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10 طرح کشاورزی شهرستان 
درمیان در هفته دولت افتتاح می شود
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کاهش 33 درصدی مصرف
 سموم شیمیایی در  سربیشه
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یک قاب و چند تصویر

*  هرم پور

چند وقت پیش به یکی از دوستان دست اندرکار 
از  اول  در صفحه ی  کردم  پیشنهاد  روزنامه  در 
آنهم  خبری،  پرمفهوم  و  تأثیرگذار  های  عکس 
در اندازه های بزرگ استفاده کنید. پیشنهاد بدی 
نبود. امروز با خودم فکر می کردم اگر قرار باشد 
چنین عکسی آنهم در قطع بزرگ ، نیم صفحه 
اول روزنامه را پر کند، چه می توان گذاشت که 
پروژه های  از  بزرگ  باشد؟ یک عکس  بهترین 
نیمه تمام شهر؟ یک عکس تمام قد از کوچه پس 
کوچه های خاکی بیرجند؟ یک تصویر دردناک از 
های  شب  از  درشت  عکس  یک  کار؟   کودکاِن 
از  پرمفهوم  قاب  یک  خیابانی؟  زنان  و  شهر 
عجیب  های  ژست  و  اداری  جلسات  بعضی 
عکس  یک  شدگانش؟  دعوت  مدیریتی  غیر 
خشکسالی؟  بار  فاجعه  ی  تلخنامه  از  انگیز  غم 
 عکسی از حاشیه نشینی؟ . . .  )ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

سرمایه گذاری 
شیرین

جم
ن 

 امی
س:

عک

  خواسته های شهروندان بیرجندی از شورای جدید شهر   / صفحه3

برزجی- تیم سرمایه گذاری با 30 میلیارد تومان سرمایه برای کارخانه قند قهستان روز گذشته  با مسئوالن بخش دولتی در کارگروه رفع موانع تولید 
گرد هم آمدند تا راهکارهایی اجرایی راه اندازی این واحد تولیدی را به بحث گذارند. به گزارش خبرنگار آوای خراسان جنوبی، آنچه که در این کارگروه 
بیش از سایر مباحث مورد تاکید قرار گرفت سرمایه گذاران بود و مسئوالن نیز قول مساعد برای همراهی به بخش خصوصی دادند ... ) مشروح  در صفحه 7(

حیات دوباره قند قهستان با 30 میلیارد تومان

اعزام تیم پینگ پنگ نوجوانان و جوانان استان به مسابقات کشوری/ راهیابی 30 ورزشکار به مسابقات بومی و محلی جام ریاست جمهوری/ دعوت دو نوجوان والیبالیست به مرحله نهایی و انتخابی تیم ملی نوجوانان/ قطر سه برصفر مغلوب بلند قامتان ایران شد / وقوع زلزله 3.1 ریشتری در شهرستان طبس/ پرچم حرم امام رضا )ع( ناجی مرد اعدامی / پول یارانه، قاتل را به دام انداخت  / صفحه 6 

حسن روحانی:
در جریان چینش کابینه دوازدهم تحت 

فشار هیچ گروه و جناح سیاسی نبوده ام

 مجتبی ذوالنور :
مشکالت کشور با »حلوا حلوا« 

گفتن حل نمی شود

اسحاق جهانگیری:
دولت دستاوردهای بسیار

موفقی دارد که قابل افتخار است

سیدمحمدجواد ابطحی:
ترکیب اقتصادی پیشنهادی
 نیازمند تحول اساسی است

سید جواد حسینی کیا:
باید نگاهی نو در 

دولت به وجود آید
 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

)بقا مختص ذات اوست(
ضمن تشکر و قدردانی از دوستان، اقوام، آشنایان

 و تمامی بزرگوارانی که ما را در مراسم 
تشییع و تدفین و چهلم

 مرحومه مغفوره 

حاجیه طاهره هنری
 )بازنشسته آموزش و پرورش( 

)خواهر شهید حسین هنری( 
)همسر سیدرضا حسینی بازنشسته بانک ملی( 

یاری نموده و همراهی کردند به اطالع می رساند: مراسم اولین سالگرد درگذشت آن مرحومه 
فردا پنجشنبه 1396/5/26 از ساعت 17 الی 18 در محل مجتمع فرهنگی مذهبی

 ابن حسام )طالقانی 13( منعقد می گردد، حضور شما بزرگواران موجب امتنان است.

خانواده های: حسینی،هنری، نیک شعار، کاهنی ، هاشمی و سایر بستگان 

پدر: حضور آرامت در کنار ما نیست ولی رویای مهربانی هایت
 مهمان همیشگی قلب ماست

دومین سالگرد درگذشت همسری مهربان و پدری عزیز

 شادروان احمد زارعی 
را گرامی می داریم. یادش گرامی 

همسر و فرزندان

یک شرکت واقع در شهرک صنعتی بیرجند جهت تکمیل کادر واحد خرید خود به یک نفر 
نیروی مرد )بومی( با سابقه کار مرتبط در رشته مدیریت بازرگانی نیازمند است.

از متقاضیان خواهشمند است رزومه فعالیت، مدارک شناسایی به همراه عکس 4*3 و مدرک تحصیلی  
خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.

Mreza.y          @ gmail.com

دعوت به همکاری

1386 

به مناسبت درگذشت پدری مهربان و پدربزرگی دلسوز بزرگ خاندان
مرحوم مغفور 

شادروان حاج محمدحسن خسروی
جلسه ترحیمی پنجشنبه 96/5/26 از ساعت 5:30 الی 6:30 بعدازظهر 
 در محل هیئت حسینی » واقع در خیابان انقالب« برگزار می گردد. 
حضور شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی 

خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های : خسروی زهان، ابراهیمی، مالیی، محمدی، کاری
قاسم پور، موسسه خیریه هیئت حسینی بیرجند و سایر بستگان

جناب حاجی آقای ابراهیمی 
با نهایت تأثر و تألم درگذشت بزرگ خاندان

حاج محمدحسن خسروی
پدرخانم محترمتان 

را به شما و بیت محترم آن مرحوم تسلیت عرض می نماییم.

موسسه خیریه هیئت حسینی بیرجند
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اصالحیه دوم دفترچه انتخاب رشته کنکور ۹۶ منتشر شد

مهر-  اصالحیه دوم دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی کنکور سراسری ۹۶ به همراه رشته  محل های جدید و تغییر ظرفیت در برخی کدرشته ها منتشر شد.با توجه به برخی اصالحات 
و همچنین اعالم رشته محل های جدید عالوه بر رشته های تحصیلی مندرج در دفترچه راهنمای کنکور ۹۶ و به منظور مساعدت برای تکمیل و درج کدرشته  محل های انتخابی، مقرر شد به 

داوطلبان اجازه داده شود تا پایان روز چهارشنبه ۲۵ مرداد ۹۶ نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

نتیجه خالص تحریم ها ، 19800 سانتریفیوژ است!

 حج و زیارت: حجاج ایرانی در 
صحت و سالمت هستند

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سازمان حج و زیارت 
بر کشته شدن 3۵  مبنی  انتشاری خبری  پی  در 
نفر از زائران بیت الحرام از کشورهای مختلف که 
برای ادای مناسک حج وارد عربستان شده بودند، 
ایرانی در صحت وسالمت  زائران  اظهارکرد: همه 
خبر،  شبکه  گزارش  به  هستند.همچنین  کامل 
رئیس سازمان حج و زیارت خبر کشته شدن 30 
زائر خانه خدا درست نیست و آمار فوتی های اعالم 
شده مربوط به کشورهای مختلف از ابتدای عملیات 
حج می باشد. محمدی در ادامه گفت: زائران ایرانی 
در صحت و سالمت کامل به سر می برند.گفتنی 
است؛ اداره کل گذرنامه عربستان روز سه شنبه با 
صدور اطالعیه ای اعالم کرد: از مجموع ۶7۵هزار 
ا... الحرام کشورهای مختلف که  و143 زائر بیت 
تاکنون برای ادای مناسک حج وارد عربستان شده 

اند، 3۵ نفر در گذشتند.

معافیت معاینه فنی خودرو ۴ساله شد

همشهری آنالین-رئیس جمهور قانون اصالح نحوه 
سازمان  به  اجرا  برای  را  هوا  آلودگی  از  جلوگیری 
و  فنی  معاینه  کرد.  ابالغ  زیست  حفاظت محیط 
از بندهای مهم این  معافیت خودروهای نو یکی 
قانون است که حاال موجب می شود تا خودروهایی 

با عمر 4 سال و بیشتر برگه معاینه فنی بگیرند.

نحوه پیگیری صدور کارت های پایان 
خدمت و معافیت از سربازی

سازمان وظیفه عمومی ناجا طی اطالعیه ای اعالم 
کرد: در مواردی مشاهده می شود که سربازان و 
مشموالن به علت عدم آگاهی از روند صدور کارت 
برای  سربازی،  از  معافیت  و  خدمت  پایان  های 
شوند.در  می  سردرگمی  دچار  خود  کارت  دریافت 
این اطالعیه در خصوص روند صدور کارت های 
مذکور آمده است:اطالعات کارکنان وظیفه منقضی 
در سامانه مشترک  یگان خدمتی،  توسط  خدمت 
عمومی  وظیفه  سازمان  و  ثبت  مسلح  نیروهای 
پس از بررسی اطالعات وتایید آن، کارت هوشمند 

پایان خدمت را صادر می کند .

بعد از اجرای طرح رجیستری 
گوشی ارزان می شود

و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  تسنیم-سخنگوی 
اجرای  در  تاخیر  مقصر  را  ارتباطات  وزارت  ارز، 
خورشیدی  داند.قاسم  می  رجیستری  طرح 
طرح  اجرای  تأخیر  دلیل  ارتباطات  وزارت  گفت: 
پیش  بینی  عدم  را  موبایل  گوشی  رجیستری 
اعتبارات الزم می  داند؛ درحالی که وزارت صنعت 
معدن و تجارت باید این اعتبارات را پیش  بینی 
نداشته  را  الزم  پیش  بینی  های  اما  می  کرد، 
وزارت  توسط  اعتبارات  تخصیص  این  رو  از  و 
ارتباطات و فناوری انجام شده که در نهایت نیز 
قرارداد  ماه سال جاری  ۲8 خرداد  وزارتخانه  این 

خود با پیمانکار داخلی را منعقد کرده است.

سرمقاله

یک قاب و چند تصویر

*  هرم پور

تصاویر  از  پر  قاب  1(یک  صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

یا شاید هم یک عکس  فاصله های طبقاتی؟ 
برای  روزها  این  که  مستأجرینی  استیصال  از 
بنگاه  به  بنگاه  دلشان،  باب  منزلی  کردن  پیدا 
می روند و ناامید از انصاف بعضی صاحب خانه 
را  آخری  این  گردند؟!  می  بر  خالی  ها، دست 
خیلی ویژه تر ببینید؛  روی صحبتم با شماست؛ 
هم شمایی که مخاطب این روزنامه هستید و 
احیانًا صاحب خانه اید و هم شمایی که مدیر و 
آرامش و آسایش مردم!  امانت دار  مسؤولید و 
معمواًل  تابستان  آخر  روزهای  که  دانید  می 
البته  پیدا کردن خانه کمی سخت می شود و 
اکثر قراردادها در چنین فصلی به سر می آید. 
هزاران مستأجر برای پیدا کردن جایی مناسب 
تر و یا تمدید قراردادها،  با موجران به بنگاهها 
مراجعه می کنند و  به این همه، دانشجویانی 
که به لطف کمبود امکانات خوابگاهی به دنبال 

خانه می گردند را هم اضافه کنید.
 دولت کریمه هم که هر سال نرخ سود سپرده 
ها را چند درصدی پایین می آورد و امید صاحب 
خانه ها  با  تلفیقی از تورم ساالنه و ماهانه، آن 
می شود که در شهری مثل بیرجند، به یکباره 
در برخی مناطق شهر، اجاره با همکاری پشت 
صحنه ی بعضی بنگاههای محترم بین سی تا 

هفتاد هزار تومان افزایش پیدا کند!
را »خوش  نشینی«   طبقه مرفهی که »اجاره 
که  کارمندی  ندارد،  غمی  داند  می  نشینی« 
را  یا حق مسکنش  انتقال  از حق  نیمی  احیانًا 
دارد  دغدغه  فقط  گذارد  می  کنار  اجاره  برای 
نه چیزی  زیر خط فقری که  البته طبقه ی  و 
بردن،  سود  برای  پولی  نه  دارد  انباشتن  برای 
بها ُخرد  اجاره  افزایش  زیر چرخ های سنگین 
می شود تا به هر بهانه ای چاره ای بجوید و 

درمانی پیدا کند. 
چاره  چه  امیدی، پس  نه  باشد  پولی  نه  وقتی 
ای ؟ در سالهای اخیر به نظر می آمد با افتتاح 
فازهای چندهزاری مسکن مهر در حاشیه های 
شهر، بخشی از معضل مسکن حل خواهد شد، 
تناسب  عدم  و  تقاضا  افزایش  اینکه  از  غافل 
های  دسترسی  فقدان  و  امکانات،  تقسیم  در 
رغبتی  مطلوب،  دهی  خدمات  عدم  و  مناسب 
برای »خانه نداران« و میلی در »مستأجران« 
برای سکونت در این مناطق به وجود نخواهد 
و  دراز  سالیانی  باز  مشکل،  این  حل  آورد. 
تصمیم هایی کالن تر از آنچه هست می طلبد. 
ماجراجویی دولت ها و مسؤولین مسکن در هر 
هیچگاه  معمواًل  مستأجرین،  زمینه  در  دولت 
ختم به خیر  نشده و تنها ُمسّکنی زود گذر و 
التیام بخش و مقطعی بر دردها و آالم آنها بوده 
است. این روزها،  نه نمی توان به برنامه ریزی 
ها امیدی داشت،  نه به تصمیم ها و نه حتی 
به نظارت هایی که بی ثمر و شعارگونه برای 
کنترل بازار مسکن و اجاره،  داد و فریادش را 
می زنند. دراین میان دل موجراِن با انصاف و 
قلِب صاحب خانه های مهربان،  پر از شادی،  
که با درک وضعیت و شرایط مستأجرینشان، به  
حال خودشان و خانواده هایشان دل بسوزانند 
و کمی رأفت و معرفت و مردانگی پیشه کنند 
اجاره های سنگین، دعای  وانفسای  این  در  و 
خیری  عاقبِت  و  بخرند  خودشان  برای  خیری 

از خدا طلب کنند. 
باور کنید گاهی همین چند هزار تومان افزایش 
اجاره بها که گرفتن یا نگرفتنش هیچ تأثیری 
ندارد،  ها  خانه  از صاحب  بعضی  در سرنوشت 
سرنوشت زندگی و آرامش خانواده های زیادی 

را که مستأجرند تحت تأثیر قرار می دهد.
اگر  باشد،  ها  مهربانی  دنیای  ما،  دنیای  اگر   
دنیای درک متقابل و فهم عمیق دردها و رنج 
های همنوع باشد، اگر همه برای هم و به سوِد 
هم، اندکی از منافعمان بگذریم و کمی صبور 
باشیم و قدری دلسوز، خیرش هم در دنیا به ما 

می رسد، هم در آخرت. 
گاهی دعای نیمه شب ها و نماز سحرها و راز 
و جماعت  خدا  درگاه  به  ناله  و  گریه  و  نیاز  و 
ترک  و  مستحبات  انجام  و  اول  صف  های 
مکروهات، هیچکدامشان به یک هزارم دعای 
یک زوج جوان یا کودکی خردسال که آرامش 
و آسایشش را مدیون صاحب خانه ای مهربان 
تا  بندگان خدا رحم کنیم  به  ندارد.  اثر  باشد،  

خدا در همه ی لحظه هایش رحمتمان کند.

   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 0۹304۹43831 ارسال فرمایید(         

نماینده مجلس: افراد شایسته را خانه نشین کردند

از  انتقاد  با  مجلس  در  کرمانشاه  مردم  نماینده 
فضای سیاسی در آموزش و پرورش، گفت: آنهایی 
که شایسته بودند را خانه نشین و بازنشسته کردند 
که وزیر جدید باید به این وضعیت رسیدگی کند.

پیشنهادی  وزیر  با  مخالفت  در  جاسمی  قاسم 
آموزش و پرورش گفت: یکی از مهمرتین و تاثیر گذارترین وزارت خانه 

ها وزارت آموزش و پرورش است.

محمدرضا عارف از ترکیب کابینه خوشحالیم

کابینه  ترکیب  با  رابطه  در  گفت:  عارف  محمدرضا 
خوشحالیم که تعدادی از چهره های برجسته دولت قبل 
هنوز در کابینه هستند.شرایط خوبی برای کار دولت دوم 
روحانی فراهم است، از یک سو عملکرد خوب دولت و 
از سوی دیگر تغییر شرایط کشور به نسبت چهارسال 
گذشته کمک خوبی برای دولت دوم اقای روحانی است. نکته مهمتر همکاری و 

همراهی مجلس با دولت است که می تواند به دولت کمک کند.

کواکبیان : باید به اقدامات دولت افتخار کنیم

اینکه خانم ها معرفی  نماینده مردم تهران گفت: 
اقدامات  به  باید  ندارد،  احزاب  به  ربطی  نشدند 
در جریان  کواکبیان  کنیم.مصطفی  افتخار  دولت 
دولت  پیشنهادی  کابینه  به  اعتماد  رای  روند 
دوازدهم و در موافقت با کلیات آن اظهار داشت: 
برخی دوستان وقتی پشت تریبون قرار می گیرند فکر می کنند که اینجا 

خطبه های نماز جمعه است بلکه باید در دستور صحبت کنیم.

مشکالت کشور با »حلوا حلوا« گفتن حل نمی شود

مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در جریان روند رأی 
در  و  دوازدهم  دولت  پیشنهادی  کابینه  به  اعتماد 
مخالفت با کلیات آن، اظهار داشت: ای کاش رئیس 
جمهور با توجه به اینکه در طول 4 سال یکبار چنین 
جلسه ای تکرار می شود نظرات مخالفان و موافقان 
را می شنید. نمی توان ژست طرفداری از هنرمندان را گرفت، اما برای حل 

مشکل آن ها تالشی نکرد، مشکالت کشور با »حلوا حلوا« حل نمی شود.

نگاه دولت در نگارش برنامه ها به قانون اساسی باشد

در مجلس  لنجان  مردم  نماینده  کوهکن  محسن 
شورای اسالمی در مخالفت با کلیات کابینه دوازدهم 
در صحن علنی مجلس، اظهار داشت: امکانات دولت 
این ظرفیت را دارد و حل چالش ها مستلزم این 
است که منابعی که هزینه کرده ایم به شکل صحیح 
استفاده شوند و اینکه دولت محترم وقتی که برنامه و خط مشی می نویسد 
باید بر اساس سند چشم انداز حرکت کرده و نگاهش به قانون اساسی باشد.

باید نگاهی نو در دولت به وجود آید

برنامه  که  گفت  مجلس  اصولگرای  نماینده  یک 
آن  در  و  نیست  کامل  دوازدهم  دولت  پیشنهادی 
حجت  است.  نشده  ششم  برنامه  به  کافی  توجه 
به  کیا  حسینی  جواد  سید  والمسلمین  االسالم 
گفت:برنامه  دوازدهم  کابینه  کلیات  مخالف  عنوان 
ارائه شده کامل نیست و نیاز به تکمیل دارد. الزم است برنامه ششم مبنای 
است. نیازمند  مضاعف  توانی  و  نو  نگاه  به  که  موضوعی  باشد.  حرکت 

ترکیب اقتصادی پیشنهادی نیازمند تحول اساسی است

دولت  یازدهم  دولت  ابطحی گفت:  سیدمحمدجواد 
روندگرا بوده و به هیچ عنوان دنبال توسعه نبوده است 
و تنها به حفظ وضع موجود اندیشیده. واقعیت این است 
که تیم اقتصادی دولت ناموفق بوده است و ترکیب 
اقتصادی پیشنهادی نیازمند تحول اساسی است. برنامه 
دولت برای کابینه دوازدهم باید قانون برنامه ششم را اجرایی کند. آنچه که 
نگاشته شده اگرچه از لحاظ انشایی عالی است اما باید شاخص ها را تعریف کنند.

وزرا از بدنه کارشناسی انتخاب شده اند

قاسم احمدی الشکی در موافقت با کلیات کابینه 
پیشنهادی دوازدهم عنوان کرد: این نماینده مجلس با 
بیان اینکه انسجام فکری بین دولت و وزرا پیشنهادی 
به نسبت دوره گذشته بیشتری است، عنوان کرد: 
هماهنگی نسبی بیشتری در روش وشیوه اجرا بین 
وزرای پیشنهادی وجوددارد، این بار از همان وزارتخانه ها نیروها انتخاب شده 

اند که افراد کارکشته و کارشناس هستند.

اغلب وزیران معرفی شده افراد با تجربه ای هستند

شورای  مجلس  رئیسه  هیات  عضو  نعمتی  بهروز 
دولت  پیشنهادی  برنامه  موافق  بعنوان  اسالمی 
دوازدهم به مجلس گفت: اغلب وزیران معرفی شده 
از سوی رئیس جمهوری افراد با تجربه ای هستند که 
از حاشیه پرهیز و به متن توجه می کنند و این از نقاط 
قوت کابینه است. آقای ظریف به عنوان وزیر خارجه جزو نفرات لیدر وزارت 
خارجه بوده و اقداماتی که در ایام دولت یازدهم انجام دادند به نتیجه رسید.

اسحاق جهانگیری پس از اظهارات 
موافقان و مخالفان کلیات برنامه های 
پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس 
شورای اسالمی و در دفاع از کابینه 

پیشنهادی اظهار کرد: امروز فضایی 
داخلی  فضای  در  که  آمده  پیش 
متهم  را  دیگری  کسی  کشور 
نمی کند. نیروهای انقالب و فرزندان 
امام و رهبری دور هم جمع شده اند.

وی ادامه داد: امروز همه نیروها در 
کشور هدف مشترک یعنی پیشرفت 
کشور  و  می کنند  دنبال  را  کشور 
انسجام دارد. یادمان نرفته در همین 

او  خانواده  و  رئیس  علیه  مجلس 
امروز  اما  می کردند،  پخش   CD
سه قوه برادرانه در یک راستا و یک 
جهت کار می کنند، البته ممکن است 
باشیم. داشته  هم  به  هم  نقدهایی 

جهانگیری با اشاره به معرفی کابینه 
دولت یازدهم در چهار سال گذشته 
یادآور شد: آن زمان وقتی به شاخص ها 
و وضع اقتصادی کشور نگاه می کردم 
در مدیریت،  نظام کارشناسی، سیاست 
سیاست  انقالب،  نیروهای  داخلی، 
الملل  بین  فضای  اتفاقات  خارجی، 
وارد  که  می کردم  فکر  کشور  علیه 
می شوم  مسئولیت  از  جدیدی  دوره 
و آنچنان وضعیت سنگین و سخت 
بود که جرات می خواست انسان قاطع 
بگوید با اطمینان گام برداشته ایم و 
کابینه معرفی شده می تواند وضع را 
به صورت مطلوب پشت سر بگذارد. 
وی اضافه کرد: اما بعد از چهار سال 
اوضاع از هر جهت که بررسی شود 
وجود  موفقی  بسیار  دستاوردهای 
قابل  حتی  و  افتخار  قابل  که  دارد 
است. المللی  بین  سطح  در  ارائه 

حسن  المسلمین  و  حجت االسالم 
روحانی در جریان جلسه رای اعتماد 
مجلس  علنی  صحن  در  وزرا  به 
گفت: من می خواهم به شایعاتی که 
در این روزها در مورد کابینه مطرح 
است پاسخ بدهم. کابینه دوازدهم را 
با توجه به رویکردها و برنامه های 
مطرح شده و پس از مشورت های 
و  علمکردها  ارزیابی  و  فراوان 
به  توجه  با  و  کارآمدی  براساس 
جمیع جهات و محدودیت ها موجود 
انتخاب کرده و به همه آن ها اعتماد 
وزرا  معرفی  در  داد:  ادامه  دارم.وی 
تحت فشار هیچ جناح و حزبی نبودم 
البته همه جریان ها پیشنهادات خود 
را مطرح کردند. شایعات دیگری هم 
در مورد تهیه لیست با نظر رهبری 
مطرح شد که درست نبود. من در 
چینش کابینه دوازدهم مانند کابینه 

یازدهم عمل کردم. با رهبر انقالب 
من سابقه رفاقت ۵0 ساله وارادت 
به ایشان داشته و در همه مسائل 
کنم  می  مشورت  ایشان  با  مهم 

آنچه  محبت  کمال  با  هم  ایشان 
تذکر  را  است  کشور  مصلحت  که 

می دهند.
معرفی  کرد:  نشان  خاطر  وی 
اساسی  قانون  چارچوب  در  وزرا 

را  وزیر   17 من  امروز  و  است 
وزیر  و  کنم  می  معرفی  شما  به 
باقیمانده  فرصت  در  نیز  را  علوم 
آن که  دلیل  کرد.  خواهم  معرفی 

است  این  نشد  معرفی  علوم  وزیر 
لیست  تهیه  پایانی  که در ساعات 
وزرا ، وزیر پیشنهادی علوم اعالم 
نبود  انصراف کرد و دیگر فرصت 

فرد جدیدی را معرفی کنیم.

جهانگیری: دولت دستاوردهای بسیار
 موفقی دارد که قابل افتخار است

روحانی: در جریان چینش کابینه دوازدهم
تحت فشار هیچ گروه و جناح سیاسی نبوده ام

گچکاری و گچبری پذیرفته 
می شود در اسرع وقت 
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آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960183 محکوم علیها خانم آرزو غازی زاده فرزند محکوم است به پرداخت 
مبلغ 73/022/682 ریال بابت اصل خواسته و هزینه ها در حق محکوم له شهرداری قهستان و پرداخت مبلغ 3/534/110 ریال 
بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه اموال از ناحیه شخص ثالث سید هانی سروریان در اجرای تبصره ماده 34 قانون 

اجرای احکام مدنی که به مبلغ 1/400/000/000 ریال کارشناسی شده است. 

ارزش )ریال(مشخصاتنام دستگاهردیف
دستگاه تولید بلوکه 1

اتومات
مدل tp.rn2000 - دو باگته - ساخت شرکت ماشین 
مجموعه  با  هیدرولیک  پرس  دارای   – پارسیان  سازی 
به  هیدرولیک  الکتروپمپ  و  روغن  مخزن  شیرآالت، 

قدرت KW 15-2 باگت ذخیره بتون به ظرفیت 
هر کدام 1/5 مترمکعب – ویبراتورهای باال و پایین 
با الکتروموتورهای KW 4 تجهیزات جابجایی قالب و 

بلوک های تولیدی- تجهیزات کنترل فرمان

1/400/000/000

1/400/000/000جمع: یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال

که از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 1396/06/07 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد 
که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند 

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

رجبی- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

 
آگهی دعوت مجمع عمومی موسس انجمن صنفی کارفرمایی پرورش دهندگان مرغ گوشتی 

شهرستان بیرجند

مجمع عمومی موسس انجمن صنفی مذکور روز سه شنبه مورخ 1396/6/14 ساعت 9 صبح در محل دفتر موقت 
انجمن به آدرس خیابان جمهوری اسالمی - روبروی هتل مقدم - شرکت تعاونی مرغداران عدالت برگزار می گردد. 

از کلیه کارفرمایان شاغل در صنف مربوط دعوت می شود در جلسه شرکت نمایند. 
همچنین از کلیه اشخاصی که تمایل به عضویت در هیئت مدیره و بازرسان انجمن را دارند، دعوت می گردد تقاضای 
کتبی خود را به انضمام کپی شناسنامه ، کارت ملی و یک قطعه عکس 4×3 حداکثر تا تاریخ 1396/6/12 به آدرس 

فوق ارسال نمایند.

دستور جلسه: 
طرح و تصویب اساسنامه انجمن - انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره به مدت سه سال و بازرسان انجمن 

به مدت یک سال- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های انجمن
هیئت موسس

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نیمبلوک

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139560308005000073 مورخ 1395/12/17 و رای اصالحی 139560308005000077 مورخ 
1395/12/24 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بخش نیمبلوک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین کیانی فرزند محمد به شماره شناسنامه 9 صادره 
از قاینات در یک قطعه زمین دیمه زار و بندسار به مساحت 27819/06 مترمربع از پالک شماره 1028 فرعی از 17 اصلی خریداری 
شده از محل مالکیت مالک رسمی آقای محمد کیانی واقع در اراضی دشت دهشک بخش 12 نیمبلوک 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: ۹۶/5/10      تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۶/5/25
حمیدرضا توسلی - رئیس ثبت اسناد و امالک نیمبلوک

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

سواری کرایه بین شهری - سمند مدل باال  
راننده پایه 1 /  09153۴1570۴ - جعفری

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

سپاهان باطری و دلکور کره با برگ سبز 
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ورود دستگاه سی تی اسکن پیشرفته به بیمارستان قاین
صدا و سیما-  دستگاه سی تی اسکن 16 اسالیس پیشرفته، وارد بیمارستان شهدای قاین شد. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: این دستگاه با قابلیت 
های ویژه سخت افزاری و نرم افزاری، توانایی گرفتن تصاویر با کیفیت باال را دارد و در جراحی مغز و اعصاب و تروما پرکاربرد است.دهقان افزود: این دومین دستگاه 
سی تی اسکن بیمارستان شهدای قاین است که با هزینه 2 میلیارد تومان، توسط شرکت وابسته به هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، تامین شده است.

درود به شما و همکارنتان در روزنامه آوا،خواهش 
همه  و  استانی  مربوطه  مسئوالن  که  دارم 
که  فردی  هر  و  استان  کش  زحمت  کشاورزان 
همت  کمر  دارد  را  موضوع  این  مدیریت  قدرت 
ببنند و راه حلی ارائه دهد!!! تا کی زعفران استان 
ما  باید به اسپانیا صادر شود و در آنجا با قیمت 
های نجومی بسته بندی و به سایر کشورها صادر 
شود و سود پول رو مافیای این تجارت ببرند و 
کنید  سعی  حتما  باشد؟!  خالی  ما  کشاورز  دست 
استانداردهای  گرفتن  محصوالت  بندی  بسته 
را  است  نیاز  که  هرآنچه  و  سازی  الزم،برند 
ما  همشهریان  و  استان  مردم  تا  دهیم  آموزش 

سود و فایده کافی را ببرند
935...395
رو  کسبه  داد  افغانی  فروشندهای  این  سالم 
مختلف  طرق  از  رو  قاچاق  جنس  آوردن  در 
بصورت  و  کسب  جواز  بدون  میارن  قانونی  غیر 
بساط غیرقانونی و ایجاد سد معبر در سطح شهر 
میفروشن اون وقت اصناف میگن شهرداری باید 
بار  جمع کنه شهرداری یکبار جمع می کنه 10 
جمع  میگه  هم  تعزیرات  میکنه  رد  سبیلی  زیر 
می کنیم ولی اصال عمل نمیکنه نتیجه اخالقی  
ورشکسته همتون جنس  بیکار کسبه   جوانهای 
قاچاق بیارین تو حاشیه بازار وخیابونها بفروشین 

کسی به کسی نیست همه خوابند
915...423
سالم اوا مدیونی چاپ نکنی.از دل یک مستاجر.
اونقد صاحب خونه ها روشون زیاد شده االن سر 
رو  کرایه  هزارتومن   60000 رسیده  خونم  سال 
برده باال اونم کجا شمال شهر مسکن مهر .بنگاه 
همینه  میگه  داره  افزایش  تومان   20000 میگه 
که هست میخاین باشین میخاین برین من باید 
برای  نداریم  قانونی  .هیچ  بدم  خونمو  قسطای 
.مثال  متاسفم  اتحادیه  برای  واقعا  گزاری  قیمت 
خون  خریدن  پولدارا  همشو  هست  مهر  میگن 
پارسال  تو شیشه کردن واحدی که  مستاجرا رو 

200 تومن اجاره شده االن میگن 300 تومن
915...381
نماینده محترم مجلس بیرجند استاندار ومسئولین 
باند  بابت فعال بودن دو  از  محترم ضمن تشکر 
جبران  باب  از  لطفا  قاین  به  بیرجند  جاده  شدن 
پروژه.و مبتال  این  افتادگی سالیان گذشته  عقب 
نشدن به بیماری کمبود بودجه تعداد شرکتها یا 
گروههای کاری را افزایش دهید تا کمتر شاهد 

تصادفات باشیم.
910...724
بار  وضعیت  از  گزارشی  لطفا  عزیز  آوای  سالم 
پاییز  درختا  کنید  تهیه  بیرجند  شهر  سبز  فضای 
نشده از بی آبی برگاشون داره میریزه،شهرداری 
دیگه  شهرای  تجارب  از  باشه،برن  پاسخگو 
استفاده کنن.البته اگه تصمیم به حفظ فضای سبز 
باشه وعمدی در خشک کردن درختا نباشه.لطفا 
وگسترش  کنین،توسعه  پیگیری  رو  موضوع  این 
نشاط  در  زیادی  بسیار  تأثیر  فضای سبز شهری 

وشادابی شهرودان داره.
915...793
شهرستان  و  استانی  مسئولین  تمامی  از  سالم 
و  عاجل  فکری  داریم  استدعا  بیرجند،عاجزانه 
روستای  قنات  و  برگردان  سیل  بحال  اساسی 
افکشت بردارند چرا که عالوه بر آسیب دیدگی 
قبلی ،عبور ادوات سنگین راه سازی و حمل ونقل 
تردید  بدون  افکشت  سنگ  معدن  بردار  بهره 
اثر سیل و  بر  روند تهدید منازل و مزارع روستا 
تخریب قنات بسیار ارزشمند و حیاتی این روستا 

را تسهیل و تسریع می نماید .
915...156
سالم اوا جان.جون خودت نشربده خودم نوکرتم 
که  شرکتی  نیروی  یک  من  با  وببینن  تابخونن 
بیرجند  رانی  اتوبوس  تو  با اخالص  مدت 2سال 
برخورد  که  اینه  وانتقادم  میکنن  چه  باشم  می 
بخش  نیروی  به  ادبیات  ازهرگونه  ودور  زننده 
بازرس  و  خط  کنترل  میدن  انجام  خصوصی 
موقت خدایی ما گناه نکردیم تواین2سال بدون 
بیمه.بدون حقوق.بدون عیدی کارمی کنیم ولی 
یاس  باعث  خطها  کنترل  از  بدبعضی  برخورد 
ودلخوری شده تا جایی که حقیر راعمدا از ماشین 
میکشن بیرون و پیش مسافر و همکار میگن حق 
است. جوابگو  نداری.کی  اتوبوس  پشت  نشستن 

استاندار.شهردار 
915...106
اتوبوسرانی  محترم  مسئولین  خدمت  سالم  با 
از  بیرجند  شهرستان  اینکه  با  بیرجند؛متاسفانه 
است،ساکنان  برخوردار  زیادی  اتوبوس  تعداد 
پروژه 1500 واحدی شهید صیاد شیرازی واقع در 
بلوار شهید ناصری از اتوبوس خط واحد محروم 
می باشند.امید است به فکر ساکنان این محله نیز 

که در مرکز شهر واقع شده است،باشید.
915...704
و  نیست  خوب  واقعا  بیرجند  در  رانندگی  وضع 
مردم مالحظه نمی کنند نه سواری ها شخصی و 
نه غیر شخصی اتوبوس و تاکسی  حتی عابرین 
ندارند  را  از خیابان  اندک مالحظات عبوری  هم 
اقایان یک دفعه وارد خیابان می شوند خانم ها 
،فرهنگ  وارد می شوند!!!  کنند  نمی  نگاه  اصال 
کنیم  رعایت  را  یکدیگر  و حق وحقوق  رانندگی 
نباشیم  شهر  در  تصادفات  باالی  رشد  شاهد  تا 
پر  های  مکان  داریم  درخواست  هم  پلیس  از 
بیشتری  تصادف  است  مشخص  که  شهر  خطر 
رخ میدهد با جدیدت بیشتری با متخلفان برخورد 

نماید.ممنون از آوا
ارسالی به تلگرام آوا

نت
نتر

ز ای
ها ا

س 
عک

فعالیت  روزها  این  رضایی،اسدزاده- 
می  آغاز  روستا  و  شهر  جدید  شهر  شورای 
طی  بیرجند  شهر  شورای  فعالیت  شود.رکود 
فراوان شهروندان  انتقادات  با  اخیر  های  دوره 
مواجه شده است.در گزارشی که می خوانید به 
بیان بخشی از مطالبات شهروندان بیرجندی از 

شورای جدید پرداخته شده است.

در  بیرجندی  شهروندان  از  یکی  خراشادی 
گفتگو با خبرنگار ما در مورد انتظارات خود از 
شورای شهر گفت:آنچه از شورای شهر جدید 
انتظار می رود استفاده از تجربیات خوب و بد 
بدست آمده در دوره های قبلی شورا و کمک 
و  باالتر  ارائه سطح  و  پیشرفت همه جانبه  به 
است. به شهروندان  اجتماعی  از خدمات  بهتر 

وی الزمه موفقیت و پیشرفت شورا در رسیدن 
به باالترین اندازه رضایتمندی  مردم را وجود 
و  قوی  شهردار  یک  و  هدفمند  برنامه  یک 
کنار  در  متعهد  و  تجربه   با  و  تخصصی  تیم 
باید  جدید  شورای  افزود:  و  دانست  شهرداری 
شروع  عالی  ریزی  برنامه  و  اخالقی  تعهد  با 
و  بازی  حزب  و  حزب  دوره  کند.دیگر  کار  به 
سیاست تمام شده است.مدیریت شهری موفق 
نیازمند همکاری و هماهنگی  و همدلی شورا و 
شهردار خواهد بود به دور از بازی های سیاسی 

و حزب گرایی.

ما طراح فضای سبز در استان نداریم

بیان  با  شهروندان  از  دیگر  یکی  جعفری 
اینکه در استانهای دیگر مانند شیراز،اصفهان، 
مناطق غربی کشور و حتی بجنورد از افرادی 
متخصص برای تزیین فضای شهری و فضای 
وجود  دلیل  به  یا  حاال  شود  می  استفاده  سبز 
یک  در  بیرجند  در  اما  مسافر؛  یا  توریست 
منطقه کویری هیچ طراح فضای شهری حتی 
های شهر  بوته  و گل  ها  درخت  تزیین  برای 
بجنورد  مثل  شهری  بیرجند  کنار  نداریم.در 
شاهد  ما  شد،  استان  بیرجند  با  همزمان  که 
آن هستیم که حتی  در  زیادی  پیشرفت های 
نصف آن زیبایی در بیرجند نیست؛ نه از لحاظ 
بهره وری شهری و تزیینات گل ها و درختان 
و نه آسفالت و وجود پل های زیر گذر و هوا 
گذر.وی با بیان اینکه اگر افرادی با نبوغ فکری 

باال و متخصص وارد شورای شهر شوند ما در 
بیرجند هم شاهد پیشرفت های خوبی خواهیم 
بود، گفت: اگر شورای شهر تنها به فکر منافع   
و  نباشند   گروهی   و  شخصی  و  ارزش  کم 
کمی هم دلسوز مردم و فضای شهر باشند،نبود 
بودجه را بهانه نمی کنند و با تفکر راه های تازه 

ای برای جذب اعتبار پیدا می کنند.

درختان کاج 
یکی از دالیل یکنواختی بیرجند

به گفته وی در زمینه ی فضای سبز بیرجند در 
با قم هم پس رفت داشته است.حتی  مقایسه 
فضای سبزی که برای شهر قم در نظر گرفته 
شده در مقایسه با چند سال گذشته قابل مقایسه 
بیرجند  اما چطور  است  بسیار شاداب  و  نیست 
به  هم  هیچکس  و  مانده  یکنواختی  حالت  در 
درختان  وجود   به  اشاره  با  نیست.وی  فکرش 
کاج زیاد در شهر گفت:وجود کاج های فراوان 
را نباید در یکنواختی شهر فراموش کرد اما هیچ 
طرحی هم برای زیبایی همین درختان به کار 
به  نسبت  سال  هر  درختان  و  شود  نمی  برده 
سالهای قبل خشک تر و زرد تر می شوند، حتما 
به دلیل اقلیم خشک و کمبود آب؟این در حالی 
است که درختهای نارون و بید مجنون و اقاقیا 

در خیابان های دیگر زیبایی بی نظیری دارد.

زمین های خالی شهر؛
آفت زندگی شهروندان 

یکی دیگر از شهروندان بیرجندی در گفتگو با 
خبرنگار ما با بیان اینکه زمینهای خالی سازمان 
ها  دست به دست می شود ولی هیچ اقدامی در 
آن انجام نمی شود،گفت:وجود زمین های خالی 
و غیر قابل استفاده ای که تمام شهر را دربرگرفته 
و دائما برای واگذاری زمین ها جلساتی برگزار 
می شود و هیچ نتیجه ای هم ندارد باعث بروز 
گرد و خاک و مشکالتی برای مردم می شود و 
شورای شهر باید تکلیف زمین های خالی اداره 
هایی مثل اوقاف،بنیاد، مسکن و شهرسازی را 
در  خالی  زمینهای  این  و وجود  کنند  مشخص 

هر قسمت شهر زیبایی را از شهر گرفته است.

سکوت شورای شهر در مهندسی شهر
این  طرح  با  شهروندان  از  دیگر  یکی  احمدی 

چه  به  شهر  در  مهندسی  اصال  که  سوال 
چند  و  بلند  های  ساختمان  وجود  و  معناست 
بدون   ... و  طبقه در کوچه های تنگ مدرس 
ظرفیت سنجی چه لزومی دارد،تصریح کرد:این 
نقشه ها و جواز این چنین ساختمان هایی بر 
اساس چه عقل و منطقی داده شده است؟اصال 
این نقشه هایی که شهرسازی برای ساختمانها 
می دهد از کجاست؟چرا شورای شهر در این 

و  ساخت  پیشرفت  به  توجه  با  اخیر  دهه  چند 
سازی منطقه ساکت شد؟به نظر شما آیا این به 
دلیل وجود شورای شهر متخصص است یا به 

دلیل وجود مهندسی عقالیی و منطقی؟

بوته خرزهره نباید جایی
 در شهر داشته باشد

وجود  دیگر  ی  مسئله  اینکه  بیان  با  وی 
ساختمان های چند طبقه در کنار بافت قدیمی 
است،گفت:این مسئله باعث چیدمان نامناسب  
شهری شده است.با توجه به کویری بودن این 
استان باید حتی نمای ساختمان ها رنگ های 
داشته  بیشتری  خنکی  تا  باشند  داشته  روشن 
باشیم و حرارت را کم کنیم.وی افزود: در کنار 

جای  به  ،چرا  طبقه  چند  و  بلند  ساختمانهای 
توت  نارون،  اقاقیا،  همچون  زیبا  درختهایی 
بدون  و  خرزهره  بوته  از   .... و  مجنون  بید  و 
سایه و زیبایی استفاده می شود؟ما باید به فکر 
سایه و سایه بان بیشتری باشیم.احمدی اضافه 
کرد: متاسفانه به مهندسان جوان و خالق هیچ 
میدانی برای طراحی و بیان ایده ها داده نمی 
شهریمان  میادین  حتی  مجبوریم  ما  که  شود 

هم کپی از بقیه شهرها و شهرستان ها باشند.

اعیاد و عزاداری ها در بیرجند
 هیچ فرقی با هم ندارند 

دغدغه  که  است  ای  بازنشسته  معلم  رضایی 
دارد. برای شهر  را  فرهنگی خاص خود  های 

وی یکی از اساسی ترین مشکالت که شورای 

را  باشد  داشته  ای  برنامه  آن  برای  باید  جدید 
می  شهری  جو  با  مناسب  فرهنگی  کارهای 
داند و می گوید اعیاد و عزاداری ها در بیرجند 
هیچ  کرامت  دهه  ندارند.در  هم  با  فرقی  هیچ 
شادی  و  بندی  آذین  هیچ  و  ایستگاه صلواتی 
اینکه  به  اشاره  با  وی  نبود.  شهر  در  خاصی 
کوتاهی  فرهنگی  مناسبات  و  ها  هیئت  برای 

بیش  شدن  باز  جای  افزاید:به  می  شود،  می 
است  بهتر  بیرجند  در  یکسال  در  کافه   40 از 
جوانان  برای  فرهنگی  مجموعه  یک  فکر  به 
و  اسالمی  مبانی  ها  کافه  در  حداقل  باشیم.یا 
است  غربی.بهتر  سبک  نه  شود  رعایت  دینی 
بیشتر به فکر احیاء فرهنگ خودمان باشیم و 
غذاهای  و  محلی  سیاق  و  سبک  با  مراسمی 

محلی مطرح شود.

خواسته هاي ساکنان شمال شهر
 از شوراي شهر

هم  شهر  شمال  هاي  محله  در  ساکن  مردم 
فضا  کمبود  به   مسئوالن  توجهي  بي  ،از 
منطقه  این  در  تفریحي  هاي  مکان  و  سبز 
شهر  شوراي  اینکه  به  توجه  گفتند.با  شهر  از 
ساخت  به  وتوجه  رسیدگي  وظیفه  وشهرداري 

سبز  فضایي  و  تفریحي  مکانهاي  گسترش  و 
وآبادانی شهر را دارد، با حضور در بین ساکنان 
محله هاي شمال شهر مانند جوادیه،موسی بن 
جویاي  کارگران،  و  بهزیستي  جعغر،شهرک 
مشکالت ونیازها وخواسته هایشان از مسولیان 
این  اکثریت مردم،  مربوطه شدیم. طبق گفته 
منطقه از شهر با نبود و یا  کمبود  فضاي سبز 

از  بسیاري  و  است  رو  به  رو  تفریحي  ومکان 
معابر روشنایي و آسفالت خوبي ندارند.همچنین 
کمبود خانه ي بهداشت،مدرسه ومسجد نسبت 
این  مشکالت  دیگر  از  نیز  ساکن  جمعیت  به 
مناطق مي باشد.اقاي امیري ،یکي از ساکنان 
شهرک بهزیستي ،از مشکل رفت وامد معلوالن 
مانند  شهري  ناوگان  گفت  و  بود  مند  گالیه 
اتوبوس،براي افراد معلول قابل استفاده نیست 

وافراد مجبورند با ویلچر ویا آژانس،براي یک 
رفت وآمد ساده به مرکز شهر ،هزینه و زمان 
بیشتري نسبت به مردم عادي صرف کنند.که 
شوراي  و  شهرداري  توجه  مورد  باید  امر  این 
نبود  از  دار  خانه  خانم  گیرد.حیدري  قرار  شهر 
زمین  داشت  اظهار  و  گفت  وپارک  سبز  فضا 
روبه روي خانه اش را شهرداري به فضاي سبز 
از گذشت چندین سال  بعد  داده،اما  اختصاص 
هنوز هیچ کاري انجام نشده و این باعث شده 
که این زمین محل زندگي سگ هاي ولگرد و 

مار و عقرب شود وآسایش را از اهالي بگیرد.
مشکل  نیز  کارگران  و  شعبانیه  بلوار  ساکنان 
عمده ي این بلوار را عریض نبودن آن دانستند 
و از وجود ترافیک در ساعات اول شب در این 

مکان گالیه مند بودند.
کابینت  مغازه  کارگران  خیابان  در  که  غریب 
سازي دارد نیز گفت به علت عرض کم خیابان 
با  هر هفته شاهد تصادف موتور و ماشین ها 

هم و با عابران پیاده است.
خیابان  در  واقع  مارکت  سوپر  مالدار،صاحب 
نرجس هم عنوان کرد: با وجود اینکه فضا سبز 
وپارک در این منطقه وجود دارد اما جواب گوي 
شب  اولیه  ساعات  ودر  نیست  ساکن  جمعیت 
حتي در این مکان ها جاي سوزن انداختن نمي 
باشد، واز مسئولین در خواست رسیدگي وتوجه 

هر چه بیشتر به منطقه شمال شهر را دارم.
زندگي  در  که  مشکالتي  به  توجه  با  حال   
شهري گریبان گیر مردم شده و نیاز بیشتري 
که به  وجود مکان هاي فرهنگي و تفریحي 
احساس مي شود، چرا که مردم ارزشمند ترین 
دارایي یک جامعه مي باشند وباید براي حفظ 
مندي  رضایت  وحس  وشادابي  نشاط  روحیه 
فکر  کنند  مي  زندگي  آن  در  که  محیطي  از 
نیازمند توجه  از شهر  اساسي شودواین منطقه 

ویژه مسئولین میباشد.
)Ava.news29@gmail.com(

خواسته های شهروندان بیرجندی از شورای جدید شهر
پرونده جبران تمام کم کاریهای گذشته روی میز منتخبان

برنامه هدفمند و شهردار قدرتمند

عکس:امین جم
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ماجرای انتشار و تکذیب خبر یک درگذشت

ایسنا - درگذشت پروفسور لطفعلی زاده، »بنیانگذار منطق فازی« خبری بود که طی روزهای آغازین هفته جاری بر روی خروجی بسیاری از خبرگزاری ها و سایت های خبری قرار گرفت، این 
در حالی است که این خبر روز گذشته با اطالعیه دانشگاه تهران تکذیب شد. روابط عمومی دانشگاه تهران با پذیرش این اشتباه طی اطالعیه ای اعالم کرد که خبر منتشر شده از منبع غیرموثق 
دریافت شده و از مخاطبان خود و جامعه علمی عذرخواهی کرد. این در حالی بود که حتی دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم طی یادداشتی درگذشت پروفسور لطفعلی زاده را تسلیت گفته بود. چهارشنبه *25 مرداد 1396 * شماره 3859

یادداشت

تربیت مدرن 
با میراث پدری !

* آرمان زنان

پس از ستایش پروردگار، همانا گذشت عمر، و 
چیرگی روزگار، و روی آوردن آخرت، مرا از یاد غیر 
خودم باز داشته و تمام توجه مرا به آخرت کشانده 
است، که به خویشتن فکر می  کنم و از غیر خودم روی 
 گردان شدم، که نظرم را از دیگران گرفت، و از پیروی 
خواهش ها باز گرداند، و حقیقت کار مرا نمایاند، و 
مرا به راهی کشاند که شوخی بر نمی  دارد، و به 
حقیقتی رساند که دروغی در آن راه ندارد. همه ما به 
دنبال بهترین مرجع برای تربیت فرزندانمان هستیم 
تا راهنمایی برای شیوه تربیتی مان باشد و بتوانیم 
این میوه های بهشتی را به ثمر برسانیم. بدون شک، 
سیره و سخن حضرت علی )ع( درباره تربیت فرزند، 
بهترین الگو برای همه پدران و مادارنی است که 
به تربیت فرزندانی صالح و شایسته می اندیشند که 
از ویژگی های برجسته حضرت علی )علیه السالم( 
اهتمام فراوان ایشان به تربیت فرزندانی چون امام 
حسن )ع(، امام حسین )ع( و حضرت زینب )س( 
برای همگان آشکار است. اثر پذیری همه موجودات 
عالم از فعل و انفعال های، جهان هستی از کسی 
پوشیده نیست، در واقع می توان گفت تربیت انسان 
از زمان بسته شدن نطفه در رحم مادر تا پایان عمر 
متاثر از اطرافیان و کائنات است؛ به گفته امام خمینی 
)ره( »انسان تا پایان عمر، نیازمند تربیت است«. اگر 
در امر تربیت نتوانی بعد از صداقت، دل سوزی خود 
را اثبات کنی حرفت بی تاثیر می ماند؛ زمانی که 
امیرالمومنین به ناتوانی و عمر گذشته خود و روی 
گردانی از اغیار اشاره می کند می گوید »و تو را 
دیدم که پاره تن من، بلکه همه جان منی، آن گونه 
که اگر آسیبی به تو رسد به من رسیده است و اگر 
مرگ به سراغ تو آید، زندگی مرا گرفته است، پس 
کار تو را کار خود شمردم، و نامه  ای برای تو نوشتم 
تا تو را در سختی  های زندگی رهنمون باشد. حال 
انسان  اینکه  پایان  در  نباشم«.  یا  باشم  زنده  من 
دست  در  دست  اگر  نوجوانی  و  جوانی  دوران   در 
 امیر المومنین نداشته باشد، اسیر غرور و آرزو های خود 
آن  یادآور  ارفع  مهدوی  گفته  این  شوند؛  می 
است.  ناشناخته  گنجی  البالغه  نهج  که  است 
دنیا  از  گذشتن  سالمت  قاعده  ارفع  مهدوی 
یعنی  احتیاط  گوید:  می  و  داند  می  احتیاط  را 
اگر  حتی  و  نیاوری  زبان  به  دانی  نمی  را   آنچه 
می دانی هم همه آنها را بیان نکن. بنابراین برای 
خود سازی و تقرب به خدا راه و رسم احتیاط را 
به جای آوریم که »الزمه تقوا احتیاط است.«

 ارمغان استــان شدن
ماندگار،  سالی   1383 سال  برزجی-  عصمت 
تاریخی و فراموش نشدنی در تقویم استان خراسان 
 40 جنوبی است زیرا در این سال آرزوی دیرینه و 
تأسیس  برای  منطقه  این  قانع  و  شریف  مردم  ساله 
آوای  روزنامه  گردید.  محقق  جنوبی  خراسان  استان 
زمان  آن  بیرجند  آوای  البته  و  فعلی  جنوبی  خراسان 
مردم  به حق  خواسته  پیگیری  با هدف  و   76 از سال 
موجود  عدیده  مشکالت  و  تنگناها   وجود  با  منطقه 
های  سختی  با  مطالب  زمان  آن  گردید.  اندازی  راه 
اما دست  ارسال می شد  به مشهد  برای چاپ  فراوان 
دنبال  را  واالیی  هدف  که  آنجا  از  آن   اندرکاران 
بر  صبورانه  را  مشکالت  و  مسایل  تمام  کردند،  می 
تریبون  تنها  عنوان  به  بتوانند  تا  کشیدند  می  دوش 
 منطقه، مطالبات مردم قانونمند و قانع را فریاد بزنند و 

خواسته های آنان را به گوش مسئوالن برسانند. 

یادماندنی! به  سه شنبه 

  سه شنبه به یادماندنی که  روزنامه آوای خراسان 
درشت  تیتر  با   سابق(  بیرجند  آوای  نشریه  جنوبی) 
کرد  شاد  را  مردم  قلب  شد«  استان  مرکز  »بیرجند 
ماه  خرداد  یازدهم  روز  رود.  نمی  خاطر  از  گاه  هیچ 
دیدگان  از  شوق  اشک  شدن  سرازیر  شاهد   ،83
توزیع  و  مساجد  در  شکر  نماز  برپایی  و  شهروندان 
نخعی  مهندس  روز  همان  و  بودیم  شیرینی  و  شربت 
برگزاری  که  کرد  اعالم  بیرجند  وقت  شهردار  نژاد 
از  بعد  به  استان  تشکیل  ویژه  مراسم  و  ها  جشن 
گردیده  موکول  )ره(  امام  حضرت  ارتحال  سالگرد 
سه  روز  جنوبی  خراسان  استان  تأسیس  جشن  است. 
برگزار  بیرجند  پارک توحید  19 خرداد در محل  شنبه 

شد و یک روز خاطره انگیز دیگر را رقم زد.
تشکیل  قانون   83 خرداد  بیستم  چهارشنبه   روز 
رئیس  به  از سوی مجلس  استان های جدید خراسان 
انتخاب  بحث  آن  از  و پس  گردید  ابالغ  وقت  جمهور 
نظرهای  اظهار  و  جنوبی  خراسان  استاندار  اولین 
خواستار  مردم  و  مطرح شد  این خصوص،  در  مختلف 
تسریع در انتخاب استاندار خراسان جنوبی بودند. اولین 
رئیس  صادقی  نیز  جنوبی  خراسان  در  استانی  مسئول 
طی  که  بود  جنوبی  خراسان  واحد  دانشگاهی   جهاد 
معرفی   83 ماه  تیر  پنجشنبه چهارم  روز  در  ای  جلسه 
جنوبی  خراسان  استاندار  اولین  کرد.  کار  به  آغاز  و 
دولت  هیئت   11/5/83 یکشنبه  عصر  جلسه  در 
بین  از  بابادی  رضایی  ابراهیم  و  شد  انتخاب   وقت 
معرفی  استاندار  اولین  عنوان  به  مطرح  های  گزینه 
 83 مرداد   22 پنجشنبه  روز  در  پیش  14سال  گردید. 
سالم«  »استاندار  بیرجند  آوای  نشریه  اصلی  تیتر 
استاندار  اولین  بابادی  رضایی  روز  این  در  و  بود 
فصل  عماًل  و  شد  بیرجند  وارد  جنوبی  خراسان 
جنوبی  خراسان  و  بیرجند  تاریخ  کتاب  در  جدیدی 
از  استقبال  با شور و شوق در مراسم  باز شد و مردم 
 استاندار شرکت کردند. و اینک 14 سال از آن روزها 
می گذرد و در این گزارش نیم نگاهی به امکانات و 

اندازیم. می  ساله   14 استان  این  کمبودهای 

استقالل در ردیف های بودجه

عمرانی  امور  سابق  معاون  نژاد،  نخعی  مهندس 
و  بود  بیرجند  شهردار  زمان  آن  در  که  استانداری 
استان  تأسیس  در  تأثیرگذار  فعاالن  از  یکی  خود 
خود  خاطرات  در  باشد،  می  جنوبی   خراسان 
های  بازارچه  رونق  گذار،  سرمایه  جذب  گوید:   می 
اقتصادی  و  تجاری  ارتباط  تقویت  و  استان  مرزی 
خراسان  توسعه  راستای  در  افغانستان  کشور  با 
بزرگترین  از  یکی  است.  بوده  مؤثر  بسیار  جنوبی 
روند  در  تسریع   ، منطقه  یک  شدن  استان  مزایای 
در  استقالل   « است.  تصمیم گیری  و  تصمیم سازی 
استان شدن  مزایای  از  نیز یکی   بودجه«  ردیف های 
خراسان جنوبی بود . سابق بر این بودجه هایی که در 
ها   شهرستان  به  تا  می ِیافت  منطقه  به  استانی  حوزه 

نمی ماند. باقی  آن  از  زیادی  چیزی  می رسید 
  » هزینه کرد درآمدهای منطقه، در خود منطقه «  
از دیگر مزایای تشکیل استان خراسان جنوبی است. 
های  ظرفیت  جنوبی  خراسان  اقتصادی  بخش  در   
این استان باعث شده که سرمایه گذاران از سایر نقاط 
و حتی کشورهای دیگر تمایل به حضور پیدا کنند هم 
گذاران  سرمایه  نام  با  استان  در  مهمی  صنایع  اکنون 

است.  فعالیت  خارجی مشغول 

سرمایه گذاری خارجی؛ 
از ترکیه تا انگلستان به خراسان جنوبی 

آنطور که قبال  مدیر سابق اقتصاد و دارایی استان 
سرمایه گذاری  دالر  میلیون   44 حدود  بود  گفته 
خارجی در استان از سال 85 تا 94 به صورت نقدی 

و غیر نقدی جذب شده است.
میزان  این  از  تنها  بود:  کرده  نشان  خاطر  رمضانی 
پروژه  در   94 سال  در  آن  دالر  میلیون   33 سرمایه 
توسط  خوسف  چدن  شمش  و  طبس  سنگ  زغال 

سرمایه گذاران خارجی جذب شده است.
 77 نیز   94 سال  در   : که  بود  شده  آور  یاد  وی  
در  شتر  پرورش  برای  خارجی  سرمایه  دالر  میلیون 

خراسان جنوبی مصوب شده است.
نیز  نو  انرژی های  زمینه  در  که   کرد  بیان  رمضانی 
و  آلمان  ایتالیا،  ترکیه،  کشورهای  از  سرمایه گذارانی 
انگلستان نیز در راستای خرید تضمینی نیرو و استفاده 

از انرژی های بادی استان اعالم آمادگی کرده اند .
دارایی  و  اقتصاد  امور  فعلی  کل  مدیر  گفته  به 
و  میلیون   2 حدود   نیز  گذشته  سال  جنوبی  خراسان 
این  در  تجهیزات  و  نقدی  بصورت  دالر  هزار   228

استان سرمایه گذاری خارجی شده است.

 شگفتی رئیس دفتر رئیس جمهور 
از سرمایه اجتماعی- انسانی خراسان جنوبی!

نیز  یازدهم  دولت  جمهوری  رییس  دفتر  رییس    
که  بود  گفته  ما  استان  معرفی  در  گفتگویی  طی 
صحبت  صریح  بخواهیم  قدری  اگر  جنوبی  خراسان 
در  ای  توسعه  مختلف  های  شاخص  در   کنیم، 
پایین ترین رده های استان های کشور از نظر درآمد، 
در  دارد،  قرار  گذاری  سرمایه  نظر  از  و  سرانه   درآمد 
در  گذشته  سالیان  در طول  که  هایی  گذاری  سرمایه 
از استان ها داشتیم در استان خراسان جنوبی،  خیلی 
کمتر داشته ایم ... . نهاوندیان خاطر نشان کرده بود: 
 استان خراسان جنوبی معمواًل با این شاخص ها شناخته 
دیدیم  استان  این  در  ما  که  چه  آن  اما  شود،  می 
انسانی   - اجتماعی  سرمایه  بود.  آور  شگفت  واقعًا 
این  بتوانیم  و  باشیم  بلد  ما  اگر  که  است  استان  این 
توسعه  به  تبدیل  ای  توسعه  درست  نگاه  یک  با  را 
جنوبی  خراسان  استان  سرعت  به  کنیم  اقتصادی 
رشد  های  کانون  از  یکی  عنوان  به  که  دارد  قابلیت 
که   بود  گفته  سخن  این  از  وی  شود.  تبدیل  کشور 
جنوبی  خراسان  استان  که  دهد  می  نشان  ها  بررسی 
 39 را دارد،  از بزرگ ترین ذخائر معدنی کشور  یکی 
مجموع  و  شده  شناسایی  استان  این  در  معدن  نوع 
میلیون   500 و  میلیارد   8 معدنی  شده  شناخته  ذخایر 
ذغال  از  اعم  این  که  شده  شناسایی  مکعب  متر 

است. تزئینی  های  و سنگ  فلزی  معادن  سنگ، 

امنیت پایدار در خراسان جنوبی زیرساخت 
مهم برای سرمایه گذاری

جنوبی  خراسان  در  که  پایداری  امنیت 
بسیار  زیرساخت  یک  عنوان  به  دارد  وجود 
و  گذاران  سرمایه  توجه  مورد  تواند  می  مهم 
تقویت  نوعی  به  و  گیرد  قرار  اقتصادی  فعاالن 
که  باشد  کشور  کل  امنیتی  های  مولفه   کننده 
می طلبد در راستای حفظ و تقویت امنیت پایدار این 
گیرد.  از سوی مرکز صورت  تری  توجه جدی  استان 
زمینه  در  استان  های  ظرفیت  و  توانمندیها  معرفی 
از  خارجی  گذای  سرمایه  جذب  و  خارجی  تجارت 
در  استان  اختصاصی  نمایشگاههای  برپایی  طریق 
المللی،  بین  و  ملی  نمایشگاههای  در  شرکت  مرکز، 
کشورهای  در  هدف  بازارهای  کارشناسی  بررسی 
سرمایه  فرصتهای  و  ها  قابلیت  معرفی  مختلف، 
گذاران  سرمایه  اقتصادی،  فعاالن  به  استان  گذاری 
ایرانی مقیم خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی 

گیرد. قرار  توجه  مورد  تواند  می 

توسعه تجارت خارجی

 با توجه به ظرفیت های منطقه ای از جمله استقرار 
استان در مرکز ثقل محور ترانزیتی شرق ایران و واقع 
شدن در مسیر خط راه آهن سراسری جنوب به شمال- 
گمرک   2 وجود  بیرجند-  بین المللی  فرودگاه  وجود 
ویژه  منطقه  وجود  هوایی-  گمرک   1 و  زمینی  رسمی 
تاالر بورس منطقه ای فعال  بیرجند و وجود  اقتصادی 
از جمله مزایای منطقه استان خراسان جنوبی در توسعه 
است  که ضروری  است  خارجی  تجارت  بویژه  تجارت، 
کار  دستور  در  موجود،  زیرساختی  موانع  رفع  اولویت  با 

توسعه اقتصادی استان قرار گیرد.

درمانی؛  توریسم 
راهی برای توسعه بیشتر استان

سالهای  در  درمانی  مراکز  و  ها  بیمارستان  تعدد 
خراسان  شدن  استان  از  دیگری  ارمغان  نیز  اخیر 
در  بیمارستان  دو  تنها  آن  از  پیش  تا  است.  جنوبی 
همجوار  های  شهرستان  بیشتر  و  بود  فعال  بیرجند 
جنوبی  خراسان  نام  به  چتری  زیر  اکنون  که 
افتتاح  بودند.  محروم  نعمت  این  از  اند  شده  جمع 
تخصصی  بیمارستان  و  رازی  بزرگ  بیمارستان 
بیمارستان  چند  و  استان  مرکز  در  درمانی  شیمی 
بیماران  را در قلب  امید  بارقه های  در شهرستان ها 
در  تواند  می  ها  ظرفیت  این  از  حتی  کرد.  روشن 

نمود.  استفاده  نیز  درمانی  توریسم  بحث 

پاگشایی سفیران در خراسان جنوبی 

در  خارجه  امور  وزارت  نمایندگی  دفتر  اندازی  راه 
جنوبی  خراسان  برای  ویژه  امتیاز  یکی  نیز  استان 
در  دیپلماسی  از  استفاده  باعث   تواند  می  که  بود. 
دعوت  شود.   اقتصادی  اهداف  از  حمایت  جهت 
اقتصادی  و  تجاری  کارشناسان  و  سفرا   از 
جلسات  برگزاری   ، استان  به  خارجی  های  سفارتخانه 
مدیران  وبرخی  خارجی  سفرای  با  عمومی  مشترک 
معرفی  هدف  با  تهران  در  خارجه  امور  وزارت  کل 
خارجی  گذاری  سرمایه  جذب  و  استان  توانمندیهای 
جلسات  مصوبات  پیگیری  و  مختلف  های  حوزه  در 
استان  اجرایی  دستگاههای  طریق  از  یادشده  مشترک 
برای به نتیجه رساندن آنها از جمله اقداماتی است که 

در این زمینه به انجام رسیده است.

مطرح شدن ورزشکان و نخبگان استان 
در سطح کشور 

استان در سطح  مطرح شدن ورزشکاران و نخبگان 
کشور نیز یکی از مزایای استان شدن خراسان جنوبی 
ورزشکاران  درخشش  شاهد  اخیر  سالهای  در  است 
ایم که  بوده  المللی  بین  و حتی  ملی  زیادی در سطح 
افراد می خواستند در سطح وسیع تری  این  اگر  قطعا 

نبودند.  امروز موفق  انتخاب شوند مثل 
شدن  المللی  بین  استان،  های  رسانه  استقالل 
شدن  استان  مزایای  دیگر  از  نیز  بیرجند  فرودگاه 
از  پس  کشوری  مقامات  تردد  شود.  می  محسوب 
و  محسوس  کامال  نیز  جنوبی  خراسان  شدن  استان 
نیز  ملموس است وقتی که زمانی حتی یکی مدیرکل 

زحمت سرکشی به این منطقه را به خود نمی داد. 

5 معضل استان

روبه  آن  با  استان  که  بحرانی  یا  معضل  پنج  از   
نزوالت  کاهش  آب،  کمبود  به   توان  می  است  رو 
ضعف  استان،  در  خشکسالیها  تداوم  و   جوی 
توزیع  و  نقل  و  حمل  شامل  زیربنایی  های  شبکه 
عدم  استان،  در  الزم  زیرساختهای  کمبود  و  انرژی 
از  حمایت  جهت  مناسب  قوانین  و  سیاستها  وجود 
سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی به ویژه در مناطق 
نبود  و  بانکی  تسهیالت  سود  نرخ  بودن  باال  محروم، 
واحدهای  به  مناسب  تسهیالت  اعطای  جهت  یارانه 
بانکی و عدم توازن بین منابع  تولیدی و کمبود منابع 
و مصارف بانک های استان جهت پرداخت تسهیالت 

به واحدهای تولیدی اشاره کرد.

زنگ خطر 
برای خالی شدن روستاهای مرزی!

با  هم  هنوز  که  داریم  روستا  صدها  استان  این  در 
به  آب  کمبود  واقعا  و  شوند،  می  رسانی  آب  تانکر 
برخی  که  است  شده  باعث  ها  خشکسالی  این  دلیل 
با  از سکنه شدن بروند که  از روستاها به سمت خالی 
توجه به مرزی بودن این استان ، مخاطرات امنیتی در 
سطح ملی ایجاد می کند حتما باید به این موضوع به 
سرعت پرداخت و کاستی های گذشته را جبران کرد.
دو بانده شدن راه های خراسان جنوبی و ایجاد راه 
آهن نیز از خواسته های برحق مردم این استان است 
فریاد زده شده و  تریبون های مختلف  که همواره در 
فقط گوش شنوایی می خواهد که فریاد حق را بشنود. 

بیرجند  توقف سنگین توسعه در 
پس از استان شدن !

و  سن  هم  واقع  در  شمالی  خراسان  با  ما  استان 
جمعیت  در  کوچکی  تفاوت  گرچه  است  سنگ  هم 
بجنورد  دهد  می  نشان  شواهد  که  آنطور  اما  دارد 
گرفته  بیرجند  از  بیشتری  سهم  شدن  استان  از 
استان محسوب  مرکز  نوعی  به  که  بیرجند  در   است. 
مسایل  کارشناسان  از  برخی  اذعان  به  شود  می 
این  هستیم.  سنگینی  رکود  و  توقف   شاهد  شهری 
استان  سیاسی  کرسی  عنوان  به  که  است  شهر الزم 

شود.  واقع  توجه  مورد  بیشتر 

سوء مدیریت و بودجه
 دو متهم اصلی توسعه نایافتگی استان!

بحث  در  جنوبی  خراسان  استقالل  از  بعد  گرچه 
بودجه حق به حق دار رسید اما بودجه های تخصیص 
مزمن  بیماری  درمان  برای  نیز   استان  به  یافته 
ها  کمبود  از  برخی  البته  نیست.  کافی  ماندگی  عقب 
سوء  اما  است  بودجه  به  مربوط  ها  افتادگی  عقب   و 
مدیریت ها نیز در این امر دخیل اند مدیران سفارشی 
فرهنگی  های  ضعف  اند!  شده  توسعه  ترمز  واقع  در 
واقع  در  همگرایی  جای  به  که  باعث شده  نیز  موجود 
نوعی واگرایی را شاهد باشیم که امید است با همدلی 

آباد تر تالش کنیم. استانی  برای  بتوانیم  بیشتر 

فاصله گرفتن از خام فروشی

بفرد(  منحصر  گاه  )و  فراوان  ذخایر  به  توجه  با 
سنگهای  فلزات،  غیر  و  فلزات  از  اعم  استان  معدنی 
بخش  این  توسعه  پتانسیل  و  زینتی  غیر  و  زینتی 
دستی  باال  صنایع  توسعه  و  رشد  امکان  و  استان  در 
ارزش  افزایش  رویکرد  با  توان  می  دستی  پایین  و 
هایی  برنامه  فروشی،  خام  از  گرفتن  فاصله  با  افزوده 

اجرا کرد. تعریف و  برای توسعه  را 

  آنچه خراسان جنوبی می خواهد!

ونقل  حمل  های  زیرساخت  تکمیل  و  توسعه    
موقعیت  از  برداری  بهره  برای  کاال  ترانزیت  و 
تکمیل  کشور،  شرق  محور  در  استان   ویژه 
استان،  تاسیساتی  و  مواصالتی  های  زیرساخت 
ایجاد  استان،  داخلی  پروازهای  افزایش  پیگیری 
افغانستان،  چون  هدف  باکشورهای  پروازی  خط 
سراسری  آهن  راه  به  استان  مرکز  اتصال  پیگیری 
عنوان  به  بیرجند  اقتصادی  ویژه  منطقه  معرفی  و 
صادرات  و  کاالها  ورود  جهت  خشک  تجاری  بندر 
و   CIS کشورهای  و  میانه  آسیای  کشورهای  به  آن 
افغانستان  مرز  در  چابهار  بندر  کرانه  پس  همچنین 
کاری  های  اولویت  در  که  است  اموری  جمله  از 
عنایت  با  استان  به  آب  انتقال  گیرد.  قرار  باید  استان 
چند  های  خشکسالی  تداوم  و  شده  انجام  مطالعات 
مقدور  نزدیک  آینده  در  استان  آب  تأمین  اخیر  ساله 
آب  انتقال  و  تأمین  دارد  ضرورت  ،که  بود  نخواهد 
بین  های  حوزه  یا  استانی  خارج  ملی  های  حوزه  از 
فارس  خلیج  حوزه  یا  و  دوستی  سد  جمله  از  المللی 

گیرد. قرار  جدی  توجه  مرود 

وضعیت افرادی که سهام عدالت ندارند 

چه می شود؟

ثبت  عدالت  سهام  طرح  در  که  افرادی  ایسنا- 
نام نکرده اند برایشان این سوال پیش آمده که آیا 
در حال حاضر می توانند در این طرح ثبت نام کنند 
یا خیر. اینگونه که سازمان خصوصی سازی اعالم 
کرده تا زمانی که ثبت نام شدگاِن قطعی، ساماندهی 
نشوند ثبت نام جدید انجام نمی شود و این ساماندهی 
احتمااًل تا پایان سال 1396 به طول خواهد انجامید. 
از سه شنبه 17 اسفند سال گذشته مشموالن سهام 
www.sa� سایت طریق  از  می توانستند   عدالت 
manese.ir  صورت حساب سهام عدالت خود را 
ببینند. از آن روز تعداد زیادی از اشخاصی که به 
دالیل مختلف در طرح سهام عدالت ثبت نام نکرده 
بودند برایشان این سوال پیش آمد که آیا می توانند 
یا خیر؟  نام کنند  برای گرفتن سهام عدالت ثبت 
علی اشرف عبدا...  پوری حسینی - رییس سازمان 
خصوصی سازی - در این باره می گوید تا زمانی که 
ساماندهی ثبت نام شدگان قطعی که تعدادشان 49 
میلیون و 226 هزار و 193 نفر است انجام نشود، 
جدید  نام  ثبت  فکر  به  خصوصی سازی  سازمان 
باید  او، در شرایط فعلی که  بود. به گفته  نخواهد 
سهام  49 میلیون و 226 هزار و 193 نفر ساماندهی 
شود، کار سخت و حتی شاقی است که فایل جدیدی 
برای ثبت نام سهام عدالت باز شود. با این حساب 
افرادی که به هر دلیلی از طرح سهام عدالت جا 
اینکه به ناحق شناسایی نشده اند فعاًل  یا  مانده اند 
نمی توانند در در طرح سهام عدالت ثبت نام کنند.

عکس از : خبرگزاری تسنیم

خبرها از گوشه و کنار

درگذشت ناگهانی
 قهرمان وزنه برداری کشور

قهرمان  نیوز- محمدعلی فالحتی نژاد،  اقتصاد 
در  پیش  مدتی  که  جهان  وزنه برداری  سابق 
بیمارستان به علت مشکالت، نارسایی و عفونت 
کلیه بستری شده بود و این عفونت به کبد و ریه 
شنبه،  )سه  گذشته  روز  ظهر  بود،  کرده  سرایت 
محمدعلی  گفت.  وداع  را  فانی  دار  مرداد(   23
فالحتی نژاد متولد 24 تیرماه سال 1355 بود که 
ونکوور  در   2003 جهان  قهرمانی  مسابقات  در 
کانادا در وزن 77 کیلوگرم مدال طال را بر گردن 
آسیایی  بازی های  نقره  مدال  وی  بود.  آویخته 
رقابت های  برنز  و  کره جنوبی  بوسان   2002
قهرمانی آسیا در سال 2003 را در کارنامه داشت.

کشف یک بدافزار بسیار خطرناک 
در سیستم عامل اندروید 

بسیار  نرم افزار جاسوسی  به تازگی یک  متین- 
یافته  اندروید  عامل  سیستم  روی  بر  خطرناک 
شده است که می تواند تمامی اطالعات شخص 
ارتباطی کاربر را به سرقت ببرد. سیستم عامل های 
به  شدت در معرض  ما  امروزی  دنیای  در  همراه 
خطر حمالت نرم افزاری هستند و این آسیب پذیری 
به ویژه برای سیستم های عامل پرکاربرد پررنگ تر 
می شود. در این میان سیستم عامل گوگل یعنی 
اندروید  به تازگی با یک بحران امنیتی جدید روبرو 
شده است. بر اساس اعالم رسمی شرکت گوگل، 
نرم افزارهای زیر در لیست اهداف و قربانیان این 
نرم افزار جاسوسی قرار دارند: جی میل، هنگ آوتز،  
اسنپ  اسکایپ،  مسنجر،  تاک،  کاکائو  لینکدین، 
چت، ستاک ایمیل، تلگرام، تریما، وایبر و واتس اپ. 
دارد،  نام   Lipizzan که  جاسوسی  نرم افزار  این 
کرده  اعالم  گوگل  ولی  است  خطرناک  بسیار 
میلیارد   14 است  توانسته  امروز  به  تا  که  است 
دستگاه اندرویدی را از گزند آن در امان نگاه دارد. 
دانلود  است که  اعالم کرده  این  وجود گوگل  با 
نرم افزار از هر منبعی به غیراز پلی استور می تواند 
جاسوسی  نرم افزارهای  چنین  به  ابتال  خطر 

خطرناکی را برای کاربر به همراه داشته باشد.

خواندنی ها

 کوهان شترها برای چیست ؟

تبیان- کوهانی که در پشت شترها وجود دارد، 
در واقع کوهی از گوشت و چربی است که می تواند 
در یک شتر سالم و جوان تا 80 پوند وزن داشته 
باشد. این کوهان ها به شتر کمک می کنند که 
تا هفته ها بدون آب و غذا بمانند. وقتی آ ب و غذا 
در بیابان نایاب می شود، این کوهان های چربی 
مانند ذخیره غذایی برای بدن شتر عمل می کنند. 
این کوهان ها  از چربی ذخیره شده در  بدن شتر 
برای متابولیسم و سوخت و ساز استفاده می کند 
در چنین شرایطی کوهان کوچکتر می شود، هر چه 
تر می  او کوچک  بخورد، کوهان  شتر کمتر غذا 
شود. در واقع اندازه کوهان های یک شتر درجه 
سالمت و منابع غذایی او را تعیین می کند. این 
کوهان ها یا همان ذخایر چربی دلیل این سئوال 
هستند که چرا شترها می توانند روزها بدون آب و 
غذا بمانند زمانی که انسان در روز به 8 لیوان آب 
نیاز دارد، شترها می توانند مدت 2 هفته بدون آب 
زنده بمانند. شترها تنها حیواناتی هستند که کوهان 
دارند و حتی می توانند حدود 600 لیتر شیر در سال 
تولید کنند  شترها می توانند سوراخ های بینی شان 
را ببینند. وقتی شترها گرسنه باشند و غذایی در کار 
نباشد ممکن است هر چه در دسترس شان باشد، 
از  بعضی  در  بجوند.  و  بردارند  پتو  یا  مثل کفش 
کشورها به عنوان  تفریح ملی و عمومی شترها 
را به جان هم انداخته و از دیدن مبارزه آنها لذت 
می برند. جالب اینجاست بدانید شترها می توانند 
به سرعت اسب ها بدوند. در شهر موراکو مسابقه 
شتردوانی یکی از معروف ترین مسابقات ملی آنهاست.

عقرب جانوری قوی

گروهی از پژوهشگران امریکایی، طی تحقیقات 
موفق  دایناسوری  فسیل  روی  بر  خود  اخیر 
غذا  و  آب  بدون  ماه  که حدود 15  عقربی  شدند 
بیرون  را زنده  بود  این فسیل مدفون شده  درون 
پژوهشی  علمی  سرویس  گزارش  به  بیاورند. 
پرس،  آسوشیتد  خبرگزاری  از  نقل  به  ایسکانیوز 
از  پس   Utah یوتا  دانشگاه  شناسان   دیرین 
بررسی های خود به این نتیجه دست یافتند که 
در  باالیی  بسیار  بدنی  قدرت  از  کژدم،  یا  عقرب 
و  است  برخوردار  غذایی  بی  آبی،  بی  با   مقابله 
می تواند به مدت طوالنی در اماکن و محل های 
زیستن  به  نیز  همانند صحراها  سوزان  و  خشک 
ادامه دهد. همچنین محققان این دانشگاه با انجام 
که  بردند  پی  مساله  این  به  گوناگون،  آزمایشات 
عقرب که تنها از حشرات تغذیه می کند، تا ماه ها 
می تواند بدون جنبش و حرکتی زنده بماند و عقیده 
پژوهشگران این عدم جنبش نوعی دوره خواب است 
که diapause نامیده می شود. عالوه بر موارد 
ذکر شده درگذشته چنین تصور می شد که عقرب 
زود  خیلی  و  ندارد  سازگاری  شرایط  اینگونه   با 
می میرد اما امروزه با انجام آزمایشات و تحقیقات 

گسترده نظریه پیش به کلی مردود شده است.
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روش جالب برای افزایش انرژی

عوامل بسیاری می تواند موجب از دست رفتن انرژی 
برای  نیز  متعددی  های  روش  اما  شود  شما  بدن 
انرژی  که  زمانی  در  بدن شما  انرژی  افزایش سطح 
دشوار  برایتان  کردن  تمرکز  و  رسیده  اتمام  به  تان 
شده است، وجود دارد.یک راه افزایش دهنده انرژی، 
حفظ آب بدن است اما نیازی نیست که شما به سراغ 
کافئین بروید. زیاد انرژی ندارید؟ برای این که یک 
کم سرحال بیایید، تا االن 3 فنجان قهوه خورده اید؟ 
شاید یک راه حل ساده تر هم وجود داشته باشد. فكر 
و  خلق  هم  تواند،  می  همسرتان  یا  نامزد  به  کردن 
خوی شما را بهتر کند و هم سطح انرژی تان را باالتر 
اونتاریو«  »وسترن  دانشگاه  در  جدید  تحقیقی  ببرد. 
که  کسی  درباره  بافی  خیال  دهد،  می  نشان  کانادا 
دوستش دارید، باعث تحریک یک ماده شیمیایی در 

بدن و در نتیجه،  باال رفتن قند خون می شود.
فشار  تحت  وقتی  گوید  می  تحقیق،   این  سرپرست 
شده،   دیرتان  مالقات  قرار  یک  برای  مثال  هستید، 
بدن انرژی بیش تری آزاد می کند تا بتوانید بیش تر 

تالش کنید و سریع تر حرکت کنید. 
اتفاق  همین  هم  تان  محبوب  به  کردن  فكر  موقع 
منفی  احساس  که  است  این  فرقش  تنها  افتد.  می 
همراه آن نیست و نگرانی،  ترس یا اضطراب نیست 

که باعث افزایش انرژی می شود.
خب، حاال می توانید چشم تان را ببندید و به همسر 
تمام  با  را  او  بدن  و  صورت  کنید،  فكر  نامزدتان  یا 
لحظات  به  و  کنید  تصور  توانید  می  که  جزییاتی 
چند  از  بعد  کنید.  فكر  اید  داشته  هم  با  که  خوشی 
دقیقه،  چشم تان را باز کنید و ببینید چه حسی دارید.

پرنده بر شانه های انسان نشست.انسان با تعجب رو به پرنده 
کرد و گفت : اما من درخت نیستم. تو نمی توانی روی شانه 
ی من آشیانه بسازی.پرنده گفت : من فرق درخت ها و آدم 
ها را خوب می دانم. اما گاهی پرنده ها و انسان ها را اشتباه 
می گیرم.انسان خندید و به نظرش این بزرگ ترین اشتباه 
ممكن بود .پرنده گفت : راستی، چرا پر زدن را کنار گذاشتی؟ 
انسان منظور پرنده را نفهمید، اما باز هم خندید.پرنده گفت: 
نمی دانی توی آسمان چقدر جای تو خالی است.انسان دیگر 
نخندید.  انگار ته ته خاطرات اش چیزی را به یاد آورد. 
چیزی که نمی دانست چیست. شاید یک آبی دور، یک اوج 
دوست داشتنی.پرنده گفت: غیر از تو پرنده های دیگری را 
هم می شناسم که پر زدن از یادشان رفته است. درست 
است که پرواز برای یک پرنده ضرورت است، اما اگر تمرین 
نكند فراموش اش می شود.پرنده این را گفت و پر زد . 
انسان رد پرنده را دنبال کرد تا این که چشم اش به یک 
آبی بزرگ افتاد و به یاد آورد روزی نام این آبی بزرگ باالی 
سرش، آسمان بود و چیزی شبیه دلتنگی توی دلش موج 
زد.آن گاه خدا بر شانه های کوچک انسان دست گذاشت 
و گفت: یادت می آید تو را با دو بال و دو پا آفریده بودم؟ 
زمین و آسمان هر دو برای تو بود. اما تو آسمان را ندیدی. 
راستی عزیزم، بال هایت را کجا گذاشتی؟ انسان دست بر 
شانه هایش گذاشت و جای خالی چیزی را احساس کرد . 

آن گاه سر در آغوش خدا گذاشت و گریست .

تنها زمانی می توانید چیزی را که ریشه های عمیق 
در فرهنگ شما دارد به وضوح ببینید که آن چیز در 
کار دور شدن از شما و فرو رفتن در دور دست باشد .

شكست های زندگی ، درهای پیروزی
 را می گشاید و خودپسندی درهای پیروزی 

را یكی پس از دیگری می بندد .

اینجا دل سفره ها پر از نان و زر است
آن جا جگر گرسنه ها شعله ور است
ای وای بر این شهر که در غربت آن

همسایه ز همسایه ی خود بی خبر است

اگر قرار است برای چیزی زندگی خود
 را خرج کنیم ، بهتر آن است 

که آن را خرج لطافت یک لبخند کنیم

نم نم باران ، سبب بیداری خاک گشته و آن را شكوفا 
می کند ، خرد هم ناگهان پدید نمی آید زمانی بس 

دراز می خواهد و روانی تشنه باران

با حقایقی درباره خودمان روبرو  ناگهان  اوقات  گاهی 
شاید  که  چیزهایی   ، شویم  می  شوکه  که  شویم  می 
ایم ولی  آنها غافل شده  از  ناخودآگاهمان مانده و  در 

باید آنها را بپذیریم !
درباره  کتابش،  معارفه  جلسه  در   Ruby رمان  نویسنده 
چیزهایی صحبت کرد که ما هیچ وقت دروهله اول باور 
نمی کنیم، چیزهایی که پذیرشش بسیار سخت است، اما 

مجبوریم که بپذیریم.

1. حقیقت: من هم می توانم فریبکار باشم!
نزدیک  کافی شاپ  از  بیرون  پارکینگ،  بلیط  عالمه  یک 
خانه پیدا کردم ، باید آنها را به صاحبش برمی گرداندم 
اما یواشکی کنار چرخ ماشینم قایم شدم، سست شدم؛ و 
بعدش- ناگزیر و بی هیچ توجیهی توی داشبورد قایمشان 
کردم، مثل یک دروغ کوچولو بود و یا دزدیدن یک آب 
ها  بلیط  کپه  و  زمان گذشت  مغازه!!!   از  یواشکی  نبات 
آنجا بود، فراموششان کردم . برای هفته ها و شاید ماه ها 
فراموششان کرده بودم، باالخره وقتی که بعد از مدت ها 
جریمه تخلفات این ماهم آمد و خیلی باال بود ، احساس 
کردم این تاوان اشتباهم بوده !!! و به این فکر کردم که 

من هم می توانم گاهی فریبکار باشم

2.حقیقت: قدرت نه گفتن ندارم!
تپه  یک  گوید.  می  »سینتوس«  کوه  آنها  به  دخترم 

خیلی  و  ها  نامه  گمشده،  رسیدهای  کهنه،  جوراب 
چیزهایی که غمگینم می کند و چند تا کارت ویزیت.
االن کوه سینتوس تلمبار شده توی یک جعبه و چپانده 
پیش  دارد!  برچسب هم  انباری،  شده وسط جعبه های 
خودم می گویم، خوب مرتب کردن آنها سخت است اما 
در واقع، من قدرت« نه« گفتن ندارم، و نمی توانم به 
خانواده ام بگویم من هم یک گوشه ای) خیلی بزرگ( از 

خانه را برای خودم می خواهم.

3.حقیقت:  من هیچ وقت نقش ژولیت
 را بازی نخواهم کرد.

خیلی وقت پیش، من نقش هیپولیتا را در » رویای نیمه 
شب تابستان« داشتم. چون نقشم خیلی کوتاه بود، زمان 
بزنم.  گپی  پشت صحنه  عوامل  با  که  داشتم  زیاد  آزاد 
گروه ما درباره سن و سال برای نقش های خاصی بحث 
می کردند. از آنجایی که نقش ژولیت را باید یک نوجوان 
این نقش  بازیگر  بودند که  بازی می کرد، همه موافق 

نباید سنش از 25 بیشتر باشد. 
آن زمان، من 31 ساله بودم. اما با بقیه مخالف بودم. من 
همیشه از سنم کمتر نشان می دادم. در 16 سالگی در 
مدرسه یک هنرپیشه معروف به من گفت: »کوچولو تو در 

15 سالگی عالی می شی«. 
هم  سالگی   40 یا   30 در  من  که  داشتم  اعتقاد   من 
می توانم نقش ژولیت را بازی کنم، چون نمی خواستم 

به هیچ عنوان سن وسالم را بپذیرم. هیچ چیز برایم غیر 
کردم.  زندگی  باور  این  با  زندگی  تمام  در  نبود.  ممکن 
در 43 سالگی یک دختر کامال سالم به دنیا آوردم، اما 
در 46 سالگی که جنینم سقط شد، خرد شدم و به طرز 
در  که  پذیرفت  نمی  وجودم  از  بخشی  شوکه!  عجیبی 
هم  هنوز  بخش  همان  هستم.  ام  زندگی  فصل  کدام 
و  ام  داده  از دست  را  چیزها  خیلی  که  کند  نمی  قبول 

دیگر هیچ وقت نمی توانم آنها را داشته باشم. 
اما حقیقت این است که زمین می چرخد و عمر می گذرد 
برخی  زمان  و  انسان هستم  بپذیرم که من یک  باید  و 

توانایی ها را از ما می گیرد. 
من دیگر نمی توانم فرزندی بیاورم. من دیگر برای اولین 
بار عاشق نمی شوم. هرگز نمی توانم نقش ژولیت را بازی 
کنم. از پنجاه سال دیگر و چیزهای دیگر خبر ندارم. االن 

می فهمم که نمی خواهم خبر داشته باشم.

4. حقیقت : من باهوش و عاقلم.
و  بیاورم   یاد  به  دارم  الزم  خیلی  که  است  چیزی  این 
برای مدت  اگر  را- ممکن است  لیاقتش  در عین حال 
شما  به  نسبت  دیگران  که  باورهایی  سایه  در  مدیدی 

دارند زندگی کنید، باور آنها« باور« شماهم بشود .
با هوش  تو  که  بگوید  به شما  دائما  اگر دوست شما،   
حتما  بدهد،  نشان  را  دیگری  چیز  شواهد  البته  نیستی، 
باور می کنید. اگر در زمان کودکی و یا نوجوانی مورد 

بیرحمی های شدیدی قرار گرفتید و حس می کنید که 
نداشتید،  را  کردنش  متوقف  توانایی  که  بودید  کودن 
داغان  و  درب  و  دیوانه  را  شما  توانایی  عدم  همین   و 
می کند. تصور می کنید که هوش و بصیرت خود را به 
باد داده اید!. وقتی یک نگاه گذرا به تجربیاتم می کنم، 
کامال« تاییدش می کنم و حقایق برایم روشن می شود 

و خودم را همانطور که هستم می بینم. 

5. حقیقت: هنوز همسر قبلیم را دوست دارم!
یاد  به  را  ایتالیایی که شریکی خوردیم  تلخ  قهوه  هنوز 
ها  بچه  داستان  کتاب  ازروی  عشقم  که  کیکی  دارم. 
»زندگی من رو نمی ترسونه« نوشته دکتر مایا درست 
کرد و ساعتها وقت گذاشت که تزئینش کند و به من 

هدیه بدهد، را به خاطر دارم.
تعریف  که  را  دنیا  های  جک  ترین  مزه  بی   حتی 
 می کرد، به یاد دارم. گرچه از او جدا شدم و با همه خشم ، 
جدا  وقت  که  روحی  های  عذاب  و  دورویی  ها،  دروغ 

شدن از هم، وجود داشت. 
به نحوی، من تمام آن احساسات قدیمی را کنار گذاشتم 
داشتن  تناقض  گاهی  کنم.  نمی  توجه  آنها  به  دیگر  و 
چند  در  را  حقایق  این  اگر  فهمیدم  است.  دشوار  خیلی 
سطر بیان کنم برایم خیلی راحت تر است. اما واقعیت 
عشقی  به  من  ها،  زخم  همه  وجود  با  که،  است  این 

نامرئی، بی وقفه گره خورده ام.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و به یقین آنان نیرنگ خود را به کار بردند و ]جزای[ مكرشان با خداست هر چند از 
مكرشان کوهها از جای کنده می  شد. سوره ابراهیم/ آیه 46

حدیث روز  

مردم را به غیر از زبان خود، دعوت کنید، تا پرهیزکاری و کوشش در عبادت و نماز و خوبی را از شما ببینند، زیرا اینها خود دعوت کننده است. 
امام صادق )علیه السالم(

سبک زندگی

5 حقیقت درباره خودم که نمی خواستم باورکنم!
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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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523419678

197685423

864723195

241937856

386542719

975861234

758296341

612354987

439178562

آدرس: بین مدرس 55 و 57           
09150023004 - انجیری

بورس پارچه های مبلی ترک حریر در 

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

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

کار خوب اتفاقی نیست

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

را تجربه کنید.   09158668002

فروش استثنایی
 مغازه پوشاک به علت مهاجرت
با فروش باال، زیر قیمت خرید

آدرس: بیست متری دوم 
شرقی ، مانتو ژست
09332570624

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 

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

قالیشویــی ملکــه

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

09158254172

به یک نفر جوشکار و تعدادی 
برقکار نیمه ماهر و ماهر با بیمه

 و شرایط حقوقی خوب نیازمندیم.
09159624680
09038614830

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 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

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

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

ساعت تماس: 17 الی  19 
09157406136

به یک نیروی دارای مدرک 
فیزیک شیمی جهت کار در 
آزمایشگاه کالیبراسیون 

نیازمندیم.
ساعت تماس:9صبح تا 12

09151604624 - 32341052  
رنگ آمیزی دکوراسیون داخلی 

اجرای انواع رنگ های روغنی 

پالستیک ، اکرولیک ، مولتی کالر  

09151630741
رحیمی



کمبود ویتامین به روش های مختلفی در چهره ی 
شما نمایان می شود این عالئم در چهره حاکی از 
آنست که شما در صدد جبران این کمبود ویتامین 
برآیید و با مصرف میوه و سبزیجات تازه این تغییرات 
را دور کنید. اگر مو حالت خشک و شکننده دارد و 
سرتان پر از شوره است، احتماال دچار کمبود بیوتین 

یا همان ویتامین B7 هستید. برای افزایش سطح 
این ویتامین در بدن تان، بهتر است گوشت، ماهی، 
میوه، سبزی، نخود و کشمش بیشتری مصرف کنید. 
 B12 رنگ پریدگی صورت نشان از کمبود ویتامین
می دهد. بدون ویتامین B12، احساس خستگی، 
عصبانیت و افسردگی می کنیم. برای افزایش سطح 

این ویتامین در بدن، باید گوشت و ماهی بیشتری 
مصرف کنید. رنگ پریدگی لب  ها می تواند از عالئم 
کمبود آهن باشد پس گوشت قرمز بیشتری مصرف 
کنید و تا مدتی غذاهای سرشار از کلسیم مصرف نکنید. 
اگر چشمان تان پف  می کنند، کمبود ُید دارید. پس نمک 
ُیددار ، غذاهای دریایی، لبنیات و حتی نان مصرف کنید. 

نشانه های کمبود ویتامین در چهره ی شما
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اعزام تیم پینگ پنگ نوجوانان و جوانان استان 
به مسابقات کشوری

 
کاری- روابط عمومی هیات پینگ پنگ استان اعالم کرد: تیم پینگ پنگ 
نوجوانان و جوانان خراسان جنوبی جهت حضور در مسابقات کشوری که 
از 24 مرداد لغایت 27 مرداد به میزبانی یزد برگزار می شود اعزام شدند. 
در قسمت جوانان آقایان امیرحسین عباسپورفرد، آرمین عبدالهی و عارف 
محمدی، پویا احراری از بیرجند، علی بذرافشان، سجاد نوایی و محمد 
صادق مطیع از فردوس و در قسمت نوجوانان آقایان پویا احراری و عارف 
محمدی از بیرجند، سجاد نوایی و محمد صادق مطیع از فردوس شرکت 
نموده اند. مربیان اعزامی آقایان سید حسن قویم الساداتی و مهدی اخروی 
محبی از فردوس و محمدرضا عباسپورفرد از بیرجند خواهند بود. الزم به ذکر 
است چهار نفر اول نوجوانان و جوانان کشور و دو بازیکن از میزبان بالفاصله 
بعد از مسابقات در اردویی که در یزد برگزار خواهد شد، شرکت خواهند کرد.

راهیابی 30 ورزشکار به مسابقات بومی و محلی 
جام ریاست جمهوری

معرفی برترین های مسابقات بازی های بومی و محلی استان پس از 
2 روز رقابت مشخص شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز 
خراسان جنوبی، این مسابقات با شرکت 9 تیم 17 نفره در بخش آقایان 
و 7 تیم 13 نفره در بخش بانوان از شهرستان های بیرجند، سربیشه، 
خوسف، زیرکوه و قاین به مدت 2 روز در رشته های کشتی سنتی، هفت 
سنگ، دال پالن، چوب کشی، تیرکمون سنتی، الختر،غازقلنگ، دوزپا 
و گانیه در سالن ورزشی روستای امیرآباد بیرجند باهم رقابت کردند. 
30 ورزشکار برتر این مسابقات از 1 تا 4 شهریور به مسابقات بومی و 
محلی جام ریاست جمهوری در شاهین شهر اصفهان، اعزام خواهند شد.

دعوت دو نوجوان والیبالیست به مرحله نهایی 
و انتخابی تیم ملی نوجوانان

دو نوجوان والیبالیست خراسان جنوبی به مرحله نهایی و انتخابی تیم 
ملی نوجوانان کشور دعوت شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما 
مرکز خراسان جنوبی، آقایان امیرحسام کمال پور از شهرستان بیرجند 
و مهیار نوربخش از شهرستان بشرویه که در مسابقات قهرمانی کشور  
که تیر ماه در کرج برگزار شد، توسط فدراسیون والیبال انتخاب و به 
مرحله نهایی استعدادیابی تیم ملی نوجوانان دعوت شدند. مرحله نهایی 

استعدادیابی تیم ملی نوجوانان، شهریور 9۶ در زنجان برگزار می شود.

قطر سه برصفر مغلوب بلند قامتان ایران شد

ایرنا- تیم ملی والیبال ایران با پیروزی قاطع در 12 ست در چهار بازی 
خود به بازی های جهانی 2018 ایتالیا - بلغارستان صعود کرد. این تیم با 
نتیجه سه بر صفر بر قطر پیروز و با امتیاز کامل راهی مسابقات جهانی شد.

 کدام مشاغل 
مبتال به آرتریت روماتوئید می شوند؟! 

آرتریت روماتوئید بیماری دردناکی است که در 
آن، سیستم ایمنی به مفاصل حمله می کند. این 
استکهلم  در  کارولینسکا  موسسه  در  بررسی 
انجام شد و نشان داد که عوامل مرتبط با کار 
مانند مواجه شدن با هوای آلوده، باعث پیشرفت 

این بیماری می شود. نتایج نشان داد که مردان 
مشغول در مشاغل تولیدی بیش از افرادی که 
مشاغل تخصصی، اداری و فنی دارند مستعد 
ابتال به آرتریت هستند. این خطر برای افرادی 
که با برق و الکتریسیته کار می کنند، دو برابر 
و برای کارگران آجرچین و بتن کار سه برابر 
است. در این میان زنان، پرستاران و خدمتکاران 
هم ریسک بیشتری برای ابتال خواهند داشت.

پیشگیری از خرابی دندان 
با یک ماده غذایی

نشان  چین  ووهان  دانشگاه  محققان  مطالعه 
در  را  ها  دندان  سبز  چای  عصاره  دهد  می 
مقابل فرسودگی، مسواک زدن سفت و خشن، 
دندانی  های  بیوفیلم  تشکیل  از  پیشگیری  و 
مقاوم می کند. جالب است بدانید هنگامی که 

الیه های محافظ دندان ساییده می شوند، یک 
بافت استخوانی به نام دنتین پدیدار می شود. 
این بافت شامل مجاری توخالی میکروسکوپی 
است که در صورت پدیدارشدن، اجازه می دهد 
مایعات گرم و سرد و مواد غذایی در تماس 
با پایانه های عصبی دندان ها قرار گرفته و 
هم  محافظ  بدون  دنتین  شوند.  درد  موجب 
در برابر ایجاد کرم خوردگی اسیب پذیر است.

وقوع زلزله 3.1 ریشتری 
در شهرستان طبس

زلزله ای به بزرگی 3.1 ریشتر شهرستان 
طبس در استان خراسان جنوبی را لرزاند. 
خراسان جنوبی،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
در  ریشتر   3.1 بزرگی  به  لرزه ای  زمین 
روز گذشته  دقیقه ظهر   40 و   11 ساعت 
)سه شنبه، 24 مرداد( در شهرستان طبس 
کیلومتری   ۶ عمق  در  زلزله  این  داد.  رخ 
به  الزم  است.  پیوسته  وقوع  به  زمین 
خسارات  از  گزارشی  کنون  تا  است  ذکر 
احتمالی این زمین لرزه اعالم نشده است. 

پول یارانه، قاتل را به دام انداخت

جام نیوز- مرد معتادی که در دور هم نشینی کارتن خواب ها میان شمشادهای جزیره میانی بزرگراه شهید 
چراغچی مشهد با چاقو یکی از دوستانش را به قتل رسانده بود، دستگیر شد. سرگرد مهدی سلطانیان، رئیس دایره 
قتل پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: شب هجدهم خرداد جسد جوانی که با ضربه چاقو به ناحیه گردن به قتل 
رسیده بود، کنار جوی آب بزرگراه کشف شد. وی افزود: پس از وقوع جنایت، تالش کارآگاهان برای شناسایی 
متهم ادامه یافت تا این که مشخص شد »ع- ک« در پاتوق جزیره میانی به قتل رسیده است. بنابراین پیگیری 
سرنخ های افرادی که به این پاتوق رفت و آمد داشتند، کارآگاهان را به سوی فرد معتادی به نام »هادی« سوق 
داد و در نهایت مشخص شد او فقط برای دریافت مبلغ یارانه هر ماه یک بار و آن هم تنها چند دقیقه به منزل 
پدرش می رود. بنابراین عملیات کارآگاهان بر این موضوع متمرکز شد اما ساعت 12 شب هنگامی که یارانه ها 
واریز شد، کارآگاهان تنها دو دقیقه دیرتر به محل موردنظر رسیدند و متهم با دریافت مبلغ مذکور از آن مکان 
گریخته بود. سرگرد سلطانیان ادامه داد: به همین خاطر، بالفاصله عملیات ردیابی با صدور دستوری از سوی رئیس 
اداره جنایی وارد مرحله جدیدی شد تا این که مدتی بعد متهم در یک مرکز ترک اعتیاد شناسایی و دستگیر شد!

 پرچم حرم امام رضا )ع( ناجی مرد اعدامی 

 جام جم آنالین- خانواده فقط قصاص می خواستند. فرزند ارشدشان به ضرب گلوله به قتل رسیده بود و 
نوه هایشان از نعمت پدر محروم شده بودند. طی سه سال، بیش از 200 نفر از نزدیکان متهم برای گرفتن 
رضایت تالش کردند، اما اولیای دم بر حق قصاص خود پافشاری داشتند. کابوس مرگ بر زندگی متهم سایه 
افکنده بود تا این که گروهی از خادمان امام رضا )ع( تحت پوشش کاروان زیر سایه خورشید برای انجام 
مراسم مذهبی وارد اهواز شدند و با اطالع از ماجرا، برای جلب رضایت اولیای دم پا پیش گذاشتند. آنها پرچم 
متبرک حرم امام هشتم را همراه خود داشتند. وقتی وارد خانه بزرگ خاندان شدند از پدر و مادر و فرزندان 
مقتول درخواست بخشش کردند. برادر مقتول اما یک شرط داشت. او گفت فقط در صورت ماندن پرچم 
پیش آنها، رضایت می دهند. این کار چندان معمول نیست، اما خادمان با آستان تماس گرفتند و اجازه تحویل 
پرچم داده شد. اولیای دم نیز پس از سه سال به حرمت امام هشتم رضایت دادند. ماجرای قتل از درگیری 
چند پسر نوجوان هنگام فروش میوه آغاز شد.  متهم با استفاده از سالح گرم اقدام به تیراندازی و گلوله ها  

دو نفر را بشدت مجروح کرد، که یک نفر به دلیل شدت جراحات جان خود را در این درگیری ازدست داد.

 کمک به درمان سرطان کودکان
 با این خوراکی 

ترکیب  »کورکومین«  اند  دریافته  دانشمندان 
در  سرطان  درمان  به  زردچوبه  بیواکتیو 
دانشگاه  محققان  کند.  می  کمک  کودکان 
همراه  نانوذراتی  اند  دریافته  مرکزی  فلوریدا 
توانند  می  زردچوبه  در  موجود  کورکومین  با 

درمان جدیدی برای نابودی سلول های تومور 
ترین  شایع  نوروبالستوما  باشد.  نوروبالستوما 
است.  سال   ۵ زیر  کودکان  در  سرطان  نوع 
سنتی  درمان  مقابل  در  پرخطر  نوروبالستوما 
بسیار  آن  از  بعد  ماندن  زنده  درصد  و  مقاوم 
سلول  در  معموال  ها  سرطان  است.  ضعیف 
بافت غدد  اولیه آغاز شده و در  های عصبی 
فوق کلیوی نزدیک کلیه ها تشکیل می شوند.

9 گزینه غذایی گیاهی
کبد را از سموم پاک می کنند

بسیاری از سموم بر روی بزرگترین غده بدن 
یعنی کبد تاثیر می گذارند و این در حالی است 
به  منجر  کبدی  ناشناخته  عوارض  بیشتر  که 
مرگ خواهند شد. با این حال لیستی از غذاهای 
گیاهی وجود دارد که مصرف روزانه آنها به سم 

زدایی موثر از کبد کمک می کند: 1. چغندر و 
هویج 2. گریپ فروت 3. سیر 4. چای سب ۵. 
گردو ۶. آرتیشو )کنگر فرنگی( 7. آووکادو 8. 
گوجه فرنگی 9. روغن زیتون و آب لیمو )مخلوط 
یک قاشق غذاخوری روغن زیتون و یک قاشق 
غذاخوری آب لیمو با معده خالی قبل از صبحانه 
توصیه می شود، زیرا بیوفالونوئید موجود در لیمو 

از ورود مواد سمی به کبد جلوگیری می کند.

یک عینک آفتابی خوب 
چه رنگی باید داشته باشد؟

در این فصل بحث استفاده از عینک های آفتابی 
داغ است. اما بهترین رنگ؛ بهترین رنگ برای 
عینک های آفتابی، رنگ خاکستری است که با 
وجود کم کردن نور، رنگ اشیا و محیط اطراف را 
برای استفاده کننده عوض نمی کند. عینک های 

استفاده  نیز  سبزرنگ  و  قهوه ای رنگ  آفتابی 
می شوند. عینک های قهوه ای، نور آبی آسمان 
را کاهش و حساسیت به کنتراست را افزایش 
مطلوب  طوالنی،  رانندگی  برای  که  می دهند 
هستند. برای مبتالیان به نقص دید رنگ قرمز 
نیز، این عینک ها دید بهتری ایجاد می نمایند. 
عینک های  برای  رنگ  بهترین  کلی  بطور 

آفتابی، اول خاکستری و بعد قهوه ای است.

31104
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90 درخواست سرمایه گذاری برای صنایع تبدیلی خراسان جنوبی

صدا و سیما- 90 درخواست سرمایه گذاری برای راه اندازی صنایع تبدیلی، تکمیلی و بسته بندی محصوالت کشاورزی از آغاز امسال در خراسان جنوبی ارائه شده است. مدیر سرمایه گذاری 
جهادکشاورزی استان، حجم سرمایه گذاری پیشنهادی این صنایع را 10 میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: تاکنون به 12 طرح از این تعداد، یک میلیارد و 130 میلیون تومان از سوی بانکها تسهیالت 
پرداخت شده است.بهدانی افزود: فراوری وبسته بندی زرشک، قارچ، ترمینال پسته، کشتارگاه صنعتی طیور و دام، فرآوری لبنی از جمله این واحدهاست که با راه اندازی آن برای 200 نفر شغل ایجاد می شود.

افزایش 60 درصدی سمپاشی دام های 
سنگین در استان

بیماری  اداره بهداشت و مدیریت  قاسمی- رئیس 
های دامی اداره کل دامپزشکی استان اظهار کرد: 
از ابتدای امسال بیش از 7 هزار و 430 رأس دام 
سنگین سمپاشی شده است که در مقایسه با مدت 
مشابه در سال 95، رشد 60 درصدی را نشان می 
دهد. »دادفر« یکی از مهمترین راه های پیشگیری 
را  کنگو  کریمه  دهنده  خونریزی  تب  بیماری  از 
آنها عنوان  سمپاشی بدن دام و جایگاه نگهداری 
کرد و افزود: عملیات سمپاشی جایگاه نگهداری و 
اصطبل های دام ها نیز 17 درصد نسبت به سال 
همچنین  وی  گفتۀ  به  است.  یافته  افزایش  قبل 
امسال سمپاشی برای دام سبک 478 هزار و 500 
رأس بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل چندان 
تفاوتی نداشته است. وی خاطر نشان کرد که با توجه 
به فعالیت انگل های خارجی بدن دام ها و عوامل 
بیماری زا در فصول گرم سال، حجم عمده عملیات 
سمپاشی طی 6 ماهه نخست پیش بینی شده است 

ولی این فعالیت ها تا پایان سال ادامه دارد.

10 طرح کشاورزی شهرستان درمیان 
در هفته دولت افتتاح می شود

حسینی- مدیرجهادکشاورزی شهرستان درمیان از 
افتتاح 10 طرح در هفته دولت خبر داد و عنوان کرد: 
این کار با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد و 190 میلیون 
تومان انجام می شود. ضیاییان احمدی با بیان این که 
 5 طرح از طرح های هفته جهاد کشاورزی می باشد،

انتقال آب به  این طرح ها شامل خط  ادامه داد:   
ذخیره  استخر  احداث  قنات،  مرمت  و  احیا  مزارع، 
گفته وی 12  به  باشد.  فشار می  آبیاری کم  آب، 
روستا با 188 خانوار از این طرح ها بهره مند می 
شوند و 25 فرصت شغلی پایدار فرآهم می شود. 
مدیر جهاد کشاورزی درمیان به پرداخت تسهیالت 
 19 و  میلیارد   4 مبلغ  به  کشاورزی  مکانیزاسیون 
میلیون تومان به متقاضیان از ابتدای سال گذشته 
شامل  تسهیالت  این  افزود:  و  کرد  اشاره  تاکنون 
تسهیالت خرید تراکتور، تیلر، ادوات و دنباله بندهای 
کشاورزی، تجهیزات و ماشین آالت مرغداری می 
که  این  بیان  با  همچنین  احمدی  ضیاییان  باشد. 
اجرای خط انتقال آب با لوله طول 49 هزار و 428 
متر در 28 روستای شهرستان از سال گذشته تاکنون 
راندمان  افزایش  کار  این  کرد:  اضافه  شده  انجام 
انتقال آب به مزارع و همچنین بهبود و افزیش تولید 
را در بر داشته است. وی با اشاره به ریزش باالی 
زرشک در شهرستان از شروع عملیات محلول پاشی 
باغات در روستای درمیان با همکاری دهیاری این 
روستا در هفته جاری خبر داد و افزود: قصد داریم 
در  پاشی  و محلول  ریزمغزی  از کودهای  استفاده 
گردد. سازی  فرهنگ  شهرستان  کشاورزان  بین 

اولین جشنواره استند آپ کمدی 
خراسان جنوبی برگزار می شود

کمدی«   »استندآپ  جشنواره  نخستین  کاری- 
استان با هدف کشف استعداد در این زمینه و استفاده 
در  مختلف،  برنامه های  در  موجود  ظرفیت های  از 
آذر بعد از ایام محرم و صفر در استان برگزار می 
شود.امیر اکبرپور دبیر جشنواره با بیان این مطلب 
افزود: قبل از برگزاری این برنامه کارگاه آموزشی و 
توجیهی برگزار خواهد شد.وی با بیان اینکه مسابقه 
استند آپ کمدی  شامل هنرمندان استانی باالی 
10 سال می شود افزود: سقف شرکت در مسابقه 
100 نفر است.اکبرپور خاطرنشان کرد: داوری فینال 
این جشنواره با هنرمندان برتر کشوری خواهد بود.

وی تاکید کرد: عالقمندان به موسسه عرفان مراجعه 
کنند و زمان ثبت نام از 23 تا 25 مرداد  می باشد.

زلزله ۳.1 ریشتری طبس را لرزاند

ریشتر طبس  بزرگی 3.1  به  ای  خبر-زلزله  گروه 
به  ای  لرزه  زمین  لرزاند.   را  جنوبی  خراسان  در 
بزرگی 3.1 ریشتر در ساعت 11 و 40 دقیقه ظهر 
در  زلزله  این  داد.  رخ  طبس  در  شنبه  سه  دیروز 
است. پیوسته  وقوع  به  زمین  کیلومتری   6 عمق 

رفع مشکالت کارخانه فوالد قائن

صدا و سیما-رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
با بیان اینکه طرح فوالد قائن هیچ گونه مشکل 
باید  پیمانکاران طرح  ندارد گفت: مدیران و  مالی 
در روند اجرایی آن تسریع کنند و انتظار این است 
که امسال فاز اول آن به بهره برداری برسد. داود 
شهرکی در بازدید از کارخانه فوالد قاین با اشاره به 
برگزاری 10 جلسه و کارگروه برای رفع مشکالت 
طرح فوالد قائن در مرکز استان و با حضور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت افزود: مشکالت و موانع 
برگزاری  با  بود  این طرح  راه  بر سر  متعددی که 
طرح   8 بین  در  گفت:  شد.وی  رفع  جلسات  این 
فوالدی در کشور، این طرح نسبت به دیگر طرح 
ها از پیشرفت خوبی برخوردار است.اسفندیاری مدیر 
عامل شرکت فوالد قائن هم با بیان اینکه تاکنون 
برای این طرح ملی 170 میلیون یورو و 430 میلیارد 
تومان سرمایه گذاری شده است گفت: این طرح 
در دو فاز آهن اسفنجی و شمش فوالدی برای 2 
هزار نفر شغل ایجاد می کند. ساخت این واحد سال 
1386 آغاز شده و در صورت بهره برداری قادر است 

در سال 800 هزار تن آهن اسفنجی تولید کند.

نماینده ولی فقیه خراسان جنوبی:

»جهادگران بسیجی« عمارهای زمان هستند

را  بسیجی  جهادگران  فقیه  ولی  نماینده  تسنیم- 
مالک اشترها و عمارهای زمان  نامید و وظیفه اصلی 
آنان را زدودن چهره فقر و نفاق از جامعه اسالمی 
دانست.آیت ا... عبادی در دیدار با جهادگران خراسان 
هر  و  است  فرصت  یک  کرد:عمر  اظهار  جنوبی 
کسی هر هنری دارد می تواند در این زمان محدود 
بهترین ها را برای خود رقم زند.وی با بیان اینکه آدم 
هوشیار کسی است که از عمر خود به بهترین روش 
استفاده و بهره برد افزود: انسان باید در زندگی هدف 
داشته باشد و متأسفانه گاهی هوای نفس انسان را 
وسوسه می کند و به دنبال راه ها و امتیازات نادرست 
با  این دیدار  نیز در  می رود.رئیس بسیج سازندگی 
تاکید بر اینکه قرارگاه پیشرفت و آبادانی با دستگاه 
های اجرایی و نهادهای دیگر هیچ کار موازی ندارد، 
گفت: در حال تهیه و تدوین نقشه راه عملیاتی سه 
ساله برای این 6 دهستان در استان هستیم. زهرایی 
در  آبادانی  و  پیشرفت  قرارگاه  فعالیت  کرد:  اظهار 
قرارگاه  این  که هدف خدمات  کردیم  آغاز  استان 
مناطق محروم است. وی افزود:بیش از 30 دهستان 

استان دارای ضریب محرومیت باالیی هستند.

کاهش ۳۳ درصدی مصرف سموم شیمیایی 
درشهرستان سربیشه

حسینی- مدیر جهاد کشاورزی سربیشه از کاهش 
این  در  شیمیایی  سموم  مصرف  درصدی   33
شهرستان خبر داد و عنوان کرد: با این کار، سالمت 
آب، خاک و محیط زیست تأمین شده و همچنین 
با تولید محصول سالم، عالوه بر سالمت انسان و 
امنیت غذایی، از مقاومت و طغیان آفات جلوگیری 
می شود. رضوی یکی از عوامل مهم در سرطان 
در  زیاد سموم  و  نامناسب  استفاده  را  زایی  و غده 
محصوالت کشاورزی دانست و افزود: توانستیم با 
کارهایی مانند نصب 6 هزار و 500 عدد کارت زرد 
در 10 هکتار باغات پسته و گلخانه ها و مصرف 
هزار و 410 لیتر سموم گیاهی در 50 هکتار از باغات 
میزان مصرف سموم شیمیایی را کاهش دهیم. به 
گفته وی انجام مبارزه بیولوژیک علیه کرم گلوگاه 
انار در سطح 6 هکتار و آموزش کشاورزان شهرستان 
در بیش از 150مورد از محصوالت مختلف از دیگر 

کارهای انجام شده در این مورد بود.

دوره های آموزشی تشریفات ویژه مدیران
 و روابط عمومي هاي استان برگزار مي شود

استانداری  عمومی  روابط  مقدم-مدیرکل  دادرس 
گفت:دوره آموزشي »مهارت هاي ارتباطي مدیران« 
دوره  نیز  و  اجرایي  هاي  دستگاه  مدیران  ویژه 
»رویکردهاي نوین در روابط عمومي« ویژه مدیران 
و کارشناسان روابط عمومي دستگاه هاي اجرایي 
استان برگزار مي شود.بهاري تصریح کرد: دوره هاي 
آموزشي تخصصي در حوزه تشریفات رسمي و بین 
، به مدت 2 روز در چهار سطح تخصصي  الملل 
ویژه مدیران دستگاه هاي اجرایي، کارشناسان روابط 
عمومي ها، رانندگان و همچنین نیروي هاي خدماتي 
شد. خواهد  برگزار  استان  اجرایي  هاي   دستگاه 

از سرگیری مجدد واردات دام زنده
 به خراسان جنوبی

صدا و سیما-واردات دام به خراسان جنوبی دوباره از 
سر گرفته می شود.رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
به علت  اشاره  با  بازار  در جلسه کمیسیون تنظیم 
ممنوعیت واردات دام در 2 ماه گذشته به علت شیوع 
بیماری تب کریمه کنگو گفت: تالش می کنیم 
واردات دام به استان از کشور گرجستان و قزاقستان 
صورت بگیرد.ولی پور افزود: قیمت گوشت قرمز در 
بازار رو به افزایش است و اکنون به قیمت 38 هزار 
تومان رسیده است که با واردات دام قطعا این قیمت 
کنترل و کاهش خواهد یافت.وی به قیمت 7 هزار 
و 950 تومانی گوشت مرغ در بازار استان اشاره کرد 
و افزود: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور قیمت 
هر جوجه یکروزه هزار  و 700 تومان تعیین شده 
از  با هزار تومان گرانتر  است که مراکز مرغ مادر 
نرخ مصوب به مرغداران عرضه می کنند که این 
موضوع در کنار معدوم کردن مرغ های بیمار سبب 
افزایش قیمت گوشت شده است.ولی پور مطلق با 
اشاره به راهکارهای فعلی برای کنترل قیمت مرغ 
در بازار گفت: سهمیه مرغ تنظیم بازار باقی مانده 
از طرح ضیافت با قیمت 5 هزار و 300 تومان در 
مراکز عرضه با شرط اینکه دیگر مرغ منجمد غیر 
تنظیم بازار به فروش نرسانند است.مدیر کل دفتر 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز در این جلسه 
از خسارت 350 میلیون تومانی وارد شده به تعاون 
روستایی بابت افت و ضایعات میوه عرضه شده در 
شب عید خبر داد وگفت: تالش می کنیم با کمک 
های فنی اعتباری استانداری این خسارات وارده به 
شرکت های تعاونی روستایی را جبران کنیم.موهبتی 
افزایش 62 درصدی تخم مرغ و 40 درصدی  از 
آهن آالت در بازار خبر داد و افزود: متاسفانه برخی 
کارخانه های لبنی چراغ خاموش برخی محصوالت 
از جمله قیمت پنیر را افزایش داده اند که دستگاهای 

نظارتی باید با این موضوع به شدت برخورد کنند.

ایستگاه آتش نشانی مهرشهر بیرجند
 در هفته دولت افتتاح می شود

با  بیرجند  آتش نشانی  تسنیم-مدیر عامل سازمان 
اشاره به اینکه تا استاندارد فاصله زیادی داریم اما 
مردم نگران نباشند چون توان پوشش دهی کامل 
عملیات ها را داریم گفت: برنامه 5 ساله شهر بیرجند 
تدوین شده و ایستگاه آتش نشانی مهرشهر بیرجند 

هفته دولت افتتاح می شود. 

حیات دوباره قند قهستان با 30 میلیارد تومان

نت
نتر
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برزجی- تیم سرمایه گذاری با 30 میلیارد تومان 
سرمایه برای کارخانه قند قهستان روز گذشته  
با مسووالن بخش دولتی در کارگروه رفع موانع 
تولید گرد هم آمدند تا راهکارهایی اجرایی راه 
اندازی این واحد تولیدی را به بحث گذارند. به 
گزارش خبرنگار آوای خراسان جنوبی، آنچه که 
در این کارگروه بیش از سایر مباحث مورد تاکید 
قرار گرفت امنیت سرمایه سرمایه گذاران بود 
و مسئوالن نیز قول مساعد برای همراهی به 
بخش خصوصی دادند. رئیس سازمان صنعت ، 
معدن و تجارت استان در ابتدای این جلسه به 
معرفی تیم سرمایه گذاری و سهامداران کارخانه 
قند قهستان پرداخت و گفت: این تیم که ابراز 
تمایل به سرمایه گذاری کرده ، قرار است با قند 
بیستون  وارد مذاکره شده و اگر به توافق برسند 
این کارخانه با همراهی مسئوالن استانی وارد 
چرخه تولید می شود. شهرکی با اشاره به موانع 
حقوقی پیش روی این واحد تولیدی اظهار کرد: 
دستگاه های اجرایی باید زمینه را فراهم کنند تا 
سرمایه گذاران جدید با اطمینان خاطر برای راه 

اندازی مجدد این کارخانه اقدام نمایند. 

روشن شدن چراغ کارخانه قند 
در گرو همراهی مسئوالن استان

سرمایه گذاری  از  حمایت  و  جذب  مدیرکل 
استانداری نیز ضمن  ابراز امیدواری از اینکه با 
همراهی مسئوالن این واحد تولیدی جان دوباره 
بگیرد گفت: این کارخانه هم اکنون بدهی های 

 ، اجتماعی  تامین   ، کار  ادارات  به  ای  معوقه 
بانک کشاورزی و صادرات دارد لذا در صورتی 
توان شاهد  باشد می  که همراهی مسئوالن 
روشن شدن چراغ این واحد تولیدی باشیم که 
قطعا پس از آغاز به کار بدهی های دولت نیز 
تصفیه خواهد شد. حسینی خاطر نشان کرد: 
تیم سرمایه گذاری با سرمایه ای بالغ بر 30 
میلیارد تومان آماده کار شده که باید مسئوالن 
. کنند  تالش  سرمایه  این  امنیت  جهت   در 

کاشت فراسرزمینی چغندر ، نسخه ای 
برای تامین مواد اولیه کارخانه

مسئول تیم سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز 
بزرگترین مشکالت پیش روی این صنعت را 
ورود سرمایه و خرید چغندر عنوان کرد و گفت: با 
توجه به اینکه کاشت چغندر در خراسان جنوبی 
فراسرزمینی  کاشت  طرح  است  شده  محدود 
در کشور افغانستان را دنبال می کنیم که با 
توجه به تجربه این طرح در قند تربت حیدریه 
به آینده روشن آن امیدواریم. دکتر توان پور با 
تاکید بر اینکه تیم فنی و کارشناسی جامعی 
داریم که تجربه کار در کارخانه های مختلف را 
دارند افزود: این تیم با تالش بسیار زیاد جذب 
با 30 میلیارد تومان سرمایه  استان شده و   
آماده کار در منطقه محروم درمیان است لذا 
از مسئوالن دارند همراهی  انتظاری که  تنها 
در تامین امنیت سرمایه است. وی با اشاره به 
بدهی های معوق این کارخانه افزود: هم اکنون 

ارزیابی عملکرد دستگاه  تیم فنی مشغول   3
که  گزارشاتی  طبق  و  هستند  کارخانه  های 
ارایه داده اند حدود 2 میلیارد تومان باید برای 

تعمیرات اولیه هزینه شود. 

شاهرگ حیات قند قهستان
 در دستان کارگران بدهکار

طبق  کرد:  بیان  سرمایه گذاری  تیم  مسئول 
برآوردهای اولیه در بهترین شرایط می توان 
از آذرماه کارخانه را وارد مدار تولید کرد و از 
چغندر  برداشت  طالیی  زمانی  که  آنجایی 
مهرماه است لذا تولید کارخانه به چغندر امسال 
نمی رسد. توان پور همچنین خاطر نشان کرد: 
چاه عمیق کارخانه نیز توسط کارگران توقیف 
شده و با توجه به اینکه این چاه شاهرگ حیات 
کارخانه است و از طرفی نیز کارگران دستور 
قضایی دارند اگر این چاه از دست کارخانه رها 
شود عمال راه اندازی آن غیر ممکن خواهد بود.  
دکتر محمودی از سهامداران این کارخانه ، نیز 
به نتایج مثبت راه اندازی قند قهستان در منطقه 
درمیان اشاره کرد و گفت: از لحاظ مالی کارخانه 
است.  دولت  و  گذار  سرمایه  حمایت   نیازمند 

ملی  توسعه  ارایه تسهیالت صندوق 
بدون محدودیت های قبلی

رئیس جهاد کشاورزی استان نیز با این خبر 
ملی  توسعه  صندوق  از  تسهیالت  روند  که 
آسان تر شده است گفت: طبق آخرین نامه 

ای که از وزارت دریافت نموده ایم محدودیت 
برای  مانعی  لذا  شده  برداشته  قبلی  های 
وجود  صندوق  این  به  قهستان  قند  معرفی 
شدن  آزاد  همچنین  مطلق  پور  ولی  ندارد. 
های  مزیت  دیگر  از  نیز  را  چغندر  واردات 
موجود برای راه اندازی این کارخانه دانست 
و افزود: کشت فراسرزمینی نیز کمک خوبی 

برای تامین مواد اولیه خواهد بود. 

همراهی  شرط   ، مدون  برنامه  ارایه 
تامین اجتماعی با قند قهستان

درویشی مدیرکل تامین اجتماعی استان نیز با 
اشاره به بدهی 3 میلیارد و 200 میلیون تومانی 
گفت:  سازمان  این  به  قهستان  قند  کارخانه 
با کارخانه  اجتماعی  تامین  همکاری سازمان 
که  بود  خواهد  این  به  مشروط  قهستان  قند 
نکند.  پیدا  افزایش  آینده  در  بدهی  رقم  این 
وی خواستار برنامه مدون و تقویم مشخصی 
شد.  جدید  گذاری  سرمایه  تیم  سوی  از 

توافق امور مالیاتی برای مساعدت
 در بخشودگی جرایم قند قهستان

پاک گهر سرپرست امور مالیاتی استان نیز از 
بدهی 200 میلیون تومانی این واحد تولیدی 
به امور مالیاتی خبر داد و گفت: همچنین 170 
میلیون تومان نیز جرایم مالیاتی دارند که اگر 
اصل بدهی پرداخت شود در چهارچوب قانون 
برای جرایم نهایت مساعدت را خواهیم داشت. 

حقوقی،  شخصیت  شدن  مشخص 
شرط بانکها برای همراهی 

نماینده بانک صادرات نیز از بدهی 7 میلیارد 
تومانی این کارخانه به بانک صادرات خبر داد 
و افزود: در صورتی که مسئوالن جدید کارخانه 
تصفیه  دیگر  محلی  از  را  بدهی  این  بتوانند 
توانیم می  تاخیر  خسارت  خصوص  در   کنند 
همکاری داشته باشیم.نماینده بانک کشاورزی 
و  میلیارد  حدود 1  را  کارخانه  این  بدهی  نیز 
بانک  اعالم کرد و گفت:  تومان  میلیون   73
تعیین  دارد که در صورت  آمادگی  کشاورزی 
تکلیف بدهی مبلغ مذکور را تقسیط نماید. وی 
این امر را مشروط به مشخص شده شخصیت 

حقوقی این کارخانه دانست .

حقوقی  مسایل  شدن  تکیلف  تعیین 
برای رفع ابهامات

استاندار  اقتصادی  هماهنگی  امور  معاون 
ابراز  جلسه ضمن  این  از  بندی  جمع  در  نیز 
خرسند از ورود این سرمایه گذاران به استان 
سرمایه  برای  که  ای  روزنه  هر  از  گفت: 
گذاری ایجاد می شود باید استفاده کرد تا در 
سرفرازی  باشیم.  پویایی  شاهد  اشتغال  حوزه 
با تاکید بر اینکه مسئوالن استانی اعتماد صد 
خواستار  دارند  گذاران  سرمایه  به  صدی  در 
این  حقوقی  مسایل  شدن  تکلیف  تعیین 
کارخانه برای رفع هرگونه ابهام و سوالی شد. 
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ضمن  استان  های  زندان  مدیرکل  قاسمی- 
قدردانی از مساعدت و حمایت های اداره کل 
وگردشگری  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
خراسان جنوبی در آموزش زندانیان، تداوم این 
تعامل را خواستار شد. »هاشمی« در گفت و 
گو با آوا تصریح کرد: با تالش پیگیر مسئوالن 
ها،  زندان  آموزی  وحرفه  اشتغال  موضوع  در 
زندان  رؤسای  و  استان  زندانیان  تعاون  بنیاد 
ها توانستیم در سال 95 جزو 3 استان برتر در 
کشور  در اشتغال زندانیان باشیم. وی افزود: ما 
نباید به این مقدار بسنده کنیم و باید در سال 
96 که بنام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال  از 
سوی مقام عظمای والیت نامیده شده است و 
نشان از دغدغه وافر ایشان در موضوع اشتغال 
در جامعه می باشد، تالش ها مضاعف گردیده 

و متمایز از سال های گذشته  باشد. 

در  اکنون  اینکه  بیان  با  ها  زندان  مدیرکل 
در بخش  نفر  استان حدود 306  زندان های 
در  صنایع دستی شاغل هستند، عنوان کرد: 
سال گذشته 9 دوره آموزش برگزار شده است 
این کالس ها  دوم  ماهه  از 6  امسال هم  و 
ادامه خواهد داشت. »هاشمی« تصریح کرد که 
در سال 95، 118 نفر در کالس های حرفه 
آموزی صنایع دستی شرکت کرده اند که از این 
تعداد  108 نفر قبول شدند و گواهینامه دریافت 
کرده اند که 82 نفر آنان خانم و 26 نفر هم آقا 
بودند. وی ادامه داد: بعد از آموزش های الزم 
و قبولی در آزمون اگر هر کدام از این زندانیان 
بخواهد می تواند در کارگاه های خود زندان نیز 
مشغول به کار شود. به گفتۀ وی بعد از آزادی 
هم به مرکز امور خدمات تاجتماعی و مراقبت 
های بعد از خروج می شود تا آن ها وی را برای 

اشتغال زایی کمک و راهنمایی کنند.

اشتغال  برای  میلیونی   20 تا   5 وام 
زندانیان در حوزه صنایع دستی

مدیرکل زندان ها توضیح داد که این افراد بعد 
از آزادی و معرفی به مرکز مذکور می توانند وام 
قرض الحسنۀ اشتغال زایی 5 تا 20 میلیونی با 
توجه به رشته مورد نظر خود با بهره 4 درصد 
دریافت کنند. »هاشمی« تصریح کرد: افرادی 
که گواهینامه صنایع دستی را داشته باشد در 
اولویت قرار دارند و به صندوق کارآفرینی امید 
معرفی خواهند شد. وی با بیان اینکه از ابتدای 
میلیون   60 و  میلیارد  یک  تاکنون   95 سال 
تومان برای این کار در نظر گرفته شده است، 
اظهار کرد که تا امروز 572 میلیون تومان آن 
پرداخت شده است. به گفتۀ هاشمی از سال 
این صندوق  به  نفر  امروز 106  به  تا  گذشته 
معرفی شده اند که از این تعداد 71 نفر مربوط 
به سال 95 می باشند که 27 نفر آنان موفق 

به دریافت وام شده اند و 22 نفر مرد و 5 نفر 
خانم بوده اند. »هاشمی« تأکید کرد که پیگیر 
هستیم که بانک جامع اطالعاتی را فراهم کنیم 
تا در آن اطالعات زندانیان و خانواده های آنان  

و زندانیان آزاد شده موجود باشد.

امیدواریم مشکالت اشتغال زندانیان 
کاهش یابد

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
امیدواری  ابراز  استان  گردشگری  و  صنایع 
کرد بتوانیم مسائل ومشکالت موجود اشتغال 
زندانیان را کاهش دهیم. »عباس زاده« عنوان 
کرد: برای اینکه اقتصاد رونق بگیرد باید فرهنگ 
ارتقاء یابد وچنانچه بتوانیم در موضوع فرهنگ 
موفق باشیم اقتصاد هم رونق خواهد داشت. 
وی ادامه داد: در همین راستا صنایع دستی یکی 
از مهمترین بسترهای انتقال فرهنگی است. 

اشتغال پایدار با صنایع دستی
معاون گردشگری میراث فرهنگی با بیان اینکه 
به دنبال هستیم با صنایع دستی اشتغالی پایدار 
برای زندانیان ایجاد کنیم، اظهار کرد: تعدادی 
از زندانیان پس از آزادی نیز با صنایع دستی 
و گردشگری استان در ارتباط هستند. »عباس 
زاده« اضافه کرد: زندانیان و خانواده های آنان 
می توانند در نمایشگاه های ما شرکت کنند 
نمایشگاه  در  اکبریه  باغ  در  که  گونه  همان 
فروش  برای  ای  غرفه  دستی،  دائمی صنایع 
آثار آنان گذاشته ایم و به دنبال آن هستیم که 
حتی در نمایشگاه های دائمی دیگر شهرستان 
ها هم غرفه هایی برای آنان در نظر گرفته 
شود. وی خاطر نشان کرد که حتی می توانیم 
در نمایشگاه های سراسری که برگزار می شود 
هم این کار را انجام دهیم چون این موضوع 

مورد استقبال مردم نیز قرار گرفته است.

سرمایه گذاری شیرین

خراسان جنوبی جزو برترین های کشور: پیشتازی استان در اشتغال زندانیان

توصیه های پلیس فرودگاه بیرجندبه زائران حج

 : گفت  استان  انتظامی  -فرمانده  ور   پیشه 
رابطه  ایجاد  هدف  با  پلیس  مشاوره  مراکز 
مردم،  با  پلیس  بین  آمیز  اعتماد  و  صمیمي 
ناهنجاری  رفتاري  های  زمینه  شناسایي 
فرهنگ  ایجاد  و  جرایم  و  اجتماعی  های 
اندازي  راه  زندگي  هاي  بحران  در  مشاوره 
دراین  که  اي  مشاوره  خدمات  و  شده 
مشاوره  شامل  شوند  مي  ارائه  مراکز 
مددکاري  انتظامي،  وخانواده،  روانشناختي 
شجاع  است.سردار  روانسنجي  و   اجتماعي 
با بیان اینکه خدمات مشاوره اي در ناجا یک 
تأمین  و  پیشگیري  امر  در  گذاري  سرمایه 
موفقیت  برای   افزود:  است  اجتماعي  امنیت 

 ، ها  آسیب  بروز  از  پیشگیري  در  بیشتر 
ناهنجاري ها و تهدیدات اجتماعي داشته باشیم 
کنیم.  تقویت  را  مشاوره اي  هاي  حوزه  باید 
وی تصریح کرد :ارایه آموزش به خانواده ها 
از طریق مشاوران و مددکاران اجتماعي مي 
تواند عامل تاثیر گذاري در کاهش و کنترل 
به  اشاره  با  باشد.وی  اجتماعي  هاي  آسیب 
اینکه در در مراکزمشاوره پلیس به عموم مردم 
مشاوره  کرد:  عنوان  شود  می  ارائه  خدمات 
و  خانوادگي،تحصیلي،شغلي  فردي،گروهي، 
استرس،روابط  مدیریت  هاي  ازدواج،مهارت 
با  مسأله،مقابله  حل  نقاد،  تفکر  فردي،  بین 
خشم،  مدیریت  زمان،  منفي،مدیریت  خلق 

ارتباط موثر، خودآگاهي و همدلي از جمله این 
اظهار  استان  انتظامي  است.فرمانده  خدمات 

کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری هزار 
پلیس خراسان  به مراکز مشاوره  نفر  و 839 

کار  و  تالش  با  که  کردند  مراجعه  جنوبی 
درصد   81 اجتماعي  مددکاران  کارشناسي 
مشاوره  واحدهای  به  شده  ارجاع  پروندهای 
است.  شده  مصالحه  به  منجر  ها  کالنتری 
سردار شجاع خاطر نشان کرد: مرکز مشاوره 
جنوبی  خراسان  انتظامي  فرماندهي  آرامش 
واقع در بیرجند ،بلوار پیامبر اعظم )ص(،خیابان 
شرکت  روبروی  انتظامی،  نیروی  شهدای 
و  اداري حضوري  ساعات  در  روزه  همه  گاز 
و   32400440 هاي  تماس  شماره  با  تلفني 
 05621821246 آماده ارائه خدمات مشاوره اي

 به خانواده ها وهمشهریان گرامي مي باشد. 
)Ava.news28@gmail.com(

 فرمانده پلیس فرودگاه های خراسان جنوبی 
با اشاره به انجام نخستین پرواز حج از فرودگاه 
بیرجند،گفت: به منظورحفظ امنیت و منزلت 

زائران برخی توصیه ها باید مد نظر قرار گیرد.
به گزارش مهر، سرگرد امین میرزایی با اشاره 
به اینکه امسال نخستین پرواز حج از فرودگاه 
فرودگاه  کرد:  اظهار  شود،  می  انجام  بیرجند 
خراسان جنوبی امسال برای نخستین بار افتخار 
خدمتگذاری به زائران سرزمین وحی را بر عهده 

خواهد داشت.
ممنوعیت حمل هر گونه مواد مخدر

میرزایی با اشاره به اینکه بر اساس آمار طی 

سنوات گذشته تعداد زیادی از زائران بیت ا...
الحرام به دلیل حمل مواد مخدر و قرص های 
ممنوعه دستگیر و از پرواز جا مانده اند، بیان 
داشت: بر اساس قانون 40 مبارزه با مواد مخدر 
حمل هر گونه مواد مخدر سنتی و صنعتی و 
قرص های غیر مجاز جرم محسوب شده و 
در صورت مشاهد با تشکیل پرونده به مراجع 
قضایی معرفی خواهند شد.وی ادامه داد: عالوه 
کشورهای  جاری  قانون  اساس  بر  این  بر 
خارجی حمل هر گونه قرص های خواب آور، 
آرام بخش و حاوی کدئین ممنوع است.فرمانده 
پلیس فرودگاه با بیان اینکه لیست داروهای 
غیرمجاز به مدیران کاروان ها ارائه شده است، 
مصرف  به  نیاز  که  بیمارانی  داشت:  عنوان 
دارند  دیابت  و  قلب  از جمله  داروهای خاص 

باید همراه با نسخه پزشک بوده و با همکاری 
پزشک کاروان انجام شود.

خودداریی از حمل داروهای گیاهی
میرزایی با اشاره به اینکه یکی از مواردی که در 
سنوات گذشته برای زائران مشکل ایجاد کرده 
حمل گیاهان دارویی است که باید مسافران از 
جابجایی آن خودداری کنند، بیان کرد: حمل 
به  شبیه  که  بیان  شیرین  جمله  از  داروهایی 
مواد مخدر بوده و در کشور عربستان شناخته 
شده نیست در این کشور ممنوع است.وی با 
بیان اینکه بر اساس قانون اگر از مسافران مواد 
مخدر کشف شود در مرحله نخست به مدت 
یک تا پنج سال از سفرهای خارجی محروم می 
شود، عنوان داشت: در نوبت دوم نیز به مدت 
پنج تا 15 سال سفرهای خارجی برای این افراد 

ممنوع می شود.فرمانده پلیس فرودگاه اضافه 
کرد: فرودگاه های استان با استفاده از دستگاه 
های پیشرفته قادر به شناسایی مواد مخدر است 
کنند.وی  اجتناب  مواد  جاسازی  از  زائران  لذا 
همچنین، انتقال مواد اسیدی مانند ترشیجات، 
انواع مایعات، اسپری ها، مواد محترقه و آتش 
زا، اسباب بازی ها به صورت سالح و اشیای 
برنده نیز توسط زائران سرزمین وحی را ممنوع 
اعالم کرد و گفت: زائران مایحتاج خود را به 
گونه ای قرار دهند تا روند بازرسی ها سریع تر 

و بدون معطلی انجام شود.
زائران از پذیرش وسایل دیگران

 به عنوان امانت خودداری کنند
بنابر  اینکه  بیان  با  فرودگاه  پلیس  فرمانده 
ارز  کشور  های  فرودگاه  پلیس  دستورالعمل 

همراه هر زائر  10 هزار یورو معادل پنج میلیون 
ریال اعالم شده است، بیان کرد: توصیه می 
حج  سفر  معنویت  و  فضیلت  از  زائران  شود 
داخل  از  را  خود  خریدهای  و  کرده  استفاده 
اینکه  بر  تأکید  با  دهند.میرزایی  انجام  کشور 
عنوان  به  دیگران  وسایل  پذیرش  از  زائران 
امانت خودداری کنند، زیرا امکان سوء استفاده 
از این امر زیاد است، افزود: به هیچ وجه تحویل 
وسایل، دارو و مدارک شناسایی و ... در اختیار 
افراد ناشناس قرار نگیرد.فرمانده پلیس فرودگاه 
ادامه داد: مراسم بدرقه زائران در مکان هایی 
انجام شود چراکه  قبل مشخص شده  از  که 
بدرقه  برای  مناسبی  ظرفیت  استان  فرودگاه 
تمام زائران و خانواده های آنها را ندارد و این امر 

سبب ایجاد بار ترافیکی در فرودگاه می شود.

مراکز مشاوره نیرو انتظامی موثر در کاهش آسیب های اجتماعی 
عکس:ایرنا
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امام صادق )علیه الّسالم( می فرمایند:
، ُحِرَم اآلِخَرَة بَِحّق نیا بَِغیِر َحقٍّ    من َطلََب الدُّ

هركس دنیا را به ناحق بجوید، از آخرت به حْق محروم می شود.
)تحف العقول ، ص ۳۲۱(

 

ثبت نام کربال به صورت محدود 
اعزام زمینی مورخ 1396/6/11 و 96/6/22

والدت امام هادی )علیه السالم(  در سرزمین مقدس نجف اشرف و کربالی معال 
شرکت خدمات زیارتی بیرجند تنعیم
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