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عضو شورای شهر بیرجند مطرح کرد:

سرمقاله

پر فروغ باد 
چراغ وحدت در 
جوامع اسالمی
*امین جم 

هفته وحدت فرصت مهمی است که بر وحدت 
روایت  به  کنیم.  تاکید  ایران  مذهبی  و  قومی 
اهل سنت ۱۲ ربیع االول و به روایت شیعه ۱۷ 
فاصله  است.  اعظم)ص(  پیامبر  تولد  ربیع االول 
شد.  نامیده  وحدت  هفته  تولد،  تاریخ  دو  این 
ریشه  از  اصل  در  شدن،  یکی  معناى  به  اتّحاد 
بدون  است.  یگانگی  و  یکتایی  مفهوم  به  وحد 
مبرم  از  اتفاق،  و  اتحاد  به  مسلمین  نیاز  شک، 
اسالم،  جهان  اساسی  درد  و  نیازهاست،  ترین 
مسلمان  مردم  میان  کهنه  هاى  کینه  همین 
سود  ها  شکاف  همین  از  همواره  دشمن  است. 
در  که  اسالمی  اتحاد  مفهوم  البته  جوید.  می 
و  مؤمن  فضالى  و  علما  میان  اخیر،  سال  صد 
روشن فکر اسالمی مطرح است، این نیست که 
اصول  از  اتحاد  ایجاد  براى  اسالمی  فرقه هاى 
اعتقادى و یا غیر اعتقادى خود صرف نظر کنند 
بگیرند  را  ِفَرق  همه  مشترکات  اصطالح  به  و 
)ادامه سرمقاله  در صفحه ۲ (  .  . را.  همه  مختصات  و 

“جلسه ترحیم” فضای سبز بیرجند!

پنجشنبه از ساعت 9 تا 12 در دفتر آوا برگزار شد:

آغاز عملیات اجرايي احداث  
ورودي طبس به بشرويه    

صفحه ۷

سرما در خراسان جنوبی
ادامه دارد؛ احتمال یخبندان

       صفحه ۷

“ کیش“ مات
 

امیرآبادیزاده-مدیر شرکت “سایه سیر شرق “عنوان کرد: پرواز بیرجند 
کیش لغو شد و 3 پرواز دیگر تا ۲۱ انجام خواهد شد.مهندس بهمنش 
علت تعطیلی پرواز را استقبال اندک مردم و کم لطفی برخی مسئوالن 
استان در عمل به وعده هاى خود دانست و افزود: این پرواز به استان 
سیستان و بلوچستان منتقل  و پیش بینی می شود با استقبال مردم این 
استان مواجه شود.وى با ابراز تاسف از این که  .... ) ادامه خبر در صفحه ۷(

لیست مشاهیر و نخبگان شهر
هنوز آماده نیست 

                       صفحه ۷

درگیری لفظی شدید ظریف و عادل الجبیر در ایتالیا/اردوغان: درباره تحریم ایران تعهدی به آمریکا نداده ایم/کدخدایی: شورای نگهبان سیاسی نیست که رایزنی سیاسی کند/روحانی می داند وعده هایش در ۱۰۰روز تحقق پیدا نمی کند/احمدی نژاد همان اول هم گفت که من عضو هیچ گروهی نیستم /صفحه 8

امیرمحبیان:
 آقای روحانی خصلتًا محافظه کار

 است و روحیه رادیکال ندارد

علی مطهری: 
صحبت از کاندیداتوری 

الریجانی در ۱4۰۰ زود است 

حسن بیادی :
احمدی نژاد حرف های 

قدیم اصالح طلبان را می گوید

عباس سلیمی نمین :
آقای مصباح دیر متوجه 

عوام فریبی احمدی نژاد شد

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی:
آقای الریجانی مقبولیت

 دو طرف را دارد
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

جناب آقای مهندس مهدی صفوی نژاد
مديرعامل محترم شرکت آب و فاضالب روستايی 

استان خراسان جنوبی
انتصاب شایسته جناب عالی را تبریک گفته، امید است حضور 
شما در این مسئولیت به عنوان خادمی صدیق و والیتمدار با 
کوله بار گرانی از تجربه، نویدبخش نشاط و تحرک بیش از 

پیش در سالی که با تدبیر مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال نامگذاری گردیده است، خواهد بود

 دوام توفیقات روز افزون تان را از جهاندار جان آفرین مسئلت داریم.
 دهیاری روستای میريک

جناب آقای مهندس صفوی نژاد 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 مدير عامل شرکت آب و فاضالب روستايی
 خراسان جنوبی

 صمیمانه تبریک عرض نموده 
از درگاه خداوند متعال توفیق روز افزون برای شما آرزومندیم.

شرکت مقتدران شرق

جنـاب آقـای مهنـدس صفـوی نژاد
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت مديرعامل شرکت آب و فاضالب روستايی خراسان جنوبی

 تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون شما را از خداوند متعال خواستاریم.
جناب آقای مهندس بسکابادی

  قدردانی وظیفه ما و دعای خیر تنها توشه ما که می توانیم به پاس 13 سال مدیریت کارآمد بدرقه راهتان کنیم، در پناه حق محفوظ باشید.
شرکت ساختمانی تاسیساتی خوسف سازه

جنـاب آقـای مهنـدس صفـوی نژاد
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت مديرعامل شرکت آب و فاضالب روستايی خراسان جنوبی

 تبریک عرض نموده، توفیقات روز افزون تان را از درگاه ایزد منان آرزومندیم 
 همچنین از خدمات صادقانه و  بی دریغ جناب آقای مهندس بسکابادی تشکر و قدردانی می نماییم.

هیئت مديره و مديرعامل اتحاديه دامداران آريان خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تأثر درگذشت شادروان

 مهندس علی اصغر )مهدی( قلی زاده
 )مديرعامل پنبه نسوز نهبندان(

 را به اطالع عموم همشهریان عزیز می رساند: 
مراسم تشییع آن عزیز سفرکرده امروز یکشنبه 96/9/۱2 

ساعت ۱4 الی ۱5 از محل سالن بهشت متقین
 انجام می گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است. 

خانواده های: قلی زاده - میری و ساير بستگان

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنف خواروبار فروشان 
  شرح در صفحه آخرشهرستان بیرجند
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پیشنهاد افزایش یارانه نیازمندان روی میز دولت
فارس- مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد افزایش حامل های انرژی نیز گفت: سازمان برنامه و بودجه هیچ 
تصمیمی در مورد افزایش حامل های انرژی ندارد و با مدیریت منابع از محل نفت، مالیات به دنبال پوشش مصارف بودجه 

است اما این احتمال وجود دارد که در مجلس برای این موضوع تصمیم گیری شود.

سرمقاله

پر فروغ باد چراغ 
وحدت در جوامع 
اسالمی
*امین جم 

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( کنار بگذارند؛ زیرا این کار 

نه منطقی است و نه عملی. از این رو فرقه های 
اسالمی، در عین اختالفاتی که در کالم و فقه و 
غیره با هم دارند، به واسطه مشترکات بیشتری که 
در میان آنها هست، می توانند در مقابل دشمنان 
جبهه  و  بدهند  برادری  دست  اسالم،  خطرناک 
انقالب در  واحدی تشکیل دهند.همچنین رهبر 
همین مورد فرموده اند :» مسئله، مسئله ی این 
نیست که شیعه یا سنی، عقاید یکدیگر را قبول کنند؛ 
نه، هر کسی عقیده ی خودش را دارد، هر کسی تابع 
رسید، درست  عقیده ای  به هر  و  است  استدالل 
است.  مسئله این است که اصحاِب عقاید مختلف، 
بایستی به وسوسه ی دشمن گوش نکنند، به جان 
هم نیفتند، با هم دشمنی نکنند و نسبت به هم 
کارشکنی نکنند.«.اتحاد اساسی ترین عنصر برای 
تحقق بخشیدن به آرمانهای یک امت یا ملت است

تجربه تاریخی از عملکرد پیر استعمار انگلیس شاهد 
آن است که استعمارگران از فرقه سازی در کشور 
های اسالمی بیشترین سود را می برند و برده اند.

چون این رفتارها باعث  تجزیه در جامعه یکپارچه 
می شود و تجزیه هم قدرت را می شکند و هم 
قدرت مانور بیگانگان را بیشتر می کند.عالوه برآنکه 
زمینه اعمال نفوذ،سیطره و اجرای اهداف استعماری 
در چنین جوامعی بسیار راحت فراهم خواهد شد.در 
مقابل تئوری اجتماعی اسالمی هم مبتنی بر جمع و 
یکپارچگی و وحدت است. به همین دلیل ، یکی از 
عهد و پیمان های الهی با پیامبران، ایجاد وحدت و 
یگانگی در جامعه است.در قرآن کریم آیات زیادی 
وجود دارد که در آن ها به مساله وحدت اشاره شده 
یکدیگر  برادر  را  مومنان  تمام  کریم  است.قرآن 
خطاب می کند.حتی امام علی )ع( نیز در جریان 
خالفت خویش،به نفع وحدت جامعه از حق خود 
گذشت.این خود نشانه بارزی از اهمیت حفظ وحدت 
در جوامع اسالمی به خصوص در کشور خودمان 
ایران است که گاه از برخی تندروی ها رنج می برد.

خوشبختانه استان خراسان جنوبی به عنوان نمادی 
در زمینه اتحاد و دوستی بین شیعه و سنی در کشور 
مطرح است.با تبریک میالد با سعادت رسول اکرم 
)ص( ، امیدواریم هرچه پیش می رویم چراغ وحدت 
و همدلی در جوامع اسالمی فروزانتر گردد و دیگر 
شاهد بروز پدیده های شومی چون داعش نباشیم.

 سکه اوج گرفت/ دالر ۴۱۴۹ تومان شد

تسنیم- در بازار دیروز، هر قطعه سکه تمام بهار 
افزایش  تومان  با 9 هزار و 300  آزادی طرح جدید 
نسبت به پنج شنبه گذشته یک میلیون و 387 هزار 
و 800 تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم نیز با 5 هزار تومان افزایش یک میلیون و 
341 هزار تومان داد و ستد شد.همچنین در بازار 
آزاد قیمت هر قطعه سکه نیم بهار آزادی با یک 
گذشته  شنبه  پنج  به  نسبت  کاهش  تومان  هزار 
نیز  آزادی  بهار  ربع  قطعه  و هر  تومان  هزار   686
تومان  هزار  رشد 388  تومان  و 300  هزار  یک  با 
هر  صرافی ها  است.همچنین  شده  ارزش گذاری 
دالر آمریکا را با 11 تومان افزایش نسبت به پنج 
شنبه گذشته 4 هزار و 149  تومان می فروختند. 

 آخوندی: برای زلزله زده ها دایه
 مهربانتر از مادر نشویم 

عباس آخوندی هشت روز پس از این که اعالم کرد 
»قیم مردم برای بازسازی مناطق زلزله زده نیستیم« در 
کانال تلگرامی اش اظهارات گذشته خود در خصوص 
مردم مناطق زلزله زده را تکرار کرد.» در بازدیدهایی که 
از منطقه داشتم اصرارم بر حفظ حق انتخاب توسط 
زلزله زده بود. اگر خانوار زلزله زده ای تمایل دارد که مبلغ 
کمک بالعوِض دولت را دریافت کند و خود به نحوی 
که مصلحت می داند اسکان موقت و دائم خود را 

سامان دهد دایه مهربان تر از مادر نشویم.«

تاثیر دو زلزله اخیر بر 
مصرف بنزین در کشور

ایسنا- رشد هشت درصدی مصرف بنزین در 9 ماهه 
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته و 
همچنین رشد مصرف این فرآورده نفتی در دو استان 
زلزله زده باعث زده شدن رکورد تولید بنزین در کشور 
شد.زلزله حدود سه هفته گذشته استان کرمانشاه و 
چندروز قبل استان کرمان باعث هجوم مردم به پمپ 
بنزین ها و در نتیجه افزایش قابل توجه مصرف این 
فرآورده نفتی در این دو استان شد، به طوریکه به گفته 
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، 
در روزهای بعد از وقوع زلزله روزانه یک میلیون و 800 
هزار لیتر بنزین در کرمانشاه توزیع می شد و طبق 
آخرین آماری که در مورد انتقال بنزین به مناطق زلزله 
زده کرمانشاه در ۲9 آبان ماه منتشر شد، بیش از چهار 
میلیون و 75۲ هزار لیتر بنزین در این مناطق به وسیله 

191 دستگاه نفتکش توزیع شده است.

رفع فقر مطلق برنامه اصلی دولت؛
اجرای برنامه بیمه فراگیر اجتماعی 

علی ربیعی با بیان این که برنامه کاهش انواع فقر از سیاست های 
مهم و برجسته دولت دوازدهم است، تاکید کرد: رفع فقر مطلق از برنامه 
های اصلی دولت است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه تاکید 
کرد: باید کاری کنیم که برنامه بیمه اجتماعی فراگیر را دنبال کنیم؛ 
نظام بیمه تامین اجتماعی سقفی دارد که می توانیم موفق باشیم.وی 
با بیان این که در سیاست های رفاهی کودکان بازمانده از تحصیل را 
هدف گذاری کردیم ، تصریح کرد: بازنشستگی را نیز در این سیاست 
ها لحاظ کرده ایم.وی خاطرنشان کرد: از سال 93 تاکنون شیب افزایش 
حقوق بازنشسته ها با تورم فاصله داشته است و این به معنی کاهش 

فاصله حقوق بازنشستگان با نرخ تورم است.

بطحایی: شبکه ملی آموزش و پرورش 
راه اندازی می شود

وزیر آموزش و پرورش با بیان به اینکه درصدد راه اندازی شبکه ملی آموزش 
و پرورش هستیم، اظهار کرد: بخشی از این شبکه به تلویزیون تعاملی 
اختصاص خواهد داشت که با مخاطبیِن خاص پیام ها، فیلم ها و رسانه های 
مختلف دیداری و شنیداری را در میان خواهد گذاشت. بطحائی با اشاره به 
اینکه آنچه که اهمیت رسانه های آموزشی به ویژه فیلم و آثار نمایشی را 
بیش از پیش مورد تاکید قرار می دهد نقش و جایگاه این رسانه ها در تعلیم 
و تربیت است، گفت: امروز تعلیم و تربیت و فرآیند یادگیری بدون استفاده 
موثر از هنرهای تصویری و رسانه های آموزشی تقریبا ناکارآمد خواهد شد. 
فناوری های جدید آموزشی ضمن اینکه فرصت یادگیری را دوچندان می 

کند پایداری و اثر بخشی یادگیری را هم افزایش چشمگیری می دهد.

زمان ثبت نام آزمون ارشد97 اعالم شد

ایسنا- آزمون مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز ثبت نام 
آزمون کارشناسی ارشد 97 از روز پنج شنبه، 16 آذر خبر داد و گفت: زمان 
ثبت نام تا ۲۲ آذرماه ادامه خواهد داشت.دکتر حسین توکلی با اعالم 
این مطلب اظهار کرد: ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره های 
کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 97 و همچنین بیست و سومین دوره 
المپیاد علمی دانشجویی کشور از روز پنج شنبه 16 آذرماه منحصرا از 
روز  در  و  می شود  آغاز  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  سایت  طریق 
تمام  کرد:  تصریح  ادامه  در  می پذیرد.وی  پایان  آذرماه  چهارشنبه، ۲۲ 
متقاضیان ضرورت دارد طی مهلت در نظر گرفته شده، پس از مطالعه 
به سایت  نیاز  دفترچه راهنما و فراهم کردن مدارک و اطالعات مورد 

سازمان سنجش مراجعه و نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.

سقف تسهیالت خرید مسکن افزایش می یابد؟

تاسیس صندوق ضمانت تسهیالت اشتغال زایی مددجویان

فارس- مدیرعامل بانک مسکن با تأکید بر اینکه همواره نسبت 
پرداخت تسهیالت یک واحد مسکونی متوسط در تهران باید 
در حد 50 درصد حفظ شود، گفت: تالش بانک مسکن این 
است که تسهیالت پرداخت شده 50 درصد قیمت مسکن را 
پوشش دهد.محمد هاشم  بت شکن در پاسخ به این سؤال که 
اگر سال آینده قیمت مسکن رشد کند سقف تسهیالت خرید 
مسکن )صندوق یکم با سقف 80 میلیون تومان( نیز افزایش 
خواهد یافت، گفت: به هرحال فعاًل بانک مسکن برنامه ای برای 
افزایش سقف تسهیالت ندارد.وی در عین حال تصریح کرد: 
بانک مسکن می خواهد همواره نسبت تسهیالت به ارزش 

واحد مسکونی متوسط در تهران در حد 50 درصد حفظ شود، 
بنابراین اگر زمانی این تناسب بر هم بخورد خودبه خود این اتفاق 
خواهد افتاد که سقف تسهیالت مسکن افزایش یابد.بت شکن 
خاطرنشان کرد: به هرحال تالش بانک مسکن این است که 
تسهیالت پرداخت شده 50 درصد متوسط قیمت مسکن را در 
تهران پوشش دهد.وی تصریح کرد: سقف کنونی وام مسکن 
که 80 میلیون تومان است و در حال حاضر 50 درصد یک 
این  اساس  جوابگوست.بر  را  متراژ  متوسط  مسکونی  واحد 
گزارش پیش از این مدیرعامل بانک مسکن اعالم کرده بود که 
در حال حاضر نرخ تسهیالت 80 میلیونی خرید مسکن برای 

بافت های فرسوده 8 درصد و سایر مناطق 9.5 درصد است و 
بازپرداخت آن 1۲ ساله است. این مدل که در حال حاضر وجود 
دارد در استطاعت مالی متقاضیان است.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری فارس، جدیدترین گزارش بانک مرکزی 
حکایت از گران شدن قیمت مسکن در تهران دارد،  بر اساس 
آمار منتشرشده این بانک معامالت مسکن پایتخت در آبان  
امسال 18.5درصد افزایش یافته است.مطابق آمار بانک مرکزی 
در آبان امسال، تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر 
تهران به 14 هزار و 800 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت 
به ماه مشابه سال قبل 18.5 درصد افزایش نشان می دهد.

و  اشتغال  معاون  عبدالملکی  ا...  حجت 
اینکه  بر  تاکید  با  امداد  خودکفایی کمیته 
تحقق اهداف کمی و کیفی و ارتقا فرایند 
راهبرد  دو  دستی  باال  اسناد  چارچوب  در 
گفت:  است   96 سال  در  نهاد  این  اصلی 
کارکنان  توانمندی  باید  امر  این  برای 
کمیته امداد ارتقا یابد.وی با اشاره به اینکه 
تاکنون  امداد  کمیته  فعالیت  ابتدای  از 

هشت  هزینه  با  اشتغال  طرح  1.5میلیون 
هزار و ۲40 میلیارد تومان برای مددجویان 
اجرا شد اعالم کرد: در این مدت 6۲0 هزار 

خانوار مددجو خودکفا شدند.
عبدالملکی افزود: طبق برنامه امسال باید 
مددجویان  برای  شغلی  فرصت  هزار   140
نخست  ماهه  هشت  در  که  شود  ایجاد 
حمایت  تحت  مددجو  هزار   65 امسال 

شاغل شده اند.
تسهیالت  پرداخت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نخست  ماهه  هشت  در  زایی  اشتغال 
به سال گذشته 95 درصد  نسبت  امسال 
از مجموع سه  گفت:  است  یافته  افزایش 
تسهیالت  تومان  میلیارد   100 و  هزار 
میلیارد   70 و  هزار  تاکنون  زایی  اشتغال 
بر  تاکید  با  است.وی  شده  جذب  تومان 

اینکه باید مشاغل زنان متناسب با شرایط 
آنها انتخاب شود افزود: با توجه به جمعیت 
حمایت  تحت  کرده  تحصیل  مددجویان 
باید اجرای طرح های اشتغال دانش بنیان 
در اولویت قرار بگیرد.وی بر آموزش ناظران 
بر طرح های اشتغال مددجویان تاکید کرد 
امسال سامانه هوشمند  پایان  تا  و گفت: 

نظارت طراحی می شود.

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ) نوبت دوم (
شرکت تعاونی نوین ابتکار سالمت بیرجند

شماره ثبت: 5467        شناسه ملی: 14006400983       تاریخ انتشار: 96/09/12

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی نوین ابتکار سالمت بیرجند 
 ساعت 16 روز پنجشنبه تاریخ 1396/09/23 در محل سالن صدف واقع در بلوار فرودگاه 
جنب مزار شهدای باقریه )دره شیخان( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود 
جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا 
چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام 
االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود 
به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر 

عضو یک رای می باشد.

دستور جلسه :
اصالح ماده )6( اساسنامه مورد عمل

تصمیم گیری در خصوص اصالح بند )ب( ذیل ماده )12( اساسنامه مورد عمل

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

31104

آگهی ابالغ موت فرضی

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

مراجعه و اطالعات خود را در اختیار دادگاه بگذارند. 

برمقدم- مدیر دفتر شعبه اول دادگاه خانواده بیرجند

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

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

درب اتوماتیک 
سیـــد

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

  09303107002
09155614880

 پیتــزا چانـو
پیتزا .ساندویچ. اسنک.

ذرت مکزیکی.فالفل.سمبوسه
پیتزا از 3500 تا 20 هزار تومان

بزودی پیتزا قیفی .ایتالیایی.اسنک فرنگی

انتهای غفاری .خ نجات.بین 1 و 3
32345550-09158619030



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
یکشنبه  *12 آذر   1396 * شماره 3945

فرود 7 هزار قطعه پرنده مهاجر در سد رزه درمیان

صدا و سیما- هفت هزار قطعه پرنده مهاجر در سد مخزنی رزه شهرستان درمیان برای زمستان گذرانی فرود آمدند. سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست درمیان گفت: 
این تعداد پرنده مهاجر در قالب 10 گونه مختلف در یک ماه گذشته وارد سد رزه شدند که تعدادی از پرندگان مسیر سه هزار کیلومتری را از شمال سیبری به این منطقه طی 

کردند. هاشم آزموده افزود: برخی از پرندگان تنها برای استراحت در این سد فرود می آیند و برخی دیگر تا اردیبهشت  سال آینده در این منطقه به حیات خود ادامه می دهند.
چاپ  رو  مردم  دل  حرف  که  آوا  سالم.ممنون 
کردی.گزارشتو خوندم.واقعیت هایی بود که خیلی 
وقت بود از ترس خیلیا نگفته بودن.واقعا نمانیده 
های استان باید در کنار این وعده هایی که برای 
این جاده دادن عملی هم تو مجلس انجام بدن.
هرچند واقعا جای خالی سیاست به جای سیاسی 

بازی در رفتار نماینده های ما دیده میشه.
0935...408
چرا  اینکه  مورد  در  کنید  تهیه  گزارش  یه  لطفا 
سود سپرده های موسسه وحدت وافضل از سال 
92 با نرخ 15 درصد محاسبه میشه، در حالی که 
این موسسات تا خرداد 96 تبادالت بانکی داشته 
اینکه  ضمن  داشته،  قرارداد  گذاران  سپرده  با  و 
و موسسات سود  دولتی  بانکهای  تمام  سال 92 
باالی  سود  با  ماوام   !!!! دادن  درصد   15 باالی 
30گرفیتم چه گناهی داریم که حاال  بعدازگذشت 
هفت ماه تازه ازاصل سپردمون میخوان کم کنن 
بوده  قانونی  ماباسود30درصددادیم  که  وامی 
بخواهند  اگه  !واقعا  ولی سود23درصدغیرقانونی! 
تنها  نه  گذاران  سپرده  کنن  محاسبه  اینجوری 
طلبی از موسسه ندارن بلکه بدهکار هم میشن!!
930...493
با تشکر از مطلب خانم دادرس مقدم بابت مطلب 
امروزشان در خصوص جاده های خراسان جنوبی 
انصافا محور بیرجند قاین نیاز به ردیف اعتباری 
خاص دارد که مسولین استان و کشوری در این 

خصوص همت الزم را ندارد.
915...609
نجات  برای  که  عزیزی  ازشهروند  .تشکر  سالم 
با  رو  جو  سود  قاتالن  بیرجند  مظلوم  های  کاج 
دوربینش رسوا کرد. خدا کنه مقصران به سزای 
اعمالشون برسن .جا دارد در شورای شهر از این 

شهروندتقدیر و تشکر گردد.
915...491
البته دردناک. و  بود  گزارش شنبه خیلی خوب 
مرگ  جاده  برای  کاری  یه  باید  جدید  استاندار 
انجام بده.االنم  که فصل بودجه هست و وقت 
زمینه  این  در  مثبتی  قدم  استاندار  که  اینه 
الشریعه  مروج  اقای  از  میکنم  برداره.خواهش 
که کاری برای ایم محور خطرناک انجام بدن.
ببینیم؟تا کی شعار  تا کی مرگ عزیزانمون رو 

نبینیم. بشنویم و  عمل 
0915...658
به  تشکر  صد  و  ممنون  آوا،  خدمت  سالم  با 
خاطر  گزارش: آهسته؛ متولیان استان در خوابند!! 
و  بشوند  خواب  به  خواب  که  ،بترسند  مسئوالن 
اند  داده  مردم  به  که  هایی  وعده  تمام  فرصت 
را  مردم  حاال  و  اند  گرفته  را  ریاست  پست  و 
خدایی  آن  از  بدهند.بترسند  دست  بینند.از  نمی 
خواهید  می  کی  گذرد.تا  نمی  مردم  حق  از  که 
به  را  خودتان  خواهید  می  چقدر  باشید؟  ساکت 
و  مادران  که  خانواده  بزنید.بنیان  غفلت  خواب 
خانه  شوند.و  می  پر  پر  جاده  این  در  و  پدرانند  
کسی  و  دهند  می  دست  از  را  ستونهایشان  ها 
بترسید  نیست صدایشان را بشنود.شما مسئولین 
از آن روزی که خدای نکرده ، خدای نکرده. این 
افعی هفت سر ؛ شما را و یا یکی از نزدیکانتان را 
ببلعد .ای که دستت می رسد کاری بکن. ممنون 
از مقاله هایی که آقای هرم پور در این زمینه می 
خواب  از  مربوطه  مسئوالن  که  کند  نویسند.خدا 

غفلت بیدار شوید و برای این جاده کاری کنید.
ارسالی به تلگرام آوا
مسولین  توجه  قابل   : نباشید  خسته  و  سالم 
تسهیالت  گرفتن  در  چرا  بیرجند  در  عزیز 
است  تر  عقب  کشور  تمام  از  ما  شهرستان 
از  ها  تعرفه  و  قانون  خشک  اجرای  در  ولی 
بافت  تهران هم جلوتر...مثال گرفتن تسهیالت 
از  قبل  قدیمی  منازل  بازسازی  برای  فرسوده 
خان  هفت  از  باید  کند   تخریب  زلزله  اینکه 
دیگر  و  تهران  .در  خیر  یا  بدن  ایا  که  بگذری 
نظام  هزینه   ، رایگان  برداری  خاک  از  شهرها 
، پروانه شهرداری کامال  پایین  مهندسی بسیار 
رایگان ، وام ساخت با درصد بسیار پایین  ولی 
در بیرجند: خاک برداری با خودت ، وام حداقل 
در  شهرداری  زیاد  مقاومت  درصد،  هیجده 
دادن پروانه رایگان، مورد بعدی خروج صنوف 
در   ، شده  شهر  بزرگ  بسیار  معزل  که  االینده 
تمام شهرها در کوتاه ترین زمان ممکن انجام 
شده ولی در شهر ما سالهاست بخاطر اختالف 
بعضی  نظری  تنگ  و  جات  اداره  بین  سلیقه 
به  این  اگر  که  نشده  اجرایی  هنوز  مسولین  از 
کم  به  توجه  با  شهروندان  امنیت  برسد  اجرا 
تردد  شدن  کم   ، مضر  و  االینده  مواد  شدن 
میرود.  باال  بسیار   ... و  سنگین  کامیونهای 

  . خواهشن مسولین کمی همت کنند 
ارسالی به تلگرام آوا

جوابیه اداره کل انتقال خون
خراسان جنوبی

بر  مبنی   96/9/11 مورخ  در  خبری  درج  پی  در 
ثابت  پایگاه  احداث  به  بشرویه  شهرستان  نیاز 
اساس  بر  رساند،  می  استحضار  به  خون  اهدا 
تشکیالت شبکه ملی خونرسانی کشور شهرستان 
اهدای خون  پایگاه  احداث  واجد شرایط  بشرویه 
اداره  این  خونگیری  سیار  تیم  ضمنا  باشد.  نمی 
در  نیاز(  به  توجه  )با  مرتبه   4 یا   3 ساالنه  کل 
جهت  در  الزم  خدمات  و  حاضر  شهرستان  آن 
شریف  و  دوست  نوع  شهروندان  از  خونگیری 

بشرویه انجام می پذیرد. 

“جلسه ترحیم” فضای سبز بیرجند!

از ساعت 9 تا 12 پنجشنبه در دفتر آوا برگزار شد:

اراضی پادگان سابق نقطه سبز شهر و متعلق به مردم است

درختان  تعداد  گذشته  در  رسد،  می  نظر  “به  حسینی- 
واحد  ترین  شاخص  عنوان  )به  بیرجند  شهر  در  کهنسال 
فضای سبز در این شهر کویری( بیشتر از امروز بوده است. اما 
در این سال ها با گذشت زمان و با گسترش فضای شهری، 
رشد فضای سبز کند و حتی رو به کاهش بوده و نسبتی با 
نیاز نداشته است و گویا در طراحی جدید فضای سبز پیش 
بینی شده توجه به فروش هر چه بیشتر زمین و از طرف دیگر 
منابع زیاد در تغییر کاربری ها در فروش زمین موجب شده 
تناسب بین نیاز و توسعه شهر به هم بخورد. همه فواید ایجاد 
فضای سبز در شهر کویری بیرجند ضربدر 100 می شود. 
فضای سبز یکی از مهم ترین و بهترین راه های ایجاد نشاط 
در شهر مرده بیرجند است. 70 هکتار از تپه های ورودی 
شهر بیرجند که در زمان فرمانداری آقای زینلی درختکاری 
شده، حدود 10 الی 15 سال آبیاری شد و درختان قد کشید و 
بعد یکباره به آن بی توجهی شد تا تمام آن خشکید و منظره 
زیبای ورودی شهر نابود شد. پادگان 04 قلب شهر سال ها 
حکم ریه شهر بیرجند را داشته بعد از انتقال، تکلیف زمین 
های آن معلوم نیست اگر در اختیار پادگان است حفظ درختان 
وظیفه کیست و اگر نه، پس متولی کیست؟ آیا همانطور که 
مردم می گویند هدف پشت پرده خشکاندن درختان و فروش 
زمین ها است؟ فضای سبز جزء اموال عمومی بوده و قطع 
و نابودی آن غیر شرعی، خالف عرف و قانون است و بنا بر 
روایات و سیره پیامبر و فتوا مراجع درخت حرمت دارد” این ها 
بخشی از سخنان دبیر تحریریه روزنامه آوای خراسان جنوبی 
در جلسه روز پنجشنبه آوا با نمایندگان مرکز آموزش 04، 
راه و شهرسازی، شهرداری، سازمان پارک ها و فضای سبز، 
شورای شهر و مرادی و اکبرپور دو فعال اجتماعی پیرامون 
در  قاسمی  است. محمدرضا  بیرجند  درختان شهر  نابودی 
ادامه گفت: “  بیش از 100 تا 150 هکتار فضای سبز در 
سال های اخیر با یک برآورد سرانگشتی نابود شده است که 
 این بیشتر از نیمی از تمام فضای سبز موجود شهر بیرجند 
می باشد. گفته می شود “باغ زعفرانی” در اختیار بنیاد، گازوئیل 
پای درختان ریخته شده تا به جای آن ساختمان سازی شود.
درختان وقفی محدوده روستای رحیم آباد در کنار استانداری 
هم در حال نابودی است. حاال کارشناسان می گویند بحران 
بیرجند است و کاهش پوشش  زیست محیطی در کمین 
گیاهی زمینه این بحران را برای آینده نزدیک فرآهم می کند. 
با توجه به فضای سبز وسیع پادگان و اراضی مربوط به آن 
در شهر ابتدا از نماینده پادگان 04 می پرسیم موضوع خشک 
شدن درختان محدوده تحت حفاظت شما چیست؟ امیری 
راد نماینده مرکز آموزشی 04، در پاسخ در حالی که مدارک 
 و مستندات مربوطه را به همراه داشت و به حاضران نشان 
می داد، با بیان این که 19 آبان 84، با سفر اول احمدی نژاد 
به بیرجند، مصوب شد پادگان به خارج از شهر منتقل شود، 
ادامه داد: قرار شد هزار و 300 هکتار زمین در قبال 100 

میلیارد تومان به راه و شهرسازی تحویل داده شود. 

با حضور شرکت های پیمانکار
 خطوط آبرسانی به درخت ها قطع شد

 به گفته وی در اولین قدم 142 هکتار از اراضی آقایان 
صیاد  شهید  فاصل  حد   ، کشتبان  و  جلیلیان  افشان،  بذر 
و  مسکن  تحویل   85 سال  در  فرودگاه،  بلوار  تا  شیرازی 
شهرسازی شد. آن زمان فضای سبز آن جا باقی بود و کار 
رسیدگی به درختان کنترل می شد، چاهی هم به همین 
برای  و  داشت  قرار  باربری  های  پایانه  پشت  در  منظور 
آبیاری تمام فضای سبز منطقه لوله کشی شده بود. “امیری 
راد” با اشاره به روزی که زمین تحویل داده شد اضافه کرد: 
راه و شهرسازی قراردادی با شرکتی به نام “زیستا” مشاور 
طراحی و بعد از آن شرکت “جوین گستر” برای آماده سازی 
تپه ها بست و آنان نیز لوله های آبرسانی را قطع کردند و 

فضای سبز مشرف به ورودی شهر ، آبیاری نشد!

بسته شدن پرونده مالی اراضی پادگان
در 4 مرداد 92

آخرین  در  کرد:  خاطرنشان   04 آموزشی  مرکز  نماینده 
مراحل تحویل قطعات که سال های بین 89 تا 92 بود، وارد 
محدوده خدماتی شدیم، قسمتی از اراضی حاشیه بلوار قرنی 
که 80 هکتار بود را تحویل مسکن و شهرسازی دادیم، از این 
مقدار زمین، 40 هکتار فضای سبز است و 40 هکتار زمین 
هایی است که روی گسل قرار دارد و به عنوان زمینه خدمات 
شهری تعریف شده اند. امیری راد با بیان این که زاغه مهمات 
نیز در سال 91 و 92 تحویل داده شد، یادآور شد: در سال 
91 قسمت جلوی زمین را تحویل دادیم و سال 92 قسمت 
پشتی زمین تحویل اداره کل حفظ آثار دفاع مقدس شد و 
االن 3 سال است هیچ عنصری در آن جا نداریم و سیم های 
خاردار جمع شده است. وی با تاکید بر این که در 4 مرداد 
92 ختم کالم را اعالم کردیم، افزود: در دو روز با حضور 
مهرآبادی معاون وزیر، دکتر فاطمی مشاور حقوقی وزیر و 
نمایندگان راه و شهرسازی و نیروی زمینی و آجا مصوبه 

امضا شد و پرونده مالی این اراضی بسته شد. قرار شد راه 
و شهرسازی نسبت به قلع و قمع ساختمان اقدام کند و 
زمین مسطح شود. البته 21 هکتار را نفروختیم هر چند 

متری 60 داده بودیم و متری 120 خریدیم. 

آقایان راه و شهرسازی 
پا جلو کم گذاشتند!

با بیان این که اعالم کردیم  نماینده مرکز آموزشی 04 
راه و شهرسازی اشرافیت خود را ظرف 6 ماه اعمال کند، 
اسناد را بگیرد و 21 هکتار باقی مانده را به نام وزارت دفاع 
تغییر مالکیت دهد، عنوان کرد: آقایان در این زمینه پا جلو کم 
گذاشتند و مدعی هستند که وزارت دفاع، ستاد کل نیروهای 
مسلح یا ارتش در رده باال اسناد را به ما نداده است، در حالی 
که مدرک دارم اسناد دو ماه بعد تحویل داده شده است. اول 
امسال نیز خدمت قسمت حقوقی راه و شهرسازی رفتم که اگر 
نمی توانید، من کار را تقبل می کنم و تعهد هم کردم ظرف 
دوماه سندها را می گیریم. االن تمام اسناد پادگان آماده است 

و شنبه می توانند بیایند و کار را انجام دهند.

درختان پادگان بی صاحب شدند!

امیری راد به مکاتبات برای اشجار این منطقه اشاره کرد و 
افزود: ناگفته نماند که تمام اراضی مربوط به ارتش باید به عنوان 
یک لکه فضای سبز دیده شود تا از دید نقشه های هوایی 
مشخص نباشد این قاعده پادگان است. االن در بیابان خوسف 
که پادگان را منتقل کرده ایم، 66 هزار اصله نهال کاشتیم که 
هرزمان رد شوید یک شهرک سبز زیبا را خواهید دید، هر کس 
آن جا خدمت سربازی برود لذت دنیا را می چشد!به گفته وی در 
پادگان قدیم تمام درختان پالک کوبی بودند، اما االن درختان 
پادگان بی صاحب شده اند! در ضلع شرقی اراضی پادگان 75 
درخت خشک شده فقط در محدوده ما است. در حالی که در دو 

قطعه زمین مسکن 116 درخت خشک شده اند.

شما پادگان را گروگان نگه داشته اید!

مرادی  رسید،  که  جا  این  به  راد  امیری  های  صحبت 
شهروند بیرجندی با این اعتراض که از جایگاه چه کسی وارد 
این فضا شدید و اختیار داشتید که بده بستان انجام دهید؟ 
گفت این پادگان ثروت شهر ماست! آن چنان که من اطالع 
کردم زمانی که رهبری به این جا سفر کردند و آقای نخعی 
نژاد درباره ضرورت عبور خیابانی از وسط پادگان در راستای 

پاسداران به ایشان توضیح دادند ، این کار با نظر رهبری انجام 
شد، این جا معامله و توافقی بین ارتش و دولت انجام شده 
است. باید در قبال 100 میلیارد تومان این زمین ها به دولت 

برگردد، وقتی شما پادگان را تا سال 92 گروگان نگه داشتید 
باید االن به این وضع بیفتد! وقتی زمینی به دولت برگشته 

دیگر حضور شما آن جا معنایی ندارد!

خشک شدن درختان
ظرف 3 سال گذشته بوده است

امیری راد در پاسخ عنوان کرد: هنگام سفر رهبری در سال 
78، یکسری تفاهمات بین شهرداری و ارتش بر مبنای این 
که خیابان بازگشایی شود و حاشیه آن واحدهای تجاری ایجاد 
شود انجام شد! ما تا لحظه آخری که در زمین ها بودیم، 
یعنی 12 اردیبهشت 92، به درختان رسیدگی می کردیم! این 
خشک شدن های اخیر ظرف 3 سال گذشته رخ داده است. 
وی اضافه کرد: از همان تاریخ 92 ما زمین را روی کاغذ 
تحویل دادیم و گفتیم هر زمان برای آبیاری بروید مشکلی 
نداریم. بعالوه این که تا جایی را نسازیم که نمی توانیم تخلیه 

کنیم، ما قدم به قدم زمین ها را دادیم.

کلید ورود به اراضی دست
 راه و شهرسازی است

مرادی با شنیدن این سخنان خطاب به ولی پور نماینده راه 
و شهرسازی عنوان کرد: آیا از زمان تحویل تاکنون توانستید 
راحت وارد شوید؟ که ولی پور پاسخ داد: همین االن هم نمی 
توانیم راحت ورود پیدا کنیم!حسنی صفت عضو شورا نیز که 
پس از شنیدن این سخنان بی طاقت شده بود، اعالم کرد: تا 
به این جا باید دو سوال را مشخص کنید، مسئول خشک شدن 
درختان کیست؟ و برای حفظ مابقی درختان می خواهید چه 
کنید؟ دادگاه قانونی که نباشد دادگاه الهی که هست! “امیری 
راد” در دنباله سخنانش مبنی بر این که راه و شهرسازی کلید 
ورود به اراضی در قطعه شماره یک واقع در قرنی و درب قطعه 
شماره دو را داشته است، بیان کرد: در مصوبه آمده است که 
هیچ ممانعتی از سوی مسئوالن پادگان برای عبور و مرور و 

هرگونه فعالیتی روی اراضی وجود نخواهد داشت! 

ورود مشروط به نظارت و تامین!

“ولی پور” البته این قسمت از مصوبه را یادآور شد: فرمانده 
ارشد آجا نوشته با نظارت انتظامات و تامین بالمانع است! االن 

هم تا اذن فرمانده نباشد نمی توانیم ورود پیدا کنیم! آقای 
امیری راد علی رغم این که بخشی از ضلع قرنی را به موزه 
دفاع مقدس دادیم، ولی در داخل پادگان تقسیم فضا انجام 

شده و شما هم واقفید که این طرح 80 هکتاری، هر چه 
خواستید را جانمایی کردیم. سوال من این است که آیا واقعا 
راه و شهرسازی به سادگی اذن ورود داشته است؟! اگر االن 
برویم و بگویم من نماینده راه و شهرسازی و نماینده مدیر 
کل هستم ولی باید یک روز صبر کنم تا وارد شوم! وی 
سخنانش را با بیان این که واقعه رخ داده مایه تاسف است، 
ادامه داد و افزود: 142 هکتاری که ابتدا تحویل دادند در مسیر 
عبور اشجار بود و به لحاظ ضوابط قانونی ، از کمیسیون قطع 
اشجار مجوز گرفته شد و 60 میلیون تومان نیز جریمه شدیم. 
قبل از این موضوع، خود شهرسازی زمینی در معلم 18 حدود 
5 هزار متر مربعی داشت که در آن قرار بود طرح مشارکتی 
پیاده شود، به محض این که شریک ما قبل گرفتن مجوز 
شروع به قطع اشجار کرد خود ما شکایت کردیم و دادستان 
وقت دستور توقف کار انبوه سازی و مدیر عامل تعاونی را داد.

150 هکتار از حیز انتفاع
به دلیل گسل خارج شده است

گفت:  هم  شهر  ورودی  های  تپه  درختان  درباره   وی 
لوله هایی که برای آبیاری درختان گذاشته بودند مانند شریان 
های رگ از تمام نقاط عبور داده بودند، از هزار و 300 هکتار، 
450 هکتار به محدوده داده شده و از این مقدار 150 هکتار از 
حیز انتفاع به دلیل گسل خارج شده و به فضای سبز اختصاص 
داده اند. سرانه فضای سبز کشور 7 تا 12 متر مربع است ولی در 
بیرجند نزدیک 70 متر مربع سرانه فضای سبز موجود است )با 
اضافه شدن فضای سبزی که در اراضی تحویلی ایجاد شود(. 
آن چه که احداث شده 346 هکتار فضای سبز داریم ولی همه 

آن احداث نشده و 40 درصد محقق شده است. 

یعنی درخت در 3 ماه خشک می شود؟!

“امیری راد” پس از شنیدن این سخنان بیان کرد : از 
فرمانده ارشد آجا، نامه زدیم ... ولی پور حرف وی را قطع 
کرد و گفت بگویید چه تاریخی نامه نوشته شده؟ امیری 
راد: 29 مرداد 96، که ولی پور اعتراض کرد: یعنی درخت 
در 3 ماه خشک می شود؟! نمی شود آقا!سخن به این جا 
که رسید، خانزاد معاون خدمات شهری شهرداری عنوان 
کرد: دژبانی حی و حاضر، ولی کسی نمی تواند وارد آن 
جا شود! امیری راد پاسخ داد: زیرا هنوز دژبانی در اراضی 

خود ماست، سایت ارشد نظامی آن جاست، از این در وارد 
نشوند، از در خیابان قرنی وارد شوند! 

درختان بخش راه و شهرسازی
 باقی خواهند ماند

در حین باال گرفتن بحث ها و تقاضا برای ورود خبرنگار 
و مسئوالن حاضر برای بازدید از محوطه پادگان برای روز 
تکلیف فضای سبز  دیگر جلسه مطرح شد:  شنبه، سوال 
پادگان در نقشه های بعدی چیست؟ ولی پور پاسخ داد: در 
بخش ما ماندنی خواهند بود و به جای درختان قطع شده ، 
دوبرابر کاشته خواهد شد. ولی در بخش محصور شده که 

باید برای هر تانکر آب مجوز بگیریم معلوم نیست! 

امضا شد: “نیازی به نظارت نمی باشد”!

امیری راد با صدای بلند و در حالی که می گفت اصال 
این گونه نیست ، بلند شد و نامه مصوبه را گرفت و زیر 
به  اراضی تحویلی  تعالی، در محدوده  نوشت: “بسمه  آن 
به  و  باشد”  نمی  نظارت  به  نیازی  شهرسازی  و  مسکن 
عنوان نماینده فرمانده ارشد آجا ، آن را به تاریخ 9 آذر 96 
امضا کرد.خانزاد نیز در ادامه این حرکت عنوان کرد: شما در 
را که باز کنید، شهرداری می تواند برای آبیاری اقدام کند. 
حسنی صفت نیز بیان کرد که این موضوع را برای گرفتن 

مصوبه آن در شورا مطرح خواهد کرد.

هر کسی با توجه به موقعیت خودش سهمی 
از این گوشت قربانی را بر می دارد

مرادی با این حال باز هم با تاکید بر این که پادگان نقطه 
سبز شهر بوده و به دلیل مرکزیت آن، اگر ساخت و سازی 
این  مرکزی  هسته  ترافیک  دلیل  به  شود،  انجام  آن  در 
منطقه قفل می شود، اظهار کرد: اکنون باید کاربری آن 
را مشخص کنیم، دیوارها را بردارید تا تبدیل به بوستانی 
به  پادگان  سبز  فضای  توصیف  با  برای عموم شود. وی 
زیست  فاجعه  این  کرد:  عنوان  قربانی  گوشت  عنوان 
به موقعیت خودش  با توجه  محیطی است که هر کسی 
سهمی از این گوشت قربانی را تصاحب و تملک و گاهی 
مصادره کند! باید تمام قد در مقابل افرادی که ثروت شهر 
را بدون در نظر گرفتن مصالح مردم به هر نحوی در اختیار 
دارند ایستاد و این افراد جوابگو اقدامات غیر قانونی خود 

باشند، کار این افراد خیانت به شهر و مردم است!

استاندار پیگیر قطع درختان شود

این  در  که  نیز  شهروندان  از  یکی  اکبرپور”  “سامان 
درختان  حفظ  درباره  را  مواردی  داشت  حضور  جلسه 
شهر عنوان کردو افزود: قصه افسردگی کاج های شهر 
داستانی شده برای قلع و قمع این درختان! در حالی که 
در کشورهای اروپایی کاج دارند! وی ادامه داد: یک کاج 
را با عمر 100 سال در شهر خشک می کنند، االن یک 
بوته خار در کویر حکم جنگل را دارد آنوقت ما به راحتی 
درختان  که  حالی  در  نداریم.  آب  که  آوریم  می  بهانه 
دادند،  می  آب  سخت  به  مالیی  برات  مرحوم  را  شهر 
آبیاری هم که در فضای سبز شروع می شود، شیرآب را 

باز می گذارند و یک هفته بعد می بندند!

در چین برای قطع درختان مجازات اعدام دارند

به گفته وی در راس این کار استاندار و مسئوالن پیگیر 
این مسئله باشند! وی ادامه داد: در چین قانون اعدام برای 
قطع درختان را دارند، ولی این جا حتی مشخص نیست که 
پول درختان قطع شده چقدر صرف فضای سبز شده و کجا 
رفته است؟ اکبرپور از شورای شهر درخواست کرد که مصوب 
کند تا تحویل پروانه ساختمان مشروط به ایجاد فضای سبز 
از این که برای فروش زمین بیشتر  باشد. وی با شکایت 
کاج ها را خشک می کنند اضافه کرد: پادگان، پمپ بنزین 
انتهای مدرس، نیروگاه غفاری، بنگاه خیریه آبلوله و حتی خود 
شهرداری برای فروش قبر بیشتر در قبرستان، مصداق این 
حرف است. تقاضا می کنم قسمتی از پادگان برای فضای 

تفریحی و فرهنگی تخصیص داده شود.

درختان کاج افسردگی نمی آورند!

با  پادگان  کرد:  تاکید  سخنان  این  تکمیل  در  مرادی 
آموزشی  نیز  آن  کاربری  باید  و  است  آموزشی  پسوند 
با  افسردگی  درباره  نیز  شورا  عضو  صفت  باشدحسنی 
درختان کاج اعالم کرد: مصوبه کمیسیون خدمات شورا 
در سال 92 تایید کرده که کاج افسردگی نمی آورد بلکه 

یکنواختی پوشش گیاهی عامل افسردگی است.
)ادامه در صفحه 4 ...(

*  پرونده مالی این اراضی بسته شد، اعالم کردیم راه و شهرسازی اشرافیت خود را ظرف 6 ماه اعمال کند، اسناد را بگیرد، مدعی شدند اسناد 
را به ما نداده اند.

* فرمانده ارشد آجا نوشته با نظارت انتظامات و تامین بالمانع است! االن هم تا اذن فرمانده نباشد نمی توانیم ورود پیدا کنیم! 
* فضای سبز در بخش اراضی راه و شهرسازی ماندنی خواهند بود و به جای درختان قطع شده ، دوبرابر کاشته خواهد شد.

* این فاجعه زیست محیطی است که هر کسی با توجه به موقعیت خودش سهمی از این گوشت قربانی را تصاحب و تملک و گاهی مصادره کند! 

پاسخ مسئوالن به پیام شما

عکس: مرادی
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گوشی تاشوی 2018 سامسونگ رسما معرفی شد

در پنل جلویی 2018 یک صفحه نمایش 4.2 اینچی سوپر امولد با رزولوشن فول اچ دی پالس وجود دارد که توسط شیشه گوریالگلس 5 محافظت می شود. نمایشگر درونی 
نیز از همین مشخصات برخوردار بوده و تراشه اسنپدراگون 835 به همراه 6 گیگابایت رم در آن انجام وظیفه خواهد کرد. ضمن آن که سامسونگ گوشی تاشوی خود را در دو 
نسخه 64 و 256 گیگابایتی عرضه می کند. حسگر اثر انگشت در بخش پشتی و بسیار نزدیک به دوربین اصلی قرار گرفته است. به عالوه، سامسونگ گوشی 2018 را به دکمه 

بیکسبی مجهز کرده تا وظیفه فراخوانی این دستیار صوتی را انجام دهد. باتری 2300 میلی آمپری، پورت یواس بی نوع و اندروید نوقا 7.1.1 را به این مشخصات اضافه کنید. یکشنبه  *12 آذر   1396 * شماره 3945

یادداشت

خواندنی 

بنای فوق العاده زیبای کویری 

»پارک ملی جاشوا« در کالیفرنیا

مورد  در  توضیح  از  قبل   - خبر  آخرین 
همیشه  که  بدانید  نیست  بد  جاشوا  ملی  پارک 
که  این  یا  و  خودشان  که  هستند  معمارانی 
و  معماری  به  مند  عالقه  فردی  پیشنهاد  به 
پولدار  فرد  یک  پیشنهاد  به  بگوییم  راحتر  یا 
بناهایی  اجرای  و  نظارت   ، طراحی  به  دست 
آن  بودن  تک  و  زیبا  بر  عالوه  که  زنند  می 
انتخاب  بکر  جایی  در  نیز  را  احداثش  محل 

عام  و  توجه خاص  مورد  کنند که همواره  می 
Cud� بنام خالق  معمار  گیرد.یک  می   قرار 

در  جاشوا  ملی  پارک  در  جالبی  بنای   ed Pin

یک  به  کمی  دست  که  است  ساخته  کالیفرنیا 
این  سقف  ساخت  در  .وی  ندارد  دیدنی  کاخ 
کویری  بادگیرهای  معماری  از  الهام  با  سازه 
رفته  هم  روی  های  الیه  صورت  به  را  آن 
سازه  این  سقف  که  ای  گونه  به  است  ساخته 
و یا بهتر بگویی سقف این کاخ را با این نوع 

. مقاوم کرد است  بسیار  ویژه  از معماری 
که  است  این  سقف  این  طراحی  مزایای  از 
بنا  این  تابستان  گرمای  در  باد  ورزش  هنگام 
بهره  بی  کویر  صبحگاهی  نسیم  خنکای  از 
گردش  کاخ  در  بتواند  خوبی  به  هوا  و  نباشد 
و  هماهنگی  بنا  این  مزایای  دیگر  کند.از 
گو  به  است  خودش  اطراف  محیط  با  استتار 
نه ای که حتی رنگ این بنا با فضای کویری 

است. هماهنگ  خود  اطراف 
گونه  به  نیز  ساختمان  این  داخلی  طراحی 
نمای  با  مقایسه  در  که  است  شده  اجرا  ای 
بیرونی آن کاماًل متفاوت بوده دارای معماری 

است. زیبایی  و  لوکس 
های  سخره  و  ها  سنگ  از   Cuded Pin

در  زیبا  بسیار  شکلی  به  هم  کویری  بزرگ 
است. کرده  استفاده  داخلی  دکوراسیون 

عکاسخونه 

لزوم ترویج وقف علمی و فناوری

 در خراسان جنوبی

*اسماعیل هداوندی 
 
صنعتی  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  مدیر 
روزنامه  با  اختصاصی  گفتگوی  در  بیرجند 
وقف  جایگاه  بیان  با  جنوبی،  خراسان  آوای 
لزوم  بر  جهان  و  ایران  در  فناوری  و  علمی 
در  جنوبی  خراسان  در  وقف  نوع  این  به  توجه 
تاکید  استان  این  های  دانشگاه  توسعه  جهت 
برجسته  ای  نمونه  عنوان  به  ایشان  نمودند. 
صنعتی  دانشگاه  موفقیت  به  وقف  نوع  این  از 
دانشگاه  میان  گرفتن  قرار  در  بابل  نوشیروانی 
های برجسته دنیا اشاره کردند. دانشگاه صنعتی 
دانشگاه های  رده بندی  در  امسال  نوشیروانی 
و  بار   نخستین  برای  تایمز  موسسه ی  جهان 
 301 رده  در  ایرانی  دانشگاه  تنها  عنوان  به 
برجسته  ویژگی  اما  گرفت،  قرار  جهانی  تا350 
و  وقف  اساس  بر  که  است  این  دانشگاه  این 
و دولت  است  کمک های مردمی شکل گرفته 
دارد.  دانشگاه  این  به  را  مالی  کمک  کمترین 
خیر  یک  نوشیروانی   نام  به  نیز  دانشگاه  اسم 
فنی  دانشکده  که  است؛ کسی  بابلی  نیکوکار  و 
و  کرد  احداث  را  مازندران  دانشگاه  نوشیروانی 
کرد.  دانشجو  جذب  به  اقدام   1352 سال  از 
دانشگاهی  عنوان  به  بابل  نوشیروانی  دانشگاه 
نمونه در زمینه بکارگیری وقف علمی و فناوری 
بخشی از درآمد خود را از طریق خیریه به دست 
و  دانشگاه  این  مجتمع های  توسعه ی  می آورد. 
آن  پیشرفته  های  آزمایشگاه  تجهیز  و  ساخت 
همچنان نیز بر پایه مشارکت عمومی و صندوق 
)عج(  عصر  ولي  حضرت  )مانند  قرض الحسنه 
اشاره  با  هداوندی  می شود.دکتر  انجام  بابل( 
دانشگاه  در  علمی  وقف  سنت  بودن  رایج  به 
های  مشارکت  مهم  نقش  و  دنیا  برجسته  های 
مردمی در تامین مالی این دانشگاه ها، به عنوان 
نام  آمریکا  استنفورد  برجسته  دانشگاه  از  نمونه 
بردند. دانشگاه استنفورد آمریکا در سال 1885 
یادبود  برای  استنفورد«  جین  و  »لالند  توسط 
استفورد  شد.  ایجاد  درگذشته شان  فرزند  تنها 
دلیل  به  خود  عمِر  اول  سال های  همان  در 
جدی  آسیب هایی   )1۹06( خوزه  سن  زلزله ی 
دید، اما همین فرهنگ وقف منجر به بازسازی 
در  استنفورد  درآمد  اصلی ترین  شد.  آن  احیاء  و 
 )%  21( است  دارایی هایش  از  نیز  زمان حاضر 
  %6 حدود  سالیانه  و  دارد  خیریه ای  منشاء  که 
خیریه های  و  هدیه ها  طریق  از  نیز  را  درآمد  از 
که  هستیم  آن  شاهد  و  می کند  کسب  مستقیم 
این دانشگاه یکی از برجسته ترین دانشگاه های 
است  فناوری  و  علمی  تولیدات  زمینه  در  دنیا 
واقفان  نام  درخشش  از  تر  ارزشمند  چیز  چه  و 
این مجموعه های علمی و فناوری است که هر 
ساله به همراه موفقیت دانشمندان این مجموعه 

بر سر زبانها می آیند؟
دانشگاه  اینکه  به  اشاره  با  هداوندی  دکتر 
دانشگاه  تنها  عنوان  به  بیرجند،  صنعتی 
اعضای  بودن  دارا  با  کشور  شرق  صنعتی 
که  ای  نخبه  و  نشاط  با  جوان،  علمی،  هیات 
در این دانشگاه وجود دارد گام های خوبی در 
در  تکنولوژیکی  و  علمی  های  پیشرفت  زمینه 
علمی  وقف  از  است،  برداشته  ایران  و  منطقه 
این  نیاز  تامین  برای  مناسب  روشی  عنوان  به 
امکاناتی  تجهیز  و  ساخت  زمینه  در  دانشگاه 
برد.  نام  تخصصی  های  آزمایشگاه  همچون 
در  صنعتی  دانشگاه  های  پیشرفت  ایشان 
اشاره  با  را چشمگیر خوانده و  چندسال گذشته 
مانند  دانشگاه  این  پژوهشی  دستاوردهای  به 
برتر  پژوهشگر  کشوری  جایزه  چهار  کسب 
توسط چهار عضو هیات علمی این دانشگاه در 
زمینه  در  برجسته  اختراعات  ثبت  سال گذشته، 
فناوری نانو  و کسب جایزه یکی از 13 اختراع 
جشنواره  در  اختراع(   150 میان  )از  برگزیده 
تحقیقات  انجام  نخبگان،  ملی  بنیاد  رویش 
التهاب  دهنده  کاهش  نانوداروهای  زمینه  در 
حافظه  ارتودنسی  های  سیم  تولید  و  معده 
و  سایش  برابر  در  مقاوم  های  پوشش  با  دار 
به  استان  در  واقفان  توجه  لزوم  از  خوردگی، 
دانشگاه  این  پژوهشی  های  زیرساخت  تامین 
در  سازی  فرهنگ  برای  راهکاری  عنوان  به 
به  ایشان  برد.  نام  مولد  وقف  ترویج  زمینه 
آزمایشگاه  نامگذاری  برای  دانشگاه  آمادگی 
و  خیرین  توسط  شده  ایجاد  تخصصی  های 
واقفان به نام ایشان اشاره کرد و این نوع وقف 
و کمک را به عنوان راهکاری برای ایجاد یک 
اجتماعی  حساسیت  ایجاد  و  اجتماعی  سرمایه 
دانسته  تکنولوژی  و  علم  توسعه  به  نسبت 
استان  توسعه  در  مهی  نقش  تواند  می  که 
تاسیس  به  ایشان  نماید.  ایفا  جنوبی  خراسان 
تالش  و  بیرجند  صنعتی  دانشگاه  حامیان  بنیاد 
و  دانشگاه  های  پتانسیل  معرفی  در  بنیاد  این 
جذب حمایت مالی خیرین را از اقدامات عملی 
دانشگاه جهت بهره برداری از مزیت های این 

برشمردند. سنت حسنه در کشور 

ساخت بزرگترین چرخ و فلک جهان

بزرگترین چرخ و فلک جهان بر روی رودخانه 
استان  در  ویفانگ،  شهرستان  در   bailang

 145 آن  ارتفاع  که  شده  ساخته  چین  شاندونگ 
متر است و دارای 36 واگن می باشد.

دخترونه زنونه 

طرز نگهداری گل 
و خشک کردن آنها

پرشین وی- با استفاده از حالت دهنده های مو 
که  را  طبیعی  گلهای  میتوانید  ها  تافت  همان  یا 
کنید که  آورند، طوری خشک  برایتان هدیه می 

رنگ، شکل و حالت آن تغییر نکند.
شیمیایی  روش های  شیمیایی:  کردن  خشک 
نیز موثر هستند. در این روش ها معمواًل ترکیبی 
از جوش شیرین، نمک، خاک رس یا مواد خشک 
کننده حرفه ای استفاده می شود و گل ها را کامل با 
مواد خشک کننده می پوشانند و منتظر می مانند تا 
نمک و مواد دیگر همه رطوبت آن ها را جذب کنند. 

6 هفته طول بکشد. این روند می تواند تا 

)ادامه گزارش از صفحه 3....( پس از این سخنان، انصاری 
رئیس سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مخاطب 
شروع  گونه  این  را  خود  سخنان  که  بود  سواالت  بعدی 
کرد: انتقاد اول من به روزنامه آوا است که سعی در حفظ 
درختان داریم ولی خبر درختان کاج افسردگی می آورند را 
درج کردید. امکان ندارد آفرید خداوند افسردگی بیاورد!وی 
در ادامه با بیان این که برای افراد خاطی، اخطاریه می دهیم 
و برای برخی ها نیز حکم گرفتیم، خاطرنشان کرد: برخی 
نیز تا 2  سال به زندان افتادند. با این حال که ما در خط 
مقدم مبارزه هستیم ولی از هر دو طرف ضربه می خوریم، 
پادگان درختانش خشک می شود می گویند شهرداری، در 
زمین های  بنیاد مستضعفان عامدانه یا غیر عمدی درختان  
خشک می شود باز هم شهرداری را مقصر می دانند. برخی 
نامه های ما محرمانه است و نمی دانید با چه ارگان هایی 
طرف هستیم پس خواهش می کنم پشت ما را خالی نکنید!

درختان پادگان، مرکز شیوع آفت شده است!

رئیس سازمان پارک ها با بیان این که ما اجازه نمی دهیم 
اگر جایی درخت خشک شد، آن را جمع آوری کنند ، اضافه 
کرد: اگر این کار را بکنند به جایش درختی نمی کارند و زمین 
تبدیل به مغازه یا ساختمانی می شود. این پافشاری های 
کمیسیون ماده 7 شهرداری است که می تواند حکم دهد و 
جریمه کند. انصاری در ادامه با تاکید بر این که درختان پادگان 
سابق ، مرکز شیوع آفت هایی شده که تاکنون ندیده ایم، 
عنوان کرد: شپشک کاج و سوسک چوبخوار از جمله این آفت 

هاست که مانند سرطان برای درختان کاج هستند.

50 تانکر برای آبرسانی به آن جا بردیم

اثر  پیرو  آجا  ارشد  فرمانده  با  که  مکاتباتی  به  انصاری 
اکولوژیکی پادگان به عنوان قلب سبز بیرجند اشاره کرد 
و افزود: این درختان آب باران را جذب می کنند و اگر به 
جای آن ها ساختمان باشد، مجبوریم عمق کانال های دفع 
فاضالب را بیشتر کنیم. به گفته وی، تا قبل از 31 مرداد 
۹6 به کارشناسان این سازمان اجازه ورود داده نمی شد، 
پس از این تاریخ توانستیم ورود پیدا کنیم که با وضع اسف 
بار آن جا روبه رو شدیم. در این زمین ها دو چاه آب وجود 
دارد ولی ما 50 تانکر برای آبرسانی به آن جا بردیم با این 
که وظیفه ما نیست و صراحتا اعالم شده مالک زمین باید 
از درختان نگهداری کند. وی افزود: درختان خشک پر آفت 
پادگان را با تایید کمیسیون ماده 7 جمع آوری کردیم زیرا 
که اگر این اتفاق نیم افتاد آفت تمام شهر را می گرفت. 
در قبال این جمع آوری پولی نگرفتیم ولی به شرطی که 
دو برابر این درختان درخت جدید کاشته شود که نشده و 

درختان موجود نیز باید حفظ شوند.

اعالم آمادگی می کنیم
به شرطی که هر دو چاه را به ما بدهید

رئیس سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری به صورت 
جلسه ای که در 31 مرداد داشته اند، اشاره کرد و یادآور شد: 
بعد از 3 ماه صورت جلسه را به ما ارسال کردند و در یکی از 

بند ها آمده بود: “ مقرر شد شهرداری نسبت به آفت زدایی و 
آبیاری اقدام کند!” وظیفه گردن ما انداخته شد! تصور کردند 
این که 3 ماه گذشته ، ما فراموش کنیم چه در جلسه مصوب 
شده است! االن نیز اعالم آمادگی می کنیم ولی به شرطی 

که هر دو چاه موجود در منطقه را به ما بدهند. 

ارگان هایی که دوست دارند
پشت دیوارهای بسته درخت قطع کنند

وی خواستار جدا کردن نگاه های موجود در شهر بیرجند 
درباره فضاهای عمومی و خصوصی شد و عنوان کرد: ارگان 
هایی هستند که دوست دارند پنهان شوند و پشت دیوارهای 
بسته درخت  قطع کنند که در نهایت ترکش ها  گونه تیرها 
باز هم به شهرداری باز می گردد. وی با تاکید بر این که کسی 
که نهال می کارد، هیچ وقت درخت را خشک نمی کند، 
درخواست کرد: به کمک کنید جامعه متوجه شوند، ادارات و 
ارگان هایی هستند که بدشان نمی آید زمین لخت شود. تا 
زمانی که درخت زنده باشد می توان جلوی این ها را گرفت!

اخطار می دهیم، عمل نشد
شکایت قضایی می کنیم

رئیس سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری با اشاره به 
این که اخطار می دهیم دو برابر درختان خشک شده، درخت 
بکارند ، افزود: اگر انجام نشد بعد از اخطار می توانیم به طور 
قضایی اقدام کنیم، اگر در طی روند قضایی تعداد درختان 
خشک شده بیشتر شد، شکایت را تغییر داده و تعداد جدید 
را نیز مطرح می کنیم. خوشبختانه شورای شهر هم تعرفه 
محکمی را برای جریمه قطع درخت مصوب کرده است. 
انصاری با اعتقاد بر این که رقابت نابرابری با اقلیم و کیفیت 
آب داریم، خاطرنشان کرد: با حال از این ارگان های خاطی 

هم غافل نشده ایم، وکوتاه هم نخواهیم آمد.

نمادگذاری تمام درختان شهر
با نشانگر الکترونیکی

وی در ادامه با بیان این که پیشنهادی را برای سال ۹7 
به شورا داده ایم تا مصوب کند، اظهار کرد: قصد داریم 
نمادگذاری  الکترونیکی  نشانگرهای  با  را  شهر  درختان 
نیاز  اعتبار  تومان  میلیون   300 تا   250 حدود  و  کنیم 
های  کوچه  در  اگر  نشانگر،حتی  این  با  داشت.  خواهد 

فرعی درختی قطع شود متوجه می شویم.

دو چاه خراب، برای تعمیر آن
بودجه می خواهیم

امیری راد نماینده مرکز آموزش 04، در پاسخ به برخی از 
این سخنان، عنوان کرد: از دو حلقه چاه موجود یکی 5 سال 
قبل و یکی 6 ماه قبل خراب شده است و برای درست کردن 
آن نیاز به بودجه داریم. وی ادامه داد: نمی توانیم کار تحویل 
شهرداری بدهیم زیرا که 21 هکتار زمین های خودمان را 
داریم آبیاری می کنیم، همچنین  چاه داخل کوهسنگی برای 
منازل سازمانی می رود. مرادی یکی از شهروندان بیان کرد: 
چند سال پیش با شما مکاتبه کردند برای این چاه که خراب 

است، چند سال است که می خواهید بازسازی کنید؟در حالی 
که پروسه بازسازی آن 15 روزه انجام می شود.

کاربری همه تجاری است! 

ولی پور با بیان این که برای محدوده مورد بحث، پیش 
طرحی داده شده است که تمام منافع ارتش باید در آن تامین 
شود، اضافه کرد: باید این طرح در کمیسیون ماده 5 مصوب 
شود که دبیر راه و شهرسازی و استاندار رئیس آن است. هنگام 
خراسان  آوای  روزنامه  تحریریه  دبیر  این سخنان،  شنیدن 
جنوبی سوال کرد که کاربری قطعات این زمین ها در طرح 
ارائه شده به کمیسیون ماده 5 چیست؟ که امیری راد پاسخ 
داد: اکثرا مسکونی است... با این حال ولی پور با اعتراض بیان 
کرد: شما که ساخت و سازهای حاشیه بلوار ارتش را می بینید 

، همین طور هم جلو می روید، کاربری همه تجاری است! 
امیری راد این سخن را رد کرد و گفت کاربری منازل 

مسکونی و دو نقطه هم اداری خواهد بود.
ولی پور اظهار کرد: اگر طرح در کمیسیون ماده 5 مصوب 

شود، من به شما این هشدار را دادم!
انصاری رئیس سازمان پارک ها و فضای سبز نیز بیان 
کرد: زمانی که رقیب درخت زمین تجاری و مسکونی باشد 

حذف می شود، این چیز مشخصی است.

اعضای حاضر تعهد بدهند
آن چه که مانده را حفظ کنند

که  بود  دیگری  فرد  حسنی صفت عضو شورای شهر 
این زمینه عنوان کرد: 50 سال دیگر فکر نمی کنم  در 
کسی از این جمع باشد که بگویند خدا بیامرزد یا نیامرزد 
که با عملکرد خود این کارها را کردند، بیایید برای آینده 
اگر بخواهیم زنده  فکر کنید، درخت مایه حیات است و 
بمانیم باید درخت را زنده نگه داریم. اگر بیاییم همدیگر 
را مقصر بدانیم یا سازمانی سخن بگوییم، فایده ندارد. وی 
تاکید کرد: 21 هکتار ارتش و 16 هکتار راه و شهرسازی 
اگر تغییر کاربری پیدا کند، شاید در کوتاه مدت سازمان ما 
به جهت فربه بودن شیری هم در اختیار ما قرار دهد ولی 
در نهایت همین موجب خفگی خودمان می شود. حسنی 
صفت از اعضای حاضر تقاضا کرد تا این جا تعهدی بدهند 
آن چه که خراب شده را دو برابر تولید و آن چه که مانده 
را حفظ کنند. به گفته وی زمانی که استانداری به عنوان 
عالی ترین سازمان اجرایی دولت در استان درخت قطع می 
کند، رئیس سازمان پارک ها غیر این که به شهردار نامه 

بنویسد چه می تواند بکند؟!

 اگر قوانین دلش می سوخت
درخت قربانی نمی شد

این عضو شورا با اعتقاد بر این که باید خودمان فکری بکنیم، 
اضافه کرد: اگر قوانین ما معقوالنه بود و دلش به حال درخت 
می سوخت، هیچ گاه درخت قربانی کاربری تجاری و مسکونی 
نمی شد. حسنی صفت در بخش دیگر سخنانش خطاب به 
امیری راد عنوان کرد: آیا مدت زمان کافی برای تعمیر دو چاه 
این اراضی نبود؟ چرا به سازمانی که االن 50 تانکر داده است، 
چاه ها را نمی دهید؟ در حالی که همین سازمان االن 2 میلیارد 

و 500 میلیون تومان به همان کسانی که آب می آورند بدهکار 
است. امیری راد پاسخ داد: برای تحویل دادن چاه ها باید آن را 

از طریق فرماندهی مرکز پیگیری کنند.

اجازه مکاتبه مستقیم نداریم

انصاری رئیس سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
نیز در ادامه این بیانات، عنوان کرد: در این مدت سه سال، 
600درخت آن جا از بین رفته است نه صد و خورده ای! 
سازمان ها زیر مجموعه شهرداری هستند و اجازه مکاتبه 
مستقیم نداریم، ممکن است من متنی را امضا کنم و به 
شهرداری بدهم ولی آن ها امضا نکنند! ۹ سال پیش که 
استانداری درختانی را خشک کرد، جریمه کردیم ولی اجازه 
رسانه ای شدن آن را نداشتیم. وی با تاکید بر این که مردم 
به لطف این چهار سال گذشته از شهرداری دور شدند، بیان 
کرد: ما مردم را فریب دادیم ، 10 هزار درخت می کاشتیم 
و می گفتند بگویید 20 هزار تا! اما هیچ وقت نگفتم این 
بزرگترین پروژه است یا بزرگترین دریاچه، ولی بازسازی آن 
چه که در این چهارسال اتفاق افتاد تنها به کمک رسانه ها 
است. انصاری افزود: احترام به شعور مردم نتیجه مثبت دارد،  
از االن به بعد این امید هست که با مردم این کارها را نکنیم، 
از االن به بعد در هر ارگانی که درختی قطع شود گزارش می 
دهم ولی مجبورم این گزارش را ابتدا به شهرداری بدهم. اگر 
آن جا نامه من را زیر میز گذاشتند من چه می توانم انجام 
دهم؟ این کار تنها با مصوبه ای در شورای شهر حل می شود 

که مکاتبات ما مستقیم انجام شود.

 انگار به گوسفندی آب می دهیم که
می دانیم فردا قرار است قربانی شود!

کرد:  نگرانی  اظهار  سخنانش  دیگر  بخش  در  وی 
اخطار آقای ولی پور درباره تغییر کاربری این اراضی ما 
را ترساند، انگار به گوسفندی آب می دهیم که می دانیم 

فردا قرار است قربانی شود!

آقای استاندار شما حق تغییر کاربری ندارید

حسنی صفت عضو شورا، با اعالم آمادگی برای همراهی 
مرادی در این قضیه ، ادامه داد: حق مکاتبه مستقیم سازمان 

پارک ها را نیز در شورا دنبال خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: از االن روی این هکتارهایی که به 
کمیسیون رفته کار کنید که آقای استاندار شما حق تغییر 
کاربری ندارید چون اگر این کار انجام شود، آن زمان قانون 
می شود، مانند مطالبی که آقای امیری راد دستش دارد و 
به آن استناد می کند. اگر شورا با استاندار جلسه گرفت که 
چه بهتر، وگرنه خودم این مطالب را به ایشان خواهم رساند.

الزم به ذکر است صبح شنبه امیری راد نماینده 
مرکز آموزشی 04، مستنداتی که در این جلسه 
نشان داده بود را به روزنامه آوای خراسان جنوبی 
ارائه کرد و گفت: هر ارگانی بر اساس مستنداتی 
که می آورد ، اظهار نظر کند. روزنامه آوای خراسان 
جنوبی آمادگی دارد تا مستندات ارگان های دیگر 

این جلسه را دریافت و منتشر کند.

کمیسیون ماده 5 ،  فرصت  آخر برای حفظ درختان
هشدار به استاندار:
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مضرات اعتیاد اینترنتی بر انسان

در درجه نخست، وقتی یک نفر در محیط خانواده معتاد 
به استفاده از اینترنت باشد، فرصت برقراری تعامل با دیگر 
اعضای خانواده را از دست می دهد. همین امر، موجب 
تشکیل یک چرخه معیوب می شود و فرد هر روز بیشتر از 
گذشته از نظر عاطفی و روانی از دیگر افراد خانواده فاصله 
می گیرد و به تنهایی خود و استفاده از اینترنت پناه می برد.
اولین صدمه شبکه های  وقت کشی وسطحی شدن: 
های  شبکه  در  هاست.  آن  بودن  گیر  وقت  اجتماعی، 
مجازی مطالب به همان سرعتی که می آیند، به همان 
سرعت هم می روند و چون مطالب مرور شده، عمقی 

نیستند، ماندگاری زیادی نخواهند داشت.
عادت به سرگرمی و تنبلی ذهنی: اساسا انسان ها، گرایش 
ذاتی به تنبلی و خوش گذرانی دارند و اگر ابزار جذابی هم 
در اختیار آن ها قرار گیرد به خصوص شبکه های اجتماعی 
که دارای امکانات جذابی نظیر الیو ویدئو، الیک کردن، 
است، به راحتی می توانند ساعت ها ذهن را در اختیار 
آن بگذارند. این چنین می شود که فرد به مرور زمان از 
کارهای جدی فاصله می گیرد و توانایی انجام کارهای 

مهم و کارآمد در او رو به ضعف می گذارد.
شیوع مشکالت روانی: خرید مکرر بسته های اینترنتی یا 
دوندگی بی امان برای رسیدن به یک دستگاه وای فای و 
اختصاص ساعت ها وقت و انرژی که عایدی چندانی هم 
در پی ندارد، به مرور سرخوردگی و احساس پوچی را در 

فرد بارور می کند.
دوستی های نامتعارف: مطالعات نشان داده افرادی که 
است،  بیشتر  رفتارشان  در  نگرانی  و  اضطراب  میزان 
کاربران همیشگی شبکه های اجتماعی هستند چراکه 
این افراد معاشرت های مجازی را به ارتباط های درون 

جامعه ترجیح می دهند.

احمق ترین مردم

بگردند  تا  داد  دستور  غزنوی  محمود  سلطان 
گوی  دیگران  از  حماقت  در  که  را  نفر  یک  و 
به خدمتش  و  ربوده است،پیدا کنند  را  سبقت 
بر حسب  تا  گشتند  ها  مدت  مالزمان  بیاورند. 
درختی  شاخ  بر  که  دیدند  را  شخصی  اتفاق 
نشسته است و با تبری در دست به بیخ شاخه 

می زند تا آن را قطع کند. 
شخص  این  از  گفتند  خود  با  سلطان  مالزمان 
به  گرفتند  را  وی  شود.  نمی  یافت  تر  احمق 
خدمت سلطان بردند و عمل احمقانه اش را در 

مقابل خودش برای سلطان بازگو کردند. 
آن شخص گفت: احمق تر از من سلطان است 
تعدی،  و  ظلم  تیشه  با  خودش  دست  با  که 
رعیت خود را که بنیاد و بیخ درخت حکومتش 

هستند، قطع می کند.

پول مثل دست یا پا است؛
 یا از آن استفاده کن
 یا از دستش بده.

موفقیت وقتی حاصل می شود
 که افراد با هم عمل کنند؛ 

شکست به تنهایی اتفاق می افتد.

از منظر خویش گر که راندی ما را 
برخاک سیاه غم نشاندی ما را

گمران شدیم و از تو دور افتادیم
یکباره بسوی خویش خواندی ما را )ناقوس(

بسیاری از افراد شهامت زندگی کردن
 رویاهای خود را ندارند

 چون که از مردن می ترسند.

امید در رویاها، تخیل، و در شهامت
 کسانی وجود دارد که می خواهند

 آن رویاها را به واقعیت تبدیل کنند.

طبق گزارش موسسه ی ملی سالمت روان، نگرانی بسیار 
زیاد یا تنش تلقی شده و اغلب منجر به سایر عالئم فیزیکی 
می شود.بله درست است؛ از نظر ساختاری ما یک مغز داریم، 
اما از لحاظ ادراکی، دو مغز داریم. یک مغز متفکر و دیگری 
مغز غیر متفکر!مغز ما جوری تنظیم شده که اول نگران 
شویم و بعد فکر کنیم. دانشمند مغز، جوزف لیدوکس در 
دانشگاه نیویورک، این موضوع را خوب خالصه می کند: 
ارتباط های که از سوی سیستم های هیجانی )غیر متفکر( 
از  )متفکر(برقرار می شوند، قوی تر  ادراکی  با سیستم های 
ارتباط های هستند که از سوی سیستم ادراکی با سیستم های 
هیجانی برقرار می شوند. سیستمی که دکتر لیدوکس از آن 
حرف می زند، سیستم لیمبیک یا دستگاه کناره ای است، که 
شامل یک سری از ساختارهای عمقی در تنفس هستند که 
واکنش های هیجانی را برانگیخته می کنند. سیستم لیمبیک 
قدیمی ترین  که  آمیگداالست  و  هیپوکامپوس  شامل  که 

بخش مغز هستند.
به مغزتان دستور بدهید دست از نگرانی بردارد

بخش متفکر مغز، پری فرونتال کورتکس، تازه ترین بخش 
مغز است که توجیه می کند چرا با وجود اینکه موجودات 
احمقانه ای می گیریم.  گاهی تصمیم های  عاقلی هستیم، 
مثال ممکن است چیزی را در حراجی بخریم صرفا به این 

دلیل که می ترسیم حراج تمام شود!
اگر ندانیم چگونه مغز نگران مان را تحت کنترل و سلطه ی 

خود بگیریم، روی مغز متفکرمان تاثیر گذاشته و بر آن حاکم 
می شود. پس ضروری است که یاد بگیریم چطور مغز نگران 
را کنترل کنیم. به دلیل زندگی ُپرشتاب دنیای امروزی، مدام 
و زیاد در معرض محرک ها هستیم. محرک چه مثبت باشد 
و چه منفی، مغز را در شرایط جنگ و گریز قرار می دهد.
محرک های بیش از حد و دچار گیجی و آشفتگی شدن 
معادل تصمیم  گیری های بد و شتاب زده است؛ این فرمول 

را همیشه به یاد داشته باشید!
مغز هیجانی شما به مغز متفکرتان می گوید که چه بکند

حاال برای تان خبرهای خوب و بد داریم. خبر خوب اینکه 
کنترل  تحت  را  مغزتان  لیمبیک  سیستم  می توانید  شما 
بگیرید تا اجازه دهید هیجانات و احساسات بر زندگی شما 
مسلط شوند. خبر بد هم اینکه این کار، نیاز به تالش و 
زمان دارد. اما اگر بتوانید این تالش و زمان را صرف کنید، 

پاداش های شگفت انگیزی خواهید گرفت.
لطفا یک کاغذ و قلم بردارید، فکر می کنید اگر هیجان و 
احساس، کنترل زندگی شما را در دست نگیرد چه فایده ای 
خواهد داشت، سه تا از این فواید را روی کاغذ بنویسید. 2 
تا 3 دقیقه وقت دارید که بنویسید و نباید تا زمانی که این 
سه امتیاز را ننوشته اید از جای خود حرکت کنید. خب ممکن 
است مثل من این سه مورد را نوشته باشید:۱. کمتر استرس 
داشتن، 2. پس انداز پول بیشتر 3. خالق تر و کارآمدتر بودن

این لیست را جایی بگذارید که بتوانید آن را ببینید! مطمئن 

باشید وقتی شرایط سخت شد و دچار پریشانی شدید، این 
لیست، کمک خیلی بزرگی به شما خواهد کرد.

چگونه دست از نگرانی و اضطراب بردارید
5 مرحله را به شما توصیه می کنیم که اگر مطالعه کنید و 
مرتبا تمرین کنید، به شما کمک خواهد کرد مغز نگران تان 
را کنترل کنید. از آنجاییکه این مراحل می طلبند که افکارتان 
را کند و کاو کنید، بهتر است همه چیز را یادداشت کنید. 
نوشتن افکارتان روی کاغذ، دو فایده دارد: ۱. به شما کمک 
می کند این 5 مرحله را به یاد داشته باشید و 2. افکار زودگذر 

و ناپایدارتان را در اختیار کورتکس مغزتان می گذارد.
1. باورهای غیر منطقی خود را ارزیابی کنید

ما معموال یک سری باورهای غیر منطقی داریم که باعث 
می شود ترس و تهدیدهایی را ببینیم در حالیکه واقعا هیچ 
خطری و تهدیدی وجود ندارد. بیشتر این باورها، شامل نیاز 
تعادل  کردن« می شود. یک  زندگی  بایدها  به »طبق  ما 
واقع گرایانه تر بین ایده آل ها و خود واقعی تان پیدا کنید تا 

نگرانی های تان عقب نشینی کنند.
۲. یاد بگیرید چطور با احساسات خود برخورد 

کنید و آنها را بپذیرید
در رفتار درمانی شناختی، بیمار یاد می گیرد چطور با افکار 
غیرمنطقی خود با نگاهی عاقالنه تر و روشن تر روبرو شود. 
بیشتر این پروسه شامل جایگزین کردن طرزفکر منفی با 

طرزفکری مثبت تر یا خنثی تر می شود.

بگیرید،  مهمی  تصمیم  است  قرار  وقتی   .۳
احساسات را کنار بگذارید

احساسی  و  تاثیر گفتگوهای هیجانی  راحتی تحت  به  ما 
درون خود قرار می گیریم. هیچ انسانی در چنین شرایطی 
نمی تواند کامال عاری از احساسات باشد، اما هر چه بیشتر 
بتوانید احساس را از عقل و منطق جدا کنید، احتمال اینکه 
انتخاب های منصفانه تر و منطقی تری بکنید بیشتر خواهد شد.

کند  به شما کمک  از کسی که می تواند   .۴ 
حمایت بخواهید

احساسات ما در شرایط خاص، سریع و قوی واکنش نشان 
این  عنان  نمی توانیم  و هر چه تالش می کنیم  می دهد 
احساسات را در دست بگیریم. وقتی شما به سختی تحت 
نفوذ و کنترل هیجانات خود هستید و سیستم لیمبیک تان 
فرمانروایی می کند، یک حامی می تواند مانند کورتکس 

مغز شما عمل کند.
۵. به خود کنترلی تان اعتماد کنید

طبق نظریه ی خود اثر بخشی، اگر کسی ببیند که می تواند 
خود کنترلی داشته باشد، می تواند کنترل رفتارهای مشکل 
ساز خود را در دست بگیرد. اگر بابت تصمیم های خوبی که 
می گیرید، تسلطی که بر نگرانی های خود دارید یا کنترلی 
احساس  می آورید،  دست  به  خود  وسوسه های  روی  که 
این  که  دید  خواهید  تدریجا  شوید،  قوی  و  کنید  قدرت 
ترس ها و وسوسه ها کمتر و کمتر بر شما مسلط خواهند شد.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

خداست که آفرینش را آغاز و سپس آن را تجدید می  کند آنگاه به سوی او بازگردانیده 
می  شوید. سوره روم آیه 11

حدیث روز  

صبر کنید برگزاردن احکام شرع و شکیبایي ورزید در برابر دشمنتان و آماده و حاضر باشید براي امامتان که در انتظار او هستید. 
امام باقر )ع(

سبک زندگی

چه کنیم تا مغزمان دست از نگرانی بردارد؟

جدول کلمات                        

افقي: ۱- از کاخهاي تخت جمشید 
زنبور  صداي   - یوش  شاعر    -
2-  از اجزاي جمله - فرماندهان 
- وسیله آرایش خانمها 3- نوعي 
برنج مرغوب شمال کشور-  بسیار 
خدا  اگر  دهنده،  شفا   - مهربان 
بخواهد 4 - پرداخت - یار همایون 
خط  حرف   -  5 مقدوني  فاتح   -
کش - کودن - دستگاه مولدنیرو 
6 - بازدارنده - مداوا - رده و دسته 
به شیوه جدید  7 - داستان کوتاه 
زشت   -  8 عسل  تفاله   - مال   -
سد  واحد 9-   پیامبر  ناپسند-   و 
تهران - متذکر-  محل دور زدن و 
پرواز ۱0-  مساوي عامیانه- اصول 
و مباني-  واحد طول انگلیسي ۱۱-  
آژیر خطر-  قطار زیرزمیني - میوه 
رحیمي  فهیمه  نوشته  رماني   -۱2
درجه  مدار 38  - کشور-  مکار   -
مشورت   طرف   - ها  ماده    -۱3
کشتزار ۱4-  براي اینکه - رهبر 
و پیشوا - فریاد بلند ۱5 - آخرین 
در  اصطالحي   - سرخاب   - توان 

ورزش باستاني 
شهر  قدیم  نام   -۱ عمودي: 
همدان - پیوند رباط 2-  ناپاکي-  

 -3 خوش  خواب   - سنگین 
ماه  از  نورس-  میوه   - امانتداران 
تهي   - زیرکي   -4 سریاني  هاي 
 -5 کشورمان  هاي  کوه  از   -
ویتامین  متحیر-    - پیچ   همراه 
سودمند   - آخر  توان   -  6 جدول 
-تن  مردگان    -7 بزرگداشت   -
شطرنج  در  اي  مهره   - بدن  و 
اهلي  قاپوچي-   رفوزگي-     -8
در  -رانندگي  جنگي   کشتي   -9

 -۱0 بخش  آب   - بیگانه  زبان 
من   - اهنگ  همیشگي - ضرب 
و تو ۱۱-  دست مالیدن-  شاعر 
 - هجري  ششم  قرن  ایراني 
از   -  ۱2 دست  میاني  بخش 
یزد - خجالتي -مارال  شهرهاي 
باشگاه   - یکپارچه   - بانو   -  ۱3
۱4- آشنا به کار - شیوه و روش 
- کباب شده ۱5- اثري از محمد 

اقبال الهوري  آسیا

جدول 3940

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

123456789101112131415
رکمادمیموتانا1
امارهلبناانوس2
بردنکساهابور3
رابدوررایباال4
تفاادنالانحنا5
لبادهنمادفیل6
لارالاکرهباا7
اکویهرهلدیرای8
کلانیماکانری9
تاوابریزبارا10
ورمدقیبمابومن11
زیروکساتاردیه12
اراساراوزبسا13
سنویدردرسارای14
تادوجومتایبست15

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

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

09353694511 - 09353315656 طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 17:30 تا 12 شب

نیسان دوگانه سوز طرح لیزینگی
 با کار دائم واگذار می شود. 

  09157916870- علی آبادی
کلیه لوازم سوپر مارکت

 به فروش می رسد.
09157201755

مغازه لوازم یدکی خودرو با موقعیت 
عالی و سابقه دیرینه به فروش 

می رسد. 09158254172

سالن زیبایی زنانه با کلیه امکانات
 و قرارداد مکان واگذار می شود. 

ساعت تماس: 20الی 22    09017866642  

به نیرو مسلط به چاپ سیلک و یک نیرو 
مسلط به آفیس )دو شیفت( نیازمندیم. 

32457011 -09397403828

 به یک نفر خانم چرخکار ماهر جهت کار 
در خیاطی زنانه نیازمندیم.

09151637794 - 32423365

به تعدادی بازاریاب آقا و خانم جهت کار 
در شرکت پخش مواد غذایی معتبر با حقوق

و پورسانت باال نیازمندیم.
05632358334 -09155611219

به یک نیروی خدماتی خانم جهت کار
 در دفتر شرکت نیازمندیم.

32456314

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

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

را تجربه کنید.   09158668002

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

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

پخـش و نصـب 

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک

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

  09156633230- برگی

نقاشی ساختمان
  اجرای  رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک،

  کناف ، مولتی کالر، پلی استر و...
09157411071 - 09384928910- باقری

فروشگـاه 
پـارس پـرداز
فروش اقساطی لپ تاپ، 

تبلت و سیستم 
) ارسال رایگان 

 به سراسر استان( 
بیرجند- بیست متری اول 

شرقی مدرس
 پالک 16

09357787955
سلطانی

سمسـاری صـادق 
لوازم منزل و اداری شما را منصفانه خریداریم.

 09380160779 - 09151641464  علی آبادی
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برگزاری مسابقات تیراندازی اهداف پروازی
 در نهبندان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، رییس هیات 
ازتیراندازان  نفر  شرکت ٣٠  با  مسابقات  این  گفت:  نهبندان  تیراندازی 
شهرهای نهبندان، شوسف و بیرجند در ارتفاعات تیرکوه ) پارک جنگلی ( 
نهبندان برگزار شد.در پایان آقایان شادمان شریفی، اتابک احمدی و علیرضا 

رضایی از شهرستان بیرجند مقام اول تا سوم را کسب کردند.

تیم ملی فقط می تواند دوبازی تدارکاتی انجام بدهد

ورزش ٣- تیم ملی ایران برای آماده سازی هرچه بیشتر جهت جام جهانی 
2٠18 تنها دو فیفا دی را برای برگزاری مسابقات تدارکاتی پیش رو دارد.

تیم ملی ایران اما برای آماده سازی هرچه بهتر دو روز فیفا را برای برگزاری 
بازی های تدارکاتی پیش رو دارد. بر اساس تقویم فیفا تا قبل از آغاز جام 
جهانی دو روز 19 و 27 مارچ به عنوان روزهای فیفا مشخص شده  است 
تقویم فیفا روزهای 19 مارچ که 28 اسفند سال 96 می شود و 27 مارچ 
که 7 فروردین ما می شود و تیم های ملی در این دو روز می توانند بازی 
های تدارکاتی شان را برگزار کنند. با توجه به اینکه در سال منتهی به جام 
جهانی هم هستیم رقابت های باشگاهی با فشردگی باالیی برگزار خواهد 

شد و این کار تیم ملی را برای آماده سازی کمی دشوارتر هم می کند.

قرعه کشی روسیه 2018؛ ایران در گروه مرگ! 

ورزش سه- بازی های روسیه 2٠18 انجام شده و تمام تیم ها رقبای خود 
را در مرحله گروهی شناختند. تیم ملی کشورمان در گروه دوم قرار گرفته 
و به ترتیب برابر مراکش، اسپانیا و پرتغال به میدان خواهد رفت. به جز 
گروه ایران، گروه چهارم و پنجم نیز دشوار خواهند بود.ایران در اولین دیدار 
خود باید 1۵ ژوئن )2۵ خرداد 97( ساعت 18:٣٠ به وقت ایران در سنت 
پترزبورگ برابر مراکش به میدان برود. بازیکنان ایران در دومین دیدار 
ساعت 21:٣٠ روز 2٠ ژوئن )٣٠ خرداد 97( در کازان به مصاف تیم ملی 
اسپانیا می روند. در انتها ایران در سومین بازی خود 2۵ ژوئن )۴ تیر 96( در 

سارانسک به مصاف پرتغال خواهد رفت. 

به تمدید قرارداد شد برانکو راضی 

خبر ورزشی- براساس گفته مسووالن باشگاه پرسپولیس برانکو ظرف چند 
روز آینده با حضور در باشگاه قرارداد خود را به مدت دو فصل تمدید خواهد 
کرد.البته برانکو یک فصل را قطعی امضا می کند و سال دوم را با شرایط 

خود به ثبت خواهد رساند. 

این ویتامین ها حافظه شما 
را تقویت می کند

هم  تیامین  به  که   B1 ویتامین  مشرق- 
کربوهیدرات ها  تبدیل  برای  است،  معروف 
الزم  مغز  غذای  به  قندی(  و  )موادنشاسته ای 
است. اگر کم مصرف شود موجب افسردگی، 
خستگی و بی خوابی می شود. تیامین در غالت 

سبوس دار، حبوبات خشک، بادام زمینی و برخی 
انواع گوشت وجود دارد.- ویتامین B3 یا نیاسین 
را تقویت می کند و کلسترول خون و  حافظه 
می دهد.  کاهش  را  بروزسکته  احتمال  نتیجتا 
بعضی انسان ها با مصرف آن دچار برافروختگی 
و خارش می شوند. . نیاسین در گوشت بعضی 
زمینی،  بادام  قزل آال(،  )به خصوص  ماهی ها 

گوشت مرغ و جگر وجود دارد.

داروهای  اغلب  گفت:  تغذیه  متخصص  یک  نیوز-  سالمت 
می  مصرف  خودسرانه  مردم  سوی  از  هم  معمواًل  که  الغری 
شوند، کاهش آب بدن در کوتاه مدت را به دنبال دارند، بی آن که 
بدانند چگونه سالمتی خود را به بازی گرفته اند.مظهری با بیان 
از مشکل های اساسی مردم در کشورهای  این که چاقی یکی 
مختلف جهان است، افزود: تمامی مجامع معتبر علمی، پزشکی 

داروی  تاکنون هیچ  دارند که  تأکید  نکته  این  بر  جهان همواره 
الغری در جهان تهیه نشده است که بدون رژیم غذایی مناسب 
راه  کرد:  تصریح  تغذیه  متخصص  این  باشد.  اثرگذار  ورزش  و 
های میانبر همواره برای مردم جذاب است، اما آنان باید بدانند 
اندام  تناسب  و  برای الغری  ها  روش  مفیدترین  و  بهترین  که 
و  مداوم  ورزش  مناسب،  تغذیه  هوله...،  هله  مصرف  از  پرهیز 

بهره مندی از نظرات پزشکان و متخصصان است.وی در پایان 
ها،  آرایشگاه  از  را  الغری  داروهای  وجه  هیچ  به  داد:  هشدار 
مخصوصا  سوپرمارکت ها  و  ها  عطاری  ورزشی،  های  باشگاه 
سواران؛  موتور  توسط  شده  عرضه  اینترنتی  و  تلفنی  سفارشات 
خریداری نکنند چرا که داروها فقط بنابر ضرورتی و با تشخیص 

متخصص از داروخانه ها، تهیه و مصرف شود.

کاهش آب بدن با مصرف داروهای الغری غیرمجاز

چند ترفند ساده برای الغری

شما  به  که  ساده  های  ترفند  دکتر-  الو 
گرسنگی  احساس  تر  کم  کند  می  کمک 
خواب  زمان  تا  صبحانه  زمان  از  و  کنید 
اینجا  در  بسوزانید.  بیشتری  کالری 
آماده  شما  برای  را  ساده  ترفند  چند  ما 
شما  استقبال  مورد  مطمئنا  که  ایم  کرده 

مفصل  ی  صبحانه  گرفت.  خواهند  قرار 
مصرف  کوچک  شیرینی  یک  بخورید:- 
کنید-کارتان را از صبح زود شروع کنید- 
بنوشید-  قهوه  خود  استراحت  زمان  در 
آب  دهید-  افزایش  را  نهارتان  ی  ادویه 
بر  کنید-  نگاه  ساعت  به  بنوشید-  سرد 
زود  باشید-  داشته  تسلط  تلویزیون  کنترل 

بیدار شوید. از خواب 

غذاهایی که به درمان ریزش مو 
کمک می کند را بشناسید

دالیل  به  دربانوان  سر  موی  ریزش  رکنا- 
مختلفی از جمله برهم خوردن تعادل هورمونی، 
کم خونی، تغذیه نامناسب، استفاده بیش از حد 
از رنگ و دکلره کردن موها، استفاده از صاف 
کننده های مو، اختالل وسواس کندن موی سر، 

برخی  و مصرف  درمانی  افزایش سن، شیمی 
دارو ها رخ می دهد. برخی از خوراکی ها و گیاهان 
دارویی، چون توت خشک، نخود فرنگی، کاهو، 
شیرین بیان، چای نعناع و روغن اسطوخدوس 
نیز می تواند سبب تنظیم هورمون ها شود، اما 
درصورت مصرف دارو های شیمیایی و جلوگیری 
از بروز اختالل دارویی حتمًا با پزشک خود 

انجام دهید. مشاوره 
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ضروری  معدنی  ماده ی  ید،  ها-  برترین 
وجود  دریایی  غذاهای  در  بیشتر  که  است 
تولید  برای  ید  از  شما  تیروئید  غده ی  دارد. 
می کند. استفاده  تیروئید  هورمون های 

هورمون های تیروئید به کنترل رشد و ترمیم 
سلول های آسیب دیده و حمایت از متابولیسم 

سالم کمک می کنند. رایج ترین عالئم در میان 
تیروئیدشان  آنهایی است که سطح هورمون 
گردن  در  تورم   .1   : از  عبارتند  است  پایین 
و  ضعف  دلیل-٣.  بی  وزن  افزایش   .2    -
خستگی۴. ریزش مو- ۵. خشکی پوست-6. 
احساس سردی- 7. مشکل در یادگیری و به 
خاطر سپردن-8. مشکالت دوران بارداری9. 

پریودهای نامنظم یا سنگین است .

ریفالکس بیشتر در کمین
 افراد چاق است!

سیمرغ- علل مختلفی باعث بروز ریفالکس می 
شوند، اما یکی از زایج ترین آنها چاقی یا اضافه 
از  معده،  کردن  ترش  یا  است.ریفالکس  وزن 
جمله بیماری های شایع گوارشی است که حدود 
1۵ میلیون ایرانی به آن مبتال هستند. هر چند 

بیماری ریفالکس به تنهایی چندان خطرناک 
اما سهل انگاری در درمان آن می تواند  نیست 
عوارض بسیاری به همراه داشته باشد. آسیب 
مخاط مری یکی از این عوارض است که در 
التهاب و زخم مری تبدیل  طوالنی مدت به 
غذایی  برنامه  یک  که  حالی  در  شد.  خواهد 
می تواند  مناسب  درمانی  دارو  کنار  در  سالم 

کیفیت زندگی فرد را حفظ کند.

تو ضیحات مدیر هنرستان فنی ابوذر درباره بازخوردهای یک حادثه در فضای مجازی 
  

در پی خبر مصدومیت انبار دار هنرستان ابوذر در کارگاه تاسیسات و انتقال وی توسط اورژانس به بیمارستان ولی عصر )عج( به بیمارستان مدیر هنرستان 
را  است وی  بیمارستان خواسته  پذیرش  از  در دست  ای  برگه  با   ..... آقای  دریافتیم که  بیمارستان  به  مراجعه  از  عنوان کرد: پس  باره  این  در  ابوذر   فنی 
مرخص کنند با این عنوان که می خواهم به پزشک قانونی بروم و دیه بگیرم به گفته وی مصدوم ازا امضا و انگشت در دفتر پذیرش خودداری و خواستار 
معاینه توسط پزشک شد برای معاینه پزشک وارد اتاق پزشک شدیم در شرح حال سریدار گفت : سقف روی سرم خراب شد و سر،کمر و گردنم درد می 
این چه حرفی است که در حضور  با توجه نگاه کرد مجدد دکتر سوال را مطرح کرد وی عنوان کرد  از وی پرسید چی مصرف می کنید که  ، دکتر  کند 
رئیس مدرسه می گویید  که آقای دکتر گفتند بیرون منتظر باشید . بعد از چند دقیقه پسرم تماس گرفت و رفتم بعد از دقایقی سرایدار تماس گرفت که  
گفتم چند دقیقه ای صبر کند تا پیش فرزندم بروم و برگردم دنبالشان که گفتن نمی خواهد خودم می روم که بنده پس از انجام کار به اداره رفتم و جریان 
را به معاون آموزشی و حراست اطالع دادم و بعد به هنرستان و محل کار برگشتم  و با توجه به عدم بارندگی سال جاری مشخص شد گچ سقف بر اثر 
رطوبت در سالهای گذشته کمی تورم داشته که با ضربات لوله  بر سقف فرو ریخته است و ریختن گچ اتفاقی نبوده است  و همکاران با اورژانس تماس 

گرفته و وی توسط اورژانس به  بیمارستان منتقل شده است و پس از آن وی اقدام به  نشر اکاذیبی در فضای مجازی نموده است . 

  انهدام باند سارقان اماکن خصوصي و دولتي در شهرستان نهبندان  

فرمانده انتظامي استان از انهدام باند سارقان اماکن خصوصي و دولتي با کشف 21 فقره سرقت خبر داد.به گزارش 
خبرنگار پایگاه خبري پلیس ، سردار »مجید شجاع«در تشریح این خبر اظهار داشت : با وقوع چند فقره سرقت از 
اماکن خصوصي و دولتي در سطح شهرستان نهبندان ، بالفاصله دستگیري سارق یا سارقان در دستور کار پلیس 
قرار گرفت. وي افزود : مأموران با انجام گشت زني هاي نامحسوس در سطح حوزه استحفاظي خودروي سواري را 
که در حال سرقت از دکل هاي مخابراتي بود را  شناسایي و بالفاصله متهمان دستگیر و به کالنتري منتقل کردند. 
سردار شجاع تصریح کرد : متهمان در اظهارات خود به 21 فقره سرقت از اماکن خصوصي و دولتي با همکاري دو 
نفر دیگر اعتراف کردند که  با دستگیری آن دونفر نیز چهار متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانوني 
به مراجع قضائي معرفي شدند. سردار شجاع تقویت احساس امنیت مطلوب را از اهداف پلیس استان دانست و 
افزود : در زمینه هاي فرهنگي باید تالش کرد تا سرقت به صورت منکر اجتماعي جلوه کند ، به طوري که کنترل 

اجتماعي در این زمینه اعمال گردد و سارق به عنوان فرد ضد اجتماع احساس انزوا کند. 

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 شماست.
 تعداد خانواده های تحت 

حمایت: 500 خانواده شهری، 
1390 خانواده روستایی
  163 نفر یتیم نیازمند
شماره حساب مرکز

 نزد بانک ملی: 
 0109831823009

شماره کارت مجازی: 
6037991899549160

 پرداخت از طریق
 شماره گیری تلفن همراه:

  *8877*4518 # 
 آدرس: موسی بن جعفر )ع( 
5 )صمدی 8( -  داخل صحن 

مسجد جواد االئمه )ع(  
   09151631855 

32313472 056- طاهری

مرکز نیکوکاری

 جواد االئمه )ع(  بیرجند

15% تخفیف ویژه فروش مبلمان و سرویس خواب

فروشگـاه هـای مجـاز ایـن طـرح:
1 - مبل پاسارگاد، معلم 2 -  مبل نارمنجی ، بهشتی 3 - مبل ترنج ، معلم 4 - مبل قیمت شکن ، 
غفاری 5 - مبل ایران ، صیادشیرازی 6 - مبل کیان ، محالتی 7 - سرویس خواب  سریر، محالتی 
8 - مبل سریر، توحید 9 - مبل قائم ، توحید 10- مبل تهران مد ، توحید  11- مبل ماهان ، توحید 
12-  مبل یافت آباد ،  توحید  13- مبل جاوید ، انقالب 14- مبل آذین ، بیست متری  سوم شرقی  
 15- مبل سوفا ، منتظری 16- مبل جهان نما ، معصومیه روبروی آتش نشانی 17- مبل خراشادی ،
مطهری 18- مبل دیزاین ، توحید 19- مبل آرنیکا ، توحید 20 - مبل تیامات ، توحید  21 - مبل 
کالسیک تهران ، توحید 22 - مبل شیخ زاده، معلم 23 - مبل تولیکا ، غفاری 24 - مبل افرا، 

منتظری 25 - مبل آبنوس ، منتظری 26 - مبل هامون، صیادشیرازی

اولین جشنواره 
فروش ویژه مبلمان

 در استان خراسان جنوبی
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

حفظ محیط زیست
نیازمند عزم ملی است

و  حفظ  اینکه  بیان  با  فقیه  ولی  تسنیم-نماینده 
نگهداری محیط زیست امری مهم بوده اما همه 
محیط  حفظ  گفت:  نمی شود  نگاه  آن  به  جانبه 
زیست نیازمند تالش و کوشش همه جانبه است 

و اگر محیط زیست نظم آن از بین برود خطراتی 
برای انسان و دیگر آفریده ها دارد. عبادی در دیدار 
با فرمانده یگان محیط زیست کشور اظهار کرد: 
گاهی بشر هوا و خاک را فاسد کرده و الیه ازون 
که خداوند به عنوان سپری برای زمین آفریده را 
سوراخ کرده است که همه از حرص و طمع انسان 
سرچشمه می گیرد درحالی که زندگی یک چرخه 
فرمانده  دارد.  ربط  یکدیگر  به  چیز  همه  و  است 
بیان  با  نیز  کشور  زیست  حفاظت  سازمان  یگان 
اینکه در کشور تنها ۳ هزار محیط بان داریم و با 
این تعداد نمی توان به خوبی از آب و خاک حفاظت 
شود گفت: ظرفیت روحانیت و ائمه جماعات برای 
آگاه سازی مردم در حفاظت از محیط زیست باید 
به کار گرفته شود. جمشید محبت خانی از استان 
کل  اداره  موفق ترین  عنوان  به  جنوبی  خراسان 
عملکرد  افزود:  و  کرد  یاد  کشور  زیست  محیط 
نظام مند همراه با قانونمندی و تعامل محیط زیست 
با مسئوالن و مردم در خراسان جنوبی در حوزه 

محیط زیست قابل تقدیر است.

سرما در خراسان جنوبی
ادامه دارد؛ احتمال یخبندان

ایرنا - رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی 
جنوبی  خراسان  هواشناسی  کل  اداره  جوی  های 
گفت: با توجه به تقویت سیستم پرفشار شمالی و نفوذ 
جریان های سرد ناشی از آن به شمال شرق کشور 
انتظار می رود کاهش دما و یخبندان در 24 ساعت 
آینده تقویت شده و در کل استان کمینه دما به صفر 
و زیر صفر برسد. برهانی افزود: براساس همدیدی و 
آینده نگری نقشه های پیش یابی هواشناسی، در این 
مدت وزش باد به صورت لحظه ای در ساعت های 
بعد از ظهر افزایش خواهد یافت.وی وضعیت جوی 
24 ساعت اول بیرجند تا ظهر یکشنبه را صاف تا 
کمی ابری همراه با وزش باد،کاهش دما و تشدید 
یخبندان بیان و اظهار کرد: بیشینه و کمینه دمای 
هوا در این مدت در مرکز استان به 14 و منفی هشت 

درجه سلسیوس می رسد.

خانه جوان در خوسف راه اندازی می شود

تسینم-فرماندار خوسف با بیان اینکه بیش از ۷۰ 
درصد جمعیت این شهرستان در مناطق روستایی 
و عشایری ساکن هستند گفت: خانه جوان در شهر 
خوسف راه اندازی می شود که ایجاد مجتمع فرهنگی 
شفیعی   است.  جوان  خانه  اهداف  از  محور  محله 
اظهار کرد: بسیاری از آسیب های اجتماعی  به دلیل 
نبود اشتغال برای جوانان است که در راستای اشتغال 

اقدامات خوبی در خوسف در حال پیگیری است. 

قنات باغ جهانی اکبریه بیرجند 
مرمت و بهسازی می شود

بارندگی  در  که  اکبریه  جهانی  باغ  غالمی-قنات 
های سال گذشته آسیب دیده بود بزودی مرمت و 
بهسازی می گردد.میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان، شریعتی منش گفت: در پی جاری 
شدن سیل در بهمن سال 95 در محدوده قنات باغ 
بیدخت، سیل به  اکبریه در مسیر روستای  جهانی 
یکی از حلقه های چاه قنات خسارت رسانده بود. 

می
 مقا

س:
عک

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

اجرای 12 طرح صنعتی در مناطق روستایی خراسان جنوبی
گروه خبر -  12 طرح صنعتی با تسهیالت صندوق کارآفرینی امید برای اشتغال روستائیان خراسان جنوبی در این مناطق اجرا می شود.مدیر صندوق کارآفرینی امید گفت: برای اجرای این 
طرح ها 19 میلیارد و 18۰ میلیون تومان تسهیالت با سود صفر یا ۳ درصد اختصاص یافته که بخشی از این اعتبار جذب شده و طرحها در حال ساخت است.برای اجرای این طرح ها 4 میلیارد 
تومان آورده روستائیان نیز هزینه می شود. زنگنه افزود: تسهیالت ساخت این طرحها به حساب روستائیان واریز می شود که اقساط آن پس از 2 سال از محل یارانه روستائیان پرداخت می شود.

ی نیا
عارف

س: 
عک

“ کیش“ مات
شرق  سیر  “سایه  شرکت  امیرآبادیزاده-مدیر 
“عنوان کرد: پرواز بیرجند کیش لغو شد و ۳ پرواز 
دیگر تا 21 آذر انجام خواهد شد.مهندس بهمنش 
علت تعطیلی پرواز را استقبال اندک مردم و کم 
لطفی مسئوالن استان در عمل به وعده های خود 
و  سیستان  استان  به  پرواز  این  افزود:  و  دانست 
بلوچستان منتقل  و پیش بینی می شود با استقبال 
مردم این استان مواجه شود.وی با ابراز تاسف از 
این که هم استانی ها حاضرند با هزینه گران تر از 
کرمان و مشهد به سفر کیش بروند ولی از تورهای 
داخل استان که با قیمت مناسب و راحت تر برگزار 
“سایه  شرکت  کنند.مدیر  نمی  حمایت  شود  می 
سیر شرق “ بیان کرد:از مسئوالن  استانی به ویژه 
استاندار و معاونت امور عمرانی استاندار ،مدیر کل 
و مدیر آب  استان  فرهنگی و گردشگری  میراث 
منطقه ای برای حمایت های ویژه آنها تا کنون 
با بررسی  امیدواری کرد  ابراز  تشکر کرد.بهمنش 
دقیق تر مشکالت و با تعهد و پشتکار مسئوالن 

استانی این پرواز در آینده از نو انجام شود. 

آغاز عملیات اجرایي احداث  
ورودي طبس به بشرویه  

دادرس مقدم-صبح دیروز و طي مراسمي  باحضور 
معاون استاندار وفرماندار شهرستان طبس،مدیرکل 
معاونان  و  جنوبي  خراسان  وشهرسازي  راه 
وهمراهان، عملیات اجرایي احداث باند دوم ورودي 
طبس به بشرویه درمحدوده فرودگاه طبس آغاز 
شد. جعفري دراین مراسم  درخصوص این پروژه 
وابنیه  وآسفالت  خاکي  عملیات  کرد:پروژه  اظهار 
به بشرویه درمحدوده  فني احداث ورودي طبس 
فرودگاه 2 کیلومترو1۰۰متر طول دارد وخاکبرداري 
پریمکت،  اجراي  اساس،  الیه  وخاکریزي،اجراي 
اجراي تک کت واجراي آسفالت الیه بیندر وتوپکا 
راشامل مي شود.مدیرکل راه وشهرسازي خراسان 
را  پروژه  اجراي  جهت  پیمان  اولیه  مبلغ  جنوبي 
حدود 2۰ میلیاردو 8۳۳ میلیون ریال ومدت اجرا 

را 1۰ ماه اعالم نمود.

آغاز ثبت نام از اهداکنندگان
سلولهای بنیادی در خراسان جنوبی

سلولهای  اهداکنندگان  از  نام  سیما-ثبت  و  صدا 
بنیادی برای اولین بار از دیروز در خراسان جنوبی 
آغاز شد. مدیرکل انتقال خون استان گفت: افراد 18 
تا 5۰ سال می توانند با مراجعه به مرکز خونگیری  
بیرجند  به عنوان اهدا کننده سلولهای بنیادی ثبت 
انجام  و  گیری  نمونه  معاینه،  از  پس  تا  کنند  نام 
در   ، تهران  در  نمونه  برروی  آزمایشهای ضروری 
افراد  فهرست  در  خاص  بیماری  نداشتن  صورت 
اهداکننده سلولهای بنیادی قرار گیرند. عاملی افزود: 
افراد داوطلب در روزهای شنبه و یکشنبه هر هفته 
پذیرش می شوند و حداقل پذیرش تا پایان سال 

برای استان 6۰۰ نفر است.

ورود تیم حمایت روانی
 استان به مناطق زلزله زده

روانی  ساماندهی حمایت  تیم  سیما-اولین  و  صدا 
خراسان جنوبی دیروز وارد منطقه زلزله زده سرپل 
ذهاب کرمانشاه شد. معاون جوانان جمعیت هالل 
ساماندهی  نفره   15 تیم  یک  گفت:  استان  احمر 
عوامل  از  نفر  به همراه 5  بالیا  در  روانی  حمایت 
جمعیت هالل احمر و یک دستگاه کامیونت حامل 
تجهیزات الزم گروه به مناطق زلزله زده کرمانشاه 
اعزام شدند. موهبتی  از آماده باش یک تیم دیگر 
حمایت روانی در استان خبرداد و گفت: درصورت 
تقاضا، دومین تیم حمایت روانی 16 آذر از خراسان 
جنوبی به مناطق زلزله زده کرمانشاه اعزام می شود.

مسئوالن در راستای ارتقای سطح فکری 
جوانان خراسان جنوبی تالش کنند

تسنیم-معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه انصارالرضا)ع(  
استان با بیان اینکه باید ابعاد فتنه سال 88 تبیین 
شود گفت: آموزش وپرورش، دانشگاه ها در راستای 
ارتقای فکری جوانان تالش کنند. فرخنده در جلسه 
هماهنگی و ستاد برنامه ریزی 9 دی و ستاد دهه 
فجر استان اظهار کرد: برگزاری بزرگداشت حماسه 
9 دی اهمیت زیادی در سطح جامعه دارد. رئیس 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی  نیز در این مراسم 
اظهار کرد: نهم دی روز میثاق با والیت است. رئیس 
حوزه هنری نیز در این جلسه اظهار کرد: ستادهای 
مردمی در دهه فجر باید در اولویت باشد و دهه فجر 

خدمت رسانی دستگاه های اجرایی بیشتر شود.

۹ تن ماهی در شهرستان بیرجند توقیف شد

گروه خبر-رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند 
گفت: 9 تن ماهی صنعتی منجمد به دلیل شرایط 
نا مناسب دمایی و عدم وجود کارخانه کنسروسازی 
در بیرجند توقیف شد. علیزاده اظهار کرد: این مقدار 
ماهی منجمد از خودرویی که از سیستان و بلوچستان 
بدلیل شرایط  بود  بارگیری شده  بیرجند  به مقصد 
نامناسب دمایی و عدم وجود کارخانه کنسرو سازی 
در بیرجند توسط کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت 

عمومی شبکه دامپزشکی متوقف شد.

اخبار کوتاه

*طی حکمی از سوی نماینده ولی فقیه در خراسان 
جنوبی و رییس شورای فرهنگ عمومی استان، حجت 
االسالم رمضان زاهدی اصل مسئول دبیرخانه شورای 

فرهنگ عمومی خراسان جنوبی منصوب شد.
*معاون فرهنگی دادگستری استان با بیان اینکه 
پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم در 12 آذرماه 
برگزار می شود  در طبس  دادگستری  میزبانی  به 
گفت: سخنران اختتامیه مسابقات منطقه ای قرآن 
کریم قوه قضائیه تولیت آستان قدس رضوی است.
صنایع  فرهنگی،  میراث  نمایندگی  *مسئول 
دستی و گردشگری شهرستان سرایان گفت: با 
ثبت 2 اثر معنوی در فهرست میراث ملی تعداد 
آثار ثبت شده شهرستان سرایان به ۵۷ اثر رسید.

خراسان  مرزی  مناطق  به  مذهبی  مبلغ   2۸۵*
جنوبی اعزام می شوند

*فصل دوم مرمت خانه تاریخی هروی سه قلعه 
شهرستان سرایان به پایان رسید.

در  چشم  سرمه  ساخت  عامه  دانش  و  *مهارت 
استان در فهرست میراث معنوی کشور ثبت شد.

*رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با 
بیان اینکه در ۷ ماهه امسال 21۷ تن گوشت شترمرغ 
در استان تولید شده است گفت: ۷۰ درصد گوشت 

شترمرغ تولید شده به دیگر استان ها صادر می شود.
*هفت هزار قطعه پرنده مهاجر در سد مخزنی رزه 
شهرستان درمیان برای زمستان گذرانی فرود آمدند.

*مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات بشرویه از 
اهدای دو تخته فرش 1۸ متری به همت بانوان این 
شهرستان به عتبات عالیات خبر داد و گفت: هزار بانوی 
بشرویه ای در بافت این فرش ها مشارکت داشته اند.

یک دندانپزشک به ازای هر 12هزار نفر 

پذیره  نویسی شرکت توسعه و عمران فردوس آغاز شد

عضو شورای شهر بیرجند مطرح کرد:

حسینی- یک از اعضای شورای شهر مکاتبات 
با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان 
تبلیغات و کانون هنرمندان برای ارسال لیست 
مشاهیر و نخبگان شهر خبر داد و عنوان کرد: 
لیست  هیچ  تاکنون  مکاتبه،  چندین  از  پس 
مناسبی به ما ارائه نکرده اند، اداره کل ورزش 
و جوانان هم تنها شهدای ورزشکار را معرفی 
کرده بود. صبح دیروز اولین جلسه شورای شهر 
با حضور جاوید شهردار بیرجند پس از گرفتن 
سوگندنامه  قرائت  کار  دستور  با  خود،  حکم 
های  کمیسیون  های  نامه  بررسی  و  شهردار 
قرائت  از  پس  شد.  برگزار  شهری  مختلف 
های  برنامه  از  وی  جاوید،  توسط  سوگندنامه 
خود در تمام حوزه های خدمات شهری خبر 
داد. جاوید با بیان این که روال کار به گونه ای 
است که برنامه ها را ابتدا به شورا اعالم خواهیم 
کرد، ادامه داد: در صورت تایید شورا برنامه ها 
اجرایی خواهند شد. وی همچنین با اشاره به این 
که بهسازی معابر شهری از منطقه یک شهر 
بیرجند و مهر شهر شروع می شود، اضافه کرد: 
انجام آسفالت 1۷ هزار متر مربع از این منطقه 
و  آغاز شده  با هفته وحدت  امروز و همزمان 
اعتبارات آن نیز از شهرداری تامین می شود. 

مردم این منطقه مدت هاست
خاک می خورند

میری یکی از اعضای شورا در این باره اعالم 
کرد: اداره آب و فاضالب عنوان کرده که امکان 
پروژه  نشدن  اجرایی  دلیل  به  آسفالت  انجام 

های فاضالب به جز دو خیابان از مهر شهر، 
وجود ندارد، برای اجرای این پروژه ها نیز نیاز 
است.  نشده  هنوز محقق  که  داریم  اعتبار  به 
یزدان شناس دیگر عضو شورا با تاکید بر این 
این منطقه مدت هاست خاک می  که مردم 
خورند، تاکید کرد: نمی توانیم مردم را معطل 
این موضوع کنیم.حسنی صفت یکی دیگر از 

به همه  باید  بیان کرد:  اعضای شورای شهر 
دستگاه ها اعالم شود که اگر جایی را آسفالت 
کردیم تا دوسال حق آسفالت شکافی را ندارند. 
شهردار بیرجند هم با تایید این سخن اظهار کرد: 
مکاتبه ای با آب و فاضالب انجام شود که این 
برنامه ای  اگر  تکلیف کند،  تعیین  را   موضوع 
ارائه نشد معابر را آسفالت می کنیم، مگر اینکه 
بمانیم.ارسال  منتظر  شهروندان  رضایت  با 
با  مالیاتی  امور  کل  اداره  به  خطاب  ای  نامه 
افزایش  درباره  شهروندان  شکواییه  به  توجه 

ناگهانی ارزش معامالتی امالک، مورد مطرح 
، یزدان شناس  مقرر شد  بود که  بعدی   شده 
 نماینده شورا در کمیسیون تقویم امالک باشد.

باید واگذاری زمین بر اساس 
مزایده باشد

“هالل” یکی از اعضای شورا نامه بعدی را با 

موضوع تقاضای تمدید قرارداد ساختمان بانک 
شهر، قرائت کرد و افزود: در مصوبه شورا تمدید 
با قیمت کارشناسی اعالم شده است، کمیته 
تطبیق این مصوبه را با این سوال که ابتدای 
قرارداد به چه نحوی بوده بازگشت داده است. 
وی ادامه داد: اکنون پاسخ خانزاد سرپرست وقت 
شهرداری ، با این محتوا که از همان ابتدا قرارداد 
با قیمت کارشناسی بوده را به پیوست مصوبه به 
کمیته تطبیق ارسال خواهیم کرد. حسنی صفت 
با شنیدن این موضوع اعالم کرد: من با این 

مصوبه مخالف هستم و باید واگذاری زمین بر 
اساس مزایده باشد. وی خاطرنشان کرد: شاید 
بانک دیگری با قیمت باالتر در این مزایده موفق 
شود. طاهری با تاکید بر این که مصوبه داده شده 
و امکان تغییر وجود ندارد اعالم کرد: فرض کنید 
مزایده گذاشتیم و کسی نیامد، آن گاه مجبوریم 
با قیمت پایین تر به بانک شهر بدهیم.جاوید 
وابسته  موسسه  بانک شهر  کرد:  عنوان  البته 
به شهرداری نمی باشد. بر همین اساس مقرر 
بانک به  این  نبودن  یا  ابتدا وابسته بودن  شد 
شهرداری مشخص شود و پس از آن موضوع 

به کمیته تطبیق ارجاع داده شود.

بنیاد مستضعفان
درخواست های شورا را رد کرد

بنیاد  از  های شورای شهر  درخواست  بررسی 
مستضعفان از دیگر موضوعات این جلسه بود 
مجتمع  ایجاد  کرد:  خاطرنشان  “هالل”  که 
ورزشی در شمال شهر بیرجند و ایجاد مجتمع 
تفریحی و رفاهی از جمله خواسته های شورا از 
آقای سعیدی کیا بود که موافقت نکرده، ولی ما 

پیگیری های خود را ادامه خواهیم داد.

تشویق  برای  درصدی   80 تخفیف 
تعریض خیابان طالقانی و مدرس

تعریض  شورا،  در  شده  مطرح  بعدی  موضوع 
خیابان های مدرس و طالقانی بیرجند بود که 
میری عنوان کرد: طبق قانون برای آن دسته 
از امالکی که پس از تعریض مقداری باقی می 

ماند، باید 8۰ درصد از ما به التفاوت قیمت قبل 
کارشناسی با قیمت بعد کارشناسی را پرداخت 
کنند و این مبلغ باال، با گذاشتن اولویت روی 
داد:  پیشنهاد  دارد. وی  تناقض  تعریض  طرح 
فقط به مدت یک سال به جای 8۰ درصد ، 
2۰ درصد را پرداخت کنند. جاوید شهردار بیرجند 
نیز گفت: در راستای رسیدن به توافق و ارائه 
راهکارها جلسه ای با مالکان امالک حاشیه این 

خیابان ها برگزار شود.
لیست مشاهیر هنوز کامل نیست

های  نامه  قرائت  شورا  بعدی  کار  دستور 
کمیسیون فرهنگی بود که عبدالرزاق نژاد به 
درخواست یکی از شهروندان برای نامگذاری 
یکی از خیابان های بیرجند به نام »ناقوس« 
اشاره کرد و افزود: درخواست استعالم از اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان تبلیغات 
و کانون هنرمندان را کردیم تا لیستی از مشاهیر 
به ترتیب اولویت تنظیم و به ما ارائه دهند تا نام 
گذاری ها را بر اساس آن انجام دهیم.در همین 
حین یزدان شناس با بیان این که این چندمین 
بار است که با این ادارات مکاتبه می کنید، ادامه 
داد: طوالنی شدن روند تهیه لیست نخبگان و 
مشاهیر استان مناسب نیست. عبدالرزاق نژاد 
به این اظهارات پاسخ داد: تاکنون هیچ لیست 
مناسبی به ما ارائه نکرده اند، اداره کل ورزش و 
جوانان هم تنها شهدای ورزشکار را معرفی کرده 
بود. رئیس شورای شهر نیز خاطرنشان کرد: باید 
معیارهای سختی برای انتخاب مشاهیر بگذاریم 

که هر فردی نتواند وارد شود. 

همایش  دومین  گذشته  روز  صبح   - قوسی 
آموزشی پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان، 
توسط دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار شد. 
بهشتی  شهید  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
تهران در این همایش گفت: بر اساس آمارها 
در 4 دهه اخیر با وجود فعالیت های انجام شده، 

وضع بهداشت دهان و دندان در کشور بهبود 
نیافته است که این مساله وزارت بهداشت را 
بر آن داشته تا با آموزش کاردان های دهان و 
دندان، اولویت را به پیشگیری دهد. نصیبی با 
بیان اینکه از سال 94 جذب و آموزش کاردان 
های دهان و دندان در کشور آغاز شده است، 

افزود: اولین گروه از این افراد، بهمن ماه فارغ 
التحصیل و در صورت فراهم شدن جذب آنها، 
از ابتدای سال آینده مشغول به کار می شوند. 
وی خاطرنشان کرد: این افراد با ارائه خدمات 
در مکان های عمومی و مراکز بهداشتی به 
پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان کمک 

و  دهان  بهداشت  گروه  کرد.رئیس  خواهند 
دندان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند، سهمیه خراسان جنوبی در این طرح را 
6۰ نفر اعالم کرد و افزود: از این تعداد، 4۳ 
نفر در بهمن امسال فارغ التحصیل خواهند شد. 
احمدی پیما از فعالیت 54 دندانپزشک در بخش 

در  اکنون  هم  گفت:  و  خبرداد  استان  دولتی 
کشور به ازای هر 15هزار نفر یک دندانپزشک 
حالی  در  این  و  شده  گرفته  نظر  در  خانواده 
ازای هر 12  به  است که در خراسان جنوبی 
هزار نفر یک دندانپزشک مشغول فعالیت است.

)Ava.news19@gmail.com(

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  سرپرست 
فردوس گفت: پذیره  نویسی شرکت توسعه و 
عمران این شهرستان از دیروز یازدهم آذر آغاز 
شد.حمیدرضا صولتی در گفت و گو با خبرنگار 
شورای  مجلس  قانون  براساس  افزود:  ایرنا 
اسالمی در هر شهرستان یک شرکت تعاونی 
توسعه و عمران با مشارکت حداقل نیم درصد 
از مردم آن شهرستان تشکیل می شود.وی بیان 

کرد: با توجه به اینکه اینگونه تعاونی ها رانت زا 
هستند و سود باالیی را به دنبال دارند، حداقل 
نیم درصد جمعیت شهرستان که براساس آمار 
سال 95 باید 25۳ نفر در این تعاونی عضو شوند 

و سرمایه ۳۰۰ میلیون تومانی داشته باشند.
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  سرپرست 
تعاونی  این  تشکیل  از  بعد  گفت:  فردوس 
در  که  شهرستان  سطح  پروژه های  تمامی 

به  باید  می شود  انجام  تشریفات  ترک  قالب 
صورت ترک تشریفات به این تعاونی واگذار 
تومان  را 15 هزار  ارزش هر سهم  شود.وی 
اعالم کرد و افزود: حداقل سهام قابل خرید 
برای هر نفر 1۰ سهم و حداکثر 1۰۰ سهم 
نیز  است و شرکت ها و موسسات خصوصی 
کنند. خرید  سهام  تعاونی  این  از  می توانند 
این  در  اشتغال  اینکه  به  اشاره  با  صولتی 

تعاونی ها منوط به عضویت در شرکت تعاونی 
است بیان کرد: سرمایه این تعاونی در پایان 
رسمی  کارشناسان  توسط  مالی  سال  هر 
با  اعضا  بین  آن  سود  و  برآورد  دادگستری 
تصویب مجمع توزیع می شود.وی گفت: این 
در  و  داشته  هلدینگ  نقش  می تواند  شرکت 
زیرمجموعه خود تعاونی های دیگری را ایجاد و 
در پروژه های قابل سرمایه گذاری شهرستان نیز 

مشارکت کند.وی تصریح کرد: تاکنون در ۷۰ 
شهر کشور اینگونه از تعاونی ها تشکیل شده 
که موفقیت  های زیادی در عمران و آبادانی 
شهرها داشته و سود قابل قبولی را نیز برای 
از  دنبال داشته است.صولتی  به  اعضای خود 
مردم شهرستان فردوس خواست با خرید سهام 
اشتغال  بستر  عمران شهری،  در  مشارکت  و 

جوانان را مهیا کنند.

لیست مشاهیر و نخبگان شهر هنوز آماده نیست

عکس: اصفیانی

“پرواز صنعت و توسعه” به بیرجند می رسد 

استاندار خراسان جنوبی خبر داد 

برگزاری  از  خراسان جنوبی  تسنیم-استاندار 
اشتغال  و  تولید  سرمایه گذاری،  گردهمایی 
خراسان جنوبی در هفته آینده خبر داد و گفت: 
به  مصمم  خراسان جنوبی  استان  ارکان  تمام 
افزایش مبادالت مرزی  اقتصاد مرز و  توسعه 
هستند.محمدمهدی  افغانستان  کشور  با 
ظرفیت های  به  اشاره  ضمن  مروج الشریعه 
اظهار  استان  در  سرمایه گذاری  و  اقتصادی 
کرد: خراسان جنوبی به  واقع دارای ظرفیت های 
تجاری،   اقتصادی،   عرصه های  در  ویژه ای 
صنعتی،  معدنی و کشاورزی است اما آن طور 
آن  بی شائبه  ظرفیت های  از  شاید  و  باید  که 
استفاده نشده است بنابراین باید با برنامه ریزی 
و  داخلی  سرمایه گذاران  جذب  راستای  در 
استان  این  در  مرز  اقتصاد  توسعه  و  خارجی 
از  بیش  واردات  و  فعال  سازی صادرات  ضمن 
گذشته، موجبات رونق و توسعه اقتصادی استان 
را فراهم کنیم. وی یکی از ظرفیت های استان 
را در جهت توسعه اقتصادی این استان افزایش 
پروازهای داخلی و خارجی عنوان کرد و افزود:  
هواپیمایی  شرکت  همکاری  با  راستا  این  در 
ایران ایر مقرر شد تعداد پروازهای مسیر پروازی 
بیرجند - مشهد و بالعکس از 2 روز به ۳ روز 
در هفته افزایش یابد که بر این اساس روزهای 
دوشنبه نیز این پرواز برقرار می شود. استاندار 
با  همزمان  راستا  این  در  کرد:  خاطرنشان 

افتتاح پرواز جدید بیرجند - مشهد در روزهای 
دوشنبه، 1۳ آذرماه )دوشنبه آینده( مقرر شد از 
سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی بخش های 
گوناگون از جمله گردشگری، صنعت و معدن، 
به منظور  آی.تی.سی  و  آی .تی  کشاورزی، 

تولید و  شرکت در گردهمایی سرمایه گذاری، 
بیاید. به عمل  دعوت  خراسان جنوبی  اشتغال 

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری، تولید و اشتغال 
محل  در  آذرماه   14 سه شنبه  خراسان جنوبی 
خراسان جنوبی  استانداری  رجایی  شهید  تاالر 
برگزار می شود، ادامه داد: همچنین از روسای 
شرکت های  عامل  مدیران  و  مدیره  هیئت  
تهران  و  مقدس  مشهد  در  سرمایه  تامین 
به منظور شرکت در این همایش دعوت شده 
و گروهی از سرمایه گذاران استان سیستان و 

بلوچستان نیز در این همایش شرکت خواهند 
کرد.مروج الشریعه تصریح کرد: از وزیر کشور، 
معاون اقتصادی وزیر کشور، رئیس کل گمرک، 
معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری 
و کمک های اقتصادی و فنی ایران برای حضور 

و ایراد سخنرانی در گردهمایی سرمایه گذاری، 
آمده  به عمل  دعوت  استان  اشتغال  و  تولید 
که  مطلب  براین  تاکید  استاندار ضمن  است. 
و  تولید  سرمایه گذاری،  گردهمایی  از  هدف 
توانمندی های  ارائه  خراسان جنوبی،  اشتغال 
اقتصادی استان در زمینه های مختلف جذب 
قصد  همچنین  گفت:  است،  سرمایه گذاری 
با برگزاری همایش های  داریم در طول سال 
این چنینی با استان های دیگر کشور، به سمت 
افزایش همکاری و توسعه مبادالت و مراودات 

اقتصادی و تجاری با سرمایه گذاران و فعاالن 
برداریم. وی  گام  استان های کشور  اقتصادی 
در ادامه سخنانش پیرامون برنامه های استان 
به منظور توسعه اقتصاد مرز و بهبود وضعیت 
صادرات و واردات استان اظهار کرد: در روزهای 
اقتصادی سفارت  گذشته شاهد حضور رایزن 
رئیس جمهور  مشاور  و  ایران  در  افغانستان 
افغانستان در خراسان جنوبی بودیم که در زمینه 
توسعه اقتصاد مرز و فعال سازی گمرکات مرزی 
استان و مبادی ورودی و خروجی به توافقاتی 
اوایل  افزود:  مروج الشریعه  کردیم.  پیدا  دست 
کشور  شرقی  نوار  استانداران  همایش  امسال 
از جمله سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی 
این  با  مرز  هم  والیان  و  خراسان رضوی  و 
استان ها در مشهدمقدس با حضور وزیر کشور 
برگزار شد، در این همایش راهکارهای توسعه 
اقتصاد مرز، ارتقاء کیفی کاالهای مبادالتی و 
موانع و چالش های سد راه گسترش مبادالت 
مرزی بررسی و جمع بندی و محورهای مهم 
همایش در اجالس مشترکی در تهران مطرح 
شد. وی با تاکید براینکه خراسان جنوبی مصمم 
به تحرک بخشی برای اقتصاد در مبادی ورودی 
و مرزی با کشور افغانستان است، تصریح کرد: 
در همین راستا پیشنهاد ما به طرف افغانستانی 
این بود که همایش مشترک استانداران محور 
شرق کشور ایران و والیان افغانستان به صورت 

6 ماهه یا 4 ماهه به صورت فصلی برگزار شود؛ 
بدین منظور استان خراسان جنوبی آمادگی خود را 
برای برگزاری نشست بعدی این اجالس اعالم 
کرده که قطعا به صورت مکتوب این پیشنهاد به 
سفیر ایران در افغانستان، وزیر کشور و وزارت 

امور خارجه قطعا منعکس خواهد شد.
اقتصادی  ویژه  منطقه  از  ادامه  در  استاندار  
ماهیرود به عنوان یکی از ظرفیت ها در راستای 
توسعه اقتصاد مرز و افزایش مبادالت تجاری 
از  یکی  افزود:  و  کرد  یاد  افغانستان  کشور  با 
پیشنهادات ما به طرف افغانستانی این است که 
تمرکز همه فعالیت های اقتصاد مرز را از یک 
مبداء خارج و سایر مبادی را نیز تجهیز کنیم تا 
گمرکات مرزی در یزدان، میل ۷۳ و دوکوهانه 
عالوه بر میل ۷8 و ماهیرود نیز فعال شده و 

مورد بهره برداری قرار گیرند.
مروج الشریعه کاهش هزینه های عوارض مرزی 
را به عنوان دیگر پیشنهاد به افغانستانی ها در 
راستای توسعه اقتصاد مرز و افزایش مبادالت 
تجاری مرزی عنوان کرد و گفت: براین اساس 
در  مقابل  و طرف  خراسان جنوبی  استان  باید 
کرده  تهیه  هزینه ها  از  چک لیستی  افغاستان 
و در اجالس مشترک بعدی مطرح و بر سر 
حذف هزینه های مبادالت مرزی توافق کنیم تا 
هزینه های مبادالت ویژه تاجران و واردکنندگان 

و صادرکنندگان به حداقل ممکن کاهش یابد. 

عکس: اکبری
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 امام صادق علیه  السالم فرمودند :

ال َعیَش أهنَأُ مِن ُحسِن الُخلِق

زندگی ای گواراتر ازخوشخویینیست.

)علل الشرائع : 1/560(

کدخدایی: شورای نگهبان سیاسی نیست 
که رایزنی سیاسی کند 

شورای  اینکه  بیان  با  نگهبان  شورای  سخنگوی 
نگهبان از هرگونه گفتگو و صحبت در بخش های 
از  برخی  پیشنهاد  استقبال می کند، گفت:  مختلف 
چهره ها در قالب رایزنی سیاسی مطرح شده بود که 
باید بگویم شورای نگهبان سیاسی نیست که رایزنی 
سیاسی کند، اما در حوزه قانون اگر انتقاد و پیشنهادی 

باشد، استقبال می کند.

 روحانی می داند وعده هایش 
در ۱۰۰روز تحقق پیدا نمی کند

حزب  مرکزی  شورای  عضو  دوستی  اسماعیل 
اعتماد ملی درباره گزارش 100 روزه رئیس جمهور، 
اظهار کرد: به نظر من گزارش آقای روحانی بسیار 
خوب بود. وی در عین حال  گفت: وعده هایی که 
پیدا  تحقق  روز   100 در  بود  داده  روحانی   آقای 
نمی کند این موضوع را من ، شما و آقای رئیس 
جمهور می دانیم اما باید مثبت نگر باشیم. دوستی با 
اشاره به این که در 100 روز گذشته کارهای اساسی 
صورت گرفته است،  گفت: در خصوص جذب سرمایه 
خارجی،کار، اشتغال و تولید هنوز مشکالت فراوانی 

وجود دارد.

 احمدی نژاد همان اول هم گفت
 که من عضو هیچ گروهی نیستم

غرضی درباره واکنش های اصولگرایان به احمدی نژاد 
گفت: عزیزان اصولگرا دنبال این بودند مهره ای پیدا 
کنند که منویات شان را انجام دهد. البته احمدی نژاد 
از همان بعد انتخابات دوره اول هم گفت که من 
عضو هیچ گروه و جمعیتی نیستم که اصولگرایان 
 بهشان برخورد. وی افزود: به نظرم عزیزان اصولگرا 
می خواستند یک مهره پیدا کنند که او مهره نشد، 
بعدا کم کم ادعا پیدا کرد و بعد هم دشمن شان شد. 
معموال شما اگر بخواهید اشخاصی را به استخدام 
و  سیاسی  استخدام  برای  خصوص  به  دربیاورید، 
بخواهید از استعداد یک آدم به نفع یک گروه سیاسی 
استفاده کنید آن چیزی که در دنیا اثبات شده ، این 

است که این فرمول درست از آب درنمی آید.

درگیری لفظی شدید 
ظریف و عادل الجبیر در ایتالیا

نشست  جریان  در  سی،  بی  بی  گزارش  به 
بین المللی موسوم به »گفتگوهای مدیترانه ای« در 
امور خارجه عربستان  وزیر  الجبیر،  عادل   ، ایتالیا 
سعودی، با حمله به سیاست منطقه ای جمهوری 
»تاثیر  داشتن  به  را  کشور  این  ایران،  اسالمی 
گفت  و  کرد  متهم  منطقه«  سراسر  در  منفی 
»آنان عمال بی محابا مرتکب قتل در منطقه ما و 
جهان می شوند.« محمدجواد ظریف، وزیر خارجه 
ایران نیز در پاسخ گفت هرچند مایل نیست این 
نشست را به »محلی برای ضربه زدن به عربستان 
سعودی  »عربستان  اما  کند  تبدیل  سعودی« 
هرگونه اقدامی برای برقراری آتش بس در سوریه 

و لبنان را رد کرده است.«

اردوغان: درباره تحریم ایران
 تعهدی به آمریکا نداده ایم

از  شماری  با  دیدار  در  اردوغان  طیب  رجب 
تأکید  با  توسعه  و  عدالت  حاکم  نمایندگان حزب 
نقض  را  ایران  تحریم های  کشورش  اینکه  بر 
با  بوئینگ  هواپیماسازی  شرکت  قرارداد  نکرد، 
ایران را نمونه نقض تحریم های ضد ایرانی توسط 
آمریکا دانست. اردوغان گفت: روابط تجاری ما با 
ایران کامال قانونی است و درباره تحریم ها هیچ 
آمریکا  گفت:  وی  ایم.  نداده  آمریکا  به  تعهدی 
نیز  فرانسه  و  آلمان  می فروشد.  هواپیما  ایران  به 
رئیس  دارند.  ایران  با  گسترده ای  تجاری  روابط 
تحریم  نقض  خصوص  در  گفت:  ترکیه  جمهور 
ما با تنگنایی مواجه نخواهیم شد زیرا آمریکا خود 

تحریم ها علیه ایران را نقض کرده است. 

آقای الریجانی مقبولیت دو طرف را دارد

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مجلس گفت: 
در حال حاضر چه در میان اصالح طلبان و چه در 
میان اصولگرایان گزینه ای که به تنهایی بتواند رای 
جامعه را جمع کند، وجود ندارد. لذا باید فردی در این 
عرصه قرار بگیرد که مقبولیت دو طرف را داشته 
باشد. من نمی گویم که حتما آقای الریجانی باید باشد اما به نظرم او از جمله 

افرادی است که این قابلیت را دارد که مورد اجماع قرار گیرد.

 احمدی نژاد حرف های قدیم رقیب را می گوید

گفت:  اصولگرا  سیاسی  فعال  بیادی   حسن 
احمدی نژاد از اول با این باند اصولگرا نبود. احمدي 
به یک جریان سیاسي  تبدیل  دارد خود  نژاد قصد 
امروز  او  گردیم،  باز  گذشته  سال  به 14  اگر  شود. 
مسائلي را مطرح مي کند که روزي اصالح طلبان 
این حرف ها را مي زدند اگرچه در آن زمان با آنان برخورد جدي و بعضا 
است. شده  تکرار  تاریخ  دیگر  بار  حال  پذیرفت.  غیرمنطقي صورت  رفتار 

آقای مصباح دیر متوجه عوام فریبی احمدی نژاد شد

عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین 
تاریخ ایران با بیان اینکه منیت و خودپرستی زیادی در 
احمدی نژاد وجود دارد، گفت: در دوران قدرت جویی 
احمدی نژاد انحرافات زیادی بروز کرد که همان زمان 
 باید با آن برخورد می شد. علما باید عوام فریبی را 
می گفتند. هیچ فرد ساده زیستی تظاهر نمی کند مگر اینکه اهل فریب باشد. 

آقای مصباح دیر متوجه عوام فریبی احمدی نژاد شد.

مطهری در پاسخ به این سوال که 
آقای  مهم ترین ویژگی شخصیتی 
الریجانی در اداره جلسات مجلس 
پخته  خیلی  ایشان  چیست،گفت: 

شده و نزدیک 10 سال است که 
طبیعی  می کند.  اداره  را  مجلس 
است بسیار پخته شده است. کاًل 
آدم عاقل و باتدبیر و باهوشی است. 

دارد.  قوی  البی  الریجانی  آقای 
کسی که 10 بار به عنوان رئیس 
حال  به  تا  شود،  انتخاب  مجلس 
نداشته ایم. طبیعی است که البی 

قوی دارد که چنین کاری می کند. 
شخصیت ایشان هم طوری است 
هستند. عالقه مند  نمایندگان  که 

دیگری  سوال  به  پاسخ  در  وی 

ممکن  آیا   اینکه  بر  مبنی 
برای   1400 برای  ایشان  است 
کنند  اقدام  جمهوری  ریاست 
هم  با  و  کنید  اقدام  هم  شما  و 
چیزهایی  کنید،گفت:  رقابت 
است.  انگیز  فتنه  که  می پرسید 
این حرف ها را برای بعد بگذارید.
است. زود  مسائل  این   درباره 
دیگری  سوال  به  پاسخ  در  وی 
در  شما  نظر  به  اینکه  بر  مبنی 
اقتصادی  وضعیت  سال   4 این 
است،گفت:  شده  بهتر  مردم 
ولی  شده  بهتر  گفت  نمی توان 
اینکه  و  اقتصادی  ثبات  حفظ 
تورم تا حد زیادی مهار شد مسئله 
قیمت  در  اینکه  است.  مهمی 
را  شدید  و  ناگهانی  نوسانات  ارز 
نداریم موفقیت محسوب می شود.

امیر محبیان در پاسخ به این سوال 
که برخی کارشناسان سیاسی معتقدند 
از  انتخابات  از  پس  روحانی  آقای 
و  گرفته  فاصله  رادیکال  مواضع 
محافظه کار شده اند، شما این نظر 
را تا چه اندازه درست می دانید،گفت: 
من مفروض این سوال را قبول ندارم؛ 
اگر کسی روانشناسی و شرایط زیست 
آقای روحانی را بداند می فهمد آقای 
روحانی خصلتاً محافظه کار است و 
به  ولی گاهی  ندارد  رادیکال  روحیه 
صورت تاکتیکی شعارهای رادیکال 
برای عبور از بعضی شرایط حاد سر 
می دهد. وی در پاسخ به سوال دیگری 
مبنی بر اینکه آیا او به دنبال حفظ خود 
است،  کشور  سیاسی  فضای  در 
به  این طور گفت که وی  می توان 
تجربه دو رئیس جمهور پیش از خود 

نگاه می کند نیز گفت:قطعا او به تجربه 
روسای جمهور پیشین نگاه می کند و 
می کوشد که ریاست بدفرجامی نداشته 
باشد؛ طبعا مایل هم نیست که پس از 

ریاست جمهوری به حاشیه رانده شود. 
اما نمی داند دقیقا قصد دارد چه نقشی 
منتظر  باید  کند.  تعریف  خود  برای 
حادثه ها  روزگار،  بود.  زمان  گذشت 

در آستین دارد. چرخش همه روسای 
جمهور در دور دوم ریاست جمهوری 
راست  به  خاتمی  است؛  داده  رخ 
معتدل؛ احمدی نژاد به چپ پوپولیستی 

و روحانی هم حداقل رفتن به میانه 
طلبان  اصالح  از  گرفتن  فاصله  و 
هر چند بعید نیست به مرور بیشتر 
به سمت راست گرایش نشان دهد.

امیرمحبیان: آقای روحانی خصلتًا
 محافظه کار است و روحیه رادیکال ندارد

علی مطهری: صحبت از کاندیداتوری الریجانی 
در ۱4۰۰ زود است ؛ او البی سیاسی قوی دارد 

شرکت مهندسین مشاور 
در امرگازرسانی 

به یک نفر مرد فارغ التحصیل رشته حقوق 
 دارای 3 سال سابقه در زمینه تحصیل اراضی 
و طرح های دستگاه های اجرایی نیازمند است.

متقاضیان می توانند به مدت یک هفته از تاریخ 
نشر این آگهی با شماره های

 ۰5632392۱5۱ یا ۰5632392۱6۰ 
تماس حاصل نمایند.

  دعـوت به همـکـاری

در آگهی انتخابات سازمان نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی 
که در تاریخ 96/9/11 صفحه آخر روزنامه آوای خراسان جنوبی به چاپ رسیده 

برگزاری انتخابات ششمین دوره هیئت مدیره درست است که بدین شرح اصالح می گردد.

در آگهی اتحادیه خواربارفروشان 
که در تاریخ 96/9/11 صفحه اول روزنامه آوای خراسان جنوبی به چاپ رسیده 

زمان برگزاری انتخابات ساعت ۱2 الی ۱5 صحیح می باشد 
که  بدین شرح اصالح می گردد. 

هیئت مدیره اتحادیه صنف خواربارفروشان بیرجند

زمان: دوشنبه شب ها ساعت ۱9  مکان: بلوارسجاد،سجاد 2۱پالک 7

توسط استاد حاج سعید صباغی محفل اشک برگزار می کند :
آموزش تخصصی مداحی )مقتل خوانی(

 الحان و نغمات مداحی )گوشه ها و ردیف های آوازی(  
هنر روضه خوانی و آسیب شناسی مداحی

 غزل و مرثیه خوانی و ...

شماره تماس: ۰9۱5۱642872

12 آذر ماه مصادف با سوم دسامبر و روز جهانی معلوالن است، این روز فرصت مغتنمی است برای ارج نهادن به همت واال و خستگی 
ناپذیر همنوعانی که با معلولیت های مختلف دست و پنجه نرم می کنند، همچنین بازبینی اقدامات انجام شده جهت احیای حقوق 
معلوالن، اصالح نگرش عمومی و فرهنگ سازی نسبت به پدیده معلولیت در استان، روز تکریم و تجلیل از همه مادران، پدران، همسران 
و فرزندان صبور، دلسوز و فداکاری است که بزرگوارانه از فرزند، همسر و یا پدر و مادر معلول خویش، بی آن که یادی از آنها شود بی 

منت مراقبت و پرستاری می نمایند.
مدیران، مسئوالن و کارکنان خدوم و زحمتکش ادارات بهزیستی؛ ضمن بهره گیری از ظرفیت مجموعه خیرین و انجمن های غیردولتی 
معلوالن، همواره کوشیده اند تا با رویکرد توانمندسازی خانواده و جامعه و ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت های فردی و اجتماعی 
شرایط احیا و استیفای حقوق افراد معلول را در سطح استان فراهم نمایند. لیکن کماکان، تا رسیدن به نقطه مطلوب و زدودن موانع 
متعدد پیش روی معلوالن و خانواده های آنان، فاصله است. بخش قابل توجهی از موانع موجود، به نگرش های مبتنی بر ناتوان انگاری 
معلوالن برمی گردد و آن هم متاسفانه برخاسته از عدم آگاهی و عدم باور به استعدادها، توانمندی ها و تاثیرگذاری این اقلیت قابل توجه 
در فرآیند پیشرفت و تعالی کشور است که امیدوارم با فعالیت موثرتر رسانه ها و مطبوعات نگرش های غیر اصولی و ناصحیح نسبت به  
معلوالن عزیز اصالح گردد. نرخ شیوع 4-6 درصدی معلولیت های مختلف در استان می طلبد دستگاه های اجرایی با عزم راسخ و اهتمام 
جدی و با برنامه ریزی درست و اصولی، نسبت به اجرای مطلوب مواد 16گانه قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن از جمله اختصاص 
حداقل 3% از مجوزهای استخدامی دستگاه های دولتی و عمومی، اختصاص حداقل 10% واحدهای مسکونی احداثی استیجاری ارزان 
قیمت به معلوالن نیازمند مسکن، اختصاص حداقل 2 ساعت از برنامه های صدا و سیما در هر هفته در زمان مناسب به پخش برنامه 
های مرتبط با معلوالن، مناسب سازی ساختمان ها و اماکن دولتی، عمومی، ورزشی و تفریحی ، معابر و وسایل خدماتی موجود جهت 

دسترسی و بهره مندی معلوالن که بخشی از حقوق مدنی و شهروندی آنهاست گام های موثری بردارند.
اینجانب ضمن تبریک این روز به همه معلوالن و خانواده های محترم و صبور آنان و قدردانی از زحمات بی شائبه خادمین این عرصه 
در بخش های دولتی و غیردولتی، به ویژه خیرین محترم و انجمن های معلولین در سالی که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری)مدظله 
العالی(، فرصتی ارزشمند در اقدام به موقع و موثر و برداشتن گام های عملی به منظور بی نیاز شدن از قدرت های بیگانه به شمار می 
رود، امیدوارم بتوانیم با همیاری بخش های اجرایی و نظارتی، بستری مطمئن برای ترسیم آینده روشن این عزیزان، فراهم سازیم. در 
این راستا از کلیه دستگاه های اجرایی انتظار دارم با عنایت به ضرورت فراهم نمودن امکان حضور معلوالن در عرصه های اجتماعی و 
توجه وافر به جمعیت قابل مالحظه سالمند استان اهتمام جدی و شایسته نسبت به برداشتن موانع مختلف فرهنگی، اقتصادی، کالبدی 
و ساختمانی پیش روی معلوالن استان مبذول دارند تا بدین وسیله کارنامه پرافتخار نظام جمهوری اسالمی و دولت تدبیر و امید را در 

تحقق عدالت و برابرسازی فرصت های اجتماعی به جهانیان نمایان سازیم.

پیام دکتر مروج الشریعه 
استاندار معزز خراسان جنوبی
 به مناسبت روزجهانی معلوالن

گفتم که چرا رفتی و تدبیر نه این بود                   گفتا چه توان کرد که تقدیر همین بود
گفتم که نه وقت سفرت بود، چنین زود              گفتا که نگو، مصلحت دوست در این بود

دومین سالگرد درگذشت همسر عزیز و مادر گرامی مان

 مرحومه بیگم بیدختی  )همسر غالمحسین بیاضی(
خانواده های: بیدختی و بیاضی با ذکر فاتحه یادش را گرامی می داریم.

بعد از ظهر شنبه بازدید نمایندگان شورا،شهرسازی و رسانه ها و فعاالن اجتماعی از وضع درختان پادگان سابق بیرجند * عکس : حسینی










