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و  سخت  های  لحظه  خداحافظی،  های  لحظه 
دردناکی هستند؛ لحظه های واع با خاطرات، وداع 
با عطر خوش  مهربانی ها و وداع با حضورهای در 
کنار هم. دیروز جمعه در آن نمازجمعه ی تاریخی 
مصال  در  حاضر  فراوان  جمعیت  البالی  در  و 
امام جمعه ی  پای صحبت  بار  آخرین  برای   که 
تنها چیزی که می  به  بودند،  محبوبشان نشسته 
نیت های  ماندگاری  انتهای  بی   اندیشیدم قدرت 
های  قدردانی  و  خوب  های  احساس  خدایی، 
رضایی  والمسلمین  االسالم  حجه  بود.  مردمی 
تالش  سال  هشت  قریب  بیرجند  جمعه  امام 
را  اش  اجتماعی  و  دینی  مذهبی،  فرهنگی، 
و  مردم  با  خدا،  با  و  گذاشت  اخالص  َطَبق  در 
برکتی  و  خیر  پر  ی  معامله  وجدانش  و  تعهد  با 
او یک جریان فرهنگی،  از  کرد؛  معامله ای که 
) در صفحه ۲  ادامه سرمقاله   ( اجتماعی،....   یک جریان 

پیشنهاد کارشناسی 

به پایتخت
دادرس مقدم- در دهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی به بررسی موانع پرداخت تسهیالت 
به واحدهای تولیدی به استناد ماده 141 قانون تجارت و مرکز خدمات سرمایه گذاری در خصوص اقدامات انجام شده در جهت جذب 
سرمایه گذاری در استان به ارائه  گزارشی در حضور استاندار پرداختند.محسن احتشام، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند، دبیر و سخنگوی 
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی به بیان دستور کار جلسه پرداخت و خواستار اصالح ...   )مشروح  در صفحه 7( 

استاندار در خواست کرد:

وداع خطیب آدینه بیرجند با مردم / صفحه 3

بدینوسیله به اطالع می رساند: موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( در نظر دارد 
جهت تکمیل کادر پرستاری و بهیاری از واجدین شرایط با مدرک مربوطه اقدام به جذب 
نیرو نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود تا پایان وقت اداری 1396/05/17 به امور اداری 

موسسه مراجعه یا با شماره 32252080 داخلی 258 تماس حاصل نمایند.
روابط عمومی موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(

اطالعیــه

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

09036240644

آگهــی مزایــده خــودرو 
سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در نظر دارد به استناد صورتجلسه کمیسیون ماده 2 الیحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد مصوب سال 58 شورای انقالب اسالمی 
 استان به شماره های 960018 مورخ 1396/04/24 و 960010 مورخ 1396/02/25 از طریق مزایده نسبت به فروش شش دستگاه خودرو مازاد قابل شماره گذاری با مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا متقاضیان 

می توانند برای دریافت اوراق مزایده و بازدید به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
شماره مدلتیپسیستمنوع خودروردیف

انتظامی
مبلغ تضمین شرکت 
در مزایده )به صورت 

مقطوع( ریال

405 جیپژوسواری1
 ال ایکس

1382 یشمی 
متالیک

 -143-52
الف 12

10/000/000

405 جیپژوسواری2
 ال ایکس

1382  نوک 
مدادی متالیک

 -629-12
الف 15

10/000/000

405 جیپژوسواری3
 ال ایکس

1382 مشکی 
متالیک

 -146-52
الف 12

10/000/000

وانت دو 4
کابین

1382 سفید دی ایکسنیسان
روغنی

 -142-52
الف 12

35/000/000

وانت دو 5
کابین

1382 سفید دی ایکسنیسان
معمولی

 -196-12
الف 14

35/000/000

وانت دو 6
کابین

1382 مشکی 2000مزدا
متالیک

 -341 -12
الف 22

15/000/000

نشانی دریافت اوراق مزایده : بیرجند- بلوار شهدای عبادی - سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
جنوبی - طبقه زیرزمین )1-( - اداره پیمان ها

و قراردادها    تلفن: 05632213148 زمان و مکان بازدید خودروها و دریافت اسناد مزایده: 
ساعت اداری از تاریخ 96/5/8 لغایت 96/5/12 در محل بیرجند - مجتمع انبارهای سازمان جهاد 

کشاورزی خراسان جنوبی - خیابان غفاری - غفاری 8 - قدس شرقی 
تاریخ تسلیم پیشنهادات : تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 96/05/15 

مبلغ تضمین شرکت در مزایده : به صورت مقطوع طبق جدول فوق به شماره حساب 
سازمان  سپرده  وجوه  تمرکز  نام  به  ملی  بانک   IR  140170000002174202101003
جهادکشاورزی مبالغ مربوط به سپرده های واریزی افراد شرکت کننده در مزایده پس از تعیین برنده 
یا برندگان مزایده و مراحل قانونی وجه از خزانه معین استان آزاد خواهد شد.تاریخ بازگشایی پاکت 
ها و تعیین برندگان : کمیسیون بررسی پیشنهادات ساعت 9 صبح دوشنبه مورخ 96/05/16 
 در محل دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی واقع در طبقه سوم تشکیل خواهد شد.

ضمنا شرکت کارمندان دولت در مزایده خودروها بالمانع می باشد

1- منزل فروشی 
واقع در امیرآباد خیابان 

ولی عصر )عج( 11 ، دارای 
امتیاز آب ،  برق و گاز با 

قیمت کارشناسی 2- یک 
واحد در حد سفت کاری 

شده ، دو طبقه واقع 
در حاجی آباد، خیابان 

مقداد17  قیمت توافقی 
یا معاوضه با خودرو

09151641120
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 15 هزار میلیارد ریال وام برای اشتغال روستاییان کشور اختصاص یافت

ایرنا -سید ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری گفت: در سال 96 با کمک بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی، 15 هزار میلیارد ریال وام از 
طریق بانک های عامل برای اشتغال روستاییان با کارمزد تک رقمی اختصاص داده شده است.وی افزود: اگر نرخ سود بانکی 18 درصد در نظر گرفته شود، 5 درصد توسط معاونت 
توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و 5 درصد دیگر نیز توسط بنیاد مستضعفان پرداخت می شود و روستاییان 8 درصد نرخ سود وام پرداختی را پرداخت می کنند.

سرمقاله

بانک مرکزی: تورم تیرماه
 به ۱۰.۳ درصد رسید

خالصه  اساس  بر  مرکزی،  بانک  گزارش  مهر-به 
نتایج به دست آمده از شاخص بهای کاالها و خدمات 
پایه  سال  طبق  ایران  شهری  مناطق  در  مصرفی 
1۰۰=1۳9۰ ، شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی 
در مناطق شهری ایران در تیرماه 1۳96 به عدد ۲66.9 

رسید که نسبت به ماه قبل ۰.1 درصد کاهش یافت.
ضمناً بر اساس این گزارش شاخص اشاره شده در 
تیرماه 1۳96 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9.9 

درصد افزایش داشته است.

 رفع ابهامات توزیع مواد مخدر دولتی 
منوط به تدوین آیین نامه است

کمیسیون  عضو  پورمختار  علی  محمد  ایرنا- 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  وحقوقی  قضایی 
به  منوط  دولتی  موادمخدر  توزیع  بند  جزییات 
قضاییه،  قوه  هماهنگی  با  که  است  آیین نامه ای 
وزارت دادگستری و ستاد مبارزه با موادمخدر و در 

نهایت تصویب دولت تدوین خواهد شد.

 2۱ هزار میلیارد ریال وام اشتغالزایی 
برای کمیته امداد تصویب شد

ایرنا - رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت: بر 
اساس پاالیشی که در سال 1۳95 انجام شد تعداد 
جمعیت زیرپوشش این نهاد حمایتی 1۰ درصد کاهش 
یافت. وی اظهار کرد که هم اکنون یک میلیون و 6۰۰ 
هزار خانوار با سه میلیون نفر جمعیت زیر پوشش این 
نهاد هستند.فتاح  گفت :در سال جاری با حمایت 
مجلس و همکاری دولت ۲1 هزار میلیارد ریال وام 

اشتغالزایی برای کمیته امداد مصوب شد.

 ربیعی: دولت یازدهم پرداختی به الیه 
های پایین اجتماعی را افزایش داد

ایرنا - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
دولت یازدهم دستمزدها را از نرخ تورم پیشی داد اما 
هنوز کارگران زندگی سختی دارند ،گفت: در دولت 
امید تالش شد پرداختی ها به الیه های  تدبیر و 
پایین اجتماع ۳.۲ درصد افزایش یابد. وی اضافه کرد: 
کاهش فقر و افزایش رفاه در کنار مهار تورم نیازمند 
رشد اقتصادی هشت درصدی و حدود 7۰۰ هزارمیلیارد 
تومان اعتبار است که با توجه به محدودیت منابع 
بانکی باید از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی و 

تجمیع سرمایه های اندک مردمی تامین شود.

 همیشه در دلها

* امین جم

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( و یک جریان ارزشی در استان 

ی همه  در  گذاشت.  یادگار  به  جنوبی   خراسان 
درک  و  هوشمندی   درایت،  با  او  سالها  این 
صحیح از شرایط جامعه استانی به ویژه مشکالت 
و محرومیت های مردم بیرجند، همه ی همت و 
تالش و سعی خود را بکار بست تا منادی دردها 
 و فریاد به حق رنج هایشان باشد.تا با یکرنگی ،
 رنگی خدایی بر قلب های ماالمال از عشق مردم 
این خطه به رهبری و ائمه اطهار علیهم السالم و 
با اخالص، خلوصی مضاعف برای کیمیای جان 
باشد.  شهر  این  جوانان  استعداد  از  سرشار  های 
او منادی وحدت بود، چه درمیان مجامع سیاسی 
استانی که  و چه در حوزه های علمیه و چه در 
شهروندان و علمای عزیزی اهل سنت ما زندگی 
می کنند. او در میان علمای گرانقدر اهل سنت 
 استان چهره ای محبوب و در جاده وحدت بی شمار
بود.  نظیر  اهل سنت وتشیع، ستاره ای کم  بین 
جوان، او را از خود می دانست، پیر، او را تسکین 
دهنده ی  دردهای جان می گفت و زن ومرد، 
ُخلق حسنه و رفتار نکویش را می ستودند. دکتر 
امام جمعه ای محبوب،  فرزانه،  رضایی، روحانی 
شهروندی دلسوز، برادری پرمهر و جریان سازی 
های  نیمه  از  قدرش  که  بود  دینی  و  فرهنگی 
خدمتش به بعد بیشتر شناخته شد و زین پس نیز 
سخت  مخاطرات  در  شد.  خواهد  شناخته  بیشتر 
سهمگین  های  موج  میان  در  و  استان  سیاسی 
صخره  بر  متانت  و  صبوری  و  عطوفت  با   آن، 
شکن  موج  بر  و  ایستاد  ای  جمعه  امام  بلند  ی 
نگه  افراشته  را  وحدت  پرچم  تدبیر،  صالبت  پر 
داشت. دیروز در میان چشم های اشکبار دوستان 
و قلب های حزین شهروندان و دلهای شکسته ی 
 مأمومین و نمازگزاران، بغض گلوی این فریادگر 
و  انتها  بی  های  حرف  مردمی،  های  دلسوزی 
ناگفته های بسیار داشت. گفته ها و ناگفته های 
او، درس های بیشماری از تاریخ است که برای 
دارد.  تر  بی شمار  عبرت های  ما  و شهر  استان 
از  باری  کوله  با  رضایی  االسالم  حجه  اکنون 
ادای  دیگر  سنگری  در  تا  رفت  خوش،  یادهای 
وظیفه نماید. به رسم ادب و به تعهد وجدان،  او 
و  استان  رسانه های  برای   رفیقی شفیق  را که 
دوستی دست گیر برای مطبوعات وهنرمندان بود؛ 
با هزاران دعای خیر و با بدرقه ای از شاخه های 
خدا  پرمحبت  آغوش  به  عشق،  و  مهربانی  گل 
می سپاریم و دلهای امیدوارمان را به حضورهای 
برای  را  استان که وعده اش  این  در  پرشمارش 
سربلندی و عزت و احترام مردم خونگرم و عزیزش 
داده است، امیدوارتر نگه می داریم. دل آرام می 
 کنیم که مردان بزرگ، همیشه بزرگ می مانند
برای همه ی صبر و تالش وکوشش و  او  از  و 
مردم  عظیم  خیل  از  نمایندگی  به  اش  فروتنی 
به  نماییم.  می  حاللیت  کسب  و  تشکر  بیرجند، 
از  مان  گرفته  دلهای  احترام  به  و  قدردانی  نیت 
رفتنش،  این شعر پرمغز حافظ  را نیز بدرقه راه 
و شعر دوست شهرمان  امام جمعه محبوب  این 

می کنیم که ؛
به تودیع توجان می خواهد از تن شد جدا حافظ 
به جان کندن وداعت می کنم حافظ خداحافظ

ثنا خوان توام تا زنده ام اما یقین دارم
که حق چون تو استادی نخواهد شد ادا حافظ
تو صاحب خرمنی و من گدایی خوشه چین اما

به انعام تو شایستن نه حد هر گدا حافظ
مگر دل می کنم از تو بیا مهمان به راه انداز

که با حسرت وداعت می کنم حافظ خداحافظ

نتیجه خالص تحریم ها ، ۱98۰۰ سانتریفیوژ است!

ثبت نام  گفت:  زیارت  و  حج  سازمان  عتبات  کل  مدیر 
شهریورماه  پایان  تا  مرداد   15 تاریخ  از  که  متقاضیانی 
مردادماه   8 از  دارند  را  عالیات  عتبات  به  سفر  قصد 
نام  ثبت  داشت:  اظهار  نظافتی،  می شود.محسن  آغاز 

ماه  پایان شهریور  تا  مرداد   15 تاریخ  از  که  متقاضیانی 
یکشنبه)8  روز  از  دارند  را  عالیات  عتبات  به  قصد سفر 

مردادماه( آغاز می شود.
گفت:  ها  نام  ثبت  از  دوره  این  قیمت  به  اشاره  با  وی 
تغییر چندانی در قیمت ها حاصل نشده است، همچنین 
ما منتظر هستیم تا کشور عراق قیمت نهایی را اعالم 
کند.نظافتی در ادامه افزود: تعداد1۰۰ تا1۲۰ هزار نفر در 
این  از  که  اعزام می شوند  عالیات  عتبات  به  دوره  این 
تعداد ٤۰ هزار نفر در مراسم عرفه شرکت خواهند کرد.

مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت بیان کرد: سازمان 
به  اعزامی  زائران  تعداد  افزایش  آمادگی  زیارت  و  حج 
های  اعزام  به  اشاره  با  دارد.نظافتی  را  عالیات  عتبات 

این  در  کرد:  نشان  خاطر  آموزی  دانش  و  دانشجویی 
دانش  اعزام  هم  عالیات  عتبات  به  ها  اعزام  از  دوره 
نظر  در  قیمت  و  داریم  دانشجویی  اعزام  و هم  آموزی 
از  کمتر  زائران  از  دسته  این  سفر  برای  شده  گرفته 
میزان هزینه دریافتی از سایر زائران است.وی در ادامه 
از  بازدید  جمله  از  ای  ویژه  های  مراسم  اجرای  افزود: 
آموزش  دانش  زائران  برای  را  خمینی)ره(  امام  منزل 
به  اشاره  با  ایم.نظافتی  کرده  بینی  پیش  دانشجو  و 
اعزام های دانش آموزی گفت: نوجوانانی که در مقطع 
ثبت  در  هستند  آن  از  باالتر  و  راهنمایی  تحصیلی 
اولویت  در  عالیات  عتبات  به  اعزام  آموزی  دانش  نام 
والدین  از  یکی  یا  و  مربی  همراه  به  باید  و  دارند  قرار 

معاون  شوند.همچنین  اعزام  عالیات  عتبات  به  خود 
پیش  گفت:  کشور  عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد 
هزار   1۲۰ روزانه  امسال  اربعین  در  است  شده  بینی 
وی  شوند.  پذیرائی  چذابه  و  شلمچه  مرزهای  در  زائر 
اربعین  زائران  تغذیه  و  اسکان  بینی  پیش  به  اشاره  با 
پذیرایی  برای  روزانه  شلمچه  مرز  در  امسال  افزود: 
پذیرایی  برای  چذابه  مرز  در  و  زائر  نفر  هزار   7۰ از 
است.گودرزی  شده  ریزی  برنامه  زائر  نفر  هزار   5۰ از 
بینی  پیش  نیز  زائران  تردد  مسیر  در  کرد:  اضافه 
تاکید  ودرزی  است.  شده  انجام  پذیرایی  برای  هایی 
مسیر  در  اربعین  زائران  به  رسانی  خدمات  برای  کرد: 
است. بینی شده  پیش  ماه صفر  پایان  تا  نیز  بازگشت 

زمان ثبت نام متقاضیان عتبات عالیات اعالم شد

ایسنا- »محمدحسن زدا«  با اشاره به اینکه 5۰ برنامه 
داریم که تالش می کنیم  بیمه ای  عملیاتی در معاونت 
بخش عمده ای از آنها تا پایان سال جاری اجرایی شوند، 
هزینه  آنالین کمک  واریز  برنامه ها  این  جمله  از  گفت: 
به دنبال آن هستیم که  امسال  ابتدای  از  ازدواج است. 
خودمان به سراغ بیمه شده برویم و یک خدمت را به او 
ارائه کنیم نه اینکه وی برای دریافت هر خدمتی ناچار 
درگیر  و  کند  مراجعه  اجتماعی  تأمین  شعب  به  باشد 
گذشته  چهارسال  در  افزود:  شود.وی  اداری  بروکراسی 

رسیده  فرار  آن  زمان  و  شده  ایجاد  الزم  زیرساخت های 
به  را  اجتماعی  تأمین  خدمات  شیرین  طعم  که  است 
اجتماعی  تامین  سازمان  بیمه ای  بچشانیم.معاون  مردم 
با بیان اینکه کمک هزینه ازدواج معادل یک ماه حقوق 
و از 9۳۰ هزار تومان تا شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
شرایطی  خدمت  این  دریافت  کرد:  اظهار  است،  متغیر 
اول  بار  برای  و  ازدواج رسمی  باید  مثال  عنوان  به  دارد 
باشد و قبل از ازدواج 7۲۰ روز سابقه بیمه پردازی داشته 
داد:  ادامه  است.زدا  بالعوض  نیز  هدیه  این  که  باشد 

ازدواج  بیمه شده می بایست برای دریافت کمک هزینه 
تا  داریم  برنامه  اما  می کرد؛  مراجعه  به شعب  مدارک  با 
پایان سال این کمک هزینه به صورت آنالین به حساب 
هدفمندی بیمه شده حائز شرایط واریز شود. وی با اشاره 
به اینکه به سیستم ثبت احوال متصل هستیم و وقایع 
ازدواج روزانه را دریافت می کنیم گفت: به محض اینکه 
این  باشد  داشته  را  الزم  شرایط  و  کند  ازدواج  نفر  یک 
هدیه را به او پرداخت می کنیم و در قالب پیامک به او 

اطالع رسانی می کنیم.

واریز آنالین هدیه ازدواج 

 فاز نخست دولت الکترونیک 
هفته آینده راه اندازی می شود

ایرنا- معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطالعات از افتتاح فاز 
بزودی  گفت:  و  داد  خبر  آینده  هفته  در  الکترونیک  دولت  نخست 
هدف یکپارچگی خدمات و همگرایی دستگاه ها با دولت الکترونیک 
ارایه  همراه  دولت  در  افزاری  نرم  های  برنامه  بازار  بستر  و  محقق 
کار  اطالعات  فناوری  سازمان  الکترونیک  دولت  معاون  شود.  می 
عنوان  حوزه  این  در  دیگر  اساسی  گام  دو  را  همراه  دولت  و  پوشه 
شود. می  مردم  برای  یکپارچه  خدمات  عینی  نمود  باعث  که  کرد 
وی با اشاره به افزایش تعداد کاربران اینترنت پرسرعت از ۳.5 میلیون به 
5۰ میلیون کاربر پرسرعت نیز خاطر نشان کرد: این نویدی است برای 
اینکه خدمات را در بستر یکپارچه بر روی تلفن همراه هوشمند ارایه کنیم.

 گرانی ۱۰درصدی قیمت آب و برق جدی شد 

تسنیم- وزیر نیرو با بیان »هم اکنون درصددیم تا پیشنهاداتی برای افزایش 
1۰درصدی قیمت آب وبرق مطرح کنیم«، گفت: مطابق قانون برنامه ششم 
وزارت نیرو باید به تعدیل قیمت آب وبرق اقدام کند لذا تا پایان برنامه باید 
به قیمت واقعی برسیم. وی گفت: مطابق قانون برنامه ششم توسعه وزارت 
نیرو باید نسبت به تعدیل قیمت های آب و برق تا پایان این برنامه و رساندن 
آن به قیمت واقعی اقدام کند. چیت چیان افزود: این در حالیست که قانون 
بودجه امسال طوری طراحی شده که افزایش قیمت نداشته باشیم. وزیر نیرو 
گفت: در حالی که هر کیلووات ساعت تولید و انتقال برق برای وزارت نیرو 
1۲۰ تومان است قیمت فروش آن 66 تومان محاسبه می شود. وی افزود: 
وزارت نیرو به خاطر لحاظ نشدن این اختالف قیمت ۳۰ هزار میلیارد تومان 

از دولت طلب دارد که مساوی بدهی های وزارتخانه است.

 واریز سود سهام عدالت احتمااًل در ۳ قسط 

پوری حسینی با بیان اینکه بنای سازمان خصوصی سازی این است 
که سود را در سه قسمت بپردازد گفت: مثال در شهریور ماه که بخش 
اول پرداخت خواهد شد، در فاصله سه ماه یعنی تا آذرماه  بخش دوم 
پرداخت می  بقی سود  ما  ماه   اسفند  در  و  پرداخت می شود  سود 
شود.رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه با توجه به سهام 
موجود و مشمولینی که سود به آنها تعلق پیدا کرده است گفت: برای 
کسانی که دارای یک میلیون سهم هستند در حدود 15۰ هزار تومان 
سود عملکرد سال 1۳95  اختصاص پیدا خواهد کرد و  به همین 
دریافت  میزان سهام سود  به  داری سهام هستند  افرادی که  درصد 
خواهند مثال اگر افرادی دارای 5۰۰ هزار تومان سهام هستند حدود 

5۰ درصد این مبلغ را دریافت خوهند کرد.
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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

نظر به این که در پرونده کالسه 960005 اجرای احکام مدنی شهرستان خوسف آقای هادی جعفری فرزند عباس محکوم 
است به پرداخت : 1- مبلغ 289/751/000 بابت اصل خواسته 2- مبلغ 8/626/820 ریال بابت هزینه دادرسی 3- مبلغ 8/154/024 ریال 
بابت حق الوکاله بدوی 4- مبلغ 5/436/016 ریال بابت حق الوکاله مرحله در تجدید نظر در حق محکوم له آقای محمدرضا نصرآبادی و 5- 
مبلغ 14/487/550 ریال حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت؛ با عنایت به اینکه محکوم علیه جهت تادیه بدهی خود اقدام به معرفی 
اقالم اموال منقول واقع در خوسف جاده آرک بعد از چاه دباغی چاه آقای جعفری )که حسب نظر کارشناس منتخب دادگستری 1- آسیاب 
پره ای یک دستگاه 8*55 سانت دارای الکترو موتور 45 الی 50 اسب بخار سالم و قابل استفاده به میزان 265/000/000 ریال 2- کانکس 
شماره 1 کارگری - مسکونی 6*2/5 متر سالم و قابل استفاده به میزان 38/000/000 ریال 3- کانکس شماره 2 کارگری - مسکونی 6*2/5 
متر سالم و قابل استفاده به میزان 34/000/000 ریال ارزیابی گردیده است( و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده 
است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در تاریخ 1396/05/25 از ساعت 9 الی 
9/30 صبح در محل اجرای احکام مدنی خوسف از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی مبالغ فوق 
الذکر به فروش برساند. طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا 
 بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند. مال مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید و خریدار 
می بایستی مبلغ 10 درصد پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده دادگستری خوسف واریز نماید 
و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم ، تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه 
محترم مبلغ ده درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز 
ننماید و یا اعالم انصراف نماید مبلغ 10 درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد 
داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. هزینه های نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود.

مهدی اسماعیلی - مدیر دفتر اجرای احکام مدنی خوسف 

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960088 محکوم علیه آقای محمد علی آبادی محکوم است به پرداخت مبلغ 
1033671065 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای رضا حسن زاده و پرداخت مبلغ 46000000 ریال بابت حق االجرا 
در حق صندوق دولت و با توجه به تعرفه پالک ثبتی به شماره 1388 فرعی از 1402 اصلی بخش 2 بیرجند از ناحیه شخص ثالث آقای 
محمدرضا علی آبادی در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی که حسب نظریه کارشناسی پالک تعرفه شده واقع در خیابان 
وحدت - وحدت 25- پالک 18 که مساحت عرصه 164/80 مترمربع که در 2/ دو طبقه همکف به صورت مسکونی استفاده می شود و 
اعیانی همکف 98 متر مربع و 50 متر مربع در طبقه زیر زمین به صورت انباری و ملک دارای امتیاز آب و برق و گاز است و قدمت ملک به 
سال 1370 و سقف ها تیرآهنی و کف اطاق ها موزاییک که ارزش ششدانگ پالک فوق به مبلغ 1259000000 ریال کارشناسی شده است 
که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 1396/05/22 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه 
از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس 
از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960563 محکوم علیه آقای جواد سجادی نیا فرزند علی محکوم است به پرداخت مبلغ 
800961580 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای قدیر خزاعی و پرداخت مبلغ 25000000 ریال بابت حق االجرا در 
حق صندوق دولت و با توجه به تعرفه ملک از ناحیه شخص ثالث آقای پرویز عزیزی در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام حقوقی که 
مراتب توقیف در اجرای ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی اقدام گردیده است که ملک تعرفه واقع در چهکند- خیابان سلمان فارسی- پالک 
3 که مساحت عرصه 132 متر مربع و متراژ اعیانی احداثی در طبقه همکف 106 متر مربع و طبقه اول 85 متر مربع و انشعابات منصوبه 
آب یک انشعاب و برق یک انشعاب و دو انشعاب گاز شهری و موقعیت ملک جنوبی و کاربری ملک مسکونی که به مبلغ 800000000 
ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 1396/05/21  از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به 
فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید 
در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 

مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960048 محکوم علیه آقای عباسعلی عمیدیان فرزند محمد محکوم است به پرداخت مبلغ 461160019 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم 
له مرکز آموزش 04 امام رضا )ع( بیرجند و پرداخت مبلغ 20000000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به تعرفه پالک ثبتی به شماره 2 فرعی از 3028 اصلی بخش 1 بیرجند به میزان 3/ 
سه دانگ مشاع از ششدانگ از پالک فوق که حسب نظریه کارشناسی واقع در خیابان جمهوری - کوچه جمهوری اسالمی 32- گاراژ پا مرغی که مساحت عرصه 466/20 متر مربع اعیان احداثی در طبقه اول 
حدود 150 متر مربع و انشعابات منصوبه آب و برق و نوع کاربری کارگاهی و موقعیت ملک دو کله شرقی غربی و ملک دارای 2 فقره سند مالکیت 3 / سه دانگ می باشد. ارزش سه دانگ از ششدانگ ملک فوق 
متعلق به محکو علیه 825000000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 1396/05/22 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای 
ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت 
باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب 

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

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت اول( کانون کارگران بازنشسته
تامین اجتماعی شهرستان بیرجند

مجمع عمومی عادی کانون مذکور روز شنبه مورخ 1396/05/28 ساعت 9:30 صبح در محل مسجد امام 
حسین )ع( به آدرس خیابان پاسداران بیرجند برگزار می گردد.

از کلیه بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی دعوت می شود در جلسه شرکت نمایند.
همچنین از کلیه اعضایی که تمایل به عضویت در هیئت مدیره و بازرسان کانون را دارند دعوت می گردد تقاضای 
کتبی خود را به انضمام کپی شناسنامه، کارت ملی و یک قطعه عکس 4*3 حداکثر تا تاریخ 1396/05/25 به 
آدرس خیابان شهدا - شهدا 1 پالک 41 کانون بازنشستگان تامین اجتماعی ارسال و یا به شماره 32238152 

دورنگار نمایند.
دستور جلسه: 

گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان انجمن
انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره به مدت سه سال و بازرسان کانون به مدت سه سال

هیئت مدیره

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 

های دل  و  محرومند  پدر  موهبت  از  که  کودکانی  کوچک  های   دست 
شکوه  به  لب  هرگز  نجابت  شدت  از  که  نیازمندانی  خسته 

خانواده  تعداد  شماست.  پربرکت  و  پاک  یاری  انتظار  در  لحظه  هر  و  روز  هر  گشایند  نمی 
نیازمند یتیم  نفر   163 روستایی،  خانواده   1390 شهری،  خانواده   500 حمایت:  تحت   های 
شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009 شماره کارت مجازی: 6037991899549160

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 4518*8877*   آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 
)صمدی 8( - داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(   09151631855 -  32313472 056- طاهری

درب اتومـاتیک

 سیـد 
مجری انواع: 

)درب های اتوماتیک 
جک  پارکینگی ،  کرکره  

سکوریت اتومات(
  09303107002 

09155614880

گچ کاری و گچ بری 
پذیرفته می شود. 

در اسرع وقت
 )شهر و روستا(

09159658659

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف
 و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
09159639065  

    علـی آبادی 



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه*7 مرداد 1396* شماره 3843

 اجرای ۳۰۰ عنوان برنامه آستان حسین بن موسی الکاظم )ع( در دهه کرامت
مهر- مدیرعامل آستان حسین بن موسی الکاظم )ع( از اجرای ۳۰۰ عنوان برنامه به مناسبت دهه کرامت از سوی این آستانه در شهرستان های طبس، سبزوار، کاشمر و 
قاین خبر داد. سپهریان بیان کرد: مهمترین برنامه های شهرستان طبس در دهه مبارک کرامت جشن آفتاب در شب میالد حضرت معصومه )س(، نسیم والیت و دیدار با امام 
جمعه، گفتمان دینی معرفتی با موضوع امام رضا )ع( در قالب برنامه دختران آفتاب، سبدهای بشارت و جلوه های وصال است که از اول دهه کرامت تاکنون برگزار شده است.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

انصافا  بیرجند  جمعه  امام  رضایی  دکتر  آقای 
این جادبه وی برای  شخصیت بی نظیری بود و 
حضور در نماز جمعه را می توان در مقایسه دوره 
های مختلف به وضوح دید کاش قدر هم را بیشتر 
می دانستیم تا امروز حسرت رفتنش را نمی خوردیم 
ارسالی به تلگرام اوا

با سالم و ادب،موسسه ... دو ماه شده پول نمیده 
قرار بوده اول مرداد   ادغام بشن با بانک ... ولی 
نشدن و تا االن از دادن پول روز شمارمون امتناع 
میکنن،می خواستم ببینم علت چیه؟شفاف سازی 

شه،به خدا محتاجیم،ممنون
9۳۰...49۳

احساس  که  مسؤلی  هر  توجهه  قابل  سالم  با 
مسؤلیت می کند و وجدان بیداری دارند به میوه 
فروشهای جلوی بازار سرپوش توجه کنند که چقدر 

غیر بهداشی و غیر قانونی عمل می کنند
915...188

استاندار  اولین  بابادی  رضایی  آقای  رفتن  از  بعد 
بیرجند تا کنون هیچ وقت به این اندازه غمگین 
باید  از دست دادن یک مسئول نشده بودم واقعا 
گفت این رضایی ها بر در دلها و قلبها مدیریت 
می کردند که رفتنشان اینگونه برایمان سنگین بود 
915...898

سالم آوا خدا قوت می خواستم از سر مقاله مهر 
آیین که درد دل همه بیمارانیست که از راه دور 
با برخورد ناشایست  ونزدیک مراجعه می کنند و 
بعضی از این منشی ها رو برو می شن و درد شان 
خواندن  با  انشاا...  کنم  تشکر  میشه  چندان  صد 
ودرد  شوند  بیدار  خفته  وجدانهای  مطالب   این 

همنوعشان را حس کنند .با تشکر
915...617

به  میکنم  خواهش  محترم  ازمسئوالن  سالم 
وضعیت نابسامان نان یه نظارت ویژه ای داشته 
باشن!!چرا نانواها نون سرد و بی کیفت که از پخت 
قبل مانده به زور به مشتری میدن تا اعتراض می 
با برخورد بسیار بدی مواجه میشیم!مرغ و  کنیم 
اینقدر گرونه نمیشه  لبنیات که  پیاز و حبوبات و 
قشر  کنید  لطف  خرید!!پس  کارگری  حقوق  با 
اضافه  تعدادشون  به  بروز  روز  که  رو  مستضعف 

میشه از نون خالی خوردن !!نندازین.....
915...789

در جواب مدیر کل محترم دامپزشکی یک سوال 
ها  نیست چطور جوجه  کار  در  اگه هورمون  دارم 
ظرف 45 روز به وزن دو کیلو میرسند؟!مطلب بعد 
یکی از آشناهای خودم در مرغداری کار میکنه گفت 
یک داروی ممنوعی هست داخل دان مرغ مریزیم 
به اندازه 5۰۰ گرم در یک و نیم تن که همین 5۰۰ 

گرم رنگ یک و نیم تن دان رو عوض میکنه
915...44۳

نجاری،  البته  دهید  نجات  را  خیابان عدل  مردم 
درب و پنجره و کابینت سازی را نیاورید خیابان 
عدل، هر خیابان را به یک صنف اختصاص دهید 
تا ترافیک کم شود. اتوبان شهید صیادشیرازی و 
بلوار شهیدناصری چون مسکونی نیست، بهترین 
مشاغل  و   خودرو  نمایشگاه  انتقال  برای  مکان 

مربوط به ساختمان است.
915...۳84

مردم  اجتماعی  های  کنش  به  نقدی  اوا  سالم 
خواستم  داشتم  روز  مسایل  مقابل  در  شهرمان 
بگویم بی تفاوتی همیشه آفت توسعه منطقه مان 
بوده است هر چند اینبار بعد از استعفای امام جمعه 
فرهیخته مان بسیار بسیار او را مورد محبت قرار 
دادند و ... اما به نظر شرایط ایجاب می کرد به جای 
کمپین های خداحافظی هم او و هم مسایلی که 
حضور او را سخت می کرد را بررسی و برای نگه 
داشتنش تالش می کردیم هر چند همین سطح از 

قدرشناسی هم واقعا جای تقدیر دارد
91۰ ... ۰۳9

و  قاین  سیمان  کارخانه  .اگر  سالم  آوا  سالم 
سیمان باقران را با هم مقایسه کنیم تنها چیزی 
حاال  ست  یأس  و  یاس  میرسد  مان  بذهن  که 
.شاید  تفاوتی  بی  وباز  نداده  حقوق  ماه  سیزده 

کسی بیدار نیست سپاس آوا
915...7۰۳

نت
نتر

س: ای
عک

در  رضایي  علي  االسالم  اسدزاده-حجت 
مراسم تکریم و سپاس اصحاب فرهنگ و هنر 
از امام جمعه بیرجند اظهار کرد: یکي از ناراحتي 
وجود  دهد،  مي  آزار  مرا  که  چیزي  آن  و  ها 
استان خراسان جنوبي است چرا  محرومان در 
که در یک نظام اسالمي نباید فقیر وجود داشته 
باشد.به گفته وي، مسئوالن استاني و کشوري 
باید فکري براي محرومان بکنند چرا که درد 
استان  این  و  است که در یک کشور اسالمي 
باشد. داشته  وجود  زیادي  محرومان  مرزي، 
امام جمعه بیرجند با تاکید بر اینکه انسان هاي 
زیادي با روح پاک در این شهر و استان وجود 
است  »رشد«  دین  معارف  محور  گفت:  دارند، 
محور  همین  بر  همیشه  که  شود  دقت  باید  و 
حرکت کنیم تا به کرامت و بزرگي برسیم.وي 
پست  تصدي  دوران  در  شده  انجام  اقدامات 
وظیفه  روي  از  را  بیرجند  شهر  جمعه  امامت 
دیني و تعلق خاطر به شهر خودش ذکر کرد و 
اظهار داشت: قرار است در یک موسسه قرآني 
و  پژوهشي  کارهاي  انجام  به  تهران  شهر  در 
علمي خود ادامه بدهم ولي در هر نقطه از این 
کشور که باشم، هر آنچه در توان داشته باشم 
براي خدمت به مردم استان انجام خواهم داد.
امام جمعه شهرستان بیرجند بیان کرد: هر کار 
بیرجند  شهرستان  در  مدت  این  در  اقدامی  و 
از روی وظیفه و دینی  ام  انجام داده  و استان 
بوده  ام  داشته  خاک  و  آب  این  به  که  وطنی 
و  شهر  در  خوبی  کار  اگر  داد:  ادامه  است.وی 
استان در این مدت انجام گرفته است متعلق به 
شهدا، بزرگان، روحانیون که از گذشته تاکنون 

این زمینه سازی ها را فراهم کرده اند بوده است.
رضایی با اشاره به اینکه بیرجند در قلب و جان 
من جای دارد و لحظه ای  پس از رفتن استان 
به  حاضر  حال  در  افزود:  کرد،  نخواهم  رها  را 
عنوان یک سرباز کوچک نظام تصمیم گرفته 
ام به مرکز کشور برگردم و ادامه خدمت خود 

را در آنجا به مسائل دینی و فرهنگی بپردازم.
امام جمعه شهرستان بیرجند با اشاره به اینکه 
حال  در  گفت:  ندارم  استان  از  ناراحتی  هیچ 
ندارم  دلخوری  و  ناراحتی  کس  هیچ  حاضر 
تنها ناراحتی و دلخوری من ناراحتی محرومان 
هستند که متاسفانه در کشور و به تبع آن در 
به  باید  که  دارد  وجود  محرومی  جمع  استان 
آنها رسیدگی شود و درد است که محرومی در 

استان وجود داشته باشد.
مدیرکل ارشاد استان خراسان جنوبی گفت: ۲.5 
میلیارد تومان در قالب ۲5 تفاهم نامه از سوی 
و  موسسات  به  استان  قرآنی  فرهنگ  شورای 
خراسان  استان  قرآنی  مختلف  بخش های 
در  محبی  احمد  است.  شده  پرداخت  جنوبی 
مراسم تکریم و سپاس اصحاب فرهنگ و هنر 
استان از حجت االسالم علی رضایی بیرجندی 
اظهار کرد: شورای توسعه فرهنگ قرآنی نیز به 
ریاست امام جمعه بیرجند تاکنون 11 جلسه در 
استان برگزار شد و ۲5 تفاهم نامه در خصوص 
پیشبرد اهداف قرآنی در استان برگزار شده است 
و در این راستا نیز حدود ۲.5 میلیارد تومان به 
بخش های مختلف قرآنی استان نیز کمک شد.
وی گفت: این جلسه به پاس تشکر از خدمات 
8 ساله حجت االسالم والمسلمین رضایی است 
که سر منشا وفاق، همدلی، همراهی در استان 
بودند برگزار شده است.وی افزود: این جلسه نیز 
خستگی  زحمات  از  تا  است  شده  داده  ترتیب 
ناپذیر این مولف، پژوهشگر علوم دینی و قرآنی 

صمیمانه تشکر و سپاسگزاری داشته باشیم.
کرد:  تصریح  جنوبی  خراسان  ارشاد  مدیرکل 
استاد  راه  همان  نیز  رضایی  حجت االسالم 
خود حضرت آیت ا... جوادی آملی را در حوزه 
در  پژوهشی  کارهای  و  پژوهی  دین  پژوهش، 

حوزه علوم قرآنی دنبال و پیگیری می کند.

معتبر  نشریات  در  مقاله  دهه ها  افزود:  محبی 
و  علمی  نشست  چندین  در  حضور  کشوری، 
با محوریت قرآن و علم، تدریس در  فرهنگی 
در  حضور  استان،  و  کشور  معتبر  دانشگاه های 
سال ها  نتیجه  خارجی  و  داخلی  کنفرانس های 
حوزه های  در  مرد  این  پژوهش  و  تحقیق 
استان   ارشاد  است.مدیرکل  بوده  مختلف 
تخصصی  و  خاص  صورت  به  کرد:  تصریح 
بزرگترین  که  استان  عمومی  فرهنگ  شورای 
شورای تصمیم گیری در حوزه مباحث فرهنگی 
است به ریاست حجت االسالم رضایی تشکیل 
شده است.مدیرکل ارشاد استان خراسان جنوبی 
رضایی  حجت االسالم  همت  به  کرد:  تصریح 
موضوعات  استان  عمومی  فرهنگ  شورای  در 
مختلفی چون نام گذاری روز بیرجند، روزی به 
نام شهرستان ها، نام گذاری اماکن و خیابان ها، 
ساماندهی گروه موسیقی مجالس که 1۲۰ نفر 
از فعاالن این عرصه در استان ساماندهی شدند 
انجام شده  اتفاق برکات زیادی داشته است  و 
است.محبی تصریح کرد: همچنین نیز اقداماتی 
دیگر از قبیل تصویب نکوداشت پرفسور گنجی، 
یاحقی،  محمدجعفر  دکتر  معتمدنژاد،  پرفسور 
سایر  تهامی  اهلل  آیت  و  رفیعی  محمود  دکتر 
بوده  استان  عمومی  فرهنگ  شورای  مصوبات 
است که برخی انجام و برخی در شرف انجام 
همایش  برگزاری  تصویب  افزود:  است.وی 
اساتید کشوری  با حضور  زندگی  بزرگ سبک 
مقدس  دفاع  دانشنامه  تصویب  همچنین  و 
خراسان جنوبی، طرح کاهش نرخ طالق، طرح 
صفر  و  محرم  عزاداری  شناسی  آسیب  بزرگ 

بررسی  بیرجند،  شهر  محوریت  به  استان  در 
وضعیت مطالعه و کمک به کتابخانه ها بیرجند 
و ده ها مصوبه دیگر در این مدت با همیاری و 
درایت حجت االسالم رضایی انجام و بخشی از 

آنها مصوبه شورا را کسب کرده است.
مدیرکل ارشاد استان خراسان جنوبی بیان کرد: 
نشست با ناشران، مولفان، اصحاب قلم، بازدید 
کتاب،  و  قرآنی  های  نمایشگاه  در  حضور  و 

هنری  برنامه های  برگزاری  از  ویژه  حمایت 
حجت االسالم  اقدامات  دیگر  سایر  از  استان 
رضایی در حوزه فرهنگ و هنر استان و شهر 
دیدار  این  در  است،  است.گفتني  بوده  بیرجند 
از  اهداي هدیه اي  با  اصحاب فرهنگ و هنر 
زحمات هشت ساله حجت االسالم رضایي امام 

جمعه بیرجند قدرداني کردند.

مردم خراسان جنوبی از خدمات
 امام جمعه بیرجند قدردانی کردند

همچنین اقشار مختلف مردم خراسان جنوبی و 

جمعی از مسئوالن و روحانیان از خدمات هشت 
رضایی  علی  والمسلمین  االسالم  حجت  ساله 
در  پنجشنبه  روز  بیرجند  جمعه  امام  بیرجندی 
که  مراسم  این  کردند.در  قدردانی  مراسمی 
برگزار شد، حجت  بیرجند  امام جمعه  دفتر  در 

حضور  از  تشکر  ضمن  رضایی  علی  االسالم 
مردم، آنان را به همدلی، محبت و یکپارچگی 
نوعی  که  دوران  این  در  گفت:  و  کرد  دعوت 
عصر یخبندان برای محبت و اخالق است باید 
کار  سرلوحه  خدا  به  ایمان  و  همدلی  عشق، 
ادامه داد: خون شهدا و  مومنان قرار گیرد.وی 
دالوری های رزمندگان اسالم در دوران انقالب 
بارور  را  نظام  این  مقدس  دفاع  سال  و هشت 
ساخته است که اگر در هر بخشی دچار سهل 
انگاری شویم باید در روز معاد پاسخگو باشیم.
وی اظهار کرد: هر مسئولی که از سمتی خارج 
می شود یا به سکوی دیگری برای خدمت به 
مردم می رود، باید هر تغییر را به منزله مرگ یا 
همان پایان تصور کند زیرا روزی باید از زندگی 
در دنیا هم خدا حافظی کند و برود، پس باید در 
جایگاهی که قرار گرفته به کسب اندوخته ای با 

خدمت به مردم برای روز حساب بپردازد.
به گفته وی، اینکه عده ای اصولگرا و عده ای 
اصالح طلب هستند، به صالح نظام نیست زیرا 
ما یک نظام و یک رهبر داریم و باید به درجه 
ای از کمال و سعادت برسیم که زمینه حضور 
تاکید  کنیم.وی  فراهم  را  مهدی)ع(  حضرت 
کرد: استکبار جهانی و در راس آنها آمریکا امروز 
از موشک هایی که فرزندان پر تالش و فداکار 
این مرز و بوم ساخته اند تنشان لرزیده است اما 
باید بدانیم که آنها هم قصد رخنه کردن در دل 
جوانان ما دارند که باید به طور حتم در مقابل 

به  را  ادامه حاضران  در  بایستیم.وی  این خطر 
افزود:  بینی دعوت کرد و  واقع  آینده نگری و 
امیدوارم که اتحادی که در بین مردم خراسان 
جنوبی در مسایل اسالمی هست ۲ چندان شود 
تا در راستای پشتیبانی از والیت فقیه از هیچ 

تالشی چشم پوشی نکنیم.

در جریان برگزاری نماز جمعه مطرح شد:
خداحافظی امام جمعه بیرجند با مردم؛ 

رفتنم سیاسی نیست
استان   مرکز  بیرجند  هفته  این   ی  نمازجمعه 

خراسان جنوبی  رنگ و بوی دیگری داشت.این  
آدینه، روز خداحافظی  حجه السالم رضایی  از 
مردم وجایگاه امامت جمعه  بود.اکثر قریب به 
اتفاق مسئوالن استان اعم از استاندار، معاونان 
،و  اجرایی  های  دستگاه  کل  ومدیران  وی  

همچنین برخی از ائمه جمعه  و شخصیت های 
مطرح استانی مانند دکتر مجیدی  در این مراسم 
حضور داشتند. همزمان با  شروع سخنرانی  امام 
از  »رضایی،رضایی...تشکر،تشکر«  جمعه،شعار 
سوی مردم سر داده شد.  ان گاه حجه السالم 
آلود  بغض   لحنی  با  را  خود  رضایی  سخنان 
آمدنی،رفتنی  هر  اینکه  بیان  با  و  کرد  شروع 
دارد افزود:من خاک پای تمام مردم با محبت 
استان هستم و دست و بازوی جوانان و مردم  
را می بوسم.وی با بیان اینکه شهر و دیار من 
عشق من است،گفت:خدا می داند رفتن امروز 
بزرگان  دستور  و  برنامه  من،طبق  من،وظیفه 
است.وی با بیان اینکه من از شهرم گالیه ندارم 
دارم عنوان کرد:بعضی  از بعضی ها گالیه  اما 
می گویند رضایی  داردبیرجند را  نابود می کند، 
اسالم را نابود می کند.چه حرف هایی که علیه 
من جلوی بزرگان شهر نزدند. وی با بیان اینکه 
قبلی  برنامه  طبق  امروزم  رفتن  داند  می  خدا 
مقام  من  افزود: عشق  نیست،  سیاسی  و  بوده 
)ع(  الحسین  اباعبدا...  و  شهدا  رهبری،  معظم 
است. وی با بیان اینکه برای ادامه فعالیت به 
تهران می روم افزود: مسئولیت اجرایی نخواهم 
داشت و فقط کار طلبگی و فرهنگی را دنبال 
خواهم کرد.امام جمعه بیرجند با اشاره به اینکه 
ناراحتی  از مردم و مسئوالن  به قدر سرسوزن 
نیست، گفت: ای جوانان، یوسف الگوی من و 
شماست و باید دور اندیش باشیم. وی با اشاره 

به اینکه من از شهرم گالیه ندارم اما از برخی 
گالیه دارم، گفت: خدا می داند انها را بخشیدم و 
بیشتر دعا کردم و دعا می کنم از تله های جهل 
نجات پیدا کنند.وی ادامه داد: تا زنده ام عشقم 
امام، قران و شخص امام خامنه ای است.حجت 
االسالم رضائی با اشاره برخی تهمت ها گفت: 
خودم و همه هستی ام وقف است، چطور شده 
در جامعه این قدر تهمت میزنیم.وی با تاکید بر 
اما توهین نکنیم،  بزنیم  را  باید حرفمان  اینکه 
یکدیگرفیلم  برای  و  باشیم  آزاده  داشت:  بیان 

بازی نکنیم.

از این پس وظیفه برادری 
خواهم داشت

وی با اذعان به اینکه من سرتا پا عیب هستم 
و نهایت حقارت را پیش شما می کنم، گفت: 
تصمیم  اینجا  هم  شما  بخشیدم  را  همه  من 

بگیرید همه را ببخشید تا خدا هم ما را ببخشد.
وی با بیان اینکه تاکنون 19 پیاده روی آدینه 
تکمیل  ادامه  کرد:  تصریح  است،  شده  برگزار 

برای  نکوداشت  برگزاری  جمعه،  نماز  مصلی 
بزرگان، تالیف کتاب، ساخت مدرسه تخصصی 
امیرالمومنین علیه السالم، هفت سال برگزاری 
اقشار  کنار  در  افطاری  ضیافت  در  شرکت  و 
مختلف مردم و ساخت موسسه قرآنی اولوالباب 
از اقدامات من در دوران حضور در استان بوده 
است.وی با اشاره به اینکه با ارتباطات قوی تر 
در مرکز کشور برای مردم استان فعالیت خواهم 

گذشته  سال  تحصن  جریان  در  افزود:  داشت، 
برخی ها گالیه کردند که چرا موضع مناسبی 
نگرفته ام و در پاسخ این عزیزان می گویم که 
بنده سیاسی نیستم.وی با بیان اینکه معنای این 
تحصن را نمی دانستم و حضور بدون ندانستن 
نفاق بود، افزود: تا کنون پدر این شهر بودم و 
از این پس وظیفه برادری خواهم داشت. وی 
نتوانسته  پدر  یک  که  هایی  حرف  کرد:  بیان 
بگوید را از این پس برای مردم استان به عنوان 
بیرجندی  کرد.رضایی  خواهم  بازگو  برادر  یک 
های  خطبه  خصوص  در  برخی  اینکه  بیان  با 

بنده گالیه دارند گفت: برخی در فضای مجازی 
توانست  بودن  جمعه  امام  با  فالنی  می گویند 
دست  در  را  استان  و  شود  علمی  هیئت  عضو 
که  است  بد  این  کرد:  خاطرنشان  گیرد.وی 
این شهر فرهنگی است اما فرزندان ما پسوند 
بیرجندی خود را حذف می کنند و از نام بیرجند 
علمی  کارگاه   4 شد:  یادآور  دارند.وی  خجالت 
آینده  برگزار شد و هفته  دانشگاه  اساتید  برای 
سبک  نخبگان  کارگاه  نیز  قم  نخبگان  برای 
زندگی برگزار خواهم کرد.امام جمعه شهرستان 
می کردم  پدری  باید  تاکنون  گفت:  بیرجند 
آخر  اگر  حتی  می کنم  برادری  پس  این  از  اما 
زنده ام  تا  و  باشد  آویزی  حلق  و  زندان  خط 
حتی در پارک های بیرجند نیز حقایق را برای 
مردم  از  بیرجندی  می کنم.رضایی  بازگو  مردم 
بیرجند در خواست کرد هوشیارتر از گذشته در 
صحنه باشند و افزود: بنده خداحافظی نمی کنم 
و اجازه نخواهم داد کسانی که مردم را تحقیر 
می کنند و شب و روز حیله درست می کنند به 
استان ضربه وارد کنند و آینده و رشد مردم را 
به هیچ هیبتی رها نخواهم کرد.حجت االسالم 
والمسلمین علی رضایی بیرجندی از سال 1۳88 
تاکنون امام جمعه شهر بیرجند و قبل از معرفی 
حجت االسالم و المسلمین سید علیرضا عبادی 
به عنوان نخستین نماینده ولی فقیه در خراسان 
جنوبی در مرداد ماه سال 1۳95، وی قائم مقام 
نماینده ولی فقیه در استان بود.حجت االسالم 
مردادماه 1۳96  ، سوم  بیرجندی  رضایی  علی 
از  را  خود  گیری  کناره   ، خبرنگاران  جمع  در 
امامت جمعه بیرجند تایید کرد و گفت: در سنگر 

دیگری مشغول خدمت خواهد شد و در مسیر 
پویایی نظام خدمت خواهد کرد، و احساس می 
کند حضورش برای پویایی اندیشه اسالمی در 

سنگر دیگری ضروری تر است.

بزرگ  موسسه  جمعه  امام  حضور  با 
علوم قرآن اولوااللباب افتتاح شد

در مراسمی ظهر دیروز پس از آیین نماز جمعه 
قرآن  علوم  بزرگ  موسسه  بیرجند  شهرستان 
شهرستان  جمعه  امام  حضور  با  اولوااللباب 
و  استانی  مسئوالن  از  چند  تنی  و  بیرجند 
جمعه  شد.امام  افتتاح  بیرجند  در  شهرستانی 
علوم  بزرگ  موسسه  افتتاح  مراسم  در  بیرجند 
اظهار  بیرجند  در  اولوااللباب  موسسه  قرآن 
شده  مشکل  دچار  ما  جامعه  امروزه  داشت: 
است بنابراین مسئوالن باید برای جامعه فکری 
کنند.رضایی بیرجندی با بیان اینکه حوزه ها و 
باید روایات اهل بیت)ع( را بررسی  دانشگاه ها 
کنند افزود: در این صورت متوجه خواهند شد 
جامعه شناسی و آسیب شناسی دست چه کسی 
است.وی با بیان اینکه امروزه همه ما دچار تله 
بحث  روانی  تله های  کرد:  بیان  روانی شده ایم 
عظیمی است که همه ما دچار آن شده ایم باید 
تالش کنیم تا از این تله ها بیرون بیاییم. امام 
اولوااللباب  موسسه  به  اشاره  با  بیرجند  جمعه 
تصریح کرد: این موسسه حلقه ارتباطی بین من 
و مردم است و به وسیله این موسسه بنده در 
خدمت مردم هستم.رضایی بیرجندی با گالیه 
از اینکه برخی با خطبه های ایشان در خصوص 
تربیت کودک مخالف بودند و مسخره می کردند 
خاطرنشان کرد: می روم تا به این خطبه ها پایان 
خصوص  در  برنامه  هزار   8 ضبط  از  دهم.وی 
اولواللباب خبر داد و یادآور شد: بنده بدی کسی 
را نمی خواهم حتی برای کسانی که برای من 
بد خواستند همچنین اجازه نمی دهم و دوست 
آنان  رشد  خواهان  شوند  ضعیف  مردم  ندارم 
 5 با  اولواللباب  موسسه  است  گفتنی  هستم. 
هزار متر زمین که ۳ هزار متر آن ساخته شده 
مطالعه  سالن  و  مرکزی  کتابخانه  دارای  است 

است و بخشی از هزینه ها مردمی است.

تازه زنده ام حقایق را برای مردم بازگو می کنم
آخرین روزهای حضور حجت االسالم رضایی

امام جمعه بیرجند؛ رفتنم سیاسی نیست

جوابیه شهرداری بیرجند

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
خراسان  آوای  وزین  روزنامه   96/۰4/14 مورخ 
جنوبی درخصوص کاشت اقاقی ،نارون یا چنار در 
بلوارها و خیابان ها شهر به استحضار می رساند 
یکی از اصول مهم در طراحی فضای سبز ایجاد 
تنوع در گونه های گیاهی می باشد و نکته مهم 
دیگر این است که شرایط اقلیمی برای کاشت و 
انتخاب گونه های گیاهی در نظر گرفته شود گیاه 
یوکا و خرزهره سازگاری خوبی با شرایط اقلیمی 
یا  گلها  که  صورتی  در  خرزهره  و  دارند  بیرجند 
سمی  حالت  شود  خورده  انسان  توسط  آن  برگ 
دارد در غیر این صورت هیچ مشکلی ندارد ضمن 
دارای  حاضر  حال  در  بیرجند  سبز  فضای  اینکه 
5۰ گونه گیاهی مختلف می باشد و هر سال گونه 

های جدیدی به آن اضافه می شود
پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
شما مورخ 96/4/17 در خصوص کمبود امکانات 
گرامی         شهروند  استحضار  به  دی   9 خیابان 
معابر 75 هکتاری مهر شهر  آسفالت  رساند  می 
من جمله 9 دی منوط به اجرای فاضالب و پاسخ 
استعالم شهرداری از سوی اداره مربوطه می باشد 
محض  به  که  دارد  را  آمادگی  این  شهرداری  و 
اتمام پروژه فاضالب مهر شهر نسبت به آسفالت 

محل ذکر شده اقدام نماید

عکس:ایسنا
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محققان در یک قدمی تولید چسب زخم های داخل بدن

 به زودی پزشکان می توانند زخم و بریدگی های بدن انسان را با چسب بهم بچسبانند! این چسب بیولوژیکی با الهام از مایع چسبنده مترشح از حلزون ساخته شده است. هنگامی که حلزون ها
  حرکت می کنند، پشت سر آنان ردی مایع به جا می ماند که قابلیت بهم چسباندن سطوح مرطوب را دارد. محققان انسیستو وایس در دانشگاه هاروارد این چسب را ساخته اند. آنها در آزمایش های

شنبه *7 مرداد 1396 * شماره 3843 خود از این چسب برای ترمیم قلب تپنده یک خوک استفاده کردند. همچنین محققان با استفاده از این چسب خونریزی کبد موش را نیز متوقف کردند.

برگزاری اولین دوره آموزشی مدیران منطقه 5 
کمیته امداد  کشور در استان 

چرا هنوز هم »آپولو هوا کردن« مهم است؟

 5 منطقه  مدیران  آموزشی  دوره  اولین   - جم  امین 
 کمیته امداد با حضور قائم مقام و معاون اداری و مالی ،
مرکز  رئیس    ، شکایات  به  رسیدگی  و  نظارت  مدیر   
برنامه ریزی و پژوهش  و  آموزش کمیته امداد کشور و 

نماینده ولی فقیه در بیرجند  برگزار شد.
رضا سلم آبادی، مدیر کل کمیته امداد  خراسان جنوبی 
با  بار در استان  این دوره آموزشی برای نخستین  گفت: 
از معاونان، مدیران و روسای منطقه 5  نفر  حضور ۲5۰ 

کمیته امداد کشور  )استانهای گلستان ، کرمان ، سیستان 
و بلوچستان، خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی(به مدت 
دو روز در محل اردوگاه یادگاران این نهاد برگزار شد.سید 
منصور برقعی، قائم مقام کمیته امداد در این جلسه  رفع 
محرومیت ها در ابعاد گوناگون با استفاده از  همه ظرفیتها  
توانمندسازی،  منظور  به  الزم  امکانات  کردن  فراهم 
تحت  های  خانواده  اقتصادی  استقالل  و  خوداتکایی 
حمایت را از دیگر وظایف کمیته امداد  عنوان کرد.وی 

افزود: ۲۰ درصد از مشاغل ایجاد شده کشور در سه سال 
گذشته توسط کمیته امداد بوده است و هدفگذاری این 
صورت  در   ۹۶ سال  برای  شغل  هزار   ۱۷۰ ایجاد  نهاد 
تامین اعتبارات است که از این تعداد ۱۴۰ هزار از طریق 
طرح های جدید اشتغال و ۳۰ هزار هم از طریق کاریابی 
علیرضا  سید  ا...  شود.آیت  می  ایجاد  موجود  واحدهای 
نیزدر  جنوبی   خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده   ، عبادی 
معصومه  حضرت  والدت  تبریک  با  مراسم  این  ابتدای 

)س( و آغاز دهه کرامت گفت: هدف همه اولیای الهی  
برقراری عدالت بوده و در نظام  اسالمی بر همه ما واجب 
است در همه امور عدالت را سرلوحه زندگی خود قرارداده 
و به آن عمل کنیم.نماینده ولی فقیه در استان در ادامه 
به خدمات و فعالیت های کمیته امداد به اقشار محروم 
و نیازمند اشاره کرد و افزود: ایجاد کارآفرینی و توانمند 
سازی خانواده های تحت حمایت از عوامل  موثردر  رفع 

فقر و محرومیت است.

آفتاب- این روزها به مناسبت سالگرد فرود نیل آرمسترانگ 
بر ماه و قدم گذاشتن او بر قمِر زمین، یادواره های متعددی 
منتشرشده است. ۴8 سال پیش، نیل آرمسترانگ، باز آلدرین و 
مایکل کالینز عازم سفری شدند که تاکنون ماجراجویانه ترین 
سفر نسل بشر به شمار می رود. آن ها در ادامه مسیری دشوار 
و گران قیمت و با ایستادن بر دوش تجربیات مأموریت های 
پیشین و استفاده از توان گروه عظیمی از مدیران، مهندسان، 
دانشمندان و اتکا به اراده سیاسی و مالی و حمایت مردمی، 
هدایت  آرمسترانگ  که  زمانی  نهادند.  ماه  فتح  درراه  قدم 
بخش فرود ماه نشین را بر عهده گرفت لحظاتی مهم و 
تعیین کننده در تاریخ بشر رقم می خورد. در همان لحظاتی 
که به دلیل ناهموار بودن محل از پیش تعیین شده برای فرود 
آرمسترانگ ناچار شد تا هدایت دستی فرود را بر عهده بگیرد 
و تقریباً تا آخرین قطرات سوخت مجاز برای فرود را مصرف 
کند تا مه نورد را به  سالمت بر ماه بنشاند، ممکن بود تقدیر 
برنامه های فضایی به گونه ای دیگر رقم بخورد. آرمسترانگ و 
دقایقی پس از او باز آلدرین قدم بر ماه گذاشتند. در پی آن ها 
۶ مأموریت سرنشین دار دیگر عازم ماه شد که به  غیراز یکی 

همه آن ها موفق شدند دو فضانورد را روی ماه فرود آورند.
سفر به ماه چنان رویداد بزرگی بود که مرزهای جغرافیایی 
داستان  اگرچه  ماه  مسافران  داستان  شکست.  هم  در  را 
موفقیت آمریکایی است اما به دلیل تجلی روحیه کاوشگری 
که در نهاد انسان ها، فارغ از مرزهای سیاسی نهادینه شده 
است به داستانی برای بشریت بدل شد. ما بودیم که به ماه 
رفتیم و ماه را فتح کردیم. آرمسترانگ به نمادی از قهرمانی 
انسان بدل شد که در راه سخت ترین چالش ها می تواند به 
موفقیت برسد. به همین دلیل بود که فرود آرمسترانگ را 

نه تنها در ایاالت متحده که در این سوی جهان و ازجمله در 
کشور ما، مردم به طور مستقیم تماشا کردند. به همین دلیل 
بود که وقتی آپولو ۱۳ در راه ماه با مشکل مواجه شد از 
راهبان بودایی گرفته تا پاپ در میانه میدان سنت پیتر تا 
مسلمانانی در مناطق دورافتاده ایران دست به دعا برداشتند. 
اکنون قریب به نیم قرن از آن تاریخ می گذرد. هنوز ماه، تنها 
و آخرین قلمرویی است که انسان توانسته قدم بر آن بگذارد. 
از بین رفتن اراده سیاسی و حمایت مالی و توجه عمومی 

کافی بود تا رویاهای شیرینی که با فرود آمدن »عقاب« 
بر ماه، در دل مردمان آینده نگر ایجادشده بود، رنگ واقعیت 
به خود نگیرد. اکنون برخالف انتظار آن روزها، نه خبری 
از شهرک های روی ماه است، نه المپیک هزاره روی این 
قمر برگزارشده است، نه توانسته ایم بر مریخ انسانی را فرود 
آوریم و نه سرعت کاوش های فضایی و علمی ما آن گونه 

بود که می اندیشیدیم.با این وجود هنوز فتح ماه نقطه عطفی 
در تاریخ ما است.

تاریخی  فرود  آن  به  بعد  نیم قرن  باید  چرا 
بیندیشیم و چرا باید »هوا کردن آپولو« هنوز برای 

ما مهم باشد؟
یک سوی داستان، آشکار شدن توان انسان است. اگر اراده 
الزم وجود داشته باشد، اگر منابع الزم تأمین شود و اگر 
مدیریتی دقیق به کار گرفته شود. می توان غیرممکنی را 

تحقق بخشید. داستان سفر به ماه تنها داستان سفر به قمر 
زمین نیست. داستان چگونگی تبدیل کردن رویایی جسورانه 
به واقعیت است. این روزها وقتی با فناوری های رشد یافته 
مدرن به آن تاریخ برمی گردیم برای ما باورکردنی نیست که 
در آن زمان با چنان فناوری ابتدایی توانستیم چنان کاری را 
به انجام برسانیم. برنامه آپولو دربردارنده درس های مهمی 

بخواهد  که  کشوری  یا  سازمان  یا  هر شخص  که  است 
ابَرپروژه ای جسورانه را  در هر زمینه ای به نتیجه برساند باید 
به آن ها توجه کند. از بخش های مهندسی و توسعه فناوری 
و برنامه ریزی دقیق و مرحله  به  مرحله گرفته تا مدیریت 
پروژه و آماده سازی افکار عمومی و بخش های ترویجی و 
سعی در حل مسائل پیش بینی نشده و با امکانات محدود، 
همگی مواردی است که در هر پروژه عظیم دیگری باید 
در نظر گرفته شود.از سوی دیگر این مأموریت تاریخی، به 
همراه خود داستان مهم و شاید غیرمنتظره ای را به وجود 
آورد. هنوز بعد از قریب به نیم قرن از آن تاریخ جمع بسیار 
بزرگی از مردم جهان تصور می کنند چنین مأموریتی هرگز 
اتفاق نیفتاده است. هزار و یک دلیل می آورند که انجام این 
مأموریت غیرممکن بوده است که البته به همه آن موارد 
جواب های دقیق و علمی و فنی داده شده است. با این وجود 
هنوز این توهم توطئه به حیات خود ادامه می دهد. اینکه چنان 
مأموریت عظیم و آشکاری با چنین انکارگرایی متعصبانه ای 
جامعه  در  روندهایی  از  خبر  به خودی خود  می شود  مواجه 
معاصر می دهد که باید به آن توجه شود. نکته ای مهم که 
به خصوص برای ارتباط گران و مروجان و در مرحله ای مهم تر 
برای جامعه علمی می تواند زنگ خطری از فاصله و شکاف 
عمیقی باشد که میان علم و مردم وجود دارد. اکنون بار دیگر 
انسان عزم برداشتن گام هایی مهم به مقصد فضا کرده است. 
این بار هدف سیاره سرخ و مریخ است؛ اما درس های ماه 
هنوز برای ما مهم است. آنچه در طی سفر به ماه اتفاق افتاد 
و آنچه باعث شد تا بعد از آپولو ۱۷ آن را فراموش کنیم و 
هرگز به ماه برنگردیم، می تواند برای سفرهای گران و دشوار 

آینده به فضا بار دیگر برای ما آموزنده باشد.

چرا پشه ها بعضی ها را بیشتر نیش می زنند؟

انسان ها رفتار  ایسنا- پشه ها در مقابل 
یکسانی از خود نشان نمی دهند. چرا پشه ها 

برخی از ما را نیش می زنند و برخی دیگر را 
نه؟ خالف باور عمومی پشه ها طعمه های 

انسانی خود را بر اساس نوع پوست انتخاب 
نمی کنند بلکه این طعمه ها بر اساس بوها 
انتخاب می شوند. بوها و گروه خونی: پشه ها 
یک سیستم بویایی توسعه یافته دارند که از 
طریق آن، بو را دریافت می کنند. در میان 
بوهای مورد عالقه این حشرات می توان 
بوی عرق و دی اکسید کربن را برشمرد. 
اوریک،  اسید  الکتیک،  اسید  پشه ها 
آمونیاک و سایر موادی را که در عرق ترشح 

می شوند، بو می کشند و به آن عالقمندند.
یا  گرم تر  بدن های  براین،  عالوه 

اکسید  دی  بیشتر  آن ها  از  که  بدن هایی 
هستند  این  مستعد  می شود  خارج  کربن 
به  بگیرند.  قرار  پشه ها  حمله  مورد  که 
طور مثال آدم های چاق، زنان حامله و در 
این دسته قرار می گیرند. منشا برخی بوها 
ژنتیک است. بعضی بوها هم به دلیل وجود 
انسان  هر  در  خاص  باکتری های  برخی 
این بین گروه های خونی  وجود دارند. در 
گروه  دارای  که  افرادی  دارند.  نقش  هم 
خونی O هستند، دو برابر بیشتر از افرادی 
گروه خونی A دارند، قربانی نیش پشه ها 

می شوند. البته در این بین 85 درصد افراد، 
ماده ای را از پوست خود ترشح می کنند که 
نشان دهنده گروه خونی آن ها است اما بدن 
۱5 درصد افراد، این ماده را ترشح نمی کنند 
گروه خونی  مثال  به طور  افراد  این  اگر  و 
پشه ها  طعمه  کمتر  باشند  داشته  هم   O
پشه ها  بعضی  دیگر  سوی  از  می شوند. 
دارند.  بیشتری  تیره کشش  به رنگ های 
آفتاب،  غروب  زمان  در  است  بهتر  پس 
لباس های رنگ روشن بپوشید تا از نیش 

پشه ها در امان بمانید.

یادداشت

پاسداشت 8 سال
 تالش و مجاهدت

* مهدی حبیبی
مدیر سابق حوزه هنری خراسان جنوبی

فضای  در  سرعت  به  خبری  رود  نمی  یادم 
که  پیچید  روز  چند  از  کمتر  در  عمومی   افکار 
حجت االسالم صادقی با ۱۶ سال امامت جمعه 
بیرجند قرار است برود و جای خود را به شیخ علی 
جایگاه  در  که  ای  جمعه  امام  دو  بدهد.  رضایی 
مسئولیتی تقریبا ۱8۰ درجه با هم تفاوت داشتند. 
آقای صادقی که شهره به صراحت بود در آیین 
تودیع خود در استانداری از دو نفر یاد و گله کرد. 
در  رهبری  وقت  نماینده  طبسی  آقای  از  اول 
خراسان و دوم از شیخ حسین ابراهیمی نماینده 
وقت مردم بیرجند در مجلس. همه گله او که به 
نظر نگارنده به حق هم بود این بود که برای کنار 
با کمترین  امام جمعه ای که ۱۶ سال  گذاشتن 
غیبت هر جمعه نماز را بر پا می داشت کم لطفی 
بود که بی مقدمه برکنار شود. او تاکید کرد من 
به  صادقی  حسین  شیخ  اتفاقا  ام.  نداده  استعفا 
دولت  در  او  های  خطبه  و  بود  اصولگرا  شدت 
جریان  تقریبا  بود.  توجه  محل  و  تند  اصالحات 
چپ و نخبگان فکری و فرهنگی رابطه چندانی 
امام  نداشتند. دفتر  امام جمعه  او و تشکیالت  با 
جمعه تقریبا هیچ فعالیت اجتماعی خاصی نداشت 
و صرفا یک تشکیالت کوچک و کامال ساده در 
آن استقرار داشت. نماز جمعه هم محل حضور و 
بروز خاصی برای اقشار مختلف نداشت. که علت 

همه اینها روحیات خاص امام جمعه وقت بود.
کن  را  چیز  همه  اما  رضایی  علی  شیخ  آمدن 
گسترده  تغییرات  جمعه  امام  دفتر  کرد.  فیکون 
ای داشت. او اصرار داشت نماز جمعه متعلق به 
همه اقشار است و هر هفته از فعاالن بخشهای 
حتی  رود  نمی  یادم  کرد.  می  تقدیر  مختلف 
برای برخی مدیران و استانداران آیین تودیع در 
محل  دفترش  کرد.  می  برگزار  نماز  دو  فیمابین 
رجوع نخبگان علمی و فرهنگی بود و آنها امام 
جمعه را پشتیبان می دیدند. هیچ مسئول کوتاه 
و بلند پایه ای فرصت دیدار با شیخ را از دست 
نمی داد در دفترش تصویر بزرگان این دیار نقش 
برای  او  کرد.  می  افتخار  مفاخر  به  و  بود  بسته 
بار لیست شهدای روحانی را احصاء کرده  اولین 
که  بود  کرده  نصب  دفترش  در  تصویر  با  و  بود 
بنده کمترین  به گمان  بود.  ارزشمند  کاری بس 
از نزدیک در کنارشان بودم او  که چند سالی را 
امام  جایگاه  باب  در  رهبری  دیدگاه  به  واقع  به 
جمعه  نزدیک بود.دفترش به روی اصالح طلب 
پیروزی  از  بعد  رود  نمی  بود.یادم  باز  اصولگرا  و 
شیخ حسن روحانی  در دفترش چپ و راست را 
دعوت کرده بود تا میانداری کند. او بر خالف امام 
جمعه پیش از خود، حکیم نزاری را شش امامی 
اثنی  شیعه  بر  تریبون  همان  در  و  دانست  نمی 
عشری بودن او تاکید داشت. خیلی اهل مطالعه 
و تحقیق بود قریب به ۷ کتاب از وی را منتشر 
از جمله معدود آخوندهایی  او  کردم و می دیدم 
او  دارد.  توجه  خیلی  کارها  جزئیات  به  که  است 
زحمات  هم  طالب  وضع  پیشرفت  برای  البته 
زیادی متحمل شد. واقعیت آنست که کار نفر بعد 
 از او بسیار دشوار است. مردم انتظار امام جمعه ای
پویا و خالق و با علم و فضیلت را دارند که به 
کند. دفاع  حقوقشان  از  و  باشد  حساس  مسائل 
ایراداتی  دارای  فردی  هر  مثابه  به  ایشان  قطعا 
از دور  بوده است که قطعا پس  در عملکرد هم 
شدن از مسئولیت هم خود ایشان و هم آیندگان 
به مرور آن خواهند پرداخت.  البته بر این باورم 
هوشمند  متدینین  و  فرهیختگان  و  نخبگان  اگر 
 نقدهایی را که به ایشان داشتند و گاه پشت سرشان
ایشان  به  معروف  به  امر  مثابه  به  را  گفتند  می 
منتقل می شد و به وظیفه شان عمل می کردند 
حسرت  است  داده  استعفا  وی  که  امروز  قطعا 
 نمی خوردند. بی شک مجال این یادداشت حق،
 گوشه ای از تالش های او را هم ادا نمی کند.

و اما سخن آخر...
حضرت حجت االسالم حاج آقای رضایی عزیز 
خداقوتتان بدهد و طول عمر با عزت داشته باشید 
بماند.  مستدام  خدمتتان  انقالب  و  اسالم  به  و 
بدون شک از حافظه مردم این دیار حذف نخواهد 
شد خدمات و تالش هایی که برای ارتقاء سطح 
نماز جمعه این استان و ارتقاء و معرفی ظرفیت 
های این دیار داشتید.باشد که خدای متعال خیر 

کثیر نصیبتان کند ان شاا...
هر کجا هستی باش

آسمانت آبی ... دلت از غصه دنیا خالی ...

یادداشت  وارده

وداع با محبوب ترین 
امام جمعه سخنور شهر

فراق تو جانکاه باشد رضایی
خدا با تو همراه باشد رضایی

درگذرگاه زمان می رود دلبر فرهیخته مان
 نتوان گفت نرو ، نتوان گفت بمان

هشت سال و هشت روز و هشت هفته و هشت 
ماه نیست. هشت سال است در وانفسای بیگانگی و 
سرگرانی با اندوه بیهودگی و دل نگرانی با دغدغه 
و سپس  زندگانی  روزه  دو  این  در  دانی  هایی که 

حیات فانی.
و ما انسان ها گاهی در یک مصاحبت و مجالست 
انس  به هم  بندیم و چنان  به هم دل می  چنان 
می گیریم که یکدیگر را فراموش نمی کنیم مگر 
زمانی که می میریم و می دانیم که با مردن فنا 
نمی پذیریم. من دیروز بعد از عرقی جانسوز که بر 
تنم تاول شد، سکته کردم و ُمردم و زندگی را از یاد 
بردم. اما پیش از آن که کسی به فکر کفن و دفن 
من افتد، قلب من به تپیدن پرداخت و زندگی زورکی 
دانستم  می  قبل  از  اگرچه  انداخت.  تاخیر  به  مرا 
مصلحت  شاید  اما  هستم  رفتنی  تابستان  در  که 
خدا بر این تعلق گرفت که چند صباحی بمانم و 
بدرقه  اسپند  و  آه  و  با عود و دود  را  دلم  محبوب 
کنم. عزیزی که هشت سال آزگار در جایگاه مقربان 
با  برای ما  نماز جمعه  و در پشت تریبون مقدس 
 شیرین ترین الحان بلبل باغ بهاران و عطر گل های

 رنگارنگ گلستان شور و جانی عارفانه می بخشید 
و با دلنشین ترین بیان از رسالت پیامبران تا انسانیت 
انسان از آیات پربرکت قرآن تا احادیث راهگشای 
امامان و اولیا و عارفان از سیر و سلوک خداپسند 
محبت  و  همدلی  و  معنویت  و  معرفت  تا  آدمیان 
همگان نسبت به یکدیگر داد سخن داد و با رشته 
رشته سخن ما را به غل و زنجیر ارادت کشاند. گره 
های بسته ذهن ما را باز کرد و هرگاه که سخن آغاز 
کرد  روح زمینی ما به سوی آسمان پرواز کرد. او با 
دقت تمام برای لحظه لحظه اوقاتش که نقد عنایت 
الهیست برنامه ریزی کرد و آنی از مطالعه و تحقیق 
و تالیف و نگارش دست نکشید و کتاب های معنوی 
و ارزشی و ماندگار از خود به یادگار گذاشت. در یک 
سال که آقای دکتر رضایی چهار کتاب قطور چاپ 
کرد به ایشان گفتم با این سبک و سیاق اگر خدا 
برکتی به عمر شما بدهد مجموعه صفحات تالیفات 
شما از آثار جاودانه عالمه مجلسی هم پیشی خواهد 

گرفت که آن عزیز با تواضع همیشگی گفت:
 سال ها صبر بباید پدر پیر فلک را 
تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید

دکتر رضایی محبوب ترین امام جمعه سخنور ما 
بود که در محبوبیت و مردمی گوی را از همگان 
به  را  سنگی  های  دل  تاثیرگذارش  ربود. سخنان 
موم بدل می کرد و به هرچه می گفت عاشقانه 
عمل می کرد. تکبر هرگز به حریم مقدس اخالقش 
راه نداشت. با سخنش گل می کاشت و با قلمش 
عقل را به حیرت وا می داشت.زندگی را زیبا و هدیه 
ارزشمند خدای تعالی می پنداشت و با سخنی که 
بر دل ها می نشست و نقش مجالست  همگان 
مغتنمی  های  فرصت  قدر  که  کرد  می  دعوت  را 
که خدای رحمان به صورت رایگان در اختیار قبیله 
 انسان قرار داده است بدانند و دامن از دلبستگی های

هرگز  مکتب  و  دین  پیشوایان  که  بتکانند  دنیا 
آرزوهای  دامنه  و  نکردند  باز  دنیا  برای  حسابی 
که  زیباست  زمانی  زندگانی  نکردند.  دراز  را  خود 
لحظه لحظه اش با اطاعت خدا بگذرد و گرنه چه 
سود از زندگی طوالنی کالغی که در مزرعه می 
چرد. تا زمانی که قدر نعمات خدا را ندانیم و دعای 
شکر آن نعمت نخوانیم در زمره حیوانیم که سر در 
آخور فرو بریم و بچریم و سپاس نعمت به جای 
کرد. خلق  را  انسان  که  خدایی  هم  آن   نیاوریم. 

 انسانی که اشرف مخلوقات است.
* ناقوس

نقش گربه  روی صورت یک گربه !

و  نشانه ها  انواع  گربه ها  ها-  برترین 
طرح های غیرمعمول روی پوستشان دارند. 
با ظاهر  یکی از جدیدترین گربه هایی که 
عجیبش ما را شگفت زده می کند، یک گربه 
ژاپنی است که تصویر عالمتی روی صورتش 
دارد که دقیقا شبیه یک گربه دیگر است.  این 
نقش جالب درست در مرکز صورت و روی 
بینی او قرار دارد و شبیه گربه ای است که 
روی پاهایش نشسته است. حتی این نشانه 
عجیب گوش های نوک تیز و پشت گرد دارد 

و بسیار منحصربفرد است.
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چرا باید »عذرخواهی کردن«
 را یاد بگیریم؟!

برابر  در  بغرنجی  و  دردناک  احساسات  افراد  از  خیلی 
بچه  زمانی که  ما  از  بعضی  دارند!  عذرخواهی کردن 
بودیم و باعث رنجش و آزار کسی می شدیم، مجبورمان 
می کردند تا عذر خواهی کنیم و بعضی از ما نیز، آزادانه 
و  می کردیم  خواهی  عذر  خودمان  اراده ی  طبق  و 

بالفاصله بعد از آن هم احساس بهتری داشتیم.
 آیا عذرخواهی کردن واقعا مهم است؟

- وقتی یک هنجار اجتماعی را می شکنید، از رعایت 
با  قانون شکنی های بزرگ تر،  تا  نوبت گرفته  نکردن 
عذر خواهی کردن این را می رسانید که شما می دانید 
»قوانین« چه هستند، و موافقید که باید آنها را رعایت 
کرد. با این کار به دیگران اجازه می دهید احساس خطر 
نکنند، چون می فهمند که شما قبول دارید رفتارهای 

آزاردهنده، پسندیده نیستند.
با عذرخواهی  رنجش کسی می شوید  باعث  وقتی   -
کردن می توانید احترام او را مجددا ارزشمند اعالم کنید 
و او نیز خواهد فهمید که شما قبول دارید تقصیر شما 
بوده، نه دیگران، در نتیجه احساس بهتری پیدا می کند 

و احترام و وجهه ی خودتان نیز حفظ می شود.
- عذر خواهی کردن به ترمیم روابط کمک می کند، 
باعث می شود دوباره درباره ی موضوع گفتگو کرده و 

مجددا نسبت به هم احساس صمیمیت کنید.
- عذرخواهی صادقانه و بی غل و غش باعث می شود 
دیگران بدانند شما بابت اشتباهی که مرتکب شده اید 
غروری ندارید و دیگر آن رفتار را تکرار نخواهید کرد. 
با عذر خواهی کردن به دیگران القاء می کنید که شما 
کسی هستید که مراقب است به دیگران آزاری نرساند 
و روی نقاط مثبت شما بیشتر تمرکز خواهند کرد تا 

روی اشتباهات تان.

مرد زاهد و مسافر

،کنار  کرد  می  زندگی  کوهستان  در  که  زاهدی  مرد 
کند  در  و خستگی  بنوشد  آبی  تا  نشست  ای  چشمه 
.سنگ زیبایی درون چشمه دید .آن را برداشت و در 
به  راه  .در  داد  ادامه  راهش  به  و  خورجینش گذاشت 
مسافری برخورد کرد که از شدت گرسنگی با حالت 
ضعف افتاده بود .کنار او نشست و از داخل خورجینش 
نانی بیرون آورد و به او داد .مرد گرسنه هنگام خوردن 
نان ،چشمش به سنگ گران بهای درون خورجین افتاد 
. نگاهی به زاهد کرد و گفت :» آیا آن سنگ را به من 
می دهی ؟ «زاهد بی درنگ سنگ را درآورد و به او 
 داد .مسافر از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید .او 
با  که  است  قیمتی  آنقدر  این سنگ  که  دانست  می 
فروش آن می تواند تا آخر عمر در رفاه زندگی کند 
، بنابراین سنگ را برداشت و با عجله به طرف شهر 
حرکت کرد .چند روز بعد ، همان مسافر نزد زاهد آمد و 
گفت :» من خیلی فکر کردم ، تو با این که می دانستی 
این سنگ چه قدر ارزش دارد ،خیلی راحت آن را به 
من هدیه کردی . «بعد دست در جیبش برد و سنگ را 
در آورد و گفت :» من این سنگ را به تو برمی گردانم 
ولی در عوض چیز گران بهاتری از تو می خواهم .به 

من یاد بده که چگونه می توانم مثل تو باشم ؟

در زندگی! نقش نیشهای مار ” ماروپله” را بازی نکنید 
شاید دیگر توان دوباره باال آمدن از نردبان را نداشته 

باشد، همان کس که به شما اعتماد کرده بود . . .

موفقیت چیزی نیست که دیگران از تو انتظار 
دارند،موفقیت چیزی است که تو به ان

 می اندیشی 

عشق رسوایي محض است که حاشا نشود
عاشقي با اگر و شاید و اما نشود

 شرط اول قدم آن است که مجنون باشیم
هر کسي دربه در خانه ي لیال نشود

زندگی زیباست حتی اگر کور باشی ، خوش 
آهنگ است حتی اگر کر باشی

مسحور کننده است حتی اگر فلج باشی ، اما بی 
ارزش است اگرثانیه ای عاشق نباشی

بودن با کسی که دوستش نداری
ونبودن با کسی که دوستش داری هر دو رنج 

است پس اگر همچون خود نیافتی
همچون خدا تنها باش . . .

بلند  طبع  کنیم  می  احساس  چقدر  که  این  از  فارغ   
داریم، بیشتر ما باید برای پرداخت قبض ها و صورت 
حساب های مان کار کنیم. پس مهم است که شغل 
مان را دوست داشته باشیم اما آیا این قدر شغل تان 
انجامش  آینده  بیست سال  برای  دارید که  را دوست 
دهید؟ اگر نه، چه چیزهایی را می توانید تغییر دهید تا 
این سال های کاری را ثمربخش، پر منفعت و حتی 

لذت بخش و شاد کنید؟
 

چطور آینده خودتان را تضمین کنید؟

1. نسبت به چه چیزی عواطف شدید بروز می دهید؟ 
چه چیزی شما را هیجان زده، تشویق یا عصبانی می 
انگیزد؟ همان  بر می  را  کند؟ چه چیزی عالقه شما 
خوبی  سوال  اولین  این  شماست.  پیشه  و  شغل  چیز 

است که می توانید از خودتان بپرسید.
بی  کنید.  توجه  خودشان  از  دیگران  تمجید  به   .2
می  وقتی  دیگران،  مهربانانه  های  حرف  به  توجهی 
را  بزنند و شما  درباره مهارت های شما حرف  توانند 

به شغل بعدی تان هدایت کنند، کار ساده ای است.
آیا شما یک شنونده مادرزاد هستید یا کسی که افراد 

را وادار به تعریف و تمجید می کند؟ آیا توجه تان به 
از رهبران زندگی  یا یکی  انگیز است  جزییات حیرت 

هستید؟ همه اینها اهمیت دارند.
طراحی  تان  زندگی  سبک  به  نزدیک  را  کارتان   .3
کار  به  بعد شروع  در سال های  است  قرار  اگر  کنید. 
متناسب  تان  زندگی  نحوه  با  که  بیابید  کاری  کنید، 
توانید  می  آیا  ندارد،  وجود  کاری  چنین  اگر  باشد. 
فروش  مدیر  یک  بیندازید؟  راه  ای  پیشه  خود   برای 
رفت  گرفت  تصمیم  که  بود  ساله  پنجاه  شناسم  می 
و آمد روزانه را کنار بگذارد. خودش می گفت دنبال 
پاداش  و  حقوق  که  بودم  زندگی  و  کار  بین  توازن 
که یک شرکت خدمات  این شد  نتیجه  بدهد.  خوبی 

نظافتی را راه اندازی کردم.

به روحیه کارآفرینی دیگران بچسبید

نگرانید  باشید.  شکوفا«  »همیشه  مشاغل  دنبال   .4
برای  و منسوخ شوند؟  نامربوط  تان  که مهارت های 
به  مردم  دارد.  وجود  همیشه  که  شوید  آماده  شغلی 
)مثل  کنند  نگهداری  آنها  از  که  دارند  نیاز  کسانی 
ما روز  ...( و چون زندگی های  و  تعمیرکار  آرایشگر، 

به روز بیشتر در دنیای مجازی فرو می رود، به کسانی 
نیاز داریم که در مدیریت این امور به ما کمک کنند.

اگر نمی توانید تصور کنید در سنین باالتر بتوانید به 
شغل کنونی خود بپردازید، حتی اگر هفتاد سال دارید، 

حاال وقت انجام کار دیگری است.
دنبال  به  بچسبید.  دیگران  کارآفرینی  روحیه  به   .5
که  افرادی  میان  در  عظیمی  رشد  اقتصادی،  رکود 
شروع به کسب و کار خود کرده اند مشاهده می شود. 
حمایت از موفقیت دیگران زمین محکمی است. شما 
شاید یک کارآفرین شکوفا نباشید، یا نمی خواهید که 
باشید، اما کارآفرین ها به کسانی نیاز دارند که زندگی 
شان را سامان دهند، امور مالی و نگهداری از فرزندان 

مثال های عمده ای از این دست هستند.

توانایی »مجازی« بودن را در خود بپرورانید

ممکن  اگر  بگذارید.  پا  آن  در  نپرید،  رودخانه  از   .6
کسب  تا  کنید  وقت  نیمه  را  تان  فعلی  شغل  است 
توانید  می  که  این  یا  بیندازید  راه  را  خودتان  کار  و 
ای  تجربه  با  یا  آنالین  یادگیری  با  را  خود  تعطیالت 
مخصوص  فقط  کارها  این  امروزه   - بگذرانید  کاری 

نوجوان ها نیست. چرا سراغ دوره های آموزشی پاره 
وقت یا از راه دور که با کار فعلی تان هم سازگار باشد 

نروید، تا از نظر مالی بی پناه نمانید؟
اگر  بپرورانید.  را در خود  بودن  توانایی »مجازی«   .7
است  ممکن  نپذیرید،  باز  آغوش  با  را  مجازی  جهان 
در توانایی تان در تضمین آینده خود خلل ایجاد کنید. 
در  مشارکت  از  شود،  می  متعددی  موارد  شامل  این 
شبکه های اجتماعی تا داشتن یک وب سایت عالی. 
را  نفر  یک  تان  جستجوهای  دانید  نمی  خودتان  اگر 

پیدا کنید که به شما بگوید.

یادگیری مهارت های دیجیتال

8. مثل بچه ها برنامه نویسی کنید. همه ما دیده ایم 
کارمندان  مثل  کارگرانی  جای  چطور  ها  ماشین  که 
بانک یا مسئول صدور برگ های خروج از کشور را در 
دیجیتال،  های  مهارت  یادگیری  اند.  گرفته  فرودگاه 
تری  عمیق  فهم  که  کند  می  کدنویسی، کمک  مثل 
درباره فناوری های دیجیتال داشته باشید و همچنین 
صنایع  و  کدنویسی  برسید.  جدید  های  شغل  به 

دیجیتال فقط برای بچه ها نیستند!
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الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

  09151635860
کرباسچی 

کار خوب اتفاقی نیست

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

قالیشویــی ملکــه

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

حدود 15000 متر زمین
 با 5/5 ساعت آب در مدار

 12 روزه ، درخت کاری شده
 )500 درخت زرشک بالغ( 

به فروش می رسد.
 قیمت توافقی

09155804204
 09150745199

آدرس: کیلومتر 6 جاده
 آرین شهر به گازار

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

را تجربه کنید.   09158668002

به یک راننده کمپرسی جهت کار در 
زابل نیازمندیم.  09155623441

نصب و سرویس کولر  
آبگرمکن ، پمپ و...

لوله کشی و سیم کشی 
ساختمان 

لوله باز کنی با فنر برقی 
نصب شیرآالت

  09151633903 - دهشیبی

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

باالبر خودرویی اجاره ای طاها
شست و شوی نما و تابلو

تعمیر چراغ های خیابانی و تابلوها
آماده بستن قرارداد با نهادها

 و ادارات مختلف
09159647398

رستوران و غذای آماده 
 1400

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

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

05632448696

توجه                       توجه
فـروش ویژه ایرانیت سیمانـی 

مخصوص سایه بان کولر
30 درصد صرفه جویی در مصرف آب 

و بازدهی کولر
خیابان مدرس، بیست متری دوم شرقی

فروشگاه بهمن، پالک 77
  32231777  

 09155611896 - چاجی

نقاشی ساختمان قربانی
اجرای انواع رنگ های روغنی 

پالستیک ، اکرولیک
 مولتی کالر، پی وی سی 

و کاغذ دیواری
09150912340

لوله کشی ساختمان  نصب و تعمیر ، سرویس کولر، پلمپ، آبگرمکن و انواع 
شیرآالت ، لوله بازکنی تضمینی با فنر برقی    09158651167 - شهریاری

فروش غذای آماده با تمام امکانات 
و موقعیت عالی 

09155119641 -09387252049

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان در زمینه 
خدمات بانکی ) کارتخوان( نیازمندیم. 
طالقانی 2- مجتمع آلما - واحد 203 

32233854 -32236199

ساخت استخر 
ژئو ممبران

09153637917

فروش فوری ششدانگ واحد ویالیی ، 300 متر 
140 زیربنا ، یک طبقه در سربیشه، زیر قیمت 
کارشناس )90 متر برای مشتری حتمی تخفیف( 

09038635215

به یک نفر خانم با روابط عمومی 
باال و آشنا با محصوالت آرایشی 
و بهداشتی جهت فعالیت در یک 

شرکت معتبر نیازمندیم.
32347560-09021012184

 مغازه لوازم یدکی با کلیه وسایل پراید
پژو، پیکان با موقعیت عالی به فروش

 می رسد.    09158254172

مرکز پخش کلی و جزیی باطری های ایرانی و خارجی 
صبا باطری، برنا باطری، توان باطری

سپاهان باطری و دلکور کره با برگ سبز 
نمایندگی رسمی باطری اتمیک

 تارگت در خراسان جنوبی

خیابان قدس، بین قدس 5 و 7
 نرسیده به چهارراه عدل 

  بازرگانی باطری سعیدی نمایندگی تعاون قدس

09155612287 - 32423766  سعیدی



عصر ایران- خونریزی بینی  یک مشکل شایع است. 
اما  نیستند،  جدی  موضوعی  موارد  بیشتر  در  اگرچه 
خونریزی بینی می تواند نشانه ای هشدار دهنده برای 
ابتال به برخی بیماری ها باشد. بینی پر از رگ های 
خونی کوچک است. از آنجایی که بینی منطقه ای بسیار 
حساس است، به راحتی تحریک می شود. خونریزی 
به صورت خودبه خود رخ می دهد، که گاهی  بینی 

اوقات در زمانی نامناسب این مسئله شکل می گیرد. 
خوشبختانه این شرایط با استفاده از مواد طبیعی که 
هر فردی به آنها دسترسی دارد، به راحتی قابل کنترل 
است. در ادامه با چند راه حل مقابله با خونریزی بینی 
بیشتر آشنا می شویم.کمپرس سرد:  استفاده از کمپرس 
سرد یکی از موثرترین روش ها برای توقف خونریزی 
بینی است. سرما انقباض رگ های خونی را تحریک 

می کند و به کاهش جریان خون و توقف خونریزی 
کمک می کند.استفاده از سرکه سیب:  سرکه سیب یک 
محصول طبیعی است که می تواند به توقف خونریزی 
بینی طی چند ثانیه کمک کند. پیاز:  گوگرد موجود در 
پیاز گزینه ای ایده آل برای توقف جریان خون است، 
که توسط رگ خونی آسیب دیده در بینی تولید می 
شود. گازهای طبیعی آزاد شده به تحریک ترمیم سلول 

ها کمک می کنند، در شرایطی که خون لخته می شود. 
وازلین: وازلین انتخابی عالی برای جلوگیری از خونریزی 
بینی طی ماه های خشک سال یا در زمان تغییرات 
شدید آب و هوایی است.استفاده مستقیم از آن به حفظ 
روانکاری سوراخ های بینی کمک می کند، که از آسیب 
دیدن رگ های خونی پیشگیری می کند.مقدار اندکی 

وازلین را به آرامی در سوراخ بینی بمالید.

راه حل های خانگی برای توقف خونریزی بینی
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بر گزاری فستیوال نونهاالن زیر ۱۲ سال شهرستان بیرجند 

فوتبال  مدارس  با شرکت  بیرجند  ۱۲ سال شهرستان  زیر  فستیوال 
هیئت  اعضای  وصمیمی  گرم  با حضور  گذشته  روز  شهرستان  این 
فوتبال شهرستان و استان و جمعی از خانواده های شرکت کنندگان 
از  هدف  گردید.  برگزار  االنبیاء  خاتم  مصنوعی  چمن  مجموعه  در 
کنندگان  بین شرکت  در  ونشاط  ایجاد شور  فستیوال  این  برگزاری 
جهت  وشاخص  برتر  نفرات  معرفی  وهمچنین  آنان  های  وخانواده 
شرکت در فستیوال استان که در اواخر ماه جاری بر گزار خواهد شد.

برگزاری مسابقه جام صلح و دوستی در بیرجند

مسابقات تیراندازی جام صلح و دوستی صبح روز گذشته در سالن 
به  زیر  شرح  به  مسابقه  نتایج  شد.  برگزار  استان  تیراندازی  هیئت 
مرضیه  خانم  اول  نفر  ها:  خانم  بادی  تفنگ  رشته  میرسد:   اطالع 
فرزانه  سیده  خانم  سوم  نفر  حاتمی،  نیلوفر  خانم  دوم  نفر   ، مومن 
سرفرازی ،در رشته تفنگ بادی آقایان: نفر اول آقای بهزاد سلیمانی

نفر دوم آقای ابوالفضل هنرمند، نفر سوم آقای علیرضا اکبری و در 
رشته تپانچه بادی آقایان: نفر اول آقای مرتضی فضایلی، نفر دوم 

آقای سید محمد حسینی ، نفر سوم آقای محمد امیر مالدار.

احتمال شکایت استقالل از فدراسیون فوتبال قوت گرفت

المللی  بین  وکیل  یک  استخدام  مترصد  استقالل  باشگاه  مهر- 
برای احقاق حق خود از فدراسیون فوتبال است. این تصمیم بعد از 
محرومیت سه بازیکن استقالل از سوی کمیته انضباطی گرفته شده 
است. پذیرفته نشدن درخواست باشگاه استقالل از کمیته انضباطی 
دبیرکلی  سرپرست  به  باشگاه  این  ارسالی  نامه  شدن  ناپدید  و 
فدراسیون و در نتیجه تثبیت محرومیت سه بازیکن ملی پوش امید 
 AFC و  فیفا  قوانین  از  خارج  استقالل  باشگاه  زعم  به  که  تیم  این 
باشد نامه داخلی و تصویب نشده می  آیین  اساس یک  بر  و   است 

بین  وکیل  یک  استخدام  با  تا  داشت  آن  بر  را  باشگاه  مسئوالن   
فدراسیون  از  خود  حق  احقاق  به   AFC و  فیفا  طریف  از  المللی 
فوتبال بپردازد.از دید باشگاه استقالل، محمدرضا ساکت سرپرست 
دبیرکلی فدراسیون خارج از قوانین فیفا از باشگاه استقالل به کمیته 

انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت کرده است.

گیتی پسند با شکست الریان قطر فینالیست شد

مهر- تیم فوتسال گیتی پسند ایران با پیروزی مقابل الریان قطر به 
فینال رقابتهای فوتسال جام باشگاه های آسیا راه یافت. تیم فوتسال 
باشگاه های  فوتسال جام  نهایی  نیمه  مرحله  در  ایران  پسند  گیتی 
آسیا به مصاف تیم الریان قطر رفت که این بازی در نهایت با نتیجه 
۴ بر ۲ به سود گیتی پسند به اتمام رسید.به این ترتیب گیتی پسند 
یکشنبه  روز  بازی  این  فینال شد.  دیدار  در  تایلند  حریف چونبوری 

برگزار خواهد شد.

کاربردی ترین روش برای جلوگیری 
از جوش صورت

باشگاه خبرنگاران-بروز آکنه در صورت به دالیل 
راهکارهای  جمله  از  شود.  می  ایجاد  مختلفی 
درمان  و  آکنه  بروز  از  جلوگیری  برای  درمانی 
جوش صورت می توان موارد زیر را نام برد:۱-
برای درمان جوش صورت خود را ۲بار در روز 

بشویید تا مانع از تجمع چربی و آلودگی در سطح 
آن و رشد باکتری عامل آکنه شوید. ۲- خانم ها تا 
حد امکان از لوازم آرایش کمتر استفاده کرده یا از 
محصوالت آرایشی مخصوص پوست های چرب 
استفاده کنند تا دچار آکنه و جوش های پوستی 
نشوند. ورزش روزانه می تواند مواد سمی را از بدن 
شما دفع کند و نیز از تجمع چربی و به دنبال آن از 

بروز آکنه صورت بکاهد.

سفیدکننده های طبیعی دندان 
را بشناسید 

زیبایی،  بر  عالوه  دندان ها  سفیدی  فرادید- 
کنار  در  است.  سرزندگی  و  سالمت  نشانه 
کیت های  و  سفیدکننده  خمیردندان های 
فوق العاده  تأثیر  از  می توانید  دندان پزشکی، 
ببرید: ۱. توت فرنگی:  بهره  نیز  برخی طبیعی 

دندان ها  که  است  اسیدی  حاوی  توت فرنگی 
را سفیدتر می کند.۲. زردچوبه: زردچوبه حاوی 
ماده ای به نام کورکومین است که باعث سفید 
کردن دندان می شود.3. پوست موز: مواد سفید 
دندان ها  کردن  سفید  برای  موز  پوست  در 
مفیدند. ۴. جوش شیرین: جوش شیرین حاوی 
هیدروژن پراکسید است که شایع ترین کاربرد 

آن سفید کردن دندان است.

مصرف گردو از سیستم گوارش بدن 
محافظت می کند

 مهر- مصرف گردو با افزایش میزان باکتری های
 پروبیوتیک روده و کاهش خطرات بیماری های

 قلبی و مغزی و همچنین سرطان، از سیستم 
گوارش محافظت می کند.رژیم غذایی سرشار 
میکروب  جامعه  تغییرشکل  موجب  گردو  از 

توجه  قابل  افزایش  و موجب  روده شده  های 
باکتری های سودمند می شود.گردو همچون 
یک پروبیوتیک عمل کرده و به تغذیه و رشد 
باکتری های که دستگاه گوارش را سالم نگه 
می دارند کمک می کند.مصرف گردو با فواید 
متعددی از جمله کاهش ریسک بیماری قلبی و 
سرطان هم مرتبط است.اجزای بیواکتیو گردو از 

فاکتورهای دخیل در ایجاد این فواید هستند.

اکسیر سالمتی را با این نوشیدنی 
تابستانی بدست آورید

نوشیدنی  نوعی  اسموتی  خبرنگاران-  باشگاه 
مغذی است که می توان به عنوان میان وعده 
انواع  از مخلوط  اسموتی  کرد،  استفاده  آن  از 
میوه و سبزیجات تهیه می شود و برای تهیه 

آن به غذاساز یا مخلوط کن نیاز دارید.

برای تهیه اسموتی مراحل زیر را دنبال کنید
 ½ زده،  یخ  موز  کلم،½  انداره کف دست  به 

سیب سبز،½ آووکادو، ½ خیار، ۶ برگ نعناع
۲ قاشق غذاخوری آب لیمو، یک فنجان یخ

½ فنجان آب را در یک غذاساز بریزید و تا 
یک  ترکیب  یک  که  بزنید  هم  را  آن  جایی 
دست بدست بیاید و با نوشیدن آن از سالمتی 

و خواص آن بهره مند شوید.

فوتبال و تاثیر آن بر سالمت مغز

است  ورزش هایی  از  یکی  فوتبال  ایسنا- 
و  ماهیچه ها  استخوان ها،  بر  آسیب هایی  که 
اندام های بدن می رساند به تازگی دانشمندان 
بلکه  اندام ها  بر  فقط  نه  این ورزش  دریافتند 
بر مغز نیز تاثیرگذار است.دانشمندان دریافتند 
تاثیر برخی از ورزش ها به خصوص فوتبال بر 

انسفالوپاتی  نام  با  بیماری مغزی  مغز موجب 
ضربه  اثر  بر   CTE می شود.بیماری   )CTE(
وارده به سر ایجاد می شود و با افزایش تعداد 
ضربات به سر پروتئینی به نام »تاو« )tau( در 
مغز ساخته شده که با گسترش آن سلول های 
مغزی از بین می روند.در حال حاضر، تنها راه 
تشخیص CTE ، بررسی و تجزیه مغز پس از 

مرگ است.

نجات یک بره آهو در باغشهر اسالمیه

از  آسایی  معجزه  طور  به  اسالمیه  باغشهر  در  آهویی  بره 
اسالمیه  باغشهر  نشانی  آتش  مسئول  یافت.  نجات  مرگ 
موتور  چاه  استخر  داخل  که  آهویی  بره  قبل  شب  گفت: 
محب راد اسالمیه افتاده بود به طور معجزه آسایی نجات 
یافت. کاظم نیا با بیان اینکه استخرچاه موتور با عمق سه 
متر شب تا صبح پرآب شده و صبح برای کشاورزی مورد 
استفاده قرار می گیرد افزود: به محض افتادن بره آهو به 

داخل استخر برق چاه موتور بالفاصله  قطع وپمپ آب خاموش شده که این باعث عدم خروج 
آب به داخل استخر شد. وی با بیان اینکه استخر 70 سانتیمتر آب داشته و پراز گل و الی بوده 
گفت: آهو شب تا صبح در گل و الی می ماند و صبح با کمک عوامل آتش نشانی نجات می 

یابد. این بره آهو تحویل مسئوالن حفاظت محیط زیست شد.

واژگونی سمنددر کمربندی قاین
 

در حادثه واژگونی خودروی سمند در کمربندی قاین دو نفر مصدوم شدند.

6 کشته و 6 زخمی بر اثر تصادف سه خودرو 
در جاده دیهوک طبس به کرمان

 ایرنا - رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: بر اثر تصادف سه خودرو 
بین مزدا دوکابین، پژو ۴05 و پژو ۲0۶ ، صبح دو روز گذشته ) پنجشنبه( 
در کیلومتر ۱۲0 جاده دیهوک طبس به کرمان، ۶ نفر کشته و ۶ نفر 
زخمی شدند. سرهنگ حسین رضایی با بیان اینکه این حادثه خونین 
بارترین سانحه رانندگی از آغاز امسال در خراسان جنوبی است افزود: 
افراد کشته شده و مصدومین از خودروهای مزدا دوکابین و پژو ۴05 
هستند که از مشهد عازم کرمان و بالعکس بودند. وی همچنین علت 
این حادثه را تجاوز به چپ راننده خودروی مزدا دوکابین ذکر کرد. وی 
خراسان  های  جاده  در  نفر   ۱0 امسال  ماه  مرداد  ابتدای  از  داد:  ادامه 

جنوبی بر اثر سانحه رانندگی جان خود را از دست داده اند.

   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

این شماره حتمًا ذخیره شود!

0936۱779359

امداد باطری سپهر
عیب یابی، تست استارت، 

دینام، باطری، 
تحویل رایگان

 در هر نقطه از شهر 
کامیون و سواری

ایرانی و خارجی  
نبش 17 شهریور 29 

تلفن: 32220423

ـط
قس

د و 
قـ

 ن

ور
ی پ

قیق
ح

3۱۱04

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف
 و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
09159639065  

    علـی آبادی 

قابل توجه حجاج معزز ضمن آرزوی سالمتی و قبولی طاعات و عبادات

  09105331500-32224400 

 مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان 
آمادگی خود برای برگزاری مراسم استقبال و ولیمه شما در ظرفیت های 
مختلف سالن ها با در نظر گرفتن تخفیفات ویژه ) سرانه رزرو 9000 تا 12000 

تومان( اعالم می دارد.

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

۱00 درصد 
تضمینی
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خبرنگاران خراسان جنوبي زائر کربال مي شوند

غالمی-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی از قرعه کشی هزینه سفر به عتبات عالیات به ١٤ نفر از اعضاي خانه مطبوعات استان در مراسم جشن 
روز خبرنگار در بیرجند خبر داد. احمد محبی در دومین جلسه برنامه ریزی مراسم روز خبرنگار که با حضور اعضاء جدید هیات مدیره خانه مطبوعات استان برگزار شد 
با بیان اینکه مراسم روز خبرنگار ١٩ مردادماه برگزار می شود، گفت:در این مراسم قرار است از خادم و پیشکسوت در عرصه مطبوعات با حضور مسئوالن تجلیل شود.

کمیسیون ماده ۵ استان برگزار شد

ریاست  به  استان   ۵ ماده  غالمی-کمیسیون 
در  کمیسیون  این  اعضاي  حضور  با  و  استاندار 
در  شد.  برگزار  استاندار  حوزه  اجتماعات  سالن 
شهرهاي  از  ١٩پرونده  تعداد  کمیسیون  این 
تائید  اکثراً  که  مطرح  مود  و  قائن   ، بیرجند 
شد.از طرح های مهم مصوب در این کمیسیون 
توابع  از  مود  شهر  تفصیلي  طرح  به  توان  مي 

شهرستان سربیشه اشاره کرد.

بیرجند رتبه اول
 صندوق حمایت از توسعه کشاورزی 

در بین شهرستان های کشور

حسینی- رئیس صندوق حمایت از توسعه بخش 
اول  رتبه  کسب  از  بیرجند  شهرستان  کشاورزی 
این صندوق در نخستین جشنواره ی صندوق های 
شهرستانی کشور در حمایت از تامین ماشین آالت 
کشاورزی خبر داد و عنوان کرد: در این جشنواره 
شهرستان های بیرجند و فردوس مقام اول کشوری 
در زیر بخش مکانیزاسیون و دام، درمیان و سربیشه 
مقام دوم در زیربخش زراعت و دام، و شهرستان 

های بشرویه و سرایان مقام سوم در دام و باغبانی را 
کسب کردند. نخعی با بیان این که این جشنواره در 
اواخر تیرماه ، در مشهد مقدس برگزار شده بود ادامه 
داد: مدل مکانیزاسیون شهرستان بیرجند به دلیل باال 
بودن شاخص های مالی طرح، فرایندهای داخلی 
آسان و چابک، فراگیر بودن و نوآوری با محوریت 
کنترل قیمت انواع تیلر و کولتیواتورهای باغی در 
تمام استان، در هیئت داوری جشنواره حائز رتبه اول 
شد. وی با اشاره به این که این صندوق در مرداد 
٩2 با سرمایه بیش از 8 میلیارد و 208 میلیون ریال 
آغاز به کار کرد افزود: از همان ابتدا به عنوان مبدع 
تزریق سرمایه ارزان قیمت به زنجیره ی تولید در زیر 
بخش دام برای اجرای مدل حمایت از زنجیره شیر 
گام های مهمی برداشت به گونه ای که پایه خرید 
شیر در طی سال های ٩3 و ٩٤ ، ١2 هزار و ۵00 
ریال بود که پس از گذشت دو سال باالترین رکورد 
بوده  کشور  در  شده  خریداری  شیر  قیمت  نظر  از 
است. به گفته نخعی، اجرای زنجیره حمایت و تامین 
عسل، زنجیره تامین نهاده طیور، مدل ارائه خدمت 
تامین ادوات مکانیزه مورد نیاز باغداران، ایجاد سامانه 
پایلوت  طرح  کشاورزی،  محصوالت  معامالتی 
اصالح شیوه های آبیاری مزارع و کارت اعتباری از 
دیگر طرح های این صندوق بوده که منجر به ارتقا 
بهره وری تمام عوامل تولید از جمله سرمایه شده 
است. وی خاطرنشان کرد: این صندوق از ابتدای 
تاسیس تاکنون توانسته با پایین ترین سهم مشارکت 
دولت در کشور یعنی ٤١ درصد، بیش از ١6 میلیارد 
و 78۵ میلیون ریال تسهیالت، یعنی بیش از چهار 
کند.  پرداخت  تسهیالت  خود،  فعلی  سرمایه  برابر 
گفتنی است 32١ فعال بخش کشاورزی شامل ١٩ 
تشکل و 302 بهره بردار حقیقی شهرستان بیرجند 

در این صندوق عضو هستند.

اعتبار یک میلیارد تومانی برای
 نگهداری از تأسیات آبرسانی فردوس

روستایی  فاضالب  و  آب  امور  مدیر  قاسمی- 
شهرستان فردوس عنوان کرد: از فروردین  امسال 
طرح نگهداری و بهره برداری از تأسیسات آبرسانی 
این شهرستان با نیاز اعتباری بالغ  بر یک میلیارد 
کرد:  اظهار  »عبدالهی«  است.  شده  آغاز  تومان 
اقدامات  از  یکی  آبرسانی  تأسیسات  از  نگهداری 
مهم شرکت آب و فاضالب روستایی در راستای 
جلوگیری از هدررفت آب و خدمات بهتر به مردم 
می باشد. وی اشاره کرد که از ابتدای سال جاری 
طرح نگهداری، بهره برداری و تعمیرات پیشگیرانه 
تأسیسات آبرسانی روستایی فردوس اجرایی شده 
طرح  این  اجرای  راستای  در  وی  گفتۀ  به  است. 
مدت 2٤  در  تومان  میلیارد  بر یک  بالغ  اعتباری 
و   ٩6 سال های  نگهداری  اعتبارات  محل  از  ماه 
٩7 مورد نیاز می باشد. مدیر امور آب و فاضالب 
روستایی شهرستان فردوس خاطر نشان کرد: در ٤ 
انرژی، مشترکین  بهره برداری،  و  نگهداری  حوزه 
بخش  با  امور  تمامی  کیفی  کنترل  و  درآمد  و 

خصوصی قرارداد منعقد شده است.

برگزاری دومین جشنواره استانی 
محاسبات سریع ذهنی در بیرجند

محاسبات  استانی  جشنواره  دومین  سیما-  و  صدا 
 )IQMAS( چرتکه  از  استفاده  با  ذهنی  سریع 
استانی  دومین  اجرایی  دبیر  شد.  برگزار  دیروز 
آزمون 7١  این  در   : محاسبات سریع ذهنی گفت 
نفر از شهرستانهای سرایان، بشرویه، نهبندان، قاین 
، فردوس و بیرجند در رده های سنی 6 تا ١۵ سال 
در آزمونی 2 ساعته با هم به رقابت پرداختند.زنگویی 
افزود: 2٤ نفر از منتخبین این آزمون در نیمه دوم 
شهریور به تهران اعزام می شوند تا درصورت موفقیت 
در مرحله کشوری به مرحله بین المللی راه یابند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

راه رسیدن به کرامت عبودیت خداست

ایرنا-نماینده ولی فقیه گفت: راه رسیدن به کرامت 
به  را  مهم  این  متعال  خداوند  و  عبودیت خداست 
عنوان نعمتی در بین انسان ها قرار داده است.حجت 
االسالم سید علیرضا عبادی، در جمع اساتید حوزه 
های علمیه خواهران، افزود: خداوند متعال کرامت 
را مخصوص انسان های خاصی قرار نداده است و 
تمام بندگانش می توانند از این نعمت استفاده کنند 
اما هر کس به چه اندازه از این نعمت برخوردار شود 
متفاوت است.وی ادامه داد: ائمه معصومین )ع( اسوه 
و الگوی کرامت در بین انسان ها هستند و در کنار 
آنها افراد با کرامت دیگری وجود داشته اند و خواهند 
داشت که همواره در پی رمز کرامت بوده اند و به 
فاطمه  حضرت  که  اند  کرده  درک  را  آن  خوبی 
معصومه)س( نمونه بارز این سخن است.وی ضمن 
تبریک میالد با سعادت حضرت فاطمه معصومه)س( 
و آغاز دهه کرامت، به حاضران گفت: در دهه کرامت 
فقط نباید به برگزاری مراسم ها بپردازیم بلکه باید 
فلسفه کرامت را پیدا کنیم، بشناسیم و به دیگران 
بشناسانیم.به گفته وی در کسب کرامت، منظور این 
نیست که همه باید پیغمبر باشند زیرا غیر از پیغمبران 
همچون  افرادی  تاکنون  بشریت  ابتدای  از  عالم 
سلمان فارسی و دیگر اصحاب بودند که کرامت را 
در رفتار و سخن آنها می شود پیدا کرد.وی اظهار 
کرد: افراد با کرامت کسانی هستند که در کنار بندگی 
خدا از ظلم بیزارند و به کمک مظلومان عالم می آیند

پیشرفته ترین دستگاه آنژیوگرافی روز دنیا 
وارد خراسان جنوبی شد

دانشگاه  پزشکی  تجهیزات  اداره  تسینم-رئیس 
علوم پزشکی بیرجند از ورود پیشرفته ترین دستگاه 
آنژیوگرافی مغزی و قلبی روز دنیا در خراسان جنوبی 
و  )مغزی  آنژیوگرافی  دستگاه  کرد:  داد.گلرو  خبر 
آنژیوگرافی روز دنیا  پیشرفته ترین دستگاه  قلبی(  
و ساخت زیمنس آلمان است. این دستگاه هم در 
سکته های قلبی و هم در سکته های مغزی کاربرد 
بسیاری دارد.رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه این دستگاه از 
پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا بهره مند است اظهار 
تومان  میلیارد   6 دستگاه  این  خرید  برای  داشت: 
هزینه شده است. هزینه های انجام شده برای خرید 
این دستگاه از طریق شرکت سرمایه گذاری تبسم 
وابسته به هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه 
ورود  با  اینکه  بیان  با  است.وی  هزینه شده  بیمار 
دستگاه سی تی اسکن در یک ماه گذشته و نصب 
دستگاه  به  رازی  بیمارستان  آنژیوگرافی  دستگاه 
دیگری نیاز نخواهد داشت یادآور شد: تجهیزات این 
بیمارستان بسیار پیشرفته و با استاندارد جهانی است. 

برگزاری دهگردشی فرماندار بیرجند از 
روستاهای شمس آباد و حسین آباد سادات

فرماندار  دهگردشی  دیروز  مقدم-صبح  دادرس 
بیرجند باحضور نماینده مردم شهرستانهای بیرجند، 
درمیان و خوسف در مجلس، و جمعی از مدیران 
و مشکالت  بررسی مسائل  منظور  به  شهرستانی 
روستاهای شمس آباد و حسین آباد سادات انجام 

شد و مسئولین با حضور در جمع مردم از نزدیک به 
بررسی مسائل و مشکالت این روستاها پرداختند و 
تصمیمات الزم در جهت رفع مشکالت روستائیان 
اتخاذ گردید. فرماندار بیرجند به مشکل بوی نامطبوع 
ناشی از تصفیه خانه فاضالب شهر بیرجند که در 
مجاورت روستاهای حسین آباد سادات و شمس آباد 
قرار گرفته، اشاره کرد و گفت : سیستم فعلی تصفیه 
تکنولوژی  برمبنای  بیرجند  خانه فاضالب شهری 
حدود 2۵ سال گذشته جانمایی و اجرا گردیده که 
دارد.وی  بدنبال  را  نامطبوع  بوی  انتشار  مشکالت 
فاضالب شهری  خانه  تصفیه  دوم  فاز   : داد  ادامه 
بیرجند از سال ١3٩۵ با اعتباری بالغ بر 70 میلیارد 
تومان در حال اجرا می باشد که خط انتقال آن دارای 
از  نیز  پروژه  خود  و  درصد   ٩8 فیزیکی  پیشرفت 
پیشرفت فیزیکی ۵0 درصد برخوردار است؛وی ابراز 
امیدواری کرد با بهره برداری از فاز دوم این پروژه تا 
پایان سال ١3٩7، مشکل بوی نامطبوع برای اهالی 
روستاهای مجاور برطرف گردد. فرماندار بیرجند در 
ادامه از اعطای تسهیالت قرض الحسنه به مبلغ 20 
میلیون تومان بانرخ بهره ۵ درصد و بازپرداخت ١۵ 
ساله برای ساخت و مقاوم سازی مسکن روستایی 
مددجویان   : افزود  و  داد  خبر  بنیاد مسکن  توسط 
کمیته امداد امام )ره( که تعداد اعضای خانواده آنها 
دو نفر و باالتر باشند نیز می توانند در راستای مقاوم 
حداقل ١۵  از  روستایی  بهسازی مسکن  و  سازی 

میلیون تومان وام بالعوض بهره مند شوند.

سهم بیمه کارفرما درصورت بکارگیری نیروی 
جوان توسط دولت پرداخت می شود

وزارت  اشتغال  و  کارآفرینی  توسعه  ایرنا-معاون 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سهم بیمه کارفرما 
برای کارگاه هایی که نیروی جوان را بکار گیرند، 
توسط دولت پرداخت می شود.سهم بیمه کارفرما به 
شرط بکارگیری نیروی جوان توسط دولت پرداخت 
می شود.منصوری در همایش کارآفرینی و تبیین 
حال  در  افزود:  فردوس  در  اشتغال  های  سیاست 
حاضر نیروی دانش آموخته زیادی داریم که فاقد 
مهارت هستند لذا دولت با هدف حمایت از مهارت 
با  را  بیمه سهم کارفرما  کار،  افراد جویای  آموزی 
شرط بکارگیری نیروی کار جوان، پرداخت می کند.

استاندار در خواست کرد

نت
نتر

س: ای
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»مهاجرت روستاییان« دلیل افزایش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است

شورای  نشست  دهمین  در  مقدم-  دادرس 
خصوصی  بخش  و  دولت  گوی  و  گفت 
پرداخت  موانع  بررسی  به  جنوبی  خراسان 
تسهیالت به واحدهای تولیدی به استناد ماده 
و مرکز خدمات سرمایه  تجارت  قانون   ١٤١
در  شده  انجام  اقدامات  خصوص  در  گذاری 
جهت جذب سرمایه گذاری در استان به ارائه  
پرداختند.محسن  استاندار  گزارشی در حضور 
احتشام، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند، دبیر و 
بخش  و  دولت  گفتگوی  شورای  سخنگوی 
دستور  بیان  به  جنوبی  خراسان  خصوصی 
متن  اصالح  خواستار  و  پرداخت  جلسه  کار 
ماده ١٤١ قانون تجارت با توجه به اقتضاي 
شرایط نامساعد فضاي کسب و کار در چند 
سال گذشته و تسهیل در پرداخت تسهیالت 
بانکي از محل صندوق توسعه ملي در استان 
دستگاه  طریق  از  شد  مقرر  ادامه  شد.در 
بررسی  فوق  موضوعات  ذیربط  دولتی  های 
جلسه  این  در   جنوبی  استاندارخراسان  شود 
در  که  تسهیالتي  به  باتوجه  کرد:  عنوان 
زمینه اشتغال هاي خرد و خانگي خصوصاً در 
حوزه روستائیان و عشایر پرداخت شده است، 
مسئولین ذي ربط،  موضوع فروش و بازاریابي 
محصوالت تولیدي این عزیزان را بطور جد در 
دستور کار قرار دهند.سید علي اکبر پرویزي 
صنایع   ، فرهنگي  میراث  کل  اداره  افزود: 
دستي و گردشگري ، اداره کل تعاون ، کار و 
رفاه اجتماعي ، اتاق بازرگاني و سایر مسئوالن 
قبل  از  تر  زمینه جدي  این  در  باید  مربوطه 
با استفاده از روش هاي  ورود کنند تا بتوان 
نوین و متناسب با نیاز روز، نسبت به شناسایي 
بازار فروش محصوالت صنایع دستي و سایر 
محصوالتي که در بخشهاي مختلف تولید مي 

شود اقدام الزم را صورت داد.

وی اظهار کرد : امسال دولت بالغ بر ۵ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت با کارمزد نزدیک به 
صفر درصد به روستائیان و عشایر به منظور 
ایجاد اشتغال خرد و خانگي اختصاص داده که 
در صورت عدم توجه به بازار فروش و در نظر 
گرفته نشدن این امر، محصوالت تولید شده 
به ثروت تبدیل نشده و این عزیزان با مشکل 
مواجه خواهند شد.وی با بیان اینکه صنایع باید 
از ظرفیت هاي قانوني که وجود دارد براي حل 
وفصل مشکالت خود نهایت استفاده را ببرند، 
افزود: در این زمینه بانک هاي عامل استان 
نیز باید همکاري و تعامل بیشتري داشته باشند 
تا بتوان به اهداف مورد نظر دولت در سطح 
کالن که همواره رفع مشکالت حوزه صنایع 
بوده ، دست یافت.مقام عالی دولت در استان، 
به رشد سرمایه گذاری خارجي در استان طي 
یک سال اخیر اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به 
رایزني ها و پیگیري هایي که صورت گرفت، 
از  با سرمایه گذاري خارجي  اجراي دو طرح 
سوي دولت در استان نهایي شده که شامل 
١8 میلیون یورو تسهیالت ارزي براي فوالد 
یورو  میلیون  وارد شده و ٩0  است که  قاین 
نیز مربوط به طرح پروده ٤ است که امیدواریم 

هرچه سریعتر قسط اول آن اجرایي شود.
پرویزی، خاطر نشان ساخت: در حوزه وزارت 
نیرو ، وزارت راه وشهرسازي و تامین اجتماعي 
که  است  پیگیري  در دست  هایي  پروژه  نیز 
نیز  ها  پروژه  این  سریعتر  هرچه  امیدواریم 
وارد فاز عملیاتي شده و شکل اجرایي به خود 
بگیرد.وی حمایت از ورود سرمایه گذار خارجي 
به استان را از مهمترین برنامه ها و سیاست 
هاي دولت تدبیر و امید دانست و تصریح کرد: 
بخش  گفتگوي  جلسه  برگزاري  به  باتوجه 
به  آینده  هفته  شنبه  که  دولت  و  خصوصي 

ریاست معاون اول رئیس جمهوري برگزار مي 
این شورا در استان در اسرع  گردد، دبیرخانه 
وقت پیشنهادات کارشناسي شده خود را ارائه 

تا در آن کارگروه نیز مطرح شود.

استاندار به ظرفیت های استان در حوزه انرژي 
هاي نو اشاره کرد و ادامه داد: مسئولین ذي 
ربط دراستان باید در یک بازه زماني مشخص 
تمامي  شود،  مي  داده  که  زماني  درمهلت  و 
مجوزهایي که سازمان انرژي هاي نو صادر 
نمایند. تکلیف  تعیین  را  استان  در  کرده 
پرویزی، خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی افراد 
مجوزهایي را در این زمینه اخذ اما اقدام عملي 
براي اجرایي کردن آن به انجام نرسانده اند که 
این امر موجب شده تا کشور نیز از صدور مجوز 
جنوبي  خراسان  استان  براي  زمینه  این  در 
خودداري نماید.وی ضمن تاکید بر رفع مشکل 
محیط زیست در پروژه فوالد خوسف ، گفت: 
موضوع انتقال فاضالب بیرجند به خوسف و 
استفاده از آن در صنایع نیز با توجه به سرمایه 
گذار و متقاضي که در این رابطه وجود دارد 
شود.مقام  تکلیف  تعیین  سریعتر  هرچه  باید 
دولت  اینکه  بیان  با  استان،  در  دولت  عالی 
به  صنعتي  هاي  شهرک  واگذاري  دنبال  به 
بخش خصوصي است، افزود: تامین زیرساخت 

هاي موجود در شهرک هاي صنعتي استان از 
سوي مسئولین استان، برآورد هزینه شده تا 
بتوان با رایزني و پیگیري در مرکز نسبت به 
مرتفع کردن مشکالت، اقدام الزم را صورت 

داد.پرویزی، به ابالغیه جدید دولت مبني بر 
و  ریال  به  صنایع  ارزي  هاي  بدهي  تبدیل 
تمدید مهلت آن تا پایان خردادماه سال جاري 
اشاره کرد و افزود: این امر نیز جزو تسهیالت 
بسیار مناسبي بود که از سوي دولت در نظر 
گرفته شد و مسئولین استاني باید هرچه سریع 
تر نسبت به جمع بندي و تعیین تکلیف نهایي 
صنایعي که متقاضي استفاده از این امر هستند 

اقدام الزم را صورت دهند.
عیسی جعفری گیو ، مدیرکل امور اقتصادی و 
دارایی خراسان جنوبی در این جلسه با اشاره 
خراسان  خارجی  گذاری  سرمایه  وضعیت  به 
بیان کرد: میزان کل سرمایه گذاری  جنوبی 
خارجی مصوب در استان طی سال های 8۵ 
تاکنون بیش از 6۵0 میلیون دالر بوده است.
پروژه   ٩ به  مربوط  مبلغ  این  داد:  ادامه  وی 
استخراج و بهره برداری معادن کروم، پروژه 
نساجی، استخراج و بهره برداری معادن زغال 
چدن،  تولید شمش  آماده،  بتن  تولید  سنگ، 
پرورش صنعتی شتر و احداث انبار می شود.

جعفری گیو بیان کرد: از  این میزان سرمایه 
 ٤7 حدود  تاکنون  مصوب  خارجی  گذاری 
اظهار  است.وی  شده  جذب  دالر  میلیون 
کرد: همچنین میزان سرمایه گذاری خارجی 
پیگیری  درحال  و  فعال  های  پروژه  مصوب 
قریب به ۵۵6 میلیون دالر است.جعفری گیو 
با بیان اینکه این اعتبار مربوط به شش پروژه 
است، گفت:  ٤77 میلیون دالر مربوط به پروژه 

جدید فروسیلیس آلومینیوم است.
کرد:  بیان  دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل 
فعال  های  پروژه  در  خارجی  وارده  سرمایه 
استان، حدود ٤0 میلیون دالر بوده که نشان 
گذاری  سرمایه  درصدی   36 تحقق  دهنده 
خارجی تا پایان سال ٩۵ است.وی با بیان اینکه 
سرمایه گذاری خارجی مصوب در سال جاری 
قابل توجهی داشته است، گفت: صدور  رشد 
احداث  پروژه  خارجی  گذاری  سرمایه  مجوز 
انبار و بسته بندی مصالح ساختمانی در منطقه 
ویژه اقتصادی )مرز ماهیرود( با سرمایه مصوب 
های  موفقیت  از  دالر  میلیون  ارزش ١.٩  به 
مجوز  گیو صدور  است.جعفری  جاری  سال  
سرمایه گذاری برای پروژه اکتشاف و استخراج 
معدن مس با سرمایه گذاری خارجی از کشور 
ارزش  به  مصوب  گذاری  سرمایه  با  ایرلند 
٤١0 میلیون یورو را از دیگر اقدامات مطلوب 
سال جاری دانست.وی با اشاره به مهمترین 
استان  اقدامات مرکز خدمات سرمایه گذاری 
بیان کرد: پیگیری جهت صدور مجوز سرمایه 
های  پروژه  سرمایه  ثبت  و  خارجی  گذاری 
سرمایه گذاری و انجام هماهنگی های الزم 
روادید سرمایه گذاران  تمدید  و  جهت صدور 
چین،  کشورهای  از  خارجی  کارشناسان  و 
افغانستان و آلمان، صدور پروانه کار شاغلین 

خارجی از جمله اقدامات انجام شده است.

دهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی کلید خورد

پیشنهاد کارشناسی به پایتخت

معاون وزیر: اعطای وام لزوما به معنای ایجاد اشتغال نیست
وزیر  اشتغال  و  کارآفرینی  غالمی-معاون 
با   دیدار  در  نیز  اجتماعي  رفاه  و  کار  تعاون، 
ایجاد  اینکه  بیان  با  استاندار خراسان جنوبی 
هاي  برنامه  از  یکي  اي،  بیمه  هاي  مشوق 
است،  اشتغال  از  حمایت  راستاي  در  مهم 
ایجاد  اشتغال  لزوما  وام،  اعطاي  با  افزود: 
نخواهد شد و در این راستا آموزش تخصصي 
و کارورزي از اهمیت ویژه اي برخوردار است.
عیسی منصوری، با اشاره به اینکه در استان 
با  مناطقي  کلي  طور  به  و  جنوبي  خراسان 
شرایط اقلیمي مشابه، تاکید بر خلق فرصت 
نسبي  هاي  مزیت  از  استفاده  و  جدید  هاي 
است، خاطر نشان ساخت: با توجه به استعداد 
انساني موجود در بخش فناوري اطالعات در 
باید در دستور  نیز  این بخش  استان، توسعه 

کار استان قرار گیرد. استاندار در این دیدار با 
تعاون، کار  وزیر  اشتغال  و  معاون کارآفریني 
شناخت  گفت:  نیز   هم   ، اجتماعي  رفاه  و 

نیازهای مشتریان و شناساندن ظرفیت های 
کنندگان  تولید  وظایف  مهمترین  از  استان 
اشتغال  بهبود شرایط  براي  افزود:  است وی 

تولید  آشنایي  ضرورت  بر  عالوه  استان،  در 
کنندگان با فنون بازاریابي، آموزش و شناخت 
ذائقه مشتریان نیز از اهمیت ویژه اي برخوردار 

است..سید علي اکبر پرویزي در دیدار با دکتر 
عیسي منصوري معاون وزیر تعاون، کار و رفاه 
کنندگان  تولید  شرایط  به  اشاره  با  اجتماعي 

و اقلیم خراسان جنوبي، خاطر نشان کرد: با 
توجه به وضع حاکم بر استان و خشکسالي 
هاي پیاپي در سالیان اخیر، از ظرفیت هاي 
موجود در بخش کشاورزي و دامداري براي 
توسعه بیشتر استان نمي توانیم  به طور کامل 
باید  ما  تمام تالش  بلکه  کنیم؛  گیري  بهره 
باشد. این بخش ها  حفظ شرایط موجود در 
اصلی  چالش  استان،  در  دولت  عالی  مقام 
فروش  و  بازاریابي  را  استان  تولید  در بخش 
در حوزه  و تصریح کرد:  دانست  محصوالت 
هایي نظیر صنایع دستي، ظرفیت هاي معدني 
در  اگر  استان،  خاص  محصوالت  برخي  و 
امر بازاریابي موفق نباشیم ، مشکالت تولید 

کنندگان ما حل نخواهد شد.
پرویزی، با اشاره به تسهیالت پیش بیني شده 

و مساعدت هایي که در بخش هاي مختلف 
تولیدي نظیر قالیبافي توسط دولت و از طریق 
بنیاد برکت و کمیته امداد صورت مي گیرد، 
به  براي کمک  تسهیالت  این  کرد:  تصریح 
روستائیان  اشتغال  از  حمایت  و  خرد  صنایع 
هدایت  نیازمند  و  شده  بیني  پیش  عشایر  و 
توسعه  افزود:  است.وی  هنگام  به  و  درست 
اشتغال در استان هایی نظیر خراسان جنوبي 
که با شرایط خاص اقلیمي مواجه هستند، نگاه 
ویژه مرکز را مي طلبد.پرویزی، مزیت استان 
خراسان جنوبي را وجود معادن غني دانست و 
تصریح کرد: توسعه مجتمع هاي گلخانه اي، 
تولید گل نرگس و سنگ هاي قیمتي و نیمه 
قیمتي از ظرفیت هاي دیگر استان خراسان 

جنوبي است که نیازمند توجه بیشتر است.

حسینی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی با بیان 
این که سطح زیر کشت کلزا در سال زراعی 
جاری ، 72۵/۵ هکتار بوده عنوان کرد: از این 
میزان، ١۵2 هکتار معادل 2١0 تن به برداشت 
رسیده است. ولی پور مطلق بیشترین سطح زیر 
کشت کلزا را شهرستان نهبندان به میزان ١06 
هکتار دانست و افزود: برای خرید تضمینی کلزا 
استان  در  مباشر  و  مرکز  تاکنون، 3  اقدامات 
بمنظور تسهیل روند تحویل محصول تولیدی 
کشاورزان تعیین شده است. وی به بازدیدهای 
مستمر از مراکز خرید و نظارت گسترده بر روند 
خرید کمی و کیفی کلزا اشاره کرد و ادامه داد: 
در این راستا به کشاورزان در رابطه با تجهیزات 
در نظر گرفته شده برای خرید تضمینی کلزا 

اطالع رسانی شده و اطالعات کشاورزان نیز 
در سامانه های مربوطه جهت تسریع در روند 
پرداخت وجوه کلزا خریداری شده روزانه ثبت 
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  است.  شده 
یازدهم  دولت  در  کلزا  تضمینی  خرید  میزان 
را به ترتیب در سال های ٩۵-٩٤ و ٩6-٩۵  
معادل ١١/3 و ١2٤ تن اعالم کرد و یادآور شد: 
پیش بینی می شود در سال زراعی جاری)٩۵-
٩6( میزان خرید تضمینی کلزا نسبت به سال 
گذشته افزایش داشته باشد. ولی پور با بیان این 
که میزان تولید و تحویل کلزا در شهرستان 
استان  به سایر شهرستانهای  نهبندان نسبت 
بیشتر می باشد اضافه کرد: با توجه به به نو 
پا بودن کشت کلزا در استان و وجود شرایط نه 

چندان مساعد اقلیمی برای تولید این محصول ، 
در سال جاری برش سطح زیر کشت این استان 
به نسبت سایر استانهای دارای شرایط مستعد 

کشت کلزا توسط دفتر دانه های روغنی وزارت 

تنها ١000 هکتار در نظر گرفته شده است. به 
گفته وی قیمت خرید تضمینی کلزا در سال 
زراعی جاری 27 هزار و 830 ریال تعیین شده 

است که در صورت مدیریت مطلوب مزرعه 

کنار  در  را  مناسبی  درآمد  اقتصادی  تولید  و 
اصالح بافت خاک خواهد داشت.رئیس سازمان 
از  با استفاده  جهاد کشاورزی کاشت مکانیزه 
دستگاههای متناسب با نوع بافت خاک و آب 
و انجام عملیات آماده سازی و تسطیح مناسب 
اراضی منطبق بر اصول کشاورزی حفاظتی را 
از جمله نکات بسیار مهم در راستای دستیابی 
به تولید حداکثری در مزارع در هنگام کاشت 
با  نیز  داشت  هنگام  در  کرد:  بیان  و  دانست 
رعایت دقیق مدار آبیاری بمنظور تامین نیاز آبی 
گیاه بویژه در مراحل حساس رشدی و نظارت و 
کنترل و در صورت نیاز مبارزه با عوامل خسارت 
زای طبیعی، آفات، بیماریها و علفهای هرز می 
یافت. دست  پربارتری  محصول  به  توان 

قاسمی- رئیس بنیاد نخبگان استان با بیان 
مشکل  همکاری،  مخفف  نت«  »هم  اینکه 
باشد،  می  توانمندسازی  و  نوآوری  گشایی، 
نت«  »هم  کارآفرینی  رویداد  کرد:  اظهار 
سه مرحله  دارد که شامل ایده پردازی حول 
فرصت ها و چالش ها، آموزش، کارتیمی و 
شکل گیری هسته های کارآفرین به صورت 
باشد.  می  گذار  سرمایه  نظر  زیر  یا  مستقل 
»هاشمی« در گفت و گو با آوا تصریح کرد: 

فرصت  با  مواجهه  برای  فضایی  رویداد  این 
چالش  و  نیازها  کار،  و  کسب  واقعی  های 
وی  است.  کرده  ایجاد  بازار  و  صنعت  های 
ایده-پردازی و  با تشکیل تیم ها،  ادامه داد: 
توسعه ایده به دنبال آموزش ، مشاوره، ارزیابی 
تیم  برای  توسط داوران و سرمایه گذاران و 
هسته  گیری  شکل  امکان  برگزیده،  های 
های کارآفرینی فراهم می کند. به گفتۀ وی 
اینکه فن آفرین و  با توجه به  در این مدل، 

بیان فرصت و مسئله  به  اقدام  سرمایه گذار 
می نماید، به عنوان تسهیلگر و یا سهام دار 
تیم را همراهی کرده و به روند رشد کسب 

و کار نوپای بوجود آمده کمک خواهد کرد.

»هم نت«، طرح های جدید 
برای محصوالت راهبردی

ظرفیت  به   اشاره  با  نخبگان  بنیاد  رئیس 
باالی استان در محصوالتی مانند: زرشک، 

زعفران، عناب و انار، عنوان کرد: در رویداد 
بهترین  تا  کرد  خواهیم  تالش  نت«  »هم 
کاشت،  مراحل  از  یک  هر  در  ها  طرح 
و  برندینگ  بازاریابی،  برداشت،  داشت، 
استراتژیک  محصول   ٤ این  صادرات 
مورد حمایت شود.  و  ارائه  جنوبی  خراسان 
ایده  که  افرادی  تمام  افزود:  »هاشمی« 
می  دارند،  موارد  این  در  جدیدی  هایی 
و  کنند  نام  ثبت  مردادماه  اواسط  از  توانند 

طرح های برتر انتخاب خواهد شد و در 30 
آبان تا 3 آذر برای سرمایه گذاران و فعاالن 
شود.  می  گذاشته  نمایش  به  ها  حوزه  این 
به گفتۀ وی به نفرات اول تا سوم هم بنیاد 
نخبگان جوایز نقدی خواهد داد. وی خاطر 
معاونت  حمایت  با  رویداد  این  کرد:  نشان 
دستگاه  و  جمهور  رئیس  فناوری  و  علمی 

های اجرایی استان برگزار خواهد شد.
)Ava.news16@gmail.com(

رویداد کارآفرینی »هم نت« محصوالت راهبردی استان برگزار خواهد شد

نهبندان قطب تولید و تحویل کلزا

عکس:اینترنت
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رسول خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند:
َخیُر األصحاِب َمن َقلَّ ِشقاُقُه و َکُثَر ِوفاُقُه

بهترین یاران کسی است که ناسازگاریش اندک باشد و سازگاریش بسیار.
                              )تنبیه الخواطر، ج2، ص123 (  

مشکل اصولگرایان خودشان هستند

اصولگرایان  مشکل  گفت:  تاجیک  محمدرضا 
از  تا  کنند  تالش  باید  آنها  هستند.  خودشان 
پیرامون  قدسی  نور  که  اصولگرایی  شکل  این 
دهند  اجازه  باید  شوند.  خارج  کشیده اند،  آن 
وارد  تازه  هوای  و  کند  تنفس  گفتمان شان  که 
فضای گفتمانی شان شود؛ با جامعه رابطه برقرار 
نشان می دهد  انتخابات  از  بعد  کند؛ تالش های 
بسیاری از آنها تالش دارند آن گونه که هستند 
را توجیه و حفظ کنند. وی افزود: باید واقعیت ها 
و  گزنده  اگر  حتی  ببینند،  که هست  آن گونه  را 
ضعف  نقاط  تا  کنند  تالش  باید  باشد.  زمخت 

خود را ببینند و نقد درونی داشته باشند.

فواد ایزدی: توافقی کرده ایم که ما
 را از چاله به چاه انداخته است

فواد ایزدی گفت: آمریکا به خاطر حق وتویی که 
دارد، می تواند به راحتی برجام را نقض کند. این 
کارشناس مسائل آمریکا خاطر نشان کرد: حمایت 
از متن برجام درست نیست. چرا که توافقی کرده 

ایم که ما را از چاله به چاه انداخته است.

بهتر است در خط سومی فراتر از 
اصالح طلبی و اصولگرایی حرکت کنیم

احمد کریمی اصفهانی دبیر کل جامعه اصناف و بازار 
با بیان اینکه در دنیای سیاست این گونه نیست که 
همیشه همه چیز در اختیار یک جناح باشد، همان 
طور که از اول انقالب تا کنون همین گونه بوده است، 
انقالب ها هم مربوط  این موضوع به  البته  گفت: 
است  داشته  وجود  همیشه  تحول  و  تغییر  نیست. 
و موضوع خوبی است. اما شاید بعضی ها به دلیل 
دستپاچگی، بعضی مطالب مانند ضرورت حرکت به 
سمت نواصولگرایی را مطرح کنند ولی هر جناحی 
اصولی برای خودش دارد که باید به آن پایبند باشد 
که البته بسیاری از این اصول تغییر ناپذیر است. به 
نظر من دیگر بعد از 37 سال بهتر است در یک خط 
سومی فراتر از اصالح طلبی و اصولگرایی حرکت 

کنیم تا بتوانیم به سمت ثبات بیشتر حرکت کنیم.

 پیشنهاد یک نماینده اصالح طلب
 به روحانی درخصوص معرفی کابینه

کابینه  برای  گمانه زنی ها  درباره  میرزایی  جالل 
روحانی  آقای  که  دارد  جا  کرد:  اظهار  دوازدهم 
این که  از  قبل  دیگر  کشورهای  از  بسیاری  مانند 
اسامی وزرای پیشنهادی خود را به صورت رسمی 
و جهت رأی اعتماد به پارلمان معرفی کند از مجاری 
غیررسمی و افراد نزدیک به خود آنها را معرفی کرده 
تا بازخورد جامعه را نیز ارزیابی کند. وی افزود: از این 
طریق می تواند واکنش تشکل های سیاسی و مدنی 
و همچنین گروه های حامی را بررسی و ارزیابی کند، 
این که چه افرادی در کابینه حضور داشته باشند و 

یا نباشند.

بروجردی: باید درس ادب 
سیاسی به ترامپ بدهیم

بروجردی در خصوص جلسه فوق العاده ای که در 
کمیسیون امنیت ملی در قبال اقدامات آمریکا برگزار 
می شود، متذکر شد: باید درس ادب سیاسی به ترامپ 
بدهیم تا بداند پس از امضای توافقنامه بین المللی در 
دولت قبلی آمریکا و تثبیت این توافقنامه در شورای 
امنیت سازمان ملل، آمریکایی ها حق ندارند چنین 
رفتاری را انجام دهند. وی افزود: معترض اقدامات 
آمریکا که در وادی نقض برجام حرکت می کند، فقط 
ایران نیست بلکه ۵ کشور دیگر نیز که در برجام حضور 

دارند به اقدامات آمریکا معترض هستند.

نقوی حسینی: ۱+۵ در
 برابر آمریکا سکوت نکند

کمیسیون  سخنگوی  حسینی  نقوی  سیدحسین 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که 
آمریکا  اقدامات  برابر  در  نباید  گروه ۵+1  اعضای 
سکوت کنند، گفت: اکنون همه به انجام اقدام قاطع 
در برابر دولت آمریکا به نتیجه مشترک رسیده اند که 
ان شاءا... این مهم با اجماع همه جانبه همه ارگان ها و 

نهادها میسر می شود.

نیویورک تایمز: ترامپ به دنبال جلوه 
دادن عدم پایبندی ایران به برجام است

روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد دونالد ترامپ از 
این که مشاوران امنیت ملی او راهکاری برای این که 
چگونه آمریکا می تواند از برجام خارج شود در اختیار 
او قرار ندادند، کالفه است و آنها را موظف کرده تا 
راهکاری را برای اعالم عدم پایبندی ایران به برجام 

ارائه دهند.

قاسمی: با تمام توان به راه مان 
در برنامه موشکی ادامه می دهیم

سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: سیاست های 
دفاعی ما روشن و در اختیار نظام ماست که برای 
دفاع از خودمان و کمک به صلح، ثبات و امنیت 
منطقه با جدیت تمام از آن استفاده و در این مسیر 
تالش خواهیم کرد. قاسمی تاکید کرد: سیاست ما در 
حوزه مسائل نظامی و موشکی کامال روشن است؛ 
این موضوع مربوط به سیاست های داخلی کشور 
است و دیگران حق دخالت و صحبت در این باره را 
ندارند و اجازه نخواهیم داد دیگران در این باره سخن 

بگویند و قطعا اجازه اقدام را نیز نمی یابند.

احمدی نژاد گفت حاضرم به نفع هاشمی کنار بروم!

در سال  در یک جلسه ای  محسن هاشمی گفت: 
84 در شهرداری تهران، آقای احمدی نژاد از عالقه 
خودشان به ابوی گفتند. من به شوخی گفتم شما 
که این اندازه عالقه دارید به نفع ایشان کنار بروید. 
نیست که  رای من سبدی  ایشان گفت سبد  بعد 
در سبد آیت ا... هاشمی برود و رفتن و آمدن من تاثیری در رای آیت ا... 

هاشمی ندارد ولی اگر ایشان بخواهند من حاضرم کنار بروم.

انتظار مجلس برای مشورت  درباره  کابینه، گزافه است

 احمد توکلی گفت: مذاکرات فی مابین دولت با مجلس 
اگر به مخدوش شدن حقوق قوا در برابر هم منجر 
شود، باعث آسیب دیدن مسئولیت پذیری قوا خواهد 
شد؛ اینکه مجلس انتظار داشته باشد رئیس جمهور قبل 
از معرفی کابینه با آنها مشورت کند نیز گزافه است و 
نباید این چنین باشد. وی اظهار کرد: اگر دولت نیز  فکر می کند برای اخذ رای 

اعتماد وزرای پیشنهادی باید با مجلس مشورت کند، در اشتباه است.

آمریکا در پی عصبانی کردن ایران است

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: آمریکا در مصوبه 
اخیر تحریم های خود به دنبال این است که شیب 
سرمایه گذاری به سمت ایران را از بین برده و ایران را 
نیز عصبی کند تا به اهداف خود برسد.الریجانی بیان 
کرد: رسانه ها باید حد و اندازه این مصوبه را درست 
ترسیم کنند و وقتی این تحریم ها را تحلیل می کنیم، می بینیم ۹۰ درصد آنها 

در حال حاضر موجود است و حاال آن را قانونی کردند.

و  تنفیذ  مراسم  از  پس  و  دیگر  روز   1۰ تا 
آقای  پیشنهادی  کابینه  اعضای  تحلیف، 
دو  حدود  از  می شوند.  معرفی  رئیس جمهور 
هفته قبل، یک جریان خبری که از پشتیبانی 
پر حجم رسانه های خارج از کشور نیز برخوردار 
است، درصدد القای این ادعاست که تک تک 
انقالب  معظم  رهبر  نظر  با  کابینه  اعضای 
در  می شوند.  انتخاب  اسالمی)مدظله العالی( 
چنین  انتشار  انگیزه های  و  منشأ  خصوص 
شایعه ای، می توان حدس هایی زد اما مهمتر از 

آن، تبیین رویکرد رهبر معظم انقالب اسالمی 
در خصوص دولت ها و مباشران ارشِد رتق و 
فتق امور مردم در قوه مجریه است. رویکرد کلی 
رهبر انقالب در قبال دولت ها، رویکرد حمایتی 
رویکرد  این  استمرار  بر  بارها  ایشان  و  است 
 ، نظام  مسئوالن  با  دیدار  در  و  کرده    تأکید 
بنده  )خصلت(  گفتند: »دأب  مؤکداً  و  مجدداً 
هم این است که همیشه از همه  دولت ها که 
بر سرکار هستند حمایت می کنم؛ امروز هم 
تا  ان شاء...  هم  این  از  بعد  است،  همین جور 

زنده هستیم همین جور خواهد بود.« غرض از 
رویکرد حمایتی چیست؟ غرض آن است دولتی 
که عهده دار کار سنگیِن مدیریت اجرایی است، 
بتواند به وظایف خود عمل و از مشکالت کشور 
و مردم گره گشایی کند. بیشترین تأکیدات رهبر 
انقالب در سال های اخیر بر حل مشکالت 
معیشتی مردم و قوی کردن اقتصاد کشور بوده 
است؛ مغرضان تالش کردند این تأکیدات را به 
مخالفت رهبری با دولت ترجمه کنند، در حالی که 
این رویکرد باالترین سطح از کمک و حمایت 
از دولت بود؛ نتیجه تالش برای دور نگه داشتن 
دولت از حاشیه ها و هدایت آن به میدان خدمت 
و اقدام و عمل، در صورتی که با همراهی دولت 
همراه شود، موفقیت دولت و اقبال عمومی به 
خدمات دولت خواهد بود و این چیزی نیست، 
جز سرافرازی و موفقیت برای دولت و نظام. 
بنابراین، حساسیت اصلی رهبر انقالب اسالمی 
در انتخاب مسئوالن در همه دولت ها معطوف 
این منطق بوده است که فلسفه وجودی  به 

به  خدمتگزاری  اسالمی،  نظام  در  مسئوالن 
مردم است. با فهم این منطق، رویکرد رهبر 
انقالب در قبال انتخاب وزیران نیز مشخص 
می شود؛ رویه ثابت در همه دولت ها، هماهنگی 
با رهبری در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و 
اطالعات بوده است و این هم، حسب تکالیفی 
است که در قانون اساسی برای رهبری در امور 
سیاست خارجی و دفاعی- امنیتی تعیین شده 
است. در خصوص برخی وزارتخانه ها مثل علوم، 
آموزش وپرورش و ارشاد اسالمی، رهبر انقالب 
اسالمی حساسیت هایی دارند، چراکه انحراف 
در آنها، موجب ایجاد انحراف در حرکت کالن 
کشور به سمت آرمان ها می شود اما در انتخاب 
و  نمی کنند  ورود  وزارتخانه ها،  این  مسئوالن 
در خصوص اکثریت کابینه نیز در همه ادوار 
تا آنجا که از سوابق امر بر می آید نظری ابراز 
نمی کنند لکن همواره تأکید دارند که وزیران، 
زیرا  باشند،  حاشیه  از  به دور  و  کاری  افرادی 
همان طور که در نظر مردم، کارآمدی و موفقیت 

دولت، موفقیت نظام است، ضعف و ناکارآمدی 
می شود. گذاشته  نظام  حساب  به  نیز  دولت 

رهبر انقالب در مراسم 14 خرداد امسال گفتند: 
»طبق قانون اساسی، رئیس جمهور از امکانات 
است؛  برخوردار  کشور  در  گسترده ای  بسیار 
استفاده  دارند  اختیار  در  که  امکاناتی  این  از 
وعده هایی  به  عمل  در  درنگی  هیچ  کنند، 
نگیرد.  صورت  شده است،  داده  مردم  به  که 
مختلف  بخش های  مسئوالن  را،  مسئولین 
را، جوری انتخاب کنند که کارکن و فّعال و 
پای کار وتوانا باشند. اگر خدای نکرده در بخش 
های مختلف یک بخشی از خود ناکارآمدی 
نظام  ناکارآمدی  حساب  به  این  دهد،  نشان 
این بی انصافی است.«  گذاشته خواهد شد و 
بنابراین، شایعات و القائات اخیر پایه در واقعیت 
ندارد و دغدغه رهبر انقالب اسالمی در قبال 
و  کارآمدی  به  معطوف  ذاتی  به طور  کابینه، 
آنان،  ذکر  و  فکر  که  است  افرادی  انتخاب 
کار شبانه روزی و حل مشکالت مردم باشد.

دغدغه اصلی رهبر انقالب درخصوص کابینه دولت دوازدهم

فروش و معاوضه فوری و استثنایی
با سند  دو واحد تجاری۴۴ متری طبقه دوم و سوم 
ششدانگ تجاری با امتیازات کامل مستقل آب، برق، گاز، 
تلفن با موقعیت عالی واقع در بلوار معلم،حاشیه خیابان 
فردوسی )ابتدای خیابان فردوسی از سمت معلم( به 

فروش می رسد.  )یا معاوضه با واحد مسکونی( 

۰۹۱۵۱۶۱۳۶۸۰

شرکت پخش اطلس دینا  "چی توز"
جهت تکمیل کادر فروش خود به افراد ذیل نیازمند است:

ویزیتور - دیپلم به باال و داشتن حداقل یک سال سابقه کار بازاریابی 
شرایط: حقوق و مزایای قانون کار + بیمه تامین اجتماعی، تشویقی

 هدف بهره وری
آدرس: خیابان غفاری - بلوار خلیج فارس نرسیده به پمپ شعله 

پالک 44
تلفن: مدیر مرکز توزیع بیرجند )محمد علی جعفری(
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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 ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۶  در این فراخوان عمومی ثبت نام نمایند. 

روابط عمومي اداره کل تامین اجتماعي خراسان جنوبي
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