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سرمقاله

 
  کامیابی مسک، سفیر 
فرهنگ شرق در غرب

*برزجی

   نام آوران زیادی از خاک  خراسان جنوبی برخاسته اند
 و در جای جای دنیا جای گرفته اند. پروفسور احمد 
کامیابی مسک نیز نامش در ردیف همین مفاخر استان 
می درخشد. او  نویسنده، مترجم، نمایشنامه نویس و 
استاد برجسته دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 
های کرده  تحصیل  است  معلوم  که  آنطور   است 
بیشتر  فرانسه  و  ایران  در  نمایشی  هنرهای 
شناسند. می  را  او  هایش   استانی  هم  از 
74 سال پیش در خوسف دیده به جهان گشود و 
 دوران تحصیالتش  را  در مدارس داریوش درخش ، 
و  شوکتی  پرویز،  دبیرستان  بیرجند،  نزاری  حکیم 
اخذ   برای  و  گذراند  بیرجند  مقدماتی  دانشسرای 
لیسانس به دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد رفت ، 
 فوق لیسانس زبان فرانسه را  دانشگاه تهران گرفت ، 
فوق لیسانس ادبیات مدرن با موضوع رساله » تحول 
فرسانهای آفریده سارتر در سه نمایشنامه دستهای 
آلتونا و شیطان و خدای  آلوده، گوشه نشین های 
بزرگ « در دانشگاه پل والری شهر مون پلیه در 
کشور فرانسه نیز دریافت نمود.   )ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (

مانور امداد و نجات و اطفا حریق در شهرک صنعتي

جناب آقای مهندس قربانی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیر سازمان تعاون روستایی 
خراسان جنوبی 

که حاصل توانمندی و شایستگی شماست 
تبریک عرض نموده، از درگاه ایزد منان 

سربلندی و توفیق روزافزون تان را خواستارم.

اکبری- شرکت تعاونی سبزآفرینان خوسف

جناب آقای مهندس اکبر محمدی
با نهایت تاسف و تالم درگذشت پدر گرامی تان شادروان کربالیی علی محمدی 

را صمیمانه حضور شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، آرزو می کنیم که وسعت صبر صاحبان مصیبت به اندازه دریای غم هایتان باشد
 ما را در غم خود شریک بدانید.

شرکت ژرف آذران صدر- ستون سنگ

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مادر عزیزمان 

مرحـومه طوبـی کارگـر
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/8/11 از ساعت 2:30 الی 3:30 بعدازظهر در محل مسجد 

صاحب الزمانی)عج( خیرآباد نو برگزار می گردد، حضور سروران ارجمند موجب تشکر و امتنان می باشد.

خانواده های یوسفی )برادران یوسفی تراشکار(

لباقی
هوا

اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی در نظر دارد: از طریق مزایده تعدادی 
از خودروهای کارکرده مازاد بر نیاز خود با شماره فراخوان 100960165000001 مندرج در 
سامانه ستاد را برابر  مجوز رسمی اداره کل امور اقتصادی و دارایی به فروش برساند. لذا از کلیه 
افراد حقیقی و حقوقی دعوت به عمل می آید جهت بازدید خودروها و اخذ اسناد مزایده از 
تاریخ  96/08/11 لغایت 96/08/15 به مدت 3 روز کاری از ساعت 9 الی 13 با مراجعه 
به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR مراجعه و یا با شماره 

09155620800 )امور نقلیه( تماس حاصل فرمایند. 
 http://iets.mporg.ir متن آگهی مزایده در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس
جهت مراجعین و متقاضیان قابل رویت و بهره برداری می باشد. ضمنا تاریخ آخرین مهلت ارائه 
پیشنهاد قیمت روز پنجشنبه مورخ 96/08/25 بوده و تاریخ بازگشایی پاکت ها و اعالم 

برنده ساعت 10 صبح مورخ 96/08/29 خواهد بود.
خودروهای قابل واگذاری بدین شرح می باشد:

1- پژو 405 جی ال مدل 84 - رنگ خاکستری متالیک - نوع سوخت : بنزین
2- وانت پیکان تیپ i 1600 – رنگ سفید روغنی – نوع سوخت : بنزین 

آگـهی مـزایده عمـومی

قابل توجه کلیه مودیان محترم مشمول ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم 
)صورت معامالت فصلی( شامل:    

* کلیه اشخاص حقوقی
* اشخاص حقیقی گروه اول موضوع آیین نامه ماده 95 قانون مالیات های مستقیم

* اشخاص حقیقی مشمول اجرای مالیات بر ارزش افزوده
* مشاغل خاص مورد اشاره در فصل دوم آیین نامه اجرایی ماده 95 جدید قانون مالیات های مستقیم

نسخه جدید سامانه صورت معامالت فصلی )برخط و غیربرخط( با قابلیت ثبت اطالعات مربوط به سال 1396 عملیاتی گردیده و بر روی سامانه 
 صورت معامالت فصلی به نشانی  TTMS.TAX.GOV.IR  قرار داده شده است. همچنین برای کسب اطالعات تکمیلی درخصوص تغییرات، کاربران

 می توانند به بخش پرسش و پاسخ های متداول سامانه صورت معامالت فصلی مراجعه نمایند. 
شایان ذکر است با عنایت به اینکه مهلت ارائه صورت معامالت مربوط به فصل بهار و تابستان 1396 تا تاریخ 96/8/15 بوده و با توجه به اهمیت 
موضوع و جلوگیری از تعلق جرائم قانونی و غیرقابل بخشش، کلیه مشمولین بایستی نسبت به ارسال یا تکمیل اطالعات معامالت فصلی خود از طریق 
سامانه مذکور به صورت الکترونیکی و تحویل لوح فشرده تکمیل شده از طریق نرم افزار غیر برخط )دانلود نسخه آفالین 2و2و0و4( به ادارات امور 

مالیاتی اقدام نمایند.
مودیان محترم درصورت هرگونه سوال و ابهام می توانند با شماره 32396442 تماس حاصل فرمایند.
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جزئیات برنامه ریزی سفرهای ریلی اربعین

مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا از اختصاص ۴۴ هزار صندلی در ۸۳ قطار برای جابه جایی مسافران اربعین خبر داد.محمد رجبی در گفت وگو با ایسنا اعالم کرد: با وجود تمام مشکالتی که در 
حوزه تامین ناوگان با آن روبرو بوده ایم، تالش شده تمام ظرفیت ممکن برای سفرهای اربعین به زائران حسینی اختصاص یابد. به گفته وی قطارهای شرکت رجا در مسیرهای مشهد به اهواز، تهران 

به اهواز و قم به خرمشهر فعالیت می کنند و همچنین در مسیر خرمشهر به شلمچه نیز ریل باس در نظر گرفته شده در طول این ایام مسافران را جابه جا خواهد کرد.

سرمقاله

  کامیابی مسک، سفیر 
فرهنگ شرق در غرب
*برزجی

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( کامیابی مسک  دکترای سیکل 

سوم ازهمین دانشگاه با موضوع رساله »تحلیل 
چگونگی به نمایش گذاشتن نمایشنامه کرگدن 
اوژن یونسکو در جهان« را گرفت و سپس موفق 
شد دکترای دتا که معتبرترین مدرک تحصیلی در 
جهان است را از دانشگاه سوربن فرانسه با موضوع 
رساله اش »مسئله انتظار و چگونگی اجرای آن در 
نمایشنامه های یونسکو و بکت در سراسر جهان 
و ارتباط فرهنگی بین شرق و غرب« اخذ نماید. 
با آفرینش همین اثر و نیز خلق دیگر آثار مکتوب، و 
تالش در جهت برگزاری شب های شعر و برپایی 
نمایشگاه های هنری فراوان و از همه مهمتر ارتباط 
نزدیکش با بزرگان هنر و ادبیات آن روز جهان مانند 
رومانیایی  نویس  نمایشنامه  یونسکو  اوژن  برانژه 
االصل فرانسه، ساموئل بکت نویسنده و متفکر 
ایرلندی االصل فرانسه و برنده جایزه ادبی نوبل 
در سال 1969 و ژان لویی بارو بازیگر و کارگردان 
مشهور فرانسوی، تأسیس مرکزی به نام »انتشارات 
احمد کامیابی مسک « در پاریس و نیز بنیان گذاری 
انجمنی به نام » شازده کوچولو « در منطقه 5 پاریس 
و شرکتی به همین نام و نیز طراحی پروژه ای به نام 
B-612 ستاره شازده کوچولو در فرانسه با هدف 
ایجاد یک شهربازی برای کودکان آن هم بر اساس 
داستان شازده کوچولوی آنتوان دوسنت اگزوپری 
با تشویق همسر رئیس جمهور وقت فرانسه و نیز 
حمایت یک بانوی فرانسوی که 17 هکتار زمین 
خود را رایگان به این طرح اهدا نمود بود ، توانست 
در پاریس و در قلب کشور فرانسه شهرتی بیابد و 
سفیر فرهنگ و هنر شرق در غرب گردد. او گرچه 
سالها برای تحصیل در غرب از وطن دور بوده اما 
هچنان مشتاق به تمدن و فرهنگ مشرق زمین 
است و به خصوص به وطنش خراسان جنوبی .
آکادمیک«  های  پالم  شوالیه   « عالی  نشان 
سال  در  مسک  کامیابی  احمد  پروفسور  که 
دریافت  نشان  فرانسه  دولت  سوی  از   2011
نمود او را بیش از پیش در جهان معروف کرد. 
چند روز قبل خبری در همین روزنامه به چاپ رسید 
با این تیتر که » کامیابی مسک در اروپا شناخته تر 
است تا بیرجند!« به راستی چرا باید چنین باشد؟
حضور این نام آوران می تواند برای پیشرفت خراسان 
جنوبی نقش سازنده ای داشته باشد اما الزمه آن 
این است که خود مردم به مفاخرشان اهمیت دهند. 
چطور می توان  آنطور که شایسته است » احمد 
کامیابی مسک« را در دیارش معرفی کرد. گرچه 
تعلق مردم ما به مفاخر و مشاهیر بسیار است اما  
در راستای حفظ و پاسداشت آنها می توان میادین و 
اماکن را در هر شهری به نام بزرگان آن نامگذاری 
کرد یا برنامه ها و مراسم فرهنگی با این محوریت 
اجرا نمود. نکوداشت هایی که برای این مفاخر 
برگزار می شود  باعث شناسایی بیشتر نسل جوان 
شده و قطعا  در حافظه ملی نیز ثبت خواهند ماند. 
ایجاد تعلق خاطر در بین مردم و بیرون کشیدن 
برگزاری  دستاوردهای  از   ، گمنام  های  نام 
نکوداشت هایی است که امروز مشابه اش برای 
شود. می  برگزار  مسک«  کامیابی  پروفسور   «
مسک  کامیابی  پروفسور  که  داند  نمی  کسی 
در  را  شرق  هنر  و  فرهنگ  پرچم  اینکه  برای 
کشورهای غربی باال ببرد چه رنج هایی متحمل 
دوش  بر  نه  سنگین  ای  وظیفه  امروز  اما  شده 
مردم خراسان جنوبی بلکه بر دوش همه مردم 
ایران است تا از این ناقالن هنر قدردانی کنند. 
امروز سالن عالمه فرزان اداره کل ارشاد خراسان 
جنوبی  میزبان قدم های » پروفسور کامیابی مسک« 
خواهد بود  تا به پاس تالش های او نکوداشتی 
برپاکنند. پس همه در این بزم گرد هم می آییم تا 
عرصه وسیع دلهای اهل هنر را به هم  گره بزنیم. 
 امید است این قبیل نکوداشت ها در استان زمینه ای 
و  مشاهیر  با  جدید  نسل  بیشتر  آشنایی  برای  
آنان  روی  پیش  در  سازنده  راهی  و   آوران  نام 
باشد.  ها  آفرینی  افتخار  این  استمرار  برای 

  کارجویان چقدر هزینه می پردازند؟

رئیس کانون کاریابی های کشور نسبت به افزایش 
کاریابی های غیر مجاز هشدار داد.بابک هاشمی پور،  
با بیان اینکه متقاضی باید 1۸ هزار تومان بابت مشاوره 
شغلی و ثبت نام در سامانه به کاریابی پرداخت کند 
گفت: این مبلغ در صورتی که فرد به کار گمارده نشد 

نیز قابل استرداد نیست.

آغاز تسویه سپرده های فرشتگان 
تا ٢٠٠ میلیون تومان

 
وضعیت  آخرین  اعتبار،  و  پول  شورای  جلسه  در 
ساماندهی تعاونی های غیرمجاز بررسی شد که بر 
این اساس تسویه سپرده های تا 200 میلیون تومان 

از ده آبان آغاز می شود.

بودجه ای برای تامین
 هزینه های اربعین نداریم

 
رئیس جمعیت هالل احمر در مورد دریافت مبلغ 
احمر  گفت: هالل  اربعین  زائران  از  تومان   5000
وظیفه دارد که مسئله بهداشت و درمان ایرانیان در 
خارج از کشور را پیگیری کند و این کار در اربعین 
نیز هزینه زیادی دارد. از طرفی ما پولی هم برای 
این کار از دولت نمی گیریم و امسال این مبلغ کمتر 

هم شده است.  

حاشیه نشینان سند می گیرند؟
 

 11 وضعیت  به  مجلس  و  دولت  توجه  دنبال  به 
اعالم  مجلس  رییس  اخیرا  حاشیه نشین،  میلیون 
حاشیه نشینان  به  برنامه ششم  قانون  طبق  کرده 
مهلت سه ساله داده می شود تا نسبت به آب، برق، 
گاز و تلفن اقدام کنند و ظرف این مدت به موضوع 

مالکیت آنها رسیدگی می شود.

پایان باز طرح ضربتی وام ازدواج

در حالی اکنون صف وام ازدواج به حداقل رسیده 
و دوره طرح ضربتی تمام شد که رئیس کل بانک 
پایان  معنای  به  این  است  کرده  اعالم  مرکزی 
طرح های این بانک برای پرداخت وام ازدواج نیست، 
بلکه بخش اعتبارات همواره جریان وام ازدواج را 
رصد کرده و هر زمانی که احساس شود صف وام 
طوالنی شده دوباره از چنین شیوه هایی برای کاهش 

تعدادمتقاضیان در صف استفاده می کنند.

اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل  نوربخش؛  کاری- 
کرد:  بیان  مطبوعات  نمایشگاه  حاشیه  در  کشور 
خراسان جنوبی به علت موقعیت خاص جغرافیایی  و 
بحران کم آبی و خشکسالی دچار مشکالتی است اما 
بخاطر دو خصوصیت  که دارد که آن را بی نظیر کرده 
است اول از لحاظ فرهنگی و آموزشی  که از صد سال 
هم  دارالفنون  با  همزمان  و  داشته  دبیرستان  پیش  
استان  دیگر  دوم  خصوصیت  و  دارد  شوکتیه  مدرسه 
فرهیختگانی  است که  ان  عالی  دینی  و علوم  فقاهت 
بینظیر، چون تهامی ، آیتی را داشته که در زمان خود 

سرآمد بودند .
وی با اشاره به اینکه صبر و تحمل بر مشکالت خاص 
مردم منطقه  و ذاتی هم است  و نسل به نسل بین 
مردم منطقه وجود داشته است تاکید کرد علیرغم آب 

و هوای  خشک و وضع سوق الجیشی استان  توانسته 
است به خوبی  بدرخشد وی  با اذعان با فرهیختگان 
استان افزود: در سال سرشماری سال 1۳55 جمعیت 
همه  این  اینکه  و  است  بوده  نفر  هزار   270 منطقه 
دارد  وجود  جنوبی  خراسان  در  اور  نام  و  فرهیخته 
حکایت از ضریب هوشی باالی آنها و توسعه فرهنگ 

در نسل های مختلف دارد.
زیرساخت های خراسان جنوبی مشکل دارد

ها  فرصت  علیرغم  استان  اینکه  بیان  با  نوربخش   
عقب  دارد  مشکالت  ساختی  زیر  لحاظ  از  چون 
از  باید  افزود:  دارد  استانها  سایر  به  نسبت  افتادگی 
لحاظ توسعه روستایی آب و برق کار شود.  وی خاطر 
یا  دومین  اینکه  وجود  با  جنوبی  خراسان  کرد:  نشان 

بخاطر  است  توسعه  لحاظ  از  استان کشور  سومین 
دور بودن شهرها از همدیگر از لحاظ توسعه عقب 
با  اجتماعی  تامین  سازمان  است.مدیرعامل  مانده 
جای  جنوبی  خراسان  گذاری  سرمایه  اینکه  بیان 
استان  دارویی  گیاهان  قسمت  در  افزود:  دارد  کار 
باشد. موفق  گذاری  سرمایه  برای  تواند  می 
در  سیمان  ساخت  زیر  شد:  یادآور  همچنین  وی 
راه  و جاده  استان وجود دارد ولی بخاطر مشکل 
بیمارستان  اینکه  بیان  با  دارد.نوربخش  محرومیت 
حضرت ابوالفضل )ع( )میالد2( از لحاظ زیرساختی 
آماده شده و کارهای زیربنایی آن تمام شده است 
و  اجتماعی  مرکز  یک  بیمارستان  دراین  افزود 
فرهنگی با ظرفیت ۸00 نفر برای سالن همایش و 

اجتماعات در حال آماده سازی است.

آماده سازی مرکز رفاهی و اجتماعی در بیمارستان حضرت ابوالفضل )ع(

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور در غرفه روزنامه آوا بیان کرد: 

  رییس سازمان شیالت ایران در حاشیه نمایشگاه مطبوعات:

تزریق اکسیژن و پمپاژ آب راهکارهایی موثر برای حمایت از تولید ماهی و آبزیان در شرق کشور

نسرین کاری- روز گذشته معاون وزیر و رئیس سازمان 
 شیالت ایران در بازدید از نمایشگاه مطبوعات اظهار کرد:

یک  اکنون  و  گرفته  پیش  در  را  توسعه  روند  شیالت   
میلیون و 70 هزار تن تولید آبزیان در کشور داریم که 

610 هزار تن صید و مابقی از آبزی پروری بوده است.
صالحی با بیان اینکه مصرف  سرانه آبزیان  در کشور 
بیش از 10 کیلوگرم است، تصریح کرد: اکنون بزرگترین 
تولیدکننده ماهی قزل آال در آب شیرین در دنیا هستیم و 

در منطقه جایگاه ویژه ای در این زمینه داریم.
وی در پاسخ خبرنگار آوا، درباره حمایت سازمان شیالت 
از فعاالن حوزه ماهیان آبزی در شرق کشور بیان کرد: 
به  جنوبی  خراسان  و  در شرق کشور  اینکه  به  توجه  با 
علت کم آبی امکان تولید کم است روشهای پمپ های 
برگشت آب و تزریق اکسیژن به استخرها از راهکارها و 
تسهیالتی است که در جهت حمایت از فعاالن در حوزه 
ماهیان آبزی و شیالت قرار داده ایم و مخصوصا بسیار 

کاربردی برای شرق کشور است.
از  قفس  در  ماهی  پرورش  موضوع  اظهارکرد:  وی 
رویکردهای جدید برای حوزه شیالت است که بیش از 
500 قفس در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر 

برای پرورش ماهی در قفس مستقر کرده ایم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به برنامه هایی 
که برای برنامه  ششم توسعه انجام شده از یک میلیون و 
600 هزار تن در سال تولید آبزیان در سال 1۴00 معادل 

200 هزار تن از پرورش ماهی در قفس باشد.
برای  اینکه  به  اشاره  با  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
منابع  در  خوبی  ظرفیت های  آبزی پروری  فعالیت های 
تسهیالت  پرداخت  برای  افزود:  داریم،  تسهیالتی 
بانک  و  کارآفرین  مهر  صندوق  منابع  از  می توانیم 

کشاورزی استفاده کنیم.

آب مصرف  آبزی پروری  در  اینکه  بر  تاکید  با  صالحی 
استفاده  مورد  که  آب هایی  کرد:  تصریح  نداریم، 
کشاورزی، گلخانه ها است قبل از اینکه به باغ یا مزرعه 
آب  و  کنیم  استفاده  استخر  ایجاد  در  می توانیم  برسد 
مصرف  افزایش  منظور  به  اظهارکرد:  کنیم.وی  غنی  را 
یعنی  غذای سالمتی  فرهنگ  گسترش  و  آبزیان  سرانه 
برگزاری  از سال گذشته موضوع  آبزیان  ماهی، میگو و 
دستور  در  را  آبزی  غذاهای  نمایشگاه های  و  جشنواره 
کار قرار دادیم که امسال بیست وسومین جشنواره را در 

بیرجند برگزار کردیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: امیدواریم این غذاها 
الگوهایی باشند که مورد استفاده همه مردم قرار گیرند 
و برنامه های ویژه ای را در دستور کار قرار داده ایم که در 

مدارس الگوهای غذای آبزیان را داشته باشیم.
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دانش آموز عزیز و افتخارآفرین

محمدصالح زینی ملک آباد
راهیابی شما به مسابقات کشوری 

و کسب رتبه برگزیده مسابقات کشوری حفظ 5 جزء قرآن
  را به مربیان عزیز،خانواده ارزشمند و پرتالش و یکایک شما دانش آموزان افتخارآفرین تبریک می گویم.

مدیریت دبستان غیرانتفاعی دارالعلوم

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

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

حمـل  اثاثیه منزل
 با خـاور مسقف
 و کارگـر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
   علـی آبادی 

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک

 اکرولیک ،  مولتی کالر،  کنیتکس، کناف و... 
با قیمت مناسب 

  09156633230- برگی

آگهی ابالغ موت فرضی

بدین وسیله از اشخاصی که از غایب مفقود االثر به نام علی تنها فرزند 
مفقود   1384/10/27 تاریخ  از  که   1363/4/3 متولد  حسین  محمد 
اول دادگاه خانواده  به شعبه  گردیده، اطالعی دارند دعوت می شود 
شهرستان بیرجند واقع در نبش خیابان طالقانی 14 شورای حل اختالف 

مراجعه و اطالعات خود را در اختیار دادگاه بگذارند. 

برمقدم- مدیر دفتر شعبه اول دادگاه خانواده بیرجند

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

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

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

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/07/25                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/08/11
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

31104

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



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه*11 آبان 1396* شماره 3923

 خراسان جنوبی تأمین کننده بذر ارزن استانهای همجوار
گروه خبر- کشاورزان خراسان جنوبی عالوه بر تأمین بذر ارزن برای داخل استان، نیاز استانهای همجوار را نیز تأمین می کنند.معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی 
استان گفت: برداشت ارزن از سطح 2 هزار و 500 هکتار از اراضی کشاورزی استان آغاز شد.عصمتی پور،  باستان و پیش آهنگ را از ارقام ارزن تولید شده در استان عنوان و پیش 
بینی کرد: 5 هزار و 750 تن ارزن از سطح زیرکشت این محصول در استان برداشت شود.وی افزود: شهرستان بشرویه بیشترین سطح زیر کشت ارزن را در خراسان جنوبی دارد.
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از شهردار محترم بیرجند می پرسم،چرا زباله های 
سطح شهر راجمع آوری و درخارج از محدوده شهر 
را  زباله سطح شهر  های  کنید؟چراسطل  می  دپو 
هر هفته شستشو می دهند؟مگر نه اینکه جلوی 
آلودگی وحشرات وجوندگان موذی رابگیرید؟وسط 
منطقه مسکونی نرجس دو فرعی دو ،یک محوطه 
تبدیل به محل جمع آوری ضایعات از انواع واقسام 
آن شده.چرا کسی جوابگوی این مساله ابتدایی در 

شهرنشینی نیست؟
915...305
مسووالن محترم مدارس با بچه های مردم خوش 
رفتار باشید زیرا که هر عملی عکس العملی دارد و 
چه در این دنیا و یا در آخرت برگشت رفتار خوب یا 

ناپسند خود را می بینید
902...164
از استاندار محترم جای سوال است که چرا جلساتی 
مانند آنچه در طبس و قاین برای رفع مشکالت 
نیمه  های  ،طرح  صنعتی،اشتغال  های  شهرک 
مناطق  و  ها  کارخانه  گردش  در  سرمایه  تمام، 
شهرستان  مختص  شد  انجام  گردشگری  نمونه 
بیرجند برگزار نمی شود.چرا باید بیرجند همین جا 
بودن  استان  هم مظلوم واقع گردد و چوب مرکز 
انگاشته شود.اکثر شرکت ها و  نادیده  را بخورد و 
کارخانه های شهرک صنعتی بیرجند تعطیل هستند.
بناهای تاریخی به دلیل کمبود اعتبار رو به ویرانی و 
طرح منطقه گردشگری بند دره و بند امیر شاه سال 

هاست راکد مانده است.
ارسالی به تلگرام آوا
استان خراسان جنوبی واقعا جای بالیدن و افتخار 
دارد زیرا که با افراد شاخص آن را من در این مدت 
از روزنامه شما آگاه و آشنا و یا اطالعات بیشتری را 
کسب کردم ممنونم به عنوان یک هم استانی از 
گزارش ها و مطالبی که به مفاخر استان بر می گردد  

کمال تشکر را دارم
935...250
با توجه به فضای خوبی که  پارک توحید بیرجند 
دارد می تواند همانند سایر پارک ها در آن جذابیت 
های فراوانی ایجاد کرد،به عنوان مثال تئاتر مراسم 
جشن البته باید به صورت های پی در پی وپیوسته 
باشد اخر ببینید بیرجند هرچند وقت یک بار اینگونه 
مراسم می گذارند و جوانان تفریح ندارد و وقتی هم 
برگذار می شود بنا به دالیلی که خودتان بهتر آگاهید 
اینقدر حساسیت ایجاد می شود که آدم دل زده می 
برنامه در سال به صورت کامل  شود ،پس چندتا 
داشته باشید،و سایر برنامه ها هم مستمر در سال 
می شود گروه موسیقی که در تلویزیون دیده می 
شود ماهی یک شب به پارک بیاید یا هم این همه 
آموزشگاه موسیقی گروهی ماهی یک بار کنسرت 

زنده کوچکی داشته باشند
938...544
مرز های استان ما به همت واالی عزیزان مرزبانی و 
سایر نیروهای انتظامی و نظامی  امنیت باالیی دارد 
و هیچ کسی هم شاید نه از زحمات اینان با خبر و 
یا دل شوره و نگرانی خانواده ایشان آگاه شود،من 
خودم دوران خدمت خود را در این جور سیستمی 
گذرانده بوده ام و یادم می آید که چه رشادت هایی از 
فرماندهانم و یا همکاران حتی وظیفه دیده ام ،کاش 
بیشتر کلیپ و مستند  داد  بیشتر توضیح  می شد 
ساخت کاش می شود مسئوالن مربوطه به نیروهای 
خودشان بیشتر در این نقاط رسیدگی کنند واقعا دلم 
شکست وقتی متوجه شهادت یک مامور شدم مانند 
یکی از اعضای خانواده خود می شناسم این افراد 

وظیفه شناس را
915...277
حالشان  مربوطه که شمال  از مسئوالن  کدام  هر 
می شود لطفا هر سال که یک بار خط کشی های 
به  انجام دهید  توانید دوباره  را که می  خیابان ها 
ویژه در قسمت هایی مانند مدارس بیمارستان ها 

مساجدو... زیرا در هشدار به راننده کمک می کند
935...794
بافت  مناطق  برای  طرحی  بتواند  اگر  شهرداری 
قدیمی شهر اختصاص دهد که مرکز شهر و سایر 
نقاط از این حالت در بیاد و بیشتر به وضع مردم 
این مناطق رسیدگی شود و در زیبایی شهری اثر 

ویژه ای دارد
ارسالی به تلگرام آوا
تا کی قرار است اتوبوس های امیراباد و حاجی آباد 
یکی باشد کی می شود این دوتا اتوبوس جدا شود 
زیرا واقعا وقت ادم تلف می شود و خیلی دیر می آید
915...313
پارک بعداز پارک وحدت خیلی رها شده به حدی 
که اگر به عنوان یک شهروند ساده هم نگاه کنید 
نه نظافتی نه رسیدگی می شود و خیلی داره  محل 

تجمع افراد ناباب می شود
915...448
بهداشت هم  با جدیت هم  دارند  تمام کشور  در 
اماکن ناجا هم اصناف با محل های توزیع و بساط 
قلیان وبه اسم چایخانه برخورد می کنند آن وقت 
در مسیر های خارج از شهر که گردشگری هم 
است مانند بند دره امیرشاه در حاشیه جاده قلیان 
می فروشند وای به حال رستوران هایی که انجا 
به اسم فقط رستوران هستند و محیط نامطلوب 
را به وجود آورده اند هیچ کسی هم برای بازدید 
آستین باال نمی زند از نیروی انتظامی می خواهم 
نامحسوس به این مورد رسیدگی کند)هرچند که 
را  بساط خود  و  زرنگ هستند  خیلی  ها هم  آن 
مسائل  این  درگیر  که  همه  اخر  دارند!(  مخفی 
نیستند مردم ما بافرهنگ و با خانواده ای داریم 
نباید برای تفریح و یا یک شب شام راحت بیرون 

بریم و دود مجانی اینان را استشمام نکنیم
935...395

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

معوقات کارگری دستاورد کارخانه شمش منیزیم برای مردم فردوس

گزارش آوا از گالیه های رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی بیرجند

باال بودن هزینه ها برای تعویض خودرو فرسوده 
جامعه  از  طیفی  تاکسی  رضایی-رانندگان 
کار  و  سر  ها  آن  با  ما  از  بسیاری  که  هستند، 
داریم و همواره در طول روز به وجودشان نیاز 
جاها  بعضی  در  شاید  البته  و  کنیم  می  پیدا 
انتقادی هم بر کارشان داشته باشیم اما اگر با 
دیده ی  انصاف به این موضوع نگاه کنیم، باید 
به بیان مشکالت این قشر هم پرداخته شود و 
دغدغه ها و در خواست های شان بررسی شود 
کنند. بهترعمل  مردم  به  رسانی  خدمت  در  تا 

برای این منظور به سراغ تعدادی تاکسی رانان 
رفتیم  و آن ها از مشکالتی که در این باره دارند 

صحبت کردند. 

زیاد شدن مسافر کش شخصی 

از  یکی   : گوید  می  تاکسی  راننده  حبیبی 
این است که مسافر کش  ما  بزرگ  مشکالت 
شخصی زیاد شده است و طرف بدون داشتن 
مجوز، مسافر سوار می کند و پیش می آید که 
در مسیری که می رویم ماشین شخصی جلوی 
ما حرکت و مسافر ها را درو می کند و ما به 
خالی  را  ابوذر  تا  معلم  آخر  مسیر  مثال  عنوان 

طی می کنیم.

چند نرخی بودن کرایه

 سماواتی یکی دیگر از راننده های تاکسی می گوید:
رسیدگی  باید  مسوالن  که  مسایلی  دیگر  از 
کنند چند نرخی بودن کرایه ها است که سبب 
نارضایتی مردم می شود .وی بیان می کند: بطور 
مثال ما یک مسیری را می رویم و طبق تاکسی 
همان  ولی  شود  می  تومان   500 و  متر3هزار 
مسیر با  تاکسی بیسم 3 هزار تومان می شود 
و این دلیلش این است که خیلی ها بر اساس 
تاکسی متر کار نمی کنند و اگر هم می کنند 
برای رضایت مشتری کمتر می گیرند،در صورتی 
 که فرقی بین ما و تاکسی بی سیم ها نیست.

باال بودن هزینه ها
برای تعویض تاکسی فرسوده 

دلپسند پیر مردی که چندین سال است راننده 
تاکسی  تعویض  برای  اکنون  و  است  تاکسی 
قدیمی خود اقدام کرده است نیز می گوید: طبق 
طرحی قرار بود، به رانندگانی که ماشین فرسوده 
دارند وام 4 درصد بدهند ولی هنوز محقق نشده 
است و وامی که داده می شود 20 میلیون تومان 
و 16 درصد است و من که یک راننده تاکسی 
کار  تومان  هزار  بیست  روزی  شاید  که  هستم 
توانم ماهی 570 هزار تومان  نکنم چطور می 
قسط ماشین بدهم و این وام برای من با این 
سطح درآمد و برای کسانی که در تهران و شهر 
های بزرگ کار می کند یکی است درآمد من 

کجا و در آمد آنها کجا.

مسافر سوار کردن آژانس ها
در برگشت

نیز  تاکسی  های  راننده  از  دیگر  یک  غالمی 
می گوید: آژانس ها نباید در برگشت ، مسافر 
سوار کنند ولی این کار را می کنند و کار ما را 
خراب می کنند ،آژانس باید در آژانس باشد  و 
متاسفانه هیچ رسیدگی در این زمینه نمی شود 
و حتی درگیری ایجاد شده و یکی از راننده های 
آژانس  های  راننده  و  ها  شخصی  با  تاکسی  
درخواست  .ما  اند  داشته  فیزیکی  درگیری 
رسیدگی داریم و هر روز که نمی شود سر این 

قضیه با بحث و دعوا داشته باشیم.

درگیری با راننده آژانس
و ماشین های شخصی

گو  و  گفت  در  رانندها  از  دیگر  یکی  ناصری 
میدان  همین  در  من  کرد:  بیان  ما  خبرنگار  با 
خواست  می  که  آژانس  راننده  یک  با  ابوذر 
این  به  وقتی  و  کردم  ،بحث  کند  سوار  مسافر 
آقا گفتم چرا مسافر سوار می کنی با لحن بسیار 
که  زد  صورتم  به  مشتی  و  کرد  برخورد  بدی 
تا االن  و  ام بشکند  استخوان گونه  باعث شد 
5 میلیون تومان از هزینه شخصی برای درمان 
داده ام و به دادگاه هم که مراجعه کردم گفته 
برسم.به  پولم  به  تا  می کشد  یک سال طول 
نظر من باید اون قدر به این هایی که شخصی 
سخت  باید  کنند  می  سوار  مسافر  و  هستند 
را  تاکسی  نکند،مسافر  جرات  طرف  تا  بگیرند 
این چنین کاری  اینکه  با  سوار بکند،چه برسد 

را انجام دهد.

هر سه ماه یکبار معاینه فنی
 

محبی نیا نیز با تصدیق حرف های دیگر رانندها 
به موضوع دیگری اشاره کرد:هر سه ماه یکبار 
باید معاینه فنی ماشین را بگیریم که این برای 
ماشین های شخصی سال یکبار است و با این 
وجود من که از این راه زندگی می کنم و درآمد 
پایین ،با محاسبه هزینه های دیگر چیزی برایم 

نمی ماند.

بیمه مسافران بر دوش راننده تاکسی

و  ابوذر   – طالقانی  مسیر  در  که  نژاد  صدیق 
معلم کار می کند وبه گفته خودش از کله ی 
تر  :بیش  گوید  می  است  فرمان  سحر،پشت 
،ماشین  به  گردد  می  بر  رانان  تاکسی  مشکل 
خواهند  می  چون  هم  مردم  و  شخصی  های 
هزینه کمتری بدهند بیش تر سوار می شوند،اما 
یک نکته اینجا است که اگر این ماشین دچار 
حادثه بشود بیمه پاسخگوی مسافر نخواهد بود 
و دچار درد سر خواهند شد.این در حالی است 

که بیمه شخص ثالث راننده های تاکسی 30 
درصد گرانتر از بقیه ماشین ها است و این مقدار 
را برای مسافر دریافت می کنند و مسافر که در 
تاکسی می نشیند بیمه است و در صورت حادثه 

بیمه جواب گو است.

باال بودن استهالک تاکسی و نگرفتن 
خدمات برای تعویض قطعات

حجتی نیز که از باال بودن استهالک و هزینه 
مند  گالیه  کنند  می  تاکسی  های  راننده  که 
راننده های  بود گفت:چند سال پیش بیش تر 
از  برای حمایت  تعاونی که  تاکسی در شرکت 
و  ،باطری  الستیک  دادن  مورد  ،در  ها  راننده 

گذاری  سرمایه  بود  شده  تشکیل  لوازم  دیگر 
پرداخت  تومان  هزار   50 کدام  هر  و  کردند 
کردند . ولی در همه این مدت حتی یک پیچ به 
ما نداده اند چه به رسد به اقالمی که خیلی زود 
خراب می شود و نیاز به تعویض دارندوفقط تنها 
کاری که می کنند پول بیمه را از رانندگان می 
گیرند و به تامین اجتماعی پرداخت می کنند ، 

خدمات دیگری ما ندیده ایم.

قیمت گذاری تاکسی برای فروش

رضایی در  ادامه گفته های همکارش بیان می 
کند: عالوه بر این ما نمی توانیم ماشین خود را 
بدون کارشناسی شرکت بفروشیم و  خودشان 
هم  فروش  این  از  و  کنند  می  گذاری  قیمت 
و  دارد  می  بر  خود  برای  شرکت  را  درصد   3
اگر ماشین را قولنامه کنیم جدا از بحث هزینه 
به  هم  باید  سند  یک  خرج  برای   ، محضر 
سازمان و هم به تعاونی پول بدهیم که هزینه 

باالیی را می خواهد.

مسافر کشی با وجود دادشتن شغل

 جهانی یکی دیگر از راننده تاکسی ها نیز می 
رسد   می  جا  هر  از  کس  هر  ها  گوید:بعدظهر 
کسانی  آنها  از  خیلی  و  کنند  می  سوار  مسافر 
هستند که به عنوان شغل دوم این کار را انجام 
می دهند و یا بازنشسته هستند، که کار بنده که 
باید از همین  شغل  زندگی کنم و کاری جز 
این ندارم را خراب می کنند و هیچ کس نیست 

جلویشان را  بگیرد.

مدیر سازمان حمل ونقل بار و مسافر 

مدیر سازمان حمل ونقل بار و مسافر در پاسخ 

 2 گفت:حدود  تاکسی  رانندگان  مشکالت  به 
تاکسی  و  رانی  اتوبوس  سازمان  که  است  ماه 
رانی با یکدیگر ادغام شده اند و سازمان حمل 
ونقل مسافر نامگذاری شده است.غالم پور بیان 
بوده  این  بر  تالشمان  ما  مدت  این  در   : کرد 
تر  بیش  چه  هر  را  رانان  تاکسی  مشکالت  تا 
بشناسیم و حل کنیم برای این کار جلساتی با 
حضور نمایندگانی از تاکسی رانانان داشتیم تا در 
موضوع تک نرخی کردن کرایه ها به یک جمع 
بندی کامل و جامعی برسیم تا به عنوان مثال 
در یک مسیر مشخص همه یک نرخ بگیرند تا 
هم به نفع مردم باشد و هم به نفع راننده های 
تاکسی.غالم پور درباره مسافر کشی رانندگان 
آژانس ها عنوان کرد:اگر آژانس ها مسافر می 
برند برابر قانون 9 ماده حمل و نقل ،مدیریت و 
نظارت  آن با شهرداری است و در این موضوع 
ما طبق هماهنگی که با شهرداری کرده ایم در 
تالش هستیم تا کار نظارت بر کار آژانس ها را 
هم زیر نظر سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
بیاوریم تا از این طریق خدمت رسانی بهتری به 

تاکسی رانان و مردم انجام دهیم.

شناسنامه دار کردن خودرو شخصی

بررسی  دست  در  را  طرحی  گفت:  پور  غالم 
، ماشین های شخصی  بر اساس آن  تا  داریم 
که مسافر کشی می کنند را شناسنامه دار کنیم 
و این ها بیا یند و تایید صالحیت سازمان را که 
گرفتند مشغول به کار شوند .وی ادامه داد:البته 
این شناسنامه دار کردن با توجه به نیاز است ،تا 
به دیگر رانند ها  خللی وارد نشود و عالوه بر این 
تنها کسانی را پذیرش خواهیم کرد که شغلی 
غیر از مسافر کشی نداشته باشند.وی در ادامه 
شخصی  و  خودر  با  کشی  کرد:مسافر  تصریح 
تخلف محسوب می شود و طی توافق نامه ای 
که با پلیس راهنمایی رانندگی امضا کرده ایم 

و  پلیس  مامور  یک  حضور  با  ای  ویژه  گشت 
بازرس ویژه از سازمان تشکیل شده است که 
. کنند  برخورد می  تخلف   در صورت مشاهده 

ساخت مجتمع تعمیرگاهی
مخصوص رانندگان تاکسی  

 مدیر سازمان حمل و نقل بار و مسافر بیان کرد : 
برای بهبود وضع کنونی به دنبال این هستیم 
تاکسی  های  راننده  به  مناسبی  تهسیالت  تا 
اختصاص بدهیم و نوید این را به رانندگان می 
به  کنیم  می  که  هایی  پیگیری  با   که  دهیم 
دنبال ساخت مجموعه ای مخصوص به تاکسی 
رانان هستیم تا برای تعمیرات ،تعویض روغن 
و  قطعات مشکلی نداشته باشند. همچنین برای 
بیمه تاکسی داران کارهایی انجام داده ایم تا از 
اتحادیه تاکسی رانان کشور تخفیف بگیریم ،تا 
در این زمینه هم بخشی از مشکالت حل شود.

غالم پور با اذعان به اینکه 4 درصد از ارزش 
معامالتی خودرو متعلق به سازمان است افزود: 
را  خود  تاکسی  فروش  قصد  ای  رانند  اگر 

به  باید  را  فروش  مبلغ  درصد   4، باشد  داشته 
رسمی  ی  مصوبه  طبق  این  و  بدهد  سازمان 
.رییس  قانون، درتمام کشور همین طور است 
در خصوص  ومسافر  بار  نقل  و  حمل  سازمان 
بیان کرد:این  تاکسي ها  نو سازي  براي  وام،  
طرح از بهمن 94 شروع شده وتا 31 شهریور 
طرح  افزود:این  است.وي  رسیده  پایان  به   96
به صورت کلي و در سراسر کشور برگزار شده 
است و دست ما نیست تا تغییري در ان بدهیم.

اما با پیگیري هاي که با اتحادیه تاکسي رانان 
کشور داشتیم قول مساعد گرفته ایم تا به خاطر 
پایین بودن درامد رانندگان تاکسي  و  مشکل 
در باز پرداخت وام نوسازي,تهسیالت بیش تري 
اختصاص بدهند.وی  ادامه داد:البته ما  با وارد 
کردن این افراد به شبکه بي سیم سعي داریم به 
افزایش درامد کساني که وام نوسازي دریافت 

کرده اند کمک کنیم.

تاکسی رانان حق آب و گل دارند

تاکسي  رانندگان  انتقاد  به  پاسخ  در  پور  غالم 
که چرا از افرادی که راننده تاکسي نیستند در 
در  گفت:ما  استفاده مي شود  بي سیم  تاکسي 
ابتداي طرح تاکسي بي سیم به تمام رانندگان 
تاکسي اعالم کردیم که هر کس متقاضي است  
بیاید  و با عقد قرار داد  و البته پذیرش شرایط  
افزود:  وی  نشد.  استقبال  ولي  کند  نام  ثبت 
گل  و  آب  حق  تاکسي  رانندگان  هم  اکنون  
دارند ولي تاکسي بي سیم شرایطي مانند:حضور 
هر روزه و حتي جمعه ها به صورت نوبتي دارد 
و مثل تاکسي نیست که هر ساعت فرد بخواهد 
کار کند و هر وقت نخواهد کار نکند و عالوه 
بر این باید از لحاظ سالمت جسم و روان تایید 
سازمان را بگیرد و عملکرد خوبي داشته باشد,تا 

بتواند جذب شوند.

17 میلیون تومان،
تمام سرمایه شرکت تاکسی رانان  

مدیر شرکت تعاونی تاکسی رانان نیز در مورد 
مشکل مطرح شده در زمینه خدمات به راننده 
پایه  شرکت  این   63 سال  کرد:در  بیان  ها 
به  توجه  با  اولیه  و در سال های   گذاری شد 
قابل  داشتیم ولی خدمات  اینکه سرمایه کمی 
یدکی  لوازم  قبیل  از  رانندگان  به  ای  مالحظه 
،الستیک ،روغن می دادیم و دلیلش این بوده 
که دولت و سازمان های مربوطه در آن موقع 
حمایت زیادی می کردند وتسهیالت بیش تری 
به  توجه  :با  افزود  نیا  دادند.شجاعی  می  ما  به 
همه سرمایه ی شرکت که 17 میلیون تومان 
بیش تر نیست و اینکه باید لوازم یدکی ،روغن 
،الستیک و دیگر اقالم را از بازار بخریم ،نمی 

توانیم مانند گذشته خدمات ارائه دهیم.     
)Ava.news26@gmail.com(

سه سال است که از شروع به کار کارخانه شمش 
ماه  چهار  از  بیش  و  می گذرد  فردوس  منیزیم 
است که به دلیل مشکالت مختلف چراغ تولید 
تسنیم  خبرگزاری  گزارش  شد.به  خاموش  آن 
در  فردوس  منیزیم  کارخانه شمش  فردوس،  از 
سال 1393 با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و 
تجارت با هدف بی نیاز کردن کشور از واردات این 
فلز به کشور با ظرفیت تولید ساالنه شش هزار 
تن شمش منیزیم در شهرستان فردوس افتتاح 
و به بهره برداری رسید و بارقه ای از امید در دل 
مردم فردوس برای پاگرفتن یک صنعت مهم در 
شهرستان ایجاد کرد.اما در کمتر از سه سال تولید 
این کارخانه اکنون بیش از چهار ماه است که به 
دلیل مشکالت مختلف چراغ تولید آن خاموش 
کارخانه  این  کارگران  بیکاری  بر  و عالوه  شده 
معوقات آنان نیز تاکنون پرداخت نشده است.روز 
گذشته برای چهارمین بار کارگران این کارخانه با 
تجمع مقابل فرمانداری فردوس از اینکه مطالبات 
است  گذشته  یکسال  به  مربوط  اغلب  که  آنان 

پرداخت نشده اعتراض خود را نشان دادند.
آخرین حقوقی که دریافت کردم مربوط 

به مهرماه سال گذشته است
چند نفر از کارگران این کارخانه در گفت وگو با 

پیگیری  خواستار  فردوس  در  تسنیم  خبرنگار 
حقوق  احقاق  برای  شهرستان  مسئوالن  بیشتر 
 94 سال  از  گفت:  کارگران  از  شدند.یکی  خود 
در کارخانه منیزیم فردوس شروع به کار کردم 
و آخرین حقوقی که از این کارخانه دریافت کردم 
مربوط به مهرماه سال گذشته بوده است.محمد 
دهقان زاده بیان کرد: از تیرماه امسال نیز با تعطیل 
کارگران  از  دیگر  بسیاری  مانند  کارخانه  شدن 
بیکار شدم و در حال حاضر در مجموع 15 میلیون 
تومان از کارخانه طلبکارم.وی تاکید کرد: در این 
مدت فقط مبلغ اندکی از طلبکاریم پرداخت شده و 
با تمام پیگیری های که از طریق فرمانداری و اداره 

کار انجام داده ایم به نتیجه ای نرسیده ایم.

درک  را  زحتمکش  کارگران  مسئوالن 
نمی کنند/ بیکاری 65 کارگر کارخانه

محمدرضا تقاضایی یکی دیگر از کارگران این 
کارخانه است که با تعطیلی کارخانه بیکار شده 
و معتقد است مسئوالن این قشر زحتمکش را 
درک نمی کنند و آن طور که باید پیگیر حقوق 
از  نفر   65 حدود  افزود:  نیستند.وی  کارگران 
از دست  را  کارگران کارخانه منیزیم شغل خود 
داده اند که این کار تبعات روحی و روانی زیادی 

مانده ایم  و  است  داشته  خانواده هایشان  روی  بر 
جواب خانواده هایمان را چه بدهیم چون به هر جا 
مراجعه می کنیم به نتیجه ای نمی رسیم.تقاضایی 
افزود: مسئوالن برای رسیدن به حقوقمان فقط 
راه قانونی را به ما نشان می دهند و با شکایتی که 
از طریق اداره کار تنظیم کردیم منجر به صدور 
رأی شده اما پرونده ها در دادگستری منتظر صدور 
اجرائیه است و مشخص نیست تا چه زمانی به 
نتیجه برسیم.وی تاکید کرد: از مسئوالن انتظار 
حمایت  حقوقمان  به  رسیدن  برای  را  ما  داریم 
کنند و در سالی که تولید و اشتغال اولویت اول 
دولت است اجازه ندهند حقوق کارگرانی که با 
از خودگذشتگی چرخ های تولید این کارخانه را تا 

آخرین لحظات به گردش درآوردند پایمال شود.

طلبکاری 16 میلیونی
 یک کارگر از کارخانه

اظهار  منیزیم  کارگران  دیگر  از  سببی  محسن 
داشت: از سال 91 در این کارخانه مشغول به کار 
بودم و از نیمه خرداد امسال با تعطیلی کارخانه 
بیکار شدم.وی خاطرنشان کرد: در مجموع 16 
میلیون تومان از این کارخانه طلبکاری دارم که 
به  دادیم هنوز  انجام  که  پیگیری هایی  تمام  با 

حق و حقوقمان نرسیده ایم.معاون برنامه ریزی 
و امور عمرانی فرمانداری فردوس نیز با اذعان 
منیزیم  شمش  کارخانه  موجود  مشکالت  به 

کارخانه  این  مشکل  مهمترین  گفت:  فردوس 
این  در  که  است  گردش  در  سرمایه  نداشتن 
خصوص جلسات مختلفی در فردوس و مرکز 
استان گرفته شده و حتی شخص استاندار به این 

مسئله ورود پیدا کرده است.

800 میلیون تومان معوقات کارگران
معوقات  کرد:  تصریح  رئیسی میرزاقلی  مرتضی 
کارگران این کارخانه بین 700 تا 800 میلیون 

تومان است که با شکایت کارگران به اداره کار 
اینکه  بیان  با  است.وی  قانونی صادر شده  رأی 
با پیگیری های استانداری و فرمانداری فردوس 

تا سهام  داده شده  به کارخانه مهلت  ماه  شش 
خود را به بازار بورس عرضه کند افزود: از این 
مهلت یک ماه سپری شده و چنانچه در این مدت 
امیدواریم  بورس فروش شود  سهام کارخانه در 
باز گردد. تولید  بار دیگر به چرخه  این کارخانه 

فرمانداری  عمرانی  امور  و  ریزی  برنامه  معاون 
فردوس با بیان اینکه این کارخانه متعلق به بخش 
خصوصی است تاکید کرد: با این وجود از تمام 
جنوبی  خراسان  استانداری  و  فرمانداری  توان 

برای راه اندازی مجدد این کارخانه استفاده شده 
و حق و حقوق کارگران نیز از طریق قانون در 
حال پیگیری است.رئیس اداره کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی فردوس نیز گفت: تمام کارگرانی که از 
این کارخانه اخراج و به این اداره دادخواست ارائه 
داده اند به پرونده آنها رسیدگی و منجر به صدور 
رأی شده است.حمیدرضا صولتی بیان کرد: پرونده 
این افراد برای اجرا به دادگستری ارجاع شده و 

منتظر صدور رأی دادگستری هستیم.

خواسته های کارگران اخراجی
تمام  با  از فردوس،  تسنیم  به گزارش خبرنگار 
مسئوالن  سوی  از  تاکنون  که  پیگیری هایی 
به  آنها  رسیدن  و  کارگران  مشکل  حل  برای 
حق و حقوقشان شده، کارگران اخراج شده  این 
کارخانه معتقدند با توجه به اینکه روند رسیدگی 
به اینگونه پرونده ها در دادگستری طوالنی است 
و معلوم نیست چه زمانی آنها به حقشان برسند 
و مهم تر اینکه در صورت راه اندازی مجدد این 
کارخانه باید مسئوالن حمایت کنند تا کارگرانی 
که از ابتدا چرخ تولید این کارخانه را به حرکت 
درآورده اند دوباره بهکارگیری شوند و از پذیرش 

کارگران غیر بومی خودداری شود.

 تاکسی رانی در دست اندازهای زندگی

عکس:تسنیم

عکس:اینترنت
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مسواکیکهباحرکتشارژمیشود

ایسنا- متخصصان یک شرکت استارتاپی در آمریکا موفق شدند مسواکی شبیه به مسواک های الکتریکی بسازند که بدون نیاز به باتری کار می کند و به راحتی 
با استفاده از انرژی سینتیک ناشی از حرکت و چرخش دست فرد برس های مسواک را به حرکت درمی آورد و بدون نیاز به باتری همانند یک مسواک الکتریکی 

دندان ها را تمیز می کند.انرژی تامین شده از این روش برای دو دقیقه کامل مسواک زدن و بیش از 80 هزار بار چرخش کامل برس های مسواک کافی است.
پنجشنبه   *11 آبان  1396 * شماره 3923

یادداشت

دلامامزمان)عج(

رابااینعزاداریهانشکنیم

* سیدمرتضی میرسراجی

عشق به ساحت مقدس امام حسین)ع( نه تنها در 
دل شیعیان ایشان بلکه در دل هر انسان آزاداندیش 
و  دین  هر  از  و  عالم  نقطه  هر  در  سبزاندیشی  و 
مسلک آشیانه و مأوی دارد، در این میانه عاشقان 
اباعبدا... الحسین)ع( از هر کوششی در اعتالی نام و 
سیره متعالی آن حضرت به اَشکال مختلف فروگذار 
نمی کنند و پیوسته و به طور خودجوش و مردمی 
اهداف و مظلومیت های ایشان را در راه دفاع از حق 
و اسالم عزیز پاسداری و ستایش می کنند. اهمیت 
عزاداری و تعظیم قیام عاشورا تا بدانجاست که امام 
عصر، حجت زمان، حضرت مهدی)عج( در زیارت 
ناحیه مقدسه در رثای امام حسین)ع( می فرمایند: 
به  و  زاری می کنم  نُدبه و  تو  بر  هر صبح و شام 
و  حسرت  روی  از  می گریم،  خون  اشک،  جای 
تاسف بر مصیبت هایی که بر تو وارد شد، تا آنجا 
که از نهایت مصیبت و شّدت غصه جان دهم. اما 
ایام عزاداری ساالر  نکته ای که به ذهن حقیر در 
شهیدان)ع( به نظر رسید، موارد جدیدی است که 
دل نازنین امام زمان)ع( را به درد می آورد و با کمال 
تأسف آن ها به صورت اپیدمی در شهرهای مختلف 
شیوع و رسوخ نیز پیدا کرده است. با نهایت اعتذار 
از همه دوستداران و شیفتگان امام حسین)ع( که 
این قبیل کارها را انجام می دهند باید عرض کرد 
که این موارد به شکلی انحراف از مسیر پر برکت و 
معنوی عزاداری امام حسین)ع( محسوب می شود و 
پسندیده تر آن است که این قبیل کارها که در ادامه 
بدانها اشاره می کنیم، در این مراسم معنوی و عرفانی 
ترک شود، بلکه به هیچ وجه نباشد تا خدای ناکرده 
این دسته کارها به صورت فرهنگ یا سنت به مرور 
در سطح جامعه اسالمی و شیعی جا نیافتد و از طرفی 

بهانه ای هم به دست دشمن و مخالف ندهیم:
آرایش مو با طرح های حسینی: این کار جدید که 
برگرفته از فرهنگ غربی ها است، با حال و هوایی 
عاشورایی با اذکاری مانند »یا حسین« و نظایر آن 
امام  به  ارادت  می شود،  انجام  آقایان  سر  روی  بر 
حسین)ع( نباید حالتی غیر متعارف داشته باشد، به 
خصوص که این کار که در سنت و سیره هیچ یک 
بنابراین بهتر  نبوده است.  از متدینان و متشرعان 
است که عالقه مندان به ساحت مقدس امام مظلوم 
به صورت های  را  و حزن خود  عزاداری  و شهید، 
متعارف و معمول در جامعه نشان دهند تا روش هایی 
که شاید بیشتر برازنده فوتبالیست ها یا ورزشکاران 
غربی یا خواننده های فاسداالخالق آنجا است و در 
آن ها صددرصد تظاهر و خودنمایی غالب است و ما 
که الگوهای بسیار بهتری داریم به هیچ روی وارث 

آنها نیستیم.شیشه نویسی ماشین با جمالت طنز:
عزای  و  شادی  ایام  بیت)ع(  اهل  دوستداران 
در  مطالبی  و  اذکار  نوشتن  به  اقدام  معصومان 
شیشه پشتی ماشین هایشان می کنند که با این کار 
می خواهند اوج غم و اندوه خود در ایام سوگواری 
عید  و  مبعث  والدت ها،  در  را  خود  شادی  اوج  یا 
یا  را  پشت  شیشه  تمام  دهند.برخی  نشان  غدیر 
رنگ می زنند و مطلب می نویسند یا مطلب مفصل 
یا موجزی قرار می دهند. شاید بحث نوشتن پشت 
ماشین یا تیره شدن کل شیشه پشت ماشین خارج 
نبایدهای  و  باید  و  مقّررات  و  باشد  ما  موضوع  از 
آن را بهتر است از کارشناسان محترم راهنمایی و 
رانندگی پرسید، اما آنچه به حوزه بحث ما مربوط 
می شود بروز و ظهور عده ای جمالت طنز و خنده دار، 
مرتبط با مقوله غمبار عاشورا است.اولین کسی که 
مبدع این کار بوده شاید نمی دانسته که مسّبب چه 
کار ناپسندی شده است و به جای اینکه رضایت 
خداوند را کسب کند، عنایت امام حسین)ع( را به 
دست آورد و دل امام زمان)عج( را که داغدار جد 
بزرگوارشان است، تسلّی بخشد، اسباب ناراحتی و 
آزردگی را فراهم ساخته است. فراموش نکنیم که 
هر چیزی برای مؤمن جایگاه ویژه ای دارد و طنز 
نیز جایگاه خاص خود را، کاری نکنیم که این قبیل 
کارها - از عده ای که البته اطالع نداشته اند و حتمًا 
این کارهایشان را اصالح و جبران خواهند کرد - 
دستاویزی برای مخالفان اهل بیت)ع( قرار گیرد و 
خاطر مبارک امام زمانمان)عج( مکدر و خدای ناکرده 
از روی نادانی و بی اطالعی ما عالوه بر غم جانکاه 
ایشان از عاشورا، غمی دیگر بر دل نازنینشان بنشیند.

خواندنی ها

علت شش گوشه بودن 
ضریح مطهر امام حسین )ع(

درباره  مورخان  اقوال  میان  در  خبر-  آخرین 
 چگونگی دفن حضرت سید الشهداءـ  علیه الّسالمـ 

 و یاران باوفای آن حضرت اندک تفاوتی، دیده 
تشریح  به  موضوع  شدن  روشن  جهت  می شود؛ 
بعضی از آنها می پردازیم: مرحوم مفید پس از ذکر 
اسامی هفده نفر از شهیدان بنی هاشم که همگی 
از برادران و برادرزادگان و عموزادگان امام حسین 
ـ علیه الّسالم ـ بودند، می فرماید: آنان پایین پای 
آن حضرت در یک قبر )گودی بزرگ( دفن شدند 
با  زائران  آنان نیست و فقط  از قبر  اثری  و هیچ 
اشاره به زمین در طرف پای امام ـ علیه الّسالم 
ـ  الحسین  بن  علی  و  می کنند  زیارت  را  آنان  ـ 
آنان است،  از جمله  الّسالم ـ )علی اکبر(  علیهم 
برخی گفته اند: محل دفن علی اکبر نسبت به قبر 
نزدیک ترین محل  ـ  الّسالم  علیه  ـ  امام حسین 
 است و نیز می گوید:  پس از بازگشت عمر بن سعد

غاضریه  در  که  بنی اسد  از  جماعتی  کربال،  از   
حسین  امام  پیکر  بر  و  آمده  داشتند،  سکونت 
آن  و  گذاردند  نماز  یارانش  و  ـ  الّسالم  علیه  ـ 
حضرت را همان جایی که اآلن قبر اوست دفن 
علیه  ـ  اکبر(  )علی  الحسین  ابن  علی  و  کردند 
پایین پای پدر به خاک سپردند،  را در  الّسالم ـ 
سپس برای دیگر شهیدان از اهل بیت و اصحاب، 
به  آن حفیره  در  را  آنان  و همه  کندند  حفیره ای 
بن  عباس  و  کردند  دفن  جمعی  دسته  صورت 
علی ـ علیه الّسالم ـ را در راه غاضرّیه، در همان 
محلی که به شهادت رسید و اکنون قبر اوست به 
خاک سپردند.در بعضی از روایات آمده است: امام 
سجاد ـ علیه الّسالم ـ )با قدرت امامت و والیت( 
به کربال آمد و بنی اسد را سرگردان یافت، چون 
که میان سرها و بدن ها جدایی افتاده بود و آنها 
راهی برای شناخت نداشتند، امام زین العابدین ـ 
علیه الّسالم ـ از تصمیم خود برای دفن شهیدان 
خبر داد، آن گاه به جانب جسم پدر رفت، با وی 
به  سپس  گریست،  بلند  با صدای  و  کرد  معانقه 
خاک  کمی  مقداری  زدن  کنار  با  و  رفت  سویی 
قبر  در  را  پدر  تنهایی  به  آماده ظاهر شد،  قبری 
گذاشت و فرمود: با من کسی هست که مرا کمک 
از هموار کردن قبر، روی آن نوشت:  بعد  کند و 
الّذی  طالب  ابی  بن  علی  بن  الحسین  قبر  »هذا 
قتلوه عطشانًا غریبًا«؛ این قبر حسین بن علی بن 
ابی طالب است، آن حسینی که او را با لب تشنه 
به  پدر  از دفن  از فراغت  و غریبانه کشتند. پس 
سراغ عمویش عباس ـ علیه الّسالم ـ رفت و آن 

بزرگوار را نیز به تنهایی به خاک سپرد.
سپس به بنی اسد دستور داد تا دو حفره آماده 
کنند، در یکی از آنها بنی هاشم و در دیگری سایر 
شهیدان را به خاک سپردند، نزدیک ترین شهیدان 
به امام حسین ـ علیه الّسالم ـ فرزندش علی اکبر 
ـ علیه الّسالم ـ است. امام صادق ـ علیه الّسالم 
ـ در این باره به عبدا... بن حّماد بصری فرموده 
غریبانه  را  ـ  الّسالم  علیه  ـ  حسین  امام  است: 
کشتند، بر او می گرید کسی که او را زیارت کند 
غمگین می شود و کسی که نمی تواند او را زیارت 
پسرش  قبر  که  کسی  برای  می سوزد  دلش  کند 
از  پایش مشاهده کند.گر چه بعضی  پایین  را در 
مطالب در کیفیت به خاک سپاری امام حسین ـ 
علیه الّسالم ـ و این که چه کسی امام حسین ـ 
علیه الّسالمـ  را دفن کرده، در این نقل ها متفاوت 
است، ولی از مجموع آنها یک نکته قابل استفاده 
است که به عنوان نتیجه ارائه می گردد و آن این 
که: قبر علی اکبر ـ علیه الّسالم ـ در پایین پای 

امام حسین ـ علیه الّسالم ـ قرار دارد.
ضریح  که  کرد  ادعا  می توان  بنابراین  نتیجه: 
ـ  سیدالشهدا  حضرت  ضریح  بر  که  کوچکی 
پایین  طرف  در  و  است  متصل  ـ  الّسالم  علیه 
پای آن حضرت قرار دارد و از مجموع دو ضریح 
احترام  به  شده  درست  گوشه  شش  ضریح  یک 
نام آن حضرت  به  الّسالم ـ و  اکبر ـ علیه  علی 
است.عبدالّرزاق حسنی ضریح امام حسین ـ علیه 
است:»ضریح  کرده  توصیف  چنین  را  ـ  الّسالم 
امام حسین ـ علیه الّسالم ـ عبارت است از: یک 
زینت  عاج  به  که  چوبی  مانند(  )صندوق  بلندی 
مشبک  دارد،   قرار  مشبک  دو  آن  روی  و  شده 
داخلی از فوالد گران قیمت و مشبک خارجی از 
نقره  روشن سفید است. به مشبک خارجی مشبک 
باشد،  دو  آن  بین  مانعی  که  این  بدون  دیگری 
متصل است و فقط از هر طرف به اندازه  یک متر 
کوتاه تر از مشبک خارجی متعلق به امام حسین 
ـ علیه الّسالم ـ است و زیر آن مشّبک قبر علی 
همراه  که  است  ـ  الّسالم  علیهم  ـ  الحسین  بن 
دفن  پدر  کنار  در  و  روز شهید شده  در یک  پدر 

گردیده است.

بیا که بی تو...
بیا که بی تو نه سحر را طاقتی است 

و نه صبح را صداقتی؛ 
که سحر به شبنم لطف تو بیدار می شود 

و صبح، به سالم تو از جا بر می خیزد.
 بیا که بی تو آینه ها، زنگار غربت گرفته اند.
هیچ کس حریم اطلسی ها را پاس نمی دارد

 و بر داغ الله ها در هم نمی گذارد.
بیا که بی تو، قنوت شاخه ها

اجابتی جز غروب تلخ خزان ندارد.
بی تو کدام دست مهر، سرشک غم

 از دیدگان یتیمان بر می گیرد؟
کجاست آغوش مهربانی که دل های زخمی

 را به ضیافت ابریشمی بخواند؟
ای آِب آب! رودخانه ها عطش دیدار تو را دارند و در 
بستر انتظار، به سوی دریای ظهور تو شتابانند.این همه 
را که اندکی بیش نیست، از دل شکسته ترین منتظران 

تاریخ دریغ مدار، که ظهور تو اجابت دعای ماست. 

انجمن  بازرس  و  مدیره  هیئت  -عضو  رضایی   
سال  صدمین  مناسبت  به  جنوبی  خراسان  کاردرمانی 
بیان خدمات ویژه ای که  این رشته وهمچنین  تاسیس 
این بخش می تواند در رشد و تعالی بخشی از جامعه که 
به هر دلیلی دچار ناتوانی جسمی، حرکتی ،ذهنی و روانی 
و شناختی شده اند و همچنین بخشی که سالم هستند 
،ارائه دهد در گفت و گو با آوا  گفت:کاردرماني رشته اي 
از زیر گروه پیرا پزشکي است که در حیطه توانبخشي و 

سالمت فعالیت دارد. 
هدفمند  فعالیت  برانجام  کرد:کاردرماني  بیان  فنودی 
بر آن است که فعالیت هدفمند  تکیه مي کند و عقیده 
در ارتقاء وضعیت سالمتي و کیفیت زندگي فرد و جامعه 
اساس  بر  کاردرمانگران  همچنین  و  دارد  بسزایي  تاثیر 
 ، پزشکي  علوم   ، نوین  شناسي  روان  بر  مبتني  دانش 
کارکردهاي  در  هدفمند  هاي  فعالیت  تحلیل  و  تجزیه 
و  فعالیت  به  توانبخشي  هاي  حیطه  کلیه  ،در  بالیني 

اقدامات بالیني مي پردازند.
جهانی  فدارسیون  گزارش  براساس  افزود:  وی 
بار در  برای نخستین  کاردرمانی، روز جهانی کاردرمانی 
تاریخ 27 اکتبر 2010 برگزارشد،که این تاریخ به عنوان 
مهم ترین رویداد در تقویم کاردرمانی به حساب می آید.

این مراسم در ایران نیز همزمان با فدراسیون جهانی در 
دانشگاه علوم پزشکی تهران )ایران سابق( برگزار شد.

فنودی با اشاره به اینکه،امسال نیز فدارسیون جهانی 
 کاردرمانی با شعار آگاه سازی ، الهام بخشی واثرگذاری ،

از کشورهای عضو، برای برگزاری هماهنگ این مراسم 

علمی  است،گفت:انجمن  نموده  همکاری  به  دعوت 
کاردرمانی استان خراسان جنوبی  با همکاری شهرداری ، 
پلیس راهور و سازمان هالل احمر وهمکاران کاردرمانگر 

استان اقدام به برگزاری گرامی داشت روز کاردرمانی در 
 بیرجند کرده است، که برای این منظور در تاریخ 5 آبان
ای  غرفه  ابوذر  میدان  در   20 الی  صبح   9 ساعت  از   
ایجاد شد ودر این غرفه ده ها  بروشور در مورد خدمات 

کاردرمانی در بیماری های مختلف ارایه شد وهمچنین 
همکاران کاردرمانگر،به ارزیابی و مشاوره رایگان مراجعه 
 ، نورولوژی  اختالالت   ، کودکان  زمینه  در  ها  کننده 

اختالالت ارتوپدی ،اختالالت ذهنی ، بیماری های روان  
و حوزه سالمندان و چگونگی پیشگیری از آسیب ها وارده  
پرداختند. همچنین بنرها، تیزر ها و تراکت هایی در سطح 

شهر برای اطالع رسانی به عموم نصب و توزیع شد.

نبود بیمه مهمترین مشکل مردم

فنودی اذعان کرد:یکی از مهم ترین مشکالت مردم 
اصوال  است.  بیمه   ، کاردرمانی  خدمات  از  استفاده  در 
 خدمات کاردرمانی مستمر است، اماهیچ پوشش بیمه ای
کلینیک های  دلیل  همین  به  ندارد؛  وجود  آنها  برای   
درمانی وخانواده ها با مشکل روبرو می شوند. شما تصور 
کنید کودکی که با استفاده از خدمات کاردرمانی می تواند 
درمان شود و مانند فردی توانمند و مستقل زندگی کند 
ولی در صورت عدم استفاده از خدمات کاردرمانی و به 
این کودک تبدیل به یک معلول  علت فشارهای مالی، 
می شود و هزینه های نگهداری از آنها چندین برابر می 
شود.  وی بیان کرد: افرادی سودجو نیز از عواطف مردم  
سواستفاده کنند و بعضی اوقات با هزینه های کمتر اقدام 
به ارایه خدمات توانبخشی با عناوین مختلف می کنند و 
با این کار آینده  درمانی و کیفیت زندگی ،توانخواهان و 

حتی افراد سالم را به خطر می اندازند.
که  رهبری  معظم  مقام  فرمایش  به  اشاره   با  وی 
فرمودند ما می خواهیم اگر کسی در خانواده ای مریض 
از رنج مریض داری رنج دیگری  شد، آن خانواده بیش 
استان  کاردرمانی  علمی  انجمن   گفت:   ، باشد  نداشته 
امیدوار است  باهمکاری نهادهای دولتی و غیر دولتی ، 
به منظور آگاه سازی مردم نسبت به خدمات توانبخشی 
ای  جامعه   ، موقع  به  درمان  و  پیشگیری  با  کاردرمانی 
سالم ، شاد و پویا داشته باشد و همچنین مشکالت بیمه 
ای در استفاده از خدمات توانبخشی کاردرمانی حل  شود.

لنِگ نبود بیمه و هزینه های  باال

غار  جهنم اثر طبیعی ارزشمندی با 50 میلیون سال قدمت 
در  عشق آبادطبس

پیش  سال  دویست  از  کمتر  در   - کاری  نسرین 
به  که  منطقه ای  در  رمضان  خدابخش  نام  به  فردی 
آوردن  بیرون  برای  بود  معروف  دستگردان  جلگه 
به  توجه  با  و  کرد  حفر  قناتی  سپس  و  چاله ای  آب، 
به  آغاز  نقطه،  این  در  زیرزمینی  آب های  بودن  باال 
کشاورزی کرد و از آن قنات کوچک، روستایی ساخت 
که مرکز بخش و سپس شهر عشق آباد را تشکیل داد. 
وجود  زیاد  قدمت  با  روستاهایي  منطقه  این  در  البته 
به  را  بخش  مرکزیت  نتوانستند  دالیلي  به  که  داشت 
خود اختصاص بدهند . از جمله این روستاها مي توان 
 ، ، سریک  تک  هودر،  بادام  کرد:  اشاره  زیر  موارد  به 
میان آباد، دستگردان ، ملوند ، دالکوک ، پاشنه دران 
) بنا به بعضي روایات در قدیم در این منطقه شهري 
روان  هاي  ماسه  زیر  در  اکنون  هم  که  داشته  وجود 
ترکیب  از  امروزی  عشق آباد    ). است  شده  مدفون 
حاجی آباد  زیرک آباد،  میان آباد،  محله های  و  عشق آباد 
منتطقه،  اساسی  نیازهای  جمله  از  شده است.  تشکیل 
منابع  به  توجه  با  افزایش جمعیت  نتیجه  در  و  اشتغال 
بسیار غنی معدنی آن است. بر پایه سرشماری عمومی 
شهر  این  جمعیت   1۳95 سال  در  مسکن  و  نفوس 

۳/9۶5 نفر )در 1/277 خانوار( بوده است.

جاذبه های گردشگری شهر عشق آباد

این  در  دیدنی  بسیار  گردشگری  مناطق  جمله  از 
ای  ماسه  های  تپه  تفرجگاه  به  توان  می  منطقه 
طبس  آباد-  عشق  جاده   15 کیلومتر  در  منصوریه 
در  دیدنی  بسیار  های  قلعه  با  تاریخی  روستاهای  و 
کالته،  آباد  تک،احمد  ون،بادام  دهنو  بم،  روستاهای 
ده  صباح(،  حسن  )قلعه  ملوند  هودر،  دستگردان، 
قدمت  که  کرد  آباداشاره  وکیل  آباد،  محمد،حسن 
می  بر  شداد  دوران  به  تاریخی  بناهای  این  از  برخی 
لطف  از  خالی  آن  دیدن  مناطق گردشگری که  گردد. 

نیست رباط زنگیچه، غار جهنم، روستای زیبای معدن 
قلعه است. . قلعه تاریخی روستای ده محمد در فاصله 
شهر  کیلومتری   ۶5 و  آباد  عشق  شهر  کیلومتری   ۴5
است.  واقع شده  بشرویه  کیلومتری شهر   50 و  طبس 
توجه  به  نیاز  ولی  توجهی هنوز سرپاست  با وجود کم 
بیشتری دارد. با هزینه ای نه چندان زیاد مکانی بسیار 

زیبا برای جذب گردشگر و توریست خواهد بود. 

کشف غار جهنم 

در سال 1۳77 دو نفر از معتمدین روستاهای بخش 
آباد  عشق  حوالی  در  کردند:  اظهار  آباد  طبس  عشق 
بین  در  که  دارد  قرار  ای  افسانه  و  مخوف  غاری 
است.  یافته  شهرت  جهنم«  »غار  نام  به  محل  اهالی 
گروهی 10 نفره از مسئوالن محلی و اداره کل آب و 
بخشدار  رستمی  به سرپرستی صمد  خراسان  فاضالب 
دستگردان برای اولین بار غار جهنم را مورد بازدید و 
کاوش قراردادند و توانستند با وسایل موجود، مسافتی 
دکتر  نظر  طبق  غار  این  عمر  کنند.  طی  را  غار  از 
دانشگاه(  استاد  و  شناس  زمین  )دکترای  آریامنش 
شود.وجود  می  زده  تخمین  سال  میلیون   50 حدود 
سنگ ها و قندیل های بزرگ و چند صد ساله و آب 
جلب  خود  به  را  انسانی  هر  توجه  غار  این  در  جاری 
می کند  و با نگاه اول به این اثر بزرگ غار علیصدر 
همدان به ذهن تداعی می شود. غار اسرار آمیز جهنم 
ورود  برای  و  دارد  طول  متر   ۳50 و  عمق  متر   50
مجهز  تجهیزات  و  طناب  متر   ۳0 باید  آن  داخل  به 

کوهنوردی و غارنوردی به همراه داشت. 

تعرض به غار جهنم بدلیل فعالیت های معدنی

در پی تعرضات معدنی که برای برداشت سنگ مرمر 
 در ابتدای سال 1۳9۴ به این غار وارد شد، واکنش ها

دوستداران  بین  در  را  متفاوتی  های  العمل  عکس  و   
در  غار  این   . داشت  درپی  ها  رسانه  و  زیست  محیط 
طبیعی  اثر  یک  عنوان  به  و  ثبت  ایران  غار  انجمن 
ارزشمند یاد شده است . سه تن از کنکاشگران محیط 
موسسان  )از  نظام دوست  جواد  های  نام  به  زیست 
محمدی  عباس  ایرانیان(  غارشناسی  و  غار  انجمن 
کوه نوردان  انجمن  کوهستان  دیده بان  گروه  )مدیر 
یادگارهای  دیده بان  )دبیر  افشاری  علیرضا  ایران( 
خواستار  ای  نامه  نوشتن  با  ایران(  طبیعی  و  فرهنگی 
میراث  اداره  آنکه  با  شدند.  غار  این  طبیعی  حفظ 
جنوبی  خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
برای حفاظت از این غار در سال 9۳، ضوابط محکمی 
تا شعاع یک کیلومتری  را  اقدامی  تعیین و هرگونه  را 
برای  مجوزی  اما  بود،  کرده  اعالم  ممنوع  آن،  دهنه 
محدوده  از  ‘مرمر’  و  ‘منگنز’  برداری  بهره  و  حفاری 
اداره میراث   9۳ نزدیکی غار صادر شد. دی ماه سال 
حفاظت  برای  جنوبی  خراسان  گردشگری  و  فرهنگی 
هرگونه   و  تعیین  را  محکمی  ضوابط  غارجهنم،  از 

تا  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  سوی  از  که  را  کاری  
ممنوع  دهد،  رخ  غار  این  دهنه  کیلومتری  یک  شعاع 
اعالم کرد. اما از همان زمان معدنچی ها سعی کردند 
 بدون توجه به این دستور، غار زنده جهنم را حفره ای

 بی خاصیت جلوه دهند تا با گرفتن تایید و مجوز، دست 
درازی خود را به حریم این غار، قانونی جلوه دهند. غار 
توابع  از  تپه طاق  روستای  در شمال کوه سفیِد  جهنم 
خراسان  استان  طبس  شهرستان  دستگردان  بخش 
آسفالته  جاده ی  کیلومتری   15 فاصله  در  در  جنوبی 
عشق آباد-  بردسکن واقع شده است که برای رسیدن 
کیلومتر  ۴0 باید  طاق  تپه  روستای  از  غار  دهنه   به 

 جاده ای خاکی را طی کرد.

مناسبت های مذهبی در بخش های مختلف 
عشق آباد پر رنگ است

بوده  این بخش یکدست شیعه  فرهنگي مردم  بعد  از 
محرم  و  رمضان  ویژه  به  اسالمي  هاي  مناسبت  در  و 
اسالمي  انقالب  هاي  مناسبت  و  عزاداري  صفر  و 
اعتقادات  است،  پررنگ  و  چشمگیر   آنان  حضور 
در  و  دارد  ها  خانواده  تفکرات  در  ریشه  هنوز  اسالمي 
رسوم  و  اعتقادات  دخترها  خصوص  به  فرزندان  تربیت 
و  کار  فرهنگ  دستگردان  دهستان  در   ، است  شدیدتر 
کوه  در دهستان  و  کند  و سختکوشي غوغا مي  تالش 
ادامه  به  را  آنها  رو  کوچ  عشایر  و  دامداري  نیز  یخاب 
و  ایلخاني  عشایري  طایفه  دو   . است  واداشته  زندگي 
شهرستان  دامپروري  زمینه  در  کهن  قدمتي  طاهري 
به وجود هزاران  با عنایت  این مهم  ، که  دارند  طبس  
در  را  امور عشایري  نمایندگي  ایجاد  دام ضرورت  راس 
مهاجرت  روند   . نماید  مي  دوچندان  دستگردان  بخش 
در سالهاي گذشته و طبق سرشماري سال 1۳85 بسیار 

با افت جمعیت و تنها در مرکز  زیاد و در اکثر روستاها 
بخش با اضافه جمعیت روبرو بوده ایم. مهاجرت ها به 
دلیل نبود کار و به شهرهاي کاشمر، بردسکن ، تهران ، 
مشهد و سمنان و طبس صورت گرفته است. غالب مردم 
دستگردان  دردهستان  و  قالیبافي   ، دامداري  به  منطقه 
بر  افزون  بخش،  در  مشغولند.  خدمات  و  کشاورزي  به 
۳00 واحد صنفي و خدماتي و تولیدي وجود دارد . وجود 
 ، نفر شتر  بز ( 2۴00  ) گوسفند و  1۴۶000 دام سبک 
1۴50 راس گاو  بخش دستگردان را به قطب دامپروري 
سال  هشت  بروز  متاسفانه  که   . است  ساخته  مبدل 
 خشکسالي متوالي آنرا رو به انهالل و نابودي مي کشاند.

خدمات کاردرمانی در استان 
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زبان چهره شما

حاالت مختلف چهره همه ما، ناشی از حركت یا موقعیت 
عضالت حالت دهنده زیر پوست صورت است. حاالت 
را شامل می شوند.  ما  زبان بدن  از  ما، بخشی  چهره 
كلمه  یك  حتی  مقابلتان  طرف  با  است  ممكن  شما 
هم صحبت نكنید ولی بدون شك می توانید با حاالت 
چهره خود، آنچه را كه در ذهنتان دارید به او بفهمانید.
در حقیقت، حاالت چهره یك راه ارتباطی غیركالمی 
بین ما و دیگران است. اگر توجه كرده باشید شما در 
در  و  منزل  در  كار،  محیط  در  خود،  اجتماعی  روابط 
مدرسه، از این زبان بی صدا بسیار استفاده می كنید. 
مطالعات دانشمندان نشان می دهد به جز انسان، برخی 
از گونه های حیوانات نیز با حاالت چهره خود با افراد هم 
گونه خود ارتباط برقرار می كنند. بسیاری از انسان ها 
این توانایی را دارند كه حاالت مختلف صورت خود را 
برنامه ریزی كنند، یعنی به شكل ویژه ای، دقیقا مشابه 

خودشان بخندند اخم كنند و یا فریاد بكشند.
خیلی جالب است اگر فكر كنیم به اندازه تمام انسان های 
روی این كره خاكی ژست های اختصاصی در چهره افراد 
در شرایط احساسی متفاوت شكل می گیرد. بسیاری از 
انسان ها حتی اگر تالش كنند افكار خود را پنهان كنند 
نمی توانند حاالت چهره خود را از دید دیگران پنهان 
كنند. چندی پیش دانشمندان دانشگاه بوفالوی نیویورك 
روشی ابداع كردند كه می تواند دروغگویان را از روی 
یونایتد  گزارش  به  دهد.  تشخیص  صورتشان  حاالت 
اینترنشنال، این دانشمندان معتقدند آموزش این روش 
تا  كند  می  كمك  امنیتی  بازرسی  ایست  كاركنان  به 
عالئم آگاهانه و ناآگاهانه رفتاری در ارتباط با دروغ را 
شناسایی كرده و تغییرات حاالت چهره افراد دروغگو 

مانند برافروختگی صورت را تشخیص دهند.

االغ و پوست شیر

به  و  پوشید  و  کرد  پیدا  را  شیری  پوست  االغی، 
حیوانات حمله میکرد همه فرار میکردند و او از این 
بلند  نعره  با  را  بود.و خوشحالی خود  بابت خوشحال 

میکرد. روباهی که مثل دیگران از او ترسیده بود،
مدتی مکث کرد وقتی خوب گوش کرد، دید صدای 

او فرق میکند. به االغ نزدیک شد و با خنده گفت:
»اگر دهانت را بسته بودی شاید مرا میترساندی اما 

خودت را لو دادی احمق!«
را  دیگران  ظاهر خوب  و  لباس  با  شاید  احمق  یک 

فریب دهد، اما این برای مدت طوالنی نیست.
چون حرف زدن او،همه چیز را لو میدهد.

یادم باشد زمان بهترین استاد است یادم باشد 
قبل از هر کار با انگشت به پیشانیم بزنم

 تا بعدا با مشت بر فرقم نکوبم

به شخصیت خود، بیشتر از آبرویتان اهمیت دهید 
زیرا شخصیت شما جوهر وجود شماست و آبرویتان 

تصورات دیگران نسبت به شما است...

           گر کار فلک به عدل سنجیده بُدی 
ا              احوال فلک جمله پسندیده بُدی
           ور عدل بُدی به کارها در گردون 

              کی خاطر اهل فضل رنجیده بُدی؟

روزی برای بعضی آدم ها تنها یک 
خاطره خواهید بود تالش کنید 
که الاقل خاطره ای خوش باشید.

با همه چیز درآمیز و با هیچ چیز 
آمیخته مشو در انزوا پاک ماندن
 نه سخت است، و نه با ارزش

مثل  بزرگي  ضعف  نقطه  هیچ  پاي  اوقات  گاهي   
نداشتن اخالق پسندیده، اعتیاد، بي كاري و بي عاري، 
و  نیست  میان  در  خانواده  نكردن  و همراهي  مخالفت 
به قول فوتبالي ها همه شرایط شازده پسر روي كاغذ 
باز هم در جلسات خواستگاري پاسخ  خوب است ولي 

»نه« مي شنود! 
در  فقط  نه  كه  شود  مي  بغرنج  زماني  مسئله  این 
پسر  خانواده  كه  جا  هر  بلكه  خواستگاري  دو  یكي 
عروس منفي  پاسخ  با  روند  مي  خواستگاري   براي 

 و خانواده اش مواجه مي شوند.
با  كه  هستید  پسرهایي  از  دسته  آن  جزو  هم  شما  اگر 
وجود داشتن شرایط و ملزومات اولیه ازدواج هرجا كه به 
خواستگاري مي روید پاسخ منفي مي شنوید و خودتان 
هم نمي دانید. دقیقا عیب كار كجاست قبل از این كه 
دچار افسردگي شوید و زانوي غم بغل گیرید این مطلب 
را بخوانید، چون تا حدودي به شما كمك مي كند متوجه 
نقطه ضعف تان بشوید، ضعفي كه شاید پیش از این آن 

را چندان مهم به حساب نمي آوردید.
 توجه نداشتن به آراستگي

نباشید،چون  ابروهایتان  برداشتن  فكر  به  خودي  بي 
اند  رسیده  اجتماعي  و  فكري  بلوغ  به  كه  دخترهایي 
دید خوبي نسبت به پسرهایي كه همچون زنان صورت 
در  شما  ندارند.اما  كنند،  مي  پیرایش  و  آرایش  را  خود 

زیادي  اهمیت  آراستگي  و  نظافت  كه  هستید  موقعیتي 
دارد. این مسئله نه تنها با مردانگي منافات ندارد بلكه در 
 گرفتن پاسخ بله بسیار مهم است. پس مطمئن شوید كه 
نظافت تان در بهترین و كامل ترین وضعیت باشد. تمیز 
این  بودن دندان ها اهمیت زیادي دارد و نشانه مسلم 

است كه شما به خودتان مي رسید. 
بدبو بودن نفستان هم مي تواند یك نشانه خیلي بد براي 
خانم ها باشد. حتمًا از خوشبو كننده  استفاده كنید. ظاهر 
موهایتان هم خیلي مهم است و براي اینكه پاسخ »نه« 
نشنوید حتمًا آن را مرتب و زیبا وتمیز نگه دارید. لباس 
هایتان هم خیلي مهم است؛ خوش لباس و مرتب باشید. 
لباس هاي كثیف باعث مي شود نامرتب به نظر برسید. 
هرچه كه بپوشید، پیراهن و شلوار یا تي شرت و شلوار 
جلسه  یك  ومناسب  باشد  تمیز  كه  كنید  دقت  جین، 

خواستگاري باشد.
 نااميد بودن

به خوبي  را  نومیدي شما  و  یأس  توانند  مي  ها  خانم 
مي  را  شما  نفس  به  اعتماد  نومیدي  دهند.  تشخیص 

گیرد و موجب اضطراب و استرس زیاد مي شود. 
 این در نظر خانم یك نقطه منفي است و به یك »نه« محكم 
مي انجامد. زمان هایي هست كه این نومیدي مي تواند 
خود را نشان دهد، بنابراین باید قبل از اینكه اتفاق بیفتد 

آن را تشخیص دهید و از آن جلوگیري كنید.

 نداشتن چشم انداز براي زندگي
در نظر خانم ها فقدان آینده نگري در آقایان یك نكته 
دارند  را دوست  مردهایي  معموال  ها  خانم  است.  منفي 
كه مسیري مشخص در زندگي داشته باشند. اگر هنوز 
سردرگم هستید و دقیقا نمي دانید مي خواهید با زندگي 
تان چه كنید، مطمئن باشید كه جواب »نه« مي شنوید. 
هیچ كس  انتظار ندارد كه در سطح »بیل گیتس« باشید 
اما الزم است كه بدانید كه مي خواهید با زندگي تان چه 
بكنید، مخصوصًا اگر 20 سالگي را به پایان رسانده و در 

اوایل دهه 30 زندگي خود باشید.
داشتن چشم انداز شغلي هم براي خانم ها خیلي مهم 
است؛ زیرا به آن ها نشان مي دهد كه مي توانید از عهده 
حمایت مالي خانواده برآیید یا خیر. نكته مهم اینكه خانم 
مالي  استقالل  آینده شان  همسر  دهند  مي  ترجیح  ها 
داشته باشد نه این كه هنوزبه خانواده پدري و دیگران 
متكي باشد، حتي اگر خانواده شما وضع اقتصادي خوبي 
داشتهباشد ولي خودتان كار و شغل مشخص و مناسبي 
جلسات  در  »بله«  شنیدن  به  چندان  باشید  نداشته 

خواستگاري امیدوار نباشید.
خسته کننده بودن

هستند  كننده  خسته  كه  مردهایي  به  معمواًل  ها  زن 
نشان  خوش  روي  ندارند  گفتن  براي  حرفي  هیچ   و 
نمي دهند. اگر طبیعتاً خجالتي و درون گرا هستید، باید 

قبل از خواستگاري،حرف هایتان را آماده كنید. حرف زدن 
درباره موضوعي كه طرف مقابل هیچ عالقه اي به آن 
ندارد یا خسته كننده به نظر مي رسد مطمئناً به یك پاسخ 
»نه« محكم منجر خواهد شد. اگر واقعاً نمي دانید درباره 
را كه طرف  از موضوعاتي  باید صحبت كنید، یكي  چه 
مقابل دوست دارد انتخاب كنید. توانایي حفظ مكالمه فراتر 
از پاسخ هاي بله و خیر نشانه هوش مرد و مهم تر از این 
اجتماعي بودن اوست. اینكه چه بگویید به خودتان بستگي 
دارد. صحبت هاي كلیشه اي شاید خیلي جذاب نباشد اما 

براي شكستن یخ بین شما خوب است. 
ضعيف بودن زبان بدن

اگر  افزار شماست كه  زبان بدن، سالحي سرد در جنگ 
درست استفاده شود نتایج مثبتي به دنبال خواهد داشت. 
دقت كنید كه همیشه درست و صاف بایستید، قوز كردن یا 
تكان دادن پاها از نشانه هاي نداشتن اعتمادبه نفس است. 
بلند و شمرده صحبت  اگر در جایي شلوغ هستید، حتماً 
كنید.اگر چشم هایتان دور اتاق بچرخد نشانه این است كه 
حوصله تان سر رفته است. اگر دائم پایین را نگاه كنید نشانه 
این است كه كم رو هستید و اعتمادبه نفس ندارید و هردو 
این ها اصاًل موردعالقه خانم ها نیست.میزان معقولي از 
شوخ طبع بودن را یادتان نرود. خانم ها اغلب مي توانند 
حدس بزنند كه چه زمان مردها دو رو هستند. یادتان نرود 

خودتان باشید.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و چون بندگان من از تو در باره  ی من بپرسند، بگو که من نزدیکم و به ندای کسی که 
مرا بخواند پاسخ می دهم . بقره آیه ۱۸۶

حدیث روز  

خداوند برای شرور و بدی ها قفل هایی قرار داده که کلید آنها شراب است و دروغ گفتن از شراب هم بدتر است.
 امام حسن عسکری)علیه السالم(

سبک زندگی

دالیل شکست در خواستگاری

842
67

1563
23

978612
17

2489
84
342

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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781962435

654783921

329154768

243691587

816475293

597238146

932817654

475326819

168549372

جدول سودکو

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری 

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

 پالک 29
09155610111

سالن ورزشی حال خوش
برای معرفی کادر فنی نیاز به مربی 

با مدرک فدراسیون ورزشی در 
رشته های تی آرایکس- بادی پمپ 

ایروبیک و ژیمناستیک دارد
 لطفا با مدارک مراجعه فرمایید.

زمان تماس: 18 الی 23 

09357022855
32433809 

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

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

به یک همکار خانم با روابط 
عمومی باال ، دو شیفت

 برای خانه عطر و لوازم آرایشی 
واقع در بازار نیازمندیم.

32225800 - 09156666454

یک شرکت تبلیغاتی معتبر
 جهت تکمیل کادر خود نیاز به تعدادی 
نیرو )طراح گرافیک، بازاریاب تلفنی 

و مدیر فروش( دارد.
با روابط عمومی باال و قدرت بیان عالی

32357311 - 09155628902

عرضه مستقیم انواع سیمان
 گچ،آهک، پودر سنگ، سفال 
تیغه 10- 15، بلوک سیمانی

50 پاکت 
 حمل رایگان
09155611722 - شمـس آبادی

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

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

09157213571 - صالحی منش

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

پخـش و نصـب 

دالیــــا پروتئیـــن

آدرس: بازار روز پاسداران     32442876 - 09353315656    بهـروش

* پاچین منجمد                   کیلویی 8100 تومان
* خیار شور یک         دبه ای  10500 تومان
* خیار شور نول        دبه ای 13500 تومان

* خیار شور ویژه       دبه ای26000 تومان
تمـــامی خیــارشورهــا 

بــه شـرط تعـویض  می بــاشد

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

علی آبادی

به تعدادی برقکار نیمه ماهر و 
ماهر نیازمندیم.  09159624680

به دو نفر خانم و آقا نوجوان با 
سابقه کار جهت کار در غذای آماده 

نیازمندیم . 09155624508

فروش یک عدد درب کرکره ای 
محافظ درب آپارتمان

09159626461

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

قیمت در سطح استان نقدا خریدار است. 
بین رجایی 21 و 23       09036240644

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 حسینی 

موسسه رهپویان دانش و اندیشه 
کارگـاه  رایگــان
 زوج خـوشبخت

32447134-09152672237

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

32435686 - 09365237014 - 09157063220 - خسروی

 درصد  
100

مینی
تض
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برترین های مسابقات شنا پسران فردوس تجلیل شدند

مسابقات  پرونده  گفت:  خراسان جنوبی  واترپلو  و  شنا  هیئت  رئیس 
برترین ها  با معرفی  قهرمانی پسران زیر 17 سال شهرستان فردوس 
بسته شد. ابوذر اکبری اظهار داشت: این مسابقات به منظور شناسایی 
و پرورش استعدادهای بالقوه ورزشی در شهرستان فردوس برگزار شد. 
وی افزود: در این ماراتن شهرستانی شناگران در 5 رده سنی زیر هفت 
سال،  7 تا 10 سال،  10 تا 12 سال،  12 تا 15 سال،  15 تا 17 سال 
و در 4 ماده 50 متر پروانه، 100 متر کرال سینه، 100 متر کرال پشت 
و 100 متر قورباغه در مجموعه آبی خلیج فارس فردوس با یکدیگر به 
رقابت پرداختند. اکبری افزود: در مراسم اختتامیه مسابقات قهرمانی شنا 
شهرستان فردوس با حضور مسئوالن اداری و ورزشی از نفرات برتر 

رقابت ها با حکم قهرمانی و لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.

واگذاری نتیجه به زاگرس کیش

المپیک  درورزشگاه  شنبه 96/8/9  بیرجند سه  پیشگامان  فوتبال  تیم 
کیش دریک دیدارسخت ونفسگیر بانتیجه پرگل 6بر 3بازی را به تیم 

زاگرس کیش واگذار کرد.

قضاوت داورشایسته استان

داورشایسته استان سیداحمدموسوی درهفته یازدهم لیگ برترکشوربه 
دیداردوتیم  مشهد  رضا)ع(  امام  مدرن  درورزشگاه  داورچهارم  عنوان 

پدیده و فوالد خوزستان را قضاوت کرد.

کاراته ایران دومین تیم برتر در رده بندی جهانی شد

  ایرنا - فدراسیون جهانی کاراته رده بندی برترین کاراته کاها و تیم های
 جهان را منتشر کرد. بر اساس این رده بندی کاراته ایران دومین تیم 
برتر در همه رده های سنی معرفی شد. فدراسیون جهانی کاراته، پس 
از دهمین دوره رقابت های کاراته نوجوانان، جوانان و امیدهای جهان 
جدیدترین رده بندی برترین تیم های جهان منتشر شد و کاراته ایران 

با 50 هزار و 583 امتیاز در رتبه دوم جهان قرار گرفت.

مرد برنزی جودو آسیب دید

مهر- جودوکار ملی پوش تیم ملی کشورمان به دلیل آسیب دیدگی 
حضور در رقابتهای گرندپری هلند را از دست خواهد داد. سعید مالیی 
جودوکاری که این روزها در هر تورنمنتی موفق به کسب مدال شده 
و در واقع بار مدال آوری جودو ایران را به تنهای به دوش می کشد، 
دچار آسیب دیدگی شده است. میزان آسیب دیدگی مالیی به حدی 
است که احتماال تا یک ماه آینده باید از تمرینات جدی پرهیز کرده 
در  تواند  نمی  زیاد،  احتمال  به  و  کند  پیگیری  را  درمانی  کارهای  و 
رقابتهای گرندپری هلند شرکت کند. رقابت های هلند 26 تا 28 آبان 

ماه برگزار خواهد شد.

چرا لثه خونریزی می کند؟

عالئم  خصوص  در  خبرنگاران-  باشگاه 
بیماری های لثه ،خونریزی، شایع ترین عالمت 
به  خود  است  ممکن  لثه  از  خونریزی  است. 
باشد.  خوردن  غذا  تحریک  دنبال  به  یا  خود 
خونریزی ممکن است به دنبال میوه خوردن 
و مسواک زدن باشد. خارش لثه و درد مبهم 

در لثه از سایر نشانه های وجود بیماری لثه و 
مصرف  البته  است.  دندان  نگهدارنده  نسوج 
برخی داروها هم ممکن است موجب خونریزی 
از لثه شود. اما عامل اصلی التهاب و خونریزی 
لثه بیماری میکروبی و بیماری عفونی است به 
همین دلیل برداشتن جرم از روی دندان باید 
انجام شود، چون پالک میکروبی می تواند روی 

جرم تشکیل شود.

از نشانه های هشداردهنده 
کمبود اکسیژن در خون

عصر ایران- یکی از نشانه های شایع سطوح 
پایین اکسیژن در خون انسان احساس ضعف 
است.  عادی  شرایط  از  سریع تر  سرگیجه  یا 
اصلی  های  نشانه  از  یکی  مزمن  خستگی 
سطوح پایین اکسیژن در بدن است. خستگی 

مرتبط با هیپوکسمی حالت مزمن و بی پایان 
دارد. اگر با اضطراب و استرس مواجه نیستید، 
می  تجربه  را  خود  قلب  ضربان  افزایش  اما 
از  ای  نشانه  تواند  می  شرایط  این  کنید، 
کمبود اکسیژن در خون باشد. هنگامی که در 
تنفس با مشکل مواجه بوده و تشنه دریافت 
از  ای  نشانه  تواند  این می  اکسیژن هستید، 

کمبود اکسیژن در خون باشد.

توقیف 2 دستگاه خودروی
 حامل طیور زنده در بیرجند

غیر  زنده  بوقلمون  حامل  وانت  خودرو  دستگاه  دو 
مجاز در شهرستان بیرجند متوقف شد.  رئیس شبکه 
دامپزشکی شهرستان بیرجند گفت: کارشناسان واحد 
از مراکز  بازدید روزانه  نظارت شبکه دامپزشکی در 
عرضه فرآورده های دامی دو دستگاه وانت حامل 23 
قطعه بوقلمون زنده را که از شهرستانهای همجوار 
اقدام به عرضه این طیور در شهر بیرجند کرده بودند، 
توقیف کردند. حسن علیزاده افزود: محموله توقیف 

شده به شهرستان مبدأ برگشت داده شد.

رفالکس به معنای برگشت محتویات معده به داخل مری است و علت 
ایجاد آن سستی و ضعف دریچه ای است که بین مری و معده است 
تراوش  لذا  به درون مری می شود  تراوش محتویات معده  باعث  که 
این اسید به مخاط معده قابل تحمل نیست . فتخ های داخل شکمی 
از دیگر علل این بیماری هستند که ممکن است بدون عالمت باشند. 
لبته فتخ داخل سینه نیز از دیگر علل رفالکس معده است که به جدا 
شدن دیافراگم می انجامد زیرا معده داخل شکم است و برخی اوقات به 

علت ضعیف بودن جدار دیافراگم یا افزایش فشار داخل شکمی به تخلیه 
این مواد در قفسه سینه منجر می شود و فتخ های لرزشی ناشی از آن، 
 رفالکس را به وجود می آورند که به اصالح با عنوان »سر دل کردن«

تناول،  . برگشت غذا و گیر کردن غذا در حین   شناخته شده است 
شایع ترین عوامل بروز رفالکس معده است، البته برخی همیشه حس 
می کنند که چیزی در گلویشان گیر کرده است و برخی دیگر نیز مدام 
حس می کنند، آب دهانشان شور و تلخ است . رفالکس می تواند با 

عالئمی نامربوط به گوارش بروز پیدا کند، بیان کرد: عالئمی که به وی ژه 
در سنین پایین بروز می کند مثل آسم، ورم معده و سینوزیت است که 
عالئمی کاماًل نامربوط به گوارش هستند. رژیم های غذایی مثل مصرف 
چای بیش از حد، نسکافه، قهوه، آب میوه های ترشی که سیترات دارند، 
به تشدید رفالکس معده می انجامند. البته مصرف دخانیاتی مثل سیگار و 
الکل نیز عواملی هستند که در تشدید رفالکس معده بسیار موثر هستند.

این بیماری درصورت عدم پیشگیری به سرطان مری منجر می شود.

رفالکس معده را جدی بگیرید

جریمه 14 میلیون تومانی قاچاقچی کاال  در قاین

وارد کننده کاالی قاچاق در قاین 14 میلیون تومان جریمه شد. انصاری مدیر کل تعزیرات 
حکومتی استان گفت: این فرد 212 کیلوگرم پارچه روسری قاچاق را وارد کرده بود که 
پس از بررسی پرونده وی درشعبه ویژه قاچاق کاال و ارز شهرستان قاین عالوه بر ضبط 

کاال به پرداخت 14 میلیون تومان در حق صندوق دولت جریمه شد. 

کشف 1۰۵ کیلو تریاک در شهرستان نهبندان

فرمانده انتظامی استان سردار مجید شجاع در تشریح این خبر گفت: صبح روز گذشته 
ماموران انتظامی شهرستان نهبندان در بازرسی از یک دستگاه کامیون کشنده 105 

کیلوگرم تریاک کشف کردند. وی تصریح کرد:در این رابطه دو متهم دستگیر شدند.

حادثه ای دیگر در جاده مرگ

واژگونی خودروی پراید در جاده بیرجند-اسدیه
 سه مصدوم بر جای گذاشت.

شگردی عجیب برای سرقت خودروهای خارجی

سه مرد تبهکار که با شگردی عجیب خودروهای خارجی 
اجاره ای را می فروختند، پس از کالهبرداری 500 میلیونی 
دستگیر شدند. متهمان خودروهای خارجی را روزانه 250 تا 
300 هزار تومان کرایه کرده و بعد از تحویل گرفتن خودرو، 
اینترنتی  سایت های  در  را  آن  ماشین،  کارت  و  بیمه نامه 
آگهی کرده و می فروختند. آنها بعد از فروش خودروها و 
با کمک سیستم مکان یاب، محل پارک خودرو را شناسایی 
و  از خریداران سرقت کرده  را  آن  کلید یدک  با  و  کرده 
روش  این  با  متهمان  می دادند.  آن  اصلی  مالک  تحویل 

بیش از 500 میلیون تومان کالهبرداری کرده بودند.

تیر خالص گیاهان دارویی
 به آفت دهان

باشگاه خبرنگاران- آفت های دهان زخم های 
دردناکی هستند که درون دهان و اغلب در 
کام  روی  لب ها،  یا  گونه ها  درون  لثه،  پایه 
بهبود  برای  می آیند.  وجود  به  زبان  یا  نرم 
آفت دهان سه تا پنج برگ ریحان را بجوید. 

درمان  تا  و  انجام  بار   2 روزانه  را  کار  این 
کامل آفت ادامه دهید. پیاز را به شکل خام 
مصرف کنید. پیاز به علت داشتن سولفور در 
برای  است.  مؤثر  بسیار  دهان  آفت  درمان 
از گل همیشه  باید کمی  دهان  آفت  درمان 
سپس  بجوشانید  آب  در  را  خشک شده  بهار 
این  تا محلول حاصل سرد شود.  کنید  صبر 

جوشانده را غرغره کنید.

درمان کم خونی
 با این گزینه غذایی خون ساز

بهداشت نیوز- یک رژیم سالم در افراد مبتال 
مبتال  اگر  است.  حیاتی  بسیار  خونی  کم  به 
به این عارضه هستید، باید غذاهای غنی از 
ویتامین سی، اسید فولیک و آهن را مصرف 
کنید. هلو خشک، آلو و کشمش: این لیست 

از آهن است. هر  منبع غنی  بسیار خوشمزه 
گرم  میلی   6 هلوی خشک شده،  گرم   100
سر  دو  جوی  بلغور  فنجان  یک  دارد.  آهن 
شامل ویتامین های گروه ب از جمله ویتامین 
ب 12 است که می تواند برای مبتالیان به 
باشد.  مفید  ویتامین  این  از  ناشی  کم خونی 
برای  فرنگی  گوجه  در  موجود  سی  ویتامین 

افراد مبتال به کم خونی بسیار مفید است.

با این ترکیبات غذاهایتان
 را به ابرغذا تبدیل کنید

جام جم- استفاده از این ترکیبات در غذاهای 
افزایش  را بسیار  آنها  ارزش غذایی  مختلف، 
ابرغذا  یک  به  را  شما  غذایی  وعده  و  داده 
آب  به  ابتال  پاپریکاخطر  می کند.  تبدیل 
ابتال  از  می تواند  و  داده  کاهش  را  مروارید 

در  موجود  مواد  کند.  پیشگیری  سرطان  به 
قند،  برای  مفید  ماده ای  به  را  آن  عدس، 
کلسترول خون و فشار خون تبدیل می کند. 
همچنین پروتئین ها و فیبر محلول در عدس 
با تولید انرژی زیاد شما را مدت زیادی سیر 
یک  زردچوبه  طالیی  ادویه  می دارد.  نگه 
که  را  آنزیم هایی  و  است  طبیعی  ضد التهاب 

باعث التهاب می شوند، مهار می کند.

بسیاری از حوادث مربوط به مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن بر اثر استفاده از وسایل گرمایشی در مکان 
روابط عمومی شرکت گاز  استان خراسان جنوبینامناسب ، نصب نادرست دودکش و مسدود بودن دودکش اتفاق می افتد.

فضای امن به فضایی اطالق می گردد که در مقابل اثرات بارهای ناشی از انفجار کمتر در معرض خطر  قرار گرفته و نسبت به سایر 
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبیفضاهای ساختمان از ایمنی و مقاومت بیشتری برخوردار باشد.)مبحث 21 مقررات ملی ساختمان(

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

طــراحــان برتـــر
با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم

شعبه2: نبش مدرس 61 
32323296  

09128664599- خرمشاهی

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام   

 تلفن: 32222134
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
    َملی و راه های نرفته اش                 زرد                                  

14:4516:3020:3018:30شروع سانس

خانه دختر  

از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 
های دل  و  محرومند  پدر  موهبت  از  که  کودکانی  کوچک  های   دست 
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

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع(
 بیرجند

محرم و صفر است که اسالم را زنده نگه داشته است.       حضرت امام خمینی )ره(
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تسلیت ایام عزاداری سرور و ساالر شهیدان حسین بن علی )علیه السالم( و یاران باوفایش در صحرای کربال و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 

عزیز، امام شهدا و شهدای دانش آموز )13 آبان( روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز به اطالع مردم والیتمدار و شهیدپرور می رساند: نماز عبادی سیاسی 
و دشمن شکن جمعه این هفته به امامت حضرت آیت ا... عبادی نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی و امام جمعه محترم بیرجند اقامه می گردد.

سخنران قبل از خطبه ها: برادر محترم سردار قاسمی فرماندهی سپاه انصارالرضا )علیه السالم( خراسان جنوبی خواهند بود.
زمان : جمعه 96/8/12 ساعت 1۰:4۵           مکان: بلوار شهدای عبادی،بلوار صنعت و معدن،مصلی بزرگ المهدی )عج(

 ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

راهپیمایی 13 آبان 
از ظلم و ستم استکبار 
پرده برداری می کند

بیرجند  جمعه  امام  و  فقیه  ولی  نماینده   - ایرنا 
و  منابع ظلم  از  آبان  راهپیمایی مردمی 13  گفت: 
ستم استکباریان عالم، پرده برداری می کند و هر 
هیچ  از  ظالمان  ظلم  رسوایی  برای  ای  آزاده  فرد 
االسالم  حجت  کند.  پوشی  چشم  نباید  تالشی 
آبان  عبادی در جمع اعضای ستاد بزرگداشت 13 
روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و افتتاح نمایشگاه 
حقوق بشر آمریکایی گفت: تقارن ایام 13 آبان ماه 
با راهپیمایی جهانی و بین المللی اربعین حسینی را 
فرصت مناسبی برای پرده برداری از ظلم ظالمان 
و حمایت از مظلومان عالم بیان کرد. رئیس حوزه 
هنری انقالب اسالمی هم گفت: هنر هنرمند انقالبی 
به راحتی می تواند مخاطبان خاص خود را پیدا و 
مفاهیم استکبارستیزی را بیان کند.کریمیان اظهار 
کرد: با فرارسیدن یوم ا... 13 آبان 30 اثر هنرمندان 
برجسته کشوری را با موضوع های ضداستکباری و 
حقوق بشر آمریکایی در مساجد، مدارس و مکان 
های عمومی به نمایش خواهد گذاشت وی گفت: در 
این مراسم از آلبوم صوتی و تصویری ضداستکباری 

مرگ بر آمریکا رونمایی می شود 

مسابقات قهرمانی  نوجوانان کشتی استان 
جام پیشکسوتان

ابراهیم  استادحاج  یاد  پاسداشت  امیرآبادیزاده-به 
چاپخانه  پیشکسوت  و  کشتی  پیشکسوت  عرب 
استان  کشتی  قهرمانی  مسابقات  استان  داران 

الی 20 در محل  از ساعت 8  روز جمعه96/8/12 
سالن جهان پهلوان تختی برگزار می شود.از کلیه 
دوستداران ورزشی استان و خصوصا خانواده بزرگ 
چاپ استان جهت پاسداشت این پیشکسوت عزیز 

دعوت می شود حضور به هم رسانند.

کنترل استرس و اضطراب
 در موقع حادثه مهم ترین هدف مانور

رضایي-روز گذشته مانور امداد و نجات و اطفا حریق با 
حضور مسولین استان و کارکنان واحدهاي صنعتي در 
شهرک صنعتي بیرجند برگزار شد.مدیر عامل شهرک 
هاي صنعتي استان بیان کرد:هدف از برگزاري این 

مانور اشنایي واحدهای صنعتي با نحوه امداد و نجات 
در مواقع خطر  است.جرجاني افزود:در موقع حادثه 
بیش ترین مشکلي که پیش مي اید این است که 
به افراد استرس و اصظراب غلبه مي کند و فرد نمي 
تواند کاري انجام دهد و در واقع دچار یک نوع گیجي 
استان  صنعتي  هاي  شهرک  عامل  شود.مدیر  مي 
بیان کرد: در 1۴ ابان نیز همین مانور را در شهرک 
صنعتي شهرستان قاین برگزار خواهیم کرد.رییس 
شهرک   HSEE مشاور  و  استان  ایمني  انجمن 
هاي صنعتي استان بیان کرد:این مرکز در واقع مرکز 
.اربابي  است  زیست,انرژي  بهداشت,ایمني,محیط 
افزود:این مرکز از ابتداي ابان و در ورودي شهرک 
صنعتي بیرجند شروع به فعالیت کرده است و خدمات 

ویژه ای را به تمام واحدهای صنعتي مي دهد.

میدان عرضه دام بیرجند افتتاح شد

بیرجند  شهرستان  دام  عرضه  میدان  برزجی-  
قرارگاه  جانشین   ، بیرجند  فرماندار  حضور  با 
های  دستگاه  مدیران  و  کشور  زیستی  پدافند 
پیگیری های  با  افتتاح  این   . شد  افتتاح  اجرایی 
شورای پدافند غیرعامل شهرستان و استان انجام 
گردید.  با افتتاح این میدان فروش های پراکنده 
و  انتظامی  نیروی  کمک  با  شهر  اطراف  در  دام 
و  شد  خواهد  ساماندهی  ذیربط  دستگاه های 
نزدیک  جدید  میدان  اینکه  به  باتوجه  نیز  مردم 
از این میدان  به کشتارگاه است برای خرید دام 
استفاده می کنند . توضیحات تکمیلی این مراسم 

روز شنبه در روزنامه چاپ می شود.

مانورقطع برق در مراکز مدیریت مخابرات 

عنوان  استان  مخابرات  عمومی  ور-روابط  پیشه 
کرد:پدافند غیرعامل »مانور افزایش آمادگی جهت 
واکنش سریع در شرایط بحرانی«  در مراکز انقالب 
برگزار  بیرجند  مخابرات  مدیریت  رجایی  شهید  و 
اعالم  با  مانور  این  اینکه  بیان  با  گردید.رمضانی 
خبر قطعی برق شهری و خرابی شبکه برق مراکز 
آغاز گردید افزود: با توجه و پیش بینی های بعمل 
آمده ، برق مراکز از طریق تجهیزات تغذیه نیروی 
منصوبه تامین گردید و عملیات مورد نظر با موفقیت 
تا دوازدهم  ادامه داد:از ششم  صورت پذیرفت.وی 
آبان  ، هفته پدافند غیر عامل با شعار “پدافند غیر 
عامل حصول اطمینان از مصونیت آمادگی کشور”  
نامگذاری شده، که در مخابرات شعار” پدافند غیر 
عامل حصول اطمینان از پایداری شبکه و خدمات 

مخابراتی “ جاری و ساری است.
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تاکید استاندار بر

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

آغاز نهضت آموزش مستمر و نظارت قوی در دستگاه های اجرایی  

  خانه دانش صنایع دستی توسط دانشکده هنر دانشگاه بیرجند ایجاد می شود
تسنیم- رئیس دانشکده هنر دانشگاه بیرجند از ایجاد خانه دانش صنایع دستی توسط دانشکده هنر دانشگاه بیرجند خبر داد.حسین باران اظهار کرد: خانه دانش بنیان صنایع دستی با هدف 
ترویج استفاده از صنایع دستی و اشتغال زایی دانشجویان و دانش آموختگان توسط دانشکده هنر دانشگاه بیرجند با همکاری معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
ایجاد می شود.وی افزود: براساس توافق صورت گرفته قرار است بنای تاریخی خانه اعتمادی نیا در مرکز بافت تاریخی شهر بیرجند برای راه اندازی خانه دانش صنایع دستی اختصاص یابد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:

 رفاه اجتماعی و اقتصادی 

مردم را ترغیب به ماندن در 

روستاها و مرزها می کند 

امیرآبادیزاده-همایش هم اندیشی مشورتی کارگزاران 
بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان 
با حضور قائم مقام مدیر عامل و معاون بیمه ای و 
هماهنگی امور استان های مرکز و مدیر کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.در این جلسه سنجری 
در شهرهای  باید  که  اقداماتی  از  کرد:یکی  عنوان 
و  اقتصاد،معیشت  به  توجه  بگیرد  صورت  مرزی 
اشتغال مردم مرز نشین است و تاکید کرد: در صورت 
وجود بیکاری و درآمد ناکافی و مهاجرت مرزنشینان 
و روستاییان می توان شاهد بروز زمینه های نا امنی 
و بی ثباتی در امنیت نقاط مرزی باشیم وی درآمد 
سرانه خانواده روستایی را 136میلیون ریال و هزینه 
سرانه خانواده روستایی را 100میلیون ریال اعالم کرد.

وی به ظرفیت شستا و صندوق های دولتی دیگر در 
خصوص سرمایه گذاری در منطقه اشاره کرد و از قائم 
مقام مدیر عامل صندوق اجتماعی بیمه روستاییان و 
عشایر خواست تا در خصوص فراوری محصوالت 
کشاورزی روستاییان در استان سرمایه گذاری نماید.

فیروزی قائم مقام مدیر عامل و معاون بیمه ای و 
هماهنگی امور استان ها در مرکز گفت:هدف ما این 
ایام کهولت سن  است که روستاییان و عشایر در 

عزتمند زندگی کنند.

تاکید بر تعامل  برای تسریع
 در رسیدگی به شکایات پزشکی 

بیرجند  شهرستان  پزشکی  نظام  رئیس  برزجی-  
با رئیس  از اعضای هیأت مدیره  به همراه جمعی 
کل دادگستری استان دیدار کردند. در این دیدار بر 

تعامالت بیشتر بین حوزه قضایی و نظام پزشکی برای 
تسریع در رسیدگی به شکایات و برطرف کردن موانع 
موجود تاکید شد. همچنین مقرر گردید برای کاهش 
قصورات احتمالی در درمان بیماران برنامه آموزشی 
و  پزشکی  علوم  دانشگاه  بین  مشترک  به صورت 

دادگستری برگزار شود.

آیین تجلیل از پیشکسوتان
 ورزش پهلوانی و زورخانه ای

ورزش  پیشکسوتان  از  تجلیل  آیین  امیرآبادیزاده- 
پهلوانی و زورخانه ای با حضور نماینده ولی فقیه و 
سایر مسئوالن سه شنبه شب با انجام ورزش های 
زورخانه ای در گود زورخانه امیر عرب بیرجند برگزار 
شد.الزم به ذکر است حاج سید کاظم جعفر طباطبایی، 
حاج حسین رسته مقدم، حاج اسماعیل نوروزپور، حاج 
مجید احمدی و استاد جواد احمدی 5 پیشکسوت 
باالی 70 سال استان هستند که از سوی فدراسیون 
پهلوانی و زورخانه ای در همایش کشوری پدران گود، 
که مهر ماه  در مشهد مقدس برگزار شد، تقدیر شدند.

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت
 پدر سردار سلیمانی

گروه خبر-استاندار و نماینده ولی فقیه در پیام های 
جداگانه ای درگذشت پدر سردار حاج قاسم سلیمانی 
را به وی تسلیت گفتتند.در بخشی از متن این پیام 
آمده است مصیبت وارده را به سردار سلیمانی، مردم 
کرمان، خانواده های معظم شهدا به  خصوص خانواده 
سلیمانی و تمامی بازماندگان تسلیت گفته و از خداوند 
متعال برای آن مرحوم علو درجات و رحمت الهی و 

برای بازماندگان صبر جمیل را آرزو کرده است.

تذکر کتبی حجت االسالم عبادی 
به رئیس جمهور

و  درمیان  بیرجند،  مردم  مقدم-نماینده  دادرس 
به رئیس جمهور در خصوص  خوسف در مجلس 
عدم تدوین آیین نامه اجرایی قانون جامع خدمات 
ایثارگران تذکر کتبی داد.در متن تذکر کتبی حجت 
االسالم سید محمدباقرعبادی آمده است: قانون جامع 
خدمات رسانی به ایثارگران به عنوان گامی بزرگ در 
جهت خدمت رسانی به ایثارگران محسوب می شود؛ 
که در انتظار اقدامات الزم به ویژه آیین نامه های 
اجرایی آن به وسیله دولت است. تا با تسریع در روند 
اجرایی آن، ضمن ارتقای جایگاه این قشر از جامعه 
باشد. جوانان  میان  در  مقاومت  های  ارزش  مروج 

بازدید اصحاب رسانه خراسان جنوبی 
از مجلس شورای اسالمی

جنوبی  خراسان  رسانه ای  تور  دیروز  تسنیم-ظهر 
در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات از مجلس 
شورای اسالمی بازدید و با نمایندگان استان دیدار 
خراسان  خبرنگاران  از  نفر  تعداد 30  دیروز  کردند. 
جنوبی از مجلس شورای اسالمی بازدید و از نزدیک 

با نمایندگان دیدار کردند.

برگزاری جشنواره تئاتر معلوالن کویر برای اولین بار در بیرجند

سند آمایش استان به زودی ارائه می شود

دادرس مقدم-استاندار خراسان جنوبی در جلسه 
شورای راهبری توسعه مدیریت استان سخن 
می گفت، با بیان این مطلب تصریح کرد: در 
و  تخصصی  های  آموزش  استمرار  صورت 
نظارت قوی بر عملکرد دستگاه های استانی، 
در همه بخش ها تحول ایجاد خواهد شد با 
اشاره به اینکه معضالت و ایرادات قابل توجهی 
وجود  ها  دستگاه  عملکرد  ارزیابی  فرایند  در 
دارد افزود:پیش بینی مشوق های الزم برای 
دستگاه  کارکنان   در  انگیزه  تقویت  و  ایجاد 
برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از  اجرایی  های 
است.مروج الشریعه، با اشاره به لزوم بازنگری 
در روند ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی 
عمومی  های  شاخص  ساخت:  نشان  خاطر 
الزامات  با  موارد  از  بسیاری  در  تخصصی  و 
از  ندارد،  استان مطابقت  در  موجود  و شرایط 

این رو باید در روند این فرایند مجدداً بازبینی 
اظهار  پذیرد.وی،  صورت  الزم  کارشناسی 

داشت: در فرایند ارزیابی، عملکرد دستگاه هایی 
نظیر آموزش و پرورش که به لحاظ کیفی و 

کمی و شرح وظایف گستردگی قابل توجهی 
ارزیابی منطقه ای دستگاه   دارند، پیشنهاد ما 

کارگروه  طریق  از  که  صورت  این  به  است، 
های منطقه ای که وجود دارند ، بتوانیم ارزیابی 

نزدیک به واقعیتی از عملکرد این دستگاه ها 
به عمل آوریم ؛ هر چند این مدل ارزیابی نیز 

بود.رئیس  از اشکال نخواهد  نهایت خالی  در 
در  استان  مدیریت  توسعه  راهبری  شورای 

امروز برای  ادامه جلسه عنوان داشت: دنیای 
موفقیت ، توجه ویژه ای بر تقدیر از کارکنان 
خالق و نمونه دارد؛ پس برای موفقیت بیشتر، 
توجه و قدردانی از زحمات مدیران و کارکنان 
موفق باید مد نظر همه مدیران در کلیه سطوح 
استانی قرار گیرد.وی ادامه داد: قریب ۴7 درصد 
پست های قابل تصدی در استان خالی است، 
این در حالی است که اگر برخی قوانین را اعمال 
کنیم، پست های بال تصدی در استان از ۴7 
درصد بیشتر خواهد شد.مروج الشریعه در پایان 
خاطر نشان ساخت: واگذاری اختیارات 35 مورد 
از وزارتخانه ها ودستگاههای ملی به استانها که 
در گذشته به صورت متمرکز از طریف مرکز 
قابل انجام بود ؛ شاهکاری بود که توسط دولت 

تدبیر و امید انجام گرفته است.   
)Ava.news26@gmail.com(

معاون سالمت سازمان پدافند غیرعامل کشور 
از تدوین و نگارش آیین نامه مرزبانی زیستی با 
همکاری وزارت کشور و دستگاه های اجرایی با 
هدف مقابله با تهدیدات و آسیب ها در حوزه 

مخاطرات زیست محیطی در مرزها خبر داد.
به گزارش تسنیم  سردار مهدی پور در جلسه  
قرارگاه پدافند زیستی استان که با حضور مروج 
الشریعه استاندار و جمعی از مسئوالن  در محل 
منطقه ویژه اقتصادی مرز ماهیرود شهرستان 
سربیشه برگزارشد اظهار داشت: اولویت سازمان 
پدافند غیرعامل کشور فرهنگ سازی است. وی 
با بیان اینکه این سازمان نگاه مدیریتی یکپارچه 
ای را دنبال می کند گفت: این موضوع در این 
استان به بهترین نحو انجام شده است.معاون 
سالمت سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود 
متصوری  های  ریزی  برنامه  امروزه  دشمن   :
طلبد  می  که  دارد  غیرعامل  پدافند  حوزه  در 
استان ها برنامه ها و طرح های جامع عملیاتی 
از  همچنین  پور  کنند.مهدی  اجرایی  را  خود 

تدوین و نگارش آیین نامه مرزبانی زیستی با 
همکاری وزارت کشور و دستگاه های اجرایی با 
هدف مقابله با تهدیدات و آسیب ها در حوزه 

مخاطرات زیست محیطی در مرزها خبر داد.وی 
با بیان اینکه در برخی از زیرساختهای تخصصی 
در حوزه پدافند زیستی کشور با عقب ماندگی 

هایی مواجه هستیم   افزود :رصد، شناسایی و 
در  کشور  زیستی  پدافند  حوزه  در  باید  پایش 
سندآمایش  گیردتصویب  قرار  کاری  اولیت 

روزهای  در  و  آماده  استان  غیرعامل  پدافند 
آینده استاندار نیز در این جلسه با بیان اینکه 
سند آمایش پدافند غیرعامل استان آماده و در 

روزهای آینده به تصویب خواهد رسید خواستار 
ارائه نظرات تکمیلی کارگروه ها در این حوزه 
برای  این سند آمایش شد.مروج الشریعه افزود: 

عدم پایش و فاصله گرفتن از پدافند غیرعامل 
باعث نابودی داشته های اقتصادی و سرمایه 
همچنین  شد.وی  خواهد  کشور  یک  های 

راهبرد  پدافندی  های  سیاست  اینکه  بیان  با 
های بلند مدت را برای پیشگیری ارائه می کند 
گفت:پدافند غیرعامل فقط مقابله با تهدیدات 
آنی نیست بلکه پیشگیری و مقابله با تهدیدات 
بلند مدت نیز می باشد که ممکن است در آینده 
رخ دهد.سرپرست اداره کل دامپزشکی استان 
در این جلسه با بیان اینکه سرمایه دام و طیور 
استان بیش از یک هزار میلیارد تومان می باشد، 
اقدامات خوبی در جهت مقابله  اظهار داشت: 
از  عاری  استان  این  و  انجام شده  بیماریها  با 
هرگونه بیماری خاصی میباشد.اصغرزاده با بیان 
اینکه خراسان جنوبی قطب دوم پرورش شتر در 
کشوراست افزود: فعال ترین چرخه صنعت طیور 
شرق کشور نیز متعلق به این استان است.معاون 
جهاد کشاورزی نیز در این جلسه با بیان اینکه 
تاکنون حدود 35 هزار راس دام سنگین با اعتبار 
800میلیون تومان در این استان هویت گذاری 
منظور  به  اعتبار  اختصاص  خواستار  اند  شده 

هویت گذاری دامهای باقیمانده شد.

در نشست خبری دانشگاه آزاد اسالمی استان عنوان شد:

توسعه تحصیالت تکمیلی در دانشگاه آزاد فرصتی طالیی برای مشتاقان علم  
رضایی- دکتر علیرضا حسنی دبیر هیات امنا 
و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی 
شهادت سروان نایبی افسر فرماندهی انتظامی 
خراسان جنوبی در مصاف با سوداگران مرگ 
قدردانی  و ضمن  گفت  تسلیت  و  تبریک  را 
از رسانه هایی که متعهدانه در جهت آگاهی 
بخشی و اطالع رسانی شفاف و منصفانه اقدام 
می نمایند گفت: دانشگاهها و مراکز آموزش 
منویات  تحقق  جهت  در  دارند  وظیفه  عالی 
های  آموزه  تعمیق  و  رهبری  معظم  مقام 
معنوی و اعتقادی و جنبش نرم افزاری و تولید 
علم گام بردارند. وی افزود یکی از افتخارات 
بسیار ارزشمند کارنامه ی دانشگاه آزاد اسالمی 
تحصیالت  توسعه  جنوبی  خراسان  و  بیرجند 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  است.  تکمیلی 
تا  ای  اینکه در هیچ دوره  به  اشاره  با  استان 
این حد شاهد شکوفایی رشته های دانشگاهی 

نبوده  تکمیلی  تحصیالت  مقاطع  در  هم  آن 
مسئوالن  و  همکاران  از  قدردانی  ضمن  ایم 
امیدواری  اظهار  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
و  پژوهشگران  دانشجویان،  تالش  با  کرد 
استادان این دانشگاه به زودی شاهد دستاورد 
های ارزشمندی در حوزه اقتصاد دانش بنیان 

و تبدیل علم به فناوری و ثروت خواهیم بود.
در ادامه دکتر حسین حکیم پور معاون آموزشی 
اصحاب  سواالت  به  تکمیلی  تحصیالت  و 
تحصیالت  و  آموزشی  های  زمینه  در  رسانه 
تکمیلی پاسخ گفت و افزود ایجاد صد رشته 
در مقطع تحصیالت تکمیلی که نزدیک به 20 
رشته در مقطع دکتری تخصصی است فرصت 
ارزشمند و طالیی برای ظهور و بروز خالقیت 

نسل جوان و دانش پژوه فراهم ساخته است.
دکتر حسین حکیم پور گفت: شهریه مقاطع 
کاردانی و کارشناسی این دانشگاه از بسیاری 

کرد  تاکید  وی  است،  کمتر  حتی  مدارس 
از  که  دارد  ای  گسترده  های  طرح  دانشگاه 

و  کند  کم  شهریه  به  خود  وابستگی  سطح 
در عین حال مساله کیفیت و ژرفا بخشی به 

تحقیقات را به صورت جدی دنبال می کند.
معاون آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

جدید  ورودی  آمار  بیرجند  اسالمی  آزاد 
نفر   1200 را  بیرجند  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

عنوان کرد و گفت البته در ترم بهمن ماه هم 
ورودی خواهیم داشت.

وی گفت به نسبت سال قبل
کاهش ورودی داشته ایم

حتی  امروزه  گفت  پور  حکیم  حسین  دکتر 
دانشگاههای پیشروی بین المللی نیز با کاهش 
دانشجو مواجه هستند اما با طرح های دانش 
بنیان و با تقویت ارتباط و تعامل خود با صنعت 

افق جدیدی برای خود تعریف کرده اند.
معاون دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند افزود این 
واحد دانشگاهی توانمندی ها و زیر ساخت های 
بسیاری دارد و بسیاری از امکانات این دانشگاه 
از قبیل مجموعه ی سالن های ورزشی، استخر 
شنا، کتابخانه، کتابخانه دیجیتال و... در سطح 

استان و حتی شرق کشور کم نظیر است.
)Ava.news26@gmail.com(

خبری  نشست  گذشته  روز  ظهر   - قوسی 
معلولین  تئاتر  ای  منطقه  چهارمین جشنواره 
برگزار شد. دبیر جشنواره و معاون توانبخشی 
اداره کل بهزیستی در این باره گفت: جشنواره 
کل  اداره  همکاری  با  کویر”  “معلولین  تئاتر 
عرفان  هنری  فرهنگی  موسسه  بهزیستی، 
ایجاد  هدف  با  بیرجند  نمایش  انجمن  و 
توانمندسازی  نفس،  به  اعتماد  و  خودباوری 
برای ایجاد اشتغال پایدار، ایجاد فرصت های 
معلوالن  های  توانایی  دادن  نشان  و  برابر 
ادامه  رضازاده  شود.  می  برگزار  جامعه  به 
جاری  سال  اردیبهشت  از  جشنواره  این  داد: 
استاِن  مندان 5  و عالقه  کار کرد  به  شروع 
خراسان رضوی، یزد، کرمان، خراسان جنوبی 
و سیستان و بلوچستان فرصت داشتند تا پایان 
خرداد آثارشان را ارسال کنند. وی افزود: بعد 
متن   100 بازخوانی  تیرماه  اواخر  در  آن  از 

بین  از  انجام گرفت که  به جشنواره  ارسالی 
دبیرجشنواره  شدند.  انتخاب  متن   5۴ اینها 

اظهار کرد: در مرحله بازبینی آثار قرار است 
تعداد 17 نمایش برای مرحله نهایی انتخاب 
شوند و در نهایت 13 الی 17 آذر ماه، جشنواره 

به میزبانی بیرجند برگزار می شود.

مناسب سازی اماکن عمومی
 برای معلولین

مدیرکل اداره بهزیستی هم خاطرنشان کرد: در 
زمینه هنر معلولین در خراسان جنوبی کار کمی 
انجام شده است و برای اولین بار شاهد این اتفاق 
هستیم. عرب نژاد اضافه کرد: شاید زیرساخت 

های الزم نداشته باشیم ولی سرمایه انسانی 
 خوبی وجود دارد که همیشه حرف اول را می زند 

جشنواره  این  برگزاری  یمن  به  است  امید  و 
باشیم. عمومی  اماکن  سازی  مناسب   شاهد 

امکان لطمه های جبران ناپذیر
مورد  در  داور جشنواره  آرش عباسی  ادامه  در 

کیفیت آثار توضیح داد: شور و هیجانی که در 
این چند روز در گروه ها مشاهده شد جذاب و 
دوست داشتنی بود. وی ادامه داد: متاسفانه خیلی 
از دوستانی که با معلوالن کار کردند، خیلی جای 
درستی را انتخاب نکردند. عباسی افزود: مقدمه 
کار با معلوالن این است که به تئاتر به طور 
کامل و دقیق شناخت داشته باشیم، چون تئاتر 
معلوالن چیزی فراتر از تئاتر معمولی است. هر 
اشتباهی که در کارگردانی و سرپرستی این گروه 
ها صورت بگیرد ممکن است لطمه های جبران 
ناپذیری داشته باشد. داور جشنواره تصریح کرد: 
اگر بهزیستی به دنبال کار در این حوزه است باید 
بخش آموزش را جدی بگیرد. برگزاری جشنواره 
های منطقه ای یکی از کاربردی ترین جشنواره 
هایی است که در کشور برگزار می شود و تئاتر 
را به هدف اصلی خودش نزدیک می کند و 

باعث تحول این گروه ها خواهد شد.         

عکس:اکبری

عکس:اکبری
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امام صادق علیه السالم فرمودند :
تََجنَّبوا البَوائَق یَُمدَّ لَُكم في األعماِر

از بدیها دوری کنید تا عمرتان طوالنی شود.
)عیون أخبار الرضا)ع( : ج2، ص36، ح90(

کنایه جلیلی درباره مذاکرات هسته ای 

 جهان- سعید جلیلی دبیر سابق شورای عالی امنیت 
ملی و مسئول مذاکرات هسته ای در دولت دهم در 
صفحه توئیتر خود نوشت: بتن ریزی رآکتور اراک و 
جمع کردن سانتریفیوژها نیاز به این همه مذاکره 
نداشت، این کار را هر کسی بلد بود انجام دهد و آخر 

هم تحریم ها باقی بماند!

برخی به دنبال حذف 
جریان اصالح طلب بودند

رئیس فراکسیون امید گفت: در اواخر دهه ۸۰ و اوایل 
دهه ۹۰ در بنیاد امید ایرانیان و دیگر نهادهای اصالح 
و  درباره چگونگی حضور  زیادی  بحث های  طلبی 
فعالیت جریان اصالحات در مناسبات سیاسی صورت 
گرفت. عارف ادامه داد: هر چند جریان رقیب دائمًا 
از حذف اصالحات سخن می گفتند اما اصالح طلبان 

هیچگاه به دنبال حذف اصولگرایان نبودند.

الریجانی: آمریکا با رفتار شرورانه 
برخی تعهدات را انجام نمی دهد 

محتوای  تایید  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
بودن  شفاف  لزوم  درباره  رودسر  نماینده  اخطار 
امنیت  ملی و سیاست   بندهای گزارش کمیسیون 
خارجی درباره برجام برای نمایندگان، اظهار کرد: 
نکته اساسی این است که باید مجلس و دولت بر 
جنبه های ثروت  آفرینی در کشور توجه داشته باشند.

الریجانی افزود: آمریکا با رفتار شرورانه خود برخی 
تعهداتش را انجام نمی دهد.

جدیدترین عهدشکنی آمریکا 

تسنیم- یک مجله علمی آمریکایی گزارش داده 
تعهداتش ذیل  با کارشکنی در  این کشور  دولت 
ایران در یک  از عضویت  ایران،  توافق هسته ای 

پروژه همجوشی هسته ای جلوگیری می کند.
توافق هسته ای ایران و گروه 1+5، قرار بود باعث 
میان  علمی  همکاری های  از  جدیدی  عصر  آغاز 
این  طرف های  سایر  و  ایران  اسالمی  جمهوری 

توافق شود.  

 گشایشی درخصوص حصر
 در حال وقوع است

حزب  مرکزی  شورای  عضو  اسماعیل دوستی، 
آقای کروبی در شورا  اعتماد ملی گفت: موضوع 
کروبی  آقای  دیدار  به  و  است  پیگیری  حال  در 
با  به  راحتی  کروبی  می گوید:  دوستی  رفتم.« 
دیگران دیدار می کند و مشکلی وجود ندارد. وی 
امنیت  شورای  سوی  از  »گشایشی  است:  معتقد 
روحانی  حسن  حجت االسالم  ریاست  به  ملی 
است.« وقوع  حال  در  حصر  بحث  درخصوص 

ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  یک 
مجلس گفت: بحث موسسات مالی 
و امثال پدیده و رانت ها از آمریکا برای 
ما بدتر است و اگر این ها را درست 

کنیم، ترسی از آمریکا نیست.
به گزارش ایسنا، مصطفی کواکبیان 
در مورد روند اجرای برجام، اظهار کرد: 
گزارشی که توسط کمیسیون امنیت 

ارائه و بحث هایی در این زمینه مطرح 
شد همه اینها باید به دانش و آگاهی 
ملت بیفزاید و ما را از سردرگمی در 
آورد. خوشبختانه نمایندگان مطالب 

خوبی را در این زمینه مطرح کردند، 
غیر از یکی دو تا که به یاد دلواپسی 

افتادند.
مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 

افزود: ما با یک قطعنامه در اثر برجام 
توانستیم همه قطعنامه های تحریمی 
را یکجا از بین ببریم،  توانسیم حق 
غنی سازی  که  را  خودمان  مسلم 
و  آوریم  دست  به  است  اورانیوم 
تحریم های کشتیرانی، بیمه و بانکی 
را برداریم؛ چه کنیم که با بدعهدی 

آمریکا مواجه هستیم.
مادر  خوشبختانه  کرد:  بیان  وی 
تحریم ها دیروز موش زایید، دیدیم 
تحریم  هم  قبال  که  افرادی  همان 
شده بودند مجددا در لیست تحریمی 
قرار گرفتند، اما نکته این است که 
کشور  این  در  بدانیم  باید  ما  همه 
رهبری، مردم، انسجام داخلی، قدرت 
دفاعی و دیپلماسی با هم هستند و 
کسی نمی تواند بین این ها جدایی 

افکند.

تشخیص  مجمع  عضو  فارس- 
احوال  از  گفت:  نظام  مصلحت 
کنندگان  تسخیر  برخی  امروز 
برخی  که  بفهمیم  آمریکا  سفارت 
از آنها رستگار نشدند، این پشیمان 
فرش  باید  می گویند  شدگان 
انداخت. آمریکا  پای  زیر  قرمز 

هرندی    صفار  حسین  محمد 
بعضی  وجود  با  کرد:  تاکید 
داخل  در  تردیدها  و  مخالفت ها 
آمریکا،  سفارت  تسخیر  به  نسبت 
امام)ره( صراحتا از این اقدام حمایت 
را  حمایت  این  نتیجه  که  کردند 
می توان امروزه در ابرقدرت منطقه 
ملی  قهرمانان  پرورش  و  شدن 
چون سردار سلیمانی مشاهده کرد.

آمریکا  سفارت  وقتی  افزود:  وی   
اقدام  این  با  بازرگان  شد  تسخیر 

دلیل  همین  به  کرد  مخالفت 
امام  و  نوشت  را  خود  استعفای 
البته  و  پذیرفت  را  استعفایش  نیز 
این در حالی بود که قبال بازرگان 

اما  بود،  داده  استعفا  بار  چندین 
نمی کرد.  موافقت  آن  با  امام)ره( 
اینکه  بیان  با  صفارهرندی 
نمونه  شاگرد  سلیمانی  قاسم 

است،گفت:  خمینی  امام  مکتب 
ولی  بدانیم  را  خود  قدر  باید  ما 
هستند. غافل  برخی ها  متاسفانه 
را  خیلی ها  کرد:  اظهار  وی   

امام  زده،  زمین  به  علم شان 
علم  شاید  می گفتند  خمینی)ره( 
باشد،  بیشتر  رجایی  از  صدر  بنی 
است. بیشتر  عقلش  رجایی  ولی 

 کواکبیان: مادر تحریم ها موش زایید؛
 رانت ها از آمریکا برای ما بدتر است

صفارهرندی:  برخی  تسخیرکنندگان
 سفارت آمریکا رستگار نشده اند
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انا هلل و انا الیه راجعون

سردار سرلشکر پاسدار حاج قاسم سلیمانی »دام عزه«
فرمانده محترم نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی

خبر رحلت ابوی بزرگوار جناب عالی 

مرحوم ابوالشهید حاج حسن سلیمانی 
موجب تاسف و تالم گردید. پدر گرامی تان با ایمانی مکتبی و اسالمی، عالوه بر تقدیم فرزند 
دلبندش به اسالم و انقالب و وجود گرانمایه شما در جبهه دفاع از مستضعفین عالم که 
حاصل بصیرت پدر عزیزتان می باشد، الگویی بی بدیل برای ملت قدرشناس ایران است.

 اینجانب، مصیبت وارده را حضور جناب عالی،مردم شریف کرمان،خانواده معظم شهدا 
به خصوص خانواده محترم سلیمانی و کلیه بازماندگان از صمیم قلب تسلیت گفته 

و از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و رحمت الهی و برای شما صبر جمیل 
آرزومندم.

سید علیرضا عبادی - نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند 
دهم آبان ماه 1396

فروشگـاه پـارس پـرداز
فــروش اقســاطی 100 مــدل لپ تاپ

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

 دوربیــن مداربستـه 
مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم های حفاظتی و نظارتی برند  ............   

طراح و تولید کننده سیستم های نظارت تصویری و حفاظتی/ 30 ماه گارانتی و 10 سال 
خدمات/ مشاوره و بازدید رایگان پایین ترین قیمت / باالترین کیفیت / بهترین خدمات
دفتر مرکزی : بیرجند، بلوار غفاری، خیابان یاس، رو به روی سازمان همیاری شهرداری ها
شماره تماس : 7-32341226    واحد مشاوره : 09197147874    انرژی صنعت ایرانیان

یک شرکت بیمه ای مکمل درمان در نظر دارد: 

جهت انجام امور واگذار شده )رسیدگی اسناد پزشکی( از بین داوطلبان با 
حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های گروه علوم پزشکی به 
ترتیب اولویت 1- پرستاری 2- مامایی 3- علوم آزمایشگاهی 4- رادیولوژی 
)تکنولوژی پرتوشناسی( 5- فیزیوتراپی 6- هوشبری 7- اتاق عمل 8- 
مدارک پزشکی 9- بهداشت خانواده 10- بهداشت مبارزه با بیماری ها 
11- روانشناسی بالینی به صورت حجمی با عنوان کارشناس رسیدگی 
با اسناد پزشکی در شهرستان بیرجند 3 نفر و شهرستان نهبندان 1 نفر 
استخدام نماید. از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید حداکثر 
تا تاریخ 96/08/13 مدارک مورد نیاز را به آدرس: تهران- صندوق پستی 

3116-19395 )توسط پست پیشتاز( ارسال نمایند.
الف : شرایط عمومی 

تابعیت جمهوری اسالمی ایران  2- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه 
عمومی یا معافیت دائم 

وظیفه  خدمت  پایان  کارت  دارای  که  )افرادی  سال  سن 35   حداکثر 
می باشند مدت نظام وظیفه به 35 سال اضافه می گردد(

توانایی ارائه تضمین کافی برای سپردن وثیقه

ب: مدارک موردنیاز
درخواست همکاری با قید استان و شهرستان مورد نظر

تصویر تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی
تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

تصویر آخرین مدرک تحصیلی مرتبط
یک قطعه عکس 4*3


