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سرمقاله

رسالت دانشجوی 
ایرانی عصرما

*مهرآیین

از  بعد  و  تا22   18 سنین  دانشجویی  دوران 
انسان  هر  زندگی  های  فصل  مهمترین  از  آن 
حق  چون  هایی  مولفه  دوران  این  در  است. 
معنویت  به  گرایش  و  خواهی  آزادی  و  طلبی 
امکان  فرصت  ایجاد  شرط  به  افراد  وجود  در 
زمینه  از  یکی  امکان  این  کند.  می  پیدا  بروز 
و  جوان  نسل  در  اجتماعی  قدرت  ایجاد  های 
هادر  ارزش  پیشرفت  برای  آن  گیری  کار  به 
از  پیش  ها  .سال  آورد  وجود  به  را  جامعه  هر 
و   1332 سال  مرداد   28 کودتای  از  بعد  این 
دکتر مصدق  مردمی  دولت  سرنگونی  دنبال  به 
به  آمریکا  جمهور  رئیس  وقت  معاون  نیکسون 
کند  بررسی  را  کودتا  نتایج  تا  کرد.  سفر  ایران 
گری  کنسول  بازگشایی  با  مقارن  سفر  این 
و  هوشیار  دانشجویان  بود.  ایران  در  انگلیس 
بااین  که  بودند  قشری  اولین  روزگار  آن  بیدار 
موضوع مخالفت کردند. آن ها در 14آذر تجمع 
بازار  برپاکردند. اعتراضات 15 آذر به  اعتراضی 
)  2 صفحه  در  سرمقاله   )ادامه    ... آذر    16 و  کشید 

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 
مادری عزیز و خواهری مهربان مرحومه مغفوره 

حاجیه حورا کاظمی زهان
)همسر مرحوم میرزا محمد حسین شمشیری(

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/9/16 از ساعت 3/10 الی 4/10 
 بعدازظهر در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد

تشریف فرمایی شما سروران بزرگوار موجب شادی روح آن مرحومه
 و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های : شمشیری، فرهنگ جو، کاظمی و سایر بستگان

از خاطر دل ها نرود یاد تو هرگز 
ای آن که به نیکی همه جا ورد زبانی

خانواده محترم پروین
درگذشت مرحوم حاج اکبر پروین 

را تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز رحمت و غفران و برای بازماندگان 
صبر کثیر مسئلت می نماییم.

خانواده های: زارع فرد ، زرنگ ، برزگران

در اولین سالگرد درگذشت شادروان

احمد  نارمنجی 
امروز پنجشنبه 96/9/16 

ساعت 14/30 
بر سر آرامگاه ابدی

رفته  دست  از  عزیز  آن 
گرد هم می آییم و خاطرات خوش با او بودن 
را مرور می کنیم، حضور شما سروران معزز 
موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر 

بازماندگان خواهد بود.
خانواده های نارمنجی

 و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مادر عزیزمان 

حاجیه منّور ایزدی 
)همسر استاد عبدالحسین فرزین( 

جلسه یادبودی جمعه 96/9/17 از ساعت 10 الی 11 صبح 
در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد، مقدم شما 

سروران ارجمند و فرهیخته را بر چشمان مان پذیراییم.

خانواده فرزین

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان 

شادروان حاج حسن ضیائیان 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/9/16 

از ساعت 14 الی 15 در محل مسجد جامع توحید
 منعقد می باشد، حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده ضیائیان

به دو نفر آقا لیسانس برق
 مسلط به کامپیوتر نیازمندیم.
شماره تماس: 32455400

پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
به مناسبت فرا رسیدن روز دانشجو

16 آذر ماه که از راه می رسد برای جامعه دانشگاهی ایران، 
یادآور آغازی پرشکوه و مقتدرانه از حضور هوشمندانه و اثر بخش دانشگاهیان در رویدادهای حماسی و ماندگار کشور 
 است. در این روز حرکت، تالش و استبدادستیزی دانشجویان به ویژه سه دانشجوی مبارز مهدی شریعت رضوی،

 احمد قندچی و مصطفی بزرگ نیا که خون خود را در این راه نثار کردند، نقطه عطفی برای آگاهی بخشی مردم ایران و آغاز مبارزه با استبداد 
شد و بی تردید دانشجویان و قشر دانشگاهی به عنوان بخش مهمی از مردم، در پیروزی انقالب اسالمی ایران و تداوم آن در دوران دفاع 

مقدس، پیشرفت و بالندگی امروز کشور، نقش اساسی و تعیین کننده در مسیردهی به اقشار مختلف جامعه را برعهده داشته اند.
اینجانب فرا رسیدن روز دانشجو را که مقارن با ایام والدت خجسته و با برکت پیامبر مهربانی ها حضرت محمد )ص( و امام جعفر صادق )ع( 
مظهر علم و تقوی الهی است را به جامعه دانشگاهی و دانشجویان که نماد تفکر اسالمی می باشند، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نمایم 
و امیدوارم دانشجویان با بهره گیری از استعدادهای ارزنده خویش و حضوری فعاالنه در عرصه های مختلف علمی، اجتماعی، سیاسی و... در 
راه عزت و بالندگی کشور، از هیچ کوششی دریغ ننمایند و در سایه همدلی، اتحاد و مجاهدت علمی بیش از گذشته برای تحقق توسعه همه 

جانبه و پایداری کشور گام بردارند.

دکتر کاظم قائمی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بیرجند
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دولت برای پرداخت وام ازدواج به جوانان رکورد زد
ایرنا-وزیر ورزش و جوانان از تداوم وام 10میلیون تومانی ازدواج درسال آینده خبر داد، گفت: دولت در پرداخت وام ازدواج در سال جاری رکورد استثنایی 
داشته است. دولت در سال 95 ، 9 هزارو 800 میلیارد تومان وام ازدواج به زوج های جوان با سقف 10 میلیون پرداخت کرده است.وی با اعالم این که 
مجموع وام ازدواج در سال 92، دوهزار میلیارد و نهصد میلیارد تومان بود، افزود: این میزان نسبت به سال 95 از رشد ، سه و نیم برابری برخوردار شده است.

سرمقاله

رسالت دانشجوی 
ایرانی عصرما

* مهر آیین

دانشگاه  مقابل  1(در  صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 
تهران با شهادت احمد قندچی، مصطفی بزرگ نیا 
و محمد شریعت رضوی رنگ خون به خود گرفت. 
این سه دانشجوی مجاهد با خون خود سند آزادگی 
ملت ایران را امضا کردند و راهی را پیش چشم 
دانشجویان باز گشودند که در آن رسالت دانشجویی 
به تمامی نمودار و پر رنگ است. باالهام از این 
خیزش بزرگ در پاسخ به این سوال که رسالت 
امروز دانشجوچیست می توان به چند جواب دست 
یافت :دانشجو باید پیشاهنگ حرکت، جوشش و 
خیزش باشد اما نه آن گونه که از متن جامعه و توده 
مردم جداشود و فاصله بگیرد. دانشجو باید در برابر 
درد های جامعه حساس باشد. حساسیت پیوسته 
و مستمر نه این که با پایان دوره ی تحصیل و 
رسیدن به پست و مقام )به قول شریعتی ( مردم 
و به ویژه طبقه محروم جامعه را فراموش کند.

امام خمینی )ره( مهمترین و بدترین اشکال وارد 
بر محیط دانشجویی را این می داند که دانشجو 
دچار محافظ کاری شودو حرفش را با مالحظه بی 
موقع و مصلحت خیالی بیان کند. به گفته ی ایشان 
دانشجو باید صریح حرف بزند البته در کنار صراحت 
در بیان صداقت در نیت هم باید وجود داشنه باشد.

حاضر  عصر  در  دانشجویان  دیگر  مهم  رسالت 
آگاهی وحساسیت سیاسی است. نکته ای که مورد 
نظر رهبری معظم انقالب نیز هست برخورداری 
آگاهی های سیاسی  و  اطالعات  از  دانشجویان 
بازیچه شدن توسط احزاب سیاسی است  بدون 
چرا که فردی که آگاهی سیاسی نداشته باشد اسیر 
شبهات و اشتباهات می شود. این نکته از آن رو مهم 
است که این روزها بیشترین تالش های بیگانگان 
برای پیروزی در عرصه فرهنگ صرف می شود. 
چرا که نبرد در این عرصه کم هزینه ترین، پر 
سود ترین و پر ثمرترین شیوه های جنگ است.اما 
مهمترین و بزرگ ترین رسالت دانشجو آنچنان که 
از نامش پیداست علم آموزی است. امروز علم در 
دنیا حرف اول را می زند و کشورهایی که صاحب 
دانش اند قدرت و ثروت نیز دارند. این نکته را البته 
نباید از نظر دور داشت که علمی ارزشمند است که 
همراه تدبر و تفکر انسان ساز باشد. و هر آن چه جز 
این علم حقیقی نیست بلکه بی سوادی محض 
است. با آرزوی درخشش بیش از پیش دانشجویان 
متعهد ایرانی در همه عرصه های علمی 16 آذر 
را به همه دانشجویان گرامی تبریک می گوییم. 

ثبت نام آزمون مدیریت 
کاروان عتبات تمدید شد

درخواست  به  توجه  با  گفت:  محمدی  حمیدرضا 
زمان  استانها،  زیارت  و  حج  دفاتر  مدیران  برخی 
آذر  ام  سی  روز  تا  آزمون  این  در  نویسی  نام 
کارگزاران  جامع  سامانه  افزود:  تمدید شد.محمدی 
منظور  این  به   )kargozaran.haj.ir(
همچنان فعال خواهد بود و متقاضیان می توانند تا 
تاریخ یاد شده برای نام نویسی به این سامانه مراجعه 
کنند.مدیرکل امور کارگزاران سازمان حج و زیارت با 
تاکید بر اینکه تکمیل مراحل ثبت نام منوط به 
دریافت کد رهگیری است گفت: سایر برنامه های 
اعالم شده این آزمون همچنان برابر زمانبندی قبلی 

اجرا خواهد شد.

مزد ۹۷ کارگران چگونه محاسبه می شود؟

تسنیم/ رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای 
اسالمی کار با اشاره به اینکه تاثیر تورم واقعی در سبد 
معیشت خانوار یکی از مهمترین محورهای جلسات 
کارشناسی مزد امسال است گفت: بروز رسانی هزینه 
سبد معیشت خانوار یکی از تکالیف جلسات است.
تاکنون  مزد گفت:  درباره جلسات  توفیقی،  فرامرز 
در  دستمزد  کارگروه  کارشناسی  نشست  چهار 
برگزار شده  اجتماعی  با حضور شرکای  وزارت کار 
به  این جلسات  تکالیف  از مهمترین  است، یکی 
که  است  خانوار  معیشت  سبد  هزینه  رسانی  روز 
مطابق با افزایش هزینه اقالم سبد به روز می شوند.

خریداران آیفون حتما کد فعالسازی 
دریافت کنند 

ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  خبرنگار  گزارش  به 
باشگاه خبرنگاران پویا؛ هم زمان با آغاز اجرای رسمی 
طرح ملی رجیستری گوشیهای موبایل برای مقابله با 
کاالهای قاچاق و استارت رسمی برخورد با برندهای 
قاچاق از امروز، متقاضیان خرید گوشی موبایل باید 
نسبت به اصالت محصوالت خریداری شده مطلع 
باشند.لذا خریداران حتماً پس از خرید دستگاه، باید 
فاکتور رسمی با مهر فروشگاه که شماره شناسه 15 
از  را  بر روی آن درج شده  )IMEI( دستگاه  رقمی 
فروشنده دریافت کنند و درصورت بروز هرگونه مشکل 
در مورد غیرقانونی بودن گوشی یا تجهیز، فروشنده 
می بایست پاسخگو باشد. براساس ضوابط در نظر 
گرفته شده برای اجرای طرح ملی رجیستری خریداران 
آیفون حتما از فروشندگان کد فعالسازی دریافت کنند.

 بانک اطالعاتی معلوالن تا پایان
 امسال تکمیل می شود 

با  اندیشی  هم  نشست  در  معلوالن  هفته  با  همزمان  ربیعی  علی   
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  در  که  نهاد  مردم  سازمان های 
برگزار شد، اظهار کرد: این هفته را گرامی می دارم چرا که برای ارزش 
گذاشتن به شنیدن صدای گروههایی است که کمتر صدایشان شنیده 
جامعه  مشکالت  رفع  برای  که  این  بیان  با  ادامه  در  وی  می شود . 
معلوالن نیاز به ارتباطات تنگاتنگ نهادی و فردی داریم ، خاطرنشان 
اطالع  و  عمومی  روابط  مرکز  که  ام  داده  دستور  راستا  این  در  کرد: 
رسانی نیز تدابیری اتخاذ کند که مطالبات و دیدگاهها ، نظرات جامعه 
هدف وزارتخانه بِویژه آنان که صدای خاموش دارند شنیده و پیگیری 

شود .امسال بانک اطالعاتی تکمیل می شود.

آغاز پرداخت تا سقف 2۰۰ میلیون تومان
 به سپرده گذاران ثامن الحجج از امروز 

تا سقف  الحجج  ثامن  منحله  تعاونی  گذاران  پرداخت وجوه سپرده   
200 میلیون تومان از فردا در شعب بانک پارسیان در سراسر کشور 
بانک  عمومی  روابط  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  شد.به  خواهد  آغاز 
سیاست  اجرای  با  بانک  این  همراهی  ادامه  در  کرد:  اعالم  پارسیان 
های ساماندهی بانک مرکزی به موسسات مالی اعتباری فاقد مجوز و 
عاملیت بانک پارسیان به منظور پرداخت/تعیین تکلیف وجوه سپرده 
های این تعاونی، فاز جدید پرداخت تا سقف مبلغ 200 میلیون تومان  
برای آن گروه از سپرده گذاران که مدت زمان »چهارده ماه« از تاریخ 
تکمیل »فرم درخواست« ایشان سپری شده است، از روز پنجشنبه به 

تاریخ 16/09/1396 آغاز خواهد شد.

انحالل سازمان سنجش قطعی نیست؛
 برگزاری بیش از ۱۵۰ آزمون در سال  

حسین توکلی گفت: در این چند وقت اخیر حاشیه هایی در رابطه با انحالل 
سازمان سنجش کشور مطرح شده است.وی افزود: گفته می شود دولت 
مسئولیت انحالل سازمان سنجش کشور را برعهده دارد، اما این موضوع 
تنها در حد برخی صحبت ها بوده است.مشاور عالی سازمان سنجش کشور 
با اشاره به برگزاری آزمون های مختلف از سوی سازمان سنجش کشور 
اظهارکرد: سازمان سنجش تنها برگزار کننده آزمون سراسری نیست و این 
تفکر که مسئولیت این سازمان تنها برگزار کردن آزمون سراسری است به 
هیچ وجه درست نیست.توکلی از برگزاری بیش از 150 آزمون از سوی 
سازمان سنجش کشور خبرداد و خاطرنشان کرد: در طول سال سازمان 

سنجش کشور بیش از 150 آزمون مختلف را برگزار می کند.

افتتاح و تمدید سپرده های کوتاه مدت ممنوع شد

 کاهش نرخ سود بانکی در راه است 

سپرده های  کرد:  اعالم  اطالعیه ای  در  مرکزی  بانک  فارس- 
سپرده های  تمدید  و  افتتاح  مدت دار،  سرمایه گذاری 
مؤسسات  و  بانک ها  ماهه    9 و   6  ،3 ویژه  کوتاه مدت 
است. ممنوع   1396 سال  پایان  تا  غیربانکی  اعتباری 

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی پیرو ابالغ بخشنامه 
خصوص  در  مرکزی  بانک  سیاست های  اعالم  موضوع  با 
و  مختلف  استعالم های  مدت دار،  سرمایه گذاری  سپرده های 
غیربانکی  اعتباری  مؤسسات  و  بانک ها  جانب  از  متعددی 
درباره نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ویژه 3، 6 و 9  ماهه با 
توجه به مسکوت بودن این بخشنامه در خصوص این نوع 

سپرده ها انجام شده است. لذا همچنان که در بخشنامه های 
مدتی بعد نیز تأکید شد، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 
سرمایه گذاری  سپرده های  علی الحساب  سود  نرخ  موظفند 
مدت دار را بر اساس تحلیل ها و برآوردهای جامع خویش از 
شرایط اقتصادی و روندهای آتی آن و همچنین با توجه به 
وضعیت شبکه بانکی و سایر بازارهای مالی تعیین کنند.

از این رو انتظار بر این است که بانک ها و مؤسسات اعتباری 
سپرده های  کل  از  ناشی  انتظار  مورد  سود  ابتدا  غیربانکی، 
سرمایه گذاری مدت دار در پایان دوره را پیش بینی کرده و سپس 
با توجه به میزان هر یک از انواع سپرده های سرمایه گذاری 

مدت دار، نرخ سود علی الحساب آن سپرده ها را  -به صورت 
محتاطانه - تعیین کنند. در واقع، بانک ها و مؤسسات اعتباری 
غیربانکی باید بخشی از سود مورد انتظار سالیانه را به عنوان 
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری تعیین و اعالم 
کنند؛ به گونه ای که در پایان سال مالی، سود علی الحساب 
پایان  قطعی  سود  از  بخشی  سپرده گذاران،  به  پرداختی 
دوره باشد. این در حالی است که در حال حاضر، سود علی 
الحساب پرداختی توسط برخی بانک ها و مؤسسات اعتباری 
غیربانکی - با اتخاذ رویکردی پرریسک - بیشتر از سود واقعی 
حاصله است به نحوی که حتی تکافوی حق الوکاله بانک را 

نمی کند. بدیهی است که این امر، مغایر با اصول و قواعد 
می باشد. )بهره(  ربا  بدون  بانکی  عملیات  قانون  بر  حاکم 

اینکه    اعالم  با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  تسنیم- 
و  پول  شورای  کار  دستور  در  تسهیالت  سود  کاهش 
ارز  نرخ  افزایش  پی  در  اصاًل  دولت  گفت:  است،  اعتبار 
با  کرباسیان  می کنیم.مسعود  مدیریت  را  آن  و  نیست 
بر  کرد:  اظهار  خبری  ویژه  گفتگوی  برنامه  در  حضور 
اساس تأکید رئیس جمهور، بانکها باید دارایی های مازاد 
خود اعم از امالک، سرقفلی و شرکت ها را واگذار کنند 
نباید  بانکها  داد:  ادامه  است.وی  قانونی  تکلیف  این  و 

بلکه  کنند  حبس  خود  دارایی های  در  را  خود  نقدینگی 
و  تولید  و  اقتصاد  چرخه  اختیار  در  باید  نقدینگی  این 
با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  قرار گیرد.  بازار سرمایه 
ابراز اینکه کاهش سود تسهیالت در دستور کار شورای 
بانکی  بازار  تسهیالت  سود  گفت:  است،  اعتبار  و  پول 
کاهش  درصد  نیم  و   18 به  مرکزی  بانک  اعالم  بر  بنا 
درصد   30 به  این  از  پیش  رقم  این  که  حالی  در  یافت 
هم رسیده بود.کرباسیان با یادآوری اینکه قانون اصالح 

نظام بانکی اوایل شهریور امسال به مجلس تقدیم شد، 
در  اسالمی  در مجلس شورای  دو طرح  گفت: همزمان 
دستور کار قرار دارد.وی درباره افزایش نرخ دالر با اظهار 
اینکه بانک مرکزی نرخ رشد سالیانه ارز را هشت و نیم 
پایانی  ماه  دو  در  معمواًل  بود، گفت:  کرده  اعالم  درصد 
اما برآورد این است  سال میالدی، جهش قیمتی داریم 
که پس از دی، قیمت ارز شیب نزولی را طی کند و در 

عمل، مدیریت نرخ ارز در حال انجام است.

اصالحیه 
 آگهی دعوت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه
  انجمن صنفی کارگران ساختمان شهرستان بیرجند

تاریخ انتشار: 1396/09/16

پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ 
1396/09/09 به اطالع کلیه اعضا می رساند: جلسه مجمع 
در روز سه شنبه مورخ 1396/10/5 ساعت 9 صبح در 
محل سالن آمفی تئاتر فنی و حرفه ای به آدرس بلوار 

شهدای عبادی برگزار می گردد.

دستور جلسه:
و  مدیره  هیئت  عملکرد  گزارش  تصویب  و  استماع   -1
بازرسان 2- برگزاری انتخابات بازرسان اصلی و علی البدل

ضمنا متقاضیان عضویت در بازرسان انجمن تقاضای کتبی 
به انضمام کپی شناسنامه ، کارت ملی و یک قطعه عکس 
4×3 را تا یک هفته قبل از برگزاری مجمع به دبیرخانه 
انجمن صنفی واقع در بلوار شهید صیاد شیرازی جنب بیمه 

آسیا بلوک 92 تحویل دهند.
هیئت مدیره

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 2۰ 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

3۱۱۰4

زمین یا منزل کلنگی مرغوب با متراژ 300 تا 360
خریداریم.

لطفا آدرس و مبلغ آخر را پیام دهید  09031614320

 باغچه ای به مساحت 160 متر )60 متر ساختمان- 100 متر حیاط و باغچه
کاشته شده( با انشعاب )آب- برق و گاز(

لوازم منزل از قبیل یخچال- فریزر- تلویزیون- سینمای خانگی - 
کابینت - بخاری - آبگرمکن دیواری - فرش مرغوب- پرده - با نمای 

بسیار شیک و ضد زلزله- مشرف به باغات سورگ- سند مجزا 
قیمت 105 یا معاوضه با خودرو    
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شمـاره تمـاس: 09031614320

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 960076 اجرایی آقای فرید فروزانفر محکوم به پرداخت مبلغ  200/000/000  ریال در حق آقای علی میرزائی و مبلغ 10/000/000 ریال حق االجرا در حق دولت 
گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه دستگاه گل میخ زن جهت استفاده جوش و پرچ سقف های ساختمانی پیش ساخته با مارک دلتا ساخت شرکت ره آوران صنعت برق با مدل تی پی 02 

همراه تفنگ و کابل های مربوطه و متعلقات آن توقیف و به مبلغ 210/000/000 ریال  کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز شنبه تاریخ 1396/10/02 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام 
مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.  10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از 
برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت 
تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به 

منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجندعهده خریدار خواهد بود. ضمن آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد. 

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 950115 اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان خوسف آقای سید علیرضا و خانم ها سیده زهرا و سیده صدیقه صبور و فرزندان سید محمد محکوم هستند به پرداخت 

1- مهریه مشتمل بر چهارده عدد سکه بهار آزادی 2- مبلغ دو میلیون و دویست و هفتاد و چهار هزار و پانصد )2/274/500( ریال بابت خسارت دادرسی 3- مبلغ یک میلیون ) 1/000/000( ریال بابت هزینه کارشناسی 
از محل ماترک مرحوم سید غالمحسین صبور فرزند سید محمد در حق محکوم لها خانم مریم براتی فرزند محمد با قیومیت آقای محمد براتی فرزند غالم 4- مبلغ هفت میلیون )7/000/000( ریال بابت حق االجرا در 
حق صندوق دولت با عنایت به اینکه محکوم لها در جهت تادیه مطالبات خود اقدام به معرفی یک باب منزل مسکونی واقع در شهر خوسف خیابان غدیر 18 پالک 4 متعلق به مرحوم سید غالمحسین صبور )که حسب 
نظر کارشناس منتخب دادگستری ملک مذکور دارای 384 مترمربع عرصه و 174 مترمربع اعیان به صورت همکف می باشد. دارای کاربری مسکونی بوده و قدمت بنا بیست سال می باشد که به مبلغ چهارصد و شصت 
میلیون و هشتصد هزار ریال ارزیابی گردیده است( و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در تاریخ 
1396/10/03 از ساعت 11 الی 11/30 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف خوسف از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی مبلغ 460/800/000 )چهارصد و شصت 
میلیون  و هشتصد هزار ریال( به فروش برساند. طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند. مال مورد 
مزایده به کسی فروخته خواهد شد که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید و خریدار می بایستی مبلغ 10 درصد پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده دادگستری خوسف واریز نمایند و 
پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم، تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ 10 درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد. در صورتی که خریدار 
مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف نماید مبلغ 10 درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم مزایده 

مهدی اسماعیلی - مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان خوسفبا رعایت مواد 113 به  بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. هزینه های نقل و انتقال برعهده خریدار خواهد بود.

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



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه  *16 آذر   1396 * شماره 3948

بیش از ۲ هزار کودک در بیرجند غربالگری بینایی شدند
تسنیم- مدیر اداره بهزیستی شهرستان بیرجند با بیان اینکه برنامه غربالگری تنبلی چشم یکی از طرح های موفق سازمان بهزیستی است، گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از 
۲ هزار نفر در شهرستان بیرجند غربالگری بینایی شدند. شرفی افزود: هدف از اجرای این برنامه پیشگیری از تنبلی چشم، کم بینایی و نابینایی در بزرگسالی بوده است. وی با اشاره 
به این که 4 موسسه در این زمینه به کودکان خدمات ارائه می دهند گفت: این موسسات در مراکز بهداشت شهری و روستایی، مهدهای کودک و پیش دبستانی ها فعالیت می کنند.

آوای عزیز سال گذشته آنقدر نوشتین نمایندگان 
بودجه استان رو دو برابر کردند و کلی برای ایشان 
تبلیغات نمودید میشه لطفا بفرمایید همین وضعیت 
فعلی حاصل دوبرابر شدن بودجه هاست تو رو خدا 
مردم  بذارین  ننویسید  روزنانه  اون  تو  چیزی  هر 

حداقل به شما رسانه ها اعتماد داسته باشند. 
ارسال به تلگرام اوا

آوا گزارش ها و سرمقاله ای که برای جاده مرگ 
نوشته بودید عالی بود. همین که با این کار، نماینده 
بیرجند نامه ای به نوبخت نوشت و استاندار هم از 
اعتبار 50 میلیارد ریالی خبر داد ، یعنی تلنگری به 
آن ها زده شده و به فکر این مردم افتادند. باز هم 
از این تلنگرها به مسئوالن استان بزنید شاید که 

مشکالت استان حل بشوند!
933...905
استان  اجرایی  مقام  باالترین  باید   ، آوا  سالم 
و  جانبازان  فلکه  درختان  خشکاندن  پاسخگوی 
باشد.  آقایان  برای  سازمانی  های  خانه  کاشتن 
سبز  برای  نه  آمدن   کردن  برای خشک  اینان 

کردن. لطفا چاپ بفرمایید
915...5۲9

با خرده فروش های مواد مخدر و کسانی که پاتوق 
و سردمخانه برای مصرف اعتیاد ایجاد می کنند 
است  بهتر  گیرد  صورت  شدیدتری  برخورد  باید 
شماره تلفنی برای گزارشات مردمی ازسوی نیروی 

انتظامی اعالم شود.
915...879

کاج  درختان  برای  که  پیگیری  از  آوا،  سالم 
با این پیگیری ها   پادگان داشتید واقعا ممنونم، 
مردم  به  رو  تومان  میلیاردها  دادگاه  رای  و 
تا  شما  های  پیگیری  این  امیدوارم  برگردوندید، 
مرحله آخر کار و برگرداندن این درختان به مردم 
ادامه داشته باشه و همان طور که تا االن نتیجه 
داشته ، نهایت کار هم با همت مسئوالن عالی 

استان باالخص استاندار به نفع مردم تمام بشه.
915...437

رانندگی  و  راهنمایی  معزز  مسئوالن  چرا  سالم 
شهرستان بیرجند از رفع مشکل میدان قدس در 
خیابان پاسداران به درخواست های مردم پاسخی 
نمی دهند، مگر هزینه چهار عدد چراغ راهنما چقدر 
 می شود که از پرداخت آن عاجزند در فلکه تقی آباد 
مشهد پس از توقف در ورودی میدان دوباره در 
وسط میدان پشت چراغ راهنمایی باید توقف کرد 
اگر علم نصب چراغ را بدین گونه ندارید لطفا از 
همکاران مشهدتان بخواهید تا به شما کمک کنند
ارسالی به تلگرام اوا

اتاقشان  پنجره  از  چرا  استاندار  آقای  آوا  سالم 
رسیدگی  آباد  رحیم  روستای  اسفناکبار  وضع  به 
نمی کنند از زمانی که حضور پیدا کرده اند جز 
مزاحمت وحکومت کاری ،برای این مردم مظلوم 
نکردند، 1. بستن راه ۲. ندادن گاز 3. جلوگیری 
از ساخت و ساز و با توجه به این زلزله های اخیر 
بر روی مردم خراب  این خانه های قدیمی  اگر 

شود چه کسی جوابگوست.
915...3۲6
میدان  و  جمهوری  خیابان  های  فروش  دست 
جنب مصلی  میوه و سبزی و ارزاق دیگر بدون 
نظارت بهداشتی بساط پهن کرده و کاالهایشان 
اینکه  از  غافل  کنند  می  عرضه  مردم  به  را 
آوری  جمع  متولی  که  شهرداری  باشد   آلوده  

اقدام نمی کند است 
915...801

سالم خدمت آوای عزیز.. ما پرسنل دانشگاه ....، 
حدود 3سال شده اضافه کار دریافت نکرده ایم، و 
حقوق هم جدیداً با 15روز تاخیر با سالم و صلوات 
پرداخت میکنند، تو رو خدا مسئولی به داد ما برسه
915...013

مخابرات  شرکت  اینترنت  وضع  واقعا   ، سالم 
. داره  رو  ممکن  دهی  خدمات  بدترین   بیرجند 

 . پایین  بسیار  سرعتش  یا  و  قطعه  یا  همیشه 
با   . ندارن  خوبی  گویی  پاسخ  هم  اپراتوراشون 
این اوصاف تمام شماره های جنوب شهر رو در 
انحصار خودشون قرار دادند که مردم نمی تونند 
از شرکت های دیگه نت خریداری کنند. کی به 

این مشکل رسیدگی میکنه؟
939...864

سالم، 4سال پیش آخر سپیده 7 به اندازه ۲0 متر 
آسفالت شده و آن هم نصف عرض معبر  و بقیه 
طول کوچه و کوچه های مجاور همچنان خاکی 
است. اول سال 96 جدول کشی کردند به مدت 
یک  یکبار   دوماه   هر  آن  از  پس  و  هفته  یک 
به همراه سنگ خالی می کنند و  کامیون خاک 
رفت و آمد همان معبر خاکی رو هم سختتر میکنند 
و اهالی بیچاره به خاطر عبور دچار مشکل هستند . 
ولی عیب نداره مسئوالن عزیز که در بهترین معابر 
با بهترین آسفالت هستند که کمک ماشین گرون 
نتیجه می شود همان  و  نشه...  قیمتشون خراب 

حکایت سواره کی از حال پیاده با خبر میشه؟
939...864

و  راه  اداره  محترم  ریاست  خدمت  سالم  با 
آسفالت  و  باره جدول کشی  در  لطفا  شهرسازی 
محله جلیلیان واقع در بلوار صیاد شیرازی اقدام 

نمایید. باتشکر از آوا بابت چاپ
915...358

خیرمقدم  ضمن  شهردار  آقای  جناب  باسالم 
جهت  فکری  یه  بفرمایید  لطف  شما  خدمت 
تعریض  و  کارگران  خیابان  ترافیک  و  پارکینگ 
خیلی  و  رضا  امام  بلوار  آسفالت  و  شعبانیه  بلوار 
پارک  احداث  به فکر  نه  بردارید  معبرهای دیگر 

باشید خدا خیرتان بده
90۲...309

سفر به عمق محرومیت
رفع غبار محرومیت ازوستای جالران بخش گزیک نیازمند عزم جدی مسئوالن در بخش های مختلف است

مردم روستای جالران بخش گزیک شهرستان درمیان 
با محرومیت دست و پنجه نرم می کنند  سالهاست که 
جدی  عزم  نیازمند  روستا  این  از  محرومیت  غبار  رفع  و 

مسئوالن در بخش های مختلف است.
به گزارش ایرنا ساعت هشت صبح یک روز پاییزی قرار 
شهرستان  جالران  محروم  روستای  از  مسئوالن  بازدید 
افتیم و  از اسدیه مرکز شهرستان راه می  درمیان است، 
با عبور از شهر طبس مسینا و طی مسیر کوتاهی از راه 
رویش  که  کوچکی  خیلی  تابلوی  به  چشممان  آسفالت 

نوشته جالران می افتد.
به راهمان ادامه می دهیم و به جاده خاکی می رسیم، 
جاده اصال هموار نیست و حرکت در این مسیر ناهموار 
به  کیلومتر  از طی ۲5  بعد  است،  بسیار سخت  و خاکی 
درمیان  شهرستان  کوهستانی  روستای  آخرین  جالران 
در نقطه صفر مرزی می رسیم.ابتدای ورود به روستای 
جالران خبری از سرسبزی نیست و بیشتر که دقت می 
کنم تنها پنج یا شش درخت عناب داخل روستا وجود دارد 
و از مزارع کشاورزی به غیر از همین چند درخت چیزی 
روستاهای  بقیه  با  روستا  خورد.معماری  نمی  چشمم  به 
شهرستان فرق دارد و از طرفی همه چیز در این روستا 
خاص است، خانه های جالران جالب توجه است و این 
روستا که در دامنه تپه و به نوعی در گودی زمین قرار 
از  روستا  دارد.بافت  فشرده  هم  به  هایی  خانه  گرفته، 
منطق ریاضی خاصی پیروی نمی کند و معماری خاصی 
عموما  خانه  هر  سازنده  مصالح  نیست،  حاکم  روستا  در 
سنگ، گل، چوب و هیزم است که هنوز آجر، سیمان و 
مصالح بادوام در بافت خانه های روستا بکار نرفته است.

به  مسئوالن  از  روستا  اسالمی  شورای  اعضای  از  یکی 
خانه اش دعوت می کند وقتی وارد خانه می شویم یک 
اتاق وی پهن بود و تنها تعداد چهار و  پالس کهنه در 
پنج تن از مسئوالن آن هم به صورت خیلی فشرده در 
خانه وی مستقر شدند.در قسمت دیگری از خانه نیز اتاق 
خیلی تاریکی قرار داشت که اهالی روستا به آن »پستو« 
می گفتند که بیشتر مواد خوراکی خانه و محل پخت و پز 
غذا و حمام بود.به میان مردم روستا که همگی در یک 
جا جمع شده اند، می روم و از یکی از زنان روستا از منبع 
درآمد اهالی می پرسم که می گوید: به دلیل خشکسالی 
این  مردمان  درآمد  منبع  تنها  دام  یا 40  اخیر 30  های 
برای  نفر  یک  روز  هر  که  است  خانواری   ۲۲ روستای 
مقاوم  گیاهی  تا  بپیماید  راه  کیلومترها  باید  آنها  چرای 
صحبت  کند.پای  پیدا  دامها  تغذیه  برای  خشکسالی  به 
از نژاد مردم  های بزرگان روستا که می نشینی خود را 
ماخونیک سربیشه می دانند، بیشتر اهالی این روستا هم 
مانند روستاهای ماخونیک قد کوتاهی دارند ولی با صبر 
واقعی  مرزبانان  ها،  سختی  و  کمبودها  مقابل  تحمل  و 
جالران  اهالی  از  هستند.یکی  درمیان  مرزی  شهرستان 
را  آبی  کم  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  یکشنبه  روز 
مهمترین مشکل روستا ذکر می کند و می گوید: آب این 
روستا توسط تانکرهای سیار تامین می شود و مردم برای 

تامین آب با هم مجادله هم دارند.
دستگاه   ۲ هفته ای  کند:  می  اضافه  سوالبستی  محمود 
 تانکر آب به روستا می آید اما این میزان به هیچ وجه آبی 
مردم روستا را رفع نمی کند.وی در خصوص برق رسانی 
بیان می کند: چند سالی  به عنوان یک زیرساخت مهم 
است که برای برق رسانی به روستا پنل های خورشیدی 
راه اندازی شده که روزانه یک یا ۲ ساعت برق داریم و 
سر  به  تاریکی  در  است  ضروری  برق  داشتن  که  شبها 
های  پنل  اوقات  بیشتر  دهد:  می  ادامه  بریم.وی  می 

خورشیدی خراب می شود و چند روزی طول می کشد که 
اداره برق آنها درست کند.یکی دیگر از اهالی روستا هم 
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیکاری را مهمترین مشکل 
اهالی روستا ذکر می کند و می گوید: مردان روستا برای 
کار کردن به شهرها می روند و یک ماه کار می کنند و 
بر می گردنند، پس از خرج کردن دستمزد خود دوباره به 
شهر برمی گردند.زهرا سوالبستی ادامه می دهد: برخی 

از مردان روستا شبانه روز بیکار هستند و تنها با یارانه 45 
هزار تومانی زندگی خود را می چرخانند.وقتی بیشتر نگاه 
و جستجو می کنم نبود حمام و سرویس بهداشتی مناسب 
در خانه های این منطقه کامال محسوس است.در چهره 
برخی اهالی روستا بخصوص کودکان که دقت می کنی 
الیه هایی تیره رنگ وجود دارد که نشان دهنده مریضی 
پوستی است، همچنین لباس ها و دست و پاهای بیشتر 
نیز کفش  برخی کودکان  و  بود  روستا چرکین  کودکان 

مناسبی به پا نداشتند.
به گفته حوا یکی از زنان روستا اولویت حمام با کودکان 
اتفاق معموال هر ماه هم نمی افتد  این  و زنان است که 
ماه  سه  رفته اند  حمام  به  کودکانش  که  باری  آخرین  و 
پیش بوده است. وی بیان می کند: برای شسستن لباس 
و ظرف هایمان از داخل چاه آب باال می کشیم که البته 
هر از چند روزی ته چاه مقداری آب شور جمع می شود 
و برای مصرف شرب به درد نمی خورد.پای درد دل یکی 
دانش  گوید:  می  او  نشینم،  می  روستا  آموزان  دانش  از 
کنند  می  تحصیل  ابتدایی  مقطع  تا  تنها  روستا  آموزان 
و برای ادامه تحصیل باید به شهرهای شهرستان برویم 
که پسران روستا برای ادامه تحصیل حوزه های علمیه 

روستاهای آواز و نصرالدین را انتخاب می کنند.
مریم صالبتی ادامه داد: برخی از دختران روستا هم به 
دلیل مخالفت والدین مقطع ابتدایی را هم تمام نمی کنند 
و ترک تحصیل می کنند اما بیشتر پسران به حوزه علمیه 

می روند و اکثر حافظ قرآن می شوند.

کم آبی مشکل اصلی جالرانی ها

ایرنا  خبرنگار  به  هم  درمیان  شهرستان  گزیک  بخشدار 
آبی مهمترین مشکل جالران  گفت: در حال حاضر کم 
خشک  را  روستا  های  چشمه  ها  خشکسالی  زیرا  است 

کرده و آب این روستا با تانکر تامین می شود.عبدالودود 
محمدپرست ادامه داد: حجم آب ارسالی نیز نیاز آبی مردم 
این روستای محروم را تامین نمی کند.وی یکی دیگر از 
مشکالت جالرانی ها را خاکی بودن جاده دسترسی به 
این روستا ذکر کرد و گفت: بیش از ۲0 کیلومتر از جاده 
این روستا فاقد آسفالت و ناهموار است.وی با بیان اینکه 
مردم جالران در فقر و محرومیت زیادی زندگی می کنند 

اضافه کرد: خانواده های جالرانی اکثر پرجمعیت هستند 
و اکثر خانواده های بیش از هفت نفری در اتاق کمتر از 

1۲ متر زندگی می کنند.

نبود حمام و افزایش امراض پوستی

بخشدار گزیک گفت: در بسیاری از خانه های این روستا 

روستا  مردم  حمام  نبود  دلیل  به  و  ندارد  وجود  حمام 
دچار برخی امراض پوستی شده اند که بسیج سازندگی 
شهرستان قول احداث حمام در این روستا را داده است. 
وی بیان کرد: برق روستا از طریق پنل های خورشیدی 
برای  را  مشکالتی  برق  مکرر  قطع  که  شود  می  تامین 
مردم محروم این روستا ایجاد می کند.وی افزود: در این 
روستای تلفن ثابت وجود ندارد، تلفن همراه نیز آنتن نمی 

دهد و مردم باید برای آنتن دهی به روی تپه های اطراف 
بروند و از طرفی نبود تلفن ثابت و عدم آنتن دهی تلفن 
همراه تماس و هماهنگی های مسئوالن با مردمان این 
روستا را نیز دچار مشکل کرده است.محمدپرست فقر و 
پایین بودن سطح درآمد را یکی دیگر از مشکالت مردم 
اهالی  بیشتر  گفت:  و  کرد  بیان  محروم  روستای  این 
روستا از محل یارانه ارتزاق می کنند و در جالران زمین 

کشاورزی وجود ندارد و برخی خانواده ها هم فعالیت اندکی 
در زمینه دامداری دارند که با خشکسالی های اخیر منبع 
درآمدی زیادی از محل پرورش دام خود ندارند.وی ادامه 
داد: درآمد برخی مردم این روستا همان 45 هزار تومان 
است. حمایتی  نهادهای  و  خیرین  گاهی کمک  و   یارانه 

اکثر جالرانی ها زیرپوشش کمیته امداد

روستای  گفت:  هم  درمیان  شهرستان  امداد  کمیته  مدیر 
کمیته  پوشش  زیر  خانوار  که ۲0  دارد  خانوار  جالران ۲۲ 
امداد هستند.احمد بصیری پور بیان کرد: در چند سال گذشته 
احداث شده که  این روستا  بهداشتی در  تعدادی سرویس 
مردم هیچ استفاده ای از این سرویس ها نمی کنند و در 
آن پلمب شده است.وی گفت: کمیته امداد در زمینه احداث 
حمام و واحد مسکونی در روستا مشکلی ندارد و از طرفی 
باید مردم هم استقبال کنند که چندان تمایل به همکاری 
ندارند.وی عنوان کرد: بیماری پوستی مردم روستا ژنتیکی 
است و از طرفی نبود حمام و بهداشت نیز مزید بر علت 
شده است.جالران در ۲5 کیلومتری مرز با افغانستان و 50 
کیلومتری اسدیه مرکز شهرستان درمیان قرار دارد.شهرستان 
درمیان با 57 هزار نفر جمعیت و پنج هزار و 797 کیلومتر 
به  جنوب  از  قاینات  شهرستان  به  شمال  از  وسعت  مربع 
شهرستان سربیشه و از غرب به شهرستان بیرجند و شرق 
دارد. مشترک  مرز  افغانستان  با  کیلومتر  طول 70  به  آن 
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در سامانه مذکور ثبت نام کرده اند قادر به شرکت در مناقصه خواهند بود. مناقصه گران الزم است نسخه اصلی تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد نیاز برای هر مناقصه را در پاکت جداگانه قرار داده و یک روز قبل از زمان گشایش پاکت پیشنهادات در 

سامانه ستاد، به صورت حضوری به دبیرخانه کمیسیون معامالت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی ارائه و رسید دریافت نمایند.پاکت های ارزیابی کیفی نیز می بایست به صورت حضوری به مناقصه گذار تحویل گردد. 
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11988336800599416840ریگ بشرویهبشرویه550 هکتارنهالکاری و 6 مرحله آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی به همراه حفاظت و حمایت3
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1۲9567۲8000647836400دستگردانطبس500 هکتارنهالکاری و 9مرحله آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی به همراه حفاظت و حمایت5
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پیامک متنی امروز ۲۵ ساله شد

زومیت- امروز تولد ۲۵ سالگی پیامک یا اس ام اس است. نخستین پیامک به وسیله ی یک کامپیوتر در بریتانیا، برای 
تبریک کریسمس ارسال شد.پیامک متنی یکی از راحت ترین و سریع ترین روش ها برای ارتباط با دیگران است. تنها در 

بریتانیا ساالنه بیش از ۹۵ میلیارد پیامک ارسال می شود. نخستین پیامکی که ارسال شد، محتوایی بسیار ساده داشت. 
پنجشنبه  *16آذر  1396 * شماره 3948

یادداشت

جذابترین ها 

خواندنی ها

آیا گورخرها سفید با راه راه سیاه 
هستند یا برعکس؟

همه ی گورخرها راه راه نیستند. تنها گورخرهای 
و  جنوب  در  هستند.  راه راه  آفریقا  استوایی  مناطق 

به  تنها محدود  راه راه بدن گورخرها  آفریقا،  شمال 
پاهای جانور است یا برای نمونه گورخرهای ایرانی 
راه راه نیستند و بدن کامال یک رنگ )زرد( دارند. اما 
در مورد گورخرهای راه راه باید گفت که بر خالف 
تصور معمول، گورخرها حیواناتی سیاه پوست هستند 

که راه راه سفیدی روی بدن خود دارند. 

 چه کسی پول های کاغذی
 را اختراع کرد؟

 پول های کاغذی اولین بار توسط چینی ها و در 
طول سلسله ی تانگ استفاده شد. این سلسله از سال 
۶۱۸ میالدی تا ۹۰۷ بر چین حکمرانی می کرد. این 
سلسله برای آسان تر کردن تجارت بین مردمش از 

پول های کاغذی استفاده می کرد.
تا سال ۱۱۰۰ میالدی اولین دولت چینی مسئول 
کنترل اسکناس ها بود. در آن زمان چین یکی از 
قدرتمندین امپراتوری های جهان را داشت و چینی 
ها سعی داشتند مناطق بیشتری را تحت کنترل 
خویش درآورند و تالش می کردند با رونق کسب 
به  اقتصادی  نظر  از  بتوانند  خودشان  تجار  کار  و 
تبدیل  خود  زمان  های  قدرت  بزرگترین  از  یکی 
شوند. بر اساس گفته های کای سسپانسکی، چین 

در سال ۱۴۵۰ دچار یک بحران مالی شدید شد و 
استفاده از اسکناس را ممنوع اعالم کرد.

تا سال ۱۸۹۰ استفاده از اسکناس در چین ممنوع 
بود ولی در همین زمان بیشتر کشورها از پول کاغذی 
برای مبادالت تجاری خود استفاده می کردند. چین 
اسکناس های  از  بعد  به  تاریخ  این  از  مجبور شد 

کاغذی برای تجارت با اروپا استفاده کند.
اروپا  چین،  از  بعد  بدانید  که  است  این  جالب 
برای  کاغذی  پول  از  که  بود  ای  منطقه  دومین 
مبادالت تجاری خود استفاده می کرد. بعد از اروپا 
سایر کشورها نیز به استفاده از پول کاغذی روی 
برای  معیاری  عنوان  به  پول جدید  این  و  آوردند 
مبادالت اقتصادی و تجاری تبدیل شد و کم کم 

در سرتاسر جهان گسترش یافت.
چین امروزه نیز به یکی از بزرگترین قطب های 
اقتصادی در جهان تبدیل شده است و محققان پیش 
بینی می کنند در بیست سال آینده زبان چینی به 
زبان اول دنیا تبدیل می شود و مبادالت تجاری و 
در  پذیرفت.  خواهد  صورت  زبان  این  با  اقتصادی 
جهان از هر چهار نفر یک نفر چینی است و این 
کشور با داشتن نیروی کار زیاد و قوی توانسته است 

بیشتر سهم بازارهای جهانی را تصاحب کند.

رنگی رنگی 

کیلومتری   ۱۰۰ در  سیدال  روستای   - کاری  نسرین 
کیلومتری   ۱۷۰ و  نهبندان  شهرستان  غرب  شمال 
نسبتًا  ای  منطقه  در  جنوب شرق مرکز خراسان جنوبی 

کوهستانی واقع شده است. زمستان بسیار سرد وتابستان 
معتدل از ویژگیهای این روستا می باشد. 

صنایع دستی روستا را می توان یک جاذبه گردشگری 
برای این روستا دانست که عموما توسط بانوان انجام می 
شود  که شامل پالس  یا همان سیاه چادر،  انواع شال، قالی  
گلیم، پارچه های دستباف می باشد البته بافت پالس رونق 
بیشتری دارد که موی گوسفندان را پس از چیدن و تمیز 
کردن خودشان ریسندگی می کنند و بصورت نخ در می آورند 

و پالس درست می کنند.

به علت خشکسالی های اخیر مهاجرت 
از روستا زیاد شده است

یکی از اعضای شورای روستایی سیدال بیان می کند: 
شغل بیشتر مردم در گذشته دامداری بوده و پررونق بوده 
ادامه می دهد: در سالهای اخیر به  است. رضا عباسی  
رونق  از  دامداری  ساله  چندین  های  خشکسالی  دلیل 
در  دیگر  مشاغل  و  گری  کار  به  مردم  بیشتر  و  افتاده 
باعث  مسئله  که همین  آورده اند  روی  اطراف  شهرهای 
روستا  از  خانوار   ۳۵ حدودا  اخیر  سال   ۳ در  است  شده 
مهاجرت نمایند.  وی ادامه می دهد: در این روستا صنایع 

دوستی مانند  قالی بافی، جاجیم بافی، پالس بافی رونق 
دارد که بیشتر بانوان به آن مشغول هستند. 

زندگی  نفر   ۷۰۰ حدود  روستا  این  اینکه  بیان  با  وی 

خانه   ،۱۱۵ اورژانس  دارای  روستا  افزاید:  می  کنند  می 
بهداشت و دبستان و راهنمایی است.

صنایع دستی روستا به قیمت ارزان
 به فروش می رسد

به گفته وی بیشتر  صنایع دستی روستا به قیمت واقعی 
فروخته نمی شود و حتی تهیه نخ و وسایل برای تهیه صنایع 
دستی کمبود بوده و مشکالتی را دارد  و اگر  شرکت تعاونی  
در روستا احداث شود حتما کمکی بزرگی به مردم خواهد شد.

کمبود امکانات ورزشی روستای سیدال

مشکالت  جمله  از  کند:   می  نشان  خاطر  عباسی   
دیگر نبودن فضای ورزشی و امکانات ورزشی در روستا 
هست که با توجه به جمعیت روستا و روستاهای همجوار 
زیاد  جمعیت  به  توجه  با  ندارد  ورزشی  سالن  متاسفانه 
اجرا نشده  بیشتر روستا  تمام و  نیمه  روستا طرح هادی 
است. و بطور کلی امکانات ورزشی در حد صفر می باشد.
وی درباره درخواست اهالی روستا عنوان می کند: در 
خواست مردم از مسوالن کمک و توجه بیشتر به مردم 

یک  تشکیل  همچنین  و  هست  روستا  دستی  صنایع  و 
به  را  خودشان  دستی  صنایع  بتوانند  که  تعاونی  شرکت 
فروش برسانند.این عضو شورای روستایی  با بیان اینکه 
هم  کشی  لوله  آب  افزاید:  می  ندارد  شیرین  آب  روستا 

گاهی قطع می شود و  جیره بندی شده است. 
وی افزود: این بافت جدید که از سال ۱۳۸۹ تعداد ۲۰ 
خانوار در آنجا ساکن هستند و ساخت ساز در آن محل 
کامال قانونی و توسط بنیاد مسکن انجام شده است و با 
بودن روستای سیدال ساخت وساز  به کوهستانی  توجه 

آینده روستا در آن محل انجام خواهد شد.

روستا تلفن ثابت ندارد و همراه آنتن نمی دهد
 

عباسی  ادامه داد: نکته دیگر آنکه اورژانس ۱۱۵ هم در کنار 
جاده در همان محل ساخته شده است اما متاسفانه با گذشت 
چندین سال ساکنین آنجا هنوز تلفن ثابت ندارند و تلفن همراه 
هم آنتن نمی دهد و در واقع هیچ گونه ارتباط تلفنی در عصر 
ارتباطات در بافت جدید سیدال نیست. عضو  شورای روستای 
سیدال تاکید می کند: در این مدت شورای اسالمی روستا 
و مردم پیگیری ها و مکاتباتی با اداره مخابرات، بخشداری 
مرکزی، فرمانداری نهبندان، نماینده مردم در مجلس شورای 
اسالمی و شرکت مخابرات خراسان جنوبی انجام داده اند که 
تاکنون هنوز نتیجه نداده است.وی افزود: شرکت مخابرات 
فرمانداری و استانداری را مسئول توسعه می داند و با پیگیری 
های انجام شده شرکت مخابرات خراسان جنوبی کارشناسان 
خود را به روستا اعزام نمود و پس از بررسی هزینه باالی 

توسعه تلفن ثابت را بیان کردند.اما خواسته بجا و بحق مردم 
سیدال توسعه تلفن ثابت به بافت جدید روستا)شهرک سیدال( 
و نصب bts همراه می باشد که امیدواریم مسئوالن در این 
خصوص همکاری های الزم را داشته باشند.وی در پاسخ 
اینکه پیگیری صورت نگرفته می گوید: بارها نامه نگاری شده 
و پیگیر بوده ایم ولی می گویند اینجا یک روستای دور افتاده 

است و صرفه اقتصادی ندارد.

سیدال ، دهکده صنایع دستی خراسان جنوبی

این در حالی است که  رئیس میراث فرهنگی نهبندان 
در فروردین به باشگاه خبرنگاران گفت: محصوالت سیاه 
چادر این روستا به کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان و 

کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می شود.
شبانی با بیان اینکه در این روستا روزانه بیش از ۱۵ سیاه 
چادر تولید می شود ، افزود: بیش از ۱۵۰ صنعتگر در سیدال 
مشغول به فعالیت هستند.رئیس میراث فرهنگی نهبندان 
افزود : در سال گذشته در آمد حاصل از فروش سیاه چادر 
۱میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بوده است که ۷۰ درصد آن 
متعلق به روستای سیدال بوده است.شبانی اظهار کرد : با 
استقبال خوب شرکت های مختلف و بوم گردی از سیدال 
پیش بینی می شود آمار فروش سیاه چادر امسال به بیش از ۲ 
میلیارد ریال برسد.چه خوب است مسئوالن به این روستاهای 
که حاشیه ای هستند و می توانند بخاطر صنایع دستی و 
هنری که در آن وجود دارد نه تنها از مهاجرت جلوگیری کنند 

بلکه جذب گردشگر داشته باشند توجه بیشتری کنند.

عکاس:   گرگی جواد طریق قاب عکس کاریکاتور  داده نما، آوای خراسان جنوبی

روستایی با زمستانی سرد و کوهستانی و تابستانی معتدل

 کوهی در ایران که همیشه 
در آتش می سوزد!

در  را  زیادی  های  جاذبه  ایران  مان  سرزمین 
خود جای داده که بعضی از آن ها عجیب و غیر 
ترین  عجیب  از  یکی  دیدن  برای  باورند.  قابل 
خوزستان  استان  راهی  باید  ایران  های  جاذبه 
که  بینید  می  را  آتشین  کوهی  اینجا  در  شوید، 
همیشه در حال سوختن است و تماشای آن در 
هنگام شب می تواند یکی از به یاد ماندنی ترین 
آتشین  کوه  این  کند.  خلق  برایتان  را  تصاویر 
مدت هاست که به نام »تشکوه« معروف است و 
گردشگران زیادی از آن دیدن می کنند. اگر می 
بدانید  را  کوه  این  گرفتن  آتش  ماجرای  خواهید 

ادامه  در  است  آتشین  بفهمید که چرا همیشه  و 
تنها  کوه  این  کنید.اما  همراهی  را  خبر  آخرین 
چشمه  اینجا  در  نیست  ماماتین  روستای  جاذبه 
های زیادی را پیدا می کنید که در آن ها به جای 
اما  دارد.  وجود  طبیعی  قیرهایی  زالل  هایی  آب 
جالب است که یک نمونه دیگر از این کوه هم در 
ایران وجود دارد، کوهی که که در نزدیکی شهر 
صنعتی امیدیه و منطقه آغاجاری قرار گرفته و به 
نام کوه سوخته معروف است. در آنجا هم از میان 
سنگ ها و خاک ها، آتش شعله ور می شود و 
دود سیاه آن آسمان را فرا گرفته است. این دود 
به قدری تیره و سیاه است که فضای اطراف کوه 
کامال در زیر هاله سیاه رنگی پنهان شده است. 
این کوه از نظر اندازه از تشکوه کوچک تر است 
متمایز  اطراف  های  کوه  از  را  آن  که  چیزی  و 
کرده رنگ سیاه آن است. در قله این کوه شکاف 
رانش  اثر  در  آید  می  نظر  به  که  عمیقی هست 
شدن  خارج  اصلی  محل  و  آمده  وجود  به  زمین 
گاز است و آتش از میان این شکاف به بیرون می 
زند. ظاهر خاص کوه سوخته و همینطور شواهد 
باعث  دارد  وجود  روی  بر  که  ای  هیدروکربوری 
شده تا این کوه یکی از سایت های باارزش زمین 
شناسی باشد و زمین شناسان و عالقمندان به آثار 

طبیعی را به خود جذب کند.

عکاسخونه 

پدیده زیبای »ابرماه« 
در چهارگوشه دنیا

 شب گذشته ماه در نزدیک ترین فاصله نسبت 
به زمین قرار گرفت و از خود چهره ای بزرگتر و 

جذابتر را نمایان کرد .

همه رفتند؛ زلزله ماند و مصیبت هایش

* شکیب زاده

بالیای طبیعی، مثل مردن آدمها می ماند. وقتی 
عزیزی از دنیا می رود همه فامیل، آشنایان، دوستان 
و همکاران جمع می شوند تا مرهم زخمهای مصیب 
دیدگان باشند. مرتب به صاحب عزا سر می زنند. در 
کارهای تشییع و تدفین و مراسم آنها همکاری می 
کنند. حتی کمک می کنند تا برنامه پذیرایی شام هفتم 
را هم آبرومندانه برگزار کنند و با سالمتی مجلسش را 
هم به پایان برسانند.از هفتم برنامه ها که عبور کردند، 
کم کم صاحب عزا طعم تلخ مصیبت را می فهمد و 
وقتی با زور اعالمیه، دعوت های مکرر و تماس های 
تلفنی، جمعیتی را هم برای چهلم عزیزش گردهم می 
آورد، ته دلش احساس امیدواری می کند، اما از فردای 
چهلم، مطمئن می شود که باید پیراهن سیاهش را 
درآورد و بار تلخ رفتن عزیزش را به تنهایی بردوش 
بکشد!عزیز از دست رفته اگر بزرگ خانواده و نان آور 
خانه باشد که مصیبت خانواده مضاعف خواهد شد، 
 به طوری که زخم رفتن عزیزشان فراموش شده و 
دردِ ادامه زندگی و چگونگی آن گریبانگیرشان می شود.
َمَثلی که عرض کردم تقریبا همه ما آدم ها به نوعی 
یا تجربه مان شده و یا از تجربیات دیگران باخبر هستیم 
و اصال هم فرقی نمی کند که عزیز از دست رفته، یک 
آدم معمولی و بر اثر بالیای طبیعی دارفانی را وداع گفته 
باشد و یا در صحنه های ایثار و مقاومت و دفاع از 

سرزمینش به شهادت رسیده باشد.
به تعبیری وقتی یک نفر شهید می شود هم، همه 
این ماجراها تکرار می شود؛ صحنه هایی که خیلی 
از آدمها فقط روزهای گرم واقعه را می بینند و شاید 
هم اصال نمی دانند که َزِن شوهر از دست داده و یا 
فرزنداِن پدر و مادر از دست داده و... و. پس از فروکش 
کمک های احساسی نزدیکان و مردم، چه خواهند کرد 
و زندگی را چگونه خواهند گذراند؟ آن هم در روزگاری 
که به احدی رحم نخواهد کرد.این ها را گفتم که 
بگویم ماجرای سیل و زلزله و بالیای طبیعی هم دقیقا 
همین معنا را در ذهن مترتب می کند. زلزله ای به 
وقوع پیوست. زمین و زمان همدردی کردند. ستادها 
و گروههای مختلف تشکیل شد. خیلی ها کمک 
هایشان را بردند و نقدا و حضوری دادند. خیلی ها هم 
فراخوان شخصی دادند و نیازمندی های منطقه را جمع 

آوری کرده و به نوعی به نیازمندانش رساندند.
اما همه این احساسات پاک و بی نظیر که فقط در 
ایران ما و در شرایط حساس به اوج خود می رسد، آنهم 
به برکت برنامه های کارشناسی شده احساسی صدا و 
سیما، معموال تا هفتم و یا نهایتا چهلم هر ماجرایی 
جواب می دهد که البته از منظر علمی این اتفاق نه 
تنها عجیب نیست بلکه کامال طبیعی و نتیجه شرایطی 
است که سالهای سال در ایران خودمان، درگیرش 
های  برنامه  اجرای  زمان  وقتی  ادامه  در  و  هستیم 
احساسی تمام شد تازه مصیبت دیدگان و همه آنهایی 
که با احساس به یاری آنها پرداختند متوجه این واقعیت 
می شوند که پس از گذار از دوران احساسات، فقط 
دولت و مسئوالن مرتبط هستند که بایستی با مدیریت 
و فعالیت کارشناسی شده در فکر ساماندهی ویرانه ها و 

تزریق امید و زندگی به مصیبت دیدگان باشد.
البته اینکه غلبه برنامه های احساسی رسانه های 
مجازی و در راس آن صدا و سیما بر روی عموم مردم 
بویژه عوام، بخاطر خالء مدیریت سیستماتیک و در 
قالب طرح و برنامه های از پیش تعیین شده دولت 
و دست اندرکاران بحران می باشد، شکی نیست، ولی 
نادیده گرفتن نقش و فعالیتهای نظام برای آسایش 
دائمی بالدیدگان هم دور از انصاف و موجب ناامیدی 
و خروج مردم از صحنه هایی می شود که نبودشان 
صدمه ای اساسی بر پیکره نظام و خود مردم وارد 
خواهد کرد.چه خوب است کمی منصف باشیم، آن هم 
در شرایط بحرانی که همه گوش ها و چشم ها در 

انتظار دیدن و شنیدن واقعیت ها هستند!

سیدال ، دهکده صنایع دستی خراسان جنوبی
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نارضایتی نانوایان از کیفیت آرد
مهر- گروه استان ها: نان از جمله مواردی است که به دلیل 
مصرف باالی مردم باید با کیفیت و مرغوب باشد. بدون شک 
هرگونه مشکل بهداشتی در آن به سالمت مردم لطمه ای 
جدی وارد می کند که جلوگیری از این امر منوط به نظارت 

های دقیق و مستمر دستگاه های مرتبط است.
طی چندین روز گذشته شاهد گفت و شنودهایی در راستای 
افزایش قیمت نان بودیم که با اعتراض مردم متوقف شد. اما 

چیزی که هنوزه در نانوایی ها می سوزد  کیفیت نان است.
کیفیت نان در روزهای اخیر موجب سیل نارضایتی ها شده 

و نیازمند پاسخگویی و توجه مسئوالن نظارتی است.

کیفیت نان افزایش یابد نه قیمت!
یکی دیگر از شهروندان در گفت و گو با خبرنگار مهر 
بیان کرد: برخی از نانواها و یا شاطرها بهداشت را رعایت 
نمی کنند.فاطمه فیاضی نسب با بیان اینکه باید در پخت 
نان بسیاری از موارد بهداشتی رعایت شود،گفت: استفاده 
از دستکش مخصوص لزوم کار نانواها بوده که متاسفانه 
کرد:  بیان  نان  کیفیت  به  اشاره  با  نمی شود.وی  رعایت 
به  باید  که  است  پایین  بسیار  کنونی  های  نان  کیفیت 
مسئوالن  اینکه  بر  تاکید  با  نسب  شود.فیاضی  توجه  آن 

باید کیفیت نان را افزایش دهند نه قیمت را، اظهار کرد: 
افزایش قیمت دردی را درمان نمی کند اما افزایش کیفیت 
از بروز بسیاری از بیماری های معده نیز جلوگیری می کند.

اندازه نان هم آب می رود!

یکی دیگر از شهروندان بیرجندی در گفت و گو با خبرنگار 
مهر بیان کرد: اندازه نان روز به روز کم می شود.کوثر بارانی 
با بیان اینکه نظارت ها باید به صورت سرزده و مستمر انجام 
شود، گفت: مقدار  زیادی از نان به دلیل اینکه خوب پخته 
نمی شود، بیرون ریخته می شود.وی ادامه داد: همچنین در 

را پخت  نان  از خمیر،  بعد  بالفاصه  نانوایی ها  از  برخی 
کرده و این امر کیفیت را شدیدا پایین می آورد.بارانی با 
بیان اینکه مصرف نان تنها برای یک وعده ممکن است، 
افزود: اگر نان را برای وعده دیگری در سفره بگذاریم، 

بیات می شود و قابل خوردن نیست. 

اعتراض مردم افزایش قیمت نان
 را ممکن نکرد

بیان کرد:  نان  افزایش قیمت  به  اشاره  با  نانوا هم  یک 
اعتراض مردم این امر را ممکن نکرد.محمد رحمانی ادامه 
داد: در حال حاضر قیمت نان لواش در نانوایی های دولتی 

۲۵۰ تومان و نان سنگک نیز ۵۰۰ تومان به فروش می رسد.
وی با اشاربه نحوه فروش نان بیان کرد: نان را بر اساس 
وزن چانه خمیر حساب می کنند به گونه ای هر گرده متوسط 
یک کیلو و ۳۰۰ گرم وزن دارد.رحمانی با بیان اینکه نظارت 
ها بر واحدهای نانوایی انجام می شود، افزود: کیفیت نان به 
نوع آرد و خمیر بستگی داشته که پیشنهاد می شود ابتدا آرد  

مرغوبی به نانوایی ها عرضه شود.

کیفیت آرد افزایش یابد
رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی با اشاره به کیفیت 
نان در استان بیان کرد: باید کیفیت آرد افزایش یابد تا 
کیفیت نان نیز مطلوب شود.یزدان شناس با بیان اینکه 
در حال حاضر مشکل خاصی در نانوایی ها وجود ندارد، 
افزود: به برخی از نانوایی ها که مصرف بیش از اندازه 
نمک را داشته اند، هشدار های الزم داده شده است.وی 
بیان کرد: در حال حاضر چهار تیم بازرسی از واحدهای 
از  مردم  پیداست  که  کنند.اینگونه  می  بازرسی  صنفی 
آرد  به کیفیت  نیز نسبت  نانواها  و  دارند  نانواها شکایت 
گالیه مند هستند. این کالف پر پیچ و خم نیازمند حل 
ریشه ای بوده چراکه حق مردم است که با کیفیت ترین 

نان را در سفره خود داشته باشند.
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آسیب افسردگی برای مغز چگونه است؟

بیماری  یک   )MDD( ماژور  افسردگی  اختالل 
ناتوانی  عمده  دالیل  از  یکی  و  شایع  روانپزشکی 
تا 25 درصد  بین 20  در جهان محسوب می شود. 
برهه  در  بار  یک  حداقل  است  ممکن  بزرگساالن 
کنند.  تجربه  را  ماژور  افسردگی  خود  زندگی  از  ای 
کودکان، نوجوانان و سالمندان نیز می توانند از این 
افسردگی  یا  ماژور  افسردگی  ببرند.  رنج  شرایط 
بیشتر  در  گرفته  و  افسرده  خوی  و  خلق  با  بالینی 
ویژه هنگام صبح،  به طور  اوقات  گاهی  روز،  طول 
و  ها  فعالیت  انجام  به  فرد  دادن عالقه  دست  از  و 
به  حداقل  عالئم،  که  کند،  می  بروز  عادی  روابط 

مدت دو هفته هر روز ادامه دارند. 
تشخیص  برای  که  راهنمایی   ،5-DSM بنابر 
می  قرار  استفاده  مورد  روانی  سالمت  اختالالت 
ماژور  افسردگی  اختالل  های  نشانه  دیگر  از  گیرد، 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 - خستگی یا فقدان انرژی تقریبا در هر روز.

-  احساس بی ارزشی یا گناه تقریبا در هر روز.
-  ناتوانی در تمرکز، تردید.

حد(  از  بیش  )خواب  هایپرسومنیا  یا  خوابی  بی    -
تقریبا در هر روز. 

برای  رضایت  یا  عالقه  دادن  دست  از    -
روز  هر  در  تقریبا  مختلف  های  فعالیت   انجام 
)این نشانه به طور قابل توجهی توسط دیگران قابل 

گزارش است(.
-  بی قراری یا احساس کرختی.

-  تفکرات عودکننده مرگ یا خودکشی.
-  کاهش یا افزایش چشمگیر وزن.

دکتر گلن گانینگهام
 

بخاری  به وسیله ی  که  بود  روستایی  مدرسه ی کوچک 
زغالی قدیمی، گرم می شد. پسرکی موظف بود هر روز 
زودتر از همه به مدرسه بیاید و بخاری را روشن کند روزی، 
وقتی شاگردان وارد محوطه ی مدرسه شدند، دیدند مدرسه 
در میان شعله های آتش می سوزد. آنان بدن نیمه بی هوش 
هم کالسی خود را که دیگر رمقی در او باقی نمانده بود، پیدا 
کردند و بی درنگ به بیمارستان رساندند. پسرک با بدنی 
سوخته و نیمه جان روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود 
، که ناگهان شنید دکتر به مادرش می گفت: »هیچ امیدی 
به زنده ماندن پسرتان نیست، چون شعله های آتش به طور 
عمیق، بدنش را سوزانده و از بین برده است«. اما پسرک 
به هیچوجه نمی خواست بمیرد. او با توکل به خدا و طلب 
یاری از او تصمیم گرفت تا تمام تالش خود را برای زنده 
ماندن به کار بندد و زنده بماند هنگامی که خطر مرگ از 
باالی سر او رد شد، پسرک دوباره شنید که دکتر به مادرش 
می گفت: »طفلکی به خاطر قابل استفاده نبودن پاهایش، 
مجبور است تا آخر عمر لنگ لنگان راه برود«.پسرک بار 
دیگر تصمیم خود را گرفت. او به هیچ وجه نخواهد لنگید. او 
راه خواهد رفت، د. با این حال، هیچ خللی در عزم و اراده ی 
پسرک وارد نشده بود و همچنان قاطعانه عقیده داشت که 

روزی قادر به راه رفتن خواهد بود .

يادت باشد هيچ پرنده اى با بارِ سنگين اوج 
نمى گيرد. كينه اگر به دل داشته باشى سنگينى. 

پس، ببخش ديگران را و خود را رها كن.

موفقيت آخر راه نيست و شکست هم آخر 
زندگى نيست. شکست، مشوق

 شما در جهت ادامه مسير است.

یارب تو زمانه را دلیلی بفرست
نمرودیان را پشه چو پیلی بفرست
فرعون صفتان همه ِزبَردست شدند
موسی و عصا و رود نیلی بفرست

دنیا چیزی جز پژواک نیست! یادمان باشد زندگی انعکاس 
رفتار ما است! انعکاس من بر من. پس حواسمان باشد 

بهترین باشیم تا بهترین دریافت کنیم.

هر چيزى به اين بستگى دارد 
كه از چه زاويه اى به آن بنگرى.

 قضاوت كار ما نيست، قضاوت را به خدا بسپار.

برابر  در  بغرنجی  و  دردناک  احساسات  افراد  از  خیلی 
عذرخواهی کردن دارند! بعضی از ما زمانی که بچه بودیم و 
باعث رنجش و آزار کسی می شدیم، مجبورمان می کردند تا 
عذر خواهی کنیم و بعضی از ما نیز، آزادانه و طبق اراده ی 
خودمان عذر خواهی می کردیم و بالفاصله بعد از آن هم 

احساس بهتری داشتیم.
برخی از افراد به راحتی عذرخواهی می کنند در حالی که 
برای برخی دیگر این کار بسیار سخت است. بسیاری از 
کارشناسان هشدار می دهند که اگر عقیده داشته باشیم در 
رابطه ای که داریم نیازی نیست هرگز عذرخواهی کنیم، 

خودمان را در معرض شکست در آن رابطه قرار داده ایم.
احتماال یاد گرفته ایم که اگر کسی را تصادفا ناراحت کردیم 
یا چیزهایی از این قبیل، الزم است عذر خواهی کنیم، اما 
آیا می دانید چرا عذر خواهی کردن واقعا اهمیت دارد و یک 
عذرخواهی بجا و درست، چه تاثیراتی می تواند داشته باشد؟ 
دانشمندان و روانشناسان دالیل مهمی را در این مورد ارائه 
کرده  و توجیه کرده اند که چرا وقتی یک ارزش یا قانون 
اجتماعی زیرپا گذاشته می شود، باید عذر خواهی کرد. برخی 

از نتایج مثبتی که عذرخواهی با خود به همراه دارد:
- وقتی یک هنجار اجتماعی را می شکنید، از رعایت نکردن 
نوبت گرفته تا قانون شکنی های بزرگ تر، با عذر خواهی 
چه  »قوانین«  می دانید  شما  که  می رسانید  را  این  کردن 
هستند، و موافقید که باید آنها را رعایت کرد. با این کار به 

دیگران اجازه می دهید احساس خطر نکنند، چون می فهمند 
که شما قبول دارید رفتارهای آزاردهنده، پسندیده نیستند.

- وقتی باعث رنجش کسی می شوید با عذرخواهی کردن 
می توانید احترام او را مجددا ارزشمند اعالم کنید و او نیز 
نه  بوده،  شما  تقصیر  دارید  قبول  شما  که  فهمید  خواهد 
دیگران، در نتیجه احساس بهتری پیدا می کند و احترام و 

وجهه ی خودتان نیز حفظ می شود.
- عذر خواهی کردن به ترمیم روابط کمک می کند، باعث 
می شود دوباره درباره ی موضوع گفتگو کرده و مجددا نسبت 

به هم احساس صمیمیت کنید.
می شود  باعث  غش  و  بی غل  و  صادقانه  عذرخواهی   -
شده اید  مرتکب  که  اشتباهی  بابت  شما  بدانند  دیگران 
غروری ندارید و دیگر آن رفتار را تکرار نخواهید کرد. با عذر 
خواهی کردن به دیگران القاء می کنید که شما کسی هستید 
که مراقب است به دیگران آزاری نرساند و روی نقاط مثبت 

شما بیشتر تمرکز خواهند کرد تا روی اشتباهات تان.
 فواید عذر خواهی کردن 

استرس ها  برای  قوی  روابط خوب می توانند مسّکن های 
و اضطراب های ما باشند، اما ناسازگاری و کشمکش هم 

می تواند استرس های بزرگی ایجاد کند.
هنر عذر خواهی کردن را به خوبی یاد بگیرید تا بتوانید اثرات 
منفی اختالف های تان را به میزان چشمگیری کم کرده و از 
استرس در روابط خود دور بمانید، زیرا عذر خواهی کردن به ما 

کمک می کند اختالف نظرها و کشمکش ها را به خوبی پشت 
سر بگذاریم و رابطه مان را مدیریت کنیم. عذر خواهی کردن، 
لذت بخشیده شدن و شادی را به دنبال دارد و از استرس نیز 
کم می کند. عذر خواهی بجا، رابطه را تقویت کرده، اختالفات 

بعدی را کم می کند و خالصه اینکه ارزشش را دارد!
بهترین راه عذرخواهی

تائید  یعنی  کنند  عذرخواهی  اگر  می کنند  فکر  بعضی ها 
کرده اند که فرد ناشایستی هستند و در ذات شان بدی وجود 
دارد. برخی دیگر هم باور دارند که اگر بعد از مثال یک 
اختالف برای عذرخواهی کردن پیشقدم شوند، تمام گناهان 
به گردن شان افتاده و باید مسئولیت تمام اشتباهات را یک 
تنه به گردن بگیرند؛ آنها فکر می کنند عذرخواهی کردن آنها 
به فرد مقابل اجازه می دهد هیچ بخشی از اشتباه را مربوط به 
خودش نداند.در حالیکه یک عذرخواهی صادقانه و خوب ادا 
شده باعث می شود از بیشتر مشکالت بعدی جلوگیری شده 
و حتی راه حل پیدا شود، بنابراین ارزش های مشترک سر 
جای خود برگشته و احساسات مثبت، بازیابی می شوند. فقط 

باید بدانید چه زمانی و چطور عذر خواهی کنید.
چه زمانی عذرخواهی کردن ایده ی خوبی است؟ 
اگر کاری که انجام داده اید باعث درد و ناراحتی فرد دیگری 
شده، خوب است که عذر خواهی کنید، حتی اگر کاری که 
انجام داده اید کامال غیرعمدی بوده باشد. چون عذر خواهی 
کردن، راههای ارتباطی را باز می کند و به شما این امکان را 

می دهد تا با فرد مقابل، مجددا ارتباط برقرار کنید.
با عذر خواهی کردن، می توانید احساس تاسف و پشیمانی 
که  فهمید  خواهد  هم  مقابل  فرد  و  کنید  منتقل  را  خود 
شما واقعا به احساسات او احترام می گذارید؛ در نتیجه در 
داشت.  خواهد  بهتری  احساس  شما  با  بعدی  ارتباط های 
همچنین عذر خواهی کردن به شما اجازه می دهد در مورد 
اینکه »قوانین« آینده چه خواهند بود بحث و گفتگو کنید، 
مخصوصا اگر الزم باشد قوانین جدیدی وضع کنید این 

اتفاق روی خواهد داد. 
چه زمانی عذر خواهی کردن خوب نیست؟ 

خیلی مهم است که به یاد داشته باشید عذرخواهی کردنی 
که قول و تعهدات پوچ به همراه داشته باشد، اصال خوب 
نیست. یک از مهمترین عملکردهای عذرخواهی این است 
که موجب فرصتی برای بازسازی اعتماد و اطمینان شود؛ 
تصمیم بر عدم تکرار اشتباه گرفته شده و یا تغییرات الزم 

صورت گیرد؛ این بخش مهمی از عذرخواهی است.
اگر قول یک تغییر را بدهید اما اجرا نکنید، این پیام را خواهید 
رساند که ممکن است کاری را که می دانید درست نیست 
انجام دهید. پس قولی ندهید که نمی توانید انجامش دهید، 
بلکه این اطمینان را به فرد بدهید که در آینده، رفتاری 
که موجب آزارش می شود انجام نخواهید داد. اگر طرف 
مقابل تان توقع نابجا یا غیرمنطقی دارد، پس حتما پیش از 

آن، بیشتر از حد الزم به او قول داده اید!
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

ای کسانی که ایمان آورده  اید به خانه  هایی که خانه  های شما نیست داخل مشوید تا اجازه بگیرید 
و بر اهل آن سالم گویید این برای شما بهتر است باشد که پند گیرید . سوره نور. آیه 27

حدیث روز 

اگر آسمانها و زمین، راه را بر بنده ای ببندند و او تقوای الهی پیشه کند، خداوند حتما راه گشایشی برایش فراهم خواهد کرد و از جایی که گمان 
ندارد روزَیش خواهد داد. امیرالمؤمنین )ع(

سبک زندگی

چرا باید »عذرخواهی کردن« را یاد بگیریم؟!
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

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

حمل  اثاثیه منزل با خاور 

مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
 علـی آبادی 

یک همکار خانم جهت کار در دفتر بیمه 
نیازمندیم.)دو شیفت( 

تماس در ساعت اداری    32437439

به تعدادی راننده تریلی با تجربه 
جهت شرکت حمل و نقل نیازمندیم.

09155658406

به یک نفر جوشکار درب و پنجره 
نیازمندیم.

  09153613164- عباسی

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

را تجربه کنید.   09158668002

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

و پورسانت باال نیازمندیم.
05632358334 -09155611219

دعوت به همـکاری
مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان 
به منظور تکمیل کادر خدمات رسانی 
خود نیاز به مهماندار )خانم( به طور

 پاره وقت برای شیفت عصر می باشد.
ساعت  مراجعه:

 10الی 12/30و 17الی 20
آدرس: نبش توحید 33 

یک واحد تولیدی قارچ تعدادی نیروی 
خانم با حقوق ثابت و بیمه

 استخدام می کند 
متقاضیان با شماره های

 056324435028 - 09151639737 
تماس حاصل فرمایند.

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

نی
می

تض
د 

رص
د د

ص

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  

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 
صنایع ریخته گری بیرجند ذوب کلیه 

ضایعات آهن و چدن شما را با باالترین 
قیمت در سطح استان نقدا خریدار است. 

بین رجایی 21 و 23   
09036240644  

فروشگـاه پـارس پـرداز
فــروش اقســاطی 100مدل لپ تاپ )ارسال رایگان(
بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16

09357787955 - سلطانی

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

32435686 - 09365237014 - 09157063220 - خسروی

100 درصد  

تضمینی

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

به تعدادی نیروی خانم جهت کار 
در رستوران نیازمندیم.

09363654746- 32342233

نقاشی ساختمان
  اجرای رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک،

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

سمسـاری صـادق 
لوازم منزل و اداری شما را منصفانه خریداریم.

نقاشی  ساختمان 09380160779 - 09151641464  علی آبادی
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، اکرولیک ،  مولتی کالر،  کنیتکس، کناف و... با قیمت مناسب 

  09156633230- برگی

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در آژانس بیمارستان 

شهید رحیمی نیازمندیم.
09159369072
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مسابقات پینگ پنگ جام وحدت در زیرکوه برگزار شد

به مناسبت گرامی داشت هفته وحدت،مسابقات پینگ پنگ جام وحدت 
 با حضور ورزشکارانی از شهرستانهای قاین و زیرکوه در سالن پینگ پنگ
گردان امام حسین )ع( زیرکوه برگزار شد.در پایان این مسابقات که با 
 حضور 16 ورزشکار و به صورت دو حذفی برگزار گردید،آقایان علی عاملی
از  االسالم صادقی  و حجت  قاین  از شهرستان  زاده  و سهیل صفی 
شهرستان زیرکوه به ترتیب مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند.

»علیپور« ستاره پرسپولیس

 ایرنا - تیم فوتبال پرسپولیس با تک گل علی علیپور ستاره فصل جاری 
ارزشمند  برتری  به  رود رشت  مقابل سپید  از خانه  دیدار خارج  در  خود 
های باشگاه  برتر  لیگ  پانزدهم  هفته  یافت.در  دست  صفر  بر   یک 
 ایران، تیم صدرنشین پرسپولیس در ورزشگاه سردار جنگل به مهیمانی سپید 
رود رشت رفت و در پایان دیداری دشوار به پیروزی یک بر صفر دست یافت.

استقالل با الهالل و پرسپولیس با السد همگروه شد

ایرنا- مراسم قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا 2018 در محل کنفدراسیون 
آسیا )AFC ( برگزار شد و حریفان تیم های فوتبال پرسپولیس، استقالل و 
تراکتور سازی مشخص شدند و تکلیف ذوب آهن نیز در پلی اف روشن می 
شود . این قرعه کشی با حضور داتو ویندسور جان دبیرکل کنفدراسیون 
آسیا مالزی برگزار شد که در این مراسم نمایندگانی از ایران حضور داشتند .
در این دوره از رقابت های لیگ تیم های فوتبال استقالل، پرسپولیس، 
تراکتورسازی حضور دارند و ذوب آهن اصفهان در صورت عبور از مرحله 
پلی آف وارد مسابقات گروهی خواهد شد. نتایج قرعه کشی انجام شده در 
منطقه غرب آسیا : گروه A /تیم تراکتورسازی ایران ، الجزیره امارات، االهلی 
عربستان، برنده بازی نمایندگان قطر و ازبکستان  گروهB/ الوحده امارات، 

الدحیل قطر ، لوکوموتیو ازبکستان و برنده بازی ذوب آهن و نماینده هند، 
گروه C/تیم پرسپولیس،الوصل امارات، السد قطر و برنده بازی نمایندگان 
ازبکستان و اردن  گروهیD/ تیم استقالل، الریان قطر، الهالل عربستان، 

برنده بازی العین امارات و ملکیه بحرین

دیگر وزنه زدن فایده ای ندارد

ایسنا- بهداد سلیمی گفت: قبول نکردن وزنه 2۵2 کیلوگرم توسط هیئت 
ژوری اتفاق بدی بود و با این شرایط وزنه زدن دیگر فایده ای ندارد. بهداد 
سلیمی پس از اینکه وزنه 2۵2 کیلوگرم او مورد قبول هیئت ژوری قرار نگرفت 
و در نهایت به مدال برنز جهان رسید، بیان کرد: متاسفانه این اتفاق بدی بود و 
برای خودم، خانواده ام و مردم ناراحت کننده بود. سلیمی در مورد کنار رفتنش 
از وزنه برداری تصریح کرد: با این شرایط واقعا وزنه زدن فایده ندارم. االن از 
لحاظ روحی شرایط روحی خوبی ندارم اما باز هم باید فکر کنم.  سلیمی در 
مسابقات جهانی وزنه برداری با رکورد 211 یکضرب، 2۴2 دوضرب و مجموع 

۴۵۳ کیلوگرم، مدال نقره یک ضرب و برنز مجموع را گرفت.

پاک کردن گوش برای  سالمتی
 ضرر دارد

بهار نیوز- با توجه به بافت ماده مومی و زردرنگی 
که با گذشت زمان در داخل حفره گوش شکل 
می گیرد، تمیز کردن آن با استفاده از گوش پاک 
کن گاهی بسیار لذت بخش است؛ با این حال 
کانال های  و  سایت ها  وب  در  که  مدت هاست 

تمیز  این صحبت مطرح می شود که  مختلف 
کردن جرم گوش کار درستی نبوده و وجود این 
ماده چسب ناک و نسبتا چندش آور برای بدن مفید 
است .متخصصان معتقدند که در صورت بروز هر 
یک از عالئم مسدود شدن گوش که شامل درد 
پر  احساس  زدن،  زنگ  حفره شنوایی، خارش، 
بودن مجرا، ضعیف شدن قوای شنوایی، بهتر است 

که فرد برای مشکل خود به پزشک مراجعه کند

باشگاه خبرنگاران- 90 درصد از علل ابتال به بیماری فشار خون ناشناخته 
است این بیماری مرموز عالوه بر آنکه عوارض متعددی روی قسمت های 
مختلف بدن از جمله مغز و کلیه ها می گذارد، خطر بروز بیماری های قلبی 
عروقی را تقریبا 2 برابر می کند.فشار خون به تنهایی مسئول بروز 6 درصد 
از کل مرگ و میر در جهان است بسیاری از افراد جامعه نمی دانند که به 
این بیماری مبتال هستند و از بین کسانی که اطالع دارند تعداد زیادی اصال 

درمان مناسب را دریافت نمی کنند.به همان دلیل چراغ خاموش و بیصدا 
بودن بیماری، بیمارانی هم که از فشار باالی خون خود مطلع هستند نسبت 
به درمان خود توجه کافی ندارند چرا که فرد نشانه ای از وجود بیماری در 
خود مشاهده نمی کند تا آنجا که متاسفانه به دلیل درمان نشدن یا حتی 
درمان کامل نشدن به عوارض بسیار بد این بیماری و آسیب قسمتی از 
بدن خود دچار می شود.عوارض این بیماری تمام بدن از مغز گرفته تا قلب 

و کلیه ها را شامل می شود و تمام عروق بدن را درگیر می کند.سکته و 
خونریزی مغزی، اختالالت شناختی از عوارض مغزی این بیماری است 
از شایع ترین عوارض قلبی آن می توان به بزرگی بطن چپ، اختالالت 
جریان خون و آریتمی های قلبی)ضربان های نامنظم قلبی( اشاره کرد. 
همچنین در بیماران فشارخونی شانس »آترواسکلروز« یا به عبارتی سفت 

شدن و تنگی عروق و درنتیجه عوارض ناشی از آن باال می رود.

بیماری خاموش با تلفات جهانی

بیشتر از این زمان در شبانه روز
 با تلفن همراه صحبت نکنید

ایرنا- به علت تاثیر مخرب امواج تلفن همراه و 
مایکروویو بر ساختارهای مغز بهتر است بزرگساالن 
بیش از 2۳ دقیقه و افراد کمتر از 1۵ سال بیش از 
1۳ دقیقه در شبانه روز با موبایل صحبت نکنند.

کانال هایی در مغز وجود دارند که از طریق آنها 

مواد الزم از قبیل سدیم و پتاسیم وارد سلولها می 
شوند و این کانالها بسیار هوشمند و هماهنگ 
هستند که امواج مختلف از جمله امواج تلفن همراه 
و مایکروویو روی تاثیر گذاشته و عملکرد هماهنگ 
کانالها را به هم می زنند. امواج موبایل و مایکروویو 
در تمام بخشها اثر یکسان ندارد و در برخی بخشها 
اثر بیشتر و در بعضی دیگر اثر کمتر دارد و امواج 

مایکروویو دچار سرطان خون شود .

سندروم سرطان خانوادگی را بشناسید

مهر- »سندرم سرطان خانوادگی« ناشی از یک ژن 
غیرعادی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل 
می شود.به گفته محققان، ممکن است تعیین اینکه 
آیا سرطان ناشی از یک جهش ارثی است یا نه، 
دشوار باشد. فاکتورهای زیر می توانند نشان دهنده 
احتمال وجود سندرم سرطان خانوادگی باشند: 1-  

چندین نمونه ابتال به یک سرطان مشابه در بین 
اعضای خانواده به خصوص اگر آن سرطان نادر 
باشد.2- سرطانی که در اعضای خانواده در سنین 
جوانی اتفاق می افتد مانند سرطان روده در سن 20 
سالگی.۳ - وجود بیش از یک نوع سرطان در یک 
فرد نظیر زنانی که هم مبتال به سرطان سینه و هم 
تخمدان می شوند- بروز سرطان در هر دو عضو 

اعضای جفتی بدن مانند هر دو چشم.

آنچه برای پیشگیری از
 خرابی دندان باید بدانید

درمان  پوسیدگی،  درمان  راه  مهر-تنها 
قسمت های آسیب دیده و جایگزین کردن آن 
با مواد ترمیمی دندانپزشکی است. چهار عامل 
اصلی ایجاد پوسیدگی ، میکروب ها، مواد قندی، 
که  است  دندانی  و  مقاومت شخصی  و  زمان 

این ۴ عامل در کنار هم سبب ایجاد پوسیدگی 
و  غذایی  وعده  هر  خوردن  از  پس  شود.  می 
رسیدن مواد قندی به میکروب های پوسیدگی 
زا، حدود ۵ دقیقه طول می کشد تا اسید تولید 
شده و در طول 10تا 20 دقیقه به حداکثر میزان 
خود می رسد.با مسواک زدن تنها سطوح قابل 
دسترسی دندان تمیز می شود و تمیز کردن بین 

دندان فقط با نخ دندان امکان پذیر است.

تسکین درد مفاصل در زمستان 
با مصرف زنجبیل 

با  مهر-مطالعه جدید نشان می دهد زنجبیل 
کاهش درد مفاصل و التهاب می تواند به تسکین 
محققان،  گفته  کند.به  کمک  آرتروز  عالئم 
زنجبیل می تواند فعالیت چندین ماده شیمیایی 
دهد.  کاهش  را  مفاصل  التهاب  ایجادکننده 

با عوارض جانبی  زنجبیل یک داروی گیاهی 
جزئی است. شایع ترین عوارض گزارش شده 
بوده  دهان  سوزش  و  معده  ناراحتی  گیاه  این 
استطبق نتایج این مطالعه، افراد دارای مشکل 
مفاصل که مکمل زنجبیل و ایبوپروفن مصرف 
قرص  که  افرادی  با  مقایسه  در  کردند،  می 
های دارونما مصرف کرده بودند، شاهد کاهش 

چشمگیر درد مفصل خود بودند.

واژگونی تانکر سیمان در زنوغان ۳ نفر در مهران بر اثر انفجار مین
 جان باختند

جان  مهران  در  نفر  سه  مین  انفجار  اثر  بر 
بر  گذشته  روز  عصر  دادند.  دست  از  را  خود 
از جنگ  باقیمانده  با مین ضد تانک  اثر برخورد 
زن  باختند.دو  جان  نفر   ۳ مهران  در  تحمیلی 
در  مین  انفجار  حادثه  دنبال  به  مرد  یک  و 
دست  از  را  خود  جان  مهران  مرزی  شهرستان 
و  بوده  ضدتانک  مین  شده  منفجر  مین  دادند. 
هر سه نفر در لحظه انفجار در دم بر اثر شدت 

شدند. کشته  جراحات 

قتل دوست با ضربات چاقو

و  شناسایی  ساعت   2 از  کمتر  بودند،  رسانده  قتل  به  را  دوستشان  چاقو  ضربات  با  که  افرادی   :
دستگیر شدند.  سردار حیدر عباس زاده گفت: در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل بالفاصله 
در  شد.وی  ابالغ  شهرستان  انتظامی  فرمانده  به  قاتل   2 دستگیری  خصوص  در  عملیاتی  دستورات 
فیزیکی  درگیری  به  منجر  دوست  سه  بین  لفظی  مشاجره  اینکه  بیان  با  قتل  وقوع  جزئیات  تشریح 
به  را  بود  دوستشان  که  درگیری  نفر سوم  چاقو،  با ضربات  آن ها  از  نفر  دو  نهایت  افزود:در  می شود، 
قتل می رسانند.سردار عباس زاده گفت: با توجه به اهمیت موضوع ماموران انتظامی با انجام اقدامات 
از  را شناسایی و پس  قاتالن  اختفای  2 ساعت محل  از  در کمتر  اطالعاتی موفق شدند  و  تخصصی 
هماهنگی با مرجع قضایی در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند.این 
مقام ارشد پلیس بیان داشت: قاتل و همدستش در تحقیقات پلیس ضمن اعتراف به قتل دوستشان، 

انگیزه خود را از قتل اختالف شخصی عنوان کردند.

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

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

پخـش و نصـب 

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری رنگ آمیزی، بازسازی منازل

 مشاوره و طراحی در محل
بیست متری سوم شرقی پالک 29  09155610111

پیتزا ساندویچ اسماعیل زاده
کافیست یک بار امتحان کنید

پیتزا بزرگ همراه با سس و نوشابه رایگان
فقط 6000 تومان

شعبه یک: بلوار صیاد شیرازی واحد 90
32236351

شعبه دو: معلم ، خیابان 15خرداد
 میدان 7 تیر، ضلع جنوبی

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

 با نازل ترین قیمت

پیک رایگان

شماره مدیریت: 09157014292
32436935 -09159634292 

 پیتــزا چانـو
پیتزا ، ساندویچ ، اسنک

ذرت  مکزیکی ،فالفل، سمبوسه
پیتـزا از ۳5۰۰ تا ۲۰ هزار تومـان
انتهای غفاری ، خیابان نجات،بین نجات 1و  3
32345550-09158619030

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

   09151630283 - 32225494 
صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

نمایندگی انحصاری تشک رویال آسایش در خراسان جنوبی 
نقد واقساط فقط ماهیانه 100هزارتومان  / انواع روتختی ترک و ایرانی 
قیمت درب کارخانه   خیابان ارتش، حدفاصل عدل و معلم، پالک170

شماره تماس: 09361113580 -09155600850 جبروتی

انواع تشک و تخترویـال آسـایش
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

دانشجویان مباحث دانش بنیان
را در اولویت قرار دهند

ایرنا - نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام 
همواره  رهبری  معظم  مقام  گفت:  بیرجند  جمعه 
بنیان بودن مباحث علمی تاکید دارند و  بر دانش 
باید  انقالبی  نیروهای  عنوان  به  هم  دانشجویان 
این مهم را در اولویت قرار دهند. حجت االسالم 
عبادی در دیدار نمایندگان تشکل های دانشجویی 
خراسان جنوبی که در آستانه 16 آذر روز دانشجو 
برگزار شد افزود: امروز اندیشه های دانشجویان در 
باید  که  است  اهمیت  حایز  بسیار  مسائل مختلف 
به آن اهمیت داده شود و نمایندگان تشکل های 
این  در  حضور  و  مکاتبه  با  توانند  می  دانشجویی 
مجموعه با ما به مشورت بنشینند. نماینده تشکل 
بسیج دانشجویی و شورای تبیین مواضع دانشجویان 
توجه  با  گفت:  دیدار  این  در  هم  جنوبی  خراسان 
بحث  در  رهبری  معظم  مقام  مکرر  تاکیدهای  به 
آزاد  مسئوالن  برخی  اما  دانشجویان  آزاداندیشی 
اندیشی را ایجاد هیاهوی سیاسی می دانند که جلوی 
گرفته  آکادمیک  محل  یک  در  سالم  آزاداندیشی 
شود. نماینده تشکل دانشجویی گروه های جهادی 
خراسان جنوبی هم در این جلسه با بیان اینکه هدف 
از برگزاری اردوهای جهادی فرهنگ جهادی زیستن 
است گفت: مسئوالن باید با قوت تمام وارد میدان 

شوند و پشتیبان گروه های جهادی باشند.

شورای اسالمی و شهرداری بیرجند
زمینه سرمایه گذاری بخش
خصوصی را فراهم می کند

ایرنا-شهردار بیرجند گفت: فرصت های سرمایه گذاری 
در حوزه شهری این شهر تاریخی و فرهنگی فراهم 
شده است.جاوید در آیین ضیافت شهرداری بیرجند 
با فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاری کشور در هتل 
جهانگردی بیرجند اظهار داشت: تبیین این فرصت ها 
بیرجند  فرد  به  منحصر  قابلیت های  به  توجه  با 
می تواند فرصت جدیدی برای توسعه این شهر باشد.

وی تاکید کرد: شورای اسالمی و شهرداری بیرجند 
از هرگونه سرمایه گذاری در این شهر حمایت می کند.

شهردار بیرجند گفت: جذب سرمایه گذار و سپردن 
فعالیت ها به بخش خصوصی موجب رونق شهر شده 
و آمادگی داریم زمینه این سرمایه گذاری را فراهم 
شود.جاوید با بیان اینکه شاخص های بسیار خوبی 
برای سرمایه گذاری در بیرجند فراهم شده که یکی 
از آنها امن بودن این شهر است، افزود: با حمایت 
شورای اسالمی، سرمایه گذاران از بسته های تشویقی 
برخوردار می شوند و در این مولفه، شهرداری آمادگی 

هر نوع همکاری را  دارد.

پارک جنگلی بیرجند تبدیل
به مجتمع رفاهی تفریحی می شود

تسنیم-مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری بیرجند از تبدیل شدن پارک جنگلی به 
مجتمع رفاهی تفریحی خبر داد.مجتبی انصاری در 
کارگروه اجتماعی فرهنگی بیرجند اظهار  کرد: در 
روشنایی  تامین  شهروندان  امنیت  ارتقای  جهت 
قسمتی از پارک جنگلی در اختیار شهرداری قرار 
گرفت که در دست اقدام است.مدیرعامل سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری بیرجند گفت: در 
این مکان تاکنون  220 پایه چراغ نصب و حدود 
2 میلیارد و 200 میلیون تومان هزینه شده است. 
این پارک به 75  اینکه بهسازی  به  با اشاره  وی 
میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز دارد افزود: قرار است 
قطعه ای به پارک بانوان و قطعه دیگر به  پارک 
پرندگان  اضافه شود و پارک  جنگلی تبدیل به 
یک مجتمع بزرگ رفاهی و تفریحی شود. انصاری 
با اشاره به اینکه مساحت پارک جنگلی 5.5 برابر 
پارک توحید است ادامه داد: قسمتی از پارک که 
هنوز در دست منابع طبیعی است حدود 15 هکتار 
است که تامین روشنایی نشده و مصوب شد منابع 

طبیعی نسبت به تامین روشنایی آن اقدام کند.

بنگاه داران امالک در بیرجند
 دو و نیم برابر نانواها هستند

صدا و سیما-تعداد مشاوران امالک در شهر بیرجند 
بیش از دو برابر نانوایی هاست. به گفته رئیس اتحادیه 
مشاورین امالک بیرجند 550 وا حد صنفی مشاور 
امالک در بیرجند فعالیت می کنند که با توجه به 
جمعیت شهر، استاندارد آن حدود 200 بنگاه امالک 
است. مرادی رییس اتحادیه نانوایان بیرجند هم می 
شهر 199  این  در  مجاز  های  نانوایی  تعداد  گوید 
نانواییست. علیرضا اربابی با انتقاد از روند افزایشی 
گفت:  گذشته  های  سال  در  امالک  مشاوران 
کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهرستانها 
از سال گذشته، با تصویب آیین نامه ای، صدور پروانه 

کسب مشاوران امالک را در بیرجند محدود کرد.

امضای 11 تفاهم نامه،  دستاورد پرواز امید به خراسان جنوبی

حمایت همه جانبه دستگاه قضا از سرمایه گذاران  

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

مجتمع آب درمانی مجتمع توانبخشی بیرجند امسال افتتاح می شود
 تسنیم -مدیرعامل مجتمع توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند از تکمیل ظرفیت 90 درصدی مجتمع آبدرمانی توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(  خبر داد. محمد حسن اکبری مطلق اظهار کرد: 
موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( با 52 هزار و 500 متر عرصه هم اکنون بیش از 17 سال عمر دارد . وی با بیان اینکه  مرکز دارای دو بخش شبانه روزی ویژه معلوالن و یک بخش حرفه 
آموزی مخصوص حرفه آموزان و هم چنین هتل سالمندان است افزود: مددجویان  موسسه حدود 350 نفر هستند که  با کمک 160  پرسنل در دو بخش روزانه و شبانه روزی نگه داری می شوند. 
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نخستین پنل تخصصی همایش 
سرمایه گذاری، تولید و اشتغال در 
استانداری خراسان جنوبی برگزار شد

دادرس مقدم- اولین جلسه همایش سرمایه گذاری، 
تولید و اشتغال با حضور استاندار، معاون هماهنگی 
امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری و مدیران 
عالی کارخانجات شاهسوند و گروه معدنی صنعتی 
و گردشگری طالی زرمهر برگزار شد.در این جلسه 
صنعتی  و  اقتصادی  گوناگون  بخش های  مدیران 
خراسان جنوبی، ظرفیت ها و توانمندی های استان در 
حوزه های متنوع را تبیین کردند.در این جلسه مقررشد 
سرمایه گذاران  و  مدیران  بین  تخصصی  پنل های 
اظهار  این جلسه  نیز در  برگزار شود.استاندار  امروز 
کرد: سرمایه گذاران و تولیدکنندگان  کشور سالهاست 
و  اشتغال  ایجاد  به  سرمایه گذاری  طریق  از  که 
می کنند.مروج الشریعه  کمک  داخلی  تولید  رونق 
افزود: در این جلسه دو گروه اقتصادی شاهسوند و 
کارخانجات تولید طالی زرمهر آماده سرمایه گذاری 
در خراسان جنوبی هستند و به دلیل مسائل مشترکی 
که باهم داریم به اینجا آمده اند و امیدواریم که به 
نتایج خوبی برسیم.معاون هماهنگی امور اقتصادی 
و توسعه منابع انسانی استانداری نیز در این جلسه 
استان  اجرایی  دستگاه های  مدیران  اینکه  بیان  با 
تسهیل کننده فرآیند سرمایه گذاری هستند افزود: به 
عنوان یک شهروند خراسان جنوبی مطمئن هستم 
همایش سرمایه گذاری، تولید و اشتغال برای مردم 
استان دستاوردهای زیادی را به همراه خواهد داشت. 

 نقاشی هنرمند بیرجندی از چهره  
»شهید حججی« تقدیم وزیر  ارشاد شد

شبستان- تابلوی نقاشی شهید مدافع حرم »محسن 
حججی« که توسط هنرمند جوان کانون فرهنگی 
شده  خلق  بیرجند  السالم  علیه  باقرالعلوم  هنری 
شد.  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  تقدیم  است، 

کانون  های  دبیرخانه  مسئوالن  نشست  سومین 
های فرهنگی هنری مساجد کشور با حضور سید 
و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  صالحی  عباس 
دبیر  ارزانی  ا...  حبیب  والمسلمین  االسالم  حجت 
سالن  در  کشور  مساجد  های  کانون  ستادعالی 
نشست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار 
سبزه  ابراهیم  االسالم  حجت  جلسه  این  در  شد. 
خراسان  مساجد  کانونهای  دبیرخانه  مسئول  کار 
جنوبی تابلوی نقاشی از شهید مدافع حرم »محسن 
»مصطفی  جوان  هنرمند  توسط  که  حججی« 
عباسی« عضو کانون باقرالعلوم بیرجند خلق شده 
است را تقدیم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی کرد.

تجلیل از پژوهشگران برتر
 استان در هفته پژوهش

ایرانمهر -  پژوهشگران برتر، دانش آموزان پژوهنده 
بزرگداشت  برتر خراسان جنوبی در مراسم  ایده  و 
هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه بیرجند  تجلیل 
در  پژوهش  هفته  اختتامیه  شب  شنبه  شدند.سه 
پژوهشگر،    27 از  و  شد  برگزار  بیرجند  دانشگاه 

این  پرداز، غرفه دار تجلیل شد همچنین در  ایده 
جعفر  محمد  پژوهشی  و  ادبی  خدمات  از  مراسم 
یاحقی دانشمند برگزیده کشور قدردانی شد.رییس 
بیان کرد: سازمان  دانشگاه بیرجند در این مراسم 
ها باید با دانشگاه ارتباط بهتری در حوزه پژوهشی 
داشته باشند . خلیلی با بیان اینکه دانشجو موظف 
است پژوهش کند افزود: تا زمانی که طرح مساله 
خاطر  نیست.وی  موفق  دانشگاه  و  دانشجو  نشود 
نشان کرد: کارکرد دانشگاه پژوهش است تا ورودی 
نباشد خروجی نیستدکتریاحقی، نیز در این مراسم با 
اشاره به اینکه خراسان جنوبی دارای ظرفیت های 
افزود:  پژوهشی و استعدادهای ویژه فراوانی است 
در موضوعات پژوهشی باید به مسایل و مشکالت 
بومی توجه شود.یاحقی از نخبگان و پژوهشگران 
و  اشتغالزایی  سمت  به  را  ها  پژوهش  خواست 
این  در  دهند.  سوق  استان  در  بیکاری  کاهش 
محصوالت  ژنتیکی  اطلس  از  همچنین  مراسم 
بیان  هم  جشنواره:  شد.دبیر  رونمایی  استان  باغی 
کرد:  در نمایشگاه شاهد حضور بیش از 100 نفر 
از مقامات استانی بودیم و روزانه در هر نوبت بیش 
از ۴00 نفر از نمایشگاه دیدن کردند.سید علی میر 
های  نشست  نمایشگاه  در  اینکه   بیان  با  بزرگی 
تخصصی و عمومی با موضوعات زیادی برگزار شد 
افزود:  کارگاه های آموزشی در زمینه های گوناگون 
پژوهش  هفته  نمایشگاه  های  برنامه  دیگر  از 
نشان  خاطر  وی  است.  بوده  جنوبی  خراسان  در 
کرد: بر اساس نظر سنجی انجام شده ۴0 درصد 
بازدید کنندگان از نمایشگاه رضایت کامل داشتند. 

قرارگاه  درمان  و  امداد  بهداشت،  اداره  تیم   *
پدافند هوایی خاتم االنبیاء، تاکنون به 892 بیمار 
رایگان  پزشکی  بهداشتی  خدمات  سربیشه  در 

ارائه کرد.
*  مرکز آموزش و توانبخشی معلوالن ذهنی زیر 

15 سال، در فردوس بهره برداری شد.
بسترگرای  و  نخاعی  ضایعه  معلول   ۳8  *
بن  سربیشه  شهرستان  بهزیستی  زیرپوشش 

کارت بهداشتی دریافت کردند.
* هارت پخل بافی )سبد کاهی( د رفهرست آثار 

معنوی کشور ثبت شد.
*  اولین نمایندگی انجمن موسیقی خراسان جنوبی 

در سرایان راه اندازی شد.

آی تی ، نسخه معاون وزیر برای اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی

استاندار: “خراسان جنوبی” خاستگاه اصلی معادن زغال سنگ کشور است

و  تولید  گذاری،  سرمایه  همایش  برزجی- 
اشتغال خراسان جنوبی در حالی روز سه شنبه 
با حضور 120 سرمایه گذار خارجی و داخلی 
به  همکاری  نامه  تفاهم   11 که  شد  برگزار 
منظور سرمایه گذاری در استان  به امضا رسید. 
استانداری  دعوت  با  روزه  یک  همایش  این 
های  استان  از  گذارانی  سرمایه  شرکت  و 
 خراسان رضوی، تهران، سیستان و بلوچستان ،

پاکستان،  برگزار شد. سر کنسول  بیرجند  در 
و  تاجیکستان  سفارت  کنسولی  امور  مسئول 
دبیر دوم سر کنسول گري افغانستان نیز برای 
آشنایي با ظرفیت ها و توانمندي هاي اقتصادي 
و صنعتي استان و همچنین رایزني با سرمایه 
گذاران در بخش هاي مختلف، در این همایش 

حضور داشتند.

تجاری شدن ایده ها با کمک 
استارت آپ ها و انبوه نخبگان استان 

 در ابتدای  این همایش رئیس اتاق بازرگانی ، 
به  که  استان  کشاورزی  و  معادن  و  صنایع 
نمایندگی از فعاالن اقتصادی خراسان جنوبی 
سخن می گفت ضمن معرفی توانمندی های 
و  علم  معدن  وجود   ، معادن  جمله  از  استان 
اشاره  مورد  را  کارآمد  انسانی  منابع  و  دانش 
قرار داد و افزود: سرمایه گذاران می توانند با 
ورود به استارت آپ ها از انبوه نخبگان استان 
بهره جسته و ایده های آنان را تجاری کنند. 
احتشام با تاکید بر اینکه فناوری در خراسان 
جنوبی حرف اول را می زند خاطر نشان کرد: 
باشد  اشتغالزا  تواند  نیز می  بخش کشاورزی 
و مرز افغانستان نیز فرصت ویژه ی سرمایه 
گذاری به منظور تولید برای صادرات می باشد. 
وی گردشگری ، توریسم و صنایع دستی را 
از دیگر زمینه های سرمایه گذاری در استان 
برشمرد و یاد آور شد: با توجه به وجود منطقه 
ویژه اقتصادی زمینه سرمایه گذاری مشترک 
نیز وجود دارد که عبور محور ترانزیتی شرق 
کشور از خراسان جنوبی نیز موقعیتی خوبی به 

این استان بخشیده است. 
 

اشتغال، راه به دست آوردن دل مردم 
  نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در 
مجلس نیز  همان توانمندی های که پیش از 
او احتشام برشمرده بود را متذکر شد و گفت:  

تمام جریانات سیاسی اگر بخواهند دل مردم 
آن  راه  آورند،  دست  به  را  جنوبی  خراسان 
است.حجت  گذاری  و سرمایه  اشتغال  ایجاد 
االسالم عبادی توصیه کرد: در بخش آی تی 
از نیروهای با سواد استان استفاده شود. وی 
با بیان اینکه بازار اشتغال خراسان جنوبی زیاد 
است اما از آن استفاده ای نشده خاطر نشان 
کرد: باید کانون های مشورتی برای استفاده 

از نظرات مردم ایجاد شود . 

سرمایه گذار در خراسان جنوبی 
با کارگر پرخاشگر متوقع

مواجه نمی شود 
به  و خوسف  درمیان   بیرجند،  مردم  نماینده 
تدین و ادب مردم استان اشاره کرد و افزود: 
سرمایه گذاری که در این استان وارد شود می 
با  باشد که در خراسان جنوبی  تواند مطمئن 
کارگر پرخاشگر و پر توقع مواجه نخواهد شد. 

از  گذاران  سرمایه  اینکه  بر  تاکید  با  عبادی 
فرصت مرز در این استان می توانند بهترین 
بهره را ببرند گفت: دولت با اصالح الیحه ای 
که به مجلس داده است برای خراسان جنوبی 
منطقه آزاد در نظر گیرد.  افزود: اگر سرمایه 
گذاران، گالیه ای داشته باشند، باید استانداری 
به سخنان آنها برای رفع مشکالت توجه کند.

بزرگترین مرکز فروش صنایع دستی 
در خضری ایجاد می شود

این  ادامه  در  نیز  جنوبی  خراسان  استاندار    
مرکز  بزرگترین  زنی  کلنگ  از  همایش 
در  دستی  نمایشگاهی صنایع  فروش  دائمی 
خضری خبر داد و بیان کرد: منابع ساخت این 
نمایشگاه صددرصد تامین است.محمدمهدی 
مروج الشریعه با بیان اینکه در راستای توسعه 
ارتباطات هوایی استان پرواز بیرجند به کیش 
بیرجند-  پرواز  همچنین  افزود:   ، شده  آغاز 
پرواز  و  است  اندازی  راه  حال  در  زاهدان 
بیرجند به شمال نیز راه اندازی خواهد شد.وی  
با بیان اینکه در سند آمایش خراسان جنوبی 
استان پیش  برای توسعه  اساسی  پنج محور 
توانمندی  نمایشگاه  کرد:  تاکید  شده،  بینی 
ای  دریچه  که  است  مکملی  استان؛  های 
مقابل  در  را  از فرصت های سرمایه گذاری 
چشم سرمایه گذاران قرار داده است. استاندار 
از  معادن  اینکه  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان 

محورهای توسعه استان است، گفت: کشف و 
استخراج و فرآوری از اهداف عمده ما در این 
راستا است.وی صنایع دستی و گردشگری را  
از دیگر محورهای توسعه استان معرفی کرد 
و افزود: خراسان جنوبی گذرگاهی برای ورود 
و خروج هزاران زائر است و از  این فرصت 
باید برای بازار مبتنی بر صنایع دستی برنامه 

ریزی شود.

سهم خراسان جنوبی از 
حوزه گردشگری با مطالبه گری جدی 

مشخص شود 
استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه باید 
جدی  گری  مطالبه  با  گردشگری  حوزه  در 
سهمی برای استان تعیین کنیم، عنوان کرد: 
فرش قهستان از اصیل ترین دست بافت ها 
استان است پس چرا باید عرضه فرش ما در 

دنیا محدود باشد وقتی چنین ظرفیتی داریم.
مروج الشریعه  با اشاره به  تراکم فعالیت های 
بودن سه  فعال  و  غیر  نقطه  در یک  مرزی 
توسعه  شود  می  تالش  گفت:  دیگر  بازارچه 
مبادی مرزی در سه بازارچه یزدان، دوکوهانه و 
میل  73  نیز شکل بگیرد.وی سرمایه گذاری 
های خورشیدی در استان را از دیگر محورهای 
توسعه استان دانست و ادامه داد: در این زمینه 

هم تقاضا داریم و هم در حال اجرا است.

خراسان جنوبی به دنبال تصویب
 سه منطقه ویژه تخصصی اقتصادی 

باید  اینکه  بیان  با  جنوبی   خراسان  استاندار 
به دنبال تصویب سه منطقه ویژه تخصصی 
و  بیرجند  فردوس،  شهرستان  در  اقتصادی 
سربیشه و بیرجند و نهبندان برویم، تاکید کرد: 
این مهم از مناطق آزاد تجاری بهتر است.مروج 
 الشریعه  در خصوص توسعه زیرساخت های

از  که  نیست  این  ما  حق  گفت:  نیز  استان، 
اعتبارات استانداری برای راه اندازی راه آهن 20 
میلیارد تومان هزینه کنیم.وی با تاکید بر اینکه 
این اعتبار باید توسط نمایندگان از مجلس و 
دولت مرکزی  مطالبه شود  خاطر نشان کرد: 
ما باید  اعتبار استانداری را در راستای تامین 

زیرساخت های استان هزینه کنیم.

اعالم آمادگی شرکت طوس
 برای انتقال آب به استان 

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه »آب« 
مهمترین مسئله خراسان جنوبی است، عنوان 
خراسان  اولویت  متعدد  دالیل  به  آب  کرد: 
جنوبی است؛مروج الشریعه  با اشاره به اینکه 
اگر سرمایه گذار در این خصوص جذب شود 
اولویت را به ما می دهد، گفت: امروز  دولت 
همین  برای  غدیر  و  آب  هلدینگ  شرکت 
کار به استان آمده تا سرمایه گذاری کند.وی 

تاکید کرد: همه مدیران استان خراسان جنوبی 
موظف هستند در سریعترین زمان خواسته های 

سرمایه گذاران را انجام دهند.

آماده هرگونه همکاری
 با هتل کویر هستیم 

عضو شورای عالی میراث فرهنگی  نیز  با بیان 
اینکه نوع نگرش به گردشگری و فقر نظری 
و فرهنگی در این صنعت مهم وجود دارد که 
باید جبران شود، افزود: درآمدزایی، فقرزدایی، 
اشتغال زایی و عدالت گستری از کارکردهای 
گفته  است.به  گردشگری  صنعت  مهم 
اثر   800 دارای  جنوبی  خراسان  بای سالمی 
تاریخی ثبت ملی و سه اثر میراثی ثبت جهانی 
دارد و بنابراین گردشگری می تواند فقرزدا باشد 
اما متاسفانه شرق و جنوب کشور در حال تخلیه 
و مهاجرت زا است و این به دلیل بی سیاستی 
است که اتفاق افتاده و اولین کسانی که مسئول 
هستند تک تک ما هستیم و بیرجند می تواند 
در زمینه گردشگری فعال باشد به شرط اینکه 

بتوانیم این را با سیاست درست تعریف کنیم.
  وی  با بیان اینکه شهرستان بیرجند می تواند 
مقصد اقلیم خاص شود، افزود: باید با نادیده 
گرفتن برخی ضعف ها، ظرفیت ها و فرصت 
با اشاره به  ها را تبدیل به تجارت کنیم.وی 
مزیت های اقتصاد گردشگری بیان کرد: در 
صنعت گردشگری بر عکس صنعت نفت، پول 
مستقیم به دست مردم می رسد.وی به روند 
پروژه هتل کویر اشاره کرد و گفت: هلدینگ 
تامین اجتماعی آماده هر گونه اقدام به اندازه 
سهم خود هست و باید تالش شود که این 
هتل به قطب گردشگری بیرجند تبدیل شود . 

 
خراسان جنوبی باید یک درصد درآمد 
اقتصاد آی سی تی کشور را جذب کند 
  معاون وزیر ارتباطات  نیز در این همایش 

با تاکید بر اینکه  اقتصاد مرز، صنایع دستی، 
گردشگری  و  دستی  صنایع  نو،  های  انرژی 
است.  جنوبی  خراسان  توسعه  محورهای  از 
گفت: اقتصاد آی سی تی مبتنی بر این نیروی 
انسانی است که از این لحاظ خراسان جنوبی 
هیچ مشکلی ندارد. براری با بیان اینکه ایجاد 
سبد درآمدی جدید به نام آی سی تی یکی از 
اهداف وزارت ارتباطات است، ادامه داد: ویژگی 
و  اقتصادی  که  است  این  درآمدی  سبد  این 
ابزاری برای ارتقای ظرفیت های دیگر است.

وی با تاکید بر اینکه  اکنون اقتصاد آی سی تی 
در کشور ۴0 هزار میلیارد تومان است، گفت: 
خراسان جنوبی یک درصد جمعیت کشور را در 
اختیار دارد و انتظار می رود استان یک درصد 
این اقتصاد یعنی ۴00 میلیارد تومان را جذب 
اقتصاد  داشت:  بیان  مسئول   مقام  کند.این 
آی سی تی در کشور تا پایان برنامه ششم توسعه 
به 120 هزار میلیارد تومان می رسد و خراسان 
جنوبی اگر  یک درصد این مبلغ را جذب کند 
مبلغ قابل توجهی در آمد از این بخش خواهد 
داشت. وی با بیان اینکه  تا پایان سال جاری 
اینترنت  نسل سوم  به  استان  تمام شهرهای 
مجهز می شوند گفت: امسال در بودجه برنامه 
ریزی شده تا مشکل پوشش دهی تلفن همراه 

در روستاها  و جاده های فرعی کاهش یابد.

حضور دستگاه قضایی
در محل سرمایه گذاری

برای حل مشکالت حقوقی 
  دادستان عمومی و انقالب شهرستان بیرجند 
نیز  با اشاره به اینکه دستگاه قضا با تمام توان 
و همه جانبه از سرمایه گذاران حمایت می کند، 
افزود: قانون گذار پیش بینی حمایت حقوقی و 
قضایی از سرمایه گذاران بدهکار را کرده است.

دستگاه  اینکه  بیان  با  مقدسی  حسن  سید 
ماه  دو  طی  اقتصادی  مباحث  برای  قضایی 
واحدهای  تمامی  به  دستورالعملی  گذشته 
از سرمایه  قضایی ابالغ کرده، گفت: حمایت 
گذاران  سرمایه  امنیت  ایجاد  و  خارجی  گذار 
رکن اصلی این دستورالعمل بوده است.وی در 
پایان تاکید کرد: دستگاه قضا در محل اجرای 
مشکالت  و  شود  می  حاضر  گذاری  سرمایه 
حقوقی سرمایه گذاران را استماع خواهد کرد.

در پایان این همایش 11 تفاهم نامه امضا شد 
که  توسعه خدمات اینترنت در استان  ،  تولید 
محتوا و اتصال استان به شبکه آموزش و تولید 
پویانمایی دیرین دیرین  ، بلیت الکترونیک، ایجاد 
سامانه هوشمند سالمت و حمل ونقل هوشمند 
درون شهری ،  تأمین پهنای باند اینترنت، سامانه 
کیف پول الکترونیک و شبکه توزیع محتوا  ،  
ایجاد سامانه حمل ونقل جامع هوشمند شهری 
و ایجاد اشتغال در بیرجند و سایر شهرستان های 
استان  ، ایجاد و توسعه سامانه سالمت   توسعه 
و مدیریت سامانه بوم گردی و خانه های مسافر 
صنایع دستی  کارگاه های  راه اندازی  و  استان 
 ، شهری   ویژه  خدمات  استقرار    ، استان  
راه اندازی خدمات سالمت روستایی و توسعه 
این  جمله  از  مهر    مسکن  در  زیرساخت ها 
تفاهم نامه ها بود. همچنین تفاهم نامه سه جانبه 
بین شرکت شاهسون، جهاد کشاورزی استان 
فراوری  برای  خراسان جنوبی  استانداری  و 
محصوالت کشاورزی و بسته بندی محصوالت 
خوراکی با برند شاهسون منعقد شد.  شرکت 
صنعتی معدنی زر مهر نیز مارلیک برای فراوری 

مواد معدنی  تفاهم نامه ای را امضا کرد. 

اخبار کوتاه

گفت:  جنوبی  مقدم-استاندار خراسان  دادرس 
کشور  زغال سنگ  معادن  اصلی  خاستگاه 
خراسان جنوبی است چراکه بیش از 55درصد 
تولید  استان  این  در  زغال سنگ  کنسانتره  از 
می شود. محمدمهدی مروج الشریعه در جلسه 
مشترک رئیس دفتر کمیساریای عالی سازمان 
پاکستان   پناهندگان، سرکنسول  امور  ملل در 
تاجیکستان  سفارت  کنسولی  امور  مسئول 
اظهار  افغانستان  سرکنسولگری  دوم  دبیر  و 
زیادی  ظرفیت های  جنوبی  خراسان  کرد: 
و  تجارت  کشاورزی،  معدن،  بخش های  در 
صنعت حمل ونقل برای گسترش همکاری ها 
نشست  در  دارد.استاندار  منطقه  کشورهای  با 
مشترک رئیس دفتر کمیساریاي عالي سازمان 
ملل در امور پناهندگان، کنسول پاکستان،مسئول 
امور کنسولي سفارت تاجیکستان و دبیر دوم سر 
کنسول گري افغانستان با اشاره به ظرفیت هاي 

استان خراسان جنوبي در حوزه صنایع معدني و 
گیاهان دارویي افزود: بیش از 36 نوع ماده معدني 

در استان موجود است که اخیراً معادن غني لیتیم 
 نیز در بخش هایي از استان شناسایي شده است.

بخش معدن از مهمترین محور های 
توسعه استان است

مقام عالی دولت در استان در بخش دیگری از 

سخنان خود با تاکید بر اینکه بخش معدن از 
مهمترین محور هاي توسعه استان است.عنوان 

کرد: در بخش اکتشاف معدن نیز زمینه فعالیت 
زیادي در استان موجود است و پیش بیني ما 
این است که عناصر کمیاب معدني دیگري در 
استان یافت شود.وی افزود: برخی محصوالت 
کشاورزی همچون عناب و زرشک خاص این 
استان است و بیش از 95 درصد تولید این دو 

محصول در کشور از مزارع و باغات این استان 
اینکه  بیان  با  الشریعه  شود.مروج  مي  تامین 
خراسان جنوبي یک کلکسیون کامل از گیاهان 
مهمترین  از  یکي  کرد:  اظهار  است  دارویي 
اولویت هاي اقتصادي ما در استان، حمایت و 
گسترش فراوري گیاهان دارویي است که به 
طور طبیعي در نقاط مختلف استان روییده اند. 

گسترش آموزش، بهداشت و خدمات 
معیشتی و حقوقی از مهمترین فعالیت 

هاي کمیساریاي عالي سازمان ملل 
موگلتاز ودای مامو، رئیس دفتر کمیساریاي عالي 
سازمان ملل در امور پناهندگان در منطقه شرق 
کشور نیز در ادامه این دیدار ، از همکاري هاي 
نمایندگي وزارت امور خارجه و دفتر امور اتباع 
خارجي استانداري خراسان جنوبي قدردانی کرد 
آموزش،  ارائه خدمات در حوزه هاي  افزود:  و 

پناهندگان  به  بهداشتي و معیشتي و حقوقي 
عالي  کمیساریاي  هاي  فعالیت  مهمترین  از 
است.وی  پناهندگان  امور  در  ملل  سازمان 
رسمي  نماینده  یک  عنوان  به  کرد:  تصریح 
جامعه بین المللي در امور پناهندگي باید اذعان 
کنم حمایت دولت و ملت ایران از پناهندگان به 
این کشور، در مقایسه با سایر کشور ها بسیار 
چشمگیر تر است که باید بابت این موضوع از 
همه فعاالن این بخش تشکر کنم.در ادامه این 
نشست، کنسول پاکستان، مسئول امور کنسولی 
سفارت تاجیکستان و دبیر دوم سر کنسول گري 
افغانستان نیز در سخناني ضمن ابراز خرسندي 
از حضور در همایش سرمایه گذاري، تولید و 
اشتغال ،بر محور هاي مشترک توسعه اي استان 
تاکید و اظهار امیدواري کردند تا در این نشست 
بتوانند زمینه گسترش فعالیت هاي اقتصادي را 

با استان خراسان جنوبي فراهم کنند.

عکس:اکبری
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فتاح:وقتیازدولتاحمدینژاد
بهسپاهبرگشتم،طولکشید
تاثابتکنمانحرافینیستم

پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: 
چندسال در دولت بودم وقتی برگشتم به سپاه مدتی 
طول کشید ثابت کنیم جزو حلقه انحرافی نیستیم و 

برگشتیم به اصل خود.

مطهری:احمدینژاد
بایددادگاهیشود

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  دوم  رئیس  نایب 
احمدی نژاد  تا  شود  تشکیل  علنی  دادگاه  باید 
سال  هشت  در  خود  کرده های  و  تخلفات  به 
باشد. پاسخگو  جمهوری  ریاست  دوران 

علی مطهری اظهار کرد: با تشکیل این دادگاه ابعاد 
مختلفی از اقدامات غیرقانونی دولت احمدی نژاد و 
قضائیه  قوه  قطعا  و  وارده مشخص شده  اتهامات 
این  به  پاسخ  در  وی  داد.  خواهند  رای  عدالت  به 
اپوزیسیون  یک  حد  در  احمدی نژاد  آیا  که  سوال 
در  زنبیلیه  فرقه  صاحبان  کرد:  خاطرنشان  است، 
حدی نیستند که آنها را در کشور اپوزیسیون بدانیم.

کواکبیان:مامجلسششمنمیخواهیم

مصطفی کواکبیان  نماینده مردم تهران در مجلس 
طلبان  اصالح  اینکه  بر  مبنی  به سوالی  پاسخ  در 
مجلس دهم را در شان مجلس ششم نمی بینیم، 
گفت: ما مجلس ششم نمی خواهیم، چرا که منجر 
به رد صالحیت بیش از 80 نماینده مجلس شد، ما 
در قالب نظام می خواهیم حرکت کنیم. ما باید به 
فکر آرمان های مردم و مطالبات به حق ملت و 
احزاب باشیم. وی ادامه داد: من عملکرد فراکسیون 
امید را توجیه نمی کنم، ما ضعف هایی داریم که باید 
حل کنیم، از دانشجویان می خواهیم خیلی سطح 
توقع باالیی از ما نداشته باشند و این گونه تلقی نشود 
که ما می توانیم هر خواسته ای را محقق کنیم.

برخیمعتقدندخروججهانگیریاز
دولتدوازدهمشانسرایآوریوی

راافزایشمیدهد

ندای  حزب  سیاستگداری  شورای  رئیس  سالک 
ایرانیان بیان کرد: تجربه چند انتخابات گذشته به 
خوبی نشان می دهد که شهروندان به کاندیداهایی 
وضعیت  از  و  کرده  ابراز  ای  منتقدانه  مواضع  که 
موجود فاصله بگیرند اقبال بیشتری نشان خواهند 
خروج  که  معتقدند  طلبان  اصالح  برخی  لذا  داد 
جهانگیری از دولت دوازدهم شانس رای آوری وی 
را در انتخابات ریاست جمهوری افزایش خواهد داد. 
این گروه از اصالح طلبان معتقدند دولت کارنامه 
قابل دفاعی نداشته و بسیار بعید به نظر می رسد که 
از عملکرد آن دفاعی  بتوان  پایان هشت سال  در 
به عمل آورد البته این دیدگاه، در حال حاضر نظر 

اکثریت اصالح طلبان نیست.

رهبراپوزوسیوناسرائیل:
بایدبرجامرااصالحکرد،نهلغو

درباره  صهیونیستی   رژیم  اپوزوسیون  حزب  رهبر 
دیدگاهش پیرامون توافق هسته ای ایران گفت: »آیا 
من این توافق را دوست دارم؟ خیر، آیا فکر می کنم که 
باید آن  را لغو کنیم؟ خیر بلکه باید آن را اصالح کنیم 
تا این توافق بهبود پیدا کند. زیرا دومین بخش این 
توافق موردی است که با آن نمی توانیم کنار بیاییم. 
ما نمی توانیم این فرصت را به ایران بدهیم تا کشوری 

هسته ای شود. 

چاووشاغلو:بایداطمینانیابیم
کهبرجامحفظمیشود

مولود چاووش اغلو وزیر خارجه ترکیه در مصاحبه ای 
گفت: توافقی وجود دارد که ما از آن حمایت کردیم. 
امضا  ایران  و  متحده  ایاالت  بین  فقط  توافق  این 
نشده، بلکه گروه ۱+۵ بوده و اتحادیه اروپا نیز در آن 
دخیل بوده است. بنابراین ما هم به موضع اتحادیه 
اروپا پیوسته و گفته ایم که این توافق باید حفظ شود.

نظارت باید دقیق و شفاف باشد. بنابراین به جای لغو 
توافق، باید اطمینان یابیم که این توافق از سوی همه 
طرف ها، به خصوص ایران، به طور کامل اجرا می شود.

امیرکویت:اقداماتایراندرمنطقه
مغایرباقوانینبینالمللیاست!

امیر کویت در سخنانی در سی و هشتمین نشست 
شورای همکاری خلیج فارس مدعی شد: اقدامات 
ایران در منطقه مغایر با قوانین بین المللی است و ایران 
باید به حاکمیت کشورها احترام بگذارد و در امور داخلی 
آنها دخالت نکند. شیخ صباح االحمد الجابر الصباح 
ادامه داد: آنچه نگرانی بزرگی برای ما ایجاد می کند 
این است که منطقه تا زمانی که پایبندی کامل به این 

اصول نباشد روی ثبات نخواهد دید.

دیوانعالیآمریکا
بهفرمانضدایرانیترامپاوکیداد

فرمان  کامل  اجرای  مجوز  آمریکا  عالی  دیوان 
کشور  شامل ۶  که  را  ترامپ  مسافرتی  ممنوعیت 

مسلمان از جمله ایران می شود، صادر کرد.
به گزارش تارنمای خبرگزاری بلومبرگ، دیوان عالی 
آمریکا در حکمی که با رای پیشین خود در تناقض 
بود، اجازه داد فرمان ممنوعیت مسافرت از ۶ کشور 
عمدتا مسلمان از جمله ایران به آمریکا به صورت 

کامل اجرا شود. 

برجامازبینبروداصولگرایانهممتضررمیشوند

صادق زیباکالم گفت: برجام اگر از بین برود نه دولت 
روحانی که اصولگرایان هم متضرر می شوند. البته در 
 نهایت این مردم هستند که باید تاوان این رجزخوانی ها

را پس دهند. چنانچه از 88 تا 92 که تحریم ها مدام 
در حال اوج گرفتن بود ملت بود که هزینه آن را 
پرداخت. هنوز اقتصاد ما از تحریم های 88 تا 92 کمر راست نکرده و بخش 

زیادی از رکود ناشی از همان به اصطالح ›کاغذپاره ها‹ است.

خرازی:دولتاصالحاتریزشپیدامیکند

بودم  »روحانی«  جای  به  بنده  اگر  گفت:  خرازی 
گوش شنوایی به صداهای مخالف داشتم و با آنها 
اگر همدلی  همدلی و هم پیمانی می کردم چرا که 
کند همین مخالفان از وی حمایت می کنند. وی با 
ابراز تأسف از ریزش اصالحات خاطرنشان کرد: اگر 
در این یکی دو سال عملکرد دولت و مجلس، مردم را راضی نکند دولت 
می شود. کم  اصالحات  به  مردم  اعتماد  و  می کند  پیدا  ریزش  اصالحات 

وادادگیدولتدرشرایطمختلفراشاهدبودیم

علیرضا زاکانی نماینده سابق مردم تهران در مجلس 
با بیان این که یک بی عملی و وادادگی در شرایط 
مختلف را در دولت روحانی شاهد بوده ایم، گفت: 
به اعتقاد من این مسائل هم به استقالل و هم به 
عدالت به صورت فاحش ضربه و آسیب زده از طرفی 
آزادی را هم بد معنا کردند که البته اصال به آن هم قائل نیستند همچنین 

پیشرفت را نیز در کشور دچار یک رکود ساختند.

حضرت آیت ا... خامنه ای روز گذشته 
از  جمعی  قوه،  سه  سران  دیدار  در 
مسئوالن نظام، سفیران کشورهای 
کنفرانس  میهمانان  و  اسالمی 

تعالیم  از  پیروی  اسالمی،  وحدت 
شرط  را  مرتبت  ختمی  حضرت 
مشکالت  از  اسالمی  امت  رهایی 
داخلی، منطقه ای و جهانی خواندند 

اگر  اسالم  دنیای  کردند:  تأکید  و 
عزت و قدرت می خواهد، وحدت و 
استقامت را سرلوحه  خود قرار دهد.
حضرت آیت ا... خامنه ای در بخش 

فرمودند:  شان  سخنان  از  دیگری 
درباره  اسالم  دشمنان  ادعای 
پایتخت  عنوان  به  قدس  اعالم 
رژیم صهیونیستی، ناشی از ناتوانی 

بالشک  اسالم  دنیای  و  آنهاست 
و  می ایستد  توطئه  این  مقابل  در 
ضربه  کار  این  با  صهیونیست ها 
فلسطین  و  می خورند  بزرگ تری 
عزیز بدون تردید سرانجام آزاد خواهد 
شد. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به 
تأکیدات پروردگار به پیامبران الهی و 
پیروان آنها درباره  استقامت و پایداری 
به عنوان شرط پیروزی، افزودند: امروز 
هم استقامت در راه پیامبر عظیم الشأن 
بزرگ  توطئه های  می تواند  اسالم 
بگذارد. ناکام  را  جهانی  زورگویان 
در  ما  زبان  کردند:  تأکید  ایشان 
مقابل دنباله روهای آمریکا در منطقه، 
زبان نصیحت است و بنا نداریم به 
حرف های برخی جّهال پاسخ دهیم اما 
آنها را نصیحت می کنیم که خدمت به 
ظالمان جهانی به ضرر خود آنهاست.

حجت االسالم روحانی گفت: امروز 
پس از موفقیت های ملت های منطقه 
در مبارزه با تروریست ها و به جان هم 
انداختن آنها و مأیوس کردن گام به 
گام دشمنان این مرز و بوم، دشمنان به 
فکر توطئه افکنی جدیدی هستند و ما 
باید همچنان هوشیاری خود را در برابر 
دشمنان منطقه، صهیونیسم و آمریکا و 

اذناب آنها در منطقه حفظ کنیم.
وی خاطر نشان کرد: اکنون دشمنان 
توطئه جدیدی را در برابر مسلمانان 
به راه انداختند و هدف بزرگ آزادی 
کرده  گیری  نشانه  را  شریف  قدس 
اند. رئیس جمهور تأکید کرد: قدس 
شریف متعلق به مسلمانان و فلسطین 
است و جایی نیست که کسی بخواهد 
در آن، در برابر افکار و احساسات مردم 
ایستادگی کند و این ماجراجویی جدید 

استکبار جهانی در منطقه است. روحانی 
تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران 
پا  به  ملت ها  از  حمایت  به  چه  اگر 
خواسته و خواهان حل مشکالت از 

طریق مذاکره است و هرگز با جابجایی 
مرزها در منطقه موافق نبوده، اما در 
برابر تجاوز استکبار نسبت به مقدسات 
داشت.  نخواهد  تحمل   اسالمی 

وی ادامه داد: مسلمانان باید در برابر 
ایستاده و  بزرگ یکصدا  توطئه  این 
گذشته  از  شجاع تر  فلسطین،  مردم 
در صحنه باشند. روحانی خطاب به 

مسلمانان جهان و ملت های منطقه، 
گفت: راه نجات ما بیعت با پیامبر اسالم 
)ص( و اجرای سیره و احکام پیامبر 

)ص( و اسالم در زندگی است.

روحانی:دربرابرتجاوزاستکبار
نسبتبهمقدساتاسالمیصبروتحملنمیکنیم فلسطینقطعاآزادخواهدشد

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی :

مراسم اختتامیه هفته پژوهش و فناوری ،تجلیل از پژوهشگران برتر استان                عکس: اکبرینمایشگاه توانمندیها و فرصت های سرمایه گذاری استان                                     عکس: اکبریامضاء ۱۱ تفاهم نامه در همایش سرمایه گذاری ،تولید و اشتغال خراسان جنوبی      عکس: مجتبی گرگی

خانـوادهمحتـرمزهـرازاده
با نهایت تاسف وتاثر درگذشت  شـادروانحـاجحسنزهـرازاده

را خدمت شما سروران ارجمند تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند منان برای آن مرحوم 
علو درجات و برای شما عزیزان صبر و اجر جزیل خواستاریم.

موسسهخیریههیئتابوالفضلی-داراالیتامحضرتابوالفضل)ع(

جنابآقایحاجیعیسیکالتهبجدیوفرزندان
وآقایانهوشیاری

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت

 کربالئیهفاطمهصغریهوشیاری
را  حضور شما عزیزان تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن 
مرحومه آمرزش و برای بازماندگان محترم صبر و سالمتی آرزومندم.

کربالئیسیدمحمدحسینی

جنابآقایحاجغالمحسینبهترین
جنابآقایدکتربهترینوخانوادههایمعززوابسته

با نهایت تأسف و تألم درگذشت نابهنگام اخوی و عموی بزرگوارتان 
را صمیمانه تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند متعال  

علو درجات آن مرحوم و صبر و اجر برای بازماندگان مسئلت داریم.
هیئتمدیره،مدیرعاملوپرسنلمؤسسهخیریهتوانبخشیحضرتعلیاکبر)ع(

الباقی
هو


