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	در	سالهای	اخیر	یکی	از	راهبردهای	بسیار	مهم	و	
اساسی	و	در	عین	حال	نتیجه	بخش	دشمنان	اسالم	
در	سراسر	دنیا،	ایجاد	تفرقه	و	کاشتن	بذر	اختالف	
در	میان	مذاهب	اسالمی	بوده	است.	این	ترفند	که	
ساخته	و	پرداخته	سرویس	های	اطالعاتی		همچون	
موساد	اسرائیل،	سیای	آمریکا	و	اینتلیجنت	سرویس	
انگلیس	است،		امروزه	به	عنوان	یک	الگوی	موفق	
در	دانشکده	های	اطالعاتی	غرب	سناریوسازی	و	
تدریس	 	 دانشجویان	 وبرای	 آکادمیک	 بازسازی	
می	شود.	بر	اساس	راهبرد	ساده	ولی	بسیار	اثرگذار	
کشورهای	 	 کن«،	 حکومت	 و	 بینداز	 »تفرقه	
استعماری	در	اقصی	نقاط	دنیا	با	برنامه	ریزی	های	
راهبردی،	ریشه	های	اختالف	بین	مذاهب	اسالمی	
جان	 به	 با	 و	 کنند	 می	 تر	 برجسته	 و	 تر	 قوی	 را	
	هم	انداختن	گروههای	.	.	.		)ادامه	سرمقاله	در	صفحه	۲	(

ری
هزا

ی	
هد
:	م
س

عک
این	 اصلی	 های	 مالک	 از	 را	 درآمدزایی	 نگاه	 شهردار	 انتخاب	 های	 اولویت	 به	 اشاره	 با	 بیرجند	 شهر	 شورای	 رییس	 برزجی-	
انتخاب	عنوان	کرد.	دکتر	تقی	زاده		افزود	:	اکنون	اولویت	مهم	شورای	شهر	انتخاب	شهردار	است	و	در	این	زمینه	مالک	های	
های	 دستگاه	 با	 مثبت	 ,تعامل	 منطقه	 و	 مردم	 فرهنگ	 با	 گرایی,آشنایی	 ,قانون	 قوی	 مدیریت	 وی	 باشد.	 می	 نظر	 مد	 متعددی	
شهر	 به	 زایی	 درامد	 نگاه	 باید	 استان	 مرکز	 شهردار	 افزود:	 و	 برشمرد	 شهردار	 انتخاب	 های	 مالک	 از	 را	 کافی	 تجربه	 و	 دولتی	
برگزاری	 از	 بیرجند	 شهر	 شورای	 آید.رییس	 بر	 شهر	 در	 تحول	 درصدد	 مشکالت	 شناخت	 با	 بندی	 جناح	 از	 فارغ	 و	 باشد	 داشته	
انتخاب	شهردار	 در	خصوص	 نظرات	 همه	 جلسات	 این	 در	 گفت:	 و	 داد	 خبر	 مختلف	 های	 گروه	 و	 ها	 سازمان	 با	 متعدد	 جلسات	
روی	میز	شورا	به	بررسی	قرار	گرفته	است.	تقی	زاده	با	بیان	اینکه	کارگروه	مشورتی	شورای	شهر	موظف	است	تا	پایان	شهریور	
		)7 صفحه	 در	 	 مشروح	 قانونی....)	 زمانی	 بازه	 در	 تا	 کرد	 امیدواری	 ابراز	 برسد	 شهردار	 انتخاب	 خصوص	 در	 نهایی	 بندی	 جمع	 به	

نگاه درآمد زایی به شهر 
مالک اصلی انتخاب شهردار

رئیس شورای  شهر بیرجند: برج میالد میزبان تولیدکنندگان صنایع دستی خراسان جنوبی
 / صفحه7

برگزاری اولین مسابقه شطرنج سیمولتانه رسمی بانوان ایران در خراسان جنوبی به مناسبت دهه والیت  / تصمیم جدید کی روش و بازیکنان تیم ملی؛در جشن صعود شرکت نمی کنیم / واکنش اشکان دژاگه به پیشنهاد پرسپولیس و پاداش صعود به جام جهانی / 4 مجروح در تصادفات روز شنبه شهرستان سرایان / 26کیلو تریاك از کامیون کشف شد / کشف سوخت قاچاق درسربیشه / صفحه 6 
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فرزندان توانای ایران، مایه
 افتخار و مباهات هستند

محمدعلی ابطحی:
اصولگرایان و اصالح طلبان پذیرفتند

 که هیچ یک حذف شدنی نیستند

حسین ابراهیمی:
اصولگرایان نیاز به بازنگری

 در عملکردشان دارند 

پرویز سروری:
دولت هنوز از رقابت

 انتخاباتی خارج نشده است

رضاسراج:
 برخی برجام را

 امری مقدس می دانند

 صفحه2 صفحه2 صفحه2 صفحه2 صفحه2

برادر ارجمند جناب آقای

 محمد علی اسماعیلی زاده رفسنجانی
مدیریت محترم امور شعب بانک صادرات استان هرمزگان

زحمات بی دریغ و حمایت های جناب عالی از تولید و اشتغال پایدار در مدت 
تصدی مسئولیت در استان خراسان جنوبی را ارج می نهیم و توفیق روز افزون 

شما در سنگر جدید خدمتگزاری را از پیشگاه ایزد منان آرزومندیم.

علیرضا ناصری- مدیرعالی گروه صنعتی ناصری

برادر گرامی جناب آقای محمد علی لطفی
مدیریت محترم امور شعب بانک صادرات استان خراسان جنوبی
انتصاب جناب عالی موجب مسرت گردید، نظر به سوابق شایسته آن عزیز

 بی شک در آینده ای نزدیک شاهد درخشش آن مجموعه مخلص و توانمند 
در ارتقا و تعالی اهداف نظام مقدس به ویژه حمایت از تولید و اشتغال پایدار 

در این منطقه محروم خواهیم بود. و من ا... التوفیق

علیرضا ناصری- مدیرعالی گروه صنعتی ناصری

جناب آقای اسد بهلگردی 
مدیریت محترم شعب بانک سپه خراسان جنوبی

جناب آقای محمد حسین چهاردهی
معاونت محترم مالی و اداری 

جناب آقای حسین محمد پور
معاونت محترم اعتباری

انتصاب بجا و شایسته شما بزرگواران را به سمت های جدید که نشان از همت واال و بی نظیرتان 
در خدمت به مردم و تجربه و تخصص شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

 از خداوند متعال موفقیت بیش از پیش تان را خواستاریم.

از طرف مدیریت شرکت هموار ره آذر- غالمرضا ساجد

)من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق(

جناب آقای دکتر کاظم قائمی
ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

جناب آقای دکتر باریک بین
معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه

و مدیران محترم اجرایی
بدینوسیله از زحمات شما بزرگواران در برپایی جلسه تکریم از بازنشستگان سال های 
91 تا 96 دانشگاه که موجب دلگرمی این پیشکسوتان عرصه سالمت جامعه گردید، صمیمانه 

تشکر و قدردانی می نماییم، توفیق خدمت بیشتر به همنوعان را برای شما آرزومندیم.
کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

جناب آقای سنجری 
مدیر کل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

هفته تعاون بر همه تالشگران عرصه رشد و توسعه تعاون مبارک
بر این باوریم که بهترین راهکار برای تأمین اشتغال، کاهش فقر،گسترش عدالت و رشد 

سرمایه اجتماعی و نیز حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی، توسعه تعاونی است. این مناسبت را به 
همکاران محترم و تمامی تالشگران عرصه تعاون و سازندگی استان تبریک عرض می نماییم.

شرکت تعاونی چند منظوره در شرف تأسیس اصحاب فرهنگ و هنر
 خراسان جنوبی

جناب آقای اسد بهلگردی
مدیریت محترم بانک سپه منطقه خراسان جنوبی

جناب آقای محمدحسین چهاردهی
معاونت محترم مالی و اداری بانک سپه منطقه خراسان جنوبی

جناب آقای حسین محمدپور
معاونت محترم اعتباری بانک سپه منطقه خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته شما سروران گرامی که موید تجربه و تخصص شما در امر مدیریت، 
بانکداری، پشتکار و تالش تان در این زمینه می باشد، تبریک عرض نموده

 از درگاه خداوند متعال توفیق روز افزون تان را خواستاریم.

همکاران شما در بانک سپه شعبه مدرس بیرجند 990

جنـاب آقـای لطفـی
انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را به سمت

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

 از درگاه خداوند متعال توفیق روز افزون تان را خواستاریم.

شرکت سیمان باقران

آقای حسین نیک کار
قبولی تان را در دوره دکتری تربیت بدنی

 برگ زرین دیگریست در کارنامه تالش و کوشش شبانه روزی تان، 
این موفقیت را به شما تبریک گفته و بهترین ها را در کسب توفیقات 

آتی برایتان مسئلت داریم.
از طرف پدر، مادر، خواهر و برادر

جناب آقای اسد بهلگردی
مدیریت محترم بانک سپه منطقه خراسان جنوبی

جناب آقای حسین محمدپور
معاونت محترم اعتباری بانک سپه منطقه خراسان جنوبی

 انتصاب بجا  و شایسته شما عزیزان را به سمت های جدید که حاصل توانمندی، تجربه و درایت تان
می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده، امید است در سایه الطاف الهی در پیشبرد اهداف عالی 

نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران موفق و سربلند باشید.

شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور 
شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند

جناب آقای محمد علی لطفی
مدیریت محترم شعب بانک صادرات

 خراسان جنوبی
انتصاب بجا  و  ارزشمند جناب عالی را که بیانگر تعهد، کارآمدی و شایستگی های برجسته 

شما می باشد، تبریک و تهنیت عرض نموده، مزید توفیق تان را از ایزد منان آرزومندیم.

شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور 
شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند

جناب آقای حسین امینی
حسن انتصاب جناب عالی را به عنوان

 ریاست بانک صنعت و معدن خراسان جنوبی
 که نشان از لیاقت، پشتکار ، همت واال و مشتری مداری شما می باشد، تبریک عرض نموده

 از خداوند منان سعادتمندی و توفیق روز افزون شما را خواستاریم.

شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور 
شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند

همکار گرامی جناب آقای علی ساالری
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامی تان

شادروان حیدر ساالری
را خدمت شما و سایر بستگان صمیمانه تسلیت عرض نموده
 از پیشگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده غفران الهی

 و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.
روابط عمومی انجمن صنفی کارگران و استادکاران

 شهرستان بیرجند

به یک نفر نیروی آقا 
)لیسانس( مسلط به سیستم 
دوربین مداربسته و شبکه 

نیازمندیم.
32450702

اطالعیــه 
آزمایشگـاه سینـا

 از چند نفر کارشناس علوم آزمایشگاهی
 دعوت به همکاری می نماید.
دکتر سید حسین ناصری
تلفن تماس: 09353327246

آدرس: روبروی بیمارستان امام رضا )ع(
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 نحوه پیگیری اعتراضات به نتایج دانشگاه آزاد
 
تسنیم-کارنامه نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال 96 از طریق سایت سازمان سنجش قابل مشاهده است.همچنین داوطلبانی که در خصوص نتایج رشته های دانشگاه آزاد اسالمی 
 سواالتی دارند باید بدین ترتیب عمل کنند:طرح سوال به صورت اینترنتی با مراجعه به بخش »پاسخگویی به سواالت« در سایت سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی به نشانی
  www.azmoon.org تماس تلفنی با ستاد پاسخگویی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی با شماره 0214743 یا مراجعه حضوری نسبت به طرح مشکالت خود اقدام کنند.

نتیجه خالص تحریم ها ، 19800 سانتریفیوژ است!

سرمقاله

غفلت نابخشودنی
 از فرصت های
 وحدت آفرین »غدیر«

 
*هرم پور

خود  مسلمانان،  مختلف   )1 از صفحه  سرمقاله  )ادامه 

غارت  پول  از  خطر،  بی  و  آرام  ای  گوشه  در 
نفت و فروش اسلحه می خورند و سریع تر از 
هر زمان پیشرفت می  نمایند. سرویس های 
اطالعاتی  برای برنامه ریزی جهت ایجاد این 
نیاز  کارآمد  ابزار  و  مهم  اهرم  چند  به  تفرقه 
و  بستر  شده،  تعیین  پیش  از  سناریوی  دارند؛ 
سناریو،  کردن  اجرایی  برای  مناسب  زمینه 
زمان مناسب و عناصر و افراد با ویژگی هایی 
همچون تعصب کور، ُدگم اندیشی، ناآگاهی و 
جهالت، و فاقد تفکر منطقی. و با کمال تأسف 
با  عناصری  اسالم  جهان  در  امروز  گفت  باید 
و  ابزارها  لذا  و  نیستند  چنین رویکردهایی کم 
زمینه ها و زمان الزم برای اجرای نقشه های 

شومشان خود به خود فراهم می شود. 
سناریوها،  گونه  این  از  بارزی  و  کامل  نمونه 
به  صدساله  تخمی  کاشتن  و  ریزی  برنامه 
نام  به  محصولی  برداشت  و  »وهابیت«  نام 
آن  جهالِت  و  خبری  بی  زمین  از  »داعش« 
است که این روزها همه می دانیم چه بر سر 
اسالم و مسلمین می آورد. متأسفانه سناریوی 
دشمن در کشورهایی همچون ایران با ویژگی 
تر  ویژه  اش،  مذهبی  و  قومی  خاص  های 
باتوجه  بی شک  و  است  شده  تعریف  و  دیده 
به جمیع جهات و ادله و  محکمات، استانهای 
مرزی از جمله نقاط هدف طرح ریزی دشمن 
بوده  اش  ددمنشانه  های  برنامه  اجرای  برای 
این  از  بخشی  کردن  کامل  در  بود.  خواهد  و 
تقصیر  عمد  به  ما  از  هیچکدام  شوم،  پازل 
نداریم و شاید از سر ناآگاهی یا کم فکری یا 
بی تدبیری اقداماتی را انجام می دهیم که نه 
تنها  خدمتی به جهان اسالم نیست، بلکه شعله 
های اختالف را برافروخته تر و گسل تفرقه را 

وسیع تر و عمیق تر می کند.
 در روزهای اخیر و در ایام دهه مبارک »امامت و 
 والیت«، صحنه هایی از این دست را می توان

بنرها  یا  ها  نوشته  پارچه  برخی  در  و  در شهر 
مشاهده کرد؛  صحنه هایی که شیطان ناآگاهی 
سوار بر تفکرات متعصبانه و کور برخی از افراد، 
به بهانه بزرگداشت  این ایام   به جای فرصت 
سوزی  فرصت  به  آفرین،  وحدت  های  سازی 
های تفرقه آمیز تبدیل اش کرده است. غدیر 
نهفته  معنوی عظیم  به ظرفیت های  توجه  با 
و  ها  امت  میان  اختالف  وجه  تنها  نه  آن،  در 
ملت های مسلمان نیست، بلکه فرصتی ناب، 
ایجاد  برای  آفرین  افتخار  و  اساسی  انسانی، 

وحدت میان مسلمانان است.
 در استانی که شیعه و سنی سالهای سال در 
اند، در  به بهترین وجه زندگی کرده  کنار هم 
استانی که هم شیعه و هم سنی به میل قلبی 
و  انقالب، جان  راه  در  برادرانه  کنار هم  در  و 
 مال داده اند، در سرزمینی که علیرغم همه ی
 دسیسه ها، کوچک ترین عالقه ای از الفت های

نشده و دست  اهل سنت کم  و  میان شیعیان 
و  فشرده  همچنان  شان  برادری  و  دوستی 
با  چرا  دارد،  قرار  یکدیگر  دستان  در  محکم 
اقداماتی خودسرانه و در کمال بی تدبیری، به 
هم  از  ها  الفت  گرفتن  فاصله  و  دلها  رنجش 
کمک کنیم؟ و آیا براستی حرکت هایی از این 
دست خدمت به اسالم است یا ظلم به اسالم و 
یا بازی کردن در پازل از پیش طراحی شده و 
خطرناک دسیسه دشمن؟ حال چه به عمد باشد 
بسیاری  هنوز فرصت های  ما  به سهو!  و چه 
برای تحکیم این وحدت و تعظیم شعائر دینی 
و  توهین  بدون  تواند  می  که  داریم  اختیار  در 
های کدورت  ایجاد  احیانًا  و  نابجا   تعصب 

 نامناسب، در بسیاری از زمان ها و مکان ها 
بکار آید؛ به شرط آنکه اندکی هوشیار تر باشیم 
و بیشتر به »حالی« که در آن زندگی می کنیم 
و »آینده ای« که قرار است فرزندانمان در آن 

زندگی کنند بیندیشیم.

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

تاخت و تاز سکه و طال در بازار؛ 
قیمت ها به اوج رسید

گذشته  روزهای  همچون  سکه  و  ایسنا-طال 
به  دادند  ادامه  را  خود  قیمت  افزایش  روند 
به  سکه  قیمت  یکشنبه  روز  که  طوری 
رسید  گذشته  سال  سه  در  خود  نرخ  باالترین 
گرفت. اوج  ها  قیمت  در  دیگر  بار  هم  طال  و 

سکه تمام بهار آزادی روز یکشنبه در بازار با بیش از 
7000 تومان افزایش قیمت نسبت به روزقبل، یک 
میلیون و 261 هزار تومان داد و ستد شد تا باالترین 
قیمت را طی سه سال گذشته ثبت کرده باشد. هر 
گرم طالی 18 عیار نیز بیش از 126 هزار تومان قیمت 
دارد تا روند افزایشی این فلز گرانبها نیز ادامه پیدا کند.

تولید پراید 111 رسما متوقف شد

تسنیم-آخرین خودرو پراید 111 در سایپاسیتروئن 
تولید شد و به صورت رسمی تولید این خودرو در 
این شرکت به پایان رسید.در راستای سیاست های 
سایپا و براساس تاکید مدیرعامل این شرکت مبنی 
از   100 ایکس  خانواده  خروج  مناسب  مدیریت  بر 
 خطوط تولید گروه، در روز پنج شنبه مورخ 96/6/9 ،

آخرین خودرو پراید 111 در سایپاسیتروئن تولید شد 
و به صورت رسمی تولید این خودرو در این شرکت 
تولید  پایان رسید. شرکت سایپا سیتروئن که  به 
تاکنون  و  آغاز   88 سال  از  را   100 ایکس  خودرو 
نزدیک به 312 هزار دستگاه از این خودرو را تولید 
کرده، براساس برنامه ریزی انجام شده در روز پنج 
شنبه 96/6/9 آخرین دستگاه از این خودرو را تولید 

کرده است.

دو واحد درس طب سنتی
 برای پزشکان ابالغ شد

آموزش  شورای  دبیر  و  آموزشی  معاون  تسنیم- 
مصوبه  بهداشت,  وزارت  تخصصی  و  پزشکی 
برنامه ریزی  عالی  جلسه شورای  شصت وپنجمین 
علوم پزشکی مبنی بر ارائه 2 واحد درسی »آشنایی 
با مبانی طب سنتی و مکمل« به رشته های علوم 
بهداشت،  وزارت  به گزارش  ابالغ کرد.  را  پزشکی 
مسئولیت تهیه محتوای درسی نیز بر اساس این 
به دانشگاه علوم پزشکی مجازی واگذار  مصوبه، 
شده است تا با همکاری دفتر طب سنتی وزارت 
طب  رشته  ارزشیابی  و  ممتحنه  هیات  بهداشت، 
سنتی و دبیرخانه های تخصصی و صاحب نظران 

مرتبط، به تهیه این محتوا بپردازد.

دولت هنوز از رقابت انتخاباتی خارج نشده است

انقالب  رهپویان  جمعیت  دبیرکل  سروری  پرویز 
اسالمی بابیان اینکه هنوز احساس می شود که دولت 
از رقابت انتخاباتی خارج نشده و افراد تندرو درصدد 
هستند دولت را در تنش سیاسی قرار دهند، خاطرنشان 
کرد: ما در حال حاضر شاهد اختالف اصالح طلبان و 
دولت هستیم و این مسئله توجه دولت را از مشکالت مردم به حاشیه های 

سیاسی جلب می کند که این امر نگران کننده است.    

آمانو بر پایبندی ایران به برجام معترف است

ا... فالحت پیشه عضو کمیسیون امنیت  حشمت 
ملی مجلس با اشاره به هشتمین گزارش آژانس 
هسته  فعالیت  باره  در  اتمی  انرژی  المللی  بین 
اظهارداشت:  برجام،  اجرای  راستای  در  ایران  ای 
دبیرکل این مرجع بین المللی برای هشتمین بار به 
پایبندی ایران به برنامه هسته ای تاکید کرد و به سمت نظر آمریکا برای 

بازدید از مراکز نظامی ایران نرفت.

اصولگرایان نیاز به بازنگری در عملکردشان دارند 

 حسین ابراهیمی عضو جامعه روحانیت مبارز  در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه اصولگرایان ناکامی هایی را 
در انتخابات های اخیر داشتند به نظر شما همتی در 
این جریان برای بازنگری وجود دارد؟گفت:من معتقدم 
هر یک از دو جریانی که در کشور وجود دارد نیاز به 
بازنگری دارند .بازنگری برای هر دو جریان خصوصا اصولگریان الزم است. 

اصولگرایان نیاز به بازنگری جدی در عملکردشان دارند.

ا... خامنه ای در دیدار  حضرت آیت 
قرارگاه  مسئوالن  و  فرماندهان 
پدافند هوایی خاتم االنبیاء )صلی ا... 
مقدم  خط  در  خدمت   علیه وآله(،  

فرصتی  را  تهدیدات  با  مقابله 
ارزشمند برای نیروهای غیور، مؤمن 
هوایی  پدافند  قرارگاه  در  شریف  و 
برشمردند و افزودند: کارهای بسیار 

خوبی در قرارگاه پدافند هوایی انجام 
وجود  نشان دهنده  که  است  شده 
عزم و انگیزه و توانایی در این نیرو 
نیروی  اسالمی،  انقالب  است.رهبر 

و  شجاع  تدبیر،  با  سواد،  با  انسانِی 
خستگی ناپذیر را پایه و اساس غلبه بر 
موانع و عبور از آنها دانستند و گفتند: 
بخشهای  در  فراوان  پیشرفت های 

مسلح  نیروهای  همچون  مختلف 
فناوری  و  علم  بخش  همچنین  و 
نشان دهنده وجود توانایی در نیروی 
انسانی جوان و پر انگیزه کشور است 
و فرزندان توانای ایران چه در داخل و 
چه در مراکز علمی و فناوری دنیا مایه 
افتخار و مباهات هستند.ایشان، نسخه 
عالج بخِش مشکالت کشور را بکار 
گرفتن و فعال کردن این توانایی ها 
و  خواندند  جوشان  استعدادهای  و 
با تقدیر از هماهنگی ارتش و سپاه 
در قرارگاه پدافند هوایی و همچنین 
همکاری این قرارگاه با وزارت دفاع و 
دانشگاهها و مراکز علمی در برطرف 
کردن نیازها و کمبودها، افزودند: کار 
و تالش را با آهنگی پر شتاب تر از 
قبل ادامه دهید و با ارائه طرحهای نو 
و ابتکاری در جهت خودکفایی کشور، 

به پیش بروید.

محمدعلی ابطحی در ارزیابی خود از 
عملکرد فعلی دو جریان اصالح طلب 
در  گفت:  کشور،  در  اصولگرا  و 
داریم  قرار  شرایطی  در  حاضر  حال 
بخصوص  همیشه  از  بیشتر  که 
و  اصالح طلبان  اخیر  دهه  دو  در 
رسیدند  نتیجه  این  به  اصولگرایان 
که طرف مقابل قابل حذف نیست.
وی ادامه داد: بخصوص بعد از سال 
تا  کرد  تالش  اصولگرا  جریان   88
کند  نابود  ریشه  از  را  اصالح طلبان 
اما انتخابات های اخیر نشان داد که 
آنها همچنان پایگاه مردمی خود را 
نتیجه  این  به  جریان  دو  دارند.هر 
نمی توان  منطقی رسیدند که چون 
به  باید  کرد  حذف  را  مقابل  طرف 
می بینیم  و  رسید  مشترکی  اصول 
که جریان های افراطی هر دو طیف 

کنار  را  خود  خشونت آمیز  ادبیات 
گذاشته اند البته هنوز بخصوص بعد 
اصولگرایی  تندروهای  انتخابات  از 

نپذیرفتند که باید آرام باشند و افراطی 
مانده اند اما هر دو جناح تالش می کنند 
بپذیرند که یک طیف پشتوانه مردمی 
است. برخوردار  قدرت  از  دیگری  و 

مبارز  روحانیون  مجمع  عضو  این 
تاکید کرد: در این بین جریاناتی مثل 
جریان اعتدالی از جبهه اصالح طلبان 

و دولت بهار از طیف اصولگرایان به 
وجود آمد اما نهایتا جریان های اصلی 
همان اصالحات و اصولگرایی است.

اصولگرایان و اصالح طلبان پذیرفتندفرزندان توانای ایران، مایه افتخار و مباهات هستند
 که هیچ یک حذف شدنی نیستند

سراج: برخی برجام را امری مقدس می دانند

رضا سراج گفت: طبق ارزیابی  آمریکا، جریانی وجود 
دارد که با وجود نقض روح و جسم برجام، به هیچ 
وجه مایل به علنی کردن نقض آن نیست؛سناریوی 
دیگری از سوی آمریکایی ها طراحی شده که با ایجاد 
اشتباه محاسباتی در ایران، ما را وادار کنند برای حفظ 
برجام تن به بازدید از مراکز نظامی بدهد.این جریان که برجام را امری مقدس 
می داند و دور از ذهن نیست برای حفظ آن، اجازه بازدید از مراکز نظامی را بدهد.

برجام، الگویی برای حل مساله کره شمالی است

صدر اعظم آلمان گفت: توافقنامه هسته ای ایران می تواند به الگویی برای حل 
مساله کره شمالی نیز تبدیل شود. مرکل با بیان اینکه آلمان به دنبال جهانی 
عاری از تسلیحات اتمی است، افزود: آزمایش های اتمی کره شمالی، دوباره 
اوضاع سخت و دشواری را به وجود آورده است.صدر اعظم آلمان خاطرنشان 
کرد: ما شاهد بوده ایم که بعد از گذشت سال ها مذاکره، سرانجام توانستیم در 
مورد ایران به توافق دست یابیم. به نظرم می توان مشابه این اقدام را در مورد 

مساله کره شمالی نیز پیاده کرد.

سردار جزایری: بازدید از اماکن نظامی امکان ندارد

سردار جزایری گفت: اگر آمریکا فکر می کند  برجام 
برایش ارزش ندارد هر طور می خواهد تصمیم بگیرد. 
لیکن قطعا در مورد مسائل دفاعی جمهوری اسالمی 
ایران نمی تواند تصمیم بگیرد و آمریکایی ها به خوبی 
به این امر واقفند و سر و صداهای دولت ترامپ در 
مورد کنترل و یا بازدید از مراکز نظامی جمهوری اسالمی ایران از کمترین 

ارزشی برخوردار نیست و بازدید از اماکن نظامی امکان ندارد.

درب اتومـاتیک سیـد 
مجری انواع: )درب های 

اتوماتیک، جک  پارکینگی ،  
کرکره ، سکوریت اتومات(
  09303107002 

09155614880

 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

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

به اطالع همشهری های محترم می رساند: 

از برنامه های جشن های دهه والیت
اجرای ضرب زورخانه ای و همنوایی مرشدان از دوشنبه 96/6/13 
به مدت 5 شب ساعت 20 در محل میدان ابوذر برگزار می گردد. 

ستاد مردمی غدیر خراسان جنوبی

 لولـه  
بازکنـی 

تشخیص و رفع بو و نم
 به روش ایزونانو ، 

شبانه روزی
-32435686

 09365237014
 09157063220

خسروی

100 درصد 

تضمینی

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

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

آدرس شعبه یک: بیرجند- بین منتظری 19 و 21 
 مجتمع پوشاک کوروش  )زایفا سابق(

شعبه دو : بیرجند خیابان معلم، چهار راه قنادی طوس
 خیابان پانزده خرداد، مقابل هایپر مارکت ولیعصر

تلفن : 8 1000 322 - 056

حــراج          حــراج
به دلیل تغییر دکوراسیون و جابجایی 

یک خرید رویایی
 در فرصتی عالی به مدت یک هفته

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

 شـادروان مینـا انـوری فرد
را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه امروز دوشنبه 

96/6/13 ساعت 3 الی 4 بعدازظهر از محل غسالخانه بیرجند برگزار می گردد.

خانواده های: انوری فرد ، کاری ، دستگردی و سایر فامیل وابسته



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
دوشنبه*13 شهریور 1396* شماره 3875

اختصاص 26 میلیارد تومان تسهیالت برای مکانیزاسیون کشاورزی
صدا و سیما- 26 میلیارد تومان برای تسهیالت برای تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی خراسان جنوبی اختصاص یافته است. 
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گفت: این تسهیالت در زیر بخش های زراعت،باغبانی،  دام و طیور، شیالت و آبزیان است و با باز پرداخت 5 
ساله برای ادوات و ماشین آالت سبک و متوسط و 7 ساله برای ادوات و ماشین آالت سنگین و نیمه سنگین با نرخ 15 درصد پرداخت می شود.

سالم برمسئوالن اداره برق و راه اسدیه ، با توجه 
از وسط روستای  اسدیه  بیرجند-  اینکه جاده  به 
گسک می گذرد و فاقد روشنایی است به همین 
که  است  داده  رخ  حادثه  چندین  بحال  تا  دلیل 
ازعزیزان  تعدادی  ومصدوم شدن  کشته  منجربه 
ماشده است. ازمسؤلین مربوطه تقاضاداریم نسبت 
جاده)خیابان(دستورات  این  روشنایی  تأمین  به 
مسؤلین  توجه  قابل  فرمایید.  رامبذول  الزم 

مربوطه استان
915...958
اخیرا در سطح شهر بسته بندی بعضی میوه های 
به اصطالح خشک  مانند انجیررا دیده ام که در 
. وقتی در ب  بعضی مغازه ها بفروش می رسد 
کامال  انجیرها  بینید  می  کنید  می  باز  را  ظرف 
خشک نبوده و نرم هستند  وقاعدتا باید پس از 
مدتی کپک بزنند و خراب شوند . به احتمال زیاد 
برای نگهداری اینها از مواد شیمیایی نگهدارنده 
است  شده  استفاده  زاست  سرطان  که  مانند... 

.مسئولین بهداشت نظارت و رسیدگی بفرمایند.
935...115
پارک  های  بهداشتی  سرویس  اوضاع  سالم  با 
ها بسیار افتضاح است .بشدت کثیف و آلوده اند 
و... من بارها دیده ام که در بحران بی آبی شیر 
پارکبان  و...  بوده   باز  پارک  های  سرویس  آب 

بایدهرچند ساعت یه بار به سرویس سر بزنه.
912...083
برای سرویس دینام وتعمیر جعبه دنده پیکان،به 
از  تعمیر کاران سطح شهر مراجعه کردم قیمتها 
این قرار بود:سرویس دینام پیکان مغازه اولی۴0 
تومان،مغازه   هزار   55 دومی  مغازه  تومان،  هزار 
دنده  جعبه  تعمیر  تومان  هزار   25 سومی 
دومی  تومان،مغازه  هزار  اولی170  پیکان:مغازه 
تومان. هزار   70 سومی  تومان،مغازه  هزار   120

من موندم که فلسفه وجودی اتاق اصناف و اداره 
نظارت و تعزیرات برای چیست؟

936...820
ای  بسته  که  پنیری  باشد  شان  حواس  مردم 
2500تومان در سوپرها می فروشند هیج توجیه 
ندارد  دار  کارخانه  و  کننده  تولید  برای  اقتصادی 
من  کنند.  استفاد  پالم  روغن  آن  در  اینکه  مگر 
خواستم در خانه پنیر تهیه کنم برای یک بسته 
هر  .یعنی  است  شیر الزم  5کیلو  ۴تا  پنیر حدود 

بسته پنیر حدود 8000تومان آب می خورد!
915...180
استاندار  امور عمرانی  اداره تعاون و معاون  مدیر 
از   ... مسکن  تعاونی  چرا  کنید!  لطفارسیدگی 
اعضای مسکن مهربعد از گذشت 6 سال سکونت 
اعضا و پرداخت 56 قسط از وام20 میلیونی بانک 

مسکن مطالبه پول  5و6 میلیونی ازما دارند؟!
903...81۴
و  است  امن  ایران  آسمان  است  خوش  دلشان 
چندتا  کنند  می  گذر  ایران  آسمان  از  هواپیماها 
می  ترانزیت  حق  چقدر  شود؟  می  رد  هواپیما 
می  ایجاد  دودشان  از  آلودگی  مقدار  چه  دهند؟ 
کنند ؟؟؟که باعث کاهش آمدن برف وباران می 
شود؟ آیا این برای مردم ضرردارد یا سود؟ برای 
مردم اگر دارد چه مقدار در آمدش صرف پدافند و 

محیط زیست می شود؟
915...801
فکر کنید دور از جان یکی از 17هزار نفر کشته 
می  شماست  عزیزان  از  کشور  های  جاده  در 
توانید بی تفاوت باشید.خیلی بیشتر از آمار کشته 
متعاقب  و  خسارت  کلی  شوند.و  می  مجروح  ها 
جامعه  به  اجتماعی  و  روحی  خسارت  کلی  آنها 
از  مجلس  نمایندگان  .لطفا  شود  می  تحمیل 
انگیزه  ایجاد  منظور  به  بخواهند  جمهور  ریاست 
مکلف  علمی  های  جشنواره  همه  نخبگان   در 
شوند بخشی برای اختراعات و ابداعات در زمینه 
کاهش تصادفات بگنجانند و جوایز بزرگی هم با 

همکاری بیمه ها و خیرین در نظر گرفته شود.
910...72۴
سالم آوای عزیز !سوالی راکه چندین بار ما اهالی 
از مسوالن محترم  بیرجند  امیرآباد  و  آباد  حاجی 
وشهر  راه  و  رانندگی  راهنمایی  کش  زحمت  و 
خ  انتهای  آسفالت  داریم  آباد  حاجی  دهیاری  و 
امام علی )ع( امیرآباد به سمت حاجی آباد  است 
که اصأل استاندارد نیست، فاقد هرگونه روشنایی 
وعالیم رانندگی هست، کم عرض هست و پیچ 
خطر ناک  دارد. شمارا به خدا یک فکری به حال 
بایدچندکشته  حتمأ  بردارید  آسفالت  قطعه  این 

ومجروح بدهیم تامسئوالن دست به کارشوند!
915...152
بعد  به  کوشک  روستای  از  القورات  مسیر  جاده 
خصوصا در قسمت های بزقنج ،برج زیاد وفالرگ 
چند پیچ بسیار خطرناک دارد و جاده هم دربعضی 
احتمال  لحظه  وهر  شود  می  باریک  ها  قسمت 
وقوع یک تصدف وحشتناک و پر تلفات می رود.
محصوالت  برداشت  ایام  فرارسیدن  به   باتوجه 
وتردد های زیاد در این جاده ،  از مسئولین خدوم 
اداره راه تقاضا دارند فکری بردارند و ال اقل در 
جاهائیکه راه باریک است و دید کافی  هم وجود 

ندارد جاده را پهن تر نمایند.
915...125
، کشته  کار  و  باید  بیرجند   شهردار 
، باشد  دارای قدرت ریسک مدیریتی   باتجربه و 
با   فردی  برای شهردار  است شورای شهر  خوب 
افق دیدگاه بلندی را انتخاب کند زیرا ،بیرجند نیاز 
به مدیران متعهد نترس و معتقد دارد تا پیشرفت 
شهر  مردم  همه  که  بدانید  باید  کند.همچنین 

نگران انتخاب شهردار می باشند
ارسالی به تلگرام آوا
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مطالبات مردم خوسف، درمیان و سربیشه از دولت دوازدهم؛

بخش اول؛
دوره  دوازدهمین  در  برزجی-  عصمت 
اخذ  آرای  مجموع  جمهوری،  ریاست  انتخابات 
شده در استان خراسان جنوبی ۴70 هزار و 759 
رای بوده و این نشانگر مشارکت 85.22 درصدی 
مردم خراسان جنوبی در انتخابات است. میزان 

درمیان  خوسف  های  شهرستان  در  مشارکت 
درصد،75.77   111.51 ترتیب  به  سربیشه  و 
از  پس  است.  بوده  درصد   8۴.۴۴ و  درصد 
برگزاری انتخابات شکوهمند ریاست جمهوری 
و انتخاب دوازدهمین دولت در نظام جمهوری 
مردان  دولت  به  نوبت  حال  ایران  اسالمی 
رسیده که از مطالبات مردم در مناطق مختلف 
آگاه شده و نسخه ای هدفمند برای مشکالت 
جنوبی خراسان  آوای  روزنامه   . بپیچند   موجود 

 بر اساس رسالت رسانه ای خود درصدد بر آمده 
تا مطالبات مردمی هر شهرستان را از زبان امام 
ارایه دهد. گزارش  جمعه آن در قالب گزارشی 
پیش رو بخش اول این مطالبات است که از در 
گفتگو با ائمه جمعه خوسف ، درمیان و سربیشه 
مطرح شده است در ابتدای این گزارش معرفی 
از شهرستان های مورد نظر ارایه می گردد که 

در ادامه می خوانید.

خوسف، کهن ترین
شهرستان خراسان جنوبی

 خوسف جزو کهن ترین شهرهای خراسان جنوبی
 محسوب می شود . طبق آخرین آمار 5 هزار و 
716 نفر در شهر خوسف مرکز شهرستان ساکن 
از  تاریخی  آثار  با  قدیمی  بافت  وجود  هستند. 
ویژگی های شاخص این شهر محسوب می شود.  
استراحت گاه  بیشتر  منطقه  این  االیام  قدیم  در 
بازرگانان  برای  منزلگاهی  بویژه  مختلف  تجار 
بود.  هند  به  تجارت  مسیر  در  روس  و  گرجی 
خوسف جزو مناطقی است که زمینه توسعه در 
نیاز  را دارد و  بخش های کشاورزی و صنعت 

است که مورد توجه ویژه قرار گیرد. 

درمیان، خط قرمز مرز 
در خراسان جنوبی

از شهرستان های خراسان جنوبی  نیز  درمیان 
است که قرار گرفتن  آن  در منتهی الیه مرزهای 
مناطق  با  شهرستان  این  همجواری  و  شرقی 
دیگر  از  بیش  موقعیت  این  شده  باعث  مرزی 
مسائل شهرستان مورد توجه قرار گیرد. خصوصًا 
اینکه کشور افغانستان به عنوان همسایه شرقی 
اثرات  برخوردار نیست کاهش  ثبات چندانی  از 

اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  تحوالت  منفی 
اسالمی  ایران  ثبات  و  امنیت  بر  کشور  این 
زمینه  این  در  طرح  قابل  موضوع  مهمترین 
است. استقرار نیروهای انتظامی در شهرستان از 
جمله هنگ مرزی گزیک، فرماندهی انتظامی و 
ناحیه مقاومت شهرستان با همین هدف ایجاد و 

تقویت شده اند.در همین راستا و در جهت تقویت 
امنیت استقرار جمعیت درنواحی مرزی ضروری 
با  امنیتی شهرستان  است و طرح کمربند سبز 
توسعه  در  منطقه  امکانات  از  استفاده  هدف 
در  نشینی  است.کوچ  گردیده  تهیه  اقتصادی 
و  منابع آب  دلیل کمبود  به  درمیان  شهرستان 
نیز مشکالت تأمین علوفه دام از گذشته رایج 
آن  به  توجهی  قابل  جمعیت  نیز  اکنون  بوده 
طبس  دشت  و  گلمیران  .دشت  دارند  اشتغال 
به عنوان ییالق ودشتهای گلوده و نامیدی به 
عنوان قشالق مورد استفاده عشایر قرار می گیرد 
مشکالت دسترسی به آب شرب دام و کمبود 

علوفه از مشکالت عشایر شهرستان است. 
به  گذشته  از  بیش  درمیان  شهرستان  اقتصاد 
همین  نیز  اکنون  و  بوده  وابسته  کشاورزی 
امرار  که  گونه ای  به  دارد  وجود  وابستگی 
وابسته  شهرستان  جمعیت  درصد   90 معاش 
محیطی  شرایط  .مطالعه  است  کشاورزی  به 
این  که  می دهد  نشان  خوبی  به  شهرستان 
وابستگی بیش از آنکه محصول شرایط مساعد 
توسعه این بخش باشد ناشی از عقب ماندگی 
است.  اقتصادی  بخشهای  دیگر  در  شهرستان 
ریسک  از  نیز  شهرستان  کشاورزی  نتیجه  در 
جمله  از  زیادی  موانع  و  بوده  برخوردار  باالئی 
اراضی  منابع آب، کمبود  کمبود کمی و کیفی 
بودن  مستعد،سنتی  مناطق  در  کشاورزی 
وجود  آن  راه  بر سر  مالکی  و خرده  کشاورزی 
دارد؛ که در این راستا سرمایه گذاری در جهت 
از روشهای  استفاده  توسعه کشاورزی مکانیزه، 
جمله  از  اراضی  سازی  یکپارچه  آبیاری،  نوین 
این بخش  بهره وری  افزایش  در  مؤثر  اقدامات 
شهرستان  صنعتی  می رود.تولیدات  شمار  به 
چندان قابل توجه نیست . در زمینه معدن نیز 
6 معدن سنگ تزیینی در شهرستان وجود دارد 
که68 نفر در این زمینه مشغول به کار هستند. 
میزان تولید مواد معدنی سالیانه حدود 23500تن 
است ارزش افزوده این میزان تولید در سال85 
رقمی معادل9۴95 میلیون ریال اعالم گردیده 
است؛ که در حال حاضر به دلیل مشکالت بازار 
کاهش  میزان  این  فراوری  مراکز  از  دوری  و 
یافته. لزوم فراوری محصوالت خام معدنی در 

نیز  و  افزوده  ارزش  ایجاد  به منظور  شهرستان 
کاهش هزینه ها در این بخش ضروری به نظر 
می رسد.بخش خدمات و بازرگانی شهرستان نیز 
با توجه به ظرفیتها چندان توسعه نیافته و سطح 
است.  پائین  عموماً  در شهرستان  ارائه خدمات 
خصوصی  بخش  گسترده  بازار  نبود  دلیل  به 
زمینه  این  در  سرمایه گذاری  به  چندانی  تمایل 
مردم  نیاز  مورد  بیشتر خدمات  رو  این  از  ندارد 
از طریق مرکز استان تأمین می گردد و این امر 
را  خدمات  تأمین  هزینه های  اینکه  بر  عالوه 
افزایش می دهد. عامل مهمی در جهت کاهش 
رشد وتوسعه سرمایه گذاری شهرستان به شمار 
می رود. تأمین تسهیالت مناسب و ارائه برخی 
به  می تواند  زمینه  این  در  معافیتها  و  خدمات 
افزایش انگیزه سرمایه گذاران این بخش برای 
استقرار در شهرستان کمک نماید. بازارچه مرزی 
زمینه های  مهمترین  از  یکی  وسه  هفتاد  میل 
می رود.  شمار  به  شهرستان  اقتصادی  توسعه 
افزایش زمینه توسعه صنعت، خروج شهرستان 
از شرایط بن بست، استقرار جمعییت در نواحی 
زمینه  امنیت، کاهش  افزایش ضریب  و  مرزی 

قاچاق کاال ومواد مخدر از جمله پیامدهای مثبت 
تقویت این بازارچه به شمار می رود که ارتقاء آن 
به گمرک رسمی بهترین کار برای تأمین این 
داخلی شهرستان  بازرگانی  بخش  است.  هدف 
تقریباً شامل خرده فروشی است. بیش از هفتصد 
واحد صنفی در شهرستان در زمینه های مختلف 
در حال فعالیت هستند که ساماندهی آنها بایدبه 

صورت جدی پیگری شود

سربیشه، آیینه تاریخ و تمدن
خراسان جنوبی

شهر سربیشه نیز در 65 کیلومتری جنوب شرقی 
شهر بیرجند و در مسیر راه بیرجند - نهبندان 
قرار دارد.  این شهر دارای قدمت تاریخی زیادی 
بیرجندی  آیتی  حسین  شیخ  چنان که  می باشد 
»سربیشه  می کند:  نقل  بهارستان  کتاب  در 
شهری است قدیمی که قبل از اسالم مردمان 
آن زرتشتی بوده اند«. همچنین وجود گورهای 
شهرستان  این  تاریخی  روستاهای  در  گبرها 
گواهی بر این است که مردمان این منطقه قبل 
ابنیه  بودند.سابقه  زرتشتی  دین  پیرو  اسالم  از 
تاریخی بخش سربیشه به صدر اسالم و قبل از 
آن می رسد و آثار تاریخی آن از قبیل محوطه ها 
قدیمی،  خانه های  و  قلعه  باستانی،  تپه های  و 
غارها و روستاها نشان دهنده غنای فرهنگی و 

سابقه تمدنی این منطقه می باشد.

22 مطالبه مردم سربیشه
از دولت دوازدهم 

امام جمعه سربیشه راه اندازی بیش از 15 کارگاه 
از  مود  و  سربیشه  صنعتی  شهرک  کارخانه  و 
مطالبات مهم مردم این شهرستان نام برد و گفت: 
دوبانده  رود دولت دوازهم در بحث  انتظار می 
اهتمام  بیرجند ،سربیشه و نهبندان  شدن جاده 
 جدی تری داشته باشد. حجت االسالم سنجری

 با بیان اینکه در بخش درح مردم انتظار شهر 
شدن این بخش را دارند افزود: گازرسانی به این 
بخش نیز از مطالبات مردمی است. وی ضمن 
افزود: خصوصا  متبرکه  بقاع  به  توجه  بر  تاکید 
آستان مقدس بی بی زینب خاتون که در اکثر 
ایام سال پذیرای خیل عظیمی از گردشگران و 
زائرین است می طلبد که مورد توجه ویژه واقع 

شود.

راه اندازی اشتغال خرد 
در سربیشه چاره ای برای رفع بیکاری

شدن  دوبانده  خواستار  سربیشه   جمعه  امام 
بازارچه  به  شهرستان   این  جاده  تعریض  و 

اتمام عملیات ساختمانی  ماهیرود شد و گفت: 
استخر شنای سربیشه، توجه خاص به مسکن 
محرومین که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند 
و توجه به اشتغال جوانان نیز از انتظارات مردم 
االسالم  حجت  رود.  می  شمار  به  سربیشه 
سنجری همچنین از مسئوالن دولت دوازدهم 
شروع  و  سربیشه  فاضالب  اتمام  که  خواست 
عملیات ساختمانی تصفیه خانه را در دستور کار 
به  که  آباذ سربیشه  اراضی حسین  و  داده  قرار 
شهر متصل شده است را تعیین تکلیف نمایند.  
رضا  امام  میدان  احداث  عملیات  کار  به  شروع 
عملیات  تکلیف  تعیین  سربیشه،  ورودي  در 
ساختمانی و المان شهدای گمنام مود ، سربیشه 
و درح، آسفالت معابر سطح شهر سربیشه و درح 
و مود، کمک به احداث کشتارگاه دام سربیشه ، 
اتمام عملیات مجتمع هاي آبرساني 18، آسفالت 
راههاي روستایی دهستانهاي درح و النو و حومه 
به سازي و آسفالت جاده مواصالتي  مختاران، 
مزار کاهي ،افتتاح آبرساني مسکن مهر سربیشه 
الغدیر  ساکنین شهرک  آب  رفع مشکل  جهت 
ساختمانی  عملیات  اتمام  به  کمک   ، سربیشه 
از  اشتغال خرد  اندازي  راه  مهدیه سربیشه  و  
دیگر مطالبات مردم شهرستان سربیشه بود که 
نمود.  اشاره  آن  به  شهرستان  این  جمعه   امام 

آب، صدر نشین مشکالت درمیان

امام جمعه شهرستان درمیان نیز اولویت اول این 
شهرستان را آبرسانی به روستاها عنوان کرد و 
گفت: ترمیم شبکه آبرسانی در شهرها به ویژه 
شهرستان  فعلی  نیازهای  از  نیز  قهستان  شهر 
درمیان است چرا که شاهد هدر رفت زیاد آب 
االسالم حسینی           هستیم. حجت  زمینه  این  در 

با گالیه از نامطلوب بودن کیفیت آب شهر اسدیه 
عنوان کرد: در بسیاری از روستاها نیز با تانکر 
آبرسانی می شود که دولت باید خدمات زیربنایی 
مهمی برای رفع این مشکالت انجام دهد. وی 
مردم  مشترک  مشکالت  از  را  اشتغال  مسئله 
درمیان و سایر شهرستان های استان برشمرد و 
افزود: با توجه به فراگیر بودن این مشکل نیاز است 
 که دولت چاره ای اساسی بیاندیشد. امام جمعه

قهستان  قند  کارخانه  شدن  تعطیل  درمیان   
در  بیکاری  بیشتر  گسترش  برای  عاملی  را 
شهرستان  دانست و افزود: دولت باید برای حفظ 
امنیت در این شهرستان مرزی چاره ای اساسی 
برای اشتغال بیاندیشد. حجت االسالم حسینی 
خواستار پیشتیابی از بخش خصوصی در جهت 
و گفت:  این شهرستان شد  در  گذاری  سرمایه 
استعدادهای زیادی در زمینه کشاورزی، صنعت 
شهرستان  این  در  دارویی  گیاهان  و  مرغداری 
یابی  استعداد  ضمن  دولت  باید  که  دارد  وجود 
مردم حمایت  از  مناسب  تسهیالت  اعطالی  با 
کند. وی خواستار حمایت دولت از صنایع دستی 
شهرستان شد گفت: برای این امر باید اقدام ویژه 
و جهادی صورت گیرد که خانواده ای مقروض 

نباشد. 

هیچ بهانه ای در زمینه  استقرار
 ادارات پذیرفته نیست

امام جمعه درمیان رفتن به دل روستاها و توجه 
قرار  تاکید  مورد  را  روستایی  بخش  اشتغال  به 
اوقاف  همچون  اداراتی  استقرار  افزود:  و  داد 
است.            مردم  این  دیرینه  های  خواسته  از  نیز 
حجت االسالم حسینی با بیان اینکه هیچ بهانه 
ای در زمینه استقرار ادارات پذیرفته نیست خاطر 
چهارم  رتبه  درمیان  شهرستان  که  کرد  نشان 
رقبات را در استان دارد. وی ضمن گالیه مندی 
از وضع راه های ارتباطی شهرستان تصریح کرد: 
هر روز شاهد سوانح مختلف رانندگی در محور 
اصلی این شهرستان هستیم که جز وعده های 
نیمه کار دولت های قبلی چیزی عاید شهرستان 
بازارچه  شدن  فعال  خواستار  وی  است.  نشده 
مرزی شد و گفت: باید در جهت رونق صادرات 

دیپلماسی با طرف افغانستانی فعال شود. 

اعتراض مردم خوسف 
نسبت به تقسیمات جغرافیایی 

را  بیکاری  مشکل  نیز  خوسف  جمعه  امام 
شهرستان  این  مردم  مشکالت  عمده  از 
پی  پیا  های  خشکسالی  افزود:  و  برشمرد 
روستاها  در  ویژه  به  مشکل  این  تشدید  باعث 

شاهبیکی االسالم  حجت  است.   شده 
 به سرانجام رسیدن بیمارستان خوسف را از دیگر 
مطالبات مردمی عنوان کرد و گفت: استخر شنای 
این شهر نیز شروع شده اما هنوز معطل اعتبار 
است. وی با بیان اینکه در بحث راه های ارتباطی 
نیز اقدامات خوبی انجام گرفته خاطر نشان کرد: 
با توجه به تردد زیاد در جاده های اصلی  این 
علی سیلمان  شاه  مزار  راه  ویژه  به   شهرستان 

نیاز است که دولت اعتبار ویژه ای برای این   
بحث در نظر گیرد. 

لزوم حمایت از بخش خصوصی
 در صنایع خوسف

امام جمعه خوسف همچنین خواستار نگاه ویژه 
دولت به معادن شهرستان شد و گفت: مسئوالن 
معدن  مشکالت  فصل  و  حل  بحث  در  باید 
قلعه زری به طور جدی ورود پیدا کنند. حجت 
االسالم شاهبیکی از حاد شدن مشکل فاضالب 
به  توجه  با  گفت:  و  داد  خبر  خوسف  شهر  در 
اولویت  جزو  و  نشده  جذب  آب  خاک  جنس 
هایی است که باید برای آن چاره اندیشی شود. 
در بخش  ادامه خواستار حمایت جدی  در  وی 
گفت:  و  شد  شهرستان  صنایع  در  خصوصی 
گذاری  سرمایه  با  که  خوسف  چدن  کارخانه 
گذشته  از  بیش  باید  شده  اندازی  راه  خارجی 
مورد حمایت واقع شود. استقرار ادارات و حمایت 
از بخش خصوصی در آبگرم لوت نیز از دیگر 
خواسته های مردمی بود که توسط امام جمعه 
خوسف   جمعه  امام  شد.  مطرح  شهرستان  این 
همچنین مسئله آب را مشکل فراگیر در تمام 
نیز  خوسف  شهرستان  گفت:  و  دانست  استان 
از این مشکل مستثنا نیست و باید دولت چاره 
شاهبیکی السالم  بیاندیشد.حجت  اساسی   ای 

 از اعتراض مردم خوسف به تقسیمات جغرافیایی 
از  سرایان  با  اراضی  اختالف  گفت:  و  خبرداد 
طرف خور و موضوع زندان از طرف بیرجند باید 
با تدبیر مسئوالن حل شود. وی با اشاره به نبود 
کشتارگاه در این شهرستان خواستار توجه بیشتر 
دولت از سرمایه گذار بخش خصوصی در این 
زمینه شد و گفت: مشکل آنتن دهی تلویزیون 
در نیز برخی از مناطق شهرستان باید رفع شود. 

به  اشاره  با  ایران  زعفران  ملی  شورای  رئیس 
این  قیمت  باید  گفت:  زعفران  قیمت  افزایش 
که  باشد  ای  گونه  به  و  منصفانه  سرخ  طالی 

مصرف کننده و تولید کننده نیز متضرر نشوند.
محسن احتشام در گفت و گو با خبرنگار مهر 
زعفران  سازی  برند  برای  تاکنون  کرد:  بیان 
خراسان جنوبی سرمایه گذاری های زیادی شده 
باید  کرد:  اظهار  است.وی  حمایت  نیازمند  که 
شرایطی فراهم شود تا واحدهایی که در صنعت 
زعفران ایجاد شده اند، بتوانند رقابت کرده و برند 
خوبی را در اذهان مصرف کنندگان ایجاد کنند.

از  یکی  جنوبی  خراسان  اینکه  بیان  با  احتشام 
ظلم  گفت:  است،  زعفران  تولید  های  قطب 

تولید  پیشکسوت  استان  این  که  است  بزرگی 
نیز  ای  شده  شناخته  برند  اما  باشد  زعفران 
پیش  مشکالت  به  اشاره  با  باشد.وی  نداشته 
روی زغفران کاران بیان کرد: واحدهای وابسته 
سود  باالی  نرخ  وجود  با  زعفران  صنعت  به 
تسهیالت بانکی توان رقابت در بازارهای جهانی 
را ندارند.احتشام تاکید کرد: باید شرایط به گونه 
ای باشد که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
مانند  بازارهایی  با  رقابت  توان  خراسان جنوبی 

خراسان رضوی را داشته باشند.

طالی سرخ خراسان جنوبی
 نیازمند تبلیغات

کرد:  اظهار  ایران  زعفران  ملی  شورای  رئیس 
باید در راستای معرفی و تبلیغ محصول زعفران 
نیز تالش  از طریق رسانه ها  خراسان جنوبی 
شود.وی با اشاره به افزایش قیمت زعفران در 
باید  زعفران  قیمت  کرد:  بیان  اخیر  روز  چند 
مصرف  و  کننده  تولید  برای  تا  باشد  منصفانه 
بیان  با  نشود.احتشام  وارد  خسارت  نیز  کننده 
انگیزه  تولیدکنندگان  در  ها  قیمت  باید  اینکه 
منصفانه  نیز  ها  قیمت  اگر  افزود:  کند،  ایجاد 
وهم  کنندگان  مصرف  از  هم  انگیزه  نباشد 
شورای  شود.رئیس  می  سلب  کنندگان  تولید 
باید  همچنین  کرد:  بیان  ایران  زعفران  ملی 
اختیار  در  مناسب  وقیمتی  کیفیت  با  زعفرانی 
مصرف کنندگان قرار گیرد.وی با بین اینکه در 

برخی از برهه های زمانی، بازار دچار نوسانات 
نسبت  باید  کشاورزان  افزود:  شود،  می  قیمت 
باشند. شناس  موقعیت  زعفران،  فروش  به 

به  بسته  زعفران  قیمت  اینکه  بیان  با  احتشام 
برخی  در  افزود:  است،  متفاوت  نیز  آن  درجه 
و  میلیون  چهار  زعفران  کیلوگرم  هر  موارد  از 
شورای  است.رئیس  میلیون  شش  نیز  برخی 
حاضر  حال  در  کرد:  بیان  ایران  زعفران  ملی 
بهترین و باکیفیت ترین زعفران دنیا در ایران 

تولید می شود که این امر باید برجسته شود.

بخشی از درآمد فروش زعفران
 به زعفران کاران برگردد

وی با بیان اینکه 96 درصد زعفران دنیا را تولید 

می کنیم، افزود: پس باید تعیین کننده قیمت 
زعفران نیز خودمان باشیم.احتشام با بیان اینکه 
زرشک و زغفران از جمله محصوالت شاخص 
این  اگر کشت  خراسان جنوبی هستند، گفت: 
نیز  حیات  شود،  گرفته  استان  از  محصول  دو 
گرفته خواهد شد.وی  خواستار حمایت زعفران 
کاران خراسان جنوبی شد و افزود: تالش ما بر 
این است که بخش اعظمی از درآمد حاصل از 
زنجیره ارزش زعفران به مناطق زعفران کاری 
سیاست  باید  کرد:  تاکید  برگردد.احتشام  شده 
از درآمد  باشد که بخشی  امر  این  بر  ما مبنی 
به  زعفران  افزوده  ارزش  و  تجارت  از  حاصل 
یک  این  و  برگردد  شده  زعفرانکاری  مناطق 

رسالت اجتماعی است.

راه ، آب و اشتغال

......برندسازی طالی سرخ، نیازمند حمایت                
رئیس شورای ملی زعفران ایران:



دوشنبه * 13 شهریور 1396 * شماره 3875
ضرب المثل محلیو4

داستان طنز

فروش خر

به  االغ  يک  ده  كدخداى  از  مالنصرالدين 
قيمت ۱۵درهم خريد و قرار شد كدخدا االغ 
را فردا به او تحويل دهد. اما روز بعد كدخدا 
سراغ مالنصرالدين آمد و گفت: »متأسفم مال, 

خبر بدي برات دارم. االغه مرد!«
نداره.  »ايرادي  داد:  جواب  مالنصرالدين 

همون پولم رو پس بده.«
رو  پول  !آخه همه  : »نميشه  كدخدا گفت 

خرج كردم«
مرده  االغ  همون  پس  »باشه.  گفت:  مال 

رو بهم بده.«
كار  چي  باهاش  »ميخواي  گفت:  كدخدا 

كني؟«
قرعهكشي  باهاش  »ميخوام  گفت:  مال 

برگزار كنم.«
كدخدا گفت: »مگر ميشه يه االغ مرده رو 

به قرعهكشي گذاشت!«
مال  گفت: » معلومه كه ميشه. حاال ببين. 

فقط به كسي نميگم كه االغ مرده.«
و  ديد  رو  مالنصرالدين  كدخدا  بعد  ماه  يک 

پرسيد: »از اون االغ مرده چه خبر؟«
و  گذاشتمش  قرعهكشي  »به  گفت:  مال 
در  2درهم  پرداخت   با  فقط  كردم  اعالم 
قرعه  قيد  به  و  كنيد  شركت  كشي  قرعه 

صاحب يک االغ شويد. 
و  فروختم  درهمی   2 بليت  نفر  پانصد  به 

۹۹۸ درهم سود كردم.«
شکايتي  هم  كس  »هيچ  پرسيد:  كدخدا 
نکرد؟«مال گفت: »فقط هموني كه االغ رو 
برده بود. من هم 2درهمش رو پس دادم.

 پا َخر ُو ُخرجين ِد ُدو نِيَه: پا خر و خرجيني در ميدان نيست. در موردي گفته مي شود كه پاي حرف در ميان است و از عمل خبري نيست.

اََدم پُر َسرو َزبُونيِه: در مورد شخصي گفته مي شود كه حاضر جواب است و خوب سخن مي گويد.

طنز نگاشت

انتخابات به چه درد می خورد!

نقد، سالم. االن  تندرو همراهان عرصه 
هوادار  میلیون  نیم  بایستی  می  قاعدتا 
نظر،  و  پیامک  عدد  این  به  نزدیک  و 
گشادگونه  بازی  خوب  که  داشتم  می 
شجاعی(  مسعود  سبک  )به  مخاطبان 
باعث شده هنوز در این اوضاع پیچ تو 
پیچ دست و پا بزنیم. در مجموع خاک 

تو روحتان با این حمایت سطحی تان.
 این از این، اما می خواهم حاال که از 
انتخابات مدتی سپری شده و آب ها از 
آسیاب افتاده است، وارد عرصه سیاسی 
افاضاتی  انتخابات،  درباره  و  شوم 
خب،  کنم.  بیان  تان  شأن  درخور 
انتخابات بد است. اصال هر چیزی که به 
دموکراسی و آزادی بیان و این مسخره 

بازی ها مرتبط باشد بد است.
 مگر همین دیکتاتوری خودم چه عیبی 
تصمیم  همه  بار  بفرمایید  باور  دارد؟ 
گیری ها بر دوش یک نفر می افتد و ما 
با خیال راحت می توانیم زندگی کنیم 

و برویم سفر خوش بگذرانیم.
اما االن تا می خواهی بروی کمی صفا 
کنی، می گویند بیا رای بده و بعد برو 
صفا کن. تا خلوتی برای استراحت مهیا 

می شود می گویند بیا رای بده. 
قوت  تا  بخوری  خواهی  می  ای  لقمه 
بده.  رای  بیا  گویند  می  شود  دستانت 
همه  این  از  شد  پاره  ما  دان  رأی  خب 
مشارکت و حضور در صحنه و انگشت 
نتانیاهو  چشم  توی  کردن  استامپی 
است  الزم  را  این  ترامپ.  مردک  و 
انتخابات  همین  در  بنده  که  بگویم 
همین  به  دادن  پایان  برنامه  با  گذشته 
بساط کاندیدا شدم که متاسفانه مرا رد 
صالحیت کردند و خب عواقب آن را 
توسط  مدنی  اعتراضات  به صورت  که 
هوادارانم انجام گرفت را به چشم خود 
دیدند؛ چه آب های استخری که سطح 
فضاهای  چه  و  نرفت  باال  شان  اوره 
مترویی که سطح اکسیژن مورد نیازشان 
حتی برای حضور چند ثانیه ای کاهش 

نیافت.
بیرجند  در  که  ما  بگویید  شاید  حاال   
مترو نداریم که من هم می گویم خب 

به جهنم که نداریم.
 اصال برنامه من، بعد از انتخابات تبدیل 
بعد  و  بود  مونارشی  به  دموکراسی 
کمون  تشکیل  انتها  در  و  آنارشی  به 
اولیه. مثل یک مشت بی خبر در کنار 
هم روزگار به سر می آوردیم و به سر 
نمی  هم  آخ  و  تاختیم  می  هم  کله  و 

گفتیم.
 شعری ناقابل هم بر صفحه کاغذ نزول 

دادیم که آن را تقدیمتان می کنیم.
 شب تا سحر به حوزه نقدم رجوع کنی/ 

مغروری اما به کنارم خضوع کنی/
شکل  به  رعنایی  دلبر  ام  ندیده  هرگز   
تو/خورشید شدی و بر شب تارم طلوع 

کنی. بدرود

سوم  قاچ  می کرد  تالش  جوری  هدایت اهلل خان  راه:  راه 
هندوانه را در یک حرکت چاقو از پوستش جدا کند که 
خود هندوانه به این همه زحمت راضی نبود. خان بابا داد 
زد: »مجید آفتابه«. شیر آب را بستم و آفتابه را بردم گذاشتم 
خان  هدایت ا...  »آوردم«.  گفتم:  و  مستراح  در  جلوی 
همان طور که سرگرم هندوانه بود گفت: »خب نامسلمون، 
یه کم از اون همه پولی که تو انباری چال کردی رو بده به 
یکی بیاد دو متر لوله واست بکشه که این همه عهد و عیالتو 

آفتابه به دست نکشونی اینور و اونور«. مرضیه خانم از آنور 
تخت گفت: »وا، هدایت ا... خان«. بعدش چشم غره ای به 
شوهرش رفت و باد بزن را برداشت. خان بابا که تازه داشت 
از مستراح بیرون می آمد گفت: »وقتی فهمیدم تو جاشون 
رو فهمیدی، پول لوله رو دادم چاه کن گرفتم که هم عمیق 
بکنه، هم پت و پهن«. هدایت ا... خان خندید و گاز اول را 
زد و گفت: »من مرحوم کریم آقا رو می شناختم، حداقل 
کار  اشکال  نمی دونم  ولی  نیستی،  سوخته  پدر  مطمئنم 

کجاست، راضیه خانم بیچاره می گفت من اینو نمی خوام، 
ما باورش نمی کردیم، می گفتیم این همه کس و کار داره، 
خانواده داره، با اصل و نسب، خودشم که بزرگی می کنه، 
دیگه مشکلت چیه؟ اونم می گفت نمی دونم ولی به دلم 
نیست، فهمیده بودا تو یه چیت هست، ولی نمی دونست 
چته«. مرضیه خانم سریع تر خود را باد زد و گفت: »بی خود 
پای خواهر منو وسط نکش، راضیه خیلی هم عزت خانو 
دوست داره، فقط از هیبت عزت خان ترسیده بود که نکنه 
اینا تو مطبخشون کلفت کم دارن و از این حرفا، اون وقتا 
اینجوری بود، کی به فکر اخالق بود«. خان بابا همانطور که 
دستش را با هوله خشک می کرد سمت تخت آمد و گفت: 
»راست می گه مرضیه خانم، مثال همین خودش خدایی اگه 
یه جو به اخالق و شخصیت فکر کرده بود، االن باجناق ما 
یه آدم درست و حسابی بود که کت می پوشید و کراوات 
می بست، نه این فیل بی شاخ و دم که مادرشم عاقش کرد«. 
هدایت ا... سریع دهنش را با آستینش پاک کرد و با خنده 
پرسید: »نکنه باز اسدا... رو می گی؟« خان بابا گفت: »عمه ی 
من بود شبونه آدم فرستاد پسر بدبخت مش شعبون رو بزنن 
و اونجوری ولش کنن تو خیابون که حرفش یه روزه تا اون 
ور شهر رفت؟ همون ظهرش حاج حسن زنگ زد گفت 

آخه پسر مش شعبون رو چرا زدید؟ گناه کرده خواسته بیاد 
باهاتون وصلت کنه؟ نمی دید ندید دیگه چرا پسر مردم رو 
می زنید ناکار می کنید؟«. هدایت ا... خان قاچ چهارم را هم 
برید و گفت: »بچه ی بنگی شونو آورده بودن قالب کنن به 
خواهر ما، خداروشکر سر وقت دستشون رو شد، بعدشم، 
من اگه می خواستم بزنم خودم می زدم، خر نبودم که پول 
مفت بدم یه عده بخورن، آه و نفرین کس و کار یارو 
همینجوریشم دنبال ما هست«. خان بابا نشست روی تخت و 
زد به شانه ی هدایت اهلل خان و گفت: »می دونم می دونم، نه تو 
اسد رو زدی، نه قابیل هابیلو«. اسدا... پوست خالی هندوانه را 
زد زمین و گفت: »آقا اصن خود من گفتم بزننش، مشکلیه؟« 
خان بابا هندوانه و چاقو را برداشت و گفت: »بچه ی خودمه، 
دوست دارم آفتابه بکشه، مشکلیه؟« کسی چیزی نگفت. 
من هم آرام رفتم یک قاچ هندوانه از خان بابا گرفتم و 
نشستم لب حوض. به نظر من هم هدایت ا... خان گفته بود 
اسدا... را بزنند، باالخره لیال خانم هم خواهر کوچکش بود 
و او هم راضی نمی شد دامادشان بشود هر کس و ناکس 
تازه به دوران رسیده ای. فقط این وسط یک مشکل خیلی 
خیلی بزرگ وجود داشت و آن هم این بود که من دیگر 
جابری افشار   / نداشتم.  را  کردن  پر  آفتابه  حوصله ی 

تفنگ سرپـــر

خوب مي دانم كه در اين صفحه طنز، هر چه بگويم، شما 
باور نخواهيد كرد كه واژه كاروشی واقعا در زبان ژاپنی 
جان  به  ولی  است!  زياد  كار  از  ناشی  مرگ  معناى  به 
معنی  همين  ويکی پديا،  بنيانگذار  ويلز”  “جيمی  مادِر 
معناى  به  ژاپنی “كار”،  واژه  از دو  را می دهد! كاروشی 
است!  كار تشکيل شده  معناى  و “شی”به  ابزار  و  شیء 
اين كلمه وقتی استفاده می شود كه كار، دليل و ابزارى 

است كه باعث مرگ ناگهانی فرد می شود.
وقتی  افراد  كه  است  حدی  به  ژاپن  در  پركارى  جنون 

نامه  ديگر  كنند،  خودکشی  زياد  كار  از  می خواهند 
مشغول  اگر  كه  می دانند  چون  نمی نويسند.  خودکشی 
كن  ول  ننويسند  اى  صفحه   ۵۰۰ رمان  يک  تا  شوند، 
همين  مرهون  ژاپن  ادبيات  از  اعظمی  بخش  نيستند. 
هر  ژاپن،  دولت  آماِر  طبق  است.  خودکشی  نامه هاى 
می نفر  يک  ژاپنی  كارمند   ۵ هر  از  كار،  اثر  در  ساله 

ميرد. يعنی در يک دفتر كار پنج نفره، كارمندان امروز 
كه  هستند  مطمئن  فردا  براى  می كنند،  خداحافظی  كه 
يکی شان نخواهد آمد، براى همين هميشه در كيفشان، 

روزگار،  “گلچين  تسليِت  بنِر  و  خرما  مشکی،  لباس 
عجب خوش سليقه است” همراه دارند.

“شينزو   زياد،  كار  از  ناشی  تلفات  سطح  كاهش  براى 
رواج  دنبال  به  شدت  به  ژاپن،  وزير  نخست  آبه” 
فرهنگ تن پرورى بوده و مشغول تاليف كتابی با عنوان، 
“قورباغه ات را تف كن” می باشد. او براى نوشتن اين 
تا  و  می كند  مطالعه  و  تحقيق  ساعت   22 روزى  كتاب 
به  نيست  بعيد  است.  نوشته  را  آن  از  جلد   2۳ كنون 
بایرامی شاهرخ  بزند./  “كاروشی”  خودش  زودی 

 قورباغه ات را ول کن!

راه راه: - آقا ... آقا، یک دزد رو امروز صبح فرستادند 
دادگاه، کجا می تونم پیداش کنم؟ مامور: همان آقای 
اره.  مرد:  بود؟  پوشیده  آمریکایی  شلوار  که  کچل 
کجاست؟ من شاکیش ام، وارد خونه م شده بود. مامور: 
آزادش کردیم رفت. مرد: شاکی منم، واسه چی آزادش 
یکم  کنیم؟  اعدامش  داشتی  انتظار  مامور:  کردید؟ 
منطقی باش! مرد: یعنی چی آقا. مگه همه ی کسایی که 
میان اینجا اعدامی ان؟ مامور: برو آقا. برو با من کل کل 
نکن مرد: یعنی چی با من کل کل نکن. شما به چه حقی 
دزد رو آزاد کردید؟ این فرد خطرناکه. وجودش برای 
صحبت  درست  مردم  دزد  با  مامور:  بود.  مضر  جامعه 

کن، من روی این موضوع خیلی حساسم  ها!
اتاقش  از  مرتب  ظاهری  با  دادستان  هنگام  همین  در 
مرد  می رود.  خروج  درب  سمت  به  و  میشود،  خارج 
به سمتش می رود. مامور هم. مرد: آقا، آقای دادستان؟ 
بله؟ مرد: آقا چند لحظه صبر کنید دادستان:  دادستان: 
چی شده؟ مرد: آقای دادستان دیروز وقتی وارد خونه م 
شدم متوجه ی حضور مردی شدم که در خونه م پنهان 
گفتم  غضب  با  رفتم.  سمتش  به  آرام  آرام  بود.  شده 
بود روی  میخوای؟ جوراب سیاهی کشیده  اینجا چی 
درگیر شدیم.  باهم  من حمله کرد.  به  یکدفعه  سرش. 
دزد می زد، من هم می زدم. یک لحظه گفتم: »آقا صبر 

اینجا چی میخوای؟«.  تو کی هستی؟  ببینم، اصال  کن 
اعتنا نکرد. باز هم منو زد. عصبانی که شدم، یک مشت 
اتاق  از  سریع  زمین،  روی  افتاد  که  همین  زدم.  به ش 
پلیس،  زدم  بعد زنگ  قفل کرد.  را  در  و  بیرون آمدم 
زدی،  مشت  با  رو  یارو  بفرما.  مامور:  بردنش.  اومدند 
طلبکار هم هستی؟ تو قاضی هستی؟ مامور قانونی؟ به 
چه حقی دزد بنده خدا رو زدی؟ مرد: آقا به من حمله 
کرده بود. داشت منو می کشت. از خودم دفاع کردم. 
اجازه  باید  نداره.  قانون  مملکت  مگه  بی خود!  مامور: 
می دادی دزد تو رو بزنه، بعد شکایت کنی، تا مراحل 
تو شکایت کنه چی  از  اگه  بشه. می دونی  قانونی طی 
ببینم. االن دزد کجاست؟  میشه؟ دادستان: اجازه بدید 
مرد: این سرکار آزادش کرده مامور: جناب دادستان، 
زیر چشم دزد کبود شده بود. بزرگواری کرد و گفت 
فقط  نکرده.  که  هم  دزدی  نداره.  شکایتی  آقا  این  از 
بازداشتش  به چه جرمی  قصد دزدی داشت. حاال من 
نداره.  کتاب  حساب،  حرف  احسنت!  دادستان:  کنم؟ 
برای  وجودش  بیماره.  مرد  اون  دادستان  جناب  مرد: 
جامعه مضره. از این در بیرون بره، خطایی بدتر مرتکب 
می شه. دادستان: به نام قانون، دزد اموالی از شما را به 
االن  مرد:  نشده.  مرتکب  هم  خطایی  پس  نبرده،  یغما 
من باید چکار کنم؟ دادستان: خدا را شکر کن که دزد 

نکرده.  شکایت  شما  از  چشمش  زیر  کبودی  به خاطر 
نکنید  شک  بیماره.  اون  سرکار  ولی  شکر!  الهی  مرد: 
ما  مامور:  زده.  رو  دیگه  نفر  دو  االن خونه ی  همین  تا 
اینا  بگیریم.  رو  اختالس ها  باشیم جلوی  زرنگ  خیلی 
که دزد نیستند. آبروی هر چی دزده برده ان. دادستان: 
بله، واقعا این جوجه دزدها خطری ندارند. در حد زدن 
به  باید  ما  گاو صندوق خونه ی شما خسارت می زنند. 
هنگام،  همین  در  باشیم.  بزرگترمون  پرونده های  فکر 

دزد مذکور دست بند به دست وارد می شود. مرد: عه! 
ایناها، خودشه. دوباره گرفتنش. نگفتم سرکار؟ نگفتم 
پاش رو از اینجا بیرون بزاره باز هم خطاش رو تکرار 
می کنه؟ دادستان کمی جلو می آید. روبه سرباز: به چه 
رفتن  باال  حال  در  سرباز:  کردید؟  دستگیرش  جرمی 
بفرما.  مرد:  گرفتنش.  مامورها  که  بود  بانک  دیوار  از 
نتیجه گیری: آدم باید در مقابل دزدها کوتاه بیاید و 

یک مسله ی کوچک را انقدر کش ندهد!

دزد بنده خدا

طنز نگاشت

باز آمد؛ کم کم؛ بوی ماه مدرسه ...

*  محمود امینی راد

االن که دارید این یادداشت را می خوانید 
به احتمال قوی، بوی ماه مهر در همه جا 
پراکنده شده است و و کالس اولی های  
هم این کیف های نوی رنگارنگ شان را 
 خیلی مرتب آماده کرده اند. خوش به حال 
همه  این  از  بعد  که  چرا  هاست،  بچه 
تعطیالت، باز هم می خواهند شیرجه بزنند 
توی یک دنیا کتاب و دفتر تازه و کیف و 
لوازم التحریر تر و تمیز که همه شان اوِل 

سالی کلی بوی خوب تازگی می دهند.
ندارم، ولی  بچه های االن را خیلی خبر 
رفتیم،  می  مدرسه  ما  که  ها  موقع  آن 
بر روح و روان  اصال یک حال خوشی 
مان حاکم بود که آن سرش ناپیدا! بنده 
را هم  از ده روز زودتر دفترهایم  خودم 
جلد کاغذ کادو و هم جلد پالستیک زده 
بودم و تقریبا تا وسط های بیشتر دفترهایم 
را هم با دو رنگ خودکار خط کشی هم 

می کردم. 
ام  زندگی  های  غم  بزرگترین  از  یکی 
اما، اول مهر هر سال، آن برنامه کالس 
از دوست  را  ما  بود که   )!( بندِی ظالم 
می  جدا  مان  ساعته  چند  جدیِد  های 
که  بود  ِسری  چه  دانم  نمی  و  کرد 
اسیر  قربانی  گوشِت  مثل  را  مان  همه 
غریبه  های  بچه  با  غریب  کالِس   یک 
غِم  همه  روزها  که  خالصه  کرد!  می 
 دنیا توی دلمان بود تا به هزار التماس یا 
دانم  کنند!نمی  عوض  را  مان  کالس 
از  هم  شما  یا  بودیم  اینجوری  ما  فقط 

این اَداها داشتید!؟ یادش بخیر....

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:

تجوید  با  آشنایی  و  قرآن  روانخوانی  و  به روخوانی  فقیه 3- تسلط  و اصل والیت  اساسی  قانون  ایران،  اسالمی  نظام مقدس جمهوری  به  التزام عملی  و  اعتقاد  و خانوادگی در محل 2-  برتر )چادر( و حسن شهرت شخصی  اسالم، داشتن حجاب  به دستورات دین مبین  و مقید   1- معتقد 
)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 
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افسردگی ساختار مغز را تغییر می دهد

نشان  اسکاتلند  ادینبورگ  دانشگاه  محققان   مطالعات 
می دهد که افسردگی ساختار مغز را تغییر می دهد.تغییر 
در بخش هایی از مغز به نام ماده سفید دیده شده که 
این قسمت راه های عصبی را دربر می گیرد و سلول 
های مغز را قادر به ارتباط با یکدیگر از طریق سیگنال 
های الکترونیکی می کند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
پزشکی آمریکایی ساینس دیلی،ماده سفید بخش کلیدی 
اتصالی مغز است و اختالل در آن موجب بروز مشکل در 
درک و دریافت احساسات و مهارت های نیازمند تفکر 
می شود. نتیجه مطالعه انجام شده روی بیش از سه هزار 
نفر که گسترده ترین مطالعه از این نوع است؛ اطالعاتی 
از بیولوژی افسردگی به دست می دهد و می تواند به 

تشخیص و درمان بهتر این بیماری کمک کند.
دانشمندان دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند از نوعی روش 
 DTI تصویربرداری منحصر به فرد با ام آر آی به نام
برای نقش برداری از ساختار ماده سفید استفاده کردند.
کیفیت این ماده که به نام یکپارچگی ماده سفید شناخته 
می شود در افراد مبتال به افسردگی کاهش یافته بود. 
بیماری،  این  جهت  از  سالم  افراد  در  مشابه  تغییرات 
دیده نشد.افسردگی مهم ترین دلیل ناتوانی در جهان 
است و عالیم آن شامل بی حوصلگی، خستگی مفرط 
و احساس پوچی است.کارشناسان می گویند به دلیل 
جامعه آماری گسترده این تحقیق یعنی سه هزار و 461 

نفر یافته های آن تا حد زیادی درست هستند.
ادینبورگ دانشگاه  ارشد  محققان  از  یکی  والی   هیتر 
می گوید: این مطالعه با استفاده از گسترده ترین جامعه 
آماری نشان می دهد افسردگی می تواند ماده سفید و 
ارتباطات عصبی این بخش از مغز را تحت تاثیر قرار دهد.

نقاشی جالب از پادشاه 

پادشاهی بود که از یک چشم و یک پا محروم بود.
روزی به تمام نقاشان قلمرو خود دستور داد تا یک 
نتوانستند  هیچکدام  اما  کنند.  نقاشی  او  از  پرتره 
با  می توانستند  چگونه  آنان  بکشند؛  زیبایی  نقاشی 
وجود نقص در یک چشم و یک پای پادشاه، نقاشی 

زیبایی از او بکشند؟! 
سرانجام یکی از نقاشان گفت که می تواند این کار 
پادشاه  از  کالسیک  تصویر  یک  و  دهد  انجام  را 
را  همه  و  بود  فوق العاده  او  نقاشی  کرد.  نقاشی 

غافلگیر کرد.
او پادشاه را در حالتی نقاشی کرد که یک شکار را 
مورد هدف قرار داده بود؛ نشانه گیری با یک چشم 

بسته و یک پای خم شده!
آیا ما می توانیم از دیگران چنین تصاویری نقاشی 
نقاط  ساختن  برجسته  و  ضعف  نقاط  کنیم؟ندیدن 
قوت آنها می تواند حال ما را خوب و روان مان را 
آرام کند.این نوع نگرش، مهارتی آموختنی است و 

با تمرین، در ذهن ما نهادینه می شود.
قوی بمانید چون همه چیز بهتر خواهد شد. 

باران  ابد  تا  اما  باشد،  طوفانی  هوا  اکنون  شاید 
نخواهد بارید.

در ژاپن ظروف شکسته با طال تعمیر می شوند
و تبدیل به یک تیکه ناب  می شوند.  

وقتی احساس شکستگی می کنید این را به یاد آورید.

اگر به همان عادت های قدیمی ادامه دهید،
 زندگی تان بهتر از این نخواهد شد.

 برای تحول باید تغییر کرد.

با آنکه دلم از غم عشقت خون است
شادی به غم توام ز غم افزونست

اندیشه کنم هر شب و گویم : یا رب
هجرانش چونین است، وصالش چون است ؟

فقط بیشتر آرام بگیر و همه چیز را بر عهده هستی 
بگذار، با اعتماد و انفعالی کامل.غیبت تو حضور 

اوست. لحظه ای که تو نباشی معجزه رخ داده است.

پروردگارم! یاری ام ده، هر گاه اسیر چنگال دلهره 
و تنش شدم به یاد بیاورم که تو جهان را پیش از 
آن که من در آن زاده شوم می گرداندی و پس از 

اینکه آن را ترک کنم نیز خواهی گرداند.

ترین  برجسته  از  خوارزمی،  احمد  بن  محمد  ابوریحان، 
محققان مسلمان و از بزرگ ترین دانشمندان ایران عهد 
بیرون  او به سال 362 هجری قمری در  اسالمی است. 
ایالت خوارزم به دنیا آمد و به همین  شهرستان کاث در 
در  نهادند.ابوریحان،  نام  »بیرونی«  را  او  خانواده  سبب، 
خانواده ای مسلمان و خوارزمی تبار پرورش یافت که به 
قول خودش: »شاخه ای از درخت تناور ایرانی اند«. از همان 
دوره کودکی، خصلت جست وجوگری و استعداد و تحقیق 

علمی در وی نمایان گردید.
دوران تحصیل

ابوریحان بیرونی، در مدت هفت سالی که به مکتب خانه 
می رفت، صرف و نحو عربی و قواعد خواندن و نوشتن 
فارسی را فراگرفت و افزون بر آن، استاد او شیخ مصطفی 
اورگنجی برای او و ِسه تن از نوآموزان، درس هایی ستاره 
شناسی، حکمت و ریاضی می گفت. سپس ابونصر منصور 
بن علی عراقی از خاندان شاه خوارزم که خود از ریاضی 
دانان و ستاره شناسان بزرگ آن زمان بود، تعلیم و تربیت 
بیرونی را برعهده گرفت. استاد دیگر ابوریحان، عبدالصمدبن 

حکیم بود که حکمت و علوم عقلی را به او می آموخت.
ستاره درخشان علم و فرهنگ ایران

یکی از ستارگان درخشان علم و فرهنگ اسالمی و عاشقان 
بی قرار علم و دانش، محمد بن احمد بیرونی معروف به 

ابوریحان بیرونی است.

فکر نکته سنج و موشکاف، ذوق سلیم وهوش سرشار، 
پروایی در  به حقیقت و بی  انصاف، عشق  و  سعه صدر 
های   ویژگی  از  خرافات  و  تعصب  های  پرده  دریدن 
ابوریحان برای رسیدن به آن حقیقت بی نظیر است.با این 
که قرن ها از زمان او می گذرد، افکارش تازه و جوان و 
نزدیک تر به دانشمندان کنونی است، تا به عالمان عصر 
خود. وی علوم و فنون، اعتقادات و عادات ملت های غیر 
اسالمی را به طور صحیح و خالی از تعصب فراگرفت و 

احاطه او در ادیان و ملل و نِحل حیرت انگیز است.
جهانگرد بزرگ

از دانشمندان مسلمان که یکی از بزرگان حوزه جهانگردی و 
جغرافیا نگاری به شمار می رود، ابوریحان بیرونی است. که 
گستردگی دانش و ژرف نگری از ویژگی های بارز اوست 
او گوی سبقت را در میدان فلسفه و ستاره شناسی، علوم 
ریاضی، تاریخ، لغت و جغرافیا از دیگران ربود و آوازه شهرت 
او، در قرون وسطا تا اروپا شنیده شد. د رخوارزم متولد شد و 
رشد کرد و با سلطان محمود غزنوی در هند همراه شد. در 
آن جا به سیر و سیاحت پرداخت و زبان هندی را فرا گرفت. 
ویژگی او این بود که به کاوش می پرداخت و اسالم او، مانع 
نگرش منصفانه اش به غیر مسلمانان نشد. در حقیقت آن 
چه ابوریحان درباره هند نوشته، از وسعت دانش و تجربه او 
خبر می دهد. او مدت طوالنی در هند به سیاحت پرداخت و 
عادات و مظاهر تمدن آن ها را خوب بیاموخت؛ نتیجه این 

سیر و سیاحت، کتاب تاریخ هند بود.
موقعیت ابوریحان

ابوریحان بیرونی، از مواهب بسیار قابل توجهی برخوردار 
بود، چند زبان می دانست، از قبیل ُسریانی، سانسکریت، 
فارسی، عبری و عربی. او هم چنین در اثنای اقامت خود 
در هند، فلسفه یونان را تدریس می کرد و در عوض، زبان 
هندی یاد می گرفت.محمد بن احمد بیرونی، با بزرگانی از 
علم، چون شیخ الرئیس ابو علی سینا، ابن ُمسکویه، حکیم 
ابوسهیل مسیحی، ابو نصر عراقی و ابو الخیر ّخمار معاصر 
بود. بین دو دانشمند بزرگ ابوعلی سینا و ابوریحان، نامه ها 
و مناظراتی گوناگون مبادله شده است، تا جایی که در بعضی 
کتاب ها، با عنوان »مجادالت بین ابوریحان و ابن سینا« از 

آن یاد گردیده است.
ابوریحان و علوم عقلی

ابوریحان بیرونی، اندیشمندی بزرگ و شخصیتی متمایز و 
برجسته در انواع علوم بود؛ دانشمندی که پرتو دانش او، در 
تمامی علوم و معارف جلوه گری می کرد. او گرچه به معنای 
مصطلح فیلسوف نبود، ولی به طور قابل توجه با فلسفه آشنایی 
داشت؛ چنان که در بیش تر اوقات، در ضمن بحث های خود، 
به طور ضمنی و با چند جمله، به مطالب و مشکالت کالمی 
یا مذاهب فلسفی اشاراتی می نماید که کامل از احاطه او به 
علوم مزبور حکایت می کند. او به برکت فلسفه، مشکالت 
بسیاری را از پیش پای خود برداشت و سهمی از مطالعات و 

بررسی های او، به فلسفه اختصاص داشت؛ زیرا فلسفه را یکی 
از مظاهر تمدن و ترقی می دانست.

محدوده آثار بیرونی
آثار بیرونی، به مرزهای تخصصی رشته های دانش بشری 
در آن روزگار محدود نگردیده، بلکه همه ابعاد معرفت را 
دربرگرفته است. آثار وی را، چه از موجود و چه مفقود، بر 
اساس طبقه بندی کلی علوم و فنون، می توان شمارش 
عنوان  بر 160  بالغ  بیرونی،  های  کتاب  و  مقاالت   کرد. 
می شود که در موضوعات مختلف ریاضی و ستاره شناسی، 
فقه و کالم، پزشکی و داروشناسی، جغرافیا و شیمی، دین 
شناسی و صرف و نحو نوشته شده است و تقریبا همگی از 
بهترین آثار زمان خود به شمار می آید. بیش تر آن چه از 
بیرونی باقی مانده، و به زبان عربی است. به عالوه او کتاب 

های چندی از سانسکریت به عربی ترجمه کرده است.
کتاب اآلثار الباقیِة عِن القروِن الخالیه مشهورترین و سود 
رسان ترین اثر ابوریحان بیرونی است. در این کتاب، از ماه 
و روز و سال در نظر اقوام و ملل مختلف کهن و از تقویم 
ها و تعدیالت و تغییراتی که در آن راه یافته، بحث می کند. 
هم چنین جدول هایی درباره ماه های ایرانی، عبری، رومی، 
هندی و ترکی در آن آمده است و نیز جدول هایی در مورد 
پادشاهان آشور، بابل، کلدان، قبط و یوناِن پیش از مسیحیت 
و بعد از آن دارد. نوشتن این کتاب، در سال 390 هجری که 

ابوریحان هنوز به سی سالگی نرسیده بود، به پایان رسید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

آیا کافران شما از اینان ]که برشمردیم[ برترند یا شما را در نوشته  ها]ی آسمانی[ خط 
امانی است  سوره قمر / آیه 4۳

حدیث روز  

پست ترین دانش ها  آن است که به گفت و شنودی بسنده شود و برترین دانش ها  آن است که در قلمرو درون وبرون کاربردی 
باشد. حضرت علی)علیه السالم(

سبک زندگی

ابوریحان بیرونی؛ خورشید خوارزم

طراح: نسرین کاری                        

سینا  ابوعلی  از  اثری   -1 افقی: 
2- رطب - بهشت - حس شامه- 
مرده   - فرنگی  خانه   -3 تالش 
- هالک شدن 4- اشاره به دور - 
نیاز و حاجت - نام قومی در ایران 
باستان - درهم و برهم 5- کشتی 
 - آرام شدن  گرفتن،  جا   - جنگی 
سرکوه 6- جمع امر - زمان و مکان 
ادراک - سایه - پایتخت فراری 7- 
مخالف نزدیک - رسوم - مکر کننده 
8-  تخفیف یافته - به لباس می 
زنند - روان شدن آب 9- جسمی 
یک   - رنگ  سیاه  و  جامد  است 
نوع لباس هندی - فلز است نرم و 
چکش خور 10- پروردگار -  مکان 
- از شهرهای کرمان - رو ،چهره 
11- گندم کوبیده شده - کار نمایان 
در مسابقه ورزشی - ظرف چرمی که 
در آن پول یا کاغذ می گذارند 12- 
پیامبر در شکم ماهی - ورزش آبی 
- نام پسر بزرگ نوح - تکرار یک 
حرف 13- خاندان - آرام و ساکت و 
بی حرکت - نیم دانه نخود- همراه 
خراج می آید 14- بچه ترسان - جدا 
-  نامی کتابی از تورات 15- رب 
النوعی در هند باستان - حرف ندا - 

تمام شدن کاری

ییالقی  روستایی   -1 عمودی: 
در  شهری   - بیرجند  اطراف  در 
بیرون  ضد   -2 جنوبی  خراسان 
انقالب  عامالن  از   - مورچه   -
جمع   -3 بود  فرانسه  رنسانس 
امت - روشنایی- رودی در روسیه 
- نه عرب 4- توان آخر - گزنده 
خزنده - چمنزار - شادی 5- امیر، 
در  کوهی  رشته   - خبرها   - شاه 
اروپا 6- درخت خرما - محل دفن 
ابزار  درویشان 7-  شدن - ظرف 
رفتار  روش،   - زن  پنبه  -حالج، 
8- باب روز - محل آب خوردن - 
یکی از دو عروسک - ساز شاکی 

از  -یکی  دره  دهن   ، خمیازه   -9
پیامبران الهی -  اگر، حرف شرط 
10- بندگی کردن - تکرار شده - 
از  یکی   - علم  پرچم،  حمد 11- 
بزرگترین شاعران و داستان سراها 
-  از آن کوه می سازند 12- نوعی 
نوعی   - زر   - چربی  اثر   - شن 
 - نخست  عدد   -13 مو  رنگ 
سخن صریح و بی پرده - شمشیر 
یادبود،   -14 سرزمین   شهر،   -
آمپول خوراکی، قسمتی از انگشت  
15- پروفسور و دانشمند و پدر علم 
جغرافیای نوین ایران متولد بیرجند
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یلنامربیفاقبا1

کویردسهرکتسیز2

روجکیروهامپک3

اجازمیمدمدمرا4

زمرهکیانهیور5

میسلکدخدومناو6

ولیاراوگاداا7

نریسانشناکمخن8

واکنهراوسکار9

فوسلیفوبنخالف10

ایپارماشالوت11

درمناتسدرازهه12

ااماهوانونجم13

رنیتناکرگاولد14

ییولنلاگناشیا15

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

را تجربه کنید.   09158668002

کار خوب اتفاقی نیست

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

250 متر از حیاط منزل ویالیی واقع در 
ولی عصر )عج( 5 حاجی آباد شرقی و غربی 
به فروش می رسد. )دارای سند مالکیت( 

09382881074

منزل فروشی دو طبقه با تمام امکانات و 
امتیازات واقع در مهرشهر قیمت توافقی

32375053 -09156041695

برنج سرالشه )نیم دانه( طارم 
درجه یک رسید

میدان آزادی - کوچه بانک ملی
پخش مواد غذایی امین

اخالق، انصاف، کارخوب32314261 -09155611711
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
ضمی

د ت
رص

د د
ص

به یک فروشنده خانم یا آقا 
با روابط عمومی باال نیازمندیم.

32230473

کارت دانشجویی اینجانب سید علی نوحی 
به شماره دانشجویی 9411212538 
دانشگاه صنعتی بیرجند مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

09158254172
شرکت معتبر فروش مواد غذایی 
جهت تکمیل کادر فروش خود به 

3 ویزیتور حرفه ای آقا و بازاریاب 
تلفنی خانم نیازمند است.

حقوق ثابت + پورسانت + بیمه
32439772-09036314008

شرکت شاهین فرزان آینده
 جهت تکمیل نیروهای خدماتی

 و نظافتی خود به تعدادی نیروی 
آقا و خانم نیازمند است.

آدرس: مفتح 52
 09393792446

32443179 

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

داخل کوچه کیلویی 430 تومان  09156702717 - 32255221

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

  09155614521 - زارع

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

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

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

 تارگت در خراسان جنوبی

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

  بازرگانی باطری سعیدی )نمایندگی تعاون قدس(

09155612287 - 32423766  سعیدی

باالبر خودرویی اجاره ای طاها
شست و شوی نما و تابلو

تعمیر چراغ های خیابانی و تابلوها
آماده بستن قرارداد با نهادها

 و ادارات مختلف
09159647398

رستوران و غذای آماده 
 1400

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

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

05632448696

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

 صدور بیمه نامه ثالث در اقساط 6 ماهه
بیمه آسیا نمایندگی اقدامی

 نبش غفاری ۱۶ - ۰۹۱5۱۶۰۴۴57

قابل توجه ادارات، سازمان ها، 
ارگان های دولتی و همشهریان عزیز
یک قطعه زمین دو نبش به مساحت 
حدود 600 مترمربع در خیابان اصلی 

خوسف )خیابان شهید بهشتی(  
جنب بانک های کشاورزی و ملت با 
شرایط فوق العاده به فروش می رسد.

09151635863



زندگی  در سبک  تغییرات جدی  نیازمند  وزن  کاهش 
است. عالوه بر این شما باید ۳۵۰۰ کالری بسوزانید تا 
بتوانید ۴۵۳ گرم وزن کم کنید. اگر بتوانید روزانه ۵۰۰ 
بود در یک هفته ۴۵۳  قادر خواهید  کالری کم کنید 
گرم از وزن خود بکاهید. اگر این تغییر به خوبی صورت 
گیرد نتایج بلند مدتی به همراه خواهد داشت برای اینکه 

بتوانید به اهداف کاهش وزن خود دست یابید بهتر است 
ادامه مقاله را بخوانید تا با روش های کاهش کالری آشنا 

شوید:
برش  کنید؛دو  استفاده  ساالد  از  ساندویچ  جای  1.به 
بزرگ از نان به همراه سس مایونز در حدود ۵۵۰ کالری 
وارد بدن شما می کند. شما می توانید به جای استفاده از 

ساندویچ از ساالد استفاده کنید.
2.از نوشیدن نوشابه و سایر نوشیدنی های قندی چشم 

پوشی کنید.
۳.از قهوه سیاه استفاده کنید.

۴.غذا را آهسته تر بجوید.
۵.تشنگی خود را با ترکیب آب و لیمو بر طرف کنید.

7.نشستن های طوالنی را کم کنید.
9.در بین خوردن غذا قاشق و چنگال را زمین بگذارید و 

سرعت خوردن را کم کنید.
1۰.سعی کنید 7 الی ۸ ساعت بخوابید.

11.به جای گوشت از قارچ استفاده کنید.

12.آدامس بجوید و آب بیشتری بنوشید.

 راه های سوزاندن کالری بیشتر  . . .
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برگزاری اولین مسابقه شطرنج سیمولتانه رسمی بانوان 
ایران در خراسان جنوبی به مناسبت دهه والیت 

به مناسبت گرامیداشت دهه والیت سیمولتانه همزمان مهرنوش آرمند 
با ۳۰ تن از بانوان شطرنج بازاستان برای اولین بار به صورت رسمی در 
کشور به میزبانی شهر بیرجند، جمعه 17 شهریور ماه ساعت 9 صبح 
در محل تاالر شطرنج این شهر برگزارمی شود.میزانی ضمن دعوت از 
بانوان شطرنج باز عالقه مند استان جهت ثبت نام و شرکت در این 
آرمند و همه  برای خانم  رقابت جذاب خاطر نشان کرد: مهره سفید 
بازیکنان سیاه خواهند بود و به شرکت کنندگان در این مسابقه یادبودی 
از طرف خانم آرمند تقدیم و در صورت دریافت برد یا تساوی جوایزی 
به رسم یاد بود اهداء میگردد.مسابقه سیمولتانه بازی همزمان یک نفر 
با چند نفر می باشد و رکورد گینس این مسابقه تا این لحظه در دست 

قایم مقامی در تبریز با 67۴ نفر است.

تصمیم جدید کی روش و بازیکنان تیم ملی؛
در جشن صعود شرکت نمی کنیم

با اعالم کارلوس کی روش، اعضای تیم ملی فوتبال ایران بعد از دیدار 
با سوریه در جشن صعود به جام جهانی شرکت نخواهند کرد.به گزارش 
خبرنگار مهر، کارلوس کی روش این روزها از مشکالتی که برای تیم 
این  است.وی  دلخور  و  ناراحت  است،  شده  ایجاد  ایران  فوتبال  ملی 
دلخوری را در جریان مصاحبه با خبرنگاران به اشکال مختلف بر زبان 
آورد.با این حال بخش مهم صحبتهای کی روش به عدم شرکت وی و 
بازیکنان در جشن صعود به جام جهانی اختصاص داشت. طبق برنامه 
ریزی فدراسیون فوتبال، قرار است بعد از بازی ایران و سوریه، جشن 
صعود به جام جهانی 2۰1۸ در ورزشگاه آزادی با حضور هواداران برگزار 
شود. این در حالی است که کی روش اعالم کرد اعضای تیم ایران در 
این جشن حاضر نخواهند شد.وی گفت: : ما کارمان را انجام می دهیم 
و بعد به منزل می رویم. جشن ها را برای افراد دیگر می گذاریم. بعد از 

بازی به خانه می رویم و جشن باشد برای دیگران.

واکنش اشکان دژاگه به پیشنهاد 
پرسپولیس و پاداش صعود به جام جهانی

کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص پاداش صعود به جام 
جهانی بیان داشت: کار ما این است که در 9۰ دقیقه ای که در زمین 
هستیم تالش کنیم و بجنگیم. سایر قضایا در حیطه اختیارات ما نیست 
و ما تنها به وظایف خودمان فکر می کنیم و برای آن تالش می کنیم. 
دژآگه در خصوص پیشنهاد تیم پرسپولیس به وی گفت: در حال حاضر 
همه تمرکز من روی تیم ملی و بازی با سوریه است و این که این 
بازی آخر را هم با پیروزی پشت سر بگذاریم و به پیشنهاد هیچ تیمی 
فکر نمی کنم. بررسی پیشنهادات را به مدیر برنامه هایم واگذار کرده ام 
و بعد از بازی با سوریه در خصوص پیشنهاداتی که دارم فکر و تصمیم 

گیری می کنم.

این بانوان مراقب افزایش
 وزن خود باشند

طالعات نشان می دهد که افزایش وزن بیش از 
اندازه مادر، سبب تولد نوزاد با وزن باال   می شود و 
نوزادانی که با وزن های باالتری متولد می شوند، 
بیشتر در معرض خطر ابتال به بیماری های قلبی 
و چا قی در سنین بزرگسالی هستند. یکی دیگر 

از مشکالت موجود این است که 7۵ درصد زنان 
پس از زایمان به وزن پیش از بارداری باز   نمی 
گردند و ابتالی آنان به چاقی و اضافه وزن می 
شود. بهترین راهکار برای مقابله با این معضل 
این است در راستای حفظ وزن سالم و ارتقای 
سالمت خود تالش کنند؛ و تغذیه سالم و فعالیت 
فیزیکی مناسب داشته باشند و این عادت ها را 

در مدت بارداری و پس از آن نیز ادامه دهند.

با مصرف این گیاه سحرآمیز 
100 ساله شوید

طوالنی  عمر  داشتن  و  سالمت  در  لوبیاها 
نقش مهمی دارند.لوبیاها پروتئین های گیاهی 
و کربوهیدرات های پیچیده را در یک مجموعه 
گرد هم می آورند. لوبیاها همچنین با داشتن فیبر 
ویتامین های  و خانواده  فیتونوترینت ها  فراوان، 
B به تامین انرژی بدن کمک و آهن، منیزیم، 

پتاسیم، روی و دیگر مواد معدنی را برای بدن 
زودتر  لوبیاها،  مصرف  می کنند.هنگام  تامین 
تدریجی  افزایش  و  می کنیم  سیری  احساس 
قند خون هنگام هضم لوبیا باعث می شود دیرتر 
می کند  کمک  لوبیا  کنیم.  گرسنگی  احساس 
سال های عمر بیشتر و باکیفیت تری پیش رو 
را  لوبیاها  جهان،  باشیم.مسن ترین های  داشته 

روزانه یا چند بار در هفته مصرف می کنند.

26کیلو تریاك از کامیون کشف شد

72۰گرم  و  26کیلو  کشف  از  طبس  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
پایگاه  خبرنگار  گزارش  داد.به  خبر  شهرستان  این  در  تریاك 
اظهار  خبر  این  تشریح  جاللیان«در  پلیس،سرهنگ«محسن  خبري 
محورهای  کنترل  هنگام  دیهوك  بازرسي  و  ایست  داشت:مأموران 
بازرسي  الین  به  و  مشکوك   کامیون  دستگاه  یک  به  مواصالتی 
تریاك  گرم  26کیلو  خودرو  از  بازرسي  افزود:در  کردند.وي  هدایت 
جاللیان  شد.سرهنگ  بود کشف  شده  جاساز  اي  ماهرانه  طرز  به  که 
تشکیل  از  پس  متهم  و  توقیف  خودرو  عملیات  این  کرد:در  تصریح 

پرونده جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شد.

 سمی فلج کننده برای جوانی

سم بوتولینوم عضله اسکلتی را تضعیف یا فلج 
می کند. تزریق سم بوتولینوم در ابتدا برای موارد 
مصرف پزشکی مورد استفاده قرار گرفت و اکنون 
یکی از بیشترین روش ها یا عمل های درخواست 
شده در جوان سازی صورت است.سم بوتولینوم یک 
نورو مودوالتور تزریقی است که از نوروتوکسین های 

تولید شده توسط باکتری» کلستریدیوم بوتولینوم« 
مشتق شده است.سم بوتولینوم عضله اسکلتی را 
تضعیف یا فلج می کند. تزریق سم بوتولینوم در 
ابتدا برای موارد مصرف پزشکی مورد استفاده قرار 
گرفت و اکنون یکی از بیشترین روش ها یا عمل 
های درخواست شده در جوان سازی صورت است.
این روش موقت است و عملکرد عضالنی معموال 

ظرف چند ماه به مرحله اولیه باز می گردد.

تغذیه مناسب برای پیشگیری 
از پوکی استخوان 

اگرچه عامل ژنتیک و وراثت مهم ترین عامل 
به شمار می رود،  استخوان  تراکم  تعیین کننده 
ولی تغذیه مناسب در دوران کودکی، نوجوانی 
و جوانی و نیز دوران بارداری و شیر دهی در کنار 
فعالیت فیزیکی مناسب و پرهیز از عادات غلط 
مانند کشیدن سیگار و الکل از مهم ترین عوامل 

قابل اصالح و پیشگیری کننده از کاهش تراکم 
استخوان است. مصرف فرآورده ای لبنی )شیر، 
ماست، کشک و دوغ کم نمک . . .(، سبزی ها، 
از  استفاده متعادل  تازه و  حبوبات و میوه های 
مواد غذایی پروتئینی مانند ماهی و تخم مرغ 
همچنین پرهیز از استفاده بی رویه از نوشابه های 
گازدار و قهوه ازجمله توصیه های غذایی مناسب 

در پیشگیری از پوکی استخوان است.

کاهش کلسترول با یک سبزی 
شگفت انگیز

کرفس حاوی فیبر باال و کالری پایینی است، 
بنابراین انتخاب خوبی برای رژیم های غذایی 
پایین آورنده کلسترول محسوب می شود.هر چند 
کرفس فواید تغذیه ای بسیاری دارد، اما مزیت 
های مصرف آن محدود شده است. از طرفی 
استفاده از این ماده غذایی در یک رژیم متعادل 

و معقول می تواند به بهبود سطح کلسترول تام 
کمک کند. کرفس به کاهش سطح کلسترول 
کمک می کند. همچنین یک کرفس متوسط 
داشته  چربی  گرم   1 از  کمتر  و  کالری   16
براساس  طرفی  از  است.  کلسترول  فاقد  و 
از  مقدار  این  امریکا،  داروی  و  غذا  سازمان 
سدیم در کرفس، میزان پایینی در نظر گرفته 

می شود زیرا کمتر از ۵ درصد است.

4 مجروح در تصادفات روز شنبه شهرستان سرایان

رئیس پلیس راهنمائي و رانندگي استان گفت:تصادفات روز شنبه در سرایان چهار 
مجروح برجاي گذاشت.سرهنگ علیرضا رضایي در تشریح این خبر اظهار داشت:روز 
شنبه با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 11۰مبنی بر تصادف در خیابان مطهري و 
پارك گلها شهرستان سرایان بالفاصله مأموران راهنمائي و رانندگي به همراه گروه 
امداد به محل سانحه اعزام شدند.وی افزود:مأموران با حضور در صحنه مشاهده 
کردند که سواري سمند و پراید با دو دستگاه موتور سیکلت برخورد مي کند که در 
این سانحه رانندگی،چهار نفر مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.سرهنگ رضایي با 
بیان اینکه علت این دو حادثه در دست بررسي است به رانندگان توصیه کرد:قوانین 

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

پیروزی ارزشمندجوانان بسکتبال ایران در سومین گام

لیگ قهرمانان آسیا؛ 
پرسپولیس 18 شهریور راهی امارات می شود

تجلیل از شمشیربازان مقام آور 
خراسان جنوبی در مسابقات کشوری

جودوی قهرمانی جهان؛ نماینده ایران حذف شد

واژگونی اتوبوس دانش  آموزان دختر هرمزگانی
 در داراب 11 کشته و ۳4 مصدوم برجای گذاشت 

یک کشته بر اثر برخورد یک دستگاه پراید
با پژو206 در کیلومتر 100 طبس به یزد

اصولی که در تهیه رب گوجه فرنگی خانگی باید رعایت شود

6خوراکی که حتما باید
در صبحانه تان باشد!

هفته ای چقدر ماهی بخوریم
کافی است؟پ

آبمیوه برای کودك زیر یک سال
خوب نیست

دشمن شماره یک قلب انسان

خواص برگ مو در طب سنتی
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کشف سوخت قاچاق درسربیشه

از کشف دو هزار و2۰۰لیتر سوخت قاچاق خبر  انتظامي شهرستان سربیشه  فرمانده 
داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبري پلیس،سرهنگ«علیرضا فوالدي«در تشریح این 
انتظامي شهرستان،هنگام  کنترل محورهاي عبوري  مأموران  خبر گفت:روز گذشته 
بازرسي  در  افزود:مأموران  کردند.وي  متوقف  را  آن  و  مشکوك  تویوتا  وانت  یک  به 
ازخودرو، دو هزار و2۰۰لیتر مواد سوختي قاچاق از نوع نفت سفید کشف کردند.سرهنگ 
فوالدي تصریح کرد:در این رابطه متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل 
پایان  در  سربیشه  شهرستان  انتظامي  شد.فرمانده  معرفي  قضائي  مراجع  به  قانوني 
تصریح کرد:شهروندان در صورت مشاهده هرگونه جابجایي مشکوك سوخت، موارد را 

بالفاصله از طریق مرکز فوریت هاي پلیسي 11۰ اطالع رساني کنند.

۳1104

   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

ثبت نام کربال- هوایی 
تاریخ اعزام: 96/7/1
دفتر خدمات مسافرتی، جهانگردی

 و زیارتی عماد بیرجند
میدان شهدا، جنب بانک صادرات

 ساختمان آوا
0915۳6۳۳708 - ۳222411۳

حمل  اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
09159639065 

  علـی آبادی 

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری 

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

 پالک 29
09155610111

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

قابل توجه همشهریان محترم 

تاالر پذیرایـی درویش 
تخفیف ویژه عروس و دامادهای محترم تا آخرتابستان 

تلفن تماس: 32324444- 32324638- 32324738

 رزرو نمایید
از همین االن

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

مکتب نرجس)س( برگزار می کند:
ویژه برنامه عید غدیر خم 14۳8

زمان: چهارشنبه15 شهریور )ساعت 9 صبح(
سخنران: حجت االسالم دکتر توحیدی )استاد حوزه و دانشگاه، کارشناس 

شبکه ماهواره ای والیت(
و شنبه18 شهریور همزمان با عید غدیر خم

ساعت: 9 صبح    مکان :   طالقانی 1- مکتب نرجس)س(
واحد فرهنگی مکتب نرجس)س(- کانون تخصصی مهدویت 

مکتب نرجس - پایگاه مقاومت حکیمه خاتون مکتب نرجس )س(

سالم بر تو اى امانتدار خدا در زمین 
و حجتش بر بندگان او

علی همیشه بزرگ است،
 در تمام فصول

امیر عشـق، همیشه امیـر می آید
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قائم مقام نماینده ولی فقیه و مدیر ستاد اقامه نماز جمعه خراسان جنوبی منصوب شدند

گروه خبر- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در احکامی جداگانه قائم مقام نماینده ولی فقیه و مدیر ستاد اقامه نماز جمعه خراسان جنوبی را منصوب کرد. آیت ا... عبادی 
 طی احکامی جداگانه قائم مقام نماینده ولی فقیه و مدیر ستاد اقامه نماز جمعه خراسان جنوبی را منصوب کرد.در این احکام حجت االسالم والمسلمین غالمحسین نوفرستی

 و حجت االسالم والمسلمین محسن مشرفی به ترتیب به عنوان قائم مقام نماینده ولی فقیه و مدیر ستاد اقامه نمازجمعه خراسان جنوبی منصوب شدند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

تخلف خواص، باعث آسیب عوام می شود

ثبت  سازمان  رییس  گذشته  روز  صبح   - قوسی 
با نماینده ولی فقیه در استان دیدار  احوال کشور 
گفت:  عبادی  االسالم  دیدار حجت  این  در  کرد. 
خشکسالی و درآمد کم باعث شده تامین مخارج 

سخت  محرومان  اقتصادی  شرایط  و  زندگی 
اساسی  قانون  باید  اینکه  به  اشاره  با  وی  باشد. 
براساس عدل اجرا گردد و فرقی بین افراد جامعه 
خواص  متاسفانه  داد:  ادامه  باشد،  نداشته  وجود 
در جامعه تخلف می کنند که از این تخلف عوام 
عبادی االسالم  حجت  بینند.  می  آسیب   جامعه 
 اضافه کرد: جایگاه سازمان ثبت احوال به دلیل 
اینکه با هویت افراد سروکار دارد با تمامی تشکیالت 
دیگر متفاوت است و دیگر نهادها در حاشیه هویت 
اشخاص کار می کنند. نماینده ولی فقیه خاطرنشان 
که  این  دلیل  به  احوال  ثبت  شدن  مکانیزه  کرد: 
نقطه  هر  از  کنترل  قابل  و  جمعی  اعتماد  مورد 
 کشور بوده، اقدام بسیار مفید و ارزنده ای می باشد.
ثبت  در  گذشته  های  سیستم  افزود:  وی   
یکی  که  اند  داشته  محاسنی  و  معایب  احوال 
سوءاستفاده  و  جعل  آن،  بزرگ  معایب  از 
است. بوده  اشخاص  هویتی  مدارک   از 

نگاه درآمد زایی به شهر
 مالک اصلی انتخاب شهردار

برزجی- رییس شورای شهر بیرجند با اشاره به اولویت 
های انتخاب شهردار نگاه درآمدزایی را از مالک 
 های اصلی این انتخاب عنوان کرد. دکتر تقی زاده  
انتخاب  مهم شورای شهر  اولویت  اکنون   : افزود 
شهردار است و در این زمینه مالک های متعددی 
,قانون  قوی  مدیریت  وی  باشد.  می  نظر  مد 
,تعامل  منطقه  و  مردم  فرهنگ  با  گرایی,آشنایی 
را  کافی  تجربه  و  دولتی  های  دستگاه  با  مثبت 
افزود:  و  برشمرد  شهردار  انتخاب  های  مالک  از 
به  زایی  درامد  نگاه  باید  استان  مرکز  شهردار 
شهر داشته باشد و فارغ از جناح بندی با شناخت 
آید.رییس  بر  شهر  در  تحول  درصدد  مشکالت 
شورای شهر بیرجند از برگزاری جلسات متعدد با 
سازمان ها و گروه های مختلف خبر داد و گفت: 
در این جلسات همه نظرات در خصوص انتخاب 
شهردار روی میز شورا به بررسی قرار گرفته است. 
اینکه کارگروه مشورتی شورای  بیان  با  زاده  تقی 
شهر موظف است تا پایان شهریور به جمع بندی 
ابراز  برسد  شهردار  انتخاب  خصوص  در  نهایی 
معرفی  قانونی  زمانی  بازه  در  تا  کرد  امیدواری 
شهردار انجام گیرد. وی خاطر نشان کرد : مردم نیز 
می توانند از طریق سامانه ای که اعالم خواهد شد 
نظرات و مالک های خود را در خصوص انتخاب 

شهردار به شورای شهر اعالم کنند .

حضور پررنگ صنعتگران در شب های 
فرهنگی خراسان جنوبی در برج میالد

است  مدتی  که  تهران  میالد  امیرآبادیزاده-برج 
جشنواره شب های تابستانی را آغاز کرده، این هفته 
میزبان شب های فرهنگی استان خراسان جنوبی 
 است.معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل
 گفت: شب های فرهنگی خراسان جنوبی 10 و 
لغایت 23 در محل  از ساعت 18  11 شهریورماه 

فضای باز برج میالد تهران با مشارکت اداره کل 
میراث فرهنگی استان، برج میالد تهران ، دبیرخانه 
و  شهرها  کالن  اجتماعی  و  فرهنگی  کمسیون 
مراکز استان ها برگزار شد.عباس زاده افزود: ازجمله 
برنامه های این شب ها می توان به اجرای موسیقی 
و  دستی  نمایشگاه صنایع  برپایی   ، استان  محلی 
سوغات، معرفی تاریخ و فرهنگ خراسان جنوبی 
و معرفی جاذبه های گردشگری استان اشاره کرد.
عباس زاده بیان داشت: بیش از 15 هنرمند صنایع 
دستی خراسان جنوبی در رشته های حوله بافی، 
قلمزنی  قیمتی،  نیمه  و  قیمتی  سنگهای  تراش 
مس، چلنگری ، گلیم بافی، معرق چوب، نقاشی 
و  نمد  تولیدات   ، سفال  حصیربافی،  نگارگری،  و 
عروسکهای بومی و محلی و ... از شهرستان های 
قاینات، سرایان، فردوس، بیرجند، طبس و نهبندان 

و.. حضور فعال و مؤثر داشتند. 

باری که به مقصد نرسید

داشت  قصد  ای  ساله   62 مقدم-متکدی  دادرس 
حدود 250 کیلو مواد غذایی که در بیرجند گدایی 
بازداشت شد.  به استان خود حمل کند  بود  کرده 
مسئول مرکز متکدیان بیرجند گفت: این متکدی 
است  کشور  شرق  شهرستانهای  یکی  اهل  که 
مراجعه  با  و  داشت  اقامت  بیرجند  در  هفته  یک 
به درب منازل مردم برای خود توانست این مقدار 
به  ماکارانی  و  چای  برنج،  قند،  که  غذایی  مواد 
بوده جمع آوری  تومان  ارزش حدود یک میلیون 
کند.امیرآبادی افزود: در تماس تلفنی با همکاری 
نیروی انتظامی این شخص دستگیر شد و به محل 

سکونتش برگشت داده شد.

کشف بیش از 18 تن مواد مخدر
از ابتدای سال جاری

حسینی - دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر از کشف 17 تن و 971 کیلوگرم انواع مواد 
داد و  ابتدای سال جاری خبر  ماهه  مخدر در 5 
عنوان کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته با کشف 15 تن و 504 کیلوگرم، رشد 16 
درصدی داشته است. زندی تریاک را بیشتر نوع 
ماده مخدر کشف شده با 16 تن و 451 کیلوگرم 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  افزود:  و  دانست 
گذشته، 28 درصد رشد داشته است. وی با بیان 
این که جمع دستگیری ها در سال گذشته 2 هزار 
و  177 نفر  بوده ادامه داد: این میزان در 5 ماهه 
نخست 96 ، 10 درصد رشد و 2 هزار و 402 نفر 
می باشد.به گفته وی در این مدت 405 دستگاه 

وسایط نقلیه نیز توقیف شده است.

عملیات تجهیز و برداشت ماده معدنی 
طال دار نهبندان آغاز می شود

قاسمی- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان با اعالم خبر ورود »سید محمود نوابی«، 
رئیس  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف 
امروز  وی  افزود:  کنندگان،  تولید  و  کنندگان 
حقوق  حامیان  از  تقدیر  مراسم  در  برای شرکت 
مصرف کننده به خراسان جنوبی سفر می کند.به 
گفته  »شهرکی«   در این سفر عملیات تجهیز و 
برداشت ماده معدنی طال دار نهبندان برای انجام 
میکرونیزه  پودر  کارخانه  و  آغاز  کاربردی  تست 
زنوک در شهرک  پودر کیمیای  بنتونیت شرکت 
صنعتی مود نیز افتتاح می شود. وی خاطر نشان 
سازمان  رئیس  روزه  یک  سفر  این  در  که  کرد 
با  کنندگان  تولید  و  کنندگان  مصرف  حمایت 
تایر  کویر  کارخانه  از  و  دیدار  فقیه  ولی  نماینده 
بازدید می کند و در پایان هم نشست خبری با 

اصحاب رسانه برگزار می شود. 

خرید دو دستگاه تسطیح لیزری اراضی 
کشاورزی در شهرستان سربیشه

حسینی-مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه 
از خرید دو دستگاه تسطیح لیزری اراضی توسط 
شرکت های تعاونی خبر داد و عنوان کرد: این کار 
در پی برگزاری کارگاه ها و کالس های ترویجی 
مختلف در شهرستان درراستای ترغیب کشاورزان 
به بهره گیری از تکنولوژی تسطیح لیزری اراضی 
بینی می شود  پیش  که  گرفته  انجام  کشاورزی 
به  استقبال گسترده کشاورزان طی سالجاری  با 
گو  و  گفت  در  رضوی  یابد.  افزایش  دستگاه   4
معرفی  امکان  که  این  بیان  با  آوا  خبرنگار  با 
کشاورزان متقاضی برای خرید این دستگاه ها از 
 محل خط اعتباری مکانیزاسیون فراهم می باشد
 ادامه داد: کشاورزات می بایست درخواست خود 
نمایند.وی  ارایه  کشاورزی  جهاد  مدیریت  به  را 
در  آبیاري  بازده  بودن  پایین  دالیل  مهمترین 
و  “خاکي  زراعي”،  اراضي  “ناهمواري  را  ایران 
غیرفني بودن مسیر انتقال و توزیع آب” و “عدم 
کشاورزان”  توسط  مزارع  در  آبیاري  برنامه ریزي 
این  جدید  هاي  فناوري  البته  افزود:  و  دانست 
با  و  کرده اند  مرتفع  زیادي  حد  تا  را  مشکل 
توان  می  را  آب  بهره وري  خود،  مزارع  تسطیح 
ناهمواري  وی  گفته  به  داد.  افزایش  برابر  دو  تا 
بازده  اراضي زراعي باعث کاهش قابل مالحظه 
مزارع  در  آب  غیریکنواخت  توزیع  و  محصول 
یک  مدیریت  که  است  حالی  در  این  شود،  می 
مزرعه تسطیح شده به مراتب آسان تر و مقرون  
توپوگرافي  با  مشابهي  مزرعه  از  صرفه تر  به 
طبیعي نامناسب است.رضوی خاطرنشان کرد: از 
کشورهاي  در  اراضی  لیزری  تسطیح  تکنولوژي 
و  اروپایي  کشورهاي  آمریکا،  نظیر  پیشرفته 
حال  در  کشورهاي  در  و  وسیع  طور  به  استرالیا 
توسعه نظیر پاکستان، مصر، هند و ترکیه به طور 

نسبي استفاده مي شود.

رشد ۹8 درصدی اعتبارات تملک دارایی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  امیرآبادیزاده-مدیرکل 
اعتبارات  افزایش98 درصدی  از  خراسان جنوبی 
تملک دارایی این اداره کل در سال 96 نسبت به 
این خبر  با اعالم  سال 95 خبرداد. احمد محبی 
بیان کرد:در ابتدای سال جاری براساس مذاکرات 
و  استان  سطح  فرمانداران  با  پیوسته  و  مستمر 
تملک  اعتبارات  تخصیص  در  آنان  نظر  جلب 
دارایی با رویکرد فرهنگی و حمایت مثبت و مؤثر 
این عزیزان مبلغ اعتبارات تملک دارایی این اداره 
کل از مبلغ 25 میلیارد 855 میلیون ریال به مبلغ 
58 میلیارد 994 میلیون ریال افزایش یافته که بر 
فرهنگ  وزارت  از  گرفته  ارزیابی صورت  اساس 
درصد   98 با  کل  اداره  این  اسالمی  ارشاد  و 
افزایش، رتبه دوم را در سطح کشور داشته است.
و  با حمایت  اقدام جز  این  کرد:  وی خاطرنشان 
شورای  رؤسای  عنوان  با  فرمانداران  همراهی 
و  برنامه  سازمان  نیز  و  شهرستان  ریزی  برنامه 
از اهتمام  بودجه استان مقدور نبوده که جا دارد 
این عزیزان کمال تشکر و امتنان را داشته باشم.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور بیان کرد: 
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احتمال خروج زعفران از رده محصوالت راهبردی استان

تجلیل از 10 تعاونی برتر خراسان جنوبی 

کارت ملی هوشمند ،کلید ورود به دولت الکترونیک
رئیس  و  وزیر  معاون  حضور  با  کاری-  
از  چند  تنی  و  کشور  احوال  ثبت  سازمان 
مدیرکل  شهرستانی،  و  استانی  مسئوالن 
در  شد.   معارفه  جنوبی  خراسان  احوال  ثبت 
پورحسین«  »علی  زحمات  از  مراسم   این  
عنوان  به  فاطمی«  »مجتبی  و  قدردانی 
جنوبی خراسان  احوال  ثبت  جدید   مدیرکل 
 معرفی  شد.مدیرکل سابق ثبت احوال استان 
در این مراسم بیان کرد: تکریم ارباب رجوع باید 
همواره مورد توجه مسئوالن باشد و این از اهداف 
سازمان ثبت احوال کشور از ابتدا تا کنون بوده 
است.علی پورحسین  عنوان کرد: اخالق نیکو و 
جلب رضایت شهروندان در ثبت احوال استان 
نهادینه شده است و  نظارت بر امور و امانت 
در هویت یکی دیگر از شاخص هایی که بوده 
که مورد توجه این سازمان است.وی با اشاره به  
اینکه تفاهم نامه ای سه جانبه با بهزستی استان 
به امضا رسیده  افزود: با انجام این طرح، بیش از 
20 کودک شناسایی و درمان شده اند.پورحسین 
ای  شناسنامه  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با 
خارج از نظارت و کارشناسی صادر نمی شود، 
گفت: همچنین بیش از 98 درصد شناسنامه 
شود می  صادر  ها  بیمارستان  گواهی  با   ها 

به بحث  اشاره  با  احوال  ثبت  مدیرکل سابق 
احوال  ثبت  ادارات  در  اگر  شد:  یادآور  نظارت 
و  داد  انجام  کاری  نمی توان  نباشد  نظارت 
مهمترین  موضوع  ادارات ثبت احوال بخش 

نظارت است که این امر نهادینه شده است.

ثبت احوال نقش اساسی در تجزیه
و تحلیل آسیب شناسی

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری 
خراسان جنوبی در این مراسم با بیان اینکه ثبت 
احوال کشور اوایل انقالب به نسبت نقشی که 
باید در برنامه ریزی ایفا کند زیاد مورد توجه قرار 
نمی گرفت افزود:  این سازمان در بخش تجزیه 
و تحلیل و آسیب شناسی جامعه نقش اساسی 
را ایفا می کند که به خوبی به آن پرداخته نشده 
اینکه  به دلیل  امروز  بیان کرد:  است.حسینی 
با چالش هایی مواجه شدیم و احساس کردیم 
سرمایه های اجتماعی دچار آسیب شده است 
قطعا یکی از مراکزی که باید به آن پرداخته شود 
اداره ثبت احوال است.حسینی  با اشاره به اینکه 
در  استان های مرزی مثل خراسان جنوبی که 
با افغانستان 460 کیلومتر مرز مشترک دارد و به 
نسبت جمعیت از تراکم جمعیت کمی برخوردار 

است ثبت احوال نقش اساسی دارد.
وی تاکید دارد: با بیان اینکه باید بپذیریم ثبت 

خراسان  مانند  استان هایی  در  کشور  احوال 
جنوبی نقش بسیار اساسی دارد خاطرنشان کرد: 
مدیریت ثبت احوال در استان از منظر کسانی 
که قراراست چالش ها را ببینند نقش خوبی 
وجود  با  کرد  تاکید  کند.حسینی  ایفا  می تواند 
اینکه برخی مناطق  با مرکز استان فاصله زیادی 
دارد و  اما باید خدمات یکسان بگیرند اما مورد 
توجه نیستند که باید به آن توجه شود.وی افزود: 
همچنین نوع توزیع سرمایه و اعتبارات این استان 
خیلی کارگشا نیست و این چنین  استان هایی 
که به دلیل این شرایط دارای عقب افتادگی 

هستند کمتر به چشم می آیند. معاون سیاسی، 
 اجتماعی و امنیتی استانداری خراسان جنوبی

 تاکید کرد: اگر می خواهیم جهشی در توسعه 
و خدمات داشته باشیم باید ویژه دیده شویم.

صدور کارت ملی هوشمند در کشور
 از مرز 26 میلیون گذشت

در  هم  کشور   احوال  ثبت  سازمان  رئیس 
رجوع،  ارباب  تکریم  افزود:  مراسم  این 
همراهی و همدلی و حفظ حرمت همکاران 
از  که  است  انتظاری  مردم  با  خلق  و حسن 
می رود. استان  احوال  ثبت  جدید  مدیرکل 
حمید درخشان نیا  عنوان کرد: انضباط  اداری، 

حفظ حرمت همکاران و ایجاد فضای همدلی 
است  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  برادری  و 
و  امسال برنامه ای در این مورد در سازمان 
ثبت احوال مدنظر است که انتظار داریم این 
شود. محقق  نیز  خراسان جنوبی  در  برنامه 
درخشان نیا  با اشاره به اینکه  سازمان ثبت 
پیشرو در کشور و در  از سازمان های  احوال 
دولت الکترونیک سازمان ثبت احوال یکی از 
کلیدی ترین سازمان ها است ادامه داد: ظرفیت 
در کشور، حدود  ملی هوشمند  کارت  صدور 
وزیر  است.معاون  ماه  در  کارت  میلیون   2,5
اشاره  با  احوال کشور  ثبت  رئیس سازمان  و 
ثبت  سازمان  های  فعالیت  تمام  اینکه  به 
احوال به صورت الکترونیک انجام می شود، 
تصریح کرد: کارت ملی هوشمند کلید ورود 
به دولت الکترونیک است.درخشان نیا  با بیان 
اینکه  امروز پایگاه اطالعات جمعیت کشور 
در حال بروز رسانی است در هر ثانیه بیش از 
شش هزار استعالم پاسخ داده می شود. افزود: 
رتبه این سازمان از نظر مکانیزه کامل، بسیار 
باال است و تمامی برنامه ها در این سازمان به 

صورت مکانیزه انجام می شود.
)Ava.news12@gmail.com(

جشنواره  دوازدهمین  شنبه  شامگاه  کاری- 
خراسان جنوبی  برتر  تعاونی های  از  تجلیل 
و  شهرستانی  و  استانی  مسؤوالن  حضور  با 

تعاونگران برتر برگزار شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
و  کار  نیروی  از  صیانت  کرد:  عنوان  جنوبی 
تنظیم و نظارت بر روابط کار از وظایف اصلی 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. 
سال  سرشماری  در  افزود:  سنجری   محمد 
95 نسبت به سال 90 شاهد کاهش جمعیت 
در شهرستان های مرزی استان بوده ایم که 
یک دغدغه بسیار بزرگی است.وی ادامه داد: 
زمانی که مردم مهاجرت می کنند شهرستان 
ها خالی از سکنه می شود و حاشیه نشینی 
افزایش می یابد و این مسئله تبعات و آسیب 

دارد. دنبال  به  را  زیادی  اجتماعی  های 
سنجری با بیان اینکه بخش تعاون به عنوان 
یک بخش مردمی می تواند نقشی اساسی در 
کشور داشته باشد، گفت: مردمی ترین بخش 
تواند  می  چراکه  است  تعاون  بخش  اقتصاد 
بدون وابستگی به موضوعات  های مالی و 

مدیریتی صفر تا صد کار را انجام دهد.
مطرح  توسعه  در  که  موضوع  اولین  

است توسعه اقتصادی است
توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
منابع استانداری خراسان جنوبی در این مراسم 
ضمن تبریک عید قربان وهفته تعاون عنوان 
در دوران  امام علی)ع(  کارهای  عملی  کرد: 
برادرش  با  برخورد  نحوه  و  حکومت داری 
آن ها درس  از  می توان  که  است  موضوعاتی 

بازخوانی  برای  فرصتی  اعیاد  این  و  گرفت 
زندگی بزرگان است.بی بی عصمت سرفرازی 

باشد  جانبه  همه  باید  توسعه  اینکه  بیان  با 
توسعه  در  که  موضوعی  اولین  کرد:  تصریح 
با  اقتصادی می باشد.وی  توسعه  است  مطرح 

اشاره به اثربخش سازی سرمایه های سرگردان  
افزود: در کار تعاون و حوزه اقتصاد سرمایه های 

سرگردان را می توان کنارهم جمع کرده و اثر 
بخش کرد.سرافرازی  با بیان اینکه  در بستر 
پرتالطم حوزه اقتصادی باید همه تعاونی ها به 

مهارت های الزم در حوزه اقتصادی دست یابند. 
ادامه داد: زمانی که کارآفرینی بر تعاونی حاکم 
باشد آن تعاونی اثربخش و نتیجه بخش خواهد 
بود. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
خاطرنشان  خراسان جنوبی   استانداری  منابع 
کرد: در برنامه ششم در حوزه تعاون مباحث 
کار  سرلوحه  اشتغال  و  شده  گفته  ارزنده ای 
دولت در این برنامه می باشد.سرافرازی با اشاره 
به سخنی از مقام معظم رهبری که می فرمایند 
اولین اصل در رفع مشکالت مردم در حوره 
باتوجه  داشت:  بیان  است  اقتصاد  و  معیشت 
به منابع انسانی متعهد هیچ مشکلی در حوزه 
اقتصاد بدون راه حل نیست.در پایان مراسم از 
10 تعاونی  برتر خراسان جنوبی با اهدای هدیه  

تجلیل به عمل آمد.

با  مراسمی  در  گذشته  روز  صبح   - قوسی 
حضور فرماندار بیرجند و مدیرکل اداره آموزش 
و پرورش استان، مدرسه 6 کالسه امید آینده 
ابتدا مدیر  افتتاح شد. در  در مهرشهر بیرجند 
گفت:  بیرجند  شهرستان  پرورش  و  آموزش 
آیه 48 سوره مائده  فاستبقوالخیرات...- معنای 
عظیم و ظریفی دارد و کسی آن را درک می 
مدرسه  مخصوصا  خیر  راه  در  قدم  که  کند 
سازی گذاشته باشد. ضیایی ادامه داد: احساس 
می کنم قدم در راه مدرسه سازی با انفاق های 
دیگر متفاوت است. به دلیل این که این نیاز 
شهرستان است؛ ما حداقل به 100 کالس در 
بیرجند نیازمند هستیم و اکثر مدارس در استان 
به صورت دوشیفت اداره می شوند. وی اضافه 
کرد: دلیل بعدی نیاز به تعلیم و تربیت است. 

سراسر قرآن سرشار از تعلیم است و این چیزی 
است که در مدارس هم اتفاق می افتد. مدیر 
آموزش و پرورش بیرجند خاطرنشان کرد: امروز 
یک هفته از انتصاب بنده گذشته است و اولین 
مدرسه را افتتاح می کنم؛ همچنین در اولین 
روز کاری ام، قرارداد احداث مدرسه 12کالسه 
مصلی نژاد را امضا کردم که این را به فال نیک 
می گیرم. ضیایی افزود: امیدواریم این چراغی 
که برای دانش آموزان استان برافروخته شده 
است، چراغ راهی برای زندگی باشد.در ادامه 
مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس بیان 
کرد: در این منطقه محروم و نیازمند هرچند 
تا از این مدارس ساخته شود مورد نیاز است. 
بیگی ادامه داد: صفر تا صد این پروژه را بانک 
آینده قبول کرده بود که کمتر این چنین اتفاقی 

می افتد و اکثر پروژه ها مشارکتی است. وی 
اضافه کرد: از سال 84 هر سال جشنواره خیرین 
مدرسه ساز را با همکاری اداره کل آموزش و 

پرورش و مجمع خیرین مدرسه ساز برگزار می 
کنیم که هر سال افزایش تعهدات داشته ایم. در 
مجموع 102 میلیارد تومان در طول این مدت 

بوده است که حدود 70 درصد  تعهد خیرین 
میانگین کشوری  از  و  آن محقق شده است 
ساخت  صرف  مبلغ  این  است.  باالتر  تقریبا 
1574 کالس درس و اهدا زمین های خاص 
شده است. مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز 
مدارس استان با اشاره به جابه جایی جمعیت 
در  کرد:  خاطرنشان  مهر  مسکن  سیاست  و 
بیرجند بیشترین کمبود فضای آموزشی مربوط 
به حاشیه شهرها می باشد و در مهرشهر 99 
کالس درس نیاز داریم و در مجموع هم 250 
کالس دونوبته هستند که باید تبدیل بشوند. 
بیگی افزود: بسته های نوشت افزاری هم با 
کمک جامعه یاوری برای دانش آموزان مقطع 

ابتدایی استان آماده شده است. 
)Ava.news22@gmail.com(

تولیدات گیاهی جهاد  قاسمی- رئیس مرکز 
کشاورزی شهرستان سرایان با بیان اینکه در 
این شهرستان حدود 2 هزار و 625 هکتار زمین 
زیر کشت زعفران است، تصریح کرد: از این 
 مقدار 2 هزار و 400 هکتار آن بارده می باشند

است.  آنان  اول  سال  هنوز  هم  بقیه  و   
»سعیدی« در گفت و گو با آوا  با تأکید بر 
اینکه زعفران اشتغال زایی باالیی دارد، اظهار 
کرد: در کشاوری با دیگر محصوالت می تواند 
رقابت داشته باشد و همچنین زعفران خراسان 
جنوبی و خراسان رضوی از مرغوب ترین و 
با کیفیت ترین انواع زعفران در کشور است. 
زعفران  پیاز  اگر  دلیل  همین  به  افزود:  وی 
استان به دیگر استان ها هم برده شود و آن 
ها هم از همین نوع زعفران تولید کنند مسلمًا 
به اقتصاد شهر خودمان ضربه سنگینی وارد 
بیفتد  اتفاق  این  اگر  به گفتۀ وی  ایم.  کرده 
داشت  نخواهد  زعفران  چندانی  ارزش  دیگر 
چون به وفور می توانند از آن پیدا کرد و از 

محصوالت استراتژیک نخواهد بود.
صادرات پیاز زعفران باعث

از بین رفتن اشتغال
رئیس مرکز تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی 
این  اگر  که  کرد  عنوان  سرایان  شهرستان 
صادرات پیاز زعفران ادامه دار باشد عالوه بر 
از بین رفتن اشتغال چندین هزار نفر است بلکه 
از مشکالت دیگری که پیش می آید استقرار 
 مردم در این مناطق مرزی دچار مشکل می شود
 و به دلیل بیکاری از آنجا مهاحرت خواهند 
کرد. »سعیدی« ادامه داد: با این وضع از نظر 
امنیت هم مشکالتی پیش می آید. به گفتۀ وی 
در این شهرستان ساالنه حدود 10 تن زعفران 
میلیون   5 حدود  فقط  کیلویی  هر  که  دارند 
تومان می باشد. وی خاطر نشان کرد که در هر 
 هکتاری روزانه 10 نفر با آن درگیر می شوند
در  فقط  نفر  یعنی حدود 250 هزار  این   که 
هر روز اشتغال دارد و این عالوه بر مشاغل 

غیرمستقیم مانند فروش و پخش است.

سود باالی تسهیالت مشکلی
بر سر راه کارآفرینان این عرصه

تالش  در  که  کرد  اظهار  مسئول  مقام  این 
های  شرکت  و  ها  کارخانه  تا  هستیم 
فرآوری زعفران و تولید محصوالت جانبی و 
کنیم.  اندازی  راه  را هم  آن  از  بندی   بسته 
شاهد  موارد  این  انجام  با  افزود:  »سعیدی« 
اشتغال زایی بیشتری خواهیم بود که اکنون 
در برخی مسائل بهداشتی مشکالتی داریم که 
در آینده ای نزدیک رفع خواهد شد. وی ادامه 
کارخانه  این  تأسیس  از مشکالت  یکی  داد: 
ها قانونی است که مؤسس را ملزم می کند 
حتما آزمایشگاه مجهزی داشته باشد که تمام 
است  درحالی  این  و  دهد  انجام  در  را  کارها 
که تجهیز آزمایشگاه هزینه های زیادی در 
بردارد. به گفتۀ وی با وجود شرایط اعتباری 
و سود باالی تسهیالت واقعا غیرممکن است 
مگر اینکه به اینگونه کارخانه ها و شرکت ها 

وام قرض الحسنه داده شود.

هر  در  مجهز  آزمایشگاه  تأسیس 
نداشتن  گزاف/  ای  هزینه  کارخانه 

قیمت مشخص از مشکالت زعفران
رئیس مرکز تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی 
شهرستان سرایان توضیح داد که اگر دولت 
حمایت کند و سرمایه گذاری در این بخش 
وجود داشته باشد باعث پیشرفت این عرصه 
اولیه، گرفتن  می شود چون خرید محصول 
های  هزینه  مستلزم  بهداشت  و  استاندارد 
که  داد  پیشنهاد  »سعیدی«  است.  سنگینی 
آزمایشگاه  تواند  می  حوزه  این  کارخانه  هر 
کوچکی برای موارد عادی داشته باشد و برای 
کارهای تخصصی می توان به آزمایشگاهی 
این  به  فقط  استان  مرکز  در  که  تخصصی 
منظ.ر تأسیس شود ارسال گردد. وی از دیگر 
مشکالت این حوزه را نداشتن قیمت ثابت آن 
را عنوان کرد و افزود: زعفران مانند گندم و 
دیگر محصوالت کشاورزی قیمت مشخصی 
ندارد و کامال به بازار فروش و مصرف بستگی 

این موضوع هم  باید مسئوالن برای  دارد و 
فکری کنند. 

صنایع تبدیلی راهی 
برای کاهش مشکالت

از  زعفران  صادرات  مقام  این  گفتۀ  به 
چون  شود  نمی  انجام  هم  جنوبی  خراسان 
فقط خام فروشی به شهرستان های اطراف 
بازار مشهد  وارد  و  داریم  ها  استان  دیگر  و 
تصریح  »سعیدی«  شود.  می  تهران  و 
به کشورهای  نیز  استان ها  این  از  کرد که 
عربی و افغانستان صادر می شود و از مثال 
آن  دارند  که  تبدیلی  با صنایع  افغانستان  از 
اروپایی صادر  به کشورهای  خود  برند  با  را 
این  استان  در  اگر  وی  گفتۀ  به  کنند.  می 
صنایع تبدیلی به بهره برداری برسد خودمان 
می توانیم این کار را انجام دهیم و نه تنها 
نام کشور خودمان را به دنیا بشناسانیم بلکه 

باعث رونق اقتصاد و اشتغال هم شویم. 

احداث مدرسه 6 کالسه؛مهرشهر همچنان نیازمند 99 کالس دیگر



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
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پيامبر اکرم )صلّی  ا...  عليه  وآله( فرمودند:
إلَهو َوالَعبوا َفإنّی أْکَرُه أْن ُیری في دینُِکْم َغلَظًة

سرگرمی داشته باشيد و تفریح کنيد؛ چرا که خوش نمی دارم در دین شما
 درشتی و سختی دیده شود.  )نهج الفصاحة، ص 259، ح 531(

 

تکمیل چرخه  نظام سالمت
مراکز مشاوره و ارائه خدمات مراقبت های پرستاری در منزل ایجاد شد

پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون  قاسمی-  سمیرا 
بیرجند با بیان اینکه در چرخه ارائه خدمات نظام سالمت 
خالء وجود داشت، اظهار کرد: این خالء نداشتن چارچوب 
مشخص برای ارائه خدمات به بیمارانی که در منزل هم 
در  روز گذشته  بود. »دهقانی«  داشتند،  مراقبت  به  نیاز 
مراقبت  ارائه  و  مشاوره  مراکز  موضوع  با  خبری  نشست 
های پرستاری در منزل، افزود: برخی بیماران که نیاز به 
آنان  به  با صالحیت  افراد  باید  دارند  ویژه  های  مراقبت 
کمک کنند. وی ادامه داد: در گذشته چون چنین مراکزی 
خدمات  نداشت،  وجود  پزشکی  علوم  دانشگاه  نظر  زیر 
های  تعرفه  و  متخصص  غیر  پرستارهای  پراکنده،  آنان 
نامشخصی داشت که حتی حیطه کار آنان هم مشخص 
با عنوان  نامه ای سال گذشته  آیین  به گفتۀ وی  نبود. 
تاسیس مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  محترم  وزیر  به همت  منزل 
شد. ابالغ  و  مصوب  کشور  پرستاری  معاونت  و   پزشکی 

تعرفه های مشخص زیر نظر دانشگاه از شاخص های 
اصلی این مراکز

معاون درمان دانشگاه با اشاره به اینکه در این مراکز افراد 

دانشگاه  به  آن  تأسیس  برای  ای  دارای صالحیت حرفه 
مراجعه و درخواست می دهند، بعد از بررسی های الزم و 
تأمین مکان فیزیکی و نیروی مجرب پروانه بهره برداری به 
آنان داده می شود. »دهقانی« ادامه داد: بعد از این موارد مراکز 
مجاز هستند در چارچوب و تعرفه های مشخصی خدمات 
اصلی خود را ارائه کنند. وی خاطر نشان کرد: بیمارانی که 
در بیمارستان بستری هستند و نیازمند خدمات خاصی 
در منازل نیز می باشند، به این شرکت های خصوصی 
معرفی می شوند و با آنان قرارداد می بندند و هرکدام از 
این مراکز حتما باید حداقل با یک پزشک عمومی و در 
 موارد مورد نیاز با پزشک متخصص قرارداد داشته باشد.

به گفتۀ وی این مراکز باعث  ارتقای سالمت بیمار و مددجو، 
کاهش هزینه ها، کاهش بیماران بستری در بیمارستان، 
پیشگیری از عفونت های بیمارستانی، جلوگیری از بستری 
مجدد بیمار در بیمارستان، ارائه خدمات آموزشی و آرامش 

روانی خانواده ها می گردد.
مراقبت  ارائه  و  مشاوره  مرکز   5 از  برداری  بهره 

پرستاری  در منزل در  استان
معاون درمان دانشگاه با بیان اینکه از سال گذشته تاکنون 

5 مرکز به بهره برداری رسیده است، عنوان کرد: 4 مرکز 
در بیرجند و یک مرکز هم در طبس می باشد. »دهقانی« 
 اضافه کرد: برای هر 50 هزار نفر جمعیت یک شرکت 
می تواند مجوز دریافت کند. وی تأکید کرد که مؤسس 
این مراکز اشخاص حقوقی شامل شرکت ها و موسسات 
دارای صالحیت و شناسنامه ملی می باشند که الزم است 
حداقل  دو سوم اعضای موسس از پرستاران واجد شرایط 

باشند.
مراکز  تأسیس  در  ها  شهرستان  دیگر  کاری  کم 
آمبوالنس  مرکز  اندازی  راه   / منزل  در  مراقبت 

خصوصی در بیرجند
این  در  بیرجند هم  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  مدیر 
بزرگ  های  شهرستان  در  متأسفانه  کرد:  عنوان  جلسه 
استان مانند فردوس و قاین هنوز برای ایجاد این مراکز 
درخواستی داده نشده است، در حالی که این مؤسسات 
مزایایی دارد. »ارجمندی« بیان کرد: اگر کسی از خدمات 
آنان شکایت داشت، می تواند به معاونت درمان مراجعه 
مراکز  به  ارجاع  چگونگی  کرد:  نشان  خاطر  وی  نماید. 
هم به سه شیوه امکان پذیر می باشد که شامل ارجاع 

از بیمارستان، ارجاع از مطب پزشک و مراجعه حضوری 
خود بیمار و خانواده آنان است. به گفتۀ وی وظیفه این 
مراکز مشاوره و پرستاری در منزل تشخیص، درمان و 
بازتوانی می باشد. مدیر درمان دانشگاه در بخش دیگری از 
سخنان خود به راه اندازی اولین مرکز آمبوالنس خصوصی 
اشاره کرد و افزود: این مرکز در بیرجند با 2 آمبوالنس با 
تجهیزات کامل می باشد که وظیفه جابه جایی بیمار در 
داخل شهر و نیز از بیرجند به استان های دیگر و یا به 

شهرستان های اطراف را دارد.
خدمات مراکز از پیشگیری تا توانبخشی 

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم در این 
نشست با بیان اینکه هدف از این جلسه اطالع رسانی و 
فرهنگ سازی می باشد، اظهار کرد: این مراکز عالوه بر 
های  فعالیت  پرستاری  های  مراقبت  و  درمانی  خدمات 
مشاوره ای و آموزشی هم دارد که به نوعی از پیشگیری 
زاده«  فرج  »زهرا  کنند.  می  ارائه  خدمات  توانبخشی  تا 
تصریح کرد: از مراقبت های اولیه و مراقبت های عمومی 
تا مراقیت های ویژه و تخصصی قابل ارائه در منزل توسط 
این مراکز انجام می شود. وی افزود: این مراکز طی قراردادی 

 که با بیمارستان ها با توجه به امکانات و نیروهای خود 
می بندند، بیماران نیازمند به ادامه درمان و مراقبت پرستاری 
در منزل از واحد مراقبت پرستاری در منزل به این مراکز 
ارجاع داده می شوند. به گفتۀ وی مراکز مراقبت در منزل 
تحت نظارت معاونت درمان و اداره پرستاری دانشگاه می 

باشد و خدمات آنان همواره ارزیابی می شود.
لغو مجوز مراکز غیرفعال 

مدیر پرستاری دانشگاه تأکید کرد: رئیس این مراکز حتما 
باید پرستار  باشد که حداقل دارای مدرک کارشناسی با 5 
سال سابقه کار بالینی و یا دارای مدرک کارشناسی  ارشد و 
 یا  دکترا با حداقل  2 سال سابقه کار بالینی باشد. »فرج زاده« 
بیان کرد که 4 مرکز مشاوره و مراقبت پرستاری تأسیس 
شده در بیرجند شامل مراکز  سینا، غدیر شفا، امداد کیمیا 
و همیاران سالمت قهستان بوده و مرکز مشاوره و مراقبت 
پرستاری در طبس مرکز رهپویان سالمت می باشد. به گفتۀ 
وی مجوز مراکز غیر فعال به وسیله معاونت درمان لغو می شود. 
 وی اظهار امیدواری کرد که باپیگیری های معاونت پرستاری 
 وزارت در آینده نزدیک خدمات این مراکز تحت پوشش بیمه ها 

قرار خواهد گرفت تا هزینه های بیماران کاهش یابد. 

مزون لباس عروس 
با شرایط بسیار عالی 

واگذار می شود.

09361965160

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد :
از طریق فراخوان مناقصه عمومی نسبت به واگذاری خدمات امور حمل و نقل 
 شرکت در سال 1396 با مشخصات زیر به شرکت های واجد صالحیت اقدام نماید.
نام و نشانی مناقصه گذار: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به آدرس 

بیرجند - خیابان پاسداران - پاسداران 30   تلفن:  32445590-4
موضوع مناقصه : واگذاری خدمات امور نقلیه شرکت جهت سرویس دهی 

برون شهری و درون شهری با خودروهای پژو یا سمند )مدل 1394 به باال( 
شرایط شرکت های متقاضی:

الف: داشتن گواهی صالحیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل فعالیت 
در رشته و پایه با سقف مالی مورد نیاز

ب: نداشتن سابقه خلع یدی در دو سال گذشته
پ: دارا بودن سوابق کاری مشابه

ت: مدت پیش بینی انجام خدمات 12 ماه شمسی
 ث: محل تامین اعتبار: از محل اعتبارات طرح های عمرانی )اسناد خزانه اسالمی(

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:
یک فقره ضمانت نامه بانکی به میزان  192.500.000 )یکصد و نود و دو 

میلیون و پانصد هزار( ریال دارای حداقل 3 ماه اعتبار 

به نفع شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
زمان و محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: 

تا 1396/06/17  تاریخ 1396/06/13  از  توانند  می  متقاضی  های  شرکت 
جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس 

setadiran.ir مراجعه نمایند.
مورخ  چهارشنبه  روز  صبح  ساعت 8  تا  حداکثر  اسناد:  تحویل  مهلت 

1396/06/29 خواهد بود.
تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکت ها:

ساعت 9:30 صبح روز چهارشنبه مورخ 1396/06/29 در محل شرکت آب 
منطقه ای خراسان جنوبی خواهد بود.
مدارک الزم جهت دریافت اسناد: 

الف: فیش واریزی به مبلغ 545.000 )پانصد و چهل و پنج هزار( ریال )شامل 
500.000 هزار ریال بابت هزینه اسناد و 45.000 ریال بابت ارزش افزوده( 
که باید به حساب سیبا شماره  2175082197005 بانک ملی شعبه مرکزی 
 بیرجند به نام شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی از طریق سامانه ستاد

 به صورت الکترونیکی پرداخت گردد. 
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 81246

السالم علیک یا اباعبدا... الحسین)ع(
تشییع مرحوم کربالیی علی عوض زاده

)بازنشسته نیروی انتظامی(
امروز دوشنبه 96/6/13 ساعت 4 بعدازظهر

 از محل غسالخانه بیرجند 
خانواده عوض زاده و سایر بستگان

عکس: رضایی


