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آفتاب تند کویر، علت پوکی استخوان مردم  معاون وزیر کار در بازدید از کارخانه:

افزایش 22 درصدی واکسیناسیون 
سگ ها در مقابله با هاری

صفحه 3 

»محمد على کیانى نژاد« یگانه حلقه اتصال 

دو نسل نى نوازی قدیم و جدید
      صفحه 4 
کمیته تخصصى بررسى 
ظرفیت های  اشتغال به 

استان سفر مى کند
قاسمی-معاون امور مجلس، حقوقي و استان هاي وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعي با بیان اینکه به زودی تیم تخصصی کارشناسی را 
به خراسان جنوبی می فرستیم، اظهار کرد: . . . )ادامه خبر در صفحه 7(

مطالبات کویرتایر
 از خودروسازان پیگیری می شود           

 صفحه 3

ری
 کا

س :
عک

 / مشروح خبر در صفحه 7

 برگزاری جشنواره “دست های مهربان” در استان   / صفحه 7

سرمقاله

مشاهیر استان؛نیازمند توجه
    

*امین جم

فرهنگی  استانی  جنوبی  خراسان  گویند  می  همه 
است؛ما هم همیشه به این القاب افتخار می کردیم.
البته شاید هیچ وقت به این توجه نکرده ایم این 
برند فرهنگی از کجا نشات گرفته است. در ابتدای 
شهر تابلوی بزرگی نصب کرده ایم و ورود مسافران 
را به شهر فرهنگی بیرجند خوش آمد گفته ایم.اما 
پدران  و  مشاهیر  از  نمادی  شهرمان  کجای  هیچ 
علمی که در این خطه رشد پیدا کرده اند نداریم. 
خراسان جنوبی با داشتن 11 پدر علم، دانشمندان، 
فرهیختگان و شاعرانی چه در قرن های گذشته 
منابع  ترین  غنی  از  یکی  حاضر،  عصر  در  چه  و 
اعتباری  شده  هم  همین  که  دارد  را  فرهنگی 
از  نیمی  حتی  شاید  که  استانمان.موضوعی  برای 
)2 صفحه  در  سرمقاله  ندانند...)ادامه  هم  همشهریانمان 

 آیت ا... آملى الریجانى :
  موضع گیری  روحانى در قبال اظهارات 

ترامپ قابل تقدیر است

سخنگوی دولت  :
امروز؛ اعالم موضع دولت

 در قبال جریان سازی های اخیر آمریکا

والیتى:
ما باید در حیاط خلوت

 صهیونیست باشیم 

الریجانى: 
بحران سوریه

 رو به پایان است  

صفحه 8صفحه 8صفحه 8صفحه 8

تکذیب یک خبر درباره هادی خامنه ای   / ظرف یک هفته حکم متهمان نفتى صادر مى شود / وزیر احمدی نژاد: او برخى ویژگى های ترامپ را دارد/ بیانیه اتحادیه اروپا درخصوص برجام  / اگر دور تا دور کشور را دیوار بکشند، تولید موشک متوقف نخواهد شد  / موگرینى برای دفاع از برجام به آمریکا مى رود /صفحه 8

جناب آقای مهندس مروی مقدم
مدیر کل محترم اداره استاندارد و

 تحقیقات صنعتی استان خراسان جنوبی
فرا رسیدن هفته استاندارد را حضور جناب عالی، معاونین، کارشناسان 
و کارکنان محترم آن اداره تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیق روز افزون 
خانواده استاندارد را در راه تعالی اهداف سازمان ملی استاندارد آرزومندیم.

شرکت بوتان گاز منطقه خراسان جنوبی

خانـواده محتـرم احمـدی
با نهایت تاسف درگذشت شادروان

حجت االسالم و المسلمین حاج شیخ ابراهیم احمدی
را حضور شما تسلیت عرض نموده، علو درجات آن روحانی وارسته و صبر و اجر بازماندگان محترم را 

از خداوند مسئلت داریم.
هیئت امنا و نمازگزاران مجتمع فرهنگی مذهبی مسجد حضرت محمدرسول ا... )ص(

مقام معظم رهبری: اگر من امروز رهبر انقالب نبودم حتما رئیس فضای مجازی کشور می شدم.  91/7/20  

نماز و فضای مجازیسومین اجالس استانی نماز

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی
دبیرخانه سومین اجالس استانی نماز خراسان جنوبی زمان: 27 مهرماه 1396

مکان: بیرجند سالن عالمه فرزان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

شرکت توسعه بازاریابى و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در 
نظر دارد: امالک مشروحه ذیل در استان خراسان جنوبی را از طریق 
مزایده عمومی شماره 96/103 به فروش رساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 96/7/25 لغایت 96/8/3 ساعت 8 الی 14 به آدرس ذیل  
مراجعه  فرمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکت ها و اعالم برندگان ساعت 10 صبح روز سه شنبه 

مورخ 96/8/9 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد. 
شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز  چهارشنبه  مورخ 96/8/3 می باشد.
توضیحات: الف( نحوه فروش نقد و اقساط )درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط( 
طبق جدول مندرج در آگهی می باشد. ب( در فروش های اقساطی اولویت با باالترین قیمت پیشنهادی 
و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده 
 مزایده اقدام  نماید. ج( سایر شرایط مزایده فروش امالک در اسناد مزایده درج گردیده است.

نقد و اقساط
نرخ سود اقساطتعداد اقساط )ماه(پیش پرداختکاربری
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قیمت با احتساب قیمت پایهمتراژ )متر مربع(کاربری
تخفیف

شرایط 
فروش

توضیحاتآدرس
اعیانعرصه

مسکونى  1304905
تجاری

بیرجند، خیابان 17 شهریور، نبش نقدی***179/10391/489/780/000/000
کوچه 17 شهریور، پالک 28

با وضعیت موجود دارای پارکینگ ) 4 طبقه 
ساختمان نیمه ساز در مرحله سفت کاری

بیرجند شهرک صنعتى بیرجند، نقدی4544/56304/340/000/0003/906/000/000صنعتى210106
قطعات شماره 1053 و 2053

به همراه ماشین آالت با وضعیت 
موجود

سربیشه خیابان مطهری، کوچه نقدی203/45175400/000/000360/000/000مسکونى3305165
مطهری92، پالک 3 

با وضعیت موجود

بیرجند، بلوار سجاد، کوچه سجاد 6 نقدی3122233/000/000/0002/700/000/000مسکونى4304350
پالک 13

با وضعیت موجود

بیرجند، خیابان مدرس، خیابان نقدی214/314/286/000/0003/857/400/000قدرالسهممسکونى510577
بیست متری سوم شرقى آیت ا... 

مدرس-  پالک 15، طبقه پنجم

با وضعیت موجود

بیرجند، خیابان مدرس، خیابان نقدی93/811/735/000/0001/561/500/000قدر السهممسکونى 610589
بیست متری سوم شرقى آیت ا... 
مدرس- پالک 15 ، طبقه اول غربى

با وضعیت موجود

بیرجند، خیابان مدرس، خیابان بیست نقدی95/731/680/000/0001/512/000/000قدر السهممسکونى710611
متری سوم شرقى آیت ا... مدرس

 پالک 51، طبقه اول شرقى

با وضعیت موجود

بیرجند، خیابان مدرس، خیابان بیست نقدی152/392/820/000/0002/538/000/000قدر السهممسکونى810612
متری سوم شرقى آیت ا... مدرس

 پالک 51، طبقه همکف

با  وضعیت موجود

بیرجند خیابان انقالب، کوچه انقالب نقدی101/6203/22/700/000/0002/430/000/000تجاری9305137
5، نبش انقالب 5/2

با وضعیت موجود دارای متصرف

نقد و ***391/536011/800/000/000مسکونى10304351
اقساط

بیرجند خیابان حکیم نزاری
 کوچه حکیم نزاری 12، پالک 41

با وضعیت موجود

نقد و ***528014603/500/200/000صنعتى116328
اقساط

قاین شهرک صنعتى، کیلومتر 5 
جاده قاین - زیرکوه 

به همراه ماشین آالت با وضعیت 
موجود

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پالک 5     88872200 - 88781317
آدرس و تلفن نمایندگى استان: بیرجند، خیابان شهید محالتى، نبش خیابان 7 تیر، ساختمان مدیریت شعب بانک ملت استان خراسان جنوبى    056-32446616-32445575
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پژو ۲۰۷ و دنا گران شد 

  تسنیم-  دنا با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی با قیمت ۴۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و پژو ۲۰۷ دنده ای هم با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی با قیمت ۴۴ 
میلیون تومان در بازار به فروش می رسد.   روز گذشته دنا با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی با قیمت ۴۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۷ دنده ای هم با 
افزایش ۵۰۰ هزار تومانی با قیمت ۴۴ میلیون تومان و پژو ۲۰6 تیپ ۲ با 3۰۰ هزار تومانی با قیمت 33 میلیون و 9۰۰ هزار تومان به فروش می رسد.

سرمقاله

مشاهیر استان؛
نیازمند توجه

    
*امین جم

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( شیراز حافظ دارد و به خود 

می بالد و نامش در جهان پخش شده است؛ما 
الگوی حافظ  را داریم و دم برنمی آوریم!حتی بین 
خودمان هم آنقدر حکیم نزاری قهستانی مظلوم 
مقبره اش دانیم  نمی  ما  از  بسیاری  که   هست 

حداقل  که  بود  امیدی  سوی  کجاست.کور 
یا  و  کنیم  توجه  حال  زمان  در  مشاهیرمان  به 
زهی   ... بسازیم.اما  ها  آن  از  نمادی  حداقل 
پدرعلم  فهمیدم  که  باری  اولین  باطل!  خیال 
گنجی  پروفسور  نام  چیست،کنارش  و  کیست 
بود.بزرگمردی که انگار در شهر خودش از همه 
فقط  بزرگداشتش  مراسم  است.در  تر  جا غریب 
چند نفر حاضر شدند تا یک قاب را پر کنند نه 
بیشتر! چند وقت پیش هم خبر رسید از اوج توجه 
ریخته  رنگ  ایشان  قبر  سنگ  مسئوالن،روی 
کنیم؛  فکر  دارد.کمی  تاسف  بسی  اند که جای 
داشتند،با  مشاهیری  چنین  دیگر  شهرهای  اگر 
آنها چه می کردند؟کاش بی انصافی های این 
متاسفانه  جا ختم می شد.اما  به همین  داستان 
کنیم،وضع  می  نگاه  مشاهیر  بقیه  به  وقتی 
پروفسور گنجی به مراتب بهتر است.بقیه حتی 
اسمشان هم هرچندوقت به زور برده می شود.

هیچ نمادی و نشانه ای از آنان در شهر نیست.البته 
بی انصافی نکنیم ؛ نمی توان تالش های برخی 
مسئوالن را در برندسازی »لینا« نادیده گرفت!

آوای  روزنامه  ها،  توجهی  بی  همین  پیرو   
گذشته  هفته  شنبه  پنج  جنوبی  خراسان 
قلم  اهل   ، نظران  صاحب  حضور  با  نشستی 
کرد  برگزار  حوزه  این  با  مرتبط  مسئوالن  و 
شد.  چاپ  یکشنبه   روز  هم  آن  گزارش  که 
ابعاد مختلفی  این منابع فرهنگی می توانند در 
ایجاد  و  اقتصادی  فرهنگی،  گردشگری،  مانند 
باشند. داشته  توجهی  قابل  اثرات   ... و  اشتغال 

پیشنهاد  شورا  جلسه  در  هم  پیش  چندروز 
مطرح  توحید  پارک  در  مشاهیر  سایت  احداث 
راهروی  این شد که  بر  قرار  نهایت  در  شد که 
وسط پارک توحید به سایت مشاهیر اختصاص 
چارچوب  در  مشاهیر  انتخاب  شود.البته  داده 
است.  پروژه  این  شروط  از  معیارها  و  ضوابط 
مطبوعاتی  رسالت  اساس  بر  آوا  روزنامه 
توجه  افزایش  به  نسبت  توان  درحد  خود 
باید  کرد.حال   اقدام  استان  مشاهیر  به 
کنند؟ می  چه  مسئوالن  دید  و  ماند  منتظر 

پایان آذر آخرین مهلت بخشودگی 
2 برابری جرایم معوق

 
جرایم  دیرکرد  بخشودگی  طرح  گفت:  ناجا  راهور  پلیس  رییس 
می رسد. اتمام  به  آذرماه  پایان   9۵ سال  پایان  تا  معوق  رانندگی 

به گزارش مهر سردار تقی مهری  افزود: بر اساس قانون بودجه 96 مقرر شده 
در صورتی که مالکان وسایل نقلیه نسبت به پرداخت اصل جرایم معوق 
رانندگی خود تا پایان سال 9۵ اقدام کنند، ۲ برابری دیرکرد آنها بخشوده شود.

وسایل  مالکان  که  صورتی  در  کرد:  تصریح  ناجا  راهور  پلیس  رییس 
نقلیه در مهلت مقرر نسبت به پرداخت جرایم معوق خود اقدام نکنند، 
وی  می شود.  اعمال  مجددا  آنها  برابری   ۲ جریمه  سیستمی  طور  به 
گفت: این فرصت بسیار خوبی است که قانونگذار در اختیار هموطنان 
قرار داده است تا بتوانند نسبت به پرداخت دیون معوقه خود اقدام کنند.

جزئیات تأمین مسکن خانوارهای مددجوی ۲نفره 

فروش بلیت پرواز اربعین 
خارج از نرخ مصوب تخلف است

سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد هر گونه فروش بلیت پروازهای 
اربعین خارج از نرخ های مصوب و اعالم شده، تخلف محسوب شده و 
با متخلفان برخورد می شود.به گزارش مهر، رضا جعفرزاده در واکنش به 
انتشار خبری مبنی بر اوج گیری نرخ بلیت پروازهای اربعین با شیب تند و 
ـ نجف با قیمت ۲میلیون تومان گفت: نرخ  فروش بلیط مسیر مشهدـ 
بلیت پروازهای ایام اربعین با هیچ گونه افزایشی رو به رو نبوده است.  وی 
با بیان اینکه پروازهای اربعین حسینی از 13 آبان آغاز و تا ۲۲ آبان 
ماه جاری ادامه خواهد داشت افزود: هر گونه فروش خارج از نرخ اعالم 
شده تخلف محسوب شده و در صورت ارسال شکایات  به طور حتم با 

متخلفان برخورد خواهد شد.

بسته تنبیهی بانک مرکزی
 برای بانک های نرخ شکن 

برای  مرکزی  بانک  تشریح جزئیات جریمه  با  بانکی  مقام  مهر-یک 
بانک هایی که از نرخ  سود مصوب تخطی می کنند، گفت: دسترسی 
به سوئیفت و شاپرک برای متخلف ها بسته می شود. وی در خصوص 
جرایمی که بانک مرکزی برای بانکهای متخلف از نرخ سود مصوب 
بانک مرکزی اعمال می کند، گفت: بانک مرکزی بازرسانی را به صورت 
ناشناس و در قالب مردم عادی، به شعب بانکی ارسال کرده و با ارایه 
پیشنهاد ارقام چند صد میلیونی، متصدیان شعب را محک می زند که 
آیا از نرخ سود بانکی در برابر سپرده های جذاب و با ارقام باال حفاظت 
می کنند یا اینکه مقاومت آنها در برابر پول زیاد، می شکند؛ اگر این 

صورت باشد، با مسئول شعبه و بانک مربوطه، برخورد می کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: شرکت پشتیبانی امور دام 
روزانه ۸۰۰ تن گوشت مرغ مازاد را با قیمت کیلویی 6۸۰۰ 
تومان از مرغداران خریداری می کند. به گزارش مهر، حسن 
رکنی با اشاره به اینکه خرید حمایتی مازاد گوشت مرغ تا 
زمانی که عرضه و تقاضا در بازار به تعادل برسد ادامه دارد، 
افزود : دستورالعمل خرید مازاد گوشت مرغ به تمام استانها 
ابالغ شده و تمام استانها موظف به خرید هستند. وی گفت : 
هیچ محدودیتی برای خرید گوشت مرغ نداریم و تا هر زمان 
که بازار به تعادل برسد ادامه دارد و خرید از تشکل ها، اتحادیه 
ها، زنجیره های تولید و هر مرغداری که شرایط مورد نظر 

شرکت پشتیبانی امور دام را داشته باشد انجام می شود .
وی افزود : ۲۴ هزار واحد مرغداری در کشور دو میلیون و ۲۰۰ 
هزار تن گوشت مرغ تولید می کنند که در صورت تخصیص 
محصول  این  صادرات  رونق  شاهد  صادراتی  های  مشوق 
خواهیم بود.رکنی درباره روند رسیدگی به شرایط واردات نهاده 
های مورد نیاز صنعت مرغداری گفت: وزارت جهاد کشاورزی 
به عنوان متولی تولید با موضوع حذف ارز مبادله ای و تغییر 
نرخ تعرفه برای واردات نهاده ها بویژه کنجاله مخالف است 
و این مخالفت را به مراجع ذیصالح اعالم کرده است .وی 
تصریح کرد : مسئوالن قول مساعد دادند تا ارز مبادله ای 

برای واردات کنجاله اختصاص یابد و میزان تعرفه نیز اصالح 
شود .معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی افزود : معتقدیم 
کاالها و محصوالتی که جزو نیازهای اساسی مردم است باید 
با حمایت های ویژه دولت تولید شود بنابراین تغییر نرخ ارز 
یا تعرفه برای واردات نهاده های تولید که در نهایت روی 
باشد.  دولت  حمایت  تحت  باید  است  اثرگذار  کاال  قیمت 
رکنی همچنین درباره میزان صادرات محصوالت لبنی گفت 
: امسال سال طالیی در صادرات محصوالت لبنی داشتیم 
و موفق شدیم در ۵ ماه نخست سال نیم میلیون تن انواع 

محصوالت را صادر کنیم . 

جمع آوری روزانه ۸۰۰ تن مرغ مازاد از بازار

فارس- مدیرکل مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته 
امداد اولویت های پرداخت تسهیالت مسکن برای خرید، 
امداد  صندوق  محل  از  مقاوم سازی  و  بهسازی  ساخت، 
والیت برای خانوارهای یک تا دو نفر و شهرهای باالی 
اینکه  بیان  با  بازیان  را تشریح کرد.ابراهیم  نفر  1۰۰هزار 
خدمات   از  یکی  به عنوان  مسکن  اخیر  سال های  در 
راهبردی با رویکرد توانمندسازی مددجویان در دستور کار 
این نهاد قرارگرفته است گفت: طی برنامه ششم، کمیته 
خانوار  هزار   1۵۰ تأمین  برای  است  شده  موظف  امداد 

تعمیر 3۰۰ هزار  و  بهسازی  مقاوم سازی،  و  فاقد مسکن 
اشاره  با  کند.وی  اقدام  مالکی  خود  مددجویان  مسکن 
و  دولتی  منابع  نیازمندان  مسکن  تأمین  برای  اینکه  به 
باید  افزود:  منابع کمیته امداد به تنهایی پاسخگو نیست 
از مشارکت مردم، خیران و آورده مددجویان برای تأمین 
این  اهداف  تحقق  در  امر  این  تا  کرد  استفاده  مسکن 
نهاد در برنامه ششم مؤثر باشد.بازیان درباره اولویت بندی 
مسکن مددجویان گفت: اولویت نخست این نهاد تعمیر 
روستایی،  و  شهری  مددجویان  مالکی  خود  مسکن 

اولویت دوم تأمین مسکن برای مددجویان فاقد مسکن 
مسکن  مقاوم سازی  سوم  اولویت  و  روستایی  و  شهری 

خود مالکی مددجویان تحت حمایت است.
مدیرکل مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد 
را  مددجو  خانوار  هر  برای  مسکن  تعمیر  خدمات  سرانه 
تعمیر  افزود:  و  کرد  اعالم  تومان  میلیون  چهار  حداکثر 
مسکن به صورت کلی یا جزئی و یا شامل انشعابات گاز 

و حصارکشی است.
تحت  خانوارهای  درصد   ۸۰ حدود  اینکه  بابیان  وی 

حمایت کمیته امداد دارای یک یا دو عضو هستند گفت: 
این افراد در اولویت تأمین مسکن قرار ندارند اما مشمول 
دریافت تسهیالت از صندوق قرض الحسنه امداد والیت 
اساس سیاست های  بر  در حالیست که  این  و  می شوند 
کمیته امداد اولویت با خانوارهای بیش از دو عائله است.

وی با اعالم اینکه صندوق امداد والیت به این خانوارها 
می دهد  مسکن  ساخت  یا  خرید  تسهیالت  میلیون   ۲۰
گفت: البته به این افراد پنج میلیون تومان نیز به عنوان 

کمک  بالعوض داده می شود.

 شکایت پیامکی از پیامک های 
مزاحم شخصی ممکن شد

راه اندازی سامانه  با  ارتباطات گفت:  وزیر  فارس- 
پیامک های  از  شکایات  پیامکی  دریافت 
متن  می توانند  مشترکان  شخصی،  مزاحم 
پیامک   19۵ شماره  به  را  مزاحم  پیامک  شماره 
شود. مسدود  مزاحم  سیم کارت  تا  کنند 

شدن  عملی  از  جهرمی   آذری  جواد  محمد   
مزاحم  پیامک  های  ساماندهی  وعده  اول  فاز 
می شوند  ارسال  شخصی  سیم کارت های  از  که 
پیامک های  گزارش  امکان  گفت:  و  داد  خبر 
است. شده  فراهم   19۵ سامانه  به  مزاحم 

 یارانه مهر ماه چهارشنبه 
واریز می شود

یارانه  مرحله  هشتادمین  اعتبار-  عصر 
به  ماه  مهر   ۲6 چهارشنبه  بامداد  نقدی 
شد. خواهد  واریز  خانوار  سرپرستان  حساب 
می شود واریز  چهارشنبه  ماه  مهر  یارانه 

یارانه  مرحله  هشتادمین  می شود  پیش بینی   
به حساب  ماه  مهر   ۲6 چهارشنبه  بامداد  نقدی 
سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد شد.

هر  دریافتی  یارانه  مبلغ  که  است  ذکر  به  الزم 
همانند  نقدی  یارانه  دریافت  مشموالن  از  یک 
است. تومان   ۵۰۰ و  هزار   ۴۵ گذشته  ماه های 

افت و خیز قیمت 
ارز و سکه در بازار

جدید  طرح  سکه  بازار  در  گذشته  روز  فارس-   
میلیون و 316 هزار  تومان کاهش یک  با هزار 
تومان، دالر با ۲ تومان افزایش ۴۰۰9 تومان و یورو 
به فروش رسید. افت 3 تومانی ۴۸۰۰ تومان  با 
سکه  نیم  تومان،  هزار  جدید  طرح  سکه  بهای 
تومان و هر گرم  ربع سکه 3 هزار  تومان،  هزار 
یافت. کاهش  تومان   ۲۷۷ عیار   1۸ طالی 

سکه طرح قدیم ۷ هزار تومان رشد کرد و سکه 
گرمی بدون تغییر نسبت به روز گذشته معامله شد.

قیمت اونس نیز در بازار جهانی طال با یک دالر و 
6۰ سنت افزایش به 13۰۵ دالر و 9۰ سنت رسید.

اما  تومان رشد کرد   ۲ درهم  و  ارز، دالر  بازار  در 
داشت. افت   13 پوند  و  تومان   3 یورو  بهای 
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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

درب اتوماتیک سید
مجری انواع: )درب های اتوماتیک، جک  پارکینگی ، کرکره ، 
سکوریت اتومات( 09303107002 09155614880

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

32435686 - 09365237014 - 09157063220 - خسروی

1 درصد  
00

تضمینی
ملی  شناسه  و  ثبت 5653  شماره  به  تاریخ 96/07/23  در  خاص(  )سهامی  شمیم  ویرا  جویندگان  شرکت  تاسیس 

14007132892 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
1- موضوع: انجام پروژه های رایانه ای، کد نویسی، تحلیل داده ها و کارآفرینی و همچنین شرکت در مناقصات و مزایدات 

نهادها، سازمان ها، شرکت های دولتی و خصوصی در رابطه با موضوع شرکت  و همچنین عقد قرارداد با آنها در صورت لزوم فعالیت 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط. )ضمنا ثبت شرکت مزبور با موضوعات فعالیت های مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد(.
۲- مدت فعالیت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نا محدود

 3- مرکز اصلی: خراسان جنوبی- شهر بیرحند- جماران-خیابان نیایش شرقی-کوچه نیایش شرقی 5-پالک 34- طبقه همکف
کد پستی 9718713775 4- سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به صد سهم ده هزار ریالی با نام می باشد 
که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی  شماره 79/4835/25 مورخ 1396/06/06 نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه بیرجند پرداخت 
گردیده است. 5- اولین مدیران: خانم ریحانه امیرآبادی زاده به شماره ملی 0640159346 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای 
صادق امیرآبادی زاده به شماره ملی 0946852553 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد امیرآبادی زاده به شماره ملی 

0681717750 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب شدند.
6-دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از طریق چک، سفته و اوراق بهادار و همچنین اوراق عادی و اداری با 

امضای آقای احمد امیرآبادی زاده )مدیرعامل( به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۷- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 

8- بازرس اصلی و علی البدل: خانم طاهره اثباتی به شماره ملی 0932121845 به سمت بازرس اصلی و خانم فائزه عباسی حاجی 
آبادی به شماره ملی 0944735487 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

9-روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند 

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139660308001002291 - 1396/7/23  هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود آراسته 
فرزند اکبر به شماره شناسنامه 21 و شماره ملی 0653274841 نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت 127/60 مترمربع قسمتی 
از پالک 1396- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت محمد دستیگردی تایید و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
 در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/۰۷/۲5                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/۰8/11
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک ،اکرولیک ،  مولتی کالر،  کنیتکس، کناف و... 

با قیمت مناسب    09156633230- برگی

حمل  اثاثیه منزل با خور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
۰9159639۰65  

      علـی آبادی 



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
سه شنبه*25 مهر 1396* شماره 3909

فروش 826 میلیون تومانی کتاب در نمایشگاه کتاب خراسان جنوبی
گروه خبر- امسال در یازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان جنوبی، بیش از 826 میلیون و 577 هزار تومان کتاب فروخته شد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گفت: در این نمایشگاه برای خرید 
کتاب، بیش از 346 میلیون تومان بن کارت و 480 میلیون تومان بصورت نقدی هزینه شد.محبی  افزود: دارندگان بن کارتهای خرید کتاب می توانند تا یک ماه بعد از اتمام نمایشگاه با کسر 20 
درصد یارانه، باقی مانده مبلغ خود را از طریق عابر بانکهای بانک شهر بیرجند دریافت و یا از طریق دستگاههای کارتخوان بعد از پایان نمایشگاه از تمام کتابفروشی های منتخب استان، خریداری کنند.

 با سالم از مسوالن اداره کل راه وشهرسازی می خواهم 
به  نسبت  زمستان  فصل  رسیدن  فرا  به  توجه  با 
باعث  خودشان  که  روم  روستای  ورودی  آسفالت 
را  خدا  خلق  خدا  تا  اقدام  اند  گردیده  آن  تخریب 

خوش آید و به درد آخرتشان بادعای مردم بخورد
915...289
...وکارکنان  ومسوئالن  محترم  نماینده  اینقدر 
 محترمشان و مسئوالن استانی گفتند مشکل زمین های
موسوی حل شده که من وتعداد زیادی از افراد رفتیم 
خریدیم و تشکیل پرونده هم دادیم ولی به یک باره 
چی شد که هیچکس پاسخگو نیست وحتی... که می 
گفت با داشتن معرفی از ... هیچ مشکلی نداریم هم 
 االن جوابگو نیست چه برسد به دالالن و واسطه ها 
بکنید!!!   نمیتونید  راحتی میگن هیچ کاری  به  که 

مسوالن برسید به داد مردم!!!!!!!
915...120
شهرستان  و  استان  محترم  رانندگی  و  راهنمابی 
بیرجند واقعا خسته نباشید! لطفا یکم مراعات حال 
واوضاع  اقتصادی  وضعیت  این  با  بکنید  رو  مردم 
واحوال مالی خانواده ها در جریمه کردن یکم با توجه 
و با مالیمت تر میشه برخورد کرد مطمئن هستم 
قانون دست شما  رو باز گذاشته.دیروز ساعت16بعد 
از یه روز خسته کننده ی کاری در کمربندی پیامبر 
اعظم بیرجند بخاطر 15تا سرعت اضافه اونم خدا 
شاهده در یه لحظه 60 هزار تومان جریمه شدم که 
تقریبا دو برابر مزد یه کارگره وحاال شما تصور کنید 
حال منو بعد از 9 ساعت متوالی کار کردن وتقدیم دو 
دستی دو روز مزدم روبه راهنمایی و رانندگی. با چه 
منطقی سرعت کمربندی رو زدید 60تاسرعت کدوم 

شهر غیر از بیرجندوالبته قاین اینجوریه
915...193
مادر بزرگ های ما)خداوند رحمتشون کنه(همیشه 
خوش  دل  هم  کردن  گریه  جون  مادر  میگفتن 
 میخواد.در این خونه های مسکن مهر ما انسان ها
کنیم. گریه  خودمون  زار  حال  بر  حتی  نمتونیم 
 دلخوشی از چی!!!! از اینکه خونه دار شده ایم !!!!
.سازندگان  است  انسان  زاغه  بلکه  نیست  خونه 
اند. داشته  بفروش  و  بساز  تز  فقط  ها  خانه  این 
این خونه ها در بیست و چهار ساعت شبانه کمتر 
 روی آرامش و سکوت را به خود میبیند.نفس های
ما به شماره افتاده است.زندگی قدیم کجایی.یادت 

بخیرو نیکی در اذهان ما فقط مانده است.
910...170
سالم لطفا عاقبت اعضای شرکت تعاونی... زیر نظر 
جناب ... رو مشخص کنید ده سال واحد ها تمام 
نشده نه آب نه برق... قیمت تمام شده از ارزش زمین 
و خونه توی صیاد شیرازی باالتره اینقدرم با نفوذ 
هستند که  اعتراضی به جایی نمیرسه تو رو خدا 
این درد مردم رو دوا کنید هرچند این پیامم بی فایده 

است.ممنون از اوا که چاپ می کند
915...874
ایجاد پارک مشاهیر در بیرجند نه تنها کار خوبی 
است بلکه با توجه به پتانسیل و پیشینه مفاخر و 
مشاهیر این دیار امری الزم و واجب بنظر میرسد 
اما اینکه شورای شهر تصمیم دارد در نیم متر جا در 
وسط پارک توحید اینکار را انجام دهد هنر نیست.
هنر شما زمانی جلوه پیدا میکند که در مکانی وسیع 
و در شأن مشاهیر مثال در قسمتی از پارک جنگلی 
انجام دهید تا هم از تمرکز همه خدمات در یک 
پارک خاص در بیرجند جلوگیری شود و هم پارک 

جنگلی از سوت و کور بودن و آشفتگی نجات یابد
ارسالی به تلگرام آوا
آوا جان به عنوان یک دانشجو در این شهر باید 
بگم واقعا جایی برای تفریح در مقایسه با مراکز 
نداریم!من نمی دانم  استان های دیگر در کشور 
کجا باید انرژی و هیجان خود را خالی کنیم و وقت 
آزادمان را  کجا بگزاریم! آیا این درست است که 
دانشجو به همین علت به دنبال ... و دچار آسیب 

های اجتماعی شود؟
ارسالی به تلگرام آوا
آوا خیلی زشت هست که منشی برخی از دکترها در 
مطب های خصوصی برخورد خیلی زننده ای دارند و 

فک می کنند همه کاره مملکت هستند 
ارسالی به تلگرام آوا
واقعا آسفالت خیابان امامت و سجاد به قدری افتضاح 
هست که هر بار مجبوریم ماشین رو بعد از یک ماه 

دوباره ببریم تعمیرگاه برای جلو بندی و...
ارسالی به تلگرام آوا
بازدیدی  یک   12 مطهری  خیابان  در  سالم  با 
وسط  برق  چراغ  تیر  یک  باشند  داشته  مسئوالن 

کوچه هست لطفا یک راه حلی پیدا کنید
ارسالی به تلگرام آوا
تیم فوتبال پیشگامان استان االن در لیگ دسته 3 
کشوری است و دیروز نیز مسابقه داشته ولی هیچ 
اطالع رسانی و بنری برای آگاه دادن به مردم در 
سطح شهر نصب نشده است مگر دوتا بنر چه قدر 
ارزش دارد پول های اداره مربوطه کجا می رود ؟تنها 
تماشاچیان هم دوستان اعضا تیم بودند.در حالی که 
این بازی چهارم این تیم است همه اینها به کنار توی 
ورزشگاه یک توپ پیدا نمی شد!!!توپ جمع کن نبود 
دروازه بان دنبال توپ می رفت!!بازی در ورزشگاه 
آزادی انجام شده در حالی که ما ورزشگاه 15 هزار 
!! این  نفری داریم!!در شان استان ما نیست واقعا 
تیم برند استان می شود ولی بهایی داده نشده است
ارسالی به تلگرام آوا
ثانیه  چند  مردم  برای  که  اتوبوسی  راننده  از  واقعا 
برای مردم منتظر میمونه جای تشکر دارد و خدا 
خیرش دهد.واقعا همیشه باید حق حقوق مردم در 
سرلوحه کار مان باشد و حس انسان دوستی را مد 

نظر خودمان قرار دهیم
936...777
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اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

روستایی  پیرمرد  و  پیرزن  و “کشور”  “قدرت” 
هستند که 75 سال از عمرشان را در روستایی 
بدون آب، برق و به دور از لوازم رفاهی زندگی 
را  قامتشان  مشکالت  که  اکنون  و  گذرانده 
گزارش  هستند.به  حمایت  نیازمند  خموده 
جنوبی  خراسان  بیرجند،  از  تسنیم  خبرگزاری 
داشته  خود  در  کوچکی  روستاهای  و  آبادی ها 
که با گذر زمان خالی از سکنه شده و یا دست 
کوچک  شهرستان هایی  به  را  آنها  سرنوشت 
دولت  روزها  این  است.اگرچه  داده  رخ  تغییر 
اما  دارد  روستائیان  به  خوبی  خدمات رسانی 
هنوز هم آبادی هایی وجود داشته که از چشم 
مسئوالن پنهان مانده و مردمانش نیز به سختی 

روزگار سپری می کنند.
روستای  از  گزارش  تهیه  برای  را  سفرمان 
نمکزار)چاه عشایری( در 160کیلومتری بیرجند 
37کیلومتری  و  جنوبی  خراسان  استان  مرکز 
عشایری  چاه  کردیم.راهی  آغاز  سه قلعه 
می شویم که نه به آبادی شبیه بوده و نه بویی 
مانند  بلکه  می رسد  مشام  به  آنجا  در  رفاه  از 
مشکالت  نمک  دارد  خود  هویت  بر  که  نامی 
بر دردهای روزانه شان فزونی می رود.“نمکزار” 
توابع  از  سه قلعه  36کیلومتری  در  و  دارد  نام 
به گمان  است،  شده  واقع  سرایان  شهرستان 
مردم و مسئوالن، آبادی است اما ردپای آبادی 
در آنجا محو شده و تنها پنج خانواده را در خود 
جای داده است.روستایی که در آنجا صدای نی 

آنها  بارقه  به گوش نمی رسد و آخرین  چوپان 
چاهی است که از دل نمکزار برایشان آب شیرین 
می جوشاند و شاید طی چند سال آینده آخرین 
کند. منطقه  این  مردم  نثار  را  خود   قطره های 

بی آبی کام “نمکزار” را تلخ کرد

در  را  “کشور”  که  عشایری(  روستایی)چاه 

خود جای داده تا دست روزگار توان کار را از 
“قدرت” نگیرد، آنان می گویند: ما در این آبادی 

هم “ کشور” و هم “قدرت” داریم.این روستا و 
تنها فرزندان این دو پیرمرد و پیرزن روستایی 
تنها همدم آنها شده اند و مابقی روستائیان بار 

مهاجرت بسته و از این آبادی بی روح متواری 
این  شده اند.شاید مسئوالن گمان می کنند که 
که  دارد  زیستن  برای  جایی  هم  هنوز  مکان 

آن را به باد فراموشی سپرده اند غافل از اینکه 
جایی  استحمام  برای  حتی  آبادی  این  مردم 
فاجعه  می روند.عمق  سه قلعه  به  و  نداشته 
با تمام مشکالتی که متحمل  جایی است که 
می شوند برای آب آشامیدن نیز 20 هزار تومان 
هزینه می کنند تا تانکر برایشان آبرسانی کند.

و  است  نمایان  دور  از  خانه ها  کاهگلی  گنبد 
به  فقر  بوی  به راحتی  می شوی  که  نزدیک تر 
قناعت  حیث  از  مردمانش  اما  می خورد  مشام 
و معرفتشان از مسئوالنی که حتی یک بار به 

دیدنشان هم نمی روند، گالیه ای ندارند.

درخشش فقر در ظلمت روستا

پیرمرد و پیرزن روستایی از دور لبخند می زنند 
و با اصرار ما را به داخل خانه دعوت می کنند 
درددل های  به  سال هاست  که  محقر  اتاقی 
است. داده   فرا  گوش  “کشور”  و  “قدرت” 

مصاحبه  قرار  می رسیم  نمکزار  به  وقتی  عصر 
ابتدای شب  را  و “کشور”  “قدرت”  با  دیدار  و 
به سراغ شان  وقتی  شب   8 ساعت  می گذاریم. 

خود  “لمپا”ی  نفتی  چراغ های  انگار  می رویم 
دارند.تا  خواب  قصد  و  کرده اند  خاموش  را 
صدایمان را می شنوند درب خانه را می گشایند 

خانه  به  را  ما  نفتی شان  دستی  چراغ  با  و 
 6 ساعت  ما  می گوید:  فرامی خوانند.قدرت 
خواب  به  شب  تاریکی  و  آفتاب  غروب  با 
کار  نشده  آفتاب  طلوع  هنوز  و صبح  می رویم 
آغاز می کنیم.دیوارهای  را  و تالش روزانه مان 
خاکی  و سقف  تاریک  فضای  کنده کاری شده، 
دلمان را به درد می آورد، بغض گرفته رهایمان 
نمی کند نه چیزی به نام یخچال یافت می شود 
و نه تلویزیون و غیره چراکه برق به این روستا 
نور  با  تنها  را  ساکنانش ظلمت شب  و  نیامده 
فانوس روشن می کنند.البته می گویند یخچالی 
دارند که با کپسول گاز کار می کند و با تمامی 
این مشکالت لبخند از چهره پیرمرد و پیرزن 
سال هاست  که  نمی شد.قدرت  محو  روستایی 
برای “کشور خانم” شوهری می کند می گوید: 
می کنم. زندگی  اینجا  آمده ام  دنیا  به  وقتی  از 
وی با بیان اینکه این آبادی برق و آب ندارد، 
زندگی  خانواده  پنج  آبادی  این  در  می افزاید: 
هستند. من  فرزندان  اهالی  همه  که  می کنیم 

“نمکزار”  مهاجرتش  با  نخواسته  که  قدرت 
مشکالت  اگرچه  می گوید:  بماند،  بی روح  

نمی خواهم  اما  می کنیم  تحمل  را  زیادی 
درآمدشان  منبع  شود.تنها  بی رونق  زادگاهم 
فروش نمک از دشت نمکزار و سپند از کویر 

و  بلند  طبعش  است،  اطراف  بیابان های  و 
محبتش دنیایی از حرف برایمان معنی می کند، 

در تاریکی شب ما را به پستوی خانه می برد و 
پالستیکی نمک و سپند به ما هدیه می دهد.

سیلی خشکسالی بر آبادی ادامه دارد

خسارت  خشکسالی  اینکه  ابراز  با  “کشور” 
است،  کرده  وارد  روستا  این  بر  را  زیادی 
روستا  در  هنوز  خشکسالی  اثر  می دهد:  ادامه 
را  ما  درآمد  منابع  از  بسیاری  و  بوده  پابرجا 
“تنها  اینکه  اظهار  با  است.وی  برده  بین  از 
در  می افزاید:  است”  گوسفند  چند  ما  دارایی 
این روستا حتی آب آشامیدن پیدا نمی شود و 
باید 20 هزار تومان بدهیم تا با تانکر برایمان 
آبرسانی کنند.این پیرمرد ادامه می دهد: برای 
می رویم  سه قلعه  به  را  کیلومتر   36 استحمام 
و این مسیر را در زمستان و تابستان با موتور 
نداریم. دیگری  نقلیه  وسیله  چراکه  می رویم 

می پرسیم  او  از  که  ما  سؤال  جواب  در  وی 
“از مسئوالن چه می خواهید؟”، سرش را باال 
شکر  را  خدا  مشکالتش  تمام  با  و  می گیرد 
مسئوالن  تمام  از  می دهد:  ادامه  و  می گوید 
راضی هستیم و گالیه ای نداریم.در چند سال 
شهرها  به  روستاها  از  زیادی  مهاجرت  اخیر 
از  خالی  روستاها  از  بسیاری  و  گرفته  صورت 
خوشحالی  بسی  جای  و  است  شده  جمعیت 
که  دارند  وجود  روستائیانی  هنوز  که  است 
از  حفاظت  برای  مشکالت  تمامی  علی رغم 
زادگاه پدری شان در روستاها ماندگار هستند.و 
اما چه خوب است که چتر حمایتی مسئوالن 
سایبان این روستائیان باشد تا باران مشکالت 
آنها را از پای درنیاورد و بدون شک استفاده از 
این  به  خدمت رسانی  در  طبیعت  ظرفیت های 

افراد می تواند بسیار حائز اهمیت باشد که در 
مناسب  راهکاری  خورشیدی  برق  زمینه  این 

برای تامین برق این منطقه است.

حکایت ۷۵ سال زندگی در ظلمت
مشکالت قامت » قدرت« و »کشور« را شکست

سیلی خشکسالی بر آبادی ادامه دارد

معاون وزیر کار در بازدید از کارخانه کویرتایر:

مطالبات کارخانه کویرتایر از خودروسازان پیگیری می شود
معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان های 
گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
خودروسازان  از  کویرتایر  کارخانه  مطالبات 
بازدید  در  تقی زاده  می شود.جمشید  پیگیری 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  کویرتایر  کارخانه  از 
از  دیروز  که  بازدیدی  با  کرد:  اظهار  تسنیم   
گفت  می توان  شد  انجام  کویرتایر  کارخانه 
در  را  الهی  جاذبه  و  عشق  مغناطیسی  میدان 
افزود:  کردیم.وی  مشاهده  کشور  تایر  صنعت 
سختکوش  کویرنشین  مردمان  بودم  شنیده 
کردیم  مشاهده  نزدیک  از  امروز  اما  هستند 
مجموعه  این  و صنعتگران  مردان سختکوش 
بخش  در  هم  را  اعجازی  سخت کوشی  با 
تایرسازی  بخش  در  هم  و  تایر  خود  صنعت 
مجلس،  امور  می برند.معاون  پیش  هم  موازی 
تعاون، کار  وزارت  استان های  امور  و  حقوقی 
حرکت،  این  اینکه  بیان  با  اجتماعی  رفاه  و 
حرکت بسیار ارزشمندی بوده است بیان کرد: 
به مدیران کارآمد این شرکت به دلیل حرکت 
تبریک  گرفته  صورت  که  ارزشمندی  بسیار 
همکاران  به  کرد:  تصریح  می گویم.تقی زاده 
کار  تعاون،  مجموعه  در  که  می بالم  نیز  خود 
می کنند  پشتیبانی  را  صنعتی  اجتماعی  رفاه  و 
نیرو  نفر   400 و  هزار  یک  با  صنعت  این  که 

دهد  انجام  را  خود  کار  شیفت   3 در  توانسته 
که در این راستا هم کارگر در امنیت شغلی و 
هم کارفرما در امنیت اقتصادی خود قرار دارد.

نظام جمهوری  در  امر  این  اینکه  بیان  با  وی 
است  ستودنی  پدیده های  جزو  ایران  اسالمی 
خاطرنشان کرد: امیدوارم مسئوالن استان نیز 
بتوانند نقش ویژه ای در حمایت از این مجموعه 
داشته باشند.معاون امور مجلس، حقوقی و امور 
استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
یادآور شد: در کنار آن مجموعه وزارت تعاون، 
در  وجود  تمام  با  نیز  اجتماعی  رفاه  و  کار 
ایستاده  کارگری  و  کارفرمایی  مجموعه  کنار 
برای  شغلی  “امنیت  که  خود  شعار  این  به  و 
کارگران و امنیت اقتصادی برای کارفرمایان” 
می پردازد.تقی زاده  است  آن   اصلی  مصداق 
در  که   مشکالتی  امیدواریم  داشت:  اظهار 
ذیربط  مسئوالن  با  شد  بیان  مطالبات  امر 
خودروسازی و وزارت صنعت مطرح شود تا رفع 
مشکل شود.وی با اشاره به برنامه حمایتی در 
بحث کارگری و کارفرمایی در حوزه کار افزود: 
در این راستا سعی خواهیم کرد که مواردی که 
نقش  می تواند  مجموعه  این  تسهیالت  برای 

ایفا کند را رصد و ورود کنیم.
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گاز دی اکسید کربن به سنگ تبدیل شد

مهر- محققان ایسلندی با استفاده از روشی نوین برای نخستین بار در جهان گاز دی اکسید کربن را به سنگ تبدیل کردند. متاسفانه هیچ اقدامی به طور کامل برای قطع انتشار دی اکسید کربن 
در جهان کارآمد نبوده است.  به همین دلیل باید راهی برای از بین بردن این گاز پیدا شود. واحد تولید برق زمین گرمایی مذکور با کمک ماژول شرکتClimeworks و گرمای زمین دی اکسید 

کربن را از طریق فلیترهای هوا جذب کرده، آن را با آب ترکیب می کند و دوباره به زیر زمین می فرستد تا به کربنات های بی ضرر تبدیل شود. البته طرح مذکور هنوز در مرحله آزمایش است. سه شنبه * 25 مهر 1396 * شماره 3909

یادداشت

پرهیز از خرید افراطی 
و صرفه جویی در 
زندگی اجتماعی 

* اکرم کیانی

نسبتا  های  فروشگاه  از  برخی  به  گذرمان  در 
بزرگ نظاره می کنیم که چه بسا بیشتر کاالهای 
زندگی روزمره را دارا باشند و برای جذب مشتری 
تبلیغات زیادی هم می نمایند،اما آنچه که درزندگی 
اجتماعی امروزی ضروری می باشد،خرید کاالهای 
از هرگونه خرید  اساسی و صرفه جویی و پرهیز 
فروشگاه  یک  در  تردد  با  است.  افراطی  و  مازاد 
نسبتا بزرگ و گپ و گفت با برخی از شهروندان، 
آنچه که نگارنده را به تامل وامیدارد اینکه بسیاری 
ازشهروندان تمایل دارند که کاالهای مورد نیازخود 
را به صورت هفتگی یا ماهانه از این فروشگاه ها 
تامین می کنند، حال بگذریم که برخی اشخاص 
به هنگام مراجعه با پیروی از یک اخالق ناپسندیده 
و بر اساس چشم و همچشمی خرید می کنند و 
همانند:  مسایلی  روی  کردن  هزینه  جای   به 
و  فرهنگی  شهروندی،  درست  های  آموزش 
اجتماعی، فقط به زرق و برق و تجمالت زندگی 
پیش  اوقات  گاهی  سال  در طول  دهند.  می   بها 
می آید که دخل و خرج ساالنه مان با هم همخوانی 
ندارد، قدری تامل و نکته سنجی در اعمال گذشته 
نتیجه می رساند که شاید  این  به  را  افراد  برخی 
نوعی  به  که  اند  کرده  زیاد  خرید  ماه  طول  در 
احساس  هایشان  خرید  از  برخی  به  چندان   نیاز 
نمی شده و تنها به علت تنوع طلبی و زیاده خواهی 
این کار انجام شده است. حتی بعضی مواقع اشخاص 
از خریدهای مازادشان احساس شرمندگی، گناه و 
حتی افسردگی نموده و تعدادی هم به دلیل صدمه 
مالی که به خود و خانواده شان تحمیل نموده اند، 
دچار عذاب وجدان می شوند. تنوع طلبی، تکرار 
عادت، تقلید از دیگران، بی تفاوتی به دخل و خرج 
خانواده و ... از عواملی است که در پر رنگ شدن 
به  اشتیاق  دارد.  ای  العاده  فوق  تاثیر  مساله  این 
تعامالت  در  ناپذیر  انکار  از مسایل  افراطی  خرید 
دام  در  زنان  از  برخی  که  است  اجتماعی  روزمره 
شان،  طلبی  شوند،تنوع  می  گرفتار  معضل  این 
ولوازم  لباس، کفش، کیف  داشتن  به  میل شدید 
آریشی متنوع و ... که شاید درطول سال یکبار هم 
از آن استفاده نمی کنند، بعضی از خانواده ها را با 
 این مشکل روبه رو نموده است. عادت کردن به 
خرید های بیش از اندازه در بین زنان گاهی متاثر 
از چشم و همچشمی و تاثیر پذیرفتن از تبلیغات 
بین آنان بوده که حقیقتی انکارناپذیر در بین شان 
می باشد که ناخواسته این عادت نامطلوب را در 
بین فرزندان شان هم ترویج می دهند و بچه ها 
به سرعت از رفتار والدین متاثر می شوند. آموختن 
ورواج فرهنگ قناعت به فرزندان دررشد اجتماعی 
آنان فوق العاده موثراست و موجب استفاده بهینه از 
امکانات و صرفه جویی در زندگی شهروندی است. 
در حقیقت هر شهروندی باید تا آنجا که میتواند 
از کاالها وابزارهای زندگیش بیشترین استفاده را 
نماید و از دور ریختنش خودداری کند تا به نوعی به 
حفظ محیط زندگی اجتماعی اش هم خدمت کند.

»محمد على کیانى نژاد« 
یگانه حلقه اتصال دو نسل نى نوازی قدیم و جدید 

خواندنی ها

۲۰ کاربرد عجیب و متفاوت نوشابه سیاه 

در خانه داری

بی شک نوشابه ها با آن همه ضرری که برای 
محبوبیت  از  هم  باز  دارند،  انسان ها  ما  سالمتی 
گفته  هستند.  برخوردار  جهان  سراسر  در  خاصی 
شده است، افرادی که این سم را مصرف می کنند، 
مواد  و  رفته  باال  آن ها  در  کافئین  به  وابستگی 
معدنی مهم چون کلسیم، منیزیم و ویتامین A در 
بدنشان کاهش می یابد. اما ما هم چنان معتقدیم 
که این نوشیدنی های سیاه بسیار مفید هستند، البته 
نه برای خوردن! اگر شما با فواید نوشابه های سیاه 
بیشتر آشنا شوید و بدانید از این نوشابه های برای 
تمیز کردن چه وسایلی می توانید بهره ببرید، شاید 
این  ادامه  در  شود.  عوض  آن ها  درباره  نظرتان 
مطلب شما را با دیگر عملکرد نوشابه ها که کمتر 

درباره آن می دانید، آشنا می کنیم: 
* شستن روشویی سرامیکی: خروجی روشویی 
درون  را  سیاه  نوشابه  کافی  اندازه  به  و  ببندید  را 
آن بریزید و با کمک یک قلم مو و یا فرچه روی 
سرامیک را بسابید و سپس یک ساعت صبر کنید 

تا با درخشش خیره کننده سرامیک روبه رو شوید.
* از بین برنده لکه های سخت: اسید کربنیک و 
اسید فسفریک موجود در نوشابه های سیاه گازدار، 
می تواند نقش یک لکه بر قوی را در لباس هایتان 

به خوبی بازی کند.
* تمیز کننده پنجره ها: با وجود اسید ستریک 
پنجره  یک  می توانید  شما  نوشابه ها،  درون  در 

فوق العاده تمیز داشته باشید.
* فراری دهنده حشرات مزاحم: اسید موجود در 
نوشابه های سیاه می تواند حشرات مزاحم همچون 
مورچه و سوسک ها را فراری دهد. مقدار از نوشابه 
سیاه گازدار را درون النه و یا محل عبور این حشرات 

اسپری کنید تا از شرشان راحت شوید.
این  از  می توانید  شما  بری:  رنگ  خاصیت   *
نوشیدنی سیاه برای رنگ بری موهای تازه رنگ 
شده خود استفاده کنید. البته تا زمانی که از رنگ 

کردن موهای تان زمان زیادی نگذشته باشد.
با  هم  شما  شاید  مو:  روی  از  آدامس  حذف   *
صحنه چسبیدن آدامس به موهای تان روبه رو شده 
باشید و می دانید که به راحتی نمی توان از شر آدامس  
خالص شد. شاید استفاده از موادی چون نفت و تینر 
حتی بنزین به کارتان بیاید و در پاره ای اوقات بریدن 
مو نیز راه چاره موثری است. اما استفاده از نوشابه 
سیاه نیز می تواند راه حل مناسبی باشد. فقط اجازه 
دهید که نوشابه با موهای تان چند دقیقه ای تماس 

داشته باشد تا بتواند اثرگذار واقع شود.
* رهایی از درد حاصل از گزیدگی نیش حیوانات: 
اگر شما توسط زنبور عسل و یا عروس دریایی نیش 
خورده اید، الزم نیست به وحشت بیافتید. فقط کافی 
است، مقداری نوشابه سیاه را به محل نیش خوردگی 

بمالید تا درد حاصل از نیش خوردن خنثی شود.
* شستشوی ظروف: اگر ظرف های غذا دارای 
لکه های زشت و رنگی شده اند، بهتر است، مقداری 
نوشابه روی لکه ها بمالید و چند دقیقه ای صبر کنید.

از  می خواهید  اگر  آهن:  زنگ  کننده  نابود   *
پیچ گوشتی  یا  و  آچار  ناخالصی های موجود روی 
درون  را  آنها  است،  کافی  شوید.  رها  خود  آهنی 

ظرفی حاوی نوشابه سیاه قرار دهید.
شیشه  زدن  یخ  از  جلوگیری  برای  راهی   *
سال  سرد  روزهای  در  می توانید  شما  ماشین: 
برای اینکه شیشه ماشین تان یخ نبندد، روی آن 
مقدار نوشابه سیاه بمالید. این کار باعث می شود 

تا شیشه ماشین تان یخ نبندد.
در  سیاه  نوشابه  ریختن  بد:  بوی  از  رهایی   *
مکانی که از آن بوی بد خارج می شود، می تواند 

آن بو را نابود کند.
* نوشابه در خدمت باغبانی: نوشابه ها برای رشد 
چمن ها مفید هستند، اگر هر هفته مقداری نوشابه 
سبب  کنید،  اضافه  خود  گیاهی  کمپوست  به  را 

می شود تا رشد گیاهان نیز بهتر شود.
* رهایی از شر کک های درون سر: شما برای 
رهایی از کک های روی موی سر می توانید سرتان 
را با نوشابه سیاه بشویید، سعی کنید با مالش دادن 
موی سر با نوشابه باعث فراری دادن کک ها شوید.

* تبدیل کردن موهای فر به صاف: در پاره ای 
از اوقات وقتی موهای فر خود را با نوشابه بشویید، 
این کار می تواند موهای تان را صاف کند. البته پس 
از شستن مو با نوشابه سعی کنید، آن را به خوبی 
روی  نوشابه  چسبندگی  که  چرا  بشویید.  آب  با 

موهای تان آزار دهنده خواهد بود.
باال مواردی  موارد  نیز در کنار  نوشابه  عملکرد 
چون حذف رنگ از روی مبلمان و سایر سطوح، 
از بین بردن لکه های روغنی، تمیزکننده استخر و 
برق انداختن تایر خودروها نیز شامل می شود.

خبرها از گوشه و کنار

کدام شهرها کمترین جمعیت را دارند؟

پارس- بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس 
و  میلیون  داشتن هشت  با  تهران  و مسکن شهر 
از  درصد   ۱۴.۷ تنهایی  به  نفر  و ۷06  هزار   693
داده  جای  خود  در  را  کشور  کل  شهری  جمعیت 
است. بر اساس نتایج به ترتیب شهرهای تهران، 
اهواز  و  قم  تبریز،  شیراز،  کرج،  اصفهان،  مشهد، 
جزو هشت کالن شهر کشور به شمار می روند که 
جمعیت هر کدام از این کالن شهرها بیشتر از یک 
میلیون نفر است. کرمانشاه نیز با 9۴6 هزار و 65۱ 
نفر بیشترین شانس را برای تبدیل شدن به کالن 
شهر در سرشماری بعدی دارد. نتایج نشان می  دهد 
در سال ۱395 شهرهای سومار در کرمانشاه با ۱80 
نفر، بالوه در ایالم با 26۴ نفر و گزنک در مازندران 
بین شهرهای  را در  نفر کمترین جمعیت  با 3۱9 
ایران دارند. شهر فریم در استان مازندران با 369 
نفر، ماسوله در استان گیالن با 393 نفر، نیک پی در 
استان زنجان با ۴55 نفر، چناره و بابارشانی در استان 
نفر، خضرآباد  با ۴55 و 509  ترتیب  به  کردستان 
در استان یزد با 535 نفر و شهر گراب سفلی در 
استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با 5۴5 نفر از این 
نظر در رتبه  های بعدی جای دارند. بررسی نسبت 
جمعیتی ۱0 شهر کم جمعیت نشان می  دهد این ۱0 
شهر بر روی هم فقط یک صدم درصد از جمعیت 
شهری کشور را به خود اختصاص داده  اند و این در 
حالی است که شهر تهران به تنهایی ۱۴.۷ درصد از 
جمعیت شهری کشور را درون خود جای داده است.

آبان ماه ۱33۱ خورشیدی )۱952  اول  پیشه ور- 
پدرش  گشود.  جهان  به  دیده  بیرجند  در  میالدی( 
دلنشینی  صدای  دارای  که  نژاد  کیانی  غالمحسین 
بود، او را در سن 8 سالگی به آواز خواندن و نواختن 
فلوت تشویق کرد. محمد علی کوچک گاهی نزد پدر 
و زمانی با گوش دادن به رادیو و تقلید از نوازندگان، 
این ساز را آموخت. اردوی رامسر و فرصت آشنایی با 
تأثیر  خیلی  او  پیشرفت  در  کشور  سراسر  نوازندگان 
گذاشت. ورود به رشته موسیقی دانشکده هنرهای زیبا 
میالدی(   ۱9۷2 خورشیدی،   ۱35۱( تهران  دانشگاه 
برای او دیگر هم نسالنش یک فرصت طالیی بوجود 
برومند،  نورعلی  چون  بزرگی  استادان  شاگردی  آورد. 
داریوش صفوت، محمد تقی مسعودیه، هرمز فرهت و 
اشاعه  و  مرکز حفظ  در  بود. حضور  علیرضا مشایخی، 
میالدی(   ۱9۷۴ خورشیدی،   ۱353( ایرانی  موسیقی 
راه ترقی اش را هموارتر ساخت. کسب مقام اول نی 
خورشیدی،   ۱356( باربد  آزمون  نخستین  در  نوازی 
فستیوال  در  مقام  کسب  بعدها  و  میالدی(   ۱9۷8
بادی کشور  نوازی سازهای  بدیهه  و  تکنوازی  جهانی 

سوئد )۱3۷3 خورشیدی، ۱99۴ میالدی( رخ داد.

نژاد  کیانی 
صاحب یک رنگ صدای ویژه در نی نوازی

 کیانی نژاد به گواهی آثار تکنوازی اش، هم اینک 
است.  نوازی  نی  در  ویژه  صدای  رنگ  یک  صاحب 
و  ندارد  نکته  این  بر  اصراری  چندان  خود  چه   گر 
این ها استاد کسایی هستند  می گوید: سر منشأ همه 
که  کاری  یعنی  کشیدند.  نی  برای  زیادی  زحمت  و 
االن نوازندگان می کنند، پیشتر توسط ایشان صورت 
سلیقه  به  بنا  یک  هر  بعدی  نوازندگان  است.  گرفته 
بیشتر  کسایی  استاد  های  تکنیک  از  یکی  روی  خود 
یافتند،  بیشتری  تبحر  زمینه  آن  در  و  کردند  کار 
ضعیف  و  قوی  دورگه،  نرم،  بم  صدای  مثال  برای 
اش  نوازی  گروه  های  تجربه  نخستین  وی   است. 
در  کرد،  کسب  اشاعه  و  حفظ  مرکز  همراهان  با  را 
مستقاًل  میالدی(   ۱986( خورشیدی   ۱365 سال 
هنگامی  حال  عین  در  پرداخت.  آثارش  تنظیم  به 

داشتند،  نیاز  او  نای  نوای  به  دیرینش  همکاران  که 
ارزشمندی چون  نکرد و تجربه های  را دریغ  نفسش 
ایرج  صدای  با  مشکاتیان  پرویز  ساخته  بهار  مژده 
خزان  کالم  بی  آهنگ  ویژه  به  آمد.  پدید  بسطامی 
نژاد،  کیانی  سحرانگیز  نای  با  که  مشکاتیان  ساخته 

به تصویر می کشد. را  برگ ریزان خزان 

جایگاهی مهم نی در گروه نوازی ایرانی 

دارد.  محکم  جایگاهی  ایرانی  نوازی  گروه  در  نی 
بگیرد،  نادیده  را  آن  تواند  نمی  گروهی  هیچ  تقریبًا 
نیست.  الزم  زیادی  مهمات  ادعا،  این  اثبات  برای 
ایرانی  نوازی  گروه  آثار  ارائه  با  که  هنرمندانی  معدود 
بزنند،  رقم  نی  برای  خور  در  جایگاهی  اند  توانسته 
انگشت شمارند. حسن ناهید، عبدالنقی افشارنیا، بهزاد 
با  همکاری  واسطه  به  عندلیبی  جمشید  و  فروهری 
حسین  لطفی،  محمدرضا  پایور،  فرامرز  چون  بزرگانی 
علیزاده و پرویز مشکاتیان توانسته اند، نی را از حاشیه 
نوازی  گروه  آثار  به  نگاهی  نیم  آورند.  بیرون  نشینی 
خورشیدی،   ۱320-۱356( رادیو  دوران  ارکستری  و 

آشکار  را  ساز  این  غربت  میالدی(   ۱9۴۱-۱9۷8 
به  خصوص  این  در  نژاد  کیانی  نقش  اما  کند.  می 
تنهایی با همه همکارانش برابر است. او نه تنها یار و 
آثار  ارائه  در  علیزاده  پرویز مشکاتیان و حسین  همراه 
مستقل  طور  به  نیز  خود  بلکه  بود،  شان  نوازی  گروه 
کمر همت بست و آثار زیادی پدید آورد و چون نوازنده 
مهمی  نقش  کارها،  این  از  کدام  هر  در  بود،  توانایی 
در  جاودانش  آفرینی  نقش  گرفت.  نظر  در  نی  برای 
همکاری با مهرداد دلنوازی منجر به آفرینش حکایت 
بدین  و  گردید  بزرگ  ارکستر  و  نی  ویژه  آهنگی  نی، 
تکرار  دیگر  به شکلی  علیزاده  نوای حسین  نی  ترتیب 
آهنگساز  یک  عنوان  به  اش  مستقل  اثر  نخسین  شد. 
عنوان  زیر  میالدی(   ۱986( خورشیدی   ۱365 سال 
اقبال  بود.  افتخاری  علیرضا  صدای  با  »مهرورزان« 
غیر منتظره و گوش های تشنه آن روزگار، وی را بر 
با  هم  باز  را  سیمین«  »سرو  بعد  چندی  تا  داشت  آن 
صدای افتخاری منتشر کند. در سال ۱36۷ خورشیدی 
که  حافظ  جهانی  کنگره  مناسبت  به  میالدی(   ۱988(
از  ای  مجموعه  شد،  برگزار  شیراز  در  یونسکو  توسط 
صدای  با  را  حافظ  های  غزل  روی  بر  هایش  ساخته 

ملک محمد مسعودی اجرا کرد که چندی بعد آلبومش 
زیر عنوان »پیر مغان« منتشر شد. یک اثر مستقل نیز 
ثابت  زویا  با همکاری گروه دستان و خوانندگی خانم 
با صدای  دیگری  اثر  و  کرد  منتشر  ایران  از  خارج  در 
بود.  انتظار  عنوان  زیر  شجریان  محمدرضا  استاد 
که  مست  سرخوشان  »ما  عبارت  با  مشهور  تصنیف 
دل از دست داده ایم« بر اساس نغمه بیات اصفهان و 

شعر حافظ ساخته شده است.

نژاد فرزند راستین  کیانی 
زیست بوم خویش، خراسان جنوبی است

خویش،  بوم  زیست  راستین  فرزند  نژاد  کیانی 
خراسان جنوبی است و به همین دلیل همیشه با ساز و 
ساخته هایش، ارادت خود را به این سرزمین فرهنگ 
بر  عالوه  خود  های  ساخته  در  است.  داده  نشان  ساز 
تأثیر پذیری از موسیقی بومی ، به طور مستقل دو اثر 
اش  همشهری  خواننده  صدای  با  را  زادگاهش  محلی 
بومی  موسیقی  به  اش  عالقه  اما  است.  کرده  تنظیم 
های  بختیاری  برای  بار  دو  و  نشد  خالصه  همین  در 
مطالعه  سال  ده  حاصل  نژاد  .کیانی  نواخت  و  ساخت 
 ۱988( خورشیدی   ۱36۷ سال  در  را  خود  تجربه  و 
شناخت  و  نوازی  نی  »شیوه  عنوان  زیر  میالدی( 
سازهای بادی ایران« منتشر کرد. پس از آن در سال 
موسیقی  »ردیف  میالدی(   ۱990( خورشیدی   ۱3۷9
این  چون  و  چند  کرد.  ارائه  را  نی«  ساز  برای  ایران 
از همکاران،  را خود روشن تر می گوید: برخی  کتاب 
هم  نی  کلمه  یک  و  برداشتند  را  صبا  ردیف  کتاب 
ایجاد  نی  ردیف  اصطالح  به  تا  کردند  اضافه  آن  به 
شده  نوشته  ویولون  برای  اصل  در  که  ردیفی  کنند. 
شد.  صبا  به  هم  توهین  یک  جا  این  واقع  در  است. 
اگر  و  بودند  شاگرد صبا  کسایی  آقای  بفرمایید!  دقت 
به  را  ویولون  ردیف  موقع  همان  بود،  این  بر  قرار 
 ... کردند  می  تجویز  شاگردان  به  نی  ردیف  عنوان 
ولی در همین ردیفی که بنده برای نی نوشتم، قضیه 
را  دوامی  استاد  آوازی  ردیف  یعنی  بود.  دیگری  طور 
مجدداً برای نی نوشتم. کپی نکردم که برای مثال نت 
آماده ای را بردارم و فقط کلمه نی را به آن اضافه کنم.
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راه  های ساده برای جذب 
پول و ثروت از طریق قانون جذب

1- تصور کنید بیش از حد نیازتان پول دارید و در حال 
خرج کردن آن هستید: تصور کنید بیش از حد نیاز پول 
دارید تصور کنید بیش از حد نیاز پول خرج می کنید و 
احساس کنید. تمام لذتی را که داشتن پول و خرج کردن 
را احساس کنید. جهان هستی  بدون هراس آن دارید 
فرق بین تخیالت و خاطرات شما را نمی داند. اکثر افراد 
هنگام تصویر سازی و تخیل کردن مدام از تصاویری 
 که در حافظه شان هست استفاده می کنند، از تجربیات 
گذشته شان، از احساسات فعلی شان، این غلط است شما 
باید هرآنچه را دوست دارید تصویر سازی کنید، تخیل 
کنید. دنیا به آنچه که در ذهنتان تشکیل می شود پاسخ 

می دهد، اختالف بین تصویر واقعی و تخیلی را نمی داند
2- شکرگزار پولی که دارید باشید: شکرگزار پولی که در 
حال حاضر دارید باشید و اینکه چه نقشی در زندگی شما 
دارد، برای مثال:  غذایی که تهیه می کنید زمانی که پول 
 پرداخت قبوض را دارید، اجاره ای که می پردازید پول 
لباس هایی که دارید قدردان چیزهایی که دارید، بودن به 
معنی این است که به خدا و کائنات اعالم می کنید از 
چیزی که دارید راضی هستید و باعث می شود ارتعاشات 
هماهنگ بیشتری با همان فرکانس ساطع کنید و در نتیجه 
تمام چیزهایی که جذب شما یا شما به آنها جذب می شوید 

ارتعاشاتی هماهنگ خواهند داشت .
3-  وانمود کنید که دریافت کردید :حتی اگر هیچ پولی ندارید، 
تا زمانی که قابلیت فکر کردن دارید، می توانید ارتعاشات پول 
و ثروت را فعال کنید با وانمود کردن به اینکه شما تمام آنچه 
را تصور می کنید را دریافت می کنید. شما باید باور کنید و بعد 
چنان وانمود کنید گویا آنها را دریافت کردید.وانمود کنید یک 

میلیاردر هستید، زمانی که قدم می زنید.

بی توجهی شاه به سپاهش

سستی  کشور  نگهداری  در  پیشین،  شاهان  از  یکی 
می کرد و بر سپاهیان سخت می گرفت و آنان را در 
تنگدستی رها می کرد تا اینکه دشمن قوی و طغیانگری 
به آن کشور حمله کرد. شاه به دست و پا افتاد و سپاهیان 
خود را به جلوگیری از دشمن فرا خواند، ولی آنها پشت 

کردند و از اطاعت فرمان شاه خارج شدند:
 چو دارند گنج از سپاهی دریغ    

        دریغ آیدش دست بردن به تیغ
یکی از آن سپاهیان که نافرمانی از شاه نموده بود، با من 

سابقه دوستی داشت. او را سرزنش کرده و گفتم: 
)از فرومایگی و حق ناشناسی است که انسان به خاطر 
رنجش اندک، هنگام حادثه، از فرمان نعمت بخش خارج 

گردد و حقوق و محبت چند ساله شاه را نادیده بگیرد.(
او در جواب گفت: )اگر از روی کرم و بزرگواری عذرم 
را بپذیری شایسته است، حقیقت این است که: اسبم در 
این حادثه جو نداشت، و زین نمدین آن را برای تأمین 
زندگی به گرو داده بودم. شاهی که سپاه خود را از اموال 
و نعمتها دریغ دارد و در این راه بخل ورزد، نمی توان راه 

جوانمردی با او پیش گرفت.(
 زر بده سپاهی را تا سر بنهد      

    و گرش زر ندهی سر بنهد در عالم

هیچوقت به گمان اینکه وقت دارید؛ ننشینید
 زیرا در عمل خواهید دید  که همیشه وقت 

کم و کوتاه است سریع اقدام کنید و موفق شوید.

برگردید و نگاه به  مشکالِت پشت سرتان کنید!  تمام آنها 
که از سر گذرانده اید، هیچ یک از شما را نکشته است. امـا 

تک تک آن ها باعث شدند امروز یک آدم  قوی باشید.

تا عشق تو داغ بر جبین می ریزد
چشمم همه اشک آتشین می ریزد

هجران تو را اگر شبی آه کشم
خاکستر ماه بر زمین می ریزد

کینه انسان را به گذشته وصل می کند.
پس چگونه می توان با وصل به جایی رو به

 جلو دوید. برای پیشرفت:گذشته را فراموش کنید

امروز باران عشق و فراوانی می بارد و چشمان 
من باز است برای دیدن و دستانم باز است

 برای دادن و دریافت کردن. خداوندا سپاسگزارم

برخی از انسان ها با وجود عدم بهره مندی از بعضی چیزها 
مثل پول، چهره ی زیبا و یا ارتباطات اجتماعی گسترده، 
حتی  دارند.  خاصی  نفس  به  اعتماد  و  انرژی   همیشه 
این  برابر  در  توانند  نمی  هم  ها  انسان  ترین   شکاک 
از خود ترشرویی  شخصیت های جذاب مقاومت کنند و 
درخشند؛  می  محفلی  هر  در  آدمها  اینگونه  دهند.  نشان 
همان هایی که برای کمک، راهنمایی و مصاحبت، اولین 

گزینه ی هر کسی خواهند بود.
۱- رفتار محترمانه با »همه«

باشد و چه  ترین مشتری شان  بزرگ  آنها چه  مخاطب 
گارسون رستوران، رفتارشان همیشه و بدون استثنا مؤدبانه 
داشتنی  بود. شخصیت های دوست  و محترمانه خواهد 
این را به خوبی درک می کنند که هر چقدر هم با فرد 
مقابل خود رفتار محترمانه ای داشته باشند، اگر در مقابل 
او با شخص دیگری غیر مؤدبانه رفتار کنند، ارزش رفتار 

مؤدبانه ی خود را نیز از بین خواهند برد.
۲- پیروی از قانون پالتینی

قانون طالیی »با دیگران همانگونه رفتار کن که دوست 
داری دیگران با تو رفتار کنند« یک اشکال اساسی دارد: این 
قانون فرض را بر این می گذارد که همه دوست دارند یک 
جور با آنها برخورد شود و این اصل را نادیده می گیرد که 
هر کسی ممکن است با چیزهای کامالً  متفاوتی خوشحال 
خوشش جمع  میان  در  شدن  شناخته  از  نفر  یک   شود. 

 می آید، در حالی که یک نفر دیگر از اینکه در مرکز توجه 
قرار بگیرد متنفر است. اما قانون پالتینی می گوید: »با هر 
کسی آنگونه رفتار کن که خودش دوست دارد« و به این 
ترتیب این اشکال را برطرف می کند. انسان های جذاب و 
دوست داشتنی در »خواندن« خواسته های دیگران مهارت 
زیادی دارند و رفتار خود را طوری تنظیم می کنند که باعث 
خوشایند آنها شود و به آنها احساس راحتی بیشتری ببخشد.

۳- استفاده  نکردن از گفتگوهای کوتاه
استفاده ی صرف از گفتگو های کوتاه تضمین شده ترین 
راه برای جلوگیری از برقراری ارتباط حسی در مکالمه است. 
شما وقتی مثل آدم آهنی با دیگران برخورد کنید، مغز آنها 
را روی حالت ناوبری اتوماتیک قرار خواهید داد و این باعث 
می شود کسی با شما احساس نزدیکی نکند.افراد دوست 
داشتنی با مخاطب خود ارتباط برقرار می کنند و حتی در 
گفتگوهای روزمره و کوتاه نیز عمیق می شوند. عالقه ی 
ذاتی آنها به دیگران باعث می شود به راحتی سؤاالت خوبی 
بپرسند و آنچه در جواب می شنوند را به دیگر جنبه های 

مهم زندگی گوینده ارتباط دهند.
۴- تمرکز روی آدمها، بیش از هر چیز دیگر

و  ذاتی  ای  عالقه  برخورد  خوش  و  جذاب  های  انسان 
واقعی به انسان های اطراف خود دارند. در نتیجه، بیشتر 
از خودشان به فکر دیگران هستند. این گونه افراد زیاد به 
این فکر نمی کنند که چقدر مورد عالقه ی دیگران هستند، 

به  است.  اطرافیانشان  روی  مدت  تمام  تمرکزشان  چون 
همین دلیل است که به نظر نمی رسد تالشی برای جذاب 
بودن انجام دهند. برای اینکه این عادت آنها را بتوانید برای 
خود به کار بگیرید، سعی کنید از موبایل های هوشمندتان 
فاصله بگیرید و روی اطرافیانتان متمرکز شوید. تمرکزتان 
را روی صحبت های آنها نگه دارید، نه پاسخی که به آنها 
می خواهید بدهید. وقتی کسی چیزی در مورد خودش به 
شما می گوید، حرفش را با سؤال مناسبی همراه کنید، به 
گونه ای که بتواند سفره ی دلش را بیشتر برای شما باز کند.

۵- اجتناب از تالش بیش از حد 
برای اثبات خود به دیگران

انسان های دوست داشتنی مکالمات و گفتگوهای خود 
با دیگران را با داستان هایی از هوش و موفقیت های 
خود پر نمی کنند. اینگونه نیست که در برابر چنین میلی 
مقاومت کنند، این میل اساسًا در ذهن آنها شکل نمی 
گیرد. آنها به خوبی می دانند کسانی که سخت تالش 
را متوجه خود کنند، احساس  می کنند محبت دیگران 

بدی در اطرافیان خود به وجود می آورند.
۶- درک تفاوت میان حقیقت و نظرات شخصی

اینگونه افراد با متانت و آرامش خاصی به مسائل بحث 
ابراز  از  آنها  پردازند.  می  حساس  موضوعات  و  برانگیز 
کنند  می  روشن  کاماًل  را  این  اما  ندارند،  ابایی  عقیده 
نه  است،  نظراتشان  صرفاً  گویند  می  که  چیزهایی  که 

حقیقت محض. موضوع بحث از گرمایش جهانی گرفته تا 
سیاست، برنامه واکسیناسیون و یا تغذیه، هرچه که باشد، 
آنها این را می دانند که انسان های زیادی وجود دارند که 
به همان اندازه در این مورد می فهمند و در عین حال 

ممکن است موضوع را متفاوت ببینند.
۷- اجتناب از نقش بازی کردن

الزم  هستند.  شان  واقعی  خود  ها  انسان  از  دسته  این 
نیست کسی برای اینکه شخصیت واقعی آنها را بشناسد 
و یا حرکت بعدی شان را پیش بینی کند تالش خاصی 
انجام دهد. آنها به خوبی می دانند هیچ کس از آدمهایی با 
رفتار مصنوعی خوشش نمی آید.هر کسی به سمت افرادی 
 که شخصیت حقیقی خود را به نمایش می گذارند جذب 
می شود، چون با علم به این موضوع می توانند به آنها 
اعتماد کنند. وقتی ندانید طرف مقابل شما واقعاً کیست و 

چه نیاتی دارد، به راحتی ممکن است از او فاصله بگیرید.
۸- یکرنگی

 همه از کسانی که انسجام درونی باالیی دارند خوششان
 می آید چون حرف و عملشان یکی است، به همین سادگی. 
یکرنگی مفهوم ساده ای است اما به کار گیری آن در عمل 
دشوار می شود. انسان های جذاب و دوست داشتنی برای 
اینکه همیشه از این ویژگی بهره مند باشند از بدگویی پشت 
سر دیگران اجتناب می کنند، و همیشه کار درست را انجام 

می دهند؛ حتی اگر به نفعشان نباشد.
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شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

به آثار رحمت  خدا بنگر که چگونه زمین را پس از مرگش زنده می  گرداند در حقیقت اوست 
که قطعا زنده  کننده مردگان است و اوست که بر هر چیزی تواناست . سوره الروم / آیه 50

حدیث روز  

سه چیز از عالمات مؤمن است : شناختن خدا و شناختن دوستان و دشمنان خدا .
امام جعفر صادق )علیه السالم(

سبک زندگی

راز جذابیت انسان های دوست داشتنی

طراح: نسرین کاری                        

افقی: 1- رنگ سبز روشن مایل 
سرپرست   -2 ستارگان   - زرد  به 
- تعمیر - خرمای عرب - ضمیر 
 - سرافکنده  و  ذلیل   -3 وزنی 
پایتخت کوبا - مدرک 4- عیب و 
کمبود - داخل شدن - زبان مردم 
پاکستان 5- چاشنی گوجه ای - 
اداره کننده - پنهانی  پیمان بستن، 
ساخت و پاخت 6- هواکش باالی 
اجاق گاز - پاک و مطهر - مگر 
جانور  مزه دهان جمع کن 7-   -
مکار - استان کویری - خوش قد 
و قامت 8- نشانه - نهنگ -  قلمه 
گیاه 9- درشت - شعور - درامد 
عربی-  کشور   - حرص   -10
باری  کشتی  ای  گونه   - کمبود 
رود  باال می  پارو  از  پولشان   -11
- مبارزه - زبانه آتش 12- شک 
و گمان - مخترع باتری برقی - 
 - رهن   -13 خشتی  نازک  دیوار 
فعالیت بیش از اندازه غده - دیکته 
14- حرف تاسف - شوخی نیست 
- واحد پول عربستان - نوشتن در 
روزنامه و مجله 15- ده هزار متر 
مربع - مقداری غذا که فقط مانع 

مرک می شود

عمودی: 1- بیماری است برای 
 -2 استراحت  محل  سر!  موی 
گزافه گویی - مو طالیی - پایان 
ریز  های  نقطه   - تحصیلی  نامه 
ضرر،   -3 تلویزیون   روی  سفید 
خسارت - چارپایان - مارال 4- 
شماره - نااهل، نانجیب - مکان 
ها  آسیب   - بی صدا  5- کشنده 
- تلخ عرب - سرپرست خانواده 
 - گریبان   - خونساز  سبزی   -6
جنگ  در  حریف   -7 تکنولوژی 
ادای تعجب -  - کلمه ای برای 
آسمان و سپهر 8- آتش باستانی 
شاهنامه  در  کیومرث  پسر  نام   -

 -9 ایرانی  کار  کهنه  بازیگر   -
می   - فوتبال  در  اصطالحی 
فیلمنامه   - شوند  خیره  تا  زنند 
10- توفان- عجم نیست - رفیق 
سرخ   - بیهوشی  حالت   -11
کمرنگ - آتش برافروخته - می 
سخن   -12 کنند  رسوا  تا  دهند 
آ!  برون   - مرج  و  هرج   - یاوه 
مونس   - دادگر   - مخفیانه   -13
شکم   - گرفتاری  طناب   -14
 - هنجار  و  قاعده   - طبی  بند 
گویشی از  مردم غرب کشورمان 
- زندگی  مختصر  اسباب   -15 
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ترفاسمناتسنمرا1
نونیککمبارادل2
دکومارسزویمق3
بانبتارمشیاین4
ارهلبملونوات5
دتایهدیازسنا6
نولتخرلیبدو7
پیرتساملایرای8
یمرتاایتلحر9
نامیسننیالا10
رگسمهدمامنمس11
تایلکهدیزمهشت12
هتاکانیداعم13
میجترمابمابول14
ریمیدالواکیرفا15

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

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

را تجربه کنید.   09158668002

بلوار شعبانیه- بین چهار راه ایزوگام فنودی 
بقیه ا... )عج( و خیابان نرجس
32371262-09151639659

پخـش و نصـب 

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

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

09157213571 - صالحی منش

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

 فروشی در خیابان پرستار 10
  205 متر، 110 متر زیربنا 

جنوبی ،فول
 )اوقافی(  

09155612199

به تعدادی کارگر آقا و خانم جهت کار
 در یک کارگاه تولیدی نیازمندیم.

32255221

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

گـروه فنـی مهنـدسی مـوذن 
»کار با طناب«

1- اجرای پیچ و رولپالک نما
2- اجرای نور پردازی نما و ...
3- اجرای نانو و شستشوی نما

4- نصب ورق درز ژوئن و آلومینیوم
5- اجرا و تعمیرات دکل های

 بی سیم و مخابرات
هیچ کاری نشد ندارد

آدرس: خیابان 15 خرداد-  سجادشهر بعد 
از تقاطع حجاب 09156694379 - موذن

به یک نیروی آشنا به کامپیوتر نیازمندیم. 
ساعت کاری: 16الی 20

32457304 -09353880687

به یک ام دی اف کار ماهر نیازمندیم. 
09153622817- حسن زاده

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام   

 تلفن: 32222134
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
                       نگــار              َملی و راه های نرفته اش

18:1514:3016:1520:15شروع سانس

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

علی آبادی
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کسب مقام سوم بانوی کونگ فو کار استان در مسابقات کشوری

کاری- رئیس هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی خراسان جنوبی بیان کرد: 
فاطمه زهرا عباسی ورزشکار هم استانی مقام سوم مسابقات کونگ فو 
کشوری را کسب کرد. رضایی با بیان اینکه مسابقات کونگ فو قهرمانی 
کشوری  بانوان در رده های سنی جوانان برگزار شد، افزود: این مسابقات 
از تاریخ 19 الی 21 مهر به میزبانی خراسان رضوی در طرقبه برگزار شد. 
وی خاطرنشان کرد: بانوی ورزشکار هم استانی فاطمه زهرا عباسی در رده 
سنی جوانان در وزن 73- کیلو  توانست مقام سوم مشترک را کسب کند.

درخشش تیم ملی کاراته ایران
 به مربیگری مربی استان خراسان جنوبی

تیم ملی کاراته سبک کیوکوشین به مربیگری مربی استان موفق به 
کسب ۸ نشان رنگارنگ در رقابت های بین المللی شد. به نقل از باشگاه 
خبرنگاران جوان، محمدی اسفاد مربی تیم ملی منتخب کیوکوشین کاراته 
یونیون ایران و نماینده  خراسان جنوبی در مسابقات کیوکوشین کاراته 
با  این مسابقات  اروپایی و آسیایی( گفت:  اوراسیا )کشورهای  یونیون 
حضور ۸00 کاراته کا در شهر آلتایی مرکز سیبری در روسیه برگزار شد. 
وی افزود: در این رقابت ها با کسب دو مدال طال، دو مدال نقره و چهار 
برنز پس از کشورهای قزاقستان و روسیه، مقام سوم توسط فایتران 
ایران، حسین  تیم  از  کرد:  تصریح  اسفاد  ایرانی کسب شد. محمدی 
ملکی و مسعود عقیلی مدال طال را کسب کردند همچنین اسماعیل 
قانع و محمد رضا طالبیان مقام دوم  و  ابوالفضل سلیمانی، محمد جواد 
حریفی، علیار خوش سیما و حامد عزیزی مدال برنز را به دست آوردند. 

بیانی قهرمان رقابت های پینگ پنگ خراسان جنوبی

رقابت های پینگ پنگ امیدهای استان با قهرمانی سهیل بیانی به 
در  جنوبی  خراسان  پنگ  پینگ  هیئت  رییس  حمیدی  رسید.  پایان 
گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: در رقابت های پینگ 
پنگ نوجوانان استان که با حضور 10 بازیکن به میزبانی سالن شهید 
شهپر بیرجند برگزار شد، علیرضا سهیل بیانی به قهرمانی رسید. وی 
افزود: در این رقابت ها امیرعلی رسانی، محمد علی عسکری  و امیر مهدی 
حسنی نیز  به ترتیب عناوین دوم  تا سوم مشترک را از آن خودکردند.

تیم ملی فوتسال کشورمان با پیروزی آغاز کرد

های  بازی  از  خود  دیدار  نخستین  کشورمان  فوتسال  ملی  تیم 
مقدماتی جام ملت های آسیا را که در تبریز درحال برگزاری ست؛ 
با پیروزی به پایان برد. به گزارش ایرنا، شاگردان ناظم الشریعه از 
ساعت 19 روز یکشنبه در نخستین روز این بازی ها در تبریز مقابل 
از میدان خارج شوند.  با نتیجه ۸ بر 2 پیروز  افغانستان توانستند   تیم 
گل های ایران را در این بازی مهدی جاوید )3گل(، اصغر حسن زاده 
)3گل(، شهاب طالبی و سعید عباسی هر کدام یک گل به ثمر رساندند.

رهایی از سرماخوردگی 
با ۱۳ ترکیب گیاهی!

شروع  هنگام  سرماخوردگی  به  ابتال  معمواًل 
سردی هوا )دگرگون شدن هوای پاییز( شروع 
الریه،  ذات  ذات الجنب،  آن  از  بعد  و  می شود 
پشت  درد،  پهلودرد،  گلودرد،  صدا،  گرفتگی 
می آید  پدید  مزمن  سردرد  و  عصبی  بیماری 

هم  صرع  و  سکته  به  حتی  است  ممکن  و 
بی انجامد. در این مطلب، 13 روش و ترکیب 
ساده گیاهی برای درمان سرماخوردگی آموزش 
داده شده است: شربت آبلیموی طبیعی و عسل، 
انار، آب انار)ملس(، لیمو شیرین، دمکرده انجیر، 
عناب، سپستان، آب سیب، شلغم و آب آن و به 
صورت موضعی می توان از موارد زیر استفاده کرد: 
دود سیاهدانه، اسفند، عنبرنسارا و بخور آویشن.

به این 7 دلیل در پاییز 
روزی ۳0 دقیقه در آفتاب بایستید

در فصل پاییز بدن نیاز مبرمی به دریافت نور 
این  پیدا می کند. یک هشدار  کافی خورشید 
است که عدم دریافت کافی نور خورشید و در 
نتیجه عدم سنتز کافی ویتامین دی، منجر به 
بروز عالئم جسمی و روانی خواهد شد: 1. ابتال 

از حد 3.  تعریق بیش  اختالالت خواب 2.  به 
به  )منجر  وزن  افزایش  افسردگی 4.  احساس 
تامین اسید نیتریک و مانع پرخوری می شود( 
5. خطر ابتال به بیماری های قلبی و سرطان 6. 
درد استخوان 7. ضعف سیستم ایمنی بدن)دوز 
مناسب از ویتامین دی منجر به تقویت سیستم 
ایمنی بدن می شود و شانس ابتال به عفونت 
های در حال توسعه و آنفلوآنزا را کاهش می دهد(

کودک 4 ساله قربانی تعقیب و گریز پلیس

جام جم آنالین- در جریان تعقیب و گریز پلیس و متهمان و 
تیراندازی در شهرستان دزفول، کودک 4 ساله به اشتباه قربانی 
شد. معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری دزفول از کشته شدن 
توزیع  با  انتظامی  ماموران  گریز  و  تعقیب  در  ساله  کودک 4 
کنندگان مواد مخدر در یکی از مناطق این شهرستان خبر داد. 
امیر عیسی زاده افزود: براساس گزارش دریافتی از مقام انتظامی 
در طرح پاکسازی کوی پیام نور دزفول از عرضه کنندگان مواد 
مخدر، عملیات تعقیب و گریز بین ماموران انتظامی و سوداگران 
گلوله شلیک  این عملیات،  در  داد:  ادامه  داد. وی  رخ  مرگ 
شده پس از اصابت به یک دستگاه خودرو کمانه کرده و به 
کودکی 4 ساله اصابت کرد و مرگ ناخواسته وی را رقم زد.

آهن توسط بدن برای کمک به ایجاد هموگلوبین در 
سلول های قرمز خون استفاده می شود و اکسیژن 
را به سراسر بدن حمل می کند. احساس خستگی 
و عدم وجود انرژی، اختالل در معده، مشکالت در 
تمرکز و قرار گرفتن در معرض عفونت ها و بیماری 
از نشانه های ابتال به فقر آهن هستند. اینطور توصیه 

شده که زنان بین سنین 19 تا 50 سال حداقل 1۸ 
میلی گرم آهن در روز باید مصرف کنند و این میزان 
در زنان باردار باید 27 میلی گرم باشد. زنان باالی 
50 سال تنها به ۸ میلی گرم آهن در روز نیاز دارند. 
مردان باالی 19 سال نیز روزانه ۸ میلی گرم آهن 
منابع  گزینه غذایی سالم که  کنند. 9  باید مصرف 

غنی از آهن هستند در ادامه بیان شده اند: 1. تخم 
مرغ )بسیاری از پروتئین های حیوانی مانند تخم مرغ 
و بخصوص زرده آن حاوی آهن هستند( 2. نخود 3. 
لوبیا سفید 4. اسفناج 5. دانه های چیا 6. کاکائو و پودر 
کاکائو )فقط 3 اونس کاکائو یا پودر آن، 7 میلی گرم 
آهن به بدن می رساند( 7. زردچوبه ۸. عدس 9. آویشن 

این خوراکی ها کمبود آهن بدن را جبران می کنند

سکوت قاتل خانم معلم شکست

جام جم- مرد فرش فروش که به خاطر اختالف مالی خانم معلمی را به قتل رسانده بود پس از هشت ماه سکوت خود را شکست. 
رسیدگی به این پرونده از 11 بهمن سال گذشته و به دنبال ناپدید شدن زنی در نظرآباد در دستور کار تیم پلیسی این شهر قرار گرفت. 
همسر این زن در شکایت خود گفت: همسرم معلم یکی از مدارس است که امروز به محل کارش رفت و دیگر بازنگشت. با طوالنی 
شدن غیبت او با همکارانش تماس گرفتم که اعالم کردند، بعد از تعطیلی مدرسه از آنجا خارج شده و دیگر کسی او را ندیده است. 
پس از این شکایت، پرونده ای تشکیل شد و ماموران در جریان تحقیقات خود چند مظنون را دستگیر کردند. در تحقیقات از مظنونان، 
سرنخی به دست نیامد و آنها آزاد شدند. کارآگاهان اداره ویژه قتل پس از 72 ساعت بررسی پرونده، به مرد فرش فروشی در نظرآباد شک 
کردند. در نهایت متهم لب به اعتراف گشود و به قتل اقرار کرد. متهم درباره انگیزه اش از قتل گفت: مقتول از مغازه من خرید می کرد 
و پس از مدتی دچار اختالف مالی شدیم. روز حادثه با او تماس گرفتم و به بهانه حل مشکلمان با او قرار گذاشتم. او را به محلی خلوت 
کشانده و با ضربه سنگ به سرش کشتم. بعد جسد را به باغم برده و دفن کردم. سرهنگ جواد صفایی افزود: متهم به قتل پس از این 
جنایت طالهای مقتول را سرقت کرده و به مالخری فروخته بود که خریدار طالهای سرقتی هم دستگیر شد. رئیس پلیس آگاهی 
استان البرز خاطرنشان کرد: متهم پس از تشریح قتل با قرار قانونی بازداشت شد و تحقیقات درباره انگیزه اش از قتل ادامه دارد.

قتل بر سر معامله مواد مخدر

ارتکاب  به  اقدام  مخدر  مواد  معامله  خاطر  به  که  فردی 
جنایت کرده و نزدیک به یک سال متواری شده بود، توسط 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیرشد. 
به نقل از جام جم آنالین، او در تحقیقات پلیسی به ارتکاب 
عنوان  صراحتاً  اعترافاتش  در  متهم  کرد.  اعتراف  جنایت 
داشته است که مقتول را به خاطرحدوداً نیم کیلو مواد مخدر 
به قتل رسانده است.  از نوع تریاک شکنجه کرده و نهایتاً 
متهم دستگیر شده اعتراف کرد: در طول یک سال گذشته 
زندگی مخفیانه ای را آغاز کرده بود که یکشنبه شب توسط 
کارآگاهان پلیس آگاهی تهران در مخفیگاهش شناسایی 
و دستگیر شد. تحقیقات از متهم دستگیر شده ادامه دارد.

با یک ورزش کل بدنتان را قوی کنید!

اگر تا به حال کسی را در پارک دیده اید که 
از زمین روی نیمکت ها می پرد و این حرکت 
را تکرار می کند و با خود فکر کرده اید برای 
چه این همه انرژی برای این کار استفاده می 
آنها در حال تمرین  این است:  کنند جوابتان 
پلیمتریک هستند. به ورزش پلیمتریک تمرین 

انجامش  از  هدف  و  گویند  می  نیز  پرش 
کوتاه  زمان  مدت  در  انرژی  حداکثر  اعمال 
قدرت  افزایش  برای  متریک  پلی  است. 
ارتباطات  به  کامال  و  است  عالی  سرعت  و 
وقتی  شود.  می  مربوط  عضالنی   - عصبی 
یا کل  از بدن  می خواهید تنها یک قسمت 
 بدنتان را قوی کنید هیچ چیز بهتر از انجام 
ورزش های پلی متریک نمی تواند کمکتان کند.

خطرات و فواید سالمت مصرف چغندر

چغندر سرشار از مواد مغذی سالم است، که از آن 
جمله می توان به پنج ویتامین ضروری، کلسیم، 
آهن، پتاسیم، و پروتئین اشاره کرد. اما این ماده 
غذایی می تواند عوارض جانبی شگفت انگیزی 
تشکیل  موجب  تواند  باشد: 1. می  داشته  نیز 
سنگ کلیه شود 2. می تواند موجب ابتال به 

نقرس شود 3. موجب تغییر رنگ مدفوع می 
شود. اما در کنار اینها چغندر از جمله سبزیجاتی 
است که می توانید با مد نظر قرار دادن موارد 
زیر آن را به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی 
سالم مد نظر قرار دهید: 1. مبارزه با سرطان  2. 
کاهش خطر ابتال به بیماری قلبی 3. تقویت 
سالمت چشم 4. تقویت استقامت 5. کاهش 
خطر ابتال به زوال عقل 6. مبارزه با یبوست

چرا با سرد شدن هوا 
بیشتر خون دماغ می شویم؟

قلبی،  بیماری های  خون،  انعقادی  اختالالت 
مصرف  و  کبدی  بیماری های  برخی  دیابت، 
آسپرین  مانند  خون  رقیق کننده  داروهای 
شایع ترین علل خون دماغ هستند. اما عملکرد 
بینی به نحوی است که هوای ورودی تنفسی 

مطلوب را برای مخاط تنفسی ریه آماده میکند. 
پس هوا باید تمیز، مطلوب و با دمای مناسب 
باشد. بنابراین در هوای سرد چون مخاط بینی 
را  ورودی  هوای  تا  می شود  پرخون  و  متورم 
گرم کند، امکان خونریزی بیشتر است. به طور 
کلی سن، جنسیت و شرایط آب و هوایی محل 
زندگی نیز در خون دماغ شدن مؤثر است. از 
این رو باید خون دماغ شدن مکرر را جدی گرفت.

عصر روز گذشته واژگونی خودروی پژو پارس در نهبندان بر اثر بی احتیاطی و برخورد با بلوکه های حاشیه جاده

۳۱۱04

مقام معظم رهبری: 
جلسات قرآنی را افزایش بدهید. هر چه 

می توانید تعلیم و تعلم قرآن را زیاد کنید.   
96/03/06

شروع ثبت نام دوره های

 حفـظ قـرآن کریـم
 کالس های تدبر ، روخوانی و روانخوانی

در سنین مختلف خواهران و برادران
)بیشتر هزینه دوره ها توسط خیرین تامین و با 

کمترین هزینه ارائه شده است(
برای آشنایی با برنامه های آتی به مرکز آموزش موسسه فرهنگی قرآن و 
عترت نیایش واقع در ابتدای سجادشهر، سجاد 2 طبقه سوم، مسجد چهارده 

معصوم )ع( مراجعه فرمایید.

@sootdavoodi
۰۹۳۶۹۵۶۰۸۵2  
۰۹۳۶۹۵۶۰۸۴۷

)از ساعت ۱۴به بعد(

)دست خیرین محترمی که قصد همکاری دارند را به گرمی می فشاریم(

 کارخانجات لوله و پروفیل کویر خراسان
www.kavirpip.com
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 ۱۱ جاده کرمان، جنب کویرتایر   
056۳2۳50952 -۳0

      تلفکس: 056۳2255744  همراه: 09۱5۱6۱۳۱52 - 09۱556۱0279
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

تمهیداتی برای فروش 
محصوالت عشایر اندیشیده شود

ایرنا - نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام 
تا  شود  اندیشیده  تمهیداتی  گفت:  بیرجند  جمعه 
محصول عشایری با قیمت قابل قبولی به فروش 
رئیس  با  دیدار  در  عبادی  االسالم  برسد.حجت 
سازمان امور عشایر کشور در بیرجند افزود: اگر عشایر 

به زندگی در شهرها روی آورند زندگی باصفای آنان 
به حاشیه  نشینی تبدیل می شود و باید از مهاجرت 
این قشر با مساعدت ممکن جلوگیری شود.وی با 
بیان اینکه عشایر انسان هایی باصداقت، متواضع، 
باتالش، غیرتمند و زحمتکش هستند، افزود: تاثیر 
بارندگی کم بر قشر عشایر بیشتر از دیگران است و 
برای این چنین روزهایی باید حرفه های جایگزین 
رئیس  شود.  ایجاد  آنان  برای  دستی  مانند صنایع 
سازمان امور عشایری کشور هم در این دیدار گفت: 
تدین، والیت پذیری، وطن پرستی و اصالت فرهنگی 
از مهم ترین ویژگی های جامعه عشایر کشور است.
ظرفیت  جنوبی  خراسان  افزود:  قندالی  کرمعلی 
 های خوبی دارد و گیاهان دارویی از ظرفیت های
گیاه  یادآور شد: هر کیلوگرم صمغ  استان است،   
آنغوزه به صورت خام سه میلیون ریال خرید و فروش 
 می شود. همچنین نماینده مردم شهرستان های
قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسالمی گفت: 
و  دامداری  بیشتر  جنوبی  خراسان  مردم  شغل 
کشاورزی است که به دلیل 18 سال خشکسالی به 
کشاورز و دامدار فشار زیاد تحمیل شد.فرهاد فالحتی 
افزود: حوزه انتخابیه قاینات و زیرکوه درآمدشان از 
محل دامداری و کشاورزی است و امروز نزدیک به 

500 روستا با تانکر آبرسانی می شود 

انتقال آب به خراسان جنوبی
 نیازمند اعتبارات ملی ویژه است

تسنیم-نماینده مردم شهرستان های بیرجند، درمیان 
و خوسف در مجلس با بیان اینکه وزارت بهداشت 
بیمارستان خوسف  احداث  برای  بیشتری  پیگیری 
داشته باشد گفت: آب مهم ترین مشکل خراسان 
است. ویژه  ملی  اعتبار  نیازمند  که  بوده  جنوبی 
نشست  در  عبادی  محمدباقر  سید  حجت االسالم 
احداث  درخصوص  گفت:  خوسف  اداری  شورای 
موقعیت  به  توجه  با  گفت:  خوسف  بیمارستان 
شهرستان و قرارگرفتن بر سر راه ترانزیتی و مرکز 
کشور باید وزارت بهداشت و درمان و مسئوالن استانی 
پیگیری خاصی در مورد تامین اعتبار بیمارستان داشته 
باشند.وی با اشاره به حجم خشکسالی و خسارات 
وارده شده بر مردم منطقه و بحران آب گفت: آب 
باید فکری  اولویت های نخست مردم است که  از 
اساسی برداشته و اعتبارات ملی و ویژه ای گذاشته 
شود.عبادی از معادن به عنوان چشمه جوشان اشتغال 
یاد کرد و افزود:  معادن خوبی در شهرستان خوسف 
کشف شده و اقدامات خوبی هم در زمینه اکتشاف و 
فرآوری انجام شده که با توجه به 20 درصد مشارکت 
دولت در اکتشاف، بخش خصوصی باید در فرآوری 
آن سرمایه گذاری کند تا شاهد رشد خوبی در اشتغال 
شهرستان باشیم. فرماندار خوسف نیر در این جلسه 
با بیان اینکه اقدامات خوبی در بخش سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی در چدن و شمش انجام شده است 
گفت: پیگیر هستیم تا خوسف به عنوان نخستین 
شهر جهان در استفاده از صنایع دستی و پارچه سنتی 

)تون بافی(  ثبت شود.

دستگاه های اجرایی،
 نقش نظارتي خود را تقویت کنند

غالمی- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استانداری خراسان جنوبي در کارگروه استاني 
دفاتر پیشخوان دولت سخن مي گفت، با بیان این 
هاي  دستگاه  خدمات  واگذاري  در  افزود:  مطلب، 
دولتي به بخش خصوصي خصوصاً از طریق دفاتر 
پیشخوان؛ ضروري است دستگاه هاي اجرایي نقش 

بي  کنند.بي  تقویت  را  خود  نظارتي  مسئولیت  و 
عصمت سرفرازي با بیان اینکه بسیاري از خدمات 
دولتي را مي توانیم با بررسي کارشناسي به دفاتر 
پیشخوان واگذار کنیم، افزود: بسیاري از خدماتي که 
منع قانوني ندارند و جزء امور راهبردي دستگاه ها 
نیز نیستند قابل واگذاري به بخش خصوصي مي 
باشند.رئیس کارگروه استانی دفاتر پیشخوان دولت، 
بر لزوم آماده کردن بستر براي توان افزایي بخش 
خصوصي توسط دستگاه هاي دولتي تاکید کرد و 
اظهار کرد: باید اعتماد به مردم و گسترش زمینه 
مشارکت بخش خصوصي در بخش هاي مختلف 
اقتصادي، مد نظر مدیران بخش هاي مختلف دولتي 
قرار گیرد.سرفرازی در ادامه جلسه با اشاره به لزوم 
توسعه واگذاری خدمات دستگاه های اجرایي به دفاتر 
 پیشخوان تصریح کرد: در روند تصمیم گیري ها،
شرایط حاکم بر استان و میزان درآمد دفاتر پیشخوان 

مد نظر قرار گیرد.
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اجرای تفاهم نامه مهارت آموزی  

آموزش حداقل هزار سرباز

برگزاری جشنواره “دست های مهربان” در استان  

 خراسان جنوبی تنها تولیدکننده زرشک بی دانه در جهان است
تسنیم-  رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه این استان بیشترین سطح زیرکشت باغات زرشک را در جهان دارد گفت: خراسان جنوبی تنها تولیدکننده زرشک بی دانه در 
جهان است و امسال 101 بارگاه برای خشک کردن 8 هزار تن زرشک در استان فراهم می شود.هاشم ولی پورمطلق اظهار کرد: محصول زرشک بی دانه در تمام نقاط جهان تنها در خراسان جنوبی 
می روید و رشد می کند. وی با بیان اینکه در دنیا باالترین سطح زیرکشت زرشک از آن خراسان جنوبی است افزود: پیش بینی می شود امسال 18 هزار تن زرشک در باغات استان برداشت شود.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار:
 

آرامش دراقتصاد، آسایش در سیاست 
و امنیت درفرهنگ سه مؤلفه مهم کاري

و  اقتصادی  امور  هماهنگی  مقدم-معاون  دادرس 
توسعه منابع استانداری در هشتمین جلسه شوراي 
زیرمجموعه  اجرایي  هاي  دستگاه  رفاه  هماهنگي 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي که با حضور معاون 
بود  شده  برگزار  اجتماعي  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 

سخن مي گفت با بیان این مطلب ، افزود: آرامش در 
اقتصاد، آسایش در سیاست و امنیت در حوزه فرهنگ 
موضوعاتي است که در دولت یازدهم بر آن تاکید شد 
و بستر براي تحقق آن فراهم گردید و هم اکنون نیز 
دولت دوازدهم با شعار آزادي و امنیت حرکت در مسیر 
آرامش و پیشرفت را طي مي کند.بي بي عصمت 
سرفرازي، موضوع اشتغال را یکی از موضوعات مهم 
مورد تاکید مقام معظم رهبري دانست وتصریح کرد: 
سیاست هاي کاري که در دولت نیز براي رسیدن 
به اهداف پیش بیني شده در این زمینه ترسیم شده 
به خوبي از سوي مسئولین استاني اعم از استاندار 
محترم و نیز سایر مدیران مرتبط و ذي ربط دنبال 
مي شود و داراي نتایج مطلوبي نیز بوده است.وی، 
با بیان اینکه خراسان جنوبي داراي معادن غني و 
ظرفیت هاي خدادادي بسیار مطلوبي از حیث معادن 
 و نیز نیروي انساني است ، افزود: برغم این ظرفیت ها
شتاب گرفتن روند توسعه این نیازمند توجه و نگاه 
ویژه مدیران و مسئولین کشوري است خصوصاً در 

نقاط مرزي و دورافتاده و روستایي استان. 

اگر سپاه نبود اکنون ایران 
اسالمی امنیت و پایداری نداشت

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  خبر-مدیر  گروه 
نبود  سپاه  اگر  اینکه  بر  تأکید  با  جنوبی  خراسان 
اکنون ایران اسالمی امنیت نداشت ، گفت : سپاه 
پاسداران نه تنها در داخل کشور بلکه در کشور های 
مظلوم منطقه مقبولیت دارد.محبی در تجمع اعتراض 

آمیز اصحاب فرهنگ و هنر استان که شب گذشته 
نسبت به یاوه گویی های ترامپ برگزار شد اظهار 
کرد:  هدف از برگزاری این تجمع این است که به 
یاوه گویی های ترامپ پاسخ دندان شکن بدهیم.وی 
با بیان اینکه ایران اسالمی تاریخی سه هزار ساله 
دارد، گفت: آمریکا که تاریخش به بیش از 200 سال 
نمی رسد در خصوص ایران اسالمی و خلیج فارس 
اظهارنظر می کند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اصحاب فرهنگ و 
هنر استان در این جلسه به 10 اهانت آشکار آمریکا 
نسبت به ایران پاسخ کوبنده می دهند، افزود: اگر 
جغرافیای ترامپ ضعیف است و نمی داند که خلیج 
فارس در کجای جغرافیا قرار گرفته است ما ترامپ 
را به کماندوهایی ارجاع می دهیم که توسط سپاه 
پاسداران در خلیج فارس دستگیر شدندمحبی با تاکید 
بر اینکه اگر سپاه پاسداران نبود اکنون ایران اسالمی 
پاسداران  سپاه  داد:  ادامه  نداشت،  پایداری  امنیت 
نه تنها در داخل کشور بلکه در کشورهای مظلوم 
منطقه مقبولیت دارد و در مقابل این گروه ها همواره 

ایستادگی کرده است.

افزایش 22 درصدی واکسیناسیون سگ ها 
در مقابله با هاری

قاسمی- رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های 
دامی اداره کل دامپزشکی استان با بیان اینکه بیماری 
هاری در کشور  روبه افزایش است و استان های 
زیادی را درگیر کرده است، اظهار کرد: خوشبختانه 
هنوز در خراسان جنوبی نمونه ای پیدا نشده است 
ولی با این وجود برای مقابله با آن از ابتدای سال 
یک هزار و 122 قالده سگ در حتی مرزی ترین 
مناطق ایمن شده اند که این رقم نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته افزایش 22 درصدی داشته است. 
»دادفر« عنوان کرد که همچنین از ابتدای سال به 
دلیل اهمیت موضوع پیشگیری از عوامل بیماری زا 
و برنامه ریزی های انجام شده طی سالیان اخیر و 
تامین اعتبار مورد نیاز، همواره سطح پوشش دام ها 
را در دو حوزه واکسیناسیون و مبارزه با انگل های 
خارجی و داخلی دام ها افزایش داده ایم که از این رو 
امسال نیز در حوزه مبارزه، سمپاشی دام های عشایر 

افزایش 10 درصدی داشته ایم. 

تغییر ساعت کاری چهارشنبه بازار بیرجند

صدا و سیما-ساعت کاری چهارشنبه بازار بیرجند از 
این هفته تغییر می کند.مدیرعامل سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
ایمنی  و  امنیت  نظم،  حفظ  برای  گفت:  بیرجند 
از  بیرجند  بازار  چهارشنبه  هفته  این  از  شهروندان 

ساعت 6 صبح تا 22 شب فعال است.

با  استان  حرفه ای  و  فنی  مدیرکل  قاسمی- 
به  آموزی  مهارت  آموزش های  اینکه  بیان 
سربازان بر اساس نیازسنجی استان می باشد 
و سربازان بعد از فراگیری رایگان مهارت برای 
ایجاد اشتغال از سوی دولت حمایت می شوند، 
اظهار کرد: امسال در خراسان جنوبی به حداقل 
هزار سرباز آموزش مهارت های فنی و حرفه ای 
در  گذشته  روز  »خوش آیند«  شود.  می  داده 
نشست مشترکی که با نیروهای مسلح داشت 
تصریح کرد هدف این نشست اجرایی کردن 
تفاهم نامه ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور است. وی افزود: 
طرح آموزش مهارت های فنی و حرفه ای به 
سربازان از سال 71 در پادگان ها اجرا شده که 
امسال با توجه به شعار سال این آموزش ها 4 
برابر افزایش می یابد. به گفتۀ وی هدف از این 
اشتغال  تسهیل  و  افزایی  مهارت  ها  آموزش 
کارکنان وظیفه نیروهای مسلح می باشد که 
و  فنی  آموزش  سازمان  وظایف  به  توجه  با 
حرفه ای نیز مأموریت اصلي آن ارائه آموزش 
مهارتی به کارجویان و شاغالن، پژوهش، تولید 
مهارت  ارزشیابي  و  آموزشي  استانداردهاي 

نیروي کار کشور است.

213 نفر سرباز
از اول سال آموزش دیده اند

راستای  در  که  کرد  اشاره  مسئول  مقام  این 
ایفای تعهدات آموزشی این بخش طی شش 
استان 213  پادگان های  در  امسال  اول  ماهه 
آموزشی  دوره   17 غالب  در  سربازان  از  نفر 
در  این  و  گرفته اند  فرا  را  الزم  مهارت های 
به  فقط   گذشته  سال  تمام  که  است  حالی 
»خوشاید«  بود.  شده  داده  آموزش  نفر   250
بیان کرد که فرآیند آموزش در قالب اجرای 
به صورت  یا  و  ماهه  بلندمدت 18  دوره های 
کوتاه مدت و پودمانی اجرایی این آموزش ها 
که تکمیلی بین سطوح تحصیلی است به روش 
آموزش در مراکز ثابت بخش دولتی، تیم های 
صنایع  جوار  مراکز  روستایی،  و  شهری  سیار 
جوار  مراکز  دانشگاه،  جوار  مراکز  و صنوف،  
زندان، مراکز جوار پادگان ها، آموزش در مرکز 
تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای و 
همچنین آموزش در بخش غیر دولتی توسط 
رایگان  آزاد،  حرفه ای  و  فنی  آموزشگاه های 
تفاهم  کرد:  نشان  خاطر  وی  می شود.  انجام 
نامه مذکور در راستای اجرایی کردن منویات 
کلی  های  سیاست  و  رهبری  معظم  مقام 
اشتغال دولت در سال اقتصاد مقاومتی، تولید 
کارکنان  آموزی  مهارت  هدف  با  اشتغال  و 
وظیفه نیروهای مسلح در مقاطع زمانی قبل از 
شروع خدمت وظیفه، در حین انجام خدمت و 
پس از آن برای تأمین نیاز نیروهای مسلح و 

کمک به اشتغال پذیری و تسهیل ورود آنان 
به بازار کار، استفاده از ظرفیت نیروهای مسلح 
در کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی به ویژه با 

همکاری نزدیک تر با بخش های غیر نظامی 
کشور، جذاب تر نمودن خدمت وظیفه عمومی، 
افزایش بهره وری کارکنان وظیفه و استفاده 
نمودن  فراهم  و  آنان  فراغت  اوقات  از  بهینه 
فرصت های شغلی با آموزش در محیط کار  

منعقد شده است. 

سربازان،  آموزش  هزینه  درصد   75
برعهده ستاد نیروهای مسلح

نیروهای  حرفه ای،  و  فنی  مدیرکل  گفتۀ  به 

این  به  کمک  برای  تا  دارند  وظیفه  مسلح 
مسلح  نیروهای  آموزشی  نیازسنجی  موضوع، 
برنامه های مهارت آموزی،  و تعیین ظرفیت 

اختصاص سهمیه وظیفه مطابق ضوابط قانونی، 
در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری در رشته 
های مختلف براساس اعالم نیاز سازمان، تأمین 
75 درصد هزینه بر گزاری دوره های آموزشی 
که در سال جاری معادل هزینه 75 هزار نفر 
»خوشایند«  دهند.   انجام  را  باشد  می  دوره 
ادامه داد: همچنین وظیفه تأمین هزینه آموزش 
2 هزار و 500 نفر مربی برای برنامه مهارت 
آموزی کارکنان وظیفه، تأمین صددرصد هزینه 
های مشاوره و ثبت نام  و حق برگزاری آزمون 

های  تعرفه  برابر  گواهینامه  صدور  هزینه  و 
قانونی سازمان و برنامه ریزی و صدور مجوز 
تردد نمایندگان و مربیان سازمان به مراکز تابعه 
نیروهای مسلح با رعایت ضوابط مربوطه را ستاد 
نیروهای مسلح برعهده دارد. وی اضافه کرد 
که همچنین سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
وظیفه طراحی، تدوین، برنامه ریزی، برگزاری 
و تأمین 25 درصد هزینه برگزاری دوره های 
انجام  کل،  ستاد  درخواست  مورد  آموزشی 
مشاوره آموزشی و هدایت شغلی برای هریک از 
متقاضیان فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای 
و  کتبی  آزمون های  برگزاری  هدف،   جامعه 
عملی و اعطای گواهینامه مهارت و صالحیت 
حرفه ای در صورت موفقیت در آزمون را برعهده 
دارد. به گفتۀ وی آموزش 2 هزار و 500 نفر 
کارکنان  آموزی  مهارت  برنامه  برای  مربی 
صدور  و  صالحیت  احراز  و  بررسی  وظیفه، 
نیروهای  توسط  شده  معرفی  مربیان  مجوز 
آموزشی  کارگاه های  توسعه  و  تجهیز  مسلح، 
کارگاه های  و  دوره ها  مصرفی  مواد  تامین  و 
امکان  سازی  فراهم  و  نیاز  مورد  آموزشی 
از مراکز آموزش  بهره برداری نیروهای مسلح 
سیار و مراکز آموزش خصوصی در مواردی که 
امکان اجرای دوره توسط مراکز تابعه سازمان و 
یا مراکز تابعه نیروهای مسلح فراهم نیز جزو 
باشد. می  ای  حرفه  و  فنی  سازمان  تعهدات 

کاری- مدیرعامل جمعیت هالل احمر عنوان 
برگزاری جشنواره “دست های  از  کرد: هدف 
مهربان” در استان ترویج فرهنگ مهرورزی 
در بین کودکان و آگاه سازی جامعه از رویکرد 
می شود.به  انجام  دوستانه  بشر  رفتار  این 
مناسبت فرارسیدن هفته کودک و در راستای 
بین کودکان و  ترویج فرهنگ مهرورزی در 
بشر  رفتار  این  رویکرد  از  جامعه  آگاه سازی 
دست های  ملی  طرح  دوره  سومین  دوستانه 
مهربان همزمان با سراسر کشور در خراسان با 
حضور فرماندار، روسای کمیته امداد، مسئوالن 

جمعیت هالل احمر و بهزیستی و جمعی از 
این  در  شد.  برگزار  آزادگان  پارک  در  مردم  
مراسم کودکان 26 مهد کودک های بیرجند 
هالل  های  غنچه  کانون  اعضای  همراه  به 
جمعیت هالل احمر بیرجند  مشارکت داشتند 
و هدایای خود را اهدا کردند.جواد خامسان با 
یادآوری شعار روز جهانی کودک »هر کودک 
با طرح دستهای  افزود:   از خداست«  نشانی 
مهربان در واقع به کودکان حس نیکوکاری و 
فرهنگ نوع دوستی را می آموزیم و امیدواریم 
که غنچه های امید با پیوستن به این طرح 

تقویت  آنها  در  همدلی  فرهنگ  بشردوستانه 
بر  عالوه  تاکنون  یادآورشد:  خامسان  شود. 
نهبندان،  شهرستان های  در  استان  مرکز 
برگزار  طرح  این  بشرویه  فردوس،  سربیشه، 
شده که به طور متوسط تاکنون 1200  نفر 
امیدواریم  و  کرده اند  شرکت  طرح  این  در 
تاپایان این طرح این تعداد به 2 هزار نفر برسد.

و  سریع  واکنش  نجاتگران  مراسم  پایان  در 
پایگاه های آنست  )سگ های زنده یاب( هم 

به کودکان آموزش های الزم را دادند.  
)Ava.news12@gmail.com(

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

کمیته تخصصی بررسی ظرفیت های  اشتغال به استان سفر می کند
 قاسمی-  معاون امور مجلس، حقوقي و استان هاي
بیان  با  اجتماعي  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
را  کارشناسی  تخصصی  تیم  زودی  به  اینکه 
به خراسان جنوبی می فرستیم، اظهار کرد: به 
دنبال این هستیم تا با بررسی استان یک طرح 
 اولیه از ظرفیت ها، مشکالت و محدودیت های 
و  روستایی  مختلف  های  بخش  در  اشتغال 
شهری که جنبه تولید ملی دارد، به دست بیاید. 
نشست  در  گذشته  روز  زاده«  تقی  »جمشید 
خبری تصریح کرد که این تیم بررسی های 
به  تا  کنند  می  ارائه  خانه  وزارت  به  را  خود 
وسیله آن بتوان بودجه و حمایت ها را مشخص 
کرد و این خود باعث توسعه، تولید و اشتغال 
بیشتر در آینده می شود. وی خاطر نشان کرد 
بیکاری در 12.2 درصد و در  نرخ  اکنون  که 
به  و  باشد  می  درصد   11.5 جنوبی  خراسان 
دنبال آن هستیم که با روش ها و آموزش های 

مختلف آن را تک رقمی کنیم. به گفتۀ وی 
برای رسیدن به نظام اجتماعی قدرتمند باید 

توانمندسازی را سرلوحه کار خود قرار دهیم  و 
در همین راستا برنامه ملی فقر زدایی و کاهش 
نابرابری، حمایت با تاکید بر کاهش آسیب های 

اجتماعی، اشتغال فراگیر در مناطق محروم و 
روستایی، توانمندسازی، مهارت افزایی و توسعه 

منابع انسانی، ارتقای امنیت شغلی، پایدارسازی 
صندوق های بازنشستگی و توسعه تعاون از 
جمله مهم ترین سیاست های اقتصادی وزیر 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کشور می باشد.

راه اندازی طرح »تعاون روستا« 
در 22 روستای استان

این مقام عالی دولت با اشاره به اینکه دولت 
اندازی طرح »تعاون روستا« در  به دنبال راه 
که  کرد  اظهار  است،  کشور  روستای  هزار 
این طرح در 22 روستای خراسان جنوبی نیز 
برای تأمین زمینه اشتغال در روستاها اجرایی 
می شود. »تقی زاده« اضافه کرد 1.5 میلیارد 
دالر اعتبار برای توسعه روستایی به طرح های 
این  از  است که  یافته  اختصاص  اشتغال زایی 
مقدار 68 میلیارد تومان با 4 هزار 800 اشتغال 
سهم خراسان جنوبی است که البته هنوز ابالغ 
نشده است و امیدواریم با برنامه ریزی قوی در 
استان بتوانیم سهم بیشتری از این بخش را 
برای استان در نظر بگیریم. وی با اعالم اینکه 

به زودی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز 
به این استان سفر می کند، بیان کرد: وزارت 
کار در در دوره جدید به دنبال آن است تا در 
حوزه اشتغال، موضوع »هر ایرانی یک مهارت« 
فراگیر شود که در این زمینه سازمان فنی و 
حرفه ای محوریت کار را بر عهده دارد و در 
به  است.  آموزش  حال  در  مختلف  شهرهای 
خانگی،  مشاغل  توسعه  همچنین  وی  گفتۀ 
طرح کارورزی و مهارت آموزی در محیط کار، 
و طرح  و عشایر  روستائیان  اشتغال  به  توجه 
تکاپو از طرح هایی است که در خراسان جنوبی 
برای رونق اشتغال دنبال می شود و موضوعات 
حمل  راهبردی،  محصوالت  فرش،  معادن، 
و نقل و فناوری اطالعات از دیگر بسترهای 
مناسب برای ایجاد اشتغال در این استان است 

که مورد توجه قرار می گیرد.
)Ava.news16@gmail.com(

آفتاب تند کویر، علت پوکی استخوان مردم  
شهرستان  بهداشت  مرکز  رئیس  حسینی- 
انجام  مطالعه  طبق  که  این  بیان  با  بیرجند 
شده در سال 92، باالی 60 درصد از مردم 
ویتامین    هیدروکسی   25 کاهش  با  استان 
D3 ) ویتامینی که نبود آن منجر به پوکی 
استخوان می شود( رو به رو هستند، عنوان 
منطقه،  این  در  شدید  آفتاب  وجود  کرد: 
بدهند  ترجیح  را  سایه  مردم  شده  موجب 
این  شدید  کمبود  عامل  موضوع  همین  و 
پوکی  نتیجه  در  و  ها  بدن  در  ویتامین 
همایش  دیروز  شود.صبح  می  استخوان 
ارتقاء سالمت زنان سبک زندگی اسالمی در 
سالن شهید مطهری استانداری برگزار شد. 
را  این همایش  برگزاری  از  مشایخی هدف 
حساس سازی گروه های جامعه برای حفظ 
با  امسال  ادامه داد:  زنان دانست و  سالمت 

شیوع کم تحرکی در خانم ها، تمرکز روی 
فعالیت های فیزیکی گذاشته شده است.

ورزش ، نسخه رایگان
برای سالمت زنان

وی ورزش را نسخه ای رایگان برای سالمت 
به  دادن  آگاهی  افزود:  و  کرد  عنوان  زنان 
بانوان در باره سرطان های شایع زنان شامل، 
سرطان دهانه رحم و پستان بسیار اهمیت دارد 
باید حتما برای غربالگری به مراکز جامع  و 
سالمت مراجعه کنند. مشایخی با اشاره به این 
که دیابت، چربی و فشار خون باال نیز در زنان 
شایع است خاطرنشان کرد: زن محور سالمت 
های گروه  سایر  سالمت  و  است   خانواده 
مادر  سالمت  به  شدت  به  خانواده  در  سنی 
وابسته است.به گفته وی، با توجه به افزایش 

 آسیب های اجتماعی و آسیب پذیری خانم ها
در  سالمت،  نظام  تحول  طرح  کشور،  در 
کارشناس  یک  سالمت،  جامع  مرکز  هر 

روانشناسی را جذب کرده تا با شناسایی افراد 
آسیب پذیر به آنان مشاوره رایگان بدهد. 

بانوان زیربنای جامعه و خانواده
فرماندار بیرجند، در این همایش با بیان این 
که از 24 تا 30 مهر هفته سالمت روان است، 

خانواده  و  جامعه  زیربنای  بانوان  داد:  ادامه 
در  را  متفاوتی  های  نقش  که  زیرا  هستند، 

جامعه ایفا می کنند. ناصری با تاکید بر این 
بانوانی که  نقش های  بین  تعادل  ایجاد  که 
اهمیت  کنند  می  کار  خانه  محیط  از  خارج 
فراوانی دارد ، اضافه کرد: محیط های اداری 
و گرفتاری های روزمره ممکن است سالمت 
جسمی زن را به خطر انداخته و توانایی ایفای 
نقش مادر و همسر را از وی بگیرد. وی این 
جلسات، مشاوره ها، کتب و توزیع اطالعات 
برای  راهی  را  حقیقی  و  مجازی  فضای  در 
افزود:  و  دانست  بانوان  روان  سالمت  حفظ 
این همایش نیز حرکت مهمی در این زمینه و 
انتقال آموزش ها توسط بانوان به اطرافیانش 
همایش  ادامه  در  است  ذکر  به  است.الزم 
اساتید و مشاورانی به موضوع سالمت جسمی 

و روانی زنان پرداختند.
)Ava.news13@gmail.com(
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امام  زین العابدین )علیه الّسالم( فرمودند:
الَْخْیُر ُكلُُّه ِصیانَُة ااْل نْساِن نَْفَسُه 

سعادت و خوشبختى انسان در حفظ و كنترل اعضا و جوارح خود از هرگونه كار زشت
 و خالف است. )تحف العقول،ص278(

تکذیب یک خبر درباره هادی خامنه ای   

انصراف  خبر  درباره  آگاه  منبع  یک  ایلنا- 
دوره ای  ریاست  از  خامنه ای  هادی  حجت االسالم 
شورای هماهنگی اصالحات، گفت: این یک شایعه 
است و هنوز معلوم نیست که ایشان انصراف داده 

باشد، هفته آینده معلوم می شود.

 ظرف یک هفته حکم متهمان نفتی 
صادر می شود 

ایسنا- قاضی مقیسه پس از پایان پانزدهمین جلسه 
دادگاه دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی در جمع 
خبرنگاران گفت: در پانزدهمین جلسه رسیدگی به 
الیحه های  وکال  زنجانی،  بابک  شرکای  اتهامات 
خود را ارائه دادند و اگر مطلب و توضیحاتی نداشته 
باشند، مطابق ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری 
اقدام به صدور حکم خواهد شد. وی افزود: ظرف 
یک هفته مطابق قانون حکم صادر می شود. قاضی 
مقیسه بیان کرد: در جلسه مواجهه زنجانی با شمس 
و فالح، وی صریحا اعالم کرد که پول دارم و یک 
ریال نمی دهم، این سخن ضبط شده است و حکم 

اعدام برای وی صادر شده است.

وزیر احمدی نژاد:
 او برخی ویژگی های ترامپ را دارد

معتقد  احمدی نژاد  دولت  رفاه  وزیر  کاظمی  پرویز 
است که رئیس سابقش در برخی ویژگی ها شبیه 
ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. کاظمی بر این باور 
است که برخی از مدیران در ایران تنها و تنها بر 

اساس روابط انتخاب می شوند.

بیانیه اتحادیه اروپا درخصوص برجام  

در  بیانیه ای  اروپا  اتحادیه  خارجه  وزرای  فارس- 
ارتباط با برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( و تعهد 
این  بندهای  از  یکی  در  آن صادر کردند.  به  اروپا 
بیانیه آمده است: در شرایطی که تهدید هسته ای 
حاد وجود دارد، اتحادیه اروپا درباره اینکه برجام به 
عنوان عاملی مهم در نظام منع گسترش تسلیحات 

هسته ای محسوب می شود، مصمم است.

اگر دور تا دور کشور را دیوار بکشند، 
تولید موشک متوقف نخواهد شد 

فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: اگر دور تا دور 
کشور را دیوار بکشند، تولید موشک متوقف نخواهد 
شد. سردار امیر علی حاجی زاده تصریح کرد: سپاه 
به عنوان نهاد مدافع ملت، فریب دشمنان را نخواهد 
خورد و توانمندی خود را روز به روز افزایش می دهد.
وی افزود: آمریکا به دنبال خروج از برجام نیست، 
برجام و تهی  آمریکا حفظ پوسته  استراتژی  بلکه 

کردن هسته آن است.

والیتی: ما باید در حیاط خلوت صهیونیست باشیم 

رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد  گفت: ما خطوط  
دفاعی خود را خارج از مرزها زده ایم. والیتی افزود: 
تصور کنید داعش زمانی تا بیست کیلومتری مرز 
ایران آمده بود ولی حاال ما خطوط دفاعی را صدها 
اینکه خطر  برای  ما  ایم.  زده  ایران  کیلومتر خارج 
صهیونیسم را دور کنیم و هم به سوریه و لبنان و فلسطین کمک  کنیم باید در 

حیاط خلوت صهیونیست باشیم.

 توانمندی موشکی به هیچ وجه قابل مذاکره نیست 

خانه ملت- رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس با تاکید بر گام های ارزشمند فرانسه 
در توسعه روابط بعد از برجام، گفت: در صورت نقض 
برجام از سوی آمریکا، انگیزه ای برای ادامه مسیر 
در جهت اجرای برجام نخواهیم داشت. عالءالدین 
بروجردی در دیدار با فرستاده ویژه فرانسه در امور سوریه افزود: توانمندی 

موشکی ایران سیاست بازدارندگی است و به هیچ وجه قابل مذاکره نیست.

الریجانی: بحران سوریه رو به پایان است  
 

بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  ایسنا- 
اینکه بحران سوریه رو به پایان است، گفت: سوریه 
ایستادگی کرد و هزینه های بسیاری داد، ولی سرمایه 
خوبی هم به دست آورده است. اکنون که یک بحران 
۵ ساله را پشت سرگذاشته، آینده سوریه امیدوارکننده 
است. علی الریجانی افزود: سوریه روزهای بهتری را در پیش دارد، شرایط 

بحرانی با ایستادگی ها در حال طی شدن است.

 مهر- رئیس قوه قضائیه، سخنان 
رئیس جمهور کشورمان در واکنش به 
اظهارات ترامپ را شجاعانه، قاطعانه و 
به هنگام توصیف کرد و با تقدیر از 

رئیس جمهور بابت این موضع گیری 
گفت: رئیس جمهور آمریکا بخشی از 
نیروهای مسلح رسمی یک کشور را، 
فاسد و تروریست می خواند و این 

آملی  ا...  اوست.آیت  نادانی  نشانگر 
الریجانی با اشاره به اظهارات اخیر 
این  جدید  استراتژی  درباره  ترامپ 
کرد:  اظهار  ایران،  قبال  در  کشور 

سخنان رئیس جمهور آمریکا نشانگر 
و  غیرمنطقی  نامتعادل،  شخصیت 
فحاش او بود. هر آنچه از رذائل در 
دیگران وجود داشته در شخصیت این 

فرد، یکجا جمع است. وی با اشاره به 
گزافه گویی های ترامپ علیه سپاه 
پاسداران نیز خاطرنشان کرد: رئیس 
نیروهای  از  بخشی  آمریکا  جمهور 
مسلح رسمی یک کشور را، فاسد و 
این نشانگر  تروریست می خواند و 
احتمال  این  باید  زیرا  اوست  نادانی 
نظامی  نیروهای  مورد  در  بدهد  را 
چنین  است  ممکن  نیز  کشورش 
پاسداران  سپاه  شود.  گفته  سخنی 
انقالب اسالمی در تمام طول انقالب 
نیروی  یک  مقدس  دفاع  در  نیز  و 
خاص و  ایثارگر بوده و امروز نیز این 
ویژگی ها برای مردم،  ملموس است. 
کرد:  بیان  الریجانی  آملی  ا...  آیت 
سردمداران کفر از ضرباتی که بابت 
مجاهدت های سپاه در سوریه و عراق 

خورده اند ناراحت هستند.  

موضع  گفت:  دولت  سخنگوی 
سازی های  جریان  قبال  در  دولت 
مذاکرات  تحمیل  برای  آمریکا  اخیر 
ثانویه پیرامون توان موشکی و نفوذ 
ایران  اسالمی  جمهوری  منطقه ای 
می شود. اعالم  شنبه(  )سه  امروز 

به گزارش مهر، نوبخت، در پاسخ به 
آمریکایی  مقامات  که  پرسش  این 
تالش می کنند با جریان سازی خبری 
و اعمال فشار، گفتگوهای ثانویه ای را 
با محوریت اروپایی ها در مورد توان 
موشکی و نفوذ منطقه ای جمهوری 
اسالمی ایران آغاز کنند، موضع دولت 
این زمینه چیست، گفت: رئیس  در 
سخنان  از  پس  بالفاصله  جمهور 
رئیس جمهور آمریکا مواضع رسمی 
دولت و نظام را مطرح کرد و هیئت 
دولت طی دو جلسه گذشته به بررسی 

این موضوع پرداخته است. وی افزود: 
موضع دولت در این زمینه کامال روشن 
و شفاف است و امروز )سه شنبه( این 
شود. می  بیان  صراحت  به  مواضع 

نوبخت در بخش دیگری از سخنانش 
درصدی  واحد  نیم  و  یک  بهبود  از 
در  امسال  تابستان  در  بیکاری  نرخ 
مقایسه با فصل بهار و حتی تابستان 

پرداخت  افزود:  و  داد  خبر  سال ۹۵ 
تومان  میلیارد   ۹00 و  هزار   ۱7
و  بانکی  نظام  طریق  از  تسهیالت 
تومان  میلیارد  هزار   اختصاص ۴۲ 

از محل اعتبارات خزانه دو مسیری 
گذاری  سرمایه  برای  دولت  که  بود 
انجام داده است. حاصل این سرمایه 
گذاری ها تحرک در بازار اشتغال بود.

تقدیر آیت ا... آملی الریجانی 
از موضع گیری  روحانی در قبال اظهارات ترامپ

امروز؛ اعالم موضع دولت
 در قبال جریان سازی های اخیر آمریکا

جدیدترین گزافه گویی نتانیاهو
 در مورد ایران 

 
 صفحه کاربری دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی، بخشی از سخنرانی او در اجالس رسانه 
های مسیحی در موزه اسرائیل واقع در قدس را منتشر 
کرد و نوشت: »جنگ ایران علیه مسیحیان را متوقف 
کنید«. در حالی که رژیم صهیونیستی کوچکترین حقی 
برای جمعیت عرب مسلمان قائل نیست، نتانیاهو در 
سخنرانی خود در اجالس رسانه های مسیحی، ایران 

را به نقض حقوق مسیحیان متهم کرد.

 پیشنهاد رئیس شورای روابط خارجی 
آمریکا به ترامپ

روابط خارجی  رئیس شورای  ریچارد هاس  ایسنا- 
آمریکا در صفحه توئیتر خود نوشت: به جای تهدید به 
خروج از برجام، یک سیاست قوی در قبال ایران شامل 
آن است که به کردهای مخالف با دولت های عراق و 
سوریه که از سوی ایران حمایت می شوند، کمک کرد.

هشدار آلمان درباره
 تقابل نظامی بر سر برجام 

که  است  داده  آلمان هشدار  خارجه  وزیر  تسنیم- 
تهدیدات رئیس جمهور آمریکا برای خروج از توافق 
تقابل  تحریک  موجب  می تواند  ایران  ای  هسته 
نظامی شود. زیگمار گابریل افزود: نگرانی من این 
است که اگر بخواهیم االن با کره شمالی مذاکره 
کنیم، پایان احتمالی توافق هسته ای با ایران، به 

اعتبار چنین پیمان هایی لطمه بزند.

موگرینی برای دفاع
 از برجام به آمریکا می رود

 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: برای 
سفر  واشنگتن  به  ایران،   هسته ای  توافق  از  دفاع 
سوال  زیر  کرد:  اعالم  موگرینی،  فدریگا  می کند. 
بردن توافقنامه هسته ای ایران گفتگو با پیونگ یانگ 

را دشوارتر خواهد کرد.
 

انگلیس و آلمان: به برجام پایبندیم
 

سخنگوی دولت انگلیس گفت بعد از آنکه دونالد 
به  ایران  پایبندی  آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ 
برجام را تایید نکرد، می و مرکل متعهد شدند که 
کشورهایشان به توافق هسته ای ایران پایبند باشند.  برگزاری جشنواره دست های مهربان در استان     عکس: کاری مراسم عزاداری شهادت امام سجاد )ع(  دبیرستان طالقانی* عکس : امین جم

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی در پی اهانت رئیس جمهور مستکبر 
آمریکا و در پاسخ به سخنان گستاخانه، ابلهانه و سخیف ترامپ، رئیس جمهور دولت 
مستکبر و شیطان صفت آمریکا علیه مردم ایران، با انتشار بیانیه ای سخنان خصمانه و 

کینه توزانه رئیس جمهور آمریکا را محکوم کرد.
مواضع خصمانه و سخنرانی خشم آلود و سخیف رئیس جمهور گستاخ آمریکا علیه 
ایران اسالمی بار دیگر نقاب از چهره پلید طاغوت اعظم برداشت، لفاظی های ابلهانه ای 
که بیانگر عمق کینه توزی سردمداران جنایتکار مصداق اتم استکبار )آمریکا( در برابر 
مسلمانان و آزادی خواهان خاصه ام القرای جهان اسالم و اثبات کننده بدعهدی مطلق و 
خوی استکباری زیاده خواهانه رژیم تروریست پروری می باشد که به حق با ژرف اندیشی 
احیاگر اسالم ناب محمدی صلی ا... علیه و آله و سلم حضرت امام خمینی )رضوان 
ا... تعالی علیه( دشمن شماره یک بشریت و شیطان بزرگ لقب گرفته است که هرگز 
غلطی نمی تواند بکند کما اینکه خلف صالح بنیانگذار نظام مقدس اسالمی و مقتدای 
عظیم الشأن امت اسالم، حضرت آیت ا... العظمی امام خامنه ای )مدظله العالی( نیز با 
بیان حکیمانه و گهربار مکرر به بی اعتمادی و خوش بین نبودن به مذاکره با آمریکا 

تأکید فرمودند.
 در همین رابطه  لفاظی های بی ادبانه ترامپ و گزافه گویی های اخیر او در کنگره بیانگر 
حقانیت مواضع اصولی ایران و شناخت بیش از پیش جامعه بین الملل نسبت به بدعهدی و 
زیاده خواهی آمریکای جنایت پیشه و انسجام و وحدت تمامی گروه ها و جریانات سیاسی 
که دل در گرو اسالم عزیز، انقالب اسالمی و عّزت و کرامت کشور دارند، گردیده و 
با تهدیدات و زیاده خواهی،  اراده پوالدین ملّت در مقابله  بدون هیچگونه خللی در 
موجبات تشدید خشم و نفرت همگان از این ددمنشی شد که تبلور عینی و تجلّی 
حضور پاسخ کوبنده به یاوه سرایی های هیئت حاکمه تروریست پرور آمریکا و هم پیمانان 
منطقه ای شیطان بزرگ اعم از رژیم جعلی و خون  آشام صهیونیستی و حکام مرتجع 
قبیله ای به ارث رسیده از  بربریّت آل سعود و بحرین را جهانیان در تظاهرات سراسری 
 یوم ا... سیزدهم آبان ماه )روز ملی مبارزه با استکبار جهانی( با خلق حماسه ای
 ماندگار و با شعارهای کوبنده تر از قبل و فریادهای رسای مرگ بر آمریکا و مرگ بر 

اسرائیل  نظاره خواهند کرد.
 بدون تردید در استمرار این طریق الهی شاخص ترین افتخار و مایه عّزت و سعادت دنیا 
و آخرت همانا با تبعیت محض و آمادگی تا پای جان در پیروی از فرامین امیر قافله صبر 
و بصیرت امام المسلمین حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای )مدظله العالی( و پشتیبانی 
از توانمندی های بی بدیل بازدارنده در برابر تهدیدات دشمن و مقابله سپاه سرافراز و 
قدرتمند پاسداران انقالب اسالمی با عوامل ناامنی در منطقه میّسر خواهد بود که مردم 
شریف و متدین بر این عهد و میثاق خدایی پایبند بوده و خواهند بود.                     

روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی

 بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
 در پاسخ به مواضع خصمانه و سخیف رئیس جمهور گستاخ آمریکا 

آگهی مزایده
 اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبي در نظر دارد: 9 دستگاه خودروي مازاد خود را با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی به شماره فراخوان 100960159000001 
به فروش رساند. متقاضیان محترم مي توانند جهت مالحظه و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده ، از تاریخ انتشار آگهي »96/7/25« لغایت96/8/3 به سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir مراجعه نمایند.همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 32424724-056 )اداره پشتیبانی و خدمات( تماس حاصل 
فرمایند. آخرین مهلت تکمیل و بارگذاری اسناد مزایده در سامانه ستاد و همچنین تحویل اصل تضمین شرکت در مزایده )پاکت الف( به دبیرخانه اداره کل تا پایان وقت اداري روز 
 شنبه مورخ 96/8/13 خواهد بود. زمان و مکان جلسه كمیسیون مزایده: روز یکشنبه مورخ 96/8/14 ساعت8/30 صبح در محل اتاق کنفرانس اداره کل برگزار خواهد شد.

به پیشنهادات ناقص ، مبهم ، مشروط یا فاقد سپرده کافي شرکت در مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

لیست خودروهای مازاد
تعدادمدل)شمسی(نام خودروردیفتعدادمدل)شمسی(نام خودروردیف

یک دستگاه1382سواری پژو1600 آردی5سه دستگاه1382وانت پیکان1
یک دستگاه1382سواری پژوپارس6یک دستگاه1382وانت تک كابین مزدا2

یک دستگاه1381سواری پژو 7405GLXیک دستگاه1382وانت دو كابین مزدا3

یک دستگاه1382سواری پراید )صبا(4

کلیه هزینه هاي پس از فروش به عهده خریدار خواهد بود 
    اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبي

جناب آقای مهندس مروی مقدم
مدیرکل محترم استاندارد خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر شخمگر
رئیس محترم اداره استاندارد شهرستان بیرجند

هفته استاندارد را خدمت شما عزیزان و تمامی مدیران، کارکنان و تالشگران عرصه تولید کاال 
و خدمات استاندارد تبریک گفته، توفیق روز افزون تان را از خداوند متعال خواستاریم.

شرکت سیمان باقران

استاد بزرگوار جناب آقای دکتر  پاکدامن
با نهایت تاسف درگذشت عزیزان تان را در حادثه دلخراش تصادف 

تسلیت عرض نموده، خود را در غم شما شریک می دانیم.

جمعی از دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه آزاد قاین

به یک سرمایه دار با اندک 
سرمایه نیازمندیم. 09126340723

به یک کارگر ساده یا سرایدار با حقوق 

مکفی نیازمندیم. 09126340723

فروش یک باب منزل واقع در خیابان بهشتی، شیرین غربی 8 ، سند ششدانگ، 
زیربنا 180 متر با امتیاز آب، برق و تلفن مجزا برای هر طبقه  09126340723










