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تجمع اصحاب فرهنگ و هنر  ابطال و تعلیق 14 پروانه کاربرد استاندارد
در پاسخ به سخنان ترامپ 

صفحه 7

حشره ای کوچک ، آفت 
بزرگ باغات گردوی استان

صفحه 3 

یک مینی بوس
پر از»یار مهربان«     

 صفحه 4 
پایان فاز 2 اینترنت پرسرعت 

تا پایان سال
 قوسی - صبح روز گذشته جلسه بررسی روند توسعه زیرساخت ها، 
بیرجند،  های  شهرستان  ارتباطی  حوزه  مشکالت  و  نیازها 
درمیان  بیرجند،  نماینده  و  فرماندارها  حضور  با  خوسف  درمیان 
فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل  شد.  برگزار  مجلس  در  خوسف  و 
)7 صفحه  در  خبر  )ادامه   .  .  . توسعه  مورد  در  استان  اطالعات 

کارگران اتباع خارجی دارای 
مجوز، بیمه می شوند           

 صفحه 7

گی
 گر

س :
عک

 / مشروح خبر در صفحه 7

 »ُمفت« بهای یاقوت سرخ  / صفحه 7
سرمقاله

مرگی در سکوت!
    

*هرم پور

 یکی از غم انگیز ترین صحنه ها در این روزهای 
پاییزی، مشاهده ی خودروهای بزرگ و کوچکیست 
که در جاده های روستایی چوب درختان باغ های 
خشک شده را حمل می کنند؛  درختانی که روزگاری 
باغ بوده اند و میوه می داده اند و حاال زیر تیغ تیز 
خشکسالی مجبور به تسلیمند.  مرگی در سکوت! 
روستائیان ناامید از »ترسالی«، باغ ها را با درختان 
خشک شده و بی ثمرش یکجا می فروشند تا مگر 
کبابخانه  منقل  برای  زغالی  درختان،   این  چوب 
بُنه اش، پایی و  های شمال شهر تهران  باشد و 
پایه ای برای میز و صندلی و مبل های کمیسیون 
زاهدان،  مشهد،  بیرجند،  مجلس!  مختلف  های  
فرقی  هیچ  دیگر،   کجای  هر  یا  تهران،  کرمان، 
نمی کند. مهم این است  . . . )ادامه سرمقاله در صفحه 2(

سالروز شهادت جانسوز سیدالساجدین، امام زین العابدین )ع( را به دوستداران حضرتش تسلیت می گوییم.

محمدجواد ظریف:
مذاکره دربرجام براساس

بی اعتمادی کامل بوده است

حسینی :
 آرامش ظاهری اصولگرایان به معنای
 تعطیلی فعالیت های سیاسی نیست

رسول منتجب نیا:
نمی توانیم حمایت مان

 را از دولت برداریم

حمید بعیدی نژاد:
 ترامپ جرات نکرد سپاه را 

در لیست تروریستی قرار دهد

صفحه 8صفحه 8صفحه 8صفحه 8

نتانیاهو: از فرصتی که ترامپ ایجاد کرده استفاده می کنیم/ُدم خروس آلمان و انگلیس بیرون زد؛ فراخوان جهانی علیه ایران/دنیا با شخصیتی شبه هیتلر روبروست/الریجانی: ترامپ میدان سیاست را با معامالت ملکی اشتباه گرفته/زنگنه: به رئیس جمهور گفتم جای من یک جوان را انتخاب کن/صفحه 8

جناب آقای مهندس احسان آخوندی
مدیر محترم آزمایشگاه و کنترل کیفیت

 کارخانجات هبلکس رضوی
کسب عنوان مدیر کنترل کیفیت نمونه استان

را که با اتکا به خداوند متعال و دانش، تخصص و تعهد جناب عالی 
حاصل گردیده، تبریک عرض می نماییم و از خداوند متعال موفقیت

 بیش از پیش شما را مسئلت داریم.
مجتمع کارخانجات هبلکس رضوی - بیرجند

موقعیت  استثنـایی
قابل توجه اشخاص حقیقی  و حقوقی

بهترین  در  ویالیی  منزل  ششدانگ  فروش 
 موقعیت، سه نبش، در حاشیه 25 و 20 و 16 متری

 واقع در تقاطع حافظ و فردوسی
09157713468   

برادر ارجمند جناب آقای مهندس شهرکی
رئیس محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان جنوبی

با افتخار کسب عنوان سازمان برتر کشور در جشنواره شهید رجایی این وزارتخانه 
را که مؤید پشتکار ارزشمند و تالش شایسته جناب عالی، مدیران و کارکنان واال همت

 آن سازمان می باشد،صمیمانه تبریک عرض نموده
سربلندی و توفیق روزافزون تان را از درگاه خالق سبحان خواستارم.

 سید محمد حسین زینلی
  مدیرعامل شرکت کویر تایر

یک فرصت استثنایی
واگذاری نمایندگی انحصاری محصوالت نانو )مهرتاش( 

قیمت توافقی   09155130433

جناب آقای مهندس زینلی
مدیرعامل توانمند کویر تایر

در سالروز تاسیس کارخانه بزرگ کویرتایر
وافر  یاری خداوند متعال و تالش  به   بسیار خرسندیم که 
جناب عالی، نهال پربرکت دیروز، امروز پرثمر گشته و خیل 

عظیمی از بندگان خدا را در این سامان، شادمان نموده 
 امیدواریم توفیق نیک نامی کویرتایر که از ابتدای امر 

مسیر دشواری را گذرانده، پایدار بماند.
بدینوسیله برخود الزم می دانیم که از تالش های مدیریت محترم و پرسنل دلسوز 

شرکت قدردانی و این مناسبت فرخنده را به همه عزیزان تبریک عرض نماییم.

مدیریت شعب بانک سپه منطقه خراسان جنوبی

هر آنچه که خداوند بزرگ مقدر می فرماید، هیچ 
بنده ای را توان تفسیر آن نیست و بر آنچه حکمت 
متعالیه اش تعلق می گیرد هیچ کس را جرات تعبیر 

و تعدیل نمی باشد. لذا بر داده هایش شاکریم 
و بر نداده هایش صبر می کنیم. چه سخت است 

باور نبودنش و قبول ندیدنش اما تحمل این مصیبت 
با حضور شما دوستان و همراهان و خانواده های 

دور و نزدیک که با شرکت در مراسم
 تشییع و خاکسپاری، سوم و هفتم 

مرحومه 
سیـده نسریـن نجفـی

 التیام بخش بودید و باری از دوش همه ما برداشتید و با قطره اشکی، کالمی، قلب های مهربان تان را 
بر روی اندوه مان گشودید و سبکبارمان کردید، سپاسگزاریم. باشد در ایامی به دور از رخت سیاه 

و نغمه عزا بر خوان شادی های شما پاسخگوی خوبی باشیم. روزهای تان دور از غم 
ضمناً مراسم چهلمین روز درگذشت آن مرحومه امروز دوشنبه 96/7/24 از ساعت 3 الی 4 

بعدازظهردر محل هیئت حسینی برگزار می شود.

خانواده های نجفی و سایر بستگان

           
 

 مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی  تاریخ: 96/07/24  شماره: 11315 شناسه آگهی: 96571
  شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی در نظردارد عملیات اجرایی پروژه های ذیل را با مشخصات زیر 
از طریق مناقصه به شماره فراخوان 200967012000014 براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید.

محل مشخصات پروژهردیف
اجرا

دستگاه 
نظارت

مبلغ اولیه برآورد 
براساس فهرست 
بهاء شبکه توزیع 

آب و خطوط انتقال 
فاضالب سال1396

مدت 
اجرا

رتبه و 
گواهی 
مورد نیاز

1

احداث مخزن 2000 
مترمکعبی، اجرای 

حوضچه شیرآالت و 
نصب اتصاالت مربوطه

شهر 
بیرجند

معاونت 
مهندسی 
و توسعه 

18.295.747.888
ریال

 
12ماه

حداقل 
پایه 5 آب 
و گواهی 
صالحیت 

ایمنی

2

عملیات تهیه لوله و 
اجرای شبکه جمع 

آوری فاضالب ناحیه 
D -3 شهر فردوس به 
قطر200 میلیمتر و به 

طول تقریبی 6776 متر 
و قطر 315 میلیمتر به 

طول تقریبی 972 متر و 
احداث 161 آدمروی بتنی 
پیش ساخته و 5 حلقه 

آدمروی آجری  

شهر 
فردوس

معاونت 
مهندسی 
22.054.144.774و توسعه

10 ماهریال

حداقل 
پایه5 آب 
و گواهی 
صالحیت 

ایمنی

3

تهیه لوله و اجرای 
حدود 3600 متر لوله 

گذاری با لوله پلی اتیلن 
کاروگیت فاضالبی  به 
اقطار200و250و315 

میلیمتر و حدود80 عدد 
آدمروی بتنی و آجری در 
ناحیه خیابان امیرکبیر و 

مالصدرا

شهر 
بیرجند

معاونت 
مهندسی 
10.918.372.662 و توسعه

8 ماهریال

حداقل 
پایه 5 آب 
و گواهی 
صالحیت 

ایمنی

4

خرید و اجرای حدود 
12/8  کیلومتر شبکه 
جمع آوری فاضالب  با 
لوله گذاری با لوله پلی 

اتیلن کاروگیت فاضالبی  
به اقطار 315-250-200-  

400 و600 میلیمتر و 
حدود 220 حلقه آدمروی 
بتنی،پلی اتیلنی وآجری

شهر 
قاین

معاونت 
مهندسی 
42.789.238.712و توسعه

ریال
 12
ماه

حداقل 
پایه5 آب 
و گواهی 
صالحیت 

ایمنی 

 از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می  شود جهت اعالم آمادگی وکسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد و دعوت نامه    
حداکثر به مدت 4 روز پس ازتاریخ انتشار آگهی به سایت ستاد www.setadiran.ir مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعالم  
پاسخ به فراخوان هیچ گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی  نماید و دستگاه مناقصه  گذار وفق ضوابط و مقررات نسبت 

به ارزیابی و دعوت از مناقصه گران اقدام خواهد نمود.
056-32433407-32433406-32435146 های  شماره  با  توانند  می   بیشتر  اطالعات  کسب  جهت   پیمانکاران 
روز   15 ساعت  ارزیابی  اسناد  ارسال  مهلت  آخرین  تحویل:  مهلت  ضروری:  فرمایند.توضیحات  حاصل  تماس 
است. پذیر  امکان   www.setadiran.ir :سایت طریق  از  فقط  اسناد  و  مدارک  ارسال  و  باشد  می   شنبه96/08/13 
 پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا باالتر در رشته )آب یا تاسیسات و تجهیزات( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،  

پیمانکارانی که باالی 65 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهند شد. 
این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود. ارائه گواهی صالحیت ایمنی در این مناقصه 
اجباری و الزامی می باشد. مناقصه گران محترم در استان خراسان جنوبی جهت ثبت نام و توضیحات الزم جهت ثبت نام و 
راهنمایی به آدرس بیرجند- خیابان مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت طبقه همکف اتاق 111 آقای یوسفی نماینده 
دفتر خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی استان مراجعه و یا با تلفن 05632221220 تماس حاصل نمایند.لطفاً اسناد مناقصه 

  www.setadiran.ir  .را فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( دریافت نمایید
 دفتر قراردادها  شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

با نهایت تأسف و تاثر درگذشت بزرگ خاندان شادروان
حجت االسالم والمسلمین

 حاج شیخ ابراهیم احمدی
را به اطالع آشنایان و همشهریان می رساند: مراسم تشییع و تدفین 

 آن مرحوم امروز دوشنبه 96/7/24 ساعت 3 الی 4  
بعدازظهر از محل غسالخانه بیرجند برگزار می شود

حضور شما سروران گرامی در این مراسم موجب امتنان است.
خانواده احمدی و سایر فامیل وابسته
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یکسان سازی فیش حقوق بازنشستگان کشور

فارس-مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: تغییرات ایجاد شده در سامانه پرداخت مستقیم حقوق بازنشستگان کشوری، از مهرماه 
امسال نهایی شده و کلیه دستگاه های اجرایی سراسر کشور از آبان ماه سال جاری، می توانند نسبت به صدور همزمان فیش حقوق مطابق با 
کسورات بازنشستگان خود اقدام نمایند.وی افزود:بااجرای این طرح کلیه فیش های حقوقی بازنشستگان کشوری در سراسر کشور یکسان خواهد شد.

سرمقاله

مرگی در سکوت!
    

*هرم پور

بعضی   از  است  قرار  1(که  صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

روستاهای استان جز نامی در صفحات تاریخ، هیچ 
نماند و تیشه ی سترگ خشکسالی، به ریشه ی 
سنت ها و میراث روستایی و انسانی،  سخت تر از 
هر زمانی بزند. شمارش معکوس برای پایان حیات 
در بعضی از روستاهای استان از مدت ها قبل آغاز 
شده است. در بعضی از روستاها نفس ها را به شماره 
انداخته و در بعضی، داغ به جان امید و انگیزه مردم 
گذاشته. در البالی اولویت های مسؤولین و در 
سکوت و انفعال و شعارزدگی بعضی از مدیران و در 
پِس فریادهای به جایی نرسیده ی نمایندگان استان 
در مجلس،  یک تراژدی بزرگ زیست محیطی و 
انسانی در استان خراسان جنوبی در حال تولد است. 
 سر و صدای این نوزاد  و بر نتافتنش از سنت های
تنها  نه  آینده  سالهای  در  طبیعت،  ی  روزمره 
استان خراسان جنوبی که سایر استانهای همجوار 
را هم سخت اذیت و آزار خواهد کرد. بی تفاوتی 
محسوس مسؤوالن کشوری نسبت به فاجعه ی در 
حال رویداد انسانی در خراسان جنوبی قابل اغماض 
و بخشش نیست، در این خطه از ایران اسالمی 
مردمی با مرگ، با سیه بختی، با قهر طبیعت، با به 
یغما رفتن همه ی دار و ندار زندگی و با شاه دزد قافله 
 ای به نام خشکسالی، دست و پنجه نرم می کنند.
هر روز در گوشه ای از این سرزمین شرقی، در 
غسالخانه های ناامیدی، پیکر روستاهایی را غسل و 
کفن می کنند و به خاکی می سپارند که سالهاست 
برسرشان غبار نگون بختی ریخته است. اینک  از 
این استان چه مانده و چه خواهد ماند؟ مسؤولین با 
چه امیدی از آینده ی کشاورزی و دامداری خراسان 
جنوبی حرف می زنند و با چه امیدی از قطب شدن 
این استان در تولید و صدور محصوالت استراتژیک 
روی  استان  سرنوشت  روزها  این  گویند؟  می 
کاغذها تعیین نمی شود، که هر آنچه برای ما روی 
 کاغذها نوشتند، همانجا ماند و به زندگی هایمان
نیامد. حیات دوباره ی  استان به قدم های مسؤولینی 
وابسته است که رنج سفر به مناطق مصیبت زده ی 
استان را بر دل وجانشان هموار کنند و  از نزدیک، 
و  ببینند  را  دیار  این  نجیب  مردمان  رنج  و  آه  
برای التیام دردهایشان کاری بکنند. حیات دوباره 
 استان به توجهاتی وابسته است که در همه ی
این سالها در البالی غفلت ها و خودمشغولی ها گم 
 شد، حیات دوباره ی استان به احیای ظرفیت های
سالهاست  که  است  وابسته  ای  شده  شناخته 
افسوس شناخته شدنش توسط مسؤولین بر دلمان 
مانده است. رویداد  . . . )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

بیشترین کالهبرداری های اینترنتی 
در فضای سایت های شیپور و دیوار

باشگاه خبرنگاران-بیشترین کالهبرداری های اینترنتی بر اساس بررسی های 
پلیس آگاهی در فضای سایت های شیپور و دیوار انجام می شود.به نقل از 
پایگاه خبری پلیس سایت های شیپور و دیوار کالهبردار نیستند بلکه افراد 
سودجو و شیاد از فضای این دو سایت برای رسیدن به مقاصد شوم خود 
استفاده می کنند.بر اساس این گزارش فروشنده که یک سارق حرفه ای است 
تصویر موتورسیکلت سرقتی یا حتی خودروی سرقتی را با پالکی که پوشانده 
شده در سایت دیوار یا شیپور قرار می دهد، خریدار با توجه به رقم پایین 
پیشنهاد شده از سوی فروشنده ترغیب می شود که این کاال را خریداری کند.
همچنین خریدار حتی حاضر می شود بخشی از پول را بپردازد و مابقی را به 
روز تعویض پالک موکول کند فارغ از اینکه وسیله فروخته شده، سرقتی است.

تکلیف سهام عدالت مشموالن در صورت عدم تسویه مانده بدهی چیست؟ 

راه اندازی سامانه نوبت دهی اینترنتی
 مراکز درمانی تامین اجتماعی

مدیرکل دفترراهبری سیستم های سازمان تامین اجتماعی گفت: به منظور 
دسترسی بیمه شدگان به سامانه های نوبت دهی اینترنتی مراکز درمانی 
سازمان ، وب سایت http://nobat.tamin.ir راه اندازی شد. علی 
معیری اظهار داشت: بیمه شدگان می توانند با مراجعه به آدرس ذکر شده، 
استان محل سکونت، مرکز درمانی و سپس پزشک مورد نظر خود را انتخاب 
و نوبت را اخذ نمایند.وی افزود: در این سایت می توان با انتخاب تخصص 
پزشک مورد نظر، تمامی نوبت های خالی تخصص انتخابی در کل آن استان را 
مشاهده کرد.معیری ادامه داد: تا کنون استان های فارس، خراسان رضوی، البرز، 
گیالن، کردستان، چهار محال و بختیاری، اصفهان، خراسان جنوبی، سیستان 
و بلوچستان، آذربایجان غربی و  تهران  اقدام به راه اندازی این سامانه کرده اند.

شرایط پرداخت وام خرید مسکن تسهیل می شود

تسنیم- عضو هیئت مدیره بانک مسکن با اشاره به برنامه این بانک برای 
تسهیل شرایط پرداخت وام مسکن، گفت: پیش بینی  می شود تا پایان سال 
قیمت مسکن در حد تورم افزایش یابد.ابوالقاسم رحیمی انارکی با بیان 
این که پیشنهادات تغییر شرایط وام مسکن در بانک مسکن در حال بررسی 
است، اظهار کرد: در حال بررسی روش های تسهیل استفاده از تسهیالت 
صندوق یکم هستیم.وی با بیان این که در حال حاضر روی صندوق یکم 
تمرکز کرده ایم، تصریح کرد: همچنین در حال بررسی تسهیل شرایط 
پرداخت وام صندوق ممتاز در بافت های فرسوده هستیم.وی در پاسخ به 
این پرسش که پیش بینی شما از بازار مسکن طی ماه های باقیمانده از سال 
96 چیست، گفت: امسال یک شیب مالیم افزایش قیمت را داشته ایم و 
فکر می کنم این افزایش تا االن به طور میانگین حدود 6 درصد بوده است.

مقاطع  دانشجویان  گفت:  حمیدزاده  نجف  میزان-سرهنگ 
مختلف دانشگاهی که در سنوات اولیه تحصیلی موفق به 
فراغت از تحصیل نشده اند، در صورت موافقت کمیسیون 
سال  یک  مدت  به  می توانندحداکثر  دانشگاه،  خاص  موارد 
برای  مشموالن  گفت:  کنند.وی  استفاده  ارفاقی  سنوات  از 
مقطع  به  توجه  با  می بایست  ارفاقی  سنوات  از  برخورداری 
تحصیلی خود، حداقل تعداد واحد درسی مشخصی را گذرانده 
باشند که در این صورت با موافقت کمیسیون موارد خاص 
دانشگاه، دانشجویان می بایست سه ماه قبل از اتمام سنوات 
از طریق دانشگاه محل  را  اولیه تحصیلی، درخواست خود 

تحصیل پیگیری کنند.سرهنگ حمید زاده بیان داشت:طبق 
تبصره ۲ ماده 11 آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی مصوبه 
هیئت وزیران، دانشگاه ها موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از 
پایان مدت مجاز سنوات اولیه تحصیلی، موافقت خود را جهت 
بهره مندی دانشجویان از سنوات ارفاقی به سازمان وظیفه 
عمومی اعالم کنند، در غیر این صورت دانشجویان نمی توانند 
از سنوات ارفاقی بهره مند شوند.وی در خصوص مهلت معرفی 
دانشجویانی که در سنوات ارفاقی فارغ التحصیل می شوند، 
گفت: دانشجویانی که با بهره مندی از سنوات ارفاقی، فارغ 
التحصیل می شوند، حداکثر یک سال مهلت داشته تا وضعیت 

خدمتی خود را مشخص کنند و یا در صورت پذیرش درمقاطع 
باالتر نیز می توانند از معافیت تحصیلی برخوردار شوند.این 
مقام مسئول خاطرنشان کرد: مشموالنی که در سنوات ارفاقی 
فارغ التحصیل نشوند، از تاریخ انصراف و یا اخراج از تحصیل 
یک سال مهلت داشته تا وضعیت خدمتی خود را مشخص 
کنند.سرهنگ حمید زاده اظهار کرد: دانشجویانی که موفق به 
بهره مندی از سنوات ارفاقی نشده و در مهلت یک ساله تعیین 
تکلیف وضعیت خدمتی، فارغ التحصیل شوند، طبق ماده 1۳ 
آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی، تا پایان خدمت و یا اخذ 

کارت معافیت از خدمت، حق ادامه تحصیل ندارند.

شرایط بهره مندی از سنوات ارفاقی برای دانشجویان مشمول

ایبِنا-آخرین مهلت برای تسویه مانده بدهی اقساط سهام عدالت 
مشموالن ۳1 شهریور تعیین شده بود، اما با توجه به استقبال 
ضعیف مشموالن از تسویه اقساط خود، بنابر نظر شورای عالی 
اصل 44 قانون اساسی این مهلت یک ماه دیگر تمدید شد و 
دارندگان سهام عدالت تنها تا پایان مهرماه فرصت دارند نسبت 
به تسویه مانده بدهی اقساط سهام عدالت خود اقدام کنند.
همچنین بررسی آمارها نشان می دهد شمار زیادی از مشموالن 
سهام عدالت تا کنون مانده بدهی اقساط سهام تخصیصی خود 
را با دولت تسویه نکرده اند. بر این اساس این مشموالن اجازه 

دارند در صورت تمایل با پرداخت نقدی و تسویه اقساط خود، 
سقف مبلغ سهامداری شان را تا مبلغ یک میلیون تومان باال 
ببرند و در آینده از سود سهام بر مبنای یک میلیون تومان 
برخوردار شوند. حاال این پرسش مطرح می شود که چنانچه 
برخی مشموالن تا پایان مهرماه جاری تمایلی به پرداخت نقدی و 
یکجای مانده ارزش سهام تخصیصی تسویه نشده خود نداشته 
باشند چه اتفاقی برای سهام عدالت آنها خواهد افتاد؟در پاسخ 
باید گفت معادل مبلغ مانده بدهی اقساط سهام عدالت تسویه 
نشده، به این دسته از مشموالن تعلق نخواهد داشت و دارندگان 

سهام عدالت مالک میزان سهامی که اقساط آن پرداخت نشده 
است، نخواهند بود. ضمن این که میزان سهام تسویه نشده نیز 
پس از تصمیم مراجع ذی ربط ملغی شده و سهام شرکت های 
سرمایه پذیر واگذار شده، به دولت برخواهد گشت.همچنین این 
موضوع که چه میزان از سهام هر مشمول به طور قطعی متعلق 
به خود وی است و چه میزان را در صورت پرداخت کردن معادل 
ارزش باقی مانده تسویه نشده مالک خواهد شد در صورتحساب 
وضعیت دارایی مشمول قابل مشاهده  است که برای اطالع از 
آن الزم است افراد به سامانه سهام عدالت مراجعه کنند.گفتنی 

است در راستای پرداخت مانده ارزش سهام مشموالن، نه تنها 
تسویه و پرداخت باقی مانده ارزش سهام تخصیصی اختیاری 
است بلکه سقف مبلغ قابل پرداخت نیز به اختیار و انتخاب 
توانند  می  عدالت  است.بنابراین مشموالن سهام  مشموالن 
جهت تسویه نقدی باقی مانده ارزش سهام عدالت تخصیصی 
تسویه نشده خود، تا پایان مهر ماه به هر مبلغی که تمایل دارند 
تا سقف یک میلیون تومان پرداخت نقدی داشته باشند و الزامی 
نیست که سقف مبلغ سهامداری خود را حتما به معادل مبلغ 

یک میلیون تومان افزایش دهند.

 )ادامه سرمقاله(  فاجعه باری در سالهای آینده در انتظار 
ماست که بستر و زمینه هایش را خشکسالی مهیا 
خواهد کرد. به نظر می رسد وقت آن رسیده است 
نماینده  استان،  در  فقیه  ولی  محترم  نماینده  که 
رهبری،  خبرگان  مجلس  در  استان  مردم  محترم 
استاندار محترم خراسان جنوبی، مجمع نمایندگان 
سخت کوش  استان،  رنج و محنت بی شمار این 
تأثیر  و  آینده  از شرایط سالهای  تحلیلی  و  مردم  
خشکسالی بر شرایط اجتماعی،فرهنگی،  اقتصادی 
و امنیتی استان را در جلسه ای ویژه در محضر مقام 
معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری مطرح و 
دغدغه های مردم و نخبگان استان را منتقل نمایند. 
به نظر می رسد وقت آن رسیده است که کمیسیون 
عمران مجلس شورای اسالمی یکی از جلسات خود 
استان خراسان  در  نمایندگان  به دعوت مجمع  را 
جنوبی و با موضوع مهم خشکسالی برگزار نماید. به 
نظر می رسد وقت آن رسیده است که در شورای 
امنیت کشور بحث مهم تأثیرات امنیتی خشکسالی 
و  مهم  و مصوبات  امنیت شرق  مطرح  بر حوزه 
راهبردی تصویب گردد. به نظر می رسد وقت آن 
رسیده است که   مسؤولین با نیشتر مردم و رسانه 
ها، تکانی بخورند و اقدامی شایسته تر از قبل انجام 
دهند.  به نظر می رسد وقت آن رسیده است که 
مردم استان هم به این باور برسند که تا نخواهند و 
مسؤولین را مجبور نکنند، کسی به داد مشکالتشان 
نخواهد رسید و به فریادهای خفته در گلویشان هیچ 
عزیز:  آن شاعر  قول  به  که  کرد  نخواهد  توجهی 

َدهر بسیار چو من سر به گریبـان دیده است
چـه تـفاوت  کـندش سـر به  گـریبانی  مـن؟

ما شایسته مرگ در سکوت نیستیم، اگر قرار است 
خشکسالی مرگی برای ما رقم بزند، همان را هم با 
فریاد از رنج و بیداد بی تفاوتی ها در آغوش خواهیم 
کشید. از این پس فریادهایمان در بحث خشکسالی را 
کمی بلند تر از قبل و با نیشتری تیزتر به کام و جان 

مسؤولین خواهیم زد.پیشاپیش  ما را ببخشند. 
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09۳0494۳8۳1 ارسال فرمایید(    

متقاضیان فرزندخوانده معلول 
حمایت مالی و بیمه ای می شوند

مدیرکل امور کودکان و شبه خانواده سازمان بهزیستی 
کشور گفت: خانواده هایی که کودکان معلول و دارای 
بیماری های خاص را به فرزندخواندگی قبول می کنند، از 
سوی سازمان بهزیستی حمایت بیمه ای و مالی می شوند.

آگهی انتخابات
قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنف لوازم الکتریکی سیم کشی ساختمان شهرستان بیرجند در اجرای 
ماده 23 قانون نظام صنفی، بدینوسیله از کلیه اعضای دارای پروانه کسب معتبر آن اتحادیه دعوت می گردد 
با در دست داشتن اصل یا تصویر پروانه کسب و یا کارت عضویت عکس دار اتحادیه روز سه شنبه مورخ 
96/08/02 ساعت 9 الی 10 صبح جهت شرکت در انتخابات هیئت مدیره و  بازرس شخصا به نشانی اتاق 
اصناف واقع در خیابان طالقانی 3 کوچه 3/8 مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد 
5 نفر عضو اصلی هیئت مدیره و 2 نفر بازرس اصلی  و علی البدل انتخاب نمایند. الزم به ذکر است براساس 
تبصره بند 6 ماده 13 آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی اعطای وکالت و یا اعزام نماینده جهت 

دادن رای ممنوع می باشد.
اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره:

1-  فریدون پیشه ور 2- علی رضا ثانی 3- ناصر الدین جمالی 4- محمدرضا جهدی- 5- حسن رضا 
چهکندی نژاد  6- احمد حیدری 7- مهدی خالدی  8- حسین رهنما 9- علی کریمدادی 10- فریدون 
کوشافرد 11- محمدعلی هالل بیرجندی   اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس:1- حسین 

آراسته 2- عبدالرحیم محتشمی 3- حسین مویدی مقدم 
آریانفر- رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان بیرجند

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 960021 اجرایی این اجرا در قبال محکومیت آقای امیررضا بهشتی فرد فرزند غالمرضا به 
پرداخت مهریه به مبلغ 31/960/052 تومان به نرخ روز در حق محکوم لها پرداخت مبلغ 14/655/928 ریال حق االجرای 

دولتی یک باب منزل مسکونی واقع در خیابان 17 شهریور 12 پالک 12 با پالک ثبتی 82 فرعی از 800 اصلی بخش یک بیرجند توسط 
محکوم علیه معرفی و توقیف شده است و مطابق نظریه کارشناسی به مساحت عرصه برابر سند مالکیت  152/7 متر مربع با اعیانی 
قدیمی  و با قدمت بیش از 30 سال با سازه آجری دارای امتیاز آب و برق و گاز و تلفن می باشد و طبق اعالم اداره ثبت اسناد ملک مذکور 
در رهن تعاونی اعتبار میزان و از طرف اجرای احکام شورای حل اختالف نیز بازداشت می باشد و با تمام جهات ملک مذکور به مبلغ 
980/000/000 ریال ارزیابی شده است  و قرار است به میزان محکوم به )مهریه( از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 1396/8/10 از 
ساعت 10 الی 11 صبح  در دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی )خانواده( دادگستری بیرجند  به فروش برسد و به کسانی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر 
تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه 

شفیعی - مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی  دادگستری بیرجندنقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
 نظر به اینکه در پرونده کالسه 961675-960171 اجرایی آقای محمد حسین چهکندی نژاد محکوم به پرداخت مبلغ 
24/500/000 ریال در حق آقای حسین یکه و مبلغ 47/250/000 ریال در حق آقای احمد رضائی و مبلغ 342/500 ریال 

حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه یک دستگاه تویوتا وانت مدل سال 1984 رنگ قرمز به شماره موتور 
0066857 و شماره شاسی 0016013 و به شماره انتظامی 274 ج 13 ایران 52 و بیمه تا مورخ 1396/12/11 با 8 سال تخفیف و 
خودرو دارای رنگ می باشد و اتاق عقب باری و 5 قالب دارد و الستیک های خودرو ضعیف می باشد و فلش راهنمای خطر عقب سمت 
چپ و راهنما و خطر عقب سمت چپ شکسته ، توقیف و به مبلغ 55/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز 
چهارشنبه  تاریخ 96/08/10 از ساعت 8 الی 9  صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت 
پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس 
از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 
واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه 
نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

درب اتوماتیک سید
مجری انواع: )درب های 

اتوماتیک جک  پارکینگی ، 
 کرکره ، سکوریت اتومات(

 09303107002
09155614880

حمــل  اثاثیه منزل
 با خــاور مسقف
 و کارگر ماهــر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
09159639065  

      علـی آبادی 

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

32435686 - 09365237014 - 09157063220 - خسروی

 درصد  
100

تضمینی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
دوشنبه*24 مهر 1396* شماره 3908

آغاز برداشت انار در خراسان جنوبی
  گروه خبر- برداشت انار از 4 هزار و 213 هکتار از باغ های زیرکاشت این محصول در خراسان جنوبی آغاز شد. معاون امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی
 استان گفت: 3 هزار و 519 هکتار از باغ های زیرکاشت انار استان بارور و 694 هکتار غیربارور است.رضایی پیش بینی کرد: 24 هزار تن انار از باغ های
استان برداشت شود.وی گفت: برداشت انار در استان به دلیل سرمازدگی نا به هنگام در آذر 95، امسال کاهش چشمگیری خواهد داشت.

از مسئوالن استان سوال دارم آیا از انتخاب نام 
یک خیابان در شهر به نام امر به معروف که در 
روزنامه  در صفحه 7 همین  مندرج شورا  مطلب 
از  نهی  و  معروف  به  امر  مشکل  بود  شده  درج 
گزارش  برای  میشود؟آیا  حل  استان  در  منکر 
میدان  آن  از  میخواهید  خودتان  مثبت  عملکرد 
شهر  در  ندارید  وقت  اگر  بگیرید؟واقعا  عکس 
نگاهی کنید از همکارانتان و یا افراد مورد اعتماد 
خود بخواهید تا وضع نابسامان حجاب گروه های 
تیمی، خانه های فساد، اماکن مستعد برای فساد 
تا کمی به خود  ارائه دهند  را خدمتتان گزارشی 

بیایید؟!بس است دیگر ...
ارسالی به تلگرام آوا
و  آب  شرکت  از  بزرگ  گالیه  یک  ما  سالم  با 
 75 قسمت  کشی  فاضالب   ... داریم  فاضالب 
ماه  چندین  گذشت  با  بیرجند  مهر شهر  هکتاری 
هنوز تمام نشده و اینکه پیمانکاری که مسول اجرای 
این پروژه است بسیار کند پیش میرود و فقط یک 
پروژه  برای  دارند  بیل میکانیکی دراختیار  دستگاه 
و  گرد  یکسره  باید  هم  مردم  و   ... بزرگ مهرشهر 
خاک بخورند بخاطر خاکی بودن خیابان ها  ضمن 
اینکه بیشتر اهالی از خانواده محترم شهدا یا نیروهای 
مسلح هستند ، چونکه شرکت آب و فاضالب در این 
زمینه بسیار کند کار می کنند یا کوتاهی بسیاری 
میکنند . نامه نگاری زیادی انجام شده به این شرکت 
اما فایده ای نداشته . لطفا پیگیری کنید . این حق 
مردم ان منطقه نیست با گذشت چند سال یکسره با 
گرد و خاک دست و پنجه نرم کنند . باتشکر از شما
939...544
که  است  موجود  قدیمی  های  نقشه  و  متون  در 
کشور امارات استان جلفاوه ایران بوده،حال کشوری 
ندارد  قدمت  بیرجند  کاج  درختان  اندازه  به  که 
ادعای مالکیت بر جزایر سه گانه ایرانی رو داره!!؟!
915...443
شهرسازی  و  راه  محترم  مدیرکل  از  سالم 
خیابان  اول  و  مهرشهر  ورودی  از  خواهشمندیم 
طرح  یک  با  و  نمایند  بازدید  عصر)عج(  ولی 
که  شهر  ورودی  آن  اجرای  و  شده  کارشناسی 
 زیبنده و چشم انداز هرمیهمانی است را زیبنده تر 
نماید. وهم مشکالت ورود و خروج ساکنان مهر 
با  بیرجند  سمت  به  راه  پلیس  شود.از  حل  شهر 
طرحهای  ترین  زیبنده  شود  می  هزینه  حداقل 
پیاده  را  اجراشده  شهرها  کالن  ورودی  در  که 
وهیچ  شهرهست  ورودی  ترین  اصلی  کرد.آخر، 
تغییری از5۰سال پیش که من بیاد آورم نکرده.
تا کارهای  توفیق عنایت فرماید  به شما  خداوند 

ماندگاری انجام دهید.
9۰3...469
از  گالیه  یک  ما  آوا  عوامل  خدمت  سالم 
وجود  با   ... داریم  مهرشهر  منطقه  شهرداری 
فرستادیم  شهرداری  به  که  مکرری  های  نامه 
خودشون  دستورالعمل  در  را  کاری  گونه  هیچ 
. درست  ایجاد فضای سبز  از  قرار نمیدهند اعم 
کردن جوی های آب و.... در قسمت 75 هکتاری 
مهرشهر خیابان های مهر و شرافت که  بیشتر 
اهالی از خانواده محترم شهدا و جانبازان هستند  
رها  طوری  همان  را  زیادی  خالی  های  زمین 
کردن به امان خدا . هیچ اقدامی نمی کنند و شده 
محل جمع آوری نخاله و زباله ها و سگ های 
اقدامات  متقین  بهشت  شهرداری  واقعا  ولگرد... 
مفید تری برای متوفیان انجام میدهند در مقایسه 
با شهرداری مهرشهر در خیابان مهر و شرافت، به 

امید انعکاس این مشکل مردم .باتشکر
915...321
خطا  آزمون  دچار  ما  استان  است  قرار  کی  تا 
باشد؟ تا کی به چند هدف در استان باید پرداخته 
شود به عنوان شهروند عرض میکنم که باید در 
استان اهداف واحد باشد و مسئوالن امر ازجمله 
مدیران  سایر  و  استاندار  و  مجلس  نمایندگان 
یک  داشتن  با  همدلی  با  استانی  های  دستگاه 
آینده  1۰سال  در  مثال  عنوان  به  واحد  هدف 
محصول  در  صادرات  جایگاه  به  باید  ما  استان 
کشاورزی در فالن درجه و رتبه باشد یا استان در 
صنعت باید به این نقطه برسد نقاط ضعف استان 
که شناسایی شده اند و می دانیم که بحران آب 
استان  از  به خارج  بانک ها  منابع  میدانیم  داریم 
می رود می دانیم نیروهای غیر بومی آنچنان که 
باید و شاید دل برای مردم رنج دیده ما نسوزانند 

آخر بس است دیگر...
936...777
... از شهرستان  سالم آوای عزیز مردم روستای 
و خدای  اداری  کارهای  این که  برای  سربیشه  
نکرده دعوا باشد باید اول به نهبندان به محضر 
ریس شورا و بعد به محضرنایب رئیس شورا به 

بیرجند ویا منتظر بمانند تاجمعه آخر هفته دیگر
915...137
به قول مساعد معاون وزیر فرهنگ در  توجه  با 
خصوص اعتبار 4۸ میلیاردی به ساخت کتابخانه 
از  زمین  بودن  مهیا  شرط  به  بیرجند  مرکزی 
مسوالن نهادها و ادارات مرتبط به این امر انتظار 
باشد.چون وقتی معاون وزیر  همکاری ویژه می 
استانی  مدیران  انفعال  و  کاهلی  میدهد  قولی 
 غیرقابل قبول است.بدیهی است پیگیری رسانه ها 
به  تلنگر  در  نیز  استان  محترم  مطبوعات  و 

مسوالن و پیشرفت کار نقش بسزایی دارد
ارسالی به تلگرام آوا
به عنوان یک شهروند از همه عزیزانی که درباره 
رئیس  های  صحبت  و  سیاسی  اخیر  موضوعات 
نشانه  به  و  گرفتند  شفاف  موضع  آمریکا  جمهور 
اعتراض پاسخ کوبنده دادند تشکر و قدردانی می کنم
91۰...277

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

آوا از مشکالت گردو کاران گزارش می دهد

به  توجه  با  گردو   میوه  برزجی-  عصمت 
از  باغداران،  برای  اقتصادی  و  غذایی  ارزش 
از  بخشهایی  و  است  برخوردار  ویژه  اهمیت 
خراسان جنوبی که  آب و هوای  مناسبی برای 
تولید این محصول دارند،  از گذشته تمرکز خود 
برخی  در  اند.  گذاشته  گردو  روی محصول  را 
قدمت  با  گردو  درختان  استان  روستاهای  از 
بیش از 4۰۰ سال نیز موجود است و این نشان 
می دهد که میوه گردو در بین کشاورزان این 

استان از قدیم االیام محبوب بوده است. 
نام  به  آفتی  از  باغداران  اخیر  سالهای  در  اما 
 کرم خراط گالیه دارند که باعث خسارت های 
شده  آنها  گردوی  درختان  به  ناپذیری  جبران 
پسته،  چوبخوار  پروانه  خراط،  کرم  است. 
سوسک شاخک بلند رزاسه، سوسک چوبخوار 
شاخک بلند درختان میوه، سوسک طوقه خوار 
که  هستند  ثانویه ای  آفات  جزء  همه  درختان 
آفات  به  تبدیل  استان  در  تداوم خشکسالی  با 
درجه یک شده اند. اکنون کرم خراط مهم ترین 
آفت درختان گردو در استان محسوب می شود 
و  ساله  چندین  خشکسالی های  دنبال  به  که 
کمبود آب،  الرو این حشره به اغلب درختان 
سیب،  گردو،  مانند  مثمر  غیر  درختان  و  میوه 
گنجشک،  زبان  زیتون،  فندق،  به،  گالبی، 

بیدمشک و نارون حمله می کند.

گردو  باغات  بحرانی خواندن وضعیت 
خراسان جنوبی دستاورد سفر 

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور

حدود دو سال قبل رئیس سازمان حفظ نباتات 
کشور در سفری  به خراسان جنوبی  از باغات 
آلوده نیز بازدید کرد.مهم ترین نتیجه این سفر 
مناطق  این  باغداران  وضع  خواندن  بحرانی 
سوی  از  گردو  درختان  صاحبان  به خصوص 
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور بود. این سفر 
مصداق کامل این ضرب المثل بود که “شنیدن 
آفت  این  هم  هنوز  اما  دیدن”.  مانند  بود  کی 
شیره ی زندگی باغداران استان را  می مکد و 

وضع به همان روال سابق بحرانی است. 

درختان 100 ساله هم
پیش کرم خراط کم آوردند 

آفت  گوید:  می  سرایانی  کشاورزان  از  یکی 
موجب شده که حتی درختانی که بیش از 1۰۰ 
اند و در تمامی این سالها در  سال عمر کرده 
برابر سیل، طوفان و کم آبی دوام بیاورند اکنون 
وی  شوند.   خشک  خراط  کرم  هجوم  اثر  بر 
اضافه می کند: اگر وضع به همین منوال ادامه 
را  باید آن  نابود شده و مردم  پیدا کند، روستا 
امرار معاش مردم  راه  تنها  تخلیه کنند چراکه 
که  است.“نداف”  باغداری  و  کشاورزی  روستا 
اتفاقا باغ گردویش دستخوش آفت شده است 
 1۰۰ که  گردو  بزرگ  درختان  می گوید:  هم 
سال عمر داشتند به دلیل اینکه دیر سم پاشی 
شده اند از بین رفته اند.این باغدار که حدود 5۰ 
شده  خشک  او  گردو  درختان  از  درخت  اصله 
است، ادامه می دهد: اگر وضع مثل گذشته بود 
باید ساالنه  حدود 2۰ میلیون تومان گردو از 
درختان خود برداشت می کردیم اما متاسفانه در 

سالهای اخیر  دو میلیون هم برداشت نداشتیم. 
وی به کارهای انجام شده برای مقابله با این 
با  روستا  مردم  می گوید:  و  کرده  اشاره  آفت 
پاشی  سم  را  درختان  کشاورزی  جهاد  کمک 

از  بزرگ  درختان  بازهم  اما  کرده اند  هرس  و 
بین رفته اند.

درختان ضعیف تر بیشترین 
خسارت را متحمل می شوند

معتقد  نیز  خراشاد  منطقه  کشاورزان  از  یکی 
هجوم  باعث  پی  در  پی  خشکسالی  که  است 
این  در  وی،  گفته  به  است.  شده  خراط  کرم 
بین  از  تا 7۰ درصد درختان گردو  منطقه 5۰ 
معموال  دهد:  می  ادامه  اند.محمودی  رفته 
درختان ضعیف تر بیشترین خسارت را می بینند 
 و اگر به موقوع سم پاشی شده و شاخه های

آفت  این  تکثیر  از  توان  می  قطع شود  اضافه 
جلوگیری نمود.وی خاطر نشان می کند: در باغ 
دیگری که تازه کرم خراط پیدا  شده سم پاشی 

را شروع و شاخه های اضافی را زده ایم اما چون 
رعایت  را  مبارزه  اصول  این  کشاورزان  همه 
نمی کنند باز سال آینده هم آفت پیدا می شود. 
باید  کشی  آفت  زمان  که  کند  می  تاکید  وی 

بعد از فصل برداشت باشد که با تزریق سم به 
پوست درخت آسیبی به میوه نرسد.

داالن های طولی کرم خراط
باعث ضعف شدید درختان می شود

درباره  نیز  پزشک  گیاه  یک  خواجویی،  زهرا 
 خسارت های کرم خراط به درخت گردو، می گوید:

در  و  هستند  چوبخوار  حشره  این  »الروهای 
 تنه و شاخه های درختان میزبان ، داالن های 
باعث  کنند  می  ایجاد  چوب  عمق  در  طولی 
خاطر  وی  شوند.  می  درختان  شدید  ضعف 
رگبرگها   از  اولیه  خسارت  کند:  می  نشان 
دمبرگها وشاخه های کوچک شروع شده و به 
شود  می  منتقل  بزرگتر  های  شاخه  به  تدریج 
ها   سرشاخه  خشکی  باعث  نهایت  در  آفت  و 

باعث  اصلی  تنه  به  حمله  صورت  در  حتی  و 
خشکی و مرگ درخت می شود.«خواجویی  یاد 
آور می شود: برنابر مطالعات کرم خراط غالبا در 
باغ هایی رشد و نمو می کند  که اصول داشت 

در آن ها به خوبی اجرا نمی شود. 

آبیاری نامنظم و غلط؛
چراغ سبز به کرم خراط  

این گیاه پزشک با بیان اینکه آبیاری نا منظم 
و غلط در نهایت زمینه الزم برای حمله کرم 
خراط را موجب شده،  می افزاید: همچنین در 
انجام  و  تغذیه  و  آبیاری  نظر  از  که  هایی  باغ 
 عملیات هرس بطور صحیح رسیدگی شده اند، 
است.   شده  مشاهده  ندرت  به  خراط  کرم 
 مهندس زهرا خواجویی؛ در خصوص روش های 
مبارزه ، خاطر نشان می کند:  استفاده از سموم 
با  خراط  کرم  الروهای  کردن  خارج  تدفینی، 
استفاده از سیم های مفتولی، کوددهی و آبیاری 
صحیح و به موقع درختان از بهترین روش های 

دفع این آفت است. وی تاکید می کند: در عین 
از  برداران و گردوکاران  بهره  حال الزم است 
با  مشورت  بدون  سنتی  روش های  جایگزینی 
خودداری  کشاورزی  مهندسان  و  کارشناسان 

کنند.این متخصص گیاه شناسی ابراز می کند:  
از  کم هزینه تر  و  آسان تر  خراط  کرم  با  مبارزه 
راه  بهترین  چیزی است که تصور می شود و 
طریق  از  درخت  مناسب  تغذیه  آن  با  مبارزه 
آبیاری و دادن کود حیوانی است. وی با بیان 
بهترین  اردیبهشت هر سال  اینکه فروردین و 
گردو  خراط  کرم  آفت  با  مبارزه  برای  زمان 
است.  ادامه می دهد: کرم خراط دوست دارد، 
به   اگر  و  بخورد  را  گردو  خشکیده  شاخه های 
آبیاری مناسب و دادن کود حیوانی به درخت 
توجه شود، با زنده نگه داشتن شاخه ها خیلی 

سریع می توان با این آفت مبارزه کرد.

207 هکتار از باغات گردو گرفتار آفت

نیز در  رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 

گفتگویی با آوا عنوان می کند که 2۰7 هکتار از 
باغات گردو در خراسان جنوبی گرفتار آفت شده 
 اند. مهندس ولی پور مطلق یاد آور می شود:

آفت غالب پروانه فری یا کرم خراط می باشد 
که شدت  آلودگی بسته به وضع اقلیمی منطقه 
بیان  با  وی  است.  متغییر  درصد   7۰ تا   5 از 
اینکه شهرستان های قاین، سرایان و فردوس 
بیشترین آسیب را از آفت کرم خراط دیده اند 
کامل  حشره  آفت  این  کند:  می  نشان  خاطر 
پروانه با بالهای سفید با لک های گرد متمایل 
زیادی  تعداد  با  رنگ  زرد  الروهای  و  آبی  به 

نقاط سیاه است. 

اتحاد کشاورزان رمز مبارزه بهتر

، رعایت  استان  به گفته رئیس جهادکشاورزی 
 اصول زراعی مانند هرس و سوزاندن شاخه های 
 خشک و آلوده از شدت خسارت های بعدی می کاهد.

آبیاری مناسب  ولی پور مطلق اظهار می کند: 
و اعمال مدیریت تغذیه باغات، نصب تله های 
استفاده  باغات،  در  نوری  های  تله  و  فرمونی 
داالن  در  سیمی  مفتول  یا  سمی  خمیر  از 
نیز  آفت   الرو  نابودی  جهت  آفت  فعال  های 
درباره  است.وی  موثر  آفت  کاهش جمعیت  در 
برنامه های این سازمان برای اتحاد کشاورزان 
برای مبارزه بهتر با آفت نیز می گوید: بر اساس 
قوانین سازمان حفظ نباتات این آفت جزء آفات 
هدایت  سازمان  این  رسالت  و  بوده  خصوصی 
ایشان  به  فنی  های  توصیه  ارائه  و  کشاورزان 
می باشد.  ولی  به منظور کمک به کشاورزان 
کشوری          مسئولین  بازدید  برای  ای  برنامه 
) رئیس سازمان حفظ و نباتات کشور و رئیس 
استان  آلوده  مناطق  از  کشور(  بحران  سازمان 
ترتیب داده شد  و  درخواست اعتبار از محل 
طرح  قالب  در  مبارزه  برای  بحران  مدیریت 

مدون نیز ارسال شده است.

پیگیری استان برای تخصیص
اعتبار خاص مبارزه با آفت گردو

رئیس جهاد کشاورزی استان روش های پیش 
آگاهی درباره وضع آفات با نصب فرمون های 
جنسی ) نوعی تله ( در باغات ،اطالع رسانی 
به کشاورزان از طریق برگزاری کالس های 
تهیه  رادیویی،  های  برنامه  پخش  آموزشی، 
در  آموزشی  بنرهای  و  ها  پوستر  نصب  و 
مبارزه  و روش های  آفت  خصوص شناسایی 
حشرات  و  الرو  خرید  طرح  کنترل،اجرای  و 
کامل)قبل از تخم ریزی( از باغداران واجرای 
آلوده  های  شاخه  انهدام  و  های هرس  طرح 
در مناطق را از دیگر برنامه های این سازمان 
عنوان کرد.وی در پاسخ به این سوال که آیا 
منظور  به  خاصی  اعتبارات  کشور  کالن  در 
مبارزه و پرداخت خسارت به کشاورزان در نظر 
های سال  در  کرد:  اظهار  است؟  شده   گرفته 

برای  مبالغی  خشکسالی،  اعتبارات  از  گذشته 
مبارزه با آفت برای استان تخصیص داده شده 
تخصیص  برای   پیگیری  نیز  اکنون  و  است 
حال  در  آفت  این  کنترل  برای  خاص  اعتبار 

انجام می باشد.
)Ava.news12@gmail.com(

حشره ای کوچک ، آفت بزرگ باغات گردوی استان

عکس ها از عبدی
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این سیمان ضد زلزله است

مهر- به تازگی محققان دانشگاه بریتیش کلمبیا نوعی سیمان تقویت شده با فیبرو مقاوم در برابر زلزله ساخته اند که در برابر زلزله ترک نمی خورد و از ریزش ساختمان جلوگیری 
می کند. این سیمان در بخشی از دیوار یک مدرسه ابتدایی در ونکوور به کار رفته است. این ماده جدید را می توان روی دیوارها اسپری کرد. الیه ای از این ماده به ضخامت ۱۰ 
میلی متر سبب می شود دیوار ها در برابر زلزله مقاوم شوند. ماده مذکور در برابر لرزش ها ترک نمی خورد بلکه خم می شود و قابلیت تحمل فشار ناشی از لرزش های زلزله را دارد. دوشنبه * 24 مهر 1396 * شماره 3908

یادداشت

حرمت هایی که در 
مراودات روزمره نابودمی شوند 

* اکرم کیانی

والدینی با تجربه ای که محاسن خود را در گذر 
درکوله  را  تجربه  از  انبانی  و  اند  نموده  سپید  ایام 
و  فرزندان  خانه  به  اند  ده  نمو  ذخیره   بارشان 
نوه هایشان که می روند، چه بسا نظاره می کنند 
که فرزندشان خسته از کار روزمره به منزل می رسد 
و بدون توجه به حرمت خانواده و زن و فرزندان و 
بدون تالش برای کمی گفتگو با والدین و شنیدن 
و دیدن خانواده به استراحت می پردازند. ودر این 
با  باتجربه  و  پیر  مادربزرگ  یا  پدربزرگ  هنگام 
مشاهده این رفتار ناپسند فرزندشان آهی از حسرت 
می کشند و با قاطعیت می گویند: همین رفتارتان 
فردا  و  دهند  می  قرار  الگو  هایتان  بچه  فردا  را 
اگر خسته به منزل آمدند بی توجه به حضورشما 
بزرگ ترها به گوشه ای می روند به این بهانه که 
 خسته هستند. در مراودات روزمره مان بسیار کم 
واژه  از  تر  بزرگ  با  بینیم که هنگام صحبت  می 
اگر  که  شاهدیم  ندرت  شود،به  استفاده  “شما” 
نقلیه عمومی سرپا  پیرزنی در وسیله  یا  پیرمردی 
ایستاده،جوان یا نوجوانی جای خود را به بدهد وبسیار 
کم نظاره می کنیم که اگر همسایه ای را دیدیم 
پیش  پرسی  احوال  و  در سالم  بودیم  کوچکتر  و 
قدم شویم و اگر درخیابان با موبایل خود با کسی 
صحبت می کنیم و با او مشکلی داریم و صدایمان 
باال رفت از الفاظ رکیک استفاده نکنیم و حرمت 
دیگر شهروندان را نگه داریم. امروزه نظاره می کنیم 
که حرمت گذاری به بزرگ تر، به کوچک تر، به 
جامعه، به همسایه، به فرزند، به استاد، به شاگرد و 
... کمتر و کمتر رعایت می شود. برای هرکدام ازما 
این یک واقعیت انکار ناپذیر است که درتعامالت 
روزمره زندگی ناگزیر به برقراری روابط اجتماعی می 
باشیم و نمی توانیم زندگی را بدون مراوده و برخورد 
با دیگران به راحتی ادامه دهیم. آنچه در این زمینه 
مهم و تأثیرگذار برمیزان سالمت شهروندان و نحوه 
زندگی است، چگونگی برقراری این روابط می باشد. 
آثار  و  چگونگی  هرشهروندی  که  است  ضروری 
روابط اجتماعی صمیمانه را با دقت مورد بررسی قرار 
داده و به عنوان راهی موثر برای دست  یابی و ارتقای 
سالمت روانی به کار بندد. و انتهای کالم اینکه، در 
جامعه ای که از گذشته های پر ازحرمت خود فاصله 
با نگاهی به گذشته  ندارد که  امکان  گرفته است 
از حریم های فردی و اجتماعی و  از آن،  الهام   و 
حرمت ها و احترام ها، زندگی را به سهولت پیش 
برد. به کاربردن الفاظ محترمانه، تواضع و فروتنی 
خیر  دعای  محبت،  و  مهربانی  بزرگترها،  دربرابر 
از درشت  ، دوری  دیگران  و  والدین  برای  کردن 
نبردن واژه ها و اصوات  به کار  یا حتی  گویی و 
نابهنجاری از جمله روش های احترام درتعامالت 
زندگی روزمره است که هر شهروندی را برای آموختن 

و به کار بستن در زندگی اجتماعی اش می طلبد.

یک مینی بوس پر از »یار مهربان«
مناسبت ها

24 مهر؛ آغاز هفته پیوند اولیا و مربیان

خانه و مدرسه زماني مي توانند رسالت آموزشي 
و تربیتي خاص خود را به نحو مطلوب انجام دهند 
که هر یک شناخت تربیتي کافي داشته باشند و 
نقش تربیتي خاص خود را با بصیرت انجام دهند. 
در این راستا انجمن اولیا و مربیان، هیأتي منتخب 
از پدران و مادران، دانش آموزان و مربیان مدرسه 
است که با هدف همکاري در جهت پیشبرد امور 
تشکیل مي شود.  دانش آموزان  پرورش  و  آموزش 
این انجمن، پیشنهادها و طرح هاي مفید را به مدیر 
و مسؤوالن مدرسه عرضه مي کند و در اداره بهتر 
امور، یار و یاور صمیمي مدیران محسوب مي گردد. 
و  خانه  همکاري  مظهر  مربیان،  و  اولیا  انجمن 
مدرسه در امر تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان 
تاریخ  از  که  مربیان  و  اولیا  پیوند  هفته  در  است. 
24 تا 3۰ مهرماه هر سال برگزار مي گردد، پدران 
و مادران به مدارس دعوت شده و درباره مسائل 
تربیتي بحث و تبادل نظر نموده و نمایندگان خود 
را در انجمن براي یک سال برمي گزینند. مشاوره 
انجمن؛  اهداف  تحقق  منظور  به  برنامه ریزي  و 
مدرسه  مربیان  و  مدیر  با  همفکري  و  همکاري 
دانش آموزان  فراغت  اوقات  برنامه هاي  مورد  در 
و دعوت از اولیاي عالقمند به منظور بهره مندي 
از خدمات و یاري هاي آنان براي تهیه و تدارک و 
تکمیل امکانات آموزشي - پرورشي مدرسه از جمله 
مهم ترین وظایف انجمن اولیا و مربیان مي باشند.

تازه های فناوری

حذف حسگر اثر انگشت 

از تمامی آیفون ها

حسگر  آینده  سال  از  دارد  قصد  اپل  ایسنا- 
فناوری  آیفون های خود حذف و  از  را  انگشت  اثر 
تشخیض چهره را جایگزین آن کند. همان کاری 
که در آیفون X صورت گرفت. به ادعای وی، همه 
گوشی های اپل از سال 2۰۱8 تنها دارای فناوری 
تشخیص چهره خواهند بود. طبق گفته وی، اپل 
چهره  تشخیص  سیستم  از  مردم  واکنش  منتظر 
به کار گرفته شده در آیفون X است و آینده این 
فناوری به نظرات مردم و بازخوردی که دارند وابسته 
است. به اعتقاد وی بر گ برنده اپل در به دست 
گرفتن بازار سال آینده، حسگرهای 3بعدی، فناوری 
عمق واقعی دوربین ها و تشخیص چهره خواهد بود. 
مینگ چی همچنین پیش بینی کرد که “آیپد پرو” نیز 
سال آینده از فناوری تشخیص چهره بهره خواهد برد.

خبرها از گوشه و کنار

»عطسه  کردن« هم 

به جدول علل تصادفات اضافه شد!

از  یکی  عنوان  به  نیز  کردن  عطسه  ملیت- 
باال  سرعت  در  شدید  تصادفات  دالیل  مهم ترین 
کنار  در  تصادفات  علل  جدول  در  و  شد  معرفی 
به  انحراف  جلو،  به  بی توجهی  همچون  مواردی 
چپ و غیره جای گرفت. جان باختن شهروندان طی 
حوادث و سوانح رانندگی همواره یکی از معضالت 
بوده است؛ تا آنجا که مسئوالن و مأموران پلیس 
راهور و همواره به آن توجه داشته و بیان داشته اند 
که حتی جان باختن یک نفر در جاده ها زیاد است. 
بر اساس آمارهای موجود، آمار جان باختگان حوادث 
رانندگی در سال 84 قریب 28 هزار نفر بود که این 
آمار در سال 95 به کمتر از ۱6 هزار نفر رسیده است. 
فرهنگ  ارتقاء  شهروندان،  همکاری  بین  این  در 
ترافیک، تالش پلیس راهور برای تسهیل در تردد 
و  مقطعی  محدودیت های  و  ممنوعیت  ایجاد  و 
همچنین استفاده از سامانه های پایش هوشمند تردد 
و همچنین سامانه ثبت تخلفات در این بین بی تأثیر 
و  جاده ای  حوادث  هنوز  حال  این  با  است؛  نبوده 
هموطنان  فوت  عامل  مهم ترین  ترافیکی  سوانح 
محسوب می شود.  اما نکته ای که در این بین حائز 
اهمیت بوده، این است که بر اساس آخرین یافته ها 
اضافه  بروز حوادث  به علل  نیز  »عطسه کردن« 
شد. طبق آخرین یافته ها »عطسه کردن« می تواند 
از  یکی  چراکه  بینجامد؛  رانندگی  حادثه  بروز  به 
باال،  سرعت های  در  شدید  تصادفات  مهم ترین 
عطسه کردن بوده است؛ بطور مثال اگر با سرعت 
و  باشید  حرکت  حال  در  ساعت  در  کیلومتر   96
عطسه کنید، مسافت ۱5.5 متر را با چشمان بسته 
حرکت خواهید کرد و معلوم است که با ندیدن این 
داد. خواهد  رخ  حادثه ای  قطعًا  مسافت،  مقدار 

کاریکاتور روستای تاریخی افین - عکس از: ابوالفضل مرادیطاهر شبانی قاب عکس داده نما، آوای خراسان جنوبی

افرادی که ساعات طوالنی کار با مانیتور را با سرهای خم شده به جلو سپری 
می کنند، مهره اطلس آنها به جلو کج می شود. کج شدن این مهره عصب را 
تحت فشار قرار می دهد و رابطه بین عملکرد عصب و آلرژی را اثبات می کند.

هدهد کتابفروشی 

قوسی- اگر یادتان باشد حدود ۱۰ سال پیش سریالی با 
نام “کتابفروشی هدهد” از شبکه 3 پخش می شد. داستان 
راه  در  و  بود  داده  تغییر  را  اتوبوسش  کاربری  که  مردی 
دیگری از آن بهره می برد. شاید جرقه خیلی از کارهای 
یا برنامه های  از همین سریال ها  خوب و بد در جامعه 
تلویزیونی زده شده باشد. هر ساله برای آشنایی با کتاب 
نمایشگاه،  برپایی  چون؛  کارهایی  کتابخوانی  فرهنگ  و 
 ساخت و تجهیز کتابخانه ها، مسابقات کتابخوانی و ... انجام 
می گیرد. اگر کتاب از همان کودکی در معرض دید و در 
دسترس کودک قرار گیرد، برای وی تبدیل به مونس و 
“خاله”  و  “عمو”  از  استفاده  یاری خواهد شد همیشگی. 
برای این مهم تاثیری خواهد داشت فزاینده. حال به گفتگو 
با “عمویی مهربان” خواهیم نشست که چندین سال است 
به همراه “یار مهربان” به سراغ کودکان می رود. جامعه 
بیش از هر زمان دیگری به این عموها و خاله ها نیاز دارد. 
* کمی از کاری که انجام می دهید را بگویید؟ 
پرورش  کانون  در  کار  به  مشغول  است  سال   ۱۰ من 
فکری هستم. یک مینی بوس قفسه بندی شده دارم و به 

روستاها می روم. ۱9 روستا تحت پوشش من هستند و در 
 ایام سال تحصیلی به مدارس می روم و به بچه ها کتاب 
برنامه هایی مانند قصه گویی، شعرگویی و  می دهم و 

ساخت کاردستی را اجرا می کنم.
مینی  نه،  است؟  خودتان  مال  بوس  مینی   *
از   ۱39۰ سال  در  و  است  کانون  به  متعلق  بوس 
اعتبارات “رهبری” برای این کار به کانون اهدا شد. 

هرکاری  کنم  می  سعی  بدهید؟  ادامه  خب،   *
دروس  با  متناسب  دهم  می  انجام  ها  بچه  برای   که 
دو هفته  کند. هر  به درسشان  و کمکی  باشد  ها  بچه 
 ۱45۰ حدود  و  کنم  می  مراجعه  روستا  به  بار  یک 
خدمات  و  کتابها  همه  هستند.  کتابخانه  عضو  هم  نفر 
رایگان است. هر سری دو کتاب امانت می دهیم و از 

6 سال تا ۱7 سال هم عضو می شوند.
کند؟  می  انتخاب  کسی  چه  را  روستاها   *
اینکه  دلیل  به  کنم؛  می  انتخاب  خودم  را  روستاها 
به  و  دارم  شناخت  هستم،  جا  آن  اهل  خودم 
می  احساس  بیشتری  نیاز  که  روم  می  روستاهایی 
روم.  می  مساجد  به  کال  هم  ها  تابستان  در  شود. 
اجرای  برای  و  کنند  می  انتخاب  را  کتابشان  ها  بچه 

رویم. داخل مسجد می  به  برنامه هم 
* چندتا کتاب دارید؟ نزدیک به 7هزار جلد کتاب

کانون  انتشارات  به  مربوط  شان  همه   *
است؟ بله. به ندرت شاید انتشارات دیگری باشد.

* چند سالتان است؟ 35 ساله هستم.
* همکاری هم دارید یا اینکه تنها هستید؟ 
بله تنها هستم. راننده مینی بوس هم خودم هستم.  

نه،  یا  خوانند  می  را  کتاب  اینکه  حاال   *
چطوری خواهد بود؟ یاد یک خاطره افتادم. در سال 
از  از مراجعه به یک روستا، یکی  بعد  های اول خدمتم 
مردد  هنوز  دیدم  بردارد.  خواست  می  را  کتابی  ها  بچه 
است. گفتم بگذار چند تا کتاب معرفی کنم و گفتم این 
مطالعه  مگه  چرا  گفتم:  دانم.  نمی  گفت:  خواندی؟   را 
نمی کنی؟ گفت: نه. گفتم: پس برای چی کتاب برمی 
داری. گفت: برای اینکه فکر می کردم بقیه دوستانم کتاب 
اجباری  نه  بردارم. گفتم:  باید  دارند، من هم حتماً  برمی 
نیست، اگر دوست داری کتاب بردار. یکی دو سال گذشت 
و بعدش کم کم تشویق شد و به یکی از اعضای فعال 
اگر هم عضوی فقط کتاب  تبدیل شد. درواقع  کتابخانه 
را برمی دارد و صرفا کتاب را باز می کند و ورق می زند، 

همین برای ما کافی است و انگیزه کتابخوانی پیدا می کند.
* چند تا کتاب، تا به حال امانت داده اید؟ در 
 85۰۰ ام  داده  امانت  تعداد کتاب هایی که  قبل  سال 
آماری خوبی  بود که طی یک سال جامعه  جلد کتاب 
به  که  است  کودک  به  مربوط  ها،  کتاب  بیشتر  بود. 
صورت شعر و قصه است و حجم زیادی هم ندارد ولی 
اعضایی هم هستند که کتاب های رمان هم می برند.

* بیشتر شعر می خوانند یا قصه؟ این بستگی 
 به خصوصیات کودک دارد. معمواًل چون 2 کتاب به امانت 

می برند، یکی را شعر و دیگری را قصه انتخاب می کنند. 
* فرد دیگری هم مثل شما در استان است؟ 
از من در استان ۱۰ کتابحانه سیار وجود دارد  به غیر 

ولی سابقه کار من از همه بیشتر است.
* خودتان هم کتاب می خوانید؟ سعی می کنم 
به  و  باشم  داشته  اطالع  کانون  های  کتاب  از  حداقل 

غیر از آن هم مطالعه دارم
* آخرین کتابی که خوانده اید؟ )با کمی مکث( 

“آن سوی پنجره” که یک کتاب مذهبی است.
محمد  کنید؟  می  هم  معرفی  را  خودتان   *
صفاری مهربان. مربی کتابخانه سیار روستایی در طبس.

Ava.news19@gmail.com . عکس ها از : قوسی

خواندنی ها

2 راه  تشخیص اصالت گوشی 

پس از رجیستری

مشرق- پس از اجرای رجیستری خریداران برای 
از  را  گوشی  اصالت  می توانند  جدید  گوشی  خرید 
استعالم و سپس  یا سایت گمرک  پیامک  طریق 
دانید طرح  به خرید کنند. همانطور که می  اقدام 
رجیستری گوشی موبایل برای احراز اعتبار گوشی 
از  مردم  اطالع  برای  می شود.  آغاز  مهر  پایان  از 
اینکه گوشی هایشان به صورت قانونی وارد شده یا 
غیرقانونی است قرار است پیامکی برای مشترکان 
ارسال شود. بنابراین خریدارانی که پس از اجرای 
رجیستری برای خرید گوشی اقدام می کنند باید کد 
IMEI ) شماره سریال( گوشی را به شماره پیامک 
سایت  در  را  کد  این  یا  کنند  ارسال   3۰۰۰8887
گوشی،  خرید  هنگام  معمواًل  کنند.  چک  گمرک 
سیم کارت  گوشی  داخل  فروشگاه  در  خریدار 
می اندازد که گوشی معتبر باید پس از قرار دادن 
سیم کارت فعال شود و این نشانه ای برای مورد 
تأیید بودن گوشی است. در این باره تمهیدات دیگری 
نیست. نهایی  هنوز  که  پیشنهاد شده شده  نیز 
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قانون و انتظارات

هر والدی انتظاراتی از فرزند خود دارد. بنابراین والدین 
دارند،  خود  فرزند  از  که  انتظاراتی  با  متناسب  باید 
نکردن،  لجبازی  خواندن،  کنند.درس  وضع  قانون 
آمدن  منزل  به  موقع  به  دیگران،  به  کردن  کمک 
جزو رفتارهای مثبت است بنابراین والدین باید با ارائه 
مشوق هایی تالش کنند، رفتارهای مثبت فرزند خود 
را تشویق و در مقابل رفتارهای نادرست موضع گیری 
و اعمال قانون کنند.نکته این جاست که اگر آموزش 
عمل به قانون در سن طالیی رشد یعنی در ۳ تا ۸ 
سالگی داده شود، بیشترین بهره وری را در آینده برای 
والدین خواهد داشت. آموزش عمل به قانون و اجرای 
صحیح آن در دوران کودکی میسر است زیرا در دوران 
نوجوانی والدین می توانند با او وارد معامله شوند و از او 

بخواهند به قانون عمل کند.
نه فقط سن آموزش قانون بلکه نحوه اجرای آن هم 
افراط  بنابراین  دارد،  نقش  آن  تاثیرگذاری  میزان  در 
شایع  بسیار  ها  خانواده  در  قانون  اعمال  در  تفریط  و 
است و واقعیت این است که حفظ تعادل در این زمینه 
کار بسیار دشواری است. اما انجام آن ضروری است. 
سخت گیری بیش از حد در اجرای قانون ممکن است 
ناخن  به  کودک  گرایش  و  نگرانی  اضطراب،  باعث 
جویدن، مکیدن انگشت و کارهایی از این قبیل شود. 
گردن  و  قلدری  به  شود  می  تر  بزرگ  وقتی  کودک 

کلفتی رو می آورد تا زیر بار قانون نرود.
بهترین سن برای آموزش مهارت های اصلی زندگی 
سنین ۳ تا ۸ سالگی است و اگر یک سری آموزش 
ها را در این فاصله سنی به کودک دهیم می توانیم 
مطمئن باشیم که زندگی فردی اجتماعی سالمی در 

پیش خواهد داشت.

غالم امام سجاد)علیه السالم(شخصی می گوید: سالی در 
مدینه، قحطی شد و باران نیامد. هر چه مردم دعا کردند و 
نماز طلب باران خواندند، اثری نبخشید. در خلوتی، در دامنه 
کوهی، غالمی را دیدم که عبادت می کرد و حال عجیبی 
داشت و در مناجات خویش می گفت:خدایا! ما بندگان! 
چنین هستیم! خدایا! رحمت خود را از ما قطع نکن.او 
مشغول عبادت بود که دیدم اوضاع عالم عوض شد. یقین 
کردم که آن تغییر در اثر دعای این شخص بود. دنبالش 
رفتم تا ببینم کیست. فهمیدم غالم خانه امام سجاد )علیه 
السالم( است.پیش خودم گفتم: هر طور هست من او را 
از امام می خرم، نه برای این که خادم من باشد؛ بلکه من 
خادم او باشم و از فیض وجود او استفاده کنم.خدمت امام 
رسیدم و عرض کردم من یکی از غالم های شما را می 
خواهم.فرمود: کدام یک؟ باالخره او را پیدا کردم؛ اما غالم 
ناراحت شد.گفت: ای مرد! چرا مرا از این خانه جدا می کنی. 
.گفتم: می خواهم تو را ببرم و تا آخر عمر خدمتگزار تو باشم 
و از محضر تو استفاده کنم.من در فالن جا شاهد و حاضر 
بودم که چگونه دعا می کردی. شک ندارم که این باران در 
اثر اجابت دعای تو بود.غالم تا این جمله را از من شنید، سر 
به سوی آسمان بلند کرد و گفت: خدایا! من نمی خواستم 
از این رازی که بین من و تو است، شخص دیگری آگاه 
شود. حال که از این راز آگاه شدند، خدایا! مرا از این دنیا ببر! 

این را گفت و جان به جان آفرین تسلیم کرد.

تا می توانی دستی بگیر و به دیگران کمک کن. با 
افتادن دیگران پیشرفت نخواهی کرد، چون مانند 
بازی دومینو، روزی نوبت خودت هم خواهد رسید.

در هیاهوی زندگی دریافتم هیچ چیز ارزش غصه
 و ناراحتی ندارد، دریافتم کسی هست که اگر بخواهد 

می شود و اگر نخواهد نمی شود، به همین سادگی.

عمر زاهد همه طی شد به تمنای بهشت
او نـدانـست کـه در تـرک تمناست بهشت

این چه حرفیست که در عالم باالست بهشت
هرکجا وقت خوش افتاد همانجاست بهشت

ای سرور عابدان عالم، امشب که شب رحلت توست، به 
درگاهت می آیم تا بر جوانی ام دعا کنی، تا در لطافت 
و غلظت و رقت و نورانیت تو شناور شوم و ذوب شوم

صحیفه سبز تو، نجوای انوار تابناکی است که تا بی 
نهایت،شربت آرام بخش روح عطشناک آدمی است
دعاهایت را در این فصل سرد، بدرقه جوانی ام کن

  

علیه  العابدین  زین  تولد حضرت  روز  در  که  همان طور 
سال  و  روز  در  است،  اختالف  موّرخین  بین  در  السالم 
شهادت او نیز اختالف وجود دارد. دامنه این اختالف از 
سال 92 هجری تا سال 100 هجری است، اما آنچه از 
همه مشهورتر است، یکی سال 94 هجری است که آن را 
به مناسبت ارتحال فقهای بیشماری از اهل مدینه، » سنه 

الفقهاء « نامیده اند و دیگری سال 95 هجری.
 اما بر اساس روایتی که ابوبصیر از امام جعفر صادق علیه 
السالم نقل کرده است، امام فرموده است: حضرت علی 
بن الحسین علیه السالم در حالی که 57 ساله بودند از دنیا 

رفت و این واقعه در سال 95 هجری اتفاق افتاد.

محل دفن امام سجاد علیه السالم
حضرت زین العابدین علیه السالم پس از تشییع باشکوه 
اولیاء خداوند،  از  بسیاری  قبور  بقیع که  در  مردم مدینه، 
صحابه  از  بسیاری  و  اسد  بنت  فاطمه  پیامبر،  همسران 
گرانقدر پیامبر و تعدادی از شهدای صدر اسالم در آن قرار 
دارد، در کنار مرقد مطهر حضرت امام حسن مجتبی علیه 

السالم، عموی بزرگوارش، مدفون گردید.
 در این قطعه از بقیع عباس، عموی پیامبر، نیز دفن شده 
نیز  باقر  امام  و حضرت  امام صادق  حضرت  بعداً  و  بود 
مدفون گردیدند. این بخش دارای قبه و بارگاه بوده ولی 

اکنون به دست وهابیون تخریب شده است.

قاتل امام سجاد علیه السالم
حضرت علی بن الحسین علیه السالم در زمان خالفت 

ولید بن عبدالملک به شهادت رسید.
بنا به گفته عمر بن عبدالعزیز، ولید که حاکم جّبار و ظالمی 
در دوره ی  بود.  لبریز کرده  از جور و ستم  را  زمین  بود، 
دودمان  با  آنها  کارگزاران  و  مروانیان  رفتار  او،  حکومت 
پیامبر )ص(، بنی هاشم و به خصوص امام سجاد علیه 

السالم بسیار ظالمانه و بی رحمانه بود.
زمان  از  چه  گر   - اسماعیل  بن  هشام   - مدینه  والی 
عبدالملک بن مروان مسئول اداره شهر مدینه بود، ولی در 
دوران ولید رفتار ظالمانه ای با حضرت زین العابدین علیه 
السالم در پیش گرفت و هنگامی که به دلیل بدرفتاری 
زیاد با مردم مدینه از منصب خود عزل شد، او را در کنار 
منزل مروان نگه داشتند تا مردم از او تقاص بگیرند. او 
خود معترف بود که از کسی جز علی بن الحسین علیه 
السالم بیم ندارد، اما هنگامی که امام با جمعی از اصحاب 
خود از کنار او عبور کردند، هیچ یک به او متعرض نشدند 
و از او شکایتی نکردند. این جا بود که هشام فریاد زد: خدا 

می داند رسالت خود را در کدام خاندان قرار دهد.
و در روایت دیگری، امام برای او پیغام داد که اگر از نظر 

مادی در تنگنا هستی، ما تأمینت می کنیم.
بعضی  دارند.  اختالف  هم  با  امام  قاتل  درباره  مورخین 
دیگر  برخی  و  ولید مسموم شد،  به دست  امام  معتقدند 

برادر خلیفه  به دست هشام بن عبدالملک، که  معتقدند 
بود؛ اما به هر حال، او نیز نمی توانست بدون اجازه ولید، 

مرتکب قتل امام شود
مردم مدینه و اندوه شهادت امام سجاد )ع(

با  که  السالم  علیه  العابدین  زین  حضرت  شهادت  خبر 
عملکرد انسانی و الهی خود، همگان را مجذوب خود کرده و 
با مجاهدت سی و پنج ساله خود، تصویری منور و متعالی از 
امامت در ذهن جامعه اسالمی ترسیم کرده بود، به سرعت 
در شهر پیچید و همه برای تشییع جنازه او حاضر شدند.

به  امام  وقتی  کند:»  می  روایت  چنین  مسیب  بن  سعید 
شهادت رسید، همه ی مردم، از نیکوکاران گرفته تا بدکاران، 
برای تشییع جنازه اش حاضر شدند. همه زبان به ستایش او 
گشوده بودند و سیل اشک از دیدگان همگان جاری بود. در 
تشییع جنازه ی امام همه مردم شرکت کرده بودند و حتی 
یک نفر در مسجد پیامبر )ص(  باقی نمانده بود.«حضرت 
زین العابدین علیه السالم شتری داشت که بر اساس بعضی 
از روایات بیست و دو بار با او به حج رفته بود، اما در تمامی 
این مدت حتی یک ضربه تازیانه هم به او نزده بود. امام در 

شب شهادت خود سفارش کرد به این شتر رسیدگی شود.
قبر  به سوی  یکسره  شتر  رسید،  شهادت  به  امام  وقتی 
مطهر امام رفت، در حالی که هرگز قبر امام را ندیده بود. 
خود را به روی قبر انداخت و گردن خود را بر آن می زد و 
اشک از چشم هایش جاری شده بود.خبر به حضرت امام 

باقر علیه السالم رسید.امام کنار قبر پدر رفت و به شتر 
گفت:» آرام باش. بلند شو. خدا تو را مبارک گرداند.«شتر 
بلند شد و برگشت ولی پس از اندکی باز به قبر برگشت 
و کارهای قبل را تکرار کرد.امام باقر باز آمد و او را آرام 
کرد ولی بار سوم فرمود:» او را رها کنید! او می داند که از 
دنیا خواهد رفت.« سه روز نگذشت که شتر از دنیا رفت. 

رویدادهای زمان امام سجاد  علیه السالم
امام زین العابدین علیه السالم زمانی آکنده از رویدادهای 
سیاسی و رخدادهای تاریخی قدم به جهان گذاشت. در 
آن هنگام امام علی علیه السالم مبارزه ای تلخ با فریب 
خوردگان و دشمنان اسالم در جمل، صفین و نهروان آغاز 
کرده بود، پدر امام زین العابدین علیه السالم حضرت امام 
حسین علیه السالم در آن روزگار، عالوه بر همکاری با 
سپاه  فرماندهی  مسلمانان،  امور  اداره  در  بزرگوارش  پدر 
علیه  العابدین  زین  امام  داشت.  عهده  به  نیز  را  اسالم 
السالم هفت ساله بود که پدر بزرگش امیرالمؤمنین علیه 
السالم در محراب مسجد کوفه به شهادت رسید. پس از 
چند ماه اهل بیت از کوفه به مدینه مراجعت کردند. امام 
زین العابدین علیه السالم هفده ساله بود که عمویش، امام 
حسن مجتبی علیه السالم ، را با زهر به شهادت رساندند. 
غمبار  و  واقعه عظیم  که  نکشید  بیش طول  چند سالی 
کربال به وقوع پیوست و امام شاهد شهادت پدر بزرگوار، 

برادران، عمو، عموزادگان و یاران نزدیک خود بود. 
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و چون کسانی مباشید که پس از آنکه دالیل آشکار برایشان آمد پراکنده شدند و با هم 
اختالف پیدا کردند و برای آنان عذابی سهمگین است. آل عمران/ آیه 105

حدیث روز  

بهترین چیزی که بنده بعد از شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهی تقرب پیدا می کند، نماز است. 
امام حسین )ع(

سبک زندگی

شام غربِت پیام آور کربال

طراح: نسرین کاری                        

میان  در  که  کشوری   -1 افقی: 
دریای سیاه و دریای خزر قرار دارد 
محسوب  اروپا  و  آسیا  میان  مرز  و 
می شود - سفر کردن 2- از شهرهای 
استان فارس- یکی از برجسته ترین 
شهر   -3 جهان  پولی  اقتصاد دانان 
مذهبی - از درندگان - خانه بزرگ 
- تاکید شده 4- مناجات - درجات 
برای  که  گوساله ای   -5 خالص   -
رها   - می شود  استفاده  شخم  کار 
نیاز  مورد  اثاثه  به  مجهز   - آزاد  و 
- ضمیر مفعولی 6- الفت- اضافی  
 - دوستی   -7 وچگونگی  حالت   -
رنگارنگی 8-  یارکلنگ - چهره - 
مساعدت - از محصوالت صادراتی 
فرنگی  آفریقایی - سفر  کشورهای 
ماده   - خونی  ویتامین   - کوچ   -9
بیهوشی - نت سوم موسیقی 10- 
اشاره  باد خنک -  انگلیسی -  خط 
به دور  11- شرنگ - سخن چین 
- قریه و روستا - فروشنده ظروف 
مس 12- پیمانه ای که با آن روغن 
در چراغ می ریزند - چشیده شده - 
یا  شاعر  یک  منظوم  آثار  مجموعه 
قیامت  روز  به  اعتقاد  نویسنده 13- 
- شهر شرقی آلمان - قطع سینمایی 
14- پایتخت رسمی کشور سوازیلند 

جهان  قاره های  از   -15 امیدوار   -
کوچک  نام   - فارسی  غیر  تلفظ  با 

»پوتین« رییس جمهوری روسیه
کشور  در  بندری  نام   -1 عمودی: 
پهلوان   -2 خواستن  امال   - تونس 
باال   -3 شادمان   - زورخانه  وسط 
عصر  قبایل  از   - دریا  آب  آمدن 
جاهلیت - زیرقرآنی - ضربه ای که 
استان  توابع  از   -4 ببرد  را  گوشت 
دیوار  چینه   - ترازنامه   - اصفهان 
 - زیارتی  - محلی شهر  هاتف   -5
بدل از وضو - به اندازه 6- محبوب 
بدشکل  و  زشت   - مرتبه  بلند   -
7- پدر تازی - ناسیونال - واحد پول 
آلبانی - شیشه رنگین 8- عضو باال 

نشین - مداوا کردن - تصدیق روسی 
9- مسلک - دوش - پیشگاه خانه 
- گالبی 10- نامه نگاری - مجازا به 
معنای توجه و پناه است - اجاره خانه 
شده  چاپ  تکه کاغذ   - عطر   -11
و  تماشاخانه  سینما  به  ورود  برای 
محصوالت  از   - زمینه   - اتوبوس 
صادراتی ایران12- ضمیر اول شخص 
پناهنده  وزنه برداران -  وزنه    جمع - 
ماهیگیری  ابزار   - تکنیک ها   -13
 -14 تازی  دریای   - غمگین تر   -
نیم نظر   - ساختمان  بیرونی  نمای 
خاک انگیز  و  پرشتاب  باد   -15
 - اصطالحی در ساختمان سازی -

 لخت و برهنه - تلخ

جدول 3908

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

123456789101112131415
دارمیفارگووترا1
ودروکربلقتبس2
ابگااترامام3
یالنارابراثیا4
رزیلسوباکناشن5
یرتشمازناهنخ6
ماهکبانجلهیر7
افههبمدعکا8
کتکویقدتداهش9
ینایامنهتسجخ10
ابیتتلاکویاوق11
لاسراسرواگلاش12
یمهیکیررتنل13
سبلاوسسوهلبا14
موتامیتلواهمرق15

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری 

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

 پالک 29
09155610111

چند جلد شناسنامه، کارت ملی، 
مدارک، گوشی تلفن همراه و سند 
منزل داخل یک خورجین در مسیر 
قهستان تا اسدیه مفقود گردیده 

یابنده با شماره 09159625291 
تماس حاصل نماید. 

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

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

نقاشـی ساختمـان
رنگ روغن - آکرولیک 

 پالستیک - کناف 
و نظافت پایان کار

09152641848 

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

را تجربه کنید.   09158668002

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه منزل با 
سابقه درخشان/خاور مسقف پتودار، 

نیسان، وانت، کارگر و بارچین ماهر
عضو یت رسمی اتحادیه 

با مجوز رسمی حمل بار و اثاثیه منزل

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959

 09159634038
32414702

نی
می

تض
صد 

 در
صد

واگذاری فست فود با کلیه 
امکانات و شرایط عالی به صورت 
نقد و اقساط  09300234001

استخدام ویزیتور
شرکت گلپخش اول شعبه خراسان 

جنوبی )وابسته به گروه صنعتی 
گلرنگ( توزیع کننده محصوالت 

برندهای: اوه ، سافتلن ، گلرنگ  
مرسی ، مریدنت و آدامس بایودنت  

جهت تکمیل کادر فروش 
ویزیتور با تجربه و با روابط عمومی 

باال استخدام می نماید.

مزایـا: 
حقوق و مزایای کامل قانون کار  

بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی 
پورسانت و پاداش با درآمد عالی 

هزینه ماموریت شهرستان 
  32255309 - 32255307

09153190636
 آدرس: شهرک صنعتی بیرجند

 خیابان توحید 5 - جنب کارخانه 
هبلکس بیرجند- شرکت گلپخش اول

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب کلیه ضایعات 
آهن و چدن شما را با باالترین قیمت در سطح 

استان نقدا خریدار است. بین رجایی 21 و 23       
09036240644

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

  09155614521 - زارع

برنج سرالشه )نیم دانه( طارم 
درجه یک رسید

میدان آزادی - کوچه بانک ملی
پخش مواد غذایی امین

09155611711- 32314261

به یک مدرک لیسانس تاسیسات برق یا 
مکانیک با حداقل 36 ماه سابقه بیمه بعد 
از تحصیل نیازمندیم. 09153612381

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان در زمینه 
خدمات بانکی )کارت خوان( نیازمندیم. 

طالقانی 2- ساختمانی آلما واحد 203
32233854 -32236199

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

09158254172

به تعدادی چرخ کار ماهر جهت کار 
در تولیدی و زنانه دوزی با امکانات 
سرویس ایاب و ذهاب و دستمزد 
عالی و حداقل سابقه کار 5 سال 

نیازمندیم.
32358065 - 09151637348

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت
09153637507- حسینی 

بازیابی اطالعات تخصصی و جراحی هارد سکتور
با کادری مجرب و کارآزموده

آماده ارائه خدمات به کلیه ارگان های دولتی و خصوصی می باشد.
قابل توجه: چنانچه به هر دلیلی اطالعات ذخیره شده شما در هارد،مموری، گوشی 

رم و... پاک شد یا از بین رفت ما آن را برای شما بازیابی می کنیم. 
PC3000 با جدیدترین دستگاه روز دنیا از کشور روسیه

 بیرجند- خیابان قدس- بین 1 و 3 - پالک 112- روبروی فروشگاه رفاه )فرهنگیان سابق( 
32439542 - 09155610262 - فاطمی
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مسابقات قهرمانی پینگ پنگ استان در سه رده سنی برگزار شد

قاسمی- رئیس هیئت پینگ پنگ استان از برگزاری مسابقات مسابقات 
قهرمانی شیفت برتر نونهاالن، نوجوانان و  جوانان خبر داد و اظهار کرد: 
این  مسابقات با همکاری هیئت پینگ پنگ شهرستان بیرجند و اداره 
تربیت بدنی آموزش و پرورش استان و شهرستان بیرجند، در سالن شهید 
شهپر برگزار شد. »حمیدی« تصریح کرد که مسابقات رده سنی نونهاالن 
به مناسبت روز دامپزشکی و هفته تربیت بدنی با حضور 11 بازیکن از 
شهرستان بیرجند و قاین بود و علیرضا عباسپورفرد و مصطفی طاهری اول 
و دوم، حسین یعقوب نژاد و سید سپهر عندلیب مقدم مشترکاً سوم شدند. 
وی افزود: همچنین به مناسبت روز بزگداشت حافظ و هفته تربیت بدنی، 
رده سنی نوجوانان با ۲۴ بازیکن، با هم مسابقه دادند که عارف محمدی 
و معراج محمودی اول و دوم، امیررضا صادقی و سید سپهر عندلیب 
مقدم مشترکًا سوم شدند. به گفتۀ وی رده سنی جوانان هم به مناسبت 
روز جهانی استاندارد برگزار شد که در این رده با حضور 1۷ ورزشکار 
آقایان آرمین عبدالهی، مصطفی طاهری به مقام های اول و دوم و  
محمد جواد حشمتی نیا و عارف محمدی هم مقام سوم را کسب کردند.

یک طال و سه برنزحاصل تالش تیم روئینگ جوانان ایران در آسیا

تیم قایقرانی روئینگ چهارنفره ایران در رقابت های قهرمانی جوانان 
آسیا به مدال برنز رسید تا کاروان اعزامی ایران در مجموع با یک مدال 
طال و سه برنز به کار خود در این مسابقات پایان دهد. به گزارش ایرنا، 
ترکیب  با  ایران  پسر  جوانان  نفره  چهار  روئینگ  پایانی  مسابقه  در 
رضا قهرمانی، شیرزاد قادری، کارو حسینی و میالد اله وردیان مقابل 
حریفان به آب زدند که در نهایت سکوی سوم و مدال برنز را از آن 
خود کردند و نمایندگان ازبکستان و چین نیز به ترتیب اول و دوم شدند.

10 مدال رنگارنگ آزادکاران در روز دوم رقابت های جهانی

های  رقابت  دوم  روز  در  ایران  پیشکسوتان  کشتی  تیم  آزادکاران 
به  برنز گرفتند.  نقره و دو  بلغارستان 6 طال، دو  قهرمانی جهان در 
گزارش ایرنا، الزم به ذکر است رقابت های کشتی آزاد پیشکسوتان 
قهرمانی جهان در شهر پلودیف کشور بلغارستان در حال برگزاری است.

شش مدال رنگارنگ تیم پرورش اندام کارگران ایران در هند

ایرنا- در نخستین روز از مسابقات جهانی مستر المپیا کشور هندوستان، 
تیم پرورش اندام کارگران ایران ۲ طال، ۲ نقره و ۲ برنز را از آن خود 
ساخت. تیم هشت نفره بادی کالسیک ایران با کسب شش مدال شامل 
۲ طال ۲ نقره و ۲ برنز در روز نخست به کار خود پایان داد، هر چند ایران 
۲ ورزشکار برگزیده در بخش قهرمان قهرمانان داشت اما ورزشکاری از 
کشور مصر در این جایگاه ایستاد. تیم ایران با ۲٠ ورزشکار و ۲ مربی در 
این دوره از مسابقات حضور دارد. براتی و قرآن نویس نیز از داوران 
بین المللی فدراسیون جهانی، در کوبل داوری مستر المپیا حضور دارند.

شایع ترین دلیل سردرد پیدا شد!

این خبر  تشریح  در  بیهوشی  یک مختصص 
گفت: شایع ترین سردردی که در بین مردم 
وجود دارد سردردهای تنشی است که ناشی از 
استرس و اضطراب روزانه است. دکتر حسین 
یا  فصلی  سردردهای  اظهارداشت:  ماجدی 
است  سردرد  از  نوعی  ای  خوشه  سردردهای 

که بعضی افراد به صورت فصلی به آن دچار 
می شوند. وی همچنین تصریح کرد: معموال 
مردان میانسال در فصل بهار و پاییز به این 
نوع سردرد مبتال می شوند. اما به طور کلی 
سردردها در خانم ها شایع تر است. وی گفت: 
کار  میزان  با ساعات مشخص،  منظم  خواب 
و تغذیه سالم در سالمت مغز و سکته های 
خواب و بیداری و در کاهش سردرد موثر است. 

خوراکی هایی که نباید 
در یخچال نگهداری کنید !

اند،  شده  لیست  ادامه  در  که  خوراکی هایی 
نگهداری  اتاق  معمولی  دمای  در  می توانند 
شوند.: 1. هندوانه، خربزه و ... )بیرون از یخچال 
رسیده تر و شیرین تر می شوند( ۲. گوجه فرنگی ها 
)سرمای یخچال مواد غذایی گوجه فرنگی ها را 

از بین می برد(  3. میوه های هسته دار یخچال 
می شود(  خوشمزگی شان  و  رسیدن  از   مانع 
۴. سیب زمینی 5. عسل 6. دانه های قهوه ۷. 
پیازها 8. سیر 9. سس های تند 1٠. شکالت های 
فندقی 11. نان 1۲. شیرینی ها و کوکی ها 13. 
آجیل 1۴. گیاهان تازه 15. روغن 16. کره  بادام  
کدوهای   .19 موزها   .18 آووکادو   .1۷ زمینی 
زمستانی۲٠. مربا  ۲1. کچاپ ۲۲. سس سویا.

برخورد پراید با تریلی در محور بیرجند به قاین  ۳ کشته و ۲ مصدوم برجای گذاشت

تسنیم- فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی از برخورد خونین پراید با تریلی در محور بیرجند به قاین )جاده مرگ( خبر داد و گفت: سه نفر از سرنشینان 
پراید در دم جان خود را از دست دادند و دو نفر دیگر مصدوم و روانه بیمارستان شدند. سرهنگ حسین رضایی با اعالم این خبر اظهار داشت: ساعت 
1۲:۴6 شنبه شب  بر اثر برخورد یک دستگاه سواری پراید با تریلی در گردنه خونیک محور بیرجند به قاین سه نفر از سرنشینان پراید دم جان خود را از 
دست دادند و دو نفر دیگر مصدوم و روانه بیمارستان شدند. وی گفت: محل تصادف از نقاط مستعد حادثه بوده است که قبال به مسئوالن اعالم شده و 
به رانندگان نیز اطالع رسانی شده است. رضایی افزود: علت اولیه تصادف از سوی کارشناسان قصور راننده کامیون اعالم شده است که نظر قطعی پس 
از بررسی های دقیق اعالم خواهد شد. فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی بیان کرد: هویت راننده ۴٠ ساله و سرنشین ۲9 ساله پراید که در حادثه جان خود 
را از دست داده اند مشخص شده است و مشخصات مابقی سرنشینان هنوز تأیید نشده است. مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند نیز در این رابطه گفت: متاسفانه قبل از رسیدن کارشناسان اورژانس 3 نفر از سرنشینان پراید به دلیل شدت صدمات وارده فوت 
کرده بودند و ۲ مصدوم نیز پس از انجام اقدامات درمانی به بیمارستان شهدای قاین منتقل شدند. علی دلخروشان در مورد آخرین وضعیت مصدومین 
این حادثه بیان کرد: یکی از مصدومین خانمی ۴٠ ساله با شکستگی اندام در بخش جراحی بیمارستان شهدای قاین بستری است و مصدوم دیگر 
کودکی 3 ساله بوده که به دلیل خونریزی مغزی و کاهش سطح هوشیاری در بیمارستان امام رضا)ع( بیرجند بستری است و وضعیت وی نیز وخیم است.

اضافه وزن و یا داشتن رژیم غذایی فقیر، تنها عواملی 
نیستند که شما را در معرض ابتال به دیابت قرار می 
دهند. برخی عادات روزمره و البته بسیار تعجب آور نیز 
از مقصران ابتال به این بیماری هستند. اما توجه کنید 
به ۷ عادت تعجب آوری که عاقبتشان، دیابت است: 1. 
پرهیز از نوشیدن قهوه )شان داده کسانی که در روز 6 

فنجان قهوه می نوشند، نسبت به سایرین 33 درصد 
کمتر به دیابت نوع ۲ مبتال می شوند( ۲. محرومیت 
)به عقیده محققان کره ای،  از ساعات مفید خواب 
افرادی که تا ساعات نزدیک صبح بیدار می مانند حتی 
اگر 8 ساعت خواب کامل هم داشته باشند بیشتر از 
افرادی که زود به رختخواب می روند به دیابت نوع 

۲ مبتال خواهند شد( 3. اجتناب از مصرف پروبیوتیک 
ها )ماست، کلم تند و برخی از پنیر ها( ۴. استفاده 
از ظروف پالستیکی در مایکروویوها 5. عدم دریافت 
کافی نور خورشید 6. بی تحرکی )هر ساعت نشستن 
ابتال به دیابت را تقریبا ۴  در مقابل تلویزیون خطر 
درصد افزایش می دهد( ۷. صرف نظر کردن از صبحانه

عادت های اشتباهی که باعث دیابت می شوند!

برق گرفتگی جان کارگر دامداری را 
در شهرستان بشرویه گرفت

قطره- فرمانده انتظامی شهرستان بشرویه از مرگ 
کارگر دامداری بر اثر برق گرفتگی در این شهرستان 
سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه  از  نقل  به  داد.  خبر 
محمود علیپور در تشریح این خبر گفت: در این حادثه 
که عصر روز شنبه رخ داد کارگر یک دامداری که در 
حال کار با دستگاه شیر دوش بوده به دلیل بی احتیاطی 
و عدم رعایت نکات ایمنی دچار برق گرفتگی شده 
و جان خود را از دست داده است. وی تصریح کرد: 
از  ایمن  استفاده  در  دقت  و  ایمنی  نکات  رعایت 
وسایل کاری بسیاری از حوادث را کاهش خواهد داد. 

ضارب دختر 17 ساله در سطح شهر گردانده شد

ایکنا- فرمانده انتظامی اسفراین گفت: متهم و ضارب دختر 1۷ 
ساله اسفراینی دستگیر و در سطح شهر گردانده شد. سرهنگ 
جاوید مهری افزود: متهم در 15 مهر، دختری را درسطح شهر 
و در مالعام باضربات متعدد چاقو موردضرب از ناحیه سر و 
صورت و دیگر اعضای بدن قرار میدهد و به محض اطالع 
از ورود ماموران انتظامی از محل متواری می شود. این مقام 
انتظامی در خصوص وضعیت جسمانی این دختر گفت: باتوجه 
به شدت جراحات و وخیم بودن احوالش روز گذشته به مشهد 
منتقل شد. مهری یادآور شد: در زمان گرداندن متهم در سطح 
شهر، مردم خواهان برخورد قاطع دستگاه قضایی با مجرم 
بودند و از دستگیری متهم سابقه دار از پلیس تقدیر کردند.

درمان های خانگی فوق العاده 
برای جوش صورت

عفونت های  نشانه  است  ممکن  جوش ها 
ویروسی، باکتریایی و یا قارچی باشند. به طور 
کلی اگر جوش ها تا 5 روز بهبود نیافتند باید 
به یک متخصص پوست مراجعه کرد. از طرفی 
یکسری  پوستی،  مشکالت  با  مقابله   برای 

درمان های خانگی وجود دارد، مانند: 1. روغن 
زیتون )مقدار مساوی از روغن زیتون و عسل 
را با هم مخلوط کرده و روزی ۲ تا 3 مرتبه به 
آرامی روی نواحی صدمه دیده پوست، بمالید( 
آن  و  کرده  مخلوط  آب  )با  شیرین  ۲. جوش 
را روزی یکبار به محل آسیب دیده بمالید( 3. 
سرکه سیب )یک پارچه نخی را در سرکه سیب 
فرو کرده و بعد آن را روی پوست قرار دهید.

علل بی اختیاری ادرار در زنان!

یک متخصص اورولوژی با اشاره به نشانه های 
بروز  علت  بیشترین  گفت:  ادراری  عفونت 
آب،  مصرف  کاهش  اورولوژی  مشکالت 

افزایش گوشت قرمز واستعمال دخانیات است.
شایع ترین  درباره  قیومی  محمد هادی  دکتر 
افزود:  مردان  و  زنان  در  اورولوژی  مشکالت 

مشکالت حالب و مثانه، سنگ کلیه، تومور در 
کلیه و مثانه بین زنان و مردان به طور یکسان 
مشکالت  شایع ترین  از  همه  و  می شود  دیده 
پایان  در  وی  می رود.  شمار  به  اورولوژی 
ادرار  احتباس  یا  نگهداشتن  کرد:  خاطرنشان 
مثانه  عصبی  اختالالت  همچون  مشکالتی 
می شود و گشاد شدن مثانه و سیکل معیوب 
شل شدگی مثانه را به همراه خواهد داشت.

رگه های سفید گوجه فرنگی 
مضر است؟

آشامیدنی،  غذایی،  مواد  بر  نظارت  اداره  مدیر 
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  و   آرایشی 
شیراز با اشاره به این که تزریق رنگ به هندوانه 
انجام نمی شود زیرا این محصوالت تحت پایش 
مستمر قرار دارند گفت: رگه های سفیدرنگ در 

گوجه فرنگی هم ناشی از رسوب نیترات و فلزات 
سنگین نیست و مردم می توانند این محصوالت را 
با اطمینان خاطر مصرف کنند. دکتر محمد مهدی 
گوجه  در  رنگ  های سفید  رگه  افزود:  رزمجو 
فرنگی می تواند ناشی از کم و یا زیاد شدن نور، 
آبدهی نامناسب، تاخیر یا تعجیل در برداشت و 
موارد اینچنین باشد. و اگر هندوانه پوک است 
از تزریق رنگ به درون آن نیست. ناشی 

   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
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هزینه  کرد۶۰ میلیارد تومانی 

در حوزه اکتشاف معادن استان 

تجارت  و  معدن  رئیس سازمان صنعت،  غالمی- 
خراسان جنوبی از هزینه ۶۰ میلیارد تومانی در حوزه 
اکتشاف معادن استان خبر داد و گفت: سه کارخانه 
زغال شویی با سرمایه گذاری ۷۰ میلیارد تومانی در 
طبس با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان سال 
اظهار کرد:  بهره برداری می رسد.داوود شهرکی  به 
توجه به بخش معادن، باعث توسعه اقتصادی استان 
می شود.وی بیان کرد: در حوزه اکتشاف 25۰ هزار 
کیلومتر خطی مطالعات ژئوفیزیک هوایی معادل 5۰ 
درصد کل کشور در استان انجام شده است.رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: 9۰۰ محدوده 
معدنی به مساحت 18 هزار کیلومتر که سال ها بلوکه 
بود آزاد شده و 22۰ محدوده نیز از طریق فراخوان 

عمومی واگذار شده است. 

2۰۶میلیارد تومان اعتبار
 به کمیته امداد استان اختصاص یافت

)ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  مدیرکل  برزجی- 
استان  امداد  کمیته  امسال  مصوب  بودجه  گفت: 
ابادی  است.سلم  شده  تصویب  تومان  2۰۶میلیارد 
در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار آوا اظهار کرد : 
بودجه مصوب سال 9۶ کمیته امداد خراسان جنوبی 
به ارزش 2۰۶میلیارد تومان در گروه های حمایت و 
بر مشارکت های مردمی، امور حقوقی و بین الملل و 
تشکیالت اداری هزینه می شود.وی افزود: از 1۰۰ 
درصد بودجه تخصیصی ۷2 درصد از محل اعتبارات 
دولتی و اختصاصی مرکز به این استان و 28درصد 
باقی از محل منابع کمک های مردمی استان  تامین 
می شود.وی اظهار کرد: منابع تامین اعتبارات استانی 
مشتمل بر صدقات، زکات)کفارات(، وجوهات امانی 
و شرعی اعم از کمک های مردمی در جشن های 
رمضان، عاطفه ها، نیکوکاری، کمک های مبتنی بر 
برگشت  محل  از  همچنین  و  مددجویان  نیازهای 
اقساط تسهیالت است که در کنار اعتبارات دولتی 
همه برای مددجویان تحت حمایت این نهاد هزینه 
خواهد شد.سلم آبادی یادآور شد: ۶۰درصد بودجه 
سال جاری در حوزه حمایت و سالمت خانوارها و 
امور  خودکفایی،  و  اشتغال  حوزه های  در  آن  باقی 
فرهنگی، امور حقوقی ، مسکن و ساختمان و توسعه 

مشارکت های مردمی هزینه می شود.

تجمع اصحاب فرهنگ و هنر 
در پاسخ به سخنان ترامپ 

از  جمعی   18 ساعت  یکشنبه  خبر-دیروز  گروه 
تئاتر  بیرجند در آمفی  اصحاب فرهنگ و هنر در 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  فرزان  عالمه 
تجمعی اعتراض آمیزی در پاسخ به سخنان اخیر 

رئیس جمهور آمریکا برگزار کردند.

اجرای اولین دوره مهارتی تکنسین
  CNG ایستگاه های سوخت رسانی 

وتکنسین  اپراتوری  مهارتی  دوره  اولین  کاری- 
ایستگاه های سوخت رسانی CNG با مشارکت 
شرکت پخش فرآورده های نفتی خراسان جنوبی 
و مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان 
بیرجند در حال برگزار گردید. رییس مرکز آموزش 
فنی و حرفه ای برادران ضمن تبریک روزجهانی 
و  روزافزون  رشد  به  توجه  با  استانداردگفت: 
تقاضای  کشور،  در   CNG صنعت  فراگیرشدن 
مورد  های  آموزش  اجرای  برای  را  ای  گسترده 
نیاز و تربیت نیروی انسانی ماهر در بخش های 
مختلف این صنعت داشتیم .حسین دانش  افزود: 
برای اولین بار در استان، این دوره برای شاغالن 
این حوزه با مشارکت شرکت پخش فرآورده های 
نفتی خراسان جنوبی در کارگاه تعمیر اتومبیل های 
برادران  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مرکز  سواری 
بیرجند برگزار گردید.وی افزود : 12 نیروی شاغل 
درصد  که ۷۰  داشته  مهارتی حضور  دوره ی  در 
دوره مهارتی اپراتوری CNG را با توجه به وجود 
حضور  با  مرکز  کارگاهی  تجهیزات  و  امکانات 
ی  دوره  مابقی  و  دیده  آموزش  مجرب  مربیان 
مهارتی را از نزدیک درمحل جایگاه های سوخت 

رسانی به صورت عملی فرا می گیرند .

همکاری دوجانبه با کشور لیتوانی
 برای برگزاری تورهای گردشگری

کاری- مدیران آژانس مسافرتی کشور لیتوانی در 
21 مهر به مدت دو روز از جادبه های گردشگری 
فردوس بازدید کردند  و  هدف از این سفر را جذب 

گردشگر خارجی و معرفی قابلیت های گردشگری 
دانستند  عشایر  مردم  فرهنگ  و  رسوم  و  آداب  و 
و  تاکید  جانبه  دو  و  متقابل  های  همکاری  بر  و 
قول برگزاری تورهای ورودی به منطقه را دادند.

اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و  سرپرست 
گفت:  باره  این  در  فردوس  گردشگری شهرستان 
یکی از راههای برون رفت از مشکالت اقتصادی، 
و جذب  گردشگری  حوزه  در  پایدار  اشتغال  ایجاد 
های  جاذبه  افزود:  کرمپور  است.اقدس  توریسم 
تاریخی و طبیعی شهرستان، برداشت محصوالت 
با همکاری  است  امید  زعفران،  و  انار  استراتژیک 
دفاتر خدمات مسافرتی و ارگان های شاهد رونق 

صنعت گردشگری  باشیم. 

در 6 ماهه ابتدای سال رخ داد:

تکمیل آزمایشگاه استاندارد ماهیرود نیازمند 300 میلیون تومان اعتبار
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 ابطال و تعلیق 14 پروانه کاربرد استاندارد

 جشنواره »دست های مهربان« در خراسان جنوبی برگزار می شود
گروه خبر-  مدیرعامل جمعیت هالل احمر از برگزاری جشنواره »دست های مهربان« در استان همزمان با سراسر کشور خبر داد و گفت: این طرح در راستای ترویج فرهنگ مهرورزی در بین کودکان و آگاه سازی 
جامعه از رویکرد این رفتار بشر دوستانه انجام می شود. خامسان با بیان اینکه این طرح را یکی از مهمترین برنامه های هفته کودک می باشد  خاطرنشان کرد: این طرح شاید در نگاه اول یک طرح ساده باشد اما کودکان 
با هدیه اسباب بازی های خود که دلبسته آن هستند از مهمترین دارایی های خود به نفع کودک دیگر می گذرند و به این ترتیب کمک به همنوع را که یکی از اهداف اصلی فعالیت های هالل احمر است را می آموزند. 

استاندار عنوان کرد:
 

بازارچه دائمی صنایع دستي 

مورد توجه جدي قرار گیرد

در  که  جنوبی  خراسان  استاندار  مقدم-  دادرس 
دیدار مدیرکل و معاونان میراث فرهنگي ،صنایع 
دستي و گردشگري استان عنوان کرد: مسئوالن 
دائمي  بازارچه  اندازي  راه  باید  استان  در  امر 

ویترین  عنوان  به  را  دستي  صنایع  محصوالت 
یک  عنوان  به  استان  دستي  صنایع  محصوالت 
دهند. قرار  جدي  توجه  مورد  کاري  مهم  اولویت 
، فرهنگي  میراث  اینکه  بیان  با  الشریعه   مروج 

توجه  مورد  کاري  بسته  یک  عنوان  به  باید 
براي  نیاز  مورد  خدمات  گیرند،افزود:تمامي  قرار 
گردشگران از نیازهاي اولیه تا امنیت وي باید مورد 
توجه قرار گیرد.وی توجه به صنعت بسته بندی در 
استان را مورد تاکید جدي قرار داد و افزود: انواع و 
اقسام بسته بندي هدایا و سوغات محلي استان نیز 
به عنوان یک دستورکار مهم مورد توجه قرار گیرد.

وی معرفی موارد ،جاذبه ها و نیز تولیدات استاني را 
از جمله مهمترین اقدامات در این زمینه برشمرد و 
 خاطر نشان ساخت: باید با ساخت کلیپ و فیلم هاي

در  مختلف  هاي  سفارتخانه  با  ارتباط  و  تبلیغاتي 
مرکز و از طریق مکاتبه با رایزنان اقتصادي این 
سفارتخانه ها میهمانان خارجي را براي حضور در 
برگزاری  به  الشریعه،  نماییم.مروج  دعوت  استان 
دومین نمایشگاه صنایع دستي کشور در استان در 
آذر  سال جاري اشاره کرد و ادامه داد: این نمایشگاه 
یک ظرفیت فرهنگي و گردشگري بسیار مناسبي 
است که باید از این قابلیت ها براي معرفي ظرفیت 
ها و توانمندي هاي استان به نحو مطلوب و مناسب 

بهره گیري گردد.

اتمام بازسازی میدان آزادی

به  اشاره  با  بیرجند  حسینی- سرپرست شهرداری 
انجام بازسازی و زیباسازی میدان آزادی در مدت 
زمان 18 روز عنوان کرد: 84۰ میلیون ریال برای این 

کار هزینه شده است. خانزاد با اشاره به هزار و 4۰۰ 
متر موزائیک فرش و هزار و ۶5۰ متر جدول دور 
میدان ادامه داد: بازسازی آبنما، گلکاری و نورپردازی 

میدان از دیگر اقدامات انجام شده می باشد.

1 آبان آخرین مهلت 
ارسال آثار جشنواره ملی شتاب

حسینی- مسئول روابط عمومی و امور بین الملل 
سومین  برگزاری  از  استان  فناوری  و  علم  پارک 
جشنواره ملی شناسایی و توانمند سازی ایده های 
برگزیده )شتاب( خبر داد و عنوان کرد: 3 ایده برتر 
این جشنواره به هجدهمین جشنواره دستآوردهای 
پژوهشی و فناوری کشور خواهد رفت.حاجی رضایی 
آبان   1 آثار  ارسال  مهلت  آخرین  که  این  بیان  با 
است، ادامه داد: متقاضیان می توانند برای کسب 
اطالعات بیشتر به سایت skstp.ir مراجعه کنند.

تسهیالت اشتغال زایی بهزیستی نهبندان
 به معتادان درمان شده

قاسمی- رئیس اداره بهزیستی نهبندان با بیان اینکه 
با ایجاد اشتغال برای بهبود بافتگان از اعتیاد، هم 
زمینه باگشت آنها به چرخه مصرف مواد مخدر را 
از بین می رود و هم از مشکالت خانواده های آنان 
کاسته می شود، اظهار کرد: در همین راستا بهزیستی 
نهبندان با تأکید بر آموزش های فنی و حرفه ای، 
تسهیالت اشتغالزایی 4درصد به بهبودیافتگان اعتیاد 
پرداخت می کند. »بارانی« تصریح کرد که بهزیستی 
نهبندان در ابتدای سال تاکنون به 5 نفر معتاد بهبود 
یافته تسهیالت اشتغالزایی به مبلغ 4۶ میلیون تومان 
پرداخت کرده است. وی افزود: همچنین این اداره 
به عنوان مشوق، 23 درصد بیمه خویش فرمایی 
مبلغ  به  جاری  در سال  را  افراد  این  کارفرمایی  و 
از  گفتۀ  به  است.  کرده  پرداخت  تومان  میلیون   5
ابتدای امسال در مجموع مبلغ 14 میلیون و ۷۰۰ 
با  اعتیاد  به  بیمار  برای ترک 32 فرد  تومان  هزار 
اعتبارات بهزیستی و اداره هماهنگی مبارزه با مواد 
پیش  مسئول  مقام  است.این  شده  هزینه  مخدر 
هزار   1۷ جاری  سال  در  همچنین  که  کرد  بینی 
اقدامات  از  مستقیم  غیر  و  مستقیم  جمعیت،  نفر 
فرهنگی-اجتماعی بهزیستی نهبندان با استفاده از 
ظرفیت ها و پتانسیل هایی 11 تیم اجتماع محور 
با  اجتماعی  پایگاه سالمت  و  شهری  و  روستایی 
هدف آگاه سازی خانواده ها از آسیب های اجتماعی 

و پیشگیری از اعتیاد بهره مند شوند. 

حسینی- مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی از 
ابطال و تعلیق 14 پروانه کاربرد استاندارد در ۶ 
ماهه ابتدای سال خبر داد و گفت: ۶ مورد تعلیق 
و 8 مورد ابطال پروانه بوده که به آنان فرصت 
ایجاد شرایط استاندارد را داده ایم، در غیر این 
قضاییه  قوه  حکم  بدون  توانیم  می  صورت 

واحدهای تولیدی بدون مجوز را پلمپ کنیم.
محمدرضا مروی مقدم صبح دیروز در نشست 
خبری با اشاره به این که 22 تا 28 مهر به 
عنوان  نامگذاری شده  استاندارد  هفته  عنوان 
از  بازدید   ، فقیه  ولی  نماینده  با  دیدار  کرد: 
مدارس و مهدهای کودک و حضور کارشناسان 
های برنامه  جمله  از  مدارس  در   استاندارد 

این هفته است. وی از انجام هزار و 3۷9 مورد 
بررسی از بازار در ۶ ماهه ابتدای سال خبر داد 
و افزود: همچنین در این مدت، ۶2 مورد نمونه 
برداری و ۶2 آزمون نمونه از بازار انجام شده 
است. به گفته وی 28 مورد صدور پروانه مجوز 
کاربرد استاندارد و 14 مورد نیز ابطال و تعلیق 

مدیرکل  ایم.  داشته  استاندارد  عالمت  پروانه 
استاندارد ارزش دالری صادرات ماده 11۶ در ۶ 

ماه امسال را 1۶۰ میلیون و 413 هزار و 12۶ 
دالر اعالم کرد و ادامه داد: ارزش وزنی صادرات 
ماده 11۶ نیز 85۶ میلیون و 293 هزار و 3۶4 
کیلوگرم بوده است.  مروی مقدم با بیان این 
که تعداد کامیون ها 38 هزار و 4۷۰ عدد بوده 
است اضافه کرد: هزار و ۷8 نفت کش بوده که 

 با 13۶ اظهارنامه ، 13۶ نمونه برداری از آن ها 
انجام شده است.

 وی به تخلفات فرآورده های نفتی در سال های 
حتی  زمان  آن  کرد:  بیان  و  اشاره  و 91   9۰
چندین شرکت خوشنام نیز بدنام شدند، ولی 
اکنون این موضوع مرتفع شده و به کاالهایی 
اجازه  نباشند  برخوردار  الزم  کیفیت  از  که 
صادرات نمی دهیم.مدیرکل استاندارد با اشاره 

به این که در ۶ سال مسئولیت برای آزمایشگاه 
است  شده  خریداری  زیادی  تجهیزات  نوین 
خاطرنشان کرد: برای تکمیل آن 282 میلیون 
تومان نیاز است ، بعالوه این که برای تجهیز 
استان  اعتبارات  از  ریال  یک  آزمایشگاه  این 
هزینه نشده و همه از طریق اعتبارات ملی بوده 
است.مروی مقدم همچنین از پیشرفت فیزیکی 
5۰ درصدی آزمایشگاه استاندارد در ماهیرود 
میلیون   1۰۰ امسال  کرد:  عنوان  و  داد  خبر 
تومان اعتبار از ماده 18۰ شهرستان سربیشه 
است  شده  داده  اختصاص  پروژه  این  برای 
با تامین این اعتبار،  که پیش بینی می شود 
تا ۶2 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشیم. 
وی با تاکید بر این که تالش می کنیم تا این 
راه اندازی  و  تکمیل  سال  پایان  تا  آزمایشگاه 
شود، یادآور شد: برای تکمیل آن، 3۰۰ میلیون 
تومان نیاز است و البته سازمان ملی استاندارد 
است.مدیرکل  داده  را  تجهیز  قول  نیز  کشور 
به  پروژه  این  نشدن  واگذار  علت  استاندارد 

بخش خصوصی را، حساسیت آن در مصادیق 
و  دانست  مرزی  فرآورده های  و  کاال  قاچاق 
کاال  کیفیت  پایدار  اشتغال  زیرساخت  افزود: 
 است و با کیفیت می توان در چرخه تولید ماند.

در حاشیه : 
استاندارد  درباره  خبرنگاران  سواالت  از  یکی 
البته مروی مقدم  بود که  بیرجند  بودن شهر 
پاسخ مستقیمی نداد و عنوان کرد: مردم شهر 
داریم  عالقه  و  هستند  جلوتر  ما  از  همیشه 
استانداردسازی را در تعامل با آنان انجام دهیم.

وی همچنین درباره استاندارد بودن آسانسورهای 
استان، به مصوبه کارگروه استانداردسازی اشاره 
کرد و ادامه داد: طبق این مصوبه، شهرداری 
موظف است زمان نقل و انتقال آپارتمان ها 
بودن  استاندارد  استعالم  کار،  پایان  صدور  و 
 24  ، وی  گفته  به  بگیرد،  ما  از  را  آسانسور 
استانداردسازی  کارگروه  عضو  استانی  مدیر 
را  خود  کار  کدام  هر  اگر  که  هستند  استان 
انجام دهند، بخشی از مسائل حل می شود.

دادرس مقدم-خراسان جنوبی با  بیش از 98 
درصد زرشک تولیدی کشور رتبه اول را در 
داده  اختصاص  خود  به  محصول  این  تولید 
بازار فروش مناسب  با این وجود نبود  است. 
وصنایع تبدیلی و سهم ناچیز صادرات  سبب 
برداشت،  فصل  آغاز  با  ساله  هر  که  شده 
دالالن بازار محصول را تحت تاثیر قرار داده 
و سود بیشتری از باغدار نصیب خود می کنند.

در همین راستا و برای کنترل بازار و حمایت 
از باغداران از سال قبل اتاق بازرگانی بیرجند 
با همکاری  تعاون روستایی  خرید حمایتی 
این محصول را در دستور کار قرار داده است. 
غالمرضا هوشیار مدیرعامل اتحادیه شرکت های 
در  اینکه  به  اشاره  با  قاین،  روستایی  تعاون 
زمان حاضر هر کیلو زرشک تر از کشاورز به 
قیمت چهار هزار تومان خریداری می شود، 
افزود: این قیمت هیچ منفعتی برای کشاورز 
ندارد و باید  اساسی در این زمینه اندیشه شود.

تعاون  های  شرکت  اتحادیه  مدیرعامل 
روستایی قاین،درباره قیمت پیشنهادی )چهار 
 ) تر  زرشک  کیلو  هر  ازای  به  تومان  هزار 

برای خریدار  رقم  این  از  باالتر  عنوان کرد  
کمیسیون  رئیس  ندارد.  اقتصادی  نیز صرفه 
کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند  هدف از این 
بین  عادالنه  و  متعارف  توزیع سود  را  جلسه 

فعاالن این بخش و جلوگیری از سوء استفاده 
تا زحمت یک ساله کشاورز  دالالن دانست 
به هدر نرود.خیریه با اشاره به افزایش سطح 
زیر کشت زرشک نسبت به سال های گذشته 
در استان، عنوان کرد: نیاز است که در سال 

های آینده برای ایجاد صنایع تبدیلی و بازار 
فروش کارهای اساسی تری انجام شود.وی 
همچنین بر لزوم برندسازی زرشک تولیدی 
سود  امر  این  تحقق  با  گفت:  و  کرد  تأکید 

بیشتری عاید بهره برداران خواهد شد.رئیس 
جلسه  این  در  نیز  روستایی  تعاون  سازمان 
سال  طی  زرشک  توافقی  خرید  به  اشاره  با 
گذشته، اظهار کرد: هدف  این کار برهم زدن 
تنظیم  اصلی  هدف  بلکه  نیست  بازار  نبض 

است. کشاورزی  محصوالت  بخش  در  بازار 
خرید  تعیین  به  اشاره  با  اسفندیاری  محسن 
تضمینی برای 41 محصول کشاورزی، بیان 
کردبیشترین رویکرد سازمان به سمت خرید 
تواققی و حمایتی است.رئیس سازمان تعاون 
روستایی  با بیان اینکه امسال به دنبال خرید 
افزود:  هستیم،  استان  در  زعفران  حمایتی 
خرید توافقی پنبه نیز از پنج سال قبل   انجام 
می شود و امسال نیز ادامه خواهد یافت.وی از 
پیش بینی تولید 18 هزار تن زرشک خشک 
در استان خبر داد و گفت: خرید یا صادرات 
شخص  یک  توسط  محصول  از  حجم  این 
ممکن نیست بنابراین باید همه تشکل ها در 
خرید این محصول همکاری کنند.معاون امور 
نیز  باغبانی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
در این جلسه با اشاره به اینکه در سال جاری 
15هزار و 13 هکتار از باغات استان به کشت 
زرشک اختصاص یافته است، اظهار کرد: از 
این میزان 12 هزار و 839 هکتار بارور است. 
به گفته غالمرضا دره کی سال قبل بالغ بر 
1۷ هزار و 2۰۷ تن زرشک خشک از باغات 

پیش  امسال   و  است،  شده  برداشت  استان 
 بینی می شود  بالغ بر 81 هزار تن زرشک تر 
) 18 هزار تن زرشک خشک( در استان تولید 
ضبط  تخصصی  ترمینال  شود.مدیرعامل 
بر  تأکید  با  جلسه  این  ادامه  در  نیز  زرشک 
اینکه کارگاه های زرشک پاک کنی ضربه به 
 زرشک استان می زند، اظهار کرد: کارگاه های

کوچک زرشک پاک کنی سنتی باید به کلی 
 حذف شوند.احسان بیکی ادامه داد: این کارگاه ها 
م هزینه تمام شده را باال می برند و هم از 
نظر بهداشتی مشکل دارند که این امر در بازار 
جهانی آن تاثیر گذار است.مدیریت هماهنگی 
این  در  نیز  استان  کشاورزی  جهاد  ترویج 
از  زرشک  برداشت  اینکه  به  اشاره  با  جلسه 
تاکنون  است، گفت:  آغاز شده  قبل  روز   15
نزدیک به 4۰ درصد زرشک استان برداشت 
شده است.آرزومندان، قیمت پیشنهادی برای 
خرید توافقی را چهار هزار تا چهار هزار و 5۰۰ 
از زمان  افزود: هر چند  تومان عنوان کرد و 
برداشت 15 روز گذشته اما خرید توافقی سبب 

تعادل بازار خواهد شد.

بررسی  جلسه  گذشته  روز  صبح   - قوسی 
روند توسعه زیرساخت ها، نیازها و مشکالت 
حوزه ارتباطی شهرستان های بیرجند، درمیان 
خوسف با حضور فرماندارها و نماینده بیرجند، 

درمیان و خوسف در مجلس برگزار شد. 
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان در 
مورد توسعه اینترنت پرسرعت گفت: قرار شده 
بود تا هفته دولت سال 9۶ فاز 2 - کنسرسیوم 
همت- راه اندازی شود. وزیر ارتباطات وقت در 
سفرش به استان قول برقراری فاز 2 در هفته 
دولت را که پروژه ای کشوری بود، داد. دلگیر 
ادامه داد: فاز 2 اینترنت پرسرعت در تمام کشور 
تاخیر دارد و مربوط به استان ما نیست. این 
پروژه در هفته دولت سال جاری انجام نگرفت 
پیمانکار  با بررسی های مجری طرح و  ولی 
انجام شود، هرچند  انتهای سال  تا  مقرر شد 
قولی را نمی دهیم. وی اضافه کرد: در فاز اول 
برای 28 روستا انجام گرفت و حدود 43 روستا 
هم از طرف فرمانداری ها به عنوان روستاهای 

با اولویت درنظر گرفته شد که می توانیم در 
اجرای فاز 2 در اولویت قرار دهیم. 

تلفن ثابت روستایی نیازمند 9 میلیارد

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان در 
حوزه تلفن ثابت روستایی بیان کرد: 251 روستا 
در سال 1393 نیازمند توسعه تلفن ثابت بودند 
که جمعیت شان در طول این چند سال بیشتر 

هم شده است. دلگیر ادامه داد: این روستاها 
نیازمند حدود 9 میلیارد تومان اعتبار هستند. 
 USO این اعتبار از بخش دولتی و از طرح

باید هزینه می شد که برای دو سال اخیر به 
پرسرعت  اینترنت  توسعه  صرف  کامل  طور 
فاز 2 شده است و اعتباری برای این بخش 
این وجود  با  افزود:  نیست. وی  وزارتخانه  در 

روستاهای باالی 5۰۰ متقاضی را می توانیم 
به صورت استثنا از محل بودجه سال 9۶ انجام 
دهیم. همچنین در شهرها و مساکن مهر تلفن 

ثابت در دست اجراست.
وعده های عمل نشده وزیر

نماینده مجلس متذکر شد:  ادامه عبادی،  در 
استان سفری  به  ارتباطات 3 سال قبل  وزیر 

هم  ای  رسانه  که  داده  هایی  وعده  و  داشته 
شده است. درخواست می کنم مشخص کنید 
کدام وعده ها عملی شده و کدام عملی نشده 
موضوع  و  باشیم  داشته  وزیر  با  مالقاتی  که 
وعده  تنها  داد:  پاسخ  کنیم.دلگیر  پیگیری  را 
ثابت  تلفن  توسعه  نشده  عملی  که  پررنگی 
روستایی بوده است. وی ادامه داد: بقیه کارها 
مانند اینترنت پرسرعت روستایی، در فاز یک 
تقریبا تمام شده است و فاز دوم هم به امید 
خدا تا آخر سال تمام می شود.عیدی زاده، مدیر 
مخابرات منطقه خراسان جنوبی در این زمینه 
بیان کرد: اگر قرارداد کتبی بسته شود، اعالم 
می کنیم که حتی در نبود اعتبار و نقدینگی در 
زمان حاضر، این کار را انجام دهیم. وی ادامه 
داد: به محض امضای قرارداد، حداکثر تا یک 
ماه تمام توسعه روستایی را اعم از 3۷ روستا در 
بیرجند، 4۷ روستا در خوسف و 49 روستا در 

درمیان را انجام دهیم.
)Ava.news19@gmail.com(

تأمین  سازمان  اتباع  مدیرکل  قاسمی- 
جنوبی  خراسان  به  سفر  در  کشور  اجتماعی 
این استان پنجمین استان  اینکه  به  با اشاره 
کشور در جذب اتباع خارجی برای برخورداری 
از چتر بیمه ای می باشد، اظهار کرد: تأمین 
اجتماعی آمادگی دارد تا برای برخورداری اتباع 
را  ها  آن  ها  کارگاه  در  مجوز  دارای  خارجی 
»حسین  کند.  اجتماعی  تأمین  خدمات  بیمه 
برای  که  افرادی  همچنین  افزود:  جودکی« 

تنهایی  به  خود  و  کنند  نمی  کار  کارفرمایی 
به حرفه و شغلی اشتغال دارند، می توانند اگر 
بیمه حرف و مشاغل   از  باشند  تمایل داشته 
آزاد به شرط سابقه از بیمه اختیاری در سازمان 
خاطر  وی  شوند.  مند  بهره  اجتماعی  تأمین 
نشان کرد: نیروهای دارای مجوز اشتغال نیز 
که در ایران به کار گیری می شوند و ایرانیان 
از  توانند  می  خارجی  کشورهای  در  شاغل 
مزایای بیمه تأمین اجتماعی استفاده نمایند. به 

گفتۀ وی اتخاذ راهکارهای بیمه ای الزم در 
هنگام بیماری، حوادث، از کار افتادگی، پیری 
و فوت از مصادیق حقوق اجتماعی است که 
صرف نظر از جنسیت، مذهب و تابعیت فرد 
مسئول  مقام  گیرد.این  می  قرار  توجه  مورد 
اعالمیه   25 ماده  اساس  بر  که  کرد  عنوان 
جامعه سزاوار  آحاد  تمام  بشر،  جهانی حقوق 
برای  قبول  قابل  استانداردهای  با  زندگی 
سالمت و رفاه خود و خانواده هایشان هستند 

وحق برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی را 
دارند و در این اعالمیه  قوانین تأمین اجتماعی 
بشر   از شاخص های حقوق  یکی  عنوان  به 
به  اشاره  با  »جودکی«  است.  شده  شناخته 
تبعات بکار گیری اتباع فاقد مجوز برای کار 
بکار  در  تا  خواست  کارفرمایان  از  خدمت،  و 
گیری نیروی های استخدامی برای کارگاه ها 
و پروژه های خود دقت الزم را داشته باشند. 
وی تصریح کرد که در سال های اخیر اشتغال 

اتباع خارجی غیر مجاز در ایران زیاد بوده که 
از جمله  علت های آن بکار گیری این افراد 
توسط کارفرمایان را می توان به  مزد کمتر، 
سایر  پرداخت  به  نداشتن  نیاز  و  نشدن  بیمه 
مزایای قانونی اشاره کرد. وی ادامه داد: بکار 
گیری اینگونه افراد برخالف مواد 12۰ و 181 
قانون کار بوده و مشمول جرایم نقدی و حبس 

می باشد. 
)Ava.news16@gmail.com(

»مفت« بهای یاقوت سرخ
قیمت خرید توافقی زرشک هر کیلو 4 هزار تومان تعیین شد

پایان فاز 2 اینترنت پرسرعت تا پایان سال

کارگران اتباع خارجی دارای مجوز، بیمه می شوند
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عکس:قوسی

عکس:حسینی
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پیامبر خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند :
يا فاِطَمُة! ُكلُّ َعیٍن باِكَیٌة َيوَم الِقیاَمِة إاّل َعیٌن بََكت َعلی ُمصاِب الُحَسیِن

اى فاطمه! همه چشم ها در روز قیامت گريان است جز چشمی كه بر مصیبت هاى 
حسین بگريد. )بحار األنوار: ج44، ص293(

برخورد ترامپ با برجام یک دوره 
فشرده آمریکاشناسی بود

حسن رحیم پورازغدی در واکنش اخیر ترامپ به برجام 
اشاره و اظهار کرد: برخورد ترامپ در مسئله برجام یک 
دوره فشرده آمریکاشناسی و غرب شناسی به ویژه برای 
نسل جوان بود. وی با انتقاد از کسانی که قبل از برجام 
به حرف برخی مبنی بر غیرقابل اعتماد بودن آمریکا 
توجه نمی کردند، افزود: همان تیپ هایی که مشتاق 
مذاکره با آمریکا بودند حاال حرف هایی دیگر می زنند و 
تناقض های زیادی در سخنان آنهاست، مثل  اینکه در 
رسانه تناقض محال نیست و فقط در منطق محال است.

وزیر خارجه دولت اصالحات: دنیا با 
شخصیتی شبه هیتلر روبروست

رفتارهای  از  ایران  ملت  گفت:  خرازی  سیدکمال 
دیکتاتورمآبانه ترامپ نمی هراسد و با قدرت تمام به 
هرگونه اقدام آمریکا پاسخ مناسب خواهد داد. امروز 
دنیا با شخصیتی شبه هیتلر روبروست و تنها چاره آن، 
مقاومت در برابر چنین دیکتاتوری است که برهم 

زننده نظم جهانی است.

بعیدی نژاد: ترامپ جرات نکرد سپاه را 
در لیست تروریستی قرار دهد

عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان 
در پیام توییتری تاکید کرد: ترامپ اعترافات مهمی 
است. منطقه  بازیگر  موثرترین  ایران  این که  کرد، 

حمید بعیدی نژاد سفیر کشورمان در لندن در این پیام 
نوشت: ترامپ آخرش هم نتوانست برجام را لغو کند 
و جرات نکرد سپاه را در لیست تروریستی قرار دهد.

الریجانی: ترامپ میدان سیاست را با 
معامالت ملکی اشتباه گرفته است

علی الریجانی با اشاره به سخنان اخیر ترامپ درباره 
ایران، اظهار داشت: در مجموع حرف های او خیلی 
برخی  که  بود  معلوم  افزود:  بود.وی  برهم  و  درهم 
کشورهایی اکنون نقش مهم در خط دادن به ترامپ 
مانند اسرائیل و عربستان نقش زیادی در نگارش این 
مطالب پیدا کردند.الریجانی عنوان کرد: ترامپ میدان 

سیاست را با معامالت ملکی عوضی گرفته است.

زنگنه: به رئیس جمهور گفتم جای من 
یک جوان را انتخاب کن

بیژن زنگنه وزیر نفت گفت: من به رئیس جمهور 
اصرار کردم که به جای من یک جوان را به عنوان 
وزیر معرفی کند و حتی یک نفر را پیشنهاد دادم و 
حتی اعالم کردم ابتکار و نوآوری و جسارت جوانان 
بیشتر است.زنگنه تصریح کرد: یکی از انتقادهایی 
که به من وارد بود این بود که چرا تعدادی جوان 
را  انتقاد  این  من  و  ندادم  پرورش  آینده  برای  را 
می پذیرم، از این به بعد از نیروهای جوان استفاده 

می کنم تا آموزش ببینند.

مذاکره در برجام براساس بی اعتمادی کامل بوده است

نشانگر  ما  مذاکرات  گفت:  ظریف  جواد  محمد 
این واقعیت بود که از ابتدا به دولت آمریکا اعتماد 
نداشتیم و برجام براساس اعتماد تدوین نشده بود، 
ابتدای مذاکرات مسئوالن  از  این موضعی بود که 
ایران از جمله رهبری بر این تأکید داشتند که آمریکا 
قابل اعتماد نیست. برجام براساس بی اعتمادی کامل به طرف مقابل نوشته 

شده و مذاکره کنندگان از همان ابتدا به دولت آمریکا اعتماد نداشتند.

توکلی: دولت آمریکا ریاکار و حقه باز است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت 
آمریکا کامال ریاکار و حقه باز است و ترامپ باید 
مجددا درس تاریخ و جغرافیا بخواند. توکلی گفت: 
لفاظی های متعدد ترامپ علیه ایران نشان می دهد 
که بیانات مقام معظم رهبری درباره غیر قابل اعتماد 
بودن آمریکا، باید برای خوش بین ترین افراد هم جا افتاده باشد.  آمریکا هیچ 

دولتی را برای ارتباط و اعتماد ذیصالح نمی داند.

هاشمی: اظهارات ترامپ برای ایران فرصت است

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در واکنش 
به اظهارات ترامپ گفت: به همان اندازه که مواضع 
شتابزده و نسجیده ترامپ برای آمریکا می تواند تهدید 
فرصت  این  از  و  است  فرصت  ایران  برای  باشد، 
روابط  توسعه  و  ملی  وحدت  تعمیق  برای  می توان 
بین المللی نظام استفاده کرد، چرا که اکثر قریب به اتفاق کشورهای مهم دنیا در 

چالش ترامپ با ایران در طرف ما ایستاده اند.

سید محمد حسینی، عضو جمنا در 
پاسخ به این سوال که شرایط فعلی 
چه  در  و  است  چگونه  اصولگرایان 
وضعیتی به سر می برند و  راهبردشان 

در روزهای پس از انتخابات و ناکامی 
که با آن روبرو شدند چیست،گفت: 
بعد از رقابت های پرشور و نفس گیر 
در  جمهوری  ریاست   انتخابات 

اردیبهشت امسال، طبیعی است که تا 
مدتی بعد از انتخابات، تحرکات قابل 
آرامش  این  توجهی رخ ندهد؛ ولی 
ظاهری معنایش تعطیلی فعالیت های 

سیاسی نیست. 
وی افزود: غالب احزاب و تشکل های 
اصولگرا در این بعد به آسیب شناسی 
نقاط قوت و ضعف خود  بررسی  و 

در ریشه یابی علت نتیجه انتخابات 
پرداخته اند و راهکارها و برنامه هایی 

برای آینده در نظر گرفته اند. 
و  رئیسه  هیئت  جمنا  در  جمله  از 
متعدد  جلسات  مرکزی  شورای 
برای تدوین نقشه راه تا سال 1400 
آن  را مشخص  اجمااًل  و  داشته اند 
کم  گذشته  ماه  چهار  در  کرده اند. 
و بیش شاهد موضع گیری فعاالن 
موضوعات  در  اصولگرا  سیاسی 
اساسی داخلی، منطقه ای و جهانی 
جریان  این  رسانه های  و  بوده ایم 
را  روشن گری  رسالت  نیز  سیاسی 
ادامه داده اند و در مواردی ضروری 
با ادبیات و لحن مالیم تر نقدهای 
اشکاالت  به  نسبت  خود  جدی 
را  دولت  و  رقیب  جبهه  ایرادات  و 

مطرح کرده اند.

سوال  این  به  پاسخ  در  نیا  منتجب 
چگونه  طلبان  اصالح  وضعیت  که 
است، گفت: بخشی از شرایط آینده 
اصالح طلبان به وضعیت دولت مورد 
دارد.  بستگی  اصالح طلبان  حمایت 
اگر دولت توفیق باالیی داشته باشد، 
و   ٩٨ سال های  در  اصالح طلبان 
1400 می توانند مستقل وارد صحنه 
شوند. همین جا اشاره کنم به دلیل 
اینکه اصالح طلبان دولت را حمایت 
کردند و بدون شک و تردید و مثل روز 
روشن این مساله برای همه مسجل 
است که بدون حمایت اصالح طلبان 
توفیق  نمی توانست  روحانی  آقای 
آقای  موفقیت  رمز  و  کند  پیدا 
بوده  اصالح طلبان  حمایت  روحانی 
و هست، االن باید خیلی با احتیاط 
و حساب شده حرکت کنیم. چرا که 

و حضور  نیست  اصالح طلب  دولت 
اصالح طلبان در دولت خیلی کمرنگ 
است.  چنین  هم  استان ها  در  و 
وی افزود: معلوم نیست سیاست های 

قبول  مورد  اندازه  چه  تا  دولت  آتی 
اصالح طلبان باشد و تا چه اندازه بتواند 
امید مردم را افزایش دهد. اینجا اتخاذ 
تصمیم و برنامه در برابر مردم نیاز به 

کنکاش و بحث و مذاکره دارد تا دچار 
مشکل نشویم. از طرفی نمی توانیم 
حمایت مان را از دولت  برداریم چرا که 
به مردم تعهد داده ایم. از طرف دیگر 

حمایت  دولت  از  انتقاد  بدون  نباید 
کنیم. لذا باید اصالح طلبان محتاطانه، 
سنجیده  و  کتاب  و  حساب  با 
تا دچار مشکل نشویم. عمل کنند 

حسینی: آرامش ظاهری اصولگرایان 
نمی توانیم حمایت مان را از دولت  برداریمبه معنای تعطیلی فعالیت های سیاسی نیست

نتانیاهو: از فرصتی که ترامپ ایجاد رسول منتجب نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی: 
کرده، استفاده می کنیم

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با 
ترامپ  دونالد  »شجاعانه« توصیف کردن تصمیم 
رئیس جمهور آمریکا برای عدم تایید پایبندی ایران 
اسرائیل  برای  فرصتی  را  آن  هسته ای،  توافق  به 
فیلم ضبط شده،  نتانیاهو طی یک  کرد.  توصیف 
مدعی شد: »ترامپ فرصتی برای اصالح این توافق 
با  مقابله  و  ایران  تهاجم  راندن  عقب  )برجام(،  بد 

حمایت آن از تروریسم، ایجاد کرده است.«

ُدم خروس آلمان و انگلیس بیرون زد؛ 
فراخوان جهانی علیه ایران

سخنگوی نخست وزیر انگلیس گفت: آنگال مرکل، 
صدراعظم آلمان و ترزا می، نخست وزیر انگلیس در 
یک گفت وگوی تلفنی توافق کرده اند جامعه جهانی 
باید ایران را برای متوقف کردن فعالیت هایش در 

منطقه و برنامه موشکی اش تحت فشار قرار دهد.

حمایت موذیانه
 همسایه آمریکا از برجام

را  بیانیه ای  کانادا  خارجه  وزیر  فریلند،  کریستیا 
منتشر  )برجام(  ایران  هسته ای  توافق  درباره 
کرده است. بنا بر این بیانیه، »کانادا از یک نظام 
بین المللی قانون مند و موثر حمایت می کند و به 
اشاعه  عدم  و  سالح  خلع  به  عملگرایانه  رویکرد 
هسته ای پایبند است. توافق هسته ای )برجام( که 
در سال 2015 میالدی با ایران به امضا رسید و 
قرار  نیز  ملل  سازمان  امنیت  شورای  تأیید  مورد 
گرفت، توانسته تهدیدی واقعی برای صلح و ثبات 

بین المللی را مهار کند.«

کلینتون: ترامپ ، آمریکا را 
حقیر و نادان نشان می دهد

آمریکا  پیشین  خارجه  وزیر  کلینتون،  هیالری 
از نحوه تعامل دونالد ترامپ  رئیس  انتقاد  ضمن 
کره  و  ایران  موضوعات  با  کشور  این  جمهور 
از  شدن  خارج  برای  وی  تهدید  گفت:  شمالی، 
تاکید  وی  است.  »خطرناک«  هسته ای  توافق 
برای  فقط  نه  است،  بد  تایید(  )عدم  »این  کرد: 
منافعی که این وضعیت خاص )توافق هسته ای( 
دارد بلکه پیامی به دنیا می فرستد که آمریکا بر 

سر حرفش نمی ماند.« 

آگهی مزایده شماره 96/4/ م
فروش امالک و مستغالت بانک تجارت

بانک تجارت در نظر دارد: ملک مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، بازدید 
از ملک، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده، به مدیریت بانک تجارت خراسان جنوبی واقع در بیرجند - انتهای مدرس - میدان جماران - مدیریت بانک تجارت )طبقه سوم( 
مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 96/8/6 به دبیرخانه کمیسیون معامالت عمده آدرس تهران - اداره مهندسی و امالک واقع در خیابان آزادی، بین خیابان 
های نواب و اسکندری ، ساختمان بانک تجارت )طبقه هشتم( تسلیم نمایند. بازگشایی پاکت ها در تاریخ 96/08/14  رأس ساعت 10 صبح در محل ساختمان مدیریت امور تدارکات 
و مهندسی واقع در تهران به نشانی فوق انجام خواهد شد و حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی بالمانع است. چنانچه تغییری در تاریخ  بازگشایی پاکت ها صورت گیرد، 

مراتب تلفنی به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید. 
ضمناً متن آگهی در سایت بانک تجارت به نشانی www.tejaratbank.ir قابل دسترسی می باشد. توضیحات:  1. مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد مبلغ قیمت 

پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که می بایست به حساب شماره 01821474 نزد بانک تجارت واریز گردد.
2. شرکت کنندگان مبلغ 200/000 ریال )به حساب کارمزد فروش اسناد به شماره 01854879 نزد بانک تجارت( واریز و فیش را ضمیمه برگ پیشنهاد نمایند. )ضمناً مبلغ دریافتی 

جهت خرید اسناد به هیچ وجه مسترد نخواهد شد(.
 3. رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامی می باشد و بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون خط خوردگی بوده و در پاکت الک و مهر شده )دربسته(تسلیم گردد.

4. ملک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسد و بازدید از محل با هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد.
5. بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.

6.  هزینه آگهی از برندگان مزایده اخذ می گردد.    تلفن تماس: 32445033-056  و 021-66927220
شماره ردیف

پرونده
مساحت عرصه شرح

)متر مربع( 
مسا حت 

تقریبی  )اعیان( 
شرایط توضیحاتقیمت پایه )ریال(

پرداخت

عرصه و اعیان و ماشین آالت کارخانه آجر سفال طه ت 135-53
واقع در شهرستان قائنات، بعد از اسالم آباد، روبروی روستای 

گریمونج، پالک ثبتی 1/2

نقدی---100/000694721/593/583/077

مدیریت بانک تجارت خراسان جنوبی

مرغوب ترین تولیدکننده انواع لوله و پروفیل صنعتی و ساختمانی استاندارد با کیفیت عالی در استان خراسان جنوبی 
آماده صادرات با تناژ باال و فروش به هموطنان می باشد.

آدرس: خراسان جنوبی - بیرجند - کیلومتر 11 جاده کرمان - جنب کویرتایر   30- 05632350952
      تلفکس: 05632255744  همراه: 09151613152 - 09155610279  

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( 

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

با مدیریت جدید 
و کادری مجرب
 افتتاح گردید
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