟پسر 
به آرامي گفت: نه، او آمده بود يك بسته قرص سردرد بخرد 
كه من گفتم بيا براي آخر هفته ات يك برنامه ماهيگيري 

ترتيب بدهيم، شايد سردردت بهتر شد!«

جربه به ما می آموزد که عشق آن نیست
 که به هم خیره شویم؛ عشق آن است

 که هردو به یکسو بنگریم

من هرگز شکست نخورده ام، بلکه 
راه هایی را کشف کرده ام که به آن چیزی

 که می خواهم منجر نمی شوند.

هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد
هر پاکروی که بود تردامن شد

گویند شب آبستن و این است عجب
کاو مرد ندید از چه آبستن شد

ما همیشه یا جای درست بودیم در زمان غلط 
یا جای غلط بودیم در زمان درست و همیشه، 

همینگونه همدیگر را از دست داده ایم

خداوندا دستهایم خالی است ودلم غرق در آرزوها 
-یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان 
یا دلم را ازآرزوهای دست نیافتنی خالی کن

روانشناسان می گويند از هر 5 نفر  يك نفر از بيماری و 
مشكالت روانی رنج می برد. با اينحال، بيشتر افراد مشكالت 
خود را پنهان می كنند و دوست ندارند ساير افراد از آن آگاهی 
داشته باشند. اين افراد يا از وجود بيماری خجالت می كشند 
و يا اينكه نمی دانند چه كاری بايد انجام دهند. همچنين 
اين افراد از قضاوت های سايرين نيز می ترسند. آنها از اينكه 
دوستان خود را از دست بدهند و يا رابطه ی خوبی با ديگران 
نداشته باشند نگران و ناراحت اند.اگرچه بيشتر افراد در جوامع 
امروزی از بيماری ها و مشكالت روانی آگاهی كافی دارند 
اما هنوز مبتال شدن به اين نوع بيماری ننگی برای افراد 
است. از آنجايی كه اشتباهات و تصورات غلطی در مورد 
چنين بيماری هايی وجود دارد ، اميدواريم بتوانيم در اين 

مقاله آگاهی بيشتری در افراد ايجاد كنيم.
۱.فکر کردن در شرايط مطلق:

اغلب اوقات ، افراد مبتال به اضطراب و يا افسردگی سياه 
و سفيد فكر می كنند. آنها هيچ ناحيه ای را بين اين دو در 
نظر نمی گيرند و معتقد هستند كه يا از نظر روانی بيمارند 
و يا اينكه كامال سالم هستند. اگرچه شما اكنون، احساس 
خوبی نداريد و از بيماری روانی و روحی رنج می بريد اما اين 
بدين معنی نيست كه شما كامال بيمار هستيد. به ياد داشته 
باشيد كه هر چيزی كه به آن بينديشيد به سراغ شما خواهد 
آمد بنابراين هرچقدر مثبت فكر كنيد می توانيد افسردگی، 
اضطراب و استرس را از خود دور كنيد و زندگی راحت تری 

داشته باشيد. افكار خود را به چالش بكشيد. از خود بپرسيد 
آيا اين واقعا صحيح است ؟ در بيشتر مواقع افكار می توانند 
كنترل بدن ما را به طور كامل در دست بگيرند. پس سعی 
كنيد از افكار خود سوال های متعدد بپرسيد و به ياد داشته 
باشيد كه بيشتر افراد خود را جايی بين سالمتی و بيماری 

ذهنی قرار می دهند.
۲.فرض بازنده بودن و يا اينکه هرگز نمی توانيد به 

سالمتی روانی مطلوب دست يابيد:
بيشتر افرادی كه دارای مشكالت روحی و روانی هستند 
معتقدند كه برای هميشه در اين وضعيت باقی خواهند ماند 
و هرگز نور اميدی وجود نخواهد داشت. اين افكار سياه و 
سفيد می تواند فرد را نيز به يك انسان نااميد و سياه تبديل 
كند.بنابراين اجازه ی ورود اين افكار به ذهن را ندهيد. اگرچه 
رسيدن به پايداری ذهنی می تواند زمانبر باشد و به تالش 
فراوان نياز داشته باشد اما اين بدين معنی نيست كه راهی 
برای برگشت به زندگی عادی وجود ندارد. شما می توانيد 
سالمتی خود را به طور كامل بدست بياوريد اما بايد اراده 
كنيد. بايد كنترل زندگی خود را در دست بگيريد و بتوانيد 
شرايط را به نفع خود تغيير دهيد. به ياد داشته باشيد كه 
اعتقاد داشتن همانند ديدن است اگر شما يك زندگی شاد 
، سالم و زيبا را متصور شويد همين موضوع در واقعيت نيز 
برايتان رخ خواهد داد. هرگز تسليم نشويد زيرا هر چيزی در 

زندگی ارزش تالش را دارد.

۳.اعتقاد به اينکه نمی توانيد به تنهايی 
مشکل خود را بهبود ببخشيد:

بهبود  را  فرد  روانی  وضعيت  می توانند  داروها  حاليكه  در 
ببخشند، اما بيشتر اين موارد دارای ليست طوالنی از مواد 
مضری هستند كه می تواند عوارض جانبی بر روی فرد داشته 
باشد.همچنين بيشتر اين داروها به شدت اعتياد آور هستند، 
بيشتر افرادی كه از آنها استفاده می كنند به سختی می توانند از 
آن خارج شوند. مطالعات انجام شده نشان می دهد كه مراقبه 
و تمركز حواس بسيار موثر تر از دارو بوده و می تواند اثرات 
معجزه اسايی در درمان اضطراب و افسردگی داشته باشد. 
همچنين يك رژيم غذايی سالم و متعادل، ورزش، روابط سالم 
، يك شغل خوب و خودمراقبتی می تواند بيماری روحی را 
بهتر كند.شما بسيار قدرتمند هستيد بنابراين به جای استفاده از 
داروهای شيميايی، سبك زندگی خود را تغيير دهيد و سپس 

شاهد بهبود مشكالت روحی خود باشيد. به همين سادگی !
۴.زمانی که به کمک نياز داريد

 از کسی کمک نمی گيريد:
به خاطر ننگی كه در مورد مشكالت روحی وجود دارد ، 
بيشتر بيماران احساس شرمندگی و ترس دارند و به همين 
در  آن ها  نمی كنند.  كمك  درخواست  كسی  از  نيز  خاطر 
به يك  حاد شدن مشكل  از  بعد  و  رنج می برند  سكوت 
نبايد به  اينحال، شما  با  فرد متخصص مراجعه می كنند. 
خاطر اضطراب و يا افسردگی احساس شرمندگی داشته 

باشيد زيرا بيشتر افراد بزرگسال در جامعه تجربه  ی چنين 
بيماری هايی را در طول زندگی خود داشته اند.بايد ياد بگيريد 
كه به تنهايی نمی توانيد با تمامی مشكالت زندگی بجنگيد.

دوستان، اشنايان و حتی يك پزشك می تواند به شما كمك 
كند تا حس بهتری داشته باشيد. شك نكنيد.

۵.احساس پستی در مقابل ديگران داريد:
بايد به خاطر داشته باشيد كه شما ارزش كمتری نسبت به 
ديگران نداريد. هر انسانی بر روی كره خاكی ، دارای ارزش 
وااليی است. خود را دوست داشته باشيد زيرا اين موضوع 
به شما كمك می كند روند درمان سريع تری داشته باشيد. 
اضطراب، افسردگی و استرس به داليل متعدد افراد را درگير 
می كند اما تمركز حواس، پذيرفتن واقعيت و عشق به خود 
می تواند شروع درمان باشد. به ياد داشته باشيد كه ساير افراد 
نيز ممكن است همين مشكل را داشته باشند ، هر كسی 
ممكن است با مشكلی در زندگی مبارزه كند ، بنابراين هيچ 
كس ارزش بيشتری نسبت به ديگری ندارد. هرگز خود را 
پست نشماريد. شما نيز همانند ساير افراد جامعه حقی برای 
خود داريد بنابراين به خاطر داشتن مشكالت روحی خود را 
از اين حق محروم نكنيد. بيشتر افراد در زندگی با مشكالت 
مختلفی مواجه می شوند اما اين موضوع باعث تبديل آنها به 
يك فرد بد و پست نخواهد شد. در حقيقت، اين مشكالت 
هستند كه از شما يك انسان قوی ، محكم، زيبا و چند 

وجهی می سازند.   پس خود را باور داشته باشيد.
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نسمرادافوفسات1

ارارساترسراما2

هدنرتلامنالور3

اتخیرناساره4

رتورودنهرابا5

نرنامرسویال6

فسکاولواسیم7

ردهدمماسبگرا8

اکتمیانتروین9

هتفاتنیمایش10

مرنارددنجمین11

گنرموبداکچی12

رادرکلیجانانم13

الاونیمزرسلسر14

همرنهنهادمهاو15

نصب و سرویس کولر  
آبگرمکن ، پمپ و...

لوله کشی و سیم کشی 
ساختمان 

لوله باز کنی با فنر برقی 
نصب شیرآالت

  09151633903 - دهشیبی

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

را تجربه کنید.   09158668002

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

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

قالیشویــی ملکــه

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 3222۵494 - 091۵1630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

کار خوب اتفاقی نیست

به یک همکار خانم مسلط به کامپیوتر
 و روابط عمومی باال نیازمندیم.

09159371053 - 32323292

به یک پیتزا زن حرفه ای آقا 
نیازمندیم.  09153635793

استخدام پخش رامک 
به چند نفر ویزیتور مجرب آقا جهت ویزیت 

حضوری با حقوق قانون کار و پورسانت
 )با ضامن  معتبر( نیازمندیم .

آدرس مراجعه : بیرجند-قدس غربی 2 
کارخانه نان ماشینی قدیم 

0915163۴786

نقاشی ساختمان قربانی
اجرای انواع رنگ های 

روغنی، پالستیک، اکرولیک 
مولتی کالر، پی وی سی 

و کاغذ دیواری
091509123۴0

اجرا و نصب کامل سردخانه های ثابت 
با نازل ترین قیمت و بهترین کیفیت

 در مقایسه با شرکت های بزرگ صنعتی
0936666165۴ - 09105776020- موسوی

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

سمسـاری مرتضـی   
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  با باالترین 

قیمت   0915963292۴- امیرآبادیزاده

سواری کرایه بین شهری - سمند مدل باال  
راننده پایه 1 /  09153415704 - جعفری

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

09156633230- برگی

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری

رنگ آمیزی ، بازسازی منازل

مشاوره و طراحی در محل

بیست متری سوم شرقی، پالک 58

09155610111

فروش کبابی و جگرکی واقع در معلم 2۴   
)لطفا پیام بفرستید(    09155625828 

درب های اتوماتیک نوین تکنیک 
پخش کلی و جزئی

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

0915363۴767

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 091556۴2959
0915963۴038
32۴1۴702
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میوه در هر حالتی چه تازه باشد و چه خشک شده، 
برای شما خوب است و فوایدی به همراه دارد. در 
حالت طبیعی میوه خشک شده می تواند یک میان 
وعده مناسب برای رفع احساس گرسنگی باشد و 
می توان برای مدت زمان طوالنی نگهداری کرد 
برای  مناسبی  جایگزین  تواند  می  رو  همین  از  و 

 .1 مانند:  باشد.  آن  فصل  از  خارج  در  تازه  میوه 
سیب: اگر چه سیب تازه حاوی میزان زیادی قند 
طبیعی و ضروری است اما خشک شده آن حاوی 
قند بیشتری است که کاماًل غیرضروری هستند. از 
مصرف میوه های خشک شده آماده پرهیز کنید، تا 
جایی که می توانید آنها را خود در منزل تهیه کنید 

2. زردآلو: معمواًل برای حفظ رنگ نارنجی و نرم 
بودن، از دی اکسید گوگرد استفاده می کنند. اما اگر 
به صورت طبیعی خشک شود، به رنگ تقریباً قهوه ای 
در می آید و نمی تواند تازگی خود را حفظ کند.

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

فواید میوه های خشک )1(
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جودو جوانان آسیا؛ یک ایرانی فینالیست شد

فینال  به  ایران  جودو  کیلوگرم   81 وزن  نماینده  مرادی  جواد  ایرنا- 
رقابت های جوانان آسیا در قرقیزستان راه یافت. ضمن آنکه حمیدرضا 
ملک زاده، علی پرهیزکار، حامد رشیدی، قاسم باعچقی، مریم بربط و 
زهرا باقری به دیدار رده بندی رفتند. در روز پایانی رقابت های جودو 
حال  در  قرقیزستان  کشور  بیشکک  در شهر  که  کهن  قاره  قهرمانی 
پیگیری است در وزن منهای 81 کیلوگرم جوانان جواد مرادی نماینده 
مرادی  شد.  فینالیست  و  کرد  ایپون  نهایی  نیمه  در  را  میزبان  کشور 
در نخستین مبارزه خود جودوکار چین تایپه را با ضربه فنی از پیش رو 
برداشت و در دومین مبارزه نماینده قزاقستان را با شکست بدرقه کرد و در 
نیمه نهایی »ارالن شروف« از کشور میزبان را ایپون کرد و فینالیست شد.

 برتری استقالل در دیدار تدارکاتی برابر آرارات

شاگردان »علیرضا منصوریان« سرمربی تیم استقالل تهران، با نتیجه 
دو بر یک تیم آرارات حریف خود را در یک دیدار تدارکاتی شکست دادند. 
به نقل از ایرنا، علی قربانی در این دیدار در دقایق 20 و 42 نیمه نخست 
برای استقالل گلزنی کرد و تک گل آراراتی ها در دقایق پایانی نیمه دوم 
به ثمر رسید تا این دیدار در نهایت با نتیجه دو بر یک به نفع استقالل به 
پایان برسد. شاگردان منصوریان پس از پایان این دیدار روز یکشنبه به 
تهران باز گشتند و قرار است تمرینات خود را در تهران ادامه دهند.

 پرتاب گر دیسک ایران به نشان برنز دست یافت

ایرنا- در دومین روز رقابت های جهانی دو ومیدانی معلولین، محسن 
مجیدی پرتاب گر دیسک ایران یک نشان برنز برای کاروان ایران به 
ارمغان آورد. این ملی پوش جوان در رقابت های پرتاب دیسک، کالس 
اف- 37 موفق شد با ثبت رکورد 52 متر و 75 سانتی متر به نشان برنز 
دست یابد. نشان طالی این ماده به نماینده ازبکستان با رکورد 54 متر و 
73 سانتی متر رسید و نماینده استرالیا نیز با رکورد 53 متر و 59 سانتی متر 
نایب قهرمان شد. نشان برنز مجیدی، دومین نشان کاروان ایران است.

 کاراته قهرمانی آسیا؛ دو مدال نقره برای کاتای ایران

 تیم های کاتای مردان و زنان ایران با قبول شکست مقابل ژاپن به 
مدال نقره مسابقات کاراته قهرمانی بزرگساالن آسیا دست یافتند. به 
ایرنا، رقابت های کاراته رده های سنی مختلف آسیا که از  گزارش 
پنجشنبه به میزبانی شهر آستانه قزاقستان آغاز شده است، روز یکشنبه 
با برگزاری مبارزات فینال رده سنی بزرگساالن به اتمام می رسد. عصر روز 
گذشته کاتاروهای کشوررمان در بخش تیمی با قبول شکست مقابل 
نمایندگان ژاپن که قهرمان جهان محسوب می شوند به مدال نقره 
با  ایران  تیم  مردان،  تیمی  کاتای  نهایی  دیدار  در  کردند.  اکتفاء 
ترکیب ابوالفضل شهرجردی، میالد دلیخون و علی زند به مصاف 

تیم قدرتمند ژاپن رفت و با قبول شکست به مدال نقره رسید.

10 راِه درمان سرماخوردگی 
بدون نیاز به دکتر

یکی از ضدحال ترین اتفاقاتی که ممکن است 
این است که  بیافتد،  برای یک فرد  در سفر 
سرما بخورد. اما با ما باشید با راه های درمان 
سرماخوردگی بدون نیاز به رفتن به دکتر: 1. 
 .3 زیاد  استراحت   .2 بخورید  کافی  مایعات 

مصرف قرص مسکن 4. به جنگ محتویات 
بینی برید ) فین و ...( 5. سوزش گلو را با چای، 
آبلیمو و عسل خوب کنید 6. از داروهای بدون 
نسخه استفاده کنید 7. به هوا رطوبت اضافه 
کنید )دستگاه بخور، یا یک قابلمه آب جوش 8. 
نوشیدنی گرم زیاد بخورید ) انواع چای، دمنوش 
گرم  و  در جای گرم  داغ( 9. خوابیدن  و شیر 
C نگه داشتن خودتان 10. مصرف زیاد ویتامین

خواب به یادگیری 
در دوران پیش دبستانی کمک می کند

 دوران کودکی، دوران بسیار مهمی برای رشد 
کودک شماست، و چرت زدن زمان مورد نیاز 
آورد.  فراهم می  را  و جوان سازی  برای رشد 
تا 6  نوزادان  باشید که  داشته  یاد  به  واقع،  در 
دارند،  نیاز  را  روز  در  خواب  تا 20 ساعت  ماه 

پس چرت زدن از عوامل مهم در رسیدن به 
این زمان زیاد است. اما تشویق کودکان پیش 
دبستانی به استراحت در کالس درس می تواند 
به یادگیری و باال بردن حافظه آنها کمک کند. 
به طور خالصه، کودکانی پیش دبستانی که 
کمی بیشتر از یک ساعت چرت زده بودند به 
که  کسانی  از  بیشتر  درصد  متوسط 10  طور 
بیدار نگه داشته شدند، عملکرد خوبی داشتند.

بی احتیاطی راننده سمند جوان 26ساله را به کام مرگ برد

رئیس پلیس راه استان گفت: واژگونی سواری سمند در شهرستان سرایان یک کشته 
و سه مجروح برجای گذاشت. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس سرهنگ حسین 
رضایی در تشریح این خبر اظهار داشت: روز شنبه با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
بالفاصله  سرایان  شهرستان  »مصعبی-آیسک«  محور  در  تصادف  بر  مبنی   110
افزود:  وی  شدند.  اعزام  سانحه  محل  به  امداد  گروه  همراه  به  راه  پلیس  مأموران 
واژگون  سمند  سواری  دستگاه  یک  که  کردند  مشاهده  در صحنه  حضور  با  مأموران 
از سرنشینان خودرو مجروح و  نفر  راننده به همراه سه  این سانحه  شده است که در 
این حادثه  اینکه در  بیان  با  بیمارستان منتقل شدند. سرهنگ رضایی  به  جهت مداوا 
رانندگی جوان 26 ساله به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت کرد اظهار 
ناشی  سواري سمند  راننده  احتیاطي  بي  را  حادثه  علت  راه  پلیس  کارشناسان  داَشت: 
از عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه به علت تخطی از سرعت مطمئنه اعالم کرد.  

 قاتل آتنا در مألعام اعدام می شود  

به  اشاره  با  اردبیل  استان  دادگستری  رئیس کل  ایسنا- 
شده  آغاز  »آتنا«  به  پرونده  فوق العاده   رسیدگی  این که 
قاتل  اعدام  دادگاه،  در صورت صدور حکم  است، گفت: 
آتنا در پارس  آباد در مأل عام اجرا می شود. حجت االسالم 
محمدعلی قاصدی با بیان این که هدف ما اجرای کامل 
عدالت است، یادآور شد: هیچ گونه اغماض و چشم پوشی در 
ارتباط با بررسی این پرونده وجود نخواهد داشت و این قاتل 
حتماً به اشد مجازات خواهد رسید. رئیس کل دادگستری 
این  وقوع  این که  وجود  با  کرد:  اردبیل خاطرنشان  استان 
حادثه تلخ و ناگوار برای ما بسیار تأسف برانگیز بود، ولی 

از هیچ تالشی برای بررسی این پرونده دریغ نشده است.

 هشدارهای پلیسی برای کیف قاپی 

جام جم آنالین-  بررسی ها نشان می دهد بیشتر سرقت ها به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی از سوی مالباخته ها 
اتفاق می افتد. پلیس همواره به مردم توصیه کرده است تا برای ایمن ماندن از نقشه سارقان، تا حد امکان به جای 
استفاده از وجوه نقد از کارت های الکترونیک بانکی، چک های تضمینی و ... استفاده کنند و اگر مجبور به حمل 
پول نقد یا کیف شدند، حتماً از کیفی که دسته محکمی دارد، استفاده کنند. هنگام سوار شدن در اتوبوس های 
شهری و تردد در اماکن شلوغ ضروری است به جای گرفتن بند کیف، دهانه آن را بگیرند و  کیف را مقابل سینه 
خود نگه دارند. تحقیقات نشان می دهد کیف قاپ ها معمواًل در اطراف بانک ها، دفترخانه ها، بنگاه ها، مراکز خرید 
و نقاط خلوت کمین می کنند، پس باید هنگام دریافت و حمل پول در چنین اماکنی مراقبت بیشتری از وسایل 
خود داشت، حرکات اطرافیان خود مخصوصاً موتورسوارها را زیر نظر گرفت و برای حمل پول نقد حتماً از خودرو 
استفاده و از پیاده روی پرهیز کرد. مردم باید کیف خود را با دستی که مجاور دیوار یا جوی آب است حمل کرده و از 
حرکت در سطح خیابان خودداری کنند. همچنین هرگز نباید وجوه نقد و اشیای گران قیمت را با کیسه های نایلونی 

روشن یا ساک های غیراستاندارد حمل کرد. نمایش محتویات داخل کیف نیز یکی از دالیل وقوع سرقت است.

خوراکی هایی که تمرکزتان را 
افزایش می دهند

راه های متعددی برای سوخت رسانی از طریق 
غذا به مغز وجود دارد اما مصرف کربوهیدراتهای 
 پیچیده یکی از بهترین شیوه ها برای این کار 
است.  مغز به یکسری مواد مغذی خاص نیاز 
دارد تا ساختار عصبی خود رو  ساخته و حفظ 

کند، مانند: 1. تخم مرغ )اگر میخواهید مغزتان 
پیامهای عصبی رو به درستی به سایر اندامها 
و  مهمترین  کنید  مصرف  کولین  باید  برساند 
منبع کولین، زرده تخم مرغ است( 2. اسفناج 3. 
ماست 4. کلم قرمز 5. سالمون وحشی 6. گردو 
)دارای مقادیر زیاد پروتئین و فیبر است که هر 
دو برای سالمت عمومی بدن مفید هستند( 7. 
بروکلی )حاوی ترکیبی به نام سولفوروفان است(

درمان زگیل کف پا

زگیل ها برآمدگی های کوچک پوستی هستند 
و  به وجود می آیند  ویروس  به علت یک  که 
بسیار مسری هستند. از آنجا که زگیل کف پا 
در یک منطقه فشار هستند، آنها به سمت داخل 
رشد می کنند و غالباً حساس و دردناک هستند. 
پا  کف  زگیل  برای  کامل  درمانی  روش  یک 

وجود ندارد، زیرا ما قادر به کشتن ویروس بدون 
کشتن سلول های آلوده به این ویروس نیستیم. 
برای درمان زگیل کف پا، پوست موز را از موز 
جدا کنید و قسمت داخلی آن که سفید است را 
روی زگیل قرار دهید، پا را بانداژ کنید و یک 
جوراب پایتان کنید. این پانسمان را هر روز تا 
زمانی که زگیل از بین برود باید عوض کنید؛ 
پس از چند روز اثری از زگیل نخواهد بود.

8 نوع سبزی، بیشترین تاثیر را 
در کنترل قند خون دارند

یک گام هوشمند برای جلوگیری از فوران قند 
انتخاب  دو،  نوع  دیابت  به  مبتالیان  در  خون 
سبزیجات  است.  کربوهیدرات  کم  سبزیجات 
حاوی  کربوهیدرات  کم  یا  ای  نشاسته  غیر 
ویتامین ها، مواد معدنی و فیبر و در عین حال 

کم کالری هستند. در اینجا 8 نوع سبزی مفید 
به حال دیابتی های نوع دو بیشتر معرفی شده 
است: 1. اسفناج 2. گوجه فرنگی 3. کلم بروکلی 
4. خیار )یک فنجان خیار خرد شده تنها 5 گرم 
کربوهیدارت دارد( 5. کلم 6. کلم بروکسل 7. 
گل کلم )سرشار از ویتامین ث، فیبر، پتاسیم 
و فوالت است( 8. مارچوبه )در خرید مارچوبه 
سعی کنید ساقه های سبز روشن آن را انتخاب کنید(

31104

اولین ، بزرگ ترین و کامل ترین مرکز تخصصی
 چسب و مواد شیمیایی و محصوالت خودرویی

 در استان خراسان جنوبی
جشنواره فروش فوق العاده تابستان آغاز شد

کلینیک تخصصی چسب سهیل

   خیابان پاسداران - میدان قدس
Soohel@ 05632234838- 09153612181   کانال تلگرام  

هو الکریم 

حج فریضه قدسی و دینی ، خدایی و 
مردمی است و موسوم نوریت دل خاشع 

در برابر خالق است 
حجاج ارجمند و مسافرین سرزمین وحی 

در آستانه رهسپاری شما عزیزان سازمان 
مردم نهاد خیریه آبشار عاطفه ضمن 

آرزوی صحت و سالمتی و قبولی زیارت 
منتظر کمک های نقدی و غیرنقدی و 
خمس برای نیازمندان و مهرجویان 

تحت حمایت می باشد

 خیابان حکیم نزاری باالتر از مسجد حائری ، طبقه فوقانی صندوق انصار المهدی )عج(
 شماره حساب: 0106760157007بانک ملی 

 شماره کارت: 6063731011719102 بانک مهر ایران

تـاالر و رستـوران سیمـرغ 
آماده پذیرایي از جلسات عروسي و مهماني شما مي باشد

ورودي رایگان        هزینه پذیرایي رایگان
نهار و شام همه روزه 11ظهرتا11شب / ظرفیت 700نفر
معلم 36/1 جنب باشگاه مالک اشتر 09158609661   

تلفن رزو : 32444048  

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

چلومرغ 6300 تومان
چلوقرمه سبزی

 5700 تومان
چلوکباب مخصوص 6700 

چلو جوجه  6700
و انواع غذاهای ایرانی

پیک رایگان به تمام نقاط شهر جلسات تا سقف 700 نفر پذیرفته می شود
تلفن سفارشات: 09150051239  مدیریت: 09368545254- مقدم
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وزش باد همراه با گرد و خاک در خراسان جنوبی

صدا وسیما -وزش باد نسبتا شدید همراه با گرد و خاک برای سه روز آینده شرق خراسان جنوبی پیش بینی شده است.
کارشناس هواشناسی استان گفت: براساس پیش بینی ها این وزش باد برای شهرستانهای نهبندان، سربیشه، درمیان، اسدیه 
و خوسف از شدت بیشتری برخورداراست.به گفته نخعی دمای هوا استان در 24 ساعت آینده یک تا دو درجه کاهش می یابد.

7۰۰ رقبه در خراسان جنوبی سند دارشد

مهر-مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی 
استان  در  رقبه  جاری ۷۰۰  سال  طی  کرد:  بیان 
در  هاشمی  منصور  االسالم  شد.حجت  دار  سند 
از  پیشگیری  و  بینی  پیش  کارگروه  جلسه  اولین 
گسترش بافت های ناکارآمد ستاد استاد بازآفرینی 
موقوفه  جاری 24۰  کرد: طی سال  بیان  شهری 
در  داد: همچنین  ادامه  دار شدند.وی  استان سند 
سند  جنوبی  خراسان  در  رقبه  جاری  ۷۰۰  سال 
دار شده است.حجت االسالم هاشمی اظهار کرد: 
بسیاری از زمین های وقفی در روستاها به  سمت 
زمین های غیرکاربری که وقف شده بود، رفته که 
باید مورد توجه قرار گیرد.معاون فنی و امور عمرانی 
کرد:  بیان  جلسه  این  در  هم  بیرجند  فرمانداری 
کمبود آب یکی از عوامل اصلی در ایجاد سکونت 
های غیر رسمی بوده که باید مورد توجه واقع شود. 
سید مهدی رونقی بیان کرد: افزایش بافت های 
ناکارآمد در روستاها، افزایش مهاجرت ها و حاشیه 

نشینی از دیگر پیامدهای کمبود آب است.

خرید 4۰۰۰تن شیر در سه ماهه اول امسال

امیرآبادیزاده-مدیر سازمان تعاون روستایی استان 
آوری  مراکزجمع  توسط  شیر  خرید4۰۰۰تن  از 
3ماهه  کشاورزی،در  تعاونی  های  شیر،شرکت 
عنوان  اسفندیاری  داد.محسن  خبر  امسال  اول 
آوری  جمع  ایستگاههای  توسط  شیر  کرد:خرید 
استان،با  تعاون روستایی  نظارت شبکه  شیرتحت 
شیر،در  حمل  ومخازن  کننده  خنک  تجهیزات 
به  توجه  با  باشدکه  می  فعال  شهرستانها  مراکز 
انتقال،به  این محصول هنگام  فسادپذیری سریع 
خریدوجمع  مراکز  ومصرف،نقش  تبدیل  مبادی 

آوری شیر را بیش از بیش مشخص می نمایند.

رفع تصرف و خلع ید 177 هکتار
 از عرصه های منابع طبیعی

طبیعی  منابع  اراضی  از  هکتار  وسیما-1۷۷  صدا 
خراسان جنوبی رفع تصرف و خلع ید شد.مدیرکل 
منابع طبیعی گفت: از این رقم در سه ماه نخست 
امسال168 هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان 
رفع تصرف و حدود 9 هکتار خلع ید شد. نصرآبادی 
 59 شده  تصرف  رفع  اراضی  خصوص  در  افزود: 

پرونده و خلع ید 34 پرونده تشکیل شد.

روزنامه آوای خراسان جنوبی  رتبه  برتر 
در حوزه بهزیستی را بدست آورد

در  بهزیستی  هفته  خبری  نشست  در  کاری-  
خراسان  آوای  روزنامه  از  مکتوب  جراید  بخش 
و  اخبار  موقع  به  و  دقیق  انعکاس  بابت  جنوبی  
تجلیل شد.  در طول سال،  بهزیستی  رویدادهای 
همچنین از خبرنگار روزنامه آوا نسرین کاری به 
کودکان،  های  حوزه  در  اجتماعی  فعال  عنوان 
خبری  سایت  شد.و  دانی  قدر  معلوالن  و  زنان 
مقام  مجازی  های  رسانه  حوزه  در  هم  ایسنا 
از سوی  که  تقدیرنامه ای  در  کرد.  را کسب  برتر 
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی تقدیم شد، آمده 
است: بی شک نقش رسانه و خبر به عنوان مشعل 
دارن آگاهی یابی و آگاهی بخشی در جامعه که با به 

کارگیری هنر، مهارت و تدبیرفضایی سالم برای 
اطالع رسانی شفاف و ارتباطات اثربخش بین مردم 
و سازمان ها را فراهم می کنند، انکارناپذیر بوده و 
قابل تقدیر است.از آنجایی که در طول یک سال 
نحو  به  به  بهزیستی  رویدادهای  و  اخبار  گذشته 
بسیار مطلوبی با تالش و همت بلند سرکار عالی 
منتشر شد برخود الزم می دانم تا با اهداء این لوح 

سپاس مراتب تقدیر و تشکر خود را اعالم نمایم.

مشاوره حقوقی به بسیجیان و فعاالن 
رسانه ای خراسان جنوبی فراهم می شود

خراسان  رسانه  بسیج  سازمان  تسنیم-رئیس 
بسیجیان  به  مشاوره  زمینه  اینکه  بیان  با  جنوبی 
فراهم  نیز  رسانه  بسیج  در  رسانه ای  فعاالن  و 
می شود گفت: این سازمان آمادگی دارد از فعاالن 
رسانه و خبرنگاران در بحث های حقوقی و قضایی 
داشته  قوانین  چارچوب  در  را  الزم  حمایت های 
باشد. رئیس سازمان بسیج رسانه در مراسم امضای 
تفاهم نامه همکاری بسیج رسانه و بسیج حقوقدانان 
در خبرگزاری تسنیم خراسان جنوبی اظهار داشت: 
از 2 سال گذشته در بسیج رسانه این قول مطرح 
شد که این سازمان آمادگی دارد از فعاالن رسانه 
قضایی  و  حقوقی  بحث های  در  خبرنگاران  و 
داشته  قوانین  چارچوب  در  را  الزم  حمایت های 
باشد.سجاد رضایی با بیان اینکه در این راستا قرار 
شد تفاهم نامه همکاری بین سازمان بسیج رسانه 
در  گفت:  شود  امضا  حقوقدانان  بسیج  سازمان  و 
دولت یازدهم بحثی تحت عنوان دسترسی آزاد به 
اطالعات مطرح شد و طبق این قانون قرار بر این 
به  بتوانند  راحت تر  افکار عمومی  و  بود که مردم 

اطالعات مربوطه دسترسی داشته باشند.

ساخت یادمان های شهدای گمنام
 در شأن شهدای شهر بیرجند باشد

بیان  با  بیرجند  دادرس مقدم-فرماندار شهرستان 
اینکه در حال پیگیری کسب سهمیه شهید گمنام 
برای خاک سپاری در قسمت شمال شهر بیرجند 
شهدای  یادمان های  ساخت  باید  گفت:  هستیم 
این  فرهنگ  با  متناسب  و  شهدا  شأن  در  گمنام 

شهر باشد.ناصری در نخستین جلسه هیئت امناء 
کرد:  اظهار  بیرجند  شهرستان  گمنام  شهدای 
تاکنون پیکر مطهر 2۷ شهید گمنام در شهرستان 
اینکه  بیان  با  است.وی  شده  تدفین  بیرجند 
گمنام  شهید  سهمیه  کسب  برای  الزم  پیگیری 
برای خاک سپاری در قسمت شمال شهر بیرجند 
درحال انجام است افزود: امیدواریم پس از کسب 
سهمیه و بررسی شاخص های الزم مردم شمال 
شهر بیرجند بتوانند از ثمره و برکات شهید گمنام 
باید  بیرجند گفت:  ببرند.فرماندار شهرستان  بهره 
ساخت یادمان های شهدای گمنام در شأن شهدا و 
متناسب با فرهنگ شهر بیرجند باشد  چراکه همه 
ما وظیفه داریم در حفظ حراست از فرهنگ ایثار 
بنیادین  ارزش های  از  یکی  عنوان  به  شهادت  و 
در جامعه و انتقال آن به نسل آینده تالش کنیم.

از  متشکل  فنی  کمیته  است  نیاز  افزود:  ناصری 
متخصصان معماری و هنر کار طراحی یادمان ها را 
انجام دهند و برای ورودی مکان ها و سازمان های 
محل دفن شهید گمنام نمادهای یکسانی طراحی 
و در نظر گرفته شود تا مردم از وجود مزار شهدای 

گمنام در آن مکان اطالع یابند.

26 تیر سالروز تاسیس شورای نگهبان

غالمی-سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات 
استان به مناسبت 26 تیر سالروز تاسیس شورای 
در  نهاد  این  اختیارات  و  اهداف  باره  در  نگهبان 
قانون اساسی عنوان کرد:همه نظام های سیاسی 
با توجه به اینکه حول محور قانون اساسی شکل 
می گیرند  وقانون اساسی میثاق ملی و مردمی آن 
کشور محسوب می شود،ساز و کارهای مشخصی 
را هم برای صیانت و پاسداری از آن در نظر می 
کشور  افزود:در  محمدی  االسالم  گیرند،حجت 
با توجه به ارزش های واالی اسالمی که  ماهم 
با انقالب اسالمی ما شکل گرفته است و در قانون 
اساسی لحاظ شده نیازمند پاسداری از این ارزش 
ها بوده که خوشبختانه در اصول متعددی بحث 
از  پاسدار  و  ناظر  نهاد  عنوان  به  نگهبان  شورای 

قانون اساسی مطرح شده است.

کاشت گونه های درختی جدید 
در فضای سبز بیرجند

قاسمی- مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری بیرجند از کاشت 3 گونه درختی و ۷ گونه 
درختچه ای جدید در فضای سبز شهر بیرجند خبر 
داد. »انصاری« عنوان کرد که تنوع، یکی از جنبه 
های زیباشناختی در طبیعت می باشد و ایجاد آن در 
فضای سبز از طریق فرم درختان، بافت برگ ها و 
رنگ بندی در گل ها به نمایش در می آید. وی یکی 
از اهداف سازمان پارک ها و فضای سبز را شناسایی 
گونه های متفاوت با بافت غالب موجود در شهر و 
البته سازگار با شرایط اقلیمی بیرجند برشمرد؛ و اظهار 
کرد: در همین راستا از چندین سال گذشته شاهد 
کاشت گونه های جدید در شهر بوده ایم. مدیرعامل 
سازمان پارک ها ادامه داد: گونه های جدید کاشته 
شده با مطالعه و هدف سازگاری با شرایط اقلیمی 
قرار  استفاده  مورد  سبز شهری  فضای  در  بیرجند 
گرفته اند که بسیاری از آنها از لحاظ مقاومت به 
کم آبی و یا شوری حائز اهمیت هستند. »انصاری« 
تصریح کرد: گونه های درختی کاشته شده شامل 
های  گونه  و  کاتالپا  و  مالکورا   توت  داغداغان، 
درختچه ای شامل طاووسی، توری، پنج انگشت، 
دم موشی، بداغ، پامیاس گراس می باشند و بیش 
از 45۰۰ اصله از این گونه ها در فضای سبز شهر، 

کاشته شده است.

1۸۵۰ نقطه آبادی استان در سامانه 
کاداستر)نقشه های  ثبتی( جانمایی شد

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن خراسان جنوبی 
سامانه  در  استان  آبادی  نقطه  و 85۰  هزار  گفت: 
تنها  قاسم  مهر،  گزارش  شد.به  جانمایی  کاداستر 
پیشگیری  و  بینی  پیش  کارگروه  جلسه  اولین  در 
استانی  ستاد  ناکارآمد  های  بافت  گسترش  از 
ثبتی  فایل  تاکنون  کرد:  بیان  شهری  بازآفرینی 
5۰۰ روستای خراسان جنوبی تهیه شده است.وی 
اجرای طرح تحقیقاتی در 893 روستای باالی  از 
 43 همچنین  افزود:  و  داد  خبر  استان  خانوار   2۰
اند. تعیین محدوده شده  روستای خراسان جنوبی 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در 
این جلسه بیان کرد: سال گذشته طرح کاداکس در 
دو هزار و 25۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان اجرا 
شد.وی با بیان اینکه اجرای این طرح منجر به سند 
برای  اراضی کشاورزی می شود، گفت:  دار شدن 
سال جاری این طرح در 2۰ هزار هکتار از اراضی 
کشاورزی اجرایی می شود.ولی پور مطلق ادامه داد: 
برای اجرای این طرح اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 
5۰۰ میلیون تومان تعریف شده است.رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: دولت در 
دنبال مدیریت  به  توانمند سازی روستاها  راستای 

زیرساخت ها است.

معاون دادگستری خراسان جنوبی: 

نت
نتر

س: ای
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نت
نتر
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»مهاجرت روستاییان« دلیل افزایش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است
دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  معاون 
مهاجرت  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان 
در  نشینی  حاشیه  گسترش  علت  روستاییان 
استان  از  جنوبی  شهرهاست، گفت: خراسان 
هایی است که مهاجران بسیاری را به دیگر 
استان ها صادر می کند.به گزارش خبرگزاری 
شبستان حجت االسالم یدا... وحدانی نیا در 
اولین جلسه کارگروه پیش بینی و پیشگیری 

از گسترش بافت های ناکارآمد ستاد استانی 
بازآفرینی شهری اظهار داشت: این کارگروه، 
سال گذشته در راستای دستورالعمل کشوری 
که در 1۷ بند ابالغ شده بود برگزار شد.وی 
چهار  جلسه  این  راستای  در  اینکه  بیان  با 
افزود:  کردیم،  برگزار  گذشته  سال  کارگروه 
سال گذشته در جلسه اول این کارگروه هشت 
پنج مصوبه، جلسه سوم  مصوبه، جلسه دوم 

هشت مصوبه و جلسه چهارم دو مصوبه به 
تصویب رسید.معاون پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری خراسان جنوبی با توجه به اینکه 
سال گذشته در جهت طرح کاداس تاکیداتی 
بسیاری بود، بیان کرد: برنامه های سال جاری 
باید به گونه ای مدنظر قرار بگیرد که بهتر به 

اهداف این جلسه دست یابیم.
حجت االسالم وحدانی نیا با اشاره به وضعیت 

خاص خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی 
بسیاری  مهاجران  که  است  هایی  استان  از 
را به دیگر استان ها صادر می کند و مسئله 
حاشیه نشینی در شهرها را به علت مهاجرت 
روستاییان مشاهده می کنیم.وی با بیان اینکه 
خواهیم  توجه  موضوع  به سه  جلسه  این  در 
افزود: این سه موضوع شامل اجرای  داشت، 
برای  روستاییان  توانمندسازی  کاداس،  طرح 

از مهاجرت به شهرها و گسترش  جلوگیری 
به کمربند سبز جاده  توجه  و  نشینی  حاشیه 
وقوع  از  پیشگیری  است.معاون  استان  های 
پایان  در  جنوبی  خراسان  دادگستری  جرم 
اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که چه 
قرار  تخلیه  معرض  در  استان  از  روستاهایی 
دارند و مهاجرت در آن انجام شده است که به 

حل مشکالت آنان توجه داشته باشیم.

پرورش شهرستان  و  آموزش  مدیر  حسینی- 
بیرجند با بیان این که در مهر شهر واحد آموزشی 
خیرساز توسط بانک آینده آماده بهره برداری 
به  است عنوان کرد:کماکان مهرشهر حداقل 
1۰۰ کالس درس دیگر نیاز دارد.دیروز دومین 
پرورش  و  آموزش  هماهنگی  شورای  جلسه 
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  حضور  با 
استاندار برگزار شد. المعی مدیر کل آموزش و 
پرورش با اشاره به اولین دستور کار جلسه، از 
فعالیت 14۰ پایگاه غنی سازی اوقات فراغت 
دانش آموزان در 12 شهرستان استان خبر داد و 
عنوان کرد: پیش بینی می شود بیش از 14 هزار 
دانش آموز از برنامه های این پایگاه ها بهره مند 
شوند. وی با تاکید بر این که پایگاه های اوقات 
فراغت خودگردان و به وسیله مشارکت های 
مردمی اداره می شوند، اضافه کرد: موازی کاری 
دستگاه ها و تشکیل کالس های اوقات فراغت 
ندارد.  را  الزم  بازدهی  نامناسب  فضاهای   در 
راهیابی 4 دانش آموز استان به اردوی 

تیم ملی در ورزش های زورخانه ای
مدیر کل آموزش و پرورش همچنین با اشاره 
به برگزاری نهمین جشنواره کشتی پهلوانی و 

زورخانه ای پسر کشور در استان ادامه داد: در 
این مسابقات، 4 نفر از دانش آموزان استان به 
اردوهای تیم ملی راه یافتند. المعی افزود: در 
داریم  قصد  جدید  تحصیلی  سال  مهر  پروژه 
ورزش های باستانی را در 3۰ مدرسه ابتدایی 
آموزش دهیم.وی دستور کار سوم را درخواست 
آموزش و پرورش از شهرداری برای تهاتر مبلغ 
عقب  با  اداره  این  های  زمین  کاربری  تغییر 
نشینی مدارس در حاشیه خیابان ها اعالم کرد. 
با  پرورش  و  آموزش  پشتیبانی  معاون  واقعی 
بیان این که فضاهای آموزشی از پرداخت مبالغ 
تغییر کاربری معاف هستند ادامه داد: فضاهای 
غیر آموزشی نیز از سال 96 مشمول این قانون 
شده اند. وی از شورا تقاضا کرد تا مصوب کنند 
تا زمانی که این قانون جدید در حال اجراست، 
زمین های قبل سال 96 نیز مانند بعد از آن 

محاسبه و با عقب نشینی ها تهاتر شود.
هر دانش آموز یک مهارت

اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  حسینی 
استاندار نیز در این جلسه با اشاره به این که با 
فعالیت های آموزش و پرورش ، امسال مردم با 
هدایت تحصیلی آشنا تر شده اند، عنوان کرد: 

برنامه ریزی ها باید برای تسهیل امور مردم 
باشد و سهل ترین روش را برای رسیدن مردم 
به مقصودشان را طراحی کنیم. وی با تاکید 
بر این که در موضوع اوقات فراغت، شعار هر 
دانش آموز یک مهارت باید تحقق یابد اضافه 

کرد: کم توجهی ما باعث شده به اوقات فراغت 
به عنوان گذران وقت نگاه شود، در حالی که 
برای مقاوم سازی دانش  این فرصت  از  باید 
آموزان در برابر چالش های اجتماعی استفاده 
کنیم.  حسینی همچنین ضمن ابراز خوشحالی 
از موفقیت در برگزاری جشنواره کشتی زورخانه 
ای با اشاره به این که در گذشته استان در این 

داد:  ادامه  است  داشته  بهتری  جایگاه  ورزش 
زمانی که رقابت ها گسترده می شود هر استانی 
که بتواند از ظرفیت های خود بیشتر استفاده 
کند و با توجه به شرایط به روزرسانی داشته 
باشد، موفق خواهد بود. وی با اشاره به موضوع 

عقب نشینی امالک آموزش و پرورش، افزود: 
در این زمینه قطعا باید بین شهرداری و آموزش 

و پرورش همکاری برای تهاتر انجام شد. 
در حاشیه: 

سال  که  والیت  اردوگاه  به  اشاره  با  المعی 
تومانی  میلیون   3۰۰ قول  استاندار  گذشته 
کرد:  عنوان  بود  داده  را  آن  اندازی  راه  برای 

مدیران آب منطقه ای، آب و فاضالب شهری 
و روستایی و نوسازی و تجهیز مدارس برای 
بازرسی و کار کارشناسی از منطقه بازدید کرده 
استاندار،  های  موافقت  وجود  با  ولی  بودند، 
از  وی  شد.  کار  مانع  استانداری  در  شخصی 
معاون سیاسی استاندار خواستار پیگیری این 
موضوع شد که حسینی قول پیگیری آن را داد.

سجادی نژاد مدیر آموزش و پرورش بیرجند با 
اشاره به این که بیشترین تراکم دانش آموز را 
در شهرک های اقماری مانند مهرشهر، امیر 
آباد، حاجی آباد و چهکند داریم ، اضافه کرد: 
آموزشی،28  به علت کمبود فضای  متاسفانه 
شوند.  می  اداره  نوبته  دو  صورت  به  مدرسه 
وی با بیان این که در مهر شهر تمام مدارس 
از  حتی  داد:  ادامه  هستند  شیفته  دو  ابتدایی 
ظرفیت دبیرستان ها هم استفاده شده به گونه 
ای که دانش آموزان در دو دبیرستان دوره اول 
به طور ثابت شیفت صبح و ابتدایی در شیفت 
وی  گفته  کنند.به  می  تحصیل  ظهر  از  بعد 
پروژه مدرسه حیات طیبه در مهر شهر در حال 
نیاز به کالس درس  اتمام آن،  با  اجراست و 

کم خواهد شد.

در   بهزیستی  کل  مدیر  گذشته  روز  کاری- 
نشست خبری به مناسبت هفته بهزیستی در 
سالن این اداره کل  عنوان کرد:  پروژه 248 
واحدی مسکن معلوالن بیرجند افتتاح می شود.
 وی ادامه داد :سالمت و رفاه از  اهداف بهزیستی 
است که در  سایه کنترل و پایش معلولیت ها 
می شود.عرب  محقق  اجتماعی  آسیب های  و 
نژاد  با بیان اینکه  اجرای برنامه ها و طرح های 
پیشگیرانه از قبیل طرح غربالگری، طرح های 
قبیل  از  توانمندسازی  برنامه های  آگاه سازی، 
اشتغال، مسکن، هزینه نگهداری و مستمری 
بهزیستی  برنامه های  جمله  از  مددجویان، 
برای جامعه هدف است افزود: برای کنترل و 
پایش آسیب های اجتماعی 19 کارگروه داریم 
دو  در  و  عضو  کارگاوه  در 15  بهزیستی  که 
اینکه  به  اشاره  با  است.وی  مسئول  کارگروه 
اکنون  مجموع افراد تحت پوشش بهزیستی 
استان 1۰۰ هزار و 2۷9 نفر به صورت مستمر و 
غیر مستمر است، افزود: 38 هزار و ۷25 خانواده 
نیز در حوزه اجتماعی تحت پوشش هستند.وی 
آور شد: سال گذشته پروژه 248 واحدی  یاد 
و5۰۰  هزار  مساحت 22  به  معلوالن  مسکن 
متر مربع به ارزش 133میلیارد و 6۰4 میلیون 
و 5۰۰ هزار ریال در بیرجند احداث شده که در 

هفته بهزیستی امسال افتتاح می شود.عرب نژاد 
با اشاره به اینکه  حقوق مستمری افراد تحت 
پوشش از ابتدای سال جاری به 9 میلیون و 
3۰۰ هزار ریال رسیده است خاطرنشان کرد: 
مستمری خانواده های تک نفره از 53 هزار 
دو  خانواده های  تومان،  به 1۷6 هزار  تومان 
نفره از 6۰ هزار تومان به 2۷6 هزار تومان و 
در خانواده های سه نفره از ۷1 هزار تومان به 
351 هزار تومان رسیده است. عرب نژاد با بیان 
اینکه مستمری خانواده های چهار نفره از ۷2 
هزار تومان به 415 هزار تومان در ماه رسیده 
است، افزود: سقف مستمری خانواده های پنج 
نفر به باال نیز از 1۰۰ هزار تومان به465 هزار 

تومان رسیده است.

هفته  در  معلوالن  واحد مسکن   382
بهزیستی به بهره برداری می رسد

امور مشارکت های مردمی بهزیستی   معاون 
امسال  کرد:  عنوان  جلسه  این  در  استان 
به  استان  در  معلوالن  مسکونی  واحد   382
بهره برداری می رسد.رحیمی  افزود: از این تعداد 
16 واحد روستایی مربوط به خانوارهای دارای 
بیش از دو معلول است و  همچنین از تعداد 
382 واحد مسکونی 248 واحد در شهرستان 

در  واحد   ۷۰ سربیشه،  در  واحد   2۰ بیرجند، 
فردوس، 28 واحد در نهبندان افتتاح می شود.

وی خاطرنشان کرد:  اعتبارات این واحدهای 
درصدی،  تسهیالت چهار  از محل  مسکونی 
مددجویان  آورده  و  سازمان  بالعوض  کمک 
مردمی  مشارکت های  امور  معاون  است. 
بهزیستی  خاطر نشان کرد:  تسهیالت اشتغال 
معلوالن امسال نسبت به سال گذشته چهار 

برابر شده است .

از  درصد   60 سازی  مناسب 
دستگاههای دولتی انجام شده است

معاون توانبخشی بهزیستی هم عنوان کرد:  53 
مرکز در حوزه توانبخشی در خراسان جنوبی 
شبانه  مرکز  تعداد،13  این  از  و  است،  فعال 
روزی،13 مرکز ویزیت در منزل و 21 مرکز 
نیز به صورت روزانه فعال است. جمیله رضازاده 
از  درصد   6۰ سازی  مناسب  اینکه  بیان  با 
دستگاه های دولتی در استان انجام شده است. 
افزود: مناسب سازی 4۰ درصد معابر و اماکن 
عمومی نیز انجام شده است و  مناسب  سازی 
در استان در حال پیشرفت است. وی ادامه داد: 
خوشبختانه با همکاری خوبی که فرمانداران 
پرجمعیت  روستاهای   که  شده  مقرر  دارند 

حاشیه شهر بیرجند مناسب  سازی انجام شود 
که البته از سال گذشته این موضوع در دستور 
کار قرار گرفته است.رضازاده  با بیان اینکه  53 
در خراسان  توان بخشی  در حوزه  فعال  مرکز 
تعداد،  این  از  که   کنند  فعالیت می  جنوبی  
مرکز   13 شبانه روزی،  صورت  به  مرکز   13
به صورت ویزیت در منزل و 21 مرکزنیز به 
صورت روزانه فعال است.وی خاطرنشان کرد: 
13 مرکز حرفه آموزی و دو مرکز توان  بخشی 
مبتنی بر خانواده در استان وجود دارد و در زمینه 
مراکز شبانه روزی 5۷9 نفر خدمات شبانه  رزوی 
به آنها پرداخت می شود. وی افزود:همچنین دو 
مرکز مراقبتی در بیرجند و قاین است و به 133 

نفر خدمات ارائه می  نماید.

آزمایشگاه ژنتیک در خراسان جنوبی 
راه اندازی می شود

معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی با بیان 
اینکه آزمایشگاه ژنتیک در استان راه اندازی می 
شود افزود: خدمات ژنتیک هم در سال جاری 
شیخانی   شود.شهرام  می  ارائه  شهروندان  به 
افزود: از مجموع افراد تحت پوشش پیشگیری 
12 هزار نفر در حوزه پیشگیری از معلولیت ها 
و 23۰ هزار نفر در حوزه آسیب های اجتماعی 

قرار دارند و  این افراد از طریق 264 مرکز و 
پایگاه در استان خدمت می گیرند.معاون امور 
توسعه پیشگیری بهزیستی با اشاره به اینکه 
امسال آزمایشگاه ژنتیک در استان راه اندازی 
درصد   5۰ گذشته  سال  گفت:  شد،  خواهد 
زوجین تحت برنامه غربالگری قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه اولین مرکز مشاوره شهرستانی 
در قاین راه اندازی خواهد شد، عنوان کرد: بسته 
جامع خدمات ژنتیک شامل مشاوره، غربالگری 
و خدمات تخصصی آزمایشگاهی نیز در سال 
جاری راه اندازی خواهد شد. شیخانی  ادامه داد:  
پیشگیری از معلولیت های دوران سالمندی از 
دیگر برنامه های مهم در بهزیستی است،  و  
سال گذشته 13۰ تیم پیشگیری از اعتیاد به 
مهدهای کودک اعزام شده اند.وی با بیان اینکه 
28 مرکز درمان و بازتوانی اعتیاد در استان وجود 
دارد، افزود: 1۰ پایگاه سالمت اجتماعی و 4۷ 
مرکز مشاوره روان شناختی نیز در استان فعالیت 
می کنند.معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی 
خراسان جنوبی با اشاره به اینکه افراد تحت 
پوشش طی سه ماهه نخست سال جاری پنج 
درصد افزایش داشته است، خاطرن نشان کرد : 
مرکز TC استان نیاز به تکمیل زیرساخت ها 
دارد و اکنون 1۷ نفر در این مرکز مقیم هستند.

قوسی-صبح روز گذشته جلسه ستاد برگزاری 
اردوی راهیان نور سپاه انصارالرضا برگزار شد. 
معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالرضا با بیان 
انتقال پیام دفاع مقدس،  اینکه بهترین شیوه 
راهیان نور است، اضافه کرد: راهیان نور یک 
حرکت عظیم فرهنگی برای انتقال تجربیات و 
آشنایی نسل های جدید با دوران دفاع مقدس 

نور  راهیان  اعزام  داد:  ادامه  زاده  برات  است. 
غرب و شمالغرب از 15 تیر ماه آغاز شده است 
و به مدت دو ماه و طی 15 مرحله انجام می 
شود. وی اضافه کرد: پیش بینی می کنیم که 
بیش از 12۰۰ نفر در این اردو شرکت کنند.

خروجی جلسات با استانداری
 رضایت بخش نبوده است

همه  که  مطلب  این  بر  تاکید  با  زاده  برات 
شرکت  اردو  این  در  توانند  می  ملت  آحاد 
نیست،  بسیجیان  مختص  فقط  اردو  و  کنند 
که  باشد  می  روز   ۷ سفر  مدت  طول  گفت: 
یادمان های عملیاتی در  از  بازدید  3 روز آن 
محل  باشد.  می  شمالغرب  و  غرب  مناطق 
بازدید در استان کرمانشاه یادمان های  های 

و  پاوه  منطقه  و  مرصاد  غرورآفرین  عملیات 
در استان کردستان هم باشگاه های افسران 
و منطقه بانه می باشد. معاون هماهنگ کننده 
سپاه انصارالرضا خاطرنشان کرد: مبلغ اردوی 
راهیان نور برای هر شخص تقریبا 2۷۰هزار 
تومان است که بخشی از هزینه سفر توسط 
اقشار  توسط  دیگر  بخشی  و  شخص  خود 

بسیج و بعضا توسط خیرین تامین می شود. 
آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  زاده  برات 
را  ای  هزینه  نور  راهیان  مورد  در  استانداری 
متقبل شده است، گفت: جلساتی گرفته شده 
ولی نهایتا خروجی آن جلسات، آن چیزی که 
برای کمک به اردو باشد نبوده است و عمده 
بر روی دوش سپاه و مردم است.  هزینه ها 

امیرآبادیزاده-معاون حمایت و سالمت خانواده 
پرداخت  کرد:  عنوان  استان  امداد  کمیته 
مشکالت  از  بخشی  رفع  برای  مستمری 
معیشتی مددجویان انجام می شود که در این 
از 59  بیش  جاری  سال  ماهه  زمینه طی 3 
میلیارد ریال به 32 هزار و 513 خانوار تحت 

حمایت پرداخت شده است.

از  بخشی  رفع  منظور  به  ماهانه  مستمری 
حمایت  تحت  مددجویان  اساسی  نیازهای 
پرداخت می شود تا آنان بتوانند لوازم ضروری 
نخعی،  اکبر  کنند.علی  تامین  را  زندگی خود 
معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد 
خراسان جنوبی با بیان اینکه هم اکنون بیش 
از 32 هزار و 513 خانوار مددجوی استان از 

کمیته امداد مستمری دریافت می کنند،گفت: 
کمیته امداد با حمایت از مددجویان و هم چنین 
پرداخت تسهیالت به آنان برای توانمندسازی 
خانواده های تحت حمایت تالش می کند تا 
آنها بتوانند در سایه این حمایت، به توانمندی 
خانوارهای  توانمندسازی  برسند.نخعی 
از  به عنوان یکی  را  نهاد  این  تحت حمایت 

رویکردهای مهم این نهاد عنوان کرد و افزود: 
بهبود  هدف  با  امداد  کمیته  خدمات  تمامی 
خانواده های  توانمندسازی  و  معیشتی  وضع 
به  اشاره  با  می شود.وی  اجرا  حمایت  تحت 
های  رویه  تغییر  دلیل  به  فقر  جنس  اینکه 
نسبت  جامعه،  مشکالت  جنس  و  اجتماعی 
به گذشته متفاوت شده است، افزود: خدمات 

معیشتی، درمانی، تحصیلی، فرهنگی، ساخت 
وام  جهیزیه،  هزینه   کمک  مسکن،  تعمیر  و 
حرفه ای  و  فنی  آموزش های  و  کارگشایی 
جمله  از  زایی  اشتغال  تسهیالت  پرداخت  و 
خدمات این نهاد به اقشار آسیب پذیر است. 

)Ava.news20@gmail.com(

مدیرکل بهزیستی: پروژه 248 واحدی مسکن معلوالن بیرجند افتتاح می شود

آغاز اردوی راهیان نور غرب و شمال غرب

مهر شهر هنوز 100 کالس درس کم دارد

پرداخت حدود 6 میلیارد تومان کمک معیشتی به بیش از 32 هزار مددجوی

عکس:اکبری
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امام علی علیه السالم فرمودند:
اَلْـَغَضـُب ُيْردى صاِحَبُه َو ُيْبـدى َمعـايَِبـُه

خشم، صاحب خود را به پستی و هالكت می  اندازد
 و عیب هاى او را آشكار می  سازد.غرر الحكم )چاپ دانشگاه(: ج 2، ص 31

دانشگاه علوم پزشکی استان پیشتاز در طرح های عمرانی
جشنواره عمران سالمت با حضور رئیس جمهور برگزار شد / تقدیر از دکتر قائمی و بازدید وزیر بهداشت از غرفه دانشگاه در نمایشگاه جشنواره

سمیرا قاسمی- جشنواره عمران سالمت روز سه شنبه 20 تیر با 
حضور »دکتر حسن روحانی« رئیس جمهور، »دکتر سید حسن 
قاضی زاده هاشمی« وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، »دکتر 
محمد فرهادی« وزیر علوم تحقیقات و فناوري، مسئوالن استاني و 
دانشگاه هاي علوم پزشکي سراسر کشور در سالن اجالس سران 
کشورهاي اسالمي برگزار شد. در این جشنواره دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند به عنوان یکی از 15 دانشگاه برتر کشور در زمینه طرح 
های عمرانی حوزه سالمت معرفی شد و وزیر بهداشت با اهدای 
لوحی به »دکتر قائمی« از زحمات دلسوزانه و تالش های بي دریغ 
سالمت  نظام  تحول  طرح  عمراني  هاي  پروژه  اجراي  در  ایشان 
تقدیر و قدرداني کرد. همچنین در راستای برگزاری این جشنواره، 
نمایشگاه عمران  و سالمت نیز در حاشیه آن برپا شد که توانمندی 
ها، اقدامات و دستاوردهای عمراني دانشگاه در قالب مختلف در زمینه 
هاي احداث و تجهیز بیمارستان، پروژه هاي طرح تحول، فضاهاي 
آموزشي و بهداشتي استان در غرفه دانشگاه به نمایش گذاشته شد.  
غرفه دانشگاه در این همایش مورد بازدید دکتر هاشمی، دکتر سید 

علی صدر السادات معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت 
و جمعی از مسئوالن استاني و رؤساي دانشگاه هاي علوم پزشکي 

کشور و سایر میهمانان جشنواره قرار گرفت.
بخش عمده ای از رنج مردم در حوزه سالمت، التیام پیدا 

کرده است
سال  در ۴  اظهارکرد:  این جشنواره  در  بهداشت  وزیر  همچنین 
گذشته، تیمی متشکل از متخصصان عرصه های مختلف سالمت، 
در خدمت مردم و دولت بودند که در تاریخ وزارت بهداشت، هیچ 
گاه چنین تعدادی از افراد برجسته در حوزه های مختلف پزشکی 
در ستاد وزارت بهداشت و دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور به کار 
گرفته نشده بود. دکتر سید حسن هاشمی عنوان کرد: مسئوالن 
وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور زندگی و آبروی 
خود را وقف نظام و انقالب اسالمی کردند و عاشقانه و خالصانه شبانه 
روز تالش کردند و طرحی بزرگ و بي نظیر )تحول سالمت( را به 
مرحله اجرا درآوردند. وی ادامه داد: در این طرح رضایتمندي بیش 
از ۸0 درصد از مردم و به ویژه محرومان و مستضعفان را به همراه 

داشت. به گفتۀ وی طرح تحول سالمت با هدف کاهش پرداختی 
مردم در مراکز بهداشتی و درمانی، افزایش دسترسی به خدمات در 
سراسر کشور و توسعه زیرساخت های بهداشتي و درماني طراحي و 

به مرحله اجرا درآمد. 
 وزیر بهداشت تصریح کرد: براي کاهش پرداختي مردم در مراکز 
درماني، بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان هزینه کردیم و پرداختي مردم 
در مراکز درماني از حدود ۴0 به حدود ۸ درصد کاهش پیدا کرده 
است. دکتر هاشمی هدف دیگر طرح تحول سالمت را نوسازی و 
 بازسازی و توسعه مراکز بهداشتی و درمانی عنوان کرد و افزود: 
به اعتراف افرادی که 30 سال در حوزه سالمت فعالیت دارند، در 3 
سال گذشته در حوزه توسعه فضای فیزیکي و نوسازي و بازسازي 

مراکز بهداشتي و درماني، انقالبي رخ داده است.
 دکتر قائمی به همراه یک تیم تخصصی به ایرانشهر سفر کرد
به دنبال اعالم خبر تصادف دکتر محسن قربانی، پزشک بخش 
اورژانس بیمارستان نیک شهر در روز چهارشنبه 21 تیر، »دکتر 
پیرحسین کولیوند« رئیس اورژانس کشور و »دکتر کاظم قائمی« 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، به همراه یک تیم تخصصي به 
استان سیستان و بلوچستان سفر کردند. دکتر قائمی در این مورد 
اظهار کرد: در حالی که روز چهارشنبه از تهران عازم بیرجند بودم با 
نظر وزیر بهداشت پرواز خود را لغو کردم و به عنوان نماینده ایشان به 
همراه تیم مذکور با پرواز اختصاصي ساعت 11 شب عازم سیستان 
و بلوچستان شدیم و به دلیل اینکه هواپیما در شب امکان فرود 
در ایرانشهر را نداشت، در فرودگاه چابهار به زمین نشست. »دکتر 
قائمی« با بیان اینکه مابقی راه تا ایرانشهر را زمینی طی کردیم، افزود: 
به دلیل شدت صدمه و آسیب دیدگی دکتر قربانی پس از اینکه 
هواپیما از چابهار به ایرانشهر آمد، طبق هماهنگی هاي صورت گرفته 
با بیمارستان حضرت رسول )ص( تهران، و با نظر »دکتر کولیوند« 
بیمار به این بیمارستان منتقل شد. وی با آرزوی بهبودی برای این 
پزشک دلسوز بیان کرد: دکتر محسن قربانی که به عنوان پزشک در 
بخش اورژانس بیمارستان نیک شهر مشغول فعالیت بوده، با اتمام 
طرح خود در این بیمارستان براي انجام کارهاي پایان طرح در راه 

بازگشت به تهران در محور ایرانشهر - بم دچار سانحه مي شود.

عکس: قاسمی

جناب آقای همایون نخعی نژاد
معاون محترم اسبق هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی

ارتحال عالم بزرگوار  حضرت آیت ا... علی نور الهدی 
)پدرخانم جناب عالی و امام جمعه موقت زاهدان( 

را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند منان 
ترفیع درجات آن مرحوم در بهشت اعال و طول عمر بازماندگان

 و حسن عاقبت شان را خواهانیم.

شرکت های زیارتی بیرجند تنعیم ، عماد و فدک

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی 

ختم کالم ا... مجید
 به یاد اموات انجام می شود 

و عواید آن صرف بیماران سرطانی
 و صعب العالج می گردد.

32227177 - 09155618482

خانواده محترم حاجی پور 
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت

 شادروان علی اکبر حاجی پور 
خادم اهل بیت و عضو فعال صندوق بیمه

 حضرت ابوالفضل )ع(
 را خدمت شما سروران ارجمند صمیمانه تسلیت عرض نموده، از 
 درگاه باریتعالی برای یکایک شما عزیزان صبر و بردباری آرزومندیم.
دوشنبه 96/4/26  امروز  مرحوم  آن  جلسه سوم  ضمنا 
هیئت  محل  در  بعدازظهر  الی 6/30  ساعت 5/30  از 

ابوالفضلی )مصلی( برگزار  می گردد. 

صندوق بیمه حضرت ابوالفضل)ع( 
 موسسه خیریه هیئت  ابوالفضلی

عروس عزیزم سرکار خانم دکتر رضوانه نخعی
انتخاب پدر بزرگوارتان  جناب آقای نورمحمد نخعی

 به عنوان تولید کننده نمونه استانی بخش شیالت
 )ماهیان گرم آبی( خراسان جنوبی 

مایه مباهات و افتخار اینجانب می باشد،توفیق روزافزون ایشان را در 
 مسیر تولید و سازندگی بخش کشاورزی از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.

مهندس حسین سابقی

پدر خانم عزیزم 
جناب آقای نورمحمد نخعی

انتخاب جناب عالی را به عنوان 
 تولید کننده نمونه ماهیان گرم آبی در استان خراسان جنوبی

 که نشانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی شما می باشد
 صمیمانه تبریک عرض نموده 

موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند مسئلت دارم.
مهندس مرتضی سابقی

فروش فوری 
واحد مسکن مهر 9 دی، امتیازات گرفته شده، واحد تکمیل شده 

 کابینت MDF ، پرده ، موکت ، کولر، شوفاژ ، درب ضد سرقت 
از مجموعه سه واحدی ، طبقه دوم، 2 سال اقساط پرداخت شده
)به علت مهاجرت(    فی: 45 میلیون             09353895395


