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سرمقاله

 
خوِن پُر بها! 

*هرم پور

     یکی از شاخصه های مهم استان خراسان جنوبی 
 که تقریبًا آن را از سایر استانها متمایز می کند، 
ترین  پرمخاطره  از  یکی  با  همسایگی 
کشورهای جهان و ناامن ترین مناطق دنیاست. 
از این کشور پرتالطم یعنی افغانستان که وارد 
 ایران می شوید، داالن کویر لوت به فاصله ی
شود  می  آغاز  مرز  از  بعد  کیلومتر  ده  چند   
گوش  بغل  تا  درست  یعنی  کشور  عمق  تا  و 
رود؛  می  پیش  ها  نشین  پایتخت  و  پایتخت 
و  رمل  و علف،  آب  بی  داالنی سراسر وسعت، 
شن و ماسه زار و خفته در سکوتی مرگبار. این 
داالن وسیع و طوالنی، سالها دشت خودمختار 
بوده  اطرافش  آبادی های  تک روستاها و تک 
آفتاب  زیر  صبور،  و  مقاوم  گز  درختان  زیر  که 
شبها،  سوز  استخوان  و  سرد  باد  و  روزها  داغ 
کنند.  جمع  هیزمی  یا  بچرانند  شتری  احیانًا 
گاه  به  گاه  مخوف،  های  دشت  این  سکوت 
ایرانگردان   کویر،  به  مندان  عالقه  حضور  با 
خارجی  جهانگردان  و  ها  توریست  و 
)  2 صفحه  در  سرمقاله   )ادامه    ... شود؛  می  شکسته 

دبیر شورای امنیت ملی در پاسخ به خبرنگار آوا :

به مناسبت چهلمین روز درگذشت 
پدری مهربان شادروان

 کربالیی محمدرضا شکوهی فرد
)کارمند دانشگاه بیرجند(

جلسه یادبودی روز پنجشنبه 96/۰۸/۱۱ 
از ساعت ۱4 الی ۱5 در محل هیئت محترم 

ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد.

خانواده های: شکوهی فرد ، خادم  و سایر بستگان

قابل توجه همشهریان گرامی

مـزون آتـور 
عرضه کننده انواع البسه زنانه 

واقع در خیابان مدرس- بین مدرس 5 و7 افتتاح گردید.

تلفن: ۰56-3۲۲۲65۸3
مدیریت: جمشیدی پور

 پـرواز بیرجنـد - بغـداد
 96/8/13ویـژه اربعیـن

شرکت مرکزی خدمات زیارتی خراسان جنوبی
05632449966

لباقی
هوا

جناب آقای مهندس قربانعلی اسدالهی
انتخاب شایسته جناب عالی را به عنوان 

اولین شهـردار بومـی اسفـدن 
تبریک عرض نموده، یقین داریم با عنایت به شایستگی و تجارب جناب عالی و استعانت از خداوند 

متعال شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر شهر اسفدن خواهیم بود.

مهندسین مشاور طرح راه و تونل شرق

جناب آقای مهندس علی زراعت کار مقدم
انتخاب شایسته جناب عالی را به عنوان شهـردار آریـن شهـر

 تبریک و تهنیت عرض نموده، امید است در پناه ایزد منان بیش از پیش موفق و پیروز باشید.

مهندسین مشاور طرح راه و تونل شرق

)هوالباقی(
به مناسبت سومین روز درگذشت همسری دلسوز، مادری مهربان و خواهری گرانقدر 

مرحومه حاجیه کربالئیه بی بی زهره بلبلی    
»بازنشسته آموزش و پرورش«

جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 96/۸/۱۰ از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر در محل هیات 
حسینی »خیابان انقالب« برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران معزز موجب شادی 

روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های : قوامی فر، بلبلی ، زاهدی نیا ، خبیری ، عرب زاده ، نورس ، اسالمی 

و سایر بستگان

تقدیر و تشکر
با توجه به شغل خداپسندانه و شریف انسانی که شما عزیزان دارید

برخود الزم می دانیم از شما بزرگواران و پزشکان ارجمند در 

بخش قلب بیمارستان ولی عصر )عج( 
قدردانی و تشکر نموده و از خداوند منان بهترین ها را برای شما آرزو نماییم.

جناب آقای دکتر حمید مشرقی مقدم
 جناب آقای دکتر موسوی

جناب آقای دکتر پشم فروش
 جناب آقای دکتر محتشم
جناب آقای دکتر قائمی

 جناب آقای دکتر محمد مشرقی مقدم
سرکارخانم دکتر نسرین خراشادی 

و همکاران ارجمند بخش

سرکارخانم معصومه صوفی، سرکارخانم سیادت
سرکار خانم فاطمه آخوندی، سرکارخانم مژگان شیخی
سرکارخانم اعظم چوپانی، سرکارخانم انوش ابراهیمی

سرکارخانم مهناز عباسی نسب،آقای محمد بهرامیان
خانم فاطمه سبزه جو، خانم فاطمه بنی اسدی

خانم حمیده صالحی و آقای حسن رضا مشفقی

خانواده سلماسی

مرکز معاینه فنی کد ۱9۰۲ موقوفه بنگاه آبلوله بیرجند

 واقع در بلوار خلیج فارس پشت پمپ بنزین شعله 

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح الی ۱۸ 

و پنجشنبه از ساعت ۸ الی ۱4 آماده خدمت رسانی می باشد.

تلفن: ۰563۲۲3539۰  داخلی ۱۱3

قابـل توجـه همشهـریان گرامـی

پدرم دیده به سویت نگران است هنوز
غم نادیدن تو بار گران است هنوز

آنقدر مهر و وفا بر همگان کردی تو 
نام نیکت همه جا ورد زبان است هنوز

پنجمین سالگرد 
 درگذشت ناباورانه پدر عزیز و بزرگوارمان

حاج سید حسن ناصری
را با ذکر صلواتی گرامی می داریم.

روحش شاد و یادش گرامی

خـانواده ناصـری

فرزنـدان مرحـومه

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مادر عزیزمان 

مرحومه کلثوم عباسی بیژائم 
مادر شهید حمیدرضا خسروی بیژائم 
 همسر مرحوم زال خسروی بیژائم 

 جلسه یادبودی پنجشنبه 96/۸/۱۱ از ساعت ۲:3۰ الی 3:3۰ بعدازظهر 
 در محل مسجد رضوی )واقع در خیابان ۱7 شهریور( برگزار می گردد.

فرزنـدان مرحومـه
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دالر و سکه کاهشی شدند

دالر آمریکا برخالف روند افزایشی روزهای اخیر خود با کاهش قیمت همراه شده و در بازار دیروز - سه شنبه - ۴۰۵۳ تومان عرضه می شود.به گزارش ایسنا،  قیمت انواع سکه در بازار 
دیروز ارزان شده است؛ به طوری که سکه تمام یک میلیون و ۳۱۵ هزار تومان، نیم سکه ۶۷۲ هزار تومان و ربع سکه ۳۷۹ هزار تومان قیمت دارد.در بازار ارز نیز بیشتر ارزها با روند 

کاهشی نرخ روبرو شده است. یورو که بیشتر از سایر ارزها ارزان شده است ۴۸۰۰ تومان، پوند انگلستان ۵۳۹۳ تومان و لیر ترکیه ۱۱۰۰ تومان قیمت دارد. 

سرمقاله

خوِن پُر بها! 
*هرم پور

با صدای  گاهی  نیز  البته  از صفحه ۱(  سرمقاله  )ادامه 

کاروانهای موتوری یا خودرویی اشرار و قاچاقچیان 
برای  که  اوباشی  گلوله ی  سفیر  و  مخدر  مواد 
افیونی  مواد  داران  کارتل  های  سرمایه  انباشت 
در آن  طرف مرز، در قامت نوچه های مافیای 
کنند؛  می  جنایت  و  جرم  مخدر  مواد   خطرناک 
کویر  مزدوری.  و  گروگانگیری  قتل،  غارت، 
مشترک بین استانهای خراسان جنوبی، کرمان، 
 اصفهان، سمنان و قم، کریدور طالیی حمل و نقل
سالهاست  است.  قاچاقچیان  برای  مخدر  مواد   
با جانفشانی و ایثار و شجاعت پرسنل ارگانهای 
وزارت  و  پاسداران  سپاه  ناجا،  مثل  مختلف 
این  حلقوم  محکی  پای  و  دست  اطالعات، 
قاچاقچیان را می فشارد و با چند برابر شدن مقدار 
کشفیات مواد، عرصه بر آنان بسیار سخت شده 
فروشی  جزئی  قیمت  افزایش  از  بخشی  است. 
مواد مخدر برای مصرف کنندگان در استانهای 
مواد  در  ها  ناخالصی  از  و بخش مهمی  عمقی 
که عمدتاً به مرگ و میر معتادان پرمصرف هم 
می انجامد، نتیجه ی همین مقابله هماهنگ و 
منسجم و همه جانبه در برابر ورود مواد مخدر 
که  است  این  واقعیت  است.  کشور  داخل  به 
بحث مواد مخدر به دلیل خاص بودن موضوع، 
و  نظرات  اجماع  محل  انقالب  ابتدای  همان  از 
نقطه ی انسجام تصمیم های سازمانها و نهادها 
و ارگانهای نظامی و انتظامی و امنیتی بوده است 
و خراسان جنوبی به عنوان یکی از  پیشقراوالن 
عرصه مبارزه، همواره مدال افتخار تالش هایش 
برای مقابله با ورود، حمل، توزیع ومصرف مواد 
افیونی را بر سینه داشته است. این عرصه ی مهم 
مبارزه، جانفشانی هم می خواهد و عزیزانی چون 
»شهید نایبی« و »شهید نایبی« های بسیاری که 
در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر شربت شهادت 
 نوشیده اند و عروج الی ا... کرده اند، تنها نمونه ای
و  پرفراز  راه  دراین  برای حرکت  اراده  و  از عزم 
کشت  افزون  سال  افزایش  اما  هستند،  نشیب 
مواد مخدر در افغانستان، افزایش آمار کشفیات، 
افزایش آمار معتادین، کاهش سن اعتیاد، و تغییر 
نمودار  جنسیتی مصرف و همچنین تقدیم کردن 
شهیدان گرانقدری چون »نایبی«،  تلنگری برای 
مسؤوالن، برنامه ریزان و تصمیم گیران و واضعان 
قانون در مجلس است که هم در عرصه ی مقابله 
و هم در عرصه ی پیشگیری، دست نیروهای در 
صحنه را بگیرند و پشتشان را گرم نگه دارند. ما باید 
بپذیریم که در استان خراسان جنوبی و با توجه به 
شرایط موجود درافغانستان، قاچاق مواد و ترانزیت 
مهمات  انبار  ندارد. کشف  تمامی  داخل،  به  آن 
 با سالح های نیمه سنگین در خراسان جنوبی
در هفته گذشته که خبر آن رسانه ای هم شد، 
خط  از  عبور  برای  قاچاقچیان  عزم  از  نشان 
قرمزهای امنیتی و انتظامی کشور به هر قیمتی 
و رسیدن به اهدافشان به هر وسیله ای دارد، لذا 
می باید در برنامه ها، در شگردهای مقابله ، در 
تاکتیک ها و راهبرد مبارزه و در عرصه ی احکام 
قضایی و مجازات ها تجدید نظر اساسی انجام 
گرانقدر  های  سرمایه  ها،  نایبی«  شود. »شهید 
هستند  وطن  سرافراز  ومدافعان  سرزمین  این 
که خواب راحت پایتخت نشین ها و آسودگی و 
آرامش خانواده ها از ایمنی در مقابل مواد مخدر 
مدیون خون های پاک و مطهر آنهاست. برای 
پرورش »نایبی« های پاک و پاکدامن و شجاع، 
هزینه های فراوانی شده است و البته نباید  آسان 
و بی هزینه برای متجاوزین به حریم امنیت و 
پاسداری و آرامش کشور،  همه چیز تمام شود یا 
به فراموشی سپرده شود.  پاسداشت این خونهای 
که  بلندشان  آرمانهای  نشستن  ثمر  به  و  عزیز 
وخواهد  بوده  مخدر  مواد  لوث  از  جامعه  پاکی 
بود، همت و تالش و هوشیاری بیشتر مردم و 
می  را  بهتر  مسؤوالن  ریزی  برنامه  و  حمایت 
هر  باید  و  بهاست  ُپر  واقعاً  خونها،  این  طلبد.  
متجاوز و مزدوری، تاوان سنگینی را برای ریختن 
شد. خواهد  اینچنین  نیز  قطعاً  که  بپردازد  آن 

   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰۹۳۰۴۹۴۳۸۳۱ ارسال فرمایید(  

صندوق های قرض الحسنه خانگی 
ساماندهی می شوند

از  ایران  مهر  قرض الحسنه  بانک  مدیرعامل 
رونمایی طرح جدید این بانک با عنوان »ساماندهی 
صندوق های قرض الحسنه خانگی« در آذرماه خبر داد.

به گفته ی وی ، قرار است فردی که به عنوان مسئول 
صندوق شناخته شده، اعضا را به این بانک معرفی 
کرده و با همکاری این بانک و پرداخت بخشی از 
اعتبارات از سوی منابع داخلی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، اعضای صندوق های خانوادگی بتوانند از 

تسهیالت قرض الحسنه برخوردار شوند.

به جای پرتقال های رنگ شده 
نارنگی بخورید

 
هم  که  کرد  اعالم  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
اکنون فصل برداشت پرتقال نرسیده و باید حدود ۱۵ 
روز دیگر منتظر بمانیم تا به کیفیت مطلوب برسد و 
به جای پرتقال های رنگ آمیزی شده بهتر است 

نارنگی مصرف کنیم.

دفترچه »بیمه همگانی رایگان« 
کدام گروه ها مسدود می شود؟

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران اقدامات در 
دست انجام جهت رفع همپوشانی های بیمه ای را 
توضیح داد.طاهر موهبتی اظهار کرد:  تقریبا ۴.۵ 
تا ۵ میلیون مورد همپوشانی بیمه ای بین صندوق 
بیمه روستایی سازمان بیمه سالمت ایران و سازمان 
از  بعد  داد:  ادامه  دارد.وی  وجود  اجتماعی  تامین 
رایگان شدن بیمه سالمت همگانی، پنج میلیون 
نفر از کسانی که  حق بیمه می پرداختند، صندوق 
بیمه ای خود را تغییر دادند و توانستند دفترچه رایگان 
از سازمان بیمه سالمت ایران دریافت کنند. وی در 
همین راستا افزود: جالب است بدانید که یارانه برخی 
بیمه شدگان به جهت توانایی مالی قطع شده، اما 
هنوز از بیمه رایگان سالمت استفاده می کنند. در 
این زمینه نیز یکی از اقدامات مان آن است که از 
وزارت رفاه نیز درخواست کرده ایم مواردی که یارانه 
آنها قطع شده را اعالم کنند تا ما نیز دفترچه بیمه 
رایگان آنها را مسدود کنیم. به این ترتیب این افراد 
نیز می توانند صندوق بیمه ای خود را تغییر داده و با 
پرداخت ماهانه حق بیمه ۲۰هزار تومانی، از خدمات 
بیمه ای درمان تحت پوشش سازمان بیمه سالمت 

ایران استفاده کنند.

 نسرین کاری -در نشست گردشگری و میراث فرهنگی 
یک  کرد:   بیان  نورآقایی  آرش  مطبوعات  نمایشگاه  در 
گردشگری که یک روز در کشور و استان بماند بهتر از 
داشته  بازدید  و  اقامت  روز  است که یک  ۱۰ گردشگری 
باشند چون بیشتر با فرهنگ و جاذبه های کشور آشنا 
می  شود. وی عنوان کرد: آمار درست و واقع از گردشگر 
نداریم و آمار ارائه شده نیروی انتظامی و میراث فرهنگی 

و گمرک متفاوت است.
نورآقایی با اشاره به این که کشور با بحران آلودگی محیط 
به  نسبت  عمال  افزود:  روبروست  خشکسالی  و  زیست 
خیلی از کشورهای دنیا در زمینه گردشگری حرفی برای 
گفتن نداریم، پس باید هنر گردشگری برتر را بیاموزیم. 
بومگردی  طرح  اینکه  به  اشاره  با  گردشگری  فعال  این 
جدیدا در برخی شهرهای کشور راه اندازی شده افزود: این 

طرح نوپا نشان از فرهنگ اصیل ایرانی است که می تواند 

بسیار موثر در جذب گردشگر باشد.

نورآقای تاکید کرد: باید گردشگری خالق ساماندهی شود 

و به جای اینکه گردشگر را به موزه ببریم بیشتر در خیابان 

و مردم همه فرهنگ ایرانی را به چشم ببیند.
وی با بیان اینکه ۳۱ استان با ۲۲ میراث فرهنگی ثبت 
کارشناس  و  آگاه  یک  عمال  ولی  داریم  کشور  در  شده 
تخصصی  کار  باید  و  نداریم  گردشگری  زمینه  در  خبره 
شود، خاطر نشان کرد: خشکسالی و ریزه گردها در شرق 
و  است  گردشگران  برای  بزرگی  معضل  و جنوب کشور 
فعاالن گردشگری در این زمینه باید کارهای موثری انجام 
خراسان  با  فرهنگ  و  گردشگری  شد:  یادآور  وی  دهند. 
عطار  مثل  عالمان  بزرگترین  چون  کند  می  پیدا  معنی 
نیشابوری و فردوسی از این منطقه برخاسته اند.نورآقایی  
افزود: کاروانسراهایی که در مسیر جاده ابریشم واقع در 
عبور گردشگران  و  انتقال  برای  پلی  دارد  وجود  خراسان 
و خرید و فروش و تجارت بود که می توان آن را شاهراه 

گردشگری در گذشته دانست.

طرح بوم گردی هنری نوپا اما اصیل برای صنعت گردشگری

بایدها و نبایدهای گردشگری و میراث فرهنگی از زبان فعال گردشگری کشوری

دبیر شورای امنیت ملی در پاسخ به خبرنگار آوا:

اجازه توسعه این مشکل را نمی دهیم

برای حل مشکل آب شرق کشور بسیج شدیم

بیان  با  کشور  ملی  امنیت  شورای  دبیر  حسینی- 
کشور  شرق  در  آب  وضع  دارم  قبول  که  این 
ایم،  داشته  هایی  ماندگی  عقب  و  است   نامناسب 
تصریح کرد: همه ما بسیج شده ایم تا این مشکل 
توسعه  اجازه  برگردد،  عادی  حالت  به  و  حل شود 
شمخانی  دیروز  دهیم.صبح  نمی  را  مشکل  این 

نمایشگاه  خبری  نشست  سومین  و  بیست  در 
خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  کشور،  مطبوعات 
در  آب  بحران  حل  راهکار  بر  مبنی  آوا،  روزنامه 
های پیوست  بینی  پیش  آن  پیرو  و  کشور   شرق 
از خالی شدن مرزها،  امنیتی در جهت جلوگیری   
بهینه  از  ناشی  مشکل  این  از  قسمتی  کرد:  بیان 
نبودن مصرف آب است، بخش عمده نیز ناشی از 
رودخانه  شدن  )بسته  افغانستان  نکردن  همکاری 
دیگر  قسمت  همچنین  وی  باشد.  می  هیرمند( 
تامین  به  توجه  ضرورت  با  مرتبط  را  مشکل  این 
هر   : افزود  و  دانست  عمان  دریای  در  آب  منابع 
سه این راهکارها مورد توجه ما است تا به نحوی 
اشاره  آن  به  که  جمعیتی  فرسایش  این  جلوی 

بگیریم. را  کردید 

وزیر ارشاد در غرفه خانه مطبوعات خراسان جنوبی :

قابلیت های جدید در خراسان جنوبی ایجاد می شود

راه اندازی دانشکده خبر در استان  پیگیری می شود

راه اندازی  برای  گفت:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
جنوبی  خراسان  ظرفیت های  از  استفاده  با  خبر  دانشکده 
تالش می شود.به گزارش تسنیم  رضا صالحی امیری در 
بازدید از غرفه خانه مطبوعات خراسان جنوبی در بیست 
و سومین نمایشگاه مطبوعات کشور اظهار کرد:  اگر الزم 
باشد ظرفیت های استان تکمیل و قابلیت های جدید در 

تالش  واژه  مورد  در  می شود.وی  ایجاد  جنوبی  خراسان 
توضیح بیشتری نمی دهد اما وابستگی پروفسور معتمد نژاد 
پدر علم ارتباطات نوین به خراسان جنوبی و به ویژه جایگاه 
وی در این دانش را نقطه عطفی در علم ارتباطات می خواند. 
وی ادامه داد: فضای ارتباطی کشور بر پایه دانش ارتباطات 
است و باید تالش شود که مهد و جایگاه بروز این شخصیت 
هم بتواندیک خط ارتباطی با دانش ارتباطات داشته باشد. 
راه اندازی دانشکده خبر در خراسان جنوبی چندسالی است که 
بارهاو بارها حتی در فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی 
مطرح شده و هر چند به گفته صالحی امیری این موضوع 
مهم فقط در حوزه این وزارتخانه نیست اما متاسفانه هنوز 
 هم مهد و زادگاه پدر علم ارتباطات از این موقعیت بی بهره

 است  وشاید تعداد دانش آموختگان این علم در استان به 
انگشتان دو دست نرسد.
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

هم استانی گرامی: توجه نداشتن به نصب صحیح دودکش یکی از عوامل اصلی مرگ ناشی از 
روابط عمومی شرکت گاز  استان خراسان جنوبیمسمومیت با گازهای سمی حاصل از احتراق وسایل گازسوز می باشد.

مراسم عزاداری اربعین حسینی با سخنرانی 

حضرت حجت االسالم والمسلمین دهشت
زمان: از سه شنبه 96/8/9 ساعت 7:30 شب  مکان: مدرس 59

آرزومندان- امیری

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف
 و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
9159639065 

 علـی آبادی 

پدافند غیر عامل مثل مصونیت سازی بدن انسان است، از درون ما  را مصون می کند .  )مقام معظم رهبری(

روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان
هفته پدافند  غیر عامل از  تاریخ  96/8/6  لغایت 96/8/12 

بر شما  مبارک  باد



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهارشنبه*10 آبان 1396* شماره 3922

 توقیف1.5 تن گوشت قرمز آلوده در بیرجند
گروه خبر-هزار و 500 کیلوگرم گوشت قرمز آلوده منجمد شده در شهرستان بیرجند توقیف شد. رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند گفت: در بازرسی سرزده مأموران واحد نظارت 
شبکه دامپزشکی شهرستان هزار و 500 کیلوگرم گوشت، آالیش و کله پاچه به دلیل کشتار غیرمجاز و نگهداری در شرایط نامناسب دمایی در سردخانه در یک مرکز کشتار غیرمجاز در حاشیه 

شهر بیرجند کشف و توقیف شد. علیزاده افزود: این محموله به دلیل وجود فساد ظاهری بر روی گوشت و کشتار غیرمجاز غیرقابل مصرف تشخیص داده شد که به زودی معدوم می شود.
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با  اطالعات  وزارت  و  مرزبانی  انقالبی  نیروهای 
های  بیابان  و  مرزها  در  باالتر  و  لیسانس  مدرک 
گرم و کوه های سرد زمستان و تابستان عملیات 
برای امنیت اقتصاد دانان برج نشین بانک مرکزی 
با حقوق سیصد میلیون تومان در ماه زندگی شان 
به خطر می اندازند تا آنان زیرفن کویل و اسپیلت ، 

بیگاری و بیکاری و فقردرجامعه ایجاد کنند.
915...801

دادستان محترم:بنده یه معلول هستم ساکن مهر 
پایین  دارم.درطبقه  سن  سال  پنجاه  وحدود  شهر 
عامدانه  که  ناخلفی هست  مستاجر  خونه ی من 
شب ها حدود ساعت 10تا11شب وبعضی اوقات 
در طول روز  با زدن ضربه به در و دیوار وایجاد 
صدای زیاد موجبات سلب آسایش و خواب ما می 
شود.به دادگاه مراجعه میکنم جهت توبیخ مشارالیه 
وطرح اقامه ی دعوا عزیزان در دادگاه می گویند 
که بایستی شهود مبنی بر ایجاد مزاحمت وسلب 
امنیت و آرامش داشته باشید.شما قضاوت کنید:در 
دو طبقه که مخاطب من  یک خونه ی ویالیی 
مخل آرامش و امنیت من کرارا می شود از کجا 
بایستی برای قاضی احضارکنم .روح و روان من 
که حس  باعث شده  است.و  فرسوده شده  کامال 
کنم که در برزخ زندگی میکنم.از دادستان محترم 

تقاضای دادخواهی دارم. 
910...170

در  اینکه  از  نباشید  خسته  و...  محترم  استاندار 
روزنامه اعالم میشود جاده های استان رتبه اول 
درتصادفات ومرگ و میر دارد ای کاش مدتی پول 
خیرین و صندوق های صدقه که طبق آمار روزانه 
چندین میلیون است خرج دوبانده شدن جاده ها شود 
 انشاا...مسؤلین بدانند در برابر کشته های جاده ای

و داغ همیشگی مردم مدیونند دیر یا زود به خود 
خواهند آمد

902...146
ماشین های تریلی در مسیر قاین به بیرجند خیلی 
این  با  سرسری  کنند.لطفا  می  حرکت  خطرناک 
موضوع برخورد نکنید.الاقل می شود در ابتدا قاین 
سرعتگیرهای متعدد نصب کرد و با نصب بنرهای 
را  ضروری  هشدارهای  و  جاده  وضعیت  متعدد 
در  رانندگان مشکوک مخصوصا  از  گذاشت.تست 

شب هم فراموش نشود.
910...724
 آوای عزیز لطفا پیگیری نمایید از سازمان اتوبوس رانی 
که زمستان شد ولی با سردی هوای بیرجند هنوز 
شهید  بلوار  ارتش  سایت  داخل  اتوبوس  ایستگاه 
ناصری نصب نشد. آخر کودکان گناهی ندارن که 

هرروز بروند دکتر...
915...806

جهت  در   ... بانک  محبت  و  لطف  از  سالم 
نشین  ضعیف  التحریرمناطق  لوازم  مساعدت 

تشکرمی شود...اجرکم عندا...
915...431
پوردرمورد  هرم  اقای  مطلب  درخصوص  سالم  با 
جاده های مرگ خوبه که رانندگان آهسته از این 
جاده عبورکنند و با عجله رانندگی نکنند تا سالم به 

مقصد برسند تا بودجه بیاد برای بزرگترشدن جاده
936...545

باسالم اتوبوس محالتی از ساعت 15 الی 15:20 
هیچ گونه سرویس دهی ندارد! در صورت امکان 
زمانی سرویس  بازه  این  حدفاصل  یک سرویس 

دهی نماید
939...033

همه می دانند که دلیل اصلی تبدیل جاده بیرجند 
قاین به جاده مرگ تردد کامیون های ترانزیت از این 
مسیر می باشد .وقتی  یک جاده ظرفیت ترانزیت را 
ندارد چرا درآمد ترانزیت بر جان مردم اولویت داده 
می شود.الاقل تا زمانیکه مشکل حل نشده ترانزیت 

را متوقف کنید
915...100

با سالمت خدمت مسئول آب و فاضالب روستایی،به 
حضور حضرت عالی میرسانم که گناه این مردمان 
فقیر و محروم دور افتاده از شهر چیست که از نعمت 
آب که مایه ی حیات است محروم باشند،دوسال 
است که مصالح آماده است اماکسی پیگیرنیست...

ازطرف مردم رنج کشیده روستای اوجاد
915...095
سالم لطفا به ماموران راهنمایی رانندگی بگویید 
نیاز  مجاز  سرعت  از  متخلفین  شناسایی  جهت 
ده  برای  و  بزنند  دوربین  سرازیری  در  نیست 
کیلومتر بیشتر از سرعت مجاز جریمه کنند.با این 
دنبال  رانندگی   راهنمایی  میرسد   نظر   به  کار 
درامد هست و نه شناسایی متخلف که باعث لج 

کردن شهروندان میگردد.با تشکر
939...452
سالم تورو خدا شما ی پیگیری واسه حقوق معوق 
کارگران تصفیه خانه آب بیرجند کنید سال تموم 

شده هنورزیک قرون حقوق ندادن؟؟؟
ارسالی به تلگرام آوا

... حرفی دارم که دوسال  سالم از اهالی روستای 
شده پی درپی دارم گوش زد میکنم.این چه دهیاریه 
که ما دو  سال شده ساکن روستاییم که صد بار باید 
بگیم یا زور باید باالی  سرش باشه که حتما کاری 
انجام بده.یه مشت نیروی بیکار داخل دهیاری جمع 
کرده نمیکنه بهشون بگه برین این سگای ولگرد 
رو جمع آوری کنین که 24ساعت شبانه روز نباید 
خواهشا  محترم  دهیار  باشیم.خانم  داشته  آسایش 
جمع کن این سگ هارو.خودت اگه بیای شب بیرون 
با بچه هات داخل کوچه باشن برای بازی کردن 
وقتی ببینی سگ داره چهارچشمی بچه ها رو نگاه 

میکنه خودت فکرکن چه فکری به ذهنت میرسه .
ارسالی به تلگرام آوا

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

گفتگوی تفصیلی آوا با دبیر انجمن بیرجندی های مقیم تهران

می کوشیم انجمن را استانی کنیم
تشکیل   جریان  که  آنانی  برزجی-  عصمت 
استان خراسان جنوبی را به یاد دارند بی شک 
نام انجمن بیرجندی های مقیم تهران را بهتر         
فراوانی  های  تالش  انجمن  این  شناسند   می 
در برای احقاق حقوق مردم خراسان جنوبی در 
راستای تشکیل داشت.  انجمن مذکور همانطور 
بیرجندی های  از  پیداست جمعی  نامش  از  که 
مقیم تهران را در برگرفته که تنها دغدغه شان 

رفع مشکالت مردم شهر و دیارشان است. 
هر  به  را  شان  وطن  روزی  گرچه  که  افرادی 
به  قلبشان  همچنان  اما  اند  کرده  ترک  دلیلی 
 عشق زادگاهشان می تپد و از تمام موقعیت های 
اجتماعی و اقتصادی که در پایتخت نصیبشان 
شده همشهریان خود را بی نصیب نگذاشته اند. 
برای معرفی بیشتر انجمن بیرجندی های مقیم 
نوخنجی  مهندس  با  تفصیلی  گفتگوی  تهران 
عضو هیأت مدیره  و دبیر این انجمن  ترتیب داده 

که در ادامه می خوانید. 

کمک به توسعه استان مهمترین هدف 
انجمن بیرجندی های مقیم تهران

 نوخنجی تاریخ شروع به کار انجمن بیرجند های
مقیم تهران را سی سال  قبل می داند و می 
گوید: گرچه مدت زیادی طول کشید که افراد 
و  شناسایی  تهران  در  انجمن  این  نظر  مورد 
 1370 سال  در  باالخره  اما  شوند  ساماندهی 
توانستیم انجمن بیرجندی های مقیم تهران را 
به ثبت برسانیم.البته او خاطر نشان می کند که 
که در سالهای خیلی دور و قبل از انقالب انجمن 
اجرایی  مقطع  دو  در  تهران  مقیم  بیرجندیهای 
پیدا نکرد. تداوم  نامعلوم  شد که هربار بدالیل 
وی هدف اصلی این انجمن را کمک به توسعه 
معرفی  افزاید:   می  و  کند  می  عنوان  استان 
گذاری،  سرمایه  جذب  به  وکمک  توانمندیها 
تجلیل از مشاهیر وشخصیتهای خدوم کمک به 
از  نیازمندان وجذب خیرین  موسسات خیریه و 

جمله اهداف دیگر انجمن است.
نوخنچی با تاکید بر اینکه فعالیت انجمن بیرجندی 
های مقیم تهران غیر سیاسی بوده و هرگز به 

نشان  خاطر  باشد  نمی  سیاسی  فعالیت  دنبال 
می کند: بسیاری از افراد توانمند در شکلگیری 
وتداوم فعالیت سی ساله این انجمن دخیل بوده 
ادامه می دهد: انجمن بیرجندی های  اند .وی 
فعالیت در جهت توسعه  ابتدای  از  مقیم تهران 
و آباداني منطقه رایزني ها و ارتباطات خود را با 
مسئولین منطقه اي و کشوري حفظ کرده و ادامه 
میدهد.این عضو هیأت مدیره انجمن بیرجند های 
مقیم تهران ،یادی از پیشکسوتانی که روزگاری 
گردانندگان اصلی این انجمن بوده اند می کند و 
می گوید: اولین مدیرعامل انجمن آقای محمد 
فاروغ  دکتر  شادروان  و  بوده  پاش  تخم  علی 
، ،فریدون موسوی  بهنیا  دکتر  آقایان   ،  فرقانی 
محمدرحیم  و  لطفی  ،حسن  موهبتی  علی 
قهستانی اعضای هیئت مدیره بودند.نوخنجی یاد 
آور می شود: انجمن و مردم قدرشناس بیرجند 
خدمات و زحمات ماندگار مدیر عامل فقید انجمن 
هوشنگ   ، عبدا...علوي  سید  دکتر  شادروانان 
مهرور ،پروفسور گنجی و آقایان  محمود وحسن 
سلطاني نیا ، که در این انجمن نقش پر رنگی 
داشته اند را هیچگاه از یاد نخواهند برد .وی تاکید 

می کند:  بدیهی است که استمرار فعالیت انجمن 
مدیره  هیئت  بعنوان  که  گروهیست  کار  نتیجه 
منتخب انجمن مشغول خدمت می باشند و هم 
اکنون آقای دکتر سید مهدی حسینی مدیرعامل 
 و آقایان حسن لطفی ، مهندس محمود تیمورپور ،
مهندس غالمحسین بذر افکن ، آقای محمد علی 
پردلی و بنده حقیر اعضای هیئت مدیره هستیم 
و جا دارد از زحمات آقای محمد محسن گلدانی 
مسئول کمیته دانشجوئی و فرهنگی وگردشگری 
انجمن تشکر وقدر دانی نمایم.وی می افزاید: تا 
مقیم  های   قهستانی  انجمن  بنام  سال 1375 
مرکز و از این سال به بعد با تشکیل شهرستانهای 
جداشدن  و  درمیان   ، خوسف   ، ،نهبندان  قاین 
از بیرجند چون اکثر  جغرافیائی این شهرستانها 
حاضران در جلسات همه بیرجندی بودند انجمن 
با نام انجمن خیریه بیرجندیهای مقیم تهران به 
خدمتگزاری مردم منطقه ادامه داد و بعدا با همین 
نام به ثبت رسید .وی یاد آور می شود: که فصل 
نامه ای بنام فصل نامه قهستان تا مدت ها بعد 
بعنوان ارگان انجمن منتشر می شد که 12شماره 
از این فصل نامه منتشر و پس از آن متوقف شد.

نقش انجمن
 بیرجندی های مقیم تهران 

در تشکیل استان انکارناپذیر است

نوخنجی در مروری از خاطرات انجمن برای استان 
شدن خراسان جنوبی نیز می گوید:  اولین روزیکه 
قرار بود تقسیم استان خراسان بزرگ در مجلس 
هرنماینده  کارتابل  در  شود  گذاشته  بحث  به 
کرده  چاپ  انجمن  که  قرارداشت  ای  سالنامه 
بود ودر صفحه آغازین آن نقشه تقسیم استان 
استان خراسان  و  استان  به سه  بزرگ  خراسان 
جنوبی با مرکزیت بیرجند بود. این نقشه بر اساس 
طرحی از شادروان پروفسور گنجی  بود که داد 
نمایندگان خراسان بزرگ را درآورد و آنها با صدا 
بلند می گفتند که  انجمن بیرجندی ها قبل از 
ما استان خراسان را تقسیم کرده است.وی نقش 
اصلی انجمن خیریه بیرجندی های مقیم تهران را 
بازوی کمکی مسؤولین اجرایی استان می داند و 

می گوید: این انجمن پیگیری پروژه های عمرانی 
جنوب خراسان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
از قبیل پروژه بیمارستان 224  تختخوابی بیرجند، 
.ای،  .آر  ام  ودستگاه  اورژانس  ساختمان   ایجاد 
طرح توسعه فرودگاه بیرجند، مرکز زلزله نگاری، 
زدگان  زلزله  پشتیبانی  ستاد  در  فعال  شرکت 
خانه  ساخت  به  کمک   ، حمام  دوباب  ،ساخت 
فرزندان امام علی)ع( بیرجند وعضویت در هیئت 
تاسیس مدرسه  برگزاری یکصدمین سال  امناء 
وپرورش،  آموزش  وزارت  حمایت  با  شوکتیه 
قبیل  از  بیرجندی  غیر  خیرین  حمایت  جلب 
تامین هزینه  برای  قریب  بدرالزمان  دکتر  خانم 
سجاد  در  ایشان  بنام  راهنمائی  مدرسه  ساخت 
میرمنیر  روزی  شبانه  دبیرستان  بیرجند،  شهر 
قریب بین آسیابان ودرخش، سالن چند منظوره 
شکوه عظما قریب، تامین اعتبار ساخت مدرسه 
دیگری بنام دکتر بدرالزمان قریب در بیرجند و  
کمک مستقیم یا غیرمستقیم به موسسات خیریه 
را داشته است.  وی در خصوص سایر اقدامات 
انجمن نیز خاطر نشان می کند: کمک به مؤسسه 
اکبر، توزیع غذا  ، گلریزان برای  حضرت علی 

ایتام، کمک به نیازمندان از طرق  مختلف از جمله 
هالل احمر،انجمن اولیا ومربیان آموزش وپرورش 
،  نماینده انجمن جناب مهدی آقای افتخاری، 
کمک مستمر اعضا به  ساخت  مجتمع رازی و 
خانه فرزندان امام علی نیز در کارنامه این انجمن 
های  بیرجندی  انجمن  عضو  این  است.  ثبت 
مقیم تهران،  جمع آوری کتابخانه های اهدائی 
و ارسال آن به کتابخانه های بیرجند و دانشگاه 
بیرجند، جمع آوری کمکهای نقدی وجنسی  و 
ارسال آنها به بیرجند را از دیگر خدمات انجمن 
برمی شمرد و می افزاید: انجمن بیرجندی های 
مقیم تهران همچنین کمک به بیماران کلیوی  
پیوند مغز استخوان ، کمک به کاریابی واشتغال 
همشهریان مقیم تهران و  تالش جهت جذب 
های  برنامه  جزو  را  منطقه  در  گذاری  سرمایه 
خود دارد. نوخنچی همچنین از تاسیس شرکت 
پویش بیرجند  با هدف کمک به توسعه منطقه 
در انجمن خبر می دهد و می گوید: این شرکت 
گذشته  حمایتهای  عدم  و  نامالیمات  علیرغم 
دست از تالش برنداشته وچشم امید به حمایت 
مسئولین  همکاری  و  همیاری  و  جانبه  همه 
اجرائی استان دارد تا  به نتایج خوبی منجر شود.
علمی  مفاخر  برای  بزرگداشت  برگزاری  وی 
منطقه را نیز از دیگر برنامه های انجمن عنوان 
می کند و می گوید:  بزرگداشت پروفسور محمد 
رضوانی،  اسماعیل  محمد  دکتر  گنجی،  حسن 
 دکتر جمال رضائی ،دکتر غالمحسین شکوهی ، 
دکتر محمود رفیعی، دکترغضنفر فروزانفر، محمد 
ابراهیم صفوی، مرحوم معاضدی، مهندس رضائی 
بابادی)اولین استاندار خراسان جنوبی(، همایون 
فاروق  دکتر  بیرجند(،  نژاد)شهرداراسبق  نخعی 
فرقانی، دکتر سیدعبدا... علوی، تیمورپناه)مربی 
اسبق بکس بیرجند(، محمد مهرور) رئیس اسبق 
تربیت بدنی بیرجند( از جمله این مفاخر هستند. 
نوخنجی به همکاری انجمن و نمایندگان مجلس 
اشاره می کند و می افزاید: انجمن تشکیالتی غیر 
سیاسی وغیر انتفاعی وصرفا خدمتگزار مردم است 
وهمیشه با نمایندگان محترم مردم بیرجند وحتی 
منطقه در مجلس شورای اسالمی استانداران و 
فرمانداران و مدیران دولتی و خصوصی منطقه 

رابطه تنگاتنگ داشته است.

از شنیدن گزارش مدیران دولتی
در منطقه خرسند می شویم 

این عضو انجمن  با بیان اینکه ما  همیشه از 
خرسند  منطقه  دولتی  مدیران  گزارش  شنیدن 
می شویم ادامه می دهد:از بدو تاسیس انجمن 
اعتقاد داشته که فعالیت پویا و اثرگذار مستلزم 
این است که محل و مجموعه و مرکز مشخصی 
بنام بیرجندی ها از ضروریات بوده و هست تا 
بتوان تمامی همشهریان بیرجندی مقیم تهران 
وی حتی هم استانیهای مقیم تهران را که در 
مختلف  های  وانجمن  نام  تحت  فعلی  شرایط 
فعالیت می کنند تحت لوای واحد درآورد که از 
انجمن قوی ویکپارچه حرکتهای بزرگ ساخته 
راه  در  امید خدا خبر های خوشی  به  است که 
است و امید داریم به کمک همه عزیزان مجموعه 
فرهنگی مذهبی وخدماتی  هم استانیهای مقیم 
تهران  ساخته شود.وی یاد آور می شود: بیرجند 
المان های  دارای  باید  فرهنگیست  که شهری 

فرهنگی باشد چرا که  جای نمادهای فرهنگی 
در ورودیهای شهر خالیست .عضو هیأت مدیره 
انجمن بیرجندی های مقیم تهران  با تاکید بر 

اینکه   مشاهیر  استان که بیشتر آنها شهرت  
جهانی دارند باید بیشتر مورد توجه باشند خاطر 
نشان می کندانتظار می رود  که اعضای محترم 
شورای شهر وشهردار جدید در نامگذاری معابر 
ومیادین واماکن بنام این شخصیتها توجه ویژه 

داشته باشند.

برای سرعت بخشیدن
باید  از جناح بندی  به توسعه استان  

اجتناب شود
 

نوخنجی با تاکید بر اینکه مردم استان باید روحیه 
برای  نمود:  توصیه  باشند  داشته  گری  مطالبه 
سرعت بخشیدن به توسعه استان از جناج بندی 
پرهیز شود. وهمدلی ووفاق وهمبستگی در بین 
تک تک آحاد مردم استان تقویت وتوجه به منافع 

از توانمندی  جمعی مد نظر قرار گیرد.نوخنجی 
های بی شمار خراسان جنوبی یاد می کند و می 
گوید: اکنون به این نتیجه رسیده ایم که تمامی 
در  را  جنوبی  خراسان  به  وابسته  های  انجمن 
تهران شناسایی کرده و در یک انجمنی به نام 
خراسان جنوبی های مقیم تهران تجمیع کنیم. 
وی ادامه می دهد: هم اکنون بیش از هشتاد هزار 
نفر از خراسان جنوبی در تهران زندگی می کنند و 
بیشتر شهرها  ومناطق استان دارای انجمن های 
فعال هستند.وی در خصوص جذب مدیران غیر 
بومی در پست های مهم استانی و شهرستانی 
خاطر نشان می کند:با توجه به اینکه خیلی از هم 
استانی های ما در پست های مدیریتی واجرائی 
مدیران  از  اکثرا  و  داشته  حضور  کشور  کل  در 
موفق می باشند چرا رغبت آنچنانی برای حضور 
در استان را ندارند. ؟چگونه است که در خیلی از 
 استانها وقتی پای منافع استان مطرح می باشد 
همه با هرگرایشی روی یک نیرو و مدیر بومی 
توافق کرده و با تمام توان حمایت می کنند؟؟؟ 
اما در خراسان جنوبی اینطور نیست. وی تاکید 
می کند : شکل گیری یک اتاق فکر متشکل 

از جمعی از اندیشمندان بدور از جناح بندیهای 
سیاسی در سطح شهر و در سطح استان بسیار 
ضروری می باشد تا نیروهای توانمند و با تجربه  

را شناسائی و در مواقع مورد نیاز بتواند برای هر 
مسؤولیتی ، چندین نفر را معرفی کند و مردم هم 
حمایت کنند. وی خاطر نشان می کند: مطمئن 
باشید که در استانی دانشگاهی وفرهنگی مثل 
استانی که  الرجال نیست  خراسان جنوبی قطع 
در  باال  رده  مسئولیتهای  برای  تواند  می  حتی 
البته  کند  معرفی  توانمند  نیروهای  هم   کشور 
تاکید می کنم که اصل رعایت شایسته ساالری 

می باشد.

شورای مشورتی ، 
میز  استان خراسان جنوبی  در تهران

از تشکیل شورای مشورتی در تهران خبر  وی 
می دهد و می گوید: خوشبختانه از اوایل سال 
جاری جمعی از نخبگان و اندیشمندان ومدیران 
باتجربه گذشته وفعلی هم استانی مقیم تهران 
شورای  دارند  را  استان  توسعه  دغدعه  که 
مشورتی استان را درتهران تشکیل و با برگزاری 
های کمیته  ایجاد  و  تخصصی   نشستهای 

تا سهمی در  تخصصی مختلف تالش میکنند 
توسعه استان داشته باشند که ضمن سپاس از 
همه این بزرگواران مطمئن هستم که در آینده 
استان  برای  ثمربخشی  نتایج  دور  چندان  نه 
خواهد داشت .این عضو انجمن با تاکید بر اینکه 
کنیم  استانی  را  خود  نگاه  باید  پیشرفت  برای  
فرهنگی  برگزاری شب های  آور می شود:  یاد 
برگزار شد  برج میالد  استان که شهریورماه در 
برنامه ای است که به صورت مشترک  اولین  
با هم استانیهای مقیم تهران  وحمایت شورای 
با  کردیم.وی  برگزار  تهران  در  استان  مشورتی 
بیان اینکه این یک حرکت جمعی موفق بود که 
تداوم خواهد داشت عنوان می کند: این حرکت 
می تواند در معرفی توانمندیهای بالقوه وبالفعل 
استان اثر گذار باشد ناگفته نماند علیرغم حضور 
استاندار وقت استان وهمکاری اداره کل میراث 
فرهنگی استان در رسانه های محلی انعکاسی 
با  که  کند  می  امیدواری  ابراز  وی  نداشت. 
مساعدت وحمایت همه نهادهای ذیربط ومردم 
اولین فرصت  هفته فرهنگی  استان  در  عزیز 
استان را در تهران برگزارشود.وی خاطر نشان می 
کند: تدوام برگزاری نمایشگاههای صنایع دستی 
در  اساسی  نقش  شک  استان،بی  وگردشگری 
رونق گردشگری و بازاریابی جهت ارائه سوغات 

وصنایع دستی استان ایفا خواهد کرد.
 

به نظر میرسد که انجمن
نسبت به گذشته کم کارتر شده است

شدن  کار  کم  مهم  دالیل  از  یکی  نوخنجی 
اقتصادی  شرایط  را  اخیر  سالهای  در  انجمن 
وکم  تهران  در  زندگی  فراوان  مشکالت  و 
شدن باالجبار گردهمائی های انجمن می داند 
 وعالوه بر آن انتظار این بود که از حرکت های 
انجمن در استان بصورت جدی حمایت شود: به 
طور نمونه شرکت پویش از دل انجمن بیرجندی 
های مقیم تهران در بیرجند ایجاد شده اما طی 
بیرجند  در  این شرکت  فعالیت  از  که  سال   20
میگذرد هیچ کمک شایسته ای به این شرکت 
نشد تا بتواند در این شهر قدم مثبتی بردارد.وی 

می افزاید: این شرکت اگر حمایت ارگان ها را با 
خود همراه می داشت می توانست فعالیت های 
بسیار اثرگذاری داشته باشد. وی از دست رفتن  

دیگر  از  را   انجمن  توانمند  مسؤولین  همزمان 
عوامل رکود در فعالیت های انجمن می داند و 
رفتند  دنیا  از  یا  افراد  این  از  می گوید: بسیاری 
انجمن  اینکه  بر  تاکید  با  نوخنچی  از کشور!  یا 
افزاید:  می  نشده  دلسرد  خود  فعالیت  از   هنوز 
هنوز هم مباحث کالن توسعه ای استان برایمان 

مهم است . 

مشکل کمبود آب استان
 دغدعه انجمن و شورای مشورتی

ازمواردی  استان  در  وخشکسالی  آب  کمبود   
ها  بیرجندی  انجمن  در  بحث  مورد  جدی 
وشورای مشورتی می باشد که نونخچی در این 
خصوص با تاکید بر اینکه چالش آب مهمترین 
 چالش منطقه خواهد بود خاطر نشان می سازد :  
پروژه انتقال آب یک پروژه ملی و پرهزینه است 
که اگرعملیاتی شود  بسیار زمانبر خواهد بود  لذا 
در شرایط فعلی باید به مدیریت منابع آبی وتغییر 
جایگزین  های  وکشت  کشت  نوع  در  نگرش 
ومصرف بهینه توجه شود البته علیرغم تالشهای 
در خور تقدیر نهادهای ذیربط در استان همت 
مردم  تک  وتک  جمعی  وهمکاری  وهمیاری 

شریف استان ضروریست.
 

توجه به توسعه گردشگری
 وجذب گردشگر آسان ترین راه

 برای توسعه استان

دبیرانجمن بیرجندی های مقیم تهران  همچنین 
برای  راه  ترین  آسان  را  گردشگری  به   توجه 
توسعه استان می داند و  معادن منحصر به فرد 
استان فرآوری محصوالت معدنی وجلوگیری از 
خام فروشی  و انرژی خورشیدی را از جاذبه های 
دیگر این منطقه برای جذب سرمایه گذار برمی 
شمرد و می افزاید: باید شرایط موجود برای جذب 
سرمایه گذار بهبود پیدا کرده.  ومشوقهای سرمایه 
گذاری ویژه برای  این استان کمتر توسعه یافته 

مورد توجه قرار گیرد.

 احیای صنعت کفش بیرجندی، 
راهکاری کم هزینه

 برای رونق کسب و کار

این عضو انجمن با تاکید بر اینکه  نباید  نسبت  
به رونق و یا احیای صنایع خرد و متوسط وگاها 
خاص منطقه بی تفاوت باشیم  می گوید:  احیای 
صنعت کفش بیرجندی راهکاری کم هزینه است 
جوانان  برای  تواند  می  سرمایه  حداقل  با  که  
زیادی شغل ایجاد کند. نوخنجی خواستار ارایه 
راهکارهای عملیاتی از سوی رسانه ها می شود و 
تصریح می کند: خراسان جنوبی بهترین شرایط 
را برای نساجی در شرق کشور دارد که متاسفانه 
اندازی خطوط  راه  مغفول واقع شده است. وی 
هوایی ارزان قیمت را راهکاری برای جذب بیشتر 
کشور  بزرگ  شهرهای  از  توریسم  و  گردشگر 
از  افزاید: سهم   خراسان جنوبی  و می  داند  می 
نقاط  از  دیدار  برای  مردم  هفته  آخر  سفرهای 
مسیر  چون  است  صفر  به  نزدیک  گردشگری 

طوالنی است و هزینه تردد نیز باالست.

 سی سال تالش برای بیرجند در پایتخت
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یادداشت

پیشگیری از انتخاب نادرست، خود 

موفقیت است!

* محبوبه رحیمی

طالق! کلمه ای که سالهای اخیر برایمان زیاد 
هم غریبه نیست. در زمان پدر و مادر و پدربزرگ 
و مادربزرگ ها کمتر گوشمان را آزار می داد، ولی 
هر آن ممکن است در خیابان و کوچه های زندگی 
ما سروکله اش پیدا شود و درب زندگی زناشویی را 
بزند. آنگاه است که مهم می شود. آیا درب این خانه 
مقدس را به روی او باز می کنیم؟ برخی خانواده ها 
درایت و مهارتهایی به کار برده اند که طالق جرات 
نمی کند حوالی شان پر بزند، تبریک این حالوت 
طالق  که  است  شده  چه  وجودشان.حال  گوارای 
تا این حد جرأت پیدا کرده؟ چه خورانده ایم بر او 
که اینگونه قوی شده است؟می دانیم که برخی از 
همین زوج های راهرو دادگاه خانواده زمانی اعتقاد 
داشتند طالق را با ما نسبتی نیست؛ پس بهتر است 
با هم راحت و بی تعارف باشیم و حال و احوالی از 
زندگی مشترکمان بپرسیم. اگر حالش خوب است 
خیلی هم عالی، البته واکسن های الزم را جهت 
پیشگیری از آسیب های احتمالی بزنیم و اگر نیاز به 
دوا و دکتر دارد دست بجنبانیم تا بیماریش مزمن و 
 غیر قابل درمان نشود، شاید هم دیر به فکر افتاده ایم

 و جراحی عمیق الزم دارد که باید سریع اقدام کنیم 
و به خواست خودمان و کمک متخصصین به مدد 
زندگی مان برویم. مهم این است که به درستی بدانیم 
زندگیمان در چه وضعیتی است، چگونه درمان می 
 شود، چگونه بهبود می یابد و چگونه بیمه می شود

 تا همیشه طالق برایمان یک غریبه ناآشنا بماند.
یکی از علت هایی که می تواند موجب شود خطر 
نحوه  کند  تهدید  را  مشترک  زندگی  یک  طالق 
ازدواج است چرا  از  اشتباه پیش  یا  ناقص  آشنایی 
که یک انتخاب درست پایه و زمینه اش شناخت 
و آگاهی واقع بینانه و متفاوت  است. در ازدواج این 
شناخت کافی و غنی باید قبل از هر تصمیم قطعی 
اعم از آزمایش و خرید و عقد و ازدواج و... صورت 
گیرد؛ یعنی در مرحله »نامزدی« به معنایی درستش 
با قطعی شدن ازدواج، در صورت نداشتن اطالعات 
کافی و الزم باید منتظر عواقب ناخوشایندش باشیم.

اطرافمان را که خوب نگاه کنیم دو نوع آشنایی 
قبل از ازدواج داریم؛ یکی اینکه دو نفر و خانواده 
ها در یکی دو جلسه یا کمتر به جمع بندی می 
رسند و به سواالت کلی بسنده می کنند که همه 
با فضای این سوال و جوابها آشنا هستیم:»ایمان 
و اخالق برای من مهم است. صداقت برای شما 
و  زن  چیست؟  شما  ازدواج  هدف  هست؟  مالک 
هم  مواظب  و  کنند  درک  را  همدیگر  باید  شوهر 
باشند، من حجاب را مهم می دانم، ظاهر برای من 
تا حدی مهم است و...« اینگونه می شود که یک 

عمر زندگی با حداقل شناخت تایید یا رد می شود.
 نوع دیگر این است که دو طرف در زمان طوالنی تری

 ارتباطی گسترده و بدون مسیر و هدف مشخص 
و گاهی احساسی را تجربه می کنیم که با حضور 
یا بدون حضور خانواده و پس از زمان نامشخص 
به نتیجه مثبت یا منفی می رسند که مدیریت و 
اثربخشی این دوران هم جای تامل دارد و می تواند 
تبدیل به باتالق شود.اگر بخواهیم به نتایج ازدواج ها 
نگاه کنیم هر دو حالت باال تقریبا اکثریت را به سمت 
ازدواج موفق سوق نمی دهد، پس حالت عاقالنه می 
تواند اعتدال در این مسیر باشد و مهم است که برای 
به نتیجه رسیدن این امر ضروری بر احساسات و 
تفکرات و رفتار اشتباهمان پافشاری نکنیم و با روی 

خوش به استقبال روش درست برویم. 
که  متعهدانه  و  باضابطه  رابطه  یک  است  الزم 
کمی ارتباطات از حالت رسمی خارج می شود بعد از 
مراسم خواستگاری و بررسی کلیات )سطحی( توسط 

دو طرف تعریف شود و از سطح به عمق برویم.
 البته در این فرآیند عالوه بر دو جوان عزیز، خانواده های
شوند می  ارزشمند  فرآیند  این  وارد  هم  گرامی    

 و بسیار حایز اهمیت است که بدانیم برای  چه مدت 
زمانی و چگونه، دنبال چه چیزی هستیم تا احیانا 
مانند:»احساسی  هایی  آسیب  نشویم.  آسیب  دچار 
شدن و غرق شدن در رودخانه احساسات و ایجاد 
وابستگی کاذب و مخرب، زماِن خیلی کوتاه یا خیلی 
طوالنی شدن این دوره، بیان کردن تمام اطالعات 
گذشته و حال خود و خانواده و... دو خانواده بزرگوار 
نیز همراه با دو جوان عزیز وقتی بعد از بررسی کلیات، 
الزاِم این دوره را درک کردند با هم در یک فرایند 
برای آشنایی بیشتر برای پیوند مقدس و ارزشمند 
همین  در  که  البته  رسند.  می  توافق  به  ازدواج 
سبک  جزییات  مذهبی،  باورهای  معمولی،  روابط 
زندگی اعم از لباس پوشیدن ها و پذیرایی کردن و 
ادبیات صحبت کردن، انتظارات از همدیگر، بررسی 
تواند با درایت می  باورها،   و  ارزش ها   عالیق و 
  دیده شود .و در پایان نیز دو نتیجه حاصل می شود:

1 - ممکن است یکی از طرفین یا هر دو صالح را به 
ادامه ندانند پس خیلی هم عالی، چرا که پیشگیری 
از انتخاب نادرست برای ازدواج خود موفقیت است. 
بهتر است هر دو طرف در کمال  این صورت  در 
اخالق و احترام یک پایان خوب داشته باشند بدون 
هیچ آسیب یا بر هم خوردن آرامشی.۲ - ممکن 
است طرفین به نتیجه مثبت برسند باز هم خیلی 
عالی و شادباش، پس مراحل بعد را با هم مشخص 
می کنند.جوانان و خانواده های ناب ایران اسالمی 
با کمی درایت می توانند بیشتر حالوت ازدواج های 
عاقالنه و صمیمانه را تجربه کنند، چرا که الیق 

بهترین ها هستیم.

وضع بیرجند از منظر پدافند غیر عامل
تخلفات ساختمانی ،عامل آسیب های جدی به مرکز استان

تصاویر باورنکردنی از فروشگاهی در چین

چین  والمارت  فروشگاه های  ها-   برترین 
یکی از زشت ترین فروشگاه ها در تاریخ والمارت 
چین  والمارت  فروشگاه های  در  چیزی  هستند. 
وجود دارد که در هیچ فروشگاه والمارت دیگری 
فروشگاه های  ببینید  بیرون  از  اگر  ندارد.  وجود 
ندارند.  هم  با  تفاوتی  آمریکا  و  چین  والمارت 
و  عجیب  دالیل  به  شوید،  آن  وارد  اگر  اما 
می کنید. تعجب  شدت  به  آوری  چندش   شاید 
مشتریان گوشت خامی که می خواهند را خودشان 
با دست خالی جدا می کنند: هزاران مشتری هر 
و  بزنند  دست  گوشت ها  این  به  دارند  اجازه  روز 

گوشتتشان را انتخاب کنند و بردارند.
هم  کنار  در  زنده  قورباغه های  و  الکپشت ها 
فروخته می شوند:شما می توانید به فروشگاه والمارت 
در چین سر بزنید و قورباغه و الکپشت های زنده را 
ببینید. چینی ها به خوردن غذاهای عجیب و غریب 
مشهور هستند و مدیریت والمارت آنچه مشتریان 

دوست دارند را به آن ها ارائه دهند. 
کروکدیل های مرده در بخش گوشت های منجمد 
فروخته می شوند:طعم غذاهای چینی بسیار دورتر از  
آن چیزیست که همه ما تجربه کرده ایم. یکی از 
این غذا ها گوشت کروکدیل است. در فروشگاه های 
گوشت های  بخش  در  کروکدیل ها  چین  والمارت 

منجمد به فروش می رسند. 
می شود:  فروخته  فروشگاه  این  در  هم  کوسه 
در  هم  را  کوسه ها  می توانید  کروکدیل  بر  عالوه 
بخش گوشت های منجمد این فروشگاه ببینید. این 
کوسه ها را هم هرکسی می تواند لمس کرده و کوسه 

موردنظر خود را انتخاب کند.
در  خزندگان:  شده  بندی  بسته  قسمت های 
فروشگاه های والمارت چین قسمت های مختلف 
و  بندی شده  بسته  به صورت  را  نوع خزنده  هر 
کسانی  می کنید.  پیدا  مختلف  اندازه های  در 
بخرند  کامل  کروکدیل  یک  نمی توانند  که 
یا  پا  سر،  بسته  یک  و  می آیند  قسمت  این  به 
از  یکی  قسمت  این  می خرند.  کروکدیل  دم 

محبوب ترین بخش ها برای چینی هاست.
هم  منجمد  االغ  گوشت  چین  والمارت 
بخش  در  چین  عجیب  غذاهای  لیست  دارد: 
چین  والمارت  ندارد.  تمامی  منجمد  گوشت های 
به مشتریان محترم خود گوشت االغ می فروشد. 
ظاهرا میلیون ها االغ هر سال در کشتارگاه های 
چین کشته می شوند. در سال ۲011 حدود ۲.۴ 

میلیون االغ کشته شدند. 

ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایي و سیاسي همواره 
به لحاظ مخاطرات و سوانح طبیعی آسیب پذیر بوده و از این 
لحاظ ششمین کشور آسیب پذیر در جهان شمرده می شود؛ 
که عالوه بر آن به دلیل جنگ و تلفات انساني، خسارات 
مالي سنگیني متحمل شده است. لذا اهمیت بحث ایمني و 
امنیت در شهرسازي و معماري چنان که باید مورد توجه قرار 
نگرفته است و همچنان شاهد ساخت و سازهایي هستیم که 
به طور روز افزون آسیب پذیري محیط کالبدي را در برابر 
انواع بحران ها افزایش مي دهند. اما امروزه با به کارگیري 
اصول پدافند غیرعامل به عنوان راهکاري جهت کاهش 
خطرپذیري در برابر خطرات مختلف می توان در سطوح 
مختلف برنامه ریزي منطقه اي، شهرسازي و معماری، این 

امر را مورد توجه قرار داد.
 در نگارش حاضر به شرح مختصری از مفهوم پدافند غیر عامل

 و تخلفات ساختمانی پرداخته شده است.

مفهوم پدافند غیر عامل :

اقداماتی  مجموعه   )passive defense( عامل  غیر  پدافند 
است که انجام می شود تا در صورت بروز جنگ، خسارات 
احتمالی به حداقل میزان خود برسد. به بیان دیگر هر اقدام 
غیر مسلحانه ای که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی 
انسانی، ساختمان ها، تاسیسات، تجهیزات حیاتی و حساس و 
مهم کشور علیرغم حمالت خصمانه و مخرب دشمن گردد، 
پدافند غیر عامل گفته می شود. هدف از اجرای طرح های 
پدافند غیر عامل کاستن از این آسیب پذیری ها و استمرار 
فعالیت ها و خدمات زیر بنایی و تأمین نیازهای حیاتی و 

تداوم اداره کشور در شرایط بحرانی ناشی از جنگ است. 
و  هوایی  ضد  های  سیستم  مثل  عامل  پدافند  در 
هواپیماهای رهگیر، فقط نیروهای مسلح مسئولیت دارند اما 
در پدافند غیر عامل تمام نهادها، نیروها، سازمان ها و صنایع 

و حتی مردم عادی می توانند نقش موثری بر عهده گیرند.

اصول و مفاهیم پدافند غیر عامل
 در حوزه نظارت بر ساخت و سازهای شهری

برنامه ریزی و طرح ریزی و سیاستگذاری با محوریت 
سازهای  و  ساخت  بر  نظارت  حوزه  در  عامل  غیر  پدافند 
شهری با هدف پیشگیری، جلوگیری و برخورد با تخلفات 
ساختمانی و تقلیل خسارات و صدمات ناشی از آن بر پیکره 
جامعه و کالبد شهر، موضوعی بنیادی است که وسعت و 
گستره آن تمامی زیر ساخت های کلیدی، حیاتی و حساس 
شهر را در بر می گیرد. روند شکل گیری و گسترش تخلفات 
ساختمانی موید آن است که شهر بیرجند تحت تاثیر اثرات 
لحاظ  به  جدی  های  آسیب  دچار  اقدامات  این  از  ناشی 
کالبدی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گردیده است. امروزه 
می توان با بهره گیری از اصول و مبانی پدافند غیر عامل در 
جهت جلوگیری از تخلفات ساختمانی آسیب های ناشی از 

این اقدامات را به حداقل رساند.
از  جلوگیری  و  شهری  سازهای  و  ساخت  بر  نظارت 
گسترش آسیب های ناشی از تخلفات ساختمانی بر کالبد 
شهر ضرورت و اهمیت برنامه ریزی در چهارچوب اقدامات 
برنامه  تدوین  نمایان می سازد.  را  این حوزه  در  مدیریتی 
عملیاتی در قالب اصول و مفاهیم پدافند غیر عامل در حوزه 
ای  ویژه  اهمیت  از  سازهای شهری  و  ساخت  بر  نظارت 
برخوردار بوده که در ذیل به شرح برخی از اصول و مفاهیم 

کاربردی پدافند غیر عامل در این حوزه می پردازیم.

انتخاب عرصه های ایمن

و سازهای شهری:  بر ساخت  نظارت  در حوزه  کاربرد 
به  نسبت  پذیر  آسیب  نواحی  شناسایی  ـ  الف 

شدت  و  بندی  الویت  ـ  ب  ساختمانی  تخلفات 
ساختمانی تخلفات  به  نسبت  نواحی  پذیری   آسیب 
 ج ـ شناسایی و استفاده از پتانسیل های نواحی در امر 
 نظارت بر ساخت و سازهای شهری دـ ارائه سیاست ها
ساختمانی  تخلفات  با  برخورد  زمینه  در  راهبردها  و   
نواحی های  پتانسیل  و  ها   حساسیت  بر   مبتنی 

پراکندگی در توزیع عملکردها 
متناسب با تهدیدات و جغرافیا

کاربرد در حوزه نظارت بر ساخت و سازهای شهری: 
و  نیروها  پراکندگی  حداکثر  و  حداقل  تعیین  ـ  الف 
جمعیت،  های  شاخص  به  توجه  با  نواحی  در  امکانات 

وسعت، عملکردها، روند شکلگیری تخلفات و ... .

مدیریت بحران دفاعی در صحنه ها

حوزه  در  خارجی  و  داخلی  تهدیدات  شناسایی  الف- 
نظارت بر ساخت و سازها  ب ـ شناسایی نیازهای حیاتی 
و ضروری و اساسی ساکنین ج ـ الویت بندی نیازها به 
اجرایی  راهکارهای  تهیه  امکانات حیاتی و حساس د ـ 
متناسب با نیازهای مردمی  ذ ـ ارائه راهکارهای اجرایی 
تخلفات  امر  در  نواحی  پذیری  آسیب  کاهش  زمینه  در 
ساختمانی ر ـ ارائه راهکارهای اجرایی در زمینه افزایش 

پایداری نواحی نسبت به گسترش تخلفات ساختمانی
ز ـ ایجاد بستر مناسب در زمینه پیشگیری و جلوگیری 

و برخورد مناسب با تخلفات ساختمانی
 

عوامل شکل گیری و بروز تخلفات ساختمانی :

- 1 لحاظ نشدن نیازهاي واقعي جامعه در طرح هاي 
گاهي  سکونت  هاي  حوزه  براي  باالخص  شده  تهیه 
امالک  بودن  اي  قولنامه  پیرامون و حاشیه شهر.  ۲-  

و اراضي و منع پاسخگویي شهرداري به این امالک.
3-  کمبود مسکن و نیاز روزافزون جامعه به آن. 

۴-  ابهام در قوانین و مقررات ناظر بر ساخت و ساز.
 5-  ناآگاهي برخي از شهروندان از قوانین و مقررات ساختماني.
مجرم  متخلفین  و  نبوده  جرم  ساختماني  تخلفات    -6
محسوب نمي شوند و جرایمي که براي فک پلمپ در مراجع 
اغلب  براي  بوده و  ناچیز  قضایي در نظر گرفته مي شود 

متخلفین ساختماني منع تعقیب صادر مي شود. 

اجراي  با  تواند  مي  شهرداري  که  نشیني  حاشیه    -7
 -8 بردارد.  را  نخست  هاي  گام  و...  ساختماني  مقررات 
مشکالت مدیریتي که به عملکرد شهرداري و متصدیان 
شهرسازي مربوط مي شود. 9-  کنترل ماموران و نظام 
مهندسي که گاهي رواج تباني و گزارش هاي نادرست را به 
دنبال دارد.  10- منطقه بندي تراکم هاي ساختماني، موجب 
محدودیت تمایل صاحبان امالک شده و شرایط تخلفات 
ساختماني مازاد بر تراکم و بدون پروانه را فراهم کرده است.

عوامل گسترش تخلفات ساختمانی

1 - کمبود نیروي متخصص و امکانات مورد نیاز براي 
جلوگیري از تخلفات ساختماني

و  ادارات  قانوني  وظایف  انجام  و  همکاري  عدم   -  ۲
شرکت هاي خدماتي و متولیان موقوفه در خصوص حفظ 

و حراست از اراضي در مالکیت خود
3 - نبود حمایت کافي و پشتیباني قضایي و حقوقي از 

کارکنان ادارات نظارت بر ساخت و سازهاي مناطق
۴ - عدم رسیدگی به موقع به تخلفات ساختمانی

5 - عدم دقت در پیش بیني مولفه هاي مختلف توسعه 
شهري، بي توجهي به ارزش هاي اقتصادي نهفته در کاربري 
هاي مختلف و نیز بي توجهي به خصایص مالکیتي زمین 
هاي شهر، موجب بر هم زدن توازن در فعالیت ها و استقرار 
 فعالیت ها شده است. به طوري که با ایجاد ارزش هاي
انواع  شیوع  باعث  مناطق  برخي  براي  فاحش  افزوده   
تخلفات شده است. 6 - عمل ساخت و ساز غیرمجاز و 
بدون پروانه جرم محسوب نمي شود؛ در نتیجه هر گونه 
راي صادره براي آن از طریق قضایي قابل پیگیري نیست 
و شهرداري اهرم اجرایي الزم را در اختیار ندارد. از طرفي 
نداشتن حق تخریب ساختمان احداثي نیز موجب نقصان 
به ساخت و سازهاي  اقتدار در عملکرد شهرداري نسبت 
شهري مي شود. ما نباید از افزایش سیاهه جرایم خشنود 
باشیم و از تورم قانون کیفری بر خود ببالیم، در حال حاضر 
استفاده صحیح از ضمانت اجراهای غیر کیفری نقش موثری 
در پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز دارد. عالوه بر 
این بهره گیری مناسب از مرجع قضاوتی کمیسیون ماده 
100، اقدامات ارشادی و تبلیغی وسیع در ارتباط با تبعات 
ساخت و سازهای غیر مجاز، حذف تشریفات زائد صدور 
عوارض  بر  زائد  مبالغ  اخذ  از  خودداری  ساختمان،  پروانه 
قانونی، اعطاء تهسیالت بانکی به دارندگان پروانه ساختمانی 
و به کارگیری مامورین متعهد و آشنا به وظایف خود موجب 
کاهش  نتیجه  در  و  شهرداری  قوانین  رعایت  به  تمایل 

تخلفات ساختمانی می شود.

فروغ عباس پور -کارشناس ارشد طراحی شهری
محسن محمدی -کارشناس عمران
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان

خواندنی ها

دوچرخه ای 
که کتابخانه بچه های افغانستان شد

مهر- در ایامی که همه ما از گسترش فرهنگ 
کتاب و کتابخوانی حرف می زنیم. صابر حسینی 
یکی از افرادی است که بی کار ننشسته و در کشور 
 همسایه روستا به روستا با دوچرخه اش برای بچه های

 افغانستان کتاب می برد.
جنگ به همه چیز رنگ تلخی می زند. ترس به 
بار می آورد، مادرها الالیی هایشان را از یاد می برند، 
پدرها به جای دردانه هایشان باید تفنگ هایشان را 
به آغوش بکشند و بچه ها بچگی کردن هایشان 
را فراموش می کنند. سیاهی جنگ آنقدر سنگین 
هست که سایه بیندازد به همه بازی ها، قصه ها 
و شعرهای کودکانه، به همه افسانه ها و داستانهایی 
که می تواند برایشان از صلح بگوید و به رویاهای 

وحشت زده شان رنگ و نور بپاشد.
خیال کودکانه بچه های افغانستانی سالهای سال 
است که زخمی جنگی است که انگار در دنیا سر 
تمام شدن ندارد. اما با همه اینها »صابر حسینی« این 
روزها آرزویش رساندن کتاب به کودکان افغانستان 
است. او از دوچرخه اش کتابخانه سیاری ساخته که 
بین شهرها و روستاهای محروم چرخ می زند. تا 
برای بچه ها از صلح بگوید و قصه های فراموش 
شده را با کتاب از زیر گرد و غبار جنگ بیرون بکشد. 
دلخوشی  روزها  این  حسینی  آقای  سیار  کتابخانه 

کوچک بچه های افغانستانی است.

جذابترین ها 

رضایی- 7 آبان ،از طرف سازمان بهداشت جهانی روز سکته 
مغزی نام گذاری شده است، تا با توجه به آن  نحوه بروز این 
اختالل در اقشار مختلف جامعه بررسی شود و با اطالع رسانی 
 به جامعه از بروز مشکالتی که برای فرد به وجود می آید،

 آگاه های الزم داده شود. پشم فروش ،فوق تخصص مغز 

و اعصاب بیمارستان ولی عصر بیرجند،درباره این اختالل 
هایی رگ  شدن  بسته  پی  در  مغزی  سکته  گوید:   می 
 در مغز،که باعث عدم خون رسانی  به بخش هایی از مغز 
می شود اتفاق می افتد و یا در صورت پاره شدن رگ ،که 

باعث خون ریزی در بافت مغز می شود، رخ می دهد.
وی افزود: با توجه به این که اختالل در کدام ناحیه از 
مغز روی داده است فرد دچار مشکالت در بینایی ،تکلم ، 
ناتوانی در حرکت دست و پا  می شود .سکته مغزی دومین 
علت مرگ در سراسر جهان است، در گذشته این عارضه 
در سن 70 تا 75 سالگی بروز می کرده است اما در حال 
حاضر به ۴0 تا 50 سال کاهش یافته است و این به دلیل 
باال و  تغییر شیوه زندگی مردم است.دیابت و فشار خون 
  کم تحرکی ،قند خون باال مصرف خود سرانه بعضی داروها ،
است.  مغزی  بروز سکته  اصلی  علت  استرس  و  دخانیات 
پشم فروش با بیان اینکه 85 درصد از سکته های مغزی 
 به علت بسته شدن رگ های مغز اتفاق می افتد، افزود :

مغز عضوی است که به اکسیژن نیاز زیادی دارد و در صورت 
عدم رسیدن به بافت ها، باعث مرگ سلول های مغز خواهد 
شد و مشکالت حرکتی ،تکلم و بینایی را در پی دارد. البته 
اگر زود تشخیص داده شود و زیر سه ساعت به مراکز درمانی 
مراجعه کنند ،این مشکالت با تجویز دارو و عمل جراحی  تا 
درصد باالیی قابل رفع است. اما در غیر این صورت چون 
مغز بافت حساسی است با از کار افتادگی بخشی از آن همراه 
خواهد شد.سکته مغزی به صورت ناگهاهی صورت می گیرد 
که سه عالمت کلی،اختالل در تکلم ،ضعف اندام ها،عدم 

تعادل را به همراه دارد.
وی ادامه داد: در نسل جوان نیز متاسفانه شاهد بروز سکته 
مخدر مواد  مصرف  خاطر  به  تر  بیش  که  هستیم   مغزی 
 صنعتی و روان گردان و همچنین دارو های انرژی زایی که 
 در باشگاه های بدن سازی مصرف می کنند رخ می دهد،
که البته فشار و استرس ناشی از کار و زندگی روزمره نیز 

مزید بر علت شده و فرد را دچار این اختالل می کند.

اینکه مرکز فوق تخصصی برای  بیان  با  پشم فروش  
عارضه های مغزی در بیمارستان ولی عصر ساخته شده 
است افزود: وقتی سه عالمت مهم ،که ضعف در صورت 
و دست وپا و اختالل تکلم در فرد مشاهده شد باید بدون از 
دست دادن زمان با تماس با مرکز 115به این مرکز مراجعه 
کنند ،تا اقدامات الزم صورت گیرد و از آسیب های وارده 
کاسته شود .وی گفت :هر رگ اصلی مغز اگر یک دقیقه 
بسته بماند،حدود ۲ میلیون سلول عصبی از بین می رود 
که باعث عوارض جبران ناپذیری می شود و تنها چیزی که 
بسیار اهمیت دارد زمان مراجعه است که در بهترین حالت 
یک ساعت بعد از ظهور عالیم است و اگر مراجعه کنند 
به  RTPA( که  از دارو های)  استفاده  قابل درمان است. 
صورت وریدی تزریق می شود و رگ ها را باز می کنند و 
یا از طریق انژیوگرافی، بدون بی هوشی، می توان لخته 
 خون ایجاد شده در مغز را بر طرف کرد و بیمار را از بروز

 آسیب های بیش تر حفظ کرد.   

سکته مغزی دومین علت مرگ در سراسر جهان

عکاس: نرگس سینایی محمد کارگر قاب عکس کاریکاتور  داده نما، آوای خراسان جنوبی
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خودتان را بهتر کنید

منفی  رفتار  کنید.  رفتار  مثبت  و  کنید  فکر  مثبت   .1
اطمینان و تعهد شما به بهتر شدن را کم می کند.

2. چیزهای جدید یاد بگیرید. به یک سازمان، کالس، 
کلوپ، تیم یا گروه جدید بپیوندید. اگر همان کارهای 
هم  قبلی  رفتار های  به  اینکه  احتمال  بکنید،  را  قبلی 
برگردید زیاد است. اما چون آدم های جدید از شما انتظار 
هیچ رفتار خاصی ندارند، احتمال اینکه در عادت کردن به 

یک رفتار جدید موفق باشید بیشتر می شود.
3. به خودتان سخت نگیرید. شخصیت آدم یک شبه 
عوض نمی شود. به خودتان ُکلی وقت و فضا بدهید تا 

یک رفتار را به بخشی از شخصیتتان تبدیل کنید.
 4. تظاهر کنید. احتماال شنیده اید که به هر چیزی خیلی 
تظاهر کنید به واقعیت بدل می شود. بعضی وقت ها که 
ادای کسی را در می آورید که با شما تفاوت زیادی دارد، 
دوستان، موقعیت ها و موفقیت های جدیدی هم به وجود 
خواهند آمد. اما یادتان باشد ویژگی ای که به داشتنش 
تظاهر می کنید با اهدافتان همراستا باشد، جوری نشود 
که آخرش عادت بِد ادا درآوردن را هم به عادات بدتان 
کمک  افراد  از  خیلی  به  کار  این  باشید.  کرده  اضافه 
مثبتی که می خواهید  با ویژگی  اگر شخصی  می کند. 
چنین شخصیتی  که  کنید  تماشا  فیلمی  نمی شناسید، 
داشته باشد. بعد از مدتی که ادای خجالتی نبودن یا آرام 

بودن را دربیاورید، کامال برایتان طبیعی می شود.
5. بعد از یک ماه دوباره بنشینید و ببینید چقدر موفق 
بوده اید. وقتی که حس کردید در یکی از ویژگی ها استاد 
شده اید، ویژگی دیگری انتخاب کنید و از نو شروع کنید. 
مثال اگر چند دوست جدید پیدا کرده اید و حاال دیگر 
سِر کار نظراتتان را ابراز می کنید، تبریک می گوییم، شما 

موفق بوده اید. وقت را از دست ندهید...

مرغ همسایه غاز است

مالنصرالدین برای خرید پاپوش نو راهی شهر شد. در 
راسته کفش فروشان انواع مختلفی از کفش ها وجود 
داشت که او می توانست هر کدام را که می خواهد انتخاب 
کند. فروشنده حتی چند جفت هم از انبار آورد تا مال آزادی 
بیشتری برای تهیه کفش دلخواهش داشته باشد. مال یکی 
یکی کفش ها را امتحان کرد، اما هیچ کدام را باب میلش 
نیافت. هر کدام را که می پوشید ایرادی بر آن وارد می 
کرد. بیش از ده جفت کفش دور و بر مال چیده شده بود 
و فروشنده با صبر و حوصله هر چه تمام به کار خود ادامه 
می داد.مال دیگر داشت از خریدن کفش ناامید می شد که 
ناگهان متوجه ی یک جفت کفش زیبا شد! آنها را پوشید. 
دید کفش ها درست اندازه  پایش هستند. چند قدمی در 
مغازه راه رفت و احساس رضایت کرد.  باالخره تصمیم 
خود را گرفت. می دانست که باید این کفشها را بخرد از 
فروشنده پرسید: قیمت این یک جفت کفش چقدر است؟ 
فروشنده جواب داد: این کفش ها، قیمتی ندارند! مال گفت: 
چه طور چنین چیزی ممکن است، مرا مسخره می کنی؟ 
فروشنده گفت: ابدا، این کفش ها واقعا قیمتی ندارند، چون 
کفش های خودت است که هنگام وارد شدن به مغازه 
به پا داشتی! نکته: این داستان زندگی اکثر ما انسان 

هاست،همیشه نگاه مان به دنیای بیرون است.

باز پاییز است، اندکی از مهر پیداست
 حتی در این دوران بی مهری 

باز هم پاییز زیباست

زندگی همواره به این معنا نیست که انسان مهره های 
برنده در اختیار داشته باشد بلکه به این معناست که با 

مهره های بسیار بدش ، خوب بازی کند!

تقدیر، که بر کشتنت آزرم نداشت
بر حسن و جوانیت دل نرم نداشت
اندر عجبم زجان ستان کز چو تویی
جان بستد و از جمال تو شرم نداشت

به آدمهایی که از خوشحالی شما شاد می شوند و از 
ناراحتی شما غمگین توجه خاص داشته باشید آنها 

کسانی هستند که سزاوار جایگاهی ویژه اند

هرروز خداوند فرصتهای زیادی برای محبت 
دراختیارمان می گذارد امروز باچشم باز و بهتر بنگریم 
و به فرصت هایی که برای مهر و محبت به انسانها 

طبیعت وحیوانات  به ما داده می شود، توجه کن

زمان آن رسیده است که یکی از حیاتی ترین تصمیمات 
زندگی تان را بگیرید که آیا می خواهید امور مالی تان را 

تحت کنترل خود بگیرید یا خیر.
اگر امور مالی تان را تحت کنترل بگیرید، به شما قدرت 
می دهد تا زندگی جدیدی برای خود بسازید. شاید سالم 
سازی امور مالی کار سخت و بزرگی به نظر برسد، اما این 
تصمیم در واقع مجموعه ای از تصمیمات کوچک تر است. 
تصمیم به تغییر آینده مالی تان تنها یک تصمیم اولیه است. 
کارهایی که باید هر روز در راستای این تصمیم انجام دهید 
و چشمان تان را به خوبی باز نگه دارید، تصمیمات اساسی 
است. دالیل زیادی وجود دارد که چرا من به این روش 
 عالقه ای ندارم. مهم ترین دلیل من این است که فکر 
نمی کنم کسی بتواند با این روش پولدار شود. اگر شخصی 
می خواهد ثروتمند شود، باید یاد بگیرد که چطور به قدرت 
بدهی احترام بگذارد، وام های مناسبی را انتخاب کند و 
بیاموزد که چگونه از قدرت بدهی استفاده کند. یعنی به جای 
این که بگویید »نمی توانم از عهده خرید آن بربیایم«، به 

این فکر کنید که »چطور می توانم آن را بخرم؟«
بدهی مشکل شما نیست!

اگر  دارد.  وجود  ها  بدهی  انواع  میان  زیادی  تفاوت 
است  بدهی  خوب  بدهی  دهم،  توضیح  ساده  بخواهم 
که برای تان پولساز باشد. بدهی که از آن برای افزایش 
نوعی خودش قسط های  به  و  کنید  استفاده می  دارایی 

را  پول  که  است  بدهی  بد  بدهی  دهد.  می  را  خودش 
مانند  چیزهایی  خرج  و  کشد  می  بیرون  تان  جیب  از 
خودرو یا  مسکن  قسط  الکترونیک،  وسایل   لباس، 
می کند. مشکل، بدهی نیست بلکه باید سواد مالی تان 
را آنقدر افزایش دهید که تفاوت بین بدهی خوب یا بد را 
متوجه شوید. در کتاب پدر پولدار گفتیم که برای خالص 
نباید سبک زندگی دلخواه تان را رها  از بدهی ها  شدن 
کرده و به کم بسنده کنید، بلکه باید دارایی های تان را 
به شکلی افزایش دهید که هزینه چیزهایی مانند لباس، 
آن  ِقبل  از  خودرو  و  مسکن  وام  الکترونیکی،  وسایل 
دارایی ها پرداخت شود اما گاهی پیش می آید که آنقدر 
شکلی  هیچ  به  توانید  نمی  که  هستید  بدهی  در   غرق 
دارایی های تان را افزایش بدهید و به سطح بدهی های 
قرار  ناخوشایند  این موقعیت  برسانید. کسانی که در  تان 
دارند، می توانند از برنامه کاهش بدهی استفاده کنند؛ یعنی 
تا وقتی که از شر بدهی های شان خالص نشده اند، به طور 
 موقت مخارج زندگی شان را کاهش داده و سبک زندگی 

دلخواه شان را کنار بگذارند.
متخصصان زیادی در حیطه امور مالی هستند که اعتقاد 
دارند تنها راه رهایی از بدهی کاهش میزان خرید، پرداخت 
نکردن  پول برای قهوه و خوراکی های مورد عالقه یا حتی 
فریز کردن کارت بانکی است. آنها در واقع بر این عقیده اند 
که »سبک زندگی دلخواه تان را رها کنید تا از شر بدهی 

راحت شوید.« مهم ترین دلیل من این است که فکر نمی 
کنم کسی بتواند با این روش پولدار شود.

پرداخت به خودتان را در اولویت بگذارید
فکر اشتباه  به  باال  جمله  شنیدن  با  مردم  از   بسیاری 
می کنند که »پرداخت پول به خود در وهله اول« یعنی 
خوشگذرانی با پول، که این موضوع با چیزی که من در 
نظر داشتم، کامال متفاوت است. برای این که از لحاظ مالی 
پیش بیفتید، باید روی افزایش دارایی سرمایه گذاری کنید، 
اما اکثر مردم نمی توانند همین االن چیزی بخرند که برای 

شان جریان مالی بیشتری به ارمغان بیاورد. 
اینجاست که پرداخت پول به خود در وهله اول معنا پیدا 
که  را  دالری  یک  هر  از  درصد  باید 30  شما  کند.  می 
پول  این  حال  بردارید؛  شود  می  تان  مالی  جریان  وارد 
چه درآمدتان باشد، چه هدیه و چه از هر منبع دیگری، 
این 30 درصد را در سه حساب تقسیم کنید: پس انداز، 
روزهای  برای  پولی  انداز  خیریه. پس  و  گذاری  سرمایه 
مبادا، سرمایه گذاری پولی برای خرید دارایی ها و خیریه 

پولی برای کمک به دیگران خواهد بود.
من و کیم چطور این کارها را انجام دادیم؟

شاید به خودتان فکر کنید: »بله، این کار برای شما با آن 
همه درآمد آسان است، اما من چطور؟ من به سختی حقوق 
یک ماه را تا آخر برج می رسانم!« درست است، اما باید 
بدانید که من و کیم هم آن روزهای سخت را داشته ایم. 

زمانی که تازه ازدواج کرده بودیم خیلی فقیر بودیم. یک 
میلیون دالر بدهی داشتیم و زمانی بود که ما خانه نداشتیم 
دوستان  از  یکی  خانه  مبل  روی  یا  مان  خودروی  در  و 
 مهربان مان می خوابیدیم. در طول آن مدت، شبانه روز

 می جنگیدیم تا کسب و کاری راه اندازی کنیم.
شما هم می توانید

توانید همین کار  این است که شما هم می  خبر خوب 
زمانی  کنید.  تبدیل  عادت  یک  به  را  کار  این  بکنید.  را 
که عادت کنید، در هنگام دریافت پول، در همان ابتدای 
کار پولی را برای خودتان کنار بگذارید، با دیدن سرعت 
افزایش آن پول شگفت زده خواهید شد. همچنین وقتی 
که حساب »دارایی« های تان زیاد شد، می توانید از آن 
برای خرید خودرو یا رفتن به سفر استفاده کنید و آن موقع 

است که از این کار حسابی لذت خواهید برد.
عالی می شد اگر همه مردم یک پدر پولدار داشتند که 
سواد اقتصادی شان را باال می برد اما بیشتر شما این 
در  که  را  اتفاقی  هر  نشوید؛  ناامید  ندارید.  را  موقعیت 
گذشته افتاده است فراموش کنید. زمانی که تصمیم می 
گیرید تغییرات بزرگی در زندگی تان ایجاد کنید، اتفاقات 
بسیار جالبی در کوتاه مدت رخ خواهند داد. بسیاری از 
افراد ثروتمند کسانی بودند که خیلی دیر در زندگی به 
فکر ثروتمند شدن افتادند و حتی بسیاری از آنها بدهی 

های قابل توجهی هم داشتند.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

قطعا باشید  شایسته  اگر  است  تر  آگاه   دارید  خود  دلهای  در  آنچه  به  شما   پروردگار 
 او آمرزنده توبه  کنندگان است . االسرا/ آیه 25

حدیث روز  

اگر اندازه کفایت، بي نیازت کند، کمترین چیز دنیا بي نیازت کند و اگر اندازه کفایت بي نیازت نکند ، هر چه در دنیا هست بي 
نیازت نکند. امام جعفر صادق )ع(

سبک زندگی

عادات بد مالی تان را اصالح کنید

835
489

3148
26917

52386
987

528
1672

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

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

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

شماره 3922                         

261859743

849237651

375614892

753486219

684192537

912573468

596721384

437968125

128345976

جدول سودکو

رنگ آمیزی دکوراسیون داخلی 
اجرای انواع رنگ های روغنی 

پالستیک ، اکرولیک  
مولتی کالر  

09151630741
رحیمی

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

را تجربه کنید.   09158668002

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

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

خاور مسقف پتودار، 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

ی
ین

ضم
د ت

ص
در

د 
ص

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

به یک مدرک لیسانس تاسیسات مکانیک
 یا برق با حداقل سه سال سابقه بیمه مرتبط 
بعد از تحصیل نیازمندیم. 09153612381

به یک شاگرد برای کار در سوپر مارکت 
به صورت یک شیفت با حقوق مکفی 

نیازمندیم.  09199277229

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

به یک فروشنده )خانم یا آقا( حداقل 
دیپلم با روابط عمومی باال برای کار 

در شیرینی سرا )واقع در انقالب 1 و 3( 
نیازمندیم. )دانشجو  نباشد(

32237912 - 09155625263
شرکت پخش سراسری مهرگان پخش 
حافظ»مزمز«جهت تکمیل کادر فروش 
خودبازاریاب با سابقه ، آقاوخانم باحقوق 

ثابت،بیمه و پورسانت عالی استخدام
 می نماید. 09156676874 - 32231503

ساعت تماس: 8 لغایت 15

به یک همکار خانم با روابط 
عمومی باال ، دو شیفت

 برای خانه عطر و لوازم آرایشی 
واقع در بازار نیازمندیم.

32225800 - 09156666454

فروش لوازم یدکی با موقعیت 
عالی با تمام امکانات 09158254172 

یک دستگاه ون 11 نفره دانگ فنگ 
بنزینی سفید، با موتور میتسوبیشی 
)صفر کیلومتر( به فروش می رسد. 

در صورت تمایل برای بازدید
 با شماره 09155628344 

هماهنگ فرمایید.

یک باب ساختمان با آشپزخانه وسیع 
مناسب برای رستوران ها و غذای 

آماده واقع در سایت اداری 
اجاره داده می شود. برای بازدید 
از محل با شماره 09155628344 

هماهنگ فرمایید.

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507
 حسینی 

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

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

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

 جنب کفشدوزک با درآمد تضمینی 
واگذار می گردد.
09385237033

بـاغ پستـه فـروشی 
واقع در جاده ماژان -گیو 

به مساحت سه ونیم هکتار دارای 
حدود 1900 درخت آماده پیوند، 

دو هکتار باغ بارده 20 ساله، حدود 
500 درخت و سه هکتار زمین در 

مجموع هشت و نیم هکتار می 
باشد و دارای 14 ساعت آب در 
مدار دوازده روز با دبی 30 لیتر 

در ثانیه، ای سی آب 2500 
قیمت 400 میلیون تومان 
معاوضه با ملک در مشهد
خریدار واقعی تماس بگیرد

 09155014963
هادی قنبری شکوه

نقاشـی ساختمـان
رنگ روغن - آکرولیک 

 پالستیک - کناف 
و نظافت پایان کار

 09152641848- جعفری

پیتزا ساندویچ اسماعیل زاده
کافیست یک بار امتحان کنید

پیتزا بزرگ همراه با سس و نوشابه رایگان
فقط 6000 تومان

شعبه یک: بلوار صیاد شیرازی واحد 90
32236351-09159634292 
شعبه دو: معلم ، خیابان 15خرداد

 میدان 7 تیر، ضلع جنوبی
آماده عقد قرارداد با ارگان های دولتی  

شرکت ها و بوفه های مدارس
 با نازل ترین قیمت

پیک رایگان

شماره مدیریت: 09157014292
32436935

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

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

09353694511 - 09353315656 طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 5/30 تا 12 شب
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دعوت به اردوی تیم ملی

عارف  شد.  دعوت  ملی  تیم  اردوی  به  جنوبی  شمشیربازخراسان 
دانشمند شمشیرباز بیرجندی پس از درخشش در هفته نخست لیگ 
شمشیربازی در اسلحه اپه که 5 آبان در تهران برگزار دعوت شد، به 
اردوی تیم ملی بزرگساالن دعوت شد. این اردو تا 15 آبان در سالن 

شهید شیرودی تهران ادامه دارد.

برگزاری مسابقات الکترونیک دررشته فیفا ۲۰۱۸ در بیرجند

مسابقات فیفا 1۸ ۲۰ بروی پلتفرم کنسول با حمایت مالی اپ استور 
برتر  نفرات  و  برگزار شد  بیرجند  جزیره  نت  گیم  مدیرت  و   بیرجند 
آبادی   مشخص شدند. نفر اول هومن بهدانی- دوم مرتضی شمس 
سوم مهزیار قاسمی- چهارم امیر ابراهیمی- پنجم امیر حسین امینی 
ونعیمی  رادین  و  معینی  اقایان  برعهده  مسابقات  برگزاری  مسئول 

وسایر اعضای ورزش های انجمن الکترونیک  بوده است.

7 استقاللی و 6 پرسپولیسی در تیم ملی

ایسنا- کارلوس کی روش اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی 
تدارکاتی داخلی که از امروز آغاز و تا 1۴ آبان ماه ادامه خواهد داشت 
پرسپولیس،  باشگاه  از  بیرانوند  علیرضا  اعالم کرد:  زیر  به شرح  را 
محمدرشید مظاهری از ذوب آهن، سید حسین حسینی از استقالل 
سایپا،  از  ماهینی  دانیال   ، سایپا  از  اخباری  محمدرضا   تهران، 
وریا غفوری از استقالل، محمد انصاری از پرسپولیس، حسین کنعانی 
زادگان از سایپا، سید جالل حسینی از پرسپولیس، روزبه چشمی از 
 استقالل، مجید حسینی از استقالل، میالد زکی پور  از استقالل،

 سعید آقایی از سپاهان اصفهان، احمد عبداله زاده از فوالد خوزستان، 
اکبر ایمانی از پدیده، اشکان دژاگه، کمال کامیابی نیا از پرسپولیس، 
اصفهان،  سپاهان  از  کریمی  علی  استقالل،  از  ابراهیمی   امید 
استقالل،  از  اسماعیلی  فرشید  سایپا،  از  زاده  قلی   علی 
مرتضی  سایپا،  از  ترابی  مهدی  پرسپولیس،  از  طارمی  مهدی 
 تبریزی از ذوب آهن اصفهان، ساسان انصاری از سپاهان اصفهان،

از پرسپولیس.  وحید امیری 

وعده نوبخت برای پرداخت بدهی سرخابی ها

مهر- سخنگوی دولت از پرداخت بدهی دو تیم استقالل و پرسپولیس 
خبر داد و گفت: اجازه نمی دهیم این دو باشگاه دچار مشکل شوند. 
و  استقالل  برای  دهد  نمی  اجازه  دولت  گفت:  نوبخت  باقر  محمد 
پرسپولیس مشکلی ایجاد شود.وی در این خصوص توضیح داد: بدهی 
این دو باشگاه را دولت تقبل می کند تا برای آنها مشکلی ایجاد نشود. 
نوبخت تصریح کرد: استقالل و پرسپولیس سرمایه های ورزش کشور 
هستند و ما اجازه نمی دهیم این دو باشگاه که میلیون ها هوادار دارند 

دچار مشکل شوند.

معجزه باور نکردنی چند حبه سیر

جام جم- بعضی از مواد غذایی که ما در خانه 
داریم خاصیت درمانی دارند و از این میان سیر 
در واقع یک داروخانه کامل است. سیر حاوی 
ماده »الیسون« است که جلوی ریزش مو را 
می گیرد و باعث تقویت ریشه های آن می شود.
آن،  آنتی بوتیک  خاصیت  بخاطر  سیر 

می کند.  درمان  را  سرفه  و  سرماخوردگی 
و  می دهد  کاهش  را  سینوس  التهاب  سیر 
سینوس  عفونت  از  ناشی  سردردهای  جلوی 
که  است  آنزیم هایی  حاوی  سیر  می گیرد.  را 
باعث افزایش سوخت و ساز بدن می شوند و 
می کنند.  اضافی شما کمک  وزن  کاهش  به 
خوردن مرتب سیر ایمنی بدن را تقویت و از 

شما در مقابل بیماری ها محافظت می کند.

درمان خانگی دندان درد

سالمت نیوز- عصاره وانیل یکی از داروهای 
درمانی مورد استفاده در خانه ها است که می تواند 
درد دندان را کاهش دهد. عالوه بر این وانیل 
خاصیت آرام بخشی نیز دارد. مقداری از نمک 
و فلفل را با چند قطره آب مخلوط کنید، تا به 
شکل خمیر مانند در بیاید، سپس مخلوط را روی 

ناحیه از دندان که درد می کند، بگذارید. یک حبه 
سیر را له کرده و با مقداری نمک معمولی و یا 
نمک سیاه مخلوط کنید و روی دندانی که درد 
می کند قرار دهید. مقداری میخک خرد شده را 
با کمی روغن زیتون و یا هر روغن گیاهی دیگر 
مخلوط کنید و روی دندان های آسیب دیده خود 
قرار دهید. مقداری از پیاز را روی دندانی که درد 

می کند، قرار دهید و اثر آن را ببینید.

حال مصدومان حادثه اتوبوس بیرجند - مشهد
 رضایت بخش است

محور  اتوبوس  واژگونی  حادثه  مصدومان  عمومی  حال 
بیرجند - مشهد رضایت بخش است.  رئیس مرکز حوادث و 
فوریتهای پزشکی تربت حیدریه گفت: بامداد روز گذشته، یک 
دستگاه اتوبوس که از بیرجند به سمت مشهد در حال حرکت 
بود، در مسیر مهنه به شادمهر واژگون شد که در اثر آن 11 
نفر مصدوم شدند. آقای امیری افزود: سه نفر از مصدومان در 
محل درمان و ۸ نفر هم به بیمارستان نهم دی تربت حیدریه 
منتقل شدند که حال عمومی آنان رضایت بخش است.  این 

حادثه در ساعت 3:۲۰ دقیقه بامداد امروز رخ داده است.

آخرین خبر- هوا سرد شده و احتمال بروز عفونت های ویروسی دستگاه 
تنفس فوقانی یا همان سرماخوردگی معمولی در این روزها بیشتر است. 
از این رو توجه به یکسری نکات می تواند در درمان سرماخوردگی موثر 
باشد. نخستین گوشزد مهم در مواجهه با سرماخوردگی آن است که تا 
حد امکان در دو سه روز اول از سرکوب آبریزش بینی و عطسه احتمالی 
فرایند  تا  داد  فرصت  بدن  به  باید  شود.  پرهیز  آنتی هیستامین ها  با 
پاکسازی را از طریق دفع ترشحات انجام و از کلونیزه شدن ویروس ها 

در مخاط دستگاه تنفس نیز پیشگیری شود.مصرف آنتی هیستامین  
به غلیظ شدن ترشحات دستگاه تنفس منجر می شود. غلیظ شدن 
مجاری  در  انسداد  باعث  می تواند  هم  ترشحات،  این  چسبندگی  و 
خروجی سینوس ها به بینی شود و هم باعث رشد بیشتر و کلونیزاسیون 
ویروس ها در این بستر. هنگامی که ترشحات بینی یا مجاری برونشی 
غلیظ باشند، مصرف آنتی هیستامین ها، منع شدیدتری دارد اما اگر این 
ترشحات بسیار رقیق باشند و فرد دچار خارش، سوزش، گزش در بینی، 

چشم، سینه و گلو هم باشد، حتما الزم است که ترشحات را به قوام 
غلیظ تری درآورد تا از روان شدن آنها و نفوذشان به گوش میانی یا 
مجاری تحتانی و کیسه های هوایی ریه جلوگیری شود. در این صورت 
پیشنهاد بر این است که فرد مبتال به سرماخوردگی با ترشحات رقیق و 
سوزش مخاط تنفسی، سوپ جوی نیمه غلیظ همراه با عدس و ماش، 
برگ و دانه گشنیز، آلو و زرشک و کمی شلغم میل و از مصرف سیر و 

پیاز همراه با آن خودداری کند.

چرا نباید مانع آبریزش بینی و عطسه شد؟

مرگ عابر پیاده در دیهوک

بنزین  پمپ  در  عقب  دنده  هنگام  کامیون 
دیهوک، پیرمرد 7۰ ساله را زیرگرفت.  رئیس 
پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان طبس 
یک  شب  دوشنبه   ۲1:۴1 ساعت  گفت: 
دستگاه کامیون در پمپ بنزین مرکز شهر 
دیهوک پیرمردی را زیر گرفت که بر اثر این 
حادثه عابر پیاده در دم جان باخت. سرگرد 
محمدزاده علت این حادثه را بی احتیاطی 
راننده کامیون به علت حرکت غیرضروری 

با دنده عقب عنوان کرد.

خارج کردن زالو از حلق یک مرد

بیمارستان جراحی  متخصص  موالیی   مهدی 
 امام خمینی)ره(  خاش گفت: مردی 3۲ ساله با شکایت 
از درد شدید در دهان و حلق و بینی و خونریزی منقطع 
به این بیمارستان مراجعه کرد.وی افزود: در معاینات 
داده  تشخیص  گلو  ناحیه  در  یک شیء  وجود  اولیه  
شد و پس از معاینات دقیق تر متوجه شدیم این شی 
زالو  یک  جراحی،  عمل  با  که  است  حرکت  حال  در 
جراحی  متخصص  شد.این  خارج  بیمار  این  حلق  از 
گفت: احتمال می رود این زالو از طریق نوشیدن آب از 

رودخانه محلی وارد حلق بیمار شده باشد.

وقوع قتل در شهرستان سربیشه  و دستگیری قاتل

از وقوع قتل جوان ۲۴ ساله در شهرستان  انتظامی استان خراسان جنوبی  فرمانده 
سربیشه و دستگیری قاتل متواری خبر داد . سردار »مجید شجاع« گفت: عصر روز 
گذشته با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 11۰ مبنی بر نزاع و درگیری در انتهاي بلوار 
باهنر شهرستان سربیشه بالفاصله مأموران به محل حادثه اعزام شدند.مأموران با حضور 
در محل حادثه مشاهده کردند نزاع بین  ۲۴ساله  اهل و ساکن سربیشه با فردی ۲۸ساله 
به علت وجود اختالفات خانوادگی قبلی بوقوع پیوسته است که در این حادثه فرد ۲۸ 

ساله با استفاده از چاقو جوان ۲۴ ساله را مضروب کرده و از محل متواری شده است.
مصدوم نزاع توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد که در حین انتقال به  بیمارستان بر 
اثر جراحات وارده جان خود را از دست داد . قاتل متواری در کمتر از چند ساعت از وقوع 
قتل در حالی که با خودرو در حال تردد در جاده های فرعی بود شناسایی و دستگیر شد .

آب میوه معجزه  آفرین

جام جم- هویج یک غذای انرژی زاست، چه آن 
را خام بخورید و یا بپزید خواص زیادی برای 
سالمتی شما دارد. اما نوشیدن روزانه یک لیوان 
از خوردن ۲ عدد هویج در  آب هویج مفیدتر 
طول روز است. آب هویج مواد غذایی و معدنی 
زیادی دارد مانند منگنز، پتاسیم و دیگر موادی 

که می توانند بدن شما را در مقابل بیماری هایی 
همچون دیابت و سرطان تقویت کنند و سالمت 
پوست، مو و ناخن را افزایش دهد. آب هویج 
حاوی موادی است که سیستم ایمنی بدن را 
تقویت می کنند و در مقابل خطر رادیکال های 
باکتری های زیانبار و حمله های  آزاد، عفونت، 
ویروسی بدن را محافظت می کنند. مواد موجود 

در آب هویج جلوی بیماری آلزایمر را می گیرد.

 عسل بخورید تا چربی هایتان بسوزد

ویژه  به  و  به طور کلی  ایرنا- مصرف عسل 
خواب  از  قبل  آن  چایخوری  قاشق  یک 
موجب چربی سوزی و کاهش وزن می شود. 
ا جایگزین کردن عسل به جای شکر در طول 
افزودن یک قاشق عسل در نوشیدنی  روز و 
مکانیزیم  خواب،  از  قبل  آن  مصرف  و  گرم 

را  شیرینی  به  بدن  نیاز  مغز  در  که  هایی 
تحریک می کنند، از فعالیت می افتند. مصرف 
با عسل در شب  نوشیدنی شیرین شده  یک 
هنگام موجب کاهش استرس شبانه فرد می 
تر  راحت  که  دهد  می  اجازه  انسان  به  شود، 
بخوابد و در نتیجه بدن فرصت می یابد که به 
بازیابی، تعمیر و سوخت و ساز بپردازد و همین 

امر موجب موجب سوزاندن چربی می شود.

عادت هایی که به  اندازه سیگار 
کشنده  هستند

کنار  در  معتقدند  سالمت  کارشناسان  ایسنا- 
استعمال سیگار عادات مضر دیگری نیز وجود 
کشنده  دخانیات  مصرف  همچون  که  دارند 
هستند. تنهایی: تنهایی دوره عمر فرد را همچون 
می دهد. کاهش  روز  در  سیگار   15  استعمال 

به  ابتال  خطر  روز  تمام  در  نشستن  نشستن: 
سرطان های مختلف را افزایش می دهد. کمبود 
نداشتن خواب کافی همچون مصرف  خواب: 
را  مغزی  و  قلبی  سکته  خطر  سیگار  مداوم 
افزایش می دهد. رژیم غذایی نامناسب: مصرف 
خوراکی های شیرین و فرآوری شده و سرشار از 
چربی های اشباع شده فرد را در معرض انواع 

بیماری های کشنده قرار می دهد.

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 
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خسته نیازمندانی که از شدت نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند هر روز و هر لحظه در انتظار یاری پاک و پربرکت 

 شماست. تعداد خانواده های تحت حمایت: 500 خانواده شهری، 1390 خانواده روستایی، 163 نفر یتیم نیازمند
شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009 شماره کارت مجازی: 6037991899549160

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 4518*8877*
   آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5  )صمدی 8( - داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(   09151631855 -  32313472 056- طاهری

مراسم زیارت عاشورا
 همه روزه تا پایان ماه محرم و صفر

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

آدرس: نبش مدرس 4۸- جنب استانداری

تبلیغات حسینیه جواد االئمه )ع(

ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه
عالم همه محو گل رخسار حسین )ع( است
ذرات جهان در عجب از کار حسین)ع( است

3۱۱۰4

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

32435686 - 09365237014 - 09157063220 - خسروی
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7
تشییع پیکر مطهر 

شهید مدافع وطن در بیرجند   

شهید              یکم  ستوان  مطهر  پیکر  امیرآبادیزاده- 
خراسان  انتظامی  نیروی  مامور  نائبی«  محمد   «
جنوبی دیروز با حضور استاندار، جمعی از مسئوالن، 
فرماندهان نظامی و انتظامی و مردم قدرشناس در 

بیرجند تشییع شد. تشییع پیکر این شهید از مقابل 
گلزار  قطعه 2  به سمت  بیرجند  ابوالفضلی  هیات 
شهدای این شهر با حضور گسترده و شکوه خاصی 
بر روی دستان مردم شهید پرور انجام و در قطعه 
شهدای نیروی انتظامی بهشت متقین شهر بیرجند 
به خاک سپرده شد.شهید سروان محمد نایبی دو روز 
پیش در درگیری با اشرار مسلح در خوسف به درجه 

رفیع شهادت نائل آمده بود.  

برگزاری رزمایش اختالل 
در سیستم ناوبری

قوسی - به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، رزمایش 
اختالل در سیستم ناوبری با قطع برق اصلی فرودگاه 
و خروج اضطراری از برج مراقبت پرواز در فرودگاه 
با حضور جانشین قرارگاه پدافند غیرعامل زیستی 
کشور واستاندار برگزار شد. استاندار مهمترین اصل در 
 برگزاری رزمایش را ارتقای سطح آمادگی اکیپ های

عملیاتی و امدادی دانست.

مناسب سازی سه سالن نمایش
 برای تئاتر منطقه ای معلوالن   

برزجی- مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی 
از مناسب سازی سه سالن نمایشی برای برگزاری 
تئاتر معلوالن شرق کشور خبر داد و گفت: برای 
استاد  و  گلبانگ  فرزان،  سالن عالمه  منظور  این 
محبی  احمد  است.  سازی شده  مناسب  عبدالهی 
در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار آوا عنوان کرد: 
برای این مناسب سازی 50 میلیون تومان هزینه 
این سالن عالمه  از  پیش  افزود:  است. وی  شده 
فرزان 70 درصد، سالن گلبانگ 20 درصد و پالتون 
نمایش صفر درصد مناسب سازی داشت که اکنون 
برای حضور معلولین در این جشنواره سازه های 
قابل حمل برای مناسب سازی نصب شده است. 
را  معلوالن  تئاتر  جشنواره  برگزاری  زمان  محبی 
این  در  گفت:  و  کرد  عنوان  جاری  سال  آذرماه 
جشنواره 250 هنرمند معلول از استان های کرمان، 
سیستان، خراسان شمالی، جنوبی و رضوی به مدت 
 5 روز آخرین تولیدات خود را به نمایش می گذارند.

بررسی مشکالت و دیدار اهالی محله 
خیرآباد )طرح فرزان( با برخی مدیران 

امور  و  فنی  معاون  دیروز  مقدم-صبح  دادرس 
مدیران  همراه   به  بیرجند  فرمانداری  عمرانی 
 ادارات آب و فاظالب شهری ، گاز ، شهرداری ، 
اهالی  با  صمیمی  دیدار  ضمن  انتظامی  نیروی 
محله خیرآباد )طرح فرزان( ، از نزدیک در جریان 
درخواست ها و مشکالت اهالی  قرار گرفتند.رونقی 
توانمند  کمیته  مصوبات  به  عطف  اینکه  بیان  با 
آفرینی شهری   باز  ستاد  های  ساخت  زیر  سازی 
ارتباط  : جلسات  بازدید صورت گرفت گفت  این 
مسئولین با اهالی محالت هدف بازآفرینی در ابتدا 
بصورت پایلوت  از خانه محله خیرآباد آغاز گردید.
وی ادامه داد : این جلسات به پیشنهاد مدیر شرکت 
عمران و مسکن سازان و پیگیری و نظارت معاونت 
فنی و امور عمرانی فرمانداری در راستای اهداف 
و  رجوع  ارباب  تکریم   ، آفرینی شهری  باز  طرح 
حضور و آشنائی بیش از پیش مدیران با مشکالت 

ساکنین این محدوده اجراء می گردد.

برگزاری مانور اطفای حریق ،
تخلیه اضطراری و اسکان اضطراری 

کاری-به مناسبت هفته پدافند غیر عامل مانور تخلیه 
اضطراری،اطفای حریق و اسکان اضطراری در بیرجند 
برگزار شد.معاون امداد و نجات هالل احمر بیان کرد : 

مانور مشترک پدافند غیر عامل با مشارکت جمعیت 
هالل احمر ، آتش نشانی  نیروی انتظامی،اورژانس 
وشرکت برق و بهزیستی در بیرجند برگزار شد. احمد 
بخشی ادامه داد: بیش از 50 نفر ازنیروهای امدادی 
هالل احمر در قالب تیم های واکنش سریع ، آنست 
و اسکان اضطراری در این برنامه مشارکت داشتند وبر 
اساس سناریو طراحی شده تخلیه اضطراری و اطفای 
حریق در محل پاساژ گلشن و اسکان اضطراری در 

پارک آزادی  شهرستان انجام شد.

زمستانی گرم در شهرهای گزیک،
 زهان و طبس مسینا

غالمی-مدیرعامل شرکت گاز از گازرسانی به  3 
شهر و 41 روستای مرزی، تا دو ماه آینده خبرداد. 
هاشمی با بیان اینکه هم اکنون 21 شهر استان 
از نعمت گاز طبیعی برخوردارند، گفت: شهرهای 
طبس مسینا، گزیک و زهان و 41 روستا  تا دو 

ماه آینده از نعمت گازطبیعی بهره مند می شوند.
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سخنگوی دولت در غرفه آوا : 

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

به زودی با اعتبارات مناسب به خراسان جنوبی خواهم آمد

  افزایش 43 درصدی صادرات از استان
گروه خبر- صادرات کاال از گمرکات خراسان جنوبی در هفت ماه گذشته به لحاظ وزنی 43 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش دارد. مدیر کل گمرکات استان گفت: ارزش این کاالها با کاهش 
15 درصدی، 423 میلیون و 494 هزار دالر است.محمد علی خاشی کاالهای صادراتی خراسان جنوبی را 695 هزار و 49 تن به ارزش 92 میلیون و 102 هزار دالر دانست و افزود: کاشی و سرامیک، 
سیمان، خوراک طیور، گازوئیل، هیدروکربن سبک و سنگین، رب گوجه فرنگی و میلگرد از جمله این اقالم است که به کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، ترکمنستان و ارمنستان صادر شده است.

برگزاری رزمایش 
پدافند غیرعامل 
امداد جاده ای  

گروه خبر-صبح دیروز و همزمان با چهارمین روز 
از هفته پدافند غیرعامل رزمایش امداد جاده اي با 
حضور استاندار خراسان جنوبي، معاون سازمان پدافند 
غیرعامل کشور، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداري 

استاني در محور مواصالتي  از مسئولین  و جمعي 
بیرجند - سربیشه برگزار شد. در این رزمایش با تاکید 
بر لزوم رعایت الزامات و مالحظات پدافند غیرعامل 
در کلیه امور زیرساختي، گفت: مهم ترین اصل در 
برگزاري رزمایش ، ارتقاي سطح آمادگي اکیپ هاي 
عملیاتي و امدادي در صورت وقوع تهدیدات متصور 
به  پدافند غیرعامل  اي  امداد جاده  رزمایش  است. 
منظور ارتقاي آمادگي اکیپ هاي امدادي و عملیاتي 
با حضور تیم هاي عملیاتي و امدادي از اداره کل 
راهداري و حمل نقل ، جمعت هالل احمر استان، 
آتش نشاني ،اورژانس و سایر دستگاه هاي ذي ربط 

در کیلومتر 25 جاده بیرجند - سربیشه برگزار شد.

 رونق صنایع دستی و گردشگری
 خراسان جنوبی باید در اولویت قرار گیرد

و  دستی  صنایع  رونق  بیرجند  تسنیم-فرماندار 
شهرستان  کاری  اولویت های  در  را  گردشگری 
بیرجند اعالم کرد.علی ناصری ظهر امروز در غرفه 
خانه مطبوعات خراسان جنوبی در بیست و سومین 
نمایشگاه مطبوعات کشور اظهار داشت: با توجه  به 
اینکه روستاها با خشکسالی مواجه شده صنایع دستی 
به عنوان متمم کار کشاورزی مورد توجه است.وی با 
بیان اینکه اقداماتی در این زمینه شروع شده است، 
افزود: برای مثال آموزش و تولید پارچه بافی و حوله 
بافی، خرید محصول و بازاریابی در روستاها و شهر 
مورد توجه است.فرماندار بیرجند از ثبت ملی روستای 
خراشاد خبر داد و تصریح کرد: برای ثبت جهانی این 
منطقه نیز پیگیری می شود تا گردشگران در جهان 
با خراشاد آشنا شوند که به این منظور آموزش های 

رایگان در شهر و روستاهای شهرستان ادامه دارد.

احیای مراتع با کمک گرفتن از دامها

صدا و سیما-طرح بذرپاشی به روش بومی با کمک 
گرفتن از دامها در مراتع شهرستان خوسف آغاز شد. 
گیاهی  های  گونه  بذر  حاوی  کیسه  این طرح  در 
متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه، به گردن دام 
ها بسته و بذرها حین چرای دام از طریق سوراخهای 
ایجاد شده بر روی کیسه ها، در مراتع پراکنده می 
استان  آبخیزداری  و  منابع طبیعی  مدیر کل  شود. 
هدف از اجرای این طرح را احیای مراتع، جلوگیری 
از فرسایش خاک و بهبود وضعیت پوشش علوفه ای 
اعالم کرد و گفت: 200 کیلوگرم بذر تاغ، قیچ، گز 
از جنگل نخاب شهرستان  و درمنه در 10 هکتار 

خوسف پاشیده می شود.
 

صندوق تخصصی توسعه منابع طبیعی 
خراسان جنوبی  فعال می شود

با  منابع طبیعی خراسان جنوبی  تسنیم-مدیرکل 
در  مهمی  نقش  بادی  تلمبه  احداث  اینکه  بیان 
انرژی های  از  استفاده  و  انرژی  مصرف  کاهش 
نوپاک در منطقه را به دنبال دارد، گفت: صندوق 
تخصصی توسعه منابع طبیعی خراسان جنوبی در 
بازدید  در  می شود .نصرآبادی  فعال  ماه  آذر  اواخر 
اینکه  بیان  با  نخاب خوسف  عشایری  مناطق  از 
اظهار کرد:  بیابانی کشور هستیم   استان  دومین 
مجاورت با کویرلوت و بادهای 120 روزه و شرایط 
خشکسالی 18 ساله حساسیت های زیادی را در 
مراتع و پوشش گیاهی ایجاد می کند.وی با بیان 
اینکه باید طرح های ایجاد کنیم تا بتوانیم شرایطی 
را که داریم حفظ کنیم، افزود: احداث تلمبه بادی 
نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی داشته که  
استفاده از انرژی های نو و پاک در منطقه کمک 

بزرگی می کند. 

۳۰۰ عنوان برنامه برای مراسم ۱۳ آبان 
  برگزار می شود

رضایی-رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
خراسان جنوبی با بیان اینکه راهپیمایی 13 آبان ماه 
امسال در 30 نقطه شهری و روستایی استان برگزار 
می شود گفت: برای 13 آبان ماه امسال 300 عنوان 
احمد  می شود.  برگزار  جنوبی  خراسان  در  برنامه 
 مالیی اظهار کرد: به مناسبت فرا رسیدن ایام ا...
جنوبی  خراسان  در  برنامه  عنوان   300 آبان   13
برگزار می شود.وی با بیان اینکه کمپین »من یک 
سپاهی ام« یکی از برنامه های پیش بینی شده است 
افزود: اجرای تئاتر خیابانی، نمایشگاه ضد استکباری، 

و... از مهم ترین برنامه ها 13 آبان است.

استاندار: استان نیازمند برنامه های راهبردی و کاربردی است

14 هزار سبد غذایی در مناطق محروم توزیع شد

استاندار خراسان جنوبی گفت: مدیران باید در 
نظر داشته باشند که ما به گزارش کلی نیاز 
نداریم و مدیران وقت خود را صرف این قضیه 
نکنند بلکه استان نیازمند برنامه های راهبردی 
و کاربردی است.به گزارش ایرنا مروج الشریعه 
اقتصاد  مدیریت  و  راهبری  ستاد  نشست  در 
افزود:  قاینات  در  جنوبی  خراسان  مقاومتی 
بیان  را  روشنی  افق  ها  برنامه  برای  مدیران 
کنند تا بتوانیم به جمع بندی صحیح برسیم و 
از طرفی مطالبه گری خود را با شاخص هایی 
شروع کنند تا از سهم خود در اعتبارات تعریف 
روشنی به دست آورند. وی خاطرنشان کرد: 
مدیران در دولت ها زحمت کشیدند اما ارتباط 
ما با مرکز هنوز روان نشده است و در شرایط 
باید  مطالبات  پیگیری  برای  مدیران  فعلی 
تالش ویژه ای داشته باشند و از ظرفیت ها 
به خوبی استفاده کنند. وی خطاب به مدیران 
گفت: مالحظات شما را می دانم اما شما از دو 
ظرفیت استاندار که با هیچ کسی رودر بایستی 
ندارد و نمایندگان مردم در مجلس به خوبی 
استفاده کنید.مقام عالی دولت در استان افزود: 
از مدیران شهرستانی خواست برای چگونگی 

گذاری،  سرمایه  جذب  مالی،  منابع  تامین 
فناوری و رسیدن به بازارها مدل سازی کنند 
وی افزود: قاینات به دلیل موقعیت جغرافیایی 

و عبور مسافران یکی از مکان هایی است که 
باید  و  داراست  را  میلیونی   27 بازار  ظرفیت 
این ظرفیت را در مسیر توسعه منطقه به کار 
گرفت. مروج الشریعه گفت: باید سهم خود را 
از بازار صنایع دستی و غیره مشخص کنیم، 

دهه 70 صنایع دستی گبه قاین بهترین گبه 
صادراتی کشور بوده و آن زمان گبه قاین را فله 
ای می خریدند و صادر می کردند.وی اظهار 

کرد: برای توسعه شهرستان باید مدل بسازیم 
و روش جذب سرمایه گذاری ها را پیدا کنیم، 
ما یک وظیفه در درون حاکمیت و حکومت 
برای  را  خودمان  اتحاد  و  وحدت  که  داریم 
توسعه استان فارغ از هر گونه گرایش سیاسی 

به کار بندیم. وی ادامه داد: در مساله توسعه 
قاینات و زیرکوه همه گرایش ها و افکار باید 
 در کنار هم قرار گیرد و این اولین وظیفه ای 

است که شهدا بر گردن ما گذاشته اند. مروج 
الشریعه بیان کرد: من تالش می کنم و شما 
را هم موظف می دانم تا هر حدی نیاز است، 
پیش برویم.وی گفت: در بحث توسعه متوازن 
به ویژه در توزیع اعتبارات باید به جایی برسیم 

که رشد یافتگی برخی بخش ها ما را دچار 
مشکل نکند و توسعه متوازن نکاتی دارد که 
از  نشست  این  در  کنیم.استاندار  غفلت  نباید 
استانداری،  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
معدن  فرهنگی، صنعت،  میراث  مدیران کل 
و تجارت و جهاد کشاورزی خواست، وضعیت 
تعطیل  واحدهای  و  تمام  نیمه  های  طرح 
قابل  که  کنند  احصا  را  قاینات  شهرستان 
نتوانستیم  اگر  افزود:  یا خیر.وی  حل هستند 
مشکل واحدی را حل کنیم، دستگاه ها برای 
مروج  شوند.  عمل  وارد  گذار  سرمایه  جذب 
اظهار کرد: خراسان جنوبی علیرغم  الشریعه 
از نظر  اما  اینکه معروف به محرومیت است 
و  دارد  قرار  باالیی  درجه  در  هوشمند  افراد 
در  بنیان  دانش  های  جای شرکت  متاسفانه 
به سمت  باید  که  است  کمرنگ  استان  این 
از  گفت:  برویم.وی  شدن  بنیان  دانش  نظام 
طرفی باید برای نمایشگاه بین المللی منسجم 
تدبیری  استان  و زیرساخت های مناسب در 
بیندیشیم زیرا نمایشگاه فعلی با این زیرساخت 
ها یک درصد ظرفیت های ما را هم نخواهد 

توانست ارائه کند.

سخنگوی  نوبخت  جم-محمدباقر  امین 
دیروز   صبح  همراهان،  و  دولت  هیات 
نمایشگاه  برگزاری  روز   چهارمین  در 
جنوبی  خراسان  آوای  غرفه  به  مطبوعات 
به  ورود  بدو  در  دولت  آمد.سخنگوی 
که  خوشحالم  گفت  غرفه  این  مسئوالن 
به غرفه استان خراسان جنوبی رسیدم،وی 
ادامه داد :پیگیر مطالبات شما و مردم استان 
هستم.وی در پاسخ به سوال خبرنگار آوای 
دولت  های  برنامه  باره  در  جنوبی  خراسان 
استان  های  بحران  حل  برای  دوازدهم 

خراسان جنوبی افزود:  به زودی به استان 
قبل  کرد،و  خواهم  سفر  جنوبی  خراسان 
های  بخش  برای  خوبی  اعتبارات  سفر  از 

گوناگون استان هماهنگ خواهم کرد.
تا  نمایشگاه مطبوعات کشور  به ذکر  الزم 
آبان ماه در مصلی بزرگ امام خمینی   12
خراسان  آوای  روزنامه  و  است  برپا  تهران 
تولیدات  آخرین   447 غرفه  در  نیز  جنوبی 

خبری خود را به نمایش گذاشته است.
)Ava.news18@gmail.com(

فردا، همه دعوتیم برای نکوداشت نام آور هنر خراسان جنوبی 

 کامیابی مسک در اروپا شناخته تر است تا بیرجند 
خراسان  وارشاد  فرهنگ  مدیرکل  برزجی- 
جنوبی از برگزاری مراسم نکوداشت پروفسور 
ماه  آبان   11 شنبه  پنج  روز  مسک  کامیابی 
گزارش  داد.به  خبر  بیرجند  در  سالجاری 
جمع  در  محبی  احمد  جنوبی،  خراسان  آوای 
در  نکوداشت  این  کرد:    عنوان  خبرنگاران 
راستای صیانت از مرزهای علم و اندیشه برگزار 
می شود، چرا که خراسان جنوبی زادگاه چندین 
پدر علوم مختلف است اما متأسفانه هنوز برخی 

از این چهره ها به خوبی معرفی نشد ه اند.
وی با اشاره به جایگاه علمی پروفسور کامیابی 
مسک ، یادآور شد: ما نیز موظف به پاسداشت 
مفاخر استان خود هستیم پس بی شک برپایی 
همه  تالش  وظیفه  هایی  نکوداشت  چنین 

مسووالن را می طلبد.

رونمایی از سند 
هویتی پروفسور کامیابی مسک 

محبی با تاکید بر اینکه مراسم با مشارکت اداره 
بنیاد  و  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
نخبگان استان برگزار می شود ، تصریح کرد: 
این مراسم صبح روز پنج شنبه 11 آبان ماه 
سالجاری با حضور خود پروفسور و دانشگاهیان، 
هنرشناسان و فرهنگ محوران استان در محل 
آمفی تئاتر عالمه فرزان این اداره کل برگزار 
سند  از  رونمایی  به  اشاره  با  شد.وی  خواهد 
این  در  کامیابی  پرفسور  سردیس   و  هویتی 
از مقام علمی و  بیان کرد:  قدردانی  مراسم، 
هنری استاد و سخنرانی قطب الدین صادقی از 

دیگر برنامه های این مراسم خواهد بود. 

کامیابی هنرهای نمایشی استان
از عنایت کامیابی مسک به وطنش

سوال  به  پاسخ  در  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
از توان  اینکه چه میزان  خبرنگار ما مبنی بر 
سطح  ارتقای  در  استاد  این  هنری  و  علمی 

است  شده  استفاده  استان  نمایشی  هنرهای 
با توجه به مشغله های زیاد، پروفسور  گفت: 
بیشتر نقش مشاوره ای را ایفا نموده و همواره 
تولیدات  ارتقای  به  است که  بوده  مند  عالقه 
نمایشی استان کمک کند. محبی  باز شدن 
پای گروه هنری استان به خارج از کشور را یکی 
از آثار توجه پروفسور کامیابی مسک به استان 
هنرهای  انجمن  نیز  امسال  افزود:  و  برشمرد 
نمایشی استان در تالش است که به کشورهای 
اروپایی سفر داشته باشند. وی تبادل نظر بین 
گروه های نمایشی در خارج کشور و استفاده از 
بسترهای فنی و علمی روز دنیا را از دستاوردهای 

این سفرهای خارجی دانست وگفت: اداره کل 
ها  اعزام  این  حامی  همواره  ارشاد  و  فرهنگ 
خواهد بود  و همکاری های مادی و معنوی 
که از سوی استاد کامیابی مسک فراهم شده 
نیز برای انجمن هنرهای نمایشی استان یک 

ظرفیت بسیار خوب است. 

امسال ، سال تئاتر خراسان جنوبی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان ، با بیان اینکه 
است،  جنوبی  خراسان  تئاتر  سال   ، امسال 
برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی و جسنواره تئاتر 
منطقه ای در استان را از جمله برنامه های سال 
جاری انجمن هنرهای نمایشی استان عنوان 
کرد و گفت:  برگزاری جشنواره تئاتر عروسکی 
اما به دلیل تعدد  نیز در دستور کار قرار دارد 
بیان  با  است.محبی  نشده  اجرایی  ها  برنامه 
نمکی  های  مجسمه  جشنواره  امسال  اینکه 
تاالب کجی نمکزار به صورت ملی در استان 

برگزار شد، بیان کرد: تالش می شود این برنامه 
در سال آینده به صورت بین المللی برگزار شود.
وی از افزایش دو برابری بودجه های استانی 
برای امور فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ 
و ارشاد خبر داد و گفت: با توجه به عنایت ویژه 
استاندار بودجه مذکور از 70 میلیون تومان به 

150 میلیون تومان افزایش یافته است. 

از نشان عالیه شوالیه فرانسه 
تا عرض اندام با 

“ در جستجوی دوست” در یونسکو

بنا براین گزارش؛ پروفسور احمد کامیابی مسک 
به  بیرجند دیده  متولد 1322 روستای مسک 
جهان گشود. وی هم اکنون نویسنده، مترجم، 
دانشکده  برجسته  استاد  و  نویس  نمایشنامه 
همه  که  است  تهران  دانشگاه  زیبا  هنرهای 
تحصیل کرده های هنرهای نمایشی در ایران 
و فرانسه بیشتر از همشهریانش در بیرجند او 
را می شناسند.پروفسور احمد کامیابی مسک 
نشان  فرانسه  دولت  سوی  از  سال 2011  در 
با  را  آکادمیک«  های  پالم  »شوالیه  عالی 
حضور نمایندگان دانشگاهی و فرهنگی دولت 
فرانسه دریافت کرد.گفتنی است؛نشان شوالیه 
دانشگاهی باالترین نشان فرهنگی و دانشگاهی 
دولت فرانسه است که به استادان پژوهشگری 
که در زمینه هنر، ادبیات و فرهنگ خدمت کرده 
اند، بدون مالحظات سیاسی، اعطا می شود.در 
حال حاضر پرفسور کامیابی در دانشگاه تهران و 
دانشگاه سوربن فرانسه مشغول به تدریس بوده 
و تاکنون سه فیلم مستند نیز در مورد آثار و 

زندگی نامه وی ساخته شده است.نمایش نامه 
معروف وی به نام »در جست و جوی دوست« 
در سال 475 مورد استقبال باالی تماشاگران 
فرهنگی  سازمان  در  همچنین  و  گرفت  قرار 
یونسکو و دانشگاه سوربن فرانسه به نمایش 
گذاشته شد.همچنین پرفسور کامیابی تاکنون 
12 عنوان کتاب به زبان فرانسه تالیف  و پنج 
فرانسوی  به  فارسی  زبان  از  را  کتاب  عنوان 
فرزند  این  نکوداشت  است.برای  ترجمه کرده 
خلف استان همه فردا ساعت 8 و 30 دقیقه 
صبح در سالن عالمه فرزان گردهم می آییم 
تا مقام واالی علمی و هنری او را گرامی بداریم. 

در حاشیه: 
مردم  از  گالیه  در  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
استان که چرا برای شناخت مفاخرشان تالشی 
مفاخر  از  برخی  این گفت که   از  کنند  نمی 
استان ما در سایر نقاط کشور و جهان شناخته 
تر از خود استان ما هستند. برای مثال وقتی 
می خواستیم برای مرحوم پروفسور معتمد نژاد 
بزرگداشتی برگزار کنیم از آموزش و پرورش 
خواستیم که انشایی را به عنوان برگزیده به این 
مراسم آورده تا توسط خود دانش آموز قرائت 
شود اما وقتی انشاء برگزیده به دست ما رسید 
در کمال تعجب دیدم که پایان آن نوشته شده 
که پروفسور معتمد نژاد هم اکنون در تهران 
دوران بازنشستگی خود را سپری می کند و 
این نشان می داد که نه دانش آموزی که انشاء 
را نوشته از فوت این پروفسور خبر داشته و نه 
معلمانی که این انشاء را تایید کرده و به ارشاد 

ارسال کرده اند!

ایرنا - فرمانده تیپ مردم پایه سپاه انصارالرضا 
امسال  ابتدای  از  گفت:  جنوبی  خراسان  )ع( 
همکاری  با  غذایی  سبد  هزار   14 تاکنون 
مناطق  نیازمندان  بین  رضوی  قدس  آستان 

است.سرهنگ  شده  توزیع  استان  محروم 
پاسدار حسن رجب زاده افزود: هر سبد عذایی 
به ارزش 140 هزار تومان شامل برنج، روغن، 
حبوبات، ماکارونی و سویا بوده است.وی بیان 

کرد: قرارگاه ثامن االئمه )ع( 2، در سه حوزه 
حفظ امنیت و محرومیت زدایی، مردم یاری و 
سالمت، بصیرت افزایی و فرهنگی در استان 
تیپ  فرمانده  می پردازد.  ماموریت  اجرای  به 

مردم پایه سپاه انصارالرضا )ع( خراسان جنوبی 
محروم،  مناطق  آبی  کم  مشکل  حل  گفت: 
اولویت نخست اقدامات محرومیت زدایی این 
قرارگاه است.وی محرومیت زدایی را یکی از 

ماموریت های اصلی قرارگاه ثامن االئمه 2 در 
استان خراسان جنوبی ذکر کرد و افزود: رفع 
محرومیت، ایجاد اشتغال، ماندگاری جمعیت و 
ارتقای زیرساخت ها اثر مستقیم بر امنیت دارد.

عکس:امین جم

عکس:اکبری

عکس:رمضانی
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قدیری ابیانه: احمدی نژادی ها هیچ 
آینده ای ندارند 

ایران  سابق  سفیر  ابیانه،  قدیری  محمدحسن   
اول  دوره  در  نژاد  احمدی  می گوید:  مکزیک،  در 
اما کم کم  داشت،  قبولی  قابل  عملکرد  ریاستش 
اخالقش تغییر کرد و به ضد والیت فقیه تبدیل شد. 
ابیانه با اشاره به آینده جریان سیاسی احمدی نژاد و 
افشا شدن تخلفاتش، گفت: برای احمدی نژاد و طیف 
اخیرشان  تالش های  و  نمی بینم  آینده ای  هیچ  او 

دست وپا زدن های مذبوحانه است.

سلحشوری: زود است که بخواهیم 
روحانی را نقد کنیم 

عضو فراکسیون زنان معتقد است اکنون زود است 
که بخواهیم روحانی را مورد نقد قرار دهیم؛ درست 
در  اما  باشیم  داشته  زن  وزیر  نتوانستیم  که  است 
به کارگیری مدیران و معاونین خوب عمل کرده ایم. 
پروانه سلحشوری با بیان اینکه مردان ما تاب و تحمل 
این را ندارند که زنان مدیر آنها باشند، خاطرنشان کرد: 
این آمادگی باید در جامعه ایجاد شود تا بتوانیم شاهد 

حضور بیشتر زنان در سطح جامعه باشیم.

دبیرکل بنیاد هابیلیان:
 مسعود رجوی زنده است 

دبیرکل بنیاد هابیلیان گفت: هیچ سندی مبنی بر این که 
مسعود رجوی کشته شده در دست نیست. گروهک 
تروریستی منافقین برای از یاد رفتن جنایت های شان 

می خواهند سرکرده خود را مرده نشان دهند.

هاآرتص: دوستان اسرائیل
 به تهران سفر می کنند

روزنامه چپ گرای هاآرتص، با انتشار گزارشی تحلیلی 
نوشت: روسای جمهور دو کشور دوست اسرائیل این 
هفته راهی تهران می شوند. قرار است روز چهارشنبه 
)امروز( »والدیمیر پوتین« و »الهام علی اف« روسای 
جمهور روسیه و آذربایجان به منظور دیدار و گفتگو 

با مقامات جمهوری اسالمی ایران وارد تهران شوند.

درخواست باهنر
 از ناطق نوری برای بازگشت  

رهبری  و  امام  خط  پیروان  جبهه  رئیس  باهنر   
کنم می  درخواست  نوری  ناطق  آقای  از   گفت: 

تشریف  و  کنند  شرعی  تکلیف  احساس 
سیاسی  فعالیت های  وارد  دوباره  بیاورند 
و  شرط  هیچ  ما  امثال  و  ما  که  بدانند  و  شوند 
مسئله  در  البته  نداریم.  ایشان  برای  شروطی 
حمایت  ایشان  بندی  جمع  جمهوری  ریاست 
کردند. اعالم  را  آن  که  بود  روحانی  آقای  از 

باشگاه خبرنگاران- دبیر شورای عالی 
امنیت ملی گفت: ایران تحت هیچ 
مورد  در  مذاکره  به  شرایطی حاضر 
نیست.  برجام  بند های  از  هیچکدام 

دریابان علی شمخانی نماینده مقام 
معظم رهبری و دبیر شورای عالی 
سوالی  به  پاسخ  در   ، ملی  امنیت 
مبنی بر اینکه قانون کاتسا قرار است 

ایران چیست،  پاسخ  عملیاتی شود، 
به  بمبی  آمریکا  زمانی  کرد:  اظهار 
کلی  و  می ساخت  بمب ها  مادر  نام 
کشوری  ایران  می کرد.  صدا  و  سر 

مقتدر و توسعه یافته است. این نوع 
مادر های بی ریشه تأثیری در اقدامات 
بنیادی ایران ندارد. شمخانی اذعان 
داشت: جمهوری اسالمی پایبند به 

توافق صورت گرفته در مورد برنامه 
هسته ای است. آژانس ٨ بار پایبندی 
ایران به تعهدات خود را اعالم کرده 
است. دبیر شورای عالی امنیت ملی 
تأکید کرد: ایران تحت هیچ شرایطی 
برجام  مورد  در  مذاکره  به  حاضر 
نیست. در مورد برنامه موشکی هم 
نمی کنیم  مذاکره  شخصی  هیچ  با 
و توان دفاعی ما مبتنی بر بنیه های 

داخلی است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی 
بر اینکه در دیدار وزیر دفاع روسیه با 
مقامات رژیم صهیونیستی، درخواست 
شده ایران و حزب ا... از سوریه خارج 
شوند، تصریح کرد: چنین حرفی را 
در  فقط  حزب ا...  و  ایران  نشنیده ام. 
جنوب سوریه نیستند و در همه جای 

این کشور حضور دارند.

ایسنا- معاون فرهنگی و اجتماعی 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
گفت: دشمن از طریق فشار روانی 
را  نظام  خواهد  می  عمومی  افکار 
تحت فشار بگذارد بنابراین اختالفات 
درون نظام به جای اینکه به افکار 
عمومی تحمیل شود باید از طریق 

نهادهای قانونی حل و فصل شود.
سردار محمدرضا نقدی اظهار کرد: 
از مقاومت نزدیک به  االن دشمن 
دولت  مقابل  ایران  مردم  سال   40
ما  ناراحت است و دشمنان  آمریکا 
در این شرایط به نهایت ضعف خود 
رسیده اند. این موضوع را در مواضع 
رسمی خود رئیس جمهور آمریکا می 
بینیم. رئیس جمهور آمریکا در مورد 
خودشان می گوید که ما جامعه ای 
هستیم.  ناامن  و  پاشیده  هم  از 

می زنند  را  حرف ها  این  خودشان 
این  گویند.  بدهی هایشان می  از  و 
صحبت ها نتیجه مقاومت مردم ما 

در برابر آنها است.

از  نمی توانند  آنها  داد:  ادامه  وی 
ما  علیه  خودشان  نظامی  نیروی 
این  در  آنها  حاال  کنند.  استفاده 
شرایط به چه چیزی امید بسته اند؟ 

ما  بین  که  این هستند  دنبال  آنها 
ایران  که  حاال  بیندازند.  اختالف 
پرچمدار مقاومت در برابر زورگویان 
پیدا  راهی  هیچ  است،   شده 

آورند  در  پا  از  را  ما  کنند که  نمی 
تفرقه  و  افکنی  اختالف  جز  به 
فراکنی. نقدی در ادامه یادآور شد: 
ما باید همواره به وحدت فکر کنیم. 

شمخانی: تحت هیچ شرایطی 
وارد مذاکره مجدد درباره برجام نخواهیم شد 

سردار نقدی: اختالفات درون نظام
باید از طریق قانونی حل شود 
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آموزشگاه علمی دهخدا بیرجند ثبت نام می کند
 کالس های کنکور )تجربی ، ریاضی ، انسانی( -کالس های کنکور زبان  ، هنر

کالس های کنکور تیزهوشان ششم ، نهم-کالس های تقویتی و تکمیلی
  کلیه پایه ها و مقاطع تحصیلی- مشاوره تخصصی کنکور وآموزش مهارت های

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

شروع ثبت نام: 96/7/25    تلفن تماس: 32441152

فراخوان ثبت نام انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز
بنا بر اعالم سازمان حفاظت محیط زیست کشور واحدهای صنعتی و خدماتی 
اند،  داده  انجام  ای  برجسته  اقدامات  زیست  محیط  حفظ  راستای  در   که 
زیست کشور  پورتال سازمان حفاظت محیط  به  مراجعه  از طریق  توانند  می 
الکترونیکی  های  پرسشنامه  تکمیل  و   WWW.DOE.IR نشانی   به 
واحدهای صنعتی و خدماتی سبز سال 95-96 تا تاریخ 96/9/15 اقدام و کد 

رهگیری دریافت نمایند.
اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

قابل توجه مدیران و مسئوالن واحدهای صنعتی 
و خدماتی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس احمد رضایی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان بیرجند
 صمیمانه تبریک عرض نموده ،توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال آرزومندیم.

مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت تعاونی دهیاری های بخش مرکزی بیرجند

فروشگـاه پـارس پـرداز
لپ تاپ های گیمینگ )فروش اقساطی(

بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16
09357787955 - سلطانی

          آگـهـي مزایــده خــودرو  ) 96/2 (
 بانک صادرات خراسان جنوبي در نظر دارد: وسایط نقلیه مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومي به فروش برساند. متقاضیان 
شرکت در مزایده مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از روز درج آگهی )چهارشنبه مورخ 96/08/10( الی سه شنبه 96/08/16 جهت بازدید 

و دریافت فرم پیشنهاد قیمت مراجعه و تا پایان وقت اداري )ساعت14( روز دوشنبه مورخ 96/08/22 به نشاني بیرجند -  خیابان مدرس - نبش مدرس 9-  اداره مرکزي بانک 
صادرات طبقه اول - دایره تدارکات و ساختمان نسبت به عودت آن اقدام نمایند. 

پاکت هاي پیشنهادي ارائه شده رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 96/08/23 در محل فوق با حضور اعضای کمیسیون معامالت بانک و متقاضیان خرید مفتوح ، قرائت 
و برندگان مشخص خواهند شد.

بانک صادرات خراسان جنوبي 

قیمت پایه  به ریالشماره انتظامی تعدادمدل نوع وسیله نقلیهردیف

79985/000/000د88 ایران 32یک  دستگاه83پژو1405

85492/000/000د88 ایران 32یک  دستگاه83پژو2405

797110/000/000د88 ایران 32یک  دستگاه83پژو پارس 3

لیست وسایط نقلیه آگهی مزایده  )96/2(


