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اشتغال ناقص را با بیکاران مطلق جمع نبندید!
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      / مشروح در صفحه 7

پرونده خشک شدن درختان پادگان
در مراجع قضایی باز شد

صفحه 7

“ کلینیک سالمت خانواده “مکانی
امن برای بهبود روابط زناشویی

       صفحه 4
427 نفر در دانشگاه

 علوم پزشکی بیرجند
 استخدام می شوند

 
از  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  انسانی  منابع  مدير   برزجی- 
 استخدام پیمانی 427 نفر در اين دانشگاه خبر داد.حمید رضائی نیا
به  منظور  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  افزود:  آوا  با  گفتگو  در 
راه اندازی و بهره برداری مراکز جديداالحداث ... ) ادامه خبر در صفحه 7(

تفکر بسیجی دشمن
را به هراس می اندازد                   

    صفحه 7

 دیدار نماینده ولی فقیه با جمعی از بسیجیان

رهبرانقالب: مهمترین اولویت کنونی، تامین مسکن زلزله زدگان است  / صفحه 2

6 صفحه  بیرجند-زاهدان/  کمربندی  در  پراید  واژگونی  حادثه  در  مصدوم   5 افتادند/  گیر  لوت  کویر  در  اتوبوس  یک  مسافر   4۳ مرگ/  جاده  در  رضوی  بارگاه  زائران  برای  خونین  شب  پرسپولیس/  به  طاهری  بازگشت  نیست/  تکمیل  استقالل  آتش  مثلث  ایران/  فوتبال  ملی  تیم  برای  بد  اتفاق 

جباری انصاری:
 حضور نظامی داعش

 در عراق و سوریه پایان یافته است

تاج زاده:
اداره کشور فقط

با یک جناح ممکن نیست

ذوالنور:
سیاسی کاری داد

رئیس جمهور را هم درآورد ! 

حبیبی:
چرا »جهانگیری«

با زلزله تسویه حساب سیاسی کرد؟

یک نماینده اصالح طلب:
ورود فراکسیون امید به ماجرای 

بست نشینی  
 صفحه2 صفحه2 صفحه2 صفحه2 صفحه2

مشخصات فنی و تجهیزات اضافی خودرو                                                                                                          قیمت نقدی / اعتباري  و شرایط پرداخت )ریال(
قیمت نقدی )بدون مشخصاتنام

مالیات بر ارزش افزوده(
نوع

 فروش
تعداد اقساط پیش پرداخت

ماهانه
مالیات برمبلغ هر قسط

 ارزش افزوده
بیمه بدنه
 یکساله

جمع کل پرداخت های
نقدی / اقساطی

زمان تحویل 
)روز کاری( چگونگی پرداخت بدون مالیات ارزش افزوده 

SANTAFE
A/T
سانتافه 

اتوماتیک

2/415/287/792۳0---185/287/792------نقدی2/2۳0/000/000نقدی20162,2۳0,000,000مدل
Fullتجهیزات

 )CC( 1588/492/00020۳/051/99226/8۳4/9282/657/266/920نقدی1/100/000/000اعتباری2400حجم موتور
)PS(188قدرت موتور

GDIنوع موتور
4تعداد سیلندرموتور

SONATA LF
A/T

سوناتا ال اف
اتوماتیک

2016مدل

1,789,000,000
1/9۳7/786/42۳۳0---148/786/42۳------نقدی1/789/000/000نقدی

Fullتجهیزات
 )CC( 1284/970/000160/094/02۳21/528/1112/096/262/1۳4نقدی895/000/000اعتباری2400حجم موتور
 )PS( 178قدرت  موتور

MPIنوع موتور
4تعداد سیلندرموتور

TUCSON TL
A/T

توسان
 تی ال 

اتوماتیک

2017مدل
1/970/000/000

2/1۳4/۳04/705۳0---164/۳04/705-----نقدی1/970/000/000نقدی
Fullتجهیزات

 )CC( 2000حجم موتور
)PS( 157قدرت موتور

MPIنوع موتور
4تعداد سیلندرموتور

ELANTRA
A/T

النترا 
اتوماتیک 

نقدی20181/410/000/000مدل
علی 

الحساب

1/526/684/44890---116/684/448------نقدی750/000/000
الباقی در Full776/684/448تجهیزات

زمان صدور 
دعوتنامه

 )CC(2000حجم موتور

)PS(156قدرت موتور

MPIنوع موتور
4تعدادسیلندرموتور

لیست قیمت خودروهای هیوندای شرکت آسان موتور

سرمقاله

   زایش ثروت
 از بستر
»انرژی های نو «
* برزجی

   »15 فقره درخواست سرمايه گذاری در حوزه 
خارجی  گذاران  سرمايه  توسط  نو  های  انرژی 
است«  شده  ارائه  استان  در  آنها  نمايندگان  يا 
کل  اداره  سرپرست  که  بود  خبری  عنوان  اين 
حدود  جنوبی  خراسان  دارايی  و  اقتصادی  امور 
اعالم  ها   رسانه  تريبون  از  قبل  سال  يک 
هنوز  سال  يک  گذشت  از  بعد  گرچه  کرد. 
که  نیست  ها  گذاری  سرمايه  اين  از  خبری 
شود  می  شنیده  اما  رسیده  ای  مرحله  چه  به 
آمادگی  اعالم  تازگی  به  نیز  چینی  گروه  يک 
نو  های  انرژی  زمینه  در  گذاری  سرمايه  برای 
چیزی  چه  که   است  سوال  جای  است.  کرده 
سرمايه  برای  ها  خارجی  اشتیاق  اين  سبب 
؟  است  شده  جنوبی  خراسان  کوير  در  گذاری 
به  فسیلی  ذخاير  که  کنونی  وضع  در 
در  قرن  يک  از  کمتر  تا  کارشناسان  اذعان 
)  2 صفحه  در  سرمقاله   )ادامه  است....   دسترس 

حل معمای آمار بیکاری استان توسط رئیس مرکز آمار ایران

با نهایت تاسف درگذشت

شادروان عباسعلی آزادنیا
بزرگ خاندان آزادنیا

امروز  کرده  عزیز سفر  آن  تشییع  مراسم  رساند:  می  اطالع  به   را 
سه شنبه 96/8/۳0 ساعت ۳ بعدازظهر از محل غسالخانه برگزار 
می گردد، حضور سروران معظم در این مراسم موجب امتنان است. 

خانواده آزادنیا وسایر بستگان

دوست و همکار گرامی 

جناب آقای دکتر رضا کمیلی
خبر درگذشت مادر گرامی تان موجب تاسف و تاثر فراوان گردید. 

صمیمانه این ضایعه را خدمت جناب عالی و سایر بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده، 
برای آن مرحومه غفران الهی و علو درجات 

و برای داغداران عزیز صبر و شکیبایی از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

جناب آقای دکتر رضا کمیلی
رئیس محترم نظام دامپزشکی خراسان جنوبی

درگذشت مادر گرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده 
 برای آن مرحومه از درگاه خداوند متعال، مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل 

و اجر جزیل خواستاریم. ما را در غم خود شریک بدانید

خانواده شویکلو

آگهـي مزایـده  شمـاره 54
یک سازمان دولتي در استان خراسان جنوبي در نظر دارد اموال مشروحه ذیل را از طریق مزایده 
عمومي به فروش برساند. متقاضیان مي توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت در 
مزایده و لیست کامل اموال در زمان و محل اعالمي مراجعه و یا جهت کسب اطالعات با شماره 

32400003 با کد 056 تماس حاصل نمایند.
1- تعداد 31 دستگاه خودرو ) سبک ، موتورسیکلت ( 

2- زمان بازدید: به مدت 3 روز اداري از تاریخ  96/9/7  لغایت  96/9/9 از ساعت 9/00 الي 14/00
3- محل بازدید و تسلیم پیشنهادات: کیلومتر 12 جاده بیرجند- زاهدان ، روبروي ایست و بازرسي 

شوکت آباد ، پارکینگ مرکزي شوراي هماهنگي  
4- ضمنا بازدید کنندگان محترم جهت اطالع از زمان برگزاري مزایده کلیه استان ها مي توانند 
به سایت www.dchq.ir  در صفحه اصلي -  منو اصلي- بخش مزایده، مناقصه مراجعه نمایند.

کلیه هزینه هاي جانبي از قبیل: عوارض ساالنه شهرداري، خالفي، مالیات مشاغل و نقل و انتقال 
سند و سهم هزینه هاي مربوط به برگزاري مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.

شماره شناسه: 105926

جناب آقای دکتر رضا کمیلی
عضو محترم هیئت مدیره 

کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی
با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفر کرده

غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند منان مسئلت داریم.
کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی

جلسه ترحیمی روز چهارشنبه 96/9/1 از ساعت 14:30 الی 15:30
در محل »هیئت محترم حسینی«

 برگزار می گردد. مقدم شما سروران و همدالن همیشه همراه را گرامی می داریم.
خانواده مرحوم

پدرم نیست ولی خاطره اهیش باقیست             یاد آن قلب رپازمهر و وافیش باقیست

مرگ پایان کسی نیست هک عاشق باشد                   پدرم نیست ولی عشق و وافیش باقیست

هب مناسبت اولین سالگرد ردگذشت مرحوم مغفور، زنده یاد

سرکار خانم مهندس جوادی 
بدین وسیله انتصاب شایسته سرکار عالی را به سمت 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه 
تبریک و تهنیت عرض نموده ، از خداوند باریتعالی توفیقات 

روز افزون تان را آرزومندم. رجاء واثق دارم که به عنوان 

اولین بانوی اسالمی و فرهیخته 
در این عرصه جدید نیز همچون عرصه های دیگر کماکان موفق، 

موید و پیروز باشید.
مهندس احسان کرباسچی - مدیریت هولدینگ ژاسه

هوالباقی
به مناسبت سومین روز درگذشت شادروان 

حاجیه خانم شرف داودی ثانی 
)همسر مرحوم حاج احمد کمیلی »کاسب بازار«( 
جلسه ترحیمی امروز سه شنبه 96/8/۳0 از ساعت 14 الی 15  

در محل مصلی بیرجند برگزار می گردد.
خانواده های: کمیلی، داودی ثانی، مولوی، یاحقی، 

فرید، ثابتی و سایر بستگان
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گرانی ۲ میلیون تومانی پژو ۲۰۰۸  

   قیمت پژو ۲۰۰۸ با رشد ۲ میلیون تومانی اختالف قیمت ۱۸ میلیون تومانی را نسبت به کارخانه تجربه کرد. خرید و فروش خودرو قیمت انواع خودروهای 
داخلی شاهد افزایش قیمتی نبود. فقط  Cross H30 اتوماتیک با کاهش یک میلیون تومانی با قیمت 46 میلیون تومان بفروش می رسد. در محصوالت 

سایپا هم کاهش ۱۰۰ تا ۱5۰ هزار تومانی در برخی از محصوالت صورت گرفته است. 

سرمقاله

زایش ثروت
 از بستر
»انرژی های نو «
*برزجی

پذیری  توجیه   )۱ صفحه  از  سرمقاله  )ادامه    

آن  به  پرداختن  و  نو  انرژی های  اقتصادی 
می رسد. نظر  به  ضروری  و  حیاتی  امری 
متوسط   طور  به  که  دهد  می  نشان  آمارها 
بیشتر  هم  شاید  و  سال  در  ساعت   3۲۰۰
. است  آفتابی  جنوبی  خراسان  آسمان 

طوریکه در برخی از شهرستان ها از جمله طبس 
مقدار تابش 4۸۱)کالری بر سانتی متر مربع در 
هر روز( است. میانگین تابش در شهرستان های 
سرایان، بیرجند، قاینات، بشرویه، ارسک، نهبندان 
نیز بین 35۰ تا 4۸۱ است. در بخش باد نیز وجود 
»نهبندان«،  مناطق  در  بادی  داالن  سه  حداقل 
فردوس  چهنوی«   « و   » کجه   « آفریز«،   «
 بهترین ظرفیت برای اجرای طرح نیروگاه های
است. استان  این  در  خورشیدی  و  بادی 

  عالوه براین خراسان جنوبی به دلیل همسایگی 
با سیستان و بلوچستان و همین طور اقلیم گرم 
باد به ویژه بادهای ۱۲۰  انرژی  از  و خشک آن 
روزه سیستان می تواند بهترین بهره را ببرد هرچند 
که تاکنون دراین زمینه قدم های اساسی برداشته 
نشده اما به تازگی مسئوالن به فکر استفاده از این 
انرژی ارزان هم افتاده اند. انرژی دیگری که بازهم 
به قابلیت های این استان برمی گردد و می توان از 
آن بهره الزم را برد وجود ذخایر عظیم زغال سنگ 
در طبس است که با استفاده از نیروگاه های حرارتی 
می توان ازمزایای این انرژی هم بهره مند شد.
 برخی از این منابع منحصر به فرد به عنوان ثروت های

که  اند  کرده  یاد  جنوبی  خراسان  فراموش شده 
باید مورد توجه قرار گرفته و با سرمایه گذاری بر 
روی این منابع عظیم خدادادی ، خراسان جنوبی 
اقتصادی شود.  به قطب  تبدیل  در شرق کشور 
استفاده از این انرژی های نو می تواند زمینه ایجاد 
اشتغال در مناطق مختلف به خصوص روستاها 
باشد . در وضعی که روستاهای خراسان جنوبی 
بر اثر خشکسالی کم کم خالی از سکنه می شوند 
بادی کوچک و  توربین های  احداث  با  توان  می 
این   از  پانل های خورشیدی در مزارع کشاورزان 
با تولید برق  مهاجرت بی رویه جلوگیری کرد و 
اداره برق بفروشند. به  را  پاک، مازاد مصرفشان 

گرچه تبدیل این بسترهای طبیعی به ثروت نیازمند 
مقابل(  ستون  در  سرمقاله  )ادامه   .  .  . گذاری.   سرمایه 

است  خصوصی  بخش  سوی  از   ) سرمقاله  )ادامه 

و  تشویق   ، حمایت  با  تواند  می  نیز  دولت  اما 
داشته  آتش  بر  دور  از  دستی  الزم  تسهیالت 
باشد. افزایش درآمدهای روستائیان و مناطق کم 
بضاعت شاید کمترین سودی باشد که استان از 
برد.  خواهد  مانده  مغفول  ظرفیت  این  به  توجه 
و  جنوبی  خراسان  بین  مرز  دیگر  طرفی  از   
صادرات  برای  خوبی  ظرفیت  نیز  افغانستان 
از  مهم  این  است.  استان  از  نو  انرژی 
که  بوده   نیز  افغانستان  اصلی  های  درخواست 
به  و  کشور  برای  خوبی  آوری  ارز  تواند  می 
باشد. داشته  جنوبی  خراسان  استان  خصوص 

 پرداخت وام  ۱۴۰ میلیون تومانی
 خرید مسکن از شنبه آینده

 
پرداخت  از  مسکن  بانک  مدیره  هیئت  عضو 
وام های جدید مسکن از شنبه هفته آینده خبر داد.
افزایش  به  اشاره  با  انارکی  رحیمی  ابوالقاسم 
حق   اوراق  محل  از  مسکن  خرید  وام  سقف 
تصریح  یکم،  انداز مسکن  و صندوق پس  تقدم 
باالی ۲۰۰  و شهرهای  استان ها  مراکز  در  کرد: 
از  وام  تومان  میلیون   5۰ نیز  جمعیت  نفر  هزار 
که  می شود  پرداخت  تقدم  حق  اوراق  طریق 
اوراق  بدون  وام  تومان  میلیون   ۱۰ احتساب  با 
این  در  تعمیر، مجموعا  تومان  میلیون   ۲۰ و 
می شود. پرداخت  وام  تومان  میلیون   ۸۰ مناطق 
وی ادامه داد: در سایر شهرها نیز سقف وام از 6۰ 
میلیون تومان به 7۰ میلیون تومان افزایش می یابد.

 
قیمت نان قطعا افزایش می یابد 

که  کرد  اعالم  سنتی  نانوایان  اتحادیه  رئیس   
قیمت  بازار  تنظیم  کارگروه  مصوبه  اساس  بر 
در  اما  می کند  پیدا  افزایش  قطعاً  نان  انواع 
طرح  راستای  در  که  تصمیم گیری هایی  ادامه 
اجرایی  نیز  نان  و  آرد  گندم،  سازی  یکسان 
نباشند. آرد  گرانی  نگران  نانوایان  شد،  خواهد 
قاسم زراعتکار اظهار کرد: با توجه به اینکه قیمت 
نان طی سه سال گذشته افزایش پیدا نکرده است، 
افزایش  زمینه  در  بازار  تنظیم  کارگروه  مصوبه 
اجرایی خواهد شد که  قطعا  قیمت  ۱5 درصدی 
بود  خواهد  نانوایی ها  برای  موقت  مسکن  البته 
و  ندهند  دست  از  را  خود  حرفه های  کارگران  تا 
نانوایی هایشان را روشن نگه دارند. بتوانند چراغ 

تاج زاده: اداره کشور فقط با یک جناح ممکن نیست

   فعال سیاسی اصالح طلب بر این عقیده است 
که روحانی اگر چه لحنش تغییر کرده اما هیچ گونه 
تمام  باوجود  همچنان  و  است  نداشته  چرخشی 
خود  عهد  به  است،  مواجه  آن  با  که  مشکالتی 
افزود:   تاج زاده  است.سید مصطفی  پایبند  مردم  با 
اکنون اداره کشور فقط با یک جناح ممکن نیست زیرا مشکالت آن قدر 

زیاد است که یک جناح نمی تواند به تنهایی از پس آن بربیاید.

 چرا »جهانگیری« با زلزله تسویه حساب سیاسی کرد؟

از  تاسف  اظهار  با  اسالمی  موتلفه  حزب  دبیرکل   
سخنان رئیس جمهور و معاون اول او در اولین ساعات 
وقوع زلزله، گفت: سیاست دوقطبی سازی دولت ها در 
یک مساله ملی همچون فاجعه زلزله غرب کشور، واقعا 
تاسف برانگیز است. هنوز هیچ گزارش فنی از مناطق 
زلزله زده نیامده، دولت کسانی را به اتهامات بررسی نشده متهم می کند.   باید 

پرسید که آیا به بهانه زلزله هم باید تسویه حساب سیاسی کرد؟

سیاسی کاری داد رئیس جمهور را هم درآورد ! 

  عضوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی با بیان این که زلزله و ریزش مسکن 
مهر میز محاکمه نیست و باید وحدت عامل باشد، 
گفت: آقایان منتظر هستند با بزرگ نمایی ریزش 
مسکن مهر کاسبی سیاسی می کنند.ذوالنور ، گفت: 
آقای جهانگیری و برخی دولتی ها آن قدر آشکار حرف زدند و آن قدر سیاسی 

عمل کردند که حتی داد خود آقای رییس جمهوری هم در آمد.

وظایف  اسالمی  انقالب  رهبر   
زلزله زدگان  قبال  در  را  مسئوالن 
سنگین  بسیار  کرمانشاه،  استان 
کردند:مهمترین  تاکید  و  خواندند 

اولویت کنونی مسئله تامین مسکن 
مناطق  بازسازی  و  زلزله زدگان 
آیت اهلل  است. حضرت  تخریب شده 
مناطق  از  بازدید  از  بعد  خامنه ای 

به  رسیدگی  جلسه  در  زلزله زده 
بر  تاکید  با  زدگان  زلزله  مشکالت 
اینکه مردم آسیب دیده باید پیشرفت 
این  در  گفتند:  کنند،  حس  را  کار 

زمین لرزه، وسعت مناطق آسیب دیده 
زیاد است و اگرچه شهر سرپل ذهاب 
خسارات  دیگر  شهرهای  برخی  و 
سنگینی دیده اند اما برخی روستاها به 

کلی ویران شده اند که حادثه مهمی 
است.رهبر انقالب اسالمی با اشاره به 
مصائب و سختی ها و گرفتاری های 
زلزله زدگان افزودند: ما چون خودمان 
به حادثه زلزله مبتال نشده ایم، شاید 
متوجه مصیبت زلزله زدگان نشویم. 
کسانی که تا دیروز در کنار خانواده 
خود در یک مسکن، با آرامش زندگی 
می کردند، به یکباره همه زندگی خود 
را از دست داده اند و اکنون در فصل 
یک  در  آنان  زندگی  همه  سرما 
است.حضرت  شده  خالصه  چادر 
آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: 
از  یکی  زلزله،  در حوادثی همچون 
ساعات  همان  در  نیاز  مورد  موارد 
اولیه، موضوع نجات است که در این 
منطقه به دلیل حضور بموقع ارتش، 
سپاه و نیروی انتظامی، مسئله نجات 
تقریباً به شکل قابل قبولی انجام شد.

به  امور خارجه گفت:  وزیر  معاون   
لطف خدا در عراق و سوریه حضور 
و  است  یافته  پایان  داعش  نظامی 
عنوان  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
پیشتاز مقابله با تروریست ها امروز 
ملت  و همراه  پیروزی  این  شریک 
منطقه است.به گزارش مهر، حسین 
های  پیام  پیرامون  انصاری  جابری 
آزادسازی بوکمال سوریه اظهار کرد: 
بسیار خوشحال هستیم که تالش 
های فشرده و جان فشانی های سال 
های اخیر در برابر تروریسم طی یک 

دو ماه اخیر به نتیجه رسیده است.
اظهارات  پیرامون  انصاری  جابری 
ضد ایرانی وزرای امور خارجه اتحادیه 
عرب تصریح کرد: بیانیه ای که صادر 
شد با اعمال فشار سعودی ها بود و 
جوسازی گسترده سیاسی و تبلیغاتی 
این کشور بود و خالف سیاست های 

بسیاری از کشورهای عربی هم بود.
وی افزود: کشورهای غربی خواهان 
افزایش همکاری ها با ایران هستند، 
دادن  ادامه  قصد  ها  سعودی  اگر 
راه  دارد،  را  اسرائیل  های  سیاست 

او مشخص است.معاون وزیر  برای 
حل  راه  کرد:  اظهار  خارجه  امور 
مشکالت منطقه مشخص است و 
ادعای دروغین و تحریف واقعیات و 

صدور بیانیه هایی این چنینی نمی 
انجام  عربستان  برای  کاری  تواند 
سوچی  نشست  پیرامون  دهد.وی 
 روسیه گفت: همانطور که می دانید
 نشست سه جانبه سران روسیه، ایران 

و ترکیه چهارشنبه این هفته در شهر 
سوچی روسیه برگزار می شود که به 
دعوت شخص رئیس جمهور روسیه 

انجام می شود.

رهبرانقالب: مهمترین اولویت کنونی،
 تامین مسکن زلزله زدگان است

حضور نظامی داعش
 در عراق و سوریه پایان یافته است

 ورود فراکسیون امید به ماجرای بست نشینی  

  نماینده اصالح طلب مردم تهران در واکنش به این 
سوال که آیا اصالح طلبان به عنوان حامی حقوق 
قانون  مغایر  را  بست نشینی  به  اقدام  شهروندی 
و  نیست  قانونی  می دانند، گفت: بست نشینی هم 
هم منع قانونی ندارد. در واقع این اقدام به اصطالح 
منفعه الفراغ حقوق اشخاص است اما وقتی به تاریخچه بست نشینی مراجعه 
کنیم، متوجه می شویم که این اقدام نوعی اعتراض به حاکمیت بوده است.

انتقادات قالیباف از اصولگرایان و اصالح طلبان 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: جریان 
اصولگرایی در حرف و عمل معتقد به مکتب امام است 
اما این جریان کارنامه قابل قبول و قابل دفاعی ندارد 
و حتی در هدفگذاری و روش و ابزار هم بد سلیقگی 
داشته است. قالیباف گفت: اگر دو جریان اصالح طلب 
و اصول گرادرست عمل می کردند بهترین مدل سیاست ورزی بود.  اصولگرایی 

می توانست خواست های انقالب اسالمی را محقق کند اما نتوانست.

 راهکار سعیدجلیلی برای مقابله باتحریم ها 

روابط  گسترش  اینکه  بیان  با  جلیلی   سعید    
تحریم ها  همسایگان  با  اقتصادی  خارجی 
کردن  بی اثر  برای  گفت:  می کند،   بی اثر  را 
ظرفیت های  و  امکانات  است  الزم  تحریم ها 
به خوبی بشناسیم. وی  را  عظیم صادراتی خود 
تاکید کرد:  حرکت به سمت مطلوب عالوه بر اراده دولت و مسئوالن، 

حرکت و اراده مردم را نیز می طلبد.

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

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان نهبندان    تاریخ انتشار: 96/8/30

مجمع عمومی فوق العاده کانون مذکور، روز سه شنبه مورخ 1396/9/14 ساعت 10 صبح در محل دفتر 
کانون بازنشستگان به آدرس نهبندان، خیابان دانشگاه، جنب تامین اجتماعی برگزار می گردد. از کلیه 

بازنشستگان مشمول قانون کار و عضو کانون دعوت می شود در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

اصالح اساسنامه مطابق دستور العمل اصالحی چگونگی تاسیس و فعالیت کانون کارگران و مدیران 
بازنشسته مصوب 96/04/27                                                                       هیئت مدیره

آگهی نتیجه انتخابات کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان نهبندان
به استناد ماده 134 قانون کار و دستور العمل اصالحی 96/04/27 به موجب صورتجلسه مورخ 
96/7/4 مجمع عمومی عادی و 96/7/12 هیئت مدیره و سایر مدارک تسلیمی، اسامی و سمت هر 
یک از اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان منتخب کانون از تاریخ 96/07/04 به مدت 

چهار سال به شرح ذیل تایید می گردد. 
1- آقای غالمعلی روشندل  رئیس و دبیر هیئت مدیره  ۲- آقای عزیز جمال پور   نایب رئیس 
 هیئت مدیره  3- آقای ولی اله روشندل  خزانه دار هیئت مدیره 4- آقای علی اصغر روشندل  عضو 
علی البدل هیئت مدیره 5- آقای علی محمودی نیا   عضو علی البدل هیئت مدیره 6- آقای 

علی اکبر اروند  بازرس اصلی کانون 7- آقای غالمعلی اردونی  بازرس علی البدل کانون
کانون مذکور به شماره 502-5-12 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی 
به ثبت رسیده و مطابق اساسنامه کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت 

مدیره یا دبیر به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر کانون معتبر خواهد بود.
محمد سنجری - مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

  آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان خوسف 

 )سهامی خاص(  شماره ثبت: 5403 و شناسه ملی: 14006074394
به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان خوسف 
)سهامی خاص( مي رساند: جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت 
مذکور به ترتیب راس ساعت  9 و 10 صبح روز یکشنبه مورخ 96/9/12 در محل سالن جلسات مدیریت جهاد 
کشاورزی شهرستان خوسف به کدپستی شماره  9735111498 برگزار مي گردد. بدینوسیله از کلیه سهامداران 
 و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل می آید در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
الف: دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:  اصالح ماده 19 اساسنامه )درخصوص تغییر سال مالی شرکت(
ب : دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده: تصمیم گیری درخصوص انتخاب بازرسین قانونی 

تصمیم گیری درخصوص انتخاب موسسه حسابرسی 
هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان خوسف

آگهی نوبت  دوم ثبت نام انتخابات اتحادیه های صنف
تزئینات داخلی ساختمان، فروشنده فرش و موکت شهرستان بیرجند

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در 
هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت 
10 روز از تاریخ 96/8/26  جهت ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف www.iranianasnaf.ir مراجعه و اصل 
مدارک را به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری- سازمان صنعت، معدن 

و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان:

تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن سوءپیشینه 
کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس-  عدم اشتغال در ارگان ها 

و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف
عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه 
عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر 

دائم-  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز:

 فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری(- عکس 4×3 رنگی 
)6 قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 
آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

اطالعیه
در راستای اجرای آیین نامه نحوه انتخاب روسای هیئت های ورزشی استان ها، اداره کل ورزش و جوانان 
 استان خراسان جنوبی در نظر دارد مجمع عمومی انتخاب رئیس هیئت گلف استان را برگزار کند. 
لذا از تمامی عالقه مندان دعوت می شود حداکثر تا یک هفته پس از انتشار آگهی به نشانی: 

بیرجند- مفتح 27- استادیوم آزادی- حوزه ورزشی اداره کل، شخصا مراجعه و ثبت نام کنند.
مدارک مورد نیاز: 1- اصل شناسنامه و  رو گرفت آن 2- آخرین مدرک تحصیلی و روگرفت 
 آن 3- ارائه خالصه ای از سوابق ورزشی و مدیریتی 4- اصل کارت پایان خدمت و روگرفت آن

 5- سه قطعه عکس 4×3  6- تکمیل فرم های ثبت نام
شرایط احراز:

1- اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و یکی از ادیان رسمی کشور 2- تابعیت جمهوری 
اسالمی ایران و اقامت در استان 3- دارا بودن حداقل 30 سال سن 4- دارا بودن حداقل تحصیالت 

فوق دیپلم 5- نداشتن سوء سابقه کیفری
در صورت اعتراض به فرآیند انتخابات و نتیجه آن حداکثر به مدت 10 روز پس از برگزاری انتخابات، 
شکایت خود را به همراه مستندات جهت ارجاع به امور مجامع وزارت ورزش و جوانان، به فدراسیون 

مربوطه ارسال نمایید.                                                                 تاریخ انتشار: 96/8/30

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه بنگاه خیریه آبلوله شهرستان بیرجند به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده درخواست صدور سند  مالکیت 
المثنی نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی است که اسناد مالکیت ششدانگ عرصه پالک های 867 و 1041 فرعی از 
شماره 345- اصلی و ششدانگ عرصه پالک های 869 و 1016 فرعی از شماره 345- اصلی واقع در بخش 2 شهرستان 
بیرجند که متعلق  به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد اسناد مالکیت اولیه 

ذیل ثبت 46982 و 46984 صفحات 96 و 102 دفتر امالک جلد 307 به نام بنگاه خیریه آبلوله شهرستان بیرجند ثبت و اسناد مالکیت 
 صادر و تسلیم گردیده و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای

 نسبت  به آن انجام داده مراتب به این اداره اعالم فرمایند واال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی 
برابر مقررات صادر خواهد شد.

علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

31104

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

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود. در اسرع وقت
 )شهر و روستا(  09159658659



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
سه شنبه*30 آبان 1396* شماره 3936

راه اندازی 3 کارگاه اقتصاد مقاومتی در خراسان جنوبی
گروه خبر- 3 کارگاه اقتصاد مقاومتی در اولین روز از هفته بسیج، در خراسان جنوبی به بهره برداری رسید. مجتمع پرورش شترمرغ در دشت نوغاب شهرستان سربیشه با اعتبار 130 میلیون تومان 
بهره برداری شد که 30 ملیون تومان آن، تسهیالت بسیج سازندگی بوده است.در این مجتمع 2 نفر مشغول به کار شدند.همچنین در روستای علی آباد لوله بیرجند کارگاه فرش دستباف و تابلو فرش 
با دریافت 10 میلیون تومان تسهیالت بسیج سازندگی راه اندازی و برای 5 نفر شغل ایجاد شد. در طبس هم کارگاه تولید کمپوست از ضایعات نخل با اعبتار 80 میلیون تومان به بهره برداری رسید.
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خواهشا  فرماندار  جناب  و  استاندار  آقای  جناب 
یک طرح زمین ویالیی راه اندازی نمایید باتوجه 
دارد  قرار  زلزله  بیرجند روی خط گسل  اینکه  به 
مسکن  های مهر مقاوم نیست خواهشا یک اقدام 

نمایید.ممون آوا از پیگیری و حرف دل مردم
915...635
مسووالن  برای  بود  هشداری  شد  که  ای  زلزله 
ولی  دارند  آموزش  به  نیاز  مردم  که  استان 
و  گسل  قرمز  خطوط  از  پر  شهری  در  متاسفانه 
با این انبوه سازی بی حساب و کتاب و کیفیت 
پایین مسکن های مهر ، مردم هیچ آشنایی برای 
مواجهه با این بالی طبیعی ندارند که این مورد 
بعد از زلزله چند شب پیش تو خیابان های شهر 
بیرجند شاهد بودیم وای به حال روزی که زلزله 

طبس و دشت بیاض تکرار بشه ...
915...838
شما   وغیرت  برشرف  درود  عزیز  آوای  سالم 
بدون اغراق شجاعت شما در بیان درد مردم جای 
تقدیر فراوان دارد .اگه خدای نکرده بحث ظلم به 
شود   می  محسوب  همراهی  سکوت  باشد  مردم 
درستون )پیام شما( گفته های این شهروند عین 
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  امروز  رفتار  واقعیت 
رو چاپ  ها  انتقاد  این دست  از  بارها شما  است 
راهنمایی  پلیس  کرد  وعمل  رفتار  در  اما  کردید 
های  دوربین  گفتیم  بارها  نشده   ایجاد  تغییری 
شهری  برون  های  جاده  به  رو  سرعت  کنترل 
اما برای راحتی  ببرید تا تاثیر مثبت داشته باشد 
خود در بیش از 20 نقطه دراین شهر کمین دارند 

برای جریمه وال غیر  
915...693
لطفا  بیرجند  رانی  اتوبوس  سازمان  رئیس 
هماهنگ بفرمایید در ایستگاه میدان آزادی برای 
برای  پناهی  سر  مهرشهر  و  دستگرد  مسافران 
نشستن احداث گردد بلکه مردم و نوامیس ما و 
و  بیاد  حج  اتوبوس  تا  نلرزند  بید  مثل  کودکان 

کربال همین جاست.!
915...445
سالم آوای خراسان بین آیت ا... غفاری 10و12 
پیاده رو  فقط نوروز به نوروز رفته گر به خودش 
و  شهرداری  با  که  تماسهایی  هرچند  میبیند 
واقع شد و فقط  فایده  بی  داشتیم  سرکارگرشان 

پول تلفن از جیبمان رفته
930...500
حکایت  استان  بحران  مدیریت  کل  مدیر  جواب 
آن ضرب المثل است که می گوید سواره از پیاده 
خبر ندارد اگر زلزله شدتش بیشتر بود شاید کسی 
نبود که بخواهند درهای سوله را باز کنند ما که 
گردیم  بر  خانه  به  شدیم  مجبور  سرما  شدت  از 
شما که جایتان گرم ونرم بوده انشاا... مدیری پیدا 

شود که جان مردم برایشان اهمیت داشته باشد
915...556
سالم از مسووالن شهرداری , محیط زیست و 
بهداشت محیط دعوت می کنم سری به کاروان 
در   . بزنند  بیرجند  مصلی  جنب  مخروبه  سرای 
های  میوه  انواع  فروش  و  خاکی  محیط  یک 
روانه  باید  همشهریان  از  نفر  چند  روزانه  آلوده 

بیمارستان شوند؟؟؟
915...350
برسان،  مسووالن  گوش  به  مارو  دل  درد  آوا 
مسووالن هی می گویند چرا مردم همش دنبال 
کار دولتی هستن ،برن دنبال کار آزاد مسووالن 
عزیز من مغازه تعمیرات لوازم خانگی دارم و فقط 
ماهی حداقل 850 هزار قسط می دهم ،مسکن 
مهر ،وام مغازه ،پول بیمه ،اجاره مغازه ،خرج خونه 
و زندگی باور کنید اونقدر کاسبی خرابه که به خدا 
قسطامو نمی تونم بدم چه برسه به خرج خونه و 
،تازه فعال بیشتر یه قسطم  زندگی و زن و بچه 
از پول یارانه چهار نفریمون پرداخت می شه ،که 
شه می  چی  میدونه  خدا  بشه  قطع  یارانه   اگه 
هام  بچه  و  زن  پیش  خدا  به  شه  نمی  باورتون 
خجالت می کشم به مسئولین بگید یه فکری به 

حال من و امثال من بدبخت بردارند.
915...778
پروانه  دریافت  جهت  محترم  مسووالن  سالم 
ساختمانی به شهرداری و تامین اجتماعی مراجعه 
کردم هزینه ها نسبت به سال قبل چندین برابر 
شده است،پس از مکاتبات فراوان با مسووالن همه 
 ..... و  مرتبط،فرمانداری،شورا،شهرداری   ادارات 
اصالح  مصوبه  تا  میکشد  طول  ماهها  فرمودند 
نام  اشتغال  و  تولید  سال  که  سالی  در   !!! گردد 
نهاده شده  و باالخص در استان محروم و فاقد 
است؟کاش  منصفانه  آیا  جنوبی  خراسان  شغل 
را  مردم  عمر  و  وقت  اتالف  از  کمی  مسووالن 
هر  که  دارد  تامل  فهمیدند.جای  می  ادارات  در 
کار اداری روزها و ماهها طول می کشد و خیلیا 

یادشون رفته»مردم ولی نعمت مایند«
933...188
خیابان  محترم  شهرداری  و  مسوؤالن  سالم 
طالقانی به طرف بیمارستان امام رضا)ع( وخیابان 
مفتح دو تا سرعت گیر پهن دوقلو ایجاد کنید.یا 
خروج  موقع  واحدها  ترببرید  عقب  واحد  استگاه 
تقاطع  و  گیرند  می  را  خیابان  کامال  ایستگاه  از 

خطرسازهست با تشکر از مسوالن دلسوز  
915...929
بار  ...چند  برس  ما  دل  داد  به  جان  آوا  سالم 
شوند  بیدار  مسئولین  شاید  تا  بزنیم  پیامک  باید 
چرا  رسید.  کجا  به  چهکند  الهیه  بلوار  روشنایی 
در  ولگرد  های  کند.سگ  نمی  پیگیری  دهیاری 
اند ؟چه کسی  برایمان نگذاشته  چهکند آسایش 

مسئول پیگیری است ؟ خدا داند...
915...373

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

گزارشی از عمق محرومیت در روستاهای مرزی خراسان جنوبی

اینجا کم آبی خودنمایی می کند
در گوشه ای از استان خراسان جنوبی روستاهایی 
وجود دارد که در فاصله 20 کیلومتری با مرز قرار 
دارد اما ساکنان آن از کمترین امکانات زندگی 
بی بهره بوده و روستا یک صدا فقر، خشکسالی، 
بی آبی و محرمیت را فریاد می زنند و اینجا پدران 
از  فرزندان می شوند.به گزارش تسنیم  شرمنده 
بیرجند، 19 سال خشکسالی در خراسان جنوبی، 
نیمی از روستاهای این استان را از بین برده و 
خالی از سکنه شده  است.روستاهایی در خراسان 
خانه های  دارد که کورسوی چراغ  جنوبی جود 
می شود  خاموش  دیگری  از  پس  یکی  روستا 
آبادانی، شعر خوانی کودکانه  از  اینجا خبری  و 
دختران در کوچه پس کوچه های روستا و خبری 

از صدای گنجشک ها نیست.

اینجا شاید بتوان گفت مردم تنها امیدشان برای 
زندگی همان خانه گلی و چوبی است که تنها 

دارایی شان است.
بود  پر  روزگاری  گلی  و  خانه های خشتی  آری 
خانه ها  این  در  استوار  که  صفا  با  مردمان  از 
و  فقر  کویر  در دل  امروز  اما  زندگی می کردند 
محرومیت در کوچه هایشان سایه افکنده است 
و نبود بهداشت و کمبود آب آشامیدنی از رنگ 
چهره شان نمایان است اما از این سرزمین کوچ 
نکرده اند و مانده  اند تا دولت مردان و خیران به 
سراغشان آیند تا به کمک آنها دوباره روستا را 
آباد کنند و در کوچه پس کوچه های آبادی بوی 

زندگی در جریان باشد.

خانه هایی لرزان در “شند معصومه”

اینجا دل کویر و نقطه صفر مرزی در نهبندان 
است. اینجا خانه هایشان با اندک زلزله ای ویران 
فقر  که  گفت  حق  به  میتوان  اینجا  و  می شود 
یکه تاز میدان است.بر کسی پوشیده نیست که 
خشکسالی های  در  جنوبی  خراسان  روستاهای 
بیش از 18 ساله مهاجرت های زیادی را رقم زده 
است که باید برای ماندگاری مردم، اشتغالزایی و 
توسعه روستا مورد توجه قرار گیرد تا شاهد خالی 

شدن بیش از این در روستا نباشیم.

سایه محرومیت بر سر مردم
روستاهای نهبندان

اینجا مرز شرقی کشور در کنار یکی از ناامن ترین 
کشورهای منطقه یعنی افغانستان است که سایه 
محرومیت همچنان برسر مردم سنگینی می کند 
و انگار هنوز مسئوالن به فکر فرو نرفته اندکه 
به  دریابند.وقتی  را  روستائیان  و  روستاها  باید 
روستاهای نهبندان که تنها بخشی از روستاهای 
با  وارد می شوی  است  جنوبی  محروم خراسان 
تمام وجود مشاهده می کنید که داشتن حداقل 
امکانات زندگی برای مردم برای کودکان تبدیل 

به آروزیی بزرگ شده است.

زندگی  امکانات  از  کوکان  سهم  اینجا 
فقط پابرهنگی و تشنگی است

اینجا با تمام وجود صحنه هایی عمیق از فقر و 
آقایان  گفت  باید  و  دید  می توان  را  محرومیت 
مسئوالن تا دیر نشده مردم این دیار را دریابید نه 
تنها در شعار بلکه باید در عمل تمام تالش تان 
به به کار بگیرید.اینجا سهم کوکان از امکانات 
زندگی فقط پابرهنگی و تشنگی است گویی این 
کودکان نافشان را با رنج بریده اند.“شند” در زبان 
و  است  آبگیر  معنای  به  نهبندان  اهالی  محلی 
از این نوع “شندها” در نهبندان زیاد است که 
می توان به شند ملکی، چاه شند و شند معصومه 
اشاره کرد که امروز از این آبگیرها جز خاطره و 
آروز در ذهن پیرزن و پیرمردهای روستا چیزی 
چشمت  تا  و  است  باقینمانده  خشکسالی  جز 
و  محرومیت  و  است  خشکسالی  می کند  کار 

از  فقر است.مهاجرت ها و خالی شدن روستاها 
جمعیت زنگ خطر بزرگی برای دولت است و 

مسئوالن باید بیشتر از این روستاها را دریابند.

اینجا روستای “شند معصومه”
در 21 کیلومتری مرز افغانستان است

آری روستای “شند معصومه” یکی از مرزی ترین 
روستاهای شهرستان نهبندان است که با نقطه 
تنها 21 کیلومتر فاصله  افغانستان  صفر مرزی 
دارد.زبانش خشک شده، لبهایش ترک برداشته 
و می داند که تا پایان راه کوته زندگیش چیزی 
و  بریده  را  امانش  تشنگی  است.  نمانده  باقی 
در تابستان باد داغ همراه با گرد و خاک و در 
زمستان سوز کویر سوزش سینه اش را دو چندان 
می کند.پیچ های کوچک و تند جاده را یکی پس 
بعد  باالخره  و  گذاشتیم  سر  پشت  دیگری  از 
آسفالت  به  خاکی  راه  پیمودن  ساعتی  یک  از 
جاده  کنار  در  را  سنگی  معدن های  و  رسیدیم 
آسفالت مشاهده کردیم که تعطیل شده بودند و 
کسی آنجا کار نمی کرد.ساعت ها سپری می شود 
اما در این مسیر خاکی و خلوت هیچ رهگذری 

نیست.

در اینجا دارایی مردم همان
سه  یا  دو  هر  که  است  روستا  تانکر 

هفته ای پرآب می شود

این  می رسیم.  معصومه”  “شند  روستای  به 
یکی  خانوار   34 و  جمعیت  نفر   147 با  روستا 
در  که  است  جنوبی  خراسان  روستاهای  از 
بعضی  در  و  می برد  سر  به  شدید  محرومیت 
زندگی  نفر  روستا 9  این  اتاقک های سنگی  از 
روستا  اهالی  قول  به  که  اتاقک هایی  می کنند، 
گفته  می ریزد.به  فرو  هم  ریشتری   2 زلزله  با 
اهلی هیچ کدام از آنها نمی توانند برای احداث 
پیدا  و  ندارند  ضامن  چون  بگیرند  وام  مسکن، 
کردن کارمند دولت در روستا که بتواند ضامن 
آنها باشد کاری غیر ممکن است.در اینجا دارایی 
مردم همان تانکر روستا است که هر دو یا سه 
هفته ای برایشان آب می شود و کودکان روستا 
روزها چشمشان بر تانکر آب است که قرار است 

کی ماشین آبرسانی سیار وارد جاده روستا شده و 
آب به دستشان برسد.

داشتن غذای گوشت و برنج
برایش کیمیا و رویا است

را  داد”  آب  “بابا  درس  که  روزها  آن  شاید 
نکردیم  توجه  آن  معنای  به  خوب  می خواندیم 
اما این روزها برای کودکان روستاهای نهبندان 
ساله   6 دختر  دارد.زهرا  معنا  بیشتر  داد”  “آب 
روستای “چاه شند” که موهایش را از پشت سر 
بافته است می گفت: بیشتر وقت ها غذای مان نان 
برنج  و  گوشت  غذای  داشتن  گویا  است  خالی 
از  یکی  است.محمدرضا  رویا  و  کیمیا  برایش 

جوانان روستای شند معصومه است. او می گوید: 
5 سال است که ازدواج کرده ام و در همین روستا 
زندگی می کنم اما درآمدی ندارم و همسرم قالی 

می بافد و تنها خرج زندگیمان از همان است.

چرا ما نمی توانیم خانه بهتری
از سنگ و چوب درست کنیم

و چرا باید تشنه باشیم؟

محمدرضا از آرزوی فرزندش می گوید و اشک 
به  بارها  دخترش  می زند.  حلقه  چشمانش  در 
نمی توانیم خانه  ما  او گفته است که “پدر چرا 
بهتری از سنگ و چوب درست کنیم و چرا باید 

تشنه باشیم؟”

سخت است وقتی یک پدر نتواند
جواب سواالت کودک خود را بدهد

روال  به همین  اگر وضع  محمدرضا می گوید: 
باشد به قزوین می رود و در آنجا حاشیه نشین 
از آشناهای شان چند سال  می شود. گویا یکی 
گذشته از روستا مهاجرت کرده و در آنجا ساکن 
شده و کارگری می کند.غالمرضا نیز سرپرست 
و  آبی  کم  از  هم  او  است.  نفره   5 خانواده ای 
می گوید:  غم  از  پر  دلی  با  می گوید.او  فقر  از 
مردان روستا کاری ندارند و تنها برخی از آنها 
به  به طور فصلی  مردان  دیگر  دامدار هستند. 
در  می کنند  سفر  کار  برای  مختلف  شهرهای 
آبادی،  از  خبری  روستاها  در  این صورت  غیر 
تالش و کار نیست.فقط با یک دست چرخش 
کسب  از  و  درآورده  حرکت  به  را  زندگی اش 
روزی حالل ناامید نمی شود.اما در همین روستا 
را  بانویی  می زند  موج  آن  در  محرومیت  که 
می بینی که با تمام سختی و مشکالت زندگی 
دست  یک  با  فقط  زندگی  امور  گذران  برای 
از  و  به حرکت درآورده  را  چرخش زندگی اش 
کسب روزی حالل ناامید نمی شود.سرنوشت در 
سن 14 سالگی برایش اینگونه رقم زده بود که 
در اوج نوجوانی یکی از دست هایش را از دست 
انگشتش  هر  از  می توانست  که  دستی  بدهد. 
به  روز  و  نشد  ناامید  هم  باز  او  اما  ببارد  هنر 
بار  باید  چون  داده  ادامه  کارش  پشت  بر  روز 

زندگی را در کنار همسرش به دوش می کشید 
و در هزینه های زندگی به او کمک می کرد.او 
به سراغ هنر صنایع دستی رفت تا از این طریق 

بتواند خرج خود و خانواده  اش را درآورد.

می زند  فرش  بر  که  گرهی  هر  با 
گره هایی از جنس مشکالت

و محرومیت را باز می کند

او در این سالها تالش می کند تا جبران نقص 
بدنش را داشته باشد گرچه انگشتانش کمتر از 
دیروز است اما نقش هایی که می آفریند بیشتر و 
زیباتر از قبل است.او اینک در این سالها برای 
از  زیادی  حرف های  که  شده  هنرمندی  خود 

دستش  یک  همان  به  دارد.نگاه  دستی  صنایع 
تو حرف های  با  که می کنی همان یک دست 
زیادی دارد حرف هایی از جنس هنر وخودکفایی.

گره هایی  می زند  فرش  بر  که  گرهی  هر  با  او 
از جنس مشکالت و محرومیت را باز می کند.

پشتکار بانو حسنی در نقطه صفر مرزی بی نظیر 
محدودیتی  معلولیتش،  که  پشتکاری  است. 
برایش ندارد بلکه محرومیت و زندگی در نقطه 
صفر مرزی نتوانسته او را از رسیدن به هدفش 
باز دارد.حسنی می گوید: سالها قبل در حالی که 
بر شتر سوار بودم به پایین سقوط کردم و همین 
امر سبب شد تا یک دستم را از دست بدهم اما 

این حادثه نقطه آغاز پشتکار برای او بود.

درآمد بیشتر مردم روستا
تنها همان یارانه است

پشتی  بافی،  قالی  سال ها  این  در  می گوید:  او 
بافی، خیاطی، گبه بافی و هرچه که می دانستم 
را به دوستان آموزش دادم.حسنی از پخت وپز 
کارهای  همه  تقریبا  و  می گوید  دست  یک  با 
به  می دهد.رسیدگی  انجام  تنهایی  به  را  خانه 
و کره  ماست، کشک  دام، درست کردن  امور 
همسرش  به  و  می دهد  انجام  تنهایی  به  را 
هم  او  امروز  می کند.  کمک  دامداری  در  هم 
از خشکسالی، نبود آب، نبود شغل برای اهلی 
چون  دست  هنر  می گوید:  و  است  گالیه مند 
برسانیم  فروش  به  روستا  از  خارج  نمی توانیم 
خریداری ندارد و مردم روستا هم پولی ندارند 
بیشتر  درآمد  و  بخرند  را  محصوالت  این  که 
می گوید:  است.حسنی  یارانه  همان  تنها  مردم 
و  کرده  ازدواج  آنها  از  تا   3 که  دارم  فرزند   5
در حال حاضر دو فرزند در خانه دارم. در اینجا 
مدرسه تا مقطع ابتدایی بیشتر نداریم و دختران 
روستا تا همان ابتدایی بیشتر نمی توانند درس 
که  است  این  دختران  این  آرزوی  بخوانند 

بتوانند ادامه تحصیل دهند.

آب برای خوردن نداریم 
و دامهایمان از بین رفته اند

در کوچه پسرکی که چوب دستی در دست داشت 

و به یک الستیک کهنه ماشین تکیه کرده بود 
نظرم را جلب کرد. با اینکه سن و سالش  به ده سال 
بیشتر نمی خورد اما درد دلش به اندازه پسری 20 
ساله بود.خود را مرتضی معرفی می کند و می گوید: 
پدرم در کنج خانه افتاده است دیسک کمر دارد و 
درآمدمان جز درآمد یارانه چیزی دیگر نیست. آب 
برای خوردن نداریم و دامهایمان از بین رفته اند. 
خوانده ام،  درس  سوم  کالس  تا  تنها  هم  من 
دامشان  جمع  سر  روستا  اهالی  اگر  روزها  این 
 به 10 عدد برسد گاهی چوپان روستا می شوم.

دولت  توجه  مردمانش  روستا  این  در 
مردان، رسیدگی به مناطق 

مرزی و حمایت را صدا می زنند

پا  دیدنم  با  که  دیدم  را  دختری  طرف تر  آن 
او کمک  از  و  زدم  را صدا  او  گذاشت.  فرار  به 
در  دهد.وقتی  نشان  من  به  را  راه  تا  خواستم 
مقابلم ایستاد، لبهایش از خشکی ترک خورده 
بود. اسمش را پرسیدم. هنگام جواب دادن وقتی 
لبهایش تکان می خورد خون از آن جاری می شد 
کرد.  تمیز  را  لبهایش  روی  رنگی اش  چادر  با 
برای  نداشتن مدرسه  از  و  روستا  آبی  بی  از  او 
ادامه تحصیل گفت و از نداشتن جاده مناسب، 
از فقر و از محرومیت گفت.آری این روزها حال 
و روز روستای “شند معصومه” شاید مثل حال و 
روز دیگر روستاهای نهبندان زیاد خوب نیست 
و  فریادمی زنند  را  آب  مردمانش  روستا  این  در 
توجه دولت مردان، رسیدگی به مناطق مرزی و 

حمایت را صدا می زنند.

استمرار حیات خراسان جنوبی نیازمند 
اجرای طرح های اورژانسی است

نماینده مردم شهرستان های نهبندان و سربیشه 
با  گفت وگو  در  اسالمی  شورای  مجلس  در 
حیات  استمرار  داشت:  اظهار  تسنیم  خبرنگار 
طرح های  اجرای  نیازمند  جنوبی  خراسان 
اورژانسی است  و در حال حاضر روستاهای ما 
متولی نداشته و به صورت همه جانبه باید از آنها 
حمایت شود.نظر افضلی با بیان اینکه 30 درصد 
حمایت  چتر  زیر  من  انتخابیه  حوزه  جمعیت 
نیاز است مسئوالن  نهادهای حمایتی بوده که 
با دقت زندگی مردم را بررسی کنند و این رقم  
تا 60 درصد قابل افزایش است افزود: بیش از 
انتخابیه بنده دچار  2هزار رشته قنات در حوزه 

بحران شده است.

امنیت کشور
در گرو توجه به مناطق مرزی است

توجه  مناطق مرزی  به  اگر  داشت:  اظهار  وی 
و  است  شده  تضمین  کشور  مرز  امنیت  شود 
در  تنها  گذشته  آمار سرشماری سال  براساس 
بخش نهبندان بیش از 7 هزار نفر جمعیت در 
4 سال گذشته کم شده است و به زودی 260 
از  خالی  افغانستان  با  مشترک  مرز  از  کیلومتر 

سکنه خواهد شد.نماینده مردم شهرستان های 
نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی 
گفت: مشکل عمده و اساسی روستائیان ما کم 
آبی است که توان انجام هر اقدام اقتصادی را 
بیان  با  است.افضلی  گرفته  جنوبی  از خراسان 
اینکه شرایط خشکسالی در برخی روستاها به 
گونه ای است که هیچ درخت و کشت و کاری 
درخواست  و  نمی شود  انجام  روستا  برخی  در 

اولیه برخی روستاهای ما تامین آب است.

دولت برای رفع بی آبی، 
طرحی ضربتی ندارد

درمیان  بیرجند،  شهرستان های  مردم  نماینده 

و خوسف در مجلس نیز گفت: با وجود اینکه 
خشکسالی ها کمر مردم استان خراسان جنوبی 
را شکسته اما هنوز برای انتقال آب هیچ اتفاقی 
سیدمحمدباقر  است.حجت االسالم  نداده  رخ 
عبادی با بیان اینکه بسیاری از روستائیان این 
بیماری های  دچار  آب  کمبود  دلیل  به  استان 
برای  دولت  متأسفانه  گفت:  شده اند  پوستی 
بیان  با  ندارد.وی  آبی طرحی ضربتی  بی  رفع 
هر  که  است  این  از  باالتر  فاجعه  عمق  اینکه 
سال بودجه ای برای آب رسانی بگذارند تاکید 
کرد: دولت باید اعتباری مناسب تخصیص دهد 
تا ظرف یک سال تمام روستاها از نعمت آب 

شرب برخوردار شوند.

استان  آبخیزداری  ظرفیت های  از  باید 
استفاده شود

درمیان  بیرجند،  شهرستان های  مردم  نماینده 
باید  اینکه  بر  تأکید  با  مجلس  در  خوسف  و 
بودجه ای برای ظرفیت های آبخیزداری در نظر 
گرفته شود افزود: باید آب حاصل از باران را در 
سدهایی جمع آوری و مهار کرد.عبادی با تاکید 
استان  آبخیزداری  ظرفیت های  باید  اینکه  بر 
بیاید گفت:  باال  نیز  تا آب چاه ها  استفاده شود 
شده اند  بحران  دچار  که  روستائیانی  برای  باید 
اینکه  بیان  با  کنیم.وی  پیدا  جایگزین  شغلی 
روستاها  در  صنایع دستی  از  استفاده  برای  باید 
نجات  راه  تنها  کرد:  اظهار  فرهنگ سازی شود 

روستائیان اجرای طرحی ضربتی است.

خالی شدن روستاها از سکنه 
تهدیدی جدی و ملی است

سکنه  از  روستاها  شدن  خالی  که  راستی  به 
تهدیدی جدی و ملی است و برای پیشگیری 
از مهاجرت ها باید کار اساسی و پژوهشی انجام 
از سویی خشکسالی ها بر مهاجرتها  شود چون 
باید نظرات کارشناسی شده  و  دامن زده است 
صورت گیرد تا تدابیری اندیشیده و برای اقتصاد 
امید  انجام شود.به  پیش بینی الزم  روستاها  در 
دغدغه  تنها  استانم  فرزندان  آرزوی  که  روزی 

سیراب شدن از آب نباشد.

یکه تازی فقر و محرومیت در روستای »شند معصومه نهبندان«
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تولید آیفون ایکس برای اپل چند دالر هزینه دارد؟

فارس-در شرایطی که عرضه آیفون ایکس به بازار با استقبال کاربران مواجه شده، بررسی ها نشان می دهد هزینه 
تولید این گوشی تنها 357 دالر هزینه دارد.به گزارش 5 مک، در حالی که اپل این گوشی را به قیمت 999 دالر به 

فروش می رساند می توان نتیجه گرفت که اپل با فروش هر آیفون ایکس 642 دالر به جیب می زند.
سه شنبه  *30 آبان   1396 * شماره 3936

یادداشت

خطرات وآسیب های فضای مجازی 

وشبکه های اجتماعی برای خانواده ها :

* محمدرضا آرین پور

راهکار ها وپیشنهادات  حوزه فضای مجازی برای 
کاهش آسیب ها وخطرات :

1- اولین توصیه گسترش روابط اجتماعی وتقویت 
این روابط با شیوه های مختلف )بر گزاری جلسات، 
موبایل  موبایل،خاموشی  وجود  بدون  مسائل  حل 
درمهمانی ها و صحبت رودرو و حضوری و....( است.
2-  آموزش های الزم به خانواده و جوانان به 
خصوص آشنایی بیشتر والدین به این فضاها وکنار 
با  صحبت  و  راهنمایی  سنتی،  ارتباطات  گذاشتن 
ها  ازشبکه  بهینه  استفاده  درخصوص  فرزندان 
مجازی و برقراری ارتباط محکم و استواروصمیمی 

با فرزندان.
خود  واعتقادی  دینی  باورهای  تقویت   -3
باورها بچه ها  این  پررنگ شدن  دربین خانواده،با 
کمتردرمعرض آسیب های فضای اینترنت قرارمی 

گیرند.
4- قراردادان رایانه خانوادگی درمحلی که برای 

همه قابل مشاهده ودردسترس باشد.
5-بر نامه ریزی  ،یک ساعت مختص اینترنت 
و بازی های رایانه ای برای کودکان درطول شبانه 
روز است که والدین خودشان بازی های رایانه ای را 

برای کودکان انتخاب کنند.
6- بازی های رایانه خشن عاملی مهم درافزایش 
میزان خشونت کودکان است تا جایی که امکان دارد 
وانتخاب  پیشگیری کرده  بازی ها  این  انتخاب  از 
برنامه ها متناسب با سن و مورد عالقه فرزندان باشد.
7-  پر کردن اوقات فراغت فرزندان با ورزش، 
فرصت  ایجاد  از  دوری  و   .... و  آموزی  مهارت 
بیکاری برای آنان، دراین صورت دانش آموزان تا 
پایان تحصیالت عمومی حداقل سه مهارت شغلی 
رامی آموزند و همین امرموجب شده تا درآینده بیکار 

نشوند.
8- سرمایه گذاری برای اشتغال کودکان درآینده 
که الزمه تحققق این امرکسب مهارت ها در زمان 

اوقات فراغت است.
9- آموزش آسیب ها وتهدید های فضای مجازی 
به فرزندان برای کمک به استفاده ایمن از اینترنت 
را  وخانواده  خود  شخصی  اطالعات  آنها  تا  است 

دراختیاردیگران قرارندهند.
مثل  اینترنتی  ازعالیم  والدین  شناخت   -10
پرخاشگری  و  اجتماعی،عصبانیت  روابط  کاهش 
تحصیلی،  افت  اینترنت،  به  اتصال  قطع  زمان  در 
درمواقع  اینترنت  سراغ  به  رفتن  درخواب،  اختالل 
تنهایی،عدم تمایل به بیرون رفتن ازخانه مشکالت 
وناراحتی های جسمانی و عضالنی و ... است که به 
بچه ها بیاموزند که اگربا مشکلی درفضای مجازی 
رو به رو شدند با آنها درمیان گذاشته وبه هیچ عنوان 
مشکالت را با دوستان آنالین خود که غریبه اند 

مطرح نکنند.
دانش  فراغت  های  برنامه  سازی  غنی    -11
دراین  که  شان  سنی  شرایط  با  متناسب  آموزان 
می  را  وپرورش  آموزش  ریزی  برنامه  خصوص 
طلبد که تا با مهیا کردن برنامه های اوقات فراغت 
متناسب با شرایط سنی، دانش آموزان شور و شوق 
بودن  دورهم  به  ونسبت  حضوریابند  برنامه  درآن 
وباال بردن مشارکت های اجتماعی آنها ازحضورشان 

درفضاهای مجازی کاسته شود.
اسالمی   مجازات  قانون  از  قانونی  ماده  چند 
مجازی  وفضای  ای  رایانه  جرایم  حوزه  در 
جرائم  ـ  چهارم  فصل  اجتماعی:   های  وشبکه 

علیه عفت و اخالق عمومی
 ماده14ـ هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای 
یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن 
را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا 
افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود 
و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون 
)5.000.000( ریال تا چهل میلیون )40.000.000( 

ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
درخصوص  فوق  اعمال  ارتکاب  تبصره1ـ   
محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی 

از مجازاتهای فوق می شود.
 محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطالق می گردد 

که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.
کمتر  به  مستهجن  محتویات  هرگاه  تبصره2ـ 
میلیون  یک  به  مرتکب  شود،  ارسال  نفر  ده  از 
 )5.000.000( میلیون  پنج  تا  ریال   )1.000.000(

ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره3ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این 
ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا به طور سازمان 
یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی االرض شناخته 
نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده 

محکوم خواهد شد.
تبصره4ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا 
متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطالق می شود که 
بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا 

آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
ماده15ـ هرکس از طریق سامانه های رایانه ای یا 
مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، 

به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف( چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات 
مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع 
کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل 
نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا 
یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون )5.000.000( 
ریال تا بیست میلیون )20.000.000( ریال یا هر دو 

مجازات محکوم خواهد شد.

یادداشت 
   ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل 
موجب جزای نقدی از دو میلیون )2.000.000( ریال 

تا پنج میلیون )5.000.000( ریال است.
  ب( چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت 
یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا 
انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا 
ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه 
ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، 
به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی 
از پنج میلیون )5.000.000( ریال تا بیست میلیون 
محکوم  مجازات  دو  هر  یا  ریال   )20.000.000(

می شود.
تبصرهـ  مفاد این ماده و ماده )14( شامل آن دسته 
از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر 
مصلحت عقالیی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا 

ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.
فصل پنجمـ  هتک حیثیت و نشر اکاذیب

  ماده16ـ هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای 
یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر 
دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا 
تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک 
حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال 
یا جزای نقدی از پنج میلیون )5.000.000( ریال تا 
چهل میلیون )40.000.000( ریال یا هر دو مجازات 
محکوم خواهد شد. تبصرهـ  چنانچه تغییر یا تحریف 
به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو 

مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
 ماده17ـ هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای 
یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا 
خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در 
موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، 
به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک 
حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال 
یا جزای نقدی از پنج میلیون )5.000.000( ریال تا 
چهل میلیون )40.000.000( ریال یا هر دو مجازات 

محکوم خواهدشد.
 ماده18ـ هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش 
اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه 
رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در 
دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی 
را بر خالف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به 
شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی 
نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی 
از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا 
نشود، افزون بر اعاده حیثیت )در صورت امکان(، به 
حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی 
از پنج میلیون )5.000.000( ریال تا چهل میلیون 
محکوم  مجازات  دو  هر  یا  ریال   )40.000.000(

خواهدشد. فصل هشتمـ  تشدید مجازات ها:
  ماده26ـ در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به 
بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر 
محکوم خواهد شد:  الف( هر یک از کارمندان و 
کارکنان اداره ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها 
و موسسه ها و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت 
یا نهادهای انقالبی و بنیادها و مؤسسه هایی که زیر 
نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و 
اداره  دولت  مستمر  کمک  با  که  مؤسسه هایی 
می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی 
اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای 
مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی 
و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم 

رایانه ای شده باشند.
شبکه های  قانونی  متصرف  یا  متصدی  ب(   
خود  شغل  مناسبت  به  که  مخابراتی  یا  رایانه ای 

مرتکب جرم رایانه ای شده باشد.
 ج( داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، 
ارائه دهنده  مراکز  و  نهادها  یا  دولت  به  متعلق 

خدمات عمومی باشد.
 د( جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.

 ه ) جرم در سطح گسترد ه ای ارتکاب یافته باشد.
ماده27 ـ در صورت تکرار جرم برای بیش از دو 
بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی 
عمومی از قبیل اشتراك اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام 
دامنة مرتبه باالی کشوری و بانکداری الکترونیکی 

محروم کند:
 الف( چنانچه مجازات حبس آن جرم نودویک 
یک  از  محرومیت  باشد،  حبس  سال  دو  تا  روز 

ماه تا یک سال.
 ب( چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال 

حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.
 ج( چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج 

سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

عصمت برزجی- اول آبان خبری با تیتر “دفاع تمام 
قد استاندار از طرح مسکوت مانده یک کارآفرین” را 
کارآفرین  این   . خواندید  آوا  روزنامه   7 صفحه  در 
سالمت  حوزه  در  سالهاست  که  است  آدینانی  شهناز 
خانواده و ازدواج فعالیت می کند. او تاکنون سه مرکز 
مدیریت کرده  خانواده  و  ازدواج  زمینه مشاوره،  در  را 
تاسیس  فکر  به  استان  روز  نیاز  حسب  بر  اکنون  و 

کلینیک سالمت خانواده در خراسان جنوبی افتاده است. 
او در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان در حضور 
شخص استاندار اعالم کرد که این طرح حدود سه سال 
است روی کاغذ مانده و هیچ ارگانی برای حمایت از آن 
پاسخی نداده است. استاندار در آن جلسه تاکید نمود که 
باید این مرکز راه اندازی شود و حتی خواستار ایجاد شعبه 

های متعددی از آن در سایر شهرستان ها شد. 
در این شماره از روزنامه برای شناخت بهتر از عملکرد 
این کلینیک گفتگوی تفصیلی را با شهناز آدینانی مدیر 
کانون تسهیل ازدواج ریحانه ترتیب داده ایم که در ادامه 
از  کلی  معرفی  در خصوص  آدینانی  شهناز  خوانید:  می 
جنسی  مشکالت  بروز  گفت:  جنسی  سالمت  کلینیک 
میان یک زوج، سالمت کل خانواده را به خطر می اندازد، 
اختالل در سالمت جنسی هم برای خود فرد عوارضی 
نظیر افسردگی، اضطراب، کاهش اعتماد به نفس و انزوا را 
به همراه دارد و هم باعث بروز مشکل در حوزه روابط 
خانوادگی و زناشویی می شود که در   نهایت ممکن است 

به طالق عاطفی یا حقوقی ختم شود. 
وی با  اشاره به آمارهای موجود عنوان کرد:  تحقیقات 
نشان داده است که حدود 30 تا 40 درصد از مردان به 
اختالل  مبتال هستند و نزدیک به 35 تا 40 درصد زنان 

نیز مبتال به یکی از انواع اختالل های جنسی هستند.

۵۰ درصد  طالق ها ، 
ریشه در مسائل جنسی دارد

اینکه   بیان  با  ریحانه  ازدواج  تسهیل  کانون  مدیر   
تقاضا  و  نیاز  مسئله  دو  با  جنسی  سالمت  بحث  در 
افراد  از  کرد:بسیاری  نشان  خاطر  هستیم  مواجه 
جنسی  سالمت  با  مرتبط  نیازهای  از  کافی  آگاهی 
دسترسی  و  مناسب  نگرش  آگاهی،  جمله  )از  خود 
حق  انسان ها  من  عقیده  به  اما  ندارند؛  خدمات(  به 
رضایت  و  سالم  جنسی  زندگی  یک  از  که  دارند 
بر  تاکید  با  آدینانی  باشند.شهناز  برخوردار  بخش 

سنی  هر  برای  جنسی  رضایت  و  سالمت  اینکه  
مالحظات خاص خود را دارد یاد آور شد:  در گذشته 
پرداخته  کمتر  ظاهر  در  حداقل  جنسی  مشکالت  به 
تبدیل  تقاضا  به  کمتر  نیاز ها  عبارتی  به  و  می شد 
شده  تبدیل  تقاضا  به  نیاز  این  امروز  اما  می شد؛ 
دست  به  تحقیقات  اساس  بر  کرد:  تصریح  .وی  است 
به  خانواده  دادگاه  در  که  درصد طالق هایی   50 آمده 

مسائل  در  ریشه  می گیرد،  انجام  گوناگون  بهانه های 
خانواده هایی  در  شده  ثابت  تجربه  به  و  دارد  جنسی 
احتمال  شده،  برطرف  زوج ها  در  جنسی  مسائل  که 
به  نیاز  ما  است، پس  بیشتر  فروکش کردن مشکالت 
این مشکالت شناسایی و رفع شود.  تا  مکانی داریم 

باید شکسته شود که  تابویی 

بیان  با  ریحانه  ازدواج  تسهیل  کانون  مدیر 
خانواده  سالمت  کلینیک  تخصصی  خدمات  اینکه  
روانپزشکی،  پزشکی،  مشاوره های  و  درمان ها  انواع 
شامل  را  درمان ها  از  گسترده ای  طیف  و  روان شناسی 
از  یکی  عنوان  به  کلینیک  این  کرد:   عنوان  می شود 
مسایل  زمینه  در  تخصصی  فوق  و  تخصصی  مراکز 
جنسی و ازدواج و خانواده آماده پذیرش مراجعان برای 

مشاوره، آموزش و درمان اختالالت جنسی خواهد بود.
سالمت  به  باید  اینکه  به  اشاره  با  آدینانی  شهناز 
سالمت  کرد،  گفت:  نگاه  جامع  دید  یک  با  جنسی 
جنسی مردم در تعریف کلی فقط نبود بیماری نیست. 
بیماری های  کنترل  به  فقط  جنسی  سالمت  زمانی 
بزرگتری  مفهوم  با  امروزه  اما  می شد؛  محدود  عفونی 
اشخاص  اجتماعی  و  فردی  زندگی  که  هستیم  روبرو 

قرار می دهد. الشعاع  را در همه جنبه ها تحت 
مردم  نگرانی های  و  دغدغه ها  کرد:  تصریح  وی  
سازی  فرهنگ  و  آموزش  با  باید  حوزه  این  در  نیز 

تاثیر  آمیزشی،  بیماری های  که  آنجا  از  شود.  برطرف 
او  جنسی  شریک  و  فرد  سالمت  روی  مستقیمی 
می گذارند، ضروری است مراکزی به شکل تخصصی 
برای ارائه خدمات آموزشی و درمانی با توجه به ابعاد 
باشند. داشته  وجود  موضوع،  پزشکی  و  روان شناختی 

نیست! انحراف   مشکالت جنسی، 

بر  تاکید  با  ریحانه  ازدواج  تسهیل  کانون  مدیر 
روان شناسی،  تربیتی،  بعد  در  باید  مسئوالن  اینکه  
مسائل  اجتماعی  و  فرهنگی  حقوقی،  روان پزشکی، 
همه  در  کرد:  نشان  خاطر  کنند  برخورد  علمی  جنسی 
نگاه  علمی  دید  با  مسائل  گونه  این  با  نیز  کشور ها 
می کنند، زیرا مشکالت جنسی، انحراف جنسی نیست، 
بلکه در صورت آموزش نادرست، امکان انحراف هست.

بشریت  نیاز  جنسی  مسائل  اینکه  بیان  با  آدینانی   
افزود:  است،  داشته  وجود  باستان  زمان  از  که  بوده 
خداوند  نزد  نهادی  هیچ  ما،  دینی  آموزه های  بر  بنا 
را  جامعه  آنچه  و  نیست  خانواده  نهاد  از  محبوب تر 
است.  خانواده  تشکیل  می برد،  آرامش  سمت  به 
سلب  نفی  نگاه  جنسی،  غریزه  به  هم  اسالم  نگاه 
تأکید  آن  درست  ارضای  بر  بلکه  نیست،  خشونت  و 
نداشتن  علت  به  نباید  علت،  همین  به  است.  شده 
صورت  جنسی،  مشکالت  کاهش  برای  برنامه ریزی 

مسأله را به کلی پاك کرد.
مسایل  کردن  مطرح  زمینه  در  اینکه  بیان  با  وی 
جنسی نوعی مقاومت فرهنگی وجود دارد، گفت: این 
از  بسیاری  که  است  شده  آن  به  منجر  فرهنگی  سد 
باشند  داشته  بیم  خود  جنسی  از طرح مشکالت  افراد 
و برای درمان اقدام نکنند، در حالی که هر چه میزان 
باشد  بیشتر  جنسی  بهداشت  به  راجع  ما  مردم  آگاهی 

شد. خواهد  کمتر  عفونی  بیماری هایی  به  ابتال 

  اصالح نگرش ها ، درمانی برای 
مشکالت جنسی در خانواده ها 

مسایل  تاثیر  به  ریحانه   ازدواج  تسهیل  مدیرکانون 
ریشه  گفت:  و  کرد  اشاره  طالق  رشد  در  جنسی 
مسائل  یکدیگر،  از  زوج ها  از  نیمی  از  بیش  جدایی 
جنسی است که جز با اصالح نگرش ها در باره مسائل 
ازدواج و تشکیل شورای  از  جنسی، آموزش های پس 

ایران میسر نخواهد شد. عالی خانواده در 
مسائل  که  خانواده هایی  در  داد:  ادامه  آدینانی 
شوهر  و  زن  عاطفی  ارتباطات  و  زناشویی  جنسی، 
ناموفق  فرزندانشان  تربیت  در  والدین  نیست،  مناسب 
انحرافات  مستعد  فرزندان،  این  بیشتر  و  بوده اند 

هستند. اخالقی  و  فرهنگی 
سالمت  کلینیک های  توانمندی های  درباره  وی  
به  پاسخگویی  برای  کلینیک ها  این  گفت:  جنسی 
درمان  و  تشخیص  بخش های  در  افراد  نیازهای 
بهداشت  آموزش  زنان،  و  مردان  در  مشکالت جنسی 
انتقال  قابل  بیماری های  درمان  و  تشخیص  جنسی، 
تناسلی،  ویروسی  بیماری های  و  جنسی  تماس  راه  از 
ارائه مشاوره در زمینه مشکالت عاطفی و روانی بین 
نوجوانان   و  کودکان  جنسی  تربیت  و  خانواده  اعضای 

شده اند. طراحی 

کارآزموده افراد  توسط  تخصصی  معاینات 

اینکه  بیان  با  ریحانه   ازدواج  تسهیل  مدیرکانون 
مشکالت  پیگیری  بخش   4 در  کلینیک  این  کارکرد 
آموزش   ، محرمانه  کامال  آن  ورفع  خانوادگی 
درآستانه  جوانان  نوجوانان،  ها،  خانواده  به  الزم 
آنان  تعارضات  حل  خانواده  دانش  ،ارتقای  ازدواج 
با  آنان  بیماریهای  درمان  و  ازطالق   پیشگیری  و 
از تیم مجرب ومتخصص فعالیت خواهد کرد  استفاده 
روانپزشک،  شامل  مرکز  این  در  تخصصی  تیم  گفت: 
عفونی،  بیماری های  متخصص  خانواده،  مشاور 
و  زنان  متخصص  اجتماعی،  پزشکی  متخصص 
آندرولوژیست و متخصص غدد  اورولوژیست،  زایمان، 
و  ارائه مشاوره  به  رشته ای  بین  با همکاری  که  است 
می پردازند.شهناز  درمانی  و  تشخیصی  خدمات  انجام 
جنسی،  مشکالت  بخش  در  کرد:  تصریح  آدینانی  
مشکالتی را که باعث اختالل عملکرد طبیعی جنسی 
حسب  بر  و  بررسی  کارآزموده  افراد  توسط  می شوند، 
ضروری،  مشاورهای  برای  فرد  شده  مطرح  مشکل 
انجام آزمایشات معرفی می شود. معاینات تخصصی و 
این  اندازی  راه  اصلی  هدف  اینکه   بر  تاکید  با  وی  
داد:  ادامه  باشد   خانواده ها  استحکام  باید  کلینیک ها 
زندگی  شریک  به  نسبت  دالیلی  به  مرد  یک  وقتی 
تاثیر  همسرش  بر  سردی  این  می شود،  سرد  خود 
قرص  چند  تجویز  با  مرد  معالجه  تنها  پس  می گذارد، 
این  که  تبعاتی  باید  حتما  و  بود  نخواهد  موثر  دارو  و 

معالجه شود. نیز  است  بر همسرش گذاشته  سردی 

کاهش 2۰ درصدی طالق با راه اندازی 
استان  در  خانواده  کلینیک سالمت 

خواستار  ریحانه   ازدواج  تسهیل  مدیرکانون   
اجرایی  های  دستگاه  همه  پیش  از  بیش  همکاری 
و  کلینیک  مکان  زمینه  در  اکنون  هم  افزود:  و  شد 
است  نیاز  که  هستیم  مواجه  مشکل  با  تجهیزات 
در  پزشکی  علوم  دانشگاه  جمله  از  هایی  دستگاه 
اتاق  که  ادارات  از  برخی  و  تجهیزات  تامین  بحث 

را یاری کنند.  تامین فضا ما  اضافی دارند در زمینه 
این  اندازی  راه  با   : کرد  تاکید  آدینانی  شهناز 
در  طالق  آمار  تواند  می  مردم  استقبال  و  کلینیک 

استان را  تا 20 درصد کاهش داد.  
از زوجینی که  اکنون بسیاری  آور شد: هم  یاد  وی 
مراجعه  تهران  مثل  به شهرهایی  دچار مشکل هستند 
می کنند که می توان با ایجاد این کلینیک رنج سفر 

طوالنی را کم کرد. 

صنایع دستی سفالگری  خوسف ، عکاس: قاسمی بهروز فیروزی  قاب عکس کاریکاتور  داده نما، آوای خراسان جنوبی

گفتگوی تفصیلی آوا با یک فعال حوزه خانواده:

عکاس خونه 

“کلینیک سالمت خانواده “مکانی امن برای بهبود روابط زناشویی 

بر اساس تحقیقات به دست آمده ۵۰ درصد طالق هایی که در دادگاه خانواده به بهانه های 
گوناگون صورت می گیرد، ریشه در مسائل جنسی دارد و به تجربه ثابت شده در خانواده هایی 
خانواده ها  در  مشکالت  کردن  فروکش  احتمال  شده،  برطرف  زوج ها  در  جنسی  مسائل  که 
بیشتر است.خانواده هایی که مسائل جنسی، زناشویی و ارتباطات عاطفی زن و شوهر مناسب 

ناموفق بوده اند نیست، والدین در تربیت فرزندانشان 
وقتی یک مرد به دالیلی نسبت به شریک زندگی خود سرد می شود، این سردی بر همسرش 
تاثیر می گذارد.هم اکنون بسیاری از زوجینی که دچار مشکل هستند به شهرهایی مثل تهران 

مراجعه می کنند که می توان با ایجاد این کلینیک رنج سفر طوالنی را کم کرد
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چه کنیم بچه ها از آرایشگاه رفتن نترسند؟

با وجود ترس و نگرانی هایی که برای بچه ها در این 
کار وجود دارد ولی می توان با استفاده از راه حل هایی 
این مساله را برای آنها به موضوعی شیرین و قابل 

هضم تبدیل کرد.
فرزندتان  که  است  این  کارها  اولین  از  یکی   -
حس کند شما طرف او هستید، در غیر این صورت 
مو  ساده  کوتاهی  یک  و  شده  بدتر  او  رفتارهای 
می تواند برای خودش، شما و البته آرایشگر، به یک 

شکنجه حسابی تبدیل شود.
کمک  صبور  و  مهربان  آرایشگری  از  کنید  سعی   -
بگیرید که با روحیه بچه ها آشنایی دارد و زود کالفه 

و عصبی نمی شود.
- زمان مناسبی را برای این کار انتخاب کنید. معموال 
زمانی که بچه ها مشغول تماشای کارتون و بازی با 
سرشان  و  می کنند  دارند صحبت  یا  و  هستند  تبلت 
البته به این شرط که  گرم است، زمان خوبی است. 
مزاحم حرف زدن یا تماشای کارتون و یا بازی نشوید!
- از سیستم جایزه ای استفاده کنید که برایش جذابیت 

داشته باشد. البته افراط نکنید و انتظارش را باال نبرید.
- برای آن ها که کوتاهی بلدند، بازی کردن در حمام 
حل  راحت  تواند  می  موها،  کردن  کوتاه  همزمان  و 

خوبی باشد
- سعی کنید خودتان آرامش داشته باشید و این کار 
را به یک تفریح تبدیل کنید. کافی است قدری خالق 

باشید و از کوره در نروید.
روش های دیگری نیز مانند آواز خواندن با یکدیگر 
می تواند  نیز  مو  کردن  کوتاه  از  قصه هایی  تعریف  و 
موثر باشد. گاهی نیز خانه  را به یک سالن آرایشگاه 

کوچک تبدیل کنید.

شتر گاو و قوچ و یك دسته علف

شتري با گاوي و قوچي در راهي مي رفتند. یک دسته 
علف شیرین و خوشمزه پیش راه آنها پیدا شد. قوچ گفت: 
این علف خیلي ناچیز است. اگر آن را بین خود قسمت 
کنیم هیچ کدام سیر نمي شویم. بهتر است که توافق 
کنیم هرکس که عمر بیشتري دارد او علف را بخورد.

زیرا احترام بزرگان واجب است.
هرکس  مي گوییم  را  خود  زندگي  تاریخ  هرکدام  حاال 
بزرگتر باشد علف را بخورد. اول قوچ شروع کرد و گفت: 
من با قوچي که حضرت ابراهیم بجاي حضرت اسماعیل 
در مکه قرباني کرد در یک چراگاه بودم. گاو گفت: اما من 
از تو پیرترم، چون من جفت گاوي هستم که حضرت آدم 

زمین را با آنها شخم مي زد.
شتر که به دروغهاي شاخدار این دو دوست خود گوش 
مي داد، بدون سر و صدا سرش را پایین آورد و دستة 
علف را به دندان گرفت و سرش را باال برد و در هوا 
شروع کرد به خوردن. دوستانش اعتراض کردند. او پس 
از اینکه علف را خورد گفت: من نیازي به گفتن تاریخ 
زندگي خود ندارم. از پیکر بزرگ و این گردن دراز من 
چرا نمي فهمید که من از شما بزرگترم. هر خردمندي این 
را مي فهمد. اگر شما خردمند باشید نیازي به ارائة اسناد و 

مدارك تاریخي نیست.

تمام تخیالت و آرزوهای ما به وقوع خواهند 
پیوست به شرط آنکه  شجاعت پیگیری کردن 

آنها را داشته باشیم. والت دیزنی

هرچه اهداف خود را قسمت های کوچک تر 
تقسیم کنید ، مسیری بهتر و راحت تر
برای رسیدن به آن ها خواهید داشت.

منپلکشبمکهخستهبرمیگردم
ازیکجریانبستهبرمیگردم
دنبالتووخاطرههامآمدم

یککودکدلشکستهبرمیگردم

ازاینکهتنهاباشيدنترسيد،عقابهاتنها
پروازمیکنندواردکهاگلهایحرکتميکنند.

مثلعقابباشيدتنهاوبلندپرواز.

دریغمکنمنحنیزیبایلبخندت
راهمانقوسزیباییکهآفتاب

رادلگرممیکندهرصبحدوبارهبتابد.

براساس  برای بزرگ کردن دختران است.  دوران ترسناکی 
تحقیقی جدید در سرویس سالمت همگانی انگلستان، از هر 
چهار زن ۱۶ تا ۲۴ ساله بیش از یک زن به بیماری های روانی 
مبتالست. این گروه همچنین بیش از سایرین در معرض خطر 
مشکالت روانی قرار دارند: زنان جوان سه برابر بیش از مردان 
نشانه های افسردگی و اضطراب گزارش می دهند.  خب، برای 

اطمینان از سالمت روانی دختران چه می توانیم بکنیم؟
 تیم متخصصان ما  این روش ها را پیشنهاد می کند:

 فشار مدرسه را مضاعف نکنید
»مدارس برای دسترسی به اهداف تحت فشار شدیدی 
هستند و بخش عمده ای از آن به والدین نیز منتقل شده 
است.« این نظر سارا کندریک است، که حمایت عاطفی 
از دانش آموزان مدارس را فراهم می کند. »و البته طبیعی 
انتظاراتی  است که ما والدین برای پیشرفت فرزندانمان 
داشته باشیم. ولی خانه باید جایی امن باشد، پناهگاهی 
از  بیشتر  خیلی  ارزششان  می دانند  کودکان  آن  در  که 

توانایی های آکادمیک آنهاست.«
درباره قوانین استفاده از موبایل 
و کامپیوتر با هم تصمیم بگیرید

به جای حساسیت درباره استفاده دخترتان از موبایلش، 
ببینید که خودتان چطور از موبایلتان استفاده می کنید. 
ویمبلدون،  دخترانه  دبیرستان  مدیر  لونن،  جین 
چطور  که  می کنند  تعریف  دخترها  »گاهی  می گوید: 

و  بگویند  مادرشان  به  چیزی  می کرده اند  تالش 
با  داشته  چون  نمی کرده  گوش  درواقع  مادرشان 
موبایل  یا  می کرده،  چک  را  ایمیل هایش  موبایلش 
می کرده.«  وزوز  داشته  یکسره  جدیدش  پیغام های  با 
در  تکنولوژی  از  استفاده  برای  »ما  می کند:  اضافه  او 

زندگی خودمان باید چهارچوب داشته باشیم.«
دستگاه هایشان  گذاشتن  کنار  با  والدین  است  الزم 
باشند.  پیشرو  راه  این  در  غذاخوردن  یا  مکالمه  هنگام 
قوانینی  تکنولوژی  از  استفاده  برای  که  می گوید  لونن 
داشته باشید، ولی آنها را با هم وضع کنید. »از فرزندتان 
بپرسید به نظرش چه روشی جواب می دهد. به این ترتیب 
نیز نفع شخصی دارد و  او  قوانینی می گذارید که برای 

عالقه مند می شود که رعایتش کند.«
برای خودتان وقت بگذارید

فراموش نکنید که مراقب خودتان و سالمت روانی خودتان 
باشید. »حواستان باشد که زندگی خودتان سراسر استرس 
و نگرانی نباشد.« »الزم است دختران ببینند که مادرشان 
و  می خوابد  کافی  به اندازه  می گذارد،  وقت  خودش  برای 
دائما وحشت زده نیست. و سعی کنید همیشه در پی رژیم 
و مدهای غذایی نباشید. برای دختران نوجوان خوب نیست 
که ببینند مادرشان بیش ازحد سرگرم این چیزهاست، چون 
باعث می شود آنها هم دلواپس رژیم غذایی خودشان شوند؛ 

همان چیزی که هیچ کدام از ما نمی خواهیم.«

نشان دهید که طبیعی است شکست بخورند
اشکالی  نشان دهید شکست  آنها  به  نکنید که  فراموش 
ندارد. الزم است دختران بدانند که شکست خوردن خوب 
است، که همه ما گاهی در زندگی مان شکست می خوریم، 
و این که آنچه اهمیت دارد خود شکست نیست بلکه روش 
کنار آمدن با آن است. »حتما شما هم نمی خواهید شکست 
چنان چیز وحشتناکی باشد که ممکن نیست اتفاق بیفتد.« 
»سراغ  می دهد:  ادامه  این طور  که  است  رابرتز  نظر  این 
چطور  دهید  نشان  دخترتان  به  بروید،  جدید  چالش های 
نمی رسد،  نتیجه  به  کاری  وقتی  و  کرد.  ماجراجویی   باید 
چون همه کارها نمی توانند به نتیجه برسند، دخترتان می بیند 

که شما دوباره سر پا می ایستید و راهتان را ادامه می دهید.
 وقتتان را با آنها بگذرانید

یکدیگر  با  هم  را  هیچ کار  این  و  نکنید،  کاری  هیچ 
ارزشمندی  »کاالی  است  معتقد  رابرتز  دهید.  انجام 
به نام وقت خالی از فشار و نگرانی بهترین چیزی است 
که می توانید به آنها بدهید. به این ترتیب متوجهشان 
آنها  با  را  وقتتان  دارید  دلیل  این  به  فقط  که  می کنید 
ما  باشید. همه  کنارشان  در  که می خواهید  می گذرانید 
بابت برنامه ریزی های فشرده و نگاه مدام به  مقصریم 
هم زمان،  کار  دو  دادن  انجام  برای  تالش  یا  ساعت، 
از آن زمانی نیست که شما فقط  ولی هیچ چیز مهم تر 

کنار یکدیگرید، بدون هیچ برنامه ای.«

با هم غذا بخورید
سعی کنید همگی موقع غذاخوردن لپ تاپ و موبایلتان 
به  هم  با  هفته  در  بار  چند  دست کم  و  بگذارید  کنار  را 
غذاخوردن و صحبت کردن بپردازید. اگر نمی توانید با هم 
حرف  و  بخورید  چای  لیوان  یک  بنشینید  بخورید،  غذا 
بزنید. همان طور که لونن می گوید، »موضوع مهم درباره 
رسانه های اجتماعی این نیست که دختران وقتی در آنها 
هستند چه کارهایی می کنند، بلکه مهم این است که وقتی 
در آنها هستند چه کارهایی نمی کنند. و آن شامل وقتی 
هم می شود که صرف گفتگو با پدرومادر و خواهروبرادر 

خود نمی کنند؛ کاری که الزم است انجام دهند.«
خوب گوش کنید

نگذارید دختران شما را پس بزنند. »گاهی تالش می کنند 
شما را کنار بزنند یا بگویند که عالقه ای به صحبت درباره 
موضوعی ندارند، ولی الزم نیست شما هم حتما قضیه را 
این طور رها کنید.« این نظر دکتر کارولین شستر است، 
کار  ساله   ۱۸ تا   ۱۱ کودکان  با  که  خبره ای  روانشناس 
ببینید  و  شوید  مکالمه  وارد  آنها  با  است  »الزم  می کند. 
مشکل چیست. خیلی مهم است که بادقت گوش کنید. 
موضوع این نیست که شما به آنها بگویید چطور از عهده 
مشکل بربیایند، موضوع این است که گوش کنید و ببینید 
مشکل از دید آنها چیست. بله، شما می توانید چیزها را سر 

جای خود قرار دهید و راه حل ارائه کنید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و از پروردگار خود آمرزش بخواهید سپس به درگاه او توبه کنید که پروردگار من مهربان و 
دوستدار ]بندگان[ است. سوره هود/ آیه 90

حدیث روز  

هر کس برای نیاز بیماری بکوشد ـ چه آن را برآورده سازد، چه نسازد ـ مانند روزی که از مادرش زاده شده، از گناهانش پاك می شود. 
پیامبر اکرم )ص(

سبک زندگی

برای اطمینان از سالمت روانی دختران چه می توانیم بکنیم؟

جدول کلمات                        

سنگي  شهر  بزرگترین   -۱ افقی: 
مخروبه شرق کشور در نهبندان - تقلید 
- حوض یا جوی که آب آن در خانه 
یا باغ ظاهر باش ۲- رازها - شهریست 
در جنوب استان فارس - چراغ آویز 
جزیره  شبه   - جراحت  و  3-زخم 
باریک و کشیده واقع در جنوب غربی 
آمریکای شمالی - ارنج ۴- از حروف 
الفبای فارسی - جمع هدف - پرنده 
پستاندار!  5- مکان - دارای  رشک  
- خیک،  بزرگ  پدر  جد،   - و حسد 
مشک ۶- آغاز - از ماههای شمسی - 
تنومند، فربه 7- پیروی کردن ،تبعیت 
کردن - انسان  - تکرار شده  ۸- یاری 
دهنده، مددکار- درک 9- از لبنیات - 
حشره ایست روزها در شکافهای اشیا 
چوبی و درز تشک و لحاف مخفی می 
شود - غنی، توانمند ۱0- تر و تازه 
-  حرفی دیگر از حروف الفبای فارسی 
- یک گل و نامی دخترانه ۱۱- زمینه 
- مورچه - از وسایل ارتباط جمعی - 
فاصله ۱۲- کمک - دستگاه  حرف 
بازیهای  کامپیوتری - دهنه و افسار 
۱3- تن - مانیتور - عنصری شیمیایی 
موجود در آب  ۱۴- زینت - آوا و صدا 
- فعال ۱5- همان کربالست - کتف 

- خوش منظره و زیبا

عمودی: ۱-  نوعی پارچه ساده یا 
گلدار شبیه روسری - پیاله - حامی 
۲- قبولی درخواست - زن پدر  3- 
منسوب به هرم - قبول - زبانشناس و 
مورخ فرانسوی )۱۸9۲ـ۱۸۲3( ۴- داد 
بی انتها  - فیلمی به کارگردانی بری 
لوینسن محصول سال ۱9۸۸ با بازی 
تام کروز  -  شمای فرنگی 5- گود، 
عمیق - چکامه سرا - شهر زلزله زده 
- رویش ۶- رنگ ناخن - هراس - 
المپ بی انتها 7- مقام الهی - یکی 
از واحدهای زمان - اتومبیل زره پوش 
مجهز به  مسلسل و توپ ۸- محل 
مکافات است- پایتخت کشور بوسنی 
هرزگووین 9- نژاد قوم ایرانی - باال 

پوش - مجمع الجزایریست در اقیانوس 
آرام ۱0- خاک کردن - دوستدار - 
قابلمه بزرگ ۱۱- سرور- خط کش 
مسطح  و  ظرف    - وارونه  مهندسی 
دور ه دار که  از مس  یا نقره  یا فلزات  
باشد - سخی و بخشنده ۱۲- اساس، 
شالوده - امری  یا چیزی  که  باعث  نابود 
شدن, خانه  و خانواده  شود - همه ۱3- 
حالج, پنبه زن - هر چیز مفید و کیمیا 
- مدرسه قدیمی ۱۴- باغی از آثار دوره 
صفوی است در اصفهان - کشوری 
با نقشهای شبیه چکمه در اروپا ۱5- 
بازیکن انگلیسی بهترین گل  زن تاریخ 
لیگ برتر انگلستان -  مجله ای زنانه 
با جدیدترین مدل ها، فال و سرگرمی.

جدول 3936

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

123456789101112131415
ایندمابرازمخال1
سارهلیسفویشرا2
لرندیدرونردال3
ووهزمشزاخفده4
ومشفدنهاههز5
نزربویراانادا6
یمالاسارهمشر7
اینردساسار8
امیورهدایزماخ9
یاراسلوهلاوبا10
ناشولماریبان11
دردیهاروختمه12
یشیبنلاینادوک13
ویتکایماوهبتر14
مویملوهمسیلاود15

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

پخـش و نصـب 

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

مغازه لوازم یدکی خودرو با موقعیت 
عالی و سابقه دیرینه به فروش 
می رسد.    09158254172

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

را تجربه کنید.   09158668002

کارت دانشجویی اینجانب زینب حبیبی به 
شماره دانشجویی 3708717414 دانشگاه 

سپیده کاشانی مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

به یک خانم جهت نگهداری از بچه 
یک ساله در منزل نیازمندیم.

09038443572 - 32444471

به تعدادی نیروی خانم جهت کار 
در رستوران نیازمندیم.

09363654746- 32342233

به یک همکار خانم جهت انجام امور 
حسابداری )با سابقه کار شرکتی( نیازمندیم.  

32231409 -09157566630

به یک آشپز آقا یا کمک آشپز 
ماهر و یک کارگر با حقوق مکفی 

برای رستوران بین راهی 
نزدیک نهبندان نیازمندیم.

09012861636

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

رص
د د

ص

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک

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

  09156633230- برگی

سمسـاری صـادق
لوازم منزل و اداری شما را منصفانه خریداریم. 

 09380160779
  09151641464 - علی آبادی

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

فروشگـاه پـارس پـرداز
مشاوره رایگان ، خرید لپ تاپ ) ارسال رایگان (

بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16
09357787955

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام   

 تلفن: 32222134
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
       خانه دختر                 خالتور                                 

1016:3018:3020:30شروع سانس

زرد

بازیابی اطالعات فوق تخصصی و تعمیر هارد  سورن

بیرجند: خیابان قدس غربی  - بین قدس 1 و 3 - پالک 112- روبروی فروشگاه رفاه 
)فرهنگیان سابق( طبقه فوقانی   تلفن: 32439542 056- 09155610262- فاطمی

با کادری مجرب و کارآزموده آماده ارائه خدمات به کلیه ارگان های دولتی و خصوصی می باشد.
قابل توجه: چنانچه به هر دلیلی اطالعات ذخیره شده شما در هارد، رم

 USB، دوربین  دیجیتال و گوشی موبایل از بین  رفت  یا پاک شد ما آن را برای شما بازیابی می کنیم.

PC3000 با جدیدترین دستگاه روز دنیا
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اتفاق بد برای تیم ملی فوتبال ایران

تیم  پوش  ملی  مهاجم  طارمی  مهدی  توجه محرومیت  با   - افکارنیوز 
پرسپولیس و افت سردار آزمون و ناکامی او در گلزنی برای روبین کازان، 
ادامه این وضعیت می تواند باعث شود تا کارلوس کی روش تصمیم تازه 
ای بگیرد و زوج خط حمله تیم ملی را تغییر دهد. با توجه به درخشش 
سامان قدوس و انتخاب او به عنوان مهاجم سال 2017 لیگ برتر سوئد، 
قدوس اصلی ترین گزینه برای قرار گرفتن در خط حمله تیم ملی است.کاوه 
رضایی، رضا قوچان نژاد و کریم انصاری فرد نیز می توانند با صالحدید کی 
روش در ترکیب اصلی تیم ملی قرار بگیرند. در همین رابطه سایت فور فور 
تو نیز با اشاره به مشکل گلزنی تیم ملی کشورمان نوشت: ایران با وجود 
اینکه از خط دفاعی مستحکمی برخورداراست به دلیل داشتن مشکل گلزنی 

بعید است به دور دوم جام جهانی روسیه صعود کند.

مثلث آتش استقالل تکمیل نیست

خبر ورزشی- مثلث آتش استقالل در بازی های قبل در بازی با سیاه 
جامگان تکمیل نیست.داریوش شجاعیان، جابر انصاری و فرشید اسماعیلی 
3 بازیکنی هستند که در بازی های گذشته خط آتش استقالل را تشکیل داده 
اند و اتفاقا نمایش خوبی هم داشته اند.با این حال اگر امروز بازی استقالل 
برابر سیاه جامگان انجام شود غیبت داریوش شجاعیان باعث میشود خط 
آتش این تیم تکمیل نباشد و احتماال سجاد شهباززاده که یک گل زن مادر 

زاد است جانشین او در ترکیب اصلی می شود

 ثانیه شماری شفر برای بازگشت 2 وینگر جوان

خبر ورزشی- سرمربی استقالل برای بازگشت دو بازیکن جوان تیمش 
لحظه شماری می کند.محسن کریمی و بهنام برزای دو بازیکنی هستند که 
اول فصل با نظر منصوریان هر کدام به نوعی از لیست این تیم خارج شدند.

محسن کریمی از ابتدای حضور شفر در تمرینات استقالل حضور دارد و 
حسابی نظر شفر را جلب کرده است اما برزای که به تازگی به تمرینات 

استقالل اضافه شده است هم در این مدت نمایش خوبی داشته است.
با این شرایط به نظر می رسد شفر برای بازگشت این دو بازیکن به لیست 
استقالل در نیم فصل لحظه شماری می کند و با حضور آنها ترکیب این تیم 

شکل جذاب تری به خود خواهد گرفت.

بازگشت طاهری به پرسپولیس

در  خود  کار  محل  به  پرسپولیس  مستعفی  مدیرعامل  ورزشی/  خبر 
از سمت مدیرعاملی خود  برگشت.علی اکبر طاهری که  باشگاه  این 
در باشگاه پرسپولیس استعفا داده بود صبح امروز در محل کار خود 
حاضر شد.این در حالی است که او قبل از سفر به کربال با کارمندان 
باشگاهش خداحافظی کرده بود.طاهری حتی در جلسه امروز هیئت 
مدیره باشگاهش هم که از ساعت 11 آغاز شده نیز حضور پیدا کرد.

3 رقیق کننده طبیعی خون را بشناسید

بهداشت نیوز-. رقیق کننده های طبیعی خون 
فقط داروهای قوی تجویز شده نیستند بلکه برخی 
مواد غذایی نیز به طور طبیعی همین خاصیت را 
دارند: سیر- سیر خاصیت رقیق کنندگی خون را 
دارد و مصرف آن به طور منظم باعث جلوگیری از 
لخته شدن خون می شود.روغن ماهی: سرشار از 

اسیدهای چرب امگا3 است که نه تنها به تقویت 
عملکرد مغز کمک می کند بلکه مشکالت جدی 
سالمت مانند سکته مغزی را نیز کاهش می دهد. 
ویتامین ای: منجر به جلوگیری از تشکیل لخته 
خون و کاهش خطر ابتال به حمله قلبی و سکته 
مغزی می شود. ویتامین دی در طیف گسترده 
ای از مواد غذایی مانند بادام، دانه های کامل، 
آفتابگردان، تخم مرغ و آجیل یافت می شود. 

از  جلوگیری  طریق  از  خوب  کلسترول  افزایش   - ایسنا 
را  فرد  آن،  ساز  و  سوخت  در  موثر  و  کلیدی  پروتئین  فعالیت 
نمی کند.به  حفظ  مغزی  سکته  و  قلبی  بیماری های  برابر  در 
که  دارد  وجود  خون  در  کلسترول  نوع  دو  کارشناسان  گفته 
کلسترول  کاهش  شده اند.  شناخته  بد  و  خول  کلسترول  به 
سکته  و  قلبی  بیماری های  به  ابتال  خطر  از  پیشگیری  در  بد 
مغزی موثر است اما نقش کلسترول خوب در بروز بیماری های 

پروتئین  فعالیت  کردن  است.متوقف  شده   شناخته  کمتر  قلبی 
CETP می تواند موجب افزایش سطح کلسترول خوب شود و 
بنابراین، روشی حائز اهمیت در پیشگیری و درمان بیماری های 
محققان،  گفته  می آمده است.به  حساب  به  عروقی  قلبی 
افزایش  را  خوب  کلسترول  سطح   CETP ژنتیکی  متغیرهای 
نتیجه  در  و  نداده  کاهش  را  بد  کلسترول  میزان  اما  می دهد، 
خطر بیماری های قلبی - عروقی از قبیل بیماری قلبی و سکته 

مغزی را کاهش نمی دهد.  همچنین تاثیری در گرفتگی عروق 
کلیوی  بیماری های  و  دیابت  قبیل  از  دیگری  بیماری های  و 
مشخص  به  شده  انجام  بررسی  داشتند:  اظهار  محققان  ندارد. 
داد  نشان  و  کرد  کمک  کلسترول  مختلف  انواع  نقش  شدن 
فعالیت  کردن  متوقف  طریق  از  خوب  کلسترول  سطح  افزایش 
کاهش  در  بد  کلسترول  سطح  کاهش  بدون   CETP پروتئین 

ندارد. نقش  قلبی عروقی  بیماری های  به  ابتال  خطر 

کلسترول خوب باال حافظ سالمت قلب است؟!

کاهش احساس بی قراری و افسردگی 
با مصرف منظم 4 ریزمغذی

با  افسردگی  و  قراری  بی  احساس  کاهش 
مصرف منظم 4 ریزمغذی عبارتند از : آهن: 
رایج ترین کم خونی، مرتبط با کم خونی فقر 
آهن است که بسیاری از زنان، از آن رنج می 
برند.کمبود آهن خود را با احساس خستگی، 

دهد.  می  نشان  پذیری  تحریک  افسردگی، 
می  غذایی  های  آلرژی  از  همچنین   : روی 
تواند پیشگیری کند و نقش مهمی در تقویت 
سیستم ایمنی بدن و کاهش التهاب دارد. ید: 
افسردگی  و  خستگی،  احساس  با  ید  کمبود 
خود را نشان می دهد.سلنیوم: نقش مهمی در 
عملکرد غده تیروئید دارد و کمبود آن منجر به 

احساس خستگی، ضعف، و بیحالی می شود.

چرا وقتی استرس داریم
شیرینی می خوریم؟

در  افراد  دادند  نشان  مطالعات   - نیوز  سالمت 
صورت داشتن استرس به سمت شیرینی و مواد 
غذایی جذب می شوند. افرادی که در اثر حوادث 
داشتند  بیشتری  استرس  گذشته  ساعت   24
به طور متوسط در کمتر از هفت ساعت 104 

کیلوکالری مصرف کردند که این امر می تواند در 
مدت بیش از یک سال منجر به 5 کیلو اضافه 
نشان  فیزیکی  تحلیل  و  تجزیه  وزن شود.این 
داد افزایش وزن با استرس و مصرف زیاد مواد 
قندی و چربی ها در ارتباط است؛ زیرا بدن کالری 
بیشتری استفاده می کند و در اثر استرس، سوخت 
و ساز بدن آهسته تر عمل می کند بنابراین باید 

استرس را کم کرد تا اضافه وزن پیدا نکنید.

مهمترین عامل نارسایی کلیه
 در نوزادان را بشناسید

رکنا -اگزاالت یک ماده بسیار مهم است که در 
بسیاری از غذاها در رژیم ایرانی ها وجود دارد 
به نحوی که تمام سبزی های مورد استفاده 
و دارای برگ سبز حاوی اگزاالت می باشند؛ 
اما بیماران دارای این نوع سنگ از پنج سبزی 

اسفناج، ریواس، کلم، چغندر و در میوه ها توت 
بیماری  از  دسته  یک  نکنند.  استفاده  فرنگی 
به  ژنتیکی  مشکالت  دلیل  به  کلیوی  های 
صورت مادرزادی بروز پیدا می کنند و بیشترین 
شکل آن به صورت اکتسابی است اگر به این 
مشکل، عفونت نیز افزوده شود به مرور زمان 
در صوت عدم درمان مناسب موجب آسیب به 

کلیه و ایجاد نارسایی کلیه می شود. 

دیابت خطر این سرطان
را افزایش می دهد!

مهر-  زنان مبتال به دیابت نوع2، 43 درصد 
شده   -ER سینه  سرطان  به  مبتال  بیشتر 
هیچ   +ER سینه  سرطان  مورد  در  اما  بودند 
افزایشی مشاهده نشد. جولی پالمر، سرپرست 
هیچ  ما  گوید:  می  باره  این  در  تحقیق،  تیم 

ارتباطی در مورد شایع ترین نوع سرطان سینه 
که نسبت به استروژن واکنش دهنده است، که 
نوع بسیار تهاجمی سرطان سینه بوده و در زنان 
سیاهپوست دو برابر زنان سفیدپوست شایع است. 
به گفته پالمر، »دالیل احتمالی افزایش ریسک 
سرطان سینه ER- در زنان سیاهپوست مبتال 
به دیابت شامل التهاب مرتبط با دیابت مزمن 

است که می تواند موجب ایجاد سرطان شود.«

شب خونین برای زائران بارگاه رضوی در جاده مرگ 

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی از کشته شدن 5 نفر در تصادف ز 
محور بیرجند به قاین خبر داد سرهنگ رضایی افزود :یک دستگاه 
سواری پراید با پنج سرنشین که در مسیر قاین به بیرجند در حرکت 
بوده است با یک دستگاه اتوبوس که در مسیر مخالف تردد داشته 
و چهار سرنشین خودروی  راننده  متاسفانه  است که  برخورد کرده 
پراید که همگی زن بودند در دم فوت کرده اند .به گفته وی حضور 
پر رنگ پلیس در جاده بیرجند به قاین و حجم تردد باالی خودروها 
در شب گذشته ،علت اولیه تصادف را تخلف انسانی از جانب راننده 
بارگاه رضوی  زائران  از  اعالم کرد کشته شدگان حادثه که  پراید 

بودند به سردخانه منتقل و خودرو ها به پارکینگ هدایت شدند .

43 مسافر یک اتوبوس در کویر لوت گیر افتادند 

 رییس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: :در کویر لوت محور دیهوک 
به فردوس یک دستگاه اتوبوس زائران امام رضا )ع( که از بوشهر 
عازم مشهد مقدس بود دچار نقص فنی شد.  سرهنگ رضاییعنوان 
کرد: با توجه به این که به جهت حجم باالی سفرها طی 4۸ ساعت 
هوا  شدید  سرمای  و  نبود  جایگزین  اتوبوس  اعزام  امکان  گذشته 
هماهنگی  راه ضمن  پلیس  ماموران  حادثه،  وقوع  محل  دوری  و 
با خودروهای عبوری نسبت به انتقال و اسکان و امدادرسانی 43 
مسافر این اتوبوس به مسجد دیهوک اقدام کردند.»مسافران پس 
از استراحت حوالی ساعت 23 با یک دستگاه اتوبوس جایگزین که 

از فرودس هماهنگ شده بود به سمت مشهد مقدس اعزام شدند

 5 مصدوم در حادثه واژگونی پراید 
در کمربندی بیرجند-زاهدان

رئیس اورژانس خراسان جنوبی 
پراید  واژگونی  خبر  اعالم  با 
در کمربندی بیرجند- زاهدان 
مصدوم   5 حادثه  این  افزود: 
گفته  به  گذاشت  برجای 
دو  با  مصدومان  دلخروشان، 
اورژانس  آمبوالنس  دستگاه 
115 بیرجند به بیمارستان امام 

رضا)ع( اعزام شدند.

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

 دست های کوچک کودکانی که از موهبت پدر محرومند و دل های
خسته نیازمندانی که از شدت نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند هر روز و هر لحظه در انتظار یاری پاک و پربرکت 
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هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: 
انجمن ام اس استان در نظر دارد:

  به همت خیرین عزیز با تامین سبد غذایی برای
 خانواده نیازمندان ام اس شادی را به آنها هدیه نماید. 
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شماره کارت بانک ملی: 
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6063737000007540
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

تفکر بسیجی دشمن
را به هراس می اندازد

گروه خبر- نماینده ولی فقیه با بیان اینکه دشمن 
هرگز با جمعیتی که تفکر بسیجی دارد پنجه در پنجه 
نمی اندازد گفت: اطاعت نکردن از دشمن همان عین 
تفکر بسیجی است. آیت ا... عبادی در دیدار با جمعی 
از بسیجیان ضمن تبریک هفته بسیج اظهار کرد: 
جهاد، زیرساختی از حب ا...، عشق به خدا و بندگان 
خدا دارد.فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی 
نیز در این دیدار از اعزام ۱۲ گروه جهادی به مناطق 
محروم طی هفته بسیج در استان خبر داد قاسمی از 
اجرای ۱۶ برنامه سراسری طی هفته بسیج در استان 
خبر داد و گفت: برگزاری۱۶ یادواره شهدا، ۱۵۰ کارگاه 
آموزشی اقتصاد مقاومتی و ۱۴ نشست تخصصی از 
جمله برنامه های پیش بینی شده این هفته است.

تراز منفی بارش پاییزی
 در خراسان جنوبی 

برزجی- خراسان جنوبی در جدول درصد تغییر بارش 
استانها از اول مهر تا ۱8 آبانماه امسال که از سوی 
مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران کشور منتشر 
شده  ، نسبت به مدت مشابه بلند مدت رقم منفی 99 
را به خود اختصاص داد. در این جدول سیستان و 
بلوچستان صد درصد کاهش بارندگی و اردبیل 7/۲9 
درصد رشد در بارندگی پاییزی امسال داشته است. در 
سطح کالن کشور نیز بارشها از اول مهر ۲/۵۱ درصد 
کاهش داشته است. در این جدول خراسان جنوبی 
بارندگی در کشور  از لحاظ کاهش  استان  دهمین 
است.  پیش از این مدیرکل هواشناسی استان اعالم 
کرده بود که امسال پاییز کم بارانی خواهیم داشت. 
آنطور که آمارها نشان می دهد با توجه به تداوم ۱8 
سال خشکسالی در استان، در دو ماه اخیر نیز بر شدت 

خشکسالی افزوده شده است.

جذب مدیر کاروان عتبات عالیات

جنوبی  خراسان  زیارت  و  حج  امیرآبادیزاده-مدیر 
کاروان  مدیر  جذب  فراخوان  آغاز  خبر  اعالم  با 
عتبات عالیات بیان کرد سازمان حج و زیارت در 
کاروان  مدیر  کسری  تأمین  منظور  به  دارد  نظر 
عتبات عالیات عراق در برخی از شهرها از طریق 

شرایط  واجد  )مرد(  متقاضیان  عمومی،  فراخوان 
را شناسایی نماید. ابوالفضل نوفرستی عنوان کرد 
و  مصاحبه  آزمون،  در  موفقیت  از  پس  متقاضیان 
آموزش، یک سفر بعنوان معاون آموزشی اعزام و در 
صورت عملکرد قابل قبول در لیست مدیران کاروان 
اختصاصی  قرار خواهند گرفت.وی شرایط  عتبات 
شرکت در فراخوان مذکور را تأهل، حداقل مدرک 
تحصیلی لیسانس و حداقل سن ۲۵ و حداکثر ۵۰ 
فراخوان  در  مهلت شرکت  و حداکثر  اعالم  سال، 
را تا تاریخ9۶/۰9/۱۴ اعالم نمود و  از متقاضیان 
خواست برای اطالع از جزئیات و شرکت در فراخوان 
به سامانه جامع کارگزاران حج و زیارت به نشانی 

kargozararn.haj.ir مراجعه نمایند.

فضاهای  و  پژوهشی  توسعه  به  واقفان 
آموزشی خراسان جنوبی  کمک کنند

تسنیم-نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در 
نام  به  مکانی  هیچ  تاکنون  اینکه  بیان  با  مجلس 
مجمع خیریه برای احداث حوزه های علمیه تاسیس 
نشده است گفت: این استان کمبودهای زیادی در 
زمینه فضای آموزشی دارد که در این راستا نیازمند 
کرد:  اظهار  عبادی  هستیم.حجت االسالم  وقف 
برای  خیرین  مجمع  نام  به  مکانی  هیچ  تاکنون 
باید  که  نشده  تاسیس  عملیه  حوزه های  احداث 
جنوبی  خراسان  افزود:  گیرد.وی  قرار  توجه  مورد 
به خصوص در مرکز استان کمبودهای زیادی در 
زمینه فضای آموزشی داریم که در این استان در این 
راستا نیازمند به وقف هستیم.نماینده مردم بیرجند، 
درمیان و خوسف در مجلس با بیان اینکه وقف در 
تمامی زمینه ها می تواند راهگشا باشد و تا هنگامی 
که از موقوفه به مردم برکت برسد خیر آن به واقف 
می رسد، افزود: حوزه های علمیه یکی از مکان هایی 
است که در استان خراسان جنوبی نیازمند وقف است 

و در این راستا تنگناهای زیادی وجود دارد.

۶۰۰ قطعه پرنده زینتی از شکارچیان 
غیر مجاز استان کشف شد

مهر- فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان 
جنوبی گفت: ۶77 قطعه پرنده زینتی از ابتدای سال 
متخلف  و  مجاز  غیر  شکارچیان  از  تاکنون  جاری 
زیست محیطی در استان کشف شده است.مسعود 
مستقیم بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، 7۰۲ 
عدد انواع ادوات و وسایل انجام شکار غیر مجاز حیات 
وحش در استان کشف و ضبط شد.وی از دستگیری 
۱۳۴ شکارچی غیر مجاز و متخلف زیستی محیطی 
خبر داد و گفت: تعداد ۲۳ نفر از شکارچیان قبل از 
انجام شکار حیات وحش و در حین انجام شروع یه 
شکار دستگیر شده اند.فرمانده یگان حفاظت محیط 
زیست استان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 
۶77 قطعه پرنده زینتی شامل ۴۳۴ قطعه مینا، ۶8 
قطعه عروس هلندی، ۱۰۰ قطعه طوطی سبز و ۳۰ 

قطعه فنچ از شکارچیان کشف و ضبط شده است.
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حل معمای آمار بیکاری استان توسط رئیس مرکز آمار ایران

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

دمای هوای استان افزایش می یابد
مهر- مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی از پیش بینی وزش باد در استان طی امروز خبر داد.علیرضا خندان با اشاره به وضعیت جوی هوای خراسان جنوبی بیان کرد: آسمانی نیمه ابری همراه 
با وزش باد را برای هوای استان پیش بینی می کنیم.وی از روند افزایش دمای استان خبر داد و افزود: همچنین افزایش ابر برای وضعیت جوی هوای استان پیش بینی می شود.خندان رو با 
اشاره به وضعیت دمایی استان در ۲۴ ساعت گذشته بیان کرد: شهرستان سربیشه با منفی هفت درجه سانتی گراد سردترین و شهرستان طبس با ۲۳ درجه سانتی گراد گرم ترین مناطق بوده اند.

حسینی- “آماری که برای بیکاری استان ارائه 
می دهند غیرواقعی است” این جمله را بارها 
امیرحسنخانی نماینده مردم طبس، فردوس، 
سرایان و بشرویه در جلسات مختلفی مطرح 
شرایط  که  این  بر  اعتقاد  با  وی  بود.  کرده 
اقتصادی و بیکاری در خراسان جنوبی اصال 
مساعد نیست عنوان کرده بود که مرکز آمار 
ایران باید شیوه های تعیین نرخ بیکاری خود را 
تغییر دهد. این اعتراضات نماینده مردم موجب 
شد که اولین سوال خبرنگاران از رئیس مرکز 
دیروز ظهر  در نشست خبری که  ایران  آمار 
برگزار شد، پیرو همین موضوع و نرخ واقعی 
بیکاری استان باشد. پارسا نیز در این رابطه 
بیان  با  وی  داد.  ارائه  را  مفصلی  توضیحات 
این که ابتدا باید مفهوم و منظور عددی که 
داده می شود را مشخص کرد، ادامه داد: برای 
دریافت آمارها، باید از درصدی از جامعه نمونه 
گیری انجام داد که شامل تمام انواع بیکاری 
و اشتغال از تمام وقت و پاره وقت گرفته تا بی 
با اشاره  مزد و دولتی و خصوصی شود. وی 
به  بر همین مبنا، جمعیت کشور  این که  به 
اند،  شده  تقسیم  غیرفعال  و  فعال  گروه  دو 
اضافه کرد: جمعیت فعال به دنبال اشتغال و 
یا مشغول به کار بوده و جمعیت غیر فعال نیز 
دنبال کار نیستند. به گفته وی در همین راستا، 
نیز به مشاغل ناقص که بین  جمعیت فعال 
یک تا ۴۴ ساعت کار می کنند و اضافه کار 
که بیش از ۴۴ ساعت در هفته مشغول به کار 

هستند تقسیم می شوند.

آمارهای فعلی سطح معیشت مردم
را مشخص نمی کنند

این  بر  تاکید  با  ایران  آمار  مرکز  رئیس 
را  مردم  معیشت  سطح  فعلی  آمارهای  که 

این  کرد:  خاطرنشان  کنند،  نمی  مشخص 
آمار برای سیاست های کالن کشوری و در 
با  و  چند ساعت  نفر،  چند  که  این  به  پاسخ 
اند، هستند.  داده  انجام  کار  تولید  میزان  چه 
پارسا آمارهای تولیدی مرکز آمار را متوسط 
یا تجمیع شده دانست و افزود: ما تنها آمار را 
ارئه داده و هیچ سود و منفعتی از کم یا زیاد 

کردن آنان به دست نخواهیم آورد.

سه میلیون و ۱۵۶ هزار نفر 
بیکار مطلق

وی همچنین با بیان این که در تابستان سال 
جاری به طور متوسط ۲۶ میلیون و 98۰ هزار 
نفر جویای کار بودند ، یادآور شد: از این تعداد 
سه میلیون و ۱۵۶ هزار نفر مطلقا هیچ کاری 
کشور  در  مطلق  بیکاری  نرخ  و  نکردند  پیدا 
تعداد  مسئول  مقام  این  است.  درصد   ۱۱.8
بیکاران جوان کشور بین سن ۱۵ تا ۲۴ سال 
را در تابستان سال جاری 8۵۳ نفر اعالم کرد 

و افزود: نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲9 سال نیز 
۲۴.۴ درصد بوده است.

اشتغال ناقص را با بیکاران
مطلق جمع نبندید!

از  اعم  مختلف  های  بخش  شاغالن  پارسا 
میلیون   ۲۳ را  خدمات  کشاورزی،  صنعت، 

از  داد:  ادامه  و  کرد  عنوان  نفر  هزار   8۰۰ و 
دارند.  ناقص  اشتغال  درصد   9.۲ میزان  این 
طبق  را  بیکاران  تعداد  اگر  کرد:  اضافه  وی 
فردی  اگر  که  معنا  این  با   ، قبلی  تعاریف 
از دو روز کار کند بیکار است، حساب  کمتر 
رود.  می  باال  بیکاری  نرخ  درصد  یک  کنیم 
در حالی که از 9.۲ درصد اشتغال ناقص، یک 
سوم دنبال کار بیشتر یا بهتر شدن هستند و 
بیکاران  از  برنامه ریزی ها پس  اولویت دوم 
مطلق می باشند و نمی توانیم آنان را بیکار 
در  اشتباه  وی  گفته  به  کنیم.  تعریف  مطلق 
فهم آمار بیکاری این نقطه و با در نظر گرفتن 

اشتغال ناقص با بیکاران مطلق پیش می آید.

استان  مشارکت  درصدی   4۱ نرخ 
نشان دهنده پویایی جامعه

وی در ادامه نرخ با اشاره به این که در تابستان 
سال جاری نرخ مشارکت اقتصادی کشور ۴۱ 
درصد و در خراسان جنوبی نیز ۴۱.۳ درصد 

بوده است، بیان کرد: باال بودن نرخ مشارکتی 
استان نشان دهنده پویایی جامعه و خوب بودن 
وضع اقتصادی است. رئیس مرکز آمار ایران از 
نرخ ۱۱.9 درصدی بیکاری استان در تابستان 
تعداد  ساالنه  رشد  متوسط  افزود:  و  داد  خبر 
شاغالن از سال 9۱ تا 9۵ در سطح کشوری 
پارسا  است.  جنوبی ۴.۴  خراسان  در  و    ۲.۴
استانداران،  با  خاطرنشان کرد: طبق جلسات 
رشد  درصد   ۴ باالی  سالیانه  که  استانی  هر 
تعداد شاغالن را داشته باشد می تواند به هدف 
مورد  این  در  که  برسد  توسعه  ششم  برنامه 

استان وضع خوبی دارد.

نرخ اشتغال ناقص استان 
۱4.۸ درصد است!

وی با بیان این که نرخ اشتغال ناقص برای 
خراسان جنوبی در تابستان سال جاری ۱۴.8 
درصد و برای بهار نیز ۱۲.۱ درصد بوده است، 
تصریح کرد: البته این آمار در استان ها با به 
 ۱۰ با  اعتبارات  و  ها  نمونه  بودن  کم  دلیل 
مقام مسئول  است.این  رو  به  رو  درصد خطا 
همچنین به نتایج سرشماری سال 9۵ برای 
تعداد مهاجران استان اشاره و خاطرنشان کرد: 
مهاجران وارد شده به خراسان جنوبی طی پنج 
ساله، ۶۲ هزار و ۳۵۶ نفر و افراد خارج شده نیز 

۶۴ هزار و 7۱9 نفر بوده اند.

آخرین نرخ تورم کشور 
۸.۲ درصد است

خراسان  شهری  مناطق  در  تورم  نرخ  پارسا 
جنوبی را 7.۳ و در مناطق روستایی 9.9 درصد 
دانست و بیان کرد: در صورتی که نرخ تورم 
منفی اعالم شود، کاهش قیمت ها را داریم اما 
به طور کلی کم شدن نرخ تورم نشان دهنده 
کاهش قیمت ها نیست.وی با اشاره به این 
که برنامه ملی آمار کشور که در حال تدوین 
است، تاکید بر دریافت آمار از دستگاه های 
اجرایی دارد اضافه کرد: در همین راستا آمار 
بر مبنای فرد، نقطه جغرافیایی و کسب و کار 
وی، در سامانه های ادارات ثبت و رونوشت 
پارسا  داده می شود.  ایران  آمار  به مرکز  آن 
داشتن  و  قوانین  اصالح  را  کار  این  الزمه 
قانون آمار کشور دانست و ابراز امیدواری کرد: 
سرشماری بعدی کشور در ۱۰ سال آینده، بر 
موازی  از  تا  باشد  مبنای مدرن  ثبتی  اساس 

کاری نیز خودداری شود.
)Ava.news13@gmail.com(

اشتغال ناقص را با بیکاران مطلق جمع نبندید!

ناوگان باری  باالی 35 سال نوسازی می شود 

پساب تصفیه خانه فاضالب در بیرجند جایگزین چاه های کشاورزی می شود

ی نیا
عارف

س: 
عک

در راستای آزمون کشوری؛

427 نفر در دانشگاه
 علوم پزشکی بیرجند
 استخدام می شوند

برزجی- مدیر  منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند از استخدام پیمانی ۴۲7 نفر در این دانشگاه 
افزود:  آوا   با  گفتگو  در  نیا  رضائی  داد.حمید  خبر 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  به منظور راه اندازی و 
بهره برداری مراکز جدیداالحداث و توسعه یافته مراکز 
اساس  بر  تخصصی  مشاغل  در  نفر  درمانی،۴۲7 
تشکیالت و پست های سازمانی مصوب به صورت 
پیمانی استخدام خواهد کرد.وی تصریح کرد: دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند  در رشته های شغلی .پرستار، 
پزشکی عمومی، حسابدار، داروساز، کاردان فوریت 
کارشناس  عمل،  اتاق  کارشناس  پزشکی،  های 
ارتباطات و عملیات، کارشناس آزمایشگاه تشخصی 
مدارک  و  پذیرش  بیمارستان،  اجرایی  امور  طبی، 
پزشکی، پرتودرمانی، پرتوشناسی، آمور موضوعی، 
امور اداری، آمور آموزشی، امور پژوهشی، توانبخشی 
فیزیکی، داروساز،داندن پزشک،روانشناس، کاردان 
اتاق عمل، خدمات مالی، مددکار بهداشتی و درمانی، 
ماما، کتابدار، کارگزین، کارشناس هوشبری، بینایی 
سنجی، امور دانشجویان، روابط عمومی، تجهیزات 
فیزیکی، بهداشت خانواده، بهداشت محیط ، تغذیه، 
پیشگیری و مبارزه با بیماری ها،مهندس تاسیسات، 
و  سمعی  کارشناس  و  خوراکی   مواد  کارشناس 
زیرکوه،  بیرجند،  شهرستان های  جهت  بصری  
فردوس، قاین، خوسف ، نهبندان و درمیان  از طریق 
دانشگاه  انسانی  منابع  می پذیرد.مدیر  نیرو  آزمون 
آزمون  ثبت نام  اظهار کرد:  بیرجند   پزشکی  علوم 
استخدامی از ۲۵ آبان جاری آغاز و به مدت یک 
هفته ادامه دارد.رضائی نیا تصریح کرد: داوطلبان می 
توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی 
www.sanjesh.org و از درگاه اینترنتی آن 
سازمان ثبت نام و سپس کد ره گیری دریافت دارند.

وی افزود: با توجه به برنامه ریزی به عمل آمده آزمون 
مربوطه روز جمعه اول دی  9۶ برگزار می شود.

  
نخستین موتورآمبوالنس اورژانس
 در خراسان جنوبی راه اندازی شد

تسنیم-مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
گفت:  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی 
نخستین موتورآمبوالنس هفته گذشته وارد استان 
شد و پس از طی مراحل پالک گذاری و تجهیز 
شد.  افزوده  استان  اورژانس  موتوری  یگان  به 
برای  موتورالنس ها  این   کرد:  اظهار  دلخروشان 
بسیار  و  است  وارد شده  ژاپن  کشور  از  بار  اولین 
ایمن، کم مصرف و پیشرفته است و به تجهیزات 
الکتریکی  از جمله دستگاه شوک  پزشکی مدرن 
مصنوعی  تنفس  دستگاه   ،)AED(خودکار
دارو،  ریوی،  قلبی  احیای  تجهیزات  خودکار، 
پانسمان و ست زایمان تجهیز می شود. مدیر مرکز 
جنوبی  خراسان  پزشکی  فوریت های  و  حوادث 
قدیمی شهر  بافت  در  موتوروالنس ها  این  افزود: 
بیرجند که دارای کوچه هایی با عرض کم بوده و 
ترافیک  در  و  ندارد  آمبوالنس وجود  ورود  امکان 
تاسوعا،  عاشورا،  جمله  از  خاص  روزهای  شدید 
چهارشنبه آخر سال، راهپیمایی های ۲۲ بهمن و 

غیره به کارگیری خواهند شد.

بارگیری در راه آهن شرق
 ۳۰ درصد افزایش یافت

تسنیم-مدیرکل راه آهن شرق گفت: در هفت ماهه 
امسال بارگیری در راه آهن شرق نسبت به مدت 
است. داشته  رشد  درصد   ۳۰ گذشته  سال  مشابه 

بارگیری  تناژ  کرد: شاخص  اظهار  ماسوری  حسن 
از ابتدای امسال با حمل سه میلیون و ۱8۰ هزار و 
۴۵7 تن بار شامل سنگ آهن، سیمان، زغالسنگ 
و کنسانتره سنگ آهن نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته با دو میلیون ۴۵۲ هزار و 9۴۲ تن از رشد ۳۰ 
درصدی برخوردار بوده و جایگاه سومی بارگیری در 
بین مناطق ۱9 گانه راه آهن جمهوری اسالمی ایران 

به این اداره کل تعلق گرفت.

ارسال چهارمین محموله کمکهای
 خراسان جنوبی به زلزله زدگان

خراسان  های  کمک  محموله  غالمی-چهارمین 
جنوبی به مناطق زلزله زده خراسان جنوبی ارسال 
استان  احمر  هالل  جمعیت  داوطلبان  معاون  شد. 
گفت: این کمک ها شامل حدود هزار تخته پتو، ۱۴ 
هزار قوطی کنسروجات و وسایل بهداشتی است که 
در قالب ۴ کامیون  در بیرجند بارگیری و به مناطق 

زلزله زده ارسال شد.

خراسان جنوبی پنجمین استان کشور
 در پرداخت تسهیالت رونق تولید

با  امسال  آغاز  از  جنوبی  مقدم-خراسان  داردس 
پرداخت 89 میلیارد تومان تسهیالت رونق تولید به 
واحدهای تولیدی، پنجمین استان کشور در پرداخت 
این تسهیالت است. رییس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان گفت: این تسهیالت به ۱۶ واحد 
تولیدی در بخش های صنایع ساختمانی، معدنی، 

شیمیایی و کانی های غیر فلز پرداخت شد.

اداره  نقل  و  حمل  معاونت  کاری-سرپرست 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان 
جنوبی عنوان کرد: در راستای اجرای مصوبه 
طرح  مشمول  باری  ناوگان  اقتصاد،  شورای 
نوسازی می شود.مهدی گرجی روز گذشته  در 
جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد:  ناوگانی که 

سن آن باالتر از ۳۵ سال و ظرفیت بارپذیری 
هوشمند  کارت  دارای  دارند،  تن   باالی ۱۰ 
این  مشمول  بارنامه  فقره  کارکرد ۱8  معتبر، 
طرح می شوند.وی با بیان اینکه  تسهیالت 
اعطایی به میزان 8۰ درصد قیمت خودرو و با 
نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار توسط 

تامین کننده خودرو فراهم می  شرکت های 
شود افزود: اسقاط خودرو، پس از ثبت نام در 
یکی از شرکت های طرف قرارداد و پس از 
اعالم شماره شاسی اختصاص یافته خودروی 
جدید انجام خواهد شد.سرپرست معاونت حمل 
و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 

درصد  میزان 8۵  به  همچنین  داد:  ادامه  ای 
صرفه جویی سوخت سه ماه حد فاصل اسقاط 
ناوگان تا زمان تحویل خودرو به عنوان پیش 
شود.وی  می  پرداخت  متقاضیان  به  پرداخت 
افزود: سقف مبلغ صرفه جویی معادل قیمت 
حداکثر  مبلغ طی  این  و   بود  خواهد  خودرو 

هفت سال براساس پیمایش از طرف شرکت 
ملی نفت ایران پرداخت می شود.وی همچنین 
از اجرای محدودیت تردد برای ناوگان فرسوده 
مشمول طرح از اواسط سال آینده خبر داد و 
خواستار استفاده رانندگان و مالکان خودرو ها 
از امکانات و پتانسیل فراهم شده در بخش شد.

ایرنا - مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان 
خانه  تصفیه  پساب  جایگزینی  گفت:  جنوبی 
فاضالب با چاه های کشاورزی کمک بزرگی 
زیرزمینی  آب  های  سفره  بخشی  تعادل  به 
خواهد کرد.حسین امامی افزود: عملیات اجرایی 
خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضالب بیرجند 
به محمدیه در هفته جاری آغاز خواهد شد و 
منظور  به  اولیه  مرحله  در  طرح  این  اجرای 
جایگزینی پساب تصفیه خانه فاضالب بیرجند 
با چاه های کشاورزی مرکز آموزش محمدیه 
پساب  طرح،  این  اجرای  با  گفت:  است.وی 
تصفیه خانه فاضالب جایگزین ۲ حلقه چاه از 
چاه های کشاورزی مرکز آموزش محمدیه شده 

و از آب این چاه ها که دارای کیفیت مناسبی 
است در مصارف شرب استفاده خواهد شد.وی 
 GRP بیان کرد: فاز نخست این خط با لوله
به قطر 7۰۰ میلیمتر و طول 9 کیلومتر با اعتبار 
۴۵ میلیارد ریال اجرایی خواهد شد. مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی افزود: 
اجرای طرح جایگزینی پساب فاضالب با چاه 
های کشاورزی از دستورالعمل های طرح احیا 
و تعادل بخشی منابع آب زیرزمین است.وی 
کسری  جبران  را  طرح  این  اجرای  از  هدف 
مخزن و جلوگیری از افت بیشتر سطح آب زیر 
زمینی در دشت های مواجه با بیالن منفی، آزاد 
سازی ظرفیت آبی برای تامین آب مورد نیاز در 

مصارف شرب، فضای سبز و خدمات عنوان 

به خشکسالی  توجه  با  یادآور شد:  کرد.امامی 
این  کشاورزی  های  چاه  افت  و  پیاپی  های 

پساب همراه با پساب فاضالب بیرجند جایگزین 

مناسبی برای چاه های کشاورزی خواهد بود.
وی گفت: همچنین مازاد پساب تصفیه خانه 

برای کشت گیاهانی که در صنعت چوب کاربرد 
دارد و سایر مصارف مورد تایید سازمان های 
جهاد کشاورزی و حفاظت محیط زیست مورد 
با  کرد:  بیان  گرفت.وی  خواهد  قرار  استفاده 
اجرای این طرح از کشت محصوالتی که برای 
سالمتی مردم مضر باشد جلوگیری می شود و 
در این زمینه تابلوهای هشدار دهنده در خروجی 
تصفیه خانه فاضالب و زمین های مجاور نصب 
خواهد شد.پساب فعلی تصفیه خانه فاضالب 
شهری بیرجند ۱۲۰ لیتر بر ثانیه است که با 
توجه به طرح های توسعه فاضالب در سطح 
شهر بیرجند و احداث تصفیه خانه جدید این 

مقدار به ۲۴۰ لیتر در ثانیه خواهد رسید.

عکس:اینترنت

پرونده خشک شدن درختان در مراجع قضایی باز شد
صویاتا- عکاس بیرجندی که از روند خشک 
شدن درختان شهر عکس گرفته بود و چندی 
پیش نیز این عکسها در شورای شهر به نمایش 
درآمد از پیگیری این پرونده تا مراجع قضایی 
خبر داد و گفت:  برای احقاق حقوق شهروندان 

تا پایان راه را خواهم رفت. 
مرادی با بیان اینکه در نامه ای به عنوان یک 
شهروند از دادستان شهرستان بیرجند خواسته 
ام به عنوان مدعی العموم وضع خشک شدن 
درختان پادگان را مشخص کنند گفت: در این 
نامه نوشته شده که سرانه فضای سبز شهری 
از حقوق شهروندی است و به نوعی حق الناس 
محسوب می شود از طرفی برابر شواهد موجود 
قسمتی از فضای سبز شهری در نقاط متعدد از 
جمله فضای سبز مشرف به تپه های ووردی 
شهر مشهور به تپه های کالغان و فضای سبز 
داخل پادگان ۰۴ بیرجند ، نیروگاه برق و فضای 
سبز حاشیه خیابان ۱۵ خرداد مقابل پمپ بنزین 
و درختان باغ زرشکی همگی نابوده شده است. 

لذا بنا به وظیفه قانونی اقدام الزم را خواستاریم. 
وی همچنین از صدور نامه ای به شورای شهر 
و شهرداری توسط مدیرکل دفتر امور شهری و 
شوراهای استانداری خبر داد و گفت: در این 
نامه نیز تاکید شده که تمامی فضاهای سبز 
باالخص درختان چندین ساله اعم از فضاهای 
های  دستگاه  دیگر  و  شهرداری  اختیار  در 
اجرایی مورد توجه و نظارت قرار گیرد و هر 
گونه بی توجهی و عدم آبیاری به موقع این نوع 
فضاها از طریق مراجع قانونی و قضایی برخورد 

الزم انجام شود.
این شهروند  با بیان اینکه اکنون یک چهارم 
حال  در  بیرجند  شهری  سبز  فضای  سرانه 
پادگان پس  نابودی است گفت: فضای سبز 
و  راه  تحویل  طبیعی  منابع  توسط  اینکه  از 
شهرسازی شد می توانست مثل پادگان  قلعه 
اختیار  پارک در  به عنوان یک  تهران  مرغی 
شهروندان قرار گیرد. مرادی یاد آور شد: اگر 
با خشک شدن درختان در این مکان ساخت 

ترافیک هسته  و ساز صورت گیرد بی شک 
مرکزی شهر بیش از گذشته خواهد شد . 

وی به کاربری آموزشی پادگان ۰۴ اشاره کرد و 

گفت:  برای بزرگ شدن درختان این محدوده 
نباید به آسانی  هزینه های میلیاردی شده و 
از خشک شدن این درختان که سرمایه شهر 

هستند گذشت کرد. 

پیش از  این مدیرعامل سازمان پارک ها و 
فضای سبزشهرداری با بیان اینکه از حدود ۴ 
سال گذشته مکاتبات و پیگیری های زیادی 

انجام  مجموعه  این  درختان  حفظ  مورد  در 
اخذ  مانند  هم  هایی  سختگیری  و  ام  داده 
گفته   ، ایم  داشته  درختان  قطع  برای  مجوز 
بود: دراین مدت از حدود 9 هزار درختی که 

خشک  درخت   ۴۰۰ بوده  موجود  پادگان  در 
با توجه به وجود آفت و امکان  اند که  شده 
تسری آن به بقیه درختان مجوز قطع آنها در 
کمیسیون قطع اشجار سازمان را به پادگان 
داده ایم.انصاری با بیان اینکه در حال حاضر 
نیز پادگان درخواست قطع ۲۰۰ درخت دیگر 
را بعلت خشک شدن از شهرداری دارد؛ عنوان 
این مجموعه  به  اخذ مجوز ورود  با  ما  کرد: 
کارشناسانی را برای بررسی موضوع فرستادیم 
تا علت خشک شدن درختان مشخص شود 
که در صورت کوتاهی در آب دادن و رسیدگی 
به درختان شده باشد اقدامات قانونی الزم را 
اگر  اینکه  به  اشاره  با  داد.وی  انجام خواهیم 
وضعیت  شاهد  نبود  هم  ها  پیگیری  همین 
پادگان  قبال  کرد:  بیان   ، بودیم  می  بدتری 
۶ الی 7 حلقه چاه در این اراضی داشته که 
همه بغیر منتقل شده اند و ما هم برای آبیاری 

مشکل و کمبود داریم .
)Ava.news12@gmail.com(

عکس: اینترنت

عکس:مرادی
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پیامبر خدا صلی  ا... علیه  و  آله فرمودند :
لِیَُكن لََک في ُکلِّ َشی ءٍ نِیَّةٌ صالَِحةٌ َحتَّی النَّومِ و األکِل

در هر چیز باید نیّتی نیک داشته باشی، حتّی در خوردن و خواب.
)بحار األنوار ، ج 45 ، ص 95(

جناب آقای دکتر رضا کمیلی 
رئیس محترم نظام دامپزشکی خراسان جنوبی

درگذشت مادر گرامی تان را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت عرض 
نموده، از درگاه باریتعالی برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی و برای شما و تمامی 

بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نماییم.
خانواده های: حسن زاده، ریاحی، محمدی

جناب آقای دکتر رضا کمیلی 
رئیس محترم نظام دامپزشکی خراسان جنوبی و مدیرعامل شرکت شفا گستر خاور

درگذشت والده مکرمه تان را خدمت جناب عالی و بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده 
رحمت واسعه الهی برای آن مرحومه و بقای سالمت و توفیق شما را از خداوند متعال مسئلت می نماییم.

شرکت شفا گستر خاور

آگهی مزایده عمومی شماره 113 شرکت کویرتایر

پالت پالستیکی  تعدادی  دارد:  نظر    شركت كویرتایر در 
ضایعاتی مازاد بر نیاز خود موجود در محل كارخانه از طریق 
مزایده به فروش رساند. از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید پیشنهاد كتبي خود 
را با رعایت شرایط شركت در مزایده، حداكثر تا پایان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 
96/09/07 در پاكت دربسته به واحد تداركات شركت در محل كارخانه واقع در بیرجند، 
كیلومتر11جاده كرمان، كارخانه كویرتایر و یا به شماره فکس 32255366-056 تحویل 
و یا ارسال نمایند. همچنین شركت كنندگان در این مزایده می توانند جهت بازدید اقالم 

ضایعاتی از تاریخ 96/08/30 لغایت 96/09/07 به محل كارخانه مراجعه نمایند.
شركت كویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.

روابط عمومی شرکت کویرتایر 

آگهی مزایده عمومی شماره 120 شرکت کویرتایر
شركت كویرتایر در نظر دارد: تعدادی پنتراک باری و رادیال بال استفاده، موجود در 
محل كارخانه را از طریق مزایده یکجا به فروش رساند. از متقاضیان دعوت می شود 
پس از بازدید پیشنهاد كتبي خود را با رعایت شرایط شركت در مزایده، حداكثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 
96/09/07 در پاكت دربسته به واحد تداركات شركت در محل كارخانه واقع در بیرجند، كیلومتر11 جاده كرمان، 
كارخانه كویرتایر و یا به شماره فکس 32255366-056 تحویل و یا ارسال  نمایند. همچنین شركت كنندگان در این 
مزایده می توانند جهت بازدید اقالم ضایعاتی از تاریخ 30/ 96/08 لغایت 96/09/07 در ساعات اداری به محل كارخانه 

مراجعه نمایند. شركت كویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است. 

آگهی مزایده عمومی شماره 117 شرکت کویرتایر
شركت كویرتایر در نظر دارد: حدود 30 تن كامپاند برگشتی موجود در محل كارخانه را از طریق مزایده به فروش برساند. از متقاضیان دعوت می شود 
پس از بازدید پیشنهاد كتبي خود را با رعایت شرایط شركت در مزایده، حداكثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 96/09/07 در پاكت دربسته 
به واحد تداركات شركت در محل كارخانه واقع در بیرجند، كیلومتر 11 جاده كرمان، كارخانه كویرتایر و یا به شماره فکس 32255366-056 تحویل 
 و یا ارسال  نمایند. همچنین شركت كنند گان در این مزایده می توانند جهت بازدید از تاریخ 96/08/30 لغایت 96/09/07 در ایام و ساعات اداری 

) 8 الی 16( به محل كارخانه مراجعه نمایند. شركت كویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.

روابط عمومی شرکت کویرتایر 

جناب آقای 
دکتر رضا کمیلی

رئیس محترم نظام دامپزشکی 
خراسان جنوبی

با نهایت تاسف درگذشت
 مادر بزرگوارتان

 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان 
تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای 
آن مرحومه آمرزش الهی و برای شما و سایر 

بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندیم.

کارکنان بیمارستان
 دامپزشکی سالمت

آگهی مزایده عمومی شماره 112 شرکت کویرتایر
شركت كویرتایر در نظر دارد: تعدادی از اقالم راكد و مازاد 
كارخانه شامل،انواع رزین و نخ، مستربچ مشکی رنگ،پلی اتیلن 
بسته بندی،پلی وینیل الکل،كوكافیل30، پودر بچ آف راتا 33 و گوگرد را به صورت یکجا 
از طریق مزایده به فروش رساند. از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید پیشنهاد 
كتبي خود را با رعایت شرایط شركت در مزایده تا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 
96/09/13 در پاكات دربسته به واحد تداركات شركت در محل كارخانه واقع در بیرجند، 
كیلومتر 11 جاده كرمان، كارخانه كویرتایر و یا به شماره فکس 32255366-056 تحویل 
و یا ارسال  نمایند. شركت كنندگان در این مزایده می توانند از تاریخ 96/08/30  لغایت 
96/09/13 در ایام و ساعات اداری )8 الی 16( از اقالم مزایده ای موجود در محل كارخانه 

بازدید نمایند. شركت كویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.  

روابط عمومی شرکت کویرتایر 

آگهی مزایده عمومی شماره 115 شرکت کویرتایر
دارد:  نظر  در  شركت كویرتایر 
قرقره  تن   31 تقریبی  مقدار 
فلزی موجود در محل كارخانه را از طریق مزایده، یکجا به 
فروش رساند. از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید 
پیشنهاد كتبي خود را با رعایت شرایط شركت در مزایده، 

حداكثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 96/09/07 در پاكت دربسته به واحد تداركات 
شركت در محل كارخانه واقع در بیرجند، كیلومتر 11 جاده كرمان، كارخانه كویرتایر و یا به 
شماره فکس 32255366-056 تحویل و یا ارسال  نمایند. همچنین شركت كنندگان در این 
مزایده می توانند جهت بازدید قرقره فلزی از تاریخ 96/08/30 لغایت 96/09/07 در ایام و 

ساعات اداری به محل كارخانه مراجعه نمایند.
شركت كویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است  

روابط عمومی شرکت کویرتایر 

برادران محترم کمیلی
با نهایت تاسف درگذشت مادرتان

 مرحومه مغفوره

 حاجیه خانم
شرف داودی ثانی

 را تسلیت عرض نموده، 
علو درجات آن روانشاد

 و صبر و اجر بازماندگان را آرزومندیم.

مدیریت و عوامل کاروان 
39512 حج تمتع
 دفتر زیارتی عماد

روابط عمومی شرکت کویرتایر 

به هنگام  وقوع زلزله درخیابان از ساختمان های بلند ، درخت ها و پله ها فاصله بگیرید.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی


