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توجه  به اخالق 
در درمان ضروری است 

*مهرآیین

از مشکل  تقریبا چهل ساله  که  بیمار مردیست 
آن  کیلومتر    200 از  او  برد.  می  رنج  گوارشی 
درمانی   خدمات  از  برخورداری  امید  به  سوتر 
این  به  استان   مرکز  وفوق تخصصی  تخصصی 
شهر آمده است. ناله های گاه و بیگاهش نشانه 
بریده است. دختر جوانی  را  امانش  دردیست که 
از  گویا  نماید  می  سراسیمه   که  اوست  همراه 
آمده  او  با  مناسبتر  همراهی  نبود  در  و  ناچاری 
 است. آنها بی خبر از نظام پیچیده نوبت دهی !

وکالسهای معمول در عصر یک روز گرم تابستان 
به این شهر رسیده اند. منشی جوان ، شیک و اتو 
کشیده  گویا بر سریر سلطنت تکیه زده است . او 
 را نه درد و نه حال و روز بیمار تکان نمی دهد. 
بد  اگر  خیلی  حالتان   . نداریم  نوبت  نه   :
)  2 صفحه  در  سرمقاله  ادامه   ( اورژانس.....  به   است 

مرغ هورمنی 
افسانه است

حسینی- راه افتادن کمپین »نه به مرغ هورمنی« در فضای مجازی در بین خانواده های خراسان جنوبی، و در پی آن نخریدن 
مرغ و تخم مرغ به مدت سه روز از 1 تا 3 مرداد ، ما را برآن داشت تا با رفیعی مدیر کل دامپزشکی استان گفتگو کنیم. وی با 
تاکید بر این که هورمن هیچ جایگاهی در تولید مرغ ندارد، تصریح کرد: به عنوان متخصص دامپزشکی می گویم، هیچ محصولی 
با نام هورمن در کارخانه های داروسازی، برای افزایش رشد مرغ، در هیچ جا تولید نمی شود و وجود ندارد.  ...   )مشروح  در صفحه 7( 

مدیر کل دام  پزشکی: 
بر هر کس که مستطیع است واجب است به حج برود   / صفحه 7

اطالعیـه مهـم
درخصوص واگذاری مالکیت بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی

 از اراضی پالک 246 - اصلی مشهور به اراضی سید فخر الدین موسوی »آخرین فراخوان«
  پیرو اطالعیه مورخ  02/18/ 1396 به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از انحا، نسبت به خرید سهام مشاعی شریک بنیاد از مرحوم 
سید فخرالدین موسوی اقدام و تاکنون نسبت به ارائه درخواست و تشکیل پرونده اقدامی ننموده اند، برای آخرین مرتبه اخطار می گردد از 
تاریخ انتشار این آگهی حداکثر ظرف مدت 10 روز نسبت به ارائه درخواست خرید سهام مشاعی این نهاد و تشکیل پرونده با در دست داشتن 
 مدارک به دفتر فروش اداره کل اموال و امالک خراسان جنوبی واقع در بیرجند - خیابان مدرس- چهار راه سیلو- خیابان امام موسی صدر شرقی 
)حد فاصل خیابان مدرس و پاسداران( مراجعه فرمایند. ضمناً به اطالع عموم خریداران می رساند این آگهی به منزله آخرین فراخوان بوده و پس 
از انقضای مدت و عدم تشکیل پرونده تحت هیچ عنوانی درخواست واگذاری پذیرفته نخواهد شد و عدم مراجعه در مهلت مقرر به منزله انصراف 

مدعیان خریداری سهم الشرکه از شریک ملک بنیاد خواهد بود.

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 مرحوم حاج محمد علی صمیمی
 و مرحومه سلطان هرمزی 

جلسه بزرگداشتی امروز پنجشنبه 96/5/5 از ساعت 5/3۰ الی6/3۰  بعدازظهر 
در محل هیئت ابوالفضلی ) مصلی( برگزار می گردد. 

خانواده های: صمیمی ، هرمزی و سایر بستگان

فرهیخته ارجمند  حضرت حجت االسالم و المسلمین 

جناب آقای دکتر رضایی بیرجندی ) زیده عزه( 
سپاس معبود هستی را که بر ما منت نهاد تا شاهد مسئوالنی از جنس مردم باشیم. از مجاهدت ها و تالش های دلسوزانه 
معظم له در اعتالی فرهنگ و هنر این مرز و بوم و صیانت از ارزش های واالی دین مبین اسالم در استان خراسان 
جنوبی به ویژه شهر بیرجند صمیمانه سپاسگزاریم، دوام توفیقات حضرت عالی را از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم. 

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان- دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی استان 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

حضرت حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر رضایی بیرجندی
بی شک استان خراسان جنوبی فرهنگ غنی خود را وامدار مجاهدان فرهنگی نستوهی همچون حضرت عالی می داند که قریب 
به یک دهه مجاهدت، تالش و آگاهی بخشی در کسوت فرماندهی جبهه فرهنگی در بهارستان علم و ادب در راستای اعتالی 
فرهنگ معنوی و مهدوی این خطه تالش نمودید. این جانب به عنوان خادم بزرگترین دستگاه فرهنگی و تعلیم و تربیت استان، 
ضمن تشکر از تالش های صادقانه و زحمات 8 ساله جناب عالی سالمتی، سعادت و توفیق روزافزون تان را از درگاه ایزد منان 

مسئلت دارم.

عباس المعی- مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی

به مناسبت چهلمین روز درگذشت

 مرحومه کربالئیه فاطمه بیدار
) همسر ذوالفقار جمهوری( 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/5/5 
از ساعت 5 الی 6 بعدازظهر در محل مسجد امام حسین )علیه السالم( 

برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی موجب امتنان است. 
خانواده های: جمهوری، بیدار و سایر فامیل وابسته

به مناسبت چهلمین روز درگذشت شادروان

 کربالیی مصطفی جالئی فر
از  پنجشنبه 96/5/5  امروز  یادبودی  جلسه   
ساعت 16/3۰ الی 17/3۰ در محل مسجد امام 

حسن مجتبی)علیه السالم( )واقع در خیابان معلم( برگزار می گردد
 تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب امتنان است. 

خانواده های جالئی فر و سایر بستگان
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حجاج با کارت ملی ۳۰۰ دالر ارز مسافرتی بگیرند 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک ملی اعالم کرد: حاجیان بیت اهلل الحرام می توانند در حج تمتع امسال 300 دالر ارز زیارتی دریافت کنند.الزم به ذکر است حجاج گرامی 
می توانند برای دریافت ارز مسافرتی با در دست داشتن کارت ملی خود به شعب منتخب بانک ملی ایران مراجعه کنند. اسامی شعب منتخب عرضه کننده ارز زیارتی حج 

تمتع از طریق سایت اینترنتی این بانک قابل مشاهده است.

سرمقاله

 )ادامه سرمقاله ( دور به شهری نا اشنا  آمده است .قدری 
بیاندیشیم درد ،بیماری ، غربت ،وبی اعتنایی  با روحیه 
این عزیز هم استانی ما چه می کند.راستی ناامید کردن 
فردی با این اوصاف  انسانی است؟ودر حالی که همه 
وقت ویزیت بیمار 5دقیقه نیست  ایا امکان آن وجود 
نداشت که او را در بین سایرین پذیرش کرد؟رفتارهایی 
از این گونه در شان قطب پزشکی شرق کشور تواند 
بود ؟ تذکار این موضوع البته نه از روی خرده گیری 
وعیب جویی بلکه از سر احساس مسئولیت ودرداست 
وبر این مبناست که چرا بایدحاصل این همه تالش 
وزحمت برای بهبود عملکرد نظام سالمت کشور که 
برایند کوششهای صادقانه دولت وبویژه وزیر دلسوز 
و رییس مدبر دانشگاه علوم پزشکی استان است به 
رفه کردارهای کوتاه نگرانه افرادی که در اخرین  ـُ ط
حلقه در خط تماس رودر رو با مردمند 0ضایع وتباه 
شود.اینک اما شاید زمان ان فرارسیده باشدکه نظام 
مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی به نفع مردم وبرای 
انسانی   والبته  ودینی  اخالقی  ارزشهای  به  احترام 
همزمان با توجیه عوامل مرتبط  برای ارتباط شایسته 
تر با بیماران با شناسایی ضعفهای موجود در شاکله 
از  کوتاه مدت  در  پزشک حداقل  بیمار -  ارتباطی 
طریق ارسال شیوه نامه ،واحدهای تحت مدیریت خود 
را ملزم به پذیرش بیماران با شرایط خاص نمایند یا 
حداقل ساختاری برای اطالع رسانی ونوبت دهی در 
شهرستانها تعریف شود تا از این پس شاهد خدشه 
 . نباشیم  مردم  ودلسردی  درمان  نظام  ساحت  به 

وزیر نفت: فعال طرحی برای 
سهمیه بندی بنزین نداریم

تسنیم- بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه جلسه امروز 
هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره احتمال افزایش 
قیمت بنزین در دولت آینده، گفت: این را باید از دولت 
برای  طرحی  فعال  گفت:  زنگنه  پرسید.  دوازدهم 

سهمیه بندی بنزین نداریم و باید تأمین کنیم.

زمان اعالم نتایج آزمون ارشد 
دانشگاه آزاد اعالم شد

ایسنا- معاون آموزشی دانشگاه آزاداسالمی از اعالم 
اول شهریور  دهه  در  ارشد  کارشناسی  آزمون  نتایج 
ماه خبرداد.دکتر علیرضا رهایی از اعالم نتایج انتخاب 
رشته آزمون کارشناسی ارشد آزاد اسالمی در دهه اول 
شهریور خبرداد و گفت: نتایج این آزمون بین 5 تا 10 

شهریور اعالم خواهد شد. 

 توجه به اخالق

 دردرمان ضروری است 

*مهرآیین

لبریز  بروید.مرد  بیمارستان   )1 صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

درد  ِشکوه می کند.:ای خدا از 200 کیلومتر راه 
منشی  خانم  برگردم.گوشهای  باید  حاال  ام  امده 
امادیگر نمی شنود وچشمانش هم گویا نمی بیند 
. آنها ناامید از مطب دکتر بیرون می آیندومعلوم 
نیست به کجا می روند.این روزها مدیریت روابط 
انسانی حلقه ی مفقوده بسیاری از رفتارها در حوزه 
درمان است .این سوء رفتار ها گاه در نحوه برخورد 
روانشناختی  غیر  و  ومکانیکی  عاطفی  غیر  های 
چون  افرادی  تعامل  شیوه  در  وزمانی  پزشکان 
منشی ها با بیماران رخ می نماید .آسیبهای ناشی 
از این رویکردها چنان گسترده واثر گذار است  که 
متاسفانه تمام زحمات وتالشها در سایر بخشها را 
نیززیر سوال می برد . شاید فالن منشی به هر دلیل  
قاعده برخورد با بیمارانی از این دست را نداند.اما 
تبدیل این فرایند به یک ضد فرهنگ موضوعی 
گذشت. ان  کنار  از  سهولت  به  بتوان  که  نیست 

پزشکی ودرمان مقوله ایست که به طور حتم وقطع 
با اخالق ودانشی چون روانشناسی پیوسته است .در 
فرهنگ دینی ود رتاریخ پزشکی سرزمین ما شواهد 
متعددی از این پیوندها  به چشم می اید . شیوه 
های معالجه حکیم بوعلی سینا وروش برخورد او 
با بیماران  برای همه وبویژه برای جامعه پزشکی 
ما درس اموزاست.از دیگر سو در کشورهای توسعه 
انسانی  نیز روابط  یافته وپیشتاز در عرصه درمان 
وتوجه  بیماران  وحقوق  اخالق  رعایت  بر  مبتنی 
براین  .بنا  است  اصل  روانشناسی  کارکردهای  به 
از هر منظری که بنگریم رفتارهایی از ان دست 
که شرحش رفت پذیرفتنی نیست .مخصوصا در 
شهری که تا چندی پیش از این به مهر واخالق 
ونه  منشی  خانم  آن  نه  .شاید  است  بوده  شهره 
پزشک  احتماال بی خبر از رفتار او همشهری من 
در  آنان  کردار  که  پذیرفت  باید  اما  نباشند  وشما 
جغرافیا یی به وسعت شهر من وشماودر شناسنامه 
اخالق وفرهنگ دیار ما ثبت می شود.ونکته دیگر 
ان که : می گویند نیمی از بیماری تلقین است .بر 
این مبنا می توان گفت نیمی از درمان نیز تلقین 
مثبت است وبخش بزرگی از تلقین مثبت را باید 
احترام  با  توام  شایسته   ،برخورد  درمان  سهولت 
دانست. بیماران  با  بخش  وامید  کننده  ،دلگرم 

خودمان را جای آن بیمار هم استانی بگذاریم که 
به امید بهبودو بنا بر قراین با دستی تهی از راهی  . . .  

)ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

نتیجه خالص تحریم ها ، 19800 سانتریفیوژ است!

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد: غیر از تعاونی های منحله 
ادغامی در کاسپین، سه تعاونی دیگر هم داریم که غیرمجاز 
هستند که بزودی خبر تعیین تکلیف آنها را هم اعالم می کنیم 
که با این وجود دیگر هیچ موسسه غیرمجازی نخواهیم داشت.

ولی ا... سیف در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران 

اعالم کرد: ما در مورد سپرده گذاران تعاونی های ادغامی در 
موسسه کاسپین تا صد میلیون تومان را تعیین تکلیف کرده ایم 
و خوشبختانه االن شرایط مناسب است و مبالغ باالتر را هم 
تعیین تکلیف خواهیم کرد و این کار حتماً انجام خواهد شد.

رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه حذف صفر از واحد پولی 
اقتصاد  در  مدت  طوالنی  باثبات  وضعیت  یک  نیازمند 
کشور است، گفت: امیدواریم به زودی به این شرایط دست 
پیدا کنیم و اقدامات الزم را در این زمینه انجام دهیم.
در  غیرمجاز  تعاونی های  وضعیت  درباره  همچنین  وی 
این  از  که  می کنیم  تقاضا  مردم  از  کرد:  اظهار  کشور 
با  که  موسساتی  به  وجه  هیچ  به  و  کنند  دقت  پس 
نرخ های فریبنده پول های مردم را جمع می کنند اعتماد 

کنند. رجوع  مجاز  بانک های  و  موسسات  به  و  نکنند 
به  اعتبار  و  پول  شورای  جلسه  اینکه  بیان  با  سیف 
شورا  این  اعضای  استانی  سفرهای  با  همزمانی  دلیل 
را  خود  تالش  همه  باید  ما  کرد:  اظهار  نشد،  انجام 
به  را  خود  مسئولیت  تمام  بتوانیم  تا  بگیریم  کار  به 
حدی  در  ما  مسئولیت های  البته  دهیم  انجام  خوبی 
بقیه  و  است  آن  پاسخگوی  ما  توانایی  که  است 
می شود  ما  به  خداوند  سوی  از  که  است  لطفی  آن 
دهیم. انجام  را  اقداماتی  توانسته ایم  مجموع  در  اما 

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برخی موسساتی 
سابقه ای  دارای  کرده اند  ایجاد  مشکالتی  امروز  که 
باید  که  زمانی  کرد:  اظهار  هستند،   سال   20 حدود  در 

اجازه  تا  می شد  انجام  آنها  فعالیت های  از  جلوگیری 
اقدام  باشند،   داشته  چشمگیری  رشد  چنین  ندهند 
ما  که  بحث هایی  از  یکی  و  نشد  انجام  موقعی  به 
در  که  بیاندیشیم  را  تدابیری  که  است  این  داریم  االن 
پیدا  کاهش  مصیبت هایی  چنین  بروز  احتمال  آینده 
توانسته ایم  دوره  این  در  که  خوشحالیم  ما  و  کند 
دهیم. انجام  زمینه  این  در  را  ساماندهی هایی 

بین  را  مشترکی  جلسات  ما  کرد:  تأکید  پایان  در  وی 
و  کردیم  برگزار  مرکزی  بانک  و  مجلس  قضاییه،  قوه 
کوشیده ایم هماهنگی هایی ایجاد کنیم تا خسارت ها به 
حداقل خود کاهش پیدا کند و مردم به اصل مبالغ خود 
برسند اما باألخره مردم باید تحمل و صبر هم داشته باشند.

سیف: سه تعاونی غیر مجاز به زودی تعیین تکلیف می شود

شبکه  از  یکی  در  اطالعات  فناوری  و  وزیرارتباطات  ایرنا- 
مخصوص  وتبلت  کارت  سیم  طراحی  به  اجتماعی  های 
نوجوانان اشاره کرد گفت: دغدغه والدین درخصوص حضور 
دانش آموزان در فضای مجازی با سیم کارت و تبلت دانش 
آموزی کم می شود. محمود واعظی در صفحه اینستاگرام 
خود نوشت: همانند بسیاری از کشورهای دیگر، یک شرکت 
در ایران نیز سیم کارت و تبلت دانش آموزی را طراحی و 
در  مادران  و  پدران  دغدغه  ترتیب  این  به  که  کرده  ارائه 
کاسته  مجازی  فضای  از  آموزان  دانش  استفاده  خصوص 

زمینه  این  در  مجازی  فضای  عالی  می شود.عضوشورای 
کودکان  برای  شده  یاد  های  تبلت  و  کارت  سیم  نوشت: 
و نوجوانان از سن چهار تا 18 سال قابل استفاده است و 
این طرح می تواند برنامه های متعدد و ارزان قیمتی در 
دانش  افزود:  ارتباطات  دهد.وزیر  قرار  آموزان  دانش  اختیار 
آموزان می توانند از طریق سیم کارت و تبلت دانش آموزی 
همه امور مدرسه را انجام دهند و خانواده ها هم نگرانی در 
باره حضور فرزندان خود در فضای مجازی نداشته باشند.به 
گزارش ایرنا سیم کارت انارستان، سیم کارتی اعتباری است 

که برای مجموعه دانش آموزان ایرانی و پاسخ به نیازها و 
کشور  در  بار  نخستین  برای  و  طراحی  آنها  خواسته های 
عرضه شده است.این سیم کارت ضمن پوشش دادن همه 
نیازهای مکالمه و پیامک دانش آموزان، امکان استفاده از 
فضای اینترنتی سالم و امن متناسب با سن آنها را فراهم 
می کند. دانش آموزان می توانند بسته های اینترنتی انارستان 
را خریداری کرده و از اینترنت امن و پر سرعت نسل سوم آن 
استفاده کرده و امکان اتصال به دنیای بزرگی از برنامه های 

جذاب و مفید مخصوص نوجوان را داشته باشند.

سیم کارت مخصوص نوجوانان نگرانی خانواده ها را رفع می کند

مجوز گرانی برای خودروسازان ارسال شد؛
پراید از فردا گران می  شود 

تسنیم-شورای رقابت روز گذشته مجوز افزایش قیمت تعدادی از محصوالت 
ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو را به شرکت های خودروساز ارسال کرد.

پراید  خودروهای  قیمت  رقابت  شورای  امسال  تیرماه  مصوبه  در 
و  پژو  سمند،  قیمت  و  درصد  نیم  و  یک  تا  یک  حداکثر  تیبا  و 
در  همچنین  کرد.  پیدا  افزایش  درصد   3 تا   2.5 غیراتومات   90 تندر 
افزایش  مجوز  تندر90  محصول  دو  برای  هم  خودرو  پارس  گروه 
است. شده  صادر  رقابت  شورای  توسط  قیمت  1.88درصدی 

شرکت  این  سایپا،  فروش  بازاریابی  معاون  تقی زاده  اعالم  بر  بنا 
را  قیمت ها  افزایش  رقابت  شورای  مجوز  دریافت  به محض 
کرد.  خواهند  اعمال  تندر90  و  تیبا  پراید،  محصوالت  به روی 

مجمع عمومی ساالنه بانک آینده برگزار شد

در اجرای مفاد آگهی دعوت از سهامداران بانک آینده برای شرکت در جلسه 
مجمع عمومی عادی ساالنه بانک،مندرج در روزنامه های دنیای اقتصاد و 
اطالعات و پس از دریافت مجوز های ذیربط از بانک مرکزی ج.ا.ایران ،جلسه 
مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام بانک آینده)شرکت سهامی 
عام(، 31 تیرماه 1396در محل اعالم شده در آگهی دعوت،با حضور دارندگان 
81.19 درصد از سهام بانک،اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بانک آینده و 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار،تشکیل و پس از قرائت گزارش فعالیت 
هیات مدیره و همچنین قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی 
بانک،صورت های مالی سال 1395 بانک آینده و عملکرد هیات مدیره برای 
سال مالی مذکور تصویب شده و با توجه به سود هر سهم سال 95 به مبلغ 

157ریال،تقسیم مبلغ 110 ریال به ازای هر سهم نیز به تصویب رسید.

اعالم ضوابط و مقررات مربوط به
 معافیت بخشودگی سنی سربازی 

میزان- جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: متولدان 1354 
به قبل که واجد شرایط معافیت بخشودگی سنی هستند و تاکنون 
از  بایست  اند می  این نوع معافیت نشده  از  به بهره مندی  موفق 
خود  خدمتی  وضعیت  انتظامی،  الکترونیک  خدمات  دفاتر  طریق 
در  اینکه  به  اشاره  با  کریمی«  سردار«ابراهیم  کنند.  مشخص  را 
مشموالن  تحصیلی  مقطع  سنی،  برشرط  عالوه  معافیت  نوع  این 
نیز مالک عمل است، افزود: مشموالنی که قبال، از این معافیت 
بهره مند شده اند و دارای کارت معافیت از خدمت قدیمی هستند، 
طریق  از  هوشمند،  به  معافیت  قدیمی  کارت  تعویض  برای  باید 

دفاتر )پلیس+10( اقدام کنند.
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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 مزایده اموال منقول - نوبت اول 
چون در پرونده اجرایی به شماره کالسه 960329 محکوم علیه شرکت ساختمانی پادیرپل - محمد حسین ونکی محکوم 

است به پرداخت مبلغ 40772912 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم لها خانم مریم سلطانی فر و پرداخت مبلغ 1/000/000 
ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با عنایت به معرفی و توقیف اموال به شرح جدول ذیل که به مبلغ 47/000/000 ریال کارشناسی 

شده است. 
مبلغ به ) ریال( نوع لوازمردیف

12000000ستون فلزی 10 متری ساخته شده با ورق 10 میل 1 عدد تیرآهن زنبوری شماره 12 یک شاخه 1
آهن آالت ضایعاتی 18 و 16 و 14 و 12 به ابعاد یک متری و دو متری و سه متری با 2

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

ضمنا ارزش نهایی بر اساس وزن باسکول خواهد بود

35000000

47000000جمع کل:چهل و هفت میلیون ریال

که از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 96/5/18 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت 
پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته شد . 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجس از 
برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 

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

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 951978 اجرایی آقای علیرضا زمانی محکوم به پرداخت مبلغ 60/540/000  ریال در حق آقای 
محمد علی کریمی پور و مبلغ 5/000/000   ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه، اموال شامل 

1- مکمل روغن گیربکس اتومات بی جی اصل کد 106 2- مکمل روغن موتور بی جی اصل کد 110 3- موتور شور کامل بی جی مکمل کد 109  
4- مکمل رفع کمپرسور بی جی کد 107  5- مکمل بی جی اصل کد 310  6- مکمل بی جی اصل کد 108  7- مکمل بی جی اصل کد 206 
عدد جمعا به تعداد 117 عدد هر یک به مبلغ چهارصد و هشتاد هزار ریال که جمعا مبلغ پنجاه و شش میلیون و یکصد و شصت هزار ریال تمام 
و مکمل بی جی اصل کد 511 آ به تعداد 24 عدد به ارزش هر یک دویست و هشتاد هزار ریال جمعا شش میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال 
توقیف و به مبلغ 62/880/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز یکشنبه تاریخ 1396/5/15 از ساعت 9 الی 10 صبح در 
دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالتری قیمت را 
پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است  حداکثر تا یک ماه نسبت 
به پرداخت باقیمانده صمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد لذا متقاضیان در 
صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 
 مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس

منفرد - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند  WWW.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد. 

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت توسعه شیالت توان آفرین ارغوان 
) سهامی خاص( به شماره شناسه 10360062170 و شماره ثبت 4728 

در حال تصفیه )نوبت اول( 

در اجرای ماده 225 اصالح قسمتی از قانون تجارت بدین وسیله از کلیه اشخاص حقیقی 
و یا حقوقی که نسبت به شرکت توسعه شیالت توان آفرین ارغوان )سهامی خاص( به 
ادعایی دارند،  شماره شناسه 10360062170 و شماره ثبت 4728 در حال تصفیه 
دعوت می شود ظرف مدت 6 ماه از تاریخ درج نوبت اول این آگهی با  مستندات خود 
به مدیر تصفیه این شرکت به نشانی بیرجند اداره کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح 
خراسان جنوبی کدپستی 9798814445 مراجعه نمایند. بدیهی است پس از انقضای 

مدت مذکور هیچ گونه ادعایی از این بابت پذیرفته نخواهد شد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نیمبلوک 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. 
برابر رای شماره 139560308005000046- 95/10/08 و رای اصالحی 139560308005000052- 1395/10/9 هیئت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بخش نیمبلوک تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ولی داد مرتضوی فرزند گلداد به شماره شناسنامه 14 صادره از قاینات در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
مشجر مشتمل بر استخر به مساحت 19849/80 مترمربع قسمتی از اراضی مشاع مزرعه و قنات گریمنج پالک 12 اصلی واقع در بخش 12 
نیمبلوک خریداری شده از محل مالکیت مشاعی محمد حسین مرتضوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/4/21   تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/5/5   حمیدرضا توسلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بخش نیمبلوک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی   اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

 و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139660308001035- 96/3/28 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد بانوئی فرزند علی به 
شماره شناسنامه 2 صادره از بیرجند و کد ملی 0652382363 نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت 190 متر مربع قسمتی 
از پالک 1396- اصلی بخش دو بیرجند از محل مالکیت رجبعلی مددی پور محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/4/2۰    تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/5/5   علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی ابالغ اجرائیه ) سند ذمه( 
بدین وسیله به آقای جواد لباف فرزند محمد به شماره ملی 0919860400 به آدرس بیرجند، میدان آزادی، خیابان 
شهید برگی، پالک 23 به عنوان وام گیرنده و متعهد و خانم زهره فارابی فرزند علی با کد ملی 0919860737 به آدرس 

دادگستری بیرجند به عنوان ضامن ابالغ می شود که پست بانک شعبه مرکزی بیرجند مستند به قرارداد شماره 93138410127 مورخه 
93/3/25 جهت وصول مبلغ 87500000 ریال طلب خویش بدین شرح : مبلغ 50000000 ریال اصل طلب و مبلغ 37/500/000 سود و 
خسارت متعلقه تا روز درخواست 96/3/1 بانضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول، تقاضای صدور اجرائیه بر علیه شما به عنوان بدهکار و ضامن 
را نموده که پرونده ای تحت کالسه 9600082 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه بر 
طبق گزارش های مورخ 1396/03/04 و 96/3/6 مامور ابالغ آدرس شما به شرح متن سند به آدرس فوق شناسایی نگردیده و بانک بستانکار 
نیز قادر به معرفی آدرس دیگری نبوده است، لذا بنا به تقاضای پست بانک شعبه بیرجند و باستناد ماده 18 آئین نامه اجرا به موجب این 
آگهی مفاد اجرائیه صادره به شما ابالغ می گردد و مستفاد از ماده مذکور عملیات اجرایی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 

ابالغ نیز محسوب است علیه شما ادامه خواهد یافت و به جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. 

تاریخ انتشار:96/5/5       غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی   اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139660308001001331-1396/04/31 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید شایسته فرزند ابوالقاسم 
به شماره شناسنامه 711 صادره از بیرجند و کد ملی0651762936 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به پالک 102 و 103 فرعی از 
674- اصلی بخش 2 بیرجند به مساحت 465/20 متر مربع به پالک 102 و 103 فرعی از 674- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت 
محمد ابراهیم بهلگردی و بانو خدیجه بهلگردی تایید و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳96/5/5  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳96/5/21     علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند 
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 آغاز همایش علمی »زمین سیاره آبی »در بیرجند
صدا و سیما-همایش علمی دو روزه » زمین سیاره آبی« دیروز در پردیس دانشگاه فرهنگیان بیرجند آغاز شد. این همایش با هدف اعتالی درس زمین شناسی در رشته تجربی پایه 
به مدت دو روز در بیرجند برگزار می شود.دبیر برگزاری این همایش، تغییر کتاب زمین شناسی پایه سوم و چهارم را علت برگزاری این همایش اعالم کرد و افزود: قرار است امروز از 
کتاب جدید زمین شناسی پایه یازدهم در این همایش رونمایی شود. همچنین قرار است امروز  شرکت کنندگان این همایش شامل زمین شناسان از منطقه گوریت سربیشه بازدید کنند.

سالم آوا جان می خواستم از پرسنل کشیک شب 
پایگاه اورژانس ۱۱۵ جوادیه بامداد ۴مرداد ساعت 
۳بامداد تشکر کنم که با سرعت عمل باال و درآیت 
وصبر علی رغم توقع باالی ما  با اخالق خوب و 
تشخیص صحیح بیماری به مادر  کهنسال ما که 
مادر شهید می باشد خدمت رسانی کردند و از آسیب 
بیشتر عوارض بیماری ایشان جلوگیری کردند خدا 
قوت و التماس دعا فرشته های سفیدپوش همیشه 

آماده روزهای سخت شهرمن ...
9۱۵...۵88

پارک  آقای شهردار در  باسالم،ما هنوز قول های 
نیستان در جشن اوایل سال 9۵ ،مبنی بر رسیدگی 
به پارک و مشکالت معصومیه پایین را فراموش 
نکرده ایم!پارک بدون تغییر!میالنهای خیابان نیستان 
همچنان خاکی!پیاده رو ها فاجعه!کارگاهها سرجای 

خودشان با سرو صدای مداوم...
9۳7...۴9۴
۳و  ناحیه  شهرداری  مسوالن  خدا  رو  سالم،تو 
راهنمایی و رانندگی یه فکری برای نمایشگاههای 
اتومبیل واقع در خیابان شهید فهمیده بردارن،واقعا 
آسایش وآرامش ساکنین با پارکای دوبله و پارک در 

میالنها و درب منازل مردم،سلب شده ...
9۳۵...۱7۳
با سالم لطفا مسوالن شرکت برق مشکل تاریکی 
خیابان ذکریای رازی  ۴  که باعث بروز مشکالت 
زیادی شده است  را با نصب چند چراغ مرتفع نمایند. 
9۱۵...07۴
اساس سیاست عدالت است. امام علی )ع(مسئولین 
محترم استان مردم از کمبود ها رنج نمی برند،بلکه 
از تبعیض ها، بی عدالتی ها و ظلم ها مینالند، وظیفه 
ی هر فردی هست که جلوی بی عدالتی را بگیرد.  
باند بازی ها، بذل و بخشش های ناروا در استخدام 
ها، توجه به رابطه به جای ذابطه و فامیل ساالری 
و دوست ساالری به جای شایسته ساالری، ظلمی 
از  به نظام ضربه میزند. بخش عظیمی  است که 
سرمایه ها و وقت کشور صرف بی عدالتی ها می 
شود، لذا روز به روز ضعیف ضعیف تر و قوی قوی 
تر می شود و فاصله طبقاتی به اوج میرسد. اصالح 
جامعه و پیشرفت با عدالت و اجرای قانون ممکن 

است نه با شعار و حرافی.
9۱۵...۱۵6

سالم وخسته نباشید.می خواستم عرض کنم انتهای 
خیابان فهمیده بلوار الهیه به مدت چندین سال قبل 
اجرای  زیربط جهت  نهادهای  و  توسط شهرداری 
طرح  ابتدای  در  و  شده   طرفه  تفضیلی ی  طرح 
متوقف گردیده  رفت و آمد کلیه خودروها اعم از 
سنگین وسبک از خیابان زیر بلوار فهمیده ۱۵ که 
عرض آن حدود 8 متر است بصورت رفت وبرگشت 
باعث سلب وآسایش ساکنین  انجام می شود که 
گرفته  اهالی  از  جانی  امنیت  و  است  شده  محل 
شده است با توجه به پیگیری های مکرر متاسفانه 
تاکنون از سوی هیچ نهادی پاسخی دریافت نشده 
است وروزبه روزبه مشکالت فوق افزوده می شود 

خواهشمند است مشکل مارا مطرح نمایید با تشکر
9۱۵...2۳۳
سالم. حدود 2 سال شده  شهرداری  بابت آماده 
سازی )آسفالت( از مالکین مسکن مهر شرکت خاور 
سازه پول گرفته مثال از خود من نهصد هزار تومان 
. آیا درسته بعد از گذشت این مدت وسایل منزل ، 
ماشین و... همش پر خاک  باشه باور کنید ما هم 

آدمیم . مسئوالن اگر صالحه  رسیدگی کنین  
9۱۵...877
درخواست دارم مسئوالن محترم شهرداری خواهش 
می کنیم فکری برای فضای سبز محدوده تقاطع 

خیابان نصر ، بهمن و پیروزی بکنند
9۱۵...9۱2

پایانکار  مهر  مسکن  تعاونیهای  قراره  زمانی  چه 
و  کنیم  پرداخت می  بگیرن سه سال شده قسط 

ساختمانها ایمنی ندارند,لطفا رسیدگی فرمایید.
9۱۵...۴9۴
تا  است  بیرجند  اجرایی  بیشتر مسوالن  سوال من 
باید مسکن درد موقت باشد  کی پروژه های شما 
برادر من یه کم واسه پنجاه سال دیگه هم فکر کنید 
پروژه های بزرگ اجرایی کنید واقعا چرا می ترسید 
یا معذرت میخوام از  شهرهای دیگه یاد بگیرید چه 
تقاطع های غیر همسطح زیبایی اجرا میکنن هم 
ترافیک کم میشه هم زیبایی داره آقای ... االن بیرجند 
ده تقاطع غیر همسطح نیاز داره شما پنج سال پیش 
می خواستید اول پاسداران پل بزنید چی شد برادر 
؟واقعا از اداره راه یاد بگیرید ,چند ساله که می خواهید 
ورودی های شهر رو زیبا کنید فقط قول می دهید !!!!
9۱۵...608

ریاست اداره راه به فکر مردم چهکند باشید یا زیر 
گذر بزنید یا راه کمربندی به سمت بلوار پیامبر اعظم 
رادرست کنید مردم که مسخره شما نیستند چند 
سالی می شود موقع انتخابات وعده می دهید  ولی 
عمل نمی کنید  به امید روزی که مدیران عمل کنند
9۱۵...066

اتخاذ کنید  آقای فرماندار خواهش میکنم ترتیبی 
که نمایشگاه های اتومبیل خیابان توحید به خارج 
از شهر منتقل بشن. خواهش میکنم فقط یه بار سر 
بزنید ببینید چه خبره. تو رو خدا حداقل بگید امکانش 
هست یا نه و اصال متولی این امر کیه و از کجا باید 
پیگیر باشیم؟ باور کنید اینجا قابل سکونت نیست 
تجمع و شلوغی پیاده رو و کوچه ها آرامش رو از ما 

سلب کرده. خیلی ممنونم
ارسالی به تلگرام آوا

نت
نتر

س: ای
عک

خراسان  مرکز  بیرجند  از   - کاری  نسرین 
جنوبی به عنوان دانشگاهی ترین شهر کشور 
دانشگاه  وجود  نیز  آن  دلیل  که  شود  می  یاد 
متخصص   انسانی  نیروهای  گوناگون  های  
عنوان  به  بیرجند  است.دانشگاه  آن  در 
آموزش  موسسه  ترین  قدیمی  و  بزرگترین 
عالی خراسان جنوبی نقش بسزایی در تربیت 
ایفا می کند.جمعیت  نیروی انسانی در استان 
قابل  تأثیری غیر  این شهر  دانشجویی ساکن 
انکار بر اقتصاد و فرهنگ آن دارد . این همان 
موضوعی است که فصل تعطیلی دانشگاه ها 

بهتر به چشم می آید

در فصل تعطیلی دانشجویان 
بازار کار تاکسی ها هم 

تعطیل می شود

هستند  دانشجویان  ما  مسافران  بیشترین 
آمد  و  رفت  برای  تحصیلی  ترم  طی  در  که 
این  آورند.  می  رونق  به  را   آن  و  کنند  می 
ادامه  و  گوید  می  تاکسی  راننده  حسینی  را  
دهند  می  ترجیح  همشهریان  اکثر  دهد:  می 
منتظر  سرما  و  گرما  در  خیابان   کنار  در 
آنها  نشوند!  تاکسی  سوار  اما  بمانند  اتوبوس 
به دالیل متعدد تمایلی به استفاده از  تاکسی 
های عمومی ندارند و به جز عده ای محدود  
تردد  برای  عمومی  نقلیه  وسایط  از  اکثریت 
وضع  این  در  کنند  می  استفاده  شهر  در 
و  بوده  تاکسی ها  ثابت  دانشجویان مشتریان 
به  دلیلی اهمیتی که به زمان می دهند بیشتر 
از  دیگر  یکی  کنند.  می  استفاده  تاکسی  از 
با تایید حرفهای همکارش می  تاکسی داران 
گوید: روزهای تعطیل و عید واقعا کار تاکسی 
داران تعطیل می شود. چون اکثر همشهریان 
به سفر یا روستاها می روند و دانشجویان هم 
رضوی  گردند.  می  بر  خودشان  شهرهای  به 
با  ما  کار  رونق  همیشه  البته  دهد:  می  ادامه 
می  مشاهده  گاها  و  نیست  دانشجویان  وجود 
شود که برای 200 تومان این ور و آن ور چانه 
می زنند و ترجیح می دهی خالی بروی ولی 

مسافر نداشته باشی. 

کافی شاپ ها و سفره خانه ها 
با دانشجویان رونق می گیرد

گوید  می  هم  شاپ  کافی  یک  مسئول 
جوان  قشر  اکثرا  اینکه  بخاطر  دانشجویان 
اهمیت  خیلی  دورهمی  و  تفریح  به  هستند 
خانه  سفره  و  ها  شاپ  کافی  بازار  دهند.  می 
گیرد،  می  رونق  تحصیلی   های  ترم  در  ها 
هستند  قشری  دانشجویان  است  معتقد  وی 
دوری  و  فردی  مستقل  زندگی  دلیل  به  که 
از خانواده ترجیح می دهند اوقات فراغت خود 
را در کافی شاپ ها و سفره خانه ها بگذرانند 
با  مکانها  این  اقتصادی  گردش  باعث  این  و 

وجود دانشجویان می شود. 
کافی  تعداد  اخیر  سالهای  در  دلیل  همین  به 
به  رو  بیرجند  های  خانه  سفره  و  ها  شاپ 
وجود  آن  عمده  دلیل  و  است  بوده  افزایش 
گفته محمدی  به  است  جوانان  و  دانشجویان 
مدیر یکی از سفره خانه های شهر دانشجویان 
با  را   شان  وقت  دهند  می  ترجیح  جوانان  و 
خوردن یک چای با دوستان و هم سن های 
گرمی  بازار  و  بگذرانند.  خانه  سفره  در  خود 
وی  آورند.  می  ارمغان  به  ما  شغل  برای  را 
بودن  کویری  دلیل  به  کند:  می  نشان  خاطر 
جاهای  اینکه  و  ما  استان  در  خشکسالی  و 
سرسبز و تفریحی کمی وجود دارد  می توان 

به عنوان مهمترین مکانها  از سفره خانه  ها 
در  صد  که  برد  نام  دانشجویان  تفریح  برای 
دارد.   تاثیر مضاعفی  اقتصاد شهر هم  در  صد 

و با تعطیالت تابستان هم این مکان ها تقریبا 
تعطیل می شود و افراد کمتری به کافی شاپ 

ها می آیند. 

ترجیح می دهم منزلم را به
 دانشجو اجاره دهم 

یکی از شهروندان هم عنوان می کند: ترجیح 
می دهم خانه ام را به دانشجویان اجاره بدهم. 
موسوی  با بیان این مطلب می گوید:  با توجه 
به اینکه دانشجویان اغلب به صورت گروهی 
خانه اجاره ی می گیرند اجاره بها به صورت 
است.  صرفه  به  آنها  برای  و  درآمده  ریز  سر 
وی می گوید: چون دانشجویان برای تحصیل 
علم  و  تحصیل  گرم  سرشان  بیشتر  آیند  می 
دیگران  برای  مزاحمتی  اغلب  و  است  آموزی 

چون  کند:  می  تاکید  همچنین  وی  ندارند. 
شهرهای  به  وعید  تابستان   در  دانشجویان 
خودشان می روند این سر و صدا ها هم کم 
می شود و مستاجر نداریم ولی در واقع داریم 

و سرماه اجاره می گیریم 

بازار اجاره بها  حضور دانشجویان در 
بسیار ملموس است

کند:  می  عنوان  هم  امالک  مشاور  مودی 
روزهای پایانی تعطیالت و این آغاز روزهای 
از  بسیاری  بهای  اجاره  دانشگاه   و  درس 
می  باالتر  دانشجویان  ورود  دلیل  به  منازل 
نیاز  به  توجه  با  دهد:  می  ادامه  وی  رود. 
برای  ها،  خوابگاه  از  بهره  بی  دانشجویان 
اجاره مسکن و سر پناه برای زندگی تعدادی 
از صاحب خانه ها از این فرصت سوء استفاده 
اعتقاد  به  برند.  می  باال  را  ها  اجاره  و  کرده 
از  بومی  غیر  دانشجویان  که   آنجا  از  وی 
در  کوچک  و  بزرگ  های  استان  و  شهرها 
شهرمان  به  تحصیل  برای  کشور  سراسر 
خانه  گروهی    صورت  به  اغلب  و  آیند  می 
اجراه می کنند، قیمت مسکن را با شهر خود 

سنجیده و در پرداخت اجاره بهای باال چندان 
خشخاش  به  مته  قولی  به  و  نداشته  توجهی 

نمی گذارند.

ناوگان شهری
 تحت تاثیر مستقیم دانشجویان

رونق بازار و کسب و کار کسبه رانندگان ناوگان 
مستقیم  طور  به  شهری  درون  نقل  و  حمل 
از  یکی  است.  دانشجویان  حضور  تأثیر  تحت 
همشهریان عنوان می کند: اقتصاد بیرجند در 
برخی از حوزه ها به دانشجویان وابسته است. 
این  ها  دانشگاه  تعطیلی  با  تابستان  فصل  در 
موضوع کاماًل احساس می شود مثاًل بسیاری 
در  ها   تاکسی  تلفنی،  تاکسی  آژانس های  از 
حتی  کنند،  می  فعالیت  خود  ظرفیت  حداقل 
نانوایی ها، خشکشویی ها، کافی نت ها، تایپ 
و تکثیرها و... در بخش های جنوبی شهر در 

این مدت دچار کسادی جدی می شوند.

دانشگاه ها و دانشجویان برای توسعه 
شهر بیرجند یک فرصت هستند

نیز معتقد  تایپ و تکثیر  اسدی، یک متصدی 
برای  دانشجویان  و  ها  دانشگاه  وجود  است: 
نقطه  و یک  بیرجند یک فرصت  توسعه شهر 
را  خود  کاری  بازه  کمترین  وی  است.  مثبت 
را  کاریش  بازه  بیشترین  و  تعطیلی  ماهه  سه 
داند  می  دانشگاه  و  درس  ابتدای  روزهای  در 
و می گوید: ثبت نام دانشجویان جدید الورود، 
تهیه جزوات آموزشی، مقاالت و تحقیق های 
با  که  است  کارهایی  جمله  از  دانشجویی 
دانشجویان  و  آغاز می شود  دانشجویان  ورود 
چرخه  در  مستقیم  غیر  و  مستقیم  صورت  به 
اقتصاد استان تأثیر گزار هستند. و بازار کار ما 
دارد  دانشجویان  با  مستقیم  ارتباط  مخصوصا 
بازارمان  تابستان  در  دانشجویان  رفتن  با  که 

حسابی کساد می شود 
توسعه شهری و رشد بیرجند در سال های اخیر 

متأثر از رشد و افزایش دانشگاه ها بوده است 
هزاران دانشجو برای حداقل 2 و حداکثر -8 7 
سال در این شهر ساکن می شوند. در این دوره 
طوالنی هم دانشجویان و هم خانواده های آنها 

می  برقرار  ارتباط  آن  شهروندان  و  بیرجند  با 
کنند که این ارتباط می تواند در معرفی شهر 
مشروط  باشد،  مؤثر  بسیار  کشور  در  استان  و 

بر آن که مسئوالن ذکاوت و سیاست استفاده 
حداکثری از حضور دانشجویان را داشته باشند.

این سخن عبداللهی یکی دیگر از کسبه شهر 
رشد  و  شهری  توسعه  وی  اعتقاد  است.به 
و  رشد  از  متأثر  اخیر  های  سال  در  بیرجند 

افزایش دانشگاه ها بوده است.

مسئوالن در برند سازی 
سوغات شهر و استان موفق نبوده اند

در  شهر  دانشجویان  باالی  وجود جمعیت  با 
کشور،  مناطق  سایر  از  سفیرانی  عنوان  به 
سوغات  خرید  به  چندانی  تمایل  جمعیت  این 
و  کسبه  از  کارگر  ندارند.  ما  استان  و  شهر 
مطلب  این  به  اشاره  با  بیرجند  شهر  بازاریان 
استقبال  دالیل  عمده  شاید  کند:  می  اضافه 
این  بیرجند  سوغات  از  دانشجویان  کم  
تعریف  درستی  به  ما  شهر  سوغات  که  است 
نشده و مسئوالن در برندسازی سوغات شهر 
که  طور  آن  و  نبوده  موفق  چندان  استان  و 
شایسته است در معرفی محصوالت استان و 

شهرستان برنامه ریزی نکرده اند.

دانشجویان اهرمی کارآمد
 در چرخه اقتصادی شهر

یکی از کسبه نیز با تاکید به جایگاه دانشجویان 
حضور  می گوید:  جوامع  توسعه  و  پیشرفت  در 
بیرجند  شهر  در  دانشجو  هزار   ۳0 از  بیش 
جوانی،  سن  اقتضای  و  پویایی  به  توجه  با 
و  بخشیده  بازار  به  خاص  نشاطی  و  گرمی 
اقتصادی  چرخه  در  کارآمد  اهرمی  به عنوان 
اشاره  با  بهدانی  می شوند.رضا  محسوب  شهر 
تأثیر  و  پروازی  اساتید  و  دانشجویان  نقش  به 
آنها در اقتصاد می گوید: رونق حاصل از وجود 

نشده  خالصه  موارد  این  در  تنها  دانشجویان 
و با حضور دانشجویان در شهر، کلیه مشاغل 
تأثیر  تحت  فرهنگی  و  اجتماعی  حوزه های  و 
قرارگرفته و رونق و نشاطی دوچندان می گیرند.

جایگاه نهادهای دانشگاهی
 و دانشجویان در ارتقاء

 فرهنگ عمومی

نقش  به  اشاره  با  دانشگاه  استاد  نخعی، 
سیاسی  و  فرهنگی  حوزه های  در  دانشجویان 
معتقد است: نهادهای دانشگاهی این پتانسیل 
الگوهای  و  شیوه ها  در  که  دارند  را  توانایی  و 
مؤثر  آن  ارتقای  و  عمومی  فرهنگ  زندگی 
سمینارهای  و  همایش ها  گسترش  باشند.وی 
ظرفیت های  دیگر  از  را  فرهنگی  سیاسی- 
و  دانسته  دانشگاهی  مراکز  و  دانشجویان 
افزایش  محلی،  نشریات  گسترش  می گوید: 
سیاسی،  مشارکت  خاصه  و  مشارکت  فرهنگ 
با  شدن  مدرن  سمت  به  را  تحوالتی  و  تغییر 
از  مذهبی  و  فرهنگی  بومی،  معیارهای  حفظ 
دیگر دستاوردهای فرهنگی حضور دانشجویان 

و ایجاد مراکز دانشگاهی است.
این استاد دانشگاه توسعه شهری و رشد بیرجند 
افزایش  از رشد و  را متأثر  اخیر  در سال های 

دانشگاه ها می داند و می گوید: در سال های اخیر 
با گسترش هر چه بیشتر دانشگاه ها در استان 
و شهرستان، تغییراتی در حوزه های اقتصادی، 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پدیدار شده است 
شهرها  دیگر  از  دانشجویان  ورود  که  چرا 
بافرهنگ متفاوت، ضرورت و زمینه های تغییر 

و تحول در سطح شهر را فراهم می سازد.
برای  را  دانشجویان  و  دانشگاه ها  وجود  وی 
جنوبی  خراسان  استان  و  بیرجند  شهر  توسعه 
یک فرصت و نقطه مثبت دانسته و می گوید: 
بسترسازی  جهت  در  باید  استانی  مسئوالن 
استان  به  دانشجویان  جذب  برای  مناسب 
از  و  کرده  هدفمند  و  طوالنی  برنامه ریزی 
این نسل پویا و جوان در آبادانی هرچه بیشتر 
استان و شهرستان استفاده کنند.هرچند حضور 
دانشجویان و ایجاد مراکز دانشگاهی در استان 
به عنوان  شهروندان  دید  از  جنوبی  خراسان 
یک فرصت نامبرده می شود اما اینکه مدیران 
تا چه حد  این فرصت  از  دانشگاهی و استانی 

بهره می برند جای تأمل دارد.

دانشجویان سفیران فرهنگي
شهر  یک  عنوان  به  بیرجند  شدن  شناخته 

در  شهر  این  براي  خوبي  وجهه  دانشگاهي 
کشور ایجاد کرده است. یک فعال گردشگری  
دانشگاه  وجود  دلیل  به  که  است  باور  این  بر 
هاي بزرگ و مهم با هزاران دانشجو، بیرجند 
کشور  در  را  خود  علمي  و  فرهنگي  جایگاه 
از پیشینه  البته متاثر  این  تثبیت کرده است و 
دیرینه فرهنگي و دانش دوستي مردم منطقه 
با  موضوع  این  دهد:  مي  ادامه  نیز هست.وی 
توجه به نزدیکي به افغانستان به عنوان بزرگ 
ترین تولید کننده مواد مخدر در جهان اهمیت 
ویژه اي یافته است به همین دلیل وجود مراکز 
دانشگاهي و تحصیلي مي تواند در کاهش آثار 
و  مخدر  مواد  ترانزیت  مسیر  در  گرفتن  قرار 

گرایش به اعتیاد موثر باشد.
بیرجند  رشد  و  توسعه شهري  افزاید:  مي  وي 
افزایش  و  رشد  از  متاثر  اخیر  هاي  سال  در 
دانشگاه ها بوده است. رضاییان ادامه مي دهد: 
در بسیاري از شهرهاي دیگر میلیون ها تومان 
خوب  کنند،  مي  هزینه  گردشگر  جذب  براي 
شهرداري  و  فرهنگي  میراث  مسئوالن  است 
در  دانشجو  هزاران  وجود  از  ها  اداره  دیگر  و 
شهر به عنوان گردشگران بالقوه استفاده کنند.

وي مي گوید: در صورت برقراري یک ارتباط 
خوب و مناسب، بسیاري از دانشجویان پس از 
پایان تحصیالت هم ارتباط خود را با این شهر 
زمینه  در  توانند  مي   ها  آن  کنند،  نمي  قطع 
هاي گوناگون به جذب سرمایه گذار و توسعه 

صنعتي منطقه کمک کنند.
 

شهر دانشجویی باید متناسب نیازهای 
دانشجویی بسترسازی شود

بومی  غیر  دانشجویان  از  برخی  بین  این  در 
را  شهر  این  و  دارند  گالیه  بیرجند  وضع  از 

نامناسب برای دانشجویان می دانند.
از  بیش  تحصیل  ادامه  برای  والدین  اصرار  به 
و  افتاده ام  دور  خانواده ام  از  کیلومتر  هزار  سه 
تحصیل  کویری  هوایی  و  آب  با  شهری  در 
می کنم آب و هوایی که در تمام طول عمرم 

تنها توصیف آن را شنیده بودم.
می دهد:  ادامه  گیالنی  دانشجوی  نوری  سینا 
تاریخچه  باوجود  بیرجند  شهرستان  متأسفانه 
فرهنگی و پرچم دار بودن شهری دانشگاهی از 
بی بهره  دانشجویی  زندگی  مناسب  بستر های 
نیازهای  متناسب  باید  دانشجویی  شهر  است، 

ادامه  توضیح  این  با  وی  باشد.  دانشجویی 
می دهد: دانشجو به اقتضای سن جوانی نیازمند 
بسترهایی برای نشاط و تخلیه انرژی است که 
متأسفانه در این شهر نه کم که هیچ توجهی 

به این مقوله نشده است.
تفریحی، در  امکانات  از  بیرجند  اعتقاد وی  به 
واقعًا  شهروندان  برای  اجتماعی  نشاط  جهت 
استان  طبیعی  ظرفیت های  و  است  بهره  کم 
گرفته شده اند  نادیده  تفریحی  مراکز  ایجاد  در 
تر می شود  وقتی سخت  این شرایط  و تحمل 
بین  در  اشتغال  و  آینده  به  امیدی  دیگر  که 
دیگر  سرفرازی  نیست.علی  دانشجویان 
بیرجند  دانشگاه های  در  غیربومی  دانشجوی 
دانشجویی  مشکالت  برخی  به  اشاره  با  نیز 
هیچ  باشیم  داشته  توقع  اینکه  می گوید: 
مشکلی وجود نداشته باشد دور از انتظار است 
از  جدا  غیربومی  جوانان  اکثر  متأسفانه  اما 
مشکالت دانشجویی به دلیل ضعف جاذبه های 
شهری در ماه های اول تحصیل در اینجا دچار 
افسردگی شده و عده ای قید تحصیل را زده و 

به شهر خود بازمی گردند.
)Ava.news12@gmail.com(

رونق نامحسوس اقتصاد با وجود دانشجویان غیر بومی
سهم دانشجویان در چرخه اقتصادی بیرجند 
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کسب رتبه سوم جهانی ایران در المپیاد ۲۰۱۶ کامپیوتر

ایسنا- رییس کمیته فنی المپیاد جهانی کامپیوتر ۲۰۱۷ با اشاره به روند صعودی تیم های اعزامی ایران به این رقابت ها گفت: ایران در سال ۲۰۱۲ رتبه هشتم را کسب کرده بود که این مقام در 
سال ۲۰۱۶ به سوم جهانی ارتقاء یافت. دکتر حمید ضرابی زاده با بیان اینکه ایران در سال ۲۰۱۱ اقدام به اعزام تیم هایی به المپیاد جهانی کامپیوتر کرده است اضافه کرد: در سال ۲۰۱۱ ایران در 
میان ۸۰ کشور رتبه دهم را کسب کرد. ضرابی زاده رتبه ایران را در المپیاد جهانی کامپیوتر در سال ۲۰۱۳ را رتبه ششم ذکر کرد و ادامه داد:  این رتبه در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ حفظ شده است.  پنجشنبه *5 مرداد 1396 * شماره 3842

روم؛ روستایی زیبا از توابع قاین
این روستا بزرگترین روستای بخش سده از توابع شهرستان 
قاین استان خراسان جنوبی است که به دلیل احیای جاجیم 
بافی به قطب صنایع دستی شرق کشور تبدیل شده است. 
این روستا در طول جغرافیائی ۵9 درجه و ۱۱ دقیقه شرقی و 
عرض ۳۳ درجه و ۲۷ دقیقه شمالی در ارتفاع ۱۷۲۰ متری 
از سطح دریا واقع شده است. روستای روم از شرق به کالته 
از غرب  از جنوب شرقی و جنوب به سده و زمانی،  باال، 
به آفریز و از شمال و شمال غربی به گل گنج، سراب و 
نارگندل محدود می گردد. روم روستایی است که در دره ای 
به عرض سه چهارم مایل در کنار جاده قاین بیرجند و در 
فاصله ۷۴ کیلومتری بیرجند و ۴۰ کیلومتری قاین واقع شده 
است. کوه انجیری در ۵ کیلومتری شمال و کوه سفیدکمر 
در ۱۲ کیلومتری جنوب آن واقع و رود روم از کنار روستا می گذرد. 
این روستا که زمانی از روستاهای پرجمعیت محسوب می شده 
اما با گذشت زمان و به دلیل خشکسالی و نداشتن چاه عمیق 
و تغییر مسیر جاده اصلی از وسط روستا باعث کوچ جوانان و 
بسیاری از مردم این روستا به شهرهای قاین ،مشهد، بیرجند 
و ... شد. البته در سالهای اخیر با همت جوانان این روستا و 
ایجاد اشتغال باعث کند شدن مهاجرت شده است. در حال 
حاضر این روستا با دارا بودن چندین مرغداری و همچنین 
بازارچه  بافی،  جاجیم  شرکت  تعاونی،  شرکت  بودن  دارا 
)مجاور جاده اصلی( باعث ایجاد اشتغال برای جوانان روستا 
شده است. میزرا خانلرخان اعتصام الملک که در سال ۱۲9۳ 
هجری قمری از این روستا گذشته در خصوص وضعیت 

آن زمان روستا اینگونه شرح می دهد: »سه ساعت مانده 
به غروب به قریه روم رسیدیم، این قریه به قدر شصت و 
هفتاد خانه رعیت دارد. اغلب گوسفند دارند، زراعت آنها کم 
است، اما خوب زراعت می کنند. رعیت خوب دارد. چند سال 
قبل زلزله قلعه آنها را خراب کرده، امیر قاین صد تومان از 
خود داده تعمیر کرده اند ولی حاال مردم در بیرون قلعه بسیار 
خانه ساخته اند. میان قلعه خالی است. هوای آنجا خوب سرد 
است. حاال که اول جوزاست من با یک شنل معتبر که لباس 
زمستانی است سرما می خورم و شب با یک لحاف نتوانستم 
بخوابم. )سفر نامه میرزا خانلر خان اعتصام الملک - چاپخانه 
فردوسی- ص۱۸۲«. روستای روم در کتاب نامه هایی از 
گنجی  حسین  محمد  دکتر  ترجمه  هیل،  اثراف  قهستان 

چنین معرفی شده است:» ساعت ۳ صبح ۱۳ سپتامبر ۱9۱۳ 
با ۱۰ ذیقعده ۱۳۳۱ هجری قمری قاین را ترک  مطابق 
کرده، پس از عبور از باغستانها در طول راه جلگه ای به 
ارتفاعات رسیدیم، ساعت ۸ صبح بود که بعد از یک جاده 
پر پیچ وخم به قله سردی رسیدیم، و پس از آن با گرم 
شدن تدریجی هوا جاده سرازیری را طی کردیم تابه »روم« 
دهکده ای کوچک در میان تپه ها رسیدیم. در طول راه از چند 
مزرعه عبور کردیم که همه تالش می کردند از چشمه های 
کم آب حداکثر استفاده را برای مزارع جو بعمل آورند. در 
دامنه ها خربزه فراوان بود و قاطر چیهای من هرچه توانستند 
از خربزه هایی که به هر حال هیچ یک بیشتر از یک شاهی 
های  بوته  میان  در  خوردند  ارزید  نمی  جالیز  سر  در 

خربزه، چند بوته کوچک به چشم می خورد و در ورای آن 
روی شیبهای پوشیده از سنگهای سیاه رنگ، خار شتری 
بسیار روییده بود. کشاورزان روم زندگی خود را با محصوالت 
ناچیز خویش می گذرانند و لباس خود را با بافتن پشم 
گله های الغر گوسفند و بز تامین می کنند خانه هاشان از 
کاه گل ساخته شده بود و کف آنها گود و درهای آنها کوتاه 
است آنها از ما سکه های نقره و نیکل قبول نکردند و گفتند 
آنچه بین آنها رواج دارد، سکه های مسی است که هر یک 
کمتر از یک فارزینک ارزش دارد. ظاهرا اینها را ترجیح 
می دادند و از اینکه ثروتشان علنی شود، پرهیز می کردند 
در باره حاکم منطقه خیلی با احترام صحبت می کردند 
و دلیل عمده وفاداری خود را در این می دانستند که دو 
سال بود هیچ گونه مالیاتی از آنها اخذ نشده بود من چادر 
خود را در یک محوطه محصور بر پا کردم ولی در ساعت ۲ 
بعد از نصف شب راه افتادیم و مجددا از جاده کوهستانی که 
سر باالییهای کم و سرازیریهای درازتری داشت، گذشتیم 
تا این که کوهها را پشت سر گذاشته و در جلگه بازی وارد 
سده شدیم که دهکده ای پر جمعیت با خانه های گنبدی 
شکل بود وب عد از آن از یک شیب مالیم باال رفتیم و 
پس از عبور از مزارع خربزه، چغندر و جو دیر کاشت )ولگار( 
راه خود را در میان کوهستان انبوه ادامه دادیم تا به قیبگ 
رسیدیم«. روستای روم از پیشینه طوالنی برخوردار بوده که 
کثرت گورستانها، قلعه، رباط، آسیابهای بادی و آبی و بیان 
مورخین همه گویای چنین حقیقتی است. / سیری در ایران

یادداشت

انتظار فرج؛ 
رسم تمامی موحدان تاریخ 

* حجت االسالم هاشمی نژاد

همه دینداران، معتقدند که امام زمان)عج( می آید 
و این جامعه بشری را از این بدبختی نجات می دهد؛ 
اما در هر دینی ایشان را به یک نام می شناسند و 

معتقد این مصلح وجود دارد. 
زمان)عج(  امام  به  هم  دیگر  آسمانی  کتب  در 
اشاره شده است و همگی به ایشان معترف هستند، 
در انجیل لوقا فصل دوازدهم، جمله ۳۵ و ۳۶ آمده 
تا  از مشرق ساطع شده  است؛ همچنان که برق 
به مغرب ظاهر گردد، ظهور پسر انسان نیز چنین 
آسمان  در  انسان  پسر  آنگاه عالمت  شد،  خواهد 
پدید گردد و در آن زمان تمام طوایف سینه زنی 
کنند و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان 
با قوت و جالل می آید اما آن روز و ساعت هیچ 
فلهذا  ندارند،  اطالع  آسمان  مالئکه  حتی  فردی 
گمان  که  ساعتی  در  زیرا  باشید  حاضر  نیز  شما 
امام  از  هم  زبور  در  آید.  می  انسان  پسر  نبرید، 
زمان)عج( یاد شده است که داریم: قدم ها را به 
آید،  می  که  زمانی  کرد،  خواهد  داوری  انصاف 
آسمان شادی کند، زمین مسرور گردد، صحرا و 
هرچه در آن است، به وجد آید، آنگاه تمام درختان 
زیرا  نمود  خواهند  خداوند  به حضور  ترنم  جنگل 
ایشان برای داوری جهان می آید، این مطلب در 
یا  زبور  سیزدهم  تا  دهم  های  جمله   ،9۶ مزمور 
مزامیر آمده است. در تورات هم از امام زمان)عج( 
سخن به میان آمده است. در این کتاب آسمانی 
داریم: مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد، 
گرگ با بره سکونت خواهد کرد، پلنگ با بزغاله 
خواهد بود )زیرا امام زمان)عج( امنیت کامل برپا 
خواهند کرد( و در تمامی کوه مقدس من ضرر و 
فسادی وجود نخواهد داشت زیرا جهان از معرفت 
من پر خواهد شد و این مطالب در کتاب اشعیای 
نبی، فصل یازدهم جمله های چهارم تا دهم آمده 
امام زمان)عج( هستند،  به  است. همگان معترف 
هندوها از ایشان به فرزند سیده خالیق، مانبیان از 
ایشان به خرد شهر ایزد، زرتشتیان به سوشیانت، 
برهمانیان به ویشنو و چینیان به کرشینا یاد کرده 
اند، یعنی همه معتقدند که امام زمان)عج( می آید و 
این جامعه بشری را از این بدبختی نجات می دهد.
در هر دینی ایشان را به یک نام می شناسند 
می  نیز  ما  و  دارد  وجود  مصلح  این  معتقد  و 
گوییم ایشان یوسف گمشده زهرا )س( است که 
همگان انتظار او را می کشند تا ان شاء ا... بیاید 

و بشریت را از ظلمت و گرفتاری نجات دهد.

دانستنی های مذهبی

کارهایی که روح اموات را خوشحال می کند

توصیه  آن  به  اسالم  در  که  کارهایی  از  یکی 
شده است خیرات و فاتحه برای اموات است. ارواح 
مؤمنان هر جمعه، به آسمان دنیا در برابر خانه ها 
و منزل های خود می آیند.اموات دستشان از اعمال 
و  فرزندان  دعای  و  احسان  به  است؛  کوتاه  خیر 

خویشان و دوستان مؤمن خود، نیازمندند.
دعا  فرماید:  می  مجلسی«  »عاّلمه  مرحوم 
کردن برای اموات در نماز شب و بعد از نمازهای 
فریضه و همچنین یاد آنها در مکان های زیارتی 
خوب است و برای پدر و مادر باید بیشتر دعا کرد 

و اعمال خیر برای آنان بجا آورد.
عمده خیرات برای پدر و مادر، ادای قرض آنان 
و ادای حقوق خدا و خلق از جانب آنان است. در 
روایتی آمده است که رسول خدا )ص( می فرمایند: 
هدیه  گفتند:  بفرستید!  هدیه  خود  مردگان  برای 

برای آنان چیست؟ فرمود: صدقه و دعا.
ارواح مؤمنان هر جمعه، به  همچنین فرمودند: 
خود  های  منزل  و  ها  خانه  برابر  در  دنیا  آسمان 
می آیند و با صدای غمناکی ندا می دهند که ای 
و  مادر  و  پدر  ای  و  ما  فرزندان  ای  ما،  خانواده 
خویشان ما! به ما مهربانی کنید؛ از اموالی که در 
دست ما بود )و اکنون در اختیار شماست( با دادن 
درهمی و قرص نانی و جامه ای نسبت به ما ترّحم 

آورید، که خداوند شما را از جامه بهشت بپوشاند!
رسول خدا )ص( که این جمالت را فرمود گریه 

کرد و صحابه نیز همراه او گریستند.
کردند:  بیان  )ص(  حضرت  آن  همچنین 
می شود،  داده  مّیت  برای  که  ای  صدقه  هر 
از نور می گیرد  فرشته ای آن را به مانند طبقی 
هدیه  این  می گوید:  و  می آورد  قبر  کنار  به  و 
آنگاه  اند.  فرستاده  شما  برای  شما  خانواده  را 
این هدیه را تحویل می گیرد و وارد  آن مّیت 
قبرش  فراخی  کند که همین سبب  قبرش می 

)و آسایش و آسودگی او( می گردد. 
مجلسی«  »عاّلمه  مرحوم  نیز  رابطه  این  در 
می فرماید: »در حدیث صحیحی آمده است که 
و  خود  فرزند  برای  هر شب  در  )ع(  امام صادق 
در هر روز، برای پدر و مادر خود، دو رکعت نماز 
می خواندند )و به روح آنان هدیه می کردند( در 
دوم  رکعت  در  و  انزلناه«  »انّا  سوره  اّول  رکعت 

سوره »کوثر« را می خواندند«. 
انجام  که  است  آن  مهم  و  توّجه  قابل  نکته 
کسانی  برای  اموات  نیک، جهت  و  خیر  کارهای 
که آن را انجام می دهند نیز ثواب و پاداش فراوان 
خیر،  اعمال  ثواب  فرمودند:  صادق)ع(  دارد.امام 
برای کسی که برای مردگان انجام می دهد، برای 
او و برای آن مرده، هر دو نوشته می شود. / ایران ناز

کاریکاتور روستای رزگ )ماسوله بیرجند( - محمود مسعودیجوالن برنج  هندی در بازار- محمد علی رجبی قاب عکس راه هایی برای استراحت دادن به کمر

داده نما، آوای خراسان جنوبی

یاد تو همیشه در دل من خالی

جناب آقای دکتر علی رضایی بیرجندی 

امام جمعه روشن بین بیرجند؛
همزبان با همشهریان اردتمند؛

یاد تو همیشه در دل من خالی

با سالم و احترام
از تو جز خاطره ای خوش، دیداری خوش آیند، 
گفتاری دلنشین و خداپسند و خاطره ای همیشه 
و  موثر  داشت سخنانی  نخواهم  خاطر  به  ارجمند 
فضایل  روشن، شرح  و  روانبخش  باوری  منطقی، 
مهیمن لطف سخن و خطبه های غرای آن استاد 
مسلم در عارفانه ترین انجمن رابطه ای عمیق و 
ناگسستنی برای همیشه میان ما و من همواره چون 
قصه شمع و انجمن در ذهن ما زنده خواهد ماند 
و به بوته فراموشی سپرده نخواهد شد رابطه ای 
عمیق که بین دل ها ایجاد کرده اید و با صراحت 
و صداقتی که حقایق را فریاد کرده اید دل های 
غمگینی را شاد و ویرانه ها را آباد کرده اید عوام 
را  اید و خواص  آزاد کرده  اوهام  از خرافه ها و  را 
از شهد شیرین سخن انگبین خود شاد کرده اید. 
اگر چه خدای متعال زندگی را بر اساس هجرتی 
ابدی بنا کرده است که با تولد آغاز و با مرگ پایان 
عمرش  که  زمانهای  و  زمان  در  می پذیرد اما 
خوانده هجرت هایی کوتاه و بلند از قم و تهران تا 
بیرجند اتفاق می افتد که چنی باعث اتصال دل ها 
شده و سپس اسیر هجمه فراق می شود .۲۵ سال 
پیش و شاید اندکی پیش بود که با شما و ژرفای 
نگاه شما و سخن دل اگاه و چشمان نافذ و سیاه 
و روی ماه شما آشنا شدم و خداوند که دیگرشاهد 
است اگر لحظه ای از شما جدا شوم از تاثیر اثیری 
خطبه های جانبخش نماز جمعه شما نه تنها جانی 
تازه می گرفتم که احساس کرده ام از زمین فاصله 
گرفته ام. انسم که همیشه از عشقی بی ریا سرشار 
بود و چشمم که همواره طالب دیدار و صحبت ما 
که از صفا و صمیمت سرشار بود چنان ارتباط و علقه ای 
بین دل های ما ایجاد کرد که تا آخرین نفس ما را 
همراه بود و در این هشت سالی که چون برق و باد 
با دریغ گذشت و گاهی حتی با فاصله کوتاهی بر 
لب ما شکوفه آه بود و همراه با پایان شب سیاه و 
طلیعه پگاه و دیدار ستاره و ماه اینک که نوای درآی 
بدرود شما در فضای شهر طنین افکنده و دل های ما را 
از این خبر ناخوشایند با آه و اندوه آکنده باید با جان 
و دل از مشیت تغییر ناپذیر حضرت حق استقبال 
کرد و دل ها را از عشق و اردتی راستین بر مبنای 
مکتب و محتوای دین ماالمال کرد و کمتر غصه 
گذران ماه و سال که هیچکس مسلط بر اسرار آینده 
نیست و هیچ اندوه و نشاطی پاینده نیست شاید بر 
پروردگار  به لطف خاص حضرت  و  انتظار  خالف 
نرفته برگشتید و دیده ی ما را از دیده ی غیر مترقبه 
دوباره خود شاد کردید و الهی که همیشه شاد باشید 
و بدرخشید و علیه تفرقه ها و تشتت ها و قطب 
داد  قهر و صفا عادل  از سر  بندی های خصمانه 
سخن دهید یا علی. اگر چه به فتوای دل قصیه ای 
غرای داشتم که با خاطره آیت ا... نوری و حسادت 
و شبکوری برخی این مقوله را جزو برای خدا احد و 

واحد برای همیشه لب طاقچه گذاشتم. 

* یاعلی؛ ناقوس

خواندنی ها

خرابکاری پرندگان 

قاتل رنگ خودرو است ؟

کاربا- می دانستید فضوالت پرندگان می تواند 
رنگ خودرو را خراب کند؟ تا جای ممکن سعی کنید 
قبل از خشک شدن فضوالت حتما آن را پاک کنید، 
حتی اگر به مرحله ی خشک شدن رسیده بود هم 
تالش کنید آن را پاک کنید. برای این کار از همان 
ماده معمول پاک کردن بدنه ی خودرو استفاده کنید 
و اصال از ماده های لکه بر استفاده نکنید که باعث 
از بین رفتن رنگ بدنه می شوند! معموال شامپوهای 
بدنه  رنگ  از  که  هستند  موادی  دارای  خودرو 
محافظت می کنند. پیشنهاد ما این است که بعد از 
پاک کردن خرابکاری های پرندگان، از واکس بدنه 
استفاده کنید، چرا که همین کار باعث می شود برق 
رنگ حفظ شود. اگر از این خرابکاری ها روی پنجره 
ها ریخته شده باشد، اسپری شیشه که شامل سرکه 
هم باشد باعث می شود مواد ریخته شده راحت تر 
در  موجود  نیتروژن  بدانید  است  جالب  شوند.  جدا 
خرابکاری پرندگان خاصیت خورندگی دارد، خصوصا 
در مورد رنگ های بدنه ی خودروهای این روزها که 
معموال بر پایه ی آب هستند. اگر به موقع برای پاک 
کردن این موارد اقدام نکنید حتما باید برای رنگ 
بدنه خود اقدام کنید. برای کمرنگ شدن لکه های 
باقی مانده نیز می توانید از پولیش استفاده کنید.

عکس ها از : سیری در ایران

نحوه استقرار صحیح 
پاشنه پا به هنگام 

استفاده از پدال ترمز

نحوه استقرار غلط 
پاشنه پا به هنگام 

استفاده از پدال ترمز

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از ۲۰ نوع ساندویچ در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8   تلفن : 3۱۰5۲ - ۰5۶ 

۰9353۶945۱۱ - ۰93533۱5۶5۶

پیک رایگان
طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: ۱9 تا ۱/3۰  بامداد

بورس پارچه های مبلی ترک حریر در 

آدرس: بین مدرس 55 و 57           
09150023004 - انجیری

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 
نیمبلوک- هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. 
برابر رای شماره 139560308005000047- 95/10/08 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بخش نیمبلوک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد مرتضوی فرزند 
گلداد به شماره شناسنامه 903 صادره از قاینات در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 13622/15  متر مربع قسمتی از اراضی 
مشاع مزرعه و قنات گریمنج پالک 12 اصلی واقع در بخش 12 نیمبلوک خریداری شده از محل مالکیت مشاعی محمد حسین مرتضوی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 9۶/4/۲۱      تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۶/5/5  
حمیدرضا توسلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بخش نیمبلوک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه
 ثبت ملک نیمبلوک هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی . برابر رای 
شماره 139560308005000049- 95/10/08 هیئت اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بخش نیمبلوک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد مرتضوی فرزند گلداد به 
شماره شناسنامه 903 صادره از قاینات در ششدانگ یک قطعه  زمین مزروعی  و مشجر به مساحت 14225/40  متر مربع قسمتی از 
اراضی مشاع مزرعه و قنات گریمنج پالک 12 اصلی واقع در بخش 12 نیمبلوک خریداری شده از محل مالکیت رسمی مشاعی محمد 
حسین مرتضوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۶/4/۲۱       تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۶/5/5 
حمیدرضا توسلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک بخش نیمبلوک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 
نیمبلوک- هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی.برابر رای شماره 139560308005000048- 95/10/08 و رای اصالحی 139560308005000051-1395/10/8 هیئت 
اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه  ثبت ملک 
نیمبلوک  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد حسین مرتضوی فرزند گلداد به شماره شناسنامه 42 صادره از قاینات در 
یک قطعه  زمین مزروعی مشتمل بر ساختمان گاوداری به مساحت 8891/10 مترمربع قسمتی از اراضی مشاع مزرعه و قنات گریمنج 
پالک 12 اصلی واقع در بخش 12 نیمبلوک از محل مالکیت مشاعی خود  متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

 تاریخ انتشار نوبت اول: 9۶/4/۲۱     - تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۶/5/5طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.        
 حمیدرضا توسلی- رئیس ثبت اسناد و امالک  بخش نیمبلوک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 
نیمبلوک- هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. 
برابر رای شماره 139560308005000050- 95/10/08 هیئت اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
 سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بخش نیمبلوک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد حسین  مرتضوی فرزند 
گلداد به شماره شناسنامه 42 صادره از قاینات در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1885 مترمربع قسمتی از اراضی مشاع 
مزرعه و قنات گریمنج پالک 12 اصلی واقع در بخش 12 نیمبلوک از محل مالکیت رسمی مشاعی خود متقاضی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۶/4/۲۱    تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۶/5/5    
حمیدرضا توسلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بخش نیمبلوک

صدور بیمه نامه مسئولیت با 30 درصد تخفیف 
صدور بیمه نامه بدنه اتومبیل با 75 درصد تخفیف 

بیمه نامه شخص ثالث به صورت اقساطی طی ۱۰ قسط متوالی )کسر از فیش 
حقوقی( ویژه نیروهای مسلح 

بیمه نامه شخص ثالث به صورت اقساط بدون سود) عموم مردم( 

 شرکت بیمـه کوثر ) سهامی عام( 
قابل توجه 

آدرس : چهارراه دوم توحید - نبش امام موسی صدر غربی 
تلفن:3۲437439-۰5۶      همراه:۰9۱55۶۱۶۰9۶

نمایندگی:  ابوالفضل صغیریکد:5۱9۰ 
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پیروزی های کوچک تان را جشن بگیرید

شادی کردن بابت موفقیت های کوچک به شما کمک 
راضی  را  فوری تان  پاداش خواهی  سیستم  تا  می کند 
نگه دارید. مغز شما به این پیروزی ها نیاز دارد و این 
پیروزی ها باید تکرار شوند. در کتاب »اصل پیشرفت«، 
از  است  آمده  کرامر،  استیو  و  آمابیل  ترزا  نوشته ی 
آوردن  هیجان  به  و  لذت  برای  کوچک  پیروزی های 
خودتان استفاده کنید. این دو نویسنده، مطالعه ای روی 
و  دادند  انجام  مختلف  شرکت  هفت  از  کارمند   ۲۳۸
تاثیر موفقیت های کوچک و جزئی را بر موفقیت های 

بزرگ تر و طوالنی مدت تر مورد ارزیابی قرار دادند.
این محققان به اکتشافات مهمی رسیدند. آنها دریافتند 
روزمره،  کوچک  دست آوردهای  پیگیری  و  شناخت 
شده  کارمندان  این  انگیزه ی  و  روحیه  تقویت  باعث 
بیشتر کرده و نگرش و  را  بود، احساسات مثبت شان 
همکاران  سازمان،  به  نسبت  مساعدتری  رویکردی 
بودند. روانشناسان دریافتند، هر  پیدا کرده  و کارشان 
نیست  می تواند  نوع دست آوردی  کوچکی اش مهم 
مدار پاداش مغز ما را فعال کند. وقتی این مدار فعال 
می شود، هورمون های مهمی ترشح می شوند که به ما 

احساس غرور و رضایت می دهد.
روند پیشرفت تان را بررسی کنید، چند دلیل برای این 
کار وجود دارد؛ اول اینکه به شما این امکان را می دهد 
تا به مرور زمان پیشرفت تان را ببینید و متوجه آن شوید. 
دوم اینکه به شما اجازه می دهد با دقت بررسی کنید چه 
چیزی مفید است و چه چیزی بیفایده. در مسیرتان با 
عادات بد، اشتباهات و کمبود انگیزه هایی مواجه خواهید 
شد. اگر عادت کنید که مکررا بازخوردها را بررسی کنید، 
احتمال رسیدن به موفقیت بیشتر شده و بهتر می توانید از 
انحراف از مسیر اصلی پیشگیری کرده و هر وقت الزم 

بود سازگاری های الزم را انجام دهید.

روزی سقراط حکیم مردی را دید که خیلی ناراحت و 
متاثر بود. علت ناراحتی اش را پرسید. شخص پاسخ 
داد :در راه که می آمدم یکی از آشنایان را دیدم. سالم 
کردم. جواب نداد و با بی اعتنایی و خودخواهی گذشت 
و رفت و من از این طرز رفتار او خیلی رنجیدم.سقراط 
گفت : چرا رنجیدی ؟ مرد با تعجب گفت: خوب معلوم 
است. سقراط  کننده  ناراحت  رفتاری  چنین  که  است 
پرسید: اگر در راه کسی را می دیدی که به زمین افتاده 
و از درد به خود می پیچد. آیا از دست او دلخور و رنجیده 
می شدی ؟ مرد گفت : مسلم است که هرگز دلخور 
 نمی شدم. آدم از بیمار بودن کسی دلخور نمی شود. 
سقراط پرسید: به جای دلخوری چه احساسی می یافتی 
و چه می کردی؟ مرد جواب داد : احساس دلسوزی و 
شفقت و سعی می کردم طبیب یا دارویی به او برسانم. 
سقراط گفت: همه این کارها را به خاطر آن می کردی 
تنها جسمش  انسان  آیا  دانستی.  می  بیمار  را  او  که 
درست  نا  رفتارش  که  کسی  آیا  و  ؟  شود  می  بیمار 
است، روانش بیمار نیست ؟ اگر کسی فکر و روانش 
شود؟  نمی  دیده  او  از  بدی  رفتار  هرگز  باشد   سالم 
باید  نامش »غفلت« است. و  بیماری فکری و روان 
به جای دلخوری و رنجش نسبت به کسی که بدی 
می کند و غافل است دل سوزاند و کمک کرد و به او 

طبیب روح و داروی جان رساند.

اگر می خواهی بین دو بد یکی را برگزینی بگذار انتخاب 
تو بر بدی که آشکار است تعلق بگیرد نه بدی که پنهان 

است حتی اگر بد آشکار بزرگتر از بد پنهان باشد

کودکان را در آغوش بگیرید. به آنچه می گویند 
گوش فرادهید. به آنان اطمینان خاطر بدهیم. 

اجازه بدهیم که گریه کنند.

چشم تو که سحر بابل است استادش
یا رب که فسونها برواد از یادش

آن گوش که حلقه کرد در گوش جمال
آویزه در ز نظم حافظ بادش

ما به وسیله اندیشه های خود ترقی 
می کنیم و از نردبان تصوری

 که از خویشتن داریم باال میرویم.ا

انسانها نه به نسبت تجارب خود 
بلکه به نسبت ظرفیتی که برای
 تجربه کرد دارند عاقل هستند.

اینکه جذاب و دوست داشتنی به نظر برسید بیش از هر 
عامل دیگری به خودتان بستگی دارد. اگرچه بخشی از 
جذابیت می تواند به جنبه های ظاهری وابستگی   داشته 
باشد با این حال، می توان با به کار گیری برخی از آموزه 
ها، به باال بردن سطح هوش احساسی مبادرت کرده و 
میانبرهایی را در مسیر محبوب تر شدن در بین دیگران 
این آموزه ها نظرات و پیشنهادهای  با  ارتباط  پیمود. در 
علمی متعددی وجود دارد که پژوهشگران از سراسر جهان 
با انجام تحقیقات فراوانی، به آنها دست یافته اند.اگرچه 
نمی توان تمامی این راهکارها را در قالب یک نوشته در 
اختیارتان قرار داد، اما مواردی را برای تان برگزیده ایم که 
به کارگیری آنها در زندگی روزمره از شما فرد جذاب تر و 
دوست داشتنی تری را خواهد ساخت. این موارد را با هم 

مرور می کنیم:
لبخند بزنید

هرگز لبخند زدن را در برقراری ارتباط و انتقال صمیمیت 
خود دست کم نگیرید. عالوه بر لبخند زدن، بخندید و گاهی 
نیز شوخی کنید. در واقع افراد به طور ناخودآگاه همچون آینه 
عمل می کنند و رفتار شما را بازتاب می دهند. اگر هم می 
خواهید محبوب تر باشید، از زبان بدن مثبت استفاده کنید. 

دیگران نیز همین روند را به شما انتقال خواهند داد.
از خود اشتیاق نشان دهید

به همراه لبخند زدن، از خود اشتیاق و انرژی نیز نشان دهید، 

یاد می شود.  یا »کاریزما«  به »جذابیت«  این جریان   از 
محققان بر این باورند که این کار نه تنها محبوبیت شما را 
افزایش خواهد داد بلکه به دیگران نیز انتقال پیدا می کند. 
چنین روندی سبب خواهد شد که افراد پس از نشست و 

برخاست با شما احساس خوبی را تجربه کنند.
 موبایل خود را در داخل جیب تان قرار دهید

تا پایان مکالمه یا جلسه کاری موبایل تان در داخل جیب 
اطراف  جریانات  به  را  خود  کامل  توجه  دهید.  قرار  تان 
روند  اینکه  باشید.  داشته  کافی  تمرکز  و  کرده  معطوف 
از  تواند  نزنید می  بر هم  را  ای  یا جلسه  عادی مکالمه 
عادات موثری به شمار آید که بالفاصله تاثیر خود را بر 

دیگران خواهد گذاشت.
محکم دست بدهید

منظور از محکم دست دادن این نیست که موقع دست 
دادن بیش از اندازه دست طرف مقابل را تحت فشار قرار 
دهید بلکه تنها کافی است با او ُشل دست ندهید. این امر 
سبب خواهد شد که در همان نخستین ثانیه های آشنایی با 

فرد جدیدی حس خوبی را به او منتقل کنید.
تنها نشوید بلکه به طور موثر 

به دیگران گوش دهید
عمدتا  دارند  محبوبیت  دیگران  میان  در  که  افرادی 
به  موثر  کردن  گوش  هستند.  خوبی  بسیار  شنوندگان 
دیگران دارای ۴ مرحله است که عبارتند از: گوش دادن، 

اول  دادن.مرحله  پاسخ  و  کردن  ارزیابی  کردن،  تعبیر 
نیازمند دقت است. سپس باید به بررسی آنچه شنیده اید 
سئوال  مطالب،  بودن  واضح  عدم  در صورت  و  بپردازید 
بدان  نیز  کردن  ارزیابی  بپرسید.  ارتباط  آن  در  را  هایی 
معناست که بالفاصله نتیجه گیری نکنید و به قضاوت 
دیگران نپردازید. اطمینان حاصل کنید که پیش از بیان 
نظرتان، از آن موضوع اطالع کامل را بدست آورده اید. 
در نهایت نیز با ارائه برخی از بازخوردها به طرف مقابل 

بفهمانید که به خوبی صحبت های او را گوش داده اید.
بدانید که چگونه تعریف و تمجیدی را بپذیرید

فرد  که  کنید  عمل  طوری  است  بهتر  کار  این  برای 
قادر  باید  دیگر  طرف  از  نرسید.  نظر  به  ای  خودشیفته 
به تشکر کردن نیز باشید. این کار اعتماد به نفس تان 
را افزایش داده و از شما فرد اجتماعی تری می سازد. 
توصیه می شود به جای به کار بردن عباراتی چون »تو 
تعریف هستی«،  من الیق  برابر  چند  و  چندین  خودت 
آن تمجید را پذیرفته، تشکر کنید و از شنیدن آن ابراز 

خرسندی نمایید.
احساس تاسف خود را ابراز کنید

زمانی که با شنیدن خبر ناگواری با فردی ابراز همدردی 
می کنید و ابراز می دارید که از آن حادثه متاسف هستید، 
پژوهش  آورد.  به وجود خواهید  را  بیشتری  اعتماد  او  در 
های انجام شده مرتبط در دانشگاه هاروارد نشان می دهد، 

افرادی که این گونه عمل نمی کنند، شانس کمتری برای 
جلب اعتماد دیگران دارند و دیگران نیز شماره تلفن خود را 
به سختی برای آشنایی بیشتر در اختیار آنها قرار می دهند.

از جمالت کوتاه در مکالمه پرهیز کنید
باید  دارید،  را  جدیدی  روابط  و  دوستان  یافتن  قصد  اگر 
با تبادل تجارب خود با دیگران و بیان عالقمندی های 
مشترک تان در قالب جمالت و عبارات بلندتری با آنها 

ارتباط برقرار کنید.
در مناسب ترین وضعیت بدنی قرار گیرید

چه ایستاده و چه نشسته باشید، وضعیت بدن تا اندازه ای 
 میزان نزدیک شدن دیگران به شما را مشخص می کند.
این  نیز می تواند چیزهای زیادی را در   زبان بدن تان 
ارتباط بگوید. »هالوورسون« بر این باور است که صاف 
نشستن، می تواند تاثیر مثبتی در انتقال صالحیت شما به 

طرف مقابل داشته باشد.
که  داده  نشان  زمینه  این  در  شده  انجام  های  پژوهش 
برخی از عادات نشستن، همچون باز کردن و شل نگه 
داشتن پاها، وضعیت آزادانه بازوها و اندکی خم شدن به 
سمت جلو نه تنها میزان اعتماد به نفس شما را باال می برد 
بلکه مواد شیمیایی بدن تان را نیز تحریک کرده و قدرت 
بیشتری نیز به شما خواهد داد. »هالوورسون« بر این باور 
است که چنین وضعیت هایی می تواند صالحیت شما را 

به طرف مقابل انتقال دهد.
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شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

کسانی که مردان و زنان مؤمن را آزار کرده و بعد توبه نکرده  اند ایشان راست 
عذاب جهنم و ایشان راست عذاب سوزان. سوره البروج / آیه 10

حدیث روز  

خداوند به وسیله تقوا بنده را حفظ مي  کند از آنچه که عقلش به آن نمی  رسد و کور دلی و نادانی او را بر طرف می  سازد. 
امام باقر )علیه السالم(

سبک زندگی

چگونه جذاب تر و دوست داشتنی تر به نظر برسیم؟

845
3

8629
2157

1793
8361

7294
6

425
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

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

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

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

شماره 3842                          طراح: نسرین کاری

132865794

985734126

674219583

817546932

523198467

469327851

796483215

351972648

248651379

کار خوب اتفاقی نیست

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     ۳۲۳۷۱۳۵۴ - ۳۲۳۷۱۳۵۵

قالیشویــی ملکــه

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09۱۵۳6۳۷۵0۷ - حسینی 

فروش گلخانه ۳000 متری با موقعیت خوب 
دارای آب و برق و گاز و خانه سرایداری
 ) به دلیل مهاجرت(    09۱۵66۳8۳98

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

را تجربه کنید.   09۱۵866800۲

اصل پروانه بهداشتی بهره برداری 
دامداری به شماره ۱۱68۱/۱6/۵

مورخ 8۳/۴/۱6 جهاد کشاورزی به نام 
اسحاق خزائی مفقود گردیده 

  و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شرکت مزمز شعبه بیرجند جهت تکمیل 
کادر خودبه تعدادی بازاریاب با حقوق ثابت و 
پورسانت عالی و هزینه ایاب و ذهاب و بیمه 

تامین اجتماعی و تکمیلی نیازمند است.
ساعت تماس: ۷ صبح لغایت ۱9

09۱۵66۷68۷۴-0۵6۳۲۲۳۱۵0۳ 

به یک راننده کمپرسی جهت کار در 
زابل نیازمندیم 09۱۵۵6۲۳۴۴۱

شرکت معتبر پخش مواد غذایی 
و بهداشتی جهت تکمیل کادر 
فروش خود به بازاریاب خانم 

جهت فروش حضوری و تلفنی و 
بازاریاب مقیم آقا و خانم جهت 
فروش در شهرستان های تابعه 

نیاز دارد. 
09۱۵۵6۲۵6۱0

 ۳۲۲0۴۴۴۱
بازسازی منازل قدیمی 

09۱۵۵6۱۴۳6۵ -09۱۵۷۲۱0۴۲۴
۳۲۳۱8۱۴9

نصب و سرویس کولر  
آبگرمکن ، پمپ و...

لوله کشی و سیم کشی 
ساختمان 

لوله باز کنی با فنر برقی 
نصب شیرآالت

  09۱۵۱6۳۳90۳ - دهشیبی

 حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج استان
09۱0۵۴۵۱0۷۷- اقدامی همراه با کارگر ماهر 

کاشی کاری و سنگ کاری
 در اسرع وقت پذیرفته می شود. 

09۱۵86۴0۷۳8 - گنجی  

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

09۱۵66۳۳۲۳0- برگی

نقاشی ساختمان قربانی
اجرای انواع رنگ های 

روغنی، پالستیک، اکرولیک 
مولتی کالر، پی وی سی 

و کاغذ دیواری
09۱۵09۱۲۳۴0

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری

رنگ آمیزی ، بازسازی منازل

مشاوره و طراحی در محل

بیست متری سوم شرقی، پالک 58

09155610111

آگهــی استخــدام 
لبنیات سنتی قائم جهت تکمیل فاز جدید خود از افراد دارای شرایط ذیل

 دعوت به همکاری می نماید. 

تعدادشرایطجنسیتمدرک تحصیلی عنوان شغلردیف

متاهلمردحداقل دیپلمصندوقدار1
 مسلط به کامپیوتر

1 نفر

حداکثر30  سال  مردحداقل دیپلمفروشنده 2
 متاهل - فن بیان خوب 

 سابقه کار مرتبط

1 نفر

مسلط به کامپیوتر مردحداقل دیپلممنشی3
وحسابداری

1 نفر

 واجدین شرایط می توانند به آدرس: خیابان مدرس - باهنر غربی ) بیست متری 
سوم( نبش چهارراه شهید نوربخش پالک ۲۲ مراجعه نمایند. از ساعت 8 الی ۱۲

 همراه داشتن کارت ملی و کارت پایان خدمت الزامی است. 

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان در زمینه 
خدمات بانکی ) کارتخوان( نیازمندیم. 
طالقانی ۲- مجتمع آلما - واحد ۲0۳ 

۳۲۲۳۳8۵۴ -۳۲۲۳6۱99

به یک آقا جهت همکاری و شراکت در 
فروشگاه پخش لوازم یدکی نیازمندیم. 

09۱۵8۲۵۴۱۷۲

رهـــــن و اجـــاره 
قابل توجه کلیه ادارات ، ارگان ها 

 نهادها و ...
ملکی در ۲ طبقه با زیربنای 6۵0 متر 
مفید ، دارای 6 خواب ، دو هال ، دو 
پذیرایی ، سرویس بهداشتی مجزا 

و پارکینگ وسیع حد فاصل 
فلکه اول و دوم مدرس )شرقی(

 ۵ میلیون رهن و ۳ میلیون تومان اجاره
09۱۵۵6۲۳۱۴۱



عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان  
ابتال  احتمال  بستنی سنتی  شمالی گفت: مصرف 
به تب مالت را افزایش می دهد. سید احمد هاشمی 
افزود: بستنی سنتی یکی از مهم ترین فرآورده های 
لبنی است که می تواند سبب بروز بیماری تب مالت 
شود. به دلیل استفاده از شیرهای غیر پاستوریزه در 

تهیه این نوع بستنی، احتیاط در مصرف بستنی سنتی 
الزم و ضروری به نظر می رسد. هاشمی عنوان کرد: 
عامل بیماری تب مالت می تواند از طریق دستگاه 
بدن  به  جلدی  راه  از  و همچنین  تنفس  گوارش، 
انسان وارد می شود. وی گفت: مصرف شیرخام و 
فرآورده های لبنی آلوده به ویژه پنیر تازه، بستنی 

سنتی و خامه و تماس مستقیم با بافت های آلوده و 
یا تماس با پوست و مواد دفعی دام های مبتال، از راه 
های عمده انتقال بروسلوز یا تب مالت است. هاشمی 
خاطرنشان کرد: تنفس گرد و غبار موجود در هوای 
طویله و اصطبل دام ها و یا آزمایشگاه ها نیز از 

دیگر راه های انتقال تب مالت به شمار می رود.

مراقب این بستنی های خوشمزه باشید!
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کسب مقام دوم کشوری دانشگاه بیرجند 
در اولین المپیاد ملی ورزش های همگانی

قاسمی- دانشجویان ورزشکار دانشگاه بیرجند در اولین المپیاد ملی 
از  تیم   92 شرکت  با  که  پسران  بخش  در  همگانی  های  ورزش 
برگزار شد،  به میزبانی دانشگاه تهران  دانشگاه های سراسر کشور 
المپیاد،   این  شدند.  دوم  مقام  کسب  به  موفق  امتیازات  مجموع  در 
سوم خرداد ماه 1396 با معرفی نفرات و تیم های برتر، در دانشگاه 
فرهنگیان  دانشگاه  مسابقات  این  در  داد.  پایان  خود  کار  به  تهران 
کرمانشاه، دانشگاه بیرجند، دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های 
نوین گلبهار، به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کرده اند.

پایان مسابقات بدمینتون دختران کشور در بیرجند

مسابقات بدمینتون قهرمانی نونهاالن دختر کشور پس از 2 روز رقابت در 
شهرستان بیرجند به کار خود پایان داد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، 
در بخش تک نفره مریم سلطانی از فارس قهرمان شد، فاطمه سنایی از 
سمنان در رده سوم ایستاد و سارینا شامی زاده از آذربایجان غربی و آیدا 
عنایتی از استان خراسان رضوی مشترکاً سوم شدند. در بخش دو نفره 
الهام عبادی و فردوس فرغی از تهران و سما آهنگر و فاطمه عزیزی از 
آذربایجان شرقی بر سکوی اول و دوم ایستادند و تیم های آناهیتا باقری 
و حنانه رجبی از سمنان و مریم زارع شاهی و مطهره میرحسینی از یزد 
به طور مشترک در جایگاه سوم ایستادند. در این مسابقات 105 نونهال 
دختر از 19 استان به مدت 2 روز در سالن ورزشی غدیر شهرستان 
بیرجند با هم رقابت کردند. برترین های این مسابقات زیر نظر مربیان 
استعدادیاب در اردوهای استعداد پروری فدراسیون آموزش خواهند دید.

سومین پیروزی بلندقامتان امید

ایرنا- تیم والیبال امید ایران در ادامه مسابقات قهرمانی مردان آسیا 
در اندونزی، مقابل تیم چین تایپه به سومین پیروزی پیاپی خود رسید. 
نوزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا 2017، از دوم 
در  آسیا  برتر  تیم   16 با حضور  ماه  مرداد  دهم  تا  و  شد  آغاز  مرداد 
شهر »سورابایا« کشور اندونزی ادامه خواهد داشت. تیم والیبال امید 
کشورمان روز چهارشنبه به مصاف تیم چین تایپه رفت و در پایان این 
مسابقه موفق شد حریف خود را با حساب 3 بر صفر )25-20، 28-
30، 21-25( شکست داده و به سومین پیروزی خود دست پیدا کند.

انتخابی تیم ملی ووشو؛ قهرمان جهان حذف شد

نفرات برتر اوزان مختلف مسابقات انتخابی تیم ملی ووشو بزرگساالن 
ایران مشخص شدند و »امیر فضلی« دارنده سه مدال طالی جهان 
با قبول شکست مقابل »معین تقوی« حضور در رقابت های جهانی 
روسیه را از دست داد. به گزارش ایرنا، رقابت های قهرمانی جهان، 
اوایل مهرماه به میزبانی شهر »کازان« روسیه برگزار خواهد شد.

درمان زردی نوزاد با طب سنتی

زردی نوزادان از همان روزهای اولیه تولد آغاز 
می شود؛ عالئم آن معمواًل با زردی پوست و 
تنها  ابتدا  زردی  می کند،  بروز  چشم ها  گاهی 
قفسه  رفته رفته  اما  می گیرد  بر  در  را  صورت 
اندامهای  پا و  ناحیه شکم، پاها و کف  سینه، 
تحتانی را نیز درگیر می کند. شیرخشت نوعی 

درمان  برای  قدیم  در  که  است  گیاهی  ماده 
زردی مورد استفاده قرار می گرفت اما بسیاری 
از پزشکان اعتقادی به استفاده از شیرخشت و 
داروهایی نظیر آن ندارند اما تحقیقات نشان 
شیرخشت  خوراکی  قطره  مصرف  که  داده 
همراه نوردرمانی تأثیر بسیار زیادی در بهبود 
نوزادان مبتال به زردی دارد به طوری که سرعت 
بهبود را به نحو چشمگیری افزایش می دهد.

برای تصفیه خون 
این دمنوش را بنوشید 

آویشن گیاهی است علفی، دارای شاخه های 
درمانی  می تواند  گیاه  این  که  چوبی  و  زیاد 
بد  بوی  معده،  نفخ  برای  بی خطر  و  طبیعی 
دهان، گلودرد، آب ریزش بینی، سرفه، تعریق 
و غیره باشد. مهم ترین ترکیب گیاه، اسانس 

دارد.  وجود  آن  برگ های  در  که  است  آن 
خلط آور  و  ضدسرفه  اثر  فارماکولوژیک  آثار 
روی  بر  مطالعات  در  گیاه  این  و ضداسپاسم 
این  بوده اند.  آن  آثار  عمده ترین  از  حیوانات 
غذا،  هاضم  کننده،  ضدعفونی  خواص  گیاه 
ضدسرفه، ضدبو، ضدتشنج، و تقویت احساس 
سرحالی و شاد بودن را داراست. جوشانده این 
گیاه در درمان پیچش روده و اسهال موثر است. 

از پخش اطالعیه هایی با عنوان مردم کمک کنید بنیتا راه خانه را بلد نیست تا کشف جسد این دختر 8 ماهه

خبرنگاران جوان- فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در اطالعیه ای از دستگیری سارق خودرو و بنیتا خبر داد. به نقل از پلیس آگاهي پایتخت، 
بدنبال سرقت خودرو، فردي در روز پنج شنبه در منطقه مشیریه تهران که پس از خروج از پارکینگ منزلش بمنظور بستن درب پارکینگ خودرو را 
بصورت روشن رها کرده و منجر به سرقت خودرو و نوزاد هشت ماهه اش شد، بالفاصله یک تیم از کارآگاهان پلیس آگاهي یافتن کودک ربوده 
شده را در دستور کار خود قرار دادند. این مرکز در ادامه افزود: علیرغم نبود هیچ گونه سرنخ، کارآگاهان با انجام اقدامات پلیسي موفق شدند دو نفر 
را شناسایي که نفر اول در محل سکونت خود واقع در شهرستان پاکدشت دستگیر و در اظهارات خود به سرقت خودرو و ربایش کودک توسط یکي 
از دوستانش اعتراف و اعالم کرد در همان ساعات اولیه پس از سرقت وي به همراه همدستش خودرو و کودک را به شهرستان پاکدشت منتقل 
کرده و سپس از همدیگر جدا شدند. بالفاصله مامورین به محل اختفاي سارق اصلي مراجعه و وي را دستگیر کردند. این فرد که داراي سوابق 
متعدد کیفري است و به تازگي از زندان آزادشده است در اعترافات اعالم کرد که ساعاتي پس از سرقت خودرو و نوزاد هشت ماهه را در یکي از 
خیابانهاي پاکدشت رها کرده و در حال حاضر هیچ گونه اطالعي از سرنوشت کودک ربوده شده ندارد. سرانجام کارآگاهان به نشاني مراجعه و با 
پیکر بي جان کودک مواجه شدند که به دلیل باال بودن شیشه ها و قرار داشتن زیر آفتاب شدید، بر اثر گرما، گرسنگی و تشنگی جان خود را از دست 

داده است. پلیس در پایان از والدین خواست در نگهداری از فرزندان خود دقت بیشتری داشته باشند تا دیگر شاهد وقوع اینگونه فجایع نباشیم.

یک  نفرکشته 
در جاده بردسکن - عشق آباد

واژگونی سواری لندمارک در جاده بردسکن - 
برجای گذاشت.  آباد طبس یک کشته  عشق 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز استان 
خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه استان گفت: 
و   13 ساعت  که  رانندگی  سانحه  این  اثر  بر 
170مسیر  کیلومتر  در  گذشته  روز  دقیقه   45
بردسکن  - عشق آباد رخ داد راننده 49 ساله 
جان باخت. سرهنگ رضایی علت این حادثه 
را عدم توانایی درکنترل وسیله نقلیه ناشی از 

تخطی سرعت مطمئنه درپیچ، عنوان کرد.

خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی -  حریق خودرو در محور آیسک - کریمو 

کوتـاه از 
سالمتی

آوای خراسان جنوبی

اگردوست ندارید کودک شما در آینده دچار 
سرطان، آسم و ناباروری شود از استفاده  
الک برای کودکان بشدت بپرهیزید. همه 
الک ها حاوی 3ماده سرطان زا : فتاالت، 

تولوئن و فرمالدئید هستند.

نور خورشید بهترین داروی ضد افسردگی 
طبیعی است. اگر دچار افسردگی هستید 
قدم زدن در طبیعت در زیر نور خورشید 
ساعت  یک  روزانه  و  روز   21 مدت  به 
افسردگی شما را به صورت چشمگیری 

بهبود می بخشد.

تخم بوقلمون مانع پیری می شود. منیزیم 
آن از تخم دیگر پرندگان بیشتر بوده و به 
دلیل غنی بودن از ویتامین E خاصیت ضد 
پیری دارد. سرشار از آهن و براي درمان 
کم خوني ناشي از آهن توصیه مي شود.

آهن موجود درتخمه آفتابگردان با جوانه 
گندم، جگر و زرده تخم مرغ رقابت می کند.  
تخمه آفتابگردان بمب اسیدفولیک و آهن 
است و یک مشت از آن 90% نیاز روزانه به 

ویتامین E را تامین می کند.

بادمجان را سرخ نکنید. 
خوردن بادمجان به صورت خام و پخته 
موجب تقویت استخوان،کاهش استرس، 
شود.  می  قلب  وسالمت  دیابت  کنترل 
اما سرخ کرده به دلیل جذب باالی چربی 

موجب نابودی قلب می شود.

هفت ماده غذایی که نباید دوبار گرم شود:
کرفس، اسفناج و چغندر )تولید نیتریت(، 
و  مرغ  تخم  گوارشی(،  )مشکالت  قارچ 

مرغ )تحلیل و تغییر پروتئین(،
 سیب زمینی )کاهش ارزش(.

جالب است بدانید توت فرنگی 
افزایش  را  خون  خوب  چربی 
داده، فشارخون را پایین می آورد 
و به شما برای محافظت در برابر 

سرطان کمک می نماید.

گوشت  جایگزین  غذایی  مواد 
کاکائو،  آویشن،  عدس،   : قرمز 

اسفناج، لوبیا سفید. 
در واقع مواد غذایی هستند که 

بیشتر از گوشت، آهن دارند.

مرگ دلخراش پدر زیر مشت و لگد دخترانش!

سوی  از  خانوادگی  اختالفات  دلیل  به  ساله   67 پدر  نمناک- 
دخترانش مورد ضرب و شتم قرار گرفت و جان باخت. راز این 
جنایت خانوادگی هنگامی فاش شد که مرد خانواده با پیکر نیمه 
جان به بیمارستان انتقال داده شد اما بدون آنکه به هوش بیاید 
جان سپرد. مسئوالن بیمارستان شهر پل سفید سوادکوه، با توجه 
به اینکه وضعیت آسیب دیدگی قربانی مشکوک بود ماجرا را با 
مأموران نیروی انتظامی در میان گذاشتند. با توجه به اظهارات 
ضد و نقیض فرزندان قربانی و نظریه پزشکی قانونی و قوت یافتن 
ظن پلیس، فرزندان دختر مقتول مورد تحقیق و بازجویی های فنی 
پلیس قرار گرفتند و در نتیجه به قتل پدرشان به علت اختالفات 

خانوادگی اقرار کردند و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

طــراحــان برتـــر
با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم

شعبه2: نبش مدرس 61 
32323296  

09128664599- خرمشاهی

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
اکسیـدان           نهنگ عنبر 2

18:1520:1516:1521:45شروع سانس

 لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو  شبانه روزی
32435686-09365237014  - 09157063220  خسروی

100 درصد 
حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف  و کارگر ماهرتضمینی

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
  09159639065     علـی آبادی 

لولـه بازکنـی  
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

 روزی
شبانه

09158626228- 09158346779 اسحاقی

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

 09155642959
09159634038
32414702

نی
می

تض
صد 

 در
صد

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

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

09157213571 - صالحی منش
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اساسنامهسازمانفنیوحرفهایدرکمیسیونآموزشمجلسبررسیمیشود

حسینی-عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اسالمی بررسی می شود.فالحتی با اشاره به اهمیت سازمان آموزش فنی و حرفه ای و نقش آن در اشتغال اظهار کرد:مسئوالن و مجلس باید به کمک هم بیایند 

تا مشکالت پیش روی این سازمان برطرف شود که در این راستا در برنامه ششم توسعه موارد خوبی برای سازمان آموزش فنی و حرفه ای دیده شده است.

ورود معاون اشتغال وزیر به استان

معاون  منصوری«  »عیسی  گذشته  روز  قاسمی- 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اشتغاِل 
توانمندسازی،  همایش  در  وی  شد.  استان  وارد 
که  اشتغال  های  سیاست  تبیین  و  کارآفرینی 
برگزار می شود، شرکت  فردوس  در  امروز صبح 
می کنند. از دیگر برنامه های وی بازدید از طرح 
مشاغل خانگی در بیرجند بود. معاون اشتغال امروز 

بعدازظهر به تهران بازخواهد گشت.

محوریت نظارت ها بر شبکه های سازمان 
یافته قاچاق کاال قرار گيرد

اجتماعي  و  امنیتي  سیاسی،  غالمی-معاون 
استانداري  که   در جلسه کمیسیون برنامه ریزي، 
 ، ارز استان  بر قاچاق کاال و  هماهنگي و نظارت 
سخن مي گفت، با بیان این مطلب، افزود: با توجه به 
آسیب پذیري بخش هاي تولیدي و اشتغال پایدار در 
اثر پدیده قاچاق کاال، محوریت نظارت ها و فعالیت 
هاي دستگاه هاي متولي این حوزه بر شبکه هاي 
سازمان یافته قاچاق قرار گیرد. حسیني با اشاره به 
دستورالعمل ها و قوانین موجود در مبحث قاچاق 
کاال و ارز ، خاطر نشان کرد: ممکن است سال هاي 
زیادي این دستوالعمل ها و قوانین در استان اجرا 
شده باشند و اشکاالتي هم مشاهده شود از اینرو 
ایرادات و اشکاالت،  الزمست در صورت مشاهده 
پیشنهادات الزم جهت تغییر و اصالح آیین نامه ها 
توسط دستگاه هاي ذي ربط تهیه و جهت انعکاس 

به کشور در جلسات کمیسیون ارائه شوند

جریمه 7 ميليون تومانی وارد کننده
 پارچه خارجی

گفت:  استان  تعزیرات  کل  امیرآبادیزاده-مدیر 
پارچه  کیلوگرم  وارد کردن 130  به  اقدام  فردی 
قاچاق کرده بود که پس از بررسی پرونده وی در 
شعبه ویژه قاچاق کاال و ارز استان عالوه بر ضبط 
کاال، به پرداخت 7 میلیون تومان در حق صندوق 

دولت محکوم شد.

ایمن سازی پل عابر پياده مدرس بيرجند

صدا و سیما-مدیرعامل سازمان رفاهی، تفریحی 
شهرداری بیرجند گفت: این پل 70 مترمربعی با 
هزینه 15 میلیون تومان، نرده کشی و ایمن سازی 
شد.شاکری با اشاره به وجود  8 پل عابر پیاده در 
شهر بیرجند، همه این پلها را استاندارد دانست و 
افزود: این طرح در راستای ایمنی بیشترپلهای عابر 
پیاده اجرا می شود. وی گفت: سه پل عابر پیاده 
میدان  عبادی،  شهدای  بلوار  پلهای  شامل  دیگر 
میلیون   45 اعتبار  با  نیز  شیرازی  صیاد  و  آزادی 

تومان، تا پایان امسال ایمن سازی می شود

تأسيس اولين خانه زمين ایران در بيرجند

و  ریزی  برنامه  پژوهش،  امیرآبادیزاده-معاون 
استان  پرورش  و  آموزش  انسانی  نیروی  آموزش 
کشور  زمین  خانه  اولین  نزدیک  آینده  در  گفت: 
در بیرجند تأسیس می شود. موسوی اظهار کرد: 
قریب 115 نفر با ارائه 70 عنوان مقاله در همایش 
استانی زمین سیاره آبی شرکت کردند که از این 
تعداد38مقاله پذیرفته شد. وی، با اشاره به انتخاب 
3 اثر برتر این جشنواره تصریح کرد: صاحبان دو اثر 
برتر از استان و یک اثر اهل استان تهران می باشد.

بالغ بر 8 ميليارد تومان هزینه نگهداری از 
فضای سبز شهری

فضای  و  ها  پارک  سازمان  مدیرعامل  قاسمی- 
نگهداری  اینکه  بیان  با  بیرجند  شهرداری  سبز 
بردارد،  در  زیادی  های  هزینه  سبز،  فضای  از 
اظهار کرد: هزینه نگهداری فضای سبز در سال 
بالغ بر 8 میلیارد و 500 میلیون تومان می    95
نگهداری  اینکه  با وجود  افزود:  »انصاری«  باشد. 
از فضای سبز، هزینه های زیادی در بردارد اما در 
نگاه های غیر کارشناسی به این هزینه ها اهمیت 
داده نمی شود. وی ادامه داد: این نگهداری ها از 
فضای سبز شامل آبیاری و عملیات باغبانی مانند: 
هرس، مبارزه با آفات و علف های هرز، چمن زنی 
و کود پاشی می باشد. به گفتۀ وی نگهداری از 
تأسیسات فضای سبز شهری هم داریم که شامل 
نگهداری از تأسیسات برق )چراغ ها، الکتروپمپ 
ها، تابلوهای برق و ...(، تأسیات آب )شیر آالت، 
کنتورها، آب نماها، نگهداری از سطح سخت و ...( 
می شود.مدیرعامل سازمان پارک ها خاطر نشان 
کرد: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری با 
هکتار   260 به  نزدیک  کارگری  بدنه  نفر   149
فضای سبز شهری را حفاظت و نگهداری می کند 
ولی آنچه در این میان باعث سخت شدن کار و 
افزایش هزینه های نگهداری می شود، آسیبی است 
که به فضای سبز از سوی استفاده کنندگان وارد 
می گردد. مهندس »انصاری« عنوان کرد: خساراتی 
مانند: شکستن چراغ ها، سرقت المپ ها و کنتورها 
پایه چراغ ها،  به  ، آسیب رساندن  و شیرفلکه ها 
تخریب گل و گیاهان و حتی آسیب رساندن عمدی 
به درختان از معظالت کار نگهداری در حوزه فضای 
سبز است. وی اظهار کرد: میزان این خسارات در 3 
سال گذشته تاکنون  بیش از 300 میلیون تومان 
بوده که از این میزان 40 میلیون تومان آن تنها در 4 

ماهه نخست سال جاری اتفاق افتاده است. 

مشاور عالی فرمانده سپاه قدس: 
وجود ۱۴ دپوی زیر زمينی موشک

شبستان-مشاور عالی فرمانده سپاه قدس با اشاره 
به اینکه جمهوری اسالمی ایران به نام 14 معصوم 
)علیهم السالم( 14 دپوی زیر زمینی موشک دارد، 
گفت: امروز هیچ کشوری جرات حمله به ایران را 
ندارد و اگر چنین غلطی کند جوابش را خواهد گرفت.
کریم پور اظهار کرد: اندیشه جمهوری اسالمی ایران 
در جهان فراگیر می شود و این بزرگترین افتخار 
است. وی افزود: جمهوری اسالمی ایران در بحث 
از طرف  اگر  امروز در شرایطی است که  موشکی 
هر کشوری به سمت ایران موشکی شلیک شود 
به صورت اتوماتیک از شهرهای زیرزمینی ما تمام 
مراکز مهم کشور متهاجم زده می شود.کریم پور 
با بیان اینکه موشک های ایران دارای برد 2 هزار 
کیلومتری با وزن 27 تنی است، تاکید کرد: امروز 
هیچ کشوری جرات حمله به ایران را ندارد و اگر 

چنین غلطی کند جوابش را خواهد گرفت.

۴ مدیر کانال  تلگرامی
 به پليس فتا احضار شدند

تبادل  و  تولید  پلیس فضای  دادرس مقدم-رئیس 
اطالعات خراسان جنوبی گفت: با شکایت نماینده 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  حقوقی 
زمینه  در  که  تلگرامی  بزرگ  کانال  چهار  مدیران 
پلیس  به  می کردند  فعالیت  استخدامی  و  کاریابی 
فتا احضار شدند.محمدپور در این رابطه اظهار کرد: 
اداره کل کار، تعاون و  با شکایت نماینده حقوقی 
رفاه اجتماعی مبنی بر فعالیت غیرمجاز کانال های 
تلگرامی استخدامی و کاریابی در خراسان جنوبی 
بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا 
قرار گرفت.وی گفت:با بررسی های الزم و اقدامات 
سایبری مدیران چهار کانال تلگرامی را شناسایی و 
به پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات احضار و 
بازجویی کردند.وی افزود: پرونده مدیران کانال های 
به  اقدام  قانونی  مجوزهای  بدون  که  استخدامی 
فعالیت کرده بودند پس از تکمیل تحقیقات پلیس 
فتا به دادسرا اعزام شد. محمدپور تصریح کرد: صدور 
مجوز کاریابی مجازی صرفا برای موسسات مشاوره 
شغلی و کاریابی غیردولتی که دارای حداقل یکسال 

تجربه کاری در این زمینه باشند صادر می شود.

صعود سوادآموزی استان
 به رتبه هفتم کشور

غالمی-مدیر کل آموزش و پرورش گفت: با ارائه 
گزارش تفصیلی فرایند ارزیابی عملکرد استان ها در 
زمینه رشد شاخص های سواد آموزی، خراسان جنوبی 
با 22پله صعود، در رتبه هفتم کشور قرار گرفت. 
آموزش  آموزی  سواد  معاونت  کرد:  اظهار  المعی 
بی سوادی با  مبارزه  راستای  در  استان  پرورش   و 
 و جذب افراد جامعه هدف گام های موثر و بلندی 
برداشته است.وی اشاره به شناسایی و جذب 4هزار 
بی سواد 10 تا 49 ساله در سال گذشته ادامه داد: 
همچنین در سال گذشته شناسایی ، جذب و ثبت نام 
نوسوادان و سواد آموزان استان در دوره ی انتقال 

وتحکیم سواد به صورت کامل محقق شد.

اجرای طرح »کاداکس« در ۲۰ هزار هکتار 
از اراضی کشاورزی خراسان جنوبی

امیرآبادیزاده-رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت : 
سال گذشته طرح کاداکس در دو هزار و 250 هکتار 
از اراضی کشاورزی استان اجرا شد.وی با بیان اینکه 
اراضی  شدن  دار  سند  به  منجر  طرح  این  اجرای 
کشاورزی می شود، افزود:  برای سال جاری این 
طرح در 20 هزار هکتار از اراضی کشاورزی اجرایی 
می شود.ولی پور مطلق ادامه داد: برای اجرای این 
بر یک میلیارد و 500 میلیون  بالغ  اعتباری  طرح 
تومان تعریف شده است. ولی پور مطلق با اشاره 
به اجرای طرح سیستم نوین آبیاری بیان کرد: طی 
سال های 93 تا 95، بیش از 12 هزار و 200 هکتار 
نوین  به سیستم های  استان  اراضی کشاورزی  از 
آبیاری تجهیز شد.وی ادامه داد: این امر باعث شد 
تا 203 میلیون متر مکعب در مصورف آب صرفه 
جویی و 50 میلیون متر مکعب جبران کمبود آب 
شود.وی بیان کرد: طی سال جاری توافق نامه ای 
برای اجرای این طرح در 10 هزار هکتار از اراضی 

کشاورزی استان منعقد شده است.

تجمع مال باختگان
 یک بنگاه اقتصادی بيرجند 

رضایی-درپی ورشکستگی 26 میلیاردی یک بنگاه 
باختگان در محل حسینیه  از مال  ،دیروز عده ای 
ساقدری ها  با حضور نماینده دادگستری ونماینده 
دادستان به بیان مشکالت خود پرداختند ونحوه ی 
مقام  از  را  رفته  از دست  مال  برگشت  و  رسیدگی 
مسئول  جویا شدند.به گفته ی چند تن از حاضران 
در جلسه،تصمیم بر شناسایی و فروش اموال متهم 
درجه اول این پرونده گرفته شده است تا بدین وسیله 
مال باختگان به بخشی از  حق وحقوق خود برسند.
که البته این پیشنهاد موافقان و مخالفانی داشته است. 
به گفته  حاضران پولی که با فروش این اموال بدست 
می اید بسیار کمتر از مبلغ کل بدهی های مردم است 
و حدود یک چهارم از بدهی هر شخص پرداخت 
خواهد شد.این پرونده حدود 209 شاکی مستقیم دارد 
که در این جلسه حدود 100نفر شرکت داشته اند. 
با این وجود، پنج نفر نماینده از بین افراد حاضر در 
جلسه انتخاب شدند تا در جلسات  رسیدگی بعدی 
به نمایندگی ازبقیه افراد شرکت داشته باشند.از دیگر 
نظرات مال باختگان این بود که نباید متهم ردیف اول 
این پرونده فردی تاجر معرفی می شد و با این ترفند 
از دادگاه تخفیف می گرفت.مالباختگان همچنین از 
نمایندگان استان خواستند تا این مسئله را در مجلس 

پیگیری و قانون مربوطه را اصالح کنند.

سفرمعنوی12کاروانشیعهواهلسنتبهحج
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»مهاجرت روستایيان« دليل افزایش حاشيه نشينی؛ استان مهاجرفرست است

معاونان،  جمع  در  که  مقدم-استاندار  داردس 
فرمانداران شهرستان هاي  و  مدیران ستادي 
تابعه استان سخن مي گفت با بیان این مطلب 
افزود: با پیگیري ها و اقداماتي که صورت گرفته 
ظرف دو ماه آینده با حضور مسئوالن ذي ربط 
از کشور ، عملیات اجرایي راه آهن استان آغاز 
خواهد شد.پرویزي، به پیگیري هایي که ظرف 
دوماه اخیر در مرکز صورت گرفته اشاره کرد و 
افزود: توسعه بیمارستان 32 تختخوابي نهبندان 
به 64 تختخواب و نیز تکمیل مرکز بهداشتي 

- درماني خوسف جزو برنامه هاي سال جاري 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي قرار 
گرفت.وی به تفاهم نامه مشترک با بنیاد برکت 
اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بالغ بر 400 
میلیارد تومان در حوزه هاي اشتغال خانگي و 
مدرسه  هاي  بخش  در  روستایي  توسعه  نیز 
سازي و خدمات با این بنیاد به تفاهم رسیدیم 
که امیدواریم این تفاهم نامه هرچه سریعتر با 
حضور مسئولین بنیاد برکت در استان به مرحله 
اجرا گذاشته شود.مقام عالی دولت در استان، 

رفع مشکالت مربوط به پروژه پروده 4 طبس 
را مورد تاکید قرار داد و افزود: 90 میلیون یورو 
تسهیالت ارزي مورد نیاز این پروژه تامین اعتبار 
شده و مجوز کمیسیون ماده 62 آن نیز اخذ شده 
است.پرویزی، با بیان اینکه کارخانه کک طبس 
در حال تعطیلي بود، افزود: با پیگیري هایي که 
صورت گرفت 30 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز 
براي این پروژه نیز نهایي شد و امیدواریم هرچه 
سریعتر این پروژه نیز وارد فاز اجرایي شود چرا 
که در این صورت خواهیم توانست در کنار آن 

سایر صنایع پایین دستي را نیز راه اندازي کنیم.
وی یکی از طرح هاي در دست اقدام دولت 
براي تأمین آب مورد نیاز استان را استفاده از آب 
ژرف دانست و افزود: به منظور انجام مطالعات 
مطالعاتي مشترک سه  نامه  تفاهم  این طرح 
جانبه اي فیما بین استانداري خراسان جنوبي، 
فناوري ریاست جمهوري و  معاونت علمي و 
وزارت نیرو منعقد شده است.وی ادامه داد: بر 
اساس این تفاهم نامه مقرر شد 25 درصد از 
هزینه مطالعات این طرح توسط استان ، 25 

درصد هزینه ها توسط معاونت علمي و فناوري 
رئیس جمهور و 50 درصد هزینه ها نیز توسط 
وزارت نیرو و شرکت هاي تابعه این وزارتخانه 
تأمین و پرداخت شود.وی خاطر نشان ساخت: 
امید است نتیجه مطالعات مثبت بوده و زمینه 
حفر اولین چاه ژرف در استان فراهم شود که 
در صورت اجرایي شدن این کار نیاز آبي استان 
در حوزه هاي شرب، صنعت و خدمات تأمین 
بابت نخواهیم داشت. از این  شده و مشکلي 

استاندار:عمليات اجرایی راه آهن استان طی ۲ ماه آینده آغاز می شود

مدیرکلدامپزشکی:مرغهورمنیافسانهاست

بر هر کس که مستطيع است واجب است به حج برود

مرغ  به  »نه  کمپین  افتادن  راه  حسینی- 
هورمنی« در فضای مجازی در بین خانواده 
های خراسان جنوبی، و در پی آن نخریدن 
مرغ و تخم مرغ به مدت سه روز از 1 تا 3 
مرداد ، ما را برآن داشت تا با رفیعی مدیر کل 
دامپزشکی استان گفتگو کنیم. وی با تاکید 
تولید  در  جایگاهی  هیچ  هورمن  که  این  بر 
مرغ ندارد، تصریح کرد: به عنوان متخصص 
نام  با  گویم، هیچ محصولی  دامپزشکی می 
برای  داروسازی،  های  کارخانه  در  هورمن 
افزایش رشد مرغ، در هیچ جا تولید نمی شود 
افسانه  را  ندارد. رفیعی هورمن مرغ  و وجود 
دانست و افزود: اشتباه در بین داروها ، مواد 
شیمیایی، سموم و آالینده ها است. به گفته 

وی ممکن است آب روستایی که در محل 
مرغداری وجود دارد، سرب داشته باشد و این 

آالینده در بدن مرغ نیز وارد شود.

95 درصد از آزمایش های دامپزشکی 
شرایط معمولی داشته است

مدیر کل دامپزشکی همچنین با اشاره به این 
خوراک  که  ای  مزرعه  در  است  ممکن  که 
مرغ از آن تهیه شده، سموم زیاد استفاده شده 
باشد، ادامه داد: دامپزشکی به طور مداوم در 
می  پایش  را  استان  های  مرغ  مرحله  چند 
کند. رفیعی با بیان این که در طول پرورش 
مرغ در مرغداری به صورت تصادفی و بدون 
برداری می کنیم، اضافه کرد:  اطالع نمونه 

معمولی  ما شرایط  آزمایش های  95 درصد 
داشته و با 5 درصد باقی مانده در همه حوزه 
های آنتی بیوتیک، فلزات سنگین و آالینده 
پایش  به  وی  است.  شده  جدی  برخورد  ها 
در کشتارگاه و حتی در بازارهای فروش مرغ 
فرآورده  تنها  مرغ  شد:  یادآور  و  کرد  اشاره 
بر  و  دارد  کدرهگیری  که  است  دامی  خام 
اساس آن مردم می توانند از اطالعات کامل 
مرغداری، ماشین حمل، راننده آن، کشتارگاه 

و تاریخ کشتار مطلع شوند.

هدف تولید 25 درصدی 
مرغ سبز است

تعداد  افزایش  از  دامپزشکی  کل  مدیر 

واحدهای مرغ سبز از 3 واحد به 28 واحد و از 
یک شهرستان به 11 شهرستان طی سه سال 
خبر داد و خاطرنشان کرد: این نشان می دهد، 
عالوه بر این که دنبال تولید مرغ بهداشتی 
بیوتیک  آنتی  بدون  معمولی هستیم، مرغ  و 
نیز با کمک های ما به سرمایه گذار و بومی 
گیری  چشم  رشد   ، ها  دستورالعمل  گرایی 
تولید  تضمین  دادن  با  رفیعی  است.  داشته 
بیوتیک  آنتی  2 میلیون کیلوگرم مرغ بدون 
بدون  مرغ  بودیم  مجبور  زمانی  کرد:  بیان   ،
آنتی بیوتیک استان های همجوار را به طور 
حجیم خریداری کنیم زیرا وجود مرغ در بازار 
استان غیرقابل پیش بینی بود، ولی اکنون هر 
هفته ، 2 تا 3 روز تولید فقط خود استان در 

بازار عرضه می شود. به گفته وی استان های 
دیگر برای خرید مرغ بهداشتی استان ما در 
بیان  با  دامپزشکی  مدیر کل  رقابت هستند. 
این که سقف تولید مرغ سبز در کشورهای 
کرد:  عنوان  است  درصد   25 نیز،  پیشرفته 
میزان  این  به  نیز  استان  در  تا  داریم  تالش 
تولید برسیم و از 50 تن گوشت مرغ مصرفی 
استان در شبانه روز ، 12 تن آن مرغ بدون 
آنتی بیوتیک باشد. رفیعی معتقد بود که مردم 
هنوز نمی کنند که بین یک تا 45 روز جوجه 
50 گرمی را میتوان به 2 کیلوگرم و 500 گرم 
رساند، در حالی که حتی در منازل می توان 

همین نوع جوجه را پرورش داد.
)Ava.news13@gmail.com(

و  کارگزاران  گذشته  روز  صبح   - قوسی 
امور  در  اجرایی   های  دستگاه  خدمتگزاران 
با  حج  هفته  مناسبت  به  حج  به  مربوط 
در  کردند.  دیدار  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
به  عبادی  االسالم  حجت  دیدار  این  ابتدای 
قرآن،  نص  براساس  حج  جایگاه  بودن  ویژه 
احادیث و روایات اهل بیت اشاره کرد و افزود: 
اگر کعبه معظمه در مخاطره قرار گیرد، همه 
کنند.  حفظ  را  آن  باید  قوا  تمام  با  مسلیمن 
وی ادامه داد: اگر فردی مستطیع باشد و به 
کار  به  برایش  َکفر«  »َمن  تعبیر  نرود،  حج 
نصرانی  دیگر خطاب  جایی  در  و  است  رفته 
و یهودی به کسی که حج بر او واجب شده 
است.  شده  زند،  باز  سر  امر  ازین  و  باشد 

اعزام 12 کاروان شیعه و اهل سنت
استان  زیارت  و  سازمان حج  رییس  ادامه  در 
رهبری،  معظم  مقام  بعثه  طرف  از  گفت: 
ملی  اقتدار  معنویت،  امسال »حج،  حج  شعار 
است.  شده  گذاشته  اسالمی«  همبستگی  و 
نوفرستی ادامه داد: دشمنان به دنبال این بودند 
که ایران را از بدنه جهان اسالم جدا کنند و 
در این زمان فضای سنگینی را بر علیه حج 
بدون  مردم  اما  کرد:  اضافه  دادند. وی  انجام 
شده،  انجام  هجمه  و  فضاسازی  به  توجه 
عمل کردند و تا به امروز بیش از 1700 نفر 
اند که در قالب 10  نام کرده  استان ثبت  در 
کاروان شیعه و 2 کاروان اهل سنت اعزام می 
این بین  ادامه داد: عالوه بر  شوند. نوفرستی 

300 تا 400 نفر هم در لیست رزرو هستند که 
درصورت انصراف زائران، جانشین خواهند شد. 

اعزام اولین گروه زائرین
 از نهم ماه جاری

رییس سازمان حج و زیارت استان بیان کرد: 
تمامی تدابیر الزم اندیشیده شده و خدمتگزاران 
و مسئولین تغذیه و اسکان در عربستان مستقر 

شده اند. نوفرستی ادامه داد: اولین گروه زائرین 
نهم ماه جاری اعزام می شوند و طول سفر 

بین 30 تا 34 روز می باشد که اگر محدودیت 
های فرودگاه های مدینه و جده برطرف شود 
تاکید  وی  شد.  خواهد  هم  کمتر  سفر  طول 
کرد: زائرین حتما به قوانین کشور میزبان توجه 
کنند و به آن احترام بگذارند. حجت االسالم 
اوحدی مسئول دفتر نمایندگی حج و زیارت 
در استان گفت: از خراسان جنوبی 12 کاروان 
شامل 10 کاروان شیعه و 2 کاروان اهل سنت 
اعزام می شوند. در کاروان ها 8 روحانی بومی 
معینه   2 و  معین   7 غیربومی،  روحانی   2 و 
حضور دارد. برای زائرین 12 جلسه آموزشی 
و توجیهی برگزار می شود که تا به امروز 7 

جلسه برگزار شده است
)Ava.news21@gmail.com(

اینکه  بیان  با  کویرتایر  شرکت  مدیرعامل 
ما در  ارزش های  بر علیه  ما  از خود  دشمن 
رسانه ها موضع گیری می کند گفت: بسیج و 
تفکر بسیجی به خوبی جلوی دشمن ایستاده 
تسنیم،  گزارش  می کند.به  زنده  را  دنیا  و 
تکریم  آیین  در  زینلی  محمدحسین  سید 
کارگری  بسیج  سازمان  رئیس  معارفه  و 
شد  برگزار  بیرجند  کویرتایر  کارخانه  در  که 
سطح  در  انسان ها  پاک ترین  کرد:  اظهار 
آثار  که  کردند  پیدا  نمود  بسیج  در  کشور 
هستیم.وی  شاهد  جهانی  عرصه  در  را  آن 

با اشاره به خصوصیات سپاه افزود: امام )ره( 
جمله  گویاترین  و  کوتاهترین  ماندگارترین، 
نبود  با سپاه گفتند که »اگر سپاه  رابطه  در 
کشور هم نبود«.مدیرعامل شرکت کویرتایر 
با بیان اینکه هرچه از عمر انقالب می گذرد 
بیشتر به استحکام این کالم امام)ره( واقف 
می شویم بیان کرد: کسانی که با این روندها 

مخالفت می کنند بیشتر افشا می شوند.
نام  نامشان  افراد  این  اینکه  بیان  با  زینلی 
بسیار  افراد  این  کرد:  تصریح  است  اسالمی 
خزنده هستند و به دنبال این هستند که اگر 

نتوانند ریشه اسالم و مسلمین را از این کشور 
قطع کنند و حکومت اسالمی را ساقط کنند 
به حکومت مسلمانان اکتفا شود و گسترش 
نیابد.وی خاطرنشان کرد: در دنیا چند کشور 
اسالمی وجود دارد که در آنجا مسلمانان و با 
نام ها و چهره های اسالمی هستند اما از درون 
و محتواها بسیاری الحادی و بی دین هستند.

اینکه  بیان  با  کویرتایر  شرکت  مدیرعامل 
در  ما  ارزش های  علیه  بر  ما  خود  از  دشمن 
شد:  یادآور  می کند  موضع گیری  رسانه ها 

خوشبختانه ملت ما و بسیج بیدار هستند.

بسیجوتفکربسیجیبهخوبیجلویدشمنایستادهودنیارازندهمیکند

عکس:اینترنت
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اینکه برخی بگویند در انتخاب روحانی 
من کار را تمام کردم، اشتباه فاحش است

مجلس  رئیسه  هیئت  سخنگوی  نعمتى  بهروز 
آقای  انتخاب  در  اينکه  بیان  با  اسالمى  شورای 
روحانى همه جناح ها اعم از اصولگرا ، مستقلین ، 
معتدلین واصالح طلبان مشاركت داشتند ، گفت: 
اينکه برخى بگويند در انتخاب آقای روحانى من 

كار را تمام كردم اشتباه فاحش است.

فواد ایزدی: با تحریم های 
جدید آمریکا برجام روی هواست

با  كه  اين  بیان  با  دانشگاه  استاد  ايزدی  فواد 
تحريم های جديد آمريکا علیه ايران برجام روی 
نظامى  نیروهای  جديد  قانون  گفت:   است،  هوا 
و  سازمان ها  و همه  داده  قرار  در وسط  را  ايران 
شامل  را  متصل اند  آنها  به  كه  افرادی  و  نهادها 
مى شود و تقريبا كسى نمى ماند كه از تیررس اين 

تحريم ها بتواند دور بماند.

واعظی: رئیس جمهور  بدهکار 
مردم است نه جریانات سیاسی

عضو شورای مركزی حزب اعتدال و توسعه گفت: 
آقای روحانى به مشى و گفتمان اعتدال باور دارد و 
صدای همه كسانى كه در حمايت از او به صحنه 
آمدند را شنیده است. محمود واعظى گفت: آقای 
روحانى بدهکار مردم ايران است اعم از 24 میلیون 
نفری كه به او رأی دادند و كسانى كه به او رأی 

ندادند و جزو ملت ايران هستند.

حاجی بابایی: کمیته نظارت 
بر برجام دیر عمل می کند

رئیس فراكسیون نمايندگان واليى مجلس با بیان 
اينکه دولت و مجلس امروز در معرض آزمونى سخت 
قرار دارند، گفت: كمیته نظارت بر برجام در مورد اعالم 
نقض عهد آمريکا بسیار دير عمل كرده و همه مردم به 
روشنى مى دانند كه برجام از سوی آمريکا نقض شده 
است. حاجى بابايى نماينده مردم همدان در مجلس 
شورای اسالمى با اشاره به تحريم های اخیر آمريکا 
علیه كشورمان اظهار كرد: اين تحريم ها در واقع يک 

اجماع آمريکايى ها علیه منافع ملى كشور ما بود.

متقی: برجام بدترین توافق 
راهبردی برای کشور بوده است

ابراهیم متقى استاد دانشگاه تهران برجام را توافقى 
بى خاصیت عنوان كرد و گفت: امروز برجام خودش 
را بیش تر نشان مى دهد كه يک توافق بى خاصیت 
و  ايران  اسالمى  جمهوری  نظام  امنیت  برای 
افزود:  وی  آمريکاست.  برای  معنا  پر  نتیجه  يک 
برجام  نقض  مقابل  در  است،  چرا كه  بى خاصیت 
 از سوی آمريکا تقريبا هیچ كاری نمى توان كرد. 
ايران  سوی  از  برجام  متقابل  نقض  معتقدم  من 

اساسا امکان پذير نیست. 

وعده حتمی روحانی
 برای تالفی اقدامات آمریکا

رئیس  جمهور با تاكید بر اينکه در برابر حركت جديد 
از  داد،  را خواهیم  پاسخ الزم  آمريکا حتما  كنگره 
واشنگتن خواست با احترام به حقوق ملت ايران، از 

تجربه 40 سال خصومت خود درس بگیرد.

پاسخ قالیباف به تخریب ها؛ کارنامه من 
روشن است، شما بگویید چه کردید؟

برخى  انتقادهای  از  گاليه  با  قالیباف  محمدباقر 
اعضای منتخب شورای پنجم شهر تهران گفت: از 
صمیم دل آرزو مى كنم شورای شهر پنجم بتوانند 
بیشتر و بهتر از ما برای شهر كار كنند. كارنامه قالیباف 
شامل دوران دفاع مقدس، قرارگاه خاتم االنبیا)ص(، 
بسیج، نیروی انتظامى و شهرداری تهران مشخص 

و روشن است شما بگويید چه كرديد؟

سردار غیب پرور: رئیس جمهور سپاه 
را مولفه قدرت ملی می داند

سازمان  رئیس  غیب پرور  غالمحسین  سردار 
محترم  رئیس جمهور  گفت:  مستضعفین  بسیج 
از  يکى  عنوان  به  را  بسیج  و  سپاه  مى بايست 
كه  باشد  داشته  باور  ملى  قدرت  مولفه های 
اين  كرد:  تاكید  وی  داشت.  وجود  هم  باور  اين 
هم  است؛  مهم  خیلى  انسجام ها  و  همگرايى 
رئیس جمهور محترم عالقه مندی خود را به سپاه 
اعالم كرد و سپاه هم آمادگى خود برای كمک 
به مجموعه دولت اعالم كرده كه به عنوان مثال 
حداقل بنده در 15 سخنرانى و مصاحبه آمادگى 

بسیج برای كمک به دولت را اعالم كردم.

رئیس سیا علیه برجام

»مايک پومپئو« رئیس سیا گفت: فکر مى كنم منصفانه 
باشد كه درباره برجام و پايبندی ايران به آن، همچون 
يک مستأجر بد فکر كنیم. پايبندی كشور ايران به 
برجام از روی اكراه است. آن ها از محدوديت ها فراتر 
مى روند.اين اوضاع امروز پايبندی ايران به برجام است.

بقایی آزاد شد

به گزارش دولت بهار، همسر حمید بقايى از توديع 
شده  گفته  داد.  خبر  زندان  از  وی  آزادی  و  وثیقه 
هواداران احمدی نژاد وثیقه 20 میلیاردی را جهت 

آزادی بقايى تامین كردند.

آشکار و نهاِن کودکان کار
عکس : احسان توال

دعوت نامه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( 
شرکت تعاونی مسکن مرکز آموزش 04 پادگان بیرجند

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن مرکز آموزش 04 پادگان 
بیرجند ساعت 16/30 مورخ 96/06/13 در محل تاالر میالد پادگان 04 بیرجند واقع در انتهای خیابان 
ارتش برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت به عمل می آید جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل 
در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند 
همزمان با نماینده تام االختیار خویش تا پایان وقت اداری 96/06/09 به دفتر شرکت مراجعه و برگ 
وکالت نامه را تنظیم و برگ ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای 
و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس موظفند حداکثر 
ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی مدارک 

مربوطه را به دفتر تعاونی تحویل نمایند. 
دستور جلسه:1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس در خصوص عملکرد و فعالیت سال 1395

2- تصویب صورت های مالی شرکت منتهی به تاریخ 95/12/30 3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی 
سال 1396 4- تعیین مبلغ برای استرداد اعضای مستعفی  5- تصمیم گیری در خصوص فروش ماشین 
آالت، تجهیزات و سایر موارد مازاد پس از اتمام پروژه فاز 2 از طریق مزایده  6- انتخاب هیئت مدیره 
اصلی و علی البدل برای مدت سه سال  7- انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک 

سال مالی  8- تعیین خط مشی آتی شرکت تعاونی 
هیئت مدیره تعاونی مسکن مرکز آموزش 04 پادگان بیرجند 

سیمیـن پالسـت ایرانیـان 
شرکت سیمین پالست ایرانیان اولین و تنها تولید کننده دیوار پوش pvc  درخراسان جنوبی
مفتخر است محصوالت تولیدی خود را در نمایشگاه با تخفیف ویژه به شما عزیزان ارائه نماید.

وعده دیدار: 2 الی 6 مرداد ماه 1396 
نمایشگاه بین المللی بیرجند، سالن B، غرفه 30

تولیدات در حال حاضر شامل دیوار پوش با قالب 8 میل در 3 طرح V  لبه گرد، V لبه تخت 
و 25 سانتی بدون درز می باشد.

آدرس کارخانه:  بیرجند، شهرک صنعتی ، نبش مبتکران 1
آدرس دفتر فروش: بیرجند، ضلع شرقی میدان جماران 

تلفن تماس:  05632444823- 5- 05632255571
Telegram Channel:@siminplast    09157200411 -09151824807  :تلفن همراه

قیمت متراژنام محصول

95.000 ریال1 الی 500دیوار پوش سفید ساده 

90.000 ریال500 الی 1000دیوار پوش سفید ساده 

86.000 ریال1000 و باالتر دیوار پوش سفید ساده 

140.000 ریال1 الی 500دیوار پوش روکش دار لمینتی 

130.000 ریال500 و باالتر دیوار پوش روکش دار لمینتی 

130.000 ریال1 الی 500دیوار پوش هات استمپ )چاپی(

120.000 ریال500 و باالتر دیوار پوش هات استمپ )چاپی(

لیسـت قیمت محصوالت ویـژه نمایشگـاه 

اطالعیــه 
 فراخوان شركت در طرح انتخاب و معرفي مستمري بگيران

 نمونه  سازمان تامين اجتماعي خراسان جنوبي 

سازمان تأمین اجتماعی در نظر دارد به مناسبت روز »خانواده وتکریم بازنشستگان«
  به منظور ترویج فرهنگ تکریم و ارج گذاری به مقام ارزشمند 

»بازنشستگان ،همسران بازمانده و ازکارافتادگان کلی نمونه«
 به عنوان اسوه های صبر و استقامت و خردورزی در جمع خانواده و جامعه نسبت به انتخاب 

وتجلیل از این عزیزان اقدام نماید. از این رو تمامی بازنشستگان و مستمری بگیران 
تأمین اجتماعی می توانند برای کسب اطالعات بیشتر با مراجعه به شعب سازمان و دفاتر 
کانون های بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی در سطح استان در صورت دارا بودن شرایط 

حداکثر تا پایان 15 مرداد ماه 1396  در این فراخوان عمومی ثبت نام نمایند. 

روابط عمومي اداره کل تامین اجتماعي خراسان جنوبي

1- منزل فروشی واقع در امیرآباد خیابان ولی عصر )عج( 11 ، دارای امتیاز آب  
برق و گاز با قیمت کارشناسی ۲- یک واحد در حد سفت کاری شده ، دو 

طبقه واقع در حاجی آباد، خیابان مقداد17  قیمت توافقی یا معاوضه با خودرو

۰۹1۵1۶۴11۲۰

ملک فروشی 
3۰ ساعت آب از قنات کالته حسن آباد روستای زولسک سربیشه 

با اشجار و زمین + ۹ ساعت آب از قنات روستای زولسک
 با اشجار و زمین   فی: 8۰ میلیون 

۰۹1۵۹۶۵83۵۵

در دوازدهمین سالگرد
 درگذشت همسر و پدر عزیزمان 

زنده یاد حسن موذنی
 امروز پنجشنبه 95/5/5 برسر مزارش گرد هم می آییم

  و با ذکر فاتحه و صلواتی به روح پاکش یادش را گرامی می داریم.
نامش همیشه جاودان
همسر و دخترانت

زمان رد دست شماست 

بیرجند، خیابان مدرس ، بین مدرس 5 و 7  گالری کاندینو
       candinowatch   

شرایط ویژه 
جهت کارکنان محترم دولت

0 5 6 3 2 2 3 0 4 7 3

 @ CANDINO_WATCH

 گالری کاندینو
SWISS MADE

مسئوالن خوابند یا بیدار؟!










