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سرمقاله

66 اکیپ دامپزشکی
 در روز عید قربان فعالیت می کنند

صفحه  7

تسهیالت اشتغال زایی و وام  به 
جوانان 55 میلیارد در 4 سال گذشته 

صفحه 7

چراغ سبز بازار مسکن بیرجند
به متقاضیان

صفحه 3

کمک متولی آستان قدس رضوی
 در ساخت امامزادگان باقریه

صفحه  7

 نرخ مشارکت اقتصادی در 
خراسان جنوبی 36/8 درصد اعالم شد

صفحه 7

مانور پاکسازي محله فرزان
 با همکاری مردم و مسئوالن

صفحه  7

کودکان کار ، محصول 
 جامعه نابهنجار

* امین جم

  می دانستیم بیرجند در مسیر رشد و توسعه ی 
خود، با آسیب های شهر های بزرگ مواجهه خواهد 
شد.آسیب هایی مانند حاشیه نشینی ، بیکاری و 
 کودکان کار و ... .کودکان کار بیش از آنکه پدیده ی
 مستقل باشد محصول  پدیده های دیگریست .
اجتماعی  _ فرهنگی و  اقتصادی  محصول نظام 
و بطور خالصه رهاورد جامعه ی ما.یعنی سیستم 
 جامعه که از اجزای بسیاری تشکیل شده به گونه ای
 عمل می کند که عده ای از کودکان ، کودک کار
و  همزمان  بیایند.باید  راه  چهار  سر  به  و  شوند 
به  کار  کودکان  مشکل  موقتی  درمان  با  همراه 
فکر ترمیم اساسی سیستم های جامعه  نیزباشیم 
تا دیگر خروجی هایی مانند کودکان کار نداشته 
باشد. در واقع اگر ما با یک حرکت سریع و ضربتی 
با صرف بودجه ای . . .  ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (  و 

ری
اکب

س: 
عک

    قاسمی- استاندار خراسان جنوبی ضمن تشکر از مجموع رسانه های استانی که کمک به آگاهی بخشی جامعه می کنند، اظهار 
کرد: برای رفع مشکالت خبرگزاری ها و خبرنگاران کمیته ای متشکل از چند خبرنگار، روابط عمومی استانداری و اداره فرهنگ و 
ارشاد تشکیل شود. »سید علی اکبر پرویزی« روز گذشته در مراسم تجلیل از خبرنگارن فعال در حوزه دولت، افزود: امیدواریم که ما 
هم بتوانیم با همکاری رسانه ها فعالیت هایی را انجام دهیم که باعث ایجاد امید و شادی در بین مردم و رفع مشکالت آنان شود. وی 
ادامه داد: در کنار آن هم مدیران مسئول را از نظر عملکرد و تعامل مورد بررسی و ارزیابی شوند و هنگامی که سالی دو بار این اتفاق 
بیفتد و اطالعات منتشر  شود دیگر هیچ مدیری اجازه به خود نمی دهد که با خبرنگاران همکاری نداشته باشد.   ) شرح خبر در صفحه 7( 

) شرح خبر در صفحه 7( 

کمیته ای برای حل 
مشکالت خبرنگاران

در مراسم تجلیل از خبرنگاران فعال در حوزه دولت عنوان شد:

حسن روحانی:
بخاطر رضایت حزبی

 وزیری را انتخاب نکردم

عباس عبدی:
 جریان اصالح طلبی

 لیدر نمی خواهد 

عبدا... ناصری:
کابینه تاحدودی رضایت 

عمومی را جلب کرده  است

صادق زیبا کالم:
بعد از سخنان روحانی

 فکر کردم دو تا ایران داریم!

علی مطهری:
 باید طی دو هفته 

گذشته وزیر معرفی می  شد

 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

روحانی اصالح طلبان را کنار گذاشت/ روحانی را در چارچوب اصالح طلبی و اصولگرایی قضاوت نکنیم/ظریف: اظهارات هیلی ناشی از بی اطالعی او از متن برجام است/باهنر: دشمنان اسالم درصدد ایجاد اسرائیلی جدید در منطقه هستند/مقام روس: هدف ترامپ فشار بر ایران، روسیه و چین است/اوحدی: دشمنان در پی امنیت اسرائیل هستند/ صفحه 8

جناب آقای مهندس محمد حسین مقدم
 مدیر عامل محترم شرکت راه و ساختمان و تاسیسات اژدر خراسان

اخذ رتبه 2 ابنیه و 4 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه کشور 
که به عنوان اولین و بزرگترین شرکت خراسان جنوبی

 محسوب می شود، خدمت شما تبریک گفته و توفیقات روز افزون تان را خواهانیم.

همکاران تان در شرکت اژدر خراسان

جناب آقای حسین محمدپور
معاون محترم اعتباری بانک سپه خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت معاونت اعتباری بانک سپه 
خراسان جنوبی که موید تجربه و تخصص شما در امر مدیریت بانکداری 

می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده  و از درگاه خداوند متعال 
توفیق روز افزون تان را خواستاریم. 

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

عید قربان بر همه مسلمانان مبارک باد

سرکار خانم دکتر آسیه رضایی
 انتخاب شایسته شما را برای 

دومین سال به عنوان دندانپزشک نمونه استان در سال ۹۶
 تبریک عرض نموده ، امیدواریم ستاره زندگی و اختر دانش تان ، پیوسته ایام بر دل بیماران بتابد 

و همواره دعای خیر بندگان بدرقه راه شما باشد.

 زهرا براتی ، حسن رضا چهکندی نژاد و مهدی حاجی آبادی

جناب آقای اسد بهلگردی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت مدیریت شعب بانک سپه خراسان جنوبی

و جناب آقای حسین محمد پور
 به سمت معاونت اعتباری شعب بانک سپه خراسان جنوبی

که حاصل توانمندی، تجربه و درایت شما بزرگواران می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده
 توفیق روز افزون شما را از خداوند متعال خواستاریم.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان - شرکت دامپروری 
و کشاورزی ستاره کیان بیرجند - شرکت ستاره کیان ایرانیان

 برادران خیریه- فرزین - صابرتنها

جناب آقای اسد بهلگردی
مدیریت محترم شعب بانک سپه خراسان جنوبی 

جناب آقای محمد حسین چهاردهی
 معاونت محترم مالی و اداری

جناب آقای حسین محمدپور  معاونت محترم اعتباری
با کمال مسرت انتصاب بجا و شایسته شما عزیزان را به سمت های جدید که بیانگر تعهد، لیاقت و 
شایستگی های بارز و برجسته در صحنه های خدمت صادقانه به نظام بانکداری و میهن عزیز اسالمی 

می باشد، تبریک عرض می نماید. دوام توفیقات و سربلندی تان را از خداوند منان آرزومندیم.

پرسنل مدیریت شعب بانک سپه خراسان جنوبی

حضرت آیت ا... 
سیدعلیرضا عبادی

نماینده معزز ولی فقیه
 در استان خراسان جنوبی

 و امام جمعه محترم بیرجند

جناب آقای محمدعلی لطفی
انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را به سمت 

 مدیریت شعب بانک صادرات خراسان جنوبی
 که نشان از درایت، توانمندی و مدیریت ارزنده شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

 از درگاه باریتعالی بهروزی و موفقیت روز افزون تان را آرزومندیم.

جمعی از همکاران تان

جناب آقای اسد بهلگردی
مدیرعامل محترم شعب بانک  سپه  خراسان جنوبی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی به مدیریت شعب بانک سپه خراسان جنوبی 

که نشان از همت واال و بی نظیر در خدمت به مردم و تجربه و تخصص شما می باشد
 صمیمانه تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند متعال توفیق روز افزون تان را خواستاریم.

شرکت فروزان بیرجند- شرکت دان و علوفه خوشینه

جناب آقای حسین محمدپور
معاون محترم اعتباری شعب بانک سپه خراسان جنوبی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که نشان از کارآمدی ، پشتکار ، همت واال و مشتری مداری 
شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده، با آرزوی توفیق روزافزون از مساعدت های بی دریغ

 و ارزشمند شما کمال تشکر و قدردانی را دارد.

شرکت فروزان بیرجند- شرکت دان و علوفه خوشینه

جناب آقای محمدرضا ضیایی
حسن انتصاب جناب عالی را به سمت

 مدیر آموزش و پرورش شهرستان بیرجند 

تبریک عرض نموده و از خدمات خالصانه
 برادر سید حسین سجادی نژاد کمال تشکر را داریم.

تعاونی اعتبار فرهنگیان شهرستان بیرجند 
)بهار سابق(

)هوالباقی(
با نهایت تاسف درگذشت نابهنگام

 مرحوم مجیدرضا عسکری
 را به اطالع عموم می رساند: مراسم تشییع و تدفین 

آن مرحوم امروز پنجشنبه 96/6/9 ساعت
 4 الی 5 بعدازظهر از محل غسالخانه بیرجند

روز  سومین  مناسبت  به  ضمنا  شود.  می  برگزار   
درگذشت آن عزیز جلسه ترحیمی جمعه 96/6/10 

از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر در محل مسجد 
امام حسین )ع( منعقد می گردد. 

خانواده های: عسکری، حسینی، هریوندی

چهارمین سالگرد
 درگذشت همسر و پدر عزیزمان زنده یاد

کربالیی حاج شیرعلی مومن زاده گل 
را با ذکر فاتحه و صلواتی به روح پاکش و به یاد خوبی ها 
و مهربانی هایش گرامی می داریم. نامش همیشه جاودان

همسر و فرزندان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت بزرگ خاندان

 شادروان علی اکبر آجرکاران 
)بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی بیرجند(

 را به اطالع عموم می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن 
 3 الی   2 ساعت   96/6/9 پنجشنبه  امروز  مرحوم 
بعدازظهر  از محل غسالخانه برگزار می شود. ضمنا به 
مناسبت سومین روز درگذشت آن روانشاد جلسه ترحیمی 
الی 18/15 در محل  جمعه 96/6/10 از ساعت 17/15 

هیئت ابوالفضلی )مصلی( منعقد می گردد. 

خانواده های آجرکاران و سایر بستگان

هوالباقی

اینک که با درایت و حسن اعتماد رهبر معظم انقالب حضرت عالی به عنوان امام جمعه بیرجند منصوب 
شده اید،این انتصاب شایسته را تبریک و تهنیت عرض می نمایم، رجاء واثق دارم که حضورشما

 به عنوان امامت جمعه مرکز استان و رهنمودهای ارزنده تان برای دولتمردان و خدمتگزاران مردم 
در استان، راهگشا خواهد بود.

همچنین از زحمات چندین ساله برادر گرانقدر حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای 
دکتر رضایی که منشاء تحوالت ارزنده ای در مرکز استان بوده اند، تقدیر و تشکر می نمایم.

سید علی اکبر پرویزی- استاندار خراسان جنوبی



2
پنجشنبه *9 شهریور 1396 * شماره 3872

داشتن گذرنامه و ویزا ، از خطوط قرمز نیروی انتظامی در اربعین

میزان - جانشین فرمانده ناجا، داشتن گذرنامه و ویزا را از خطوط قرمز نیروی انتظامی عنوان کرد و گفت: تحت هیچ شرایطی اجازه خروج از مرز بدون گذرنامه و ویزا داده نمی شود. وی با بیان 
اینکه مراسم پیاده روی اربعین حماسه بزرگی است که حدود سه میلیون نفر زائر در آن شرکت می کنند، تصریح کرد: این موضوع در کمتر کشوری وجود دارد که این حجم از زائر از مرزی خارج 

شوند و سالم هم برگردند.

نتیجه خالص تحریم ها ، 19800 سانتریفیوژ است!

سرمقاله

کودکان کار ، محصول 
 جامعه نابهنجار

* امین جم

با صرف بودجه ای این کودکان را جمع آوری 
بیمارجامعه   سیستم  دوباره  زود  یا  دیر  کنیم 
دوباره مجموعه ای  جدید از کودکان کار را به 
ما تحویل می دهد چرا که اجزای این سیستم 
را  به نحوی کار می کنند که شکاف طبقاتی 
افزایش می دهند و درزمانی که  هزینه کالس 
شهرتهران  شمال   در  کودک  یک  نقاشی 
دیگر  کودکی  است  میلیون  بیست  به  نزدیک 
سرچهارراه ها مشغول فروش دستمال کاغذی 
حاال   تا  .آیا  است  مشابه  وچیزهای  گل   یا 
یافته  توسعه  های  کشور  چرا  ایم  اندیشیده 
دیدند  که  بار  آنها هر  آیا  ؟  ندارند  کار  کودک 
آنها  هستند  راه  چهار  سر  کودکان  از  تعدادی 
اینکه  یا  ؟  کردند  آوری  جمع  و  ساماندهی  را 
 سیستم جامعه ی آنان به گونه ای عمل می کند
ندارند؟ کار  کودکان  بنام  خروجی  اساسا   که 
 پاسخ به سوال مطرح شده راه ما را مشخص می کند.
 البته از آنجا که ترمیم و اصالح سیستم های
 جامعه مثل نظام بانکی و نظام مالیاتی زمان بر
است باید به فکر درمان مقطعی و موقت این 
این  که  کرد  فراموش  نباید  اما  بود  مشکل 
راحت  هم  با  است.بگذاریم  مقطعی  درمان 
ربوی  های  بانک  های  برج  شود  باشیم.نمی 
سر به فلک بکشند و چهارراه پایین دست آن 
کودکان کاری که از شکاف طبقاتی شدید رنج 
طبقاتی  نباشند.شکاف  کار  حال  در  می کشند 
آوری  جمع  هاست.با  بانک  همان  فرزند  که 
زیبای  حالت  به  ماهی شهر  چند  کار  کودکان 
بفکر  آن  از  پیش  اما  گردد  برمی  اش  گذشته 
سیستم ها و جامعه ای باشیم که کودک کار 
را تولید می کند.مشکل را عمیق نگاه کنیم و 

ریشه ای حل کنیم.

نرخ سود 1۵ درصد هنگام لغو قرارداد 
خرید خودرو اعمال می شود

ولی ا... سیف در پاسخ به سوالی مبنی براینکه 
از  باالتر  برای پرداخت سود  بانک مرکزی  آیا 
18 درصد به خودروسازان مهلت 5 ماهه داده 
خودروسازان  برای  نرخ  اظهارداشت:  است؟ 
درصد   18 خودرو(  فروش  پیش  )قراردادهای 
است و در صورت اتمام قرارداد در دوره کمتر از 
یک سال، 15 درصد است. مهلت 5 ماهه فقط 

مشمول قراردادهای قبلی می شود.

 مدار صعودی سکه در بازار؛
طال گرمی 12۳ هزار تومان شد

صرافی ها در روز چهارشنبه نرخ فروش دالر در 3863 
تومان، یورو را 4745 تومان، پوند انگلیس را 4998 
تومان و درهم امارات متحده عربی را 1060 تومان درج 
کرده اند.قیمت فروش سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
 یک میلیون و 230 هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی

طرح قدیم یک میلیون و 212 هزار تومان، نیم سکه 
بهار آزادی 654 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 381 
هزار تومان و سکه یک گرمی 251 هزار تومان است.

هر گرم طالی 18عیار نیز در بازار داخلی به ارزش 
123 هزار تومان مورد معامله قرار می گیرد، همچنین 
هر اونس طال در بازار جهانی 1322.9 دالر قیمت 

خورده است.

پژو پارس سال و 20۷ گران شد

تسنیم- بازار خرید و فروش خودرو این روزها به دلیل 
پیش فروش خودروهای داخلی و ممنوعیت ثبت 
 سفارش خودرو داغ شده و مدام با نوسان قیمت روبه رو
روند  همچنان  وارداتی  خودروهای  است.قیمت 
صعودی داشته و از 20 تا 30 درصد گران شده است. 
همین امر باعث شده تا مردم از خرید این خودروها 
باشند. در حال  بازار  ثبات  دست کشیده و منتظر 
حاضر قیمت توسان در بازار از 199 تا 215 میلیون 
 255 تا   242 قیمت  با  نیز  سانتافه  است.  تومان 
میلیون تومان  و النترا 156 میلیون تومان به فروش 
می رسد.در بخش خودروهای داخلی هم خودرو پژو 
از 37  افزایش  تومان  میلیون  یک  با  سال  پارس 
میلیون و 500 هزار تومان به 38 میلیون و 500 هزار 
تومان رسیده است. همچنین قیمت پژو 207 اتومات 
هم با 700 هزار تومان افزایش قیمت 52 میلیون 
و 500 هزار تومان مورد معامله قرار می گیرد.قیمت 
سمند ال ایکس هم با افزایش 400 هزار تومانی به 
است. رسیده  تومان  هزار  میلیون 500  قیمت 31 

پرمصرف ترین لحظات برقی
 مرداد ماه 9۶ 

تسنیم-در طول پنجمین ماه سال، پیک روزانه بر 
پیک شبانه پیشی گرفته و 10 زمان پرمصرف این 
ماه بین ساعات 13:30 تا 15:30 رخ داده است. از 
اینرو پیک های لحظه ای مصرف برق در مردادماه 
در  سرمایشی  وسایل  از  استفاده  از  ناشی  بیشتر 

میانه روز بوده است.

مهر- وزیر آموزش و پرورش گفت: در دولت دوازدهم نظام 
عملیاتی  معلمین  بندی  رتبه  نظام  و  سنجش صالحیت 
خواهد شد.محمد بطحایی با اشاره به اینکه با وجود تالش 

های فراوانی که در سال های گذشته همواره به منظور 
ارتقای جایگاه و منزلت و شان معلم در جامعه انجام گرفته 
اما این توقع به حد مطلوب و مورد انتظار نرسیده است، 
افزود: این مسئله منافاتی با این ندارد که زحمت ها و تالش 
هایی که تاکنون انجام گرفته بی ثمر بوده اما این تالش ها 
باید با شدت و جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.وی ادامه داد: 
بخشی از شانیت و ارتقای جایگاه منزلت معلم در جامعه به 
حوزه های مالی و مادی و معیشتی بر می گردد اما بخش 
دیگر که مهم تر است ارتقای علمی و تخصصی و جایگاه 
حرفه ای معلمان در جامعه است که باید مجددا مورد توجه 

با بیان اینکه در دولت  قرار بگیرد.وزیر آموزش و پرورش 
دوازدهم نظام سنجش صالحیت و نظام رتبه بندی معلمین 
عملیاتی خواهد شد، گفت: در برنامه ای که برای آموزش 
و پرورش دولت دوازدهم پیش بینی شده، با اجرای نظام 
گام  یک  معلمین  بندی  رتبه  نظام  و  سنجش صالحیت 
جدی برای ارتقای جایگاه و منزلت و شان معلم در جامعه 

خواهد بود.
یک  را  محفوظات  بر  تکیه  و  مهارت  کسب  عدم  وی 
یکی  داشت:  اظهار  و  دانست  آموزش  نظام  بر  وارد  انتقاد 
از انتقادهایی که همواره بر نظام آموزشی ما وارد می شود 

این است که بچه ها در مدرسه با تکیه و تاکید بیش از 
حدی که بر محفوظات در مدرسه صورت گرفته، بعد از فارغ 
التحصیلی از مهارت های اولیه برای کسب و کار و حتی 
مهارت های زندگی معموال بی بهره یا کم بهره هستند.

بطحایی با تاکید بر اینکه در برنامه هایی که داریم بر آن 
هستیم تا مهارت آموزی را در مدارس گسترش دهیم، بیان 
داشت: امیدواریم با مساعدت سازمان فنی و حرفه ای که 
مذاکرات خوبی با آنها صورت گرفته، آموزش های مهارتی 
و حرفه ای را برای بچه ها عمومی تر کنیم و صرفا خاص 

دانش اموزان فنی و حرفه ای نباشد.

بطحایی:نظام سنجش صالحیت و رتبه بندی معلمان عملیاتی می شود

این که سپرده  بیان  با  بانک مرکزی  قائم مقام  تسنیم/ 
سود  نرخ  کاهش  متضرر  را  خود  نباید  بانکی  گذاران 
بانکی،  نرخ سود  اصالح  با عملیاتی شدن  بدانند گفت: 
در واقع میزانی از سود سپرده گذار که کمتر شده است 
با اصالح قیمت ها در بازار به خود او برگردانده می شود.
در  کمیجانی  مرکزی،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
تاکید  با  اسالمی  بانکداری  همایش  و هشتمین  بیست 
اساسی  و  کلیدی  متغیر  عنوان  به  سود  نرخ  اینکه  بر 
سود  نرخ  گفت:  است،  مطرح  کالن  اقتصاد  مباحث  در 
دیگر  بر  تاثیرگذار  متغیر  عنوان  به  که  حال  عین  در 

برآیندها،  تعامالت،  از  متاثر  خود  است  مطرح  متغیرها 
وجود  بازارها  سایر  در  که  است  و وضعیتی  ها  سیاست 
دارد. وی همچنین تاکید کرد: نرخ سود متاثر از سیاست 
بودجه  کسری  وضعیت  ای،  بودجه  تجاری،  مالی،  های 

و ... است.
پول کشور  بازار  در  غیرمجازها  فعالیت  به  اشاره  با  وی 
گفت:  بانکی  سود  نرخ  اصالح  موانع  از  یکی  عنوان  به 
با  که  ندارد  وجود  غیرمجازی  موسسه  حاضر  حال  در 
به جذب سپرده  مبادرت  باال  نرخ سود  از وعده  استفاده 
رقابت  به  منجر  که  اصلی  موانع  از  یکی  بنابراین  کند 

میان  از  بود،  ها  بانک  در  سپرده  جذب  برای  ناسالم 
برداشته شده است.

زمان  در  اینکه  به  اشاره  با  مرکزی  بانک  مقام  قائم 
را  خود  نباید  گذاران  سپرده  بانکی،  سود  نرخ  کاهش 
متضرر بدانند تصریح کرد: سپرده گذاران بانکی با هدف 
کسب  حال  عین  در  و  خود  سرمایه  خرید  قدرت  حفظ 
در  و  آورند  می  روی  بانک  در  گذاری  سپرده  به  درآمد 
در  ها  قیمت  اصالح  با  بانکی،  سود  نرخ  کاهش  زمان 
در  موضوع  این  بلکه  شوند  نمی  متضرر  تنها  نه  بازار، 

نهایت به نفع سپرده گذار خواهد بود.

سپرده گذاران بخوانند!

توزیع اسکناس نو در ۷ بانک 
به مناسبت عید غدیرخم 

 500 نو  اسکناس  غدیرخم  سعید  عید  مناسبت  به  مرکزی  بانک   
بانک  منتخب  شعب  طریق  از  نیکل  مسکوک  و  تومانی   1000 و 
نقل  به  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  کند.به  می  توزیع  عامل  های 
از طریق شعب منتخب  بانک  این  بانک مرکزی،  از روابط عمومی 
پارسیان،  اقتصادنوین،  ملت،  ایران،  صادرات  ایران،  ملی  بانک های 
و  10.000ریالی  و  ریالی   5.000 نو  اسکناس  پست بانک  و  سپه 
مسکوک نیکل در سطح استان تهران از 12 شهریور تا 16 شهریور 
توزیع می کند. ضمنًا اطالع رسانی در خصوص نحوه توزیع اسکناس 
طریق  از  و  پولی  ناظران  هماهنگی  با  شهرستان ها  سایر  در   نو 

روابط عمومی بانک ها و شعب منتخب انجام خواهد شد.

ایجاد ۶۵ هزار شغل جدید در بخش تعاون 
در راستای طرح اشتغال فراگیر 

معاون تعاون وزیر کار با بیان اینکه بهره برداری از 655 تعاونی را در هفته 
تعاون در دستور کار داریم گفت: ایجاد 65 هزار شغل در راستای ایجاد 
اشتغال پایدار در قالب طرح روستا تعاون دنبال خواهیم کرد. سید حمید 
کالنتری گفت: 65 هزار شغل در راستای ایجاد اشتغال پایدار در قالب طرح 
روستا تعاون دنبال خواهیم کرد. در راستای  تصویب طرح 1.5 میلیارد 
دالری از صندوق توسعه ملی مقرر شده است که به میزان 10 هزار میلیارد 
تومان تسهیالت به روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر پرداخت شود. 
این مبلغ به معادل ریالی قرار است در اختیار 4بانک عامل کشاورزی، 
پست بانک،صندوق کارآفرینی امید و بانک توسعه تعاون قرار گیرد و آنها 

به طرح هایی که قابلیت اشتغالزایی دارد پرداخت شود.

معافیت مالیاتی شرکت های
 دانش بنیان تا 1۵ سال 

عصر اعتبار- معاون توسعه و فناوری معاونت علمی و پژوهشی ریاست 
جمهوری گفت: با توجه به رشد مناسب علمی در کشور و درک اهمیت این 
موضوع که اگر این فارغ التحصیالن در چرخه کار و تولید نباشند و بیکاری 
آنها تداوم یابد شاهد از دست رفتن سرمایه گذاری های کالن کشور در بخش 
آموزش از پایه تا سطح عالی خواهیم بود ، دولت با درک اساس و اهمیت 
موضوع و نیز ظرفیت های فراوانی که از نظر تخصص در کشور نهفته 
است از ابتدای فعالیت خود معاونت ویژه خود را در این بخش فعال تر کرده 
است و ه شرکت های دانش بنیانی که دارای ایده مناسب و بازار هدف تولید 
و خدمات خود بودند تسهیالت بسیار خوبی دادیم وعالوه بر این حمایت 

ویژه، تا 15 سال از پرداخت هرگونه مالیات معاف کردیم.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت  اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 960303 

محکوم علیه آقای احسان کاظمی قلعه نو فرزند عیسی محکوم است 
به پرداخت مبلغ 3/658/281/819 ریال بابت اصل خواسته و غیره 
در حق محکوم له احمد پراور و با توجه به تعرفه پالک ثبتی به شماره 
147 فرعی از 44 اصلی بخش 2 بیرجند از ناحیه شخص ثالث آقای 
عیسی کاظمی فرزند معاذاله در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی که پالک فوق واقع در دشت رکات به مساحت 59552 
مترمربع که حسب نظریه هیئت کارشناسی قیمت هر مترمربع 
140/000 ریال و در مجموع قیمت کل پالک فوق )59552( متر 
مربع به مبلغ 8/337/280/000 ریال کارشناسی شده است که از 
طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 1396/6/19 از ساعت 10 الی 
11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از 
بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از 
برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت 
به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان 
در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 
مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده 

خریدار خواهد بود. 
رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر )نوبت دوم( 
تاریخ انتشار: 96/6/9

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر ساعت 10 صبح روز سه شنبه 96/6/21 در محل هیئت محترم حسینی )خیابان انقالب( برگزار می شود. 
از کلیه  اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دلیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار 
 خویش به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. الزم به ذکر است با توجه

 به ثبت مجامع عمومی در  سامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ارائه اصل و تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی عضو الزامی می باشد. 
دستور جلسه:

1- گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- ارائه و تصویب صورت های مالی سال 94 و 95 3- بودجه پیشنهادی سال 96 4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی 5- اتخاذ تصمیم درخصوص سرمایه 
گذاری اعضا در ظرفیت های خالی تعاونی 6- اخذ مجوز از مجمع جهت پذیرش عضو جدید وفق مقررات اساسنامه 7- تعیین تکلیف درخصوص اعضای فاز 4 که موجودی کمتر از 10 میلیون تومان دارند 8- اتخاذ 
تصمیم در خصوص اعضایی که به تعهدات مالی خود عمل ننموده اند و شرایط خروج آنها از تعاونی و تعیین درصد و نحوه اخذ خسارت وارده به تعاونی 9- تعیین حق الزحمه بازرس 10- اعالم قیمت تمام شده 
زون های )A G F B D و فاز 3 زون E( تا پایان سال 95 11- اخذ مجوز تفکیک اراضی باقیمانده تفکیک نشده تعاونی و واگذاری از طریق شرایط مزایده و تهاتر 12- اتخاذ تصمیم درخصوص نحوه پرداخت 

مبالغ اعضای مستعفی و تعیین درصد خسارت وارده به تعاونی 13- تعیین خط مشی آتی شرکت.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر

اطالعیـه
قابل توجه هم استانی های واجد شرایط

نمایندگی مکتب القرآن خراسان جنوبی در نظر دارد 
نسبت به برگزاری دوره آموزشی تربیت مربی )ویژه مربیان پیش دبستانی، 

طرح مکتب القرآن( از میان خواهران با شرایط و معیارهای ذیل اقدام نماید:
معیارها وشرایط پذیرش مربیان آزاد:

1- معتقد و مقید به دستورات دین مبین اسالم، داشتن حجاب برتر )چادر( و حسن شهرت 
شخصی و خانوادگی در محل 2- اعتقاد و التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، 
 قانون اساسی و اصل والیت فقیه 3- تسلط به روخوانی و روانخوانی قرآن و آشنایی با تجوید 
)در حد کتاب حلیه القرآن 2( و داشتن عالقه و انگیزه الزم برای انجام کارهای فرهنگی به ویژه 
قرآنی و فعالیت در زمینه قرآن و سیره اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم( 4- برخورداری 
از سالمت جسمی و روانی و توانایی الزم برای کار با نوآموزان دوره پیش دبستانی 5- داشتن مدرک 
تحصیلی کارشناسی و باالتر فقط در رشته های علوم قرآنی، معارف اسالمی، علوم حوزوی، علوم 
تربیتی، روانشناسی، آموزش ابتدایی و کودکیاری 6- سن پذیرش داوطلبان با مدرک تحصیلی  
کارشناسی و باالتر حداکثر 28 سال می باشد. 7- از داوطلبان، عالوه بر معیارها و شرایط فوق به 
صورت کتبی و شفاهی امتحان و مصاحبه به عمل آمده و پس از انجام تحقیقات الزم و با در نظر 
گرفتن همه ابعاد، افراد اولویت بندی و جهت شرکت در دوره آموزشی پذیرش می شوند 8- پذیرش 
ویژه خواهرانی می باشد که در صورت تایید و پذیرش نهایی پس از شرکت و موفقیت در دوره 
آموزشی گواهینامه پایان دوره 120 ساعته به نام آنان صادر خواهد شد. واجدین شرایط جهت 
ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر می توانند همه روزه در ساعات اداری به نمایندگی مکتب القرآن 
به آدرس بیرجند، بلوار صنعت و معدن، روبروی دانشکده صنعتی، انتهای بلوار مهر، جنب مسجد 
حضرت ابوالفضل )ع( مراجعه و یا با شماره های 32236745، 32236594، 09155617461 و 
09156700122تماس حاصل نمایند. مدارک مورد نیاز که باید توسط داوطلبان ارائه شود عبارتند 
از: 1- تقاضای کتبی با ذکر آدرس دقیق پستی و شماره تلفن )ثابت و همراه( 2- رضایت نامه ولی یا 
همسر 3- تصویر آخرین مدرک تحصیلی4- دو قطعه عکس پشت نویسی شده 5- تصویر صفحات 
شناسنامه و کارت ملی 6- تصویر گواهینامه دوره های قرآنی 7- فیش واریزی وجه شرکت در دوره 

به شماره حساب 52934 بانک تجارت شعبه طالقانی بیرجند به مبلغ 200 هزار تومان 
تذکرات مهم: 1- مدت ثبت نام از تاریخ 96/6/11 لغایت 96/6/14 بوده و در صورت حد نصاب 
شرکت کنندگان تشکیل خواهد شد 2- مکتب القرآن تعهدی در قبال استخدام  و جذب متقاضیان 
دوره ندارد 3- مدت زمان دوره 12 روز کامل می باشد 4- تاریخ شروع کالس ها نیمه دوم 

شهریورماه 96 خواهد بود. 
نمایندگی مکتب القرآن الکریم خراسان جنوبی - محمد ابراهیم دیانی 

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

 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

داراالیتـام هیئـت فاطمیـه
 آماده دریافت هدایا و نذورات )گوسفند قربانی(

 شهروندان محترم در روز عید سعید قربان می باشد.

تلفن تماس:۳222۷۳22 - ۳222۷8۷8
همراه: 091۵1۶1۳1۷1 - 091۵۵۶1۵84۳

آدرس: خیابان شهید مطهری 8
ضمناً گوسفند زنده در محل موجود 

و از ساعت 6 صبح آماده خدمات رسانی می باشد

عید بر عاشقان مبارک

مجتمع مسجد عاشورا  )هیئت فاطمیه
 دارالشفاء فاطمه زهرا )س( - دارالیتام فاطمه زهرا )س((



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه*9 شهریور 1396* شماره 3872

مردم باید با مخاطرات بهداشتی دام قربانی در اماکن عمومی بیشتر آشنا شوند
گروه خبر- مدیرکل دامپزشکی استان با اشاره به نزدیک شدن به عید سعید قربان گفت: با اطالع رسانی گسترده باید مردم را با مخاطرات بهداشتی دام قربانی در اماکن 
عمومی بیشتر آشنا کرد.رفیعی پور افزود:امسال با کمک اصحاب رسانه و تالش مضاعف کارکنان دامپزشکی باید به شکلی عمل کنیم که بیشترین حجم دامهای قربانی در 
کشتارگاههای دام زیر نظر کارشناسان بهداشتی و شرعی دامپزشکی ذبح شوند تا از این راه خطر انتقال بیماریهای مشترک بین انسان و دام را به هم استانی ها به حداقل برسانیم.

نت
نتر

ز ای
ها ا

س 
عک

باسالم باحذف یارانه وافزایش قیمت حامل ها انرژی 
و گرانی آب برق گاز خانوار عادی وادار به صرفه 
جویی شده آن هم فقط سطح پایین ومتوسط جامعه 
اما در بحث تولید روند کاهش مصرف وجود ندارد 
تولید کنندگان مشکل همین هزینه  واکثر گالیه 
های تولید هست.  گرانی مواد اولیه هم مزید علت 
شده .عدم توان خرید اقشار پایین ومتوسط باعث 
بازار  اصلی  گردانندگان  زیرا  شده  بازار  در  رکود 
مصرف اکثر این اقشار هستند در نتیجه با افزایش 
مبلغ یارانه که به لحاظ عدم مدیریت درست  باعث 
به  هم  باز  که  عقب  به  برگشت  یا  میشود   تورم 
دلیل مدیریت نادرست درآمدهاو یارانه داده شده به 
جیب بعضی ها میرود  .عدم نظارت یکی از اساسی 
ترین معضالت هست  ودیگر قوانین جاری سود 
کنترل   دور  مالی  بنگاههای  وایجاد  ها  بانک  زیاد 
و جناحی شدن اقتصاد وعدم استقبال به استقالل 
داخلی ومیل به حل مشکل داخل به خارج وعدم 

میل به خودباوری ووو...کجاست فریاد رسی!
915...948
رییس محترم کمیته امداد به ملت بفرمایند وقتیکه 
هشت سال وزیر نیرو بودید چه گلی به سر ملت زدید 
بجز اینکه .. . حاال برای یارانه نسخه میپیچید مگر 

ازجیب شما پرداخت میشود؟
915...965

روز  ضعیفه،هر  بیرجند  شهرداری  باسالم،واقعا 
مورد مشکالت  در  مردم همش  پیام های  ستون 
شهرداریه،از عدم زیباسازی شهر،ماشین های میوه 
فروش کنار خیابان های اصلی،عدم اسفالت معابر و 

... شورای شهر هم که فقط به فکر ...
915...709
سالم.با روی کار آمدن شورای شهر جدید و انتخاب 
شهردار جدید به زودی.از شما تقاضا داریم به فکر 
مراکز تجاری جدید شهربازی خوب در حد مرکز 
استان باشید .مردم بیرجند هیچ تفریحی جز رفتن 
به بند دره ندارن.انصاف نیست مرکز استان ما در 
قیاس با استان های دیگر بسیار وضعیت تاسف باری 
داره ! دریغ از مکان های تفریحی ،مجتمع تجاری 
ورزشی ،شهربازی مناسب برای همه سنین . موندیم 
مهمان های خودمون رو کجا ببریم.مسولین استان 

فکری کنید!
936...181
سالم دوست عزیزی که با قطع برق توسط شرکت 
برق زیان دیده  ای 0915..601 .اگر واقعا قبضت رو 
سر وقت پرداختی برو از شرکت برق شکایت کن 
حتی اگر 10 هزارتومان هم ضرر کردی تا حساب 

کار دستشون بیاد .
915...815
سالم اوا این رییس کمیته امداد تهران ...که پیشنهاد 
حذف یارانه را می دهد.از دل راحتش  صحبت می 
کند.یارانه بابت گرانی حاملهای انرژی است...باتشکر
915...915
این حضرات پزشک و پرستاری که مرتب دم از حق 
و حقوقشون می زنند.چقدر حقوق بیماران رو رعایت 
می کنند؟وقتی حقوقشون رو با کشورهای پیشرفته 

می سنجند کارشون رو هم می سنجند؟
910...724
ها  مغازه  و  ها  فروشگاه  داخل  کارتخوان  دستگاه 
بایدطوری باشد که کمتر از بیست هزارتومان خرید 
لحاظ  از  باشد.  پول  مردم  جیب  در  تا  نکند  قبول 
روانی تأثیر مثبت در فرد وجامعه دارد و درشت ترین 
اسکناس دوهزار تومانی رایج باشد بقیه اسکناسهاو 
چک پولها حذف شود. معامالت کالن باکارتخوان 
یاچک صورت گیرد هزینه ها برای فرد ودولت کم 

می شود.
915...801
سالم از ریاست محترم پلیس راهور استان عاجزانه 
تقاضا می کنم  اتوبوسهای درون شهری) واحد( ... 
هیچ برخورد قابل قبولی با رانندگان متخلف نمی 

شود. لطفأ تجدید نظر بفرمایید.باکمال تشکر
915...286
ما ساکن حاجی اباد بیرجند هستیم که هیچ گونه 
مکان  یک  و  ندارد  وجود  پارک  عنوان  به  مکانی 
برای بازی بچه ها در امام علی 19هست که اصال 
و....هست  رسیدگی نمیشه و مکانی کامال کثیف 
بدون سرویس بهداشتی واب  ویک مکان در انتهای 
امام صادق هست که قراره پارک بشه ولی به امان 
خدا رهاشده است.خواهشمندم رسیدگی کنین اگر 
نمیخوان پارک درست کنین حداقل مکانهایی که 

هست رو تمیز ومحیط سالم برا بچه هامون کنید.
915...451

از شورای شهر بیرجند تقاضا می شود نظارت جدی 
انتخاب  تا  شهرداری  هدف  بی  های  برجابجایی 

شهردار بنمایند.
915...011
بیرجند  شهر  اسالمی  شورای  محترم  عزیزان  از 
شهردار  عنوان  به  را  فردی  شود  می  درخواست 
به وضعیت آسفالت  تا سروسامانی  نمایند  انتخاب 
آسفالت  کیلومتر  یک  شهر  تمام  در  بدهد.  معابر 
بلند  از  فقط  آسفالت  این  ندارد.  وجود  مناسب 
شدن گردوخاک جلوگیری کرده و همانند سمباده 
الستیکها را ساییده و دست اندازها هم جلوبندی 

خودروها را داغون کرده است.
91...902

در بعضی از معابرخصوصا... کولرهای آبی مغازه ها 
در ارتفاع باال نصب شده است که متاسفانه هم آب 
چکه می کند و هم چارچوب فلزی آن زنگ زده 
است وهرلحظه امکان دارد براثر پوسیدگی  کنده 
وخدای  آمده  فرود  پیاده  عابرین  سر  وروی  شده 
باید  باعث مرگ وجراحت شود. چه کسی  نکرده 

تذکر وپیگیری کند؟
915...112

گزارش آوای خراسان جنوبی از وضع مسکن؛

آداب و رسوم قربانی در خراسان جنوبی 

خواب سنگین بازار مسکن در سایه رکود بی سابقه
طی  بیرجند  در  مسکن  بازار  برزجی-  عصمت 
چند سال اخیر متاثر از روند رشد جمعیت ، بعد 
رفتار  اجتماعی  و  اقتصادی  تغییرات  و  خانوار 
متفاوتی داشته است. پس از رکود چند ساله اخیر 

کارشناسان معتقدند که هنوز تغییر محسوسی در 
روند قیمتی دیده نمی شود. “احسان نجار باشی” 
،  تحلیلگر بازار مسکن در گفتگو با آوا می گوید: 
هنوز شاهد رکود در بازار مسکن هستیم گرچه 
این اواخر اجاره های واحدها روند رو به رشدی 
تغییر  اما در زمینه خرید و فروش  داشته است 
محسوسی رویت نشده است. وی افزایش قیمت 
مصالح ساختمانی به خصوص آهن را در رکود 
به تبع آن کاهش خرید و  ساخت و ساز ها و 
تسهیالتی  افزاید:  می  و  داند  می  موثر  فروش 
که دولت در قالب مسکن یکم یا سایر موارد به 
مردم واگذار می کند می تواند در باالبردن قدرت 
خرید تاثیر گذار باشد و همچنین ساخت و سازها 

نیز رونق می گیرد. 

مسکن مهر شرایط راحت تری
برای خرید متقاضیان داشت

با  زمین  واگذاری  مسکن،  حوزه  فعال  این 
شرایط نقد و اقساط را نیز از تهمیداتی عنوان 
می کند که می تواند برای رونق بازار مسکن 
اینکه  بیان  با  نجارباشی  شود.  واقع  مفید 

خرید  برای  تری  راحت  شرایط  مهر  مسکن 
این  گرچه  کند:  می  عنوان  داشت  متقاضیان 
مردم  شدن  دار  خانه  برای  موفق  طرح  یک 
شهر  شمال  در  زیادی  واحدهای  اما  بود، 
مسکن  طرح  وی  گفته  .به  است  بالاستفاده 
طرح  این  اما  است  موفق  طرحی  نیز   ، یکم 
توان  جامعه  اقشار  همه  که  است  طوری  نیز 
آن  بازپرداخت  چون  ندارند  را  آن  از  استفاده 
زیاد است. “نجارباشی “ توصیه می کند دولت 
تسهیالت بانکی را افزایش دهد به طوری که 
مسکن  بازار  به  بتوانند  نیز  درآمد  کم  اقشار 

روی بیاورند. 

افزایش قیمت
پیش بینی نمی شود

بیرجند  بازار فعلی مسکن  از  وی در توصیفی 

در  قاطعیت  با  توان  نمی  گرچه  گوید:  می 
سخن  بازار  این  بود  سفید  و  سیاه  خصوص 
سرمایه  کاالی  عنوان  به  مسکن  اما  گفت 
ای از چند زاویه قابل بررسی است و بستگی 
با  نجارباشی  دارد.  تقاضا  و  عرضه  شرایط  به 
دار  ادامه  مسکن  بازار  رکود  اینکه  بر  تاکید 
وضع  اساس  بر  کند:  می  نشان  خاطر  است 
پیش  مسکن  حوزه  در  قیمتی  افزایش  فعلی  

بینی نمی شود. 

افزایش 50 درصدی قیمت آهن 
و افت ساخت و سازها 

رئیس اتحادیه انبوه سازان استان نیز با اشاره 
به افزایش قیمت آهن می گوید: این افزایش 
سازهای  و  ساخت  افت  باعث  درصدی   50
اینکه  به  اذعان  با  “فدویان”  است.  شده 
فعلی  شرایط  در  دهند  می  ترجیح  انبوسازان 
ساخت و ساز را متوقف کنند خاطر نشان می 
ساخت   ، بازار  در  آهن  فعلی  قیمت  با  کند: 
که  است  معتقد  وی  ندارد.   توجیهی  ساز  و 
قیمت  افزایش  این  پاسخگوی  مسئوالن  باید 
شیوه  نکردن  تغییر  رغم  علی  چرا  که  باشند 
آهن  در  قیمت  این حجم رشد  مصرف شاهد 
آالت هستیم. فودیان با تاکید بر اینکه تا بازار 
در  نیز  ساز  و  ساخت  نرسد  تعادل  به  مصالح 
شدن  رقابتی  با  گوید:  می  بود  خواهد  رکود 
در  سازها  و  نشینی ساخت  و عقب  ها  قیمت 
بلند مدت وضع نامطلوبی پیش خواهد آمد به 
وجود  عرضه  برای  جدیدی  واحد  که  طوری 
در  واقعی  کننده  مصرف  و  داشت  نخواهد 
باال  قیمت  و  انتخاب محدود  با مشکل  خرید 

مواجه می شود. 

جهش قیمت مسکن تا عید نوروز

یاد  همچنین  مسکن  اقتصاد  کارشناس  این 
آور می شد که عدم تولید مسکن جدید باعث 
افزایش نرخ اجاره خواهد شد که نتیجه   باعث 
نیازمند است. “فدویان،”   برای قشر  مشکالت 
به  بیشتر  مشتری  اکنون  هم  اینکه  بیان  با 
میلیون   500 قیمت  با  ویالیی  امالک  دنبال 
تومان و آپارتمان با قیمت متوسط 300 میلیون 
تومان است می افزاید: برند سازی، جانمایی و 
بیشتر  جذب  برای  عاملی  ساختمانی  معماری 
مشتری است.وی در پیش بینی از بازار مسکن 
قیمت  جهش  شاهد  نوروز  عید  تا  گوید:  می 
و  خرید  برای  زمان  بهترین  اما  بود  خواهیم 

فروش مسکن همین امروز است. 

رسالت،بورس  و  عدالت  های  خیابان 
خرید و فروش مسکن در بیرجند

رئیس اتحادیه انبوه سازان استان خاطر نشان 
می کند: با توجه به شرایط فعلی بازار مصالح 
نیست  آمدن سریع قیمت ها  پایین  به  امیدی 
لذا تا زمانی که بازار این تهاجم قیمتی را هضم 
طرح  همچنین  فدویان   . است  بر  زمان  کند 
در  موفقی  را طرح  بانک مسکن  یکم  مسکن 
خانه دار شدن قشر خاصی از جامعه می داند و 
می گوید: البته این طرح نیز باید هدف گذاری 
استفاده  آن  از  بتوانند  بیشتری  اقشار  تا  شود 
حاضر  حال  در  کند:  می  عنوان  وی  نمایند. 
خیابان های عدالت و رسالت بیشتر در بورس 
به  شهر  شمال  در  و  هستند  فروش  و  خرید 
لحاظ باف فرسوده و تاریخی کمتر مورد توجه 
انبوه سازان قرار دارد. یکی دیگر از کارشناسان 
امیر  خیابان  که  است  معتقد  نیز  مسکن  بازار 

کبیر به لحاظ ساخت و ساز های جدیدی که 
در آن انجام گرفته هم اکنون در نظر خریداران 
حایز اهمیت است. وی با بیان اینکه موقعیت 
عوامل  از  و...  ها  کشی  خیابان  نحوه  ساخت، 

خاطر  باشد  می  قیمت مسکن  تعیین  در  موثر 
برای  هم  اکنون  بازار  اوضاع  کند:  می  نشان 

خرید مساعد است و هم برای فروش.

هجوم مردم از روستاها
عامل اصلی باال رفتن اجاره در بیرجند

نیز  بیرجند  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس 
مسکن  بازار  در  رونق  امسال  اینکه  بیان  با 
دیده نمی شود می گوید: جز اجاره که شاهد 
رشد بی سابقه در بازار هستیم خرید و فروش 
زیاد تغییری نکرده است.اربابی یکی از عوامل 
موثر در رشد اجاره خانه ها را هجوم مردم از 
افزاید: تخلیه مسکن  روستاها می داند و می 
طرح  و  آن  بودن  نامرغوب  علت  به  مهر 
تاثیر  بی  نیز  خالی  های  خانه  برای  مالیات 
در  اکنون  اینکه هم  بیان  با  است. وی  نبوده 

ایم  مواجه شده  با کمبود مسکن  اجاره  بحث 
و  ساخت  تعطیلی  کند:  می  نشان  خاطر  نیز 
در  ساختمانی  مصالح  قیمت  وافزایش  سازها 

این وضع دخیل بوده اند. 

گذاری  و سرمایه  مسکن  خرید  رونق 
در جنوب شهر بیرجند

این کارشناس مسکن، از جهش خوب بازار در 
کند  می  یاد  یکم  صندوق  طرح  اجرای  اوایل 
دولت  موفقی  طرح  دولت  گرچه  گوید:  می  و 
باید  لذا  است  زیاد  آن  بازپرداخت  اما  کرد  اجرا 
همه مسووالن همت کنند تا قیمت ها تعدیل 
در  بازی  دالل  اینکه  بر  تاکید  با  اربابی  شود. 
می  تصریح  است   شده  تعطیل  مسکن  بازار 
زمان  مسکن  خرید  برای  زمان  بهترین  کند: 
حال است و مردم نباید امروز و فردا کنند. وی 
رونق خرید مسکن و سرمایه گذاری را در جنوب 
شهر بیرجند می داند و می گوید: به دلیل ایجاد 
بافت های جدید و زمین های مزایده ای در این 
مناطق باعث شده که مشتری به دنبال ارزش 
افزوده امالک به این سمت شهر کشیده شود. 

)Ava.news12@gmail.com(

ذی  دهم  با  همزمان  برزجی-   عصمت 
را  قربان  عید  جنوبی   خراسان  مردم  الحجه، 
دور  زمانهای  از  که  رسومی  و  آداب  انجام  با 
در  که  رسومی  دارند   می  داشته،  گرامی  رواج 
ورای آن می توان حکایت بندگی و دلدادگی 
گوسفند  کرد.ذبح  مرور  را  اسماعیل  و  ابراهیم 
برای اموات  در کنار زیارت اهل قبور و برپایی 
نماز عید قربان، از رسوم دیرینه ی مردم استان 
خراسان جنوبی است. این کار در تمام شهرها 
و روستاهای استان با آداب خاصش انجام می 
شود. یک فروشنده دام زنده در بیرجند ،  اولین 
کار برای قربانی دادن را خرید گوسفند می داند 
منطقه  این  مردم  که  گوسفندی  گوید:  می  و 
شاخش  نباید  کنند  می  انتخاب  قربانی  برای 
تن  به  نباید  هم  زخمی  هیچ  و  باشد  شکسته 
این گوسفند باشد. رضا رمضانی  با بیان اینکه 
مردم بیشتر به دنبال گوسفند یک ساله هستند 
افزود: در نژاد بز معموال  دام یک ساله خریده 
می شود و در نژاد بره باید حیوان سنش از 6 
ماه به باال باشد. وی خاطر نشان می کند:  این 
ذبح  اموات  برای  قربان  عید  روز  در  گوسفند 
و گوشت آن بین افراد فامیل، آشنایان و فقرا 
توزیع می شود. رمضانی یاد آور می شود:  البته 
انجام  خاصی  زمان  در  باید  هم  گوسفند  ذبح 
شود؛ به این صورت که اگر اولین سالی باشد 
و  آفتاب  طلوع  از  پیش  شده،  فوت  فرد  که 
قربان  عید  روز  غروب  تا  صورت  این  غیر  در 

گوسفند قربانی ذبح می شود.

بستن سپند
به دور گردن گوسفند قربانی

به گفته یکی از شهروندان دیگر رسوم دیرینه 
بستن  حنا  دارد،  وجود  روز  این  در  که  ای 
این صورت که شب  به  است  قربانی  گوسفند 
به وسیله  را  قربان پشت گوسفند  از عید  قبل 
رنگهای  وسیله  به  هم  موارد  برخی  و  حنا 
این خصوص  در  زنند.وی  نقش می  شیمیایی 
مقداری  مردم   از  برخی  همچنین  گوید:  می 

بندند  می  ای  پارچه  درون  هم  کندر  و  اسپند 
و از شب قبل از عید قربان، به گردن گوسفند 
تا زمانی هم که حیوان ذبح  آویزان می کنند 
می شود این پارچه به گردن گوسفند می ماند؛ 
مردم بر این باورند که دود این اسپند و کندر 

برای دفع چشم زخم بسیار موثر است.

تعبیر سرمه کشیدن 
به  راه سعادت برای میت

اما برخی دیگر از شهروندان سرمه کشیدن را 
. خانمی جوانی  از رسوم عید قربان می دانند 
این  در  است  پدرش  قربانی  اولین  امسال  که 
خصوص  می گوید: در  فامیل ما رسم است که 
شب پیش از عید قربان، چشم گوسفند سرمه 
این  بر  منطقه  این  ساکنان  که  چرا  شود  می 
باورند این کار، راه رسیدن به سعادت را برای 
میتی که قربانی به او تعلق دارد فراهم می کند.
وی  می گوید: از دیگر آدابی که درباره گوسفند 

قند  ای  حبه  گذاشتن  شود  می  انجام  قربانی 
ذبح  از  قبل  در دهان حیوان  نبات  ای  تکه  یا 
آنچه  اساس  بر  کاررا  این  علت  است.وی  آن 
محلی  مردم  باور  گرفته   یاد  گذشتگانش  از 
مرگ  تلخی  حیوان،  کار  این  با  که  داند   می 

را احساس نمی کند.

دعا خواندن به چاقوی قربانی

از  برخی  در  نیز  گوسفند  چشم  بوسیدن   
از شهروندان  استان مرسوم است. یکی  نقاط 
بستگان  که   دهد  می  توضیح  خصوص  این 
از  قبل  را  قربانی  گوسفند  های  چشم  میت 
ذبح  برای  که  هم  چاقویی  بوسند،  می  ذبح 
گوسفند استفاده می شود برای متبرک شدن، 
شود.  می  خوانده  آن  به  مخصوص  دعایی 
اجرا  هنوز  روستاها  در  رسوم  این  بیشتر  البته 
بر  استان  از مردم  می شود.  همچنین برخی 
این باورند که  گرفتن آیینه در مقابل حیوان 

می  فراهم  میت  برای  را  روشنی  راه  قربانی، 
جنوبی  خراسان  روستاهای  از  برخی  کند.در 
هر  قربانی  عید  صبح  که  است  رسم  نیز 
که  مهمانی  برای  دارد  تازه  مرده  که  کسی 
پهن  صبحانه  سفره  کنند  می  خوانی  فاتحه 
آباد  افضل  و  نوغاب  روستاهای  در  کند.  می 

نیز  بیرجند  مرکزی  بخش  توابع  از  و شوشود 
دیده شده که  اگر تعداد گوسفند های قربانی 
نفر  هر  برای  که  گوشتی  مقدار  بود،  تر  زیاد 
روستای  در  اما  شد  می  بیشتر  گذاشتند  می 
باید  قربانی،  های  گوسفند  تعداد  به  شوشود، 
بر  عالوه  کوچکتر.  قطعات  با  شود  پر  سینی 
اصطالحا  که  نیز  گوسفند  جگر  و  دل  این، 
با  پخت  شیوه  به  شود  می  نامیده  “دلبندی” 
چربی گوسفند در ظرف ها چدنی، برای نهار 
جلوه  تا  شود  می  آماده  نزدیک،  خویشاوندان 
هایی از صله رحم نیز در سفره ای که به نام 

میت پهن شده است، شکل بگیرد. 

چلپکی نان میتی
که  قربانی  گوسفند  ذبح  از  پس  حال،  هر  به 
دعاها  و  اوراد  ذکر  و  خاص  آداب  و  احترام  با 
بین  آن  گوشت  گیرد،  می  صورت  صلوات  و 
همسایگان و فامیل و آشنایان توزیع و از آنها 
خواسته می شود برای مرده شان فاتحه قرائت 

کنند.عصر روز عید قربان هم مرسوم است که 
که  چلپکی  محلی  اصالح  به  یا  جوشی  روغن 
از نان سنتی است  بر سر مزار میت برده و با 
توزیع آن در بین افراد طلب فاتحه برای فرد از 
دنیا رفته می کنند. اهل سنت خراسان جنوبی 
به  قربان  عید  فرارسیدن  از  قبل  روز  چند  نیز 
نظافت و غبار روبی منازل و محیط اطراف خود 
پرداخته و خود را برای به جا آوردن مراسم عید 
بزرگ اسالمی آماده می کنند.دربین اهل سنت 
مرسوم است هر خانواده ای که از لحاظ شرعی 
قربانی کردن بر آن واجب باشد، باید حداقل یک 

گوسفند قربانی کند.

روشن کردن چراغ خانه متوفی 
یک محقق و پژوهشگر خراسان جنوبی نیز در 
روز  در  قربانی  گوید:  می  آوا  به  خصوص  این 
عید قربان در خراسان جنوبی بیشتر برای تازه 
انجام می شود.قلندری خاطر نشان  درگذشته ها 
می کند  در برخی مناطق قبل از شب عید قربان 
یک جلسه برای متوفی می گیرند، برق چراغ خانه 
متوفی را روشن می کنند و یک فاتحه و مراسم 
مداحی سر سالی با حضور اقوام و نزدیکان انجام 
می شود، سپس اعالم می شود که مراسم قربانی 
فردا صبح در منزل متوفی انجام خواهد شد.این 
پژوهشگر می افزاید: صبح روز عید اقوام آشنایان 
در منزل میت جمع شده، گوسفند را نیز به آنجا 
می برند و قبل از طلوع آفتاب و پس از قرائت 
ادامه  می کنند.وی  قربانی  را  گوسفند  فاتحه، 
صبح  روز  این  در  جنوبی ها  خراسان  دهد:  می 
زود از خواب برمی خیزند و پس از ادای نماز به 
گورستان شهر می روند و بر قبر بستگان خود به 
خواندن فاتحه و قرآن می پردازند. بعد از این کار، 
به خانه آمده و غسل می کنند و پس از صرف 
صبحانه به مسجد جامع شهر رفته و به خواندن 
قرآن و دعا می پردازند و تا آمدن امام مسجد، 
امام  سر  پشت  سپس  می گویند.  بلند  تکبیر 
جماعت دو رکعت نماز عید به جای می آورند.این 
پژوهشگر بازدید از اقوام، سور دادن به آشنایان و 
پذیرایی از آنان با گوشت قربانی و ... را از جمله 
آیین های اقوام خراسان جنوبی می داند و می 
گوید: مردان نیز با فرارسیدن عید قربان مانند 
عید نوروز عالوه بر لباس های نو برای اعضای 
و  میوه  و  آجیل  و  خانواده، شیرینی و شکالت 
مراسم  تدارک  از  پس  و  می کنند  خریداری   ...
به  و چشم  پوشیده  را  خود  لباس  بهترین  عید 
راه رسیدن عید می شوند.مراسم قربانی کردن در 
خراسان جنوبی با توجه به ظرافت ها و ظرفیت 
میراث معنوی مورد  تواند در شمار  هایش می 
در  مراسم  این  روی،  هر  به  گیرد.  قرار  عنایت 
شمار مهمترین اقداماتی است که خانواده، برای 

میت خود انجام می دهند.

چراغ سبز بازار مسکن بیرجند به متقاضیان

  سرمه کشیدن چشم  گوسفند قربانی تا پخت نان چلپکی 
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به دلیل افزایش دما، آب دریای خزر تبخیر شده است
 
مهر-  طبق تحقیقی جدید سطح آب دریای خزر در ۲۰ سال گذشته ۱.۵ متر کاهش یافته و به عبارت دیگر تبخیر شده است. درحال حاضر سطح آب این 
دریاچه یک متر کمتر از رکورد پایین ترین میزان آب آن است. این تحقیق نشان داد تبخیر آب دریای خزر یکی از پیامدهای تغییرات آب هوایی است. این روند 
احتماال روی محیط زیست اطراف آن تاثیر گذار باشد. دریای خزر با مساحت ۳۷۱ هزار کیلومتر مربع طی صدها سال اخیر با نوسان سطح آب روبرو بوده است. پنجشنبه *9 شهریور 1396 * شماره 3872

دانستنی های مذهبی

فضیلت و خواص خواندن سوره انسان

بیتوته- سوره »انسان« یا »دهر« یا »هل أتی« 
هفتاد و ششمین سوره قرآن کریم است که مدنی 
این  آیه دارد. رسول خدا )ص( در فضیلت  و ۳۱ 
سوره فرمودند: هر کس سوره انسان را قرائت نماید 
پاداش او بهشت و حوریان بهشتی خواهد بود. امام 
انسان  سوره  که  هر  فرمودند:  نیز  )ع(  صادق 
از  زیادی  تعداد  با  را  او  خداوند  نماید  قرائت  را 
حوریان بهشتی تزویج نماید و در سرای باقی با 

پیامبر اکرم )ص( خواهد بود.  
در  ایشان  است:  آمده  )ع(  امام رضا  در سیره 
نماز صبح روز دوشنبه و پنجشنبه در رکعت اول 
سوره حمد و انسان و در رکعت دوم بعد از حمد 
فرمود:  می  و  نمود  می  قرائت  را  غاشیه  سوره 
پنجشنبه  و  دوشنبه  روز  نماز صبح  در  هر کس 
اینگونه نماز بخواند خداوند در این دو روز ایشان 

را از شرور در امان می دارد. 
من  اند:  فرمودنده  همچنین  )ع(  صادق  امام 
ضامنم برای هر یک از شیعیانم که در نماز صبح 
روز پنجشنبه سوره انسان را بخواند و اگر در آن 
از  حساب  بدون  و  امنیت  با  بمیرد  روز  یا  شب 
و  شود  می  بهشت  وارد  داده  انجام  که  گناهانی 
دیوان حسابرسی برای او باز نمی شود و در قبر از 
او پرسشی نخواهد شد و اگر زنده بود در حفظ و 
امان الهی است و آفات دنیا از او برداشته می شود 
و چیزی از جنبنده های زمینی تا پنجشنبه بعد به 
او آسیبی نمی رساند. از رسول خدا صلی اهلل علیه 
و اله وسلم نقل شده است: هر کس بر قرائت سوره 
باشد  ضعیف  روحش  اگر  ورزد  مداومت  انسان 
دارای قدرت روحی می شود و اگر این سوره را 
آن  شده  شسته  آب  شستن،  از  پس  و  بنویسند 
تنش  و  است  قلب سودمند  درد  برای  بنوشند  را 
سالمت می یابد و بیماری هایش خوب می شود.

به  بهانه  ۹ شهریور، روز ملی حفاظت از یوزپلنگ ایرانی

وجود 10 قالده یوزپلنگ در استان دور از انتظار نیست

در  و   ۱۳۷۳ شهریورماه  نهم  در  کاری-  نسرین 
سه  همراه  به  ماده  یوزپلنگ  تابستانی،  گرم  روز  یک 
نخلستان های  سوی  به  آب  نوشیدن  برای  توله اش 
مردم  از  تعدادی  میان  در  اما  آمد،  بافق  اطراف 
مدتی  از  پس  مادر  و  شد  محاصره  ناآگاه  محلی 
توسط  که  مردم  ضربات  و  حمالت  برابر  در  مقاومت 
سه  اما  کرد  فرار  می شود  وارد  آن  به  چوب  و  سنگ 
به  را  خود  شاهدان،  از  یکی  گرفتار  شدند.  توله اش 
محیط  ماموران  و  می رساند  بافق  زیست  محیط  اداره 
محل  به  ماموران  که  زمانی  کرد.  مطلع  را  زیست 
شدند  مواجه  توله ها  از  یکی  بیجان  الشه  با  رسیدند 
همچنان  شدید  جراحات  وجود  با  دیگر  توله  دو  اما 

می شوند.  منتقل  یزد  به  و  بودند  زنده 
متاسفانه شدت ضربات وارده بر سر و روی یکی از 
در  توله سوم  شد.  راه  میانه  در  او  مرگ  باعث  توله ها 
یزد توسط دامپزشک مداوا شد اما برای نجات از مرگ 

منتقل می شود.  تهران  به  بالفاصله 
هر  یوز  ماده  بافق،  محیط بانان  گزارش های  طبق 
توله های  تا  می آمد  نخلستان  و  شهر  نزدیکی  به  روز 
ناکام،  از یک هفته جستجوی  بعد  اما  را جستجو کند 

نشد. دیده  محیط  در  دیگر 

روز  یوزپلنگ ایرانی، یادآور 
بلند  ایرانیان  سابقه درخشان، همت 

از مدتی بهبود  بعد  نام گرفت و  بازمانده ماریتا  توله 
اما تا دی ماه ۱۳۸۲ در پارک پردیسان تهران  یافت. 
چند  هر  مرد.  نه سال  از  همانجا پس  در  و  ماند  باقی 
ماریتا  اما  یافت  نجات  ماریتا  و  باختند  جان  توله  دو 
جفت،  نبود  و  تنهایی  دلیل  به  که  بود  بازمانده ای 
یوزپلنگ ها  انقراض  رفع  به  کمکی  نتوانست  هرگز 
یادآور  ایرانی،  یوزپلنگ  ملی  روز  شهریور،  نهم  کند. 
ما  سنگین  مسئولیت  و  بلند  همت  درخشان،  سابقه 
که  آورد  می  یادمان  به  شهریور   9 است.  ایرانیان 
نسل  توانسته  که  است  کهن  قاره  کشور  تنها  ایران 
یادآور  شهریور   9 دارد.  نگه  زنده  را  آسیایی  یوزپلنگ 
های  بازمانده  آخرین  از  حفاظت  برای  که  عهدیست 
به  شهریور   9 بستیم.  یکدیگر  با  ارزشمند  گونه  این 
ما یادآوری می کند که برای حفظ این میراث طبیعی 
چه مسئولیت سنگینی در قبال خالق هستی و در قبال 
به  دست  برای  ما  وعده  شهریور   9 داریم.  جهانیان 
برای  شدن  یکی  و  شدن  قسم  هم  دادن،  هم  دست 

از نسل یوزپلنگ است. حفاظت 

52 دستگاه در منطقه حیات وحش 
نایبندان کار گذاشته شد

محیط  حفاظت  کل  اداره  پایش  و  نظارت  معاون 
در  کرد:  عنوان  آوا  خبرنگار  با  گفتگو  در  استان  زیست 
نیمه اول  سال 9۵  با رهبردی و دفتر پروژه و همکاری 
انجمن یوز ایرانی و همراهی و همکاری کارشناسان و 
محیط بان خراسان جنوبی تعداد ۵۲ دستگاه دوربین تله 
حیات وحش  )پناهگاه  استان  منطقه  درصد   ۱۰ در  ای 
نایبندان( کار گذاری شد. بهمن مودی خاطر نشان کرد: 
هزار  پانصد  و  میلیون  یک  وسعت  با  مذکور  پناهگاه 
است.  ایران  در  پناهگاه  و  زیستگاه  بزرگترین  هکتار 
به  دستگاه   ۲ دوربین  دستگاه    ۵۲ این  از  افزود:  وی 
علت نقص فنی عکس و فیلمی ضبط نکرد اما آن ۵۰ 

بصورت  عکس  قطعه   ۸ تعداد  توانستند  دیگر  دستگاه 
همچنین   کرد:  تصریح  وی  بگیرند.  یوزپلنگ  از  فردی 
در بازنگری از این دوربین ها ۷ قطعه فیلم حاوی ۷۰ 

گیگا بایت از تردد یوزپلنگ بدست آمد. 

دو عدد یوزپلنگ بیشترین تردد 
در جلوی دوربینها داشتند

ها  دوربین  از  بازنگری  در  اینکه  به  اشاره  با  مودی 
مشخص شد که دو یوزپلنگ بیشترین تردد را در جلوی 
دوربین ها داشته اند افزود: متاسفانه تعدادی از این فیلم  
و عکسها بدلیل کیفیت نامطلوب قابل شناسایی نبود که 
این به معنی این نیست که فقط همین دو مورد یوز در 
کل  اداره  پایش  و  نظارت  معاون  است.  موجود  استان 
سال  گزارشات  داد:  ادامه  استان  زیست  محیط  حفاظت 
یوز  مرحله 4 قالده   در یک  است که  آن  از  9۵ حاکی 
اند و در سال 94 هم  با چشم غیر مسلح مشاهده شده 
دیده  اش  توله  دو  با  ماده  یوزپلنگ  یک  مرحله  دو   در 
 شده اند. وی تاکید کرد: این گزارشات و دیگر گزارشات 
محیط بانان اثبات می کند که حداقل 4 یوزپلنگ در استان 
در بدبینانه ترین حالت وجود دارد که با اضافه کردن آن 

مادر و توله هایش وجود ۷ یوز دور از ذهن نیست. 

وجود 10 قالده یوزپلنگ در استان 
دور از انتظار نیست

وی ادامه داد: در گمانه زنی های انجام شده با عنایت 
می  شده  کار  دوربین  منطقه  درصد   ۱۰ تنها  اینکه  به 
توان گفت. وجود ۱۰ قالده یوز دور از انتظار نمی باشد. 
از  حمایت  جهت  در  شده  انجام  کارهای  درباره  مودی 
اهمیت  به  توجه  با  اینکه  به  اشاره  با  استان  یوزپلنگ 
حراست  و  حفظ  آبشخور  وجود  همچنین  و  یوز  طعمه 
آنها الزامی است  افزود: همه روزه محیط بانان منطقه 
مستمر و در مناطق مشغول گشت زنی و توزیع علوفه 
در مناطق خشک و احیانا جلوگیری از شکار یوز هستند. 
وی خاطرنشان کرد:  با توجه به خشکسالی های اخیر 
منطقه  در  انبار  آب  ساخت  به  اقدام  اداره  این  استان 
نموده که با استفاده از کامیون حمل آب ابگیری انجام 
می شود. مودی ابراز خرسندی کرد: که براساس اطالع 
خیرین  از  تعدادی  مردم  همکاری  و  شده  های  رسانی 
خواستار  آبشخور  احداث  برای  طبیعت  دوستداران  و 

همکاری با محیط زیست استان شدند.

Ava.news12@gmail.com . عکس از :کاری

یادداشت

زائر خانه خدا در عرفات 
امام زمان را درک می کند 
بدون آنکه ببیند

* حجت االسالم محمد صابر جعفری

توجه  قابل  نکته  چند  الحجه  ذی  اول  دهه 
دهه  این  های  شب  در  اینکه  نخست  دارد؛ 
با  همراه  که  شده  وارد  رکعتی  دو  نماز  یک 
این  شود.  می  خوانده  موسی...«  »وواعدنا  آیه 
موسی)ع(  حضرت  داستان  اینکه  وجود  با  نماز 
و هارون و ماجرای به کوه طور رفتن حضرت 
مطرح  را  اسراییل  بنی  جریان  و  موسی)ع( 
امامت  به  را  ما  که  دارد  نکاتی  اما  کند،  می 
پیوند  غیبت  دوران  امروز  شرایط  و  والیت  و 
حضرت  ماجرای  داستان  این  در  زند.  می 
را  اسراییل  بنی  ماجرای  و  هارون  و   موسی 
 ۳۰ میقات  به  وقتی  اینکه  و  خوانیم   می 
روزه ای که خداوند با حضرت موسی )ع( وعده 
به  میقات  این  و  اضافه شد  روز   ۱۰ بود،  کرده 
تردید  و  شک  بنای  ای  عده  رسید،  روز   4۰
با  خداپرستی  جای  به  و  گذاشتند  را  کفر  و 
در  پرداختند.  پرستی  گوساله  به  »سامری« 
کوه  به  وقتی  موسی)ع(  حضرت  که  حالی 
جانشینی  به  را  هارون  برادرش  رفت  می  طور 
 ۱4۲ آیه  همین  در  آن  ماجرای  که  برگزید 
امام  است.  شده  نقل  اعراف  مبارکه  سوره 
»وقتی  فرمایند:  می  رابطه  این  در  )ع(  باقر 
از  ای  عده  گذشت،  روز   ۳۰ از  موسی  غیبت 
کرده  تخلف  موسی  که  گفتند  اسراییل  بنی 
غیبت  وقتی  یعنی  شدند«   پرست  گوساله  و 
توحید  ادعای  امتی که  بیشتر شد همان  پیامبر 
کرد  می  را  الهی  پیامبر  با  همراهی  ادعای  و 
این ماجرا  پرستی درآورد. وقتی  از گوساله  سر 
را  هارون  با  موسی  برخورد حضرت  موضوع  و 
رهبر  به  امت  اگر  بینیم  می  کنیم  می  بررسی 
خود اعتماد نداشته باشد، سخن او را نادیده می 
 ۳۰ میقات  وقتی  اسراییل  بنی  که  چنان  گیرد. 
روزه موسی)ع( به 4۰ روز شد، گفتند: »موسی 
است«  دروغ  هم  او  وعده  اصل  کرده؛  تخلف 
بنی  کردند.  انکار  یکباره  به  را  چیز  همه  یعنی 
از  الهی  معجزات  همه  دیدن  وجود  با  اسراییل 
که  دیدند  آنها  کرد.  چنین  )ع(  موسی  حضرت 
موسی )ع( آنها را از دست فرعون و فرعونیان 
را  طاغوت  هالکت  آنها  داد.  نجات  دریا  از  و 
اما یکباره همه را  در دریا به چشم خود دیدند 
انکار کردند. بنابراین، وقتی مردم در مسیر بی 
اعتنایی نسبت به رهبر خود و تخلف از دستور 
گوساله  به  که  است  آن  نتیجه  بروند  پیش  او 
با  رسند.  می  توحید  مسیر  از  جدایی  و  پرستی 
وجود آنکه رهبر آنها )حضرت موسی( این همه 
برای  رفتن  هنگام  در  و  کرد  نصیحت  را  آنها 
خود  جانشین  عنوان  به  را  هارون  نیز  میقات 
را  موضوع  این  نیز  صراحت  به  و  کرد  معین 
جانشین  و  نایب  سخن  جامعه  اما  نمود  بیان 
و  عذاب  دچار  و  نکرد  گوش  را  الهی  پیامبر 
حضرت  که  است  آن  دوم  نکته  شد.  بالی 
فی  »اخلفنی  فرمود:  هارون  به  )ع(  موسی 
باش«  قومم  میان  در  من  جانشین  تو  قومی؛ 
امامت  مقام  که  استفاده می شود  این کالم  از 
و جانشینی که در سخنان امام رضا )ع( به آن 
اشاره شده و مکتب شیعه نیز بر پایه آن است، 
)ع(  انتخابی. موسی  نه  است  انتصابی  امر  یک 
هارون را منصوب می کند و نمی گوید: »امت 
من به کوه طور می روم و شما کسی را برای 
از  را  خود  جانشین  بلکه  کنید«  انتخاب  خود 
»اْخُلْفنِي  کند  می  معرفی  و  نصب  خدا  سوی 
مسیر  و  جانشینی  مسیر  بنابراین  َقْوِمي«.  ِفي 
جایگاه  و  است  الهی  نصب  به  وابسته  هدایت 
امامت و رهبری جامعه جایگاهی است که باید 
توسط خدا مشخص شود. حتی در عصر حضور 
ائمه علیهم السالم نیز فضا و گستردگی جامعه 
اسالمی، اقتضاء نمی کرد که همه افراد بتوانند 
امام معصوم)ع( را ببینند. حتی در زمان شخص 
برای  اویس  نیز  وآله  علیه  اهلل  خدا صل  رسول 
نتوانست  اما  آمد  مدینه  به  حضرت)ص(  دیدار 
پیامبرخدا )ص( را ببیند. از این رو، آنچه که از 
نظر معرفتی ما با آن گره می خوریم بحث دیدار 
ظاهری امام نیست. هر چند دیدار ظاهری  یک 
تمنا و یک آرزو هست، اما اصل »تمنای ظهور« 
است برای آن که آن گشایش و فرج و برکات 
ثانیا  شود.  مردمان  همه  حال  شامل  امام)عج( 
بزرگان  سایر  و  آملی  جوادی  اهلل  آیت  تعبیر  به 
تمنا آن است که امام)عج( به انسان توجه کند. 
شخصیتی مانند اویس، پیامبر)ص( را نمی بیند 
دعا می  او  برای  و  توجه   او  به  پیامبر)ص(  اما 
کنند. وقتی فرکانس انسان با امام)ع( هماهنگ 
باشد، وقتی فرد در مسیر امام قرار بگیرد آن گاه 
دعای امام و توجه امام شامل حال او می شود. 
لذا ممکن است که زائر خانه خدا در آن فضای 
دعا  یا  کند  درک  را  امام)عج(  عرفات،  معنوِی 
که  آن  بدون  شود  او  حال  شامل  امام  توجه  و 
حضرت حجت)عج( را ببیند. اگر قرار باشد همه 
بتوانند امام را ببینند که دیگر غیبت معنا ندارد.    

با تبریک عید قربان 
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی 

ختم کالم ا... مجید
 به یاد اموات انجام می شود 

و عواید آن صرف بیماران سرطانی 
و صعب العالج می گردد.

32227177 - 09155618482

مجتمع فرهنگی مذهبی مسجد حضرت محمد رسول ا... )ص( 
برگزار می نماید:

مراسم قرائت معنوی و پرفیض دعای عرفه 
سخنران: حضرت حجت االسالم محمدی

مسئول محترم دفتر نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان
با مداحی : ذاکران مسجد برادران حاجی آبادی و حبیبی

زمان: پنجشنبه ۹6/6/۹  ساعت 15
مکان: خیابان غفاری، بیست متری جرجانی، مجتمع 
فرهنگی مذهبی مسجد حضرت محمد رسول ا... )ص(

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

0۹15۹63۹065 
      علـی آبادی 

موسسه خیریه آبشار عاطفه ها نمایندگی خراسان جنوبی 
به  نسبت  غدیر  و  قربان  اعیاد  مناسبت  به  دارد:  نظر  در 
اکرام و برآورد کردن آرزوهای ایتام مورد حمایت این مرکز 
اقدام نماید. به منظور تامین هزینه های مورد نیاز این اقدام 
یاری سخاوتمندانه شما مردم  انتظار  خداپسندانه چشم 
نیکوکار هستیم. با کمک های نقدی و غیرنقدی خود در 
شاد کردن دل نیازمندان سهیم باشید.)همچین این مرکز 
آماده دریافت گوسفند زنده و گوشت قربانی برای توزیع 

میان نیازمندان است(
شماره حساب:0106760157007 بانک ملی

شماره کارت:6063731011719102 بانک مهر ایران
شماره تماس: 09157914383

32233977 - 09157922924
آدرس:خیابان حکیم نزاری باالتر از مسجد حائری 

طبقه فوقانی صندوق انصار المهدی

عید قربان نماد گذشت انسان برای پیمودن راه حقیقت است )مقام معظم رهبری(
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عرض تسلیت ایام شهادت حضرت امام محمد باقر )ع( و حضرت مسلم بن 
عقیل )ع( سفیر امام حسین )ع( و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک عید سعید قربان

 و دهه والیت و امامت به اطالع مردم والیتمدار و شهیدپرور می رساند: نماز عید سعید قربان به امامت

 حضرت آیت ا... عبادی )نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی( اقامه می گردد. 
زمان: جمعه 96/6/10  ساعت 6/30 صبح

مکان: خیابان پاسداران - مسجد امام حسین )ع(
)ضمنا به جهت اقامه نماز عید قربان نماز جمعه برگزار نخواهد شد(

دفتر نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی و ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند

دعای عـرفه
مناجات عاشقانه امام حسین)ع(

اللهم اجعل َغنای نفسی

زمان:پنجشنبه 9 شهریور 96
ساعت:3:30 بعدازظهر
مکان: خیابان منتظری، بین منتظری 15 و 17

مجتمع فرهنگی - مذهبی  
حضرت علی اکبر )ع( بیرجند
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حجم زیاد کار

اکثر افراد به  دنبال افزایش سهم خود از بازار هستند 
به همین دلیل در برنامه  کسب وکار  آنها منابع مالی در 

درجه اول اولویت ها قرار می گیرد. 
درصورتی که موفق ترین استارت  آپ های دنیا در ابتدا 
برای رفع بخش کوچکی از نیازها و خواسته ها شکل  
گرفته اند. استارت  آپ های ایرانی باید با تقسیم بندی بازار 
و هدف قراردادن بخش کوچکی از آن در بازار آرام آرام 
رشد کنند و بزرگ شوند. اگر بازار هدف استارت  آپ ها 
بزرگ باشد نیاز به سرمایه گذاری  کالن و تامین منابع 
در  تاخیر  به  منجر  امر  همین  و  است  زیادی  مالی 

بازگشت سرمایه و سود می شود. 
ایرانی ها درکارهای فردی عموما موفق هستیم ؛  ما 
شاید به همین دلیل باشد که همیشه در رشته هایی 
جهانی  اول  مقام های  کشتی  و  وزنه برداری  مثل 
این  اندازه  به  فوتبال  در  اما  می کنیم  کسب  را 
رشته ها موفق نیستیم! در ایران اکثرا به دلیل عدم 
فعالیت های  گروه،  یک  در  شخصی  انعطاف پذیری 
روبه رو  شکست  با  استارت  آپ ها  چون  جدیدی 
باید به  می شوند. در وضعیت کنونی، استارت  آپ ها 
صورت فردی، خانوادگی و  با دوستان بسیار نزدیک 

راه اندازی شوند؛ که این امر دشوار است.
طبعا هرکسی دوست دارد از طریق کسب وکار جدیدش 
درآمد مناسبی داشته باشد، اما اگر از ابتدا هدف نهایی 
او تنها کسب درآمد باشد با شکست روبه رو خواهد شد. 
راه اندازی  موفقی  استارت  آپ  اگر  بدانند  باید  جوانان 
کنند، این موفقیت برای آنها درآمد خوبی به همراه دارد؛ 
اما اگر از همان ابتدا هدفشان کسب درآمد باشد احتماال 

استارت  آپ آنها آنطور که باید و شاید موفق نمی شود.

اثر دعا برای دیگران و پشت سر آنها

درباره دعا کردن در روایتی از امام باقر ـ علیه السالم 
ـ آمده است که حضرت فرمودند:  سریعترین دعایی 
که به هدف اجابت می  رسد، دعایی است که یک برادر 
مؤمن، برای برادر مؤمن دیگرش می  کند و پشت سر او 
برایش از خدا خیر می  خواهد؛ نه در حضورش. یعنی 
هر کس برای دیگری دعا کند، به سرعت به اجابت 
می رسد. وقتی این شخص شروع می  کند به دعا کردن 
برای برادر مؤمنش و پشت سر او، آن فرشته  ای که برای 
بله!  گرفتن دعاها موّکل شده است، جواب می  دهد: 
یعنی این چیزی که برای برادرت خواستی، برای خودت 
دو برابرش برآورده شد؛ یعنی همین که برای دیگری 
خیر خواستی و دعایش کردی، برای خودت دو برابرش 
منظور و مستجاب می  شود.مسأله مهم در روز عرفه 
زیارت امام حسین ـ علیه السالم ـ است که در حدیث 
آمده: خداوند پیش از آنکه به سرزمین عرفات نظر کند، 
به زائرین امام حسین ـ علیه السالم ـ نظر می افکند و 
این نظر افکندن در زمان های حساس و سرنوشت ساز 
مانند شب قدر، عید فطر، عید قربان و عید غدیر است 
امام حسین زیارت  زمان ها  این  در  اعمال  افضل   که 

 )علیه السالم( است.
امشب را قدر بدانید!

اگر بتوانم جلوی شکستن 
یک قلب را هم بگیرم، زندگیم

 بی ثمر نخواهد بود.

دنیا هیچ اهمیتی به عزت نفس تو نمی دهد. دنیا 
از تو انتظار دارد که به موفقیتی برسی قبل از 

اینکه راجع به خودت احساس خوبی داشته باشی.

دل سفر کن در منا و عید قربان را ببین
چشمه های نور و شور آن بیابان را ببین
گوسفند نفس را با تیغ تقوی سر ببر

پای تا سر جان شو و رخسار جانان را ببین

آرزومند آن نباش که چیزی غیر از آنچه هستی 
باشی! بکوش در آنچه هستی بهترین باشی. فقط یک 

بار فرصت داری تا از وجود خود تندیس بسازی..

یکی از رازهای زندگی اینست که تمام
 چیزی که ارزش انجام دادن دارد، 

چیزی است که برای دیگران انجام می دهیم.

از  حجه(  ذی  دهم  )روز  االضحی  عید  یا  قربان  عید 
عیدهای بزرگ مسلمانان است. بنابر روایات دینی، در 
این روز خدا به ابراهیم خلیل فرمان داد اسماعیل را 
ذبح کند. او اسماعیل را به قربانگاه برد ولی جبرئیل 
همراه با »قوچی« فرود آمد و ابراهیم آن را به جای 
اسماعیل قربانی کرد. سّنت قربانی در روز عید قربان 
در سرزمین منا به یاد آن رخداد است. مسلمانانی که 
برای حج، به زیارت خانه خدا می روند، طبق شروطی 

وظیفه دارند در منا قربانی کنند.
عبادت در شب و روز عید قربان بسیار سفارش شده و 
احیای شب عید قربان به دعا و نماز و نیایش بسیار پر 
فضیلت است. در روز عید قربان اعمالی مانند غسل، 
حسین  امام  زیارت  کردن،  قربانی  و  قربان  عید  نماز 
)ع( و خواندن دعای ندبه، مستحب است. روزه گرفتن 
در عید قربان مانند عید فطر حرام است.عید قربان در 
کشورهای اسالمی، تعطیل رسمی است و مسلمانان 

در این روز جشن می گیرند.
اسامی دیگر عید قربان

نام دیگر عید قربان، عیداالضحی و عید خون است. 
یاد  نیز  گوسپندکشان  عید  نام  با  روز  این  از  دهخدا 
می کند. این روز همان روز آزمایش و امتحان حضرت 
آن  از  که  است  )ع(  اسماعیل  حضرت  و  ابراهیم)ع( 

سربلند بیرون آمدند.

تاریخچه قربانی
حضرت ابراهیم بنابر رؤیایی که دیده بود مأمور قربانی 
کردن فرزندش شد. در هنگام قربانی، ابراهیم پیشانی 
او گذارد  نهاد و تیغ تیز بر حلق  بر زمین  پسرش را 
اما کارد گردن او را نبرید و سرانجام هنگامی که پدر 
و پسر تسلیم بودن کامل خود در برابر فرمان الهی را 
نشان دادند، خداوند عمل او را قبول نمود و ابراهیم 
به جای قربانی فرزندش قوچی را که جبرئیل آورده 

بود قربانی نمود.
ذبح  رخداد  یادبود  قربان  عید  روز  در  قربانی  سّنت 
اسماعیل می باشد. بنابر برخی روایات، تمام حیواناتی 
که در سرزمین منا در روز عید قربان ذبح می شوند؛ 
جاهلیت  عصر  می باشند.در  اسماعیل  حضرت  فدیه 
با  را  کعبه  نبود.  مبرا  شرک  پلیدی  از  کردن  قربانی 
خون قربانی آلوده می کردند و گوشت آن را بر خانه 
کعبه می آویختند تا خداوند آن را قبول کند. در قرآن 
کریم این رسم مذموم خوانده می شود و شرط قبولی 
قربانی تقوا معرفی می شود. همین تقوا و خلوص برای 
قربانی کردن است که این روز نحر، حج اکبر نامیده 

می شود.
اعمال شب عید قربان

پدرانش چنین  از  روایت شده که  )ع(  امام صادق  از 
چهار  داشت  دوست  )ع(  علی  »امام  فرمودند:  نقل 

شب از سال، خود را فارغ نماید؛ شب اول رجب، شب 
نیمه شعبان، شب عید فطر و شب عید قربان« به نظر 
می رسد که منظور از فراغت، فراغت برای عبادت در 
باشد. همچنین در شب و  با زنده نگهداشتن آن  آن 

روز عید زیارت امام حسین )ع( مستحب است.
اعمال روز عید قربان

این روز  روز عید قربان روز پر فضیلتی است. اعمال 
به گفته عالمه مجلسی،  چند چیز است:  غسل: که 
غسل در آن روز سّنت مؤّکد است تا آنجا که بعضی 
از علما آن را واجب دانسته اند. نماز عید: این نماز در 
زمان حضور امام معصوم )ع( واجب است؛  اما در زمان 
فقهای  مشهور  فتوای  مطابق  )عج(  زمان  امام  غیبت 
شیعه، مستحب مؤّکد است )خواه به صورت جماعت 
خوانده شود یا فرادی(.  مستحب است دعاهایی را که 
پیش از نماز عید و قبل از آن وارد شده است خوانده 
صحیفه  هشتم  و  چهل  دعای  دعاها،  بهترین  شود. 
سجادیه است و اگر دعای چهل و ششم قرائت شود 
بهتر است. دعای ندبه: خواندن دعای ندبه در این روز 

و سایر اعیاد مستحّب است.  
قربانی کردن: انجام قربانی بر حاجیان حاضر در مکه 
برای همه  روز  این  در  قربانی  انجام  اما  است؛  واجب 
از  برخی  آنجا که  تا  است،  مؤّکد  مسلمانان مستحّب 
علما آن را بر کسانی که توانایی دارند واجب دانسته اند 

و مستحب است بعد از نماز عید، کمی از گوشت آن 
خورده شود در حدیثی نقل شده است که امام صادق 
گوشت  )ع(  باقر  امام  و  سجاد)ع(  امام  فرمود:  )ع( 
قربانی را سه قسمت می کردند: یک قسمت آن را به 
همسایگان می دادند و یک قسمت آن را به نیازمندان 

و قسمت سوم را برای اهل خانه نگه می داشتند.  
برای کسانی که در این ایام در مراسم حج و صحرای 
منا هستند، بعد از پانزده نمازهای روزانه این تکبیرها 
را بخوانند یعنی از نماز ظهر روز عید، شروع کرده تا 
جا  آن  در  که  کسانی  ولی  سیزدهم؛  روز  صبح  نماز 

نیستند، بعد از ده نماز آنها را می خوانند.
قربانی در مناسک حج

آنجا  به  قربان  منا محلی است که حجاج، صبح عید 
وارد می شوند. اعمال سرزمین منا سه چیز است:  رمی 
جمره، قربانی، حلق و تقصیرقربانی، پس از رمی جمره 

عقبه انجام می گیرد.
شرایط قربانی در حج

برای قربانی  از سه حیوان شتر،  گاو و گوسفند  یکی 
تعیین شده است؛ البته قربانی شتر و پس از آن گاو، 
حیوان  سه  از  غیر  حیوانات  سایر  قربانی  است.  بهتر 
که  است  آن  مستحب  احتیاط  نیست.  کافی  مذکور 
یک  و  هدیه  را  قسمتی  کنند:  قسمت  سه  را  ذبیحه 

قسمت را صدقه و قدری را هم بخورند.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

عرفه  روز استجابت دعا

آیه روز  

و کسانی که کفر ورزیدند گفتند پروردگارا آن دو ]گمراه  گری[ از جن و انس که ما را 
گمراه کردند به ما نشان ده تا آنها را زیر قدمهایمان بگذاریم تا زبون شوند. فصلت/ آیه 29

حدیث روز  

کسی که تو را دوست دارد، از تو انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند.
 امام حسین )علیه السالم(

سبک زندگی

عید قربان؛ روز ذبح نفس با تیغ تقوا

6841
439

6154
42

9631
76

1287
862

3198
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

شماره 3872                         

853294167

694718532

712536498

548671329

937452681

261983745

476825913

389167254

125349876

جدول سودوکو به نیروی خانم جهت کار در رستوران 
واقع در انتهای بلوار معلم نیازمندیم.
32342008 -09120840193

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
د 

رص
د د

ص

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

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

 آدرس: نبش معلم 42 

09356114688 - 32425330
احمدی

آدرس: بین مدرس 55 و 57           
09150023004 - انجیری

بورس پارچه های مبلی ترک حریر در 

کار خوب اتفاقی نیست

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

به چند نیروی خانم جهت کار در سالن 
زیبایی  نیازمندیم.

09397690128 056-32450229 

فروش باغچه در تنگل بهدان 
 500 متری - قیمت 35 میلیون

09157617050

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

09158254172

به یک خانم برای نگهداری از بانوی 
مسن در شیفت شب نیازمندیم.

ساعت کار: از 5 بعدازظهرالی 6 صبح 
روز بعد دستمزد: توافقی

09157915662 -32225656
09155616216

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

09156633230- برگی

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

پوشه دکمه دار آبی رنگ حاوی مدارک 
بیمه تکمیلی و دادگستری و...

حوالی خیابان توحید مفقود گردیده 
یابنده با شماره 09153625165 

تماس حاصل نموده و مژدگانی دریافت 
نماید.

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

علی آبادی

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری 

رنگ آمیزی، بازسازی منازل 
مشاوره و طراحی در محل
بیست متری سوم شرقی

 پالک 58
09155610111

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 
تضمینی



نتایج تحقیقات نشان می دهد که ژاپن کشوری قانونمند 
آنقدر قانونمند هستند که  است و مردم این سرزمین 
وکالیشان به مرز فقر رسیده اند، چون خبری از خبط 
و خطا و به تبع آن دفاع نیست. همین شدت را به برنامه 
سبک زندگی شان تعمیم بدهید. به هر حال در ژاپن پای 
سالمتی در میان است، رژیم های اصلی غذایی ژاپنی 

ها را غالباً میوه، سبزیجات، برنج، سویا و ماهی تشکیل 
می دهد. مردم ژاپن کمتر به رستوران می روند و تمایل 
بیشتری به خوردن غذاهای خانگی دارند. سوپ میسو 
که در اصل از ساقه سبزیجات تهیه می شود، بخش 
اصلی غذای سنتی آنان است. همچنین ماهی گریل 
شده، سبزیجات پخته شده، برنج دم کشیده از غذاهای 

سنتی و محبوب مردم ژاپن است. یکی دیگر از علل 
سالمت ژاپنی ها، نوشیدن مکرر چای سبز است، آن 
ها بعد از هر وعده غذا یک فنجان چای سبز می نوشند 
و میوه هم همواره در کشور ژاپن به عنوان دسر سرو 
می شود. یکی از مهم ترین نکته های سالمت غذایی 
مردم در ژاپن ، مقدار وعده های غذایی آنهاست. آن ها 

معتقدند که باید از غذا نهایت لذت را ببرند و این جز با 
آهسته خوردن ممکن نیست. آنها هیچوقت بشقابشان را 
کامل پر نمی کنند. ژاپنی ها به جای نان در هر وعده 
غذایی خود از برنج استفاده می کنند و مصرف برنج قهوه 
ای را به برنج سفید ترجیح می دهند. ضمن اینکه پیاده 
روی برای انجام کارهای روزانه را همیشه در برنامه دارند.

به شیوه ژاپنی ها طول عمر خود را زیاد کنید 
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یونیورسیاد 2017؛ 
ایران برای نخستین بار قهرمان والیبال شد

ایرنا- تیم والیبال دانشجویان ایران با ارائه یک بازی تماشایی روسیه 
یونیورسیاد  دوره  نهمین  و  بیست  طالی  مدال  به  و  داد  شکست  را 
دانشجویان جهان دست یافت. محل انجام مسابقات دانشجویان جهان 
»یونیورسیاد«، پیکار نهایی والیبال سه شنبه از ساعت 20 به وقت محلی 
در سالن دانشگاه دولتی تایوان میان ایران و روسیه انجام شد. در این 
مسابقه که تمام بلیت های آن به فروش رسیده و تماشاگران زیادی 
داشت، شاگردان »مسعود آرمات« کار را با قدرت آغاز کردند و بازیکنان 
پرتالش ایران در نبردی تماشایی توانستند 26 بر 24 روسیه را مغلوب کنند.

23 مدال رنگارنگ دانشجویان ایران 
در مسابقات جهانی چین تایپه

مجموع  با  تایپه  چین  به  اعزامی  ایران  دانشجویان  ورزشی  کاروان 
23مدال ) 8 طال، 4 نقره و 11برنز( در جایگاه دهم توزیع مدال های 
بیست و نهمین دوره بازی های یونیورسیاد در چین تایپه ایستاد. به 
گزارش ایرنا، این دوره از بازی ها که از 28مردادماه و با حضور بیش 
از هفت هزار و 700 دانشجو از 141 کشور در 22 رشته در چین تایپه 
آغاز شد، روز گذشته با برپایی آیین اختتامیه به کار خود پایان داد. 
کاروان ورزشی ایران نیزبا 62 ورزشکار)18 دختر و 44 پسر دانشجو( 
شمشیربازی،  باکمان،  تیراندازی  جودو،  ورزشی  رشته  هشت  در 
ها  رقابت  این  به  بدمینتون  و  ووشو  برداری،  وزنه  والیبال،  تکواندو، 
اعزام شد که توانست در شش رشته منهای جودو و بدمینتون صاحب 
نشان شود و تکواندو با مجموع 11مدال رکوردار بیشترین عنوان شد.

پاراتنیس روی میز قهرمانی آسیا؛ پیروزی ایران بر چین

تیم پارا تنیس روی میز ایران روز گذشته )چهارشنبه( در مصاف با تیم 
پاراتنیس روی میز چین به پیروزی دو بر صفر رسید. به گزارش ایرنا، 
در مهم ترین دیدارهای تیمی مسابقات پارا تنیس روی میز که از روز 
سه شنبه در چین آغاز شده است، راکت به دستان ایران در کالس 
و  کره  با  در مصاف  رضاپور  مهدی  و  جانفشان  ترکیب حسن  با   2
چین با نتیجه دو بر صفر پیروز شدند. در این مسابقه حسن جانفشان 
دچار افت فشار شد و مسابقه برای دقایقی متوقف شد، اما در نهایت 

تیم ایران به قدرت چینی ها پایان داد و دو بر صفر برنده شد.

 استفاده از توالت فرنگی در دراز مدت 
باعث این بیماری می شود 

یک کارشناس طب سنتی گفت: در استفاده از 
توالت فرنگی  روده کوچک و بزرگ در حالتی 
قرار می گیرند که دفع کامل و راحت صورت 
نمی گیرد در نتیجه این امر در دراز مدت موجب 
روده می شود. سید جواد  و  بیماری  در کولون 

علوی درباره یبوست افزود: غذای مناسب، غذایی 
است که بعد از خوردن آن فرد به حاالتی مانند 
خمودگی، بی حالی، نفخ و قراقر)صدای شکم(، 
یبوست، اسهال و ... مبتال نشود. وی ادامه داد: 
افرادی که به علت خشکی غالب در روده ها دچار 
یبوست هستند، اگر هر شب وقت خواب 200 
گرم ماست را با یکی دو قاشق شکر مخلوط و 
مصرف کنند در کاهش یبوست تاثیر زیادی دارد.

دانه ای پرخاصیت 
برای غلبه بر افسردگی

درخت  توسط  که  است  دانه ای  هندی  جوز 
تولید  فراگرانس  میریستیکا  سبز  همیشه 
اما  باشند  آن شاید کوچک  دانه های  می شود. 
مواد مغذی موجود در آنها بسیار باارزش است. 
برخی از ترکیبات مفید موجود در جوز هندی 

فوالت،  تیامین،  منگنز،  آهن،  پتاسیم،  شامل 
 B6 و B1 منیزیم، مس و ویتامین هایی چون
خواص  دارای  هندی  جوز  همچنین  است. 
التهابی،  ضد  اکسیدانی،  آنتی  ضدمیکروبی، 
و  روان گردان  ضداسپاسم،  محرک،  ضدنفخ، 
شهوت آور است. تمام این ویژگی ها باعث شده 
که این ادویه ، لیستی از فواید را برای سالمتی 
داشته باشد به خصوص در درمان افسردگی.

تصادف زنجیره اي در شهرستان قاین، پنج مجروح برجاي گذاشت

رئیس پلیس راهنمائي و رانندگي استان خراسان جنوبی گفت: تصادف زنجیره 
اي روز سه شنبه در شهرستان قاین پنج مجروح برجاي گذاشت. به گزارش 
خبر  این  تشریح  در  رضایي  علیرضا  سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار 
بر  پلیسی 110مبنی  با اعالم مرکز فوریت های  اظهار داشت: روز سه شنبه 
تصادف زنجیره اي در  تقاطع خیابان شفا شهرستان قاین بالفاصله مأموران 
اعزام شدند. وی  به محل سانحه  امداد  گروه  به همراه  رانندگي  و  راهنمائي 
با  پژو405  سواري  که  کردند  مشاهده  صحنه  در  حضور  با  مأموران  افزود: 
پنج  رانندگی،  سانحه  این  در  که  کند  مي  برخورد  پراید  و  ریو   خودروي  دو 
اینکه  بیان  با  رضایي   سرهنگ  شدند.  منتقل  بیمارستان  به  و  مجروح  نفر 
علت حادثه در دست بررسي است به رانندگان توصیه کرد: قوانین و مقررات 

ناگوار نباشیم. راهنمائی و رانندگی را رعایت کنند تا شاهد چنین حوادث 

حکم پرونده قاتل آتنا صادر شد 

دادگستری  کل  رئیس   
حکم  اردبیل  استان 
پرونده قاتل آتنا اصالنی 
را اعالم کرد. به گزارش 
رئیس  آنالین،  جم  جام 
استان  دادگستری  کل 
این  تشریح  در  اردبیل 
از  متهم  گفت:  خبر 

بابت تجاوز به عنف محکوم به اعدام، از بابت یک فقره قتل عمد محکوم 
به قصاص نفس، از بابت سرقت محکوم به حبس و شالق و رد مال شد. 
وی افزود: اجرای مجازات به صورت علنی در مالءعام صورت خواهد گرفت.

حفظ شادابی و رطوبت پوست با انجیر

خوردن انجیر تازه می تواند به جوان و درخشنده 
نگاه داشتن پوستتان کمک کند. میزان باالی 
ذخایر اسید های چرب امگا-3 در آن به کار 
تغذیه پوست می  آید و در پی آن نشانه  های 
پیری و لکه  های قرمز ناشی از آکنه یا برخی 
دیگر از بیماری  های پوستی تا حد زیادی کاهش 

می یابد. به گفته دکتر روبینا طاهر، فیزیوتراپ در 
مقداری  افزودن  و  انجیر  با فشردن  فیالدلفیا، 
آب به آن می توان خمیری را شکل داد که اگر 
به مدت 10 دقیقه به عنوان ماسک آن را روی 
صورتتان بگذارید و سپس شست  وشو دهید، به 
حفظ رطوبت و شادابی پوست چهره خود کمک 
شایانی کرده اید. ضمن اینکه این میوه حاویی 
ماده  ای است که قابلیت ضد سرطانی دارد.

شستن دندان ها با نمک و عسل 
راهی برای سالمت دندان ها

نتیجه  در  و  چهره  زیبایی  در  دندان ها  نقش 
افزایش اعتماد به نفس و ارتباط موثر کالمی 
و اجتماعی با دیگران غیر قابل انکار است. اما 
راهکارها؛ مالیدن و شستن دندان ها با نمک و 
عسل )می توان نمک و عسل را در پارچه ای 

بسته و به دندان مالیده شود(، استفاده از مسواک 
با نرمی مناسب و استفاده از خالل دندان برای 
دفع ریزه های غذایی در البهالی دندان ها در 
سالمت دندان موثر است. توجه داشته باشید 
خوردن برخی مواد خاص مانند سبزی تره به 
سالمت دندان کمک می کند. از شکستن مواد 
سخت با دندان مثل پوست فندق و موادی که باعث 
کندی دندان می شوند مثل ترشی ها پرهیز کنید.

عوارض مصرف قرص »ایبوپروفن«

جمله  از  غیراستروئیدی  ضدالتهابی  داروهای 
شایع ترین داروهای تجویزی در جهان هستند 
اما مصرف این داروها با افزایش فشارخون و 
بروز مشکالت قلبی-عروقی هم همراه است. 
در برچسب داروهای NSAID هشدارهای در 
داده  اما  است،  آمده  فشارخون  افزایش  مورد 

خاص  داروهای  تاثیرات  مورد  در  کمی  های 
درصد  دهد  می  نشان  ها  بررسی  دارد.  وجود 
به  مبتال  که  عادی  فشارخون  دارای  بیماران 
فشارخون باال شدند در مورد مصرف کنندگان 
ایبوپروفن 23.2 درصد، ناپروکسن 1۹.0 درصد 
و سلکوکسیب10.3 درصد بود. به گفته محققان، 
درصد   61 ایبوپروفن  کننده  دریافت  بیماران 
بیشتر در معرض ابتال به فشارخون قرار داشتند.

توقیف وانت تویوتا با کشف احشام قاچاق

فرمانده انتظامي شهرستان بیرجند از کشف 150میلیون ریال احشام قاچاق در این شهرستان 
خبر داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبري پلیس، سرهنگ علیرضا امیر آبادي زاده در تشریح 
این خبر گفت: روز سه شنبه مأموران انتظامی پاسگاه مرک هنگام کنترل محورهای عبوری 
به یک وانت تویوتا حامل احشام مشکوک شدند و خودرو را به الین بازرسي هدایت کردند. 
وي افزود: مأموران در بازرسي از خودرو تعداد 25رأس گوسفند که فاقد مجوز از دامپزشکي 
بود کشف کردند. سرهنگ امیرآبادي زاده با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالي این محموله 
قاچاق را 150میلیون ریال برآورد کردند اظهار داشت: در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف 
فرمانده  شد.  معرفی  قضائی  مراجع  به  قانونی  مراحل  سیر  جهت  پرونده  تشکیل  با  متهم  و 
انتظامي شهرستان بیرجند اظهار داشت:با توجه به این که بسیاري از بیماري هاي خطرناک 
انتقال  و  نقل  و  است،جابجایي  انسان  و  دام  بین  واقع مشترک  در  و  انسان  به  قابل سرایت 
این گونه احشام بدون مجوز بهداشتي مي تواند سالمت شهروندان را به مخاطره بیاندازد. 

31104

ذبح دام در معابر و اماکن مسکونی باعث انتشار و انتقال بیماری های 
مشترک بین انسان و دام می شود.

روابط عمومی اداره کل دامپزشکی
خراسان جنوبی

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

طــراحــان برتـــر
با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم

شعبه2: نبش مدرس 61 
32323296  

09128664599- خرمشاهی

با محیطی بسیار بهداشتی و پاکیزه
همراه با قرعه کشی و جوایز ارزنده
افتتاح حمام مغربی )ماساژ و کیسه کشی سنتی( و نمک درمانی برای اولین بار در استان
تفریح، نشاط و سرگرمی را در بزرگترین و مجهزترین استخر استان تجربه کنید
همراه با کالس های آموزش خصوصی )صد در صد تضمینی( و نیمه خصوصی با قیمت های فوق العاده
همراه با طرح سکه باران )روزهای چهارشنبه ساعت 20 الی 22(
هنگام شنا و تفریح سکه طال از کف استخر بردارید
آماده همکاری و عقد قرارداد با کلیه ارگان ها و ...

استخر نیلوفر )دانشگاه آزاد( 
با مدیریت جدید 

و کادری مجرب افتتاح گردید

آدرس: خیابان آوینی ، خیابان نیلوفر، امیرکبیر، استخر نیلوفر/ شماره تماس جهت رزرو سانس و هماهنگی 09335620696

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
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7
 امنیت پایدار جامعه مدیون تالش های نیروی انتظامی است

تسنیم - استاندار با بیان اینکه نیروی انتظامی مجموعه ای انسان محور و جامعه محور است خاطرنشان کرد: ناجا در درون سازمان به نیروی انسانی و در برون سازمان به اعتماد مردم تکیه دارد و با اتکا  بر این دو مهم، امنیت 
پایداری را در کشور ایجاد کرده است. پرویزی در دیدار با فرمانده انتظامی استان گفت: حضور ارزنده نیروی انتظامی در همه گستره ها به لحاظ ساختاری در برقراری نظم و امنیت ستودنی است.فرمانده انتظامی اهتمام پلیس 

به ارائه بهترین خدمات انتظامی به مردم فهیم و شهید پرور استان را  در این دیدار مورد تآکید قرار داد و بیان کرد: تعامل موثر و نزدیک با مردم و مسئوالن استان از عوامل مهم موفقیت ما در مأموریت های محوله است.

کمک متولی آستان قدس رضوی
 در ساخت امامزادگان باقریه

قوسی - صبح روز گذشته مدیرکل سازمان اوقاف و 
امور خیریه خراسان جنوبی در نشست خبری اهالی 
دین  اکمال  علوی،  »والیت  جشن  گفت:  رسانه 
نبوی« یکی از برنامه های ستاره دار سازمان اوقاف 
کشور است که از روز عرفه شروع و تا عیدغدیرخم 
ادامه می یابد. هاشمی ادامه داد: به دنبال این هستیم 
تا همان طور که در شهادت ها کارهای سنگینی 
هم  ایام  این  در  شود،  می  انجام  سوگواری  برای 
جشن و سرور را در مقام و منزل مردم قرار دهیم 
برنامه،  این  از  وی  بیاندازیم.  راه  شادی  کاروان  و 
گرامی داشتن شعائر ا... ، ایجاد جشن سرور و شادی، 
تبیین پیام غدیر، پاسخ گویی به شبهات علیه غدیر 
و تبیین جایگاه امامت و والیت است. وی با بیان 
این مطلب که از مجموع 98 بقعه متبرکه استان، 
برنامه های پیش رو در 45 بقعه محوری برگزار می 
شود اضافه کرد: مراسم ویژه شب عیدغدیر، همایش 
در  شادی  های  کاروان  اندازی  راه  والیی،  بانوان 
روز عید غدیر، شعرخوانی آیینی، تجلیل از سادات 
خادم، قرائت میثاق نامه والیی، مراسم عقد اخوت 
بین مسلمانان، برپایی ایستگاه همه واقف باشیم، 
راه اندازی خیمه معرفت، برپایی نمایشگاه و قرائت 
باشد. می  این جشن  های  برنامه  از  عرفه  دعای 
مدیرکل اوقاف با اشاره به این که متاسفانه بعضی 
مداحان در صحیح خوانی دعای عرفه مشکل دارند، 
که  ایم  کرده  دعوت  مهمی  مداحان  از  کرد:  بیان 
بتوانند از عهده این کار برآیند. وی افزود: قبال حتی 
در یک جلسه ای، 5 میلیون تومان به قاری دعای 
عرفه داده شد. هاشمی خاطرنشان کرد: نماز عید 
قربان در 19 بقعه متبرکه برگزار می شود. وی ادامه 
داد: برگزاری نماز عید قربان از شئون حکومت و امام 
جمعه است و اجازه برگزاری نماز عید قربان را به 
بقاعی که درخواست کرده بودند داده نشد. متاسفانه 
نماز عیدفطر و عید قربان را خیلی از افراد، امامت می 
کنند که امری اشتباه است.هاشمی تاکید کرد: مراسم 
باقریه،  امامزادگان  در  )ع(  امام محمدباقر  شهادت 
بهترین مراسم در تمام کشور بود. سازمان اوقاف 
کشور با بررسی عکس ها و مستندات، مراسم برگزار 
شده در بیرجند را محوری ترین مجلس عزاداری 
امام پنجم در کشور مشخص کرده بودند. وی با 
امامزادگان  بقعه  ساخت  هزینه  برآورد  اینکه  بیان 
باقریه حدود 12 میلیارد است، افزود: حجت االسالم 
امام  که  این  باب  از  است،-  کرده  بیان  رییسی 
شود- می  محسوب  الرضا  میقات  باقریه،   زادگان 

 می توانیم کمکی به این بقعه داشته باشیم.

آغاز کاشت پیاز زعفران در 667 هکتار 
از شهرستان سربیشه

حسینی- مدیر جهاد کشاورزی سربیشه از آغاز کشت 
در 667 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان 
خبر داد و عنوان کرد: پیش بینی می شود با توجه 
به محدودیت منابع آبی منطقه و بهره وری باالی 
آب این محصول شاهد افزایش  15 هکتاری مزارع 
رضوی  باشیم.  جاری  سال  در  سربیشه  زعفران 
دولت  هفته  در  شده  افتتاح  پروژه   5 به  همچنین 
انجام  ادامه داد: جمع سرمایه گذاری  اشاره کرد و 
شده برای این پروژه ها مبلغ  268 میلیون و 700 
هزار تومان بوده که شامل سه پروژه احیاء و مرمت 
قنات و دو پروژه آبیاری کم فشار است. وی با بیان 
این که لیست سرمازدگی سربیشه به مدیریت بحران 
اضافه  است  شده  اعالم  تسهیالت  پرداخت  برای 
 5 نرخ  با  کشاورزان  به  اعطایی  تسهیالت  کرد: 
درصد و بازپرداخت حداکثر 10 ساله با عاملیت بانک 
بذرهای  رضوی ضدعفونی  بود.  خواهد  کشاورزی 
غالت شهرستان را از دیگر کارهای انجام شده عنوان 
کرد و افزود: برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت به 
گندم و جو بر اثر بیماری هایی مانند انواع سیاهک ها 
، لکه قهوه ای نواری جو وکنترل برخی بیماری ها 
در اوایل رشد گندم و جو روش هایی مانند استفاده از 
بذر سالم و کشت ارقام مقاوم  توصیه می گردد. به 
گفته وی آفات چوبخوار نیز در نتیجه ضعف درختان 
و رعایت مسائل زراعی در استان گسترش یافته که 
برای جلوگیری از خسارت این آفات توجه به مدیریت 
تلفیقی آن را به عنوان گامی برای کاهش جمعیت و 

خسارت آنها الزم است. 

مراسم هفتمین شب،خاکسپاری شهیدان گمنام

رضایی- 31مرداد بود، که پیکر دو شهید گمنام بر 
پروفسور  بوستان  ودر  تشییع  بیرجند  مردم  دستان 
معتمد نژاد،واقع در بلوار شعبانیه به خاک سپرده شد. 
شب گذشته 7 شهریور،در شام شهادت امام محمد 
باقر)ع(،مراسم شب هفتم به خاک سپاری این دو 
شهید نیز،دراین مکان برگزار شد.یوسفی،امام جماعت 
مسجد امام هادی)ع(،که در مجاورت این بوستان قرار 
دارد،گفت:از روز تشییع و بخاکسپاری،مراسم مختلفی 
برگزار شده است.در سومین روز،دعای کمیل در شب 
جمعه و غبار روبی مزار شهدا در عصر پنچ شنبه شاهد 
حضور پر شور و پر رنگ مردم شهر و بخصوص مردم 
شمال شهر بوده ایم و امشب نیز با همکاری اداره حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و همچنین همت 
بسیجیان و جوانان مراسم بزرگداشت این شهیدان را 
برگزار کردیم و سخنران این مراسم حجت اسالم 
رحیم آبادی،مسئول شورای سیاست گذاری ائمه جمعه 
استان است و ذاکر اهل بیت کامیابی نیز حضور دارند.
وی ادامه داد،بنا به سخنان مقام معظم رهبری،که باید 
و  شود  تقویت  طلبی  شهادت  و  ایثارگری  روحیه 
فضیلت زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت 
نیست.وی افزود در پایان مراسم،گلنگ زنی یادمان 
شهدا ، را نیز در این مکان خواهیم داشت،که با توجه 
به برآوردهای که شده است ،حدود 40 میلیون تومان 
هزینه دارد و تقاضای ما این است که مردم و مسئولین 
که همیشه یاور ما بوده اند ما را در این امر یاری کنند،تا 
 این یادمان هر چه با شکوه تر احداث و ساخته شود.

مانور پاکسازي محله فرزان
 با همکاری مردم و مسئوالن

 پیشه ور- مانور پاکسازي محله فرزان با مدیریت 
نهاد توسعه محله خیراباد و با همکاري شهرداري 
این  پرشور  و  فعال  اهالي  و  بیرجند  یک  منطقه 

ما،  »شهر  شعار  با  مانور  گردیداین  برگزار  محله 
با  دیروز   8/30 ساعت  در  ما«  خانه  ما،  محله 
هدف مشارکت  ساکنان و بهبود وضع  محیطي 
محله انجام شد.گفتنی است این مراسم با حضور 
مانور  در حاشیه  پزشکي  دانشگاه علوم  کارشناس 
جهت ارایه اطالعات مربوطه به ساکنان و همچنین 
براتی شهردار منطقه یک ، مهندس کمیلي دوست 
مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان و سایر 

مسئوالن و مدیران برگزارشد.

11 شهریور ،آغاز ثبت نام حضوری دکتری 
دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

تکمیلی  تحصیالت  و  آموزش  معاون  ور-  پیشه 
آزاد اسالمی خراسان جنوبی عنوان کرد:  دانشگاه 
نتیجه نهایی پذیرش دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 
اسالمی اعالم شده و پذیرفته شدگان واحد بیرجند از 
شنبه 11 شهریور می توانند برای ثبت نام حضوری 
به اداره ثبت نام دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند مراجعه 
نمایند.حکیم پور با اشاره به اینکه پذیرفته شدگان 
سایر واحدهای دانشگاهی استان و کشور نیز باید 
مراجعه  واحد  همان  به  حضوری  نام  ثبت  جهت 
نمایند، افزود: ثبت نام حضوری از پذیرفته شدگان 
کارشناسی ارشد نیز پس از اعالم اسامی در واحد 
های دانشگاهی مربوطه انجام می شود.وی خاطر 
نشان کرد: ثبت نام بدون آزمون در همه ی مقاطع 
کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته از طریق 
آزاد  دانشگاه  پذیرش  و  سنجش  اینترنتی  پایگاه 
 www.azmoon.org نشانی  به  اسالمی 
صورت می پذیرد و داوطلبان پس از ثبت نام در 
این سایت از تاریخ 15 شهریور به بعد باید جهت 
ثبت نام حضوری به دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند 
یا سایر شهرستان های استان که انتخاب کرده اند 

مراجعه نمایند.

مردم از ذبح دام در خانه اجتناب کنند 

امیرآبادیزاده-سرپرست شبکه دامپزشکی سربیشه با 
بیان این مطلب گفت: مردم از ذبح دام در روز عید 
قربان در منازل خود اجتناب کنند و دام مورد نظر 
خود را نیز از میادین فروش و عرضه دام معتبر تهیه 
کنند. رمضانی به مخاطرات غیر بهداشتی کشتار دام 
در منزل و خیابان اشاره کرد و افزود: بیش از 800 
نوع بیماری مشترک بین انسان و دام وجود دارد که 
کشتار دام در خانه و معابر عمومی و همچنین  مصرف 
گوشت های آلوده فاقد نظارت و تایید کارشناسان 
دامپزشکی یکی از مهمترین و اصلی ترین راه های 
انتقال این بیماری ها به انسان است وی تاکید کرد: 
کسانی که اقدام به ذبح دام، عرضه گوشت و فرآورده 
های خام دامی، می کنند باید ضمن رعایت موازین 
بهداشتی و احتیاطی از دستکش و چکمه استفاده 
کرده و از تماس با ترشحات و خونابه احشام ذبح 
شده نیز خودداری کنند. وی به مصرف کنندگان 
نیز توصیه کرد ضمن پرهیز از خرید گوشت قرمز از 
مراکز غیرمجاز عرضه، گوشت را حتما از قصابی ها 
که مورد تایید دامپزشکی هستند خریداری کرده و 
به مدت 18 تا 24 ساعت گوشت خریداری شده را 
در یخچال نگهداری و سپس مصرف کنند. رمضانی 
تراکت  توزیع  بنر،  نصب  محیطی،  تبلیغات  انجام 
در بین مردم، برگزاری کالس های آموزشی ویژه 
قصابان و همچنین شهروندان برای معرفی و راه 
های پیشگیری از بیماری تب کنگو را از اقدام های 
این  از شیوع  این شبکه برای مقابله و پیشگیری 
بیماری دانست. وی به دامداران هم توصیه کرد با 
سم پاشی مداوم جایگاه دام، بهداشت محیطی محل 
نگهداری دام ها را حفظ کنند و از تماس کنه با 
پوست و بدن دام خودداری کرده ضمن اینکه کنه 
را با دست از روی پوست دام ها جدا نکنند. رمضانی 
در پایان با هشدار به اینکه مردم ذبح دام را در مراکز 
مجاز انجام دهند تصریح کرد: با نزدیک شدن به 
عید قربان و افزایش کشتار دام، مردم باید براي حفظ 
سالمت خود دام را در مراکز مجاز ذبح کنند، چون 
کشتار دام در منزل از جمله اقدامات پرخطر در شیوع 

این بیماري محسوب مي شود.

ارزآوری 308 میلیون دالری صادرات 
از خراسان جنوبی

صدا و سیما-صادرات کاال از استان از آغاز امسال 
308 میلیون و 166 هزار و 240 دالر برای کشور 
گفت:  گمرکات  کل  مدیر  است.  داشته  ارزآوری 
از آغاز امسال یک میلیون و 518 هزار و 797 تن 
کاال از گمرکهای بیرجند و ماهیرود به خارج کشور 
صادر شده که 308 میلیون و 166 هزار و 240 دالر 
ارزآوری داشته است. صادرات کاال از نظر وزنی 56 
درصد و از نظر ارزشی 20 درصد افزایش داشته است.

در مراسم تجلیل از خبرنگاران فعال در حوزه دولت عنوان شد:

مدیر کل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی:

ه ور
یش

س: پ
عک

تشکیل کمیته ای برای رفع مشکالت خبرنگاران

اندیشی  هم   جلسه  دیروز  صبح   - کاری 
کارگری  تشکل های  صمیمی  نشست  و 
اداره  کل  مدیر  تعاونگران  و  کارفرمایی  و 
کار،تعاون و رفاه  اجتماعی خراسان  جنوبی با 
مسئوالن  مربوطه انجام شد. مدیر کل اداره 
خراسان  جنوبی  رفاه  اجتماعی  و  تعاون  کار، 
در  که  بودیم  شاهد  خوشبختانه  کرد:  عنوان 
در  تعاون  اداره  حوزه  در  گذشته،  سال  چهار 
زمینه رسیدگی به شکایات کارگر و کارفرما با  
توافق و سازش اختالفات را حل و فصل کنیم 
و اکنون شاهد کاهش 50 درصدی شکایات 
در  سال 92، 1378  کرد:  تاکید  بودیم.وی  
دادخواست شکایت داشتیم و پایان سال 95 نیز 
این تعداد به 688 دادخواست کاهش پیدا کرده 
که این به بهبود فضای کسب و کار کمک 
در شروع   : شد:  یادآور  است. سنجری  کرده 
دولت  تدبیر و امید با رشد اقتصادی منفی 6.8 
تعطیلی  و  درصد  تورم 40  نرخ  درصد،  دهم 
و  اقتصادی  حوزه های  در  صنعت  تولید  خط 
مواجه  بین المللی  مجامع  متعدد  تحریم های 
بودیم و دولت بنای خود را بر این گذاشت تا 
بر مسایل و مشکالت مختلف فایق آید و در 
این عرصه شرکای دولت و نهادهای اجتماعی 
بیشترین مشکالت و چالش ها را داشتند.وی 
با بیان اینکه  در حوزه بهزیستی استان رشد 
کارآفرینی  اشتغال،  حوزه  در  را  درصدی   56
و بخش مشارکت های مردمی شاهد هستیم  
واحد مسکن خاص  هزار  از 2  بیش  افزود:  
 معلوالن ساخته و تحویل معلولیا شده است.

رشد 25 درصدی حوزه پیشگیری
 از آسیب های اجتماعی 

در  گذشته  سال  چهار  : طی  کرد  تاکید  وی 
حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی رشد 

مشاوره  ارائه  در  و  ایم.   داشته  درصدی   25
ژنتیک نیز با هدف پیشگیری از معلولیت ها، 
مورد   4600 که  شد  اجرا  غربالگری  طرح 
شده  انجام  مدت  این  طی  ژنتیک  مشاوره 
است.سنجری  ادامه داد:  ارائه خدمات روانی-

اجتماعی در مناطق حاشیه  نشین  استان در 

قالب پایگاه های خدمات اجتماعی نیز 35 هزار 
نفر توانستند از این خدمات استفاده کنند.وی 
اظهارکرد: توزیع سبد حمایت غذایی در چهار 
سال گذشته از دیگر کارهای  بهزیستی بود که 
در هر سال سه نوبت سبد غذایی بین 58 هزار 
خانوار در استان توزیع شد که بخشی از آن در 
حوزه سازمان بهزیستی و اداره کل کمیته امداد 
رفاه  و  تعاون  کار،  اداره  کل  است.مدیر  بوده 
 اجتماعی خراسان  جنوبی  با بیان اینکه  میزان 
مستمری افراد تحت حمایت نهادهای حمایتی 
بالغ بر 30 درصد افزایش پیدا کرد افزود:  در 
ابتدای سال 96 با  کارهای خوب  دولت شاهد 
بودیم.سنجری   یارانه   برابر  تا 3  افزایش 2.5 
تاکید کرد:  آموزش فنی و حرفه ای  استان 
نفر  میلیون  از 5  بیش  گذشته   در سال  نیز 

آموزش توانمندسازی و مهارت ورزی  برگزار  
کرد که رشد 50 درصدی سرانه آموزش های 
مهارتی در استان حاصل شد.وی ادامه داد: در 
زمینه بیمه سالمت نیز رشد 2.5 درصدی را در 
جمعیت کل بیمه شدگان داشتیم و در حال 
حاضر حدود 531 هزار نفر از جمعیت استان 

مشمول بیمه سالمت و حدود 300 هزار نفر 
نیز از بیمه تامین اجتماعی بهره مند هستند.

رشد 3 درصدی بیمه شدگان
 تامین اجتماعی 

این مقام مسئول  با اشاره به  اینکه   حوزه 
تامین اجتماعی استان نیز علی رغم مسائل و 
مشکالتی که بنگاه های اقتصادی با آن مواجه 
بودند پایان سال 95شاهد رشد سه درصدی 
بیمه شده های تامین اجتماعی بودیم افزود: این 
آمار در حال افزایش است و در پایان سال 95 
نیز 109 هزار نفر بیمه گذار را در استان داشتیم.

سنجری با اشاره به اینکه در حوزه مدیریت 
درمان تامین اجتماعی نیز کارهای  خوبی در 
استان انجام شده، ادامه داد:  اکنون  دغدغه و 
نگرانی که بیمه شده ها برای خرید خدمات و 

مراجعه به مراکز داشتند کاهش یافته و خدمات 
این حوزه نیز روز به روز در حال افزایش است. 
وی  تصریح کرد:  صندوق کارآفرینی امید که 
در دو بحث پرداخت تسهیالت اشتغال زایی به 
جوانان و تسهیالت وام ازدواج فعالیت می کند 
میلیارد  در طول چهار سال گذشته 55  نیز  
تومان وام قرض الحسنه برای ایجاد اشتغال و  
22میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت شده است 
و به 5122 نفر تسهیالت اشتغال پرداخت شده 
است.مدیر کل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
حوزه  در  کرد:  خاطرنشان  خراسان جنوبی 
صندوق بیمه روستایی و عشایر نیز طی چهار 
افزایش جمعیت ده هزار  سال گذشته شاهد 
نفری جمعیت تحت پوشش بیمه هستیم که 
در مجموع  حدود 32 هزار نفر از روستاییان و 

عشایر تحت پوشش این صندوق هستند.
اظهارنامه مالیاتی

 در موعد مقرر تسلیم شود
سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان خراسان 
که  تولیدی  واحدهای  کرد:  بیان  نیز  جنوبی 
به  مراجعه  با  می توانند  دارند  مالیاتی  بدهی 
را  خود  بدهی  استان  در  مالیاتی  امور  ادارات 
کنند.محمدرضا  پرداخت  قسطی  صورت  به 
پاک گهر بیان کرد: براساس بخشنامه سازمان 
امور مالیاتی انحمن ها و تشکل های مردمی 
شامل معافیت مالیاتی هستند در صورتی که 
اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم 
کنند. سرپرست اداره کل امور مالیاتی خراسان 
اظهارنامه  تسلیم  عدم  اینکه  بیان  با  جنوبی 
مالیاتی شامل 30 درصد جریمه نقدی است  
افزود: به ازای هر ماه 2 و نیم درصد به جریمه 
است. بخشش  غیرقابل  که  افزوده می شود 

وی تاکید کرد:  پایان خرداد آخرین فرصت 
مالیاتی  اظهارنامه  ارائه  برای  مالیاتی  مودیان 

از  بهره مندی  برای  مالیاتی  مودیان  و   است 
مشوق ها و معافیت های مالیاتی اظهارنامه را 
در موعد مقرر تکمیل کنند.پاک گهر با بیان 
اینکه  کارهای  جدي در رابطه با اصالح ماده 
133 قانون مالیات های مستقیم و یا تفسیر آن 
مرزنشین  تعاونی های  مالیاتي  معافیت  درباره 
شد و افزود: تعاوني هاي عشایري، روستایي، 
صیادي، دانشجویي با موضوع فعالیت مشابه از  
به امید خدا در برنامه ششم اصالح خواهند شد.

رشد 6 درصدی بیمه شدگان
 در سال گذشته

خراسان  مرزنشینان  اتحادیه  مدیرعامل 
جنوبی با تاکید بر اینکه این مالیات ها در توان 
مرزنشینان نیست، افزود: برخي از تعاوني ها  به 
دلیل عدم توان پرداخت مالیات آن ها انباشته 
شده و توان پرداخت آن را ندارند.مدیر درمان 
بیان کرد  تأمین اجتماعی هم در این جلسه 
متوسط شاخص بیمه شدگان در استان 6 درصد 
رشد داشت و با مشارکت 431 پزشک از نقاط 
 مختلف کشور روبرو بوده ایم.  فرزاد فیروزی 
 اظهار کرد: درمان تامین اجتماعی طی یک 
نقطه ای  سال گذشه در خراسان جنوبی در 
قرار گرفته است که به هیچ وجه قابل مقایسه 
شد:   یادآور  نیست.وی  گذشته  های  سال  با 
برای تسهیل در مرخصی های چون زایمان 
و  شده  تهیه  افزاری  نرم  افتادگی  کار  از  و 
است. شده  تعریف  کدی  مریضی  هر  برای 
خراسان جنوبی  اجتماعی  تأمین  درمان  مدیر 
ادامه داد: کارفرما به همراه شورای پزشکی و 
کمیسیون پزشکی با هم درخصوص مرخصی 
به  که  کسانی  و  گیرند  می  تصمیم  پزشکی 
دو یا چند بیماری دچار هستند از تسهیالت 

بهتری برخوردار می شوند.
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بیان  با  استان  دامپزشکی  مدیرکل  قاسمی- 
سعید  عید  روز  در  بهداشتی  گروه   66 اینکه 
این  از  قربان فعالیت می کنند، تصریح کرد: 
تعداد 33 اکیپ ثابت و 33 اکیپ سیار می باشند 
و بیش از 108 نفر از کارکنان این مجموعه 
بر الشه دام های قربانی در نظارت بهداشتی 
نظارت می کنند. »رفیعی پور« اظهار کرد که 
و  ها  استان، شبکه  دام  های  کشتارگاه  همه 
پست های دامپزشکی در این روز باز بوده و 13 

نفر  ناظر ذبح شرعی در کشتارگاه های استان 
حضور دارند و همچنین 29 نفر دامپزشک از 
ساعت 7 صبح تا 13 در اجرای این طرح به 
هم استانی ها خدمات بهداشتی ارائه می کنند. 
وی با بیان اینکه دامپزشکی خراسان جنوبی 
دارند،  را  خیران  به  رسانی  خدمت  آمادگی 
عنوان کرد: برای حفظ سالمت مردم، ارتقاي 
بهداشت عمومی و پیشگیري از انتقال بیماري 
هاي مشترک بین انسان و دام مانند تب کریمه 

کنگو و تب مالت برنامه ریزی  و مکاتبات الزم 
با دستگاه های مربوطه انجام شده  و امیدواریم 
با این اقدامات بتوانیم به بهترین شکل نظارت 

بر دام های نذری را اجرایی کنیم.
 انتقال دام برای ذبح به کشتارگاه ها

که  کرد  نشان  خاطر  دامپزشکی  مدیرکل 
گوشت قربانی قبل از مصرف 24 ساعت باید 
نگهداری  چون  شود،  نگهداری  یخچال  در 
عوامل  خطرانتقال  یخچال  در  تازه  گوشت 

بیماری زا را به حداقل مي رساند. »رفیعی پور« 
تأکید کرد که ذبح دام قربانی در معابر و اماکن 
مسکوني سبب گسترش بیماري هاي مشترک 
خواهشمندیم  و  شود  مي  دام  و  انسان  بین 
کارشناسان  نظارت  تحت  را  خود  نذری  دام 
کشتارگاه  در  دامپزشکی  شرعی  و  بهداشتی 
شهروندان  از  برخي  اگر  و  نمائید  ذبح  دام 
اکیپ های  به ذبح دام در منزل کردند،  اقدام 
در  خدمت رسانی  آمادگي  دامپزشکی  سیار 

منازل خیران را دارند. وی اضافه کرد: شماره 
رقمي  کدچهار  و   4-32233821 تلفن های 
1512 در مرکز استان و در شهرستان ها شبکه 
دامپزشکي آماده پاسخگویی می باشند. به گفتۀ 
وی در کشتارگاه ها و تیم های سیار و ثابت 
برای خدماتی که به شهروندان ارائه می کنند 
در شهرستان ها کامال رایگان است ولی در 
مرکز استان فقط 10 هزار تومان اخذ می شود.
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66 اکیپ در روز عید قربان فعالیت می کنند

قاسمی- استاندار خراسان جنوبی ضمن تشکر از 
مجموع رسانه های استانی که کمک به آگاهی 
بخشی جامعه می کنند، اظهار کرد: برای رفع 
مشکالت خبرگزاری ها و خبرنگاران کمیته 
عمومی  روابط  خبرنگار،  چند  از  متشکل  ای 
استانداری و اداره فرهنگ و ارشاد تشکیل شود. 
»سید علی اکبر پرویزی« روز گذشته در مراسم 
تجلیل از خبرنگارن فعال در حوزه دولت، افزود: 
امیدواریم که ما هم بتوانیم با همکاری رسانه 
ها فعالیت هایی را انجام دهیم که باعث ایجاد 
امید و شادی در بین مردم و رفع مشکالت 
آنان شود. وی ادامه داد: در کنار آن هم مدیران 
مسئول را از نظر عملکرد و تعامل مورد بررسی 
و ارزیابی شوند و هنگامی که سالی دو بار این 
اتفاق بیفتد و اطالعات منتشر  شود دیگر هیچ 
مدیری اجازه به خود نمی دهد که با خبرنگاران 

همکاری نداشته باشد.
نداشتن صداقت مانع رشد جامعه

تا زمانی که دروغگویی،  استاندار اظهار کرد: 
عدم راستگویی، پنهان کاری، نفاق و دورویی در 
حوزه های اجرایی و عمومی و نهادها کم هزینه 
باشد، وضع تغییری نخواهد کرد. »پرویزی« 

تأکید کرد: رسانه ها باید تالش کنند دروغگویی 
اجرایی  دستگاه های  مدیران  تا  کنند  افشا  را 

جرأت نکنند با مردم و رسانه ها رو راست نباشند 
و تنها خواسته ما نیز از رسانه ها صداقت است 
و هیج خط قرمزی به جزء این برایشان وجود 
ندارد. وی با بیان اینکه گاهی هزینه راستگویی 
از  باال می رود و آن زمان مدیران  و صداقت 
خبرنگاران می ترسند، افزود: رسانه ها در حل 
دارند و قدرت  بزرگی  مشکالت مردم قدرت 
حاکمیت  علیه  کودتایی  می تواند  رسانه ای 

کشورهای بزرگ انجام دهد.
بدون خواسته مردم کاری نمی کنیم

هیچ  اینکه  اشاره  با  جنوبی  خراسان  استاندار 
کاری را بدون خواسته مردم دنبال نمی کنیم، 

پیگیر  داریم  که  توانی  حد  در  کرد:  اظهار 
مشکالت و خواسته های مردم استان هستیم و 
باید به یکدیگر کمک کنیم و فضا را به سمت 
خاطر  »پرویزی«  ببریم.  پیش  مثبت  تعامل 
نشان کرد که عملکرد استانداری در این مدت 
خوب بوده و تمام سعی خود را کردیم تا نگاه 
دولت را به استان حساس کنیم و اکنون برای 
پروژه هایی که به سختی مجوز می دهند ما 
توانسته ایم به راحتی دریافت نماییم. به گفتۀ 
وی در حوزه آب استان، هرچه که درخواست 

داشتیم مصوب و عملیاتی می شود و امیدواریم 
که  کنسرسیومی  با  را  ریل گذاری  پروژه  که 
تشکیل شده به نتیجه برسد. وی افزود: این 
استان، منابع و ظرفیت های خوبی دارد و دولت 
هم خود را متعهد کرده است که اگر سرمایه آن 
سرمایه گذار برگشت نداشته باشد تمام هزینه 
های  مشوق  از  خود  این  و  بازگرداند  را  وی 
جذب سرمایه گذار می باشد. استاندار تصریح 
کرد: کارخانه کک طبس بعد از چندین سال 
که فقط به 30 میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت، 
مجموع  در  و  است  بهره برداری  آماده  اکنون 
سرمایه گذاری هایی که در حوزه زغال سنگ 
طبس انجام شده یا اجرا می شود بیش از 3 

هزار میلیارد تومان است.
تعامل دستگاه های اجرایی با رسانه 

ها مورد ارزیابی قرار می گیرد
مدیرکل روابط عمومی استانداری نیز در این 
مراسم عنوان کرد که دستگاه های اجرایی و 
با رسانه ها  تعامل  روابط عمومی ها در حوزه 
مورد ارزیابی می شوند و تور رسانه ای مدیران، 
مصاحبه اختصاصی و نشست های خبری از 
ضوابط این ارزیابی می باشد. به گفتۀ »بهاری« 

خبرنگاران  و   باشد  دوسویه  باید  ارتباط  این 
با دستگاه های  و رسانه ها هم تالش کنند 
کرد:  اضافه  وی  باشند.  داشته  تعامل  اجریی 
درباره آموزش حرفه ای رسانه ها هم که از اهم 
تخصصی  دوره های  بود،  استاندار  برنامه های 
شود.  می  آغاز  امسال  مهر  اول  از   خبری 

مسئوالن جنبه انتقاد مؤثر
 را داشته باشند

در مراسم تجلیل از خبرنگاران »هرمزی«، به 
عنوان نماینده رسانه ملی، »حسین زاده«، به 
نمایندگی از روزنامه های استان، »یعقوبی«، 
به نیابت از پایگاه های خبری و »رمضانی« 
دیدگاه ها،  استان؛  های  خبرگزاری  نماینده 
مشکالت و مسائل خود را مطرح کردند. انها 
از مدیران دستگاه های اجرایی خواستار انتقاد 
پذیری شدند و اینکه فقط به رسانه ها برای 
بیان گزارش عملکرهای خود نگاه نکنند که اگر 
گاهی انتقادی از آنان شد آن خبرنگار و رسانه را 
تحریم کنند به دلیل اینکه خبرنگاران به دنبال 
رفع مشکالت مردم هستند و مسلما استان به 
رشد و توسععه مطلوب نمی رسد اگر در مقابل 

انتقادها جبهه گرفته شود.

نرخ مشارکت اقتصادی در خراسان جنوبی 36/8 درصد اعالم شد

تسهیالت اشتغال زایی و وام  به جوانان 55 میلیارد تومان در 4 سال گذشته بوده است

اقتصادی  امور  برزجی-  معاون هماهنگی   
جنوبی   خراسان  استانداری  منابع  توسعه  و 
نرخ  کشور،  آمار  مرکز  اعالم  مطابق  گفت: 
سال  طی  جنوبی  خراسان  در  مشارکت 
بی  بی  باشد.  می  درصد   36/8 گذشته 
عصمت سرفرازی در گفتگو با خبرنگارآوا ، 

اقتصادی  مشارکت  نرخ  نسبت  به  اشاره  با 
این  گفت:  قبل  سال  با  مقایسه  در  استان 
 35.6 گذشته  سال  اول  ماهه  سه  در  مهم 
درصد و در مدت مشابه امسال 2/42 درصد 
گذاری  سرمایه  میزان  وی  است.  بوده 
ابتدا تاکنون  خارجی مصوب در استان را از 

650 میلیون دالر اعالم کرد و افزود: میزان 
 47 تاکنون  ابتدا  از  وارده  گذاری  سرمایه 
میلیون دالر می باشد که از این مقدار مبلغ 
37.5 میلیون دالر آن در دولت یازدهم جذب 
اموراقتصادی  هماهنگی  معاون  است.  شده 
اینکه  به  با اشاره  و توسعه منابع استانداری 

گذشته  سال  در  صنعتی  و  تولیدی  واحد   9
اندازی  راه  احیا و  و 5 واحد در سال جاری 
شده است اظهار امیدواری کرد که 5 واحد 
راکد دیگر نیز به زودی فعالیت دوباره خود 
رشد  اینکه  بابیان  سرفرازی  سربگیرد.  از  را 
صادراتی استان در سال 95 نسبت به سال 

است  بوده  درصد   23 ارزشی  نظر  از   94
گفت: در چهار ماهه اول سال جاری نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ، رشد 16 درصدی 

صادرات را شاهد بوده ایم. 
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امام حسین علیه السالم فرمودند:
وق بَسَخِط الخـالِق  ـُ وٌم اشَتـروا َمـرضـاِت الَمخل ـَ الأفلََح ق

رستگـار نمى شوند مـردمـى که خشنـودى مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق 
خریدنـد.   )تاریخ طبرى،ص 1،ص 239(

روحانی اصالح طلبان را کنار گذاشت

ابراهیم فیاض استاد دانشگاه مى گوید: روحانى 
اصالح طلبان را کنار گذاشت و در حال تعریف 
هاى  جریان  بین  که  است  فراساختار  یک 
سیاسى، اقتصادى و نظامى اتحادى ایجاد کند. 
مدرن  راست  و  کار  محافظه  اول  از  روحانى 
امروز  اما  گرفت  فاصله  سنتى  راست  از  و  بود 
راست سنتى دارد به روحانى مى پیوندد. در واقع 
باشد  موفق  جامعه  در  خواهد  مى  اگر  روحانى 
هم  با  نظامى  و  اقتصادى  سیاسى،  جریان  باید 

یکى شوند.

مطهری: باید طی دو هفته 
گذشته وزیر معرفی می  شد

شوراى  مجلس  رئیس  نایب  مطهرى  على 
نمایندگان  از  یکى  اخطار  به  پاسخ  در  اسالمى 
باید طى دو هفته  اینکه رئیس جمهور  مبنى بر 
مى کرد،  معرفى  مجلس  به  را  علوم  وزیر  اخیر 
اظهار کرد: به نظر بنده این اخطار درست است. 
در  و  کردیم  مجدد  بررسى  ما  داد:  ادامه  وى 
تبصره دو ماده 206 با رعایت اصل 135 قانون 
اما  دارد  رئیس جمهور فرصت  آمده که  اساسى 
وزیر  عزل  یا  استعفا  بحث  به  مربوط  ماده  این 
نمى شود.  وزرا  ابتدایى  معرفى  شامل  لذا  است 
مطهرى تصریح کرد: به نظر بنده رئیس جمهور 
معرفى  را  علوم  وزیر  هفته  دو  این  ظرف  باید 
به  اطمینان  براى  ما  حال  عین  در  اما  مى کرد 
نظر  تا  مى دهیم  ارجاع  مجلس  قوانین  اداره 

کارشناسى شان را اعالم کنند.

روحانی را در چارچوب اصالح طلبی
 و اصولگرایی قضاوت نکنیم

حزب  مرکزى  شوراى  عضو  عطریانفر  محمد 
یا  طلب  اصالح  تعبیر  که  سازندگى  کارگزاران 
داند،  مى  غلط  اساسا  را  دولت  بودن  اصولگرا 
هاى  رقابت  از  اشتباه  رویکرد  »این  گفت: 
سیاسى غیرحزبى در ایران ناشى مى شود«. به 
در  انتخاباتى  و  سیاسى  هاى  رقابت  وى،  گفته 
ایران به دلیل ضعف کار حزبى، عمدتا گفتمانى 
مورد  در  خاطر  همین  به  است  اى  جبهه  و 
برگزیدگان این رقابت ها این طور قضاوت مى 
این  »برگزیدگان  داد:  توضیح  عطریانفر  شود. 
استفاده  امور  تصدى  براى  افرادى  از  ها  رقابت 
مى کنند که در یک طیف گسترده از میانه رو تا 
رادیکال جبهه خودشان قرار دارند. کابینه دولت 
قدرت  به  گفتمانى  فرآیند  یک  در  که  هایى 
از  استفاده  به  چیز  هر  از  بیش  باید  رسند  مى 
نیروهاى کارآمد توجه داشته باشند«. وى ادامه 
بیش  مسئوالن  انتخاب  در  روحانى  »آقاى  داد: 
از رگه هاى گفتمانى به ظرفیت هاى تخصصى 
افراد توجه کرده است و نباید تعبیرى سیاسى از 

این انتخاب ها داشت«.

ظریف: اظهارات هیلی ناشی از 
بی اطالعی او از متن برجام است

در  آمریکا  نماینده  اخیر  اظهارات  خارجه  امور  وزیر 
سازمان ملل متحد را درباره برجام ناشى از بى اطالعى 
برجام  ظریف  دانست.  هسته اى  توافق  متن  از  او 
برجام  گفت:  و  دانست  کاملى  چارچوب  داراى  را 
راهکارها را در همه زمینه ها مشخص کرده و بسیار 
دقیق مذاکره و نوشته شده است. وى افزود: ممکن 
است این توافق تمام خواسته هاى یک طرف را نداشته 
باشد که این امرى طبیعى است، هیچ توافقى همه 
خواسته هاى همه طرف ها را ندارد وگرنه، نامش توافق 
نبود بلکه دستورالعمل بود و اینکه نام برجام را توافق 
گذاشتند، نشان دهنده  این است که همه طرف ها در 

خواسته هایشان به حد میانى رسیده اند.

باهنر: دشمنان اسالم درصدد ایجاد 
اسرائیلی جدید در منطقه هستند

محمدرضا باهنر اظهار کرد: تفرقه افکنى تنها عاملى 
است که اهداف شوم استکبار جهانى را در منطقه 
باید  راستا مسلمانان  محقق مى کند و در همین 
اقدام  از همیشه نسبت به حفظ وحدت  هوشیارتر 
کنند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان 
اینکه ایجاد تفرقه در بین امت اسالمى از اهداف 
اصلى استکبار جهانى است، گفت: دشمنان اسالم 

درصدد ایجاد اسرائیلى جدید در منطقه هستند.

مقام روس: هدف ترامپ فشار بر ایران، 
روسیه و چین است

وزارت  اجتماعى  شوراى  عضو  کوروتچنکو  یگور 
اعالم  جدید  راهبرد  هدف  گفت:  روسیه  دفاع 
شده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 
افغانستان، فشار بر کشورهاى منطقه به ویژه ایران، 

روسیه و چین است.

اوحدی: دشمنان در پی
 امنیت اسرائیل هستند

مشاور معاون اول رئیس جمهور گفت: دشمنان با 
تامین  دنبال  به  و عراق،  در سوریه  انگیزى  فتنه 
اینکه  یادآورى  با  اوحدى  اسرائیل هستند.  امنیت 
اگر مى خواهیم در مسیر شهدا بمانیم باید با نگاه 
زمانى مى توانیم  کرد:  عنوان  کنیم،  زندگى  شهدا 
ادعا کنیم که موفق عمل کرده ایم پیام شهدا را که 
همان بصیرت است، به درستى به نسل حاضر و 

آیندگان انتقال دهیم.

بعد از سخنان روحانی فکر کردم دو تا ایران داریم!

صادق زیبا کالم فعال سیاسى اصالح طلب پس 
از اظهارات حسن روحانى رئیس جمهور در گفتگو 
با مردم، مطلبى را در صفحه توییتر خود منتشر 
تهران  دانشگاه  سیاسى  علوم  استاد  این  کرد. 
فکر  دارم  روحانى  آقاى  از سخنان  »بعد  نوشت: 
مى کنم، نکنه ما دو تا ایران داریم یکى در عالم واقعیت یکى هم توى 

ذهن ایشون. اولى پر از مشکل و دومى اصال مشکلى ندارد.«

کابینه تا حدودی رضایت عمومی  را جلب کرده  است

فرصت هاى  و  چالش ها  درباره  ناصرى  عبدا... 
کابینه  اینکه  به  اشاره  با  دوازدهم  دولت  پیش روى 
دوم نسبت به کابینه اول شکل بهترى به خود گرفته 
است، گفت: مى توان به این نکته اشاره کرد که کابینه 
دوازدهم رضایت عمومى و همچنین نخبگان جامعه  را 
تا حدودى جلب کرده  است. اما همچنان نقیصه اصلى به قوت خود باقى است 

و آن هم اینکه ناهماهنگى بین چینش کابینه و اراده آقاى روحانى   وجود دارد.

عباس عبدی: جریان اصالح طلبی لیدر نمی خواهد 

عباس عبدى درباره داشتن لیدر براى اصالح طلبان 
گفت: به هیچ  وجه فکر نمي کنم این ساختار نیازمند 
یک لیدر باشد که حرف آخر را بزند و در این صورت 
عمال تشکیالت بالموضوع مي شود. وى گفت: اما 
در میان اصالح طلبان آقاي خاتمي و افراد دیگري 
وجود دارند و امیدواریم تا سال هاي سال هم باشند. این افراد در مواقع ضروري 

مي توانند در موضوعاتي خاص حرف آخر را بزنند.  

روحانى در گفتگوى تلویزیونى با مردم ضمن 
کوچک تر  مشکالت  برخى  اینکه  به  اشاره 
هسته اى  بحث  در  مثال  کرد:  اظهار  شدند، 
آن زمان که دولت شروع به کار کرد، برنامه 
این بود که هر چند وقت یک بار تولید نفت 
پیدا  شدت  تحریم  و  کند  پیدا  کاهش  ما 
کند، اما امروز تحریم ها شکسته شده است. 
داشته  تصوراتى  است  ممکن  آمریکایى ها 
باشند، اما به هیچ عنوان تحریم ها به صورت 

قبلى بر نخواهد گشت.

به خاطر رضایت حزبی
وزیری را انتخاب نکردم

روحانى افزود:  نسبت به انتخاب کابینه تحت 
احزاب  یا  جناح ها  است  ممکن  نبودم،  فشار 
مى کردند،  مطرح  و  داشتند  نظراتى  نقطه 
فشار  تحت  وزیرم  به  نسبت  من  اینکه  اما 

تصمیم گرفته باشم، یعنى جناحى یا گروهى 
فشار آورده باشند و من به خاطر رضایت آنها 
نبود،  این طور  اصال  کردم،  انتخاب  را  وزیرى 
کردم، صحبت  مجلس  فراکسیون   3 هر   با 
آنها مشورت گرفتم،  از  آنها بحث کردم و  با 
یا  افراد  اینکه  است،  درست  مشورت  اصل 
اما  است،  طبیعى  کنند  سهم خواهى  جناح ها 
جناحى  یازدهم  دولت  مثل  دوازدهم  دولت 

نیست و فراجناحى است.
 

روحانی هم در برابر 24 میلیون
 و هم در برابر 16 میلیون وظیفه دارد

رئیس جمهور ادامه داد:  اگر بخواهیم کشور را 
به سمت پیشرفت و تعالى ببریم و در جامعه ما 
آرامش و امنیت باشد و مردم احساس آزادى 
کنند، همه باید در کنار هم باشیم، تفاوت راى 
را  باید همدیگر  اما  داریم،  تفاوت نظر  داریم، 

یارى کنیم، همه مردم مى دانند این دولت به 
عنوان منتخب ملت است، دولت هم مى داند که 
وظیفه دارد در مقابل همه ملت، در مقابل 24 
میلیون و 16 میلیون که به رقبا راى دادند و در 
مقابل چند میلیونى که نتوانستند شرکت کنند، 
به مطالبات  و انتقادهاى شان و تقاضاهاى شان 
کامال گوش شنوا داشته باشیم، براى اینکه به 
اهداف ملى برسیم، اوال باید قوا کنار هم باشند، 
باید قوه قضائیه ما را یارى کند، قوه مقننه هم 
همین طور، در همین کابینه دیدید چطور قوه 
مقننه در کنار قوه مجریه قرار گرفت و یارى 
سه  هماهنگى  با  وزیر  یک  انتخاب  کردند، 
قوه بود، وزیر دادگسترى را رئیس قوه قضائیه 
پیشنهاد مى کند، به مجلس معرفى مى شود و 
مجلس راى اعتماد مى دهد، بنابراین هماهنگى 
رئیس جمهور  مى بینیم.  کابینه  در  را  قوه  سه 
با بیان اینکه مجلس و قوه قضائیه به نظرم 
آمادگى بیشترى نسبت به کمک به دولت دارد، 

گفت: این براى ما بسیار مغتنم است و براى 
ملت ما بسیار آرامش  دهنده است که این 3 

قوه کنار هم باشند.

جلسه خوبی با فرماندهان
 سپاه داشتیم

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: چه ارتش و چه 

سپاه، دو نیروى بزرگ ما هستند که البته نیروى 
انتظامى و بسیج هم سر جاى خودش هست و 
ما در دولت یازدهم جلساتى را با فرماندهان 
محترم ارتش و سپاه داشتیم. در این دولت هم 
یک جلسه بسیار خوبى با فرماندهان عزیز سپاه 
داشتیم و نظرات شان را مطرح کردند و من هم 

همین طور و تصمیمات خوبى گرفتیم.

به خاطر رضایت حزبی وزیری را انتخاب نکردم / روحانی هم در برابر 24 و هم در برابر 16 میلیون وظیفه دارد

دیدار سردار شجاع فرمانده انتظامى استان با استاندار خراسان جنوبى به مناسبت هفته دولتآئین تجلیل خبرنگاران فعال در حوزه دولت با حضور مهندس پرویزى استاندار خراسان جنوبىمانور پاکسازى محله فرزان بیرجند با همکارى مردم و مسئوالن

پیرو آگهی ممنوعیت شماره 91/31602/700 مورخ 91/7/25 براساس نتایج مطالعات و بررسی های به عمل آمده افت سطح آب زیرزمینی و کسری 
حجم مخزن در محدوده مطالعاتی چاهک موسویه همچنان ادامه دارد لذا به منظور جلوگیری از افزایش افت سطح آب زیرزمینی در محدوده یاد شده 
به موجب ماده 4 قانون توزیع عادالنه آب، ممنوعیت حفر چاه عمیق، نیمه عمیق و احداث قنات یا هرگونه افزایش بهره برداری از منابع آب )به استثنای 
موارد مندرج در آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده 57 قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 84 و در حد سقف تخصیص آب ابالغ شده( در محدوده مطالعاتی مذکور طبق نقشه های موجود در دفتر 
حفاظت و بهره برداری منابع آب و امور مشترکین شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی از تاریخ 

اتمام آگهی فوق الذکر )96/2/1( به مدت 5 سال دیگر تا تاریخ 1401/2/1 با حدود اربعه به شرح ذیل تمدید می گردد.
شمال: از خط الراس کوه آبیدر در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به خط الراس کوه های زول )نقطه ارتفاعی 2361(، سیاهو، سرکل، واراز )نقطه ارتفاعی 
2619(، کرچ، کمرمه، نقطه ارتفاعی 2463، کمر اژدها، سیاهکوه )نقطه ارتفاعی 2519( و در ادامه در امتداد مرز مذکور به نقطه ارتفاعی 1512 و از آنجا 
تا خط الراس کوه الخ کرو غرب: از خط الراس کوه الخ کروه در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به خط الراس کوه های شکسته گوشمیر )نقطه ارتفاعی 

1539( و کلکلی سپس به نقاط ارتفاعی 1448 و 1664 و از آنجا تا کوه بلنجیر )نقطه ارتفاعی 2082( 
جنوب: از نقطه ارتفاعی 2082 کوه بلنجیر در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به کوه های مولی )نقطه ارتفاعی 2213(، نخ کوه )نقطه ارتفاعی 2421(، 
دوچنگ )نقطه ارتفاعی 2013(، مادرکوه )نقطه ارتفاعی 2239(، و در ادامه در امتداد مرز مذکور به نقطه ارتفاعی 2343 و از آنجا تا محل تالقی مرز 
محدوده های مطالعاتی بیرجند، سده و چاهک موسویه. شرق: از محل تالقی فوق الذکر در امتداد مرز محدود مطالعاتی به نقطه ارتفاعی 2065 و در 

ادامه در امتداد مرز مذکور به نقطه 
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

پیرو آگهی ممنوعیت شماره 91/17324/700 مورخ 91/3/20 براساس نتایج مطالعات و بررسی های به عمل آمده افت سطح آب زیرزمینی و کسری حجم 
مخزن در محدوده مطالعاتی سهل آباد همچنان ادامه دارد لذا به منظور جلوگیری از افزایش افت سطح آب زیرزمینی در محدوده یاد شده به موجب ماده 
4 قانون توزیع عادالنه آب ، ممنوعیت حفر چاه عمیق، نیمه عمیق و احداث قنات و یا هرگونه افزایش بهره برداری از منابع آب )به استثنای موارد مندرج در 
آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده 57 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت مصوب سال 84 و در حد سقف تخصیص آب ابالغ شده( در محدوده مطالعاتی مذکور طبق نقشه های موجود در دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب  
و امور مشترکین شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران و شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی از تاریخ اتمام آگهی فوق الذکر )96/1/15( 

به مدت 5 سال دیگر تا تاریخ 1401/1/15 با حدود اربعه به شرح ذیل تمدید می گردد. 
شمال: از خط الراس کوه بزو )نقطه ارتفاعی 2535( در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به ارتفاعات چهل دختران  )نقطه ارتفاعی 2155(، نقطه ارتفاعی 2152، 

کوه آتشکده )نقطه ارتفاعی 2159( و در ادامه در امتداد مرز مذکور تا نقطه ارتفاعی 2298 
شرق: از نقطه ارتفاعی 2298 به کوه باران )نقطه ارتفاعی 2518( و در ادامه در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به نقطه ارتفاعی 2371 و از آنجا تا محل تالقی 
مرز محدوده مطالعاتی سهل آباد، بندان و علی آباد جنوب: از محل تالقی فوق الذکر در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به نقطه ارتفاعی 2708 سپس به خط 
الراس کوه هاری و در ادامه تا نقاط ارتفاعی 2161 و 2183 غرب:  از نقطه ارتفاعی 2183 به نقطه ارتفاعی 2071 سپس در امتداد مرز محدوده مطالعاتی 

 وزارت نیرو به کوههای دره کورا، سرا و از آنجا  در امتداد مذکور تا کوه بزو )نقطه ارتفاعی 2235(
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
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