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سرمقاله

هزینه کرد 172 میلیارد تومانی
 بیمه سالمت در بخش درمان

صفحه ۷

273 مددجوی استان
 مهارت های فنی حرفه ای می آموزند  

صفحه  ۷

برگزاری اولین المپیاد ورزشی 
زندانیان استان همزمان با سراسر کشور

صفحه ۷

“اشتغال”
 بدون سرمایه گذاری معنا ندارد

صفحه ۷

برگزاری مراسم
 شهید حججی در بیرجند

صفحه ۷

آغاز مرمت
 سرزمین لی لی پوت های ایران

صفحه  ۷

اتوبوسی با مسافران استانی

*هرم پور
        

 ایستگاه اول-  سخن گفتن از چرایی »استان« شدن 
خراسان جنوبی و چگونگی اش شاید شیرین باشد، 
اما برای بعضی ها خسته کننده هم  هست.آغاز و 
انجام این راه ، مرارت ها و مشقت ها و سختی هایش 
برای همه کسانی که آن روزها تالش می کردند،  
هنوز هم غیرقابل باور است و البته چون به این راه 
و به هدفش اعتقاد داشتند،  نه خسته می شدند و نه 
مّنتی می گذاشتند. چه اصالح طلب، چه اصول گرا 
و چه هر گرایش سیاسی دیگری، آن روزها همه در 
صحنه بودند و برای به ثمر رساندن تالش ها، همت 
می کردند. امروز، تقریباً سیزده سال از تاسیس استان 
خراسان جنوبی می گذرد. شاید در آن روزهای سخت 
و طاقت فرسای تالش برای ایجاد یک استان مستقل، 
برخی از ما به دنبال یک »رؤیاشهر آرمانی« بودیم 
تجربه  و  اطراف   ِ به  دقت  کمی  با  ها  بعضی  و 
آموزی از استانهایی با شرایط مشابه، واقع بینانه تر 
وال فکر می کردیم و بر این. . . .  )ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

ن ت
سا

 اح
س:

عک

متروکه ای در شهر  / صفحه3

قاسمی- مدیرکل بهزیستی استان خبر داد: در هفته جاری خراسان جنوبی میزبان »دکتر محسنی بندپی«، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی ایران به همراه  قائم مقام های مشارکت های مردمی و توانمندسازی بهزیستی کشور و معاونان 
مشارکت های مردمی بهزیستی استان ها خواهد بود. عرب نژاد تصریح کرد که این مسئوالن در روزهای سه شنبه و چهارشنبه )یکم و 
دوم شهریور( در همایش کشوری معاونان مشارکت های مردمی، اشتغال و مؤسسات غیردولتی بهزیستی کشور که در خراسان جنوبی 
برگزار می شود، حضور خواهند داشت. به گفتۀ وی مهمترین محورهای همایش مذکور پس از افتتاحیه همایش با حضور مقام های مسئول 
کشوری در 5 کارگروه تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که مهمترین آنان ها در بخش مشارکت های مردمی، تدوین دستورالعمل 
مالی، راهکارهای استفاده از روش های نوین جلب و فرهنگ سازی و نهادینه کردن این مشارکت ها می باشد.  ... ) مشروح  در صفحه 7( 

با ایران و روسیه درباره صلح سوریه هستیم/ جوکار: مصوبه مجلس برای اقدام متقابل علیه آمریکا کافی نیست/وال استریت ژورنال: آمریکا »برجام« را نقض کرده است/   صفحه 8  با نقض برجام شعار نیست/ تشکر ویژه اسد از ایران/ترکیه: در حال هماهنگی  مجلس به 1۶ وزیر دولت دوازدهم رای اعتماد داد/ بروجردی: »اقدامات متقابل ایران« برای مقابله 

حسن روحانی:
شاهد یک کار حرفه ای

 مجلس در این دوره بودیم

هاشم زایی نماینده مردم تهران:
اصالح طلب بودن کابینه

 به ۵۰ درصد هم نمی رسد

محمدرضا پورابراهیمی:
رأی  باال به وزرا اتمام حجت

 مجلس با دولت است

حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم:
انتخابات 9۶ برای 

جمنا دست گرمی بود 

سیدحسن حسینی شاهرودی:
رای به وزرا براساس تصمیمات 

شخصی بود نه فراکسیونی

 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

همایش کشوری اشتغال
مشارکتهای مردمی

یکم و دوم شهریور در بیرجند برگزار می شود

انجمن علمی آموزش پزشکی ایران 
و صندوق تعاون و رفاه

 سازمان نظام پزشکی ایران
 در دوره های ذیل از عموم و منشی مراکز درمانی ثبت نام می کند.
دوره فوریت های پزشکی- تکنسین داروخانه - نمونه گیری و مسئول 

پذیرش آزمایشگاه - دستیار مطب دندانپزشک - کاربر گیاهان دارویی
دوره سالمندیار و مددیار

آدرس: طالقانی 2 ، مجتمع آلما ، واحد 4۰4    تلفن: 3223۰۰۶2

جناب آقای مهندس مهدی فاضلی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نهبندان
 که نشان از لیاقت و درایت شما می باشد، تبریک می گوییم  و از خداوند منان برایتان توفیق

 روز افزون خواستاریم.

محمدرضا لطف اللهی- مدیرعامل و پرسنل شرکت معدنی  الماس گرانیت
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 وابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبیر
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 زر ًظز زارز : يذزاساى جٌَب يضزكت آب هٌطقِ ا
 زيبا هطرصات س 1396ذسهات اهَر حول ٍ ًقل ضزكت زر سال  يًسبت بِ ٍاگذار يفزاذَاى هٌاقصِ عوَه قيطز اس

 .سياقسام ًوا تيٍاجس صالح يبِ ضزكت ّا
 مناقصه گذار: یو نشان نام

 32445590-4  تلفي–30 پاسساراى –راى اپاسس اباىذي – زجٌسيبِ آزرس ب يذزاساى جٌَب يا ضزكت آب هٌطقِ 
 مناقصه : موضوع

سوٌس )هسل  ايپژٍ  يبا ذَزرٍّا يٍ زرٍى ضْز يبزٍى ضْز يزّ سيضزكت جْت سزٍ ِيذسهات اهَر ًقل يٍاگذار
 بِ باال(  1394
 :یمتقاض یشزکت ها طیشزا
 اسيهَرز ً يبا سقف هال ِيزر رضتِ ٍ پا تيهحل فعال ياجتواعرفاُ  ٍ زارُ تعاٍى، كاراس ا تيصالح يزاضتي گَاّ :الف
 زر زٍ سال گذضتِ يسيًساضتي سابقِ ذلع  :ب
 هطابِ يزارا بَزى سَابق كار :ج
 يهاُ ضوس 12اًجام ذسهات  يٌيب صيهست پ :د

 شزکت در مناقصه: نیو مبلغ تضم نوع
هاُ  3حساقل  يزارا اليٍ پاًصس ّشار( ر َىيليٍ ًَز ٍ زٍ ه کصسي) 192.500.000  شاىيبِ ه يفقزُ ضواًتٌاهِ باًک کي

 يذزاساى جٌَب ياعتبار بِ ًفع ضزكت آب هٌطقِ ا
 اسٌاز هٌاقصِ:  ليٍ تحَ افتيسهاى ٍ هْلت زر هحل،

اسٌاز هٌاقصِ بِ ساهاًِ تساركات  افتيجْت زر 05/06/1396تا  31/05/1396 ديتَاًٌس اس تار يه يهتقاض يّا ضزكت
 .ٌسيهزاجعِ ًوا setadiran.irزٍلت بِ آزرس  کيالکتزًٍ
 ذَاّس بَز. 15/06/1396صبح رٍس چْارضٌبِ هَرخ  8حساكثز تا ساعت  اسناد: لیتحو مهلت

 پاکات: ییجلسه باسگشا یو محل بزگشار خیتار
 ذَاّس بَز. يذزاساى جٌَب يت آب هٌطقِ ازر هحل ضزك 15/06/1396صبح رٍس چْارضٌبِ هَرخ  9:30 ساعت

 اسناد:  افتیالسم جهت در مدارک
اسٌاز ٍ  ٌِيبابت ّش اليّشار ر 500.000)پاًصس ٍ چْل ٍ پٌج ّشار( ريال )ضاهل  545.000بِ هبلغ  يشيٍار صيف :الف

بِ  زجٌسيب يعبِ هزكشض يباًک هل 2175082197005ضوارُ    بايبابت ارسش افشٍزُ( كِ بايس بِ حساب س الير 45.000
 پززاذت گززز.  يکيستاز بصَرت الکتزًٍ ِساهاً قياس طز يذزاساى جٌَب يًام ضزكت آب هٌطقِ ا

 زٍلت کيزر ساهاًِ تساركات الکتزًٍ تيعضَ :ب
 ب منطقه ای خراسان جنوبیآروابط عمومی شرکت 

نجات آب 
 کشاورزی

 در گرو آگاهی
 و حضور همگانی

آگهی مزایده فروش اراضی تجاری مرحله سوم  شماره شناسه 72897
شهرداری سربیشه در نظر دارد: با رعایت آیین نامه شهرداری ها مصوب 46/04/12 و به استناد بند یک مصوبه شماره 4/95/496 مورخ 95/10/8 شورای اسالمی شهر سربیشه نسبت 
به فروش تعداد 6 قطعه از اراضی متعلق به خود با کاربری تجاری واقع در خیابان جانبازان و شهید گورکانی )مجتمع تجاری ثامن( به شرح مندرج در جدول ذیل به منظور تامین منابع 
مالی مورد نیاز از طریق مزایده کتبی به صورت نقد اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و نیز اخذ فرم شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت 

اداری روز یکشنبه مورخ 96/6/12 به واحد حسابداری شهرداری واقع در میدان طالقانی مراجعه فرمایند.
ضمنا شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و شرایط شرکت در مزایده در فرم مربوطه لحاظ گردیده است. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های 

05632662508 -0563266443۷ تماس حاصل فرمایید.   
شهرداری سربیشه

مساحت نوع کاربریشماره قطعهردیف
)مترمربع(

قیمت پایه هر متر مربع 
)ریال(

قیمت پایه کل هر قطعه 
)ریال(

۵ درصد سپرده هر 
قطعه )ریال(

آدرس ملک

نبش خیابان ۶۰4/۰34/۰۰۰242/۰4۰/۰۰۰12/۵۰۰/۰۰۰تجاری12
جانبازان 
و شهید 
گورکانی 
)مجتمع 

تجاری ثامن(

۶۰4/۰۰۰/۰۰۰24۰/۰۰۰/۰۰۰12/۰۰۰/۰۰۰تجاری23
۶۰4/۰۰۰/۰۰۰24۰/۰۰۰/۰۰۰12/۰۰۰/۰۰۰تجاری34
۶۰3/934/۰۰۰23۶/۰4۰/۰۰۰12/۰۰۰/۰۰۰تجاری49
۶۰4/1۶7/۰۰۰2۵۰/۰2۰/۰۰۰13/۰۰۰/۰۰۰تجاری۵۶۰
۶۰4/1۶7/۰۰۰2۵۰/۰2۰/۰۰۰13/۰۰۰/۰۰۰تجاری۶۶1

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

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

  32228466- 32232090 جعفر ناصری

فروشگاه سامان

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

افتخار دارد
 با راه اندازی سه سالن مجزا 

) گل نرگس ، گل زعفران ، گل گندم (
 با ظرفیت ۶۰۰ نفر میزبان میهمانی ها و مراسم 
شما سروران و بزرگواران باشد
و اکنون با راه اندازی رستوران در فضای باز 
و ارائه بیش از 2۵ نوع پیش غذا، غذای سنتی
 و دسر در میز کامل اُردور پذیرای شما خوبانیم.

هستید ین اه  بهتر یسته  شما شا

تلفن تماس:
۰۵۶ - 3222232۰

ورودی مجالس

 رایگان

ورود برای عموم آزاد است

کوبیده و جگر گوسفندی
گوشت داغ،جوجه ،پاچین، چنجه

32227۰1۸ -۰91۵۵۶2۵۸2۸
خیابان ارتش/ حد فاصل عدل 

و معلم/ جنب لوستر فروشی
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مهلت دوباره برای انتخاب رشته دانشگاه آزاد

به گزارش روابط عمومی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد، با توجه به درخواست های واصله از سوی داوطلبانی که به هر علتی موفق به انتخاب رشته و یا ویرایش ثبت نام خود نشده اند، سامانه 
انتخاب رشته آزمون سراسری سال 96 دانشگاه آزاد اسالمی از ساعت 9 صبح روز دوشنبه 30 مردادماه به طور مجدد بازگشایی شده و داوطلبان تا ساعت 24 روز سه شنبه 31 مردادماه فرصت 

دارند تا با مراجعه به سامانه ثبت نام مرکز سنجش به نشانی www.azmoon.org برای اصالح رشته محل های انتخابی یا انتخاب رشته جدید اقدام کنند.

نتیجه خالص تحریم ها ، 19800 سانتریفیوژ است!

سرمقاله

اتوبوسی با مسافران استانی

*هرم پور
        

اگر  حتی  که  بودیم  باور   )1 از صفحه  )ادامه سرمقاله 

و  سیاسی  سرنوشت  آنچه  شدیم؛  هم  مستقل 
رقم  ما  برای  مطلوبی  اجتماعی  و  اقتصادی 
خواهد زد چیزی جز همت و تالش و تفکرمان 
نخواهد بود. اما به هر تقدیر با همه ی  سختی 
ها و ممانعت ها و رنج ها و انتقادهای چندین 
ساله، خراسان جنوبی از سال 1383 به عنوان 
به  پا  امروز  و  شد  معرفی  مستقل  استان  یک 
حوزه  در  دیگر کشور،  استان  چند  و  پای سی 
است.  نظر  و  رأی  صاحب  گوناگون،  های 
نوجوان،   این  تولّد  از  پس  سال  سیزده  اکنون 
آیا  که  است  این  برانگیز  تأمل  و  مهم  سؤال 
به  نسبی  استقالل  کسب  با  جنوبی  خراسان 
ریزی  طرح  برایش  که  مهمی  های  هدف 
شده بود و به آرمانهای اساسی که مورد انتظار 
مردم و دلسوزانش بود رسیده است؟و چقدر با 
اول  روزهای  آرمانی  مقصد  و  غایی  آن هدف 
فاصله دارد؟ واقعیت ماجرا این است که پاسخ 
به این سوال، هم سخت و هم آسان است. از 
یک سو، نگاهی به تالش های گذشته،کسب 
دستاوردهای مهم، دیده شدن خراسان جنوبی 
و شهر های آن در تراز  کشوری و سرازیر شدن 
بخشی از اعتبارات و بودجه ها به این استان، 
نشان می دهد که توسعه و پیشرفت های قابل 
مالحظه ای به دست آمده و بسترهای مناسب 
فراهم  استان  این  پیشرفت  برای  نیز  دیگری 
از  اما  است،  شدن   فراهم  حال  در  یا  و  شده 
سوی دیگر به نظر می رسد به دالیلی که بعد 
به آن اشاره خواهم کرد خراسان جنوبی در این 
سالها نتوانسته آنچنان که باید و شاید از فرصت 
حداقل  یا  و  کند  استفاده  آمده  بدست  های 
بخشی از توانمندیهای خود را به منصه  ظهور 
برساند. آنچه اکنون ما به عنوان شهروندان این 
استان می بینیم، دریایی از »باید ها« در کالم 
به  تبدیل  برای  که  است  مدیران  و  مسؤولین 
»شدن ها« راه درازی در پیش دارد.آنچه ما می 
بینیم،کوهی از مشکالت در کنار کویر پهناوری 
است،  نشده  انجام  های  وعده  و  ها  قول  از 
اتوبوس  بینند،  می  بیرون  از  دیگران  آنچه  اما 
شیک و تمیز و زیبایست که با مسافرانش در 
و  نامشخصیست  به سمت هدف  حال حرکت 
و  گرما  از  یا  اتوبوس،  مسافران  میان،  این  در 
سرما می نالند یا از رانندگی نامناسِب  راننده و 
کمک هایش که دست بر قضا آنها،  هم مسیر 
طوفان  میان  در  گاهی  هم  و  شناسند  نمی  را 
حوادث سیاسی برای اینکه خودی نشان دهند، 
غریب  و  عجیب  نمایشی  حرکات  به  دست 
پشت فرمان می زنند و مسافران را از وحشت 
از  مسافران  یا  کنند،  می  میخکوب  برجایشان 
هم  یا  و  مندند  گالیه  جاده  بلندی  و  پستی 
و  شود  می  خراب  بیگاه  و  گاه  که  ازموتوری 
برای ساعاتی، معطلشان می کند. این اتوبوس 
و  راننده  نیست!  مشخص  رود؟  می  کجا  به 
شناسند؟  می  واقعًا  را  مسیر  آیا  هایش  کمک 
مسافران  نیست!آیا  مشخص  چندان  هم  باز 
می  توجهی  نظراتشان  به  کسی  و  اند  راضی 
راننده  آیا  نیست!  خوشایند  خیلی  کند؟جوابش 
دارند  اطمینان  خودرو  سالمت  از  مسافران  و 
ماندند،  جایی  در  راه  میانه  در  اگر  آیا  اینکه  و 
که  تاکنون  یاریشان خواهد شتافت؟  به  کسی 
چنین نبوده است! آیا بین مسافرین و مسؤوالن 
انوبوس همدلی هست؟ باید صبر کرد و بادقت 
رساندن  برای  اتوبوس  این  آیا  دید!  بیشتری 
دارد؟  کافی  سوخت   مقصد  به  مسافرانش 
اینچنین  فعلی  شرایط  در  رسد  می  نظر  به 
و  اتوبوس  این  میانگین  سرعت  آیا  نباشد! 
سایر اتوبوس های دیگری که در همین مسیر 
راه  به  هم  با  همزمان  یا  و  کنند  می  حرکت 
اند یکسان است؟ تصور منطقی و واقع  افتاده 
بینانه این است که نه، و شاید حتی به نظر می 
رسد گاه گاهی مسافران با حسرت و افسوس 
از شیشه های اتوبوس، خودروهای دیگری را 
می بینند که به سرعت از کنارشان می گذرند 
تکان  تأسف  نشانه  به  برایشان  دستی  فقط  و 
به  اتوبوس در موعد مقرر  این   آیا  می دهند! 
مقابل( ستون  در  )ادامه   .  .  . رسید؟   خواهد  مقصد 

 )ادامه سرمقاله( با این سرعت به نظر می رسد جواب 
منفی باشد! پس چه باید کرد؟ با اتوبوس، با راه، 
با رانندگان و کمک هایشان و با مقصد؟  به نظر 
و  آخر  شرایط،   این  با  مسیر،  این  طی  رسد  می 
عاقبتی نخواهد داشت و همان چند مسافر امیدوار 
همان  کرد.این  خواهد  ناامید  هم  را  رسیدن  به 
چیزیست که بارها ما به آن اشاره کرده ایم و تأکید 
داشته ایم که برای خراسان جنوبی و توسعه این 
استان حتماً  باید نقشه راهی مشخص شود، و راه 
بلدهای  مناسبی اجرای این نقشه ی راه را به دست 
گیرند. پاسخ به سوال دوم و مهم که »چرا تاکنون 
اش  بایسته  و  شایسته  نقطه  به  جنوبی  خراسان 
نرسیده و حاال با چنین شرایطی چه باید کرد« را در 
سرمقاله بعدی تقدیم حضور خوانندگان خواهم کرد.

   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

دالر گران شد/نرخ انواع سکه افزایش یافت

مهر- در جریان معامالت روز یکشنبه ، قیمت دالر 
افزایش یافت و به 3828 تومان رسید. همچنین 
درهم  تومان،   4921 پوند  تومان،   4۵38 یورو  هر 
امارات 104۵ تومان و لیر ترکیه 1112 تومان است.
با  جدید  طرح  آزادی  بهار  تمام  سکه  قطعه  هر 
۷00 تومان افزایش قیمت به یک میلیون و 209 
با  نیز  نیم سکه  و هر  تومان رسید  و ۵00  هزار 
هزار تومان افزایش قیمت، 628 هزار تومان است.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک 
ربع سکه 36۵ هزار  تومان،  میلیون و 1۷9 هزار 
تومان و سکه یک گرمی 248 هزار تومان است.

از دسترس خارج شد سامانه وام ازدواج 

به  مرکزی  بانک  در  ازدواج  وام  سامانه  تسنیم- 
شد.سامانه  خارج  دسترس  از  باال  ترافیک  دلیل 
تسهیالت  دریافت  متقاضیان  که   ve.cbi.ir
قرض الحسنه ازدواج به آن مراجعه کنند به دلیل 
مرکزی  شد.بانک  خارج  دسترس  از  باال  ترافیک 
این  در  پیامی  درج  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
ترافیک  دلیل  به  آن  نبودن  دسترس  از  سامانه 
بعلت  محترم!  »متقاضی  است؛  داده  خبر  باال 
ترافیک باالی سایت، در حال حاضر سامانه قابل 
دسترسی نمی باشد. لطفا در ساعات کم ترافیک 

جهت ثبت نام مراجعه نمایید.«

یرنا/ حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده های یک ساله 
1۵درصد و برای تسهیالت عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، 
است. شده  گرفته  نظر  در  درصد   18 معادل  حداکثر 

عامل  مدیران  با  جلسه  در  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
بانک ها با تاکید بر لزوم رعایت نرخ سود علی الحساب 
مصوب شورای پول و اعتبار در شبکه بانکی گفت: این 
نرخ، حداکثر سود علی الحساب است که بر اساس پیش 
اقتصادی محاسبه می شود. فعالیت های  بازدهی  بینی 
ولی اله درباره مفهوم سود بانکی در بانکداری بدون ربا گفت: 
در بانکداری بدون ربا، بانک، وکیل سپرده گذار بوده و مبلغ 
سود درنظر گرفته شده در زمان عقد قرارداد با مشتری، سود 

علی الحساب است.وی یادآورشد: این رقم، در واقع بخشی 
از رقم سود واقعی پیش بینی شده برای آخر دوره مالی 
است و نمی تواند باالتر از آن باشد.رییس شورای پول و 
اعتبار، نرخ تورم را شاخصی برای نرخ سود بانکی عنوان کرد 
و گفت: بر اساس رابطه بین شاخص نرخ تورم و نرخ سود و 
با فاصله یکی دو درصد، نرخ سود می تواند منطقی باشد.

ایجاد  در  مرکزی  بانک  های  برنامه  خصوص  در  سیف 
تصریح  تولید  رونق  و  اقتصادی  رشد  افزایش  اشتغال، 
دقیق  رعایت  لزوم  ها،  برنامه  این  اجرای  نیاز  پیش  کرد: 
نرخ  حداکثر  خصوص  در  اعتبار  و  پول  شورای  مصوبه 
توجه  با  که  است  بانکی  شبکه  در  الحساب  علی  سود 

است.رییس  نظر گرفته شده  در  تولید  بازدهی بخش  به 
غیرمجاز  موسسات  بر حذف  تاکید  با  مرکزی  بانک  کل 
سود  نرخ  در  تعادل  ایجاد  برای  موانع  از  یکی  عنوان  به 
تصمیم  فشارها  تاثیر  تحت  مرکزی  بانک  گفت:  بانکی، 
به  دهه   2 از  بعد  شدیم  موفق  و  نگرفت  غیرمنطقی 
دهیم. پایان  پول  بازار  در  غیرمجاز  موسسات  فعالیت 

بانکی  بین  بازار  به  مرکزی  بانک  ورود  به  اشاره  با  وی 
موفقی  تجربه  گذشته  در  گفت:  بازار  این  سازی  فعال  و 
نرخ  توانست  مرکزی  بانک  و  داشتیم  زمینه  این  در 
زیر  به  درصد   28 باالی  از  را  بانکی  بین  بازار  در  سود 
تاکید  مرکزی  بانک  کل  آورد.رئیس  پایین  درصد   1۷

به  که  هستیم  نرخ  این  نزولی  روند  شاهد  اکنون  کرد: 
این  از  مرکزی  بانک  است.  رسیده  درصد   18 محدوده 
کند. می  استفاده  سود  نرخ  در  تعادل  ایجاد  برای  ابزار 

را  سود  نرخ  زننده  برهم  عوامل  از  دیگر  یکی  سیف، 
ها  بانک  گفت:  و  کرد  عنوان  ها  بانک  برداشت  اضافه 
کافی  دقت  خود  مصارف  و  منابع  تعادل  به  نسبت  باید 
داشته باشند. البته گاهی به دلیل تکالیفی که به عهده 
بانکها گذاشته می شود، عدم تعادل هایی ایجاد می شود. 
شده،  تعریف  اصول  با  مرکزی  بانک  موارد،  اینگونه  در 
تبدیل می کند  اعتباری  به خطوط  را  برداشت ها  اضافه 
بازار خارج شود. از  باال  نرخ های  با  نقدینگی  تقاضای  تا 

نرخ سود سپرده های بانکی ثابت ماند

نرخ  جدید  بخشنامه  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  رئیس  مهر- 
شهریه سال تحصیلی 9۷-96 برای رشته های تحصیلی 
غیرپزشکی و علوم پزشکی از کاردانی تا دکتری تخصصی 

را ابالغ کرد.
تحصیل  به  کمک  و  نخبگان  جذب  منظور  به   .1
دانش آموزان مناطق محروم و کاستن از بار مالی خانواده ها، 
پزشکی  غیر  گروه  محل های  رشته   متغیر  و  پایه  شهریه 
بدون آزمون مقاطع کاردانی و کارشناسی که در نقشه جامع 
علمی کشور دارای اولویت بوده و کمبود دانشجو دارند، تا 

۵0 درصد کاهش می یابد. 
الف- دانشجویان رشته های غیرپزشکی:

شهریه پایه: براساس شهریه پایه ای که هر ورودی در سال 
139۵ پرداخت کرده است، در سال تحصیلی 9۷-1396 بدون 
افزایش در نظر گرفته می شود.شهریه متغیر: نرخ 10 درصد 
افزایش نسبت به شهریه متغیری که هر ورودی در سال 139۵ 

پرداخت کرده است.
ب- دانشجویان رشته های علوم پزشکی:

شهریه پایه: شهریه پایه دانشجویان رشته های علوم پزشکی 

که قبل از مهر 96 وارد دانشگاه شده اند افزایش نمی یابد.شهریه 
متغیر: نرخ 10 درصد افزایش نسبت به شهریه متغیری که هر 

ورودی در سال 139۵ پرداخت کرده است.
۳. دانشجویان جدید الورود )از مهر ۱۳۹۶( :

الف- دانشجویان غیرپزشکی:
نرخ افزایش شهریه پایه و متغیر در کلیه مقاطع تحصیلی 
نسبت به شهریه پایه و متغیر پرداختی در سال 139۵ به میزان 

10 درصد تعیین می شود

ب- دانشجویان علوم پزشکی:
نرخ افزایش شهریه پایه و متغیر در کلیه مقاطع تحصیلی 
نسبت به شهریه پایه و متغیر پرداختی در سال 139۵ در 
و  میزان 10 درصد  به  تهران(  از شهر  )غیر  شهرستان ها 
ساالنه  می شود.شهریه  تعیین  درصد   12 تهران  در شهر 
نرخ  با  پزشکی  علوم  خودگردان  پردیس های  دانشجویان 
10 درصد افزایش در شهرستان ها )غیر از شهر تهران( و 
12 درصد افزایش در شهر تهران نسبت به شهریه سال 

قبل می باشد.

نرخ جدید شهریه دانشگاه آزاد اعالم شد

حذف درج قیمت کاال توسط تولیدکننده
 برای شفافیت و رقابت است

تسنیم-یدا... صادقی، با تأکید بر ضرورت شفاف سازی هر چه بیشتر قیمت 
گذاری کاال عنوان کرد: تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای درج قیمت 
چند گروه کاالیی توسط توزیع کننده ها و حذف قیمت گذاری ها توسط تولید 
کنندگان به جهت شفافیت در قیمت کاالها و رقابتی تر شدن بازار بوده است.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به این موضوع که در مرحله نخست این طرح، قیمت گذاری چند گروه 
کاالیی غیر ضروری به عنوان پایلوت به توزیع کننده محول شده است، 
اعمال  با  و  پخش  شرکت  خرید  فاکتور  اساس  بر  کننده  توزیع  افزود: 
ضریب سود قانونی که هیأت عالی نظارت مشخص می کند، قیمت 
دهد.  می  قرار  کننده  مصرف  دید  معرض  در  و  تعیین  را  کاالها  این 

سود مشموالن سهام عدالت که
 شماره شبا نداده اند محفوظ است  

تسنیم-علی اشرف عبداله پوری حسینی گفت: سود مشموالنی که شماره 
شبا نداده اند محفوظ است و پس از ورود شماره شبا به سامانه سهام عدالت، 
سود این سهام به حسابشان واریز می شود.پوری حسینی با اشاره به این که 
1۷ میلیون از مشموالن سهام عدالت کد شبای حساب بانکی خود را در 
سامانه سهام عدالت ثبت نکرده اند، گفت: ثبت نشدن کد شبا موجب تأخیر 
در واریز نخستین مرحله از سود سهام عدالت به حساب آنها می شود.رییس 
کل سازمان خصوصی سازی افزود: اگر قرار باشد در شهریور ماه سود سهام 
عدالت را به حساب مشموالن واریز کنیم، کسانی که شماره شبای حساب 
بانکی خود را در سامانه سهام عدالت ثبت نکرده اند این سود را دریافت 

نخواهند کرد و در این زمینه جای گالیه ای باقی نخواهد ماند.

آخرین خبرها از عملیات حج

ایسنا- شرکت فرودگاه های کشور آخرین آمارها از وضعیت عملیات 
حج تا روز 28 مردادماه را اعالم کرد که براین اساس 61 هزار و 869 
مسافر با 234 پرواز از ایران به مقصد عربستان سعودی پرواز کردند.

انجام  با  ایر  ایران  که  کرده  اعالم  فرودگاه ها  شرکت  اساس  براین 
که  کرده  جا  به  جا  را  زائر  هزار   46 از  بیش  پروازی  برنامه   1۷9
هواپیمایی  می شد.  شامل  را  پروازی  عملیات  از  درصد   ۷6
به  را  ایرانی  هزار   1۵ از  بیش  پرواز   ۵۵ جریان  در  نیز  سعودی 
برآوردهای  طبق  است.  کرده  منتقل  سعودی  عربستان  مقصد 
جابه جایی  پایان  تا  ایرانی  زائران  اعزام  عملیات  گرفته  صورت 
سوم  تا  شهریورماه   1۵ از  و  می شود  پیگیری  حجاج  تمام 
گشت. خواهند  باز  کشور  به  ایرانی  حاجیان  تمام  نیز  مهرماه 
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به 1- کارفرمای محترم 
شرکت بتن ورک )پروژه کویرتایر( 2- کارفرمای شرکت پتواز

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله 
به 1- کارفرمای محترم شرکت بتن ورک )پروژه کویرتایر( 2- کارفرمای شرکت پتواز فعال مجهول 
المکان ابالغ می گردد آقای حسین شهریاری با کد شناسایی بیمه 68913901 ادعای اشتغال در آن 
کارگاه ها با عناوین شغلی کارگر ساده و بنا داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی 
مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت 
و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض 
حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی )بیرجند- انتهای بلوار صنعت و معدن سایت اداری( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در 

مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی

درب اتومـاتیک  سیـد 
مجری انواع: )درب های اتوماتیک، جک  پارکینگی ،  کرکره ، سکوریت اتومات(  09303107002 - 09155614880

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف
 و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
  علـی آبادی 

قابل توجه همشهریان محترم 

تاالر پذیرایـی درویش 
تخفیف ویژه عروس و دامادهای محترم تا آخرتابستان 

تلفن تماس: 32324444- 32324638- 32324738

رزرو نمایید
از همین االن 

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

السالم علیک یا اهل بیت النبوه )علیهم السالم(
مراسم عزاداری و سخنرانی به مناسبت

شهادت حضرت امام محمد تقی)ع(
سخنران : استاد محمد رضا عرب پور

)سیره سیاسی امام جواد علیه السالم(

زمان: دوشنبه 30 مرداد بعد از نماز مغرب و عشا
مکان: نبش توحید 31 - بیت العباس)ع(

  09159658581 فاروقی

 حمل یخچال ساید در اسرع وقت
حمل بار برای خارج شهر

20 میلیون بیمه



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
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شترها گردنبند دار شدند
صدا و سیما-  گردنبند شبرنگ محافظ شتر برای کاهش تصادفات در جاده های کویری خراسان جنوبی، بر گردن این حیوان نصب می شود. این گردنبند 
توسط کارخانه کویر تایر بیرجند به عنوان واحد حامی محیط زیست، طراحی و تولید شده است.زینلی مدیرعامل کویر تایر هدف از اجرای آن را حمایت و 

حفاظت از جان انسان ها و حیوانات اعالم کرد و گفت : اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی این گردنبندها را بین شترداران توزیع می کند.
آوا جان سالم با تشکر که درد دلها همشهریاتان 
بگوش مسئوالن می رسانید باید خدمت مدیریت 
محترم  مخابرات برسانیم از این که هنوز قبض 
دستمان نرسیده تلفن قطع می کنند یک روز باید 
می  مخابرات  پرسنل  باشیم  تلفن  وصل  توصف 
گویند با2000 پرداخت کنید آخر برادر عزیزم مادر 
پیر و مریض بنده می تونه ! القل مدیر محترم چند 
روز وقت بدین این قدر باعت نارحتی مردم شریف 

و والیت  مدار نشید با تشکر
915...211

بنده  آوای محترم  به  ادب  باعرض سالم و  سالم 
ساختمانی بامجوز قانونی حدود2سال پیش به اتمام 
رساندم با مراجعات متعدی که به ناظر خانم مهندس 
داشتم جواب قانع کننده ای به من نمیداد که هیچ با 
برخورد غیراسالمی با بنده 5۷سال دارم برخورد می 
کردند از نظام مهندسی هم گالیه زیادی دارم چون 
به این سازمان مراجعه که می کردم اصال پیگیر 
مشکلم نبودند از کارشناس محترم قوه قضایه کمال 
تشکر را دارم مشکلم را حل نمودنند خداوند توفیق 

بدهد به مراجع ذیصالح جمهوری اسالمی
915...166

راچاپ کن  پیام  این  کنم  آوا خواهش می  سالم 
اول می خوام از چند اداره تشکر کنم برای برخورد 
ریاست  از  مردم.  کار  سریع  انداختن  راه  و  خوب 
اگاهی  اداره  بار فروشان و  اتحادیه خار و  محترم 
انگشت نگاری و تشخیص هویت و یک  بخش 
گله کوچک هم از اداره  دارایی که آن هم نه از 
که  قسمت  آن  محترم  ریاست  از  بلکه  کارمندان 
یا48  باید 24  تمبر  تومان  هزار  ده  تأییدیه  برای 
ساعت یا چند روزمنتظر بمانید که تایید بشه آنهم 
در شرایطی ای که درب مغازه پلمپ است و بیش 
از دویست سیصد هزار تومان شیر و محصوالت 
لبنی در معرض خراب شدن است. من از ریاست 
یا  بانک  به  اگر  دارایی خواهش می کنم  محترم 
بگیرید و  لطفا یک صندوق  ندارین  اعتماد  مردم 
پول نقد از مردم دریافت کنید.که هم خیال شما 
راحت باشد وهم مراجعین دچار رنج خسارت نشوند
930...9۷۷
بند دره بعنوان مهم ترین نقطه گردشگری بیرجند 
از داشتن حتی یک دستشویی محروم است،حداقل 
تابلو های به اون بزرگی زدید منطقه گردشگری بند 

دره ارزش خودتون رو با اون محیط پایین نیارید
915...315
سالم آوا  مسئولین عزیز چرا فقط ابادانی باالشهر 
مهر شهر  به  توجهی  اگه  هیهات  میدن   اهمیت 
خیابان شهیدکاوه داشته باشن از فضای سبز خبری 
نیست ولی تا بخوای اشغال و زباله فراوونه و بوی 

گندش مشام ما رو آزار میده
915...9۷1

آب  کمبود  بحث  که  است  مدتی  آوا  سالم 
وخشکسالی داستان مطرح است چرا از تکنولوژی 
باروری ابرها که درکشور های همسایه خلیج فارس 
با20درصد افزایش بارندگی انجام می گیرد توسط 

مسئولین پیگیری نمی شود
915...348
سالم آوا  قیمت آهن  در عرض چند روز حدود هفتاد 
درصد گرون شده خاهشا یک گزارشی تهیه کنید 

چرا؟؟؟ آیا نباید مسکن هم گران شود؟؟
915...۷04
سالم امیراباد قسمت امام علی تا کی باید بی آب و 
برق گاز باشد از مسولین  خواهش می کنم   فکری 
به خدا  را  نمیشه  شما  پیدا  بردارید زمستان نفت 

فکری کنید کم آن دنیا باید جواب بدید!
915...361
تنها هنر راهنمایی و رانندگی در بیرجند جریمه برای 
جهت  که  است.درصورتی  ایمنی  کمربند  نبستن 
حفظ جان مردم اقداماتی مانند خط کشی عابر پیاده 

سالهاست که از یاد رفته است.
915....۷39
با سالم و صلوات به پیکر مطهر دو شهید گمنام 
استان و یاد دو شهید سال گذشته که در همچنین 
روزهایی مهمان ما بودند و باز یاد مادر شهید که 
سال پیش فرزند شهیدش دفن کرد و به محض 

رفتن دوربین ها همه رفتند
915...412
روشن  احمدی  شهید  بلوار  ابتدای  چرا  سالم  با 
اول خاکی  الی 300 متر  مهر شهر در حد 200 
هست. در شان این شهید عزیز هسته ای نیست 
بلکه اهانت به این بزرگوار است خواهشمند است 

اوای عزیز چاپ فرمایند
915...۷91
روستای  در  بست  بن  از  رفت  برون  راه  بهترین 
آباد  رحیم  باغ  اطراف  قدیمی  منازل  و  اکبریه 
مساعدت میراث فرهنگی به صاحبان این منازل 
آنها  معابر  و  منازل  این  سنتی  شیوه  به  تا  است 
تجهیز و تزیین گردد تا شاهد بافت تاریخی زیبا 

و گردشگرپذیر در شهر باشیم
ارسالی به تلگرام آوا
شهرداری  بر  حاکم  رکود  از  که  بیرجند  شهردار 
از پل های روگذر  آیا  های کشور سخن میگوید 
بجنورد و سایر  تقاطع شهدا  زیبا  بسیار  زیرگذر  و 
اند. کرده  دیدن  شهرها  سایر  زیبای  های  المان 
مقایسه با شهرهای بزرگتر بماند.همین بجنورد که 
همزمان با بیرجند مرکز استان شد هم اکنون از نظر 
شهربازی،میادین زیبا،پارک جنگلی عالی،ورودیهای 
شیک و تقاطع های غیرهمسطح مهندسی و زیبا 
قابل مقایسه با بیرجند نیست و پیشرفت شگرفی 
داشته است.ضمنا طبق وعده قبلی ایشان باید تا 
حاال سالن اجتماعات شهرداری در صیاد شیرازی 

به اتمام میرسید.اما همچنان نیمه کاره رها شده
ارسالی به تلگرام آوا

عصمت برزجی- نیروگاه دیزلی برق بیرجند 
که حدود 50 سال قبل در بلوار آیت ا... غفاری 
ساخته شده پس از تعطیل شدن  اکنون تبدیل 
به متروکه ای در بهترین چشم انداز شهر شده 

است .
و  شکسته  های  شیشه   ، فرسوده  های  دیوار 
تصویری  ساختمان  این  ای  خشکیده  درختان 
ناخوشایند بر چهره خیابان غفاری که از خیابان 
های کهن  شهر بیرجند می باشد باقی گذاشته 
است.  .آنطور که ساکنان این محل می گویند 
آن  از  اینکه مدتهاست  دلیل  به  این ساختمان 
کرده  پیدا  نامطلوبی  وضع  نشده  ای  استفاده 
به  هم  زیادی  های  نگاری  نامه  گرچه  است. 
قانع  پاسخ  هیچ  اما  اند  کرده  مختلف  ادارات 

کننده ای دریافت نکرده اند. 
محوطه  در  اول  نگاه  در  که  مناظری  از  یکی 
این نیروگاه متروکه به چشم می خورد، پوشش 
متاسفانه  که  است  کاجی  درختان  وسیع  نسبتا 
تقریبا  نشدن  آبیاری  دلیل  به  سهوا  یا  عمدا 
این  از  تعدادی  دلیل  همین  به  و  شده  خشک 
به سمت  دارند،  زیادی هم  ارتفاع  که  درختان 
بلوار غفاری و تعدادی دیگر نیز به طرف کوچه 
های مجاور نیروگاه خم شده اند که این مسئله 
انتقال  با سیم های  درختان  این  برخورد  خطر 
زیادی  حد  تا  را  ها  آن  گرفتن  آتش  و  برق 

افزایش داده است .

سبز  فضای  سازمان  رسمی  شکایت 
شهرداری از خشک شدن درختان

فضای  مدیرعامل  انصاری  رابطه  همین  در 
خبرنگار  با  گفتگو  در  بیرجند  شهرداری  سبز 
سبز  فضای  و  پارکها  سازمان  کرد:  اظهار  ما 
نگهداری  و  حفظ  بر  نظارت  فقط  شهرداری 
در همین  داشته که  را  این مکان  فضای سبز 
راستا شکایت حقوقی را یک سال و نیم پیش 
مطرح کردیم و شرکت توزیع برق جنوب با رای 
دادگاه موظف شد که 2 برابر درختان خشکیده  
در این مجموعه نهال جدید بکارد. وی خاطر 
نشان کرد: همچنین این شرکت متعهد شده که 

درختان موجود را نیز حفظ نماید. 
انصاری با بیان اینکه پس از طرح این شکایت 
شرکت  سوی  از  عملی  اقدامات  که  آنجا  از 

ارایه  کتبی  تذکر  دوباره  نشد  انجام  مذکور 
این  مسووالن  دیدار،  آخرین  در  که  کردیم 
به  جایگزین  نهال  که  شدند  متعهد  شرکت  

جای درختان خشکیده بکارند. 

مخازن زیرزمینی و تعطیل شدن چاه ، 
عوامل احتمالی خشک شدن

 درختان نیروگاه برق

نیز  جنوبی  خراسان  نیروی  انتقال  امور  مدیر 

آبیاری  برنامه  کرد:  عنوان  آوا  با  گفتگویی  در 
فضای سبز این ملک مثل سابق انجام می شود 
از خشک  توان تالش می کنیم که  و در حد 

شدن درختان جلوگیری نماییم . ابراهیم آبادی 
تعطیل  و  گازوئیل   زیرزمینی  مخازن  وجود 
شدن چاه آب این ساختمان را دالیل احتمالی 
خشک شدن درختان دانست و افزود: آنچه که 
بر عهده ماست از طریق تانکر درختان موجود 
آبیاری می شود ولی چون قبال این درختان از 
چاه و به روش غرقابی آبیاری می شده شاید 

کمبود آب باعث شده که درختان خشک شود. 
و  ها  پارک  سازمان  کرد:  نشان  خاطر  وی 
فضای سبز شهرداری نیز قول همکاری برای 

تامین آب این درختان را داده و امید است که 
با کاشت نهال های جدید از روند خشک شدن 
بیشتر درختان جلوگیری شود.  وی همچنین 
این  تجهیزات  و  ها  دستگاه  تمامی  گفت: 
و در  رفته  به فروش  مزایده  از طریق  نیروگاه 

حال حاضر ساکنین تخلیه کامل شده است. 

اهتمام شورای شهر جدید برای 
تعیین تکلیف شدن ملک نیروگاه برق

اینکه  بیان  با  نیز  بیرجند  شهر  شورای  عضو 
های  برنامه  از  ملک  این  شدن  تکلیف  تعیین 
شورای جدید می باشد گفت: در شورای قدیم 
به  توجه  با  اما  بود  نشده  مطرح  موضوع  این 
کار  دستور  در  قطعا  مردمی  های  درخواست 
آینده شورا قرار می گیرد. یزدان شناس با این 
اعتقاد که باید بحث ساماندهی امالک متروکه 

شهر بیرجند بیشتر مورد توجه قرار گیرد افزود: 
قرار  کار  دستور  در  نیز  نقاط  سایر  شناسایی 
جدی  تصمیم  آن  خصوص  در  حتما  و  گرفته 

گرفته می شود. 

شرکت برق منطقه ای خراسان 
مالک اصلی نیروگاه دیزلی بیرجند 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان 
تکلیف  که  سوال  این  به  پاسخ  در  نیز  جنوبی 
مالک  که  داد  پاسخ  بود  خواهد  چه  ساختمان 
اصلی آن را شرکت برق منطقه ای خراسان، واقع 
در شهر مشهد است  و اقدام در این راستا خارج 
نیروی  توزیع  شرکت  وظایف  قانونی  حیطه  از 
تحقیقات  در  که  باشد.آنطور  می  استان  برق 
خبرنگار ما مشخص شده  حدود 4 سال قبل 
،  نامه ای از مرکز اطالع رسانی مناقصه ها و 
مزایده های ایران در تاریخ 9 مردادماه 1392 از 
سوی شرکت برق منطقه ای خراسان منتشر شد 
که در آن نیروگاه گازی قدیم شیروان، ساختمان 
نیروگاه دیزلی بیرجند و تجهیزات آن و همچنین 
نیروگاه دیزلی قاین را به مزایده گذاشته است 
این مزایده تماس های  نتیجه  از  .برای اطالع 
برق  شرکت  مختلف  های  بخش  با  زیادی 
منطقه ای خراسان داشتیم که در نهایت مقرر 
در  ساختمان  این  برای  مردمی  مطالبات  شد 
از مسئولین  قالب نامه ای نمابر شده تا جواب 
مربوطه گرفته شود. که در صورت دریافت پاسخ 
در شماره های آینده این روزنامه چاپ خواهد 
به خصوص  شهری  فضاهای  به  توجه  شد.   
فضای سبز از تاکیدات مقام معظم رهبری می 
تا آنجایی که  در دستوری به شهرداری  باشد 
تهران اجازه دادند تا پادگان قلعه مرغی تهران 
را که کاربری نظامی خود را از دست داده بود به 
پارک و فضای سبز تبدیل کنند، که ماحصل این 
دستور با اقدامات جهادی شهردار تهران، تبدیل 
این پادگان نظامی به بزرگترین پارک خاورمیانه 
برای  الگویی  بحث  این  رود  می  انتظار  بود. 
مسئوالن شهری بیرجند نیز باشد  تا با تملک 
و و بهره وری از فضای وسیع و موقعیت عالی 
این نیروگاه آن را  به مکانی تفریحی و ورزشی 
از جمله استخر، پارک و غیره برای شهروندان 

بیرجندی تبدیل نمایند.   

جنوبی،  خراسان  در  خشکسالی  سال  تداوم 18 
گستره این استان را در منطقه قرمز نقشه پیشروی 
نیز  آتی  های  بینی  پیش  و  قرارداده  پدیده  این 

خبرهای خوشی برای استان ندارد.
تداوم 18 سال خشکسالی در  خبرگزاری مهر- 
خراسان جنوبی، گستره این استان را در منطقه 
نفوذ  و  قرارداده  پدیده  این  پیشروی  نقشه  قرمز 
شدید خشکسالی شاخص های تبخیر، دما و تغییر 
اقلیم را در این استان بحرانی کرده است.هر چند 
برای بررسی وضعیت اقلیمی باید یک دوره 30 
ساله وضعیت آب و هوایی را بررسی و بعد حکم  
قطعی را در خصوص وضعیت اقلیمی صادر کرد 
اما بسیاری از کارشناسان معتقدند اثرات تغییر اقلیم 
از خشکسالی های شدید، بارندگی های سیل آسا، 
افزایش دما گرفته تا تغییرات جوی خود را طی سال 
های اخیر به خوبی نشان داده و اقلیم در کشور و 
به خصوص خراسان جنوبی طی چند سال اخیر 
دچار تغییرات زیادی شده است.خشکسالی های 
پیامدهای زیادی در  اخیر  متمادی طی دو دهه 
استان داشته به گونه ای که طبق گفته مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی 
در حال حاضر 1۷9 آبادی در تابستان با تنش آبی 

روبه رو هستند.

قطع آب شبکه آبرسانی ۳۸ روستا 
براثر خشکسالی

با  گفتگو  در  پیش  چندی  بسکابادی  اکبر  علی 
خبرنگاران  به قطع آب شبکه آبرسانی 38 روستا 
براثر خشکسالی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 
آب  شبکه  فاقد  جنوبی  خراسان  روستای   164
هستند و در بحران آبی به سر می برند.وی با بیان 
اینکه منابع آب اطراف روستاها کم شده و هزینه 

تأمین آب افزایش یافته است، ادامه داد: در بسیاری 
از روستاها منبع مطمئنی نداریم و ناچاریم برای 
آبرسانی به این روستاها از راه های دور و دشت ها 
از 400  بیش  به  سیار  کنیم.آبرسانی  تأمین  آب 
روستای استان با تانکر بخش دیگری از پیامدهای 
و  آب  شرکت  مدیرعامل  که  است  خشکسالی 
فاضالب روستایی استان به آن اشاره می کند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
نیز به افزایش دشت های ممنوعه و بحرانی استان 
به عنوان پیامدهای خشکسالی در استان اشاره کرد 
و افزود: در حال حاضر بالغ بر 40 دشت در استان 
وجود داشته که از این تعداد 21 دشت ممنوعه و 
دو دشت ممنوعه بحرانی هستند.حسین امامی با 
بیان اینکه سطح آب زیرزمینی در بسیاری از نقاط 
کشور و همچنین خراسان جنوبی افت چشم گیری 
داشته است، بیان کرد: این امر ما را با تنش آبی 

در برخی از دشت های استان مواجه کرده است.

شکاف های چهار کیلومتری در زمین
وی با اشاره به افزایش پدیده فرو نشست زمین در 
دشت های استان، عنوان داشت: فرونشت زمین 
در دشت های سرایان و بشرویه بر اثر افت سطح 
است.مدیرعامل  دشت ها  این  در  زیرزمین  آب 
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی ادامه داد: 
سرند  منطقه  در  که  است  حدی  به  پدیده  این 
سرایان شکافهایی با عرض یک متر و طول حدود 

چهار کیلومتر مشاهده شده است.
در منطقه سرند سرایان شکافهایی با عرض یک 
شده  مشاهده  کیلومتر  چهار  حدود  طول  و  متر 
پیامدهای  و  آثار  از  بخشی  همه  ها  این  است 
خشکسالی در استان است که اگر افزایش شوری 
آب، خشک شدن و کف شکنی بسیاری از چاه 

های کشاورزی، کاهش 30 تا ۷0 درصدی آبدهی 
قنوات، افزایش آفات کشاورزی را به آن اضافه 

کنیم قصه خشکسالی در خراسان جنوبی تلخ تر 
و جان فرساتر می شود.

آغاز خشکسالی در استان از سال ۷۸
آغاز   ۷8 سال  از  استان  این  در  ها  خشکسالی 
شده و اکنون 90 درصد مساحت استان را درگیر 
خشکسالی شدید و بسیار شدید کرده است.بنا به 
امسال هم شرایط  بینی های هواشناسی  پیش 
خشکسالی در استان ادامه دارد و بارندگی های 
استان طی سه ماهه آتی نیز در حد نرمال بوده که 
قرار نیست زخم 18 سال خشکسالی در استان را 
مرهم بخشد.رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش 
جنوبی  خراسان  هواشناسی  جوی  های  آگاهی 
آغاز  به  اشاره  با  با خبرنگار مهر  و گو  در گفت 
خشکسالی ها در استان از سال ۷8، اظهار داشت: 
البته در این سال ها همه سال ها خشکسالی نبوده 
چراکه در سه سال بارش ها نرمال یا بیشتر از حد 
نرمال بوده است.رضا برهانی با بیان اینکه بارش 

سال زراعی جاری استان حدود 93 میلی متر بوده 
است، بیان کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته هشت درصد افزایش داشته است.

خشکسالی شدید و بسیار شدید در ۹۰ 
درصد مساحت استان

بارندگی  میزان  وجود  این  با  کرد:  اضافه  وی 
های امسال نسبت به میانین بلند مدت کاهش 
30 درصدی را نشان می دهد.رئیس گروه پیش 
بینی و صدور پیش آگاهی های جوی هواشناسی 
خراسان جنوبی با بیان اینکه با توجه به میزان 
خشکسالی  درگیر  استان  مناطق  اغلب  بارش 
هستند، عنوان داشت: بر اساس محاسبه شاخص 
درصد   10 حدود  هواشناسی  خشکسالی  های 
خشکسالی  وضعیت  درگیر  استان  مساحت 
متوسط، 80 درصد خشکسالی شدید و 10 درصد 
خشکسالی بسیار شدید است.برهانی به پیش بینی 
فصلی هواشناسی در سه ماهه آتی اشاره کرد و 
افزود: این پیش بینی ها نشان می دهد طی سه 
ماهه آتی میانگین دمای استان بین 0.5 تا 1.5 

درجه نسبت به شرایط نرمال کمتر خواهد بود.

ادامه شرایط خشکسالی و خشکی 
در استان

وی با بیان اینکه همچنین بارش ها در این مدت  
شرایط نرمالی خواهند داشت، بیان داشت: لذا با 
توجه به این پیش بینی ها و با توجه به اینکه 
اتی  ماهه  سه  در  استان  نرمال  بارش  میزان 
قابل مالحظه نیست باز هم شاهد ادامه شرایط 
بود. خواهیم  استان  در  خشکی  و  خشکسالی 
خراسان  امسال  بارندگی  کاهش  درصد  نظر  از 
بوده  کشور  بارش  کم  استان  ششمین  جنوبی 
است رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی 
های جوی هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به 
اینکه بر اثر خشکسالی های چندین ساله کمبود 
تجمعی بارندگی در استان بسیار زیاد است، افزود: 
حدود 300 میلی متر کمبود بارندگی در چند سال 
اخیر داشته ایم که این کمبودها طی یک یا دو 
سال نمی تواند جبران شود.برهانی اضافه کرد: با 
بارندگی 110 میلی متری در استان حداقل باید 
چند سال بارندگی خوب داشته باشیم تا بتوانیم این 
کمبود با  جبران کنیم و بنابراین این خشکسالی ها 
طی یک یا دو سال قابل جبران نیست. وی ادامه 
داد: در بین 31 استان کشور به صورت میانگین 
دراز مدت بعد از استان سیستان و بلوچستان و 
از نظر  و  داریم  را  بارش  کرمان کمترین میزان 
جنوبی  خراسان  امسال  بارندگی  کاهش  درصد 
ششمین استان کم بارش کشور بوده است.رئیس 
گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی 
هواشناسی با بیان اینکه تغییر اقلیم یک پدیده 
جهانی است در عین حال اثرات آن روی منطقه 
گذاشته می شود، اظهار داشت: تغییر اقلیم در سال 

های اخیر سبب افزایش دمای کره زمین، تغییر 
وضعیت جوی نسبت به شرایط میانگین دراز مدت 
انسانی  عوامل  کرد:  بیان  با  برهانی  است.  شده 
همچون صنعتی شدن و از بین رقتن جنگ ها را 
می توان از دالیل این تغییرات و افزایش دما بیان 
کرد.وی با بیان اینکه تغیییر اقلیم می تواند سبب 
ایجاد بی هنجاری های جوی از جمله بارش های 
سیل آسا، خشکسالی های شدید، گرما یا سرمای 
شدید شود، عنوان داشت: این اثرات در سال های 
اخیر در منطقه آسیا و کشور ایران به خصوص در 
خراسان جنوبی طی سال های اخیر کم و بیش 

مشاهده شده است.

وضعیت هشدار دهنده تغییر اقلیم
آگاهی  پیش  صدور  و  بینی  پیش  گروه  رئیس 
های جوی هواشناسی با اشاره به اینکه پیامدهای 
تغییر اقلیم می تواند سبب خشکی های شدید و 
تغییر در وضعیت جوی شود، بیان داشت: با این 
وجود خشکسالی های دو دهه اخیر را نمی توان 
به طور قاطع ناشی از تغییر اقلیم دانست چراکه 
پیامدهای تغییر اقلیم باید 50 سال باقی بماند.
بین  که  است  حالی  در  این  داد:  ادامه  برهانی 
سال های خشکسالی در استان سال هایی وجود 
داشته که تغییرات اقلیم را شاهد نبودیم.مدیر کل 
هواشناسی  نیز چندی پیش در گفت و گو با رسانه 
های محلی گفته بود: از آنجا که دوره هایی از 
خشکسالی را در سال های دور داشته ایم عده 
ای این تغییر اقلیم را نه تنها قبول ندارند بلکه 
پایان  به  دوره  این  آینده  سال  چند  تا  امیدوارند 
داد:  ادامه  رو  شود.خندان  شرایط خوب  و  برسد 
اقلیم را  با این وجود عده زیادی هم این تغییر 
بسیار هشدار دهنده و چه بسا بحرانی می دانند.

متروکه ای در شهر

آژیر تغییر اقلیم به صدا در آمد

گزارش آوای خراسان جنوبی از نیروگاه دیزلی برق بیرجند 

خراسان جنوبی روی خط قرمز بحران

کاشت دو برابر نهال به جای درختان خشکیده 

عکس:احسان توال

عکس:مهر

عکس:اینترنت عکس:اینترنت
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داستان طنز

اصالح

روزي مالنصرالدین دست بچه اي را گرفته 
وارد سلماني شدوبه سلماني گفت:

بتراش  سرمرا  اول  دارم  تعجيل  من  چون 
وبعد موهاي بچه را بزن.

سلماني هم تقاضاي اورا انجام داد. مال بعد 
از اصالح لباسش را برداشت و رفت و گفت:

برمي گردم! تاچند دقيقه دیگر 
و  کرد  اصالح  هم  را  طفل  سر  سلماني 

خبري از آمدن مال نشد!
سلماني رو به طفل نمود وگفت:پدرت نيامد!

بچه گفت : اوپدرم نبود.
سلمان گفت : پس که بود؟

سر  در  که  بود  مردي  او  داد:  پاسخ  بچه 
نفري  دو  برویم  بيا  گفت  من  به  کوچه 

مجانی اصالح کنيم !

خانه مال

از  مال  پسر  بردند  می  را  ای  جنازه  روزی 
کجا  را  جنازه  این  پدرجان   : پرسيد  پدرش 
می برند؟!  مال گفت او را به جایی می برند 
که نه اب هست نه نان هست نه پوشيدنی 
گفت:  مال  پسر  دیگری   چيز  نه  و  هست 

فهميدم  او را به خانه ما می برند.

قبر دراز

قبر  کرد  می  عبور  گورستان  از  مال  روزی 
چه  اینجا  پرسيد  شخصی  از  دید  را  درازی 
قبر  این  داد:  پاسخ  کسی دفن است! شخص 
با تعجب گفت:  امير لشکر است! مال  علمدار 

مگر او را با علمش دفن کرده اند؟! 

ه : آب از دستش نمی چکد. کنایه از اینکه شخص خسيسی است. اُو از دستی نِِمِچِکّ

بَنی اََدم بَنی َعَدتِه:  کنایه از اینکه آدمی تابع عادتهایش است.

سالم آوایی ها

دلیل محبوبیت من چیست؟!

شخم  و  نقد  عرصه  دوستداران  تندرو- 
اصال  سالم.  سياسی،  و  هنری  مزارع  زنی 
دليل  که  اید  کرده  فکر  این  به  حال  به  تا 
 محبوبيت روزافزون من چيست؟ 1- دانش 
سينمایی ام که باعث می شود از هيچ فيلمی 
خوشم نياید و در واقع اصال فيلم می بينم 
در  و  آرام  بياید. 2- صدای  بدم  آنها  از  که 
 گلو مانده ام که یادآور تفنگ خفه کن های 
خفن!  چه  به  است؛  جيمزباند  های   فيلم 
3- این که اهل مماشات نيستم و به همه چيز 
و همه کس گير می دهم، آنهم به طوری که 
از سر تا پای شان را در برگيرد 4-شکم ام 
که غالبا مخاطب را به یاد تغارهای قروت 
اش.  داخلی  زاویه  از  البته  اندازد،  می   مالی 
تو  دودست   ( ام  تفکری  های  ژست   -5
شقيقه،  بغل  دست  چانه،  زیر  دست  هم، 
دست به کمر، دست زیر بغل و ...( 6-اسلو 
7-برگزاری  ام،  وجنات  و  سکنات  بودن 
به در  برای در، در  مراسم دعا و زنجموره 
اعصابم هستند.   شدن مسئولينی که روی 
شدت  به  های  نگاه  و  هنری  عينک   -8
 نافذم در ترکيب چهره کرمی مایل به زردم 
نگران  و  باال  بسيار  سقف  به  اعتماد   -9 
 کننده ام 9- نقدهای پرمحتوا و سوزاننده و به 
ضمن  ام.  کننده  هدایت  السافلين  اسفل 
تفکر درباره موارد باال، رفقای عزیزتان را 
با ما آشنا کنيد. اگر شلوغش نکنيد من قهر 

می کنم و حتما از اینجا می روم. بدرود

نیسان!

رفتی کنار پيکان، ای یارخوب، نيسان!
مهرت نشسته برجان، ای یارخوب، نيسان
من عاشق تو بودم! دلتنگ چرخ هایت
برگرد سوی ميدان، ای یار خوب، نيسان

مغرور کهنه کارم، بر پشت تو سوارم
دوری نباشد آسان، ای یار خوب، نيسان

جان سخت و پرتوان تو، برجاده ها روان تو
هرجای ال مکان تو، ای یار خوب، نيسان

هرگز نشد رقيبت، حتی پراید وانت
ای ببر تيز دندان، ای یار خوب، نيسان
زیبای خفته ی من، شعر شکفته ی من
ای آبی از تو ایران، ای یار خوب، نيسان

در اوج هر ترافيک، چون نقل مجلسی که
آورده راه بندان، ای یار خوب، نيسان
“ما را به جز خيالت فکری دگر نباشد”

خرجت شده فراوان، ای یار خوب، نيسان
ای روشن از تو شهرم، با دشمن تو قهرم
ای برکت خيابان، ای یار خوب، نيسان

گفته وزیر نفتی، آتش زنيد او را
آتش شود گلستان، ای یار خوب، نيسان
رفتی خدا نگهدار، شد صاحب تو بيکار

ای هم نشين پيکان، ای یار خوب، نيسان

*  ملیحه خوشحال

نکنيد  فکر  نگيرید.  کم  دست  را  ها  دمپایی  ما  راه:  راه 
جوراب  بوی  که  چرکی  و  رنگ  بی  ی  لنگه  دو  همين 
می دهد و یک جای خوابگاه پارکش می کنيد و بعد هم 

اهميتی است. پيدایش نمی کنيد، چيز بی 
داریم.  بشریت  زندگی  در  مهمی  نقش  ها  دمپایی  ما 
از  ای  جلوه  فقط  را  ما  کنيد  فکر  که  سطحی  و  ساده 
دست  نباشيم  ماها  اگر  اما  بينيد  می  سلف  های  کتلت 
فاقد  دهان  توانيد  نمی  چيزی  هيچ  با  و  مانيد  می  تنها 
چيزی  چه  با  نبودیم،  ما  اگر  کنيد.  کارواش  را  شعورها 
و  کنيد  درست  خودتان  برای  االغ  گوش  خواستيد  می 

کنيد؟ نصيحت  را  جلونشينان کالس 
تاریخ  در  هم  مهمی  بسيار  نقش  حتی  ها  دمپایی  ما 

داریم. چه دعواها که به خاطر پوشيدن ما توسط غریبه 
خيس  خاطر  به  که  ها  خون  چه  نگرفته؛  صورت  ها، 
وقتی  مثال  نشده.  ریخته  دستشویی،  از  بعد  ما  کردن 
پوشيدن  از  گرفت،  لهستان  به  حمله  به  تصميم  هيتلر 

بود. دستشویی عصبانی  دمپایی خيس 
وگرنه  باشد،  باکالس  که  سيب  گفت  الکی  هم  نيوتون 
همان دمپایی به کله اش خورده بود و عصبانی شد و از 

گرفت. انتقام  بشریت  همه 
مراقبان  که  است  داده  نشان  اخير  تحقيقات 
جوراب  با  خيس  دمپایی  یکبار  هم،  امتحان   جلسات 
اثر  که  باشد  ها  دمپایی  به  حواستان  پس  اند.  پوشيده 
مستقيمی بر زندگی تان دارد. خيسشان نکنيد. / فروغ زال

دمپایی، همدم تنهایی

کاریکاتور سید محمد سیاحرسول آذرگون قاب عکس داده نما، آوای خراسان جنوبی

با توجه به حذف ضبط صوت ، کيف آچار و بنزین از پراید تحویلی 
مدل 96 ، از پراید مدل 14۰۰ تحویلی به مشتریان رونمایی شد!

اگرنمیتوانید گوشت قرمزبخورید موادغذایی زیر راجایگزین کنید: 
عدس،  کاکائو، آویشن،  زردچوبه، اسفناج،  لوبیا سفید

)همه بیشترازگوشت آهن دارند(

طرح  آغاز  به  اشاره  با  رفسنجان  فرماندار  راه:  راه 
که  متکدیانی  از  یکی  گفت:  متکدیان  جمع آوری 
دستگیر شده به مأموران پیشنهاد ۱۵ میلیون تومان 
این  در  تحقیقات  داد:  ادامه  وی  است.  داده  را  رشوه 
باره فعال ادامه دارد تا ببینیم چه می شود. مأمور مورد 
نظر فرمانداری در حالی که مدام در حال اشک ریختن 
بود به یکی از ماها گفت: خیلی مرده به خدا، خیلی. 
سپس به گریه اش ادامه داد و چیزی نیفزود. در همین 
حال اما نیروی انتظامی با بازجویی از تکدی گر فوق الذکر 
پرده از نیت خیرخواهانه ی او برداشت و اظهار داشت: 
ما بعد از تحقیقاتمون به این نتیجه رسیدیم که تکدی گر 
زحمتکش دلش برای حقوق یکو پونصدی مأمور مورد 
نظر سوخته و می خواسته یک حالی به او بدهد. وی افزود: 
خوشبختانه با اقدام سریع و هوشمندانه ی دستگاه های 
تحقیر  و  تخریب  جهت  در  که  رو  حربه   این  نظارتی 

نیروهای بااخالص دولتی انجام شده بود خنثی کردیم 
و جای هیچ نگرانی خاصی نیست. در همین راستا مرکز 
گل آلود طی صدور  آب  از  گرفتن  ماهی  با  ایران  آمار 
بیانیه ای اعالم کرد: ما کسی که یک ساعت در هفته را 
کار کند بیکار حساب نمی کردیم، اما تکدی گران بیکار 
محسوب می شدند و این خیلی مسخره است. در نهایت 
به این نتیجه رسیدیم که تعداد بیکاران ما خیلی کمتر 
از این حرف هاست. بعد از رسانه ای شدن این بیانیه، یک 
تحلیل گر مسائل حاشیه ای در تماس با ما اول چندبار 
فوت کرد و سپس گفت: اگر اینجوریه پس پایین بودن 
امییییید  بودن  پایین  نشان دهنده ی  بیکاری  شاخص 
برای پیدا کردن کاره و این خیلی بده دیگه مگه نه؟ در 
همین حین کاربران فضای مجازی با هشتگ کو امنیت 
شغلی و ضمن اشاره به اصل خصوصی سازی از مسئولین 
تا  بشوند  تکدی گر ها  این  بی خیال  خواستند  مربوطه 

آن ها مجبور نباشند خدایی نکرده برای نان سفره زن 
و بچه شان دست به کارهای زبانم الل دولتی بزنند و 

عزت نفسشان را برای دوهزار حقوق ماهیانه ای که معلوم  
نیست باشد یا نباشد از دست بدهند. / افشار جابری

تکدی گری بیکاری نیست؛ باکاری است

به بهانه فصل تابستان و آغاز سفر ها سه مورد از ارکان 
اصلی سفر و مسافرت رو با هم بررسی ميکنيم:

ولی  نشه  باورتون  شاید  رفتن:  مسافرت  از  هدف   .1
متاسفانه هدف خيلی از مسافرین تابستانی مردنه! یعنی 
تایر جلوی ماشين طرف که از پارکينگ خونش مياد 
بيرون یه جوری رانندگی ميکنه که انگار قبل حرکت 
گفته ميرم که بميرم قربه الی ا...! بعد هم با ماشينی 
و چراغ هاش  پاکن  برف  نه  داره،  فنی  معاینه  نه  که 
کار ميکنه و نه حتی ترمز درست و درمون داره شروع 
ميکنه به گاز دادن و الیی کشيدن و سرعت و سبقت و 
خالصه هرکار غير مجازی که هست رو انجام ميده، و در 

آخر وسيله باعث ميشه که به هدفش برسه!
فکر  ها  خيلی  رفتن:  مسافرت  برای  الزم  وسيله   .2
ميکنن مهمترین وسيله برا مسافرت رفتن ماشينه، ولی 
همه اون خيليا اشتباه فکر ميکنن! مهمترین وسيله برا 
مسافرت رفتن شلوارکه آقا شلوارک! یعنی جوری همه 
آقایون تو مسافرتا شلوارک ميپوشن که انگار پليس راه 
رو که شلوارک  مردایی  و خروجی شهرها  ورودی  تو 

پاشون نيست بر ميگردونه!
ها  نداشته  رفتن  مسافرت  قصد  اصال  یارو  شده  دیده 
داده  کادو  بهش  شلوارک  یه  یکی  تعطيالتی  دم  یهو 
گفته خب الحمدا... شلوارک مونم جور شد جمع کنيد 
بریم سفر! باز دیده شده طرف ماشين داشته شلوارک 
نداشته نتونسته بره مسافرت، سال بعد ماشين نداشته اما 
چون شلوارک داشته رفته سر کوچه آژانس گرفته رفتن 

مسافرت!
اون  مقصد  مسافرتی  هر  رکن  مهمترین  مقصد:   .3
مسافرته که خيلی مهمه مقصد مسافرت تون یه جای 
که  جایی  خود  حتی  اگه  یا  باشه،  با کالس  و  شيک 
ميخواین برین هم جای قشنگ و زیبایی نباشه حتما 
اگه  باشه،  داشته  پرکنی  دهن  و  باکالس  اسم  باید 
چون  طرف  مثال  عاليه،  دیگه  که  هم  باشه  خارجی 
خرج  ميليون  بيس  ده  نداره  کالس  داخلی  مسافرت 
کرده رفته تور سه روزه خليج خوک ها، یه روز و نيم از 
این ور تو راه بوده یه روز و نيم هم از اون ور، تو خليج 
خوک ها هنوز شلوارکش رو پاش نکرده گفتن سوار شو 
برگردیم، بعد هم که بهش ميگی خب این خليج خوکها 
چه چيز جالبی داشت. ميگه”جات خالی یک ماسه های 

داغی داشت که نگو!” 
مرد حسابی تو بيست ميليون پول بی زبون رو دادی 

رفتی ماسه ی داغ لمس کنی؟
خو بيست هزار تومن ميدادی چهار تا فرغون ماسه بادی 
ميخریدی صبح تا شب توش معلق ميزدی! یا یه توک پا 
تا همين بيابونای اطراف ميرفتی پر ماسه و خاک و خل 

هدف، وسیله، مقصد
- خب، از مهمونی بگو، خوب برگزار شد؟

خيلی  خيلی  نکنه  درد  دستت  خداروشکر،  آره   +
... بود  آبرومندانه 

- نپرسيدن من کجام که؟
از این که بپرسن بهشون گفتم رفتی  + من زودتر 
یونان ماموریت ... خيلی خوشحال شدن، حتما باید 

براشون آبرومندانه جور کنيم  یه سوغاتی 
بسازم،  چوبی  مجسمه  ميتونم  من  اینجا  باشه،   -
درست  مختلف  های  حالت  تو  رو  زئوس  مجسمه 

آزاد شدم بدیم بهشون ميکنم 
یونان  سواحل  از  خيلی  تو  طرف  از  راستی   +
کن  سعی  بيرون  اومدی  کردم؛  تعریف  براشون 
وقتت  استراحت  های  تایم  این  توی  باشی.  برنزه 
که  بگير  آفتاب  حياط  گوشه  یه  برو  نکن،  تلف  رو 

کنيم. آبروداری  باید  بشی.  برنزه 
- باشه حواسم هست، همه پوال خرج شد؟

مراسم،  بود  ولی خيلی خوب  بيشترش خرج شد   +
چشم های زن برادرم داشت از حدقه در می اومد، 
من واقعا به داشتن مردی مثل تو افتخار ميکنم ... 

) اشک در چشمانش حلقه می زند(
 ... کنم  می  افتخار  تو  مثل  زنی  داشتن  به  منم   -
راستی چه قدر طول می کشه پول طلبکارا رو بدیم؟
کار  اضافه  بيمارستان  تو  تو. خودم  نباش  نگران   +
شيش  پنج  تا   ... کنم  می  کار  کله  یه  دارم  گرفتم 

سال دیگه ایشاال آزاد ميشی ...
-  اگه تا اون موقع دوباره خواستن بيان مهمونی چی؟

+ فکر اونجاشم کردم ... تو مهمونی ازشون خداحافظی 
کردم گفتم ما هم داریم می ریم یونان پيش مجيد. تا 
یکی دو سال دیگه پيداشون نمی شه، اگه هم دیدم 
زودتر  زنن  آمد می  و  و رفت  از مهمونی  دارن حرف 
بهت خبر می دم که کليه هات رو بذاری برا فروش ...

برداری،  تری  بلند  گام  یه  باید  آزادیت  از  بعد  فقط 
چک بی محل دیگه فایده نداره ...

های  گنده  از  چندتا  با  دارم  اینجا  نباش،  نگران   -
تو  بزنم  شدم  آزاد  خوام  می  ميشم.  رفيق  زندان 
بيشتری  پول  ولی  بيشتره  خطرش  ترانزیت.  کار 
هم داره می تونيم با پولش هر یکی دو ماه یه بار 
کل وسایل خونه رو عوض کنيم که دیگه جلو زن 

... برادرت احساس کمبود نکنی عزیزم 
در  اشک  دوباره   ( خوبی  خيلی  تو  مجيد  وای   +

) ... چشمانش حلقه ميزند 
 ... رسيد  پایان  به  مالقات  ساعت  بلنگو:  صدای 
به  و  گذاشته  جایش  سر  بر  را  ها  گوشی  لطفا 

کریمی محمد صالح   / بازگردید.  خود  سلول 

آبروداری به سبک نوین

بیست ساعت صافکاری روبروی آینه

بس که ماليدی به رویت رنگ و روغن دلبرم
پير بودی، من ندیدم، خاک عالم برسرم
عاقبت رسوا شوی در زیر باران ناقال

رنگ می بازی عزیزم! فکر کردی من خرم؟!
از چه پنهان ميشوی در این همه رنگ و لعاب
گفته بودم من به حيلت های تو پی می برم
چشم خود را از ميان ریملت بيرون بکش
تا مرا بهتر ببينی، من همين دور و برم!
بيست ساعت صافکاری روبروی آینه

بهر این باشد که ساعاتی بگویی محشرم؟
گفتم این لبهای تو از هر جهت پف کرده است

گفت آری گونه ام هم می کند گاهی ورم!
نصف قدش کفش و یک سوم از آن کيليپس بود

دست از او هم عاقبت باید بشویم الجرم
قلب من جای تمام دختران عالم است
با چنين جغرافيایی کشوری پهناورم
آمدی جانت به قربانم ولی دیر آمدی
صبر من سر آمد و دنبال کيسی بهترم

فتنه ها آمد وسط، هشتاد و هشتی شد به پا
از هجوم بی حجابی های تو بر پيکرم

*  مهدی پیر هادی، سید مهدی طیار، 

محمدحسین فیض، افشار جابری، 

سیدمحمدحسینی،یثربی، رمضانی

داده نما، آوای خراسان جنوبی

داده نما 

خنده بر هر درد بی درمان دواست

هنگام خندیدن، به خصوص بعد از صرف 
غذا، مغز ما ماده ای به نام، اندرفین 

)Endorphins( را در رگ های خونی 
ترشح می نماید که باعث روان شدن جریان 
خون می شود و این یک قرص ضد غلظت 
خون است که خداوند به ما هدیه کرده تا 
شادکامی خود را حفظ کنیم. امروزه آن را 
سیستم قدرت شفا بخش طبیعی می نامند.

داده نما، آوای خراسان جنوبی

داده نما 

* اینایی که میگن پول خوشبختی نمیاره.
آقا بیاید و منو بدبخت کنید.

اینقدر بهم پـول بدید تا به خاک سیاه بشینم.
نامردم اگه اعتراضی کنم !!!!

 * سه نوع دور داریم. اونی که دستت بش 
نمی رسه ! اونی که چشمت بهش نمی رسه !

اونی که فکرت هم بش نمی رسه!
* راه رفتنی را، باید رفت! در بستنی را، باید بست! و 

در بستنی رو باید لیسید !!!!

دیالوگ های ماندگار فامیل دور



با این عادات زندگی را متحول کنید

شاید برایتان جالب باشد وقتی بدانید که مدیران برخی 
از بزرگترین برندهای دنیا در زمینه های مختلف، صبح 
اول وقت یک لیوان آب را به چای یا قهوه ترجیح می 
دهند. حتی برخی از آنها چند قطره آب لیموی تازه را هم 
در لیوان خود می ریزند و صبحشان را با این نوشیدنی 
شروع می کنند. به نظر شما چرا آنها ترجیح می دهند 
به جای قهوه، نسکافه یا چای با یک لیوان آب روزشان 
را آغاز کنند. یک لیوان آب اول صبح را به هر کسی که 

می خواهد روز پرانرژی داشته باشد پیشنهاد می کند.
تا 8 ساعت خواب  بازمی گردد: 6  به بدن شما   آب 
است.  نخوردن  آب  برای  زیادی  بسیار  زمان  شبانه 
بنابراین نوشیدن یک تا دو لیوان آب بالفاصله بعد از 
بیدار شدن وظیفه آب رسانی به بدن شما را در بهترین 

حالت ممکن انجام می دهد.
وقتی اول صبحی حسابی هوشیار می شوید: یکی از 
بزرگترین نشانه های بی انرژی و کرخت بودن کم شدن 
آب بدن است. از آنجایی که آب به نظم و علکرد مغز 
کمک بسزایی می کند ، پس می تواند در تنظیم حالت 
های  ساعت  از  بعد  باشد.  گذار  تاثیر  هم  افراد  روحی 
طوالنی که نه چیزی خورده و نه چیزی نوشیده اید، هر 
آنچه که میل کنید می تواند به منزله شوکی به بدن شما 
باشد. اگر این شوک یک لیوان آب باشد، کارکرد همین 
یک لیوان آب در بدن شما سبب می شود هم انرژی 

بیشتری بگیرید و هم اینکه هوشیارتر شوید.
سوخت رسانی به مغز: وقتی پای فعالیت های روزانه 
وسط است ، آب رسانی به بدن از ضروریات خواهد بود. 
مغز انسان از 73 درصد آب تشکیل شده است. بنابراین 
آب رسانی به بدن بخصوص برای فعالیت مطلوب مغز از 

ضروریاتی است که نباید هرگز آن را دست کم بگیرید.

سالها پیش حاکمي به یکي از سوارکارانش گفت: مقدار 
سرزمینهایي که بتواند با اسبش طي کند را به او خواهد 
بخشید. همانطور که انتظار مي رفت سوارکار به سرعت 
براي طي کردن هر چه بیشتر سرزمین ها سوار بر اسبش 
شد و با سرعت شروع به تاختن کرد. با شالق زدن به 

اسبش با اخرین سرعت مي تاخت و مي تاخت. 
حتي وقتي گرسنه و خسته بودن از توقف نمي ایستاد 
چون مي خواست تا جایي که امکان داشت سرزمینهاي 
بیشتري را طي کند. وقتي مناطق قابل توجهي را طي 
کرده بود به نقطه اي رسید. خسته بود و داشت مي مرد.
از خودش پرسید: چرا خودم را مجبور کردم که سخت 
تالش کنم و این مقدار زمین را بدست بیاورم؟ در حالي 
که در حال مردن هستم و یک وجب خاک براي دفن 
کردنم نیاز دارم. داستان باال شبیه سفر زندگي خودمان 
است.براي بدست آوردن ثروت، قدرت و شهرت سخت 
تالش مي کنیم و از سالمتي و  زماني که باید براي 
و  زیبایها  با  تا  کنیم  مي  غفلت  کرد  صرف  خانواده 
سرگرمي هاي اطرافمان که دوست داریم مشغول باشیم.

وقتي به گذشته نگاه مي کنیم متوجه خواهیم شد که 
هیچگاه به این مقدار احتیاج نداشتیم اما نمي توان آب 

رفته را به جوب بازگرداند.
شهرت  و  پول  و  قدرت  آوردن  بدست  تنها  زندگي 
نیست. زندگي قطعا فقط کار نیست.بلکه کار تنها براي 
 امرار معاش است تا بتوان از زیباییها و لذتهاي زندگي

بهره مند شد و استفاده کرد

مردم چیزی که گفتی را فراموش می کنند، عملی
 که انجام دادی را فراموش می کنند، ولی هرگز 
احساسی که بهشان دادی را فراموش نخواهند کرد.

بخشی از راز موفقیت در زندگی اینست که چیزی
 که دوست داری را بخوری و بگذاری غذا 

خودش در درونت مبارزه کند.

من سخن سوزم سخن گو نیستم
بت شکستن دیگرست از بت گری
عشق می خواهی نزاری را طلب
مدح می خواهی بخواه از انوری 

عشق هیچ حصاری نمی شناسد. از موانع پرش 
می کند، از نرده ها عبور می کند، در دیوارها 

رخنه می کند تا با امید کامل به مقصد خود برسد. 

تنها کسی می تواند تصمیمات 
بزرگ بگیرد که ایمان 

راسخ و ترس از خدا داشته باشد.

وجود  مشهوری  جمله  داری  باغ  و  کشاورزی  دنیای  در 
با کشاورز جماعت شرط بندی نکن!«  دارد: »هیچ وقت 
کشاورزان همواره با حاشیه سود پایین، رقبای قدرتمندتر 
بازار و مشکالت روزمره آب و هوا و ماشین آالت دست 
و پنجه نرم می کنند و کسب و کارشان را پیش می برند. 
کشاورزان از جهات بسیاری کارآفرینان حرفه ای به حساب 
می آیند؛ زیرا همواره در حال نوآوری، توسعه کسب و کار و 
پذیرش کامل مسئولیت هایی هستند که به دوششان است. 
درس های زیادی وجود دارد که کارآفرینان می توانند از 
مزرعه داران بیاموزند. این شما و این هفت آموزه از دنیای 

مزرعه داری که هر استارت آپی باید از آن باخبر باشد.
 1. ماموریتی پراهمیت داشته باشد

آیا کاری که انجام می دهید، مهم و ضروری است؟ اگر 
کارآفرینی در جست و جوی موفقیت هستید، باید هدفی 
مهم داشته باشید. کشاورزان حرفه ای را دنبال می کنند 
که در جامعه از اهمیت حیاتی و باالیی برخوردار است. حتی 

این هدف با رشد جمعیت اهمیتی چند برابر پیدا می کند.
2.  کسی که بیشترین اطالعات 

را داشته باشد، برنده است
دومین نکته ای که استارت آپ ها می توانند از کشاورزان 
بیاموزند، این است که تحلیل داده ها کلید موفقیت هستند. 
کشاورزانی که بیشترین میزان تحلیل اطالعات مربوط به 
خاک، بذر و نحوه آبیاری را دارند، نرخ موفقیت باالتری 
به دست می آورند. شرایط جهان همواره در حال تغییر و 

تحول است؛ پس نباید اینطور فرض کنید چیزی که یک 
بار کارساز بوده، تا ابد هم همین طور باقی خواهدماند. در 
دنیای مزرعه داری، مانند هر کسب و کار دیگری، باید 
آنقدری اطالعات داشته باشید که بتوانید با اعتماد به نفس 

دست به نوآوری بزنید.
3. قول دادن و دست یکدیگر را فشردن 

به اندازه نوشتن قرارداد مهم است
ممکن است فکر کنید در این دوره و زمانه نوشتن قرارداد 
از هر چیز دیگری مهم تر است. اما حقیقت این است که 
شهرت و اعتبارتان در دنیای کسب و کار به حرف ها و 
رفتاری است که از خود نشان می دهید؛ نه قراردادهای 
و  است  کوچکی  نسبتا  دنیای  کشاورزی  دنیای  مکتوب. 
مزرعه داران تا پای جان پای حرف هایشان می ایستند 
تا اعتمادی که بین خود و همکارانشان ایجاد شده را از بین 
نبرند. اگر مسائل اخالقی را رعایت و به قول هایتان عمل 

کنید، تاثیر مرکب آن را خواهید دید.
4. هرچه بکارید، درو خواهید کرد

 چهارمین نکته هم در معنای مجازی و هم واقعی صدق
می کند. هر آنچه بکارید را برداشت خواهید کرد. اگر به 
مزرعه ها نگاهی بیندازید، متوجه می شوید که آنها مانند 
شرکت های چندنسلی هستند. حقیقت این است که شرکت 
های بسیار موفق در زمینه تکنولوژی، مانند اپل، گوگل و 
آمازون، ده ها سال است که مشغول فعالیت هستند. به جای 
اینکه به یک باره جرقه بزنید و پس از مدتی خاموش شوید، 

سعی کنید روی اهداف بلندمدت متمرکز شوید. کشاورزان 
معموال بازه زمانی ده ساله را در نظر می گیرند، نه ده روزه. 
به عنوان مثال، افزودن میزان زیادی کود و مواد شیمیایی 
ممکن است یکی دو سال بیشترین بازدهی را برای کشاورز 
 به ارمغان بیاورد. اما با این کار حاصلخیزی خاک از بین 
آید.  می  پدید  دیگری  مشکالت  آینده  در  و  رود  می 
عواقب  و  تصمیماتشان  مورد  در  دقت  به  باید  کشاورزان 
احتمالی آنها فکر کرده و کسب و کارشان را مدیریت کنند.

 5. روی چیزهایی متمرکز شوید 
که می توانید کنترلشان کنید

کارآفرینی به معنای این است که باید به طور ذاتی فردی 
زبر و زرنگ باشید. باید وقت کافی برای برنامه ریزی زمانی 

بگذارید و برنامه دقیقی تدارک ببینید.
کشاورزان نمی توانند آب و هوا یا وضع بازار را تحت کنترل 
خود بگیرند. اما در عوض، می توانند روی تولید محصوالت 
مرغوب، پیدا کردن بازارهای جدید، بهبود سالمت خاک و 
مدیریت هزینه هایشان متمرکز شوند. کارآفرینان باید در 
مورد نحوه گذراندن وقتشان بسیار بادقت عمل کنند و با 
تمرکز روی حیطه های تحت کنترل زندگی شان، ارزش 
خلق کنند؛ نه اینکه با تالش بیهوده روی مسائل کنترل 
ناشدنی وقت خود را هدر دهند، این چیزی است که در 

مسیر کارآفرینی به دردتان خواهدخورد.
6. به شکلی دقیق به پیش بینی ریسک بپردازید 
ششمین درسی که استارت آپ ها می توانند از کشاورزان 

بیاموزند، این است که روش هایی برای کاهش ریسک 
پیدا کنند. ریسک برای کارآفرینان بخش غیرقابل اجتنابی 
از مسیر کارآفرینی است. از همان لحظه ای که تصمیم 
به طور  باید  کنید،  اندازی  راه  کاری  و  گیرید کسب  می 
سیستماتیک به فکر کاهش ریسک هایی باشید که بر سر 
بزرگی  با خطرات  قرار خواهند گرفت. کشاورزان  راهتان 
از کنترلشان  آنها  دست و پنجه نرم می کنند که بیشتر 
خارج است. آنها مانند بنیانگذاران کسب و کار باید استراتژی 
های مختلفی برای مدیریت ریسک داشته باشند؛ مثل اجاره 
دادن زمین، فروش محصوالت به افراد مختلف و پیدا کردن 
بازارهای جدید. هرچه سریع تر بتوانید ریسک ها را کنترل 

کنید، زودتر می توانید به کسب و کارتان رونق ببخشید.
7. هوشمندی نکته مهمی است؛ 

سخت کوشی نیز همین طور
بسیاری از کارآفرینان باهوش فکر می کنند که می توانند 
چیزی خارق العاده خلق کنند و سپس به جزایر قناری بروند 
و از دور شاهد رشد و موفقیت روزافزون برندشان باشند. 
متاسفانه کسب و کار اینطور پیش نمی رود. مزرعه داری 
واحد  از هوشمندی و سخت کوشی در آن  بارزی  نمونه 
است. باید آنقدر باهوش باشید تا بتوانید ارزش محصوالت 
خود را باال ببرید، اما وقتی به اندازه کافی فکر کردید و برنامه 
مورد نیاز را ترتیب دادید، با سخت کوشی می توانید به آن 
برنامه جامه عمل بپوشانید. تمام  کارآفرینان باید این نکته را 

از دنیای کشاورزی بیاموزند.
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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

سمساری و لوازم خانگی
خرید و فروش با ما به نفع شماست

  09155614521 - زارع

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

نی
می

تض
د 

رص
د د

ص

ثبت شرکت و آگهی تغییرات 
و اخذ رتبه صالحیت 

پیمانکاری از ساجات در 
کمترین زمان انجام می شود.

09155631839

ضایعات کاغذ و کارتن شما را نقدا  خریداریم.
شهرک صنعتی ، همت 3 / کیلویی 450 تومان  انبار: رجایی 17 

داخل کوچه کیلویی 430 تومان  09156702717 - 32255221

باالبر خودرویی اجاره ای طاها
شست و شوی نما و تابلو

تعمیر چراغ های خیابانی و تابلوها
آماده بستن قرارداد با نهادها

 و ادارات مختلف
09159647398

رستوران و غذای آماده 
 1400

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

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

05632448696

فروش 48 ساعت آب از چاه 
موتور دارای 30 هکتار زمین، 

با سیستم لوله کشی 
مهندسی یا معاوضه
09156665774

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

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

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

 تارگت در خراسان جنوبی

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

  بازرگانی باطری سعیدی )نمایندگی تعاون قدس(

09155612287 - 32423766  سعیدی

سواری کرایه بین شهری - سمند مدل باال  
راننده پایه 1 /  09153415704 - جعفری

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف ، دیوار پوش ، کاغذ دیواری

رنگ آمیزی ، بازسازی منازل
مشاوره و طراحی در محل

بیست متری سوم شرقی، پالک 58
ایزوگـام  شفیعـی09155610111

آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی
 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98



متخصص طب سنتی گفت: استفاده از عرقیات نعناع 
و آرام بخش در قلیان بدون قرار دادن تنباکو می تواند 
برای ریه ها مفید باشد. نعمت ا... مسعودی  گفت: 
از قلیان می تواند به  باید توجه داشت که استفاده 
گونه های متفاوتی انجام شود، به طوری که در مواقعی 
استفاده از آن به ضرر سالمت انسان و در مواقعی نیز 

می تواند برای بدن مفید باشد. وی افزود: متأسفانه 
استفاده  میوه ای  تنباکوهای  از  قلیان ها  در  امروزه 
می شود که این موضوع می تواند به ریه و دستگاه 
گوارش انسان آسیب جدی برساند، همان طور که 
بسیاری از پزشکان می گویند که هر وعده استفاده 
از قلیان می تواند به اندازه 100 نخ سیگار برای بدن 

مضر باشد. این متخصص طب سنتی ادامه داد: اگر 
از قلیان به نحو صحیح استفاده شود، نه تنها ضرری 
به بدن انسان نمی رساند بلکه می تواند برای ریه ها 
مفید نیز باشد، به طوری که اگر در مخزن شیشه ای 
قلیان از عرق نعنا استفاده شود و بخارات آن وارد 
ریه ها شود، می تواند برای ریه مفید واقع شود.

وقتی قلیان می تواند برای سالمتی ریه ها مفید باشد!
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صعود تيم كوهنوردي فرماندهي انتظامي استان
 به قله دماوند

منتخب تیم کوهنوردي فرماندهي انتظامي استان به قله هاي دماوند، 
پایگاه خبري  به گزارش خبرنگار  و کرکس صعود کردند.  علم کوه 
پلیس، این تیم که متشکل از سه نفر؛سرهنگ غالمحسین بهلگردي، 
سرگرد حمید درهي و ستوانیکم برات اخوت بودند که به مدت هفت 
روز قله هاي دماوند را به ارتفاع پنج هزار و 671 متري، علم کوه 
چهار هزار و 850متري و کرکس سه هزار و 850 متري فتح کردند.

30 مدال رنگارنگ كاراته كاهای خراسان جنوبی
 در مسابقات بين المللی

تیم 40 نفره استان از شهرهای فردوس، سرایان، سه قلعه و آیسک در 
دومین دوره مسابقات بین المللی کاراته جام نقش جهان یادبود شهید 
حججی به مصاف حریفان خود رفتند و موفق به کسب 30 مدال رنگارنگ 
شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز استان، تیم شهدای سه 
قلعه 3 طال، 3 نقره و 7 برنز، تیم سرایان یک طال، 5 نقره و دو برنز، تیم 
شهدای آیسک 3 مدال برنز، تیم فردوس یک نقره و دو برنز و تیم شهدای 
مصعبی 3 مدال برنز را از آن خود کردند. در مسابقات سبک شوتوکان 
ایران 770 کاراته کا خانم و آقا از 25 استان کشور به همراه ورزشکارانی از 
پنج کشور آسیایی عراق، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و فیلیپین 
به مدت 3 روز در دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد باهم رقابت کردند.

پيروزی تيم واليبال ایران بر قبرس

ایرنا- دانشجویان والیبالیست ایرانی در نخستین دیدار خود در بیست 
و نهمین دوره بازی های دانشجویان یونیورسیاد جهان با نتیجه سه بر 
صفر بر تیم قبرس غلبه کردند. تیم ملی والیبال دانشجویان ایران در 
این مسابقه با امتیازات 25 بر 18، 25 بر 14 و 25 بر 12 پیروز شدند.

ليگ فوتبال ایران در رده هفتم آسيا

فوتبال  های  لیگ  بندی  رده  ترین  تازه  در  ایران  فوتبال  لیگ  ایرنا- 
قاره کهن با 69.579 امتیاز بدون تغییر نسبت به ماه گذشته همچنان 
عملکرد  براساس  بندی  رده  این  دارد.  قرار  آسیا  هفتم  جایگاه   در 
تیم های ملی و باشگاهی در رقابت های قاره ای آسیا محاسبه شده است.

عوارض مصرف زیاد غذاهای چرب   

اشباع  های  چربی  محتوی  چرب  غذاهای 
در  ضعف  با  کلسترول  و  ترانس  چربی  شده، 
سالمت سیستم قلبی و افزایش خطر کلسترول 
ارتباط  در  قلبی  ایست  و  باال  فشارخون  باال، 
است. مصرف بیش از حد چربی های ناسالم 
و  قلبی  بیماری  به  ابتال  خطر  اصلی  عامل 

محسوب  امریکا  در  میر  و  مرگ  نهایت   در 
می شود. موادغذایی سرشار از چربی اشباع شده 
و کلسترول شامل گوشت گاو، چربی گوشت 
گاو، گوشت بره، گوشت گوساله، فرآورده های 
فرعی گوشت، چربی گوشت مرغ، شیرکامل، 
است. همچنین  مرغ  تخم  زرده  و  خامه  کره، 
از موادغذایی فرآوری شده می توان به کلوچه، 
کیک، چیپس، کراکر و فست فود اشاره کرد. 

مبارزه با انواع سرطان ها 
تا كاهش كلسترول با یک خوراكی

در  سیر  دارد.  بدن  برای  بسیاری  سیرفواید 
آزاد  باعث  کردن  خرد  یا  له  جویدن،  زمان 
شدن ماده شیمیایی آلیسین می شود. آلیسین 
موجود در سیر سدی محکم در برابر بیماری 
ها به حساب می آید. قبل از ابداع پنی سیلین 

استفاده می شد. سیر  عنوان  این  به  سیر  از 
عفونت  ضد  و  باکتری  ضد  خواص  دارای 
پیشگیری  به  در کمک  است  و ممکن  بوده 
قرص  باشد.  موثر  سرماخوردگی  به  ابتال  از 
سیر همچنین باعث کاهش سطوح کلسترول، 
فشارخون باال، جلوگیری از ابتال به بیماری قلبی، 
سکته، بهبود حافظه و یادگیری ، دشمن سرطان 
مغز و آلزایم و تنظیم جریان خون می شود.

مأمور وظيفه شناس 44ميليون پول نقد را به صاحبش بازگرداند

شهرستان  شناس  وظیفه  مأمور  گفت:  جنوبی  خراسان  استان  انتظامي  فرماندهي  بازرسي  رئیس 
فردوس با پیدا کردن یک فقره چک در وجه حامل به مبلغ 44 میلیون ریال را به صاحبش بازگرداند. 
اظهار  خبر  این  تشریح  در  حسیني  حسین  سید  سرهنگ  پلیس،  خبري  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 
از کارکنان کالنتري 15 اسالمیه شهرستان فردوس هنگام گشت زني در سطح حوزه  داشت: یکي 
استحفاظي، مقابل عابر بانک یک فقره چک 44 میلیون ریالي را پیدا و بالفاصله به شعب بانک هاي 
اطراف اطالع رساني مي کند. وي افزود: این مأمور وظیفه شناس در کمال صحت عمل و با بررسي 
فقره چک  یک  هویت  احراز  و  هاي الزم  بررسي  از  پس  و  کرد  شناسائي  را  مالک  موجود؛  مدارک 
پیدا شده را به صاحبش تحویل داد که اقدام وي موجب خرسندي و ابراز رضایت این شهروند شد. 
سرهنگ حسیني با بیان اینکه صداقت و امانتداري در مسائل مادي و معنوي و ترویج این فرهنگ 
در آحاد جامعه، امري ضروري است گفت:به منظور ترویج فرهنگ خود کنترلي، ارتقا صحت عمل و 
ارج نهادن به این عمل خداپسندانه و الگوسازي رفتارهاي شایسته، از این امانت داران تقدیر مي شود.

دستگيری خوانند رپ؛
حميد صفت به قتل پدرخوانده اش اعتراف كرد

جام نیوز- مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ اعالم کرد: 
خواننده رپ معروف در ساعت 20:15 روز گذشته به ارتکاب جنایت و 
قتل همسر مادرش با انگیزه حمایت از مادر خود اعتراف کرد. متهم در 
اعترافات اولیه عنوان داشت که پس از تماس برادرم از کشور امریکا مبنی 
بر اینکه مقتول با مادرم درگیر شده، به سرعت خودم را به خانه رساندم؛ 
زمانیکه به موضوع درگیری او با مادرم اعتراض کردم با یکدیگر درگیر 
شدیم که طی درگیری متوفی را مورد ضرب و جرح قرار دادم. سرهنگ 
کارآگاه حمید مکرم - معاون مبارزه باجرایم جنایی پلیس آگاهی تهران 
بزرگ با اعالم این خبر، گفت: پسر همسر متوفی در حال حاضر در اختیار 
اداره دهم قرار دارد و تحقیقات مقدماتی از وی در حال انجام است.

 هفت زخمی بر اثر تصادف 2 خودرو در جاده سربيشه - نهبندان

ایرنا- رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی در تشریح این خبر گفت: 
یکشنبه  روز  صبح  پژو  سواری  با  اتوبوس  دستگاه  یک  برخورد  اثر  بر 
حسین  سرهنگ  شدند.  زخمی  نفر  هفت  نهبندان،  به  سربیشه  جاده  در 
داد،  رخ  یکشنبه  روز  بامداد   6 ساعت  که  حادثه  این  در  افزود:  رضایی 
منتقل  سربیشه  شهرستان  بیمارستان  به  و  زخمی  پژو  سرنشین  هفت 
در  پژو  راننده سواری  احتیاطی  بی  را  این حادثه  وقوع  شدند. وی علت 
با  وی  کرد.  اعالم  آلودگی  خواب  و  خستگی  از  ناشی  چپ  به  انحراف 
بیان اینکه اتوبوس یاده شده در این حادثه برای انجام تست های فنی 
به مرکز استان منتقل می شود، اظهار کرد: این حادثه در ساعتی اتفاق 
و  نکنند  رانندگی  ساعات  این  در  رانندگان  شده  تاکید  بارها  که  افتاد 
خستگی و خواب آلودگی عامل اصلی تصادفات در این بازه زمانی است.

فواید كلم كيل برای پوست 

کلم کیل سرشار از موادمغذی بوده اما میزان 
از  به طوریکه هر فنجان  دارد،  کالری کمی 
این ماده غذایی حاوی 33 کالری است. کیل 
موادمغذی  زیادی  میزان  حاوی  همچنین 
وعده  یک  مثال،  برای  باشد.  می  ضروری 
مصرف از این نوع کلم تمام ویتامین K مورد 

از طرفی  تامین می کند.  را  نیاز روزانه بدن 
افزایش دریافت میزان کلسیم و  باعث  کیل 
آهن دریافتی خواهد شد. استفاده از کلم کیل 
در رژیم غذایی روزانه نه تنها برای سالمت 
حاوی  بلکه  است،  مناسب  بدن  عمومی 
می  پوست  سالمت  دوستدار  موادمغذی 
باشد. ویتامین C به ساخت کالژن مورد نیاز 

بدن برای استحکام پوست کمک می کند. 

كمبودهای ویتامينی كه ميگرن را 
تشدید می كنند

 10 حاضر  حال  »در  گفت:  روانپزشک  یک 
درصد مردم جهان مبتال به میگرن هستند و 
زنان 3 برابر بیشتر از مردان مبتال می شوند.« 
نینا سالمت بخش با بیان اینکه کمبود برخی از 
ویتامین ها نیز با افزایش حمالت میگرنی همراه 

نتایج نشان می دهد  داد: »اخیرا  است، توضیح 
افرادی که پی درپی دچار حمله میگرنی می شوند، 
سطح ویتامینD ، ویتامین B2، فوالت و منیزیم 
در بدن آنها پایین است. بنابراین توصیه می شود 
عالوه بر مصرف میوه و سبزی تازه برای عدم 
کمبود ریزمغذی ها، طبق پروتکل وزارت بهداشت  
ویتامین  کمبود  وجود  عدم  صورت  در  حتی 
D، یکبار در ماه از مکمل آن استفاده شود.«

ورزش؛ ابزار قدرتمند 
برای كنترل دیابت

دیابتی  بیماران  در  بی خطر  کردن  ورزش 
ارزش  اما  باشد،  برانگیز  چالش  می تواند 
زحمتش را دارد. معلوم شده که ورزش منظم 
قند خون را پایین می آورد. در هنگام ورزش، 
به  سوخت رسانی  برای  خون  در  موجود  قند 

ورزش  عالوه  به  می شود.  مصرف  عضله 
کار  بهتر  بدن  انسولین  تا  می کند  کمک 
نیز  ورزش  حین  در  تا  باشید  آماده  باید  کند. 
اگر  کنید، مخصوصاً  تست  را  خود  قند خون 
عالئم هایپوگالیسمی، مثل لرزش، گیجی یا 
یا  را حس کنید. آب نبات، کشمش  خستگی 
لزوم  موقع  در  تا  باشید  داشته  به همراه  قند 
بتوانید از این قندهای سریع االثر استفاده کنید.

31104

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهيد

طــراحــان برتـــر
با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم

شعبه2: نبش مدرس 61 
32323296  

09128664599- خرمشاهی

ليست مراكز فروش خيابان معلم روزنامه آوای خراسان جنوبی 
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فروشگاه آقای حاجی آبادی
 خیابان معلم- نبش معلم 43 - سوپرمارکت فروغ  

09158640388

فروشگاه آقای مالک نیا
خیابان معلم- تقاطع 15 خرداد- هایپرمارکت

 ولیعصر)عج(   09153618145

فروشگاه آقای حاجی آبادی - خیابان معلم  بین معلم 
23 و 21 فروشگاه مواد غذایی و لبنی ولیعصر)عج( 

09151602336

فروشگاه آقای اسدالهی - خیابان معلم نبش معلم 4- سوپرمارکت بیا 2 مارکت   09307325122

فروشگاه آقای دستگردی- خیابان معلم - بین معلم 4 و2- لوازم التحریر مارال   09151604564

فروشگاه آقای عباسی - خیابان معلم- نبش معلم 3- سوپر مارکت طلوع   09157555201

فروشگاه آقای شکوفیان- خیابان معلم- نبش معلم 5- هایپر مارکت معلم   09151601200

فروشگاه آقای ظریفی - خیابان معلم - نبش معلم 11- لوازم التحریر 20     09151640744

فروشگاه آقای حاجی آبادی- خیابان معلم- بین معلم 14-12 سوپرمارکت شمس   09155620768

فروشگاه آقای حاجی آبادی - خیابان معلم بین معلم 13 و 11 - سوپرمارکت شکوه   09153620635

فروشگاه آقای ابطحی - خیابان معلم - بین معلم 14 و 12- لوازم التحریر ایران   09151600471

فروشگاه آقای راستگو - خیابان معلم -خیابان فردوسی-  سوپر مارکت سورنا     0919927221

فروشگاه آقای اکبری - خیابان معلم - نبش خیابان 7 تیر- سوپرمارکت مروارید  09105461868

خیابان معلم- بین معلم 44-42 - سوپر مارکت جردن

فروشگاه آقای نوفرستی- نبش چهارراه قنادی طوس- سوپرمارکت هزار و یک شب    09151635305

فروشگاه سید - خیابان معلم- نبش معلم 48- سوپرمارکت 724     32430445

فروشگاه آقای فوداجی- خیابان معلم - نبش 7 تیر 6- سوپرمارکت 723    09159640050
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محصول گیاهی »ارزنده«، فاقد مجوز بهداشتی و تقلبی است

صدا و سیما-  محصول گیاهی رفع دائم سفیدی و یا سیاه کننده دائم موی سر از ریشه با عنوان تجاری »ارزنده«، مجوز بهداشتی ندارد و تقلبی است.معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: 
این محصول متعلق به شرکت داروسازی پیشرو آریا روناک است که توسط شرکت تدبیر ایده پردازان به صورت انحصاری توزیع می شود.ناصری به هم استانی ها توصیه کرد از خرید محصوالت سالمت 

محور )آرایشی بهداشتی، خوراکی و آشامیدنی ...( از طریق شبکه های اجتماعی خودداری کنند و یا هنگام خرید از داشتن مجوز ساخت، توزیع، پخش و برچسب اصالت از سازمان غذا و دارو مطمئن شوند.

همایش کشوری اشتغال و مشارکت های 
مردمی 

داد:  خبر  استان  بهزیستی  مدیرکل  قاسمی- 
»دکتر  میزبان  جنوبی  خراسان  جاری  هفته  در 
محسنی بندپی«، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه 
به  ایران  بهزیستی  سازمان  رئیس  و  اجتماعی 
همراه  قائم مقام های مشارکت های مردمی و 
توانمندسازی بهزیستی کشور و معاونان مشارکت 
های مردمی بهزیستی استان ها خواهد بود. عرب 
روزهای  در  مسئوالن  این  که  کرد  تصریح  نژاد 
در  و دوم شهریور(  )یکم  و چهارشنبه  سه شنبه 
همایش کشوری معاونان مشارکت های مردمی، 
اشتغال و مؤسسات غیردولتی بهزیستی کشور که 
در خراسان جنوبی برگزار می شود، حضور خواهند 
داشت. به گفتۀ وی مهمترین محورهای همایش 
مقام  حضور  با  همایش  افتتاحیه  از  پس  مذکور 
تخصصی  کارگروه   5 در  کشوری  مسئول  های 
مهمترین  که  گرفت  خواهد  قرار  بررسی  مورد 
آنان ها در بخش مشارکت های مردمی، تدوین 
روش  از  استفاده  راهکارهای  مالی،  دستورالعمل 
نهادینه  و  سازی  فرهنگ  و  جلب  نوین  های 
ادامه  وی  باشد.  می  ها  مشارکت  این  کردن 
بررسی  مورد  محورهای  دیگر  از  همچنین  داد 
بر  نظارت  تنگناهای  و  موانع  رفع  به  توان  می 
بخش غیردولتی، ایجاد سهولت در فرایند صدور 
مجوز برای متقاضیان در سازمان، بررسی میزان 
پیشرفت پروژه ارتقاء تولید و توسعه اشتغال پایدار 
جایگاه  بررسی  و  روستایی  مناطق  و  دشتها  در 
ششم  برنامه  در  هدف  جمعیت  مسکن  تامین 

توسعه کشور اشاره کرد.

برگزاری مراسم شهید حججی در بیرجند

امیرآبادیزاده-مراسم بزرگداشت یاد و خاطره شهدای 
مدافع حرم و شهید محسن حججی دیروز یکشنبه 
۹۶/5/۲۹ بعد از نماز مغرب و عشاء در محل مسجد 
در  شد.سخنرانان  برگزار  )ع(  بیرجند  حسین  امام 
شهدای  شامخ  مقام  داشت  بزرگ  با  مراسم  این 
داشتند. گرامی  را  شهیدحججی  یاد  حرم  مدافع 

273 مددجوی استان مهارت های 
فنی حرفه ای می آموزند

کاری - مدیرکل بهزیستی استان  بیان کرد:   ۲73 
در  سال  باالی 15  توانخواهان  و  معلوالن  از  نفر 
مراکز حرفه آموزی معلوالن )کارگاههای تولیدی 
حمایتی(همچنین مراکز آموزشی و توانبخشی روزانه 
درحال  استان،  بهزیستی  نظارت  تحت  معلوالن 
هستند.علی  اموزی  حرفه  های  مهارت  فراگیری 
استان شامل 13   این مراکز در  افزود:  نژاد   عرب 
مرکز حرفه آموزی و کارگاه تولیدی حمایتی بوده 
که 7 مرکز پسرانه و ۶ مرکز مخصوص آموزش 
دختران باالی15 سال می باشد که مهارت هایی از 
قبیل گلیم بافی،سوزن دوری،چرم دوزی،تابلو بافی و 
عروسک سازی آموزش داده می شود. وی یادآور 
شد: برای  هر مددجو در این مراکز بسته به نوع 
درجه بندی یک یا دو از 340 تا 381 هزار تومان 
یارانه پرداخت می گرددکه این مبلغ در کارگاههای 
است.عرب  تومان  هزار   3۹۲ حمایتی  تولیدی 
نژاد با اشاره به اینکه  تعداد 14 مرکز آموزشی و 
توانبخشی روزانه جهت معلوالن ذهنی زیر 15 سال 
تحت نظارت بهزیستی استان فعالیت دارد  تصریح 
کرد:  آموزش ها و سرفصل های مصوب سازمان 
بهزیستی کشور شامل مهارت های گفتاری،نوشتاری 
زیر نظر پرستاران و کادر پزشکی شامل کاردرمان، 
شود.  می  داده  های  آموزش  درمان   گفتار 

درآمد 3 میلیارد ریالی 
تولید تخم شترمرغ در خراسان جنوبی

در  شترمرغ  پرورش  برداران  سیما-بهره  و  صدا 
حدود  پرنده،  این  تخم  فروش  با  جنوبی  خراسان 
بهبود  معاون  درآمد کسب کردند.  ریال  میلیارد   3
تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: 
از آغاز مسال تاکنون 3 هزار و ۲50 تخم شترمرغ 
در واحدهای پرورش شترمرغ تخمگذار تولید شد. 
مدرسی ارزش تخم شترمرغ نطفه دار در استان را 
یک میلیون ریال اعالم کرد.وی افزود: این مقدار 

محصول در 5 واحد پرورشی استان تولید شد.

برگزاری نخستین کارگاه شکار شهاب سنگ 
در جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

ایسنا-مدیر حوزه تجاری سازی فناوری و اشتغال 
دانش آموختگان جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی از 
برگزاری نخستین کارگاه با عنوان» شکار شهاب 
شرق  در  اشتغال  برای  استثنایی  فرصتی  سنگ، 
نخستین  حاشیه  در  ابراهیمی،  داد.  خبر   » ایران 
استثنایی  فرصتی  سنگ،  شهاب  شکار   « کارگاه 
توجه  با  اظهارکرد:  ایران«  شرق  در  اشتغال  برای 
به ظرفیت های مشخص شهاب سنگ در استان، 
این کارگاه با حضور دکتر علیرضا عابدی، متخصص 
زمین شناسی اقتصادی برای بیش از 50 نفر برگزار 
شهاب  موجود  آمار  طبق  کرد:  تصریح  شد.وی 
ظاهری  مشخصات  وزن،  نوع،  به  بسته  سنگ ها 
و عمر خود از هر گرم 10 دالر تا هر گرم 4000 
دالر ارزش گذاری می شوند و  طبق بررسی های 
بعمل آمده در هر 7/0 درصد کیلومتر مربع حتماً یک 

شهاب سنگ سقوط کرده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

جامعه بشری باید به سمت قرآن
 هدایت شود

اینکه  بیان  با  فقیه  ولی  نماینده  مقدم-  دادرس 
حافظان قرآن اسناد و برکات انقالب هستند گفت: 
جامعه بشری باید به سمت قرآن هدایت شود.آیت ا... 
عبادی در  دیدار با شرکت کنندگان طرح حفظ قرآن 
در بیرجند خطاب به آنان اظهار داشت: مادران شما 

قلب پاک شما را ظرف قرآن و زبان شما را مترجم 
وقت  هر  اینکه  بیان  با  دادند.وی  قرار  الهی  وحی 
بخواهید خدا با شما سخن بگوید قرآن می خوانید و 
هر وقت خواستید با خدا سخن بگویید نماز می خوانید 
افزود: در روایات پیشگویی شده که زمانی خواهد 
رسید که بهترین زمان و بدترین زمان خواهد بود.

در  نسل ها  و  قرن ها  کرد:  بیان  فقیه  ولی  نماینده 
انتظار بودند که چه زمانی است که هم بهترین و 
هم بدترین زمان است و در حال حاضر ما این زمان 
را می بینیم.عبادی با بیان اینکه اینها با همه زیبایی ها 
در سایه همه تالش های مربیان و خانواده مقدمه 
شروع،  را  قرآن  اینکه  مقدمه  کرد:  تصریح  است 
روان خوانی و حفظ کردید و ترجمه، تفسیر و مفاهیم 
آن را آموختید و بحث حفظ لفظی نیست بحث این 
است که عمل، اخالق، رفتار، گفتار، کردار، اندیشه، 
سیاست و اقتصاد نیز قرآنی می شود.وی یادآور شد: 
گاه ممکن است افرادی مقدمه را آغاز کنند اما تا 
پایان کار پیش نروند و ممکن است حافظ قرآن باشند 
اما اندیشه آنان منحرف باشد بنابراین نتیجه نهایی 
 کار شما خدایی شدن و بوی خدایی گرفتن است.

برگزاری اولین المپیاد ورزشی زندانیان 
استان همزمان با سراسر کشور

قاسمی- مدیرکل زندان های استان عنوان کرد: 
برای اولین بار در کشور المپیاد ورزشی زندانیان در 
تمام استان ها همزمان برگزار می شود. »هاشمی« 
در گفت و گو با آوا تصریح کرد که در همین راستا 
المپیاد  اولین  برگزاری  نامه  آیین  ای  جلسه  در 
های  رشته  در  استان  زندانهای  زندانیان  ورزشی 
والیبال،  فوتسال، تنیس روی میز، دارت، فوتبال 
آمادگی  کشتی،  کبدی،  کشی،  طناب  دستی، 
جسمانی  و رشته های ورزشی بومی برگزار شد. 
به گفتۀ وی این مسابقات در تمامی زندان های 
پایان  تا  اول شهریور  از  اجرا می شود که  استان 
آن ادامه دارد و 15 روز اول آن ویژه بانوان و 15 
روز دوم نیز برای زندانیان مرد در نظر گرفته شده 
است. وی تأکید کرد که شرکت کنندگان در این 
مسابقات باید بیمه ورزشی شوند تا در هنگام بروز 

حوادث احتمالی از آن استفاده کنند.

۱3۴ پروژه طی هفته دولت در شهرستان 
قاین به بهره برداری می رسد

مهر-فرماندار قاین گفت: 134پروژه با اعتباری بالغ 
بر 31 میلیارد تومان طی هفته دولت امسال در این 
شهرستان به بهره برداری می رسد. کهن ترابی از 
بهره برداری 15 پروژه در حوزه جهاد کشاورزی خبر 
داد و گفت: برای بهره برداری از این پروژه ها ۲3 
میلیارد و 70۹ میلیون ریال هزینه شده است. وی 
با بیان اینکه در حوزه انرژی نیز تعداد 13 پروژه با 
اعتباری بالغ بر 17 میلیارد و 750 میلیون ریال افتتاح 
برق روستای  بهینه سازی  بیان داشت:  می شود، 
کرغند و احداث و اصالح شبکه های برق و تعویض 
از پروژه های شاخص  کنتور در سطح شهرستان 

آماده افتتاح در این حوزه است.

برگزاری یادواره شهدای مدافع حرم
 در فردوس

تسنیم-یادواره شهدای مدافع حرم با عطر حضور 
پیکر ۲ تن از شهدای گمنام در فردوس برگزارشد 
این  در  دیشب  بابایی  محمدرضا  االسالم  جت   .
(این  )عج  عصر  ولی  حضرت  مسجد  در  مراسم 
شهر  با اشاره به تدفین شهدای گمنام در سه نقطه 
شهر فردوس گفت: با حضور شهدای گمنام، یاد 
افتخارآفرینی شهدا، رزمندگان و دوران  و خاطره 
دفاع مقدس برای مردم و نسل جوان زنده می شود. 
در  به سختی  ایران  کشور  روزی  اگر  افزود:  وی 
جغرافیای کره زمین پیدا می شد، امروز نام ایران 
آزادی   همه  ذهن  در  شهدا،  رشادت  با  اسالمی 
مرجعیت،  واالیی چون  مفاهیم  با  خواهان جهان 

شهادت و معنویت ماندگار است.

آغاز مرمت
 سرزمین لی لی پوت های ایران

غالمی-مرمت بافت تاریخی ماخونیک، سرزمین لی 
لی پوت ها و یکی از 7 روستای شگفت انگیز ایران 
میراث  نمایندگی  سرپرست  شد.  آغاز  سربیشه  در 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سربیشه گفت: 
استحکام  شامل  ماخونیک  تاریخی  بافت  مرمت 
ها،  جداره  کاهگل  اندود  اجرای  دیوارها،  بخشی 
اجرای اندود کاه گل بام، مرمت و تکمیل رخ بام 
سنگی، مرمت سقف های تخریب شده، مرمت و 
اجرای آبراهه بام با ناودان سنگی، استحکام بخشی 
و مرمت و بند کشی دیواره سنگی برج میانی بافت، 
مرمت و بازسازی سقف چوبی برج میانی و تعمیر 
درهای چوبی اصیل خانه ها است.هاشم اتفاقی افزود: 
میلیون  با 500  ماخونیک  روستای  تاریخی  بافت 
 ریال اعتبار ملی تا پایان شهریور مرمت می شود.
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رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی:

مدیرعامل آبفار خراسان جنوبی:

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد:

با  استان  سالمت  بیمه  مدیرکل  قاسمی- 
و  میلیون   778 و  میلیارد   17۲ اینکه  بیان 
۶00 هزار تومان بیمه سالمت برای بخش 
اظهار  است،  کرده  هزینه  و  تأمین  درمان 
کرد: اکنون حدود ۶5 درصد جمعیت استان 
هستند.  سالمت  بیمه  پوشش  تحت  اکنون 
به  که  ای  جلسه  در  گذشته  روز  »خوبان« 
بیمه  سازمان  تأسیس  سالروز  مناسبت 
بعد  افزود:  بود،  شده  برگزار  کشور  سالمت 
از اجرایی شدن طرح بیمه سالمت همگانی 
هردلیلی  به  که  نفر  و 513  هزار   31 حدود 
تحت  رایگان  شوند،  بیمه  بودند  نتوانسته 
اصلی  هدف  وی  اند.   گرفته  قرار  پوشش 
ارتقاء  و  حفظ  تأمین،  را  سالمت  نظام  هر 

سالمت دانست و عنوان کرد: ولی می توان 
مواردی مانند افزایش امید به زندگی، پاسخ 
کاهش  مردم،  معقول  انتظارات  به  دهی 
برابر  در  افراد  مالی  محافظت  و  نابرابری 

اضافه  آن  به  هم  را  بیماری   های  هزینه 
بهداشت  در  همچنین  وی  گفتۀ  به  کرد. 
درمان روستائیان کارهای بسیار خوبی انجام 
به  توان  ها می  آن  از جمله  که  است  شده 
خانواده  ماماهای  و  پزشکان  تعداد  افزایش 
روستا، افزایش داروهای تیم سالمت از ۲70 
بهداشتی  اماکن  بهسازی  قلم،  به 43۶  قلم 
ساخت  زیر  تقویت  تجهیزات،  و  درمانی 
الکترونیک، تأمین واکسن پنتا واال و خدمات 
دندان پزشکی اشاره کرد. مدیرکل این اداره 
بخشی از رسالت بیمه سالمت را بیمه کردن 
پایه  برنامه سطوح  منابع  تأمین  مردم،  تمام 
آنان،  کرد  هزینه  بر  نظارت  و  تخصصی  و 
و  در شهر  اجرای خدمات  بر حسن  نظارت 

روستا،  آگاهی بخشی به بیمه شدگان برای 
تقاضای حقوق منطقی و پاسداری از حقوق 

بیمه شدگان دانست.

برنامه مسئوالن
 باید انعطاف پذیر باشد

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری 
اشاره  با  جلسه  این  در  نیز  جنوبی  خراسان 
به اینکه مسئوالن نظام تأمین کننده امنیت 
طرح  کرد:  عنوان  هستند،  جامعه  آرامش  و 
از  سال  گذشت30  از  بیش  سالمت  تحول 
یازدهم  در دولت  بار  اولین  برای  نظام  عمر 
برنامه ریزی و اجرا شد. »حسینی« با اشاره 
به اینکه برنامه ریزی و آینده نگری اولویت 
کاری مسئوالن می باشد، افزود: برنامه های 
که  تدوین شود  ای  گونه  به  باید  مسئوالن 
موعد  از  گذشتن  بعد  تا  باشد  پذیر  انعطاف 
مقرر هم بتوان آن را با ضریب کمتری اجرا 
کرد. وی تاکید کرد که طرح تحول سالمت 
در این دوره بی مشکل نبوده است و همه 
و  مشکالت  رفع  در  باید  مسئوالن  و  مردم 
تقویت این برنامه کمک کنند. به گفتۀ وی 
می  را  لیوان  خالی  نیمه  فقط  افراد  برخی 
مسئوالن  و  مردم  تفکر  و  نگاه  تا  و  بینند 
تغییر نکند رشد و توسعه ای هم در جامعه 
امنیتی  سیاسی  معاون  افتاد.  نخواهد  اتفاق 
کرد:  نشان  خاطر    استانداری  اجتماعی  و 
باشد چون  نباید روزمرگی  کار ما مسئوالن 
جامعه ساخته نخواهد شد و همه ما باید در 
طرح  این  تا  کنیم  تالش  دوازدهم  دولت 

جامع تر و تکمیل تر شود.

تأمین  تداوم  و  منابع  تخصیص 
اعتبار و مدیریت منابع از مشکالت 

پیش روی حوزه سالمت
بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 

هم در این مراسم با بیان تهدیدات موجود در 
حوزه سالمت، اظهار کرد: ۲ تهدیدی که در 
چهار سال آینده موضوع سالمت را تحت تأثیر 
قرار می دهد، تخصیص منابع و تداوم تأمین 
اعتبار و مدیریت منابع است. »دهقانی« تصریح 
کرد: چون نمی شود اجرائیات حوزه سالمت 
در اختیار دستگاه های مختلف باشد ولی ات 
فقط از وزارت بهداشت انتظار انجام تمام کارها 
را داشت و زمانی می توان از وزارت بهداشت 
انتظار داشت که تولیت بحث سالمت کاماًل 
اعم از سیاست گذاری، اجرا و منابع در اختیار 
در  کرد:  بیان  وی  گیرد.  قرار  وزارتخانه  این 
کشور ما در این مدتی که از انقالب گذشته 
برای  اساسی  قانون  که  جایگاهی  علیرغم 

است هیچگاه سالمت  متصور شده  سالمت 
اولویت های تک رقمی نبوده است. به  جزو 
وزارت  در  هاشمی  دکتر  حضور  با  وی  گفتۀ 
سالمت  که  رسیدند  نتیجه  این  به  بهداشت 

اولویت های مهم جامعه است و در  از  یکی 
این راستا طرح تحول نظام سالمت تدوین و 
اجرا شد. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند به مشکالت موجود در حوزه سالمت 
قبل از اجرای طرح تحول سالمت اشاره کرد و 
افزود: یکی از واقعیت های جامعه، این بود که 
اقدام می  برای سالمت خود  اگر خانواده ای 
کرد، ممکن بود به زیر خط فقر تنزل پیدا کند. 
»دهقانی« ادامه داد: در حوزه دارو و کمبود آن 
مشکالت عدیده ای وجود داشت و همچنین 
در بحث هتلینگ و بیمارستان های فرسوده 
با مشکالت زیاد تأسیساتی روبرو بودیم که با 
متر  فقط حدود 50 هزار  اجرای طرح تحول 
شد. انجام  استان  در  هتلینگ  خدمات  مربع 

هزینه کرد 172 میلیارد تومانی بیمه سالمت در بخش درمان

“اشتغال” بدون سرمایه گذاری معنا ندارد

1۰ هزار خانوار روستایی استان از آب شرب بهره مند می شوند

همایش استانی “مسجد کانون مقاومت و بستر نشر فرهنگ ایثار و شهادت” برگزار می شود

ویژه  منطقه  سازمان  مقدم-رئیس  دادرس 
اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  اقتصادی 
مجموعه  این  اصلی  دغدغه  اشتغال  ایجاد 
امکان  سرمایه گذاری  بدون  اشتغال  و  است 
این راستا فرش قرمز واقعی  ندارد گفت: در 
کرده ایم.مرتضی  پهن  سرمایه گذار  برای 
دفتر  مسئول  با  دیدار  در  صفدری زاده 
نمایندگی وزارت امور خارجه در بیرجند اظهار 
داشت: منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی 
مراودات بین المللی را در این استان تسهیل 
کرده است.وی افزود: وجود قطعه منفصله در 
مرز ماهیرود یکی از مزایای ویژه این منطقه 
سرمایه گذاری  واحد   30 با  تاکنون  و  است 
منطقه  سازمان  بسته ایم.رئیس  قرارداد  عقد 

حمایت های  با  کرد:  بیان  اقتصادی  ویژه 
استاندار خراسان جنوبی شاهد اتفاقات بسیار 
اقتصادی  ویژه  منطقه  و  استان  در  خوبی 
معرفی  کرد:  تصریح  هستیم.صفدری زاده 
فرصت های سرمایه گذاری خراسان جنوبی به 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی از رسالت های 
منطقه ویژه اقتصادی استان است.وی اظهار 
سازمان  اصلی  دغدغه  اشتغال  ایجاد  داشت: 
بدون  اشتغال  و  اقتصادی است  ویژه  منطقه 
این راستا  ندارد که در  امکان  سرمایه گذاری 
پهن  سرمایه گذار  برای  واقعی  قرمز  فرش 
کرده ایم.رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
خراسان جنوبی با اشاره به سخن دکتر ظریف 
بیان  دیپلماسی  دستگاه  پرچم دار  عنوان  به 

کرد: دستگاه دیپلماسی باید در خدمت اقتصاد 
قرار بگیرد.فرصت های بکر سرمایه گذاری در 

بهره برداری  احسن  نحو  به  جنوبی  خراسان 

وزارت  نمایندگی  دفتر  است.مسئول  نشده 
امور خارجه در بیرجند نیز در این دیدار گفت: 

منطقه  مدیریت  واالی  دانش  که  خرسندم 

ویژه اقتصادی خراسان جنوبی ناشی از تجربه 
ارزشمند در عرصه اقتصاد است که این مقوله 
خود مُویدی بر افق روشن این منطقه است.
خراسان  استان  کرد:  اظهار  فیاضی  محمد 
جنوبی محروم نیست بلکه از فرصت های بکر 
سرمایه گذاری آن به نحو احسن بهره برداری 
نشده است.وی افزود: منطقه ویژه اقتصادی 
به  دارد  که  جذابیت هایی  با  جنوبی  خراسان 
را  خارجی  گذاران  سرمایه  می تواند  راحتی 
وزارت  نمایندگی  دفتر  کند.مسئول  جذب 
امور خارجه در بیرجند بیان کرد: شرایط بازار 
هست  بکری  بسیار  فرصت  یک  افغانستان 
برای خراسان جنوبی که با حضور منطقه ویژه 

اقتصادی می توان از آن بهره جست.

به  اشاره  با  آبفار خراسان جنوبی  مدیرعامل 
افتتاح ۲0پروژه  آبرسانی روستایی در استان 
از  برداری  بهره  با  گفت:  دولت،  هفته  طی 
این طرح ها 10 هزار و 4۹۶خانوار روستای 
اکبر  شوند.علی  می  مند  بهره  شرب  آب  از 
بسکابادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با 
بیان اینکه در هفته دولت امسال ۲0 پروژه 
اظهار  شود،  می  افتتاح  استان  در  آبرسانی 
داشت: برای بهره بردای از این پروژه ها بالغ 
ریال هزینه  میلیارد و ۶۲۹ میلیون  بر 103 
شده است.وی بیان کرد: با بهره برداری از 
و  هزار   10 تعداد  مجموع  در  ها  پروژه  این 
4۹۶ خانوار در 48 روستای استان از نعمت 

آب شرب و بهداشتی بهره مند می شوند.

افتتاح مجتمع آبرسانی القار بیرجند
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 

خراسان جنوبی ادامه داد: این پروژه ها در 
بهره  و  افتتاح  مورد  استان  شش شهرستان 

افتتاح  به  برداری قرار می گیرند.بسکابادی 
مجتمع آبرسانی القار بیرجند طی این هفته 

اشاره کرد و گفت: این مجتمع شامل چهار 
روستای القار، مافنداب، استخر و آرویج بوده 

که با اعتباری بالغ بر 1۲ میلیارد ریال افتتاح 
شهرستان  در  اینکه  بیان  با  شود.وی  می 
بهره  به  کرند  آبرسانی  مجتمع  نیز  بشرویه 
برداری می رسد، عنوان داشت: برای بهره 
برداری از این مجتمع نیز بالغ بر سه میلیارد 
و 700 میلیون ریال هزینه شده که با افتتاح 
آن 835 خانوار از مزایای آن بهره مند می 

شوند.

تاسیسات  بازسازی  و  اصالح 
آبرسانی در ۳۰ روستای زیرکوه

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
تاسیسات  بازسازی شبکه ها و  از اصالح و 
هفته  زیرکوه طی  روستای   30 در  آبرسانی 
دولت خبر داد و گفت: این پروژه ها با هزینه 

میلیون   1۶0 و  میلیارد   ۹ بر  بالغ  کردی 
بسکابادی  گفته  شوند.به  می  افتتاح  ریال 
 738 و  هزار  هفت  ها  پروژه  این  افتتاح  با 
خانوار روستایی شهرستان زیرکوه از مزایای 
آن بهره مند خواهند شد.وی، بهره برداری 
کهنو  روستاهای  به  آبرسانی  های  پروژه  از 
پروژه  سه  نهبندان،  شهرستان  چاهداشی  و 
آبرسانی به روستاهای باغ سنگی، ماخونیک 
و شواکند در شهرستان سربیشه، آبرسانی به 
روستاهای امیرآباد سرچشمه و مهدی آباد از 
مجتمع آبرسانی گرماب، آبرسانی به روستای 
دره باز از مجتمع آبرسانی کرغند، همچنین 
پروژه آبرسانی به روستاهای گزخت و مناوند 
قابل  اجرا  و  توسعه  پروژه های  دیگر  از  را 

افتتاح در این هفته عنوان کرد.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان 
جنوبی از برگزاری همایش استانی “مسجد 
کانون مقاومت و بستر نشر فرهنگ ایثار و 
شهادت” در استان خبر داد.به گزارش تسنیم  
حجت االسالم احمد مالیی در دیدار اعضای 
نماینده  با  استان  مساجد  فرهنگی  قرارگاه 
داشت:  اظهار  جنوبی  خراسان  در  ولی فقیه 
و  مقاومت  کانون  “مسجد  استانی  همایش 
بستر نشر فرهنگ ایثار و شهادت” روز سه 
شنبه 31 مرداد ماه همزمان با شهادت امام 

جواد )ع( در بیرجند برگزار می شود.

یک هزار  حضور  با  همایش  این  افزود:  وی 
نفر از فعاالن مساجد استان و شهدای گمنام 
مسجد  در  صبح   10 ساعت  ماه  مرداد   31
تجدید  مراسم  و  می شود  برگزار  باقرالعلوم 

میثاق با شهدای گمنام نیز انجام می شود.
مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان 
جنوبی بیان کرد: این همایش با حضور مدیر 
خراسان  مساجد  امور  به  رسیدگی  مرکز 
بزرگ برگزار می شود و در این مراسم تودیع 
و معارفه مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد 
استان نیز صورت می گیرد.مالیی با اشاره به 

تصریح  مساجد  هفته  در  مدنظر  برنامه های 
کرد: در این راستا برگزاری همایش استانی، 

ائمه جماعت در  از ۲50  تجلیل و سرکشی 
ائمه جماعت برتر  از  سطح استان و تجلیل 

به  است.وی  هفته  این  برنامه های  جمله  از 
اهمیت مساجد اشاره کرد و خاطرنشان کرد: 
اسالم  و  است  آمده  به وجود  نظام  این  اگر 
حفظ شده است به دلیل وجود مساجد بوده 
است و همچنین تداوم اسالم نیز با مساجد 
مساجد  امور  به  رسیدگی  مرکز  است.مدیر 
باید  مساجد  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان 
در  تراز انقالب اسالمی احیا شود یادآور شد: 
تمام تالش ما در کارگاه ها این است که با 
سمت  به  مسجد  با  مرتبط  نهاد های  کمک 

مسجد تراز انقالب اسالمی پیش برویم. عکس:مهر

عکس:اینترنت
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 امام باقر علیه السالم فرمودند :
ال َفضیلََة َكالِجهاِد و ال ِجهاَد َكُمجاَهَدِة الَهوى

فضیلتى چون جهاد نباشد و هیچ جهادى چون پیكار با هواى نْفس نیست.
)گزیده تحف العقول، ح 140(  

شاهد یک کار حرفه ای مجلس در این دوره بودیم
حجت االسالم حسن روحانی:

مذاکرات نتیجه ای جز بتن ریختن در 
رآکتور و تحریم مجدد ایران نداشت

آیت ا... خاتمى با اشاره به اینكه در طول سال هاى 
انقالب مردم ایران به این نتیجه رسیده اند كه راه 
آمریكاى  ویژه  به  دشمنان  برابر  در  ایستادگى 
مستكبر و هم پیمانانش مذاكره نیست، گفت: ما 
را  آنها  و  مى گذاریم  احترام  كنندگان  مذاكره  به 
كاهش  جز  مذاكرات  نتیجه  ولى  مى دانیم  امین 
تعداد سانتریفیوژها و بتن ریختن در رآكتور اراک 
چه بود؟ دوباره هم با وجود این همه امتیازهایى 

كه ایران به آنها داد، ایران را تحریم كردند.

جوکار: مصوبه مجلس برای اقدام 
متقابل علیه آمریکا کافی نیست

محمدصالح جوكار درباره طرح مقابله با اقدامات 
ماجراجویانه و تروریستى آمریكا در منطقه اظهار 
مقابل  در  اقدام  هرگونه  فعلى  شرایط  در  كرد: 
مسیر  در  آنها  توقف  به  منجر  كه  آمریكایى ها 
تهدیدات و حمالت شان به كشور ما باشد، موثر 
خواهد بود. نماینده ادوار مجلس گفت: توجه به 
وضعیت نیرو هاى مسلح در طرح مقابله با آمریكا 
تأثیر به سزایى در ارتقاى توان بازدارندگى كشور 
اینكه طرحى كه كلیات و  بر  تأكید  با  دارد. وى 
جزئیات آن در مجلس تصویب شد نكات مثبتى 
دارد، اظهار كرد: این طرح كلیت و جامعیت الزم 
توجه  اما  داشت  نخواهد  را  آمریكایى ها  برابر  در 
به  تأثیر  مى تواند  مسلح  نیروهاى  وضعیت  به 
سزایى در ارتقاى توان بازدارندگى كشور در برابر 

دشمنان داشته باشد.

نماینده مجلس: رای به وزرا براساس 
تصمیمات شخصی بود نه فراکسیونی

نماینده مردم شاهرود گفت: قرار بود حداقل به 
نمایندگان  اما  نشود  داده  اعتماد  راى  وزیر  پنج 
دادند. راى  شخصا  و  نكردند  عمل  فراكسیونى 

مردم  نماینده  شاهرودى  حسینى   حسن  سید 
شاهرود در پاسخ به سوالى مبنى بر اینكه چرا با 
وجود تاكید فراكسیون هاى مجلس بر عدم راى 
خانه  در  دولت  پیشنهادى  وزیر  پنج  به  اعتماد 
ملت اما نتیجه به نحو دیگرى رقم خورد، گفت: 
نمایندگان در این دور فراكسیونى عمل نكردند 
بلكه به تشخیص خود به وزراى پیشنهادى راى 

اعتماد دادند.

پُست اینستاگرامی رحمانی
 فضلی پس از وزیر شدن دوباره

عبدالرضا رحمانى فضلى پس از كسب راى اعتماد 
وزارت  تصدى  براى  اسالمى  شوراى  مجلس 
كشور دولت دوازدهم، در صفحه اینستاگرام خود 
نوشت: اعتدال و شایسته ساالرى مبناى فعالیت 

وزارت كشور در دولت دوازدهم خواهد بود.

بروجردی: »اقدامات متقابل ایران« 
برای مقابله با نقض برجام شعار نیست

رئیس  و  بروجرد  مردم  نماینده  بروجردى  عالالدین 
كمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس شوراى 
اسالمى با بیان اینكه، كمیسیون امنیت ملى خواهان 
پاسخ قاطع دستگاه دیپلماسى به كارشكنى هاى پى 
درپى آمریكا در اجراى برجام است، گفت: ما براى 
پاسخ به اقدامات ضدایرانى آمریكا، گزینه هاى متعددى 
داریم و این طور نیست كه دست مان براى پاسخ به 
نقض برجام از سوى آمریكا خالى باشد. وى در ادامه 
با بیان اینكه ایران نسبت به مقابله با اقدامات ضدایرانى 
آمریكا مصمم است، افزود: ما براى مقابله با اقدامات 
ضدایرانى آمریكا و نقض برجام از سوى این كشور، شعار 
 نمى دهیم و آنچه به عنوان اقدامات متقابل گفته ایم

یک بحث اساسى و جدى است.

تشکر ویژه اسد از ایران

بشار اسد رئیس جمهور سوریه در سخنانى با اشاره به 
بحران سوریه گفت: ایران از هیچ چیزى براى سوریه 
دریغ نكرده و سالح و كمک بى حد و مرزى به ما 
كرده است. در طراحى، اقتصاد، سیاست و در محافل 
بین المللى از ما حمایت كرده است. ایران كشورى امین 
و قابل اعتمادى است.اسد اضافه كرد: براى همین 
غربى ها دوست ندارند كه كشورهایى مانند ایران یا 

سوریه مستقل باشند و خالف نظر آنان اقدام كنند.

 ترکیه: در حال هماهنگی با ایران 
و روسیه درباره صلح سوریه هستیم

ایلدیریم« نخست وزیر تركیه در پاسخ به  »بینالى 
سؤالى درباره سفرهاى مقامات نظامى و دیپلماتیک 
ایران و روسیه به آنكارا گفت:  ما در حال كار جمعى 

براى اطمینان از صلح پایدار در سوریه هستیم.

وال استریت ژورنال: آمریکا
 »برجام« را نقض کرده است

روزنامه آمریكایى »وال استریت ژورنال« گزارش داده 
جرایمى كه دولت ترامپ اخیراً علیه برخى شركت ها 
به اتهام نقض تحریم هاى ایران وضع كرده، ناقض 
وزارت  سیاست هاى  است.  بوده  هسته اى  توافق 
كه  شركت هایى  جریمه  براى  آمریكا  خزانه دارى 
اصطالحاً ناقض قوانین تحریم هاى ایران هستند، 
جدیدترین راهكار دولت ترامپ براى جلوگیرى از 

تجارت شركت هاى بین المللى با ایران است.

اصالح طلب بودن کابینه به ۵۰ درصد هم نمی رسد

طلب  اصالح  از  شكایت  با  تهران  مردم  نماینده 
بودن  طلب  اصالح  گفت:  كابینه  پایین  بودن 
نمى رسد  هم  درصد   ۵0 به  دوازدهم  كابینه 
آن  كابینه  از  طلبان  اصالح  انتظارات  بنابراین 
تاكید  با  زایى  هاشم  نشد.  برآورده  باید  كه  طور 
بر اینكه متاسفانه كشور را برنامه محور اداره نكرده ایم، بیان داشت: 

بنابراین مخالفت ها و موافقت ها نیز براساس برنامه ها نیست.

انتخابات 96 برای جمنا دست گرمی بود 

درباره  مصباحى مقدم  غالمرضا  االسالم  حجت 
جمهورى  ریاست  انتخابات  در  جمنا  عملكرد 
نیروهاى  مردمى  جبهه  كرد:  اظهار  دوازدهم 
به  مانده  ماه  چند  جمنا،  یا  اسالمى  انقالب 
این  آنها  فرض  كرد.  كار  به  شروع  انتخابات 
انتخابات سال 96 یک   آمده ایم و  بلندمدت  براى یک كار  بود كه ما 

دست گرمى بود و انتظار پیروزى صددرصدى نداشتند. 

رأی  باال به وزرا اتمام حجت مجلس با دولت است

اعتماد  رأى  این  گفت:  پورابراهیمى  محمدرضا 
باال كه تاكنون سابقه نداشته است، اتمام حجت 
رأى  قدر  باید  روحانى  و  است  دولت  با  مجلس 
باالى وزراى پیشنهادى خود را دانسته و تالش 
و كوشش و تعامل خود با مجلس را بیشتر كند 
كه خروجى این تعامل و كوشش اصالح امور و بهبود امور جارى مردم 

به ویژه در بخش اقتصادى باشد.

از  كه  مطلب  این  بیان  با  روحانى 
نمایندگان مجلس شوراى اسالمى، 

هیئت رئیسه محترم و به  ویژه ریاست 
محترم مجلس كه در طول این ۵ روز 
كارى مشغول كار بود تشكر مى كنم، 
حرفه اى  كار  یک  شاهد  ما  گفت: 
مجلس در این دوره بودیم. همیشه 
را  اخالقى  و  قانونى  مجلس اصول 

بار  این  و  مى دهد  قرار  توجه  مورد 
بیشتر. همه نمایندگان محترمى كه 

به  عنوان موافق یا مخالف صحبت 
كردند كارى كارشناسانه و طبق اعتقاد 
و عقیده و مستندات و اطالعاتى كه 
اضافه  كردند. وى  داشتند، صحبت 
خدمت  دولت  كه  برنامه اى  كرد: 
مجلس مى دهد و البته رئیس جمهور 

انتخابات  در  بار  یک  را  برنامه  این 
و  مى گذارد  مردم  مستقیم  رأى  به 
هر  صداوسیما  بار  این  خوشبختانه 
روزش تبلیغ این بود كه مردم رأى 
برنامه  به  رأى  و  نمى دهید  فرد  به 
مى دهید. وى با اشاره به روند انتخاب 
وزرا تصریح كرد:  خدا را گواه مى گیرم 
فردى  وزارتخانه  هر  براى  اگر  كه 
توانمندتر و كارآمدتر پیدا مى كردیم 
تردیدى به خود نمى دادم، خداى من 
اینجا گواه است كه این فرد با من 
رفاقت قدیمى داشته یا حتى در چهار 
سال دولت چگونه با هم رفتار كردیم 
یا اینكه از چه جناحى و حزبى هست 
براى من مطرح  اینها  از  هیچ یک 
نبوده است. رئیس جمهور بر همین 
اساس خاطرنشان كرد: ، ما بهتر از این 
افراد در تالش خودمان پیدا نكردیم.
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مجلس به ۱6 وزیر دولت دوازدهم رای اعتماد داد 

ثبت نام کربال به صورت محدود 
اعزام زمینی مورخ ۱396/6/۱۱ و 96/6/22

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

خیابان جمهوری اسالمی 2۱ - جنب بانک رسالت   تلفن: 3222226۵ - 32226749 

بال بسم ا... ـُ هر که دارد هوس کرب قال رسول ا... )ص(: نیکوکاری انسان را از مرگ های ناگوار در امان نگاه می دارد

زائرین محترم بیت ا... الحرام، نیک اندیشان بزرگوار
مرکز نیکوکاری محمد رسول ا... )ص( محله غفاری بیرجند افتخار دارد به منظور رفع نیازهای ضروری 
و توانمندی، کمک به معیشت خانواده های بی سرپرست، ایتام، محسنین، معلولین، سالمندان، 
بیماران صعب العالج، تامین جهیزیه خانواده های نیازمند با همیاری و کمک افراد نیک اندیش و 
سخاوتمند جامعه )پزشکان نیکوکار ،خیرین محترم، شرکت ها و ... ( گام برداشته و تالش می نماید 

همراهی شما عزیزان را در این مسیر زیبا ارج می نهیم. چشم انتظار یاری سبزتان هستیم

شماره حساب مرکز نزد بانک رفاه: ۱۰77۱34۱۰ 
شماره کارت مجازی: ۱389-778۵ - ۵894-63۱۵

شماره تماس: 32347323 - ۰9۱۵۱639۰86 - ۰9۱۵۵6۱34۱3
آدرس: خیابان غفاری- بیست متری جرجانی- جنب مسجد محمد رسول ا... )ص( 

مرکز نیکوکاری محمد رسول ا... )ص( محله غفاری بیرجند

       اطالعیــه

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


