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آنچه بر سر سالمتی مان می آید

*  هرم پور

در یکی دو دهه ی اخیر،  هر صنعتی که با »شکم« 
و  برده  داشته، سودهای کالنی  کار  و  مردم سر 
منافع بیشماری کسب کرده است. بخشی از این 
سودهای فراوان به جیب متصدیان بازار »غذا« و 
بخشی هم به جیب مافیای »داروی« کشور رفته 
است. مثلث شوم تبلیغات برای خوردن، خوردن 
برای لذت بردن و البته لذت بردن در قبال داروی 
ایران  مردم  »برمودای« سالمت  خریدن،  بیشتر 
آید در  این سالها شده است. به خاطرم نمی  در 
این  از  قبل  سال  بیست  تا  بیرجند  مثل  شهری 
یا کله  و  پرطرفدار  به جز چند ساندویچ فروشی 
پزی های سنتی که غذای نسبتًا سالمی داشتند، 
مثل امروز موجی از انواع و اقسام فروشگاههای 
عرضه ی فست فود و غذاهای عجیب و غریب 
به یکباره از هر کجا سر برآورده باشند و دریای 
آرام زندگی مردم  شهر را  اینچنین پر از تالطم 
)ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (  .  .  . باشند؛   کرده  تلخی   و 
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خراسان جنوبی اولین باغات به روز پسته کشور را دارد   / صفحه7
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مدیر صندوق کار آفرینی امید خراسان جنوبی
که نشان از درایت و توانمندی شما می باشد، تبریک عرض نموده 

از خداوند منان توفیقات روز افزون شما بزرگوار را آرزومندیم.

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند

اسامی دانش آموزان پذیرفته شده 
در مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان 
موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین 

سیدالشهدا )علیه السالم(

 شرح در صفحه آخر

PG کارگاه آموزشي قیرهاي
ویژه کارشناسان و پیمانكاران 

قیر وآسفالت

با حضور دكتر طباطبايي
از اساتيد دانشگاه صنعتي شريف

بااعطای گواهينامه معتبرآموزشي

حضـور  رایگـان

سه شنبه 24 مرداد 1396

ساعت 8 صبح الی 12 ظهر

سالن اجتماعات غدیر اداره کل
 راه و شهرسازي خراسان جنوبي
 واقع در خیابان شهید آویني 

 روبروي صدا و سیما

برگزارکننده: شرکت قیران پخش 
ستاره ایرانیان

با مشارکت اداره کل
 راه و شهرسازي خراسان جنوبي

-2/24/۷2۷52 شماره  نامه  استناد  به 
تایید  بر  مبنی  علوم  وزارت   96/04/11 
دوره های سازمان مدیریت صنعتی در قالب 
نمایندگی  آزاد  عالی  آموزش  های  دوره 

 خراسان جنوبی در نظر دارد: به تعداد محدود10 نفر دانشجو حرفه ای
عالی دکتر DBA )گرایش کسب و کار( و 15 نفر دوره حرفه ای عالی 
ارشد MBA با تدریس اساتید مجرب کشوری از طریق مصاحبه علمی 
با اولویت مدیران سازمان ها، ادارات و کارخانجات، شرکت ها و واحدهای 
تولیدی جذب نماید. از کلیه متقاضیان دعوت می شود حداکثر تا 10 
3223۷641 - های: 32225511  شماره  با  نام  ثبت  جهت   شهریور 

3223۷640 تماس گرفته یا به آدرس خیابان طالقانی حدفاصل طالقانی 
2 و 4 جنب بانک کارآفرین – سازمان مدیریت صنعتی مراجعه نمایند.

روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی

فروش اقساطی 36 ماهه اسنوا و دوو 
تا سقف 20 میلیون تومان

 بدون پیش پرداخت
خیابان منتظری- نبش منتظری 9- جنب بانک قوامین

  32228466- 32232090 جعفر ناصری

آگهـی انتخـاب پیمانكـارفروشگاه سامان

 شرکت کویرتایر به منظور انجام آزمون تست جاده تایر 
 سایز R15 205/55 در نظر دارد:  نسبت به انتخاب پیمانکار  واجد شرایط ذیل اقدام نماید
 لذا  از کلیه شرکت های حمل و نقل بین شهری و افراد حقیقی برای این امر دعوت به عمل می آید:

1( دارا بودن خودرو مگان یا جیلی
2( مدل خودرو 1390 به بعد باشد

3( مسیر تردد عمدتا مسیر بیرجند - مشهد و بالعکس و یا جاده های تعیین شده 
توسط کویرتایر می باشد و حداقل پیمایش متوسط 500 کیلومتر در روز مورد انتظار 
است. جهت اخذ اطالعات بیشتر از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته با شماره های 

۷1- 32255446-056 داخلی 346 تماس حاصل نمایید.

روابط عمومی شرکت کویرتایر

امتیاز 2 واحد آپارتمان تعاونی ایثارگران زیر قیمت به فروش می رسد. 09159114104

فروش دو باب مغازه تجاری 75 متر با سند ششدانگ
 نبش صمدی 27 ، تعویض روغن ایران    32334155 - 09151633865 حسن یوسفی

امین جم- »پرواز شنبه عتبات بیرجند کنسل شد« این خبری بود که دیروز در فضای مجازی پخش شد و دوباره ما را بیاد کنسل 
شدن مداوم پرواز های فرودگاه بیرجند انداخت و باز هم مثل همیشه مشکالت پرواز های کشور،بر سر استان ما خالی شد.کنسل 
شدن این پرواز و معطلی چند ساعته زائران در فرودگاه بیرجند،ما را بر آن داشت تا این قضیه را پیگیری کنیم. ... ) مشروح  در صفحه 7(

24 ساعت سفر زمینی مسافران پرواز عتبات؛
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زمان چهارمین آزمون استخدامی کشور اعالم شد

ایسنا- مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر این که آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور روز جمعه سوم شهریورماه برگزار می شود، گفت: 
داوطلبان از ۳۱ مردادماه تا دوم شهریورماه می توانند کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.این آزمون در صبح و بعد از ظهر روز جمعه سوم شهریورماه جاری در ۵۳ شهرستان 

مختلف کشور و ۱۱۷ حوزه امتحانی برای تعداد جمعا ۴۰۲ هزار و ۴۳۰ داوطلب که از این تعداد ۲۲۲ هزار و ۷۳۶ نفر زن و مابقی مرد هستند، برگزار خواهد شد.

نتیجه خالص تحریم ها ، 19800 سانتریفیوژ است!

معاون وزیر راه و شهرسازی: به فکر
 افزایش رقم وام مسکن هستیم 

ایسنا- معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سیاست 
دولت دوازدهم حمایت از افزایش رقم و کاهش نرخ 
سود تسهیالت مسکن است.حامد مظاهریان، اظهار 
کرد: سیاست کالن ما حمایت از نرخ پایین بهره، 
بازپرداخت  نیز طوالنی شدن مدت  و  رقم  افزایش 
تسهیالت مسکن است. شرط این مساله هم این 
است که نظام بانکی بتواند خود را از دارایی های 
سمی آزاد کند.وی افزود: پیشنهاد و دفاع هر روزه ما 
در برابر اقتصاد کالن این است که رقم تسهیالت 
در جهت باال بردن قدرت خرید متقاضیان مسکن 

افزایش پیدا کند.

آخرین مهلت انتخاب رشته 
کنکور اعالم شد

ایسنا-مشاور عالی سازمان سنجش از انتخاب رشته 
بیش از ۱۱۰ هزار داوطلب مجاز در آزمون سراسری 
خبر داد و گفت: داوطلبان تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه 
۲۳ مردادماه جاری فرصت دارند نسبت به انتخاب 
رشته خود اقدام کنند.دکتر حسین توکلی با اعالم 
این مطلب اظهارکرد: بر اساس برنامه زمانی اعالم 
شده فرآیند آغاز انتخاب رشته آزمون سراسری ۹۶ 
از  جاری  مردادماه  پنجشنبه ۱۹  روز  ساعت ۱۲  از 
به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  سایت  طریق 
و  شده  آغاز   www.sanjesh.org نشانی 
در روز دوشنبه ۲۳ مردادماه جاری پایان می پذیرد.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در پایان 
خاطرنشان کرد: تا ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۲۲ 
مرداد ۹۶ تعداد ۱۱۰ هزار داوطلب نسبت به تکمیل 
فرم انتخاب رشته اینترنتی خود اقدام نموده اند. ضمنا 
بر  نیز رشته هایی  تعداد ۱۱ هزار و ۲۴۶ داوطلب 

اساس سوابق تحصیلی انتخاب کرده اند.

آغاز پیش  فروش خودروی
 دنا پالس از 2۳ مرداد 

کرد:  اعالم  اطالعیه ای  طی  خودرو  تسنیم-ایران 
مرحله جدید پیش فروش خودروی دنا پالس از روز 
دوشنبه مورخ ۲۳ مردادماه ۱۳۹۶ آغاز خواهد شد و تا 
زمان تکمیل ظرفیت این خودرو ادامه خواهد یافت. 
موعد تحویل این خودرو دی و بهمن ماه سال جاری 
خواهد بود.    مبلغ تعیین شده به عنوان پیش پرداخت در 
میلیون  دنا پالس، ۲۴  طرح پیش فروش خودروی 

تومان در نظر گرفته شده است.

سرمقاله

 آنچه بر سر سالمتی مان می آید

*  هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه ۱( تلخی و تالطم نامبارکی 

که بخشی از آن را در مرگ و میرهای ناگهانی 
بیماری  انواع  مغزی،  و  قلبی  های  سکته  و 
ها  سرطان  پایان  بی  سونامی  و  های جسمی 
یاد خیلی  از همان سالهای کودکی  بینید.  می 
هایمان می آید که پدرها و مادرها جیبهایمان 
و  »گردو«  و  »کشمش«  و  »عناب«  از  پر  را 
»بادام« و »انجیر« می کردند و با شوق و ذوق 
و البته تنی سالم و معده هایی بی آسیب، راهی 
مدرسه یا بازی های کودکانه کوچه وبازارمان 
اما محبت مادران و پدران،  می نمودند. امروز 
فست  از  انواعی  صنعتی،  تنقالتی  خریدن  در 
فودهای شکم پرکن، غذاهایی ناآشنا و خوراکی 
های گرم و سرد و سراسر ضرری خالصه می 
شود  که تکرار نامشان هم گاهی برای خیلی از 

ما سخت و نامربوط است. 
در دنیای بزرگ ترها اما،  به دلیل تنوع سالیق 
و مطالبه ی سیری ناپذیر ذائقه ها، کار سخت 
تقریبًا  صبحانه  است؛  انگیزتر  غم  ماجرا  و  تر 
ها  خانواده  از  زیادی  تعداد  بین  در  روزها  این 
جایی ندارد، ناهار معمواًل برنج یا غذای آماده 
فود  فست  یک  معمواًل  شام  و  دیگریست  ی 
است  دیگر  دیر هضم  غذای  یک  یا  خوشمزه 
که همراه با نوشابه هایی از جنس »ابهام«  به 
کنار  ودر  »سؤال«  جنس  از  دسرهایی  همراه 
عجله و استرس و اضطراب های همیشگی و 
آنهم در ساعاتی غیر معمول صرف می شود.

کنیم!   نگاه  دقت  و  هوشمندی  کمی  با  همه  
تقریبًا هرماه یک فست فود یا فروشگاه غذایی 
چند  هر  و  بیرجند  شهر  از  جایی  در  لوکس 
ای  گوشه  در  ای  زنجیره  فروشگاه  یکبار  ماه 
روی  و  آورد  می  بیرون  خاک  از  سر  شهر  از 
جویی  لذت  و  مردمی  های  ناآگاهی  دوش 
های طیف جوان در حوزه ی غذایی و با هدف 
می  کار  به  آغاز  سرشار،  سودهای  به  رسیدن 
می  مردم  سر  بر  خواهد  می  آنچه  هر  و  کند 
آورد و متأسفانه و بدون تعارف از آنجا که مردم 
غذایی،   های  احتیاط  ی  همه  علیرغم  بیرجند 
و  خورند  می  »زیاد«  هم  اخیر،  سالهای  در 
این  کنند،  می  میل  نامناسب«  »غذای  هم 
شب  نیمه  از  پاسی  تا  غروب  از  فروشگاهها 
عین  در  که  است  جمعیتی  از  سرشار  و  شلوغ 
ناباوری در مقابل خرید سالمتی شان، فقط به 
البته نه »غذا«  آنها خوراکی های رنگارنگ و 
می فروشد و دخلشان را سرشار از پول و دلشان 

را خرسند به ماندن می کنند. 
آمار در خراسان جنوبی می گوید،  آنچنان که 
بیماری های قبلی  سرطان در کنار تصادف و 
بیماری  بعضی  از  باالتر  سهمی   عروقی،  و 
و  ها  استانی  هم  میر  و  مرگ  در  دیگر  های 
آمار  اساس  بر  باز  و  دارد  ما  های  همشهری 
مهم  درمانی،  و  بهداشتی  دستگاههای  رسمی 
ها،  سرطان  انواع  به  ابتالی  در  عامل  ترین 
خانواده  نامناسب  تغذیه  نوع  و  زندگی  سبک 
هاست. از آنجا که در پرسه های کنجکاوانه ی 
دلگیرانه  نشینی های  نگاری و گوشه  روزنامه 
این  از  برخی  به  گذرم  گاهی  نویسندگی،   ی 
فروشگاههای عرضه فست فودها و کافی شاپ 
ها افتاده و شاهد مخلوط کردن بعضی معجون 
القاعده  ام که علی  بوده  با هم  ها و غذاهایی 
باید »آدمکش« باشند ولی »معده کش« و » 
روح کش« شده اند، به نظرم می آید یکی از 
وظایف مهم و مطالبات اساسی از دستگاههای 
متولی نظارت بر امر غذا و خوراک شهروندان، 
نه تنها د رحوزه »کیفیت« بلکه بیش از آن در 
تعریف  ها  و خوراکی  حوزه »محتوای« غذاها 
نگران  آمار  با  بیرجند،  مثل  شهری  شود.  می 
و  آماده  غذای  فروشگاههای  تعداد  ی  کننده 
آن  از  و  مدرن  های  کافی شاپ  و  فود  فست 
با  بار درگیری خانواده ها  فاجعه  آمار  با  طرف 
پاالیش  یک  نیازمند  سرطان،   نام  به  غولی 
شاید  حتی  و  قوی  سازی  فرهنگ  اساسی، 
تحمیل برخی سبک های مناسب تر زندگی در 

حوزه ی خورد و خوراک و تغذیه باشد. 
چنین انقالبی به فراخور اهمیت می تواند ساز 
مردمی  و  مدیریتی  البته  و  ای  رسانه  کاری  و 
باشد  مردمی  به  بزرگ  خدمتی  و  باشد  داشته 
که حق یک زندگی خوب و ایده آل و فارغ از 
رنج بیماری را دارند، هرچند خودشان از خطر 
آغوش باز کردنشان به روی چنین سبک های 

خطرناک زندگی بی خبر باشند. 

   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰۹۳۰۴۹۴۳۸۳۱ ارسال فرمایید(         

اکرمی : نمی توان به همه مدعیان پُست داد

این  به  پاسخ  در  اکرمی  رضا  سید  حجت االسالم 
سؤال »آیا قبول دارید افراد و اشخاصی فشارهایی 
به دولت وارد کرده اند تا سهم بیشتری از آن خود 
کنند؟«، تأکید کرد: معتقدم به جای اینکه ما متحد 
و متفق و به فکر مردم کشور باشیم، می خواهیم از 
دولت سهم خواهی کنیم؟ مگر کل کابینه بیش از ۱۸ نفر است!؟ مگر می شود 

برای همه کسانی که ادعا می کنند پست در نظر بگیریم؟

بعضی در داخل فریب قول های دشمنان را می خورند

سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه در پایان تأکید کرد: 
دشمنان می دانند که اگر توان دفاعی و مؤلفه های قدرت 
را تضعیف کنند، می توانند جلوی حرکت عظیم انقالب 
اسالمی را سد کنند. متأسفانه بعضی ها هم در داخل 
هستند که توجه به این توطئه های دشمنان ندارند و 
بعضاً فریب قول ها و وعده های دشمنان را می خورند و به عمق این توطئه  توجه 

ندارند. بلکه همراهی هایی هم صورت می گیرد.

برخی وزرای نمی توانند از مجلس رای بگیرند

رئیسه  هیئت  عضو  پژمانفر  نصرا...  حجت االسالم 
پیشنهادی  وزرای  به  اشاره  با  فرهنگی  کمیسیون 
دولت برای حضور در کابینه دوازدهم گفت: معتقدم 
اجرایی  برای  پیشنهادی شرایط الزم  برخی وزرای 
ساختن وعده های انتخاباتی رئیس جمهور را در دولت 
دوازدهم ندارند. نماینده مردم مشهد و کالت گفت:براین اساس تعدادی از 
وزرای پیشنهادی دولت نمی توانند رای اعتماد را از وکالی ملت دریافت کنند.

کنایه غیر مستقیم قالیباف به روحانی

فعالیت های  تهران  شهردار  قالیباف  محمدباقر 
سازمان فناوری و اطالعات شهرداری تهران در 
نامید و  الصاحات  باقیات  زمینه هوشمندسازی را 
ادامه گفت: عدالت جنستی در حوزه سازمان  در 
فناوری هم رعایت شده و می بینیم که بانوان در 
این فعالیت ها چه نقشی دارند. هر چند که خیلی ها این شعار را می دهند 

اما در عمل اتفاق دیگری می افتد.

روحانی از پوست اصالح طلبی خود درآمده است

حجت االسالم فومنی با بیان اینکه به نظر می رسد 
روحانی محافظه کار شده است، افزود: روحانی امتیازات 
زیادی به جناح مقابل می دهد، در حال حاضر چند وزیر 
پیشنهادی از افراد اصولگرای شناخته شده هستند و این 
نشان دهنده محافظه کار شدن روحانی است.وی در 
پایان گفت: در حال حاضر به نظر می رسد که روحانی از پوست اصالح طلبی خود 

درآمده و روح اصولگرایی به خود می گیرد که بسیار خطرناک است.

رئیس جمهورنقش اساسی در تحقق وعده هایش دارد

وزرای  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  مطهری   
جمهور  رئیس  وعده های  پاسخگوی  پیشنهادی 
هستند؟ گفت: این بستگی به مدیریت آقای رئیس 
جمهور دارد، اگر او این اراده را داشته باشد که به 
وعده هایش عمل کند، خواهد توانست و وزرا در 
این زمینه نقش درجه دو را دارند بنابراین اگر رئیس جمهور اراده تحقق 

وعده هایش را داشته باشد با همین کابینه هم قادر خواهد بود.

رئیس جمهور گفت: دولت دوازدهم راه 
خود را با کمک مردم و در راستای 
و  آرامش  امنیت،  »آزادی،  سیاست 
پیشرفت« ادامه داده و بر همین مبنا 

حجت االسالم  کرد.  خواهد  حرکت 
حسن روحانی رئیس جمهور در آخرین 
جلسه هیئت وزیران کابینه یازدهم، 
گفت: توفیقات دولت یازدهم در ارائه 

و  لطف  سایه  در  مردم،  به  خدمات 
محبت خداوند، توجهات حضرت ولی 
منور  مرقد  از  نور  تابش  عصر)عج(، 
حضرت ثامن الحجج)ع(، حضور مردم 

و حمایت های مقام معظم رهبری 
بوده که امروز توانستیم این راه سخت 
را در گام اول، تقریباً به پایان برسانیم.

روحانی با اشاره به اینکه کشور قبل و 

بعد انقالب و در دهه گذشته همواره 
از افراط و تفریط دچار ضرر و خسارت 
شده است و آن زمانی که معتدالنه و 
عادالنه عمل کردیم، خدا هم یاری 
کرد و به ما توفیق داد، افزود: دولت 
مردم  با کمک  را  راه خود  دوازدهم 
و بر مبنای سیاست »آزادی، امنیت، 
و  داده  ادامه  پیشرفت«  و  آرامش 
کرد. خواهد  حرکت  مبنا  همین  بر 

بسیار  امروز  کرد:  خاطرنشان  وی 
همکاران  از  برخی  که  متأسفیم 
خوب  بسیار  و  فداکار  و  تالشگر 
عنوان  به  البته  را  یازدهم  دولت  در 
عضوی از کابینه، از دست می دهیم، 
از  دوازدهم  دولت  در  مطمئنا  اما 
کرده  استفاده  وجودشان  و  خدمات 
و  همفکری  تالش،  کار،  در  و 
بود. خواهیم  هم  کنار  در  همدلی 

امیر محبیان، فعال سیاسی اصولگرا 
و موسس حزب نواندیشان  با بیان 
وزن  در  جدی  خیلی  تحول  اینکه 
رییس  سوی  از  پیشنهادی  کابینه 
هر  گفت:  شود،  نمی  دیده  جمهور 
حاکی  ارزیابی ها  این،  وجود  با  چند 
است. نسبی  بطور  کابینه  بهبود  از 

کابینه  نقاط قوت  اینکه  با  محبیان 
قبلی در کابینه پیشنهادی مانده اند، 
ادامه داد: آنطور که به نظر می رسد 
تغییر  گذشته  کابینه  ضعف  نقاط 
این  دید  باید  حاال  و  است  کرده 
ضعف  نقاط  جایگزین  که  افرادی 
عمل  چگونه  اند  شده  قبلی  کابینه 
حال  در  من  نظر  به  کرد.  خواهند 
حاضر قضاوت در این باره زود است.

این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ 
نوع  به  توجه  با  که  سوال  این  به 

رای  مجلس  نمایندگان  گرایشات 
اعتماد به کابینه به چه صورت پیش 
خواهد رفت؟، گفت: حدس می زنم 
مشکل اصلی کابینه فعلی در مجلس 

برای دریافت رای اعتماد، اصولگرایان 
نیستند بلکه اصالح طلبان مجلس با 
دولت سرشاخ خواهند شد. وی ادامه 
مدل  دلیل  به  رفت  می  انتظار  داد: 

ثابت رفتاری روسای جمهور که در 
دور دوم به سوی رقیب گرایش می 
یابند این دوره حسن روحانی گرایش 
بیشتری به اصولگرایان نشان می داد؛ 

اما بدلیل فشارهای اصالح طلبان این 
تغییر رویکرد به اندازه الزم رخ نداد 
هر چند اصالح طلبان مجلس بعید 
نیست این میزان تغییر را هم برنتابند.

روحانی: دولت دوازدهم براساس »آزادی
امنیت، آرامش و پیشرفت« حرکت خواهد کرد

امیر محبیان :تحول خیلی جدی در وزن کابینه
 پیشنهادی از سوی رییس جمهور دیده نمی شود

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 مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960456 محکوم علیه آقای محمدرضا دالکه فرزند محمد محکوم است به پرداخت 

مبلغ 111/614/087 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم لها فاطمه خسروی و پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال بابت حق 
االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به تعرفه پالک ثبتی به شماره 9 فرعی از 4324 اصلی بخش 1 بیرجند از ناحیه شخص ثالث آقای 
حسین غفاری گسک در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی که حسب نظریه کارشناسی ملک واقع در بیرجند - خیابان 
کاظمیه 9- پالک 31 که مساحت عرصه 279/6 متر مربع و اعیانی طبقه همکف حدود 180 متر مربع و سقف ها تیر آهنی و سقف 
ها باربراست و ملک مذکور دارای امتیاز آب و برق و گاز می باشد و ارزش ششدانگ از پالک فوق با توجه به موقعیت عرصه و قدمت 
بنا به مبلغ 1/298/600/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده روز چهارشنبه تاریخ 1396/06/01  از ساعت 9 الی 10 
در دفتر اجرای احکام حقوقی بفروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
فروخته خواهد شد 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس  از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به 
پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد متقاضیان 
در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به 

عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بیرجند
به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید ششدانگ یکباب منزل پالک 1115 فرعی از 1039 اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در مزرعه کاهی مورد تقاضای نرگس کاهنی در روز سه شنبه مورخ 1386/6/14 ساعت 10 صبح در محل شروع و 

به عمل خواهد آمد
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک با نماینده قانونی آنها در موقع 
مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات 
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون 
ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض 

خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار:96/5/23
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند
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تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری 

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

 پالک 58
09155610111

باجه پست پایانه
ارسال کاالهای شما براساس جدول ذیل:

ویژگی هانوع تحویل در مقصدطریقه ارسال
تحویل به انبار پایانه توسط ناوگان اتوبوسرانی

مسافربری مقصد
* برخورداری از نرخ مخفف

* ارسال سریع * استفاده از نرم 
افزار پیام رسان جهت اطالع از 

نحوه ارسال به فرستنده و گیرنده 
* برخورداری از نرخ های مصوب تحویل به آدرس گیرندهتوسط شبکه پستی

شرکت ملی پست 
* ارسال به تمام نقاط کشور

 * تحویل به گیرنده  و امکان 
رهگیری لحظه به لحظه مرسوله
www.post.ir از طریق سایت 

آدرس: پایانه مسافربری بیرجند
 تلفن تماس: 09358141114  09120980847 - 09151613790 - 32310429

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09155642959
09159634038
32414702
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ین
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د ت

ص
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د 
ص

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف
 و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
09159639065 

    علـی آبادی 

محیطی امن و جذاب با وسایل بازی مجهز
اردوهای علمی و بسیار متنوع و شاد

یکی از  مجهزترین مهدکودک های بیرجند
هدف ما تقویت، تمرکز، دقت، اعتماد به نفس

 و مهارت های حرکتی کودک دلبند شماست 
کالس ها به صورت تفکیک شده و دخترانه و پسرانه جدا می باشد

 کالس های فوق برنامه: زبان انگلیسی، قرآن، نقاشی، سفالگری، خالقیت، کارآفرینی، چرتکه
مکانیکی باغبانی،  خیاطی،  نجاری،  آشپزی،  متنوع:  بسیار  آموزشی  های   کارگاه 
  ماکت سازی، اوریگامی )کاغذتا(، صنایع دستی، فنی و هنری، آمادگی جسمانی، فوتبال

قصه گویی، نمایش خالق، کامپیوتر
زبان آموزی، آمادگی  بهداشت، محیط زیست،  کتاب های آموزشی: ریاضی، علوم، 

نوشتن، بهداشت ایمنی، کار با قیچی 
انجام بازی های هوشی زیاد و متنوع همراه با واحد کارهای آموزشی

مربیانی باسابقه کار بسیار باال همراه با رشته های مرتبط و دوره دیده
برگزاری کالس های روانشناسی با حضور کارشناسان مرتبط برای والدین عزیز  

نیروهای نظامی، فرهنگی، بهداشت و درمان با 10 درصد تخفیف

پیش دبستانی و مهد کودک دو ستاره باغ آرزوها

ثبت نام آغـاز شدمـژده         مـژده 
مهلت ثبت نام تا پایان مهرماه 96

از گروه سنی 6 ماه تا 6 سال 
مجهز به دوربین مدار بسته می باشد

غفاری 16 پالک 2  تلفن : 32450925 - 09153344866 ساعت کار: 6/20 تا 15/30

برگزاری جشن های شاد و اردوهای علمی و متنوع

درب اتومـاتیک

 سیـد 
مجری انواع: 

)درب های اتوماتیک 
جک  پارکینگی ،  کرکره  

سکوریت اتومات(
  09303107002 

09155614880

گچکاری و گچبری پذیرفته 
می شود در اسرع وقت 
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جریمه 9 میلیون تومانی وارد کننده کاال در نهبندان
گروه خبر- انصاری مدیر کل تعزیرات حکومتی استان گفت: این فرد 120 کیلوگرم برنج و 58 کیلوگرم انواع 
پارچه خارجی را به طور قاچاق وارد کرده بود که پس از بررسی پرونده وی در شعبه ویژه قاچاق کاال و ارز 

شهرستان نهبندان به پرداخت 9 میلیون و 691 هزار تومان جریمه در حق صندوق دولت محکوم شد.
مدیران ستادی استان این همه همایش و جلسه 
فکر  اتاق  از  لطفا  کار جهادی هست  وقت  االن 
وضع  کنید  پیدا  حضور  شوید  خارج  جلسات  و 
سرکشی  یک  فقط  کنید  حس  نزدیک  از  را 
نظرم  به  استان  نقاط  سایر  و  بازارچه  و  مرز  از 
کافی نیست،باید وقت بیشتری گذاشته شود هر 
برید یک روز وقت  بازدید تشریف می  برای  جا 
گذاشته شود از وقت خودتان هم شده بزنید ولی 
تجسم خوبی از وضع استان و مرز و منطقه پیدا 
کنید گزارش های داده شده را بررسی و صحت 
آن را تشخیص دهید صرفا سیاه کردن پر کردن 

برگه ها نشان از فعالیت در استان نیست.
935...250
متکدیان  بیرجند،  انتظامی  نیروی  لطفا  سالم 
نمایند.موجب  آوری  جمع  را   5 معلم  ی  شبانه 

امتنان خواهد بود.
910...862
سپرده  تکلیف  تعیین  در خصوص  لطفا  با سالم 
گذاران... پیگیری فرمایید، چرا هیچ اطالعیه ای 
وضعیت  خصوص  در   ... بانک  و   ... موسسه  از 
نقل  مانند...هست؟  آیا  نمیشه؟  منتشر  سپرده ها 
و  ای هست  مرحله  چه  در  واگذاری  و  انتقال  و 
مراجعه  شعب  به  توانند  می  کی  گذارها  سپرده 
کنند؟سه ماه شده پول روز شمارمونوهم نمیدن...

باتشکر
930...493
به  فکری  یه  خواهشمندم  مسووالن  از  با سالم 
پمپ  به  مهرشهر  ورودی  از  که  خیابانی  حال 
که  قبال  بکنن  میشه  منتهی  چمران  گازشهید 
آسفالت بود متاسفانه تصادفی رخ داد کارشناس 
اعالم  به شهرداری  و   اومد در محل  راه  پلیس 
کرد مسیر کم عرض می باشد عوض اینکه بیان 
عرض خیابان را بیشتر کنن امدن آسفالت خیابان 
را جمع کردن تا به دیگر قسمت ها هم نواخت 
گناهی  چه  محل  آن  ساکنین  مگه  بشه.وحال 
جهت  خودروها  زیاد  تردد  به  باتوجه  که  کردن 
وبنزین  وخروجی دوم شمال  گاز  پمپ  از  شارژ 
شهر باید همش در گرد و خاک بسر ببرند.باتشکر 

از دست اندر کاران روزنامه   آوا
910...487
با تشکر از مطلب خوبتون در مورد عربان خراسان 

جنوبی اما چرا این قدر دیر، )دستتون درد نکنه(
915...384
مسئولین محترم استانی ،  شهردار محترم بیرجند، 
اعضاء محترم شورای پنجم:با سالم: لطفا در دوره 
جدید به جای شعار دادن در خصوص مهر شهر 
اقدامات  گرفته  قرار  مهری  بی  مورد  شدیدا  که 
علی  شهر  مهر  ساکنین  فرمائید  مبذول  را  الزم 
الخصوص خیابان 9 دی خیابان اجتهاد  نیازمند 

توجه ویژه شما بزرگواران هستند
915...877
با  وام  باید  کی  تا  ربا  ربا  ربا  بانک  بانک  بانک 
سود های باال به مردم پرداخت شود سود جریمه 
فقط  اسالمی  داری  بانک  بدهیم  ما  باید  کی  تا 
در  زدند  داد  قدر  چه  مراجع  شرعی  کاله  شده 
شکسته  بانک  بت  است  قرار  کشور؟؟؟کی 
خاطر  به  میپاشه  فرو  اقتصادش  داره  شود؟غرب 
ربا پدر علم اقتصاد دنیا اعالم کرده علم اقتصاد 
سقوط آزاد کرده،اقتصادی که در آن علی نباشد 
می  شکست  به  حتما  نباشد  صادق  قال  آن  در 
رسد.درس بگیریم آتش به جان و مال و زندگی 

ما افتاده است،کم آبی و تنش های جامعه و...!!!
938...544
سالم اوا جان انتهای خیابان وحدت پارکی هست 
که قشر زیادی از سالمندان ساعتهای زیادی در 
آنجا هستند اما دریغ از یک صندلی و آب سردکن 
خواهشا شهرداری چند تا صندلی محض رضای 

خدا آنجا نصب کند ممنون
915...096
پلیس  بودن  گفته  که  شهروندی  جواب  در 
راهنمایی و رانندگی کمین میکنه تو سطح شهر 
باید بگم من 13 ساله گواهینامه دارم و  بیرجند 
رعایت  رو  قوانین  که  دونم  می  مقید  رو  خودم 
میتونن  که  نشدم  جریمه  موقع هم  هیچ  و  کنم 
سوابق گواهینامه من رو استعالم کنن.اما حرف 
اینه که شما رعایت کنید و  من به این بزرگوارا 
تخلف رانندگی نداشته باشید حاال پلیس میخواد 
دوربین  هنوز  ما  بیرجند  بایسته.ضمنا  هرجایی 
این  روزی  اگه  نداره  هوشمند  تخلف  ثبت  های 
دوربین ها نصب شد و کل تخلفات رو ثبت کنه 
میتونیم  بازم  کنیم  چیکار  خوایم  می  موقع  اون 
ماهم  بیاید  نکنن...پس  کمین  که  بگیریم  ایراد 
نهادینه  خودمون  در  رو  قوانین  رعایت  فرهنگ 
کنیم و به جای ایراد گرفتن در کاهش تصادفات 

سهیم باشیم.
ارسالی به تلگرام آوا
خواهش  پارکها  سبز  فضای  سازمان  از  سالم. 
میکنیم نسبت به روشنایی بوستان شهدای گمنام 
دهند...روشنایی  انجام  را  الزم  اقدامات  پاسدارن 

این بوستان دچار مشکل است  
915...475
 ... تعاونی  های  تیرآهن  که  ساله  یازده  با سالم 
داره خاک می خوره و از حدود سه سال پیش هم 
اداره مسکن و شهرسازی می خواد زمینی که قرار 
بود یه روزی سرپناه یه عده بدون خانه بشه رو 
پس بگیره که مهلت ساختش تمام شده و همین 
طور سرمایه یه عده بی بضاعت این وسط بلوکه 
شده چون دیگه نه به پولشون رسیدن نه خانه.
دریغ از احساس مسولیت حتی یکی از مسولین 

شهرمون
910...159

بیرجند  عتبات  شنبه  »پرواز  جم-  امین 
در  دیروز  که  بود  خبری  این  شد«  کنسل 
بیاد  را  فضای مجازی پخش شد و دوباره ما 
کنسل شدن مداوم پرواز های فرودگاه بیرجند 
انداخت و باز هم مثل همیشه مشکالت پرواز 
شد.کنسل  خالی  ما  استان  سر  کشور،بر  های 
زائران  ساعته  چند  معطلی  و  پرواز  این  شدن 
این  تا  داشت  آن  بر  را  بیرجند،ما  فرودگاه  در 

قضیه را پیگیری کنیم.
و  حج  سازمان  عمومی  روابط  مدیر  نجفی 
پرواز  شد  قرار  اینکه  بیان  با  استان  زیارت 
 10 بود،ساعت  شده  کنسل  که  هایی  کاروان 
 : گفت  شود  انجام  زاهدان  از  شب  یکشنبه 
خواهد  هفته  یک  زائران  این  اقامت  مدت 
بود.  نخواهد  زمینه  این  در  تغییری  و  بود 
شرکت  ناوبری  مختصات  اینکه  بیان  با  وی 
العراقیه نمی توانست بیرجند را پیدا کند ولی 
و  کردند  موافقت  پرواز  انجام  با  اینحال  با 

دالیلی  به  نبود،گفت:  زمینه  این  در  مشکلی 
پرواز  این  انجام  از  استان  مرکز  در  متاسفانه 
مرکزی  شرکت  مدیرعامل  شد.جلیلی  امتناع 
برای  اینکه  بیان  با  استان  زیارتی  خدمات 
در  عتبات  پروازهای  مشکل  حل  و  بررسی 
سازمان حج و زیارت استان جلسه ای برگزار 
این  برای  حلی  راه  گفت:امیدواریم  شود  می 
مشکل  بدون  پروازها  و  کنیم  پیدا  مشکل  

مانند قبل انجام شود.

وظیفه فرودگاه تامین
 زیر ساخت های باند است

گفت:وظیفه  استان  های  فرودگاه  مدیرکل 
است. باند  های  ساخت  زیر  تامین  فرودگاه 

از  پرواز های حج  آنکه  برای  مثال  به عنوان 
نصب  جدیدی  تجهیزات  شود  انجام  بیرجند 
کردیم ایم که این کار بدون مشکل انجام شود.

شرکت العراقیه در لحظات آخر
 از پرواز امتناع کرد

یک  ایر  ایران  کرد:شرکت  عنوان  سالمی 
اینکه  دلیل  به  و  است  المللی  بین  شرکت 
نمیتوانست   ، است  تمتع  حج  درگیرپروازهای 
پروازهای عتبات را انجام دهد.با پیگیری های 
کرد  موافقت  العراقیه  شده،شرکت  انجام  زیاد 
که پرواز ازبیرجند داشته باشد ولی هلدینگ را 
مشخص نکرده بودند و به دلیل اینکه  ایران 
ایر تنها شرکت خدمات زمینی در بیرجند است، 

مکاتباتی انجام دادیم و  شنبه شب ساعت 10 
به ما جواب دادند که هلدینگ  یا همان خدمات 
زمینی را انجام می دهند. با کمک مقامات قرار 
شد پرواز انجام شود که در لحظه آخر شرکت 
فرودگاه  نشدن  ثبت  و  کرد  امتناع  العراقیه 
بیرجند در مختصاتش را بهانه کرد.این درحالی 
است که  اسم فرودگاه بیرجند در نشریه معتبر

AIP که  همه فرودگاه ها در آن ثبت شده 
است وجود دارد و در اینساین ها بارگزاری شده 
به  زائران  وجود ساعت 12 شب  این  با  است. 

هتل فرستاده شدند و روز یکشنبه بعد از اقامه 
نماز و صرف ناهار با اتوبوس به زاهدان رفتند 
کنند. پرواز  عالیات  عتبات  به  که ساعت 10  
وی در پایان تصریح کرد: به وجود آمدن این 
مشکالت از طرف سازمان حج زیارت است که 
بدون تحقیق از شرکت العراقیه درخواست پرواز 
داشته است.زیرا  این شرکت پایین تر از شرکت 
های ایرانی است وی تاکید کرد:برای پروازهای 
هلدینگ  باید  اما  ندارد  مشکلی  آینده،فرودگاه 
از  فرد مسئول یک  پور  کریم  کنند.  را عوض 

شرکت های زیارتی استان نیز  با بیان اینکه هر 
هفته یک پرواز عتبات عالیات از مرکز استان 
به عراق داشته ایم گفت: پس از آنکه ایران ایر 
گرفت،  عهده  بر  را  الحرام  بیت  پرواز  عملیات 
است  شده  نیزلغو  بیرجند  عتبات  پروازهای 
با  زیارت  حج  سازمان  که  مذاکراتی  طبق  که 
شرکت هواپیمایی العراقیه داشت، قرار شد پرواز 
ها توسط این شرکت انجام شود.  وی ادامه داد: 
قرار شد این پروازها که بعدظهر شنبه  هر هفته  
شرکت  این  توسط  شد،  می  انجام  بیرجند  از 
انجام شود.طبق قرار های قبلی کاروانهایی از 
طبس ،فردوس، قاین  و خوسف روز شنبه  به 
بیرجند آمدند که علی رغم تالش های انجام 
پرواز  بیرجند  فرودگاه  مخالفت  دلیل  به  شده، 
مردم  باید  چرا  اینکه  بیان  با  .وی  نشد  انجام 
بخورند  را  ها  ناهماهنگی  این  ضربه  بیرجند 
گفت: کسانی که بعد از سال ها موفق به ثبت 
این  باید بخاطر  اند چرا  برای عتبات شده  نام 
بی برنامگی ها و ... از سفر خود باز بمانند. در 
زائر  اعزام  بیشترین  فروردین  و  دوماه شهریور 
پروازها  این  داریم.درسطح کشور  عتبات  به  را 
چرا  که  است  این  سوال  ولی  شود  می  انجام 
خراسان جنوبی نباید پرواز داشته باشد؟مسئول 

این اتفاقات کیست؟
وی با بیان اینکه دوستان بیایند و پاسخ دهند تا 
حداقل مردم بدانند مقصر این اتفاقات کیست.

این  عتبات  پروازهای  سر  بر  االن  اگر  گفت: 
پروازهای  برای  داند  مشکالت هست،خدا می 

حج چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
)Ava.news26@gmail.com(

تناقض های مسئوالن درباره لغو یک پرواز
24 ساعت سفر زمینی مسافران پرواز عتبات؛

حج و زیارت : در مرکز استان از انجام این پرواز امتناع شد ؛ فرودگاه بیرجند: حج و زیارت کم کاری کرده است

روز پنج شنبه،22 مردادماه سال 1383 ، یک 
مردم  برای  ماندنی   یاد  به  و   تاریخی  روز 
خراسان جنوبی بود.در این روز با ورود اولین 
دهه  چهار  جنوبی،سرنوشت  خراسان  استاندار 
استانداری  و  خورد  رقم  صبوری  و  انتظار 
تیتر  کرد.  کار  به  آغاز  رسما  جنوبی  خراسان 
شهر  در  مناسبت  این  به  که  ای  نامه  ویژه 

پخش شد،این بود:  »استاندار سالم «

 همه از این اتفاق خوشحال بودند و درباره آن
40سال  از  بعد  که  گفتند.آرزویی  می   سخن 
پیوست. واقعیت  به  مردم  انتظار  و  تالش 

استاندار  اولین  و  کشور  وزیر  روز  این  در 
صفحه  آمدند.در  بیرجند  به  جنوبی  خراسان 
این عنوان که آوا،با  از روزنامه  این شماره   2 

 » از استاندار چه می خواهید«
مردم  های  خواسته  انعکاس  به  مطلبی  در 
که  این  توجه  قابل  نکته  بود.  شده  پرداخته 

آوا،به  روزنامه  روزهای  آن  های  اگهی  تمام 
داشت  اختصاص  استان  تشکیل  موضوع 
های  ها،ادارات،شرکت  کارخانه  آن  در  که 
خصوصی مقدم استاندار را گرامی  و تشکیل 
از آگهی  بودند.یکی  را شاد باش گفته  استان 
های جالب ،آگهی موسسه زبان ایران پویا بود 
به دو زبان عربی و انگلیسی ورود استاندار را 

خیر مقدم گفته بود.
چند  در  استاندار  و  وزیر  از  استقبال  در  مردم 

شده  جمع  آزادی  میدان  جمله  از  شهر  نقطه 
دیدار  اولین  در  بیرجندی  بودند.شهروندان 
را  آوا  روزنامه  استاندار«  »سالم  استاندار،تیتر 

در دست گرفته بودند.
»دولت  شعار  و  مردم  احساسات  ابراز  درمیان 
ایراد  به  کشور  تشکر«،وزیر  خدمتگذار،تشکر 
سخن پرداخت و خطاب به مردم گفت:امروز 
برای بنده و همکارانم و تمام عزیزانی که در 
زیبای  شهر  به  مشهد  و  تهران  از  خدمتشان 

ناشدنی  فراموش  ایم،روزی  کرده  سفر  شما 
عزیزانی  کنیم  می  احساس  که  است؛چرا 
روز  را  اند،امروز  کرده  اجتماع  اینجا  در  که 

خرسندی و روز غرور خود می دانند.«
رضایی  کشور،مهندس  وزیر  سخنان  از  پس 
بابادی اولین استاندار خراسان جنوبی در میان 
»خوش  شعارهای  و  مردم  احساسات  ابراز 
حمایتت  »استاندار  و  آمدی«  آمدی،خوش 
گفت:از  و  پرداخت  سخنرانی  کنیم«به  می 

استان  این  اهالی  از  یکی  را  خودم  امروز 
دانم. می  اخالق  با  و   شهیدپرور،بافرهنگ 

و  ام  شنیده  بارها  را  شما  اخالقی  سجایای 
شرمنده  امیدوارم  و  بینم  می  عینه  به  امروز 
بنده  به  شما، وزیر محترم کشور و دولت که 
صحبت  ادامه  در  نباشم.وی  کردند  اعتماد 
ام  کرده  عهد  خود  خدای  گفت:با  خود  های 

که شبانه روز در خدمت مردم باشم.

استان چهارده ساله شد
بازخوانی تیتر روزنامه ی آوا در اولین روزهای تشکیل خراسان جنوبی

عکس:ایرنا
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داستان طنز

گم شدن خر

جنگل  در  را  خرش  مالنصرالدين  روز  يک 
گم مي کند. موقع گشتن به دنبال آن يک 
اي  گويد:  مي  آن  به  کند.  مي  پيدا  گورخر 
کلک لباس ورزشي پوشيدي تا نشناسمت !!!

وظيفه و تکليف

به  رفت  دعوت  بدون  مالنصرالدين  روزي 
مال!  »جناب  گفت:  يکي  جشني.  مجلس 

شما که دعوت نداشتي چرا آمدي؟«
خانه  صاحب  »اگر  داد:  جواب  مالنصرالدين 
تکليف خودش را نمي داند. من وظيفه ي خودم 
را مي دانم و هيچ وقت از آن غافل نمي شوم.«

علت نا معلوم

از دوستانش گفت: خبر  به يکي  مالنصرالدين 
علت  »نه!  گفت:  دوستش  مرده؟  فالني  داري 
مرگش چه بود؟« . مال گفت: »علت زنده بودن 
آن بيچاره معلوم نبود چه رسد به علت مرگش!«

 اَز اَتِِش َگز َطَمع انُگشت )زغال( َمُكنِي: همانطور که از آتش گز نمي توان توقع زغال داشت از ادم بي اصل و بدگهر توقع خوبي نبايد داشت. 
َچِش بخیل کُور: چشم بخيل کور. کنايه از اينکه هرکس ناز و نعمت ديگری رانمی تواند ببيند، ناراحت باشد.

طنز نگاشت

از گرانی پياز 

تا گرانی سواالت امتحانی

* محمد علی محمد پور

اتحاديه  رئيس  اخيرا  اين که  اول  خبر 
در  »پياز  فرموده اند:  کشاورزی  محصوالت 
بازار از موز پيشی گرفته و گران تر شده است« 
من نمی فهمم و اقعا داريم به کجا می رويم و 
آخِر اين مسيری که  داريم می رويم قرار است 
به کجا برسد. اما بترسيد از آن روز که سيب 
زمينی هم گوی سبقت را از آناناس بربايد 
کرده  زمينی سرخ  لذت خوردن سيب  از  و 
يادم می آيد  زمانی  هم محروم شويم. يک 
وقتی موز توی سبد ميوه ها بود ما پای مان 
را جلوی سبد ميوه ها دراز نمی کرديم. يعنی 
وقتی موز جلوس می کرد بين سيب و خيارها 
خود خيارها هم پای شان را توی سبد دراز 
نمی کردند و باالی مجلس را خالی می کردند 
برای جناب موز. اصال وقتی موز توی خانه 
برای  ساعتی  صورت  به  ما  بابای  داشتيم 
ما لوحه نگهبانی می نوشت از سبد ميوه ها 
نگهبانی کنيم. يعنی ما تمام هفته را جلوی 
مغازه ميوه فروشی محل، يک عدد موزی 
که آنجا بود را تماشا می کرديم که آخرش 
هم آقازاده محل آخر هفته می آمد می خريد 
و می بردش خانه و ما نهايتا پوستش را از 
آخر  برمی داشتيم  آشغال شان  سطل  توی 
هفته می رفتيم اسکيت. با ما از چه صحبت 
می کنيد؟ االن با اين قيمت پياز کنار آبگوشت 
با مشت چه چيزی را خرد کنيم؟ با اين خال 
بايد چه کار کنيم؟ بياييم به جايش از موز 
استفاده کنيم؟ اين پياز که همين جوری هم 
اشک مادرهای خانواده را درمی آورد حاال بايد 
اشک پدرهای خانواده را هم دربياورد؟ اين 
انصاف است؟ چی؟ در امور اقتصادی فضولی 

نکنم؟ باشه، پس من يه پياز برداشتم.
اما خبر دوم اين که در پی جنجال های پيش 
آمده بر سر لو رفتن سواالت امتحانات نهايی. 
اخيرا رئيس کميسيون آموزش مجلس گفته: 
»لو رفتن سواالت تاثيری در نتيجه امتحانات 
نداشته است«. االن اين که تاثيری در نتيجه 
نداشته را مسئولين بيايند شفاف سازی کنند. 
مثال سواالت همه اش از توی پاورقی بوده 
و دانش آموزان با وجود داشتن سواالت هم 
جواب ها را پيدا نکرده اند يا مثال دانش آموزان 
برای اين که لو نروند همه سواالت را اشتباه 
جواب داده اند. زمان ما که اين حرف ها نبود. 
تخلفات در اين سطح گسترده نبود. نهايتا ما 
اعضا  توی  می زديم  سقلمه  امتحان  وسط 
درس  اگر  مثال  دستی مان  بغل  جوارح  و 
بود ازش می پرسيديم: »آقای   )!( اشتماعی 
سمت  به  شمال  سمت  جاده  از  فالن 
از  از سمت سمنان؟« االن  يا  آمد  خراسان 
طريق پی وی و دايرکت سواالت را تبادل و 
معامله می کنند؟ آن زمان ما دايرکت فقط 
يک  به  که  مدرسه  دستشويی های  يعنی 
ديوار  روی  و  آن جا  می رفتيم  بهانه ای 
بيايد  بعدی  نفر  تا  را می نوشتيم  جواب ها 
بخواندشان. واقعا داريم به کجا می رويم؟

حرارت  در  نان  پخت  نوين  روشن  عباس:  شاطر 
غيرمستقيم ناشی از آفتاب برجام که متأسفانه به علت بد 
اين شاطر  و  نشد  مواجه  استقبال  با  غربی  عهدی طرف 
محترم دچار آفتاب سوختگی شديد شد و سپس با ديليت 

اکانت از ديار مجازی بدرود حق گفت.
آموزش  برای  نياز  مورد  متد  آخرين  رياضيات:  استاد 
هوش  فاقد  دانشجو  تعدادی  به  مهندسی  رياضی  آسان 
باز  که  سه  درجه  نقاشی  يادگيری  برای  الزم  استعداد  و 
هم موفقيت اميز نبود ولی اين استاد دست از تالش بر 
در  مقاومت  از  ناشی  هيجان  علت  به  اخر  در  و  نداشت 

برابر فهم دانشجو به ديار باقی فرار کرد.
سلفی  و  عمومی  کالس  در  وقت  گذراندن  دانشجو: 
که  تخصصی  کالس  در  خوابيدگان  ساير  با  گرفتن 
از توهين بسيار  بعد  پايان ترم شده و  التماس در  باعث 

به استاد اکانت خود را حذف می کند.
)فضای  فجاز  در  گروه کالسی  تشکيل  تخصصی:  استاد 
دانشجويان  احساسات  ابراز  به  پاسخ  سپس  و  مجازی( 
و  شود  می  پذيری  رقابت  ايجاد حس  باعث  که  مشتاق 
کامال  کپی  و  علمی  تخصصی  مقاالت  پيگيری  سپس 
و  تلق  يک  با  اخر  در  و  هدفمند  بسيار  چاپ  و  قانونی 
شيرازه تاليف يک کتاب تخصصی در زمينه های مختلف 
که پس از شناسايی با حذف اکانت خود را از آالم و رنج 

های اين محل عذاب می رهاند.
چت  کردن  چک  و  کالسی  گروه  تشکيل  عمومی:  استاد 
کردن دانشجويان ، تذکر بابت چت کردن به دانشجوی شاخ 
کالس و حذف دانشجو سپس برای جلوگيری از توهين ديگر 
دانشجويان حذف گروه سپس تعويض محل زندگی و مهاجرت 
به علت تهديد ها و در اخر حذف اکانت ! / محمد زارع

بعضی از افراد در فضای مجازی به دنبال چه هستند ؟؟؟

خبرنگار

دلم خوش است که نامم خبرنگار بَُود
کسی که بر سرِ  کاری، خفن سوار بَُود!
دلم خوش است به ُپر طمطراقیِ  شغلم
که حاصلش دو سه تا لوحِ  افتخار بَُود

ميانِ  مردم و مسئول چون ُپلی هستم 
که پايه هاش! به دوش ِ من استوار بَُود

بگو چه کار کنم با اجاره ی منزل
بدين حقوق که ّقدِ  سه تا نهار بَُود؟!
به دست ِ مؤجر ِ بَد، بر سر ِ اجاره بها
حقوق بنده ی بی چاره لـّت و پار بَُود
چه قول ها که نداده تعاونی مسکن
که خانه های قشنگی در انتظار بَُود

ولی چه حيف که اين خانه جز سرابی نيست
و اين تعاونی در حالِ  احتضار بَُود

خبرنگار، خروسی است جنگی و نا ترس
که سر بريده ی جشن و عزای يار بَُود!

خبرنگارِ بسيجی به جز قلم ، کاغذ
هميشه صاحب يک ضبط و يک نوار بَُود!
خبرنگار، که سی سال شغل او اين است

دوان دوان پی ِ مسئول ِ تازه کار بَُود
هميشه در پیِ  سوژه به هر کجا ويالن

و کفشِ  پاره اش البته سوگوار بَُود!
ز دستِ  خيل ِ طلبکار با دوی صد متر
هميشه يک تنه در حالتِ  فرار بَُود!

خبرنــگار،  نــگويـد تمـلقی عــمراً
نگو که مصرع بااليی ام شعار بَُود!

به رغم اين همه اوصاف عاشقِ  کار است
اگر چه بر سر ِ راهش هزار خار بَُود

و جالب اين که به دستِ  »دبيِر« محترمش
خبرنگار به صد کنترل دچار بَُود

اگر چه کنترل اين جا نمی شود سانسور
دبير هم به خدا تحتِ  صد »فشار« بَُود!

اشارتی گذرا کرده ام به اين حرفه
چرا که درد ِ دل ِ بنده بی شمار بَُود

اگر چه سخت و زيان آور است شغلِ  حقير
دوای خستگی ام، عشقِ  اين ديار بَُود

*  راشد انصاری، محمد جاوید

کالس درس از باغ جنان به

“وصال او ز عمر جاودان به”
نگويم چيزی از اوالد و نان به

معلم هستم و در شغل ما هست
کالس درس از باغ جنان به
پی يارم روم با اسب تازی

ولی گفته: “بيايی با مگان به”
بدو گفتم: “عزيزم عشق خوب است!”

بگفت: “آری؛ ولی ثروت از آن به
کنار يار نان و هندوانه

نمی چسبد، نهار رستوران به
به سر دارم هوای جوی آبی
ولی استخر باشد يا که وان به

در آخر گفت: “خرج رنگ و مش را
نداری پس برو ديگر! همان به،

که تنها و عزب باقی بمانی
که يار پولدارِ شارالتان به”

خالصه اينکه قطعا يک معلم
مجرد باشد و بی خانمان به
دلم دلدار ميخواهد ولی صبر

ز خرج َرخت و نان و زايمان به

*  فهیمه انوری

و  ديرينه  چندان  نه  اساس يک سنت  بر  که  سالهاست 
تعطيلی  دوتا  تا  عزيز  نشينان  پايتخت  دور،  چندان  نه 
حداقل  و  کرده  کج  را  پرايد  سر  هم،  تنگ  خورد  می 
از شلوغی و دود و َدم به سمت  چند روزی برای فرار 
و  کنند  می  لشگرکشی  کشور،  شمالی  شهرهای 
يکی  آن  با  طبيعت  پاک  دامان  به  رسيدن  بمحض 
بادبان کشتی تبديل کرده و چنان  شده، دامانش را به 
آثار ماندگاری در محيط از خود برجای می گذارند که 
اسکندر و چنگيز شکر بخورند در طول لشگرکشی هاشان 

باشند. کرده  چنين  ايران  به 
ايرانی می توان  با بررسی ساليق گردشگر  در هر حال 
از جامعه، واژه  به اين نتيجه رسيد که برای هر قشری 

سفر يکجور تعريف می شود.
مثال: عده ای از هموطنانمان هستند که به پهن کردن 
اصلی  بلوارهای  سرسبز  های  چمن  در  زيلو  يک  تنها 
محسن،  با  پلو  لوبيا  بشقاب  يک  خوردن  و  شهرشان 
واسطه  به  که  اند  همانهايی  عزيزان،  اين  اند.  راضی 
با  دولت  جانب  از  دائم  يارانه،  پول  تومان   ۴۵ گرفتن 
ُعسر و َحرج ... ببخشيد ... با تهديد مواجه اند و با همان 
در  درآمد  تومنشان)اين  ميليون  يک  زير  خالص  درآمد 

نمی آمد سنگين تر بود که( خوشند.
برای عده ای ديگر سفر بيشتر در سواحل نيلگون آنتاليا 
پيدا  معنا  بخوانيد(  شطرنجی  را  تيکه  يه  تايلند)اين   و 
تا  ديگر  انفجار  چند  تنها   ” اطالع  جهت  کند.  می 

باقی است”. شکسته شدن قيمت تورها 
هم  تعدادشان  اتفاقًا  که  ديگر،  ای  عده  برای  اما  و 
جاساز  با  که  است  ای  پروسه  سفر،  نيست،  کم 
نمک  و  زغال  و  منقل  و  سيخ  چون  تجهيزاتی  کردن 
تو  که  اينا  )بابا  پفک  و  چيپس  و  روغن  ی  شيشه  و 
)تونل  تهديدها  تبديل  با  و  آغاز  هست(  شمالم  خود 
معنا  قليان(  و  )جوج  فرصتها  به  ترافيک۲۱ساعته(  و 
را  سلفی  که  ندارد  فرقی  هم  برايشان  کند.  می  پيدا 
با  اتومبيل.  يا صفهای طويل  بگيرند  درياکنار  سواحل  با 
ترافيک شروع و با ترافيک به پايان می رسانند. ولی حاال 
خودمانيم کنکور هم با آنهمه عظمت چهارگزينه ايست، 
چرا اين عزيزان فقط همين يک گزينه)شمال( را دارند؟!

اهميت  از هر چيز ديگر حائز  اما مسئله ای که بيش  و 
ميليونی  ده  چند  جمعيت  اين  ساماندهی  هست، 
سيزده  تابستان،  تعطيالت  ماه  در عرض سه  خوشحال، 
فطر  عيد  تعطيالت  روز  سه  يا  و  نوروز  تعطيالت  روز 

باشد. می 
از اينرو پيشنهاد می کنيم، دولت و ملت همچون ادوار 
حرفها  آن  )از  نهند  يکديگر  دست  در  دست  گذشته 
)همان  کرده  غور  کمی  موضوع  اين  در  و  ها!(  بود 
از  جلوگيری  جهت  را  زير  راهکارهای  و  مشورت( 
کشورمان  شمال  شهرهای  به  مسافران  سونامی  ورود 

ببندند. بکار  ايران 
ارشد  مديران  از  يکی  حقوق  ی  يکساله  تخصيص   .۱
دولتی)نمی خوام اشاره ی مستقيم بکنم( همراه با ارائه 
کاره ی  نيمه  اتوبان  کردن  تکميل  حقوقی جهت  فيش 

!!! تهران-چالوس 
هموطنانمان،  برای  ايرانشناسی  های  دوره  برگزاری   .۲
نيست،  شمال  فقط  ايران  که  تهرانيها  اللخصوص  علی 

تَکرار می کنم ايران فقط شمال نيست.
3. توصيه ی اکيد مبنی بر اينکه هموطنان بجای اينکه 
در  کرده  بيابان  و  جاده  ی  آواره  را  خود  گرما  اين  در 
انجام حرکات معلق و هلی کوپتری  با  و  بنشينند  منزل 
سرگرم  را  خود  بنحوی  فرزندانشان  با  زدن  باالنس  و 
با  ته دل  از  فريادهايی  با  آنرا  از  و شادی حاصل  کرده 
مورد  اين  در  البته  کنند.  تقسيم  محل  اعضای  تمامی 

خاص حتما از بيست و چهار ساعت قبل، حبوبات را از 
رژيم غذايی خانواده حذف کنند.

به  پشت  باغيرتمان،  هموطنان  راهکار  آخرين  بعنوان   .۴
پشت يکديگر داده و بلکه تحريم کنند اين شمال همراه با 
منت و ذلت را. نخواستيم بابا ... / زهرا سادات جمالی

شمال تو را می خواند !

ميگن که ...

 خنديدن يک نوع فعاليت بدني هوازي 
مي باشد.۱00 بار خنديدن معادل ۱۵ دقيقه 

فعاليت با دوچرخه ثابت مي باشد. خنده 
باعث کاهش فشار خون، افزايش جريان 

خون در بدن و افزايش اکسيژن رساني در 
بدن مي گردد.

پس
 بخند و شاد باش

کاریکاتور سید محمد سیاحآرزوهای محال - سعید صادقی قاب عکس داده نما، آوای خراسان جنوبی

این کجاش شبیه به عكس رو بسته بندیه؟!

در هنگام بروز ناراحتی های قلبی، فرد احساس درد کمی در قفسه 
سینه داشته که می تواند به بازوی چپ، تیغه شانه و بخشی ازگردن 

نیز گستر یابد. باید توجه داشت که درد قلبی باحرکت یا تنفس 
تشدید نمی شود.

به قسمت های مشخص شده 
در تصویر زیر دقت کنید:

مرکز نيکوکاری جواد االئمه )ع( بيرجند
از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 
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چگونه می توان افکار منفی را از بین برد؟

باورهای منفی ما تقریباً تمام افکار منفی ما را به وجود 
می آورند. یک باور در واقع همان چیزی است که ما 
احساس می کنیم واقعیت دارد. تا زمانی که ما احساس 
عهده  از  من  نیستم.  خوب  خیلی  »من   : کنیم  می 
کارهایم بر نمی آیم. من دوست داشتنی نیستم.« این 
جمالت واقعاً در مورد ما صحیح است. و ما بر مبنای 
آنها زندگی می کنیم. این باورهای ما هستند که به ما 
می گویند چگونه احساس کنیم، چگونه زندگی کنیم و 
چگونه بفهمیم.. تنها راه مؤثر برای از بین بردن افکار و 
باورهای منفی این است که باورهای زندگی خودمان را 
تغییر دهیم نه اینکه سعی کنیم بر افکار منفی سرپوش 

بگذاریم و یا وانمود کنیم افکار منفی از بین رفته اند.
فرایند باور لفکو نویسنده مقاله 29 سال پیش پیشنهاد 
داده است برای تغییر دادن باورهای منفی مفید می باشد. 
با انجام این فرایند می توانید تعدادی از باورهای منفی 
زندگی خود را کنار بگذارید. برای این کار الزم است 
ابتدا باور منفی زندگی خود را شناسایی نمایید. منبع اولیه 
احتمالی یک باور زندگی خود را پیدا کنید. چه اتفاقی افتاد 
که به این باور رسیدید؟ برای مثال بیشتر والدین وقتی 
فرزندانشان مطابق میل آنها رفتار نمی کنند آنها را مورد 
سرزنش قرار می دهند و این کار باعث به وجود آمدن 
این باور می شود:»من خیلی خوب نیستم.« فرزندان به 
حضور فیزیکی والدین خود نیاز دارند. با توجه به این 
از  را  فیزیکی  این حضور  والدین  نکته در صورتی که 
فرزندان خود دریغ کنند باعث میشود این باور در آنها 
به وجود بیاید: »من مهم نیستم.«هنگامی که منبع یک 
باور مشخص شد متوجه می شوید که باور شما تفسیری 
از تجربیات شما است. بنابراین تفاسیر دیگری هم برای 

باور شما می تواند وجود داشته باشد.

کیسه  یک  کدام  هر  فردا  گفت:  شاگردانش  به  معلمی 
پالستیکی بردارند و درون آن به تعداد آدم هایی که از آنها 
بدشان می آید ، سیب زمینی بریزند و با خود به مدرسه 
بیاورند.فردا بچه ها با کیسه های پالستیکی به مدرسه آمدند.

در کیسه ی بعضی ها 2 بعضی ها ۳ ، و بعضی ها ۵ سیب 
زمینی بود. معلم به بچه ها گفت: تا یک هفته هر کجا که 
می روند کیسه پالستیکی را با خود ببرند.روزها به همین 
ترتیب گذشت و کم کم بچه ها شروع کردند به شکایت 
از بوی سیب زمینی های گندیده. به عالوه، آن هایی که 
سیب زمینی بیشتری داشتند از حمل آن بار سنگین خسته 
شده بودند. پس از گذشت یک هفته بازی باالخره تمام شد 
و بچه ها راحت شدند. معلم از بچه ها پرسید: از اینکه یک 
هفته سیب زمینی ها را با خود حمل می کردید چه احساسی 
داشتید؟ بچه ها از اینکه مجبور بودند. سیب زمینی های بدبو 
و سنگین را همه جا با خود حمل کنند شکایت داشتند.آنگاه 
معلم منظور اصلی خود را از این بازی، این چنین توضیح داد: 
این درست شبیه وضعیتی است که شما کینه آدم هایی که 
دوستشان ندارید را در دل خود نگه می دارید و همه جا با 
خود می برید. بوی بد کینه و نفرت قلب شما را فاسد می کند 
و شما آن را همه جا همراه خود حمل می کنید. حاال که 
شما بوی بد سیب زمینی ها را فقط برای یک هفته نتوانستید 
تحمل کنید پس چطور می خواهید بوی بد نفرت را برای 

تمام عمر در دل خود تحمل کنید؟

شخصیت همچون درخت است و شهرت مثل
 سایه آن است. سایه چیزی است که ما در موردش 

فکر می کنیم، درخت خوِد واقعیش است.

مهم اینست که وقتی شب ها به رختخواب 
می روم پیش خود بگویم امروز کاری 

فوق العاده انجام دادیم.

بازی بـودم پریده از عالم راز
باشد که برم ز شیب صیدی بـه فراز
اینجا چو کسـی نیافتــم محرم راز
زان در که در آمدم بــرون رفتم باز

اگر ابتدا بتوانیم بفهمیم در کجا قرار داریم
 و به کجا می رویم، بهتر می توانیم قضاوت کنیم 

که چکار کنیم، و چگونه آن را انجام دهیم.

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.

جهانی  روز  نام  به  مرداد   ۲۲ با  برابر  آگوست   ۱۳ روز 
چپ دست ها نامگذاری شده است. نام این روز در سال ۱۹۷۶ 

برابر با ۱۳۵۵ خورشیدی پیشنهاد شد و به تصویب رسید.
دلیل نامگذاری روز جهانی چپ دست ها

این است که تمامی  از  انتقاد  این روز،  نامگذاری  دلیل 
شده  طراحی  ها  دست  راست  برای  امکانات  و  ابزارها 
در  راننده  صندلی  دسته،  یک  های  صندلی  )مانند  اند 
پر  میزهای  رانندگی،  راهنمایی  های  قانون  خودروها، 
کردن فرم در بانک ها و اداره ها و...( و چپ دست ها 
را مجبور به کاربرد از دست راست می کنند. همچنین 
باورهای خرافاتی  با  پیکار  این روز  از هدف های  یکی 

درباره چپ دست هاست.
 چپ دستی چیست؟

از  استفاده  در  افراد  تمایل طبیعی  مفهوم  به  چپ دستی 
دست چپ برای انجام کارهای گوناگون و بویژه نوشتن 
انسان ها راست دست هستند  است. بطور طبیعی، بیشتر 
استفاده  روزمره،  کارهای  انجام  برای  که  معنا  این  به 
بیشتری از دست راست به عمل می آورند. یکسان دستان 
توانایی  که  هستند  انسان ها  از  کوچکی  خیلی  گروه 
دارند. یکسان  بطور  را  راست  و  چپ  دست  از  استفاده 

مطالعات گوناگون نشان می دهد که در جوامع مختلف، 
۷۰ تا ۹۰ درصد جمعیت، راست دست هستند. بقیه این 
نیز  کمی  بسیار  درصد  هستند.  چپ دست  عمدتًا  افراد 

توانایی استفاده از دو دست را دارند.

 علل چپ دستی
نظریه های  نیست.  مشخص  چپ دستی  دقیق  علت 
در  مغزی  فعالیت های  و  یادگیری  وراثت،  مختلف، 
یا  چپ دستی  تعیین  عامل  را  رشد  و  جنینی  دوران 
آکسفورد،  دانشگاه  پژوهشگران  می دانند.  راست دستی 
عامل  می رود  گمان  که  کردند  کشف  را  ژنی  اخیراً 
بخش  ژن،  این  حاوی  افراد  در  باشد.  بروز چپ دستی 
راست مغز کار کنترل سرعت و زبان را بر عهده دارد 
افراد  در  است.  احساسات  مسئول  مغز  چپ  بخش  و 
راست دست که فاقد این ژن هستند وظیفه هر نیمکره 
پژوهشگران  بعد،  اندکی  اما  است.  این  عکس  بر  مغز 
دانشگاه ام آی تی آمریکا، نظریه جدیدی در این رابطه 
رحم  در  که  نشان می دهد  آنان  یافته های  دادند.  ارائه 
مادر، مغز کودکان چپ دست آزادانه تر از مغز کودکان 

راست دست رشد می کند.
خصوصیات شخصیتی و روان شناختی 

افراد چپ دست
-سرعت تفکر: مطالعات نشان داده است که این گونه افراد 
استثنائی اند. تحقیقاتی در کشور ایتالیا بیان می کند که افراد 
مسابقات  یا  و  کامپیوتری  بازی های  حین  در  چپ دست 
ورزشی سریع تر فکر می کنند. چپ دست ها تمایل به کسب 
درآمد بیشتری دارند. افرادی که با هر دو دست کار می کنند، 
هنگامی که با اطالعات جدید مواجه می شوند، توانایی تغییر 
عقیده بیشتری دارند که این موضوع به آن ها کمک می کند 

تا هر دو سوی قضیه را ببینند.
-استقالل: بعضی از کارشناسان معتقدند، افراد چپ دست 
برای آن ها  دنیایی که  با  وابسته اند، چون مجبورند  کمتر 
می گوید:  پیترز  دکتر  کنند.  پیدا  سازگاری  نشده  ساخته 
در  استقالل طلبانه  تمایالت  داشتن  به علت  چپ دست ها 

برابر فشارهای اجتماعی مقاومت بیشتری دارند.
-سازگاری: تحقیقاتی در کشور کانادا نشان می دهد که افراد 
چپ دست، نسبت به راست دست ها سازگاری بیشتری دارند. 
یک فرد چپ دست بسیار راحت تر از یک فرد راست دست 
می تواند از دست راست خود برای انجام کارها استفاده کند. 
انعطاف پذیرتر، باهوش تر و  افراد چپ دست  به طور کلی، 

سازگارتر از افراد راست دست هستند. 
چه اتفاقی می افتد که یک فرد چپ

 دست می شود؟
در پاسخ به این سوال محققان هنوز کامال مطمئن نیستند، 
اما تحقیقات زیادی نشان داده تعامل پیچیده ای از ژن 
ها و طبیعت این مسئله را باعث می شود. در حالی که 
ژن های خاصی به نام »ژن های چپ دستی« هم پیدا 
نشده اند. اما چیزی که ما می بینیم این است که افراد 
چپ دست در خانواده و اصل و نسبشان چپ دست های 
بیشتری داشته اند.صرف نظر از اینکه چه چیزی باعث 
چپ دست و راست دست شدن افراد می شود، تحقیقات 
افراد چپ  و شخصیتی  فیزیولوژیک  های  تفاوت  برخی 

دست با راست دست ها را پیدا کرده اند.

چپ دست و راست دست بودن سالمتی
 شما را هم تعیین می کند

دانشمندان همچنین دریافته اند شیوع اختالالت شنوایی، 
بیش فعالی و برخی اختالالت رفتاری خاص در چپ دست 
ها بیشتر است. با این حال دلیل واقعی این مساله هنوز به 
طور کامل مشخص نشده، اما به نظر می رسد مغز این 
افراد پیچیدگی بیشتری نسبت به راست دست ها داشته 
باشد. هنر و خالقیت چپ دست ها باالتر از راست دست 
ها است. آنها جالب تر و پیچیده تر فکر می کنند و معموال 
در یک گروه از دوستان، ایده های بهتری به سرشان می 
نیمکره  است،  تقسیم شده  نیمکره  دو  به  انسان  زند.مغز 
راست و نیمکره چپ مغز. بیشتر افراد برای انجام بیشتر 
فعالیت هایشان، مثل عمل صحبت کردن به نیمکره چپ 
مغز وابسته هستند. بیشتر راست دست ها در این گروه قرار 
دارند. اما حدود ۳۰ درصد چپ دست ها برای بیشتر فعالیت 
ها به نیمکره راست مغز وابسته اند و در بقیه آنها در انجام 

فعالیت ها نیمی از مغز بر نیمی دیگر برتری ندارد.
چپ دست ها هنرپیشه های قوی تری هستند

هنر و خالقیت چپ دست ها باالتر از راست دست ها است. 
آنها جالب تر و پیچیده تر فکر می کنند و معموال در یک گروه 
از دوستان، ایده های بهتری به سرشان می زند. جالب است 
بدانید مطالعه های انجام شده پی برده اند که چپ دست ها در 
انتخاب یک کار و روش، کمتر به نقاط منفی آن فکر می کنند 
و به همین خاطر قدرت ایده پردازی و خالقیت آنها باالتر است.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

بگو پلید و پاك یکسان نیستند هر چند کثرت پلید]ها[ تو را به شگفت آورد پس ای 
خردمندان از خدا پروا کنید باشد که رستگار شوید. سوره مائده/ آیه 100

حدیث روز  

فرزند آدم ، آنچه حاجت تو را رفع کند در دسترس خود داري و در پي آنچه تو را به طغیان وا مي دارد روز مي گذاري ، به اندك 
قناعت نمي کني و از بسیار سیر نمي شوي . پیامبر )صلی ا... علیه و آله(

سبک زندگی
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طراح: نسرین کاری                        

بادامی  چشم  کشور   -۱ افقی: 
ها - یکی از بزرگترین تولیدکنندگان 
 - کشور  در  آهن  سنگ  کنسانتره 
نمایش ۲- قانون مغولی - از میوه های 
 »SMS« ریز - سخنگو ۳- معادل واژه
- صدمه - آب بسته - از اقوام ایرانی 
ساکن غرب ایران 4- چاشنی ساالد 
- ماده زائد حاصل از سوخت و ساز 
پروتئین ها  - تحفه ۵- زوج هنری 
در  کشورهای ۵+۱  نماینده   - لورل 
مذاکرات هسته ای با ایران و البرادعی 
و  کیف  برای  جنسی   - شگون   -۶
ندا  به زیستن - حرف  امر  کفش - 
۷- فلز تمدن - جنبش و حرکت - 
غذای ساده - نخست وزیر پیشین هند 
8- پیمان آتالنتیک شمالی - طرف 
نوعی  و یازده ۹-  خبردادن - صد   -
 - - حرص  مساعدت   - قندی  نان 
حرف راندن حیوانات ۱۰- شهر توت 
- سفید ترکی - آب بند - نوعی انرژی 
۱۱- عایدی و حاصل کار - خوراکی 
فلزات  از   -۱۲ گوسفند  شکمبه  از 
اساسی در بازارهای جهانی - مننژیت 
- آب بینی ۱۳- نوعی ماهی در خلیج 
زبان  شیار ۱4-   - مشهور   - فارس 
موسیقی  انواع  از   - شوخی کننده   -
غیر ایرانی ۱۵- دین ها -کشور فوتبالی 

- فیلمی از پوران درخشنده 

عمودی: ۱- ورقه نازک سیب زمینی 
در  فرش  نمایشگاه   - کرده  سرخ 
هانوفر آلمان در سال ۲۰۰8 - زر ۲- 
زن نازا - دیرک خیمه - تباه ۳- زنان 
- حرف نفرت - پوستین - مشکوک 
4-کشور عربی - از القاب اروپایی - 
رمق ۵- بزرگ ترین معدن کار مس 
در جهان - پادشاه مغولی ۶- بند و 
زندان -شهر نزدیک تهران - حرف 
تصدیق - دائمی ۷- نبات - موجود 
نام در  نادیدنی و سوره ای به همین 
محل   - تازی  شیر   - مجید  قرآن 

عدد   - حادثه  در  مردن   -8 طبابت 
 -۹ راکب   - کوبیده  کنجد   - ماه 
عالمت مفعولی - روشن - ماالمال 
روی   - جنوبی  کره  پایتخت   -۱۰
تاریک زمین - ناامید - حرف فقدان 
۱۱- نانوا - انبازی ۱۲- عدد اول - 
همدم - از شهرهای توریستی تونس 
۱۳- از غول های آلومینیومی جهان 
تیر   - تردید  عالمت   - آمریکا  در 
پیکاندار - اثر چربی ۱4- کدر و تار 
- از مهم ترین محصوالت صادراتی 
ایران - اهل یمن ۱۵- چشم درد - 
روزنامه فرانسوی - اصلی ترین بخش 

در یک بنگاه اقتصاد معدنی.
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یکسریمیزاکتربلا1
کاکیرماخیراتن2
دانلکغاوستت3
اقاازامسرالو4
نوناقلواتسرام5
هایسدارمرتاوت6
مامتادودسمتر7
اباریمریوکتی8
بطنامامالاوک9
ایاجسناورراما10
دابلرولبمیراب11
اردشورراتدنو12
شهخابوجابهت13
تندناملگردابا14
نتحاسهکیرابباهب15

گروه صنایع غذایی صدک
جهت تکمیل نیروی انسانی و پیشبرد اهداف سازمانی خود
 از افراد مجرب با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:

تعدادشرایطعنوان شغل
حداقل لیسانس - سابقه کار و سرپرست فروش

آشنایی با سیستم پخش مویرگی
3 نفر

بازاریاب برای
 خراسان جنوبی

حداقل دیپلم - سابقه کار مرتبط 
داشتن ضامن معتبر

5 نفر

شرایط شرکت: حقوق ثابت ، بیمه و بیمه تکمیلی ، پورسانت
 5 درصد فروش 

 متقاضیان جهت مراجعه حضوری با این شماره ها تماس بگیرند.
طباطبائی: 09175689646        امیری: 09178498175

شرکت صدک: 05137571602

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

کار خوب اتفاقی نیست

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

قالیشویــی ملکــه

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

را تجربه کنید.   09158668002

غذای آماده با تمامی امکانات
 و موقعیت عالی با قیمتی مناسب 

به فروش می رسد.  09371609295

فروش ملک کشاورزی در کیلومتر  38 
جاده بیرجند - اسدیه همراه با برق 3 فاز

 قنات جاری ، درخت مثمر  09152644921

فروشگاه پخش لوازم یدکی به یک 
همکار و شراکت در کار نیازمند است.

09158254172

شرکت مزمز شعبه خراسان جنوبی 
جهت افزایش کادر پرسنلی خود به 
شرح ذیل نیرو استخدام می نماید:

بازاریاب خانم و آقا 5 نفر
 توزیع کننده 2 نفر- راننده 2 نفر

شرایط: حقوق ثابت و پورسانت عالی  
بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی 

 هزینه ایاب و ذهاب ، داشتن سابقه 
کار مرتبط الزامی می باشد.

09156676874 - 32231503
ساعت تماس: 8 صبح الی 5 عصر

نصب و سرویس کولر  
آبگرمکن ، پمپ و...

لوله کشی و سیم کشی 
ساختمان 

لوله باز کنی با فنر برقی 
نصب شیرآالت

  09151633903 - دهشیبی

باالبر خودرویی اجاره ای طاها
شست و شوی نما و تابلو

تعمیر چراغ های خیابانی و تابلوها
آماده بستن قرارداد با نهادها

 و ادارات مختلف
09159647398

رستوران و غذای آماده 
 1400

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

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

05632448696

اجاره مغازه تجاری ،42 متر
 نبش معلم 8     09391324377

کارگاه آسیاب مواد پالستیک همراه با 
پروانه کسب به صورت رهن یا اجاره 
واگذار می گردد.    09155624495

برق خورشیدی )220×12(
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

ضایعات کاغذ و کارتن شما را 
نقدا  خریداریم.

شهرک صنعتی ، همت 3 
کیلویی 450 تومان

انبار: رجایی 17 داخل کوچه
 کیلویی 430 تومان
 09156702717

32255221 

به تعدادی نیروی کارگر ساده آقا جهت کار
 در معدن زغال سنگ طبس نیازمندیم. 

ساعت تماس: 17 الی  19
09157406136

ساخت انواع کابینت آشپزخانه 
فلز و MDF با نازل ترین 
قیمت و باالترین کیفیت 

09154967340



معدنی،  مواد  و  ها  ویتامین  جذب  و  هضم  کلید 
دفع سموم، محافظت از بافت ها، مفاصل، نخاع و 
تنظیم حرارت بدن از طریق تعریق، و در نهایت هر 
گونه عملکرد بدن، آب است. مطمئن باشید که هر 
روز به اندازه کافی آب می نوشید. نوشیدن ۲ تا ۳ 
لیتر آب برای زنان، و ۳ تا ۴ لیتر آب برای مردان، 

ضروری است. حتی اگر نشانه های کم آبی را در 
بدن ندارید، باز خود را مجاب به نوشیدن کافی آب 
در طول روز کنید. اما نشانه های کم آبی در بدن: 1. 
 تنفس بد بو ۲. هوس های غذایی ۳. درد و التهاب 
غیر  ریتم   .5 سردرد   .۴ مفاصل(  و  ها  )غضروف 
طبیعی قلب 6. یبوست و عملکرد ضعیف گوارش 

7. پوست و لب های خشک 8. کاهش عملکرد 
مغزی 9. ادرار تیره 10. خستگی )هنگامی که بدن 
شما به اندازه کافی آب نداشته باشد، حجم خون 
شما کم می شود، فشار خون تان افزایش می یابد 
و قلب تان نیاز به فعالیت بیشتر دارد و در نتیجه 

شما دچار خواب آلودگی بیشتری خواهید شد(

10 اخطاری که به شما می گوید باید بیشتر آب بنوشید!
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ورزشکار بیرجندی 
نائب قهرمانی ورزش کارته بانوان کشور شد 

کاری- زهرا سادات بنایي ورزشکار جوان بیرجندي موفق به کسب 
مقام نایب قهرماني مسابقات سبک هاي ازاد کاراته بانوان در تهران 
شهید  سالن  در  بانوان  آزاد  سبکهای  کشور  قهرمانی  رقابتهای  شد. 
کبگانیان تهران برگزار و نفرات برتر معرفی شدند. رقابتهای قهرمانی 
کشور بانوان با حضور۲50 کاراته کا از 15 استان برگزار شد. در این 
دوره از مسابقات زهرا سادات بنایی ورزشکار جوان بیرجندی موفق 
به کسب مقام نایب قهرمانی مسابقات سبک های آزاد کاراته بانوان در 
تهران شد.  بنایی در این مسابقات به اردوی تیم ملی کاراته نیز دعوت شد.

آغاز مسابقات بازی های بومی و محلی در بیرجند

جام  انتخابی  جنوبی،  خراسان  محلی  و  بومی  های  بازی  مسابقات 
ریاست جمهوری آغاز شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز 
خراسان جنوبی، این مسابقات با شرکت 7 تیم 17 نفره از بیرجند، 
در بخش  و چهکند  قاین  اسفشاد  قاین،  زیرکوه،  سربیشه، خوسف، 
آقایان آغاز شد. شرکت کنندگان در رشته های کشتی سنتی، هفت 
غازقلنگ،  الختر،  سنتی،  تیرکمون  کشی،  چوب  پالن،  دال  سنگ، 
دوزپا و گانیه در سالن ورزشی روستای امیرآباد بیرجند باهم رقابت 
برترین  برگزار می شود.  فردا  بانوان هم صبح  مسابقات  کنند.  می 
محلی  و  بومی  مسابقات  به  ۴ شهریور  تا   1 از  مسابقات  این  های 

جام ریاست جمهوری در شاهین شهر اصفهان، اعزام خواهند شد.

پنج مدال تکواندوکاران ایران در روز نخست؛ 
تقدیم مدال طال به شهید »حججی«

ایرنا- تکواندوکاران ایران در حالی روز نخست جام ریاست فدراسیون 
جهانی را با پنج مدال )یک طال، یک نقره و سه برنز( به اتمام رساندند 
که »احمد محمدی« مدال طالی خود را به شهید مدافع حرم »محسن 
»احمد  رقابت ها،  این  از  روز  نخستین  پایان  در  کرد.  تقدیم  حججی« 
محمدی« در وزن منهای 87 کیلوگرم موفق به کسب مدال طال شد 
برنز گروه مردان را کسب  و »سجاد مردانی« در به اضافه 87، مدال 
کردند. در گروه زنان نیز، »کیانا اخوان« در وزن منهای ۴6، بر سکوی 
نایب قهرمانی ایستاد و نقره گرفت و »فاطمه مداحی« در همین وزن و 
»سودابه پورصادقی« در منهای ۴9 کیلوگرم صاحب گردن آویز برنز شدند. 

 
عنوان پنجمی تیراندازی اسکیت قهرمانی آسیا برای ایران

های  رقابت  روز  در هشتمین  ایران  جوان  تیرانداز  دوستی  علی  ایرنا- 
تیراندازی به اهداف پروازی آسیا در قزاقستان ضمن ارتقا رکورد ایران در 
رقابت های برون مرزی، عنوان پنجم آسیا را کسب کرد. بشارتی نیز با 
کسب 10۳ امتیاز رده سی ام در بین ۳6 تیرانداز حاضر کسب کرد. امارات، 
قزاقستان و ژاپن به ترتیب به مدال های طال، نقره و برنز دست یافتند.

با این کار قد خود را افزایش دهید 

فواید  و  دارای خواص  از »سنگ پا«  استفاده   
تحریک  با  سنگ پا  از  استفاده  است؛  زیادی 
هیپوفیز مغز و تولید هورمون رشد، به افزایش قد 
کمک شایانی می کند. استفاده از سنگ پا پدیده 
جدیدی نیست و در زمان قرون وسطی، ابتدا در 
رم و سپس در خاورمیانه ، مردم به استفاده از 

این سنگ رو آوردند؛ امروز از سنگ پا در درجه 
اول برای زدودن بافت ها و سلول های مرده و به 
عنوان یک الیه بردار در پاشنه پا استفاده می شود. 
چون کشیدن سنگ پا به ناحیه کف پا ، فضوالت و 
مواد زاید را از باالترین نقطه بدن خرج می کند لذا 
این کار می تواند در تسکین سردردهای شدید ، 
برطرف کردن  معده،  درد  دردهای سیاتیکی، 
خستگی و کوفتگی و ... کمک شایانی کند.

درمان کبد چرب بالی قرن ۲۱
با این مواد غذایی

جمعیت مبتالیان به کبد چرب هر ساله رو به 
افزایش است و نیاز مبرم به درمان کبد چرب 
اجتناب ناپذیر. بیماری های کبد و کبد چرب 
از یک تغذیه نامناسب و به خصوص مصرف 
الکل نشات می گیرد. با ما همراه باشید تا شما 

را با مواد غذایی که می تواند برای کبد مفید 
باشد آشنا می کنیم: 1. لیمو: این میوه به راحتی 
می تواند به نظافت کبد بپردازد ۲. زنجبیل: در 
از بین برنده سموم  و تقویت سیستم ایمنی بدن 
۳. چغندر: به دلیل دارا بودن بتایین باال از کبد 
سم  خاصیت  با  زردچوبه:   .۴ کند  محافظت 
زدایی قوی که دارد عملکرد کبد را بهبودی 
می بخشد 5. روغن سیاه دانه 6. سبزیجات خام

گاو فراری در دام آتش نشانی؛ این گاو 3 نفر را زخمی کرد

آتش نشانان باغشهر اسالمیه، گاو فراری را که به اهالی روستای باغستان سفلی حمله و 
سه نفر را زخمی کرده بود، به دام انداختند. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز استان 
خراسان جنوبی، مسئول آتش نشانی باغشهر اسالمیه در تشریح این خبر گفت: با اعالم 
اهالی روستای باغستان سفلی فردوس مبنی بر وحشی شدن یک راس گاو و حمله به 
سمت اهالی این روستا، آتش نشانان توانستند با طی کردن مسافت ۳-۴ کیلومتری 
این گاو را در داخل یک کانال به دام اندازند. آقای کاظم نیا افزود: این گاو که در عقب 
وانت نگهداری می شد، به دلیل وحشی شدن با پرت کردن خود از داخل ماشین ابتدا به 
صاحبش و فرزند وی حمله کرد و سپس به سمت روستا رفت و باعث مجروح شدن یک 
نفر از روستائیان شد که با حضور به موقع آتش نشانان این گاو وحشی به سمت بیابان 
هدایت شد و در مزارع اطراف باغستان سفلی به دام افتاد. وی گفت: این پدر و پسر با 
اورژانس به بیمارستان شهید چمران فردوس اعزام شدند که حالشان رضایت بخش است.

برخورد دو پراید در طبس شش مجروح بر جای گذاشت

شنبه شب بر اثر برخورد دو دستگاه پراید در محور نایبند به دیهوک طبس 
شش نفر مجروح شدند. سرهنگ حسین رضایی رئیس پلیس راه استان گفت: 
در ساعت ۲0 و ۳0 دقیقه با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر 
وقوع تصادف جرحی در محور نایبند، نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام 
شدند. وی افزود: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند یک دستگاه 
پراید به رانندگی فردی ۴۳ ساله با پنج سرنشین که از مسیر راور به سمت 
مشهد در حال حرکت بود با یک دستگاه خودروی پراید 1۳1  خاکستری رنگ 
به رانندگی فردی 5۲ ساله با شش سرنشین که در مسیر مخالف تردد می کرد 
برخورد کرده است که راننده و چهار سرنشین پراید و یکی از سرنشینان پراید 
1۳1 در این حادثه مصدوم شده اند. سرهنگ رضایی تصریح کرد: مصدومان 

توسط امداد جاده ای به بیمارستان اعزام و علت حادثه دردست بررسی است.

محدودیت ترافیکی با واژگونی تانکر سوخت در حاجی آباد

تانکر حامل سوخت صبح روز گذشته در ورودی شهر 
حاجی آباد زیرکوه واژگون شد و محدوده تصادف 
بسته شد. ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز 
خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه استان گفت:  این 
تانکر از رفسنجان عازم حاجی آباد بود که ساعت 6 
صبح روز گذشته در کمربندی حاجی آباد از جاده 

خارج و واژگون شد. سرهنگ رضایی افزود: راننده این تانکر مجروح و به بیمارستان کوثر حاجی آباد 
منتقل شد. وی گفت: سوخت این تانکر ۲8 هزار لیتری با آسیب دیدن محفظه تانکر در کنار جاده 
سرازیر شد و ماموران امدادی در حال جمع آوری آن هستند. رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: 
۲ کیلومتر از محدوده هر طرف محل حادثه، بسته شده است و تا جمع آوری سوخت این محدودیت 
تردد ادامه دارد. سرهنگ رضایی علت این حادثه را تخطی از سرعت مطمئنه در پیچ اعالم کرد. 

ساعت طالیی خواب شب 

خواب روز موجب سستی بدن، بوی بد دهان 
و تیرگی رنگ چهره می شود، بهتر است برای 
حفظ سالمتی از آن پرهیز شود, ساعت طالیی 
خواب بین 10 شب تا ۲ صبح است، بهتر است 
افراد این زمان را از دست ندهند. این کارشناس 
طب سنتی یادآور شد: شام سر شب خورده شود 

و هر روز حداقل 10 دقیقه تنفس عمیق انجام 
داده شود همچنین هر روز نیم ساعت پیاده روی 
انجام شود و همراه میوه ها آب خورده نشود؛ از 
صرف نظر  طوالنی مدت،  و  مداوم  گیاه خواری 
به مواد گوشتی هم  انسان  شود چرا که بدن 
نیازمند است. وی متذکر شد: افراد اگر وعده  
غذای قبلی را در معده احساس می کنند، غذا 
نخورند تا احساس گرسنگی واقعی رخ دهد.

6 جایگزین طبیعی و ایمن
 برای ایبوپروفن

فکری  اولین  شدید،  دردهای  بروز  هنگام 
انواع  از  استفاده  آید،  می  افراد  اکثر  سراغ   که 
عوارض  که  باشید  آگاه  اما  است.  ها  مسکن 
جانبی این قاتالن درد، ممکن است تا سالها بعد 
خود را نشان ندهند و سالمت اندام های حیاتی 

شما مانند کلیه ها و کبد را نشانه گیری کنند. 
خوشبختانه برخی از مواد غذایی این قابلیت را 
دارند که بدون ایجاد عارضه جدی روی دستگاه 
گوارش کاهنده سردرد، درد مفاصل، و یا سایر 
دردهای آزاردهنده باشند. مانند: 1. روغن زیتون 
۲. پوست بید ۳. کپسایسین )ماده شیمیایی است 
که در فلفل وجود دارد( ۴. کورکومین)مولکول 
فعال موجود در زردچوبه( 5. کندر 6. امگا ۳.

کنار ناخنتان ریش ریش می شود؟ 

لکه های  گاهی  داشت:  اظهار  فیروز  علیرضا 
که  می شود  دیده  ناخن  سطح  روی  سفیدی 
از  ناشی  می کنند  فکر  غلط  باور  طبق  اغلب 
کمبود روی و کلسیم در بدن است. وی ادامه 
داد: در حالی که علت اصلی آن خوردن ضربه 
هر چند خفیف روی ناخن است چرا که هنگام 

زیرش  بستر  از  ناخن  تخته  خوردن  ضربه 
جدا می شود و با اشکال در انعکاس نور روی 
سطح ناخن ،لکه های سفیدی را روی سطح 
در  همچنین  فیروز  می کنیم.  مشاهده  ناخن 
اظهار  ناخن  کنار  شدن  ریش  ریش  مورد 
داشت: این امر ناشی از تماس زیاد و مکرر 
با آب و مواد شوینده است و ربطی به کمبود 

ویتامین یا هر چیز دیگری در بدن ندارد.

واژگونی خودروی پرادو در کیلومتر 3۸ محور اسدیه-بیرجند، 7 نفر مصدوم بر جای گذاشت. جواد مرادی

3۱۱04

   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

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

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

 تارگت در خراسان جنوبی

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

  بازرگانی باطری سعیدی )نمایندگی تعاون قدس(

09155612287 - 32423766  سعیدی

قابل توجه همشهریان محترم 

تاالر پذیرایـی درویش 
تخفیف ویژه عروس و دامادهای محترم تا آخرتابستان 

تلفن تماس: 32324444- 32324438- 32324738

رزرو نمایید
از همین االن 

افتخار دارد میزبان کلیه مجالس شما با بهترین نیروهای خدماتی، بهترین غذاهای سنتی، خدمات مجالس به صورت بوفه باز 
بیشترین تنوع غذایی و مناسب ترین قیمت در فضای مدرن

لوله کشی ساختمان  نصب و تعمیر ، سرویس کولر، پلمپ، آبگرمکن و انواع 
شیرآالت ، لوله بازکنی تضمینی با فنر برقی    09158651167 - شهریاری
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تسنیم- رئیس بسیج جامعه پزشکی خراسان جنوبی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۳۰ تیم به مناطق محروم استان اعزام شدند گفت: در تالش هستیم تا پایان سال بیمارستان 
صحرایی در یک نقطه محروم خراسان جنوبی راه اندازی کنیم. فخر اظهار کرد: بسیج  جامعه پزشکی با استقبال خوب گروه های جهادی دانشجویی در زمینه های پزشکی قرار گرفته است. 

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۳۰ تیم به مناطق محروم خراسان جنوبی برای ویزیت رایگان اعزام شدند و برنامه هایی گوناگونی توسط بسیج جامه پزشکی برگزار شده است.

پیام استاندار خراسان جنوبی
 به مناسبت سالروز تأسیس استان

پیامی سالروز تأسیس  اکبر پرویزی در  سید علی 
متن  در  داشت،  گرامی  را  جنوبي  خراسان  استان 
این پیام آمده است ۲۲ مرداد، سالروز هویت یابی 
خراسان جنوبي به عنوان یک استان جدید و یادآور 

همت و تالش هاي ارزنده مردم و مسئوالن این 
استان در تحقق آرزوي دیرینه مردم شریف و نجیب 
این خطه کویري است.اینجانب ضمن گرامیداشت 
سالروز تأسیس استان خراسان جنوبي، یاد و خاطره 
زحمات ارزشمند برادر بزرگوار جناب آقاي رضایي 
عنوان  به  که  مردمي  و  محبوب  استاندار  بابادي 
به  خدمت  ارائه  به  سال ۱۳۸۳  در  استاندار  اولین 
محترم  نمایندگان  همچنین  و  پرداختند  مردم 
استان در مجلس ششم و همراهي  مردم شریف 
در فضاي همدلي  و همگامي همه مسئولین که 
و یکرنگي در تصویب الیحه پیشنهادي دولت در 
تأسیس استان پیگیري و پافشاري نمودند، را گرامي 
از  بیش  تدبیر دولت، وحدت  با  است  امید  داشته؛ 
پیش مردم و مسئولین و بهره گیري از ظرفیت ها 
و پتانسیل هاي استان و برنامه ریزي، مدیریت و 
تالش مؤثر، بتوانیم در ارتقاء شاخص هاي توسعه 
در این منطقه و خدمت به مردم نجیب و شریف 
خراسان جنوبي- آن گونه که شایسته مردم استان 

است- مؤثر باشیم.

دیدار مدیران شرکت نفت از مجموعه آوا

رضایی- دیروز ۲۲مرداد ،به مناسبت روز خبرنگار، 
جمعی از  مدیران و کارکنان شرکت نفت از مجموعه 
آوا بازدید کردند.اصغری ضمن تبریک روز خبرنگار،از 
زحمات مجموعه آوا و بخصوص خبرنگاران که در 

رعایت  را  و صداقت  انصاف  جانب  اخبار  انعکاس 
بر  افزود:همواره  می کنند،تشکر وقدر دانی کرد و 
این عقیده بوده ام که رسانه هایی مانند روزنامه، 
می  ایفا  مردم  و  مسوالن  ارتباط  در  مهمی  نقش 
کنند و مسایلی که شاید از دید مسولین دور مانده 
باشد،را بیان و برای رفع آن چاره جویی می کنند.
زمینه  در  نفت  شرکت  اقدامات  به  همچنین  وی 
صادرات   ، استان  سوخت  تامین  در  کفایی  خود 
سوخت وسیستم هوشمند برای ایمن سازی جایگاه 
های CNG،در سراسر استان اشاره کرد و افزود 
همواره تالش ما بر این بوده تا با همکاری رسانه ها 
، مشکالت و نیازهای مردم را بهتر بشناسیم و برای 

رفع آن، کارهای الزم را انجام دهیم.

۱۲۰ بنا و بافت تاریخی خراسان جنوبی 
مرمت و بازسازی می شود

خراسان  فرهنگی  میراث  مقدم-معاون  دادرس 
تاریخی و  بافت  بنا و  از ۱۲۰  جنوبی گفت: بیش 
فرهنگی استان مطالعه، مرمت و بازسازی می شود.

شریعتی منش اظهار کرد: بناها و بافت های تاریخی 
استان با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال در حال 
با  افزود:  است.وی  بازسازی  و  مرمت  مطالعه، 
تخصیص اعتبارات استانی و ملی به خراسان جنوبی 
بیش از ۱۲۰ بنا و بافت تاریخی و فرهنگی، مطالعه، 
میراث فرهنگی  بازسازی می شود.معاون  و  مرمت 
بیان کرد: این بناها شامل آثار جهانی باغ اکبریه، 
قنات بلده، بیابان لوت، 46 بنای مشارکتی، آسباد، 
قلعه،  آرامگاه،  حسینیه،  مسجد،  کاروانسرا،  ارگ، 
باغ، پل، بافت های تاریخی بشرویه، بیرجند، تون، 
خوسف، مرمت و تجهیز موزه ها، مرمت اشیاء بخش 
خصوصی و مطالعات تعدادی از روستاهای با ارزش 
تاریخی خراسان جنوبی می شود.شریعتی منش گفت: 
اعتبارات عمرانی حوزه معاونت میراث فرهنگی در 
این استان و به ویژه اعتبارات ملی از افزایش چشمگیر 
برخوردار  گذشته  سال  به  نسبت  توجهی  قابل  و 
بوده است. برابر  از ۸  افزایش بیش  این   است که 

تشکیل 7۵ پرونده قاچاق دام در استان

مهر-مدیرکل دامپزشکی با اشاره به کاهش قاچاق 
پرونده  استان گفت: طی سال گذشته ۷۵  در  دام 
مرتبط با قاچاق دام در استان تشکیل شد. رفیعی 
پور بیان کرد: تولید کنندگان و مصرف کنندگان هر 
دو باید ضوابط بهداشتی را رعایت کنند. وی افزود: 
64 مرکز لبنیاتی در استان ایجاد شده که شیر خام 
را به صورت ماست، پنیر و دیگر فرآورده ها عرضه 
می کنند.مدیرکل دامپزشکی بیان کرد: ۹۰ درصد 
شیر خامی که به صورت فله ای عرضه می شد، در 
لبنیات ها عرضه می شود.وی با بیان اینکه موافق 
عرضه شیر خام در لبنیات ها نیستیم، گفت: شیر باید 

حتما به صورت پاستوریزه عرضه شود.

نمایندهولیفقیهدرخراسانجنوبی:

گفتمان »عدالت خواهی« باید
 در جامعه گسترش یابد

تسنیم- نماینده ولی فقیه با بیان اینکه وحشی گری و 
کشتارهای امروز جوامع به علت خارج شدن از دین 
و انسانیت است گفت: اندیشه عدالت خواهی باید 
در جامعه گسترش یابد. آیت ا... عبادی در دیدار با 
طالب جدیدالورود مدرسه علمیه حضرت امام حسن 
مجتبی)ع( با اشاره به اینکه علما زنده هستند اظهار 
کرد: در احادیث آمده است که عالم به ظاهر از این 
دنیا می رود اما همیشه زنده است و جاهل اگرچه از 
نظر بدن تنومند باشد اما مرده است.وی با بیان اینکه 
در روایات انسان از نظر جسمی دارای شش حالت 
است که ناگزیر در ۳ حالت از 6 حالت قرار می گیرد 
بیان کرد: بدن یا مرده و یا زنده، یا سالم یا مریض و 
یا خواب و یا بیدار است. مدیر مدرسه علمیه حضرت 
امام حسن مجتبی)ع( نیز در این دیدار بیان کرد: در 
گذشته حوزه علمیه برای افراد دیپلم نبود اما در حال 
حاضر برای دوره های بلند مدت، برادران و افرادی که 
دیپلم و باالتر از دیپلم هستند نیز فراهم شده است.

علیجان دلدار با بیان اینکه حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ طلبه 
داریم که در سطح یک و دو تحصیل می کنند یادآور 
شد: هفته آینده امتحانات دوره تثبیتی برگزار می شود.

برگزاری جشنواره مسابقات
 بومی و محلی استان

محلی  و  بومی  های  بازی  هیئت  دبیر  قاسمی- 
فرهنگ  برای  مسابقات  این  اینکه  بیان  با  استان 
باشد،  می  محلی  های  بازی  این  تداوم  و  سازی 
نام  به  دلیل  همین  به  جشنواره  این  کرد:  عنوان 
»علی  است.  شده  معرفی  ورزشی  و  فرهنگی 
این مسابقات در دو گروه  اظهار کرد که  آبادی« 
بانوان و آقایان برگزار می شود که مشابقات آقایان 
روز گذشته برگزار شد و تا امروز هم بانوان مسابقه 
خواهند داد.وی تصریح کرد: در این جشنواره ۷۵ 
نفر آقا در ۹ رشته ورزشی و ۱۱۰ نفر خانم در ۷ 
رشته شرکت کرده اند که بانوان از تمام شهرستان 
از ۷ شهرستان هستند.  آقایان  ها می باشند ولی 
به گفتۀ وی از هر رشته ۳ نفر برتر انتخاب که در 
مجموع ۱۷ نفر آقا و ۱۳ نفر خانم می شوند و برای 
اردوی تیم استانی مسابقات جام ریاست جمهوری 
بازی های بومی  برگزیده خواهند شد.دبیر هیئت 
و محلی خاطر نشان کرد که این مسابقات شامل 
کشتی سنتی، هفت سنگ، دال پالن، چوب کشی، 
است. گانیه  و  دوزپا  غازقلنگ،  سنتی،  تیرکمان 

خراسان جنوبی اولین
 باغات به روز پسته کشور را دارد

حسینی- مدیر عامل شرکت کشت و صنعت پیوند 
برای  استان  پسته  باغات  بودن  روز  به  از  خاوران 
بار در کشور خبر داد و عنوان کرد: در این  اولین 
باغات از قارچ مایکوریزا در سطح وسیع استفاده شده 
تنش  درمقابل  درختان  است که موجب می شود 
ها  پیوندک  باال،  تراکم  باشند. سرحدی  مقاوم  ها 
و ارقام جدید را از جمله مزایای این باغات پسته 
دانست و افزود: طرح اولیه ۸۰۰ هکتار باغ پسته در 
سربیشه و خوسف و قائن می باشد که 4۳۰ هکتار 
آن اجرا شده است. به گفته وی این کار در دو طرح 
۳۰۰ هکتاری انجام می شود که هزینه هر کدام 
۲۳ میلیارد تومان بوده و تاکنون یکی از آنان کامل 
نیز اجرا شده است،  از دومی  و حدود ۱۰۰ هکتار 
اجرای کامل ۸۰۰ هکتار تا ۹۷ ، به پایان می رسد.

کاوش در معبر زیرزمینی  ارگ بیرجند
 به بن بست خورد

بازسازی ارگ کاله  پیشه ور - »بودجه ای برای 
فرنگی و مرمت ارگ بهارستان دیده نشده است با 
توجه به اینکه دو میلیارد تومان به بناهای تاریخی 
از  یکی  انتقاد  است.«این  شده  داده  شهرستانها 
شهروندان بود که چند روز پیش در روزنامه چاپ 
شه در همین بارخ سرپرست روابط عمومی میراث 
فرهنگی استان به خبر نگار آوا گفت: در ارگ کاله 
فرنگی طی یک سال گذشته بیش از ۳۰۰ میلیون 
تومان هزینه شده و مرمت آن همچنان ادامه دارد. 
وی افزود: معبر زیرزمینی بیرجند نیز طی سال ۹۲ 
کاوش گردیده ولی به دلیل ساخت و سازهای زیاد 
در شهر بیرجند و در مسیر نقب زیرزمینی امکان 
ورود به نقب مسیر ،میسر نشده است . سرپرست 
قلعه  از  کاوش  که  این  بیان  با  عمومی  روابط 
به خانه  روز  از چند  ولی پس  بیرجند شروع شده 
ها و آوارهای محدوده قلعه برخورد کرد، ادامه داد: 
متاسفانه ادامه کار غیر ممکن شده است. بستانی 
خاطر نشان کرد: ارگ بهارستان نیز در حال تملک 
از سوی شهرداری بیرجند است که پس از این اقدام 
با مشارکت شهرداری مرمت آن که از چند سال قبل 
از سوی میراث فرهنگی آغاز شده ادامه خواهد یافت.

اضافه شدن 4 رشته به دانشگاه پیام نور 
خراسان جنوبی

سال  در  ارشد  کارشناسی  رشته   4  - خبر  گروه 
تحصیلی جدید به رشته های دانشگاه پیام نور اضافه 
شد. معاون آموزشی دانشگاه پیام نور استان گفت: 
روانشناسی  و  سازمانی  رفتار  مدیریت  های  رشته 
رشته های  و  بیرجند  نور  پیام  دانشگاه  به  تربیتی 
مدرسی الهیات و آموزش زبان فارسی به دانشگاه 
پیام نور قاین افزوده شد. نصرآبادی با بیان اینکه 
در هر رشته ۳۵ دانشجو پذیرش می شود افزود: هم 
اکنون ببیش از ۷ هزار دانشجو در مقاطع کارشناسی 
و کارشناسی ارشد این دانشگاه مشغول به تحصیل 
اند که ۲۰ رشته محل در مقطع کارشناسی ارشد و 
۱۱۲ کدرشته محل در مقطع کاشناسی فعال است.

معاونفرهنگیدانشگاهجامععلمیکاربردیکشور:

استاندار:

نت
نتر

س: ای
عک

شی
 کفا

س:
عک

دادرس مقدم-معاون هماهنگی امور اقتصادی 
و توسعه منابع استانداری خراسان جنوبي در 
آدرس  ملي  نظام  استاني  تخصصي  کمیته 
گذاري )سامانه یکپارچه نشاني ایرانیان( سخن 
از  افزود: یکي  این مطلب،  بیان  با  مي گفت 
هاي  دستگاه  ارزیابي  هاي  مالک  مهمترین 
و  گري  تصدي  کاهش  براي  تالش  اجرایي 
بسترسازي براي حضور بخش خصوصي است. 
بي بي عصمت سرفرازي، اجراي طرح سامانه 
یکپارچه نشاني ایرانیان را اقدامي مهم و حائز 
اهمیت برشمرد وخاطر نشان ساخت: تمامي 
دستگاه هاي اجرایي باید در این زمینه همکاري 
الزم را با مسئولین ذي ربط در اداره کل پست 
استان داشته باشند.وی، رعایت مباحث مرتبط 
را  رابطه  این  در  غیرعامل  پدافند  موضوع  با 
مورد تاکید قرار داد و افزود: باید از ظرفیت و 

توان دستگاه هاي اجرایي متناسب با موضوع 
گیرد. استفاده صورت  نهایت  عملکرد  نوع  و 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استانداری خراسان جنوبي، اجراي سیاست هاي 
این  اولویت هاي  از  اقتصاد مقاومتي را یکي 
برشمرد وخاطر نشان ساخت: عملیاتي  طرح 
اقتصاد  در حوزه  ابالغي  شدن سیاست هاي 
مقاومتي از اولویت هاي کاري در سال جاري 
اینکه  بیان  با  است.سرفرازی،  ها  دستگاه  در 
اعتبار ویژه اي به منظور اجراي این سیاست 
ها به دستگاه ها اختصاص نیافته است، افزود: 
برنامه هاي دستگاه ها باید با محوریت اقتصاد 
مقاومتي بوده و به سمت و سوي این امر سوق 
اجراي طرح  در  اینکه  بیان  با  داده شوند.وی 
هاي ملي، محدودیت ها و ظرفیت هاي استان 
ها باید در نظر گرفته شود، افزود: در خصوص 

اجراي این طرح در کشور باید محدودیت ها، 
ظرفیت ها و توانایي هاي هر یک از استان ها 
در اجراي آن لحاظ شده و مورد توجه قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 

استانداری، ادامه داد: هدف نهایي از اجراي این 

طرح افزایش رفاه اجتماعي، کاهش هزینه ها 
و نیز افزایش بهره وري است که قطعاً اجراي 
درست این طرح مي تواند این عواید و فواید را 
به همراه داشته باشد.سرفرازی تاکید کرد: آثار ، 

برکات و اثرات اجرای این طرح در جامعه باید 

به درستي از سوي متولیان امر تبین شده و به 
اطالع مردم به صورت دقیق و درست رسانده 
شود.وی ضمن تاکید بر اینکه باید از مشارکت 
مردم در اجراي این طرح نهایت استفاده برده 
کوتاه  در  حتي  طرح  این  اجراي  افزود:  شود، 
مدت نیز نباید مانع از ارائه خدمت به مردم شده 
و روند خدمت رساني به مردم نباید دچار وقفه 

یا چالش شود.
در  دولت  دغدغه  مهمترین  را  اشتغال  وی، 
از  باید  شرایط فعلي دانست و گفت: مدیران 
تمامي توان و ظرفیت کاري و اداري خود براي 
حل مشکل اشتغال استفاده کنند چرا که کار 
نشدني در این زمینه وجود ندارد و در صورتیکه 
مانعي در راه اجرایي شدن امور وجود دارد باید 
با پیگیري از مراجع ذي ربط در مرکز این موانع 

مرتفع شده و یا به حداقل کاهش یابد.

جلسه  در  پرویزی  اکبر  علی  غالمی-سید 
سازمان  فعالیت  و  تاسیس  بر  نظارت  هیات 
بیرجند  در  جنوبی  خراسان  نهاد  مردم  های 
بندی  جناج  سمت  به  ها  سمن  اگر  افزود: 
سیاسی حرکت کنند و یا ارتباط و مقابله هایی 
با آنها داشتنه باشند حمایت بخشی از جامعه 
اگر  کرد:  اظهار  وی  دهند.  می  دست  از  را 
سازمان های مردم نهاد از ابتدا با قدرت بیشتر 
و حمایت معنوی و اجتماعی شکل گیرند در 
ادامه مسیر موفق تر خواهند بود چون اگر از 
ابتدای تشکیل، وابسته به حمایت دولت باشند 

از اهداف خود دور می شوند.
اختیار  واگذاری  دولت  نگاه  داد:  ادامه  وی 
بیشتر به استان هاست و ما در استان با همان 

در  ها  سمن  به  امور  بعضی  واگذاری  نگاه، 

صورت داشتن آمادگی را دنبال می کنیم.
وی تصریح کرد: سمن ها موجب تضعیف و 
تخریب یکدیگر نشوند، رقابت محلی و منطقه 

آسیب دیدن دیگر سمن ها  باعث  نباید  ای 

قدم  یکدیگر  به  کمک  برای  همه  و  شود 
بردارند.استاندار بیان کرد: بنیانگذار هر تشکل 
در ابتدا، ایده هایی داشته که پیگیری آنها بر 

همه ما الزم است، واقفان با هر منظور چیزی 
را وقف کنند متولیان امر برای قرن ها، هدف 
در  افزود:  کنند.پرویزی  می  دنبال  را  واقف 
افراد جدید  هر سازمان مردم نهاد به تدریج 
با  باید  اما مسیر حرکت  جایگزین می شوند 
توجه به نیت خیر واقف و موسس آن ادامه 
یابد.وی ادامه داد: سازمان های مردم نهاد با 
دستگاه های دولتی ارتباط خود را تقویت کرده 
و خودشان هم در طول سال با برگزاری چند 
گردهمایی موضوع مربوط به امور سمن ها را 
طرح و بررسی کنند.همچنین مدیر کل دفتر 
امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان 
جنوبی گفت: سازمان های مردم نهاد از حالت 
امدادرسانی به سمت توانمندسازی، توسعه و 

آبادانی حرکت کنند تا جامعه توانمند و توسعه 
افزود:  محمودی  باشیم.عصمت  داشته  یافته 
فعال  استان  در  سمن   ۳6۹ حاضر  حال  در 
است که از این تعداد ۱۷۸ مورد از استانداری 
خراسان جنوبی و فرمانداری های تابعه مجوز 
 ۱۱4 مجوز  همچنین  کرد:  اظهار  دارند.وی 
سمن از اداره کل بهزیستی استان ،۱۹ مورد 
مربوط به اداره کل ورزش وجوانان، ۳۲ مورد 
هم مجوز خود را از فرماندهی انتظامی استان 
دریافت کرده اند. وی یادآور شد: ۳6 موسسه 
فرهنگی در استان فعال است که آنها را در 
قالب سمن محاسبه می کنیم هرچند از قانون 
سمن ها مبنی بر غیر تجاری و غیر انتفاعی 

بودن تبعیت نمی کنند.

جامع  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
علمی کاربردی کشور گفت: باید ماموریت هر 
دانشگاه مشخص شده تا دانشگاه ها از وضعیت 

فضای رقابتی ناسالم خارج شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد بهرامی نسب 
پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه 
سرپرست دانشگاه جامع علمی کابردی خراسان 
جنوبی اظهار کرد: دانشگاه علمی کاربردی با 
دانشگاه  بزرگترین  دانشجو  هزار   ۵۰۰ حدود 
چند  هر  کرد:  بیان  است.وی  کشور  مهارتی 
هنوز این دانشگاه به ایده ها و اهداف مد نظر 
نرسیده است اما سعی دارد یک دانشگاه مهارت 
گرا باشد.معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 
جامع علمی کاربردی کشور با بیان اینکه این 
دانشگاه به دنبال برنامه ریزی درست برای راه 
استان  و  منطقه  مورد هر  رشته های  اندازی 
است، عنوان داشت:  از سال ۷۰ که اساسنامه 

دانشگاه تنظیم شد، دغدغه اصلی کشور تربیت 
نیروی کار ماهر بوده است.

شغل محوری هدف
 اصلی دانشگاه علمی کاربردی است

ای  برهه  اینکه در  به  اشاره  با  بهرامی نسب 
از زمان شاهد رشد شکل گیری شعبه های 
بیان  بودیم،  کشور  در  ها  دانشگاه  از  زیادی 
داشت:  دانشگاه علمی کاربردی نیز به طبع 
سایر دانشگاه ها در این سنوات رشد زیادی در 
تعداد مراکز داشت به نحوی که در حال حاضر 
یک هزار و ۷۰ مرکز در کشور دارد.وی با بیان 
با چالش  را  ما  امر در حال حاضر  این  اینکه 
مواجه کرده است، افزود: در حال حاضر برخی 
از مراکز داشنگاه با ۷۰ تا ۸۰ دانشجو فعالیت 
می کنند و از این نیاز است که در دوره جدید 
به دنبال درآمد پایدار باشیم.معاون فرهنگی و 

دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور 
به تفاوت این دانشگاه نسبت به سایر دانشگاه 
ها اشاره کرد و گفت: یکی از مهم ترین تفاوت 
ها این است که دانشگه علمی کاربردی باید در 
قبال دانشجو به دولت و جامعه پاسخگو باشد 
و آینده شغلی آن ها را رصد کند.بهرامی نسب 
با تأکید بر اینکه شغل محوری هدف اصلی 
دانشگاه است، عنوان داشت:  اگر دانشجو بعد 
از فارغ التحصیلی وارد بازار کار نشود یعنی به 
وظیفه خود به درستی عمل نکرده ایم و نیاز 
سنجی مکانی و زمانی درستی انجام نداده ایم.

امور دانشگاه ها باید ماموریتی شوند
وی اضافه کرد: پویایی و فعالیت یکی از ویژگی 
علمی  های  دانشگاه  در  باید  که  است  هایی 
کاربردی وجود داشته باشد.معاون فرهنگی و 
دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور 

با تأکید بر اینکه امور دانشگاه ها باید ماموریتی 
شوند، بیان کرد: بارها از وزارت علوم خواسته 
ایم که باید ماموریت هر دانشگاه مشخص شود 
تا دانشگاه ها از وضعیت فضای رقابتی ناسالم 
خارجی شوند.رئیس دانشگاه بیرجند هم نیز در 
این جلسه با اشاره به اینکه در دولت قبل وزارت 
علوم از تغییرات بسیار متاثر شد، گفت: وزیر 
جدید باید بتواند توان بسیار بزرگ آموزش عالی 
کشور را با نیازهای جامعه تطبیق دهد. خلیلی 
اخیر  آمار طی سال های  اظهار کرد: مطابق 
روند کاهش دانشجویی، صندلی های خالی و 
تعدد مراکز و دانشگاه های مختلف را در کشور 
شاهد هستیم. رئیس دانشگاه بیرجند با بیان 
اینکه خیلی از دانشگاه ها در مجموعه آموزش 
اند، بیان داشت: در  از اهداف دور شده  عالی 
حال حاضر دانشگاهی که باید آموزش از راه 
دور را ارائه دهد به سمت ایجاد رشته های فنی 

و آزمایشگاهی رفته یا دانشگاه تئوری به سمت 
آموزش های غیر تئوری رفته است.

وزارت علوم در دولت قبل
 از تغییرات بسیار متاثر شد

رئیس دانشگاه بیرجند با تأکید بر اینکه قرار 
نیست جایی منحل شود بلکه باید به رسالت 
دانشگاه علمی  داشت:  عنوان  بازگردیم،  خود 
که  شده  ایجاد  خوبی  اهداف  با  کاربردی 
امیدواریم در جهت این اهداف حرکت کند اما 
تب مدرک گرایی همه را فرا گرفته و این کار 
را مشکل کرده است.خلیلی با اشاره به اینکه در 
دولت قبل وزارت علوم از تغییرات بسیار متاثر 
شد، افزود: در این دوره مجموعه آموزش عالی 
چهار نفر را تجربه کردیم و فرایند ۱.۵ ساله را 
طی کردیم تا به یک ثبات برسیم که این ها 

همه به مجموعه آموزش عالی لطمه می زند.

دانشگاههاازفضایرقابتیناسالمخارجشوند

کاهش تصدی گری دولتی مبنای ارزیابی دستگاه ها در حوزه اقتصاد مقاومتي

سازمان های مردم نهاد وارد سیاست نشوند

قاسمی- رئیس جهاد کشاورزی شهرستان 
سرایان با بیان اینکه شیرشتر دارای ویژگی 
درمانی  و  ای  تغذیه  فرد  به  منحصر  های 
شیر سبب  نوع  این  کرد:  عنوان  باشد،  می 
و  شود  می  بدن  ایمنی  سیستم  تقویت 
انواع  به  ابتال  مقابل  در  را  بدن  مقاومت 
دلیل  به  و  دهد  می  افزایش  ها  بیماری 
سفید  طالی  آن  به  زیاد  خواص  همین 
کرد  اظهار  »سلیمانی«  گویند.  می  بیابان 

 ۲۸۵ و  ۲ هزار  از  بیش  نیز  در سرایان  که 
نفر شتر به شیوه سنتی پرورش و نگهداری 
مستعد  مناطق  وی  گفتۀ  به  شوند.  می 
سه  شهرستان  این  در  شتر  پرورش  برای 
های  گونه  که  است  بغداده  روستا  و  قلعه 
خاص گیاهی در این مناطق کویری و نیمه 
که  کرد  تصریح  وی  دارد.  وجود  کویری 
 6.6 حدود  شهرستان  در  شیرشتر  تولیدات 
بچه  مصرف  به  آن  بیشتر  و  باشد  می  تن 

شتر می رسد و مقدار ۲.۵ تن هم مصرف 
عموم دارد.

اشتغال زایی باال در پرورش شتر
سرایان  شهرستان  کشاورزی  جهاد  رئیس 
با اشاره به اینکه پرورش شتر ظرفیت های 
اشتغال زیادی دارد، ادمه داد: می توان از شیر، 
گوشت و پشم آن استفاده کرد و همچنین در 
موضوعات توریستی و گردشگری بهره برد. 

»سلیمانی« از دیگر دالیل مقرون به صرفه 
بودن پرورش شتر به وابسته بودن آن به مرتع 
حرفه  اینکه  به  توجه  با  افزود:  و  کرد  اشاره 
شترداری از دیرباز در منطقه سه قلعه و بغداده 
رایج بوده و دامداران به پرورش شتر مشغول 
بوده اند با حمایت بیشتر از پرورش دهندگان 
شتر می توان از این ظرفیت در راستای دست 
و  استفاده  منطقه  اقتصادی  توسعه  به  یابی 
تهدید خشکسالی را به فرصت تولید و اشتغال 

تبدیل کرد. وی تأکید کرد که از آنجایی که 
تقاضا برای شیر شتر در بازار رو به افزایش 
است می توان با پرداخت تسهیالت کم بهره، 
نژادی  اصالح  کارهای  انجام  صنعتی شدن، 
و استفاده از نژادهای پر تولید، راندمان تولید 
شیر را افزایش داد و با تولید و صدور شیر آن 
به سایر استان ها و شهرها کمک فراوانی به 

افزایش درآمد شترداران منطقه کرد.
)Ava.news16@gmail.com(

تولیدطالیسفیددردلکویرسهقلعه

تجلیلازنفراتبرترکنکورسراسری96دربنیادنخبگاناستان
در  ماه  مرداد   ۲۱ شنبه  روز  صبح  قاسمی- 
محل بنیاد نخبگان خراسان جنوبی از نفرات 
خانواده  حضور  با   ۹6 سراسری  کنکور  برتر 
به  تقدیر  نخبگان  بنیاد  رئیس  توسط  آنان 
عمل آمد. در همین راستا با رئیس بنیاد ملی 
این  نخبگان استان به خبرنگار ما گفت: در 
 ۸ رتبه  نسب«  ضیایی  »مرتضی  از  مراسم 
کشوری علوم انسانی و »امیرصدرا زنگویی« 
تجلیل شده  تجربی  علوم  رتبه ۱6 کشوری 

است. »هاشمی« تأکید کرد که این افراد از 
اکنون مشمول جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان 
هستند و می توانند از تسهیالت بنیاد نخبگان 
بهره مند شوند. به گفتۀ وی این جوایز شامل 
بیمه  توانمندی،  اعتبار  قبیل  از  تسهیالتی 
اجاره مسکن  تکمیلی، رتبه فرهنگی، ودیعه 
باشد که  متنوع می  فرهنگی  برنامه های  و 
ساالنه پرداخت می شود و در مدت یک سال 
رئیس  شوند.  می  مند  بهره  آن  از  تحصیلی 

بنیاد نحبگان خاطر نشان کرد که در مراسم 
از  اوایل شهریورماه سال جاری  ویژه ای در 
استان که حائز  برتر کنکور سراسری  نفرات 
رتبه )رشته ریاضی و فیزیک تا -۱۵۰ رشته 
علوم تجربی تا -۱۰۰ رشته علوم انسانی تا 
-۱۰۰ هنر تا 4۰( شده اند با حضور مسئوالن 
استانی، نخبگان و استعدادهای برتر و خانواده 

ها و اصحاب رسانه تجلیل خواهد شد. 
)Ava.news16@gmail.com(
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