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کاهش پژوهش به دلیل بی پولی جلسه مشترک فرماندهان منطقه پدافند هوایی شرق کشور:

پدافند غیر عامل  راهی برای 
جلوگیری از خالی شدن مرزها

صفحه 3 

آخرین تغییرات در وضع بیمه 
سالمت همگانی به اجرا در آمد

       صفحه 7 
همایش کشوری خیرانمدرسه ساز 

در استان برگزار شود 

حسینی- استاندار خواستار برگزاری همایشی با دعوت از مجموع 
خیران مدرسه ساز ملی و استانی شد و عنوان کرد: منابع کشور در زمینه 
حل مشکالت آموزشی محدود است و باید از ظرفیت خیران استفاده 
کنیم. صبح دیروز شورای آموزش و پرورش استان... ) ادامه خبر در صفحه 7(

تمامی تحرکات دشمنان 
کنترل می شود                                  

صفحه 7
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فرا رسیدن شهادت امام حسن مجتبی )ع( را تسلیت می گوییم.

رهبر معظم انقالب اسالمی:
قدرت دفاعی کشور

قابل مذاکره و چانه زنی نیست

حاجی بابایی: 
باید شرایطی ایجاد کنیم

 که دولت در داخل با فشار مواجه نباشد

ناصری: 
اصالح طلبان همیشه 

ممنون روحانی هستند

نقیب زاده:
جریان های سیاسی

 از کابینه روحانی دلخورند
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»آلمان ها« به دنبال شتر داری در خراسان جنوبی
سرمقاله

هزار راه نرفته 
در اشتغال
* بهروزی

چالش  یک  حداقل  گفت  توان  می  اطمینان  با   
دارد  وجود  اقتصادی  مسائل  حوزه  در  بزرگ 
مورد  در  کشوری  و  استانی  مسئوالن  همه  که 
روش  در  اختالف  علیرغم  دارند.  نظر  اتفاق  آن 
گسترده  و  بزرگ  اما  مساله  به  پرداختن  شیوه  و 
در  بیکاری  است،  توافق  مورد  چالش  این  بودن 
 بخش تولید گسترده تر از تحلیل در سایر حوزه ها 
بررسی می شود. عالوه بر عدم استفاده از توان 
منابع انسانی آموزش دیده، به خالی بودن ظرفیت 
به  اما  شود.  می  اطالق  نیز  مادی  های  سرمایه 
های ظرفیت  و  ها  قابلیت  که  حالی  در   راستی 

دارد،  وجود  اقتصادی  مسائل  حوزه  در  فراوانی 
ادبیات  چیست؟در  اشتغال  ایجاد  مفقوده  حلقه 
وضعیت  یک  کامل  اشتغال  اگرچه  اقتصادی 
ولی  گردیده،  توصیف  آل  ایده  و  مطلوب 
چنین  به  رسیدن  اقتصادی  کالن  های  سیاست 
اندکی  و  دانسته  غیرمحتمل  تقریبا  را  وضعیتی 
ما  کشور  در  اما  دانند.  می  مجاز  را  بیکاری 
همواره  اشتغال  مطلوب  حد  به  رسیدن  اگرچه 
در برنامه ریزی های. . .) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

آگهی مزایده عمومی 
یک مرحله ای جمعیت هالل احمر

شرح در صفحه آخر

جناب آقای مهندس  سنجری
مدیر کل محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 

خراسان جنوبی

کسب رتبه اول در سه سال متوالی در سطح ملی و استانی 
حاصل تعهد ، تالش و پیگیری دلسوزانه جناب عالی و همچنین تعاونگران،کارگران و کارآفرینان 

می باشد، ضمن تبریک این موفقیت، دوام توفیق شما را از خداوند متعال خواستاریم.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر احمد آموزشی فوق تخصص محترم جراحی قلب و عروق
 جناب آقای دکتر سید علی معزی

سرکار خانم دکتر نازنین حنفی بجد
 پرسنل 2 و CCU 1 و بخش جراحی قلب باز بیمارستان ولی عصر )عج( 

اینک که به لطف پروردگار  و به مدد مهارت و توانایی بی نظیر شما پزشکان حاذق انجام  
عمل قلب باز اینجانب موفقیت آمیز بود، سالمتی و بهبودی ام را دوباره به من ارزانی کردید
 از صمیم قلب تقدیر و تشکر نموده، موفقیت و سربلندی تان را از خداوند منان آرزومندم.

حمیدرضا ُیشتی )ایزوگام(

نیک اندیش محترم

 جناب آقای حاج علی اکبر فالحی
بی شک افتخار عنوان

صادر کننده نمونه ملی در سال 96 
اشتغال است  و  تولید  اقتصاد مقاومتی،  نام  به  که مزین 
حاصل تالش جناب عالی و کارکنان محترم تان در واحد 
تولیدی کاشی و سرامیک فرزاد بوده و نشان از همت واال و 

مدیریت مدبرانه شما دارد. شایسته ترین تقدیرها را در کسب این موفقیت تقدیم تان 
می داریم و پیشرفت روز افزون شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

هتل بزرگ کوهستان- برادران ذوالفقاری

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

انتخاب شایسته آن شرکت را به عنوان 

صادر کننده ملی در سال 96 
که حاصل زحمات جناب عالی و همکاران خدوم آن مجموعه 

می باشد، تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون شما را 
از خداوند متعال آرزومندم.

مدیریت بیمه کارآفرین خراسان جنوبی - زرگری

انا هلل و انا الیه راجعون
درگذشت ناگهاني 

همكاران عزیز شبكه بهداشت و درمان درمیان 
موجب تاثر و تالم همکاران در مرکز آموزشي، پژوهشي و درماني رازي گردید

این ضایعه اندوهناك را به خانواده هاي داغدار و کلیه همکاران آن شبکه تسلیت مي گوییم.

رئیس و کارکنان مرکز آموزشي، پژوهشي و درماني رازي بیرجند

   به مناسبت اولین سالگرد درگذشت بزرگ خاندان شادروان 

حاج کربالیی عبدالحسین ولی داد
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/8/4 

از ساعت 15 الی 16 در محل هیئت محبان الزهرا )س( 
واقع در میدان شهدا منعقد می گردد.

خانواده های ولی داد و سایر بستگان

خانواده محترم خانم ها
سمیه اکبری ، صدیقه عبداللهی و سمیه هاشمي زاده نهي

با نهایت تاسف و تاثر ضایعه جان باختن همکاران عزیزمان که از حافظان و حراست کنندگان سالمت 
مردم بودند در سانحه تصادف محور بیرجند - اسدیه را حضور شما و جامعه پزشکی و پرستاری 
تسلیت عرض نموده، برای این درگذشتگان غفران الهی و براي کلیه بازماندگان محترم صبري جمیل 

و اجري جزیل را مسئلت داریم. 
روحشان شاد ، یادشان گرامی

معاونت درمان و اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشكي بیرجند

با تسلیم و رضا به مشیت الهی
  و با قلبی مملو از درد و اندوه 

به مناسبت اولین سالگرد  درگذشت
 همسری دلسوز ، پدری مهربان و برادری فداکار 

مرحوم مغفور 

حاج ولی دادرس مقدم 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/8/4 
از ساعت 14/30 الی 15/30 در محل 

هیئت محترم حسینی )پایین شهر( منعقد می گردد.

خانواده های: دادرس مقدم ، عباس زاده و سایر فامیل وابسته
به مناسبت سومین روز 

درگذشت مادری مهربان و مادر بزرگی عزیز 

مرحومـه شهربانو دالکـه 
)مادرخانم آقایان بندگان و باقری نژاد( 

جلسه ترحیمی روز جمعه 96/8/5 از ساعت 9 الی 10 صبح 
در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 
است. امتنان  موجب  گرامی  سروران  شما  فرمایی   تشریف 

خانواده های: دالکه، بندگان، باقری نژاد، خانزاد و سایر بستگان

)هوالباقی(
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت همسری دلسوز،

 فرزندی عزیز و مادری مهربان 

مرحومه سمیه اکبری 
کارمند شبكه بهداشت و درمان اسد آباد 

را به اطالع می رساند: 
مراسم تشییع و تدفین آن عزیز امروز پنجشنبه 

96/8/4 ساعت 9 صبح از محل مسجد آیت ا... آیتی 
برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران ارجمند موجب 

شادی روح آن مرحومه و امتنان بازماندگان می باشد.
خانواده های: رضایی، اکبری و سایر فامیل وابسته

 پـرواز بیرجنـد - بغـداد
 96/8/13ویـژه اربعیـن

شرکت مرکزی خدمات زیارتی خراسان جنوبی
05632449966

مبلغ 650 هزارتومان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت شادروان

حـاج علیرضا فخـار
کسبه قدیمی بازار بیرجند

را به اطالع همشهریان محترم می رساند: 
مراسم تشییع آن مرحوم

 امروز پنجشنبه 96/8/4 ساعت 3  الی 4 بعدازظهر
 از محل سالن بهشت متقین برگزار می شود. 

خانواده های: فخار - سیار
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شماره ۲۵۰۰ پاسخگوی بازنشستگان کشوری شد
 
مهر- مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم ها گفت: با توجه به حجم باالی نظرات، پیشنهادات و انتقادات بازنشستگان پیرامون مسائل مختلف بازنشستگی و 
نیاز به پاسخگویی سریع، دقیق و جامع و همچنین به منظور جلوگیری از تردد و حضور این افراد برای طرح سواالت خود در محل ساختمان صندوق بازنشستگی 

کشوری، شماره ۲۵۰۰ نیز از ابتدای مهرماه راه اندازی شده است تا در روزهای غیر تعطیل آماده پاسخگویی به بازنشستگان ارجمند کشوری باشد.

سرمقاله

هزار راه نرفته در 
اشتغال
*بهروزی

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( توسعه یک هدف راهبردی 

هیچگاه  که  است  این  واقعیت  اما  است،  بوده 
حال  در  ایم.  نشده  نزدیک هم  به هدف  حتی 
حاضر بیکاری رو به تزاید در اقتصاد استان جای 
به  نسبت  بیکاری  نرخ  اگرچه  دارد  بسیار  تامل 
ولی  است،  متوسط  حد  در  دیگر  های  استان 
میزان بیکاری در بین جمعیت تحصیل کرده و 
فارغ التحصیالن دانشگاهی نگران کننده است، 
این موضوع در حالی که بنگاه های اقتصادی 
استان یا تعطیل شده اند و یا زیر ظرفیت واقعی 
های  بررسی  به  نیاز  کنند،  می  فعالیت  خود 
یک  نتایج  اساس  بر  دارد.  بیشتری  کارشناسی 
بنگاه  تعطیلی  میدانی، مهمترین علل  پیمایش 
های اقتصادی استان سه عامل کمبود نقدینگی 
و  محصول  بازار  فقدان  گردش،  در  سرمایه  و 
سوء مدیریت می باشد. موضوع کمبود نقدینگی 
به تسهیالت  وابسته  به شدت  بنگاه هایی که 
نشان  هستند  بانکی  ناکارآمد  و  قیمت  گران 
می دهد که در کشور و بالتبع استان ما، مدل 
مطلوب و شایسته ای برای تامین مالی اثربخش 
وجود ندارد. در طول برنامه های سوم و چهارم 
توسعه؛ توسعه اشتغال به شدت به منابع بانکی 
این  بود.  شده  زده  گره  تکلیفی  تسهیالت  و 
سیاست ناکارآمد در برنامه پنجم نیز ادامه یافت 
های  سیاست  ناکارآمدی  دومینوی  متاسفانه  و 
اشتغال باعث ایجاد زنجیره های غیراثربخش در 
حوزه تولید شد. اگرچه در برنامه ششم توسعه 
بانکی  نظام  به  اشتغال  ایجاد  سهم کمتری در 
سرمایه  بازار  از  مالی  تامین  سهم  و  شده  داده 
پررنگ تر دیده شده است، اما مساله این است که 
ابزاری برای تخصیص بهینه  بازار سرمایه چه 
منابع در اختیار دارد؟ به عبارت دیگر، سرمایه 
های کوچک در دست مردم به جای اینکه در 
شوند  گذاری  سپرده  غیرمجاز  مالی  موسسات 
آورند،  بوجود  بینی  پیش  قابل  های  بحران  و 
اشتغال  و  تولید  خدمت  در  توانند  می  چگونه 
و  کافی  نظارت  عدم  متاسفانه  گیرند؟  قرار 
غیرمتشکل  بازار  در  ناکارآمد  های  سیاست 
تحمیل  باعث  گذشته  های  سال  در  پولی 
هزینه های فراوانی به مردم استان شده است. 
موسسه میزان نمونه ای از این ناکارآمدی ها 
منجر  ارزشمند  منابع  رفت  هدر  به  که  است 
گردید. به نظر بنده . . . )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

)ادامه سرمقاله( حلقه مفقوده در ایجاد اشتغال استان، 

طراحی ساز وکار مناسب است که سرمایه های 
اشتغال  ایجاد  و  تولید  به  را  استان  مردم  کوچک 
پیوند دهد و از ثمره آن هم مردم منتفع شوند و 
هم با رونق تولید به ایجاد اشتغال پایدار در اقتصاد 
استان کمک شود. شاید همه ما افرادی را بشناسیم 
که در بانک ها و موسسات اعتباری سپرده گذاری 
کرده اند؛ در حالی که فرزندان تحصیل کرده شان 
میزان  موسسه  بحران  هستند.  بیکار  منزل  در 
اگرچه تلخ بود، اما ظرفیت پولی استان را نشان 
این ظرفیت مطلوب مدیریت شود و در  اگر  داد. 
خدمت اشتغال قرار گیرد، یقینا معضل کمبود منابع 
مرتفع می  را  بنگاه ها  مالی و سرمایه درگردش 
کند و این نیازمند سیاستگذاری جدی و طراحی 
باشد.  می  مطلوب  مدل  و  مناسب  وکار  ساز 
جهش اقتصاد چین در آغاز دهه 199۰ میالدی 
انتشار  با تجهیز منابع کوچک خانوارها از طریق 
موصوف  های  سرمایه  هدایت  و  سهمی  اوراق 
به سمت فعالیت های مولد اقتصادی بوده است. 
چین نمونه ای موفق در شناخت توان این گونه 
سرمایه ها است که متاسفانه در اقتصاد ما مغفول 
مسیر  این  توسعه  های  برنامه  در  ما  و  اند  مانده 
این  برای تحقق  ایم.  نپیموده  را  اطمینان بخش 
مهم، تشریک مساعی و اتفاق نظر و عزم جدی 
مسئولین و نمایندگان محترم الزم است. طراحی 
مدل مشارکت به گونه ای که هم به ارتقاء سرمایه 
آن  از  استان  اقتصاد  هم  و  شود  منجر  اجتماعی 
البته الزم است که  منتفع گردد، امری ممکن و 

باید به آن بطور جدی اندیشید.

رشد دسته جمعی قیمت انواع سکه؛
دالر ۴۰2۹ تومان شد

مهر- در جریان معامالت روزچهارشنبه بازار آزاد ، قیمت 
انواع سکه با رشد هزار تا هفت هزار تومانی مواجه بود. 
بر این اساس هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید به نرخ یک میلیون و ۳۰۸ هزار تومان معامله 
شد.در عین حال هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم با سه هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۲۷۰ 
هزار تومان، نیم سکه با هفت هزار تومان افزایش به 
نرخ ۶۶۳ هزار تومان، ربع سکه با ۴ هزار تومان افزایش 
به ۳۷۷ هزار و ۲۰۰ تومان و سکه یک گرمی با افزایش 
هزار تومانی به ۲۵1 هزار تومان فروخته شد.هر دالر 

آمریکا نیز  ۴۰۲9 تومان است.

سرگردانی زائران اربعین در بانک ها

 تسنیم- فروش ارز مسافرتی به زائران اربعین حسینی در حالی بار دیگر 
به عنوان سیاست بانک مرکزی اعالم شد که چند ماه قبل این بانک فروش 
ارز مسافرتی را ممنوع کرده بود، ولی به نظر می رسد با توجه به اهمیت 
اربعین حسینی، بانک مرکزی تصمیم گرفته تا گشایشی در این بخش 
برای زائران در نظر بگیرد.ولی باوجود گذشت چند روز از اعالم سیاست 
اربعین حسینی به  زائران  این حوزه، مراجعه و تماس  بانک مرکزی در 
بانک های عامل بی نتیجه مانده است.بانک ها در پاسخ به زائران اربعین 
موضوع  این  جریان  در  و  نکرده  دریافت  بخشنامه ای  هنوز  گویند:  می 
نیستیم!با توجه به نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و آغاز حرکت 
زائران به عتبات از روزهای آتی، انتظار می رود بانک مرکزی هرچه سریعتر 
کند. اقدام و شفاف سازی  این حوزه  در  تکلیف مردم  تعیین  به  نسبت 

طرح جنجالی حذف برچسب قیمت کاال لغو شد

تسنیم-محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به 
تاکید و نظر رییس جمهور، طرح تغییر شیوه اطالع رسانی قیمت برخی 
کاالها )برچسب گذاری قیمت( در خرده فروشی ها یا محل عرضه را 
لغو کرد. شایان ذکر است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابالغیه 
قبلی خود دستور داده بود تا زمان اجرای طرح تغییر شیوه اطالع رسانی 
قیمت برخی کاالها در محل عرضه به خاطر بررسی جامع و حصول 
اطمینان از تحقق اهداف آن برای حمایت منطقی از مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان، به تعویق بیفتد. در راستای این طرح واحدهای تولیدی 
مشمول موظف بودند که بدون الزام به درج قیمت مصرف کننده بر 
روی کاالها با رعایت کامل شرایط قانونی، محصوالت خود را قیمت 

گذاری و به بازار عرضه کنند.

شرایط حمل سالح سرد مشخص شد

تسنیم- نمایندگان مجلس با اکثریت آراء شرایط حمل و سالح سرد را تعیین 
کردند.نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه  طرح الحاق دو تبصره 
به ماده ۶1۷ قانون مجازات اسالمی که از سوی شورای نگهبان اعاده شده 
بود را بررسی و تصویب کردند. نمایندگان مجلس در این جلسه از مجموع 
۲۲1 نماینده حاضر با 1۵1 رای موافق، ۲۵ رای مخالف و 9 رای ممتنع این 
طرح را تصویب کردند. طبق تبصره یک ماده واحده این طرح، حمل ادواتی 
مانند قمه، شمشیر، چاقوی ضامن دار، ساتور، قداره یا پنجه بوکس که صرفا به 
منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح به کار برده می شوند، جرم محسوب 
و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد. واردات، 
تولید و عرضه سالح های مزبور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه 
۶ محکوم و حسب مورد این سالحها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.

 معاون مسافری راه آهن از سفر رایگان زائران اربعین حسینی 
با قطار خبر داد و گفت: ۲۲1 هزار نفر صندلی قطار برای زائران 
اربعین حسینی پیش بینی شده که نسبت به سال گذشته 
۲1درصد رشد دارد.به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 
میرحسن موسوی با بیان این که حرکت قطارها در مسیر ریلی 
خرمشهر-شلمچه از ۴ تا ۲۴ آبان ماه انجام می شود،  اظهار کرد:  
این قطار با ۴۷۰ سیر و 1۵۰ هزا رو ۷۲۰ صندلی به صورت ۲۴ 
ساعته مطابق تقاضای سفر موجود سرویس ارائه خواهد کرد.

وی با اعالم این که هزینه این قطار برای تسهیل خدمات به 

زائران رایگان است، افزود: هم اکنون ۷۰ سیر قطار جنوب با 
۳9 هزار و ۲۰۰  صندلی برای ادامه مسیر تا ایستگاه شلمچه 
آماده شده است.به گفته وی، ۴۵ قطار فوق العاده پیش بینی شده 
با ظرفیت ۳1۳۶۰ نفر در سال 9۵ عمده ترین قطارهای دارای 
صندلی بود اما با توجه به خروج ناوگان مسافری با سن باال از 
چرخه فعالیت، امسال قطارهای ۴ و ۶ تخته جهت تسهیل 
سفر زائران اربعین حسینی پیش بینی شده است.وی همچنین 
یادآور شد:  قطار ترکیبی قم-کربال امسال با ۴ سرویس در 
روزهای هستم، دهم، یازده و دوازدهم از ایستگاه راه آهن قم تا 

کربال سیر خواهد داشت و در روزهای بیستم،  بیست و یکم 
و بیست و سوم از کربال به قم باز می گردد.معاون مسافری 
راه آهن اظهار کرد:  قطار کربال از مبدأ قم به سمت ایستگاه 
شلمچه مسیر خود را آغاز می کند که بعد از تشریفات قانونی 
حدود ۳۵ کیلومتر تا ایستگاه راه آهن بصره را با اتوبوس سیر 
خواهد کرد و بر اساس هماهنگی با راه آهن کشور عراق از 
ایستگاه راه آهن بصره تا کربال با قطارهای کشور عراق سیر 
خواهد کرد.موسوی خاطرنشان کرد: فروش بلیت با توجه به 
اینکه توسط دفاتر مسافرتی استان قم انجام شده است، لذا 

بلیت  این قطارها از طریق آژانس های منتخب همین دفاتر به 
فروش رسیده است.

 سفر رایگان زائران اربعین حسینی با قطار 

بطحائی: حق التدریس ها استخدام نمی شوند

فارس-وزیر آموزش و پرورش در خصوص وضعیت معلمان حق التدریسی، 
گفت: این مسئله مربوط به دیروز و امروز نیست و همواره به این نیروها 
در آموزش و پرورش احتیاج داشته ایم اما به این معنا نبوده که یک روز 
این معلمان حق التدریس رسمی خواهند شد. وی در خصوص قانون منع 
به کارگیری بازنشستگان، گفت: این قانون مشکل جدی برای ما ایجاد 
نکرده است و معلمان ما که بیش از سی سال سابقه دارند به دلیل نیاز ما 
ادامه کار داده اند و هنوز از سیستم خارج نشده اند که بازنشسته محسوب 
شوند.وزیر آموزش و پرورش در خصوص سامانه جدید راه اندازی شده برای 
انتخاب مدیران بیان داشت: ما یک گام مهم برای شایسته ساالری در 
انتخاب مدیران شروع کرده ایم و بنا داریم پست های مدیریت خالی را با 
توجه به اعالم شرایط افراد، پر کنیم تا حلقه بسته مدیریت از بین برود.

توصیه رئیس پلیس مهاجرت 
و گذرنامه به زائران اربعین 

با  ناجا  گذرنامه  و  مهاجرت  پلیس  رئیس  تسنیم- سرهنگ صمدی 
تاکید بر منتفی بودن امکان صدور گذرنامه در مرزهای کشور برای 
زائران اربعین اظهار کرد: با توجه به اینکه صدور گذرنامه در سه مرز 
مهران، چزابه و شلمچه به هیچ وجه امکان پذیر نیست الزم است تا 
زائران اربعین حسینی پیش از شروع سفر خود، نسبت به اخذ پاسپورت 
و ویزای معتبر اقدام کنند.رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا ادامه 
داد: همچنین الزم است تا زائرانی که قصد خروج از کشور به مقصد 
ایام اربعین را دارند هوشیار باشند که برای خروج از  کشور عراق در 
کشور، کودکان و نوزادان نیز نیازمند گذرنامه مجزا هستند و گذرنامه ای 

با عنوان گذرنامه تجمیعی وجود نداشته و اعتبار ندارد.

آخرین مهلت حذف یا اضافه بیمه تکمیلی 
بازنشستگان کشوری اعالم شد

آخرین مهلت حذف یا اضافه بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری 
تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری اعالم شد.به گزارش خبرنگار 
مهر، براساس اعالم صندوق بازنشستگی کشوری ۳۰ آبان ماه آخرین فرصت 
حذف یا اضافه بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری عنوان شده است.بازنشستگان کشوری باید با مراجعه 
به شعب آتیه سازان حافظ نسبت به حذف یا اضافه شدن خود و افراد تحت 
تکفلشان در قرارداد جدید بیمه تکمیلی درمان اقدام کنند.بازنشستگانی که 
در قرارداد سال گذشته حضور نداشتند، اما تمایل دارند خود و خانواده تحت 
تکفلشان تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گیرند، تا ۳۰ آبان ماه جاری 

مهلت دارند نسبت به اضافه شدن در قرارداد جدید اقدام کنند.
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نقاشــی  ساختمـــان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک،اکرولیک، مولتی کالر،  کنیتکس، کناف و... 

با قیمت مناسب   09156633230- برگی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 952075 اجرایی آقای غالمحسین حسینی محکوم به پرداخت مبلغ 128/267/976 
ریال در حق آقای حسن رضا یداللهی و مبلغ 5/483/620 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه 
یک دستگاه کامیونت سیستم نیستان تیپ 2400 مدل سال 1388  رنگ آبی روغنی به شماره موتور 522239 و شماره شاسی 
229865 به شماره انتظامی 189 ن 63 ایران 44 توقیف و به مبلغ 165/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از  طریق 
مزایده روز چهارشنبه تاریخ 1396/08/17 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به 
فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 
درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت 
تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل 
اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده 

از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960621 محکوم علیه آقای مسعود قرائی و هلیه زینلی محکوم است به پرداخت 
مبلغ 404/092/345 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له هدیه زینلی و محکوم علیه ردیف دوم هلیه زینلی محکوم 
است به پرداخت مبلغ 74/270/000 ریال در حق محکوم له فوق و پرداخت مبلغ 20/975/000 ریال بابت حق االجرا در حق 
صندوق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه خودروی لیفان به شماره انتظامی 76 د 567 ایران 36 که خودروی فوق به رنگ 
مشکی مدل سال 1392 تیپ 0620 سقف سانروف و بیمه نامه تا تاریخ 1396/08/05 با یک سال تخفیف به شماره شاسی 
112713 و شماره موتور 120901480 که خودروی فوق رنگ دارد و وضعیت الستیک های جلو و عقب 40 درصد سالم و خودرو 
دارای رینگ اسپرت که با توجه به مراتب فوق به مبلغ 250/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز 
دوشنبه تاریخ 1396/08/15 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده 
شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد 
اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 

مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

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

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

سند رسمی

برابر رای شماره 139660308001002162 - 96/7/16  هیئت اول/  دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عطیه قربانی فرزند محمد 
 حسین به شماره شناسنامه 1282 و کد ملی 0651931401 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 43313/37 
متر مربع قسمتی از پالک 1028 فرعی و تمامی 1029 فرعی از 224 - اصلی بخش 3 بیرجند از محل مالکیت حسن و فاطمه شرفی  
و محمد دهقانی تایید و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 96/7/18     تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/8/4
 علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف
 و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

91۵9639۰6۵ 
 علـی آبادی 



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه*4 آبان 1396* شماره 3917

 آغاز برداشت طالی سرخ از مزارع خراسان جنوبی
گروه خبر- برداشت گلهای ارغوانی زعفران از 15 هزار و 14 هکتار از مزارع خراسان جنوبی آغاز شد. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان پیش بینی 
کرد: امسال 54 تن زعفران از اراضی زیرکشت این محصول در استان برداشت شود.عصمتی پور افزود: با برداشت این مقدار محصول، 243 میلیارد تومان درآمد، نصیب زعفران 
کاران این استان شود.وی گفت: بیشترین سطح زیرکشت زعفران در خراسان جنوبی با 4 هزار و 492 هکتار و برداشت 17 تن و 43 کیلوگرم، به شهرستان قاین اختصاص دارد.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

می خواستم ببینم این شرکت ساختمانی ... که از 
سال 89 از بعضی اعضای پول گرفته و امسال بعضی 
از اعضای این تعاونی را حذف کرده و از دادن سپرده 
آنان بعد از7 سال گذشته خودداری کرده و جوابی 
پیگیری نمی کند به مردم نمی دهند چرا کسی 
936...921
شهرسازی  و  راه  محترم  مدیرکل  از  سالم 
خواهشمندیم از ورودی مهر شهر و اول خیابان ولی 
عصر)عج( بازدید نمایند و با یک طرح کارشناسی 
شده و اجرای آن ورودی شهر که زیبنده و چشم 
نماید.وهم  تر  زیبنده  را  است  میهمانی  هر  انداز 
مشکالت ورود و خروج ساکنان مهر شهر حل شود.
از پلیس راه بسمت بیرجند با حداقل هزینه می شود 
زیبنده ترین طرح های که درورودی کالن شهرها 
اجراشده راپیاده کرد.آخر، اصلی ترین ورودی شهر 
هست و هیچ تغییری از5۰ سال پیش که من بیاد 
آورم نکرده.خداوند به شما توفیق عنایت فرماید تا 

کارهای ماندگاری انجام دهید.
93۰...469
با سالم ما ساکنان ولیعصر 23و25 بارها در مورد 
آسفالت این میالن ها اعالم کردیم ولی دریغ از 

یک جواب خواهش می کنیم دست بکار شوید
915...2۰5

با سالم وسپاس وتشکراز خدمات ارزشمند دهیار 
محترم روستای سورگ و تبریک به مناسبت دهیار 
و  ورودی  آسفالت  درخصوص  است  الزم  برتر 

خیابان اصلی شهرک پیگیری فرمایید.
915...۰86

با سالم ما جمعی از ساکنین خیابان نرجس 4  - 
در  شهرداری  زباله  سطل  نصب  تقاضای  فرعی1 
نبش کوچه را داریم. خواهشمندیم مساعدت فرمایند  
933...۰۰3
خدمت  نباشید   وخسته   سالم   عرض   ضمن 
عوامل و پرسنل  زحمتکش  پلیس  راهور: گله 
معابر   در  که  همانطور  خواهشمندم   داشتم:  ای 
 وکمربندی حومه شهر در کمین خودروها هستین  ؛
یه سر هم به بلوار بقیه ا... روبروی تعاونی مسکن 
نمایشگاه  شده  بلوار  حاشیه  وبببنید  بزنید   ...

ماشین های سنگین
915...295
اوا محترم خواهشمندم چاپ کن، جناب  از  سالم 
بنزین  پمپ  فلکه  ورودی  به  که  قبل  استاندار 
معصومیه اهمیت ندادن، شما استاندار وقت لطفا به 
حرمت شهدای عبادی ورودی حساس شهر رو زیبا 
کنید من12ساله ازتهران مهاجرت کردم هیچ فرقی 

نکرده اجرکم عندا...
915...986
سالم شهر ما با اینکه مرکز استان هست اما یک 
پیست درست و حسابی ندارد.پیست امیرآباد هم که 
واقعا هم آسفالت بدی دارد هم فضای کوچکی دارد 
آنجا راهم از ما جوانان گرفتند و گفتند باید هر نفر 
اینکه  کنید...با  پرداخت  تومان  مبلغ 1۰۰۰۰۰هزار 
رو  جوانان  ما  تکلیف  هست  ای  اجاره  زمین  اون 

مشخص کنید جایی برای تخلیه انرژی باید باشد
9۰3...297

 1- مرگ  جاده  خصوص  در  پیشنهاد  چند  سالم 
دوهفته پرواز های هواپیما تعطیل شود تا مسووالن 
 2- بروند  ماموریت  به  جاده  این  از  شوند  مجبور 
پرداخت  خسارت  مجبورند  که  بیمه  های  شرکت 

کنند هزینه جاده را تقبل کنند .  
9815...35۰

سالم وخسته نباشید: با توجه به پیگیریهای بی 
پیگیری  ،تقاضای  شهری  امورات  در  شما  نظیر 
از  بیشتر  که  آالینده  صنوف  خروج  طرح  مجدد 
ده سال از مطرح شدنش گذشته را داریم که هم 
مجاورین ما خسته شده اند و هم ما صنف مصالح 
فروش که تو این رکود شدید بازارساخت و ساز 
از  هستیم  مواجه  ان  با  که  زیادی  مشکالت  و 
قبیل ،  اجاره بهای بسیارسنگین از طرف مالکین 
تخلیه  کامیون ها جهت  به  تردد  ندادن مجوز   ،
بار از طرف راهنمایی و رانندگی،  مرکز بهداشت 
مناسب  محل  پیدانشدن   ، دارایی   ، شهرداری   ،
بیکار  و  تعطیلی  باعث  و...که  شغل  این  جهت 
شدن خیلی ازهم صنف های ما شده است،  لطفا 
مسکن  استانداری،  شهرداری،  شهر،  شورای  از 
جات  اداره  دیگر  و  وترابری  راه   ، وشهرسازی 
محترم مرتبط بپرسید تا به کی باید این طرحی 
که در تمام کشور انجام شده طول بکشد و چرا 

در شهر ما به سرانجام نمی رسد...
ارسالی به تلگرام آوا

جوابیه شهرداری بیرجند 

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/7/18 بنا بر اعالم سازمان حمل و نقل 
دادن گلدان  قرار  از  شهرداری در خصوص تشکر 
های طبیعی در اتوبوس ها و در خواست انجام این 
کار برای سایر اتوبوس ها به استحضار می رساند 
ضمن سپاس از شهروند محترم بررسی الزم در این 
خصوص انجام و در صورت امکان اقدام خواهد شد

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/7/18 بنا بر اعالم سازمان بهشت متقین 
به استحضار می رساند کارگران شاغل در سازمان 
خصوصی  بخش  نظارت  تحت  متقین  بهشت 
این  فعالیت  نوع  به  توجه  با  و  نماید  می  فعالیت 
سازمان در تمام ایام سال و قرار داد فیمابین شرکت 
با سازمان کارگران موظف به انجام وظیفه می باشد 
و در قبال آن تمام حق و حقوقات آنان برابر قانون 
کار پرداخت می گردد ضمنا شرایط کاری در ابتدای 

استخدام به نیروها ابالغ گردیده است

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

اشتغال، جاذبه های شهری، خشکسالی و کم آبی عوامل مهاجرت روستایان خراسان جنوبی

روستاها از نیمه جانی به بی جانی رسیده اند

حضور روزنامه آوای خراسان جنوبی در بزرگترین گردهمایی رسانه ای کشور

ایران  سرشماری  اولین  در   - کاری  نسرین 
مناطق  در  جمعیت  سوم  یک  از  کمتر   )1335(
شهری زندگی می کردند و تا دو سرشماری بعد 
ایران در مناطق روستایی  از آن بیشتر جمعیت 
ساکن بودند. در نزدیکی سال 136۰ بود که سهم 
جمعیت ساکن در نقاط روستایی و شهری برابر 
شد و بعد از آن همواره جمعیت نقاط شهری بر 
روستایی برتری کمی داشته است. به طوری که 
در سرشماری 139۰ بیشتر از 7۰ درصد جمعیت 
آمار  طبق  بودند.  ساکن  شهری  نقاط  در  ایران 
سرشماری سال 95 در این 5 سال  خشکسالی ها 
در این مدت اثر گذاشته و سبب مهاجرت از روستا 
و شهرهای مرزی خراسان جنوبی شده است و 

جمعیت به حاشیه شهرها پناه برده اند.

بحرانی به نام “تشنگی”

روند  و  آبی  کم  های  خسارت  حجم  و  شدت 
فزاینده آنها در خراسان جنوبی به گونه ای است 
که باید تدابیر موثرتر و اساسی تری به خصوص 

برای پیشگیری از وقایع کم آبی انجام شود.
آبی  کم  درباره   جنوبی  خراسان  در  متاسفانه 
مقطعی  صورت  به  گذشته  خشکسالی های  در 
عمل شده و استفاده از راهکارهای کوتاه مدت 
آبرسانی به هیچ وجه کافی نبوده و جای برخورد 
است.هم  خالی  همچنان  جانبه  همه  و  جامع 
به  بحرانی  با  جنوبی  روستائیان خراسان  اکنون 
نام “تشنگی” روبرو هستند و خشکسالی های 
بریده؛  را  استان  روستائیان  امان  اخیر  ساله   18
و  آب  شرکت  مدیرعامل  قول  به  بطوریکه 
فاضالب روستایی خراسان جنوبی اکنون  171 
روستای خراسان جنوبی آبی برای نوشیدن ندارند 
آبرسانی  های  تانکر  به  امیدشان  چشم  تمام  و 
است و گاهی با تالش مضاعف مسئوالن، تاخیر  

آبرسانی جان روستائیان را به لب می آورد.

کمبودها و جاذبه های شهری 
از عوامل مهاجرت جوانان روستایی

اما کمبود مدارس در دوره های باالتر تحصیلی 
آموزش و پرورش و جاذبه های شهری، و کمبود 
امکانات مورد نیاز جوانان عاملی برای مهاجرت 
روستائیان مخصوصا جوانان است. یک کارشناس 
اجتماعی زرق و برق شهری را عاملی مهم در 
مهاجرت روستاییان به شهر می داند. وی با بیان 
اینکه زندگی روستائیان در شهر به دلیل نداشتن 
تحصیالت، دانش، تخصص و تفاوت فرهنگی 
معضالت اجتماعی را به مراتب افزایش می دهد، 
اظهار کرد:  این گروه از افراد به دلیل نداشتن بنیه 
مالی کافی و مشکالت دیگر به ناچار در حاشیه 
خود  نوبه  به  این  که  کنند  می  زندگی  شهرها 
معضالتی مانند اعتیاد، فقر، فحشا و گرایش به 
 مشاغل کاذب را رقم می زند. کرمی ادامه می دهد:
رویای زندگی در شهر نوعی بالتکلیفی را برای 
مهاجران روستایی فراهم می کند که برای رفع 
اندیشی  چاره  و  ریزی  برنامه  باید  موضوع  این 
این  بر  کند:  خاطرنشان می  مناسبی شود. وی 
به  دیگر  امکانات  ارائه  و  اشتغال  ایجاد  اساس 

تفکیک هر روستا مقرون به صرفه نیست اما با 
تجمیع روستاها می توان بسترهای الزم را برای 

ماندگاری روستاییان فراهم کرد. 

 

گذشته  سال   10 در  بارندگی  متوسط 
فقط 100 میلیمتر !

دبیر کارگروه علمی، پژوهشی مجمع عالی بسیج و 
مسئول خانه نخبگان بسیج علمی خراسان جنوبی 
عنوان کرد: از 3 هزار روستای در استان یک هزار 
و 5۰۰ روستا به علت نبود آب و مشکالت آبی 

خالی از سکنه شده است.
خاشعی با  اشاره به بحران آب در خراسان جنوبی  
زیاد  افزود:  چالش های آب در خراسان جنوبی 
در  آب شیرین کن  کارخانه  احداث  لزوم  و  بوده 
استان ضروری است. وی با بیان اینکه خراسان 
جنوبی هم اکنون دچار خشکسالی شده و با کمبود 
جدی آب مواجه است افزود: این استان در کمربند 

خشک کره زمین قرار دارد و متوسط بارندگی طی 
1۰ سال گذشته در استان 1۰۰ میلیمتر است . به 
گفته وی بحران آب را فقط  روستائیانی درک 
می کنند  که آب برای خوردن نداشته و چشم 

انتظار تانکرهای آبرسانی هستند. وی بیان کرد: در 
خراسان جنوبی 17۰ میلیون متر مکعب کسری 
به دنبال بحران آب، خالی شدن  آب داریم که 
روستاها را شاهد هستیم در چند سال اخیر شاهد 

بیشترین مهاجرت ها بوده ایم.

“خشکسالی” روستائیان مرزی
را به حاشیه شهرها کشانده است

خراسان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
جنوبی هم بیان کرد: طبق آمار سرشماری سال 
95 در این 5 سال  خشکسالی ها در این مدت اثر 
گذاشته و سبب مهاجرت از روستا و شهرهای 
مرزی خراسان جنوبی شده است و جمعیت به 

حاشیه شهرها پناه برده اند.سنجری با بیان اینکه 
خراسان جنوبی به لحاظ شاخص جمعیتی اگر 
گرفته  بر  در  را  درصد جمعیت کشور  چه یک 
اما از نظر وسعت 1۰ درصد گستره کشور و با 

وجود داشتن 46۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور 
افغانستان باید از امنیت و سالمت کامل برخوردار 
باشد و اگرچه این امنیت وجود دارد اما اگر توجه 
نشود و مهاجرت ها افزایش یابد مردمی در روستا 
وجود نخواهند داشت که بتوانند از مرزها دفاع 
کنند.وی با بیان اینکه هدف گذاری ما در استان 
این  در  که  است  روستا  توسعه  روی طرح   بر 
افزود:  راستا 22 روستا هدف گذاری شده است 
خروجی اشتغال نتیجه حمایت از تولید است و 
در خراسان جنوبی در حوزه تعاون ظرفیت داریم 
زمینه  امیدواریم  که  است  مظلومی  بخش  اما 
و  فراهم  زودتر  هرچه  جنوبی  خراسان  توسعه 
دغدغه اصلی مردم که همان معیشت و اشتغال 

است برطرف شود.

۴۷ درصد از روستاها
به دلیل نبود آب خالی از جمعیت شده اند
مدیرعامل آب منطقه ای خراسان جنوبی هم با 
اشاره به روند مهاجرت از 7۰ درصد روستاهای 

استان عنوان کرد:  47 درصد از روستاها به دلیل 
امامی  از جمعیت شده اند.حسین  نبود آب خالی 
افزود: با توجه به بارندگی های کم و تبخیر باال 
کشیده  بحران  سمت  به  جنوبی  خراسان  وضع 
شده است.وی بابیان اینکه هم اکنون 23 دشت 
محدوده بحرانی و ممنوعه در استان وجود دارد، 
افزود: شهرستان های بشرویه، طبس، سرایان و 
فردوس به لحاظ بارندگی بیش ترین مشکالت را 
دارا هستند.امامی با اشاره به آبدهی قنوات استان، 
اظهار کرد: آبدهی قنات ها در خراسان جنوبی 2۰۰ 
میلیون مترمکعب است. امامی ادامه داد: در این 
راستا 38 میلیارد تومان اعتبار از صندوق توسعه 
برای خراسان جنوبی منظور شده است.مدیرعامل 
از  داد: همچنین 1۰ درصد  ادامه  آب منطقه ای 

محل اعتبارات استانی در اختیار آب و فاضالب 
روستایی استان قرارگرفته است.

تکرار 18 ساله مشکالت
بخش مرکزی بیرجند

یکی از اعضای شورای بخش مرکزی بیرجند نیز 
با بیان اینکه در حاشیه شهر هر روز مدیریت دچار 
بحران می شود اظهار کرد: در یکی از حاشیه های 
شهر بیرجند در یک بازه زمانی رشد 6۰۰ درصدی 
جمعیت را شاهد بودیم و 18 سال است که این 
مشکالت بخش مرکزی تکرار می شود اما گوش 
شنوایی برای رفع آن وجود ندارد.به گفته مسعود 
پورصدری در سال های آینده شاهد مهاجرت های 
بیشتری به حاشیه های شهرهای استان مخصوصًا 
در  مدارس  بود که خالی شدن  بیرجند خواهیم 
روستاها تأیید کننده این موضوع است.وی اظهار 
کرد: خالی شدن روستاها از سکنه تهدیدی جدی 
و ملی است و برای پیشگیری از مهاجرت ها باید 
از طرفی  و  انجام شود  پژوهشی  و  اساسی  کار 
خشکسالی ها بر مهاجرت ها دامن زده است که 
تدابیری  و  گیرد  انجام  کارشناسی  نظرات  باید 
اندیشیده شود.پورصدری افزود: برای اقتصاد در 
روستاها باید پیش بینی الزم شود همچنین اگر 
فکری برای مبارزه با آفت سرشاخه ها نشود به 
زودی درختان با قدمت چندین ساله در روستاهای 

استان را از دست می دهیم.
خشکسالی باعث افزایش

مهاجرت روستاییان خراسان جنوبی
به شهرها شده است

نماینده مردم سربیشه و نهبندان روستاییان  با 
بیان اینکه به دلیل نداشتن توان مالی برای خرید 
یا  و  بیشتر در حاشیه  مسکن در مرکز شهرها، 
روستاهای اطراف شهرهای استان ساکن شده اند. 
افزود: افزایش نجومی جمعیت روستاهای اطراف 
افزایش  روند  دهنده  نشان  خود  بیرجند  شهر 
مهاجرت در سالهای اخیر است.وی عنوان کرد: 
ماندگاری مردم  زمینه  زیرساختها،  ایجاد  با  باید 
در روستاها فراهم شود.وی بیان کرد: عالوه بر 
کم آبی و خشکسالی، بیکاری نیز در مهاجرت 
ایجاد  دولت  باید  است،  تاثیرگذار  روستائیان 
مشاغلی با نیاز آبی کم را در روستاها ترویج کند.
افضلی عنوان کرد: در شهرستان های سربیشه 
و نهبندان، معادن زیادی وجود دارد، با فرآوری 
مواد معدنی می توان اشتغال زیادی برای جوانان 
ایجاد کرد.وی ادامه داد: باید زیرساختهای مختلف 
از جمله برق، گاز، جاده، آنتن دهی تلفن همراه و 

تلویزیون در روستاها فراهم شود.
روستاهای خراسان جنوبی

امنیت محور هستند
وی عنوان کرد: براساس طرح آمایش سرزمینی 
237 روستا از مجموع 5۰۰ روستای شهرستان 
نهبندان خالی از سکنه شده است.طبق اطالعات 
مراحلی  و  نشده  نهایی  هنوز  طرح  این  موجود 
تکمیلی را سپری می کند. نماینده مردم سربیشه 
و نهبندان با تاکید بر اینکه روستاهای خراسان 
جنوبی امنیت محور است، اظهار کرد: با مهاجرت 
جمعیت روستاها امنیت استان خدشه دار می شود.
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مصلی  آبان   5 جمعه  فردا   - کاری   نسرین 
نمایشگاه  سومین  و  بیست   میزبان  تهران 
رسانه   6۰۰ از  بیش  با   میزبان  مطبوعات 
5 گروه  و  اصلی  1۰ گروه  در  بود که  خواهد 
امسال  نمایشگاه  در  می شود.  برگزار  فرعی 
1۰۰ ماهنامه، 54 هفته نامه، 3۰ دوهفته نامه، 
 115 از  بیش  فصلنامه،   52 دوماهنامه،   2۰
برخط، 7۰ رسانه غیرسراسری و بیش  رسانه 
حضور  مطبوعاتی  موسسه  و  روزنامه   6۰ از 
دارند.حدود 1۰۰۰ رسانه در قالب 6۰۰ غرفه 
ادارات  و  مطبوعات  خانه های  حضور  با  و 
ارشاد استان ها در نمایشگاه مطبوعات امسال 
شرکت خواهند داشت و قرار است 12نشست 
تخصصی و 7 کارگاه آموزشی دفتر مطالعات 
و برنامه ریزی رسانه ها در نمایشگاه مطبوعات 
برگزار  شود. 8۰ درصد رسانه های حاضر در 
وابسته  مطبوعات  نمایشگاه  سومین  و  بیست 

به بخش خصوصی هستند

مطبوعات  نمایشگاه  شعار  و  پوستر 
اعالم شد 

با  فردا  مطبوعات  نمایشگاه  سومین  و  بیست 
شعار  و  بیشتر  توسعه  آگاه تر:  »جامعه  شعار 
کمتر« آغاز به کار می کند. نمایشگاه مطبوعات 
که سال گذشته و در آخرین سال دولت یازدهم 
هشت  مدت  به  صداقت«  »شفافیت،  شعار  با 
تازه نفس  دولت  در  نیز  امسال  بود،  برقرار  روز 
دوازدهم با شعار »جامعه آگاه تر: توسعه بیشتر 
و شعار کمتر« برگزار خواهد شد.همچنین دوم 
و  بیست  مطبوعات  نمایشگاه  پوستر  دو  آبان 
بر  تاکید  با  گذشته  سال های  همچون  سوم 
حضور خانواده ها و کودکان در این گردهمایی 

رسانه ای منتشر شد.

غرفه های متفاوت نمایشگاه مطبوعات
که  رسانه ها  غرفه های  برپایی  از  غیر  به 
است،  مطبوعات  نمایشگاه   در  معمول  کاری 

که  دارند  حضور  هم  دیگری  غرفه های 
برای  را  نمایشگاه  رسانه ای  هوای  و  حال 
بازدیدکنندگان کمی متنوع می کنند. برگزاری 
مطبوعات  نمایشگاه   در  عکس  نمایشگاه های 
امسال  که  شده  تبدیل  ساله  هر  عادتی  به 
نمایشگاه  در  است  قرار  می شود.  تکرار  نیز 
ملی  عکس  نمایشگاه  چهار  سوم  و  بیست 
میان  این  از  که  شود  برگزار  بین المللی  و 
می توان به نمایشگاه های عکس »میانمار« و 
»قرن بیستم« اشاره کرد. همچنین نمایشگاه 
متخب  تصاویر  ابریشم«  »جاده  عکس 
خبرگزاری های ایرنا و شینهوا را ارائه می کند. 
یاد  امسال  مطبوعات  نمایشگاه  در  است  قرار 
شبستان  در  غرفه  دو  با  حرم  مدافع  شهدای 
مصلی امام خمینی )ره( زنده نگه داشته شود.
همچنین قرار است وازرت امور خارجه، وزارت 
مجزا  غرفه هایی  با  ارتباطات  وزارت  و  نیرو 
داشته  حضور  امسال  مطبوعات  نمایشگاه  در 

باشند.جمعیت جوانان هالل احمر نیز با غرفه 
»پایگاه سالمت« به نمایشگاه می آید.

نمایندگان  برگزاری ۲0 نشست ویژه 
رسانه های خارجی 

2۰ نشست ویژه نمایندگان رسانه های خارجی 
سومین  و  بیست  تخصصی  میز  بخش  در 
می شود.نشست  برگزار  مطبوعات  نمایشگاه 
موضوع  با  چین   cctv تلویزیون  دفتر  رئیس 
»تبادالت و همکاری های رسانه ای، تقویت 
روابط ایران و چین« از ساعت 16:15 تا 17:15 
و نشست سردبیر هفته نامه سیاسی اجتماعی 
های  رسانه  »مقابله  موضوع  با  آلبانی  »یاوا« 
آلبانیایی با اخبار جعلی و تجدد گرایی« ساعت 
18 تا 19 از جمله این نشست ها است. بخش 
نمایشگاه  سومین  و  بیست  تخصصی  میز 
مطبوعات هر روز میزبان چند نماینده از رسانه 
های خارجی برای تشریح فعالیت رسانه های 

خود و پرسش و پاسخ با خبرنگاران رسانه های 
داخلی است.

حضور رسانه های خراسان جنوبی
در نمایشگاه مطبوعات 

خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
خراسان جنوبی  رسانه های  حضور  از   جنوبی 
و  مطبوعات  نمایشگاه  سومین  بیست و  در 
محبی  داد.احمد  خبر  تهران  خبرگزاری های 
و  بیست   در  شرکت  برنامه ریزی  جلسه  در 
نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های  سومین 
مطبوعات  خانه  اعضاء  حضور  با  که  تهران 
الزم  پیش بینی های  افزود  شد  برگزار  استان 
خبرگزاری های  و  مطبوعات  حضور  برای  را 
نمایشگاه  سومین  و  بیست   در  خراسان جنوبی 
وی  داده ایم.  انجام  خبرگزاری ها  و  مطبوعات 
افزود: با هماهنگی هایی که با وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خواهیم داشت غرفه  مناسبی 

تا  شود  پیش بینی  باید  خراسان  جنوبی  برای 
در  را  استان  فرهنگی  توانمندی های  بتوانیم 
مدیرکل  دهیم.  نشان  خوبی  به  نمایشگاه 
خراسان جنوبی  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
فعالیت  شده  یاد  غرفه  در  اینکه  به  اشاره  با 
معرفی  مخاطبان  برای  استان  رسانه های 
 94 گذشته  سال  کرد:  تصریح  شد  خواهد 
نشریه مکتوب و مجازی استان خراسان جنوبی، 
آخرین فعالیت های خود را در بیست و دومین 
نمایشگاه مطبوعات به نمایش گذاشتند.روزنامه 
آوای خراسان جنوبی هم دو سال  پیاپی در این 
نمایشگاه حضور فعال دارد و در سالن شبستان 
طبقه همکف غرفه 447 میزبان هم استانی ها 
ذکر  به  است.الزم  به مطبوعات  و عالقمندان 
است، بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات از 5 
تا 12 آبان سال جاری در مصالی بزرگ تهران 

برگزار می شود.
)Ava.news12@gmail.com(

گریز از روستا...چرا؟

عکس ها از مهر
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یادداشت

نقش پتانسیل اعتقادی جامعه 
شیعی در شکل گیری ابر رویداد 
مذهبی اربعین

* مهدیه بُد

رویداد  یک  به  منجر  بخواهد  که  رویدادی  هر 
در  را  باالیی  توجه  و  جذب  قدرت  و  شود  بزرگ 
باشد،  داشته  گوناگون  انسانی  جماعت های  میان 
به لحاظ نظام اعتقادی و معنایی می بایست دارای 
پشتوانه ای فکری و عقیدتی باشد. رویدادها در خأل 
باورمندی و نداشتن نظام معنایی سامان مند شکل 
نمی گیرند، اغلب رویدادهای بزرگ که جمعیت های 
انسانی بی شماری را به خود جذب می کنند دارای 
پایگاه و نظام فکری در جهان ذهنی سازندگان و 
شرکت کنندگان خود است.عقاید، باورها و نظام های 
محلی  جوامع  در  نهادینه شده  معنایی  و  فرهنگی 
سازنده رویداد نقش مهمی در گسترش و برگزاری 
رویدادها دارند و اصواًل بدون وجود این عنصر مهم 
فرهنگی هیچ رویداد مهِم سازمان مندی شکل نگرفته 
و گسترش پیدا نمی کند. نقش عقاید و پتانسیل های 
ابر  عقیدتی را می توان در برگزاری و شکل گیری 
پتانسیل های  کرد.  مشاهده  خوبی  به  حج  رویداد 
ابر   اعتقادی جامعه  شیعی و نقش در شکل گیری 
رویداد اربعین در 6 بخش متجلی شده است: تهیه 
پرورش  رویداد،  حفاظت  و  استمرار  زیرساخت ها، 
روحیه همکاری و داوطلبی، تبلیغات، خدمات، ایجاد 
روحیه پذیرش و مدارا.در نقش پتانسیل های اعتقادی 
جامعه شیعی در زمینه ی حفظ و استمرار رویداد تا 
تبدیل شدن آن به یک ابر  رویداد می توان از تحمل 
سختی ها و مرارت های سفر تا تحمل حکومت های 
سیاسی مخالف که گاهی شرکت کنندگان در مراسم 
را به شدت تحت فشار قرار داده است، نام برد.باید 
توجه کرد که رویداد اربعین ماهیت اعتراضی خود را 
در طول دوران تاریخی حفظ کرده است و به یکی 
از عناصر هویت ساز جامعه شیعی تبدیل شده بود، 
امری که به قول جامعه شناسان در ساختن »مای 
جمعی« بسیار پررنگ بوده است. این عامل در کنار 
مسائل سیاسی و اجتماعی در استمرار اربعین نقش 

تعیین کننده ای را در طول تاریخ بازی کرده است.
عنصر اعتقادی به شیوه های دیگر در سال های 
اخیر منجر به شکل گیری ابر رویداد اربعین شد. در 
به شکل   شیعه  جامعه  اعتقادی  عنصر  زمینه  این 
رساندن پیام عاشورا و ارائه شکل مثبتی از تجربه 
حضور در رویداد اربعین در گسترش این رویداد و 
بازی  به رویداد نقش  جلب توجه گروه های مردم 
کرده است.در بخش زیرساخت های اربعین به مانند 
هر ابر  رویداد دیگر مبحث فعالیت های داوطلبی به 
خوبی نمایان است. زیرساخت ها برای برگزاری و 
پایداری رویدادها از عوامل مهم و تأثیر گذار برای 
جذب زائر هستند. اعتقادات و پتانسیل های مذهبی 
در این مسأله و لزوم تأمین زیرساخت های مراسم 
عمومًا  ابر رویداد  زیر ساخت های  تا  شده  باعث 
را  آید  وجود  به   داوطلبی  فعالیت های  صورت  به  
پیدا  بتوان  رویدادی  کمتر  شاید  می دهد.  نشان 
کرد که فعالیت مشارکت کنندگان در رویداد بیش 
اربعین  باشد. اصواًل در  از مشاهده کنندگان رویداد 
تمایز بین مشارکت کننده و مشاهده کنندهـ  میزبان و 
مهمانـ  خیلی نمایان نیست. اکثر شرکت کنندگان 
در این رویداد عموماً زائران فعال و پویایی هستند که 

در مباحث گوناگون رویداد مشارکت دارند.
ابر رویدادها  برگزاری  در  دیگر  مهم  مباحث  از 
بحث فضای مدارا و تساهل بین مشارکت کنندگان و 
میزبانان و جامعه محلی است. به وجود آمدن فضای 
آرام و مبتنی بر گفتمان دو سویه برای تسهیل در 
برگزاری نه تنها الزم بلکه ضروری است. حتی ایجاد 
تصویر مثبتی تا حد زیادی به این عامل بستگی دارد. 
در این زمینه عنصر اعتقادی جامعه ی شیعی به  دو 
و  روایات  از  پیروی  یکی  می کند؛  عمل  صورت 
احادیث امامان معصوم و تأکید آنها بر احترام به 
مهمان نوازی  بحث  دیگری  و  مهمان  و  هم نوع 
شیعی.  جوامع  سنتی  فرهنگ های  در  عراقی ها 
از  مثبتی  شکل  ارائه  و  عاشورا  پیام  رساندن 
گسترش  در  اربعین  راهپیمایی  در  تجربه حضور 
نقش  مردم  گروه های  توجه  جلب  و  جریان  این 

پررنگی داشته است.

بازار فروش بزرگترین مشکل ناشنوایان هنرمند
: ناشنوایان خراسان جنوبی عنوان شد  کانون  با مدیرعامل  اختصاصی  در گفتگو 

از محصوالت معلوالن استفاده کنند برای دادن هدیه  مسئوالن 

سرخ ترین جای ایران

خدا برای خلق هر گوشه از پهنه بیکران هستی قلم 
مویش را در رنگی فرو برد و با هنرمندی، نقش و نگاری 
تماشایی آفرید. به زمین که رسید، ظرافت و هنرش را 
چندین برابر کرد و رقص رنگ ها را به اوج خود رساند. 
گوشه ای را به رنگ سبز در آورد و چمنزارها و دشت 
ها را در همه جایش گستراند، بر سر راهش طالیی و 
زرد را به کار گرفت تا کویر را نقاشی کند و دانه دانه 
ی شن ها را به رنگی ویژه در آورد. سپس استواری 
و استقامت را چاشنی کارش کرد و کوه ها را آفرید و 
در ادامه در هر سرزمینی شاهکاری حیرت انگیز را به 
تصویر کشید.این خالق بی همتا با رسیدن به ایران، هر 
دیاری را به رنگی در آورد و به کار هنرمندانه اش ادامه 
داد. جنوب ایران را به گونه ای دیگر خلق کرد؛ گویی 
می دانست که این خطه قرار است میزبان مردمانی 
گرم و صمیمی باشد، پس به هنگام به تصویر کشیدن 
خورشید، گرمای بیشتری را به آن بخشید و با جاری 
ساختن آب در پهنه ی نیلگون خلیج فارس، همه چیز را 
تمام کرد. سپس باال و باالتر رفت و از دور به تماشای 
شاهکارش نشست؛ هنوز یک چیزی در این میان کم 
بود. به سرعت دوباره مشغول شد. نقطه ای را در میان 
آبهای خلیج فارس در نظر گرفت و از هر رنگی، ذره ای 
به آن بخشید. خاک این منطقه را به رنگ سرخ در آورد 
و شاهکاری شگفت انگیز خلق نمود؛ جایی که آبی دریا 
به سرخی خاک می پیوندد.این شاهکار خداوند، جزیره 
هرمز نام گرفت و به خاطر خاک رنگینش بر سر زبان 
ها افتاد؛ خاکی که می شود از آن چشید و از خواص بی 
پایانش بهره مند شد. امروز این جزیره یکی از دیدنی 
ترین جاذبه های ایران است که همچون نگیِن یاقوت 
فارس خودنمایی می کند. می  انگشتری خلیج  بر 
خواهیم سفری را برایتان رقم بزنیم و زیبایی های هرمز 
را به تصویر بکشیم. برای لحظاتی با ما همراه شوید و به 

آغوش گرم خطه ی جنوب کشورمان بیایید.

مسجد جامع چهار درخت نادر رحماني  داده نما، آوای خراسان جنوبی

سال  از  بیرجند  ناشنوایان  کانون   - کاری  نسرین 
و   تاسیس  رسما  عالقمند  اعضای  عضوگیری  با   84
در  را  خود  فعالیت  تاکنون  مدیره ای  هیئت  به صورت 
و  هنری  مذهبی،  علمی،  ورزشی،  مختلف  حوزه های 
عامل  مدیر  ظهر  مصطفی  دهد.  می  ادامه  اجتماعی 
کانون ناشنوایان می گوید:  کانون ناشنوایان متشکل 
دارد  550 عضو  که حدود  است  شنوا  کم  و  ناشنوا  از 
در  افتخاری  صورت  به  که  است  سال   11 مدت  و 
و  معدن  بازنشسته  و  دارم   قرار  ناشنوایان  خدمت 

هستم.  صنعت 

نفر عضو با 550  ناشنوایان  کانون 

همکاری  با  امسال  مهر  کند  می  نشان  خاطر  وی 
تعاونی  شرکت  ناشنوایان  کانون  دبیر  افضلی  خانم 
شروع  پزی  شیرینی  بافندگی،  دستی،  هنر  زمینه  در 
نفر   7 تعاونی  شرکت  این  مدیره  هیئت  کرد.  کار  به 
به  مشغول  کارگاه  در  نفر   15 اکنون  هم  که  هستند 
فراگیر  تعاونی  شرکت  به  اشاره  با  ظهر  هستند.   کار 
این  کند:  می  نشان  خاطر  نیوشا   گستر  پژواک  ملی 
نمایشگاه  اولین هفته  در  و  افتتاح  شد  امسال  کارگاه 
تعاون حضور داشتیم و همشهریان از دستاورد صنایع 
کردند.  خرید  و  بازدید  شرکت  این  اعضای  دستی 
درمحل  ناشنوایان  جهانی  هفته  مناسبت  به  همچنین 

شد.  برگزار  نمایشگاه  جمعه  نماز 

نیست محدودیت  معلولیت 

از  شنوا  کم  و  ناشنوا  افراد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ما  افزاید:  می  برخوردارند  باالیی  های  توانمندی 
نیست.   محدودیت  معلولیت  داریم  راسخ  اعتقاد 
ابراز  جنوبی  خراسان  ناشنوایان  کانون  مدیرعامل 
تاسف می کند که به علت کمبود جا و مکان مناسب 
اگر  اما  کنیم  استفاده  توانیم  نمی  بیشتر  ظرفیت  از 
در  کنند  کمک  و  کرده  همت  خیرین  و  مسئوالن 
با  وی  دهیم.  گسترش  را  کارگاه  توانیم  می  آینده 
 6 شهدای  در  کارگاه  فعلی  مکان  اینکه   به  اشاره 
سازمان  از  دارد  قرار  بهزیستی  دانشگاه  ساختمان 
دختران  اختیار  در  رایگان  را  مکان  این  که  بهزیستی 
توانمند ناشنوا قرار داده  تشکر می کند و می افزاید: 

در  هنرجویان  دستی  صنایع  از  توانند  می  همشهریان 
کنند. بازدید  کارگاه  این 

اشتغال و ازدواج مشکل مهم 
جوانان ناشنوا و کم شنوا

مهمترین  ازدواج  و  اشتغال  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گسترش  با  دهد:  می  ادامه  است  افراد  این  مشکل 
مناسب  اشتغال  شنوا  کم  و  ناشنوا  جوانان  کارگاه  این 

ازدواج کنند. باهم  توانند  خواهند داشت و می 
این  دستی  هنرهای  برای  فروش  بازار  نبود  وی 
ابراز  و  داند  می  آنها  مشکل  بزرگترین  را  معلوالن 
امیدواری می کند: با گذشت زمان و کمک مسئوالن 
این کارآموزان  زمینه فروش محصوالت  و خیرین در 

برداشته شود. قدم های 
از  جنوبی  خراسان  ناشنوایان  کانون  مدیرعامل 
مساعدت  و  حمایت ها  یعنی  خود  خواسته  مهم ترین 
مالی مسئوالن می گوید و می افزاید: به نوبه خود از 

اداره  و  خیران  از  برخی  بهزیستی،  اداره  حمایت های 
اوقاف استان  قدردانی می کنم. کل 

از  سوم  دو  به  نزدیک  کند:   می  خاطرنشان  وی 
دختران  را  جنوبی  خراسان  ناشنوایان  کانون  اعضای 
که  می دهند  تشکیل  ناشنوا  پسران  را  سوم  یک  و 
بسیار  فرزندان  این  استعداد  مختلف  های  زمینه  در 

زیاد است.

معلوالن جامعه  انگیزه  معلوالن  به  توجه 
 را بیشتر می کند

می  ادامه  بیرجند  ناشنوایان  کانون  مدیرعامل 
ها  آن  مشکالت  حل  و  معلوالن  به  توجه  دهد: 
کند.  می  بیشتر  را  معلوالن  جامعه  فعالیت  انگیزه 
وی تاکید می کند: باید مکانی برای عرضه کاالهای 
راحتی  به  بتوانند  تا  شود  فراهم  معلوالن  تولید 
می  یادآور  برسانند.ظهر  فروش  به  را  محصوالتشان 
شود: باید همه ما برای خدمت به معلوالن از یکدیگر 
به  نیز  را  زیادی  اخروی  ثواب  چراکه  بگیریم  پیشی 

دارد. دنبال 

مسئوالن برای دادن هدیه از محصوالت 
کنند استفاده  معلوالن 

مربی  و  ناشنوایان  کانون  دبیر  افضلی  فاطمه 
شاهد  کند:  می  عنوان  هم  انجمن  این  هنرجویان 
در  پشتکاری  و   همت  چه  با  ها  بچه  این  هستیم 
کارگاه مشغول به کار هستند و حتی مثل خیلی افراد 
افضلی  نیستند.  ناالن  خستگی  و  کار  فشار  از  سالم 
فروش  برای  خیران  و  مسئوالن  حمایت  خواستار  هم 
می  و  شد  نیوشا  گستر  پژواک  کارگاه  محصوالت 
دولتی  مسئوالن  که  زمانی  که  زیباست  چه  افزاید: 
این  به  دهند  می  هدیه  مختلف  های  مناسبت  در 
کارگاهها رجوع کنند و سفارش محصول دهند تا این 
خیالشان  و  کنند  کار  بیشتر  دلگرمی  با  معلول  افراد 

راحت باشد که بازار فروشی هم دارند.
سبب  تنها  نه  موضوع  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
توسعه کارگاه می شود ادامه می دهد: برداشتن باری 
دلی  و  بزرگ  بسیار  کاری  توان  کم  افراد  دوش  از 

طلبد. می  مهربان 

هنگام خواب
 چه سوره هایی را بخوانیم؟

آخرین خبر-  منشأ آرامش یاد خدا و تکیه به 
منبع الیزال الهی است.خدا در قرآن می گوید که 
تالوت  یابد.  می  آرامش  ها  دل  خدا  یاد  با  تنها 
تاثیر  آرامش  برای  نیز  شب  در  خدا  یاد  و  قرآن 
بسیار دارد. در روایت نیز توصیه به تالوت قرآن 
در  است.  شده  خاص  سور  از  برخی  ویژه  به  و 
آله(  و  علیه  ا...  )صلی  از حضرت محمد  حدیثی 
را  مسبحات  خواب  از  قبل  ایشان  که  شده  نقل 
تالوت می نمودند .امام باقر)علیه السالم( نیز در 
حدیثی فرمودند: کسی که »مسبحات« را قبل از 
اینکه بخوابد، بخواند از دنیا نمی رود تا حضرت 
مهدی)علیه السالم( را درک کند، و اگر قبال از 
دنیا برود در جهان دیگر در همسایگی رسول خدا 
خواهد بود. منظور از مسبحات سوره های اسرا، 

حدید، حشر، صف، جمعه ، تغابن و اعلی است.

خواندنی های مذهبی

خواندنی ها
مردی که از دست همسرش

 به جنگل فرار کرد !

آخرین خبر- مرد 6۲ ساله اهل بیرمنگهام در کشور 
های  کنترل  و  غرغرها  اعتراضات،  از  که  انگلیس 

همیشگی همسرش به تنگ آمده بود، برای فرار از این 
شرایط به جنگل پناه برده و 5 سال در آنجا زندگی کرد.
»مالکوم اپلگیت«  یک باغبان ساده بود که از شغل 
خود به شدت لذت می برد و از اینکه باغچه خانه های 
مردم را سروسامان می داد، احساس شادمانی داشت. 
اما حدود 1۳ سال پیش، پس از ازدواجش با زنی که 
تصور می کرد دوستش دارد، شادی از زندگی اش رخت 
بسته و عذاب همیشگی بر او نازل شد. اپلگیت در این 
رابطه گفته، در ابتدای ازدواج آن ها هیچ مشکلی با 
هم نداشتند تا اینکه به دلیل مشغله های زیاد کاری، او 
مجبور می شود ساعات بیشتری را کار کند. همین امر 
شک و ظن همسرش را برانگیخته و باعث می شود تا 
هر لحظه و دایم کارها و رفت وآمدهای شوهرش را 
تحت کنترل داشته باشد. این امر تا جایی ادامه می یابد 
که مرد ساعات کاری خود را به نصف کاهش می دهد تا 
رضایت همسرش را جلب نماید. اما این کار هم در میزان 
 شکایات و اعتراضات همسر تغییری ایجاد نمی کند.
 ادامه این روند باعث می شود تا مالکوم وسایل خود را 
جمع کرده و خانه را ترک کند. اما به جای رفتن به خانه 
دوستان یا تقاضای طالق، مالکوم غیب می شود به 
طوری که هیچ کس اثری از او نمی یابد. اپلگیت در این 
رابطه می گوید: »ما سه سال بود که ازدواج کرده بودیم 
اما از آنجا که مشاجره هایمان هر روز بیشتر می شد و 
تحمل آن از توان من خارج شده بود، تصمیم گرفتم با 
دوچرخه به سمت لندن بروم. اما در آکسفورد فراموش 
کردم قفل دوچرخه را ببندم و در نتیجه، تنها وسیله 
نقلیه ام به سرقت رفت. بنابراین، ادامه راه را پیاه طی 
کردم که حدود سه هفته به طول انجامید. در نهایت، در 
یک جنگل انبوه در نزدیکی کینگستون، واقع در جنوب 

غربی شهر لندن، چادر زده و همان جا ساکن شدم.«
آقای اپلگیت در طول روز به باغبانی می پرداخته 
و شب ها به چادر خود در دل جنگل می رفته. آقای 
اپلگیت همچنین گفته که زندگی در کمپ چندان هم 

بد نیست. او اتاق تمیزی در اختیار دارد.

جذابترین ها 

اشتغال  و  فناوری  تجاری سازی  مدیر    - ور  پیشه 
در  جنوبی  خراسان  جهاددانشگاهی  آموختگان  دانش 
گفت و گو با آوا  گفت: طرح ملی الگوی جدید توسعه 
مشاغل خانگی در کشور قرار است در 8 استان کشور 
جنوبی  خراسان  که  درآید  اجرا  به  نمونه  عنوان  به 
یکی از این استان ها است. ابراهیمی اظهار کرد: این 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  راهبری  و  نظارت  با  طرح 
بازه  در  که  است  جهاددانشگاهی  اجرای  و  اجتماعی 

7 ماهه به اجرا درآید.
این  در  دانشگاهی  جهاد  نقش  که  این  بیان  با  وی 
بوده  نوعی مداخله توسعه ای و تسهیل گری  به  طرح 
مزیت  شناسایی  مرحله   ۳ در  شکل  این  افزود:  است 
خانگی،  مشاغل  حوزه  در  استانی  های  ظرفیت  و  ها 
ارائه مشاوره های شغلی و  آموزش و توانمندسازی و 

ایفای نقش می کند. بازارکار   اتصال به 

خانگی  مشاغل  توسعه  طرح 
پایدار ایجاد مشاغل  با هدف 

به گفته وی در این راستا به کمک و همکاری 
دستگاه های اجرایی، کارآفرینان، صاحب نظران 
نیاز   خانگی  مشاغل  حوزه  گذاران  سرمایه   و 
جلساتی  سلسله  راستا  این  در  که  باشد  می 
کرد:  نشان  خاطر  ابراهیمی  است  شده  برگزار 
ویژگی  با  نفر  طرح1500  این  در  است  قرار 
جهاددانشگاهی  نظر  مد  خانگی  مشاغل  های 
قرار  ای  مرحله  سه  پروسه  این  در  و  شوند  گزینش 
گیرند و این اقدام با هدف ایجاد مشاغل پایدار در این 
و  فناوری  تجاری سازی  مدیر  شد.  خواهد  انجام  حوزه 
اشتغال استان با اشاره به اینکه یکی از راه های تحقق 
اقتصاد مقاومتی، توسعه مشاغل کوچک  سیاست های 
به  خانگی  مشاغل  توسعه  و  عام  طور  به  متوسط  و 
جامعه  در  ثروت  و  درآمد  افزایش  با هدف  طور خاص 
یکی  و مشاغل خانگی  کار  و  است،عنوان کرد: کسب 
از زمینه های افزایش مشارکت مردم در اقتصاد است. 
راهکار  یک  همچنین  خانگی  مشاغل  داد:  ادامه  وی 
به  متوسط  و  خرد  های  اشتغال  توسعه  برای  مناسب 
انجام  در  کافی  مهارت  دارای  بیکار  افراد  برای  ویژه 
نامناسب  بازار  دلیل  به  که  است  ها  فعالیت  از  برخی 

اشتغال نمی توانند جذب بازار شوند.

کسب و کارهای خانگی
 راهکاری مهم در جهان 

ابراهیمی یادآور شد: امروزه کسب و کارهای خانگی به 
عنوان راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد در سراسر 

آن، حذف  مزایای  از جمله  که  جهان محسوب می شود 
هزینه های مربوط به خرید، رهن و اجاره کارگاه و هزینه 
رفت و آمد، استفاده از نیروی کار سایر اعضای خانواده و 
ایجاد زمینه های کار خانوادگی و امکان انتقال تجارب از 

طریق آموزش غیررسمی بین اعضای خانواده است.

در استان اجرا می شود 

الگوی جدید ملی
 توسعه مشاغل خانگی

عکس ها از کاری    
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نقش این ویژگی ها در موفقیت شما چیست؟

اگر مدیرعامل هستید یا در تالش برای رسیدن به سطح 
یک مدیر ارشد اجرایی هستید به این 4 ویژگی توجه 
خاصی داشته باشید و هر روز آن ها را مدنظر قرار دهید:

*  به سرعت و با قاطعیت تصمیم می گیرند: تصمیم گیری 
فاکتورهای مهم  از  یکی  به آن  داشتن  اعتقاد  و  سریع 
یک مدیرعامل خوب است. قدرت اجرایی این مدیران 
مدیرعامل  یک  بود.  سایرین  از  بهتر  برابر   12 عامل 
از  خوب می داند که یک تصمیم گیری بد خیلی بهتر 

تصمیم نگرفتن است.
مدیرعامل  یک  هستند:  آماده  تأثیرگذاری  برای   *
برنامه و هدف جدید تنظیم می کند  خوب وقتی یک 
پذیرفته  سهام داران  و  کارکنان  سوی  از  سریع  خیلی 
می شود. هم چنین، آن ها به خوبی به نیازها و انگیزه های 
سهام داران واقف هستند. این امر موجب تصمیم گیری 

خوب و همراه داشتن پشتیبانی تشکیالت می شود.
یک  از خصوصیات  یکی  آنی:  و  سریع  سازگاری   *
رهبر و مدیر بزرگ واکنش مناسب در برابر چالش ها 
مدیران  از  وقتی  است.  نشده  دیده  فرصت های  و 
عامل سئوال می شد این ویژگی در رأس سایر موارد 
قرار داشت. مدیران عاملی که خیلی سریع با شرایط 
احتمال  از سایرین  بیشتر  برابر  سازگار می شوند 6.7 

موفقیت دارند.
* انتقال حس اطمینان پذیری: رسیدن به نتیجه و هدف 
یکی از فاکتورهای کلیدی یک مدیرعامل خوب است. 
هم کارکنان و هم سهام داران به یک رهبر و مدیر اثبات 
شده که وعده های اش را عملی می کند و به اهداف اش 
می رسد اعتماد می کنند. احتمال موفقیت مدیرانی که 
می توانند به نتایج قابل قبول و قابل اطمینان برسند 15 

بار بیشتر از سایرین است.

درخت خشك رطب داد

حضرت  از  دیگران  و  راوندی  قطب  و   صفار 
امام  که  اند  کرده  (روایت  السالم  )علیه   صادق 
به عمره  از سفرها که  یکی  در  السالم(  )علیه   حسن 
می رفت. مردی از فرزندان زبیر در خدمت آن حضرت 
بود و به امامت آن حضرت اعتقاد داشت در یکی از 
منازل بر سر آبی فرود آمدند نزدیک آن آب درختان 
آن  برای  بودند  آبی خشک شده  بی  از  که  بود  خرما 
حضرت زیر درختی فرش انداختند و برای فرزندان زبیر 
در زیر درخت دیگردر برابر آن جناب آن مرد نگاهی به 
باالی کرد وگفت: اگر این درخت خشک نشده بود از 

میوه آن می خوردیم .
حضرت فرمود رطب می خواهی؟ گفت : بلی . حضرت 
دست به سوی آسمان بلند کرد و دعایی کرد آن مرد 
نفهمید ناگاه آن درخت به اعجاز آن جناب سبز شد برگ 
آورد ورطب در آن به وجود آمد شتربانی که همراه ایشان 
بود گفت:به خدا سوگند جادو کرد حضرت فرمود : وای 
بر تو این جادو نیست حق تعالی دعای فرزند پیغمبر خود 

را مستجاب کرد.
پس آن مقداررطب از آن درخت چیدند که برای همه 

اهل قافله بس بود .
منبع: راسخون) با تلخیص و اختصار(

اگر همه می توانستند از استعدادهای خود درست 
بهره بگیرند، دنیا همان بهشت موعود

 می شد که همه می خواهند.

 میزان بزرگی و موفقیت هر فرد بستگی
 به این دارد که تا چه حد می تواند همه 

نیروهای خود را در یک کانال بریزد.

جان تو به جرم ناب نوشیدن سوخت 
از جامه آفتاب پوشیدن سوخت

باغ دل »او« سوخت گر از بی آبی 
باغ دل »تو« ز آب نوشیدن سوخت

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

 تو شناور و ذوب شوم در زالل نگاهت.

مهربانی جاده ای ست که هر چه پیشتر بری. خطرناک 
تر می شود . نمی توانی برگردی ،  اما لحظه ای باید 

درنگ کرد و شاید چند گامی به بیراهه رفت

امام حسن مجتبی علیه السالم در شب نیمه رمضان سال 
سوم هجری در مدینه چشم به جهان گشود و حدود هفت 
سال از دوران زندگی پیامبر اکرم )ص( را درک کرد و پس 
از آن حضرت حدود سی سال با پدر بزرگوارشان علی بن 
شهادت  از  بعد  داشت.  مالزمت  السالم  علیه  طالب  ابی 
امیرالمؤمنان علیه السالم به مدت ده سال عهده دار مقام 
امامت بودند و در 28 صفر سال پنجاه هجری در سن 47 
سالگی به دستور معاویه بن ابی سفیان و به دست جعده 
دختر اَْشَعِث بِن ِقیس مسموم شد و بر اثر همان زهر به 

شهادت رسید.
مسموم شدن امام حسن علیه السالم

امام  بر  صلح  تحمیل  از  پس  اموی   حکومت 
حسن علیه السالم گرچه به بسیاری از اهداف خود رسیده 
بود، ولی هم چنان وجود امام حسن علیه السالم مانع از به 
اجرا درآوردن برخی از نّیات پلید آنان بود. از جمله اهدافی که 

معاویه دنبال می کرد تعیین جانشین برای خود بود.
 وی از اجرای این تصمیم که برخالف مفاد صلح نامه او با 
امام حسن علیه السالم بود وحشت داشت و می دانست که 
اگر در زمان حیات آن حضرت به چنین کاری دست بزند، 
بدون شک با مخالفت شدید حسن بن علی علیه السالم روبه 
 رو خواهد شد.بر این اساس تصمیم گرفت از هر راه ممکن

امام علیه السالم را به شهادت برساند. 
حسن امام  همسر  جعده  زیاد  های  بررسی  از   پس 

 علیه السالم را مناسب ترین فرد برای تحقق بخشیدن به 
این هدف پلید دید. آن گاه به صورت محرمانه و با ارسال 
 صدهزار درهم به جعده، به او قول داد که اگر امام حسن 
علیه السالم را به شهادت برساند او را به همسری یزید 
درخواهد آورد. بدین وسیله جعده آن حضرت را با ریختن 

زهر در آب آشامیدنی مسموم کرد.

وصیت امام حسن علیه السالم
چون امام حسن علیه السالم را مسموم کردند و حال او 
دگرگون شد برادرشان امام حسین علیه السالم به بالین 
آن حضرت حاضر شدند. وقتی جویای احوال او گشتند امام 
حسن علیه السالم فرمودند: »خود را در اّولین روز از روزهای 

آخرت و آخرین روز از روزهای دنیا می بینم«. 
در ادامه، این گونه وصیت فرمودند: »گواهی می دهم به 
وحدانیت خدا و این که برای او شریکی نیست و تنها او 
سزاوار پرستش است. هرکه اطاعت او را در پیش گیرد 
رستگار می شود و هرکه نافرمانی اش کند گم راه می گردد 
 و کسی که از گناهان و تقصیراتش به نزد او توبه کند هدایت 
جدم  کنار  در  مرا  جنازه  حسین،  ای  شود.   می 
مانع  که کسی  آن  به شرط  دفن کن  رسول خدا )ص( 
این کار نباشد. اگر تو را از این کار باز داشتند مبادا بر آن 
پافشاری کنی؛ چون راضی نیستم به خاطر این کار قطره 

ای خون به زمین ریخته شود.

تیر باران بدن امام مجتبی علیه السالم
مرحوم عالمه مجلسی و محدث قمی و ابن شهر آشوب 
حسن  امام  مبارک  بدن  دفن  هنگام  که،  اند   نوشته 
تیر  را  حضرت  آن  ی  جنازه  دادند  دستور  السالم  علیه 
آن  ی  جنازه  از  تیر  هفتاد  که  جایی  تا  نمودند،  باران 
حضرت بیرون کشیدند. پس بنی هاشم خواستند شمشیر 
السالم  علیه  حسین  امام  ولی  کنند؛  جنگ  و  بکشند 
نکنید.  ضایع  را  برادرم  وصیت  سوگند!  خدا  به  فرمود: 
پس به آنها فرمود: اگر وصیت برادرم نبود، هر آینه او را 
دفن می کردم و بینی های آنها را به خاک می مالیدم. و 
آنگاه جنازه را به طرف بقیع حرکت دادند و در کنار جده 

اش فاطمه ی بنت اسد دفن نمودند.
بردباری امام حسن علیه السالم

. بردباری و سعه صدر آن حضرت به اندازه ای بوده است که 
سرسخت ترین دشمنان او نیز به این صفت همواره اعتراف 
داشتند. نقل می کنند وقتی جنازه امام حسن علیه السالم را 
پس از ممانعت عده ای از دفن آن درکنار مرقد رسول خدا 
)ص(، به طرف بقیع حمل می کردند، ناگهان امام حسین 
علیه السالم متوّجه شدند که مروان یکی از سرسخت ترین 
دشمنان برادر بزرگوارش امام حسن علیه السالم یک طرف 
تابوت را به دوش گرفته است. امام حسین علیه السالم از 
این کار او متعجب شدند و سپس از وی پرسیدند: »شما که 
تا برادرم زنده بود همواره مایه اندوه او بودید. چه شده که 

اکنون در تشیع جنازه اش شرکت کرده اید؟« مروان گفت: 
انجام دادم که حلم و  را در حق کسی  این کارها  »آری 

خویشتن داری او با کوه ها برابری داشت«.
عبادت امام حسن علیه السالم

)ع( حسن  امام  فرمایند:  می  السالم  علیه  صادق  امام 
عابدترین مردم زمان خود بودند. آن گاه که به نماز می 
ایستادند اعضای بدنش از شّدت خضوع در برابر عظمت 
مبارکش  رنگ  و  آمد  می  در  لرزه  به  عالم  پروردگار 
دگرگون می شد«. از امام باقر علیه السالم روایت شده 
از  بار  بیست  حدود  السالم  علیه  حسن  امام  که  است 
مدینه به قصد زیارت خدا پیاده رفت و می فرمود از خدا 

شرم دارم که غیر پیاده به دیدارش بروم.
پاداش زیارت قبر شریف امام علیه السالم

امام صادق علیه السالم از پدرش امام باقر علیه السالم 
نقل کرد که فرمود:» امام حسین علیه السالم در هر شب 
جمعه، قبر امام حسن علیه السالم را زیارت می کرد.« 
شیخ طوسی )ره( در کتاب تهذیب روایت می کند: روزی 
کرد:  خدا)ص(عرض  رسول  به  السالم  علیه  حسن  امام 
پاداش کسی که ما را زیارت کند چیست؟ پیامبر )ص( 
در پاسخ فرمود:»آن کس که مرا در حال حیات و ممات، 
زیارت کند یا پدر، یا برادر، یا تو را هنگام زندگی، و بعد 
از مرگ زیارت کند، بر من سزاوار است که او را در روز 

قیامت، از حوادث آن روز، نجات دهم...«
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

آیا در ملکوت آسمانها و زمین و هر چیزی که خدا آفریده است ننگریسته  اند و اینکه شاید هنگام 
مرگشان نزدیک شده باشد پس به کدام سخن بعد از قرآن ایمان می  آورند. سوره اعراف/ آیه 185

حدیث روز  

همانا بیناترین دیده ها آن است که در طریق خیر نفوذ کند، و شنواترین گوشها آن است که پند و اندرز را در خود فرا گیرد و از آن سود 
برد، سالمترین دلها آن است که از شبهه ها پاك باشد. امام حسن محتبی )ع(

سبک زندگی

 امام حسن)ع( مظهر صبر برای صلح

218973
45

32
7469

4125
9538
54

32
183596

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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572138946

498762315

361594872

849273651

615489237

237651498

123847569

986315724

754926183

جدول سودکو

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری 

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

 پالک 29
09155610111

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

را تجربه کنید.   09158668002

فروش یک واحد آپارتمان
 85 متری واقع در سایت اداری 

09153613154

پوشاک فروشی با سرمایه کم 
و موقعیت مکانی عالی و اجاره 

کم به فروش می رسد.
09157203291 

به یک دستگاه جوجه گردان در حد 
نو  نیازمندیم.    09384306497

فروش یک عدد درب کرکره ای 
محافظ درب آپارتمان
09159626461

فروش لوازم یدکی با موقعیت 
عالی با تمام امکانات 09158254172 

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507
 حسینی 

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

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

پخـش و نصـب 

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

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

09157213571 - صالحی منش

رستوران و تاالر درویش
جهت ارتقای شعبات خود 

نیاز به شریک یا سرمایه گذار دارد.
09010566106

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

علی آبادی

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

استان نقدا خریدار است. 
بین رجایی 21 و 23       09036240644



6
پنجشنبه  *4 آبان   1396 * شماره 3917

بهتربوددیرتربهپرسپولیسمیخوردیم

مهر- سرمربی استقالل تهران گفت: شاید بهتر بود چند هفته دیرتر به 
دربی و بازی با پرسپولیس می خوردیم اما االن وقت بازی است و باید کار 
کنیم. وی ادامه داد: باید تمام تالشمان را داشته باشیم تا بهترین نتیجه 
را بگیریم. می خواهیم ببریم و آماده سازی خوبی هم برای این موفقیت 
داشته ایم. چیزی که از این دربی می خواهیم این است که هوادارانمان 

بیایند و ما را با تشویق هایشان به اوج تالش هایمان برسانند.

برایبازیبااستقالللحظهشماریمیکنیم

مهر- سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه بازی با استقالل 
از قهرمانی مهمتر است، گفت: از دربی فقط برد، برد و برد می خواهم 
حتی اگر قرار باشد با نیم گل به برتری برسیم! وی افزود: برای بازی 
قاره  در  مسابقه  بزرگترین  این  کنیم.  می  شماری  لحظه  صبرانه  بی 
آسیاست. می دانیم این بازی برای بازیکنان و هوادارانمان چقدر بزرگ 
است. سرمربی پرسپولیس  ادامه داد : این بازی از قهرمانی هم مهمتر 
است. بارها گفته ام که این دیدار، خاص است و نمی توان تیمی را از 

قبل برنده دانست. این بازی، هیچ ارتباطی به جدول رده بندی ندارد.

داورشهرآوردپایتخت:باهیچرسانهایمصاحبهنداشتهام

ایرنا - داور شهرآورد 85 بین تیم های استقالل و پرسپولیس تهران 
گفت: با هیچ یک از رسانه ها مصاحبه نداشتم و این اقدام برخالف 
قوانین فیفا است.بیژن حیدری اظهار کرد: قبل از دربی هرگز نمی توانیم 
مصاحبه خبری کنیم. وی بیان کرد: مصاحبه های شخصی ممنوع بوده 
و فیفا این قوانین را لحاظ کرده است.  شهرآورد هشتاد و پنجمامروز 

پنجشنبه ساعت 16:40 در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.

جوادنکونامبایکبیانیهبهتمریناتخونهبهخونهبرگشت!

مهر- کادر فنی تیم فوتبال خونه به خونه پس از اتفاقاتی که در یکی 
از تمرینات این تیم رخ داد با صدور یک بیانیه به تمرینات برگشتند.

  بعد از چاقوکشی عده ای هوادارنما که منافع شخصی خود را به منافع 
فوتبال بابل ترجیح می دهند، کادر فنی خونه به خونه، این شهر را ترک کرد.
با پیگیری های مالک و مدیرعامل باشگاه و قول اکید وی برای برخورد با 
این عده از اوباش، سرانجام کادر فنی خونه به خونه راضی شدند تا فعالیت 
های خود را در آستانه بازی حساس و مهم جام حذفی مقابل سیاه جامگان از 
سر بگیرند. آنها پس از بازگشت به محل کار خود، بیانیه ای را منتشر کردند.

بازیکنجنجالیدرتمریننفت

پرسپولیس  در  پیش  سال  چند  که  میردورقی  مبین  ورزشی-  خبر 
این  در  برای حضور  بعد مشخص شد  و  حمید درخشان حاضر شد 
نفت طالییه  تمرین  محل  در  امروز  است،  کرده  پرداخت  پول  تیم 
حاضر شد.میردورقی به عنوان بازیکن آزاد به زودی با نفت طالییه 

قرار داد امضا خواهد کرد.

نقش تغذیه و مشکالت پوستی

رفع  برای  گام  تنها  اوقات  گاهی  جم-  جام 
مشکالت پوستی شایع، خداحافظی با اشتباهات 
تغذیه ای و انجام تغییرات غذایی سالم است.
چین و چروک های پیشانی؛ مصرف مواد قندی: 
یک نکته جالب در مورد چین و چروک های 
پیشانی، مصرف مواد قندی است. کیسه های 

زیر چشم؛ عدم نوشیدن آب کافی: یکی از علل  
ایجاد کیسه های زیر چشمی،، عدم نوشیدن آب 
کافی است. خشکی پوست؛ مصرف بیش از حد 
برای کاهش مصرف  دیگر  دلیل  سدیم: یک 
ماده  این  باالی  سطح  که  است  این  سدیم 
 معدنی در بدن منجر به خشکی پوست می شود.
 در واقع، نمک سبب جمع شدن آب در بدن، به 

ویژه در ناحیه صورت می شود.

دوستیبادمنوشها

باشگاه خبرنگاران- دمنوش ها و جوشانده های 
گیاهی میان برخی افراد طرفدارانی زیادی دارد.
چند دمنوش که باید با آنها دوست بود: دم کرده 
گل گاوزبان و سنبل الطیب:آرام بخش، خواب آور، 
ضد اسپاسم و گرفتگی عضالت، از بین برنده 
ادرار، کاهنده فشارخون. افزاینده  کلیه،  سنگ 

زیرفون:تب بر، ضد میگرن  به لیمو و  جوشانده 
رافع  سرماخوردگی،  و  آسم  ضد  سردرد،  و 
فشارخون، خواب آور.  کاهنده  تشنج،  و  اسهال 
رفع  ادرارآور،  نشاط آور،  زعفران:مفرح،  دم کرده 
بادرنجبویه:آرام بخش،  مزاجی.جوشانده  سرد 
بد  بوی  رافع  سپاسم،  و  تشنج  خواب آور، ضد 
زنجبیل:خون ساز،  خون ساز.دم کرده  و  دهان 

افزاینده فشار خون،  ضد سرفه

درخواستمادرشوهربرایقصاصعروساسیدپاش

زن جوان افغان که به دنبال اختالف های شدید خانوادگی، شوهرش را درخواب با اسید سوزانده و جانش را 
گرفته بود پای میز محاکمه ایستاد. درپی این واقعه هولناک زن جوان بالفاصله دستگیرشد. او دربازجویی 
گفت: »از مدتی پیش با شوهرم به مشکل خورده بودم. او دایم اذیتم می کرد و با هم هر روز دعوا داشتیم.
از شب قبل هم دعوا و درگیری مان شدت گرفته بود. تا دم   دم های صبح دعوا می کردیم تا اینکه شوهرم 
خوابش برد. من به خودش گفته بودم که او را در خواب با اسید خواهم سوزاند ولی به حرفم توجهی نکرد.
شب حادثه به انباری رفتم و از آنجا ظرفی پالستیکی را پر از اسید کردم. وقتی باال آمدم هنوز خواب بود 
که بیدارش کردم. وقتی از جا پرید یکدفعه اسید را به رویش ریختم. در همان حال پشیمان شدم و به 
کنارش رفتم و او را بغل  و معذرت خواهی کردم.بعد هم با پلیس و اورژانس تماس گرفتم ولی افسوس 
که شوهرم در بیمارستان فوت کرد. مادر مقتول برای عروس جنایتکارش قصاص خواست.این زن که 
مادرپسرخردسالی است پس از اعتراف و ابراز ندامت، از مادرشوهرش درخواست عفو و بخشش کرد. 

اوگفت: »مرا به خاطرپسرم ببخشید.« اما مادرشوهر همچنان خواستارقصاص قاتل پسرش بود. 

- مسمومیت با مواد غذایي مي تواند در اثر 
هاي  فرآورده  تولید  جریان  در  غذا  آلودگي 

غذایي، تهیه و نگهداري آنها ایجاد شود.
آنها  قوطي  در  که  کنسروهایي  مصرف  -از 
زنگ  و  رفتگي  فرو  و  برآمدگي  نشت،  آثار 

زدگي مشاهده مي شود خودداري کنید.

-نوعي از مسمومیت غذایي موسوم به » بوتولیسم« از کشنده ترین انواع مسمومیت ها 
بشمار مي رود؟ بوتولیسم در اثر مصرف مواد غذایي  مانند سوسیس، کالباس ، کنسرو 
ماهي، کنسرو ذرت، کنسرو لوبیا، کشک خام و عسل طبیعي که در شرایط نامناسب و 
اند ایجاد مي شود. عالیم و نشانه هاي بوتولیسم  غیر بهداشتي تهیه و نگهداري شده 
به صورت تاخیري )12 تا 24 ساعت بعد از مصرف غذاي آلوده به باکتري( و به صورت 
بلع، اختالل تکلم و  توانایي حرکتي، سختي در  افتادگي پلک، عدم  تاري دید، دوبیني، 

یبوست ظاهر مي شود.
برای  جذاب  ظاهر  و  ها  میوه  دارای  که  تزئینی  گیاهان  نگهداری  از  خود  منزل  -در 

کودکان می باشند خودداری نمایید. 
-سعي کنید نام گیاهان موجود در محیط کار و زندگي خود را بدانید، تا در موارد بروز 

مسمومیت به گروه پزشکي اطالع دهید.
مرکز اطالع رسانی داروها و سموم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

چهارم آبان ماه روز پيشگيري از مسموميت با مواد غذايي و گياهان سمي

175کیلوگرمتریاکدرخراسانجنوبیکشفشد

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: 175 کیلوگرم تریاک در 48 ساعت گذشته در خراسان 
جنوبی کشف شد. سردار شجاع، فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: مأموران پلیس مبارزه با 
مواد مخدر استان طی سه عملیات جداگانه در 48 ساعت گذشته 175 کیلوگرم تریاک از قاچاقچیان 
مواد مخدر و سوداگران مرگ کشف کردند وی افزود :در پی اقدامات اطالعاتی انجام شده توسط 
کارشناسان اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مبنی بر این که قرار است محموله 
مواد مخدر توسط قاچاقچیان با یک دستگاه کامیون حمل شود ،شناسایی و دستگیری قاچاقچیان 
پیگیری و در دستور کار قرار گرفت . فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت:مأموران فرماندهی 
انتظامی شهرستان طبس با هدایت پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کامیون بنز نارنجی رنگ به 
رانندگی فردی 38 را در شهرستان طبس شناسایی و متوقف کردند که خودرو با هماهنگی مقام 
قضایی بازرسی و 55 کیلوگرم تریاک کشف شد .وی خاطر نشان کرد:  120 کیلوگرم تریاک نیز 

در دو عملیات جداگانه دیگر در شهرستان های نهبندان و سربیشه کشف شد.

انهدامباندمدلینگدرزاهدان

رئیس پلیس امنیت سیستان وبلوچستان از شناسایی و انهدام باند 
مدلینگ و دستگیری سه زن فعال در این باند خبر داد.سرهنگ 
متوجه  زاهدان  امنیت  پلیس  ماموران  گفت:  محمدی  علی 
فعالیت غیرقانونی متصدی یک واحد صنفی آرایشگاه زنانه در 
امر ترویج فساد و انجام فعالیت مدلینگ به صورت مخفیانه 
 در آرایشگاه، شدند.وی افزود: پس از تحقیقات و بررسی های
 انجام شده مشخص شد فرد موردنظر خانمی به هویت معلوم 
متصدی یک واحد آرایشگاه زنانه است که با استخدام دو نفر 
خانم دیگر به عنوان مدل اقدام به فعالیت مدلینگ و ترویج فساد 
از این طریق می کند و دعوت از مشتریان خود را نیز از طریق 

شبکه های اجتماعی انجام می دهد.

خواص گلپر

در  گیاهان  معروفترین  از  یکی  گلپر  تسنیم- 
طب سنتی برای درمان بیماری های گوارشی 
به خصوص نفخ معده محسوب می شود.گلپر، 
هضم کننده غذا و تقویت کننده معده است؛ برای 
بهره بردن از خواص ضدنفخ گلپر، بهتر است 
را همراه  گیاه  این  دانه های  پودر  از  یک گرم 

رازیانه بعد از غذا و با آخرین لقمه به اندازه نصف 
قاشق غذاخوری بخورید.از آنجا که گلپر طبیعت 
گرم و خشکی دارد، افراد گرم مزاج باید دانه های 
این گیاه را یک شب در سرکه بخوابانند و بعد از 
24 ساعت و خشک شدن دانه ها، آن را در روز، 
پودر و استفاده کنند؛ از دیگر کاربردهای گلپر 
در طب سنتی، تلطیف گوشت ها به خصوص 

گوشت آبزیان و ماهی است.

بیماران قلبی فلفل سبز بخورند

از طریق  را  مواد دفعی  فلفل سبز  نیوز-  نامه 
آزاد ساختن کلسترول افزایش می دهد و به این 
وسیله میزان کلسترول خون را کاهش می دهد.

 A ویتامین  مانند  ترکیباتی  حاوی  سبز  فلفل 
C،، سوالنین، کلسیم، آهن، فسفر و مواد چرب 
است و همچنین برای بهبود میگرن های پر درد 

استفاده می شود. فلفل سبز سیستم قلبی عروقی 
را از چندین راه پشتیبانی و تحریک می کند و 
کمک می نماید تا تصلب شرایین و فشارخون را 
به وسیله پایین آوردن کلسترول خون و سطوح 
این  می دهد.میوه های  کاهش  گلسیرید  تری 
گیاه به مقدار کم محرک اشتها و زیاد کننده 
بواسیرهای  دهنده  تسکین  و  بزاق  ترشحات 

دردناک و التهاب دار است.

روش های خانگی برای درمان اسهال

ناراحت  و  دردناک  تواند  می  اسهال  به  ابتال 
کننده باشد. حتی می تواند روز شما را خراب 
بدن  آب  دادن  دست  از  موجب  اسهال  کند. 
می شود. بیماران مبتال به اسهال باید به جای 
خوردن غذاهای جامد، غذاهای مایع را انتخاب 
کنند. با این وجود، بهتر است مصرف غذاهای 

مایع در حد کمی باشد. خوردن ماست روش 
خوبی برای درمان اسهال است. اگر مبتال به 
اسهال هستید، استراحت کردن یکی از بهترین 
راه حل ها برای درمان شماست. زنجبیل یکی 
از مشهورترین درمان های خانگی برای اسهال 
محسوب می شود. ترکیب یک قاشق غذاخوری 
دانه شنبلیله  با یک قاشق ماست یکی از بهترین 

درمان های خانگی اسهال محسوب می شود.

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

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

 تعداد خانواده های تحت حمايت: 500 خانواده شهری، 1390 خانواده روستايی، 163 نفر يتيم نيازمند

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

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

31104

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

طــراحــان برتـــر
با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم

شعبه2: نبش مدرس 61 
32323296  

09128664599- خرمشاهی

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

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

شروع ثبت نام دوره های

 حفـظ قـرآن کریـم
 کالس های تدبر ، روخوانی و روانخوانی

در سنین مختلف خواهران و برادران
)بيشتر هزينه دوره ها توسط خيرين تامين و با 

کمترين هزينه ارائه شده است(
برای آشنايی با برنامه های آتی به مرکز آموزش موسسه فرهنگی قرآن و 
عترت نيايش واقع در ابتدای سجادشهر، سجاد 2 طبقه سوم، مسجد چهارده 

معصوم )ع( مراجعه فرماييد.

@sootdavoodi
09369560852  
09369560847

)از ساعت 14به بعد(

)دست خيرين محترمی که قصد همکاری دارند را به گرمی می فشاريم(
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در جلسه مشترک فرماندهان منطقه 

پدافند هوایی شرق کشور عنوان شد:

تمامی تحرکات دشمنان 
کنترل می شود

شبستان-دیدار فرمانده منطقه پدافند هوایی شرق 
سپاه  فرماندهان  از  با جمعی  آل محمد)عج(  قائم 
انصارالرضا )علیه السالم( خراسان جنوبی در راستای 
وحدت افزایی هرچه بیشتر نیروهای مسلح استان 
دیروز )۳ آبان( در بیرجند برگزار شد.سرهنگ ستاد 

علی اکبر عباسی تجدد در این جلسه که در محل 
هوایی  پدافند  منطقه  فرماندهی  جلسات  سالن 
شرق برگزار شد، با تسلیت فرارسیدن اربعین سید 
و ساالر شهیدان اظهار کرد: امروز امنیت کشور با 
حضور مقتدرانه و جانفشانی های نیروهای ارتش و 
سپاه تامین می شود.وی با اشاره به شعار »ارتشی، 
سپاهی-دو لشکر الهی« با تدبیر شهید صیاد شیرازی 
به شعار »ارتشی، سپاهی-یک لشکر الهی« تبدیل 
مقدس  کشور  مسلح  نیروهای  همه  که  چرا  شد، 
ایران، تحت فرماندهی مقام معظم رهبری هستند، 
گفت: امروز دشمن به دنبال ایجاد تفرقه بین ارتش و 
سپاه است .به گفته وی، امروز کشورهایی در جهان، 
سپاه را متهم به حمایت از تروریسم می کنند که خود 
موسس و حامی تروریسم در جهان هستند .سرهنگ 
تجدد آسمان ایران را امن ترین و پرترددترین آسمان 
در منطقه غرب آسیا دانست و با تاکید بر اینکه امنیت 
پروازی به طور کامل در آسمان ایران برقرار است، 
نیروهای  روزی  شبانه  تالش  با  مهم  این  افزود: 
قرارگاه پدافندهوایی ارتش محقق شده است .سردار 
علی قاسمی، فرمانده سپاه انصار الرضا )علیه السالم( 
هم دراین جلسه گفت: امروز با رهبری های مدبرانه 
انقالب و وحدت و تعامل کامل بین  رهبر معظم 
ارتش و سپاه، دشمن نمی تواند هیچ ضربه ای به 
این کشور وارد کند.وی با تاکید بر اینکه در مرزها نیز 
تمامی تحرکات دشمنان به شدت کنترل می شود، 
خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح، تسلط و اشرافیت 
کامل اطالعاتی برای برقراری امنیت کشور را دارند

مشارکت بیش از 113هزار دانش آموز 
استان درانتخابات شوراهای دانش آموزی

 
کاری- روز گذشته بیستمین انتخابات شورای دانش 
آموزی همزمان با سراسر کشور در خراسان جنوبی 
خراسان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر  شد.  برگزار 
جنوبی عنوان کرد: قریب 11۳ هزار و 400 دانش 
آموز دختر و پسر  استان در بیش از هزار و ۳00 

آموزشگاه به پای صندوق های رأی رفتند.عباس 
و پس  انتخابات   پایان  در  اینکه   بیان  با  المعی 
از شمارش آرا قریب 16 هزار و 400  دانش آموز 
در مدارس استان انتخاب می شوند افزود: شورای 
دانش آموزی  ظرفیتی بالقوه  برای شرکت فعال 
و سازنده دانش آموزان  در فعالیت های  اجتماعی 
است وی تاکید کرد: آماده کردن دانش آموزان برای 
زندگی اجتماعی از مهمترین فعالیت های تعلیم و 
تربیت است و آنها باید به حقوق اجتماعی خود و 
بهره برداری صحیح از حقوق دیگران آگاه شوند. 
یادگیری  برای  مکانی  مدرسه  اینکه  بیان  با  وی 
انتخابات  افزود:  است  اجتماعی  و  زندگی  مهارت 
 ، همکاری  روحیه  حس  آموزي  دانش  شوراهاي 
را در دانش  تعاون، همفکری و مسئولیت پذیری 

آموزان پرورش می دهد.

۶۰ درصد از جویندگان کار در استان 
فاقد مهارت هستند

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  تسنیم-مدیرکل 
خراسان جنوبی با بیان اینکه شعار “هر ایرانی یک 
مهارت”باید فرهنگ سازی شود گفت: 60 درصد از 
جویندگان کار در استان فاقد مهارت هستند و نرخ 
بیکاری قشر جوان در استان ۲ برابر نرخ بیکاری 
آموزش  گردهمایی  در  است.سنجری  کشوری 
دهیاران و شوراهای روستاهای خراسان جنوبی با 
هدف تبیین طرح تعاون روستا اظهار داشت: یکی از 
دغدغه های اصلی مردم را اشتغال جوانان عنوان کرد 
و افزود: در خراسان جنوبی به لحاظ سایر استان های 
کشور نرخ رشد جمعیت ۳/5 درصد است که نسبت 

به میانگین کشور باالتر است. 

راهپیمایی 13 آبان
 باشکوه تر از گذشته برگزار شود

مهر-امام جمعه موقت شهرستان بشرویه بیان کرد: 
راهپیمایی 1۳ آبان ماه امسال بایستی باشکوه تر 
از هر سال برگزار شود. حجت االسالم علی اکبر 
حدادیان  در جلسه برنامه ریزی برگزاری راهپیمایی 
1۳ آبان ماه گفت: باتوجه به یاوه گویی های رئیس 
 جمهور امریکا و تحریم سپاه پاسداران ایران می طلبد
تر شکوه  با  را  امسال  ماه  آبان   1۳ راهپیمایی   تا 

از هرسال برگزار کنیم.
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استاندار :

»آلمانی ها« به دنبال شتر داری در خراسان جنوبی

تغییر سند تحول آموزش براساس ظرفیت های منطقه ای

آخرین تغییرات بیمه سالمت همگانی به اجرا در آمد 
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»مهاجرت روستاییان« دلیل افزایش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است

 بیمه پایه محصوالت کشاورزی اجرا می شود
مهر-   نماینده صندوق بیمه محصوالت کشاورزی خراسان جنوبی از اجرای طرح بیمه پایه از ابتدای سال زراعی جاری در استان خبرداد جواد غنچه در نشستی با کارکنان 
جهاد کشاورزی و صندوق بیمه شهرستان بشرویه با اشاره به تغییرات بیمه ای ایجاد شده گفت: از آغاز سال زراعی جاری آغاز طرح بیمه های پایه را در استان اجرایی می 

کنیم.وی بیان کرد: در بحث بیمه نیز گاها مشکالت و ضعف هایی را شاهد بوده ایم که این عامل سبب شده تا کشاورزان رغبت کمتری به بیمه محصوالت خود پیدا کنند.

پدافند غیر عامل  
راهی برای جلوگیری 
از خالی شدن مرزها
قاسمی- مدیرکل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان با تأکید بر لزوم اجرایی شدن 
 مبانی پدافند غیر عامل و نظارت بر آن در حوزه های 
عالوه  اداره  این  کرد:  عنوان  کل،  اداره  تخصصی 

بر تبلیغات محیطی که انجام می دهد، قرار است 
بیشتر تمرکز را بر آموزش بگذارد.»رمضانی« افزود: 
آموزش به ویژه در روستاهای مرزی خراسان جنوبی 
در زمینه صنایع دستی و ایجاد اشتغال در راستای 
اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار دارد. وی ادامه 
داد: این کار در راستای پدافند غیرعامل  و خالی از 
سکنه نشدن مرزها می باشد که در باقی  حوزه ها هم 
پیشگیری از وقوع حوادث اولویت دارد. به گفتۀ وی 
برای گرامیداشت هفته پدافند غیر عامل در استان و 
شهرستان ها باید برنامه ریزی های الزم انجام شود تا 
 باعث افزایش فرهنگ سازی و نهادینه کردن آن شویم. 

شروع کشت و کار در اراضی 
با تکمیل سهام اعضا

بررسی  از  درمیان  مدیر جهاد کشاورزی  حسینی- 
سدرزه  ظفرپایاب  اراضی  واگذاری  راهکارهای 
خبر داد و عنوان کرد: با توجه به آماده سازی این 
اراضی در حال واگذاری، جلسه ای با حضور رییس 
جهادکشاورزی استان و معاون سازمان تعاون روستایی 
و نمایندگان و تعدادی ازسهام داران شرکت ظفرپایاب 
سدرزه برگزار شد ضیاییان احمدی عنوان کرد دراین 
جلسه تکمیل سهام اعضا تا سقف مصوب مجمع 
افزایش  به  مایل  که  ترمیم سهامدارانی  و  شرکت 
سهام نبوده و متقاضی خروج می باشند تصویب شد. 
ولی پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی نیز با تاکید بر 
این که سد رزه  ظرفیتی  بالقوه برای منطقه و مردم 
آن است، خاطرنشان کرد: بایستی با استفاده  از زیر 
ساخت های  تکمیل شده  و با محوریت  شرکت  
تشکیل شده از بسیجیان و ایثارگران منطقه آن را 
بالفعل تبدیل کرد. وی خواستار ایجاد حساسیت و 
مشارکت بیشتر سهامداران شرکت شد و افزود: برای 
فراهم کردن امکان شروع فعالیت کشت و کار در 
این اراضی تکمیل سهام اعضا الزم است و افرادی 
که  توان مالی فعلی برای تکمیل سهام را ندارند می 
توانند برای دریافت  وام قرض الحسنه  معرفی شوند.

مرغ بدون آنتی بیوتیک 
با کیفیت تر از مرغ سالم

قاسمی- سرپرست اداره کل دامپزشکی استان با بیان 
اینکه دامپزشکی از تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک 
حمایت می کند، اظهار کرد: دو نوع مرغ در واحدها، 
پرورش و تولید می شود که یکی مرغ بدون آنتی 
بیوتیک و دیگری مرغ سالم است که هر دو نوع 
تحت نظارت دامپزشکی و مورد تائید می باشد ولی از 
نظر کیفیت، مرغ فاقد آنتی بیوتیک از شرایط مطلوب 
تری برخوردار می باشد. »اصغرزاده« تصریح کرد 
که تعداد واحدهای پرورش مرغ بدون آنتی بیوتیک 
استان طی ۳ سال گذشته با اقدامات انجام شده و 
تشویق تولیدکنندگان و انجام حمایت های الزم از 
۳ واحد به ۲9 واحد افزایش یافته است. وی خاطر 
نشان کرد: از ابتدای امسال و با نظارت های بهداشتی 
دامپزشکی بیش 500 هزار قطعه مرغ بدون آنتی 
بیوتیک در خراسان جنوبی پرورش و کشتار شد و 
حدود 800 تن گوشت مرغ وارد بازار عرضه و مصرف 
گردید. به گفتۀ وی برای تشخیص مصرف کننده نیز 
بسته بندی مرغ بدون آنتی بیوتیک رنگ متفاوتی از 
مرغ سالم دارد و همچنین بر روی بسته بندی عنوان 

بدون آنتی بیوتیک قید شده است.

برداشت انار در شهرستان فردوس
 ۸۰ درصد کاهش یافت

تسنیم- مدیر جهاد کشاورزی فردوس از کاهش 
این شهرستان خبر  در  انار  برداشت  80 درصدی 
داد و افزود: سرمازدگی آذرماه سال گذشته موجب 
شد بسیاری از باغات انار شهرستان آسیب ببینند. 
مهمیز گفت: باغداران فردوس با سطح زیرکشت ۲ 
هزار و 150 هکتار انار ساالنه بیش از ۳0 هزار تن 
محصول برداشت می کنند که امسال این مقدار به 

5 هزار تن کاهش یافته است.

کشف سکه های قدیمی در فردوس

گروه خبر- هزار و 179 سکه قدیمی در فردوس 
و  انتظامی فردوس گفت: هزار  کشف شد.فرمانده 
179 سکه قدیمی، حین تخریب و گود برداری از 
شد.هوشنگی  کشف  قدیمی  مسکونی  منزل  یک 
افزود: این سکه ها در مبالغ 5 هزار دیناری، ۲ هزار 
دیناری و هزار دیناری مربوط به دوران مظفرالدین 

شاه، احمد شاه قاجار و اوایل دوره پهلوی است.

همایش کشوری خیران مدرسه ساز در استان برگزار شود

حسینی- استاندار خواستار   برگزاری همایشی 
با دعوت از مجموع خیران مدرسه ساز ملی و 
استانی شد و عنوان کرد: منابع کشور در زمینه 
حل مشکالت آموزشی محدود است و باید از 
ظرفیت خیران استفاده کنیم.صبح دیروز شورای 
آموزش و پرورش استان با حضور استاندار برگزار 
این که حضور  بر  تاکید  با  شد. مروج الشریعه 
شورای  جلسات  تمامی  در  استاندار  شخص 
آموزش و پرورش استان ضروری است ادامه داد: 
این جلسات منظم و در بازه زمانی کوتاه برگزار 
شود. وی با اشاره به این که وزارت خانه آموزش 
و پرورش کالن و دستگاهی عظیم است، اضافه 
مدیران  اختیارات  باید  راستا  همین  در  کرد: 
آموزش و پرورش استان ها در چهارچوب قانون 
افزایش یابد تا بتوانند سند تحول آموزش را به 
 طور منطقه ای تغییر دهند و از ظرفیت های
 آن استفاده کنند. استاندار با یادکردن از یارانه ها
ابراز  جامعه  برای  مهلک  سمی  عنوان  به 
امیدواری کرد هر چه زودتر از شر آن خالص 
شویم زیرا که هیچ عقل اقتصادی در دنیا منابع 
واریز نمی کند. برای مردم  این گونه  را   خود 

تامین هزینه ایاب و ذهاب
 به صرفه تر از تامین معلم

معاون آموزش و پرورش نیز در این جلسه با 
اشاره به این که هزار و 171 آموزشگاه زیر 15 
نفر دانش آموز در دوره ابتدایی در استان فعال 
است، خاطرنشان کرد: 14۳ آموزشگاه متوسطه 
اول زیر 60 دانش آموز در استان وجود دارد که 
از این تعداد ۳۲ آموزشگاه متوسطه اول زیر ۳0 
این  بیان  با  کیا  موسوی  هستند.  آموز  دانش 

آموزشگاه  چهار  جاری  تحصیلی  سال  در  که 
متوسطه اول زیر حد نصاب تجمیع شدند، یادآور 
شد: برای هزینه ایاب و ذهاب ۲48 دانش آموز 
مدارس و کالس های زیر حد نصاب در دوره 
متوسطه 198 میلیون تومان اعتبار نیاز است. وی 
 به 1۲ آموزشگاه کوچک زیر چهار دانش آموز 

در استان اشاره کرد و افزود: به هر شکل که 
حساب کنیم تامین هزینه ایاب و ذهاب این 
دانش آموزان کمتر از هزینه تامین معلم برای 

هر مدرسه زیر حد نصاب می شود.

مشکل ایاب و ذهاب ۶۱۱ دانش آموز 
عشایری

رئیس اداره عشایری آموزش و پرورش نیز در 
این جلسه با بیان این که 10 هزار دانش آموز 
عشایری در مدارس استان مشغول به تحصیل 
مهم ترین  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  هستند، 

و  ایاب  هزینه  آموزان  دانش  این  مشکالت 
ذهاب است. بیجاری با اشاره به این که وسعت 
پراکندگی عشایر در خراسان جنوبی منحصر 
به فرد بوده و بیشتر دانش آموزان عشایری 
نیز مرزنشین هستند ، یادآور شد: 611 دانش 
دارند که  ایاب و ذهاب  به خدمات  نیاز  آموز 

از 1۳6 روستا در 47 آموزشگاه برای تحصیل 
عشایری  آموزان  دانش  از  تعدادی  می آیند، 
نیز کوچ رو هستند و باید به استان خراسان 
رضوی بروند. به گفته وی امسال ۳۲0 میلیون 
تومان کمک خیران برای دانش آموزان جذب 
و  التحریر  لوازم  خرید  برای  تمایل  اما  شد 
ایاب  تامین هزینه  از  بیشتر  تجهیزات خیلی 
و ذهاب بود. رئیس اداره عشایری آموزش و 
پرورش همچنین به 500 میلیون تومان اعتبار 
تخصیص یافته برای هوشمندسازی مدارس 
عشایری و تصویب آن با امضای نوبخت اشاره 

کرد و افزود: متاسفانه تاکنون مبلغی داده نشده 
است و تقاضا داریم امسال تحقق این مصوبه 

500 میلیون تومانی دنبال شود.

نواخته شدن زنگ مدرسه
برای تبلیغات!

و  آموزش  اداره کل  ابتدایی  آموزش  معاون 
پرورش نیز با بیان این که طبق مصوبه، زنگ 
سال  آغاز  های  مناسبت  برای  فقط  مدارس 
تحصیلی جدید، 1۳ آبان به مناسبت روز دانش 
آموز و 1۲ بهمن به مناسبت انقالب اسالمی 
برخی  متاسفانه  داد:  ادامه  شود،  می  نواخته 
سازمان های صرفا برای تبلیغ درخواست نواختن 
موضوع  این  که  شوند  می  مدارس  در  زنگ 
 غیر قانونی و کیفیت مدارس را تحت الشعاع 
بر  بیشتر  تاکید  خواستار  وی  دهد.  می  قرار 

مصوبه قبلی شد.

پزشک متخصص اوتیسم 
در استان نداریم

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی هم از 
شناسایی ۲۳ دانش آموز اوتیسم در استان خبر 
داد و عنوان کرد: باید شرایط آموزشی برای این 
دانش آموزان را در استان فراهم کنیم. محمدی 
اختالل  معنای  به  اوتیسم  که  این  تعریف  با 
توان  هزینه  افزود:  است،  کودکان  در  رشدی 
بخشی دانش آموزان مبتالی به اوتیسم برای 
خانواده ها دغدغه بسیار بزرگی است مخصوصا 
هزینه های آموزش این دانش آموزان که جزء 
ضرورت های آموزشی آنان است. وی با بیان 
این که توانستیم با همت مسئوالن و مردم، 
موسسه ای را برای این دانش آموزان فرآهم 
کنیم، اضافه کرد: ولی متاسفانه هنوز نیاز به  
تجهیزات تخصصی داریم و فضا کامال مناسب 
این کودکان نیست. به گفته وی روان پزشک 
اطفال در استان وجود ندارد و  لذا شناسایی و 
 تشخیص بیماری اوتیسم نیز بسیار مشکل است.

قول استاندار
استاندار پس از شنیدن این اظهارات با اعالم 
زمینه  در  کمک  هرگونه  انجام  برای  آمادگی 
تجهیز مرکز آموزشی کودکان مبتال به اوتیسم 
اوتیسم  مرکز  از  کاملی  گزارش  کرد:  عنوان 
استان تهیه و میزان نیاز اعتباری آن برآورد و به 
استانداری تحویل داده شود تا در این خصوص 
برنامه ریزی دقیق انجام گیرد.مروج الشریعه تاکید 
 کرد: باید در این زمینه به سمت سازمان های

مردم نهاد قوی و خیرین تاثیرگذار برویم.

به  استان،  بیمه سالمت  مدیر کل  حسینی- 
آخرین تغییرات در وضع بیمه سالمت همگانی 
رایگان اشاره و عنوان کرد: از یک آبان، بیمه 
خدمات  از  توانند  می  فقط  رایگان  شدگان 
دولتی استفاده کنند و استفاده از خدمات بخش 
خصوصی مشروط به پرداخت 50 درصد سهم 
بیمه معادل ۲40 هزار تومان ساالنه می باشد.

بیمه  کل  مدیر  خبری  نشست  دیروز  ظهر 
سالمت برگزار شد. خوبان با بیان این که این 
با  نبودن ساز و کارها  قانون به علت فرآهم 
دو ماه تعلیق اکنون انجام شده است، افزود: 
در صنعت بیمه، مشارکت افراد نقش مهمی 
دارد و هرکسی که خدمات رایگان می گیرد 
وجود  هایی  محدودیت  و  مشکالت  باالخره 
با خبرنگاران  فراوان  از بحث  دارد. وی پس 
پیرو این که آیا سازو کار در خراسان جنوبی 
از جمله وجود پزشک متخصص و حاذق در 
مراکز دولتی آمادگی اجرای این قانون را دارد 
یعنی  سالمت  متولی  کرد:  تصریح  خیر،  یا 
را  این موضوع  استان  دانشگاه در هر  رئیس 
تشخیص داده و در صورت آماده نبودن ارائه 
درمان  و  بهداشت  وزارت  به  دولتی  بخش 

اعالم خواهد کرد، بیمه سالمت تنها پذیرنده 
این قانون است! یا باید قانون تغییر کند یا سازو 

کار در این استان فرآهم شود.

بیمه رایگان به شرط قبولی
در آزمون وسع!

مدیر کل بیمه سالمت همچنین با اشاره به 

این که حذف افراد از بیمه سالمت رایگان، در 
نتیجه آزمون وسع خواهد بود، اضافه کرد: هر 

چند هنوز این آزمون به طور کامل اجرا نشده و 
معتقدیم باید ابتدا آزمون انجام می شد و پس از 
 آن قانون بیمه شدگان رایگان به اجرا در می آمد.
خوبان همچنین با اشاره به این که اگر فردی 
بیمه سالمت رایگان باشد، با مراجعه به بخش 

دولتی، داروی نسخه شده را می تواند از هر 
داروخانه یا تهیه کند، یادآور شد: اگر فرد بیمه 

سالمت رایگان باشد ولی به بخش خصوصی 
مراجعه کند، داروی نسخه شده را نیز باید آزاد 
پرداخت کند. وی ادامه داد: داروهای بیماران 
خاص اعم از، هموفیلی ها، ام اس ها، دیالیزی ها 
و کسانی که پیوند شده باشند، رایگان است و 

این دسته از بیماران مبلغی برای دارو پرداخت 
نمی کنند.

بدهی 50 میلیاردی بیمه سالمت
میلیارد   50 سالمت  بیمه  اداره  وی  گفته  به 
مطب های  پزشکی،  علوم  دانشگاه  به  تومان 
که  است  بدهکار  ها  آزمایشگاه  و  خصوصی 
محل تأمین این مبلغ از بخش دولت خواهد 
بود.مدیر کل بیمه سالمت همچنین به طرح 
توانمند سازی بیمه شدگان روستایی اشاره کرد 
و گفت: به ازای هر روستا با خانه بهداشت یک 
نفر همیار سالمت وظیفه پاسخگویی به بیمه 
حوزه  مسائل  و  ها  آن  حقوق  درباره  شدگان 
بهداشت را بر عهده خواهد گرفت و از طرف 
دیگر سواالت، پیشنهادات و انتقادات مردم را 
نیز به ما انتقال خواهد داد.خوبان همچنین با 
اشاره به این که ۳0 هزار بیمه شده سالمت 
رایگان همگانی داریم، ادامه داد: 45۳ موسسه 
درمانی از جمله بیمارستان ها، آزمایشگاه ها، 
و  مطب  فیزیوتراپی،  تصویربرداری،  مراکز 

داروخانه طرف قرار داد ما هستند.
)Ava.news13@gmail.com(

قوسی - صبح روز گذشته مدیرکل اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان با اشاره به معضالت 
و مشکالت جهانی و ملی گریبان گیر جوامع 
گفت: از مهم ترین مشکالت جهانی تخریب 
سرزمین و از بین رفتن پوشش گیاهی، تغییر 
کاربری و برداشت و بهره برداری بی رویه از 
مراتع است. نصرآبادی با مقایسه سرانه پوشش 
در  جنگل  سرانه  داد:  ادامه  نفر  هر  ازای  به 
و  هکتار  ایران 0.17  در  و  هکتار  جهان 0.6 
در استان 700 مترمربع و سرانه پوشش مرتع 
در جهان 7.6 هکتار و در ایران 1.1 هکتار و 
در استان 1.۲ هکتار و سرانه بیابان در جهان 
0.۲ هکتار و در ایران 0.4 هکتار و در استان 
6.۳ هکتار است. وی با بیان این که خراسان 
جنوبی دومین استان بیابانی کشور محسوب 
می شود، اضافه کرد: مجاورت با کویر لوت و 
کویر مرکزی، بادهای سیستان از سمت شرق و 
خشکسالی های 18 ساله و ورود به نوزدهمین 
سال خشکسالی به شدت و حدت مساله افزوده 
دارد  وجود  که  پوششی  شرایط  این  با  است. 

بسیار مهم است و با برنامه هایی مدون باید 
به آن توجه شود.

واحدهای دامی
از ظرفیت مراتع بیشتر است

مدیرکل منابع طبیعی خاطرنشان کرد: ظرفیت 
برداری  بهره  و  دام  برای چرای  استان  مراتع 
است،  دامی  واحد  میلیون  مستقیم حداکثر ۲ 

افتد  می  اتفاق  که  چیزی  آن  که  حالی  در 
۲میلیون و 800 هزار واحد دامی است. بازدهی 
مناسب برای دام های استان اتفاق نمی افتد و 
تخریب بیشتر و سیر قهقرایی از نتایج آن است. 
نصرآبادی ادامه داد: برای مدیریت این مساله، 

 برنامه های مرتع داری و صدور پروانه های 
داری،  مرتع  طرح  در  شد.  خواهد  اجرا  چرا 
تولید  برای  مناسب  مناطق  مرتع،  ظرفیت 

علوفه، بازه ی مناسب و پراکندگی جغرافیایی 
بازه  ظرفیت،  به  توجه  با  شود.  می  بررسی 
زمانی و میزان دام پروانه چرا صادر و متناسب 
با شرایط اقلیمی، آزادسازی قرق از اوایل آبان 
شروع می شود و بستگی به مناطق مختلف 
طول مدت بین 80 تا 90 روز تعریف شده است 
که خوشبختانه باالی 95 درصد از طرف بهره 
برداران مورد توجه قرار می گیرد. وی افزود: 
حدود 1۳هزار و ۲۳1 کارت پروانه مرتع داری 

صادر شده است.
آزادسازی زودتر از موعد 

امکان پذیر نیست
در  هایی  خواسته  کرد:  بیان  نصرآبادی 
افزایش  موعد،  از  زودتر  آزادسازی  خصوص 
طول بازه زمانی و عرصه گسترده تر مطرح 
که  چیزی  آن  در  داد:  ادامه  وی  شود.  می 
کارشناسی  و  فنی  موارد  همه  شده،  تعریف 
متناسب با اقلیم، نوع خاک، نوع پوشش و نوع 
دام دیده شده است و نتیجه اجرای درست آن 

به خود بهره بردار برمی گردد.

طرح پرورش شتر 
با حضور سرمایه گذار آلمانی

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  مدیرکل 
اضافه کرد: از چند سال گذشته طرح احداث 
استفاده  با  آبی،  منابع  با  متناسب  آبشخورها 
از انرژی باد و نصب تلمبه های بادی برای 
که  است  شده  اجرا  مراتع،  به  فشار  کاهش 
دستگاه   ۳0 استان  های  شهرستان  تمام  در 
نصب شده است. نصرآبادی در پاسخ به این 
سوال که در جهت استفاده از “خارشتر” چه 
سال  چند  از  گفت:  گرفته،  صورت  تدابیری 
طرح  پیگیر  آلمانی  گذاری  سرمایه  گذشته 
فرآورده  و  شتر  پرورش  چندمنظوره   بزرگ 
های جانبی آن است. این اقدام با همکاری 
جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان 
نهبندان انجام گرفته و عرصه 5 هزار هکتاری 
در  که  شده  گذاشته  گذار  سرمایه  اختیار  در 
بذر  تولید  علوفه،  تولید  های  بخش  از  یکی 

خارشتری انجام خواهد گرفت.
)Ava.news19@gmail.com(

 مدیر کل بیمه سالمت استان:

عکس:اکبری

عکس:قوسی

عکس:حسینی



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 : 05
22 : 36
4 : 24
5 : 45

امام علی علیه السالم  فرمودند:
نیا یُفِسُد الَعقَل َو یُِصمُّ الَقلَب َعن َسماِع الِحكَمِة َو یوِجُب اَلیَم الِعقاِب؛ ُحبُّ الدُّ

دل بستگی به دنیا، عقل را فاسد می  کند، قلب را از شنیدن حكمت ناتوان می  سازد و 
باعث عذاب دردناك می  شود

 )مستدرك الوسایل و مستنبط المسایل ج 12 ، ص41(

نماینده مجلس: برخی مسئوالن
 به دنبال قبول برجام های ۲ و ۳ هستند

نماینده مردم بروجرد در مجلس متذکر شد: دولت 
با حمایت همه ملت باید مراقبت کند تا بالیی که بر 
سر ملت در قضیه برجام آمد که با خلف وعده ها و 
خدعه های آمریکا در مسائل هسته ای عقب انداخته 
شدیم در مسائل منطقه ای نیز تحت تاثیر رفتارهای 
فریبکارانه برخی کشورهای اروپایی که صراحتا از 
ایران در مسائل موشکی  ضرورت تعدیل مواضع 
و منطقه ای حرف می زنند، قرار نگیریم. گودرزی 
ادامه داد: متاسفانه برخی مسئوالن درصدد هستند 
به بهانه مشکالت مالی، نظام را تحت فشار قبول و 
پذیرش الزامات جدید در راستای اجرای برجام های 
2 و 3 یعنی همان پذیرش ذلت در برابر بیگانگان 

قرار دهند.

ارتش دست از دست سپاه در نمی آورد 
تا عمر رژیم صهیونیستی به پایان برسد

امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل 
ارتش در مراسم مشترک دانش آموختگی، تحلیف 
دانشگاه های  دانشجویان  سردوشی  اعطای  و 
دست  ارتش  که  می شویم  متعّهد  گفت:  افسری 
از دست سپاه پاسداران درنیاورد تا پایه های رژیم 
سلطه فرو ریزد و عمر رژیم صهیونیستی هرچه 

زودتر به پایان رسد.

آیت ا... مکارم شیرازی: جناح های 
سیاسی از اختالفات دوری کنند

آیت ا... ناصر مکارم شیرازی در جلسه درس خارج 
فقه اختالفات بین جناح های سیاسی را مورد اشاره 
قرار داد و گفت: در زمانی که دشمن با گردن کلفتی 
از  و  داشت  اتحاد  باید  می کند  تهدید  و  ایستاده 
اختالفات دوری کرد. در آیات قرآن آمده که وقتی 
بیرون  از جسم جامعه  آید روح  اختالف به وجود 

می رود و دچار ضعف می شود.

شرایط وزرای پیشنهادی علوم
 و نیرو در مجلس بسیار مثبت است

حسینعلی امیری در حاشیه جلسه هیئت دولت در 
فضای  از  ارزیابی اش  به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع 
مجلس برای بررسی صالحیت دو وزیر پیشنهادی 
نیرو و علوم در پارلمان اظهار کرد: بررسی صالحیت 
این دو وزیر روز یکشنبه آغاز می شود و از روز معرفی 
آنان تا روز رسیدگی به صالحیت شان در مجلس با 
همکاری و همراهی رئیس مجلس و اعضای هیئت 
دو  این  که  گرفته  انجام  برنامه ریزی هایی  رئیسه، 
وزیر پیشنهادی در کمیسیون های سیاسی، ملی و 
منطقه ای حاضر شوند و با اعضای کمیسیون های 
تخصصی و سایر کمیسیون ها دیدار داشته باشند که 
این کار در حال انجام است. وی افزود: خوشبختانه 
شرایط مجلس نسبت به دو وزیر پیشنهادی بسیار 

مثبت ارزیابی می شود.

والیتی: تعلیق همه پرسی کردستان 
عراق قابل پیش بینی بود

مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقالب اسالمی در 
پاسخ به سوالی مبنی بر بیانیه اقلیم کردستان و تعلیق 
همه پرسی گفت: این مساله پیش بینی می شد که به 
این سمت برود چرا که اکثریت مردم عراق و کرد 
خواهان اتحاد و همبستگی ملی و حفظ تمامیت و 
ارضی عراق هستند. والیتی ادامه داد: شاهد بودیم 
بدون هیچ گونه خون ریزی کرکوک و سایر مناطق 
را تحویل دولت قانونی عراق دادند و با کمک ارتش 
و دیگر نیروهای مردمی تمامیت ارضی عراق یک 
بار دیگر تثبیت شد و ما از ابتدا هم از آقای بارزانی 
می خواستیم که همه پرسی را لغو کند زیرا که این 
همه پرسی نه به مصلحت کردهای عراق و نه سنی 

ها و شیعیان بود.

رضایی: اقدام بارزانی عاقالنه است

اینستاگرام  شخصی  صفحه  در  رضایی  محسن 
خود نوشت: شنیده شده است که اقلیم کردستان 
چارچوب  به  گرفته اند  تصمیم  بارزانی  آقای  و 
قانون اساسی عراق برگردند این اقدام عاقالنه ای 
است. جلوی ضرر را گرفتن شجاعت می خواهد. 

حماس: به آینده روابط  مان
 با ایران اطمینان داریم

به  پاسخ  در  حماس  جنبش  سخنگوی  ابوزهری 
این پرسش که حماس چه چشم اندازی برای آینده 
روابط ایران و حماس متصور است، گفت: به آینده 
دیدار  و  داریم  خاطر  اطمینان  ایران  با  روابط مان 
اخیرمان با مقامات جمهوری اسالمی ایران جهش 
خیلی بزرگی را در روابط دو طرف ایجاد کرده و این 

روابط در آینده شکوفاتر می شود.

الجبیر: مقابله با ایران
 منوط به تغییر رفتار قطر است!

عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی گفت: قطر پیش از 
هرچیز باید اعتراف کند که مشکل دارد و بعداً باید آن 
را حل کند. ما در عربستان مشکل داشتیم و آن را تغییر 
دادیم. وی در ادامه افزود: قطر باید گام های مشخصی 
بردارد و عملکرد خود را که تالش های ما را از بین 
می برد، تغییر دهد. اگر بتوانیم رفتار قطر را تغییر دهیم، 
در شورای همکاری خلیج فارس قوی خواهیم بود و 

می توانیم با ایران و تروریسم مقابله کنیم.

ناصری: اصالح طلبان همیشه ممنون روحانی هستند

عبدا... ناصری با بیان اینکه روحانی، روحانی است 
هیچ  اصالح طلبان  گفت:  خود  مختصات  همه  با 
وقت او را به نام اصالح طلب اصیل و ناب در نظر 
نگرفته اند و البته همیشه هم ممنون روحانی هستند 
کشور  اجتماعی  و  سیاسی  فضای  حدودی  تا  که 
نسبت به هشت سال قبل از 92 بهتر شد، مذاکرات هسته ای را به سرانجام 

رساند و برخی مشکالت کشور را حل کرد.

جریان های سیاسی از کابینه روحانی دلخورند

نقیب زاده فعال اصالح طلب در پاسخ به اینکه چرا 
هر دو جریان سیاسی اصالح طلب و اصولگرا بدون 
در سایه  دولت  پیش شرط های تشکیل  به  توجه 
از آن صحبت می کنند، گفت: اوال یک نوع تقلید 
از کابینه آقای  آنها  از دلخوری  است، دوما ناشی 
روحانی است. گمان می کنند که روحانی به قدر کافی برای معرفی کابینه 

کارآمد آمادگی نداشته است.

غالمی: خودم را از بدنه اصالحات می دانم

منصور غالمی وزیر پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری گفت: بنده خودم را از بدنه جریان اصالحات 
می دانم و هنوز هم خود را یکی از اعضای انجمن 
اسالمی مدرسین که سال ها جزو بدنه اصلی آن بودم، 
می دانم ولی در کار اجرایی هیچ گونه گرایش سیاسی و 
دیدگاه و نظر حزبی را دخالت نخواهم داد. وی ادامه داد: برای من در کار اجرای 

قانون و مقررات حرف اول را می زند.

مردم  همه  اسالمی  انقالب  رهبر 
قدر  دانستن  به  را  جوانان  ویژه  به 
آرامش و  امنیِت موجود و عزت و 
سربلندی کشور که به برکت نظام 
آمده،  وجود  به  اسالمی  جمهوری 

دشمنان  گفتند:  و  کردند  توصیه 
ملی  اقتدار  عناصر  اسالمی  نظام 

کشور را عامل مزاحم خود می دانند 
و با آنها مقابله می کنند و بر همین 
جمهوری  اقتدار  افزایش  با  اساس 
اسالمی در میان ملت ها، در منطقه 
و فراتر از منطقه مخالفند زیرا این 

اقتدار، عمق راهبردی نظام اسالمی 
است. 

ای،  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
با  استکباری  قدرت های  مخالفت 
توان دفاعی کشور را نیز در همین 
چارچوب ارزیابی و تاکید کردند: راه 
مقابله با این مخالفت ها، این است 
که برخالف خواسته آنها، بر عناصر 
اقتدار ملی، تکیه و ایستادگی کنیم.

ایشان در ادامه در همین خصوص 
بارها  قباًل  که  همان طور  گفتند: 
اعالم  هم  باز  و  کرده ایم  اعالم 
می کنیم، امکانات و قدرت دفاعی 
چانه زنی  و  مذاکره  قابل  کشور 
ابزارهای  خصوص  در  و  نیست 
اقتدار  آنچه  هر  و  کشور  دفاعی 
ملی را تأمین یا پشتیبانی می کند، 
با  معامله ای  و  چانه زنی  هیچ گونه 
دشمن نداریم و راه اقتدار را با قوت 

به پیش خواهیم برد.

درباره  بابایی  حاجی  حمیدرضا 
جلسه فراکسیون نمایندگان والیی 
علوم،  پیشنهادی  وزیر  با  مجلس 
هیئت  گفت:  فناوری  و  تحقیقات 
رئیسه فراکسیون نمایندگان والیی 
جلسات  پیشنهادی  وزیران  همه  با 
و  کند  می  برگزار  جداگانه ای 
مطابقت  و  آنها  برنامه های  درباره 
برنامه هایشان با برنامه ششم بحث 

و بررسی هایی انجام می دهد.
وی افزود: زمینه سختی برای وزیران 
پیشنهادی علوم و نیرو وجود ندارد، با 
توجه به شرایط دولت ممکن است 
رئیس  باشد،  متفاوت  مجلس  نگاه 
جمهور در زمان معرفی سایر وزیران 
بهتر  اگر  که  گفت  هم  پیشنهادی 
معرفی  داشتیم  را  ها  گزینه  این   از 
ادامه  بابایی  حاجی  کردیم.  می 

داد: ما اعتقادمان این است که کار 
دولت سخت است و مشکل بیکاری، 
رونق اقتصادی و فشار دولت آمریکا 
الزمه اش این است شرایطی ایجاد 
فشار  با  داخل  در  دولت  که  کنیم 

باید  بنابراین مجلس  نباشد،  مواجه 
که  جایی  تا  و  بسنجد  را  شرایط 
ممکن است کمک کند. وی ادامه 

داد: پیش بینی نسبت به رای آوری 
نیست،  منفی  اردکانیان  و  غالمی 
معموال سواالت گوناگونی از وزیران 
نحوه  روندکاری،  درباره  پیشنهادی 
عملکرد و رسالتی که وزارتخانه ها 

دارند، مطرح می شود. آقای غالمی 
 12 که  است  طلب  اصالح  فردی 

سال رئیس دانشگاه بوده است.

قدرت دفاعی کشور قابل مذاکره و چانه زنی نیست 
حاجی بابایی: باید شرایطی ایجاد کنیم
 که دولت در داخل با فشار مواجه نباشد

بازدید استاندار خراسان جنوبی از مجتمع گلخانه ای کشت و صنعت هزار دستان       عکس: اکبری  بازدید استاندار خراسان جنوبی از مجتمع کاشی نیلوفر                                      عکس: اکبری  

رهبر معظم انقالب اسالمی در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش :

فراخوان ثبت نام        
کالس های آموزشی  قرآن  و  عترت

 مکتب نرجس )علیهاالسالم( بیرجند
  شیفت بعدازظهر

در مراحل مختلف آموزش قرائت قرآن کریم

رهبر معظم انقالب:

همت را بر این مسئله بگمارید 
که تمام مردم بتوانند قرآن را یاد بگیرند.

جهت ثبت نام  همه روزه )به جز  پنجشنبه(
مکتب   ،1 طالقانی  به  صبح   11 تا  ساعت 8   

نرجس)س( مراجعه و یا با شماره 
32223831 تماس حاصل فرمایید.

جمعیت هالل احمر استان خراسان جنوبی در نظر دارد: نسبت به فروش اموال اسقاطی و 
بالاستفاده از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره فراخوان 1009638370000 
نشانی به  )ستاد(  دولت  الکترونیک  تدارکات  سامانه  طریق  از  ذیل  مشخصات   با 

 www.setad.iran.ir اقدام نماید.
کلیه مراحل مزایده اعم از خرید و دریافت اسناد مزایده، ارائه پیشنهادات و بازگشایی پاکت ها از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setad.iran.ir  انجام می 
پذیرد. الزم به ذکر است مزایده گران در صورت عدم عضویت و ثبت نام در سامانه می بایست 
 نسبت به انجام مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی از طریق سایت اقدام نمایند. 
دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 1396/8/4 لغایت ساعت 14 

روز دوشنبه 1396/8/8
 مهلت ارائه پیشنهاد: از ساعت 8 صبح روز شنبه 1396/8/6 لغایت ساعت 14روز 

سه شنبه 1396/8/16
تاریخ و محل بازگشایی: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 1396/8/17 سالن جلسات 

هالل احمر استان خراسان جنوبی
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی بیرجند- خیابان معلم - فلکه 
مادر- جمعیت هالل احمر استان خراسان جنوبی- معاونت منابع انسانی و پشتیبانی 

مراجعه نمایند.
تلفن های مرکز سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( جهت انجام مراحل عضویت در 

سامانه 02141934

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای 
جمعیت هالل احمر

مراسم دیدار شعراي مذهبي سرا با آیت ا... عبادي نماینده ولي فقیه در خراسان جنوبي   عکس: مقامی  


