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سرمقاله

  مساجد؛ و رونقی که 
دیگر نیست!
 هرم پور

  یادم نمی رود سالهای دهه شصت و هفتاد را که 
بهانه ای  به هر  بود.  سالهای رونق مساجد شهر 
سعی می کردیم کارهایمان سر از مسجد دربیاورد. 
خانه و کاشانه ی همه ی ما مسجد بود. خودمان، 
پدر و و مادرهایمان و اقوام و فامیل و بستگانمان. 
بازی؛ مسجد. کالس؛  نان؛ مسجد.  آب؛ مسجد. 
مسجد. تفریح؛ مسجد. بازی گوشی؛ مسجد. زن و 
ازدواج؛ مسجد. کار؛ مسجد. هنر؛ مسجد. مطالعه؛ 
عزا؛  مسجد.  عروسی؛  مسجد.  ورزش؛  مسجد. 
مسجد. خالصه همه ی زندگی مان رنگ و بوی 
 مسجدی داشت. صف ها پربود، دیرتر می رسیدی 
آخر  همان  جز  نبود   نشستن  برای  جایی  دیگر 
مسجد پای در. خانواده ها می دانستند که یا در 
مدرسه ایم یا  خانه یا مسجد، و چون هیچکدامشان 
بد نبودند، نه ما را به پای بی مباالتی های جوانی 
و نوجوانی مؤاخذه می کردند و نه خودشان را به  
پای بی دقتی های پدر و مادری. هر مسجدی هم 
یک روحانی پیش نماز فعال داشت یا چند پیرمرد 
باصفای نورانی که نقل  ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

هرجا شائبه زمین خواری نیست ، با مردم مدارا کنید
نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان خطاب به مسئوالن منابع طبیعی:

صفحه ۷

یک شهر و یک گرمابه
صفحه 3

اجرای 4 طرح صنایع تبدیلی و 
تکمیلی در سرایان
صفحه ۷

راه  اندازی سامانه 
قرائت کنتور هوشمند 

در شهر بیرجند
معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب شهری، 
از راه  اندازی سامانه قرائت کنتور هوشمند در شهر بیرجند خبر داد 
و عنوان کرد: قرائت کنتور مشترکان با استفاده... ) مشروح خبر در صفحه ۷ ( 

مشاور معاون صنایع و هنرهای

سنتی کشور بیان کرد:

خراشاد اولین روستای کشور 
در ثبت ملی صنایع دستی   

 صفحه 3

وال
ن ت

سا
 اح

س : 
عک

محمود احمدی نژاد:
مشکالت دهه ٦٠ هم 
تقصیر دولت من بود؟!

مرتضی مبلغ :
اصولگرایان سعی می کنند

 وارد تعامل با اصالح طلبان شوند

علیرضا زاکانی:
آمریکا می خواهد ما را

 متهم به خروج از برجام کند

سیدکمال خرازی:
اروپا موانع سر راه 

برجام را بردارد

صفحه 8صفحه 8صفحه 8صفحه 8

سرلشکر باقری: هیچ قدرتی توان تهاجم به ایران را ندارد/وزیر رژیم صهیونیستی: حمله ایران به اسرائیل ویرانگر خواهد بود/شمخانی: آمریکا تنها ژست مقابله با داعش را گرفته است/وزیر اطالعات رژیم صهیونیستی: ایران و اسد در حال توافق هستند / نیروهای انقالبی خواهان موفقیت دولت در رفع مشکالت مردم هستند / صفحه 8

    

پرداخت بیش از42 میلیارد ریال تسهیالت برای پسته کاران استان
  صفحه ۷

شرکت تعاونی آریا ساگارت برای تکمیل کادر فروش به افراد ذیل نیازمند می باشد
۱- حسابدار باسابقه کاری ۲- ویزیتور حضوری با حقوق قانون کار برای پخش رامک

۳- ویزیتور تلفنی با حقوق اداره کار   ٠۹۱۵۱٦۳4۷8٦ - ۳۲۲۳۷۳۹۲

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 

مرحومه منصوره گلکاری
 فرزند مرحوم حاج علی گلکاری و همسر محمد علی کیانفرد )کبابی(

 جلسه یادبودی پنجشنبه ۹٦/٦/۲۳ از ساعت 4 الی ۵ بعدازظهر 
در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می شود

 تشریف فرمایی شما سروران  ارجمند موجب امتنان است.
خانواده های: کیانفرد ، گلکاری و سایر بستگان

جناب آقاي حاج علیرضا دستگردي
 بدینوسيله انتخاب شایسته و ارزشمند شما را به سمت 

ریاست شورای اسالمي بخش مرکزي بیرجند
 تبریك و تهنيت عرض نموده، برایتان از ایزد منان 

توفيق خدمت روزافزون به روستایيان عزیز را آرزومندیم.
شوراهاي اسالمي  روستاهاي ماسن ، کوشک و فالرگ

یازدهمین سالگرد درگذشت فرزند عزیزمان 

زنده یاد  سوسن سلیمی خراشاد
 را با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم. 

روحش شاد و قرین رحمت

خانواده های: سلیمی خراشاد و فاضلی

به مناسبت چهلمین روز  درگذشت

 شادروان علی سلیمانی
 فرهنگی بازنشسته

 جلسه یادبودی  پنجشنبه  ۹٦/٦/۲۳  از  ساعت
 ۱٦/۳٠ الی ۱۷/۳٠  در  محل هیئت حسینی )خیابان انقالب( 

برگزار می گردد ، حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده های: سلیمانی ، بهلگردی و سایر بستگان

آگهـی انتخـاب پیمانکـار
شرکت کویرتایر به منظور انجام آزمون جاده تایر سایز R16 215/65 در نظر دارد: نسبت به 
انتخاب پيمانکار واجد شرایط ذیل اقدام نماید. لذا از کليه شرکت های حمل و نقل بين شهری 

و افراد حقيقی برای این امر دعوت به عمل می آید:
MVM X 33 یا LIFAN X60 1( دارا بودن خودرو

2( مدل خودرو 1390 به بعد باشد.
 3(   مسير تردد عمدتاً مسير بيرجند مشهد و بالعکس و یا جاده های تعيين شده توسط کویرتایر می باشد.

4( حداقل پيمایش متوسط خودرو 500 کيلومتر در روز مورد انتظار است.
جهت کسب اطالعات بيشتر از تاریخ درج آگهی به مدت یك هفته با شماره های 

71-32255446-056 داخلی 346 تماس حاصل نمایيد.
روابط عمومی شرکت کویرتایر 

جناب آقای حسین محمد پور
معاون محترم اعتباری مدیریت شعب بانک سپه خراسان جنوبی

با کمال مسرت، انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را که حاصل سال ها تجربه، توانمندی
 و شایستگی شما در بانك سپه استان می باشد، صميمانه تبریك عرض نموده

 سربلندی و توفيق روز افزون شما را در مسئوليت جدید از درگاه بلند خالق سبحان آرزو دارم.

اداره کل تامين اجتماعی استان خراسان جنوبی در نظردارد: در چهارچوب ضوابط 

و مقررات و به منظور بسط و توسعه دفاتر کارگزاری و در راستای ارتقای سطح 

رضایت مندی شرکای اجتماعی خود، نسبت به ایجاد 3 کارگزاری در محدوده  

شعب بيرجند ، طبس و قاین از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه اقدام نماید. 

لذا ضمن دعوت به همکاری، کليه عالقه مندان می توانند به منظور کسب 

 www.skh.tamin.ir اطالعات بيشتر به وب سایت این اداره کل به نشانی

مراجعه نموده و از تاریخ 96/7/1 لغایت 96/7/6 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی استان خراسان جنوبی

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 ۲٠ الی ۲۲(
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 ٠۹۳۳۵٦۲٠٦۹٦

سید محمد حسین زینلی
مدیرعامل شرکت کویر تایر

جناب آقاي حاج علیرضا دستگردي
 انتخاب شایسته و ارزشمند شما را به سمت 
ریاست شورای اسالمي بخش مرکزي بیرجند

 تبریك عرض نموده، برایتان از ایزد منان 
توفيق خدمت روزافزون به روستایيان عزیز را 

آرزومندیم.
جمعی از همکاران فرهنگی
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زمان واریز یارانه شهریور ماه 
 
میزان- هفتاد و نهمین مرحله یارانه نقدی بامداد یکشنبه 26 شهریور ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.پیش بینی می شود هفتاد و نهمین مرحله یارانه نقدی بامداد 
یکشنبه26 شهریور ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد شد.الزم به ذکر است که مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشموالن دریافت یارانه نقدی همانند 

ماه های گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.

سرمقاله

  مساجد؛ و رونقی که 
دیگر نیست!
هرم پور

زمزم  و  بودند  محافل   )1 صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

حیات جان ما. و چه حالی می کردیم از نشستن 
پای صحبت هایشان که همه اش خالصانه بود 

و مملو از درس و تجربه. 
امروزمان  از  کسی  زمان  آن  آید  نمی  یادم 
باشد؛  کرده  بینی  پیش  یا  گویی  پیش 
هایمان  حوصله  و  تنگ  وقتمان  که  امروزی 
و  ماهواره  و  تلویزیون  که  امروزی  شد،  کم 
تلگرام  و  تاب  لپ  و  تبلت  و  موبایل  و  رایانه 
صف  جای  به  که  امروزی  آمد،  اینستاگرام  و 
از  را  مان  جوانان  های  جوانی  مسجد،  اول 
پشت دیوار زمخت شیشه ای کافی شاپ های 
و سردم  ها  خانه  قلیان  و  ها  یا چایخانه  شهر 
هر  ازای  به  که  امروزی  کنیم،  نگاه  ها   خانه 
اول  صف  از  یکی  ها،  خانواده  خیالی  بی 
نمازهای مسجد را ربودند، امروزی که به ازای 
 کم کاری نهادهای فرهنگی و برخی حوزه های

علمیه، کمتر روحانی خوب و آموزش دیده ای   
برای جذب مخاطب جوان ساخته و پرداخته شد 
و نه حتی همان شرایط حفظ شد، امروزی که 
 نمازخانه ها زیاد شد و نمازگزاران کم، مناره ها

باالتر رفت و علقه ها و دلبستگی ها پایین تر 
اینگونه  که  دانیم که چه  شد  ماند. همه می 
تر  رونق  کم  مساجد  امروز  که  شد  چه  شد. 
جامعه  عمومی  جریان  از  تر  آهسته  و  قبل  از 
حرکت می کنند و مدام هم تیپا می خورند. چه 
شد که نشد حضور نوجوانان و جوانان مان را در 
مساجد دو برابر کنیم و آخراالمر همان هایی را 

هم که داشتیم از دست دادیم. 
امروز، صف ها  خالی و حضورها  چه شد که 
کمرنگ شد و آن حضور کم هم به وعده ی 
جایزه ای یا به مدد تک نفس های مسیحایی 
که گاهی لوالی درب مساجد به اذن دلهایشان 
می چرخد. هر چه از مسجد فراموشمان شده، 
 از خودمان فراموش کرده ایم و هر چه دولت ها
 از اعتبارات مساجد کم کردند و به حلقوم حوزه های

دیگر چپاندند، باز هم در حق خودشان و مردم  
جفا کردند و بس. 

بینید،  می  که  را  ما  اجتماع  وضعیت  ناگفته 
فجایع  و  اجتماعی  های  آسیب  آمار  ناگفته، 
 اخالقی و جرم و جنایت ها را که می شنوید،

ادب  وضع  و  ها  نابهنجاری  از  ناگفته 
و  دینی  های  دلبستگی  و  فرهنگ  و   جامعه 

خانوادگی هایمان که می خوانید. 
شرایط مساجد ما شرایط خوبی نیست، نهادهای 
متولی، حوزه ها، مجموعه ها و مؤسسه ها و 
 مراکز فرهنگی انگار هیچ مسؤولیت و برنامه ای
 در قبال مساجد ندارند واگر همان مقدار فعالیت های

بسیج هم در مساجد نبود شاید شایسته تر آن 
بود که درب برخی مساجد را می بستند و به 

کناری می نشستند. 
و  حاد  شرایط  و  جامعه  فعلی  فضای  در  چرا 
بغرنجی که به تنها بخشی از آن اشاره کردم، 
از چنین گنج عظیمی غافلیم؟ چرا برای مساجد 
مسجدی،  هر  از  تا  کنیم  نمی  تربیت  نیرو 
از هر ستونش، لشکری  و  بسازیم  ای  مدرسه 

برای ساختن فردای ایران آماده کنیم. 
و  شخصی  های  اولویت  در  مساجد  چرا 
خانوادگی و شغلی و مسؤولیتی ما آخرین است؟ 
چرا آنگونه که باید و شاید به مساجد توجهی 
نشد و تنها به همان کارکردهای استعماری که 
از مساجد برای عزا و نماز و قرآن انتظار نیست 
سخت  ها  سؤال  این  جواب  گردید؟  بسنده 
نیست. پاسخش جسارتی می خواهد که شرم 
در  آدمی  وجدان  از  دمار  و  کند  کوب  لگد  را 
وضعیت  این  اسالمی،  جامعه  یک  در  بیاورد. 

رونق مساجد قدری خجالت آور است. 
است،  بس  هم  نگرانی  ابراز  است،  بس  شعار 
سگرمه در هم فشردن و رگ گردن باالآوردن 
شرایطی  چنین  منتقد  از  لب  دوختن  تمنای  و 
و  باشیم  فکر  به  بیشتر  کمی  است،  بس  هم 
آینده  برای  و  خودمان  برای  کنیم،  عمل 

فرزندانمان. 

   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰93۰۴9۴3831 ارسال فرمایید(    

در اجرای مقررات ماده 1۴ قانون ثبت و ماده 61 آیین نامه  قانون مذکور تحدید حدود  امالک 
واقع در بخش های 1-2-3-۴-7-8 -9- 13 این حوزه ثبتی به شرح زیر منتشر می گردد:

بخش1 بیرجند 
1-ششدانگ یکباب پستوی مغازه پالک ۴892-اصلی بخش یک بیرجند واقع در بازار 

قیصریه موقوفه حاج عبداله مورد تقاضای علی اکبر دعاگو به تولیت در وقف
  2-ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر کوره گچ پزی پالک ۴893-اصلی بخش یک 

بیرجند واقع در رو به روی قبرستان مورد تقاضای حسن رضا نجات
3- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر کوره پالک ۴89۴-اصلی بخش یک بیرجند واقع 

در رو به روی قبرستان مورد تقاضای حسن رضا نجات 
بخش 2 بیرجند

1-ششدانگ یک قطعه زمین متصل به منزل مسکونی پالک 27۴9 فرعی از یک اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه قصبه بیرجند مورد تقاضای زهرا اشرفی گل

2-ششدانگ یک قطعه زمین پالک ۴1 فرعی از 2-اصلی بخش 2 بیرجند که با پالک 33۵ 
فرعی از 2-اصلی تشکیل محوطه می دهد واقع در مزرعه عباس آباد مورد تقاضای محمد 

حسن زینت بخش در تاریخ 96/7/1۵
 3-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 66 فرعی از 22۴-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در مزرعه خسرک مورد تقاضای عصمت و فاطمه و طوبی شهرت همگی افضل پور هرکدام 

نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
۴-ششدانگ یک قطعه زمین مشجر مشتمل بر ساختمان پالک ۵۴3 فرعی از 3۵8-اصلی 

بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه مزگ مورد تقاضای علی مزگی نژاد
۵-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 2687فرعی از ۴33-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 

در اراضی بجد مورد تقاضای محمد دوستی بجد در تاریخ 96/7/1۵
6- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  پالک 2688فرعی از ۴33-اصلی بخش 2 

بیرجند واقع در اراضی بجد مورد تقاضای غالمرضا رقیمی
7- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 2689فرعی از ۴33-اصلی بخش 2 بیرجند 

واقع در اراضی بجد مورد تقاضای گلعذرا دوستی بجد
8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 269۰فرعی از ۴33-اصلی بخش 2 

بیرجند واقع در اراضی بجد مورد تقاضای محمد علی صادقی مود
9- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 2691فرعی از ۴33-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی بجد مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( در تاریخ 

96/7/16
1۰- ششدانگ یک قطعه زمین قسمتی از باغ پالک 1۰فرعی از ۵73-اصلی بخش 2 بیرجند 

واقع در اراضی کالته قنادان مورد تقاضای طاهره ملکی 
11- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 22فرعی از ۵73-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 

کالته قنادان  مورد تقاضای طاهره ملکی
12- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 28 فرعی از ۵73-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 

اراضی کالته قنادان  مورد تقاضای طاهره ملکی
13- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 9۰فرعی از ۵73-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 

کالته قنادان  مورد تقاضای طاهره ملکی
1۴- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 3۵ فرعی از 628-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی کالته میر عباس  مورد تقاضای سید عبدالرحیم موسوی صدر در 

تاریخ 96/7/16
1۵- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و دیمه زار پالک 2277 فرعی از 11۵6-اصلی 

بخش 2 بیرجند واقع در اراضی مود مورد تقاضای محمد مودی
16- ششدانگ یک قطعه زمین بندسار  پالک 37۵ فرعی از 1212-اصلی بخش 2 بیرجند 

واقع در اراضی چشمه رچ  مورد تقاضای غالمرضا ابراهیم آبادی
17- ششدانگ یک قطعه زمین بند سار )محل خرمن( پالک 376 فرعی از 1212-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی چشمه رچ مورد تقاضای غالمرضا ابراهیم آبادی در تاریخ 

96/7/17
18- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 17۰3 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند 

واقع در اراضی دستگرد  مورد تقاضای الهه دستگردی
19- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1713 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند 

واقع در اراضی دستگرد  مورد تقاضای زهرا باغبان شوکت آباد
2۰- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 171۴ فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند 

واقع در اراضی دستگرد  مورد تقاضای رضا دستگردی
21- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک171۵ فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند 

واقع در اراضی دستگرد  مورد تقاضای علیرضا دستی گردی در تاریخ 96/7/17
22- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1716 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند 

واقع در اراضی دستگرد  مورد تقاضای سکینه دستی گردی
23- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1717 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند 

واقع در اراضی دستگرد  مورد تقاضای کنیز دستگردی
2۴- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1718 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند 

واقع در اراضی دستگرد  مورد تقاضای سکینه دستگردی
2۵- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1719 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند 

واقع در اراضی دستگرد  مورد تقاضای رضا دستی گردی
26- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 172۰ فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند 

واقع در اراضی دستگرد  مورد تقاضای علی رضا دستی گردی در تاریخ 96/7/18
27- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات فرودگاه پالک 1729 فرعی از 1336-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دستگرد  مورد تقاضای شرکت فرودگاهها و ناوبری 
هوایی ایران

28- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات فرودگاه پالک 173۰ فرعی از 1336-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دستگرد  مورد تقاضای شرکت فرودگاهها و ناوبری 

هوایی ایران
29- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات فرودگاه پالک 1731 فرعی از 1336-اصلی 
 بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دستگرد  مورد تقاضای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
3۰- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات فرودگاه پالک 1732 فرعی از 1336-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دستگرد  مورد تقاضای شرکت فرودگاهها و ناوبری 
هوایی ایران

31- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات فرودگاه پالک 1733 فرعی از 1336-اصلی 
 بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دستگرد  مورد تقاضای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
32- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات فرودگاه پالک 173۴ فرعی از 1336-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دستگرد  مورد تقاضای شرکت فرودگاهها و ناوبری 
هوایی ایران

33- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات فرودگاه پالک 173۵ فرعی از 1336-اصلی 
 بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دستگرد  مورد تقاضای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
3۴- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات فرودگاه پالک 1736 فرعی از 1336-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دستگرد  مورد تقاضای شرکت فرودگاهها و ناوبری 
هوایی ایران

3۵- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات فرودگاه پالک 1737 فرعی از 1336-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دستگرد  مورد تقاضای شرکت فرودگاهها و ناوبری 

هوایی ایران در تاریخ 96/7/18

36- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک ۵27 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای مهدی کامران نژاد

37- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک ۵28 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای مهدی کامران نژاد

38- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک ۵29 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای مهدی کامران نژاد

39- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک ۵3۰ فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای مهدی کامران نژاد در تاریخ 96/7/19

۴۰- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک ۵31 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای عیسی کامران نژاد

۴1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک ۵32 فرعی از 1337-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای عیسی کامران نژاد

۴2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک ۵33 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای هادی کامران نژاد

۴3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک ۵3۴ فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای زهرا دهقانی در تاریخ 96/7/19

۴۴- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک ۵3۵ فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای محمد علی کامران نژاد

۴۵- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک ۵36 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای آمنه کالته بجدی

۴6- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک ۵37 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای لیال دهقانی

۴7- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک ۵38 فرعی از 1337-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای حسن جاللیان پور در تاریخ 96/7/2۰

۴8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک ۵39 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای محمد حسین دستگردی

۴9- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک ۵۴۰ فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای علیرضا جاللیان پور

۵۰- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک ۵۴1 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای مهدی جاللیان پور

۵1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک ۵۴2 فرعی از 1337-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای حجی دستگردی

۵2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک ۵۴3 فرعی از 1337-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای حجی دستگردی در تاریخ 96/7/2۰ 

۵3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک ۵۴۴ فرعی از 1337-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای زهرا دهقانی

۵۴- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک ۵۴۵ فرعی از 1337-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای حوا کامران نژاد

۵۵- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک ۵۴6 فرعی از 1337-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای حجی دستگردی

۵6- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر دیمه زار  پالک ۵۴7 فرعی از 1337-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای ملیحه دستگردی

۵7- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 21۴ فرعی از13۴2-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی مهیاباد مورد تقاضای رضا اسد زاده در تاریخ 96/7/22

۵8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 63 فرعی از 13۴۵-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی کالته باقر مورد تقاضای حوا میابادی

۵9- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 6۴ فرعی از13۴۵-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی کالته باقر مورد تقاضای حوا میابادی

6۰- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 2۰۰ فرعی از 13۴8-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی پسوچ مورد تقاضای سید محمد حسینی

61- ششدانگ یکباب ساختمان  پالک 178 فرعی از 13۵9-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی پیرنج مورد تقاضای حسن نخعی نژاد

62- ششدانگ یکباب ساختمان پالک 179 فرعی از 13۵9-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی پیرنج مورد تقاضای حسین نخعی نژاد در تاریخ 96/7/22

63- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 18۰ فرعی از 13۵9-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای سید حمزه  سرفرازی 

6۴- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  پالک 181 فرعی از 13۵9-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای سید حمزه  و سید احمد سرفرازی هرکدام نسبت 

به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
6۵- ششدانگ یکباب باغ منزل پالک 182 فرعی از 13۵9-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 

اراضی پیرنج مورد تقاضای مهدی غریبی
66- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک ۵3 فرعی از 139۴-اصلی بخش 2 بیرجند 

واقع در اراضی کال سینو مجاور مزرعه شکراب مورد تقاضای فاطمه نخعی پور
67- ششدانگ یکباب منزل پالک ۵9 فرعی از 1396-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 

رحمت اله دهلکوه مورد تقاضای محمد حسین فالحی در تاریخ 96/7/23
68- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات فرودگاه پالک 173 فرعی از 1397-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی سیستانک  مورد تقاضای شرکت فرودگاهها و ناوبری 
هوایی ایران

69- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات فرودگاه پالک 17۴ فرعی از 1397-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی سیستانک  مورد تقاضای شرکت فرودگاهها و ناوبری 

هوایی ایران
7۰- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات فرودگاه پالک 17۵ فرعی از 1397-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی سیستانک  مورد تقاضای شرکت فرودگاهها و ناوبری 
هوایی ایران

71- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات فرودگاه پالک 176 فرعی از 1397-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی سیستانک  مورد تقاضای شرکت فرودگاهها و ناوبری 

هوایی ایران
72- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 381 فرعی از 1832-اصلی بخش 

2 بیرجند واقع در اراضی امیرآباد مورد تقاضای زینب امیرآبادی زاده
73- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 382 فرعی از 1832-اصلی بخش 

2 بیرجند واقع در اراضی امیرآباد مورد تقاضای صغری امیرآبادی زاده در تاریخ 96/7/23
7۴- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 383 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 

بیرجند واقع در اراضی سر سینه حاجی آباد مورد تقاضای محمد امیرآبادی زاده
7۵- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 38۴ فرعی از 1832-اصلی بخش 2 

بیرجند واقع در اراضی سر سینه حاجی آباد مورد تقاضای محمد امیرآبادی زاده
76- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  پالک 38۵ فرعی از 1832-اصلی بخش 2 

بیرجند واقع در اراضی سر سینه حاجی آباد مورد تقاضای محمد امیرآبادی زاده
77- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  پالک 386 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 

بیرجند واقع در اراضی سرسینه حاجی آباد مورد تقاضای محمد امیرآبادی زاده
78- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 387 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی سرسینه حاجی آباد مورد تقاضای علیرضا کدخدا پور در تاریخ 96/7/2۴

79- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 2 فرعی از 2178-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی فوداج مورد تقاضای غالمحسین ابراهیم آبادی نسبت به 336 سهم مشاع و رضا 
نوخنجی نسبت به 336 سهم مشاع و صغری نوخنجی نسبت به 168 سهم مشاع و کنیز 
مزگی نژاد نسبت به 17۵ سهم مشاع و محمد علی مزگی نژاد نسبت به 3۵۰ سهم مشاع و 
قدرت اله مزگی نژاد نسبت به 7۰ سهم مشاع و محمد حسن مزگی نژاد نسبت به 7۰ سهم 
مشاع و جهانگیر مزگی نژاد نسبت به 7۰ سهم مشاع و محمد حسین فوداجی نسبت به 3۰ 
سهم مشاع و حسن فوداجی نسبت به 3۰ سهم مشاع و فاطمه فوداجی نسبت به 1۵ سهم 

مشاع و لیال فوداجی نسبت به 1۵ سهم مشاع از کل 168۰ سهم ششدانگ
8۰- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 2۴73-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 

در اراضی مجاور چشمه موسی  مورد تقاضای مهدی کامران نژاد
81- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 2۴7۴-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 

اراضی جنب پسوچ مورد تقاضای سید محمد حسینی
82- ششدانگ یک قطعه زمین بندسار و دیمه زار پالک 2۴7۵-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در حد شمال باند فرودگاه بیرجند و حد جنوب مزرعه دستگرد مورد تقاضای فاطمه کبری 

نوری مقدم  در تاریخ 96/7/2۴
83- ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار  پالک 2۴76-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 

پیش کلوت شوکت آباد مورد تقاضای علیرضا سبزبان
8۴- ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار  پالک 2۴77-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 

پیش کلوت شوکت آباد مورد تقاضای علیرضا سبزبان
8۵- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 2۴79-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 

در اراضی مجاور چشمه موسی مورد تقاضای فاطمه کالته بجدی
86- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 2۴8۰-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 

در اراضی دشت مرک مورد تقاضای حسینعلی شریف مقدم
87- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  پالک 2۴81-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 

در اراضی دشت مرک مورد تقاضای حسینعلی شریف مقدم در تاریخ 96/7/2۵
88- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 2۴82-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 

اراضی مجاور غربی مزرعه شمس آباد مورد تقاضای طاهره اسد زاده 
89- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 2۴83-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 

در اراضی مجاور چشمه موسی مورد تقاضای مریم کالته بجدی
9۰- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  پالک 2۴8۴-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 

در اراضی مجاور چشمه موسی مورد تقاضای حوا کامران نژاد
91- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 2۴8۵-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 

در اراضی مجاور کالته بجدی مورد تقاضای حجی دستگردی
92- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 2۴86-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 

در اراضی مجاور اراضی کالته بجدی مورد تقاضای حجی دستگردی در تاریخ 96/7/2۵
93- ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار  پالک 2۴87-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 

مجاور فوداج مورد تقاضای علی مزگی نژاد
9۴- ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار پالک 2۴88-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 

مجاور فوداج مورد تقاضای علی مزگی نژاد
9۵- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  پالک 2۴9۵-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 

در اراضی تگ باغ کهنه  مورد تقاضای حسین غریبی
96-- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 2۴96-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال 

شهر مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره(
97- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 2۴97-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال 

شهر مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( در تاریخ 96/7/26
98- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 2۴98-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال 

شهر مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره(
99- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 2۴99-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال 

شهر مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره(
1۰۰- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 2۵۰۰-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال 

شهر مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره(
1۰1- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 2۵۰1-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال 

شهر مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره(
1۰2- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 2۵۰2-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال 

شهر مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره(
1۰3- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 2۵۰3-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال 

شهر مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( در تاریخ 96/7/26
بخش 3 بیرجند 

1- ششدانگ مزرعه و قنات بائره کربالئی محمد پشت حلوائی پالک 1۰1-اصلی بخش 3 
بیرجند  مورد تقاضای ابوالحسن معینی

2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 2762 فرعی از 172-اصلی بخش 3 
بیرجند واقع در اراضی سیوجان  مورد تقاضای سید امیر حسین موسوی نژاد

3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجرمحصور مشتمل بر ساختمان و استخر  پالک 
2763 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان  مورد تقاضای بی بی 

زهرا موسوی نژاد
۴- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 276۴ فرعی از 172-اصلی بخش 3 

بیرجند واقع در اراضی سیوجان  مورد تقاضای سید حمید موسوی نژاد
۵- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 276۵ فرعی از 172-اصلی بخش 3 

بیرجند واقع در اراضی سیوجان  مورد تقاضای عاطفه سادات موسوی نژاد
6- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر محصور پالک 2766 فرعی از 172-اصلی 

بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان  مورد تقاضای سید سعید موسوی نژاد
7- ششدانگ یک قطعه زمین بند سار مزروعی پالک 2767 فرعی از 172-اصلی بخش 3 

بیرجند واقع در اراضی سیوجان  مورد تقاضای سید عبداله موسوی نژاد
8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 277۰ فرعی از 172-اصلی بخش 3 

بیرجند واقع در اراضی سیوجان  مورد تقاضای سید عبداله موسوی نژاد در تاریخ 96/7/27
9- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 2771 فرعی از 172-اصلی بخش 3 

بیرجند واقع در اراضی سیوجان  مورد تقاضای محمد حسین رافتی نیا
1۰- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 2772 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند 

واقع در اراضی سیوجان  مورد تقاضای محمد حسین رافتی نیا
11- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بند سار پالک 2773 فرعی از 172-اصلی بخش 3 

بیرجند واقع در اراضی سیوجان  مورد تقاضای جعفر ماژانی
12- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 277۴ فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند 

واقع در اراضی سیوجان  مورد تقاضای گلثوم شمس آبادی در تاریخ 96/7/27
13- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 277۵ فرعی از 172-اصلی بخش 3 

بیرجند واقع در اراضی سیوجان  مورد تقاضای فاطمه شمس آبادی
1۴- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر مشتمل بر ساختمان  پالک 2776 فرعی 

از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان  مورد تقاضای سکینه شمس آبادی
1۵- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 82۴ فرعی از 223-اصلی بخش 3 بیرجند 

واقع در اراضی محمد آباد تقاب  مورد تقاضای فاطمه خدادادی
16- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک ۴76 فرعی از 22۵-اصلی بخش 3 بیرجند 

واقع در اراضی کالته ملک مورد تقاضای علی اکبر پهلوان
17- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک ۴77 فرعی از 22۵-اصلی بخش 3 بیرجند 

واقع در اراضی کالته ملک  مورد تقاضای علی اکبر پهلوان در تاریخ 96/7/29
 18- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک ۴78 فرعی از 22۵-اصلی بخش 3 بیرجند 

واقع در اراضی کالته ملک مورد تقاضای هاشم غنیمی
19- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 169 فرعی از 938-

اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی چاه حسن پور مورد تقاضای 
مهدی نخعی نژاد

2۰- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بندسار پالک ۵۴ فرعی از 
1۰19-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی مجاورت سیوجان مورد تقاضای محمد حسن 

شریفی 
21- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بند سار مشتمل بر دو باب اطاق به مساحت 3871۴ 
متر مربع پالک ۵۵ فرعی از 1۰19-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی مجاورت سیوجان 

مورد تقاضای محمد حسن شریفی در تاریخ 96/7/29
بخش 4 بیرجند 

1- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 1۰ فرعی از 786-اصلی بخش ۴ بیرجند واقع در اراضی 
اسالم آباد شکری مورد تقاضای محمد رضا حجت نیا

2- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 11 فرعی از 786-اصلی بخش ۴ بیرجند واقع در اراضی 
اسالم آباد شکری مورد تقاضای محمد رضا حجت نیا

3- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 12فرعی از 786-اصلی بخش ۴ بیرجند واقع در اراضی 
اسالم آباد شکری مورد تقاضای محمد رضا حجت نیا  در تاریخ 96/7/3۰ بخش 7 بیرجند

1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر مشتمل بر ساختمان  پالک 121 فرعی از 
 2-اصلی بخش 7 بیرجند واقع در اراضی محمد آباد درمیان مورد تقاضای مصطفی نجفی درمیان
2- ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان خانه بهداشت پالک 96 فرعی از ۵6-اصلی بخش 
7 بیرجند واقع در اراضی جاجنگ مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی 
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و در مانی 

بیرجند در تاریخ 96/7/3۰
3-ششدانگ یکباب ساختمان خانه بهداشت پالک یک فرعی از 96-اصلی بخش 7 بیرجند 
واقع در اراضی خونیک چهارتنگ مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی 
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و در 

مانی بیرجند
۴-ششدانگ یکباب ساختمان خانه بهداشت پالک ۵68 فرعی از 283-اصلی بخش 7 بیرجند 
واقع در اراضی رزه درمیان  مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت 
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و در مانی بیرجند

۵-ششدانگ یکباب ساختمان خانه بهداشت پالک 13۴ فرعی از ۴1۴-اصلی بخش 7 بیرجند 
واقع در اراضی زیدان مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت بهداشت 
و درمان و آموزش پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و در مانی بیرجند در 

تاریخ 96/8/1
6-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 17 فرعی از 6۴۰-اصلی بخش 7 بیرجند واقع 

در اراضی دشت خاران مورد تقاضای محمد علی سعادتی
7- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 66 فرعی از 6۴۰-اصلی بخش 7 بیرجند واقع 

در اراضی دشت خاران مورد تقاضای محمد علی سعادتی
8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 67 فرعی از 6۴۰-اصلی بخش 7 بیرجند واقع 

در اراضی دشت خاران مورد تقاضای محمد علی سعادتی در تاریخ 96/8/1
9- ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر تاسیسات پرواربندی پالک 77۰-اصلی بخش 7 

بیرجند واقع در اراضی نوغاب هندواالن مورد تقاضای مهدی بوالی
بخش 8 بیرجند

1-ششدانگ یکباب ساختمان خانه بهداشت پالک 27۵ فرعی از ۴1-اصلی بخش 8 بیرجند 
واقع در اراضی خسروآباد مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت 
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و در مانی بیرجند

2- ششدانگ یکباب ساختمان خانه بهداشت پالک ۵9۴ فرعی از 2۰9-اصلی بخش 8 
بیرجند واقع در اراضی زارگز مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت 
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و در مانی 

بیرجند در تاریخ 96/8/2
3- ششدانگ یک قطعه محوطه پالک ۵2 فرعی از 297-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در 

اراضی ججگ مورد تقاضای لیال فرجامی
۴- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 36۵۵ متر مربع پالک ۵8۴-اصلی 
 بخش 8 بیرجند واقع در اراضی بورنگ  مورد تقاضای اسماعیل اسماعیلی در تاریخ 96/8/2

بخش 9 بیرجند
1- ششدانگ یکباب محوطه محصور  پالک 72۰ فرعی از ۵1-اصلی بخش 9 بیرجند واقع 

در اراضی مهموئی مورد تقاضای علی میرزایی
2- ششدانگ یکباب ساختمان مرکز اورژانس پالک 2۵1۵ فرعی از 3۴9-اصلی بخش 9 
بیرجند واقع در اراضی شاخن مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت 

بهداشت درمان و آموزش پزشکی)دانشگاه علوم پزشکی بیرجند(
3- ششدانگ یکباب ساختمان پالک 9۰ فرعی از ۵76-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در 
اراضی منند مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت بهداشت درمان 

و آموزش پزشکی)دانشگاه علوم پزشکی بیرجند( در تاریخ 96/8/3
۴- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 2667/۴۴ متر مربع پالک 2۵3 

فرعی از ۵8۰-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در اراضی مناوند  مورد تقاضای محمد پردل
۵- ششدانگ یک قطعه زمین مشجر پالک 13۴۵ فرعی از ۵93-اصلی بخش 9 بیرجند واقع 

در اراضی خوان مورد تقاضای سید رضا میرزائی در تاریخ 96/8/3
بخش 13 بیرجند 

1- ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر ساختمان خانه بهداشت پالک 171فرعی از 21۰-
اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی ساقی مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به 

نمایندگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی)دانشگاه علوم پزشکی بیرجند(
2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک ۵66-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در 

اراضی ساقی و غیوگ مورد تقاضای محمد قبول
3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار مشجر پالک ۵67-اصلی بخش 13 بیرجند 

واقع در اراضی آرویز مورد تقاضای مهدی خراسانی
۴- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک ۵68-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در 

اراضی آرویز مورد تقاضای مهدی خراسانی
۵- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار مشجر پالک ۵69-اصلی بخش 13 بیرجند  

واقع در اراضی کالته تاج ملک مورد تقاضای قهرمان یوسف پور در تاریخ 96/8/۴
در روزهای فوق مندرج در این آگهی انجام می گردد.

لذا به موجب ماده 1۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر 
بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند 
چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند، مطابق 
ماده 1۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد 
و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر 
حاضر نبوده اند مطابق ماده 2۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد 
شد و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی 
الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم  نمایند  در غیر اینصورت متقاضی می تواند به 
مراجع ذیصالح فوق الذکر  مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به این  اداره  
 تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار : 96/6/22  
  علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان بیرجند

آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی بیرجند       شماره شناسه: 84066

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

اصالحیــه
از بستانکاران شرکت  در چاپ آگهی دعوت 
تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند در حال 
تصفیه به تاریخ 96/6/21 اشتباهی نوبت اول 
باشد  نوبت دوم صحیح می  قید شده که 

بدین شرح اصالح می گردد.

 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

رنگ آمیزی 
دکوراسیون داخلی 

اجرای انواع رنگ های 
روغنی ،پالستیک ، 

اکرولیک ، مولتی کالر  
  09151630741

رحیمی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهارشنبه*22 شهریور 1396* شماره 3882

کاهش اهدای خون در خراسان جنوبی
گروه خبر-مدیرکل سازمان انتقال خون استان گفت: اهدای خون از آغاز امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 7 و نیم درصد افزایش یافت اما از ابتدای شهریور در 
مقایسه با مرداد با کاهش روبه رو بودیم.11هزار و 32 نفر ازابتدای امسال به مراکز خونگیری خراسان جنوبی مراجعه کردند که از این تعداد 9 هزار و 368 خون دادند. 
عاملی افزود: هزار و 300 نفر از این تعداد از ابتدای شهریور مراجعه کردند که هزار و 117 نفر موفق به اهدای خون شدند که در مقایسه با مرداد 17 درصد کاهش دارد.

با سالم،چند روز پیش که برای زیارت به مشهد 
 می رفتم شاهد فعالیت تعداد زیادی از ماشین های
 راه سازی در مسیر جاده بیرجند به قاین بودم واز 
پیشرفت کار جاده دوبانده طی یک سال گذشته 
راه  دربین  ازمشهد  شدم.دربرگشت  زده  شگفت 
ناظرصحبت  مهندسین  از  وبایکی  کرده  توقف 
نکات  از  .یکی  پرسیدم  کار  پیشرفت  واز  کردم 
باتاکید  که  بود  این  کرد  اشاره  وی  که  جالبی 
راه  فعالیت  کاری  شیفت  سه  استانداردر  آقای 
سازی انجام می شود یعنی حتی در شب نیز یک 
که  خواهشی  و...  هستند  فعالیت  حال  در  اکیپ 
را  خبرنگارتان  که  است  این  دارم  آوا  روزنامه  از 
بفرستید و از تالش شبانه روزی این جهادگران 
یک گزارش منعکس کنید.ضمن اینکه جادارد از 

پیگیری های استاندار واداره راه نیزتشکرکنم.
ارسالی به تلگرام آوا
باسالم  از مسئولین مربوطه خواهشمندیم بخاطر 
جلوگیری از تصادفات برای دو بانده کردن جاده 

علی آباد سریعا اقدام فرمایند.  با تشکر
915...099
پرستارچراغ  با  رازی  تقاطع  درمورد  بودید  نوشته 
3زمانه الزم است .به نظرمن حتما یک راه برای 
گردش به راست رانندگان از سمت رازی به پرستار 

ایجاد شود تا ترافیک روان تر گردد.
915...542

رو  ما  پیام  اینکه  از  خداقوت  عزیز  آوای  سالم 
ممنونم  میرسونین  شهر  مسوالن  گوش  به 
ازداشتن  الهیه 7  ماساکنین   ! شنوا  کوگوش  ولی 
خواهشمندیم  محرومیم،  پارک  و  سبز  فضای 
مگه  بکنه  هم  ما  حال  به  فکری  شهردارمحترم 
نعمت  ازاین  استفاده  حق  محله  این  های  بچه 

روندارند؟باتشکر
915...035
بیرجند  شهرستان  ژیمناستیک  هیئت   ، سالم 
بگویند چه چیزی  باعث بی نظمی و اختالل در 
کالس های بانوان شده است . مربیان بانوان سر 
کالس ها حاضر نمی شوند، مسئولین اقدام نمایند.
915...712
کل  اداره  شما  خدمت  ادب  عرض  سالم 
...خراسان جنوبی هرگز پاسخگوی مطالب درج 
از  وزیر...  درحالیکه  نیست  ها  روزنامه  در  شده 
تاکید  پاسخگویی  بر  ها  عمومی  روابط  نقش 
وانتقاالت  نقل  بر  مدیرکل  لطفا  اند.  داشته 
خیلی   ... حقوق  باشند  داشته  نظارت  شخصا 
مندند  گالیه  بسیار  میشودوهمکاران  ضایع 
نمی  دریافت  را  شفافی  پاسخ  هیچ  واغلب  
تلفنی منتقل  با تماس های  افراد  کنند و خیلی 
مسوالن  گوش  به  لطفا  عدالت!  نه  میشوند 
برسانید.  انتظار از جناب مدیرکل قانون مداری 
این  بیشتر  که  است  هایی  البی  نفوذ  نه  است 

روزها ... باب شده است.
ارسالی به تلگرام آوا
چرا هیچ نهادی با برخی کانال های تندرو و افراطی 
تلگرام که هر روز اعصاب مردم را بازیچه تمایالت 
روز  نمیکند؟یک  برخورد  اند  کرده  خود  شخصی 
علیه امام جمعه جبهه میگیرند،روز دیگر علیه ... 
ثبات  توسعه  مبانی  از  استاندار.یکی  علیه  حاال  و 

مدیریت است نه آشفتگی و غوغاساالری!
ارسالی به تلگرام آوا
توانست  22منطقه  با  تهران  شهر  شورای 
را مشخص  شهردار اصلی و شهرداران مناطق 
به  مشغول  هنوز  بیرجند  شهر  شورای  اما  کند 
نکنید هنوز  بررسی هستند.زیاد عجله  اصطالح 
تمام  که  دارید.بماند  وقت  دیگر  سال  چهار 
جلسات شورای شهر تهران از طریق رسانه ها 
عالیجنابان  اما  لحظه منعکس میشود  به  لحظه 
در شورای شهر بیرجند که رای خود را از مردم 
که  ها  رسانه  نشده  هیچی  هنوز  اند  گرفته 
در  پشت  را  هستند  مردم  این  گوش  و  چشم 
همین  از  و  نمیدهند  راه  جلسات  در  و  گذاشته 

برگزار می کنند. را غیرعلنی  ابتدا جلسات 
ارسالی به تلگرام آوا
های  کشته  17هزار  کاهش  برای  مطمئن  راه 
اختراع  برای  نخبگان  توان  از  استفاده  ای  جاده 
یک سیستم هوشمند ثبت تخلفات بر روی همه 
خودروها هست.بودجه اختراع این پروژه رو هم از 
جریمه ها و صرفه جویی ایجاد شده بر اثر کاهش 
جان17هزار  کرد.آیا  پرداخت  میشه  تصادفات 

قربانی تصادفات ارزش ندارد؟
910...724
نیز  قبل  اوا که شماره های  روزنامه  از  تشکر  با 
روزگذشته   ، بود  نوشته  القورات  جاده  درمورد 
خودم در جاده به دلیل پارک کردن یک ماشین 
در حاشیه جاده و گرفته شدن بخشی از راه توسط 
روبرویی تصادف کنم. ماشین  با  بود  آن،نزدیک 
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.
ارسالی به تلگرام آوا
اگر  میکنم  درخواست  استانی  محترم  مدیران  از 
 اندکی به ستون پیام شما روزنامه آوا گوشه چشمی
باشند فکر میکنم به عنوان یک شهروند  داشته 
خودمون  شهری  مسائل  در  پیشرفت  خیلی 
مردم  برای  آوا  روزنامه  هم  چون  باشیم  داشته 
را  حرفشان  مردم  که  دارد  را  دوست  یک  حکم 
 منتقل میکنند و مسئوالن هم جوابیه می دهد .
پیگیر  و  نمایند  رفتار  مسئوالن  طوری  شاا..  ان 
مشکالت مردم باشند تا مردم هم با آنان ارتباط 

نزدیک و راحتی داشته باشند
ارسالی به تلگرام آوا

رنا
ز ای

ها ا
س 

عک

غفلت از خدمات عمومی در شهر مهمان پذیر 

مشاور معاون صنایع و هنرهای سنتی کشور بیان کرد:

 جواد رضایی- حمام و گرمابه ها از قدیمی ترین 
بناها هستند و در گذشته همواره نقش موثری 
اند. ایفا کرده  زندگی مردم شهر و روستا  را در 

همه  در  هخامنشی  عهد  از  ها  حمام  ساخت 
ارتفاع  در  و  است  بوده  رایج  ایران  های  شهر 
شده، می  ساخته  زمین  سطح  از  تری   پایین 

و  بماند  امان  در  زمستان  سرمای   از  هم  تا   
در  بتواند  ها  جوی  در  جاری  سطحی  آب  هم 
حمام  اکثر   . شود  جاری  آن  مخزن  باالترین 
می شد. ساخته  بازار  و  ها  خیابان  کنار  در   ها  

امروزه به دلیل پیشرفت جوامع و عوض شدن 
هر  در  روستایی  و  شهری  های  خانه  معماری 
دیگر  و  دارد  وجود  حمام  یک  حداقل  ای  خانه 
سپرده  فراموشی  بدست  عمومی  های  حمام 
و حتی ساختمانشان  تعطیل  بیشترشان  و  شده 
 تخریب شده است.حال سوالی که مطرح می شود

این است که با پیشرفت جوامع چرا باید این گونه 
بناها بدست فراموشی سپرده شوند؟

آیاهیچ نیازی به حضورشان در فضای شهری 
 نیست؟برای پاسخ به این سواالت به حمام های

این  ساخت  .نحو  رفتیم  شهر  سطح  عمومی   
مرکز  نزدیک  که  است  ای  گونه  به  ها  حمام 
های  استراحتگاه  کنار  و  شلوغ  ،جاهای  شهر 
مسافران قرار گرفته اند و همواره نقش مهمی 
 را در فضای شهری ایفا می کنند.اما بیش تر  
تخریب  یا  و  بودند  تعطیل  یا  ها  حمام  این 
شده و وضعیت نامناسبی داشتند و از 7 حمام 
عمومی شهر که روزگاری جزو محل های پر 
اکنون  رفت وآمد و شلوغ  حساب می شدند، 
تنها یک حمام واقع در خیابان حکیم نزاری به 

نام “گرمابه لعل “باقی مانده است. 

مسافران و شستن غبار خستگی
در حمام های عمومی

از همسایه های گرمابه زمرد    معتمدی یکی 
با  گفتگو  در  که  است  قائم  خیابان  در  واقع 
خبرنگار ما عنوان کرد: حدود دو سه سالی است 
حتی سقف  و  اند  بسته  را  حمام  این  درب  که 
ادامه  است.وی  ریخته  کامل  طور  به  هم  آن 
می دهد: این حمام نزدیک پارک آزادی است 
و مسافرانی زیادی در نزدیکی آن هستند که، 
برای دو سه ساعت استراحت در شهر می مانند 
و همواره برای حمام به اینجا می آیند ولی با در 
بسته مواجه می شوند.جعفری، یکی از همسایه 
های گرمابه ارباب واقع در خیابان جمهوری نیز 
امسال  اول  از  حمام  گفت:این  آوا  خبرنگار  به 
تعطیل شده ،البته بعد از فوت مالک آن  آقای 
حائری ،دست سرایدار بود ولی به علت درآمد کم 
و هزینه باالی آب و برق مجبور شدند ،تعطیل 
کنند.ساالری،راننده اهل آذربایجان که به گفته 
خودش هر ده روز یک بار ،به بیرجند می آید و 
جزو  مشتری های ثابت گرمابه لعل است،نیز به 
خبرنگار ما گفت:چون شغل من طوری است که 
همیشه در سفر هستم ، مکان ثابتی نمی توانم 
داشته باشم و برای رفع خستگی راه همیشه به 
این محل می آیم ، همیشه هم خلوت است و 
مشتری زیادی ندارد لذا نمی دانم ، چه طور از 
پس هزینه های خود بر می آید.جیرانی،مسافر 
آزادی  پارک  در  اش  خانواده  با  شیراز،که  اهل 
،نیز اظهار کرد:هر سال که به  چادر زده بودند 
از مقصدهایمان شهر  مسافرت می رویم یکی 
بیرجند است و به طور معمول یک نصف روز را 
 اینجا می مانیم و بعد به راهمان ادامه می دهیم.

 وی افزود: برای رفع خستگی به همراه دو پسرم ، 
بیش تر به حمام های سطح شهر،که البته یکی 
بیش تر نیست می روم.البته یک حمام همین 
اطراف بوده که تعطیل شده و مجبوریم به جای 
دیگری مراجعه کنیم.رحمتی،سرباز وظیفه،اهل 
 گلستان نیز گفت:هر وقت که مرخصی می روم 

به  رفتن  از  قبل  و  هستم  راه  در  روز  سه  دو 
روم،  می  عمومی   حمام  به  معموال  پادگان 
بیش  عمومی  های  حمام  تعداد  شد  می  اگه 
تر شود و از لحاظ نظافت هم بیشتر رسیدگی 
کنند قطعا، سربازان بیشتری مراجعه می کنند. 
اینکه  بیان  با  همشهریان،نیز  از  یکی  قادری 
اوقات حمام خانه ها خراب می شود و  بعضی 
کنند  مراجعه  عمومی  حمام  به  مجبورند  افراد 
که  ساختمانی  کارگران  از  بعضی  کرد:  اظهار 
حمام  به  نیاز  ندارند  زندگی  برای  ثابتی  جای 
است  تاسف  جای  و  کنند  می  پیدا  عمومی 
باشد. داشته  حمام  یک  تنها  استانی  مرکز  که 

هزینه های باالی گاز
درب حمام زمرد را تخته کرد

خبرنگار  با  گفتگو  در  نیز  زمرد  گرمابه  صاحب 
را  حمام  این  سال   20 کرد:حدود  عنوان  ما 
این  در  نفر   5 ؛  کرد  می  اداره  شوهرم  مرحوم 
پوشش  تحت  و  بودند  کار  به  مشغول  حمام 

بیمه هم قرار داشتند، تا اینکه بازنشسته شدند.
و  احیا  برای  اخیر  های  سال  افزود:در  کیوانی 
کردیم  کار  همه  حمام  این  داشتن  نگه  پا  سر 
،برق  آب  های  هزینه  بودن  باال  علت  به  ولی 
هزینه  یکبار  نبودیم.حتی  ادامه  به  قادر  گاز  و 
مبلغ  که  کردیم  درخواست  ما  و  بود  باال  گاز 
را قسطی کنند ولی همکاری نشد. وی خاطر 
تعطیل  شدیم  مجبور  نهایت  در  کرد:  نشان 
حالی  در  این  بدهیم  کاربری  تغییر  و  کنیم 
های راننده  بیشتر  ما  های  مشتری  که   است 

کامیون و مسافران بودند و در همه ایام به ما 
مراجعه می کردند.

اگر مشتری باشد
حمام عمومی به صرفه است

در  نیز  لعل  گرمابه  صاحب   ، آبادی  محمود   
 گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد:ما در سال های

 اخیر که نرخ آب ،برق و گاز از حالت یارانه ای 
خارج شد،هزینه هایمان بسیار باال رفت و درآمد 
گرمابه  تنها  ما  کرد.اکنون  پیدا  کاهش  حاصله 
بقیه هم صنف های  و   در سطح شهر هستیم 
ما به دلیل هزینه های باال قادر به ادامه نبودند.
 وی افزود: بیش تر مشتری های ما از شهر های

 دیگر هستند و یا هم پیر مرد و پیر زن هایی که 
هنوز حمام عمومی را ترجیح می دهند .

محمودآبادی با بیان اینکه بسیاری از مسافران، از 
وجود حمام خبر ندارند خاطر نشان کرد: بسیاری 
می گویند که کل شهر را گشته ایم تا این حمام 
را پیدا کرده ایم.اگر مشتری باشد به صرفه است و 
پول آب و برق در می آید، ولی آن هایی هم که 
مراجعه می کنند گاهی از قیمت ناراضی هستند و 
حاضر نیستند برای نیم یا یک ساعتی که بیشتر در 

حمام می مانند هزینه ای پرداخت کنند.
وی افزود: حمام ما 14 تا نمره دارد که تنها 5 تا از 
آن کار می کند و بقیه به علت فرسودگی لوله ها و 
دیوار و سقف ، قابل استفاده نیست  لذا با توجه به 

باالبودن هزینه توان تعمیر آن را نداریم. 
وی با تاکید بر اینکه  برای حل این مشکل از 
کردیم  وام  خواست  در  مختلف  های  سازمان 
این کار  از  را  ما  باالی وام ها  اظهار کرد: سود 
منصرف کرد.وی یاد آور شد: با توجه به اینکه 
تنها حمام فعال در شهر هستیم ،حمایت چندانی 
از ما نمی شود . مشتری های که به ما مراجعه 
که  کنند  می  پیشنهاد  ما  به  ،همواره  کنند  می 

فضای حمام را تغییر بدهیم و یا امکانات مانند 
این  ولی  کنیم  اضافه  آن  به  ماساژ  سونا،سالن 
ها همه هزینه می خواهد که از عهده ما خارج 
 است و نیاز به همکاری نهادها و دستگاه های 
مربوطه دارد. محمودآبادی افزود: با وجود اینکه 
چاه های این حمام  بتنی است و در صورت پر 
شدن خالی می شود اما  دو هفته پیش برای نصب 
انشعاب فاضالب حمام به شبکه اصلی،هزینه 15 
میلیون و ششصد هزار تومان از ما درخواست کرده 

اند که از توان ما خارج است.

مکاتبات بی نتیجه
برای مشکالت گرمابه داران

این  در  نیز  داران  گرمابه  اتحادیه  رییس 
حل  برای  گفت:  ما  خبرنگار  به  خصوص 
ها سازمان  به  داران  گرمابه   مشکالت 

و دستگاه های زیادی مراجعه کردیم و مکاتبه 
داشته ایم که حداقل در هزینه هایی مانند گاز 
، برق و آب را مساعدت شود تا بتوانیم حداقل 
شهر  به  که  مسافرانی  و  مهمانان  گوی  جواب 
ما می آیند باشیم . اما نتیجه ای نداشته است. 
بیدار افزود: وقتی می خواهیم افزایش نرخ بدهیم 
،گرمابه داران با وجود هزینه های باال از ما می 
خواهند که افزایش قیمت ندهیم، چون که همان 
تعداد اندک مشتری هم که دارند به علت افزایش 
نرخ از دست می دهند.وی خاطر نشان کرد: در 
گذشته گرمابه داری جزو شغل های پر درآمد بوده 
،اما اکنون گرمابه داران از لحاظ مالی تحت فشار 
هستند و برای مرمت و بازسازی ، نیازمند یاری و 
همکاری مسوولین می باشند،چرا که اگر رسیدگی 

نشود درآینده اثری از این مکان ها نخواهد ماند.

ملی  ثبت  مراسم  دوشنبه  شامگاه  کاری- 
حوله بافی با حضور مسئوالن کشوری و استانی 

و مردم روستا خراشاد برگزار شد.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
کرد:  بیان  مراسم  این  در  استان  گردشگری 
شاهد  تالش زنان و مردان در روستای خراشاد 
سینه  حقوقی  هیچ  دریافت  بدون  که  هستیم 
نسل  به  قرن ها  از  پس  را  هنر  یک  سینه  به 

حاضر سپرده اند.
حسن رمضانی با اشاره به هنر چند صد ساله 
حوله بافی  افزود: این محصول حاصل تالش 
اجاد ما از گذشته تا به امروز استو   باید قدر 

این زحمات و تالش ها را بدانیم.

وی ابراز امیدواری کرد: با رونق صنایع دستی 
به  ویژه حوله بافی شاهد حیات بالنده و زاینده 

خراشاد و خراسان جنوبی باشیم.

را  خود  بومی  و  سنتی  سبک  روستاها 
حفظ کنند

رمضانی با انتقاد از سبک معماری جدید برخی 
روستای  ندهیم  اجازه  کرد:  اظهار  روستاها، 
سبک  با  تاریخی  پیشینه  و  قدمت  با  خراشاد 
و  سنگی  نماهای  از  استفاده  جدید  معماری 
سقف های شیروانی چهره خود را از دست دهد 
زیرا آن هنگام تفاوتی با شهرهای شمالی کشور 
نداشته و جذابیتی خود را از دست می دهد.وی 

بافت و هنرهای  اینکه  شایسته است  بیان  با 
مقاوم سازی  و  بهسازی  کنار  بومی  و  ملی 
این  سایه  در  داد:  ادامه  شود  استفاده  روستاها 
امر در  روستاها یک فضای رشد و بالندگی پیدا 
می شود لذا  نباید با تغییر ساختار روستاها در 
زمینه های مختلف و به  ویژه معماری شناسنامه 
فرهنگی این مردم را مخدوش کنیم.وی ابراز 
حوله بافی  ملی  ثبت  از    پس  کرد:  امیدواری 
با همدلی و همراهی مردم روستا و مسئوالن 
شاهد تبدیل شدن  پارچه بافی و حوله بافی در 

این روستا به برند جهانی باشیم.

حوله ها و دست بافت ها باید با بهترین 
کیفیت به دنیا ارسال شود

بیان کرد:   این مراسم  در  بیرجند هم  فرماندار 
باید  روستای خراشاد را به آن جایگاه شایسته 
جهانی  ثبت  روزی  امیدواریم  و  برسانیم  خود 

این روستا را جشن بگیریم.
با  بافی  حوله  کرد:  نشان  خاطر  ناصری  علی 
روستا  این  زنان  شبانه روزی  پشتکار  و  تالش 
زنده شده است و شرکت تعاون روستایی زنان 
در  نمونه  و  تعاونی سالمت  عنوان  به  خراشاد 

کشور فعالیت می کند.
صادرات  برای  اینکه  بیان  با  بیرجند  فرماندار 
حوله باید پیشقدم شویم، افزود: ثبت ملی روستا 
و رشته صنایع دستی در آن کار اختصاصی این 

روستا  این  که  امروز  و  است  بیرجند  و  منطقه 
استانی  و  ملی  کارگروه  باید  شده  ملی  ثبت 
ثبت  بتوانیم جشن  تا  پیگیری شود  و  تشکیل 
به  اشاره  با  بگیریم.ناصری  را  روستا  جهانی 
هزار   2 در  دختران  و  زنان  از  بسیاری  اینکه  
کارگاه حوله بافی شهرستان بیرجند مشغول به 
فعالیت هستند ادامه داد: ثبت جهانی روستای 
شدن  باز  و  گردشگر  ورود  معنی  به  خراشاد 
دنیا  سراسر  در  فرهنگی  تبادالت  دروازه های 
است. وی تاکید کرد: نباید زنان و یا خانواده ای 
کنیم  تالش  باید  و  بماند  بیکار  روستاها  در 
کارگاه مناسبی برای رنگ ریزی در شهرستان 
با  بافت ها  تا تمام حوله ها و دست  ایجاد شود 

بهترین کیفیت به دنیا ارسال شود.

رتبه دوم ایران
در شهرهای جهانی صنایع دستی

مشاور معاون صنایع و هنرهای سنتی کشور،  
نوع  دو  دنیا  در  کرد:   عنوان  مراسم  این  در 
تحت  شهرها  برخی  دارد  وجود  جهانی  شهر 
از  مهم  این  که  شوند  می  ثبت  خالق  عنوان 
و  اصفهان  شهر  و  افتاده  اتفاق   2004 سال 
توحدی  است.ویدا  شده  جهانی  ثبت  رشت 
زمینه  در  چین  از  بعد  ایران  اینکه  به  اشاره  با 
رتبه  در  صنایع دستی  جهانی  شهرهای  تعداد 
دوم قرار دارد، افزود: شهرهای تبریز به عنوان 

به عنوان  اصفهان  فرش«،  جهانی  »شهر 
»شهر جهانی صنایع دستی«، اللجین به عنوان 

»شهر جهانی سفال« و مشهد به عنوان »شهر 
ثبت   نیمه قیمتی«  و  قیمتی  جهانی سنگ های 
هنرهای  و  صنایع  معاون  مشاور  است.  شده 
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  سنتی 
شهرها  باید  ابتدا  شد:  یادآور  گردشگری  و 
شاخص های  و  شوند  ملی  ثبت  روستاها  و 
بین المللی را ایجاد کنیم تا ثبت جهانی شوند. 
روستای  اولین  خراشاد  کرد:   تصریح  توحدی 
است که جشن ثبت ملی صنایع دستی در آن 
برگزار می شود و  روستاهای کشور قابلیت این 
را دارند که به جایگاه ملی و جهانی تبدیل شود.

300 رشته صنایع دستی در کشور

اینکه  300 رشته صنایع دستی  بیان  با   وی 
در کشور وجود دارد خاطرنشان کرد: باید روی 
رشته های مختلف صنایع دستی کار شود چرا 
که تقویت این امر کشور را به توسعه می رساند 
به شهرها جلوگیری  روستاییان  از مهاجرت  و 
می کند. توحدی تاکید کرد: مواد اولیه صنایع 
دستی رنگ  ریزی آن گاهی غیر طبیعی است، 
ارزیابان  و  بازرسان  شود  می  موجب  این  و 
بنابراین  شوند  تردید  و  شک  دچار  بین المللی 
طبیعی  رنگ ریزی  کارگاه های  دارد  ضرورت 

راه اندازی شود.

یک شهر و یک گرمابه

خراشاد اولین روستای کشور در ثبت ملی صنایع دستی  
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خواندنی ها

راهکاری برای افزایش عمر سیم کارت  

مصرفی  کاالی  یک  سیم کارت  نیوز-  اقتصاد 
برخی  چرا  که  این  اما  است  معینی  عمر  دارای  و 
سیم کارت ها می سوزند و برخی دیگر دیرتر، بعضاً به 
میزان استفاده از سیم کارت بستگی دارد. همچنین 
گفته شده که تعداد ارسال پیامک هم می تواند در 
باشد، زیرا هرچه بیش تر  سوختن سیم کارت موثر 
کم تر  آن  عمر  طول  شود،  استفاده  سیم کارت  از 
می شود. برخی سوختن سیم کارت را نتیجه صدمه 
تعدادی  ولی  می دانند  سیم کارت  فیزیکی  دیدن 
و  قطع  نتیجه  را  سیم کارت  سوختن  مشترکان  از 
این  که  درصورتی  می دانند،  سیم کارت  برداشتن 
دو مقوله جداست و سیم کارت وقتی می سوزد که 
فیزیک سیم کارت صدمه دیده و باید به دفاتر بخش 
خصوصی مراجعه و آن را تعویض کنند تا مشکل 
سوخته  سیم کارتش  که  مشترکی  اما  شود.  حل 
می تواند با در دست داشتن کارت شناسایی به دفاتر 
مراجعه کرده و سیم کارت جدیدش را دریافت کند. 
از  به گفته کارشناسان، غیراستاندارد بودن گوشی 
جمله مهم ترین موارد سوختن سیم کارت محسوب 
می شود. زیرا پایه ها غیراستاندارد است و ولتاژها به 
میزان کمتر و یا بیش تر به سیم کارت وارد می شود. 
اما کثیف شدن گوشی نیز ممکن است عامل دیگر 
سوختن سیم کارت باشد، ورود ذراتی از نقطه ای که 
باتری شارژ و یا گوشی به رایانه وصل می شود یا 
گذاشتن نامناسب سیم کارت در گوشی به این دلیل 
که اجازه می دهد ولتاژها به جایی که نباید وارد شود، 
موجب سوختن آن می شود. به گفته کارشناسان، با 
فرض اینکه روزانه به طور متوسط یک تلفن همراه 
1۰ بار روشن و خاموش یا دوباره در شبکه ثبت شود، 
در سال حدود سه تا چهار هزار بار این تجدید ثبت در 
شبکه انجام  می گیرد که با در نظر گرفتن این تعداد، 
عمر مفید سیم کارت بیش از 1۰ سال طول می کشد.

یادداشت

صدای پای تروریسم 
در فضای مجازی

* مهدی نجفی 

در عصری به سر می بریم که پیامدهای تروریسم 
در  اسالمی  جوامع  ویژه  به  بشری  جوامع  علیه 
میان  این  در  دارد.  قرار  خود  ممکن  حد  باالترین 
قربانی  خود  اخیر  دهۀ  چند  در  اسالمی   نظام 
وحشیانه ترین انوع تروریسم بوده است و بهترین 
خادمان این ملت هم چون شهید رجایی و شهید 
باهنر در سایۀ جنایات ددمنشانۀ گروهک تروریستی 
منافقین به شهادت رسیده اند. در آن برهه از زمان 
پرورش  مهد  عنوان  به  آمریکا  استکباری  دولت 
نوپای  براندازی نظام  با هدف تجزیه و  تروریسم، 
نظام اسالمی؛ به طور همه جانبه از فاجعه آمیز ترین 
جنایات گروهک تروریستی منافقین در کشتار مردم 
ایران حمایت کرد؛ لیکن مدافعان غیور حریم نظام 
اسالمی علیرغم کارشکنی های بنی صدر خائن و 
برخی چهره های به ظاهر ملی و حتی انقالبی و 
و  آمد  فائق  ایران  بر داعش دهۀ شصت  مذهبی؛ 
اقتدار نظام اسالمی را به رخ حامیان اصلی تروریسم 
گروهک  این  که  است  آن  واقعیت  لذا  کشاند. 
تروریستی سال هاست با ضربات مهلک فرزندان 
غیور نظام اسالمی به ویژه در عملیات غرور آفرین 
مرصاد و افشاگری نهادهای مردمی و رسانه های 
متعهد در عرصه های بین المللی به ورطۀ نابودی 
کشانده شده و کوس رسوایی منافقان به صدا در 
آمده است. نباید از این مار زخمی غفلت کرد بلکه 
و  فتنه گران در سال 88  با شکست  دانست  باید 
ناکارآمدی منافقان فراری در براندازی نظام اسالمی، 
برپایی میتینگ هایی در حمایت از منافقین به ویژه 
در فرانسه از توطئه چینی تازه قدرت های حامی 
تروریسم در تضعیف اقتدار پوالدین نظام اسالمی در 
عرصه های بین المللی حکایت دارد، به ویژه آنکه 
طومار تکفیری ها در عراق و سوریه با ایثار گری و 
مجاهدت های رزمندگان و شهدای مدافع حرم هم 
چون شهید حججی پیچیده شده، لذا نظام استکباری 
برای تضعیف نظام اسالمی در پی تقویت پیوند میان 
سران و حامیان فتنه با ضد انقالب سلطنت طلب 
نظام  و دیگر جریانات سیاسی مخالف  منافقان  و 

اسالمی برآمده است.
نظام  افزون  روز  اقتدار  با  دانست  باید  لیکن 
اسالمی در مقابله با جنگ تروریسم، شیطان بزرگ 
آمریکا عرصۀ جوالن گروه های ضد نظام را در 
فضای مجازی اعم از رسانه های دیداری شنیداری 
و مکتوب تعریف کرده است که اعتراف کلینتون به 
 نقش آفرینی آمریکا در فتنه 88 و سرمایه گذاری 
ده ها میلیون دالری برای ایجاد تروریسم مجازی 
علیه ایران و استفاده از برخی شبکه های اجتماعی 
هم چون توییتر نشان می دهد ترور سخت افزاری 
ای  رسانه  افزاری  نرم  تروریسم  به  را  خود  جای 
اعضای  ها،  لیبرال  که  است  اینگونه  است.  داده 
مرتبط با برخی افراد رادیکال، در سال های اخیر 
نفوذ در برخی از نهادها به ویژه رخنه در عرصۀ 
مطبوعات و رسانه ها را کلید زده اند؛ لذا خطر 
زهر  جام  تکاپوی  با  به کشور  منافقان  بازگشت 
و شکست  نفوذ  پروژۀ  اجرای  مسیر  در  نوشان، 
گفتمان انقالب اسالمی بسیار جدی است. پس 
سیر  خط  توان  می  تأملی  اندک  با  شک  بی 
و  اجتماعی  را در شبکه های  تروریسم مجازی 
رسانه های متعدد داخلی و خارجی ردیابی کرد.

مسعود مسعودیان در گفتگو با آوا  عنوان کرد:

برای شناساندن بیرجند یک دست صدا ندارد
جشنواره استعدادیابی کمدین برگزار خواهیم کرد

ایمیل تان را از خطر هک شدن نجات دهید! 

متین- هکرها در کمین هستند؛ چه ایمیل باشد 
و چه شبکه های اجتماعی. با رعایت چند نکته ساده 

هکرها را از حریم شخصی تان دور کنید:
* ورود به سایت های دارای  https: کاربران 
آدرس  ابتدای  در  که  باشند  داشته  توجه  باید 
  ”www“قبل از ، ”https“ سایت ها باید پیشوند
یک  دهنده  نشان  امر  این  باشد.  داشته  وجود 

وب سایت امن و معتبر است.
احتمال  اگر  ناشناس:  ایمیل های  نکردن  باز   *
می دهید که فرستنده ایمیل را نمی شناسید، ریسک 
باز  را  آن  پیام،  محتوای  مشاهده  برای  و  نکنید 
 نکنید. معموال ایمیل های ناشناس و مشکوک با 
فرستاده  اینترنتی  کاربران  به  جذاب  هایی   عنوان 
می شوند تا خواننده به آن جذب شده و با باز شدن 
رایانه  به  افزارها  بد  یا  و  ها  ویروس  مذکور،  پیام 
شخص قربانی حمله کنند و اطالعات شخصی وی 
را به سرقت برده و حساب کاربری او را هک کنند.

فضای  در  باید  کاربران  ویروس:  آنتی  نصب   *
آلوده امروزی اینترنت، از نصب و به روزرسانی آنتی 
ویروس های معتبر و اصل اطمینان پیدا کنند تا در 
صورت بروز هر گونه مشکل، ویروس های یافته 

شده بسرعت نابود شده و مشکل برطرف شود.
* عدم ورود به اکانت از طریق رایانه های ناشناس: 
راهکار دیگر که براحتی قابل اجراست، آن است که 
از رایانه های ناشناس که در مکان های عمومی نظیر 
کافی نت، کتابخانه، کافی شاپ، دانشگاه و غیره 
وجود دارند، وارد حساب کاربری ایمیل خود نشوید. 
دارید،  اعتماد  این سیستم ها  امنیت  به  اگر  حتی 
بهتر است چون رایانه شخصی خودتان نیست، با 

آنها وارد اکانت ایمیل خود نشوید.
* اطمینان از ثبت گذرواژه قوی: کاربران باید از 
مطمئن  خود   )password( گذرواژه  بودن  قوی 
الکترونیکی نظیر  البته سرویس های پست  باشند. 
یاهو و جی میل، خود به هنگام تعیین گذرواژه میزان 
قوت آن را به کاربر اعالم می کنند تا در صورت 
ضعیف بودن، آن را تغییر دهند. کارشناسان فضای 
مجازی پیشنهاد می کنند با گذشت هر شش ماه، 
گذرواژه خود را تغییر داده و هرگز برای اکانت های 
استفاده  از یک گذرواژه  اینترنت،  در  مختلف خود 
نکنند. از ویژگی های یک گذرواژه قوی آن است 
بزرگ  از حروف  و هم  از حروف کوچک  که هم 

انگلیسی به همراه اعداد و عالمت ها استفاده شود.
از  باید  * عدم بکارگیری کلمات رایج: کاربران 
بکار بردن کلمات رایجی که براحتی قابل حدس 
زدن است، پرهیز کنند. بعنوان مثال، اعداد پشت 
سرهم نظیر 12۳۴، شماره تلفن خانه یا همراه، تاریخ 
تولد، اسم خود یا همسر از جمله کلمات و اعدادی 
است که براحتی توسط هرکسی قابل حدس و گمان 
است. بدین ترتیب هکرها با کمترین زحمت ممکن، 
قادر خواهند بود به اطالعات خصوصی و حساب 

ایمیل کاربران دسترسی پیدا کنند.
* فعالسازی قابلیت شناسایی دو مرحله ای: در 
استفاده  از سرویس های گوگل  کاربران  صورتیکه 
امنیت  افزایش  جهت  اقدامی  بعنوان  کنند،  می 
 اکانت گوگل خود، می توانند از قابلیت شناسایی دو 

مرحله ای گوگل اکانت استفاده کنند.
این  گذرواژه:  مدیریت  افزار  نرم  از  استفاده   * 
نرم افزار قادر است گذرواژه شما را بررسی کرده و 
سپس با پیغام و هشدارهایی به تقویت گذرواژه و 

تغییر کلمات آن کمک خواهد کرد.
است  ممکن  طوالنی:  نسبتاً  گذرواژه  تعیین   *
کاربران پس از تعیین یک گذرواژه و رعایت مقررات 
و نکته های مذکور، تصور کنند گذرواژه مناسبی 
پست  سرویس  آن،  کردن  تایپ  با  اما  ساخته اند 
الکترونیک مربوطه آن را به دلیل کوتاه بودن نمی 
پذیرد. در هر حال با اینکه می دانیم نکات زیادی 
و  امنیت حساب های شخصی  با حفظ  رابطه   در 
با این حال نکات ذکر شده  ایمیل ها وجود دارد، 
در این گزارش می تواند به کاربران کمک کند تا در 
فضای مجازی با خیال راحت تری به فعالیت بپردازند.

از  یکی  مسعودیان  مسعود  کدخدائی-  مهران 
کمدین های بیرجندی است که نام او را مردم استان 
و مخصوصا  بیرجندی ها در برنامه تلویزیونی “زمانی 
گاهًا  که  بیرجندی  خاطرات  کانال  و  خندیدن”   برای 
بیشتر  دهد  می  قرار  آن  در  را  خود  طنز  های  صوت 
شنیده اند. پشت این نام چهره جوانی است که با 26 
اجرای   ( آپ  استند  و  بازیگری  حرفه  به  سن،  سال 
ویژه  در  او  است.  مشغول  ایستاده(  صورت  به  کمدی 
در  که  شد  ظاهر  خوب  آنقدر  سه،  شبکه  عید  برنامه 

افتاد.  بیرجند برسرزبان ها  نام  تمام کشور 
این  با  ما  مسعودمسعودیان،  موفقیت  این  از  بعد 
هنرمند بیرجندی گفتگویی داشتیم.حاال بعد از چندماه 
قبلی  دنبال قولی که در مصاحبه ی  به  این ماجرا،  از 
حوزه  در  استان  استعداد  با  جوانان  به  کمک  بر  مبنی 

استندآپ داده بود، گفتگویی دوباره ترتیب داده ایم.
اولین  از  بعد  اینکه  بیان  با  بیرجندی  کمدین  این 
گفتگو با »آوا« مردم نسبت به من محبت های زیادی 
داشتند، اظهار کرد: بعد از مصاحبه مردم با ارسال پیام 
بابت  تاسف  اظهار  داشتند  من  با  که  هایی  تماس  و 
استاندار  اما  کردند.  بود  نشده  حمایتی  بنده  از  اینکه 
حمایت  مورد  همیشه  و  کرد  تقدیر  من  از  روزنامه  در 
زمان  در  که  فرماندار  همچنین  و  ام  بوده  ایشان 
باعث  وی  های  حمایت  و  داشت  لطف  بسیار  بیماری 
به  مرا  استان  ارشاد  کل  مدیر  و  کنم  پیدا  بهبود  شد 
مراسم روز خبرنگار دعوت کرد تا تقدیری برای شرکت 
در مسابقه “زمانی برای خندیدن” از بنده به عمل آورد.

مستقل هستم و با هیچ 
موسسه و ارگانی همکاری ندارم

کمدین بیرجندی با اشاره به اینکه در حال برگزاری 
با  قبل  چندی  کرد:  اظهار  هستم  مختلف  های  جشن 
طریق  این  از  و  داشتم  فعالیت  شهر  موسسه  از  یکی 
بنا  ولی  کردیم  می  برگزار  استان  در  را  هایی  جشن 
یا  سازمان  اگر  و  کنم  می  کار  مستقل  دالیلی  به 

کنم  اجرا  برنامه  برایشان  باشد  عالقمند   ارگانی 
در  خودم  شخصی  صفحه  طریق  از  توانند  می 
masooud_masood�(  اینستاگرام به آدرس
برقرار  ارتباط  حقیر  این  با  هماهنگی  iyan(جهت 
داشته  را  جلساتشان  در  حضور  افتخار  بتوانم  تا  کنند 
باشم.مسعودیان دعوت شدنش به سری دوم مسابقه “زمانی 
برای خندیدن” را خبری خوش قلمداد کرد و گفت: سری 
دوم مسابقه “زمانی برای خندیدن” توسط رضا تقوی در 
دست تهیه است و من به عنوان یکی از مهمانان برای 

اجرای استند آپ به این برنامه دعوت شده ام.

استعدادیابی جشنواره 
 کمدین برگزار خواهیم کرد

استعدایابی  جشنواره  به  اشاره  با  بیرجندی  کمدین 
و  فرهنگی  موسسه  در  که  زمانی  کرد:  بیان  کمدین 
کمدی  آپ  استند  مسابقه  طرح  داشتم  فعالیت  هنری 
همه  با شرکت  ای  مسابقه  تا  ریختم  شهرستان  در  را 

شود  استعدادیابی  زمینه  این  در  که  کنیم  برگزار  افراد 
برگزار  کشور  سراسر  در  ای  جشنواره  آینده  در  اگر  و 
این  در  شرکت  برای  را  افرادی  هم  ما  استان   شود 
اینکه  بیان  با  مسعودیان  باشد.  داشته  ها  جشنواره 
برگزار  اسفند  در  خندیدن”  برای  “زمانی  مسابقه   اگر 
کردیم  می  پیدا  حضور  بیشتری  نفرات  با  شد  می 
عنوان کرد: قصد داشتیم 1۰ نفر برتر را برای شرکت 
دعوت  تهران  به  خندیدن”  برای  “زمانی  برنامه  در 
پیشکسوتان  مسابقه  در  کرد:  نشان  خاطر  وی  کنیم. 
این عرصه حضور خواهند داشت و به داوری خواهند 
پرداخت که بنده چون چند سالی را در عرصه کمدی 
فعالیت داشته داشته ام در جایگاه کمک یار، به افراد 

رساند. خواهم  یاری  کننده  شرکت 

نیاز به نویسنده دارم

نویسنده  به  نیاز  که  بیان  با  بیرجندی  هنرمند  این 
باید  نویسنده  کرد:  تصریح  دارد  آینده  کارهای  برای 

آشنایی  من  گفتار  و  بدن  زبان  با  و  بشناسد  را  مسعود 
مسعودیان  بنویسد.  را  متنی  بتواند  تا  باشد  داشته 
و  شد  وی  با  استانی  نویسندگان  همکاری  خواستار 
بیان کرد :اکنون نیاز به نویسنده برای طراحی اجرای 
مسابقه زمانی برای خندیدن دارم و قول می دهم در 
برنامه آن را اجرا و تشکر نمایم. وی با اشاره به اینکه 
باعث  باید  خاصی  شخص  میکردم  فکر  گذشته  در 
نتیجه  این  به  اکنون  کرد:  اضافه  شود  من  پیشرفت 
کرد  توکل  او  به  باید  که  خداست  فقط  که  ام  رسیده 
تهران  در  حضور  از  بعد  همچنین  داد.  ادامه  راه  به  و 
هماهنگی انجام شده که در یکی از برنامه های شبکه 

نسیم که شاید خندوانه باشد شرکت داشته باشم.

بیرجند  شناساندن  برای 
یک دست صدا نخواهد داشت 

پیش  گفت:چندی  ای  خاطره  بیان  با  مسعودیان 
در  و  شد  دعوت  بیرجند  به  رادش  نصراله  آقای 
فکر  بعضی  چرا  پرسیدم   ، داشتم  وی  با  که  صحبتی 
می کنند بیرجند شهر عقب افتاده ای است و تصورات 
نصرا... دارند؛  خود  ذهن  در  ما  از  غریبی  و  عجیب 
رادش در جوابم گفت: » طبق دو سفری که به بیرجند 
مردمان  و  است  خوبی  و  مدرن  شهر  بسیار  داشتم، 
این  باید  همه  همت  با  شما  اما  دارد  هم  خوبی  بسیار 
منظور  اینجا  در  که  کنید«  معرفی  ایران  به  را  شهر 
تا  کنند  همت  که  بودند  مسئوالن  و  مردم  همه  وی 
همچنین  بیاید.وی  ها  زبان  سر  بر  استان  نام  دوباره 
تماس  من  با  قبل  دوره  شهر  شورای  از  داد:  ادامه 
را  کتابی  زیاد،  های  هزینه  با  ما  گفتند  و  گرفتند 
شما  اما  شود  شناسایی  بیشتر  استان  تا  کردیم  چاپ 
بیشتری  بازخورد  تلویزیونی  برنامه  یک  در  حضور  با 
این کمدین  کردید.  ایجاد  جامعه  افکار عمومی  در  را 
اظهار امیدواری کرد: باید در این دوره جدید شورای 
شهر و با تعامل بتوانیم بیشتر از گذشته فرهنگ خود 

ندارد. زیرا یک دست صدا  بشناسانیم  جامعه  به  را 

خبرها از گوشه و کنار

ایرانیان بیشتر 

به کدام کشورها سفر می کنند؟ 

شریان نیوز- ۹ میلیون و 1۹6 هزار و 1۴۰ نفر در 
سال گذشته از ایران به خارج از کشور سفر کردند. 
بیشترین کشورهایی که این مدت ایرانیها به آن سفر 
جمهوری  دبی،  عراق،  ترکیه،  ترتیب،  به  کرده اند 
آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، آلمان و عربستان 
بوده است. عبدالرضا مهاجرانی نژاد، مدیرکل دفتر 
برنامه ریزی و حمایت از توسعه معاونت گردشگری 
این آمار را اعالم کرد و با اشاره به آمار مسافرانی که 
در پنج ماه نخست امسال به خارج از کشور سفر 
کرده اند، گفت: ۳ میلیون و ۴7۴ هزار و 6۹2 نفر 
در این مدت از ایران خارج شده اند که این تعداد در 
مدت زمان مشابه سال گذشته، 2 میلیون و 87۵ 
این که  بیان  با  است. وی  بوده  نفر  هزار و 2۰۳ 
باال بودن نرخ خدمات در ایران و همچنین تنوع 
گرایش  شده  باعث  کشورها  سایر  در  محصول 
مردم به سفرهای خارجی بیشتر شود، گفت: باید 
کاری کنیم نرخ خدمات در ایران کاهش یابد.

زمانی که زلزله رخ بدهد و شما در خانه باشید چه می کنید؟ بسیاری از ساختمان های مدرن طوری طراحی شده اند که در برابر زلزله های ضعیف 
و متوسط مقاومت دارند و نسبتًا ایمن هستند. با این حال هنوز هم ممکن است به خاطر جابه جا شدن و افتادن اشیا در خطر باشید. برای اینکه 

به هنگام وقوع زلزله در امان باشید؛ باید خود را به سرعت آماده کنید و یاد بگیرید که به هنگام وقوع زلزله چه کار هایی انجام دهید.

داخل خانه بمانید؛ ممکن است هنگام زلزله وسوسه 
شوید که به بیرون از خانه فرار کنید. اما بهتر است به جای 

رفتن به بیرون، یک مکان امن در داخل خانه پیدا کنید.

وقوع  هنگام  مکان  امن ترین  بخوابید؛  زمین  روی 
به صورت صاف روی  این حال  با  زلزله کف زمین است. 
یک مکان امن پیدا کنید؛ بهترین مکان به هنگام وقوع زمین نخوابید بلکه روی دست ها و زانو های خود بخوابید.

زلزله زیر یک میز است. زیرا می تواند از شما در برابر سقوط 
بمانید.  دور  آشپزخانه  از  کنید  سعی  کند.  محافظت  اجسام 
همچنین سعی کنید از شومینه، لوازم برقی بزرگ، شیشه و 
مبلمان  سنگین دور باشید؛ زیرا هر کدام از این ها می توانند به 
شما آسیب برسانند. اگر نمی توانید زیر یک میز بروید، به 
سمت دیواری در داخل خانه بروید و سر خود را بپوشانید.

در صورت امکان در ساختمان های بزرگ سعی کنید از پنجره ها 
و دیوار های خارجی دوری کنید. همچنین از آسانسور استفاده نکنید. 
در ساختمان های قدیمی و در طبقه های باالتر باید بیشتر مراقب 
باشید و نباید به هنگام وقوع زلزله از طبقه ای به طبقه دیگر بروید.

راهرو مکان امنی برای پناه گرفتن 
نیست. ممکن است در یک راهرو نیز 

در اثر سقوط اجسام آسیب ببینید.

اگر مکان خوبی پیدا کردید، همان جا بمانید تا زلزله تمام 
شود. به یاد داشته باشید که بیشتر زلزله ها، پس لرزه نیز دارند. 
کرد،  زلزله حرکت  اثر  بر  آن هستید،  زیر  که  میزی  اگر 

شما نیز با آن حرکت کنید و سعی کنید زیر میز بمانید.

اگر هنگام زلزله در تخت خواب هستید، همان جا بمانید. چون 
بیشتر در امان هستید تا اینکه بخواهید به جای دیگری بروید، به 
ویژه اگر خواب آلود هستید. اگر حرکت کنید ممکن است به راحتی 
دست و پای خود را به خاطر شیشه های شکسته روی زمین ببرید.

چه زیر سرپناهی باشید و چه نباشید سعی کنید از سر و صورت خود 
محافظت کنید. مثاًل یک بالش می تواند سپر خوبی برای سر شما باشد. 
با این حال اگر زلزله در حال تشدید است، وقت خود را برای یافتن یک 

سپر هدر ندهید. همچنین برای یافتن سپر سرپناه خود را ترک نکنید.

بعد از وقوع زلزله به صدمات وارده به 
کنید. صدمات  رسیدگی  دیگران  و  خود 
بزرگ  و مهم عبارتند از آسیب به سر، 
شکستگی استخوان یا بریدگی های عمیق.

حتمًا  است،  بوده  که  میزانی  هر  با  زلزله  از  بعد 
زیرساخت های خانه را بررسی کنید. در اطراف خانه راه بروید 
و به دنبال مشکالتی مانند نشت گاز، نشت آب و مشکالت 
الکتریکی باشید. اگر هم برق قطع شده، هرگز آتش روشن 
نکنید. ممکن است به خاطر نشت لوله گاز در اثر زلزله، با یک 

جرقه کل خانه آتش بگیرد. چراغ قوه بهترین گزینه است.

کنید.  حفظ  را  خود  خونسردی  کنید  سعی 
آرامش  در  انسان  که  باشید  داشته  یاد  به 
که  زمانی  می گیرد.  عاقالنه تری  تصمیمات 
بهترین تصمیمات  دستپاچه هستید، نمی توانید 
را برای حفظ ایمنی خود و دیگران اتخاذ کنید.

اگر بیرون از خانه هستید، از کنار 
ساختمان ها، تیرهاي برق و خطوط 
از  سریع  شوید.  دور   ... و  برق  آب، 
کوچه هاي باریک خارج شوید. به یاد 
داشته باشید بیشترین خطر در درب  و  
دیوارهاي خارجي ساختمان وجود دارد. 

اقدامات حین و بعد از وقوع زلزله

توجــه

عکس از : کدخدائی

داده نما، آوای خراسان جنوبی
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معجزه ابراز احساسات!

لحظه  در  آیا  هستید؟  آشنا  خود  احساسات  با  چقدر 
می دانید که چه احساسی را تجربه می کنید؟ زمانی که 
انتظار رفتاری را از کسی ندارید و در کمال ناباوری آن 
واکنش را می بینید، چه پاسخی می دهید و چه راه حلی 

دارید؟ خودخوری می کنید یا پرخاشگری؟
 گام اول شناخت احساس یا احساسات است؛ به این 
نام احساستان  با  بر آشنایی  باید عالوه  معنا که شما 
تشخیص  را  خود  هیجان  نخستین  لحظه  در  بتوانید 
آن  تشخیص  در  ناتوانی  صورت  در  معمواًل  دهید. 
هیجانات  اضطراب،  یا  ناراحتی  مثاًل  خاص  احساس 

دیگری مانند خشم و ترس جایگزین می شوند.
گام دوم پذیرش احساس است. یعنی هر چه بیشتر 
نادیده  و  کنید  انکار  را  خود  احساسات  و  عواطف 
بگیرید، بیشتر درگیر رفتارهای معیوب و اشتغال های 
ذهنی می شوید، پس آنها را بپذیرید و دنبال راهکار 

برای رد شدن از بحران باشید.
جلوه، پزشک معالج فیزیولوژیکی آخرین گام برای رد 
شدن از بحران را ابراز احساس می داند و می گوید: باید 
به جای تخلیه احساسات آنها را ابراز کنیم یعنی به جای 
پرخاشگری بگوییم این رفتار من را عصبانی کرده یا 
به جای گریه های متوالی بگوییم از این موضوع عمیقًا 
ناراحت هستم، به جای سرزنش کردن انتظار خود را 
توصیف کنیم و احساس مان را بیان کنیم و به جای 
نیش و کنایه زدن مستقیم راجع به موضوع صحبت 
کنیم. جلوه پیشنهاد می کند: عالوه بر بروز احساسات 
منفی، وقتی احساس مثبتی هم دارید، آن را به زبان 
نوازش  آن  به  ارتباطی  علوم  در  که  مهارتی  بیاورید؛ 
کالمی می گویند و در نهایت منجر به حال خوب شما 

و افزایش کیفیت روابط تان می شود.

دوری از پرچانگی

گروهی از حکیمان فرزانه به درگاه انوشیروان آمدند 
ولی  پرداختند،  گفتگو  به  مهمی  موضوع  درباره  و 
بوذرجمهر )بزرگمهر( که برجسته ترین فرد حکیمان 

بود، خاموشی نشسته بود حرفی نمی زد.
حاضران به او گفتند: )چرا در این بحث و گفتگو با ما 

سخن نمی گویی؟(
بوذرجمهر پاسخ داد: وزیران همانند پزشکان هستند، 
پزشک جز به بیمار دارو ندهد وقتی که من می بینم 
از  آن،  درباره  گفتن  سخن  است،  درست  شما  رأی 

حکمت و راستکاری دور است:
چو کاری بی فضول من بر آید       

مرا در وی سخن گفتن نشاید
و گر بینم که نابینا و چاه است    

اگر خاموش بنشینم گناه است

 دوستی چیزی نیست که در مدرسه یاد بگیری. 
ولی اگر معنای دوستی را یاد نگرفته ای،

 پس معنای هیچ چیزی را واقعا یاد نگرفتی.

اگر مهم ترین هدف ناخدا این بود که از کشتی خود 
محافظت کند، همیشه آن را در لنگرگاه نگه 

می داشت. پس با تمام همت به سوی هدفت برو.

زدانش چو جان تـرا مـایـه نیست             
به از خامشي هیچ پیرایـه نیست

توانگر شد آنکس که خرسنـد گشت    
 از او آز و تیمار در بنـد گشت

کسانی که کودکان را به خوبی آموزش می دهند 
سزاوار احترام بیشتری نسبت به کسانی
 که کودکان را به وجود می آورند هستند.

هر چه کینه بیشتری از گذشته در قلبت نگه داری، 
کمتر توانایی عاشق بودن در زمان حال را داری. 

خداوند بخشندگان را دوست دارد.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

ما شما را از عذابی نزدیک هشدار دادیم روزی که آدمی آنچه را با دست  خویش پیش فرستاده 
است بنگرد و کافر گوید کاش من خاك بودم. سوره النباء /۴۰

حدیث روز  

با سه خصلت، محّبت )دیگران( به دست می  آید: انصاف در معاشرت، همدردی )با دیگران( در سختی  ها، و بازگشت به قلبی پاك. 
امام جواد )ع(

سبک زندگی

چگونه می توان در ذهن دیگران ماندگار شد؟
اطرافیانمان  ما عالقمند هستیم که  از  بسیاری  واقع،  در 
باشند.  داشته  شخصی مان  برند  از  مطلوبی  برداشت 
سازمانی  مناسبات  و  تعامالت  در  ویژه  به  مهم  این 
و  تصور  عبارتی  به  است.  برخوردار  بیشتری  جلوه  از 
باالیی  اهمیت  از  انسانها  ما  برای  سایرین  قضاوت 
برند  یک  به  شخصیتمان  که  این  استبرای  برخوردار 
را عواملی  باید  بمانیم؛  دیگران  یاد  به  و  شود   تبدیل 

مد نظر قرار دهیم و درون خودمان تقویتشان کنیم. برخی 
از آن ها ظاهری هستند و برخی از آن ها رفتاری.

1. یک سوال متفکرانه بپرسیم
سئوالی بپرسیم که باعث آغاز یک مکالمه منحصر به فرد 
را  سئوالمان  چیست؟«  شما  »کار  جای  به  مثال  شود. 
اینگونه مطرح کنیم: »هدف شما از شرکت در این رویداد 
چیست؟« و یا » انتظار دارید که این رویداد چه نتیجه ای 
برای شما دربرداشته باشد؟«، از آنها بپرسیم که درمورد 
ایده جدید ما چه فکر می کنند. افراد همیشه یک مکالمه 

جالب را به یاد خواهند داشت.
2. گوش دهیم

اگر اجازه دهیم که طرف مقابل اول صحبت کند و یا پس از 
مطرح کردن سوال یا شروع بحث، با دقت به پاسخ او گوش 
دهیم، تاثیري به مراتب بیشتر، مثبت و به یادماندنی تر خواهیم 
داشت. اینکه ما دو گوش و یک دهان داریم، دلیلی دارد، پس 

باید از آنها بر همین اساس نیز استفاده کنیم.

3. بپرسیم، چه کمکی می توانیم انجام دهیم
هنگام مالقات با یک فرد جدید، یک استراتژی خوب این 
مقابل چیست بفهمیم که کار طرف  به سرعت   است که 

 و بالفاصله به دنبال راه هایی برای کمک به او باشیم.
آقای X  مرتبط کنم،  به  را  اگر شما  آیا  بپرسیم: »  او  از   
شما  می توانم  آیا   « یا  و  کرد؟«  خواهد  شما  به   کمکی 

را به آقای X  معرفی کنم؟«
4. بر کیفیت تمرکز  کنیم، نه کمیت

در حین مکالمه، از خود شور و عالقه واقعی نشان دهیم 
تمرکز  می کنیم  پیدا  که  ارتباطاتی  کیفیت  روی  بر  و 
تعداد کارت ویزیتهایی که جمع می کنیم.  بر   نه  کنیم، 
نخواهند  مشتری  به  تبدیل  شما  برای  ویزیت  کارتهای 

شد، اما ارتباطات و روابط قوی خواهند شد.
5. آنها به دلیلی نیاز دارند 

تا ما را به خاطر بسپارند
دقیقه  پنج  در  می توانیم  که  کارهایی  مهمترین  از  یکی 
اول مالقات با افراد جدید انجام دهیم، این است که به 

آنها دلیلی بدهیم تا ما را به خاطر بسپارند. 
در یک رویداد مرتبط با کسب وکار، ممکن است که آنها 
در  شما  که  زمانی  اما  کنند،  مالقات  را  مختلفی  افراد 
اولین برخورد تاثیری قوی و به یادماندنی از خود به جای 

بگذارید، دفعات بعد آنها شما را در یاد خواهند داشت.

6. به طور شفاف و واضح بگوییم، 
در انجام چه کاری بهترین هستیم

و  سازیم  جالب  افراد  با  را  خود  مکالمه  که  کنیم  سعی 
خود  کار  درمورد  دهیم.  ادامه  عالقه  و  شور  با  را  آن 
 باافتخار و باهیجان صحبت کنیم تا پیام خود را شفاف تر

 و دلچسب تر ارائه کنیم.
7. از رویدادها غافل نشویم 
و نبض بازار را بدست گیریم

و  صنفي  مجامع  و  کسب وکار  رویدادهای  در  شرکت 
عالی  راه  یک   ، همایش ها  و  سمینارها  نظیر  تخصصي 
برای گسترش شبکه های حرفه ای خود از طریق مالقات 
با سایر افراد این حرفه است. ما هیچ وقت نمی دانیم که 
چه کسانی را مالقات خواهیم کرد و به چه روابط کاری 

در آینده دست خواهیم یافت.
8. لبخند بزنیم و مدیریت توجه را جدي بگیریم

قضاوت  را  ما  مالقات،  از  پس  اول  ثانیه  هفت  در  افراد 
می کنند. لبخند زدن به روی آنها و ایجاد تماس چشمی، به 
آنها نشان می دهد که ما خونگرم و به صحبت کردن با آنها 
عالقمند هستیم. این حرکات کوچک زمینه را برای شروع 

یک مکالمه معنادار آماده می کند.
9. یک داستان بگوییم

گفتن داستان بهترین راه برای ایجاد یک استعاره است و به 
دیگر افراد اجازه می دهد نوع تفکر ما را بشناسند.

10. سربزنگاه بر کیفیت ارتباطات خود بیفزاییم
روشهاي  شاید  که  است  کرده  پیشرفت  آنقدر  تکنولوژی 
قرار  تحت الشعاع  کمي  ویزیت  کارتهای  مثل  قدیمي تر 
گیرند،  البته می توانید در پایان هر مالقات و ردوبدل کردن 
ایمیل و دیگر اطالعات  از آنها بخواهید تا آدرس  کارت، 
خود را در تلفن همراه شما وارد کنند. پس از آن، می توانید 
در همان لحظه  ایمیل یا پیامي را از طرق مختلف از جمله 
پیامک، وایبر،... را برای آنها ارسال کنید و اینجاست که 
در همان لحظه با آنها مرتبط می شوید. ممکن است کمی 
تعداد  اما  باشد،  انجام آن سخت  به نظر برسید و  عجیب 
پیگیریهای افراد بعد از مالقاتها را بسیار افزایش خواهد داد. 

این همان مفهوم بازاریابی سر بزنگاه است!
11. نام آنها را تکرار کنیم

همه افراد دوست دارند که صدا زدن نام خود را بشنوند، 
این کار کمک زیادی به ایجاد ارتباطات می کند. این کار 
اصولي،  به روش  دادن  و دست  ارتباط چشمی  با  همراه 

تصور مثبتی از ما را در ذهن آنها ایجاد خواهد کرد.
12. آنها را تحسین کنیم

اطمینان حاصل کنید که ظاهر و رفتارشما منعکس کننده 
مالقات  که  افرادی  به  است.  انرژی مان  و  سالمت 
در  آنها سواالتی  از  دهیم؛  نشان  واقعی  می کنیم، عالقه 
مورد خودشان بپرسیم و سعی کنیم چیزی در آنها بیابیم 

تا آن را تعریف و تحسین کنیم.
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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819573246

673284951

524691837

736125398

981347562

452968173

197856324

268439715

335712689

جدول سودوکو

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

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

را تجربه کنید.   09158668002

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959
09159634038 
32414702
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می
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د 
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د د

ص

یک قطعه زمین سند دار به مساحت 
1000مترمربع در حوالی اداره کل راه

 به فروش می رسد.  09354804730

شماره تلفن ثابت ُرند شما را 
خریداریم.   09120037534

فروش سوپرمارکت واقع در 
مهرشهر به دلیل تغییر شغل 

با قیمت مناسب
09155621832

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

واگذاری به دلیل مهاجرت
فروشگاه التون )هود، گاز 
سینگ ، پکیج و رادیاتور( 

با موقعیت عالی )حاشیه بلوار 
صیاد شیرازی( با بهترین 
شرایط واگذار می شود.

با 3 سال سابقه کار
09357701139

فروش زمین مسکونی در 
سجادشهر   09153620119 

برنج سرالشه )نیم دانه( طارم 
درجه یک رسید

میدان آزادی - کوچه بانک ملی
پخش مواد غذایی امین

09155611711- 32314261

دالیــــا پروتئیـــن

آدرس: بازار روز پاسداران     32442876 - 09353315656    بهـروش

جگر مرغ منجمد                     کیلویی 2۰۰۰ تومان
جگر مرغ تاریخ جدید         کیلویی 2۴۰۰ تومان
* خیار شور یک                 دبه ای  95۰۰ تومان

* خیار شور نول              دبه ای 135۰۰ تومان
* خیار شور ویژه             دبه ای26۰۰۰ تومان

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

به دو نفر خانم جهت همکاری در پوشاک داخل کوچه کیلویی 430 تومان  09156702717 - 32255221
نیازمندیم. حقوق باال + مزایا

آدرس: بازار نو - پوشاک دادرس
)مراجعه حضوری(

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

09158254172

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

  09155614521 - زارع

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

09353694511 - 09353315656

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

به نیروی خانم جهت کار در غذای آماده 
واقع در انتهای بلوار معلم نیازمندیم.
09120840193 - 32342008

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

32437536 -09157000384

به یک فروشنده آقا با تجربه و روابط عمومی باال 
جهت کار در دفتر کاشی و سرامیک نگین شرق
 با حقوق باال نیازمندیم.   09159612300

شرکت لبنیات صباح استخدام می کند:
توزیع کننده   3 نفر

مزایا: حقوق ثابت ، پورسانت ، بیمه تامین 
اجتماعی ، بیمه تکمیلی ، پاداش

32255601 - 05632255600
09156695509

به چند شاطر نان خانگی 
با تنور هیزمی جهت کار 

در منزل خودشان به صورت 
مشاغل خانگی نیازمندیم.

09378672087

یک شرکت تبلیغاتی جهت تکمیل کادر 
خود نیاز به تعدادی بازاریاب و مدیر 
فروش حرفه ای )خانم و آقا( دارد.

با روابط عمومی باال و قدرت بیان عالی
09155628902 -32239311

آگهي استخدام
به یک نیرو که به زبان انگلیسي مسلط 

)مکالمه( ترجیحاً سابقه کار هم 
داشته باشد نیازمندیم.
شرکت معدني اورانوس

32226186- 32224787

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

پیتزا پازل با سود قابل توجه تضمیني 
و موقعیت و دکوراسیون عالي

 به فروش مي رسد. 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره
 09354672377تماس بگیرید

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



مسئول انجمن فیزیوتراپی شعبه زنجان گفت: دختران 
بیشتر از پسران از کوله پشتی نامناسب آسیب می بینند. 
از  دانش آموزان  استفاده  گفت:  کفش چی  کیانوش 
کوله پشتی های غیراستاندارد عوارضی نظیر درد کمر، 
شانه، گردن، انحنای ستون مهره ها، ناهنجاری های 
اسکلتی و عضالنی و خم شدن شانه به جلو را به 

یک  ویژگی های  بیان  با  کفش چی  دارد.  همراه 
از  باید  کوله پشتی  گفت: جنس  مناسب  کوله پشتی 
نوعی باشد که به راحتی تغییر شکل ندهد. همچنین 
اندازه آن باید مناسب با قد و جثه دانش آموز باشد، 
به همین دلیل والدین از خرید کوله پشتی های بزرگ 
اشاره  با  کفش چی  کنند.  خودداری  کودکان  برای 

آویزان شدن سه  از  باید پس  اینکه کوله پشتی  به 
سانتی متر باالتر از خط گودی کمر قرار گیرد، ادامه 
داد: بندهای کوله پشتی باید طوری تنظیم شود که 
کوله از خط گودی کمر پایین تر نیامده و شانه ها را به 
سمت عقب نگه دارد. وی گفت: بندهای کوله پشتی 
وارد  شانه ها  به  کمتری  فشار  تا  باشد  باید ضخیم 

فشار  موجب  وسیله  این  نازک  بند  که  چرا  شود؛ 
نامتعارف به اعصاب و عروق خونی و ایجاد دردهای 
به  اشاره  با  وی  می شود.  شانه  ناحیه  در  عضالنی 
اینکه بندهای کوله پشتی باید به یک اندازه تنظیم 
شود، گفت: نبود تقارن در بندها باعث بر هم خوردن 

تعادل بدن و کج شدن ستون فقرات می شود.     

عوارض کوله پشتی های نامناسب برای دانش آموزان
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والیبال جام قهرمانان؛ایران به سختی از سد ایتالیا گذشت؛
غفور امتیاز آورترین بازیکن ایران شد 

تیم ملی والیبال ایران روز گذشته در نخستین دیدار خود در چارچوب 
رقابت های جام قهرمانان قاره های جهان با نتیجه 3 بر 2 و به دشواری 
از سد ایتالیا گذشت. به گزارش ایرنا، شاگردان ایگور کوالکوویچ در این 
دیدار برابر تیم ملی ایتالیا شروع خوبی داشته و ست اول را به سود خود 
خاتمه دادند و درحالیکه تیم ملی ایتالیا می رفت به بازی بازگردد با پایان 
درخشان تر سرانجام به نتیجه 3 بر 2 برابر حریف پرآوازه خود غلبه کردند 
و سه امتیاز ارزشمند این دیدار را کسب کردند. ضمن اینکه امیر غفور 
و  امتیاز   21 کسب  با  ایران  والیبال  ملی  تیم  زن  خط  پشت   بازیکن 
فیلپو النزا نیز با کسب 23 امتیاز موثرترین بازیکن این رقابت ها لقب گرفتند.

فوتبال دانش آموزان آسیا؛ 
ایران و اندونزی به مرحله نیمه نهایی راه یافتند

ایرنا- صعود تیم های ایران و اندونزی به مرحله نیمه نهایی چهل و 
پنجمین دوره رقابت های فوتبال دانش آموزان آسیا در پایان چهارمین 
روز این مسابقات در شیراز قطعی شد. در چهارمین روز برگزاری این 
رقابت ها، تیم ایران با نتیجه یک بر صفر برابر تیم چین به برتری رسید 
و صدرنشین گروه دوم این رقابت ها شد. در این بازی که در ورزشگاه 
با یک گل  برتر  بازی  ارایه یک  با  ایران  بعثت شیراز برگزار شد تیم 
حریف خود را مغلوب کرد و ضمن قرار گرفتن در صدرجدول ، صعود 
خود را به مرحله نیمه نهایی قطعی کرد. در رقابت های فوتبال دانش 
آموزان آسیا،270 فوتبالیست در قالب 9 تیم در ورزشگاه های حافظیه 
و بعثت شیراز با یکدیگر رقابت می کنند و دیدار نهایی این مسابقات 
شود. می  برگزار  قهرمان  تیم  تعیین  برای  جاری  24 شهریورماه 

دومین شکست دختران فوتبالیست ایران در چین

دومین  در  ایران  سال  زیر 19  فوتبالیست  دختران  فوتبال  تیم  ایرنا- 
رقابت چهارجانبه به میزبانی چین در شهر »ستان گوئیژو« مقابل تیم 
ژاپن شکست خورد. دختران ملی پوش ایران از ساعت 11 و 30 دقیقه 
روز گذشته در دومین دیدار تدارکاتی خود در تورنمنت چهارجانبه چین 
به مصاف تیم جوانان ژاپن رفتند و با نتیجه پنج بر یک مغلوب شدند. 
تک گل ایران را »فاطمه گرائیلی« به ثمر رساند. تیم ملی فوتبال 
دختران ایران در آخرین دیدار از این تورنمنت به مصاف آمریکا می رود.

بعد از ورزش غذا بخوریم؟  

رژیم  و  تغذیه  متخصص  شادنوش  مهدی 
بالفاصله  که  باور  این  خصوص  در  درمانی 
از  پس  گفت:  خورد  غذا  نباید  ورزش  از  بعد 
باید حتماً غذا خورد تا بدن به ترمیم  ورزش، 
خوردن  افزود:  وی  بپردازد.  خود  بازسازی  و 
غذا یا میان وعده سالم، مواد خام الزم را که 

سلول ها برای بازسازی خود به آن ها نیاز دارند 
در اختیار بدن قرار می دهد و برای اینکه بهترین 
نتیجه را از ورزش خود بگیرید، پس از ورزش 
سرشار  که  کنید  استفاده  خوراکی هایی  از  باید 
اکسیدان ها،  آنتی  معدنی،  مواد  ویتامین ها،  از 
ادامه  وی  باشند.  سالم  چربی های  و  پروتئین 
داد: چربی های منابع گیاهی مانند روغن زیتون 
و مغز ها، هورمون ضداشتها را افزایش می دهند.

نان پرطرفداری که 
شکم و پهلو را بزرگ می کند

متخصص تغذیه بر لزوم جایگزینی نان های 
حجمی با نان سنگک و سایر نان هایی که 
کرد  تاکید  شوند  می  پخته  مستقیم  آتش  با 
بزرگ  را  پهلو  و  نان سنگک شکم  و گفت: 
کبدی  بیماری  موجب  تواند  می  و  کند  می 

شود. موسی صالحی گفت: آرد سفید که در 
تنور نان سنگک با دمای 400 درجه و باالتر 
کند. می  بدن  وارد  را  قند  فقط  شده  پخته 

قند بدون ویتامین نمی تواند تبدیل به انرژی 
موجب  و  شود  می  چربی  به  تبدیل  و  شود 
می شود شکم و پهلو را بزرگ کند، افزایش 
این فرایند می تواند موجب ناراحتی و بیماری 
کبدی شود و فرد را به کبد چرب مبتال کند.

خسارت 5 میلیون تومانی آتش سوزی 
به چایخانه ای در فردوس

آتش به یک چایخانه بین راهی که صبح روز گذشته در جاده فردوس -  بجستان 
دچار حریق شده بود 5 میلیون تومان خسارت زد. به گزارش خبرگزاری صدا 
باغشهر اسالمیه در  و سیما مرکز استان خراسان جنوبی، مسئول آتش نشانی 
در  آتش سوزی  روز گذشته  دقیقه ظهر  این خبر گفت: ساعت 12:30  تشریح 
یک چایخانه بین راهی به مرکز گزارش شد که بالفاصله تیم به محل اعزام 
و آتش را مهار کردند. کاظم نیا افزود: این آتش سوزی به علت قرار گرفتن 
ضایعات کارتن در نزدیکی فر رخ داد و سبب شد  80  درصد این  چایخانه 
دچار حریق شود. وی با انتقاد کمبود نیرو در این مرکز گفت: این آتش نشانی 
از جاده فردوس - بجستان که  34 کیلومتر  دادن   قرار  زیر پوشش  با وجود 

تردد خودروها هم زیاد است فقط یک نیروی آتش نشان و دو راننده دارد.

تکذیب مرگ دو ایرانی در چالش نهنگ آبی

پیشگیری  و  تشخیص  مرکز  رئیس  آنالین-  پلیس 
از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در تشریح این خبر 
گفت: خوشبختانه بازی نهنگ آبی در ایران قربانی 
این  در  که  فیلم هایی  و  تصاویر  از  برخی  و  نداشته 
منتسب  ایران  در  بازی  این  به  و  دارد  وجود  زمینه 
نیک نفس  علی  سرهنگ  ندارد.  صحت  است،  شده 
نهنگ  بازی  مورد  در  رسانه ای  کرد: هجمه  تصریح 
بین  در  روزها  این  که  اجتماعی  شبکه های  در  آبی 
از آن که به  افتاده است بیش  ایرانی به راه  کاربران 
و  داده  توسعه  را  شایعات  دامنه  بپردازد  واقعیت ها 
باعث ایجاد هراس در جامعه و خانواده ها شده است.

سقوط اتوبوس ولوو به دره، 11 کشته و 26 مجروح برجای گذاشت

تهران  جاده  در  ولوو  اتوبوس  دستگاه  یک  نمناک- 
جاجرود، )2کیلومتر مانده به پلیس راه جاجرود( به دره 
سقوط کرد. بر اساس گزارش ها این حادثه تاکنون 
دست کم 11 کشته برجای گذشته است. بر اساس 
و سوانح حمل  مدیریت حوادث  اعالم سامانه جامع 
بامداد روز  این حادثه که  نقلی کشور، علت وقوع  و 
گذشته روی داد، تخطی از سرعت مطمئنه اعالم شده 
است. رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس 
راهور نیز در تشریح این خبر گفت: این حادثه ساعت 

2:25 بامداد در کیلومتر پنج محور تهران - آبعلی رخ داده است. سرهنگ نادر رحمانی تصریح کرد: اتوبوس ولوو با 37 مسافر 
و دو راننده و کمک راننده از مبدأ کرج به سمت ساری در حال حرکت بود. این اتوبوس متعلق به شرکتی در استان البرز است.

اندر فواید بی نظیر لیمو شیرین

آن  میوه  و  بوده  لیمو  گونه ای  شیرین،  لیمو 
این میوه دارای فواید  شیرین و درشت است. 
غذایی برای سالمتی بوده و همچنین ممکن 
موثر  و  مفید  خانگی  های  درمان  برای  است 
باشد. مصرف لیموشیرین به عنوان یک درمان 
هنگام  مفیدی  ی  میوه  است  ممکن  خانگی 

سرماخوردگی باشد.  ویتامین C موجود در این 
باعث کاهش طول مدت سرماخوردگی  میوه 
می شود. بسیاری از طرفداران طب هومیوپاتی 
معتقدند که این میوه خواص ضدعفونی کننده 
و ضدویروسی دارد. این میوه همچنین باعث 
بهبود عملکرد کبد شده و به تسکین مشکالت 
معده و روده کمک می کند. پوست لیموشیرین 
درمانی طبیعی برای زردی محسوب می شود.

 B3 کمبود ویتامین 
و خشکی پوست

“پالگرا” برگرفته از لغات ایتالیایی برای خشکی 
پوست است. در صورت کمبود ویتامین B3 یا 
نیاسین احتمال بروز بیماری پالگرا وجود دارد. 
که  پوست  از  هایی  و خارش قسمت  قرمزی 
قرار می گیرد،  نور خورشید  تابش  در معرض 

نشانه هایی از شروع عالئم کمبود نیاسین است. 
معموال تشخیص این بیماری، درماتیت است که 
پوست ضخیم، تیره و پوسته می شود. خونریزی 
و خارش نیز می تواند باعث ایجاد پوسته بر روی 
نواحی آسیب دیده شود که اغلب مانند حلقه ای 
دور گردن را فرا می گیرد. در پشت دست ها 
و صورت نیز عالئم کمبود نیاسین به صورت 
زخمهایی بروز می کند که قابل تشخیص است.

 5 نشانه هشداردهنده 
ابتال به زخم معده!

نام  به  باکتریایی  اساس تحقیقات، عفونت  بر 
از  مدت  طوالنی  استفاده  هلیکوباکترپیلوری، 
مانند  التهاب  ضد  داروهای  دیگر  و  آسپرین 
ابتال  اصلی  علل  از  ناپروکسن،  و  ایبوپروفن 
به جراحات  معده  معده هستند. زخم  به زخم 

دردناکی گفته می شود که در جداره داخلی معده 
و یا قسمت آغازین روده کوچک که اثنی عشر 
نامیده می شود وجود دارد. رایج ترین عالئم 
از این قرارند: 1. درد  هشداردهنده زخم معده 
معده 2. سوزش سر دل 3. تهوع و استفراغ 4. 
استفراغ و مدفوع خونی )ضرورت مراجعه فوری 
بارز  را نشان می دهد چون نشانه  به پزشک 
زخم معده است( 5. درد در ناحیه سینه و کمر. 

31104

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

32435686 - 09365237014 - 09157063220 - خسروی

 درصد  
100

مینی
تض

کار خوب اتفاقی نیست

بدون هزینه ورودی و بدون هزینه پذیرایی
 با نازل ترین قیمت ها آماده پذیرایی از میهمانی ها و جلسات عروسی شما می باشد

آدرس: خیابان ارتش نرسیده به چهار راه غفاری   تلفن: 09155616478

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

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8   تلفن : 31052 - 056 

09353694511 - 09353315656

پیک رایگان
طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 19 تا 1/30  بامداد

قابل توجه همشهریان محترم 

تاالر پذیرایـی درویش 
تخفیف ویژه عروس و دامادهای محترم تا آخرتابستان 

تلفن تماس: 32324444- 32324638- 32324738

زرو نمایید
از همین االن ر

افتخار دارد میزبان کلیه مجالس شما با بهترین نیروهای خدماتی، بهترین غذاهای سنتی، 
خدمات مجالس به صورت بوفه باز بیشترین تنوع غذایی

و مناسب ترین قیمت در فضای مدرن

حمل  اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
09159639065 

  علـی آبادی 
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

نیروهای مسلح ایران دشمن ستمگران و 
یاور مظلومان هستند

تسنیم - نماینده ولی فقیه گفت: نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی بر اساس قواعد اسالمی، رهبری 
اسالمی و قانون اسالمی دشمن ستمگران و یاور 
مظلومان هستند. آیت ا... عبادی در دیدار با فرمانده 
امروز در  ارشد آجا در خراسان جنوبی اظهار کرد: 
دنیا با این طیف روبه رو هستیم که پابند هیچ قانونی 
مرخص  عقل  و  دین  فطرت،  قانون  از  و  نیستند 
هستند و هیچ گونه قوانین بین المللی و رایج بشری را 
رعایت نمی کنند.وی بیان کرد: این طیف با تصرف و 
حمله به کشورها و شهرهای مختلف زنان و کودکان 
را می کشند و ویرانی به وجود آورده و به مظلومیان 
ظلم می کند که این به نفع هیچ کس نیست.فرمانده 
ارشد آجا در نیز در این دیدار اظهار کرد: خوشحال 
هستیم در ارتش جمهوری اسالمی این توفیق را 
داریم که در رکاب ولی فقیه زمان و ولی امر مسلمین 
جهان فرمانده معزز کل قوا  و در استان خراسان 
جنوبی در رکاب نماینده ولی فقیه باشیم.امیر سرتیپ 
قوام یوسفی افزود: حضور ما در اینگونه جلسات به 
این معنا است که بعیت خود را در همه زمان ها هم با 
حضور، هم با توان و اگر نیاز باشد با در طبق اخالص 
گذاشتن جانمان تا آخرین قطره خون اعالم بداریم.

پروژه های عمرانی مدارس استان باید 
به صورت استاندارد انجام شود

تسنیم-نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: 
ساخت پروژه های عمرانی به ویژه در حیطه مدارس 
کیفیت و نظارت بر پروژه های عمرانی است و باید 
به صورت استاندارد انجام شود چون این عمل به 
عنوان باقیات و صالحات است. مدیرکل نوسازی و 
تجهیز مدارس  نیز در این دیدار با اشاره به اینکه 
نوسازی مدارس تنها دستگاهی است که از صفر 
گفت:  می دهد  انجام  را خودش  فعالیت ها  تا صد 
اتفاق خوبی  مدرسه سازی  امر  در  مردم  مشارکت 
است و هم اکنون خیران در برنامه های عمرانی ۳۷ 
به عملیات  اشاره  با  بیکی  دارند.  درصد مشارکت 
ساخت مجتمع آموزشی در منطقه مهرشهر بیرجند 
خواستار همکاری و مساعدت نماینده ولی فقیه در 
و  موضوع شد  این  در  بنیاد مستضعفان  و  استان 
گفت: عملیات اجرایی این مجتمع با زیربنای 10 
هزار مترمربع و 50 کالس درس سال 90 آغاز شد 
که هم اکنون 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و 
این  اتمام  برای  دیگر  تومان  میلیارد  از 10  بیش 

پروژه نیاز است.

راه  اندازی سامانه قرائت کنتور هوشمند 
در شهر بیرجند

حسینی- معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت 
آب و فاضالب شهری، از راه  اندازی سامانه قرائت 
کنتور هوشمند در شهر بیرجند خبر داد و عنوان 
کرد: قرائت کنتور مشترکان با استفاده از دستگاه 
 های قرائت کنتور تبلتی انجام می شود. محمود 
با بیان این که با استفاده از این نرم  افزار،  نادی 
اطالعات به صورت بر خط رد و بدل می شود ادامه 
داد: با ارتباط مستقیمی که با نرم  افزار مشترکین 
و  قرائت  صحت  بالفاصله  می تواند  کاربر   ، دارد 
حضور قاری را از طریق GPS در محل تأیید 
کند. به گفته وی با این روش، عالوه بر افزایش 
کارایی، مامور تحت کنترل بوده و شکایت های 
مردمی نیز قابل پیگیری می شود. معاون خدمات 
پایان  تا  که  این  به  اشاره  با  درآمد  و  مشترکین 
کار  افزاری  و سخت  افزاری  نرم  فرآیند  شهریور 
تکمیل می شود، خاطرنشان کرد: در 6 ماهه دوم 
سال این سامانه در شهرستان های دیگر استان 
اجرایی می شود. نادی یادآور شد: قرائت و چاپ 
قبض همزمان در محل از دیگر امکانات این نرم  

افزار بوده که در گام بعدی عملیاتی خواهد شد.

ایجاد امکانات رفاهی برای مستقبلین 
حجاج استان

حسینی- با نزدیک شدن به بازگشت حجاج استان، 
مناسب  مکانی  شدن  فرآهم  تقاضای  مستقبلین 
که  داشتند  را  فرودگاه  محیط  در  انتظار  جهت 
کارشناس روابط عمومی فرودگاه بیرجند از آماده 
سازی پارکینگ خبر داد و عنوان کرد: پله گذاری 
پارکینگ نیز انجام شده است و استقبال کنندگان 
می توانند وارد این فضا شوند و از این نظر هیچ 
مشکلی وجود ندارد. وی با تاکید بر این که پیگیر 
امکانات  دادن  قرار  و  چادر  نصب  با  سازی  آماده 
رفاهی هستیم ، ادامه داد: طبق گفته فرماندار، چادر 
برای مسقف کردن فضا توسط هالل احمر و نصب 
مدیریت  ستاد  توسط  بهداشتی  سرویس  کانکس 

بحران پیگیری و در حال انجام است.

پرداخت بیش از42 میلیارد ریال تسهیالت 
برای پسته کاران استان  

در  رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
گفت و گو با ایسنا در خصوص ارائه تسهیالت به 
کشاورزان پسته کار، اظهار کرد: از بخش تسهیالت 
صندوق توسعه ملی، 42 میلیارد و 400 میلیون ریال 
تسهیالت سرمایه در گردش با نرخ 10 درصد به 
ولی  است.  شده  پرداخت  پسته کار  کشاورزان 
خرید  شدن  رقابتی  در  دالالن  افزود:  مطلق  پور 
محصوالت مؤثر هستند، اما توصیه ما این است که 
این نقش را به تشکل ها بسپاریم. وی  در خصوص 
نامشخص بودن قیمت خرید پسته و  تعیین قیمت 
توسط دالالن، بیان کرد: پسته، محصولی است که 
خرید تضمینی ندارد که دولت تعیین کند و قیمت آن 

تابع قیمت جهانی و صادرات محصول است.

نمایشگاه پیشگیری از خودکشی
 در نهبندان برگزار شد

افتتاح  از  نهبندان  بهزیستی  اداره  رئیس  قاسمی- 
نمایشگاه پیشگیری از خودکشی با همکاری شبکه 
بهداشت و درمان این شهرستان خبر داد و افزود: 
این نمایشگاه روز گذشته با حضور معاونان فرماندار 
و جمعی از مسئوالن، به مناسبت هفته پیشگیری از 
خودکشی در نگارخانه اداره ارشاد افتتاح شد. »بارانی« 
تصریح کرد که بازدید از این نمایشگاه به مدت 5 روز 
از سه شنبه 21 تا شنبه 25 شهریور برای عموم آزاد 
است. وی اظهار کرد که نمایشگاه مربوطه در قالب 
مشاوره رایگان توسط 2 مشاور و روانشناسان مجرب، 
کتاب، پوستر و فیلم برگزار می شود. به گفتۀ وی 
هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی هنجار های 
 مناسب جامعه، شفاف سازی پیامد های ناهنجاری ها 
به  نسبت  مردم  نگاه  تغییر  جامعه،  و  فرد  روی  بر 
آسیب های اجتماعی و افزایش مهارت های زندگی 
و شناختی آحاد جامعه برای مقابله با مشکالت زندگی 
از قبیل استرس، افسردگی، کیفیت روابط زناشویی  و 
کاهش فشار شغلی می باشد. رئیس اداره بهزیستی 
نهبندان با تأکید بر اهمیت و تأثیر گذاری فعالیت و 
برنامه های فرهنگی در حوزه پیشگیری از ناهنجاری 
و  اثرات  تردید  بدون  کرد:  عنوان  اجتماعی،  های 
های  حوزه  در  فرهنگی  های  فعالیت  و  اقدامات 
اجتماعی و اخالقی، از تأثیر گذاری بسیار بیشتری 

نسبت به سایر روش ها برخوردار است. 

افزایش سطح زیر کشت پسته درمیان 
پیش بینی برداشت 71 تن پسته

حسینی- مدیر جهاد کشاورزی درمیان از افزایش 
سطح زیر کشت پسته شهرستان خبر داد و عنوان 
کرد: پیش بینی می شود امسال حدود ۷1 تن پسته 
ضیائیان  وحید  شود.  برداشت  شهرستان  باغات  از 
اواسط  از  را  محصول  این  برداشت  فصل  احمدی 
شهریور تا اواسط مهر دانست و ادامه داد: سطح زیر 
کشت شهرستان برابر با 95 هکتار و میزان برداشت  
به ازای هر هکتار تقریبا 920 کیلوگرم می باشد. وی 
با اشاره به این که فصل برداشت عناب نیز شهریور 
می باشد اضافه کرد: سطح زیر کشت شهرستان برابر 
با 129 هکتار است و پیش بینی می شود امسال 
2۷0 تن عناب برداشت شود. مدیر جهاد کشاورزی 
را  کشت  سطح  افزایش  علت  درمیان  شهرستان 
اصالح شیوه های آبیاری، مبارزه با آفات و عملیات 
ضیائیان  کرد.  اعالم  کوددهی  و  باغی  بهداشتی 
درخت   ۳ از  حفاظت  برنامه  به  همچنین  احمدی 
گردشگر  جذب  در  موثر  شهرستان  این  کهنسال 
اشاره کرد و یادآور شد: انجام هرس سرشاخه های 
های  چوب  آوری  جمع  درخت،  تقویت   خشکیده، 
خشک از اطراف درخت و حصارکشی برای جلوگیری 
از خسارت انسانی از جمله توصیه های ما در این 
برنامه است. به گفته وی ، سرو کهنسال اره سورگ، 
چنار سلطان تیمور و سرو دوشنگان درختان کهنسال 
شهرستان هستند و نهاده ها برای حفاظت تامین 
شده و عملیات را میراث فرهنگی انجام می دهد. 
مدیر جهاد کشاورزی درمیان همچنین با بیان این 
که از ابتدای سال تاکنون 148تن سبوس یارانه ای 
بین دامداران شهرستان توزیع شده است ادامه داد: 

میانگین ماهیانه 24 تن توزیع می شود.

افزایش 100 درصدی سطح زیر کشت 
کلزای سربیشه

حسینی- مدیر جهاد کشاورزی سربیشه از افزایش 
100 درصدی سطح زیر کشت کلزای شهرستان 
خبر داد و عنوان کرد: بالغ بر 150 هکتار از مزارع 
کشاورزی شهرستان طی سال زراعی 96-9۷ زیر 
با بیان این که پیش  کشت کلزامی رود. رضوی 
ازاین  کلزا  دانه  تن  حدود۳00   گردد  می  بینی 
مزارع برداشت  شود ادامه داد: دراین راستا تعداد 
باکمک  کار،  دانه  ریز  بذرکار، کودکار،  6 دستگاه 
کشاورزان  دراختیار  ریالی  میلیون   50 بالعوض 
قرار گرفت. وی علت افزایش سطح زیر کشت را 
کارهای ترویجی و آموزشی دانست و افزود: مزارع 
موفقی نیز داشتیم که امسال آنان نیز به وسعت 

سطح زیر کشت خود اضافه کرده اند.

کسب مقام اول جشنواره قرآن و عترت 
توسط دانشجوی دانشگاه صنعتی بیرجند

قرآن  سراسری  جشنواره  دومین  و  سی  کاری- 
دانشگاهی،  مرحله  سه  در  دانشجویان   عترت  و 
منطقه ای و سراسری بین دانشجویان دانشگاه های 
تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 
این جشنواره شامل  پایان داد.  به کار خود  گرگان 
بخش های آوایی، معارفی، هنری، ادبی، پژوهشی 
و فناوری است  و از برگزیدگان سراسر کشور در 
تمامی رشته ها به غیر از قرائت و حفظ قرآن معرفی 
رشته  دانشجوی  شاکری  شدند.زهرا  تجلیل  و 
در  بیرجند  صنعتی  دانشگاه  از  افزار  نرم  مهندسی 
بخش فیلم نامه و نمایش نامه نویسی با فیلمنامه 
) در مسیر آرزو(  مقام اول این جشنواره را کسب کرد.

اصالحیه: در پی درج خبر “سونامی بازنشستگی” مورخ 
16 شهریور 96  ، در صحبت های سرهنگ دادگر 
جانشین فرمانده انتظامی استان، جمله “اجرای طرح 
ویژه پلیس در قالب 149 پاسبان مستقر در معابر” به 
“149 گشت پیاده مستقر  در معابر” اصالح می گردد.

اجرای 4 طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی در سرایان

برگزاری متمرکز مسابقات هندبال در قائن

برپائی 283 پایگاه جشن عاطفه ها در خراسان جنوبی 

در دهگردشی نماینده مجلس و مسئوالن شهرستان بیرجند مطرح شد:

سرپرستان شهرداری ها از هرگونه تغییر و تحول پرسنلي تا صدور حکم شهرداران خودداري نمایند
امیرآبادیزاده-مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداري گفت: براساس قوانین ، شوراهاي اسالمي پس از رسمیت یافتن در اول شهریور سال جاري نسبت به تشکیل جلسه اقدام نمودند که  از مجموعه 2۷ 
شهرداري استان تعداد 12 شهردار در سمت خود ابقاء و براي 14 شهردار نیز سرپرست تعیین شده است.داداشي ، با بیان اینکه شهرداري گزیک به علت عدم تشکیل شورا هنوز تعیین تکلیف نشده است، افزود:به منظور 
استقرار نظام شایستگي و ایجاد ثبات در حوزه عملکرد پرسنل شهرداري ها تاکید شده سرپرستان شهرداري ها از هرگونه تغییر و تحول پرسنلي اعم از قراردادي و پیماني و... تا صدور حکم شهرداران خودداري نمایند.

آب؛ درد مشترک روستاهای برزج،نوفرست و چاج
و  درمیان  بیرجند،  مردم  نماینده  گروه خبر- 
بخشدار  بیرجند،  فرماندار  همراه  به  خوسف، 
بخش مرکزی و جمعی از مدیران شهرستانی 
روز گذشته به منظور دهگردشی مهمان مردم 
 روستاهای برزج، چاج و نوفرست بودند. در این

برنامه دهگردشی ابتدا مسووالن وارد روستای 
برزج از توابع شهرستان بیرجند شدند .روستای 
برزج در ۳0 کیلومتری شهرستان بیرجند واقع 
خانوار   ۳۷ سرشماری  آخرین  طبق  و  شده 

ساکن دارد. 

طرح هادی روستای برزج
معطل  اتمام پروژه آبرسانی

ذکر  با  ابتدا  برزج  روستای  شورای  عضو 
 ، گازرسانی  روستا  این  در  دولت  خدمات 
الیه  و  مزارع  به  قنات  از  آب  گذاری  لوله 
روبی قنات را از اقدامات  مهمی عنوان کرد 
این روستا  نتیجه مساعدت دولت در  که در 
در  اینکه  به  توجه  با  گفت:  و  گرفته  انجام 
دولت تدبیر و امید اعتبار ویژه ای به منظور 
آبرسانی به روستای برزج مصوب شده ؛هم 
 90 مسئوالن  همت  با  مذکور  پروژه  اکنون 
درصد   10 و  دارد  فیزیکی  پیشرفت  درصد 
باقیمانده کار نیز معطل تامین برق ایستگاه 
پمپاژ است تا با نصب انشعابات مردم به اثر 
بخشی این پروژه در بحث تامین آب روستا 
بر  تاکید  با  برزجی  غالمرضا  شوند.  امیدوار 
پرژه  اتمام  برای  اعتبار  تامین  امر  در  تسریع 
آبرسانی یاد آور شد: تا وقتی که انشعابات آب 
در روستا واگذار نشده ، اجرای طرح هادی نیز 
به تاخیر می افتد و این تاخیر با شروع فصل 
سرما و یخبندان می تواند باعث تعلل زیادی 

در اجرای طرح هادی شود. 
به  ملی  اراضی  از  2هکتار  واگذاری  از  وی 
منظور ساخت مسکن روستایی ویژه جوانان 
در سال 95 خبر داد و گفت: در این اراضی 
با نقشه ای که بنیاد مسکن تهیه نموده 42 

قطعه زمین واگذار شده است. 

جمعیت 110 نفری برزج، محروم
 از پوشش تلفن همراه 

این عضو شورای اسالمی روستای برزج  با 
اشاره به سکونت جمعیت 110 نفری در روستا 
از  خاطر نشان کرد: این جمعیت هم اکنون 

نعمت پوشش تلفن همراه محروم هستند حتی 
مسئولین در واگذاری تلفن ثابت نیز مردم را 
یاری نمی کنند. برزجی همچنین از پیگیری 
هایی که شخصا برای حل این مشکل داشته 
حضوری  مالقات  در  افزود:  و  گفت  سخن 
این قول  ارتباطات داشته  با معاون وزیر  که 
مساعد را از وی برای واگذاری اینترنت و تلفن 
ثابت گرفته ایم اما هنوز اقدام خاصی در این 
خصوص صورت نگرفته است. وی همچنین 

از آسیب دیدگی کابل های تلویزیون دیجتال 
روستا همزمان با اجرای پروژه گازرسانی خبر 
داد و گفت: علیرغم اینکه غرامت این آسیب 
دیدگی را از شرکت گاز دریافت نموده ایم اما 
هنوز صدا و سیما نتوانسته این آسیب دیدگی 
ها را ترمیم نماید. ایمن سازی و تعریض پل 
ورودی روستا، آسفالت پارکینگ وسایط نقلیه 
و تامین روشنایی محور ورودی روستای برزج 
از دیگر خواسته های مردمی بود که توسط 

عضو شورای شهر این روستا مطرح شد. 

مردم از دست منابع طبیعی 
عاصی شده اند

مردم  با  طبیعی  منابع  سختگیری  همچنین 
برزج  روستای  مردمی  های  گالیه  جزو  نیز 
مردم  نماینده  نیز  خصوص  این  در  که  بود 
با  باید  دولت  کرد:  عنوان  روستا  شورای  در 
جمعیت  ماندگاری  باعث  روستاییان  تشویق 
شود اما منابع طبیعی با قوانین دست و پا گیر 
به بهانه های مختلف با مردم روستاها درگیر 

شده است. 

برزجی با این توصیف که مردم از دست منابع 
طبیعی عاصی شده اند خاطر نشان کرد: باید 
بین  قانون  اعمال  بحث  در  طبیعی  منابع 
روستاهایی که دور افتاده تر از شهر هستند با 
روستاهای حاشیه شهر که زمینه حضور زمین 
قائل  تفاوتی  هست  فراهم  آنجا  در  خواران 
شود. تجهیز برق ایستگاه پمپاژ آب و نصب 
انشعابات پس از شستشوی شبکه تا چند ماه 
آینده ،قول مساعد برای اجرای طرح هادی 

اینترنت  روستایی  تامین   ، نزدیک  آینده  در 
تا پایان سال و واگذاری امتیاز تلفن ثابت در 
قالب همین طرح ، کابلی شدن فرستنده های 
دیجیتال در روستا، ایمن سازی پل ، آسفالت 
روستا  ورودی  روشنایی  تامین  و  پارکینگ 
توسط  بود که  قول های مساعدی  از جمله 

مسئووالن حاضر در این جمع داده شد. 

چاج  روستای  در  مدرسه  ساخت 
نیازمند تامین زمین از سوی مردم

این مسووالن،  برزج مقصد  از روستای  پس 
بود   بیرجند  کیلومتری   21 در  چاچ  روستای 
مهمترین مشکالت مردم این روستا اصالح 
شکل هندسی ورودی روستا، واگذاری تلفن 
ثابت ، ساخت مدرسه و آبرسانی به شهرک 
مساعد  قول  حاضر  مسئوالن  که  بود  جدید 
دادند ؛ با بازبینی طرح هادی مشکل ورودی 
روستا را حل نمایید. همچنین مقرر شد بحث 
رفع  ویژه  پیگیری  با  نیز  روستا  ثابت  تلفن 
مساعد  قول  نیز  آبرسانی  در خصوص  شود. 
دادند که با جداسازی خط انتقال آب شهرک 

جدید روستا از بافت قدیم  مشکل تامین آب 
حل گردد. برای ساخت مدرسه نیز مسئوالن 
متعهد شدند در صورت تامین زمین به صورت 
در  مدرسه  باب  یک  خیرین  با  مشارکتی 

روستای چاج احداث شود. 

مبارزه با آفات مزارع، خواسته
مردم نوفرست از مسئوالن

میزبان  نوفرست  از روستای چاچ مردم  پس 
نیز   این روستا  در  و  بودند  کاروان مسووالن 
مشکالت مشترکی مطرح شود اما تدبیر برای 
مبارزه با آفات مزارع از خواسته های جدیدی 
نوفرست مطرح شد که  روستای  در  بود که 
که  صورتی  در  کرد  اعالم  کشاورزی  جهاد 
توان  می  شود  معرفی  روستا  از  ای  نماینده 
با عقد قرارداد و هرس درختان با این آفات 
برای  کرد. همچنین جهاد کشاورزی  مبارزه 
آمادگی  اعالم  آموزشی  های  دوره  برگزاری 
پیگیری  و   ، آبرسانی  شبکه  اصالح  نمود. 
مشکل تلفن ثابت به صورت ویژه در وزارت 
جمع  در  مسئوالن  دیگر  های  قول  از  خانه 

مردم نوفرست بود.  

60 آنتن دیجتال در انبار
صدا و سیمای استان

نماینده مردم بیرجند و درمیان و خوسف نیز با 
اشاره به دیداری که با معاون صدا و سیمای 
کشور داشته گفت: مشکالت روستاها را در 
این دیدار مطرح کردیم و قول مساعد برای 
خراسان  برای  دیجیتال  آنتن   60 اختصاص 
جنوبی داده شد که اگر این آنتن ها در نقاط 
را  فعلی  مختلف نصب شود قطعا مشکالت 
مردم نخواهند داشت. حجت االسالم عبادی 
محقق  شده  داده  ی  وعده  اینکه  بیان  با 
انبار  گردیده است  و هم اکنون آنتن ها در 
نصب  افزود:  باشد  می  موجود  سیما  و  صدا 
است که  بزرگی  بسیاری  اقدام  ها  آنتن  این 
پوشش  تحت  را  استان  از  زیادی  مسافت 
آب  تامین  وی  کرد.  خواهد  دیجیتال  شبکه 
روستاها را از عمده مشکالت استان برشمرد و 
گفت: طبق مصوبه مجلس دولت موظف بوده 
که ظرف ۳ سال همه روستاهای باالی 20 
خانوار را آبرسانی کند اما با وجود اینکه یک 
سال از این مصوبه گذشته هنوز احساس می 

شود که از برنامه عقب هستیم. 

در روستاهایی که شائبه زمین خواری 
نیست،منابع طبیعی با مردم مدارا کند

در  درمیان  و  خوسف  بیرجند،  مردم  نماینده 
خصوص مشکل مردم با قانون منابع طبیعی 
نیز اظهار کرد: در اصالح قانون منابع طبیعی 
که مجلس مصوب نموده این اختیار داده شده 
خواری  زمین  شائبه  که  روستاهایی  در  که 
وجود ندارد و مردم نیز مستندات الزم برای 
مالکیت خود دارند منابع طبیعی با مردم مدارا 
نماید. حجت االسالم عبادی با بیان اینکه هم 
منابع  بحث  در  مشکالت  از  بسیاری  اکنون 
طبیعی استان فروکش نموده افزود: حتی در 
مواردی پس از صدور حکم دادگاه نیز زمین 
تاکید  بازگردانده شده است. وی  های مردم 
اجرا  طوری  قوانین  باید  حال  عین  در  کرد: 
شود که مردم روستاهای دورافتاده با حاشیه 
شهر که شائبه زمین خواری در آن وجود دارد 

یکسان دیده نشود. 

تامین اعتبار از محل درآمدهای نفتی، 
برای پروژه های روستایی

فرماندار بیرجند نیز تامین اعتبار برای پروژه 
های روستایی از محل درآمدهای حاصل از 
مشکل  که  برشمرد  مزیتی  را  نفت  فروش 
اجرای  گفت:  و  داشت  نخواهد  نقدینگی 
برخی از پروژه ها مثل سنگ فروش روستا 
وابسته به پروژه های زیرساختی دیگر است 
به  برنامه  با  باید  اجرایی  های  دستگاه  لذا 
راه  ناصری  باشند.  ها  پروژه  اتمام  دنبال 
از  نیز  را  ثابت  و  تلفن همراه  اندازی شبکه 
نیازهای روز روستاها دانست و افزود: پس از 
راه اندازی اینترنت روستایی قطعا مشکالت 
موجود رفع خواهد شد. وی توجه به کسب 
تاکید  مورد  را  روستاها  در  خرد  کارهای  و 
در  روستاییان  کرد:  نشان  خاطر  و  داد  قرار 
حیطه فروش محصوالت و صنایع دستی نیز 
باید به صورت جدی وارد میدان شوند. وی 
انتقال آب به مزارع در قالب 600 کیلومتر را 
از مصوبات دولت یازدهم در استان ذکر کرد 
و گفت: بیش از 160 کیلومتر از این مصوبه 

در بیرجند اجرا شده است.
)Ava.news11@gmail.com(

شهرستان  کشاورزی  جهاد  رئیس  قاسمی- 
تبدیلی  صنایع  طرح   4 کرد:  اظهار  سرایان 
حوزه  در  شهرستان  این  در  تکمیلی  و 
پیش  که  باشد  می  اجرا  حال  در  کشاورزی 
در  گذاری  سرمایه  مجموع  شود  می  بینی 
این طرح ها بالغ بر 2 میلیارد و 629 میلیون 
تومان باشد. »سلیمانی« تصریح کرد که این 
استفاده  برای  امسال  ماه  مرداد  از  طرح   4
از  گردش  در  و  ثابت  سرمایه  تسهیالت  از 
سال  ملی  توسعه  صندوق  اعتبارات  محل 

میلیارد   2 بر  بالغ  مبلغی  دریافت  برای   96
عامل  بانک های  به  تومان  میلیون  و ۳84 
معرفی شده اند. وی افزود: از این مبلغ بیش 
از یک میلیارد و 258 میلیون تومان سرمایه 
ثابت و بالغ بر یک میلیارد و 125 میلیون هم 
سرمایه در گردش می باشد. به گفتۀ وی این 
تسهیالت با کارمزد 12 درصد است و دوران  

بازپرداخت ۷ ساله دارد.

اشتغالزایی برای حدود 140 نفر

این مقام مسئول میزان اشتغالزایی مستقیم 
این طرح ها را 25و غیر مستقیم را 109 نفر 
اعالم کرد و  ادامه داد: این 4 طرح تبدیلی 
و تکمیلی شامل بسته بندی سرگل زعفران 
با ظرفیت  660 کیلوگرم و جذب مواد خام 
48 تن سالیانه، بسته بندی قارچ دکمه ای به 
ظرفیت 200 تن درسال، طرح تولید گالب، 
دارویی  گیاهان  بندی  بسته  و  عرقیات 
بندی  بسته  و  ساالنه  تن   55 ظرفیت   به 
به  ای  میوه  و  گیاهی  های  دمنوش  انواع 

ظرفیت ۷ تن در سال هستند. »سلیمانی« 
با بیان اینکه صنایع تبدیلی و تکمیلی باعث 
ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیالن بخش 
کشاورزی و تکمیل زنجیره تولید می شود، 
و  تبدیلی  صنایع  به  توجه  که  کرد  تأکید 
نقش  بر  عالوه  کشاورزی  بخش  تکمیلی 
ساز  زمینه  تواند  می  زایی  اشتغال  در  مؤثر 
شکل گیری ارزش افزوده محصوالت در زیر 
مجموعه صنعت و کشاورزی باشد. به گفتۀ 
با  تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع  گسترش  وی 

فرآیندهایی همچون فرآوری در بسته بندی، 
ماندگاری  افزایش  و  باعث کاهش ضایعات 
افزایش  و  شود  می  کشاورزی  محصوالت 
افزایش  زمینه  ایجاد  ماندگاری محصوالت، 
صادرات را در پی خواهد داشت. وی اظهار 
شهرستان  اینکه  دلیل  به  کرد  امیدواری 
به  کشاورزی  محصوالت  تولید  در  سرایان 
قرار  باال  سطح  در  پسته  و  زعفران  ویژه 
دارند با ایجاد صنایع تبدیلی، تکمیلی و بسته 

بندی شاهد افزایش ارزش افزوده باشیم. 

جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  قاسمی- 
سال  تا  اینکه  بیان  با  قائنات  شهرستان 
 2 در  کشوری  هندبال  مسابقات  گذشته 
اظهار  برگزار می شد،  ۳ منطقه مختلف  یا 
کرد: برای اولین بار در کشور این مسابقات 
در  قائنات  در  جا  یک  و  متمرکز  شکل  به 
کرد  عنوان  »قطبی«  است.  برگزاری  حال 
که 12 استان در مسابقات کشوری هندبال 

که در قائن در حال برگزاری است، شرکت 
کرده اند و 20 تیم هستند که دو تیم هم از 
قائن و فردوس می باشند. وی تصریح کرد: 
سیمرغ  و  غدیر  سالن  دو  در  مسابقات  این 
رده  در  شهرستان  این  نور  پیام  دانشگاه 
برگزاری است و  جوانان، همزمان در حال 
ادامه   25 تا  شده  آغاز  که  شهریور   18 از 
مسابقات  این  میزبانی  وی  گفتۀ  به  دارد. 

در  که  شده  داده  قائن  به  دلیل  این  به 
با برگزاری مسابقاتی مانند  سال های قبل 
قوی ترین مردان کشور، مسابقات هندبال 
منطقه ای و بدمینتون کشوری خود را ثابت 

کرده است. 

سکو برای تماشاگران مشکل اصلی
تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  مقام مسئول  این 

برای برگزاری این مسابقه 120 میلیون تومان 
از مشکالت  است، عنوان کرد:  هزینه شده 
های باشگاه  که  است  این  قائن   اصلی 
استانداردی  و  مناسب  سکوی  هیچ  آن 
افزود:  »قطبی«  ندارد.  تماشاگران  برای 
نظر  از  نور  پیام  های  سالن  این  چند  هر 
برای  هم  باز  ولی  هستند  استاندارد  زمین 
برای  و  ندارند  مناسبی  سکوی  تماشاگران 

رفت و آمد هم مشکالتی ایجاد کرده است. 
به  نیاز  دلیل  همین  به  که  کرد  تأکید  وی 
تأسیس سالن ورزشی چندمنظوره داریم که 
قول آن را وزیر داده اند ولی در صورتی که 
۳5 درصد مبلغ مورد نیاز را خود شهرستان 
تأمین کند، 65 درصد باقی مانده را وزارت 

خانه پرداخت می کند.
)Ava.news16@gmail.com(

ها  عاطفه  جشن  نخست  تنها-مرحله   برنای 
پایگاه   28۳ در  کشور  سراسر  با  همزمان 
مراکز   ، مساجد  همکاری  با  عاطفه  جشن 
انتظار  در  مهر  شعار  با  بسیج   نیکوکاری، 
شود. می  برگزار  استان  سطح  در  همدلی 

کمیته  مردمی  مشارکت های  توسعه  معاون 
امداد استان خراسان جنوبی به ارائه گزارشی 
از برنامه های اجرایی جشن عاطفه ها در سال 

توسعه  رفیعی،معاون  پرداخت.احمد  جاری 
خراسان  امداد  کمیته  مردمی  های  مشارکت 
سال  همانند  ها  عاطفه  جشن  گفت:  جنوبی 
های گذشته در دو مرحله انجام خواهد شد که 
در  مرحله نخست 2۳ و 24 شهریور همزمان 
نهاد، 2۳  این  تابعه  ادارات  با سراسرکشور در 
در  مهرماه   19 و  مساجد   ، نیکوکاری  مراکز 
شود.رفعیی  می  برگزار  استان  مدارس  کلیه 

گفت: مرحله اول جشن عاطفه ها به صورت 
جشن گلریزان در تمام شهرستان های استان 
نیکوکار  مردم  امیدواریم  و  برگزار خواهد شد 
استان با اهدای کمک های نقدی و غیرنقدی 
خود به دانش آموزان نیازمند در آستانه سال 
تحصیلی جدید شاهد جاری شدن لبخند شادی 
باشیم.وی  آموزان  دانش  برلبان  مهربانی  و 
نقدی و  پرداخت کمک های  به روش های 

غیرنقدی مردم خیر و نیکوکار استان در این 
جشن اشاره کرد و افزود: هم استانی های عزیز 
می توانند با مراجعه حضوری به ادارات این نهاد 
و همچنین مراکز نیکوکاری در سراسر استان، 
جهت واریز کمک های نقدی خود را به شماره 
بانک  نزد   0102102891005 جاري  حساب 
صادرات مرکزي بیرجند و همچنین از طریق 
سرشمارگیری ۳#*5*88۷۷* ویژه دارندگان 

همراه اول و ایرانسل به این نهاد اهدا کنند.
وی گفت: مرحله دوم جشن  عاطفه ها در 19 
مهرماه در مدارس سطح استان برگزار می شود 
و در ابتدای سال تحصیلی جدید بیش از 80 
هزار پاکت ویژه جشن عاطفه ها در بین دانش 
آموزان ستان توزیع خواهد شد و دانش آموزان 
در روز برگزاری جشن عاطفه ها پاکت های 

خود را تحویل مدارس خواهند داد.

برای اولین بار در کشور انجام شد،

عکس:محمودآبادی
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امام کاظم علیه السالم فرمودند:
نیا مِن الَفضِل نوُب، و تَرُك الدُّ نیا فَكیَف الذُّ  إنَّ الُعَقالَء تََرکوا فُضوَل الدُّ

نوِب مِن الَفرِض  و تَرُك الذُّ
خردمندان، زیادِی دنیا را هم وا گذاشتند چه رسد به گناهان، در حالی که رها کردن دنیا 

فضیلت است و رها کردن گناه واجب.    )الكافي: ج1، ص17، ح12(

نقوی حسینی: کشورهای اروپایی، 
آمریکا را سرجای خود بنشانند

کمیسیون  سخنگوی  نقوی حسینی  حسین  سید 
امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه جمهوری 
اسالمی ایران نقض برجام را از سوی آمریکایی ها 
نادیده نمی گیرد، گفت: ما در برابر کارشکنی آمریکا، 
عکس العمل  و اقدامات الزم را انجام خواهیم داد.وی 
با تأکید بر اینکه ما باید این عضو متخلف را سر جای 
خود بنشانیم، اظهار کرد: انتظار می رود 5 کشور دیگر 
این گروه نیز با فشار به آمریکا این عضو متخلف را 
سر جای خود بنشانند. سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی گفت: ایران با گروه 1+5 توافق کرده   و با نقض 
برجام از سوی یک عضو، کل توافق را زیر سوال 

نمی برد.

نباید سرنوشت اصولگرایان را بی حساب 
و کتاب به دست این و آن بسپاریم

اصولگرایی  »جبهه  کرد:   اظهار  رهبر  محمدتقی 
پس از فوت آیت ا... کنی و آقای عسکر اوالدی، 
مسئله  این  که  شد  مواجه  ریش سفیدی  خأل  با 
اما  را گذاشت  تأثیرش  انتخابات گذشته  در چند 
را  اصولگرایان  سرنوشت  که  نمی شود  دلیل  این 
بدون حساب و کتاب به دست این و آن بسپاریم.  
و  سیاسی  عرصه های  در  حضور  که  بدانیم  باید 
ریشه دار،  جریان  یک  فعالیت های  در  مشارکت 
الزمه  اش این است که شناختی کافی از شرایط 
سال  چند  این  در  اصولگرایان  ما  باشیم.  داشته 
دلیل  به همین  و  داشتیم  زیادی  اشتباهات  اخیر 
دولت های  در  همچنین  و  مجلس  اکثریت  در 
شهرهای  از  بسیاری  در  و  دوازدهم  و  یازدهم 
مهم، کرسی های شورای شهر را از دست دادیم. 
اهمال  دوباره  نمی توانیم  تنها  نه  همین  برای 
کنیم و همه چیز را به قضا و قدر بسپاریم، بلکه 
باید از داشته هایمان به  نحو احسن بهره ببریم تا 
نیروهای  که  باشد  شرایطی  در  کشور  ان شاء ا... 

واقعًا انقالبی امور مختلف را به عهده گیرند.«

نیروهای انقالبی خواهان موفقیت دولت 
در رفع مشکالت مردم هستند

مرکزی  شورای  عضو  چمران  مهدی 
اسالمی  انقالب  نیروهای  مردمی  جبهه 
نیروهای  همگرایی  اینکه،  بیان  با 
: گفت  شود،  پیش  از  بیش  باید   انقالب 

کسانی  و  انقالبی  نیروهای  دارند  انتظار  مردم 
که خود را دلسوز مردم و کشور می دانند مسائل 
فرعی و جناحی را کنار گذاشته و درباره مسائل 
مشکالت  و  اسالمی  انقالب  همان  که  اصلی 
باشند. منسجم  و  متحد  است،  مردم   اساسی 

موفقیت  خواهان  انقالبی  نیروهای  گفت:  وی 
معیشتی  و  اقتصادی  مشکالت  رفع  در  دولت 
اند  آماده  نیز  اساس  همین  بر  و  هستند  مردم 

دولت محترم را یاری  کنند.

سرلشکر باقری: هیچ قدرتی توان
 تهاجم به ایران را ندارد

نیروهای  کل  ستاد  رئیس  باقری  محمد  سرلشکر 
به  تهاجم  توان  قدرتی  هیچ  اینکه  بیان  با  مسلح 
جمهوری اسالمی را ندارد، گفت: ما از دفاع مقدس 
درس ایثار و خوداتکایی گرفتیم و فهمیدیم باید دست 
به زانوی خودمان بگیریم بر همین اساس امروز در 
جایگاهی هستیم که هیچ گونه کم وکسری برای تولید 
سخت افزار و مهمات نظامی نداریم و هر وسایلی که 
 بخواهیم به آن اتکا کنیم در داخل کشور تولید و 

به کارگیری می کنیم.

وزیر رژیم صهیونیستی: حمله ایران
 به اسرائیل ویرانگر خواهد بود

با  صهیونیستی  رژیم  آموزش  وزیر  بنت«  »نفتالی 
ادعای اینکه »صهیونیسم مدرن« پایگاه امنی برای 
این  برای  تهدیدی  را  ایران  کرده،  ایجاد  یهودیان 
مسئله توصیف کرد. بنت طی سخنرانی در کنفرانس 
امنیتی هرتزیلیا با بیان اینکه ایران و حزب ا... بزرگترین 
تهدید علیه اسرائیل هستند، گفت: »شکی ندارم که 
اتمی شدن ایران، اصلی ترین تهدید موجودیتی برای 

اسرائیل است.«

شمخانی: آمریکا تنها ژست مقابله 
با داعش را گرفته است

علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر 
نبرد  اینکه  بر  تاکید  با  ملی  امنیت  عالی  شورای 
اعتقادی  و  فرهنگی  امنیتی،  عرصه  در  داعش  با 
برای  امروز  آمریکا  گفت:  دارد،  ادامه  همچنان 
داعش  از  که  هایی  حمایت  بر  گذاشتن  سرپوش 
و  داعش  با  مقابله  ژست  داشته،  ها  سال  این  در 
خروج  برای  ا...  حزب  توافق  اجرای  از  جلوگیری 

خانواده تروریست ها در سوریه را گرفته است.

وزیر اطالعات رژیم صهیونیستی: 
ایران و اسد در حال توافق هستند

ییسرائل کاتز وزیر اطالعات رژیم صهیونیستی گفت: 
پس از توافق نظامی سوریه و روسیه، »درست در 
همین روزها« نیز ایران و بشار اسد »در حال تنظیم 
اساس  بر  که  درازمدت هستند  نظامی  توافق  یک 
آن ایران بندر دریایی و پایگاه های هوایی و زمینی 
در سوریه خواهد داشت« و »ایرانی ها ممکن است 

موشک های مختلف را نیز به سوریه رخنه دهند.«

آمریکا می خواهد ما را متهم به خروج از برجام کند

شورای  مجلس  سابق  نماینده  زاکانی  علیرضا 
اسالمی درباره اظهارات اخیر آمریکایی ها مبنی بر 
این  معتقدم  گفت:  ایران،  نظامی  مراکز  از  بازدید 
بخشی از سناریویی است که از قبل طراحی کردند. 
آنها تالش می کردند این اقدامات، مستقیم معطوف 
به برجام نباشد بلکه از شکاف های داخل متن برجام استفاده می کنند تا 

ایران را متهم به خروج از برجام کنند.

معاون وزیر کشور:خواهان تعامل با سایر قوا هستیم

اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزیر کشور گفت: 
خواهان تعامل با سایر قوا به ویژه نمایندگان ملت و سایر 
مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز با حفظ شان و استقالل 
وزارت کشور هستیم و رعایت اخالق و سلسله مراتب 
اداری و تشکیالتی در انجام ماموریت های محوله را 
سرلوحه امور قرار خواهیم داد. رسالت ما جلب رضایت مردم و ارتقای خوش بینی 

آنان به نظام است و باید با رعایت اخالق در این مسیر حرکت کنیم.

اروپا موانع سر راه برجام را بردارد

روابط  راهبردی  شورای  رئیس  خرازی  سیدکمال 
خارجی با اشاره به آزمایش بزرگی که امروز دنیا در 
مقابل آمریکا پیش رو دارد، اظهار کرد: باید دید چگونه 
کشورهای اروپایی اقتدار خود را در مقابل آمریکا نشان 
می دهند و این یک آزمایش بزرگ است، اما مواضع 
کشورهای اروپایی در قبال برجام تاکنون صحیح و روشن بوده و اروپا برای 

استقالل بیشتر خود باید موانع سر راه برجام را بردارد.

»گزارش  نوشت:  اعتماد  روزنامه 
گفت وگوهایی  سلسله  ٦«؛  جمهور 
است که سعی در به نمایش گذاشتن 
عملکرد دولت های نهم و دهم دارد. 
موضوعی که احمدی نژاد در ابتدای 

سوال  این  به  پاسخ  در  و  گفت وگو 
کار  مهر  مسکن  »می گویند  که 
خوب و موفقی نبوده است، می پرسد: 

در  وقتی  و  می گوید؟«،  »چه کسی 
کنونی  دولتمردان  می شنود  جواب 
می کنند،  کار  مسکن  حوزه  در  که 
است.  طبیعی  »این  می گوید: 
که  کاری  هر  ما  مخالف  سیاسیون 

انجام داده ایم را می گویند، بد است. ولی 
مردمی که صاحب مسکن شده اند، 
نشنیدم  من  دارند؟  حرفی  آنها  چه؟ 

چیزی بگویند.«  احمدی نژاد که معتقد 
می شود  که  انتقاداتی  به  باید  است 
پاسخ داد، از برنامه ریزی های صورت 
گرفته برای ساخت ٤ میلیون و ٣٠٠ 
دولت  زمان  در  واحد مسکونی  هزار 
خود می گوید. وی به باال رفتن حجم 
نقدینگی که دیگر انتقاد اقتصاددانان از 
اجرای طرح مسکن مهر بوده، اشاره 
می کند و با رد آن، عنوان می کند که 
بیشترین رشد نقدینگی در تاریخ پس از 
انقالب مربوط به دوران ٨ ساله دولت 
آقای هاشمی و بعد از آن برای دولت 
آقای خاتمی است که دولت ما بعد از 
این دو دولت قرار دارد. احمدی نژاد که 
به هر دری می زند تا شانه های خود را 
از بار انتقادات خالی کند، با خنده خطاب 
به خبرنگار می گوید: »نکند مشکالت 
دهه ٦٠ هم تقصیر دولت ما بوده است.

مرتضی مبلغ عضو شورای مرکزی 
حزب اتحاد ملت ایران در پاسخ به 
این سوال که آرایش سیاسی بعد از 
است،  کرده  تغییراتی  چه  انتخابات 
آیا چینش کابینه در آرایش سیاسی 
شکل گرفته موثر بود ،گفت: فضای 
سیاسی بعد از انتخابات از چند جنبه 
قابل بررسی است. یک جنبه جریانات 
افراطی هستند که همواره  و  تندرو 
همچنان  و  بوده اند  دولت  مخالف 
هم به مخالفت خود ادامه می دهند 
اما در بین جریان های حامی دولت 
دو جریان شکل گرفته است. جریان 
اقلیتی که توقع جدی تر و بیشتری 
از آقای روحانی برای چینش کابینه 
داشتند. آنها به این خاطر که آن طور 
تامین  نظرشان  شاید  و  باید  که 
را  خود  انتقادات  است، سطح  نشده 

حامیان  اکثریت  ولی  برده اند.  باال 
دولت در بین اصالح طلبان متناسب 
با راهبرد قبلی خود یعنی کمک به 
دولت برای تحقق وعده ها و شعارها 
را پیش گرفته اند. آنها سعی می کنند 

به دولت فرصت دهند تا در عمل به 
وعده هایش پایبند باشد. آنها مبنای 
دولت  عملکرد  بر  را  خود  قضاوت 

افزود: اصالح طلبان  گذاشته اند. وی 
باال  با  دولت  از  حمایت  حین  در 
نگه داشتن پرچم مطالبات مردم و 
نقد سازنده دولت به پیش می روند. 
وارد  می کنند  سعی  اصولگرایان 

اصالح طلبان  با  سازنده تری  تعامل 
روند  این  می رسد  نظر  به  شوند. 
شود.   تقویت  اصولگرایان  بین  در 

اصولگرایان سعی می کنند وارد تعامل با اصالح طلبان شوندمشکالت دهه ٦٠ هم تقصیر دولت من بود؟!
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