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سرمقاله

زلزله ای که آمده بود
*هرم پور

وقتی همه  از شهریور،  روز  پانزدهمین   سحرگاه 
ای  قطعه  لرزید.  زمین  ناگهان  بودیم،  خواب  در 
مینیاتوری شده از وعده ی حتمی خدا؛ » اذا زلزلت 
قال  و  اثقالها،  االرض  اخرجت  و  زلزالها،  االرض 
االنسان ما لها«...شاید تنها چند ثانیه ای بیشتر یا 
چند درجه ای باالتر الزم بود تا فاجعه ای به بار 
آورد که قرن ها در تاریخ شفاهی و کتبی سرزمینی 
مثل بیرجند برای عبرت آیندگان باقی بماند. زلزله، 
جنایت طبیعت در حق ما نیست، طبیعِت طبیعت 
است که اینگونه بروز می کند. در همه ی سالهای 
همان  حد  در  چیزی  و   1376 سال  زلزله  از  بعد 
سالها، بیرجند زلزله سحرگاهی به خود ندیده بود 
چه  البته  ...و  بود!  چه سخت  که  دیدیدم  همه  و 
 ترسیدیم. ما هیچوقت در برابر زلزله آماده نبوده ایم 
هم  آماده  هیچوقت  کنم؛  راحت  را  خیالتان  و 
ویران  و  آمد  خواهد  زلزله  روزی  شد!  نخواهیم 
و  ها  لحظه  افسوس همه ی  بعد،  و  خواهد کرد 
روزها و سالهایی را خواهیم خورد که در غفلت ها 
 سپری کردیم و سالها بعدش تلفات دادیم و قرن ها 
... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ ( عقب افتادیم. از اینکه 
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به یک نفر نیروی آقا )لیسانس( 
مسلط به سیستم دوربین مداربسته

 و شبکه نیازمندیم.

32450702

جنـاب آقـای دکتـر خلیلـی
قرار گرفتن نام دانشگاه بیرجند در فهرست موسسات برتر دنیا 

)منتشر شده توسط موسسه آموزش عالی تایمز( و کسب رتبه 15 کشوری
 دستاوردی که مایه مباهات برای جامعه دانشگاهیان استان است

 ضمن تبریک حضور جناب عالی و تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند
 از زحماتی که در راه اعتالی آموزش عالی استان کشیده اید، سپاسگزاریم.

جمعی از فارغ التحصیالن دوره دکتری مهندسی مکانیک 
دانشگاه بیرجند

به مناسبت درگذشت
 فرزندی عزیز و برادری مهربان جوان ناکام مرحوم مغفور

شادروان کربالیی سعید  قاصدی
 جلسه ترحیمی امروز دوشنبه 96/6/20 از ساعت

 15/30 الی 16/30 در محل مسجد امام جعفر صادق )ع(
 )واقع در فلکه اول سجادشهر( برگزار می گردد

 حضور شما سروران گرامی در این جلسه موجب امتنان است. 
خانواده های: قاصدی ، دهقانی

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

شادروان کربالیی مهدی غالمی
 )فرزند حاجی رجب غالمی بازنشسته آموزش و پرورش( 

جلسه یادبودی امروز دوشنبه 96/6/20 از ساعت 4 الی 5 
بعدازظهر در محل هیئت  ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد

 تشریف فرمایی شما سروران گرامی در این جلسه موجب امتنان است. 
خانواده های: غالمی ، بینا ، نوروزی و سایر بستگان

به مناسبت کنفرانس بین المللی هپاتیت بیرجند
 بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان با 60 درصد و بیمه آتش سوزی با 
50 درصد تخفیف از تاریخ 96/6/19 الی 96/6/23 صادر می گردد.

بیمه کار آفرین مدیریت خراسان جنوبی

بیرجند- خیابان طالقانی - روبروی بیمارستان امام رضا )ع( 
32213971 - 32228791 - 32226829

قابل توجه پزشکان محترم

چهکندی نژاد

کنفرانس بین المللی هپاتیت
 در بیرجند برگزار شد

شرح در صفحه آخر جناب آقای بیجاری
عضو  محترم

 هیئت مدیره  نمایشگاه 

بین المللی استان 

درگذشت پدرخانم گرامی تان
 را حضور شما و خانواده محترم 

تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم 
علو درجات و برای بازماندگان محترم 

صبر و سالمتی آرزومندیم.

شرکت نمایشگاههای 

بین المللی استان خراسان جنوبی

پیروزي، پرشي دارد به اندازه بلندای آسمان که همواره دل را شاد و لحظه ها را ماندگار مي سازد...
فرصت را مغتنم دانستیم تا انتخاب شایسته شما را به عنوان

کارشناس نمونه ارتوپد فنی استان
از طرف سازمان نظام پزشکی خراسان جنوبی که نشان از تبحرتان در این زمینه می باشد 

خدمت شما و خانواده محترم تان صمیمانه تبریک عرض نموده و از یکتای هستی بخش جهان 
برایتان سالمتی و سعادت همراه با موفقیت های بی شمار  را  خواستاریم.

موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(

همکارگرامی سرکار خانم مریم پرتوی فر

مسئول محترم فنی کلینیک  ارتوز و  پروتز
 توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(

پیام تشکر و قدردانی

 حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر رضایی
 امام جمعه سابق بیرجند

 از رهبر فرزانه انقالب اسالمی
بسم ا... الرحمن الرحیم

محضر مبارک رهبر فرزانه و حکیم انقالب اسالمی
 حضرت آیت ا... العظمی امام خامنه ای )مد ظله العالی( 

سالم علیکم: احتراما و با تبریک عید سعید غدیر خم
 خداوند را بر نعمت وجود سراسر جود آن قائد

 عظیم الشان شاکریم و اینجانب تشکر و سپاس خالصانه خویش را به خاطر 
ذره پروری و عنایت ویژه شما استاد واال مقام به شاگرد و فرزند کوچک تان اعالم می دارم 

و اطمینان می دهم تا زنده ام در مسیر امام راحل و شهدای واال مقام
 و آن رهبر مقتدر و مظلوم در جهت احیا ، گسترش و تعمیق فرهنگ ناب قرآن 

و اهل بیت علیهم السالم و مبارزه با هر نوع استبداد ، استحمار و استثمار و نماد مجسم
 آن استکبار جهانی آمریکای جهانخوار و عوامل واداده و اسب های چوبی آن کوشا باشم ان شاء ا... 

 با آرزوی سالمتی و طول عمر آن مقتدای امت تا ظهور ولی ا... االعظم آقا امام زمان 
عجل ا... تعالی فرجه الشریف.

ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم         یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت
والسالم علیکم و رحمت ا... و برکاته

علی رضایی بیرجندی - 16 شهریور 1396

    

والدت امام موسی کاظم )ع( مبارک باد



2
دوشنبه *20 شهریور 1396 * شماره 3880

صدورویزایاربعینازامروزآغازمیشود

محسن نظافتی مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت در گفت وگو با تسنیم درباره زمان و مکان صدور ویزای اربعین حسینی)ع( در کشور اظهار کرد: طبق توافق ایران و عراق 
ویزای اربعین حسینی از صبح دوشنبه بیستم شهریور ماه در چهار نقطه کشور آغاز خواهد شد.وی ادامه داد: ویزای اربعین حسینی ابتدا در سفارتخانه ها و کنسولگریهای عراق 

در تهران، مشهد، کرمانشاه و اهواز صادر خواهد شد و از ابتدای مهرماه نیز 12 نقطه دیگر اقدام به صدور ویزای اربعین حسینی می کنند.

نتیجه خالص تحریم ها ، 19800 سانتریفیوژ است!

سرمقاله

زلزله ای که آمده بود
*هرم پور

حادثه  در شب  مردم  باز   )1 از صفحه  سرمقاله  )ادامه 

و  صدا  اینکه  از  بودند،  جلوتر  مسؤولین  از 
درست  آنی،   رسانی  اطالع  مدعی  سیمای 
یک ساعت بعد از زلزله نیم خطی درباره وقوع 
زلزله زیرنویس کرد، از اینکه  لحظه به لحظه، 
مردم خبرها و عکس ها و گزارش ها و گاهی 
شایعات مربوط به زلزله را دقایقی پس از وقوع 
این فریاد عبرت آموز در شبکه های اجتماعی 
منتشر کردند، از اینکه ساختمانهایمان به هیچ 
اینکه  از  نداشتند،   ایمنی  کار  و  ساز  عنوان 
 مردم به جای اسکان در جان پناه های امن به 
پارک ها، مدرسه ها، ادارات ،خیابان ها و بیابان 
ها کشیده شدند، از اینکه حرکت های شعاری 
زیادی انجام شد و حرکت های الزم دیگری در 
سایه این شعارها مغفول ماند، از هیچکدامشان 
از  متعجبم  انتقاد.  نه  کرد  توان  می  گالیه  نه 
اینکه همگی، همه چیز زلزله را فراموش کردیم، 
خیلی زود. انگار نه انگار که اتفاقی افتاده است.
پرنده مرگ  دوباره هم  این  انگار که  نه  انگار 
دیگر  جای  هر  یا  شهر  این  آسمان  باالی  از 
که  انگار  نه  انگار  کند،  عبور  شاید  استان 
و  شبی  نیمه  و  غفلتی  و  هست  خوابی  دوباره 
باید  پرداز  شایعه  و  شایعه  دهان  به  ای.  زلزله 
آید زلزله می  یا شبی  روزی  اما الجرم   کوبید، 
تفکر  کدام  و  بیشتر  آمادگی  کدام  با  ما  و 
و  نشده  های  اقدام  اضطراب  کدام   و  ایمنی 
رفت. خواهیم  پیامدهایش  با  مقابله  به  نکرده، 
 اگر آن شب فقط چند ثانیه ای تکان ها بیشتر از 
حد معمول ادامه می یافت و یا زمین کمی میل 
به ما  بیشتر  را  نازش و عشوه اش  تا  می کرد 
نشان بدهد و سخت تر به دل و جان بلرزاندمان، 
نه مانور های زلزله و ایمنی به کارمان می آمد، 
نه بازی های پرخرجی که هر سال مسؤولین و 
بازسازی  یا  و  پیش عملیات ها  نام  به  مدیران 
صحنه های آسیب از باب تفریح و انبساط خاطر 
شریف مصوب می کنند و انجام می دهند. در 
میان همه ی اینها، یک چیز یادمان نرود؛ همه 
مسؤولیم. چه مسؤوالن و مدیرانی که در ساخت 
و سازها حتی برنظارت خالجوش کوچک روی 
در حال ساخت  طبقه ی چندم یک ساختمان 
 سهل انگاری می کنند، چه مایی که آن شب ها
درب  وار،  قیامت  لرزان،   و  ترسان  حادثه، 
را بستیم و برای نجات »خودمان« و  خانه ها 
فرزندانمان - نه همسایه ای که کنارمان بود، 
نه همشهری که امکانی برای فرار نداشت، نه 
دوست وآشنایی که می شد کاری برای کاهش 
دلهره هایش کرد-  به کوچه وخیابان گریختیم. 
یاد بگیریم در این لحظه های سخت، »فقط« 
را  »خودمان«   »فقط«  و  نباشیم  »خودمان« 
نبینیم، »فقط« جلو  پایمان را نبینیم، و »فقط« 
امروز و امشبی را که حادثه ای از سرمان به خیر 
مثقال  یعمل  نکنیم...»فمن  فراموش  گذشت، 
ذره خیراً یره، و من یعمل مثقال ذره شراً یره«. 

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

زمان توزیع کتاب های
 درسی دوره متوسطه

تسنیم- حسین طالیی زواره در رابطه با چاپ و 
کرد:  اظهار  دانش آموزان  درسی  کتاب های  توزیع 
کتاب های درسی دانش آموزان دوره ابتدایی، پیش 
اینترنتی  صورت  به  فنی وحرفه ای  و  دانشگاهی 
wwww.irtextbook. سامانه  طریق  از 

طریق  از  مهر  اول  و  شد  سفارش  ثبت   com
کتاب های  افزود:  شد.وی  خواهد  توزیع  مدارس 
از طریق کتاب  اول و دوم  درسی دوره متوسطه 
فروشی ها توزیع می شود که در تمام استان ها به 
جز تهران و البرز توزیع کتاب ها از 20 شهریور آغاز 
می شود. طالیی زواره در خصوص میزان افزایش 
قیمت کتاب های درسی، گفت: امسال میانگین 
است.  قیمت کتاب های درسی 7 درصد  افزایش 
وی در پایان خاطر نشان کرد: کتاب های درسی 
و  است  شده  توزیع  دانش  آموزان  تمام  اندازه  به 
کمبود کتاب وجود ندارد همچنین کتاب های پایه 

یازدهم نیز در حال توزیع است.

زمان واریز قطعی سود
سهام عدالت اعالم شد

درباره  سازی   خصوصی  سازمان  فارس-مشاور 
نحوه پرداخت و میزان این سود گفت: در مرحله 
 8 شامل  درآمدی  پایین  دهک  دو  توزیع،  اول 
امام)ره(  امداد  کمیته  مددجویان  از  نفر  میلیون 
و  بهزیستی  سازمان  پوشش  تحت  اشخاص  و 
تسویه  با  که  مشموالنی  از  دسته  آن  همچنین 
تومان  میلیون  مبلغ یک  تا  اقساط خود  الباقی 
سود  دریافت  مشمول  می توانند  کرده اند،  اقدام 
تومانی  هزار   150 تا   130 حدود  علی الحساب 
سهام عدالت در سال جاری باشند.سبحانی ادامه 
تومانی  هزار   150 علی الحساب  سود  مبلغ  داد: 
)شهریورماه،  مرحله  چند  طی  عدالت  سهام 
برای  جاری  سال  پایان  تا  اسفندماه(  و  دی ماه 
مابقی  و  پذیرفت  خواهد  صورت  مشموالن 
نقدی  سود  نسبت  همین  به  نیز  مشموالن 
بیش  تاکنون  وی  گفته  کرد.به  خواهند  دریافت 
از 31 میلیون ایرانی شماره شبای بانکی خود را 
وارد سامانه سهام عدالت کرده اند و این در حالی 
هیچ محدودیت  این شماره  درج  برای  که  است 
زمانی وجود ندارد، اما برای تسویه الباقی اقساط 
امسال  شهریورماه   31 تا  تنها  عدالت  سهام 

فرصت باقی است.

اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران محدودتر شده

محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان گفت: اگر 
شما به مصوبه کنگره نگاه کنید در جهت خالف برجام 
حرکت کرده و اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران 
محدودتر شده است. تالش می کنیم برجام را حفظ 
کنیم و بیشترین منافع را از توافق هسته ای نصیب 
کشور و مردم در حوزه سیاسی و اقتصادی کنیم. تالش می کنیم به وضعیت 

بهتری از قبل در صنعت هسته ای بازگردیم.

اصالح طلبان باید به وعده های خود عمل کنند

مرتضی حاجی از فعاالن سیاسی اصالح طلب گفت: به 
نظر من سرنوشت اصالحات فرع بر سرنوشت ملی ما 
است. اصالح طلبان باید متعهد باشند که آنچه به مردم 
وعده کرده اند، عمل کنند. شورای شهر توانسته شهردار 
کارآمدی را برای تهران انتخاب کند. شورای عالی باید 
نظارت کند تا برنامه های وعده داده شده، تحقق پیدا کند. به خصوص اینکه 

تصمیم گیری در تهران بر کل کشور تاثیرگذار است.

انتقاد نماینده اصالح طلب از ظریف

حجت االسالم احمد مازنی نماینده مجلس شورای 
محمد  به  خطاب  سرگشاده  ای  نامه  در  اسالمی 
گفت:  کشورمان،  خارجه  امور  وزیر  ظریف  جواد 
مسلمانان  گذشته  های  سال  در  بگویید  مردم  به 
روهینگیا در کجای سیاست خارجی ما قرار داشتند؟ 
دولت و مسئوالن جمهوری اسالمی ایران برای کمک به مردم تحت ستم 

روهینگیا چه اقداماتی کرده است؟

این  به  پاسخ  در  الریجانی  جواد 
سوال که آیا فلسفه وجودی برجام 
ایران  که برای جمهوری اسالمی 
رفع تحریم ها بود، زیر سوال رفته 

در  نیست،  سوال  است،گفت:زیر 
روشن  خیلی  است.  انهدام  حال 
آن  بر  باید  که  دوم  است.نکته 
تاکید کنم، »خط قرمز« است. خط 

پایبندی طرف های  ما  برای  قرمز 
نیست  برجام  به  مذاکره کننده 
بلکه خط قرمز ما یک »وضعیت 
وضعیت  آن  اما  است.  قرمز« 

قرمز  وضعیت  چیست؟  قرمز 
تحریم های  غرب  که  است  این 
»به  و  »عماًل«  و  عمدتا  را  خود 
در  و  باشد  داشته  موثر«  طور 

برجام  که  کند  ادعا  حال  عین 
اما  نشده  نقض  و  است  برقرار 
نظارت های  و  محدودیت ها  تمام 
به  هسته ای  موضوع  در  ایران 

باقی باشد. همان شدت 
باید  ما  و  است  قرمز  حالت  این   
داغ این را به دل آمریکا بگذاریم. 
مهم  برجام  به  پایبندی  بنابراین 
»مرده  برجام  من  نظر  به  نیست. 
 است« و آثار حیات چندانی ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا 
شود  می  هم  آمریکا  بدون  برجام 
گفتم  هم  گذشته  در  بنده  گفت: 
 5+1 یا  یعنی  نداریم   4+1 که 
به  اکنون  هم  از  باید  هیچ.ما  یا 
دوست  اگر  که  بگوییم  اروپایی ها 
دارید تعهدات ایران در برجام باقی 
با  باید  نکنید،  البی  ما  با  بماند، 

آمریکا البی کنید. 

روحانی  حسن  االسالم  حجت 
در  دیروز  کشورمان  جمهور  رئیس 
همکاری  سازمان  سران  اجالس 
اسالمی در حوزه علم و فناوری در 
همه  کرد:  اظهار  قزاقستان  آستانه 
داریم  نظر  اتفاّق  مسأله  این  بر  ما 
مهم  بخشی  اسالم«  »جهان  که 
و مؤثر، در منظومة جهانی است. و 
توانمندی، پیشرفت و ثبات آن، مایة 
جهان  ثبات  و  پیشرفت  توانمندی، 
خواهد بود. روشن است که در ضعف، 
هم گسیختگی  از  و  عقب ماندگی 
جهان اسالم نیز، صلح پایدار، توسعه 
همه جانبه و همگرایی مؤثر جهانی 
و  همرأیی  پس  می شود.  ناممکن 
اعضای  ما  همکاری  و  همراهی 
به  ورود  برای  اسالم  بزرگ  جهان 
جهان توسعه یافته در واقع تالشی 

به  جهانی  ساختن  برای  مشترک، 
دور از جهل، فقر، جنگ و خشونت 
همکاری  گفت:  روحانی  است. 

آن  از  هم  فناوری  و  علم  حوزه  در 
توسعه  در  پیشران  نقش  که  حیث 
بخش های مختلف اقتصادی را دارد، 
کشورهای  همگرائی  و  رشد  برای 

اسالمی تعیین کننده است و هم از 
آن جهت که با جوانان و دانشگاه ها 
سر و کار دارد و با ایجاد فضای امید 

و سازندگی و اشتغال زائی، ریشه های 
را  تروریسم  و  افراط  به  گرایش 
و  سیاسی  اهمیت  از  می خشکاند، 
است.  برخوردار  راهبردی  اجتماعی 

همگرایی موثر جهانی با عقب ماندگیبرجام مرده است؛ برجام بدون آمریکا یعنی تمام
 جهان اسالم ناممکن است

جنایات میانمار زیر سر آمریکا و اسرائیل  است

نماینده مجلس در تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل 
دفتر سازمان ملل متحد در محکومیت حوادث میانمار 
گفت: جنایات میانمار زیر سر آمریکا جنایت کار و رژیم 
صهیونیستی است. چرا سازمان های بین المللی در این 
مورد سکوت کرده اند؟ آیا این اقدامات جنایت نیست؟
حاجی دلیگانی ادامه داد: چرا این کشتار را متوقف نمی کنید؟ همه مستکبرین 

بدانند که ما پوزه آن ها را به خاک خواهیم مالید.

وزیر جنگ صهیونیست ها، ایران را تهدید کرد

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به طور تلویحی ایران و سوریه را تهدید کرد 
و گفت اسرائیل اجازه نمی دهد امنیتش به خطر بیفتد. این سخنان اندکی 
به  ابراز شده است.  نظامی در سوریه  بمباران هوایی یک مرکز  از  پس 
گزارش رسانه های اسرائیلی لیبرمن تاکید کرده که تل آویو برای جلوگیری 
از ایجاد یک »داالن شیعی میان تهران و دمشق« به هر اقدامی دست 
خواهد زد. او مدعی شد اسرائیل قصد ماجراجویی نظامی در سوریه را ندارد 

اما مصمم است جلوی »تهدید دشمن« را بگیرد.

بعید است الریجانی با »جمنا« کنار بیاید

اصولگرایان  همراهی  احتمال  درباره  نیا  سبحانی 
معتدل و طیف منتسب به علی الریجانی با جمنا 
گفت: من بعید می دانم چنین اجماعی صورت بگیرد 
و آقای الریجانی به آن ها ملحق شود و کنار بیاید 
و این هماهنگی به وجود بیاید. جمنا مجموعه ای با 
یک ترکیب خاصی از نیروهاست و در همین مدت هفت، هشت یا ده ماه 
اخیر که شکل گرفته، تالش هایی انجام شد که اجماع شود ولی عمال نشد.

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 961237 اجرایی آقای حسین فضلی محکوم به پرداخت مبلغ 70/905/000 ریال در حق 
آقای علیرضا قربانی و مبلغ 3/500/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه یک دستگاه سواری 
S 1442278151511 پراید تیپ سی وی 5 هاچ بک رنگ سفید روغنی شیری مدل 1379 به شماره موتور 00104216 و شماره شاسی 
 و شماره انتظامی 569 ج 21 ایران 52 با 4 سال تخفیف بیمه توقیف و به مبلغ 75/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است 
از  طریق مزایده روز چهارشنبه مورخ 96/7/5 از ساعت 8 الی  9  صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به 
فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد 
مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 
پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و 
 از مورد مزایده بازدید به عمل آورند هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس

 www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
منفرد-مدیراجرایاحکاممجتمعشوراهایحلاختالفبیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 950046 به موجب اجرائیه صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان بیرجند شرکت 

آجر سفال بیرجند محکوم است به پرداخت مبلغ 351/439/411 ریال به عنوان الباقی مطالبات و پرداخت مبلغ 1/500/000 بابت 
هزینه حق الزحمه کارشناسی در مرحله اجرا، در حق محکوم له آقای مرتضی صادقی فرزند نظر، لذا مقرر گردیده است مقدار چهار 
ساعت )دیگر( آب از چاه شرکت سفال واقع در حومه روستاهای تقاب و معصوم آباد خوسف که توسط محکوم له معرفی و توفیف شده 
است و با وصف اینکه: حسب نظر کارشناس فعال چاه فعال نیست ولی آبدهی چاه موتور 25 لیتر در ثانیه و کیفیت آب لب شور می 
باشد، فعال هر ساعت آب بر مدار 12 شبانه روز می باشد، موتور چاه برقی است، مدیریت چاه موتور از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست 
که هر ساعت آب به مبلغ 90/000/000 ریال و چهار ساعت آب مجموعا 360/000/000 ریال قیمت گذاری گردیده است، از طریق 
مزایده با قیمت کارشناسی در تاریخ 1396/7/5 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان خوسف 
به فروش می رسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به فردی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 
درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع 
و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید. در غیر این صورت 10 درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 
و مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و صدور دستور تملیک 
از دادگاه صادر کننده حکم، اموال مذکور به برنده مزایده تحویل خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از 

موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه های نقل و انتقال بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

مهدیاسماعیلی-مدیردفتراجرایاحکاممدنیدادگستریشهرستانخوسف

20 شهریورماه دهمین سالگرد درگذشت

 شادروان رضا فرهادپور
 را با ذکر صلوات و فاتحه به روح پاکش گرامی می داریم.

روحش شاد

فرزندت امیر محمد 

به تعدادی برقکار  درصدی 
نیازمندیم.  

09157917192

به یک نیروی آقا)با تجربه( 
 جهت کار در فست فود نیازمندیم.

09۳5۳۶9۴511 - 09۳5۳۳15۶5۶

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

۳2۴۳5۶8۶ - 09۳۶52۳701۴ - 091570۶۳220 - خسروی

1 درصد  
00

تضمینی

حمل  اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
09159639065

علـیآبادی

جشنواره یک ماه با مرداس
آدرسنامفروشگاهتاریخردیف
196/6/15

تا96/6/20
حدفاصلپاسداران23و25شهرشکالت

296/6/21
تا96/6/26

نبشمعلم50شیرینیسرایعربی

396/6/27
تا96/7/1

معلم-حدفاصلمعلم21فروشگاهولیعصر
و23

496/7/2
تا96/7/7

شیرینیخانگی
خراشادی

معلم-حدفاصلمعلم46و48

زیباترینوباکیفیتترینطرحهایشکالترادرفروشگاههایفوق
بامحصوالتمرداستجربهکنید

فرصتعالی10درصدتخفیفجشنواره

اخالق،انصاف،کارخوب
سرلوحهخدماتماست

متخصصدرحملبارواثاثیه
منزلباسابقهدرخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر ۴ 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155۶۴2959
09159۶۳۴0۳8 
۳2۴1۴702

ی
ین
ضم

دت
رص
دد

ص

 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

دالیــــا پروتئیـــن

آدرس: بازار روز پاسداران     32442876 - 09353315656    بهروش

جگر مرغ منجمد  350 گرمی    کیلویی 2000 تومان

* خیار شور یک                 دبه ای  9500 تومان

* خیار شور نول                   دبه ای 13500 تومان

* خیار شور ویژه                  دبه ای24000 تومان



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
دوشنبه*20 شهریور 1396* شماره 3880

فرآوری 6 میلیارد تومانی زعفران در خراسان جنوبی
گروه خبر- فرآوری زعفران امسال 6 میلیارد تومان برای بهره برداران خراسان جنوبی درآمد داشت. مدیر صنایع سازمان جهاد کشاورزی استان  گفت: این درآمد با فرآوری 12 تن 
زعفران در این استان حاصل شد.بیکس افزود: زعفران به محصوالتی از جمله قرص زعفران، شربت زعفران فراوری و بسته بندی شده است.وی گفت: کارگاه های فراوری و بسته بندی 
زعفران خراسان جنوبی در شهرستانهای بیرجند، فردوس، قاین، بشرویه و خوسف فعال است.10 واحد فرآوری زعفران در خراسان جنوبی به ظرفیت اسمی 63 تن پروانه بهره برداری دارند.

آقایان مسؤولین. آقای مدیران کشوری و استانی. 
آقایانی که می نشینید و بدون توجه به درخواست 
ها و خواسته های مردم تصمیم به عزل و نصب 
می گیرید. کجای قانون اسالم و حکومت داری 
اسالمی چنین مجوزی به شما داده که با سرنوشت 
ها  بازی  این  کنید؟بخدا  بازی  استان  یک  مردم 
خندند. می  ما  به  کشور  ی  همه  کنید.  تمام   را 
استاندار  با جابجایی  باز   مشکالت ما کم نیست 
به  کنند  می  سعی  همه  که  مقطع  این  در  آنهم 
ی  ساله  چند  های  تجربه  از  شده  صورتی  هر 
استاندارانشان بهترین استفاده را بکنند قوز باالی 
قوز شده است. شما را به خدا صدای مردم به جایی 

برسانید بلکه گوش شنوایی پیدا بشود. 
937...530
شهرداری محترم! بعضی وقتها با رفتن به پارکها 
از  بعد  ها مکدرمیشه  وبچه  انسان  روحیات  کمی 
کثافات  و  آلودگی  هنوز  رسانی   اطالع  دومرتبه 
پارک  جمله  از  پارکها  وسرسرهای  تابها  برروی 
در  مسئولیت  باشد.احساس  می  مشهود  خانواده 

پارک بان ها یافت نمیشه.
936...220
شاید ما بودجه نداشته باشیم برج میالد و امثالهم 
در  دست  مسئولین  اگه  شود  می  اما  بسازیم.  را 
از  میتوانیم  نخبگانمان  ابتکار  بدهند،با  دست هم 
را  04قدیم  کنیم.مثال  بهتراستفاده  ظرفیتهایمان 

تبدیل به پارک آموزشی و سرگرمی کنیم.
901...724
سالم، از شهرداری خواهشمندیم در صورت امکان 
ابتدای خیابان احمدی روشن را آسفالت نمایید و 
اگر مقدور نیست حداقل سالی یک بار این مسیر را 
تیغ بزنند. خاک وشن آن درشت شده و جلوبندی 

ماشین را داغون میکند
915...425
بیرجند-قاین  راه  پلیس  از  داره  جا  آواجان.  سالم 
)بابت اعمال ممنوعیت تردد خودروهای سنگین در 
ساعات پایانی تعطیالت چند روزه در مسیر پر پیچ 
و خم بیرجند-قاین و بالعکس( تشکر کنم.واقعا هر 
موقع چند روز تعطیلی هست و کامیونها هم تو جاده 
تردد می کنند تو مسیر آدم کالفه میشه بعضی وقتا 
یه قطار ماشین سواری مجبور میشن پشت کامیون 

با سرعت 20 کیلومتر حرکت کنن.ممنون
915...487
نیز  قبل  های  شماره  که  اوا  روزنامه  از  تشکر  با 
، روزشنبه خودم  بود  القورات نوشته  درمورد جاده 
در جاده به دلیل پارک کردن یک ماشین در حاشیه 
جاده و گرفته شدن بخشی از راه توسط آن،نزدیک 
بود با ماشین روبرویی تصادف کنم.الزم است پلیس 
راه در این خصوص به رانندگانی ک خالف پارک 
می کنند تذکر بدهد و یا اینکه اداره محترم راه در 

خصوص تعریض جاده بعد از کوشک اقدام نماید.
915...335
مسکن  وضعیت  از  گزارشی  دارم  آوا،تقاضا  سالم 
مهر تهیه کنین تا کم کاری های مهندسین رو همه 
بدونن،غیر استاندارد بودن بنا و برق ساختمان ها و...
ما که راضی نیستیم و در آخرت حقمونو خواهیم 

گرفت،این دنیا که صدامون به جایی نمیرسه.
915...339
آیاوقت آن نرسیده است که با کانال های تلگرامی 
تندرو از قبیل ...برخورد جدی شود.اینها معلوم نیست 
از طرف کی حمایت می شوند که گستاخانه بدون 
در نظر گرفتن مصالح کشور واستان  با هر کسی 
که دوست ندارن سر مخالفت برداشته وتهمت های 
ناروا مزنند. خود را مسلمان دارند ولی از خدا وروز 
قیامت نمی ترسند که باید در پیشگاه عدل الهی بر 
ای تمام کارهایشان پاسخگو باشند!چندی پیش با 
...  درافتاده بودند ومطالب دروغ به ایشان نسبت 
آتش  روز  استان هر  ارام کردن جو  وبجای  دادند 
افروزی جدیدی می کنند. وقت آن است که پلیس 

محترم فتا  نیز با آنها برخورد جدی نماید.
915...234
آوری  جمع  بابت  بیرجند  سالم،ازشهرداری 
متکدیان از سر قبرستان متشکرم،تقاضا دارم این 

روند تداوم داشته باشه......
915...226
وپرورش  آموزش  در  انتقاالت  نقل  فصل  سالم 
با   ! ها  نور چشمی  واقع  در  ولی  اضطراری  اونم 
بیست سال منتقل نمی شویم  با سه سال با تلفن 
نور چشمی ها منتقل میکنن! خدایا عدالت تو کو 
؟؟؟باالغیرتا عدالت دولت تدبیر امید اینه ؟؟از کجا 

نورچشمی  بیاریم؟ 
ارسالی به تلگرام آوا
از راهنمایی رانندگی و شهرداری خواستار جانمایی 
و ایجاد یک پارکینگ مخصوص ناوگان باری و 
خودروهای سنگین در ورودی های بیرجند هستیم 
تا تجمع و پارک این ماشین ها موجب چهره زشت 

و عدم ایمنی در ورودی های شهر نگردد.
ارسالی به تلگرام آوا
وبچه  باخانواده  غدیر  عید  روز  عصر  باسالم 
به  ازاین  یکی  باقریه  امامزادگان  رفتیم  هایمان 
با  بدی  برخورد  اصطالح خادم های خانم چنان 
ماداشت که پشیمان شدیم ازرفتن به زیارت !این 
است کارفرهنگی که امامزادگان تبدیل به قطب 

فرهنگی شوند؟
915...194
سالم خدمت مسئولین شهرداری...خیابان امام علی 
مهرشهر موقع انتخابات امدین کوچه ها رو غلتک 
زدین و حتی بعضی کوچه ها هم قیر ریختید بعد 
دیگه رفتید تا انتخابات بعدی ..یعنی واقعا مردم رو 
چی فرض کردین؟ اصال دست نمیزدین بهتر بود 

فقط داریم خاک میخوریم!
915...534

 مطالبات مردم شهرستان های، طبس ، نهبندان و فردوس از دولت دوازدهم؛

طبس  شهرستان  برزجی-  عصمت 
شهرستانی  و  ایران  شهرستان  وسیع ترین 
است.  جنوبی  خراسان  غرب  در  کویری 
برابر   ،1395 سال  در  شهرستان  این  جمعیت 
با 72617  نفر بوده است .بیش از 60 درصد 
مساحت شهرستان طبس، یعنی محدوده ای به 
وسعت 3 میلیون و 400 هزار هکتار را بیابان ها 
بیابان های  درصد   10 می دهند.  تشکیل 
یکی  شده اند.   واقع  شهرستان  این  در  کشور 
عالوه  شهرستان  این  بزرگ  های  ظرفیت  از 
بر کویر زیبای آن و جاذبه های گردشگری ، 
معادن غنی است که می تواند برای توسعه آن 

مورد توجه واقع شود. 

سنگ قیمتی نهبندان در صحن
و سرای حرم امام علی)ع(

موقعیت  اقتضای  به  نیز   نهبندان  شهرستان 
نسبتًا  دشتی  کویر،  با  مجاورت  و  آن  طبیعی 
کویری  ناحیه  است.این  شده  واقع  وسیع 
به  علف  و  آب  کم  و  خشک  نسبتاً  سرزمینی 
حساب می آید که آب اغلب قناتهای آن کمی 
شور و مانع رشد غالت و سایر نباتات می شود. 
اما این اوضاع خاص کویری سبب شده اند که 
در  حدودی  تا  بیگانگان،  هجوم  و  دستبرد  از 
شهرستان  کشاورزی  محصوالت  بماند.از  امان 
نهبندان می توان به عّناب، خرما، پسته، زعفران، 
ارزشمند  محصول  نمود.  اشاره  انار   و  زرشک 
نهبندان  نهبندان سنگ آن است.از سنگ های 
برای سنگ فرش صحن های حرم علی ابن ابی 

طالب)ع( در نجف نیز استفاده شده است.

فردوس ، قطب تولید انار ایران
آوازه ای  بلند  تاریخ  از  نیز   شهرستان فردوس 
این  است  برخوردار  جنوبی  خراسان  در 
زمینه  در  زیاد  های  جاذبه  کنار  در  شهرستان 
در  گردشگری ظرفیت های خوبی  و  تاریخی 
حوزه صنعت، صنایع دستی و کشاورزی دارد. 
آن  دستی  صنایع  مهم ترین  از  فردوس،  قالی 
مهم ترین  از  یکی  فردوس،  و  بوده  شهرستان 
جنوبی  خراسان  استان  قالی بافی  مناطق 
است. از سایر صنایع دستی فردوس، می توان 
برک بافی،  سفال گری،  بافی،  ،تون  پارچه بافی 
معرق کاری  و  مشبک  مالی،  نمد  گلیم،  قالی، 
را نام برد.محصوالت و سوغات اصلی منطقه 
را انار، زعفران، پسته، بادام، پنبه، گردو، انواع 
می دهند. تشکیل  زیره  و  قره قروت  کشک، 

تولیدکنندگان  از  یکی  فردوس،  شهرستان 
انار  ساالنه  تولید  میزان  است.  ایران  در  انار 
است  تن  هزار   30 حدود  شهرستان،  این  در 
استان  باغی  تولیدات  از  درصد   40 حدود  که 
را تشکیل می دهد.با توجه به  خراسان جنوبی 
تولید زیاد انار در منطقه، صنایع مرتبط با انار 
هم در این شهرستان ایجاد شده اند که از آن 
انار،  کنسانتره  تولید  کارخانه  می توان  جمله 

دو  انار،  تنی  هزار   5 سردخانه  انارین،  شرکت 
شرکت بسته بندی و سورتینگ برای صادرات و 
انسکتاریوم تولید زنبور تریکوگراما برای مبارزه 
اشاره کرد. شهرستان  انار  با آفت کرم گلوگاه 
در  زعفران  تولید  قطب های  از  یکی  فردوس، 
این  خشک  زعفران  تولید  میزان  است.  ایران 
بوده است.  تن   11  ،1384 سال  در  شهرستان 
شهرستان  در  زعفران  کشت  زیر  سطح 
محصول  است.  هکتار   3٬200 فردوس، 
زعفران فردوس در مؤسسه تحقیقاتی خراسان، 
به عنوان مرغوب ترین زعفران از نظر عطر و 
در  پسته  تولید  شده است.  شناخته  رنگ دهی 
 3100 از   1388 سال  در  فردوس  شهرستان 
حدود  محصول،  این  کشت  زیر  سطح  هکتار 
داشتن  با  شهرستان  بوده است.این  تن   3000
40 واحد گلخانه ای فعال به مساحت 160 هزار 
متر مربع، رتبه اول سطح زیرکشت گلخانه ای 
را در استان خراسان جنوبی دارد. از این سطح 
برداشت  خیار  تن  هزار   2 ساالنه  کشت،  زیر 
می شود.همچنین شهرستان فردوس، با داشتن 
دام  230 هزار رأس دام سبک، 9 هزار رأس 
 22 ساالنه  دامی،  واحد  هزار   360 و  سنگین 
هزار تن شیر و 3٬500 تن گوشت قرمز تولید 

می کند.
در  و  شهرستان  سه  این  معرفی  از  پس   
جنوبی  خراسان  مردم  مطالبات  گزارش  ادامه 
مهمترین  شماره  این  در  دوازدهم،  دولت  از 
نهبندان  طبس،  شهرستانهای،  مردم  مطالبات 
شهرستان  این  جمعه  ائمه  زبان  از  فردوس  و 

ارایه می شود. 

پایبند بودن به وعده ها انتظار مردم
 از رئیس جمهور روحانی

ما  خبرنگار  به  باره  این  در  طبس  جمعه  امام 
گفت: روحانی بودن رئیس جمهور باعث شده 
چرا  باشند  داشته  متفاوتی  انتظارات  مردم  که 
پایبندی به وعده  انتظار  از روحانیت  که مردم 
را دارند و عملی نشدن وعده ها باعث بدبین 

شدن مردم به روحانیت می شود.
انتظار مردم   حجت االسالم مهاجریان مقدم 
از  استان  تمام  مردم  انتظار  مشابه  را  طبس 
دولت دوازدهم دانست و افزود: یکی از وعده 
های مهم دولت محقق شدن اقتصادمقاومتی 
پایدار  اشتغال  ایجاد  آن  باشد که مستلزم  می 
به  وی  است.  بیکاری  شدن  کن  ریشه  و 
طبس  شهرستان  در  موجود  های  زیرساخت 
اشاره کرد و گفت: معادن متنوع و متعددی در 
حوزه جغرافیایی طبس وجود دارد که می تواند 
مورد توجه دولت و سرمایه گذاران قرار گیرد. 

کک طبس در یک قدمی افتتاح 
معطل تسهیالت دولتی

امام جمعه طبس فرودگاه و خطوط ریلی را از 
دیگر زیرساخت های این شهرستان نام برد و 

گفت: اگر دولت به این زیرساخت ها توجه کافی 
داشته باشد مسلما در استان بیکاری ریشه کن 
معادن  شدن  فعال  مقدم  مهاجریان  شود.  می 
زغال سنگ و احداث صنایع تبدیلی در کنار این 
معادن را از خواسته های مردم شهرستان طبس 
عنوان کرد و افزود: اکنون زغال سنگ طبس 
استخراج می شود اما به اردکان و اصفهان حمل 
می کنند تا آنجا تبدیل به کک شود در صورتی 
که اگر همین ظرفیت در شهرستان به وجود آید 
برای تعداد زیادی اشتغال ایجاد می شود. وی 
طبس  کک  کارخانه  درصدی   95 پیشرفت  به 
اشاره کرد و گفت: این کارخانه با همت بخش 
خصوصی تا مرز راه اندازی پیش رفته است اما 
دولت برای 5 درصد باقیمانده که باید تسهیالت 
است.  برنداشته  تاکنون  ای  قدم شایسته  بدهد 
 وی با تاکید بر اینکه کک طبس جزو طرح های 
 اقتصاد مقاومتی بوده و باید امسال فعال می شد

این  که  رسد  می  بعید  فعلی  روال  با  افزود:   
کارخانه فعالیت خود را  امسال آغاز کند. 

 20 سال انتظار بی نتیجه برای راه اندازی
 نیروگاه زغال سنگ در طبس

زنی  کلنگ  به  همچنین  طبس  جمعه  امام 
و  کرد  اشاره  طبس  در  سنگ  زغال  نیروگاه 
آیت  مرحوم  که  زمانی  در  نیروگاه  این  گفت: 
ا... هاشمی رئیس جمهور بود کلنگ زنی شده 
تمام کشور  برای  قطعا  اندازی شود  راه  اگر  و 
مفید خواهد بود اما هنوز امیدی به راه اندازی 
مقدم مهاجریان  االسالم  حجت  نداریم.   آن 

 راه اندازی این نیروگاه را برای تولید برق بسیار 
اشتغال  ایجاد  کنار  در  افزود:  و  دانست  مفید 
 مستقیم و غیر مستقیم، تمام کشور می توانند

کنند. وی  استفاده  نیروگاه  این  برق  تولید  از   

به مشکالت پیش روی کارخانه سیمان و کان 
سرام طبس اشاره کرد و گفت: دولت باید برای 
رفع مشکالت این کارخانه بخش خصوصی را 
های  ظرفیت  به  اشاره  با  وی  کند.  یاری 
زیرساختی کشاورزی در طبس نیز اظهار کرد: 
این  به شرایط جغرافیایی محصوالت  توجه  با 
لحاظ  از  هم  و  کیفی  لحاظ  از  هم  شهرستان 
یاری  با  باید  دولت  لذا  هستند  ارزش  با  کمی 
بخش خصوصی و اعطای تسهیالت کم بهره  
کشاورزی  به  سنتی  کشاورزی  تا  کند  کمک 

مدرن تبدیل شود .

سختگیری منابع طبیعی
در نقطه صفر مرزی نهبندان!

مطالبات  در خصوص  نیز  نهبندان  جمعه  امام 
به  دوازدهم  دولت  از  شهرستان  این  مردم 
خبرنگار ما گفت: حل مشکل بیکاری در راس 
خواسته های مردم است و از آنجایی که نهبندان 
 در منطقه محروم واقع شده لذا سرمایه گذاران

این  در  که  کنند  می  پیدا  رغبت  کمتر   
شهرستان حضور داشته باشند پس باید دولت 
مشکل  حل  برای  گذاری  سرمایه  فکر  به 
آور  یاد  خزاعی  االسالم  باشد. حجت  بیکاری 
اما  گرفته  انجام  کارهای خوبی هم  البته  شد: 
سیاست  جمعیت  ماندگاری  برای  است  نیاز 
و  مالیاتی  معافیت  جمله  از  تشویقی  های 
در  گذاران  سرمایه  برای  استعالمات  کاهش 
این منطقه مدنظر دولت باشد. وی با گالیه از 
سخت گیری هایی که ادارات منابع طبیعی و 
محیط زیست در زمینه ایجاد صنایع دارند نیز 
ادارات گاهی برای ایجاد یک دامداری  گفت: 
آنقدر سنگ اندازی دارند که این سخت گیری 
وی  دید.  توان  نمی  تهران  و  شمال  در  را  ها 

برای ساخت خانه ی  به طور مثال  داد:  ادامه 
یک روستایی در نقطه صفر مرزی اداره منابع 
طبیعی مانع از کار می شود در صورتی که باید 
در این نقاط مرزی دولت به ماندگاری جمعیت 

کمک کند. 

از  میراثی  نهبندان  در  سنگ  شهرک 
وعده های عملی نشده دولت های قبل

از  را  ایجاد شهرک سنگ  امام جمعه نهبندان 
مصوبات دولت های نهم و دهم در شهرستان 
نهبندان دانست و افزود: پس از گذشت چندین 
است  نشده  عملیاتی  مصوبه  این  هنوز  سال 
به  نهبندان  از  شاهد خروج سنگ  و همچنان 
کرد:  نشان  خاطر  خزاعی  هستیم.  اصفهان 
افراد  از  نیز  کارگر ساده  برای  معادن  در  حتی 
کاران  معدن  و  کنند  می  استفاده  بومی  غیر 
پرداخت  اطراف  روستاهای  به  عوارضی  هیچ 
نمی کنند. وی خواسته دیگر مردم نهبندان را 
توجه به پذیرش در دانشگاه ها خصوصا رشته 
پزشکی عنوان کرد و گفت: دانش آموزان این 
یا  استان  مرکز  با  توانند  نمی  محروم  منطقه 
سایر کشور رقابت کنند لذا باید سهمیه خاصی 

برای این دانش آموزان در نظر گرفته شود. 

سهمیه پذیرش دانشجوی پزشکی 
به نام نهبندان به کام تمام استان!

های  دولت  در  افزود:  نهبندان  جمعه  امام 
نفر   30 خاص  طور  به  نهبندان  گذشته 
اول  سال  فقط  اما  داشت  پزشکی  سهمیه 
این  بعد  سال  از  و  کردند  پذیرش  را  نفر  دو 
یافت.  اختصاص  استان  کل  به  سهمیه 
مردم  به  جحاف   از  خزاعی  االسالم  حجت 
سخن  ادارات  استخدامی  بحث  در  نهبندان 

گفت و افزود: افراد زیادی  از سهیمه مناطق 
جذب  نهبندان  برای  و  کرده  استفاده  محروم 
انتقالی گرفته  از چند سال  اما پس  می شوند 
ادامه  در  وی  کنند.  می  خالی  را  شهرستان  و 
به مشکل خشکسالی و کمبود آب این منطقه 
روستایی   400 بین  از  گفت:  و  کرد  اشاره 
شوند می  آبرسانی  تانکر  با  استان  در   که 

 100 روستا متعلق به نهبندان است. 

آبرسانی به 400 روستا باید
 به اندازه خشک شدن دریاچه ارومیه 

برای دولت مهم باشد
اهمیت  باید  کرد:  تصریح  نهبندان  جمعه  امام 
این روستاها همانند خشک شدن  به  آبرسانی 
از  بخشی  و  باشد  دولت  برای  ارومیه  دریاچه 
می  نظر  در  دریاچه  این  برای  که  اعتباراتی 
گیرند را به روستاهای تشنه این منطقه محروم 
خزاعی  االسالم  حجت  دهند.  اختصاص 
تعرفه گرمسیری  اختصاص  همچنین خواستار 
برای برق مردم نهبندان شد و گفت: با توجه 
به اینکه اقلیم نهبندان مشابه اقلیم سیستان و 
حال  شامل  مصوبه  این  باید  است  بلوچستان 
روند  در  تسریع  شود.  نیز  نهبندان  شهرستان 
دیگر  از  نیز  ها  راه  دوبانده شدن  و  گازرسانی 
خواسته های مردم نهبندان بود که امام جمعه 

این شهرستان به آن اشاره نمود. 

به  تبدیل  فردوس  نجات  و  امداد  باند 
فرودگاهی برای هواپیماهای کوچک شود

به  دولت  توجه  نیز  فردوس  جمعه  امام 
از  را  شهرستان  این  مواصالتی  های  راه 
افزود:  و  دانست  مردم  برحق  های  خواسته 
جاده  برای   ای  ویژه  اعتبار  اگر  دولت 
از  شود   دوبانده  تا  دهد  اختصاص  فردوس 
شود. می  جلوگیری  زیادی  جانی   تلفات 

خواستار  همچنین  بابایی   االسالم  حجت 
تبدیل شدن باند امداد و نجات این شهرستان 
به فردوگاه و ایجاد راه آهن در این شهرستان 
و  امداد  باند  در  بیشتر  کمی  اگر  گفت:  و  شد 
تواند  می  شود  هزینه  شهرستان  این  نجات 
کوچک  هواپیماهای  برای  فرودگاه  عنوان  به 
بیشتر  جذب  برای  ای  زمینه  تا  کرد  استفاده 
فردوس  نگرانی مردم  سرمایه گذار شود. وی 
از تقسیم اعتبارات استان را یادآور شد و افزود: 
بین  در  عادالنه  استان  سرجمع  اعتبارات  باید 
و  بیکاری  وی  شود.  تقسیم  ها  شهرستان 
از مشکالت خاص جوانان فردوس  مسکن را 
نام برد و گفت: با تعطیل شدن مسکن مهر بر 
بابایی  افزوده شده است.  تعداد بی مسکن ها 
از  را  بجستان  به  دیهوک  راه  شدن  دوبانده 
دیگر خواسته های مردم فردوس عنوان کرد 
و یاد آور شد: با توجه به تاکیدات مقام معظم 
مناطق  به  پیش  از  بیش  دولت  باید  رهبری 

محروم توجه کند. 

عصمت برزجی- االن کجا هستم؟ آیا امروز 
یک روز تعطیل است؟، چه زمانی نیاز دارم به 
خارج از خانه بروم؟  فضای همگانی کجاست؟ 
زد،  قدم  رفت،  راه  توان  می  فضاهایی  چه  در 
گفتگو کرد، نشست، به انتظار ایستاد، مالقات 
کرد ، دیدن را تجربه کرد و...... ، بخش اعظم 
زندگی من در چه فضایی سپری می شود ؟ چه 

زمان هایی فضای شهری پویاست ؟
تجلی  محل  شهر،  یک  عمومی  فضاهای 
دلیل  به  که  هستند  شهرها  جمعی  زندگی 
ماهیت خود حق ورود و حضور هر قشر، سن، 
نژاد و صنفی را بدون هیچگونه محدودیتی به 
عموم شهروندان می دهد و فضایی مناسب را 
برای گردهمایی و تجمع شهروندان فراهم می 
یک  در  دیگران  کنار  در  فرد  هنگامیکه  کند. 
کسب  امکان  دارد،  حضور  مشترک  مکان 
اطراف  دنیای  از  افراد  بین  مشاهده  تجربه 
فراهم می شود و اتصالی با نسلهای گذشته و 

یا حتی نسلهای آینده برقرار می شود  .
است  خاموشی  در  جمعه ها  بیرجند 
کند.  زندگی  کسی  نیست  قرار  که  انگار 
همزمان  و  می آید  پایین  مغازه ها  کرکره 
رسانی خدمت  کرکره  هم   شهرداری 

برای  می کشد.شاید  پایین  را  شهروندان  به 
بیرجند   در  است  سال  سال های  که  کسانی 
رستوران ها  بازار،  تعطیلی های  کرده اند  زندگی 
و حتی خدمات شهری در روزهای جمعه چیز 

چشم  به  چندان  مسئله  این  و  نباشد  عجیبی 
به  شهرها  دیگر  از  که  کسانی  برای  اما  نیاید 
که  کسانی  برای  یا  می کنند  مسافرت  بیرجند 
تجربه  را  شهرها  دیگر  فضای  طوالنی  مدت 

کرده اند، این مسئله تعجب آور است.
روزهای  بهترین  می تواند  تعطیل  روزهای 
فراغت  با  مردم  که  زمانی  باشد،  بازارها  رونق 
زمان  بدون دغدغه کمبود  و  راحتی  به  کار  از 
گردش  یا  و  خرید  و  انتخاب  برای  می توانند 
استفاده کنند اما در بیرجند به جز یکی دو جای 
وارد  شهر  بعد  به  خاص  ساعت  یک  از  شهر 
خاموشی مطلق می شود و روزهای تعطیل هم 
اوضاع به مراتب بدتر است.در روزهای تعطیل 
خانواده هاست  شهری  درون  گردش  اوج  که 
تعطیلی می روند  به  تفریحی و خدماتی  مراکز 
و نکته جالب اینجاست که کسی هم معترض 
این مسئله نیست و انگار همه به این موضوع 
استراحت  روز  جمعه  اینکه  کرده اند.در  عادت 
برای  اینجاست  سوال  اما  نیست  شکی  است 
کسانی که ترجیح می دهند در این روز به جای 
فکری  نیز  بزنند  شهر  در  چرخی  خانه نشینی 

شده است ؟
پرده اول : صبح یک روز تعطیل 45 دقیقه 
ای می شود که مسافران در ایستگاه منتظرند 
که  بعضی ها  نیست!    اتوبوس  از  خبری  اما 
آن  به  گاهی  هراز  شده اند  کالفه  حسابی 
شاید چشمشان  می اندازند  نگاهی  دوردست ها 

اتوبوس  از  اما  بیافتد   ها  اتوبوس  از  یکی  به 
خبری نیست.    یک روز تعطیل هیچ جمله ای 
جایگزین  عمومی  نقل  و  “حمل  اندازه  به 
را  این  نیست.  بی معنا  شخصی”،  خودروی 
آنهایی می گویند که حداقل یک بار در عمرشان 
تجربه  را  تعطیل  روز  در یک  اتوبوس سواری 
کرده اند.آنهایی که از سر ناچاری یا فقط به این 
تعطیل  روز  این  در  حداقل  خواستند  که  دلیل 
از جلوی خانه تکان  خودروی شخصی شان را 
ندهند و عزم شان را جزم کردند که از اتوبوس 
اما  کنند،  استفاده  مقصدشان  به  رسیدن  برای 
این  مدت ها  تا  و  شده  گرفته  حسابی  حالشان 
ایستگاه  در  دقیقه   30 از  بیش  چطور  را که 
برای رسیدن اتوبوس منتظر ایستاده اند، از یاد 

نخواهند برد.
اتوبوس سواری مسافران در روزهای  ماجرای 
تعطیل بیشتر شبیه داستان غم انگیزی است که 
فقط آنهایی که اتوبوس سوار حرفه ای هستند، 
می کنند.  درک  را  هایش  وجود سختی  باتمام 
هم  شهر  تعطیل  روزهای  در  که  درست  این 
مدارس،  درمی آید،  تعطیل  نیمه  حالت  به 
سازمان ها  و  ادارات  بیشتر  تقریبا  و  دانشگاه ها 
تعطیل  است و طبیعتا تعداد مسافران اتوبوس از 
روزهای عادی بسیار کمتر است، اما به هر حال 
رفت و آمد ها به بهانه های دیگر در سطح شهر 
تعطیالت  پس  است،  انجام  حال  در  همچنان 
رسمی نباید دلیلی باشد برای این که مسافران 

گاه تا یک ساعت برای رسیدن اتوبوس چشم 
انتظار بمانند. 

بازار  در  جمعه  روز  یک  عصر  دوم:  پرده 
اما   . زنیم  می  گذاری  و  گشت  شهر  مرکزی 
ای  مغازه  چند  از  غیر  است  بسته  درها  همه 
داری  مغازه  همان  هم  شان  تفریح  گویا  که 
در  مهمانانی  تعطیل  روزهای  معموال  است! 
شهر هستند که تمایلی به خرید از بازار دارند 
اما بازار بیرجند برخالف بازار سایر شهرها که 
حتی نیمه شب هم باز است روزهای تعطیل به 
بیرجندی  شهروندان  از  یکی  رود.  می  خواب 
معتقد است که  برای داشتن یک شهر پویا باید 

هم مسئوالن و هم مردم به فکر شهر باشند.
وی ادامه می دهد: در نظر داشتن برنامه های 
پارکها،  چون  مراکزی  در  تفریحی  و  رفاهی 
را  شهروندان  تواند  می  و...  اصلی  بازارهای 
شهر  در  نیز  تعطیل  روزهای  که  کند  ترغیب 
کنند  استفاده  عمومی  فضاهای  از  و  باشند 
نیز  مسافران  برای  را  شهر  تواند  می  امر  این 
این  در  نیز  دیگری  شهروندی  کند.  جذاب 
شهر  زیارتی  مراکز  در  کند:  می  اظهار  باره 
با  توان  می  باقریه)ع(،  امامزادگان  چون 
شهروندان  پذیرای  متنوع  های  برنامه  اجرای 
متناسب  و  شاد  برنامه  اجرای  همچنین  بود 
سبز  فضاهای  و  ها  پارک  در  سال  ایام  با 
های  محیط  به  شهروندان  جذب   باعث 

شهری در روزهای تعطیل می شود. 

کوچ هفتگی شهروندان به روستاهای 
اطراف دلیلی بر خالی شدن شهر 

یک کارشناس مسایل شهری معتقد است که 
پویا  شهروندان  باید  پویا  شهری  داشتن  برای 
روزهای  در  شهر  اینکه  گوید  می  وی  باشند. 
 تعطیل به خواب می رود نشان رخوت روزانه ای

 است که ما شهروندان در زندگی روزمره به آن 
دچا شده ایم. وی کوچ هفتگی شهروندان به 
روستاهای اطراف را دلیلی دیگر برای خالی شدن 
 شهر در روزهای تعطیل می داند و می افزاید: 
قطعا آن عده کمی که از سر ناچاری در شهر 
که  ای  روزانه  خدمات  انتظار  نباید  ماند  می 
داشته  را  برند  می  نفری  هزار   200 جمعیت 
باشند. وی توصیه می کند که مسئولین شهری 
تر  پویا  برنامه های مختلف  با  را  فضای شهر 
کنند تا افراد حداقل چند ساعتی از روز  تعطیل 

را به گشت و گذار در شهر بگذراند. 

کاهش مسافران در روز تعطیل
 به یک پنجم روزهای عادی

عمده  دلیل  نیز  بیرجند  اتوبوسرانی  مدیرعامل 
شهری  درون  ناوگان  های  سرویس  کاهش 
را کم شدن مسافر می داند و می گوید: تعداد 
به  تعطیل  روزهای  در  بیرجند  شهر  مسافران 
لذا  باید  یک پنجم روزهای عادی کاهش می 
که  ندارد  اتوبوسرانی  سازمان  برای  توجیحی 
دستگاه اضافه در خط فعال داشته باشد. غالمپور 

ناوگان  درصد  بودن 50  فعال  از  حال  عین  در 
خبر  تعطیل  روزهای  در  عمومی  نقل  و  حمل 
تمام خطوط شهری  در  گوید:  می  و  دهد  می 
و  است  فعال  عادی  روزهای  ناوگان  نصف 
روز  ایستگاه  هر  در  مسافر  که  زمانی  حداکثر 
تعطیل منتظر می ماند 25 دقیقه است. وی با 
این توضیح که تعطیلی مدارس، ادارات و بازار 
باعث می شود که تعداد مسافران روزانه کاهش 
پیدا کند می افزاید: قاعدتا با کاهش مسافر تعداد 

دستگاه های اتوبوس هم کاهش می یابد. 

شرکت اصناف در نماز جمعه،
دلیل عمده تعطیلی بازار 

اتاق اصناف استان نیز شرکت  مسوول بازرسی 
اصناف در نماز جمعه را علت اصلی تعطیلی بازار 
در صبح جمعه می داند و می گوید: عصر روزهای 

تعطیل بیشتر مغازه ها باز هستند . 
علیزاده البته یاد آور می شود که طالفروشان بر 
اساس آیین نامه داخلی اتحادیه مجاز به فعالیت 
به  ها   مغازه  سایر  ولی  نیستند  تعطیل  روز  در 
خصوص مغازه هایی که سوغات دارند در اکثر 
موارد فعال هستند. وی جوالن دستفروشان را در 
 روزهای تعطیلی معضلی برای بازاریان می داند 
از سوی  این موضوع  بارها  افزاید: گرچه  و می 
اصناف به شهرداری گوشزد شده اما اقدام مناسبی 
انجام نگرفته است که امیدواریم با یک کار جمعی 

بتوانیم این موضوع را ساماندهی کنیم .

جلوی خروج سنگ خام از استان را بگیرید

شهر در روزهای تعطیل و قحطی خدمات

عکس : مهر
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ضرب المثل محلیو

داستان طنز

مال و گوسفند

روزی مال از بازار یک گوسفند خرید در راه 
باز  آن  گردن  از  را  دزدی طناب گوسفند 
کرد و گوسفند را به دوستش داد و طناب 
را به گردن خود بست و چهار دست و پا به 
دنبال مال را افتاد. مال به خانه رسید ناگهان 
دید که گوسفندش تبدیل به جوانی شده 
است. دزد رو به مال کرد و گفت من مادرم 
را اذیت کرده بودم او هم مرا نفرین کرد من 
گوسفند شدم ولی چون صاحبم مرد خوبی 
بود دوباره به حالت اول بازگشتم. مال دلش 
به حال او سوخت و گفت: اشکالی ندارد برو 
ولی یادت باشد که دیگر مادرت را اذیت 
نکنی! روز بعد که مال برای خرید به بازار 
رفته بود گوسفندش را آنجا دید. گوش او 
را گرفت و گفت ای پسر احمق چرا مادرت 
را ناراحت کردی تا دوباره نفرینت کند و 

گوسفند شوی!؟

داستان خانه عزاداران

روزی مال در خانه ای رفت و از صاحبخانه 
و  بود  خانه  در  دخترکی  خواست  نان  قدری 

گفت : نداریم!
مال گفت: لیوانی آب بده!
دخترک پاسخ داد: نداریم!

مال پرسید: مادرت کجاست:
دخترک پاسخ داد : عزاداری رفته است!

مال گفت: خانه شما با این حال و روزی که 
باید همه قوم و خویشان به تعزیت به  دارد 
اینجا بیایند نه اینکه شما جایی به عزاداری 

بروید!

 با  بابا  بَزِی  با  ریش  بابا  هم  بَزِی: این مثل در مورد کسی گفته میشه که بخواد با مقدسات دین یا با شخص بزرگی شوخی کنه.
به  جُو  رسیده یه  که  به نُو رسیده یه: اشاره به اینکه درامدی دست یافته تا خوب و بهتر از این زندگی کند . 

طنز نگاشت

تیتر: بینش سیاسی و کوفت!

نقد.  جرگه  مخاطبان  بر  سالم   - تندرو 
از  مجدد  کنم  عرض  است  الزم  ابتدا 
دامنه  که  آورند  می  فشار  بنده  بر  باال 
خدمتم را گسترش دهم و پست خطیر 
بپذیرم.  را  جنوبی  خراسان  استانداری 
خدمت  برای  پست  بهترین  نظرم  به 
استانداری  پست  همانا  قطور  و  حجیم 
هیچ  مدت،  این  در  متاسفانه  و  است 
شاید  و  باید  که  آنطور  نتوانسته  کس 
کند  عملیاتی  درست  را  خود  وظایف 
و  داشکری  محله  های  تپه  گویا  و 
چند  و  منتظری  های  کوچه  و  سراب 
مانده  باقی  نخوانده  فاتحه  دیگر  جای 
که خوب بنده را احساس مسئولیت در 
زبان  بی  های  و کوچه  ها  تپه  این  قبال 
قبول  را  این تصدی  که  کند  می  وادار 
کنم و به زودی جمع بندی نهایی را به 
داد! خواهم  اطالع  تان  شریف  محضر 

در  و  پیش  هفته  مطلب  ادامه  در  خب 
موقع  همان  از  بنده  انتخابات،  مورد 
گرفتم  تصمیم  شدم  صالحیت  رد  که 
از  و  نکنم  ورود  انتخابات  حوزه  در 
اما  نکنم  حمایت  خاصی  کاندیدای 
متاسفانه چند تن از کاندیداهای وابسته 
استفاده  بنده  اسم  از  موافق  جناح  به 
بسا  چه  و  ها  میلیون  و  کردند  ابزاری 
اضافه  خود  آرا  سبد  به  رای  میلیاردها 
مناظرات  در  مناظرات؛  واما  نمودند. 
یک مجری را گذاشته بودند که بعد از 
افراد حاضر  از تشخیص  سه هفته هنوز 
می  همه  البته  و  بود  عاجز  جلسه  در 
دانید دلیلش چه بود. در این میان شش 
کاندیدایی را دیدم که به جز یقه هم را 
اگر  و  نداشتند  ای  برنامه  هیچ  گرفتن، 
آحاد  همه  پایان،  در  باشید  دقت کرده 
 ملِت حاضر در صحنه به این جمع بندی
پاچه  بیشتر  که  تیمی  هر  که  رسیدند 
همان  منظورم   - گرفت  را  مقابل  تیم 
که  است  مناظره  برنده  است-  یقه 
بود. صحیحی  گیری  نتیجه  خوب 

که  هایی  فکلی  آن  با  دارم  سخنی  اما 
شوند  می  ندادن  رای  با  کنند  می  فکر 
نما  اپوزیسون  دوآتیشه  معترض  یک 
ناپذیری  جبران  ضربات  کار  این  با  و 
و  اند  کرده  وارد  حاکمیت  پیکره  بر 
شناسنامه برگ آخر سفید خود را سند 
خسته  دانند.  می  خود  مبارزه  افتخار 
نباشی برادر، مظنه باالخانه چند است؟ 
عدم  از  بعد  که  هستید  شماها  همین 
توعیتر!  در  مدنظرتان  فرد  آوری  رای 
پست می گذارید که مردم ایران بینش 
سطل  جان  به  سپس  و  ندارند  سیاسی 
و  سیاسی  بینش  افتید.  می  ها  آشغال 
رای  بیا  داری  را  همین  که  تو  کوفت. 
از  تا  چند  شخصه  به  خودم  من  بده. 
کشان  و  کردم  افسارشان  را  ها  همین 
بردمشان. رای  صندوق  پای  به  کشان 

در پایان یکی از اشعار بنده که دقایقی 
تقدیمتان  را  متنازل گشت  من  بر  پیش 
خواب  سحر  تا  دیدم  دوش  کنم.  می 
از  پر  موی  آن  شانه  کردم  می  را/  تو 
گفتم  چشم  گفتی  چه  هر  را/  تو  تاب 
بر  شد  موی  چون  گردنم  دریغ/  بی 
قهر  کردی  عشوه  کردی  ناز  تیغ/  زیر 
با تمام شوکتم پیشت  کردی بی دلیل/ 
روی  از  و  ُکشتی  ذلیل/  و  خوار  شدم 
خود  شدی/  رد  تریلی  همچون  ما 
نفهمیدی چه کردی باز با ما بد شدی.

بدرود.

* ایرانیا از هیچ چی راضی نیستن به جز ماه تولدشون

*   تو پاک بودن فوتبال ما همین بس که یکی به یکی 

می گه کیسه کش و یکی هم به اون یکی می گه لنگی 
که هر دو مظهر پاکی و نظافت هستند!

فرصت  آدم  که  شده  زیاد  اونقدر  مشکالت  دیگه   *   
نمی کنه واسه همه ش ناراحت شه

 *  ما یه معلم داشتیم خیلی بچه ها رو درک می کرد. می گفت
داره الزم  هم  حمال  جامعه  نخونین،  درس  نداره   اشکال 
تا جایی که می دونم اکثرا هم به حرفش گوش دادن! اکثرا 
هم االن یا مازراتی دارن یا پورشه و یا بساز بفروش موفقن. یه 
خرخون هم داشتیم که همیشه کتکش می زدیم. اون لیسانس 
ریاضی گرفت االن داره مسافرکشی می کنه. کاش بیشتر 
کتکش می زدم اونم درس نمی خوند االن یه ۲۰۶ ایکس 

داشت حداقل.

*  اینطور که بوش میاد خودکشی مال خارجیاس. ما یه نون و 
ماست هم بخوریم سرطان می گیریم می میریم.

 
*  بابام میگه گوشیو بذار باال سرت، سر ساعت شش بیدارمون 

کنه. می گم چرا خودت نمی ذاری؟ میگه سرطان زاست!!
اینجوری نگا نکنید بچه که بودم بابام خیلی دوسم داشت.

*  آقای داماد سربازی رفتن دیگه؟
بعله دو سال تو خط مقدم Clash of clans خدمت کردن

* معاون وزیر بهداشت: پارازیت ها هیچ ضرری ندارد.
راس می گه خب. ویتامین داره. الزمه واسه بدن!

  *  فیس بوک و اینستاگرام حقوق که نمیده.کاش حداقل بیمه مون
 می کرد، فردا سابقه کار می شد برامون. باالخره داریم وقت 

می ذاریم، اونم نه پاره وقت، تمام وقت.

*  صاف و ساده که باشی ته دیگ ماکارونیت رو می خورن 
می گن چربه تو نخور

 * »برخیز و مخور غم جهان گذران بنشین و دمی به شادمانی 
گذران« اتفاق خاصی نیفتاده. معلم ورزش نیومده بود معلم 

ادبیات بشین پاشو میده

* همه نوشیدنی های ایران از ماءالشعیر گرفته تا انرژی زا و 
آبمیوه در بدو ورود به بازار خوبن ولی کم کم طعم شون به 

گونه ای زیرپوستی به شربت اکسپکتورانت نزدیک می شه

*  اگه می دونستین چنگیزخان با سوزوندن کتاب های علمی 
چقدر از حجم درس هایی که باید می خوندیم کم کرده، هر 

شب جمعه براش فاتحه می خوندین!

* مارمولکا همیشه یه جوری می دوند که انگار دستشویی دارن.

بخوانید و بخندید

مردم  و  بود  شلوغ  خیلی  که  بود  شهر  توی  وحشی  باغ 
بازدید مراجعه می کردند.  برای  همیشه 

که  رسید  وحش  باغ  رئیس  دست  به  گزارشی  روزی 
چون  شدند  مریض  حیوانات  بود  شده  نوشته  آن  در 
دهند  می  حیوانات  به  خوردنی  نوع  هر  مردم  از  برخی 
پشت  وحش  باغ  رئیس  اند.  شده  آنها  مریضی  باعث  و 

هیچ  به  لطفا  گرامی  شهروندان  کرد:  اعالم  بلندگو 
بعضی  ندهید،زیرا  خوراکی  نوع  هیچ  حیوانات  از  کدام 
فهمید  رئیس  وقتی  بعد  اند.کمی  شده  مریض  آنها  از 
بلندگو اعالم  ناراحت در  با لحنی  تذکرش فایده نداشته 
خوراکی  کردم  خواهش  ازتون  گرامی  کرد:همشهریان 
و  بود  فایده  بی  هم  تذکر  این  ندهید.   ها  حیوان  به 

چه  به  بابا  زد:  فریاد  عصبانیت  با  سوم  مرتبه  رئیس 
زبون  بی  های  حیوان  این  به  بگم؟لطفا  باید  زبونی 
ساعت  نیم  نمیشه؟  حالیتون  حرف  ندهید،چرا  خوراکی 
آرامش  با همان  و  بلندگو  پشت  رفت  دوباره  رئیس  بعد 
گوش  منو  حرف  شما  لطفا  عزیز،  گفت:حیوانات  اولیه 

انسانها خوراکی نگیرید!  از دست  کنید و 

خاطره خنده دار رئیس باغ وحش

بانام و یاد خدا انشای خود را آغاز می کنم. معلم به ما گفت 
در مورد اینترنت بنویسیم. من از اینترنت خیلی سرم می شود 
و در خانه مان اینترنت پرسرعت داریم. اینترنت کاربرد های 
بسیار بسیار بسیار فراوانی دارد. مامان ,بابا, برادر و خواهر من 
ازاینترنت خیلی استفاده می کنند. هر وقت برادرم پای اینترنت 
می نشیند همه اش  مواظب است کسی به کامپیوتر نزدیک 
نشود و خیلی خیلی به حریم خصوصی اعتقاد دارد. هیچ وقت 

یاد نمی دهد که چه کار می کند، می گوید بزرگ  به من 
 می شوی  یاد می گیری.خواهرم همه اش به سایت های
مختلف سر می زند و موقعی که پشت کامپیوتر می نشیند 
هایی  یه حرف  دهد  انجام  را  اش  دانشگاهی  تحقیقات  که 
می زند که نمی شود در انشا نوشت اما همه اش به سرعت 
اینترنت مربوط می شود. ما اینترنت پرسرعت داریم ولی هر 
سربزنم  ام  عالقه  مورد  باشگاه  سایت  به  خواهم  می  وقت 

باید مدتها صبر کنم، آخر پشت سر هم پیغام خطا می دهد 
برادرم می گوید مربوط به سرعت است و با چراغ نفتی کار 
نمی  کاری  چرا  آمده  برق  که  حاال  دانم  نمی  کند.من  می 
با  کابل  گوید  می  خواهرم  شود.   برقی  هم  اینترنت  کنند 
کشتی قطع شده و دارند تعمیر می کنند. کاش این کشتی 
ها می فهمیدند ما کار داریم قبض آب،برق، گاز تلفن و ... باید 
 اینترنتی پرداخت شود. دانشگاه ها اینترنتی ثبت نام می کنند

طریق  از  گن  می  بکنی  خواهی  می  کاری  هر  تازگی  و   
همه  گوید  می  پدرم  شود.  نمی  اما  کنید،  اقدام  سایتمان 
تقصیر ها به گردن اینترنت ملی است و اگر راه بیفتد فاتحه 
یعنی  ملی  اینترنت  دانم  نمی  من  است.  خوانده  اینترنت 
اینترنت  کند  خدا  است  بدی  چیز  مردن  دانم  می  اما  چه 
نمیرد وگرنه من دیگرنمی توانم بازی کنم و عکس ببینم.

این بود انشای من. 

انشای اینترنت چیست؟

ازدواج کردن این روزها برای جوانان تبدیل به معضل 
و  فرهنگ  رواج  و  سو  یک  از  هست،بیکاری  شده 
تفکرهای الکچری در ذهن دختران وضعیت را وخیم 
کرده هست. ما که بچه بودیم و حالت ازدواج داشتیم، 
مادرمان می  گفت باید برات یکی را نامزد کنیم تا از این 

حالت به آن حالت تغییر کنی.
بابای دختره  نامزد کردیم قصه شد و  ما که  منتها   -1 
در نهایت ما را تأیید صالحیت نکرد و دخترش را نداد.

 2- ما که از نامزدی خوشمان آمده بود، دوباره اعالم 
دختره  منتها  کردیم.  نامزد  باز  و  کردیم  کاندیداتوری 
این بار قصه کرد و گفت تو نمی  تواني یک زندگی را 
بچرخانی، چون همۀ اش  داری دور خودت می چرخی.

ما جواب دادیم نه پس، دور تو بچرخم، مفید هست؟ 
معلوم هست که باید دور خودم بچرخم چون زمین هم 
دور خودش می چرخد تا پیشرفت کند. متأسفانه دختره 
 سطحی بود و من برای او زود بودم و من را درک نمی کرد.

 3- دفعه سوم که نامزد شدم، مسئله این جا بود که من 
خیلی زود می آمدم و دختره دوست نداشت؛ دختره هم 
می گفت این قدر زودآمدن هم مفید نیست و شاید تو 

به من اطمینان نداری و می  خواهی مچ من را بگیری.
٤- دفعه بعدی نامزدی مان به این علت به هم خورد که 
دختره یک خواستگار داشت که قبال با هم عقد و ازدواج 

کردند. می   زندگی  هم  با  داشتند  و  بودند  کرده   هم 
 منتها من معتقد بودم خواستگاره، با خالی بندی دختره 
را گول زده.برای همین رفتم دادگاه شکایت کردم که 
دادگاه بعد از بررسی اظهارات من و شواهد موجود حق 

را به من داد، اما دو هفته هم گفت من را بستری کنند.
 ٥- یک دفعه هم من نامزد کردم، اما قضیه برای خودم 
خیلی جدی بود. چون دختره خواستگار چندان داشت، 
من هم رفتم اعالم کاندیداتوری کردم که از اول هم 
معلوم بود شایسته ساالری نیست و دختره به پسرپولداره 

که آقازاده هم بود بله را گفت.
خاصی  عرفان  یک  به  و  نیستم  مادیات  اهل  من   -6
رسیدم که می توانم کار نکنم و گشنه بمانم. شما حاال 
فکر کنید آدمی با این کماالت حیف نیست؟ ولی من با 
این که می دانستم حیفم و از سر همه زیادم پا شدم رفتم 
خواستگاری که نه بابای دختره رضایت داد، نه دختره.
گرچه گفتند جواب رد ما چیزی از قابلیت هاي شما کم 
نمی  کند منتها چون اکثر از این که کارت مفید باشد، 
آدم خوبی هستی، مفید نیست که خودت را خسته کنی.
 ٧- یکبار هم همه به من می  گفتند تو شوهر بشو نیستی 
ولی من معتقد بودم اساسا معنای شوهری غلط هست. 
و  لگد  با  و  کردم  کاندیداتوری  اعالم  به همین علت 
مشت توانستم دختره را از دست باباش بیرون بکشم و 

به دستش بیاورم. بعد هفت، هشت سال طوری دختره را 
خوشبخت کردم که خودش هم باورش نمی شد.  چون 
توی تبلیغاتم قول داده بودم دختره با لباس سفید می  آید 
منزل من و با کفن سفید بیرون می رود. منتها هیشکی 
دختره  که  باشد  طوری  من  مدیریت  نمی شد  باورش 
طفلک. بپوشد.  سفید  کفن  سال  هشت  هفت،  از   بعد 
و  نامزدی  حالت  وقت  همه  من  اوصاف  این   با   -8  

همۀ  یعنی  نیست  خودم  دست  و  دارم  ازدواج  حالت 
 لذت زندگی برای من همان لحظه ای هست که می روم
تلویزیون ها  همه  که  لحظه ای  همان  خواستگاری   
عکس من را نشان می دهد. من عشق خواستگاری ام.
شما  از  دیدید  وقت  یک  نیست.  هم  خودم  دست 
کند  نمی  فرقی  برایم  یعنی  کردم  خواستگاری  هم 

خواستگاری از چی باشد.

طنز نگاشتاندر حکایت تالش کردن جوان برای ازدواج

بدون شرح

رجز خوانی یک آبادانی

 برای وزیر دفاع آمریکا

هست نامم جاسم و رزمنده ای ایرانی ام 
گر تو made این آمریکایی ، بنده آبادانی ام

صورتم از بوسه ی خورشید گردیده کباب 
عاشق شامی کباب و جوجه ی لبنانی ام

در هوای گرم خوزستان فالفل می خورم 
مست از ادویه ی تند بلوچستانی ام

روسیاه  توانم  از  گشته  سرخ  آفتاب 
روسیاهت می کنم من شیر خوزستانی ام

در غبار و ریزگرد و خاک سالم مانده ام من 
رییس مرکز )) در خاک سالم مانی(( ام !!!

ست  کودکی  روزگار  یادگار  بوکسم  پنجه 
من در آبادان خودم یک رستم دستانی ام

دمای شصت  اندر  کنم  می  دم  هم  چای 
و سه من جوان روزگار روغن حیوانی ام

ما بجنگ ای گاو  با  بیا  راست می گویی 
مغز ! تا کنم آن کله ات را آخور کهدانی ام
کنند  پوره می  پاره  را  ات  مایه  بی  ارتش 

چند تن از نوجوانان دبیرستانی ام
هی برو با خل گری های ترامپت ناز کن هی 

!!! از آن کله هویج زشت می ترسانی ام ؟؟
نامه ام را چندبار ای بی مروت دوره کن

 تا بفهمی و بدانی من یل ایرانی ام.
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زنان دو برابر مردان دچار آلزایمر می شوند

متفاوتی  مغزی  اختالالت  دارای  زنان  و   مردان 
با دیگری فرق دارد. به طور  می باشند که هر کدام 
افسردگی،  دچار  بیشتر  مردان  به  نسبت  زنان  مثال: 
اضطراب و بیماری آلزایمر می شوند. تقریبا بر اساس 
آمارهای بدست آمده دو سوم کسانی که به زوال های 

عقلی دچار می شوند، زنان هستند.
و  زنان  از  عده ای  مغز  روی  اخیرا  که  تحقیقاتی   
مردان در امریکا صورت گرفته است، نشان می دهد 
که واقعا بین مغز زنان و مردان تفاوت وجود دارد. 
که  است  شده  ثابت  تحقیقات  این  در  همچینین 
است.  تر  فعال  مردان  مغز  از  زنان  مغز  از  مناطقی 
محققان در این تحقیق که در مجله بیماری آلزایمر 
چاپ شده است، از یک نوع خاص از سی تی اسکن 
تصاویر گرفتن  بر  عالوه  که  کرده اند،   استفاده 

فعالیت  از  تصویری  مغز،  آناتومی  از  بعدی   ۳
بیولوژیکی مانند جریان خون را نیز ثبت کرده است.
که  امریکا،  کالیفرنیای  در  مستقر  پزشکی  تیم  این 
برای شناسایی  بودند.  روانپزشک  از ۲۶۶۰۰  متشکل 
سرشان  از  که  زنانی  و  مردان  مغز  بین  تفاوت های 
اسکن گرفته شده بود، عملکرد مغزی جنس های)زن 
و مرد( مختلف بسیار متفاوت است. این در حالی است 
که این تفاوت بین افراد سالم و بیمار نیز کامال مشهود 
بود. محققان فعالیت خود را در ۱۲۸ ناحیه مغز انجام 
کارهای  مشغول  افراد  که  بود  حالی  در  این  و  دادند 
تمرکز  کار  یک  روی  همه شان  و  نبودند  مختلفی 
داشتند. جریان خون در طی آزمایش ها، نشان دهنده 
فعالیت مغز در افراد بود، چه از نظر فعالیت و چه از نظر 

بخش هایی از مغز که درگیر کار بود.

وحدت در عشق

معشوق  زد.  در  و  رفت  یارش  خانة  در  به  عاشقی 
معشوق  هستم.  »من«  گفت:  عاشق  کیست  گفت: 
ناُپختگان  و  خامان  ورود  زمان  هنوز  برو،  گفت: 

عشق به این خانه نرسیده است. تو خام هستی.
پخته شوی،  تا  بسوزی  جدایی  آتش  در  مدتی  باید 
هنوز آمادگی عشق را نداری. عاشق بیچاره برگشت 
از  و یکسال در آتش دوری و جدایی سوخت، پس 
یک سال دوباره به در خانة معشوق آمد و با ترس 
از  ادبانه ای  تا سخن بی  بود  و ادب در زد. مراقب 

دهانش بیرون نیاید. با کمال ادب ایستاد. 
معشوق گفت: کیست در می زند. 

هستی.  خودت  تو  ُربا،  دل  دلبر  ای  گفت:  عاشق 
تو  اکنون  گفت  و  کرد  باز  در  معشوق  تو.  تویی, 
یک  حاال  بیا.  خانه  درون  به  شدیم  یکی  من  و 
جا  عشق  خانة  در  »من«  دو  نیست.  بیشتر  »من« 
در  باشد  دو شاخه  اگر  که  نخ  مانند سر  نمی شود. 

سوزن نمی رود.

گفت اکنون چون منی ای من درآ
 نیست گنجایی دو من را در سرا

اگر فقیر به دنیا بیایی تقصیر 
تو نیست، ولی اگر فقیر از دنیا بروی 

تقصیر خودت است.

تیتر خبرها ممکن است گمراه کننده باشند
 چرا که خبرهای بد تیتر می شوند، ولی 

در مورد پیشرفت تدریجی چیزی گفته نمی شود.

ظلم از دل و دست ملک نیرو ببرد
عادل ز زمانه نام نیکو ببرد

گر تقویت ملک بري ملک بري
ور تو نکني هر که کند او ببرد

برای لذت بردن از سالمتی، ایجاد شادی 
در خانواده، و خلق آرامش برای همه، باید
 اول ذهن خود را کنترل کنید و نظم دهید.

وقتی از این که فقط خودت هستی خرسند باشی و 
خود را با کسی مقایسه نکنی یا رقابت نداشته باشی، 

همه به تو احترام خواهند گذاشت.

از فرزندان  انحرافاتی که موجب شکایت والدین  از  یکی 
خود می باشد، درغگویی است. اکثر والدین از این شکایت 
دارند که فرزندانشان، با وجود اینکه از هیچگونه رسیدگی 
در تربیت وی قصوری به عمل نمی آید، دروغگو بار آمده 
یا مغلطه و اغراق می کنند. آنان از این بابت ناراحتند که 
و  نمی گویند.  دروغ  پرهیزگارند،  متدینی هستند،  آدمهای 
برای تربیت صحیح کودکان حتی المقدور از تمام امکانات 
تربیتی استفاده می کنند، او را از بچه های دروغگو و کم 
تربیت دور نگه می دارند، برای راستگویی تشویق می کنند، 
ولی با این وصف چرا باید دروغگو از آب درآید. دروغگویی 
نیز مثل سایر انحرافات اخالقی و عاطفی، خالی از علت 
نیست. عامل و انگیزه ها هستند که کودکان را در مسیر 
انحرافات قرار می دهند و یا برای سال های بعد و انحرافات 
عارضی در آنان، زمینه سازی می کنند. بعضی از والدین با 
امتناع یکی دو تا از غرایز خیال می کنند که کار تمام شده و 

از سایر مسائل غریزی کودکان غافل می مانند.
در صورتی که اگر بخواهیم کودکان خود را با شخصیتی 
مثبت و عالی به بار آوریم، باید همه استعدادهای مثبت آنان 
را پرورش داده و ضمن ایجاد هماهنگی بین استعدادهای 
انهدام  به سرحد  و  تضعیف  را  منفی  استعدادهای  مثبت، 
بکشانیم و این کار با امتناع غرایز مثبت آنان از راه صحیح 
و انهدام یا هدایت غرایز منفی امکان پذیر می باشد. با غرایز 
چهارگونه رفتار می توانیم داشته باشیم. اقناع غریزه در حد 

امکان و به صورت معمولی ، سرکوب غریزه ، تعریف غریزه 
و تصعید غریزه. حال ببینیم که با کودکان خود چه کرده ایم؟ 
آیا به راستی استعدادهای مثبت آنان را پرورش داده ایم؟ آیا 
در مورد انهدام یا اصالح استعدادهای منفی آنان را پرورش 
داده ایم؟ آیا در مورد انهدام یا اصالح استعدادهای منفی آنان 
قدم مثبتی برداشته ایم؟  همانطوری که در این زمینه چراها 

زیاد است، آیاها هم نسبتا زیاد می باشد.
ناتوانی یکی از علل دروغگویی

دروغگویی مثل سایر انحرافات اخالقی و عاطفی علل و 
انگیزه هایی دارد که یکی از آنها ناتوانی می باشد. وقتی که 
شما کودک را ترس مسایل موهوم ، در منزل در حال اسارت 
و به صورت زندانی نگه داشته اید و آزادیهای او را ندانسته 
از دستش می گیرید و همراه خشونتهایی که از خود بروز 
می دهید او را در احساس عجز و ناتوانی غوطه ور می سازید 
ناچار است که از دست شما و ستمکاریهایی که نسبت به 
وی روا می دارید بگریزد و امیال و غرایز خود را به نوعی و 
به هر نحو ممکن ارضا نماید و برای این کار ناگزیر است که 

در مقابل شما به دروغ متوسل شود.
کودک  »الف«  زیرا  نکن  بازی  »الف«  با  می گوید  مادر 
بی تربیتی است. اما کودک وقتی از منزل خارج می شود و 
در کوچه »الف« را  می بیند. بنابه نیازهای غریزی و عاطفی، 
یا با او صحبت می کند. به بازی مشغول می شود و بعد که 
زمان برگشتن به منزل فرا رسید به محض ورود به خانه، 

 مادر می پرسد: در کوچه با چه کسی بازی می کردی؟ جواب 
می دهد با »ج« زیرا اوال دلش می خواهد مادر را راضی نگهدارد 
و خود را حرف شنو نشان دهد. ثانیا دلش نمی خواهد که مادر 
با علم و اطالع از اصل قضیه به ممانعت خشونت آمیزی 
دست بزند لذا به حربه ای که در نظر او راحت ترین و کاراترین 

حربه هاست یعنی به دروغ متوسل می شود.
ترس از والدین به عنوان یکی از علل دروغگویی

بعضی از والدین رفتار خشونت بارتری با فرزندان خود دارند. 
به کوچکترین بهانه آنها را کتک می زنند در مقابل دیگران 
پرخاش و تحقیرشان می کنند به خیال اینکه با خشونت و 
پرخاش و تنبیه و نیش زبان خواهند توانست جلو انحرافات 
روانی کودک را بگیرند. اینگونه خانواده ها عالوه بر اینکه 
نمی توانند کار مثبتی به عنوان کامل بازدارنده از انحرافات 
در تربیت کودک خود انجام دهند بلکه یا باعث می شوند 
که ترس کودک به تدریج ریخته و کارهای خالف خود 
را با جرات و جسارت بیشتری انجام دهد.یا اینکه والدین 
را مثل دژخیم چاق به دست باالتر خود احساس کرده و 
از ترس آنان بنابه مختصات زمانی و مکانی متوسل به 
دروغ گردد و کودکی که از ترس و اجبار فرامین والدین را 
می پذیرد و در این فرمان پذیری هیچگونه عالیق عاطفی 
از خود بروز نمی دهد پایه های اخالقی سست و نااستواری 
خواهد داشت و در غیاب والدین ، چون دیگر حضور ندارند 
و  داد  انجام خواهد  بوده  آنها  میل  که  را  آنچه  برخالف 

از  نیز یکی  به طرف فساد اخالقی که دروغ  رفته  رفته 
آنهاست کشیده شده و به درجات پایین تر انسانی نزول 
 پیدا خواهد کرد. کودک به خاطر ترس از کتک خوردن و 
خشونت های والدین  کم کم از آنان فاصله گرفته و خود 
را جدا احساس می کند و گاه گاه در بعضی از موارد توسل 
به دروغ می گردد زیرا احساس می کند که اگر راست بگوید 
والدین در اثر عصبانیت کتکش خواهند زد چوب اجبار و 
خشونت را کنار نهید و بگذارید کودک تان با داشتن کمی 
آزادی عمل و احساس استقالل، خود را فرد محترمی در 

اجتماع خانوادگی به حساب آورد. 
خودنمایی یکی از علل دروغگویی

بعضی از کودکان به خاطر خودنمایی متوسل به دروغ می شوند 
اینان کودکانی هستند که مورد توجه والدین و اطرافیان قرار 
نمی گیرند، هر کاری می کنند کسی نیست که مشوقشان باشد 
و به حسابشان بیاورد و یا الاقل بفهمد که آنان چه کاری 
می کنند و چه می گویند و چه می خواهند. پدر یا مادر به علت 
گرفتاری های شغلی یا مشکالت خانوادگی کاری به کار آنان 
ندارند و گوششان به حرف آنان بدهکار نیست و اطرافیان نیز 
به خاطر اینکه در کار دیگران مداخله ای نکرده باشند و به 
خاطر سایر مالحظات، کاری به کودکان دیگر  ندارند. باالخره 
کودک خیال می کند که حرفها یا کارهایش مورد پسند والدین 
یا اطرافیان نیست و به ناچار برای خودنمایی هرچه بیشتر 

متوسل به دروغ و مغلطه و اغراق شود.
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شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

آیا کسانی که کفر ورزیده  اند پنداشته  اند که ]می  توانند[ به جای من بندگانم را سرپرست 
بگیرند، ما جهنم را آماده کرده  ایم تا جایگاه پذیرایی کافران باشد. سوره الکهف / ۱۰۲

حدیث روز  

خوشبخت ترین مردم کسی است که با مردم بزرگوار دوستی و معاشرت کند.
حضرت محمد )صلی ا... علیه و آله(

سبک زندگی

چرابعضیازکودکاندروغمیگویند؟

طراح: نسرین کاری                        

شدید  خوردگی  سرما   -1 افقی: 
 - جوانمرد   -2 زاهد  و  عابد   -
خودش  دسته   - شیرینی  متضاد 
ساییده  هم  به   -3 برد  نمی  را 
شده - برجستگی خودرو - عزیز 
4- حرف ندا - فعال فرنگی - از 
نامه  پایان   - قدیم  جنگی  آالت 
حرام  سود   - جات  سبزی  از   -5
پول - قوم هود 6- خرابه - کنایه 
هوای  جایز-   -7 اندک  درآمد  از 
بوته   -8 نغمه  و  آواز   - نفسانی 
چند   - بودن  امان  در   - برنج 
برادر   - احتیاطی  ابزار   -9 ملت 
دستی  اندازه   - شاهنامه  در  ایرج 
اعتقاد  توانایی خود  به  طول 10- 
موج  های  مشخصه  از   - داشتن 
مغناطیسی 11- رنگ و فام - مادر 
-کجش به منزل نمی رسد! 12- 
دودمان - کسل و گرفته - وزین 
و باوقار - عید ویتنامی 13- شهر 
برج ایفل - خیس - نزدیک شدن 
باید  دهان  اندازه  به   - ظن   -14
باشد - سخن شیوا 15- چهره و 

صورت - آسان یاب.

عمودی: 1- میله درون بتون - 
برهم زننده نظم 2- پرآوازه - ذره 

باردار - حرکت کرم گونه - مغز 
سر 3- جان را در ره دوست چنین 
کنند - از قطره چیزی کاستن - 
نگهبانی و مراقبت 4- از همسران 
آموختنی   - )ع(  ابراهیم  حضرت 
لقمان - عاقل است و می داند 5- 
از  پوستین - دیرینه و فرسوده - 
شهرهای خراسان 6- وسایل - بی 
رنگ و بی بوی خوردنی! - گاهی 
شکارگاه   -7 گویند!  بسته  چشم 
- از شهرهای استان اصفهان 8- 
زندگی کن! - بیماری خطرناک - 
نومیدی - پایمال شده 9- شیطان 

- جابجا شدن 10- ورق درخت - 
برباد رفته - ره آورد تابستان 11- 
آرزوی بزرگ - آموزگار ورزشی - 
دانه خوشبو 12- حالت بی حرکتی 
رقیب  امپراتوری   - مهره شطرنج 
آلمانی  نامدار  فیلسوف   - ایران 
13- فکر و اندیشه - دارای زن و 
فرزند - واحد شمارش نان 14- 
کام دهان - درخت انگور - گل 
 ته حوض -  از سایه خودش هم
شنیدن   ...........  -15 ترسد  می 
ورزش   - است  خوش  دور   از 
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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

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

را تجربه کنید.   09158668002

مرکزپخشکلیوجزییباطریهایایرانیوخارجی
صباباطری،برناباطری،توانباطری

سپاهانباطریودلکورکرهبابرگسبز
نمایندگیرسمیباطریاتمیک

تارگتدرخراسانجنوبی

خیابانقدس،بینقدس5و7
نرسیدهبهچهارراهعدل

  بازرگانی باطری سعیدی )نمایندگی تعاون قدس(

09155612287-32423766سعیدی

کار خوب اتفاقی نیست

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت)محوطهوپشتبام(وقیرگونی

32225494-09151630283صیادشیرازی،مجتمعمیرداماد،واحد98

فروش باغ پسته 2 ساله آماده پیوند ، 4 هکتار 
6 ساعت آب چاه موتور، دبی 30 لیتر ، قیمت 

توافقی ، جلگه ماژان      09155014963

به یک فروشنده خانم به صورت پاره وقت 
نیازمندیم.   بین معلم 42 و 44 آجیل داغ 

32437536 -09157000384

استخـدام
پخش محصوالت 202 تعدادی بازاریاب 
آقا و خانم جهت ویزیت حضوری و تلفنی 

با روابط عمومی باال جذب می نماید.
شرایط: حقوق ثابت + پورسانت + بیمه
09151408169 -05632450351

شرکت افق تجارت مروارید ایرانیان جهت تکمیل تیم توزیع خود
 به یک راننده با مدارک تکمیل ، کامیونت 6 تن و تجربه کاری 

در زمینه پخش مواد غذایی و یک نیروی خدماتی حداقل مدرک 
دیپلم، متاهل و متعهد همراه با خودروی شخصی نیازمند می باشد. 

افراد واجد شرایط به شماره 09153616719 و 
09902684308 تماس و یا به آدرس دفتر واقع در شهرک 

صنعتی بیرجند بلوار نوآوران2- بازرگانی حسینیان مراجعه نمایند.

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

09158254172

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
ازماخریدنکنید،اماقیمتراازمابپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

یک قطعه زمین دارای سند مالکیت به مساحت 
1000مترمربع ، در حوالی صدا و سیما 
به فروش می رسد.   09354804730

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

  09155614521 - زارع

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

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری 

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

 پالک 29
09155610111

کارت دانشجویی اینجانب بهاره دباغی به شماره 
دانشجویی  94110050172075 دانشکده 
سپیده کاشانی رشته معماری مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نصب، تعمیر و شست و شوی 
انواع پرده پارچه ای ، عمودی و زبرا 

در اسرع وقت با قیمت مناسب
مشاوره ، طراحی ، دوخت و نصب
جمهوری 14- پارچه سرا و پرده 

فروشی کشتگر    09157231513

به یک خانم منشی و چند کارگر ساده 
خانم جهت کار در فست فود نیازمندیم. 

09337977595 - 32434017

به دو نفر خانم جهت همکاری در پوشاک 
نیازمندیم. حقوق باال + مزایا

آدرس: بازار نو - پوشاک دادرس
)مراجعه حضوری(

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

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



مکمل  صورت  به  آهن  قطره  مصرف  بان-  نی  نی 
همزمان با شروع غذای تکمیلی یعنی از ۶ ماهگی تا ۲۴ 
ماهگی توصیه می شود. آهن یک ماده معدنی مورد نیاز 
برای ساختن گلبولهای قرمز که عامل انتقال اکسیژن به 
سلولهای بدن است می باشد. از آن جا که با وجود اثزات 
مثبت بالقوه شیر مادر، آهن به اندازه کافی در آن وجود 
ندارد لذا مصرف حدود 15 قطره آهن به صورت مکمل 

همزمان با شروع غذای تکمیلی یعنی از ۶ ماهگی تا ۲۴ 
 ماهگی به والدین توصیه می شود تا از بروز کم خونی
 ناشی از فقر آهن که یکی از معضالت بهداشتی جهان 
امروز است پیشگیری شود. توجه داشته باشید که در 
با وزن کمتر از ۲500 گرم حتما  صورت تولد نوزادی 
همزمان با دوبرابر شدن وزن وی از قطره آهن استفاده 
شود. قطره آهن معموال با سیاه شدن دندانهای کودک 

همراه است لذا پیشنهاد می شود در صورتی که می توانید 
ان را در انتهای دهان کودک چکانده و پس از آن با 
پارچه لطیف تمیز دندان های کودکتان را پاک کنید و 
یا پس ازآن به کودک کمی آب دهید تا اثر سیاهی آن 
برطرف شود. مصرف نکردن قرص به صورت خودسرانه 
می تواند باعث کمبود شدید آهن شده و کم خونی را در 
بزرگسالی ایجاد کند که می تواند عوارض شدیدی داشته 

باشد. اگرچه در بزرگسالی کمبود آهن می تواند منجر به 
خستگی ضعف و ... شود اما این عالیم در کودکان و 
 شیرخوران که هنوز قوه گفتاری خود را به دست نیاورده اند
 قابل بررسی نیست. بنابراین در یک سالگی معموال با 
انجام ازمایش خون ، کودکان از نظر میزان هموگلوبین 
بررسی شده و در صورت کم بودن ان نیاز به اقدام فوری 

توسط پزشک کودکان می باشد.

 رفع سیاهی دندان کودکان ناشی از استفاده قطره آهن 
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طبس، میزبان مسابقات سبک های آزاد کاراته استان

از برگزاری مسابقات سبک های  حسینی- دبیر هیئت کاراته استان 
آزاد در بخش آقایان خبر داد و عنوان کرد: این مسابقات به میزبانی 
برگزار خواهد شد.  زغال سنگ، جمعه ۲۴ شهریور  در سالن  طبس، 
خردساالن،  سنی  رده   ۴ در  مسابقات  که  این  بیان  با  پیما  احمدی 
پنجشنبه  روز  داد:  ادامه  بود  خواهند  بزرگساالن  و  جوانان  نوجوانان، 
هفته جاری ، وزن کشی در سالن ورزشی فجر انجام خواهد شد. وی 
 خاطرنشان کرد: برترین های این مسابقات به اردوی تیم منتخب استان

برای شرکت در مسابقات کشوری  دعوت می شوند.

ساندا کار ووشوی استان، 
مدال نقره مسابقات کشوری را کسب کرد

کسب مقام های بیشتر با حمایت ادارات و بانک های استان

حسینی- دبیر هیئت ووشوی استان از کسب مدال نقره مسابقات کشوری 
توسط »محمدرضا باباییان« سانداکار وزن منفی ۴8 خبر داد و عنوان کرد: 
این مسابقات در تاریخ های 15، 1۶ و 17 شهریور به میزبانی مازندران در 
شهر ساری با حضور 350 شرکت کننده برگزار شد. خرمشاد با اشاره به این 
که »باباییان« سال گذشته نیز مقام سوم کشوری را کسب کرده بود ادامه 
داد: امسال توانست با کسب مقام دوم، افتخاری دیگر برای ووشو استان به 
ارمغان آورد. وی همچنین به برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی در آبان سال 
جاری در زنجان اشاره کرد و افزود: برای این مسابقات به استان 5 نفر سهمیه 
داده اند که اگر مشکالت خاصی نظیر مشکالت مالی که اکثر هیئت ها با 
آن دست و پنجه نرم می کنند پیش نیاید، اعزام خواهیم داشت. دبیر هیئت 
ووشو استان با بیان این که خراسان جنوبی صنعتی نیست اضافه کرد: اگر 
مانند سایر استان ها، ادارات و بانک ها از بودجه ورزشی خود برای حمایت از 
تیم های استانی استفاده کنند می توانیم مقام های بیشتری نیز کسب کنیم.

تیم بومی و محلی خراسان جنوبی نایب قهرمان مسابقات 

تیم هیئت روستایی، بومی و محلی خراسان جنوبی در مجموع امتیازات تیمی 
در دو بخش آقایان و بانوان نایب قهرمانی مسابقات بین المللی گرمسار شد.

 در بخش بانوان تیم طناب کشی با ترکیب فاطمه و الهه میر کاظمی، زینب 
مودی، تیم بازی های بومی خراسان جنوبی نایب قهرمان مسابقات بین 
المللیمهسا و لیلی خواجه عبدالهی، زهرا بسلمی و محدثه اختر شناس قهرمان 
شدند.در بخش آقایان رشته چوب کشی مثبت 90 مهدی کدخدایی مدال 

نقره و عادل عبدالهی در وزن منفی 80 کیلوگرم مدال برنز را کسب کرد.
مدال برنز کشتی سنگین وزن را نیز مصطفی مقدم بر گردن آویخت.تیم 
طناب کشی آقایان هم با ترکیب نادر تیموری، حمید یعقوبی، مصطفی مقدم 
مهدی کدخدایی، عادل عبدالهی، عادل بهرامیان، سید علیرضا قاسمی، هاشم 

سبزبان و مجید فکاری بر سکوی قهرمانی ایستاد.

بهترین آنتی اکسیدان ها ی ضد آفتاب

خورشید  نور  بنفش  ماورای  اشعه  که  آنجا  از 
است،  پوست  سرطان  بروز  عامل  مهمترین 
به حداقل رساندن  برای  انتخاب های غذایی 
زیادی  اهمیت  از  نیز  خورشید  نور  مضرات 
دارد؛  اکسیدان  آنتی   اثرات  سویا  برخوردارند. 
مولکول  های موجود در سویا، اکسیداسیون القاء 

شده توسط اشعه آفتاب را مهار می  کنند. به این 
ترتیب سویا اثر محافظتی در مقابل آفتاب برای 
پوست ایجاد می  کند. چای سبز یک نوشیدنی 
سالم و حاوی سطوح باالی آنتی اکسیدان است 
که به جلوگیری از اثرات اشعه یو وی خورشید 
از  یکی  بیان  شیرین  کند. عصاره  می  کمک 
برای درمان قرمزی و  موثرترین مواد طبیعی 

روزاسه است.

درمان های خانگی میخچه کف پا

از  سالمتی - میخچه ضایعه ای پینه ای شکل 
پوست مرده است که معمواًل در سطوح نازک 
قسمت  در  به خصوص  پوست  موی  بدون  و 
پشتی پنجه پا یا انگشتان یا در قسمت ضخیم تر 
پوست کف دست و پا ایجاد می شود. رای رهایی 
موقت از درد، پای تان را در محلول نمک و آب 

گرم قرار دهید. اگر پینه های فراوانی دارید، پای 
تان را در چای رقیق شده بابونه قرار دهید. چای، 
پوست سفت را نرم می کند و درد را تسکین می 
دهد. اگر چه این دم کرده، پای را رنگی می کند 
ولی به آسانی با آب و صابون پاک می شود. قبل 
از درمان پینه، پا را چند دقیقه در آب داغ قرار 
دهید و سپس سوهان و یا سنگ پا را خیلی آرام 
به محل بسایید تا الیه های رویی پینه جدا شود.

روشی ساده برای چند برابر شدن 
خواص شیر

تسنیم-  طب امروزی تأکید به خوردن فراوان 
پوکی  با  پیر  افراد  در  مخصوصاً  می کند  شیر 
استخوان و آرتروز، از طرفی افراد مسن عمدتًا 
از سردی مفاصل و سایر اعضا رنج می برند که 
مصرف باالی شیر در این افراد می تواند زمینه 

تشدید آن ها شود.برای این افراد بهترین روش 
مصرف شیر این است که شیر را با دارچین میل 
کنند تا هم سردی شیر را بگیرد و هم به این 
دلیل که دارچین بدرقه کننده شیر است شیر را تا 
مفاصل می برد.این خاصیت ذاتی دارچین است 
که اگر همراه شیر خورده شود، خواص درمانی 
با  شیر  می رساند.ترکیب  مفاصل  به  را  شیر 
دارچین، 10برابر بیشتر از خود شیر خاصیت دارد.

خواص روغن بادام تلخ

سالمتی-  مالیدن روغن بادام تلخ پاک کننده 
آثار لکه در صورت  بوده و باعث از بین رفتن 
چین  و چروک پوست صورت می شود. افرادی 
که به درد کلیه  ها مبتال هستند در صورتی که 
علت درد وجود سنگ نباشد و مربوط به بافت 
روغن  از  مقداری  توانند  می   باشد  کلیه  خود 

بادام تلخ را با مقداری نشاسته و مقداری نعنای 
خشک پودر کرده، مخلوط کرده بخورند. روغن 
بادام تلخ را با سرکه مخلوط نموده و بر پیشانی 
و اطراف سر بمالید. سردردهای افراد سردمزاج 
را ساکت می  کند.روغن بادام تلخ را در چشم 
بچکانید، قدرت بینایی را زیاد می  کند. هر شب 
پوست سر را با روغن بادام تلخ ماساژ دهید. از 

طاسی سر جلوگیری می  کند.

عالئم مخفی پوکی استخوان چیست؟ 

موضوع  یک  از  بیشتر  ناخن  شدن  شکسته 
ازاردهنده برای زیبایی باید مدنظر قرار گیرد. اگر 
این شکستگی به صورت مکرر اتفاق می افتد و 
ناخن های شما به راحتی ریش ریش می شود 
در  مشکلی  که  باشد  معنا  بدین  است  ممکن 
رفتگی  عقب  دارد.  وجود  شما  استخوان های 

لثه ها یکی دیگر از نشانه های پوکی استخوان 
است. زمانی که فک شما قدرت استخوان های 
در  موجود  لثه های  می دهد،  دست  از  را  خود 
دهان شروع به عقب رفتگی می کنند یا از دندان 
جدا می شوند. اگر نمی توانید دستگیره در را به 
راحتی بگیرید یا قادر نیستید خود را از موقعیت 
نشسته بلند کنید ، ممکن است استخوان هایتان 

ضعیف شده باشد.

2 مجروح در برخورد تریلی با گاردریل

برخورد یک دستگاه تریلی با گاردریل وسط جاده ، 
۲ مجروح برجای گذاشت.سرهنگ رضایی رئیس 
پلیس راه خراسان جنوبی  گفت : برخورد تریلی 
 ۲3:30 ساعت  در  گاردریل  با  کاشی  بار  حامل 
دقیقه دوشب گذشته به وقوع پیوست که به علت 
حجم باالی کاشی در سطح جاده برای دقایقی 
راهبندان و ترافیک بوجودآورد.وی علت حادثه را 
تخطی از سرعت مطمئنه راننده تریلی اعالم کرد.
حادثه در کیلومتر 8 محور خوسف بوقوع پیوست.

نقشه شوم پرستار ناکام ماند

نقشه شوم پرستار جوان که با مخفی کردن و گروگانگیری کودک 5 ساله مدعی 
طلب ۲0 میلیون تومانی از خانواده پسربچه شده بود، نافرجام ماند. دادستان عمومی 
و انقالب شهرستان فردیس گفت: پرستار جوان که کودک 5 ساله را گروگانگیر 
گرفته بود با همکاری ماموران پلیس دستگیر شد.جهانشاهلو افزود: این فرد مدعی 
طلب ۲0 میلیون تومانی از خانواده فرد گروگان گیر شده بود که پس از ربودن بچه 
متواری می شود.وی ادامه داد: پرستار پس از مخفی کردن پسر بچه خواستار ۲0 
میلیون تومان وجه نقد می شود تا بچه را بازگرداند که با تالش ماموران پلیس آگاهی 
و دستورات قضایی پسربچه از چنگال وی خارج می شود.دادستان عمومی و انقالب 

شهرستان فردیس گفت: متهم با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است.

سرقت های میلیونی دانشجویان اخراجی از حساب ها

دانشجویان اخراجی رشته رایانه که با همدستی چند تبهکار سابقه دار، سناریوی کالهبرداری های کالن از حساب های 
بانکی مردم را طراحی واجرا کرده بودند با ردیابی های تخصصی مأموران پلیس استان البرز شناسایی و دستگیر شدند. 
سرهنگ محمد اقبالی -رئیس پلیس »فتا«ی استان البرز گفت: این تبهکاران دست کم بیش از 500 میلیون تومان 
از این طریق به جیب زده اند که همچنان نیز تحت بازجویی قرار دارند. فت: در بازجویی ها متوجه شدیم اعضای این 
باند با هویت جعلی در یک دکه فعالیت داشته و همزمان با فروش مایحتاج مردم که اغلب شان مسافران گذری بودند، 
سناریوهای خود را اجرا می کردند. در ظاهر این افراد فروشندگان ساده ای به نظر می آمدند اما وقتی به طور ناگهانی در این 
دکه قفل شد و فروشندگان پا به فرار گذاشتند، مشخص شد تعدادی از آنها دانشجویان اخراجی رشته رایانه بوده اند که از 
طریق دستگاه کارت خوان و سایر تجهیزات تخصصی، از کارت های عابربانک و مشخصات فنی مشتری ها کپی برداری 

کرده و پس از دسترسی به حساب های مشتریان موجودی آنها را به سرقت می بردند.

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

های دل  و  محرومند  پدر  موهبت  از  که  کودکانی  کوچک  های   دست 
شکوه  به  لب  هرگز  نجابت  شدت  از  که  نیازمندانی  خسته 

خانواده  تعداد  شماست.  پربرکت  و  پاک  یاری  انتظار  در  لحظه  هر  و  روز  هر  گشایند  نمی 
نیازمند یتیم  نفر   163 روستایی،  خانواده   1390 شهری،  خانواده   500 حمایت:  تحت   های 
شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009 شماره کارت مجازی: 6037991899549160

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 4518*8877*   آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 
)صمدی 8( - داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(   09151631855 -  32313472 056- طاهری

31104

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

طــراحــان برتـــر
با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم

شعبه2: نبش مدرس 61 
32323296  

09128664599- خرمشاهی

با توجه به زلزله اخیر و احتمال افتادن و یا ترک احتمالی در دودکش ها، خواهشمند است جهت جلوگیری از حوادث احتمالی 
دفتر گاز نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبینسبت به بازدید از دودکش های وسایل گازسوز اقدام فرمایید.

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

 و زیارتی عماد بیرجند
میدان شهدا، جنب بانک صادرات

 ساختمان آوا
09153633708 - 32224113
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

باید با عزم و اراده راسخ 
پاسدار ارزش های انقالب باشیم

انقالب  اینکه  بیان  با  فقیه  ولی  تسنیم-نماینده 
منافع  و  رفتار  با  باید  گفت:  است،  مجسم  اسالم 
مادی  مکتب های  حد  در  را  انقالب  خود  طلبی 
 پایین نیاورده و آن را ارزان نفروشیم. آیت ا...عبادی
 در دیدار با فرمانده و پرسنل سپاه انصارالرضا)ع( 
اظهار کرد: اوصاف امام علی )ع( به گونه ای است که 
نیاز به باز گفتن ندارد و آنچه موجب تنهایی علی و 
اهل بیت )ع( و مسلمان شده خود مسلمین هستند.
این  باید به خود برگردیم و در  اینکه  بیان  با  وی 
جهت بسیار مشکل داریم که باید حواسمان جمع 
باشد، بیان کرد: باید تجدیدنظر کنیم و انقالب را 
که اسالم مجسم است با رفتار و منافع طلبی خود 
در حد مکتب های مادی پایین نیاوریم و آن را ارزان 
نفروشیم.نماینده ولی فقیه گفت: در تعریف کالم 
آمده اگر جمله ای گفته شود که معنی آن برای همه 
واضح باشد و هیچ چیزی بر معلومات افزوده نشود 
این از تعریف کالم خارج است مانند اینکه خورشید 
برای  نیز  )ع(  علی  امام  اوصاف  و  است  درخشان 
اشاره  با  نوع است.عبادی  این  از  دوست و دشمن 
به اینکه رمز اصلی این امر در این است که در حق 
و راه حق استتار وجود دارد و این بسیار مضر است، 
تصریح کرد: مردم براساس فطرت می خواهند حق را 
بشناسند و از آن پیروی کنند.وی افزود: اما اگر حق 
استتار شود یعنی ده ها نمونه حق پیش چشم مردم 
قرار می گیرد اما متحیرانه نمی دانند چه کاری انجام 
دهند و استتار حق بسیار خطرناک و گناه بزرگی است 
چرا که مانع بشر است.نماینده ولی فقیه گفت: عامل 
این استتار حق خود ما هستیم چرا که در مجموعه 
شیعیان افرادی هستند که شیعه واقعی و قدم در راه 
امام علی می گذارند و کارهایشان حساب شده است 
اما در بین شیعیان شناخته شده نیستند که مردم آنان 
را بشناسند و راه حق را از باطل تشخیص دهند.

برگزاری کنسرت موسیقی سنتی در باغ 
و عمارت جهانی اکبریه بیرجند

دادرس مقدم-کنسرت دو نوازی موسیقی سنتی 
کامران  استاد  و  آقایی  سیامک  استاد  اجرای  با 
منتظری در مجموعه جهانی باغ و عمارت اکبریه 
سرپرست  بستانی  گردید.محمود  برگزار  بیرجند 
روابط عمومی اداره کل در این باره گفت:کنسرت 
چیره  نوازندگان  از  یکی  اجرای  “با  عشق  “باز 
دست سنتور ایران استاد سیامک آقایی و همراهی 
استاد کامران منتظری نوازنده سازهای کوبه ای 
و  باغ  باز  فضای  در   96 شهریور   16 تاریخ  در 
عمارت جهانی اکبریه بیرجند برگزار گردید. وی 
گفت:این اجرا آخرین برنامه از مجموعه اجراهای 
با  بوده که  در کل کشور  باز عشق  تور کنسرت 
هدف حفظ و اشاعه موسیقی ملی و سنتی ایران 

در بیش از 45 شهر برگزار گردیده است.

فعالیت سه صندوق حمایت از فعالیت هاي 
کشاورزي زنان روستایي

ایسنا-رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: از 12 
کشاورزي  فعالیت هاي  توسعه  از  حمایت  صندوق 
زنان روستایي تشکیل شده در سطح کشور، تعداد 
در  خرد  و 34 صندوق  نفر  با 1274  سه صندوق 
اشاره  با  مطلق  است.ولی پور  فعال  استان    این 
فعالیت هاي  توسعه  از  حمایت  صندوق  طرح  به 
اظهار  شهرستان ها،  در  روستایي  زنان  کشاورزي 
کرد: طی این طرح، در سال 89 و90، دوصندوق 
داشته اند.  فعالیت  صندوق  یک   ،94 سال  در  و 
توسعه  از  حمایت  صندوق   12 از  کرد:  بیان  وی 
فعالیت هاي کشاورزي زنان روستایي تشکیل شده 
در سطح کشور، تعداد سه صندوق با 1274 نفر و 
34 صندوق خرد در این استان فعال است. ولی پور 
راه اندازي  و  تأسیس  راستای  در  داد:  ادامه  مطلق 
صندوق شهرستاني زنان در سایر شهرستان ها، طرح 
توانمندسازي دختران و زنان روستایي و عشایري 
با تأکید برحمایت از صندوق هاي اعتبارات خرد با 
اعتبار 19میلیارد ریال در کارگروه بانوان استانداري 
و شوراي برنامه ریزي استان مطرح و مصوب شد 
تا از محل تبصره سه بند 9 ماده 31 احکام دائمي 
سال  ماه  بهمن   10 مصوب  کشور  توسعه  برنامه 
گذشته، 50 درصد از سهم دولت تأمین شود. وی 
اظهار کرد: 50 درصد مابقي سهم دولت با پیگیري 
و مساعدت دفتر توسعه فعالیت هاي زنان روستایي و 
با همکاري شرکت مادر تخصصي تأمین خواهد شد.  

گردشگران خارجی
 در جاذبه های بیرجند و سرایان

غالمی- 22 گردشگر خارجی و داخلی در قالب تور 
یک روزه از جاذبه های تاریخی و طبیعی بیرجند 
و سرایان دیدن کردند. معاون گردشگری اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: 

این تور گردشگری ویژه مهمانان داخلی و خارجی 
روز  بود که  بیرجند  المللی هپاتیت  بین  کنفرانس 
گذشته از  موزه میراث پهلوانی، قلعه بیرجند، زورخانه 
تاریخی امیر عرب و  کویر سه قلعه سرایان بازدید 
از کشورهای  افراد  این  اینکه  بیان  با  کردند.عربی 
 ، کویر  در  روی  پیاده  افزود:  اند  فرانسه  و  ترکیه 
سافاری، آشنایی با آداب و رسوم و پذیرایی با غذاهای 
 سنتی از برنامه های این گردشگران در سرایان بود.

بهبود معیشت کارکنان
 در دستور کار دولت قرار دارد

در  حضور  با  دیروز  ظهر  مقدم-استاندار  دادرس 
نمازخانه استانداری و اقامه نماز ظهر و عصر ، عید 
تبریک گفت.  استانداري  به کارکنان  را  غدیر خم 
کارکنان  معیشت  بهبود  اینکه  بیان  با  پرویزي، 
اقدام  قرار دارد، تصریح کرد:  در دستور کار دولت 
مناسب دیگر دولت در حوزه پرداخت ها، افزایش 
سطح حقوق بازنستگان تا سقف 90 درصد دریافتي 
شاغلین دستگاه هاي مرتبط خواهد بود.مقام عالی 
دولت در استان، با اشاره به برنامه ریزی دولت در 
برنامه ششم توسعه مبني بر افزایش 50 درصدي 
حقوق پایه کارمندان دولت تا پایان برنامه، افزود: در 
اسفند ماه 1395 و با تصویب دولت ، ترمیم پرداخت 
ها در دستور کار قرار گرفته است.پرویزی در این 
دیدار ، با تبریک عید سعید غدیر خم به همکاران 
استانداري خراسان جنوبي اظهار کرد: عید غدیر از 
بزرگترین اعیاد اسالمي است که خداوند در آن روز 
دین را به کمال رسانید و نعمت را بر امت تمام و دین 

اسالم را براي انسان ها برگزید.

اختصاص 3 میلیارد ریال برای اصالح شبکه 
آب محالت موسی بن جعفر و کارگران

حسینی- مدیر امور آب و فاضالب شهری بیرجند 
اصالح  برای  ریال  میلیارد   3 بر  بالغ  اعتباری  از 
فرسوده محالت  آب  انشعابات  بازسازی  و  شبکه 
هدف طرح بازآفرینی پایدار شهری خبر داد و عنوان 
کرد: این اعتبارات از محل اعتبارات ستاد بازآفرینی 
و  موسی بن جعفر  محالت  برای  شهری  پایدار 
است.هاشم  داده شده  اختصاص  بیرجند  کارگران 
پروژه  ها  تصویب  از  پس  که  این  بیان  با  آبادی 
فرآیند  انجام  و  شهرستان  بازآفرینی  ستاد  در 
کل  اداره  ظرفیت  به  پیمانکار  انتخاب  و  مناقصه 
اخذ  و  کارگاه  تجهیز  و  استان  شهرسازی  و  راه 
استعالمات الزم عملیات اجرایی پروژه با دو قرارداد 
شروع شد، ادامه داد: پیشرفت فیزیکی قراردادهای 
مذکور در هر محله حدود 60 درصد می باشد. به 
گفته وی انجام این پروژه  ها باعث کاهش تعداد 
حوادث شبکه  های توزیع، هدررفت آب و افزایش 
رضایت مندی مشترکان مناطق ذکر شده خواهد 
شد. هاشمی مقدم همچنین 37 درصد از شبکه آب 
و فاضالب شهری را فرسوده دانست و افزود: این 
میزان حدود 220 کیلومتر بوده که برای اصالح و 
بازسازی آن به 300 میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم.

افزایش 61 درصدی دادوستد
 در بورس خراسان جنوبی

امیرآبادیزاده- 20 میلیون و 497 هزار سهم، مرداد 
در تاالر بورس خراسان جنوبی داد و ستد شد که در 
مقایسه با ماه گذشته 61 درصد افزایش داشته است . 
مدیر بورس منطقه ای استان با بیان اینکه این تعداد 
سهام 4 میلیارد و 500 میلیون تومان ارزش دارد 
.سعید هریوندی مقدار معامالت در بورس خراسان 
جنوبی از ابتدای سال تا پایان مرداد را 22 میلیارد و 
100 میلیون تومان اعالم کرد و افزود: از این مقدار 
48 درصد مربوط به خرید سهام و 52 درصد مربوط 
به فروش سهام بوده است.وی گفت: در این مدت 
همچنین 119 کد معامالتی جدید در این تاالر افتتاح 
شد که از این تعداد 18 کد در مرداد بود.مدیر بورس 
منطقه ای خراسان جنوبی افزود: شاخص کل در 

مرداد هزار و 701 واحد افزایش یافت.

دوره آموزشی طرح والیت
 در خراسان جنوبی برگزار می شود

تسنیم-رئیس بسیج دانشجویی استان از برگزاری 
نهمین دوره آموزش طرح والیت استانی در بیرجند 
از 19 تا 27 شهریور ماه خبر داد. ابوذر صالحی اظهار 
کرد: نهمین دوره آموزش طرح والیت استانی در 
بیرجند از 19 تا 27 شهریور ماه برگزار می شود که در 
این طرح 130 دانشجو از دانشگاه های سراسر استان 
حضور دارند.وی با بیان اینکه از این تعداد 60 نفر 
آقا و 70 نفر خانم هستند، گفت:  برای حضور در 
این طرح بیش 500 دانشجو از دانشگاه های سراسر 
استان ثبت نام کردند که پس از گزینش و مصاحبه 

130 نفر به این مرحله راه یافتند

لزوم حمایت مجلس و دولت
 از توسعه گردشگری

ایسنا-نماینده مردم طبس، فردوس، بشرویه و سرایان 
از حمایت گسترده دولت و مجلس از گردشگری و 
در  امیرحسنخانی  تاکید کرد.محمدرضا  آن  توسعه 
مراسم اختتامیه سومین جشنواره بازی های بومی، 
از ظرفیت  باید  محلی در کویربشرویه اظهار کرد: 
های منطقه و توسعه گردشگری پایدار استفاده کرد.

وی افزود: از سرمایه گذاران خصوصی دعوت می 
زاده،  زمان  بردارند.علیرضا  قدم  راستا  دراین  کنیم 
فرماندار بشرویه ضمن خیرمقدم و تشکر از ادارات 
های  برنامه  تقویت  بر  کننده  برگزار  نهادهای  و 
شاد و متناسب بافرهنگ بومی تاکید کرد.در پایان 
این مراسم، برنامه های متنوعی همچون موسیقی 
پرواز  نمایشی،  حرکات  اجرای  محلی،  رقص  و 
و  کشی  طناب  شترسواری،  مسابقات  پاراگالیدر، 
پرواز بادبادک ها برگزار شد که مورد استقبال گسترده 

شرکت کنندگان قرار گرفت.

نت
نتر

س: ای
عک

متولی خاصی برای اجرای امور روستاها نداریم

مدیرعامل شرکت کویرتایر: رعایت حقوق مصرف کننده، رمز بقای تولید کننده  

قول مساعد رئیس فدراسیون هندبال کشور برای

احداث سالن ورزشی چند منظوره در قائن
قاسمی- رئیس فدراسیون هندبال کشور اظهار 
کرد: عالقمندیم حتما یک سالن ورزشی چند 
منظوره مناسب برای برگزاری مسابقات ملی 
در  شهرستان قائن احداث گردد که ما هم قول 
 مساعد برای انجام هرچه زودتر آن می دهیم.
رئیس  رحیمی  با  نشستی  گذشته  روز 
فدراسیون هندبال کشور و فرماندار شهرستان 
قائن برگزار شد که در آن کهن ترابی با بیان 
این که شهرستان قائنات عمدتا با دو محصول 
کرد:  عنوان  است  و زرشک مشهور  زعفران 
عالوه بر این دو محصول راهبردی، نیروی 
انسانی توانمندی نیز داریم که آن را بعنوان 
سرمایه های شهرستان می دانیم و می توانند 
در فرایند توسعه شهرستان نقش بسیار مهم 
مصداق  وی  باشند.  داشته  اهمیتی  حائز  و 
این  انسانی  نیروی  توانمندی  و  بارز ظرفیت 

شهرستان را وجود تیم های مختلف ورزشی 
بین  سطح  در  مختلف  های  مدال  کسب  و 
 المللی، کشوری و استانی دانست و اضافه کرد:
 این مقام ها توسط همین نوجوانان و جوانان 
شهرستان در طول دو سه سال گذشته بدست 
آمده که البته ما هم در این مدت تالش کرده 
ایم بستر و زمینه های الزم برای انجام فعالیت 
فراهم  ورزشکاران  برای  را  ورزشی  های 
کرد:  نشان  خاطر  قائنات  فرماندار   نماییم. 
هرچند ممکن است این شهرستان، کوچک و 
از ظرفیت های الزم برای برگزاری مسابقات 
ملی برخوردار نباشد، ولی این را ما در این مدت 
 در عمال به اثبات رسانده ایم که می توانیم
مسابقات  برگزاری  برای  خوبی  میزبان   
همایش  و  ها  جشنواره  ورزشی،  مختلف 
اقدامات  این  ترابی«  »کهن  باشیم.  ها 

و  نوجوانان  شدن  برانگیخته  برای  را 
الزم  ورزشی  های  فعالیت  به  جوانان 
توان می  آن  بر  عالوه  افزود:  و   دانست 

از این موضوع  برای فرآیند توسعه شهرستان 
استفاده کرد. به گفته این شهرستان نیازمند 
منظوره  چند  ورزشی  سالن  یک  احداث 

که  باشد  می  ملی  مسابقات  برگزاری  برای 
فدراسیون  مسئوالن  همکاری  با  امیدواریم 
به  اشاره  با  پایان  اینکار محقق شود.وی در 

باالیی  نرم  از  ما  روستایی  جمعیت  اینکه 
مدت  این  در  شد:  یادآور  است  برخوردار 
ویژه  توجه  هم  روستایی  ورزش  حوزه  به 

ماندگاری  جهت  به  ولی  ایم  داشته  ای 
های  آسیب  کاهش  و  ها  روستا  در  آنان 
با  باید  ها،  روستا  و  ها  شهر  در  اجتماعی 
زیرساخت  مسئوالن؛  همه  تالش  و  همت 
های حوزه  در  شهرستانی  الزم   های 
رئیس  شود.»رحیمی«  فراهم  مختلف 
کرد:  بیان  هم  کشور  هندبال  فدراسیون 
های  شهرستان  از  یکی  که  این  با  قاینات 
کوچک است اما ظرفیت و توانمندی بسیار 
مختلف  مسابقات  برگزاری  برای  خوبی 
کرد:  عنوان  وی  باشد.  می  دارا  را  کشوری 
در همین راستا، عالقمندیم حتما یک سالن 
ورزشی چند منظوره مناسب برای برگزاری 
مسابقات ملی در این شهرستان احداث گردد 
که ما هم قول مساعد می دهیم برای انجام 

هرچه زودتر آن می دهیم.

در  کویرتایر  شرکت  امیرآبادیزاده-مدیرعامل 
برتر  تولیدکنندگان  از  تجلیل  مراسم  دومین 
استان گفت: سازمان حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان و تولید کنندگان وظیفه بسیار مهمی 
در تأمین نیازهای مردم دارد. زینلی با اشاره به 
نقش و جایگاه مهم این سازمان در تأمین و 
توزیع  و  قیمت  محصوالت،  کیفیت  تضمین 
مردم گفت که چشم  رفاه  در جهت  عادالنه 
امید مردم به این سازمان بزرگ است.وی خاطر 
نشان کرد ما به عنوان تولید کننده و بعنوان 
کسانی که در سنگر کشاورزی، معدن و صنعت 
و خدمات برای این مردم کار می کنیم باید 
همکار و هم صدا در جهت رفع مشکالت و 
موانع تالش کنیم. مهندس زینلی گفت: ما در 
حوزه ای هستیم که مشکالت بسیار زیادی ما 
را احاطه کرده و باید با توکل به خدا دست بر 

حل  را  مشکالت  و  بگذاریم  خودمان  زانوی 
کنیم. وی افزود: ما به عنوان تولید کننده التزام 
الناس  شرعی و قانونی داریم به رعایت حق 
و باید با تولید محصول خوب و با کیفیت در 
جهت رضایت مشتری تمام تالش و کوشش 
خود را صرف کنیم.زینلی گفت: ما باید اول از 
خودمان شروع کنیم. من به عنوان یک تولید 
کننده عرض می کنم که رمز بقا و دوام ما برای 
حضور در بازار این است که  باید حقوق مصرف 
کننده را رعایت کنیم و تالش ما در کویرتایر 
شرکت  است.  استوار  اصل  این  بر  همیشه 
کویرتایر اولین شرکتی است که  برای اولین 
بار در کشور موفق به تولید تایر سبز شده که 
سازگاری باالی آن با محیط زیست از بزرگترین 
ویژگیهای این تایر است. مصرف سوخت کم 
سایر  به  نسبت  تایر  این  بیشتر  عمر  زمان  و 

تایرهای موجود از ویژگیهای منحصر به فرد 

این محصول می باشد.
مصرف تایر در کشور بیش از

 21 میلیون حقله تایر است
 وی با اشاره به اینکه  هم اکنون مصرف تایر در 
کشور بیش از 21 میلیون حقله تایر است یادآور 
شد، متأسفانه تعداد بسیار زیادی تایر به صورت 

قاچاق وارد کشور می شود و اقتصاد آغشته به 

قاچاق قطعاً نابود می شود.  مدیرعامل شرکت 
کویرتایر گفت: ما تمام تالشمان را می کنیم که 
در بازار بمانیم یکی از راههای ماندن در بازار 

جلب رضایت مشتری است.
خدمات  دفتر   86 از  تایربیش  کویر 

پس از فروش فعال در کشور دارد 

فروش  از  پس  خدمات  دفاتر  حضور  به  وی 
و  کرد  اشاره  کشور  در  کویرتایر  محصوالت 
افزود: کویر تایربیش از 86 دفتر خدمات پس 
ارایه  آماده  دارد که  فعال در کشور  از فروش 
خدمات به تمامی مصرف کنندگان محصوالت 
کویرتایر  نقش  به  زینلی  دارند.  را  ما  تولیدی 
افزود:  و  کرد  اشاره  استان  اشتغال  ایجاد  در 
14 درصد از اشتغال شهر بیرجند و 6 درصد 
این  است.در  استان سهم کویرتایر  اشتغال  از 
دیدار که مهندس نوابی معاون وزیر و رئیس 
سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و 
تولید کنندگان،رئیس سازمان صنعت؛ معدن و 
تجارت و جمعی از تولید کنندگان و اصناف برتر 
استان حضور داشتند از مهندس زینلی به عنوان 
تولید کننده برتر استان تقدیر شد و تندیس این 

همایش به وی اعطاء شد.

مهر-نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان 
در مجلس با بیان اینکه متولی خاص برای 
انجام امورات روستاهای استان نداریم، گفت: 
مباحث آموزشی برای ایجاد مشاغل جایگزین 
کشاورزی در روستاها ضعیف است. سید محمد 
اعضای هسته جهادی  در جمع  عبادی  باقر 
محرومیت  به  اشاره  با  قهستان   روستاهای 
های  حوزه  در  جنوبی  خراسان  باالی  های 
مختلف اظهارکرد: اشتغال مهم ترین موضوع 
کشور و استان است که باید مورد توجه قرار 

تولید  از  حمایت  با  اینکه  بیان  با  گیرد.وی 
قرارگاه  افزود:  شد،  خواهد  محقق  اشتغال 
آموزش،  حوزه  در  استان  آبادانی  و  پیشرفت 
اقدامات  عمران  و  تولید  و  اشتغال  سالمت، 
خوبی را به سرانجام رسانده که باید گسترش 
یابد. وی با بیان اینکه به دلیل خشکسالی ها 
کشاورزی در روستاها با مشکل مواجه شده 
بسیاری  های  ظرفیت  داشت:  بیان  است، 
دارد  وجود  روستاها  در  اشتغال  ایجاد  برای 
و  دارد  آموزش  و  به فرهنگ سازی  نیاز  که 

متاسفانه در این حوزه ضعیف عمل شده است.

بیمه قالی بافی یک تکلیف برای دولت
 وی با تاکید بر اینکه اجرا و پیشبرد برنامه 
به  تیاز  آبادانی  و  پیشرفت  قرارگاه  های 
دستگاه  گفت:  دارد،  دولت  و  مردم  همراهی 
متولی امور روستاها نداریم و به همین دلیل 
ندارد. تمرکزی روی مباحث روستایی وجود 
در  درمیان  و  خوسف  بیرجند،  مردم  نماینده 
مجلس با بیان اینکه گسترش صنایع دستی و 

ایحا آنها در روستاها می تواند راهگشا باشد، 
افزود: فرش دستباف و حوله بافی از صنایع 
باید  که  است  استان  فرد  به  منحصر  دستی 
استان فرهنگ سازی  برای گسترش آن در 
شود. وی با اشاره به تشکیل فراکسیون فرش 
و صنایع دسای در مجلس بیان کرد: طرحی 
به نام حمایت از قالی بافان و صنایع دستی 
مجلس  در  این طرح  و  دادیم  مجلس  به  را 
دولت  مصوبه  این  اساس  بر  و  شد  تصویب 
صنایع  کارگاه  در  که  کسانی  است  موظف 

با اشاره  دستی فعالیت دارد را بیمه کند.وی 
به تصویب یک میلیارد و 500 میلیون دالر 
اشتغال  برای  ملی  توسعه  صندوق  محل  از 
تا  باید تالش کنیم  در روستاها عنوان کرد: 
تسهیالتی که اعطا می شود منجر به اشتغال 
شود.نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان 
تجارت  حوزه  در  اینکه  بیان  با  مجلس  در 
قرارگاه   : گفت:  هستیم،  ضعیف  استان  در 
پیشرفت و آبادانی می تواند با حمایت تحولی 

بزرگ در حوزه اشتغال ایجاد کند.

فوت دو حاجی خراسان جنوبی در عربستان
حسینی- مدیر حج و زیارت استان از فوت دو زائر از خراسان جنوبی خبر داد و عنوان کرد: خانم معصومه مرادی پور، فرزند عباس از کاروان 39018 و غالمحسین امیرآبادی، فرزند »محمد از کاروان 39507 
بوده اند که به مرگ طبیعی فوت کرده اند. نوفرستی با بیان این که مقدمات هماهنگی برای ارسال جنازه این عزیزان به ایران انجام شده است ادامه داد: روند بازگشت نزدیک 10 روز طول خواهد کشید. وی حال 
عمومی باقی زائران خراسان جنوبی را در وضع خوب دانست و اضافه کرد: اعمال حج به طور کامل انجام شده و زائران استان از 23 تا 25 شهریور به سمت مدینه می روند تا از فرودگاه آن جا به بیرجند بازگردند.

آغاز بازگشت1600 زائرحج از سوم مهر به خراسان جنوبی 
کاری - جلسه هماهنگی پروازهای بازگشت 
حج تمتع فرودگاه با حضورمدیر کل دفتر امور 
امنیتی و انتظامي استانداری خراسان جنوبی، 
و  فرودگاهی  مسئوالن   ، بیرجند  فرماندار 
فرودگاه  در  امور حج  در  دخیل  های  ارگان 
فرودگاههای  گردید.مدیرکل  برگزار  بیرجند 
طبق  کرد:  عنوان  جنوبی  خراسان  استان 
ایر  ایران  هواپیمایی  شرکت  اولیه  اعالم 
حجاج  بازگشت  عملیات  زیاد  احتمال  به 
جاری  سال  مهرماه  پنجم  و  سوم،چهارم 
انجام خواهد شد که در این مدت تعداد1600 

نفر زائر  با 6 پرواز وارد فرودگاه بین المللی 
افزود:  سالمی  هادی  شوند   می  بیرجند 
همانند پروازهای اعزامی حجاج جهت انجام 
هرچه بهتر پروازهای بازگشت  برنامه ریزی 
ها و اقداماتی ازجمله طراحی ، آماده سازی 
پارکینگ موقت جهت مستقبلین ، بهسازی 
نصب  محوطه،  آسفالت  و  گذاری  جدول  و 
راهنما و عالئم جهت راهنمایی مستقلین ، 
استقرار راهنمای زائرین جهت کمک رسانی 
رفاهی  امکانات  ایجاد  و   ورودی  به حجاج 
انجام  حال  در  مستقبلین  و  زائرین  جهت 

می باشد که تا چند روز آینده انجام خواهد 
و  امکانات  کلیه  همه  اینکه  بیان  با  شدوی 
خدمات  آماده  بیرجند  فرودگاه  پتانسیل 
های خانواده  و  حجاج  به  مطلوب   رسانی 
 آنان است و مدیران و مسئوالن مربوطه در 
زمان بازگشت حجاج بصورت تمام وقت در 
فرودگاه حضور خواهند داشت و تمام تالش 
با  بازگشت  عملیات  تا  کرد  خواهیم  را  خود 
و  گیرد  انجام  ایستایی  و  تاخیر  ترین  کم 
انجام  از  پس  مستقبلین   و  محترم  حجاج 
عملیات بازگشت در نهایت آرامش فرودگاه 

را ترک کنند.
فرماندار شهرستان ادامه داد با اینکه فرودگاه 
پروازهای  میزبان  سال  اولین  برای  بیرجند 
وجه  بهترین  به  پروازها  این  بود  تمتع  حج 
 ممکن مدیریت و انجام گردید ناصری گفت : 
با بررسی انجام شده از زائرین رضایت صد 
در صدی حجاج از عملکرد فرودگاه گزارش 
اندرکاران  دست  کلیه  افزود:  گردید.وی 
عملیات بازگشت حجاج باید با تمام توان در 
راستای سهولت هرچه بیشتر حجاج محترم 
تالش  رفت  پروازهای  همانند  مستقبلین  و 

کننددر ادامه این جلسه مدیر کل دفتر امور 
امنیتی و انتظامي استانداری خراسان جنوبی، 
جانشین  هما،  هواپیمایی  شرکت  مدیرکل 
، استان  هواپیمایی  حفاظت  یگان  و   پلیس 
علوم  دانشگاه   ، گذرنامه  زیارت،  و  حج 
و گمرک  احمر  ، هالل  اورژانس   ، پزشکی 
استان خراسان جنوبی ضمن اعالم آمادگی 
حجاج   بازگشت  عملیات  انجام  برای  کامل 
به بیان دیدگاهها و نظرات خود در راستای 

هرچه بهتر برگزار شدن پروازها پرداختند.
)Ava.news12@gmail.com(

طرح آمایش سرزمینی استان،فرصت مغتنم برای معرفی شتر و شترمرغ
حسینی- در پی گفته های یکی از شترمرغ 
کشتارگاه  نبود  بر  مبنی  استان  داران 
تخصصی در شرق کشور با معاون سالمت 
کردیم.  گفتگو  استان  دامپزشکی  کل  اداره 
استان  در  که  این  بیان  با  اصغرزاده  محمد 
نداریم  شتر  و  شترمرغ  تخصصی  کشتارگاه 
مجوز  فارس  استان  فقط  کشور  کل  در  و 
این کشتارگاه را گرفته است عنوان کرد: در 
مجوز  اخذ  پیگیر  فردوس  از  فردی  جا  این 
می باشد و در حال طی کردن مراحل اولیه 
است. وی با اشاره به این که زمانی آستان 
قدس نیز قصد انجام این کار را داشت ولی 
به نتیجه ای نرسید ادامه داد: ما حتی طرح 
معاون  ایم.  داده  نیز  بسیج  به  را  اندازی  راه 

اندازی  راه  بر  دامپزشکی  اداره کل  سالمت 
بیش  به وجود  توجه  با  کشتارگاه تخصصی 
از 10 هزار قطعه شترمرغ در استان تاکید و 
اضافه کرد: با توجه به شرایط خوب اقلیمی 
اولویت های  استان، پرورش شتر مرغ جزء 

افزوده  ارزش  ایجاد  اصغرزاده  است.  منطقه 
شدن  کاسته   ، پایدار  اشتغال  استان،  برای 
و  ها  واسطه  حذف  و  نقل  و  حمل  هزینه 
جمله  از  را  آلودگی  انتقال  خطر  کاهش 
مزایای وجود کشتارگاه تخصصی در استان 

دانست و افزود: می توان گوشت شترمرغ را 
نیز به صورت بهداشتی و با بسته بندی به 

سایر استان ها صادر کرد.

خام فروشی گوشت شترمرغ 
در استان

کشتارگاه  کنار  در  اگر  کرد:  خاطرنشان  وی 
تخصصی ، فرآوری نیز انجام شود، می توان 
از روغن، پر و چرم شتر مرغ که طرفداران 
مختلف  موارد  برای  دارد  دنیا  در  نیز  زیادی 
برند خراسان  با  و کفش  حتی ساخت کیف 
جنوبی استفاده کرد. معاون سالمت اداره کل 
در  متاسفانه  که  این  از  با گالیه  دامپزشکی 
استان در حال خام فروشی هستیم یادآور شد: 

شتر و شترمرغ را پرورش می دهیم و استان 
های دیگر از آن استفاده می کنند. اصغرزاده 
همچنین با اشاره به این که مصرف گوشت 
شترمرغ هنوز در استان به خوبی جا نیافتاده 
کشتارگاه  در  کشتار  اکنون  کرد:  بیان  است 
آن  گوشت  از  فقط  و  شده  انجام  دام  های 
می توان استفاده کرد، مقدار بسیار محدودی 
آمایش  بندی می شود. وی طرح  بسته  نیز 
معرفی  برای  مناسبی  فرصت  را  سرزمینی 
شتر و شترمرغ به عنوان دام استراتژیک در 
استان دانست و عنوان کرد: با توجه به فقر 
مراتع باید به سمت استفاده از این ها و صنایع 

تبدیلی آنان برویم.
)Ava.news13@gmail.com(
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امام هادی علیه السالم فرمودند :
َل بِِه َسَخُط الَمْخلُوقیَن َمْن اَطاَع الخالَِق لَْم یُباِل َسَخَط الَمْخلُوقیَن َو َمْن اَسََْط الخالَِق فَلْیَیَْقنْ  اَْن یَحِّ
کسی که از آفریدگار پیروی کند از خشم آفریده  ها باکی ندارد و کسی که خـدا را به 

خشـم آورد، باید باور کند که مردم بر او خشم خواهند آورد.
)تحف العقول، ص 482(

غربالگری گروه های خطر، تنها راه جلوگیری از پیشرفت هپاتیت
کنفرانس بین المللی هپاتیت در بیرجند برگزار شد

 سمیرا قاسمی- روز گذشته چهارمین روز کنفرانس بین المللی 
هپاتیت تهران با حضور میهمانان داخلی و خارجی در دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند برگزار شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند در مراسم افتتاحیه این کنفرانس اظهارکرد: 46 مقاله 
این کنفرانس به شکل پوستر ارائه می شود. »دکتر کاظم 
ویروسی،  های  هپاتیت  را  همایش  این  محورهای  قائمی« 
خود ایمن و کبد چرب ذکر کرد و افزود: ۱4 سخنران در این 
کنفرانس شرکت کرده اند که 5 نفر آنان خارجی و 9 نفر داخلی 
هستند. وی تأکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اولین 
 مرکزی بوده که توانسته هپاتیت C را در بیماری هموفیلی 
ریشه کن کند و به سبب این تالش ها و پیگیری های »دکتر 
ضیائی«، میزبانی چهارمین و آخرین روز کنفرانس بین المللی 
هپاتیت به استان واگذار شد. به گفتۀ وی ارتقای سطح علمی اساتید 
و دانشجویان و ارائه توانمندی های علمی دانشگاه و نیز معرفی 
 ظرفیت های گردشگری استان از اهداف این همایش می باشد. 
 رئیس همایش هپاتیت بیرجند خاطر نشان کرد: خراسان جنوبی 
 ظرفیت های باالیی در تمام زمینه ها دارد و هیچ کمبودی نسبت به 
 دیگر استان ها ندارد و فقط نیاز به کمی تبلیغات و اعتماد به نفس

دارد و با تکمیل بیمارستان رازی در بخش توریسم درمانی هم 
فعال تر خواهیم شد.»قائمی« بیان کرد: به دنبال آن هستیم که 
با اساتید فارسی زبان خارجی هم تفاهم نامه هایی را در زمینه 

دستاوردها و پیشگیری از هپاتیت داشته باشیم.
گروه خطر حتما آزمایش دهند

این  اینکه  بیان  با  نیز  بیرجند  هپاتیت  همایش  دبیرعلمی 
کنفرانس در قالب چهارمین روز کنفرانس تهران می باشد که 
هفتمین دوره آن می باشد، اظهار کرد: به لطف شبکه هپاتیت 
و دکتر علویان، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در این کنفرانس 
میزبان میهمانان خارجی و داخلی می باشد. »دکتر مسعود 
ضیائی« بیان کرد: در این کنفرانس 5 میهمان خارجی از 
آمریکا، کانادا، فرانسه و ترکیه آمده اند و دو میهمان داخلی 
کشور از دانشگاه بقیه ا... )عج( ، تهران و مشهد داریم. وی 

اضافه کرد: عالوه بر سخنرانی ها 2 کارگاه چگونگی نگارش 
مقاله و آنالیز داده ها هم برگزار می شود. به گفتۀ وی هدف 
این همایش حذف هپاتیت C تا سال ۱4۱0 و بعد از آن 
ریشه کن کردن هیاتیت B است و در این راستا داروهای 
 مؤثر با قیمت های مناسب تهیه شده که خیلی از شرکت ها

با حمایت بیمه ها آنها را رایگان در اختیار بیماران قرار می دهند. 
دبیر علمی این همایش با تأکید بر اینکه افراد ناقل این بیماری 
تا دچار عوارض نشوند از وجود آن مطلع نمی شوند، گفت: 
افرادی که در گروه خطر قرار دارند از قبیل افرادی که تا قبل از 
سال 75 دریافت خون داشته اند، چون تا قبل از این سال خون 
ها برای بیماری هپاتیت آزمایش نمی شده و همچنین کسانی 
که در جبهه جنگ و مرزها خدمت کرده اند و آسیب دیده 
اند، آزمایش هپاتیت را بدهند. »ضیائی« تصریح کرد: همچنین 
افرادی که سابقه زندان و سابقه این بیماری در خانواده را دارند، 
رفتارهای پرخطر داشته اند، معتادان تزریقی و افراد دارای تاتو 
و خالکوبی، حتما آزمایش هپاتیت را انجام دهند. به گفتۀ وی 
این سمینار به صورت »وبینار« هم برگزار می شود که ۱8 
استان کشور و 7 کشور خارجی در آن  شرکت کرده اند و 
 اکنون بالغ بر 300 نفر آنالین از این کنفرانس بهره می برند.

غربالگری، واکسیناسیون و درمان رایگان راهی برای 
پیشگیری هپاتیت در ایران

»دکتر چیهان یوردایدین« از ترکیه هم در این مراسم عنوان 
کرد: هپاتیت B یک مشکل جهانی است که به دلیل عوارض 
باید زود تشخیص و درمان شود. وی  آن مهم می باشد و 
تأکید کرد:  مهمترین نکته این است که چون این بیماری 
بی عالمت است، بیمار به موقع به پزشک مراجعه نمی کند و 
بیشتر بیمارها به خاطر یک غربالگری ساده آمده اند و مشخص 
شده است که هپاتیت دارند و یا در خانواده آنان این بیماری 
به گفتۀ وی به همین دلیل مهمترین  وجود داشته است. 
راه که می توانیم از این بیماری پیشگیری و از عوارض آن 
تشخیص،  از  بعد  و  باشد  می  غربالگری  کنیم،  جلوگیری 

چگونگی درمان آن را مشخص کنیم. این سخنران خارجی 
اظهار کرد: در ایران تنها راه مقابله و پیشگیری از این بیماری 
غربالگری، واکسیناسیون در رده های سنی مختلف و درمان 
 رایگان یا با هزینه کم می باشد. »یوردایدین« تصریح کرد: 
در دنیا 3 هزار میلیون نفر این بیماری را دارند که در چین و آفریقا 
 بیشتر است ولی در ایران آمار آن به طور کلی کمتر می باشد.

از این حجم انگیزه در اطالع رسانی شگفت زده شدم
»دکتر پاسکال پینئو« از فرانسه نیز با بیان اینکه در کنفرانس 
های زیادی شرکت کرده است، اظهار کرد: چنین کنفرانسی 
با این انگیزه برای اطالع رسانی تاکنون ندیده است و از مردم 
و مسئوالن برای برگزاری چنین مراسمی قدردانی و پیشنهاد 
کرد که در تمام کشورها به ویژه در کشورهای همسایه ایران 
و مرکز آسیا هم این گونه سمینارها برگزار شود. وی درباره 
مراکز دیدنی استان هم عنوان کرد که از قلعه بیرجند و کویر 
سه قلعه دیدن کرده و مورد استقبال مردم خونگرم خراسان 
جنوبی قرار گرفته و از دیدن این جاذبه ها شگفت زده شده 
است. در پایان از پروفسور علویان و ضیائی برای برگزاری این 

همایش تشکر کرد.
به نسبت کشورهای خاورمیانه، ایران کمترین مبتالیان 

به هپاتیت را دارد
 »دکتر بهزاد یگانه« از کانادا هم با بیان اینکه هپاتیت جزو بیماری های 
زیادی می شود،  میرهای  و  است که موجب مرگ  عفونی 

و  دارد  دنبال  به  را  کبد  سرطان  بیماری  این  کرد:  عنوان 
کنند  کنترل  را  آن  تا  شده  جهانی  همکاری  خوشبختانه 
هم  ایران  در  کمپین  این  خوشبختانه  و  ببرند  بین  از  و 
کرد:  بیان  وی  است.  بوده  آمیز  موفقیت  و  شده  شروع 
با  و  شده  کشورانجام  در  که  تدبیرهایی  با  خوشبختانه 
سفر  همسایه  مناطق  به  زیادی  مسافران  اینکه  به   توجه 
می کنند، ایران در خاورمیانه کمترین مبتالیان را دارد و این به 

برنامه ریزی های قبلی که شده، برمی گردد.
قرارداد با آزمایشگاه ها برای کم شدن هزینه بیماران

»دکتر شاهین مرآت« استاد تمام بیماری های گوارشی و کبد 
دانشگاه علوم پزشکی تهران هم در گفت و گو با خبرنگاران 
اظهار کرد: غربالگری هایی مخصوص گروه خطر انجام می شود 
و قراردادی با وزارت بهداشت بسته ایم که در آن دانشگاه تهران 
برای طرح اولیه دو زندان را انتخاب کرده و آزمایش و تشخیص 
و درمان آنان را برعهده گرفته است. وی پیشنهاد کرد که برای 
کمتر شدن هزینه های آزمایش هم با آزمایشگاهی قرارداد بسته 
 ایم که بیماران را به آنجا منتقل می کنیم و آنان نیز هزینه های 
کمتری از ما می گیرند و این به نفع بیماران می باشد و در 
استان های دیگر هم دانشگاه های علوم پزشکی می توانند 
 این کار را انجام دهند. به گفتۀ وی با وضع اکنون جامعه ما 
می توانیم تا سال مشخص شده اگر شرایط تغییری نداشته 

باشد، این بیماری را ریشه کن کنیم.

از بین رفتن هپاتیت های C تا 13 سال آینده و هپاتیت 
B تا یک نسل بعد

شناسی  ویروس  دانشیار  جزایری«  محمد  سید  »دکتر 
بیماری  اینکه  بیان  با  نیز  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
هپاتیت C در گذشته خیلی دارو و واکسن مؤثری نداشت، 
عنوان کرد: ولی خوشبختانه این مشکل حل شد و اکنون 
داروهایی در داخل کشور تولید می شود که مستقیم در 
چرخه ویروس تأثیر می گذارد. وی ادامه داد: اکنون قصد بر 
این است که تا حدود ۱3 سال آینده این بیماری کامال ریشه 
کن شود. به گفتۀ وی در هپاتیت B این مسئله کمی بغرنج 
تر است، هرچند واکسن دارد ولی داروی مؤثر خاصی ندارد 
با اینکه در برخی موارد تا 98 درصد هم درمان داشته ولی با 
توجه به تعداد زیاد بیماران و ندشتن عالئم، تنها با آزمایش 
مشخص می شود و در برخی موارد دیگر خیلی دیر شده 
است. این سخنران داخلی سمینار با اشاره به اینکه حدود 2 
میلیون و 500 نفر حامل هپاتیت B مزمن در ایران وجود 
دارند، افزود: برای ریشه کن کردن کامل آن باید حدود یک 
نسل و چندین دهه بگذرد ولی هپاتیت C تا حدود ۱3 سال 
دیگر از بین خواهد رفت. در پایان این کنفرانس از زحمات 
و تالش های چندین ساله دکتر مسعود ضیائی در حوزه 
بیماری های عفونی به ویژه ریشه کن کردن بیماری هپاتیت  

C در بیماران هموفیلی استان قدردانی شد.

عکس: توال

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

استخر نیلوفر )دانشگاه آزاد( 
با مدیریت جدید 

و کادری مجرب افتتاح گردید

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

ثبت نام عتبات هوایی  ویژه دهه اول 
محرم از فرودگاه بین المللی بیرجند
محل ثبت نام: کلیه دفاتر زیارتی استان

تاریخ 96/7/1 : دفاتر کارگزار اصلی زیارتی
در تاریخ  مذکور فوداجی - عماد - مبین بیرجند

تاریخ 96/7/8 : دفاتر کارگزار اصلی زیارتی 
اسماعیلی  سراج   - فوداجی  مذکور  تاریخ  در 
فردوس - مبین بیرجند- طریق هدایت قاین- 

نورالمهدی

تلفن های تماس دفاتر

تلفنکارگزار
32213571فوداجی

32224113عماد
32445661مبین بیرجند

32721774سراج اسماعیلی
32528005طریق هدایت

32257065نورالمهدی
شرکت مرکزی خدمات زیارتی 

خراسان جنوبی

دعوت نامه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن مرکز آموزش 04 پادگان بیرجند

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن مرکز آموزش 04 پادگان بیرجند 
ساعت ۱6 مورخ  96/07/04 در محل سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور واقع در انتهای خیابان شهید آوینی - بلوار 
دانشگاه - دانشگاه پیام نور برگزار خواهد شد. از کلیه اعضا دعوت به عمل می آید جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 
 موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد 
 می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش تا پایان وقت اداری 96/06/28 به دفتر شرکت مراجعه و برگ 
وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد 

غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس در خصوص عملکرد و فعالیت سال ۱395 2- تصویب 
صورت های مالی شرکت منتهی به تاریخ 95/۱2/30  3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 96  4- تعیین مبلغ 
برای استرداد اعضای مستعفی 5- تصمیم گیری درخصوص فروش ماشین آالت ، تجهیزات و سایر موارد پس از اتمام 
پروژه فاز 2 از طریق مزایده 6- انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل برای مدت سه سال 7- انتخاب بازرس یا 

بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 8- تعیین خط مشی آتی شرکت تعاونی

هیئت مدیره تعاونی مسکن مرکز آموزش 04 بیرجند

استخدام آژانس هواپیمایی
* کارمند مسلط به فروش بلیت هواپیما و تور 

* لیدر )راهنما( با سابقه راهنمایی تورهای گروهی
32233038 - 09151611131

مزون لباس عروس با شرایط 
بسیار عالی واگذار می شود.

09361965160


