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دست های پنهان، مانع توسعه هوایی استان
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هزار و 500 نفر سهم خراسان جنوبی
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وسواس و هراس 
در انتخاب شهردار

*امین جم

در فرهنگ لغت معین کلمه ی شهرداری  چنین 
معنی شده است:»  اداره ای که در هر  شهر برای 
پارکهای  خیابانها،  داشتن  نگاه  پاکیزه  و  احداث 
عمومی و روشنائی و تقسیم آب و غیره دائر است 
و تحت نظر انجمن شهر و به ریاست شهردار به 
وزارت  ادارات  از  آن  و  پردازد،  می  وظیفه  اجرای 
لغت  در   هم  گردد.«شهردار  می  محسوب  کشور 
یعنی » شهردارنده. نگهدارنده شهر. نگهبان بلد«. 
یعنی همان چیزی که بیرجند ندارد یا چند وقتی 
بتوان گفت  ندارد؛شاید  است که درست و حسابی 
۶ ماه!همه   قبول داریم که شهردار نقشی حیاتی 
در شهر دارد. شهرداری را می توان امروزه مهمترین 
نهاد تاثیرگذار در اداره یک شهر. . .  ادامه در صفحه 2

عاشورا منشا حرکت در انقالب اسالمی بوده است. )مقام معظم رهبری(
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تسلیت ایام شهادت سرور و ساالر شهیدان حسین بن علی )ع( 

و یاران باوفایش در صحرای کربال و گرامیداشت هفته نیروی انتظامی به اطالع مردم والیتمدار
 و شهید پرور می رساند: نماز عبادی - سیاسی و دشمن شکن جمعه این هفته به امامت 

حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای مختاری

 امام جمعه موقت بیرجند
 اقامه می گردد. 

سخنران قبل از خطبه ها: 

برادر محترم سردار سرتیپ دوم مجید شجاع 
فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی و ارشد ناجا در استان 

خواهند بود. 

زمان: جمعه 96/7/14  ساعت 10/45
مکان: بلوار شهدای عبادی -  بلوار صنعت و معدن - مصلی بزرگ المهدی )عج(

ستاد  نماز جمعه شهرستان بیرجند

جناب آقای دکتر مهدی ناصری
رئیس محترم دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند

با نهایت تأسف درگذشت والده مکرمه تان را در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت عرض 
نموده، رجاء واثق داریم خداوند به حرمت این ایام آن مرحومه را از شفاعت اهل بیت)ع( بهره مند 

و به شما صبر و اجر عطا نماید. خود را در غم شما شریک می دانیم.
دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند

حراج حضوری وسائط نقلیه
یک موسسه اقتصادی در نظر دارد

 تعداد 480 دستگاه موتورسیکلت اوراقی و 27 دستگاه خودرو سبک 
)قابل شماره گذاری و اوراقی(

را از طریق حراج حضوری به صورت نقدی به فروش برساند 
مکان های بازدید :

1- قاین ، جنب ایست و بازرسی ، پارکینگ نظام گستر )موتورسیکلت - خودرو(
2- نهبندان، کیلومتر 5 جاده نهبندان - بیرجند، پارکینگ نظام گستر )موتورسیکلت - خودرو(

3- فردوس، میدان شهید صبوری، جنب هیئت موسی بن جعفر)ع( 
 پارکینگ حافظ ثامن )موتورسیکلت - خودرو(

4- سرایان، جنب یگان امداد، پارکینگ نظام گستر )موتورسیکلت(
زمان بازدید: شنبه و یکشنبه 15 و 16 مهر ماه 96 ساعت 8 الی 14

مکان برگزاری حراج: بیرجند، بلوار پاسداران ، مجتمع فرهنگی غدیر
سالن همایش های امام علی )ع(

زمان برگزاری حراج: دوشنبه 96/07/17 ساعت 9 صبح 
های  کارت  طریق  از  یا  و  نقدی  صورت  به  حراج   محل  در  پیشنهادی  مبلغ   %  20  ضمنا 

عضو شتاب از خریداران محترم اخذ می گردد 
 شرایط فروش وسائط نقلیه اوراقی اعم از خودرو و موتورسیکلت به شرح ذیل می باشد :
1- برش و جداسازی کامل گلویی به همراه فرمان، کمک فنرها و چرخ جلو از بدنه موتورسیکلت

2- برش سقف خودرو و جداسازی کامل آن از اتاق خودرو
3- ایجاد شکاف در موتور خودرو و انجین موتورسیکلت 

جناب آقای دکتر محمد اصغر زاده 
سرپرست محترم اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی 

انتخاب مسرت بخش شما برادر ارزشی و متعهد در منصب 
جدید را تبریک عرض نموده، برای جناب عالی موفقیت 

روز افزون و توفیق خدمتگزاری مستمر را از درگاه ایزد منان 
مسئلت می نماییم.

 پرسنل سوپر گوشت خزیمه - بازار روز پاسداران

ضمن تقدیر و تشکر
 از همه عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین 

شادروان سید حمید موسوی
 شرکت نمودند، به اطالع می رساند:

 جلسه سوم آن مرحوم امروز پنجشنبه 96/7/13
از ساعت 15 الی 16 در محل هیئت محترم حسینی 
)طبقه پایین( واقع در خیابان انقالب برگزار می گردد.

خانواده های: موسوی ، جانی

  آگهی مناقصه محدود شماره 91 شرکت کویرتایر
شرکت کویرتایر در نظر دارد: اجرای کانال کشی دو دستگاه ایرواشر سالن تایرسازی در محل 
کارخانه را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. از کلیه افراد حقیقی و حقوقی 
واجد شرایط دعوت می نماید با مد نظر قرار دادن شرایط شرکت در مناقصه پیشنهاد کتبي به 
همراه مستندات هویتی خود را تا پایان وقت اداري روز سه شنبه  96/07/18 در پاکت دربسته به 
واحد تدارکات شرکت واقع در بیرجند،کیلومتر 11جاده کرمان، کارخانه کویرتایر تحویل و رسید 
دریافت نمایند. تلفن: 32255366-056 الزم به ذکر است به منظور اطالع از وضعیت و نوع فعالیت 
مرتبط با مناقصه مذکور، بازدید کلیه متقاضیان از تاریخ 96/07/12 لغایت 96/07/18 در ایام و 
 ساعت اداری )8 الی16( الزامی است. شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.

روابط عمومی شرکت کویرتایر

پدر عزیز و همسر مهربان

زنده یاد غالمرضا محمدنژاد 
چهار سال است از دیدارت محرومیم و اینک 

چهارمین سالگرد مصیبت هجرانت را با توسل به اهل بیت )ع( 
تحمل می کنیم و آرزومندیم از شفاعت حضرت ابا عبدا... الحسین )ع(

 به حرمت این ایام بهره مند گردید.

با نهایت تأسف و تاثر درگذشت

شـادروان عباسعلـی ثبتـی
را به اطالع آشنایان و همشهریان می رساند. مراسم تشییع و تدفین 
آن مرحوم امروز پنجشنبه 96/7/13 ساعت 2 الی 3  بعدازظهر 
از محل غسالخانه برگزار می گردد. ضمنا جلسه سومین روز 
درگذشت آن شادروان شنبه 96/7/15 از ساعت 2:15 الی 3:15 
 بعدازظهر در محل هیئت ابوالفضلی)مصلی( منعقد می شود

خانواده های : ثبتی، هاشم آبادی و سایر فامیل وابسته

حاجی بابایی:
 مناظرات تلویزیونی دلیل شکست

 اصولگرایان در انتخابات 92 و 96 بود

مصطفی تاجرزاده:
اصالحات با مشکالت جدی مواجه است؛

نیاز داریم گفتمان اصالحات را به روز کنیم

محمد نهاوندیان:
 در برجام به استقبال

 احتمال های نامناسب نرویم

محمد رضا ملکشاهی :
وزرا به تذکرات نمایندگان

 وقعی نمی نهند

صفحه 8صفحه 8صفحه 8صفحه 8

حمایت ایران نبود  اقلیم کردستان سقوط می کرد/بروجردی: ایران به حمایت از سوریه تا پیروزی نهایی ادامه می دهد/چامسکی: آمریکا نمی تواند ایران مستقل را تحمل کند/عضو مجلس خبرگان: هجمه های اخیر، برای تضعیف اقتدار قوه قضائیه است/ مسیر آمریکا در موضوع برجام، اشتباه است/صفحه 8

جناب آقای حاج غالمحسین کریم پور فرد 
مدیر محترم کاروان ۳9002 بیرجند
جناب آقای حاج حسن امیرآبادیزاده
جناب آقای حاج علی جعفرپورمقدم
جناب آقای حاج کاظم رحیمی مقدم

عوامل محترم کاروان 
سپاسم را برای حسن مدیریت و تالش موفق در فرآیند اعزام و انجام اعمال 

در سفر معنوی حج پذیرا باشید.  اجرتان با حضرت حق
محمد رضا ثمین
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شرایط جدید وام مسکن هفته آینده اعالم می شود

تسنیم- معاون وزیر راه و شهرسازی از اعالم جزئیات سیاست های جدید اعطای وام مسکن در هفته آینده خبر داد. حامد مظاهریان با تاکید بر 
برگزاری هفدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن با حضور وزیر راه وشهرسازی، شهردار تهران و مدیر عامل بانک مسکن از اعالم جزئیات 

سیاست های جدید اعطای وام مسکن در هفته آینده در این همایش خبر داد.

سرمقاله

وسواس و حراس 
در انتخاب شهردار

*امین جم

اساس  این  بر  و  دانست   )1 صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

متولی این نهاد خدمتگزار، الزاما باید ویژگی ها و 
شروطی داشته باشد که وی را خاص و شایسته 
 سکان داری این نهاد کند.همه این خاص بودن ها

شهردار،دلیل  نقش  بودن  وحیاتی  بودن  مهم  و 
نمی شود شورای شهر برای انتخاب یک گزینه 
مطلوب عالوه بر اینکه وقت خود را بگیرد،زمانی 
که می توانست به مشکالت شهر رسیدگی کند 
و به بررسی آن بپردازد،رابه انتخاب و رای گیری 
برای شهردار اختصاص دهد. گویا دوستان دنبال 
سوپرمن می گردند اما زمان از دستشان در رفته! 
انتخاب شهردار  برای  معیار های شوراییان  مگر 
چیست که هنوز فرد مناسبی پیدا نشده است؟ آیا 
معیار ها بر اساس شعار های دوستان است که در 
زمان انتخابات داده اند؟آیا نظرات مردمی در انتخاب 
گزینه ها دخیل است؟گویا طوالنی شدن بیش از 
حد انتخاب شهردار جدید،برای شهر بیرجند تحت 
تاثیر عملکرد ضعیف شوراهای اخیر و باالرفتن 
سطح توقعات مردم از شورای جدید بوده است و 
به نظر می رسد دوستان را به سمت وسواس و 
هراس نسبت به انتخاب سوق داده است.حاال این 
در شرایطی که اکثر شهرداری های کشور شهردار 
خود را انتخاب کرده اند و در این زمینه هم گویا 
مرکز استان خراسان جنوبی می خواهد پیشتاز باشد!

به طوری که یکی از اعضای شورای شهر در اواخر 
شهریور  گفت:»30 گزینه ی شهرداری روی میز 
شورای شهر است!«شاید در نگاه اول این حرف 
آنقدر طنزباشد که خنده بر لبانمان بیاید که بعد از 
این مدت هنوز شورای شهر بین 30 گزینه مانده 
است.اما بیشتر که پیش می رویم عمق فاجعه بیشتر 
نمایان می شود!جالبتر آن که در عرض یک هفته 
تعداد گزینه ها به حدود 5 نفر کاهش پیدا کرد. و 
سوالی که پیش می آید اینکه چگونه است اینقدر 
سریع گزینه ها حذف و سریعتر اسم های جدید 
اساس  بر  را  دوستان  سرعت  آیند؟بخواهیم  می 
قوانین فیزیکی دبیرستانمان حساب کنیم حتما 
ابتدا دوستان بین 300 گزینه شک داشته اند!فقط 
مانده ام چرا هنوز گزینه ها به صفر نرسیده است؟ 
غیر علنی شدن جلسات شورا به دلیل محرمانه و 
حساس بودن انتخاب شهردار و این بحث که قانون 
اجازه این امر را می دهد یا خیر نیز  بماند!حاشیه های 
انتخاب شهردار آنقدر زیاد شده است که در فضای 
مجازی کمپین برگزار می کنند و بعضی کانال ها 
هم به تبلیغ برخی گزینه ... )ادامه سرمقاله در ستون مقابل( 

بهای شهرداری بیرجند می پردازند.  ) )ادامه سرمقاله 

از گوشه و کنار هم صحبت هایی مبنی بر سیاسی 
هایی  بستان  بده  و  شهردار  انتخاب  بحث  شدن 
واقعیت.برخی  تا  باشد  شایعه  امیدواریم  که  است 
شایعات مبنی بر ربط پیدا کردن انتخاب شهردار به 
انتخابات مجلس را هم نشنیده می گیریم.این ها 
صرفا بخشی از حاشیه های موجود است و صرفا 
ذکر شد تا دوستانمان در شواری شهر بدانند هرچه 
تاخیر بیشتری داشته باشند،حاشیه ها و تهمت ها و 
 سایه بحث های سیاسی بر شورا سنگین تر می شود.
دود همه این موارد به چشم مردم شهر می رود.
بیشتر  نیز  مردم  تفاوتی  بی  بگذرد  بیشتر  هرچه 
می شود و این خطری جدی برای دوستان است.
شهروندان دیگر هیچ تفاوتی بین روزهایی که شورا 
و شهردار هست و نیست نمی بینند!از ابتدای سال تا 
االن متاسفانه زمانی بخاطر انتخابات، جلسات شورا 
لغو  یا غیر علنی می شد یا ... بعد از انتخابات هم 
ناراحتی برخی رای نیاورده ها و حاال هم که شوراییان 
منتخب بر کرسی شورای شهر تکیه زنده اند،بحث 
انتخاب شهردار باعث می شود رسیدگی جدی و با 
تمام توان نسبت به حل و بررسی مشکالت شهر 
نادیده گرفته شود.انصافا حکایت این روزهای مرکز 
استان جالب است! زمانی شورا نبود و آب از آب تکان 
نمی خورد،حاال شهردار نیست و آب از آب تکان 
نمی خورد!نمی دانم نام این را مدیریت بگذارم یا 
سوءمدیریت!هرچه هست انگار تمامی ندارد. وحاال 
شورا  و  شهردار  کارکرد  اصال   پرسند  می  مردم 
چیست ؟با این وضع عملکرد،بیرجند چه احتیاجی 
 به شهردار دارد؟امیدواریم بر اساس آخرین وعده ی
شود. انتخاب  بیرجند  شهردار  مهر  دوستان،اواسط 
البته اگر دلیلی بر انتخاب نشدن شهردار نازل نشود!

 
نوبخت: افزایش حقوق سال ۹۷ از ۱۰ 

درصد کمتر نخواهد بود

محمدباقر نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگاری منبی 
بر اینکه شما دیروز گفتید افزایش 10 درصدی حقوق 
کارمندان دولت شامل 5 درصد افزایش از طریق دولت و 5 
درصد از طریق صرفه جویی در هزینه دستگاه ها خواهد 
بود، اگر دستگاهی نتواند به این میزان صرفه جویی 
کند تکلیف افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان دولت 
چه خواهد شد؟ گفت:وقتی سازمان برنامه و بودجه به 
این نتیجه برسد که دستگاهی نمی تواند همه 5 درصد 
را صرفه جویی کند در میزان بودجه ای که برای آن 
دستگاه اختصاص می دهد این مبلغ را ترمیم می کند.

اسکورت اتوبوس های راهیان نور توسط 
خودروهای سپاه پاسداران

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش شرکت در اردو را حق 
دانش آموزان دانست و گفت: اتوبوس های حامل دانش آموزان شرکت کننده 
در راهیان نور توسط خودروهای سپاه پاسداران اسکورت می شوند.مهدی 
فیض با اشاره به تأکید سند تحول در استفاده از روش های متنوع تربیتی، 
افزود: کالس درس یک موقعیت یادگیری است، اما کنار آن استفاده از 
پژوهش سراها، کانونهای تربیتی و فعالیتهای اردویی نیز هر کدام یک 
بنابراین  دانش آموزان محسوب می شود،  برای  دیگر  یادگیری  موقعیت 
سال های  در  مربوطه  دستورالعمل  اردوها،  برگزاری  اهمیت  به  باتوجه 
گذشته همواره تنظیم و به استان ها ارسال شده است و آخرین دستورالعمل 
در سال 89 با تغییرات و اصالحاتی در اختیار استانها قرار گرفته است.

سرهنگ علی محمدی، رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور 
ناجا گفت: دارندگان وسایل نقلیه زمینی، موظفند سند حاکی از 
انعقاد قرارداد بیمه هنگام رانندگی را همراه داشته باشند و در 
صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی، این بیمه نامه 
را ارائه دهند. وی افزود: ماموران راهنمایی و رانندگی موظفند، 

ضمن  ترافیک  نظارت  دوربین های  مثل  مختلف  طرق  از 
شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه نسبت به اعمال قانون 
و جریمه متخلفان اقدام کنند. همچنین ماموران راهنمایی و 
وسایل  نامه  بیمه  فقدان  احراز  صورت  در  موظفند  رانندگی 
نقلیه، وسیله نقلیه را در محل مطمئنی متوقف کنند.رئیس 
مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا در خصوص معاینه فنی 
توضیح داد: براساس ماده ٤ قانون هوای پاک، تولید انواع وسایل 
نقلیه موتوری و واردات آنها، مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار 
آالینده های موضوع قانون هوای پاک است و شماره گذاری انواع 
وسایل نقلیه موتوری اعم از تولید داخل و وارداتی مستلزم رعایت 
حدود مجاز آالینده های این قانون است. محمدی با اشاره به 

این که بر اساس تبصره ٦ ماده ٦ قانون هوای پاک فروشندگان 
زمینی،  نقلیه  وسایل  معامله  انجام  هنگام  مکلفند  خودرو 
نسبت به ارائه گواهی معتبر معاینه فنی اقدام کنند، گفت: بر 
این اساس طرفین معامله، زمانی که برای تعویض پالک به 
مراکز شماره گذاری و تعویض پالک مراجعه می کنند، فروشنده 
خودرو موظف است برگه معاینه فنی را که از مراکز مجاز معاینه 
فنی دریافت کرده، همراه خود داشته باشد و به همکاران ما 
در مراکز تعویض پالک، ارائه دهد. رئیس مرکز شماره گذاری 
پلیس راهور ناجا ادامه داد: دوره معافیت معاینه فنی براساس 
تبصره یک ماده ٦ قانون هوای پاک، برای خودرو های نوشماره 
شخصی و دولتی ٤ سال و وسایل نقلیه عمومی یک سال 

است. وی خاطرنشان کرد: راهنمایی و رانندگی ناجا در صورتی 
که دارنده وسایل نقلیه با اتمام دوره معافیت و انقضای اعتبار 
معاینه فنی در مراکز مجاز معاینه فنی برای دریافت گواهینامه 
مربوط مراجعه نکند، موظف است خودرو را متوقف کند و حتی 
در ازای هر روز تردد بدون گواهی مذکور، برابر قانون رسیدگی به 
تخلفات رانندگی آن ها را اعمال قانون کند. رئیس مرکز شماره 
گذاری پلیس راهور ناجا در پایان با تاکید بر این که تنها برگه 
معاینه فنی مراکز مجازی که به سامانه یکپارچه سیمفا متصل 
هستند معتبر است، گفت: متقاضیانی که برای شماره گذاری 
نامه شخص  بیمه  باید  و تعویض پالک مراجعه می کنند، 
ثالث و برگه گواهی معاینه فنی معتبر را همراه داشته باشند. 

تعویض پالک منوط به داشتن بیمه نامه شخص ثالث و برگه معاینه فنی شد 

 2۱ پایگاه درمانی ایران
 در عراق استقرار می یابد 

سید علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر گفت: 
نمایندگان هالل احمر عراق در بیمارستان های الحسین، الفرات، صدر و 
حیدری در عراق؛ که هالل احمر ایران با آنها در اربعین همکاری دارد؛ 
پزشکی  خدمات  ارائه  برای  عراقی ها  با  هماهنگی های الزم  و  حاضر 
صورت می پذیرد. در این دیدارها نیز شرایط ارائه خدمات هالل احمر در 
عراق بررسی و برنامه عملیاتی هالل احمر برای اربعین امسال تشریح و 
هماهنگی الزم برای نحوه استقرار درمانگاه های مرکزی هالل احمر در 
نجف و کربال؛ تجهیزات، دارو، مراکز درمانی مستقر در هتل ها، حمل و 
نقل، محل درمانگاه ها و محل استقرار 21 پایگاه درمانی هالل احمر در 

عراق همزمان با اربعین انجام شد.

آغاز پیش فروش بلیت اتوبوس اربعین از ۹ آبان 

تسنیم-احمدرضا عامری رییس اتحادیه شرکت های تعاونی مسافربری 
کشوری گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته سازمان راهداری و 
تعاونی مسافربری کشور  اتحادیه شرکت های  و  حمل ونقل جاده ای 
پیش فروش بلیت اتوبوس برای ایام اربعین امسال از تاریخ 9 آبان ماه 
برای  الزم  پیش بینی های  این که  بر  تأکید  با  می شود.وی  آغاز   9٦
ایام  برای  کرد:  تصریح  است،  شده  انجام  نیاز  مورد  اتوبوس  تأمین 
اربعین هر میزانی به به اتوبوس نیاز داشته باشیم، تأمین می شود. 
دراین باره  نگرانی  هیچ  و  دارد  بستگی  زائران  میزان  به  مسئله  این 
نداریم.وی تأکید کرد: برای جلوگیری از هرگونه تخلفی نظارت کامل 
احتمالی  تخلف  هرگونه  با  و  داریم  عملکرد شرکت ها  بر  جامعی  و 

به خصوص در قیمت بلیت به شدت برخورد می کنیم.

تسنیم-رئیس کمیته امداد و مدیرعامل بانک توسعه تعاون 
با هدف تسهیل و تسریع در ارائه تسهیالت اشتغال زایی به 
مددجویان تحت حمایت تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
دولت،  مجوز  طبق  اینکه  اعالم  با  فتاح  پرویز  سید 
امداد  کمیته  حمایتی  چرخه  از  که  خانوارهایی  مستمری 
منابع  این  گفت:  بازنمی گردد  خزانه  به  شده اند  خارج 
می شود. هزینه  دیگر  نیازمندان  از  حمایت  برای  مالی 

وی با اشاره به اینکه پیش از این برای وام های کمتر از 15 

که  کرد  امیدواری  ابراز  بود  نیاز  یک ضامن  تومان  میلیون 
اکنون با افزایش رقم تسهیالت اشتغال بانکی به 20 میلیون 
مددجویان  از  را  همان یک ضامن  عامل  بانک های  تومان، 
از  برخی  امداد مطالبه کنند، چرا که  تحت حمایت کمیته 
نیستند. هم  ضامن  یک  معرفی  به  قادر  حتی  مددجویان 

فتاح با بیان اینکه رویکرد کمیته امداد از پرداخت کمک های 
بالعوض به پرداخت وام به مددجویان در حال تغییر است گفت: 
البته در چنین وضعیتی زمان بازپرداخت تسهیالت برای مددجویان 

تحت حمایت طوالنی مدت و شرایط ضامن نیز آسان تر می شود.
وی با اشاره به اینکه مشکالت برخی از مددجویان و نیازمندان 
می  شود  رفع  تومان  میلیون  دو  یا  میلیون  یک  با  گاهی 
نمی دهد  وام  بانکی  هیچ  خردی  رقم  چنین  برای  افزود: 
امداد  قرض الحسنه  تا صندوق  شد  گرفته  تصمیم  بنابراین 
والیت تاسیس شود.تسهیالت این صندوق عالوه بر اینکه 
آن  وام های  ضمانت  شرایط  می شود  پرداخت  بهره  بدون 
بانک هاست. از سایر  نیز آسان تر  نیازمندان  و  به مددجویان 

شرایط ضمانت وام  های کمیته امداد به نیازمندان آسان تر شد 
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

حمــل  اثاثیه منزل
 با خــاور مسقف
 و کارگر ماهــر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
09159639065  

      علـی آبادی 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139660308001001821 - 1396/5/31 هیئت اول /  دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد علی پور فرزند محمد 
حسن به شماره شناسنامه 4 صادره از بیرجند و کد ملی 0653069741 نسبت به ششدانگ یک باب محوطه مشتمل بر اتاقک به مساحت 
250 متر مربع قسمتی از 227- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت رسمی آقای حاج محمد میابادی تایید و محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/6/29      تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/7/13
 علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی عمرانی کارگشای سازه بیرجند     تاریخ انتشار: ۹6/7/۱3

 جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی عمرانی کارگشای سازه بیرجند 
روز جمعه 1396/08/12 راس ساعت 9 صبح در محل حسینیه مسجد امام حسن )ع( برگزار می شود. از 
کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا 
چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر 
شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی 
هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا داوطلبان سمت بازرسی مکلفند حداکثر به مدت 

یک هفته پس از انتشار آگهی دعوت به شرکت تعاونی مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 94 و 
95  3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 4- تصویب بودجه پیشنهادی سال 96 
5- اخراج تعدادی از اعضای شرکت تعاونی که نسبت به تعهدات مالی خود تاکنون اقدام نکرده اند 6- تصمیم 

گیری در خصوص حسابرسی از شرکت تعاونی 7- تعیین تکلیف حق و حقوق هیئت مدیره و بازرس
هیئت مدیره شرکت

آگهی نتیجه انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی رستوران های بین راهی استان خراسان جنوبی

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مربوطه و به موجب صورتجلسه مورخ 96/5/15 مجمع عمومی 
عادی و جلسه 96/5/25 هیئت مدیره و سایر مدارک تسلیمی اسامی و سمت هر یک از اعضای اصلی  و 
علی البدل هیئت مدیره انجمن صنفی که از تاریخ 96/5/15 به مدت سه سال و بازرسان به مدت یک سال 

انتخاب شده اد به شرح ذیل می باشد:
1- آقای علیرضا ادیبیان    رئیس و دبیر هیئت مدیره

2- آقای سید حمید اکبری    نایب رئیس و خزانه دار هیئت مدیره
3- آقای فرج اله بهمدی   عضو اصلی هیئت مدیره 

4- آقای محمد سهل آبادی   عضو علی البدل هیئت مدیره
5- آقای حسن کیان تاج     بازرس اصلی انجمن

6- آقای محسن زحمتی     بازرس علی البدل انجمن
انجمن صنفی مذکور به شماره 134-3/2-12 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی 
به ثبت رسیده و مطابق اساسنامه کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره 

یا دبیر به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.
محمد سنجری- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

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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نصـــب داربـــست فلــــــزی
بلوار شعبانیه- بین چهار راه ایزوگام فنودی  با قیمت مناسب در اسرع وقت 09153637507- حسینی 

بقیه ا... )عج( و خیابان نرجس
32371262-09151639659

پخـش و نصـب 

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
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 توقیف 4 تن فرآورده خام دامی در بیرجند
گروه خبر- 4 تن فرآورده خام دامی منجمد به دلیل نگهداری در شرایط دمایی غیربهداشتی در بیرجند توقیف شد. رییس شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند گفت: این 
فرآورده ها شامل گوشت و شینسل مرغ منجمد بود که بدلیل رعایت نکردن شرایط دمایی از خراسان رضوی به مقصد بیرجند حمل و در سردخانه نگهداری شده بود.علیزاده 
افزود: این محموله در بازرسی کارشناسان دامپزشکی کشف و توقیف شد و نمونه ای از آن برای بررسی بیشتر به آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی ارسال شد.

قنوات  و  روستاها  حریم  در  که  اراضی  سالم 
لطفا  میشوند.  محسوب  مستثنیات  جز  هستن 
رو  اراضی  این  در دهه گذشته  منابع طبیعی که 
هم  دادگاه  حکم  متاسفانه  و  کرده  اعالم  ملی 

صادر شده به مردم برگردند.
915...491
بهتره رسانه ها کمی بیشتر در مورد صرفه جویی 
و کمبود آب در استان برنامه یا اطالع رسانی کنه 
چون حقیقتا خیلی از بانوان خانه در مصرف بیش 
از حد اصراف میکنند،خودم چند روز پیش به یک 
خانم که داشت بیرون منزل رو با آب می شست و 
خیابان پر از آب شده بود تذکر دادم ولی توجه نکرد 

و گفت اشکالی نداره!
915....443

لطفا مسوالن شرکت برق  مشکل تاریکی خیابان 
ذکریای رازی 4  که باعث بروز مشکالت زیادی 

شده است  را با نصب چند چراغ مرتفع نمایند.
915...074
با سالم مردم شمال شهر در همه صحنه ها حضور 
برای  شنا  استخر  از یک  دریغ  اما  دارند  رنگ  پر 
جوانان این منطقه دریغ از یک بیمارستان مجهز 
امکانات خوب همه  از یک  دریغ  در شمال شهر 
امکانات مال پایین تر از پل دژبان است مسوولین 

خواهشا به این طرف هم توجه کنند.
915...916

 با سالم و عرض تسلیت ایام .ضمن تشکر از دست اندر 
 کاران مخابرات خراسان جنوبی به دلیل به روز رسانی
بایست  می  کاربران  بفرمایید  اینترنتی   خدمات 
یا  نمایند؟  پرداخت  را  ها  مودم  تنظیمات  هزینه 
مخابرات؟ کاربران یک بار این هزینه را پرداخته 
نموده اند.لطفا” مسئوالن مخابرات پاسخگو باشند.
915...594
با سالم فرماندار اسدیه در یک برنامه تلویزیونی 
قول بهره برداری مسیر  الین دوم اسدیه به سمت 
هفته  چندین  اما  دادن  دولت  هفته  تا  رو  بیرجند 
کنید کی  پیگیری  لطفا  نشد  ولی خبری  گذشت 
انشاا... درست می شود تا شاهد مرگ عزیزانمان 

نباشیم با تشکر
915...151

فرمانده محترم نیروی انتظامی استان،لطفا پرسنل 
پلیس راهور را توجیه نمایید که پلیس فقط برای 
مردم  بد  مراعات وضعیت  و  نیست  جریمه کردن 
را در این شرایط اقتصادی بکنند.عالقه خاصی به 
کمین کردن،مچ گیری و جریمه کردن دارن.انصاف 
هم چیز خوبی است!بنده دهم مهرماه در بلوار پیامبر 
اعظم 88کیلومتر سرعت ثبت شده توسط دوربین 
کنترل سرعت افسر مربوطه60 هزار تومان جریمه 
شدم و در جواب اعتراض من فرمودند بیرجند چون 
شهر کوچکی است قوانینش با بقیه شهر ها فرق 
می کند! آخه تو اون بلوار کی میتونه با60 کیلومتر 
حرکت کنه؟؟؟؟علیرغم وضعیت بد مالی که دارم این 
جریمه رو پرداخت میکنم اما اصال راضی نیستم از 

افسر مربوطه و سر پل صراط ازش نمیگذرم...
930...247

ریاست  خدمت  سالم  و  نباشی  خسته  عزیز  آوا 
خصوص  در  لطفا  شهرسازی  و  راه  اداره  محترم 
جدول کشی و آسفالت محله جلیلیان واقع در بلوار 

صیاد شیرازی اقدام نمایید.با تشکر
915...358

سالی که نیکوست ازبهارش پیداست تمام شهرها 
از  شهرما  شورای  جز  به  کردند  انتخاب  شهردار 
همین انتخابتون معلوم می شود که چه گلی بسر 

این شهر خواهید زد. خدا بخیرکند
915...839
دست  کنم  عرض  قائمی  دکتر  آقای  خدمت 
این  با  رضا  امام  بیمارستان  رییس  به  مریزاد 
واقعا  اگه  رضا  امام  کلینیک  دهی  نوبت  سیستم 
مطب  به  مردم  رفتن  برای  تالش  ایشان  قصد 
دکتراست اینقدر با شعور مردم بازی نکند.لطفا یه 
سری به کلینیک بزنید.متاسفانه پیام مردم ودرد 

آنها به گوش شما نمیرسد.
915...422
رز  گل  صادرات  مورد  در  تو  گزارش  امروز  آوا 
خوندم خیلی خوشحال شدم به عنوان یک جوان 
در  ما  که  است  این  مسئوالن  به  پیشنهادم  نیز 
کشاورزی  هستیم  آبی  کم  و  خشکسالی  بحران 
جایگاهی  کشاورزی  سموم  از  استفاده  و  قدیمی 
دنیا  ندارد،استانداردهای  دنیا  و  اروپا  بازارهای  در 
و  هدفمند  برنامه  با  میگویم  بدانیم،حال  باید  را 
مسیر تسهیالت برای کارهای مفید مانند گلخانه و 
آموزش افراد در هر رشته ای که وابسته گی به آب 
نداشته باشد تا بتوان در آینده استان را در صنعت و 
محصوالت به این شکل که به آب نیاز کمی دارد 
ببینیم و شاهد اشتغالزایی و حضور هم استانی های 

خودمان در بازاهای بین المللی باشیم
915...203
روستا  کشی  گاز  از  گله  که  دلی  عزیز  سالم  با 
داشتن به عرض ایشان برسانم مدرس 48 بیرجند 

هنوز گاز کشی نکرده اند چه انتظاری دارید
915...495

امروز برای کار بانکی مراجعه به بانک داشتم  فردی 
که پشت باجه نشسته بود وقتی فرم واریز حساب 
منو دید به خودش زحمت در آوردن شماره حساب 
منو نداد و گفت به عابر مراجعه کنیدو پرینت حساب 
بگیرید تا ببینید شماره حسابتان را در صورتی که 
شماره کارت بانکی همان بانک فقط با زدن شماره 
فورا  باشد  بانک  همان  ماله  من  مثل  اگر  کارت 
مشخصات و شماره حساب صاحب سپرده را نشان 
میدهد و این یعنی از ندانستن برخی موارد از سوی 

مردم دارند اذیت می کنند
903...627

در کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری عنوان شد:

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

جواد رضائی-ما در استانی زندگی می کنیم 
که از لحاظ مسافت از بسیاری  شهر های بزرگ 
ای  بلقوه  های  رغم ظرفیت  علی  و  است  دور 
دارد،هنوز  توریست  و جذب  گردشکری  در  که 
را در عرصه های  باید جایگاهش  آن طور که 
مختلف پیدا نکرده است.یکی از دالیلی که زمینه 
ساز این مشکل است به طور قطع حمل ونقل 
 است وقتی بحث حمل ونقل مطرح می شود،
از مهم ترین مواردی  دو عامل زمان و هزینه 
کنند  می  توجه  آن  به  اشخاص  که  هستند 
استان  گیرند.  می  نظر  مد  سفر  برای  وهمواره 
ما عالوه بر نداشتن قطار ،از لحاظ هوایی هم 
دچار مشکالتی است که در گفت وگو با تعدادی  
این  بررسی  و  شرح  به  عرصه  این  فعاالن  از 

مشکالت پرداختیم.

مسافرت هوایی
دیگر کاالی لوکس نیست

مدیر یکی از آژانس های مسافرتی شهر در همین 
باره می گوید:تعداد پرواز ها در استان بسیار کم 
است و فردی که به عنوان مثال بخواهد برای یک 
 روز کار به شهری دیگری برود مجبور می شود 
دو یا سه روز از وقت خود را اختصاص دهد.وی ادامه 
داد : امروزه با توجه به درخواست های ،می توان 
گفت مسافرت های هوایی از حالت  کاالی لوکس 
بودن خارخ شده و از هر طیفی از اجتماع به آن 
 نیاز دارند.ما مراجعه کننده هایی مانند مریض های
سرطانی،زن حامله و افراد مسن داریم که گاهی 
معالجه  برای  بار  یک  هفته  دو  هر  مجبورند 
مسافرت کند،گذشته از هزینه ای که می کنند 
کلی از وقتشان هم به خاطر نبود پرواز مناسب  

هدر می رود.

منفی  تاثیر  باعث  بلیط  قیمت  افزایش 
در گردشگری می شود

افزایش قیمت در  به گفته مدیر آژانس هوایی 
ودر  دارد  منفی  تاثیر  مسافرتی  ها  آژانس  کار 

وقتی  از  آورد  می  پایین  را  فروش  سطح  واقع 
ها  بلیط  های  قیمت  سازی  شناور  قانون   که 
 اجرا شده است ،بسته به زمان پیک مسافرت ها 
حدی  از  نباید  البته  کند  می  تغییر  ها  قیمت 
در  معموال  ها  شرکت  کند،ولی  تجاوز  خاصی 

ساعاتی که پیک هم نیست از پایین ترین قیمت 
ها استفاده نمی کنند.ما در تورهای کویر نوردی 
طرف  و  ایم  خورده  مشکل  به  گردشگری   و 
 حساب های ما  بخاطر باال بودن قیمت بلیط ها 
این  با  ما  و  ندارد  اقتصادی  صرفه  گویند  می 
در  را  دیگری  جاهای  توانیم  می  هزینه  میزان 

کشور و حتی خارج از آن برویم.

نرخ متفاوت بلیط ها 
سبب نارضایتی مردم

یکی دیگر از مدیران آژانس های مسافرتی در 
گفت وگو با خبرنگار ما گفت:،چند نرخی بودن 
 بلیط های هواپیما باعث نارضایتی مردم می شود.
به  مشتری  که  آمده  افزود:پیش  شالچین 
چرا  که  کرده  اعتراض  و  کرده  مراجعه  ما 
بیرجند-مشهد  مثال  عنوان  به  پرواز  برای 

من  همسفر  از  و  گرفتید  مبلغ  یک  ازمن 
دریافت  تری  پایین  نرخ  هواپیما  همان  در 
های شرکت  به  موضوع   کردید.این 
هواپیمایی بر می گردد ولی مردم چون از ما بلیط 
 تهیه می کنند فکر می کنند ما قیمت گذاری

ها بلیط  نیز  ما  که  صورتی  در  کنیم   می 
 را با قیمت های متفاوت می خریم. از طرفی 
باید مسیر های جدیدی هم به پرواز ها اضافه 
شود تا مردم بتوانند به شهرهای بزرگ راحت 
مستقیم  پرواز  مثال  عنوان  به  کنند  صفر 
بیرجند- اصفهان، بیرجند -شیراز  و شهرهایی 
که در ایام تعطیالت مقصد بسیاری از مسافران 
سراسر کشور باید قرار داده شود تا هر چه بیش 

تر صنعت هواپیمایی رونق گیرد.

جذب سرمایه گذار بومی 
برای پیشرفت صنعت هواپیمایی

مسافرتی  های  آژانس  مدیران  از  دیگر  یکی 
کرد:من 20  بیان  ما  خبرنگار  با  وگو  گفت  در 
و  این شغل مشغول هستم  در  است که  سال 
قرار بوده از چندین سال پیش، که فکری برای 

هواپیمایی  های  شرکت  تعدد  و  پروازها  تعداد 
در بیرجند بشود ولی هنوز که هنوز است کار 
هواپیما  بوده  است.قرار  نشده  انجام  خاصی 
کمبود  خاطر  به  هم  آن  که  شود  خریداری 
بودجه ناتمام مانده است.این در حالی است که 

دلیل رسیدگی  به  بجنورد  مانند  شهر کوچکی 
مسئوالنش هواپیما خریداری کرده است. بنظر 
من باید مسئولین با دعوت و همچنین تبلیغات 
استان  بومی  گذاران  سرمایه  از  زمینه  این  در 
استفاده کنند و واقعا برای این امر دل بسوزانند 
و با دادن تهسیالت و وام برای خرید هواپیما 
تالش کنند.تا بسیاری از مشکالت هواپیمایی 

در سطح استان حل شود.

رقابتی کردن فضای هواپیمایی 

در  هواپیمایی  آژانس های  از  دیگر  یکی  مدیر 
برای  اول  گفت:قدم  ما  خبرنگار  با  گو  و  گفت 
این  استان  در  هواپیمایی  در  صنعت  پیشرفت 
است که باید فضا رقابتی ،آن هم رقابت سالم 
ایجاد شود که این امر با حمایت مسئوالن استانی 
افزاید:وقتی خط  می  گیرد.کاشانی  می  صورت 

اصلی پروازها مربوط به شرکت ایران ایر است و 
بیش ترین پروازها را دارد، نمی شود، وقتی یک 
شرکت چار تر کننده جدید وارد استان می شود 
با آن رقابت نکند و ما انتظار داشته باشیم که 
قیمت هایش را پایین نیاورد. این امر چاره ای 
ندارد مگر اینکه تعداد پرواز ها را در مسیر های 
های مسیر  همچنین  و  بدهند  افزایش   موجود 
های  شرکت  تا   ، کنند  تعریف  را   جدیدی 
در  بتوانند  استان می شوند  وارد  جدید هم که 
ما  داد  ادامه  کنند.وی  رقابت  سالمی  فضای 
استان در حال توسعه ای هستیم و وقتی سرمایه 
گذار وارد استان می شود باید مسولین با دادن 
تقبل  حتی  و  جانبه  همه  حمایت  و  تسهیالت 
ضرر در بعضی از بخش ها این سرمایه گذار را 
حفظ کند تا هم سرمایه گذاران دیگر رغبت پبدا 
کنند و هم در این زمینه شرکت ها بتوانند رقابت 

سالمی با هم داشته باشند.

افزایش قیمت ها تنها 
در یک مسیر خاص نیست 

 کاشانی در پایان اذعان کرد:افزایش قیمت بلیط ها 
 در کار همه ی آژانس ها تاثیر منفی می گذارد
شود، می  کنندگان  مراجعه  شدن  کم  باعث   و 
اما این افزایش قیمت ها تنها در یک مسیر خاص 
نیست بلکه شرکت هواپیمایی نرخ تمام مسیرهایش 
را  با هم افزایش می دهد و این چیزی است که 
گاهی به اشتباه فکر می کنند به عنوان مثال فقط 
مسیر بیرجند-تهران گران می شود در صورتی 
 که این شامل تمام مسیرها می شود.شرکت های
برای   دو شهر  بین  فاصله  به  نسبت  هواپیمایی 
این  بلیط ها قیمت گذاری می کنند و هر چه 
اقتصادی  صرفه  برایشان  باشد  تر  بیش  فاصله 
بیش تری دارد وطبق این ما نمی توانیم به عنوان 
مثال پرواز بیرجند- طبس را داشته باشیم،چون 

فاصله کوتاه است و صرفه اقتصادی ندارد.

مافیای ضد توسعه 
در صنعت هواپیمایی استان

بهمنش مدیر یکی از شرکت های چارتر کننده در 
گفت و گو با ما بیان کرد:شرکت ما از سال 94 
شروع  به کار کرده است و با وجود تمام فشارها 
و سنگ اندازی های بعضی از اقایان که در این 
دهد. ادامه می  کار خود  به  دارند  فعالیت   حوزه 
در اولین روزهایی که شروع به کار کردیم این 
یا  با ما وارد شراکت می شوید  یا  آقایان گفتند 
بیرجند که سهل است در جاهای دیگر کشور هم 
نخواهیم گذاشت کار کنید.متاسفانه این عده معدود 
 که از موقعیت و نفوذشان سوء استفاده می کنند، 
اند، انداخته  خطر  به  هم  را  استان  ی   وجهه 
طوری که وقتی ما برای جذب سرمایه گذار به 
شهر دیگر مراجعه می کنیم با شنیدن نام بیرجند 
از ادامه همکاری منصرف می شوند و می گویند 
سرمایه گذاری در این شهر ریسک بزرگی دارد و 
نمی شود با جو حاکم در آنجا کار کرد.وی افزود:در 
کنسلی پرواز های ما گرچه شرکت ایران ایر نرخ 
بلیط های پایین آورد ولی مشکل اصلی مربوط 
به همین افراد است که معلوم نیست چه نفعی 
از عدم حضور شرکتی که می تواند باعث رونق 
گردشکری و صنعت هوایی استان شود،می برند.
وی در پایان گفت با وجود تمام این مشکالت، 
با جذب  تا  کنیم  را می  مان  داریم تالش  ولی 
سرمایه گذاران بومی بتوانیم هواپیما بخریم ،که 
البته بیش تر کارهایش هم انجام شده است و در 
آینده نزدیک شاهد خبرهای خوبی در این زمینه 

خواهیم بود.
طور  به  که  نیز  دیگر  شهروند  یک  سلیمانی 
و  تهران  به  هواپیمایی  سفرهای  در  مستمر 
بیرجند دارد با اشاره بلیط هواپیمایی می گوید 
تا  تومان  هزار   114 مشهد  به  بیرجند  هزینه 
315 هزار تومان است و بیرجند به تهران 294 
تومان تا 474 تومان یک سر می باشد.به گفته 
این شهروند با وضعیت فعلی با قیمت های باال 
بسیاری از مسافران دائمی ترجیح می دهند از 
تهران به مشهد با هواپیما بروند و از مشهد تا 
لحاظ  از  کنند،زیرا  سفر  اتوبوس  با  را  بیرجند 

هزینه سفره جویی قابل توجهی می شود
)Ava.news25@gmail.com(

دست های پنهان، مانع توسعه هوایی استان
بخت بسته پرواز 

مردم و مسئوالن هنوز بحران آب در بیرجند را باور نکرده اند
بیرجند  روستایی  فاضالب  و  آب  امور  مدیر 
بی آبی  بحران  هنوز  مردم  و  مسئوالن  گفت: 
نکرده اند.مهدی  باور  را  بیرجند  در  کم آبی  و 
تسنیم  خبرنگار  با  گفت وگو  در  صفوی نژاد 
برخورداری  ضریب  داشت:  اظهار  بیرجند  در 
است.وی  درصد   92 باالی  بیرجند  شهرستان 
با بیان اینکه ضریب بهره مندی در بیرجند کم 
کشور  متوسط  بهره مندی  افزود: ضریب  است 
74 است اما در آب و فاضالب روستایی بیرجند 
روستایی  فاضالب  و  آب  امور  است.مدیر   66
بیرجند با اشاره به اینکه در استان روستاهایی 
داریم که با تنش آبی مواجه هستند و در شبکه 
توزیع مشکل دارند نه تامین بیان کرد: روستای 

دارند. آب  تامین  مشکل  ماهوک  و  گلون آباد 
صفوی نژاد تصریح کرد: تعداد زیادی مشترکین 
در برخی روستاها مانند منطقه بهدان و القورات 
فصلی هستند و در آنها قطعی آب داریم برای 
مردم  خود  باید  روستاها  این  آب  مشکل  حل 
اصالح الگوی مصرف داشته باشند و از طرف 
آب  ذخیره  باالبردن  برای  مخزن سازی  دیگر 
انجام شده است.وی با بیان اینکه در این راستا 
یک هزار و 300 متر مکعب مخزن در منطقه 
کرد:  خاطرنشان  است  شده  ساخته  بهدان 
نیز در حال  برای تنش حاشیه شهر  همچنین 
حاضر یک مخزن  2 هزاری تکمیل شده است 
و اتصال خطوط انتقال به مخزن )عبور عرضی 

جاده( مانده است که قرار بود تا تابستان امسال 
انجام شود اما امید است تا آذرماه تکمیل شود.
بیرجند  روستایی  فاضالب  و  آب  امور  مدیر 
توانست  نخواهیم  کامل  طور  به  شد:  یادآور 
نیز  مردم  چون  کنیم  حل  را  بی آبی  مشکل 
کنند.صفوی نژاد  کمک  راستا  این  در  باید 
کم  نقدینگی  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با 
داشت:  اظهار  نداریم  تانکر  مشکل  اما  است 
مسئوالن و مردم هنوز بحران بی آبی و کم آبی 
برخی  مصرف  نحوه  از  این  و  نکردند  باور  را 
از مشترکین  مشخص است.وی با بیان اینکه 
کنیم  برنامه ریزی  باید  راستا  این  در  ما  همه 
امور  مسئوالن  برای  هدررفت  کاهش  افزود: 

آب و فاضالب روستایی و شهری حرف اول را 
می زند همچنین برای مسئوالن استان نیز باید 

فکر جبران کسری آب مهم باشد.
بیرجند  روستایی  فاضالب  و  آب  امور  مدیر 
درخت  کاشت  به جای  باید  اینکه  به  اشاره  با 
مصرف  متوسط  گفت:  شود  جایگزین  الگویی 
آب در روستاها 8.5 مترمکعب در ماه است اما 
الگو باالی 20 متر است و  در برخی روستاها 
این امر معضلی است که باید روی آن کار شود.
صفوی نژاد با بیان اینکه سال گذشته در برخی 
 2 باالی  مشترکین  از  درصد   35 روستاها  از 
اگر  کرد:  بیان  کردند  مصرف  آب  الگو،  برابر 
برنامه ای قرار است در استان انجام شود ابتدا 

آب و فاضالب روستایی باید برنامه ریزی برای 
بازسازی  و  اصالح  و  آب  هدررفت  کاهش 
از  درصد   40 حدود  که  فرسوده  شبکه های 
شبکه های موجود است انجام دهد و از طرفی 
را برای کاهش  مردم هم حداکثر تالش خود 

مصرف داشته باشند.
رفت  هدر  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  وی 
واقعی آب در شهرستان بیرجند 32 درصد است 
در حالی که متوسط کشور 25 درصد و متوسط 
استان 29 درصد است.مدیر امور آب و فاضالب 
روستایی بیرجند گفت: تقاضای ما این است در 
آب  شبکه های  نگهداری  برای  ساالنه  بودجه 
روستایی ردیف جداگانه ای در نظر گرفته شود.

و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  قاسمی- 
توسعه منابع استانداری خراسان جنوبی با بیان 
اینکه سازمان های مردم نهاد)سمن ها( نقش 
موثری در توسعه استان دارند، اظهار کرد: اگر 
قرار است اتفاق خاصی انجام شود با مشارکت 
بی  باشد.»بی  می  مردم  و  ها  سازمان  همین 
کارگروه  در  گذشته  روز  سرفرازی«  عصمت 
تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری 
 استان افزود: اگر مشکلی هم تاکنون داشته ایم 
است  آنان  مشارکت  از  پوشی  چشم  دلیل  به 
توانند  می  نهاد  مردم  سازمان های  حالیکه  در 
باشند.  داشته  کارها  انجام  در  را  نقش  بهترین 
وی تصریح کرد که این مشارکت مردمی باعث 
های عرصه  در  افزایی  توان  و   توانمندسازی 
تصمیم گیری اجرای مسائل و مشکالت دستگاه 
مقطع  در  گفته وی  به  اجرایی می شود.  های 
زمانی وزارت کشور بخشی از هزینه های این 
سمن ها را پرداخت می کرد اما امروزه با توجه 
از  بخش خصوصی  همانند  ها  اینکه سمن  به 

درآمد قابل قبولی بهره مند نیستند و درآمد ناچیز 
آن ها در راستای اهدافشان هزینه می شود باید 

تدبیری در این زمینه اندیشیده شود.

به بخش آموزش و پژوهش توجه شود
بخش  در  که  کرد  تأکید  مسئول  مقام  این 
توانمندی  و  ظرفیت  از  آموزش  و  پژوهش 
شود.  آماده  آن  فضای  و  استفاده  جوانان  این 
بخش  فعاالن  امروزه  داد:  ادامه  »سرفرازی« 
های  عرصه  در  جوانان  حامی  هم  اقتصادی 
 مختلف پژوهشی و فناوری هستند و کمک های
این  از  که  کنند  می  زمینه  این  در  زیادی 
ظرفیت باید به خوبی استفاده شود. وی تصریح 
کرد: با توجه به این که سمن ها از مهمترین 
استان  این  در  اقتصادی  توسعه  رویکردهای 
نگاه های مثبت در  دنبال  به  ناچاریم  هستند، 
ذهن باشیم تا برخی فضاهای بسته را در استان 
باز کنیم و همراهی تمام دستگاه های اجرایی 
گفتۀ  به  است.  ها الزم  به سمن  برای کمک 

بخش  به  ای  ویژه  توجه  باید  استان  در  وی 
آموزش و پژوهش شود و فضا و بستر مناسب 

برای توسعه آن آماده و  فراهم گردد.

دستگاه  پژوهشی  اعتبار  درصد  یک 
های اجرایی تجمیع شود

هم  استان  پژوهش  تخصصی  کمیته  دبیر 

درصد  یک  باید  اینکه  بیان  با  جلسه  این   در 
اعتبار پژوهشی دستگاه های اجرایی در استان 
نقش  مقدار  این  کرد:  عنوان  شود،  تجمیع 

خواهد  پژوهشی  بخش  در  ای  کننده  تعیین 
تجمیع  اعتبار  این  که  صورتی  در  و  داشت 
بندی  اولویت  زمینه  در  بهتری  نظارت  شود 

میربزرگی«  علی  »سید  بود.  خواهد  ها  پروژه 
الحاق  قانون   56 ماده  اساس  بر  داد:  ادامه 
دستگاه  ای  هزینه  اعتبار  از  درصد  یک  باید 
آن  درصد   50 و  پژوهش  اجرایی صرف  های 
شود.  بسته  قرارداد  ها  دانشگاه  با  هم  اعتبار 
استانداری  ارتباط  همین  در  کرد:  اضافه  وی 
آغاز  را  فعالیت  این  اجرایی  ابزار  عنوان  به  ها 
کرده اند و امیدواریم نتیجه این کار بزرگ به 
تعریف و حمایت از پروژه هایی انجام شود که 
گردد. می  استان  جانبه  همه  پیشرفت   موجب 
در  پژوهشی  طرح   16 تاکنون  وی  گفتۀ  به 
سامانه ملی مدیریت اطالعات به ثبت رسیده 
است و امیدواریم بتوانیم با تجمیع و اطالع از 
میزان بودجه پژوهشی طرح های اولویت دار را 

در استان انتخاب کنیم.

دانش  فستیوال  بزرگترین  بررسی 
آموزی استان روی میز کارگروه

نماینده موسسه مردم نهاد ستارگان علم و خرد 

استان هم با شرکت در این کارگروه اظهار کرد 
دانش  در  پژوهش  فرهنگ  روحیه  ترویج  که 
حمایت  خواستار  و  است  ضروری  آموزان 
و  نوآوری  برگزاری جشنواره  برای  ها  دستگاه 
پژوهش شد.  در هفته  آموزی  دانش  ابتکارات 
و  نوآوری  جشنواره  کرد:  تصریح  »زرگری« 
زنجیره  در  مراحل  از مهمترین  یکی  ابتکارات 
مهارت و خالقیت است که با هدف ایجاد بروز 
سه  در  جوانان  در  نوآوری  و  فرصت خالقیت 
حوزه علوم نوین، علوم پایه و خالقیت طراحی 
شده است و بزرگترین فستیوال دانش آموزی 
استان می باشد. وی بیان کرد که خروجی این 
جشنواره اعزام مقام آوران به مسابقات نوآوری 
و ابتکارات شریف است که هر سال در دانشگاه 
صنعتی شریف برگزار می شود. در همین راستا 
کمیته های  به  بیشتر  ارزیابی  برای  این طرح 
تخصصی پژوهش، آموزش و فناوری در استان 

ارجاع داده شد تا در آنجا تصویب شود.
)Ava.news16@gmail.com(

نقش موثر سمن ها در توسعه خراسان جنوبی

عکس:قاسمی

عکس:گرگی
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یادداشت

تبعیض، تهدید فرهنگ 
و تعلیم و تربیت است

* علی رضائی 

معلمی،  کسوت 
برازنده ی آن قامت 
رعنایی باد که دارنده 
آن به دیده ی پاک 
و  نگرد  می  آن  به 
را الزمه ی  قداست 
الهی  عشق   این 
و  برهاند  جهالت  از  کرده  اراده  که  او  ؛  داند  می 
به روشنایی رهنمون سازد . معلمی نه یک شغل 
به  و  آموختن  هنر  ؛  است  هنر  و  یک عشق  که 
 صراط مستقیم هدایت کردن ، که آن را صبر ایوبی  
و  آموزان  دانش  جفای  به  باید  که  طلبد  می 
نماید که طریقه ی  بردباری  دانشجویان خویش 
به  اگر   . دارد  پی  در  را  ناهمواری  بسی   ، معلمی 
دیده ی انصاف به دنیای معلمی  در روزگار خویش 
بنگریم ، واقعیاتی جلوه می کند . او با تبعیض های 
مواجه می شود آن هم از ناحیه ی آنهایی که مدعی 
پاسداشت ارج و منزلت او در جامعه هستند و مدام 
با جفاهایی دست به گریبان است که موضوع مزایا  
و امتیازات مادی از جمله ی آن هاست. در برخی 
از وزارت خانه ها تا حد رفع تمام نیازهای مادی 
گذاشته  تمام   مایحتاج، سنگ  همه ی  تامین   و 
می شود اما وقتی سخن از معلم  و برآوردن نیازهای 
 مادی اوست؛ حتی پرداخت پاداش  آخر خدمتی او ، 
سال ها با دست انداز هایی مواجه می شود و آن 
گاه است که سخن از آمار و ارقام به میان می آید 
که تعدادشان در سطح کشور باالست  و عدم تامین 
اعتبارات، چهره ی کریه  خود را عیان می سازد و این  
خود تبعیض آشکار است که جامعه فرهنگی و موضوع 
تعلیم و تربیت  را تهدید می نماید و به سادگی همه 
کاسه کوزه های کمبود  اعتبار، سر وزارت آموزش و 
پرورش که سنگ  زیر بنای  هر مملکتی است، 
شکسته می شود که این بس جای تامل دارد.   

خبرها از گوشه و کنار

بالییکهتلفنهمراهسرایرانیهامیآورد

آمریکایی  دانشمندان  از  گروهی  فرهنگ- 
استفاده  اثر  در  بی سیم  تداخالت  که  دریافتند 
را  مغز  گلولز  همراه  تلفن های  از  مدت  طوالنی 
مصرف می کنند. محققان مؤسسات ملی بهداشت 
 5۰ که  دادند  نشان  خود  بررسی های  در  آمریکا 
می تواند  همراه  تلفن  با  کردن  صحبت  دقیقه 
ازمغز  منطقه ای  در  را  مغزی  سلول های  فعالیت 
وجود  با  دهد.  تغییر  است  نزدیک تر  آنتن  به  که 
تأکید کردند که هنوز  آمریکایی  دانشمندان  این، 
سلول های  فعالیت  تغییر  این  نیست  مشخص 
می گذارد  انسان  سالمت  روی  اثراتی  چه  مغزی 
و این بدان معنا نیست که میان ابتال به سرطان 
دارد.  وجود  ارتباط  همراه  تلفن های  از  استفاده  و 
محققان در این خصوص اظهار داشتند: ما مشاهده 
دقیقه  به مدت 5۰  که  افرادی  مغز  در  که  کردیم 
با تلفن همراه صحبت می کنند در منطقه  مداوم 
نزدیک به آنتن، متابولیسم گلوکز )سیگنال فعالیت 
مغزی( افزایش می یابد. در این تحقیقات، واکنش 
مغز در مقابل میدان های الکترومغناطیسی ناشی از 
قرار  بررسی  مورد  همراه  تلفن های  سیگنال های 
شد  مطرح  زمانی  از  تلفن همراه  مضرات  گرفت. 
 ۱99۳ سال  در  آمریکا  فلوریدای  در  فردی  که 
گرفتار تومور مغزی شده و از همسرش که دارای 
تلفن همراه بود شکایت کرد. با افزایش استفاده از 
نوامبر سال ۲۰۰۲  از  تلفن همراه در میان مردم، 
بررسی  به تحقیق و  از شرکت ها شروع  گروهی 
از  تا ۱۰برابر قوی تر  رادیویی،  امواج  اثرات  روی 
امواج رادیویی تلفن همراه روی سلول ها و ژن ها 
میزان  به  که  افرادی  نتایج،  اساس  بر  کردند. 
دچار  می کنند،  استفاده  تلفن همراه  از  بیشتری 
بازو  گردن،  آرواره،  ناحیه  در  دردهایی  یا  سردرد 
و شانه ها می شوند. بسیاری از محققان معتقدند، 
امواج الکترومغناطیسی تلفن همراه باعث سردرد، 
اینگونه  آمدن  به وجود  و  خون  فشار  رفتن  باال 
افراد  بعضی  اما  نمی شود،  انسان  بدن  در  اثرات 
در اثر استفاده از تلفن همراه دچار اینگونه عالئم 
امیرکبیر  دانشگاه صنعتی  پژوهشگران  می شوند. 
مورد  جمجمه  و  مغز  بافت  بر  را  امواج  این  اثر 
اغلب  توجه  حاضر  حال  در  داده اند.  قرار  بررسی 
پزشکان از استفاده از تلفن همراه، روی آثار مخرب این 
تشعشعات بر مغز انسان متمرکز است. استفاده پیوسته 
از تلفن همراه از حدود ۲۰ دقیقه به باال می تواند 
با افزایش تدریجی حرارت بافت های مغز، سبب 
ایجاد تغییرات بیولوژیک در بافت مغز و در نتیجه 
کاهش شنوایی شود. در این صورت کاهش مدت 
زمان مکالمه با تلفن همراه یا استفاده از سیم های 
موثرترین  به عنوان  می تواند  هندزفری  ارتباطی 
روش پیشگیری از مضرات این امواج مطرح شود.

مناسبت ها 

14مهرماه؛روزدامپزشکی

دنبال  به  خورشیدی   ۱۳۶9 سال  در  بیتوته- 
تالش برای اختصاص روزی به نام روز دامپزشکی، 
دکتر حسن تاج بخش روز ۱۴ مهر را به یاد )گوش 
روز( که در ایران باستان روز مبارکی بوده پیشنهاد 
کردند که مورد موافقت همه قرار گرفته و تائید شد. 
در ایران باستان آن ها به روز ۱۴ هر ماه گوش روز 
می گفتند که این نام برگرفته از نام فرشته ای به 
نام گائوش )فرشته ی نگهدار چهارپایان و جانوران 
سودمند( است. دامپزشکی صرفا به معنای درمان 
یک بیماری در دام نیست، بلکه این رشته نقش 
سالمت  ارتقای  و  عمومی  بهداشت  در  موثری 
شک  بدون  دامپزشکی،  فقدان  با  و  دارد  جامعه 
افتاد.  خواهد  خطر  به  جامعه  سالمت  از  بخشی 
در قانون سازمان دامپزشکی کلمه دام به حیوانات 
ابریشم،  کرم  عسل،  زنبور  ماهی،  طیور،  اهلی، 
حیوانات آزمایشگاهی و حیوانات باغ وحش اطالق 
بازرسی و  بهداشتی،  از کنترل  می شود و مقصود 
اقداماتی است که از لحاظ پیش گیری و مبارزه با 
امراض دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و 
دام الزم و ضروری است. در سفرنامه فیثاغورث 
در مورد زرتشت و آئین او نکته جالبی وجود دارد 
و آن نکته این است که زرتشت از فن دامپزشکی 
و درمان حیوانات اطالع داشته است که در کتاب 
پرورش  درباره  متعددی  نکات  می توان  اوستا 
مشاهده  دام  بیماریهای  درمان  روش  و  حیوانات 
به طبقه بندی  بار  اولین  برای  این کتاب  کرد. در 
حیوانات برمی خوریم. مسئولیت پرورش و درمان 
بیماریهای حیواناتی چون اسب، گاو، گوسفند، شتر، 
سگ، و پرندگان به عهده دامپزشکان بوده است و 
دامپزشکان بدین جهت دارای مقامی ارجمند و با 
ارزش بوده اند. از جمله وظایف سازمان دامپزشکی، 
و  مناطق  شناسایی  دامی،  های  بیماری  بررسی 
منابع آلوده و راه سرایت و طرز انتشار بیماری ها، 
تامین بهداشت دام کشور از طریق پیش گیری و 
دام  قرنطینه ای  و  بیماریهای همه گیر  با  مبارزه 
با  با وزارت بهداشت در امر مبارزه   و همکاری 

بیماری های مشترک انسان و دام است.

پنجم اکتبر مصادف با 13 مهر؛ روز جهانی معلم 

روزجهانيمعلم؛چراغیکمفروغیادنیاییروشنایی!

پنجم  بعد،  به   ۱99۴ سال  از  کاری-  نسرین 
»روز  یونسکو  سوی  از  سال  هر  )۱۳مهر(  اکتبر 
جهاني  سازمان  است.   شده  اعالم  معلم«  جهانی 
در   )ILO( کار  جهاني  سازمان  مشارکت  با  یونسکو 
معلم  جهاني  روز  عنوان  به  را  روز  این   ،۱9۶۶ سال 
سعی  و  یادآورتالش  معلم،  روزجهانی  کرد  معرفي 
بااراده قوی ونیت  انسانهای دردمند وآگاهی است که 
زنده  آموزان  دانش  درذهن  را  آموختن  انگیزه  پاک، 
آنان  دروجود  را  زندگی  به  عشق  وچراغ  گردانند  می 
جامعه  که  باشیم  بخاطرداشته  باید  دارند.  می  روشن 
های  فداکاری  و  ها  کوشش  مرهون  هماره  بشری 
مسیرعلم  معلمی  درکسوت  که  است  ومردانی  زنان 
تازه  اندازهای  وچشم  نگهداشته  فروزان  را  دانش  و 
روز  از  تجلیل  بنابراین  اند.  انسان ها گشوده  بروی  را 
معلم درواقع ارج نهادن به دانش و علم وآگاهی است 
ازاو  معلم  بنام  وایثاگرکه  فداکار  ازانسانی  وقدردانی 
راه  که  است  ای  وارسته  انسان  معلم  شود.  می  یاد 
بشریت می گشاید.  روی  به  را  بختی  سعادت وخوش 
است.کشورهایی  دیگری  چیز  معلم«  »روز  بحث  اما 
ثبت  خود  تاریخ  تقویم  در  را  معلم«  »روز   که 
اند. هریک دلیل و بهانه ی خاصی برای ثبت  کرده 
مراسم  ای  گونه  به  یک  هر  و  دارند  روزی  چنین 
بهانه  به  گیرند.  می  جشن  را  معلم  روز  بزرگداشت 
و  زمان  بیان  به  مختصری  نگاه  معلم«  »روز  ی 
در  آن  بزرگداشت  نحوه  و  روز  این  ی  تاریخچه 

ایم. انداخته  دنیا  مختلف  کشورهای  برخی  

ایران؛ 
شهادت استاد مرتضی مطهری روز معلم

اسالمی  جمهوری  تقویم  در  اردیبهشت   ۱۲ روز 
از  پس  است.  شده  نامگذاری  معلم  روز  ایران، 
مرتضی  استاد  شهادت  و  انقالب اسالمی  پیروزی 
این   ،۱۳58 ماه سال  اردیبهشت   ۱۲ مطهری در روز 

نامگذاری شد. معلم  روز  به عنوان  روز 

بازدید از معلم سابق در بیمارستان
 بهانه روز معلم در کره جنوبی

بهانه  اولین  است.  ۱5 می  معلم در کره جنوبی  روز 

در  معلم  روز  عنوان  تحت  خاصی  روز  نامگذاری 
سرخ  صلیب  جوانان  تیم  اعضای  بازدید  کشور،  این 
در  خود  سابق  معلم  از  می   ۲5 تاریخ  در  کشور  این  
 ۱9۶5 سال  از  تقویم  در  روز  این  اما  بود  بیمارستان 
کبیر«،  تولد »سوجونگ  سالروز  بهانه ی  به  و  بعد  به 
به  کره  در  »چوسان«  ی  خانواده  پادشاه  چهارمین 
مراسم  این  برگزاری  کرد.  پیدا  تغییر  می   ۱5 تاریخ 
از  پس  اما  شد،  متوقف   ۱98۲ تا   ۱9۷۳ سال  از  ملی 

آن برگزاری مراسم مجددا ادامه پیدا کرد.
 

بنگالدش؛ در هفته معلم مدارس تعطیل 
نیستند ولی از درس دادن خبری نیست

معمواًل  باشد.  می  اکتبر   ۴ بنگالدش  در  معلم  روز 
کشور  این  در  معلمان  بزرگذاشت  مراسم  برگزاری 
اکتبر   ۴ آن  اصلی  روز  اما  کشد،  می  طول  هفته  یک 
تعطیل  مدارس  روزی  هیچ  زمان  مدت  این  در  است. 
ها  سرکالس  آموزان  دانش  و  معلمان  و   نیستند 
می آیند اما خبری از درس نیست. معلمان از تجربیات 
و خاطرات خود برای دانش آموزان صحبت می کنند 
و دانش آموزان هم برای معلمان خود کارت تبریک و 

یا هدایای ویژه ای می آورند.

تغیر ناگهانی و بدون دلیل روز معلم 
در چین!

روز معلم در چین ۱۰ سپتامبر می باشد. دانش آموزان 
در روز معلم در این کشور عالوه بر اینکه با دادن هدیه 
و یا کارت های تبریک از معلمان خود قدردانی می کنند، 
براساس سنت  و مراسم ویژه ای به دیدار معلمان قدیمی 
خود در دیگر  دوره های تحصیلی می روند اما آنچه در 
مورد تاریخ روز معلم جالب به نظر می رسد این است که 
در سال ۱985 میالدی، دولت به طور ناگهانی تاریخ دهم 
سپتامبر را به عنوان روز بزرگداشت برای معلمان اعالم 
کرد و هیچ گاه هم توضیحی برای دلیل نامگذاری یک 
اکثر  اکنون  نداد.  ارائه  تاریخ خاص  این  در  روزی  چنین 
مردم چین خواهان این هستند که تاریخ مراسم بزرگداشت 
روز معلم در کشورشان به ۲8 سپتامبر هم زمان با تاریخ 

برگزاری بزرگداشت این روز در تایوان انتقال یابد.

روز تولد دیپمات برجسته و پژوهشگر 
هندی بهانه روز معلم در این کشور

روز معلم در هند 5 سپتامبر است. این روز مصادف 
رییس  راکریشنا«،  »سارولی  تولد  سالروز  با  است 

آموزش  به  شگرف  اعتقادی  که  هند  سابق  جمهوری 
برجسته،  دیپلمات  یک  راکریشنا  داشت.  پرورش  و 
پژوهشگر و دانشمندی خوشنام، رییس جمهور هند و 
باالتر از همه یک معلم بود. زمانی که دکتر راکریشنا 
از  گروهی  شد،  هند  جمهور  رییس   ۱9۶۲ سال  در 
و  کردند  مالقات  او  با  دوستانش  و  آموزان  دانش 
سپتامبر،   5 روز  دهد  اجازه  آنان  به  خواستند  او  از 
در  راکریشنا  دکتر  بگیرند.  جشن  را  تولدش  سالگرد 
من،  تولد  سالروز  بزرگداشت  جای  به  که  گفت  پاسخ 
روز  عنوان  به  سپتامبر   5 اگر  است،  افتخارم  ی  مایه 
روز  هند  در  روز  این  پس  آن  از  شود.  شناخته  معلم 
توجه  مورد  هند  کشور  در  معلم  روز  شد.  نامیده  معلم 
معلمان و دانش آموزان قرار دارد. در این روز نه تنها  
ارشد  آموزان  دانش  بلکه  شود،  می  تقدیر  معلمان  از 
تمام  و  کرده  ارائه  را  هایی  کنفرانس  تر  قدیمی  و 
ترتیب  این  به  دهند.  می  انجام  را  معلم  یک  وظایف 
 دانش آموزان به اهمیت معلم ها و کار سخت آنها پی 
می  یاد  به  نیز  آموزگاران  دیگر  سوی  از  و  برند  می 
آورند که وقتی دانش آموز بودند چه احساسی داشتند.

هفته اول ماه می ایاالت متحده 
برای قدردانی از زحمات معلمان تعیین شد

در ایاالت متحده روز ملی معلم اولین سه شنبه ماه 
می برگزار می شود اما هفته اول ماه می به طور کل 
انجمن ملی آموزش  هفته ی معلم محسوب می شود. 
و پرورش ایاالت متحده این روز را به عنوان روز معلم 
برای قدردانی از زحمات معلمان تعیین کرده است. ولی 
به  متحده،  ایاالت  تقویم  در  معلم  روز  تعیین  تاریخچه 
تالش های »رایان کراگ« معلم ویسکانسین در سال 
۱9۴۴باز می گردد. او با بحث و جدل زیاد با مسئوالن 
سیاسی و آموزش و پرورش تالش بسیاری برای ثبت 
کشور  رسمی  تاریخ  در  معلم  روز  عنوان  تحت  روزی 
وقت،  جمهوری  رییس  روزولت،  به  بعدها  او   کرد. 
و  پنجاه  نیز  روزولت  و  نوشت  مورد  این  در  ای  نامه 
تعیین  به  متقاعد  را  متحده  ایاالت  ی  کنگره  یکمین 
این  اما  کرد  معلم  ملی  روز  عنوان  به  مارس   ۷ تاریخ 
روز بعدها به هفته ی اول ماه مه تغییر یافت. این در 
حالی است که در ایالت ماساچوست آمریکا، روز معلم 

در اولین یکشنبه ی ماه ژوئن برگزار می شود.
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خبر خودرو- رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه 
گفت: افرادی که شیشه های خودروی خود را بیش 
تومان  هزار   5۰ می کنند،  دودی  استاندارد  حد  از 
ا... شیری افزود:  جریمه می شوند. سرهنگ فضل 
آمران  از  حمایت  قانون   5 ماده  تبصره  اساس  بر 
به معروف و شرایط دودی کردن شیشه خودرو ها 
 ،9۴ سال  مصوب  منکر  از  ناهیان  پلیس  نظر   از 
قسمت هایی از وسایل نقلیه که در معرض دید عموم 
قرار دارد جزء حریم خصوصی اشخاص محسوب 
از  استفاده  رانندگی  جرایم  اخذ  قانون  و  نمی شود 
سرنشین  و  راننده  که  نحوی  به  را  دودی  شیشه 
داخل خودرو مشخص نباشند یک تخلف رانندگی 
به حساب آورده است. وی در مورد میزان قانونی 
داشت:  اظهار  خودروها،  شیشه های  کردن  دودی 
در قانون میزان و معیار خاصی برای درصد دودی 
کردن شیشه های خودرو ها مشخص نشده است، اما 
 قانون صراحتاً اعالم کرده است که اگر خودرویی 
باید  شیشه هایش دودی شده باشد، مامور پلیس 
بتواند داخل خودرو را از فاصله تقریبی سه متری 
مورد  در  استان  راهور  پلیس  رئیس  کند.  مشاهده 
اینکه گفته می شود میزان استاندارد شیشه دودی 
از نظر پلیس ۳5 درصد است، تاکید کرد: به دلیل 
استفاده از وسایل مختلف دودی کردن نمی توان 
گفت که ۳5 درصد از نظر پلیس استاندارد است، اما 
معمواًل درصد کمتر از ۳۰ مورد تائید پلیس و شرط 
دودی  وجود شیشه  با  خودرو  داخل  رویت  اصلی 
جریمه  میزان  مورد  در  شیری  سرهنگ  است. 
متخلفان، گفت: براساس کد تخلف ۲۱۱۴، افرادی 
که اقدام به دودی کردن شیشه خودرو خود به میزان 
غیر قانونی کنند، در کالنشهر ها 5۰ هزار تومان جریمه 
و در سایر شهر ها ۳۰ هزار تومان جریمه می شوند 
وی  هستند.  خودرو  شیشه  اصالح  به  ملزم  و 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر روزانه ماموران پلیس با 
متخلفان برابر قانون در سطح شهر برخورد می کنند.

۱۳ مهر به عنوان روز نیروی انتظامی نامگذاری شده 
است. از سال ۱۳۷8 با درخواست نیروی انتظامی و تصویب 
مقام معظم رهبری، فرمانده کل قوا زمان برگزاری هفته 
نیروی انتظامی از تیرماه به مهرماه انتقال یافت. قباًل ۲۷ 
تیر به مناسبت سالروز تصویب قانون ادغام نیروی انتظامی 
به نام روز نیروی انتظامی و سپس هفته آخر تیرماه به نام 
هفته نیروی انتظامی نامگذاری شده بود و در این روز و 
هفته، مراسم ویژه  ای برای بزرگداشت این نهاد انتظامی 
برگزار می گردید. ولیکن بعد از بررسی ها و جمع  بندی 
شد  مقرر  مختلف  پیشنهادهای  و  دیدگاه ها  و  نظرات 
هفته نیروی انتظامی در مهر ماه، برگزار شود. از جمله 
و  مدارس  تعطیلی  شد  ذکر  امر  این  برای  که  عللی 
دانشگاه ها و آموزشگاه ها بود، که طیف عظیم جوانان و 
انتظامی  نوجوانان کشور را تشکیل می  دهند و نیروی 
این قشر  با  ارتباط  در  را  برنامه  های خود  ترین  اصلی  
امکان  تابستانی  تعطیالت  با  و  می بیند  تدارک  و  تهیه 
آنها وجود  برای  برنامه ریزی مطلوب  ارتباط مناسب و 
در  باال  حرارت  درجه  به  توجه  با  اینکه  دیگر  نداشت، 
فصل تابستان امکان اجرای برنامه  های مختلف برای 
همه اقشار مردم و در همه مناطق کمتر امکان پذیر بود.

تاریخچه تشکیالت پلیس در ایران

امور  شاهي،  ناصرالدین   ي  نظمیه   تأسیس  از  قبل 
انتظامي تهران برعهده  ي قراول  ها بود که زیر نظر کالنتر 
تهران خدمت مي  کردند. اندیشه  ي تأسیس نظام نوین 
مناطق مختلف کشور  و  در شهرها  امنیت  و  نظم  ایجاد 
یا همان سازمان پلیس در ایران، نخستین بار در دوره  ي 
ناصرالدین  شاه قاجار به وجود آمد. شاه در سفر دوم خود 
به فرنگ، نظم و ترتیب پلیس وین را پسندید و »کنت 
می کرد،  وین خدمت  در  که   - را  ایتالیائي  فور«  دومونت 
براي ایجاد تشکیالت پلیس در ایران به خدمت گرفت. 
نخستین تابلوي شهرباني تهران در روز ۱۶م ذی قعده  ي 

در  واقع  عمارتي  سردر  بر  کنت،  از  ورود  پس  ۱۲95ق، 
خیابان الماسیه)باب همایون( نصب گردید. بر روي تابلو، 
عبارت »ادارۀ جلیلۀ پلیس دارالخالفه و احتسابیه« نقش 
بسته بود که نشان مي  دهد در ابتداي تأسیس، وظیفه  ي 
داشته  تمرکز  واحد  تهران در یک  شهرباني و شهرداري 
است. مـدتي بعد این اداره به وزارت نظمیه تبدیل شد.  در 
زمان عالء الدوله، تعدادي مستشار نظامي براي ژاندارمري 
با سرپرستي وستداهل،  گروه  این  گرفته شد.  به خدمت 
آورد.  وجود  به  نظمیه  در  اصالحاتي  سوئدي،  مستشار 
می دادند و  زیادي  اهمیت  آموزش  به  مستشاران سوئدي، 
آموزشگاه  هائي براي آژان ها و صاحب  منصبان)افسران( در 
این دوره،  آوردند. همچنین در  به وجود  تهران و قزوین 
ژاندارمري و پلیس تأمینات)آگاهي( نیز به سبک نوین و 
به همت مستشاران سوئدي در تهران ایجاد شد. پس از 
ورود رضاخان به عرصه  ي سیاسي کشور، نظمیه به وزارت 
جنگ منتقل شد. از دیگر تغییرهاي صورت گرفته در این 

دوره، تغییر رسمي نام نظمیه به شهرباني و تغییر نام هاي 
درجه  ها و سازمان ها و ادارات تابعه  ي نظمیه در دوره  ي 
ایران در دوره  ي  پلیس  ریاست سرپاس مختاري است. 
پهلوي دوم نیز، از دو قسمت مهم پلیس شهری)شهرباني( 
بعد  بود.  شده  تشکیل  روستائی(  و  )مرزی  ژاندارمری  و 
به  نیز  اسالمی  انقالب  ي  کمیته   انقالب،  پیروزی  از 
 عنوان یکی از ارکان مهم حفظ نظم و امنیت و دفاع از 
ارزش های انقالب در داخل کشور به این مجموعه افزوده 
شد. در سال ۱۳۷۰، مجلس شورای اسالمی، با ادغام این 
سه نیرو در یکدیگر موافقت و تأسیس تشکیالت پلیس 
)نیروي  »ناجا«  سرواژه ي  اکنون  کرد.  تصویب  را  واحد 
انتظامي جمهوري اسالمي ایران( معرف پلیس ایران است.
ستاد  از  جزئی  ایران،  پلیس  جدید،  قانون  اساس  بر 
نیروهای مسلح و وابسته به وزارت کشور و در تبعیت از 
رهبري معظم نظام قرار دارد. در حال حاضر پلیس جدید 
ایران شامل سه بخش تقریباً مستقل فرماندهي، حفاظت و 

اطالعات و سازمان عقیدتی - سیاسی است.

نگهبان محله

منظور  به  ایران،  اسالمی  جمهوری  انتظامی  نیروی 
عمومی  امنیت  گسترش  در  مردمی  مشارکت  جلب 
نگهبانی  کرد.  پیشنهاد  را  محله  نگهبان  طرح  جامعه، 
پارک  خودروهای  و  تجاری  مسکونی،  های  مکان  از 
شده به منظور جلوگیری از دزدی، معرفی افراد مظنون 
محدوده  در  زنی  گشت  محل،  پاسگاه  یا  کالنتری  به 
با  از دزدی، همکاری  به منظور پیش گیری  مأموریتی 
نشده،  بینی  پیش  حوادث  بروز  هنگام  محل  معتمدان 
زیر نظر قرار دادن افراد ناشناس و هماهنگی با عوامل 
انتظامی محل برای جلوگیری از شرارت مزاحمان نوامیس 

و افراد شرور، از جمله وظایف نگهبان محله است.

نیروی انتظامی و تعامل با مردم 

آرامش  نیز  و  عمومی  و  ملی  انسجام  هم بستگی، 
جامعه  در  مسلّط  عقیدتی  نظام  وجود  حاصل  گسترده، 
است. هر قدر نیروی انتظامی بتواند با این نظام، صادقانه 
مرتبط شود، با آن احساس همدلی کند و خود را متعلق 
به آن بداند، اعتماد عمومی را بیشتر به خود جلب خواهد 
کرد. نیروی انتظامی باید در این راستا، به وضعیتی خاص 
برسد؛ یعنی در عین حفظ استقالل، فاصله بسیار کمی با 
مردم داشته باشد. الزمه تحقق این امر مهم آن است که 
دولت در تصحیح نگرش مردم راجع به نیروی انتظامی 
تالش کند تا زمینه همکاری مردم و پلیس فراهم آید. در 
حال حاضر با اقدامات صورت  گرفته در ایجاد زمینه هایی 
مناسب در ابعاد فرهنگی و تبلیغی، میزان تعامل مردم و 
افزایش چشم گیری داشته و مهم ترین  انتظامی،  نیروی 
اثر آن، کاهش ارتکاب جرایم و متالشی  شدن باندهای 
کوچک و بزرگ بزهکاری در سطح جامعه بوده است. / بیتوته
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عشق ساختنی است نه پیدا کردنی

عشق واقعی رسیدن به این احساس خوشایند است که 
من پاسخ نیازهایم را در این رابطه گرفته ام. در این شرایط 
فرد می تواند برای ماندنش در زندگی مشترک دالیلی 
بیاورد، برای مثال بگوید توجهش به من زیاد است چون 
به موقع به خانه می آید، به من احترام می گذارد چون مرا 
با اشتیاق و کلمات مناسب به دیگران معرفی می کند. 
اگر احساس می کنید در این رابطه به آنچه به دنبالش 
ادامه دادن می توانید دالیلی  بوده اید رسیده اید و برای 
نام تان را در گروه  منطقی را فهرست کنید، می توانید 
عاشق ها وارد کنید اما هرگز نگویید با وجود همه تلخی ها 
و مشکالت دوستش دارم. احساس دوست داشتن قرار 
است به زندگی شما رنگ تازه ای دهد، نه اینکه زندگی را 
به کام تان تلخ تر کند. جدا شدن از چنین رابطه ای آسان 
اما اگر درد بی اندازه ای که این جدایی در شما  نیست 
ایجاد می کند دلیل ماندن تان است باید موضوع را با دقت 
بیشتری بررسی کنید. باید ببینید چرا جدا شدن برای تان 
اینقدر دردناک است و چرا نمی توانید از مرحله اول رابطه 
که همان احساس شدید خوش آمدن است کنده شوید. 
شاید ویژگی های شخصی شما و زندگی گذشته تان در 

این زمینه تاثیرگذار باشد. 
برای تان  را  کار  می تواند  هم  رابطه  اما طوالنی شدن 
مشکل کند. 4 سال زمان زیادی است و معموال گفته 
می شود یک رابطه از نقطه صفر تا زمان ازدواج بهتر 
است حداکثر 3 سال طول بکشد. تجربه نشان می دهد 
به  سال ها  گذشت  از  بعد  رابطه  یک  طرف  دو  اگر 
نتیجه ای برای آینده رابطه نرسند، ارتباط شان وارد چرخه 
معکوسی می شود و نه تنها مشکالت میان آنها را بیشتر 
می کند بلکه توان شان برای مقابله با این مشکالت یا 

خارج شدن از رابطه را هم پایین می آورد.

سفارش ناپذیری دکتر مصدق

آقای مراد ریگی که در نهضت ملی وکیل سیستان بود و 
به دکتر مصدق هم ارادت می ورزید. ایشان به اعتبار اینکه 
یکی از فرزندانش شاگرد من بود با هم دوستی و رفاقت 
داشیم و برایم روایت کرد که چند نفر از خوانین بلوچ در زد 
و خوردهای محلی زندانی شده بودند و به هر در زدم که 
آنها را آزاد کنم موفق نشدم، ناچار به عده ای از سران جبهه 
ملی از جمله دکتر عبدا... معظمی متوسل شدم و با هم قرار 
گذاشتیم که شب عید به خانه دکتر مصدق برویم و چون 
عازم سیستان بودم به عنوان تبریک سال نو و خداحافظی 
عیدی خود را که همانا آزادی خوانین بلوچ است از دکتر 

مصدق بخواهم و دیگران هم کمک کنند.
تمام مقدمات فراهم شد و ما خدمت آقای دکتر مصدق 
رسیدیم ولی وقتی تقاضای عیدی کردم ایشان به تصور 
اینکه تبرکا سکه طال می خواهم با خنده ای پذیرفتند 
که به من مرحمت کنند ولی گفتم عیدی من آزادی 
سایرین  و  و  معظمی  دکتر  الحق  و  است  بلوچ  سران 
جدی  قیافه  با  مصدق  دکتر  اما  کردند  مساعدت  هم 
به  ام  نکرده  عادت  زندگی  در  ریگی من  گفت:»آقای 
کسی سکه تقلبی بدهم« همه فهمیدند که مقصودمان 
برآورده نمی شود در برابر ظرافت طبع آن مرد بزرگ سر 

تعظیم فرود آوردیم.

گوسفندان را چوپانشان دارد می درد، به نام تو!
 آرام بخواب! گرگ برای خودش شرافتی دارد 

حاال که انسان دردنده شده است.

آدم بی هدف مانند مسافریست که وارد پایانه 
مسافربری می شود. گرچه آنجا اتوبوس فراوان 

است،اما چون نمی داند کجا می خواهد برود.

ای پادشه خــــوبان داد از غــم تنهایی
دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی
دایم گـل این بستان شـــاداب نمــی مـاند
دریـاب ضعیـفـان را در وقـت تـوانـایـی

اگر شما به یک مرد آموزش دهید، تنها به 
یک مرد آموزش داده اید،  اما اگر به یک زن 
آموزش دهید،  به یک نسل آموزش داده اید.

اگر چیزی را با گوشهایت نشنیدی، یا آن را
 با چشم هایت ندیدی.آن را با ذهن کوچکت

 ابداع نکن و با دهان بزرگت به اشتراک نگذار!!

تنهایی تجربه بالاستثنای تمام آدم ها بوده و از جنبه علمی 
همیشه مورد کنکاش و بررسی محققان علوم مختلف بوده 
است.کنت کرامر و جوان باری از دانشگاه ساسکاچون کانادا 
در سال 1999 تحقیقی بر روی هفت مورد از متداول ترین 
مقیاس های تنهایی انجام دادند. آنها دریافتند که با چهار 
فاکتور در ارتباط هستند: انزوای اجتماعی، انزوای احساسی، 

تاثیر منفی یا عواطف و انزوای خانوادگی.

 مغزتان کور می شود
تنهایی بیشتر از آن که یک واقعیت بیرونی باشد، احساسی 
است که در درون ما ریشه می دواند و چشم های مان را 
به روی پتانسیل های ارتباطی اطراف مان می بندد. طالق، 
مرگ عزیزان و تغییر محل زندگی، از شایع ترین رخدادهای 
هدیه  ها  آدم  به  را  تنهایی  احساس  که  هستند   بیرونی 
در  که  فردی  کمک  بدون  ها  اتفاق  این  اما  دهند  می 
معرضش قرار می گیرد، نمی توانند تنهایی مزمن را ایجاد 
کنند و فرد را در تنهایی اش غرق کنند. پژوهش ها نشان 
می دهند وقتی فردی به تنهایی مزمن مبتال می شود، کمتر 
رویدادهای مثبتی را که اطرافش اتفاق می افتد، می بیند و 
مغزی که این تنهایی را در خود پرورش می دهد، در برابر 

دیدن تصاویر و رویدادهای مثبت مقاومت نشان می دهد.
احساس  که  اند  دریافته  پژوهشگران  از  دیگر  گروهی 
تنهایی باعث می شود که آدم ها، دنیای اطراف شان را 

تهدیدآمیزتر ببینند و انگار با یک ذره بین خیالی به دنبال 
پیدا کردن نشانه های منفی که این تصور را تایید می 
کند، می گردند. وقتی فردی گرفتار احساس تنهایی می 
شود، راحت تر به خودش دروغ می گوید و برای تایید تنها 

بودنش، واقعیت را وارونه جلوه می دهد.

 تنهایی را ضربه فنی کنید
اگر کمی دیر بجنبید تا احساسی که در یک لحظه و با یک 
بهانه کوچک سراغ تان آمده در وجودتان خانه کند و از 
پس معرفی شما به عنوان تنهاترین آدم روی زمین بربیاید 
شاید تنهایی شما تا اندازه ای یک واقعیت بیرونی باشد که 
اشتباهات خودتان آن را ایجاد کرده و بعد هم مغزتان به آن 
پر و بال داده و هر روز بیشتر شما را در این احساس که از 
واقعیت کوچکی سرچشمه گرفته، غرق کرده؛ اما چه تنهایی 
شما واقعی باشد و چه خیالی، شاید با رعایت این نکات 
بتوانید هر روز کمرنگ ترش کنید و امیدوار باشید که یکی 

از این روزها، برای همیشه از زندگی تان بیرون برود.

 آدم ربا شوید
ممکن است تا اندازه ای احساس تنهایی شما از واقعیت 
های بیرونی ناشی شده باشد و به عبارت دیگر، شما واقعا 
در محیط زندگی تان تنها باشید اما واقعی بودن تنهایی تان 
به این معنا نیست که باید یک عمر با آن زندگی کنید. شما 

می توانید با کمی دقیق شدن روی نیازهای ارتباطی آدم 
های اطراف تان، آنها را به سمت خود جلب کنید و پایگاه 
های عاطفی را که شما را از تنهایی نجات می دهند، آرام 
آرام بسازید. برای مثال، می توانید به دوستی که تنهاست 
پیشنهاد دهید هر هفته چند ساعت فرزندش را به خانه شما 
بیاورد و به کارهای عقب مانده اش برسد. می توانید در یک 
کالس با آدم هایی که عالیق شان با شما مشابه است 
ثبت نام کنید، می توانید موقعیت خانه تان را عوض کنید 
و به دوستان یا اقوام تان نزدیک تر شوید، یا مهمانی های 
دوستانه و خانوادگی برپا کنید. این اتفاق ها می تواند شما 

را به دنیای پر جنب و جوش اجتماع و آدم ها بازگرداند.
از الک تان بیرون بیاییدبه خاطر شلوغ بودن سرتان، پشت 
میز کار غذا نخورید و از فرصت نیم ساعته ای که برای 
نشستن کنار همکاران تان در وقت ناهار دارید، استفاده کنید. 
به جای تنها سفر رفتن، با تورهای مسافرتی به گردش بروید 
و به جای ثبت نام در باشگاه بدنسازی، سراغ یک ورزش 
گروهی بروید. کافی است تغییرات کوچکی در این زندگی 
ایجاد کنید تا تنهایی تان هر روز کمرنگ تر شود. باور کنید 

بازگشت به همین راحتی است.

 دیوارها را بردارید
تنهایی می تواند شما را به دور باطلی وارد کند و با پیامدهایی 
که در رفتارتان ایجاد می کند، به تشدید این وضعیت آزار 

دهنده کمک کند. آدم های تنها، تحریک پذیرتر، منفی باف 
تر و بهانه گیرتر از دیگران هستند. از آنجا که این آدم ها از 
روابط اجتماعی که به اصالح رفتارهای اشتباه شان کمک 
می کند، محروم هستند، زبان آدم های دور و برشان را 
خوب نمی فهمند و همیشه ایرادگیر و منتقد جلوه می کنند؛ 
به عبارت دیگر، تنهایی می تواند شما را به فردی غیرقابل 
تحمل که حضورش در جمع با آوردن انرژی های منفی 

همراه است، تبدیل کند.
 قطعه گم شده را پیدا کنید

وقتی خأل داشتن دوست های صمیمی یا همسری را که 
شریک روزهای خوب و بدتان باشد، حس می کنید یا این 
که از خانواده و آدم های دوست داشتنی زندگی تان به هر 
دلیل فاصله می گیرید، احساس تنهایی خودش را به زندگی 
شما تحمیل می کند؛ اما با تمام این اوصاف، وقتی یک دنیا 
احساس منفی در وجود شما سرگردان شده، ممکن است 
از این دالیل شما را به دام تنهایی  ندانید که کدام یک 
انداخته است. برای بیرون آمدن از الک تنهایی، بهترین کار، 
ارزیابی وضعیت تان است. شما باید قطعه گم شده زندگی 
تان را پیدا کنید و بفهمید که دقیقا چرا به این احساس 
دچار شده اید. هیچ کس به اندازه خود شما نمی تواند برای 
خارج کردن تان از این وضعیت قدم بردارد و شما هم بدون 
ارزیابی دقیق وضعیتی که در آن قرار دارید و زیر ذره بین 

گذاشتن احساسات تان، نمی توانید با تنهایی مبارزه کنید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

سپاس خدایی را که آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست و در آخرت 
]نیز[ سپاس از آن اوست و هم اوست  سنجیده  کار آگاه . سبا/ آیه 1

حدیث روز  

خدای متعال به من وحی فرمود که متواضع باشید، تا هیچ کس بر دیگری فخر نفروشد و احدی به دیگری زورگویی و تجاوز نکند. 
رسول اکرم )صلی ا... علیه و آله(

سبک زندگی

تنهایی را ضربه فنی کنید

7429
82651
9421

685
25348

923
4816

16752
9867

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

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

شماره 3898                         

381456279

574932816

629817435

916374528

743285961

852691743

237568194

198743657

465129387

جدول سودکو

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری 

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

 پالک 29
09155610111

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

را تجربه کنید.   09158668002

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

09158254172

بازسازی منازل قدیمی 
09155614365 -09157210424

32318149

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

علی آبادی

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب کلیه ضایعات آهن 
و چدن شما را با باالترین قیمت در سطح استان 
با ارائه کارت شناسایی معتبر نقدا خریدار است. 

بین رجایی 21 و 23       09036240644

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام   

 تلفن: 32222134
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
                            نگــار                اکسیدان

16:1520:1518:1521:45شروع سانس

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

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

09157213571 - صالحی منش

نیروی خانم یا آقا جهت کار 
در فست فود نیازمندیم.

09353315656
32442876

شرکت توزیع هنار دارو 
جهت تکمیل کادر نیازمند 
نیسان یخچالدار می باشد 
ساعت تماس 8/30 تا 16 

تلفن تماس:
05136669630
05136669632

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

کارت دانشجویی اینجانب فاطمه طالبی به 
شماره دانشجویی 95110050206017 
دانشکده سپیده کاشانی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز موتور سیکلت به شماره 
پالک 791/19697 به نام اینجانب 
سید محمد خوشحال مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

درخواست نیروی نظافتی،
نگهداری کودک و سالمند )خانم(

شرکت خدماتی شاهین فرزان آینده
بین پاسداران 4 و 6 - قطعه دوم
32221194 -09393792446

به یک خانم مسلط به نرم افزار 
فتوشاپ با روابط عمومی باال  

یک تدوینگر خانم مسلط به نرم 
افزار ادیوس به صورت دو شیفت 

جهت کار در آتلیه نیازمندیم.
05632434000 -09151604914
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رقابت خدمتی در مسابقات انتخابی تیم ملی تفنگ

نجمه خدمتی تیرانداز ملی پوش بیرجندی برای شلیک در مسابقات 
آسیایی با منتخبان کشور رقابت می کند. به گزارش خبرگزاری صدا 
در  آقا  و  خانم  تفنگدار   103 جنوبی،  خراسان  استان  مرکز  سیما  و 
نخستین مرحله رقابت های تیراندازی انتخابی تیم ملی در سه رده سنی 
نوجوانان، جوانان و بزرگساالن امروز 13 مهر در مجموعه ورزشی آزادی 
به مصاف هم می روند. رقابت های تیراندازی سالح های بادی آسیا 
15 تا 21 آذر ماه جاری به میزبانی واکوسیتی ژاپن برگزار خواهد شد.

پایان سلطه چین؛ 
قهرمانی تاریخی ووشوی ایران در آوردگاه جهانی

تیم ملی ووشوی ایران برای نخستین بار عنوان نخست مسابقات قهرمانی 
جهان در بخش ساندا را به دست آورد و به سلطه طوالنی مدت چینی 
ها در این رشته پایان داد. به گزارش ایرنا، چهاردهمین دوره رقابت های 
ووشوی قهرمانی بزرگساالن جهان که از روز جمعه به میزبانی روسیه 
آغاز شده بود، سه شنبه شب با قهرمانی فراموش نشدنی تیم کشورمان 
در بخش ساندا به پایان رسید تا موفقیتی به یادماندنی در سرزمین تزارها 
برای ورزش کشورمان ثبت شود. در تمامی سیزده دوره گذشته، تیم 
چین که مهد ووشوی جهان است در بخش ساندا به قهرمانی رسیده بود.

ساعت دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و توگو تغییر کرد

ملی  تیم  دو  دوستانه  دیدار  دیدار  زمان  فوتبال  فدراسیون  ایرنا- 
فدراسیون  اعالم  اساس  بر  داد.  تغییر  را  توگو  و  ایران  فوتبال 
و   18 توگو ساعت  و  ایران  فوتبال  تیم  دو  دوستانه  دیدار  فوتبال، 
30 دقیقه 13 مهر ماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.

مسابقات جهانی دارت؛ حضور مقتدرانه ایرانی ها در فینال

در نخستین روز مسابقات جهانی دارت که در ژاپن در حال برگزاری 
است، تیم دوبل دختران ایران با عبور از سد ایرلند به فینال راه یافت. به 
گزارش ایرنا، تیم دوبل دختران ایران در مرحله نیمه نهایی رو در روی 
تیم پرقدرت و مطرح ایرلند قرار گرفت و در حالی که با این تیم 4 بر 4 
مساوی بود در پایان با حساب 5 بر 4 حریف را مقهور هنرنمایی خود کرد 
و به فینال رقابت های جهانی که روز جمعه برگزار می شود، راه یافت.

قوی ترین سالح های گیاهی 
برای مبارزه با قاتل خاموش

با نام قاتل  فشارخون بیماری است که از آن 
با  امروزه  متاسفانه  می کنند.  یاد  خاموش 
گسترش زندگی شهرنشینی و کم تحرکی روز 
به روز بر تعداد مبتالیان به این عارضه افزوده 
دچار  افراد  که  است  الزم  بنابراین  می شود. 

فشارخون با پیروی از رژیم غذایی سالم و انجام 
فعالیت های بدنی منظم بیماری خود را کنترل 
دمنوش ها  از  برخی  مصرف  همچنین  کنند 
متخصص طب  نظر  در صورتی که طبق  هم 
سنتی باشد، به کاهش فشارخون کمک شایانی 
می کند، مانند: دمنوش زرشک و نعناع، دمنوش 
برگ جعفری،  و  تخم کرفس، دمنوش ساقه 

دمنوش پیازگیاه سیر و  دانه و برگ شنبلیله.

میوه های پاییزِی دوستدار سیستم ایمنی

در  معدنی  مواد  دارای  که  غذایی  مواد  برخی 
مهمی  نقش  می توانند  هستند،  خود  ترکیبات 
در تقویت سیستم ایمنی بدن ایفا کنند. به این 
بیماری ها و ویروس های  برابر  بدن در  ترتیب 
عنوان  به  مرکبات  شد.  خواهد  مقاوم  مختلف 
از  سرشار  زمستان  و  پاییز  مختص  میوه های 

ویتامین C هستند و وجود آنها در رژیم غذایی 
فصل پاییز بسیار مهم است. پرتقال، نارنگی، 
شیرین  لیمو  و  ترش  لیمو  بخصوص  و  نارنج 
بهترین میوه ها برای تقویت سیستم ایمنی بدن 
در پاییز است. در کنار مصرف این میوه ها، نوشیدن 
آب طبیعی میوه ها نیز تاثیری دوچندان روی بدن 
دارد. توجه داشته باشید که هر لیوان آبمیوه دارای 
تعداد بیشتری میوه و با خواص بیشتری است.

رد پای شیطان در قتل پسر جوان 

جام جم- 24 ساعت پس از افشای ماجرای هولناک قتل و سوزاندن صادق، 
پسر 19 ساله مهابادی توسط دوستان صمیمی اش و دستگیری متهمان، رد پای 
دایی  که  است  حالی  در  آمد.این  به دست  جنایت  در  موضوعات شیطان پرستی 
مقتول، شیطان  پرست بودن خواهرزاده اش را تکذیب کرد و او را قربانی یک 
باند شیطان پرستی دانست. 31 شهریور امسال صادق همراه چهار نفر از دوستان 
صمیمی اش سوار پراید شد و از خانه بیرون رفت، اما دیگر برنگشت. خانواده 
به پلیس مهاباد شکایت کردند و تحقیقات برای پیدا کردن صادق آغاز شد تا 
این که سوم مهر، یکی از چوپان های روستای کهریز، جسد سوخته صادق را در 
کنار جاده کشف کرد. 24 ساعت بعد، چهار دوست صادق دستگیر شدند و در 
بازجویی ها به قتل و سوزاندن او اعتراف کردند. آنها در فیلمی 15 دقیقه ای، تمام 
مراحل قتل و آتش زدن صادق را ضبط کرده و عکس و فیلم سلفی نیز گرفته اند. 

محکومیت راننده بی احتیاط به خط کشی گذرگاه  عابر پیاده!

جام جم آنالین- قاضی سلیمان عفیف، دادرس دادگاه کیفری 2 بندرعباس 
راننده بی احتیاط را به انجام 2۷0 ساعت خدمات عمومی رایگان جهت 
و  اندیشه  خوش  قاضی  کرد.  محکوم  عابرپیاده  گذرگاه های  کشی  خط 
متعهد هرمزگانی که از قضات پیشرو دستگاه قضایی است در تشریح این 
خبر گفت: این فرد با بی احتیاطی در رانندگی منجر به تصادف و صدمه 
بدنی به شاکی شده بود که در بخش مجازات کیفری عمومی، به جای 
»چهار ماه حبس« به انجام »2۷0 ساعت خدمات عمومی رایگان« جهت 
عفیف  سلیمان  قاضی  شد.  محکوم  پیاده«  عابر  گذرگاه های  »خط کشی 
مشکالت  ایجاد  بر  عالوه  مجرمان  برای  حبس  مجازات  اعمال  افزود: 
اقتصادی، فرهنگی، روحی-روانی و احساسی برای خود مجرم و خانواده های 
می کند. تحمیل  حاکمیت  و  بیت المال  بر  نیز  زیادی  هزینه های  آنان، 

تحقیقات نشان می دهد ارتباط مستقیمی بین مرگ 
و میر ناشی از زخم بستر و بستری طوالنی مدت بیمار 
وجود دارد. زخم بستر در افرادی که به دلیل بیماری 
باید به مدت طوالنی روی تخت بمانند و مراقب خوبی 
هم ندارند تقریباً اجتناب ناپذیر است. تالش مراقبان 
چنین بیمارانی باید بر پیشگیری از زخم بستر متمرکز 

شود چون در صورت بروز آن کادر درمانی و مراقبان 
بیمار کار سختی در پیش خواهند داشت. اما درمان 
زخم بستر چیست؟ زخم باید به طور مداوم هر روز یا 
یک روز درمیان پانسمان و استریل شود. قسمت هایی 
است،  مرده  سلول های  یا  نکروز  دچار  که  زخم  از 
تراشیده می شود. اگر فقط باکتریمی وجود دارد؛ یعنی 

آنتی بیوتیک  با  بیمار دچار تب خفیف است، درمان 
باید  بیمار  کردن  جابجا  البته  است.  کافی  خوراکی 
سپتی سمی  به  که  صورتی  در  شود.  انجام  مرتب 
به صورت  وسیع الطیف  آنتی بیوتیک  شود،  تبدیل 
تزریقی نیاز است. البته این کار باید بعد از آزمایش 
خون و کشت ترشحات زخم در آزمایشگاه انجام گیرد 

تا آنتی بیوتیک مناسبی برای آن تجویز شود. برای 
بیمارانی که قرار است به مدت طوالنی روی تخت 
بمانند باید تشک های مواج تهیه کرد. این تشک ها 
حالت اسفنجی توری دارند که میزان فشار به پوست را 
به حداقل می رسانند، ولی حتی با چنین تشک هایی 

باز هم ارجحیت درمان با جابجایی بیمار است.

چه کسانی دچار زخم بستر می شوند و درمان آن چگونه است؟

اگر گوش تان وزوز می کند؛ بخوانید

وزوز گوش بیماری ای است که با ایجاد صدای 
می تواند  که  می گیرد  شکل  گوش  در  دائمی 
آسیب های جدی  به روان و مغز افراد وارد کند. 
این صدا در گوش 24 ساعته شنیده می شود. 
نخستین  بنیانگذاران  از  یکی  سالمت،  بهروز 
با  تهران  گوش  وزوز  درمان  تخصصی  مرکز 

اشاره به علل ایجاد این بیماری، گفت: اختالالت 
سرگیجه،  شنوایی،  کم  گاهی،  گیج  و  فکی 
اضطراب شدید و تومور مغزی از علل ایجاد وزوز 
مختلفی  متخصص های  عمال  و  است  گوش 
برای درمان این بیماری نیاز است. ممکن است 
اما  نگیرد  قرار  درمان هم  مورد  افراد  برخی  در 
کار مفید این است که با ارائه خدمات روانشناسی 
آرامش  بیشتری به  آنها بخشید تا با  آن کنار  بیایند.

چگونه پستانک را از کودک بگیریم؟

استفاده از پستانک می تواند باعث تغییر شکل 
فک پایین کودک شود. همچنین ممکن است 
ردیف دندان های پایین به سمت داخل و دندان 
های باال به سمت بیرون رشد کند. متخصصان 
آمریکایی توصیه می کنند که پستانک تا یک 
سالگی تنها در زمان خواب یا بین روز داده شود، 

بیشتر کودکان در دو تا چهار سالگی خود به 
خود پستانک را کنار می گذارندو دیگر به آن 
نیاز ندارند. اگرچه توصیه می شود به کودک 
پستانک ندهید اما اگر استفاده می کنید برای 
ترک این عادت بهتر است به نکات گفته شده 
توجه کنید: کودک را با تکان دادن بخوابانید، 
آن چه به آن عالقه زیاد دارد هنگام خواب در 

دست او قرار دهید از جمله پتو یا عروسک.

موثرترین درمان های خانگی معده درد

معده درد یکی از مشکالتی است که تقریباً همه 
افراد در طول زندگی خود به آن دچار می شوند 
بنابراین آشنایی با درمان های خانگی به وی ژه 
وجود  پزشک  به  دسترسی  امکان  که  زمانی 
ندارد، سودمند است. یک محقق و پ ژوهشگر 
طب سنتی گفت: مصرف ترکیب دمنوش های 

بابونه، گل گاو زبان، سنبل الطیب، بادرنجبویه و 
افسنتین تاثیر بسزایی در تسکین اعصاب معده 
مقدار  باید  این معجون  تهیه  برای  افراد  دارد. 
مساوی از این گیاهان را با هم ترکیب و روزانه 
سه لیوان از آن را میل کنند. وی افزود: استفاده 
از مخلوط دمنوش های زیره سبز، آویشن، نعناع، 
کاکوتی، رازیانه، شیرین بیان، زنیان و بومادران 
سبب تقویت معده و دستگاه گوارش می شود.

جزئیات قتل افسر و سرباز اعالم شد

مهر- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز جزئیات حادثه کشته شدن افسر و سرباز 
در کرج را تشریح کرد. رضا حسینی، با اعالم جزئیات تکمیلی پیرامون خبر روز سه شنبه مبنی بر 
به قتل رساندن یک نیروی کادر انتظامی توسط سرباز وظیفه، گفت: ساعت سه بامداد افسر کادر، از 
سرباز وظیفه می خواهد که برای رفتن به سر پست آماده شود که وی امتناع می کند. پس از جروبحث 
باالخره سرباز سر پست خود رفته اما دو ساعت بعد با اسلحه کالش سازمانی که جهت پست نگهبانی 
در اختیار داشته به طرف فرمانده خود تیراندازی کرده و او را به قتل می رساند. متعاقب آن سرباز نیز با 
اسلحه خودکشی می کند. بالفاصله موضوع به دادسرای نظامی البرز گزارش شده و بازپرس شعبه اول 
دادسرای نظامی به همراه تیم بررسی در محل وقوع جرم حاضر شدند. به گفته رئیس سازمان قضایی 
نیروهای مسلح البرز، سرباز مذکور که دارای 21 ماه خدمت سربازی بوده با شلیک یک تیر به ناحیه 
سرخود خودکشی کرده است. شایان ذکر است؛ ساعت پنج بامداد 11 مهر به علت درگیری بین یک 
سرباز با فرمانده اش در انبارک مواد ناریه در حوزه کالنتری 40 کالک هر دو نفر جان خود را از دست دادند.

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: 

انجمن ام اس استان در نظر دارد:
  به همت خیرین عزیز با تامین سبد غذایی

 برای خانواده نیازمندان ام اس شادی را به آنها هدیه نماید. 

منتظر یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانک کشاورزی: 
6037707000024111

شماره کارت بانک ملی: 
6037991899881936

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:
6063737000007540  

31104

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

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

 تعداد خانواده های تحت حمایت: 500 خانواده شهری، 1390 خانواده روستایی، 163 نفر یتیم نیازمند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009 شماره کارت مجازی: 6037991899549160
پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 4518*8877*

   آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5  )صمدی 8( - داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(   09151631855 -  32313472 056- طاهری

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

طــراحــان برتـــر
با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم

شعبه2: نبش مدرس 61 
32323296  

09128664599- خرمشاهی
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7
هزار و 500 نفر سهم استان

 از تفاهم نامه توسعه مشاغل خانگی

حسینی- پیرو امضای قرارداد همکاری میان وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جهاد دانشگاهی با 
هدف ایجاد ۲۰ هزار شغل در ۹ استان کشور برای 
توسعه مشاغل خانگی ، خراسان جنوبی نیز یکی 
روابط  مدیر  گفته  به  باشد.  می  ها  استان  این  از 
عمومی اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان، 
سهم خراسان جنوبی ۱۵۰۰ نفر اشتغال تعیین شده 
است. الزم به ذکر است متعاقب تفاهم نامه تهران 
شود. می  منعقد  نامه  تفاهم  این  هم  استان  در 

کیفیت آب شرب
 در همه نقاط بیرجند یکسان است

پیشه ور - مدیر روابط عمومی شرکت آب فاضالب 
خراسان جنوبی درباره مشکل شور بودن آب خیابان 
سجادشهر )سرداران شهید (، عنوان کرد: آب شرب 
توسط  بیرجند  شهر  کننده  تامین  منابع  تولیدی 
ایستگاه های پمپاژ به صورت تجمیعی به تصفیه 
خانه آب شهر منتقل می شود. مهربان با بیان اینکه 
آب  پس از تصفیه و کلرزنی وارد مخازن ذخیره   
 می شود و سپس وارد شبکه توزیع می گردد افزود :

آب  تامین  منبع  شهید  سرداران  خیابان  برای 
آب  کیفیت  کرد:  اضافه  وی  ندارد.  وجود  خاصی 
منطقه نیز مشابه سایر مناطق شهر می باشد. مدیر 
روابط عمومی شرکت آب فاضالب درباره کیفیت 
آب براساس نمونه برداری های انجام شده ادامه 
داد:  آب منطقه سرداران شهید توسط واحدکنترل 
کیفیت امور آب و فاضالب و همچنین نظارتها و 
نمونه برداریهای مرکز بهداشت شهرستان کنترل 
پارامترهای میکروبی وشیمیایی آن در  گردیده و 

محدوده استاندارد می باشد. 

تاخیر در کار پیمانکاران فاضالب
 وجود ندارد

پیشه ور -مدیر روابط عمومی شرکت آب فاضالب 
خراسان جنوبی درباره مشکل فاضالب مهر شهر 
بیرجند که با گذشت چندین  ماه تمام نشده است 
و پیمانکارانی که مسول اجرای این پروژه اند بسیار 
کند کار می کنند عنوان کرد:  پیمانکاران مستقر 
بیرجند مطابق  در منطقه 7۵ هکتاری مهر شهر 
باشد.مهربان  می  فعالیت  حال  در  بندی  زمان 
کرد:  بیان  پروژه  این  در  تاخیر  درباره  همچنین 
هیچ گونه تاخیری یا کوتاهی وجود نداشته است 
و مسیرهای اجرا شده پس از نصب انشعاب آماده 

آسفالت خواهد  شد. 

واگذاری تلفن  دستگرد تا پایان سال جاری

پیشه ور-مدیر روابط عمومی ارتباطات و فناوری 
)واگذاری  خبر  پیرو  جنوبی   خراسان  اطالعات 
عنوان  پایتخت(  فرمان  منتظر  دستگرد  تلفن 
روستاهای  ارتباطی  های  زیرساخت  توسعه  کرد: 
)روستای دستگرد(  ویژه  به  بیرجند   حاشیه شهر 
 در برنامه وزارت کشور است.موسوی نژاد بیان کرد 
طریق  از  روستاها  این  سرعت  پر  اینترنت  که  
طرح خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری 
اطالعات )uso ( و به پیمانکاری  شرکت های 
وب تامین شده است. وی افزود : همچنین طرح 
توسعه تلفن دستگرد و دیگر روستاهای پر جمعیت 
عمومی  خدمات  طرح  طریق  از  بیرجند  اطراف 
)uso( اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  اجباری 

روابط  است.مدیر  انجام  حال   در  و  مصوب شده 
عمومی ارتباطات و فناوری اطالعات خاطر نشان 
کرد: تا پایان سال جاری شروع واگذاری انجام می 
شود و پوشش تلفن همراه نیز از طریق جابجایی 
سایت واقع در انبار مرک به محل روستاهای مورد 

نظر در دست انجام است. 

ابالغ 24 میلیارد تومان
 برای مشاغل خانگی

گروه خبر- ۲4 میلیارد تومان منابع قرض الحسنه 
امسال برای مشاغل خانگی خراسان جنوبی ابالغ 
شد.از این مبلغ ۹ میلیارد تومان به بانکهای استان 
تخصیص یافته و به مرور تا پایان سال، کل این 
اعتبار پرداخت می شود.مدیر کل تعاون، کار ورفاه 
اجتماعی خراسان جنوبی در بازدید از طرح های 
خود اشتغالی در باغ رحیم رحیم آباد بیرجند گفت:  
از ابتدای سال ۱73 مجوز اشتغال خانگی در استان 
صادر شده است که به زودی برای  ۹۲۵ نفر شغل 
های  پیگیری  با  افزود:  شود.سنجری  می  ایجاد 
وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی مقررشده قبل از 
صدور مجوزه مشاغل خانگی، دانش افراد ارتقا یابد 

تا مشاغل آنها پایدار شود.

 قطع جریان گاز شهر اسالمیه و روستاهای 
مجاور و شهرک صنعتی

غالمی-حدود ساعت ۱۱:۱۵ روز گذشته بر اثر بی 
خط   ، اسالمیه  شهرداری  االت  ماشین  احتیاطی 
تغذیه گاز شهر اسالمیه با قطر ۱۰ اینچ و با فشار 
گاز ۲۵۰ پوند بر اینچ مربع دچار حادثه شده که بر 
 ، این حادثه ، جریان گاز شهروندان اسالمیه   اثر 
منطقه  روستاهای  از  تعدادی  و  صنعتی  شهرک 
حفاری  دلیل  به  اسالمیه  گردید.شهرداری  قطع 
بدون اخذ مجوزهای الزم و استعالم تاسیسات از 
اداره گاز شهرستان اقدام به خاکبرداری در محل 
جاده قدیم آبگرم رودخانه جهرآباد نموده که بر اثر 
ماشین  سوی  از  احتیاطی  بی  و  هماهنگی  عدم 
فوالدی  تغذیه  با خط  برخورد  و  آالت شهرداری 
گاز شهر اسالمیه سبب قطع جریان گاز مشترکین 
شهر اسالمیه ، روستاهای باغستان علیا، باغستان 

سفال، مهران کوشک و شهرک صنعتی گردید .

معاون مدیر گاز رسانی کشور :

 پایان هفته ای خنک، برای خراسان جنوبی
 گروه خبر -روند کاهش دما تا فردا شب در خراسان جنوبی ادامه دارد. رییس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی اداره کل هواشناسی استان گفت: دمای هوا 
در شهرهای مختلف استان دیشب به طور میانگین 3 درجه کاهش داشت و پیش بینی می شود امشب هم 3 تا ۵ درجه ی دیگر کاهش یابد.رضا برهانی با بیان اینکه هوای 
خنک تا یکشنبه در خراسان جنوبی پایدار است، برای کنترل دمای گلخانه ها، برداشت سریعتر ذرت و سورگوم علوفه ای و آبیاری منظم باغهای انار به کشاورزان هشدار داد.

گاز  شرکت  گازرسانی  مدیر  معاون  برزجی- 
کشور گفت: خراسان جنوبی به لحاظ شرایط 
های  پروژه  توسعه  برای  دارد  که  خاصی 

گازرسانی ردیف اعتباری خاص می گیرد. 
به گزارش خبرنگار ما، مشایخی که روز گذشته 
به منظور شرکت در مراسم تکریم و معارفه 
خراسان  به  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
تمامی  اینکه  بیان  با  بود  کرده  سفر  جنوبی 
 استان ها به صورت موشکفانه رصد می شوند

خراسان  از  که  شرایطی  به  توجه  با  افزود: 
از  استان  گستردگی  کردیم  مشاهده  جنوبی 
یک سو، مرزی بودن و شرایط خاص روستاها 
ای  گونه  به  کند  می  ایجاب  دیگر   از سوی 
این  های  پروژه  که  دهیم  اعتبار  تخصیص 
استان تزریق مالی بیشتری داشته باشند. وی 
همچنین جذب به موقع اعتبارات در استان را 
نیز قابل تحسین عنوان کرد و گفت: با توجه 
بخش  در  جنوبی  خراسان  قوی  پتانسیل  به 
 نیروی انسانی اتفاق خوبی در اجرای پروژه ها

 رخ داده و این میزان جذب اعتبارات نشان 
حمایت  و  اجرایی  های  دستگاه  همکاری  از 
در  کنیم  بینی می  پیش  لذا  است  مسئوالن 
از  عوارض  بخش  در   ۹6 بودجه  اصالحیه 
را  ها  بودجه  اند  نتوانسته  که  هایی  استان 

جذب کنند تخصیص کم شده و به خراسان 
جنوبی بدهیم. 

اجرای  اولویت  در  جنوبی  خراسان 
شروع عملیات های جدید گازرسانی

کشور  گاز  شرکت  گازرسانی  مدیر  معاون 
را  یافته  توسعه  کمتر  های  استان  به  توجه 
برشمرد  گاز  اصلی شرکت  از سیاست های 
را  اعتبارات  که  هستیم  تالش  در  افزود:  و 
یافته  توسعه  کمتر  های  استان  به  طوری 
 تزریق کنیم که تعادل نسبت به استان هایی 
برقرار شود.  تر هستند  نزدیک  به مرکز  که 
خراسان  کرد:  اعالم  همچنین  مشایخی 
عملیات  شروع  اجرای  اولویت  در  جنوبی 

وی  گیرد.  می  قرار  گازرسانی  جدید  های 
استفاده  بحث  در  مردم  همکاری  خواستار 

بهبود  گفت:با  و  شد  گاز  انرژی  از  بهینه 
سوز  گاز  وسایل  راندمان  ارتقای  و  مصرف 
می توان  گاز بیشتر به بخش تولید داد تا در 

نتیجه به اشتغال بیشتر منجر شود. 

کنتورهای هوشمند 
در راه خراسان جنوبی

با  معاون مدیر گازرسانی شرکت گاز کشور 
ها  نیروگاه  در  محدودیتی  هیچ  اینکه  بیان 
امیدواریم زمستان  نشان کرد:  نداریم خاطر 
تامین  در  مشکل  بدون  فصل  رو  پیش 

از  همچنین  مشایخی  باشد.  مصرفی  گاز 
در  یافته  ارتقا  کنتورهای  واگذاری  آغاز 
آن از  داد و گفت: پس   بین مشترکین خبر 
تا  شد  خواهد  نصب  هوشمند  کنتورهای 
واقعی  صورت  به  مشترکین  گاز  مصرف 
اینکه  بر  تاکید  با  شود.وی  گیری  اندازه 
محاسبه  گازهای  آمار  جنوبی  خراسان  در 
نشده بسیار مطلوب بوده است تصریح کرد: 
خراسان جنوبی جزو استان هایی است که در 
مجمع عمومی شرکت گاز کشور هیچگونه 
است.  نداشته  حسابرسی  و  بازرسی   بند 

های  هزینه  استان  به  گازرسانی 
تولید را کاهش داده است

در  نیز  استاندار  عمرانی  معاونت  سرپرست 
شایسته  خدمات  به  اشاره  با  مراسم  این 
این  گفت:  جنوبی  خراسان  در  گاز  شرکت 
تولید در  باعث کاهش هزینه های  خدمات 
استان شده است. فرهادی رشد بهره مندی 
را  گاز  نعمت  از  جمعیت شهری و روستایی 
نیز جزو مزیت های خدمات رسانی شرکت 
گاز در استان عنوان کرد و افزود: برخورداری 
ایجاد آرامش و آسایش  از نعمت گاز باعث 

در بین مردم استان شده است. 

گاز رسانی به سه شهر جدید 
تا دو ماه آینده 

گاز  شرکت  سابق  مدیرعامل  دشتی 
از  گزارشی  ارایه  در  نیز  جنوبی  خراسان 
شرکت  این  اخیر  ساله   4 های  فعالیت 
های زیرساخت  تمامی  کرد:   تصریح 

الزم برای توسعه شبکه شهری و روستایی 
فراهم شده است. وی با اشاره به شروع گاز 
مسینا،  طبس  نهبندان،  شهرهای  به  رسانی 
خط  گفت:  نیز  دیهوک  و  زهان   ، گزیک 
انتقال گاز به شهرهای طبس مسینا ، گزیک 
و زهان در حال تست نهایی هستند و تا ۲ ماه 

آینده به بهره برداری خواهد رسید.
 دشتی ادامه داد: با اجرای خط انتقال نهبندان 
 نیز پرونده گاز شهری در استان بسته خواهد شد. 
وی پراکندگی استان را از مشکالت  موجود 
برشمرد  گازرسانی  خدمات  توزیع  مسیر  در 
مدیران  بین  تعامل  حال  عین  در  افزود:  و 
سختی کار را آسان نموده است. الزم به یاد 
آوری است در این مراسم از زحمات 6 ساله 
افشین دشتی تقدیر و سید محمود هاشمی به 
عنوان مدیرعامل و نایب رئیس شرکت گاز 

خراسان جنوبی منصوب شد. 
)Ava.news11@gmail.com(

حسینی- فرمانده مرزبانی خراسان جنوبی با 
اشاره به احداث 3۰۰ کیلومتر جاده دسترسی 
به عقبه مرز خبر داد و گفت: این کار برای 
استفاده  و  بحرانی  مواقع  در  امنیت  حفظ 
مرزنشینان انجام گرفته است. سرهنگ علی 
اصغر مسروری صبح دیروز در نشست خبری، 
استان های  ترین  امن  از  را  خراسان جنوبی 
کشور دانست و عنوان کرد: وجود این امنیت 
مرهون آمادگی مرزبانان، همدلی مرزبانان با 
مرزنشینان و هماهنگی دستگاه های امنیتی و 
دولتی در استان است. وی با اشاره به این که 
هفته ناجا از ۱4 تا ۲۰ مهر ادامه دارد اضافه 
کرد: در این هفته بیش از ۱۱۰ برنامه توسط 
آن،  اولین  که  شود  می  اجرا  استان  مرزبانی 
تجدید بیعت با آرمان های امام راحل، دیدار 
با نماینده ولی فقیه و غباروبی و عطرافشانی 
مزار شهدا است. به گفته وی طرح های مردم 

یاری مانند آبرسانی به مرزها، توزیع بسته های 
برگزاری  بهداشتی،  خدمات  ارائه  آموزشی، 
مرزنشینان  حضور  با  بومی  ورزش  مسابقات 
و برپایی نشست مرزنشینان با حضور سران 
است.فرمانده  برنامه ها  این  از جمله  طوایف 
مرزبانی همچنین کنترل و مراقبت از مرزها و 
جلوگیری از هرگونه ناامنی را از وظایف اصلی 
این نهاد دانست و افزود: استیفای حقوق دولت 
و مرزنشینان، صدور مجوز تردد مرزنشینان، 
نظارت بر فعالیت های اقتصادی و عمرانی در 
نوار مرزی و جلوگیری از ناامنی از جمله دیگر 

این وظایف است.
مواد  ورود  درصدی   ۲6 کاهش  از  مسروری 
مخدر از مرزهای استان در یک سال گذشته 
خبر داد و خاطرنشان کرد: 6۵ درصد کشفیات 
از     مرز  عقبه  به  مربوط  مرز  در  مخدر  مواد 

استان های همجوار است.

قاچاق کاال از مرزهای استان
صفر است

وی با اشاره به احداث و مرمت موانع بازدارنده 

فیزیکی در مرز، راه اندازی مرکز مانیتورینگ 
و پایش نوار مرزی در طی یک سال گذشته 
ادامه داد: برق رسانی به هشت برجک مرزی 

در مناطق صعب العبور، توزیع بسته های کمک 
معیشتی به سربازان متاهل در مرز و تجهیز 
دیگر  از  ضروری  امکانات  به  مرزی  پاسگاه 

کارهای انجام شده در این مدت می باشد.
فرمانده مرزبانی تعداد متجاوزان مرزی در 6 
ماهه نخست امسال را ۱۲ نفر اعالم کرد و افزود: 

قاچاق کاال از مرزهای استان صفر است و در 
یک سال گذشته هیچ موردی از ورود کاالی 
قاچاق و سوخت از مرزهای استان نداشتیم، 
فقط مواردی جزیی بوده که قابل بیان نیست.
 مسروری با تاکید بر لزوم تامین زیرساخت ها

واردات  برای  استان  مرزی  های  بازارچه  در 
های ساخت  زیر  نبود  شد:  یادآور  زنده،   دام 

الزم در این زمینه مهمترین مشکل در حوزه 
بازارچه دوکوهانه است. وی عمده مشکالت 
های خشکسالی  را  استان   مرزنشینان 

وضع  و  آبی  بی  اشتغال،  نبود  درپی،  پی   
و  عنوان  کشاورزی  برای  جوی  نامناسب 
از اشتغال  تصریح کرد: ما دغدغه ای باالتر 
که  کاری  هر  برای  و  نداریم  مرزنشینان 
معیشت  و  مردم  اقتصاد  بهبود  راستای  در 

مرزنشینان باشد اعالم آمادگی می کنیم.
)Ava.news13@gmail.com(

احداث  کلنگ  گذشته  روز  ظهر   - قوسی 
مدرسه مصلی نژاد، واقع در خیابان ارتش با 
به  بیرجند  فرماندار  و  استاندار  معاون  حضور 
پرورش  و  آموزش  مدیرکل  شد.  زده  زمین 
 استان در این زمینه توضیح داد: بعد از مدت ها

انتظار امروز شاهد کلنگ زنی و شروع ساخت 
خواهیم  نژاد  مصلی  آموزشی  مجتمع  ساز  و 
هم  نژاد  مصلی  دکتر  داد:  ادامه  المعی  بود. 
در زمینه بهداشت و احداث بیمارستان و هم 
که  دارند  فعالیت  مدارس  ساخت  زمینه  در 
با  به فرد است. وی  ایشان منحصر  مدارس 
اشاره به این که خیلی از استان ها در نوبت 
بودند، بیان کرد: این پروژه مربوط به استانی 

دیگر - سمنان- بود که به خراسان جنوبی 
منتقل شد که زمین 6 هزار متری را تحویل 
بنیاد می دهیم و از صفر تا صد آن بر عهده 

بنیاد مصلی نژاد خواهد بود.

داد:  خبر  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
اقدام بعدی در شهرستان طبس می باشد که 
ساخت پروژه ای با هزینه نزدیک به ۵ میلیارد 
تومان به تصویب رسیده است.المعی با بیان 

پرورش  و  آموزش  دولتی  اعتبارات  با  اینکه 
خیرین  مجمع  افزود:  کرد،  کاری  توان  نمی 
مدرسه ساز کمک خوبی به آموزش و پرورش 
می کند و رویکرد نیکوکارن و خیرین مثبت 
دو  مدرسه   ۲۰ حدود  داد:  ادامه  وی  است. 
شیفت داریم و نیازمند ۲۰۰ کالس هستیم، 
نداریم ۲۰۰ کالس ساخته شود  انتظار  البته 
ولی این قول را می دهم که اگر این پروژه 
و  ها  سازمان  سایر  همکاری  با  شود  ساخته 
دستور  در  دیگر  ای  پروژه  خیر،  انسان های 

کار قرار بگیرد.

مهرماه سال آینده، افتتاح مدرسه 

نژاد  مصلی  فرهنگی  بنیاد  نماینده  ادامه  در 
نژاد  مصلی  دکتر  آقای  شخص  چون  گفت: 
گرفتیم  تصمیم  کنند،  پیدا  حضور  نتوانستند 
آثار و تالیفات ایشان را گرامی بداریم و امروز 
تان  تقدیم  را  ایشان  نوشته های  از  3 کتاب 
خواهیم کرد. سبحانی ادامه داد: این پروژه از آن 
پروژه هایی نیست که بعد از کلنگ زنی بماند 
 و از همین امروز کار ساخت آن شروع می شود 
 و در مهر ماه سال آینده به افتتاح می رسد. 
وی اضافه کرد: این مدرسه ۱۲ کالس دارد و 
دارای نمازخانه، سالن اجتماعات، آزمایشگاه و 
کتابخانه خواهد بود و حسن این مدرسه این 

است که کامال تجهیز خواهد شد.

خراسان جنوبی ردیف اعتباری خاص می گیرد

بازار فروش برای صنایع دستی 
اولین دغدغه کارگروه اشتغال استان

رضایی -روز گذشته معاون امور اقتصادی استاندار 
به همراه چند تن از مسوالن استانی از باغ وعمارت 
دست،  کار  از  نزدیک  از  و  کرد  بازدید  آباد  رحیم 
دیدن  دستی  صنایع  عرصه  در  فعاالن  و  استادان 
بازار  تعیین  ما  دغدغه  گفت:اولین  سرفرازی  کرد 
 فروش در حوزه ی مشاغل خانگی و صنایع دستی 
است وبا توجه به جلساتی که در کار گروه اشتغال 
هم  را  بازدیدهای  که  شد  این  بر  ،قرار  داشتیم 
مشکالت  و  مسائل  با  نزدیک  از  و  باشیم  داشته 
تولید کنندگان این عرصه آشنا شویم و امیدواریم 
های  دستگاه  در  تکاپو  طرح  اجرای  با   که 
 مختلف از جمله در فرش و صنایع دستی و برنامه ریزی 
برای طرح هایی که منجر به پیدا کردن بازار برای 
بخشی  ،بتوانیم  شود  می  محصوالت  این  فروش 
از دغدغه های تولید کنندگان  را بر طرف کنیم.       
وی افزود: در حوزه فرش دیگر تولید کنندگان مانند 
گذشته کار نمی کند و به سمتی حرکت کرده اند که 
با گرفتن سفارش از تولید بی رویه جلوگیری کنند و 

متناسب با نیاز بازار محصول خود را ارائه دهند.
حفظ اصالت صنایع دستی 
با آموزش استاد شاگردی 

مدیر کل اداره میراث فرهنگی نیز با بیان اینکه شیوه 
آموزش در حوزه صنایع دستی استاد شاگردی است و 
 کسانی تحت آموزش قرار می گیرند که واقعا عالقه مند 
باشند و بتوانند بعد از آموزش در همان زمینه مشغول 
به کار شوند،گفت:استادان که در این حوزه ها آموزش 
می دهند،از بهترین ها در رشته خود هستند که در 
مشاغل پشتیبان هم فعالند و در همان رشته ای که 
کار می کنند تعدادی نیرو را هم به کار گیری کرده اند 

که این به اشتغال جوانان کمک می کند.
ایجاد بازار فروش جدید

وی ادامه داد:بزرگ ترین نیاز صنایع دستی ایجاد 
بازار  حوزه،  این  ،فعالین  است  جدید  فروش  بازار 
جدیدی  بازار  ما  اگر  و  دارند  را  خود  قدیم  فروش 
افراد  و  رفت  خواهد  باال  فروش  کنیم  تعریف  را 
این  کرد.برای  خواهد  کار  به  مشغول  تری  بیش 
منظور تشکل های مرتبط با صنایع دستی را باید 
نمایشگاه های خارجی شرکت  تا در  کمک کنیم 
های  بازار  در  را  خود  محصوالت  وبتوانند  کنند 
های  نمایشگاه  اینکه  کنند.با  عرضه  هم   جهانی 
امسال  ،فقط  است  شده  برگزار  بسیاری  خارجی 
توانستیم یکی از هنرمندان فعال در حوزه سنگ های 
قیمتی را بفرستیم ،که فروش باالیی داشته است.اگر 
این اتفاق برای همه ی حوزه های صنایع دستی 
بیفتد شاهد افزایش اشتغال و همچنین درآمد فعاالن 

این عرصه خواهیم بود.

اهمیت فضای مجازی
 در فرهنگ سازی نماز

قاسمی- دبیر ستاد اقامه نماز استان با بیان اینکه 
استان،  نماز  اجالس  سومین  در  هدف  مهمترین 
استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای ترویج فرهنگ 
نماز است، اظهار کرد: یکی از اهداف ما فضاسازی 
االسالم »حجت  باشد.  می  نماز   برای   مناسب 

کمیته  نخستین  در  گذشته  روز  کمیلی«  حسین 
تبلیغات و اطالع رسانی اجالس نماز عنوان کرد: 
با  امسال  در ۲7 مهر  استان  نماز  اجالس  سومین 
محوریت »نماز و فضای مجازی« در سالن عالمه 
اینکه  بیان  با  وی  شود.  می  برگزار  بیرجند  فرزان 
خراسان جنوبی در ۲ اجالس اخیر جزو برترین های 
از لحاظ کیفیت برگزاری بوده است، اظهار  کشور 
امیدواری کرد که امسال هم با کمک و همراهی 
 تمامی دستگاه های اجرایی شاهد بهترین خروجی ها
 باشیم. به  گفتۀ وی در این اجالس مهمان ویژه ای

تولیت  کشور،  نماز  اقامه  ستاد  مقام  قائم  جمله  از 
آستان قدس رضوی، نماینده ولی فقیه در استان و 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی دعوت شده اند.

مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی 
هم با بیان اینکه ما همکاری الزم را با اجالس نماز 
داریم، اظهار کرد: برگزاری اینگونه اجالس باید دارای 
اهداف مشخص و معین باشد و اگر به دنبال چشم 
اندازهای روشن باشیم، شاهد خروجی بهتر و پرباری 
خواهیم بود. »بهاری«  بیان کرد: برای اینکه در این 
زمینه با مشکلی مواجه نشویم باید تکلیف دستگاه ها 
برای هرچه بهتر برگزار شدن اجالس نماز تعیین شود. 
وی خواستار  کمک تمامی دستگاه های فرهنگی به 
 برگزاری اجالس نماز شد و عنوان کرد: دستگاه هایی

وارد  ظرفیت  تمام  با  باید  پرورش  و  آموزش  مثل 
باشیم. محتوا  پر  ای  برنامه  شاهد  تا  شوند  عمل 

خراسان جنوبی پیشتاز در بازسازی 
عتبات عالیات

صدا و سیما- ارادتمندان به خاندان اهل بیت)ع( 
و  میلیارد  امسال یک  آغاز  از  جنوبی  در خراسان 
عالیات  عتبات  بازسازی  به  تومان  میلیون   ۵۰۰
کمک کردند. رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات 
استان با بیان این که خراسان جنوبی با این کمکها 
مقام اول را در کشور دارد گفت: عالوه بر کمکهای 
نقدی، ارسال سنگ، بافت فرش و اعزام نیروهای 
متخصص از دیگر فعالیتهای مردم این استان برای 
در  جنوبی  است.خراسان  عالیات  عتبات  بازسازی 
چند سال گذشته جزو استان های برتر کشور در 

کمک به بازسازی عتبات عالیات بوده است.

احداث 300 کیلومتر جاده دسترسی به عقبه مرز

 کلنگ ساخت مجتمع بزرگ آموزشی مصلی نژاد در خیابان ارتش به زمین زده شد

 قاسمی-  رئیس کمیته ملی داوری قوه قضائیه
با بیان  اینکه تا چند روز آینده کانون داوری در 
خراسان جنوبی تشکیل می شود، اظهار کرد: در 
این کانون روزمه، زندگی نامه و سوابق شغلی 
قرار می گیرد اختیار مردم  استان در   داوران 

 و تالش می کنیم در حوزه مدیریت سازمانی 
شود  ایجاد  ساختارهایی  و  موسسات  داوری 
کار  و  است  داوری  فقط  تخصصشان  که 
حمایت  و  مدیریت  نظارت،  هم  کانون  این 
باشد.  می  استان  در  داوری  مؤسسات  از 
کارگاه  در  گذشته  روز  مجدد«  »ابوالفضل 
آموزش آشنایی با فرآیند داوری عنوان کرد: 
و  شرعی  عقلی،  قانونی،  نهاد  یک  داوری 
عرفی بوده که اگر به درستی به کار گرفته 
نشود در کنار فواید زیاد آن، دارای مضراتی نیز 
خواهد بود و همچنین داوری نوعی قضاوت 
قضایی  سیستم  همانند  که  است  خصوصی 

بوده و گاهی دارای اختیارات باالتری و گاهی 
اینکه  به  اشاره  با  وی  دارد.  آن  از  تر  پایین 
است،  داشته  استقبال خوبی  دنیا  در   داوری 
تصریح کرد: به ویژه  داوری بین المللی در 
جاه هایی که امکان استفاده از دادگاه محلی 
وجود ندارد، در دنیا از اهمیت باالیی برخوردار 
کشورهای  در  داوری  وی  گفتۀ  به  است. 
خارجی روز به روز در حال توسعه می باشد 
و در ایران هم چند سالی می شود که به  این 

نکته توجه شده است.
به داوری در کشور توجه نشده است

 این مقام مسئول تأکید کرد که داوری دارای 
برای  را  مزایا  بیشترین  و  نواقص  کمترین 
دارد  خانواده  و حتی  بازرگانی  تجارت،  حوزه 
و برخالف اینکه در  ایران از حدود صد سال 
از حدود  و  داوری وجود داشته  قوانین  قبل  
یک هزار و 4۰۰ سال پیش نیز داوری ریشه 

قرآنی دارد و در دین از آن حمایت شده اما 
و  اجرایی  توسعه  در کشور  داوری  هنوز هم 

عملی نداشته و به آن توجهی نشده  است. 
»مجدد« با بیان اینکه کشورهای خارجی در 
یکنواخت  برای  مرکزی  الملل  بین  سازمان 
سازی قوانین داوری تشکیل داده  اند، ولی ما 

هنوز کانون های داوری نداریم چه برسد به 
اینکه برای یکنواخت سازی قوانین آن کاری 

در  داوری  که  کرد  اظهار  وی  دهیم.  انجام 
حوزه بازرگانی، تجارت، اصناف و تعاونی ها 
الزامی است ولی  تاکنون در استان  کار خاص 

عملی و مدیریتی انجام نشده است.

افزایش سرعت اتمام پرونده 
در سیستم داوری

در  اینکه  بیان  با  داوری  ملی  کمیته  رئیس 
 بازرگانی و تجارت سرعت حرف اول را می زند،

عنوان کرد: به همین دلیل به توسعه داوری 
پاسخگوی  قضایی  داریم چون سیستم  نیاز 
این  داوری  سیستم  اما  نیست  سرعت  این 
»مجدد«  باشد.  داشته  تواند  می  را  سرعت 
ادامه داد: داوری مقید به زمان نیست و تمام 
۲4 ساعت شبانه روز می توان کارها را انجام 
سیستم  در  که  کرد  تشریح  خاطر  وی  داد. 
رسیدگی  آیین  و   تشریفات  قانون،  داوری 
گفتۀ  به  نویسند.  می  طرف  دو  آن  خود  را 
وی در پنج استان کشور کانون های داوری 
ثبت شده اند و آینده خوبی در انتظار سیستم 

داوری کشور است .
)Ava.news16@gmail.com(

کانون داوری در استان تشکیل می شود

داور به جای قاضی
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حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

11:21
17 : 30
22 : 41
4 : 09
5 : 30

امام حسین علیه السالم فرمودند:
إنَّ ِشیَعَتنا َمن َسلَمت ُقُلوبُُهم ٍمن کلِّ َغشٍّ َو ِغلٍّ َو َدَغٍل 

به درستی که شیعیان ما قلب شان از هر ناخالصی و حیله و تزویر پاک است.
)فرهنگ سخنان امام حسین)ع( ص/ 476(

عضو مجلس خبرگان: هجمه های اخیر، 
برای تضعیف اقتدار قوه قضائیه است

آیت ا... محسن حیدری آل کثیر عضو مجلس خبرگان 
رهبری با اشاره به هجمه های ضدانقالب علیه دستگاه 
قضایی و شخص آیت ا... آملی الریجانی اظهار کرد: 
طبیعت فتنه و فتنه گران وجود حالت بی قانونی در کشور 
و تالش برای شکستن ساختارها است و از آنجایی 
که دستگاه قضا در مقابل فتنه گران ایستادگی کرده 
است این روند مورد پسند این جریان نیست. آیت ا... 
حیدری ادامه داد: ضد انقالب و فتنه گران برای پیشبرد 
اهداف خود سعی می کنند با تخریب ها و هجمه های 
کنند. تضعیف  را  قضائیه  قوه  اقتدار  و  هیبت  اخیر 

وزیر بهداشت: اظهارنظر در خصوص 
برجام ربطی به بنده ندارد

سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در پاسخ 
به  ایران  احتمالی  واکنش  خصوص  در  سوالی  به 
اقدامات خصمانه آمریکا در ارتباط با برجام گفت: 
بدهند.  باید  خارجه  امور  وزیر  را  سوال  این  پاسخ 
بنده وزیر بهداشت هستم و به سواالت مربوط به 
بهداشت و درمان پاسخ می دهم. یکی از اشتباهات 
ما این است در موضوعاتی که به ما ربطی ندارد، 
در  سوالی  به  پاسخ  در  وی  می کنیم.  اظهارنظر 
خصوص مصوبات جدید دولت برای وزارت بهداشت 
اظهار کرد: دولت هیچ مصوبه  جدیدی در خصوص 

این وزارتخانه و طرح سالمت نداشته است.

رحمانی فضلی: برجام حجت را تمام 
کرد که آمریکا قابل اعتماد نیست

وزیر کشور گفت: برجام برای این بود که حجت را 
بر مردم خودمان و بر دنیا تمام کنیم و بگوییم اینها 
که با وقاحت امضا کردند و االن زیرش می زنند به 
گفته رهبر انقالب هرگز قابل اعتماد نیستند. امضای 
برجام احقاق حق ما در یک جایگاه بین المللی بود 
و در واقع همه امضا کردند که ما اشتباه کردیم. آنها 
خودشان امضا کردند که ایران در مسیر درستی است 
و این باعث شد که ایران از یک کشوری که به 
عنوان تهدید کننده مطرح می شد تبدیل به کشوری 

دوستار صلح شود.

حمایت ایران نبود
  اقلیم کردستان سقوط می کرد

حمایت  به  اشاره  با  صفوی  یحیی  سید  سرلشکر 
50 ساله ایران در مقاطع زمانی مختلف از کردهای 
عراق گفت: آخرین حمایت جمهوری اسالمی ایران 
از کردهای عراق مربوط به پیشروی داعش تا حدود 
30 کیلومتری اربیل می باشد و داعش به دنبال سقوط 
اربیل ، مرکز اقلیم کردستان بود و جمهوری اسالمی 
ایران بود که حمایت کرد و نگذاشت اربیل سقوط کند

بروجردی: ایران به حمایت از سوریه
 تا پیروزی نهایی ادامه می دهد

خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
مجلس در دیدار با ولید المعلم وزیر خارجه سوریه بر 
ضرورت تقویت روابط بین پارلمان سوریه و مجلس 
که یکی از جلوه های روابط مستحکم بین دو کشور 
به شمار می رود، تاکید کرد. بروجردی افزود: ایران به 
حمایت از سوریه در نبرد علیه تروریسم و حامیان آن 
ادامه می دهد تا تحقق پیروزی و بازگشت صلح و ثبات 

به این کشور که قریب الوقوع است.

چامسکی: آمریکا نمی تواند
 ایران مستقل را تحمل کند

آمریکایی  برجسته و مشهور  چامسکی سیاستمدار 
دالیل  درباره  دیسپچ«  »تام  وبگاه  با  گفت  وگو  در 
خصومت آمریکا و اسرائیل با ایران گفت: آمریکا و 
اسرائیل نمی توانند یک نیروی مستقل را در منطقه 
تحمل کنند. ایران مجهز به توان بازدارنده هسته ای 
برای کشورهای سرکش که می خواهند در سراسر 
است. پذیرش  قابل  غیر  نمایند،  طغیان  خاورمیانه 

وزرا به تذکرات نمایندگان وقعی نمی نهند

در  آباد  خرم  مردم  نماینده  ملکشاهی  رضا  محمد 
گفت:  مجلس  علنی  جلسه  در  خود  شفاهی  تذکر 
طی جلسات علنی نمایندگان در نطق ها و تذکرات 
خود، مسایلی را به دولت، دولتمردان، وزارت خانه ها و 
وزرا متذکر می شوند اما وزرا هیچ وقعی به تذکرات 
نمی نهند. هیئت رئیسه موظف است در شأن مجلس وارد قضیه شود،  امروز 

نظارت مجلس به گونه ای است که قوانین اجرایی نمی شود.

در برجام به استقبال احتمال های نامناسب نرویم

محمد نهاوندیان در واکنش به احتمال نقض برجام 
از سوی آمریکا، اظهار کرد: اقدامات الزم در باالترین 
سطح مصوبه مجلس شورای اسالمی انجام می شود 
و در این راستا پیش بینی واکنش های متناسب انجام 
شده است. وی افزود: نباید به استقبال احتمال های 
نامناسب رفت، بلکه می بایست با هوشمندی کامل واکنش های بازیگران 

صحنه، سایر اعضای ۱+ 5 و شرکای خود در دنیا را رصد کنیم.

مسیر آمریکا در موضوع برجام، اشتباه است

الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی گفت:  در 
موضوع هسته ای و برجام، مذاکرات ما پایان یافته و 
حرف هایی که آمریکایی ها می زنند بیشتر برای چانه 
زنی است و امکان بیشتری برای خودشان فراهم آورند 
که البته مسیر اشتباهی طی می کنند. تا جایی که با 
مسئوالن اروپایی مذاکره داشته ام استنباط می کنم آنها نیز اشکال در روش 

سیاسی آمریکا را درک کرده اند.

مرکزی  بابایی عضو شورای  حاجی 
جبهه مردمی نیروهای انقالب گفت: 
حال  در  اکنون  جمنا  در  ما  دوستان 
بررسی و گفت وگو درباره آسیب شناسی 

جمنا هستند تا بتوانیم ضعف هایی که 
در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم 
وجود داشت را برطرف کرده و نقاط 
یادآور  وی  کنیم.  تقویت  را  قوت 

انتخابات  در  که  آسیب هایی  شد: 
اگر  شد،  جمنا  شکست  باعث   96
اصالح نشود در انتخابات بعدی هم 
کرد.  خواهد  متحمل شکست  را  ما 

جریان  شکست  دالیل  درباره  وی 
اصولگرایی در انتخابات 96 گفت: یکی 
از دالیل شکست ما در انتخابات، مناظره 
تلویزیونی بود. چرا که همه نیروهای 

مخلص کشور در انتخابات پای کار 
آمدند و توان گذاشتند اما نمی توانستند 
بکنند.  هم  تلویزیونی  مناظره 
جریان  »جمنا«  کرد:  تصریح  وی 
قدرتمندانه ای بود که شکل گرفت و 
اگر از آن بدون اشتباه استفاده می شد، 
اقدامی  هر  اما  بود  قطعی  موفقیت 
ممکن است اشتباهاتی داشته باشد 
و جمنا هم از این خطاها استثناء نبود. 
وی افزود: ما باید حرکت مان به شکلی 
باشد که وقتی همه توان کشور پشت 
یک ظرفیت قرار می گیرد، آن ظرفیت 
به اندازه این توان بتواند حرکت کند نه 
اینکه توان قدرتمند کشوری را بیاوریم 
و در یک جایی دچار ضعف شویم. 
که  هم  گفتم  انتخابات  از  قبل  من 
اصولگرایان انتخابات 92 را به مناظره 
واگذار کردند اما برخی قبول نمی کردند.

این  به  پاسخ  تاجرزاده در  مصطفی 
اصالحات  هوای  و  حال  که  سوال 
حاضر  شرایط  در  اصالح طلبان  و 
هوای  و  حال  گفت:  است،  چگونه 
قابل  مجموع  در  اصالح طلبان 
قیاس با رقبای بالقوه و بالفعل خود 
مشکالت  با  این  وجود  با  نیست. 
جدی مواجه است و از کمبودهایی 
رنج می برد که اگر فکری برای آنها 
نکند، ممکن است در آینده موقعیت 
برتر خود و انسجام را از دست بدهد. 
این اصالح طلب افزود: ما در حال 
حاضر نیاز به این داریم که گفتمان 
اصالحات را به روز کنیم و رابطه آن 
را با زندگی روزمره مردم پس از 20 
سال از دوم خرداد، بار دیگر تعریف 
و تبیین کنیم تا همه مردم، نه فقط 
قشرهای تحصیلکرده و دانشگاهی با 

آن ارتباط برقرار کنند و اصالحات را 
تنها راه توسعه همه جانبه کشور بیابند. 
همچنین در زمینه ارائه برنامه های 
بلکه  و  مشکالت  برای  مشخص 

بهتر بگویم بحران هایی که جامعه ما 
با آن دست و پنجه نرم می کند، باید 
معلوم شود اصالحات در این زمینه ها 
هم  تا  است  برنامه ای  چه  دارای 

بتواند نیروهای زیادی را پشت خود 
بسیج کند و هم بر رقبا اثر بگذارد 
و آنان را نیز مجبور کند، به سمت 
مسئله  روند.  پیش  برنامه محوری 

دیگر انسجام تشکیالتی است. اگر 
چه از سال 92 تاکنون صدای واحدی 
از این اردوگاه شنیدیم اما انتقادهایی 
متوجه روش های پیشین بوده است.

حاجی بابایی: مناظرات تلویزیونی دلیل شکست 
اصولگرایان در انتخابات 92 و 96 بود 

اصالحات با مشکالت جدی مواجه است؛
نیاز داریم گفتمان اصالحات را به روز کنیم

مراسم زیارت عاشورا
 همه روزه تا پایان ماه محرم و صفر

 از ساعت 6 صبح در محل حسینیه جواد االئمه )ع( برگزار می شود
جهت ایام چهل و هشتم برای مشهد مقدس ثبت نام به عمل می آید.

آدرس: نبش مدرس 48- جنب استانداری

تبلیغات حسینیه جواد االئمه )ع(

ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه
عالم همه محو گل رخسار حسین )ع( است
ذرات جهان در عجب از کار حسین)ع( است

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

استخر نیلوفر )دانشگاه آزاد( 
با مدیریت جدید 

و کادری مجرب افتتاح گردید
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