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سرمقاله

نمایشگاه مطبوعات 
فرصت طالیی برای 
شناساندن استان
 *امین جم

 بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات کشور از تاریخ 
شود  می  برپا  تهران  مصلی  در  ماه  آبان  تا 12   5
این  نمایشگاه به روایتی بزرگترین رویداد فرهنگی 
کشوراست. از ان رو که ایینه تمام نمای فعالیتهای 
و  خبرگزایها  مجالت  سایتها  از  اعم  ای  رسانه 
است.این  ومحلی  استانی  کشوری  های  روزنامه 
افتتاح  ایین  در  است که  اهمیت  پر  انچنان  رویداد 
ان دومین مقام رسمی کشور یعنی رییس جمهور 
حضور می یابد.و طی روزهای بعد معاونان رییس 
جمهور  وزرا وروسای قوا به بازدید از نمایشگاه می 
پردازند .عالوه بر ان چهره های مشهور ونام اوران 
عرصه های گوناگون هنری فرهنگی علمی و ورزشی 
از دیگر مهمانان نمایشگاه هستند.از یک منظر این 
وخبربرای  سوژه  ولبریز  کار  پر  روزهای  معنای  به 
رسانه های حاضر در نمایشگاه نیز هست واز نگاهی 
دیگر بهترین فرصت برای معرفی رسانه ها بویژه 
مهم  ونکته  رود  می  شمار  به  استانی  های  رسانه 
دیگر ان که این چند روز . . . )ادامه سرمقاله در صفحه 2(

      / مشروح خبر در صفحه 7 

مزایده اجاره واحدهای مسکونی )نوبت اول( 
موقوفه بنگاه خیریه آبلوله 

موقوفه بنگاه خیریه آبلوله در نظر دارد: تعداد یک واحد آپارتمان و یک باب منزل مسکونی با وضعیت 
ساختمانی موجود از طریق مزایده کتبی به مدت یک سال با مشخصات ذیل به متقاضیان واجد شرایط 

به اجاره واگذار نماید.
مشخصات واحدها

مساحتنوع ملکردیف
هر واحد

اجاره بهاء 
پایه ماهیانه 

به ریال

مبلغ سپرده 
جهت شرکت 

در مزایده

آدرس ملک

یک باب 1
آپارتمان

نبش پیروزی 1508/000/0009/600/000
1 - مجتمع 

جنوبی - طبقه 
یک واحد 4

یک باب منزل 2
مسکونی با 

محوطه

1702/50 عرصه 
با 100 متر اعیان 

مسکونی 

روستای 6/500/0007/800/000
علی آباد لوله

لذا متقاضیان جهت اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا تاریخ 96/8/11 به دفتر موقوفه 
بنگاه خیریه آبلوله بیرجند اقع در خیابان طهماسبی جنب اورژانس تامین اجتماعی مراجعه یا با شماره 

32431110-09158610609 تماس حاصل فرمایند.
موقوفه بنگاه خیریه آبلوله بیرجند

کسی که طعم محبت چشیده، می داند
مصیبتی به جهان همچو مرگ مادر نیست

ضمن تقدیر از سروران گرامی به اطالع می رساند:
 به مناسبت چهلمین روز درگذشت مادری مهربان

 مرحومه حاجیه طوبی گنجی
 )همسر مرحوم حاج سید حسن خیریه(

 مراسم یادبودی امروز چهارشنبه 96/8/3 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر در محل 
سالن مصلی منعقد می باشد، حضورتان گرمابخش محفل و موجب امتنان است.

خانواده های: گنجی ، خیریه و سایر بستگان

جناب آقای حاج علی اکبر فالحی 
مدیرعامل محترم مجتمع تولیدی کاشی فرزاد بیرجند

کسب عنوان صادر کننده نمونه ملی در سال 96 

را که حاصل تالش و درایت جناب عالی و مدیران الیق
 آن مجتمع می باشد، خدمت شما سرور گرامی و همکاران 

محترم تان تبریک گفته
 پیشرفت روز افزون شما در جهت ارائه خدمات در عرصه 

اقتصاد و کارآفرینی را از خداوند متعال آرزومندیم.

جناب آقای حاج علی اکبر فالحی   
    مدیرعامل محترم شرکت صنایع کاشی و سرامیک فرزاد      

  انتخاب نیک آن شرکت به عنوان صادر کننده نمونه ملی در سال 1396 
شایسه تقدیر و تشکر می باشد. ضمن تبریک حضور جناب عالی و همکاران ارجمندتان

 امید است با توکل به خداوند منان در جهت نیل به اهداف عالیه نظام جمهوری اسالمی ایران 
و رسیدن به استقالل اقتصادی همواره موفق و موید باشید.   

  خوسف - فروشگاه کاشی و سرامیک علی عابدینی

جناب آقای حاج علی اکبر فالحی

مدیر عامل محترم صنایع کاشی فرزاد

کسب عنوان واحد نمونه ملی صادرات
 که نشان از اراده و همت باالی  شما دارد، تبریک عرض می نمایم 

با آرزوی توفیق روز افزون جناب عالی و پرسنل کاشی فرزاد.

محمدرضا عبدا...نژاد- نمایندگی کاشی و سرامیک قاین

جناب آقای حاج علی اکبر فالحی
بسیار خرسندیم که در ورقی دیگر از روزگار سخت 

تولید شاهد افتخاری بزرگ در روند صعودی 
مجموعه کاشی فرزاد هستیم.   

بر خود الزم می دانیم انتخاب مجتمع تولیدی
 کاشی فرزاد بیرجند را به عنوان 

صادر کننده نمونه ملی در سال96
 که به تمام تالشگران و مدیران و کارکنان آن مجموعه 

صنعتی پرافتخار اعطا گردید، تبریک و تهنیت 
عرض نماییم. با آرزوی توفیقات بیشتر

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت همسری عزیز و پدری دلسوز 

مرحوم احمد اژدری 
جلسه یادبودی پنجشنبه 96/8/4 از ساعت 3/30 الی 4/30 
بعدازظهر در محل حسینیه آیت ا... آیتی )واقع در خیابان 

مطهری( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی 
باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های: اژدری ، فرقانی و سایر بستگان

کارآفرین ارجمند جناب آقای حاج علی اکبر فالحی
مدیرعامل محترم مجتمع صنایع کاشی فرزاد

آنچه امروز در پرتو تالش و موفقیت شما به دست آمده ، پایه های اولیه و مستحکمی است برای گسترش 
 روزافزون بازارهای هدف و رشد صادرات غیر نفتی که آثار پربهای آن در فرداهای آینده ، پدیدار خواهد گشت .

با کمال افتخار انتخاب جناب عالی را به عنوان صادرکننده نمونه کشور در سال 96 صمیمانه تبریک 
عرض نموده، رجاء واثق دارد با تالش روز افزون همچنان نقش موثر و شایانی در راه مجد و عظمت 

کشور عزیزمان ایفا نمایید، سربلندی وتوفیق روزافزون شما را از درگاه خداوند رحمان آرزو دارم.
  سید محمد حسین زینلی

  مدیرعامل شرکت کویر تایر

در اجرای ماده 16 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادالنه آب به مالکین 
قنات واقع در صنوف آالینده شهر بیرجند برابر کروکی ذیل آگهی و اخطار می شود 
ضمن مراجعه به شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی و اخذ مجوز الزم ظرف 
مدت یک سال بعد از انتشار آخرین آگهی که 15 روز بعد منتشر خواهد شد نسبت 
به احیای قنات مذکور اقدام نمایند، در غیر این صورت قنات بعد از منقضی شدن 

زمان، فاقد حریم خواهد بود.

اخطار به مالکین قنات متروکه 
واقع در سایت صنوف آالینده بیرجند  )آگهی نوبت اول(

» بهترین راه صرفه جویی آب، خاموش کردن چاه های کشاورزی
 در زمستان و مواقع بارندگی است«

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

 
 

  
 

     

 

 
 
 
 

 

نکته   - قطعات واگذاری به اعضا برای کلیه صنوف صددرصد در همکف قابل پوشش می باشد.
- قطعاتی که از دو طرف به معبر دسترسی دارند باید فقط از معبر کوچکتر دسترسی ماشین 

رو داشته باشدو از معبر برگتر تحت هیچ شرایطی ورودی ماشین رو نخواهد داشت

شناسه آگهی: 100542

مرکز جامع درمان بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

علی اکبر ترکان: 
دولت دوازدهم مانند 

دولت یازدهم است

محمدرضا باهنر:
عملکرد روحانی و اعتماد
 به او باعث رای آوری شد

مصباحی مقدم:
برخی احزاب از جمنا

 ناراحت بودند

نبوی :
اصالح طلبان اجر حمایت

 از روحانی را ضایع نکنند 
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ارائه تسهیالت به دانشجویان زائر اربعین

فارس-ذوالفقار یزدان مهر رئیس صندوق رفاه دانشجویی اظهار کرد: با توجه به نزدیکی ایام اربعین حسینی و اجتماع عظیم و باشکوه میلیونی عاشقان اهل بیت )ع( در 
کربالی معلی، صندوق رفاه دانشجویی با برنامه ریزی صورت گرفته به دانشجویانی در این ایام قصد سفر به عتبات عالیات داشته باشند مبلغی را به عنوان تسهیالت پرداخت 

می کند که این مبلغ برای دانشجویان متأهل معادل 15 میلیون ریال و برای دانشجویان مجرد معادل 10 میلیون ریال خواهد بود.

سرمقاله

نمایشگاه مطبوعات 
فرصت طالیی برای 
شناساندن استان

 *امین جم

از صفحه 1( شایسته ترین زمان برای  )ادامه سرمقاله 

به  جنوبی  خراسان  چون  استانهایی  شناساندن 
است   پایتخت  مردم  و  کشوری  های  رسانه 
مطالبات  طرح  مهمتر  اینها  همه  از  البته  
که  است     کشوری  مسووالن  از  استان 
. ایند  می  خبرنگاران  میان  به  خود  پای  با 
نمایشگاه  در  جنوبی  خراسان  اوای  روزنامه   
فرصت  این  از  مطبوعات سال گذشته کوشید 
منطقه  مشکالت  وطرح  استان  معرفی  برای 
.خوشبختانه  کند   استفاده  خود  توان  حد  در 
در  جنوبی  خراسان  از  دیگر  دونماینده  امسال 
را  این  که  داشت  خواهند  حضور  نمایشگاه 
با  که  بود  وامیدوار  گرفت  نیک  فال  به  باید 
همگرایی رسانه های دیگر هم استانی دراین 
 . یابیم  دست  چشمگیر  موفقیتهای  به  راستا 
تجربه سال گذشته نمایشگاه شاهد ان است که 
استان خراسان جنوبی بیش از هر چیز نیازمند 
شناخته شدن در کشور است وتا زمانی که این 
این  وتوانمندیهای  ندهد وظرفیتها  اتفاق روی 
گذار  سرمایه  جذب  امکان   نشود   دیاراشکار 
وجلب توجه مسوالن کشوری نیز وجود ندارد .
ماست  ضرر  به  البته  صد  گمنامی  این 
این  در  استان  نمایندگان  تمام  ورسالت 
وبا  توان  تمام  با  که  است  این  نمایشگاه 
بیایند  میدان  ابزارهابه  همه  از  جستن  سود 
شوند   عمل  وارد  استان  شناساندن  وبرای 
   . پس ارتباط برقرار کردن و شناساندن استان 
از مسائلی است که باید مورد توجه خبرنگاران 
استان  ارشاد  مسئوالن  و  نمایشگاه  در  حاضر 
که در نمایشگاه حضور دارند قرار گیرد.باتوجه 
نمایشگاه  در  کشوری  مسئوالن  حضور  به 
خبرنگاران  توسط  باید  زمان  این  مطبوعات 
فرصت  این  نباید  و  شمرده  غنیمت  استان 
طالیی برای ارتباط گیری با مسئوالن کشوری 
و طرح مطالبات مردم به راحتی از دست برود.
ساله  هر  خبرگزاری ها  و  مطبوعات  نمایشگاه 
هر  از  رسانه  اهالی  از  بزرگ  گردهمایی  یک 
تا  است  بوده  سیاسی  خطوط  و  خط  و  طیف 
عرصه  فعاالن  و  مخاطبان  میان  وصلی  حلقه 
نمایشگاه  این  برکات  که  اید  باشد.  خبر 
. باشد  پیش  از  بیش  ما  دیار  برای  امسال 

گرانی دوباره در بازار سکه و دالر

روز  جدید  طرح  آزادی  بهار  تمام  سکه  قطعه  هر 
سه شنبه با ۸ هزار و ۴00 تومان افزایش نسبت به 
و  داد  تومان  هزار  و ۳0۷  میلیون  روز گذشته یک 
ستد شد.همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
نسبت  افت  تومان   ۳00 و  هزار   ۳ با  قدیم  طرح 
تومان  هزار   ۲۶۴ و  میلیون  یک  گذشته  روز  به 
ارزش گذاری شد. از سویی دیگر نیم سکه بهار آزادی 
شاهد افت یک هزار و ۶00 تومانی بود و ۶55 هزار 
تومان معامله شد. صرافی های پایتخت نیز هر دالر 
آمریکا را با ۷ تومان افزایش نسبت به روز گذشته 
یورو  هر  فروختند. همچنین  تومان  و ۲۲  هزار   ۴
امروز با ۲0 تومان رشد ۴ هزار و ۸10 تومان و هر 
پوند با ۳ تومان افزایش 5 هزار و ۳۶۳ تومان بود.

 شکایت از خدمات سفر در
 اربعین با شماره ۰۹۶2۹ 

سفر  خدمات  هماهنگی  مرکزی  ستاد  تسنیم- 
اجرایی  ستاد  فعالیت  استمرار  بر  تاکید  ضمن 
خدمات سفر استانها در تمامی بخش های حمل و 
نقل و ترافیک، امنیت و انتظامی، امداد و نجات، 
مدیریت بحران، بهداشت و درمان، اسکان و پذیرایی 
و ...، ایجاد و برقراری هماهنگی کامل میان تمام 
واحدهای مسئول برای خدمات  رسانی شایسته به 
مسافران و زائرین اربعین ضروری می داند. و سامانه 
جامع اطالعات گردشگری و پاسخگویی به شکایات 
خدمت  در  روز  شبانه  به صورت   09۶۲9 شماره  با 

مسافران و هموطنان است.

آغاز ثبت نام سفر عتبات 
برای بعد از اربعین

مهر- با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته، مشتاقان 
سفر زیارتی عتبات عالیات برای اعزام های بازه زمانی 
۲۲ آبان لغایت ۲۶ آذر 1۳9۶ از ساعت 9 صبح امروز 
سه شنبه دوم آبان9۶ می توانند با مراجعه به سامانه 
نام  ثبت  به  نسبت   www.atabat.org.ir
قطعی در کاروان های عتبات )ثبت نام بدون قرعه 
می  بار  اولین  برای  که  کنند.کسانی  اقدام  کشی( 
خواهند در سامانه جامع عتبات سازمان حج و زیارت 
برای سفر زیارتی عتبات عالیات نام نویسی کنند، 
باید ابتدا در این سامانه به عنوان کاربر جدید ثبت 
نام نمایند که بعد از این ثبت نام، ظرفیت های خالی 
کاروان های عتبات استان مورد نظر برای کاربر جدید 

قابل نمایش خواهد بود.

اقشار آسیب پذیر خانه دار می شوند

را  ای  نامه  تفاهم  مسکن  بنیاد  و  خمینی  امام  امداد  کمیته  مهر- 
برای ساخت ۲0 هزار واحد مسکونی در سال جاری برای خانواده های 
نامه طرفین در مدت یک  تفاهم  این  براساس  امضا کردند.  نیازمند 
سال متعهد به احداث ۲0 هزار واحد مسکونی نیازمندان تحت پوشش 
این کمیته و همچنین بهسازی و نوسازی مسکن روستایی براساس 
جدول ارائه شده از سوی کمیته امداد خواهند شد.پرویز فتاح در این 
نشست با بیان اینکه بر سر تفاهم نامه ۲0 هزار واحد از سوی نهاد 
ساخته و به نیازمندان واگذار می شود گفت: ۲500 واحد مسکونی از 
خواهد  ساخته  بالعوض  تسهیالت  به صورت  دستگاه  هزار   ۲0 این 
شد که 5 میلیارد تومان آن را کمیته امداد و 5 میلیارد دیگر را بنیاد 

مسکن تأمین می کند.

حساب  به  آینده  روزهای  از  عدالت  سهام  سود  میزان- 
در  است  قرار  سود  این  که  شد  خواهد  واریز  مشمولین 
سه مرحله و با توجه به دهک بندی افراد جامعه صورت 

گیرد و حداقل دریافتی بر هر نفر 50 تا ۶0 هزار تومان 
خواهد بود.با توجه به بسته شدن سامانه سهام عدالت از 
روز گذشته جهت تکمیل آورده سهام، خبرهایی مبنی بر 
واریز سود سهام عدالت در روزهای آینده شنیده می شود.

به عالوه هنوز 1۲ میلیون نفر از مشمولین سهام عدالت 
همچنان شماره شبای خود را به سامانه ارائه نکرده اند و 
بیشترین سهم از ارائه شماره شبا مربوط به اعضای کمیته 

امداد و بهزیستی است.
در این میان تنها تعداد اندکی از ۴۷ میلیون نفر اقدام به 
تومان  میلیون  یک  تا سقف  خود  سهام  موجود  تکمیل 

کرد ه اند و اکثر سهامداران دارای سهام 5۳۲ هزار تومانی 
تومان  هزار  افراد حدود ۷00  این  که سود سهام  هستند 
پیش بینی شده و هنوز رقم دقیق آن مشخص نیست و 
این در حالی است که افرادی که سرمایه خود را تکمیل 
و یا از اعضای کمیته امداد و بهزیستی باشند حداقل 150 
سهام  مشمولین  می کنند.سود  دریافت  سود  تومان  هزار 
عدالت از یک تا سه مرحله پرداخت می شود که بسته به 
ارزش سهام مبلغ و سود تعیین خواهد شد که رقم آن ۴0، 
۸0 و 1۲0 هزار تومان خواهد بود.البته بعضی از مشموالن 
دولت  از  سود  عنوان  به  را  مبلغی  گذشته  سال های  در 

ارزش  تومان  از 5۳۲ هزار  مبلغ  این  دریافت کرده اند که 
سهام کسر خواهد شد و سایرین با توجه به ارزش فعلی 
سهام سود دریافت می کنند.شایان ذکر است مشمولینی 
که به هز میزان سود سهام دریافت کرد ه اند از ارزش سهام 
عدالت کسر خواهد شد که در این میان برخی تا 1۲0 هزار 
 ۴1۲ آن ها  سهام  ارزش  که  کرده اند  دریافت  سود  تومان 
هزار تومان خواهد که این افراد اگر عضو کمیته امداد و 
بهزیستی نبوده و ارزش سهام خود را تکمیل نکرده باشند 
می کنند  دریافت  سود  تومان  هزار   ۶0 تا  هزار   50 حدود 
که به نسبت دارایی این سود افزایش یا کاهش می یابد.

حداقل سود هر فرد از سهام عدالت چقدر است؟

صدور گذرنامه ۷2 ساعته شد

تسنیم- رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا تسهیالت پلیس برای 
زمان صدور  کاهش  از  و  کرد  تشریح  را  اربعین  زائران  پاسپورت  اخذ 
گذرنامه به ۷۲ ساعت و افزایش ساعت کار ادارات گذرنامه تا ساعت 
۲0 خبر داد.سرهنگ مجید صمدی در تشریح برخی اقدامات پلیس 
مهاجرت و گذرنامه ناجا برای زائران اربعین حسینی اظهار کرد: با توجه 
به نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، ارائه خدمات به زائران از سوی 
پلیس مهاجرت و گذرنامه بیشتر شده و بر اساس هماهنگی های انجام 
گرفته، ارائه خدمات در مراکز و ادارات گذرنامه تا ساعت ۲0 ادامه دارد 
و زائران حسینی می توانند مدارک خود برای تعویض و یا اخذ گذرنامه 
را تا ساعت ۸ شب به این مراکز ارائه دهند. در حال حاضر روزانه حدود 

۳9 هزار گذرنامه از سوی همکاران ما صادر می شود.

دانش آموزان تا پایان 2۰سالگی معاف از خدمتند

ایرنا- معاون مشموالن و امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی 
نیروی انتظامی در اعالم ضوابط و مقررات معافیت تحصیلی دانش 
آموزان، گفت: دانش آموزان تا پایان ۲0 سالگی مجاز به ادامه تحصیل 
از  افزود: در سال جاری عده زیادی  هستند.سرهنگ نجف حمیدزاده 
رعایت سقف  دلیل عدم  به  در سراسر کشور  آموزان مشمول  دانش 
سنوات مجاز تحصیلی در مقطع متوسطه، علی رغم کسب رتبه های 
برتر کشوری در آزمون های دانشگاهی، به علت صراحت آیین نامه 
اجرایی ، نتوانستند از معافیت تحصیلی در مقاطع دانشگاهی بهره مند 
شوند، لذا دانشجویان باید با برنامه ریزی مناسب در سنوات تحصیلی 
در نظر گرفته شده، مقطع تحصیلی خود را به اتمام رسانند تا برای 

ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی باالتر دچار مشکل نشوند.

اجرای  با  بگوییم  نمی توانیم  ارتباطات گفت:  وزیر  ایلنا-  
طرح ریجستری موبایل هیچ افزایش قیمتی نداریم اما در 
تالش هستیم این افزایش قیمت برای کاربر تاثیری نداشته 
باشد.وزیر ارتباطات اظهارکرد: به عمل ثبت گوشی هایی که 
وارد کشور می شود در شبکه مخابراتی  به صورت رسمی 
ریجستری می گویند. این طرح در برخی کشور ها از جمله 
ترکیه اجرا شده و توانسته بعد از رفع مشکالت برای مبارزه 
اشاره  با  جهرمی  کند.آذری  عمل  موفق  قاچاق  کاالی  با 
به هدف طرح ریجستری موبایل گفت: بعضی شرکت ها 
گوشی وارد ایران می کنند، پول در می آورند اما خدمات ارائه 

نمی دهند. همچنین برخی گوشی را به صورت قاچاق وارد 
کشور می کنند اما به استاندارد و سالمت این محصوالت 
خطر  کاربر  سالمت  برای  نهایت  در  که  نمی کنند  توجه 
ایجاد می کند.وی تاکید کرد: وزارت ارتباطات، وزارت صنعت، 
گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کاال، نیروی انتظامی و سایر 
مسئوالن در اجرای این طرح برای مبارزه با قاچاق کاال نقش 
دارند.وظیفه وزارت ارتباطات نظارت و تنظیم بازار گوشی 
اپراتورهای  نقش  به دلیل  ارتباطات  وزارت  بلکه  نیست 
دارد.وزیر  عهده  بر  را  فنی  امور  پروژه  این  در  موبایل 
ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه مردم نباید نگران 

گوشی هایی که هم اکنون از آن استفاده می کنند، باشند، 
گفت: گوشی هایی که در دست مردم است حتی اگر قاچاق 
باشد، مشکلی ندارد و می توانند از آن استفاده کند. موضوع 

این طرح گوش های قاچاق بعد از زمان اجرای طرح است.
آذری جهرمی درباره افزایش قیمت موبایل در روزهای اخیر 
گفت: فاز پایش طرح ریجستری موبایل آغاز شده اما هنوز 
ایران  به  موبایل  واردات  ارزش  است.  نشده  اجرا  این طرح 
به  بازار  این  از  بزرگی  بخش  و  است  زیادی  بسیار  هزینه 
بخش غیر رسمی یا همان قاچاق مربوط است. روز اول 
اجرای طرح ریجستری شاهد کالهبرداری آشکاری بودیم که 

باعث شد قیمت ها به صورت کاذب و حبابی ناشی از سود 
شبکه های منفعت طلب افزایش پیدا کند به همین دلیل 
ما از مردم خواستیم موبایل نخرند چراکه افزایش قیمت 
موبایل بدون هیچ دلیلی یک دزدی محسوب می شود.وی 
خاطرنشان کرد: هشدار وزارت ارتباطات نسبت به نخریدن 
موبایل باعث شد بازار کنترل شود. بنابر این با اجرای این 
طرح فضای رقابتی ایجاد و افزایش قیمتی شکل نگیرد. 
نمی توانیم بگوییم با اجرای طرح ریجستری موبایل هیچ 
افزایش قیمتی را نداریم اما در تالشیم این افزایش قیمت 

برای کاربر تاثیری نداشته باشد.

جزئیات طرح رجیستری به روایت وزیر ارتباطات

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

حمل  اثاثیه منزل با خـاور مسقف و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

  09159639065      علـی آبادی 

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 2۰ 43 42 32  / ۶۶ ۶۶ 44 32     

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

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

32435686 - 09365237014 - 09157063220 - خسروی

 درصد  
1۰۰

تضمینی

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره 139660308004000041-1396/05/31 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی  مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک  نهبندان تصرفات مالکانه و بال معارض خانم شرف تقوی فرزند عبد الصمد 
به شماره شناسنامه 9 و شماره ملی 5639697768 در پرونده کالسه 1396114408004000020 نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین مشجر به مساحت 20833/5  مترمربع پالک شماره 158 فرعی  از 5-اصلی مزرعه خالق آباد بخش 5 نهبندان  به صورت انتقال 
ملک مع الواسطه از آقای محمد محمودی )مالک رسمی ( به آدرس نهبندان مزرعه خالق  آباد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  آگهی می شود  در صورتی که اشخاص ذینفع  به رای اعالم شده  اعتراض داشته  باشند  از 
تاریخ  انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خویش را  به این اداره تسلیم  و رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم  دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره  ثبت 
محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم  قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض  در مهلت مقرر قانونی  واصل 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند  اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند  مالکیت وفق مقررات 

خواهد نمود.  صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/08/03    تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/08/19
     حسین براتي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نهبندان

گاز منو اکسید کربن گازی بدون بو و رنگ و بسیار سمی و کشنده می باشد که در اثر احتراق ناقص وسایل گاز سوز ایجاد می شود 
روابط عمومی شرکت گاز  استان خراسان جنوبیلذا همواره به نصب صحیح وسایل گاز سوز و به ویژه باز بودن مسیر دودکش توجه نمایید.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی                خــانه ایمـن حـق طبیعی فرزنـدان مـاست.
ساختمان خراسان جنوبی

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

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

09353694511 - 09353315656 طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 19 تا 1/30  بامداد



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهارشنبه*3 آبان 1396* شماره 3916

  تشکیل 22 پرونده تخلف در طرح جمع آوری کاالهای قاچاق سالمت محور
گروه خبر- 22 پرونده تخلف در طرح جمع آوری کاالهای قاچاق سالمت محور در شهرستان بیرجند تشکیل شد. از آغاز اجرای این طرح از اول مهر، بازرسان سازمان صنعت، معدن تجارت 
و به به همراه بازرسانی از دانشگاه علوم پزشکی، تعزیرات حکومتی و پلیس آگاهی در بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی، 22 پرونده تخلف به ارزش 63 میلیون ریال تشکیل دادند.رییس 
اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: خوراکیها، آشامیدنی ها و لوازم آرایشی و بهداشتی بیشترین پرونده تخلفات تشکیل شده است که به تعزیرات ارسال شد.

روی  نوشته  ممنوعیت  و   ... پیرو مصاحبه  سالم 
خودروها می خواهم بدانم اون اتوبوس هایی که 
عوارض نوشته روی بدنه شان پرداختد کرده اند 
باعث  ندارند؟!  ها  راننده  سایر  برای  خطر  دیگه 

حواس پرتی نمی شوند؟ !
915...819
خواهشمندیم  محترم  شهردار  اقای  جناب  سالم 
شبیه  که  را  نامجو  شهید  خیابان  فرماید  دستور 

خیابان خاکی میباشد آسفالت کنید متشکرم
935...384

با سالم در زمانیکه هیچ مسئولی پاسخگو نیست  
یک روز پس از ارسال پیام به شهرداری از طریق 
پاکسازی  اینجانب  نظر  مورد  آوا شهرداری محل 
کرد خیلی تعجب کردم،  از شهرداری و مسئول 

مربوطه  کمال تشکر را دارم
915...062

جناب شهردارمحترم،  با این سرعت کم مجموعه 
شما آسفالت خیابان 9دی وخیابان های فرعیش 
تاچند سال دیگه هم انجام نخواهد شد. لطفایک 

تصمیم جدی دراین زمینه بگیرید.
915...135

روستای  شریف  دهیار  وسپاس،خدمت  سالم  با 
اباد،از زحمات فراوان و بی دریغ شما در  حاجی 
زمینه آسفالت اکثریت خیابان ها تشکر می کنیم، 
کوچه خلیج فارس 2/1 محبت کنید تلفن ثابت 
به ما اهالی بدین با این نداری باید به خاطر یه 
اجرکم  کنیم  استفاده  ازموبایل  توشهری  تماس 

عندا...ممنون از آوا
915...521
سالم.مسووالن لطفا سری به مهر شهر بزنند خیلی 
مورد بی مهری قرار گرفته!فکری برای آسفالت، 

فضای سبز و فضای تفریحی بردارید
915...579
شهرداری  مسئولین  گوش  به  جان  آوا  سالم  با 
وشرکت گاز برسانید قیامت باید جواب گو باشند 
که با فرار سیدن هوای سرد ما ساکنین اردیبهشت 
باید  هفتادساله  نداریم!پیرمرد  گاز  ساله  10چند 
آباد داخل  اینکه حاجی  با  کپسول گاز تهیه کنه! 
زمین های کشاوزی برای یک خانوار گاز می برند 
چون ... دارد و ما چند خانواریم چون برش کافی 
نداریم باید بی گاز باشیم؟؟ واقعا انصافه؟؟ نشانی 
جلوتر از ظفر انتهای اردیبهشت 10 خواهش میکنم 
آوا بیا یک گزارش تهیه کن چون ماکه هرچند نامه 
نوشتیم فایده نداشته خانه های اینجا قدمت بیش 

چهل سال دارن ممنون می شویم
915...259
باماشین  بنده چهل سال شده که  باعرض سالم 
ام دیده  زیادی  وتصادفات  کنم  کارمی   سنگین 
ایده من این است اگر قانونی باشه در زمان تحویل 
از وی صفته  مالک  راننده  به  چندملیونی  ماشین 
دریافت کند راننده احساس مسئولیت می کند و 
تصادفات کمتر و کمترمی شود اگر راننده جریمه 
بشه مالک پرداخت می کند اگر خسارت جزعی یا 
کلی بشه باز هم مالک باید پرداخت می کند اینجا 
است که راننده به در بی خیالی می زند و کلمه 
ولش کن مال ما که نیست! از آوا خواهش می کنم 

به گوش مسئولین برسانید
915...504

با سالم محضر جناب شهردار  ضمن تبریک به 
شما ومردم خوب بیرجند امیدواریم مقدمتان در بد 
امام  بلوار  آخر   ساکنین  برای  به شهرداری  ورود 
حسین علیه السالم مهر شهر که از قشر محروم و 
بی سرپرست هستند خیر وبرکت همراه داشته باشد 
بلکه ان شاء ا... زباله های ساختمانی داخل بلوار که 
اقدام مقتضی مبذول  داده  به مکان  چهره زشتی 

فرمایند . من ا... توفیق
915...693
با سالم خدمت عزیزان آوا:از مسووالن و بخصوص 
حال  به  فکری  یه  خواهشمندم  محترم  شهردار 
خیابانی که از ورودی مهرشهر به پمپ گاز شهید 
چمران منتهی می شود بکنند قبال که آسفالت بود 
متاسفانه در چند ماه پیش تصادفی رخ داد کارشناس 
پلیس راه اومد در محل وبه شهرداری اعالم کرد 
مسیر کم عرض می باشد، عوض اینکه بیان عرض 
خیابان را بیشتر کنن آمدن آسفالت خیابان را جمع 
کردن تا به دیگر قسمت ها هم نواخت بشه.وحال 
مگه ساکنین آن محل چه گناهی کردن که باتوجه 
گاز  پمپ  از  شارژ  جهت  خودروها  زیاد  تردد  به 
وبنزین  وخروجی دوم شمال شهر باید همش در 
گرد و خاک بسر ببرند هرچند این مطلب در چندین 
رورنامه و سایر ارتباط های مردمی گفته شده ولی 
متاسفانه بعضی از مسوولین ما چشم و گوش خود 
را به درد دل مردم بستن امیدوارم شهردار جدید درد 

دل مردم را درک کند
ارسالی به تلگرام آوا
خیلی  باید  که  استان  پیشرفت  راه های  از  یکی 
تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع  شود  پرداخته  ان  به 
محصوالت  در  بایستی  حتما  موضوع  هست،این 
هم  حال  عین  در  گیرد  شکل  استان  راهبردی 
دیگر  یا  و  نرگس  گل  مانند  محصوالت  سایر 
محصوالت در استان کشت انبوه تری دارند ولی 

به آنها توجه کافی نمی شود 
ارسالی به تلگرام آوا
ها  مارکت  سوپر  و  فروش  مراکز  به  مراجعه  در 
قاچاق  است  است که مشخص  موجود  کالهایی 
است! و بعضا حتی در خوراکی ها و مواد نوشیدنی 
ضعیف  ها  نظارت  طور  دارد!چه  سندیت  این  نیز 
است؟و با توجه به نظارت ها باز هم شاهد موارد 
این چنینی هستیم و فروشندگان دارند با سود باال 

از این موضوع استفاده می برند؟
ارسالی به تلگرام آوا

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

تحصیل 2 هزار و 894 دانش آموز افغان در استان

اعتیاد  که  جمله  این  ما  همه  شاید  رضایی-   
ایم شنیده  را  است  سوز  خانمان   بالی 

و گاهی اوقات آن را به شوخی هم گرفته ایم 
و با شنیدنش به خنده افتاده ایم.اما با یک نگاه 
کوتاه به افرادی که درگیر این آسیب شده اند   
می توان فهمید که اعتیاد با کسی شوخی ندارد. 

.امروز با ورود مواد صنعتی به بازار مصرف مواد 
مخدر ،شکل آسیب های هم که افراد دچار آن 
می شوند ،با گذشته تفاوت دارد.در گذشته فرد 
زندگی  کنارش  بود،در  موضوع  این  درگیر  که 
با  امروزه  داد،اما  می  ادامه  نیز  را  خود  عادی 
جامعه،   از  مدتی  از  بعد  فرد  مواد  این  ورود 
خانواده فاصله می گیرد و تمام فکر و ذکرش 
جز به مصرف مواد به سمت دیگری نمی رود 
و حتی بعضی اوقات به دلیل باال بودن قیمت 
شود. می  زورگیری  و  سرقت  به  مجبور  مواد 

سرقت هایی که شاید چندان بزرگ نباشند ،اما 
فرد برای اینکه پول مصرف همان روز خود را 
جنس  سر  درد  ،بدون  بتواند  و  بیاورد   بدست 
دزدی را در بازار بفروشد ، به سراغ آن می رود 
و از  سرقت اجناسی که قیمت باالیی دارند و 

فروش آن مشکل است، پرهیز می کند.
 مهرانی شهروند ساکن، در محله ی موسی بن جعفر 
بیرجند می گوید:یک ماه پیش در انبار خانه که 
در آن به سمت خیابان است ،یک آب گرمکن 
خراب گذاشته بودیم ،صبح که رفتم ماشین را 
بر دارم دیدم قفل در را شکسته اند و با وجود 

اینکه درهای ماشینم هم باز بوده ،قطعه های 
از آب گرمکن را دزدیده بودند. وی ادامه داد: 
دزدی از خانه های اطراف ما هم بوده است و 
از آن ها هم به جای اشیا گران قیمت،چیزهای 
برده اند که قیمت آنچنانی ندارد. محبیان مدیر 
گوید:یک  می  هم  شهر  های  مدرسه  از  یکی 

روز صبح قبل از آمدن دانش آموزان ، سرایدار 
مدرسه وقتی در را باز می کند، با قفل شکسته 
کردیم  بررسی  وقتی  شود  می  رو  روبه  انبار 
سرد  آب  از  ساده  قطعه  ،چند  شدیم  متوجه 
کند:  می  بیان  .وی  اند  کرده  سرقت  را  کن 
را  سارق  فرد  کردیم  که  هایی  پیگیری  با 
که  آموزان  دانش  از  یکی  ،که  ایم  کرده  پیدا 
اعتیاد  درگیر  اش  خانواده  و  خودش  متاسفانه 
انجام  کار  این  مواد  تامین  برای  و  است  بوده 
داده است.صادقی،یکی دیگر از شهروندان نیز 
می گوید:در کوچه ما خانواده ای بسیار آبرومند 
،که  متاسفانه پسر خانواده  زندگی می کردند 
درگیر اعتیاد شده بود تا اینکه  یک بار به خاطر 
سرقت یک کیسه برنج دستگیر شد،کاری که، 
همه اهل محل را متعجب کرد ،که چرا فردی با 
 همچنین خانواده ای دست به این کار می زند

راهی          هر  به  را  آدم  اعتیاد  من  نظر  به  و 
می کشاند. 

 دزدی گردنبند دختر بچه، 
برای تامین مواد

ترک  های  کمپ  از  یکی  مسول  کامیابی 
اعتیاد،هم بیان می کند :یکی از مراجعه کنند 
که  ی  مواد  باالی  مصرف  علت  به  ما  گان 
تامین کند   را  توانسته هزینه ها  داشته و نمی 
مجبور به دزدی می شود به گفته ی خود این 
شخص ،گردنبند دختر بچه ای را که در کوچه 

بازی می کرده را دزدیده و به بهای خیلی کم 
یا  و  تامین کند  را  تا مصرف مواد  می فروشد 
اند و  اعتیاد داشته  پدر و مادر  خانواده ای که 
فرزند خانواده را به گدایی و تکدی گری مجبور 
می کردند و حتی بعد از مدتی این کودک را 
مواد  تامین  برای  تر  بیش  تا  کنند  می  معتاد 
مواد  به  فرد  افزاید:وقتی  می  کند.وی  تالش 
از چیزها می گذرد  از خیلی  نیاز پیدا می کند 
و حتی کارهایی را انجام می دهد که شاید در 
حالت عادی از انجام دادنش تنفر داشته باشد 
نباشد  دادنش  انجام  به  وجه حاضر  به هیچ  و 
هر  به  دست  مواد  تامین  برای  متاسفانه  ولی 
را داشتیم  مثال مادری  زند،به طور  کاری می 
 2 قیمت  به  را  فرزندش  بود  شده  حاضر  که 
پول  با  بتواند مدتی  تا  بفروشد!  تومان  میلیون 

آن مواد تهیه کند.
کامیابی ادامه می دهد:ما در این جا از کودک 
و  داریم  کننده  مراجعه   ، سال  میان  تا  گرفته 
به تناسب نیازشان به آن ها خدمات ارائه می 

دهیم.
هستند،که  جامعه  گوناگون  اقشار  از  افراد  این 

و  جامعه  از  مواد  خاطر  به  ها  آن  از  بسیاری 
خانواده طرد شدند و با مشکالت بسیاری دست 
از  ادامه می دهد و  و پنجه نرم می کنند.وی 
بعضی از مراجعات که به مرکز شده ، به عنوان 
عاملی  مدیر  اینجا  در  :ما  کند  می  یاد  نمونه 
داشته ایم که به علت اعتیادش از کار برکنار 

 می شود و بعد خانواده اش را از دست می دهد 
برای  نفر  چندین  روزی  خودش  گفته  به  و 
باید  اکنون  ،اما  مانند  می  صف  در  امضایش 

برای گرفتن شامپو  امضا بدهد.
هم   کمپ  کنندگان  مراجعه  از  یکی  قادری،   
می گوید:از 18 سالگی  به این سمت کشیده 
این  درگیر  دارم  سال   39 که  االن  وتا  شدم 
طرد  علت  به  گوید  می  باشم.او  می  قضیه 
شدن از خانواده و دوستان روز به روز در این 
سمت  به  مدتی  از  بعد  و  رفتم  فرو  منجالب 
مواد صنعتی کشیده شدم، که باعث شد زنم از 
من جدا شود و من االن شش سال است که 
تنها زندگی می کنم.وی بیان می کند:در اوایل 
اعتیاد کارم آلماتور بندی بود ولی بعد از اینکه 
به کار  به مواد صنعتی رو آوردم دیگر رغبتی 
به  ، شروع  مواد  تامین  برای  و  نداشتم  کردن 

جمع آوری ضایعات کردم.

روزانه 120 هزار تومان 
هزینه یک فرد شیشه ای

مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر 
ناخواسته  یا  معتقد است: وقتی فردی خواسته 
درگیر اعتیاد می شود و از نظر روحی و جسمی 
به مصرف مواد مخدر وابستگی پیدا می کند، 

قاعدتا هزینه هایی به او تحمیل می شود.
 به گفته زندی کسی که به شیشه اعتیاد دارد، 

روزانه 120 هزار تومان پول صرف خرید مواد 
خود می کند. وی با تاکید بر این که مواد مخدر 
از هر روزنه ای وارد شود، مال و جان و آبرو را 
 می برد، ادامه داد: فرد معتاد به روزی می رسد 
که چیزی برای از دست دادن ندارد و چون مالی 
زند. می  دزدی های خرد  به  ندارد، دست   هم 

نقش  خرد  های  سرقت  در  مخدر  مواد  قطعا 
به  را  مردم  مال  معتاد  کند،  می  ایفا  بزرگی 
فقط  تا  فروشد  می  ناچیز  خیلی  قیمت  یک 
بود  فردی  قائن  در  کند.  تامین  را  روزش  مواد 
که تمام محصول زرشک باغ پدرش را به مفت 
این  فرزندان  بخرد.برای  مواد  تا  بود  فروخته 
چنینی دو حالت داریم، یا معتاد نیست و والدینی 
کند، می  بازی  را  وسیله  نقش  و  دارد   معتاد 

لذا خانواده  از فرزندش به عنوان ابزاری، برای 
دزدی استفاده می کند. حالت دیگر فرزند معتاد 
است و والدین به او می گویند مواد خودت را 
تا بهت  یا دزدی کنی  تامین کنی  باید خودت 
مواد بدهیم! فرزند که خمار است هر جایی هم 
برود به وی کار نمی دهند و  یا آن قدر سنش 
پایین است که هیچ کارفرمایی حاضر به دادن 

کار نیست،تنها کار باقیمانده و بهترین راه برای 
وی کیف قاپی و دزدی استاگر امروز از مواد به 
عنوان ام الفتنه آسیب های اجتماعی و مفسده 
بزرگ نام می بریم،به این دلیل است که، طبق 
آمار کشوری منشا،22 درصد از خشونت ها، 55 
درصد از طالق ها و 80 درصد از سرقت ها است. 
سرپرستی شخص  و  ساماندهی  در  :اگر  زندی 
جرائم  سایر  بالطبع  کنیم  اقدام  ترک  متقاضی 
هم کاهش می یابد و اولین اتفاق هم کاهش 
سرقت های خرد است. باید روی مراکز درمان 
به ویژه MMT  کار کنیم.دستگاه های متولی 
که  بهزیستی  پزشکی،  علوم  دانشگاه  کار،  این 
 متولی صدور مراکز درمانی هستند، دستگاه های
نظارت  و  درمان  کمیته  اعضای  ،هم  همکار 
مخدراست. مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای 
بعدی  قدم  در  نیز  رسان  خدمت  های  دستگاه 
در  اعتیاد  :متاسفانه  وی  گفته  هستند.به 
است. بیشتر  خیلی  جامعه  برخوردار  کم   قشر 

افزایش سرقت ها خرد
برای تامین مواد

انتظامی  فرمانده  پیشگیری  پلیس  ریس 
در  ما  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  نیز  استان  
این زمینه بیان کرد:با توجه به اینکه بیش تر 
افراد معتاد فاقد شغل و در آمد هستند و امکان 
کسب درآمد برای آنان به راحتی میسر نیست  
می  مجبور  گری  تکدی  به  را  خود  فرزندان 
دلسوزی  روی  از  جامعه  افراد  اکثریت  و  کنند 
گری  تکدی  شهر  سطح  در  که  کودکانی  به 
شجاعی  کنند.حسن  می  نمایند،کمک  می 
نسب گفت:با توجه به روی آوردن افراد جامعه 
خصوصا جوانان به مواد مخدر صنعتی و اینکه 
افراد معتاد راحت ترین راه را برای تامین مواد 
را سرقت های خرد می دانند،سرقت های انجام 
شده به علت خرید مواد در حال افزایش است.
قیمت  کم  و  خرد  اجناس  داد:چون  ادمه  وی 
بیش تر در دسترس سارقان است و صاحبان 
این  سرقت  کنند  می  کمتری  مراقبت  نیز  آن 
اموال بیش تر است.معاون اجتماعی فرماندهی 
انتظامی استان در مورد حمایت خانواده هایی 
از  جلوگیری  برای  و  هستند  اعتیاد  درگیر  که 
،گفت:تعدادی  گری  تکدی  به  کودکان  اجبار 
یا  و  امداد  کمیته  پوشش  تحت  ها  خانواده  از 
در  اینکه  به  توجه  با  ولی  هستند  بهزیستی 
مناسب  درآمد  گری  تکدی  و  سرقت  صورت 
تری دارند اقدام به این کار  می نمایند و جهت 
پیشگیری از این جرایم نیاز به فرهنگ سازی  
کنترل و مراقبت جدی و داشتن شغل مناسب 
افزود :کودکانی  این خانوادها  است.وی  برای 
که تکدی گری می کنند در صورت دستگیری 

به کانون اصالح و تربیت منتقل می شوند.
)Ava.news25@gmail.com(

خراسان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل   - ایرنا   
جنوبی گفت: 2 هزار و 894 دانش آموز افغان 
به تحصیل هستند که  استان مشغول  این  در 
بقیه  و  پسر  نفر   595 و  یکهزار  تعداد  این  از 

دختر هستند.
افزود:  ایرنا  با خبرنگار  و گو  المعی  در گفت 
اینکه موقعیت مرزی و جغرافیایی  به  با توجه 
استان خراسان جنوبی ایجاب می کند سکونت 
اتباع خارجی فقط در شهرستان های بیرجند و 

آموزان  دانش  مجموع  از  باشد،  مجاز  خوسف 
افغان، 2 هزار و 40 نفر در شهرستان بیرجند 
در  کرد:  اظهار  هستند.وی  تحصیل  حال  در 
آموزان خارجی  بقیه شهرستان ها فقط دانش 
والدین  از  یکی  که  هستند  سکونت  به  مجاز 
 آنها ایرانی باشد.وی گفت: براساس آموزه های

انقالب  آغاز  از  اسالمی  نظام  رویکرد  دینی، 
 تاکنون، همدردی با هر مظلوم و ستمدیده ای

در هر نقطه از کره خاکی بوده و خراسان جنوبی 

از دیرباز مهد علم و دانش است که با توجه به 
این  افغانستان،  با  طوالنی  مرز  کیلومتر   465
استان بیشترین سهم را در پذیرایی از مهاجران 

افغان داشته است.
جنوبی  خراسان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
آموزان  دانش  ارتباط  همین  در  داد:  ادامه 
افغان در کنار دانش آموزان ایرانی مشغول به 
همفکری،  به  موضوع  این  و  هستند  تحصیل 
دیگر  سوی  از  و  منجر  همدلی  و  همگرایی 

آموزان  دانش  بین  بیشتری  فرهنگی  تبادل 
ایجاد می شود.

از  تعداد  چه  که  سئوال  این  به  پاسخ  در  وی 
دانش  تربیت  و  تعلیم  در  مربیان  و  معلمان 
اظهار  دارند  فعالیت  استان  در  افغان  آموزان 
صورت  به  فرهنگیان  از  نفر   950 حدود  کرد: 
تحصیل  با  ارتباط  در  غیرمستقیم  و  مستقیم 

دانش آموزان افغان فعالیت می کنند.
پرورش  و  آموزش  رویکرد  گفت:  المعی 
دانش  جذب  و  شناسایی  به  جدی  اهتمام 
عنایت  با  و  است  تحصیل  از  بازمانده  آموزان 
به برنامه انسداد مبادی بیسوادی، شناسایی و 
جذب دانش آموزان بازمانده از تحصیل ایرانی 
و افغان در دستور کار این اداره کل قرار گرفته 
است. وی تصریح کرد: در این ارتباط و با توجه 
به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تحصیل 
دانش آموزان اتباع خارجی، حتی دانش آموزانی 
معرفی  با  ندارند  اقامتی  مدرک  هیچگونه  که 
به  مشغول  مربوط  مدارس  در  کفالت  دفاتر 

تحصیل شده اند.
از  درصد   95 به  قریب  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اقامت  دارای کارت  آموزان  دانش  این  والدین 
غیرمجاز  اتباع  این  از  تعدادی  افزود:  هستند 
در  شده  اندیشیده  کار  و  ساز  با  که  هستند 
کشور، با معرفی نامه دفاتر کفالت به آموزش و 

پرورش مراجعه و ثبت نام کرده اند.
جنوبی،  خراسان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
مشکوک  افراد  سریع  تکلیف  تعیین  خواهان 
شد  امنیتی   - سیاسی  نهادهای  توسط  التابعه 
این  معیشتی  آموزشی،  مشکل  بروز  گفت:  و 

و  تحصیل  در  آن  نامطلوب  اثر  و  ها  خانواده 
دانش  از  تعدادی  بهداشت  نامطلوب  وضعیت 
آموزان مهاجر به دلیل اموری مانند زباله گردی 

از مهمترین چالش های این گروه از دانش 
آموزشی  واحدهای  بیرون  و  درون  در  آموزان 

است.
وی تامین اعتبار الزم برای برگزاری دوره های 
 مهارت آموزی اتباع بزرگسال افغان در رشته های 
مختلف از جمله جوشکاری، تراشکاری، صنایع 
های  نشریه  و  کتاب  تهیه  و  خیاطی   دستی، 
مفید برای آموزش مسائل دینی و مذهبی و کسب 
مهارت های زندگی را از مهمترین راهکارهای 
آموزشی - رفاهی برای این گروه عنوان کرد.

تربیتی   - فرهنگی  های  برنامه  انجام  المعی 
فیلم،  نمایش  و  از طریق تشکیل جلسه وعظ 
از وسایل  تامین بخشی  اجرای سرود،  و  تئاتر 

های مجتمع  تاسیس  و  احداث  و   بهداشتی 
را  آموزان  دانش  از  گروه  این  ویژه  آموزشی 
برای  رفاهی   - آموزشی  راهکارهای  دیگر  از 

دانش آموزان افغان برشمرد.
وی افزود: سال تحصیلی 96-97 با موافقت دولت 
 تدبیر و امید و به منظور کمک به خانواده های 
بدون  مدارس  در  تحصیل  خارجی،  اتباع 
دریافت شهریه است و کمک های خوبی هم 
مدیران  برای  و  شده  پذیر  مهاجر  مدارس  به 
این گونه مدارس نیز در سال تحصیلی 95-94 
دوره های آموزشی با عنوان »روابط انسانی« 
با حضور مدرسان ملی برگزار شده است.سال 
آموز  دانش  هزار   160 حدود  جاری  تحصیلی 

جنوبی  خراسان  آموزشگاه   500 و  هزار   2 در 
مشغول به تحصیل هستند. 

 آخر خط اعتیاد، دزدی 
سرقت های خرد در استان افزایش یافت
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محققان دریافته اند که گل ها از عامل بصری برای جذب گرده افشان ها استفاده می کنند. گل ها در واقع با ایجاد یک هاله آبی در اطراف خود به حشرات 
و مخصوصا زنبورها عالمت می دهند. آنها توسط دستکاری نور و با ایجاد یک هاله نور آبی رنگ یک راهکار برای جذب زنبورها به وجود آورده اند.
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یادداشت

ترین ها

کتاب قلعه میرزا رفیع خان )فورگ( 

پایگاه حکومتی مرزداران شرق قهستان 

تالیف مهدی رفیعی و زینب آزمون

بیرجند  چهاردرخت  انتشارات  سوی  از  اخیرا 
به چاپ رسیده است این کتاب به معرفی تاریخ 
منطقه و ساختار معماری قلعه میرزا رفیع خان می 
پردازد. بنای قلعه در دوره افشاریه و بدست میرزا 
در  و  گذاری  بنیان  منطقه  حاکم  خان  محمدبقا 
زمان فرزندش میرزا محمد رفیع خان دوم ساخت 
و توسعه آن به پایان رسیده و از این جهت به قلعه 
میرزا رفیع خان شهرت یافته است. کتاب از سه 
فصل تشکیل شده فصل اول با عنوان بسترهای 
طبیعی،  جغرافیای  موضوع  به  یابی  شکل 

جغرافیای تاریخی استان و منطقه اختصاص دارد 
و  با عنوان »فرمانروایان قهستان  در فصل دوم 
تاریخ  با  مرتبط  رویدادهای  و  حوادث  درمیان« 
محلی و سرگذشت حاکمان منطقه شرح داده شده 
است .فصل سوم کتاب به مسایل فنی و معماری 
با نقشه ها و عکسهای  قلعه اختصاص دارد که 
دقیق به شرح علمی ساختار کالبدی قلعه پرداخته 
است. قلعه از سه بخش و در سه سطح با وسعت 
9465 متر مربع ساخته شده که گستردگی آن از 
شرق به غرب است. بخش اول و دوم به وسیله 
منابع  در  روز  این  از  و  از هم جدا شده  حصاری 
تاریخی گفته شده که قلعه دارای دو شیر حاجی 
است. شیرحاجی به معنای دو حصار تو در تو از 
به  افشاریه  و  صفویه  دوره  معماری  اصطالحات 
شمار می رود یکی از مهمترین فضاهای ساخته 
شده در این پژوهش مسجد تابستانی و زمستانی 
ای  هاله  در  آن  کاربری  تاکنون  که  است  قلعه 
حصار  در  دوم  نقب  وجود  داشت.  قرار  ابهام  از 
جنوبی قلعه ، دروازه و حصار روستا به نام دیوار 
 5 در  بید  قنات  آب  انتقال  چگونگی  و  شهروند 
کیلومتری غرب روستا به آب انبار قلعه از دیگر 
موارد جالب توجه مطرح در کتاب است که تاکنون 
اند. به منظور حراست و برقراری  ناشناخته بوده 
رفیع  میرزا  قلعه  کشور  شرقی  مناطق  در  امنیت 
خان با قلعه های تابع پیرامون خود و آتشکوه ها 
ارتباط تنگاتنگی داشته که با بررسی اسناد وقفی 
و بررسی های میدانی محل این قلعه ها شناسایی 
بار  برای نخستین  آنها  و تصویر  و گزارش  شده 
اسناد  پایان  در  است  شده  ارائه  کتاب  این  در 
زوایای  از  جالبی  تصاویر  شده،  بازخوانی  قدیمی 
و  انضمام  به  بعدی  سه  تصاویر  و  قلعه  مختلف 

متن انگلیسی قرار گرفته است. 

بند عمرشاه محمد کارگر  داده نما، آوای خراسان جنوبی

چهار گوشه دنیا

سه سال زندگی روی درخت

47 ساله  آخرین خبر-  گیلبرت سانچز، مرد 
یک  روی  سال  سه  گذراندن  از  بعد  فیلیپینی، 
نجات  سرانجام  نارگیل،  متری   18 درخت 
از  که  سالی  سه  این  طول  در  مرد  این  یافت. 
این درخت کنار خانه اش باال رفته بود، پایش 
مرد  این  رفتن  باال  دلیل  بود.  نرسیده  زمین  به 
از درخت، فرار و توهماتش بوده است. مادرش 
باال  درخت  این  از  وی  که  زمانی  گوید  می 
به دست  از ترس کشته شدن  رفت، می گفت 
شخصی غریبه است و باید از بلندترین درخت 
این سه  طول  در  کند!  پیدا  نجات  تا  برود  باال 
باالی  به  طناب  با  را  غذا  و  آب  مادرش  سال 
و  گرما  حتی  چیز  هیچ  و  فرستاد  می  درخت 
این  بود  نتوانسته  هم  موذی  حشرات  و  توفان 

فرد را از درخت پایین بیاورد!

معرفی کتاب 

برای رقیه های معاصر

*کوثر حجازیان

تولِد   ، دال  اوِل  گمانم  به  بودیم  اول  کالس 
یعنی  لقمه ای  رفیق   ، بود  ام  لقمه ای  رفیِق 
همانی  هست  عزیز  خیلی  خاطرش  که  همانی 
با  برایت گذاشته  مادر  لقمه هایی که  روز  که هر 
پوش  قرمز  عروسک  یک    ، میکنی  قسمت  او 
داشتم همیشه در اخرین طبقه کمدم نشسته بود 
میکردم  بغلش  ایستادم  می  روی چهارپایه  شبها 
دلمان  جاِن  و عروسک  بودیم  خالصه دختربچه 
، میدانستم خیلی چشمش پِی قرمز پوِش عزیزم 
بغلش  چهارپایه  روی  که   آخرین شبی   ... است 
کردم گفتم : هیچ نگران نباش قشنگ ترینم دلت 
قرص ، رفیق لقمه جانم آنقدر قدر این فداکاری 
را میداند که مراقبت باشد و هر شب بغلت کند 
پوِش  قرمز  از  که  بود  نگذشته  ای  هفته  ... چند 
عزیزم یک دست و یک پا و پیراهن قرمز گل گلی 
بیشتر نمانده بود . کار دختر ناشِی همسایشان بود 
، ناراحت شدم ولی نه آنقدر که وقتی دیدم با خنده 
و  دست  داشته  همسایشان  دختر  چطور  میگوید 
پایش را جدا  میکرده ، ناراحت شدم ولی نه آنقدر 
قرمز  نبود  یادش  فردایش  اصال  دیدم  وقتی  که 
پوش عزیزم قطعه قطعه شده بود و من هنوزم که 
هنوزه دلم میخواهد برگردم و آن شب هیچوقت 

از روی چهارپایه پایین نیایم ...
همه اینها را برایتان گفتم که بگویم این روزها 
بد مثل رفیق لقمه اِی من شدیم ... هدیه هایی که 
دنیا دنیا ارزش دارند گم شد ال به الی روزهایمان 
، بدهکاریم خیلی هم سنگین به تمام هدیه هایی 
که با لباس رزم راهی شدند سمتمان تا مبادا آب 
در دل فردایمان تکان بخورند ... ما هم در مقابل 
خیابان به نامشان زدیم در مدرسه هایمان درس 
های رشادتشان را دیکته کردیم ، عکس هایشان 
را به تمام شهر دوختیم ، برایشان قطعه ای خاص 
میان گورهای قبرستان کنار گذاشتیم و به خیال 

خودمان ادای دین کردیم و تمام .
به  می رسد  روضه خوان  وقتی  رقیه  روضه  سر 
ماجرای پارچه ای که دستان کوچک رقیه کنارش 
زد و شد آنچه نباید میشد به سر و صورت میزنیم 
و لعنت بر دودمان کسی که دستور همچین بی 
شاید  بدانیم   آنکه  بی  میفرستیم  داد  ای  رحمی 
خودمان هم الی همین لعنت ها ایستاده باشیم ... 
چه میدانیم چند رقیه هر شب میمیرند و زنده 
میشوند وقتی تمام روز در خیابان ها و کوچه هایی 
اند  کرده  است هتک حرمت  پدرشان  نام  به  که 
: » مجبور  روشنفکرانه  روز جمله  تمام  وقتی   ...
یتیمش فکر نکرد ؟ «در  به بچه های  برود  بود 
برای  اینکه  جای   ... میزند  موج  همه  چشمان 
اعتقادشان تمام عمر را ایستاده کف بزنیم کاری 

کردیم واژه فرزند شهید پتکی شود برسرشان 
ما چه میدانیم حال رقیه هایی را که هر لحظه 
ما  مریض  افکار  روی  پدرانشان  خوِن  رِد  دنبال 

میگردند ... چه میدانیم  چه کردیم .
بفهمیم دنیا دنیا فاصله بین مرگ و شهادت است 
، بفهمیم مدیون بودن چیست ، بفهمیم برای سایه 
از  پدر  سایه  که  بود  ما  سر  روی  امنیت  مستدام 
سرشان کم شد ...  اما چه فهمیدیم وقتی دخترکی 
با بغض گفت : به بابام افتخار میکنم اما دلم خیلی 
پسرکی  وقتی  فهمیدیم  چه  شده  تنگ  براش 
بتواند  و  نریزد  اشکش  تا  میکشید  نفس  عمیق 
 بگوید : بابا گفته اگه من نبودم تو مرد خونه ای ...
وای از روزی که یک کدامشان برود سر مزار پدر 
و  بگوید : بابا برای چه جنگیدی ؟  وای از روزی 
که خون کسی را لگدمال کنیم  که برای لگدمال 

نشدن آرزوهایمان خونش ریخته شد ... 
وای از روزی که  لبخند پدرشان را بخواهند و 

مهر- طرح عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات با دستمان سرشار از تهی باشد
عنوان »ساخت زخم پوش های نانولیفی بر پایه کیتوسان-
از  دیابتی«  ترمیم زخم های  با هدف  کاپروالکتون  پلی 
سوی ستاد توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری به عنوان 
یکی از 5 طرح برتر در کسب  وکارهای سرمایه گذاری نانو 
المللی  بین  کنفرانس  در  و  انتخاب  نانوالیاف  فن بازار  در 

نانوفایبر ICNF۲۰17 تقدیر شد.
عادله قلی پور کنعانی عضو هیات علمی گروه مهندسی 
نساجی دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات، هدف 
از ارائه طرح ساخت جایگزین های موقت پوستی با استفاده از 
پوشش های نانولیفی بر پایه کیتوسان-پلی کاپروالکتون را 
دست یابی به پوششی کارآمد در ترمیم انواع زخم های پوستی 
عنوان کرد.وی افزود: در این طرح سعی شده تا با استفاده از 
تکنولوژی نانو، پوششی را ایجاد کنیم که از نظر ساختار فیبریلی 

بسیار شبیه به ساختار پوست طبیعی باشد.
این محقق تاکید کرد: زخم پوش نانولیفی ساخته شده در 

این طرح پس از انواع آزمون های فیزیکی، مرفولوژیکی، 
بیولوژیک )ضدمیکروب بودن، سلول سازگاری و ...( بر روی 
نمونه های حیوانی در ترمیم انواع زخم های پوستی برشی 

تمام عمق، سوختگی درجه سه و دیابتی آزمایش شد.
قلی پور گفت: پس از آزمایش این طرح بر روی نمونه های 

حیوانی به نتایج ترمیمی رضایت بخشی دست یافتیم.
وی ادامه داد: مهمترین وجه تمایز در این طرح، طراحی 
نانولیفی است که  بسیار دقیق و مهندسی شده داربست 
ساختار فیبریلی بافت پوست طبیعی را که شامل فیبریل 
های نانومتری و میکرومتری به صورت توام با یکدیگر 

است را به صورت کامل شبیه سازی می کند.
عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات اظهار داشت: مواد 
به  زیادی  این طرح شباهت  داربست  در  استفاده  مورد  اولیه 

گلوکوزآمینوگالیکان های موجود در بافت طبیعی بدن دارد.
قلی پور عنوان کرد: این امر موجب می شود تا افزایش مهاجرت 
سلولی و همچنین اکسیژن رسانی الزم به سطح زخم ایجاد شود.

زخم پوش نانولیفی، کاهش عفونت 
و سرعت در ترمیم زخم های دیابتی

وی عنوان کرد: این طرح موجب کاهش عفونت زخم 
های دیابتی و سرعت در ترمیم زخم های دیابتی که یکی 
و  خونی  های  رگ  درگیری  یا  نوروپاتی  آن  معضالت  از 
عدم خونرسانی کافی به سطح زخم و تاخیر در ترمیم زخم 
است، خواهد شد.عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات 
با اشاره به همکاری سید هژیر بهرامی استاد دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر در این طرح تصریح کرد: تجاری سازی این طرح 
و همچنین ساخت داربست های نانولیفی توسط پلیمرهای 
طبیعی و بومی ایران از جمله برنامه هایی است که در نظر 
و فوق  آموخته دکتری  دانش  کنعانی  پور  قلی  دارم.عادله 
دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همچنین دانش آموخته 

فوق دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران  است که در حال 

حاضر به عنوان عضو هیات علمی گروه مهندسی نساجی 
دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات مشغول 
به فعالیت است.وی تاکنون بیش از ۳۰ مقاله در مجالت 
معتبر با نمایه آی اس آی، مجالت علمی و پژوهشی و 
به چاپ رسانده  المللی  بین  و  معتبر ملی  کنفرانس های 
است.زمینه اصلی فعالیت وی تولید نانوالیاف از پلیمرهای 
طبیعی و سنتزی زیست سازگار برای کاربردهای پزشکی 
مانند ترمیم زخم، ترمیم بافت های آسیب دیده استخوانی 
تاکنون  تحقیقاتی  زمینه  این  در  که  است  غضروفی  و 
با  کتابی  همچنین  وی،  است.  رسانده  ثبت  به  اختراع   7
عنوان »نانوالیاف در پزشکی بازساختی و مهندسی بافت« 
است. شده  منتشر  کنعانی  پور  قلی  عادله  همکاری  با 
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رونق در کسب وکار زنان روستایی

زخم  پوش های نانو لیفی 
برای  ترمیم

پرطرفدارترین ورزش های دنیا کدامند؟زخم های دیابتی

 مردم دنیا ورزش های بسیاری انجام می دهند؛ 
تناسب  برای  برخی هم  و  برای سرگرمی  برخی 
که  دارند  وجود  نیز  تعدادی  میان،  این  در  اندام. 

انتخاب  خود  اصلی  حرفه   عنوان  به  را  ورزش 
کرده اند. رشد بعضی از این ورزش ها به قدری باال 
بوده که توانسته هواداران زیادی به خود اختصاص 
برخوردار  باالیی  هیجان  از  ورزش ها  این  دهد. 
می شوند.  مدیریت  بین المللی  مقیاس  در  و  بوده 
المپیک  بازی های  شامل  ورزش ها،  این  اغلب 
کشورهای  ورزشکاران  آن،  در  که  می شود  هم 
مختلف به رویارویی با یکدیگر می پردازند. شایان 
ذکر است که این ورزش های پرطرفدار، به ویژه 
است  پول ساز  بسیار  یافته،  توسعه  کشورهای  در 
مسئوالن  و  ورزشکاران  نصیب  دالر  میلیاردها  و 
به  جهان  پرطرفدار  ورزش  می کند.ده  امر 
روی  هاکی  کریکت،  فوتبال،  عبارتنداز:  ترتیب 
میز،بسکتبال،  روی  تنیس  والیبال،  چمن،تنیس، 

بیسبال، راگبی و گلف

حسینی- “کارشناس مسئول برتر در میان استان های 
کشور” عنوانی که خانم “شیبانی “ مشاور رئیس سازمان 
زنان  آفرینی  “نقش  در همایش  توانست  جهاد کشاورزی 
روستایی و عشایری در توسعه پایدار” که ۲۳ مهر همزمان با 
روز زن عشایری در تهران برگزار شد کسب کند و افتخاری 
دیگر برای خراسان جنوبی باشد. او که کارشناس مسئول 
امور زنان روستایی و عشایری سازمان جهاد کشاورزی نیز 
می باشد، در گفتگوی با آوا، هدف از برگزاری این همایش 
ایجاد  و  عشایری  و  روستایی  زن  نقش  کردن  معرفی  را 
حساسیت برای مسئوالن، عنوان می کند و می گوید: در 
این که خانم های روستایی، در تولیدات کشاورزی و اقتصاد 
خانواده نقش فراوانی دارند شکی نیست، وزارت جهاد نیز به 
این موضوع اهمیت داده زیرا که اداره توسعه فعالیت زنان 
روستایی را با کارشناسان مسئول در تمام استان ها با طرح 

ها و فعالیت های متعددی داریم.

عمده فعالیت ها، آموزش زنان روستایی است

“شیبانی” عمده فعالیت ها را، آموزش زنان روستایی برای 
افزایش سطح دانش و مهارت آنان می داند و ادامه می دهد: 
خراسان جنوبی جزو استان هایی است که ردیف اعتباری 
مجزایی برای آموزش زنان روستایی دارد و سال به سال هم 
این اعتبارات افزایش می یابند. به گفته وی سال گذشته 4۰ 
میلیون تومان تخصیص داده شد و امسال پیش بینی می 
شود ۳45 میلیون تومان داده شود. مشاور رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی به تسهیالت گران خانم در روستاها اشاره 
می کند و می افزاید: این افراد با تحصیالت عالیه، از دل 
روستاها و توسط جامعه روستایی معرفی می شوند و نیازهای 

آموزشی زنان روستایی را به ما منتقل می کنند. 
“شیبانی” با بیان این که صندوق های اعتبارات خرد زنان 
روستایی با هدف ایجاد اشتغال و دسترسی آسان به منابع 
مالی نیز از دیگر طرح های ما است، اضافه می کند: در 
استان 166 صندوق با 6 هزار و 984 نفر عضو و مجموع 
سرمایه ۳1 هزار و 885 میلیون ریال داریم. زنان روستایی 
ماهیانه مبلغی را در این صندوق ها پس انداز می کنند و گاها 

نیز کمک های دولتی به آن تزریق می شود.

پروژه های نوغان داری ورمی کمپوست، برای 
خانم های روستایی

وی همچنین به وجود ۳ صندوق حمایت از فعالیت ها در 
شهرستان های درمیان، سرایان و خوسف از 1۲ صندوق 
موجود در کشور اشاره می کند و می گوید: 51 درصد سرمایه 
از سهام خانم های روستایی و 49 درصد را دولت تامین 
می کند. کارشناس مسئول امور زنان روستایی و عشایری 

سازمان جهاد کشاورزی درباره پروژه های اشتغال زایی دیگر 
اجرا شده برای خانم های روستایی از محل اعتبارات ملی 
آبنبات  های  پروژه  کند:  می  عنوان  و  دهد  می  توضیح 
ریزی، گیاهان دارویی، نانوایی سنتی و پروژه های خاصی 
مانند نوغان داری ورمی کمپوست را نیز اجرایی کرده ایم. 
“شیبانی” از همکاری بین بخشی با دانشگاه علوم پزشکی 
زنان  سازی  آگاه  و  پیشگری  برای  استان،  دامپزشکی  و 
روستایی از بیماری هایی مانند تب مالت خبر می دهد و 
می افزاید: با مرکز آموزشی تحقیقات و منابع طبیعی نیز 

برنامه های آموزشی اجرا کرده ایم.

برگزاری دوره آموزشی برای راه اندازی کسب 
و کارهای زنان روستایی

مشکل بازار فروش دغدغه همیشگی زنان روستایی است، 
مشکلی که بارها نیز به بیان آن پرداخته ایم. مشاور رئیس 
این مشکل  این که  بر  اعتقاد  با  سازمان جهاد کشاورزی 
در مرحله اول با آموزش حل می شود، ادامه می دهد: در 
همین راستا اولین دوره آموزشی در راستای ایجاد کسب و 
کارهای موفق و بازاریابی را از ۲ تا 4 آبان اجرایی خواهیم 

کرد. شیبانی با بیان این که دوره به مدت ۳ روز و برای 
کارشناسان، مدیران صندوق ها و تسهیل گران زن خواهد 
بود، اضافه می کند: در برخی روستاها افراد کاری را بدون 
هدف و بدون شناخت از بازار و به صرفه بودن آن شروع 
می کنند، ولی این آموزش ها اصولی کار کردن را به آنان 

خواهد آموخت تا از ظرفیت های منابع منطقه استفاده کنند. 
همچنین برای حمایت از بازار فروش این زنان، صندوق ها 
توانسته اند از طرفیت نمایشگاه های داخل و خارج از استان 

استفاده کنند.
استفاده از شبکه های مجازی برای بازاریابی

وی همچنین با تاکید بر این که استفاده از شبکه های 
مجازی برای معرفی و فروش کسب و کار و محصوالت 
نیز موثر است خاطرنشان می کند: قصد داریم تفاهم نامه 
ای با اداره پست برای استفاده از بازارهای مجازی داشته 
باشیم. خانم های روستایی نیز می توانند خودشان کارهایی 
امسال،  نوروز  در  که  دهند، همانطور  انجام  زمینه  این  در 
صندوق های خرد در مسیر جاده های پر تردد چادر هایی را 
با هماهنگی پلیس راه احداث کرده و در محل استراحتگاه 
های مسافران نوروزی مانند زیارتگاه ها، آرگ خوسف و 

نصرآباد محصوالتشان را به فروش رساندند.

بازارچه “ایران دخت”، فاصله تصویب تا عمل 

کارشناس مسئول امور زنان روستایی و عشایری سازمان 

جهاد کشاورزی به طرح بازارچه “ایران دخت” که توسط 
سازمان تعاون روستاییان ارائه شده و به تصویب کارگروه 
بانوان استانداری و شورای برنامه ریزی نیز رسیده است، 
اشاره می کند و می گوید: خانم نخعی، مدیر کل دفتر بانوان 
استانداری نیز نامه ای به استاندار زده و با توجه به تصویب 
این طرح ، درخواست مساعدت هر چه سریع تر برای انجام 
کار را کرده است. شیبانی با تاکید بر این که جهاد کشاورزی 
به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد و استانداری نیز 
باید حمایت کند، یادآور می شود : اگر این بازارچه راه اندازی 
شود نه تنها خانم های روستایی بلکه خانم های شهری نیز 

بهره مند می شوند.

استقبال کم به دلیل سنتی بودن منطقه

وی با اعتقاد بر این که شاید سنتی بودن منطقه دلیل 
استقبال کم مردم از محصوالت زنان روستایی باشد، اضافه 
می کند: با جا افتادن این موضوع که می توان مربا را به 
جای درست کردن، خریداری کرد و در کنار آن کارمند بودن 
زنان شهری، فروش محصوالت آینده بهتری خواهد داشت، 
همانطور که تاکنون تعاونی زنان خراشاد توانسته اند عمل کنند.

بازگشت به روستا...

مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی در پایان با اشاره به 
این که  ۲۲ سال از ۲6 سال خدمت خود را در کنار جامعه 
روستایی بوده است، عنوان می کند: بی آالیش ترین و زالل 
ترین مردم را در روستاها داریم، باید علی رغم خشکسالی 
ها جلوی مهاجرت را گرفته و زمینه اشتغال را برای آنان 
فرآهم کنیم.شیبانی خاطرنشان می کند: خانم هایی داریم که 
در روستاها مانده اند و همسرانشان برای کار مهاجرت کرده 
اند،آب خوردن ندارند و واقعا زجرآور است... و این ها زمانی 
شیرین می شود که می بینم خانمی روستایی با اعتبار صندوق 
های خرد زنان نانوایی زده و همسرش نیز برای کار در کنار 
وی برگشته است، یا خانمی که اول با یک کندو کار را شروع 

کرده و االن تعداد زیادی کندو دارد... 
وی تاکید می کند: سازمان جهاد کشاورزی به تنهایی 
نمی تواند مشکالت روستا ها را حل کند، باید همه در کنار 

یکدیگر قدم برداریم و کار کنیم.
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هم شاد باشید، هم غمگین

چه بخواهیم و چه نخواهیم، غم بخشی از زندگی همه 
را نشان انسان هاست و در مواقعی حضور خود   ما 
می دهد. بنابراین انکار غم و غصه نه تنها کاری عاقالنه 
نیست بلکه حتی گاهی غیرممکن است. آن طور که 
دکتر  ابراهیمی مقدم می گوید انسان سالم، انسانی 
است که از عاطفه ای انعطاف پذیر، متناسب و در عین 
حال متعادل برخوردار باشد. به عبارت دیگر، انسان 
باید در برابر عوامل مختلفی که در دنیای اطرافش 
و  ها  استرس  ها،  شادی  ها،  غم  مانند  دارد؛  وجود 
هیجانات دیگر، واکنش های خاص و متناسب آنها 
را بروز دهد.کسانی هم هستند که نه چیزی می تواند 
شادشان کند و نه به این راحتی ها غمگین می شوند. 
این روان شناس درباره این افراد می گوید: در بعضی 
است،  روانی  های  بیماری  دچار  شخص  که  موارد 
افراد  این  باشد.  داشته  حاالتی  چنین  است  ممکن 
نسبت به عوامل مختلف و در برابر احساسات متفاوت 

فقط یک حالت عاطفی از خود نشان می دهند.
این گروه در مواجهه با عوامل مختلفی که می تواند 
شود،  شان  احساسات  و  عواطف  برانگیختن  موجب 
مانند یک دیوار بی روح عمل می کنند. به این معنی 
که نسبت به تمام عوامل بی تفاوت بوده و واکنش 

یکسانی بروز می دهند.
به گفته دکتر ابراهیمی مقدم، بعضی از بیماران روانی 
نسبت به عوامل و عواطف متفاوت هیچ واکنش خاصی 
نشان نمی دهند، ولی از انسان های سالم انتظار می 
رود در مواجهه با مسائلی از قبیل فقدان، از دست 
دادن عزیزان و... واکنش های متناسبی مانند گریه 
کردن، فغان، اندوهگین شدن و برگزاری دوره های 

سوگواری داشته باشند.

»ویرگول« از احمد شاملو

گفته اند که وقتی، یکی از افسران جوان گارد نیکالی 
اول ـ امپراتور روسیه ـ به گناهی متهم شد و خشم 
امپراتور را چنان برانگیخت که فرمان داد تا بی درنگ 

به دوردست ترین نقاط سیبری تبعیدش کنند.
یاران او کمر به نجاتش بستند و به هر وسیله تشبث 
جستند؛ چنان که شهبانو را برانگیختند تا نامه ئی به 
امپراتور نوشت و شفاعت او کرد تا از تبعیدش درگذرد.
امپراتور شفاعت شهبانو را نپذیرفت و به دبیر خود 
گفت تا در گوشۀ همان نامه تصمیم قاطع او را به 
لزوم تبعید افسر گناهکار، یادداشت کند: بخشش الزم 

نیست ، به سیبری تبعید شود .
دبیر ـ که خود از یاران متهم بود ـ فرمان امپراتور را، 
هم بدان گونه که از او شنیده بود به گوشۀ نامه نوشت. 
اما حیله ئی در کار کرد تا افسر نگونبخت از خشم 
تنها جای  امپراتور،  فرمان  در  یافت.  رهائی  امپراتور 

ویرگولی را تغییر داده آن را چنین نوشته بود:
بخشش ، الزم نیست به سیبری تبعید شود !

برگرفته از کتاب » نام ها و نشانه ها در دستور زبان 
فارسی« - احمد شاملو

مهر به پایان رسید اما ِمهر را بر سر »آبان« بگذار، 
»مهربان« می گردد من تو را با همه ی ِمهر، به آبان 

دادم مهربان باش که پائیز ، بهارت گردد..

کسی که اعتقاد دارد دیگران باید مشکالتش 
راحل کنند، همانند کسـی است که برای گذر
 از رودخانه منتظر است تا آب آن خشک شود.

در سایه ی زار زاِر یک فوج کالغ
با یاد گلت نشسته ام گوشه ی باغ
برگرد که با قند لبت می چسبد

در کلبه ی پاییزی من چایی داغ  سعیدعندلیب

زندگی دوی استقامت است نه دوی
 سرعت عجله نکن، از دویدنت 

و مسیر لذت ببر همه به مقصد می رسند

برای عمل کردن بدن انسان باید
 او را بیهوش کرد، اما برای عمل کردن

 روح انسان باید او را بیدار کرد. 

مصرف  کم  با  را  جویی  صرفه  مردم،  از  زیادی  شمار 
کردن اشتباه می گیرند و حال آنکه چنین نیست.

صرفه جویی، راه و رسم مصرف بجاست.برای این کار، 
شیوه های گوناگونی هست که خیلی ساده و در عین 
نیز  آسان  های  طریقه  همین  ولی  دردسرند.  بی  حال 

ممکن است هزینه ها را به نحو چشمگیری بکاهند.
برای اینکه بتوانیم در این روزگار در هزینه های خود 
حتی  ما  که  دارد  وجود  هایی  راه  کنیم،  جویی  صرفه 
فکرش را هم نمی کنیم. روش هایی ساده اما کارآمد.

پس  برای  را  راهنمایی هایی  مشاورها  و  اقتصاددان ها 
ارائه  افراد،  زندگی  شیوه  در  تغییر  بدون  کردن،  انداز 
از  یکی  اقتصادی  مدیریت   : از  عبارتند  که  کرده اند 
هنرهای بزرگ افراد در زندگی است که با روش هایی 

ساده می توان این کار را عملی کرد.
و  برخوردارند  باالیی  مدیریت  توان  از  افراد  از  برخی 
اهداف  تامین  برای  کردن  پس اندازه  به  قادر  راحتی  به 
سعی  دیگر،  گروهی  برای  اما  هستند  خود  آرزوهای  و 
از  یکی  ماهانه  پوشاک  و  خوراک  هزینه  تامین  در 
این  و  می شود  محسوب  زندگی  بزرگ  تالش های 
کنند.  انداز  پس  را  هزینه ای  راحتی  به  نمی توانند  افراد 
اقتصاددان ها و مشاورها راهنمایی هایی را برای رسیدن 
به اهداف مالی، بدون تغییر در شیوه زندگی افراد، ارائه 

کرده اند که عبارتند از:

برای پس انداز کردن هزینه های ضروری را تعیین کنید
اولین قدم در ایجاد بودجه، تعیین هزینه های ضروری 
اجاره، قسط ماشین، قبض آب و برق  از قبیل  ثابت  یا 
است.شما می توانید هزینه های مواد غذایی و گاز را نیز 
در این دسته قرار دهید. این هزینه را با هم جمع کنید 
و از درآمد ماهانه خود کم کنید، مقدار باقی مانده پولی 
است که برای هزینه های اختیاری مانند تفریح، خرید، 

مسافرت، رستوران و یا غیره قابل خرج کردن است.

استفاده از برنامه ها جهت پس انداز کردن
برنامه های تلفن  همراه و کامپیوتر بسیاری برای بررسی 
می باشد. دسترس  در  بودجه بندی ها  و  مالی  خرج های 

شما می توانید با استفاده از این برنامه ها به صورت مداوم 
مالی  تصمیم های  و  کرده  بررسی  را  خود  هزینه های 
باشید که  را به خاطر داشته  هوشمندانه تری بگیرید.این 
بودجه بندی امری انعطاف پذیر است و می توان اولویت ها 
خواسته ها  از  برخی  هزینه  در  می توان  داد.  تغییر  را 
صرفه جویی کرد و یا خرید آن ها را به ماه بعد موکول کرد.

برای پس انداز یک
 صندوق اضطراری داشته  باشید

و  منزل  هزینه های  یا  خودرو  خراب شدن  زمان  تعیین 
یا بیماری ها قابل پیش بینی نیست. این ضروری است 

کنار  زندگی  غیرمنتظره  حوادث  برای  را  بودجه ای  که 
اگر  کرد.  تهیه  را  اضطراری  صندوق  یک  و  گذاشت 
هزینه های  از  ماه  شش  تا  سه  تدریجی،  بتوانید  شما 
در  گرفتن  قرض  از  می توانید  کنید،  ذخیره  را  خود 
از همین ندارید،  را  این صندوق  اگر شما  بمانید.   امان 

امروز شروع کنید.

برای پس انداز کردن همواره 
مواظب تغذیه خود باشید

است.  افراد  همه  زندگی  واجبات  از  یکی  خوردن  غذا 
راه های زیادی برای داشتن تفکر هوشمندانه تری درباره 
هزینه غذا وجود دارد. بیرون غذا خوردن در اکثر موارد 
بیشتر از پخت وپز در خانه هزینه دارد، بنابراین حتی اگر 
از غذا پختن متنفر هستید، غذاهای سریع را برای پختن 

انتخاب کنید و از بیرون غذا خوردن اجتناب کنید.

برای پس انداز کردن هزینه
 مسکن خود را ارزیابی کنید

می کنید  استفاده  مجردی  خانه های  از  اگر  کنید  سعی 
را کاهش  این هزینه  پیدا کردن یک همخانه خوب  با 
دهید.به جای تعویض مبلمان و وسایل منزل نیز سعی 
کنید آن ها را تمیز نگاه داشته و یا بازسازی کنید. شما 
می توانید بسیاری از مشکالت منزل را بدون دعوت از 

این  در  و  انجام دهید  راحتی خودتان  به  تعمیرکار  یک 
هزینه ها صرفه جویی کنید.

خاطر  به  را  این  باشید  معقول  کردن  انداز  پس  راه  در 
صد  در  صد  نمی توانید  هرگز  شما  که  داشته باشید 
بودجه بندی خود را رعایت و پس انداز کنید.بودجه بندی 
پذیر  انجام  تمامی  به  ورزشی  برنامه  یا  رژیم  مانند  نیز 
نیست و باید واقع بین بود. سعی کنید با شروع تنظیم 
برای  را  خود  اراده  آن،  کردن  عملی  و  کوچک  اهداف 
دستیابی به خواسته های بزرگ تقویت کنید.بودجه بندی 

نوعی ماراتن است و دو سرعت نیست.
مراقب خریدهای بدون برنامه باشید

برای  را  محصوالت  انواع  که  بزرگی  فروشگاههای 
فروش عرضه می کنند برای صرفه جویی در وقت بسیار 
البته جیب  اما مراقبت هم می خواهد،  مناسب هستند. 

شما نه اجناس فروشگاه
 هر ماه 10 درصد پولتان را پس انداز کنید

وقتی حقوق گرفتید اول ده درصد آن را جدا کنید بعد 
شروع به خرج کردنش کنید. بعد از مدتی یک حساب 

پرپول خواهید داشت.
هزینه های جاری و رزومره تان 

را یادداشت کنید
این کار باعت می شود حواستان بیش ار پیش به پولتان 

باشد، کمتر خرج کنید و در نتیجه پولتان پس انداز شود.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و نماز را به پا دارید و زکات را بدهید و هر گونه نیکی که برای خویش از پیش فرستید 
آن را نزد خدا باز خواهید یافت آری خدا به آنچه می  کنید بیناست . سوره بقره/ آیه 110

حدیث روز  

خدا داناست به هر رازی که مردم در دل نهان داشته اند، و به نجوای آهسته رازگویان و به هر گمان که در خاطری نهفته است و به هر 
تصمیمی که از روِی یقین گرفته شود. امام علی )ع(

سبک زندگی

راههای  پس انداز کردن بدون تغییر در شیوه زندگی

5
48761

698
891

49
248

346
81574

3
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

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

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

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

شماره 3916                         

564789231

123654978

987213546

758962413

341875692

296341785

419528367

635197824

872436159

جدول سودکو

رنگ آمیزی دکوراسیون داخلی 
اجرای انواع رنگ های روغنی 

پالستیک ، اکرولیک  
مولتی کالر  

09151630741
رحیمی

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

را تجربه کنید.   09158668002

فروش یک عدد درب کرکره ای 
محافظ درب آپارتمان
09159626461

فروش لوازم یدکی با موقعیت 
عالی با تمام امکانات 09158254172 

به تعدادی چرخ کار ماهر نیازمندیم.  
32403199

09153635925- جعفرپور

به یک نفر پیک موتوری به صورت 
پاره وقت نیازمندیم.09159106783

به یک خانم به طور تمام وقت  
جهت کار  در لوازم التحریر نیازمندیم.

32200207 - 09159598650

دعـوت بـه همکـاری
مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان 
به منظور تکمیل کادر خدمات رسانی 
جدید خود نیاز به تخصص های ذیل 

به طور پاره وقت
 برای شیفت عصر می باشد.
ظرفشو - نظافت چی

 پارکبان - نیروی خدماتی 
مهماندار )زن و مرد(

ساعت مراجعه: 
10 الی 12/30
18/30 الی 21

آدرس: نبش توحید 33

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان در زمینه 
خدمات بانکی )کارت خوان( نیازمندیم. 
طالقانی 2- ساختمان آلما - واحد 203
32233854 -32236199

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507
 حسینی 

سمساری و لوازم خانگی
خرید و فروش با ما به نفع شماست
  09155614521 - زارع

کیک صائب و روزینا 
یکی از بهترین و با کیفیت ترین 

کیک ها در شهرستان های خراسان 
جنوبی نمایندگی فعال می پذیرد.  

0910  548  5217  

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

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

نقاشـی ساختمـان
رنگ روغن - آکرولیک 

 پالستیک - کناف 
و نظافت پایان کار

09152641848 

پیتزا ساندویچ اسماعیل زاده
کافیست یک بار امتحان کنید

پیتزا بزرگ همراه با سس و نوشابه رایگان
فقط 6000 تومان

شعبه یک: بلوار صیاد شیرازی واحد 90
32236351

شعبه دو: معلم ، خیابان 15خرداد
 میدان 7 تیر، ضلع جنوبی

آماده عقد قرارداد با ارگان های دولتی  
شرکت ها و بوفه های مدارس

 با نازل ترین قیمت

پیک رایگان

شماره مدیریت: 09157014292
32436935

به چند نفر برقکار ماهر و یک مهندس 
برق ترجیحا آشنا به برق ساختمان
 )به صورت شراکتی( نیازمندیم.

ساعت تماس: 8 الی 14 
)روزهای زوج(

056-32456549

شرکت طرفه نگار حساب خاوران بیرجند 
به یک نیروی  آشنا به کامپیوتر

 با سابقه کار نرم افزار و سخت افزار  
و یک نیروی حسابدار با سابقه کار 
حسابداری پیمانکاری نیازمنداست. 

  05632446283

به یک نفر نیروی بندکار و براشینگ 
کار حرفه ای جهت کار در سالن 

زیبایی واقع در بیرجند ، خیابان معلم 
نیازمندیم . 

ساعت تماس: 9 الی 13 و 17 الی 21  
05632431909 

به یک نفر لیسانس یا فوق لیسانس 
صنایع  با حداقل سه سال سابقه 

نیازمندیم. متقاضیان می توانند حداکثر 
تا تاریخ 14 آبان ماه رزومه و مشخصات 

خود را به ایمیل یا شماره تلگرام ذیل 
ارسال نمایند.

مهندسین  مشاور پارس رابین
09128140072 -32457300
etarh92@                   

رستوران و تاالر درویش
جهت ارتقای شعبات خود 

نیاز به شریک یا سرمایه گذار دارد.
09010566106

gmail.com
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مسابقات فوتبال روی میز بانوان شهرستان بیرجند برگزارشد 

در ششمین روز از هفته تربیت بدنی بانوان ورزشکار در بخش کمیته 
فوتبال رومیزی به مصاف همدیگر رفتند که در پایامن سرکار خانم 
معصومه یوسفی اول وسرکار خانم اتنا بیگمی دوم وسرکار خانم الهام 
ورزشی  انجمن های  هیئت  از طرف  برتر  نفرات  به  کافی سوم شد 
مسابقات  برگزاری  مسولیت  شد  اهدا  جوایزی  بیرجند  شهرستان 

برعهده خانم ها کلنگی خواه و عرفانیان ویوسفی بوده است.

برگزاری جام باشگاه های فوتسال جهان در ایران

برگزاری  پیشنهاد  پیش  چندی  اصفهان  پسند  گیتی  باشگاه  مهر- 
کرد  ارائه  فوتبال  فدراسیون  به  را  آسیا  های  باشگاه  جام  فوتسال 

و برای برگزاری این مسابقات و میزبانی آن، اعالم آمادگی کرد.
علی کفاشیان رئیس کمیته فوتسال هم بعد از مذاکره با فیفا، از موافقت 
 ابتدایی فدراسیون جهانی با میزبانی ایران خبر داد تا برنامه ریزی ها
این تورنمنت آغاز شود.عباس ترابیان رئیس   برای نحوه برگزاری 
کمیته فنی و توسعه فوتسال گفت: مقرر شد جام باشگاه های جهان 
با حضور هشت تیم از ۴ کشور یعنی دو تیم برتر هر کشور برگزار 
شود.وی درباره زمان پیشنهادی برای برگزاری جام باشگاه ها هم 
یادآور شد: مسئوالن باشگاه گیتی پسند روی اردیبهشت ماه برای 

برگزاری این تورنمنت نظر دارند که من هم حرفی ندارم. 

پرداخت پاداش صعود تیم ها قبل از برگزاری جام جهانی

 ایرنا- بر اساس گزارش های منتشره، فدراسیون بین المللی فوتبال 
یافته  راه  های  تیم  پاداش  خود،  سیاست  تغییر  با  دارد  قصد  )فیفا( 
کند.نهاد  پرداخت  تورنمنت  این  برگزاری  از  قبل  را  جهانی  جام  به 
بحران  از  جلوگیری  منظور  به  دارد  قصد  جهان  فوتبال  بر  حاکم 
مالی بعد از جام جهانی که غالبا بسیاری از فدراسیون ها را به ویژه 
جهانی  جام  دهد.در  انجام  را  تغییر  این  کند،  می  گرفتار  آفریقا  در 
201۴ موضوع پرداخت پاداش در تیم های کامرون، غنا و نیجریه 
جنجال هایی ایجاد کرد. اکنون به نظر می رسد رهبری جدید فیفا 
برای جلوگیری از بحران قصد دارد پاداش تیم ها را به جای بعد از 

برگزاری تورنمنت، قبل از آن بپردازد.

یک دقیقه سکوت در داربی ۸۵ به یاد ابراهیم آشتیانی

ایسنا- داربی ۸۵ با قرائت فاتحه به یاد پیشکسوت فقید پرسپولیس 
و شادی روح آن مرحوم آغاز  خواهد شد.  حجت ا... بهمنی مدیر روابط 
آشتیانی  ابراهیم  کرد:  اعالم  لیگ  سازمان  فرهنگی  امور  و  عمومی 
روز گذشته  بود که  و  پرسپولیس  تیم ملی  پیشین  بازیکنان  از  یکی 
دار فانی را وداع گفت. این ضایعه را به اهالی ورزش و به خصوص 
جامعه فوتبال و خانواده محترم  آشتیانی و باشگاه پرسپولیس تسلیت 
می گوییم. به همین مناسبت داربی ۸۵ با قرائت فاتحه ای برای شادی 

روح آن مرحوم و یک  دقیقه سکوت آغاز خواهد شد. 

آشناییباسریعترین
راههایمبارزهباتبخال

اما  دارند،  کوچکی  اندازه  معموال  تبخال ها 
کنند.  ایجاد  زیادی  ناراحتی  و  درد  می توانند 
توجه داشته باشید که تبخال ها مُسری هستند 
و می توانند از طریق بزاق دهان یا تماس پوستی 
بدون  محصوالت  از  بعضی  کنند.  پیدا  انتقال 

نسخه می توانند قابلیت تحمل پذیری تبخال ها را 
راحت تر کنند. زیالکتین ، اوراژل و آبروا  همگی 
داروهای موضعی مناسبی در قالب های ژل، کرم 
و پماد هستند که می توانند عالئم و دردهای 
ناشی از تبخال ها را کاهش بدهند. وازلین،هم 
می تواند تبخال ها را تسکین دهد. بالم لب روغنی 
و لیمویی  هم تبخال را تسکین می دهد و هم 

باعث بهبودی سریع تر آن می شود.

نکاتیبرایجلوگیریازنفخ

بیتوته- با دانستن اینکه چه غذاهایی باعث نفخ 
می شوند و با رعایت چند نکته می توانیم وضعیت 
گوارشمان را بهتر کرده و از عوارض ناخواسته ای 

چون نفخ و یبوست و ... پیشگیری کنیم.
بیشتر فیبر مصرف کنید: اگر برای صبحانه و 
اسنک، میوه و غالت سبوس دار بخورید و میزان 

سبزیجات خام و پخته ی مصرفی تان را باال ببرید
غذا را خوب بجوید: اگر غذا را به خوبی نجوید 
سیستم  بقیه ی  ببلعید،  را  بزرگ  تکه های  و 
گوارشتان مجبور است بیشتر فعالیت کند تا غذا 
را به حد مطلوبی برای هضم برساند و در نتیجه 
زمان بیشتری طول خواهد کشید. حرکت کنید:

تحرک بدنی و ورزش، روده ها را تحریک می کند 
تا ضایعات راحت تر در بدن جابجا شوند.

کشف 1700 کیلوگرم پیاز زعفران قاچاق در گناباد

 ایرنا- فرمانده انتظامی گناباد از کشف یک تن و 700 کیلوگرم 
این  در  آگاهی  پلیس  ماموران  تالش  با  قاچاق  زعفران  پیاز 
روز  رضوی  خراسان  انتظامی  فرماندهی  داد.  خبر  شهرستان 
گذشته به نقل از سرهنگ علی اکبر کیانی گزارش داد: ماموران 
کنترل  هنگام  آگاهی  پلیس  کاالی  قاچاق  با  مبارزه  دایره 
خودروهای عبوری به یک دستگاه وانت نیسان که از قاین به 
سمت تربت حیدریه در حرکت بود مشکوک شدند. وی افزود: 
در بازرسی از این خودرو یک تن و 700 کیلوگرم پیاز زعفران 
قاچاق و بدون مجوز حمل به ارزش ۵۵ میلیون ریال کشف و 
ضبط و در این ارتباط یک نفر متهم دستگیر و بعد از تشکیل 

پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

توقیف 4 نفر شتر
 فاقد مجوز حمل بهداشتی 

رئیس اداره دامپزشکی بشرویه از توقیف 
۴ نفر شتر فاقد مجوز بهداشتی حمل در 
این شهرستان خبر داد. به گزارش روابط 
بشرویه،دکتر  دامپزشکی  شبکه  عمومی 
نفر  چهار  توقیف  از  حمیدعبدی  سید 
این  در  بهداشتی حمل  فاقد مجوز  شتر 
این  اظهار داشت:  و  داد  شهرستان خبر 
از  عبور  مسیر  در  مجوز  بدون  محموله 
انتظامی  نیروی  توسط  شهرستان  این 

توقیف شده است.

و  بو  بي  رنگ،  بي  گازي  کربن  منوکسید 
اثر  در  که  است  محرک  غیر  و  طعم  بدون 
مانند  فسیلي  هاي  سوخت  ناقص  سوختن 
اگزوز  دود  گازوئیل،   ، بنزین  گاز،  نفت، 

اتومبیل و ذغال چوب حاصل مي شود. 
کربن،  منوکسید  با  طوالني  تماس  عالیم 

سردرد، گیجي، ضربان شدید شقیقه ها، وزوز گوش و خواب آلودگي مي باشد. در ادامه 
با مقادیر باالي  استفراغ و تپش قلب مي شود. تماس  تماس، فرد مسموم دچار تهوع، 
کاهش  قلب،  تپش  استفراغ،  تهوع،  سبب   تواند  مي  طوالنی  مدت  در  کربن  منوکسید 
هوشیاري، آسیب دائمی عصبی، کما و مرگ شود. -حضور در پارکینگ هاي در بسته 
کربن  منوکسید  با  مسمومیت  بروز  خطر  دارد  وجود  روشن  موتور  با  اتومبیل  آن  در  که 
از  از بخاري هاي نفتي و گازي، جهت پیشگیري  را به همراه دارد.-در هنگام استفاده 

مسمومیت با گاز منوکسید کربن، اطمینان از نصب صحیح و کارکرد مناسب دودکش ها 
الزامي است. سرد بودن لوله دودکش بخاری، دلیل بر خارج نشدن دود و گاز سمی می 
یا دستگاه پکیج در داخل محیط حمام  یا گازی و  نفتی  از آب گرمکن  باشد. -استفاده 

و یا محیطهای کوچک دربسته منجر به سوخت ناقص و مسمومیت با گاز خواهد شد.
-در دود سیگار مقادیري از گاز منوکسید کربن موجود است و این گاز مي تواند در اثر 

مصرف طوالني مدت سیگار سبب بروز مسمومیت مزمن در افراد سیگاري گردد.

سوم آبان ماه روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از گازها و منوکسید کربن

۵ نفر در حادثه خونین  محور اسدیه - بیرجند جان باختند

جانشین فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی از تصادف خونین در محور 
از هم  نفر   ۵ این حادثه  در  متاسفانه  و گفت:  داد  بیرجند خبر  اسدیه- 
اظهارکرد: عصر  نیکمرد  باختند. سرهنگ حسین  جان  ما  های  استانی 
در  پارس  پژو  و  سواری سمند  دستگاه  یک  برخورد شدید  گذشته  روز 
زد.جانشین  رقم  ای خونین  اسدیه حادثه  به  بیرجند  ۳۴ محور  کیلومتر 
از  نفر  پنج  حادثه  این  در  داشت:  اظهار  جنوبی  خراسان  راه  پلیس 
سرنشینان خودرو جان خود را از دست داده اند.وی عنوان کرد: کشته 
شدگان چهار نفر از خودروی سمند و یک نفر راننده پژو پارس است.

درمان  و  بهداشت  اداره  کارکنان  حامل  سمند  خودروی  وی  گفته  به 
سواری  سرنشینان  از  یکی   : افزود  وی  است.  بوده  اسدیه  شهرستان 

پارس مصدوم و به بیمارستان اعزام شده است.

گیاهانی که دیابت را ضربه فنی می کنند

اختالل  نوع  یک  دیابت  خبرنگاران-  باشگاه 
است.  بدن  در  )متابولیک(  سازی  و  سوخت 
یکی از راهکار های تنظیم قند خون به ویژه در 
مبتالیان به دیابت، مصرف دمنوش ها است. 

مصرف چای ترش بر کاهش قند و فشار خون 
بیماران مبتال به دیابت نوع 2 موثر است.چای 

شکل  به  می توان  را  قرمز  چای  یا  ترش 
تحقیقات  براساس  کرد.  گرم مصرف  و  سرد 
صورت گرفته، دمنوش گشنیز تسکین دهنده 
در  تشنگی  و  التهاب  کننده   برطرف  و  صفرا 
این  مصرف  همچنین  است.  دیابتی  بیماران 
و  پانکراس  از  انسولین  ترشح  در  دمنوش 
بافتی و کاهش قند خون  افزایش حساسیت 

 نقش موثری دارد.

کاهش ابتال به سرطان با دارچین

ماده  غذایی  یک  به عنوان  دارچین  بیتوته- 
ضددیابت شناخته شده است. دارچین باالترین 
رتبه را در جلوگیری از اکسید شدن سلول های 
دارچین،  بی نظیر  رنگ  و  داراست.بو،مزه  بدن 
که  است  درختی   روغنی  بخش  به خاطر 
دارویی  گرفته می شود. خواص  آن  از  دارچین 

است.  دارچین  درخت  پوست  حاصل  دارچین 
است  موادی  حاوی  دارچین  درخت  پوست 
موثرند.  بیماری ها  از  بسیاری  درمان  در  که 
البته برای اینکه خواص دارویی دارچین حفظ 
دست نخورده  باید  آن  شیمیایی  ترکیب  شود، 
باقی بماند. ضدالتهاب بودن، کاهش قندخون، 
افزایش ایمنی بدن در برابر سرطان، حمله  قلبی 

و میکروب زدایی از بدن از فواید دارچین است.

تحرک نداشتن بانوان و پوکی استخوان 

ایسنا- فعالیت منظم بدنی مستمری همچون پیاده 
روی، وقتی از زمان نوجوانی و جوانی، آغاز  شود، 
موجب افزایش تراکم استخوانی در بدن می شود 
که این خود، از پوکی استخوان جلوگیری می کند. 
اگر خانمی در شرایط عادی و بدون ورزش کردن 
و حرکات مداوم بدنی، در ۵0 سالگی، به پوکی 

استخوان مبتال شود، می تواند با ورزش روزانه، 
خطر ابتال به این بیماری مزمن را از 10 تا 1۵ 
سال به تعویق بیندازد. ابتال به دیابت نوع دوم نیز 
از دیگر دالیل شایع فقر حرکتی است که بیشتر 
به دنبال تغذیه نادرست، خوردن غذاهای فست 
فود و پرکالری و و در نهایت نیز کم تحرکی بدن 
به وجود می آید. چربی خون، فشار باال از دیگر 

عوارِض فقر حرکتی در زنان است.

مغازه تجاری در خیابان مطهری طعمه حریق شد 

ساعت 1۴:1۳ روز گذشته با اعالم خبر آتش سوزی واحد 
تجاری واقع درخیابان مطهری آتشنشانان ایستگاه شماره 

یک سازمان آتشنشانی بافرماندهی آقای رضا توفیقی در 
قالب 2تیم اطفاءحریق و 1تیم فرماندهی به محل حادثه 
اطفاء را  حادثه،حریق  محل  سازی  ایمن  از  پس  و   اعزام 
نمودند.خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت.

مراسم زیارت عاشورا
 همه روزه تا پایان ماه محرم و صفر

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

آدرس:نبشمدرس48-جنباستانداری

تبلیغاتحسینیهجواداالئمه)ع(

ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه
عالم همه محو گل رخسار حسین )ع( است
ذرات جهان در عجب از کار حسین)ع( است
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

حرکت در مسیر غیر الهی
 انسان را رسوا می کند

و  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده   - ایرنا 
امام جمعه بیرجند گفت: خدا قبله حقیقی انسان 
است و حرکت در مسیر غیر الهی انسان را در دنیا 
و آخرت رسوا می کند.حجت االسالم عبادی در 

دیدار با فرماندهان نیروی هوایی ارتش مستقر در 
بیرجند افزود: بسیاری از افراد به اشتباه فکر کرده 
که خدا و بندگانش را فریب داده اند، اینگونه نیست 
چون پاسخ خود را به زودی دریافت می کنند.وی 
جمهوری  ارتش  هوایی  نیروهای  کرد:  اظهار 
که  بودند  مخلصی  های  انسان  ایران  اسالمی 
در بیعت با امام راحل از دیگران سبقت گرفتند.
وی با بیان اینکه نیروهای ارتش جایگاه ویژه ای 
های  انسان  گفت:  اند  رسانده  ثبت  به  تاریخ   در 

خوب به دنبال کارهای خوب می روند.

 زمین چمن  مصنوعی در روستای دستگرد 

کاری-در هفتمین روز از هفته تربیت بدنی زمین 
چمن مصنوعی شهید دستگردی روستای دستگرد 
کل  مدیر  پور  افضل  حضور  با  بیرجند  شهرستان 
ورزش و جوانان استان، ناصری فرماندار شهرستان و 
جمعی از مدیران استانی و شهرستانی افتتاح شد.مدیر 
کل ورزش و جوانان استان با بیان این مطلب که به 
دنبال ساخت این قبیل زمین ها در تمامی روستاهای 
شهرستان های استان هستیم، گفت: زمین چمن 
میلیون  بر 150  بالغ  اعتباری  با  روستای دستگرد 
تومان، افتتاح شده و در صدد هستیم تا درآینده با 
تأمین اعتبار نور و روشنایی زمین چمن را نیز تکمیل 
در گذشته  بیرجند  نیز گفت: ورزش  کنیم.ناصری 
و  بزرگ  خراسان  در  گفتن  برای  زیادی  حرفهای 
حتی کشور داشته که امیدواریم فراهم آمدن چنین 
امکاناتی مقدمه ای باشد برای دست یافتن ورزش 
استان به جایگاه واقعی خود در کشوری و بین المللی 
 که این مهم دست نیافتنی و دور از ذهن نیست.

کتابخانه مرکزی دانشگاه 
بزرگمهر قائنات افتتاح شد

با  قائنات،  بزرگمهر  دانشگاه  رئیس  قاسمی- 
مرکزی  کتابخانه  باالخره  که  خبر  این  اعالم 
کرد:  اظهار  شد،  افتتاح  قائنات  بزرگمهر  دانشگاه 
این کتابخانه در 1100 متر زیربنا شامل دو سالن 
مطالعه خواهران و برادران و بخش مخزن کتاب 
آن  ساخت  گذشته  سال  افزود:  »شفیعی«  است. 
300میلیون  بر  بالغ  اعتباری  با  و  رسید  اتمام  به 
تجهیز  چی  قلم  بنیاد  بنیانگذار  همت  به  تومان 
رسید.  برداری  بهره  به  رسما  قبل  روز  دو  و 
با  رابطه  در  قائنات  شهرستان  فرماندار  همچنین 
طوالنی شدن احداث ساختمان کتابخانه مرکزی 
بود  شده  مقرر  ابتدا  که  کرد  تصریح  شهرستان، 
این کتابخانه در مقیاس کوچکتری احداث گردد 
ولی به دلیل آینده نگری و اینکه اولویت اول ما 
فرهنگ بود، زیربنای این کتابخانه افزایش یافت 
که با توجه به تخصیص کم اعتبارات این پروژه 
آن،  تکمیل  البته  است،  نرسیده  اتمام  به  هنوز 
چی«  قلم  »آقای  ویژه  عنایت  و  توجه   نیازمند 
می باشد. »کهن ترابی« خاطر نشان کرد که در 
بر  ما  تمام تالش و همت  حدود 4 سال گذشته 
این بوده است که به فرهنگ به عنوان زیرساخت 
مهم در جامعه توجه کنیم که یکی از این مصادیق 

فرهنگی، احداث چنین کتابخانه هایی می باشد. 

برپایی نمایشگاه عکس با محوریت
 “انسان، طبیعت “ در نگارخانه بهمن

 کاری - نمایشگاه عکس  با محوریت “انسان و  طبیعت “ 
آثار عکاس های  دانشجو احسان محمودی و  از 
نیما دهکردی در نگارخانه سینما بهمن برای بازدید 
عالقمندان دایر شده است.دبیر اجرایی این نمایشگاه 
عنوان کرد: قرار بود این نمایشگاه در فصل هایی 
که گردشگر بیشتری در استان هستند برگزار شود 
زمان  این  به  مشکالت  از  ای  پاره  علت  به  که 
موکل شد.  محمودی با بیان اینکه این نمایشگاه 
با همکاری حوزه هنری استان و دانشگاه بیرجند  
ابراز امیدواری کرد:  نمایشگاه  برگزار شده است  
بتواند مورد توجه عالقمندان قرار گیرد و زمینه ای 
برای برگزاری نمایشگاه های هنری بعدی باشد. 
وی خاطرنشان کرد این نمایشگاه از دوم تا هفتم 

آبان  در معرض دید عالقمندان به هنر خواهد بود.

طرح هر دانش آموز یک مهارت 
در استان اجرایی شد 

کاری-مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان 
جنوبی بیان کرد: طرح هر دانش آموز یک مهارت  
با هدف توانمند سازی دانش آموزان استان خراسان 
جنوبی به اجرا درآمده  که طی آن 913 دانش آموز 
در استان تحت پوشش آموزشهای فنی و حرفه ای 
قرار گرفتند. حسین خوش آیند با اشاره به اینکه غنی 
سازی بنیه فرهنگی همواره یکی از دغدغه مسئوالن 
و خانواده ها بوده است افزود: طرح هردانش آموز 
یک مهارت را می توان از جمله طرح هایی برای 
برطرف  ساختن این دغدغه دانست، می تواند منبع 

تحولی در نظام آموزشی کشور باشد  

آغاز اصالح رشته ها در دانشگاه بیرجند
سنا

س: ای
عک

 فراخوان جشنواره شعر طنز خراسان جنوبی
گروه خبر-  ارسال آثار برای شرکت در دومین جشنواره شعر طنز خراسان جنوبی فراخوان شد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گفت: این جشنواره با هدف کشف، 
جذب و پرورش استعدادهای جوان، ترویج و معرفی طنز فاخر و طنز پردازان استان برگزار می شود.محبی با بیان اینکه شرکت در این جشنواره برای عموم افراد در تمامی 
گروههای سنی آزاد است افزود: برای شرکت در این جشنواره عالقه مندان می توانند در تمامی قالب های شعری، تا پنج اثر تا 25 آبان به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

ظرفیت طبس برای 
ایجاد ژئو پارک جهانی 
خارق العاده است

جهانی  های  ژئوپارک  عالی  شورای  مهر-رئیس 
یونسکو گفت: طبس مکان خارق العاده ای است که 
تمامی پتانسیل ها و مولفه های الزم را برای ایجاد 
ژئو پارک جهانی دارد.پروفسور مارتینی رئیس شورای 
عالی ژئوپارک های جهانی یونسکو گفت: 12۷ پارک 
 در سایت یونسکو ثبت شده است که در تمامی قاره های
مختلف دنیا پراکنده هستند. ریاست شورای عالی 
ژئوپارک های جهانی یونسکو افزود: امیدواریم بتوانیم 
عالوه بر ثبت ژئوپارک در یونسکو در بحث توسعه 
مدرن هم از ظرفیت های آن برای کل طبس استفاده 
کنیم و این امر برای کل شهرستان که چیزی حدود 
۶0 هزار کیلومتر مربع را شامل می شود نیز صورت 
عالی  شورای  عضو  کاظمی  امری  علیرضا  پذیرد. 
ژئوپارک های جهانی یونسکو گفت: در سازمان زمین 
شناسی در مدت 15 سال  30 منطقه را شناسایی 
کردیم.وی افزود: طبس یکی از آن 30 منطقه بود که 
به عنوان پتانسیل قطعی برای ایجاد ژئوپارک های 

جهانی شناسایی شد.

200 هکتار از مزارع شهرستان سربیشه 
زیر کشت منداب می رود

حسینی- مدیر جهاد کشاورزی سربیشه با بیان این 
که در سال زراعی 9۶-9۷ حدود 200 هکتار  از مزارع 
و باغات شهرستان زیر کشت منداب قرار می گیرد 
عنوان کرد: این ریز دانه با هدف اصالح خاک در 
فصل پاییز به عنوان کود سبز کشت می گردد و پس 
از گلدهی  15 درصد مزرعه به منظور افزایش ماده 
آلی خاک برگردان می شود. رضوی در گفتگو با آوا 
با اشاره به این که انتظار می رود با تاثیر غیر مستقیم 
بعدی،  محصول  عملکرد  در  محصول  این  کشت 
کشاورزان همانند سال های گذشته استقبال خوبی 
از این کشت انجام دهند، ادامه داد: طی سال زراعی 
جاری 2 هزار و ۷0 کیلوگرم بذر منداب به طور رایگان 
بین کشاورزان توزیع می گردد و متقاضیان باید برای 
دریافت بذر به جهاد کشاورزی شهرستان و یا مراکز 
 جهاد کشاورزی مراجعه کنند. وی به ویژگی های
عمیق  های  ریشه  داشتن  مانند  منداب،  کشت 
وگسترده که موجب ایجاد منافذ در خاک و اصالح 
فیزیکی خاک می گردد، اشاره کرد و افزود: حاصلخیز 
شدن خاک از طریق افزایش ماده آلی ، جلوگیری از 
شسته شدن مواد غذایی داخل خاک و کاهش شوری 
خاک  و افزایش عملکرد در تولید محصول بعدی از 

دیگر ویژگی های این کشت است.

وزیر راه : اتصال برخی مراکز استان ها
 به شبکه ریلی توجیه اقتصادی ندارد

توسعه  هرچند   : گفت  آخوندی  خبر-عباس  گروه 
شبکه ریلی از جهت اجتماعی خوب است اما اتصال 
برخی مراکز استانها به شبکه ریلی توجیه اقتصادی 
ندارد. آخوندی در جلسه بررسی عملکرد طرح های 
اقتصاد مقاومتی در حوزه توسعه شبکه ریلی در تهران، 
از مراکز استانهایی که از نگاه او اتصالشان به شبکه 
ریلی صرفه اقتصادی ندارد نام نبرد. وی افزود: با 
اجرای طرح های توسعه ای تا پایان سال 9۶ فقط 10 
مرکز استان باقی می ماند که به شبکه ریلی متصل 
نخواهد بود.طرح اتصال بیرجند به شبکه سراسری راه 
آهن 2۷0 کیلومتر است و بر اساس اخرین امار اعالم 
شده از طرف مقامات استان مطالعات این پروژه از دو 
محور شامل 22 کیلومتر از سمت بیرجند و نیز 51 
کیلومتر بین کال شور - گناباد انجام شد و قطعه 51 
کیلومتری که کال شور را به گناباد متصل می کند، 

آماده برگزاری مناقصه است.

برای کاهش آسیبهای اجتماعي همکاري 
همه دستگاه هاي اجرایي الزم است

اجتماعي  و  امنیتي  سیاسی،  مقدم-معاون  دادرس 
استاندار که در جلسه هم اندیشي هیات اندیشه ورز 
فرهنگي و اجتماعي استان که با موضوع کاهش و 
پیشگیري از آسیب هاي اجتماعي برگزار شده بود 
سخن مي گفت با بیان این مطلب، افزود: هماهنگي 
و همکاري دستگاه هاي اجرایي در جلوگیري، کاهش 
و پیشگیري از آسیب هاي اجتماعي از اهمیت زیادي 
برخوردار است.حسیني، افزود: اگر هر فردي در هر 
 مسئولیت و جایگاهي که قرار دارد نسبت به آسیب هاي
و  جلوگیري  به  توان  مي  شود،  حساس  اجتماعي 
کاهش آسیب ها امیدوار بود.وی خاطر نشان ساخت: 
تحقق اهداف یاد شده نیازمند همکاري و هم افزایي 
از نیروهاي اجتماعي، نخبگان ملي  طیف وسیعي 
و استاني و افراد متخصص در حوزه هاي مختلف 

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. 

برگزاري همایش ملي باستان شناسي ایران 
در دانشگاه بیرجند؛

اسدزاده-همایش باستان شناسي ایران امروز با حضور 
دکتر آیتي،دکتر کارگر،دکتر موسوي کوه مهر،دکتر 
هاشمي و دکتر طالبیان در خیابان خیابان چهارراه 
ولیعصر،نبش مظفر جنوبي پژوهشکده فرهنگ و هنر 

و معماري، ساعت ٨:30 تا 1۷:30 برگزار مي شود.

کاهش پژوهش به دلیل بی پولی
قاسمی-رئیس دانشگاه بیرجند  روز گذشته 
در نشت خبری عنوان کرد تعداد  قراردادهای  
برون دانشگاهی در سال 92، 1۷ مورد بود و 
در سال های 93، 94 و 95 به ترتیب  14، ٨ و 
10 مورد بوده است. به گفته وی  دلیل کاهش 
 این نوع قراردادها کاهش بودجه طرح های
پژوهشی از 3 درصد به یک درصد می باشد. 
به گفتۀ وی تا سال 93 از یک تا 3 درصد 
های  دستگاه  عمرانی  و  جاری  های  بودجه 
اجرایی باید به بخش پژوهش داده می شد 
ولی این قانون حذف شد و  اکنون هم فقط 
به  یک درصد از بودجه های جاری تبدیل 
شده که چندان فایده ای ندارد و  این قانون 
باید اصالح شود. این مقام مسئول تأکید کرد 
که متأسفانه یکی از مشکالت اصلی افزایش 
باشد  می  پایین  کیفیت  با  عالی  مؤسسات 
نیست. کشور  جمعیت  با  متناسب  اصال   که 

3 هزارو 500 دانشجوی 
تحصیالت تکمیلی
در دانشگاه بیرجند

رئیس دانشگاه بیرجند با بیان اینکه اولویت 
اظهار  است،  ها  رشته   توسعه  در  دانشگاه 
را  موجود  های  رشته  تبدیل  ما  طرح  کرد: 
و  تربیتی  علوم  از  رشته   2 حتی  و  ایم  داده 
علوم پایه نیز معرفی شده اند که با همسان 
سازی در  راستای نیاز استان جایگزین شوند. 
وی  با اشاره به پروژه های عمرانی دانشگاه 
بیرجند بیان کرد: دو پروژه دانشکده ادبیات و 
علوم انسانی و دانشکده هنر با اعتباری  بالغ 
بر 20 میلیارد تومان در حال اجرا است که  

پیش بینی می شود تا 3 سال آینده تکمیل 
شود. »خلیلی« همچنین از خریداری خوابگاه 
دانشکده سرایان با ظرفیت 190 نفر خبر داد 
و افزود: این خوابگاه با هزینه بیش از ٨00 
دانشجویان  و  خریداری شده  تومان  میلیون 

در آن مستقر شده اند. وی بیان کرد که دو 
دانشگاه  درمانگاه  و  متاهلین  خوابگاه  پروژه 
تومانی  میلیون   500 کمک  با  نیز  بیرجند 
خیرین و به همین مقدار کمک وزارت علوم 
آغاز شده و امیدورایم در سال جاری افتتاح 
شود. به گفتۀ وی توسعه کیفی آموزشی یکی 
برنامه های کالن پیش رو می باشد که  از 
اکنون قریب به 500 دانشجوی دکترا و سه 

هزار دانشجوی ارشد داریم.

شورای عطف استان راه اندازی شد
این مقام مسئول با بیان اینکه توسعه روابط 

بین الملل از دیگر برنامه های پیش رو است، 
اظهار امیدواری کرد که بر این اساس  تا سال 
برقرار  ارتباط  اروپایی  دانشگاه  با سه   201٨
دکتری پسا  دوره  ورود  به  »خلیلی«   کنند. 
اکنون  کرد:  اضافه  و  داد  خبر  دانشگاه  به 

مشغول  بیرجند  دانشگاه  در  دکترا  پسا   2
پژوهش هستند که بر مپنامه د اریم در سال 
بیان  با  وی  یابند.  افزایش  نفر   5 به  آینده 
اندازی شده  راه  استان  اینکه شورای عطف 
است، اظهار کرد که دبیرخانه این شورا نیز در 
دانشگاه بیرجند مستقر می باشد و هیچ طرح 
شوری  این  تصویب  به  تا  پژوهشی  کالن 
نرسد اجازه اجرایی شدن ندارد. به گفتۀ وی 
انجام  که  خدماتی  به  توجه  با  دانشگاه  این 
داده در ارزیابی بین دانشگاه های ایران رتبه 

15 را به خود اختصاص داده است.

افزایش فرصت های مطالعاتی
 در خارج از کشور 

برای  اینکه  بیان  با  بیرجند  دانشگاه  رئیس 
تکملی  تحصیالت  های  دوره  در  بار  اولین 
داریم،  خارجی  دانشجوی   4 اکنون  نیز 

اظهار کرد: همچنین فرصت های مطالعاتی 
پیدا کرده که و  ثبات  در کشورهای خارجی 
برای  دانشگاه  از هیئت علمی  نفر  حضور 4 
تدریس در دانشگاه های خارج کشور فراهم 
شده است. »خلیلی«  با اشاره به اینکه تاکنون 
مقاالت علمی پژوهشی زیادی گردآوری و در 
بیان کرد  همایش ها نیز منتشر شده است، 
که در سال 94 540 مقاله پژوهشی داخلی 
مورد   599 به  گذشته  سال  در  ولی  داشتیم 
رسید. وی ادامه داد: همچنین تعداد مقاالت 
منتشر شده در همایش های خارجی و بین 
المللی  در سال 94، 30 مورد بود و سال 95 

به گفتۀ وی  بوده است.  مقاله  تعداد آن ۶0 
های  همایش  در  منتشر شده  مقاالت  تعداد 
داخلی در سال گذشته ۷41 مقاله بوده که ٨ 
تالیف، توسعه و ترجعه کتاب هم داشته ایم 
و تعداد مقاالت مشترک با دانشمندان دیگر 

کشورها 1۶ عدد بوده است.

ثبت نام ۲500 دانشجو 
در دانشگاه بیرجند طی سال جاری

پذیرش  تعداد  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
دانشگاه بیرجند در سال جاری عنوان کرد که 
در مجموع تمام مقاطع تحصیلی تا کنون دو 
هزار و 500 نفر برای ثبت نام کرده اند که 
امکان دارد این تعداد کاهش یا افزایش یابد. 
»خلیلی« در این زمینه  تصریح کرد که در 
مقطع کاردانی 24 نفر پذیرش که تاکنون 15 
اند و همچنین در مقطع  نام کرده  ثبت  نفر 
داشته  پذیرش   51۶ و  هزار  دو  کارشناسی 
ایم که تاکنون یک هزار و ۶53 نفر ثبت نام 
کرده اند. وی افزود: در مقطع کارشناسی ارشد 
نفر  پذیرش، ۶21  از هزار و 20  تاکنون  نیز 
نام  ثبت  نفر  نفر، 104  از 123  هم  دکترا  و 
کرده اند. به گفتۀ وی اعضای هیئت علمی 
از  که  باشند  می  نفر  دانشگاه هم 351  این 
این تعداد 19 عضو آن استاد تمام می باشند. 
درصد  گفتۀ »خلیلی« سال گذشته 100  به 
سال  در  و  یافته  تخصیص  دانشگاه  بودجه 
جاری نیز در حال پیگیری اخذ  بودجه هستند 
ولی تاکنون مبلغ بودجه دانشگاه ها در کشور 

کمتر از حد انتظار می باشد.
)Ava.news16@gmail.com(

کارگروه  دومین  گذشته  روز  ظهر   - قوسی 
امنیت و سالمت غذایی شهرستان بیرجند به 
مدیریت فرماندار برگزار شد. اولین دستورکار 
جلسه آبیاری اشجار مثمر با فاضالب خام در 
روستاها که مرتبط با پیشگیری از بروز احتمالی 
دبیرجلسه  بود.  ای  روده  واگیردار  بیماریهای 
بیماریهای  گفت: خط قرمز بهداشت محیط، 
رسانی  خدمت  است.وی  ای  روده  و  انگلی 
به مردم برای برخورداری از شبکه آب شرب 
داد:  ادامه  و  دانست  تشکر  قابل  را  روستایی 
ولی  این کار پیامدهای بهداشتی از جمله دفع 
فاضالب  از  استفاده  و  فاضالب  غیربهداشتی 
خام برای آبیاری اشجار مثمر داشته که این 
زنگ خطری است. پیشنهاد می کنیم انشعابات 
بهداشتی  دفع  برای  ای  تاییدیه  جدید  آب 
فاضالب از خانه بهداشت دریافت کنند و هم 
چنین می شود به قطع انشعاب موقت هم برای 

ایجاد مانع در این زمینه فکر کرد.نماینده آب 
و فاضالب روستایی بیان کرد: تاییدیه گرفتن 

دارد. حداکثر  تبعاتی  ندارد ولی قطعا  اشکالی 
در  و  است  انشعاب 10روز  نصب  برای  زمان 
طی این روز کار اجرایی انجام نخواهد گرفت. 
صفوی ادامه داد: قطع انشعاب هم غیرممکن 

با مشکل  تامین هم  تایید شورای  با  است و 
روبرو هستیم و امکان پذیر نیست. می شود 

برای روستاهای در حین اجرا و در آینده این کار 
انجام بگیرد. طرح اجرای شبکه فاضالب هم 
فعال تا پایان طرح کشوری قبلی اجرا نخواهد 
شد. در پایان مقرر شد با تشکیل کمیته ای، 

گرفتن تعهدنامه ای برای اجرای سیستم دفع 
فاضالب از روستاییان مورد بررسی قرار گیرد.
دستورالعمل بعدی پساب تصفیه خانه فاضالب 
و شیوع بیماریهای واگیردار بود که در آخرین 
استانی  بود که در سطح  بررسی شده  جلسه 

مورد بررسی قرار گیرد. 

پساب فاضالب از دسترس
 خارج می شود

 نماینده آب و فاضالب توضیح داد: طی جلسه ای 
با حضور فرهادی، معاون استاندار مصوب شد 
که جهادکشاورزی بر روی محصوالت تولیدی 
کشاورزان آزمایش انجام دهد و آب منطقه ای 
هم بعد از استعالم از محیط زیست اقداماتی 
انجام دهد. هاشم آبادی ادامه داد: شرکت آب 
از  منطقه ای در همین راستا قراردادی برای 
دسترس خارج کردن پساب با پیمانکار با طول 

٨ کیلومتر بسته است تا از خروجی تصفیه خانه 
تا مرکز آموزش محمدیه منتقل شود. وی ادامه 
داد: پیمانکار در مرحله تجهیز کارگاه است و 
گیرد. می  انجام  کار  جاری،  سال  پایان   تا 

احداث میدان دام جدید در هفته آینده
میدان  جایی  جابه  جلسه  سوم  دستورالعمل 
عرضه دام و بهره داری میدان دام جدید بود. 
غریبی، مسئول اتحادیه دامداران گفت: عملیات 
احداث میدان دام در سال ٨9 شروع شد و با 
فرازونشیب هایی همراه شد. وی ادامه داد: در 
نهایت در اراضی حسین آباد سادات میدان دام 
جدید با ظرفیت ٨00 راس دام سبک و 200 
راس دام سنگین آماده بهره داری است که البته 
مقاومت هایی هم در زمینه جابه جایی از سوی 

عرضه کننده ها انجام گرفته است
)Ava.news19@gmail.com(

بهره برداری میدان جدید عرضه دام بیرجند در هفته آینده 

مدیر روابط عمومی شرکت کویرتایر از تأیید 
شورای  تشکیل  برای  شده  ارائه  پیشنهاد 
شرکت  عمومی های  روابط  هماهنگی های 
گزارش  داد.به  خبر  امید  سرمایه گذاری  گروه 
قربانی  محمد  بیرجند،  از  تسنیم  خبرگزاری 
در نخستین جلسه هم اندیشی مدیران روابط 
با  امید  سرمایه گذاری  گروه  شرکت  عمومی 
ارائه چند پیشنهاد اجرایی بر تشکیل مجمع و 
شورای مشورتی روابط عمومی های این گروه 
تاکید کرد و اظهار داشت: استفاده از همدلی و 
همفکری و تقویت ساختار ارتباطی و رسانه ای 

فعالیت های  گسترش  زمینه ساز  می تواند 
سرمایه گذاری  گروه  عمومی  روابط  ارزشمند 
امید در کشور باشد.وی تقویت ساختار اجرایی 
روابط عمومی ها و توجه به ابزار نوین رسانه ای و 
اطالع رسانی، فعال سازی، توسعه و به روزرسانی 
کانال های  ایجاد  سازمانی،  سایت های  وب 
تلگرامی و انتشار نشریه داخلی را گامی بلند 
در راستای اعتالء و معرفی بیش از پیش گروه 

سرمایه گذاری امید در کشور برشمرد.
رئیس روابط عمومی شرکت کویرتایر با تشریح 
فعالیت های شاخص روابط عمومی در کویرتایر 

اظهار داشت: ارزیابی فعالیت های روابط عمومی 

و توجه به کارکردها، نقش و جایگاه آنها در 

سازمان همواره باید مورد توجه قرار گیرد.وی 

برگزاری نشست های هم اندیشی و هم افزایی 

به صورت دوره ای در شرکت های این گروه را 
پیشنهاد کرد که ضمن تأیید آن در این جلسه 
مقرر شد دومین جلسه هم اندیشی اواخر دی 
ماه در شرکت صنعتی و معدنی گل گهر واقع 
برگزار  کرمان  استان  سیرجان  شهرستان  در 
شود.قربانی بیان کرد: در این جلسه همچنین 
کمیته تدوین سند راهبردی و تدوین ساختار 
روابط عمومی های این گروه تشکیل و مقرر 
و  استراتژی ها  اهداف،  آتی  جلسات  در  شد 
تعریف  استراتژی  براساس  مدون  برنامه های 

شده اهداف و برنامه دنبال شود.     

شورای هماهنگی  روابط عمومی های شرکت سرمایه گذاری امید تشکیل می شود

 برزجی- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
امسال  شده  اعالم  تعرفه  طبق  گفت:  استان 
 زائران اربعین با ناوگان اتوبوسی استان می توانند
ببندند.  قرارداد  تومان  میلیون   12 تا   10 از 
شهامت در گفتگویی با آوا عنوان کرد: با توجه 
به اهمیت ایمنی در سفر به خصوص مراسم 
اربعین تمام تدابیر اندیشیده شده که مسافران 

بتوانند سفر مطمئنی داشته باشند.
  وی افزود: بر همین اساس عمر تمامی ناوگان های
رانندگان  و  بوده  سال  زیر 10  باید  سفر  این 
متقاضی در این طرح نیز باید حداقل 5 سال 

تجربه کاری داشته باشند. 

استفاده از ناوگان دولتی
در طرح اربعین ممنوع 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
با تاکید بر اینکه استفاده از ناوگان دولتی به 
عنوان ناوگان عمومی به شدت ممنوع است 
افزود: تمامی رانندگانی که در این طرح شرکت 

می کنند باید کارت هوشمند داشته باشند. 
شهامت با اشاره به حوادث اخیر اتوبوسی عنوان 
کرد: جلسات متعددی تاکنون برگزار نموده ایم 

و زائرین اربعین پس از ثبت نام در سامانه سماح 
باید به صورت گروهی نسبت به عقد قرارداد 
با شرکت های مسافربری اقدام کنند که نرخ 
این قرار دادها بسته به نوع ناوگان از 10 تا 12 
میلیون تومان متغیر است. وی خاطر نشان کرد: 
با توجه به بعد مسافت هر زائر بین 220 تا 2۷0 

هزار تومان هزینه تردد پرداخت می کند. 

زائران از خطوط ریلی و هوایی
بیشتر استفاده کنند

ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 

استان با بیان اینکه مرز خروجی استان چزابه 
مشخص شده افزود: اعزام خدمه نیز از 5 تا 
10 آبان ماه انجام می شود و هم اکنون حمل 
تدارکات و نیازمندی های موکب ها نیز در حال 
 انجام است. شهامت  در پاسخ به گالیه هایی
قرارداد  رقم  چشمگیر  افزایش  بر  مبنی 
اربعین  روی  پیاده  برای  گفت:  اتوبوسها 
هستند  درگیر  اتوبوسی  های  ناوگان  تمامی 
 لذا شرایط راه ها ،وضع ترافیکی استان های
نرخ  در  اتوبوسها  معطلی  میزان  و  غربی، 
گذاری تاثیر گذار بوده است. وی با بیان اینکه 

نوع ناوگان استان ، اتوبوس های 25 نفری 
 و VIP است ، تاکید کرد: اگر نرخ گذاری
بود  ممکن  شد  می  انجام  منطقی  غیر 
برای  دیگری  های  استان  به  ها  اتوبوس 
ابراز  با  شهامت  رفتند.  می  قرارداد  عقد 
سفر  اربعین  مسافران  اینکه  از  امیدواری 
:  بدون حادثه ای داشته باشند توصیه نمود 
زائرین  به منظور کاهش خطرات جاده ای 
از بخش ریلی یا هوایی حداکثر استفاده  را 

داشته باشند.
)Ava.news11@gmail.com(

10 تا 12 میلیون ، نرخ قرارداد اتوبوس های استان برای زائران اربعین 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خبر داد: 

عکس:قاسمی

عکس:تسنیم

عکس:کمالی



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

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

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

11:17
17 : 06
22 : 36
4 : 23
5 : 45

موضع حدادعادل درباره گزینه 
پیشنهادی برای وزارت علوم

زبان  فرهنگستان  رئیس  عادل  حداد  غالمعلی 
شدن  طوالنی  به  توجه  با  گفت:  فارسی  ادب  و 
بودن  وزیر  بی  و  علوم  وزارت  سرپرستی  دوران 
این وزارتخانه، به نظر می رسد نمایندگان مجلس 
با رعایت مصلحت کلی به وزیر پیشنهادی علوم، 
تحقیقات و فناوری رای دهند و وزارت علوم هفته 

آینده صاحب وزیر خواهد شد.

ظریف: لجن پراکنی ترامپ نمی تواند 
به سربلندی ایران خدشه وارد کند

پراکنی  لجن  می گوید:  ایران  خارجه  امور  وزیر 
دفاع،  در  ذره ای  نمی تواند  ترامپ  مانند  افرادی 
وارد  خدشه  ایران  مردم  سربلندی  و  مقاومت 
مقیم  ایرانیان  جمع  در  ظریف  جواد  محمد  کند. 
آفریقای جنوبی اظهار کرد: این روزها که بار دیگر 
زمزمه های نامناسبی از سوی برخی تازه واردها در 
عرصه سیاست شنیده می شود، الزم است یک بار 
دیگر یادآوری برای خود داشته باشیم که جمهوری 
اسالمی ایران به یمن حضور پرافتخار و پرصالبت 
فسادها،  توانست همه  در ۴۰ سال گذشته  مردم 
تحریم ها، جنگ ها و تجاوزها را با سربلندی پست 
ایران فشار  بر  افزود: کسانی که  سر بگذارد. وی 
آوردند، عبرت تاریخ شدند و ملت ایران استوارتر و 

قدرتمندتر از روز اول حضور دارد.

مقدم فر: خیلی از بزرگان در 
سال 88 ناصحانه صحبت کردند

و  امنیتی  و  سیاسی  مسائل  کارشناس  فر  مقدم 
 88 فتنه  گفت:  گفت  سپاه  کل  فرمانده  مشاور 
یکی از فتنه های عظیم بود که شاید بتوان آن را 
سخت ترین، پیچیده ترین، مهمترین و سنگین ترین 
تهدید علیه نظام دانست.خیلی از بزرگان با سران 
فتنه ناصحانه صحبت کردند و پیغام دادند«کاری که 
شما آغاز می کنید، بعدا نمی توانید مدیریت کنید. شما 
آغاز کننده هستید اما پایان آن دست شما نخواهد 
را  اعتراضات  این  مرزها  بیرون  از  دیگران  بود. 

مدیریت می کنند«. اما گوش نکردند. 

فالحت پیشه: امکان تعدیل
 و اصالح در برجام وجود ندارد

حشمت ا... فالحت پیشه در پاسخ به سوالی مبنی 
به اصالحات مطرح  با توجه  برجام  آینده  اینکه  بر 
شده از سوی سناتور های جمهوری خواه با تاکید بر 
بازرسی های گسترده  و  برجام  تعهدات  دائمی شدن 
از تاسیسات نظامی ایران چه خواهد شد،اظهار کرد: 
همان طور که از عنوان برجام برمی آید یک برنامه 
جامع و معین است که همه بازیگران روز دنیا اعم از 
قدرت های بزرگ و سازمان های بین المللی با ایران بر 
سر میز مذاکره نشستند و به یک توافق دست یافتند،در 

نتیجه امکان تعدیل و اصالح در آن وجود ندارد.

در قضیه برجام 1+4 نداریم

محمدجواد الریجانی گفت: شان و عظمت ملت 
ایران با حرف های ترامپ پایین نمی آید حتی من 
فکر می کنم که خود آمریکایی ها هم ازحرف های 
رئیس جمهور خود شرمگین هستند. معاون امور 
بین الملل قوه قضائیه در رابطه با وظایف و تعهدات 
بیان کرد:  برجام  اروپایی در خصوص  کشورهای 
ما در قضیه برجام 1+۴ نداریم بلکه برجام 5+1 
است. همه ما چه آنهایی که به برجام انتقاد دارند 
و چه آنها که انتقاد ندارند، در زمان تهاجم ها پشت 
سر دولت خودمان ایستاده ایم و اگر قرار باشد یک 
کشور مثل آمریکا از برجام خارج شود این بدین 
معناست که برجام سقوط کرده است. اگر بعد از 
زنجیری  کند، همانند  پیدا  ادامه  برجام  اقدام  این 
که  عملی  هر  سایرین  تا  بود  خواهد  ما  پای   در 

می خواهند انجام دهند.

تحریم های جدید، ایران را 
مجبور به التماس خواهد کرد

نماینده دموکرات کنگره آمریکا مدعی شد کمپین 
اعمال تحریم های جدید علیه ایران می تواند دولت 
ایران را در برابر آمریکا به زانو درآورد و تهران را 
وادار کند تا برای لغو تحریم ها به واشنگتن التماس 
کند. این قانونگذار ارشد کنگره آمریکا گفته است:  
»ما نیازمند حد نهایت تحریم ها هستیم، حدنهایت 
حدنهایت  و  هسته ای  محدودیت های  اجرای 

حمایت بین المللی.«

70 درصد آمریکایی ها 
خواستار مذاکره مجدد برجام هستند

یک نظرسنجی جدید نشان داد بیشتر مردم آمریکا 
آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ«  »دونالد  رویکرد  از 
در  می کنند.  حمایت  ایران  هسته ای  توافق  علیه 
انجام  هریس  موسسه  توسط  که  نظرسنجی  این 
کردند  تاکید  کنندگان  شرکت  از  درصد   7۰ شد، 
توافق هسته ای ایران باید مجددا مورد مذاکره قرار 
گرفته و توسط کنگره تایید شود. در این نظرسنجی 
بیش از 6۰ درصد از نظر دهندگان، برجام را یک 
ایران به  توافق بد برای آمریکا دانسته و معتقدند 
شرکت  از  درصد  است.81  نبوده  پایبند  آن  مفاد 
هسته ای  توافق  هرگونه  می گویند  هم  کنندگان 
جدید با ایران نباید مستقیما اجرا شود بلکه باید ابتدا 
در مجلس سنا و سپس توسط کنگره تایید شود.

اصالح طلبان اجر حمایت از روحانی را ضایع نکنند
 

بهزاد نبوی فعال سیاسی اصالح طلب گفت: برخی 
اصالح طلبان منت می گذارند که ما به روحانی رای 
دادیم. اگر به روحانی رای نمی دادید به چه کسی 
رای می دادید؟ اصالح طلبان اجرشان در حمایت از 
روحانی را ضایع نکنند. آنان نه برای سهمیه در کابینه 
و نه برای مزایا و امکانات از روحانی حمایت کردند. اصالح طلبان به خاطر 

مصلحت کشور و مردم به جای رئیسی به روحانی رای دادند. 

ترکان: دولت دوازدهم مانند دولت یازدهم است

و  اعتدال  ترکان، عضو شورای مرکزی حزب  اکبر 
توسعه گفت: به نظر من کابینه دوازدهم همان کابینه 
یازدهم است و تفاوت زیادی بین این دو نیست، از نظر 
ظرفیت ها. به نظر من کابینه دوازدهم از نظر ظرفیت ها 
و توانمندی مجموعه دولت مشابه کابینه یازدهم است، 
زیرا کابینه، مجموع افراد و مسئوالن است، نه یک یا چند فرد. وقتی می گویم 

دولت دوازدهم مانند دولت یازدهم است، منظورم همین است. 

مصباحی مقدم:برخی احزاب از جمنا ناراحت بودند

غالمرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت 
مبارز در بخشی از گفتگوی خود با خبرآنالین گفت: 
جریان  تمام  به  نسبت  فراگیری  نتوانست  جمنا 
احزاب  برخی  اساس  همین  بر  کند.  پیدا  اصولگرا 
 ناراحت بودند. وی افزود: در کار تشکیالتی از ظرفیت 
های  از ظرفیت شخصیت  تبلیغاتی  کارهای  در  و  اصولگرا  های  تشکل 

اصولگر و نخبگان مشهور جریان استفاده نشد.

محمدرضا باهنر گفت: در انتخابات 
رای  روحانی  آقای  که   ۹۲ سال 
هاشمی  آقای  مرحوم  گویا  آورد، 
دلخور  جلسه ای  در  رفسنجانی 
شده و گفته بود که اگر ما از آقای 

ایشان  نمی کردیم  روحانی حمایت 
نداشت  بیشتر  رای  درصد   6 –  5

و همین هم بود. این عضو مجمع 
تصریح  نظام  مصلحت  تشخیص 
همان  در  اگر  مثال  طور  به  کرد: 
در  رفسنجانی  هاشمی  آقای  سال 
یا  و  بود  نکرده  نام  ثبت  انتخابات 

صالحیت  تایید  و  کرده  نام  ثبت 
شده بود و یا رقبای آقای روحانی 

متراکم و منسجم شده بودند، دیگر 
نه رای 5۰ درصدی وجود داشت و 
نه آقای خاتمی می توانست رهبریت 
جریانی را بر عهده بگیرد،  بنابراین 
ابر و باد و مه و خورشید فلک در 
و  شدند  یکی  کوتاه  مقطع  یک 
رای  روحانی  آقای  و  افتاد  اتفاقی 
آورد، اما در انتخابات سال ۹6 این 
گونه نبود و عملکرد آقای روحانی و 
اعتماد به او باعث رای آوری شد و 
علی رغم نقدهای جدی که به وی 
و  کردند  مقایسه  مردم  بود،  وارد 
دیدند نمی توانند به سفره های پهن 
نشده اعتماد کنند. هر چند رقبای 
آقای روحانی نیز وعده های سنگین 
و بزرگی دادند اما جامعه به آن باور 
نرسید که آنها می توانند این کارها 

را انجام دهند.

یادداشتی  در  رحیمی  علیرضا 
شبهه  »رفع  عنوان  با  تلگرامی 
روحانی«  توسط  راست  به  گردش 
به دیدار اخیر رئیس جمهور با اعضای 
و  پرداخت  مبارز  روحانیت  جامعه 
نوشت: اخیراً دکتر روحانی دیداری با 
اعضای جامعه روحانیت مبارز داشت 
به خاستگاه  از آن  پیام روشنی  که 

رای آقای روحانی مخابره نشد. 
وی افزود: همچنان که رئیس جمهور 
را  تفکرات  و  گروه ها  و  مردم  آحاد 
می کند،  نمایندگی  رسمی  طور  به  
مختلف  سالیق  و  اقشار  با  دیدار 
قابل  و  عادی  امری  نیز  سیاسی 
شمار  به  رئیس جمهور  از   انتظار 
مردم  اصالح طلب  می آید.نماینده 
آنچه  داد:  ادامه  مجلس  در  تهران 
نیست،  قابل انتظار  رئیس جمهور  از 

تبعیض در نگاه و عملکرد نسبت به 
سالیق مختلف فکری در حوزه های 
سیاسی و اجتماعی و مدنی است. به 
با  رئیس جمهور  دیدار  اولی  طریق 
گروه های مرجع باید فارغ از تبعیض 

و برجستگی باشد. وی اضافه کرد: 
برای پرهیز از شائبه گردش به راست 
با پرچم چپ الزم است آقای روحانی 

دیدارهای رسمی با مجمع روحانیون 
که  گروه هایی  و  جریان ها  و  مبارز 
بین  گفتمانی  و  تاریخی  مرجعیت 
مردم دارند و سکو و موتور موفقیت 
ایشان در انتخابات ۹۲ و ۹6 بوده اند، 

داشته باشد تا توازن و جامعیت مورد 
انتظار از رئیس جمهور برآورده شده 

و دیده شود.

عملکرد روحانی و اعتماد به او باعث رای آوری شد
روایت یک فعال سیاسی اصال ح طلب  

از شائبه گردش به راست آقای روحانی با پرچم چپ!

محمدرضا باهنر فعال سیاسی اصولگرا:

امام علی علیه السالم فرمودند :
رَّ مِْن َصْدِر َغیِْرَك بَِقلِْعِه مِْن َصْدِرَك اُْحُصِد الشَّ

با ریشه کن کردن بدی از سینه خود، بدی را از سینه دیگران، 
بیرون کن!

)نهج البالغه: ح169، ص1170(
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آموزشگاه علمی دهخدا بیرجند ثبت نام می کند
 کالس های کنکور )تجربی ، ریاضی ، انسانی( -کالس های کنکور زبان  ، هنر

کالس های کنکور تیزهوشان ششم،نهم-کالس های تقویتی و تکمیلی

  کلیه پایه ها و مقاطع تحصیلی- مشاوره تخصصی کنکور  وآموزش مهارت های

 تحصیلی )شیوه های برنامه ریزی ، مطالعه ، تست زنی(

شروع ثبت نام: 96/7/25    تلفن تماس: 32441152 دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول
 شرکت تعاونی مصرف دانشگاهیان بیرجند  

 شماره ثبتی: 248     شناسه ملی: 10360011235    تاریخ انتشار: 96/8/3
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف دانشگاهیان شهرستان 
بیرجند راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه 96/8/29 در محل سالن جلسات سازمان مرکزی دانشگاه برگزار 
می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور 
بهم  رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی بتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام 
االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را 
دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا متقاضیان 
سمت بازرسی می توانند حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از انتشار آگهی دعوت به دفتر تعاونی مراجعه و 

ضمن ارائه مدارک، فرم ثبت نام را تکمیل نمایند.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای 
مدت یک سال 3- تصویب صورت های مالی سال های 93-94-95 4- اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی 
تقسیم سود سالیانه 5- تعیین مبلغی بابت بازپرداخت سهام اعضای مستعفی 6- طرح و تصویب بودجه 
مالی پیشنهادی برای سال 96 7- تصویب پاداش کارکنان و هیئت مدیره مطابق اساسنامه شرکت تعاونی 
8- تعیین تکلیف اعضای بدهکار به شرکت 9- بررسی و انجام عملیات گازرسانی و سایر موضوعات مرتبط 

هیئت مدیرهبا شرکت تعاونی

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

استخر نیلوفر )دانشگاه آزاد( 
با مدیریت جدید 

و کادری مجرب افتتاح گردید

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

آموزشگاه علمی امام علی )ع(
وابسته به موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع( برگزار می کند:

* کالس های تقویتی کلیه پایه ها در کلیه مقاطع تحصیلی
* کالس های کنکور کلیه رشته ها 

*  مشاوره تحصیلی

میدان ابوذر، خیابان شهید اسدزاده 3   تلفن: 32232943

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند در نظر دارد: بوفه دانشجویی دانشگاه را از 
طریق مزایده برای مدت سه سال در قالب اجاره به اشخاص واجد شرایط واگذار 
نماید. از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ درج این آگهی ظرف مدت 
10 روز جهت بازدید از محل و کسب اطالعات الزم و دریافت فرم شرکت در 
مزایده به دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه مراجعه نمایند و پاکت پیشنهاد 
قیمت خود را در مهلت مقرر به دبیرخانه دانشگاه ارائه نمایند. مبلغ تضمین جهت 
شرکت در مزایده 5/000/000 ریال می باشد که می بایست به حساب شماره 
0106062323001 به نام دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند نزد بانک ملی واریز و 
اصل فیش واریزی را همراه با پاکت پیشنهاد قیمت ارائه نمایند. دانشگاه در قبول 
یا رد هر یک از پیشنهادات دارای اختیار تام می باشد. هزینه درج آگهی به عهده 

برنده مزایده می باشد.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند

آگهـی تجدیـد مزایـده بوفـه دانشجویـی
 دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

بازدید معاون هماهنگي امور اقتصادي و مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداری از طرح توسعه کارخانه کاشي نیلوفرافتتاح زمین چمن مصنوعی شهدای دستگرد با حضور فرماندار بیرجند * عکس : کمالی


