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      کم کم بوی مهر و آغاز فصل مدارس به مشام می رسد.
 با رسیدن مهر کم کم بازار ها و مراکز خرید شلوغ می شود 
و والدین به همراه فرزندانشان برای خرید لباس ، 
 کفش ، لوازم تحریر و نوشت افزار به بازار می روند.
 این شلوغی بازارها و سرمایه ای که به بازار می ریزد 
به  از یک سو  تواند  دولبه است. می  یک شمشیر 
اقتصاد مقاومتی کمک کند ، تولید کننده و کارگر 
ایرانی را خوشحال کند ، چراغ خانه ی هموطنی را 
روشن نگه دارد ، یا اینکه وارد کننده و تولید کننده 
احتماال چشم بادامی را شاد کند. بستگی دارد من 
انتخاب کنیم ؟  و تو چگونه خرید کنیم ؟ چگونه 
 در هنگام خرید یادمان باشد که محصول ایرانی ای 
که  جوانیست  ساخت  ماست  مقابل  در  که 
رفته  می  مدرسه  به  شما  فرزند  مانند  روز   یک 
تا االن که شاغل شده و انتخاب ما در شاغل ماندن وی 
می موثر است.کاال های ایرانی . . .  ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (
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 حسینی- استاندار تاکید کرد نباید از اعتبارات جاری برای موضوعات عمومی که خاص شهرستان بیرجند نیست هزینه کرد،سید علی اکبر 
 پرویزی ادامه داد: بودجه این پروژه ها باید توسط حکومت و از اعتبارات مرکزی تامین شود و شهرستان ها فقط مشارکت کنند.
صبح دیروز شورای اداری شهرستان بیرجند با حضور استاندار خراسان جنوبی برگزار شد.پرویزی از فرماندار، معاون عمرانی و مدیران 
شهرستان بیرجند خواستار تفکیک پروژه های عمومی شد و افزود: این مواقع، نصف اعتبارات به این شهرستان داده می شود که 
حساسیت های منطقه ای را به دنبال دارد. وی هزینه های مرز ماهیرود، پادگان بیرجند، نهبندان و قائن را از این قبیل پروژه ها دانست 
و یادآور شد: اعتبار این پروژه ها باید توسط حکومت و از مرکز تامین و شود و شهرستان ها فقط مشارکت کنند.. ) مشروح  در صفحه 7( 

خدمات کشوری از
 کیسه شهرستان ممنوع

استاندار تاکید کرد: افتتاح 134 پروژه در شهرستان قائنات:
 گام به گام با معاون عمرانی استاندار   / صفحه7

جناب آقای مهندس حامد نخعی
مدیرعامل محترم صندوق حمایت از توسعه 

بخش کشاورزی شهرستان بیرجند
توفیق شما را در افتتاح اولین هایپر مالی در صندوق های حمایت 
از توسعه بخش کشاورزی کشور تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

جمعی از همکاران شما در صندوق حمایت شهرستان بیرجند

 و کارگزاری 60019 بیمه اجتماعی کشاورزان،

 روستائیان و عشایر

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به استناد آیین نامه خرید خدمات 
مشاوره به شماره بخشنامه 193542/ت42986 ک مورخ 1388/10/1 
هیئت محترم وزیران در نظر دارد: جهت تهیه لیست کوتاه برای انجام 
سراسری  آماربرداری  عملیات  بر  نظارت  مهندسی  خدمات  فراخوان 
 مرحله سوم از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های
مطالعاتی استان خراسان جنوبی در سال 1396 اقدام به ارزیابی کیفی 

مشاوران ذیصالح نماید. لذا از شرکت های ذیصالح در کلیه پایه های 
رشته آبیاری و زهکشی دعوت می شود حداکثر ظرف مدت 14 روز 
از تاریخ انتشار آگهی با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
)ستاد( به نشانی setadiran.ir نسبت به دریافت، تکمیل و ارسال 

اسناد ارزیابی اقدام نمایند. 

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

خانواده محترم صابری نیا و جناب آقای مهندس دیمه ور
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

 مرحوم کربالیی غالمرضا صابری نیا 
)پدر خانم گرامی آقای مهندس دیمه ور(

 را تسلیت عرض نموده، علو درجات آن مرحوم را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.
از طرف مهدی بهروان

جناب آقای دکتر محمد حسین رخشانی
 انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند 
تبریک عرض نموده، برای شما موفقیت روز افزون و توفیق خدمتگزاری مستمر را

 از خداوند متعال خواستاریم.

مدیریت شعب بانک تجارت خراسان جنوبی

برادر ارجمند جناب آقای دکتر تقی زاده
انتخاب ارزشمند جناب عالی را به عنوان

 رئیس شورای اسالمی شهر بیرجند 
تبریک عرض نموده، برای شما و سایر منتخبین گرامی 

توفیق روزافزون از خداوند متعال مسئلت دارم.

سید محمدحسین زینلی
مدیرعامل شرکت کویرتایر

با سپاس از درگاه ایزد منان و سالم و درود بر شور و شعور مردم فهیم بیرجند
 در انتخابات شورای اسالمی شهر بیرجند )پنجم( ضمن عرض تبریک حضور

 جناب آقای دکتر تقی زاده  رئیس
و سرکار خانم هالل  نایب رئیس

 و دیگر اعضای شورای شهر
برای کلیه منتخبان مردم ، توفیق خدمتی صادقانه در جهت پیشرفت شهر را آرزومندیم. 
رجاء واثق داریم که شورای پنجم، با پرهیز از خودخواهی و جاه طلبی، راه خدمت را بر 
هیچ یک از منتخبان دلسوز مردم نخواهد بست و با انتخاب شهرداری والیی و پرتوان 

در خدمت به مردم خواهد کوشید. 

 دکتر مهدی بهترین ، مهندس سیده زهرا حسینی 
اعضای شورای شهر چهارم

خانواده های محترم جانباز و سلطانی
با نهایت تاسف درگذشت

 شادروان حاج محمد جانباز 
 را تسلیت عرض نموده، خود را در غم شما شریک می دانیم.

شورای اسالمی و دهیاری روستای ماسن جناب آقای مهندس حمیدرضا جانباز
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل محترم
 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

با کمال تاسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان را خدمت جناب عالی تسلیت عرض نموده 
 از درگاه قادر متعال علو درجات برای آن مرحوم و صبر برای شما و سایر بستگان مسئلت دارم.

سید محمدحسین زینلی
مدیرعامل شرکت کویرتایر

با بزرگداشت یاد و خاطره دولتمردان شهید رجایی و با هنر فرا رسیدن هفته دولت را به دولتمردان 
خدوم و کارکنان با اخالص نظام اجرایی ایران اسالمی تبریک و تهنیت می گوییم.

پنجــم شهریــور 
سالروز والدت حکیم محمد زکریاي رازی

 و روز داروسازی

 بر همه داروسازان مبارک باد 
روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
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نتایج نهایی کنکور دکتری ۹۶ اعالم شد

مهر - دکتر حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش گفت: فهرست اسامی نهایی پذیرش دوره دکتری در تمامی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور و دانشگاه آزاد 
اسالمی در سایت سازمان سنجش اعالم شده است. کارنامه داوطلبان پذیرفته شده به جز پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد یکشنبه پنجم شهریورماه منتشر می شود. کارنامه پذیرفته 

شدگان دانشگاه آزاد در سایت مرکز سنجش دانشگاه آزاد منتشر خواهد شد.

نتیجه خالص تحریم ها ، 19800 سانتریفیوژ است!

سرمقاله

خرید نوشت افزار ایرانی 
ضرورتی فرهنگی

*سید محمد امین حسینی

عرصه ی در  1( بخصوص  از صفحه  سرمقاله   )ادامه 

عالی  کیفیت  از  تحریر  لوازم  و  افزار  نوشت 
افزار نوشت  خرید  و  است  برخوردار   ای 

ایرانی اصال به معنای تحمل کاالی کم کیفیت 
 نیست.لزوم و ضرورت ایرانی خریدن بر هیچ کس

پوشیده نیست.اما این لزوم و ضرورت در نوشت 
افزار ایرانی دو برابر است.نخست از این جهت 
اشتغال  و  کشور  اقتصاد  به  که  دارد  اهمیت 
آن  از  دوم  و  کند  می  کمک  ایرانی  جوانان 
جهت که نوشت افزار تاثیر زیادی بر فرهنگ 
داشته  گذارد.توجه  می  آموز  دانش  ذهن  و 
و  اشخاص  به  ما  مثل  ما  کودک  که  باشیم 
 کارتون های روی نوشت افزار نگاه نمی کنند.

آنها با ذهنیت و نگرش کودکانه خود و با نگاه 
کنند. می  نگاه  ها  کارتون  این  به  الگوگیری 

وقتی نقش روی دفتر یا کیف دخترمان، تصویر 
توانیم نمی  باشد  غربی  پوشش  با  خانم   یک 

حجاب  دخترمان  که  باشیم  داشته  توقع 
اسالمی داشته باشد.کودکان تقلید می کنند و 
ی روحیه  تقویت  فکر  به  گیرند.اگر  می   الگو 

هستیم،اگر  فرزندانمان  در  طلبی  شهادت 
شهدا  ناب  زندگی  سبک  و  روحیه  میخواهیم 
آن  قهرمان  باید  باشند  داشته  هایمان  بچه  را 
کارتونی  های  شخصیت  نه  باشند  شهدا  ها 
غربی که صرفا ساخته ی ذهن غربی هاست.

راه  بشوند  الگو  فرزندانمان  برای  شهدا  اگر 
ادامه خواهد داشت و شهید حججی ها  شهدا 
بازهم پرورش خواهند یافت.نوشت افزار ایرانی 
فرهنگ  ترویج  و  حفظ  برای  قوی  ابزار  یک 
بدانیم  باید  واقع  است.در  ایرانی_اسالمی 
تاثیر کالن و مهم  ما دو  افزار  انتخاب نوشت 
مدت  کوتاه  که  اقتصادی  تاثیر  نخست  دارد 
جواب می دهد و دوم تاثیر فرهنگی آن است 
که در آینده نتیجه ی آن را خواهیم دید. گاهی 
تمایل فرزندانمان در خرید نوشت افزار با طرح 
و نقش غربی است.اولین و مهم ترین دلیل آن 
های  مدام شخصیت  ما  کودک  که  است  این 
کارتونی غربی را در برنامه ی تلویزیونی دیده 
و حاال با دیدن آن شخصیت ها خواهان آنان 
می شود.با پیشرفت صنعت انیمیشن در کشور 
ای  کارتونی  های  شخصیت  ایم  توانسته  ما 
بسازیم که مخاطب کودک را به خود جلب کند 
از جمله شکرستان.امید است صنعت انیمیشن 
این قهرمان سازی را بسوی شهدا و فرماندهان 
العاده زیبای نبرد خلیج  ببرد.اثر فوق  نیز  سپاه 
برداشت  راستا  این  در  را  بزرگی  گامی  فارس 
که امید می رود ادامه دارد.قهرمان اصلی این 
انیمیشن چهره ای مانند سردار قاسم سلیمانی 
توجه  باید  والدین  و  فرهنگ  امر  دارد.متولیان 
در  کودکان  ی  تغییرذائقه  برای  باشند  داشته 
ها  انیمیشن  که  است  افزار الزم  نوشت  خرید 
در  میگویند  کنند.برخی  تغییر  آن  قهرمانان  و 
فروشندگان  نیست.از  ایرانی  کاالی  ها،  مغازه 
بپرسیم ایرانی دارید؟ ایرانی هست یا خارجی؟ 
با زیاد شدن این قبیل از سواالت فروشندگان 
نیز به سمت خرید کاالهای ایرانی میروند.هر 
چند که در بحث نوشت افزار، کاالهای ایرانی 

در فروشگاه ها جای خود را پیدا کرده اند.
بزرگ  حرکت  یک  مبلغ  باید  همه  پایان  در 
ایرانی بخریم و به آشنایان  افزار  شویم.نوشت 
میدان  سرباز  هم  کار  این  کنیم.با  توصیه  نیز 
ایم هم در جنگ نرم و  اقتصاد مقاومتی بوده 

فرهنگی جهاد کردیم.
)@smaho آی دی تلگرامی نگارنده(

دالر 11 تومان گران شد ؛
 افزایش ۳ تا ۵ هزار تومانی قیمت سکه

مهر-در جریان معامالت امروز قیمت سکه سه تا 
پنج هزار تومان گران شد و نرخ دالر هم به ۳۸۴۹ 
تومان رسید.بر این اساس هر یورو ۴۶۲۶ تومان، 
پوند ۴۹۴۲ تومان، درهم امارات 1۰۵۲ تومان و لیر 
ترکیه 11۴۰ تومان است.همچنین هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید با ۳۴۰۰ تومان افزایش 
تومان، سکه  میلیون و ۲1۵ هزار و ۶۰۰  به یک 
تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۳۰۰۰ تومان افزایش، 
یک میلیون و 1۸۲ هزار تومان، نیم سکه با ۵۰۰۰ 
تومان افزایش به ۶۳۷ هزار تومان و هر ربع سکه 
و سکه یک گرمی به ترتیب ۳۶۶ هزار و ۲۴۸ هزار 
تومان معامله شد.هر انس طال در بازارهای جهانی 
1۲۹1 دالر و ۸۰ سنت و هر گرم طالی 1۸ عیار 

1۲۰ هزار و ۶۹۷ تومان است.

 پایان عملیات اعزام حجاج با۳2۷ پرواز؛
آغازعملیات بازگشت از 1۵شهریور

مهر-مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری 
گفت: عملیات رفت ۸۶ هزار زائر حج تمتع امسال 
با انجام پرواز گرگان به عربستان پایان مییابد.رضا 
جعفرزاده با بیان اینکه عملیات رفت از تاریخ  ۹۶/۵/۹ 
عملیات  افزود:  می یابد  پایان   ۹۶/۶/۴ در  و  آغاز 
برگشت حجاج از تاریخ ۹۶/۶/1۵ از جده به مقصد 
تهران آغاز و ۹۶/۷/۴ پایان می پذیرد.جعفرزاده گفت: 
با اتمام عملیات امروز چهارم شهریورماه مجموعه 
پروازهای انجام شده به عربستان ۳۲۷ پرواز که از این 
تعداد 1۰۰ پرواز از تهران و بقیه از سایر شهرستان ها 

انجام شده است.

دستور حجتی برای ادامه خرید 
توافقی شیرخام تا پایان سال9۶

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران با بیان اینکه بنا 
بر دستور وزیر جهاد خرید توافقی شیرخام تا پایان سال 
۹۶ ادامه دارد، گفت: قیمت هرکیلوگرم جو در بازار 1۰۰ 
تومان کاهش یافته است. علیرضا عزیزالهی با بیان 
اینکه فاز سوم مشوق صادراتی لبنیات هنوز پرداخت 
نشده است، اظهارداشت: این قضیه در دست پیگیری 
است تا هر چه سریع تر فاز سوم یارانه مذکور نیز به 
حساب کارخانجات لبنی واریز شود.وی  اضافه کرد: 
روزانه حدود ۸۵۰ تن شیرخام از دامداران خریداری و 

شیر خشک استحصالی آن صادر می شود.

 مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت گفت: صدور ویزای 
می شود. آغاز  دالر   ۴۰ هزینه  با  شهریور   ۲۰ از  اربعین 
محسن نظافتی در خصوص ثبت نام در آئین پیاده روی 

سامانه  جمله  خالصه  که  سماح  سامانه  گفت:  اربعین 
مشتاقان اربعین حسینی و چهارمین سالی است که این 
سامانه در دسترس مردم است.وی ادامه داد: در گفت وگو 
برای  ثبت نام  قرار شد  ماه  مرداد  در  مسئول  مقامات  با 
راهپیمایی اربعین صورت گیرد و در حالی که حدود ۸۰ 
روز تا اربعین فرصت داریم و محدودیتی برای ثبت نام 
در  را  خود  نام  ثبت  زائران،  می شود  توصیه  اما  نیست. 
پایانی  روزهای  به  را  آن  و  دهند  انجام  روزها  نخستین 
موکول نکنند.مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت افزود: 
تا  است  خواسته  عراق  در  ما  سفیر  از  نیز  عراق  دولت 

از  زائران  این  کند.  اعالم  را  ایرانی  زائران  دقیق  تعداد 
۴ نقطه کشور برای کربال ویزا می گیرند که عبارتند از: 
مشهد، اهواز، کرمانشاه و تهران.وی ادامه داد: حداکثر تا 
لغو  زمینه  در  و  پایان می یابد  ویزا  ارائه  یا 1۳ صفر   1۲
روادید هم مذاکراتی صورت گرفته است و طرف ایرانی 
کامال برای این موضوع آمادگی دارد و مذاکراتی هم با 
از طرف  هنوز  شرایط  اما  گرفته،  جمهور صورت  رئیس 
قابل  روادید  لغو  امسال  آماده نشده است و قطعًا  عراق 
اجرا نیست.نظافتی تاکید کرد: بعد از ثبت نام گروهی، 
سامانه  وارد  سرگروه  عنوان  به  نفر  یک  خانواده  هر  از 

سماح می شود و تاکید ما نیز بر ثبت نام گروهی است 
بنابراین  است،  مشکل  گذرنامه  میلیون   ۳ صدور  زیرا 
در  می کند.وی  تسهیل  را  کار  گروهی  ویزای  صدور 
نام  ثبت  در  کرد:  تصریح  موضوع  این  بیشتر  توضیح 
گروهی، سرگروه ثبت نام را انجام می دهد و کد رهگیری 
هم برای وی ارسال می شود.نظافتی گفت: کد رهگیری 
از طریق تلفن همراه اعالم می شود که تا آخر سفر برای 
نیاز است.همچنین مبلغ ویزای سفر ۴۰ دالر است  فرد 
ارز  نرخ  است  ممکن  ویزا،  نام  ثبت  ساعت  به  بسته  و 

باشد. متغیر 

زمان و هزینه صدور ویزای اربعین مشخص شد

رانندگانی  به  هشدار  با  کشور  راه  پلیس  رییس  مهر- 
و  حمل  ناوگان  کنترل  سامانه  دستکاری  به  اقدام  که 
راننده  سه  گواهینامه  گفت:  کنند،  می  مسافربری  نقل 
محمد  شد.سردار  تعلیق  جنوبی،  خراسان  استان  در 
سامانه  دستکاری  گزارش  به  اشاره  با  حمیدی  حسین 
و  حمل  ناوگان  تردد  پایش  و  نظارت  )سامانه  سپهتن 
خراسان  در  موردی  چنین  داد:  توضیح  عمومی(  نقل 
افزود:  است.وی  داده شده  گزارش  و  آمده  پیش  جنوبی 
اتوبوس معلق و خودرو توقیف  این  راننده  گواهینامه ۳ 
شده و مسافران پیاده شده و با اتوبوسی دیگر به مقصد 

رسیده اند و سیر مراحل قانونی رسیدگی به این تخلف 
آغاز شده است.رئیس پلیس راه کشور با تاکید بر هشدار 
جدی به رانندگان اتوبوس گفت: دستکاری این سامانه با 
توجه به این که امکان شناسایی برای پلیس وجود دارد، 
با رانندگان متخلف  عواقب سنگینی برای راننده دارد و 
سامانه  شود.در  می  برخورد  شدت  به  زمینه  این  در 
سپهتن، دوربین در داخل خودرو نصب و از طریق سیم 
اطالعات  مداوم  طور  به   GPRS و   GFM کارت 
مشخصات  و  کارکرد  ساعت  خودرو،  سرعت  به  مربوط 
ارسال  ناجا  راهور  پلیس  مراکز  به  راننده  گواهینامه 

می شود.این سیستم قادر است از طریق شبکه ارتباطی 
این  که  خودرویی  شدن  نزدیک  محض  به   DSRC
سامانه درون آن نصب است، به پاسگاه های پلیس راه، 
نسبت به تخلیه اطالعات اقدام کرده و عملکرد وسیله 
نقلیه و رفتار راننده را مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار 
به  مجهز  عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان  دهد.رانندگان 
سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان، هنگام رانندگی باید 
تعویض  و  تلفن همراه  با  آشامیدن، صحبت  از خوردن، 
ساعت   ۹ از  بیش  نباید  و  خودداری  دیگر  راننده  با  جا 

مداوم رانندگی کنند.

هشدار جدی پلیس به متخلفین ناوگان حمل ونقل مسافربری

فراخوان بانک ها برای تعیین
 تکلیف حساب های سپرده

ایسنا- با تصویب اخیر بانک مرکزی و تعیین دستورالعملی که به شبکه 
بانکی ابالغ شده است از روز شنبه همزمان با 11 شهریورماه تمامی بانک ها 
و موسسات اعتباری مکلف هستند نرخ سود علی الحساب سرمایه گذاری 
مدت دار یکساله را حداکثر 1۵ درصد و برای سپرده های کوتاه مدت حداکثر 
تا 1۰ درصد محاسبه کنند. سرکشی به برخی از این بانک ها و پرسش در 
رابطه با پیامک های ارسالی با این توضیحات همراه بود که با توجه به این 
که باید از 11 شهریورماه نرخ ها براساس ابالغیه بانک مرکزی تغییر کند 
سپرده گذاران مناسب است به بانک مراجعه کرده و وضعیت سپرده های 
کوتاه مدت خود را روشن کنند، چرا که از هفته آینده نرخ سود فعلی تعلق 

گرفته به حساب های کوتاه مدت به حداکثر 1۰ درصد کاهش یابد.

فرهاد رهبر: شهریه متغیر دانشگاه آزاد
 10 درصد افزایش یافت

رهبر با اشاره در پیش بودن آغاز سال تحصیلی گفت: ما امسال در شهریه 
دانشجویان، شهریه ثابت را تغییر ندادیم و شهریه متغیر نیز به میزان 
1۰درصد افزایش یافته است.وی با اشاره به شهریه دانشجویان پزشکی 
گفت: مصوبه ای مربوط به اسفند سال گذشته بود که آن را اصالح کرده ایم 
و دیگر این مصوبه شامل ورودی های سال ۹۵ و قبل از نمی شود.رئیس 
دانشگاه آزاد افزود: برای بعضی از رشته ها ۵۰ درصد تخفیف قائل شدیم و 
در برخی مناطق محروم تخفیف های ویژه در نظر گرفته ایم.وی گفت: ما 
یک مشکل اساسی داریم. درآمد ناشی از شهریه دانشگاه آزاد بیش از ۸۰ 
درصد است.که در نظر داریم که درآمدهای غیر شهریه ای را افزایش دهیم 

و تا سال 1۴۰۴آن را به ۴۰ درصد برسانیم.

 راه اندازی سامانه ثبت 
قراردادهای کار از اول مهر ماه 

تسنیم - مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به راه 
اندازی سامانه امنیت شغلی و قرارداد کار گفت: سامانه ثبت قراردادهای کار در 
حال حاضر در مرحله آزمایشی است و از اول مهر در دسترس قرار می گیرد. 
وی با بیان اینکه باید مشخصات همه کارگران و کارفرمایان در این سامانه 
ثبت شود گفت:این سامانه در حل اختالفات کارگری و کارفرمایی کمک 
بسزایی می کند و معضل قراردادهای سفید امضا تا حدودی حل می شود. 
ظریفی آزاد ادامه داد: اینکه بر اساس ماده 1۹۲ قانون کار، همه کارفرمایان 
باید آمار و اطالعات مورد نیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در اختیار 
این وزارتخانه قرار دهند، ضمانت اجرای این سامانه است و فصل یازدهم 
قانون کار هم تخلف از آن را جرم تلقی کرده است و وصف کیفری دارد.
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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

 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

آگهی پذیرش متقاضی جهت مجتمع گلخانه ای شهرستان فردوس

شرکت شهرکهای کشاورزی استان در نظر دارد: مجتمع گلخانه ای شهرستان فردوس 
به وسعت 20 هکتار و با دارا بودن 31 قطعه 3000 متری را به متقاضیان واجد شرایط 
 و براساس ضوابط و قوانین مالی و اداری شرکت واگذار نماید. لذا از عالقه مندان دعوت 
می گردد جهت کسب اطالع از شرایط و نحوه واگذاری ظرف 10 روز ازتاریخ انتشار این آگهی 
به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس و یا شرکت شهرکهای کشاورزی استان واقع 
در بلوار پاسداران، بین پاسداران 24 و 26، ساختمان شماره 2 سازمان جهاد کشاورزی مراجعه 

نمایند. بدیهی است متقاضیان حقیقی و حقوقی بومی در اولویت خواهند بود.

تلفن: 32431071 - 32430447
شرکت شهرکهای کشاورزی خراسان جنوبی

آگهی مزایده

بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد 60 راس بره پرواری نر و ماده و 23 
راس میش پرواری در شهرستان نهبندان و 10 بره در شهرستان بیرجند را از طریق مزایده 
به فروش برساند. لذا خواهشمند است حداکثر ظرف مدت 2 روز نسبت به دریافت فرم های 
مزایده به آدرس این نمایندگی بیرجند - غفاری 5/2 فرعی اول مراجعه نمایید و همچنین 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های 09105160401  - 09154951077 تماس 

حاصل فرمایید. ضمنا هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود. 
بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی

آگهی مزایده فروش گوسفند
شرکت سهامی زراعی سهل آباد در نظر دارد: تعداد 100 راس گوسفند را از طریق 
مزایده به فروش برساند. لذا از متقاضیان تقاضا دارد پاکت های خود را حداکثر تا تاریخ  
96/6/6 به دفتر شرکت تحویل نمایند. زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 10 صبح همان 
روز خواهد بود. کلیه شرکت کنندگان در مزایده باید 10 درصد قیمت پیشنهادی را 
طی یک فقره چک و یا نقداً به حساب 166073661 نزد بانک کشاورزی واریز نمایند. 

شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

شرکت سهامی زراعی سهل آباد   0۹15334۶118

درب اتومـاتیک سیـد 
مجری انواع: )درب های 

اتوماتیک، جک  پارکینگی ،  
کرکره ، سکوریت اتومات(
  09303107002 

09155614880

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

)شهر و روستا(  
09904712042

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت توسعه شیالت توان آفرین ارغوان 
) سهامی خاص( به شماره شناسه 10360062170 و شماره ثبت 4728 

در حال تصفیه )نوبت اول( 

در اجرای ماده 225 اصالح قسمتی از قانون تجارت بدین وسیله از کلیه اشخاص حقیقی 
 و یا حقوقی که نسبت به شرکت توسعه شیالت توان آفرین ارغوان )سهامی خاص( 
به شماره شناسه 10360062170 و شماره ثبت 4728 در حال تصفیه ادعایی دارند، 
دعوت می شود ظرف مدت 6 ماه از تاریخ درج نوبت اول این آگهی با مستندات خود 
به مدیر تصفیه این شرکت به نشانی بیرجند اداره کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح 
خراسان جنوبی کدپستی 9798814445 مراجعه نمایند. بدیهی است پس از انقضای 

مدت مذکور هیچ گونه ادعایی از این بابت پذیرفته نخواهد شد. 

آگهی مزایده اموال غیر منقول- نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960241 محکوم علیه آقای روح اله زراعتکار فرزند حسن محکوم است به پرداخت مبلغ 
2/166/989/060 ریال در حق محکوم له محسن حاجی پور و غیره و پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال بابت حق االجرا در حق 
دولت و با توجه به توقیف پالک های ثبتی به شماره های 4 فرعی از 473 اصلی بخش یک بیرجند به میزان سه دانگ مشاع از 
ششدانگ و 2- پالک ثبتی به شماره 4078 فرعی از 250 اصلی بخش 2 بیرجند از ناحیه شخص ثالث آقای حسن زراعتکار فرزند 
زین العابدین که حسب نظریه کارشناسی1- پالک ثبتی شماره 4078 فرعی از 250 اصلی بخش دو بیرجند واقع در خیابان 
معلم، معلم 36 با عرصه 53/75 متر مربع فاقد اعیانی )ملک مورد نظر به صورت زمین و دارای پروانه ساختمانی جهت سه طبقه 
زیرزمین با کاربری انبار تجاری و همکف با کاربری تجاری و طبقه اول با کاربری دفتر تجاری ارزش ششدانگ 1/200/000/000 
ریال و 2- ملک تجاری به شماره پالک ثبتی 4 فرعی از 473 اصلی بخش یک بیرجند واقع در خیابان حکیم نزاری بین حکیم 
نزاری 5 و 7 با عرصه 65/25 متر مربع که در دو طبقه زیر زمین و همکف احداث بنا شده ارزش سه دانگ عرصه و اعیان ملک 
فوق به مبلغ 1/957/500/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 96/6/20 از ساعت 10 الی 
11 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است 
حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید 

آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

جگر مرغ منجمد300 گرمی    کیلویی 2550 تومان
خیار شور یک                      دبه ای9500 تومان
خیار شور نول                   دبه ای 13500 تومان
خیار شور ویژه                  دبه ای24000 تومان
قلوه گاه گوسفندی            کیلویی 23000 تومان
سردست برزیلی              کیلویی 23300 تومان
ران برزیلی                       کیلویی26700 تومان
گردن برزیلی                    کیلویی23900 تومان
گوشت چرخ کرده منجمد       کیلویی15200 تومان
شنیسل منجمد ممتاز       کیلویی  14500 تومان
شنیسل منجمد                 کیلویی 13000 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

دالیــــا پروتئیـــن
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
یکشنبه*5 شهریور 1396* شماره 3868

اعزام 40 بانوی سرپرست خانوار به عتبات عالیات
گروه خبر-40 بانوی سرپرست خانوار خراسان جنوبی عازم عتبات عالیات شدند. معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی)ره( 
استان گفت: این بانوان با هزینه مشارکتی به این سفر معنوی اعزام شدند.محمد عرب افزود: زائران در مدت 7 روز قبور مطهر 

ائمه اطهار)ع( را در نجف، کربال و کاظمین زیارت می کنند و پیش بینی شده این زائران روز عرفه در کربالی معلی حضور یابند.
باسالم ، الزم دانستم بدینوسیله ازتک تک ، پرسنل 
خدوم اتفاقات آب و مسؤل محترمشان نهایت تشکر 
را داشته باشم که درچند مورد اتفاق پیش آمده در 
اسرع وقت حاضر واقدام به رفع نقص آنهم با اخالقی 

خوب وپیگیری جدی نمودند،خداخیرشان دهد .
915...303
اداره برق که میداند می شود شبکه برق رو زمینی  
اجرا کرد)خیابان غفاری ومعلم(چرا در معابر جدید از 
این روش استفاده نمی کند حتما باید شبکه هوایی 

اجرا شود وبعد دوباره کنده وزمینی شود؟!
915...215
سالم روز جمعه رفتیم مزار کاهی، بعد از 20 سال 
که پایین مزار نرفته بودم دیدم فرق قابل مالحظه 
ای نکرده ! با این همه درامد پولها کجا میرود؟ نه 
نظافتی  نه تغییر و تحولی؟ با این همه زائر نباید 

اوقاف فکری کند؟ !!!!؟!
915...601
کش  زحمت  مسئوالن  خدمت  سالم  عرض  با 
سازمان پارکها ،شهروندی به شهرداری پیام داده بود 
در خصوص کثیف بودن وسایل بازی. شب شنبه 
بچه ام را به پارک خیابان صدف بردم و فرزندم سراغ 
سرسره گرفت اما سرسره نداشت صندلیهای تابها 
انقدر کثیف بود که از تاب دادن بچه ام بیزار شدم 

خواهشا رسیدگی کنید - اجرکم عندا...
915...536
آوا سالم جا دارد از پرسنل توانمند و سخت کوش 
گمرک ماهیرود   و پرسنل خدوم مرزبانی  که به 
حق با تمامی مصائب وسختیها صادقانه خدمت می 

نمایند قدردانی وتشکر  بنمایم .
915...514
سالم آوای محترم درختان کمر بند سبز جاده بیرجند 
-  زاهدان وبیرجند- مشهد نیاز به سیستم آبیاری 

قطره ای از نوع تزریقی دارد, لطفا اقدام شود.
915...491 
مرکز  توی  چرا  بگو  مخابرات  به مسئوالن  آوا ل 
استان یه کارت تلفن پیدا نمیشه؟ پس این همه 
کیوسک تلفن بدون کارت به چه دردی می خورند؟ 
933...160
ندانم  های  هزینه  عنوان  تحت  مطلبی  سالم 
کاری گذشتگان در نشست خبری مدیرکل میراث 
فرهنگی عنوان داشتند ما میراث دار ۸ سال اقدامات 
محترم  هستیم.برادر  گذشته  دولت  اشتباه  بسیار 
در همه دولتها هم نقاط ضعفی وجود دارد و هم 
نقاط قوت.بهتر است مدیران ما دیدشان را نسبت 
به مسائل تغییر دهند و نیمه خالی لیوان را نبینند.
برخی مدیران که  از  میراثی است  این کالم شما 
نسل اندر نسل در سازمانها چرخش داشته و خواهد 
داشت.مدیریت بایستی برگرفته از سیره امامان باشد 
نه اینکه مدیر جدید مدیر گذشته را نقد غیر منصفانه 
کند.البته این را هم خاطرنشان کنم که بنده حقیر 
منکر هیچ دولتی نبوده و به پیروی از ولی امر خود، 
امام خامنه ای احترام به دولتها را وظیفه خود میدانم.
915...905
دست  از  کنم  خواهش  خواستم  می  آوا  سالم 
اندرکاران محترم بپرسید اگر سطح آب سفره های 
آب  از  دهید  می  اجازه  چرا  است  پایین  زیرزمینی 
استفاده   ... و  فرش  و  ماشین  برای شستن  شرب 
شود؟ نمی گویم خدای نکرده نان یک قشر را ببرید 
بلکه چاره ای بجویید تا با تغییر روش های قدیمی 
با استفاده از راهکارهای جدید جلوی هدر رفتن آب 

آشامیدنی را بگیریم.
903...775
با عرض سالم و خسته نباشید خدمت ریاست محترم  
زاده  تقی  ابراهیم  اقای دکتر  بیرجند  شورای شهر 
،لطفا مشکالت ما مردم مهرشهر رو هم رسیدگی 
کنید.ما اهالی  چندین بار بابت اسفات کردن مسیر 
ورودی مهرشهر به سمت پمپ بنزین مراجعه کردیم 
همیشه قول و قرار میگذارند که درحال بررسی است 
اما هیچ اقدامی نمیشود .بخدا هر چند مدت پول 
زیادی بابت جلو بندی ماشین پرداخت میکنیم لطفا 

مارو هم دریابید با ارزوی موفقیت شما.
ارسالی به تلگرام آوا
ایام شهادت اهل بیت میگذره دریغ از اینکه یک 
ندارن  خبر  که  خیلیا  تا  بشه  نصب  مشکی  پرچم 
تبلیغات  ازجمله  سازمانها  بعضی  بشن.چرا  خبردار 
اسالمی و... به وظایف خودشون عمل نمیکنند؟در 
و  شهادت  ایام  در  مشهد  مثل  دیگه  شهرهای 
یا  مشکی  رو  شهر  یک شب  برا  حتی  والدت  یا 
تزیین میکنند اما بیرجند....؟!سازمان هایی که برای 
هرچیزی تبلیغ میکنند؛خوبه در این مناسبت ها هم 
یه کم شهر رو عوض کنند جای دوری نمیرود.برای 

اهل بیت حداقل انجام بدهند.
ارسالی به تلگرام آوا
لطفا به گوش اداره تعاون و همچنین معاون امور 
عمرانی استاندار برسانید که چرا مسکن مهر ... که در 
حضور مسوالن وقت و باحضور معاون رئیس جمهور 
و وزیر راه در اواخر دولت دهم بعنوان تعاونی نمونه 
استان انتخاب شد و مدیر عامل تعاونی در آن روز 
اعالم کرد ما افتخار می کنیم که کارگران را با آورده 
13500000تومان و 20000000تومان وام مسکن 
خانه های مسکن مهر را تحویل متقاضیان دادیم 
حال بعد از گذشت 6 سال که خانه ها را تحویل 
گرفتیم و 66 قسط از اقساط وام بانک مسکن را 
تا این لحظه نیز پرداخت کرده ایم حال از ما مطالبه 
پول   بین 6 تا 7 میلیون میکنند و برگه به هر کدام 
از اعضاء دادن که در ستون بدهی هیچ مبلغی نیست. 
بسیار نسبت به این قضیه معترض هستند بعد از این 
همه سال هنوز سند های خانه ها آماده نشده از 
اوای خراسان جنوبی خواهشمندیم که صدای ما را 

به گوش مسوالن برسونید. 
ارسالی به تلگرام آوا

افتخار خراسان جنوبی

های  واژه  برترین  از  شهادت   - ور  پیشه   
مفاهیم  ترین  مقّدس  از  و  اسالمی  فرهنگ 
انسان  کمال  اوج  شهادت  است.  الهی  معارف 
است، آنگاه که انسان تمام هستی خود را یک 
به  وجودش  قطرة  و  کند  می  معبود  نثار  جا 

دریای بیکران هستی مطلق می پیوندد. 
رسول خدا )ص( باالتر از هر خیر ونیکی، خیر 
و نیکی وجود دارد تا انسان در راه خدا کشته 
شود که باالتر از کشته شدن در راه خدا، خیر 
خود  از  مکتب،  این  در  نشود(.  یافت  نیکی  و 
گذشتگی در راه خدا و دفاع از حق در باالترین 
حد، ارزشگذاری شده است و فرهنگ ایثارگری 
و شهادت طلبی در متن اسالم از درخشش و 
ویژگی برجسته ای برخوردار است. شهید احمد 
بسیج  شاخص  شهدای  از  یکی  دست،  آتش 
دانشجویی  دوران  در  که  است  پزشکی  جامه 
بعثی رفت، مردانه  به میدان رزم علیه دشمن 
تن به آتش رزم داد و سرانجام لباس شهادت 
به تن کرد.شهید احمد آتشدست در سال 1339 
در خانواده ای متدین و در روستای خونیک از 
توابع شهرستان نهبندان به دنیا آمد؛ و از آنجا 
که از استعداد سرشاری برخوردار بود همزمان 
قرآن  آموختن  به  دبستان  در  تحصیل  آغاز  با 
مفاهیم  با  کوتاهی  مدت  در  و  پرداخت  مجید 

این کتاب آسمانی آشنا گردید. 

عشق و عالقه اي خاص به واجبات
و مقدسات اسالم 

دوران ابتدایي  و راهنمایي را با موفقیت پشت 
سر نهاد؛ به طوري که هوش  و استعداد و نبوغ 
از کودکي،  بود.  زبانزد  مدرسه  در  او  خدادادي 
عشق و عالقه اي خاص به واجبات و مقدسات 
دبیرستان  وارد  آن  از  پس  داشت.  اسالم 
با  دبیرستان،  در  تحصیل  اواخر  در  و  گردید 
استاد گرامي اش، مقام معظم رهبري که  آن 
مي بردند  سر  به  تبعید  در  ایرانشهر  در  زمان 
بهره ها جست  ایشان  از محضر  و  گردید  آشنا 
وفاي  با  و  صدیق  یاران  از  یکي  جرگه  به  و 
برای  منتظره  این موهبت غیر  آمد.  در  ایشان 

بود،  کمال  با  و  فرهیخته  نوجوانی  که  احمد 
تلمذ  با  و  گشود  را  خوشبختی  و  سعادت  راه 
می  که  را  آنچه  نابغه  استاد  آن  محضر  در 
اول  صف  در  زمانی  اندک  در  و  آموخت  باید 

و  سیستان  استان  در  طاغوت  رژیم  با  مبارزه 
بارها  گردید.  عام  و  خاص  زبانزد  بلوچستان 
آزار  مورد  ساواک  اهریمنی  دستگاه  سوی  از 
پایان  از  پس  او  شد.  واقع  شکنجه  و  اذیت  و 
پزشکی  دانشکده  وارد  متوسطه  تحصیالت 
برای  دانشگاه  آماده  محیط  گردید،  اصفهان 
فعالیت  نمود که  ایجاد  مناسبی  احمد موقعیت 
از  پس  دهد،  گسترش  را  اش  سیاسی  های 
پیروزی انقالب اسالمی و تعطیلی دانشگاه ها، 
فعالیت های اجتماعی خود را در سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، بسیج، جهاد سازندگی و امور 
این  و  نمود  آغاز  پرورش  و  آموزش  تربیتی 
و رهبرش  استاد  از  بود که همچنان  در حالی 
پیوسته الهام می گرفت.پس از پیروزي انقالب 

شکوهمند اسالمي و تعطیلي دانشگاه ها در هر 
جائي که در آنجا بوي اسالم و انقالب و حزب 
و  بسیج  و  سپاه  از  اعم  مي آمد،  والیت  و  ا... 
چشمگیر  و  فعال  حضور  تربیتي  امور  و  جهاد 

داشت و این در حالي بود که همچنان ارتباط 
حفظ  رهبري  معظم  مقام  با  را  خود  تنگاتنگ 
کرده بود. پس از بازگشایي دانشگاه ها، مجدداً 
جهت ادامه تحصیل به اصفهان مراجعت نمود 
پزشکي  دانشگاه  جو  سازي  سالم  جهت  در  و 
با  را متحمل گردید.  فراواني  اصفهان زحمات 
شروع جنگ تحمیلي بارها به جبهه هاي نبرد 
زیادي  رشادت هاي  و  باطل شتافت  علیه  حق 
نهاد.  یادگار  به  خود  از  همرزمانش  میان  در 
چهل روز قبل از شهادتش در تهران، در بیت 
مقام معظم رهبري توسط معظم له، صیغه عقد 
ازدواجش با یکي از دانشجویان همفکر و هم 
بار  آخرین  براي  گردید. سپس  مرامش جاري 
به شهرستان  اقوام و خویشان  با  جهت  وداع 

جهت  آن  از  پس  و  نمود  مراجعت  ایرانشهر 
نبرد  میدان  عازم  والفجر  عملیات  در  شرکت 
فکه  دشت  پدافند  فرمانده  عنوان  به  و  گردید 
خستگی  مجاهد  این  سرانجام  شد.  منصوب 

مکتب  در  را  شهادت  و  ایثار  درس  که  ناپذیر 
بهمن  بیستم  روز  ظهر  در  بود  آموخته  عشق 
1361 هنگامی که به منظور اقامه نماز ظهر و 
عصر به همراه همرزمش شهید مجید شجاعی 
از عشقش  ماالمال  بود سینه  در حال حرکت 
روح  و  گردید  زبون  دشمن  های  گلوله  آماج 

پاکش به سوی عرش برین به پرواز در آمد.
فرازهایی از وصیت نامه شهید آتش دست 

نامم شهید، فرزند اسالم، شماره شناسنامه ام به 
عدد مظلومان و شهدای تاریخ، سالحم ایمان، 
راهم کربالی الی اهلل، شرفم خون. ـ پشتیبان 
انقالب باشید، اتحاد خود را حفظ کنید، پاسدار 
طلبان  فرصت  و  منافقین  با  باشید.  حق  راه 
مبارزه کنید، تقوا را فراموش نکنید، مخلصانه 

امام  به  مرا  سالم  ـ  باشید.  فقیه  والیت  پیرو 
ایشان عرض  به  برسانید و  آقای خامنه ای  و 
کنید احمد خالف انتظار شما گام بر نداشت و 

از راهنمایی های شما ممنون بود.

پيام رهبر معظم انقالب 
به مناسبت شهادت 

دانشجوي شهيد احمد آتش دست:
و  نوجوان  همه  آن  میان  در  ایرانشهر  در   
را  مبارزه  روحیه  و  دل  نفر  یک  فقط  کودک 
من  امید  بود.  دست  آتش  احمد  آن  و  داشت 
به این یک نفر بود. او تنها نماینده نسل خود 
بود که در ایرانشهر روحیه مبارزه داشت. بعدها 
هرگز رابطه اش با من قطع نشد، خبر دانشجو 
مانده  اللهي  اینکه حزب  از  شنیدم.  را  شدنش 
بود خدا را شکر کردم. دلم مي سوخت که این 
تنها محصول یک شهر را از دست رفته ببینم. 
و خدا را شکر که هرگز از دست نرفت. چند ماه 
پیش عقدش را خواندم و امروز خبر عروجش 
او و  رامي شنوم.اي خداي شهیدان بر دل پدر 
مادر او و پدر و مادر همه شهیدان رحمت  آور. 
این عزیران را با شهداي بزرگ اسالم مشحور 
آ رزومند مقام  و  پاي همه شهیدان  فرما خاک 

آنها  سیدعلی خامنه ای

کتاب شهيد شاخص
قشر بسيج جامعه پزشکی 

و  از شهدای سیستان  یکی  آتش دست  شهید 
از  فرزند خراسان جنوبی که پس  و  بلوچستان 
پزشکی،  جامعه  بسیج  سازمان  پیگیری  سالها 
و  بسیج  سازمان  طرف  از  دست  آتش  احمد 
معاونت فرهنگی به عنوان شهید شاخص معرفی 
مشترک  خاطرات  وجود  دلیل  همین  به   شد. 
شهید آتش دست با مقام معظم رهبری و ابعاد 
مختلف زندگی این شهید که مجهول بود، در 
شده  داده  شرح  مفصل  شکل  به  کتابی   این 
است و برای اینکه جامعه جوان و به ویژه جامعه 
آشنا  بیشتر  و  بهتر  مجهوالت  این  با  پزشکی 
شوند، در فصول مختلف کتاب به این مباحث 
درباره  کتاب  اطالعات  است.   شده  پرداخته 
شهید شاخص از منابع عمدتا از خانواده، دوستان 
و همرزمان این شهید بوده است.  کتاب شهید 
. مقام معظم  آتش دست کار پرحجمی است  
شهید  در  را  انقالبی  شاخصه های  نیز  رهبری 
آتش دست مهیا دیدند، بذری را در این شهید 
از  یکی  عنوان  به  بعد  سال های  در  که  پاشید 
شاخص های جامعه پزشکی حماسه های زیادی 
را خلق کرد.  به یاد این شهید بزرگوار بیمارستان 
جنرال در نهبندان زادگاه او با 5 تخصص اصلی 

راه اندازی شده است.

با  بیرجندی   مالکی  امیرآبادیزاده-مهندس   
گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجائی و باهنر  
اظهار کرد : 4۸ پروژه توسط دهیاری های بخش 
مرکزی بیرجند با اعتباری بالغ بر 17 میلیارد ریال 

در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید .
افتتاحی  پروژه های  از   : افزود  بخشدار مرکزی 
هفته دولت در سال جاری  15 پروژه در زمینه 
سنگ فرش معابر ، 7 پروژه زیرسازی و آسفالت 
معابر ، 5 پروژه جدول کشی و اجرای کانیو ، 6 
پروژه اجرای دیوار ساحلی ، 9 پروژه احداث اماکن 
عمومی ، 3 پروژه احداث و تکمیل فضای سبز ، 
2 پروژه بهسازی مظهر قنات و 1 پروژه احداث 
حاجی   روستای  در  بتنی  قطعات  تولید  کارگاه 
آباد می باشد وی با اشاره به شعار هفته دولت 
) تدبیر و امید برای تولید واشتغال ( اظهار کرد 
: کارگاه احداث قطعات بتنی روستای حاجی آباد 
در راستای شعار سال و برنامه های دولت محترم 
تدبیر و امید احداث گردیده است که با راه اندازی 
آن 6 نفر به صورت مستقیم و بیش از 20 نفر 
به صورت غیر مستقیم مشغول به کار خواهند 
این کارگاه  اندازی  راه  برای   : داد  ادامه  شد.وی 
هزینه شده  اعتبار  ریال  میلیون  از 1300  بیش 
است .این مقام مسئول به اقدامات دولت یازدهم 
در روستاهای بخش مرکزی بیرجند اشاره کرد و 

گفت : بیش از 15۸ میلیارد ریال اعتبار به حساب 
دهیاریهای بخش مرکزی بیرجند واریز گردیده 
از نیسان،  است و13 دستگاه ماشین آالت اعم 
مینی لودر، بیل بکهو، کامیون جمل زباله مکانیزه 
در اختیار دهیاری های بخش مرکزی بیرجند قرار 

گرفته است .
بخشدار مرکزی بیرجند ادامه داد : اجرای بیش 
از 6۸500 متر مربع سنگ فرش معابر ، اجرای 
بیش از 310،000 متر مربع آسفالت ، اجرای بیش 
از 92000 متر جدول کشی در معابر روستایی ، 
احداث بیش از 35000 متر مربع پارک و فضای 
از 3۸54 متر مربع  ، احداث بیش  سبز عمومی 
ساختمان  شامل  روستا  عمومی  ساختمانهای 
دهیاری، غسالخانه، سرویس بهداشتی و اجرای 
ساحلی،  دیوار  شامل  عمرانی  های  پروژه  سایر 
بالغ بر  با اعتبار   ... ساماندهی آبهای سطحی و 
1590 میلیون ریال از اقدامات شاخص دهیاری 
های بخش مرکزی بیرجند در دولت یازدهم می 
باشد .مالکی بیرجندی  از هزینه کرد بیش از 91 
میلیارد ریال در پروژه های کشاورزی شامل احیا 
اراضی کشاورزی،  لوله گذاری  قنوات،  و مرمت 
مبارزه با آفات و در بخش مرکزی بیرجند توسط 
اداره جهاد کشاورزی در دولت یازدهم خبر داد و 
از  تاریخ کشور  اقدامی بی سابقه در  در   : گفت 

محل اعتبارات سفر رئیس جمهور بیش از 160 
اعتبار  با  اراضی کشاورزی  گذاری  لوله  کیلومتر 
به  .وی  است  گردیده  اجرا  ریال  میلیون   3500
خدمات دولت یازدهم در بخش مسکن روستایی 
اختصاص   : گفت  و  کرد  اشاره  مسکن  بنیاد  و 
بیش  اسفالت  و  رایگان  قیر  تن  از 5460  بیش 
از  234000 متر مربع معابر روستایی در سالهای 
94 و 95 در قالب 34 پروژه در 23 روستا که در 
سال 96 نیز بیش از 1300 تن قیر جهت معابر 
روستاها پیش بینی گردیده است .مالکی بیرجندی 
ادامه داد : اختصاص بیش از 150 میلیارد ریال  
جهت مطالعه، بازنگری و اجرای طرحهای هادی 
روستایی در قالب 1۸۸ پروژه از محل اعتبارات 
دولتی. پرداخت تسهیالت کم بهره )کارمزد 5%( 
به بیش از 1215 متقاضی جهت ساخت مسکن 
روستایی. واگذاری 672 قطعه زمین به متقاضیان 
در روستاها به مساحت واگذار شده 50/15 هکتار 
انقالب  مسکن  بنیاد  شاخص  اقدامات  دیگر  از 
اسالمی درچهار سال فعالیت دولت یازدهم بوده 
است .بخشدار مرکزی از آسفالت بیش از 100 
 156 بر  بالغ  اعتباری  با  روستایی  راه  کیلومتر 
میلیارد ریال و توزیع بیش از 1000 تن قیر رایگان 
جهت آسفالت راه های روستایی توسط اداره راه و 
شهرسازی خبر داد و افزود :  افزایش روستاهای 

از 19 روستا به 56 روستا که  دارای شبکه گاز 
تعداد 37 روستا با اعتبار بالغ بر 176 میلیارد ریال 
از نعمت گاز بهره ند گردیدند نیز در دولت یازدهم 
بیرجندی  .مالکی  است  گرفته  صورت  صورت 

به خدمات دولت یازدهم در حوزه آب رسانی و 
برق رسانی در بخش مرکزی بیرجند اشاره کرد 
به شبکه  جدید   روستای  اتصال 19   : گفت  و 
آبرسانی با اعتباری بالغ بر 260 میلیارد ریال و 
اضافه شدن بیش از 7000 مشترک آب روستایی 
جدید ، اجرای 144 کیلومتر شبکه انتقال و توزیع 
، اجرای 9670 متر مکعب مخزن ذخیره ، اجرای 
14 ایستگاه پمپاژ در حوزه آبرسانی روستائی و 
توسعه شبکه برق روستایی در 112 روستا با اعتبار 

27 میلیارد ریال و برقرسانی به 14 روستای فاقد 
برق با 15اعتبار  میلیارد ریال وهزینه کرد بیش از 
42 میلیارد ریال جهت برقرسانی و توسعه شبکه 
بق روستایی بوده است به گونه ای که در حال 

با  حاضر در بخش مرکزی روستای بدون برق 
جمعیت باالی  5 خانوار وجود ندارد. 

بخشدار مرکزی با اشاره به خدمات شایسته دولت 
گفت:  درمان  و  سالمت  حوزه  در  امید  و  تدبیر 
احداث 9 خانه بهداشت روستایی با زیربنای ۸25 
مترمربع و اعتبار هزینه شده 2392334 میلیون 
سالمت  جامع  خدمات  مرکز   3 احداث  و  ریال 
روستایی با زیربنای 1500 مترمربع و اعتبار هزینه 
پایگاه  احداث 2   و  ریال  میلیون  شده 12۸31 

سالمت روستایی با زیربنای 40۸ مترمربع و اعتبار 
هزینه شده 2173 میلیون ریال بخشی  از اقدامات 
دولت تدبیر و امید در حوزه بهداشت و سالمت 
در روستاهای بخش مرکزی بوده است .مالکی 
تلفن خانگی در 9  از طرح واگذار ی  بیرجندی 
با اعتبار 30000 میلیون ریال ، واگذاری  روستا 
اینترنت پر سرعت روستایی در ۸5 روستا با اعتبار 
10200 میلیون ریال و واگذاری تک ارتباط تلفن 
عمومی در روستاهای زیر 20 خانوار در 5 روستابا 
و  ارتباطات  حوزه  در  ریال  میلیون  اعتبار1750 
هزینه شدن بیش از 37000 میلیون ریال اعتبار به 
منظور احداث مدارس ، توسعه و تکمیل مدارس 
، تخریب و بازسازی مدارس ، احداث و تکمیل 
سالن چند منظوره ، احداث سرویس بهداشتی و 
دیوار دور ، احداث مسجد و . . .  با زیربنای بالغ 
بر 4000 متر مربع در سطح روستاهای بخش 
از 7500  : بیش  مرکزی خبر داد و یاد آور شد 
میلیون ریال اعتبار در بخش های توزیع علوفه 
یارانه ای ، پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 4% 
، مرمت راه ، توزیع تانکر ثابت ، توزیع مولد برق 
خورشیدی ، آبرسانی سیار و . . . که صرفا در دولت 
تدبیر و امید اجرایی گردیده و آبرسانی سیارکه همه 
ساله مستمر بوده و آن هم نسبت به ابتدای دولت 
 از 10 خانوار به 160 خانوار افزایش داشته است.

شهید »آتش دست« مرد میدان خون وآتش

 افتتاح 48 پروژه با اعتباری بالغ بر 17 میلیارد ریال  توسط دهیاری های بخش مرکزی بیرجند در هفته دولت
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گفتگوی اختصاصی با محمد ابراهیم جعفری، شاعر طنز پرداز بیرجندی:

طنز زبان گویای شوخی، خنداندن و  شلیک به ناهنجاری ها
طنز مخاطب های آگاه واندیشمندی دارد که آنها را با تبسم و لبخند وادار به تفکر می کند

متولد  جعفری  محمدابراهیم  کاری-  نسرین 
کودکی  از  و  شور  پر  او  است.  بیرجند  شهر  در   1۳20
را  دبستان  دوران  است.  مند  عالقه  بسیار  طبیعت  به 
شاعری  به  نوجوانی  از  گذراند  شوکتیه   مدرسه  در 
شعر  پیرامونش  طبیعت  از  الهام  با  و  آورد   روی 
می گفت. او در سال هفتاد وشش بازنشسته شده  که 
در این باره می گوید: روزگارم بدنیست، آسمان زندگیم 
صاف وآفتابی، گاهی هم طوفانی وبارانی است.عاشق 
طنزم و شیدای نطنز باز نشسته  مخابراتم من عاشق 
شعر و طنزیاتم من یادآوری می کند: دوران دبیرستان 
کالس  در  نفر  دو  فقط  و  نوشتم  می  خوبی  انشاهای 
انشایمان  انشا،  زنگ  هرجلسه  در  که  بودیم   درس 
به  را  کالس   وقت  بقیه  دبیرمان  و  خواندیم  می  را 
انشاهای ما دو نفر اختصاص می داد و جالب  توضیح 
بر  و  متفاوت  را  خود  همیشه  نفر  دو  ما  که  بود  این 
دوست  خیلی  هم  با  که  درحالی  نوشتیم  می  هم  ضد 
را  همدیگر  هروقت  هم  هنوز  و  بودیم  هم   صمیمی 
می بینیم یاد وخاطرات دوران دبیرستان را گرامی می 
ادبیاتمان  با تشویق دبیر  اینکه  با اشاره به  داریم. وی 
ادامه می دهد:  دادم  ادامه  نوشتن  به  دبیران   و دیگر 
مجله  در  که  شد  آغاز  اینجا  از  هم  من  گفتن  شعر 
آن  هفته  هر  که  امروز”  “جوان  بنام  خودم  محبوب 
قرار  پسندم  مورد  خیلی  که  دیدم  شعری  گرفتم  رامی 
فرستادم  مجله  برای  و  نوشتم  آن  بر  جوابی  و  گرفت 
که دو هفته بعد درمجله چاپ شده بود با کلی تعریف 
خیلی  آن  از  هم  اینجا  در  دوستانم  طرف  واز  وتمجید 
استقبال شد  و  از آن به بعد یک هفته درمیان شعری  در 
مجله به چاپ می رسید و هفته بعد جواب آن شعر از من  

بود که آرشیو این مجالت را جمع آوری نموده و دارم.

آرزویم فقر زدایی از شادی است

از شادی است، به  او می گوید: آرزویم فقر زدایی   

کلمات،  طنز  گاهی  که  ورزم  می  عشق  کاریکلماتور 
بازی با کلمات و شوخی باکلمات هم نامیده می شود 
طنز مخاطب های آگاه واندیشمندی دارد که آنهارا با 
بیان  با  جعفری  کند  می  تفکر  به  وادار  ولبخند  تبسم 
شوخی  اول  درنظر  طنز  های  جمله  از  بسیاری  اینکه 
واقعی  آثار  ولی  رسد  می  نظر  به  داری  خنده  و  ساده 
مخاطب  برای  تعجب  شاید  و  تفکر  کمی  از  پس  آن 
آشکار می شود می افزاید: طنز زبان گویایی است که 
شوخی می کند، می خنداند و به طعنه سخن می گوید 
وگاهی  کند  بدی ها شلیک می  و  ها  ناهنجاری  به   و 
بیان  تلخ  طنزی  رابا  زندگی  ونامالیمات  ها   سخن 
می کند که ممکن است به مذاق بعضیها جورنیاید.  

نوشته های خود همواره  اینکه در  بیان  با  این شاعر 
این  طنز  فلسفه  گفت:  کند،  می  دنبال  را  ای  دغدغه 
اهمیت می دهند،  به مسائلی که مردم کمتر  است که 
در  که  بنگریم  آن  به  شکلی  به  و  شود  پرداخته  بیشتر 
عین اینکه حرف خود را می زند لبخند نیز ایجاد کند. 

خاصی  پیچیدگی  طنز  کند:  می  نشان  خاطر  جعفری 
ندارد و اگر بخواهیم تاثیر آن را مشاهده کنیم باید آن 
را در دل جامعه و موقعیت های ساده اجتماعی ببینیم 
که مردم به سادگی از کنار آن رد می شوند و سپس با 
پرداختن به آن، مشکالت آن رخداد را ریشه یابی کنیم.

شاعر طنز نویس دردهای اجتماع را 
خوب می شناسد

را  اجتماعی  دردهای  طناز  شاعر  یک  است:  معتقد  او 
خوب می شناسد و هر اتفاق کوچکی را شاید اغراق آمیز یا 
با نیشخندی کنایه دار مورد توجه قرار دهد )واین براستی 
یکی از جلوه های هنر معاصر است( همچنین جعفری طنز 
را لبخند همراه با تفکر تعریف  و می گوید: لبخند شادی 
است که مخاطب را دعوت به تعمق و تفکر می کند و در 
دل آن امر به معروف و نهی از منکر نهفته است. اینکه 
صرفا دیگران را بخندانیم نیز کار با ارزشی است. مشکل 

مطرح  هم  جای  به  را  موضوع  دو  این  ما  که  است   این 
می کنیم و اصرار داریم تنها یکی از آنها وجود داشته باشد 
با ارزش گذاری بگوییم طنز بهتر  و تاکید می کنیم که 
است و فکاهی ارزش ندارد. در حالی که نباید اینگونه باشد.

هنر، توجیه نخست عصاره 
برداشت از زندگی می باشد

هنر  من  نظر  از  گوید:  می  هنر  تعریف  در   وی 
از  هنری  برداشت  است،  اززندگی  برداشتی  ی  عصاره 
زندگی به  معنای دید ما از اشیا است پدیده ها وحادثه 
 هایی است که زندگی با آن پیوند دارد. به گفته جعفری هنر 
پدیده ها وحادثه هایی است که زندگی با آن پیوند دارد 
هنر درفرایند کشش ذهن و به کمک عنصر خیال بارور 
می شود هنر  همانگونه که در توجیه نخست عصاره ی 
برداشت از زندگی می باشد به تفسیر دیگر نیمه ای از 

حیات است وبه تعبیر دیگرکل هستی آن.
این هم نمونه ای از اشعار این شاعر بیرجندی:

بیرجندقدیم به  ای  نامه 
اال ای کودکی هایم کجایی

کجا شدراه و رسم آشنایی
اگر از مخلصت جویای حالی

ماللی.... نبود  بغیرازدوریت 
مردمانت دانا  کجارفتند 

هایت تهامی،آیتی،فرزان 
ها استاداحمدی  کجارفتند 

سعیدی ها، رضایی، هادوی ها
ودانش اهل علم  کجارفتند 

ها عبدالعلی  و  شکوهی،گنجی 
رفتند شاعرهای خوبت کجا 
نزاری ها و سری، صفویها

کجاشد کوچه های سنگ فرشت
کجا شدآن عمو شهرفرنگت

مناسبت ها

پنجم  شهریور؛

روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی 

و روز داروساز

زکریای رازی بزرگ مردی است که اعتبار نامش 
در تاریخ دانش بشری همواره یاد آور نگرش اصیل 
همه دانشمندان اسالمی بـه ارزش مقوله تحقیق و 
تجربه بوده و هست. آثار کم نظیری چون الحاوی 
و طب المنصوری که در قرون متمادی به عنوان 
سراسر  در  دانشمندان  و  پزشکان  آموزش  مرجع 
خود  بوده اند،  استناد  مورد  کتب  معتبرترین  جهان 
پژوهش  و  علم  شکوفایی  و  رشد  دوران  یادگار 
پنجم  هستند.  اسالمی  ایرانی  تمدن  گهواره  در 
شهریورماه به مناسبت سالروز تولد محمد زکریای 
رازی فیلسوف و دانشمند بزرگ مسلمان و ایرانی، 
روز داروسازی در ایران نام گذاری شده  است. وی در 
سال 209 هجری شمسی در ری متولد شد. رازی، 
هوشی سرشار و حافظه ای قوی در فراگیری علوم 
داشت و با اینکه از 40 سالگی بطور جدی به کسب 
علوم پرداخت، در مدت 20 سال به پیشرفت های 
خارق العاده ای در علوم مختلف دست یافت. توجه و 
اشتغال وی به علم طب، بعد از سنین جوانی و به 
 قول ابوریحان بیرونی، پس از مطالعات و تجارب 
از مهم  “الحاوی”  استاد در کیمیا، عملی شد.  آن 
ترین آثار زکریای رازی است، این کتاب هرچند که 
تکمیل نشده باقی ماند، اما چند قرن مورد مطالعه 
قرار گرفت، طوری که مورخان اروپایی، آن را بزرگ 
ترین دایره  المعارف طبی به زبان عربی می دانند. 
رازی این کتاب را به صورت یادداشت های متعددی 
تهیه کرده بود و بعد از مرگ وی به دستور ابن عمید 
از روی یادداشت های او کتاب را استنساخ و تنظیم 
کردند. بخش زیادی از نتایج آزمایش ها و مطالعات 
رازی در این کتاب جمع است. “طب المنصوری” از 
دیگر آثار رازی است که به نام منصور بن اسحاق، 
حاکم ری تالیف و تنظیم شده است. طب المنصوری 
و برخی از رساله های طبی دیگر محمد رازی به زبان 
التین ترجمه و چاپ شده و مورد استفاده اروپاییان 
قرارگرفته است. در علم کیمیا باید رازی را سرآمد 
دانشمندان اسالمی دانست. رازی، کتاب های متعدد 
در کیمیا به رشته تحریر در آورده  است که از آن 
جمله کتاب االکسیر و کتاب التدبیر را باید نام برد. 
ایران عالوه بر علم  نامی  این فیلسوف و پزشک 
وسیع کیمیا و پزشکی، در فلسفه نیز دارای تحقیقات 
عمیقی است که مورد توجه و اهمیت است. رازی، نه 
فقط در طب، تجربه کسب کرد، بلکه آزمایش را در 
کلیه مباحث علوم طبیعی ضروری می دانست. وی 
نخستین کسی است که  کلیه اشیای عالم را به سه 
طبقه حیوانات، نباتات، جامدات تقسیم کرده  است. 
محل و تاریخ وفات محمد رازی به درستی مشخص 
نیست. ابوریحان بیرونی، وفات وی را در ماه شعبان 
سال ۳1۳ هجری نوشته و تعداد تألیف های وی را 
بیش از 56 کتاب و رساله دانسته است. محمد رازی 
در پایان عمر به سبب کثرت کار و  مطالعه نابینا 
شد. امروز نیز پس از گذشت 12 قرن از درخشش 
طب و داروسازی در جهان اسالم، درحالی جایگاه 
گرامی  را  بزرگ  رازی  آن  گذار  پایه  و  داروسازی 
می داریم که پژوهشگران کشورمان در عرصه علوم 
دارویی همگام با تولید بیش از 95 درصد داروهای 
کشور  میان 22  در  برتر  رتبه  و کسب  نیاز  مورد 
منطقه مدیترانه شرقی از نظر دسترسی مردم به 
دارو و کنترل عوارض دارویی موفق شده اند تولید 
علم و ارایه مقاالت بین المللی خود را افزایش دهند. 
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با انجام این حرکت ورزشی عضالت خود را قوی تر کنید
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خبرها از گوشه و کنار

گوینده و دوبلور پیشکسوت درگذشت 

پارس نیوز- »ناصر خویشتن دار« از گویندگان و 
دوبلورهای قدیمی که مدتها از سرطان معده رنج 
می برد، جان به جان آفرین تسلیم کرد. این مدیر 
گویندگی  بر  عالوه  که  سیما  پیشکسوت  دوبالژ 
روز جمعه  داشت،  فعالیت  نیز  رادیو  در  دوبله،  در 
۳ شهریور ماه بدرود حیات گفت. بنا بر این گزارش، 
ناصر خویشتن دار متولد سال 1۳۳0 شهر کاشان است 
و از سال 6۳ در عرصه  دوبله و رادیو فعالیت داشت.

یادداشت

شهر منتظر انتخاب شهردار

* سید صادق امین حسینی

آنان  حق  و  ملت  حاکمیت  نماد  شهر  شورای 
برگزیدگان  است.  آنان  شهر  سرنوشت  تعیین  بر 
نظر  اعمال  جهت  در  مردم  نمایندگان  شورا  این 
شهری  امور  و  تصمیم گیری ها  در   شهروندان 
می باشد و اعضای شورا با توجه به وظیفه خطیری 
است  شده  نهاده  آنان  دوش  بر  مورد  این  در  که 
مسئول اند تا رفاه آسایش و آرامش شهروندان را 
از نهادهای  ارمغان آورند. شورا به عنوان یکی  بر 
تصمیم گیرنده در قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران معرفی شده است و وظیفه برنامه ریزی های 
اجتماعی اقتصادی فرهنگی بهداشتی و ... را دارد با 
توجه به صالحیت های خود حق برنامه ریزی و نظارت 
در تمامی امور شهری را دارا می باشد و از آنجایی 
که نماینده مردم خود می باشد باید منعکس کننده 
نظرات آنان در تصمیمات خود جهت ارتقای شهر و 
ایجاد فضایی جهت آرامش شهروندان خود باشد و 
فارغ از جهت گیری های سیاسی تنها برای رشد شهر 
اقدام نماید و نمایندگان آن خود را عمیقا خادمان 
ملت بدانند چرا که به واسطه رای و اعتماد همین 
تا  شدند  گمارده  خطیر  جایگاه  این  در  شهروندان 
توقع  تردید  بی  باشند  شهر  سازندگی  نمایندگان 
مردم از شورای شهر بیش از دولت است چرا که 
ظهور و بروز تصمیمات شورا در زندگی اجتماعی 
رفاه  رشد  و  ملموس تر  مراتب  به  شهر  یک  افراد 
اکنون  است  شورا  جمعی  تصمیمات  وابسته  آنان 
به  شهر  شورای  توجه  بیرجندی  شهروندان  توقع 
مسئله شهرک های پیرامون و ایجاد حداقل و رفاه 
 در آنان و همچنین جلوگیری از رشد قارچی این 
و  مشکالت  بروز  از  پیشگیری  جهت  ها  شهرک 
و  ها  این شهرک  اجتماعی  و  اکوسیستمی  اثرات 
همچنین توجه به مشارکت مردم و بخش خصوصی 
در راستای اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی 
و انتخاب شهرداری بومی که خود آشنا به مشکالت 
به  توجه  با  تا  باشد  شهر  اجتماعی  معضالت   و 
ظرفیت های شهر بیرجند به عنوان مرکز استان به حل 
مسائل آن بپردازند .توجه دوچندان شورا در تصمیم 
گیری ها به مسئله بافت فرسوده و اقداماتی پیشگیرانه 
نسبت به مقابله با حوادث طبیعی از قبیل سیل و زلزله 
با توجه به حادثه خیز بودن این منطقه و نزدیک شدن 
فصل سرما برای کاهش حداکثری تلفات و خسارات 
از بالیای طبیعی و تکمیل شبکه فاضالب  ناشی 
شهری و مناسب سازی شهر جهت تسهیل استفاده 
ی معلولین گرامی،آسفالت خیابانهای فرسوده شهر و 
بسیار از مشکالت ترافیکی دیگر و همچنین اقدامات 
فرهنگی بیشتر در مناطق مختلف شهر که خود همتی 
دوچندان را می طلبد. بی شک وجود راه های ارتباطی 
و استماع نظرات و انتقادات و پیشنهادات شهروندان با 
توجه به مردمی بودن شورا خود طریقی بسیار موثر 
در جهت ارتقاء فرهنگ، ساختار و رفاه شهر بیرجند 
نیز در راه  خواهد بود رسانه های اجتماعی محلی 
توسعه شهر تالش و همت خود را در جهت انعکاس 
نظرات اجتماعی شهروندان خواهند کرد امید است این 
نظرات و انتقادات مورد توجه نمایندگان شورای شهر 
قرار گیرد و شورا تنها در جهت رشد شهر و نه سهم 
خواهی دیگران اقدام نماید و با حفظ استقالل خود 
منفعت اجتماعی شهروندان خود را فراهم آورد چرا 
که شورا از مردم و برای مردم است و همانگونه که 
با رای مردمی به این جایگاه خطیر راه یافته اند با 
رای مردمی نیز رخت خواهند بست پس هدف آنان 
جز کسب رضایت شهروندان و حفظ منافع شهری 
مدیریت  در  به شدت  آنچه  چنین  باشد. هم  نباید 
شهری بیرجند احساس میشود استفاده از مدیران و 
کارشناسان خبره در عرصه ی شهرسازی و عمران 
است که با آینده نگری تصمیات مقتضی را اخذ نمایند 
تا در آینده دچار مشکالت عدیده ی ناشی از افدامات 
نا به جای گذشته ی خود نباشند همانگونه که امروز 
در سطح شهر شاهد آن هستیم. حقیقتا این وظیفه ی 
خطیر همتی دوچندان و علم و تخصصی مناسب با 
مدیریت شهری را میطلبد که امید است شورا شهر با 
 توجه به این مسئله و فارغ از فشار های وارده از جانب 
ارگان ها و اشخاص تصمیمی صحیح را در جهت 
منفعت عمومی و مناسب به حال شهروندان را اتخاذ 
نمایند. آنچه اکنون بیش از هر وهله ی زمانی دیگر 
انتخاب  است  شهروندان  حساسیت  و  توجه  مورد 
معضالت  به  آگاه  و  متخصص  بومی،  شهرداری 
شهری و شایسته برای تصدی این پست می باشد.

خواندنی ها

رانندگان؛ هشدار پلیس را جدی بگیرید 

افکار نیوز- همانطور که می دانید سرقت خودرو 
از  بیش  داخلی  خودروهای  حوزه  در  ما  کشور  در 
پیش مشهود است چرا که به دلیل ناکافی بودن 
ابزارهای ایمنی و حفاظت خودرو، سرقت این دسته 
از خودروها در صدر آمار سرقت ها جای گرفته است.  
استفاده از وسایل حفاظتی به روز و باال بردن ضریب 
ایمنی می تواند کاهنده سرقت خودرو باشد؛ البته در 
کنار این ابزارها آگاهی و هوشیاری خود راننده نیز 
می تواند از بروز سرقت جلوگیری کند. پلیس همواره 
از  استفاده  بر  رانندگان توصیه کرده که عالوه  به 
دزدگیر از قفل های فرمان و پدال استفاده کنند و 
از قرار دادن وسایل گرانقیمت، کیف و مدارک در 
داخل ماشین خودداری کنند. در این بین با مطالعه 
برخی اخبار شاهد آن بوده ایم که برخی از سارقان 
و  نکرده  اکتفا  پارک شده  ماشین های  سرقت  به 
مترصد فرصتی هستند که خودروهای روشن را به 
سرقت ببرند؛ کاری که سارقان خودروی »پدر بنیتا« 
آن را انجام دادند. حال با توجه به این موضوع و 
زورگیری از زنان؛ پلیس به رانندگان توصیه کرده 
که در هنگام رانندگی حتمًا  در خودرو را قفل کرده 
و اگر به هر دلیلی مثاًل پیاده شدن یک سرنشین در 
خودرو باز شده است قبل از حرکت مجدداً آن را قفل 
کنند. رانندگان وسایط نقلیه باید توجه داشته باشند 
که هنگام توقف پشت چراغ قرمز حتماً در خودرو 
قفل باشد و رعایت این مورد برای زنان راننده در جهت 
جلوگیری از سرقت و زورگیری بیش از پیش اهمیت دارد.



یکشنبه  * 5 شهریور  1396 * شماره 3868 

شخصیت شناسی از نحوه حمام کردن شما!

اگر تا به حال به این نکته که به هنگام ورود به حمام 
اول کدام قسمت بدنتان را می شویید، توجه نکرده اید، 
قبل از خواندن این مطلب جواب این سوال را در ذهن 
خود مشخص کنید تا بتوانید به شخصیت خود به درستی 
پی ببرید.اگر جزء آن دست افرادی هستید که در ابتدا، 
سر و موهای خود را می شوید این نوید به شما داده می 
شود که فردی خالق و هنرمند بوده و معموال دارای 
افکاری مثبت می باشد که اطرافیان را به خود جذب می 
 کند و آنها را به سوی شما بکشاند. معموال این افراد به
گونه ای غرق در رویاهای خود می شوند که زندگی در 
زمان حال را به طور کامل فراموش می کنند. همچنین 
این افراد قادر به درک چیزهایی هستند که دیگران از 
درک آن عاجزند. وضعیت اجتماعی برای شما که در این 
گروه افراد هستید از جنبه های اقتصادی مهم تر است 

وخانواده و دوستان برای شما اهمیت به سزایی دارند.
را شست  به محض ورود شانه های خود  افرادی که 
ناکام  امید،  نا  و  مایوس  افرادی  غالبا  و شو می دهند 
که  هستند  این  دنبال  به  همیشه  و  بوده  سرخورده  و 
چرا برنده نمی شوند. علی رغم همه توانمندی هایی 
که در وجود این افراد بوده و می تواند موفقیت های 
چشمگیری را برایشان به وجود آورد اما همیشه ناکام 
می مانند. همچنین این دست از افراد دوست دارند بیشتر 
وقت خود را در تنهایی سپری کنند و از انجام سرگرمی 
دست جمعی گریزان هستند. گفتنی است که پول برای 
این افراد نفوذ زیادی داشته و بر تمام فعالیت های آنها 
سینه  قفسه  از  که  افراد  از  دیگری  است.گروه  اثرگذار 
شروع به شستن بدن خود می کنند، باید گفت که دارای 
شخصیتی می باشند که همیشه به دنبال کارها و اتفاقات 

جدید بوده و از آنها استقبال می کنند.

شبی  مردی خواب عجیبی دید. او خواب دید دارد در 
اسمان  روی  زند.  می  قدم  خدا  با  همراه  ساحل  کنار 
صحنه هایی از زندگی او صف کشیده بودند. در همه 
آن صحنه ها دو ردیف رد پا روی شن ها دیده می شد 
که یکی از انها به او تعلق داشت و دیگری متعلق به 
خدا بود. هنگامی که اخرین صحنه جلوی چشمانش 
امد،دید که ...بیشتر از یک جفت رد پا دیده نمی شود. 
ترین  این صحنه، سخت  در  اتفاقا  که  متوجه شد  او 
دوره زندگی او را از سر گذرانده است.این موضوع، او 
را ناراحت کرد و به خدا گفت:خدایا تو به من گفتی که 
در تمام طول این راه را با من خواهی بود، ولی حاال 
متوجه شدم که در سخت ترین دوره زندگیم فقط یک 
جفت رد پا دیده می شود. سر در نمی اورم که چطور 
در لحظه ای که به تو احتیاج داشتم تنهایم گذاشتی.

خداوند جواب داد، من تو را دوست دارم و هرگز ترکت 
نخواهم کرد. دوره امتحان و رنج، یعنی همان دوره ای 
که فقط یک جفت رد پا را میبینی زمانی است که من 

تو را در آغوش گرفته بودم.

خوشبختی مثل آن قصرهایی در داستان های
 پریان است که توسط اژدها محافظت می شود: 

باید مبارزه کنیم تا بتوانیم آن را فتح کنیم.

موفقیت دستیابی به چیزی است 
که می خواهی. شادمانی خواستن
 چیزی است که به آن میرسی.

شادی بطلب که حاصل عمر دمی است
هر ذره ز خاک کیقبادی و جمی است

احوال جهان و اصل این عمر که هست
خوابی و خیالی و فریبی و دمی است

بهترین و زیباترین چیزها 
در جهان را نمی توان دید یا لمس کرد؛

 آنها را باید با قلب احساس کرد.

همه یک روزی برای اعمال
 خود قضاوت می شوند،

 و خداوند تنها قاضی است.

دادن،  دست  مانند  شخصیتی  رفتارهای  از  کدام  هر 
دهنده  نشان  تان  خط  دست  و  تان  های  چشم 
طرف  شخصیت  توانید  می  شما  شماست.  شخصیت 
بشناسید.بر  او  رفتارهای  به  توجه  با  را  تان  مقابل 
اندازه دست  و  انجام شده، سبک  مطالعه  اساس یک 

خط حاوی اطالعات شخصیتی است.
ظاهر  روی  از  را  دیگران  نباید  که  می دانیم  ما  همه 
قضاوت کرد، اما حقیقت کمی متفاوت است. درست از 
آن  آشنا می شویم،  با شخص دیگری  زمانی که  همان 
این  البته  از روی چند مورد قضاوت می کند.  را  ما  فرد 
قضیه فقط در مورد دیگران نیست، ما هم زمانی که با 
شخصی دیگر آشنا می شویم چنین قضاوت هایی را انجام 
می دهیم. درست است که شما در شناسایی افراد دیگر 
دنبال ویژگی های مثبت اخالقی چون صداقت، مهربانی 

و هوش هستید، اما موارد ریز نیز بی تاثیر نیست.
 این مطالعه توسط شرکت ملی خودکار بریتانیا صورت 
خجالتی،  اشخاص  که  شد  مشخص  آن  طی  و  گرفت 
ریزتری  خط  دست  معموال  درس خوان  و  بین  باریک 
دارند  تمایل  اجتماعی تر  افراد  دیگر،  سوی  در  دارند. 
کنند.  جلب  خود  به  دیگران  توجه  بزرگ  دست خط  با 
شکلی  به  مسائل  با  که  افرادی  مسئله،  این  بر  عالوه 
جدی برخورد می کنند بیشتر بر روی خودکار خود فشار 
می دهند. این در حالی است که افراد حساس کمتر روی 

خودکار فشار وارد می کنند.

 رنگ مورد عالقه تان و شخصیت
رنگ ها همواره از جایگاه خاصی در روانشناسی برخوردار 
تودی  سایکولوژی  در  مقاله ای  اساس،  بر همین  بوده اند. 
برای  به چاپ رسید که می گوید رنگ مورد عالقه شما 
است.  شخصیتی  ارزشمند  اطالعات  حاوی  لباس هایتان 
افرادی که بیشتر لباس مشکی به تن می کنند حساس تر و 
هنرمندتر بوده و به جزئیات توجه بیشتری می کنند. افرادی 
که بیشتر لباس هایی با رنگ قرمز به تن می کنند هم از 
جنب و جوش بیشتری برخوردار بوده و در زندگی بیشتر 
می پوشند  سبز  رنگ  بیشتر  که  افرادی  می کنند.  تالش 
مهربان تر و وفادار بوده و لباس سفید نشان از نظم و منطقی 
بودن آن شخص دارد. این مقاله همچنین به ما می گوید که 
افرادی که بیشتر لباس آبی به تن می کنند حساس و استوار 

بوده و به اطرافیان خود بیشتر از دیگران اهمیت می دهند.

 جویدن ناخن  و شخصیت
حاوی  می تواند  شونده  تکرار  عصبی  اعمال  از  برخی 
اتفاقی  اگر  باشد.  از شخصیت شخص  مهمی  اطالعات 
به  شما  بدن  کند،  وادار  اندیشیدن  به  را  شما  که  بیفتد 
چگونه پاسخ خواهد داد؟  این موارد می تواند به معنای 
ناامیدی، عجول بودن، خستگی و یاس باشد. پژوهشی به 
طور خاص بر روی جویدن ناخن کار کرده و می گوید که 
افرادی که مرتب ناخن خود را می جوند، افرادی کمال گرا، 

نگران و البته عصبی هستند.

مدل کفش و  شخصیت
کرده اند  تاکید  مسئله  این  روی  بر  بارها  روانشناسان 
بر اساس کفش هایش قضاوت  را  که می توان دیگری 
کرد. عمری گیالت، محقق دانشگاه کانساس آمریکا، 
می گوید  که  داده  انجام  رابطه  این  در  را  پژوهشی 
قیمت، رنگ و وضعیت کفش  بررسی  با  تنها  می توان 
صاحب  شخصیتی  ویژگی های  درصد   90 از  بیش 
کفش را حدس زد. وی می گوید مواردی چون درآمد، 
از  می توان  را  سن  حتی  و  جنسیت  سیاسی،  وابستگی 

این طریق حدس زد.

 چشم های تان شخصیت تان را لو می دهد
چشم ها آینه روح هستند. چشم ها می توانند به اندازه ی 

کتاب ها در مورد شخصیت شما به دیگران بگویند. 
طرز فکر، احساسات درونی، میزان وفاداری و همچنین 
خیانت کاری را می توان از روی چشم ها خواند. در این 
زمینه نیز پژوهشی انجام شده که می گوید افرادی که 
کمتری  سازش پذیری  است،  آبی  چشمایشان  رنگ 
نشان  تمایل  الکلی  مشروبات  به  بیشتر  و  داشته 
می دهند. اطالعات دیگری که چشم ها به ما می دهند 
این است که اگر با کسی تماس چشمی برقرار کردید 
و آن طرف نتوانست برای مدت طوالنی این رابطه را 
برقرار کند، بدین معنا است که آن شخص از خودداری 

و اراده ضعیف تری برخوردار است.

 وقت شناس بودن
اهمیت  از  می شوید  حاضر  قرار  سر  دیر  یا  زود  اینکه 
و  مثبت  اطالعات  حالت  دو  است. هر  برخوردار  زیادی 
منفی فراوانی را از شخصیت شما در اختیار طرف مقابل 
می گذارد. البته حدس زدن تاثیر هر یک از حاالت کار 
دشواری نیست: اگر زود سر قرار حاضر شوید بدان معنا 
است که نسبت به وقت دیگران اهمیت قائلید و در غیر 
این صورت، تاثیر منفی از خود به جای خواهید گذاشت.

 نحوه دست دادن تان 
نشان دهنده شخصیت شماست

می دهند  دست  محکم  که  کسانی  روانشناسی،  نظر  از 
نمایش  از خود  را  استواری  به نفس و شخصیت  اعتماد 
می گذارند. این دسته از افراد شخصیتی برونگرا داشته که 
با دیگران صحبت  به احساسات خود  تمایل دارند راجع 
کنند. البته ناگفته نماند که این افراد شخصیت چندان آرام 
و متینی ندارند! به طرف دیگر ماجرا بنگریم، کسانی که 
رنج  کافی  نفس  به  اعتماد  عدم  از  می دهند  دست  شل 
برده و از چالش ها استقبال نخواهند کرد.البته دست دادن 
که  اشخاصی  می کند.  بازگو  هم  را  دیگری  اطالعات 
دستشان را به سمت شما دراز می کنند، روحیه ای اجتماعی 
داشته و کسانی که غیر صمیمی هستند معموال از دراز 
بر  را  خودتان  آخر،  می ورزند.در  امتناع  دستشان  کردن 

اساس این معیارها بسنجید. 
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برتري   -13 همدان  ارتفاعات 
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بازیگر فیلمهاي خنده دار - عضو 
منال  با   - حیات  مایه   - صورت 
بایرن  ستاره  روبن  نام   -5 آید 
ني   -6 کلي  مقابل   - عاقبت   -
آستین  پیراهن  نوعي  توخالي- 
کوتاه - کلید خودرو 7- همخانه 
خراسان  استان  در  بخشی   -
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راویاهویمواو5
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توتوقایمخیلگ12
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لیونجاکرفاسمر14
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت 

را تجربه کنید.   09158668002

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
صد 

 در
صد

فروش باغچه در تنگل بهدان 
 500 متری - قیمت 35 میلیون

09157617050

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

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

09158254172

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

داخل کوچه کیلویی 430 تومان  09156702717 - 32255221

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

09156633230- برگی

تهیه غذای خانجون
پخت انواع غذاهای ایرانی

 و سنتی در محیطی زیبا و سنتی
آماده عقد قرارداد با ارگان ها و 
موسسات دولتی با نازلترین قیمت

سفارشات مجالس 
پذیرفته می شود

09356114688-32425330
احمدی

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

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

09157213571 - صالحی منش

بازسازی منازل قدیمی 
09155614365 -09157210424

32318149

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

کارت دانشجویی اینجانب امیر حسین محمدی 
پاقلعه به شماره دانشجویی 

9511212515 از دانشگاه صنعتی بیرجند 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی اینجانب شکوفه امیرآبادی 
زاده به شماره دانشجویی 9439147103 

سپیده کاشانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
اکسیـدان           پا تو کفش من نکن

16:1520:1518:1521:45شروع سانس

کار خوب اتفاقی نیست



و   ۳ امگا  چرب  اسیدهای  مورد  در  احتمااًل 
به  ابتال  از  جلوگیری  برای  آنها  فواید  تمام 
استخوان  پوکی  و  قلبی  بیماری   آرتریت، 
سالمتی  خواص   ۳ امگا  چرب  اسیدهای  اید.  شنیده 
احساس  از  جلوگیری  شامل  که  دارند  هم  دیگری 
گرسنگی، پیشگیری از افسردگی و اضافه وزن است. 

از  توانید  می  امگا۳  قرص  یک  مصرف  با  تنها  شما 
تمام این مزایا بهره ببرید. اما گزینه های غذایی نیز 
وجود دارند که سرشار از این چربی های مفید هستند. 
به  منجر  غذاها  در  موجود   ۳ امگا  چرب  اسیدهای 
کاهش التهاب در بدن، جلوگیری از آسیب اکسیداتیو 
 و بسیاری از مزایای دیگر می شوند: 1. ماهی قزل آال

قاشق  )یک  ماهی  روغن   .4 سویا   .۳ گردو   .2  
گرم  میلی   2۶۶4 حاوی  ماهی  روغن  از  غذاخوری 
امگا 4 است. البته از مصرف بیش از حد این روغن 
باید صرف نظر کنید چون شما به مقادیر زیاد ویتامین 
آ نیازی ندارید( 5. برنج قهوه ای ۶. روغن کتان )دان 

کتان به روغنش ترجیح داده می  شود( 7. تخم مرغ.

بهترین گزینه های غذایی سرشار از امگا۳ را بشناسید 

6
یکشنبه * 5 شهریور  1396 * شماره 3868

حسن یزدانی با غلبه بر کشتی گیر اسلواکی
 قهرمان جهان شد

ایرنا- حسن یزدانی آزادکار وزن 8۶ کیلوگرم ایران در فینال این وزن 
در پیکارهای قهرمانی سال 2017 پاریس با شکست کشتی گیر روسی 
االصل اسلواکی قهرمان جهان شد و مدال طال را به گردن آویخت. 
پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی سال 2017 در چهار وزن 57، ۶1، 8۶ و 
125 کیلوگرم در سالن 20 هزار نفری »آکوا هتلز« پاریس آغاز شد.

عنوان هفتمی تیم والیبال امید ایران 
در رقابت های قهرمانی جهان

در  چین  مقابل  پیروزی  با  )امید(  ایران  سال   2۳ زیر  والیبال   تیم 
رقابت های قهرمانی جهان در مصر در جایگاه هفتم قرار گرفت. به 
گزارش ایرنا، تیم والیبال زیر 2۳ سال ایران در آخرین دیدار خود که 
برای کسب عنوان هفتمی مسابقات قهرمانی جهان برگزار می شد به 
مصاف چین رفت و موفق شد با نتیجه 4 بر یک و امتیازات 17 بر 15، 
15 بر 5، 15 بر 11 و 17 بر 19 و 20 بر 18 حریف خود را شکست دهد. 

سومین طالی تکواندو درسبد کاروان ایران

ایرنا- سعید رجبی تکواندوکار وزن منهای 87 کیلوگرم دانشجویان ایران 
در دیدار فینال این وزن در بازی های دانشجویان جهان با غلبه بر حریفی 
از کره جنوبی سومین مدال طال کاروان کشورمان را کسب کرد. وی در 
راند اول 2 برصفر از لی سوینگ وان از کره  جنوبی عقب افتاد.در راند 
دوم نیز ۶ بر 2 عقب بود. تا اینکه در سومین راند ۶ بر ۶ مقابل حریف 
ایستاد و در مرحله آخر با کسب 2 امتیاز بیشتر از حریف، فاتح این دیدار 
شد.به این ترتیب او سومین مدال طالی کاروان ایران را کسب کرد.

ایران سهمیه رقابتهای جهانی سوئد را کسب کرد

ایرنا- تیم ملی مردان ایران با برتری برابر تیم ژاپن در مرحله نیمه نهایی 
رقابت های قهرمانی گلبال آسیا و اقیانوسیه در تایلند سهمیه مسابقات 
جهانی 2018سوئد را کسب کرد.  ملی پوشان ایران در این رقابت ها با 
غلبه بر تیم های کره جنوبی، قزاقستان، تایلند و عراق، ژاپن را هم با نتیجه 4 
بر ۳ شکست دادند و به همراه چین سهمیه مسابقات جهانی را کسب کردند.

شیردهی خطر ام اس را کم می کند  

مطالعه جدیدی بیان می کند زنانی که سابقه 
شیردهی طوالنی تری دارند، نسبت به مادرانی 
یا به مدت کوتاه تری شیر  که شیر نمی دهند 
بیماری  به  ابتال  معرض  در  کمتر  می دهند، 
مالتیپل اسکلروزیس )MS( قرار دارند. مؤلف 
این مطالعه گفت: پیش از این کسی نشان نداده 

است که شیردهی می تواند اثری دیرپا بر دستگاه 
ایمنی مادر داشته باشد. در صورتی که برعکس، 
فواید زیادی دارد. MS یک بیماری خودایمنی 
است که درمان قطعی ندارد. حمله بدن به خود 
گزگز،  بی حسی،  باعث  اغلب  بیماری  این  در 
مشکل در دفع، مشکالت در راه رفتن و مسائل 
باروری  سن  در  را  زنان   MS می شود.  ذهنی 
بیش از مردان و زنان مسن نیز گرفتار می کند. 

عالئم عجیب مصرف زیاد نمک را 
بشناسید!

هرچند مصرف زیاد نمک، یکی از دالیل اصلی 
اما  است،  خون  پرفشاری  مانند  بیماری هایی 
نشان داده شده، نمک عالوه بر این مشکل، 
حالت های ناخوشایندی برای فرد ایجاد می کند. 
با برخی عالئم عجیب و کوتاه مدت که از زیاد 

بودن مصرف نمک حکایت دارند، آشنا شوید: 1. 
تنگ شدن انگشتان انگشتر 2. خشکی دهان 
۳. سردرد 4. نیاز مکرر به دستشویی رفتن 5. 
مه مغزی )کاهش توانایی تفکر(. و اما چه باید 
کرد؟ صرف نظر از نوع عالئمی که شاهد آن 
هستید، بهتر است مصرف غذاهای فرآوری شده 
را کاهش دهید و آب بیشتری مصرف کنید. این 
کار باعث می شود بدن به حالت تعادل برگردد.

ردیابی محموله سنگین مواد در خراسان جنوبی

ایران- 558 کیلو و 100 گرم تریاک در بیرجند کشف و ضبط شد. 
سردار مجید شجاع فرمانده انتظامی خراسان جنوبی اظهار داشت: روز 
جمعه مأموران با کسب خبری مبنی بر انتقال محموله مواد مخدر، 
بالفاصله بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند و حین کنترل 
خودرو های عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک و خودرو را 
متوقف کردند. سردار شجاع تصریح کرد: مأموران در بازرسی از خودرو، 
مقدار 558 کیلو و 100 گرم تریاک که به طرز ماهرانه ای جاساز شده بود کشف کردند که در این رابطه سه قاچاقچی 
دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند. فرمانده انتظامی استان در پایان 
مقوله مبارزه با مواد مخدر را ملی دانست و تصریح کرد: در امر مبارزه با مواد مخدر باید به موضوع استانی، ملی 
و منطقه ای نگاه کرد چرا که پدیده مواد مخدر یک جرم سازمان یافته است، لذا در بعد فرهنگ سازی و اطالع 
رسانی به شهروندان تالش بیشتری نیاز است که تحقق این مهم، همکاری همه دستگاه های فرهنگی را می طلبد.

حبس و جریمه نقدی یک ایرانی 
به علت کشیدن سیگار در هواپیما 

جام جم آنالین- دادگاهی در مالزی یک مرد ۳5 ساله 
ایرانی را به اتهام استعمال سیگار در خط هوایی »ایرآسیا« 
به زندان و جریمه نقدی محکوم کرد. خبرگزاری رسمی 
مالزی )برناما( اعالم کرد که این مرد ایرانی قصد داشت 
در مسیر انتقالی از کواالالمپور به هلند سفر کند و به 
اتهام استعمال دخانیات در دستشویی هواپیما به دو روز 
دالر(   590 )حدود  رینگیت   500 و  هزار  دو  و  زندان 
جریمه نقدی محکوم شد. این اتهام بر اساس ماه 100 
مقررات حمل و نقل هوایی سال 201۶ و مجازات آن 
نیز بر اساس ماده 20۶ همین قانون اعمال شده است.

اتوبوس مرگ توقیف شد 

جام جم آنالین- ساعاتی پیش یک دستگاه اتوبوس که با سرعت سرسام آور در حال تردد 
بود و جان مسافران را به مخاطره انداخته بود با دستور مقام قضایی توقیف شد. رئیس 
پلیس راه خراسان جنوبی گفت: با اعالم مرکز کنترل ترافیک راهور ناجا، ماموران کنترل 
نامحسوس پلیس راه یک دستگاه اتوبوس مسافربری مسیر گرگان به زاهدان را که با 
سرعت سرسام آور در حال حرکت بود در بیرجند متوقف کردند. وی افزود :راننده این خودرو 
که با قطع سیستم ناوبری اتوبوس با سرعت 1۳0 کیلومتر در حرکت بود با اعالم مرکز 
کنترل ترافیک راهور ناجا و هماهنگی با مقام قضایی در بیرجند توقیف شد و مسافران این 
اتوبوس با اتوبوس های دیگر به مقصد اعزام شدند. سرهنگ حسین رضایی یکی از عوامل 
اصلی تصادفات در جاده های استان را سرعت غیر مجاز اعالم کرد و گفت: سرعت زیاد 
خودروهای حمل و نقل عمومی بازی با جان مسافرانی است که قربانی جنون سرعت رانندگان 
بی احتیاط می شوند و پلیس به هیچ عنوان در برخورد با این متخلفان اغماض نخواهد کرد.

پاستیل بخوریم یا نخوریم؟

پاستیل؛ اسنکی است که بعنوان بدون چربی، 
دارنده و محتوی 100 درصد  نگه  مواد  بدون 
برچسب  طبیعی  های  میوه  با  سی  ویتامین 
اما  می رسد!  نظر  به  سالم  کامال  و  می خورد 
در واقع این گونه نیست. حاال خوردن گه گاه 
پاستیل آسیب چندانی به سالمتی و رژیم غذایی 

شما وارد نمی کند و بهتر است آنها را در همان 
حد »سالی ماهی یک بار!« مصرف کنیم تا اینکه 
به عنوان جزئی از اجزای دائمی رژیم غذایی ما 
باشند. اما رژیم شناسان پیشنهاد می کنند کودکان 
به جای این اسنک ها, میوه تازه و سبزیجات مثل 
هویج، کره بادام زمینی روی سیب و ماست کم 
چرب مصرف کنند.  بدنبال محصوالتی باشید 
که هیچ رنگ و طعم دهنده مصنوعی ندارند.

تاثیر مصرف پنیر 
بر تغییر شکل جمجمه انسان!

بهداشت نیوز- طبق نتایج یک مطالعه جدید، 
در  جمجمه  مورفولوژی  بر  کشاورزی   اثر 
 جمعیت های که نرم ترین غذا یعنی پنیر مصرف 
می کردند، بیشترین بوده است. در تحقیقات 
جدید ادعا می شود که مصرف پنیر تاثیر قابل 

توجهی بر شکل جمجمه انسان داشته است. 
محققان از مجموعه های جهانی 559 کاسه 
)استخوان  تحتانی  فک  آرواره   5۳4 و  سر 
جمجمه( متعلق به بیش از دویست جمعیت 
قبل از دوره صنعتی استفاده کردند. در نهایت 
آنها تغییرات کمتری در مورفولوژی جمجمه 
گروه های که غالت، لبنیات و یا هر دو غالت 
و مواد لبنی را مصرف کرده بودند، یافتند.

آیا نشستن بیش از حد احتمال مرگ را 
افزایش می دهد؟ 

نشستن بیش از حد در افراد میانسال و سالمند 
آن ها  بدنی  احتمال ضعف  که  می شود  باعث 
یابد.  افزایش  این ضعف  اثر  بر  آن ها  و مرگ 
بررسی ها نشان داده است افراد باالی ۶5 سال 
شدت  با  ورزشی  حداقل 150  دقیقه  باید  نیز 

افرادی  دهند.  انجام  را  روز  طول  در  متوسط 
که نمی توانند این مقدار فعالیت را انجام دهند 
پیشنهاد می شود که تا جایی که توانایی فیزیکی 
بررسی های  باشند.  فعال  می دهد  اجازه  آنان 
نشان داده است که تنها 44 درصد از افراد ۶5 
تا 74 سال میزان فعالیت فیزیکی الزم را دارند. 
پیش از این نیز مطالعات نشان داده است که افراد 
سالمند بیش از 9 ساعت در سال می نشینند.

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

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

 تعداد خانواده های تحت حمایت: 500 خانواده شهری، 1۳90 خانواده روستایی، 16۳ نفر یتیم نیازمند
شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 01098۳182۳009 شماره کارت مجازی: 60۳7991899549160

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 4518*8877*
   آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5  )صمدی 8( - داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(   091516۳1855 -  ۳2۳1۳472 056- طاهری

31104

کشتار دام در معابر و اماکن مسکونی سبب گسترش بیماری های مشترک
 بین انسان و دام می شود.

روابط عمومی اداره کل دامپزشکی
خراسان جنوبی

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

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8   تلفن : ۳1052 - 056 

09۳5۳694511 - 09۳5۳۳15656

پیک رایگان
طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 19 تا 1/۳0  بامداد

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 ۳2225494 - 091516۳028۳   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98
آدرس: بین مدرس 55 و 57           

09150023004 - انجیری

بورس پارچه های مبلی ترک حریر در 

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف  و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

      091596۳9065 - علـی آبادی 
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جلوگیری از ورود 558 کیلوگرم مواد مخدر در بیرجند

صدا و سیما- مأموران انتظامی خراسان جنوبی از ورود 558 کیلو و 100 گرم تریاک به داخل کشور جلوگیری کردند. فرمانده انتظامی استان گفت: روز گذشته مأموران با کسب خبری مبنی بر انتقال 
محموله مواد مخدر، بالفاصله بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند و هنگام کنترل خودرو های عبوری به یک کامیون مشکوک و خودرو را متوقف کردند.سردار شجاع افزود: مأموران در 
بازرسی از خودرو، مقدار 558 کیلو و 100 گرم تریاک که به طرز ماهرانه ای جاساز شده بود کشف کردند.وی گفت: در این رابطه سه قاچاقچی دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

تصویب بیش از 5 میلیارد تومان اعتبار
 برای بازسازی قنوات

 
حسینی-رییس سازمان جهادکشاورزی از تصویب 
بازسازی  برای  اعتبار  تومان  میلیارد   5 از  بیش 
و  خبرداد  دارئی ها  و  تملک  اعتبارات  از  قنوات 
عنوان کرد: از محل اعتبارات ملی)کمک های فنی 
اعتباری( نیز مبلغ 7 میلیار تومان مصوب شده که 
این  بیان  با  پور  ولی   . شود  اجرایی  امسال  طی 
که قنوات تنها سازه های سازگار با محیط زیست 
ادامه  دارند  دخالت  طبیعت  چرخه  در  که  هستند 
مقنی  مهندسان  توسط  که  قنواتی  تمامی  داد: 
سرانجام  به  شده  انجام  کنون  تا  قنوات  ابداع  از 
رسیده ودر بازه زمانی اجرا به لحاظ تخصص در 
این سازه ها،  مرمت  یادآور شد:  بوده اند. وی  اوج 
حیات  که  است  تالش ها  آن  تمامی  کردن  زنده 

روستاها نیز بسته به این منابع تاریخی است.

جشنواره گل نرگس
 فرصتی برای معرفي استان است

اقتصادی  امور  هماهنگی  مقدم-معاون  دادرس 
برنامه  جلسه  در  که  استانداری  منابع  توسعه  و 
جشنواره  برگزاري  منظور  به  هماهنگي  و  ریزي 
این  بیان  با  گفت  مي  نرگس سخن  گل  استاني 
وامکانات  منابع  از  بهینه  استفاده  افزود:  مطلب، 
بهتر  هرچه  برگزاري  در  را  اجرایي  هاي  دستگاه 
این جشنواره مورد تاکید قرار داد و افزود: ظرفیت 
هاي شهرستاني خوسف نیز باید در برگزاري این 
جشنواره به صورت مطلوب و مناسب مورد استفاده 
قرار گیرد.سرفرازی، با بیان اینکه جشنواره استاني 
اوایل دي ماه سال  یا  اواخر آذرماه و  گل نرگس 
جاري برگزار خواهدشد، تصریح کرد: باید از ظرفیت 
هاي موجود در این رخداد مهم در زمینه معرفي و 

رونق گردشگري نهایت استفاده صورت پذیرد

شهردار رفت

حسینی- صبح دیروز در جلسه غیرعلنی پنجمین 
دوره از شورای شهر بیرجند، ادامه کار مدیح به عنوان 
شهردار بررسی شد. یزدان شناس یکی از اعضای 
شورای شهر  در این باره بیان کرد: علی رغم صحبت 
های انجام شده درباره ادامه کار مدیح بین اعضا رای 
گیری شد، که با ادامه کار وی مخالفت شده و خانزاد 
به عنوان سرپرست شهرداری تا زمان انتخاب شهردار 
اداره کارها را بر عهده خواهد داشت. وی اضافه کرد: 
البته مدیح روز پنجشنبه از سمت خود استعفا داده و 
دست شورا را برای انتخاب شهردار باز گذاشته بود. 
یزدان شناس با تاکید بر این که در این جلسه شورا 
هیچ گزینه ای برای سمت شهردار مطرح نشد، ادامه 
داد: قرار شد اعضای شورا گزینه های پیشنهادی خود 
را مطرح کرده تا روی آن مطالعه شود. وی صحبت 
ها درباره گزینه های پیشنهادی را شایعاتی در حد 
فضای مجازی عنوان کرد و افزود: از طرف اعضا 
تاکنون هیچ صحبت قطعی درباره فرد خاصی به 
عنوان گزینه پیشنهادی شهردار نشده است.گفتنی 
است مدیح شهردار سابق بیرجند در متن استعفای 
خود چنین نوشته است: نظر به استقرار و شروع کار 
شورای اسالمی شهر در دوره پنجم و لزوم فرآهم 
نمودن زمینه انتخاب شهردار جدید بدون هیچ گونه 
معذوریتی ، این جانب بعد از حدود 55 ماه، تالش 
مستمر و افتخار خدمتگذاری به مردم شریف بیرجند، 
از مسئولیت خود استعفا می نمایم. امید است با شروع 
کار دوره جدید شورای اسالمی شهر، مسیر توسعه 
با وجود همه کمبودها و  بیرجند  همه جانبه شهر 

تنگناهای مالی ادامه و استمرار یابد.

کارگاه های ارتقای سواد رسانه ای
 از مهر برگزار می شود

دانشگاهی  جهاد  فرهنگی  ور-معاون  پیشه 
خراسان جنوبی با اشاره به  طرح سلسله کارگاه های 
برای  طرح  این  کرد:  عنوان  رسانه ای  سواد  ارتقاء 
مدیران و کارشناسان روابط عمومی و خبرنگاران 
استاندار  سوی  از  استان  جراید  و  ها  خبرگزاری 
خراسان جنوبی پیشنهاد شده است که در این راستا 
اداره کل روابط عمومی استانداری، جهاد دانشگاهی 
استان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی برای ارتقاء 
و کارآمدتر شدن خبرنگاران و روابط عمومی استان 
افزود:  از مهرآغاز خواهند کرد.مرادی  را  این طرح 
کنندگان  آشنایی شرکت  را  اجرای طرح  از  هدف 
با مفاهیم اصلی خبر و عناصر و ارزش های خبر، 
آشنایی با سبک های نوین خبرنویسی و مالحظات 
مهم در خبرنویسی، آشنایی با تکنیک های گزارش 
مدیریت  و  در خبر  و سبک های  لید  تیر،  نویسی، 
کانال های خبری در فضای مجازی است .وی خاطر 
نشان کرد: در این طرح شش کارگاه 16 ساعته در 
2 روز کاری و تا پایان سال جاری ادامه دارد که در 
هر ماه یک دوره برگزار می شود. معاون فرهنگی 
جهاد دانشگاهی ادامه  داد: تا این لحظه  حدود 80 
نفر در این کارگاه ها ثبت نام کرده اند.وی درباره 
استاتید این دوره ها عنوان کرد:استاید 2 مرحله اول و 
دوم استانی و بقیه ی مراحل کشوری هستند.وی در 
پایان تاکید کرد: در پایان هر دوره مدرک معتبر صادر 
می شود.معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی یادآور شد: 
داوطلبان برای اطالعات بیشتر می توانند به سایت 
 WWW.jdkhj.ir جهاد دانشگاهی به نشانی
مراجعه و در قسمت دوره های آموزشی نسبت به 

ثبت نام اقدام کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

 نظارت اداره استاندارد 
بر کاالهای داخلی افزایش یابد

قوسی - پیش از ظهر روز گذشته رییس سازمان 
استان  در  فقیه  ولی  نماینده  با  کشور  استاندارد 
دیدار کرد. در ابتدای این دیدار پیروزبخت، رییس 
جنوبی  خراسان  گفت:  کشور  استاندارد  سازمان 

لحاظ   از  افغانستان  کشور  با  همجواری  دلیل  به 
راهبردی نقش موثری را رقم می زند. وی ادامه 
داد: سازمان استاندارد، سازمانی ناظر و حاکمیتی 
است و وظیفه حفاظت از سالمت و ایمنی مردم 
شود،  می  حاصل  امنیت جسمی  وقتی  و  دارد  را 
امنیت روانی را در پی دارد. پیروزبخت با بیان اینکه 
بیشترین پروژه در ستاد اقتصاد مقاومتی را داریم، 
افزود: در بند 4 سیاست های اقتصاد مقاومتی و در 
به توسعه و  برنامه ششم  بند30 سیاستهای کلی 
پوشش استاندارد اشاره می کند که بار روی دوش 
سازمان  رییس  کند.  می  تر  سنگین  را  سازمان 
بین  فعالیت  استاندارد خاطرنشان کرد: در عرصه 
المللی دو سه سال است قدم های موثری برداشته 
ایم و به صورت فعال وارد شده ایم که توانسته ایم 
در بین 36 کشور اسالمی جزو هیات مدیره قرار 
بگیریم و در بحث نشان »حالل« با راهنمایی های 
نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی و در موضوع 
هاشمی  ا..  آیت  زعامت  با  گردشگری  استاندارد 
برداریم. را  قدم های مهمی  توانستیم  شاهرودی 
بیان  فقیه  ولی  نماینده  عبادی،  االسالم  حجت 
قانونی  مساله  یک  صرفا  استاندارد  سازمان  کرد: 
انسان  طبیعت  از  برخواسته  و  نیست  قراردادی  و 
است و انتخاب احسن و بهتر به صورت طبیعی در 
همه انسان ها است. وی ادامه داد: تقریبا در همه 
امور و فرآورده های کشاورزی صنعتی، استاندارد 
وجود دارد و وقتی استاندارد داشته باشیم می توانیم 
در کشورهای هدف از جهات مختلف جاذبه داشته 
باشیم. حجت االسالم عبادی اضافه کرد: برخی 
گالیه دارند که بازارهای نزدیک را از دست داده 
استاندارد  از لحاظ  ازین جهت است که  این  ایم، 
کاال، بقیه کشورها از ما سبقت گرفته اند. نماینده 
ولی فقیه خاطرنشان کرد: یکی از مشکالت این 
است که بازارهای بیگانه چه به صورت قاچاق و 
چه به صورت رسمی به روی ما باز شده است و 
دیگر این که به دلیل ضعف نظارت، کاالی خوبی 
با آرم خارجی عرضه می شود که در این  ایرانی 
صورت همه ضرر می کنند. وی با اشاره به وجود 
کاستی ها، تصریح کرد: اگر انسان استاندارد وجود 
نداشته باشد می تواند مهر استاندارد را بر روی هر 

کاالی بنجل بزند.

بالغ بر ۲۰هزار تخت در دولت  یازدهم 
به بیمارستان هاي کشور اضافه شده است

دادرس مقدم-استاندار که به مناسبت فرا رسیدن روز 
پرشک و در جمع پزشکان استان سخن می گفت، 
با بیان این مطلب افزود: در دولت یازدهم خدمات و 
اقدامات بسیار مناسبي در حوزه هاي مختلف از جمله 
بهداشت و درمان صورت گرفته که ازآن جمله مي 
توان به اضافه شدن بالغ بر 20 هزار تخت بیمارستاني 
به بیمارستان هاي کشوراشاره کرد. پرویزي، اجراي 
طرح تحول سالمت را از دیگر اقدامات دولت تدبیر 
وامید دانست و تصریح کرد: بسیاري از بیمارستان 
هاي استان همچون جاده ها و محورهاي مواصالتي 
گاهاً تا سال هاي متمادي دست نخورده باقي مانده 
بود که در این دولت بهسازي و بازسازي بیمارستان 
ها به عنوان یک اولویت مهم مورد توجه قرار گرفت.

قسمت عمده ای از پروژه های هفته دولت 
در بخش های صنعتي است

سازمان  رئیس  با  دیدار  در  امیرآبادیزاده-استاندار 
استاندارد کشور با بیان این مطلب افزود: در جریان 
سال  ابتداي  در  استان  به  ریاست جمهوري  سفر 
جاري، طرح هایي معادل ۹00 میلیارد تومان مورد 
بهره برداري قرار گرفت و در هفته دولت نیز حدود 
700 میلیارد تومان پروژه که غالبا در زمینه هاي 
صنعتي و عمراني هستند، مورد بهره برداري قرار 
خواهند گرفت. پرویزي ضمن خیر مقدم به خانم 
پیروزبخت رئیس سازمان استاندارد کشور، با بیان 
داراي ظرفیت  زمینه گردشگري  در  استان  اینکه 
خوبي است، تصریح کرد: براي بهره گیري و رونق 
افزایش  نیازمند  گردشگري،  صنعت  روزافزون 
ظرفیت پروازي و بهبود وضعیت راه ها و خطوط 

ریلي در استان هستیم.

اهدای یک دستگاه ویلچر
 به زندانیان معلول زندان مرکزی بیرجند

کاری- یک دستگاه ویلچر از سری هدایای پویش 
زندان  معلول  زندانیان  به  بیرجند  آرتوان  مردمی 
 : بیان کرد  زندان  بهداری  اهدا شد.رئیس  مرکزی 
در راستای برنامه های حفظ محیط زیست ، طی 
هماهنگی انجام شده توسط نماینده “پویش مردمی 
بطریهای  درِ  تحویل  و  آوری  جمع  با  آرتوان”،  
پالستیکی، هم از آلودگی محیط زیست پیشگیری 
شده و هم یک ویلچر برای استفاده زندانیان معلول 
رخش  است.دکتر  گردیده  دریافت  رایگان  بطور 
ا...  ان شا  برنامه  این  امیدواری کرد:  ابراز  خورشید 
همچنان تداوم داشته باشد و مردم با این نهادهای 

خیر اندیش همکاری الزم را داشته باشند.
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افتتاح 134 پروژه در شهرستان قائنات: گام به گام با معاون عمرانی استاندار

حفظ بازار افغانستان با کاالهای استاندارد استان

خدمات کشوری ازکیسه شهرستان ممنوع

انجام 30  حسینی- استاندار خراسان جنوبی 
تا 33 درصد صادرات افغانستان با ایران را از 
مرز این استان دانست و عنوان کرد: باید به 
تولیدکنندگان برای تولید کاالهای با کیفیت 
و استاندارد هشدار دهیم زیرا که موجب ارتقا 
می  افغانستان  و  ایران  بین  اقتصادی  روابط 
آزمایشگاهی  ساختمان  دیروز  صبح  شود. 
با حضور  جنوبی  خراسان  استاندارد  اداری  و 
استاندار و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران 
برگزار شد. پرویزی استاندار خراسان جنوبی با 
فراسازمانی  استاندارد  ملی  سازمان  این  بیان 
و  کاال  تولید  های  سازمان  تمام  بر  و  بوده 
خدمات نظارت و تسلط دارد، عنوان کرد: نیاز 
های استان در تمام حوزه ها زیاد است ولی 
توقع ما کم و خواهان رفع آن ها به تدریج 
هستیم. وی از رئیس سازمان ملی استاندارد 
ایران خواستار رفع برخی کمبودها به خصوص 
در مرز و هنگام صادرات سوخت شد و افزود: 
نیازمند کنترل جدی در خروجی مرز هستیم 
و باید به گونه ای رفتار شود که اعتماد طرف 

مقابل را نباید به هیچ عنوان از دست دهیم. 
این که صدور کاالهای  بر  تاکید  با  استاندار 
غیر استاندارد در قرن حاضر مناسب حیثیت 
نظام جمهوری اسالمی ایران و تولید کنندگان 
تمام  با  افغانستان  کشور  داد:  ادامه  نیست 
بودن  استاندارد  بر  دارد  که  هایی  نابسامانی 
یادآوری  با  پرویزی  کند.  می  تاکید  کاالها 
این که زمانی بازار در آسیای میانه را به علت 
سودجویی برخی افراد از دست دادیم اضافه 
کشورهایی  را  ما  جای  االن  متاسفانه  کرد: 
مانند اسرائیل و ترکیه گرفته است، نباید این 

اشتباه برای بازار ما در افغانستان تکرار شود.

آزمایشگاه  از  مجهزتر  آزمایشگاهی 
افغانستان در مرز ماهیرود

 به شرط کمک احداث می شود
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران نیز در این 
مراسم با بیان این که طرح هایی که در هفته 
دولت افتتاح می شود،  نشان دهنده پیشرفت 
کرد:  خاطرنشان  است  امید  و  تدبیر  دولت 
ایران در فعالیت های  سازمان استاندارد ملی 
ملی و بین المللی موفقیت های بسیار خوبی 
را کسب کرده است. به گفته پیروز بخت در 
دولت یازدهم توانستیم از 14 پروژه نیمه تمام 
مربوط به دولت دهم 10 پروژه را افتتاح کنیم. 

وی خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم در استان ها 
فعالیت خود را به درستی انجام دهیم ، از هدف 
اصلی خود که سالمت و امنیت مردم است، جا 
می مانیم.رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره 
سالمت  کلی  سیاست های  طبق  که  این  به 
مضر  بدن  برای  که  مفیدی  مواد  شد  اعالم 
است باید مدیریت شود ادامه داد: در این راستا 
بسیاری تصور می کردند این امر فقط بر عهده 
وزارت بهداشت است و تا زمانی که استانداردها 
توسط سازمان تغییر نیافت مدیریتی انجام نشد. 
پیروزبخت به آزمایشگاه های مجهز آن طرف 
مرزها اشاره و عنوان کرد: ما 10 سال است که 
نتوانستیم آزمایشگاه هایمان را ارتقا دهیم ، در 
حالی است که دانش ما بیشتر از آنها است. وی 
قول مساعد داد اگر کمک شود آزمایشگاهی 
مجهزتر از آزمایشگاه افغانستان در مرز ماهیرود 

احداث می کنیم.
سازی  فعال  برای  را  ها  زیرساخت 

ادارات شهرستان ها فرآهم است
مدیر کل استاندارد به شروع ساخت این پروژه از 

مرداد سال ۹1 اشاره کرد و افزود: در دولت دهم 
فوندانسیون آن با 200 میلیون تومان اعتبار شروع 
شد و کار اصلی اجرایی از دولت یازدهم به بعد 
اتفاق افتاد. به گفته مروی ساختمان آزمایشگاه 
2 هزار متر مربع و ساختمان اداری  3 هزار و 
300 متر مربع مساحت دارد. وی با اشاره به این 
که در شهرستان های فردوس، قائن و میل 78 
نیز کارهای خوبی از زمان دولت یازدهم انجام 
شده است بیان کرد: مطابق دستور و تاکیدات 
استاندار زیرساخت ها را برای فعال سازی ادارات 
استاندارد در شهرستان ها تاحدود زیادی انجام 
داده ایم.در ادامه این مراسم ساختمان هنرستان 
ابوذر بیرجند با حضور استاندار خراسان جنوبی 
برداری  بهره  به  از مسئوالن،  دیگر  و جمعی 
رسید. بیکی مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز 
 ۹ دارای  پروژه  این  که  این  بیان  با  مدارس 
کالس درسی با هزار و 872 متر مربع زیربنا 
کشی  دیوار  متر   422 و  آموزشی  ساختمان 
بالغ بر22  اعتباری  با  این پروژه  است گفت:  
میلیارد و 550 میلیون ریال بهره برداری شد.

حسینی- استاندار تاکید کرد نباید از اعتبارات 
خاص  که  عمومی  موضوعات  برای  جاری 
شهرستان بیرجند نیست هزینه کرد،سید علی 
اکبر پرویزی ادامه داد: بودجه این پروژه ها باید 
تامین  مرکزی  اعتبارات  از  و  توسط حکومت 
شود و شهرستان ها فقط مشارکت کنند.صبح 
دیروز شورای اداری شهرستان بیرجند با حضور 
استاندار خراسان جنوبی برگزار شد.پرویزی از 
فرماندار، معاون عمرانی و مدیران شهرستان 
عمومی  های  پروژه  تفکیک  خواستار  بیرجند 
شد و افزود: این مواقع، نصف اعتبارات به این 
های  که حساسیت  شود  می  داده  شهرستان 
منطقه ای را به دنبال دارد. وی هزینه های مرز 
ماهیرود، پادگان بیرجند، نهبندان و قائن را از این 
قبیل پروژه ها دانست و یادآور شد: اعتبار این 
پروژه ها باید توسط حکومت و از مرکز تامین و 

شود و شهرستان ها فقط مشارکت کنند.
مشکالت را با اعتمادسازی

 در مردم حل کنید
در  ادارات  که  این  بیان  با  همچنین  استاندار 
تالش  و  استقالل  باید  بیرجند  شهرستان 
بیشتری برای حل مشکالت شهرستان داشته 
باشند، عنوان کرد: بیرجند نماد استان است و 
نگاه ها باید معطوف به این شهرستان باشد. 
به گفته پرویزی با وجود همه تنگناهای مالی 

ها،  بانک  و  ها  شرکت  دولت،  مشکالت  و 
کارهای خوبی انجام شده ابراز امیدواری کرد: 
وظایف  به  با عمل  کارمندان  و  مدیران  همه 
ذاتی خود مردم را از مشکالت موجود رها و 
خدمات عمومی را برای آنان فرآهم کنند.وی با 
اشاره به این که مقام معظم رهبری و مسئوالن 
عالی کشور واقعا از نحوه برخورد دستگاه های 
اجرایی با مردم گالیه مند هستند عنوان کرد: 
و  است  پایین  در سطوح  دهد  رخ می  هرچه 
باید در این حوزه و آموزش کارمندان تالش 
کنیم. مقام عالی دولت در استان با تاکید بر این 
که باید به سمتی حرکت کنیم که نگاه مردم 
نسبت به کارکنان دولت بهبود یابد اضافه کرد: 
برخی از گالیه های به منابع اعتباری و مالی 
بر می گردد ولی برخی مشکالت را می توان 
با پیگیری های دستگاه ها و اعتمادسازی در 

مردم حل کرد.
بابت کارشناسی و استعالمات از مردم 

هزینه دریافت می کنند
دستگاه  در  مشکلی  اگر  کرد:  بیان  پرویزی 
اجرایی وجود دارد باید آن را به نحو مناسبی به 
مراجعان انتقال داد بیان کرد: مدیران باید این 
چالش بین ارباب رجوع و کارمند را حل کرده 
نکنند.  را در فضایی محدود محبوس  و خود 
وی بر ایجاد ارتباط بین مدیران و مردم تاکید 

و خاطرنشان کرد: ما خدمتگذار مردم هستیم و 
نه تنها نباید منتی گذاشت بلکه در ارائه خدمات 
بهتر باید تالش کنیم.به گفته وی جایی که با 
مردم سرو کار داریم باید شفاف سازی کرده و 
مسیر کار آنان را تسهیل کنیم، زیرا اگر این 
نظام  برای  بدی  اتفاقات  نشود  انجام  کارها 
اصالح  برای  که  داد  خواهد  رخ  کشور  اداری 
آن هزینه های سنگینی باید بپردازیم.استاندار 
در بخش دیگری از سخنانش، به مصوبه حذف 
استعالمات بی ربط در شورای اداری اشاره کرد 
بابت استعالمات و کارشناسی هایی  افزود:  و 
دریافت  هزینه  مردم  از  دهید  می  انجام  که 
نکنید! این موضوع خالف قانون و در صورت 
انجام، عالوه بر برخورد قضایی، برخورد اداری 
برای  دولت  تالش  شد.پروزی  خواهد  هم 
راستای  در  را  ها  استعالم  کردن  الکترونیکی 
تسهیل و سرعت بخشی به کار مردم دانست 
و یادآور شد: همچنین دولت برای حذف قوانین 
اضافه و دستورالعمل های مانع توسعه اعالم 
آمادگی کرده است. وی همچنین با بیان این که 
تکلیف شده 30 درصد از منابع عمومی کشور 
در اختیار استان ها قرار گیرد ادامه داد: برای 
انجام این کار باید آمادگی ها همراه با واگذاری 
باشد. کار،  قبال  در  گویی  پاسخ  و  مسئولیت 

استاندار عزم دولت برای حل مشکالت استان 

را جدی عنوان کرد و افزود: روئسای شهرستان 
ها نیز پیگیر موضوعاتی که مد نظر دارند باشند و 

فقط به موافقت مدیر کل بسنده نکنند.
مسکن مهر، حاشیه نشینی مدرن

پرویزی ادامه داد اگر حاشیه نشینی شهر بیرجند 
را مدیریت نکنیم، به معضل اجتماعی تبدیل 
می شود از این ور مسکن مهر را حاشیه نشینی 
تومان  میلیارد  دولت صدها  دانیم،  می  مدرن 
ارائه خدمات فرهنگی ،  اعتبار کشور را برای 
رفاه، اجتماعی و زیرساختی این منطقه صرف 
کرده است ولی هنوز مردم آن جا با چالش روبه 
رو هستند.وی همچنین از متولی شرکت آب 
و فاضالب شهری استان درخواست کرد تمام 
اسناد قطعی شده از پیمانکاران، مجریان طرح 
و شهرداری ها را مشخص کند تا با توجه به 
اعتبارات خوبی که امسال در این زمینه داده شده 

است، اسناد را از تهران دریافت کنیم.
افتتاح پروژه احداث مخزن پنج هزار 

مترمکعبی بتنی شمال شهر بیرجند
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان 
نیز در این جلسه از افتتاح پروژه احداث مخزن 
پنج هزار مترمکعبی بتنی شمال شهر بیرجند در 
هفته دولت خبر داد و عنوان کرد: طرح فاضالب 
مسکن مهر نیز با اعتبار 10 میلیارد تومان که 
عمدتا از خارج استان تهیه شده، دهه فجر به 

بهره برداری خواهد رسید.هاشمی مقدم با بیان 
این که باید 17 هزار متر مکعب دیگر مخازن 
بتنی تهیه کنیم تا به افق 1410 برسیم ادامه 
داد: ساخت مخزن 2 هزار متر مکعبی نیز در 
دستور کار امسال قرار گرفته است.به گفته وی 
تمام دشت های استان با بیالن منفی آب مواجه 
است و دشت بیرجند بالغ بر 60 میلی متر افت 
ساالنه دارد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
شهری با اشاره به این که برای کنترل تنش 
های آبی از ابتدای امسال بالغ بر 8 میلیارد تومان 
جذب کرده ایم اضافه کرد: قول تخصیص 20 
میلیارد هم اعتبار برای مسکن مهر از مراجع 
و  تأمین  مقدم  ایم.هاشمی  گرفته  مختلف 
تعویض رایگان کنتور آب مشترکان، پروژه ارتقاء 
خط اول تصفیه خانه فاضالب و تهیه تجهیزات 
و نشت یابی بخشی از شبکه توزیع شهر بیرجند 
را از دیگر پروژه های افتتاحی این هفته دانست.

بانکها داخلی یاد بگیرند
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری به 
اصالح و بازسازی سه کیلومتر شبکه آب بیرجند 
با اعتباری معادل 1700 میلیون ریال اشاره و 
تاکید کرد: این مبلغ از بانک اکو با بهره سه و نیم 
درصد وام گرفته شده است. استاندار در پاسخ به 
این جمله بیان کرد: این را به بانک های داخلی 

بگویید تا یاد بگیرند!

امور  هماهنگی  معاون  دیروز  قاسمی- صبح 
عمرانی استانداری خراسان جنوبی و سرپرست 
دفتر امور روستایی استانداری برای افتتاح 134 
بالغ بر 31 میلیارد تومان  با هزینه ای  پروژه 
به شهرستان قائنات سفر کردند، که 5 پروژه 
مهندس  جناب  خود  حضور  با  آن  شاخص 
فرهادی« به بهره برداری رسید و مابقی هم در 
طی هفته دولت افتتاح خواهد شد. پروژه هایی 
که طی این سفر به بهره برداری رسید شامل 
مرکز خدمات جامع سالمت روستایی تیغاب 
بخش سده، آبرسانی به روستای دره باز بخش 
نیمبلوک، آبیاری تحت فشار و کم فشار شرکت 
سهامی زراعی خضری، لوله گذاری چاه مزرعه 
مرکز آموزش جهاد کشاورزی اسالم آباد و به 
نمایندگی از 11 روستا و گاز رسانی روستای 

بیدمشک بخش مرکزی بود. 

رویکر دولت تدبیر و امید
کمک رسانی واقعی به مردم

در مراسم افتتاح مرکز خدمات جامع سالمت 
روستایی تیغاب معاون هماهنگی امور عمرانی 
با  مردم  همگامی   و  همکاری  از  استانداری 
خوشبختانه  افزود:  و  کرد  قدردانی  مسئوالن 
رویکرد دولت تدبیر و امید کمک رسانی واقعی 
به مردم بوده است. به گفتۀ وی از 134 پروژه 
این شهرستان 63 مورد در شهرها و 70 طرح 

نیز در روستاها افتتاح می شود.

خدمت رسانی به روستاها 
مبنای کار دولت

فرماندار قائن نیز در این مراسم عنوان کرد که 
دولت یازدهم مبنای کار خود را خدمت رسانی 
به روستاها و یکسان نگری به تمام مناطق به 
»کهن  است.  داده  قرار  محروم  مناطق  ویژه 
ترابی« با بیان اینکه در برخی از دولت های 
قبل این موضوع در حد شعار بود، تصریح کرد: 

اما خوشبختانه در دولت تدبیر و امید توجه به 
حوزه روستایی چه در چند برابر کردن بودجه 
دهیاری ها و چه در زیرساخت ها عملی نشان 
داده اند. وی قول داد که در هفته کتاب و  کتاب 
خوانی کتابخانه این روستا نیز با مشارکت مردم 

به بهره برداری برسد.

سالمت  جامع  خدمات  مرکز  افتتاح 
روستایی تیغاب با اعتبار

 930 میلیون تومان
رئیس شبکه مرکز بهداشت شهرستان قائنات 
این  در  آموزش  بخش  در  که  کرد  اظهار 
از  که  دارند  زیادی  های  دانشکده  شهرستان 
جمله آن ها می توان به دانشکده پرستاری و 
مجتمع عالی سالمت و مرکز بهرورزی اشاره 
کرد. »حمیدی« خاطر نشان کرد که با توجه 
به قول هایی که داده اند دانشگاه پیراپزشکی 
را امیدواریم که داشته باشیم. وی با بیان اینکه 
این پروژه بعد از 18 ماه به بهره برداری رسیده 
است، عنوان کرد که این مرکز با اعتباری بالغ 
بر ۹30 میلیون تومان و مساحت 3 هزار متر 
مکعب ساخته شده است. به گفتۀ وی جمعیت 
برخوردار از آن هم شامل ۹  روستا و هزار و ۹6  

خانوار و 3 هزار و ۹72  نفر می باشد.

اشتراک هر خانوار برای آبرسانی
 13  میلیون و 500  هزار تومان

دره  روستای  به  آبرسانی  پروژه  افتتاحیه  در 
نیز  قائنات  شهرستان  نیمبلوک  بخش  باز 
با  مدیرعامل آب و فاضالب روستایی استان 
بیان اینکه تا هفته گذشته به این روستا آب 
با تانکر برده می شد، اظهار کرد: هزینه اجرای 
آن بالغ بر ۹00 میلیون تومان است که برای 
برای اشتراک هر خانوار 13  میلیون و 500  
هزار تومان هزینه شده است. »بسکابادی« در 
مجتمع بزرگ کرغند عنوان کرد که 17 روستا 

از این مجتمع برخوردار خواهند شد و تاکنون 
هم 16 روستا بهره مند شده اند و فقط یک 
روستای تبلو باقی مانده است و امیدورایم آن 
هم به زودی بهره مند شود. به گفتۀ وی در 
آبرسانی  از نعمت  باز 6۹ خانوار  روستای دره 

بهره مند شده اند. 

پروژه آبیاری تحت فشار 
شرکت سهامی زراعی خضری

با هزینه ای بیش از یک میلیارد تومان
مدیرعامل شرکت سهامی زراعی خضری در 
شرکت  این  فشار  تحت  آبیاری  پروژه  افتتاح 
عنوان کرد: برای اجرای این طرح مبلغی بالغ 
بر یک میلیارد و 250 میلیون تومان هزینه شده 
است. »رمضانی« خاطر نشان کرد که با این 
پروژه هزار و هفت سهامدار از مزایای آن بهره 
مند خواهند شد. وی با بیان اینکه فعالیت اصلی 
ما در بخش زراعت است، تشریح کرد: عالوه بر 
آن دامداری سبک و گاودااری صنعتی و تولید 
لبنیات و کارخانه طیور و دام و پرورش ماهیان 

سردآبی را داریم.

افتتاح 16 پروژه طرح کشاورزی
با مبلغ 2 میلیارد و 365 میلیون تومان

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان قائنات هم 
طرح  پروژه   16 کرد:  اظهار  افتتاحیه  این  در 
کشاورزی در هفته دولت افتتاح می شوند که 
بالغ بر 2 میلیارد و  هزینه آن ها در مجموع 
365 میلیون تومان است و 485 خانوار بهره 
مند خواهند شد. »سجادی« با اشاره به اینکه 
از سال ۹5 و ۹6 انقالبی در بخش آبیاری نوین 
انجام شد، عنوان کرد: در سال های قبل فقط 
771 طرح داشتیم ولی در طی این دو سال 2 
هزار و 28۹ مورد داریم که بیش از 3 برابر شده 
است و 12 میلیارد و  ۹00 میلیون تومان برای 

آن اعتبار داده اند.

الگو قرار گرفتن شرکت
 سهامی زراعی خضری برای سایرین
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری نیز 
در  آب  مصرف  کاهش  طرح  اینکه  بیان  با 
راستای اقتصاد مقاوتی می باشد، بیان کرد: این 
طرح ها نشان دهنده این است که مسئوالن 
این شهرستان توجه کافی به این موضوع را 
داشته اند و از این فرصت استفاده مفید را برده 
این  که  کرد  امیدواری  ابراز  »فرهادی«  اند. 
مجموعه الگویی برای سایر مردم قرار بگیرد 

و شاهد افزایش اینگونه مراکز باشیم.

مرکز  مزرعه  چاه  گذاری  لوله  افتتاح 
آموزش جهادکشاورزی اسالم آباد 

در مراسم افتتاح لوله گذاری چاه مزرعه مرکز 
بخش  آباد  اسالم  جهادکشاورزی  آموزش 
مرکز  رئیس  نیز  قائنات  شهرستان  نیمبلوک 
آموزش جهاد کشاورزی اسالم آباد عنوان کرد 
آموزشی 80 دانش آموزش می  که در مرکز 
بینند. »بنایی« با بیان اینکه این پروژه دولتی 
های  حوزه  در  آموزش  بخش  و  باشد  می 
لوله  این  اظهار کرد:  دارد  برعهده  را  مختلف 
گذاری با 3 کیلومتر، مبلغی بالغ بر 200 میلیون 
تومان برای آن هزینه شده است و 60  هکتار 

را تحت پوشش قرار می دهد.

گازرسانی به 11 روستای قائن
در پایان از پروژه گازرسانی به روستای بیدمشک 
بخش مرکزی شهرستان قائنات بهره برداری 
از 11  افتتاحیه  به عنوان نمونه  این  شد که 
روستای دیگر شهرستان بود که مبلغ هزینه 
شده برای این روستاها 3 میلیارد تومان بوده 
و با اجرای 43  کیلومتر شبکه توزیع و  370  
علمک گاز، حدود 412 خانوار از این نعمت بهره 
مند شده اند. »بیکی«، معاون فرماندار در امور 
عمرانی و برنامه ریزی شهرستان قائنات در این 

مراسم با بیان اینکه اجرای این پروژه به 6  ماه 
هم نرسیده است، گفت: این کار فوق العاده و 
جهادی بوده است در دولت یازدهم عملیاتی 

شد و تحوالت عظیمی را به دنبال داشت.
75 درصد قائن

از لوله کشی گاز بهره مند هستند
اینکه  بیان  با  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
اکنون در قائن در بخش شهری و روستایی 
۹65 کیلیومتر آن لوله کشی گاز است، افزود: 
انشعابات شهری و روستایی نیز 21 هزار  در 
داد:  ادامه  »دشتی«  باشد.  می  مورد   5۹1 و 
مشترک   454 و  هزار   33 اکنون  همچنین 
شهرهاای  تمام  و  داریم  روستایی  و  شهری 
گاز  نعمت  از  روستا   65 و  شهرستان  این 
که  کرد  نشان  خاطر  وی  هستند.  مند  بهره 
خانوار  جمعیت  درصد   66 شامل  مقدار  این 
روستایی شهرستان می شود و 16 پروژه گاز 
رسانی نیز در دست اجرا است که بعد از اتمام 
10 درصد دیگر هم به آن اضافه می شود. به 
گفتۀ وی در تمام شهرستان چه روستایی و چه 
شهری 76 درصد جمعیت  بهره مند هستند 
 که از میانگین کشوری هم باالتر می باشد.

انجام کارهای غیرممکن
 در دولت یازدهم

استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
دو  یاد  گرامیداشت  و  دولت  هفته  تبریک  با 
شهید این راه »رجایی و باهنر« عنوان کرد: 
انجام  یازدهم  اقدامات خیلی خوبی در دولت 
شده است و یکی از آن ها همین گاز رسانی 
است. »فرهادی« افزود: حدود 10 سال قبل 
به ذهن خطور نمی کرد که حتی شهره های 
استان از گاز شهری برخوردار شوند چه رسد به 
اینکه روستا ها از آن برخوردار شوند، در حالیکه 
اکنون شاهد آن هستیم که حتی روستاهای 
صعب العبور و در دورترین نقطه کشور هم از 

این نعمت بهره مند می شوند. 

استاندار تاکید کرد:

عکس:اکبری
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عضو هیئت رئیسه مجلس: آرای
 بیطرف همانی است که اعالم شد

عضو هيئت رئيسه مجلس شوراى اسالمى گفت: 
وزير  بيطرف  راى  مورد  در  نظرها  اظهار  برخى 
همانى  آراى وى  و  ندارد  واقعيت  نيرو  پيشنهادى 
در  رنجبرزاده  اكبر  است.  شده  اعالم  كه  است 
مورد اظهارات يک نماينده مبنى بر اين كه بعضى 
ها تعدادى از آراى موافق نمايندگان به بيطرف را 
گرفته و روى آن خط كشيده اند، گفت: اين موضوع 
نماينده كه  اين  از دوستان  تعدادى  ندارد،  واقعيت 
اظهار نظر كرده اند و در ليست اميد حضور دارند 

نسبت به اين موضوع معترض بودند.

هزينه تهاجم به ايران بسیار فراتر از 
فايده برايشان خواهد بود

ارتقاى توان و  از  نيروهاى مسلح  رئيس ستاد كل 
آمادگى رزمى ارتش به عنوان مطالبه اى ياد كرد كه 
سال هاست رهبرى آن را بيان مى دارند. سرلشکر 
محمد باقرى درمراسم توديع و معارفه فرمانده كل 
ارتش، با تاكيد بر اينکه امروز كشور دوره حساس 
و خطيرى در منطقه دارد، اظهار كرد: ارتش نقش 
بازدارندگى در برابر تهديدات دشمنان و استکبار جهانى 
داشته و ارتقاى توان و آمادگى رزمى، مطالبه اى است 
كه سال هاست رهبرى آن را بيان مى دارند. باقرى 
گفت: دشمن بايد در ارزيابى هزينه و فايده تهاجم به 
ايران به اين نتيجه قطعى برسد كه هزينه آن بسيار 

فراتر از فايده برايشان خواهد بود.

ظريف با مذاکره مسائل را حل می کند

كارشناس ارشد روابط بين الملل گفت: آمريکايى ها 
در پروژه فشار به آژانس بين المللى انرژى اتمى براى 
تاييد نکردن عملکرد ايران به تعهداتش در اجراى 
از  تنها  ظريف  داد:  ادامه  وى  ماندند.  ناكام  برجام 
 راه ديپلماسى و مذاكره اين موضوع را دنبال و حل 
مى كند، او از يکسو با اتحاديه اروپا و كسانى كه 
در گروه 1+ 5 هستند تماس مى گيرد كه آنها را به 
داورى بطلبد و از طرفى با آژانس بين المللى انرژى 
اتمى وارد مذاكره مى شود و مى گويد اين درخواست 

اضافى و زياده خواهى است.

تیم ترامپ القا می کند که ايران به 
تعهدات خود در برجام عمل نکرده است

سخنگوى كميسيون امنيت ملى مجلس به سفر 
نيکى هيلى نماينده آمريکا در سازمان ملل به وين 
اشاره كرد و گفت: تيم ترامپ تالش مى كند القا كند 
 كه ايران به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.

كشيدن  پيش  ضمن  حسينى  نقوى  حسين  سيد 
روح  نقض  و  آمريکا  خصمانه  اقدامات  مجموعه 
بين  آژانس  گفت:  واشنگتن  توسط  برجام  تفاهم 
المللى انرژى هسته اى تنها مرجع داراى صالحيت 
اى  آميز هسته  فعاليت هاى صلح  آزمايى  راستى 

ايران است.

رحیمی: بازديد از اماکن
نظامی پذيرفتنی نیست

خارجى  سياست  و  ملى  امنيت  كميسيون  عضو 
اماكن  از  بازديد  گفت:  اسالمى  شوراى  مجلس 
پى  پرونده  دليل مختومه شدن  به  ايران  نظامى 
نيست. پذيرفتنى  نظامى(  احتمالى  )ابعاد  دى  ام 
عليرضا رحيمى خاطرنشان كرد: عالوه بر رويکرد 
خصمانه اى كه به صورت تاريخى آمريکايى ها 
برجام  توافق  چارچوب  در  آنان  دارند،  ايران  با 
موضوع  اين  كه  دارند  اروپا  با  متفاوت  حركتى 
برجام  منافع طرف هاى  و  برجام  اجراى  نفع  به 

نخواهد بود.

قاسمی: برابر آمريکا  اقدام
 متقابل انجام می دهیم

بهرام قاسمى سخنگوى وزارت امور خارجه درباره 
منظور  به  آمريکا  خارجه  وزارت  اطالعيه   صدور 
هشدار سفر به ايران، اظهار كرد: روال قبلى طبق 
همان تصميماتى كه به كميته ويژه ارجاع مى شود 
كماكان ادامه دارد. وى افزود: به هر حال كشورها 
براى صدور ويزا مقررات خاص خود را دارند همان 
طور كه دولت آمريکا تصميماتى را اتخاذ كرده، ايران 
هم روال مشخصى دارد و خارج از اين قاعده و استثنا 
نيست، ما هم براى شهروندان مان، قواعد خود را 
برابر ساير كشورها و به ويژه آمريکا داريم و با توجه به 
عمل متقابل اقدام مى  كنيم چرا كه هر كارى اساسا بر 

عمل متقابل انجام مى شود.

رای الیوم: ايران جنوب سوريه را
 به دست اسرائیل نخواهد داد

روزنامه راى اليوم، شايعات درباره تمايل ايران براى 
خروج از جنوب سوريه را متناقض با سياست راهبردى 
ايران دانست و گفت: ايران همان گونه كه نقش مهم 
در  داشت  عراق  شهرهاى  آزادسازى  در  موثرى  و 

سوريه هم همين راه را ادامه مى دهد.

اينديپندنت: محاسبات ضد ايرانی
 رياض اشتباه از آب درآمد

روزنامه اينديپندنت تصميم دوحه را براى از سرگيرى 
روابط ديپلماتيک با تهران موجب خشمگين شدن 
قطر  تحريم  از  انتظاراتش  كه  دانست  عربستانى 
برآورده نشده و محاسبات ضد ايرانى اش اشتباه از 

آب درآمده است.

قدردانی از قالیباف وظیفه ای اخالقی است 

حسام الدين آشنا مشاور فرهنگى رئيس جمهور در 
كانال تلگرامى خود نوشت: »قدردانى اصحاب فرهنگ 
اقدامى  قاليباف وظيفه اى اخالقى و  از دكتر  و هنر 
اميدواركننده است. تعميم رفتار انتخاباتى به تمام دوره 
 خدمت يک كارگزار نظام خالف انصاف و اعتدال است.
قاليباف مرزبان، شهربان و شهردار هم بوده است نه فقط رقيب! تفکيک ابعاد 

مثبت و منفى عملکرد يک مقام مسئول در ارزيابى او بسيار ضرورى است.«

روحانی: معضل پیش روی دولت، بیکاری است

رئيس جمهور، مهمترين معضل پيش روى دولت را 
مسئله بيکارى و مشکالت اقتصادى خواند و اظهار 
كرد: نظام بانکى، صندوق هاى بازنشستگى، نبود تعادل 
در بودجه، مسئله آب و مشکالت محيط زيست از 
ديگر مسائلى است كه بايد در چهار سال آينده حل 
شوند. وى افزود: هدف اول دولت دوازدهم حل مشکل بيکارى است و تالش 

مى كنيم ساالنه بيش از 900 هزار شغل ايجاد شود.

ايشان، تشکيل دولت دوازدهم در موعد مقرر 
دولت  فرآيند شکل گيرى  آساِن  انجام شدن  و 
و  تنفيذ  مراسم  و  انتخابات  برگزارى  از  اعم 
تحليف و سپس رأى اعتماد مجلس را بسيار 
مهم و كم نظير خواندند و خاطرنشان كردند: 
اكنون نوبت رئيس جمهور و وزراست كه اقدام 
و عمل را آغاز كنند. حضرت آيت ا... خامنه اى با 
تأكيد بر گذشت سريع زمان و لزوم بهره گيرى 
هرچه بيشتر و صحيح از لحاظ دوران چهارساله 
انجام  براى  مدت  اين  فرمودند:  مسئوليت، 
كارهاى اساسى، زمان كمى نيست هم چنان 
دوران سه ساله صدارت خود،  در  اميركبير  كه 
كارهاى مهمى كرد كه اكنون كشور به فعاليت 
هايى از آن جنس نياز دارد. رهبر انقالب اسالمى 
در ادامه، توصيه هايى خطاب به رئيس جمهور و 
اعضاى دولت دوازدهم بيان كردند كه »داشتن 
نيت الهى براى خدمت به مردم به عنوان بندگان 
خدا و حل مشکالت آنها« و »انس با قرآن و 

دعا« اولين توصيه ايشان بود. حضرت آيت ا... 
خامنه اى در بيان توصيه دوم، به لزوم داشتن 
»روحيه جهادى و تالش مضاعف و خستگى 
ناپذير و بدون چشمداشت« اشاره كردند و در 
توصيه سوم، افزودند: اعضاى دولت عالوه بر 
اينکه در تصميمات دولت، مسئوليت مشترک 
دارند، بايد با يکديگر همکارى داشته باشند و به 

صورت تيمى عمل كنند.

تحمل شنیدن صدای مخالف
 را داشته باشید

ايشان در توصيه اى ديگر خطاب به دولت گفتند: 
تحمل شنيدن صداى مخالف را داشته باشيد و 
با باال بردن حلم خود كه همان ظرفيت درونى 
است، از نقادى استقبال و استفاده كنيد.»ارتباط 
نزديک با مردم به  منظور درک بهتر واقعيات 
انقالب  زندگى مردم«، پنجمين توصيه رهبر 
كردند:  خاطرنشان  همين خصوص  در  و  بود 

و  قوى«  مردمى  ارتباطات  بخش  »داشتن 
 »سفرهاى استانى« بسيار خوب و مفيد است. 
توصيه  ششمين  اى  خامنه  ا...  آيت  حضرت 
خود را به موضوع »لزوم حفظ و تقويت روحيه 
مردمى و پرهيز از اشرافى گرى« اختصاص دادند 
و در بيان توصيه هفتم افزودند: به حركت هاى 
مردمى كه غالباً خودجوش است اعم از فرهنگى، 
اقتصادى و خدماتى همچون گروه هاى جهادى 

يا فرهنگى، كمک و مساعدت كنيد.

»اقتصاد« اولویت واقعی کشور است
از  ديگرى  بخش  در  اسالمى  انقالب  رهبر 
سخنان شان، »اقتصاد« را اولويت واقعى كشور 
خواندند و با تأكيد بر تالش بى وقفه مسئوالن 
جمله  از  مردم  معيشتى  مشکالت  حل  براى 
اولويت  بايد  اقتصاد  گفتند:  جوانان  بيکارى 
همه اعضا و بخش هاى دولت باشد. حضرت 
اگرچه  كردند:  خاطرنشان  اى  خامنه  ا...   آيت 

وزارتخانه هايى مانند اقتصاد، صنعت، معدن، 
تجارت و جهاد كشاورزى مستقيماً در مسائل 
مهمى نظير توليد و اشتغال مسئوليت دارند اما 
امور  از جمله وزارت  ديگر بخش هاى دولت 
نيز  ارشاد  و  علوم  پرورش،  و  آموزش   خارجه، 
مى توانند در حل مشکالت اقتصادى، زمينه 
سازى و كمک كنند. حفظ جهت گيرى و روحيه 
انقالبى و دينى در ديپلماسى مهم است.حضرت 

آيت ا... خامنه اى در بخش ديگرى از سخنان 
شان، »حفظ جهت گيرى و روحيه انقالبى و 
دينى در ديپلماسى« را مهم خواندند و تأكيد 
كردند: بايد در مسائل ديپلماسى به انقالب خود 
به هنجارهاى  از عمل كردن  و  كنيم  افتخار 
ملى يعنى هنجارهاى برآمده از انقالب، نظير 
و  ستيزى  ظلم  استکبار،  مقابل  در  ايستادگى 

مخالفت با نظام سلطه، احساس عزت كنيم.

اکنون نوبت رئیس جمهور و وزراست که اقدام و عمل را آغاز کنند

قالیباف و رئیسی هیچکدام رأی نداشتند 

حجت االسالم سيد مهدى طباطبايى در پاسخ به 
اين سوال كه تحليل شما از رقابت بين آقاى قاليباف 
رئيسى  نفع  به  قاليباف  كشيدن  كنار  و  رئيسى  و 
چيست، گفت: هيچ تفاوتى نداشت كدام يک كنار 
آوردند.  نمى  راى  ديگر  آنها  صورت  هر  در  بروند. 
اصولگرايان ضعف داشتند، شعارهايى كه مى دادند و خود را وابسته به 

كسى مى دانستند نشان از اين ضعف بود.

ديدار استاندار خراسان جنوبى با پدر شهيد سرافراز سيد مهدى عندليب * عکس:اكبرى هانيه شکيبى مقام دوم موتور سوار كشور در پيست موتورسوارى بيرجند * عکس : كارى

عروس سرای ویولت
 CmC ، برگزیده و دارنده کاپ قهرمانی مسابقات میکاپ و شینیون

روسیه در سال 2017       آدرس: معلم 31      09151609062 - 32450133

السالم علیک یا اهل بیت النبوه 
)علیهم السالم(
مراسم عزاداری

 و سخنرانی شهادت
 حضرت امام محمد باقر)ع(

 و گرامیداشت شهدای ترور 

سخنران:
 استاد محمد رضا عرب پور

)سیره سیاسی امام محمد باقر 
علیه السالم(

زمان: دوشنبه 6 شهریور
 بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان: نبش توحید31 بیت العباس)ع(

قابل توجه سهامداران محترم سهام عدالت استان
از آنجا که به زودی احتمال واریز سود سهام عدالت سال 95 سهامداران 
به حساب شان وجود دارد، مستدعی است سهامدارانی که تاکنون موفق 

به ثبت شماره شبای بانکی خود نشده اند در این مورد اقدام نمایند.

سهام عدالت استان خراسان جنوبی

نیروی آشپز و کمک آشپز رستوران  2 نفر
نیروی آشنا به فست فود  یک نفر 

نیروی آشنا به آبمیوه و بستنی  یک نفر    نیروی کارگر ساده   یک نفر
سریدار خانم و آقا بدون فرزند   یک زوج

09126095788

آگهـی همکـاری

در حاشيه مراسم افتتاح هنرستان فنى ابوذر با حضور استاندار خراسان جنوبى * عکس : اكبرى










