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پدیده ناهنجار چشم و همچشمی پدیده ای است 
 که در میان بیشتر مردم جامعهـ  چه مرد، چه زنـ  
می کند  وادار  را  آنها  که  طوری  به  دارد  وجود 
بویژه  دیگران  با  را  زندگی شان  و  خود  پیوسته 
همسایه های خود مقایسه کنند.اعتیاد، طالق، فقر 
رفتار غلط  نتایج همین  از  اختالفات خانوادگی  و 
است، گیر و دارهای ناشی از چشم و هم چشمی 
گاهی شکاف های بزرگی را در خانواده  ها پدید 
می آورد؛ رقابت ناسالم مالی در بین افراد بدون در 
نظر گرفتن شرایط مالی خانواده انزوای فردی را 
به دنبال دارد.چنان که گفته شد منشأ چشم و هم 
چشمي را باید در برخي از غرایز طبیعي و فطري 
بیماري  گرفتار  که  شخصي  اگرچه  جست.  بشر 
نابهنجاري  این  و  شود  مي  چشمي  هم  و  چشم 
و  کژي  به  کند  مي  تقویت  و  رشد  خود  در  را 
)  ۲ صفحه  در  سرمقاله  )ادامه    .  .  . در.  رود.  مي  جم بیراهه 

ن 
 امی
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 عطر گالب و شهادت در بیرجند پیچید؛دالور مردانی از جنس عشق و باران آمدند  / صفحه۷

سمیرا قاسمی- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه خوشحالیم در ادامه طرح تحول سالمت، حوزه دندان پزشکی مورد 
توجه قرار گرفته است، اظهار کرد: حدود ۸۰ کلینیک سیار دندان پزشکی در کشور توزیع شده که از این تعداد ۲ کلینیک سیار به استان 
 ما تعلق گرفته است. »کاظم قائمی« روز گذشته در مراسم افتتاحیه کلینیک های سیار دندان پزشکی استان در روستای حاجی آباد 
تصریح کرد: هزینه این دو کلینیک بالغ بر 56۰ میلیون تومان می باشد که 7۰ درصد آن را وزارت بهداشت پرداخت کرده است و 
3۰ درصد دیگر آن هم مربوط به دانشگاه علوم پزشکی می باشد. وی خاطر نشان کرد که این کلینیک ها با تجهیزات کامل دندان 
 پزشکی می باشند و گروه هدف آنها هم کودکان زیر 14 سال و زنان باردار است که خدمات کامال رایگان در اختیار آنان قرار می گیرد 
و از دیگر افراد نیز هزینه ناچیزی دریافت خواهد شد. به گفتۀ وی در آینده نزدیک با  حضور مقام عالی وزارت بهداشت هم مرکز 
بهداشتی و درمانی در شأن مردم حاجی آباد افتتاح خواهد شد که شامل تکنولوژی ها و تجهیزات پیشرفته می باشد. ... ) مشروح  در صفحه ۸( 

مدال نقره مسابقات اسکیت باشگاه های کشور به اسکیت باز خراسان جنوبی تعلق گرفت/ بانوی موتور سوار خراسان جنوبی بر سکوی دوم کشور/ دونده خراسان جنوبی قهرمان پرش جفت کشور/ فوالد 2 - گسترش فوالد 1؛ رستگاری در نیمه شب / سارق طالهاي سرخ در قاین دستگیر شد/ 750 میلیون تومان تاوان یک لحظه عصبانیت!/ وکیل جوان زنده به آتش کشیده شد  / صفحه 6 

عباس عبدی:
 صحبت های روحانی در مجلس 

 واقعیت نداشت، او تحت فشار است!

بیژن مقدم : 
حساسیت آقای روحانی در معرفی 
به موقع کابینه بسیار با ارزش است

سیدمحمدجواد ابطحی: 
آقای زنگنه شما 

از کی ژنرال شدید؟

شهاب نادری  :
همه نمایندگان دنبال

رای آوری رحمانی فضلی هستند

 میرزایی نیکو :
آقای روحانی شما  به تفکر

 24 میلیونی بدهکار هستید
 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

جناب آقای دکتر ابوالفضل فورگی نژاد
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

سرپرست دانشگاه جامع علمی – کاربردی استان خراسان جنوبی
 که موید توانمندی و مدیریت ارزنده شما می باشد، تبریک عرض نموده و از زحمات بی شائبه 
جناب آقای دکتر محمد جوانشیر گیو در زمان تصدی صمیمانه تقدیر و تشکر می گردد

 از درگاه باریتعالی برای شما سروران ارجمند دوام توفیقات روز افزون را آرزومندیم.

سبزه کار، حدادی ، شبان

نام سازمان مناقصه گذار : دانشگاه بیرجند 
موضوع مناقصه: واگذاری مدیریتی و انجام حجمي کلیه امور مربوط به تهیه مواد اولیه، 
 طبخ و توزیع غذای دانشجویان در خوابگاه های دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی فردوس

مدت زمان اجرا : از تاریخ 1396/06/15 به مدت یک سال کامل خورشیدي 
شرایط متقاضي :  داشتن پروانه رتبه بندی و تأیید صالحیت در رسته امور آشپزخانه از اداره 

کل تعاون،کار و رفاه اجتماعي دارای تاریخ معتبر
قیمت اسناد مناقصه : مبلغ 300.000 )سیصد هزار( ریال به صورت واریز به حساب سیبا 

شماره 21۷۷58219۷00۷ )درآمدهاي اختصاصي دانشگاه بیرجند(
 میزان سپرده شرکت در مناقصه: 344.000.000 ریال ) سیصد و چهل و چهار میلیون ریال(
 محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها: دانشگاه بیرجند،  سازمان مرکزي،

 دبیرخانه مرکزی
زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز شنبه 1396/05/28 لغایت سه شنبه 1396/05/31

زمان تحویل پیشنهادها: تا ساعت 12 روز شنبه 1396/06/11
تاریخ  و محل بازگشایي پیشنهادها : روز یکشنبه 1396/06/12 در محل سازمان مرکزی 

دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه
بدیهی است صرفاً شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد 
تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی نماید و دانشگاه مجاز می باشد در چارچوب ضوابط 
مقرر در آیین نامه مالی معامالتی دانشگاه با عنایت به صرفه و صالح دانشگاه هریک از پیشنهادها 

را قبول یا رد نماید.
تلفن تماس : 056-32202049 / 09159351477 / 09153350382

"هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود"

دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه بیرجند

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای 

به یک نیروی آقا لیسانس نرم افزار مسلط  به سیستم
 دوربین مدار بسته و شبکه نیازمندیم.     32450702

خاندان محترم شکری و محتشمی
درگذشت 

شادروان میر محمد علی شکری )بازنشسته اداره پست(
 را تسلیت گفته، برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت می نماییم.

خانواده های: عارفی ، ضرغامی و به نیابت از طرف اهالی روستای چرمه سرایان

مختصات  با  اراضی  اینکه  به  عنایت  با 
ذیل و همچنین یک قطعه زمین ممهور 
شده پیوست گزارش ثبت اسناد از اراضی 
پالک  ها  متداخله  و  لرد  دشت  مرتعی 

2004 اصلی بخش 2 بیرجند در بستر حریم باند دوم بیرجند - سربیشه 
قرار گرفته و فاقد سابقه ثبتی و قبولی ثبت می باشد؛ لذا به موجب این 
ابالغیه به مالک یا مالکین اراضی و مستحدثات ابالغ می گردد که ظرف 
مدت 15روز از انتشار این آگهی مدارک مثبته )مدارک هویتی شناسنامه 
و کارت ملی تمامی صفحات( و مستندات مالکیت )اسناد رسمي ، بنچاق 
و ...( نقشه ثبتی اراضی و غیره را به انضمام درخواست خویش به دبیرخانه 
و  مقرر  مهلت  اتمام  از  پس  نمایند.  تحویل  شهرسازی  و  راه  کل  اداره 
عدم ارائه مدارک و مستندات؛ وفق الیحه نحوه خرید تملک اراضی اقدام 

خواهد شد.

اداره روابط عمومی
اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

آگهی ابالغ تملک اراضی 
اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

 نوبت دوم

افتخار دارد
 با راه اندازی سه سالن مجزا 

) گل نرگس ، گل زعفران ، گل گندم (
 با ظرفیت 600 نفر میزبان میهمانی ها و مراسم 
شما سروران و بزرگواران باشد
و اکنون با راه اندازی رستوران در فضای باز 
و ارائه بیش از 25 نوع پیش غذا، غذای سنتی
 و دسر در میز کامل اُردور پذیرای شما خوبانیم.

هستید ین اه  بهتر یسته  شما شا

تلفن تماس:
056 - 32222320

خدمات دندانپزشکی
 در اقصی نقاط استان

با بهره برداری از 2 کلینیک سیار محقق می شود

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

مرحومه بی بی سکینه خورشیدی
والده میرزا نصرآبادی

را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند. جلسه تشییع و تدفین آن مرحومه 
امروز یک شنبه ساعت 4 بعدازظهر از محل غسالخانه بیرجند برگزار 

می گردد.

خانواده های های خورشیدی، نصرآبادی و سایر بستگان
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آغاز ثبت نام دوره های کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی از فردا 

میزان -حسین توکلی گفت: پذیرش در دوره های مهندسی فن آوری و دوره کارشناسی حرفه ای )ناپیوسته( نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی برای مهرماه ۹۶ منحصرا از طریق 
شبکه اینترنتی سازمان سنجش کشور آغاز می شود.وی افزود: این ثبت نام از روز یکشنبه ۲۹ مردادماه ۹۶ آغاز و در روز یکشنبه ۵ شهریور ماه به اتمام می رسد.وی اظهارکرد: داوطلبان متقاضی 

ثبت نام در صورتی که دارای شرایط عمومی و اختصاصی اعالم شده در اطالعیه ای سازمان سنجش باشند، قادر به ثبت نام خواهند بود.

نتیجه خالص تحریم ها ، 19800 سانتریفیوژ است!

سرمقاله

مغازه های تکراری؛
ایده های تقلیدی

*  امین جم

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( انسان ها غریزه الگوپذیري 

وجود دارد. همین غریزه است که آدمي را براي 
آماده  پذیري  جامعه  و  تکامل  و  تعالي  و  رشد 
مي کند. کودکان با تقلید، واژگان را مي آموزند 
و با تقلید از رفتار بزرگ ترها خود را با محیط 
بهره گیري  با  و  کنند  اجتماعي هماهنگ مي 
از آن دانش هاي نظري و تجربي منتقل مي 
در  اجتماعي  و  فردي  رشد  و  تکامل  و  شود 
یابد.اما  مي  فزوني  روز  به  روز  انساني  جوامع 
کساني که دچار نابهنجاري رفتاري چشم و هم 
چشمي مي شوند از این مسئله )الگوپذیري و 
تقلیدکردن فطري بشري( به درستي بهره نمي 
گیرند و آن را در جایي نادرست هزینه و خرج 
درباره  قرآن  را  مسئله  این  همانند  کنند.  مي 
آیین ها و اعمال  نادرست و  باورهاي  از  تقلید 
و مناسك خرافي مطرح مي سازد و آن را به 
عنوان تقلید غیرمجاز و ناروا سرزنش مي کند.

بازخواني آیات قرآن با در نظر گرفتن هنجارها 
تحلیل  بر  افزون  تواند  مي  ها  نابهنجاري  و 
درست مساله به شخص این امکان را بدهد که 
علل و عوامل آن را شناسایي و براي مقابله با 

آن چاره اندیشي کند. 
چشم و هم چشمي ،ارتباطي مستقیم با میزان 
دارد.  آنها  خود  سوي  از  افراد  شدن  پذیرفته 
ظاهري،  وضع  افراد،  هرچه  که  معني  بدین 
توانایي هاي فردي و مالي خود را همان گونه 
که هست، قبول داشته باشند کمتر به چشم و 
هم چشمي با اطرافیان خود مبادرت مي ورزند.

افراد  که  زماني  پزشکان،  روان  اعتقاد  به 
را  فردي خود  توانایي هاي  و  زندگي  واقعیات 
دیگران  نظرات  به  کمتر  باشند  داشته  قبول 
خواهند  مي  و  کنند  مي  توجه  خود  مورد  در 
در  که  بپذیرند  طور  همان  را  آنها  اطرافیان، 
بیش  افراد  وقتي  چنین  هم  هستند.  واقعیت 
دیگران  نظرات  از  اطالع  پي کسب  در  از حد 
نسبت به خود باشند تالش مي کنند تا همان 
آنها  مقابل  در  دارند  دوست  دیگران  که  طور 
آن  مثبت  نظر  طریق  همین  از  و  شوند  ظاهر 
تایید  مورد  و  کرده  به خود جلب  نسبت  را  ها 

آن ها واقع شوند. 
واقعیات  از  افراد  این  است که  این صورت  در 
و  شده  غافل  خود  هاي  توانایي  و  شخصیتي 
معیار خود را تایید دیگران قرار مي دهند این 
در  چشمی  هم  و  چشم  از  خاص  روزها.نوعی 
روز  به  روز  که  خورد  می  چشم  به  ما   شهر 
گسترده تر می شود.این داستان با یك فالفلی 

در شهر شروع شد.
اینکه  بود  بعد ذکر همه مردم شده  یك هفته 
فالفلی چقدر سود دارد!آنقدر این حرف ها بین 
مردم تکرار شد تا در نهایت چندین فالفلی در 
شهرایجاد شد و عالوه بر آن اغلب ساندویچی 
آورند.کاش  را  فالفل  خود  منوی  در  هم  ها 
می  محدود  ها  فالفلی  همین  به  مشکل 
به  اغاز  اولین هایپر مارکت در شهر  شد.وقتی 
شهری  در  کرد  نمی  فکر  کس  کرد،هیچ  کار 
مثل بیرجند،چند هایپرمارک دیگر هم تاسیس 
با وجود کم  توان شهر.یا  به  توجه  شود.بدون 
آبی،حاال سر هر کوچه ای یك کارواش است.

دور نرویم.همین مغازه های خیابان صیاد که 
اگر  ماشین.شاید  های  بنگاه  از  است  شده  پر 
مردم درک کنند الزاما اگر یك مغاز خاص در 
ندارد  وجود  تضمینی  گرفته،هیچ  کارش  شهر 
شوند،نه  موفق  شغل  دراین  هم  ها  آن  که 
بازار اینقدر کساد بود و نه این حجم از افراد 

شکست خورده و بیکار داشتیم.

 پرداخت 200 هزار فقره وام 
ازدواج در 2۴ روز کاری 

در  میرمحمدصادقی  اصغر  اعتبار-سیدعلی  عصر 
نشست خبری با تاکید بر اینکه طرح ضربتی وام 
ازدواج با اولویت مناطق و استان های کمتر توسعه 
یافته  توسط  بانك مرکزی و 11 بانك عامل در 
حال اجراست، گفت: در  مدت اجرای ۲4 روزکاری این 
طرح و تاکنون حدود ۵0 هزار فقره از ۲00 هزار فقره 
وام اعطایی ازدواج به استان های کمترتوسعه یافته 
اختصاص یافته است.به گفته مدیرکل اعتبارات بانك 
مرکزی در استان های  محروم قبل از اجرای طرح 
ضربتی وام ازدواج، ماهانه حداکثر ۲0 هزار فقره وام اعطا 
می شد که با اجرای طرح ضربتی روند پرداخت وام 
ازدواج در این استا ن ها  ۲.۵ برابر شده است. این مقام 
مسئول بانك مرکزی با بیان اینکه صف وام ازدواج در 
روز اول طرح ضربتی در حدود ۵10 هزار نفر بوده است 
تصریح کرد: با همکاری مناسب بانك های عامل طرح 
ضربتی، خوشبختانه این صف اکنون به کمتر از 3۵0 
هزار نفر رسیده است و در صورتی که افراد ثبت نامی 
به شعب تعیین شده مراجعه کنند، قطعاً این صف به 

میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت.

شرط توزیع سود سهام 
عدالت تا پایان شهریور

تسنیم- رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: در 
صورتی که سود واریزی شرکتهای حاضر در پرتفوی 
 400 مرز  از  سازمان  این  حساب  به  عدالت  سهام 
میلیارد تومان گذر کند، اولین سود سهام عدالت تا 
پایان شهریور ماه امسال به مشموالن پرداخت خواهد 
شد.پوری حسینی با اشاره به این که امسال حدود 4 
هزار میلیارد تومان سود مربوط به سال مالی 13۹۵ 
شرکتهای حاضر در پرتفوی سهام عدالت برای پرداخت 
به مشموالن اختصاص پیدا خواهد کرد گفت: تا به 
امروز از این میزان سود نزدیك به ۲00 میلیارد تومان 
توسط این شرکتها پرداخت شده و این پول در حال 
حاضر در اختیار سازمان خصوصی سازی است.رئیس 
سازمان خصوصی سازی افزود: بر این اساس منتظر 
نظر شورای عالی اصل 44 هستیم تا با مصوبه هایی 
که صادر می کند اقدام به واریز این سود به حساب 
مشموالن کنیم. وی اضافه کرد: در صورتی که تاخیر 
زیادی در برگزاری جلسه این شورا بوجود آید، شاید تا 
پایان شهریور امسال قسمت اول سود سهام عدالت را 

میان مشموالن توزیع کنیم.

ابطحی: آقای زنگنه شما از کی ژنرال شدید؟

گفت،  وزیر  اینکه  گفت:  ابطحی  سیدمحمدجواد 
آقای زنگنه  باید بگوییم  جای گروهبان ها نیست 
شما ۲۸ ساله بودید معاون وزیر ارشاد بودید و 30 
ساله شدید، وزیر شدید. شما از کی ژنرال شدید؟ 
نماینده  و  می آمدید  مجلس  به  باید  زنگنه  آقای 
می شدید. کی به بچه ها میدان داده شده مدیر اجرایی شوند؟ جوانان االن 

چه کنند؟ فارغ التحصیالن نفت پشت در هستند.

همه نمایندگان دنبال رای آوری رحمانی فضلی هستند

 شهاب نادری نماینده پاوه گفت:  همه نمایندگان 
رحمانی  سیاسی  رای آوری  دنبال  طیفی  هر  از 
در  که  کاری  به سابقه  توجه  با  او  فضلی هستند 
دستگاه های مختلف داشته دارای شخصیتی پخته، 
ورزیده و با قدرت نوآوری باال است که این سرمایه 
مهمی برای کشور است. وزارت کشور گسترده ترین وزارتخانه است و به 

عنوان وزیرالوزرا شناخته می شود.

آقای روحانی شما  به تفکر 2۴ میلیونی بدهکار هستید

 میرزایی نیکو خطاب به رئیس جمهور با بیان اینکه 
چیدمان کابینه شما حق مسلم شماست، رای آوری 
روحانی را به اظهارنظر رئیس جمهور اسبق مرتبط 
از  اصالح طلبان  قد  تمام  حمایت  گفت:  و  دانست 
بله؛ شما صد در صد به  یادم نمی رود.  را  جنابعالی 
تفکر ۲4 میلیونی خیلی بدهکار هستید. مبادا سلب این اعتماد به کل جریان 

اصالح طلب حامی نسبت داده شود.

سیاسی  فعال  عبدی،  عباس 
طی  تازگی  به  اصالح طلب 
با  اعتماد  روزنامه  در  مقاله ای 
مهم  صحبت های  به  اشاره 

مبنی  مجلس  در  رئیس جمهور 
کابینه  چینش  برای  اینکه  بر 
نوشت: است،  نبوده  فشار  تحت 

فشار  تحت  از  منظورشان  »شاید 

نبودن  جناحی  و  حزب  هیچ 
باشد.  سیاسی  احزاب  به  منحصر 
رییس  که  معناست  بی  این  ولی 
و  بگیرد  تصمیم  بخواهد  جمهور 

تحت هیچ فشاری نباشد. در همه 
دنیا چنین فشارهایی هست  جای 
جمهور  رییس  باشد.  هم  باید  و 
که  هنگامی  دیگری  کس  هر  یا 

به  گیرد  یك تصمیم سیاسی می 
ناچار باید ده ها مالحظه را رعایت 
نبودن  بنابراین تحت فشار  کند.« 
واقعیت ندارد و حسنی هم نیست. 
چرا  پس  نیستید  فشار  تحت  اگر 
کسی  یعنی  ندارید؟!  علوم  وزیر 
با  هم  شاید  کنید؟!  نمی  پیدا  را 
گفتن 1٧ وزیر آن را استثنا کرده 
چنین  جای  به  است  بهتر  اند! 
را شفاف  تا حدی فشارها  ادعایی 
ندارند  دوست  که  کسانی  کرد. 
دارند،  حق  شوند،  وزیر  ها  خانم 
همچنان  است،  آنان  عقیده  این 
خالف  هم  دیگر  ای  عده  که 
مساله  ولی  دارند.  را  عقیده  این 
شود  معلوم  که  است  این  مهم 
چه فرآیندی در این تصمیم وجود 
داشته است و آیا رعایت مالحظات 
خیر؟ یا  است  بوده  درست  فعلی 

روحانی  گفت:  اصولگرا  فعال  یك 
برای دولت  اول و هم  در دور  هم 
چه  هر  که  داشته  تاکید  دوازدهم 
بگیرد  شکل  دولت  ارکان  سریعتر 
قانونی  ظرفیت های  از  بتواند  تا 
کشور  برنامه های  پیشبرد  برای 
این  من  نظر  به  که  کند  استفاده 
امر پسندیده ای است.بیژن مقدم در 
چه  هر  تشکیل  ضرورت  با  ارتباط 
سریعتر دولت دوازدهم و همکاری 
این  در  جمهور  رئیس  با  مجلس 
اظهار کرد: تشکیل هر چه  زمینه، 
که  است  موضوعی  دولت  سریعتر 
تاکید  بر آن  آقای روحانی  شخص 
ویژه ای دارند. این اتفاق در دور اول 
ریاست جمهوری ایشان هم رخ داد. 
که  روزی  همان  در  دقیقا  روحانی 
مراسم تحلیف انجام شد؛ همان جا 
کابینه اش را به مجلس معرفی کرد.

وی ادامه داد: این دفعه با چند روز 
تاخیر این کار انجام شد، اما همچنان 
برای  را  پیشین  حساسیت  همان 
این دولت نیز دارند؛ می خواهند هر 

خود  ارکان  بتواند  دولت  زودتر  چه 
قانونی اش  ظرفیت  داده،  شکل  را 
را به دست آورده و کارها را انجام 
چند  هر  کرد:  تصریح  دهند.وی 

به  اشکاالتی  نماینده ها  از  برخی 
گفته اند  مثال  کرده اند،  وارد  کابینه 
نشده  معرفی  هنوز  وزرا  از  یکی 
مجلس  رئیس  توضیحات  با  اما 

نشد،  دانسته  وارد  اشکال  این 
مجلس  به  وزرا  اکثریت  که  چرا 
حساسیت  این  شده اند.  معرفی 
آقای روحانی بسیار با ارزش است.

عبدی: صحبت های روحانی در مجلس
 واقعیت نداشت، او تحت فشار است!

فعال اصولگرا:حساسیت آقای روحانی 
در معرفی به موقع کابینه بسیار با ارزش است

شهردار و شورای پنجم متفاوت تر خواهند بود

محسن هاشمی اظهار کرد: شهردار و شورای آینده 
)دوره پنجم( قطعا با این دوره متفاوت خواهد بود.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود و تعامل 
اعضای شورای پنجم و شهردار آتی نیاز  شهردار به 
شورا بیشتر خواهد شد.تالش خواهیم کرد تعامل شورا 
با سایر نهادها بیش از گذشته باشد و در این مسیر از همفکری سایر دستگاه ها 

و سازمان ها استفاده خواهیم کرد. 

صالحی فردی غیر سیاسی و غیرجناحی است

رای  جریان  در  مجلس  نماینده  ذوالقدر  فاطمه 
سید  با  موافقت  در  و  دوازدهم  کابینه  به  اعتماد 
ارشاد  و  فرهنگ  پیشنهادی  وزیر  عباس صالحی 
اسالمی، اظهار داشت: ما در حوزه فرهنگ نیاز به 
آقای صالحی  توانا و اهل علم داریم که  مدیری 
بر مسائل فرهنگی اشراف دارند. صالحی وزیر غیرسیاسی وغیرجناحی با 

دغدغه های فرهنگی و هنری است.

احتماال 2 وزیر پیشنهادی رای اعتماد نمی گیرند

با  نعمتی عضو هیئت رئیسه مجلس گفت:  بهروز 
توجه به اینکه هیئت رئیسه مجلس تصمیم گرفت 
به صورت مختصر و به صورت دقیق رای اعتماد 
ظهر  تا  یکشنبه  روز  انشاءا...  کند  برگزار  را  وزرا 
بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم 
به اتمام می رسد.وی اضافه کرد: اما تجربه نشان داده که احتمال یك یا دو 

وزیر از نمایندگان رای نگیرند زیاد است.
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

گچ کاری و گچ بری 
پذیرفته می شود. 

در اسرع وقت 
)شهر و روستا(  
09904712042

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( 
شرکت تعاونی تهیه و توزیع پروفیل و مواد مصرفی درب و پنجره سازان شهرستان بیرجند

شماره: 96/3     تاریخ انتشار: 96/5/29

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی تهیه و توزیع پروفیل و مواد مصرفی 
درب و پنجره سازان شهرستان بیرجند راس ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1396/6/19 در محل دفتر شرکت واقع 
در میدان شهدا برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این 
جلسه حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دلیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده 
تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را 

دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
ضمنا داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره و بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار 
آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل تا اقدامات 

قانونی از قبیل تایید صالحیت و سایر اقدامات قانونی از اتاق تعاون انجام پذیرد.

دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب صورت های مالی سال های 1393،1392، 1394، 
1395 3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1397 4- انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل برای مدت 
سه سال مالی 5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی 6- اتخاذ تصمیم نسبت 
به دریافت اعتبار و تسهیالت الزم از بانک ها 7- اتخاذ تصمیم در خصوص کاهش سهام و فروش دفتر یا انبار یا 

انصراف از عضویت در اتحادیه مشهد و تهران 8- تعیین خط مشی آتی شرکت تعاونی

هیئت مدیره شرکت تعاونی پروفیل بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی تهیه و توزیع پروفیل
 و مواد مصرفی درب و پنجره سازان شهرستان بیرجند      شماره: 96/2    تاریخ انتشار: 1396/5/29

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی تهیه و توزیع پروفیل و مواد مصرفی درب و پنجره سازان شهرستان 
بیرجند راس ساعت 18 روز یکشنبه مورخ 1396/6/19 در محل دفتر شرکت واقع در میدان شهدا برگزار می شود. از کلیه اعضا 
دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دلیلی 
نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را 
تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.

دستور جلسه :
هیئت مدیره شرکت تعاونی پروفیل بیرجند1-  طرح و تصویب اساسنامه جدید شرکت تعاونی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( 
شرکت تعاونی مرزنشینان نوید نهارجان مود    تاریخ انتشار: 96/5/29

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان نوید نهارجان مود ساعت 10 صبح روز شنبه 
تاریخ 96/6/11 در محل مهدیه مود برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت 
به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور 
یابد، می تواند تا روز پنجشنبه 96/6/9 با نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت مراجعه و برگه وکالت 
نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد 

غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب صورت های مالی 1395 3- طرح 
و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1396 4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 

5- طرح و تصویب تغییرات اعضا و سرمایه
هیئت مدیره تعاونی

حمــل اثاثیـه 
 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

 مسیر مشهد و  زاهدان 
 جمع آوری و چیدمان وسایل منزل توسط خانم

ل بار
حم  100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

مدت هاست در تمنایم، در تمنای نگاهی
و گاهی صدایی و حتی لحظه ای دیدن رویش در خواب و شنیدن کالمش در خیال...

دومین سالگرد 
درگذشت همسری مهربان و مادری فداکار 

شادروان طوبی پیرتاج 
را با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم. روحش شاد

در کوچه جان همیشه مـادر باقیست
دریای محبتش چو کوثر باقیست

در گویش عاشقانه نام مـادر
شعری است که تا ابد به دفتر باقیست

خانواده علی اکبری

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف
 و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
علـی آبادی 
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اشتغالزایی 135 زن سرپرست خانوار در خراسان جنوبی
صدا و سیما- امسال 135 فرصت شغلی در قالب طرح های اشتغالزایی برای زنان سرپرست خانوار خراسان جنوبی ایجاد شد. معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام 
خمینی)ره( استان گفت: در چهار ماه گذشته 1۲ میلیارد و 155 میلیون ریال تسهیالت اشتغال زایی به زنان سرپرست خانوار زیرپوشش این نهاد پرداخت شد.سیدرضا حسینی افزود: 
از این تعداد 37 طرح در بخش دامداری، 36  طرح در بخش خدمات،  33 طرح در صنایع، 17 طرح صنفی و صنعتی ، 11 طرح کشاورزی و یک طرح در بخش حمل و نقل اجرا شد.

اندرکاران  نباشید خدمت دست  با سالم و خسته 
مالک  از  را  شکایتی   95 سال  تیرماه  از  روزنامه 
شهرداری  تقدیم  ساختمانم  مقابل  ملک  متخلف 
بارها  یکسال  این  طول  در  ایم  نموده   ۲ منطقه 
بار 175000 ریال حق شکایت  مراجعه و در هر 
دریافت کرده اند ولی به هیچ یک از شکایت ها 
به  کماکان  متخلف  مالک  و  اند  نکرده  رسیدگی 
تخلفات خود ادامه میدهد کمیسیون ماده صد در 
غیاب ما تشکیل به ما اعالم و ابالغ نمی گردد. 
اگر قرار است طرح تفصیلی شهر اجرا نگردد پس 
هر شخصی هر کاری صالح میداند انجام دهد و 
سپس جریمه را به شهرداری واریز کند و در ضمن 
مبلغی  است  المال  بیت  از  که  طرح  تهیه  جهت 
هزینه نگردد در ضمن هیچ کدام از شکایت ها به 
نتیجه نخواهد رسید. چرا شهروندان باید جور درامد 
شهرداری را از محل رفاه خود پرداخت نمایند بله 
رفاه زیرا شهرداری با فروش طبقه اضافه بر خالف 
نور گیری  بین رفتن  از  باعث  ضوابط شهرسازی 
خورشید برای یک عمر خواهد گردید و شهروندان 

را از حق طبیعی خود محروم خواهد کرد
ارسالی به تلگرام آوا

از اعضای محترم شورای شهر بیرجند عاجزانه تقاضا 
می شود شهرداری الیق قوی وبومی انتخاب کنند.

آزمون و خطا بس است.
910...۲50

سالم آوا بی زحمت پیگیری کنید یک ماه قبل با 
شخصی تصادف کردم  افسر راهنمایی به محل امده 
وطرف مقصرشده  به دستور افسرمدارک وی تحویل 
من شد بعد چند روز که از آمدن وی  خبری نشد 
متوجه شدم که طرف تقاصای گواهینامه المثنا نموده   
و بازرس راهنمای استان هم می فرمایند ما کارمان 
قانویه شما به دادگاه مراجعه کنید وجواب من را نمی 

دهند مردم هم درجریان باشند
915...359
نقش  در  ای  کوچه  عنوان  با  قبل  روز  درگزارش 
یک خیابان،باید به کوچه 1۸کارگران هم اشاره می 
کردیدکه بیش ازدو سال است نقش یک خیابان را 
ایفا می کند و شهرداری با گذاشتن جدول در ابتدای 
کوچه عمالاین کارراکرده.اگرشهرداری بلوارشعبانیه 
بلوار مجیدیه وصل کند تمام مشکالت آن  به  را 
خیابان  و  اسدی  راه  سه  مشکالت  حتی  منطقه 
جمهوری حل می شودومجیدیه هم آسفالت می 
شود. شهروندان بسیاری طی سالهای متمادی نسبت 
به اعالم درخواست هایشان ازمسئولین استانی وشهر 
بیرجند درخصوص تغییر وضعیت منطقه به اصالح 
گردشگری بند دره بیرجند اظهارنظرکرده اند.ازایجاد 
فقط  من  اند.اما  گفته  وغیره  کابین،آالچیق  تله 
یک خواسته دارم که زیرساختش هم آماده است.

چندالمپ برق روی تیرهای برق نصب شود.
915...305
لطفا از مسئولین بپرسید فصل سرما در راه است 
اهالی روستای رحیم آباد جنب استانداری گه به آنها 
مجوز گازکشی نمیدهند باید نفت از کجا تهیه کنند 

مثل قبل از مهرشهر واقعا دستمریزاد
915...495
باسالم, در جواب همشهری محترم باید گفت, اگر 
در شب به منطقه نمونه گردشگری بند دره!  بروید 
و نور ماشینها را خاموش کنید یک متری خود را 
نمیبینید, بگذارید مسئوالن امر بعد ازسالها 4 تا چراغ 
روشنایی در مسیر و یا اطراف آب بند دره نصب کنند, 
آالچیق, آمفی تاتر, هتل و تله کابین پیش کش! از 
شهرستان مهمانی آمده بود و اولین حرفی که زد 
این بود که اینجا با 15 سال قبل که آمدم هیچ فرقی 

نکرده واصال رسیدگی نشده.
937...494
با سالم ، بنظر می رسد که حل مشکل آب استان، 
از عهده نمایندگان محترم خارج است، بهتر است 
نماینده محترم ولی فقیه در استان با توجه به جایگاه 
و نقش ایشان، موضوع را از طریق رهبری پیگیری 
نمایند. مشکل ما هم چند سال آینده، کمتر از دریاچه 

ارومیه و خوزستان نخواهد بود...
91۲...31۸
سالم اواخسته نباشیدازاینکه پیگیرکم ابی شهرک 
برای  کاری  هنوزهیچ  بودیدممنون.ولی  چهکند 
خورده  قیچی  شده  کوچها3ماه  اسفالت  مانکردن 
کنید. پیگیری  خدا  نگرفته.تورو  امااقدامی صورت 

ماقابلمه آب گرم میکنیم حمام میریم چون فشارآب 
کم است ابگرمکن روشن نمیشود

915...436
سالم از زایرن محترم بیت ا... الحرام تقاضا داریم 
ضمن رعایت نکات ایمنی وبهداشتی ،دالرها،ریال 
بنجل  کاالهای  صرف  را  خود  های  هاوتومان 
سعودی نکنند مدعوین سالمتی وقبولی طاعات شما 

را ارزومندند وهدایای ایرانی را به چشم می کشند
915...۲66

تفریح خانواده ها در روز جمعه رفتن به شوکت آباد و 
نشستن زیر درختان در حال خشک شدن آنجاست 
. مردم انتظار دارند الاقل محیط تفریح سرسبزی را 

مهیا کنند تا از تفریحشان لذت ببرند.
915...۲1۲

خدا قوت از عوامل خوب روزنامه اوا که مشکالت 
ساکنین خیابان فهمیده 15 را مطرح کردن انشاا... 
مسوالن محترم زودتر از خواب بیدار شن و قبل 
شایسته  و  اقدامات الزم  ناگوار  اتفاق  از هرگونه 

اتخاذ نمایند.باتشکر
915...۲33

آقای فرماندار برای پیگیری اراضی موسوی به هر 
اداره یا سازمانی مراجعه میکنیم میگن فرمانداری 
پیگیره.این چه پیگیری هست که به من به عنوان 

یک مالک پاسخ درستی نمیدهید؟
915...66۸
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مهم  از  جنوبی  در خراسان  پیشه ور -کویر 
ترین و بهترین قابلیت هایی است که می تواند 
کمک شایانی به تحقق اقتصاد مقاومتی و فعال 
یکی  قلعه  سه  کند.کویر  محلی  جوامع  کردن 
است  کویرهای کشور  فردترین  به  منحصر  از 
که با ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی و 
ایجاد اقامتگاه های بوم گردی از امکانات نسبتا 
جمله  از  قلعه  سه   . است  برخوردار  نیز  خوبی 
شهرهاي تاریخي کشور به شمار مي رود وجود 
آثار متعدد تاریخي وسبک ساخت و ساز بنا ها 
و محوطه های تاریخی متعدد نشان از قدمت 
چند صد ساله این شهر دارد. در خصوص نام 
این شهر نیز گفته شده است که در زمان هاي 
از  اطراف  روستاهاي  میان  در  قلعه  سه  قدیم 
نظر کشاورزي بهترین محصول را داشته وکه 
این  از  و  بوده  گندم  آن  محصوالت  از  یکی 
نظر سرآمد روستاهاي دیگر به شمار مي آمده 
»سرقلعه«  به  ابتدا  در  دلیل  همین  به  است. 
تلفظ  زمان  گذشت  از  پس  که  شده  معروف 
مردم بر روي آن تاثیر گذاشته و مردم به جاي 

اند.با  کرده  مي  تلفظ  قلعه«  »سه  »سرقلعه«، 
از  ها  کتاب  از  بعضي  در  هم  هنوز  وجود  این 
شود.  مي  یاد  »سرقلعه«  عنوان  به  شهر  این 
دیگري  دلیل  این شهر  تسمیه  وجه  زمینه  در 
نیز ارائه شده که چون »در اطراف داراي سه 
برج بوده است که از این برج ها براي نگهباني 
از  ها  برج  این  اند.«امروزه  کرده  مي  استفاده 
آثار باستاني این شهر به حساب مي آیند . سه 
قلعه تاکنون ۸0 اثر تاریخی شناسایی گردیده 
آثار ملی  آنها در فهرست  از  تعداد17 عدد  که 
کشور به ثبت رسیده است. این شهر در فاصله 
و  سرایان  شهر  غرب  جنوب  کیلومتری   ۲4
و  فردوس  شهر  شرق  جنوب  کیلومتری   5۲
به  سه قلعه  گرفته است.  قرار  کویر  حاشیه  در 
پایین،  جغرافیایی  در عرض  گرفتن  قرار  علت 
بزرگ  آبی  منابع  از  دوری  دریا،  از  کم  ارتفاع 
جنب  زیاد  فشار  آور  باران  توده های  از  دوری 
عوامل  این  که همه  کویر  به  نزدیکی  و  حاره 
باعث بارندگی کم، گرمای زیاد تابستان، تبخیر 
فراوان بطور کلی بیابانی و نیمه بیابانی منطقه 
گردیده است.دارای  تابستان های گرم و سوزان 

و زمستان ها ی سرد و خشک است. 

سه قلعه ،تاریک ترین 
و پر ستاره ترین 

و  کم  بسیار  ابرناکی  دارای  سه قلعه  منطقه 
در  آسمان صاف  با  تعداد شب هایی  نتیجه  در 
حدی بسیار فراتر از نیاز متعارف ستاره شناسان 
آماتور است.در این مکان رصد ستارگانی با حد 
قدر  حد  به  توجه  با  که  است  میسر   7/۲ قدر 
)حدود 7/5( سه  زمین  نقاط سیاره  تاریکترین 
نقاط  تاریکترین و پرستاره ترین  از  قلعه  یکی 

سیاره ما به حساب می آید

ایران ، ساخت اولین رصد خانه ها 
در جهان 

بارش شهابی که اوج آن در ۲0 و ۲1 مرداد در 
ایران رخ می دهند گردشگری نجومی را رونق 
کشورهایی  جمله  از  ایران  است.  داده    فراوان 
است که ظرفیت بسیاری برای این گردشگری 
دارد. ایرانیان در طول تاریخ دستی در ساخت 
اولین رصدخانه ها در جهان داشتند. شهر نیاسر، 
سه  رصدگاه  شهرزاد،  کویری  کمپ  متین آباد، 
قلعه در خراسان جنوبی و بسیاری مناطق که 
به  افرادی که  با حضور  آنجا  اهالی  ساکنان و 
می کنند  سفر  آنها  روستای  به  نجومی  انگیزه 
اوخت شده اند. به عالوه اینکه در این روستا ها 
جمله  از  گردشگری  زیرساخت  های  شهرها  و 
اولیه ای  تسهیالت  و  بوم گردی  اقامتگاه های 

وجود دارد که می تواند گسترش یابد.

ستاره کم فروغ گردشگری نجوم
 در ایران

خیلی از آژانس ها به خاطر مشکالتی که این 
شب  در  سرویس دهی  جمله  از  گردشگری 
گردشگری  نوع  این  برگزاری  به  تمایلی  دارد 
این  کار  و  ساز  قانونی  لحاظ  به  گرچه  ندارند. 
است  میراث  سازمان  دست  در  گردشگری 
نوع  این  برگزاری  برای  بسیاری  موانع  ولی 
عکاسی  و  تاریخی  سایت های  در  گردشگری 
گردشگران وجود دارد.یکی دیگر از مشکالتی 
روبه روست  آن  با  نجومی  گردشگری  که 
رصد  برای  نوری  آلودگی  بدون  مکان  یک 
نشدن  خاموش  و  است  نجومی  رویدادهای 
روستاهای  و  شهرها  در  اضافی  چراغ های 
مقصد این گردشگری از جمله مشکالتی است 
و  آن دست  با  تورها  این  کنندگان  برگزار  که 
پنجه نرم می کنند. اگر بتوان از طریق سازمان 
با شورایاری روستا هماهنگی  میراث فرهنگی 
از  گروهی  است  قرار  وقتی  که  آید  وجود  به 
گردشگران به روستا بیایند برق معابر قطع شود 
تامین  به شورای  رابطه  این  تا دیگر بحث در 
کشیده شود. وقتی گشت نجومی به روستایی 
می رود می خواهد آسمان پر ستاره را ببیند و در 
روستایی که 40 خانوار زندگی می کند لزومی 
به روشن بودن چراغ های معابر در آنجا وجود 
ندارد و سازمان میراث با هماهنگی با ارگان ها 
به اهالی اعالم کند که چراغ  های معابر خاموش 
می شود به این خاطر که گردشگران می خواهند 

آسمان شب را رصد کنند.

پنجمین آسمان تاریک در جهان 

رصدگاه سه قلعه در اردیبهشت سال 13۸۸ و 
در  با  مسیه،  رصدی  رقابت  نهمین  حاشیه  در 
دارا  جمله  از  منطقه  پتانسیل های  گرفتن  نظر 
بودن پنجمین آسمان تاریک در جهان، دوری 
و  کویر  جاذبه  وجود  نوری،  آلودگی  منابع  از 

گردشگری  توسعه  منظور  به  و  منطقه  امنیت 
برای  مناسب  فضایی  سازماندهی  و  نجومی 
و  احداث  عالقه مند،  گردشگران  و  منجمان 
افتتاح شد.گردشگری نجومی در قلب یکی از 
زیباترین کویرهای ایران، کویر سه قلعه، واقع 
شده و با توجه به تعداد شب های صاف بسیار 
بهشتی  را  قلعه  سه  رصدگاه  می توان  آن،  در 

رصد  مشتاقان  و  نجومی  گردشگران  برای 
منطقه  این  اینک  دانست.  شب  آسمان  اجرام 
تبدیل به یکی از مقاصد گردشگری نجومی در 
ایران شده است و به طور متوسط در هشت ماه 
اول سال هر ماه ۲ الی سه تور از منطقه بازدید 
می کنند. برای شناخت بهتر این شهر با عرب 
رئیس نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی 

و گردشگری سرایان گفتگویی داشته باشیم.

بخش “سه قلعه”
 زیستگاه مناسبی برای پرورش شتر  

دیگر  ارزشمند  ظرفیتهای  قلعه  سه  این  جز 
پرورش  از  بیشتر  حمایت  با  دارد.می توان  نیز 
را  خشکسالی  منطقه  این  در  شتر  دهندگان 
به فرصت تولید و اشتغال تبدیل کرد و تولید 
با  قلعه سرایان  طالی سفید در دل کویر سه 
پرورش و حمایت از شترداران محقق می شود.
شهرستان  در  شتر  پرورش  مستعد  مناطق 
است  بغداده  روستای  و  قلعه   سه  سرایان 
وجود  و  کویری  نیمه  و  کویری  مناطق  چون 
را  زمینه  منطقه  در  گیاهی  خاص  گونه های 

برای پرورش شتر فراهم ساخته است.

مصالح بكار رفته در آثار تاریخي
این منطقه عمدتا خشت و آجر است 

وی با بیان اینکه آثار تاریخي این منطقه حاکي 
از آن است که مصالح بکار رفته در این منطقه 
عمدتًا خشت و آجر است و عواملي مانند اقلیم 
نیز در ساختمان سازي و نوع  امنیت  و تأمین 
گوید:  است،می  داشته  بسزایي  نقش  مصالح 
شکل  داراي  مانده  برجاي  هاي  خانه  غالب 
برجسته  آثار  به   .وی  است  بادگیر  و  کویري 

افزاید:  می  و  کند  می  اشاره  قلعه  سه  شهر 
قلعه،خانه  ارگ  قلعه،مسجد  سه  جامع  مسجد 
رمضانی،خانه  عباس  الدیوان،خانه  حسام 
بادگیرهای شهر  و  ها  ،برج  پیروز  هروی،خانه 
سه قلعه از جمله بادگیر خسروی و میرعلی ، 
رباط های قدیمی شامل مورشک و احمد بیک 
و بناهای تاریخی متعدد دیگر که در روستاهای 

روستای  جمله  است.از  شده  واقع  بخش  این 
اشاره  انبارهای بسطاق  آب  و  تاریخی کامرود 
دوران  به  متعلق  تاریخی  آثار  این  عمده  کرد 

صفویه و قاجار می باشند.

سه قلعه و بهشت منجمان

عرب در خصوص نقاط قوت گردشگری،میراث 
فرهنگی و صنایع دستی شهر سه قلعه یادآور 
خانه  خصوصًا  و  تاریخی  متعدد  آثار  شد:وجود 
الدیوان  حسام  خانه   : شامل  تاریخی  های 

بافت  و  جهانی   ، هروی   ، پیروز   ، رمضانی   ،
تقریبًا سالم این شهر و همچنین کویر زیبای 
سه قلعه و بهشت منجمان که در فاصله حدود 
شده  واقع  قلعه  سه  جنوب  کیلومتری   30
زیبا و  و  بکر  به خاطر داشتن کویری  و  است 
آسمانی تاریک همه ساله پذیرای کویرنوردان 
است.وی  کشور  سراسر  از  زیادی  منجمان  و 
می افزاید:عالوه بر این در حوزه صنایع دستی 
حرف های زیادی برای گفتن دارد و فرش و 
گلیم سه قلعه در منطقه و استان زبانزد است و 
وجود معادن متعدد سنگ های قیمتی و نیمه 
از دیگر ظرفیت های منطقه در زمینه  قیمتی 
موارد  تمام  کنار  در  و  باشد  می  دستی  صنایع 
زندگی  رسوم  و  آداب  و  عشایر  وجود   ، فوق 
های  جاذبه  مهمترین  از  عشایری  و  روستایی 

گردشگری شهرستان می باشد.

صنایع دستی سنگ در سه قلعه
 از مهمترین راههای توسعه است

صنایع  فرهنگی،  میراث  نمایندگی  رئیس   
خصوص  در  سرایان  گردشگری  و  دستی 

گردشگری،  توسعه  سند  تدوین  وضعیت 
شهرستان  دستی  صنایع  و  فرهنگی  میراث 
سندی  واقعی  معنای  به  گوید:  می  قلعه  سه 
ظرفیت  از  استفاده  با  اما  است  نشده  تدوین 
بیرجند،  دانشگاه  خصوصًا  دانشگاهها 
استفاده  همچنین  و  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
منطقه  نخبگان  و  نظران  صاحب  ظرفیت  از 
های  بازدید  و  متعدد  جلسات  برگزاری  و 
قلعه  سه  بخش  توسعه  راهکارهای   ، میدانی 
و شهرستان سرایان تدوین شده است که می 
توان استفاده از ظرفیت کویر و آسمان تاریک 
این شهرستان،خانه های تاریخی و راه اندازی 
شرکت  ایجاد  با  تراشی  سنگ  های  کارگاه 
قلعه  تعاونی صنایع دستی سنگ در شهر سه 
را از مهمترین راههای توسعه در حوزه میراث 
فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری برشمرد.
عرب درخصوص فرصت های سرمایه گذاری 
در حوزه های سه گانه میراث فرهنگی صنایع 
گفت:  شهرستان  این  گردشگری  و  دستی 
خوشبختانه با برنامه ریزی که از سنوات قبل 

سرمایه  های  فرصت  معرفی  و  دادیم  انجام 
سرمایه  ها  زمینه  اکثر  در  شهرستان،  گذاری 
گذاران ورود کرده اند. در مورد گردشگری با 
امنیت  و  قلعه  سه  کویر  زیاد  وسعت  به  توجه 
و  میدانی  های  بازدید  طی   ، منطقه  باالی 
های  قابلیت  زمینه  در  شده  انجام  مطالعات 
بکر مناطق دارای توان جذب گردشگر ، پنج 
سرمایه  ورود  برای  مستعد  نقاط  بعنوان  نقطه 
گذار انتخاب گردید که تا کنون در سه نقطه 
سرمایه گذاران ورود و برای دو منطقه پروانه 
بهره برداری اقامتگاه بوم گردی صادر شده و 
به  بزودی  نیز  دیگر  گردی  بوم  اقامتگاه  یک 
بهره برداری خواهد رسید.وی می افزاید:برای 
بخش  گذار  سرمایه  مناطق  از  دیگر  یکی 
می  اداری  مراحل  انجام  حال  در  خصوصی 
اقامتگاه  یک  اجرایی  عملیات  بزودی  و  باشد 
دیگر نیز در کویر سه قلعه آغاز خواهد شد.وی 
با بیان اینکه تنها یک منطقه پیشنهادی بدون 
بزودی  کرد:  است،ابرازامیدواری  گذار  سرمایه 
و  ورود  گذاران  سرمایه  نیز  منطقه  این  در 

امکانات مورد نیاز گردشگران فراهم گردد.

امكانات رفاهی و اقامتی
 در سه قلعه وجود ندارد

صنایع  فرهنگی،  میراث  نمایندگی  رئیس 
دستی و گردشگری سرایان با اشاره به اینکه 
این شهرستان در حوزه میراث فرهنگی دارای 
توجه  با  است،گفت:  ثبتی  تاریخی  خانه  پنج 
سه  در  اقامتی  و  رفاهی  امکانات  اینکه  به 
ایجاد  برای  مناسبی  زمینه  ندارد  وجود  قلعه 
اقامتگاههای بوم گردی ، سفره خانه سنتی و 
... می باشد که البته برای ایجاد یک واحد بوم 
گردی و یک سفره خانه سنتی دو نفر سرمایه 
مراحل  انجام  و  مدارک  تکمیل  حال  در  گذار 

پایان  تا  امیدوارم  که  باشند  می  اجرایی طرح 
سال به بهره برداری برسد. عرب درخصوص 
نیز  منطقه  این  قیمتی  های  سنگ  معادن 
عنوان کرد:شرکت تعاونی در شهر سه قلعه در 
این زمینه تشکیل شده و بزودی فعالیت خود 
را آغاز خواهد نمود.وی با بیان اینکه در زمینه 
صنایع دستی و خصوصًا گلیم وضعیت مناسبی 
برای سرمایه گذاری وجود دارد،افزود: کارگاه 
سرمایه  ورود  با  قلعه  سه  شهر  در  بافی  حوله 
افتتاح  اندازی شده و در هفته دولت  گذار راه 

خواهد گردید.

تكمیل زیر ساخت در کویر
 از مهمترین برنامه ها 

وی در خصوص برنامه های این سازمان برای 
قلعه  سه  شهرستان  گردشگری  صنعت  رونق 
شهرستان  گردشگری  اول  فاز  تقریبًا  گفت: 
سرایان که معرفی و شناسایی سرمایه گذاران 
فاز  وارد  ها  پروژه  و  شده  انجام  بوده  توانمند 

گردشگری  کمپ  است.ایجاد  شده  اجرایی 
با  که  بود  منطقه  های  برنامه  از  نجومی 
برنامه  کمیته  در  گذشته  سال  ها  پیگیری 
اجرایی  عملیات  و  مصوب  شهرستان  ریزی 
پروژه آغاز شده و امسال فونداسیون طرح اجرا 
خواهد گردید و از محل اعتبارات سال 96 نیز 
اعتبار خوبی برای تکمیل پروژه در نظر گرفته 

شده است. 
صنایع  فرهنگی،  میراث  نمایندگی  رئیس 
اینکه  بیان  با  سرایان  گردشگری  و  دستی 
کویر  در  نیاز  مورد  های  ساخت  زیر  تکمیل 
ها  برنامه  مهمترین  از  دسترسی  راه  جمله  از 
آژانس  ایجاد  کرد:  هاست،اضافه  اولویت  و 
از  نیز  مسافرتی  خدماتی  دفتر  و  گردشگری 
سرمایه  های  زمینه  و  ها  اولویت  مهمترین 
گذاری است که ان شاا... بزودی دفتر خدماتی 
کویر  تورهای  ساماندهی  برای  نیز  مسافرتی 
با  ایجاد خواهد شد.عرب  قلعه  در سه  نوردی 
اشاره به اینکه تاکنون دو مستند برای معرفی 
کویر ضبط شده است،ادامه داد: مستند دیگری 
تهیه  بزودی  سراسری  های  شبکه  برای  نیز 
آتی  های  برنامه  خصوص  در  شد.وی  خواهد 
امکانات  ایجاد  و  تکمیل  گفت:  سازمان  این 
بوم گردی  تجهیز   ، قلعه  در شهر سه  رفاهی 
های ایجاد شده در کویر و آموزش مردم محلی 
از جمله این برنامه هاست.عرب با بیان اینکه  
راههای اصلی ارتباطی این شهرستان وضعیت 
چندان خوبی ندارد، گفت: فرودگاه و راه آهن 
گردشگری  رونق  به  شایانی  کمک  تواند  می 
منطقه و استان کند.عرب درخصوص امکانات 
نیز  شهرستان  این  در  گردشگران  نیاز  مورد 
حال  در  یا  و  شده  برطرف  موارد  گفت:تقریبًا 
نجوم  کمپ  پروژه  است.تکمیل  شدن  مرتفع 
از ضروریات می باشد و کمک بسیار خوبی به 

رونق گردشگری خواهد نمود.

کویر سه قلعه ، زیباترین کویر ایران
پنجمین آسمان تاریک در جهان
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یادداشت

تنبلیاجتماعی؛
دشمندرونیماایرانیها

*  رمضانعلی کاووسی

برای  آینده  در  تا  بخون  درس  برو  تو  »پسرم، 
خودت کسی بشی و وقتی بزرگ شدی نخواهی 
مثل ... کار کنی.«؛ این جمله ای است که پدران 
ما در گذشته به ما توصیه کردند، ما هم کلیشه وار 
آن را به فرزندان خود القا و تأکید می کنیم که اگر 
این نصیحت کلیدی را آویزه گوش خود کند، در 
آینده موفق خواهد بود. اگر وارد یک دانشگاه شویم 
و از تک تک دانشجویان بپرسیم برای چی درس 
می خوانی؟ به شما خواهند گفت: »می خوام درس 
منظور  کنم.«  زندگی  راحت  آینده  در  که  بخوانم 
او این است که »درس می خواند که بعداً مجبور 
نشود کار کند!« جامعه ما از کار و تالش یک هیوال 
ساخته است. پشت میز نشستن و یقه سفیدی به 
یک فرهنگ تبدیل شده و نهایت آمال و آرزوی 
یک جوان ایرانی است. رهبر معظم انقالب در یکی 
دشمن  عنوان  به  را  اجتماعی  تنبلی  بیاناتشان  از 
 درونی ایرانیان معرفی کردند. متأسفانه بسیاری از 
عادت های فرهنگی و اجتماعی ما از همین تنبلی 
اجتماعی نشأت می گیرد. تنبلی اجتماعی یک بیماری 

فرارگیر است که بین آحاد جامعه ریشه دوانده است.
در گذشته به کسی »زرنگ« می گفتند که بیشتر 
به کسی می گویند »زرنگ«  امروزه  »کار« کند. 
کار  زیر  »از  برای  را  بیشتری  راهکارهای  که 
دررفتن« بلد باشد! باز هم دانشگاه را مثال میزنم. 
مراجعه  دانشگاه  یک  دانشجویان  به  وقتی  شما 
می کنید، بیشترشان در این فکر هستند که فالن 
شوند.  خالص  آن  شّر  از  و  کنند  پاس  را  درس 
کردن  مطالعه  و  تحقیق  پژوهش،  خواندن،  درس 
برای دانشجویان ما یک مصیبت عظماست. شما 
میزان کتابخوانی و مطالعه افراد جامعه را با میزان 
تماشای تلویزیون مقایسه کنید، اصاًل قابل قیاس 
هست؟ بیاییم عقربه های زمان را سی و چند سال 
به عقب ببریم. در زمان جنگ تحمیلی جدای از 
مسئله ایثار و از خودگذشتگی، آحاد جامعه دست در 
دست هم دادند و با تالشی مضاعف دشمن متجاوز 
را از خاک میهن اسالمی بیرون راندند. کسانی که 
توانستند اسلحه در دست بگیرند مستقیماً با دشمن 
جنگیدند، کسانی هم که به هر دلیلی توان جنگیدن 
نداشتند، به هر نحو ممکن پشت جبهه کمک کردند 
جنگ  زمان  شوند.  رزمندگان  دلگرمی  باعث  تا 
بسیاری از داوطلبان حضور در جبهه از قشر کارگر 
 و کشاورز بودند. وقتی کشاورزی به جبهه می رفت، 
مزرعه اش نیاز به آبیاری داشت. برادر، دوست یا 
همسایه او بدون هیچ مزد یا مّنتی مزرعه آن رزمنده 
را آبیاری می کرد. آن زمان تنبلی اجتماعی محلی 
ساختمانی  کارهای  بیشتر  اآلن  نداشت.  اِعراب  از 
و کشاورزی و ... را به برادران افغانی سپرده ایم و 
خودمان کاسه چه کنم دستمان گرفته ایم که چرا 
جوانمان بیکار است! محققان معتقدند میزان تنبلی 
ایرانی ها از متوسط جهانی باالتر است. ظاهراً فقط 
کشورهای عربی و آفریقایی بیشتر از ما دچار آفت 
تنبلی هستند. بیاییم  فکری  اساسی کنیم و راهی بیابیم!

خواندنی ها

پس از روشن شدن چراغ اخطار بنزین 

چند کیلومتر میتوان رانندگی کرد؟ 

جام جم آنالین- بیشترین نگرانی هنگام رانندگی 
با چراغ بنزین روشن احتمال تمام شدن بنزین و 
گیر کردن در جاده است که نه تنها یک دردسر 
خطرناک  شرایط  یک  در  افتادن  گیر  بلکه  است 
نیز است. احتمال دارد در بزرگراه خودروی شما از 
حرکت باز ایستد در حالی که خودروهای کناری با 
سرعت بیش از 70 مایل )112 کیلومتر در ساعت( 
در حال حرکت هستند یا ممکن است در یک پیچ 
کور در بزرگراه خودروی شما متوقف شود و یک 
خودرو از پشت با شما تصادف کند. راندن خودرو 
با باک یک چهارم همچنین می تواند به خودروی 
شما آسیب بزند. اگر بنزین تمام کنید ممکن است 
به کاتالیزور شما صدمه برسد که سپس مجبور به 
تعمیر یا تعویض آن شوید. حتی رانندگی با بنزین 
کم داخل باک می تواند به پمپ بنزین شما آسیب 
بزند زیرا هر آشغال و کثیفی که در باک شما باشد 
باک جمع می شوند( هنگامی  ته  )که طبیعتا در 
که باک شما تقریبا خالی باشد از پمپ بنزین شما 
عبور خواهند کرد. رانندگی با چراغ بنزین روشن 
خودروی شما را از بین نمی برد ولی تکرار مکرر 

آن باعث صدمه رسیدن به خودرو می شود.
* مسافتی که پشت آمپر خودروی شما هنگام 
روشن شدن چراغ بنزین تخمین میزند چقدر قابل 
خودروهای  بیشتر  آمپر  پشت  در  است؟  اعتماد 
جدید هنگام روشن شدن چراغ بنزین مسافت قابل 
بنزین نمایش داده  از تمام شدن   طی کردن قبل 
می شود که تخمین میزند قبل از تمام شدن بنزین 
چند مایل می توانید با خودرو رانندگی کنید. بسیاری 
از رانندگان ترجیح می دهند از این ویژگی خودرو به 
جای چراغ اخطار بنزین استفاده کنند و تصور کنند 
که وقتی نمایشگر مسافت باقی مانده 20 مایل را 
نشان می دهد می توانند تا قبل از تمام شدن بنزین 

20 مایل )32 کیلومتر( رانندگی کنند.
با این وجود تکیه بر مسافت باقی مانده ای که 
پشت آمپر نشان می دهد یک عمل خطرناک است 
زیرا این مسافت فقط یک تخمین تقریبی است. 
این تخمین بر اساس میانگین مسافت طی شده 
است  با خودرویتان محاسبه شده  رانندگی  هنگام 
و در نتیجه ممکن است نسبت به شرایط رانندگی 
فعلی شما زیاد دقیق نباشد. مثال اگر بیشتر مواقع در 
بزرگراه رانندگی کرده باشید هنگامی که در ترافیک 
گیر کرده باشید مسافت تخمین زده شده احتماال 
زیاد دقیق نیست. بنابراین با وجودی که پشت آمپر 
خودروی شما هنگامی که باک خودرو نسبتا پر باشد 
تخمین نسبتا دقیقی ارائه می دهد، نباید این عدد را 
به عنوان مسافت دقیق قابل طی کردن قبل از تمام 

شدن بنزین در حالت خالی بودن باک تصور کنید.
بنزین روشن  با چراغ  توانید  مایل می  * چند 
رانندگی کنید؟ اینکه دقیقا چند مایل می توانید با 
چراغ روشن رانندگی کنید هم به خودروی شما 
بستگی  شما  رانندگی  شرایط  و  عادتها  به  هم 
شد  خواهید  متعجب  احتماال  وجود  این  با  دارد. 
که بدانید مسافتی را که می توانید با چراغ بنزین 

روشن طی کنید چقدر کوتاه است.
توجه داشته باشید که در بعضی خودروها چراغ 
طی  قابل  مسافت  میزان  اساس  بر  بنزین  اخطار 
کردن با باک تقریبا خالی روشن می شود و مسافت 
باقی مانده را نشان می دهد که برای این خودروها 

مقدار بنزین موجود در باک ذکر نشده است.
* با باک خالی چقد می توانید رانندگی کنید؟ 
رانندگی با باک خالی گاهی مواقع یک ضرورت 
است و وقتی در چنین شرایطی قرار می گیرید 
بسیار مهم است که بدانید دقیقا چند مایل دیگر 
باقی مانده است.  تا متوقف شدن خودروی شما 
بهتر است از قبل این مسافت را حساب کنید تا 
شما  خودروی  باک  داخل  بنزین  که  مواقعی  در 
واقعا کم می شود آمادگی الزم را داشته باشید و 
ناگهانی خودرو جلوگیری کنید.  از متوقف شدن 
خالی  زود  باک شما خیلی  که  متوجه شدید  اگر 
می شود یا نشتی بنزین دارید حتما خودروی خود 
را به متخصص نشان دهید تا آن را بررسی کند.

گفتگویاختصاصیآواباباستانیکارانبیرجند:

چشم امید قهرمانان زورخانه ای استان به مسئوالن
باستانی  »ورزش   : فرمایند  می  رهبری  معظم  مقام 
محسوب  فرهنگ  یک  و   تاریخ  یک   کشورمان 
می شود که  در طول سالیان با جوانمردی، گذشت و 
ایثار عجین شده است.  برای رشد سنتها و خصلتهای 
است   جوانمردی  و  دیانت  همان  که  پهلوانی  ویژه 
آخرین  از  برخورداری  با  کشور  در  ها  زورخانه  باید 
شود.  تقویت  و  حفظ  تکنیکی  و  علمی  پیشرفتهای 
متین  بسیار  که  آن  جزئیات  با  را  ورزش  این  بیایید 
یک  از  پس  که  روحانی  طراوت  با  و  است  وقار  با  و 
دهد  انسان دست می  به  کامل  باستانی  ورزش  دست 
و با کمتر ورزشی در دنیا قابل مقایسه است را زنده و 

احیاء کنید« 1387/10/22
استان  در  باستانی  ورزش  کدخدائی-  مهران 
و  طالیی  های  دوره  و  دارد  زیادی  بسیار  قدمت  ما 
این  از  که  است  گذاشته  سر  پشت  را  افولی  همچنین 
منظر هم اکنون در دوران طالیی خود به سر می برد 
و نوجوانان استان ما با دانش مربی جوانشان راهی را 
باور  آنها  توانایی  به  کسی  اندک  شاید  که  اند  پیموده 
 2 در  اند  توانسته  کوشی  و سخت  با تالش  اما  داشت 
سال اخیر  پیاپی به قهرمانی کشوری دست یابند و نام 

خراسان جنوبی را بر سر زبان ها بیاورند.
حسین  محمد  اکبری،  اصغر  علی  شیدری،  سامان 
نوجوانان  تیم  اعضای  دهقانی  حسین  امیر  بهدانی، 
استان را تشکیل می دهند و برای اولین دوره مسابقات 
تیم ملی در سنندج کردستان دعوت  اردو  به  کشوری 
همراه  هم   تیم  سرمربی  قمری  علی  که   اند  شده 
ملی  تیم  اردو  به  مربی  اولین  عنوان  به  و  اعضا  این 
اینکه  به  اشاره  با  استان  تیم  مربی  است.  دعوت شده 
ورزشکاران دعوت شده جز اولین نفراتی هستند که به 
اردو تیم ملی راه پیدا کرده اند تصریح کرد: تیم ملی 
همین  به  است  شده  اندازی  راه  تازگی  به  نوجوانان 
 5 مدت  به  مرداد   10 الی  مرداد   5 از  اردویی  منظور 
روز در استان کردستان برگزار می شود که 45 نفر از 
قهرمانی  مسابقات  برگزاری  به  توجه  با  کشور  سراسر 
کشوری که چندی پیش در بیرجند برگزار شد به اردو 
دعوت شده اند و 4 نفر سهم استان ما است.قمری از 
برنامه های آینده تیم ملی گفت و ادامه داد:قرار است 
ای  زورخانه  ملی ورزش های  فدراسیون  با هماهنگی 
نوجوانان  ملی  تیم  و  شود  برگزار  فراملی  مسابقات 

سفرهای برون  مرزی داشته باشد.

در اولین سال حضورم 
در تیم مقام ششمی را کسب کردیم

در   1392 را  خود  گری  مربی  سال  اولین  وی 
کرد:  اظهار  و  دانست  یزد  فردی  هنرهای  مسابقات 
شرکت  شیدری  سامان  همراه  به  مسابقات  آن  در 
و  کرد  کسب  را  ششم  مقام  ورزشکار  این  که  کردیم 
از آن در مسابقات قهرمانی کشوری که  همچنین بعد 
در سال 1395 در بیرجند برگزار شد مقام اول تیمی را 
برتر مسابقات شناخته شدم  مربی  به عنوان  و  کسب  
پیش  هفته  چند  که  مسابقاتی  آخرین  در  همچنین  و 
قهرمانی  عنوان  دوم  بار  برای  شد  برگزار  بیرجند  در 
قهرمان  نایب  مجموع  در  و  کردیم  تکرار  را  کشوری 
گذر  در  ما  استان  رتبه  بهترین  عنوان  این  که  شدیم 
را  مقام  این  گاه  در مجموع هیچ  و  است  دراز  سالیان 
تیم  اینکه  بر  تاکید  با  استان  تیم  ایم.مربی  نداشته 
افتخار  طوالنی  سالیان  برای  توانند  می  ما  نوجوانان 

آفرینی کنند گفت: مقام قهرمانی از زمان حاج مهدی 
چوبدار به بعد برای استان ما تکرار نشده و این برای 
شویم  می  قهرمان  پیاپی  بار   2 که  است  بار  اولین 
و  ایم  نداشته  مقامی  گاه  1386 هیچ  از سال  که  زیرا 
معقتد  قلبا  و  ایم  داده  انجام  که  است  بزرگی  کار  این 
ورزشکاران  این  و  هستیم  جدید  طالیی  نسل  هستم 
می توانند مانند سابق که 7دوره قهرمان کشور شدیم 
عمل کنند و برای استان ما افتخار آفرینی کنند.قمری 
به  بتوانند  شده  دعوت  نفرات  که  کرد  امیدواری  ابراز 
تصریح  وی  کنند  پیدا  راه  ملی  تیم  نهایی  ترکیب 
دوم  تیم  به  نسبت  امتیازی   40 فاصله  با  ما  تیم  کرد: 
باالی  بسیار  آمادگی  از  نشان  این  که  شد  قهرمان 
نهایی  ترکیب  آمادگی شانس  از لحاظ  و  دارد  بچه ها 
مجتبی  مانند  ببازیم  ها  اتفاق  به  اینکه  مگر  داریم  را 
به دلیل  بود ولی  نفرات می  این  باید جز  مصلحی که 

بد شانسی االن حضور ندارد.

از ورزش نمره 15 گرفته ام

که  کشوری  بازی  میل  قهرمان  دهقانی  امیرحسین 
است  کرده  شروع  پایین  سن  از  را  باستانی  ورزش 
زورخانه  در  سالگی   12 سن  از   1392 سال  گفت: 
زحمتکش  آقای  مربیگری  با  آباد  ولیعصرحاجی 
 : افزود  کردم.وی  ای  حرفه  ورزش  انجام  به  شروع 
ام   داده  انجام  که  ای  حرفه  ورزش  سال  چند  این   در 
مقام های ششم میل بازی مسابقات کشوری همدان، 
سال  در  تیمی  اول  مقام  کردستان،  بازی  میل  پنجم 
95،  اول تیمی و اول میل بازی در سال 96 را کسب 
پیشرفت  در  خانواده  واالی  نقش  از  دهقانی  ام.  کرده 
که  هستم   نفراتی  اولین  از    : کرد  اظهار  و  گفت  او 
ام  ملی دعوت شده  تیم  به  راهیابی  دوره  نخستین  به 
موثری  بسیار  نقش  موفقیت  این  کسب  در  خانواده  و 
داشتند زیرا هر جا احساس کردم که دیگر نمی توانم 
امیدوار  راه  ادامه  به  مرا  که  بود  پدرم  این  دهم  ادامه 
کرد . وی با تاکید به شرایط سخت تحصیل و ورزش 
در کنار هم گفت و عنوان کرد : با وجود سختی های 
هم  کنار  در  تمرین  انجام  و  درس  خواندن  و  موجود 
 19/90 معدل  و  دارم  نظر تحصیل شرایط مطلوبی  از 
از  این وجود  با  ام که  را در کالس دهم کسب کرده 

ورزش نمره 15 گرفته ام.

با تمرینات زیاد 
مقام اول کبادی کشور را کسب کردم

علی اصغر اکبری قهرمان کبادی کشور هم تصریح 
زورخانه  از  را   ورزش  که  است  سال   3 مدت  کرد: 
شروع  جواهری   سروش  گری  مربی  با  و  عرب   امیر 
کنون  تا  که  هایی  مقام  به  ای  اشاره  وی  ام.  کرده 
 95 سال  در  کرد:  عنوان  و  داشت  است،  کرده  کسب 
در  بسیار   تمرینات  با  که  رسیدیم  تیمی  اول  مقام  به 
سال 96 اول تیمی و مقام اول کبادی را کسب کردم.

قول می دهم مقام اول را کسب کنم

قول  استان  تیم  آور  مدال  بهدانی  حسین  محمد 
از  کرد:   اظهار  و  داد  را  آینده  مسابقات  در  قهرمانی 
آقایان  مربیگری  به  اشتر  مالک  زورخانه  از  و   91 سال 
آهنی و مقیمی ورزش را شروع کردم. وی ادامه داد: در 
مسابقات سال 93 که در همدان برگزار شد مقام دوم 3 
گانه را کسب کردم و در مسابقات کردستان مقام سوم، 
اول تیمی در سال 95 ، اول تیمی در سال 96  و سوم 
انفرادی  در این سال شدم و قول می دهم در مسابقات 

آینده مقام اول انفرادی را هم به دست آورم.

با سابقه ترین ورزشکار حاضر 
در تیم هستم

خود  های  مقام  از  کشوری  قهرمان  شیدری  سامان 
شروع   89 سال  از  کرد:  عنوان  و  گفت  گذشته   در 
کرده ام و در مسابقات یزد که سال 93 برگزار شد به 
مقام ششم میانداری رسیدم، برای 3 دوره پیاپی مقام 
گفت:  وی  کردم.  کسب  را  استان  در  تیز  چرخ  اول 
و  تیمی  اول  مقام  بیرجند  در   96 سال  مسابقات  در 

همچنین مقام اول چرخ تیز شدم.

مبرم  نیاز 
پایگاه متمرکز قهرمانی داریم  به داشتن 

قهرمانان  باید  اینکه  به  تاکید  با  استان  تیم  مربی 
استان  مشکالت  مهمترین  گفت:  کنیم  جمع  یکجا  را 
بتوانیم  که  است  متمرکز  قهرمانی  پایگاه  نداشتن  ما 

تمامی قهرمانان را یکجا جمع کنیم و اگر این مشکل 
حل شود حرف برای گفتن خواهیم داشت زیرا که این 
کمبود آسیب است و بازدهی را پایین می آورد. قمری 
گالیه  استان  شهرهای  سایر  در  وزرشکار  نداشتن  از 
 8 و  داریم  فعال  زورخانه   17 استان  در  کرد:  اظهار  و 
مشکل  ولی  است  برداری  بهره  حال  در  که  زورخانه 
جوانان  و  نوجوانان  رده  در  که  است  این  حاضر  حال 
شهرها  سایر  از  نماینده  و  هستند  بیرجندی  اعضا  همه 
قاین  فردوس،  از  بزرگساالن  بخش  در  اما  نداریم 
سایر  از  نمایندگی  به  داریم.قمری  نماینده  طبس  و 
ورزشکاران درخواست کرد: مطالبه همه وزرشکاران ما 
این است که بیشتر به ورزش زورخانه با توجه به قدمت 
و فرهنگی که دارد توجه شود.وی در پاسخ به پرسش 
و  آموزش  شهرداری،  نقش  اینکه  مورد  در  ما  خبرنگار 
پرورش، بسیج، اداره ورزش و جوانان و سایر ارگان ها 
در پیشرفت این رشته ورزشی چگونه بوده است اینگونه 
نیست  صرف  ورزش  یک  باستانی  ورزش  کرد:  عنوان 
بلکه فرهنگ است و سایر ارگان ها باید به حمایت از 
بعد اخالق و معنویات  از  بپردازند زیرا بچه های ما  ما 
دوره  کرد:این  تصریح  دارند.قمری  نظیری  بی  جایگاه 
و  استان  پرورش  و  آموزش  همکاری  با  مسابقات  از 
فدراسیون ورزش های زورخانه ای برگزار شد که 16 
استان صاحب سبک این رشته در این مسابقات شرکت 
تقدیر  ها  ارگان  این  از  باید  زحمات  پاس  به  و  داشتند 
دغدغه  ادعای  هرکس  من  نظر  به  افزود:  وی  شود. 
فرهنگی دارد باید به سراغ زورخانه بیاید و اگر این کار 
را نکرد مشکل دارد زیرا در بیرجند می توانیم با حمایت 
ورزش زورخانه ای جلو بسیاری از آسیب ها را بگیریم.

ورزشکاران تیم استان ما در تیم ملی 
بود خواهند 

با اشاره به اردو برگزار شده عنوان  مربی تیم استان 
کرد: اولین دوره اردو برگزار شد و سه تیم در این اردو 
 B و A تشکیل شد که خوشبختانه ورزشکاران ما در تیم
قرار دارند. وی تیم سوم را فقط آموزشی خواند و گفت: 
عضو  داشتند  که  تالشی  با  ما  ورزشکاران  خوشبختانه 
است  این  دهنده  نشان  این  و  شدند   B و   A های  تیم 
که ورزشکاران ما همگی عضو اصلی تیم ملی هستند.

رسانه های استان 
بپردازند به تشویق وزرشکاران 

را  استان نقش رسانه ها  نوجوانان  باستانی  تیم  مربی 
تصریح  و  دانست  ناپذیر  انکار  ورزشکاران  موفقیت  در 
کرد: اولین نقش که رسانه ها  در شهر و استان ما دارند 
ما  مظلومیت  و  دهند  بازتاب  را  موفقیت  که  است  این 
الیق  که  جایگاهی  زیرا  برسانند  مسئوالن  گوش  به  را 
آن هستیم را نداریم قمری خواستار انعکاس مشکالت، 
نواقص و کمبود ها شد و اظهار کرد :با انعکاس مشکالت 
در  قدمی  مسئوالن  که  رود  می  امید  ها  رسانه  توسط 
جهت بهبودی و رفع آن بردارند.وی همچنین تاکید کرد: 
تشویق  این  زیرا  کنند  تشویق  را  ورزشکاران  ها  رسانه 
عزم آنها را راسخ می کند تا قدم بعدی محکم تر بردارند 
تیم  کنند.مربی  تکرار  ها  آفرینی  افتخار  همچنان  و 
بر فرمایشات رهبری  اشاره  با  استان  نوجوانان  باستانی 
نگه  زنده  بر  شما  تاکیدات  تمامی  کرد:علیرغم  عنوان 
داشتن و احیا این رشته همچنان مظلوم واقع شده است.

خبرها از گوشه و کنار

کمربند ایمنی برای سرنشینان 
عقب خودروها الزامی است 

به  اشاره  با  یزد  راه  پلیس  رئیس  عصر خودرو- 
رانندگی  حین  در  متخلفان  با  برخوردها  تشدید 
سرنشینان  برای  ایمنی  کمربند  از  استفاده  گفت: 
عقب خودروها الزامی است. سرهنگ احمد مظفری  
با اشاره به اینکه استفاده از کمربند ایمنی برابر با 
قوانین راهنمایی و رانندگی برای تمامی سرنشینان 
خودرو الزامی است، اظهار داشت: در جاده ها چنانچه 
نداشته  ایمنی  کمربند  خودروها  عقب  سرنشینان 
تخلف  قطع  طور  به  باشند،  نبسته  یا  و  باشند 
محسوب شده و با آنها برخورد خواهد شد. وی با 
بیان اینکه ماموران پلیس راه در صورت مشاهده 
خودروها و افرادی که کمربند خود را نبسته   اند 
کرد،  خواهند  خودروها  این  با  برخورد  به  اقدام 
افزود: بر اساس قوانین و مقررات، بستن کمربند 
ایمنی طی چندسال گذشته به صورت الزام برای 
سرنشینان عقب خودروهای سواری بوده است اما 
آنگونه که باید مورد توجه رانندگان و سرنشینان 
قرار نگرفته است. وی با بیان اینکه نبستن کمربند 
ایمنی از سوی سرنشینان عقب خودروها موجب 
بروز حوادث و تلفات زیادی شده است، اضافه کرد: 
بر اساس بررسی  های به عمل آمده، عدم استفاده 
و سرنشینان  رانندگان  از سوی  ایمنی  کمربند  از 
خودروها نقش پررنگی در بروز تلفات ناشی از فوت 
اظهار  مظفری  است.  داشته  ترافیکی  حوادث  در 
داشت: توصیه ما به رانندگان و تمامی سرنشینان 
خودروها بر این است که برای حفظ ایمنی و سالمت 
خودشان هم که شده حتما کمربند ایمنی را ببندد. 
مظفری تصریح کرد: در بسیاری از تصادفات دیده 
شده سرنشین صندلی عقب خودرو به  دلیل نبستن 
کمربند ایمنی بر اثر برتاب به بیرون و یا برخورد با 
صندلی های جلویی، جان خود را از دست داده است.

کاریکاتور طبیعت کوه های باقران بیرجند - حسین قاسمیحمید صوفی قاب عکس چگونگی تعیین محل قرارگرفتن دست در ماساژ قلبی:

داده نما، آوای خراسان جنوبی

شما با ماساژ قلبی بیماری که دچار ایست قلبی شده، بزرگترین خدمت 
را به او کرده اید. با این کار جریان خون مغز، قلب و همچنین تنفس 

بیمار برقرار میماند تا به بیمارستان برسد.

خبر کوتاه

پرداخت جرائم راهنمایی و رانندگی 

از طریق خودپردازهای بانک قوامین 

مدیر شعب بانک قوامین خراسان جنوبی در گفتگو 
آوا عنوان کرد: پرداخت قبوض جرایم تخلفات  با 
این  از طریق خودپردازهای  رانندگی  و  راهنمایی 
بانک ممکن است. غالمعباس اسماعیل جامی با 
به خبری که روز سه شنبه 96/05/24 در  اشاره 
صفحه 4 روزنامه آوا درباره پرداخت قبوض جریمه 
خودپردازهای  طریق  از  صرفاً  خودرو  خالفی  و 
قبوض  کرد:  اضافه  بود  شده  منتشر  ملی  بانک 
طریق  از  رانندگی  و  راهنمایی  تخلفات  جرایم 
خودپردازهای این بانک، جی بی تل قوامین )همراه 
بانک قوامین( و وب سایت بانک قوامین )به آدرس 
www.ghbi.ir( از مدت ها پیش قابل انجام است.
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آیا حافظه تان مثل قبل نیست؟ 
این کار را انجام دهید

سن  رفتن  باال  و  حافظه  رفتن  دست  از   متاسفانه، 
مغز  سالگی،   20 اوایل  در  دارند.  مستقیم  ای  رابطه 
عصبی های  سلول  بعضی  دادن  دست  از  به   شروع 
می کند و بدن کمتر مواد شیمیایی مورد نیاز مغز برای 

درست کار کردن را تولید می کند.
از نظر محققان، اگر حافظه تان ضعیف شده و مثل قبل 
کار نمی کند، باید برای سروسامان دادن به ذهنتان، به 

انجام روزانه تمرینات ایروبیک بپردازید. 
و  آمده  پایین  کارایی تان  کالفه اید؟  ندارید؟  حوصله 
محققان،  نظر  از  نمی کند؟  کار  قبل  مثل  حافظه تان 
شما برای سروسامان دادن به ذهنتان، به انجام روزانه 
پژوهشگران،  باور  به  نیازمندید.  ایروبیک  تمرینات 
ایروبیک تنها بر سالمت جسم شما تاثیر نمی گذارد، 
حال  و  گذاشته  تاثیر  هم  مغزتان  کارکرد  بر  بلکه 

روانی تان را بهتر می کند. 
محققان انجام ورزش های هوازی را در بهبود عملکرد 
مغز موثر می دانند و از نظرشان ایروبیک، یکی از بهترین 
ورزش هایی است که به تقویت حافظه و آرامش ذهن 
کمک می کند. آنها انجام این ورزش ها را در بهبود حال 
به سرطان  مبتال  و حتی کسانی که  بیماران مختلف 
هستند موثر می دانند و تاکید می کنند که اگر هر روز 
تنها 45 دقیقه تمرین های هوازی را انجام دهید، وضعیت 

جسم و روانتان زیر و رو می شود. 
با توجه به یافته های پژوهشگران، این تمرین ها تاثیر 
ویژه ای بر سالمت افراد باالی 50 سال می گذارد و در 
تقویت سیستم ایمنی بدنشان نقش موثری بازی می کند.

زندگی  شهر  از  ای  گوشه  یک  در  کارگر   پیرمردی  
می کرد. روزگار این مرد بیچاره چندان خوب نبود مرد 
بیچاره روز می رفت کار می کرد روزانه هر اندازه که کار 
می کرد شب را همان غذا با خود می آورد حتی بعضی 
روز ها نمی توانست نفقه خانواده خودش را تأمین کند. 
شب گرسنه را صبح می کرد. روزی این پیرمرد تا شام 
کار می کند. شام هنگام برگشت به خانه سه دانه نان از 
نانوائی با خود گرفت در وسط راه ناگهان صدای سگ 
را می شنود.  دلش آرام نمی گیرد می رود می بیند که 
در یک خرابه یک سگ با چند تا توله خود خوابیده از 
گرسنگی حال و حرکت در جانش نمانده  بود در همین 
 موقع مرد از نانی که برای خانواده خود گرفته بود یک 
دانه شان را پیش سگ انداخت سگ با خوردن این نان 
یک کم حرکت پیدا کرد. مرد نان دومی را نیز به سگ 
داد و باالخره با یک نان به خانه برگشت وقتی که زنش 
پرسید که امروز چرا دست عالی آمدی مرد گفت که امروز 
کار نبود.بعد از گذشت چند روز این مرد چنان سرمایه دار 
شد که صاحب چند تا دکان در آن شهر شد مرد همچنان 
حیران بود که چطور به یک بارگی رحمت خدا بر او نازل 
گشت؟بعد از  تفکرو پژوهش دریافت که این همه ثروت 
نتیجه همان روزی بود که به سگ رحم کرده بود.نتیجه 
اخالقی داستان:تمام مخلوقات خداوند در زیر ترحم های 
یکدیگر زندگی می کند. اگر ما احساس ترحم در برابر 
مخلوقات خداوند داشته باشم پس بدون شک خداوند از ما 

خوشنود و برکات خود را نازل خواهد کرد.

شادمانی چیزی نیست که آن را برای آینده
 به تعویق بیندازی؛ بلکه چیزی است 
که برای امروز طرح ریزی می کنی.

بهترین ها همیشه پیروز نمی شوند، بلکه کسانی
 که مبارزه می کنند، و کسانی که بیش از همه 

مطمئن هستند که چکار می کنند، پیروز می شوند.

تاریک شد از مهر دل افروزم روز
شد تیره شب، از آه جگر سوزم روز
شد روشنی از روز و سیاهی ز شبم

اکنون نه شبم شبست و نه روزم روز

اشتباهات همیشه قابل بخشش هستند، 
اگر افراد شهامت پذیرفتن اشتباه

 خود را داشته باشند.

خداوند مرا به روی زمین فرستاده است. او مرا فرستاده 
تا کاری انجام دهم، و هیچ کس نمی تواند جلویم 

را بگیرد. اگر خداوند بخواهد جلویم را بگیرد، 
من متوقف خواهم شد، ولی انسان ها هرگز نمی توانند.

موقعیتهای ناراحت کننده شما را سریعًا در حالت ضعیفی 
را  موقعیت  کنترل  قدرت  دیگر  که  طوری  به  برد  می 
نداشته باشید. دعواها و مشاجرات ممکن است درنتیجه 
اختالفات شخصیتی، عدم توافق ها، یا صرفًا ضعف یا 

فقدان ارتباط صحیح به وجود آید. 
اگر احساس می کنید که به کرات تسلط بر اعصابتان را 
از دست می دهید، یادگرفتن اینکه چطور احساساتتان را 
به درستی کنترل کنید بخشی از فرایند رشد شماست. 
و  نه شما  احتمااًل  و  ندارند  همه  که  است  مهارتی  این 
نه طرف مقابلتان در آخرین دعوایی که داشتید از خود 
نشان نداده اید. موقعیتهای ناراحت کننده، شما را سریعًا 
قدرت  دیگر  که  به طوری  برند،  می  حالت ضعیفی  در 

کنترل موقعیت را نداشته باشید. 
اختالفات  درنتیجه  است  ممکن  مشاجرات  و  دعواها 
فقدان  یا  ضعف  صرفًا  یا  ها،  توافق  عدم  شخصیتی، 
کنید  می  احساس  اگر  آیند.  وجود  به  صحیح  ارتباط 
از دست می دهید،  که به کرات تسلط بر اعصابتان را 
یادگرفتن اینکه چطور احساساتتان را به درستی کنترل 

کنید، بخشی از فرایند رشد شماست. 
احتمااًل نه شما و  ندارند و  این مهارتی است که همه 
نه طرف مقابلتان در آخرین دعوایی که داشتید از خود 
نشان نداده اید.اگر پس از دعوا و مرافعه احساس می 
می  قرارید،  بی  و  است  شده  مغشوش  ذهنتان  کنید 
را  آرامش  راهکارها  این  از  هریک  از  بااستفاده  توانید 

تعادل  کردن  پیدا  شاید  برگردانید.  جسمتان  و  فکر  به 
در وسط مشاجره دشوار باشد اما نیاز به تمرین دارید. 
فقط یادتان باشد که تنفس عمیق می تواند هر انرژی 
منفی را از بین ببرد. با این راهکارها خیلی زود یاد می 
گیرید که چطور بر احساسات خود فائق آیید و بدون از 
دست دادن کنترل، همه مشاجرات را از سر بگذرانید. 
با یک اختالف نظر متوجه شدید که  اما دفعه بعد که 
فشارخونتان در حال باال رفتن است، از این ۷ راه برای 

آرام کردن و حفظ کنترل اعصاب خود استفاده کنید:

1 شانه هایتان را بلرزانید

در اکثر ما، قسمت اعظم فشار در پشت گردن، شانه ها 
و باالتنه جمع می شود. دفعه بعد که در یک موقعیت 
خواهید  کنید  دقت  اگر  شدید،  گرفتار  کننده  ناراحت 
عضالتتان  و  شده  خم  جلو  به  هایتان  شانه  که  دید 
شود  می  باعث  ها  شانه  لرزاندن  شوند.  می  منقبض 
فرم بدنتان را دوباره به حالت نرمال برگردانید، طبیعی 

نفس بکشید و کمی آرامتر شوید.

2 برای قدم زدن بیرون بروید

گاهی اوقات نفس کشیدن در هوای آزاد ،همه آن چیزی 
است که برای تغییر حال و هوا به آن نیاز دارید. وقتی 

بیرون رفته و نفس عمیق بکشید.  عصبانی می شوید، 
حتی یک پیاده روی کوتاه می تواند خیلی کمک حالتان 
باشد. باال بردن گردش خون، حتی اگر برای یک لحظه 

کوتاه هم که باشد، فکرتان را بازتر می کند.

 3 یکدسته ورق پاره کنید

تواند حواس  از ساده ترین فعالیت هایی که می  یکی 
را  شما  عصبانیت  و  کرده  منحرف  موضوع  از  را  شما 

خالی کند، این است که یک دسته ورق را پاره کنید.

4 با مدیتیشن و ریلکسیشن خود را آرام کنید

از بین بردن استرس به طور طبیعی، نیازمند صبر و تحمل 
کنید،  تمرکز  خود  درون  کردن  آرام  روی  وقتی  است. 

آنوقت می توانید با فکری بازتر به همه چیز نگاه کنید.

5 ناراحتی هایتان را روی کاغذ بیاورید

خودکار و کاغذ ابزارهایی بسیار ارزشمند برای بیرون کردن 
افکار ناراحت کننده از ذهنتان هستند. حتی اگر هیچوقت 
عادت نداشته اید که برای خالی کردن خودتان از نوشتن 
استفاده کنید، نوشتن چند جمله خیلی ساده درمورد افکاری 
که در سرتان می گذرد، خیلی به آرام کردنتان کمک میکند.

 6 چشمانتان را ببندید و نفس عمیق بکشید

اجازه بدهید حتی برای یک لحظه هم که شده، زمان 
توانید روی  این روش می  با  در ذهنتان متوقف شود. 
ذهنتان  از  احساسی  و  روحی  فشارهای  کردن  بیرون 

تمرکز کنید و آرام آرام فکرتان را باز کنید.

7 شمع وانیلی یا سنبل روشن کنید

نور شمع، رایحه ای خوش و یک موزیک آرامش بخش 
بعد از یک روز شلوغ کاری، خستگی را از تنتان بیرون 
می کند. رایحه وانیل، آرامبخش و تسکین دهنده است، 
درحالیکه عطر سنبل هم تقریباً خواب آور است. بااستفاده 
از این رایحه های قوی می توانید به بیرون کردن استرس 
از بدنتان و از بین بردن عصبانیتتان کمک کنید.اگر پس 
از دعوا و مرافعه احساس می کنید ذهنتان مغشوش شده 
است و بی قرارید، می توانید بااستفاده از هریک از این 

راهکارها آرامش را به فکر و جسمتان برگردانید. 
شاید پیدا کردن تعادل در وسط مشاجره دشوار باشد،اما 
نیاز به تمرین دارید. فقط یادتان باشد که تنفس عمیق 
می تواند هر انرژی منفی را از بین ببرد. با این راهکارها 
احساسات خود  بر  گیرید که چطور  یاد می  زود  ،خیلی 
فائق آیید و بدون از دست دادن کنترل، همه مشاجرات 

را از سر بگذرانید.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

]تا[ برخی از گناهانتان را بر شما ببخشاید و ]اجل[ شما را تا وقتی معین به تاخیر اندازد 
اگر بدانید چون وقت مقرر خدا برسد تاخیر بر نخواهد داشت. سوره نوح/ آیه 4

حدیث روز  

اگر یکي از شما به کار قضاوت میان مسلمانان دچار شود باید به هنگام غضب ازقضاوت خودداري کند و میان ارباب دعوا در نگاه و 
نشیمنگاه و اشاره تفاوتي نگذارد .پیامبر )صلی ا... علیه و آله(

سبک زندگی

۷ راه برای آرام شدن پس از هر دعوا و مشاجره

طراح: نسرین کاری                        

کارگردانی  به  فیلم   -1 افقي: 
اکبر  بازی  و  نیا  توکل  علی 
میوه   -2 رنجیدن    - عبدی 
گذرنامه    - قرمز  و  معطر  اي 
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مرکبات است که دارای ظاهری 
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قالب    -9 آلماني  آقاي   - پرواز 
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اثري   - جانشیني   -10 نمکي 
اسپانیایي  موراتین  فرناندز  از 
نه   -11 اسب  شمارش  واحد   -
دباغي  پوست   - گرم  نه  سرد 
شده - جزیره فرانسه 12- گوارا 
- از جان گذشته - واحد انرژي 
برنده  رشک   - شکوه   -13
 - خوشمزه  بستني   -14 قعر   -
15- سریالي  برجسته  جنگجوي 

از سیروس مقدم - خلقت

تار  سه  نوازنده   -1 عمودي: 
کشورمان  غرب  طایفه   - ایران 
2- عضوي درون دهان - کمدین 
بنام امریکا 3- پنج آذري - مرکز 
فرماندهي -  موزیک نظامي - اثر 
کاشف گردش  بکت 4-  ساموئل 
خون - شهر رازي - شهر خرما - 
دانه نهان زا 5-  وردك - محدوده 
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گاگارین  نام   -11 شرط  کلمه   -
خسوف  ضد   - دادن  تکیه   -
12-قوچ - حرف هجدهم الفباي 
ردیاب   - صلیب  حرف   - ابجد 
انگیز  دل   - شدن  ماضي    -13
- گوزن - گیاه توخالي 14- نام 
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مکالمه و آوازهاي سبک دل انگیز 
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آدرس: بین مدرس 55 و 57           
09150023004 - انجیری

بورس پارچه های مبلی ترک حریر در 

کار خوب اتفاقی نیست

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

را تجربه کنید.   09158668002

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

09158254172

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

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09155642959
09159634038
32414702
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د ت
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فروش امتیاز و وسایل یک 
شرکت با موضوع اساسنامه

سیستم های امنیتی )دوربین 
مدار بسته ، دزدگیر، اعالن 
حریق( و سایر فعالیت های 
الکتریکی ، الکترونیکی و 

مکانیکی با سابقه کاری 8 ساله 
و رزومه موفق در سطح استان 

قیمت  توافقی
09157717963

بیل مکانیکی
09391613500

بازسازی منازل قدیمی 
09155614365 -09157210424

32318149

استخدام 
 شرکت پخش لبنیات به یک نفر آقا 

مسلط  به  کامپیوتر با مدرک لیسانس 
 بابت انبار دار با حقوق ثابت نیازمند می باشد.  

32237392
آدرس :پاسداران ،قدس غربی 2

 کارخانه نان ماشینی سابق

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 
اکرولیک ،  مولتی کالر،  کنیتکس 
کناف و... با قیمت مناسب   

09156633230- برگی

ثبت شرکت و آگهی تغییرات 
و اخذ رتبه صالحیت 

پیمانکاری از ساجات در 
کمترین زمان انجام می شود.

09155631839

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
اکسیـدان           پا تو کفش من نکن

16:1520:1518:1521:45شروع سانس



سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده که اشعه تلفن 
همراه، یک عامل سرطان زایی بالقوه است. بنابراین 
پیشنهاد می شود: 1. حتی المقدور از ارسال پیامک 
به جای صحبت کردن با گوشی تلفن همراه استفاده 
کنید، زیرا اشعه های کمتری تولید کرده و کمتر 
آسیب می رساند 2. در صورتی که می خواهید از 

تلفن همراه استفاده کنید، از دستگاههای هندزفیری 
استفاده کنید و از چسباندن مستقیم گوشی موبایل با 
سرخود خودداری کنید 3. گوشی موبایل خود را در 
فاصله دوری از بدن خود قرار دهید تا از تشعشات 
آن در امان باشید ) آقایان تلفن همراه خود را روی 
کمربندشان قرار ندهند( 4. بهتر است موبایل در در 

هنگام خواب دور از محل استراحت قرارگرفته و یا بر 
روی شماره ثابت دایورت شود 5. امواج باالی موبایل 
آسیب جدی به سلولهای در حال شکل گیری و دی 
ان ای وارد می نماید )خانم های باردار( 6. اتصال 
به اینترنت موبایل ،امواج الکترومغناطیسی را چندین 
برابر می کند 7. موبایل را جیب شلوار قرار ندهید.

کاهش خطر تلفن همراه با چند پیشنهاد ساده
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مدال نقره مسابقات اسکیت باشگاه های کشور 
به اسکیت باز خراسان جنوبی تعلق گرفت

استان  از  نوجوان  باز  اسیکت  ریحانی  زهرا  فاطمه  کدخدائی- 
کالسیک  استایل  فری  اسکیت  آزاد  مسابقات  در  جنوبی  خراسان 
 28 مسابقات  این  در  ایستاد.  دوم  بر سکوی  باشگاهی کشور  بین 
و  البرز  بوشهر،  اصفهان،  فارس،  تهران،  های  استان  از  ورزشکار 
خراسان جنوبی در کاشان با هم رقابت کردند. اسکیت باز خراسان 

جنوبی، سال گذشته مقام ششم این مسابقات را کسب کرده بود.

بانوی موتور سوار خراسان جنوبی بر سکوی دوم کشور

بانوی موتور سوار خراسان جنوبی در مسابقات چند جانبه موتورریس 
جام آزادگان کشور، نائب قهرمان شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما 
مرکز استان خراسان جنوبی، هانیه شکیبی در این مسابقات در کالس 
125 سی سی مقام دوم را کسب کرد. شهرزاد نظیفی و الهام مختاری 
به ترتیب اول و سوم شدند. این مسابقات روز جمعه با حضور 15 بانوی 
خراسان  استان  و  مازندران  البرز،  تهران،  های  استان  از  موتورسوار 
جنوبی ) تنها استان هایی که در بخش موتورسواری بانوان در  کشور  
فعالیت دارند( در پیست موتورسواری شهید چمران کرج برگزار شد.

دونده خراسان جنوبی قهرمان پرش جفت کشور

رکورد،  ثبت  مسابقات  در  پیاپی  سال  سومین  برای  استان  دونده 
سیما  و  خبرگزاری صدا  گزارش  به  پرش جفت کشور شد.  قهرمان 
مرکز استان، عادل بهرامیان ورزشکار خراسان جنوبی برای سومین 
سال پیاپی مدال طالی مسابقات پرش جفت مسابقات قهرمانی ثبت 
رکورد کشور را کسب کرد. بهرامیان همچنین در پرش سارجنت مدال 
نقره را بر گردن آویخت. مسابقات کشوری ثبت رکورد آقایان با شرکت 
112 ورزشکار از 19 استان، روز جمعه به میزبانی استان اردبیل در سالن 
6000 نفری جهان پهلوان حسین رضازاده در 10 رشته برگزار شد.

فوالد 2 - گسترش فوالد 1؛ رستگاری در نیمه شب 

ورزش سه- فوالد خوزستان با پیروزی 2-1 برابر گسترش فوالد به رتبه 
چهارم جدول صعود کرد. نوید عاشوری و رحیم زهیوی)پنالتی(، برای 
فوالد و میالد فخرالدینی برای گسترش فوالد در این بازی گلزنی کردند.

 رازهای خطرناکی که
 پشت فست فودها نهفته است!  

مطالعات نشان می دهد همبرگر و پیتزا عالوه بر 
افزایش وزن در بزرگساالن، ممکن است خطر 
ابتال به سرطان را نیز افزایش دهند. محققان 
غذاهای  مصرف  دریافتند  اریزونا  دانشگاه 
پرانرژی با افزایش 10 درصدی سرطان های 

است.  مرتبط  زنان  بین  در  چاقی  با  مرتبط 
ها،  میوه  سبزیجات،  جمله  از  کامل  غذاهای 
پروتئین های کم چرب و لوبیا، دارای انرژی کم 
هستند زیرا آنها مقدار زیادی مواد مغذی را با 
کمترین کالری تامین می کنند. غذاهای فرآوری 
شده مانند همبرگر و پیتزا دارای تراکم انرژی باال 
نیاز به مصرف مقدار بیشتری  هستند و شما 

از آنها برای دریافت مواد مغذی الزم هستید.

6صبحانه خوشمزه
 با خاصیت ضد پیری!   

اضافه کردن ویتامین ها، مواد معدنی و دیگر 
مواد مغذی به وعده صبحانه، نشانه های پیری 
را به طور معجزه آسایی از شما دور می کند. 
در اینجا 6 گزینه غذایی با خاصیت ضد پیری 
در وعده صبحانه، معرفی شده است: 1. کیوی 

و ماست 2. ماهی قزل آال و آووکادو 3. کلم 
پیچ و تخم مرغ 4. گردو 5. بلغور جو )مصرف 
و  چین  تشکیل  سرعت  کاهش  برای   جو 
باعث  و  است  مفید  صورت  های  چروک 
کاهش التهاب بدن و کاهش قند خون نیز می 
شود( 6. جوانه بروکسل )ین گیاه منبع عالی از 
فوالت نیز بوده و مصرف آن از اثرات مضر نور 
خورشید به طور چشمگیری جلوگیری می کند(

سارق طالهاي سرخ در قاين دستگیر شد

فرمانده انتظامي شهرستان قاین از کشف500 گرم زعفران سرقتي در این شهرستان خبر 
این  تشریح  در  واعظي  اسماعیل  پلیس، سرهنگ  خبري  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به  داد. 
خبر اظهار داشت: با اعالم شکایت شهروندي مبني بر وقوع سرقت 500 گرم زعفران از 
مغازه وي در قاین بالفاصله بررسي موضوع پرونده در اختیار پلیس آگاهي شهرستان قرار 
گرفت. وي افزود: در این زمینه تحقیقات پلیس به صورت گسترده آغاز شد و مأموران در 
بازبیني دوربین هاي مداربسته سارق را شناسایي  و بالفاصله در عملیاتي غافلگیرانه  وي 
را در مخفیگاهش دستگیر کردند. سرهنگ واعظي تصریح کرد: مأموران بالفاصله متهم 
را دستگیر و به کالنتري منتقل کردند که سارق در ابتدا منکر هرگونه جرمي بود اما با 
ارئه شواهد و مستندات موجود؛ لب به اعتراف گشود و به سرقت500 گرم زعفران اعتراف 
کرد. وي با اشاره به اینکه اموال سرقتي به مالباخته تحویل داده شد بیان داشت: در این 
با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شد.  رابطه متهم 

وکیل جوان زنده به آتش کشیده شد

گسترده  تحقیقات  درجریان  شیراز  پلیس  جنایی  کارآگاهان  ایران- 
درخانه اش  زنده  زنده  که  جوان  وکیل  هولناک  قتل  ماجرای  درباره 
تحقیقات  که  دستگیرکردند  را  متهم  یک  بود  شده  کشیده  آتش  به 
تخصصی دراین باره آغازشده است. سرهنگ کاووس محمدی معاون 
اجتماعی و پیشگیری فرماندهی انتظامی استان فارس گفت: ساعت 
6 صبح روز سه شنبه، ساختمانی در خیابان زاگرس شرقی شیراز دچار 
به  خود  بررسی های  در  پلیس  ویژه  تیم  افزود:  محمدی  شد.  حریق 
با بنزین  این نتیجه رسید که خانه براثرنشت گاز منفجر نشده بلکه 
به آتش کشیده شده است. پلیس بالفاصله متهمی را در این رابطه 
دستگیر کرد که تحقیقات تخصصی از او ادامه دارد. ضمن اینکه وی 

در اعتراف هایش، اجیرشدن توسط دیگران را تکذیب کرده است.

750 میلیون تومان تاوان يک لحظه عصبانیت!

جام نیوز- مرد راننده که بر سر نوبت سوار کردن مسافر در آژانس، با همکارش درگیر شده 
و او را با چاقو به قتل رسانده بود، پس از 7 سال و با جلب رضایت اولیای دم برای آخرین بار 
پای میزمحاکمه ایستاد. با اعترافات صریح متهم، قضات حکم قصاص او را صادر کرده و با 
تأیید حکم در دیوان عالی کشور پرونده به شعبه اجرای احکام رفت. در این میان با تالش 
خانواده قاتل، اولیای دم با دریافت 750 میلیون تومان از قصاص گذشت کردند و پس 
از 7 سال، صبح چهارشنبه متهم از جنبه عمومی جرم در شعبه چهارم دادگاه کیفری به 
ریاست قاضی اصغر عبداللهی و با حضور قاضی واعظی تحت محاکمه قرار گرفت. متهم 
دراین جلسه به قضات گفت: »پدرم تمام زندگی خودم و خانواده ام را فروخت تا اینکه 
توانستیم رضایت اولیای دم را بگیریم. 750 میلیون تومان تاوان یک لحظه عصبانیت 
من بود و از قضات محترم دادگاه می خواهم حکمم را طوری تعیین کنند که زودتر آزاد 
شوم. مادرم در این سال ها از غصه دق کرد و خانواده ام در حال متالشی شدن است.

 چرا همیشه گرسنه ام ؟ 

ضعف جسمانی، غرغر معده، سردرد و دشواری 
در تمرکز از جمله احساسات آشنا برای ما هنگام 
گرسنگی هستند. هنگام احساس درد گرسنگی 
نقش  انسان  ذهن  در  که  چیزی   نخستین 
می بندد، غذا است. اما شاید آنچه بدن شما به 
واقع نیاز دارد، آب باشد! در ادامه با هفت دلیل 

احتمالی برای احساس گرسنگی آشنا می شویم:  
1. تشنگی 2. استرس 3. خواب ناکافی 4. بیش 
از اندازه سریع غذا خوردن 5. نیاز به پروتئین و 
چربی بیشتر 6. برخی داروهای ضد افسردگی. 
اگر احساس گرسنگی حتی پس از خوردن یک 
وعده غذایی بزرگ شما را رها نمی کند، صحبت 
مصرفی  داروهای  درباره  پزشک  با  کردن 
و تغییر برخی از آنها ممکن است مفید باشد.

نکاتی را که بايد در مورد 
درمان شپش بدانیم

اجتماعی  به طبقه  منحصر  به شپش  آلودگی 
خاصی نیست و تمام افراد ممکن است درگیر 
آن شوند. شپش، حشره ای کوچک به رنگ 
سفید مایل به خاکستری است. این حشره در مو 
و لباس زندگی می کند و برای تغذیه روی سطح 

بدن می آید، سپس خودش را به پوست بدن 
انسان می چسباند، پوست را سوراخ کرده و ضمن 
مکیدن خون، بزاق خود را به همراه مواد دفعی 
به زیر پوست تزریق می نماید. علت برآمدگی 
قرمزرنگ و ایجاد خارش در سطح پوست، همین 
تزریق بزاق و مواد زائد به زیرپوست است. پس به 
کودکان یاد دهید از تماس سر خود با سر دیگران 
پرهیز کرده و شال، برس و ... را به دیگران ندهند.

گردو باعث کاهش وزن می شود؟ 

که  معتقدند  سالمت  و  تغذیه  کارشناسان 
مصرف گردو به مقدار متعادل می تواند شیوه 
گفته  به  باشد.  وزن  کاهش  برای  موثری 
کارشناسان گردو منبع غنی از اسیدهای چرب 
امگا-3 و مواد مغذی دیگر است و مصرف آن 
به میزان متعادل خطر ابتال به چاقی و دیابت 

ترکیبات  این  همچنین  می دهد.  کاهش  را 
در کاهش میزان اشتها موثر هستند. در این 
بیمار   9 روی  مطالعه  به  متخصصان  بررسی 
چاق پرداختند که برای مدت پنج روز متوالی 
از نوشیدنی اسموتی که حاوی گردو بود مصرف 
کردند. آنها دریافتند مصرف نوشیدنی اسموتی 
حاوی گردو موجب فعال شدن بخش »اینسوال« 
در مغز می شود که در کنترل اشتها نقش دارد.

واژگونی خودروی پرايد در محور بیرجند - سربیشه )کیلومتر 22(  6 مصدوم برجای گذاشت - افسانه خوری

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

 دست های کوچک کودکانی که از موهبت پدر محرومند و دل های
خسته نیازمندانی که از شدت نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند هر روز و هر لحظه در انتظار یاری پاک و پربرکت شماست. 

 تعداد خانواده های تحت حمایت: 500 خانواده شهری، 1390 خانواده روستایی، 163 نفر یتیم نیازمند
شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009 شماره کارت مجازی: 6037991899549160

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

31104

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از 20 نوع ساندویچ در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8   تلفن : 31052 - 056 

09353694511 - 09353315656

پیک رایگان
طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 19 تا 1/30  بامداد

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

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

09157213571 - صالحی منش
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عطر امام رئوف در منزل ۴۸ نیازمند بیرجندی

مهر-  ۴۸نفر از سادات و بیماران صعب العالج بیرجندی از هدیه آستان امام رضا)ع( بهره مند شدند. با همکاری تولیئت آستان قدس رضوی و موسسه خیریه امید کوثر هدیه آستان امام رضا)ع( بین ۴۸ 
سادات و بیمار صعب العالج نیازمند توزیع شد.مدیرعامل موسسه خیریه امید کوثر خراسان جنوبی در حاشیه توزیع این هدایا بین نیازمندان در جمع خبرنگاران گفت: در این موسسه بیش از یک هزار و ۲۰۰  
نفر سادات و بیمار صعب العالج نیازمند تحت پوشش هستند. وی تصریح کرد: در این مرحله  ۲۴ نفر از سادات و ۲۴ بیمار صعب العالج که بیشتر ضایعه نخاعی بودند از هدیه امام رضا)ع( بهره مند شدند.

اولین کاروان حج تمتع 
 سوم شهریور عازم  عربستان می شود

خراسان  استان  های  فرودگاه  کل  مدیر  کاری- 
اولین کاروان حجاج ساعت  جنوبی  عنوان کرد: 
سرزمین  راهی  شهریور  سوم  جمعه  بامداد   ۲:55
اینکه   بیان  با  هادی سالمی   شد.  خواهند  وحی 
شهریور  چهارم  و  سوم  زمانی  بازه  در  ها  پرواز 

انجام خواهد شد و فرودگاه بیرجند میزبان 6 پرواز 
افزود: 16۰۰ نفر زائر خراسان جنوبی  خواهد بود 
توسط هواپیماهای ایرباس 3۰۰ شرکت هواپیمایی 
سرزمین  به  را  حجاج  ایران  اسالمی  جمهوری 
های  فرودگاه  کل  برد.مدیر  خواهند  اعزام  وحی 
استان گفت: فرودگاه بین المللی بیرجند  در بازه 
زمانی یاد شده ۲۴ ساعته آماده خدمت گزاری به 
زائران خواهد بود.سالمی افزود: سالن چند منظوره 
فرودگاه بیرجند برای دریافت بار غیرهمراه زائرین 
گردیده  آماده  بازرسی  تجهیزات  نمودن  فراهم  با 
وعملیات دریافت بار غیر همراه حجاج توسط اداره 
کل پست آغاز و با برنامه ریزی انجام شده چمدان 
های زائرین قبل از شروع پروازها تحویل فرودگاه 
بازرسی توسط  امور  انجام  از  بیرجند شده و پس 
عوامل پلیس و گمرک  برای تحویل به شرکت 
هواپیمایی ایران ایر ارسال خواهد شد تا زمان پرواز 

بتوانیم بهترین مدیریت زمان را انجام دهیم.

»بنچ مارک« راهی برای جلوگیری
 از تصرفات اراضی

جهادکشاورزی  اراضی  امور  مسئول  قاسمی- 
مارک  »بنچ  اینکه  بیان  با  زیرکوه  شهرستان 
تعیین  برای  مرجع  عالمت  معنی  به  گذاری« 
این  کرد:  عنوان  است،  زمین  روی  در  ارتفاعات 
کار برای جلوگیری از تصرفات غیرقانونی عمدی 
شود.  می  انجام  دولتی  اراضی  غیرعمدی  یا 
»حیدری« افزود: در همین راستا در سال 9۴ حدود 
1۸ کیلومتر و در سال گذشته هم 9 کیلیومتر در 
منابع  هماهنگی  و  همکاری  با  اراضی شهرستان 
کرد:  تأکید  است. وی  نشانه گذاری شده  طبیعی 
هدف این طرح مشخص شدن اراضی دولتی است 
تا کشاورزانی که آگاهی چندانی در این موارد ندارند 
و سهواً پیشروی در اراضی دیگر دارند، جلوگیری 
. به گفتۀ وی برای کشت و کار در حیطه  کنیم 
یک حلقه چاه 1۲۰ هکتار زمین به کشاورزان داده 
شده است. »حیدری« در موضوع اطالع رسانی به 
اطالع  به  اراضی  تمام  کرد:  اظهار  کشاورزان هم 
نماینده کشاورزان رسیده است و حدود همه زمین 
ها را می داند و وظیفه وی در آگاه سازی کشاورزان 
 است پس اگر تخلفی دیده شود، باید جوابگو باشند.

دق و ریگ اکبرآباد خوسف در فهرست 
میراث طبیعی- ملی ثبت شد

طبیعی  میراث  ثبت  کارشناس  غالمی-ملکوتی 
استان در این خصوص گفت: دق اکبرآباد )به دق 
گیو هم شناخته میشود( در جنوب روستای گیو در 
بخش ماژان قرار دارد. طول این دق ۲5 کیلومتر و 
عرض آن در حدود 6 کیلومتر است و وسعت منطقه 
15۰ کیلومتر مربع می باشد. دق به سرزمین های 
نسبتاً همواری گفته می شود که قابلیت نفوذپذیری 
کمی دارند و جریان آبهای سطحی در آنها باعث 
می شوند.  ریزدانه  دانه  بسیار  رسوبات  رسوبگذاری 
بیابان  در شمال غربی  آباد  اکبر  افزود:دق  رضایی 
لوت واقع شده است.در مرکز دق زمینهای قلیایی 
که  دارند  قرار  باال  نمک  درصد شوری  با  مسطح 
عمال از رشد هرگونه گیاهی جلوگیری میکنند. در 
اطراف  زمینهای کشاورزی روستاهای  حاشیه دق 

قرار گرفته است

درآمد 35 میلیون تومانی صنعتگران 
شهرستان خوسف

دادرس مقدم-مسئول نمایندگی شهرستان خوسف 
با اشاره به افزایش 3 برابری فروش صنایع دستی در 
این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: 
بیشترین فروش محصوالت مربوط به پارچه بافی، 
گلیم بافی، گوهرتراشی، سفالگری، جاجیم بافی و 
سایر دست ساخته ها بوده است.علی صالحی با بیان 
اینکه هم اکنون 3 شرکت تعاونی صنایع دستی با 
عضویت 5۰ نفر در شهرستان خوسف فعالیت می 
به  نیز  نفر  اعضاء 3۰  این  بر  عالوه  افزود:  کنند، 
صورت خانگی توانسته اند با این شرکت ها در زمینه 

تولید انواع صنایع دستی همکاری کنند.

زلزله ای به بزرگی 3.۲ ریشتر نهبندان 
را لرزاند

امیرآبادیزاده-زلزله ای به بزرگی 3.۲ ریشتر نهبندان 
در خراسان جنوبی را لرزاند.زمین لرزه ای به بزرگی 
3.۲ ریشتر در ساعت 16 و 31 دقیقه دیروز نهبندان 
را لرزاند. این زمین لرزه در عمق ۸ کیلومتری زمین 
رخ داده است.تا کنون خسارتی گزارش نشده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

چشم جهانیان به رویش های انقالب 
اسالمی دوخته شده است

دادرس مقدم-آیت ا... عبادی نماینده ولي فقیه در 
دیدار با دانش آموز بسیجی مرتضی ضیائی نسب 
) دارنده رتبه ۸ کنکور 96 در رشته علوم انسانی( 
با  عزیز  جوانان  که  است  افتخار  کرد:مایه  عنوان 
با  و  دارند  خودشان  که  های  انگیزه  و  شایستگی 

تربیت متعهدانه خانواده ها و مربیانی که برای این 
سرمایه های بزرگ زحمت می کشند و زمینه رشد 
آنان را فراهم می کنند و به خصوص در فضای بسیج 
که فضای الهی و حرکت است برای کشور و استان 
کسب افتخار می کنند.عبادی افزود:کارشناسان بیان 
می کنند رویش های انقالب اسالمی بعد از چهار 
دهه به گونه ای است که در صحنه های مختلف با 
جوانان دهه 6۰ مطابقت  می کنند و گاهی سبقت 
می گیرند مانند امثال شهید محسن حججی که در 
رویش ایمانی مشاهده کردیم از لحظه ای که با پدر 
و مادر خداحافظی کرد تا لحظه ای که در قتلگاه 
بود و این یک روی سکه است روی دیگر سکه 
جوانانی است که در عرصه علم و تکنیک و رشد 
دفاعی کشور تالش می کنند.وی عنوان کرد:انتظار 
است جوانان انقالب اسالمی یک حرکت فراگیر در 
عرصه علوم انسانی و اسالمی به وجود آورند و در 
مقابل اندیشه های غربی ایستادگی کنند و این مهم 

با پشتکار و تالش حاصل می شود.

ورود پیکر شهدای گمنام به استان، دالور 
مردانی از جنس عشق و باران آمدند

ایسنا-دیروز ۲۸ مردادماه پیکر دو شهید گمنام وارد 
فرودگاه بین المللی بیرجند شد.  پیکر پاک و مطهر 
دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس امروز ۲۸ 
مرداد با حضور جمعی از مسئوالن و خانواده شهدا و 
جانبازان دوران دفاع مقدس وارد فرودگاه بین المللی 

بیرجند شد. گفتنی است؛ پیکر مطهر شهدا در روز 
۲9 و 3۰ مرداد به شهرستان های فردوس، قاین و 
درمیان انتقال داده خواهد شد و پس از مراسم وداع 
در شهرستان های استان، پیکر مطهر این دو شهید 
روز سه شنبه 31 مرداد همزمان با سالروز شهادت 
امام جواد )ع( در پارک پرفسور معتمدنژاد در حاشیه 
بلوار شعبانیه شهرستان بیرجند تدفین می شود. یکی 
از این دو شهید در سن ۲5 سالگی در عملیات بدر 
در اسفند 63 در شرق دجله به شهادت رسید و شهید 
دوم نیز در سن 3۰ سالگی در عملیات خیبر در جزیره 

مجنون به شهادت رسیده است.

نصب دوباره شیرآب وقفی
 خیابان حکیم نزاری

گزارش  تیتر  نیست.این  که  آبی  کدخدائی-لوله 
شیر  شدن  محو  از  آوا  روزنامه  پیش  روز  چند 
بود که  نزاری  خیابان حکیم  در  ای  موقوفه  آب 

با پیگیری های خبرنگار ما ، ظهر پنجشنبه دوباره 
در محل قبلی نصب شد.

بزرگداشت شهید حججی و شهدای مدافع 
حرم درخراسان جنوبی برگزار می شود

اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  مهر-رئیس 
خراسان جنوبی از برگزاری مراسم بزرگداشت شهید 
حججی و شهدای مدافع حرم در بیرجند خبر داد.
حجت االسالم احمد مالیی اظهارکرد: ویژه برنامه 
و  مدافع حرم  بزرگداشت شهید حججی، شهدای 
میثاق با شهدای گمنام فردا یکشنبه در محل مسجد 

امام حسین )ع( برگزار خواهد شد.

برگزاری جشنواره استاد 
»بدیع الزمان فروزانفر« در دانشگاه تهران

الزمان  بدیع  استاد  آثار  امنای  هیئت  مهر-مسئول 
فروزانفر از برگزاری پنجمین جشنواره جایزه استاد 
»بدیع الزمان فروزانفر« در دانشگاه تهران خبرداد.
عباس جعفرزاده اظهارکرد: طبق برنامه ریزی های 
انجام شده پنجمین جشنواره جایزه استاد بدیع الزمان 
برگزار خواهد شد.وی  تهران  دانشگاه  در  فروزانفر 
با حضور 6 کشور همسایه و  این جشنواره  افزود: 
پارسی زبانان خارجی به صورت یک همایش بین 
المللی برگزار می گردد.جعفرزاده اظهار کرد: تاکنون 
جشنواره جایزه استاد بدیع الزمان فروزانفر در بشرویه 
برگزار می شده است و حتی در سال ۸3 به صورت 
یک همایش ملی به میزبانی بشرویه برگزار شد.به 
آبان ماه سال  الی ۲۸  گفته وی این همایش ۲۷ 

جاری در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
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کاری - نشست »تأهل، تجرد، فرصت ها و 
آسیب  علمی  دبیرخانه  همت  به  چالش ها« 
سلسله  قالب  در  و  استان  اجتماعی  های 
اجتماعی  پدیده های  مدیریت  نشست های 
شد.این  برگزار  استان  دانشگاهی  جهاد  در 
و  فرهنگی  امور  دفتر  حمایت  با  نشست 
صدا  همکاری  با  و  استانداری  اجتماعی 
رادیویی  برنامه  طریق  از  استان  سیمای  و 
شهروندان  مندی  بهره  منظور  به  سراج 
این  در  حاضران  شد.برخی  داده  پوشش 
نشست  موانع مادی و اقتصادی، نبود شغل 
و درآمد را مهمترین دالیل به تأخیر افتادن 
سن ازدواج بیان داشتند و عده ای دیگر نیز 
مسئولیت  پذیرش  برای  افراد  نبودن  آماده 
عواملی  از  را  اخالقی  تعهد  نداشتن  و 
کمتر  افراد  می شود  موجب  که  برشمردند 
گروه  بیندیشند.رئیس  مشترک  زندگی  به 
کرد:  استانداری،عنوان  اجتماعی  فرهنگی 
برای رشد  است و جوانان  تجرد  فرصتی 
می  کسب  را  زندگی  تجارت  دوره  این  در 
کنند. »مژگان شریفی « خاطر نشان کرد: 
همانقدر که یک ازدواج خوب می تواند آدم 
هدفمند  مجردی  دوران  بدهد  رشد  را  ها 
بشود. آنها  گرفتن  اوج  باعث  می تواند  هم 
اینکه  بیان  با  روانشناسی  ارشد  کارشناس 
ازدواج  از  پولی  بی  خاطر  به  نباید  جوانان 

سرباز زنند افزود: با تسهیالت و وام هایی 
زندگی  یک  توانند  می  شود  می  داده  که 
آن  به  کم  کم  و  دهند  تشکیل  را  ساده 

ظرفیت های مالی مد نظرشان برسند. 

بلوغ فکری؛
 پیش نیاز آغاز زندگی مشترک

کرد:   عنوان  هم  داگستری   وکیل  یک 
اینکه زن و شوهر پوشش و لباس یکدیگر 
هستند  و به اقتضای شرایط تعویض نمی 
آیه ۲1  به  اشاره  با  شوند.احسان محمودی 
را  ازدواج  غایی  و  نهایی  هدف  روم  سوره 
دستیابی به آرامش دانست و  افزود:  گرچه 
مسایل مالی و اقتصادی در کیفیت زندگی 
مشترک  زندگی  نیاز  پیش  ولی  است  موثر 
بلوغ فکری است.  کارشناس علوم تربیتی 
بهره  برای  عامل  مهمترین  را  آموزش  نیز 
مندی از زندگی مجردی و متاهلی مطلوب 
دانست. آسیه خزیمه نژاد خاطر نشان کرد: 
شده  طراحی  شکلی  به  ما  آموزشی  نظام 
و  دختران  سالگی   1۸ پایان  در  که  است 
برای  حرفه ای  آموزش  هیچ  هنوز  پسران 
انتخاب  چگونگی  مشترک،  زندگی  ایجاد 
و  اند  ندیده  فرزندپروری  و  همسر  صحیح 
ناکارآمد در ذهن  در عوض کلی اطالعات 

آنها انباشته شده است.

ازدواج مهمترین تصمیم زندگی
 هر انسان است

پیشگیری  و  اجتماعی  ـ  فرهنگی  معاون 

خراسان جنوبی   دادگستری  جرم  وقوع  از 
به  پسر  یا  دختر  که  زمانی  کرد:    بیان  نیز 
باشد  رسیده  احساسی  جسمی،  فکری،  بلوغ 
می تواند ازدواج کند که معموال سن مناسب 
برای ازدواج دختران از 1۸ سالگی به بعد و 
پسران بعد از ۲۲ سالگی است.حجت االسالم 
در  ازدواج  البته  کرد:  بیان  وحدانی نیا،   یدا... 
را  خودش  خاص  آسیب های  نیز  باال  سنین 
در  ایده آل گرایی  سمت  به  فرد  که  چرا  دارد 
انتخاب همسر می رود و سخت گیر می شود.

وی ادامه  داد: ازدواج مهمترین تصمیم انسان 
در زندگی است چرا که فردی را برای شراکت 
در همه امور زندگی انتخاب می کنیم و از این 

منظر تصمیم ما باید آگاهانه باشد.کارشناس 
برنامه با اشاره به اینکه  توصیه دین بر این 
ازدواج  فقر  از  ترس  خاطر  به  هیچگاه  است 
نکته  این  البته  افزود:  نیندازید   تأخیر  به  را 
بدان معنا نیست که بدون هیچ برنامه ریزی 
زندگی  تشکیل  مسیر  در  قدم  پشتوانه ای  و 
کرد:یکی  خاطرنشان  بگذاریم.وی  مشترک 
و  اشتغال  بحث  ازدواج  در  مهم  مسائل  از 
خانواده  نیازهای  تأمین  برای  زوج  تالش 
است چرا که برای هیچ زنی مطلوب نیست 

اشاره  با  نباشد.وی  مسئولیت  پذیر  همسرش 
اختالف  ایجاد  در  مجازی  فضای  تأثیر  به 
محتوای  اگر  حتی  کرد:  اظهار  زوجین  بین 
پسندیده و مطلوب در فضای مجازی تبادل 
باید برای  شود، شایسته نیست زمانی را که 
همسر و خانواده بگذاریم را در فضای مجازی 

سرگرم باشیم.

زندگی  های  شکست  از  بسیاری 
بخاطر شناخت ناکافی است

از  بسیاری  شد:  یادآور  برنامه  کارشناس 
شکست های در زندگی مشترک به شناخت 
ناکافی  برمی گردد و زوجین نیز شیوه خوب 
ارتباط برقرار کردن و درست شنیدن سخنان 
اینکه   به  اشاره  با  نمی دانند.وی  را  همسر 
چیز  همه  به  رسیدن  معنی  به  بودن  متاهل 
باعث  بودن  مجرد  که  طور  همان  نیست، 
و مجرد  نمی شود  چیز  دادن همه  از دست 
شود  نمی  مطلق  خوشبختی  باعث  ماندن 
افزود:  درست مثل اینکه ازدواج کردن موجب 
سعادت ابدی نمی شود. کسی که مجرد است 
یا متاهل خوشبخت یا بدبخت مطلق نیست 
چون چه تجرد و چه تاهل، دو دوره از زندگی 
نگاه  آن  به  اینکه چگونه  به  بسته  است که 

کنی می تواند تلخ یا شیرین باشد.
)Ava.news12@gmail.com(

کاری- صبح پنجشنبه گذشته اولین همایش 
محبث 19 درمورد کیفیت بنا  و بهینه سازی 

مصرف انرژی در بیرجند برگزار شد. 
مهندسی  نظام  سازمان  انرژی  کمیته  دبیر 
کمیته  اهداف  راستای  در  کرد:  بیان  استان 
انرژی سازمان نظام مهندسی خراسان جنوبی  
این همایش با همکاری شرکت ساباط گستر 

پاژ برگزار شد.
جویی  صرفه  اینکه  بیان  با  بهدانی  محسن 
اساسی  چالش  عنوان  به  انرژی  مصرف  در 
ها  نگرانی  افزود:  است  مطرح  امروز  جهان 
درباره تبعات محیطی مصرف انرژی اهمیت 
با  از طرفی  است  دوچندان کرده  را  موضوع 
 ۴۰ حدود  ساختمان  بخش  اینکه  به  توجه 

درصد مصرف انرژی را به خود اختصاص می 
دهد متاسفانه تاکنون اقدامات صورت پذیرفته 

اثر بخشی مورد انتظار را نداشته است.

روند  ادامه  صورت  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
خسارت  و  محیطی   زیست  بحران  موجود 

جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

وی تاکید کرد: در این راستا دفتر مقررات ملی 
ساختمان نسبت به تدوین مبحث 19 مقررات 
جویی  »صرفه  عنوان  تحت  ساختمان  ملی 
ناظرین  اقدام نموده و کلیه  انرژی«  مصرف 
سازمان ملزم به کنترل ضوابط این مبحث در 

پروژه های تحت نظارت  خود می باشد.
بهدانی با اشاره به اینکه الزم به ذکر است طبق 
بند الف ماده 6۰ قانون برنامه 5 ساله ششم 
توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی کشور 
تاکید ویژه ای مبنی بر اصالح الگوی مصرف 
انرژی به خصوص در مبحث ساختمان شده 
اند  است افزود: شهرداری ها مکلف گردیده 
نسبت به درج الزامات مقررات ملی ساختمان 
اقدام نموده و برای حصول از اطمینان روند 

اجرای امور صدور پایان کار را منوط به رعایت 
این مقررات نمایند. 

وی خطر نشان کرد: از اهداف برگزاری این 
فعاالن  و  مهندسان  جامعه  آشنایی  همایش 
عرصه صنعت ساختمان اعم از انبوه سازان، 
تولیدکنندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی، 
انرژی  برچسب  طرح  مجریان  و  طراحان 

ساختمان است.
همایش  این  مخاطبین  شد:  یادآور  وی 
و  مسکن  سازندگان  ناظرین،  طراحان،  کلیه 
انجمن  سازندگان،  انجمن  استان،  ساختمان 
انبوه سازان، اعضای دفاتر فنی دستگاههای 

مرتبط با ساخت و ساز هستند.
)Ava.news12@gmail.com(

پیشه ور-  معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی 
خراسان جنوبی عنوان کرد:مرکز فرهنگسرای 
خراسان  دانشگاهی  جهاد  حسام”  “ابن 
جنوبی با موافقت شورای نظارت و گسترش 
رئیس  موافقت  و  جهاددانشگاهی  تشکیالت 

جهاد دانشگاهی کشور راه اندازی شد.
این  راه اندازی  از  هدف  کرد:  عنوان  مرادی 
فرهنگی،  فعالیت های  گسترش  فرهنگسرا 
اجتماعی و ادبی دانشجویان، شناسایی بهتر 
هنرهای اصیل ایرانی ـ اسالمی با محوریت 
هنر ملی ـ بومی در سطح جامعه و به ویژه 

ادامه  وی  است.  دانشجویان  و  جوانان 
داد:شروع فعالیت ها  از آغاز سال تحصیلی 
درباره   .وی  است  ها  دانشگاه  و  مدارس 
برگزاری  بیان کرد:  این مرکز  فعالیت  زمینه 
رویدادهای فرهنگی و هنری استان با قالب 
نمایشگاه ها  برپایی  جمله  از  متنوع  های 
)عکس، آثار هنری و ...( اجرای تئاتر، تشکیل 
و  کارگاه ها  برگزاری  اندیشی،  هم  جلسات 
دوره های آموزشی مختلف و اردو برای جوانان 

و دانشجویان با رویکردهای مورد نیاز است.
دانشگاهی  جهاد  فرهنگی  معاون 

اینکه  به  توجه  با  کرد:  تاکید  خراسان جنوبی 
مراکز  و  دانشگاه ها  دارای  بیرجند  شهرستان 
متعدد آموزش عالی با بیش از ۲5 هزار دانشجو 
ایجاد  برای  فرهنگسرا  این  راه اندازی  است، 
تقویت نشاط و امید به آینده در راستای حفظ 
فرهنگ غنی منطقه کامال احساس می شود. 
مرادی خاطر نشان کرد: مکان این فرهنگسرا 
قدس  جهادکشاورزی  مرکزی  ساختمان  در 
است که افتتاحیه آن در ۲۷ شهریور که روز 

ابن حسام است خواهد بود.
)Ava.news23@gmail.com(

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی گفت: 
طرح هادی 1۰ روستای استان در هفته دولت 

امسال به بهره برداری می رسد.
گو  و  گفت  در  مقدم  آسمانی  اصغر  علی 
از  برداری  بهره  به  اشاره  با  مهر  خبرنگار  با 
استان، اظهار کرد:  طرح هادی 1۰ روستای 
یک  بر  بالغ  کردی  هزینه  با  ها  پروژه  این 
میلیارد و ۴۸۸ میلیون تومان طی هفته دولت 

به بهره برداری می رسد.وی با بیان اینکه در 
این هفته طرح هادی سه روستا در شهرستان 
در  تیغ  ذهاب،  روستای  کرد:  بیان  نهبندان، 
علیا و خونیک علیا از جمله این روستاها است.

هادی  طرح  افتتاح  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
شهرستان  در  کاروانیه  و  رضویه  روستای 
طبس، رومنجان شهرستان خوسف، روستای 
فتح آباد و شهرک امام خمینی در شهرستان 

از  را  قاین  شهرستان  رومشتیک  و  بشرویه 
جمله دیگر این پروژه ها عنوان کرد.

اجرای طرح در ۴۷۷ روستا
سنگ  اجرای  کرد:  اضافه  مقدم  آسمانی 
جمله  از  آسفالت  و  گذاری  جدول  فرش، 
آیتم های اجرایی این طرح ها است.وی به 
اشاره  در خراسان جنوبی  روستا  وجود 9۰۰ 

کرد و گفت: از این تعداد ۸9۸ روستا باالی 
۲۰ خانوار بوده که تاکنون برای تمامی آن 
است.مدیرکل  شده  تهیه  هادی  طرح  ها 
اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  مسکن  بنیاد 
روستا   ۸9 هادی  طرح  تاکنون  همچنین 
خانوار   ۲۰ زیر  روستا   ۴۲ برای  و  بازنگری 
نیز طرح تهیه شده است، بیان داشت: طرح 
هادی ۴۷۷ روستا نیز تاکنون اجرا شده است.

برنامه ریزی و داشتن پشتوانه؛ الزمه تشکیل زندگی مشترک 

رعایت مبحث 19 عامل مهم در کیفیت بنا و کاهش مصرف انرژی 

راه اندازی فرهنگسرای ابن حسام 

طرح هادی 1۰ روستای خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

و  توسعه  نوسازی،  اداره  قاسمی- مدیر کل 
هفته  در  کرد:  اعالم  استان  مدارس  تجهیز 
دولت و مهر  سال جاری ۴5 پروژه عمرانی 
و تأسیسات گرمایشی را به بهره برداری می 
رساند. »محمدرضا بیکی« تصریح کرد: در 
هفته دولت امسال ۲۲ پروژه آموزشی با ۷۰ 
کالس درس افتتاح می شود. وی افزود: این 
پروژه ها ده هزار و 35۰ متر مربع زیربنا دارد 

بر 9 میلیارد ۷1۰  بالغ  اعتبار آن  و مجموع 
میلیون تومان است. به گفتۀ وی از این مبلغ 
آن  تومان  میلیون   ۸۲3 و  میلیارد   3 حدود 
تومان  میلیون   9۷ میلیارد   ۲ استانی،  اعتبار 
ملی، بیش از 3 میلیارد و ۷65 میلیون تومان 
کمک خیرین و ۲۴ میلیون آن از 3 درصد 
مدارس  نوسازی  کل  باشد.مدیر  می  نفت 
اضافه کرد: این پروژه ها شامل 3 خوابگاه، 

یک سالن چند منظوره، یک نماز خانه و 1۷ 
مدرسه است.

تومان  میلیارد   6 بر  بالغ  ای  هزینه 
برای استاندارد سازی

 تأسیسات گرمایش و سرمایشی
برای  که  کرد  اظهار  همچنین  »بیکی« 
و  گرمایشی  تأسیسات  سازی  استاندارد 

با 65 کالس درس  سرمایشی  1۲ مدرسه 
بالغ بر 6 میلیارد و ۷3 میلیون تومان هزینه 
بهره  آماده  دولت  هفته  در  که  است  شده 
 11 برداری  بهره  از  وی  باشد.  می  برداری 
پروژه با 3۴ کالس درس و هزینه ای بالغ 
بر 5 میلیارد و ۲11 میلیون تومان در مهرماه 
سال جاری خبر داد. به گفتۀ وی از این مبلغ 
نیز 9 میلیارد و ۲۰ میلیون تومان اعتبار ملی، 

اعتبار  تومان  میلیون   9۸5 و  میلیارد  یک 
تومان  میلیون   9۸5 و  میلیارد   ۲ و  استانی 
نوسازی  اداره  کل  مدیر  باشد.  می  خیری 
مدارس تصریح کرد که این پروژه ها شامل 
۸ مدرسه، یک سالن چند منظوره، یک سالن 

کارگاهی و یک سالن ورزشی است.
)Ava.news23@gmail.com(

هفته دولت به بهره برداری می رسد: 45پروژه نوسازی مدارس در استان

عکس:احسان توال

عکس:کاری
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 امام على عليه  السالم فرمودند :
لَِم اعلَُموا أنُّه َمن َيتَِّق ا... َيجَعْل  لَُه َمخرجا ِمن الِفَتِن، ونورا ِمن الظُّ

بدانيد كه هر كس تقواى الهى در پيش گيرد، خداوند براى او راه خروجى از فتنه  ها 
و نورى در تاريكي ها قرار دهد. )نهج البالغه : خطبه 183(

 

افتتاح 2 کلینیک سیار دندان پزشکی در استان
خدمتی نوین از طرح تحول سالمت

سمیرا قاسمی- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه خوشحالیم 
در ادامه طرح تحول سالمت، حوزه دندان پزشکی مورد توجه قرار گرفته است، 
اظهار کرد: حدود ۸۰ کلینیک سیار دندان پزشکی در کشور توزیع شده که از 
این تعداد 2 کلینیک سیار به استان ما تعلق گرفته است. »کاظم قائمی« روز 
گذشته در مراسم افتتاحیه کلینیک های سیار دندان پزشکی استان در روستای 
 حاجی آباد تصریح کرد: هزینه این دو کلینیک بالغ بر 56۰ میلیون تومان 
می باشد که 7۰ درصد آن را وزارت بهداشت پرداخت کرده است و 3۰ درصد 
دیگر آن هم مربوط به دانشگاه علوم پزشکی می باشد. وی خاطر نشان کرد که 
این کلینیک ها با تجهیزات کامل دندان پزشکی می باشند و گروه هدف آنها 
هم کودکان زیر 14 سال و زنان باردار است که خدمات کامال رایگان در اختیار 
آنان قرار می گیرد و از دیگر افراد نیز هزینه ناچیزی دریافت خواهد شد. به گفتۀ 
وی در آینده نزدیک با  حضور مقام عالی وزارت بهداشت هم مرکز بهداشتی و 
درمانی در شأن مردم حاجی آباد افتتاح خواهد شد که شامل تکنولوژی ها و 

تجهیزات پیشرفته می باشد.
یکی از مهمترین وظایف دولت، ارائه خدمات سالمت است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و رئیس مرکز بهداشت استان هم 
در این جلسه عنوان کرد: یکی از مهمترین وظایف دولت، ارائه خدمات سالمت 
است و از آنجا که خدمات سالمت در ارتقای زندگی نقش مهمی دارد در دولت 
یازدهم یکی از اولویت های برتر معرفی شد. مدت ماندن آن هم در هر حوزه به 

گروه هدف بستگی دارد. »کامبیز مهدی زاده« با بیان اینکه مملکتی متنوع، با 
پراکندگی و گستردگی بسیار داریم و ارائه تمام خدمات به همه نقاط نیز خیلی 
سخت و دشوار است، عنوان کرد: یکی از راهکارها برای آن ایجاد واحدهای در 
دسترس می باشد. وی افزود: استان خراسان جنوبی نیز یکی از سه استان پهناور 
و گسترده کشور است و از آنجا که خدمات دندان پزشکی گران می باشد و امکان 
اینکه خدمات با کیفیت به همه نقاط استان برسد وجود ندارد، ایجاد این نوع 
کلینیک ها نقش مهمی در ارتقای کیفی سالمت دارد. به گفتۀ وی در گذشته 
نیز خیرین داوطلب به شکل مقطعی در برخی از نقاط محروم خدمات را ارائه 
می دادند ولی به دلیل اینکه از نظر بهداشتی و استریل بودن مکان مناسبی در 
اختیار نداشتند چندان با کیفیت نبود و به همین دلیل وزارت بهداشت که یکی 
از اولویت های آن ارتقای سالمت دهان و دندان بود طرح این کلینیک های سیار 

را به تصویب رساند.
حدود 80 درصد واحدهای دندان پزشکی استان به روز شده اند

رئیس مرکز بهداشت استان تصریح کرد: در طرح تحول سالمت عالوه بر کلینیک 
های سیار دندان پزشکی کارهای دیگری مانند تجهیز و بهبود استاندارد واحدهای 
دندان پزشکی تمام استان هم انجام شده است که تقریبا بیش از ۸۰ درصد آنها 
به روز شده اند. »مهدی زاده« ادامه داد: همچنین تعداد واحدهای دندان پزشکی 
افزایش یافته و 3۰ نفر دندانپزشک خانواده هم اضافه شده است که از سال 
 ۹4 تعداد دندان پزشکان استان از 35 دندان پزشک به 62 نفر ارتقا داشته ایم. 

 وی بیان کرد: اختصاص سهمیه دندان پزشکان متعهد خدمت را داریم و آنها
 بعد از اتمام تحصیالت باید در مناطق محروم خدمت نمایند و با این روش 
 شاهد بهبود نیروی انسانی خواهیم بود. به گفتۀ وی از دیگر فواید این کلینیک ها
می توان به برطرف کردن نیازهای انباشته شده مردم اشاره کرد که به دلیل 
نداشتن نیروی متخصص باید به مرکز استان می آمدند ولی با اجرای این طرح 
کوتاه مدت این مشکالت برطرف می شود تا دیگر نیاز نباشد برای هر خدمتی 
به واحدهای ثابت استان بیایند، مگر نیازهای پیشرفته و تخصصی دندانی داشته 

باشند.
57 واحد دندان پزشکی موجود در استان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه 57 واحد دندان 
پزشکی در استان داریم، اظهار کرد:  شاخص ترمیم در سال ۹5 نسبت به سال 
 ۹4، 2/5 برابر افزایش داشته است و همچنین از آنجا که هدف ما حفظ دندان ها
 است 2۰ درصد کاهش کشیدن دندان داشته ایم. »مهدی زاده« اضافه کرد: 
همچنین شاهد بودیم که 1/5 برابر جرم گیری، 3 برابر شیار پوش، 7 برابر  
درمان پالپوتومی افزایش داشته است و پوشش ۹5 درصدی وارنیش فلوراید 
دانش آموزان استان را هم داشته ایم که از مهمترین عملکردهای ما بوده است.

استقرار کلینیک های سیار، در محروم ترین نقاط استان
رئیس گروه بهداشت دهان و دندان مرکز بهداشت استان هم در گفت و گو 
با خبرنگاران اظهار کرد: کلینیک های سیار دندان پزشکی حدود یک هفته 

قرار است در محروم  است که تحویل دانشگاه علوم پزشکی استان شده و 
 ترین نقاط خراسان جنوبی مستقر شوند و به مردمی که دسترسی به خدمات 
دندان پزشکی ندارند ارائه خدمت کنند. »ویدا احمدی پیما« با اشاره به اینکه 
استان ما پراکندگی زیادی دارد و خیلی مناطق به راحتی نمی توانند به واحدهای 
 ثابت دندان پزشکی مراجعه کنند، بیان کرد: ولی با وجود کلینیک های سیار 
می توانند به راحتی از خدمات بهره مند شوند. وی در مورد اینکه آیا به دنبال 
افزایش این نوع کلینیک ها هستند هم تصریح کرد: در ابتدا همین دو کلینیک 
را می خواهیم ببینیم در چه وضعی هستند و قرار است خیرین هم به ما در این 
زمینه کمک کنند. به گفتۀ وی با کمک خیرین و دندان پزشکان خیر می توان 
این کار را تداوم داد و تمام اقشار مرتبط با این حوزه می توانند با ما همکاری 

داشته باشند.
مهاجرت تمام روستاهای دچار خشکسالی به حاجی آباد

رئیس شورای اسالمی حاجی آباد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند هم در این مراسم اظهار کرد: حاجی آباد دارای 1۹7 هکتار طرح هادی و 
2 هزار و۸5۰ خانوار جمعیت می باشد. »حاجی آبادی« افزود: در این روستا بیش 
از 1۰ هزار نفر جمعیت زندگی می کنند که از تمام روستا های خراسان جنوبی که 
دچار خشکسالی شده اند به این جا آمده اند. وی با بیان اینکه شاهد خدمت نوینی از 
دولت تدبیر و امید بوده ایم، عنوان کرد: مسلماً این کلینیک های سیار باعث ارتقای 
 شاخص های سالمت می شود و مردم نیز استقبال گسترده ای خواهند داشت.
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