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ایستگاه دوم- »گذرگاه مرگ«؛ در انتهای سرمقاله 
اعوجاج  از دالیل  تا  این شد  بر  ی روز قبل قرار 
در مسیر اتوبوس توسعه استان بنویسم و بخشی 
مسافرانش  و  اتوبوس  این  کند  حرکت  دالیل  از 
تحلیل  مورد  را  نرسیدنش  مقصد  به  احتمال  و 
تأکید شد، در  نیز  قرار دهم. همانگونه که دیروز 
واکاوی دالیل عدم به هدف نشستن طرح ها و 
برنامه ها و آرمانهای مهم برای توسعه استان، به 
قلّه های مهم و اثرگذاری می رسیم که مدیران 
و مسؤوالن ناکارآمد و یا غیردلسوز، فقدان نقشه 
توانایی در  البته عدم  راه مناسب و مطلوب و  ی 
جلب نظر و نگاه مدیران باالدستی و اجرایی کشور 
 و به تبع آن عدم حضور استان در صحنه ی ب
رنامه ها و هدف های توسعه ای ملی کشور، تنها 
بخشی از آن هستند. در این میان یک نکته ی 
مهم و بسیار پراهمیت نیز مورد غفلت واقع شده 
رنا است که من از آن به . . .  )ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

: ای
س

عک

 “رشد نسبتا خوب”، رتبه استان در گردشگری  / صفحه7

حسینی- تکمیل پروژه های آبرسانی به کانون اسکان عشایر در مهردشت سربیشه و چاه مسافر طبس از طریق نصب آب شیرین 
کن برای این دوچاه از جمله موارد مطرح شده در جلسه صبح دیروز شورای عشایر استان بود که معاون عمرانی استانداری با بیان 
این که نگران تامین اعتبار آن نباشید عنوان کرد: ۲9 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار ماده 1۲ سال گذشته توزیع شد ولی ابالغ 
نشد که اردیبهشت طی ابالغیه ای این مبلغ احیا و تامین منبع خواهد شد. صبح دیروز شورای عشایر استان با حضور معاون عمرانی 
استانداری برگزار شد. مدیرکل امور عشایری در این جلسه با بیان این که خراسان جنوبی قریب به 15 هزار و ۶۷۷ خانوار دارد عنوان 
کرد: هفت درصد جمعیت عشایر کل کشور مربوط به خراسان جنوبی است و ۷0 درصد درآمد فرآورده های ... ) مشروح  در صفحه ۷( 

روحانی برای انتصاب زنان در سمت معاون وزير قول مساعد داده است/ عباس عبدی: روحانی برای عمل به وعده هايش مانع چندانی ندارد/نماينده مجلس: وزيران دولت دوازدهم همدل و هماهنگ هستند/وزير دفاع: در برجام تحريم های بخش دفاعی تا 5 سال ادامه پيدا کرده است/ قاسمی: حمايت و حفاظت از برجام در اولويت دولت دوازدهم قرار دارد   / صفحه 8

رهبرمعظم انقالب:
 مسئوالن به گونه ای عمل نکنند
 که جريان انقالبی، تضعيف شود

محسن مهرعليزاده:
 رای باالی نمايندگان به وزرا

 بيانگر فراجناحی  بودن کابينه است

معاون پارلمانی رئيس جمهور:
کابينه دوازدهم محبوبترين 

کابينه پس از انقالب است

سيد محمدصادق خرازی:
هيچ گروه سياسی برای

 کابينه سهم خواهی نکرد

حميدرضا ترقی:
دولت عقب ماندگی هايش

 را جبران کند

 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

آب شیرین برای 
“مسافر” و “مهردشت”

اعتبار دو چاه عشایری برای طبس و سربیشه تامین می شود

)هوالباقی(
به مناسبت سومین روز درگذشت

 مرحومه بی بی سکینه خورشیدی
 جلسه ترحیمی امروز سه شنبه 96/5/31 از ساعت 5/15 الی 6/15 

بعدازظهر در محل هيئت ابوالفضلی)مصلی( برگزار می گردد
 تشریف فرمایی سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های: خورشیدی ، نصرآبادی و سایر بستگان

)اوست پايدار(
 با نهایت ادب و احترام و در کمال تواضع از همه خوبان و بزرگوارانی که در مراسم تشییع،

ترحیم و چهلم مادرمان

 مرحومه فاطمه شناسا »خزاعی«
 شرکت فرموده و با ابراز محبت و همدردی موجب شادی روح آن عزیز و کاهش

 غم و اندوه بازماندگان گردیدند تشکر و سپاسگزاری نموده و برای همه آرزوی صحت
 و سالمت و توفیق روز افزون داریم.

خانواده خزاعی بازدید و سایر بستگان

)هوالشاکر(

جناب آقای پرویزی
 استاندار محبوب و فهیم خراسان جنوبی و معاونین عزیز و هوشمند

سرپرست محترم امور روستایی و شوراهای خراسان جنوبی
فرماندار محترم ، خبیر و بصیر شهرستان بیرجند
بخشدار  پرتالش بخش مرکزی شهرستان بیرجند

خداوند بزرگ را شاکریم که در سایه مودت و اخوت همه کارگزاران نظام مقدس 
موجی از شادی و شعف سراسر ایران اسالمی را فرا گرفته و رای حداکثری و بی سابقه 

منتخبین ملت در مجلس شورای اسالمی به وزرای کابینه دولت تدبیر و امید 
سبب زوال رو به افول منافقین و مستکبرین کور دل گردید، وظیفه خود دانسته 
در آستانه شروع به کار دوره پنجم شوراهای اسالمی شهر و روستا که نمادی بارز 

از مردم ساالری دینی می باشند در سایه امنیت و آسایش حاصل از اقتدار نظام مقدس
 و رهبری داهیانه رهبر معظم انقالب با وجود دولتی مردمی و سراسر آماده خدمت

 امید است ما شورائیان به نوبه خود در این ماراتن سازندگی و شکوفایی، دین خود را 
به نحو احسن ادا کنیم و به دور از هرگونه حاشیه سازی و احتراز از اختالفات فردی 
 و گروهی دست در دست هم نهیم به مهر و در تالشی بی امان نسبت به دو امر مهم 

توليد و اشتغال زیر چتر اقتصاد مقاومتی به خصوص در روستاها، ضمن توجه
 و همراهی مسئولین محترم گام های بلند و موثر برداریم. امید است در سایه این تالش 
خداپسندانه در کوتاه مدت نیز شاهد مهاجرت معکوس و رونق روستاها باشیم. ان شاءا...     

شوراي اسالمي بخش مرکزي
  شهرستان بیرجند

نهمین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان

 زنده یاد حاج محمد ظهوری 
را با ذکر صلوات و فاتحه گرامی می داریم.

روحش شاد

خانواده ظهوری

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

به مناسبت سومین روز درگذشت شادروان 

حاج علی محمد مشمولی
 )در تهران( جلسه ترحیمی چهارشنبه 96/6/1 از ساعت

 4/30 الی 5/30 بعدازظهر در محل مسجد جامع علوی )حائری( 
واقع در خيابان حکيم نزاری منعقد می باشد

تشریف فرمایی شما سروران باعث تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد.

برادر و خواهران مرحوم مشمولی

لباقی 
هوا

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد
در نظر دارد: امالک مشروحه ذیل در استان خراسان جنوبی را از طریق مزایده عمومی شماره 96/62 به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده 
از تاریخ 96/5/31 لغایت 96/6/8 از ساعت 7:30 الی 14:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند. آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/6/8 می باشد. ضمنا جلسه 
بازگشایی پاکت ها و اعالم برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 96/6/14 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد. شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

کد رديف
شناسه

قيمت با قيمت پايهمتراژ )متر مربع(کاربری 
تخفيف

پيش 
پرداخت 

تعداد
 اقساط

توضيحاتآدرس

اعيانعرصه

بيرجند شهرک صنعتی بيرجند قطعات شماره 3501 *********5/45446304.340.000.000صنعتی110106
و 3502

به همراه ماشين االت 
با وضعيت موجود 

با وضعيت موجود بيرجند خيابان غفاری 32 قطعه شمالی پالک 65 طبقه اول*********82/1862.900.000.000قدرالسهممسکونی2304348
به همراه پارکينگ

با وضعيت موجودبيرجند خيابان غفاری 32 قطعه شمالی پالک 65 طبقه همکف*********9/2062.700.000.000قدرالسهممسکونی3304349

با وضعيت موجودبيرجند بلور سجاد کوچه سجاد 6 پالک 31*********3122233.000.0000.000مسکونی4304350

بيرجند خيابان مدرس خيابان بيست متری سوم شرقی *********31/2144.286.000.000قدرالسهممسکونی510577
آيت ا... مدرس پالک 51 طبقه پنجم

با وضعيت موجود

بيرجند خيابان مدرس خيابان بيست متری سوم شرقی *********81/931.735.000.000قدرالسهممسکونی610589
آيت ا... مدرس پالک 51 طبقه اول غربی

با وضعيت موجود

بيرجند خيابان مدرس خ بيست متری سوم شرقی آيت اله *********73/951.680.000.000قدرالسهممسکونی710611
مدرس پ 51 طبقه اول شرقی

با وضعيت موجود

بيرجند خيابان مدرس خيابان بيست متری سوم شرقی *********39/1522.820.000.000قدرالسهممسکونی810612
آيت ا... مدرس پالک 51 طبقه همکف

با وضعيت موجود

با وضعيت موجودسربيشه خيابان مطهری کوچه مطهری 29 پالک 3*********45/203175400.000.000مسکونی9305165

با وضعيت موجودبيرجند خيابان انقالب کوچه انقالب 5 نبش انقالب 5/2*********6/1012/2032.700.000.000تجاری10305137

با وضعيت موجودشهرک صنعتی سرايان قطعه 607  از اراضی ناحيه صنعتی******6/25525421.250.000.000صنعتی116724

13 فقره 50 %***5/391360مسکونی12304351
چک دوماهه

بيرجند خيابان حکيم نزاری کوچه حکيم نزاری 12 
پالک 41

با وضعيت موجود

20 فقره چک 30 %***528014604.170.983.620صنعتی136328
سه ماهه

به همراه ماشين االت قاين شهرک صنعتی کيلومتر 5 جاده قاين زيرکوه 
با وضعيت موجود 

 آدرس و تلفن دفتر نمايندگی استان : بیرجند خیابان شهید محالتی، نبش 7 تیر، ساختمان مدیریت شعب بانک ملت استان خراسان جنوبی، طبقه پنجم امور اداری و ساختمان /  056-32446616
 آدرس وتلفن دفتر مرکزی: تهران بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین پالک 5 /  88872200-88781317

در سومین سالگرد وداع با فرزند عزیزمان

 پوریـا یوسفـی
 خاطرات فراموش ناشدنی مهربانی ها و صبوری هایش 
را گرامی می داریم و از ابراز لطف و همدردی تمامی 
 دوستان و آشنایان در این ایام بسیار سپاسگزاریم .
یادش نیک و روحش قرین رحمت الیزال الهی باد.

خانواده یوسفی ) ناقوس( و بستگان
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فراخوان مشموالن فارغ التحصیل دانشگاه ها در شهریورماه 

میزان - سازمان وظیفه عمومی ناجا طی اطالعیه ای اعالم کرد: کلیه مشموالن فارغ التحصیل دوره های کارشناسی و باالتر و همچنین مشموالن گروه پزشکی سراسر کشور که برگ آماده 
به خدمت به تاریخ ۹۶/۶/۱ دریافت کرده اند ، می بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس۱۰+( ، برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش را دریافت و برابر 

اطالعات مندرج در آن اقدام کنند.

نتیجه خالص تحریم ها ، 19800 سانتریفیوژ است!

سرمقاله

»گذار مرگ« 
یا »دوران  پسا استان«

*هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه ۱( عنوان جای خالی یک اعتماد 

به نفس مثبت یا به زبانی دیگر، به عنوان مفقود 
بودن حلقه تفکر استانی یا شاید تداوم نگاه و غلبه 
ی تفکر شهرستانی بر استانی یاد می کنم. این 
گذرگاه مرگ معمواًل در استانهای نوجوان و حتی 
جوان وجود داشته و معدودی از استانها با در پیش 
گرفتن برنامه های چندساله، موفق به گذر سریع و 
سالم از آن شده اند. اگر استانی موفق به عبور از 
این گردنه ی صعب العبور و غلبه بر تفکر مریض 
و محدود نگر شده باشد، قطعاً مسیر پیش رو را با 
اعتماد به نفس بیشتری طی خواهد کرد و ضمن 
ارزیابی دقیق تر از آینده،  گام ها و قدم هایش را 
محکم تر برخواهد داشت. در توضیح بیشتر آنچه در 
باال گفتم، به همین بسنده می کنم که متأسفانه 
هم در سطح مدیران و هم در سطح جامعه استانی 
ما، هنوز شاهد تفکر، اندیشه، برنامه و نگاههایی  
محدود و در تراز شهرستانی هستیم. لذا مدیران، 
متولیان و مجریان و حتی خود محتوای برنامه های 
کشور هم، تراز ما را گاهی هنوز شهرستانی می بینند 
و اظهر من الشمس است که با چنین رویکردی، 
ما کجا و توسعه و آبادانی و پیشرفت کجا؟ تداوم 
و تأکید  تمایل غلبه ی قیمومیت های مدیریتی 
بر خراسان  استانها  برخی  و سیاسی  اجتماعی  و 
جنوبی، برخوردهای جسورانه و تحکمی با مدیران 
استانی در برخی جلسات مشترک، القاء تفکرات 
فرا استانی و غالب کردن مدیرانی بی سنخ و بی 
وجه با شرایط استان خراسان جنوبی، بی تفاوتی 
دولت ها نسبت به مشکالت  حاد استان و بی 
فایده بودن همه ی فریادها برای تخصیص طرح 
ها و اعتبارات مهم و زیربنایی به استان، زائیده ی 
چنین تفکری و پیامد چنان معضل مهمی است.

ایستگاه سوم- دوران »پسا استان«؛ اکنون،  آینده 
ی ما به عنوان کلیتی مهم تحت نام خراسان جنوبی 
و سرنوشت مسافران اتوبوِس در حال حرکت این 
استان به سمت مقصد و هدفی که از آن گفتیم، 
چه خواهدشد؟ راننده و کمک هایش، مسافران و 
سرنشینانش دو راه پیش رو دارند؛ اول آنکه با همان 
سرعت الک پشتی، کج دار و مریض و غیرقابل 
قبول، با اعوجاج و کش و قوس های یک جاده ی 
نامطمئن، خود را به خدا بسپارند و ادامه ی مسیر 
بدهند تا شاید در اولین آبادی توقفی کنند و تنی 
بیاسایند و دوباره به حرکت ادامه دهند. اما راه دوم 
این است که در جایی بایستند، با کمی تفکر و تأمل 
و تحمل، برای خودشان و راننده و کمک هایش 
نقشی معین و مشخص کنند، هدفی ترسیم نمایند 
و از راه بلدانی که واقعاً راه بلدند، درباره بهترین و 
کوتاه ترین و کم آسیب ترین راه ها بپرسند، دستی 
به سر  و روی اتوبوس بکشند و اگر راننده و کمک 
هایش خسته اند، جابجایی انجام دهند و البته از 
حضور خودروهای راهنمایی که گاه و بیگاه جلو یا 
عقب اتوبوس چراغ چشمک زن روشن می کنند و 
مسیر یابی می نمایند و در صورت خواب آلودگی 
راننده یا غفلت و سستی مسافرانش بوقی می زند،  
نهراسند. ما در دوران »پسا استان«، نیازمند تغییر 
رویه ها و رویکردها به صورت فوری و ضروری 
هستیم. هر چند داستان غم انگیز مدیران کارنابلد و 
لزوم تغییر و جابجایی آنها اصلی مهم و اساسیست؛ 
اما مراقب باشیم که با واردکردنمان به چنین حاشیه 
ی خوش رنگ و لعابی،  همه ظرفیت های ما را 
به این موضوع معطوف نکنند و چشم ما را از آن 
راهبرد اساسی و نقطه مهم غافل ننمایند. من به 
شدت اعتقاد دارم تداوم شرایط فعلی استان و درمان 
نکردن ضایعه نخاعی فلج کننده ای که درد آن 
این روزها بیشتر از هر زمان دیگری نمایان شده 
است، در صورت تداوم به یک عارضه ی مادام 
العمر بدنی تبدیل خواهد شد که در دوران جوانی، 
خراسان جنوبی را با قدی خمیده و کمری قوز و 
زانوانی لرزان به عرصه گاههای مختلف بفرستد. 
من تأکید می کنم که اگر شرایط استان در عرصه 
های مختلف به ویژه نگاه مدیران و مردم  و نوع 
تفکرشان و همتشان به توسعه تغییر نکند، ما در 
دستاوردی  هیچ  تنها  نه  مدت  میان  ای  آینده 
نخواهیم داشت، بلکه افزایش نارضایتی ها، خالی 
نمایان  و  توسعه  ظرف  از  وسیعی  بخش  ماندن 
شدن گسست ها و حفره های ناموزون اجتماعی و 
سیاسی،و به ویژه ناامیدی آن دسته از دلسوزانی که 
بر سر استان شدن خراسان جنوبی بخشی از زندگی 
و بهترین ایام و فرصت ها وشاید آبرو و عزتشان 
را گذاشتند،  از استان شدنمان پشیمانمان خواهد 
باشد،  اگر خیر  آینده هر چه روی دهد،  کرد. در 
دعای مردم برای خیرخواهان را به دنبال خواهد 
داشت و اگر شر باشد، مردم و دلسوزان، غافالن 
و سهل انگاران را به چشم خیانت کار خواهند دید 
و نخواهند بخشید. ما هنوز هم فرصت های زیادی 
پیش رو داریم؛  فرصت هایی که می باید از آن 
استفاده کنیم، نه آنکه در آتش بی تفاوتی هایمان 
آن را بسوزانیم و خاکسترش را بر سرمان بریزیم. 
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰۹3۰4۹4383۱ ارسال فرمایید( 

تکذیب پلیس راه؛ دوربین های
 ثبت تخلف ارتقا می یابد

فعالیت  آغاز  ناجا  راهور  راه  پلیس  رئیس  مهر- 
۵۲ دوربین ثبت تخلف راهنمایی و رانندگی برای 
ثبت تخلف خوردن و آشامیدن در حین رانندگی 
در  حمیدی  حسین  محمد  کرد.سردار  تکذیب  را 
کردیم  رسانی  اطالع  داد:«بارها  توضیح  باره  این 
حال  در  کشور  سراسر  در  ما  های  دوربین  که 
سرعت  طولی،  فاصله  تخلفات  و  هستند  توسعه 
غیرمجاز لحظه ای و سرعت متوسط را ثبت می 
کنند، بنابراین تخلفات دیگر در حال حاضر توسط 
این دوربین ها ثبت نمی شوند.رئیس پلیس راه 
درباره  پلیس  قول  از  که  خبری  افزود:«همچنین 
جریمه ۲4 ساعت یک بار خودروهای فاقد معاینه 
فنی اعالم شد، کذب است.«پیش از این در خبری 
کذب از قول رئیس پلیس راه گفته شده بود که:«از 
سرعت  شامل  تخلفاتی  فعال،  دوربین   ۵۲ فردا 
غیرمجاز، نبستن کمربند،حرف زدن با تلفن همراه، 
خوردن،آشامیدن،و حتی سبقت را ثبت می کنند.«

والیتی: تایید رشته های دانشگاه
 بر عهده کمیته ۳ نفره است

مهر-رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه 
آزاد گفت: براساس اعالم مجلس شورای اسالمی 
در  باید  دانشگاه  این  نظر  مورد  رشته های  تایید 
اکبر  شود.علی  تعیین  و  بررسی  نفره  سه  کمیته 
تعطیلی  درخصوص  شایعاتی  به  اشاره  با  والیتی 
برخی واحدهای دانشگاهی به دلیل زیان ده بودن، 
جدید  مدیریت  نظر  از  که  می کنیم  اعالم  افزود: 

دانشگاه، هیچ واحدی بسته نخواهد شد.

سیف: موسسه غیر مجاز بالتکلیف نداریم

ولی ا... سیف رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه 
نخستین جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران 
در  ما  جدی  های  بحث  از  یکی  کرد:  اظهار 
ساماندهی بازار پولی کشور حل و فصل مسائل 
موسسات غیرمجاز بود که خوشبختانه هم اکنون 
موسسه غیرمجاز بالتکلیفی نداریم و تقریبا همه 
آنها تعیین تکلیف شده اند.وی بیان داشت: اقدام 
بعدی که نه تنها بانک مرکزی، بلکه بایستی با 
کمک دولت و دستگاه های اقتصادی انجام گیرد، 
اصالح نظام بانکی خواهد بود، زیرا بانک مرکزی 
به تنهایی نمی تواند در این باره اقدام جدی بکند.

سیدجعفر سبحانی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا درباره 
مشموالن  عدالت  سهام  سود  پرداختی  وضعیت  آخرین 
وضعیت  مشاهده  برای  نفر  میلیون   3۶ تاکنون  گفت: 
صورت حساب سهام عدالت خود به سامانه سهام عدالت 

نفر  میلیون   3۰ که  است  حالی  در  این  کرده اند؛  مراجعه 
این سامانه  وارد  را  بانکی خود  افراد شماره شبای  این  از 
کرده اند.مشاور سازمان خصوصی سازی به مابقی مشموالن 
تا هرچه سریعتر شماره شبای  سهام عدالت توصیه کرد 
سهام  سود  مرحله  اولین  دریافت  برای  را  خود  بانکی 
عدالت به سامانه اعالم کنند.وی با اعالم اینکه البته هیچ 
محدودیتی برای اعالم زمان شماره شبا توسط مشموالن 
اولین  است  قرار  اینکه  به  توجه  با  اما  افزود:  ندارد،  وجود 
مرحله سود تا پایان شهریور ماه به حساب مشموالن واریز 
وارد  را  خود  شبای  شماره  که  افرادی  است  بدیهی  شود، 
سامانه نکرده باشند نمی توانند اولین سود را دریافت کنند. 

با این وجود سود این افراد همچنان محفوظ خواهد ماند 
تا زمانی که شماره شبای بانکی خود را به سامانه اعالم 
تا  پیشنهاد  این  تصویب  در صورت  داد:  ادامه  وی  کنند. 
قبل از اتمام شهریورماه سال جاری اولین مرحله واریزی 
واریز خواهیم  به حساب مشموالن  را  سود سهام عدالت 
کرد.وی، سود مصوب عملکرد مالی سال مالی ۹۵ شرکت 
 3 تاکنون  را  عدالت  سهام  مشمول  پذیر  سرمایه  های 
هزار و 3۵۰ میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: سال مالی 
که  است  خرداد   3۱ طرح  این  مشمول  دیگر  سه شرکت 
براساس آن مهرماه مجامع آنها برگزار شود؛ از جمله این 
شرکت ها شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس است.

دهک  دو  مشمولین  حساب  به  که  سودی  میزان  وی 
اول )تخفیف دار( از جمله کمیته امداد امام خمینی )ره( 
و بهزیستی بعالوه افرادی که باقی مانده اقساط خود را تا 
سقف یک میلیون تومان به حساب واریز کرده اند، در سال 
کل  رئیس  کرد.مشاور  اعالم  تومان  هزار   ۱۵۰ حدود   ۹۶
سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه سود مصوب رقم 4 
هزار میلیارد تومان برای همه مشموالن یکسان نخواهد 
بود، افزود: برای مشمولین 4 دهک دیگر با توجه به میزان 
دارایی سهم خود و پرداخت باقیمانده اقساط خود متفاوت 
این  در  فرد  هر  حساب  به  سود  پرداختی  و  بود  خواهد 
بخش براساس میزان واریزی های اقساط آنها خواهد بود.

رقم جدید سود سهام عدالت

فارس- مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور 
گفت: کارت آزمون استخدامی از روز سه شنبه 3۱ مردادماه از 
طریق سایت سازمان سنجش توزیع می شود.حسین توکلی 
متمرکز  استخدامی  آزمون  چهارمین  کرد:  اظهار  ادامه  در 
دستگاه های اجرایی کشور در سال ۹۶ در صبح و بعدازظهر 
روز جمعه سوم شهریورماه سال ۹۶ در ۵3 شهرستان مختلف 
کشور و ۱۱8 حوزه امتحانی در مجموع برای تعداد 4۰۲ هزار و 
43۰ داوطلب برگزار می شود که از این تعداد ۲۲۲ هزار و 73۶ 
نفر زن و ۱7۹ هزار و ۶۹4 نفر مرد هستند.وی افزود: بر اساس 

برنامه زمانی اعالم شده، آزمون تعداد ۲۲4 هزار و ۲۱4 داوطلب 
از 4۰۲ هزار و 43۰ داوطلب شامل داوطلبان گروه های یک، دو، 
سه و چهار در نوبت صبح و تعداد ۱78 هزار و ۲۱۶ داوطلب 
دیگر از 4۰۲ هزار و 43۰ داوطلب شامل داوطلبان گروه های پنج 
و شش در آزمون نوبت بعدازظهر شرکت می کنند.توکلی اظهار 
داشت: کارت شرکت در آزمون داوطلبان از سه شنبه فردا 3۱ 
مردادماه برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش 
قرار می گیرد و تمام داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون باید 
از روز سه شنبه تا ساعت ۲4 روز پنج شنبه دوم شهریورماه به 

سایت سازمان سنجش مراجعه کرده و با وارد کردن اطالعات 
شناسنامه ای و اطالعات ثبت نامی ضمن مشاهده کارت شرکت 
کنند.مشاور  تهیه  پرینت  راهنما  برگ  و  کارت  از  آزمون  در 
عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: بر اساس 
برنامه زمانی پیش بینی شده در جلسه آزمون نوبت صبح یا 
بعدازظهر به هر داوطلب دو بسته آزمونی داده می شود که بسته 
اول شامل یک برگ پاسخنامه و دفترچه سواالت عمومی 
)دفترچه شماره یک آزمون( و بسته دوم شامل دفترچه آزمون 
تخصصی)دفترچه شماره ۲( داده می شود.وی ادامه داد: فرآیند 

برگزاری آزمون نوبت صبح از ساعت 8:3۰ و نوبت بعدازظهر از 
ساعت ۱4:3۰ آغاز می شود.    

اعالم زمان توزیع کارت آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

دیگر کسی نمی تواند چندین
 حساب بانکی داشته باشد

تعیین تکلیف  و  شناسایی  اجرایی  »دستورالعمل  مرکزی  بانک  فارس- 
از حقوق  با هدف صیانت  را  ریالی«  مازاد  و  مطالبه نشده  حساب های 
صاحبان وجوه، کاهش احتمال سوء استفاده ، ارتقای شفافیت  مالی بانک ها 
و ایجاد رویه  واحد حسابداری در ثبت این وجوه به بانک ها ابالغ کرد-از 
این پس هر شخص می تواند در هر بانک تنها یک حساب قرض الحسنه 
پس انداز و یک حساب جاری و یک حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت 
عادی به صورت انفرادی و مشترک داشته باشد- حساب های غیرمتمرکز 
)سنتی( پس از ۶ ماه مسدود می شوند. - حساب های بدون گردش مالی 
)راکد( ابتدا به سرفصل حساب های مطالبه نشده و پس از ۲ سال به 

سرفصل حساب های بالتکلیف منتقل خواهند شد.

آذری جهرمی: اولین اولویت وزارت
 ارتباطات اصالح نظام تعرفه است

فناوری اطالعات در  ارتباطات و  تسنیم- محمدجواد آذری جهرمی وزیر 
حاشیه نخستین جلسه هیئت دولت دوازدهم در جمع خبرنگاران، با اشاره 
به مشکالت موجود در زمینه حل مشکل سرعت اینترنت، گفت: بحث 
سرعت و پهنای باند اینترنت موبایل دو بحثی است که مطرح است و به 
این بستگی دارد که طراحی سلولی شبکه های موبایل به چه شکل باشد از 
جمله اینکه شرکت های موبایل موانعی دارند که دکل ها و سایت های شان را 
در جایی راه اندازی کنند که پوشش مناسبی داشته باشد. وی با بیان اینکه 
به دنبال توسعه اقتصاد دیجیتال به عنوان مهمترین اولویت خود هستیم، 
اظهار داشت: اولین اولویت کاری ما اصالح نظام تعرفه است که تعرفه های 

سرویس های موبایل و خانگی را متناسب سازی کنیم.

توضیحات ربیعی درباره طرح کارورزی

تسنیم- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش امنیت شغلی 
کارگران را با بهتر شدن فضای کسب و کار ایجاد می کنیم. ربیعی با بیان 
اینکه روحانی امروز رفع بیکاری را برای همه دولت تکلیف کرد و دیگر 
فقط وظیفه ما نیست و ما صرفاً هماهنگ کننده هستیم و باید امنیت 
شغلی را باال ببریم و مزد را بر تورم افزایش دهیم، گفت: وزارتخانه ما 
بسیار بزرگ است و صرفاً کار بی اشکال نیست و مردمی که به نمایندگان 
رای دادند نسبت به وزارتخانه نگرانی و حتی نارضایتی داشتند، اما از همه 
نمایندگان تشکر می کنم و این رای با این حجم کاری به نظرم رای کامل 
مجلس بود.وزیر کار درباره طرح کارورزی، اظهار داشت: این طرح درست 
است و آرام آرام افراد جذب و بیمه می شوند و ۹ ماه دیگر افراد در جای 

کار خود می مانند و در بسیاری از کشورها تجربه شده است.
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان بیرجند
مجمع عمومی عادی کانون مذکور روز سه شنبه مورخ 1396/6/28 ساعت 9/30 صبح در محل مسجد امام حسین )ع( 

به آدرس خیابان پاسداران بیرجند برگزار می گردد. 
از کلیه بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی دعوت می شود در جلسه شرکت نمایند. همچنین از کلیه اعضایی 
که تمایل به عضویت در هیئت مدیره و بازرسان کانون را دارند، دعوت می گردد تقاضای کتبی خود را به انضمام کپی 
شناسنامه، کارت ملی و یک قطعه عکس 4×3 حداکثر تا تاریخ 1396/06/25 به آدرس خیابان شهدا- شهدا 1 - پالک 

41 کانون بازنشستگان تامین اجتماعی ارسال و یا به شماره 32238152 دورنگار نمایند.
دستور جلسه: گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان انجمن - انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره به 

هیئت مدیرهمدت سه سال و بازرسان کانون به مدت سه سال 

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی
 به کارفرمای محترم بیمارستان مهر بیرجند

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای 
بیمارستان مهر بیرجند فعال مجهول المکان ابالغ می گردد خانم ملیحه صالحی  با کد شناسایی بیمه 68922404  
ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی پرستار 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 نمایند. 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

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو، شبانه روزی

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور/  اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی/ اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان
آگهی نوبتی  سه ماهه اول سال 1396 حوزه ثبتی نهبندان

به دستور ماده 12 قانون ثبت  و ماده 59 آیین نامه قانون مذکور  اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک در بخش 5 حوزه ثبتی نهبندان  در سه  ماهه  ) فروردین - اردیبهشت - خرداد 
( سال یکهزار و سیصد و نود و شش هجری شمسی تقاضای ثبت نموده اند با نوع ملک مورد تقاضا  برای اطالع عموم  به شرح ذیل آگهی می گردد : قطعه مفروزه مزرعه سوقات پالک 4 - اصلی  1089 
فرعی  آقای حسین سبزه بین ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 6462 مترمربع  قطعات مفروزه مزرعه خالق آباد پالک 5- اصلی 63 فرعی  آقای علی غازی پنج سهم مشاع از هفت سهم 
مشاع ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی )که بخشی از آن زیر کشت درخت پسته می باشد( به مساحت 47780 متر مربع 476 فرعی خانم شرف تقوی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر  به مساحت 
26600 متر مربع  مستثنیات مرتع شوسف پالک یک فرعی از 738-اصلی 1198-اصلی  آقای رحمت اله حسین پور  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 34779/70 مترمربع   مستثنیات 
مرتع گرماب خوانشرف پالک 767- اصلی  1203- اصلی خانم سکینه پروین ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 87500 مترمربع مستثنیات مرتع خونیک باال پالک 772- اصلی  
1204- اصلی آقای محمد علی درخش ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار  به مساحت 4982 متر مربع 1205-اصلی آقای محمد علی درخش ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 14015 متر مربع  
مستثنیات مرتع  خوانشرف و کالته مالحسن پالک 783- اصلی 891- اصلی  آقای محمد قاسمی زاده  ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 37782 متر مربع مستثنیات  مرتع گوند پالک 
786- اصلی  1188- اصلی آقای غالمرضا حق دوست ششدانگ یک قطعه زمین بند سار  به مساحت 6438/2 متر مربع  مستثنیات  مرتع  آرویز پالک 787-اصلی 1176-اصلی آقای غالم محمدی 
ششدانگ  یک قطعه زمین مشتمل بر  تاسیسات مرغداری به مساحت 10998 متر مربع   آگهی اصالحی:  مستثنیات مرتع شوسف  پالک 21 فرعی از 738- اصلی پالک یک فرعی از 1060-اصلی 
آقای محمد محمدی ششدانگ  یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 27177 متر مربع که در آگهی قبلی  اشتباهاً یک فرعی از 1061-اصلی قید گردیده بود. لذا به موجب ماده 16 و 17 قانون ثبت هر کس 
نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد  و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری  اقامه دعوی شده  و در جریان است می بایست اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ  انتشار 
نوبت اول این آگهی  ظرف مدت نود روز و مستند به تبصره یک ماده 25 اصالحی قانون ثبت در مورد آگهی اصالحی ظرف مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تسلیم  و رسید دریافت نموده  و 
در اجرای تبصره دو ماده واحده  قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی  و ماده 86 قانون ثبت  معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض  به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را  به 
مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مراجع مذکور اخذ  و به این اداره تسلیم نمایند  در غیر این صورت پس از تشریفات قانونی اسناد مالکیت بنام متقاضیان صادر خواهد شد ضمناً حقوق ارتفاقی در 

موقع تحدید حدود  و در صورت مجلس تحدیدی  منظور می گردد و از تاریخ  تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/05/01         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/05/31          حسین براتي-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

لولـه بازکنـی  
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

ه روزی
شبان

09158626228- 09158346779 اسحاقی

 حمــل اثاثیـه 
 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

 مسیر مشهد و  زاهدان 
 حمل یخچال ساید در اسرع وقت

حمل بار برای خارج شهر - 20 میلیون بیمه

ل بار
حم  100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

درب اتومـاتیک سیـد 
مجری انواع: )درب های 

اتوماتیک، جک  پارکینگی ،  
کرکره ، سکوریت اتومات(
  09303107002 

09155614880

جگر مرغ منجمد            کیلویی 2700 تومان
خیار شور یک                      دبه ای9500 تومان
خیار شور نول                   دبه ای 13500 تومان
خیار شور ویژه                  دبه ای24000 تومان
سردست برزیلی              کیلویی 23400 تومان
ران برزیلی                       کیلویی26700 تومان
گردن برزیلی                    کیلویی23900 تومان
گوشت چرخ کرده منجمد       کیلویی15200 تومان
شنیسل منجمد ممتاز       کیلویی  14500 تومان
شنیسل منجمد                 کیلویی 13500 تومان
ران مرغ منجمد                  کیلویی   6900تومان
ران مرغ منجمد سایز          کیلویی 8700 تومان
ماهی تیالپیال                     کیلویی 15800 تومان
استیک شیر خالدار           کیلویی 21000 تومان
استیک شاه ماهی            کیلویی 22000 تومان
سوسیس آلمانی 1              کیلویی 3900 تومان
سوسیس آلمانی 2              کیلویی 3200 تومان

کالباس مارتادال  %40          کیلویی 5200 تومان
کالباس لیونر %55               کیلویی 8700 تومان
کالباس خشک  %60           کیلویی 9800 تومان
کالباس مرغ  %55            کیلویی 10500 تومان
هات داگ %70                    کیلویی 7900 تومان
همبرگر %30 پاک جم         بسته ای 5200 تومان
همبرگر %60  پاک جم         بسته ای 8000 تومان
 کباب لقمه %70 پاک جم         بسته ای  8000 تومان
استیک پاک جم                بسته ای 9800 تومان
همبرگر %30 شوکا            بسته ای 6900 تومان
همبرگر %60 شوکا        بسته ای 11000  تومان
کباب لقمه 3 تیکه شوکا    بسته ای11000 تومان
استیک ظرفی شوکا        بسته ای14100 تومان
همبرگر %30 شهراد         بسته ای 2400 تومان
همبرگر %60 شهراد        بسته ای 4200  تومان
پنیر پیتزا 9595               کیلویی 13200  تومان
پنیر پیتزا ون                      کیلویی 10800تومان

دالیــــا پروتئیـــن

آدرس: بازار روز پاسداران     ۳2442876 - 09۳5۳۳15656    بهروش

گچ کاری و گچ بری پذیرفته 
 می شود. در اسرع وقت 

)شهر و روستا(  
09904712042



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
سه شنبه*31 مرداد 1396* شماره 3864

فرآوری ساالنه 70 هزار متر مربع سنگ پس از احیای دوباره
صدا و سیما-  احیای یک واحد صنعتی در بیرجند سبب شد تا در این واحد اکنون بعد از 3 سال ساالنه در آن 70 هزار متر مربع سنگ فرآوری شود. انتقال تکنولوژی 
به همت مدیران سبب شد تا این واحد راه اندازی شود.راه اندازی مجدد این واحد فرآوری، نه تنها 30 نفر را شاغل کرد بلکه از خام فروشی بخشی از سنگهای استخراجی 

از معادن استان هم جلوگیری شد.این کارخانه احیا شده عالوه بر اینکه به داخل کشور محصول ارسال می کنند به کشورهای عراق و آذربایجان هم صادارت دارد.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

امیدواریم  بیرجند  مردم  صدای  اوا  به  سالم  با 
بردارند و در رفع  برای رضای خدا گام  مسوالن 
و  بردارند  قدم  محروم   خطه  این  مشکالت  
بروکراسی  ادارات برچیده شود اللخصوص بانکها 
و شهرداری ها و بیمه ها و بیمارستانها تا شاهد 
سنگ  اینکه  نه  نباشیم  بیشتر  اجتماعی  آسیب 
اندازی وکارشکنی کنند فرض کنند برای فرزندان 
انجام  کاری  خواهند  می  خودشان  خانواده  و 
یادخدا  و  بگذارند  بجای  از خود  نیک  ونام  دهند 

وموالیمان )علی( روسرلوحه کارشان قرار دهند
935...167

از سفر  پیگیری کن ما 26 مرداد  لطفا  اوا  سالم 
برگشتیم تلفنمونو مخابرات قطع کرده بدون هیج 
بدهی و اخطار قطعی رو فیشای قبلی و درحالی 
که آخرین فیش مهلت پرداختش 24 مرداد بوده. 
بخاطر 2 روز فقط؟ این چه وضعیه که مخابرات 
داره  به هرکی هم زنگ میزنیم میگه به ما مربوط 
نیست با فالن شماره تماس بگیرید. ازصبح با ده 

شماره تماس گرفتم هیچکس جوابگو نیست    
939...216

ارزش  بر  مالیات  اداره  بپرسم  سالم می خواستم 
به  همه  این  خراب  بازار  این  توی  چرا  افزوده 
کاسبها فشار میاره ما توی اجاره مغازه موندیم وبا 
سیلی صورتمون رو سرخ می کنیم شاید بازار بهتر 
بشه اما با این مالیاتهای سنگین باید درب مغازه 
رو ببندیم فکر این رو نمی کنن ما بازن و بچه 
بیکار بشیم یا بریم دزدی کنیم. گرفتن مالیات به 
ناحق ظلم به مردمه خواهشا چاپ کن اوا جان از 

طرف مشاورین امالک.
935...664
با سالم اقای استاندار محترم در خصوص استخدام 
های با رابطه واضح به کجا باید گفت ؟ آیا گوش 
شنوایی هست ؟در... یک نفر با هزار خالفی که 
با سالم  از مدتی مجددا  بعد  کرده و اخراج شده 
نه  که  در صورتی  بشه  کار  به  دعوت  و صلوات 
زن و بچه ای داره  و نه مدرک تحصیلی کافی 
پشت  وبچه  زن  و  مدرک  با  ها  خیلی  اونوقت  و 
در بمونن .آیا عدالت و انسانیت باید تو حکومت 

اسالمی اینجوری باشه .با تشکر
939...565

 
آوای  خدمت  نباشید  خسته  و  سالم  عرض  با 
عزیز خدمت شما عرض کنم که تا مدتی پیش 
کوچه های مدرس آسفالت میشد به فلکه دوم که 
رسیدند دست نگه داشتند و کوچه های بعد از ان 
را فراموش کردند . ماشاءاله کوچه ها اینقد دست 
انداز دارند که از ترس بهم خوردن جلوبندی جرات 
نمیکنیم با وسایل نقلیه از کوچه ها تردد نماییم.لذا 
خواهشمند است به مسئولین اطالع رسانی کنید 

کوچه های مدرس 22،24 را آسفالت نمایند
936...707

یا شهرداری  برق  لطفا مسولین شرکت  با سالم 
مشکل تاریکی خیابان ذکریای رازی 4  که باعث 
بروز مشکالت زیادی شده است  را با نصب چند 
چراغ مرتفع نمایند.حتما باید صد بار در روزنامه ها 
 درخواست کنیم تا شما به وظیفه تان عمل کنید.

)خدمت رسانی به مردم یعنی چه؟؟! ( با تشکر
915....074

اندرکاران  دست  خدمت  خواستم  می  آوا  سالم 
از  استفاده  کنم  عرض  داخلی  تولیدات  محترم 
ایرانی است  افتخار هر  محصوالت داخلی باعث 
)مای  کننده  مرطوب  کرم  یک  که  وقتی  ولی 
آلواورا( کیفیت آن بقدری پایین آمده که داروخانه 
اطمینانی محصول داخلی  به چه  داره  هم قبول 
بخریم اگر قانونی وجود داشت که اجناس فروخته 
نداشتند پس  کیفیت خوبی  که  در صورتی  شده 
گرفته می شوند فکر کنم تولید کنندگان محترم 
میدادند  بازار  تحویل  تری  کیفیت  با  محصوالت 
که مردم مجبور نشن کرم یا محصوالت خارجی 

مصرف کنند.
915...775

رنا
ز ای

ها ا
س 

عک

جوابیه شهرداری بیرجند

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
شما مورخ 96/04/31 بنا بر اعالم مسئول عمران 
شهرداری در خصوص پل بزرگ شاهرود و تابلوی 
بزرگتر از پل به استحضار می رساند رودخانه بزرگ 
بیرجند رودخانه شاهرود است که از زیر پل می گذرد 
پس متناسب با شهری کویری بیرجند ،بزرگترین 
پل محسوب می شود. به این شهروند پیشنهاد می 
کنیم به جای انتقاد پیشنهادی برای مشکالت دیگر 

شهر داشته باشند
پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
شما مورخ 96/04/31 بنا بر اعالم مسئول عمران 
خیابان های  اکثر  آسفالت  در خصوص  شهرداری 
به  شهر  شمال  مجیدیه  بلوار  الین  یک  و  فرعی 
استحضار می رساند آماده سازی بلوار مجیدیه بر 
عهده آقای زارع فر مدیر تعاونی مسکن فرهنگیان و 
راه و شهر سازی می باشد و بر عده شهرداری نبست
احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
تمامی  رساند  استحضار می  به  مورخ 96/04/31 
خیابان بیست متری دوم غربی حد فاصل خیابان 
شهید مدرس تا خیابان شهید بهشتی بازدید شد از 
این شهروند گرامی در خواست می گردد به جای 
شماره  با  تماس  ضمن  نادرست  خبر  یک  اعالم 
سازمان  با  حضوری  ی  مراجعه  یا   32308731
پارکها دقیقا مشخص نمایند کدام درختان از شدت 

بی آبی نفس های آخر را می کشد.

خاتون،  زینب  بی  بی  مبارکه  آستانه  بیرجند- 
خواهر امام رضا)ع( در شهرستان سربیشه یکی 
از مهم ترین و خوش آب و هواترین بقاع متبرکه 

از 150  بیش  میزبان  بوده که هر ساله  استان 
هزار زائر است.خبرگزاری مهر-گروه استان ها: 
از  یکی  خاتون  زینب  بی  بی  مبارکه  آستانه 
جنوبی  خراسان  متبرکه  بقاع  مشهورترین 
گرفتن  قرار  و  زیاد  کرامات  سبب  به  که  بوده 
در منطقه ییالقی و خوش آب و هوا هر ساله 
و  استان  مختلف  نقاط  از  زائر  هزاران  پذیرای 

استان های دیگر است.
بی  مبارکه  آستانه  در  تاریخی  شواهد  به  بنا 
امام موسی کاظم )ع(  بی زینب خاتون، دختر 
شده  مدفون  )ع(  رضا  امام  گرامی  خواهر  و 
روستای  در  گیری  قرار  دلیل  به  که  است 
کاهین شهرستان سربیشه در میان مردم استان 
خراسان جنوبی به مزار کاهی شناخته می شود.

صاحب بهارستان به نقل از تاریخ بیق می گوید: 
)علیه  تقی  محمد  امام  حضرت  که  »هنگامی 
مسینا  طبس  راه  از  آمد،  خراسان  به  السالم( 
قصد  با  چون  نمود.  عبور  قهستان  والیت  از 
ازدواج با ام الفضل دختر مأمون خلیفه عباسی 
بوده احتمال دارد مخدراتی از خاندان عصمت 
السالم(  )علیه  جواد  حضرت  با  طهارت  و 

هنگام  در  مخدره  این  که  باشند  بوده  همراه 
یافته  یا مراجعت در منزل کاهین وفات  رفتن 

باشد.«)آیتی، 1371 ص 132(

خواب گوسفندان
 بر مزار بی بی زینب خاتون

به  بارگاه مقدس  این  به  مردم  اعتقاد  و  عقیده 
برای  همواره  بسیاری  مردم  که  است  حدی 
بانو مشرف  این  بارگاه مقدس  به  نذورات خود 
یافتن  شفا  جمله  از  امور  تمامی  برای  و  شده 
این دست  از  و  بیماری های العالج  و  بیماران 
نیاز  و  نذر  بقعه  این  در  مالی  مشکالت  نیز  و 
می کنند که یکی از مهم ترین نذورات مردم در 
این بارگاه مقدس قربانی کردن گوسفند به نیت 
استجابت حاجت است.در صحن این بقعه غرفه 
هایی برای خواباندن گوسفندهای نظری در نظر 
گرفته شده و بنا به رسومی که از گذشته در این 
منطقه رواج داشته است هر کس حاجتی دارد، 
گوسفندی را برای قربانی کردن به این مکان 
این غرفه ها بر روی زمین  از  آورده و در یکی 
چنانچه  که  است  این  بر  عقیده  و  می خوابانند 
آن  نخیزد،  بر  و  بماند  زمین  روی  بر  حیوان 

گوسفند به عنوان نذر پذیرفته شده است.
برپایی  برای  این عده زیادی همواره  بر  عالوه 

نماز حاجت و توسل به آستان پروردگار در این 
مزار متبرکه حضور می یابند و امید راسخی به 
برآورده شدن حاجات خود دارند.از طرف دیگر 

وجود  کوه،  فراز  بر  امامزاده  این  شدن  واقع 
درختان گردو در دامنه این کوه و فراهم شدن 
این  مراکز خدماتی و زائرسراها سبب شده که 
آستانه مبارکه به یکی از قطب های گردشگری 
استان تبدیل شده و بسیاری این مکان را برای 

مقصد سفرهای آخر هفته خود انتخاب کنند.

میزبانی ۱۵۰ هزار زائر در سال

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه سربیشه در گفت 
و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آستانه مبارکه 
بی بی زینب خاتون )س( مشهور به مزار کاهی 
در 50 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان بیرجند 
و در بخش مود شهرستان سربیشه، در منطقه 
ای سر سبز و خوش آب و هوا واقع شده است.

علی امینی نسب با اشاره به سبقه تاریخی این 
بقعه مبارکه، بیان کرد: بر اساس شواهد بانو بی 
بی زینب خاتون بر جای مانده، دختر امام موسی 
کاظم )ع( است که در گذر از روستای کاهین، 
دار فانی را وداع گفته و بر سر تپه ای مدفون شد.

وی با بیان اینکه این آستانه مبارکه در ارتفاعات 

روستای کاهین قرار داشته و منطقه ای ییالقی 
و  مطبوع  بسیار  تابستانی  و  سرد  زمستانی  با 
این  از  داشت:  عنوان  دارد،  هوا  و  آب  خوش 
رو این منطقه از فضای سبز بسیار زیبا و آبی 
شیرین و گوارا برخوردار است که این امر سبب 
جذب زائران و مسافران بسیاری از نقاط مختلف 
استان و کشور به این منطقه شده است. رئیس 
به  اشاره  با  خیریه سربیشه  امور  و  اوقاف  اداره 
اینکه ساالنه حدود 150 هزار زائر و مشتاق به 
زیارت خاندان اهل بیت )ع( برای زیارت به این 
خاطر  به  داشت:  بیان  می شوند،  مشرف  مکان 
وجود آب گوارا و مهمانسراهایی که در محوطه 
این مزار و در باغ های سر سبز این روستا وجود 
دارد، مردمی که به این منطقه می آیند، به طور 
موقت در این منطقه سکنی گزیده و به زیارت و 

سیاحت می پردازند.

 وسعت ۲۰ هکتاری بارگاه
 بی بی زینب خاتون

به  ارتباطی  جاده  اینکه  بیان  با  نسبت  امینی 

آستانه مبارکه بی بی زینب خاتون از مرکز شهر 
به روستای کاهین، آسفالته است، افزود: امکانات 
گردشگری  رفاهی،  و  تفریحی  تسهیالت  و 

و  روستا  این  به  مناسب  ونقل  حمل  امکان  و 
همچنین موقعیت خوب مکانی سبب شده که 
همواره از اقصی نقاط استان مورد استقبال قرار 
بگیرد.وی، مساحت بارگاه مبارکه بی بی زینب 
خاتون را بالغ بر 20 هکتار عنوان کرد و گفت: 
ضریح مطهر این بقعه متبرکه مطال بوده و با 
طرح ضریح مطهر امام رضا )ع( در سال 1383 

ساخته و نصب شده است.

وجود ۳۰ زائرسرا
 برای اسکان مسافران

به  سربیشه  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رئیس 
در  شده  بینی  پیش  های  ظرفیت  و  امکانات 
این امامزاده برای استقبال از زائران اشاره کرد 
و  کشتارگاه  دارای  متبرکه  بقعه  این  افزود:  و 
دارای  سوئیت  باب  پنج  بهداشتی،  سرویس 
کانکس  عدد   19 و  سرا  زائر  باب  امکانات،30 
جهت اسکان زائرین است.امینی نسب با اشاره 
به تکمیل پروژه آیینه کاری در آستانه و تکمیل 
فاضالب  تصفیه  سیستم  پروژه  اندازی  راه  و 

گذشته،  سال  یک  طی  بهداشتی  سرویس 
بیان کرد: همچنین در این مدت پارکینگی به 
مساحت یک هزار و 500 مترمربع احداث شده و 

راه مزار کاهی به محور بیرجند از روی روستای 
استانست به طول 10 کیلومتر متصل شده است.
مساحت  به  کاهی  مزار  شبستان  توسعه  وی، 
500 متر مربع، احداث چهار باب سوئیت در مزار 
کاهی به مساحت160 مترمربع، احداث 5 باب 
سوئیت در اراضی بیدلک مزار کاهی به مساحت 
200 مترمربع، تجهیز پنج باب سوئیت ساخته 
فرهنگی  کانون  و  دفتر  تجهیز  و  احداث  شده، 
تابلو  مزار کاهی و نصب  در ورودی  و مذهبی 
اعالن مسیربه بقاع متبرکه را از دیگر پروژه های 

در دست اجرا در این آستانه مبارکه برشمرد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه سربیشه ضمن 
عذرخواهی از تمامی زائرین و مسافران بخاطر 
ایجاد  سروصدای  و  االت  ماشین  مزاحمت ها 
شده حاصل از انجام عملیات عمرانی از صبر و 

حوصله شما زائرین گرامی قدردانی کرد.
برای رسیدن به این امامزاده باید از شهر بیرجند 
30 کیلومتر را در مسیر جاده زاهدان به سمت 
شهر مود حرکت کرده و از شهر مود حدود 18 

کیلومتر به سمت ارتفاعات را رانندگی کنید.
در طول این مسیر مناطق خوش اب و هوایی 

خوبی  محل  می تواند  که  داشته  وجود  زیادی 
مسیر  طول  تمام  در  جاده  باشد.  دیدن  برای 
آسفالت هست و خیالتان از این نظر راحت باشد.

 خراسان جنوبی با تولید ساالنه 60 تن آنغوزه 
یکی از مهدهای تولید این گیاه در کشور است، 
اما استفاده از پتانسیل این گیاه دارویی با چالش 
هایی همچون خام فروشی، بسته بندی و عرضه 
نامناسب، قاچاق و کاهش تولید بر اثر خشکسالی 

مواجه است.
به گزارش ایرنا، گیاه آنغوزه گیاهی علفی چند 
و گوشتی،  آن کمی ضخیم  ریشه  است،  ساله 
برگ های آن بسیار بریده و غباری، ساقه آن 
است،  2متر  تا  آن  بلندی  و  گوشتی  و  مجوف 
گل های آن به رنگ زرد و به گروه چتر مانند 
در انتهای ساقه ظاهر می شود.این گیاه در چند 
سال اولیه سن خود ساقه قابل روئیتی ندارد و 
برگ های آن گسترده روی زمین است که در 
انگزاکماه« چوپانان می  نام »کماه و  به  مراتع 
شناسند.آنغوزه شیره گیاهی است که از تیغ زدن 
ریشه یا پایین ساقه و یا قطع ساقه گیاهان مولد 
آنغوزه از ناحیه یقه گیاه خارج می شود و در طول 
تابستان برداشت می شود و به 2 صورت کشته 
) خشک شده( و شیره در بازار عرضه می شود. 

وجود بیش از یکهزار و 300 گونه گیاه خودرو 
سرمایه  جنوبی  خراسان  بیابان  و  کویر  دل  در 
که  است  خدادادی  های  نعمت  از  عظیم  ای 
آنغوزه یکی از با ارزش ترین این گیاهان دارای 
اثر دارویی و درمانی است.گیاه آنغوزه از ارزش 
اقتصادی باالیی برخوردار است و هر کیلوگرم 
حاشیه  عربی  کشورهای  بازار  در  گیاه  این  از 
خلیج فارس، هند، آفریقا جنوبی، آلمان و چین به 

قیمت باالیی به فروش می رسد.
این گیاه دارویی در حلب های  در حال حاضر 
روغن و با بسته بندی نامناسب و با قیمت غیر 
برداشت  که  حالی  در  شود  می  صادر  واقعی 
انقراض  و  محیط  زیست  تخریب  با  گیاه  این 

گونه های بومی همراه است.
با  دارویی  گیاهان  کارشناسان  نظر  اساس  بر 

ایجاد صنایع تبدیلی، می توان ارزش اقتصادی 
چند برابری را از این محصول داشته باشیم اما 
این  فرآوری  برای  طرحی  گونه  هیچ  تاکنون 

محصول در استان ارائه نشده است.
خشکسالی چند ساله اخیر در کاهش برداشت 
در  که  طوری  به  است  بوده  تاثیرگذار  آنغوزه 
چند سال گذشته برداشت آنغوزه برای حفظ و 
احیای این گیاه در برخی از مراتع استان ممنوع 
اعالم شد.قاچاق این محصول و کشف هر از 
قاچاقچیان  بار  کوله  در  محصول  این  چندگاه 
ارزش  با  گیاه  این  های  چالش  دیگر  از  نیز 

خراسان جنوبی است.

برداشت 6۰ تن آنغوزه 
در خراسان جنوبی

خراسان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
جنوبی در گفت و گو با ایرنا، افزود: پیش بینی 
می شود امسال بیش از 60 تن محصول آنغوزه 
به ارزش 60 میلیارد ریال از مراتع استان جمع 
این  کرد:  بیان  نصرآبادی  شود.علیرضا  آوری 
محصوالت بر اساس ضوابط قانونی از 100 هزار 
هکتار از عرصه های منابع طبیعی در شهرستان 
های طبس، بشرویه و نهبندان از اوایل تیرماه تا 
اواخر شهریور ماه برداشت می شود.وی با بیان 
اینکه این محصول به علت نبود صنایع تبدیلی 
و فرآوری به صورت خام صادر می شود، گفت: 
برابری  چند  افزایش  در  محصول  این  فرآوری 

ارزش اقتصادی آن تاثیرگذار است.
سطح  از  دارویی  گیاه  نوع  هر  برداشت  وی 
عرصه های طبیعی را مستلزم رعایت مقررات 
اظهار  و  دانست  قانونی  های  دستورالعمل  و 
برداشت  که  است  گیاهانی  جزو  آنغوزه  کرد: 
آن با اجرای طرح مجاز است.وی ادامه داد: در 
آنغوزه  خراسان جنوبی 21 طرح برای برداشت 

وجود دارد.

صادرات فله ای آنغوزه/ 
طرحی برای فرآوری ارائه نشد

منابع  کل  اداره  دارویی  گیاهان  کارشناس 
فرآوری  گفت:  هم  جنوبی  خراسان  طبیعی 
محصول آنغوزه باعث افزایش چند برابری ارزش 

اقتصادی محصول می شود، اما تاکنون طرحی 
محصول  این  فرآوری  و  گذاری  سرمایه  برای 
ارائه نشده است.حسن پروانه اظهار کرد: برای 
ارزش افزوده محصول می توان آن را بصورت 
بسته های کوچک شبیه به قرص بسته بندی 
کرد تا باعث افزایش ارزآوری محصول شود.وی 
به  محصول  این  اکنون  هم  اینکه  به  اشاره  با 
صورت فله ای با بسته بندی نامناسب در حلب 
شود،  می  صادر  و 17کیلویی  پنج  روغن  های 
بیان کرد: این محصول در داخل کشور مصرف 
جمع  محصول  کل  تقریبا  و  دارد  کمی  بسیار 

از کشور خارج  استان بصورت خام  آوری شده 
می شود.وی با بیان اینکه هر کیلو شیره آنغوزه 
یک میلیون و 500 هزار ریال و هر کیلو انغوزه 
خشک شده، 500 هزار ریال به فروش می رسد، 
گفت: از هر بوته آنغوزه 60درصد انغوزه خشک 

می شود.وی  برداشت  شیره  درصد  و 40  شده 
اظهار کرد: در برخی از نقاط استان این محصول 
به صورت غیر قانونی و غیر اصولی برداشت و به 

سایر استانها قاچاق می شود.

خشکسالی ها در کاهش 
برداشت آنغوزه تاثیر گذار است

از  یکی  دارویی  گیاهان  کارشناس  این 
مشکالت آنغوزه استان را کاهش محصول بر 
اثر خشکسالی های 18 ساله اخیر ذکر کرد و 
افزود: در چند سال گذشته کاهش قابل توجهی 

در برداشت محصول نداشته ایم، اما خشکسالی 
جدی  تاثیر  محصول  برداشت  کاهش  در  ها 
داشته است.وی اضافه کرد: خشکسالی ها اخیر 
در فقر مراتع و نابودی برخی از بوته های این 
مراتع  گفت:  است.پروانه  بوده  تاثیرگذار  گیاه 

استان همه ساله توسط بهره برداران بذرپاشی 
و احیا می شود.وی یادآور شد: گیاهان دارویی 
عالوه بر خاصیت های دارویی به دلیل اینکه 
از مرحله کشت تا برداشت نیاز به تامین بودجه 
اشاره  با  وی  هستند.  صرفه  به  بسیار  ندارند، 
کشته)  دو شکل  به  آنغوزه  اینکه محصول  به 
بازار  به  و  آوری  جمع  شیره  و  شده(  خشک 
آنغوزه  کشته  و  شیره  گفت:  شود،  می  عرضه 
و  است  تیزی  و  و طعم گس  تند  بوی  دارای 
بوی آن به سرعت در اطراف پراکنده می شود.

میان  در  آنغوزه  مصرف  اینکه  بیان  با  پروانه 

بوده  رایج  قدیم  از  خام  بصورت  بومی  مردم 
اسید  بهبود  و  معده  کرم  دفع  جهت  آن  از  و 
معده استفاده می شود، اضافه کرد: کشاورزان 
دور  برای  تند  بوی  داشتن  خاطر  به  آنغوزه  از 
از  و  میوه  درختان  از  موذی  حیوانات  کردن 
سبزی  آفات  و  ها  کرم  از  بعضی  بردن  بین 
برای  آنغوزه  یادآور شد:  کنند.وی  استفاده می 
کاهش  کودکان،  در  عصبی  اختالالت  درمان 
و  یبوست  درمان  درد،  دندان  رفع  فشارخون، 
سیاه  آسم،  مانند  تنفسی  های  ناراحتی  درمان 

سرفه و برونشیت کاربرد دارد.

بهره برداران از برداشت آنغوزه
 از گیاه زیر سه سال خودداری کنند

مهدی علی آبادی یکی از بهره برداران آنغوزه 
در  محصول  این  برداشت  برای  گفت:  هم 
مرحله نخست گیاه را نشانه گذاری می کنیم 
بوته  تیغ زنی  بعدی کول کنی و  و در مرحله 
را انجام می دهیم .وی با بیان اینکه گیاه سه 
تا پنج ساله برای برداشت آنغوزه مناسب است، 
برداشت  به  نسبت  نباید  داران  مرتع  افزود: 
آنغوزه از گیاه کمتر از سه سال اقدام کنند چرا 
برداشت محصول از گیاه در سالهای آینده به 
شدت کاهش یافته و گاها باعث خشک شدن 
گیاه  بوته  کرد:  عنوان  شود.وی  می  نیز  آن 
و  باشد  خشک  برداشت  زمان  در  باید  آنغوزه 
بهره برداری  آماده  بوته  بودن  سبز  درصورت 
کاهش  در  ها  خشکسالی  گفت:  نیست.وی 
برداشت آنغوزه تاثیرگذار بوده است، اما به دلیل 
بذر پاشی این محصول در چند سال گذشته و 
بارندگی های مناسب، امسال برداشت خوبی از 
برداشت  اظهار کرد:  مراتع خواهیم داشت.وی 
منابع  از  مجوز  اخذ  به  منوط  مراتع،  از  آنغوزه 
این  مجوز  بدون  برداشت  و  است  طبیعی 

محصول ممنوع است.

بارگاه خواهر امام رضا)ع(پذیرای مسافران

صادرات فله  ای آنغوزه در خراسان جنوبی

قطب گردشگری مذهبی خراسان جنوبی
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تردمیل مخصوص بیماران نخاعی ساخته شد؛ ارزان تر از نمونه خارجی

مهر- محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحی تردمیل بیماران نخاعی با قابلیت تعلیق وزن آنان شدند که به واسطه آن تمرین گام برداری معلوالن انجام می شود. امین 
اسدی، مدیر طراحی سیستم تعلیق وزن برای توانبخشی بیماران نخاعی، با اشاره به کارکرد سیستم تعلیق وزن معلوالن خاطرنشان کرد: این دستگاه، سیستمی است که وزن بیماران 
ضایعه  نخاعی که مشکل حرکتی دارند را خنثی می کند و سپس راه رفتن را تمرین می کنند تا به تقویت اعصاب آنها منجر شود. این دستگاه به نوعی آموزش گام برداری برای آنهاست. سه شنبه *31 مرداد 1396 * شماره 3864

یادداشت

ایجاد توازن میان عشق به فرزند 
و عشق به خود 

*  الناز پیش قدم

زنان بسیاری تجربه اصیل و زیبای مادر شدن را 
پشت سر گذاشته اند و به جرات می توان گفت اکثر 
به قریب تمامی دختران در دوران کودکی شان، یک 
عروسک داشته اند که به چشم فرزند خود بدان نگاه 
می کردند. تقریبا همه مردم معتقدند به این محبت 
مادری، بی قید و شرط ترین نوع عشق در روابط 
انسانی است، به گونه ای که مادر، تمام رنج ها و 
مصایب بزرگ کردن فرزند را به جان می خرد. او 
حاضر است نیمه شب از خواب ناز خود برخیزد، به 
فرزندش شیر دهد و بدون ذره ای احساس تعفن، 
پوشک او را تعویض کند، سپس او را روی پایش 
تا  بخواند  برایش الالیی  بارها  و  بارها  و  بخواباند 
انجام  در  را  او  شود  می  که  بزرگ  ببرد.  خوابش 
تکالیف مدرسه راهنمایی می کند و با جدیتی مثال 
زدنی، به مالقات معلم می رود تا وضعیت تحصیلی 
تعدد  دلیل  به  باشد.  داشته  نظر  زیر  را   فرزندش 
کار  مادرانه  این دست خدمات  بی شمار، شمردن 
ساده ای نیست، به گونه ای که می گویند بهشت 
 زیر پای مادران است، اما در این میان زنانی دیده 
می شوند که خسته و ناتوان، کماکان خود را روی 
زمین می کشانند تا به وظایف مادری عمل کرده و 
آن را به نحو احسن به انجام برسانند. اما سوالی که 
پیش می آید، این است: این لَختی و بی رخوتی از 
کجا آغاز می شود؟ چطور ممکن است آن عشق آرام 
و در عین حال آتشین مادرانه، کسالت و یا بددلی 

حتی نسبت به فرزند را در پی داشته باشد؟
بعضی دیگر از مادران نیز هستند که حتی متوجه 
این مساله نمی شوند که خستگی بر روحشان سایه 
افکنده و همچنان پر تب و تاب در خدمت به فرزند، 
در تکاپو و تالش، حرکت می کنند. اگر موشکافانه 
تر به زندگی شخصی هر دسته از زنان باال، نگاهی 
بیندازیم، آنچه که مشترک است و خواهیم فهمید، 
این است که گویا دیگر چیزی برای خویشتن باقی 
خاطر  به  که  مادرانی  اند  بسیار  چه  است.  نمانده 
خستگی  دچار  شان،  شخصی«  »خوِد  فراموشی 
و  فردی  رشد  در  رکود  و  تنزل  یا  و  افسردگی  و 
اجتماعی می شوند. زنان باید بدین حقیقت پی ببرند 
و واقف شوند که الگوی عملی و عینی فرزندان شان، 
خودشان اند؛ بطوری که، زمانی که نوجوان خود را 
به مطالعه کتاب یا فعالیتی تشویق می کنند، فرزند 
به تناقض میان حرف و عمل مادر پی خواهد برد، 
زیرا مادری را در واقعیت مشاهده می کند که خود نه 
کتابی دارد و نه فعالیتی. قدر مسلم آن است، زنانی 
که در عین مادری برای فرزند، برای خود نیز مادری 
می کنند، قطعا افراد سالم تر و مفیدتری را تربیت 
بدنیا  از  پیش  که  بدانند  باید  مادران  کرد.  خواهند 
آوردن یک انسان، خود انسان مستقلی بودند و پس 
از آن نیز کماکان باید بتوانند تا میان عشق به فرزند 
و عشق به خود، تعادل معقوالنه ایجاد کنند؛ بطوری 
که وقتی فرزندشان بالغ شد و خانواده تشکیل داد، 
خود را در آیینه نگاه کنند و بگویند »احسنت بر 

تو زن! برای خودت نیز چیزی کم نگذاشتی«.

جوان ترین و پیر ترین استان  کشور 

معرفی شد 

شریان نیوز- مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش 
خود از نتایج تفصیلی سرشماری نفوس و مسکن 
سال 95، میانگین سنی پیرترین و جوان ترین استان 
کشور را اعالم کرد.  اطالعات منتشرشده از سوی 
مرکز آمار ایران درخصوص میانگین و میانه سنی 
جمعیت استان های کشور نشان می دهد هم اکنون 
استان سیستان وبلوچستان جوان ترین استان کشور 
به لحاظ جمعیتی و استان گیالن پیرترین استان 
در میان 31 استان کشور است. به گزارش دنیای 
همچنین  و  بلوچستان  و  سیستان  استان  اقتصاد، 
استان های هرمزگان و کهکیلویه و بویر احمد به 
باالی محرومیت  واسطه مسائلی همچون سطح 
)محرومیت های شغلی، بهداشتی، آموزشی، درمانی 
و ...( و همچنین نامساعد بودن شرایط آب و هوایی 
جزو استان های مهاجر فرست محسوب می شوند و 
همین موضوع یکی از عواملی است که منجر به 
استان ها شده  این  در  میانگین سنی  بودن  پایین 
نیز  استان ها  این  در  ولد  و  زاد  نرخ  البته  است، 
به طور قطع یکی از مهم ترین عوامل جوان تر بودن 
جمعیت در آنها در مقایسه با سایر استان ها می تواند 
از  کمتر  آمار، هم اکنون  مرکز  اعالم  بر  بنا  باشد. 
50 درصد جمعیت در استان سیستان و بلوچستان 
شهرنشین هستند. در حالت کلی نکته قابل توجه 
اینکه میانگین سنی زنان اندکی از میانگین سنی 
باالتر  دلیل  به  موضوع  این  است.  باالتر  مردان 
بودن امیدزندگی زنان در مقایسه با مردان است. 
انتظار می رود در سال های آتی با افزایش شکاف 
زنانه شدن  و  مردان  و  زنان  بین  زندگی  به  امید 
سالمندی جمعیت، فاصله موجود بین میانگین سنی 

زنان از میانگین سنی مردان همچنان بیشترشود.

مصاحبه اختصاصی آوا با مخترع سیستم پردازش تصویر برای افزایش بهره وری فرآوری مواد معدنی:

اختراعی بومی در قطب تولید زغال سنگ کشور
 PHD مدرک  با   ، جاهد سراوانی”  “علی  حسینی- 
مخترع  مالزی   UPM دانشگاه  از  کنترل  گرایش  برق 
“سیستم  که  او  است.  آوا  روزنامه  هفته  این  مهمان 
مواد  فرآوری  بهره وری  افزایش  برای  پردازش تصویر 
گوید:  می  باره  این  در  است  کرده  اختراع  را  معدنی” 
زغال  مانند  معدنی  مواد  فرآوری  های  کارخانه  در 
سنگ طبس، مس سرچشمه کرمان و مس قلعه زری، 
به عبارتی  یا  باطله و  از  ارزش  با  برای جداسازی مواد 
“فلوتاسیون”  فرآیند  از  معدنی”  مواد  “پرعیارسازی 
فیزیکی  فرآیند  این  وی  گفته  به  شود.  می  استفاده 
نتیجه  انجام می شود و در  - شیمیایی، داخل مخزنی 
ورود مخلوط مواد معدنی خردشده، آب و واکنشگرهای 
شیمیایی، به مخزن و با دمیده شدن هوا به داخل آن، 
حاوی  که  گیرد  می  روی سطح شکل  بر  هایی  حباب 

مواد با ارزش معدنی است. 
خروجی نهایی “کنسانتره” نام دارد که با شستن کف 
جمع شده به دست آمده و با دو شاخصه عیار و بازیابی 

کیفیت آن مشخص می شود.

باال بردن بهره وری کارخانه ها 
با سیستم پردازش تصویر

در  که  این  به  اشاره  با  جوان  مخترع  این 
اپراتورهای)شخص  االن،  تا  فرآوری،  کارخانجات 
میزان  چشمی  طور  به  انسانی  تجربه  با  متصدی( 
به  توجه  با  را  معدنی  مواد  حاوی  حباب  کیفیت 
اضافه  کردند،  می  کنترل  آن  ظاهری   خصوصیات 
بر  مبتنی  کل  طور  به  کنترل  روش  این  کند:  می 

توجه  با  ولی  است،  اپراتور  بصری  و  ذهنی  عوامل 
اگر  است  متفاوت  دیگر  فرد  با  فردی  هر  که  این  به 
پردازش  سیستم  یک  از  انسانی،  اپراتورهای  جای  به 

تصویر استفاده کنیم قطعا بهره وری باال می رود.
دوربین  دارای  اختراع  این  که  این  بیان  با  “جاهد” 
اتوماتیک  طور  به  که  است  تصویری  پردازش 
من  اختراع  افزاید:  می  کند  می  کنترل  را  کارخانه 
اپراتور  کنار  در  کنترل  سیستم  عنوان  به  تواند  می 
اپراتور اطالعات پردازش تصویر را با آن چه  باشد و 

دهد. مطابقت  کرده  دریافت  که خودش 

استفاده از اختراع 
در کارخانه زغال سنگ طبس

رئیس  مهرشاد  دکتر  پیشنهاد  را  اختراع  این  ایده  وی 
دانشگاه صنعتی بیرجند برای تِز کارشناسی ارشد عنوان 
اختراع  این  که  این  بررسی  پس  گوید:  می  و  کند  می 
دکتر  همکاری  با  دارد،  استفاده  قابلیت  ها  کارخانه  در 
مخترع  این  دهیم.  انجام  را  کار  این  توانستیم  مسینایی 
جوان به ابتدای کار و در مقیاس آزمایشگاهی اشاره می 
کند و یادآور می شود: توسط دوربین سیستم روشنایی از 

و شرایط عملیاتی  آزمایش ها  در  تولید شده  سطح کف 
آن یک سری  اساس  بر  و  کردیم  برداری  فیلم   مختلف 
مانند  حباب  ویژگی های  استخراج  برای  هایی  الگوریتم 
اندازه، سرعت و رنگ حباب طراحی و در بسته های نرم 
نیز تحلیل  را  پایگاه داده تصویری آن  افزاری گذاشته و 
و  عملیاتی  را  خود  کار  بعدی  مرحله  “جاهد”  کردیم. 
با  بیان می کند:  کاربردی کردن اختراع خود می داند و 
هماهنگی ها و همکاری های فراوان کارخانه زغال شویی 
طبس به عنوان کارخانه قطب زغال سنگ کشور سیستم را 
نصب کردیم و در حال آزمایش آن در مقیاس صنعتی هستیم.

کیفیت و دقتی باالتر از سیستم های مشابه خارجی

فاز صنعتی درخواست  انجام کار در  برای  به گفته وی 
حمایت مالی به بسیج علمی در قالب طرح نیمه حرفه ای 
داده ایم تا تصویب شود و مرحله آزمایشگاهی نیز با کمک 
های صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور انجام 
گرفت. این مخترع هدف ار اختراع را خدمت به شهر و کشور 
خود اعالم می کند و می افزاید: خراسان جنوبی باالترین 
ظرفیت را در معدن دارد و مطمئنم این طرح من برای استان 
بهره وری دارد. “جاهد” بیان می کند: با انجام این پروژه موفق 
به بومی سازی آن در کشور شدم گرچه سیستم پردازش 
پردازش  های  با سیستم  مقایسه  در  طراحی شده،  تصویر 
تصویر در خارج از کشور از کیفیت و دقت باالتری برخوردار 
 است موید این ادعا نیز 8 مقاله ISI چاپ شده در بهترین 
ژورنال های فرآوری مواد معدنی می باشد. عالوه بر این 
قیمت این سیستم نیز در برابر با سیستم های مشابه خارجی 
که بین 30 تا 50 هزار دالر قیمت دارند، به مراتب کمتر است.

خبرها از گوشه و کنار

فراهم شدن امکان 
حذف پیام  های ارسال شده

اتاق خبر24 - مطمئنا برای شما هم بارها پیش 
آمده است که پیام یا استیکری را به  اشتباه برای 
شخصی ارسال کنید با ترفند ارائه شده می توانید 
پیام خود را براحتی حذف کنید. با استفاده از امکان 
ادیت پیام ها این مشکل تا حدودی برطرف خواهد 
شد و می توانید در صورت ارسال یک پیام اشتباه یا 
پشیمان شدن از ارسال آن، با ویرایش پیام مورد نظر 
آن را تغییر دهید. اما این روش راه حل بی نقصی 
نیست؛ چراکه تنها برای پیام های متنی قابل انجام 
است و در رابطه با استیکر یا فایل ارسال شده کمکی 
به کاربر نمی کرد. ضمن آنکه با این کار همچنان 
برای شخص مورد نظر نوتیفیکیشن ارسال می شود 
و نمی توانید شرایط را طوری تغییر دهید که شخص 
داده  پیام  او  به  مقابل حتی متوجه نشود که شما 
بودید. خوشبختانه در نسخه ی 3.1۶ سرانجام این 
امکان به تلگرام اضافه شد و قادر خواهید بود پیام ها، 
استیکرها و فایل های مختلف را حتی پس از ارسال 
)تا 2 روز( حذف کنید؛ به طوری که پیام مورد نظر از 
گوشی شخص مقابل نیز به طور کامل پاک شود و 
نوتیفیکیشنی در گوشی او باقی نماند. این امکان 
چه برای پیام های Seen شده و چه نشده قابل 
انجام خواهد بود. برای این امر کافی است روی پیام، 
استیکر یا فایل مورد نظر لمس و سپس گزینه ی 
Delete را انتخاب کنید. دقت داشته باشید بعد از 
انجام این کار، پنجره ای نمایش داده خواهد شد که 
در آن گزینه ای با عنوان Delete FOR وجود 
دارد. برای آنکه پیام مورد نظر برای شخص مقابل 
نیز حذف شود و دیگر قابل نمایش نباشد، باید این 
گزینه را فعال و سپس حذف پیام را تأیید کنید.

کاریکاتور قلعه فورگ بیرجند - قاسمیکم آبی- روح ا... میرمحمدی  قاب عکس داده نما، آوای خراسان جنوبی

هر کدام  از انگشت های دست مسئول  یک احساس است
 که با ماساژ آن میتوانید آن احساس را کنترل کنید!

Ava.news13@gmail.com .عکس از : حسینی

خواندنی ها

طریقه ثبت نام نوزادان برای دریافت یارانه  

ایران خبر- مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها 
گفت: متولدان جدید نیاز به ثبت نام در سامانه رفاهی 
ندارند و آمار آنها از طریق سازمان ثبت احوال به 
در  ایزدی  اکبر  می شود.  داده  هدفمندی  سازمان 
برای  جدید  متولدان  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ 
دریافت یارانه نقدی نیاز به ثبت نام در سامانه رفاهی 
دارند، اظهار داشت: مشموالن یارانه نقدی متولدانی 
هستند که سرپرست آنها در حال حاضر در سایت 
رفاهی ثبت نام کرده و یارانه نقدی دریافت می کنند، 
یارانه نقدی  افرادی که در حال حاضر  به فرزندان 
دریافت نمی کنند، نیز تعلق نخواهد گرفت. مدیر عامل 
سازمان هدفمندی یارانه ها در مورد نحوه اضافه شدن 
نام نوزادان برای دریافت یارانه افزود: متولدان جدید 
نیاز به هیچ گونه ثبت نام وجود ندارد و اطالعات آنها از 
طریق سازمان ثبت احوال به سازمان هدفمندی یارانه 
ارائه می شود.  وی با بیان اینکه از این به بعد هر ماه به 
صورت خودکار آمار متولدان جدید در فهرست پرداخت 
یارانه نقدی قرار می گیرد، تصریح کرد: این موضوع جز 
سیاست های نظام و دولت بوده و برای متولدان جدید 
از این پس یارانه نقدی پرداخت خواهد شد. ایزدی 
عنوان کرد: معموال ماهانه بین 85 تا 120 هزار متولد 
جدید به یارانه بگیران نقدی کشور اضافه می شود.

هشدار!

از نسخه های تقلبی تلگرام استفاده نکنید

 SonicSpy افزار جدیدی به اسم به تازگی بد 
گوشی های اندرویدی را آلوده کرده است. گفته شده 
این بد افزار روی نسخه های شخصی سازی شده و 
تقلبی تلگرام هم وجود دارد. موضوع جالب اینجاست 
که برخی از این اپلیکیشن ها روی فروشگاه گوگل 
باید خیال کاربران  پلی قرار دارند. جایی که مثاًل 
اطالعات  براساس  باشد.  راحت  برنامه ها  نصب  از 
منتشر شده این بد افزار خودش را به عنوان یک 
خاص  شکل  به  و  می زند  جا  پیام رسان  برنامه 
قرار  تلگرام  شده  شخصی سازی  نسخه های  روی 
روی  افزار  بد  این  شده  گفته  حتی  است.   گرفته 
 Troy Chat،برنا مه های پیام رسان دیگری به اسم
در  است.  شده  دیده  هم   Hulk Messanger
اما  افزار روی گوشی نصب می شود،  بد  این  واقع 
هیچ آیکونی ندارد که بتوان آن را شناسایی کرد. 
این بد افزار می تواند کنترل کامل گوشی شما را به 
دست بگیرد. می تواند به دوربین و میکروفن گوشی 
تلفنی  تماس  می تواند  حتی  و  کند  پیدا  دسترسی 
 برقرار کند و یا پیام کوتاه بفرستد. گفته شده بد افزار
لیست  کردن  ذخیره  توانایی   SonicSpy
مخاطب ها، لیست تماس ها و رمز شبکه های وای-

فای را دارد. اطالعات منتشر شده به این موضوع 
اشاره می کنند که اطالعاتی که این بد افزار به دست 
می آورد به سرورهایی در کشور عراق منتقل خواهد شد.

به مناسبت روز جهانی مسجد؛

گنج هایی نهفته در کوچه پس کوچه های بیرجند
علی  حسینیه  تا  نبی)ع(  خضر  مسجد  از  ایسنا- 
اکبرخوان و نواب تا مساجد خواجه و چهار درخت بیرجند 
در هر کدامشان نشانی از  سابقه دین و معرفت و هنر این 
بالید که  منطقه می توان یافت و به راستی باید به خود 
در کوچه های دیارمان چنین گنج هایی از هنر و معماری 
نهفته است.  از کوچه پس کوچه های حدفاصل خیابان 
مساجد  بگذریم  که  بیرجند  خیابان مطهری  تا  منتظری 
قدیمی زیادی را می بینیم که هر کدامشان نشانی از هنر 
هنرمندان خراسانی را با خود دارد. از مسجد خضر نبی)ع( 
و  خواجه  مساجد  تا  نواب  و  اکبرخوان  علی  حسینیه  تا 
از سابقه دین  نشانی  در هر کدامشان  و..  چهار درخت 
راستی  به  یافت.  می توان  منطقه  این  هنر  و  معرفت  و 
چنین  دیارمان  کوچه های  در  که  بالید  خود  به  باید 
مناسبت  به  است.  نهفته  معماری  و  هنر  از  گنج هایی 
روز ملی مساجد گذری به این مساجد قدیمی زدیم و از 
بی بدیل جویا شدیم.  و  قدیمی  آثار  این  امروز  وضعیت 
نخست  شویم  وارد  که  منتظری  خیابان  ازکوچه های 
مسجد خضر نبی)ع( را می بینیم که در نزدیکی مدرسه 

علمیه امام حسن مجتبی)ع( قرار گرفته است.

مساجد قدیمی برای مرمت و بازسازی 
نیاز به حمایت دارد

وارد مسجد می شویم. در همان ابتدا تأثیری که گذر زمان 
و باران بر بنای مسجد گذاشته به چشم می خورد چرا که 
از گچ کاری های آن  سقف مسجد آسیب دیده و مقداری 
فرو ریخته است، اما هنوز بسیاری از افراد عالقمندند در 
این مسجد نماز بخوانند. محمد روان، امام جماعت مسجد 
آماده برای وضوگرفتن شده و منتظر اذان ظهر است. وی 

گفت: 15 سال است که در این مسجد نماز می خوانم و 
هنوز هم جوانان و پیران زیادی این مسجد را برای اقامه 
نماز برمی گزینند. وی اظهار کرد: اسم مسجد در ابتدا خزعلی 
بوده است اما به معرور زمان در میان مردم به خضر نبی)ع( 
معروف گشته و در حال حاضر برنامه های زیادی در این 
مکان برگزار می شود. روان افزود: البته بنای مسجد و به 
ویژه سقف آن نیازمند تعمیر و مرمت است و خیرین زیادی 
اعالم آمادگی کرده اند تا بنای مسجد را تعمیر کنند اما هنوز 
به نتیجه نرسیده و اقدامی صورت نگرفته است. از مسجد 
خضر نبی)ع( کمی باالتر چند حسینیه قدیمی و یک مسجد 
وجود دارد، صدای صوت قرآن از مسجدی که به نام مسجد 
خواجه معروف است شنیده می شود که نشان از نزدیک بودن 

اذان ظهر است و نمازگزاران کم کم وارد مسجد می شوند.

مسجد خواجه 
و لذت شنیدن اذان زنده و حلقومی

سبک معماری مسجد خواجه نیز نشان از قدمت آن دارد 
هر چند محمود سمیع عضو هیئت امناء مسجد می گوید  
مرمت و بازسازی که در بنای مسجد انجام شده کمی سبک 

معماری قدیمی آن را تغییر داده است.
وی اظهار کرد: مسجد خواجه در کنار مساجدی چون 
چهار درخت از قدیمی ترین مساجد بیرجند و خراسان جنوبی 
است و نقل است که این مسجد توسط عده ای خیر که در 
همین منطقه سکنی داشته اند، ساخته شده است. سمیع ادامه 
داد: در این مسجد نماز جماعت سه وعده، برگزاری دعای 
کمیل در شب های جمعه و دعای توسل در شب شنبه داریم 

و  بیشتر برنامه های فرهنگی مسجد توسط جوانان فعال و با 
انگیزه همین محل انجام می شود.

عضو هیئت امناء مسجد خواجه افزود: این مسجد هم 
کتابخانه و هم خانه عالم دارد که در خانه عالم امام جماعت 
مسجد  به  آمد  و  رفت  برای  که  می کند  زندگی  مسجد 
جهت اقامه نماز به ویژه نماز صبح مشکلی برایشان وجود 
نداشته باشد.   وی یادآور شد: مساجدی که منبع درآمدی 
ندارد باید از سوی نهادها و سازمان هایی حمایت شوند تا 
برنامه های بهتری اجراء کنند و به ویژه در محله هایی که 
مردم نیز تمکن مالی چندانی برای کمک به مسجد ندارند 
این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند. صحبت های آقای 
سمیع که به پایان می رسد وقت اذان ظهر می شود و نکته 
قابل توجه این است که در مسجد خواجه اذان به صورت 
نمازگزاران  اذان  با صدای  انجام می شود.  زنده و حلقومی 

صفوفشان را منسجم می کنند و آماده برای نماز می شوند.

مسجدی که 
بیش از 800 سال قدمت دارد

معماری  به مسجدی می رسیم که سبک  کمی جلوتر 
خاص و ویژه ای دارد. شبستان های زیبا و تزئینات درب 
ورودی همگی نشان از ذوق هنرمندانی دارد ک مسجد 
چهاردرخت را بنا کرده اند. علی گورکانی عضو هیئت امناء 
مسجد گفت: این مسجد بیش از 800 سال قدمت دارد و 
بیرجند  اولین مسجد  کارشناسان  از  بسیاری  گفته  به  بنا 
است. وی یادآور شد: در حال حاضر در مسجد برنامه های 
مختلفی چون اقامه نماز جماعت و برگزاری دعای کمیل 
را داریم. چه دل نشین است عبادت در چنین مکان هایی که 
قرن ها است مناجات آدمیان با پروردگارش را ثبت می    کند.

عکس از : سپیده قلندری اسفدن
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علت دشواری بیدار شدن صبح ها 

برند  می  لذت  ها  هفته  آخر  خوابیدن  از  مردم  اکثر   
اما برای برخی موضوع بیدار شدن و یا بلند شدن از 
تختخواب یک معضل روزانه است که گاهی زندگی 
آنها را برهم می زند.اکنون دانشمندان به این نتیجه 
رسیدند که چرا عده ای از مردم در بیدار شدن صبح 
بودن  آهسته  را  معضل  این  علت  آنها  دارند.  مشکل 

ساعت بدنی این افراد عنوان کرده اند. 
یک تیم از دانشگاه آدالید در استرالیا اختالل در فازهای 
اند  داده  قرار  تحقیق  مورد  را  افتاده  تأخیر  به  خواب 
تحقیقاتی که با عدم توانایی همیشگی در خوابیدن و 
بیدارشدن در ساعت مقرر توصیف می شود. لئون الک 
رئیس این گروه تحقیقاتی اظهار کرد که نتایج اولیه نشان 
می دهد که ساعت داخلی بدن افرادی که دارای این 

اختالل هستند کندتر از معمول کار می کند. 
 اکثر افرادی که دیروقت می خوابند نمی توانند تا ساعت 
2 یا 3 صبح بخوابند و این حالت زودترین ساعتی است 
که آنها به تختخواب می روند، همین امر بیدار شدن 
صبح روز بعد را دشوار می کند. ما تاکنون علت این 
امر را مورد تحقیق قرار دادیم و یکی از پذیرفتنی ترین 
توضیحات این است که ساعت داخلی بدن این افراد 

معموال بیشتر از 24 ساعت کار می کند. 
ساعت داخلی اکثر افراد 24 ساعته است، این یک ریتم 
طبیعی است که بر خواب و دمای بدن تأثیرگذار است اما 
برای افرادی که دارای اختالل فازهای خواب به تأخیر 
افتاده هستند تکمیل این چرخه بیشتر طول می کشد و 
آنها ترجیح می دهند که دیرتر به رختخواب بروند و دیرتر 
بیدار شوند.  این ساعت بر خواب و بیداری تأثیرگذار است 

و دمای بدن و ترشح هرمونها را کنترل می کند. 

مرد جواني که مي خواست راه موفقیت را طي کند به سراغ 
استاد رفت. استاد خردمند گفت: تا یک سال به هر کس که 
به تو حمله کرد و دشنام داد ، پول بده به مدت یک سال هر 
کس به جوان حمله مي کرد. جوان به او پول مي داد. آخر 

سال باز به سراغ استاد رفت تا گام بعدي را بیاموزد. 
استاد گفت: به شهر برو و برایم غذا بخر. 

همین که مرد رفت استاد خود را به شکل یک گدا درآورد و 
از راه میانبر کنار دروازه  شهر رفت.  وقتي مرد جوان رسید ، 
استاد شروع کرد به توهین کردن به او.  جوان به گدا گفت: 
عالي است! یک سال مجبور بودم  به هر کس که به من 
توهین مي کرد پول بدهم ، اما حاال مي توانم مجاني فحش 
بشنوم ، بدون آنکه پولي خرج بکنم. استاد وقتي صحبت 
جوان را شنید خود را به او نشان داد و گفت: براي گام بعدي 

آماده اي چون یاد گرفتي به روي مشکالت بخندي.

زندگی مانند دوچرخه سواری است.
 برای این که بتوانید تعادل خود 

را حفظ کنید باید همیشه در حرکت باشید.

آن که می خواهد روزی پریدن را بیاموزد، 
نخست باید ایستادن، راه رفتن، دویدن و باال رفتن

 را یاد بگیرد. پرواز را با پرواز آغاز نمی کنند.

با سرو قدی تازه تر از خرمن گل
از دست منه جام می و دامن گل
زان پیش که ناگه شود از باد اجل
پیراهن عمر ما چو پیراهن گل

شاد بودن  یک سفر دائمی است نه یک مقصد 
معین  و برای شاد بودن هیچ زمانی بهتر

 از اکنون  و هیچ دلیلی برتر از  بودن نیست.

چیزهای خوب از آن کسانی است که باور می کنند 
چیزهای بهتر از آن کسانی است که صبر می کنند 
بهترین چیزها از آن کسانی است که تالش می کنند

امام جواد )ع(  امام نهم شیعیان کنیه او ابوجعفر ثانی است. 
او در سال ۱۹۵ قمری در مدینه به دنیا آمد، ۱۷ سال امامت 
کرد و در سال ۲۲۰ق در ۲۵ سالگی به شهادت رسید. در 
میان امامان شیعه، وی جوان ترین امام در هنگام شهادت 
بوده است.کودکی امام جواد در هنگام شهادت پدرش، سبب 
شد تا شماری از اصحاب امام رضا )ع(، در امامت او تردید 
کنند؛ ارتباط امام جواد با شیعیان بیشتر از طریق وکالء و 
جواداالئمه،  امامت  دوره  در  می گرفت.  انجام  نامه نگاری 
فعالیت  غالت  و  واقفیه  زیدیه،  حدیث،  اهل  فرقه های 
داشتند. امام جواد شیعیان را از عقاید آنان آگاه می کرد و 
از نماز خواندن پشت سر آنها نهی و غالیان را لعن می نمود.

دوران امامت
محمد بن علی)ع(، پس از شهادت امام رضا)ع( در سال 
۲۰۳ ق به امامت رسید. دوران امامت او با خالفت دو تن 
از خلفای عباسی هم  زمان بود. حدود ۱۵ سال از امامت او 
در خالفت مأمون  و ۲ سال در خالفت معتصم سپری شد.  
مدت امامت جواداالئمه ۱۷ سال بود و با شهادت او در سال 

۲۲۰ق امامت به فرزندش، امام هادی)ع( منتقل شد.
سیره امام 

برخی از منابع، دلیل ملقب شدن امام نهم شیعیان به جواد 
)ع(  را، کثرت بخشش و احسان او به مردم دانسته اند. بر 
پایه نامه ای که امام رضا)ع( از خراسان برای فرزندش جواد 
فرستاد، حضرت جواد از همان سال های اولیه زندگی، به 
سخاوتمندی معروف و زبانزد بوده است. هنگامی که پدرش 

در خراسان بود، اصحاب، جواد را از در فرعی خانه خارج 
می کردند تا با افراد کمتری مواجه شود که برای دریافت 
کمک گرد خانه اش تجمع می کردند. بر پایه این روایت، 
حضرت رضا )ع( نامه ای به جواد فرستاد و به او سفارش 
از در اصلی  او می گویند  تا به حرف کسانی که به  نمود 
نامه  این  امام رضا)ع( در  آمد نکند، گوش ندهد.  رفت و 
به پسرش سفارش کرده بود که: »هر وقت می خواهی از 
خانه خارج شوی، مقداری سکه طال و نقره همراه داشته 
باش. هیچ کس از تو درخواستی نکند مگر اینکه چیزی به او 
بدهی. او همچنین سفارش بستگان نزدیک او مانند عموها، 

دایی ها، عمه ها و خاله ها را به صورت ویژه کرده بود.
امام )ع( عابدترین و خالصترین در زمانه اش

مردم  خالص ترین  و  عابدترین  را  )ع(  جواد  امام  قرشی 
امام   نافله های  از کثرت  او  زمانه اش معرفی کرده است. 
سخن گفته است. به گفته قرشی حضرت جواد نافله ای به 
جای می آورد که در هر رکعت آن هر یک از سوره های 
حمد و توحید را ۷۰ بار می خواند. همچنین بر پایه روایتی 
ماه  که  هنگامی  است  کرده  نقل  طاووس  ابن  سید  که 
قمری فرا می رسید محمد بن علی دو رکعت نماز می گذارد 
سوره  مرتبه   ۳۰ حمد،  سوره  از  پس  اول  رکعت  در  که 
توحید و در رکعت دوم ۳۰ مرتبه سوره قدر را می خواند و 

سپس صدقه می داد.
امام جواد، برتری انسان ها را به واسطه علم آنان می دانست 
نه به واسطه نسب و نژاد. از او نقل شده است که الشریف 

کل الشریف من شرفه علمه؛  با شرافت ترین از همه شریف ها 
کسی است که شرفش به واسطه عملش باشد از این رو به 
طبقات پایین جامعه از جمله بردگان توجه داشت و با آنان 
نشست و برخاست می کرد. برخی از نویسندگان حدود ده تن 

از اصحاب آن حضرت را از بردگان بر شمرده اند.
فضائل و مناقب امام جواد )ع(

در منابع، فضایل و مناقب متعددی برای حضرت جواد ذکر 
شده است. برتری آن حضرت در مناظرات و مباحث علمی 
با دانشمندان در کودکی از جمله آنهاست. برخی از کراماتی 

نیز که برای آن حضرت نقل شده عبارتند از:
قطب راوندی از محمد بن میمون نقل می کند: حضرت 
جواد )ع( در ایامی که کودک بود و امام رضا )ع( هنوز 
به خراسان نرفته بود، سفری به مکه نمود و من نیز در 
آن  به  برگردم،  خواستم  بودم. چون  آن حضرت  خدمت 
حضرت گفتم: من می خواهم به مدینه بروم؛ کاغذی برای 
ابوجعفر محمد تقی بنویسید تا من ببرم. حضرت تبسمی 
کرد و نامه ای نوشت. من آن را به مدینه آوردم و در آن 
وقت چشمانم نابینا شده بود. موفق، حضرت محمد تقی 
را آورد در حالی که در مهد جای داشت من نامه را به آن 
حضرت دادم. حضرت به موفق فرمود مهر از نامه بردار 
و کاغذ را باز کن. سپس فرمود ای محمد احوال چشمت 
چگونه است؟ عرض کردم یابن رسول ا... چشمم بیمار 
شده و بینائی اش از دست رفته. سپس حضرت دست به 
چشمان من کشید. از برکت دست آن حضرت چشمانم 

شفا یافت. پس من دست و پای آن جناب را بوسیدم و از 
خدمتش بیرون آمدم در حالی که بینا بودم.

همچنین نقل شده است که در سفر بازگشت امام جواد)ع( از 
بغداد به مدینه، گروهی، امام را تا بیرون شهر بدرقه کردند، 
کنار  در  مسجدی  حیاط  در  )ع(  جواد  امام  مغرب  هنگام 
درخت سدری که تا آن زمان میوه نداده بود، وضو گرفت 
و نماز خواند. پس از نماز با مردم خداحافظی کرد و رفت. 
فردای آن شب درخت به بار نشست و میوه داد و سبب 
شگفتی مردم شد. از شیخ مفید نقل کرده اند که سال ها بعد 

این درخت را دیده و از میوه آن خورده است.
شهادت امام جواد )ع(

درباره چگونگی شهادت امام نهم شیعیان اختالف است؛ 
در برخی از منابع آمده است که معتصم به وسیله منشی 
یکی از وزیرانش او را مسموم کرد و به شهادت رساند. 
برخی معتقدند که معتصم به وسیله ام الفضل محمد بن 
علی را مسموم کرد. به گزارش مسعودی، معتصم و جعفر 

بن مأمون در اندیشه کشتن محمد بن علی)ع( بودند. 
ام  نداشت، جعفر،  فرزندی  الفضل  ام  از  امام جواد  چون 
الفضل )خواهرش( را تحریک کرد که محمد بن علی را 
مسموم کند. آن دو سمی را در انگور نهادند و امام از آن 
خورد. ام الفضل پس از آن که امام جواد را مسموم کرد، 
پشیمان شد و می گریست اما امام او را نفرین کرد. درباره 
چگونگی شهادت او به دست ام الفضل سخنان دیگری 

نیز گفته شده است.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

زوال ناپذیر است و پر برکت است کسی که قرآن را بر بنده  اش نازل کرد تا جهانیان را 
انذار کند )و از عذاب و کیفر الهی بترساند(. فرقان / آیه 1

حدیث روز  

 هر کس عبادت خالص خود را به سوی خداوند باال فرستد )و پیشکش آستان او کند(، خدا هم بهترین مصلحت خود را بر او فرو 
می فرستد. حضرت زهرا )س(

سبک زندگی

امام محمد تقی )ع(؛ عابدترین و خالص ترین در زمانه اش

طراح: نسرین کاری                        

معروف آثار  از   -۱  افقي: 
گالب دره اي - قوي و رشید ۲- 
جو دو سر  - آوازه خوان - رزق 
۳- پایه ساختمان - ظالم - تنبل 
جالیزي 4- هرگز نه عرب - گیاه 
سرمه   - ترکي  گوشت   - گوني 
ایالم-   شهرهاي  از   -۵ چشم 
خورشید -  شهر توت 6- عقاب 
یوناني  نخست  حرف   - سیاه 
 - ویران  و  خراب   -۷ برهان   -
کمربند زمین - عدد و شماره 8- 
آهنگر  - معلم دانشگاه  -  ورم 
استاد  ساز    - آسان  و  ساده   -۹
تسکین   رنگ   - عبادي  احمد 
۱۰-  زاینده -  شاعر شعر نوین 
 - عود   -۱۱ خوشبخت  کشور   -
پادشاه  لقب   - ترازو   - پارسنگ 
و  حکم   -۱۲ کردستان  و  چین 
دستور -  رمق آخر - بر باد رفته 
-  شعله آتش ۱۳- شادماني - از 
آثار معروف محمد زکریاي رازي 
دار  خنده  نمایش    -۱4 جوان   -
بودن  باقي   - آراسته  و  منظم   -
۱۵- از معجزات موسي )ع( - از 

آثار معروف احمد محمود

یخهاي  کشور   -۱ عمودي: 

فوتبال  مربیان  از   - جاویدان 
وقامت  قد  خوش   -۲ کشورمان 
- عقیده و نظر - سود از کسب 
میوه   - پراکنده   -۳ تجارت  و 
شبیه گیالس - عدسي کوژ 4-  
آمریکایي را گویند - نام ترکی - 
ساز و برگ  -  حرف دهن کجي 
-جانشینان  دست   سطح   -۵
کراسوس  که  اشکاني  سردار   -
ظرفي   -6 داد  شکست  را  رومي 
هدیه   - شود  پخته  کوره  در  که 
اراده   -۷ تاجریزي    - فرستادن 
قوي - گرانمایگي  - انکار کننده 
8- چپاول و تاراج - از تقسیمات 

کشوري - جلگه وسیع ۹- سخن 
 - پیشینیان  - سرگذشت  ظریف 
خشک شدن ۱۰-  امر به آمدن 
- دشمن سرسخت - زبردست و 
وارد ۱۱-  جانوري شبیه عنکبوت 
از سنگ - درست و  پر  - زمین 
به اندازه ۱۲-  پر حرفي - حرف 
و  صاحب    - ندا  حرف   - درد 
مالک ۱۳-  از زیراندازها - کاخ 
فرانسوي  خودروي   - روسیه 
امام  القاب  از  دور-  مقابل   -۱4
پر  غالت  از   - )عج(  دوازدهم 
معروف  آثار  از    -۱۵ مصرف 

مولوي - چشم انتظار بودن
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یدنجریبیدمحا1

شدیفمروخمهرد2

بیرایبنیدموی3

نگاوداملخمنو4

شافهنومنوانی5

ینلریتدمرواد6

نرکامناداروب7

یکهمکدففخمتن8

برسیراسنبرکگ9

امیسرواراجیو10

شفیکدروکردار11

کنماسانشسنوی12

واسهپلدکاررو13

هخاشایکولولن14

رایدالبرپس15

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

شرکت فروهر آریا فعال در حوزه مالی و مدیریتی ، مالیاتی و مشاوره به 
منظور تکمیل کادر تخصصی از واجدین شرایط ذیل استخدام می نماید:

1- مدرک کارشناسی سابقه کار 3 سال
2 - مدرک کارشناسی ارشد سابقه کار  یک سال

3- فارغ التحصیالن رشته حسابداری
icdl 4 - آشنایی کامل با

5- جنسیت : خانم
یادآور می شود تعداد پذیرش 3 نفر می باشد. متقاضیان جهت تکمیل فرم 
استخدام به آدرس : میدان شهدا ، ابتدای خیابان دانشگاه ، پالک 2 طبقه 
اول مراجعه نمایند. ساعت مراجعه 9 الی 13 زمان پذیرش از تاریخ آگهی
 به مدت 5 روز می باشد.  تلفن : 09159645670-05632237171

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

آدرس: بین مدرس 55 و 57           
09150023004 - انجیری

بورس پارچه های مبلی ترک حریر در 

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

بازسازی منازل قدیمی 
09155614365 -09157210424

32318149

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

09156633230- برگی

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

  09151635860
کرباسچی 

کار خوب اتفاقی نیست

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

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

09157213571 - صالحی منش

به دلیل مهاجرت معاوضه یا فروش 
تاکسی تلفنی در مشهد با تمام امکانات 

با بیرجند فوری  09155619859

کارت دانشجویی اینجانب مهناز نذری به شماره 
دانشجویی 94211050207099 رشته 
حسابرسی سپیده کاشانی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سمسـاری صـادق
لوازم منزل و اداری شما را منصفانه خریداریم. 
09380160779 - 09151641464 علی آبادی

به تعدادی رویه کوب مبل 
ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم.

صنایع مبل تهران / جمهوری 8
09151602018

به تعدادی کارگر ساده آقا 
متاهل جهت کار در فروشگاه 
مواد لبنی و غذایی نیازمندیم. 
شرایط سنی 20 تا 35 سال، 

مدرک تحصیلی: دیپلم
 فوق دیپلم، لیسانس

 آدرس: باهنر غربی - بیست متری 
سوم    09037080144



رفتن به خواب بالفاصله بعد از غذا خوردن، خطرناک 
است و عالوه بر خطر اضافه وزن، منجر به افزایش 
سوزش سر دل و افزایش خطر مرگ ناشی از سکته 
مغزی می شود. اغلب افراد پس از غذا خوردن به 
نوشیدن چای، چرت بعد از ظهر، میوه خوردن و ... 
عادت دارند و معتقدند این اعمال به هضم بهتر غذا 

کمک می  کند. در اینجا ۷ اشتباهی که بعد از غذا 
خوردن باید از آنها اجتناب کنید، معرفی شده است: 
1. ورزش 2. سیگار کشیدن )مسدود کردن جذب 
خوابیدن)حداقل 2  معدنی( 3.  مواد  و  ها  ویتامین 
ساعت بعد از غذا( 4. دوش گرفتن افزایش جریان 
خون در دست ها، پاها و سطح بدن و کاهش جریان 

)کاهش  چای  نوشیدن   .5 معده(  اطراف  در  خون 
جذب آهن غذا( 6. میوه خوردن )هوا داخل معده 
ایجاد میکند. حداقل یک  جمع شده و نفخ شدید 
ساعت قبل از غذا و دو ساعت بعد از غذا میوه بخورید( 
معده  وارد  را  هوا  زیادی  )حجم  آدامس  ۷. جویدن 
می کند در نتیجه نفخ و گازهای گوارشی همراه دارد(

خوابیدن بعد از غذا، ابتال به سکته مغزی را افزایش می دهد ! 
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خراسان جنوبی بر سکوی سوم بازی های بومی محلی کشور

دوره  هشتمین  و  بیست  در  جنوبی  خراسان  دختر  آموزان  دانش  تیم 
مسابقات بازی های بومی محلی دانش آموزان دوره ابتدایی کشور، سوم 
شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، دانش 
آموزان سرایانی که به نمایندگی از استان در این مسابقات شرکت کرده 
بودند، با تیم سیستان و بلوچستان مشترکا مقام سوم را کسب کردند. 
بیست و هشتمین دوره مسابقات بازی های بومی محلی دانش آموزان 
دوره ابتدایی 25 تا 28 مرداد در شهرکرد برگزار شد. در این دوره از 
مسابقات 20 تیم از استان های مختلف کشور در رشته های کبدی، شنا، 
داژبال)هفت سنگ(  و بازی های بومی و محلی با هم رقابت کردند.

ایران نایب قهرمان  بسکتبال کاپ آسیا شد

تیم ملی بسکتبال ایران در دیدار پایانی مسابقات کاپ آسیا به رغم 
نایب  و  کند  عبور  استرالیا  قدرتمند  تیم   سد  از  نتوانست  شایستگی 
قهرمان این مسابقات شد. به گزارش ایرنا، در دیدار پایانی مسابقات 
کاپ آسیا در ورزشگاه نهاد نوفل استان جبل لبنان دو تیم بسکتبال 
ایران و استرالیا به مصاف هم رفتند که در پایان استرالیایی ها با نتیجه 

۷9 بر 56 پیروز این میدان شدند و به مقام قهرمانی دست یافتند.

کشتی قهرمانی جهان؛ 
شکست صالحی زاده مقابل قهرمان المپیک

ایرنا- سید مصطفی صالحی زاده فرنگی کار وزن 98 کیلوگرم ایران 
در  جهان   201۷ سال  قهرمانی  های  رقابت  در  مبارزه  نخستین  در 
فرانسه روز دوشنبه مقابل قهرمان المپیک از ارمنستان شکست خورد. 
ساعت  از  جهان  قهرمانی  فرنگی  کشتی  مسابقات  از  روز  نخستین 
12:30 روز گذشته به وقت ایران در سالن 20 هزار نفری »آکورهتل 
آرنا« شهر پاریس در وزن های ۷1، ۷5، 85 و 98 کیلوگرم آغاز شد.

حامد حدادی ارزشمندترین بازیکن آسیا شد

ایرنا- حامد حدادی کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران به عنوان ارزشمندترین 
بسکتبالیست آسیا انتخاب شد. در پایان رقابت های کاپ آسیا در لبنان 
که با قهرمانی استرالیا و نایب قهرمانی کشورمان به پایان رسید، حدادی 
ستاره کشورمان به عنوان ارزشمندترین بازیکن مسابقات نام گرفت. این 
چهارمین بار است که حدادی ارزشمندترین بسکتبالیست آسیا نام می گیرد.

ساعت دیدار استقالل- پدیده امروز، تغییر کرد

ایرنا- کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران از تغییر ساعت دیدار 
تیم های استقالل و پدیده خبر داد.  این کمیته اعالم کرد: دیدار دو تیم 
استقالل تهران و پدیده خراسان از هفته پنجم لیگ برتر امروز به جای 
ساعت   20 و 30 دقیقه، در ساعت 18 در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. 

میوه ای که شیمی درمانی می کند!    

درمان  نوید  پزشکی  دنیای  در  جدید  کشفی 
دنیا  سرطان های  مرگبارترین  از  یکی  مهار  و 
را با استفاده از ویتامینی محبوب به مبتالیان 
تحقیقات  جدیدترین  در  کارشناسان  می دهد. 
خود دریافته اند تزریق دوز های باالی ویتامین 
C می تواند برای مبارزه با سرطان خون مفید 

باشد و از گسترش بیماری جلوگیری کند. در 
سلول های  خون،  سرطان  گونه های  برخی 
بنیادی در مغز استخوان چند برابر شده و باعث 
رشد تومور های سرطانی می شوند. اما ویتامین 
C می تواند سلول های بنیادی مازاد را از بین برده 
و مانع از گسترش سرطان شود. مصرف پرتقال و 
مرکبات توسط بیمار نمی تواند سبب از بین رفتن 
تومور های سرطانی شود بلکه نیاز به تزریق دارد.

انجیر خشک بهتر است یا تازه؟

انجیر تازه و انجیر خشک هر دو ارزش های 
برای  خشک  انجیر  دارند؛  باالیی  غذایی 
اما  بوده،  تر  راحت  منظم  و  روزانه  مصرف 
موادمغذی  تازه حاوی  انجیر  توان گفت  می 
بیشتری نسبت به انجیر خشک است. نصف 
فنجان انجیر خشک حاوی 186 کالری بوده 

و همین میزان از انجیر تازه )تقریبا برابر با 6 
تازه کوچک( حاوی 1۷8 کالری  انجیر  عدد 
فیبر  فراوانی  مقدار  انجیر  نوع  دو  هر  است. 
دارند، به طوریکه هر وعده ی مصرفی حاوی 
نیاز  از  درصد   18 معادل  فیبر  گرم   ۷ تقریبا 
روزانه فیبر در مردان و 28 درصد در بانوان 
است. اما از طریفی دیگر ویتامین A موجود 

در انجیر تازه بیشتر از انجیر خشک است.

واژگوني سواري پراید یک کشته و چهار مجروح برجای گذاشت

رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی در تشریح این خبر گفت: واژگونی یک دستگاه 
پراید در شهرستان طبس، یک کشته و چهار مجروح برجای گذاشت. به گزارش خبرنگار 
پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسین رضایی اظهار داشت: روز یکشنبه با اعالم مرکز 
فوریت های پلیسی 110مبنی بر تصادف در کیلومتر 35محور یزد - طبس بالفاصله 
مأموران پلیس راه به همراه گروه امداد به محل سانحه اعزام شدند. وی افزود: مأموران با 
حضور در صحنه مشاهده کردند که یک دستگاه خودروی پراید واژگون شده است که در 
این سانحه رانندگی، یک نفر از سرنشینان خودرو کشته و چهار نفر دیگر مجروح شدند 
که جهت مداوا به بیمارستان منتقل  شدند. سرهنگ رضایی تصریح کرد: کارشناس 
پلیس راه علت حادثه را عدم توجه به جلو راننده پراید ناشي از خستگي و خواب آلودگي 
اعالم کرد. رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی به رانندگان توصیه کرد قوانین 
و مقررات راهنمائی و رانندگی را رعایت کنند تا شاهد چنین حوادث ناگوار نباشیم.

کشف اختالس ۷ میلیاردی رئیس سابق بانک

قطره- رئیس یکی از شعب بانکی در اراک که در دوران مسئولیتش در حدود 
هفت میلیارد ریال اختالس کرده بود، دستگیر و مبالغ به سیستم بانکی مسترد 
شد. سرهنگ حسینی رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مرکزی گفت: 
بانک ها گزارشی در خصوص برخی  از  نماینده حقوقی یکی  چندی پیش 
تخلفات در یک فقره پرونده تسهیالتی را به پلیس اعالم کرد. وی افزود: در 
تحقیقات مشخص شد که رئیس سابق یکی از شعب بانکی با استفاده از اسناد 
و مدارک صوری و غیرواقعی اقدام به تشکیل یک فقره پرونده تسهیالتی به نام 
اقوام نزدیک خود کرده و مبلغ بیش از سه میلیارد ریال از وجوه دولتی به صورت 
غیرقانونی در قالب تسهیالت به وی پرداخت شده است. بعد از گذشت چندین 
سال شخص وام گیرنده نیز از بازپرداخت تسهیالت خودداری کرده و بدهی 
تسهیالتی او بعد از گذشت چند سال به حدود هفت میلیارد ریال رسیده است.

عشق به پلیس فتا کار دست پسر جوان داد

ساعت24- پسر جوانی که به خاطر عالقه به پلیس فتا لوگو این پلیس را روی پروفایل خود قرار 
داده بود، شناسایی و دستگیر شد.  سرهنگ فرامرز شاکری اظهار کرد: کارشناسان پلیس فتا با رصد 
شبکه های اجتماعی، شخصی که با نام کاربری policecybery و آرم پلیس در یک شبکه اجتماعی 
را شناسایی که اقدام به راه اندازی کانالی کرده و با سوء استفاده از آرم و لوگوی پلیس فتا در پروفایل 
و محتواهای بارگذاری شده خود این ذهنیت را برای مخاطب تداعی کرده که کانال رسمی پلیس فتا 
در این شبکه اجتماعی است . این فرد به  پلیس فتا احضار و در اظهارات خود بدوا منکر موضوع شد اما 
پس از مواجهه با دالیل و مستندات، اتهام خود را قبول و مدعی شد به خاطر عالقه خود به پلیس فتا، 
اقدام به بارگذاری آرم و عنوان پلیس فتا بر روی تصویر پروفایل خود کرده است. رئیس پلیس 
فتا کردستان با یادآوری ماده 555 قانون مجازات اسالمی گفت: هر کس بدون سمت رسمی 
یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر 
قانون مربوط به او نبوده دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد.

نوزادانی که این شرایط را دارند 
در معرض کم شنوایی هستند !

دبیر انجمن علمی شنوایی شناسی ایران گفت: 
توجه به غربالگری شنوایی در نوزادان ریسک 
ابتال به کم شنوایی در نوزادان را کاهش می دهد. 
پس به عوامل خطر بیشتر دقت شود. این عوامل 
خطر عبارتند از: نوزادانی که والدین آنها فامیل 

هستند و با هم نسبت خانوادگی دارند، نوازادانی 
که زودتر از موعد بدنیا می آیند، نوزادانی که در 
دچار  که  نوزادانی  دارند،  کمی  وزن  تولد،  بدو 
زردی هستند و تحت درمان هستند، نوزادانی 
بستری  دلیلی  هر  به  بنا   ICU بخش  در  که 
هستند، نوزادانی که مشکل کبد و کلیه دارند، یا 
در چهره آنها اختالالت ظاهری وجود دارد و یا  
در نهایت دارندگیان اختالالت عصب شناختی.

آیا واقعا داروی معده 
موجب آلزایمر می شود؟! 

که  دریافتند  جدید  بررسی  یک  در  پزشکان 
مصرف داروهای سوزش معده موجب افزایش 
خطر ابتال به بیماری آلزایمر نمی شود. در برخی 
از مطالعات پیشین گزارش شده بود که خطر 
ابتال به زوال عقل در میان مصرف کنندگان 

داروهای سوزش معده بیشتر است. اما در این 
مطالعه مشخص شد که مصرف این داروها با 
افزایش خطر ابتال به بیماری آلزایمر ارتباطی 
»مهارکننده های  به  موسوم  داروها  این  ندارد. 
پروتون پمپ« موجب کاهش تولید اسید معده 
انجام شده می گوید:  بررسی   نتایج  می شوند. 
پروتون  مهارکننده های  مصرف  با  نباید  افراد 
پمپ در مورد خطر ابتال به آلزایمر نگران باشند.

فواید روغن بادام 
در پیشگیری از موخوره 

موخوره بیشتر در موهای خشک و شکننده به 
وجود می آید و به خاطر خشکی بیش از حد 
می  ایجاد  موها  بر  کشیدن  برس  شدت  با  و 
شود. وقتی که سطح محافظ مو از بین می رود 
امکان جایگزینی آن دیگر میسر نیست. اگر شما 

تغذیه سالم و متناسبی داشته باشید کیفیت مو 
به طور بارزی تحت تاثیر قرار می گیرد. یک 
متخصص پوست و مو می گوید: کرم های مو 
پایه روغنی دارند و از روغن ساخته شده اند . 
افرادی که دارای موهای خشک هستند می 
برای  بادام  روغن  مثل  هایی  روغن  از  توانند 
بادام  روغن  زیرا  کنند  استفاده  خود   موهای 
می تواند از خشکی و موخوره مو پیشگیری کند.
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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، 
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،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
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۴ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز گروه مقابله با مواد شیمیایی خطرناک شهر بیرجند نیاز است

تسنیم-مدیرعامل سازمان آتش نشانی بیرجند افزود: امسال گروه هزمت را راه اندازی کردیم که این گروه مقابله با مواد شیمیایی خطرناک است و 4 میلیارد تومان برای 
تجهیزات آن نیاز داریم که این مبلغ از توان ما خارج است و باید در این راستا دستگاه های مختلف همکاری کنند.  میرزایی با بیان اینکه در 4 ماه امسال ۳ هزار و ۹۸۱ تماس با 
مرکز ۱۲۵ گرفته شده که از این تعداد ۳ هزار و ۳۶۷ تماس مزاحم تلفنی بوده گفت: گروه هزمت را راه اندازی کردیم که برای تکمیل و تجهیز آن نیازمند 4 میلیارد تومان هستیم.

522 اشتغال جدید و پایدار با پروژه های 
افتتاحی کشاورزی هفته دولت

جهاد  سازمان  عمومی  روابط  مدیر  حسینی- 
بخش  پروژه   ۳4۲ برداری   بهره  از  کشاورزی 
کشاورزی همزمان با آغاز هفته دولت در شهرستان-

های استان خبر داد و عنوان کرد: از محل راه اندازی 
این پروژه ها ۵۲۲ نفر اشتغال جدید و پایدار ایجاد می 
گردد. عارفی نیا خاطرنشان کرد: از محل اعتبارات 
دولتی، خودیاری و اعتبارات تسهیالتی و با سرمایه 
گذاری بالغ بر۳۸۲ میلیارد ریال شاهد بهره مندی 
بیش از 4۳ هزار نفر جمعیت برخوردار می باشیم. به 
گفته وی از مجموع این پروژه ها، ۱۵۳ پروژه آب و 
خاک، ۸0 پروژه دامی، ۶۶ پروژه مکانیزاسیون، ۱۷ 
پروژه باغی، ۱۱ پروژه منابع طبیعی، ۲ پروژه تعاونی 
مدیر  باشد.  می  پروری  آبزی  ۱پروژه  و  روستایی 
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی از مهم ترین 
این پروژه ها به انتقال آب با لوله آبیاری تحت فشار 
و کم فشار، استخر ذخیره آب کشاورزی، واحدهای 
گلخانه ای، کارخانه خوراک دام، مرغداری گوشتی، 
کشتارگاه صنعتی طیور اشاره کرد و افزود : برای 
اجرای پروژه های سیستم های نوین آبیاری مجموع 
سرمایه گزاری انجام شده از محل افتتاح ۱۵۳ پروژه 
آب وخاک در استان را بالغ بر ۱۲میلیارد ریال اعالم 
های  پروژه  تعداد  بیشترین  نیا  عارفی  است.  شده 

افتتاحی را در شهرستان نهبندان اعالم کرد.

آزادگان سند افتخار، استقامت، عزت
 و سرافرازی نظام هستند

کاری - مراسم تجلیل و تقدیر از آزادگان به مناسبت 
سالروز ورود آزادگان به میهن اسالمی در اداره کل 
برگزار  جنوبی  خراسان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش 
گردید. مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان در 
جلسه تقدیر و تجلیل از دو آزاده بازنشسته  فنی 
افتخار،  سند  آزادگان  افزود:  داشتیم  ای  حرفه  و 
استقامت، عزت و سرافرازی نظام مقدس جمهوری 
اسالمی هستند.حسین خوش آیند خاطر نشان کرد: 
ایثارگران،  پایداری  از صبر و  امروز داریم  ما  آنچه 
وجانبازان  شهدا   معزز  های  خانواده  و  آزادگان 
انقالب اسالمی است و  به برکت این مجاهدتها 
به  است  توانسته  ما  وشکوهمند  بزرگ  انقالب 
برسد سرافرازی  و  ،شرافت   عزت  های  قله  اوج 

هزینه 2 میلیارد تومانی برای پروژه های 
دامپروری و کشاورزی نهبندان

 
قاسمی- رئیس جهاد کشاورزی نهبندان با اعالم 
این خبر که به مناسبت هفته دولت، تعداد ۱۷ پروژه 
بهره  به  این شهرستان  کشاورزی و دامپروری در 
برداری می رسد، تصریح کرد: این پروژه ها شامل 
اعتباری  با  دامی  تولیدات  و  بنایی  زیر  طرح های 
بالغ بر ۲ میلیارد  تومان از محل اعتبارات عمرانی 
و تسهیالتی می باشد. »مالکی« افزود: با بهربرداری 
از این طرح ها زمینه اشتغال زایی برای 4 نفر فراهم 
می گردد و ۶۸۸ خانوار هم از این پروژه ها بهرمند 
می شوند. وی خاطر نشان کرد که برخی از این 
پروژه ها از قبیل تسطیح و یکپارچه سازی، تجهیز  
آبیاری تحت فشاروکم فشار در راستای  اراضی و 
سیاست های جهاد کشاورزی مبنی براستفاده بهینه 

از آب و خاک و افزایش راندمان آبیاری می باشد.

کمک نکردن؛
راه مقابله با تکدی گری

انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  -معاون  ور  پیشه 
خراسان جنوبی جویا به خبرنگار آوا گفت: این طرح 
روزانه در دو نوبت صبح و عصر توسط مرکز جمع 
آوری متکدیان با همکارای  نیروی انتظامی در سطح 
میادین ،خیابان ها و چهارراه های سطح شهر انجام 
می گیرد.سرفرازی تاکید کرد: یکی از مهمترین راه 
های مقابله با تکدی گران این است که شهروندان 
می توانند به جای کمک به متکدیان کمک های 
خود را دراختیار دستگاه های حمایتی مانند بهزیستی 
و کمیته امداد امام خمینی )ره( قرار دهند که این 
دستگاه ها افراد نیازمند را حمایت و کمک می کنند.

مشکالت ترافیکی
 در  مصوبه شورای ترافیک

پیشه ور-معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
در پاسخ به درخواست تعدادی از همشهریان که به 
وقوع تصادفات پی در پی در خیابان الهیه، شمال 
شهر، مقابل شهرک کویرتایر به دلیل نبود سبقت 
گیر به عالیم معترض بودند به آوای خراسان جنوبی 
گفت :حل مشکالت ترافیکی خیابان میالد الهیه و 
اصالح هندسی آن و رفع مشکالت ترافیکی دارای 
طریق  از  باید  که  است  ترافیک  شورای  مصوبه 

دستگاه مربوطه اقدام اجرایی الزم انجام شود.

بیش از ۱۳۰ پروژه با اعتبار
 ۳۱ میلیارد تومان در قاین افتتاح می شود

امسال  دولت  هفته  گفت:  قاین  تسنیم-فرماندار 
۱۳4 پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۱ میلیارد تومان در 
شهرستان قاینات افتتاح و به بهره برداری می رسد. 
کهن ترابی اظهار کرد: این تعداد پروژه در بخش های 
کشاورزی، مسکن، راه، تامین آب شرب، آبرسانی، 
تامین برق، بهداشت و درمان، گازرسانی، صنعت و 

معدن، شهرداری ها و دهیاری ها افتتاح می شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

واقفم اما از من ساخته نیست

قوسی - صبح روز گذشته دبیران ستادهای اقامه 
نماز استان با حجت االسالم عبادی، نماینده ولی 
فقیه دیدار کردند. در این دیدار نماینده ولی فقیه با 
بیان این که اولین نشانه های امت اسالمی اقامه 
نماز است، گفت: نماز یک مجموعه ای است که 

باید سراپا شود و ستون اش تعبد پروردگار است. 
وی ادامه داد: در اقامه ستون دین، نفی ماسواهلل 
طاغوت،  پرستند،  می  را  خدا  وقتی  و  دارد  وجود 
خود، مال و مقام را نمی پرستند. حجت االسالم 
عدالت  نماز،  الزمه  که  این  به  اشاره  با  عبادی 
در  کرد:  اضافه  است،  معروف  به  امر  و  اجتماعی 
مقابل همه جبهه های انحرافی برای محو باطل 
کرد:  بیان  فقیه  ولی  نماینده  باشید.  متعهد  باید 
معروف به معنای شناخته شده برای همه است و 
باید به گونه ای باشد که هر کسی آدرس کارهای 
دبیران  دادن  قرار  با مخاطب  بداند. وی  را  خوب 
آرمان ها  این مطلب که  بیان  و  نماز  اقامه  ستاد 
انجام  ادامه داد:  را در مخاطبین خود قوی کنید، 
فیزیکی نماز یک مقدمه و الفبا برای جامعه است و 
نمازی مطرح است که درمان دردها باشد. در ادامه 
دبیران ستاد اقامه نماز درخواست کردند که حجت 
االسالم عبادی مسئولیت امامت جمعه شهرستان 
بیرجند را قبول کند که در این باره حجت االسالم 
عبادی توضیح داد: رای و نظر مردم محترم است 
ولی بنده بر خود واقفم که بر من ساخته نیست و 
از طرفی اگر شخصی بداند که فرد دیگری کارا 
تر از وی هست و این امر را بپذیرد، بر مسلمین 

خیانت کرده است.

برگزاری دوره 
آموزش طرح نماز کلید بهشت

پرورش  و  آموزش  آموزی  سواد  معاون  قاسمی- 
انقالبی،  جامعه  در  حضور  اینکه  بیان  با  استان 
نماز  صحیح  آموزش  زمینه  در  را  ما  مسئولیت 
بیشتر می کند، اظهار کرد: دوره آموزشی نماز کلید 

و  احکام  تمام  صحیح  آموزش  هدف  با  بهشت، 
مراحل اقامه نماز در تمام کشور برنامه ریزی شده 
است. »جعفری« افزود: این طرح از اول مرداد در 
کشور اجرایی شده است که ۳0 و ۳۱ مرداد هم 
نوبت خراسان جنوبی بود. وی با اشاره به اینکه باید 
در زمینه ترویج نماز به ویژه در بین سوادآموزان 
تالش کنیم، عنوان کرد: در این طرح ۵0 آموزش 
تمام  به  و  اند  کرده  شرکت  سوادآموزی  دهنده 
آنان هم گواهی داده خواهد شد. به گفتۀ وی این 
سوادآموازن  به  مهرماه  اول  از  ها  دهنده  آموزش 
امید  و  داد  خواهند  را  نماز  اقامه  آموزش صحیح 
داریم که در پایان دوره حدود ۵00 سواد آموز ما در 

این مورد بهره مند شده باشند.

امروز در بیرجند دو شهید گمنام
 تشییع می شوند

امیرآبادیزاده-در سالروز شهادت جواد االئمه )ع( 
پیکر مطهر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس 
پرور  شهید  و  قدرشناس  مردم  حضور  با  امروز 
شود.پیکر  می  سپرده  خاک  به  و  تشییع  بیرجند 
از خیابان  امروز ساعت ۱۷  این دو شهید گمنام 
کارگران ۲0 به سمت بوستان پرفسور معتمدنژاد 
در بلوار شعبانیه تشییع و در این بوستان به خاک 

سپرده می شوند.

مرمت عقدنامه 2۰۰ ساله

خراسان  مرمت  و  حفاظت  غالمی-آزمایشگاه 
جنوبی، در مردادماه ۱۳۹۶، نسبت به انجام اقدامات 
فنی و تخصصی، یک فقره عقدنامه قاجاری، که 
کرد.شعیبی  اقدام  بود  حقیقی  شخص  به  متعلق 
اسناد  گفت:  کل  اداره  مرمت  آزمایشگاه  مسئول 
به عنوان یکی از مهم ترین منابع تاریخی، اهمیت 
زیادی در پژوهش های تاریخی دارند و در مواردی 
تنها شواهد حکایت کننده از تغییر و تحوالت جامعه 
عنوان  به  تاریخی  های  عقدنامه  هستند.  انسانی 
بخشی از آثار ملی، نقش مهمی در تعیین هویت 
دینی، ملی، فرهنگی و هنری گذشته یک کشور و 

منطقه دارند. 

کسب 5 مقام جشنواره خوارزمی
 توسط دانش آموزان خراسان جنوبی

گروه خبر-دانش آموزان استان در مرحله کشوری 
سومین جشنواره نوجوان خوارزمی موفق به کسب 
یک مقام دوم و چهار مقام سوم شدند.میرزایی معاون 
آموزش متوسطه آموزش و پرورش گفت: در این 
جشنواره در رشته پژوهش زهرا شهیدی و زهرا الهیار 
زاده مقام دوم، در رشته  زبان و ادبیات فارسی مزاری 
مقدم، دست سازه ها  زارعی، مسابقات آزمایشگاهی 
اردونی، بنده ئی و در زبان خارجه صمیمی، ادهمی و 

نویدی مقامهای سوم را کسب کردند.
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میراث  سازمان  گردشگری  معاون  برزجی- 
فرهنگی استان از رشد نسبتا خوب خراسان 
جنوبی در توسعه گردشگری خبر داد و گفت: 
و  گردشگری  بخشیدن  رونق  برای  تالش 
است  گردیده  منجر  استان  توریست  جذب 
تأثیر  تواند  مي  که  اشتغال  نرخ  افزایش  به 
باشد. داشته  استان   این  اقتصاد  بر  بسزایی 

آوا  با  تفصیلی  گفتگوی  در  عربی  مرتضی 
در  گردشگردي  صنعت  امروزه  کرد:  اظهار 
ایجاد زمینه هاي تعامل بین کشورهاي دنیا 
مقوله اي پذیرفته شده است و کشورها  یکي 
از رویکردهاي محوري ایجاد اشتغال پایدار، 
ایجاد  منابع  در  تنوع  و  درآمد سرانه  افزایش 
جنوبی  افزود:  خراسان  دانند.وی  مي  درآمد 
حوزه  در  کم نظیری  ظرفیت های  دارای 
روستاهای  و  شهرها  در  و  است  گردشگری 

اجرای  برای  خوبی  فرصت های  استان  این 
طرح ها و برنامه های گردشگری وجود دارد.

بهبود زیرساخت های اساسی، 
چشم اندازی توسعه

 گردشگری استان
- معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی 
استان با اشاره به ظرفیت های خراسان جنوبی 
دستی  صنایع  شد:  آور  یاد  توریسم  جذب  در 
بفرد،  منحصر  رسوم  و  آداب  سنتی،  و  بومی 
غذاهای محلی و بومی، موسیقی زیبای محلی، 
تاریخ و میراث فرهنگی منطقه و در کنار همه 
اینها مردمی مهربان و دوست داشتنی، فضایی 
دلنشین را در این استان به وجود آورده است. 
این استان  این ظرفیت را دارد که با این همه 
منابع قطب فعال گردشگری شود.عربی بهبود 

مراکز  بازسازی  و  اساسی  های  ساخت  زیر 
تاریخی را از چشم اندازهای توسعه گردشگری 
استان برشمرد و گفت: اداره کل میراث فرهنگی 
در حال برنامه ریزی و اقدامات مناسبی در این 
با تاکید بر اینکه  از سرمایه  زمینه است.وی 
منافع  استان  گردشگری  بخش  در  گذاری 
زیادی عاید مردم و گردشگران می شود گفت:  
این استان دارای مناطق طبیعی وسیع با پوشش 
حیات وحش  های  زیستگاه  و  متنوع  گیاهی 
از قبیل تاالب کجی نمکزار  منحصر به فرد 
نهبندان ، مناطق حفاظت شده شاسکوه ، آرک و 
گرنگ ، بند دره بیرجند ، آهنگران و پل فارسیان 
قاینات ، چنار دوشینگان )روستای دوشنگان( 
شهرستان درمیان و...، است و همچنین معرفی  
غارهای طبیعی از قبیل : غار اژدها ی سرایان 
، غارچنشت و چهل چاه سربیشه ، غارخونیک 

قاین ،...می تواند در جذب گردشگر موثر باشد. 

گردشگری سالمت ،
ظرفیت پایدار برای جذب توریسم

فرهنگی  میراث  سازمان  گردشگری  معاون 
حوزه  در  استان   های  ظرفیت  به  استان، 
و  کرد  اشاره  استان  سالمت  گردشگری 
آبگرم  آبدرمانی  مجتمع  مجموعه  سه  گفت: 
معدنی فردوس ،مجتمع آبدرمانی آبگرم لوت 
و آبترش سربیشه داریم که می تواند شروع و 
بسترکار مناسبی را در این استان جهت جذب 
گردشگر فراهم آورد. عربی در خصوص لزوم  
توسعه پروازها و زیرساخت های حمل و نقل 
نیز گفت: صنعت حمل و نقل به عنوان یکی 
از ملزومات اساسی توسعه صنعت گردشگری، 
گردشگران  برای  را  ها  جاذبه  به  دسترسی 

امکان پذیرمی کند.فراهم بودن امکانات حمل 
و نقل هوایی مناسب، مطمئن، راحت، سریع، 
توسعه گردشگری  پیش شرط  ایمن  و  ارزان 
استان خراسان جنوبی  است، زیرا گردشگران 
در تصمیمات خود دو عامل هزینه و زمان را 
مدنظر دارند؛ لذا در راستای دسترسی به مقاصد 
با  ای  گسترده  تعامالت   ، استان  گردشگری 
خراسان  فرودگاههای  مدیریت  استانداری، 
جهت  مرتبط  خصوصی  بخش  و  جنوبی 
ناوگان  توسعه  و  چارتر  پروازهای  اندازی  راه 
است. پذیرفته  صورت  هوایی  نقل  و  حمل 

به  آبرسانی  های  پروژه  تکمیل  حسینی- 
کانون اسکان عشایر در مهردشت سربیشه و 
چاه مسافر طبس از طریق نصب آب شیرین 
مطرح  موارد  جمله  از  دوچاه  این  برای  کن 
عشایر  شورای  دیروز  صبح  جلسه  در  شده 
با  استانداری  عمرانی  معاون  که  بود  استان 
بیان این که نگران تامین اعتبار آن نباشید 
عنوان کرد: ۲۹ میلیارد و ۵00 میلیون تومان 
اعتبار ماده ۱۲ سال گذشته توزیع شد ولی 
ای  ابالغیه  طی  اردیبهشت  که  نشد  ابالغ 

این مبلغ احیا و تامین منبع خواهد شد.
با حضور  استان  عشایر  شورای  دیروز   صبح 
معاون عمرانی استانداری برگزار شد. مدیرکل 
که  این  بیان  با  جلسه  این  در  عشایری  امور 
خراسان جنوبی قریب به ۱۵ هزار و ۶۷۷ خانوار 
دارد عنوان کرد: هفت درصد جمعیت عشایر 
کل کشور مربوط به خراسان جنوبی است و ۷0 
درصد درآمد فرآورده های دامی استان توسط 
عشایر تولید می شود. قوسی با اشاره به این 
که ۸0 درصد عشایر در نواحی مرزی مستقر 
هستند، ادامه داد: هر سیاه چادر عشایری یک 
واحد تولیدی و پایگاه نظامی است و قریب به 
چهار هزار نفر از عشایر مسلح بوده و درحال 
حراست از مرزها هستند. به گفته وی جمعیت 
عشایری علی رغم خشکسالی ها کاهش نیافته 
که این نکته نشان دهنده قدرت انطباق آنان با 

اوضاع اقلیمی است.

سرانه اعتباری پایین
خانوارهای عشایری

مدیرکل امورعشایری یکی از مشکالت خانواده 
پایین بودن شاخص  را  استان  های عشایری 
های توسعه و برخورداری عشایر نسبت به سایر 

جوامع دانست و افزود: برخورداری عشایر از راه 
مناسب و آب شرب بهداشتی زیر ۵0 درصد 
است. قوسی به تناسب نداشتن توزیع اعتبارات 
با جامعه هدف اشاره و خاطرنشان کرد: سرانه 
اعتبار هر خانوار عشایری در سال های گذشته 
و  ریال  هزار  و ۳۱0  میلیون  یک  استان،  در 
امسال ۵ میلیون ریال بوده و این در حالی است 
که در سطح کشوری باالی هفت میلیون ریال 
است. به گفته وی ۸۲ میلیارد و ۷۲0 میلیون 
ریال در سال جاری برای آبرسانی به خانوارهای 

عشایر مصوب شده است.

برنامه  ارائه  کار  دستور  به  مسئول  مقام  این 
جامعه ارتقاء سطح سواد، دانش و مهارت و ارائه 
خدمات فرهنگی مذهبی به جامعه عشایر اشاره 
و عنوان کرد: از جمله اهداف این طرح، به صفر 
رساندن بی سوادی جامعه عشایری و توانمند 
و  فنی  های  آموزش  طریق  از  عشایر  سازی 

حرفه ای می باشد.
بمرود  منطقه  عشایری  محالت  به  آبرسانی 
موضوعات  دیگر  از  درمیان  ُگلورده  و  زیرکوه 
در دستور کار این جلسه بود که قوسی در این 
باره بیان کرد: آبرسانی به بمرود ، ۸۶ کیلومتر با 

اعتبار مورد نیاز ۱۱0 میلیارد تومان می باشد که 
۷ کیلومتر آن اجرا شده است. وی اعتبار الزم 
برای آبرسانی گلورده را نیز ۵0 میلیارد اعالم  و 
ادامه داد: در مجموع از این دو پروژه هزار و ۱0 

خانوار بهره مند می شوند.

معادن جز گرد و خاک
منفعتی برای عشایر ندارند

از  گالیه  با  همچنین  امورعشایری  مدیرکل 
واگذاری معادن به افراد غیر بومی در مناطق 
عشایری تصریح کرد: تصمیم گیری جدی شود 

اولویت داشته و  تا عشایر در واگذاری معادن 
بومیان منطقه را برای استخدام کارگران انتخاب 
شوند. قوسی تاکید کرد: هیچ گونه منفعتی این 

معادن برای عشایر ندارد جز گرد و خاک! 
اشراقی نماینده صنعت و معدن در این باره با 
اشاره به این که اگر عشایر برای منطقه معدنی 
پروانه ِچرا نداشته باشند و آن منطقه بی مالک 
باشد، اولویت با کسی است که زودتر درخواست 
می دهد و فرقی ندارد بومی یا غیر بومی باشد. 
پروانه  هنگام صدور  که  این  بر  تاکید  با  وی 
اکتشاف از دستگاه های مرتبط استعالم می 

بدون  کاری  معدن  هیچ  کرد:  اضافه  گیریم 
رضایت عشایری که پروانه ِچرا دارند، نمی تواند 
کاری کند. به گفته وی نمی توان اولویت را با 
گروه یا فرد خاصی گذاشت، از طرفی نیروهای 
استخدام شده هم اکثرا بومی هستند مگر این 

که نیروی متخصص باشد.

بی اعتباری برای نصب
آب شیرین کن روی دو چاه

رفع مشکالت آبرسانی از چاه مهردشت از جمله 
مصوبات قبلی این شورا بود که بسک آبادی 
این  در  روستایی  فاضالب  و  آب  عامل  مدیر 
باره توضیح داد: آب این چاه بی کیفیت است 
و اگر قرار است ما کار آن را انجام دهیم باید 
به مالکیت آب و فاضالب روستایی درآید. وی 
همچنین با بیان این که چاه مسافر نیز همین 
مشکل را داشته و برای این دو چاه باید آب 
شیرین کن نصب شود ادامه داد: برای این کار 
در مهردشت ۲۵0 میلیون تومان و برای چاه 
نیاز داریم که اگر  مسافر ۱۸0 میلیون تومان 
آبرسانی به ارتفاعات را هم در نظر بگیریم ۷00 

میلیون تومان فقط برای چاه مسافر نیاز است.

اخطار به مدیران اجرایی دستگاه ها!
فرهادی معاون عمرانی استانداری نیز در همان 
ابتدای جلسه عنوان کرد: همان طور که جامعه 
عشایری مظلوم است، جلسات مرتبط با آنان 
نیز مظلوم واقع می شود. وی با تاکید بر این 
که انتظار داشتیم در این جلسات خود مدیران 
اجرایی به جای نماینده های خود شرکت کنند 
تصریح کرد: از جلسه بعد از پذیرش نماینده 
هایی که مدیرانشان علت نبود خود را هماهنگ 

نکرده باشند معذور خواهیم بود.

معاون عمرانی استانداری با اشاره به این که 
عشایر نباید برای مراتع دچار مشکل شوند و باید 
این مشکل حل شود اضافه کرد: اشتغال عشایر، 
نباید فقط به موضوع دام و دامداری محدود شد، 
چراکه در زمینه صنایع دستی نیز همانگونه که 
تاکنون کارهایی انجام شده می شود فعالیت 
کرد. به گفته وی برای تامین برق عشایر، در 
شرکت توزیع برق حتما مکاتباتی با تهران شود 
زیرا که موضوع پنل های قابل حمل دو سال 
است به نتیجه نرسیده و باید در کار تسریع شود 
،اگر نیاز بود به ما نیز منعکس کنید تا از طریق 

استانداری پیگیری کنیم.

ردیف های بودجه ملی متمرکز را 
پیگیری کنید

فرهادی خواستار توجه مسئوالن دستگاه ها به 
ردیف های بودجه ملی که به صورت متمرکز 
است؛ شد و تاکید کرد: این ردیف ها را مطالعه 
و کنترل کنید و  پیگیر جذب آن ها از دستگاه 

های مرکزی خود باشید.  
کرد:  بیان  ماده ۳۸  اعتبارات  به  اشاره  با  وی 
قسمتی از این اعتبارات برای روستاهای فاقد 
دهیاری و جامعه عشایری در اختیار فرمانداری 
ها قرار می گیرد و بر اساس شاخص جمعیت 
این خصوص مکاتبه ای  توزیع می شود، در 
از طریق دفتر روستایی انجام خواهد شد و به 
این  توزیع  که  کرد  خواهیم  تاکید  فرمانداران 
انجام  جامعه عشایری  با هماهنگی  اعتبارات 
شود. فرهادی به ضرورت اشتغال عشایر تاکید و 
عنوان کرد: معدن کاران در حوزه هاي عشایري 
در  مناطق  بومي  عشایر  ظرفیت  از  مختلف 

کارگاه هاي خود استفاده کنند.
)Ava.news13@gmail.com(

خبری  نشست  دیروز  ظهر   - کدخدائی 
مسئوالن کشوری و استانی کمیته امداد امام 
خمینی )ره( با حضور اصحاب رسانه انجام شد. 
امام  امداد  معاون اشتغال و خودکفایی کمیته 
خمینی )ره( خراسان جنوبی را جز برترین در 
و مشاوره شغلی  منابع  ، جذب  اشتغال  ایجاد 
مددجویان دانست و عنوان کرد:خراسان جنوبی 
از معدود استان های است که توانسته بیشتر از 
سقف اعتبار تعیین شده جذب اعتبار داشته باشد. 
محمد امید با بیان اینکه سال گذشته ۱۵00 
میلیارد تومان منابع اشتغال داشته ایم افزود : 
نزدیک به ۱0۲ هزار فرصت شغلی ایجاد کردیم 
که برای سال جاری با حمایت های صورت 

گرفته ۳۱00 میلیارد تومان اعتبار گرفته ایم و 
۱۷0 هزار فرصت شغلی ایجاد خواهیم کرد.وی 
ادامه داد : از صندوق توسعه ملی ۵000 میلیارد 
برداشت  است  قرار  اشتغالزایی  برای  تومان 
شود که سهم کمیته امداد یک و نیم میلیارد 
قابل  مبلغ  مقدار  این  از  و  بود  خواهد  تومان 
اختصاص داده خواهد شد. استان  به  توجهی 
ها استان  همراهی  برای  تسهیالتی 
با یکدیگر  در اشتغالزایی پایدار داریم

برای  تسهیالتی  اینکه  بیان  با  امید  محمد 
اشتغال دارد اظهار کرد : سهم پرداخت از طریق 
صندوق قرض الحسنه بانکی در امسال از ۱۵ 
در  و  است  کرده  پیدا  افزایش  میلیون  به ۲0 

کمیته امداد و از منابع امدادی سهم پرداختی 
که سال گذشته ۵0 میلیون تومان بوده است به 
۷۵ میلیون و در شرایط خاص می توانند ۱00 
میلیون تومان کمک شود.وی تشریح کرد:افراد 
استفاده  تسهیالت  از  توانند  می  هم  خانواده 
کنند و همچنین کارهای تجمعی با تسهیالت 
داد. خواهیم  قرار  حمایت  مورد  هم  مشترک 
کشور های  دغدغه  از  یکی  اشتغال 
 رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( استان با 
عنوان  امداد  و  خودکفایی   ، اشتغال  به  اشاره 
کرد : یکی از مهمترین دغدغه های موجود در 
کشور اشتغال است و همچنین در حوزه امداد که 
توانمندی خانواده ها در اقتصاد مورد توجه است.

سلم آبادی نگاه به توانمندی اقتصادی خانواده ها 
را ویژه ارزیابی کرد و افزود : به دنبال توانمندی 
نگاه  خواهیم  نمی  و  هستیم  خود  مددجویان 
صرف مصرف گرایی در جامعه تحت پوشش 
ما حاکم باشد زیرا در سال اقتصاد مقاومتی ، 
تولید و اشتغال قرار داریم و می خواهیم به شعار 
امسال توجه کنیم.وی تصریح کرد : برنامه سال 
امسال نسبت به سال گذشته ۱۱۶ درصد رشد 
داشته است و این نشان دهنده نگاه ویژه امداد 
است. ها  خانواده  اقتصادی  سازی  توانمند  در 
رئیس کمیته امداد استان ایجاد اشتغال را از دو 
ناحیه دانست و ادامه داد : برای ایجاد اشتغال 
نیازمندان و  نیازمند کمک از صندوق اشتغال 

در  که  هستیم  ای  تبصره  های  وام  دیگری 
مصوبه های قانون است و به کلیه بانک ها ابالغ 
شده است.رئیس کمیته امداد استان با اشاره به 
اینکه مدد جویان به اقتصاد استان کمک ارزنده 
مدد  از  ای  عمده  گفت:جمعیت  اند  کرده  ای 
به خصوص  خانگی  مشاغل  طرح  در  جویان 
 ۳44 که  هستند  کار  به  مشغول  بافی  فرش 
تخته فرش به ارزش ۷۵0 میلیون را توانسته 
ایم تولید کنیم و وارد چرخه استان نماییم.سلم 
آبادی با اشاره به اینکه ۳۸00 بافنده فرش را 
کرد:  عنوان  داریم  حمایت  تحت  استان  در 
نفرات تحت حمایت در ۲۵۱۶ کارگاره خانگی 
و ۱4 کارگاه تجمیعی مشغول به کار هستند.

کل  اداره  سالمت  معاون  قاسمی- 
دامپزشکی استان اظهار کرد: کودهای دامی 
ناقل  تواند  می  دارند،  حیوانی  منشاء  چون 
»اصغرزاده«  باشند.  زا  بیماری  عوامل  انواع 
افزود: این نوع بیماری ها می توانند از نوع 
انگلی، میکروبی و قارچی باشند که  به دلیل 
مشکالت  دچار  را  مردم  نداشتن،  آگاهی 

این کودها  اینکه  ویژه  به  فراوانی می کند، 
مصارف کشاورزی دارد و در مزارع و حیاط 
منازل استفاده می شود. وی ادامه داد: کود 
حیوانی به دلیل وجود حشرات نهفته در آن 
و تماس با انسان موجب انتقال بیماری هایی 
مانند تب مالت شود. به گفتۀ وی بیشترین 
تأکید ما هم بر روی کود مرغ و طیور است 

دارد  وجود  مختلفی  آنفوالنزاهای  چون  که 
امکان انتقال آن به مردم هم می باشد.

ماه  یک  مدت  به  کود  سازی  عقیم 
راهی برای جلوگیری

که  داد  توضیح  اداره  این  سالمت  معاون 
دامپرور  ندهد  رخ  اتفاقات  این  اینکه  برای 

جمع  ای  محوطه  در  را  کودها  تواند  می 
آوری کند و به مدت یک ماه عقیم سازی 
ارسال  دیگر  مناطق  به  آن  از  بعد  و  شوند 
داشته  دیگری  های  استان  در  چون  شود، 
استانی  از  کودها  همین  انتقال  با  که  ایم 
بیماری  دجار  آنجا  مردم  مقصد  استان  به 
هایی مانند تب مالت شده اند. »اصغرزاده« 

کامیون  با  باید  نیز  تصریح کرد: حمل کود 
های مخصوص و کامال پوشیده شده باشد 
همچنین  وی  نشود.  پراکنده  محیط  در  تا 
چه  و  سنتی  چه  دامپروان  که  کرد  تأکید 
صنعتی هر دو هفته یک  بار محل نگهداری 

دام ها را ضدعفونی و سم پاشی کنند.
)Ava.news16@gmail.com(

“رشد نسبتا خوب”، رتبه استان در گردشگری

سال خوبی در اشتغالزایی جوانان خواهیم داشت

کود حیوانی یکی از راه های انتقال انواع بیماری ها

اعتبار دو چاه عشایری برای طبس و سربیشه تامین می شود

آب شیرین برای “مسافر” و “مهردشت”
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 امام علی علیه السالم فرمودند :
َة تََوّقیِه اَْعَظُم ِمّما تَخاُف ِمْنُه اِذا ِهْبَت اَْمرا َفَقْع فیِه َفاِنَّ ِشدَّ

هرگاه از كارى هراس و بیم داشتی، خود را در آغوش همان كار بیفكن، چرا كه 
سختی پرهیز و هراس، بزرگتر از خود آن چیزى است كه از آن می  ترسی.

)نهج البالغه، حكمت 175( 

نماینده مجلس: وزیران دولت دوازدهم 
همدل و هماهنگ هستند

اسالمی  در مجلس شوراى  مردم سمیرم  نماینده 
هماهنگ  و  همدل  دوازدهم  دولت  وزیران  گفت: 
هستند و به همین دلیل توانستند از مجلس راى 
داریم  انتظار  افزود:  سلیمی  بگیرند.  خوبی  اعتماد 
همان گونه كه مجلس به دولت اعتماد كرد، دولت 
نیز وعده هایی را كه به مردم داده است را عملیاتی 
جانب  از  حاضر  حال  در  نمایندگان  كه  چرا   كند 

حوزه هاى انتخاباتی تحت فشار هستند.

روحانی برای انتصاب زنان در سمت 
معاون وزیر قول مساعد داده است

پروانه مافی نماینده مردم تهران در مجلس دهم 
گفت: در حاشیه جلسه راى اعتماد گفت وگویی كوتاه 
با ریاست جمهور داشتم و از ایشان درخواست كردم 
تا عالوه بر توصیه، به وزراى دولت طی بخشنامه اى 
خود  معاونان  انتصاب  براى  حتما  كه  كنند  تاكید 
به  دعوت  شایسته  و  متخصص  توانمند،  زنان  از 
همكارى نمایند. آقاى روحانی نیز در پاسخ تصریح 
كردند كه بارها این موضوع را اخیرا مطرح كرده ولی 
از باب تاكید نیز حتما به وزرا اعالم می كنند كه از 
زنان در عرصه هاى كالن مدیریتی »معاونت ها ، 

روساى سازمان ها و مدیریت« استفاده شود.

رئیس خانه احزاب: دولت باید
 به جد برنامه هایش را اجرا کند

درباره  كار  اسالمی  حزب  دبیركل  كمالی  حسین 
رأى اعتماد مجلس به 16 نفر از 17 وزیر پیشنهادى 
به  مجلس  نمایندگان  كرد:  اظهار  رئیس جمهور، 
برنامه هاى معرفی شده از سوى دولت و وزرا راى 
دادند، اكنون نوبت دولت است تا برنامه هایش را اجرا 
راى  داد:  ادامه  باشد. وى  آن  پیگیر  به جد  و  كند 
براى  بسیار خوبی  وزرا سرمایه  به  اعتماد مجلس 
دولت است. امیدواریم كه دولت بتواند از این سرمایه 

به نحو مطلوب استفاده كند.

عباس عبدی: روحانی برای عمل
 به وعده هایش مانع چندانی ندارد

عبدى راى اعتماد مجلس به 16 وزیر پیشنهادى 
روحانی را نشانه همراهی مجلس با دولت و كابینه 
پیشنهادى وى دانست و گفت: دولت این حسن 
وعده هایی  و  بداند  مناسبی  فرصت  باید  را  راى 
كه داده و در این چند روز نیز آنها را تكرار كرد، 
محقق و اجرا كند. وى در پاسخ به این سوال كه 
كابینه فعلی را چقدر متناسب با برنامه هاى روحانی 
می دانید، گفت: بسیارى از وعده هاى آقاى روحانی 
را قابل اجرا نمی دانم و معتقدم آقاى روحانی اگر 
به  بزرگی  كند خدمت  اجرا  را هم  آنها  از  بعضی 
كشور كرده است. چون انتظاراتم خیلی باال نیست 
روى بسیارى از حرف هایی كه گفته می شود هم 

حساب چندانی نمی كنم.

آیت ا... هاشمی شاهرودی: توجه به 
نیازهای جامعه اولویت مجمع است

رئیس  شاهرودى  هاشمی  محمود  سید  ا...  آیت 
مجمع تشخیص مصلحت نظام توجه به نیازهاى 
تشخیص  مجمع  هاى  اولویت  از  را  جامعه 
مصلحت نظام در دوره جدید دانست و گفت: در 
پرتو شناخت دقیق از مسائل روز كشور و با نگاه 
به آینده منطقه و جهان این امر میسر خواهد شد.

وزیر دفاع: در برجام تحریم های بخش 
دفاعی تا 5 سال ادامه پیدا کرده است

پشتیبانی  و  دفاع  وزیر  حاتمی  امیر  سرتیپ  امیر 
نیروهاى مسلح، در خصوص تاثیر برجام بر توان 
دفاعی گفت: در برجام در واقع تحریم هاى بخش 
دفاعی تا 5 سال ادامه پیدا كرده است اما از این 
 جهت كه یک بخش بزرگی از موضوع هسته اى

جمهورى  حقانیت  و  شده  حل   PMD یعنی 
اسالمی در دنیا اثبات شده است، دستاورد بسیار 

مهمی در این زمینه محسوب می شود.

قاسمی: حمایت و حفاظت از برجام 
در اولویت دولت دوازدهم قرار دارد

در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوى  قاسمی  بهرام 
نشست خبرى هفتگی و در پاسخ به سوالی درباره 
اقدامات دولت جدید در مقابله با اقدامات آمریكا 
درباره برجام گفت: همان گونه كه رئیس جمهور 
و  اهداف  از  یكی  كردند،  مطرح  خارجه  وزیر  و 
از  حمایت  بحث  دولت  جدید  دوره  ویژگی هاى 
برجام و دستاورد هاى آن است. وى تصریح كرد: 
برجام یک بحث بین المللی و چند جانبه است و 
در یک اجماع فراگیر می توانیم از برجام حفاظت 

الزم را به عمل آوریم.

واشنگتن پست: سیاست ترامپ
 در قبال برجام احمقانه است

به  را  خود  سرمقاله  آمریكایی  روزنامه  یک 
 5+1 گروه  و  ایران  هسته اى  توافق  موضوع 
ترامپ،  دونالد  نوشته  و  داده  اختصاص  )برجام( 
رئیس جمهور آمریكا احتمااًل در حال برنامه ریزى 
براى اتخاذ »بدترین تصمیم« در قبال آن است. 
از  دیگر  بخشی  در  همچنین  واشنگتن پست 
سرمقاله خود سیاست فعلی رئیس  جمهور آمریكا 
»احمقانه«  را  ایران  هسته اى  توافق  قبال  در 

توصیف كرده است.

هیچ گروه سیاسی برای کابینه سهم خواهی نکرد

سید محمدصادق خرازى در ارزیابی خود از كابینه دولت 
دوازدهم، گفت: معموال كارى بدون اشكال و انتقاد 
نیست اما به هرحال رئیس جمهور ۲۴ میلیون راى آورده 
و حق دارد كه خودش تصمیم بگیرد و وزرایی انتخاب 
كند كه می تواند با آنها كار كند. وى ادامه داد: شایسته 
نیست كه گروه ها در این رابطه سهم خواهی داشته باشند و من هم سراغ ندارم كه 

هیچ گروه سیاسی در این راستا سهم خواهی كرده باشد.

کابینه دوازدهم محبوبترین کابینه پس از انقالب است

امیرى معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به این 
دولت  وزیران  هیئت  گفت  توان  می  آیا  كه  سوال 
تاكنون  انقالب  اول  از  كابینه  دوازدهم محبوبترین 
به  مجلس  از  را  موافق  رأى  بیشترین  چون  است 
دست آورد،گفت: بله، دوازده نفر از وزرا باالى ۲۲5 
رأى موافق آوردند كه قابل توجه است. از همه نمایندگان مجلس با هر دیدگاه و 

همه فراكسیون مجلس با هر نگرش سیاسی تقدیر و تشكر می كنم.

دولت عقب ماندگی هایش را جبران کند

كابینه  تشكیل  به  اشاره  با  ترقی،  حمیدرضا 
وزیر   16 به  مجلس  اعتماد  راى  و  دوازدهم 
پیشنهادى گفت: وزراى دولت در جریان بررسی 
خود  كارى  هاى  برنامه  مجلس  در  صالحیت 
از  ها  برنامه  همین  براساس  كه  كردند  ارائه  را 
نمایندگان راى اعتماد گرفتند. دولت در دومین دوره فعالیت خود عقب 

ماندگی هایش را در اجراى سیاست هاى كلی نظام جبران كند.

افتتاح مسجد امام حسن عسكرى )ع(  * عكس : كارى استقبال كاركنان استاندارى از پیكر شهداى گمنام هشت سال دفاع مقدس*عكس: اكبرىبازدید فرماندار بیرجند از اردوهاى جهادى طرح هجرت در روستاهاى بخش مركزى بیرجند

با  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
تأكید بر لزوم تقویت روحیه  انقالبی 
را  حججی  شهید  جوان،  نسل  در 
رویش هاى  از  درخشان  نمونه اى 

انقالب خواندند و خاطرنشان كردند: 
روحیه  موظفند  فرهنگی  مسئوالن 
انقالبی را در محیط هاى  و جریان 
پشتیبانی  آن  از  و  تقویت  مختلف 

خامنه اى  آیت ا...  حضرت  كنند. 
افزودند: امروز بسیارى از جوانان با 
انگیزه  باال و ایمان باورنكردنی، به 
خانواده  زندگی،  از  كه  آنند   دنبال 

عشق  با  و  بگذرند  خود  راحتی  و 
با  ارزش ها  از  دفاع  و  جهاد  به 
قدر  باید  كه  كنند  مبارزه  دشمن 
ارزشمند  و  جدید  رویش هاى  این 

روحیه   تقویت  ایشان  دانست.  را 
مهم ترین  را  جهادى  و  انقالبی 
دست اندركاران  و  مسئوالن  وظیفه  
فرهنگی خواندند و خطاب به آنان 
خاطرنشان كردند: باید همه  تالش 
و  دینی  تربیت  مصروف  را  خود 
انقالبی جوانان كنید و بدانید اخالق 
نیز همراه با تقویت روحیه  انقالبی 
و دینی و حركت جهادى و میل به 
ماندگار  و  ایجاد  خدا،  راه  در  جهاد 
می شود. رهبر انقالب اسالمی تأكید 
كردند: مسئوالن باید جریان عظیم 
نیروى انقالب را كه خوشبختانه در 
بین جوانان جریان دارد، تقویت كنند 
و به گونه اى عمل نكنند كه جریان 
انقالبی، تضعیف و جریاِن مقابل آن 
در محیط هاى فرهنگی، دانشگاهی 

و تبلیغات دینی تقویت شود.

دولت  با  مجلس  گفت:  مهرعلیزاده 
اعتماد  راي  و  كرد  همكاري  خیلي 
وسیعي به كابینه داد و تعداد موافقان 
اینكه  بیان  با  وى  بود.  زیاد  خیلي 
راي باالي نمایندگان به وزرا بیانگر 
فراجناحي بودن كابینه است، افزود: 
اعتماد مجلس به وزرا سرمایه  راي 
است.  دولت  براي  خوبي  بسیار 
این  از  بتواند  دولت  كه  امیدواریم 
سرمایه به نحو مطلوب استفاده كند 
تا وعده هایي كه به مردم داده است 
درباره  مهرعلیزاده  كند.  محقق  را 
راي وزیر ارتباطات، گفت: نمایندگان 
حسن اعتمادشان را واقعا نشان دادند 
البته جهرمي یک وزیر جوان است 
كه مورد راي اعتماد نمایندگان واقع 
شد و فكر مي كنم آن انتظاري كه 
مردم از دولت و روحاني داشتند كه از 

جوانان هم استفاده كند در دو مورد 
وزارت  و  گردشگري  سازمان  مانند 
ارتباطات به اجرا در آمد و امیدواریم در 
آینده و در دولت هاي بعد بیشتر شاهد 

اعتماد به جوانان باشیم. وى درباره راي 
باالي وزیر كشور نیز گفت: راي یعني 
را  راي  باالترین  كه  وقتي  رضایت. 
آوردند یعني همه جناح هاي موجود در 

مجلس از عملكردشان راضي بودند. 
مهرعلیزاده درباره اینكه ارزیابی شما 
از عدم راى مجلس به بیطرف وزیر 
پیشنهادى نیرو چیست، گفت: ایشان 

در دفاع از خود خیلی موفق نتوانست 
برنامه هایش را ارائه كند و بخشی هم 
شاید مربوط به این باشد كه گروهی 

تصمیم گرفتند به او راى ندهند.

مهرعلیزاده: رای باالی نمایندگان به وزرا
 بیانگر فراجناحی  بودن کابینه است

رهبرمعظم انقالب: مسئوالن به گونه ای عمل نکنند
 که جریان انقالبی، تضعیف شود 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت همکار عزیزمان شادروان 

ستوان دوم علی اکبر خسروی
را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن 
مرحوم امروز سه شنبه 96/5/31 ساعت 4 الی 5 بعدازظهر 
شود.  می  برگزار  بیرجند  متقین  بهشت  سالن  محل   از 

حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان می باشد.
فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی

به مناسبت چهلمین روز
 درگذشت همسری فداکار، پدری مهربان، برادری عزیز و 

خادم هیئات مذهبی و مجالس سوگواری ابا عبدا... الحسین )ع( 

شادروان محمدرضا ابراهیمی مقدم 
جلسه یادبودی جمعه 96/6/3 از ساعت 10 الی 11 صبح در محل 
مسجد امام حسن مجتبی )ع( واقع در خیابان معلم بیرجند 
برگزار می گردد. حضور شما سروران گرامی در این جلسه موجب 

شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود

خانواده های ابراهیمی مقدم و سایر فامیل وابسته
کوبیده و جگر گوسفندی

گوشت داغ،جوجه ،پاچین، چنجه
3۲۲۲۷01۸ -091556۲5۸۲۸

خیابان ارتش/ حد فاصل عدل 
و معلم/ جنب لوستر فروشی

پذیرش در رشته های:
-  مدیریت امداد سوانح طبیعی
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- مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث
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آدرس: بیرجند، شهرک شهید مفتح)معصومیه(، بلوار 
صنعت و معدن، خیابان شیخ محمد گازاری، چهار راه 
اول، مرکز علمی کاربردی هالل احمر خراسان جنوبی
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