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»قلم ها را به بهانه های
 غیر اساسی نشکنیم «

* امین جم

تقويم باز هم ورق خورد، ۱۷ مرداد ديگري پشت 
سر گذاشته شد، براي بزرگداشت جايگاه و منزلت 
تعداد  و  شد  برگزار  گوناگوني  جلسات  خبرنگار 
کار  محل  در  حضور  با  نیز  مسئوالن  از  کثیري 
خبرنگاران ، دل گفته شیرين »خدا قوت« را به 
همکاران رسانه اي هديه کردند و حال که تب و 
تاب اين روزهاي پر آمد و شد و جلسات متعدد 
تر و مجال  مناسب  فروکش کرده شايد فرصت 
تري  فراوان  آشناي  درد  هاي  گوش  و   بیشتر، 
پیدا کرد.ابتدا تشکر  نکته  براي مرور چند  بتوان 
به  اين چند روز  از همه کسانی که در  می کنم 
بنده ومجموعه همکارانم در تمامي بخش هاي 
ما  به  را  روز  اين  و  داشته  لطف  اظهار  روزنامه 
تبريک گفتند .انصافا اين روز ها با بقیه روزهای 
)  ۲ صفحه  در  سرمقاله  )ادامه   .  .  . خبرنگاران   کاری 

اعالم وضعیت قرمز 
در حوزه انتخابیه

دادرس مقدم-نماينده مردم شهرستانهای نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی گفت: من در اين حوزه انتخابیه اعالن 
وضعیت قرمز می کنم.نظر افضلی ديروز در تذکر شفاهی خود در صحن علنی مجلس شورای اسالمی گفت: وضعیت انسانی، زيست 
محیطی و امنیتی در شهرستانهای نهبندان و سربیشه تمام خطوط قرمز را رد کرده است .وی با طرح اين سوال که “مسئوالن 
ديگر چه زمانی می خواهند به فرياد اين مردم برسند؟ “ گفت: بزودی ۲60 کیلومتر مرز مشترک اين منطقه با کشورافغانستان 
خالی از سکنه می شود. نماينده نهبندان و سربیشه در مجلس افزود: داعش در سوريه و عراق زمین گیر شده است ولی بايد نگران 
افغانستان بود، با خالی شدن حوزه انتخابیه اينجانب راهی هموار و بدون سکنه تا مرکز کشور برای داعش و تروريستها ايجاد خواهد 
شد که بايد جای تک تک اين مردم نیروی نظامی استخدام کنیم، پس آنها را در مرز برای خود حفظ کنیم... ) مشروح  در صفحه ۷( وال

س: ت
عک

نماینده نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد:نقش مؤثر خبرنگاران در سرعت پیشرفت دانشگاه  / صفحه8

جناب آقای مهندس ساالری
معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی خراسان جنوبی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت عرض نموده 
از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان گرامی

 صبر و شکیبایی آرزومندیم.

از طرف مهندسین: 
محمد محمدی ، محمدعلی عجمی و علیرضا حیدری

جناب آقای مهندس حسین امینی
رئیس محترم بانک صنعت و معدن بیرجند

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به ریاست بانک صنعت و معدن بیرجند
 که موید تجربه و تخصص شما در امر مدیریت بانکداری می باشد، صمیمانه 
تبریک عرض نموده و از خدمات شایان جناب آقای محمد حسین فنودی 

در دوران تصدی سمت فوق تشکر و قدردانی می نماییم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

برادر گرامی جناب آقای حسین امینی 
ریاست محترم بانک صنعت و معدن شعبه خراسان جنوبی

حسن انتصاب جناب عالی را صمیمانه تبریک عرض نموده
 سالمتی، سربلندی و توفیقات روز افزون برای شما آرزومندم.

شرکت ساختمانی رجحان کارا- امینی

جناب آقای امینی 
ریاست محترم بانک صنعت و معدن شعبه خراسان جنوبی

انتصاب جناب عالی را به عنوان ریاست بانک صنعت و معدن استان تبریک عرض نموده
توفیق روز افزون تان را از خداوند منان آرزومندیم.

سید کابلی و امینی کیا

خانواده های محترم ضیائی نسب و مهتاب
کسب  رتبه 8 کنکور سراسری رشته انسانی توسط فرزندتان مرتضی ضیائی نسب

    را که نتیجه تالش وافر و شایستگی شان و حمایت خانواده می باشد
 تبریک عرض می نماییم، توفیقات بیشتر را برای ایشان از خداوند منان خواستاریم. 

خانواده مرحوم حاج سید تقی عسکری

بدینوسیله از بذل محبت و الطاف خالصانه تمامی اقوام، دوستان گرامی 
و همکاران ارجمند در شهرداری و سازمان اتوبوسرانی بیرجند و تمامی 

بزرگوارانی که از شهرهای تهران، اصفهان، قزوین، مشهد ، نیشابور و اهالی 
محترم شهر قهستان و تشکر ویژه از مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی و 

تمامی همکاران اداری اتوبوسرانی و همچنین آقای سید محمود حسینی 
که در مراسم تشییع و تدفین فرزندم

 مرحوم وحید نخعی
 شرکت نموده و یا با ارسال تاج گل، چاپ بنر، تراکت و ارسال پیام

 اظهار همدردی نموده اند، کمال تقدیر و تشکر را داریم.

خانواده های: نخعی و محمودی

جناب آقای مهندس ساالری
معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی

سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی
درگذشت پدر مهربان تان را محضر شما و خانواده مکرمه تان تسلیت می گوییم

از درگاه ربوبیت برای آن مرحوم تعالی و قرب و برای شما صبر آرزومندیم.

از طرف مجتمع معدنی آسکا

به مناسبت سومین روز درگذشت همسری دلسوز و پدری مهربان مرحوم مغفور

 شادروان کربالیی عباسعلی ساالری 
 جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 96/۵/19 از ساعت 16 الی 17 

در محل مسجد امام جعفر صادق )ع( واقع در فلکه اول سجادشهر 
برگزار می گردد،تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب شادی روح 

آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: ساالری ، کوچکی ، رفیعی و سایر بستگان

جناب آقای مهندس ساالری
معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی

سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامی تان
 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای شما و سایر بازماندگان 

صبر جمیل و اجر جزیل و برای آن مرحوم علو درجات را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

سید رضا سادات و هیئت مدیره شرکت صنعتی و معدنی رزان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مادری مهربان و مادر بزرگی دلسوز

 مرحومه خدیجه غریب
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/۵/19 از ساعت 4 الی ۵ 

بعدازظهر در محل حسینیه گازاریها )واقع در فلکه دوم مدرس( 
برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان است.

خانواده های: اسدزاده ، غریب و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت شادروان 

حجت االسالم و المسلمین 
حاج سید علی اکبر حسینی

 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/۵/19 از ساعت ۵ الی 6 بعدازظهر  
در محل مسجد رضوی  بیرجند )واقع در خیابان 17 شهریور(
 منعقد می گردد، حضور سروران گرامی موجب امتنان خواهد بود.

خانواده حسینی و بستگان

خانواده های محترم بهلگردی ، سلیمانی و سهیل عزیز
درگذشت همسر و پدر بزرگوارتان

 زنده یاد علی سلیمانی 
را خدمت شما سروران گرامی صمیمانه تسلیت عرض نموده 

ما را در غم خود شریک بدانید.

خانواده های: قدملی، مصباحی، یحیی پور

تا قیامت زنده می ماند برایش مرگ نیست
آن که تخم نیک نامی در جهان پاشید و رفت

پنجمین سالگرد درگذشت 

شادروان محمد تقی کاشانی
 را گرامی می داریم. روحش شاد و یادش جاودانه باد 

احمد عبدالهی

به مناسبت سومین روز  درگذشت 

شادروان علی سلیمانی )فرهنگی بازنشسته( 
جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 96/۵/19 از ساعت 16/30 الی 17/30 
در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب( منعقد می گردد 

تشریف فرمایی شما بزرگواران مزید امتنان است.

خانواده های: سلیمانی، بهلگردی و سایر بستگان

پیتزا ساندویچ نیاوران فردوسی
با دکوراسیون خاص افتتاح شد. )پیک رایگان( 

32443316

آگهی تمدید مزایده عمومی محدوده های اکتشافی

برداری سازمان  بهره  پروانه های  و  گواهینامه های کشف 

صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی  شرح  در  صفحه  4 
میلیاردها تومان زیر قیمت

فروش ملک دربست بی نظیر 100 ساله دهکده صفاری ، بهدان ، 6/5 هکتار
 با سند 2 قنات ، یک ربع تا بیرجند  فی کارشناسی    09126881005
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منتظر افزایش قیمت بیمه  شخص ثالث باشید

ایسنا- از امروز قیمت بیمه نامه شخص ثالث حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. ظاهرا این افزایش قیمت مربوط است به آیین نامه اجرایی ماده ۳ حوادث رانندگی که هفته 
گذشته بیمه مرکزی به تمام شرکت های بیمه ابالغ کرده است و مطابق آن شرکت های بیمه آسیا و بیمه ایران حدود ۱۰ درصد قیمت بیمه نامه شخص ثالث را افزایش داده اند. 

قرار است از هفته آینده قیمت بیمه نامه شخص ثالث در تمام شرکت های بیمه افزایش یابد.

نتیجه خالص تحریم ها ، 19800 سانتریفیوژ است!

جزئیات تفویض بیمه بیکاری به کاریابی ها 

وضعیت  آخرین  درباره  پور  هاشمی  بابک  مهر- 
کاریابی ها  به  بیکاری  بیمه های  پرداخت  تفویض 
غیرحاکمیتی  تصدی گری های  واگذاری  گفت: 
از  یکی  بیکاری  بیمه  طرح  ویژه  به  کاریابی ها  به 
درخواست های کاریابی ها و در عین حال برنامه های 
وزارت کار بود که فرآیند آن در حال انجام است.وی 
سازمان  بیکاری،  بیمه  قانون  ماده ۱2  افزود: طبق 
تأمین اجتماعی مکلف است که هزینه های بیمه 
تاکنون  سازمان  این  اما  دهد  پوشش  را  بیکاری 
تفویض  صورت  در  هزینه ها  این  پرداخت  برابر  در 
بیمه بیکاری به کاریابی ها مقاومت می کرد اما در 
این زمینه با دستور وزیر و ابالغ به سازمان تامین 
اجتماعی، مشکالت پرداخت این هزینه ها از سازمان 
به کاریابی ها برطرف شد.رئیس کانون کاریابی های 
مشاوره  نام  »ثبت  پرونده«،  »تشکیل  کشور 
شغلی«، »معرفی به فنی وحرفه ای«، »نهضت سواد 
آموزی)برای افراد کم سواد(، »حضور و غیاب هفتگی« 
و »معرفی به کار و به کارگماری« را 6 فرآیند معرفی 
مقرری بگیران بیمه بیکاری به بازار کار عنوان کرد. 

سرشماری به شکل سنتی حذف می شود

آمار  مرکز  خبری  نشست  در  پارسا  علی  امید 
ایران که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، بیان 
نظام  ایجاد  دنبال  به  قویا  ایران  آمار  مرکز  کرد: 
معدود  جزو  موضوع  این  است.  مبنا  ثبتی  آماری 
ارکان  همه  و  ندارد  مخالفی  که  است  مواردی 
هستند. مثبت  تحول  این  ایجاد  دنبال  به  نظام 

وی ادامه داد: برای رسیدن به این هدف که به موجب 
خواهد  حذف  آن  سنتی  شکل  به  سرشماری  آن 
شد، باید کلیه سامانه های الکترونیک دستگاه های 
شوند. متصل  ایران  آمار  مرکز  به  کشور  اجرایی 

10 هزار تومان سال 1۳۶8 معادل چقدر 
پول امروز است؟

خبرآنالین-قدرت خرید واقعی ۱۰ هزار تومان در 
سال ۱۳68 با 8۰ تومان در شرایط کنونی برابری 
گذشته  سال  چهار  در  تورم  نرخ  کند.کنترل  می 
هر چند فضایی با ثبات را در ایران ایجاد کرده 
است، اما بررسی ها نشان می دهد قدرت خرید 
۱۰ هزار تومان در سال ۱۳68 با یک میلیون و 
است. برابر  کنونی  شرایط  در  تومان  هزار   24۰

نرخ  رقمی  دو  افزایش  فراوان،  تفاوت  این  دلیل 
تورم در بیست و هشت سال گذشته بوده است.

سرمقاله

»قلم ها را به بهانه های
 غیر اساسی نشکنیم «

* امین جم

)ادامه سرمقاله از صفحه ۱( خبرنگاران فرق داشت!این 

و  تقدیر  و  شیرینی  و  بود  گل  فقط  روزها 
،حق  بودیم  مردم  نماینده  ما  روزها  تشکر!این 
مردم  چهارم  رکن  و  جامعه  بودیم،صدای  طلب 

ساالری بودیم و خیلی چیزهای دیگر هم!
کنار  در  مسئوالن  هفته  این  کاش  ای 
درب  دهند  قول   ... و  تقدیر  لوح  و  گل  شاخه 
باشد. باز  همیشه  خبرنگاران  روی  بر  اتاقشان 

که  هایی  تمجید  و  ها  حرف  همین  حداقل  یا 
ذهنشان  در  همیشه  کنند  می  خبرنگاران  از 
مردم  گری  مطالبه  عدم  و  سکوت  باشد.گاها 
مشکالت  شدن  تر  عمیق  استان،باعث 
می  مطالبه  خبرنگاران  هم  وقتی  و  شده 
ها  صحنه  این  با  کمتر  مسئوالن  کنند،چون 
فکر  و  برخورده  آنها  به  شوند،شاید  می   مواجه 
اند. شده  مرتکب  ای  کبیره  گناه  کنند  می 

برای  که  قلبی  و  خواهد  می  عشق  خبرنگاری 
مردم  مشکالت  حل  برای  بتواند  تا  بتپد  مردم 
جامعه خود به هردری بزند و هر سخنی بشنود 
کند. کار  مردم  برای  منت  بی  هم  باز  ولی 

مسئوالن  دهی  جواب  از  که  آنقدرها  خبرنگار 
برای حل مشکالت مردم خوشحال می شود از 
یک کارت هدیه چند ده هزار تومانی خوشحال 
نمی شود!اوج لذت یک خبرنگار وقتی است که 
می بیند با پیگیری هایش مرهمی بر آالم مردم 
امیدوارم  است.  کرده  دوا  را  دردی  و  گذاشته 
نکنند  را فراموش  این  استانمان  مسئوالن عزیز 
و بدانند ما خبرنگاران خصومت شخصی با کسی 
نداریم که بخاطر آن بخواهیم به سازمانی ایراد 
بگیریم و برای گرفتن یک جواب روزها و بلکه 
هیچ  در  مسئولی  هیچ  منتظربمانیم.  ها  هفته 
اساسي  قانون  که  همانطور  اي  رده  و  جایگاه 
انجام  مانع  تواند  نمي  است،  کرده  تصریح 
رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران  قانوني  وظایف 
اساسي  قانون  چهارم  و  بیست  اصل  در  شود، 
و  »نشریات  که:  است  شده  ذکر  صراحت  به 
که  آن  مگر  آزادند  مطالب  بیان  در  مطبوعات 
باشد.«  عمومي  حقوق  یا  اسالم  مباني  مخل 
شده  بیان  شفاف  و  صریح  چنان  آن  اصل  این 
است.عالوه  نیاز  بي  تفسیري  و  از هر شرح  که 
هر  یافتگی  توسعه  معیارهای  از  یکی  این،  بر 
آن  خبرنگاران  با  مسئوالن  تعامل  جامعه،نحوه 
جامعه است.باز هم می گویم که مشکل اصلي 
نبود  مشکل،  بلکه  نیست  معیشت  خبرنگاران، 
اصلي  مشکل  و  است  خبرنگاران  شغلي  امنیت 
بودن  پرخطر  و  بودن،  پراسترس  سختي،   ،
از  پایان  در  است.  عرصه  این  در  وظیفه  انجام 
جمله  این  خواهم  می  استان  گرامی  مسئوالن 
از  ای  گوشه  در  کرده  قاب  را  جمهور  رئیس 
برای  خبرنگاری  هروقت  تا  بگذارند  ذهنشان 
نحوه  آمد،در  سراغشان  به  مشکل  یک  بیان 
شکسته  قلم  از   « کنند!  اعمال  وی  با  برخورد 
به  را  و دهان بسته کاری ساخته نیست.قلم ها 
بهانه های غیر اساسی نشکنیم و دهان ها را به 
این  در  نبندیم.بگذاریم  غیراساسی  های  بهانه 

جامعه »آزادی مسئوالنه« باشد.«
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های روزنامه 
فرمایید( ارسال   @AMIN_J_M آیدی به  را 

سود تسهیالت اشتغال روستایی
 ۶ درصد تعیین شد

بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو  اعتبار-  عصر 
کارمزد  نرخ  گفت:متوسط  مجلس،  محاسبات  و 
از  دالری  میلیارد   ۱.۵ تسهیالت  بابت  پرداختی 
شد.  تعیین  درصد   6 ملی  توسعه  صندوق  محل 
به خبرگزاری خانه ملت  این مطلب  بیان  با  ابش 
اظهارداشت: برای ایجاد اشتغال سالیانه 99۵ هزار 
نفر، به 77۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز 
بانک  از طریق دولت،  بینی شده  است که  پیش 
ها، صندوق توسعه ملی، بخش خصوصی، شرکت 
های دولتی و سرمایه گذاری خارجی تامین شود.وی 
تصریح کرد: رییس سازمان برنامه و بودجه، مهم 
برای  نیروها  سازماندهی  را  سازمان  این  کار  ترین 
پایش و نظارت مستمر بر اجرای تکالیف قانونی 

مقرر در قانون برنامه توسعه ششم عنوان کرد.

واکنش صالحی به شایعه حضورش در وزارت علوم

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی امروز 
چهارشنبه در پاسخ به سوالی در خصوص نام بردن 
از وی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت علوم گفت: 
امروز پس از جلسه هیأت دولت با این شایعه روبرو و 
شگفت زده شدم، علتش هم این است که تا به حال 
کسی در این خصوص با من صحبتی نکرده است.وی افزود: فکر می کنم 

استنباط شخصی یکی از بزرگواران بوده؛ از طرفی، صالحی زیاد داریم.

روحانی از وفادارترین یاران آیت ا... هاشمی است

حواشی  به  واکنش  در  رفسنجانی  هاشمی  یاسر 
تحلیف  و  تنفیذ  مراسم  پیرامون  آمده  بوجود 
از  روحانی  آقای  گفت:  جمهوری  ریاست 
وفادارترین یاران آیت اهلل هاشمی است و مطمئن 
مراسم  پیرامون  در  آمده  بوجود  مسائل  هستم 
تحلیف جبران خواهد شد.وی افزود:امروز وظیفه همه عمل به وصیت 

آیت اهلل هاشمی در حمایت از دکتر روحانی است.

مردم ارزششان باالتر از همه چیز است

وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال که گفته شده 
شما برای تصدی وزارت بهداشت شروطی تعیین کرده 
بودید و آیا این شروط تامین شده؟ اظهار داشت: مردم 
ارزششان باالتر از همه چیز است. حسن قاضی زاده 
هاشمی درخصوص اولویت های وزارت بهداشت در 
دولت دوازدهم افزود: استقرار سیستم نظام ارجاع و ادامه طرح تحول سالمت از 

اولویت های وزارت بهداشت در دولت دوازدهم خواهد بود.

نگاه مجلس به کابینه معرفی شده مثبت است

جالل میرزایی درباره ترکیب کابینه معرفی شده به 
مجلس گفت:  رویکرد کلی کابینه به نظر می رسد که 
رویکرد اصالح طلبانه باشد و با توجه به نگرشی که 
شخص رئیس جمهور دارد وزرای خود را به مجلس 
معرفی کرده است.وکلیت کابینه خوب بوده و نگاه 
نمایندگان مثبت است و البته در ارتباط با برخی وزراء  یک سری مالحظات و 

مباحثاتی مطرح می شود که به نظر می رسد ارزیابی زودهنگامی است.

اصالح طلبان نباید به برخی وزرا رای دهند

محمد صادق جوادی حصار فعال سیاسی اصالح 
طلب درباره کابینه گفت:اختالف نظرهایی به طور 
از سوی فراکسیون  از وزرا  به برخی  قطع نسبت 
اصالح  که  است  این  مساله  اما  دارد  وجود  امید 
طلبان در برابر چه کسی درصدد رد برخی از گزینه 
های معرفی شده از سوی روحانی هستند .اما بهتر است که اصالح طلبان 

در مجلس به برخی از وزرا رای ندهند.

جهانگیری:انتخاب وزرا حق رئیس جمهور است

 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در 
صفحه توئیتر خود نوشت: امروز وزیران پیشنهادی 
رئیس جمهور  حق  وزرا  انتخاب  شدند.  معرفی 
در  را هم درک کرد.وی  باید محدودیتها  و  است 
ادامه نوشت: باید سهم زنان، اقوام و جوانان را در 
مدیریت های ارشد، میانی و محلی کشور عمال بیشتر کرد. به سهم خود 

پیگیر این حق خواهم بود.

یک فعال سیاسی حامی روحانی در 
ایام انتخابات ریاست جمهوری درباره 
جمهور  رئیس  پیشنهادی  کابینه 
ببینیم  و  باشیم  منتظر  باید  گفت: 

با این کابینه ای که آقای روحانی 
معرفی کرده به یک نقطه عطف در 
دولت آینده خواهیم رسید یا خیر؟!

محسن غرویان ضمن اشاره به لیست 

وزرای پیشنهادی که امروز از سوی 
گفت:  شد،  ارائه  مجلس  به  دولت 
وجود  نکته  چند  لیست  این  درباره 
دارد که اولین آن قول رئیس جمهور 

مبنی بر استفاده از بانوان در کابینه 
بود که این وعده عملی نشده است.

وی با بیان اینکه مردم توقع دارند 
اقدام  یک  دولت  دوم  سال   4 در 

سوی  از  نوگرایی  و  تحول  جدی، 
آقای روحانی اتفاق بیفتد، خاطرنشان 
در  روحانی  رود  می  انتظار  کرد: 
جلسات رای اعتماد توضیحات قانع 
کننده ای درباره کابینه پیشنهادی اش 
امیدواری  ابراز  با  وی  باشد.  داشته 
خوبی  هماهنگی  اینکه  به  نسبت 
بین قوه مجریه و مقننه برای رای 
پیشنهادی شکل  وزرای  به  اعتماد 
امیدواریم  داشت:  بیان  بگیرد، 
عملکرد  بررسی  و  نقد  در  مجلس 
باشد. داشته  را  الزم  دقت  وزرا 

اینکه سن  بیان  با  استاد حوزه  این 
باالی کابینه چندان هم ناخوشایند 
نیست، خاطرنشان کرد: البته در بین 
وزرا یک وزیر جوان معرفی شده اما 
در کل بهتر است از تجربه افرادی که 
سن شان هم باالست استفاده کرد.

صادق زیبا کالم گفت: درصورتی که 
چرخ زمان به اسفند 9۵ یا اردیبهشت 
96 برگردد که تمام زندگی شخصی 
خود را به دویدن در استان ها و تبلیغ 
برای آقای حسن روحانی گذراندم با 
توجه به این کابینه همان کوشش 
این  انجام خواهم داد.  برابر  را چند 
استاد دانشگاه افزود: عالوه بر این 
آقای  که  می دانم  به خوبی  موارد 
آن سان  ماندال،  نلسون  روحانی 
سوچی، ماهاتما گاندی، دکتر محمد 
بازرگان  مهدی  مهندس  مصدق، 
در سر  او  از  رویایی  هیچ  و  نیست 
ندارم ولی اگر چرخ به عقب برگردد 
چند برابر گذشته برای او دست به 
تبلیغ خواهم زد برای اینکه رشد و 
و  آزادی خواهی  دموکراسی،  توسعه 
حاکمیت قانون در کشور گام به گام 

است و درصورتی که یک گام به جلو 
گرفت،  صورت  سال 92  که  رویم 
را  گام  همان   96 سال  نمی توانیم 
درصورتی که  برگردیم.  عقب  به 

و  رئیسی  آقای  به  را  مجریه  قوه 
قالیباف می سپردیم، بالهایی که از 
تکرار  آمد،  مملکت  سر  تا 92   84
توضیح  ادامه  در  زیباکالم  می شد. 

به طرف  میلی متر  یک  باید  داد: 
جلو حرکت کنیم. در صورت عدم 
تالش برای ریاست جمهوری آقای 
شک  بدون  رئیسی  آقای  روحانی، 

آن یک  نه تنها  و  بود  رئیس جمهور 
میلیمتر را به جلو نرفته بودیم بلکه 
بیست متر هم به عقب برمی گشتیم. 
این اتفاق در سال 84 و 88 روی داد.   

اگر تالش نمی کردیم االن رئیسی رئیس جمهور بودوعده های روحانی برای کابینه عملی نشده است
محسن غرویان، فعال سیاسی :

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

آگهی دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی
استان خراسان جنوبی )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 2480 و شناسه ملی 10360041832

به اطالع کلیه  صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی )سهامی خاص( می رساند: 
 جلسه مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت مذکور به ترتیب در ساعت 9 - 10 و 11 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/5/30 
به آدرس شهرستان بیرجند - بلوار پیامبر اعظم )ص( - روستای چار - هتل کوهستان با کدپستی 9714914775 برگزار می گردد. 
)تلفن 05658323368( بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهم دعوت به عمل می آید با در دست داشتن 
معرفی نامه از تشکل خود )به انضمام شماره ثبت، شناسه ملی، تاریخ تولد روز، ماه، سال نماینده( در روز و ساعت مقرر در محل مذکور 

حضور بهم رسانند.
الف: دستور جلسه مجمع عمومی عادی )ساعت 9(:1( استماع گزارش هیئت مدیره شرکت در خصوص عملکرد شرکت 2( بررسی 
و تصویب اصالحیه بودجه سال مالی منتهی به پایان شهریور ماه سال 1396 3( بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره شرکت 
برای سال مالی منتهی به پایان شهریور ماه سال 1397ب: دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده )ساعت 10(: 1- قرائت گزارش 
 هیئت مدیره و بازرسین قانونی شرکت در خصوص تمدید مهلت افزایش سرمایه 2- بررسی و تصویب تمدید مهلت افزایش سرمایه

3- اصالح ماده 10 اساسنامه 4- اصالح ماده 3 اساسنامه ) تغییر آدرس شرکت( ج: دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده )ساعت 
11(: 1- بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام

ضمنا گزارش اصالحیه بودجه و بودجه پیشنهادی سال آینده و سایر مستندات جهت ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده 
می باشد. از کلیه سهامداران محترم که تاکنون موفق به تحویل کارت سهام قبلی و دریافت کارت جدید نشده اند، درخواست می گردد 
ضمن همراه داشتن کارت سهام قبلی در جلسه مجمع نسبت به تحویل آن به کارکنان صندوق و اخذ کارت سهام جدید اقدام فرمایند. 
هیئت مدیره

آگهی مزایده

بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی در نظر دارد: محصوالت باغ پسته خود 
را به صورت سردرختی از طریق  مزایده به فروش برساند. لذا از متقاضیان 
دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های32237286 و 
09360564241 و یا به آدرس بیرجند - کیلومتر 15 جاده کرمان بنیاد 
 96/5/20 مورخ   13 ساعت  تا   96/5/19 تاریخ  از  بیرجند  زندانیان  تعاون 

مراجعه نمایند.

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 952776 اجرایی آقای سید محمد صادق موسوی محکوم به پرداخت مبلغ 344/505/848 
ریال در حق آقای حمیدرضا برزگران و مبلغ 7/500/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم 

علیه، اموال شامل 1- دستگاه قرقره پیچ اینورتردار با اینورتر 37 کیلووات هیوندا مدل ان 100 و 2 دستگاه الکتروموتور به قدرت 5 اچ پی و 
2 اچ پی و سایر تجهیزات - ابعاد کلی دستگاه 1/2* 0/01*1/2  متر به ارزش 45/000/000 ریال 2- دستگاه قرقره پیچ معمولی با موتور 
2 اچ پی و سایر تجهیزات - ابعاد کلی دستگاه 1/5* 0/5*1 متر به ارزش 20/000/000 ریال 3- قرقره پالستیکی به قطر 50 سانتیمتر 
و عرض 20 سانتیمتر 20 عدد به ارزش 6/000/000 ریال 4-3 دستگاه ترانس اصالح جوش پانل )نقطه جوش( مدل دی ان دبلیو 20 با 
توان 20 کاوی آ- ساخت چین به ارزش 36/000/000 ریال 5-2 دستگاه بنونیر 250 لیتری با الکتروموتور 2/2 کا دبلیو و سایر تجهیزات 
به ارزش 30/000/000 ریال 6- دستگاه شات کریت با موتور تک سیلندر دیزلی و پمپ پیستونی با هد 80 متر، کمپرسور هوا، حدود 
30 متر شیلنگ فشار قوی سیمی 2 و 2/5 اینچ با فشار 450 پی اس ای به ارزش 150/000/000 ریال 7- دستگاه شاخه کن مفتول تا 
طول 1/2 متر دارای 2 دستگاه موتور 2/2 کا دبلیو و سایر تجهیزات مرتبط، به ابعاد کلی دستگاه 2*1/2*0/6 متر به ارزش 30/000/000 
ریال 8- دستگاه پانل ساز دستی با تجهیزات مربوطه 2 عدد ترانس  و 2 عدد جک پینیوماتیک ابعاد کلی دستگاه 3 در 2/2 در 1 متر به 
ارزش 80/000/000 ریال توقیف و جمعا به مبلغ 397/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز شنبه تاریخ  
96/6/4 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی 
شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه 
به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در 
خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل 

و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

از  حمایت  صندوق  شرکت  تغییرات  آگهی 
توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 2480 و شناسه 

ملی 10360041832 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1396/02/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

 0889617341 ملی  شماره  به  عرب  محمد  آقای   -1
سامان  عشایری  تعاونی  های  شرکت  اتحادیه  نماینده 
ملی  شناسه  و   1902 ثبت  شماره  به  جنوبی  خراسان 
پایان  تا  مدیره  هیئت  منشی  عنوان  به   10360036199
سعید  سید  آقای  جایگزین  مدیره  هیئت  تصدی  مدت 
موسوی گردید. با ثبت این مستند تصمیمات تغییر نماینده 
شخص حقوقی هیئت مدیره انتخاب شده توسط متقاضی 
در  و  ثبت  مرقوم  حقوقی  الکترونیک شخصیت  سوابق  در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
مجمع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
خراسان جنوبی - اداره ثبت اسناد و 

امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139660308001001376-
1396/05/02 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
تصرفات  بیرجند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
مود  میرکاظمی  قدرت  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
فرزند سید علی به شماره شناسنامه 10 صادره از بیرجند و 
کد ملی 0652786596 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
از  مزروعی دیمه زار به مساحت 2373 متر مربع قسمتی 
پالک 1634 فرعی از 1156- اصلی بخش 2 بیرجند از محل 
مالکیت محمد پروین و لیلی پروین محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/05/04    
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/05/19        
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک  بیرجند

جناب آقای دکتر نظر افضلی
نماینده محترم مردم شریف شهرستان های نهبندان وسربیشه در مجلس شورای اسالمی

جوانی، بهار عمر و جوانان، جان جامعه و نمونه های ناب تالش و نشاط شمرده می شوند

  و فرهنگ و هنر که حاصل عقل و ذوق است با جوانانی از این تبار ، اعتبار می یابد.

از همت واال و حمایت های بی دریغ تان جهت اعتالی فرهنگ و هنر 

شهرستان سربیشه سپاسگزاریم 

مراتب سپاس  فراوان ما را پذیرا باشید.

جمعی از اصحاب فرهنگ وهنر شهرستان سربیشه

آدرس: بین مدرس 55 و 57           
09150023004 - انجیری

بورس پارچه های مبلی ترک حریر در 

میزبان شما در 

دربنـد تهرونیـا
دل،جگر،قلوه،جوجه،پاچین،چنجه 

آدرس:بین توحید۲۸و30

 3۲4۲00۲۸   

صادق زیبا کالم تحلیلگر سیاسی :



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه*19 مرداد 1396* شماره 3854

صرفه جویی 4 میلیون متر مکعبی آب با اجرای آبیاری نوین
صدا و سیما- با اجرای سیستمهای نوین آبیاری در اراضی کشاورزی خراسان جنوبی، 4 میلیون متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی شده 
است. رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گفت: از آغاز امسال تاکنون هزار و 282 هکتار از اراضی کشاورزی خراسان جنوبی به سیستمهای 

آبیاری نوین مجهز شدند.ولی پور مطلق افزود: برای تجهیز این اراضی 51 میلیون و 806 هزار ریال تسهیالت پرداخت شده است.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

یکی از علل مهاجرت مردم از روستا ها نگاه سخت 
مسووالن  و  ادارات  از  برخی  دهنده  آزار  و  گیرانه 

نسبت به روستا و  مردم روستا است
915...879

قبض جریمه ی راهنمایی و رانندگی به راحتی صادر 
می شود ،اما آیا به راحتی،با این تورم،می توان آن را 

پرداخت نمود؟؟؟جای کمی تامل دارد!!!!!
915...537

جناب آقای مهندس مدیح،شهردار محترم،لطف کنید 
 اگه وقتشو دارید یه سری به ما فراموش شده ها
تو خیابون 9دی و همت مهرشهر روبروی میدان بار 
بزنید تا از وضع نا بسامان اینجا و ما ساکنین اگاه بشید 
، در زمان افتتاح میدان بار مصاحبه کردید و فرمودید 
و  همت  بلوار  فردا  همین  داره  آمادگی  شهرداری 
 آسفات کنه ،از اون زمان حدود یک سال می گذره
هنوز خبری از آسفالت نیست این در حالیکه نزدیک 
سه ساله که پول آسفالت از ساکنین گرفته شده ، با 
توجه به تردد کامیونها و وانتهای حمل میوه به داخل 
میدان بار و ایجاد گرد و خاک شدید انجام عملیات 
آسفالت  واقعا ضروریه لطفا رسیدگی کنید ،ممنون....
935...173

سالم مدتی ست در برخی خیابانهای شهر مشاهده 
اقدام به کاشت  اداره فضای سبز شهرداری  کردم 
اینکار  بابت  خواستم  که  کردند  داغداغان  درخت 
زیست  دبیر  اینجانب  چون  کنم  تشکر  پسندیده 
شناسی هستم عرض می کنم داغداغان در گذشته 
دور وجود داشته و درخت بومی استان ماست که 

ارزش دارویی هم داره و در شرف فراموشی بود بنا
بر این کاشت آن در شهر به معنای زنده کردن دوباره 

این گونه هست. ممنون و پایدار باشید
915...167

دوست بزرگواری که حد فاصل میدان هفت تیر و 
خیابان معلم هر روز بی دلیل دارید به در و دیوار و 
آسفالت آب می پاشید از خدا بترسید تو این بحران 
کم ابی اینقدر اصراف می کنید.حتما در آینده برای 
دریافت همین آبی که هدر می دهید باید با گالن 

توی صف بایستید
915...443

سبز  صندلهای  روی  بر  نشستن  آثار  سالم  با 
همین است اندازه از دست آدم خارج می شود از 
این حقارت بارتر هم می شود جامعه جهانی چه 
تصویری از ما می بیند این اهانت به افکار عمومی 
ماست  و خالف شعونات دینی هست کجاست آن 

رگ غیرتها کجاست.
915...948

باسالم به آوا سنگ صبور همه آنان که صدایشان 
اهالی  .ما  خرند  نمی  رو  وحرفشان  شنوند  نمی  را 
ساکن حاجی آباد بیرجند . ابتدای خلیج فارس که 
سه راهی هست یک جاده به سمت امیرآباد میرود و 
دیگری به سمت اول حاجی اباد تا انتها هیچ روشنایی 
ندارد حتما باید چندکشته وچند تصادف رخ بدهد تا 
مسوالن به فکر بیفتند چرا بعد از صد بار تذکر ما 
کسی به فکر ما نیست!؟ مگرجان ما بادمجانه.؟ شما 
بگو اواجان چه کنیم ؟ فکر اون دنیا  رو هم باید بکنند  
935...167
سالم. خدمت مسؤالن عرض شود که وسط  بلوار 
کردن  درست  ایی  فلکه  مهرشهر  انتهای  همت 
دستشون درد نکنه.،ولی خواهشا خودشون شب بیان 
این فلکه رو  اول یه نگاه بندازن  بعد  یه دور  هم 
بزنن.. آیا اینه سلیقه رنگ آمیزی. نارنجی ،مشکی 
که نه شب دیده میشه نه روز،،، ثانیا اینه روشنایی 
داخل فلکه که با روشنایی بلوار هیچ فرقی نمی کنه.. 
،هرچند روزی یک ماشین برخورد میکنه با فلکه 
،خواهشا پول بیت المال رو درست مصرف کنین  
بزارین  ساده  همینجوری  ،یا هم  باسلیقه خوب  و 

بهتره... باتشکر ازروزنامه خوب آوا،،
915...927

در جواب شهروندی که گفته بودن پلیس راهنمایی 
و رانندگی کمین میکنه تو سطح شهر بیرجند باید 
بگم من 13 ساله گواهینامه دارم و خودم رو مقید 
می دونم که قوانین رو رعایت کنم و هیچ موقع هم 
جریمه نشدم که میتونن سوابق گواهینامه من رو 
استعالم کنن.اما حرف من به این بزرگوارا اینه که 
شما رعایت کنید و تخلف رانندگی نداشته باشید حاال 
پلیس میخواد هرجایی بایسته.ضمنا بیرجند ما هنوز 
دوربین های ثبت تخلف هوشمند نداره اگه روزی 
این دوربین ها نصب شد و کل تخلفات رو ثبت کنه 
اونموقع می خوایم چیکار کنیم بازم می تونیم ایراد 
بگیریم که کمین نکنن...پس بیاید ماهم فرهنگ 
رعایت قوانین رو در خودمون نهادینه کنیم و به جای 

ایراد گرفتن در کاهش تصادفات سهیم باشیم.
ارسالی به تلگرام آوا
به  شهرداری  از  تشکر  ضمن  جان  آوا  سالم 
پیشنهادی  شهر  نقاط  از  بعضی  خاطرنورپردازی 
صیاد  تقاطع  و  آزادی  میدان  حدفاصل  که  داشتم 
در سمت کنار پارک هم نورپردازی کنید تا چهره 

ورودی شهر برای مسافران و مردم زیبا شود
ارسالی به تلگرام آوا

نت
نتر

ز ای
ها ا

س 
عک

پیشه ور - کویر گویی قطعه ای از بهشت است 
که خداوند برای عبرت آدمیان از میان دل دشت 
های بی آب و علف و صخره های سنگی سر به 
از میان زمین های سرد و  فلک کشیده آن و 
سخت و گاهی سوزان درختان شاداب و سرسبز 
چنار، سرو و بنه را آفریده  تا جلوه هایی از قدرت 
بیکران خود را به آدمی نشان داده و انسان را در 
دل کویر بی آب و علف و جهنم مانند، مدهوش 
و حیران جمال و جالل بی انتهای خودکرده تا 
همراه  و  گرفته  دهان  به  تحیر  انگشت  آدمی 
شود.آری  خداوند  تسبیح گوی  عالم  موجودات 
در  نمی توان  تنها  را  خداوند  جمال  جلوه های 
ایران  شمال  سرسبز  درختان   و  گل ها  باران، 
جستجو کرد بلکه کویر هم با آفرینش عجیب 
و شگفت خود مظهر عجایب و خلقت بی مثال 
خداوند است.خداوند با رویاندن درختان سر به 
فلک کشیده سرو و بنه از میان دل صخره های 
به  کشیده  فلک  به  سر  کوه های  و  سنگالخی 
قعر  در  اگر  حتی  انسان  که  داده  نشان  آدمی 
جهنم سوزان هم روییده باشد ولی فلسفه خلقت 
خود را بداند خواه ناخواه با حرکات و رفتار خود نه 
تنها خود تسبیح گوی خداوند است بلکه می تواند 
با نشان دادن جلوه های بی نظیر خلقتش زیبایی 
جمال الهی را در عالم پراکنده کرده و عالمی را 

تسبیح گوی خداوند کند.

۷ درخت کهنسال خراسان جنوبی 

قدمت  با  گز  و  سرو  چنار،  کهنسال  درخت   7
قاین، طبس  تا 1500 سال در شهرهای   170

و درمیان وجود دارد .   این آثار شامل دو درخت 
چنارکهنسال 300 تا 550 ساله و درختان سرو 
 2 قائن،   شهرستان  در  ساله   1500 تا   1000
سرو با قدمت 650 تا 1500 ساله ، یک درخت 
ساله   170 گز  ویک  سن  سال   700 با  زیتون 
در شهرستان طبس و یک چنار با قدمت 400 
تا 450 سال در  شهرستان درمیان  است.این 
تخت  مالکانه  حقوق  رعایت  ضمن  درختان 
میراث  سازمان  حمایت  نظارت،  حفاظت، 
و  بوده  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
هرگونه دخل و تصرف یا اقدام و عملیاتی که 
شود  آن  اصالت  در  تغییر  یا  تخریب  به  منجر 

ممنوع است.

درخت ۵۰۰ ساله بنه در بیرجند

ازجمله این درختان درخت بنه کهنسال بیرجند 
شرقی  جنوب  کیلومتری   10 در  که  است 
دلیل  این  به  و  دارد  قرار  بیرجند  شهرستان 
این که به لحاظ جغرافیایی این درخت بنه به  
تنهایی در منطقه رشد کرده مردم  از سال های 
شناسند.  “می  درخت  “یکه  نام  با  را  آن  دور 
یک درخت ظاهری سالم داشته و تاج پوششی 
کروی آن بسیار سرسبز و شاداب است، براساس 
قطر درخت، کارشناسان عمر این درخت را 400 
قرار  به  توجه  با  اند.  زده  قدمت  سال   500 تا 
گرفتن این درخت کهنسال در فاصله بین شهر 
روستاهای  و  استان  مرکز  عنوان  به  بیرجند 
بهلگرد و نوفرست که دارای دو درخت کهنسال 
سرو هستند این مسیر به یک مسیر بکر برای 
گردشگری و اکوتوریسم تبدیل شده است.”یکه 
درخت” از نظر ژنتیکی نیز از گونه های منحصر 
به فرد در کشور برای مطالعات پژوهشگران گاه 

شناسی درختی است. 
 

درخت کهنسال چنار دوشنگان 

کاربری  با  است  مکانی  دوشنگان)دوشینگان( 
کیلومتری جنوب  فاصله 21  در  که  کشاورزی 

کیلومتری  یک  فاصله  و  اسدیه  شهر  غربی 
غرب روستای محمد آباد باال و در مجاورت راه 
 4 حدود  کهنسال  چنار  دارد،درخت  قرار  اصلی 
متر بوده و داخل تنه آن در اثر درون پوسیدگی 
حفره بزرگی ایجاد شده است.ازسمت غرب این 
مکان آب قنات به سمت درخت که در شیب 
دره قرار دارد جاری است و این آب در سمت 

غرب درخت در یک گودال کم عمق جمع شده 
و برکه ای را بوجود آورده است که تصویر این 
درخت عظیم در آن افتاده و موجب خلق منظره 
ای بسیار زیبا شده است.این چنار کهنسال طبق 
تا 750 سال سن  نظر کارشناسان حدود 700 

دارد و جزء درختان کهنسال با ارزش چنار در 
بسیار  چنار  این  پوشش  باشد.تاج  می  کشور 
را  مربع  متر  فضایی حدود 512  و  بوده  بزرگ 
اثر طبیعی  این  شامل می گردد.ثبت و معرفی 
ارزشمند می تواند موجبات حمایت بیشتر از آن 

را فراهم نماید.

سرو هزار ساله گسک

کیلومتری   33 فاصله  در  روستایی  نام  گسک 
در  که  است  درمیان  اسدیه  شهر  غرب  شمال 
این روستا نیز سرو کهنسالی از نوع تبری که 
دارد.  وجود  است،  برخوردار  مناسبی  شادابی  از 
قطر تنه این درخت بیش از 155 سانتی متر و 
وسعت تاج آن 135 مترمربع است و این درخت 

هم اکنون در وسط حیاط مدرسه این روستا واقع 
شده است.

درخت بنه رچ با ۸۰۰ سال قدمت
می  خوسف  شهرستان  توابع  از  رچ  روستای 
در  و  میانکوهی  موقعیتی  با  روستا  .این  باشد 

دامنه کوه رچ و با ارتفاع متوسط 1930 مترقرار 
گرفته است.در انتهای این روستا و باالی خانه 
نام  به  زیارتگاهی  کنار  در  و  روستایی  های 
قدمگاه رچ،درختی بسیار قطور و زیبا از نوع بنه 
قرار دارد. درخت بنه 800 ساله رچ در فاصله 
از  بیرجند  شهر  غربی  جنوب  کیلومتری   35
است  جنوبی  خراسان  کهنسال  درختان  دیگر 

دارد  قرار  باقران  کوه های  رشته  دامنه  در  که 
این بنه دارای قطری حدود 191 سانتیمتر بوده 
و وسعت تاج پوشش آن 225 متر مربع و ارتفاع 
و طبق  را شامل می گردد  است  متر   1.2 آن 
نظر کارشناسان و با توجه به محدودیت های 
اقلیمی، قدمت آن بیش از 1000 سال برآورد 
می گردد.این درخت کهنسال به لحاظ شکل 
ظاهری کامال شاداب می باشد و از قسمت بن 
اطراف  به  که  است  زیادی  های  شاخه  دارای 
آن  گرفتن  قرار  به  توجه  اند.با  شده  منشعب 
دارای  مردم  برای  که  روستا  قدمگاه  کنار  در 
کرامت و احترام می باشد،این درخت نیز برای 
اعتقاد  آن  به  و  بوده  ارزشمند  منطقه  مردم 
و دخیل می  نذر کرده  این درخت  به  و  دارند 
زمان  شده،در  انجام  های  بررسی  بندند.طبق 
کهنسالترین  بنه  درخت  این  پرونده  تشکیل 
جنوبی  خراسان  استان  در  شده  شناسایی  بنه 
است و با توجه به پایداری آن در وضع جوی و 
اقلیمی منطقه از اهمیت باالیی جهت مطالعات 

ژنتیکی برخوردار می باشد.

سروهای کهنسال روستای مزدآباد:

بخش  در  که  مزدآباد  کهنسال  سروهای  
نیمبلوک شهرستان قاین، 10 کیلومتری شمال 
غرب خضری دشت بیاض و در روستای مزدآباد 
مزدآباد  کهنسال  سروهای  است.  شده  واقع 
شامل سه درخت اند که در یک ردیف و سمت 
یکی  دارند..قدمت  قرار  بایر  ای  مزرعه  غرب 
ازدرختان سرو تقریبا 600 تا 650 سال،دیگری 
تقریبا 500 تا 550 سال  و سومی تقریبا 500 تا 
550 سال است . قبل از خشکسالی های اخیر 
آبیاری  شده،  می  کاشت  گندم  مزرعه  این  در 
مزرعه رطوبت الزم هر چند اندک را برای بقای 
با  اکنون  تأمین می کرده است و هم  درختان 

در  بقا  حفظ  آهنگ  مزرعه  این  شدن  متروکه 
این سه درخت بسیار کند شده که این مسئله 
باعث خشک شدن شاخه های انتهایی آنها شده 
است.این روستا به دلیل موقعیت استراتیژیکی  
و آب و هوایی مناسب و منطقه سرسبز به یک 
منطقه کردشگری تبدیل شده است . درختان 

سرو کهنسال باالی 1000 سال نیز بر جذابیت 
و  است.چنار  افزوده  روستا  این  نمایی  خود  و 
این  قدمت  گویای  مزدآباد  کهنسال  سروهای 
است.   جنوبی  خراسان  استان  تاریخ  در  منطقه 
در سمت شمال یکی از این درختان، حفره ای 
سنگی وجود دارد که مردم روستا در آن شمع 
روشن می کنند و این گویای تقدسی است که 

برای این درختان در باور آن ها وجود دارد.وجود 
اجاق هایی برای پخت غذای نذری در مجاور 
به  این مدعا است،  بر  این درختان خود دلیلی 
گفته یکی از پیران و آگاهان منطقه، مردم در 
این  کنار  در  محرم  ایام  مثل  خاص  روزهای 
درختان مراسم مذهبی برپا کرده و غذای نذری 
توزیع می کنند. شاخه های این درختان را قطع 
نمی کنند و لطمه ای به آنها وارد نمی نمایند، 
این مسئله به باورهای ارزشمند آنها مربوط می 
شود، هیچ قانون یا اجباری به جز اعتقادات مردم 
به حفظ و بقای این درختان کمک نکرده است.

درختان کهنسال بید خوگ 
 

مجموعه بیدهای کهنسال روستای خوگ واقع 
در دهستان دهشک، بخش نیمبلوک شهرستان 
قاین، 20 کیلومتری جنوب شهر خضری و در 
مجموعه  قدمت  دارد.  قرار  خوگ،  دره  انتهای 
است.  سال  تا 450  تقریبا400  بیدهای خوگ: 
این  این  ی  کننده  خیره  طراوت  و  سرسبزی 
خورد  می  چشم  به  دور،  فاصله  از  درختان 
و  شاداب  بسیار  ظاهری  شکل  لحاظ  به  و 
کهنسال  درختان  مجموعه  دارند.این  سرسبز 
مجاور  روستاهای  دیگر  و  روستا  مردم  برای 
با  بسیار  روستا،  قدمگاه  با  مجاورت  جهت  به 
ارتفاع این مجموعه حدود 9 متر  ارزش است. 
بوده و تاج پوشش آنها فضایی حدود 1256 متر 
حالی  در  ها  است. شاخه  کرده  اشغال  را  مربع 
اند،  اند روی زمین قرار گرفته  که تاب خورده 
گویا رشد رویشی آنها بیشتر از توان نگهداری 
به  اصلی  تنه  است.  بوده  ها  شاخه  دیگر  وزن 
دارد.بزرگترین  قرار  زمین  بر  خوابیده  صورت 
تنه، محیطی برابر 6 متر و قطر سینه ای معادل 
91/1 متر دارد. در هم رفتن شاخه های درخت، 
حرکت و رشد طولی آنها و شبکه ای از شاخه 

ها و ساقه های درخت منظره ای بدیع ایجاد 
کرده که توجه هر بیننده ای را به خود جذب می 
نماید.با توجه به قرارگیری این درختان کهنسال 
در دره روستا و مجاورت با قدمگاه روستا، اهالی 
آن  به  بسیار  اطراف،  روستاهای  و  منطقه  این 
تسبیح  شماری  بی  تعداد  وجود  دارند.  اعتقاد 

رنگارنگ بر شاخه های آن، تعداد زیادی پارچه 
های گره زده به عنوان دخیل، وجود َعلَمی با 
از دست و  برنجی  نشانی  پارچه های رنگی و 
وجود صندوقچه ای برای نگهداری کتب دعا، 
خود گویای ارزش معنوی این درختان است.با 
آثار  توجه به عالقه مردم منطقه به طبیعت و 
طبیعی و بخصوص اعتقاداتی که نسبت به این 
درخت دارند حفظ و حراست از این اثر و لزوم 
تدوین برنامه های خاص جهت این اثر طبیعی 

مورد تایید و تاکید مردم می باشد . 
 

چنار کهنسال دشت بیاض 

چنار کهنسال دشت بیاض در بخش نیمبلوک 
در فاصله 55 کیلومتری قاین قرار دارد قدمت 
رسد.مجموعه  می  300سال   به  درخت  این 
بیاض  دشت  خضری  اهالی  برای  درخت  این 
به واسطه همجواری با مسجد روستا  خصوصاً 
است.  برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  و  ارزش  از 
نگهبان  و  را حافظ  این درخت کهنسال  مردم 
 47 سال  زلزله  در  معتقدند  و  دانند  می  روستا 
این درخت روستا را از تخریب کامل حفظ کرده 
گیاه  نظر  از  بیاض  دشت  کهنسال  است.چنار 
شناسی در وضع مطلوب قرار دارد، این شادابی 
که  است  آبی  انتقال  کانال  مدیون  و سالمتی 
در فاصله 5/1 تا 2 متری آن قرار دارد. وجود 
در  رشد  پویایی  دهنده  نشان  تازه  های  جوانه 
این درخت کهنسال است. از تنه اصلی درخت 
که  انشعابی  اند،  یافته  انشعاب  فرعی  6 شاخه 
بقیه شاخه  از  تنه اصلی است  امتداد  در  تقریباً 

ها قطورتر است. وجود رطوبت کافی در اطراف 
ریشه ها و تهویه خاک اطراف درخت از دالیل 
مهم شادابی آن به شمار می آید.چنار کهنسال 
دشت بیاض در مجاور مسجد قدیمی آن قرار 
گرفته، نگاه مردم به این درخت کهنسال نگاهی 

همراه با احترام و تقدس است. 

گنجینه زنده مهمویی
 

درختان،  این  ویژه  مشخصات  بر  عالوه 
قرارگیری آنها در محلی با دید مناسب از کنار 
ویژه  آنها)مسیر  به  دسترسی  سهولت  و  جاده 
بازدید  برای  مناسب  برنامه ریزی  اکوتوریسم(، 
راحت تر عالقمندان به طبیعت و پیرو آن رشد 
اقتصادی منطقه، آماده بودن منطقه و درختان 
مناسب  زیرساخت های  لحاظ  از  موردنظر 
در  می تواند  بازدیدکنندگان  برای  گردشگری 
قطعیت  باشد.با  اهمیت  حائز  گردشگر  جذب 
اولین موجودات زنده  از این درختان به عنوان 
خراسان جنوبی یاد می شود زیرا  شواهد نشان 
می دهد که قدمت آنان به 15 قرن قبل برمی 
ساسانیان.سه  و  زرتشتیان  زمان  یعنی  گردد 
همسایه ای که یکی از آن ها هزارو 500 سال 
که دارای وسعت تاج 4/75 مترمربع، محیط تنه 
هفت متر و قطر تنه 22/2 سانتی متر، دیگری 
و 200 سال  هزار  تا  هزار  بین  فاصله  با کمی 
محیط  مترمربع،   111 تاج  وسعت  دارای  که 
تنه 60/1 سانتی متر است  پنج متر و قطر  تنه 
و کوچک ترین آن ها هم در همسایگی سرو 
بین  که  دارد  قرار  ساله   500 و  هزار  کهنسال 
دارای وسعت  داردکه   تا 900 سال سن   700
تاج 139 مترمربع، محیط بن درخت 80/7 متر 
که به دو قسمت m 3.6 و m 4.2 تقسیم شده 
است و قطر تنه33/1 متر تنه شرقی و 14/1 متر 
تنه غربی است پیراهن هایی که این ها کهنه 
کرده اند را می توان در پوسته و تنه قطور آن ها 
به وضوح دید.سخن از درختان سرو کهن سال 
روستای مهمویی است که قرن هاست همچنان 
ستبر و پابرجا ایستاده اند و نظاره گر همه اعصار 

تاریخ از زرتشتیان تا عصر حاضر هستند. 

۵4۷ هزار و۵۰۰ روز

کنیم  در 365 ضرب  را  اگر هزار و 500 سال 
می شود 547 هزار و 500 روز که این درخت 
داستان و قصه آن هم نه از یک نفر که بلکه از 
صدها نفر بر قلبش نگاشته دارد و خودش می 
شود مثنوی هفتاد من. چقدر قلب این درخت 
انتهاست که در این سال ها چه ها  وسیع بی 
است.  کرده  و صبوری  نیاورده  بر  دم  اما  دیده 
همسایه  و  درخت  این  از  باید  منطقه  تاریخ  از 
های دیگرش پرسید. از رفتار، گفتار و پندار نیک 
به آن دعوت می کرد،  را  که زرتشت همگان 
از سلسله ساسانیان که 400 سال بر سرزمین 
اهورایی پارس حکومت کرد.از حاکمان ظالم و 
عادلی که بر جامعه آن زمان حکومت می کرده 
اند نیز خاطراتی دارد زیرا هر وقت کسی فراغ 
بالی پیدا می کرده در سایه سار این درخت قصه 
ها می گفته است از آن ستم ها و او در سکوت 
و آرامش فقط به آن گوش می کرده است.اما 
روستا  این  اهالی  از  از همه  بیش  درختان  این 
ابتدای  در  که  قرن هاست  زیرا  دارند  خاطرات 
مزارع کشاورزی این روستا سایه شان را بر سر 
مهمویی  مردم  و  اند  مهمویی گسترانده  اهالی 

هم با آن ها خو گرفته اند. 

1۵ قرن پذیرایی
از این درختان  اهالی مهمویی به بهترین نحو 
در 15 قرن پذیرایی کرده اند تا حتی خشی به 

آن ها نیفتد زیرا این درختان هویت و شناسنامه 
سرافرازی  و  افتخار  مایه  و  هستند  روستا  این 
که  شادند  و  خرسند  هم  سرو  ها.درختان  آن 
سال  و  اند  روئیده  روستا  این  نقطه  دربهترین 
این  اهالی  هاست که نظاره گر اعمال و رفتار 
روستا هستند. در بیشتر نقاط درختان کهن سال 
قامتان  سرو  فقط  قدمت  این  با  اما  دارد  وجود 
مهمویی است که دست در دست یکدیگر داده 
و هر چه هم بر سن هاآن ها اضافه می شود 
ابهت و جبروت آن ها  بر  افتاده تر شده و  جا 

افزوده  می شود.

درختان فورگ ، درختانی که سرد
 و گرم روزگار را چشیده اند

کره  این  سرمایه های  جزو  همیشه  درختان 
چشم  هیچ  بدون  آن ها  هستند.  و  بوده  خاکی 
مردم  به  را  خود  زیبایی  و  میوه  سایه،  داشتی 
آن  جزو  فورگ  سرو  درخت  میکنند.  عرضه 
دسته از درختانی است که سرد و گرم روزگار 
را چشیده و حکومت پادشاهان مختلف بر این 
سرزمین را دیده و سرنوشت آن ها را نگریسته 
است. درخت کهن و قدیمی که در اوج پیری 
سروهای  قدیمی ترین  از  زیباست  همچنان 
محسوب  کشور  و  جنوبی   خراسان  خمره ای 
میشود. این درخت در روستای فورگ یکی از 
توابع شهرستان درمیان است که در فاصله 12 
کیلومتری جنوب شهر اسدیه واقع شده است.بر 
اساس تحقیقات و بررسی های انجام شده قطر 
درخت سرو فورگ 191 سانتیمتر بوده و سن آن 
بین 1200 تا 1300 سال تخمین زده میشود. 
تاج پوشش این درخت فضایی حدود 335 متر 
مربع را شامل میگردد و به لحاظ شکل ظاهری 
این  .درکنار  میباشد  سبز  سر  و  شاداب  کامال 
درخت یک مزار قدیمی نیز قرار گرفته که به 
لحاظ قرار گرفتن در مجاورت این سرو فورگ 
پیر سبز مشهور  زیارتگاه  به  نزد روستاییان  در 
احترام  مورد  کهنسال  درخت  این  است.  شده 

مردم منطقه می باشد  

تاریخ در البه الی 
درختان کهنسال خراسان جنوبی 

جوابیه شرکت مخابرات استان

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
3847به  شماره  به   96/05/26 مورخ   شما 
امکانات  واگذاری  امکان  رساند  می  استحضار 
الزم در مکانهای اداری تجهیزات فیبر نوری به 
خدمات  دهنده  ارایه  های  fcp)شرکت  شرکت 
اینترنتی(وجود دارد اما توسط شرکت های مذکور 
درخواستی برای ارائه خدمت جهت مشترکین به 

مخابرات ارسال نشده است
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امیدی تازه برای درمان کم خونی داسی شکل؛ بیماری عمومی و در حال رشد

ایسنا- محققان طی انجام پژوهش جدید از روش نوینی برای درمان بیماری کم خونی داسی شکل استفاده کرده اند. بیماری کم خونی داسی شکل بیماری عمومی و در حال رشدی است 
که می تواند منجر به دردهای شدید و شرایط خطرناک برای مبتالیان به آن شود. حال پزشکان نوعی مداوای جدید را برای این بیماران یافته اند که می تواند روزنه ای از امید را برای آنها باز کند. 
پزشکان امیدوراند که درمان ژنتیکی راهی برای درمان این بیماری باشد. اتفاقی که افتاده این است که در فرانسه یک کودک مبتال به این بیماری با استفاده از این روش درمان شده است. پنجشنبه *19 مرداد 1396 * شماره 3854

یادداشت

ظرفیت های قلم خبرنگار 
در زمینه سازی ظهور

* حجت االسالم محمدرضا نصوری

خبر، خبرنگار و رسانه همه یک حلقه ارتباطی 
توان  می  یعنی  هستند؛  جامعه  و  محتوا  میان 
یک  سوی  به  اعتقادی  جریاناِت  جهت دهی 
دستگاه های  از  را  استاندارد  و  مطلوب  سرانجام 
رسانه ای و خبری و خبرنگاران انتظار داشت و این 
مهم، از طریق نگاه واقع گرایانه رسانه و اطالع رسانی 
درست و جهت دهی افکار عمومی در حوزه های 
مختلف شامل اقتصاد، سیاست، دین، ورزش، هنر، 
اجتماعی و... شکل می گیرد. جهان معاصر، عصر 
ارتباطات و فناوری و رقابت شدید در این عرصه 
است و اطالع رسانی در آن تبدیل به نوعی »آنی 
رسانه« شده است؛ یعنی اگر کوچک ترین اتفاق و 
خبری در گوشه ای از جهان رخ دهد همه بالفاصله 
و هم  فرصت  موضوع هم  این  مطلع می شوند. 
اگر  که  است  جهت  این  از  فرصت  است.  تهدید 
بتوانیم در بحث زمینه سازی برای ظهور حضرت 
مسیرهای  و  ابزار  به  را  خودمان  حجت)عج(، 
ارتباطی امروزی مجهز کنیم خبرنگاران و اهالی 
رسانه می توانند زودتر و بهتر جامعه را از فضای 
خرافات، بدعت ها، آسیب ها و انحرافات باخبر کرده 
مباحث  می توانند  دیگر  طرف  از  دهند.  نجات  و 
معرفتی را در جامعه ارتقاء داده و تعمیق ببخشند. 
هنجارها و ارزش های جامعه زمانی اثرگذار است 
که به موقع به جامعه تزریق شود و این کار باید 
به شکلی هنرمندانه، زیبا و جذاب و در عین حال 
همراه با نوعی »نوفهمی« و »زیبافهمی« از آموزه ها 
انجام شود که این مهم از طریق رسانه و خبرنگاران 
قابلیت اجرا پیدا می کند. بسیاری از معضالتی که 
ما امروز در جامعه خود به عنوان جامعه زمینه ساز 
»آسیب ها«  بحث  هستیم،  روبرو  آن  با  ظهور 
است. به همین دلیل باید در جهت تحکیم مبانی 
ِاعتقادی ِمهدویت »جهل زدایی« کرد. سوال این 
چه  را  گری  هدایت  و  جهل زدایی  این  که  است 
کسی می تواند بر عهده داشته باشد؟ آیا محتواهایی 
از سوی دانشمندان و نخبگان حوزه ها و  را که 
و  ها  رسانه  جز  کسی  می شود  تولید  ها  دانشگاه 
خبرنگاران می توانند در سطح جامعه منتشر کنند؟ 
مسلم است که هر چقدر هم که تولیدات محتوایی 
در عرصه مهدویت زیاد باشد اما اگر عرصه توزیع، 
و  شایسته  شکل  آن،به   ِ خبری  و  اطالع رسانی 
درخور این امر نباشد، تمام آن زحمات و مباحث 
ماند.  نتیجه خواهد  ابتر و بی  تحقیقاتی و علمی 
از سوی دیگر باید دقت کنیم که این مطالب به 
شکل پخته و با تحلیلی جامع همراه باشد تا نوعی 
آینده پژوهی و آینده نگری - اما در قالب ضوابطی 
صحیح-  داشته باشد. یعنی وقتی قرار است جامعه 
به سمت و سوی آرمان های مهدوی حرکت کند 
یا  این مسیر رخدادی روی داده است  و حاال در 
ما می خواهیم واقعه ای را به جامعه منتقل کنیم، 
تحلیل آن نیز باید بر اساس اصول و ضوابطی باشد 
از جمله اصل صداقت، اصل هوشیاری، شفافیت، 
هشدار، سریع و صریح بودن و از آن سو پرهیز از 
گناه، پرهیز از تحقیر، پرهیز از تکبر، پرهیز از دروغ 
و سیاه نمایی و ... در بحث مهدویت باید این مسئله 
را مدنظر داشت که فضای ناامیدی در جامعه شکل 
نگیرد و ذائقه ای که - برای زمینه سازی ظهور- به 
القاء می شود در جهت کسب  معرفت  مخاطب 
این  اگر  اما  باشد.  امام عصر)ع(  یاران   ِ اطاعت  و 
ذائقه به سمت مسایل حاشیه ای مانند تشّرفات، 
نشانه های  و  عالیم  دادن  تطبیق  یا  مالقات ها 
ظهور برود ما عمال آب به آسیاب دشمن ریخته ایم. 
مخصوصا این که دشمن، خود فضای تخریب و 
این  نتیجه  در  دارد  را  مهدویت  به  نسبت  حمله 
ظهور  وقتی  و  می کند  پررنگ  را  دادن ها  تطبیق 
نگاه  با  جریان  این  اصل  می گویند  نیفتد،  اتفاق 
انکاری جلو می رود. یکی از مباحثی که خبرنگار 
باید رعایت کند نقش »آگاهی و هدایت« آن هم با 
نگاه نشاط است؛ یعنی ببیند که دشمن چگونه از 
طریق رسانه و خبر، نگاه تخریبی و خشونت بار 
علیه  عصر  امام  به  نسبت  آفرین  وحشت  و 
السالم را تبلیغ و ترویج می کند، او باید این نگاه 
را به سوی نگاهی همراه با شادی، نشاط و امید 
دیگر  عبارت  به  کند.  دهی  جهت  و  داده  تغییر 
می توان گفت کار یک خبرنگار عمال مانند کار 
در  خبرنگاران  است؛  علیهم  اهلل  صلوات  انبیاء 
این عرصه مجاهدانی هستند که در راه هدایت 
در  که  هستند  فرهنگسازانی  می کنند؛  تالش 
که  اند  جهت دهندگانی  و  هستند  هدایت  حوزه 
به سوی مباحث  را  در حوزه های مختلف مردم 
سه  باید  خبرنگار  یک  می شوند.  رهنمون  الهی 
نکته را برای خود به صورت اساسی داشته باشد 
عرصه  در  »معرفت شناسی«  فضای  باید  اوال؛ 
جامعه  امروز  که  چرا  بگیرد،  جدی   را  مهدویت 
یک  و  است  معنویت  و  محبت  معرفت،  تشنه 
در  ظهور  زمینه سازی  برای  می تواند  خبرنگار 

عرصه معرفت شناسی موثر باشد. 
به  یعنی  است  »زمان شناسی«  دوم  مطلب 
را  بتواند مطالب  زمان  اساس شرایط  بر  و  موقع 
نکته  دهد.   انتقال  جامعه  به  و  کرده  آنی رسانی 
سوم برای یک خبرنگار »دشمن شناسی« است. 
خبرنگار باید شیو ه های دشمنان، شگردهای آنها 
و حتی شیوه ها و شگردهای شیادان و دکان بازان 
مردم  اعتقادی  فضای  به  چگونه  که  بشناسد  را 
را  جهل  و  رسانده  آسیب  مهدویت  عرصه  در 
آن، فضای  با  مقابله  در  بتواند  و  ترویج می کنند 
آگاه سازی و معرفت افزایی را در جامعه رشد دهد.

خبرها از گوشه و کنار

کنکوری ها مراقب کالهبرداران باشند 

افکار نیوز- سرهنگ علی نیک نفس، در خصوص 
افزایش وقوع برخی از جرائم در برخی از مناسبت ها 
گفت: افراد سودجو و کالهبرداران سایبری با فریب 
دادن کاربران و استفاده از مناسبت ها و موضوعاتی 
تاثیر  تحت  را  کاربران فضای مجازی  که  خاص، 
قرار می دهد همواره به دنبال عملی کردن اهداف 
مجرمانه خود هستند. برخی از روزها و مناسبت ها 
به سودجویان کمک خواهد کرد تا با سهل انگاری، 
غفلت و شاید اشتیاق کاربران، اتفاقات مجرمانه ای را 
رقم زده و زمینه کالهبرداری را فراهم کند. وی ادامه 
داد: سایت ها و صفحات مشاوره، ثبت نام در کنکور، 
انتخاب رشته و پرداخت وجوه مورد نیاز در اینترنت و 
شبکه های اجتماعی از جمله مواردی هستند که این 
روزها بازدید کنندگان بسیاری دارند و همین بازدید 
باال زمینه را برای فعالیت مجرمانه فراهم می آورد 
تا کالهبرداران از کم توجهی و کم دقتی قربانیان 
را  آن ها  اطالعات  و  کرده  را  استفاده  سوء  نهایت 
به سرقت ببرند. سرهنگ نیک نفس در توصیه به 
کنکوری ها گفت: متقاضیان دانشگاه ها مراقب باشند 
تا در دام مجرمان سایبری گرفتار نشوند و حتما برای 
انتخاب  و  نام  ثبت  خصوص  در  مشاوره  دریافت 
رشته از مشاوران واقعی کمک بگیرند. وی تاکید 
کرد: داوطلبان در مواجهه با سایت ها و درگاه های 
بانکی فیشینگ را مد نظر قرار داده تا دچار آسیب 
و خسارت نشوند. همچنین از در اختیار قرار دادن 
اطالعاتی از قبیل شماره پرونده و شماره داوطلبی 
هرگونه  امکان  که  دیگران  به  اطالعات  سایر  و 
از  نامناسب  رشته ای  انتخاب  انجام  و  سوءاستفاده 
جانب سودجویان را فراهم می کند، خودداری کنند.

برای تعویض کارت ملی سریع تر اقدام کنید

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به 
اینکه 25 میلیون کارت ملی هوشمند صادر شده 
کارت  تعویض  برای  تا  خواست  مردم  از  است، 
در  ابوترابی  سیف اهلل  کنند.  اقدام  سریع تر  ملی 
هوشمند  ملی  کارت  وضعیت صدور  آخرین  مورد 
اظهار کرد: تاکنون بیش از 25 میلیون کارت ملی 
هوشمند برای هموطنان صادر شده و به دست آنها 
رسیده است. همچنین دو میلیون کارت نیز پس از 
درخواست هموطنان صادر شده و در دفاتر موجود 
است و افراد باید به آدرسی که به آنها اعالم شده 
مراجعه کنند تا کارت خود را تحویل بگیرند. ضمن 
اینکه این کار باید زودتر انجام شود زیرا اگر دیر اقدام 
کنند ممکن است با پایان مهلت، کارت آنها خود 
به خود باطل شود. سخنگوی سازمان ثبت احوال 
کشور ادامه داد: برنامه ما این است که تا پایان سال 
97 صدور کارت ملی هوشمند را به پایان برسانیم و 
از طرف دیگر کارت های ملی فعلی تنها تا پایان سال 
اعتبار دارند، بنابراین هموطنانی که تاکنون اقدام به 
تعویض کارت خود نکرده اند، هرچه زودتر باید این 
کار را انجام بدهند. ابوترابی افزود: هموطنان این کار 
را به ماه های آخر سال موکول نکنند تا بتوانند به 
راحتی کارت ملی هوشمند خود را دریافت کنند.

سیری در تاریخ پر پیچ و خم روستای ُخنگ
روستای »ُخنگ«، روستایی است در دهستان القورات از 
توابع بخش مرکزی شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی 
واقع شده است. در لغتنامه مرحوم دهخدا در معرفی روستای 
خنگ آمده است: »دهی است از دهستان القورات بخش 
حومه شهرستان بیرجند با 924 تن سکنه. آب آن از قنات 
محصول آن غالت و زعفران شغل اهالی زراعت وراه آن 
مالرو«. این روستا با وسعت تقریبی 20 کیلومتر مربع در 
فاصله 45700 متری شمال بیرجند )از جاده القورات( قرار 
داشته و در موقعیت جغرافیایی 365/14/33 عرض شمالی 
و 59/20/110 طول شرقی قرار دارد. فاصله خط مستقیم 
)هوایی( روستای خنگ تا شهر بیرجند 41200 متر می باشد. 
این روستا به مانند دهلیزی در بین ارتفاعات قرار گرفته است. 
این کوه ها با ارتفاع متوسط 150متر از سمت شرق و غرب و 
جنوب روستا را در بر گرفته و از سمت شمال به دشت سرپشته 
و نوده ختم می شود. روستای خنگ با مزارع و باغات زرشک 
خود به حالت نواری سرسبز از شمالی به جنوب به صورت 
موازی با ارتفاعات و به حالت دره مانند کشیده شده است 
که از سمت جنوب به مزارع و باغات روستای “رویخت” و 
از سمت شمال به مزارع و باغات روستای “نوده” ختم می 
گردد. این روستا از شرق به روستای “مزداب”و از سمت 
غرب به “جاده اصلی مشهد - بیرجند” متصل می گردد. 
ارتفاع این روستا از سطح دریا 1815 متر ) 345 متر بلند تر 
از شهر بیرجند( و آب و هوای آن در تابستان خنک و معتدل 
و در زمستان سرد وکوهستانی است و از جمله مناطق خوش 

آب و هوا و ییالقی منطقه به شمار می رود. 

گورستان های قدیمی 
گویای تاریخ کهن ُخنگ

اختالف  کویری،  هوای  و  آب  تأثیر  تحت  مجموع  در 
فاحشی بین فصل های زمستان و تابستان این روستا وجود 
دارد. »ُخنگ« یا »خنج« یا »ُهنگ« در فارسی باستان به 
معنای »گوشه و بیغوله« بوده  است. »خنج« نیز مّعرب و 
در اصل »ُخنگ« یا »ُهنگ« به ضم خاء و سکون نون و 
شده  است.  نوشته  گوشه  و  نج  َکُ معنی  به  گاف فارسی 
گورستان های بسیار قدیمی در شمال غرب و همچنین 
جنوب روستا و قبرهایی که عالیم آن مربوط به قبل از دوره 
اسالمی است، گویای سابقه چند هزار ساله سکونت در این 
روستا می باشد. روستای خنگ دارای سه قنات عمومی به 
نام های )کاریزسر، کاریز استخر کهنه و کاریز حاجی حسن( 
و همچنین باغ ها و منازل بزرگ و زمین های کشاورزی 
آبی و دیمی و چند کالته و چشمه دراطراف روستا می باشد. 
مردم روستای خنگ درگذشته های دور و نزدیک عالوه 
برکشاورزی و دامداری به کار تجارت و حمل و نقل و خرید 
و فروش کاالها و محصوالت کشاورزی و باغی و مواد اولیه 
صنعتی از جمله قالی، قالیچه، پشم، کرک، دانه های روغنی، 
داروهای گیاهی، زعفران، گندم، جو، زرشک، بادام، آلو، انواع 
خشکبار و همچنین انواع دام و فرآورده های کشاورزی و 
دامی و صنعتی مربوطه به هریک از دوران خود نیز مشغول 
بودند. از مهمترین محصوالت این روستا انواع محصوالت 
باغی و سردرختی شامل: عناب، انگور، آلو، گالبی، سیب، انار، 
سنجد، بادام، توت، گندم، جو، شلغم، چغندر، هندوانه، خربزه، 
یونجه، گاورس، سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، زعفران و 
درسال های اخیر بیشتر زرشک می باشد. به علت وسعت 
مزارع وکشتزارها و مناطق تابعه، این مناطق دسته بندی 
و با نام های مختلف نامگذاری گردیده است که تعدادی 
از آنها عبارتند از: دم آسیاب کهنه، شیب زرشکی ، زمپر، 

شبرنگ، تخته آتشکار ، استخرکهنه ، پیش مزار، ورو )به 
آقا، تگ چاه خنگی،  لکه، کالته  تخته  آب(،  ورای  معنی 
تگ غال روباه، تگ شغالی، تگ میرزاقاسمی، تگ درخت، 
تگ میانی، پابال زرمش ، انبیزکوه ، آغل حسن میرزاعلی، 
زردان، سرپشته، گچ کنان، تگ درخشی، تگ نیم زالل، تگ 
پی، چشمه زبانه، چشمه گنبد و ... . روستای خنگ دارای 
موقوفات بسیار زیادی )آب و زمین های کشاورزی( بوده که 
درآمدهای آن بیشتر صرف مراسم مذهبی در محرم و صفر 
به ویژه پذیرایی از خیل عزاداران حسینی در دهه اول محرم 
فعالیت  به صورت  که  دستی  صنایع  جمله  از  گردد.  می 
های جانبی و محدود در بین اهالی مردم روستا رایج است 
میتوان به قالی بافی، گلیم بافی، خیاطی، گلدوزی و تابلو 
بافی اشاره کرد. براساس سرشماری سال 1385 روستای 
»ُخنگ« دارای 665 نفر و 143 خانوار جمعیت بوده که از 

این تعداد 383 نفر زن و282 نفر مرد می باشند. 

مسجد 370 ساله خواجه

 اماکن مذهبی روستا عبارتند از: 1( مسجد جامع :که در 
میدان پای درخت و در کنار جوی آب از قنات اصلی ده واقع 
شده و سابقا به صورت گنبدی و شبستان با 6 گنبد بر روی 
ستون های خشتی بزرگ و یک حیاط در سمت قبله و یک 
درخت بزرگ پشه خوان در داخل حیاط و همچنین یک درب 
خروجی از قسمت حیاط به سمت کوچه مجاور حسینیه فعلی 
ساخته شده بود. نمای ساختمان و دیوار حیاط با خشت پخته 
و یا آجر ساخته شده و در بخش شمالی ساختمان اصلی و 
در امتداد درب ورودی اصلی به سمت حیاط مسجد یک 
راهروی طوالنی و نسبتا تاریک وجود داشت که دارای دو 
درب چوبی با کتیبه های شیشه ای بلند برای ورود آقایان و 
بانوان به داخل شبستان درسمت چپ واقع و درانتهای دیوار 
سمت راست این راهرو نیز یک راه پله ی صعب العبور برای 
رفتن پشت بام وجود داشت. در داخل مسجد یک منبر چوبی 
پشت به دیوار شرقی و پنجره سمت میدان پای درخت و رو 
به قبله وجود داشت که بزرگان و پیرمردها به ترتیب در دو 
طرف منبر می نشستند. در حال حاضر آن ساختمان قدیمی 
کامال تخریب و از نو تجدید بنا و تمامی زمین مسجد سابق 
به ساختمانی نسبتا وسیع باز سازی شده است. 2( حسینیه 
ابوالفضلی: در مجاورت مسجد جامع و کنار آبشار قنات اصلی 
و در زیر سایه یک درخت توت بسیار بزرگ و با صفا قرار 
دارد که هنوز هم تنه تنومند و بقایایی از شاخه های گسترده 
آن وجود دارد. ساختمان حسینیه فعلی پیش از انقالب و قبل 
از تجدید بنای مسجد جامع بازسازی شده است. 3(مسجد 
خواجه )مسجدی 370 ساله(: این مسجد که احتماال قدیمی 
ترین مساجد روستاست؛ براساس سنگ نوشته موجود مربوط 
 به دوره شاه عباس دوم می باشد. در بخش فوقانی مسیر 

چاه های کاریز استخر کهنه و در مجاورت حمام عمومی 
واقع و وضوخانه آن نیز به شکل یک تونل باشیب مناسب 
در عمق تقریبا 6 متری زیر محوطه مسجد ساخته شده 
که درنوع خود بسیار جالب می باشد. این راه آب که به 
آن در اصطالح محلی )َچخ پَه َیو( می گویند از طریق پله های 
تعبیه شده به عمق مسیر قنات متصل می باشد و عالوه 
بر کاربری برای وضوخانه امکان برداشت آب بسیار خنک 
و کامال بهداشتی برای اهالی فراهم می نموده است. 4(
ای  نمازخانه  واقع  در  که  )عج(:  الزمان  صاحب  مسجد 
کوچک و در محله ی موسوم به )پــه توبیجو( در نزدیکی 
دهنه کاریز حاجی حسن، واقع گردیده است. 5( مسجد 
حضرت ابوالفضل )ع(: در محله موسوم به بلند ده توسط 
یکی از خیرین ساخته شده است. این مسجد شامل یک 

سالن و آشپزخانه و مهمانسرای کوچک می باشد.

سنگ خراس در قلعه ُخنگ

جاذبه های تاریخی و طبیعی روستای خنگ عبارتند از: 
1(قلعه پایین ده: در حد فاصل بین بنای موسوم به آسیاب 
کهنه و میدان پای درخت و سمت شرقی راه مسیر کشمان و 
ورودی شمالی از سمت نوده ، قلعه و محوطه محصور نسبتا 
بزرگی وجود داشته که بنا به اظهار افراد بزرگسال روستا 
بلند و درب ورودی مستحکم بوده و در  دارای دیوارهای 
مواقع خطر به عنوان مخفیگاه از آن استفاده می شده است. 
2( قلعه بلند ده: قلعه مخروبه شمال روستا یا منطقه بلند ده 
که در سال های اخیر تخریب و بنای دبیرستان کار و دانش 
فعلی بر روی آن ساخته شده است. این قلعه که بقایای آن 
به شکل یک چهار دیواری تقریبا 2.5 در 2.5 متر و به ارتفاع 
حدود 4 متر وجود داشت در مدخل و ورودی روستا از سمت 
جنوب و روستای رویخت، بر فراز تپه ای نه چندان بلند و 
در کنار یک تونل زیر زمینی که در اصطالح محلی به آن 
»لون« گفته می شود قرار داشت. می توان حدس زد که 
تونل مورد اشاره به عنوان جان پناه و استراحتگاه نگهبانان به 
ویژه در سرمای زمستان مورد استفاده قرار می گرفته است. 
در کنار این قلعه یک سنگ بزرگ سیاه رنگ و بشکه مانند 
بطول تقریبی 1.5 متر و قطر تقریبی 70 سانتیمتر افتاده بود 
که ربطی به آن قلعه نداشت و به آن »سنگ خراس« می گفتند 
گارگاههای  در  دورتر  های  درگذشته  شد  می  گفته  و 
روغن کشی مورد استفاده قرار می گرفته است. قسمت 
میانه و به اصطالح کمر این سنگ در اثر کثرت استفاده 
بود.  شده  گود  وکامال  شده  ساییده  زیادی  بسیار  حد  تا 
احتمال دارد سنگ مذکور در زمان تخریب قلعه در زیر 
خاک همان محل مدفون شده باشد. 3(آسیاهای بادی: 
و مرحوم  به مرحوم گندمی  آسیاب ها که منسوب  این 
حسین غالم بوده و به همین نام هم معروف بود؛ واقع 

برتپه های شرقی مشرف برروستا و در ناحیه موسوم به 
“پشت خرمنو” به ترتیب از شمال به جنوب در امتداد هم 
قرار داشت و نظر هر بیننده ورهگذری را به خود جلب 
می کرد. طریقه ساخت این آسیاب ها با استفاده از یک 
دیفرنسیال بزرگ و یک میل گاردن نسبتا بلند به صورت 
وارونه و یک عدد پروانه حلبی 6 پر متصل به کاسه چرخ 
نیروی  با  بود که  در یک طرف دیفرنسیال ساخته شده 
باد پروانه ها به حرکت در آمده و پلوس و دیفرنسیال و 
میل گاردن حرکت را به سنگ بزرگ آسیاب که در منتها 
داخل  در  و  زمین  سطح  به  نزدیک  و  گاردن  میل  الیه 
چرخش  با  نمودند.  می  منتقل  داشت  قرار  اطاقک  یک 
نسبتا آرام سنگ فوقانی گندم به الی سنگ ها منتقل 
و تبدیل به آرد می شدند . آرد حاصل از این آسیاب ها 
به دلیل آنکه به آرامی و بدون اصطکاک و حرارت زیاد 
تولید می شد از مرغوبیت خوبی برخوردار و امکان پخت 
نان با عطر وکیفیت بسیار عالی را میسر می نمود. این 
بتدریج  این طرف  به  قبل  از حدود 40 سال  ها  آسیاب 
تخریب و در حال حاضر اثری از آن باقی نمانده است. 
4(آسیاهای آبی: شامل آسیاب کهنه )در شمال روستا و 
وکسی  است  قدیمی  هم  بسیار  که  کشمان  ورودی  در 
از  بیاد ندارد کی و چگونه مورد استفاده بوده( بنای آن 
آن  )تنوره(  ساختمان  اصلی  بخش  است.  ساروج  و  آجر 
درحال حاضر موجود می باشد.آسیاب دیگر که آنهم در 
فاصله سال های 40 تا50 هنوز بقایای آن وجو داشت 
در حدفاصل روستای خنگ به رویخت و درحاشیه کانال 
مسیر رود خانه فصلی و در زیر یک آبشار زیبا واقع شده 
اشت و تنوره آن محل آب تنی جوانان روستا بود. فشار 
و حجم آب در حدی بود که صدای آبشار مانع از انتقال 
با  و  نزدیک  فاصله  از  بودند  افراد مجبور  و  صداها شده 
صدای بلند صحبت کنند. برای انتقال آب به آن سوی 
کانال یک حفره سیمانی به شکل شتر گلو وجود داشت 
که در اصطالح محلی به آن “سکنجه” گفته می شود. 
نمونه های دیگری از این نوع سکنجه ها در دو منطقه 
هنوز  و  شده  ساخته  آب  انتقال  برای  کشمان  از  دیگر 
هم مورد استفاده می باشد. کوره های گچ پزی، حمام 
قدیمی و »چخ په پو« سنگ خراس، سنگ های آسیاب 
آبی و بادی با قدمت چند صد ساله از دیگر آثار تاریخی 
اخیر  در سال های  آنها  از  برخی  که  روستا هستند  این 
پای  میدان   )5 باشند.  می  نابودی  درحال  یا  و  تخریب 
درخت : از میادین قدیمی و در شمال روستا و مرکزیت 
پایین ده و در مجاورت مسجد جامع  به  منطقه موسوم 
و  محرم  اول  دهه  در  میدان  این  دارد.  قرار  حسینیه  و 
اجتماع  محل  حسینی  عاشورای  و  تاسوعا  روزهای   در 
دسته های عزاداری و اجرای مراسم شبیه خوانی می باشد. 
در گذشته نیز از این میدان به عنوان بارانداز شتر های 
حامل خرما و نمک و زغال و قیچ و محلی برای کشتار و 
عرضه گوشت ... و همچنین بازار خرید و فروش احشام 
استقرار  هم  مواقعی  در  و  گرد  دوره  فروشندگان  توسط 
قسمتی  در  است.  شده  می  استفاده  آهنگر  استادکاران 
مسافرخانه  عنوان  به  هایی  اطاق  میدان  این  حاشیه  از 
وجود داشته که زمین و ساختمان های آن جزو موقوفات 
در  است.  بوده  گردها  دوره  و  مسافران  استفاده  مورد  و 
بخش غربی و جنوبی این میدان 5 درخت بسیار بزرگ پشه 
خوان و توت و یک حوص آب وجود داشت که به دلیل 
موقعیت مناسب و سایه خنک درخت های آن غالبا در فصل 
 تابستان مورد استفاده مسافران و استراحت اهالی و بعضا هم 
بازی های گروهی بچه ها قرار می گرفت. / سیری در ایران

عکس از : سیری در ایران

دانستنی های مذهبی

رهایی از گرفتاری ها و مشکالت 

با ختم سوره یس

تبیان- عروس قرآن سوره یاسین است که در 
خواندن آن فضلیت های بسیاری ذکر شده است. 
و  ائمه  از سوی  مشکالت  و  گرفتاریها  برای حل 
معصومین توصیه به خواندن این سوره ی پر برکت 
شده است. سوره یس، سی و ششمین سوره قرآن 
است که مکی و دارای 83 آیه است. عارف بزرگ 
آیة اهلل حاج شیخ مجتبی قزوینی خراسانی)ره( به 
شاگردان خود چنین سفارش می کردند که هر شب 
از  را بخوانید، ولی قبل  از خواب، سوره یس  قبل 
شروع و بعد از اتمام آن، 14 صلوات بفرستید. یعنی 
این سوره را در بین این صلوات ها قرار دهید. بی 
شک این 14 صلوات هم یکی از اسرار مهم سیر 
و سلوکی در مکتب اهل بیت است. آن بزرگمرد 
فرموده بودند: بنده در زندگی به هر چه که رسیده 
ام و هرچه به دست آورده ام از برکت این سوره می 
باشد. در فضیلت این سوره، حضرت محمد)صلی 
سوره  کس  هر  فرمایند:  می  وآله(  علیه  و  اهلل 
بار  است که 10  آن  مانند  کند  قرائت  را  »یس« 
قرآن را ختم کند. در این رابطه امام صادق )علیه 
قلبی دارد و قلب  اند: هر چیزی  السالم( فرموده 
قرآن سوره یاسین است. کسی که قبل از خواب یا 
در روز آن را تالوت کند، در آن روز محفوظ بوده 
می  السالم(  )علیه  باقر  امام  خورد.  می  روزی  و 
فرمایند: کسی که یک بار در عمر خود سوره یس را 
بخواند، خداوند به شماره هر آفریده ای در دنیا و هر 
آفریده ای در آخرت و در آسمان دو هزار حسنه برای 
او نوشته و دو هزار گناه او را پاک می نماید و دچار 
فقر، زیان مالی، زیر آوار ماندن، بیچارگی، دیوانگی، 
جذام، وسواس و بیماری زیانبخش نمی شود.
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آگهی تمدید مزایده عمومی
محدوده های اکتشافی،گواهینامه های کشف و پروانه های بهره برداری

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی 

پیرو آگهی مزایده عمومی محدوده های اکتشافی،گواهینامه های کشف و پروانه های بهره برداری اکتشافی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی  به اطالع می رساند 
زمان شرکت در مزایده تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه  96/5/26  تمدید گردیده است.

اینترنتی آدرس  به  مربوطه  های  فرم  دریافت  و  مزایده  ای، شرایط  مزایده  های  اطالعات محدوده  از  کامل  آگاهی  توانند جهت  می  متقاضیان  اطالعیه  این  اساس  بر   لذا 
skimto.ir www و  khs.mimt.gov.ir  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی مراجعه نموده و پیشنهادات خود را بر اساس شرایط ارائه شده حداکثر تا پایان 
وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 96/5/26 در پاکت الک و مهر شده و صرفاً از طریق پست سفارشی به آدرس خراسان جنوبی ، بیرجند ، بلوار شهدای عبادی ، ساختمان شماره 2 
)شهدای عبادی( کد پستی 9719871165 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ارسال نمایند. پیشنهادات رسیده رأس ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 96/06/05 در کمیسیون 

مزایده، واقع در محل ساختمان شهید مطهری سازمان به آدرس بیرجند- خیابان شهید مطهری مفتوح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی
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بدقولهامعموالآدمهاییبیاعتبارند

ممکن است او خود ما باشیم یا حتی آدم کنار دست مان، 
قدیمی  مان.  دوست  حتی  یا  دیوار  به  دیوار  همسایه 
بدقول ها معموال آدم هایی بی اعتبارند که به مرور زمان 

دیگر کسی روی حرفشان حساب نمی کند. 
مان زندگی  در  را  زیادی  بدقول  های  آدم  ما   همه 

 دیده ایم، بعضی از ما خودمان آدم های بدقولی هستیم 
و بعضی هامان مجبوریم همیشه آدم های بدقول را 
قاموس در  عهد  به  وفای  که  آدمی  کنیم.   تحمل 

اخالقی اش نیست، کسی که هیچ گاه بر سر حرف و 
وعده اش نمی ایستد، آنی که به قول خودش، همیشه 
دیگران را سر کار می گذارد و پس از بدقولی، نشانه ای 
از پشیمانی در چهره اش دیده نمی شود. ممکن است 
هر آدمی با هر طبقه اجتماعی باشد، اما او هر که باشد 
اهمیت زیادی ندارد، چون مهم، خصلت آزاردهنده اش 

درپایبند نبودن به وعده هایش است.
زمان،  مرور  با  معموال  کند،  می  بدقولی  که  کسی 
اعتبارش را در میان اطرافیان از دست می دهد و دیگر 
کسی برای حرف ها و قول هایش ارزشی قائل نیست. 
چنین فردی اگر از قضاوت دیگران نسبت به خودش 
 ناراحت و رنجیده نشود، تصمیمی برای اصالح رفتارش

 نمی گیرد و از وضعیتش نیز گالیه نمی کند، اما کسانی 
کارهای  و  کنند  زندگی  فردی  چنین  با  مجبورند  که 
روزمره شان به نوعی با او گره خورده است، بویژه اگر 
خودشان پایبند به وعده هایشان باشند، آزرده می شوند.

حاال اگر چنین فرد بدقولی، شریک زندگی آدمی خوش 
قول باشد، مشکالت چند برابر می شود، چون اساس 
زندگی بر پایبندی به عهد و پیمان است. وقتی بچه 
 دار می شوید، قضییه حادتر می شود چرا که شما قول

می دهید و زیرش می زنید. 

»پيامبرماه«

گله اي از فیل ها گاه گاه بر سر چشمة زاللي جمع 
مي شدند و آنجا مي خوابیدند. حیوانات دیگر از ترس 
روزي  مي ماندند.  تشنه  مدتها  و  مي کردند  فرار 
بکار  حیله ا ي  و  کرد  اندیشي  چاره  زیرکي  خرگوش 

بست. برخاست و پیش فیلها رفت.
فریاد کشید که: اي شاه فیالن! من فرستاده و پیامبر 
ماه تابانم. ماه به شما پیغام داد که این چشمه مال 
من است و شما حق ندارید بر سر چشمه جمع شوید. 
را  شما  شوید  جمع  چشمه  کنار  بعد  به  این  از  اگر 
به مجازات سختي گرفتار خواهم کرد. نشان راستي 
آب  در  را  خود  خرطوم  اگر  که  است  این  گفتارم 
چشمه بزنید ماه آشفته خواهد شد. و بدانید که این 
خواهد  پدیدار  ماه  چهاردهم  شب  در  درست  نشانه 
گروه  با  ماه  چهاردهم  شب  در  فیالن  شد.پادشاه 
زیادي از فیالن بر سر چشمه حاضر شدند تا ببینند 

حرف خرگوش درست است یا نه؟ 
همین که پادشاه فیالن خرطوم خود را به آب زد 
آشفته شد.  و  آمد  در  لرزش  به  آب  در  ماه  تصویر 
درست  خرگوش  حرفهاي  که  فهمید  پیالن  شاه 
است. از ترس پا پس کشید و بقیة فیلها به دنبال 

او از چشمه دور شدند.

باید ریسک کنی. ما تنها وقتی معجزۀ 
زندگی را به طور کامل درک می کنیم 

که اجازه دهیم اتفاقات غیرمنتظره رخ دهد.

خوشبختی مثل آن قصرهایی در داستان های 
پریان است که توسط اژدها محافظت می شود: 

باید مبارزه کنیم تا بتوانیم آن را فتح کنیم.

ای اشک روان بگو دل افزای مرا
آن باغ و بهار و آن تماشای مرا

چون یاد کنی شبی تو شبهای مرا
اندیشه مکن بی ادبیهای مرا

تا زمانی که عادت دیدن خوبی ها به جای
 بدی ها در دیگران را در خود شکل ندهی، هرگز
 نه به موفقیت خواهی رسید و نه به خوشحالی.

نگرانی من این نیست که خدا طرف ما است یا نه؛ 
بزرگترین نگرانی من این است که ما طرف خدا 
باشیم، چرا که خداوند همیشه طرف حق است.

چشم هاي تان را ببندید و آدم هاي زندگي تان را یک دور 
مرور کنید. از همه کساني که در این لحظه به ذهن شما 
مي آیند چند نفر را دوست دارید درست در همین ساعت 
ببینید؟ اگر دیگران چشم هاي شان را ببندند چطور؟ احتمال 
دارد که شما را به عنوان اولین گزینه براي مالقات کردن 
انتخاب کنند؟ اگر جواب تان به این سوال منفي است و یا 
اینکه در این مورد اطمیناني ندارید، روي کمک ما حساب 
کنید. کافي است چند عادت اصلي را که مي تواند شما را به 
فردي آزاردهنده تبدیل کند و باعث شود که دیگران دور 
شما خط بکشند کنار بگذارید تا همیشه اولین گزینه دوستان 

و آشنایان تان براي تنظیم قرار مالقات باشید. 
عادتمنفی:واردجزئياتشوم؟

به منطق آدم ها اعتماد کنید! باور کنید وقتی به اندازه کافی 
به شما اطالعات نمی دهند، منظورشان این است که کمی 
از آنها فاصله بگیرید و وارد جزئیات زندگی شان نشوید. این 
موضوع وقتی پررنگ تر می شود، که پای بیماری و یا رویداد 
آزاردهنده ای به میان بیاید. وقتی می بینید خانم الف مدتی 
بی حوصله است و در مهمانی ها کنار همسرش نمی نشیند، 
احتماال حدس می زنید که با همسرش رابطه خوبی ندارد و 
شاید هم به خودتان اجازه بدهید که این ذکاوت را به رخ او 
بکشید و بگویید: فالنی چرا کنار شوهرت نمی نشینی؟ چرا 
بی حوصله ای؟ میانه تان شکر آب شده؟ چه انتظاری از خانم 
الف دارید؟ فکر می کنید او به خاطر باهوش بودن تان به شما 

افتخار می کند و سفره دلش را باز می کند؟بهتر نیست به 
می کنم  :»احساس  بگویید  او  به  جمالتی  چنین  جای 
دوست  اگر  نیستی.  همیشه  مثل  که  است  وقتی  چند 
می توانی  بزنی،  گپ  و  بگذرانی  وقت  کسی  با  داشتی 

همیشه روی من حساب کنی.«
عادتمنفی:آخرشباشم؟

مراقب باشید از آن طرف بام فروتني پایین نیفتید. بیش از 
اندازه فروتن بودن مي تواند شما را به یک انسان منفي باف 
تبدیل کند. در فرهنگ و ادبیات ما، تا بخواهید شعر و حکایت 
در مورد فروتني وجود دارد. شاید همین توصیه هاست که 
بسیاري از ما را این روز ها به آدم هایي آزار دهنده تبدیل 
کرده است. کم نیستند کساني که فکر مي کنند پذیرفتن 
شایستگي هایشان، یعني مغرور جلوه کردن و به خاطر همین 
مورد خود  در  تعریفي  اینکه  به محض  پیش فرض هم 
مي شنوند، با گفتن »نه! این طور نیست!« به باتالق فروتني 
فرو مي روند و در ادامه هم فهرستي از ایرادها، اشتباه ها و 
کمبود هایشان را به مخاطب خود تحویل مي دهند تا مبادا 

به چشم او مغرور بیایند. 
عادتمنفی:زرنگباشم؟

تا  اما  درست!  دارند؛  زیادي  طرفداران  باهوش  آدم هاي 
آنجا که هوش شان کوچک ترین آسیبي به دیگران نزند. 
راه حل هاي خالقانه شما براي حل مسائل تان چقدر با منابع 

دیگران در تضاد است؟

از روبه رو ماشین نمي آید و شما هم در ترافیک سنگیني 
افتاده اید؟ چطور است که پاي تان را روي گاز بگذارید و 
تا الین روبه رویي خلوت است کمي جلوتر بروید؟ نه! نه! 
باور کنید ایده خوبي نیست. مطمئن باشید که همه آدم هاي 
توي ترافیک، قسمت خلوت خیابان را مثل شما مي بینند و 
حتما دلیلي دارد که از آنجا نمي روند. مهم نیست در صف 
نان هستید یا توي ترافیک و یا اینکه در بانکي که مسئوول 
بودن  میدان  زرنگ  دارید.  کاري  را مي شناسد  باجه شما 
مي تواند در چشم همه آدم هایي که به خاطر به اصطالح 
هوشمندي تان باید زمان بیشتري را صرف کنند، شما را 

فردي آزار دهنده و غیرقابل تحمل جلوه دهد.
عادتمنفی:همهچيزدانباشم؟

نیازي نیست  دار و ندار ذهنتان را روي میز بریزید. قبل 
کمي  با  کنید،  تقسیم  دیگران  با  را  اطالعاتتان  آنکه  از 
حل  براي  که  بحران هایي  و  آنها  عالیق  از  هوشمندي 
باخبر شوید.  به  نیاز دارند  کردنشان به اطالعات بیشتر 
اشتراك گذاشتن اطالعات با دیگران، ایده خوبي است. اما 
اگر قصد اجرا کردن چنین ایده اي را دارید، مراقب میزان 
اگر در صف  باشید.  به اشتراك مي گذارید  اطالعاتي که 
نانوایي خانمي با بچه اي چاق ایستاده، مطمئن باشید به 
ذهن خودش هم مي رسد که چاقي براي سالمتي مضر 
است و مطمئن باشید که شما بخش مهمي از دالیل ابتالي 

کودك او به این مشکل را نمي دانید.

اختیار  در چنین شرایطي، سکوت  است که  پس چطور 
کنید و تنها با یک لبخند وارد ارتباط با کودك و مادرش 
شوید. نگذارید اطالعات شما روي سر دیگران آوار شود و 
حتي اگر با کسي احساس صمیمیت مي کنید، تا زماني که 
از شما کمک نخواسته به گفتن چند جمله بسنده کنید و 
بعد از آن، با دیدن واکنشش ارزیابي کنید که آیا مایل به 
استفاده از دانش مفید شما هست یا اینکه ترجیح مي دهد 
سکوت کنید و در مورد وضعیت هوا وارد گفت وگو شوید.

عادتمنفی:درددلکنم؟
اگر مي خواهید با دوست تان درد دل کنید، چند نکته اساسي 
سراغ جمالت  مکالمه تان،  کنید:ابتداي  فراموش  نباید  را 
مثبت بروید و چند رویداد خوبي را که براي تان اتفاق افتاده 
به زبان بیاورید. نمي توانید بگویید هیچ اتفاق خوبي براي تان 
نیفتاده. یعني یک برنامه خوشایند در تلویزیون ندیده اید و یا 

اینکه از دیدن آسمان زیباي بهاري لذتي نبرده اید؟
تلفن را با میکروفني که تنها خودتان حق صحبت کردن 
در آن دارید اشتباه نگیرید. شما با کمک این ابزار ارتباطي، 
مي گویید و مي شنوید؛ پس اگر چند جمله اي حرف مي زنید، 
به کسي که پشت خط است هم مجالي براي صحبت 
اشتراك  به  براي  چیزهایي  هم  او  شاید  بدهید.  کردن 
گذاشتن با شما داشته باشد.  در پایان مکالمه، تصویر خوبي 

باقي بگذارید و شنونده را غم زده تنها نگذارید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و در حقیقت غیر از این ]مجازات[ عذابی ]دیگر[ برای کسانی که ظلم کرده  اند 
خواهد بود ولی بیشترشان نمی  دانند ]که آن عذاب چیست[ سوره الطور آیه ۴۷

حدیث روز  

هیچ قطره اي در نزد خداوند عزوجل دوست داشتني تر و محبوب تر از قطره ي اشكهایي که در تاریكي شب و از خوف 
خدا با اخالص کامل ریخته مي شود، نیست. امام محمد باقر )علیه السالم(

سبک زندگی

اين عادت ها هر روز شما را تنهاتر می كند

5347
93

8721
478

349
583
8961

68
3852

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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795432186

264189735

381756942

132548697

679213854

458697321

816924573

947365218

523871469

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

را تجربه کنید.   09158668002

کار خوب اتفاقی نیست

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     ۳2۳۷1۳5۴ - ۳2۳۷1۳55

قالیشویــی ملکــه

یک واحد آپارتمان از تعاونی مسکن 
0۴ فاز 2 به فروش می رسد. 

091516۳6851

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

0915۳6۳۷50۷ - حسینی 

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر ۴ 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
 091556۴2959
091596۳۴0۳8
۳2۴1۴۷02

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو 
با سابقه دیرینه به یک همکار آقا
 و شراکت در کار نیازمند است.

 0915825۴1۷2

به دو نفر خانم جهت همکاری
 در پوشاک نیازمندیم.
حقوق و مزایای باال 

بازار نو - پوشاک دادرس     
۳2220655

سمساری و لوازم خانگی
خرید و فروش کلیه لوازم منزل - خرید و فروش 

با ما به نفع شماست      0915561۴521

بازسازی منازل قدیمی 
0915561۴۳65 -0915۷210۴2۴

۳2۳181۴9

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

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

0915۷21۳5۷1 - صالحی منش

نصب و سرویس کولر  
آبگرمکن ، پمپ و...

لوله کشی و سیم کشی 
ساختمان 

لوله باز کنی با فنر برقی 
نصب شیرآالت

  091516۳۳90۳ - دهشیبی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

091566۳۳2۳0- برگی

ضایعات کاغذ و کارتن شما را نقدا 
خریداریم.

شهرک صنعتی ، همت ۳ 
کیلویی ۴50 تومان

انبار: رجایی 1۷ داخل کوچه
 کیلویی ۴۳0 تومان
 09156۷02۷1۷

۳2255221 

رهن و اجاره
قابل توجه کلیه ادارات، ارگان ها، 

نهادها و ...
ملکی در 2 طبقه با زیربنای 650 متر 

مفید، دارای 6 خواب، دوهال، دو 
پذیرایی، سرویس بهداشتی مجزا و 
پارکینگ وسیع حدفاصل فلکه اول و 

دوم مدرس )شرقی( 5 میلیون رهن و ۳ 
میلیون تومان اجاره  0915562۳1۴1

مدرک تحصیلی اینجانب علی امینی فرزند 
روح اله رشته حسابداری مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری 

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

 پالک 58
09155610111

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف
 و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
    علـی آبادی 

لوله کشی ساختمان  نصب و تعمیر ، سرویس کولر، پلمپ، آبگرمکن و انواع 
شیرآالت ، لوله بازکنی تضمینی با فنر برقی    0915865116۷ - شهریاری



از  بعد  بادام  عدد  هشت  و  خرما  عدد  دو  خوردن 
گذشت نیم ساعت از بیدار شدن، صبحانه ای مناسب 
برای خواب راحت در همان شب است. دکتر نرینا 
در این باره اظهار کرد: تعدادی از میوه ها و آجیل ها 
حاوی مقادیر مناسبی پروتئین، چربی و کربوهیدرات 
هستند که می توانند سوخت وساز بدن را تنظیم و 

قند خون را تثبیت کنند. هشت عدد بادام و دو عدد 
خرما، حاوی ۱۵۰ تا ۲۰۰ واحد کالری هستند و به 
بدن انسان کمک می کنند که هنگام ظهر، هورمون 
مالتونین تولید شود؛ هورمونی که برای خواب شبانه 
بسیار مفید است. دکتر رمالخان متخصص خواب 
یک  داشتن  برای  صبحانه  خوردن  کرد:  اظهار 

خواب آرام در شب بسیار مفید است. اگر صبحانه 
نخورید بدن شما در وضعیت گرسنگی شدید قرار 
می گیرد و هورمون استرس تولید می شود که برای 
با مصرف صبحانه  اما  خواب راحت مفید نیست، 
بدن شما مواد غذایی کافی دریافت می کند که این 
موضوع  بر سیستم خواب تأثیر مثبت می گذارد.

اگر می خواهید شب راحت بخوابید، بخوانید! 
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شمشیربازان خراسان جنوبی در اردوی تیم ملی

مسابقات  در  درخشش  از  پس  دانشمند  محمدعارف  و  رزاقی  حمید 
قهرمانی کشور به اردوی تیم ملی دعوت شدند. به گزارش خبرگزاری 
اردوی زیر ۲3  رزاقی در  استان خراسان جنوبی،  صدا و سیما مرکز 
در  حضور  برای  نوجوانان  و  جوانان  تیم  اردوی  در  دانشمند  و  سال 
شمشیربازی  رقابتهای  کرد.  خواهند  رقابت  المللی  بین  مسابقات 
قهرمانی نوجوانان و جوانان کشور از 9 تا ۱4 مرداد در اراک برگزار شد.

 صعود کماندار تیم ملی ایران 
به مرحله حذفی جام جهانی تیراندازی با کمان آلمان

»اسماعیل عبادی« در مرحله چهارم جام جهانی در آلمان به مرحله 
حذفی بخش انفرادی کامپوند راه یافت. به نقل از ایرنا، مرحله مقدماتی 
امروز  برلین  در شهر  آلمان  کمان  با  تیراندازی  جام جهانی  مسابقات 
برگزار شد که اسماعیل عبادی در بخش انفرادی کامپوند مردان با 3۵۲ 
امتیاز از بین 89 کماندار شرکت کننده در این بخش شانزدهم شد تا 
امروز در مرحله حذفی به میدان برود. هشت نفر برتر این مسابقات جواز 
حضور در مسابقه قهرمان قهرمانان در کشور ایتالیا را کسب خواهند کرد.

 تیم ملی والیبال زنان ایران مغلوب چین تایپه شد

ایرنا- تیم ملی والیبال بانوان ایران در نخستین مسابقه خود در رقابت 
های قهرمانی زنان آسیا با نتیجه سه بر یک مغلوب چین تایپه شد. 
نوزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا از روز چهارشنبه 
به میزبانی »مانیل« پایتخت فیلیپین آغاز شد و تیم ملی بانوان ایران از 
ساعت ۱۲:3۰ به وقت محلی و ساعت 9 صبح به وقت تهران به مصاف 
چین تایپه رفت. شاگردان اکرم قهرمانی سرمربی تیم ملی والیبال بانوان 
ایران در این دیدار سه بر یک مغلوب چین تایپه شدند که مدال برنز 
بازی های آسیایی ۲۰۰6 را در کارنامه خود دارد. ملی پوشان ایران در ست 
دوم ۲7 بر ۲۵ به پیروزی رسیدند، اما در ست های اول، سوم و چهارم به 
ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱7 و ۲۵ بر ۲۰ شکست خوردند.

 نایب قهرمانی ایران 
در شمار پنج لحظه برتر پارادوومیدانی جوانان جهان

ایرنا- کمیته بین المللی پارالمپیک کسب عنوان نایب قهرمانی ایران در 
رقابت های پارادوومیدانی جوانان جهان را یکی از پنج لحظه برتر این 
دوره از رقابت ها معرفی کرد. نزدیک به ۲7۰ ورزشکار زیر ۲۰ سال از 4۰ 
کشور جهان در نخستین دوره این بازی ها در سوئیس شرکت کردند و 
بسیاری از آنها توانایی زیادی را برای رقابت های آینده از خود نشان دادند. 
کمیته بین المللی پارالمپیک روز چهارشنبه پنج لحظه برتر این رقابت ها 
را اعالم کرد و نوشت: نایب قهرمانی ایران در این دوره از رقابت ها یکی از 
این لحظات برتر بوده است. کمیته بین المللی پارالمپیک نوشت: ایرانی ها در 
خاک سوئیس درخشیدند و ۱۲ مدال طال، پنج نقره و پنج برنز کسب کردند.

۹ گام برای جلوگیری از 
پیری زودرس در زنان!

پیری روندی اجتناب ناپذیر است اما با رعایت 
زودرس  پیری  عوارض  از  توان  می  نکاتی 
احساس  واقعی خود  از سن  و  کرد  جلوگیری 
از عینک  استفاده  بیشتری داشت: ۱.  رضایت 
زیر  چروک  و  چین  دهنده  )کاهش  آفتابی 

چشم و بین دو ابرو( ۲. خوردن انواع توت ها 
3. استفاده از کاله )دقیقا مشابه عینک آفتابی 
میتواند از صورت و گردن در برابر اثرات مضر 
شکالت  خوردن   .4 کند(  اشعهUVمحافظت 
تیره ۵. مصرف لوبیا 6. استفاده از کرم های ضد 
آفتاب )مبارزه با پیری صورت( 7. نوشیدن مقادیر 
زیاد آب 8. خوردن اسفناج )از بین بردن سلولیت و 

حفظ درخشندگی پوست( 9. ترک سیگار و الکل

ترکیبات بزاق 
این مشکل بدنی را حل می کند

مطالعات محققان دانشگاه شیلی نشان می دهد 
بزاق حاوی پروتئینی است که روند بهبود زخم 
را تسریع می کند. محققان اثر این پروتئین را 
روی رشد رگ های خونی بررسی کردند؛ این 
فرآیند در علم پزشکی رگزایی)آنژیوژنزیز( نام 

دارد. آنژیوژنزیز یک فرایند فیزیولوژیکی است 
رشد  جدید  رگ های  موجود،  رگ های  از  که 
می کند. این فرآیند در درمان و بهبود زخم نقش 
می دهد  نشان  مطالعات  دارد.  ای  العاده  فوق 
بزاق انسان سالم حاوی پپتیدهای خاصی است 
و هیستاتین-۱ یک نمونه از آن است و وجود 
همین پپیتیدها به درمان زخم کمک می کند. 
هیستاتین-۱ خاصیت ضد باکتریایی نیز دارد.

گروگانگیری برای اخاذی میلیونی از مسافران

جام نیوز- 3 پسرجوان و یک دختر ۱8 ساله اعضای باند خفت گیری بودند که پس از سوار کردن مسافران آنها را گروگان می گرفتندتا دست 
به اخاذی بزنند. آنها در برخي از سرقت ها نیز با طعمه  قرار دادن دختر ۱8ساله بر سر راه خودروهاي مدل باال نقشه باجگیري میلیوني خود 
را عملي مي کردند. تحقیقات در این پرونده با شکایت مردي جوان شروع شد. او که هراسان و وحشتزده خود را به اداره پلیس رسانده بود 
گفت که سرنشینان یک خودروي پژو وي را گروگان گرفته و دست به اخاذي ۲۰میلیوني از او زده اند. مردجوان گفت: در یکي از خیابان ها 
منتظر تاکسي بودم که یک خودرو مقابلم توقف کرد. به جز راننده، ۲پسر جوان هم داخل ماشین بودند که تصور کردم مسافرند اما در بین 
راه پسرجواني که در صندلي عقب نشسته بود به همراه همدسش مرا به باد کتک گرفت و با تهدید خواست هرچه پول دارم در اختیارشان 
قرار دهم اما آن روز پولي همراهم نبود. به همین دلیل آنها با تهدید کارت عابربانکم را گرفتند تا حسابم را خالي کنند اماهیچ پولي در 
حسابم هم نبود. شاکي ادامه داد: این بار دزدان با تهدید از من خواستند تا با خانواده ام تماس گرفته و بخواهم که ۲۰میلیون تومان به حسابم 
بریزند. مردان خشن مرا تهدید به قتل کردند و به ناچار از یکي از بستگانم خواستم تا این پول را به حسابم واریز کند. وقتي پول واریز شد، 
مرا در یکي از خیابان هاي خلوت شمال پایتخت رها کردند و رفتند.  کارآگاهان زیرنظر قاضي علي وسیله ایردموسي بازپرس دادسراي 
ویژه سرقت به تحقیقات خود ادامه دادند تا اینکه 3عضو این باند )۲ پسر و یک دختر( را به دام انداختند اما نفر چهارم موفق به فرار شد.

دستگیری قاتل معاون فرماندار پس از چهار سال 

قطره- فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از شناسایی و دستگیری 
قاتل معاون فرماندار ایرانشهر بعد از چهار سال در عملیات هدفمند 
یگانهای عملیاتی پلیس در شهرستان ایرانشهر خبر داد.  سردار حسین 
رحیمی، گفت: در پی وقوع قتل مسلحانه معاون فرماندار ایرانشهر در 
تاریخ نوزدهم مهر ماه سال 93 و متواری شدن قاتل از محل وقوع 
جرم، دستگیری قاتل به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس 
قرار گرفت. وی تصریح کرد: در تعاقب اقدامات فنی و اشراف اطالعاتی 
یگان های عملیاتی پلیس، با تحقیقات و بررسی های انجام شده، 
مخفیگاه قاتل که مردی 3۵ ساله است شناسایی و با هماهنگی مقام 
قضائی وی را در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه در یکی از منازل 
حاشیه ای شهرستان ایرانشهر دستگیر و به فرار 4 ساله وی پایان دادند.

دادستان را با چاقو زدند/تحقیقات ادامه دارد

رکنا- رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی از 
سوء قصد به دادستان بجنورد خبر داد. حجت االسالم 
در  شمالی  خراسان  دادگستری  کل  رئیس  قدرتی، 
انقالب  و  عمومی  دادستان  به  گفت:  خبر  این  تشریح 
قصد  سوء  رود  نمی  احتمال  و  شد  قصد  سوء  بجنورد 
مأموریت  همه  مثل  دادستان  افزود:  وی  باشد.  امنیتی 
های خود برای حضور در صحنه های درگیری، در یک 
سابقه  که  فرد  یک  که  داشت  درگیری حضور  صحنه 
شرارت داشت، ۲ ضربه چاقو به شانه وی زد. وی در آخر 
گفت: اکنون حال وی خوب است و در محل کار خود حضور 
دارد. ولی تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.

سه شنبه شب، برخورد پیکان سواری و شتر درجاده خوسف  - معدن قلعه زری

کوتـاه از

آوای خراسان جنوبی

شایع ترین علتی که یک نوزاد مبتال به 
بیماری زردی می شود، ناسازگاری گروه 
خونی A به O است. یعنی گروه خونی 
بچه متولدشده A یا B باشد، در حالی 

که گروه خونی مادر O باشد.

اولین و مهمترین اقدام در اسهال مسافرتی 
قبل از دارو درمانی جایگزینی مایع از دست 
رفته است. که به شدت اسهال وکاهش آب 
بدن بستگی دارد. )آب جوشیده، آب سیب 

طبیعی، دوغ کم چرب بدون گاز، چای(

بطریهای آب معدنی به هیچ وجه نباید در 
معرض  آفتاب  قرارگیرند. زیرا باعث آزاد 
شدن پلیمرهای پالستیک و سرطانی شدن 
آب می شوند. از فروشگاه هایی خرید کنید 
که بطریها را در محل مناسب نگه می دارند.

بلعیدن قرص ها بدون آب می تواند به بافتها 
خورنده  ها  ازقرص  بعضی  رساند.  آسیب 
هستند و در صورت نیاشامیدن آب به مری 
می چسبند و باعث ایجاد زخم می شوند که 

در بعضی موارد به مرگ می انجامد. 

اگرمرغ خوب پخته نشود باکتری هایی فعال باقی مانده و می تواند منجربه بروز بیماری 
GBS شود. که موجب بروز اختالالت خودایمنی نظیر بیماری التهاب روده می شود.

طب سنتی: روغن حیوانی بخورید! 
روغن حیوانی هیچگاه در رگ ها رسوب 
روغن های  برخالف  درست  کند.  نمی 
و  می بندد  را  قلب  که رگ های  صنعتی 

امروز در بازار فراوان است.

فرد  قلبی،  های  ناراحتی  بروز  هنگام  در 
احساس درد کمی درقفسه سینه داشته که 
میتواند به بازوی چپ، تیغه شانه و بخشی 
ازگردن نیزگستر یابد.  بایدتوجه داشت که درد 

قلبی باحرکت یا تنفس تشدید نمی شود.

کم شدن دید چشم را جدی بگیرید. کم 
اولیه  افراد، عالمت  در  دید  میزان  شدن 
بیماری آب مروارید است به همین سبب 

خیلی زود تشخیص داده می شوند. 

تورم بدن اگر همراه با قرمزی پوست و 
اگر  است.  آلرژی  از  ناشی  باشد  خارش 
آلرژی با آنتی هیستامین ها برطرف نشد 

مراجعه به پزشک ضروری است.

از تکان دادن کودک روی پا )برای خواباندن( خودداری کنید! 
چرا که کودک را دچار اختالل مغزی کرده و به صورت اعتیاد در خواهد آمد.

کم کاری تیروئید، کم خونی، انسداد عروق، کاهش قندخون، کم کاری غددفوق کلیه، 
دیابت، فشارخون پایین؛ مهمترین بیماریهایی هستندکه سبب ایجاد لرز بدن می شوند.

گیالس سرشار از آنتوسیانین است که درست مانند داروهایی نظیر ایبوپروفن با 
التهاب مقابله می کند. مصرف آن به کاهش سطح اسید نیتریک می انجامد.

سالمتی

31104

   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
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سرگردانی 180 تانکر و راننده ایرانی در خاک افغانستان

صدا و سیما-این تانکرها که حامل هیدروکربن و مشتقات نفت هستند حدود ده روز است در آنسوی مرز ماهیرود، در خاک افغانستان توقیف شده اند. بیش از 320 خودرو نیز در 
خاک ایران در پایانه میل 78 بال تکلیف هستند. رانندگان می گویند استاندارد نبودن محموله این تانکرها موجب توقیف و توقف آنها شده است.در عین حال یک منبع آگاه در گفتگو 
با خبرنگار ما گفت: سرگردانی رانندگان تانکرهای ایرانی در خاک افغانستان و پایانه مرزی میل 78 به دلیل بازرسی دوره ای مسئوالن افغان از جایگاههای سوخت این کشور است.

بهره برداری از 20 پروژه برای تثبیت 
آب و خاک

حسینی- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند 
به بهره برداری از 20 پروژه در هفته دولت اشاره 
کرد و گفت: 19 پروژه با اعتبار دولتی و یک پروژه 
سهم  محمدی  بود.  خواهد  بانکی  تسهیالت  با 
خودیاری را 92 میلیون و 100 هزار تومان دانست و 
افزود: اعتبار دولتی 480 میلیون و 300 هزار تومان 
و تسهیالت 750 میلیون تومان می باشد. به گفته 
 وی 22 روستا و 446 خانوار از این پروژه ها بهره مند

شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  شد.  خواهند   
و  مرمت  احیاء  پروژه   5 کرد:  خاطرنشان  بیرجند 
قنات، 6 پروژه استخر ذخیره آب، 5 پروژه انتقال آب 
با لوله، یک پروژه آبیاری تحت فشار، 2 پروژه بهبود 
جایگاه دام و آبشخور دامی و یک پروژه مرغداری 
تخم گذار در روستای خنگ است. محمدی هدف 
از این به بهره برداری ها را تثبیت شغل و ماندگاری 
جمعیت اعالم کرد و ادامه داد: در همین راستا کار 

نیز روی آب و خاک متمرکز شده است.

آبرسانی 11 هزار متر مکعب آب شرب 
به روستاهای سربیشه

سربیشه   روستایی  فاصالب  و  مدیرآب  کاری- 
اول سال 96 حدود 11 هزار  ماه  بیان کرد: در 4 
سیار  تانکرهای  توسط  شرب  آب  مکعب  متر 
است.  شده  حمل  شهرستان  این  روستاهایی  به 
چهکندی ادامه داد : در این مدت بیش از 2200 
آبرسانی  خدمات  از  نفر  هزار   8 حدود  و  خانوار 
آبرسانی  آن   که مجری  اند  مند شده  بهره  سیار 
بوده  جنوبی  خراسان  های  دهیاری  اتحادیه  سیار 
و توسط دستگاه تانکر دولتی صورت گرفته است. 
وی اظهار کرد: با تعریض 2 کیلومتر از شبکه حفظ 
انتقال  روستاهای برکوه و شورستان و سایر روستاها  
شاهد کاهش هدر رفت آب و پایداری شبکه آب 
این روستاها هستیم . وی ابراز امیدواری کرد: که 
با تامین اعتبار الزم آبرسانی درویش آباد تعدادی از 
روستاهای پرمصرف شهرستان که با تانکر آبرسانی 
شد. خواهد  آبرسانی  نیز  گرفته  می  صورت  سیار 

 
اختصاص یک میلیارد تومان اعتبار

 به توانبخشی خراسان جنوبی

بهزیستی  توانبخشی سازمان  امور  معاون  کاری- 
کشور امروز در خراسان جنوبی یک میلیارد تومان 
به حوزه توانبخشی این استان اختصاص داد. معاون 
امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در ششمین 
های  استان  بهزیستی  مدیران  شورای  نشست 
منطقه 2 کشور با حضور استانهای خراسان رضوی، 
، کرمان و سیستان و بلوچستان در بیرجند گفت: 
هم اکنون در کشور یک میلیون و 300 هزار معلول 
از خدمات بهزیستی بهره مند هستند که عمده ترین 
معلولیت در کشور جسمی و حرکتی است و 8 درصد 
معلوالن هم در گروه بیماران روانی مزمن قرار می 
گیرند.نحوی نژاد از اجرای طرح CBR شهری به 
زودی در شهرستان درمیان خبرداد و افزود: سهمیه 
اجرای این طرح در یکی دیگر از شهرستانها هم 

برای این استان درنظر گرفته شده است.

مشکل ترافیک خطوط 118 
با پیگیری آوا حل شد

به  بنا  جنوبی  خراسان  آوای  -روزنامه  ور  پیشه   
درخواست تعدادی از همشهریان علت اشغال بودن 
خطوط تلفن گویای 118 را از روابط عمومی مخابرات 
عنوان  رمضانی  شد.  جویا  جنوبی  خراسان  منطقه 
به وجود آمده در سرور 118  به دلیل خرابی  کرد: 
مشترکین با ترافیک باالی شبکه مواجه شده و پیغام 
ترافیک برای آنها بخش شده است که بالفاصله با 
پیگیری و هماهنگی انجام شده مشکل رفع گردید . 

با مقصران حادثه پرواز تهران - طبس 
برخورد شود

فردوس،  شهرستانهای  مردم  خبر-نماینده  گروه 
خواستار  مجلس،  در  بشرویه  و  طبس  سرایان، 
برخورد با مقصران حادثه پرواز تهران - طبس شد. 
امیرحسنخانی در تذکر کتبی که  دیروز در صحن 
علنی مجلس قرائت شد، در خصوص پیگیری و 
برخورد با مسببان حادثه سقوط هواپیمای تهران- 
طبس به وزرای دادگستری و راه و شهرسازی تذکر 

داد و خواستار تعیین تکلیف آن شد. 

8۵ درصد حوادث فردوس ناشی
 از “سهل انگاری نیروی انسانی” است

امیرآبادیزاده-رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
فردوس 85 درصد حوادث سال گذشته شهرستان را 
ناشی از سهل انگاری نیروی انسانی اعالم کرد و 
خواستار توجه بیشتر کارگران و کارفریان به بحث 
ارتقای  در کمیته  کار شد.صولتی  در محل  ایمنی 
اظهار  فردوس  ساختمان شهرستان  بخش  ایمنی 
داشت: 85 درصد حوادث سال گذشته این شهرستان 
ناشی از سهل انگاری نیروی انسانی است و سطح 
سواد نیز در بروز حوادث موثر بوده است.وی گفت: 
و 75  بوده  زیردیپلم  افراد  حوادث  درصد  در 100 
درصد نیز جوانان زیر 30 سال دچار حادثه شدند که 

نشان از توجه نکردن جوانان به مسائل ایمنی دارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی

رسانه ها صدای محرومیت 
مردم منطقه را منعکس کنند

استان  این  مردم  گفت:  فقیه  ولی  ایرنا-نماینده 
با محرومیت  استان های کشور  دیگر  به  نسبت 
باید صدای  ها  رسانه  روبرو هستند که  بیشتری 
کنند.حجت  منعکس  را  مردم  این  محرومیت 
خبرگزاری  رئیس  دیدار  در  عبادی  االسالم 
با وی  استان خراسان جنوبی  جمهوری اسالمی 
افزود: در بعضی روستاهای استان پول اصلی که 
افراد به آن متکی هستند همان 450 هزار ریال 
یارانه است که باید فرد با آن گذران زندگی کند.

وی اظهار کرد: محرومیت مردم در خراسان جنوبی 
وضعیت  ها  استان  بعضی  در  که  است  به شکلی 
قشر  به  نسبت  آن  غیربرخوردار  قشر  معیشتی 
برخوردار این استان بهتر است.وی گفت: خشکسالی، 
بیکاری و مهاجرت از دیگر مشکالت استان است 
که امیدواریم همه مسئوالن توجه ویژه و بیش از 

پیش به طبقه محروم استان داشته باشند.

موفقیت مالیات در سایه همراهی رسانه ها

حسینی- روز گذشته سرپرست اداره کل امور مالیاتی 
استان و مدیر کل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
بازدیدی  به مناسبت روز خبرنگار  با هیئت همراه 
از روزنامه آوای خراسان جنوبی داشتند. پاک گهر 
سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان در این دیدار 

با بیان این که موفقیت ما در تسلیم اظهارنامه ها 
به دلیل اطالع رسانی رسانه ها بوده است عنوان 
و  دید  رسانه  اصحاب  همکاری  با  امیدواریم  کرد: 
نوع نگاه مردم به پرداخت مالیات را مثبت کنیم. 
سنجری مدیر کل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
به  متعلق  روز  یک  فقط  که  این  بر  اعتقاد  با  نیز 
خبرنگاران نیست بلکه 365 روز سال، روز خبرنگار 
است اضافه کرد: رسانه ها همه جا خوب به وظایف 
خود عمل می کنند و اگر چالشی و وقفه ای باشد 
به دلیل کار اجرایی و فراز و نشیب های این حرفه 
است. وی کار خبرنگار را از نگاه تخصصی سخت 
و زیان آور دانست و افزود: خبرنگاری فقط نگارش 
نیست، بلکه کار فکر، قضاوت، برداشت، تحلیل و 
تفسیر است. مدیر کل اداره کار با اشاره به این که 
خبرنگار باید هنرمند ماهری باشد که بتواند با تعهد 
و حس حقیقت جویی واقعیات جامعه را منتقل کند، 
بیان کرد: همچنین پس از چاپ خبر نیز وظیفه وی 
پایان نیافته و باید انعکاس ها و تاثیرات خبر خود 
را در جامعه رصد کند. سنجری با تاکید بر این که 
به کار خبرنگاران  ارزش گذاری  وظیفه مسئوالن 
است ادامه داد: جامعه نیاز به آگاهی دارد و تنها قشر 
تامین کننده این نیاز، خبرنگاران هستند. به گفته وی 
جامعه بدون خبرنگار هویت ندارد و صدای زندگی در 
جامعه توسط خبرنگاران منعکس می شود. جعفرپور 
مقدم سردبیر روزنامه آوا نیز با اشاره به این که در 
خراسان جنوبی به دلیل سالیق مختلف کار سخت 
است عنوان کرد: خیلی از کارکردهای ما را با نگاه 
سیاسی ارزیابی کرده اند در حالی که تمام تالش 
روزنامه ، انتقال حرف مردم است. مسئوالن بدانند 

ما غیر منصفانه مطلبی را نمی نویسیم.

اختالل در تلفن های ثابت، همراه و دیتا 
در چهار شهرستان

صدا و سیما-ارتباط تلفن های ثابت، همراه و دیتا 
در شهرستانهای بشرویه، سرایان، فردوس ،طبس و 
توابع از فردا قطع و یا دچار اختالل می شود. شرکت 
مخابرات استان در اطالعیه ای اعالم کرد: به دلیل 
عملیات برگردان، ارتباط تلفن های ثابت، همراه و 
فردوس،  سرایان،  بشرویه،  شهرستانهای  در  دیتا 
طبس و توابع فردا پنج شنبه 19 مرداد  از ساعت 24 
به مدت 48 ساعت قطع و یا دچار اختالل خواهد شد.

حمایت کمیته امداد از ۳2 هزار خانوار 

خراسان  امداد  کمیته  کل  امیرآبادیزاده-مدیر 
قالب  در  خانوار  هزار   32 از  بیش  گفت:  جنوبی 
بهره  نهاد،  این  ازحمایتی  نفر   900 و  هزار   62
از  حمایت  به  همچنین  آبادی  سلم  هستند.  مند 
دو هزار بیمار صعب العالج در استان اشاره کرد 
درمانی  های  هزینه  اینکه  به  توجه  با  افزود:  و 
این  از  است،  باال  بسیار  العالج،  صعب  بیماران 
رو کمیته امداد با همکاری خیران در قالب طرح 
های هزینه  از  بخشی  تا  است  کرده  سعی   شفا 

کند.سلم  پرداخت  را  ها  خانواده  این  درمانی   
از  حامی  هزار   21 حمایت  به  همچنین  آبادی 
اشاره  استان  در  یتیم  فرزند   523 و  هزار  سه 
مددجویان  برای  اشتغال  ایجاد  افزود:  و  کرد 
رویکردهای  از  یکی  نهاد  این  حمایت  تحت 
های  طرح  اجرای  و  است  امداد  کمیته   اصلی 
بین خانواده های تحت پوشش، می  در  اشتغال 
تواند گام موثری در توانمند سازی خانوادها باشد.

2۵ میلیارد تومان برای تکمیل مراکز 
فرهنگی دفاع مقدس در استان نیاز است

تسنیم-مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس استان خراسان جنوبی گفت: در حال 
حاضر برای تکمیل مرکز فرهنگی در بیرجند 20 
میلیارد تومان و برای تامین آب و برق مرکز فرهنگی 

دفاع مقدس در طبس 5 میلیارد تومان نیاز است.
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»مهاجرت روستاییان« دلیل افزایش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است

حسینی- روز گذشته مدیرکل منابع طبیعی 
خراسان  آوای  روزنامه  در  آبخیزداری  و 
حضور  خبرنگار  روز  مناسبت  به  جنوبی 
قشر  که  این  بیان  با  نصرآبادی  یافت. 
روستاییان  تا  گرفته  استاندار  از  عظیمی 
ما  سازمان  مخاطب  استان  کش  زحمت 
بر  حاکم  فعلی  فضای  کرد:  عنوان  هستند 
ای گونه  به  سازمان  این  به  نگاه  و   جامعه 

 است که با بردن اسم منابع طبیعی دغدغه 
و  آید  می  بوجود  اراضی  تصرف  و  دخل 
عملکردهای مفید سازمان مانند طرح های 
آبخیزداری و آبخوان داری دیده نمی شود. 
وی با تاکید بر این که این طرح ها مبتنی 
با  افزود:  است  منطقه  خود  بومی  دانش  بر 

این طرح ها می توانیم جلوی مهاجرت ها 
داشته  را  خانوار  برگشت  حتی  و  بگیریم  را 

منطقه  یک  در  ماندگاری  که  زیرا  باشیم 

منطقه  حیاتی  های  زیرساخت  بر  مبتنی 
است. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری با 

بین  پروژه های  اجرای  با  این که  به  اشاره 

جنگل  و  زدایی  بیابان  های  طرح  المللی، 
روان  های  شن  جلوی  کاشت  دست  های 
اگر  افزود:  شده  گرفته  بادی  های  ماسه  و 
االن  نبود  سازمان  این  همکاران  مدیریت 
بدتری  شرایط  خوزستان  و  زابل  از  قطعا 
کرد:  خاطرنشان  نصرآبادی  داشتیم.  می 
این  با  متناسب  شاید  زمین  تصرف  قانون 
استان نباشد، در همین راستا الیحه ای را به 
مجلس دادیم که با تصویب آن 95 درصد از 
مشکالت مردم حل می شود ولی متاسفانه با 
این که همه چیز دست نمایندگان است، باز 
هم در سخنرانی های خود، ما را هدف قرار 
می دهند. به گفته وی این استان بیشترین 
المللی منابع طبیعی را در کشور  پروژه بین 

زمینه  در  المللی  بین  پروژه  هشت  و  دارد 
جلوگیری از بیابانزایی در استان انجام شده و 
یا در دست اجراست. مدیرکل منابع طبیعی 
به  سخنانش  دیگر  بخش  در  آبخیزداری  و 
معضل آب در کشور اشاره کرد و افزود: 700 
میلیون متر مکعب ساالنه سیالب در استان 
داریم، آن ها را رها کرده ایم و دنبال انتقال 
آب از اطراف رفته ایم! نصرآبادی با بیان این 
که کشورهای پیشرفته اجازه فکر کردن به 
چاه ژرف را هم ندارند خاطرنشان کرد: این 
 150 ساالنه  ولی  است  مردم  ها حق  طرح 
آبی  های  سفره  کاهش  مکعب  متر  میلیون 

را در استان داریم.
)Ava.news13@gmail.com(

شهرستانهای  مردم  مقدم-نماینده  دادرس 
شورای  مجلس  در  سربیشه  و  نهبندان 
انتخابیه  حوزه  این  در  من  گفت:  اسالمی 
افضلی  کنم.نظر  می  قرمز  وضعیت  اعالن 
صحن  در  خود  شفاهی  تذکر  در  دیروز 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  علنی 
امنیتی  و  محیطی  زیست  انسانی،  وضعیت 
تمام  سربیشه  و  نهبندان  شهرستانهای  در 
خطوط قرمز را رد کرده است .وی با طرح 
زمانی  چه  دیگر  “مسئوالن  که  سوال  این 
 “ برسند؟  مردم  این  فریاد  به  خواهند  می 
گفت: بزودی 260 کیلومتر مرز مشترک این 
منطقه با کشورافغانستان خالی از سکنه می 
شود. نماینده نهبندان و سربیشه در مجلس 
گیر  زمین  عراق  و  در سوریه  داعش  افزود: 

بود،  افغانستان  نگران  باید  ولی  است  شده 
با خالی شدن حوزه انتخابیه اینجانب راهی 
برای  کشور  مرکز  تا  سکنه  بدون  و  هموار 
که  شد  خواهد  ایجاد  تروریستها  و  داعش 
باید جای تک تک این مردم نیروی نظامی 
برای  مرز  در  را  آنها  پس  کنیم،  استخدام 
درخصوص  افضلی   نظر  کنیم.   حفظ  خود 
نیرو  وزیر  به  منطقه  این  در  آب  بحران 
خشکسالی  به  توجه  با  گفت:  و  داد  تذکر 
آبرسانی  و  آب  بحران  ایجاد  و  ساله    18
خواستار  تانکر،  با  روستاها  از  نیمی  به 
های مجتمع  به  اعتبار  تامین  در   تسریع 

توسعه  به  توجه  و  اجرا  حال  در  آبرسانی   
دریای  از  آب  انتقال  طرح  و  پایدارهستیم 
صورت  به  باید  جنوبی  خراسان  به  عمان 

نیمه  به   اشاره  با  شود.وی  پیگیری  جدی 
کاره رها شدن طرح فاضالب شهر سربیشه 

گفت: فاضالب در شمال شهر اجرا، ولی در 
جنوب سربیشه رها شده که سبب مشکالت 
مردم  بین  در  قارچی  بیماریهای  و  تنفسی 
شده است که خواستار تسریع در تخصیص 

اعتبار و تکمیل این طرح هستیم.  
نهبندان   درشهرستان  برق  تعرفه  کاهش 

و  نهبندان  مردم  نماینده  خواسته  دیگر 
بود  علنی مجلس  در صحن  امروز  سربیشه 
شهرستان  این  گفت:  خصوص  این  در  که 
همرز با استان سیستان و بلوچستان و کویر 

است و همان طور که کاهش تعرفه برق در 
این استان لحاظ می شود، باید در نهبندان 
که 120 روز با بادهای سیستان مواجه است 
نیز لحاظ شود.افضلی همچنین در تذکر به 
وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه 2 هزار 
قنات در این منطقه نیاز به اعتبار برای احیاء 
همانند  قنوات  احیاء  ستاد  برتشکیل  دارد، 
وی  کرد.  تاکید  ارومیه  دریاچه  احیاء  ستاد 
تذکر سوم را نیز به وزیر کشور داد و تسریع 
در تصویب بخش سرداران نهبندان و شهر 
مردم  نماینده  خواستارشد.  را  سربیشه  درح 
تبریک  با  مجلس  در  سربیشه  و  نهبندان 
آغازبکار دولت دوازدهم اظهار امیدواری کرد 
مشکالت  رفع  دولت  این  فعالیت  شروع  با 
اقتصادی کشور بویژه شرق کشور آغاز شود.

فرماندهی  جانشین  گذشته  روز  حسینی- 
به همراه همراهان  انتظامی خراسان جنوبی 
خود برای تبریک روز خبرنگار، مهمان روزنامه 
با  دادگر  بود. سرهنگ  آوای خراسان جنوبی 
اعتقاد بر این که کمک این روزنامه به نهاد 
انتظامی، کمک به تامین امنیت است اضافه 
نیروی  بین  دوسویه  تعامل  امیدواریم  کرد: 
برقرار  پیش  از  بیش  آوا  روزنامه  و  انتظامی 
 باشد. وی با بیان این که نقش مجموعه های

 فرهنگی از جمله روزنامه های محلی علی 

نقش  رسانی  اطالع  حوزه  در  تحوالت  رغم 
 بسیار مهمی دارد ادامه داد: آن چه که می تواند

کمک  پلیس  استراتژی  راستای  در  ما  به   
کند، امنیت افکار عمومی است که رسانه ها 
در این زمینه موثر هستند. جانشین فرماندهی 
انتظامی الزمه توسعه اقتصادی یک جامعه را 
با فرهنگ  افزود:  امنیت آن دانست و  تامین 
به  را  ما  مسئولیت  استان  این  مردم  بودن 
 عنوان بازوی کمکی برای تقویت داشته های

  استان و شما را در ارتقاء وضع موجود سنگین تر 

روزنامه  سردبیر  مقدم  جعفرپور  است.  امروز دوست مردم است خاطرنشان کرد: با این آوای خراسان جنوبی نیز با بیان این که پلیس کرده 
حال انتقاداتی در دو حوزه اماکن و برخوردهای 
نیروهای پلیس راهور از سوی مردم به دست 
دارد.  شناسی  آسیب  به  نیاز  که  رسد  می  ما 
سرهنگ دادگر در این باره با تاکید بر این که 
عملکرد نیروی انتظامی کامال مطابق با قانون 
برای  را  روز  یک  حتی  ما  داد:  توضیح  است 
پاسخ دهی حضوری و مراجعه شخصی قرار 

داده ایم تا پاسخ گوی ابهامات مردم باشیم.
)Ava.news13@gmail.com(

حل مشکالت منابع طبیعی در گرو تصویب الیحه مجلس

در حوزه انتخابیه ام اعالم وضعیت قرمزمی کنم
نماینده نهبندان و سربیشه در مجلس:

فعالیت های روزنامه آوا، کمک به تامین امنیت است

استان  نور  پیام  دانشگاه  کدخدائی-رییس 
روز  مناسبت  به  خبرنگاران  با  نشستی  در 
خبرنگار ضمن اشاره به کیفیت  این دانشگاه 
توجه  با  کرد:  اظهار  مختلف  های  زمینه  در 
اقتصادی  ،وضعیت  ها  سختی  همه  به 
گیری  سخت  همچنین  و  منطقه  و   کشور 
کیفیت آموزشی توانسته ایم 20 رشته به گرایش 
های کارشناسی و 7 رشته به کارشناسی ارشد 
اضافه کنیم که از این مقدار 6 رشته سهم مرکز 
استان بوده است.ثقفی با اشاره به اینکه 120 
کد محل رشته گرایش در این دانشگاه وجود 
دارد گفت:هر کدام از این کد رشته ها ظرفیت 

پذیرش 30 دانشجو را دارد بنابراین ما توانایی 
داریم در سال تحصیلی جدید نزدیک به 3000 
نفر دانشجو را پذیرش داشته باشیم.وی ادامه 
داد: سال گذشته 474 نفر در مقاطع کارشناسی 
و ارشد فارغ التحصیل داشته ایم و آنها را برای 
ورود به دانشگاه های استان آماده کرده ایم.به 
گفته رییس دانشگاه پیام نور استان هم اکنون 
در بین دانشگاه های هم رده خود و در مقطع 
کارشناسی ارشد رتبه اول را دارد .ثقفی عنوان 
کرد:دانشگاه پیام نور بیرجند توانسته است جز 
و  باشد  نوآوری  زمینه  در  برتر  دانشگاه   10
ساختمانی را به معاونت علمی و فناوری رییس 

جمهور معرفی کند. رییس نهاد معظم رهبری 

دانشگاه پیام نور نیز عنوان کرد:خبرنگاران باید 

این کار در  باشند که  برخوردار  از دقت الزم 

آنها عملی می شود.  کنار سرعت و صداقت 

حجت االسالم اکبری تصریح کرد:اگر خبرنگار 
دقت الزم را در بیان مطالب خود نداشته باشد 
انداخت.وی  خواهد  راه  به  را  عظیمی  موج 
افزود:در دانشگاه پیام نور کارهایی را در 3 حوزه 
کارمندی ، دانشجویی و خدمتگزار انجام داده 
ایم که در حوزه کارمندی با برگزاری ضیافت ، 
حوزه دانشجویی با برگزاری ضیافت در فضای 
دانشجویان  برای  اردو  برگزاری   ، مجازی 
مسابقات  طریق  از  خدمتگزاران  برای  و 
شود. می  برگزار  مختلف  های  مناسبت  به 

به  حاضر  خبرنگاران  از  نشست  پایان  در 
مناسبت روز خبرنگار تجلیل به عمل آمد.

اضافه شدن 7 رشته کارشناسی ارشد به دانشگاه پیام نور استان 

با  سرایان  شهرستان  کشاورزی  مدیرجهاد  قاسمی- 
بیان اینکه  هزار و 76  هکتار از اراضی کشاورزی این 
شهرستان به سامانه آبیاری کم فشار تجهیز شد، عنوان 
کرد: 35 پروژه در همین راستا به سیستم های آبیاری 
نوین مجهز شده اند. »سلیمانی« در بازدید از طرح های 
آبیاری نوین تصریح کرد که میزان اعتبار این پروژه ها 4 
میلیارد و 912 میلیون تومان است. وی بیان کرد که آغاز 

عملیات اجرایی این پروژه از اواخر سال 95 می باشد و 
تاکنون بیش از 85 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است 
و  تا اواخر شهریور ماه به پایان می رسد. به گفتۀ وی با 
بهره برداری از این طرح ها بیش از 967 خانوار و 3 هزار 
و 600 نفر از خدمات این طرح ها بهره مند خواهند شد. 
اینکه  بیان  بیا  مدیرجهاد کشاورزی شهرستان سرایان 
از مزایای اجرای سیستم آبیاری کم فشار می توان به  
جلوگیری از تبخیر آب و بازگشت آب به زمین اشاره کرد 
و افزود: در این سیستم هدر رفت آب به میزان 35 درصد 
کاهش می یابد. »سلیمانی« بر ضرورت اجرای آبیاری 
نوین تأکید کرد و ادامه داد: استفاده بهینه از منابع آبی 
و صرفه جویی در مصرف آب، افزایش راندمان آبیاری، 
های  هزینه  کاهش  و  آبیاری  فرآیند  کردن  مکانیزه 
از جمله اهداف اجرای این سیستم ها است. کارگری 

حسینی- مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و 
مدیر آموزش و پرورش بیرجند روز گذشته از مهمانان 
روزنامه آوای خراسان جنوبی بودند. در این دیدار صمیمی، 
معصومی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران هم با اشاره 
به این که اگر حضور خبرنگاران در عرصه دفاع مقدس 
نبود، جنگ آن طور که باید منعکس نمی شد، ادامه داد: 
رسالت امروز خبرنگاران به دلیل جنگ نرم، سخت تر 
است. وی با اعتقاد بر این که خبرنگار سفیر هدایت جامعه 
به سوی ارزش ها است اضافه کرد: خبرنگار می تواند 
جامعه را ملتهب و یا آرام کند. سجادی نژاد مدیر آموزش 
و پرورش شهرستان بیرجند ضمن تبریک روز خبرنگار، 
عنوان کرد: ما همیشه روزنامه آوای خراسان جنوبی را 
مقدم  دانیم. جعفرپور  استان می  روزنامه  ترین  قدیمی 
سردبیر روزنامه نیز در این دیدار با بیان این که جامعه 

 معلمی از پرکارترین و مظلوم ترین پرسنل سازمان های
توسعه  ریشه  که  این  رغم  علی  افزود:   کشور هستند 
فرهنگ ، آموزش و پرورش است با این حال تاکنون 
در هر دولت، ، نگاه به معلم کم رنگ بوده است. به گفته 
وی سعی کردیم در این سال ها اگر مدیری خوب کار 
کرده از وی قدردانی کنیم و اگر ضعف و کم کاری بوده، 

آن را عنوان کنیم.

تجهیز اراضی کشاورزی سرایان
 به سامانه نوین آبیاری کم فشار

خبرنگار سفیر هدایت جامعه 
به سوی ارزش ها است
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قرآنیوآموزشی،پذيرشدانشجویغیرايرانیدررشتههایمختلفوانعقاد

تفاهمنامهبامجمعخیرينسالمتاستانبرایاحداث14واحدبهداشتیوپايگاه
اورژانس115رانامبرد.»دكترقائمی«افزود:ازبرنامههایآتیدانشگاهمیتوان
بهسفرمعاونغذاودارویوزارتبهداشتدرهفتهآينده،افتتاح40پروژهعمده
بهداشت، وزير احتمالی باحضور استان درسطح درمانی و بهداشتی آموزشی،
استقرارسیتیاسکن16اساليسپیشرفتهدرشهرستانهاینهبندان،قائن
الوقوعسیتیاسکن16اساليسوآنژيوگرافیو اندازیقريب وفردوس،راه
انتقالبخشجراحیقلب،داخلیقلب،CCUواينترونشنقلببهبیمارستان

رازیاشارهكرد.

مطالبه ۱۴۰ میلیارد تومانی علوم پزشکی بیرجند از بیمه ها
معاوندرماندانشگاهعلومپزشکیبیرجندبابیاناينکهدرطرحتحولسالمت
پروژهعمرانیزيادیافتتاحشد،عنوانكرد:میتوانبهكلینیکهایتخصصی
دراستاناشارهكردكهبرایرفاههمشهريانمیباشد.»دكتردهقان«تصريحكرد:
يکیازمشکالتیكهداشتیمفضایناكافیبرایاستقرارپزشکانمتخصصبود
تغییر از برطرفخواهدشد.وی آنان تجهیز و كلینیکهایتخصصی با كه
ارزشيابیبیمارستانهابهاعتباربخشیخبردادوتشريحكرد:ازاينبهبعدبرای
مشخصشدناستانداردهایبیمارستانهابهجایاينکهارزشيابیوامتیازبندی
كنند،قراراستاعتباربخشیداشتهباشندتادرنسلاول،دوم،سوموبدوناعتبار
باشد.بهگفتةویدراستانمانیزتمامبیمارستانهاجزونسليکودوشده
اندوخوشبختانهنسلسوموبدوناعتبارنداشتهايم.معاوندرماندانشگاهعلوم
پزشکیتأكیدكردكهازتمامسازمانهایبیمهگرحدود140میلیاردتومانطلب

داريمكهبیشترينآنمربوطبهكمیتهامدادوتأمیناجتماعیمیباشد.

کلینیک تخصصی پزشک خانواده در استان راه اندازی می شود
معاونآموزشیدانشگاهعلومپزشکیبیرجندازراهاندازیكلینیکتخصصیپزشک
خانوادهدراستانخبردادوگفت:اينمركزبهزودیباحضوروزيربهداشتبهبهره
برداریمیرسد.»دكترعابدی«بابیاناينکهاكنونسههزارو۳55دانشجودردانشگاه
علومپزشکیبیرجندمشغولبهتحصیلهستند،اظهاركرد:دانشگاهعلومپزشکی
بیرجنديکیازدانشگاههایاولكشوراستكهرشتهتخصصپزشکخانوادهرا
تدريسمیكندو5دانشجودراينرشتهتحصیلمیكنند.ویبااشارهبهاينکه
صددرصددانشجويانرشتهداخلیواطفالدانشگاهعلومپزشکیبیرجنددرامتحان
پرهبورد)تخصص(قبولشدهاند،عنوانكرد:دررشتهتخصصراديولوژینیز75
درصددانشجوياندراينآزمونقبولشدهاندكهايننشاندهندهكیفیتآموزشی
دانشگاهمیباشد.بهگفتةویايندانشگاهتقاضایپذيرشبیشاز100دانشجوی
كشورافغانستانراداردكهامیدواريمموردقبولقراربگیرد.معاونآموزشیدانشگاهعلوم
پزشکیازآوردنرشتهبیوتکنولوژیپزشکیدرمقطعكارشناسیارشدخبردادوتصريح
كرد:امیدواريمباگرفتنرشتهنانوتکنولوژیپزشکینیزدانشگاهنوينفناوریرابرای
توسعهدانشوتولیدثروتدراستانراهاندازیكنیم.»دكترعابدی«همچنیناعالم
كردكهكلینیکتخصصیپزشکخانوادهدرخیابانسجادشهربیرجندراهاندازیشده
وقراراستاينكلینیکباحضورمقامعالیوزارتدرآيندهنزديکافتتاحرسمیشود.

۸۸ درصد مردم استان تغذیه ناسالم دارند
معاونبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیبیرجندنیزبابیاناينکه88درصدمردماستان
تغذيهناسالمدارند،اعالمكرد:48.8درصدمردمبهاضافهوزنوچاقیمبتالهستند.
»دكترمهدیزاده«مهمترينهدفدانشگاهعلومپزشکیبیرجندراحفظوارتقای
استانسیگارمیكشندو افزود:حدود5.7درصدمردم و دانست سالمتجامعه
همچنین25.5درصدبهفشارخونو7درصداختاللقندخوندارند.ویبااشارهبه
اينکهدرچندسالگذشتهكهازطرحتحولسالمتمیگذرد6مركزجامع
خدماتشهریوروستايیدراستانراهاندازیشده،اظهاركرد:همچنیندرسال
گذشتهيکمیلیاردو88میلیونتومانبرایتجهیزوراهاندازیآزمايشگاههای
جديدهزينهشدهاست.معاونبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیخاطرنشانكردكه
درسالگذشتهبرایاجرای101پروژهبهداشتیباهمکاریوزارتخانهبهتفاهم

رسیدهايم.»دكترمهدیزاده«تصريحكرد:اجرایاينپروژههابااعتباریبالغ
بر5۹میلیاردو800میلیونتومانشروعشدهوبخشیازاينپروژههااجرايی

وبخشینیزتا۳ماهنخستسالآيندهبهاتمامخواهدرسید.

پرداخت یک میلیارد تومان وام تحصیلی به دانشجویان علوم پزشکی
معاونفرهنگیودانشجويیدانشگاهعلومپزشکیبیرجندازپرداختيکمیلیارد
تومانوامتحصیلیبهدانشجويانايندانشگاهدرسالتحصیلیگذشتهخبردادو
گفت:درزمینههایرفاهی،فرهنگیوخدماتیبرایدانشجوياناقداماتخوبیانجام
شدهاست.»دكتردستجردی«ادامهداد:بخشرفاهیاعمازاسکان،تغذيه،ايابو
ذهابوانواعوامواشتغالدانشجويانمیباشد.ویبابیاناينکهاسکاندانشجويان
يکیازدغدغههایمهمخانوادههااست،تصريحكرد:خوشبختانهتاكنونبهصددر
درصددانشجويانمتقاضیخوابگاهواگذارشدهاستو75درصددانشجوياندرخوابگاه
هایملکیدانشگاهو25درصددرخوابگاههایخودگرداناسکاندارندكهالبتهبعد
ازيکسالايندانشجوياننیزبهخوابگاههایملکیمنتقلمیشوند.بهگفتةوی
۳0درصدهزينههایاسکاندرخوابگاههایخودگردانرادانشگاهپرداختمیكندو

ايابوذهابدانشجوياننیزصددردرصدرايگانمیباشد.

بیشرین اشتغال زایی در طرح تحول سالمت
مديرمنابعانسانیدانشگاهعلومپزشکیبیرجندنیزبااعالماجرای154پروژهآموزشی
ودرمانیدراستان،عنوانكرد:طرحتحولنظامسالمتعالوهبرخدماتدرمانیدر
اشتغالزايیوجذبنیروهمپیشگامبودهاست.»رضائینیا«خاطرنشانكردكهدر

سالگذشتهدانشگاهعلومپزشکیبیرجنددرجذبنیرویانسانیپیشتازبودهاست.

تالش برای دانش بنیان کردن تمام مراکز تحقیقاتی استان
معاونتحقیقاتوفناوریدانشگاهعلومپزشکیبیرجندهمدراينجلسهبابیاناينکه
5مركزتحقیقاتیمصوبداريم،گفت:بايداينمراكزراپیشرفتهتركنیموبهدنبال
افزايشاينمراكزباشیم.»دكترطوبیكاظمی«تأكیدكرد:بهدنبالآنهستیمكه
تماممراكزتحقیقاتیخودرابهسمتدانشبنیانبودنببريم.»دكترزراعتکار«رئیس
حراستدانشگاهعلومپزشکیبیرجندنیزباتأكیدبرتعاملرسانههابامسئوالناظهار
كرد:برایبهترانجامشدنكارهاخوباستكهدرابتداهماهنگیهایالزمانجامگیرد.

درپاياناينمراسمنیزازخبرنگارانفعالحوزهسالمتتجلیلشد.

عکس:  توال

استخدام بازاریاب و طراح گرافیک
۱- ظاهر آراسته و مناسب با محیط کار 

۲- خوش برخورد و دارای روابط عمومی باال 
۳- عالقه مند به بازاریابی

 ۴- سابقه کار طراحی گرافیک
بلوار معلم ، حاشیه خیابان فردوسی   ۰۹۱۵۱۶۱۳۶۸۰










