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سرمقاله

کتابخانه تخصصي 
خراسان جنوبي؛ 
ضرورتي براي فردا !   
* هرم پور

  از کتاب ها، جزوات، نوشته ها ومکتوباتي که درباره 
بیرجند و منطقه و ظرفیت ها و توانمندي هاي آن 
موجود بود و مي توانست به شدت در اقناع دروني 
و  مدیران  نفس  به  اعتماد  تقویت  و  کارشناسان 
افزایش روحیه مطالبه گري مثبت شهروندان براي 
شناختن توانمندي هایشان و براي دفاع از حقشان 
مؤثر باشد که قطعاً هم مؤثر بود. واکاوي ماجراي 
مهم و البته عقب افتاده ي توسعه ي استان در این 
سالها، جاي خالي وجود چنین مجموعه ي مهم و 
اثرگذاري را به چشم همه ي ما مي کشاند. مجموعه 
اي که بتواند تحت عنوان کتابخانه ي تخصصي 
خراسان جنوبي تقریباً همه یا بخش مهمي از کتاب 
ها، و مکتوبات متنوع با موضوع خراسان جنوبي را 
در خود جاي دهد و مرجعي براي مراجعات، تحقیق 
تشکیل  و  نگاهها  تغییر  والبته  ها  بازآفریني  ها، 
خراسان  توسعه  منظر  در  فکري  جدید  هاي  افق 
جنوبي  خراسان  آواي  ي  روزنامه  باشد.  جنوبي 
با تأکید بر نقش مؤثر. . .) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

جناب آقای مهندس سید حسن رضوی
با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف 
که به حق از مدیران پرتالش و زحمتکش می باشید، صمیمانه تبریک عرض نموده 
رجاء واثق داریم که این انتخاب سرآغاز رشد و شکوفایی بخش کشاورزی شهرستان 
 خوسف خواهد بود. موفقیت و سربلندی تان را از درگاه ایزد منان مسئلت می نماییم.

نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان خوسف

جناب آقای مهندس هاشم ولی پور مطلق
رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

با کمال مسرت ضمن عرض تشکر از جناب عالی انتصاب شایسته
 آقای مهندس سید حسن رضوی را به عنوان مدیر جهاد کشاورزی 

شهرستان خوسف که به حق از مدیران پرتالش و دلسوز می باشند، تبریک 
عرض نموده، موفقیت و سربلندی ایشان را از درگاه ایزد منان مسئلت می نماییم.

هیئت مدیره ، مدیرعامل و کارکنان شرکت تعاونی پیام دام خوسف

جهادگر عرصه اقتصاد  جناب آقای فالحی
بر خود الزم می دانم کسب عنوان صادر کننده نمونه ملی 
را حضور جناب عالی که حاکی از تالش وافر و سخت کوشی بی نظیر 

جناب عالی و مجموعه معظم کاشی فرزاد 
در عرصه جهاد اقتصادی می باشد، تبریک عرض می نمایم.

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

انتخاب شایسته آن شرکت را به عنوان صادر کننده نمونه ملی در سال 96
که حاصل زحمات بی شائیه جناب عالی و همکاران خدوم آن مجموعه می باشد

 صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون شما را از خداوند متعال آرزومندیم.

کانون کارآفرینان خراسان جنوبی

خانـدان محتـرم فخـار
همدردی صمیمانه ما را در غم از دست دادن پدر عزیزتان پذیرا باشید.

خانواده های: پدید- اسفهرودی

جناب آقای مهندس سنجری
مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

کسب مقام نخست ارزیابی عملکرد اداره کار در سطح استان
را که حاصل تعهد، تالش و پیگیری دلسوزانه جناب عالی  و همکاران تان می باشد
 صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستاریم.

کانون کارآفرینان خراسان جنوبی

جناب آقای حاج علی اکبر فالحی
 مدیریت محترم مجتمع کاشی فرزاد

کسب عنوان صادرکننده نمونه ملی
 در سال96 

را که حاصل درایت جناب عالی و همکاران الیق شما 
می باشد، تبریک عرض می نمایم 

و  گرا  صادرات  تولید  و  اشتغال  ایجاد  شک  بدون 
توسعه استان عزیزمان موجب افتخار و مباهات است.

علیرضـا  جمیـع

جناب آقای مهندس حسینی
مدیر کل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس ولی پور مطلق
مدیر محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس زمان زاده
فرماندار محترم شهرستان بشرویه

 با آرزوی توفیق روز افزون، از پیگیری ها و زحمات دلسوزانه،مساعدت ونگاه ویژه تان سپاسگزاریم
امید که در سایه عنایت حضرت حق،پایدار و سرافراز باشید. توفیق رفیق راهتان باد

مزرعه شتر مرغ عابدیان - شهرستان بشرویه

جناب آقای حاج محمد علی اکبری
معاون محترم اتحادیه نمایشگاه های اتومبیل و تاکسی تلفنی شهرستان بیرجند

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت دختر عزیزتان مرحومه سمیه اکبری 
را از صمیم قلب تسلیت عرض نموده، علو درجات آن روانشاد و صبر و اجر بازماندگان را از خداوند 

مسئلت داریم.

از طرف اتاق اصناف مرکز استان و شهرستان درمیان

جناب آقای مهندس محمد حسن فخار
درگذشت پدر گرامی تان

 را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، آرزوی صبر و سالمتی برای شما و بازماندگان 
آن عزیز از دست رفته را داریم.

  شرفی - دلیری نیا

جناب آقای مهندس فخار
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان

 شادروان حاج علیرضا فخار
 را خدمت جناب عالی و خاندان محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم 

علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت می نماییم.

نجار باشی با تشکر از تمام عزیزانی که به طرق مختلف در مراسم
 تشییع و تدفین و ترحیم ابراز همدردی نمودند به اطالع می رساند: 

به مناسبت چهلمین روز درگذشت همسری فداکار، پدری مهربان و برادری دلسوز 

شادروان میرزا عباس مهدی زاده 
جلسه یادبودی فردا یکشنبه 96/8/7 از ساعت 14:30 الی 15:30 

در محل حسینیه آیت ا... آیتی )واقع در خیابان مطهری(
 برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی موجب امتنان است.

خانواده های مهدی زاده و فامیل وابسته

)اوست پایدار(
ضمن تقدیر و تشکر از سروران ارجمندی که در مراسم 

تشییع و تدفین بزرگ خاندان پدر عزیزمان

 شـادروان حـاج علیرضا فخـار
 ما را همراهی نمودند، به اطالع می رساند: 

جلسه سومین روز درگذشت آن مرحوم امروز شنبه 96/8/6 
از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر در محل هیئت حسینی 

)خیابان انقالب( برگزار می گردد
تشریف فرمایی شما بزرگواران موجب امتنان می باشد.

خانواده های: فخار- سیار

تقدیر و تشکر
گر چه چند روزی است که در فراق ابدی عزیزمان

 شادروان حاج غالمرضا آرمند
 می سوزیم. اما با همین حال به رسم ادب و احترام از کلیه 
عزیزان و سروران ارجمندی که با ما احساس همدلی نموده 
و درخواست صبر برای ما از درگاه خداوند داشته و دعوت به 
صبرمان کردند از جمله: کلیه سروران ارجمندی که از شهرها و 
روستاهای دور و نزدیک تشریف فرما شدند، کارکنان ادارات، نهادها، سازمان ها، بانک ها، آموزش و پرورش، 
دانشگاه ها، هیئات مذهبی، صنف نمایشگاه های اتومبیل، مرکز آموزش 04 امام رضا )ع(، بازاریان محترم، 
 شرکت ها از جمله مدیریت و روابط عمومی شرکت کویرتایر، موسسه اعتباری نور ، دوستان، اقوام، بستگان ، 

همسایگان و... صمیمانه تشکر و قدردانی می نماییم و از اینکه در این شرایط خاص امکان تشکر حضوری
 را مجال نشد، عذرخواهی می کنیم.

اجرکم عند ا...

خانواده های آرمند و فامیل وابسته

موسی جوینده- رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی
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علت تاخیر در صدور برخی ویزاهای اربعین

تسنیم- مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت با اشاره به حذف رابطه دالر و ویزای اربعین گفت: از روز شنبه که اعالم شد رابطه دالر و روادید حذف شده و مبلغ 170 هزار تومان به جای مبلغ ارزی قرار 
گرفته است ، همه دستگاهها منتظر مجوز رسمی از کشور عراق بودند که این چشم به راهی تا دو روز گذشته نیز ادامه داشت. محسن نظافتی درباره برنامه ریزی های انجام شده برای ویزای زائران 
اربعین حسینی اظهار کرد: دفاتر و خدمتگزاران سازمان حج و زیارت در این ایام به صورت شیفتی و تمام وقت به خدمت رسانی برای دریافت مدارک روادید و طی مراحل صدور آن در خدمت هستند.

سرمقاله

کتابخانه تخصصي 
خراسان جنوبي؛ 
ضرورتي براي فردا !   
* هرم پور

و  آغاز  در  ها  1(رسانه  صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

استاني  مهم  جریانهاي  اثربخشي  و  تداوم 
و  توسعه،  عمیق  و  جلو  به  رو  جریان  ازجمله 
شناخت از وجود زمینه هاي موفقیت در چنین 
ایجاد  زمان ضرورت  از  برهه  این  در  اقدامي، 
این کتابخانه و مجموعه تخصصي را احساس 
ویژه  به  استان  شریف  مردم  از  لذا  و  کرده 
اساتید  محققان،  نویسندگان،  نظران،  صاحب 
فرهنگ  دوستداران  و  دلسوزان  و  دانشگاهي 
و علم و ادب و توسعه خراسان جنوبي انتظار 
دارد در این مسیر او را همراهي و یاري نمایند. 
جریان  این  آغاز  زدن  کلید  با  امیدواریم  ما 
فرهنگي - علمي و اجتماعي و همراهي مردم 
از  افق جدیدي  استان،  عزیز و همه دلسوزان 
دستاوردهاي توسعه اي به وجود آید وشرایط 
نزدیک  برنامه ریزي هاي  براي  مناسب تري 
تر  مطلوب  هاي  گیري  تصمیم  واقعیت،  به 
رفاه  و  توسعه  انتهاي  بي  شاهراه  شدن  باز  و 
ایجاد  استان  مردم  براي  آسایش  و  وآرامش 
و  ادارات  و  سازمانها  و  ارگانها  گردد.نهادها، 
عالقه مندان و شهروندان و همه عزیزاني که 
فرش  به  پایي  و  دل  به  دستي  مسیر  این  در 
عشقشان به استان دارند، با هدیه ي این کتاب 
ها به روزنامه ي آواي خراسان جنوبي یا ارائه 
مشخصات کتاب هایي  با مضمون تخصصي  
یا  تألیف  از  که  آن  شهرستانهاي  یا  استان 
وجود آنها مطلعند در این مسیر ما را همراهي 
استان  تخصصي  »کتابخانه  تشکیل  در  و 
کنند. ایفا  ماندگار  نقشي  جنوبي«  خراسان 

با  رابطه  در  خود  پیشنهاد  و  نظر   )لطفا 
شماره  به  را  روزنامه  هاي  یادداشت 
09304943831 ارسال فرمایید(

 سامانه سهام عدالت دوباره در دسترس 
مشموالن قرار گرفت

به  برای  که  عدالت  سهام  سامانه   - ایرنا   
ابتدای  از  الزم  تغییرات  اعمال  و  روزرسانی 
مهلت  یافتن  پایان  با  و  امسال  ماه  آبان 
تسویه  بدهی  پرداخت  برای  مشموالن  زمانی 
نشدن سهام عدالت، این سامانه به مدت چهار 
از  بود  شده  خارج  مردم  عموم  دسترس  از  روز 
دسترس  در  دیگر  بار  آبان(  )پنجم  گذشته  روز 
سازمان  اعالم  اساس  گرفت.بر  قرار  مشموالن 
توانند  می  دوباره  مشموالن  سازی،  خصوصی 
اینترنتی  نشانی  به  سامانه  این  به  مراجعه  با 
www.samanese.ir شماره شبای بانکی خود 

را برای برخورداری از سود سهام عدالت وارد یا 
صورت وضعیت دارایی خود را مشاهده کنند.

حذف  پیش دانشگاهی  از سال آینده

آموزش  وزیر  متوسطه  آموزش  معاون   - فارس 
گرایش  میزان  جزئیات  اعالم  با  پرورش  و 
دانش آموزان به رشته های مختلف تحصیلی، از 
حذف دوره پیش دانشگاهی از سال تحصیلی 
آینده خبر داد. زرافشان، در خصوص زمان حذف 
دوره پیش دانشگاهی ، خاطرنشان کرد: با استقرار 
دوره  98ـ97،  تحصیلی  سال  در  دوازدهم  پایه 

پیش دانشگاهی حذف می شود.

حذف ویزای ایران برای سایر کشورها

رئیس  و  رئیس جمهوری  معاون  تسنیم- 
و  صنایع دستی  میراث فرهنگی،   سازمان 
برای  ایران  ویزای  حذف  از  گردشگری 
گردشگران کشورهای هدف خبر داد و گفت: 
سفر  به  می کند  کمک  ویزا  شدن  برداشته 
اتباع  برای  نیز  اکنون  هم  البته  گردشگران، 
ایجاد  را  فرودگاهی  ویزای  امکان  کشور   180
کردیم. اقداماتی هم در مورد کشورهای هدف 
خارجه  امور  وزارت  با  و  است  انجام  حال  در 
در حال پیگیری هستیم که برای گردشگران 
علی  کنیم.  حذف  را  ویزا  هدف  کشورهای 
با  امیدواریم  داشت:  اظهار  مونسان  اصغر 
این برنامه ریزی ها گردشگری نقش خود را در 
تولید ناخالص داخلی ایفا کند و شاهد رشد و 

رونق این صنعت در کشور باشیم.

توافق با پژو و رنو برای داخلی سازی 
محصوالتشان در ایران

همگن  صنایع  انجمن  دبیر  ایسنا- 
قطعه سازان  از  هیئتی  بازدید  از  قطعه سازی 
در  رنو  و  پژو  تولید  خطوط  از  داخلی 
برای  شرکتها  این  با  توافق  و  فرانسه 
داد. خبر  ایران  در  محصوالتشان   داخلی سازی 
مذاکرات  در  کرد:  اظهار  محبی نژاد  آرش 
راستای  در  اقدامات الزم  شد  مقرر  شده  انجام 
تکنولوژی  انتقال  و  مشترک  سرمایه گذاری 
قطعه سازان  و  خودروسازان  سوی  از  ایران  به 

فرانسوی صورت گیرد

۶.۵ ماه مطالبات حق التدریس
 در گروی خزانه 

تسنیم- دولت هنوز نتوانسته مطالبات مربوط 
پرداخت  را  معلمان  کار  اضافه  از  ماه   ۶.۵ به 
برای  مختلف  زمان های  اعالم  وجود  با  و  کند 
تامین  لحظه  این  تا  مطالبات،  این  پرداخت 
اعتبار از سوی خزانه صورت نگرفته است.  با 
وجود گذشت بیش از یک ماه از سال تحصیلی 
کار  اضافه  ساعات  بابت  هنوز  معلمان  جدید، 
از دولت  )حق التدریس( سال تحصیلی گذشته 
طلب دارند. طبق گفته معلمان مطالبات مربوط 
به ساعات حق التدریس ماه های بهمن و اسفند 
9۵،  فروردین، اردیبهشت، خرداد و مهر 9۶ هنوز 

پرداخت نشده است.

جناب آقای دکتر محمد علی مهدی آبادی
با کمال مسرت اخذ قبولی دکتـرای فوق تخصص داخلـی

 را حضور شما تبریک عرض می نمایم. 
پدر خانم تان- سید باقر موسوی

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / ۶۶ ۶۶ 44 32     

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

سرد بودن مسیر دودکش از نشانه های عدم خروج گازهای سمی و کشنده می باشد، باید سریعا 
روابط عمومی شرکت گاز  استان خراسان جنوبیوسایل گاز سوز را خاموش و مسیر دودکش را بررسی نمود.

دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت پخش متحد جنوب بارثاوا
)با مسئولیت محدود( ثبت شده به شماره 4068  و شناسه ملی 10360055051

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ 
96/8/19 ساعت 9 صبح در محل شرکت بیرجند، شهرک صنعتی، تالش شرقی3، آخرین بلوک ، 

کدپستی 9719137633 برگزار می گردد، حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: افزایش سرمایه

هیئت مدیره و مدیرعامل

آگهی مزایده اموال منقول- نوبت اول

به موجب اجرائیه کالسه پرونده 8709985112900910 صادره از سوی شعبه 8 اجرای احکام مدنی دادگستری مشهد، 
آقای علی اصغر توزنده جانی فرزند صفر به پرداخت مبلغ 350/830/400 ریال در حق آقای جواد سالمی و مبلغ 19/343/020 ریال 
بابت حق االجرا در حق صندوق دولت محکوم گردیده و در همین راستا از محکوم علیه تعداد 15 سهم از شرکت گرانیت یاقوت 
سبز بیرجند )معدن گرانیت( که متعلق به نامبرده می باشد توقیف و ارزش هر سهم توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 
24/882/716 ریال که جمعا مبلغ 373/240/740 ریال ارزیابی گردیده است. مقرر گردید سهام مذکور در تاریخ 96/8/24 ساعت 10 
صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری سربیشه از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه به میزان اعالم شده شروع 
و کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. 10 درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده 
مکلف خواهد بود مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید. در غیر این 
صورت 10 درصد دریافتی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و 
عدم اعتراض به مزایده و تایید توسط مقام قضایی ذیصالح اموال فوق الذکر به خریدار تحویل خواهد شد. در صورتی که افرادی مایل به 

بازدید می باشند می توانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده به اجرای احکام مراجعه تا امکان بازدید آنان فراهم گردد. 

مظفری - قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری سربیشه

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

مرکز تخصصی حمل و نقل اثاثیه منزل
و لوازم اداری با سابقه درخشان 

 نیسان، وانت، با کادری مجرب،متخصص و متعهد
عضو یت رسمی اتحادیه 

با مجوز رسمی حمل بار و اثاثیه منزل

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702
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د ت
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 صدور بیمه نامه ثالث در اقساط ۶ ماهه
بیمه آسیا نمایندگی اقدامی

 نبش غفاری ۱۶ - ۰۹۱۵۱۶۰۴۴۵۷

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

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

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود. در اسرع وقت )شهر و روستا(  
09904712042

غرفه 447 ، تریبون خراسان جنوبی در تهران 
همگام با  نمایشگاه مطبوعات:

ماه  دومین  از  روز  پنجمین  جمعه  برزجی- صبح  عصمت 
فصل پاییز است. هنوز برخی از غرفه ها مشغول چیدمان 
دکوراسیون هستند ، اما ساعت به وقت 9 و 30 دقیقه است 
 که  درب های نمایشگاه مطبوعات به روی عموم باز می شود.
 شاید هر رسانه بیش از چندین ماه برای چنین روزی وقت 
گذاشته تا بتواند آخرین تولیدات خبری و رسانه ای خود را برای 
مردم کشور به نمایش بگذارد. همان ساعات ابتدایی استقبال 
مردم چشمگیر است عده ای با خانواده  آمده اند و برخی هم تنها 
! اما مشتاق هستند که بدانند در این نمایشگاه چه خواهند دید .

بساط خبری روزنامه آوا در غرفه ۴۴۷

از درب اصلی نمایشگاه که وارد شویم باید سالن بزرگی را به 
انتها برسانیم  تا به راهروی 31 برسیم و پس از آن غرفه 447 
 آوای خراسان جنوبی بساط خبری اش را گسترده تا نماینده ای
تصویر  غرفه  انتهای   . استان  بیشتر  معرفی  برای  باشد   
فعاالن  تمام  تا  ایم  نموده  نصب  را  نژاد  معتمد  پروفسور 
خبری کشور بدانند که خراسان جنوبی زادگاه پدرشان است. 
همچنین محصوالت عناب و زرشک و شیرینی تازه خانگی 
محصوالت  معرفی  از  نمادی  تا  شده  چیده  میزی  روی 

راهبردی استان باشد. 

یک  طبیعت گر قزوینی : 
باید بیشتر خراسان جنوبی معرفی شود

هنوز ساعتی از حضورمان در نمایشگاه نمی گذرد که افراد 
با  نزدیک می شوند  مان  غرفه  پیشخوان  به  دیدن  برای 
همین آجیل سنتی استان میزبانی شان می کنیم وگپ 
مان  استان  چقدر  بدانیم  تا  داریم  آنان  با  نیز  گفتی  و 
این  از  بخشی   . آشناست  ها  استان  سایر  مردم  ذهن  در 
قزوینی  گر  طبیعت  یک  خوانید:  می  ادامه  در  را  گفتگو 
از  ای  کتابچه  یا  بروشور  دنبال  به  دستی  چرخ  با  که 
نزدیک  غرفه  به  است  جنوبی  خراسان  استان  معرفی 
و  برداشته  میز  روی  از  را  استان  از  ای  نقشه  شود  می 
پرسد. می  گردشگری  های  جاذبه  درباره  هم   سواالتی 
 او که چند سال پیش سفری به خراسان جنوبی داشته از 
حضور خود در مزارع زرشک و زعفران می گوید و می افزاید: 
در فصل برداشت سفری به قاینات داشتم و برداشت این 
محصوالت برایم واقعا جالب بود. او در همان سفری که به 

استان داشته از جاذبه های گردشگری روستای ماخونیک نیز 
 دیدن کرده و سبک زندگی مردمان این روستا او را شگفت زده 
شما  استان  گوید:  می  ما  خبرنگار  به  وی  است.   نموده 
برخالف جاذبه های خوبی که دارد به درستی معرفی نشده 

و هنوز هم در کشور ناشناخته مانده است.

محصوالت خراسان جنوبی شهرت جهانی دارد

خانواده دیگری که در غرفه روزنامه آوا حضور دارند نیز از میز 
 محصوالت بومی استان دیدن می کنند. آنها با مشاهده گل های

 

 نرگس این میز در کمال تعجب می پرسیدند مگر گل نرگس
که  زیبا  گل  این  از  کوتاهی  معرفی  ما   و  دارید؟  هم   
بسیار  آنها  نمودیم.  ارایه  براشان  روید  می  خوسف  در 
باشند  داشته  سفری  ما  استان  به  که  بودند  مشتاق 
استان  امکانات  و  ها  هتل  از  اطالعاتی  گونه  هیچ  اما 
به عنوان مرکز  بیرجند  . وقتی که متوجه شدند  نداشتند 
روز  امکانات  با  هتل  چندین  صاحب  جنوبی  خراسان 
است تمایل خود را برای سفری به خراسان جنوبی اعالم 
جنوبی خراسان  که  ایم  شنیده  کردند:  عنوان  و   نموده 

 استانی زیبا در بحث کویر است و حتما برنامه ای برای سفر 
به این استان خواهیم داشت. وقتی معرفی از محصوالت 
 کشاورزی استان مان به این خانواده ارایه کردیم گفتند می دانیم

 که این محصوالت حتی شهرت جهانی هم دارد. 

مردان بزرگی از خاک خراسان جنوبی به تهران آمدند

یکی دیگر از بازدید کنندگان غرفه آوای خراسان جنوبی نیز 
 درخواست نقشه ای از راه های خراسان جنوبی می کند و 
می گوید: من به خراسان رضوی زیاد سفر می کنم و تمایل 
دارم که در ادامه به خراسان جنوبی نیز سفری داشته باشم. وی 
که شناختی نیز از دکتر معتمد نژاد و پروفسور گنجی داشت 
عنوان می کند: اینان مردان بزرگی بودند که از دامان خراسان 
جنوبی به تهران آمدند و باید این شخصیت ها بیشتر معرفی 

شوند. یک فعال حوزه سیاسی و بین الملل نیز با حضور در 
غرفه آوا ضمن اشاره به آشنایی خودش با مرحوم قیاسی ) مدیر 
کل اسبق اجتماعی استاندار( می گوید: من سفرهای زیادی به 
استان خراسان جنوبی و به خصوص شهرستان قاینات ،داشتم. 

این استان جاذبه های بسیار خوبی دارد.

زرشک شما همان زاج ماست؟!

یک شهروند تهرانی نیز با مطالعه تیتر روزنامه پنجشنبه آوا 
که» آلمان ها به دنبال شتر داری در خراسان جنوبی هستند« 
می گوید: بسیار جالب است که این ظرفیت در یک استانی 
وجود دارد که از کشور های دیگر برای سرمایه گذاری اعالم 
آمادگی  کرده اند و چقدر خوب است تفاهم نامه های این 
قبیل سرمایه گذاری ها طوری تنظیم شود که به سود مردم 
همان منطقه باشد. این بانوی بازدید کننده ضمن اینکه از 

شیرینی خانگی بیرجند می چشد ، بسیار این شیرینی را 
لذت بخش توصیف می کند و می افزاید: محصوالت استان 
به خراسان  برای خرید زرشک  و حتما  دارد  خواص خوبی 
جنوبی سفر خواهیم کرد.  یک شهروند رفسنجانی نیز با 
طرح این سوال که آیا زرشک همان زاج هست می گوید: 
وقتی  اما    . گوییم  می  زاج  زرشک  به  رفسنجان  در  ما 
شد متوجه  دادیم  نشانش  را  زرشک  درختچه  عکس   که 

 که زاج آنها از نوع وحشی زرشک است که به صورت خودرو 
رشد می کند و این طور بود که متوجه شد زرشک محصول 
منحصر به فرد خراسان جنوبی است. دو نفر از بازدید کنندگان 
که فرهنگی بودند نیز با بیان اینکه دوستان زیادی در خراسان 
جنوبی دارند خاطر نشان می کنند که این استان ، بسیار جای 
زیباییست و اگر فرصتی دست دهد حتما سفری به خراسان 

جنوبی خواهند داشت. 

تجدید خاطرات
 بیرجندی های مقیم تهران در غرفه آوا

یک خبرنگار از شهرستان بوشهر نیز با حضور در غرفه آوا و 
استفاده از دانه های زرشک تازه به این نکته اشاره می کند که 
زرشک را خیلی دوست دارد و حتما برای تهیه این محصول 
سفری به استان ما خواهد کرد.  وی همچنین در خصوص 
عناب و خواصش از ما می پرسد که به اوپاسخ می دهیم این 
محصول هم خواصی بی نظیری دارد . همچنین جمعی از 
بیرجند ی های مقیم تهران نیز با حضور در نمایشگاه از غرفه 
روزنامه آوا دیدن کردند و یادی نیز از خاطرات خود در بیرجند 
 نمودند.  روزنامه آوای خراسان جنوبی بر حسب رسالت رسانه ای

مطبوعات  سراسری  نمایشگاه  در  سال  دومین  برای  خود 
و  از ظرفیت حضور مسئوالن  استفاده  با  تا  نموده  شرکت 
 مردم از سراسر کشور بتواند ضمن معرفی خراسان جنوبی ،

مطالبات کالن استانی را نیز در نشست های خبری مسئوالن 
ارشد کشوری مطرح نماید . 

خبرنگاران اعزامی روزنامه آوا به صورت روزانه آخرین 
اخبار این رویداد رسانه ای را برای اطالع مردم استان 
مخابره خواهند کرد پس تا 12 آبان با ما همراه باشید. 

حواشی: 
در اولین روز از نمایشگاه مطبوعات بازدید کنندگان با برخی 
از غرفه ها سلفی می گرفتند. همچنین کرسی تالوت اذان 
گاهی در غرفه ایکنا ) خبرگزاری قرآنی( اجرا شد.  شور و 
نمایشگاه  وصف  این  در  نیز  مختلف  های  استان  شوق 
ناشدنی بود.  خانه مطبوعات خراسان جنوبی با دکوارسیونی 
متفاوت تر از سال ها قبل در طبقه دوم مصلی غرفه دارد.

روزنامه  غرفه  توسط  نیز  نویسی  تیتر  مسابقه  همچنین 
همشهری برگزار شد.
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 کمک 3 میلیارد تومانی مردم خراسان جنوبی به ستاد اربعین
گروه خبر- مردم خراسان جنوبی 3 میلیارد تومان برای رفاه زائران همایش پیاده روی اربعین حسینی کمک کردند. دبیر ستاد اربعین استان با بیان اینکه این مبلغ نقدی و غیر 
نقدی است گفت: تاکنون 108 تن آرد، برنج، گوشت سفید و قرمز، 8 هزار تخته پتو و 5 هزار متر مربع موکت خریداری و جمع آوری شده و آماده ارسال به کشور عراق است. 

حسنی مقدم افزود: تاکنون 6 هزار نفر از خراسان جنوبی برای شرکت در پیاده روی اربعین حسینی در سامانه سماح ثبت نام کرده اند که برای همه آنها ویزا صادر شده است.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

سالم افرادی که می گویند کار نیست آیا می دانند که 
در زاهدان کار زیاد است یک کار پر سود : گازکشی 
زاهدان  به  سری  یک  ندارید  قبول  ،اگر  منازل 
بزنید یا از دوستان و آشنایان خود در آنجا بپرسید
915...083

باید کرد.میدان عبادی  از وقوع  عالج واقعه پیش 
بیرجند فاقد سرعت گیر استاندارد هست.ماشین ها 
به سرعت وارد میدان می شوند.اگر تصادفی اتفاق 
بیفتد.جنازه سالم از توی ماشین درنمیاد.ضمنا با یک 

تابلو نمی شود جلوی تخلف را گرفت
910...724

راه  پلیس  قرار  کی  ببینم  خواستم  می  سالم  با 
بیرجند از وسط شهر به خارج شهر منتقل شود واال 

مهرشهر از پلیس راه جلو زده ممنون
915...116

ضمن عرض سالم و خسته نباشید خدمت پرسنل 
پلیس  اون  از  بدینوسیله  خواستم  می  راه.  پلیس 
محترِم پلیس راه که تخلف رانندگی فاحش من 
رو ثبت و با تخفیف بسیار زیاد در جریمه و لبخند 
بنده رو ارشاد کردند, تشکر کنم و به عرض ایشان 

برسانم باقی راه رو بدون تخلف طی کردم
935...851
درمورد زمین های کنار فنی وحرفه ای چرا فکری 
هستیم  منتظر  که  چندسال هست  ؟؟  شود  نمی 
تمام  از  را  مفصل  گزارش  بیاید  طرح  داخل  که 

خبرنگاران و پاسخ مسئوالن را می خواهیم
917...505

سالم آوا ضمن خسته نباشید از سرپرست خدمات 
سرپرست  وهمچنین  2شهرداری  منطقه  شهری 
حفاری ها  بابت نظافت سجاد 13و همچنین لکه 
گیری آسفالت کمال تشکر دارم.و از مدیر منطقه  
خواهشمندم .از این پرسنل زحمت کش قدردانی 

نمایند.با تشکر از ساکنین سجاد 13
915...286
از مسئولین تقاضا دارم یک روز به مجتمع مسکونی... 
بیایند تا مسیر آن را ببینند یا باید ازظفر22یا24 بیایندکه 
 خاکی بوده که باعث می شود مردم  و بچه هایی 
که به مدرسه میروند سر و صورت آنها پر از خاک 
تنگ  میالنی  که  اردیبهشت  ورودی  از  یا  شود 
وخطرناک ومیدان خاکی که معلوم نیست چه برنامه 
ای برای آن دارند عبور کنند اگه شهرداری اینجا را 
جزئی ازشهرمیداند نسبت به آسفالت آن اقدام نماید 
خدا میداند وقتی با ماشین از این محل عبور می کنم 
و بچه ها ومردم ازگرد و غبارخاک اذیت می شوند 

چه حالی به من دست میدهد.
915...357

سالم و روز به خیر  روز چهارشنبه به همراه دخترم 
به مطب ... رفتیم و با برخورد بسیار بسیار گرم و 
محبت آمیز ایشون رو به رو شدیم .خواستم تشکر 
کنم از این پزشک با حوصله و بگم خوشحالم که 
هنوز عطر انسانیت و مهربانی در جامعه حریان داره .
936...988

مشکالت  کنیم  تشکرمی  آوا  روزنامه  ازمسئول 
مردم را به چشم مسئوالن می رساند امیدواریم 

مسوولین پاسخگو باشند
915...246
کلیه  و  محترم  فرماندار  محترم  شهردار  سالم 
مهر  مشکالت  لطفا  بیرجند  شهرستان  مسئولین 
)آسفالت   اجتهاد  خیابان  دی   9 خیابان  شهر 
اسرع  در  را  و....(  آموزشی  فضای   ، سبز  فضای 
این  از  دیگر  مردم  کنید  باور  نمائید  رفع  وقت 

وضعیت خسته شده اند
915...877

انتقال  کانکس  محل  در  ابوذر  میدان  قسمت  در 
خون فضا انجا خاکی هست و وقتی ماشین و یا 
باد سنگینی می آید با توجه به محوطه خاکی آن 
همه جارا گردو خاک بر میدارد و همچنین برای ما 
مسافران که بر روی صندلی ها نشسته ایم گرد و 
بازدید  درخواست  شهرداری  خوریم.از  می  خاک 

حضوری و کاشت چمن در آن ناحیه را دارم
ارسالی به تلگرام آوا

جوابیه شهرداری بیرجند 

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
شما مورخ 96/7/19 بنا بر اعالم مسوول عمران 
اجرای میدان  استحضار می رساند  به  شهرداری 
دلیل  بار،به  میدان  و  بلوار همت  تقاطع  در  واقع 
ضلع  کاری  تملک،سنگ  و  نشینی  عقب  عدم 
شمالی میدان قابل انجام نمی باشد و ضلع شمال 
بلوار همت در حال حاضر مسکونی نیست و جز 
اولویت  باشد.ضمنا  نمی  آسفالت  های  اولویت 
آسفالت در مهرشهر پس از اجرای خط فاضالب 
،شرافت   اجتهاد  های  ،خیابان  انشعابات  و  اصلی 
شماره  نامه  اساس  بر  که  بود  خواهد  مهر  9دی 
5244-96/7/23 امور آب و فاضالب در دستور 
تامین اعتبار تا پایان سال 96 در برنامه قرار دارد.

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/7/19 بنا بر اعالم منطقه 1 شهرداری 
و  مصلی  پشت  بهداشت  و  نظافت  خصوص  در 
دست فروشان به استحضار می رساند شهرداری 
چندین بار در خصوص جمع آوری دست فروشان 
با مخالفت و ممانعت مالک آن  اقدام نموده که 
ساماندهی  پیگیر  منطقه  و  است  گردیده  مواجه 

دست فروشان است.
احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/7/19 بنا بر اعالم منطقه 1 شهرداری 
به  مهرشهر  نظافت کوچه الله 11  در خصوص 
استحضار می رساند میالن های فرعی هفته ای 

یک بار نظافت می شوند.

رنا
 : ای

س
عک

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

نگاهی بر عملکرد ماموران ترافیک شهری در بیرجند

در هر سال چند کارگاه استاندارد سازي تعالي رفتار براي نیروها 
 اسدزاده- راهنمایي و رانندگي از دستگاه هایي
اش مرور،وظیفه  و  عبور  حوزه  در  که   است 

که  است.این مجوعه  متخلفان شهری  کنترل 
اصلي  دلیل  دارد.  مردم  با  را  برخورد  بیشترین 
جمهوري  انتظامي  نیروي  به  مردم  عالقه 
اسالمي جنگ و جهاد دائم این نهاد با جرایم و 
تالش آن در راستاي حفظ امنیت مردم و ایجاد 

آرامش خاطر براي آنان است.
یکي از راه هاي احترام به زحمات پلیس کمک 
که  آنجایي  از  و  است  امور  انجام  در  آنان  به 
شهرها  ترافیک  سهولت  تامین  راستا  این  در 
پلیس  وظایف  از  یکي  عنوان  به  ها  جاده  و 
مقررات  و  قوانین  رعایت  است،  شده  نامبرده 
بهترین  مردم  توسط  رانندگي  و  راهنمایي 
کمک به این نیروي و احترام به زحمات آنان 
و  راهنمایي  مقررات  و  قوانین  رعایت  است.با 
رانندگي مي توان از وقوع بسیاري از تصادفات 
زندگي  امر  همین  و  کرد  جلوگیري  حوادث  و 
 بسیاري از هموطنان ما  و امنیت خانواده هاي

و  راهنمایي  دهد.قوانین  می  نجات  را  آنان 
رانندگي از جمله معدود قوانیني است که در اکثر 
کشورهاي دنیا مشترک و کار زیادي روي آن 
انجام شده است. مثال در شهری از کشور سوئد 
به صورت قرعه  دوربین های کنترل سرعت، 
کشی جریمه های دریافتی از رانندگان متخلف 
کنند!  پرداخت می  مند  قانون  رانندگان  به   را، 
چون مردم این شهر معتقد هستند این پول حق 
مسلم افراد با نظم است.متاسفانه ما درهنگام 
شماریم مي  کوچک  را  تخلفات   رانندگي 

و انجام برخي از تخلفات نظیرصحبت کردن 
با تلفن همراه یا استفاده از کاله ایمني براي 
ما عادي شده است و این در حالي است که 
و  است  قوانین، حساب شده  این  از  کدام  هر 
مشکالت  بروز  موجب  آنها  نکردن  رعایت 

بزرگ مي شود.
امور دیني و چه  امور چه در  استمرار در همه 
در سایر امور الزامي است و اگر مي خواهیم که 
فراگیر  کشور  در  رانندگي  و  راهنمایي  قوانین 
شود باید در فرهنگ سازي آن استمرار داشته 
باید  کنیم.  پرهیز  مقطعي  کارهاي  از  و  باشیم 
راهنمایي  قوانین  رعایت  فرهنگي  زیربناي 

این  که  کنیم  کاري  و  فراهم شود  رانندگي  و 
قوانین همچون قوانین دیني جدي گرفته شوند 
عبور  )ره(  امام خمیني  گفته حضرت  به  چون 
اینکه  یعني  این   ، نیست  جایز  قرمز  چراغ  از 
تخلف حرام است. در بین تمام شهروندانی که 
از زحمات پلیس راهنمایی و رانندگی تشکر و 
قدردانی می کردند اما باز هم کسانی بودند که 
به نحوه عملکرد راهنمایی و رانندگی اعتراض 
سازمان  این  کار  انبوه  حجم  در  داشتند.البته 
انتظار نمي رود که عملکرد تمام ماموران عاري 
از نقص باشد از سوي دیگر همان مختصرها 
منجر  تواند  مي  نشود  شناسي  آسیب  اگر  هم 
به بروز مشکل شود ما امیدواریم ان شاءا... با 
استمرار دراین اقدامات بتوان استان را از لحاظ 
فرهنگ ترافیکي و کاهش بی اعتمادی حوادث 
جاده اي همانند سایر امور در کشور الگو قرارداد  
در همین باره با چند نفر از شهروندان، درباره  
و  راهنمایي  برخوردماموران  و  عملکرد  نحوه 

رانندگي  در بیرجند صحبت کردیم.

سطح برخوردها ارتقا یافته است

نسبت به گذشته سطح برخورد ماموران با مردم 
ارتقا یافته است. این  به نظر من بهتر شده و 
معتقد  که  گوید  می  فرهنگی  یک  را  مطلب 

است قانون باید فصل الخطاب ماموران ومردم 
باشد وی معتقد است با توجه با افزایش باالی 

تعدادتصادفات هر روزه  توجه ویژه به اصالح 
دهنده  هشدار  عالئم  ونصب  معابر  هندسی 
 والبته برخورد با خاطیان باید همزمان مد نظر 
کف  در  مردم  که  است  درست  چون  باشد 
ورانندگی  راهنمایی  ماموران  بیشتر  ها  خیابان 
را می بینند اما در عمل چندین دستگاه دراین 

زمینه مسوولند.

برخورد مناسب، هدف باشد

یکي از شهروندان مي گوید:راهنمایي و رانندگي 
پلیس  یک  یعني  است  همراه خودش  اسمش 
بیند به جاي  از هر راننده اي تخلفي مي  اگر 
 اینکه از همان اول بدون توجه به حرف هاي 
طرف مقابل او  را جریمه کند باید ابتدا با رفتار 
مناسب به فرد متخلف تذکر و مشاوره بدهد و 
یا حداقل با بد اخالقي جریمه نکند. چندباري 
که من جریمه شدم برخوردشان  چندان جالب 

نبود.شهروند دیگري مي پرسد:
 من معني این کار که برخي ماموران راهنمایي 
یکطرفه   هاي  کوچه  در  شب  آخر  رانندگي 
کمین می کنند را نمی فهمم؟  مي گوید: خودم 
را چندي پیش در یکي از کوچه هاي یکطرفه 
مدرس ساعت یازده شب جریمه کردند درست 
یعني  رفتار  این  اما  بود  اشتباه  من  کار  است 

کمین کردن هم اصال جالب نیست. 

 با متخلفان اخر شب برخورد شود

تمام  گوید:من  مي  شهروندان  از  دیگر  یکي 
کنم  مي  روي  پیاده  آخرشب  که  هایي   وقت 
خودروهایي را با سرعت باال در خیابان معلم و 
 غفاري رانندگي مي بینیم در حالي که ماشین های 
پلیس راهنمایي و رانندگي و گشت ارشاد دیده 
با پلیس 110 تماس  نمی شوند وقتی هم که 

فرستند  را می  ارشاد  ماشین گشت  می گیریم 
رانندگی برای توقیف و  نه ماشین راهنمایی و 

جریمه و حتي دکه پلیس خیابان معلم هم در 
آن ساعات بسته است،به گفته وی باید با این 
افراد برخورد شود  چون از رانندگی آنها همیشه 

در هراس هستیم. 
  

در برخورد با متخلفان دوگانگی نباشد

خیابان  حاشیه  هاي  مغازه  از  یکي  سراغ  به 
غفاري رفتیم و از صاحب مغازه از درباره   ماشین 
گذارند  مي  کورس  زیاد  سرعت  با  که   هایي 
اگر  که  دیدم  بارها  گوید:  مي  که  پرسم  مي 
یک موتور بدون کاله و یا حتي با عجله پارک 
کند،پلیس آنرا جریمه مي کند و موتورش راکه 
 شاید تمام دار و ندارش  باشد به پارکینگ مي برد

هاي  ماشین  انواع  اینجا،  آخرشب  اما  حاال 
و  گذارند  مي  کورس  هم  با  خارجي  و  ایراني 
دریغ از حتي یک خودرو راهنمایي و رانندگي 
براي جریمه. به گفته وي باالي خیابان غفاري 
و معلم، کسي جرات نمي کند پیاده روي کند و 
رانندگان در آخر شب آزاد هستند، اما در طول 

روز، آدم هاي ضعیف جریمه مي شوند! 

خیابان هایی که جوالن گاه
ماشین سوارهایی شده اند

که محلی برای کورس ندارند

 یکی از مغازه داران خیابان معلم که مغازه اش
تا 4 صبح باز است می گوید: این جا هیچ نظارتی 
در آخر شب برای ماشین هایی که کورس می 
گذارند نیست، در 4 راه معلم از ساعت 10:30 
شب به بعد خیلی نا امنی بیشتر می شود یعنی 
فکر می کنم مردم برای امنیت جانی خودهم که 
شده به خیابان معلم پیاده روی نکنند او در ادامه 
صحبت هایش با خبرنگار آوا می گوید:همین 
هفته پیش یک خودرو زانتیا با یک ماشین دیگر 
سر چهارراه معلم برخورد کرد که دختری که 
داخل زانتیا بود بدجور زخمی شد! خب به خاطر 
جان مردم علی الخصوص آن دختری که باید 
تا اخر عمر روی ویلچر بنشیند هم یک نظارتی 
آخر  که  هایی  جوان  از  نیست.یکی  بد  بشود، 
رانندگی  معلم  خیابان  در  زیاد  سرعت  با  شب 
هایی ماشین  برای  وقتی  گوید:   می کرد، می 

و  کورس  برای  جایی  شویم  می  سوار  که 
به  مجبوریم  هم  ما  نیست  گذاشتن  سرعت 
این خیابان ها بیاییم و برای تخلیه روحی هم 
که شده در خیابان هایی مثل غفاری و معلم 

کورس بگذاریم.!

خیابان بدون جای پارک  

درباره  که  است  دیگري   شهروند  رضاپورهم 

شهر       پارکینگ  بدون  و  تنگ  هاي  خیابان 
مي گوید:در این خیابان ها مثل حکیم نزاري و 

طالقاني،  مامورانی هستند  که  پشت سر هم 
قبض های جریمه را می نویسند و زیر  برف 
پاک کن ماشین مي گذارند، خب شاید  در این 
خیابانی که یک وجب جای پارک نیست کسي 
واقعا کاري  ضروری داشته باشد  بهتر  نیست 
وقتي  کردند  مي  مدیریت  را  شهر  وضع  اول 
براي خیابان مهمي مثل طالقاني که تمام امور 
بانکي و بیمه اي و آزمایشگاه و بیمارستان در 
آنجاست اما  یک جاي پارک، پیش بیني نشده 

چه انتظاري از مردم دارید؟ 

سد معبر به خاطر جریمه

پیش  روز  چند  کرد:  عنوان  دیگري  شهروند 
پشت چراغ قرمز میدان ابوذر بودم که یکي از 
ماموران پلیس یک سواري 206 را دقیقا پشت 
چراغ قرمز نگه داشت تا جریمه اش کند، چراغ 
سبز شد بیش از 10 خودرو پشت سواري 206 
ایستاده بودند و یک ترافیک عجیبي به خاطر 
جریمه پلیس شده بود چون همه مي خواستند 
چراغ سبز را رد کنند اما ماشین پلیس مانع  از 
از جراغ سبز مي شد.این هم  عبور ماشین ها 
یک نوع سد معبر است  اصال نمی شد متخلف 

را به کناری کشاند تا راه بند نیاید.

تقاضا برای برخورد پلیس
با موتور سواران بدون چراغ

کودک  با  که  است  دیگری  شهروند  زنگویی 
از  کرد  عنوان  و  مصاحبه  ما  خبرنگار  با  خود 
پلیس  می خواهم که با موتور سوارانی که در 
پیاده رو ها رانندگی می کنند و در شب ها با 
 چراغ خاموش در خیابان ها رفت و آمد می کنند 
برخورد جدی کنند زیرا این افراد نه به خودشان 
این  ترک  که  افرادی  به  نه  و  کنند  می  رحم 
موتور ها نشسته اند و یا جان عابران پیاده را به 
خطر می اندازند یکی از شهرواندان می گوید: 
نحوه  و  نیست  روز  به  موتورسیکلت  قوانین 
 اعمال قانون و خصوصا توقیف موتورسیکلت ها 
نتیجه مطلوبي به همراه ندارد و باید این قوانین 
را به روز یا در صورت لزوم تعویض کرد اما من 
باز هم تشکر می کنم از راهنمایی و رانندگی 
ایجاد  با همین کار موتورهایی که  که حداقل 

مزاحمت می کنند را توقیف می کند

بیرجند شهر پر حادثه ای است

امیری شهروند دیگری عنوان کرد که هر روز 
ما در کانال ها و خبرگزاری های استانی شاهد 
این  که  هستیم  رانندگی  حادثه  و  تصادفات 
نقاط  شناسایی  با  پلیس  طرف  از  باید  موضوع 

حادثه خیز نصب تابلو هشدار و جریمه رانندگانی 
صورت  دارند  خیز  حادثه  رفتار  و  حرکات  که 

بیرجند  رانندگی در  واقعا حوادث  زیرا که  گیرد 
بر سرچهار راه ها و میادین و کمر بندی گاهی 
به قدری با شدت است که در جاده ها اینگونه 

تصادفات جرحی و یا خسارتی دیده نمی شود

جریمه هایي  اشتباهی

که  است  از شهروندان  دیگر  یکي  نصرآبادي   
و  راهنمایي  در  اشتباهی  هاي   جریمه  درباره 

پرداخت  براي  رانندگي  مي گوید: هفته پیش 
جریمه، به راهنمایي و رانندگي رفتم و گفتم که 
پرداخت  را  ام  که شده  اي  جریمه  خواهم  مي 
به من گفت:  رانندگي  و  راهنمایي  مامور  کنم، 
فقط این جریمه یا جریمه هاي دیگر را هم مي 
خواهید پرداخت کنید؟ گفتم من ماشین را تازه 
نیست.  از من  این جریمه ها  و  تحویل گرفتم 
کردم  نگاه  خانه  در  را   خودرو  خالفي  پرینت 
بودم  نرفته  ماشین  با  ها  محور  این  در  اصال  
این  دانم که  نمي  بودم  را شنیده  نه اسمش  و 
جریمه ها  از کجا آمده بود این در حالي است 
که خودرو من تحویلي سال 96 است و پالک 
تاریخ تحویل خالفي داشت. و  از  قبل  ماشین 
نکته قابل توجه در برگه جریمه هاي ماشین، 
سرعت باالي 60 کیلومتر در محور شریف آباد 
بود که اصال این محدوده خارج از شهر است و 
من دلیل این جریمه را نمي دانم.یکي دیگر از 
شهروندان در گفت گو با آوا مي گوید چند روز 
بیرجند  جاده  در  کیلومتر   با سرعت 90  پیش 
پلیس جلوي  بودم که  رانندگي  اسدیه در حال 
شدم.افسر  جریمه  و  گرفت  را  من  خودروي 
شده  بار  چند  گذشته  ماه  دو  در  گفت  مربوطه 
است که از دست ما  درمي روید و االن چند ماه 
شده است ماموران به دنبال شما هستند.! من که 
با کمال تعجب به افسر نگاه مي کردم در پاسخ 

به ایشان گفتم اصال تا کنون با این ماشین از 
این مسیر عبور نکردم و  سرعت خودرو هم باال 
نبوده است.اما پلیس بدون توجه به صحبت ها،  
برگ جریمه را صادر کرد.البته بعد از این جریان 
من موضوع را به پلیس 197 منتقل کردم که تا 

کنون پیگیري نشده است.

از ابتداي تابستان
سومین مصوبه براي ماشین هاي 

متخلف اجرایي شده است

رضایي رئیس راهوراستان از سه طرح مصوب 
خبر  متخلف  هاي  ماشین  با  برخورد  درباره 
در  طرح  این  گوید:  مي  ادامه  در  و  دهد  مي 
ابتداي شروع  از  و  است  انجام شده  مرحله   8
متخلف  هاي  ماشین  مورد  در  که  طرح  این 
حجاب  بي  بانوان  با  برخورد  ها،  عروسي  در 
کورس  آخرشب  که  هایي  ماشین  متخلف،  و 
سرعت  و  سبقت  که  گذارند،خودروهایي  مي 
غیرمجاز دارند برخورد جدي کردیم و در این 
زمینه تا االن موفق بودیم و تا االن 56 خودرو 
دهد  مي  ادامه  وي  کردیم  توقیف  را  متخلف 
این مصوبات و برنامه ریزي ها براي کنترل و 
نظارت پلیس براي تخلف هاي آخر شب ادامه 

دارد تا زمانیکه دیگر شاهد این قضیه نباشیم.

در هر سال چند کارگاه
استاندارد سازي تعالي رفتار

براي نیروها مي گذاریم 

دو  امسال  ابتداي  از  دهد  می  ادامه  رضایي 
کارگاه تعالي رفتار براي کارمندان گذاشته ایم 
باشند  داشته  مناسبي  برخورد  شهرئندان  با  تا 
اما با این حال، باز هم اگر از طرف شهروندان 
حتما  ببینیم،  را  نارضایتي  و  اعتراض  هرگونه 
بررسي مي کنیم و ضمن اینکه تذکر مي دهیم 

مامور خاطي را تنبیه هم مي کنیم.

سامانه 197 ، 
سامانه نظارت مردم بر پلیس

وي درباره تماس هایي که از ابتداي امسال با 
سامانه 197 گرفته شده است مي گوید: تا به 
حال 1150 مورد تماس با سامانه 197 داشتیم 
شده  عملیاتي  تماس   607 تعداد  این  از  که 
ماموران و  برخورد  به  انتقاد  ثبت  میزان  بود و 
درخواست مردم از پلیس 12 %  افزایش یافته 
از ماموران  است و میزان ثبت تقدیر و تشکر 

42 %  افزایش داشته است.

برخورد بد را گوشزد مي کنیم

افسر راهنمایي و رانندگي دکه معلم هم درباره 
ساعت کاریشان مي گوید: ما دو شیفت کاري 
داریم از صبح تا ظهر و از عصر تا قبل از ساعت 
11 شب و بعد از این ساعت در کانکس پلیس 
بسته است و این دست ما نیست قانون کار ما 
اینگونه است.خسروي افسر بازرس راهنمایي و 
از  ازشهروندان  نفر  چند  انتقاد  درباره  رانندگي 
نحوه برخورد ماموران راهنمایي و رانندگي مي 
گفت: تمام شهرونداني که از برخورد و عملکرد 
و  نام  و  کنند  مراجعه  ناراضي هستند  ماموران 
کد مامور را بگویند، ما حتما با آن ها برخورد 
مي  ها  آن  به  را  الزم  تذکرهاي  و  کنیم  مي 

دهیم مگر مواردي که حق با مامور باشد. 
)Ava.news25@gmail.com(

راهنمایی و رانندگی یعنی اول راهنمایی بعد جریمه 

عکس:احسان توال
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»ُمدگرایی« شاهراه هجمه دشمنان

 بر نسل جوان

* الف.ایزدی

به  میل  وجود  از  ناشی  شاید  گرایی  ُمد 
انسان  تمام  نهاد  در  که  باشد  گرایی  کمال 
برتری  و  شدن  دیده  به  میل  دارد.  وجود  ها 
ها  انسان  همواره  دوستی  زیبایی  و  جویی 
است.  داده  سوق  بودن  متفاوت  سمت  به  را 
به  همیشه  مد،  از  پیروی  موضوع  لیکن،  و 
بهتر  و  مناسب  رفتارهای  به  گرایش  مفهوم 
اغلب، خارج  واقع  مد گرایی  نیست، در  شدن 

از هنجارهاست. برخی  از مسیر  شدن 
متفاوت  رفتارهای  به  خاص  قشری  تمایل 
های  ساخت  زیر  با  موازی  که  عرف،  غیر  و 
مسلما  و  نیست  اجتماع  در  عموم  تائید  مورد 
دنبال  به  فرهنگی  و  اجتماعی   های  نارسایی 
قشر  میان  در  ُمد،  از  پیروی  داشت.  خواهد 
به  که  قشری  است،  تر  متداول  جامعه  جوان 
آسانی تن به هر تغییری می دهد و در تیررس 

دارد. قرار  دشمنان  مغرضانه  نگاه 
ها  یکنواختی  تغییر  دنبال  به  که  مدگرایان 
هستند، مد و فرهنگ وارداتی را نوعی نوآوری 
منجر  غالبا  کنندکه  می  تلقی  روشنفکری  و 
عرفی  و  شرعی  های  چارچوب  از  خروج  به 

پیدا می کند. انحرافی  اجتماع شده و جنبه 
حوزه  نامند  می  مد  را  آن  جامعه  در  آنچه 
تا  گرفته  آرایش  و  پوشاک  از  زیادی  های 
از وسایل و کاالهایی که جنبه مصرفی  برخی 

دارد را، در بر می گیرد.
و  پوشاک  ناحیه  از  عمومًا،  ما  جامعه  جوانان 
آرایش ضربه خورده اند. و در زمینه مد گرایی در 
این دو حوزه، پیشتاز بوده و هستند و به زعم خود 
فقط به روز هستند در حالی که در واقع الگوهای 
منفی  را در وجود خود با صرف قیمت های گزاف 

مادی و معنوی جایگزین می کنند.
این  از  بسیاری  مانایی  و  پیدایش  قطعا 
روی  از  و  ناآگاهانه  انتخاب  از  ناشی  مدها، 
جهل و عدم اطالع از پیامدهای آن است. این 
کورکورانه،  و  صرف  تقلید  که،  است  حالی  در 
همواره مذموم بوده و در قرآن نیز به آن اشاره 

و مورد مذمت واقع شده است.
جلوه  و  فروشی  فخر  مد،  پیدایش  دیگر  علت 
کرده  ایجاد  کاذب  رقابت  نوعی  که  است  گری 
فرد  افکار  پریشانی  و  استرس  به  منجر  حتی  و 
می شود. فردی که به مد گرایی وابستگی دارد، 
به منظور پیشی گرفتن از افرادی امثال  خودش 

دچار نوعی وسواس فکری و آشفتگی می شود.
فرهنگی  الگوهای  گاها  که  این  اصلی  علت 
اسلوب  با  و  شده  تغییر  دستخوش  ما،  کشور 
تبلیغات  است،  شده  جایگزین  ناهمگون،  های 
و برنامه های هدفدار رسانه های معاند، و کم 
کاری و اهمال برخی از مسئولین مرتبط است.

برای کشور ما که یک کشور اسالمی است، 
تحت  فرهنگی  خرده  یا  فرهنگ  هر  پذیرش 
بررسی  به  نیاز  و  نیست،  شایسته  مد  عنوان 

از منظر روانشناسی اسالمی دارد. و واکاوی 

فردوس سومین قطب، تولید انار کشور
از گوشه کنار 

اجرایی طرح کمپ گردشگری 
شبیه سازی سفر به فضا در تپه های 

مریخی دامغان

استان  شناسی  ستاره  و  نجوم  انجمن  رییس 
تپه های مریخی دامغان  این که  بیان  با  سمنان 
برای   : افزود   ، است  مریخ  به سیاره  بسیار شبیه 
اجرای این امر مهم علمی، برنامه ریزی های الزم 
آینده  در  و  شده  انجام  مربوط  نهادهای  از سوی 

نزدیک در این مکان اجرایی می شود.
خوشنویسان اظهارداشت : در پی بازدید سال های 
گذشته فضانوردان روسی و اوکراینی از تپه های مریخی 
دامغان، آنان این تپه های واقع در جنوب این شهرستان 
را شبیه ترین نقطه کره زمین به مریخ دانستند.رییس 
انجمن نجوم و ستاره شناسی استان سمنان تصریح 
کرد : با اجرای این طرح زیبایی آسمان و زمین در 
نقطه تالقی کویر و در هنگام تحویل روز به شب 
مریخی کویری  تپه های  در عمق ۱۲0کیلومتری 
به نمایش گذاشته که می تواند جاذبه فراوانی داشته 
باشد.خوشنویسان با بیان این که برای اجرای این طرح 
سایت رصدی مجهز به تله کابین، سفرخانه با مکان 
اقامتی مجهز ، اینترنت پر سرعت، ایستگاه مجازی، 
خودروهای شن نوردی، شتر سواری، و ایستگاه پرواز 
طراحی و پیش بینی شده است، گفت: این طرح به 
طور قطع در جذب گردشگر موثر خواهد بود با توجه 
به نزدیکی این تپه ها به پادگان نظامی و وجود مسائل 
این طرح توسط مسووالن در حال  اجرای  امنیتی، 
بررسی است که این طرح تاریخی و گردشگری در 
جنوب دامغان عملیاتی شود.تپه های مریخی دامغان 
در نزدیکی روستای رشم در ۱30 کیلومتری جنوب 
شهرستان دامغان قرار گرفته است.۱۲4 اثر تاریخی 

دامغان درفهرست آثار ملی به ثبت رسیده است .

عمارت مستوفی خبر آنالین  داده نما، آوای خراسان جنوبی

رشته  التحصیل  فارغ  زاده  صباغ  -خانم  اسدزاده   
بیرجند  در  که  است  سالی  چند  و  است  کاردرمانی 
کلینیک  خود،یک  تحصیلی  ی  رشته  به  توجه  با 
روز  بهانه  است،به  تاسیس کرده  کاردرمانی  تخصصی 
کاردرمانی، گفت و گویی با ایشان درباره معرفی این 

دادیم. انجام  رشته 

کاردرمانی یک رشته کل نگر است

صباغ زاده در ابتدا گفت و گویش را با تعریفی جامع 
استفاده  هنر  و  علم  کرد:  رشته شروع  این  از  دقیق  و 
بیماران جسمی،  به  مبتال  افراد  در  هدفمند  فعالیت  از 
رشدی،اختالالت  های  ناتوانی  و  روانی  اختالالت 
ناتوانی  از  پیشگیری  منظور  به  سالمندان  و  یادگیری 
زیر  از  یکی  رشته  این  سالمتی.  و  استقالل  حفظ  و 
تنها   و  شود  می  تعریف  توانبخشی  علوم  های  شاخه 
رشته ای است که هم در بُعد روح و روان و هم جسم 
مراجعه  حوزه  این  به  که  بیمارانی  یعنی  کند  می  کار 
کنیم  می  معالجه  را  ها  آن  دو جهت  هر  از  کنند  می 
به همین خاطر این رشته، یک رشته کل نگر  است.

ابزار کار یک کاردرمان موفق،
فعالیت هدفمند و خالقانه است  

یک کاردرمان زمانی می تواند موفق عمل کند که 
نظر  در  بیمار  یک  برای  که  درمانی  دوره   و  فعالیت 
و  باشد  خالقانه  بیمار،  روحیات  به  توجه  با  گیرد  می 
قابل برنامه ریزی و هدفمند باشد. در واقع روح اصلی 
بیمار،  مراجعه  زمان  یعنی  است.  خالقیت  کاردرمانی 
و  فکری،جسمی،خانوادگی  نظر  از  چه  باید  کاردرمان 
از  بعد  ارزیابی قرار دهد و  بیمار را مورد  حتی معنوی 
باشد،  داشته  خالقانه  فعالیت  ارزیابی،  با  متناسب  آن 
باشد، که به فرد عزت نفس  باید فعالیت به گونه ای 

و انگیزه برای ادامه دوره درمان بدهند.

افرادی که این رشته را انتخاب می کنند 
باید روحیه باال و صبر زیادی داشته باشند

رشته  مجموعه  زیر  از  رشته  این  اینکه  به  توجه  با 
رشته  این  وارد  که  افرادی  بگویم  است،باید  تجربی 
باشند  داشته  قوی  روحیه  و  صبر  سعه  باید  شوند  می 
که  است  این  بخاطر  زنم،  می  را  حرف  این  وقتی 
بیمار، پروسه درمانش  با یک  ممکن است در برخورد 
سه سال، یا حتی بیشتر طول بکشد خب فردی که در 
باشد،  داشته  را  این ظرفیت  باید  وارد شده  این حوزه 
چون هر روز، شاید با یک مشکل مواجه شود از قبیل 
مشکالت خانوادگی،مالی و خیلی مشکالت دیگر... و 

این جز با صبر و حوصله کاردرمان حل نمی شود.

دوره درمان، سن و سال و زمان، 
ندارد  بخصوص 

این  فقط  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
مرتبط  ذهنی  سال  و  سن  کم  های  بچه  به  رشته 
سالم  حتی  که  افرادی  تمام  گوید:  می  نه؟  یا  است 
به  توانند  می  هستند،  خطر  معرض  در  و  هستند 
بهترین  ولی  کنند  مراجعه  کاردرمانی  های  کلینیک 
است.دوره  کودکی  همان  درمان  و  پیشگیری  زمان 
شود  شروع  او  نوزادی  از  تواند  می  بیمار  یک  درمان 
تا هر موقع که بیمار معالجه بیابد و از تمام دوره های 
سنی از نوزاد یک روزه تا سالمندان می توانند مراجعه 
مثال  است  متفاوت  دوره  این  بخشی  کنند ولی در هر 

افسردگی،اختالالت  های  بیماری  بزرگساالن  در 
افراد  در  و...  اسکیزوفرنی  قطبی،  شخصیت،دو 
مسائلی  کال  یا  آلزایمر  مثل  هایی  بیماری  سالمند 
هایی  بیماری  باشد.یا  سالمند  استقالل  با  مرتبط  که 
بیماری  نخاعی،  های  مغزی،بیماری  اِس،فلج  اِم  مثل 
و  اورتوپدی  مشکالت  و  روماتیسمی  و  مفصلی  های 
مثل:اوتیسم،بیش  ذهنی  اختالالت  و  ها  شکستگی 
کودکان  در  دان  و سندروم  یادگیری  فعالی،اختالالت 

دارد. فعالیت و تخصص  این رشته، 

کاردرمان هدف اصلی 

 
بیمار است  قرارکرفتن در بطن زندگی 

و  تعادل  عدم  مثل  مشکالتی  سالمندی  وقتی  مثال 
های  گفته  به  توجه  با  درمان  کار  دارد  دست  لرزش 
آرام  روحی  لحاظ  از  را  او  اینکه  به  توجه  با  بیمار،و 
خانه  وسایل  تمام  و  برود  اش  خانه  به  باید  کند،  می 
زمین  اش  خانه  در  دیگر  سالمند  فرد  تا  دهد  تغییر  را 
تر  کم  لرزش دستش  که  کند  مثال کمکش  یا  نخورد 

شود تا راحت تر غذا بخورد و مستقل تر باشد.در 
فرد  که  زمانی  تا  که  است  معتقد  کاردرمان  واقع 
نرسد،  استقالل  به  روحی  و  جسمی  لحاظ  از  بیمار 

دوره درمان اثر ندارد. 

است متفاوت  فیزیوتراپی  با  کاردرمانی 

کار  مجموعه  زیر  دو  هر  کاردرمانی  و  فیزیوتراپی 
واقع  در  است  متفاوت  کارشان  و  هستند  توانبخشی 
است  جسمانی  و  مکانیکال  رویکرد  یک  فیزیوتراپی 
ندارد  کاری  فرد  انگیزه  و  روحی  مشکالت  به  یعنی 
کاردرمانی  اما  است  تقویت جسم  در جهت  فقط  بلکه 
کلی  رویکرد  یعنی  روح  هم  دارد  کار  جسم  به  هم 
نیم  با یک سکته  بیمارانی که شاید  بسا  نگردارد. چه 
برای  ای  انگیزه  فرد  وقتی  خب  شود  فلج  ها  آن  تنه 
ورزش  باشد  امید  نا  اساسا  یا  باشد  نداشته  بهتر شدن 

که  بیمارانی  در خصوص  است.  فایده  بی  جسمی هم 
بیشتر  کاردرمانی  دارند  ذهنی  و  ادراکی  اختالالت 
وابسته  و  مرتبط  به هم  رشته  دو  دهد.این  جواب می 
خاطر  این  به  رشته  دو  این  تفاوت  توضیح  است. 
فقط  است  بدتر  کدام  و  بهتر  کدام  بگویم  که  نیست 
من  از  مردم  که  سواالتی  و  اطالعات  افزایش  برای 

است. کنند،  می 

نیست بیمه  پوشش  زیر  کاردرمانی 
 

های  دوره  که  است  این  من  های  گالیه  از  یکی 
مگر  نیست،  بیمه  نظر  زیر  کاردرمانی  کلینیک  درمان 
است  شرایطی  در  هم  آن  که  فرهنگیان  بیمه طالیی 
زیر  از  بازنشستگی  شروع  با  نشود،  بازنشسته  فرد  که 
بخاطر  فرد  درمان  دوره  و  شده  خارج  بیمه  پوشش 
بیمار  به  ظلم  این  و  رود  می  بین  از  مالی  مشکالت 
پروسه درمان رها می  مالی  است که بخاطر شکالت 
تومان در هفته ای سه  40 هزار  نیم ساعتی  شود.هر 
بیمار فقط  زیاد است شاید خانواده  جلسه، هزینه اش 
این  با  اما  کند  پرداخت  را  سال  یک  هزینه  بتوانند 
میشد  اگر  آورد  نمی  دوام  بیشتر  اقتصادی  مشکالت 
بیمه  پوشش  نظر  زیر  هم  را  بیماران  این  هم  دولت 

ای قرار دهد بهتر است.

نکنید اعتماد  متخصص  غیر  افراد  به 

های  خانواده  دادن  فریب  با  افرادی  جدیدا  االن 
آن  از  را  هزینه  دارند،  معالجه  به  نیاز  که  بیمارانی 
های  تخصص  بدون  هم  فرد  آن  و  گیرند  می  ها 
از  ما  کند  می  برابر  دو  را  فرد  بیماری  تماما  الزم 
ادعای  که  فردی  از  که  خواهشمندیم  ها  خانواده 
و  نامه  گواهی  حتما  دارد  را  حوزه  این  در  تخصص 
کارت شناسایی را از او بخواهند. من از پزشکان هم 
هم  رشته  این  درباره  را  اطالعاتشان  که  خواهم  می 
این کلینیک ها را  از مردم هم  ببرند چون خیلی  باال 
نمی شناسند در شهرهای بزرگ مثل تهران و مشهد 
می  معرفی  بیماران  به  فیزیوتراپی  کنار  در  رشته  این 
شود  در مدارس هم این رشته بسیار کم به خانواده 
مدارس  تمام  در  من   نظر  به  و  شود  می  معرفی  ها 
است. نیاز  رشته  این  به  هم  عادی  حتی  و  استثنائی 

نیست  افراداستثنائی  مخصوص  فقط  رشته  این  چون 
فرزندشان  تیز هوش شدن  برای  از خانواده ها  خیلی 
این  بیرجند  در  خیلی  اما  کنند  می  مراجعه  ما  به  هم 
شهرهای  پزشکان  اینکه  مگر  نیست  مطرح  رشته 

کنند. معرفی  را  بیماران  بزرگ، 

عکاس خونه 

خواندنی ها

جمجمه باستانی متعلق به 
قدیمی ترین قربانی سونامی

محققان می گویند که جمجمه انسانی که در 
مربوط  احتماال  بود،  شده  کشف  نو  گینه  پاپوآ 
به قدیمی ترین قربانی سونامی در جهان است.
در  میالدی   ۱۹۲۹ سال  در  که  جمجمه  این 
اصل  در  بود  شده  پیدا  “آئیتاپه”  شهر  نزدیکی 
ارکتوس”  “هومو  انسان های  گونه  به  متعلق 
انسان های  پیشینیان  از  راست قامت(،  )انسان 

امروزی بوده است.
دانشمندان به تازگی دریافتند که این منطقه 
سونامی  دچار  پیش  سال  هزار  شش  ساحلی 
است  کسی  به  متعلق  جمجمه  این  و  بود  شده 

که در اثر این سونامی کشته شده است.
یک  که  شد  کشف  هنگامی  موضوع  این 
خاک  با  را  منطقه  این  رسوبات  بین المللی  تیم 
سونامی  اثر  بر   ۱۹۹۸ سال  در  که  مناطقی 

ویران شده بود، مقایسه کردند.
ساوت  نیو  دانشگاه  از  گاف،  جیمز  پروفسور 
به  استخوان ها  حالیکه  “در  می گوید:  ولز، 
به  اما  بود  گرفته  قرار  تحقیق  مورد  خوبی 
آن  در  جمجمه  این  که  منطقه ای  رسوبات 

بود.” بود، توجهی نشده  کشف شده 
در  جغرافیایی”  “شباهت های  که  گفت  او 
انسان ها هزاران  این است که  رسوبات نشانگر 
را  سونامی  یک  منطقه  این  در  پیش  سال 
نتیجه  “ما  گفت:  گاف  کرده اند.پروفسور  تجربه 
قدیمی ترین  شاید  شخص  این  که  گرفتیم 

باشد.” قربانی سونامی در جهان 
قرار  وضعیت  و  ذرات  اندازه  درباره  تحقیق 
گرفتن رسوبات بخشی از این تحقیق بوده است. 
در میان رسوبات بقایای موجودات میکروسکوپی 
اقیانوسی پیدا شده است، درست مشابه آنچه که 
بعد از سونامی سال ۱۹۹۸ کشف شد. در اثر این 

سونامی بیش از دو هزار نفر کشته شدند.
آزمایش  همچنین  باستان شناسی  تیم 
“تاریخ گذاری رادیوکربن” را برای یافتن سن دقیق 
این جمجمه انجام دادند.این کشف جدید احتمال 
اشیا کشف شده در محدوده  باعث شود که  دارد 

جذابترین ها 

این  گفت:  فردوس  کشاورزی  ایرنا-مدیرجهاد   
به  است که  انار کشور  تولید  شهرستان سومین قطب 
باغات  از  انار  هزارتن   40 تا   30 ساالنه  متوسط  طور 

می شود. برداشت  فردوس 
با  گو  و  گفت   در  پنجشنبه  روز  مهمیز  علیرضا 
شهرستان  انار  باغات  کشت  زیر  سطح  ایرنا  خبرنگار 
فردوس را ۲ هزار و ۱۵0 هکتار اعالم کرد و افزود: 
و  گذشته  سال  آذر  اوایل  شدید  سرمای  دلیل  به 
انار این شهرستان  خسارت زیاد سرمازدگی به باغات 
شهرستان  انار  باغات  درصد   ۱۵ تنها  جاری  سال  در 
از  انار  تن  هزار  پنج  مجموع  در  و  بارور  فردوس 

خواهد شد. برداشت  فردوس  باغات 
به  سرمازدگی  درصد   ۸۵ خسارت  به  اشاره  با  وی 
از باغداران منطقه  انار فردوس گفت: بسیاری  باغات 
پس از سرمازدگی، اقدام به کف بر کردن درختان انار 
کرده و تا پنج سال آینده نیز محصولی از باغات خود 

کرد. نخواهند  برداشت 

انار  رقم  بیشترین  فردوس  کشاورزی  جهاد  مدیر 
تصریح  و  اعالم  کپ  شیشه  رقم  را  شهرستان  این 
باال،  کیفیت  و  ماندگاری  دلیل  به  انار  نوع  این  کرد: 
دلیل  همین  به  و  دارد  را  ماه   ۶ تا  نگهداری  قابلیت 
همه  و  است  خارجی  و  داخلی  بازارهای  پسند  مورد 
آسیای  و  میانه  آسیای  اروپایی،  کشورهای  به  ساله 
فصل  اینکه  به  اشاره  با  می شود.وی  صادر  مرکزی 
نیمه  تا  و  شود  می  آغاز  مهر  اواخر  از  انار  برداشت 
سرمازدگی  اگرچه  شد:  یادآور  دارد  ادامه  آبان  ماه 
فردوس  شهرستان  انار  باغات  به  زیادی  خسارت 
این  از  مسئوالن  جدی  حمایت  ولی  کرده  وارد 
و  تولید  به  بزرگی  استراتژی می تواند کمک  محصول 
و  هزار  پنج  با  فردوس  بکنند.شهرستان  آن  صادرات 
جمعیت  نفر  هزار   4۲ و  مساحت  مربع  کیلومتر   ۱00
 ۱۹۵ فاصله  و  جنوبی  خراسان  غربی  شمال  در 

دارد. قرار  بیرجند  کیلومتری 

کثیف ترین مرد ایرانی

عموحاجی، پیرمرد۸0ساله اهل فارس که 
رکورددار حمام نرفتن در دنیا است او۶0 سال 

است حمام نرفته است!

بیماران کاردرماني فقط با معرفي پزشك  را می شناسند 

Ava.news12@gmail.com

Ava.news12@gmail.com

چرا نمی توان در هواپیما از تلفن 
همراه استفاده کرد؟

استفاده  اجازه ی  هوایی  خطوط  بیشتر  امروزه 
می دهند.  پرواز  هنگام  را  همراه  تلفن  از 
که  داشت  وجود  نگرانی  این  گذشته،  در 
همراه  تلفن  گوشی های  رادیویی  سینگال های 
پرواز  کنترل  هواپیما،  مخابرات  در  است  ممکن 
روی  نصب شده  الکترونیکی  تجهیزات  دیگر  یا 
شواهد  هیچ گاه  اگرچه  کند.  ایجاد  اختالل  آن 
اما  نداشت،  از چنین رخدادهایی وجود  واضحی 
تداخل  ایجاد  خطر  جدید  فناوری های  معرفی 
جدید  تجهیزات  است.  کرده  کمینه  را  امواج 
تلفن های  امواج  تمام  هواپیما  در  نصب شده 
همراه را جمع آوری و همانند یک آنتن، به طور 

کاریکاتور مجزا و ایمن اقدام به ارسال آن ها می کند.
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با گفتن »نمی دانم« مشکل را حل کنید

کافی است کمی آشنایی با سقراط و علم و دانش او داشته 
باشیم تا بدانیم با وجود این که او را حکیم می دانستند، اما 
او همیشه اذعان به ندانستن می کرد و معتقد بود یقین به 
ندانستن است که راه به دانش دارد. فلسفه می گوید برای 
پا گذاشتن به دنیای خرد باید از »من نمی دانم« آغاز کنید. 
فاصله بین علم و منطق با اظهارات پوچ، دقیقا جایی است 
که می پذیریم نمی دانیم و در مقابل وقتی برای چیزی که 
به ما ارائه می شود و شاهدی وجود ندارد طبعا نمی پذیریم 
و باور نمی کنیم. ویلیام هریستن در کتاب خود با بررسی 
خطای ذهنی توضیح می دهد که فرد هنگام بحث درباره 
مسئله ای از سه حالت خارج نیست؛ یا می داند، یا نمی داند 
یا جسته و گریخته چیزهایی شنیده است. اگر فرد از همان 
ابتدا بگوید نمی دانم، مشکالت همه حل می شود، اما اگر 
در حالت جسته و گریخته باشد و مدعی باشد که می داند 
مشکل از این جا شروع می شود. اگر کمی مدعا و اعتماد 
بیشتری داشته باشد و در حالی که نمی داند اما بگوید می 

دانم کار را بیش از مدل قبلی پیچیده کرده است.
در این حالت نه تنها فرد خودش را خراب می کند، بلکه 
دیگران را هم به راه اشتباهی که خود می رود می کشاند. 
در چنین بحث هایی بعد از مدتی می فهمید که همه 
در مورد موضوع مورد نظر یا هیچ نمی دانند یا جسته و 
گریخته اطالعاتی دارند که آن هم به درد نمی خورد و 
همه  ادای می دانم را در می آورند. این مشکل در ابعاد 
بزرگتر، جایی حاد می شود که بسیاری از افرادی که در 
مقام معتبر یا حتی در جایگاه قدرت قرار دارند این گونه 
صحبت کنند یا بنویسند و جمع بزرگی را آلوده این توهم و 
اشتباه کنند. بدتر از آن این است که این افراد به قدری در 
توهم خود غرق می شوند که نه می توان به آن ها تذکر 

داد و نه می توان نادانی شان را به آن ها فهماند.

یک روز کنار دریا

پیرزنی برای اولین بار در عمرش کنار دریا می رفت. 
قبل از این که راه بیفتد، همسایه ها دورش را گرفتند و 
گفتند که از بابت همه چیز خیالش جمع باشد و فقط 

برای آنها یک شیشه آب دریا سوغات بیاورد!
باالخره پیرزن کنار دریا رسید. آن موقع، اوج مد بود 
پیرمرد  از  پیرزن  بود.  آمده  باال  حسابی  دریا  آب  و 
قایقرانی که همان اطراف بود خواهش کرد که یک 

بطری آب دریا به او بفروشد!
پیرمرد که چشم هایش گرد شده بود، بروبر به زن نگاه 

کرد و گفت: »خوب، هر بطری آب دریا 5 سنت!«
پیرزن پنج سنت را به قایقران داد و بطری را پر از 
آب کرد و خوشحال رفت تا چرخی در شهر بزند. چند 
با  بار  آخرین  برای  تا  برگشت  پیرزن  بعد که  ساعت 
دل سیر به دریا نگاه کند، وقت جزر بود و آب دریا 

پایین رفته بود.
جناب  من!  خدای  »اوه!  زد:  فریاد  تعجب  با  پیرزن 

ماهیگیر شما عجب تجارتی به هم زده اید؟!«
گاهی موقعیت های زندگی را در وقت و زمان خاصی 

باید سنجید و دید و برای آن تصمیم گرفت. 

زندگی مثل رودخانه است. شما می خواهید به یک 
سمت بروید و رودخانه می خواهد شما را به سمت 
دیگر ببرد. بعضی وقت ها، با رودخانه همراه شوید.

زندگی هر چقدر هم بد به نظر برسد،
 باز هم کاری وجود دارد که می توانی

 انجام دهی و در آن موفق شوی.

با عشق اگرچه سوی هم آمده ایم
بغضیم که در گلوی هم آمده ایم

ما چون دو قطار روی یک ریل ولی
افسوس که روبروی هم آمده ایم !

آرزو نکن که زندگی آسان تر باشد، آرزو کن 
که خودت بهتر باشی. برای مشکالت کمتر 
آرزو نکن، برای مهارت های بیشتر آرزو کن.

هر چقدر در زندگی پیش می رویم برایمان
 سخت تر و سخت تر می شود، ولی در مبارزه با 

دشواری ها ژرف ترین قدرت قلب رشد پیدا می کند. 
دشواری ها را خدا برای آبدیده تر شدن می فرستد.

آبروی اشخاص ظرف سال های دراز به دست می آید؛ 
اما در یک لحظه از دست می رود. چهره کاری شما و 
برند شخصی تان نیز در زمره همین آبرو جای می گیرد. 
فعالیت های طوالنی مدت، ارتباط با افراد، انجام درست یا 
نادرست کارها، سطح تخصص، برخورد با مشتری و موارد 
بسیار دیگر در طول سال ها به ایجاد یک عنوان یا برند 
خاص می انجامد که آن شما هستید. این برند به نوعی 
هویت حرفه ای شما محسوب می شود و باید با تمام توان 

از آن محافظت کنید. 
پیشنهادهایی که در اینجا مطرح خواهندشد روش هایی 
است برای حفاظت از برند شخصی و تقویت آن. اگر شما 
در بازار و میان همکاران برند مشهور و خوش نامی باشد، 
مانند یک کاال یا خدمت مطلوب، توجه را به خود جلب 
داده  ارائه  نامناسبی  چهره  اگر  که  حالی  در  خواهیدکرد. 
جدی  مشکالت  به  ای  حرفه  مسیر  ادامه  برای  باشید، 
برخورد می کنید. پس بهتر است توصیه های زیر را به 

دقت بخوانید و بهبود برند شخصی را جدی تر بگیرید.

 عملکرد مطلوب و یکپارچه داشته باشید
در کار خود با صداقت و صراحت عمل کنید و حقوق دیگران 
را در نظر بگیرید. سعی کنید در برابر پولی که در یافت می 
کنید بهترین عملکرد ممکن را ارائه دهید و مسئولیت کامل 
کار خود را بپذیرید. اگر به مشکلی برخوردید، با آرامش و 

متانت برای حل آن اقدام کنید. البته این کار به درجه باالیی 
از خودشناسی نیاز دارد که در طول زمان دست یافتنی است. 
به یاد داشته باشید که یکپارچگی و هماهنگی شخصیتی 

عامل بسیار موثری در شکل گیری برند شماست.

 به دیگران احترام بگذارید
اغلب آسیب هایی که به یک برند وارد می شود به سبب 
بی احترامی است. مشتری یا همکار شما اگر مورد توجه 
و احترام شما باشد، ممکن است مشکالت کاری، کیفیت 
نامطلوب و دیگر موارد را به سادگی بپذیرد. سعی کنید در 
مواجهه با دیگران احترام مقابل را همواره رعایت کنید. البته 
گاهی کنترل خشم و تسلط بر خود بسیار دشوار است؛ اما 
می توانید با تمرین و تالش این ویژگی را به دست آورید. 
احترام متقابل در محیط کار در کنار صمیمیت به درجه ای 

از فاصله نیز احتیاج دارد. 
بسیاری از ناراحتی ها ناشی از صمیمیت نامناسب و نزدیکی 
بیش از اندازه است. حفظ فاصله دوستانه مناسب با همکاران 
و مشتریان می تواند به ایجاد فضای احترام آمیز و تقویت 

برند شخصی شما منتهی شود.

 ظاهری آراسته داشته باشید
عقل مردم به چشم آن ها است! این ضرب المثل با آن 
که به صورت طعنه آمیز به کار می رود، اما در بسیاری از 

موارد حقیقت دارد. نخستین برخورد همکاران و مشتریان 
تاحد  را  امور ظاهری خود  درباره  به قضاوت  شما صرفا 
امکان آراسته سازید. اگر اضافه وزن دارید در اولین فرصت 

فرم ایده آل و مطلوب بدنی را به دست آورید.
و  نکنید  پرهیز  کار  در محیط  مناسب  لباس  پوشیدن  از 
همیشه با بیشترین حد از زیبایی و آراستگی )البته مطابق 
با معیارهای اجتماعی و کاری( در محیط کاری خود حضور 
یابید. از این راه تاثیر شما بر دیگران بهبود یافته و برند 

شخصی تان ارتقا می یابد.

به زمان و پول اهمیت بدهید
همکاران و مشتریان شما به دقت عملکردتان را تحلیل می 
کنند. آن ها زمانی به شما اعتماد خواهند کرد که رویکرد 
مناسب به پول و زمان را مشاهده نمایند به طور مثال، اگر 
همواره بر اساس وقت شناسی رفتار کنید و برای هر لحظه 
از زمان کاری خود اهمیت قائل شوید، تاثیر قابل توجهی بر 

ذهن مخاطب خواهیدگذاشت. 
سعی کنید براساس زمان بندی به قرارها وفادار باشید و 
هرگز خارج از زمان مورد نظر درخواست دیگران را انجام 
ندهید. همین موضوع درباره پول و منابعی که در اختیار 
افزایش  موجب  روش  این  خواهدبود.  صادق  نیز  دارید 
اعتماد به نفس شما خواهدشد و چهره ای توانا از شما به 

نمایش خواهدگذاشت.

 نحوه حضور در شبکه های مجازی
 را مدیریت کنید

بخش عمده ای از آسیب های شخصیتی در جوامع امروز 
ناشی از نقش مخرب اینترنت و شبکه های مجازی است. 
اگر به دنبال برندی شاخص از خود هستید، بهتر است حضور 
خود را در این فضاها تحت کنترل دائمی درآورید. می توانیداز 
توصیه های گوناگونی که در این زمینه ارائه شده است، بهره 
بگیرید. اما نکته اصلی در این مدیریت آن است که منطبق 
با نیازهای واقعی در این شبکه ها حضور داشته باشید؛ هرگز 
بیش از آنچه الزم است مشارکت نکنید و اطالعات شخصی 

خود را مانند کاالیی ارزشمند محافظت کنید.

 همیشه خودتان باشید
آخرین و شاید مهم ترین توصیه در ایجاد برند شخصی 
که  معنا  این  به  باشید.  اصیل  که  است  این  درخشان  و 
همیشه مطابق با احساسات، افکار و خواسته های واقعی 
زندگی،  در  ما  از  خود عمل کنید. ممکن است هر یک 

الگویی داشته باشیم.
 اما هر یک از این الگوها تنها از جهتی خاص مهم اند. در 
حالی که شخصیت »کل« یکپارچه است و باید آن را در 
کلیت پذیرفته و محترم بشماریم. مطمئن باشید که صداقت 
شخصیتی و اصالت رفتاری در شما، کلید اصلی برای ایجاد 

برندی موفق، خوش نام و پول ساز خواهد بود.
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یک واحد تولید قطعات بتونی با پروانه بهره برداری، در زمینی 
به مساحت 4401 مترمربع با سند مالکیت دفترچه ای، سه 
 نبش واقع در کیلومتر 35 جاده بیرجند- زاهدان )شهر مود( ،

با 650 مترمربع ساختمان شامل دو واحد مسکونی با امکانات 
فاز سه  برق  سیمان،  سیلوی  انباری،  تولید،  سالن   کامل، 

50 کیلو، آب صنعتی به همراه کلیه ماشین آالت مربوطه )دو 
جداول  قالب  ای،  ویبره  موزاییک  قالب  زن،  بلوک  دستگاه 
خیابانی، بتونیر، ویبراتور، قالب تیرچه ، شابلن تیرچه، رکتی 
فروش  به  توافقی  و  مناسب  قیمت  با   )... و  جوش   فایر 
می رسد. الزم به ذکر است به دلیل نزدیکی به بیرجند و داشتن 

سالن بزرگ، قابل تغییر کاربری به رستوران یا تاالر عروسی
 و یا موارد مشابه می باشد.     09151611905

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

را تجربه کنید.   09158668002

به یک دستگاه جوجه گردان در حد 
نو  نیازمندیم.    09384306497

یک مغازه پیتزا ساندویچی با کلیه 
تجهیزات واقع در ابتدای خیابان 
مدرس، ابتدای خیابان شیرین 

 جنب کفشدوزک با درآمد تضمینی 
واگذار می گردد.
09385237033

فروش یک واحد آپارتمان
 85 متری واقع در سایت اداری 

09153613154

فروش لوازم یدکی با موقعیت 
عالی با تمام امکانات 09158254172 

شرکت پخش مواد غذایی پاسارگاد
 جهت تکمیل و ارتقای فروش از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری 

و استخدام می نماید. 

مدرک جنسیتسمتردیف
تحصیلی

توضیحاتتعداد

روابط عمومی باال، ضامن 10حداقل دیپلمآقا/خانمبازاریاب1
معتبر، ظاهر مناسب

مزایا: حقوق ثابت، بیمه تامین اجتماعی، 
امنیت و ضمانت شغلی باال، پورسانت عالی

 واجدین شرایط می توانند از ساعت 9 صبح الی 14 با شماره 09156566698 
تماس حاصل فرمایند.  توجه: افرادی که سابقه کار در شرکت های 

پخش را دارند در اولویت هستند

شرکت پخش مواد غذایی شاندیز
جهت تکمیل و ارتقای فروش از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری و استخدام 

می نماید.
توضیحاتتعدادمدرک تحصیلیجنسیتسمتردیف
مدیر فروش 1

حرفه ای
آشنایی کامل با شرایط 1حداقل دیپلممرد

فروش و محیط استان
سرپرست 2

فروش حرفه ای
آشنایی کامل با شرایط 2حداقل دیپلممرد

فروش و محیط استان
آقا بازاریاب3

 خانم
روابط عمومی باال- ضامن 3حداقل دیپلم

معتبر- ظاهر مناسب

مزایا: حقوق ثابت- پورسانت- بیمه
واجدین شرایط می توانند جهت هماهنگی با شماره 09151634886 تماس حاصل 

نمایند. افرادی که سابقه کار داشته باشند در اولویت هستند.

رستوران و تاالر درویش
جهت ارتقای شعبات خود 

نیاز به شریک یا سرمایه گذار دارد.
09010566106

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507
 حسینی 

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

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

32200207 - 09159598650

پروانه نظارت معماری متعلق به سید غالمرضا 
حقانی به شماره 00045-100-31-1 مفقود 
گردیده و  از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

یک شرکت خصوصي جهت تکمیل 
کادر به 2نفر مدیرفروش و طراح 

مجرب و 4 نفر اپراتور سایت 
نیازمند است.

32222283 -09172900364

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

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

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

خود را به ایمیل یا شماره تلگرام ذیل 
ارسال نمایند.

مهندسین  مشاور پارس رابین
09128140072 -32457300
etarh92@                   gmail.com

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

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

  05632446283

فست فود با موقعیت عالي به دلیل 
مشغله کاري به فروش مي رسد.

09158677045

از افرادی که دنبال سرمایه گذاری 
با درآمد فوق العاده و شغلی معتبر 

هستند دعوت به عمل می آید
میزان سرمایه گذاری از 50 تا 300 

میلیون تومان    09155611344

برق خورشیدی )220-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498
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راهیابی تیم والیبال بانوان بهزیستی استان
 به 4 تیم برتر کشوری

خراسان  بهزیستی  کل  اداره  بانوان  والیبال  منتخب  تیم   کاری- 
جنوبی که در چهاردهمین دوره مسابقات کشوری سازمان بهزیستی 

کشور حضور پیدا کرده است به جمع چهار تیم نهایی راه یافت.
تیم والیبال بانوان بهزیستی استان روز گذشته در سومین بازی خود با 
شکست تیم گیالن در بازیهای مقدماتی به عنوان سرگروه به دور یک 
هشتم نهایی مسابقات راه پیدا کرد  و در بازی  خود با شکست تیم یزد 

به جمع چهار تیم برتر به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.
کارشناس تربیت بدنی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی درباره نحوه 
حضور تیم والیبال بانوان در مسابقات کشوری عنوان کرد: تیم منتخب 
والیبال بانوان بهزیستی خراسان جنوبی با 8 بازیکن و یک مربی روز 
جمعه 30 مهر به مسابقات کشوری بهزیستی در بابلسر اعزام شدند.  
مرتضی عرفی افزود: تیم والیبال بهزیستی استان در مرحله ی مقدماتی 
با گذشتن از سد تیم های گیالن، گلستان و همدان به عنوان سرگروه 
در جمع هشت تیم نهایی حضور یافت، در مصاف با تیم والیبال بانوان 
منتخب یزد به پیروزی رسیده و به مرحله ی یک چهارم نهایی صعود 

کرده به  مقام چهارمی این دوره از مسابقات دست یافت.

جدایی قطعی شش ستاره از استقالل در زمستان

باید  بیشتر  کار  با  است  مدعی  که  این  وجود  با  آلمانی  سرمربی 
در  ایجاد سونامی  به  نگاهی  نیم  اما  رساند  حداقل  به  را  مشکالت 
از حضورش  با گذشت سه هفته  فهرست نفراتش دارد.وینفرد شفر 
نتیجه گیری  روند  در  تغییرات کلی  نتوانسته  استقالل همچنان  در 
این تیم ایجاد کند تا جایی که شکست در دربی 85 پایتخت بیشتر 
از قبل تردیدها نسبت به توانایی این پیرمرد آلمانی برای بازسازی 
استقالل را بیشتر کرد. آن طور که از اردوی استقالل خبر می رسد. 
شفر حداقل روی 5 تا 6 تغییر در نقل و انتقاالت زمستانی نظر دارد 
که از جمله برنامه های او برای خلوت کردن فهرست نفرات جذب 
چند بازیکن در پست های مورد نیاز است به خصوص در خط حمله 

و میانی که استقالل شدیدابه نفرات جدید و مناسب نیاز دارد.

پرسپولیس منطقی و متفکرانه در دربی بازی کرد

ضیا عربشاهی در خصوص برگزاری دربی 85 و برتری یک بر صفر 
سرخ پوشان در این دیدار اظهار داشت: بازی سخت و قدرتی از هر 
2 تیم شاهد بودیم و همین مسئله باعث شده بود پاس ها به مقصد 
نرسد. شفر خیلی متفکرانه ترکیب خود را چیده بود ولی برانکو به 
راحتی توانست به خط دفاعی استقالل نفوذ و به هدف خود برسد.

وی در واکنش به این موضوع که عده ای اعتقاد دارند پرسپولیس 
دفاعی بازی می  کند، تاکید کرد:به نظر من پرسپولیس خیلی منطقی 
داشت  خوبی  روحی  شرایط  مسلمان  اگر  کرد.  بازی  متفکرانه  و 

می توانستیم این بازی را با اختالف بیشتری ببریم.

مصرف این ادویه خوشمزه باعث
 سقط جنین می شود!

در  روز  در  ادویه  این  از  گرم  از 2  بیش  مصرف 
دوران بارداری به خصوص 3 ماهه اول جایز نیست 
زیرا می تواند باعث سقط جنین شود.گلپر یکی از 
درمان  برای  در طب سنتی  گیاهان  معروفترین 
بیماری های گوارشی به خصوص نفخ معده محسوب 

می شود.گلپر، هضم کننده غذا و تقویت کننده معده 
است .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؛ غیر 
از خواص درمانی از دیگر کاربردهای گلپر در طب 
سنتی، تلطیف گوشت ها به خصوص گوشت آبزیان 

و ماهی است و توصیه می شود.

کودکتان را عاشق شیر خوردن کنید

برای        روش هایی  تغذیه  متخصص  یک 
شیر  خوردن  به  کودک  کردن  مند  عالقه 
کودک  به  شیر  خوراندن  برای  کرد.  توصیه 
می توان  راه  چند  از  کرد.  پافشاری  نباید 
عالقه مند  شیر  نوشیدن  به  را  کودک 
بچه ها  چون  که  است  این  راه  اولین  کرد، 

جای  به  بخورند  شیرکاکائو  دارند  دوست 
شیرکاکائوی حاضری که قند بسیار دارد در 
منزل شیرکاکائو درست کنید. راه دیگر اینکه 
می توانیم میکسی از شیر و بستنی درست یا 
شیرموز،  و  کنید  اضافه  شیر  به  را  میوه  آب 
شیر و سیب، شیر و هویج یا شیر طالبی بسیار 
از این طریق خواص میوه و  مفید هستند و 

شیر به بدن کودک می رسد.

دستگیری موتورسیکلت سواران مزاحم در بیرجند

و  آموزان  دانش  برای  که  موتورسیکلت  دستگاه  یک  راکبان 
نوامیس، ایجاد مزاحمت می کردند در شهرستان بیرجند دستگیر 
شدند .به  گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، 
فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند گفت: تیم گشت یگان امداد 
مدارس  امنیت  برقراری  و  زنی  گشت  هنگام  شهرستان  این 
دخترانه، دو موتور سوار را که مزاحم دختران دانش آموز شده 

بودند را تحت نظر قرار دادند.
و  تعقیب  اصول  رعایت  با  افزود:  زاده  امیرآبادی  سرهنگ 
به  و  شدند  دستگیر  مزاحم  سواران  موتورسیکلت  مراقبت، 
اتهام ایجاد مزاحمت برای دختران محصل و مزاحمت برای 

نوامیس تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

با رعایت چند نکته ساده مي توانیم از خودمان 
در برابر گزش حشرات محافظت کنیم. 

-برای پیشگیری از گزش حشرات می توان 
عالوه بر نصب توري به پنجره ها، پوشیدن 
در  بلند  آستین  و  محافظت کننده  لباس هاي 
محیطهای باز غیر شهری، از پشه بند و مواد 

حشره کش در شب استفاده نمود.
-نگهداري حیوانات خانگي باعث تجمع بیشتر حشرات مي شود. بنابراین الزم است نگهداري 

حیوانات اهلي توام با رعایت بهداشت باشد. 
-در مناطقي که حشرات زیاد وجود دارد، بهتر است روي پوست بدن مخصوصا بدن کودک از کرمهای دور 

کننده حشرات استفاده نمود. اما باید توجه داشت استفاده دائم از این مواد سبب حساسیت بیشتر می شود.
-به هیچ  وجه کندوي زنبور عسل را دستکاري و زنبورها را تحریک نکنید.

-از پوشیدن لباس هایي با رنگ روشن و استفاده از عطرهاي تند در مناطقي که حشرات زیادي 
دارند، جدا« خودداري کنید؛ زیرا تمام این موارد باعث جذب زنبور ها مي شود. 

-در محیط  هاي باز، پیراهن آستین بلند و شلوار بلند به کودکان بپوشانید.
با پزشک خود براي مقابله  -اگر سابقه واکنش حساسیتي شدید به نیش زنبور دارید، 

با آن مشورت کنید.
مرکز اطالع رسانی داروها و سموم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، تلفن 1490

ششم آبان ماه روز پيشگيري از مسموميت ناشي از گزيدگي ها

انهدام باند مدلینگ در زاهدان

آنالین -  سرهنگ علی محمدی گفت: ماموران پلیس امنیت زاهدان متوجه 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.رئیس پلیس امنیت سیستان وبلوچستان ادامه داد: پس از رصد 
دقیق و مشخص شدن زمان دقیق فعالیت این باند توسط پلیس، ماموران به محل مورد 
نظر مراجعه و با هماهنگی قضائی سه متهم را در این رابطه دستگیر کردند.محمدی در 
پایان با اشاره به پلمپ این واحد صنفی، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده 

مقدماتی به منظور سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

جان باختن ۴ نفر بر اثر ریزش دیوار در زاهدان

کولیوند در گفت وگو با فارس، در ارتباط با مهمترین حوادث 24 ساعت گذشته که نیروهای اورژانس 
نرسیده  سرچشمه  جاده  در  مینی بوس  واژگونی  داشت:  اظهار  کردند،  خدمت رسانی  حادثه دیدگان  به 

9 مسافر شد. از سمت رفسنجان سبب مصدومیت  به پل 
اقدامات الزم  اعزام شد و  آمبوالنس به محل  3 دستگاه  این حادثه  از وقوع  افزود: دقایقی پس  وی 

به حادثه دیدگان صورت گرفت. جهت کمک 
حادثه  این  گفت:  و  کرد  اشاره  زاهدان  مولوی  خیابان  در  دیوار  ریزش  به  کشور  اورژانس  سرپرست 
نیز  نفر   2 و  داده  دست  از  را  خود  جان  نفر   4 آن  اثر  در  که  پیوسته  وقوع  به  گذشته  روز  بعدازظهر 
مصدوم شدند.کولیوند در ارتباط با خدمات نیروهای اورژانس در دربی پایتخت عنوان کرد: در دربی 
در محیط  نفر   243 داشتند که  تماشاچیان حضور  به  اول خدمت رسانی  اورژانس در صف  پرسنل   85
درمان  نفر   225 گذشته  روز  دربی  در  افزود:  کردند.وی  مراجعه  اورژانس  پرسنل  به  آزادی  ورزشگاه 

یافتند. انتقال  به مراکز درمانی  نیز  نفر   18 سرپایی شده و 

۱۰ گیاه مفید که سالمتی تیروئیدتان
 را تضمین می کند

اثر گیاهان دارویی بر غده تیرویید با داروهای 
تاثیر                                       غده  این  فعالیت  بر  که  شیمیایی 
دارویی  گیاهان  هستند.  متفاوت  گذارد  می 
غده تیرویید را تقویت می کنند و فرایند درمان 
آن را تسهیل می کنند. اگرچه تحقیقات جدید 

کامال تاثیر گیاهان دارویی را بر درمان تیرویید 
می توانند  گیاهان  این  اما  نمی کنند،  تایید 
جلوی عوارض و اختالالت تیرویید را بگیرند و 
کارکرد آن را بهبود ببخشند.گیاهان اکیناسه، 
اشووغاندا،  شیپوری،  بیان،  شیرین 
پنبه دانه، گردو  بالدراک،  رایگان،  بوکوپا، 
را  بادرنجبویه سالمتی تیروئیدتان  سیاه، 

تضمین می کنند.

غذاهایی که چربی های شکمی
 را نابود می کنند

هر چه میزان چربی های شکمی کمتر باشد، 
بیماری  جمله  از  هایی  بیماری  به  ابتال  خطر 
ها  سرطان  از  برخی  و  دیابت  سکته،  قلبی، 
به  را  نکته  این  باید  یابد. همواره  کاهش می 
باید  مصرفی  موادغذایی  که  بسپارید  خاطر 

طبیعی و سرشار از موادمغذی باشد تا بدن بتواند 
به درستی از آنها استفاده کند. 16 ماده غذایی 
برتر برای کمک به سوزاندن چربی های شکمی 
به شرح زیر است: سیب، هندوانه، گوجه فرنگی، 
موز، غذاهای دریایی، گوشت بره، آلبالو، کرفس، 
سایر  و  بادام  دریایی،  اشنه  نودل  آووکادو، 
مغزهای آجیل، لوبیاها و حبوبات، جودوسر، تخم 
مرغ، کره بادام زمینی، نان غالت کامل است .

پادزهرگیاهی برای رفع مسمومیت

یا  باکتری  وجود  علت  به  غذایی  مسمومیت 
مواد سمی دیگر در غذا رخ می دهد که برخی 
از نشانه های آن عبارتند از: سرگیجه، استفراغ، 
سردرد، تهوع، نفخ روده و اسهال. هنگام ابتال به 
مسمومیت غذایی، بدن نسبت به حالت معمولی 
آب بیشتری از دست می دهد. بنابراین باید سعی 

کنید که روزانه حداقل هشت لیوان آب بنوشید 
تا دچار کم آبی نشوید. مصرف آب همچنین در 
دفع مواد سمی و باکتری ها از بدن نقش موثری 
دارد. نوشیدن آب میوه و مصرف غذا های آبکی 
مانند سوپ نیز در هنگام مسمومیت مفید است. 
عالئم  کنترل  به  شایانی  کمک  که  گیاهانی 
مسمومیت می کند عبارتند از : آویشن، زنجبیل، 

زیره، تخم شنبلیله و ماست، ریحان است . 

پیتزای مخصوص سرآشپز

فقط ۵۰۰۰ تومان
باقیمتی مناسب تر از همه جا

با پیک رایگان

کیفیت ومزه را امتحان کنید

ومشتری همیشگی شوید
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طــراحــان برتـــر
با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم
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پیتزا ساندویچ اسماعیل زاده
کافیست یک بار امتحان کنید

پیتزا بزرگ همراه با سس و نوشابه رایگان
فقط ۶۰۰۰ تومان

شعبه یک: بلوار صیاد شیرازی واحد ۹۰
۳۲۲۳۶۳5۱

شعبه دو: معلم ، خیابان ۱5خرداد
 میدان 7 تیر، ضلع جنوبی

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

 با نازل ترین قیمت

پیک رایگان
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۰۹۱5۹۶۳۴۲۹۲ - ۳۲۴۳۶۹۳5

امداد باطری سپهر
تحویل و تعویض باطری 

در منزل و محل کار )بدون هزینه( 
قبول حواله از فروشگاه شهرداری 
برای همکاران محترم شهرداری 

، آتش نشانی و سازمان های 
وابسته

تست دینام و باطری و 
استارت رایگان 
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ط
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عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 ۳۲۴۳۸۱۳7

 ۰۹۱5۱۶۳5۸۶۰
 کرباسچی 

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو، شبانه روزی
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

شعرا ذخایره گران بهای وجودشان را 
در قالب شعر بروز می دهند

تسنیم-نماینده ولی فقیه در مراسم شعرخوانی شاعران 
مذهبی سرای بیرجندی گفت: شعرا گنج هایی هستند 
که ذخایره گران بهای وجودشان را در قالب شعر 
بروز می دهند و این اشعار که در این جلسه خوانده 
شده برخواسته از حب و بغض بود. عبادی در دیدار 
با جمعی از شعرای مذهبی بیرجند اظهار کرد: شعرا 
گنج هایی هستند که ذخایره گران بهای وجودشان 
را در قالب شعر بروز می دهند.وی با اشاره به اینکه 
اشعاری که سروده شده بود و در این دیدار اجرا شد 
اشعار و فرمایشات بسیار زیبایی بود گفت: این اشعار 
مطالب مختلفی داشته که برخواسته از همین حب و 
بغض است که حب و بغض از آموزه های مهم دین 
اسالم به معنای دوستی با دوستان خدا و دشمنی با 

دشمنان او است. 

عملیات  دوبانده کردن
 بیرجند - قاین سرعت یابد

بیرجند،  شهرستان های  مردم  نماینده  خبر-  گروه 
درمیان خوسف در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به قول مساعد معاون وزیر راه در جهت تسریع در 
گفت:  محور  این  کردن  دوبانده  اجرایی  عملیات 
کشور  شرق  جمعیت  ماندگاری  راستای  در  باید 
توجه اساسی شود.سید محمدباقر با اشاره به دیدار 
با  وزیر پیشنهادی نیرو و وزیر راه  اظهار کرد: به 
همراه نماینده مردم شهرستان های قاین و زیرکوه در 
مجلس شورای اسالمی با وزیر راه و شهرسازی دیدار 
داشتیم و درخصوص جاده بیرجند -قاین صحبت 
شد.وی افزود: در یکی دو سال گذشته سرعت ساخت 
این جاده خوب بوده است که تمام آن به مناقصه 
رفته و کمپینی در این زمینه تشکیل شد که امیدواریم 
مردم  جاده شود.نماینده  این  در  کار  سبب سرعت 
شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس 
گفت: معاونان وزیر راه قول دادند که این مسیر با 
وجود کوهستانی بودن سریع تر ساخته شود.عبادی 
افزود: در چند روز گذشته شاهد حضور سرمایه گذار 
آفریقای جنوبی با سرمایه گذاری 5 میلیارد تومانی 
در خوسف بودیم که اشتغالزایی بیش از 100 نفر را 
فراهم کرد.وی از حضور بنیاد برکت و آستان قدس 
رضوی  سرمایه گذاری پروژه های مختلف استان خبر 
داد و اظهار کرد: انجام پروژه های مختلف خراسان 
استان  توسعه  به  گذاران  سرمایه  با حضور  جنوبی 
کمک می کند.نماینده مردم شهرستان های بیرجند، 
درمیان و خوسف در مجلس گفت: بنیاد مستضعفان 
در واگذاری زمین های مختلف اقداماتی انجام داده و 
زمین برای احداث سالن چند منظوره در خیابان شهید 
آوینی بیرجند جانمایی شده است.عبادی با اشاره به 
دیدار با وزیر پیشنهادی نیرو افزود: در بحث انتقال 
آب و بارورسازی ابرها نکاتی مطرح کردیم تا تبعیض 
و ناعدالتی در بین استان ها صورت نگیرد.وی با بیان 
اینکه با پیگیری های انجام شده در سال گذشته بیش 
از 8 مرتبه باروری ابرها انجام شد اظهار داشت: در 
دیدار با رئیس مجلس شورای اسالمی نیز مشکالت 
مشکالت روستائیان، آب و کمبود اعتبار مطرح شد 
که قول هایی نیز در این زمینه داده شد.عبادی افزود: 
در دیدار وزیر نیرو بر کمبود برنامه های ایشان در 
آبرسانی و استفاده آب و فاضالب تاکید کردم که 
در این زمینه استان های مرزی را مدنظر قرار دهند. 

۱۶درصد آمار رسمی بیکاری در نهبندان 

مهر-نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس 
شورای اسالمی آمار بیکاری رسمی نهبندان را باالی 
1۶ درصد دانست و گفت: باید به طرح توسعه نهبندان 
توجه ویژه ای شود.نظر افضلی با اشاره به وضعیت 
قرمز روستاهای خراسان جنوبی بیان کرد: اگر فکری 
برای اشتغال، تولید و سرمایه گذاری صورت نگیرد، 
بر  تاکید  با  شود.وی  می  خالی  مرزی  روستاهای 
اینکه باید به ظرفیت های غنی در روستاها توجه 
شود، افزود: متاسفانه در طول دولت های مختلف 
توجه ویژه و در خور اشتغال نهبندان و سربیشه نشده 
است.افضلی ادامه داد: چرا باید آمار رسمی بیکاری 
نهبندان باالی 1۶ درصد باشد و اقتصاد منطقه نیز 
همچنان بر پایه کشاورزی و دامداری قرار گرفته و 
به اقتصاد صنعتی در منطقه بی توجهی شود؟ نماینده 
مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: طرح توسعه  در سال 81 و 8۲ بر روی کاغذ 
نوشته و مقرر شد ۶0 میلیارد تومان برای ایجاد تحول 

در نهبندان تخصیص پیدا کند.

سرمایه گذاری ۴۰۰میلیون دالری
 خارجی ها در طبس

خارجی ۴00میلیون  گذاران  سیما-سرمایه  و  صدا 
دالر برای ساخت کارخانه فروسیلیس آلومینیوم در 
گذاران  سرمایه  کنند.  می  گذاری  سرمایه  طبس 
آلمانی، قزاقستانی و چینی که چند روزی است در 
این شهرستان به سر می برند در جلسه مشترک در 
فرمانداری ویژه طبس، سرمایه گذاری خود را در این 
طرح قطعی کردند.پرفسور ژرمانف از سرمایه گذاران 
آلمانی گفت: احداث و بهره برداری از این کارخانه 
دو سال زمان می برد و راه اندازی آن برای ۴00 نفر 

اشتغال ایجاد می کند.
اصالحیه

پیرو خبر درج شده در تاریخ ۴ آبان با عنوان “ همایش 
کشوری خیران مدرسه ساز در استان برگزار می شود” 
، متن خبر به شرح ذیل اصالح می گردد : معاون 
آموزش و پرورش نیز در این جلسه با اشاره به این که 
هزار و 1۷1 آموزشگاه در مقطع ابتدایی داریم عنوان 
کرد: ۴00 آموزشگاه معادل 3۴ درصد ، با زیر 15 نفر 

دانش آموز فعال هستند.

 در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان عنوان شد

سوختن 70 درصد از فرصت های شغلی به دلیل فقدان مهارت جویندگان کار

بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات کشور آغاز به کار کرد

تور رسانه ای خراسان جنوبی به نمایشگاه مطبوعات و مجلس می رود

»مهاجرت روستاییان« دلیل افزایش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است

 زعفران خراسان جنوبی رتبه نخست کیفیت در کشور  
تسنیم- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه پیش بینی می شود امسال 5۴ تن زعفران خشک از اراضی خراسان جنوبی برداشت شود گفت: کیفیت زعفران خراسان جنوبی رتبه نخست در کشور 
را به خود اختصاص داده است. هاشم ولی پور مطلق در بازدید از مناطق زعفران کاری شهرستان قاینات اظهار کرد: 3۶ هزار زعفران کار خراسان جنوبی تا پایان آبان محصول خود را برداشت می کنند. وی 
افزود: زعفران تولید شده در این استان، به دلیل برداشت گل زعفران قبل از طلوع آفتاب و برداشت غنچه قبل از بازشدن، کیفیت، عطر و قدرت رنگ دهی باال، مرغوب ترین زعفران دنیابه حساب می آید.

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

عملیات اجرایی راه آهن 

زاهدانـ  بیرجندـ  گناباد 

بجستان آغاز می شود

تسنیم-مدیر کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی 
گفت: با انجام مطالعات مرحله نخست راه آهن استان، 
حدفاصل زاهدانـ  بیرجندـ  گنابادـ  ایستگاه یونسی 
بجستان به طول ۷00 کیلومتر، عملیات اجرایی این 
طرح به زودی آغاز می شود. جعفری در بازدید از طرح 
خراسان  اتصال  کرد:  اظهار  استان  راهسازی  های 
جنوبی به شبکه ریلی از اولویت های وزارت راه و 
شهرسازی ودارای توجیه اقتصادی است. وی افزود: 
خراسان جنوبی به دلیل اینکه در کریدور ترانزیتی به 
افغانستان و آسیای میانه قرار دارد از اهمیت ویژه ای 
برای وزارت راه و شهرسازی برخوردار است.مدیرکل 
راه و شهرسازی گفت: مطالعات مرحله دوم نیز در 
۲ قطعه شامل ۲3 کیلومتر از بیرجند به قاین و ۴۷ 
کیلومتر از ایستگاه یونسی بجستان به سمت گناباد 
انجام شده است.جعفری بیان کرد: پیمانکار ایستگاه 
یونسی بجستان به سمت گناباد مشخص شده است 
و در حال تجهیز کارگاه خود برای آغاز عملیات اجرایی 

و زیرسازی این قطعه است.

آغاز برداشت شالی 
از مزارع» ازمیغان« طبس

امیرآبادیزاده-برداشت شالی از مزارع روستای ازمیغان 
روستاهای  زیباترین  از  روستا  شد.این  آغاز  طبس 
خراسان جنوبی در دل کویر و در فاصله 38 کیلومتری 
از طبس قرار گرفته است که با وجود رودخانه های پر 
آب دائمی قابلیت های مناسبی برای کشت برنج دارد.
در ازمیغان نزدیک به ۲0هکتار شالیزار وجود دارد که 
حدود 90تن برنج از آن برداشت می شود این روستا از 
معدود جاهایی است که می توان شالیزار و نخلستان 

را در کنار هم دید.

اجرای طرح موفق اصالح نژاد دام 
بعد از ۱۰ سال در شهرستان طبس

کشاورزي  کارهاي  صنفي  نظام  دبیر  حسینی- 
شهرستان طبس، با بیان این که 10 سال قبل سه 
راس نربز سانن به این شهرستان و مرتع چارغاش 
آورده شد، عنوان کرد: نتیجه کار اکنون به ثمر نشسته 
و حاصل  آمیخته گری نربز اصیل با بزهای بومی 
دورگه هایی هستند که در مرتع مانند بزهای بومی 
بوده و روزانه 1.500کیلوگرم شیر تولید می کنند که 
برای دامداران بسیار مقرون به صرفه است. »مسعود 
رضا بندگی« در گفتگو با آوا، در توضیح این نژاد بیان 
کرد: بزهای معمولی روزانه بین ۲50 تا 500 گرم و 
حدود سه ماه شیر می دهند و در نهایت بزغاله آنان 
بیشترخریداری  حدود۲00هزارتومان  ماه  بعدازشش 
نمی شود، ولی در بزهای اصالح شده به مدت تقریبا 
شش ماه شیرداده و بزغاله های چهار یا پنج ماهه آنان 
هم حدود800هزارتومان خریدوفروش می شود. وی 
با اشاره به این که اکنون درشهرستان طبس نزدیک 
به 5 هزار راس بز اصالح شده می باشد، ادامه داد: 
حتی تعدادی به  شهرستان های بشرویه و نهبندان 
دامداران  زیربنایی  ریزی  برنامه  این  و  شده  حمل 
دیگر شهرهای استان از نهبندان ، سرایان، فردوس، 
سه قلعه و بشرویه را به طبس کشانده تا از نزدیک 
خود شاهد بزهای اصالح شده واصیل باشند. وی 
به قول فرماندار ویژه طبس در اولین روزهای سال 
9۶ به دامداران برای پرداخت قسمتی از وجه خرید 
نربز اصیل اشاره کرد و افزود: ازمسئوالن شهرستان 
و نماینده مردم طبس در مجلس خواهش می کنیم 
که برای این کار، تسهیالت ارزان قیمت و مدت دار 
از محل صندوق توسعه ملی و یا محل های دیگر 
برای خرید، اصالح نژاد، صنایع فرآوری مواد لبنی 
در نظر گرفته و به صورت پایلوت به مدت پنج سال 

درشهرستان طبس ادامه داشته باشد.

طالی سفید، محصولی راهبردی در استان

پنبه  قاسمی- مدیر جهادکشاورزی سرایان  گفت 
یکی از محصوالت راهبردی  است وبه  دلیل صنعتی 
بودن  اهمیت آن را بیش از پیش می کند. »سلیمانی« 
افزود: پنبه نقش بسزایی در صنایع نساجی، بهداشتی 
و روغن کشی دارد و    از آن به عنوان طالی سفید 
یاد شده است. به گفتۀ وی کار برداشت پنبه از مزارع  
شهرستان از اواسط مهر آغاز و تا پایان دی ادامه دارد 
و برای حمایت از تولیدکنندگان خرید تضمینی وش 
مرغوب، سفید، بدون آفت زدگی، مواد خارجی و سالم، 
در مراکز خرید تضمینی پنبه سرایان انجام می شود 
و برای هر کیلوگرم بالغ بر 3 هزار تومان پرداخت می 
کنند که این عدد نسبت به سال گذشته 5 درصد 
افزایش داشته است.این مقام مسئول در باره نحوه 
آبیاری سایت الگویی پنبه بیان کرد: آبیاری تیپ با 
هدف ترویج این نوع سیستم آبیاری در 3هکتار از 
سایت انجام شد و با اجرای آن30 درصد صرفه جویی 
در مصرف آب داشته ایم که در مجموع کاهش هزینه 
های تولید را نیز در بر داشته است. به گفتۀ وی روش 
جمع آوری محصول پنبه در سرایان هم به شکل 
سنتی و دستی، انجام می شود و روزانه برای برداشت 
هر هکتار زیر کشت پنبه 50 تا ۶0 نفر نیرو نیاز است و 
همچنین تعداد افراد بهره بردار هزار و 3۲0 نفر هستند.

امکان دریافت یارانه صادرات فراهم شود

توسعه مناطق ویژه تخصصی اقتصادی باید مورد توجه جدي قرار گیرد

دادرس مقدم-استاندار با تأکید بر فراهم شدن 
استان  در  صادرات  یارانه  دریافت  زمینه های 
گفت: توجه به نیروی کار و رفع نیاز آنها باید 
در اولویت تمامی برنامه ها در واحدهای تولیدی 
قرار داشته باشد. مروج الشریعه در کارگروه ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید که در کارخانه کاشی 
نیلوفر برگزار شد با اشاره به اینکه امروز کمک 
و  رونق  به  کمک  اقتصادی،  پیشران های  به 
توسعه اقتصادی استان است اظهار کرد: صنایع 
کاشی نیلوفر یکی از انواع پیشران های اقتصادی 
است و گروه صنعتی ناصری باید بهتر از قبل در 
مباحث اقتصادی ورود کرده و بتواند با تزریق 
منابع در راستای بازاریابی، فروش محصوالت 
و نیز روش های نوین مشتری مداری با توجه 
جدی  گام های  اقتصاد  حوزه  در  روز  علم  به 
بردارد.وی با بیان اینکه توسعه بدون توجه به 
گفت:  نمی افتد  اتفاق  اقتصادی  پیشران های 
گروه صنعتی ناصری از جمله این پیشران ها 
است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
باید  بانک ها  اینکه  به  اشاره  با  مروج الشریعه 

جدی تر از قبل در این زمینه ورود کنند گفت: 
از جمله برق، آب  شرکت های خدمات رسان 
و گاز باید در یک تعامل دو جانبه و منطقی 
مشکالت موجود را بررسی و برطرف کنند و 

از طرف دیگر واحدهای اقتصادی بدهکار نیز 
باید در یک زمان بندی مناسب بدهی خود را 

به شرکت های آب، برق و گاز پرداخت کنند.
و  کارخانجات  انسانی  نیروی  الشریعه  مروج 
واحدهای تولیدی را مورد تاکید ویژه قرار داد و 
گفت: توجه به نیروی کار و رفع نیاز آنها باید در 

اولویت تمامی برنامه ها در واحدهای تولیدی قرار 
داشته باشد.وی ادامه داد: مسئوالن مربوطه در 

همایشی استانی، قانون رفع موانع تولید را برای 
تولیدکنندگان و فعالین بخش خصوصی تشریح 
کنند تا بتوان از ظرفیت های قانونی پیش بینی 
شده در آن به بهترین نحو ممکن استفاده کرد.

مقام عالی دولت در استان یادآورشد: مسئوالن 
ذیربط تالش کنند واحدهای تولیدی با استقرار 

در مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی 
از مزایای قانون رفع موانع تولید هر چه بیشتر 

استفاده کنند.
زمینه های دریافت یارانه صادرات

 در استان فراهم شود
استاندار به ظرفیت های معدنی استان اشاره کرد 
و گفت: با توجه به ظرفیت های مناسب معدنی 
که در این استان وجود دارد باید تالش کنیم تا 
ضمن جلوگیری از خام فروشی معدنی، فراوری 
و  برسد  انجام  به  استان  در  محصوالت  این 
اولویت واگذاری معدن با کسانی خواهد بود که 
چرخه تولید در این بخش را کامل کنند چرا که 
ارزش معدن به فراوری محصوالت معدنی آن 
است.مروج الشریعه به موقعیت خاص جغرافیایی 
استان خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: با توجه 
به قرار گرفتن خراسان جنوبی در مسیر تردد 
کاالی صادراتی باید با رایزنی با مرکز زمینه های 
فراهم شود  استان  در  یارانه صادرات  دریافت 
چرا که این امر موجب ایجاد اشتغال و تثبیت 

پایداری در این استان خواهد شد.

مطالعات  بررسی  جلسه  در  غالمی-استاندار 
این  بیان  با  گفت،  مي  استان سخن  آمایش 
مطلب افزود: با توجه به استعدادهاي طبیعي 
کشاورزي  برخي محصوالت  وجود  و  منطقه 
و صنایع خاص در استان، توسعه مناطق ویژه 
تخصصي مي تواند به عنوان یک راهبرد اصلي 
توسعه مورد توجه جدي مدیران بخش هاي 
اقتصادي قرار گیرد.استاندار با تاکید بر اینکه در 
مطالعات آمایش استان باید پیش بیني تامین 
آب شرب، صنعتي و معدني مورد نیاز استان به 
عمل آید تصریح کرد: در این مطالعات عالوه 
بر تامین آب شرب استان، باید تمهیداتي پیش 
بیني شود تا آب مورد نیاز کشاورزي در بخش 
توجیه  و  اقتصادي  گیاهان  کشت  با  گلخانه 
دار صنعت و معدن استان نیز از طریق منابع 
گردد. تامین  کشور  از  خارج  یا  و  داخل  آبي 

محمد مهدی مروج الشریعه، با اشاره به آغاز 

مطالعات و روند اجرایي براي تصویب منطقه 
ویژه معدني در شهرستان طبس، تصریح کرد: 
با توجه به وجود مناطق مستعد جغرافیایي براي 

احداث مناطق ویژه تخصصي در حوزه هاي 
معدني، انرژي هاي نو ؛ شناسایي بهترین نقاط 
و بررسي نحوه سرمایه گذاري در این بخش ها 

در استان از اهمیت ویژه اي برخوردار است.مقام 
عالی دولت در استان، اظهار داشت: توجه ویژه 
و برنامه ریزي الزم در خصوص استفاده بهینه 

امام هشتم و  از ظرفیت ۲۷ میلیون نفر زائر 
سهم اقتصاد استان از بازار موجود در این بخش 
که شامل سوغات و محصوالت خاص منطقه 

مي شود، باید مد نظر مسوولین امر قرار گیرد.

بهره گیری از ظرفیت اقتصادي کویر 
مد نظر قرار گیرد

از ظرفیت هاي  را یکي  الشریعه، کویر  مروج 
عالي استان دانست و خاطر نشان ساخت: در 
بحث کویر باید عالوه بر امنیت، بهره گیري 
از ظرفیت اقتصادي کویر نیز مورد توجه جدي 
قرار گیرد، چرا که این دو مولفه در کویر مي 
توانند مکمل یکدیگر باشند.وی ، با تشکر از 
اهتمام ویژه مجریان و همکاران طرح آمایش 
استان افزود: این طرح باید در کوتاه ترین زمان 
ممکن تکمیل و جهت بررسي و تصویب در 
شوراي برنامه ریزي و توسعه استان ارائه شود.
آمایش  نقطه قوت مطالعات  وی عنوان کرد: 
سرزمین در استان، تهیه بخش هاي مختلف 
و  است  دانشگاهي  متخصصین  توسط  آن 

سطح  متخصصین،  ظرفیت  از  استفاده  قطعا 
است. برده  باال  بسیار  را  استان  آمایش   طرح 
استان  آمایش  طرح  فکر  اتاق  الشریعه  مروج 
را پشتوانه و ضمانت اجرایي و مدیریتي طرح 
پژوهشي  برنامه هاي  کرد:  تصریح  و  دانست 
و مطالعاتي دستگاه هاي اجرایي استان باید با 
توجه به راهبردهاي مشخص شده در مطالعات 
آمایش سرزمین استان تعیین و تهیه گردند.وی 
در ادامه سخنان خود دانشگاه بیرجند را یکي از 
بهترین و بزرگترین دانشگاه هاي کشور ذکر کرد 
و افزود: ظرفیت اساتید دانشگاه بیرجند در روند 
این  استان، موفقیت  آمایش  تکمیل مطالعات 
طرح را تضمین کرده است.مقام عالی دولت در 
استان استمرار جلسات بررسی طرح را ضروری 
دانست و تصریح کرد: تکمیل طرح آمایش بر 
سه محور استانداري، سازمان برنامه و بودجه 
بود. خواهد  استوار  بیرجند  دانشگاه  و  استان 

حسینی- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با بیان این که بر اساس آمار، ۶0 درصد فارغ 
التحصیالن و جویندگان کار فاقد مهارت الزم 
هستند،  شغلی  های  فرصت  از  استفاده  برای 
عنوان کرد: سال گذشته 9 هزار فرصت شغلی 
ها  کاریابی  به  خصوصی  های  بخش  توسط 
اعالم شده و ۶ هزار نفر در مراکز کاریابی به 

عنوان جویندگان کار ثبت نام کرده اند ولی تنها 
حدود ۲ هزار و 500 نفر توانسته اند از این فرصت 
استفاده کرده و به کار گمارده شوند. سنجری در 
گردهمایی استانی دهیاران و شوراهای اسالمی 
روستاهای هدف طرح ملی روستا تعاون؛ با اشاره 
به این که خراسان جنوبی به لحاظ جمعیتی، 
که  است  مواجه  درصدی   3.5 حدود  رشد  با 

باشد،  می  درصد  حدود 1  کشور  در  رقم  این 
افزود: برای برنامه ریزی درست و صحیح نیاز 
به داشتن آمار و اطالعات دقیق داریم که پایه 
وی  است.  ریزی  برنامه  و  مدیریت  برای  ای 
پس از فقدان مهارت، عامل دوم افزایش نرخ 
بیکاری را “فرهنگ کار” دانست و اضافه کرد: 
برداشت ناصحیح از کار و اشتغال باعث شده 

که افراد نتوانند به خوبی از فرصت های ایجاد 
شده برای اشتغال استفاده نمایند. سنجری عامل 
تناسب  نبود  را  بیکاری  نرخ  افزایش  در  سوم 
بین مدرک تحصیلی و نیاز بازار کار عنوان و 
خاطرنشان کرد: حدود 35 درصد اشتغال استان 
در حوزه کشاورزی است که با توجه به وضع 
اقلیمی استان برای حفظ روستا ها و نگهداشت 

جمعیت روستایی، امنیت مرزها و توسعه روستایی 
باید به دنبال شناسایی مزیت ها و فرصت های 
این که  بیان  با  باشیم. وی  جدید در روستاها 
طرح تکاپو از جمله طرح های ملی و با هدف 
ایجاد و تقویت فرصت های متناسب با مزیت 
های هر منطقه است ادامه داد: از 151 میلیارد 
تومان اعتبار در طرح تکاپو به استان ابالغ شد.

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات استان از 
به  استان  اعزام خبرنگاران و اصحاب رسانه 
تهران برای بازدید از مجلس شورای اسالمی 
و  مطبوعات  نمایشگاه  سومین  و  بیست  و 
خبرگزاری  گزارش  داد.به  خبر  خبرگزاری ها 
کرد:  اظهار  قربانی  بیرجند، محمد  از  تسنیم 
خانه مطبوعات با همکاری بسیج رسانه استان  
به مناسبت برگزاری بیست سومین نمایشگاه 
پایگاه های  و  های  خبرگزاری  مطبوعات، 

شورای  مجلس  از  بازدید  برنامه  خبری، 
اسالمی و نمایشگاه مطبوعات را برنامه ریزی 
کرده است.رئیس شورای عالی بسیج رسانه 
استان بیان کرد: این تور رسانه ای  عصر روز 
تهران  عازم  بیرجند  از  ماه  آبان   9 سه شنبه 
می شود تا صبح روز چهارشنبه 10 آبان ماه 
کنند.وی  بازدید  اسالمی  شورای  مجلس  از 
رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران  داشت:  اظهار 
استان عصر چهارشنبه نیز از بیست سومین 

و  خبرگزاری های  مطبوعات،  نمایشگاه 
پایگاه های خبری و غرفه خانه مطبوعات و 
رسانه های محلی استان بازدید می کنند.رئیس 
هیئت مدیره خانه مطبوعات استان خراسان 
جنوبی گفت: این تور رسانه ای صبح پنجشنبه 
فاطمه  حضرت  بارگاه  قم  شهر  به  سفر  با 
را  معصومه )س( و مسجد مقدس جمکران 
خانه  اینکه  بیان  با  قربانی  می کنند.  زیارت 
مطبوعات خراسان جنوبی به نمایندگی از تمام 

رسانه های استان حضور می یابد بیان کرد: دو 
وامروز  جنوبی  خراسان  آوای  محلی  نشریه 
خراسان جنوبی در بیست  وسومین نمایشگاه 
مطبوعات و خبرگزاری ها حضور دارند.وی با 
اشاره به برگزاری نشست های تخصصی در 
غرفه خانه مطبوعات استان خراسان جنوبی 
کشور  صاحبنظران  و  میهمانان  حضور  با 
از  آرشیوی  افزود: در غرفه  خانه مطبوعات 
می  در  نمایش   به  استان  های  رسانه  تمام 

آید. قربانی گفت: در زمان برگزاری نمایشگاه 
واسطه  بی  وگوی  برگفت  مطبوعات، عالوه 
مسئوالن و مردم با رسانه ها، طرح مطالبات و 
پاسخگویی به مشکالت، برپایی نشست های 
حرفه ای، تخصصی و عمومی، جدای از بهره 
ضیافت  و  ظرفیت  این  از  رسانه ها  برداری 
یافتن  و  آسیب شناسی  به طرح،  منجر  ملی، 
راهکارهای مناسب در موضوعات مختلف و 

مبتالبه جامعه می شود.

 ابالغ 151 میلیارد تومان اعتبار برای طرح تکاپو

برزجی- درب های بیست و سومین نمایشگاه 
مطبوعات کشور روز جمعه 5  آبان ماه به روی 

عموم مردم باز شد. 
آوای  روزنامه  اعزامی  خبرنگار  گزارش  به 
کشور  مطبوعات  نمایشگاه  جنوبی،  خراسان 
روزنامه  از  اعم  ها  رسانه  پررنگ  حضور  با 
های  کشوری، نشریات استانی و منطقه ای 
ساعت  خبری  های  پایگاه  و  ها  خبرگزاری 

30/9 دقیقه صبح جمع شروع به کار کرد. 
صبح  از  نمایشگاه  این  در  کنندگان  شرکت 
خود  های  غرفه  سازی  آماده  کار  پنجشنبه 

را برای نمایش محصوالت خبری شان آغاز 
شروع  ابتدایی   ساعات  همان  در   . نمودند 
نمایشگاه ، مردم با حضور در غرفه ها ضمن 
ویژه  تخفیفات  از  رسانه  هر  کار  با  آشنایی 
نمایشگاه در بحث عرصه محصوالت خبری 

استفاده نمودند. 
  31 راهرو  نیز  جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه 

درغرفه ۴۴۷ حضور دارد . 
الزم به ذکر است این نمایشگاه امروز) شنبه ۶ 
آبان ( به صورت رسمی با حضور رئیس جمهور 

و معاون اول افتتاح می شود.( 

عکس:اکبری

عکس:اکبری

عکس:امین جم
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امام حسن مجتبی علیه السالم  فرمودند:
ؤاِل ُع بالَمعروِف و اإلعطاُء قَبَل السُّ أمّا الَكَرُم فالتَّبرُّ

بزرگواری، احسان کردن داوطلبانه است و َدِهش پیش از خواهش.
)بحار األنوار: ج44، ص89، ح2(

نماینده مجلس: احتمال رأی ندادن 
فراکسیون امید به غالمی هست

فرید موسوی، عضو فراکسیون امید مجلس گفت: 
فراکسیون تاکنون در مورد غالمی به هیچ جمع 
بندی نرسیده و صحبت های غالمی در فراکسیون 
بنابراین،  نبود؛  کننده  قانع  عنوان  هیچ  به  امید 
فراکسیون به احتمال زیاد بخواهد برخی از منتقدان 
غالمی را با وی رو در رو کند و درباره اتفاقات رخ 
داده در دوران ریاست وی صحبت شود. تا این جا 
پاسخ های غالمی نتوانسته، فراکسیون را قانع کند.

فعال اصولگرا: الگو های جناحی 
پاسخگوی جامعه نیست

کریمی اصفهانی دبیرکل جامعه اسالمی اصناف 
و بازار با تاکید بر اینکه دیگر نباید مسائل جناحی 
جامعه  شایستگان  باید  بیان کرد:  باشد،  مطرح 
و  بنشینند  اصولگرا  و  اصالح طلب  بحث  از  فارغ 
برابر  در  می توانیم  چگونه  که  کنند  فکر  این  به 
دشمن بایستیم و این اقتصاد نابسامان که بخشی 
از  را دشمنان به وجود آورد و بخشی هم ناشی 
کنیم؛  رفع  را  است  داخلی  مدیران  سوءمدیریت 
آمریکا و دیگران نمی توانند برای ما مشکل ایجاد 
ماست  درون  از  دارد،  وجود  اگر مشکلی  و  کنند 
فعال  این  کرد.  اندیشی  چاره  آن  برای  باید  که 
اصولگرا تاکید کرد: به هیچ عنوان دیگر الگو های 

جناحی پاسخگوی جامعه نیست.

برخی نمایندگان با توصیه برای استخدام 
نزدیکان، کاسبی راه انداخته اند

حسن کامران نماینده مجلس درباره اخباری مبنی 
بر سفارش برخی نمایندگان مجلس به برخی وزرای 
دولت برای استخدام های رابطه ای افراد در پست 
های مختلف گفت: از آنجایی که سیستم اداری بسیار 
مریضی بر کشور حاکم است، خیلی از افراد جویای کار 
به نمایندگان مجلس مراجعه می کنند و نمایندگان 
نیز در پاره ای موارد و بنا بر حس نوع دوستی و یا 
موارد استثنایی در موضوع ورود می کنند و گاهی نیز با 
تماس با برخی افراد، سعی در رفع و رجوع موارد دارند. 
کامران افزود: گاهی دیده می شود، برخی نمایندگان 
از موقعیت خود سوءاستفاده می کنند و با استفاده از 
سیستم مریض حاکم بر کشور کاسبی راه می اندازند.

برجام ۲ و ۳ یعنی خودکشی

اینکه  بیان  با  رئیس شورای مرکزی قرارگاه عمار 
آمریکایی  ها به دنبال این بودند که ما را به نقطه 
مطلوب خود در مذاکرات بکشانند، گفت: آمریکایی  ها 
را  خود  نابودی  منطقه  در  نبرد  میدان  توسعه  در 
می دیدند و اگر بتوانند ما را در یک میدان محدود 
کنند به راحتی ما را از بین می برند. طائب با بیان 
اینکه نباید اجازه موفقیت در اجرای برنامه های آمریکا 
را بدهیم، افزود: صحبت درباره برجام ۲ و ۳ یعنی 

خودکشی و این موضوع بسیار حائز اهمیت است.

وزیر خارجه آمریکا:
 ایران را مزاحم می بینم

وزیر امور خارجه آمریکا با ادعای نفوذ ایران در عراق 
گفت: این دو کشور روابطی دارند که قرن هاست ادامه 
دارد و ما نمی خواهیم تمام این ارتباط را از بین ببریم اما 
به عراقی ها می گوییم که در برابر این نفوذ ایستادگی 
کنید. رکس تیلرسون در پاسخ به سوال دیگری درباره 
اظهارات برخی دیپلمات های اروپایی که سوریه را یک 
پیروزی برای ایران می دانند، چراکه ایران برای رئیس 
جمهور اسد ضروری است، گفت: من سوریه را یک 
پیروزی برای ایران تلقی نمی کنم، بلکه ایران را مزاحم 
می بینم. روسیه در آنجا موفقیت هایی داشته است، ما 

نیز موفقیت هایی داشته ایم.

امیرعبداللهیان: تجزیه عراق و سوریه 
نقشه دوم تروریست ها است

امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در دیدار با 
قائم مقام وزارت خارجه سوریه با تأکید بر سیاست 
حمایت جمهوری اسالمی ایران از سوریه و عراق در 
مبارزه با گروه های تروریستی گفت: جمهوری اسالمی 
ایران با قدرت به حمایت های خود از دولت، ارتش و 
مردم سوریه و عراق در مسیر مبارزه با تروریسم و 
حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی این کشورها ادامه 
می دهد. وی در همین راستا افزود: تروریست ها در 
سوریه و عراق شکست سختی خورده اند و حامیان 
آنها مأیوس شده اند، لذا مرحله دوم نقشه خود برای 
اند. را کلید زده  بسترسازی تجزیه عراق و سوریه 

سردار وحیدی: برجام نقض شود
  عمل انقالبی می کنیم

سردار احمد وحیدی با اشاره به آخرین موضع گیری 
رئیس جمهور آمریکا نسبت به سپاه پاسداران گفت: 
آنها ابتدا تالش داشتند که بگویند سپاه تروریست 
است، اما متوجه شدند که خطای بزرگی کردند. زمانی 
که قدرت جمهوری اسالمی را دیدند، سپاه را از لیست 
تروریست ها خارج کرده و مشمول قطعنامه ای کردند 
که تحریم هایی را ضد سپاه و حزب ا... لبنان وضع 
کردند. وی با اشاره به بحث مذاکره مجدد در برجام 
گفت: صحبت های بی پایه رئیس جمهور آمریکا هیچ 
اساسی ندارد، حرف های ترامپ منطق خاصی را دنبال 
نمی کند. وزیر اسبق دفاع تصریح کرد: نه تنها در 
ملت  تمام  بلکه  نمی کنیم،  مجدد  مذاکره  برجام 
ایران آماده است تا با کوچکترین تخلف آنها مواضع 

انقالبی خود را اعمال کند.

ایران همواره درکنار دولت و ملت عراق خواهد بود

حجت االسالم حسن روحانی در دیدار حیدر العبادی 
نخست وزیر عراق، با اشاره به اراده دو دولت بر توسعه 
و تحکیم همه جانبه مناسبات و همکاری ها اظهار 
کرد: ایران در مسیر مبارزه با تروریسم، تقویت وحدت 
و انسجام و حفظ تمامیت ارضی عراق، همواره در کنار 
دولت و ملت این کشور بوده و خواهد بود. جمهوری اسالمی ایران امنیت عراق 

را در راستای امنیت خود و منطقه قلمداد می کند.

رحیمی: اختالف دولتمردان صحت ندارد

علیرضا رحیمی  اظهار کرد: مجموعه دولتمردانی که 
در انتخابات 96 دکتر روحانی را همراهی کردند، هم 
خاستگاه سیاسی و هم هدف شان واحد بود. هدف شان 
این بود که گفتمان اصالحات و اعتدال به پیروزی برسد 
که موفق شدند. هم دکتر روحانی پیروز شد و هم اصالح 
طلبی و اعتدال به موفقیت رسید. شایعاتی که در مورد اختالف در دولت مطرح 

می شود، صحت ندارد و تنها در جهت ایجاد رخنه و تضعیف دولت است.

ظریف: دروغ همدلی آمریکا با ایرانیان مشخص شد

ظریف در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: دروغ 
بودن همدلی با ایرانیان با استفاده ترامپ از نامی جعلی 
برای خلیج فارس،تروریست نامیدن مردم ایران و ممنوع 
کردن سفر آنها به آمریکا، مشخص شد. آمریکا باید 
ژست »ایستادن کنار ملت ایران« را رها کند. ایرانی ها 
 رئیس جمهورشان را با 6 میلیون اختالف رای انتخاب کردند. مقایسه می کنید؟ 

) اشاره به اینکه ترامپ در آرای مردمی ۲ میلیون از رقیب خود عقب بود (

عبدا... ناصری فعال سیاسی اصالح 
طلب در مصاحبه با روزنامه آرمان 
گفت: در بحث حضور زنان در مقام 
آقای  توجیهی  هر  امروز  وزارت 
نیست.  قبول  قابل  بیاورد  روحانی 

در  اصالحات  دولت  رئیس  اگر 
وزیر زن  انتخاب  برای  دولت خود 
استدالل  امروز  داشت،  معذوراتی 

این  مورد  در  جمهور  رئیس 
محدودیت ها پذیرفته نیست، چون 
این مسأله می توانست با گفت وگو 
و تعامل حل شود. مهم تر اینکه در 
دولت قبل آقای احمدی نژاد این تابو 

را شکسته بود. آقای روحانی حتی 
در دولت اول خود نیز می توانست 
خود  کابینه  در  زن  یک  از  فراتر 

زنان  جامعه  رو  این  از  دهد.  قرار 
که نقش موثری در سبد رأی آقای 
روحانی داشتند خیلی این استدالل 
را نمی پذیرند که خواستم اما نشد؛ 
یا حوزه مشارکت امور زنان رئیس 
هم  موفقی  کارنامه  که  جمهور 
فرد  اگرچه  شود.  جابه جا  داشته 
جایگزین هم شخص اصالح طلبی 
است اما تنزل دادن مطالبات مردم 
که رئیس جمهور آن را نمایندگی 
می کند در افکار عمومی خریداری 
ندارد. وی افزود: معتقد هستم که 
اگر خود آقای روحانی می خواست، 
کند،  انتخاب  زن  وزیر  می توانست 
وزیر جوان بیشتر انتخاب کند و در 
کالن  سطح  در  مدیران  انتخابات 
مردم  مطالبات  با  متناسب  کشور 

عمل کند.

سوالی  به  پاسخ  در  شریعتی  سعید 
مبنی بر اینکه چرا زمانی اصالح طلبان 
رأی  مجلس  در  دانا  فرجی  به 
آل  ایده  سقف  امروز  اما  نمی دهند 
این  است،   علوم  وزارت  برای  آنان 
تغییر نگرش ناشی از چیست، عنوان 
کرد: آقای فرجی دانا ۱6 سال پیش در 
مجلس اصالح طلب ششم موفق نشد 
تاریچه  اعتماد بگیرد و در  که رأی 
اما  است  شده  ثبت  کشور  سیاسی 
خواسته های  سقف  حاضر  حال  در 
وی  است.  شده  طلبان  اصالح 
دانا  فرجی  آقای  کرد:  خاطرنشان 
نسبت به ۱6 سال پیش ممکن است 
تفاوت هایی داشته باشد اما همه این ها 
دلیل بر این نمی شود که بگویم آقای 
غالمی که برای وزارت علوم مطرح 
اصالح طلبان  خواست  با  می شود 

یکسان نیست اما باید بدانیم بدون 
وزیری  هیچ  اصالح طلبان  کمک 
اصالح طلبان  بود.  نخواهد  موفق 
یک تعامل برد - برد با آقای روحانی 
داشته اند و هیچ یک بر سر دیگری 

نیروهایی  افزود:  وی  ندارند.  منتی 
این حرکت اجتماعی را سازماندهی 
کردند تا تبدیل به یک جریان حامی 

رئیس جمهور شود و روحانی به این 
حمایت پاسخ مثبت داد و وارد میدان 
شد. ائتالف اصالح طلبان و روحانی 
فراتر از پست، مقام و یا حضور آنان 
در وزارت خانه ها است، این تعامل بین 

جبهه اصالح طلبان و میانه روها برای 
منزوی کردن جریان تندرو در کشور 

اتفاق افتاد.

روحانی خودش نمی خواست وزیر زن انتخاب کند
شریعتی: بدون کمک جریان اصالحات

هیچ وزیری موفق نخواهد بود

استاندار خراسان جنوبی بعد از نماز عبادی - سیاسی جمعه در گلزار شهدای بیرجند عکس:اکبری  بازدید مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداری از کارخانه رب انار پروین فردوسبهره برداری از سالن بهسازی شده تنیس روی میز مجموعه ورزشی سرحدی        عکس:کمالی

عبدا... ناصری فعال سیاسی اصالح طلب:

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

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

*  مشاوره تحصیلی

میدان ابوذر، خیابان شهید اسدزاده ۳   تلفن: ۳۲۲۳۲94۳

به تعدادی چرخ کار ماهر نیازمندیم.     09153635925- جعفرپور

معاوضه منزل ویالیی مسکونی در شهرستان نیشابور
 با زمین مسکونی در بیرجند      تلفن تماس: 09153518455

           
مناقصه  عمومی  

آگهی ارزیابی کیفی شماره 11۳۲0   شماره شناسه: 100600    تاریخ: 96/8/6
شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی در نظر دارد: تامین مجموعه کیت انشعاب آب به شرح جدول 
ذیل را از طریق مناقصه به تولید کنندگان دارای صالحیت های مندرج در اسناد ارزیابی واگذار نماید:

محل مشخصات پروژه
اجرا

دستگاه 
نظارت

مبلغ اولیه برآورد براساس 
قیمت سال 1396

مدت 
اجرا

تعداد 2924 فقره کیت 
کامل انشعاب آب در 
اقطار 3/4،1/2، 1 اینچ 

شامل کنتور و لوله 
و لوازم و اتصاالت و 

شیرآالت مطابق جدول 
مشخصات مندرج در 

اسناد مناقصه

شهرهای 
استان 

خراسان 
جنوبی

معاونت 
مشترکین و 

درآمد

12 12/468/200/000 ریال
ماه

محل دریافت اسناد: بیرجند- بلوار شهدای عبادی- شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی 
مراجعه نمایند.

این مناقصه یک مرحله ای و دارای ارزیابی کیفی می باشد، مناقصه گران بایستی اسناد ارزیابی را 
مطابق فرمت های اعالم شده تکمیل و به همراه مستندات الزم تحویل نمایند. مناقصه گرانی که 
 حداقل 65 درصد از امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نمایند جهت ارائه پیشنهاد قیمت دعوت خواهند شد.

دریافت اسناد توسط مناقصه گران: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 4 روز کاری.
 آخرین مهلت تحویل پاکت های ارزیابی به دستگاه مناقصه گذار:  تاریخ 96/8/29 ساعت 13 

بازگشایی پاکت ها: تاریخ 96/8/30 ساعت 10 صبح
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره های: 32226300- 32231638-
056 تماس و به سایت ملی مناقصات )http://iets.mporg.ir( و پایگاه اینترنتی شرکت آب و 

فاضالب خراسان جنوبی )www.abfa-khj.ir( مراجعه نمایند.
دفتر قراردادها شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

کد ملینام پدر نام خانوادگینام

0640299520غالمرضاصحراگردامیر

0640194192محمد رضارحمتیرسول 
0653305494حسینهادیحمید 
0640279619حسنچهکندی نژادمهرداد
0653184387محمد مهدیواعظیسلمان

0652079040حسینجمالی راداحمد علی
0651956420محمدندافابراهیم

0652433243اسکندرکارگرحیدرعلی
0653297564محمدقربانی فردقاسم 
0653146094غالمحسینعصمتی نیامهدی

0653155141محمد علیعابدیمحمد امین
0653315074محمدطالبیعلیرضا 

5239219842عبدا...صمدی فورگغالم محمد

0651820324محمد رضاصدیق نیامحمد امین
0651714621صولت علیسبزاریحمیدرضا
محمد 
0652588212علی داددلسوزحسن 

0640057497محمددرکیمصطفی 

3621402160غالمرضادانایی فرسلمان
0651937736محمد علیحسینائیمرضیه 
0944654551جوادجوادی فر حمید 
0652470475غالمحسینبخشیمحمد 
5239481865محمدایمانیعباس
0651091314غالمحسینامیرآبادیرضا

0653118041حسنآسیاییمحسن
5639731095محمد حسینغالمیعبدالعلی

0653129149غالمرضابزرگانمیالد

5239584389حسنرحمانیناصر
0650135857حسنمحمدزادهغالمرضا
2298033099جعفرکیخای مقدممحسن

0653660052محمد علیکاملی تخته جانحمزه
0651949173محمد حسنپردلابراهیم
651976596غالمرضااربابیمحمد 

0651757924محمدآسیاییعلیرضا 
0651757924محمدچاجیفاطمه
3621752145محمدکاظمی عیلکیاحسان

0651940397محمداحمدی شوکتاحمد علی
0653179472سید علیهاشمیسید مهدی

0651695279محمدکاملی تخته جانابوالفضل
0652522491حسنسموئیمهدی 
0653128169علیرضاسموئیجواد

اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی ساختمان بیرجند
اعضای محترم برای مشخص کردن وضعیت پروانه کسب و مکان صنفی خود از تاریخ درج آگهی ظرف مدت 20 روز به اتحادیه مراجعه نمایند. در غیر این صورت پروانه کسب ابطال و 

آدرس اتحادیه: حدفاصل میدان توحید و توحید 2      تلفن: 32447930-056اتحادیه هیچگونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

 پـرواز بیرجنـد - بغـداد
 96/8/1۳ویـژه اربعیـن

شرکت مرکزی خدمات زیارتی خراسان جنوبی
05632449966

مبلغ 650 هزارتومان

خانواده محترم فخار
درگذشت پدر گرامی تان 

 را حضور شما صمیمانه تسلیت عرض نموده، از خداوند منان رحمت واسعه الهی برای آن مرحوم 
و صبر و شکیبایی بازماندگان را مسئلت می نماییم.

موسسه خیریه هیئت حسینی

قابل توجه همشهریان عزیز    

 

را از طریق صفحه اطالع رسانی هیئت
 در شبکه اجتماعی تلگرام به آدرس

 🆔🆔 🆔 🆔🆔🆔🆔🆔🆔🆔🆔🆔🆔🆔🆔🆔🆔🆔🆔🆔🆔    دنبال کنید.

مؤسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند

شما می توانید تصاویر ، کلیپ ها و فیلم های محرم 1396 
و همچنین اخبار و برنامه های هیئت ابوالفضلی بیرجند


