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سرمقاله

شهردار جدید و انتظار عموم 
برای عمل به وعده ها

*  امین جم

عمومی  رسانی  خدمات  متولی  که  هایی  دستگاه 
هستند معمواًل از میزان رضایتمندی کمتری در بین 
مردم برخوردار هستند که این موضوع در تمامی نقاط 
کشور تقریباً یکسان است... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (  

“ناس” سبز پر خطر

بازار گرم مخدر 
خاموش در کوچه 
پس کوچه های 
بیرجند
 صفحه ۳

شورای مشورتی جوانان 
با حضور نمایندگان 
بخش های مختلف
 صفحه 7

اتاق بازرگانی تنها مرجع
 صدور کارت های بازرگانی 

صفحه 7

 spi وضعیت خشک سالی در استان ما طبق گزارش که مرکز ملی پایش و هشدار خشک سالی،بر اساس شاخص*
در 9 ماهه اول96 داده است* خشک سالی باعث شده کیفیت آب بسیار کم شود، عالوه بر این زمین های مناسب 
برای  کشاورزی هم از بین رفته است،که باعث مهاجرت روستاییان به شهرها شده است* از 3299 چاه عمیقی که 
در استان داریم 2290 شوری به باالی 3000 میکرو موس رسیده است که این شوری بسیار باالیی است و قنات ها 
هم از 6252 قنات به 2594 کاهش پیدا کرده است* تغییر آبیاری از حالت سنتی به روش های جدید 85 درصد 
 از هزینه ها را سازمان متقبل شده و 15 درصد را کشاورزان پرداخت می کنند* توزیع بذرهای گندم ،جو، پنبه ،
 ذرت و سورگم  را از جمله اقدامات در تغییر  الگوی کشت کشاورزان* برای چغندر قند و پنبه کشت نشایی را کار 
می کنیم که مزارع الگویی آن در چند منطقه از استان انجام شده است* ترویج کودهای آلی برای غنی کردن خاک تا 
مواد آلی را افزایش پیدا کند و گیاه تنش های محیطی را کمتر را حس کند* کشت کلرنگ ، کلزا و کنجد که باعث اصالح 
خاک می شود و  همچنین باعث بهروری 20 تا25 درصد محصولی که در سال آینده کشت می شود.   )مشروح خبر در صفحه7(

تکنیک های جدید کشاورزی 

در نبرد با خشکسالی

امضای 5 تفاهم نامه 
برای نرگس خوسف
صفحه 7

استفاده حداکثری از منابع آبی استان با

می کند/صفحه 8 حمایت  یکپارچه  عراق  از  آلمان  گابریل:   / است  افتاده  بام  پشت  از  آمریکا  با  مذاکره  رسوایی  تشت  نژاد/  احمدی  االجل  ضرب  قضابه  دستگاه  الریجانی/پاسخ  به  احمدی نژاد  ساعته  /فرصت ۴8  است  شده  انتقام گیری  برای  محلی  بودجه،  طلبان/جاللی:  اصالح  جدید  تشکیالت   

علی الریجانی:
 رونق اقتصادی

 ایجاد نشده است

علی شمخانی:
 امنیت ایران فراتر 

از مرزهای کشور تامین می شود

حجت االسالم نصرا... پژمانفر:
دولت هر کاری که

دلش می خواهد، می کند

عارف: 
مردم تورم تک رقمی 
را احساس نمی کنند 

 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

علیرضا محجوب:
دلخوری بین اصالح طلبان

 و روحانی قدیمی است 

 صفحه 8

جناب آقای مهندس محمودرضا توکلی
درگذشت مادر گرامی تان 

را حضور شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده ،
 برای آن مرحومه از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای شما 

و سایر بازماندگان صبر جمیل خواهانیم.

از طرف خانواده صادقی

جناب آقای مهندس محمود رضا توکلی
مدیر محترم مرکز پزشکی هسته ای بیرجند و سایر فامیل

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت ناگهانی والده مکرمه شما

مرحومه حاجیه خانم صغری نصیری
را  خدمت جناب عالی ، خانواده ، فامیل محترم و کلیه بازماندگان صمیمانه تسلیت 

عرض نموده، برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی 
آرزومندیم، ما را در غم خود شریک بدانید.

خانواده های: دکتر رفیعی، فرزین، صالحی 
و همکاران شما در مرکز پزشکی هسته ای بیرجند

جناب آقای مهندس جعفر شهامت
مدیر کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی

)26 آذرماه روز ملی حمل و نقل و رانندگان و یکم دی ماه روز راهدار(
را حضور شما و دیگر همکاران شاغل در صنعت حمل و نقل و راهداران با اخالص و تالشگر

 تبریک عرض نموده ، ضمن قدردانی از زحمات شایسته و بی دریغ تان  از درگاه خداوند متعال
 سعادت و سربلندی، تداوم همت و خدمت را مسئلت داریم.
شرکت فروزان - شرکت حقیقت ترابر باقران

عمری صبور، دردکشیدی چه بی صدا          یک روز صبح زود،پریدی، چه بی صدا
راحت بخواب، ای گل نیلوفری، بخواب          ما مانده ایم و غربت بی مادری، بخواب

پنج سال از غروب ناباورانه عزیزمان گذشت، دست تقدیر او را از باغ زندگی جدا کرد و جز مشتی 
خاک بر ما باقی نگذاشت. در فراقش چه خون ها که از دل چکید و چه اشک ها که بر رخ دوید، 

هنوز به یادش اشک می ریزیم تا شاید آرام گیریم.
پنجمیـن سالگـرد درگذشت 

مرحومه فاطمه رباب چرخی
را با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم. روحش شاد.

خانواده های یوسفی- مدیریت شرکت مهراس کویر

جناب آقای مهنـدس ماشاءا... زراعتکار
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

رئیس امور آب و فاضالب روستایی شهرستان بیرجند 
صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده، از درگاه حق تعالی موفقیت بیش از پیش شما

 و همکاران تان را آرزومندیم.
شرکت حفاری آبارساز

نمایندگی انحصاری پمپیران و موتوژن در خراسان جنوبی

فوری
سوله مواد غذایی در شهرک 

اجاره  یا   و   خرید  برای  صنعتی 
تمایل مالک  نیازمندیم. در صورت 
به فروش، ترجیحا  سوله مستعمل 

باشد.
قیمت کارشناسی      09155629076

فروش نهال میوه لیبل دار، نهال فوری
زرشک و عناب پاجوش بیرجند

09153617904
ارسـال رایـگان

)سومین سالگرد(
جلیل عزیز انگار مالئکه تو را میان بوسه هایی که برای خدا 
فرستادیم، دزدیدند. چگونه توانستی آن همه خاطره را در یک 
لحظه تمام کنی. همه را می بینیم اما جز تو که خاطره ای شدی 

ماندگار برای قلب هایی که منتظرت هستند. 
با ذکر صلواتی نام و یادش را گرامی میداریم.

خانواده تقی زاده

بازگشت همه به سوی اوست
با کمال تاسف و تاثر درگذشت مادری مهربان مرحومه مغفوره

حاجیه صغری نصیری  )والده آقای محمود توکلی(
را به اطالع کلیه دوستان و آشنایان محترم می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه

 امروز سه شنبه 96/9/28 ساعت 15 الی 16 از محل سالن اجتماعات بهشت متقین 
برگزار می گردد، حضور شما سروران عزیز در این مراسم موجب شادی روح آن مرحومه 

و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده توکلی و سایر بستگان

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت مرحوم مغفور

شادروان محمدعلی بهروان فرد )ناتوان(
را به اطالع عموم می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم 
امروز سه شنبه 96/9/28 ساعت 1۴ الی 15 از محل سالن 
بهشت متقین برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران ارجمند 

موجب امتنان است.
خانواده های : بهروان فرد، براتی و سایر فامیل وابسته

هوالباقی

غیر از هنر که تاج سر آفرینش است بنیاد هیچ منزلتی جاودانه نیست
خداوند متعال را شاکریم که توانستیم میزبان  هنرمندان و صنعتگران 27 استان کشور عزیزمان 
در دومین نمایشگاه سراسری صنایع دستی خراسان جنوبی باشیم که با استقبال چشمگیر 
و مسئوالنه مردم عزیز استان هنرپرور خراسان جنوبی همراه بود و مردم آگاه استان با حضور 

باشکوه خود اثبات کردند که در راه حفظ، توسعه و ترویج دستاوردهای صنایع دستی
 کشور و استان ثابت قدم ایستاده اند.

 بی شک صنایع دستی که حاصل روح ملت و آئین فرهنگ ملی کشور است و در کنار تمامی 
جنبه های زیبایی شناسانه و کاربردی آن، عرصه ای است که به کمک آن می توان زمینه های 

مساعدی برای اشتغال زایی در جامعه به وجود آورد. 
ضمن تشکر مجدد از مردم با محبت خراسان جنوبی، بر خود الزم می دانم از تالش تمامی 
مسئوالن و دست اندرکاران برگزاری نمایشگاه و اصحاب محترم رسانه  و جراید و صنعتگران 

سخت کوش و پرتالش در پاسداشت و صیانت از مواریث و اصالت های فرهنگی و هنری
 تشکر و قدردانی  نمایم.

حسـن رمضـانی
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی
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جناب آقای مهندس سید مجتبی علوی مقـدم
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی
که بیانگر تعهد و توانمندی شما در عرصه های بزرگ خدمتگزاری است، صمیمانه تبریک عرض نموده 

 از درگاه ایزد منان، مزید توفیقات شما را مسئلت داریم.

شهرداری و شورای اسالمی شهر بیرجند

موقوفه بنگاه خیریه آبلوله در نظر دارد: تعداد یک واحد آپارتمان، با وضعیت ساختمانی موجود 
از طریق مزایده کتبی به مدت یک سال با مشخصات ذیل به متقاضیان واجد شرایط به اجاره 

واگذار نماید.
»مشخصات واحد«

نوعردیف
 ملک

مساحت
هر واحد

اجاره بهای پایه
 ماهیانه به ریال

مبلغ سپرده جهت
شرکت در مزایده

آدرس ملک

یک باب1
 آپارتمان

نبش پیروزی 1104.700.0005.640.0001
مجتمع جنوبی

 12واحدی- طبقه
همکف واحد 2

لذا متقاضیان برای اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا تاریخ 96/10/07 به دفتر 
موقوفه بنگاه خیریه آبلوله بیرجند واقع در خیابان طهماسبی، جنب اورژانس تأمین 

اجتماعی مراجعه یا با شماره 32۴31110-09158610609 تماس حاصل فرمایند.
موقوفه بنگاه خیریه آبلوله بیرجند

آگهی مزایده نوبت اول اجاره واحد مسکونی موقوفه بنگاه خیریه آبلوله

جناب آقای مهندس زراعتکار
رئیس محترم امور آب و فاضالب 

روستایی شهرستان بیرجند
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که بیانگر تعهد، کارآمدی ، لیاقت
 و شایستگی های برجسته آن برادر گرامی در صحنه های خدمت 

صادقانه به نظام و میهن اسالمی است، تبریک عرض نموده
 از خداوند منان موفقیت و سربلندی تان را مسئلت داریم.

شورا و دهیاران روستاهای بویک، ساقدر، رهنیچ، 
بیدخت، نویک، نوغابچیک و دارج

 
جنـاب آقـای دکتـر اربابـی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت
مدیر کل بیمه سالمت خراسان جنوبی

برای جناب عالی مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از ، تبریک عرض نموده
تمنا  آن مجموعه شکوفاییشور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و

 یم.دار

 ریاست موسسه آموزش عالی هرمزان بیرجند -خبازدکتر علیرضا پور 

جنـاب آقـای دکتـر اربابـی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

مدیر کل بیمه سالمت خراسان جنوبی
تبریک عرض نموده، برای شما مزید توفیقات در خدمتی سرشار از شور و نشاط 

و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی آن مجموعه خواستارم.
دکتر علیرضا پور خباز

ریاست موسسه آموزش عالی هرمزان بیرجند 

 
جنـاب آقـای دکتـر اربابـی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت
مدیر کل بیمه سالمت خراسان جنوبی

برای جناب عالی مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از ، تبریک عرض نموده
تمنا  آن مجموعه شکوفاییشور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و

 یم.دار

 ریاست موسسه آموزش عالی هرمزان بیرجند -خبازدکتر علیرضا پور 
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صدور آنی قبض گاز برای مشترکان 

ازاتمام  نیز پس  استان ها  سایر  در  و  می شود  اجرایی  خراسان  و  اردبیل  در  گاز،  قبض  آنی  گفت: طرح صدور  گاز  ملی  گازرسانی شرکت  مدیر   
پیمان های فعلی، نسبت به اجرایی شدن این طرح اقدام خواهد شد. سعید مومنی، ادامه داد: در جلساتی که با حضور مدیران گاز استان ها برگزار 
شد، مقرر گردید هر استان با همکاری پیمانکار خود اقدام به تهیه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری کرده و در اختیار شرکت گاز استان قرار دهد.

سرمقاله

شهردار جدید 
و انتظار عموم  
برای عمل به وعده ها
* امین جم

 ، است  یکسان    )1 صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

و  آب   ، مخابرات  از  رضایت  میزان  مثاًل 
کمتر  معموال  ها  شهرداری  و  برق  فاضالب، 
ریزی  برنامه  با  ها  سازمان  این  اما   ،  است 
توانند می  موجود   منابع  مدیریت  و   درست 

دهند.چند  افزایش  را  مندی  رضایت  میزان   
بیرجند  شهردار  حکم  که  زمانی  پیش  هفته 
 از سوی وزارت کشور صادر شد، سرمقاله ای

را  مردم  مشکالت  و  مطالبات  و  نوشتیم   
شدیم.خواسته  خواستار  جدید  شهردار  از 
شهردار  جناب  توجه  مورد  انگار  که  هایی 
در  هایی  قول  و  نظرات  و  است  گرفته  قرار 
بیرجند  اند.شهردار  داده  موارد  این  از  برخی 
با  هفتگی  جلسات  برگزاری  ورود  ابتدای  از 
مردم را کلید زد که اقدام قابل توجهی است 
و می تواند در بهبود ارتباط و اعتماد مردم و 
و  کند  ایفا  مهمی  نقش  شهرداری  مجموعه 
ریز مشکالت  از  می شود شهردار  باعث  هم 
شود.برنامه  خبر  با  آنها  خود  زبان  از  مردم 
به  سخن  آن  از  بیرجند  شهردار  که  بعدی 
در  بیرجند  پارک  بزرگترین  احداث  آورد  میان 
به  که  بود  اعظم)ص(  پیامبر  بلوار  سوی  دو 
تصویب شورا  به  پروژه  این  کلیات  گفته وی 
،در  قطعی  تصویب  از  پس  و  است  رسیده 
تکمیل  و  شروع  آن  اجرایی  عملیات  فاز،  دو 
بیرجند  شهر  در  بوستان  این  احداث  می شود 
رفاهی  و  تفریحی  امکانات  لحاظ  از  که 
برای  مثبت  گامی  است  ضعیف  بسیار 
افزایش نشاط مردم است و در صورت عملی 
شدن می تواند تا حدودی شهر و مردم را از 
انتقال صنوف  افسردگی نجات دهد.»جاوید« 
آالینده به خارج شهر ، بهسازی معابر شهری 
های  برنامه  از  هم  را  شهر  هوشمندسازی  و 

که در دستور کار شهرداری عنوان کرد.
بیان  با  دیگر  ای  جلسه  در  همچنین  وی 
نیست  مطلوب  معابر  آسفالت  وضعیت  اینکه 
اجازه  آسفالت  نهضت  اجرای  با  کرد  عنوان 
نخواهیم داد تا چهار سال حفاری انجام شود. 
های قول  از  بخشی  شد  ذکر  که   مواردی 

بود حاال   بیرجند در جلسات مختلف   شهردار 
همه  امیدوار و منتظرند که در مرحله عمل به 
وعده ها و قول های داده شده نیز جناب جاوید 

کارنامه ای قابل قبول از خود به جای بگذارد.

تاخیر ۳ماهه در پرداخت یارانه
 مراکز توانبخشی

یارانه  نشدن  پرداخت  از  بهزیستی  سازمان  رئیس 
و  داد  خبر  تاکنون  ماه  مهر  از  توانبخشی  مراکز 
مربوط  توانبخشی  مراکز  پرداختی  آخرین  گفت: 
بندپی  محسنی  است.انوشیروان  بوده  شهریور  به 
تحت  توانبخشی  مراکز  پرداختیهای  تعویق  به 
پوشش بهزیستی اشاره کرد و افزود: یارانه مراکز را 
از مهرماه به بعد نتوانسته ایم پرداخت کنیم. وی 
ماهه  سه  پرداخت  مانع  اعتباری  مشکالت  گفت: 
شده است و خزانه نیز پول نداده است.رئیس سازمان 
بهزیستی تاکیدکرد: ماهیانه ۴۸ میلیارد تومان به 
مراکز توانبخشی برای نگهداری سالمندان، معلوالن 

و بیماران روانی مزمن یارانه پرداخت می شود.  

از قیمت »سکه« پیش بینی مدیرعامل بانک کارگشایی 

مدیرعامل بانک کارگشایی گفت: پیش بینی می کنم 
اگر بهای دالر 20 تومان کاهش یابد و ما هم 7 تا 
۸ هزار سکه بفروشیم، قیمت سکه در بازار به دامنه 
یک میلیون و 360 هزار تومان کاهش یابد. مسعود 
سلیمانی در پاسخ به این سوال که چرا آنطور که 
انتظار می رفت حباب قیمت سکه تخلیه نشد و 
بهای معامالتی این فلز گرانبها همچنان اختالف 
زیادی با ارزش واقعی اش دارد، اظهارداشت: در این 
مدت افزایش نرخ دالر باعث شد اثرات اقدامات بانک 
کارگشایی چندان دیده نشود اما اگر نرخ دالر حدود 
20 تومان دیگر کاهش یابد و ما هم سکه بفروشیم، 

قیمت سکه باز هم کاهش خواهد.

کتاب جغرافیای پایه دهم 
اصالح می شود

های  کتاب  تالیف  دفتر  جغرافیای  درس  سرگروه 
درسی درباره نقشه کتاب جغرافیای پایه دهم دوره 
متوسطه که نام بابل در آن به جای نام مرکز استان 
که ساری است، ذکر شده است، گفت: در این نقشه 
مراکز استان مد نظر نبوده است بلکه نقاط شهری 
در استان ها مشخص شده است و نقشه ای است 
که بر اساس ناهمواری ها مشخص شده است. این 
مسلح  نیروهای  جغرافیای  سازمان  توسط  نقشه 
ارتش تهیه شده و هیچ عمدی هم در آن نبوده 

است و اصالح می شود.

الیحه بیمه های اجتماعی 
در دولت به زودی تدوین می شود

 
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران از تدوین الیحه بیمه های اجتماعی 
در دولت خبر داد و گفت: امیدواریم هرچه زودتر این الیحه به مجلس ارسال 
و به تصویب برسد.  وی با تاکید بر پرداخت مستمری سه برابری مددجویان 
تحت پوشش نهادهای حمایتی گفت: پرداخت مستمری حتی اگر 30 برابر 
نیز باشد، نمی تواند افراد را به سمت توانمندسازی ببرد. بنابراین در این 
خصوص باید تغییرات الزم را ایجاد کنیم. وی با اشاره به اینکه الیحه بیمه 
های اجتماعی در دولت دوازدهم تدوین شده است، گفت: امیدواریم هرچه 
زودتر این الیحه به مجلس ارسال و زمینه تصویب آن فراهم شود و به 
توانمندسازی، اعتماد، نشاط، افزایش مشارکت های مردمی، عدالت و تاب 

آوری اجتماعی در بخش توسعه اجتماعی توجه شود.

وعده خبر خوش برای کاهش سود وام مسکن 

برای  بانک  این  برنامه ریزی  از  مسکن  بانک  مدیره  هیئت  عضو 
تقدم  حق  اوراق  محل  از  مسکن  خرید  تسهیالت  سود  کاهش 
خرید  تسهیالت  سود  کرد:  اظهار  رحیمی انارکی  داد.ابوالقاسم  خبر 
مسکن از محل اوراق حق تقدم 17.5 درصد است، که در این رابطه 
یک سری بررسی ها صورت گرفته است.وی تصریح کرد: یک سری 
به جمع بندی  آنها  درباره  این که  از  پس  که  انتخاب شده  آپشن ها 
نهایی برسیم، اطالع رسانی الزم را انجام خواهیم داد.وی در پاسخ 
افزود:   می شود،  اجرایی  امسال  برنامه  این  آیا  که  پرسش  این  به 
برای  را  خوشی  خبر  یک  زمینه  این  در  بتوانیم  هستیم  امیدوار 
مردم داشته باشیم.عضو هیئت مدیره بانک مسکن تأکید کرد: این 

مسئله به صورت جدی در دستور کار بانک قرار دارد.

حذف تدریجی مالیات علی الراس

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه سیاست  های نظام 
مالیاتی، پویا، کارآمد و مودی محور است، گفت: مهم ترین برنامه نظام 

مالیاتی مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی است.
تقوی نژاد در ادامه به اجرای طرح جامع مالیاتی اشاره کرد و گفت: با اجرای 
این طرح، ضمن هوشمندسازی سیستم مالیاتی و امکان تعیین مالیات 
بر اساس اطالعات واقعی سامانه های اطالعاتی در اختیار، رابطه ممیز و 
مودی نیز به حداقل ممکن خواهد رسید و همچنین ظرف مدت سه سال، 
شیوه علی الراس به طور کامل از نظام مالیاتی برچیده خواهد شد و مالک 
تشخیص درآمد، اطالعات واقعی و اسناد و مدارک مودی خواهد بود که 
این امر به عدالت مالیاتی نیز منجر خواهد شد.وی، اعتماد آفرینی و مودی 

مداری را از دیگر رویکردهای نظام مالیاتی عنوان کرد .

توصیه  جهانگیری به بانک ها

پیشنهاد اعتبار۲هزار و۶۰۰ میلیارد تومانی برای افراد پشت نوبت امداد

رعایت  ضمن  بانک ها  گفت:  جمهور  رییس  اول  معاون 
تولیدی  واحد های  به  تسهیالت  پرداخت  در  مقررات 
به  اشاره  با  جهانگیری  اسحاق  نکنند.  سختگیری 
رونق  برنامه  اجرای  در  دولت  گذشته  سال  دستاوردهای 
متوسط،  و  کوچک  تولیدی  واحدهای  به  کمک  و  تولید 
رونق  زمینه  در  خوبی  دستاوردهای   95 سال  در  گفت: 
باید تالش کنیم که کارنامه  تولید حاصل شد و  بخش 

سال 95 در سال 96 نیز تکرار شود.
معاون اول رییس جمهور با قدردانی از تالش ها و زحمات 
نظام بانکی کشور بخصوص در زمینه ارائه تسهیالت به 
نیز تکمیل طرح  و  تولیدی کوچک و متوسط  واحدهای 

وظایف  از  مهمی  بخش  داشت:  اظهار  تمام،  نیمه  های 
تامین منابع مالی در اقتصاد کشور بر دوش نظام بانکی 
های  گرفتاری  و  مشکالت  با  بانکی  نظام  البته  است. 
دارد  آگاهی  مسائل  این  از  دولت  که  روبروست  متعددی 
و در آینده نزدیک جلسه ای برای بررسی این مشکالت 

برگزار خواهیم کرد. 
وی با تاکید بر اینکه دستاوردهای سال 95 در زمینه کمک 
به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تکمیل طرح های 
نیمه تمام که از مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
کرد:  تصریح  شود،  تکرار  نیز  جاری  سال  در  باید   بود، 
مدیران  که  است  این  مهم  هدف  این  تحقق  برای 

مشکالت  رفع  برای  و  بایستند  کار  پای  مصمم  کشور 
با  جهانگیری  کنند.دکتر  گیری  تصمیم  مسائل کشور  و 
برای کمک  گیری سال گذشته  تصمیم  به دالیل  اشاره 
به واحدهای تولیدی مشکل دار، خاطر نشان کرد: هدف 
اصلی از کمک به این واحدها این بود که به دلیل شرایط 
باعث  که   91 و   90 سال  در  کشور  اقتصادی  نامناسب 
شد تا بخش تولید با رکود مواجه شود و شرایطی نظیر 
اقتصادی  مشکالت  سایر  و  ها  تحریم  ارز،  نرخ  تغییرات 
بر  بود،  اقتصادی  های  بنگاه  مدیران  اراده  از  خارج  که 
واحدهای تولیدی تحمیل شده بود و به همین دلیل بر 
تولیدی که دارای چک  بانکی، واحدهای  اساس مقررات 

برگشتی و معوقات بانکی بودند نمی توانستند تسهیالت 
دریافت کنند از این رو در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
استانی  و  ملی  سطح  در  کارگروهی  شد  گرفته  تصمیم 
تا واحدهای  ایجاد کند  تولید  برای تسهیل و رفع موانع 
تولیدی که به دلیل شرایط بد اقتصادی کشور با مشکل 
روبرو شده بودند و قابلیت احیا و بازگشت به بازار داشتند، 

بتوانند از تسهیالت بانکی برخوردار شوند.

 رییس کمیته امداد گفت: پیشنهاد ما این است که از2هزار 
مستمری  پرداخت  برای  باقیمانده  تومان  میلیارد   600 و 
افراد تحت پوشش امداد و بهزیستی برای تحت پوشش 
قرار دادن افراد پشت نوبت مانده استفاده شود.به گزارش 
مهر، پرویز فتاح با اشاره به ارائه الیحه بودجه به مجلس 
هفته  یکشنبه  روز  اینکه  از  پس  گفت:  اسالمی  شورای 
بنده بالفاصله  ارائه شد  به مجلس  بودجه  گذشته الیحه 

از روز دوشنبه و سه شنبه در کمیسیون های تخصصی و 
هیات رئیسه مجلس حضور یافته و روز گذشته به دعوت 
شدم.رئیس  حاضر  کمیسیون  این  در  عمران  کمیسیون 
اصل الیحه  اینکه  بیان  با  امام خمینی)ره(،  امداد  کمیته 
دولت به مجلس درباره امور کمیته امداد جای تشکر دارد، 
افزود: ردیف اصلی کمیته امداد که ۴ هزار و 200 میلیارد 
بیشتر  اگر  البته  است  شده  افزوده  درصد  بوده 10  تومان 

اضافه می شد خوشحال تر می شدیم. وی افزود: پیشنهاد 
و  امداد  کمیته  باقیمانده  مقدار  این  از  که  است  این  ما 
بهزیستی برای تحت پوشش گرفتن افراد پشت نوبت مانده 
استفاده شود که تقاضای مجلس است البته پیشنهاد ما این 
نیست که چیزی به ردیف اضافه شود و همین ردیف دولت 
برای رفع فقر مطلق استفاده شود تا افراد پشت نوبت مانده 

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

آگهی ابالغ اجراییه )سند ذمه(
بدین وسیله به آقای یعقوب دلیریان فرزند علیرضا به شماره ملی 0652374093 و شماره شناسنامه 9 صادره از بیرجند 
ابالغ می شود: آقای ساسان مهران فر مستند به چک بالمحل شماره 737546-1393/03/04 عهده بانک تجارت شعبه 

آزادی بیرجند راجع به وصول مبلغ 16/700/000 ریال وجه چک تقاضای صدور اجراییه علیه شما را نموده که پرونده ای تحت کالسه 
 9600873 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. جون بر طبق گزارش مورخ 96/09/08  مامور ابالغ ،

آدرس شما به شرح متن سند به نشانی بیرجند، خیابان امام رضا )ع( 4 پالک 44 شناسایی نگردیده و بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس 
دیگری از شما نمی باشد. لذا بنا به تقاضای متعهدله و مستند به ماده 18- آیین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجراییه فقط یک مرتبه 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و مستفاد از ماده مذکور چنانچه  ظرف 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ 
نیز محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خویش اقدام ننمایید، عملیات اجرایی علیه شما ادامه خواهد یافت و به جز آگهی مزایده 

آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
تاریخ انتشار: 1396/09/28           غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی تغییرات شرکت شاهین فرزان آینده )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 5434 و شناسه ملی 14006225473

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/08/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوط در اساسنامه شرکت اصالح گردید:

شناسایی بازارکار، راهنمایی و مشاوره شغلی جویندگان کار و کارفرمایان و همچنین معرفی و به کارگماری کارجویان واجد شرایط در 
واحدهای پذیرنده و راهنمایی و معرفی جویندگان کار، استفاده از شبکه ملی سراسری بازار کار و مبادله اطالعات با سایر موسسات کاریابی 
به منظور تامین نیروی کار مناسب کارفرمایان و کلیه فعالیت ها در زمینه کاریابی، مشاوره شغلی و مشاوره روابط کار و کارگر پس از اخذ 

مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح. ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات اصالح ماده اساسنامه )الحاق به موضوع فعالیت( انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

آگهی ابالغ اجراییه )سند ذمه(
بدین وسیله به آقای سید جواد وسیله فرزند سید علی به شماره ملی 0652679870 و شماره شناسنامه 15 صادره از 
بیرجند ابالغ می شود: آقای ساسان مهران فر مستند به چک بالمحل شماره 938045-1395/10/10 عهده بانک صادرات 

شعبه مطهری بیرجند راجع به وصول مبلغ 10/000/000 ریال وجه چک تقاضای صدور اجراییه علیه شما را نموده که پرونده ای تحت 
کالسه 9600656 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. جون بر طبق گزارش مورخ 96/07/30  مامور 
ابالغ ، آدرس شما به شرح متن سند به نشانی بیرجند، خیابان جمهوری 23 پالک 59 شناسایی نگردیده و بستانکار نیز قادر به معرفی 
آدرس دیگری از شما نمی باشد. لذا بنا به تقاضای متعهدله و مستند به ماده 18- آیین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجراییه  فقط 
یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و مستفاد از ماده مذکور چنانچه  ظرف 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز 
ابالغ نیز محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خویش اقدام ننمایید، عملیات اجرایی علیه شما ادامه خواهد یافت و به جز آگهی 

مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
تاریخ انتشار: 1396/09/28       غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

درب اتوماتیک سید 
مجری انواع: 

)درب های اتوماتیک، 
جک  پارکینگی ،  کرکره ، 

سکوریت اتومات(
09303107002  
09155614880

نصب شیر آالت، لوله بازکنی 
با فنر و نورپردازی

در اسـرع وقت 

 تضمینـی

   09151633903- دهشیبی

 سیم کشی و  
لوله کشی  
ساختمـان 

 پیتــزا چانـو
پیتزا ، ساندویچ ، اسنک

ذرت  مکزیکی ،فالفل، سمبوسه
پیتـزا از 3۵00 تا 20 هزار تومـان
آماده عقد قرارداد با ارگان های 

دولتی و خصوصی
با نازل ترین قیمت

انتهای غفاری ، خیابان نجات،بین نجات 1و  3
32345550-09158619030

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

09159658659

نقد و اقساط فقط ماهیانه 100هزار تومان  / انواع روتختی ترک و ایرانی 

قیمت درب کارخانه     خیابان ارتش، حدفاصل عدل و معلم، پالک170
شماره تماس: 09361113۵80 -091۵۵6008۵0 جبروتی

انواع تشک و تخترویـال آسـایش

نمایندگی انحصاری تشک رویال آسایش در خراسان جنوبی 

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

پخـش و نصـب 
ایزوگـام  شفیعـی

آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی
 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
سه شنبه* 28 آذر 1396* شماره 3958

کاهش ۴۰ درصدی تولید زعفران به علت سرما در بشرویه
درصد   ۴۰ امسال  بشرویه  زعفران شهرستان  تولید   ، گذشته  سال  اواخر  سرمای  به  باتوجه  گفت:  بشرویه  کشاورزی شهرستان  جهاد  مدیر  مهر- 
کاهش داشته است. حسین سرچاهی بیان کرد: برداشت زعفران در شهرستان بشرویه از نیمه آبان ماه آغاز شده و تا نیمه آذر ماه ادامه دارد.وی افزود: 

خوشبختانه با حمایت دولت به دلیل سرمازدگی سال گذشته تسهیالتی در اختیار کشاورزان با سود بانکی ۵ درصد و بازپرداخت ده ساله قرار گرفت.
با سالم این دوستان شورای شهر در موقع تبلیغات 
فرموده بودن ما رای بیاریم سریعا صنوف االینده را 

درست می کنیم  پس چی شد قول شما
91۵...83۵

های  راه  ملی جهت  اعتبار  گرفتن  برای  با سالم 
استان همه مسؤلین استان از جمله استاندار, رئیس 
برنامه و بودجه , مدیر کل راه و شهرسازی و نماینده 
های مجلس بیرجند و قاین و نهبندان وسربیشه باید 
متحد بوده و تا حصول نتیجه پیگیری جدی نمایند.
91۵...3۵۵

سالم اوا در یکی از کانال های به اصطالح خبری 
که توسط یکی از ... تامین مالی می شود خواندم 
که گفته بود پیشنهاد آوا برای راه اهن تاریخ گدشته 
را مصوب  این  قبل  نمایندگان  و  استاندار  و  بوده 
کرده اند خواستم بگویم عزیزان من هر کسی نداند 
شما که خوب می دانید همین عزیزان نماینده به 
قول خودشان سال پیش بودجه را دو برابر کرده 
بودند یکی از نمایندگان اعالم کرد من اینقدر برای 
راه اهن بودجه گرفتم و با کاری که من کردم این 
راه اهن ... اما یک ریال از ان بودجه را پیدا کنید . 
شما هنوز دوستان رو نشناختین که ... برای همان 
راه اهنی که ما با خراسان شمالی باوهم مصوبه 
گرفتیم اونجا االن چند صد میلیارد پول نقد کردن 
وای اینجا همش ادعا که  ... اگه چیزی نمی دونی 

نگو عزیزم کسی ازت گله نمی کنه
ارسالی به تلگرام آوا

سالم. از آب قنات شوکت آباد در جهت منافع استان  
استفاده نمی شود. منابع موجود را نه تبخیر و نه برای 

زراعت، بلکه برای باغبانی مدرن استفاده کنید.
91۵...۴91

آوا خداقوت، مطلب  طنز مشکل از جاذبه ماست 
که  متن  انتهای  مخصوصا  بود،  جالب  واقعا 
خوب طعنه ای به این مسئوالن خوش ظاهر و 
بدعملکرد زده شده است،  کاش که به خودشان 
بیایند و به جای محافظه کاری قیامی کنند و حق 
استان را بگیرند، واال ما مردم مظلوم هم باید به 

این سکوتمان پایان دهیم.
921...9۴1
حال  به  فکری  جدید  شهردار  ا...  انشاء  سالم، 
تبلیغات  بنرو  وضع منطقه مهرشهر بکنند. نصب 
است( مردم  جیب  از  پولش  )که  آسفالت  نهضت 

مهرشهرفضای  نمیکند!!  دوا  مردم  از  دردی 
سبز؛فروشگاه؛اماکن تفریحی و..هم نیاز دارد!!

91۵...۴۵6
بدانم  میخواستم  برق  اداره  کل  مدیر  به  باسالم 
منتظر معجزه هستید که تیرهای برق وسط بلوار 

شهرک چهکند برق دار شود؟! چهار ماه شد!
91۵...1۵۰

سالم، در شهر بیرجند مرکز خراسان جنوبی که 
بسیار زلزله خیز است ، دقیقأ بر روی گسل بیرجند 
، و به علت سود جویی اداره راه و شهر سازی ، 
برای ارتشیان ، صدها خانه در حال ساخته شدن 
است ، که بر خالف قانون و نشانه بی توجهی به 

جان و مال مردم است!
99۰...66۰
روستایی  های  آتشنشانی  مورد  در  لطفا   . سالم 
هم یک گزارشی تهیه کنید و مشکالت ما را هم 
بگویید، 9 ماه شده حقوق نگرفته ایم و بدون قرارداد 

سرکارهستیم، حال ما از زلزله زده ها بهتر نیست...
91۵...73۴

لطفا مشکالت خیابان مفتح را بررسی کنید، برخی 
از کوچه ها در تاریکی مطلق هستند و چراغی برای 
تیر برق ها نصب نکرده اند،  اتوبوس هم ندارد و یا 
باید به توحید و یا سجاد شهر برویم. مشکل دیگر 
کنده کاری های مداوم کوچه ها است که مدتی 

است آن ها را پر هم نکرده اند!
91۵...83۰

نمی دانم تا کی قرار است نمایندگان ما پنبه ها 
نمی  افراد  این  از  است  معلوم  بمانند،  گوش  در 
راه  و  آب  بودجه  برای جذب  داشت  انتظار  توان 
قرارگاه  که  این  به  برسه  چه  کنند،  کاری  آهن 

خاتم االنبیا یا آستان قدس را بیاورند.
933...9۰۵

برای بهسازی بافت روستایی اعتبار گذاشته اید ولی 
کاش مراقب تغییر این بافت به بافت مدرن هم باشید، 
االن بسیاری از روستاهای ما دیگر آن نمای جذاب 
سنتی خودشان را از دست داده اند و حتی در آن جا 
خانه هایی با نمای سنگ و کاشی هایی مدرن دیده 
می شود، اگر قرار است گردشگری جذب کنیم باید 
این موارد را هم رعایت کرد، گردشگر خانه روستایی 
با بوی کاه و گل می پسندد نه گچ و سیمان! را 
ارسالی به تلگرام آوا

آوا این چه وضع خیابان عدل است، مگر قرار نبود 
صنوف را انتقال دهند،؟ هنوز هم به همان شکل 
برای  حتی  ها  ماشین  باشد،  می  خود  نابسامان 
خیابان  وسط  را  ماشین  ساده  پنچرگیری  یک 
حسابی  و  درست  پارک  جای  کنند،  می  پارک 
پیدا نمی شود، به لحاظ نظافت هم که  هم که 
تمام خیابان را روغن ماشین و اضافات ماشین ها 

گرفته است. توروخدا فکری کنید.
ارسالی به تلگرام آوا

جواب  لطفا  پرورش  و  آموزش  مسؤالن  سالم. 
حقیر را بدهند. چرا زمانی که درکتب فارسی دوره 
متوسطه به صراحت قید شده دروس روانخوانی فقط 
برای خواندن دانش آموزان در کالس می باشد در 
دبیرستان .... معلم هابه عنوان مشق شب به دانش 
آموزان تکلیف می نمایند آیا می پذیرید که همه انها 
از درس دلزده می شوند. هم درس ها طوالنی است 
هم جریمه میشوند. مثال6۰ مرتبه نوشتن یک درس 

توسط یک کودک واقعا چه می توان نام گذاشت.
91۵...937

“ناس” سبز پر خطر
بازار گرم مخدر خاموش در کوچه پس کوچه های بیرجند

رضایی- ماده ای مخدری که هم ارزان 
و هم در دسترس می باشد،و  ووقتی نامش را 
می بری خیلی ها با دید ماده ی مخدر به آن 
نگاه نمی کنند،و چنان می پندارند که دیگر 
هیچ ضرری ندارد و اعتیاد آور هم نیست و 
سال  چندین  آشنایمان   یا  اقوام  فالن  مثال 
است که استفاده می کنند و از ما هم سالم 
تر است، اما گاهی اوقات همین بی توجهی 
انسان  دست  کار  ها،  انگاری  ساده  و   ها 
چیزی  دام  در  ناباوری  عین  در  و  دهد  می 
گرفتار می شویم که به ظاهر ماده سبز شبیه 
سبزی خشک است ولی در  باطن کشنده ای 
است ماده ای که هر روز حتی در معابر ی هم 
که می گذریم تفاله هایی به جا مانده از آن را 

می توان دید. این ماده ناس است.

به عنوان یک سرگرمی
یا وسوسه استفاده می شود

های  خیابان  از  یکی  در  که  دالوری 
گوید:  می  دارد،  دخانیات  پخش  شهرمغازه 
تنباکو درست  از برگ خشک شده ی  ناس 
می شود و معموال کسانی که اعتیاد دارند در 
کنار ماده مخدری که استفاده می کنند این 
را هم به عنوان یک سرگرمی یا یک وسوسه 
استفاده می کنند و به نظر من آنچنان ضرری 

که باید داشته باشد ندارد .

فروش آسان و بی دردسر در شهر

همسایه  که  دیگری  شهروند  حمیدی 
من   سوال  شنیدن  با  حاال  و  است  دالوری 
کنجکاو می شود و جلو می آید و می گوید: 
و  باشد  آور  اعتیاد  اصال  نکنم  فکر   ، ناس 
اگر این طور بود در کنار خیابان و در بعضی 

سوپر مارکت ها فروخته نمی شد.
 

برگ خشک شده تنباکو
به اضافه آهک

اصلی  فروش  کنار  در  که  نیز  مهدی 
 مغاز اش، زغال و برگ و ساقه تنباکو هم  
می فروشد، به کیسه ای پر از برگ تنباکو 
می  بر  را  آن  از  مشتی  و  کند  می  اشاره 
دارد و نرم می کند ، در دستش دانه های 
گوید  می  آن  به  اشاره  با  ماند  می  سیاهی 
می  خشک  تنباکو  سبز  های  برگه  وقتی   :
شود با آسیاب کردن آن چیزی بدست می 
آید شبیه به این که در دست من می بینید 
 و با افزودن آهک به آن به “ناس” تبدیل 
می شود و درون بسته بندی های پالستیکی 
به فروش می رسد. وی همچنین به کیسه 
ای دیگر اشاره می کند و می گوید این ها 
ساقه خشک شده گیاه تنباکو است و بیشتر 
برای مصرف قلیان ها استفاده می شود ، و 
از  ازلحاظ گیرایی شبیه به برگی  که ناس 

آن بدست می آید می باشد.

مصرف ناس
امری عادی تلقی می شود

خرید  برای  و  که  شهروندی  صادقی 
سر  مهدی  با  گو  و  گفت  حین  در   زغال 
های  سال  در  اینکه  به  اشاره  با  رسید  می 
اخیر مصرف این ماده بسیار رایج شده است 
حتی  و  شده  عادی  ناس  گوید:مصرف  می 
 در بین نوجوان و بچه مدرسه ای هم دیده 
به  را  آن  ها  خیلی  نظرم  به  و  شود!  می 
بدون  و  شناسند  نمی  مخدر  ماده  عنوان 

آگاهی از آن استفاده می کنند .

ناس جایگزین سیگار

میثم کامیابی مسئول یکی از کمپ های 
ترک اعتیاد ،نیز در گفت و گو با خبرنگار ما 
از مددجویان   :طبق سواالتی که  می گوید 
در باره مصرف این ماده می کنیم ، پاسخی 
که بیشترشان می دهند این است که ناس 
می  استفاده  سیگار  جایگزین  عنوان  به  را 
بیش  سیگار  از  آن  گذاری  تاثیر  کنند،که 
که  دهد:افرادی  می  ادامه  وی  است!  تر 

 ناس مصرف می کنند اول از سیگار شروع 
خودشان  ادعای  به  را  ناس  و  کنند  می 
به  دو دلیل  مصرف می کنند، اول اینکه 
تنگی  باعث  مدتی  از  بعد  سیگار  مصرف 
نفس می شود ولی ناس این ضرر را ندارد! 
و مسئله بعدی این است مصرف آن جلوی 
چشم مردم  نیست و راحت می شود بدون 

جلب توجه آن را مصرف کرد .

ناس انداز! خواص انداز!

ناس  که  دهد:کسانی  می  ادامه  کامیابی 
مصرف می کنند یک شعار هم دارند و آن 
این است ))ناس انداز،خواص انداز(( و آن ها 
تر  این ماده  چون بیش  ادعا می کنند که 
زیر لب گذاشته می شود زودتر اثر خود را در 
فرد می گذارد و فرد به اغنا روحی می رسد!؟

شده  طوری  اخیرا   : دهد  می  ادامه  وی 
جذاب  بندی  بسته  در  هم  را  ناس   که 
می فروشند و حتی بعضی اوقات با نام خوش 
بو کننده دهان به مردم می فروشند ،که فرد 
 بعد از مدتی به آن وابسته می شود و مجبور 

می شود به مصرف آن ادامه دهد.

پان کراک، اسفناج و ...
در قالب آدامس و پاستیل

علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاون 

خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  بیرجند  پزشکی 
ناس   خاستگاه  کرد:  بیان  باره  این  در  ما 
و  ،پاکستان  ،افغانستان  مانند  کشورهایی 
تنباکو  برگ  از  چون  و  است  هندوستان 
محسوب  مخدر  ای  ماده  شود  می  درست 
دهد:ناس  می  ادامه  هنرمند  شود.  می 
از  توان  می  که  است  بسیاری  انواع  دارای 
کراک،پان  پان  به  آن  مشهور  های  نمونه 
نسفار  و  زبل،راجا،تایتانیک  اسفناج،ملوان 
آدامس،پاستیل  صورت  به  که  کرد  اشاره 
لیمو  های  طمع  با  دهان  کننده  خوشبو  و 

،پرتقال و نعناع عرضه می شود.

بسته بندی های رنگی
با عکس هنرپیشگان مشهورهندی 

مواد  کنندگان  تولید  دهد:  می  ادامه  وی 
از  جوانان  ویژه  به  افراد  جذب  برای  مخدر 
با عکس  همراه  و  جذاب  های  بندی  بسته 
و  کنند  می  استفاده  هندی  هنرپیشگان 
همچنین برای این کار مواد رنگی ،که خود 
آرسنیک  نام  به  سمی  بودن  دارا  علت  به 
عامل سرطان هستند،به این ماده می افزاید.

سرطان لثه، دهان و گونه
از پیامدهای مصرف ناس

از  اینکه در تولید ناس  با اشاره به  هنرمند 

آهک استفاده می کنند ،گفت : اضافه کردن 
دهان  بزاق  ترشح  افزایش  باعث   آهک 
می شود،که به دنبال آن جذب هم بیش تر 
می شود و فرد زودتر احساس سر خوشی و 
نئشگی می کند. اما همین آهک با توجه به 
اینکه خورندگی باالیی دارد باعث از بین رفتن 
مینای دندان ، لثه ها  و مخاط دهان می شود 
که در دراز مدت موجب بروز انواع سرطان لثه، 
دهان، دستگاه گوارش، روده بزرگ، مری، معده 

و نارسایی کلیوی می شود.

افزایش1.4 برابر سکته های قلبی
در مصرف کنندگان 

معاون غذا و دارو استان بیان کرد: ناس ۴ 
تا ۵ برابر بیش تر از سیگار تاثیرگذاری دارد 
مرگ  برابر خطر   1.۴ نسبت  همان  به  ولی 
که  افرادی  به  نسبت  را  قلبی  توسط سکته 
دهد. می  افزایش  کنند  نمی  مصرف  ناس 
تغییر  بینایی،  مشکالت  باعث  همچنین 
فشار  افزایش  و  قلب  ضربان  در  محسوس 
و  خواب  اختالل  قروچه،  دندان   ، خون 

وابستگی روانی به دنبال خواهد داشت.

اعتیاد های سنگین تر به دنبال 
مصرف ناس

گذاری  تاثیر  برای  داد:  ادامه   وی 

قبیل  از  ترکیباتی  آن  به  ناس  تر  بیش 
امفتامین ها،که در ساخت شیشه هم استفاده 
خطرناک  از  یکی  که  هرویین  و  شود  می 
کنند  باشد،اضافه می  مواد مخدر می  ترین 
که این امر باعث می شود فرد بعد از چندین 
و  کند  پیدا  شدیدی  وابستگی  استفاده  بار 
زمینه برای رو آوردن به مواد مخدر پیشرفته 
اعتیاد  ،که  دهد  می  افزایش  فرد  در  را  تر 
عهای سنگین تر را به دنبال خواهد داشت.

گشت ویژه برای برخورد
با متخلفان

کرد:  عنوان  سخنانش  پایان  در  هنرمند 
کشور  وارد  قانونی  غیر  و  قاچاق   ناس 
ساخت  برای  محلی  داخل،  در  و  شود  می 
شکالت  قالب  در  چون  و  ندارد  وجود  آن 
بعضی  در  است  ممکن  ادویه  و  ،آدامس 
فروخته  ها  عطاری  و  ها  مارکت  سوپر 
با  ای  ویژه  گشت  دلیل  همین  به  شود، 
ارگان  چند  و  انتظامی  نیروی  همکاری 
تا مکان های که  دیگر،شکل گرفته است 
شود،  می  انجام  آن  در  تخلفات  گونه  این 
شود.  برخورد  گردانندگان  با  و  شناسایی 
تری  بیش  مراقبت  باید  هم  مردم  البته 
دهند  خرج  به  اقالم  این  خرید  به  نسبت 
سالمت  سیب  دارای  که  کاالهایی  از  و 

کنند. استفاده   ، هستند 

* مصرف ناس عادی شده و حتی در بین نوجوان و بچه مدرسه ای هم دیده می شود! و به نظرم خیلی ها آن را به عنوان ماده 
مخدر نمی شناسند و بدون آگاهی از آن استفاده می کنند . * کسانی که ناس مصرف می کنند یک شعار هم دارند و آن این است 
))ناس انداز،خواص انداز((* تولید کنندگان مواد مخدر برای جذب افراد به ویژه جوانان از بسته بندی های جذاب و همراه با عکس 
هنرپیشگان هندی استفاده می کنند. * آهک درون ناس، با توجه به اینکه خورندگی باالیی دارد باعث از بین رفتن مینای دندان ، لثه ها  
و مخاط دهان می شود. * ناس 4 تا 5 برابر بیش تر از سیگار تاثیرگذاری دارد ولی به همان نسبت 1.4 برابر خطر مرگ توسط سکته 
قلبی را نسبت به افرادی که ناس مصرف نمی کنند افزایش می دهد. * ناس قاچاق و غیر قانونی وارد کشور می شود و چون در قالب 

شکالت ،آدامس و ادویه ممکن است در بعضی سوپر مارکت ها و عطاری ها فروخته شود.

عکس: اینترنت

جوابیه شهرداری بیرجند

  ،96/9/21 تاریخ  در  پیامک  درج  به  عطف 
جوابیه بدین گونه می باشد:  بنا بر اعالم معاون 
احمدی  آسفالت  خصوص  در  شهرداری  عمران 
رساند  استحضار می  به  تا 6 مهرشهر،  روشن 1 
حال  در  برنامه  مطابق  مهرشهر  آسفالت  برنامه 
نصب  عملیات  اتمام  از  پس  و  باشد  می  انجام 
انشعابات فاضالب در اسرع وقت انجام خواهد شد.

  96/9/21 تاریخ  در  پیامک  درج  به  عطف 
بنابر اعالم معاون  باشد:  بدین گونه می  جوابیه 
مسیر  از  بازدید  خصوص  در  شهرداری  عمران 
امید  سفیر  بسیجیان  مسکونی  مجتمع  ورودی 
و  سازی  آماده  عملیات  رساند  می  استحضار  به 
قرار  کار  دستور  در  نظر  مورد  محدوده  آسفالت 
دارد و در حال انجام می باشد، لذا از شهروندان 
در  انشعابات  نصب  به  نسبت  خواهشمندیم 
اسرع وقت اقدام نمایند. تا مشمول هزینه های 

آسفالت شکافی نشوند.

  96/9/23 تاریخ  در  پیامک  درج  به  عطف 
جوابیه بدین گونه می باشد: بنا بر اعالم سازمان 
شهرداری  شهری  سبز  فضای  و  منظر   ، سیما 
که  ارتش  خیابان  دیوار  حذف  با  موافقت  درباره 
بوستان آماده ای است، در عوض احداث بوستان 
کار  این  رساند  می  استحضار  به  هکتاری،   ۴8

زمان بر بوده و مستلزم تملک زمین می باشد.

  96/9/2۵ تاریخ  در  پیامک  درج  به  عطف 
جوابیه بدین گونه می باشد:  بنابر اعالم مسئول 
حفاری های شهرداری، درباره اعتراض به مسدود 
جهت  پاسداران  خیابان  تقاطع  ماهه  یک  بودن 
دادن  رساند  می  استحضار  به  فاضالب  لوله 
خدمات  های  شرکت  سوی  از  شهری  خدمات 
رسان رسالت هر یک از شرکت های خادم است. 
آب  اداره  رسانی  خدمت  جهت  راستا  این  در  و 
 96/1۰/3 لغایت   96/9/11 تاریخ  از  فاضالب  و 
چهارراه پاسداران و ارتش تا ابتدای خیابان عدل 
مجوز دریافت نموده است که ان شاءا... در موعد 
و شهرداری  داد  انجام خواهند  را  کار خود  مقرر 
کار  به  مستمر  صورت  به  را  خود  نظارت  نیز 
ایشان داشته و به محض تحویل مسیر، اقدام به 
آسفالت خواهد نمود. الزم به ذکر است با توجه 
به حساسیت مسیر حداقل زمان ممکن به شرکت 

مجری طرح داده شده است.

چه  ولی  شد  برگزار  هم  نرگس  گل  جشنواره 
فایده که بی لطفی ها به نرگس پابرجاست، لطفا 
لطفا برای فرآوری و از همه مهم تر کوتاه شدن 
دست دالل ها کاری کنید، من نرگس کار مگر 

چقدر از نرگس های زمینم درآمد دارم؟
91۵...7۴6

دلخوش  چه  به  ام  مانده  پدر  یک  عنوان  به 
کنم، پسرم را کدام کالس تقویتی بفرستم؟ این 
شهر جایی که یک مهارت را بتواند حرفه ای به 
مدرسه  استانمان  در  چرا  ندارد،  بیاموزد  فرزندم 
را تیمی و کارورزی  ای که بچه ها در آن کار 
که  داریم  مدارسی  تهران  در  ندارد؟  بیاموزند 
دانش  خود  و  ندارند  هم  مدریه  رفتگر  حتی 

آموزان مدرسه را تمیز می کنند.
ارسالی به تلگرام آوا

آزاد  دانشگاه  تا  راهداری  میدان  فاصل  حد  از 
بیرجند، به قدری تصادف رخ داده است که قابل 
شمارش نیست لطفا فکری به حال روشنایی آن 

جا و دید رانندگان کنید.
919...197

دلمان از این شهر بی رنگ و بی رو گرفت که 
برای جوانان هیچ جایی و برنامه ای برای خالی 
شدن انرژی و تفریح ندارد؟ پارک هایمان شبیه 

گورستان تاریک شده است! 
933..3۵7

آقایان مسئول شهر، چرا خیابان طالقانی را یک 
طرفه نمی کنید؟ خیابان را عریض که نمی کنید 
اوضاع  بردارید  فکری  موقت  صورت  به  اقل  ال 
است،  افتضاح  روز  ساعات  تمام  در  خیابان  این 
بدتر ماشین هایی که در همین عرض کم به فکر 

دور زدن می افتند.
91۵...313

گویم،  قوت می  استان یک خدا  به مسئوالن 
اند، آن را  تا این جا برای راه آهن تالش کرده 

همین گونه به امان خدا نگذارند...
921...3۴8

لبنیات هم در استان گران شد، ما چقدر بدبخت 
هستیم که شب می خوابیم صبح بیدار می شویم  
آخر  است.  شده  گران  چیزی  یک  باز  بینیم  می 
در این استان با این همه محرومیت و این وضع 

درآمد مردم، تا کی می توانیم ادامه دهیم.
99۰...2۴3

فیبر  را  جا  همه  دارد  ادعا  اینقدر  که  مخابرات 
نوری کرده است، چرا کیفیت اینقدر پایین  آمده 

است، برای دسترسی به اینترنت، پیر می شویم.
ارسالی به تلگرام آوا

پاسخ مسئوالن به پیام شما

پیام شما
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شارژرهای تقلبی آیفون خطر جانی دارند

مهر- یک بنیاد خیریه انگلیسی با آزمایش ۵۰ برند تقلبی شارژر اپل متوجه شدآنها خطرجانی برای کاربر در بردارند. این شرکت مجموعه ای از آزمایش های ایمنی روی شارژرهای 
تقلبی موجود در انگلیس کرد و متوجه شد ۹۸ درصد آنها ممکن است به ایجاد آتش سوزی یا شوک الکتریکی منجر شوند. به همین دلیل خطر جانی برای کاربران در بر دارند.

این شرکت برای سنجش ایمنی ۳ آزمایش طراحی کرد و از سوی دیگر ۵۰ برند شارژر تقلبی را آزمود. جالب آنها تمام این شارژرها در یک یا دو آزمایش ایمنی شکست خوردند.
سه شنبه    *28 آذر  1396 * شماره 3958

یادداشت

 لباسی که پوشیدم انتخاب خودم بود

اما  بودم  فشار  تحت  جهانی:  جام  مجری 
بود. انتخاب خودم  پوشیدم  که  لباسی 

خوشحالم که ایرانی ها توانستند مراسم را زنده 
تماشا کنند، از کامنت های ایرانی ها دلخور نشدم

گوناگون 

خواندنی

جذابترین ها  

بر  بیرجندی  ورزشکار  “جوانان   - کاری  نسرین 
همیشه  متن  این  ایستادند”  خراسان  قهرمانی  سکوهای 
نشریات  و  ها  روزنامه  تیتر  سر  دور  های  گذشته  در 
 کشوری بود. دورانی که هنوز در استان خراسان آن روز از 
نبود. فقط نشریات اطالعات،  روزنامه های محلی خبری 
ورزشی  رویدادهای  اخبار  جوانان  و  ورزش  دنیای  کیهان، 
بروزرسانی می کردند. در آن دوران سرتیتر روزنامه ها  را 
دو  فوتبال،  والیبال،  بوکس،  کشتی،  های  تیم  قهرمانی 
پسران  و  دختران  قسمت  دو  در  ژیمناسیک  و  میدانی   و 
نام آوران ورزش و مسابقات بودند. بارها مراسم قدردانی از 
پیشکسوتان استانی را در رسانه های گوناگون دیده و شنیده 
ایم. ولی در این گزارش می خواهیم با برخی از این ذخیره 

های ورزشی استان آشنا شویم:

پهلوان و اسوه  محمد مهرور 
ایثاری درخشید و  گذشت 

برای آشنایی بیشتر با تنی چند از  پیشکسوتان دوران 
استان  پیشکسوتان  کانون  دبیر  با  مان  استان  گذشته 
سال  از  کرد:   عنوان  اصغری   کردیم.  گو  و  گفت 
عنوان  به  چه  ورزشکار  بازیکن،  عنوان  به  چه   1۳۳6
بدنی و  مسئول  تربیت  اداره  مربی، سرپرست، رئیس 
و  اسوه گذشت  و  پهلوان  نام محمدمهرور  فنی  کمیته 
نقش  ها  پیروزی  و  ها  موفقیت  و  درخشید  می  ایثار  

داشتند. را  و سرنوشت سازی  کننده  تعیین 
1۳۵6همزمان  سال  در  همچنین  اینکه  بیان  با  وی 
دوره  پنجمین  هندبال،  مسابقات  دوره  دومین 
مسابقات  دوره  هفتمین  و  بستکتبال  مسابقات 
بهمن   ۵ تاریخ  از  خراسان  استان  قهرمانی  والیبال 
بدنی  تربیت  کل  اداره  میزبانی  به  روز   ۸ مدت  به 
در  نهایت  در  افزود:  گردید  برگزار  مشهد  در  خراسان 
ایستاد  نخست  سکوی  بر  بیرجند  شهرستان  والیبال 
خود  به  را  سوم  مقام  سبزوار  و  قهرمان  نایب  بجنورد 
تیم  بازیکن  و  اینکه مربی  بیان  با  داد. وی  اختصاص 
ادامه  بود   ساعتچی  محمود  مرحوم  زمان  آن  والیبال 
قهرمان  بیرجند  شهرستان  بسکتبال  رشته  در  داد:  
مقام  نیشابور  و  یافت  مقام دوم دست  به  شد، سبزوار 
مهدی  تیم  آن  بازیکن  و  مربی  کرد.  کسب  را  سوم 
با  رشته هندبال  در  یادآور شد:   اصغری  بود.  مهربان 
نمی  مسابقات  برگزاری  از  دوره  یک  هنوز  که   آن 
در  که  بود  جباری  عباسعلی  بازیکن  و  مربی  گذشت 
آن دوره هر بازیکن به علت صرفه جویی در هزینه ها 
ورزش  کند.پیشکسوت  بازی  تیم  دو  در  توانست  می 
هندبال  رشته  در  دوران  آن  در  اینکه  بیان  با  استان 
والیبال  در  و  نفر   1۰ بسکتبال حداکثر  نفر،   ۹ حداکثر 
خاطر  کنند  بازی  توانستند  می  نفر  حداکثر1۰  نیز 
ورزشکار   2۵۵ مسابقات  از  دوره  دراین  کرد:  نشان 
بجنورد،  شیروان،  قوچان،  درگز،  های  شهرستان  از 
گناباد،  حیدریه،  تربت  سبزوار،  نیشابور،  اسفراین، 

فردوس، طبس  و  بخش فریمان شرکت کردند.

قهرمانی نخست  مقام  فارابی  الدین  نجم 
در سال 1331 را کسب کرد

اصغری ادامه داد: آنانی که در گذشته های دور بودند می دانند 
باید فردی در حد خیلی باالی قهرمانی قرار می داشت که 
جواز ورود به مسابقات کشوری را از مرکز نشینان کسب کند. 
آن زمان “فارابی” قهرمان المپیکی استان مان بود. وی بیان 
کرد: نجم الدین فارابی در سال 1۳۳1 در وزن هفتم از بیرجند 
در مسابقات بوکس قهرمانی کشور در اهواز انجام شد توانست 
مقام نخست را کسب کند. وی در سال 1۹۵2 میالدی به 
همراه کاروان ورزشکاران المپیکی ایران که پرچمداران آن 
مرحوم جهان پهلوان تختی بود و در دومیدانی همگانی به 

المپیک ملبورن استرالیا عزیمت کرد.

اصغری همچنین یادی از مرحوم پهلوان علی حیدری می 
کند: که در سال  1۳۳۰ به مسابقات کشوری اعزام و در 

یک مسابقه نیز به همراه مرحوم تختی به روی تشک رفت. 
شمشیری  منوچهر  استاد  مرحوم  دهد:  می  ادامه   وی 
بیرجند  ورزشکاران  گردن  به  بزرگی  دین  الحق  که 
نهند. ارج  را  زحماتش  نتوانسته  کسی  تاکنون  و  دارد 
نشان  خاطر  استان  ورزش  پیشکسوتان  کانون  دبیر 
بیرجند   ۰4 آموزش  مرکز  افسر  عنوان  به  وی  کرد:  
در مسابقات آسیایی که به میزبانی ایران و همزمان با 
افتتاح استادیوم یکصد هزار نفری در تهران انجام شد 

توانست در رشته پرش با نیزه شرکت کند.

والیبال   قهرمانان 
که به اردوی تیم ملی دعوت شدند

قهرمانان  قهرمان  از   باید  کرد:  تاکید  اصغری 

مرحوم  شدند  دعوت  ملی  تیم  اردوی  به  که  والیبال 
محمود  چون  جوان  بوکسورهای  و  ساعتچی  محمود 

پهلوان  چون  گیری  کشتی  و  جلیلی  حسن  و   مقدم 
اگر  کشوری  مسابقات  در  که  مهرور  محمد  استاد  و 
توانست  می  دید  نمی  آسیب  اش  سینه  های  دنده 
تن  بر  مرزی  برون  سفرهای  برای  را  ملی  تیم  لباس 
می کرد یادی کنیم.وی اظهار کرد:  افراد دیگری هم 
هستند که خاطرم نیست و یا االن در قید حیات نیستند 
فاتحه  با  باید  و  بود  خواهد  ماندگار  یادشان  و  نام  اما 
گفت:  پایان  در  اصغری  داشت.  گرامی  را  را  یادشان 
و  استانمان   قهرمان رشید  نوجوانان، جوانان  با  سخنم 
مسابقات  به  راهیان  و  ملی  های  تیم  آفرینان  افتخار 
ورزش  تاریخ  روزی  است  المپیک  و  جهانی  و  آسیایی 
قهرمانی به پایان می رسد چه بخواهیم و نخواهیم اگر 
توان ایستادن را داشته باشم به جرگه پیشکسوتان می 
پیوندیم، تا دیر نشده قدردان گذشتگان ورزش آن هم 

فقط با ارج نهادن و منزلت نهادن در حد احترام باشیم 
تا آیندگان نیز به شما احترام بگذارند.

غنی های  ازثروت  پیشکسوتان 
هستند ورزش  جامعه 

از  جمعی  همراه  به  که  جوانان  و  ورزش  کل  مدیر 
از  پیشکسوتان ورزش استان  به دیدارعباس کاوه یکی 
پیشکسوتان ارزنده فوتبال خراسان جنوبی رفته بود هم 
بیان کرد: جامعه نیازمند راهنمایی های پیشکسوتان در 
حوزه های مختلف است. افضل پور ابراز امیدواری کرد 
حقوق افراد جامعه مورد غفلت واقع شود و باید با صدای 
رسا برای احقاق حقوق حقه آنان تالش شود. وی عنوان 
ورزش  جامعه  غنی  های  ثروت  از  پیشکسوتان  کرد:  

هستند که باید همیشه پشتیبان ورزش استان باشند
.

)Ava.news12@gmail.com(

تاثیر اسم در شکل گیری
 شخصیت افراد

گیری  شکل  در  متعددی  عوامل  ایسنا-گرچه 
افراد  اقتصادی  و  اجتماعی  آینده  شخصیت ، 
از  یکی  می تواند  نیز  »اسم«  اما  است  گذار  تاثیر 
طوری  به  باشد  امر  این  در  تاثیرگذار  فاکتورهای 
که یک روانشناس معتقد است خانواده ها بایستی 
با  متناسب  آوا،  خوش  اسامی  فرزندانشان  برای 
انتخاب  معقول  و  مثبت  تداعی گر حس  فرهنگ، 
است.  فرد  هویت  از  بخشی  اسامی  زیرا  کنند 

می توان گفت که اسم بر سرنوشت و آینده افراد 
تاثیرگذار خواهد بود. تاکنون تحقیقات گوناگونی در 
مورد ارتباط اسم با عواملی مانند شخصیت، شغل 
صورت گرفته است. به طور مثال پژوهشی بر روی 
حدود ۳۳۰ نفر از مردان دانشجوی فارغ التحصیل 
دانشگاه هاروارد انجام شد و نشان داد که افرادی 
که اسم های نامعمول و نامتداولی داشتند احتمال 
اخراج شدن و ابتال به بعضی اختالالت روانشناختی 
در آنها بیشتر از افرادی با اسامی متداول و رایج بود. 
اسم  وارد شد.  پژوهش  این  بر  نیز  انتقاداتی  البته 
افراد  اجتماعی  سرنوشت  روی  بر  می تواند  بیشتر 
تاثیرگذار باشد. در حقیقت در ارتباط اولیه با دیگران 
ابتدا اسممان را می گوییم. اسم به نوعی هویت فرد 
است و بایستی به گونه ای انتخاب شود که جنسیت 
فرد را نیز به درستی مشخص کند زیرا جنسیت نیز 
بخشی از هویت است.انتخاب نام برای فرزندان را 
مطابق با آموزه های دینی به عنوان حقی بر گردن 
والدین باشند. خوش آوا بودن، ایجاد حس خوب، 
تناسب با فرهنگ جامعه ، تداعی گر حس مثبت و 
مواردی  از  نامگذاری  در  بودن جنسیت  مشخص 
است که بایستی در انتخاب اسم رعایت شود. در 
حقیقت اسم باید معقول باشد و بار معنایی مثبتی 

داشته و تداعی گر مفاهیم منفی نباشد.

»امر دینی« چیست و چه نسبتی 

با متون دینی دارد؟

*بابایی

آیا هر چیزی که در متون دینی دربارۀ آنها گفت وگو 
شده است، »امر دینی« است؟ مثال چون متون دینی 
دربارۀ معامالت، فراوان سخن گفته اند، دین داران باید 
بپذیرند که اقتصاد تحت قیمومّیت دین است؟ آیا 
توصیه های متون دینی به فرزندآوری، آن را داخل 
برده داری  احکام  وجود  آیا  می کند؟  دینی  مسائل 
در قرآن و روایات، به این معنا است که برده داری، 
موضوعی دینی است؟ »امر دینی« چیست و چه 
نسبتی با متون دینی دارد؟ آیا دین در ذیل تاریخ 
و متون دینی است؟ نظریۀ غالب و مشهور این است 
مسئله ای  یا  موضوع  دربارۀ  دینی  متون  وقتی  که 
اظهار نظر می کند، بدین معنا است که آن موضوع 
و محمول آن، در قلمرو دین است. بنابراین، »امر 
دینی«، مساوی است با همۀ محتوای قرآن و حدیث 

و مقداری اجتهادات بر پایۀ همان متون.
نظریه یا فرض دوم، این است که متون دینی، 
اعم از دین است؛ یعنی گزاره هایی در متون دینی 
وجود دارد که ناظر به »امر دینی« نیست. مثال 
به  را  معامالت  خریدوفروش،  به  مربوط  روایات 
مقام  در  شاید  بلکه  نمی کنند؛  تبدیل  دینی  امر 
تأیید بهترین شیوه های عرفی معامله در دوره ای 
از زمان باشند و در ادوار دیگر نیز باید همچنان 
بهترین شیوۀ عرفی معامله را برگزید؛ اگرچه در 

متون دینی نیامده باشد)مانند بیمه(.
وقتی می کوشیم برای امور عرفی)مانند صلح یا 
جنگ یا شیوه های قصاص(، از قرآن تأیید بگیریم، 
در واقع به ماهیت عرفی آنها پشت کرده ایم؛ اما 
دارد،  نیز  خاص  ُعرفیات  قرآْن  که  پذیرفتیم  اگر 
باید در آن امور، به عرف و تجربه زمان خود نیز 
به  پایبندان  میان  همواره  وگرنه  کنیم؛  مراجعه 
عرف قدیم که به امر دینی تبدیل شده است، با 
طرف داران عرف جدید نزاع خواهد بود. دین داران، 
هیچ گاه بر سر امر دینی با یک دیگر نجنگیده اند؛ 
نماز  و  معاد  به  اعتقاد  و  خداپرستی  سر  بر  چون 
و روزه توافق نسبی وجود دارد. گروه هایی مانند 
خوارج، از یکسان انگاری متون دینی و امر دینی 
پدید آمده اند؛ وگرنه در نماز و روزه و عبادت که 
نزاعی نبود. نواندیشانی هم که برای مدارا و صلح 
و حقوق بشر و... از قرآن تأیید می گیرند، خطای 
خوارج را تکرار و امور عرفی را داخل مسائل دینی 
می کنند. از ایشان باید پرسید اگر شما توانسته اید 
خوارج  چرا  آورید،  بیرون  مدارا  و  صلح  قرآن،  از 
که  آنان  رفتند؟  خشونت  سوی  به  و  نتوانستند 
نزول  عصر  به  و  می خواندند  قرآن  شما  از  بیش 
هم نزدیک تر از شما بودند و صداقت نیز داشتند 
و به گفتۀ امام علی)ع( حق را می جستند، اما خطا 
کردند)نهج البالغه، خطبۀ 61(.آیا غیر از این است 
که آنان امر عرفی را به امر دینی تبدیل کردند و 
به همین دلیل نتوانستند با فهم عرفی خود مسائل 
روزگارشان را حل وفصل کنند؟ چرا آنان از راه قرآن 
به نتیجه ای نرسیدند که دیگران رسیده بودند؟ چون 
متون دینی، اعم از دین است و منازعات آن روزگار بر 
سر بخش هایی از متون و رویدادهای سیاسی زمانه 
بود که از قضا ربطی به امر دینی نداشت. اگر همۀ 
گزاره های متون دینی ناظر به امور دینی بود، باید 
آنان  صادق،  دین داران  حدیث دانی  و  قرآن خوانی 
که  می دانیم  اما  می کرد؛  یک دیگر  شبیه  بسیار  را 
از  بیش  یک دیگر  با  دین داران  داخلی  جنگ های 
جنگ های آنان با ناباورمندان است.پیچیدگی مسئله، 
آنجا است که اگر کسی متون دینی را با امور دینی 
مساوی نداند، باید شاخصی دیگر برای تعریف »امر 
دینی« ارائه دهد. کسانی مانند من که میان امر دینی 
و گزاره های موجود در متون دینی فرق می گذارند، امر 
دینی را این گونه می شناسند: امر دینی نسبتی روشن و 
مستقیم و نزدیک با امر ُقدسی)مبدأ، معاد، معنویت...( 
دارد و بلکه بیش از یادآوری و احیای آن نیست. إِنََّما 
أَنَْت ُمَذکٌر؛ بیش از این نیست که تو یادآورنده ای.« 
)غاشیه/ 21( امر دینی، همان مشترکات همۀ ادیان 
و آیین های معنوی است. )آل عمران/ 64( بخشی از 
متون دینی، بازنمایی تاریخ و جغرافیای دین داری در 
عصر رسالت است، و مشمول همۀ احکام زمان و 
مکان. »لُِتنِذَر أُمَّ الُْقَری َوَمْن َحْولََها؛ تا انذار دهی مردم 
مکه را و پیرامون آن را.« )انعام/ ۹2( تاریخ ادیان، 
تاریخ مواجهۀ امر عام دینی با عرف های خاص است. 
باید در آن منظور  بنابراین همۀ مالحظات عرفی 
گردد. امر دینی، بسیار شخصی است؛ چون معطوف 

به کماالت معنوی انسان است.

مهم ترین کشف های باستان شناسی 
در سال 2017

باشگاه خبرنگاران- محققان علم باستان شناساسی 
در سال 2۰1۷ نیز موفق به کشفیات جذاب و مهمی 
در سراسر جهان شدند که برخی از آنها پرده از تاریخ 
و پیشینه بسیاری از موضوعات مورد مطالعه برداشته اند.

کشف بقایای شهر رومی نئوپلیس زیر آب:
تالش  سال  چندین  از  پس  باستان شناسان 

به  موفق  نئوپلیس،  باستانی  شهر  یافتن  برای 
کشف بقایای این سکونتگاه وسیع و 1۷۰۰ ساله 
آنچه  اساس  بر  شدند.  تونس  کشور  سواحل  در 
ثبت  رومی  تاریخ نگار  مارسلینوس«،  »امیانوس 
از  پس  چهارم  قرن  در  »نئوپلیس«  شهر  کرده، 

میالد بر اثر وقوع یک سونامی به زیر آب رفت.
کشف بقایای معبد کهن آزتک ها و زمین بازی:

محققان علم باستان شناسی در ادامه بررسی های 
معبد  یک  کشف  به  موفق   2۰1۷ سال  در  خود 
دایره ای شکل شدند که در ستایش الهه باد آزتک ها 
ساخته شده است. این معبد پشت کلیسای متعلق به 
دوران رومی در قلب مکزیکوستی در کشور مکزیک 
زمان  در  تا 1۵۰2  سال 14۸6  بین  که  یافت شد 
حکومت »آهویزوتل« پادشاه پیش از »موکتزومای» 
دوم شاه معروف امپراطوری آزتک ساخته شده است. 

سکونتگاه موقتی متعلق به وایکینگ ها:
به  متعلق  عظیم  موقتی  سکونتگاه  یک  کشف 
هزاران وایکینگ که خود را برای فتح انگلستان در 
اواخر قرن مهم میالدی آماده می کردند نیز از دیگر 
یافته های مهم باستان شناسی در سال 2۰1۷ است. 
ترنت ساخته  این سکونتگاه که در کرانه رودخانه 
شده، به عنوان مکانی استراتژیک و دفاعی در طول 
ماه های زمستان از سوی وایکینگ ها مورد استفاده 

قرار می گرفته است. 
کشف 1۷ مومیایی چندهزارساله:

باستان شناسان مصری موفق به کشف 1۷ جسد 
مومیایی دست نخورده با قدمت چند هزار ساله شدند 
که احتماال متعلق به مقامات و کشیش ها بوده است. 
این گورستان که در عمق ۸ متری زمین کشف شده، 
عالوه بر اجساد مومیایی که اغلب آنها در شرایط 
تابوت های  آهکی،  تابوت های  دارند،  قرار  سالمی 
مخصوص حیوانات و پاپیروس هایی حکاکی شده با 

خط هیروگلیف یافت شده است.

پیشکسوتان  ورزشی الگوی اخالق و جوانمردی

ورزشکاران پیشکسوت  ثروت های غنی  ورزش استان هستند
جوانان ورزشکار بیرجندی سالیان دور بارها بر سکوهای قهرمانی ایستادند

هنر پخل بافی در دومین نمایشگاه سراسری استان خراسان جنوبی بهروز فیروزی قاب عکس کاریکاتور  داده نما، آوای خراسان جنوبی
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ارسطويي - تغار چوبي-  توانايي 
11-  مخترع بنزين سبك - حكم 
حاكم شرع - سراب ديدني كنگاور 
عدد  -مدور  -نت  12-  صفت 
نايين  نزديك  -شهري  هفتم  
شيوه   - محبوب  و  دوست    -13
تزئين در هنرهاي اسالمي  از  اي 
- چرك بدن 14-  طرز عمل  - 
كشاورز و برزگر - آشيانه پرندگان 

شكاري 15-  بلندگو - شوفر

جدول 3958

خوشی های ساده در زندگی
 که از بودن آن ها در کنارمان غافل هستیم!

گاهی اوقات که دچار روزمرگی می شویم و زندگی 
برایمان یک نواخت می شود باید دنبال این باشیم 
انرژی  کنیم.  وارد  را  انرژی  و  امید  زندگی  به  که 
مان  فراموش  که  کوچکی  های  یادآوری خوشی  با 
شده به زندگی وارد می شود . حال زمان آن است 
که به اطراف تان با دقت بیشتری بنگرید و عمیق 
تر به داشته های تان بیاندیشید، تنها در این صورت 
لذت  خود  های  لحظه  تک  تک  از  که  است  که 

خواهید برد. 
۱-تمام کردن یک کتاب

۲- سالم بودن
۳-خوابیدن در روزهای تعطیل

۴-پر بودن باتری موبایل
۵-تماشای طلوع خورشید

۶-بوییدن گل مورد عالقه
حمل  های  سیستم  در  خالی  صندلی  کردن  ۷-پیدا 

و نقل عمومی
۸-باال بردن توانایی های فیزیکی

۹-پیدا کردن پول در یکی از کیف یا لباس های قدیمی
۱۰- نوشیدن یک فنجان قهوه در صبح

۱۱- خوردن بستنی مورد عالقه تان
۱۲- خوردن صبحانه با افرادی که دوست شان دارید
۱۳-داشتن دوستانی که می توانید روی شان حساب کنید

۱۴-نداشتن جوراب های لنگه به لنگه
۱۵- هوای خوبی که انتظارش را ندارید

اگر شما هم جزو افرادی هستید که این چیزها را در 
زندگی تان دارید، بیش از این وقت تان را تلف نکنید، 
خدا را شکر کنید و از زندگی تان نهایت لذت را ببرید.

گاهی آنقدر غرق آرزو هستی
 که فراموش می کنی

 خود آرزوی کسی هستی

حرف های ابریشمی

سبک زندگی
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ِده به سوی شهر  از   روزی مرد روستایی و پسرش 
حرکت کردند. مقداری راه که رفتند یک نعل یافتند 
مرد روستایی به پسرش گفت: »نعل را بردار که به 
به  آهنی  نعل  »این  داد:  جواب  پسر  آید.«  می  کار 
را  نعل  خودش  مرد  ارزد.«  نمی  برداشتنش  زحمت 
برداشت و توی جیبش گذاشت. وقتی به آبادی وسط 
و  فروختند  فروش  نعل  یک  به  را  نعل  رسیدند  راه 
به راه خودشان  با پولش مقداری گیالس خریدند و 
ادامه دادند تا به صحرا رسیدند. در صحرا آب نبود و 
پسر داشت از تشنگی هالک می شد. مرد که جلوتر 
زمین  به  را  ها  از گیالس  از پسرش می رفت یکی 
انداخت. پسر دوال شد و گیالس را از زمین برداشت 
تا به آب و آبادی رسیدند هر چند قدمی که می رفتند 
مرد یک دانه از گیالس ها را به زمین می انداخت و 
پسر هم آن را برمی داشت و می خورد. آخر کار مرد 
گفتم  و گفت: »یادت هست که  به پسرش  کرد  رو 
آن نعل را بردار، گفتی به زحمتش نمی ارزد؟« پسر 
گفت: »بله یادم هست.« پدر گفت: »دیدی که من 
آن را برداشتم و با پولش گیالس خریدم؛ اما یک جا 
ندادمت. برای این که مطلب را خوب متوجه بشوی، 
گیالس ها ۳۷ دانه بود و تو ۳۷ بار به خودت زحمت 
به  بار  یک  اما  برداشتی،  زمین  از  را  ها  آن  و  دادی 

خودت زحمت ندادی که نعل را برداری.«

موفقیت در این نیست که چه چیزی در پیش رو 
داریم، موفقیت در این است که چه چیزی

 در پشت سر به جا می گذاریم

زندگی بعداز تورا آن بی گناهی که تنش
 نیمه جان مانده ست روی دار می فهمد فقط

حرف دکترها قبول آرام می گیرم ولی
حرف یک بیمار را بیمار می فهمد فقط

در دنیا جا برای همه کس هست 
پس به جای اینکه جای دیگران را بگیری

 جا خود را پیدا کن

معبودم  متبرکم گردان به نامت
 متبلورم گردان به عبادتت 

متذکرم گردان به ذکرت
مرحمتم گردان به رحمتت

مشكالت مالی يكی از رايج ترين علل اختالفات ميان 
همسران است. گرچه شرايط سخت اقتصادى می تواند 
می توان  هنوز  بياورد،  خانواه  بر  را  فشار  بيشترين 
حتی  و  كرد  حفظ  را  خانواده  كه  يافت  را  راه هايی 
شكوفايی آن را تداوم بخشيد.چه شغل تان را از دست 
شده  كم  پرداختی تان  حقوق  ميزان  چه  و  باشيد،  داده 
باشد، هميشه به ياد باشيد آنچه كه باعث تداوم رابطه 
شما با همسرتان می شود، عشق به كسی است كه به 
او اعتماد داريد.اگر می خواهيد به طور موثرى از عهده 
اين  بايد  همسرتان  و  شما  برآييد،  اقتصادى  مشكالت 

هفت اقدام مهم را انجام دهيد:

1. به طور صریح در مورد موضوعات مالی در 
در  کنید:  او صحبت  با  با همسرتان  رابطه تان 
اين راه سخت بايد همراه هم حركت كنيد. هيچ خريد 
عمده اى را بدون صحبت كردن با همسرتان درباره آن 
و رسيدن به توافق دوطرفه انجام ندهيد. شايد تعجب 
كنيد كه چه تعداد خريدها يی را اگر شب قبل در مورد 
ارتباط  نمی داديد!  انجام  بوديد،  كرده  فكر  آنها  انجام 
برقرار كردن با همسرتان در اين مورد بهترين تصميم 
است؛ به اين ترتيب هر دوى شما در مورد خريد يك 
می پذيريد.  را  آن  مسئوليت  و  داريد  توافق  معين  چيز 
چنين راهبردى از ايرادگيرى از يكديگر در صورتی كه 

معلوم شد تصميم به خريد آن چيز درست نبوده است، 
جلوگيرى می كند.

صورت  به  یا  وام  با  چیزها  خریدن  2-در 
اعتباری افراط نکنید: اين كار يكی از عوامل مهم 
است.مصرف  ازدواجی  رابطه  بر  استرس  آمدن  وارد 
پرداخت  براى  ماهانه  دريافتی  حقوق  از  بزرگی  بخش 
وام ها باعث می شود، آرامش شما سلب شود و نتوانيد 
با  را  خانواده  بودجه  ببريد.  لذت  يكديگر  با  زندگی  از 
همفكرى هم تنظيم كنيد و اين برنامه را رعايت كنيد. 
خريد چيزهايی را به زمانی واگذار كنيد كه پول كافی 
براى پرداخت هزينه آن پس انداز كرده باشيد يا اينكه 
را  امكان خريد آن  نفرتان  با پول دو  به طور مشترك 

داشته باشيد.

با  و  دونفری  به صورت  را  مالی  3-مشکالت 
درباره  رسيدن  توافق  به  کنید:  حل  هم  همکاری 
روشنی  هدف  می شود،  باعث  هماهنگ  اقدامات 
راه  يافتن  براى  كه  باشيد  داشته  چشم   انداز  در  را 
اگر  است،  اين  قطعی  حقيقت  است.  ضرورى  حل 
ضرورى  گروهی  كار  يك  عنوان  به  رابطه تان  به 
به  اگر  می رود.  دست  از  چيز  همه  نگيريد،  نظر  در 
اقتصادى  چالش هاى  با  مقابله  براى  يكديگر  همراه 
براى  اميدى  نكنيد،  اقدام  يكديگر  با  رابطه تان  در 

موفقيت مالی در ازدواج  تان وجود نخواهد شد.

گرايش  نیندازید:  یکدیگر  گردن  به  را  4-گناه 
تقصير  سخت  دوران هاى  در  كه  دارد  وجود  طبيعی 
بدبيارى تان را به گردن فرد ديگرى از جمله همسرتان 
در  قلمداد كردن  مقصر  را  ديگرى  بازى  اين  بيندازيد. 
به  را  راهبرد  اين  است.  بی فايده  ازدواج  و  مورد عشق 

كلی فراموش كنيد!

اين  نکنید:  خودخوری  غرق  را  5-خودتان 
حال  به  تا  مالی  مشكل  هيچ  است.  بيهوده  عاطفه اى 
خودتان  موقعيت  يا  خودتان  براى  تاسف  احساس  با 
مالی  بحران  يك  از  است. خالص شدن  نيافته  بهبود 
به حفظ تمركز و رويكرد مثبت بر اساس همكارى نياز 
معموال  ديگرى  يا  خودتان  براى  تاسف  احساس  دارد. 

راهبردى شكست خورده و نامولد است.

6-از همین امروز برای حل مشکالت مادی به 
يكديگر  كه عاشق  کنید: هنگامی  همراه هم عمل 
شما  موفقيت  باعث  كردن  عمل  تنهايی  به  هستيد، 
نخواهد شد. زوج هايی كه زندگی مشترك موفقی دارند، 
به همراه هم با مشكالت روبه رو می شوند و براى يافتن 
راه حل تالش می كنند، و می دانند كه تنها راه براى حل 

يك مشكل مالی همكارى كردن با يكديگر است.

 7- در هنگام موفقیت جشن بگیرید: هر وقت 
به موفقيت مالی می رسيد براى مثال پرداخت وام را 
به پايان می رسانيد يا راهی براى كم كردن هزينه ها 
مالی  مسئوليت پذيرى  بگيريد.  جشن  می كنيد،  پيدا 
جشن  به  زمان  دادن  اختصاص  است.  مزيت  يك 
گرفتن با يكديگر احساسی در شما ايجاد می كند كه 

است. دست يافتنی تر  حتی  بعدى  هدف  به  رسيدن 
با  اعتماد  مبناى  بر  و  عاشقانه  رابطه اى  اگر   
اگر  باشيد!  داشته  باور  رابطه  اين  به  داريد،  فردى 
بدانيد  بايد  داريد،  دوست  كمال  و  تمام  را  شخصی 
و  دوران ها  بهترين  در  بايد  هم  حقيقی  عشق  كه 
مشكالت  كند.  پيدا  تداوم  زمان ها  بدترين  در  هم 
خواهد  بهبود  صورتی  در  می كنيد  تجربه  كه  مالی 
همكارى  حل  راه  يافتن  براى  يكديگر  با  كه  يافت 
كنيد و براى مديريت موضوعات مالی در ازدواج تان 
بايد  پايان  در  دهيد.  ادامه  را  گروهی  رويكرد  اين 
هستند  اطالع  بی  و  بی تجربه  اشخاص  تنها  گفت 
اختالفات  به  ربطی  مالی  موضوعات  معتقدند  كه 
می گويد  را  چيزى  چنين  كه  كسی  ندارند.  خانوادگی 
موضوع  اين  باره  در  اخير  قرن  نيم  در  پژوهش  ها  از 
ازدواج  درباره  پژوهش  دهه  سه  است.  بی اطالع 
اختالفات  يك  شماره  علت  كه  است  داده   نشان 
زناشويی و عدم موفقيت در ازدواج فشار مالی است.

5

موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

آتش افتد[  نیازتان  ]چون  آن  از  که  نهاد  اخگر  سبزفام  درخت   در  برایتان  که   همان 
 می  افروزید . سوره یس, آیه ۸۰ 

حدیث روز  

 پیامبر اکرم صلی ا... علیه و آله
خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد، بخشنده است و بخشش را دوست دارد، پاکیزه است و پاکیزگی را دوست دارد.

چطور با مشکالت مالی در خانواده کنار بیاییم؟

123456789101112131415
باتنوتتاناریمش1
یوعدنهارسیراو2
تسمییایساشادا3
اتدوکدرمرتهل4
لاوراییجاروی5
عتناکدادسلله6
زارناریومتیر7
لمهممادنازازر8
رباسنادنزمشق9

ایاهشیرهدورص10
مرساینماولما11
تارمممتدوهشم12
حراشیسوقانناو13
ایلیارایسدروا14
ناکرسیوتمیزیرت15

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
اخالق، انصاف، کارخوب کرباسچی 

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
صد 

 در
صد

فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو با موقعیت 
عالی به صورت نقد و اقساط به فروش می رسد. 

09158254172

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

را تجربه کنید.   09158668002

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

باغداران و زعفران کاران 
کود گاوی 100درصد صنعتی

09151614199

به چند نیروی خانم
 برای کار در سالن زیبایی نیازمندیم.

32450229-09397690128

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

خالتــور                                ثبت با سند برابر است                 
18:151516:3020:30شروع سانس

م    
 اما

: میدان
آدرس

3222213
ن: 4

تلف

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

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، اکرولیک ،  مولتی کالر،  کنیتکس، کناف و... با قیمت مناسب 

  09156633230- برگی

با مدیریت جدید کیفیت برتر را تجربه کنید 
طبـخ انـواع غـذا بـدون روغـن،پیتــــزا بـا 
گوشت تازه )شتر و گوساله( به دلخواه شما 
و انواع غذای ایتالیایی ، سوپ  
و پیک رایگان  هدیه
بــرای فرزندانتـــان 
دریافـــت نماییـــد.

پیتـزا پـازل 

 تلفن تماس: 32423131

آدرس: نبـــش پاســـداران 19

ساعت کار: 12 ظهر تا 2 بامداد

سمسـاری صـادق 
لوازم منزل و اداری شما را منصفانه 

خریداریم. 09380160779
 09151641464 - علی آبادی

همکار جهت موبایل فروشی
 به صورت تمام وقت

32220383 -09152671200

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

فروشگـاه پـارس پـرداز
فروش اقساطی 100مدل لپ تاپ )ارسال رایگان به سراسر استان(
بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16

09357787955 - سلطانی
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زمان بازگشت کی روش به ایران مشخص شد

خبر ورزشی-سرمربی تیم ملی بعد از تعطیالت ژانویه به کشور بازمی 
گردد.از چند روز دیگر تعطیالت کریسمس آغاز می شود و پس از پایان 
آن، کادر فنی تیم ملی دوباره به ایران می آیند تا کارشان را آغاز کنند. 
این روزها کارلوس کی روش و تمام دستیاران خارجی اش کشور را 
ترک کرده اند به نقاط مختلف دنیا رفته اند. خود کارلوس راهی لیسبون 
شده تا در این شهر کریسمس را کنار خانواده اش بگذراند. احتماال روز 
5 یا 6 ژانویه و در پایان تعطیالت کریسمس، سرمربی تیم ملی همراه 

با دستیارانش به ایران می آید تا کارشان را دوباره از سر بگیرند.

خاطره بد استقالل از مهاجم ایرانجوان 
و تکرار عجیب تاریخ بعد از 9 سال!

ایلنا-استقالل 9 سال قبل با گل مهاجم کنونی ایرانجوان بعد از مدتها باخت.
استقالل باید در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی درخانه خود به 
مصاف ایرانجوان بوشهر برود. در ترکیب ایرانجوان سجاد فیض اللهی یکی از 
سرشناس ترین بازیکنان به حساب می آید.او که روزی پدیده فوالد بود حاال در 
لباس این تیم لیگ یکی باید با استقالل روبرو شود.فیض اللهی 9 سال قبل در 
ورزشگاه آزادی و در همین آذرماه موفق شده بود با لباس فوالد به استقالل گل 
بزند و باعث پیروزی 1-0 اهوازی ها برابر تیم مرفاوی شود. او در آن مسابقه 
دردقیقه 6 تک گل بازی را زد و هم اولین باخت خانگی استقاللرا با هدایت 
مرفاوی رقم زد و هم این تیم را بعد از 69 روز با شکست مواجه کرد.حاال 9 
سال گذشته و استقالل 53 روز است که شکستی نخورده اما فیض اللهی می 
خواهد بازهم در اذرماه به این تیم گل بزند و نام خود را بر سر زبان ها بیندازد.

ضرر 20 میلیونی استقالل از لغو بازی!

خبر ورزشی-باشگاه استقالل از لغو بازی با ایران جوان ضرر زیادی دیده است.
استقاللی ها امروز راهی هتل شده بودند تا اردوی تیم خود را قبل از بازی با 
ایران جوان برگزار کنند که به یکباره متوجه شدند بازی لغو شده است.با این 
شرایط آبی ها هزینه هتل را که چیزی حدود 20 میلیون می شود را پرداخت 
کرده اند و با لغو بازی باید فردا دوباره همین هزینه را بدهند که با این شرایط 

هزینه اردوی این تیم قبل از بازی به 40 ملیون تومان می رسد.

ادعای دوباره استقاللی ها؛ به پرسپولیس می رسیم!

خبر ورزشی-در حالی که استقالل 16 امتیاز از پرسپولیس عقب است وینفرد 
شفر و حسن زمانی )عضو هیئت مدیره( اعتقاد دارند آبی ها می توانند در 
جدول لیگ به پرسپولیس برسند!به گزارش خبرورزشی، جالب اینکه 2، 3 
بازیکن استقالل هم می گویند اگر ما شهرآورد برگشت را ببریم پرسپولیس 
دچار حاشیه و بحران می شود و آن وقت شرایط به سودمان تغییر می کند. 
با محاسبه استقاللی ها، آنها باید حداقل 12 بازی از 15 بازی دور برگشت را 

ببرند و البته پرسپولیس هم یکی در میان ببازد!

شیوه برطرف کردن مشکل گرفتگی 
بینی در کودکان

خبرآنالین- آب و هوای بسیار خشک محیط 
پیرامون کودکان باعث خشکی بیش از حد بینی و 
حتی در مواردی خونریزی نیز می شود.بینی کودک 
خود را مرطوب کنید: قطره آب نمک )سالین( را از 
داروخانه تهیه کنید. کودک را به پشت بخوابانید. 

با یک دستمال نرم نوک بینی کودک را کمی 
رو به باال نگه دارید تا قطره ها راحت تر داخل 
بینی وارد شوند.از مرطوب کننده هوا )دستگاه 
بخور( استفاده کنید. مرطوب کننده هوا باعث 
سوراخ های  انسداد  و  خشکی  شدن  برطرف 
بینی و مجاری تنفسی می شود. دوش گرفتن در 
حمامی که در آن بخار است نیز تاثیر زیادی دارد 

مخصوصا اگر قبل از خواب باشد.  

آریا-روماتیسم ستون فقرات جنبه ژنتیکی دارد.هر وقت کسی از کمردرد 
شکایت می کند، در تشخیص ابتدایی به او می گویند احتماال دیسک کمر 
دارد، اما کمتر کسی در مواجهه با چنین دردی حدس می زند که مبتال 
به یک بیماری ژنتیک با عنوان روماتیسم ستون فقرات است.روماتیسم 
ستون فقرات یا A.S یک بیماری دردناک و پیش رونده است که مفاصل 
ستون  فقرات را درگیر می کند. این بیماری ممکن است سایر مفاصل را 

نیز درگیر کند و روی سایر اندام ها، به ویژه چشم ، ریه، روده و قلب اثر 
بگذارد.چند نکته مهم و کلیدی در تشخیص و افتراق این بیماری از سایر 
انواع کمردرد به ویژه دیسک کمر وجود دارد. این بیماری صرفا جنبه 
ژنتیک دارد و در بیش از 90 درصد مبتالیان، وجود ژن عامل بیماری 
)ژن B27( به اثبات رسیده است و بر خالف دیسک کمر، درد مبتالیان 

با فعالیت بهبود می یابد و با استراحت شدت پیدا می کند.

مشخصه اصلی بیماری، چسبیده شدن ستون مهره هاست که حرکات 
بیمار را به تمام جهات کاهش می دهد، این بیماری بیشتر در افراد جوان 
و در دهه دوم و سوم زندگی دیده می شود و در مردان سه برابر زنان دیده 
می شود و احتمال بروز بیماری بعد از 50 سالگی بسیار کم است. با پیشرفت 
بیماری، به تدریج قسمت های فوقانی تر و حتی گردن گرفتار می شود، 

به طوری که بیماران مبتال نخواهند توانست حتی گردن  را باال بیاورند .

»روماتیسم ستون فقرات« چیست؟

دردهای سیاتیکی
 چه موقع خطرناک می شوند؟

بهداشت نیوز- یک جراح ستون فقرات گفت: 
اختالل در دفع ادرار و مدفوع، کمر درد همراه 
با تب و لرز، سابقه کاهش وزن در طی چند ماه 
گذشته از عالئم خطر در دردهای سیاتیکی است.
و  است  بدن  بلندترین عصب  عصب سیاتیک 

ضخامتی به اندازه یک انگشت دارد که ریشه های 
خروجی از مهره های سوم، چهارم، پنجم کمری و 
اولین قطعات ساکروم، در ناحیه لگنی بهم پیوسته 
و عصب سیاتیک را تشکیل می دهند.احساس 
کرختی در ناحیه تناسلی، پرینه و باسن، اختالل 
عصبی حرکتی شدید یا پیشرونده، درد مقاوم به 
درمان های دارویی، سابقه ضربه در افراد مسن نیز 

از عالئم خطر در دردهای سیاتیکی است.

چگونه می شود با پیاز بدن
 را سم زدایی کرد؟

جام نیوز- ازجمله خواص شگفت انگیز پیاز دفع 
حشرات، خارج کردن یک جسم از زخم، نظافت 
ظروف، میکروب زدایی و دفع سموم از بدن است.
ازجمله خواص شگفت انگیز پیاز دفع حشرات، 
خارج کردن یک جسم از زخم، نظافت ظروف، 

از بدن است. در  میکروب زدایی و دفع سموم 
شبیه  عالئم  و  سردرد  با  مبارزه  برای  ضمن 
سرماخوردگی از مصرف پیاز غافل نشوید. یک 
قطعه از این برش را در کف پای خود قرار داده 
و جوراب بپوشید.اجازه دهید این قطعه پیاز شب تا 
صبح در جوراب شما بماند.زمانی که شما درخواب 
هستید خواص شفا بخش پیاز در پوست شما نفوذ 

پیدا می کند و تمام سموم را نابود می کند.

درباره اثرات درمانی یخ
 چه می دانید؟

سالمت نیوز-یخ برای مقابله با میکروب ها 
فرو  ندارید،  عادت  سرما  به  است.اگر  مفید 
ایجاد  با  تواند  می  یخ  و  سرد  آب  در  رفتن 
افراد مسن  نامنظم به ویژه در  ضربان قلب 
باعث شوک شود که در عرض 3 تا 5 دقیقه 

فرد را از پا درمی آورد. اما گرفتن یک دوش 
تقویت  باعث  صبح  اول  در  سرد  نسبتًا  آب 
سیستم دفاعی بدن می شود. گرفتن دوش 
آب سرد باعث می شود بدن تالش کند خود 
را گرم نگه دارد بنابراین روند سوخت و ساز 
باال می رود و سیستم ایمنی فعال می شود. 
درد  تواند  می  پوست  روی  یخ  دادن  ماساژ 

را کاهش دهد.

این نوزادان در معرض
 نارسایی قلبی هستند

مادران  در  قند خون  بودن  باال  نیوز-  بهداشت 
باردار غیردیابتی می تواند احتمال نارسایی قلبی 
را در نوزاداِن آنها افزایش دهد.در مطالعه جدید 
آشکار شد این تهدید می تواند حتی متوجه نوزاداِن 
زنان بارداری شود که قند خون آنها در این دوران 

افزایش می یابد اما به حد دیابت نمی رسد.به گفته 
متخصصان بیماری  مادرزادی قلبی زمانی اتفاق 
می افتد که قلب به طور طبیعی رشد خود را ندارد. 
این مشکل شایع ترین نارسایی مادرزادی است و 
تقریبا در هر 1000 تولد هشت مورد یا حدود یک 
درصد از این عارضه مشاهده می شود. در حالیکه 
بسیاری از این نارسایی ها خفیف هستند برخی از 

آنها می تواند مرگبار و کشنده باشد. 

حریق خودروی پژو در بیرجند

حریق این خودرو  صبح دیروز حد فاصل حاجی آباد و معصومیه بیرجند 
و در زمان شارژ مخزن گاز ال پی جی خودرو توسط مالک آن رخ داد.

دومین حریق خودرو در 24 ساعت گذشته 
 

 به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، مدیر عامل سازمان 
آتش نشانی شهرداری بیرجند گفت: حریق خودرو به ستاد فرماندهی سازمان 
آتش نشانی گزارش شد که آتش نشانان ایستگاه مرکزی این سازمان در 
قالب دو تیم عملیاتی اطفا حریق 4 نفره به محل حادثه اعزام و آتش را اطفا 
کردند.میرزایی افزود: این خودرو که در پارکینگ خیابان حکیم نزاری ، پارک 
شده بود و مالک آن نیز در محل حضور نداشت، به دالیل نامعلوم از قسمت 
موتور خودرو دچار آتش سوزی شده بود که یکی از شهروندان حاضر در 
محل، با مشاهده دود و شعله، مورد را به 125 اطالع داد.وی گفت: با حضور 
به موقع تیم اطفاء حریق سازمان آتش نشانی، خسارت زیادی به خودرو وارد 

نشد و فقط قسمتی از موتور و کاپوت جلو خودرو آسیب دیده است.

امالک و 
مستغالت

ویالیی ، امیرآباد، تمام اسکلت، 2طبقه 
یک خواب، شمالی، فی:  115 م یا معاوضه 
با کلنگی محدوده مدرس، معلم، غفاری 
و ... مابه التفاوت نقدی 09158611152

فروش بـاغ ویـال مـزروعـی
 1200 متر

 نیم ساعت آب
 09153612188

فروش منزل ویالیی، امیرآباد،
 شمالی، 180 متر، 120 مترزیربنا 

2 خواب فی:120م
09159612370 

زمینی به متراژ800 متر 
واقع در روستای سورگ

 حاشیه جاده
09039644152

منزل ویالیی حاجی آباد
103بنا ، دو خواب

 شماره تماس
09157560133 

منزل مسکونی قدیمی مفتح 20 
متراژ 170 متر شمالی

فی:  215 میلیون
09151601286

 ویالیی2طبقه وتمام اسکلت 
سندتک برگ ، متراژ

180، زیربنا 245 ، امیرآباد
فی155م 09157407660

فروش زمین تجاری مسکونی 
بهترین منطقه شهرک بعثت
 )علی آبادلوله(       

09035267746

فروش 65 مترزمین 
تجاری،  نهبندان

 میدان مادر
09035267746

خریداریم باغ ویال دربهلگرد
 یا کالته میرعلی

تلفن تماس
09035267746 

فروش یامعاوضه منزل ویالیی
 دو طبقه مستقل و مجزا دو کله

 حاجی آباد فی کارشناسی 
09159653063

رهن و اجاره

نیازمند اتاق اجاره ای 6 یا 12 متر 
جهت سکونت برای یک خانم 

مسن ترجیحا سمت شمال شهر 
09029595004

اجاره یک واحد مسکونی
فقط به زوج جوان

تلفن تماس
09153633509

یک  واحد زیرزمین 
در حاشیه  بلوار شعبانیه 

اجاره داده می شود.
09158651034

جویای پیلوت یا پارکینگ مسقف
 با اجاره مناسب، در مهرشهر  

هستیم
09156669050

جویای کار

نیازمند شاگرد درمشاورامالک
 به صورت تمام وقت، بازنشسته 

درشمال شهر
09151636101

به تعدادی راننده 
جهت کار در آژانس

  نیازمندیم. 
09159629253

 یک شرکت تولیدی به یک نفر 
نیروی آقا بازنشسته دارای اتومبیل 

جهت کارپردازی نیازمند است 
 09903189063

جویای کار کارگری
 و جوشکاری
 شماره تماس

 09373639602 

جویای کار: راننده ب 1 و داشتن 
تمام مدارک آماده همکاری

  با تمام ارگان ها
09158605287 

به یک نفر راننده با ماشین
 تمام وقت جهت کار در آژانس

 معصومیه نیازمندیم
09155619072

به یک نفر آقا با تجربه کاری
 جهت کار در فست فود نیازمندیم 

ساعت کاری 17 الی 24  
09361796387

 به تعدادی راننده تمام وقت
 با ماشین مدل باال جهت کار

 در آژانس بیمارستان نیازمندیم
09159369072

به تعدادی راننده خانم جهت کار
 در آژانس بانوان نیازمندیم 

شماره تماس 
09159659760

جویای کار
خمیر و چونه گیر
نان لواش و تافتون
09029595004

به یک نفرهمکار 
تابلوساز  نیارمندیم

تلفن تماس:
09020029590

به تعدادی راننده جهت کار 
در آژانس نیازمندیم

  تلفن تماس 
09903189543

خودرو 
پراید

پراید فروشی مدل 82 سفید
 بیمه یکسال، تخفیف کامل 

دوگانه سی ان جی  فی: توافقی 
09399647293

پراید تمیز تا  7 میلیون تومان نقدی 
خریدارم

تلفن تماس
09159612902

 
فروش پراید 132رنگ نوک مدادی 
مدل 90، بدون رنگ، تمیز،4 حلقه 

الستیک نو، بیمه 11ماه
 فی 14700م  09381606708

حواله111سفید با امکان صلح 
تحویل بهمن،11میلیون تومان
احتماال  مدل97 می خورد

09301884247

پراید فروشی مدل 82 سفید بیمه 
یکسال تخفیف کامل دوگانه
 سی ان جی  فی توافقی 

09153615066

پراید131مدل91دوگانه کارخانه 
بدون رنگ، فوق العاده تمیز 

 نوک مدادی، فی:توافقی
09359515355

 فروش پراید 84سفید 3تیکه رنگ 
بیمه 3.97تخفیف10 سال

 فی8/500 میلیون 
 09159658433

فروش پراید مدل 78، یک گلگیر 
رنگ، بیمه 1 سال، تخفیف 

بیمه کامل رنگ دودی فی: 7 م 
09151601339

خودرو 
پژو

،tu5 فروش پژو پارس
 سفید، کارتکس

تلفن تماس:
09156665217  

 
پژو پارس مدل 89 سفید 

 دوگانه، 23.5
 معاوضه با مدل باالتر
09383992173

 فروش پژو 405 مدل 89 بیمه 11 
ماه، تخفیف کامل، رنگ دار، نقره ای 
معاوضه باپراید 82 تا 85 رنگ سفید 

یا نوک مدادی 09156646652

405 دوگانه مدل96-95 
خریدارم

تلفن تماس
09195513890

خودرو 
متفرقه

فروش پی کی مدل 84 
رنگ فابریک، تخفیف از اول

 فی توافقی
09158610187 

خریدار خودرو خارجی به صورت 
معاوضه با منزل ویالیی شهدا 

حدود140متر فی 70 م
 09150912394

سمند پایه گاز سوز صفر کیلومتر 
فول، مدل 96 ، سفید با بیمه 
بدنه و کارت طالیی فی 34 م 

09355640457

پیکان انژکتوری دوگانه 
cng مدل 83 با11 سال
 تخفیف، بیمه 7 م تومان 

09158666382

وانت پیکان خانگی تمیز
تا 800000 یا9000000خریداریم.

تلفن تماس:
09904858875

تعویض پی کی 
مدل 84، بی رنگ با آردی

تلفن تماس:
09159615928

لوازم منزل

یخچال 12 فوت ارج تمیز
فی: 380 تومان
تلفن تماس:

09151601286

بخاری نفتی تمیز
فی: 120هزار تومان

 شماره تماس
09156043972 

فروش
 یخچال فریز سالم

شماره تماس
09153618816

تخت آهنی دونفره باتشک230 
تخت نوجوان دوطبقه 150و یک 
عدددستگاه ورزشی دوچرخه ای
300 تومان 09154953259 

فروش
کمدوتخت بچه تمیز

فی: 480تومان
09150524469 

متفرقه

فروش
 یک عدد دستگاه کارواش

 قیمت توافقی  
09152687231

فروش چادرماشین پراید
 درحد نو 
تلفن تماس:

 09156694266

خریدار لوازم کامل
 فرمان هیدرولیک پراید

تلفن تماس:
09155625646

فروش ساعت مچی سیکوپنج 
ویک عدد دوربین عکاسی
 یوشیکا اصل فی: توافقی

09376247877

ضبط3 دیسک تصویری،
 جارو شارژی مولینکس

 سه پایه دوربین
 09153638963

کابینت دسته دوتمیز7 متر
پایین و باال ، متری 70

تلفن تماس:
09159644583

خریدار تانکر 10 هزاری ورق
 سفید ) برای آب (

هستیم 
09151643778

فروش یخچال ایستاده تک درب نو
1600000تومان
 شماره تماس

09156639965

سارقان احشام در بشرویه دستگیر شدند  

عنوان  بشرویه  شهرستان  انتظامی  فرمانده  جانشین   
شهرستان  سطح  در  احشام  سرقت  فقره  چند  پی  در  کرد: 
پلیس  مأموران  کار  دستور  در  ویژه  صورت  به  موضوع 
ماموران  افزود:  .میرزایی  گرفت  قرار  شهرستان  آگاهی 
سارقان  از  یکی  اطالعاتی  و  فنی  اقدامات  انجام  از  پس 
با هماهنگی مقام قضایی دستگیر کردند که  را شناسایی و 
با مشاهده دالئل و  ،متهم  آمده  به عمل  در تحقیقات فنی 
مدارک موجود لب به اعتراف گشود و به چهار فقره سرقت 
احشام با همکاری همدست خود اعتراف کرد که بالفاصله 

دستگیر شد. نیز  دوم  متهم  قضایی  مقام  هماهنگی  با 
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

آسیب های فضای مجازی به شدت 
خانواده ها را تهدید می کند

تسنیم-نماینده ولی فقیه با بیان اینکه اصل سیاست 
به معنای مکر نبوده و نیست، گفت: فضای مجازی و 
بازی های یارانه ای کانون گرم خانواده های ما را تهدید 
می کند. عبادی شامگاه یکشنبه در نشست اعضای 
گروه هماهنگی شورای فرهنگ عمومی خراسان 
جنوبی اظهار داشت: اصل سیاست تدبیر بوده و بنا بر 
گفته امام علی)ع( بهترین سیاست عدالت است و باید 
امور را به طوری تنظیم کرد که عدالت محصولش 
بیان  با  جنوبی  خراسان  رسانه  بسیج  رئیس  باشد. 
در  دستگاه ها  از  برخی  می شود  دیده  گاهی  اینکه 
امور موازی کاری دارند، گفت: باید در شورای علمی 
 مشورتی در خصوص فضای مجازی آسیب های 
شهر  اسالمی  شورای  رئیس  شود.  پرداخته  آن 
بیرجند گفت: شورای شهر بیرجند در زمینه روشنایی 
پارک های سطح شهر، نوع المان ها، توجه به مبلمان 
شهر  ورودی های  بهسازی  و  فرهنگی  و  سنتی 
برنامه هایی در دستور کار دارد. تقی زاده افزود: شورای 
شهر بیرجند در زمینه روشنایی پارک های سطح شهر، 
توجه به بافت و مبلمان سنتی و فرهنگی و توجه به 
المان های سطح شهر برنامه هایی در دستور کار دارد.

دیدار استاندار خراسان جنوبی
با سرمایه گذاران بخش معدن  

با  تهران  به  دادرس مقدم-استاندار در جریان سفر 
مدیر مطالعات مهندسي و اقتصادي سازمان گسترش 
ایران)ایدرو( دیدار و گفتگو کرد.  و نوسازي صنایع 
دیدار مدیر کل  این  در  را  استاندار خراسان جنوبی 
صنعت، معدن و تجارت استان همراهي کرد.همچنین 
در ادامه، استاندار با تعدادی از سرمایه گذاران بخش 

هاي معدني و یک شرکت دارو سازي گفتگو کرد.

اعتبار ویژه برای تکمیل پروژه های نیمه تمام 
آموزشی خراسان جنوبی تخصیص می یابد

و  نهبندان  شهرستان های  مردم  تسنیم-نماینده 
سربیشه در مجلس شورای اسالمی از طرح مشکالت 
آموزشی شهرستان های نهبندان و سربیشه در دیدار 
با وزیر آموزش و پرورش خبر داد و گفت: اعتبار ویژه 
برای تکمیل پروژه های نیمه تمام آموزشی خراسان 
جنوبی تخصیص می یابد. نظر افضلی همراه مدیرکل 
رؤسای  و  جنوبی  خراسان  استان  مدارس  نوسازی 
ادارات آموزش و پرورش شهرستان های سربیشه و 
نهبندان طی دیدارهای جداگانه با سیدمحمد بطحایی 
و  وزیر  معاون  نظرپور  و  پرورش  و  آموزش  وزیر 
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور دیدار کردند. 
درخواست تخصیص به موقع اعتبار سهم دولت به 
پروژه های مشارکتی در دست اجرای استان از دیگر 
موارد مطرح شده توسط مدیرکل نوسازی مدارس 
استان بود که ضمن قول مساعدت وزیر آموزش و 
پرورش در این خصوص امید می رود شاهد حضور و 
مشارکت بیش از پیش خیرین در این خطه کویری 
باشیم. محمدرضا بیکی گفت: با توجه به پهناوری و 
وسعت استان و از طرفی کویری بودن منطقه که 
خود باعث پراکندگی شهرستان ها و مناطق شده است 
لزوم گسترش شبانه روزی های استان در راستای ارائه 
خدمات مطلوب آموزشی را از موارد مورد نیاز دانست.

پارچه فروشان بیرجندي: عوارض می دهیم، 
شهرداری جلوی دستفروشان را بگیرد

صدا و سیما- رئیس اتحادیه پارچه فروشان بیرجند 
می گوید: شهرداری باید مانع فعالیت پارچه فروشان 
دست فروش شود. خانی نژاد گفت: این افراد که در 
پیاده روها و میدان های شهر دیده می  از  برخی 
پارچه قاچاق که قیمت و کیفیت  با عرضه  شوند 
کرده  وارد  لطمه  کارشان  و  کسب  به  دارد  پایین 
اند. وی افزود: وقتی بازاریان ساالنه عوارض کسب 
به شهرداری پرداخت می کنند انتظار دارند جلوی 
فعالیت دست فروشان گرفته شود. وی افزود: هر 
چند پارچه فروشی ها مشتریان خاص خود را دارند 
اما مثل گذشته، رونق ندارند و تعطیلی 50 پارچه 
فروشی در 10 سال گذشته در شهر بیرجند، نشان از 

وضعیت نه چندان مطلوب آنان است.

ضرورت اخذ استعالم براي حفاري در شهرها و 

روستاهاي گازدار خراسان جنوبي

کرد:  اعالم  جنوبی  خراسان  گاز  غالمی-شرکت 
ایمنی  حفظ  و  ناگوار  حوادث  از  جلوگیری  برای 
شهروندان قبل از انجام هرگونه حفاری در سطح 
شهرها و روستاهاي گازدار، اخذ استعالم تأسیسات از 
این شرکت ضروری است. معاون امور بهره برداري 
شرکت گاز استان گفت:تاکنون شاهد حوادث ناگوار 
جانی و مالی عدیده ای ناشی از برخورد بیل مکانیکی 
با خطوط لوله گاز در سطح کشور بوده ایم که برای 
جلوگیری و پیشگیری از این گونه حوادث و اتفاقات 
شود. می  تاکید  مربوط  استعالمات  اخذ  لزوم  بر 

در نخستین جشنواره گل نرگس انجام شد:
وال

ان ت
حس

س:ا
عک

امضای 5 تفاهم نامه برای نرگس خوسف

امضای 5 تفاهم نامه برای نرگس خوسف

اجرای دو طرح مشارکتی و مشاوره ای در مدارس خراسان جنوبی

گروه خبر- دو طرح آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها و طرح مشارکت اجتماعی در مدارس خراسان جنوبی در حال اجراست. مدیرکل بهزیستی 
استان گفت: طرح آگاه کردن  پیشگیری از معلولیت ها با هدف آشنایی دانش آموزان پایه دهم و یازدهم با معلولیتها و پیشگیری از آن، در کلیه 
مدارس استان درحال برگزاری است و تا پایان بهمن ادامه دارد. عرب نژاد از اجرای طرح مشارکت اجتماعی در پایه هشتم مدارس استان خبرداد.

 دبیر اجرایی اتاق بازرگانی:

اتاق بازرگانی تنها مرجع
 صدور کارت های بازرگانی 

 
پیشه ور - دبیر اجرایی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و 
کشاورزی بیرجند با اعالم خبر اتاق بازرگانی را تنها 
مرجع صدور کارت های بازرگانی است عنوان کرد: 
صدور کارت بازرگانی برای تجار و بازرگانان منطقه 
ویژه اقتصادی توسط اتاق بازرگانی بیرجند و منطقه 
ویژه اقتصادی انجام می شود.علیزاده افزود: در سامانه 
www.cscs.ir  باید تجار با انتخاب اتاق بیرجند 
به عنوان مرجع صادرکننده کارت و طی مراحل قانونی 
درخواست صدور کارت بازرگانی منطقه ویژه اقتصادی 
بیرجند را ثبت نمایند.به گفته وی پس از درج امضاء 
توسط رئیس اتاق بازرگانی بیرجند کارت به رئیس 
منطقه ویژه ارسال و با درج امضاء دوم توسط ایشان 
کارت بازرگانی منطقه ویژه اقتصادی بیرجند در این 

اتاق چاپ و به متقاضیان تحویل داده می شود.

ظرفیت های حوزه خدمات شهری بیرجند در 

اختیار مددجویان کمیته امداد قرار می گیرد

موافقت  با  گفت:  بیرجند  خبر-شهردار  گروه 
حوزه  ظرفیت های  بیرجند  شهر  اسالمی  شورای 
خدمات شهری در اختیار مددجویان کمیته امداد 
امام خمینی و بهزیستی قرار می گیرد.جاوید ظهر 
دیروز در دیدار با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی 
خراسان جنوبی اظهار کرد: آمادگی داریم بخشی از 
ظرفیت های حوزه شهری را با هماهنگی شورای 
اسالمی شهر برای کمک به خانواده های نیازمند 
اجتماعی شهرداری  واگذار کنیم.وی گفت: حوزه 
ماموریت خواهد یافت این مهم را در حوزه کمیته 

امداد امام و بهزیستی پیگیری کند.

شورای مشورتی جوانان 
با حضور نمایندگان بخش های مختلف

اسد زاده-صبح دیروز نشستی در فرمانداری با حضور 
فرماندار استان و ادارات مرتبط با جوانان منتخب استان 
برگزار شد در این جلسه جوانان طرح هایی را پیشنهاد 
دادند و گالیه هایی هم از ادارات مرتبط  مطرح شد در 
این جلسه ابتدا جوانان به بیان نظرات و دیدگاه هایشان 
پرداختند و بعد از آن مسئوالن  هم قول هایی دادند.

رضایی یکی دیگر از مدعوین این جلسه می گوید من 
مددکار بهزیستی هستم و معلول هستم به نظر من اگر 
می شد حداقل در ارگانی مثل خود بهزیستی از افراد 
معلول در بخش اداری و... استفاده می شد بهتر بود و 
اینگونه حس نشاط و شادی هم در بین جوانان معلولی 
که استعداد و استحقاقش را دارند تقویت می شود او 
می گوید: امثال من جوان هایی با مدرک لیسانس 
و فوق لیسانس هستند اما در اداره بهزیستی سر کار 
نمی روند چه برسد به استخدام معلول در اداره های 
دیگر!... اکبرپور به نمایندگی از طرف موسسه فرهنگی 
و هنری عرفان گفت: تا به حال نظرات و پیشنهاداتی 
دادم که می گفتند پیگیری می کنیم اما قولش فقط 
در همین جلسه بوده است و دیگر تمام و االن هم 
پیشنهاد هایی دارم که امیدوارم نتیجه ای داشته باشد. 
ابتدا می خواهم بگویم که در اداره ها باید از نیروی 
متخصص استفاده شود اما نمی دانم چرا استفاده نمی 
شود.  وی عنوان کرد:ما سالن برای انجام کارهای 
فرهنگی نداریم سالن قلم چی در جواب به ما می 
گوید سالن اجتماعات این مؤسسه مخصوص آموزش 
است. سالن های ورزشی هم که می گویند استاندارد 
سازی مناسبی نشده و سالن دانشگاه هم که اجازه این 
چنین کاری را به ما نمی دهند اگر آسفالت جلوی 
فرمانداری را به ما بدهید برای اجرای این کار فرهنگی 
ممنون می شویم!  یکی از بانوان حاضر در جلسه می 
گوید من 2 فرزند دارم و بیش از چند سال است که در 
مهرشهر زندگی می کنم در آن جا فضای تفریحاتی 
و ورزشی و حتی اممنیتی و آموزشی برای ما نیست 
من اگر بخواهم فرزندم را برای تفریح به بیرون از خانه 
بیاورم باید به این طرف شهر بیایم هم به خاطر نبود 
امنیت که وقتی شب می شود نمی توان در پارک 
نشست هم به خاطر اینکه در پارک های سمت جنوب 
شهر امکانات بیشتری برای تفریح است وی در ادامه 
صحبت هایش به کمبود فضای آموزشی اشاره کرد 
و می گوید: من فرزندم در کالسی که 40 دانش آموز 
دیگر نشسته اند درس می خواند با این وضعیت معلم 
نمی تواند رسیدگی درستی بر روی تمام دانش آموزان 
داشته باشد.قالسی مشاور فرهنگی شهرداری که از 
طرف شهرداری در این جلسه حضور داشت در ابتدای 
صحبت هایش مورد خطاب به همه آن هایی که علت 
عدم فضاسازی مناسب در شهر را از ناحیه شهرداری 
می دانستند می گوید: نسبت به شهرداری بی مهری 
کاری  اضافه  که  است  ماه  چند  شهرداری  نکنید 
کارمندانش را به خاطر فضا سازی شهر و کارهای 
مرتبط با چیدمان شهری نداده است. قالسی درباره 
المان های شهری هم می گوید من قبول دارم که از 
وجود مهندسان هم استانی استفاده نمی شود و طرح 
های بقیه افراد که بیرجندی هم نیستند پذیرفته می 
شود که حتما این گالیه را به گوش شهردار می رسانم  
جلسه با  صحبت پایانی ناصری فرماندار بیرجند  درباره 
پیگیری تمام این مشکالت و پیشنهادات از طریق 
ارگان های مربوطه و جلسه با سایر ادارات مرتبط 
را از ضروریات این جلسه دانست و گفت: در جلسه 
آینده ای که با حضور همین جوانان و مسئوالن انجام 
خواهد شد، اقدامات و  پیگیری های صورت گرفته  را 

برایتان بازگو می کنم، به پایان رسید.

صنعت،  سازمان  ونظارت  بازرسی  اداره  رئیس   *
طرح  اجرای  از  جنوبی  خراسان  وتجارت  معدن 

نظارتی ویژه شب یلدا در استان خبر داد. 
جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون   *
باسکول های  مدیریت  گفت:  استان  دادگستری 
پایانه های مرزی از مباحث پیشگیری از قاچاق در 
استان خراسان جنوبی است که باید همانند سایر 

استان های مرزی کشور در اختیار دولت قرار گیرد.
* مدیرعامل خانه مطبوعات استان از افتتاح خانه 
مطبوعات استان در  آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: 
بزودی گردهمایی خبرنگاران  استان برگزار می شود.

اخبار کوتاه

تکنیک های جدید کشاورزی در نبرد با خشکسالی 
 رضایی -در ادامه گزارش روز شنبه روزنامه ی

بهبود  معاون   ، آب  کمبود  خصوص  در  آوا 
کرد. بیان  کشاورزی  جهاد  گیاهی  تولیدات 

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی 
استان بیان کرد:وضعیت خشک سالی در استان 
ما طبق گزارش که مرکز ملی پایش و هشدار 
خشک سالی،بر اساس شاخص spi در 9 ماهه 
اول96 داده است،عالوه بر18سال خشک سالی 
که در استان داشتیم،خشک سالی با شدت بیش 
تری را در این مدت تجربه کرده ایم.عصمتی 
پور ادامه داد: بر اساس آمار این مرکز 33 درصد 
از اراضی تحت کشت استان از خشک سالی 
استثنایی رنج می برند. و11 درصد خشک سالی 
بسیار شدید است 10 درصد خیلی شدید و7 
درصد متوسط و3 درصد خفیف است 35 درصد 

بدون خشکسالی است.

خشکسالی کیفیت آب
را هم پایین آورده

جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
سالی  اینکه خشک  بیان  با  استان  کشاورزی 
باعث شده کیفیت آب بسیار کم شود،عنوان 
برای   مناسب  زمین های  این  بر  کرد: عالوه 
باعث  است،که  رفته  بین  از  هم  کشاورزی 
مهاجرت روستاییان به شهرها شده است.وی 
از 3299 چاه عمیقی که در استان  ادامه داد: 
میکرو   3000 باالی  به  شوری   2290 داریم 
موس رسیده است که این شوری بسیار باالیی 
است و قنات ها هم از 6252 قنات به 2594 

کاهش پیدا کرده است. 

تسهیالت 85 درصدی به کشاورزان 
برای آبیاری تحت فشار و نوین

جهاد  شرایط  این  کرد:در  بیان  پور  عصمتی 

کشاورزی نسبت به آبیاری های تحت فشار 
و  است  داده  انجام  خوبی  اقدامات  نوین  و 
برای کمک به کشاورزان برای تغییر آبیاری از 

حالت سنتی به روش های جدید 85 درصد از 
هزینه ها را سازمان متقبل شده و 15 درصد 
در  حتی  و  کنند  می  پرداخت  کشاورزان  را 
است،سهم  زیاد  مالکی  خورده  که  هایی  چاه 
پرداخت  جهادکشاورزی  هم  را   کشاورز 
می کند تا به صورت یک دست از آبیاری تحت 

فشار استفاده کنند.

توزیع بذرهای
اصالح یافته به کشاورزان

، ،جو،پنبه  گندم  بذرهای  پور،توزیع   عصمتی 
ذرت و سورگم  را از جمله اقدامات این سازمان 
و  برد  نام  الگوی کشت کشاورزان  تغییر   در 
توضیح داد:این بذرها مقاومت باالی به شوری 
و تنش های محیطی دارند و میزان مصرف آب 
در این بذرها کمتر از بزرهای معمولی است. 
زود رس  بذرهایی  از  استفاده  داد:   ادامه  وی 
و متوسط رس و حذف بزرهای  دیر رس از 
چرخه تولید در محصوالتی  مانند گندم ،جوو 

 حتی برای پنبه صورت گرفته است.عصمتی پور 
افزود:برای پنبه از بزر خرداد که ،مربوط  استان 
است و نسبت به دیگر بذرهایی زود رس تر است و 

 آب کمتری را مصرف می کند،استفاده شده است.

استفاده از کشت نشایی
 برای چغندر قند و پنبه

عصمتی پور بیان کرد: برای چغندر قند و پنبه 
کشت نشایی را کار می کنیم که مزارع الگویی 
آن در چند منطقه از استان انجام شده است 
و  با این روش3 تا 4 نوبت آبیاری کمتری را 
که  است  این صورت  به  و  شود  می  استفاده 
پرورش می دهیم  و   در خزانه کشت  را  بزر 
گلدان  در  یا  و  لخت  ریشه  به صورت  بعد  و 
به مزارع انتقال می دهیم ودر قاین،بشرویه و 
 خوسف کشت نشایی پنبه را انجام داده ایم .وی

این کشت  که  دیگری  مزیت  داد: یک  ادامه 
ندارد  آفات  دفع  به  نیاز  که  است  این  دارد 
پاشی  سم  به  نیاز  شده  بزرگ  بوته  چون  و 
باید  که  ای  بوته  تعداد  چون  همچنین  و 
است،  شده  تعیین  بکاریم  سطح  واحد  در 
نیست. الزم  هم  کردن  وجین  کردن   تنک 

تغییر تاریخ کشت از بهار به پاییز
مهدی عصمتی پور با بیان اینکه کشت نشایی 
و  ،نهبندان  ،خوسف  طبس  در  را  قند  چغندر 
خضری انجام داده ایم ،افزود: تاریخ کشت را 
از بهار به پاییز تغییر داده ایم تا چغندر با توجه 
به اینکه گیاه پهن برگی است و تبخیر بسیاری 
از سطح گیاه در فصل بهار،انجام می شود،با 
این روش مقدار آب مصرفی بسیار و همچنین 

تبخیرکاهش می یابد.

استفاده از کودهای آلی
 برای غنی سازی خاک

جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون   
اینکه خشکسالی طوالنی،  بیان  با  کشاورزی 
 ، است  کرده  کم  بسیار  را  خاک  آلی  مواد 
کردن  غنی  برای  آلی  کودهای  گفت:ترویج 
خاک تا مواد آلی را افزایش پیدا کند و گیاه تنش 
های محیطی را کمتر را حس کند.وی ادامه 
این منظوردر همه شهرستان های برای   داد: 
 مزارع pvs ایجاد کرده ایم که بذرهای گندم ،

جو و پنبه را در آن کشت می شود و با توجه 
به شرایطی که هر منطقه دارد بزرهایی که زود 
رس تر هستند و همچنین با شرایط آن منطقه 
سازگارتر را انتخاب می کنیم و همان را در آن 
منطقه رواج می دهیم.عصمتی پور بیان کرد: 
کشت کلرنگ ، کلزا و کنجد که باعث اصالح 
خاک می شود و  همچنین باعث بهروری 20 
تا25 درصد محصولی که در سال آینده کشت 
محصوالت  این  کشت  شد.  شود،خواهد  می 
چون، دانه های روغنی هستند،از روغن وارداتی 
و خروج ارز از کشور کمک بسیاری می کند 
،که  توسط مراکز خرید سازمان خریداری می 
شود تا کشاورزان در زمینه فروش هم مشکلی 

نداشته باشند.

برگزاری کار گروهایی آموزشی 
برای کشاورزان

بیان کرد:توسط مدیریت ترویج  پور  عصمتی 
سازمان جهاد کشاورزی کارگاه های آموزش 
در مناطق مختلف برگزار می شود و همچنین 
بازدید کشاورزان از مزارع pvs و  آشنایی با 
آبیاری های تحت فشار ، همچنین برگزاری 
و  ها  استان  مراکز  در  آموزشی  های  کالس 
که  کنفرانس  ویدیو  با  روز  هر  ها  دهستان 
کارشناسان ما برای کشاورزان در سراسر استان 
می گذارند  وهمچنین مراکز فروش بذر را داریم 
که بذرهای اصالح شده را رایگان به کشاورزان 

داده می شود .

دو تا سه سال آینده بقیه کسری
 را هم جبران خواهد شد

که  آماری  اساس  گفت:بر  پور  عصمتی 
 170 است  داده  استان  ای  منطقه  آب  اداره 
از  برداشت  اضافه  آب  مکعب  متر  میلیون 
به  توجه  با  البته  داریم،که  زیرزمینی  آبهای 
زمینه  در  کشاوررزی  جهاد  که  کارهایی 
متر  میلیون  است55  داده  انجام  آب  مصرف 
مکعب از170 میلیون متر مکعب تامین شده 
انجام  که  کارهایی  این  با  امیدواریم  و  است 
داده ایم تا دو سه سال آینده بقیه کسری را 
هم جبران  شود.عصمتی پور در جواب اینکه 
های سال  در  خشکسالی  داشتن  ادامه   با 
برداشت،نخواهیم  اضافه  از  چطور  آینده 
مدیریت آب  برداشت   داشت،گفت:اکنون 
می شود و قبل از دولت یازدهم 3700 هکتار 
آبیاری تحت فشار داشته ایم واکنون 10700 
آبیاری تحت فشار اجرا شده است و این کمک 

شایانی به حفظ منابع آب می کند.
)Ava.news28@gmail.com(

کاوش- 5 تفاهم نامه برای توسعه گل نرگس 
بین  کاران خوسفی  نرگس  رفع مشکالت  و 
دستگاه های مختلف خراسان جنوبی ، در اولین 
شد.صبح  امضا  خوسف  نرگس  گل  جشنواره 
و  خوسف  میزبانی  به  جشنواره  این  دیروز 
و  شهرستان  این  توانمندی  معرفی  هدف  با 
نرگس  گل  فرآوری  برای  راهکار  پیداکردن 
به ویژه برای عطر گل نرگس و ایجاد اشتغال 
پایدار در بخش اقتصادی برگزار شد.  رئیس 

که  این  به  اشاره  با  کشاورزی  جهاد  سازمان 
و  خیر  موجب  خوسف  شهرستان  در  نرگس 
برکت برای کشاورزانی است که در این منطقه 
زندگی می کنند، ادامه داد: گاهی در وزارتخانه 
مطرح می شود که آیا خراسان جنوبی در وضع 
فعلی با توجه به خشکسالی، وضعیت کشت 
محصوالت کشاورزی اقتصادی است یا خیر و 
این در حالی است که برخی محصوالت استان 
ما در کشور در جایگاه و رتبه خاص و باال قرار 
دارد. ولی پور با تاکید براین که وظیفه داریم 
با توجه به شرایط موجود ظرفیت های استان 
را به خوبی معرفی کنیم تا مسئوالن، تصمیم 

گیرندگان و سرمایه گذاران به این باور برسند 
که استان خراسان جنوبی در بخش کشاورزی 
ظرفیت های زیادی دارد، اضافه کرد: برای جلب 
نظر و مشارکت مسئوالن برای توانمندی های 
برسیم  باور  این  به  خودمان  باید  ابتدا  استان 
سازمان  رئیس  داریم.  زیادی  توانمندی  که 
جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در خراسان 
جنوبی ساالنه 16 میلیون و 800 هزار شاخه 
گل نرگس و در شهرستان خوسف 12 میلیون 

و 200 هزار شاخه گل نرگس برداشت می شود.

کشت پنبه ملی رنگی در خوسف
شفیعی فرماندار خوسف نیز با اشاره به این که 
امسال سرمازدگی زودتر بر نرگس زارها نشسته 
و پیش بینی می شود برداشت امسال کمتر باشد 
تفاهم  انعقاد  با  بیان کرد: تالش می کنیم   ،
کشاورزان  مشکالت  از  بخشی  بتوانیم  نامه 
بزرگترین  از  همچنین  وی  کنیم.  برطرف  را 
معدن مس زیرزمینی خاورمیانه را در شهرستان 
خوسف خبر داد و افزود: تنها پنبه رنگی مله در 
شهرستان خوسف کشت شده که این امر نیز 

یکی از ویژگی های خاص این منطقه است.
طور  به  خوسف  شهرستان  در  وی  گفته  به 

رسمی 14 هزار نفر شتر ثبت شده است.

ضرورت تشکیل تعاونی نرگس کاران
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان خوسف نیز در 
این جشنواره با اشاره به این که باید دبیرخانه 
دائمی جشنواره گل نرگس در استان راه اندازی 
شود،  عنوان کرد: باید در راستای حمایت از 

تعاونی  استان  در  نرگس  گل  برداران  بهره 
ویژه ای تشکیل شود تا مرجعی برای قیمت 
رضوی  شود.  فرآهم  آن  صادرات  و  گذاری 
نرگس  گل  ملی  جشنواره  برگزاری  خواستار 
در خراسان جنوبی شد و افزود: باید در راستای 
استفاده کمتر از کود شیمیایی و استفاده بهینه از 
منابع آبی،کاشت محصول نرگس به کشاورزان 
آموزش داده شود. به گفته وی اکنون، با توجه 
برداشت گل  و  بودن کاشت،داشت  به سنتی 
غیر  محصول  بندی  بسته  و  نرگس،صادرات 
استاندارد است. رئیس جهاد کشاورزی خوسف 
خواستار تبلیغات ملی و بین المللی گل نرگس 

توسط نهادهای دولتی ذیربط شد و ادامه داد: 
باید پایان نامه های دانشجویان به سمت این 

گل هدایت شود.

خراسان جنوبی در کنار نرگس،
به کشت گل های دیگر هم توجه کند

زینتی  گیاه  و  گل  ملی  پژوهشکده  رئیس 
عنوان  که  بود  این جشنواره  مهمانان  از  نیز 
کرد: مصرف گل و گیاه در کشور ایران پایین 

است و باید به صنعت گل و گیاه توجه بیشتر 
شود . به گفته شفیعی حجم مبادالت گل و 
گیاه در کشور 150 میلیارد دالر است. وی با 
زیادی  قدمت  نرگس  گل  که  این  بر  اعتقاد 
در کشور دارد و جنبه اقتصادی آن هم زیاد 
است افزود: جشنواره گل می تواند جنبه های 
و  درآمدزایی  اشتغالزایی،  تولید،  اقتصادی، 
این  بیان  با  باشد. شفیعی  داشته  گردشگری 
که کشت گل های پیازی می تواند در خراسان 
جنوبی توسعه یابد اضافه کرد: خراسان جنوبی 
می تواند در کنار گل نرگس به تنوع و کشت 

گل های دیگر توجه کند. 

5 تفاهم نامه برای توسعه گل نرگس 
گیاه  و  گل  پژوهشکده  بین  ای  نامه  تفاهم 
در  استان  کشاورزی  جهاد  و  کشور  زینتی 
راستای ارتقای بذر گل و گیاه از تولید تا فروش 

در استان از نخستین تفاهم نامه ها بود.
دومین تفاهم نامه بین اب منطقه ای استان 
با سازمان جهاد کشاورزی برای تغییر الگوی 
برای  متر مکعب آب  کشت و شارژ دو هزار 
نرگس  گل  زیر کشت  اراضی  از   هکتار  هر 

به امضا شد.همچنین تفاهم نامه دیگری بین 
جهاد کشاورزی استان با اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی مبنی بر اعطای تسهیالت اژ طریق 
صندوق توسعه ملی با سود چهار درصد برای 
حمایت از کشاورزان نرگس کار به امضا رسید.

چهارمین تفاهم نامه نیز مابین اتاق بازرگانی 
بیرجند و جهاد کشاورزی استان در راستای ارائه 
آموزش به کشاورزان نرگس کار به امضا رسید.
شهرداری  مابین  ای  نامه  تفاهم  همچنین 
به  این شهرستان  خوسف و جهاد کشاورزی 
منظور ایجاد انگیزه و توسعه تولید گل نرگس و 

بازار فروش به امضا رسید.

استفاده حداکثری از منابع آبی استان با 
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پیامبر خدا صلی  ا...   علیه  و  آله  فرمودند:

یُْف یَنِْزُل بِِرْزقِِه َو یَْرتَِحُل بُِذنوِب اَْهِل الْبَیِْت اَلضَّ

میهمان، روزی خود را می  آورد و گناهان اهل خانه را می  برد.

)بحاراألنوار : ج 75 ، ص 461 ، ح 14(

عارف: مردم تورم تک رقمی 
را احساس نمی کنند 

ارتباط مستقیم  بر ضرورت  امید  فراکسیون  رئیس 
مسئولین با مردم تاکید کرد و گفت: مردم دیگر از شعار 
خسته شده اند، در گذشته شاهد بودیم که چگونه برخی 
افراد برای رسیدن به اهداف خود به شعارهای عوام 
فریبانه روی آورده بودند. محمدرضا عارف با اشاره به 
تالش های دولت برای تک رقمی کردن تورم، تاکید 
کرد: علی رغم تالش های صورت گرفته اما مردم 
تورم تک رقمی را به صورت ملموس احساس نمی 
کنند و شاهد گالیه های مردم از افزایش قیمت برخی 
کاالی مصرفی هستیم که باید در این زمینه در اسرع 

وقت چاره اندیشی شود.

تشکیالت جدید اصالح طلبان

گفت:  مردم ساالری  حزب  مرکزی  شورای  عضو 
پارلمان  طرح  کلیت  از  اصالحات  دولت  رئیس 
شکوهی  حمیدرضا  کرد.  استقبال  اصالح طلبان 
عنوان  با  اصالح طلبان  جدید  سازوکار  درباره 
پیش نویس  کرد:  اظهار  اصالحات«  »پارلمان 
تشکیل پارلمان اصالحات آماده و به رئیس دولت 

اصالحات ارائه  شده است.

جاللی: بودجه، محلی
 برای انتقام گیری شده است 

از  انتقاد  با  مجلس  پژوهش های  مرکز  رئیس   
خاطر  بودجه،  تخصیص  به  اظهارنظرها  برخی 
ما  کشور  در  انتقاد  ظرفیت  متاسفانه  کرد:  نشان 
پایین است و بحث تخصیص بودجه، محلی برای 

انتقام گیری گروهی شده است.

فرصت ۴۸ ساعته احمدی نژاد
 به الریجانی

به  ویدئویی  پیام  یک  در  نژاد  احمدی  محمود 
به  اسناد مربوط  تا  داد  صادق الریجانی، مهلت 
محکومیت وی و همکاران شان در دادگاه های 
 فرمایشی تحت امر وی را به عنوان “فتنه گر ،
منحرف یا حمایت از بابک زنجانی” منتشر کند. 
در  را  نظرم  بنده  این صورت  غیر  در  گفته  وی 
این هشت سال  و عملکرد شما طی  مورد شما 
طریق  از  و  گذاشت  خواهم  میان  در  مردم  با 
مقتضی نسبت به احقاق حق اقدام خواهم کرد.

پاسخ دستگاه قضا
به ضرب االجل احمدی نژاد

حجت االسالم منتظری در پاسخ به سوال درباره 
انتشار پیام تصویری از سوی احمدی نژاد و تعیین 
ضرب االجل برای دستگاه قضایی گفت: در یکی 

دو روز آینده پاسخ آن را خواهیم داد.

واکنش قاطع مقام سپاه 
به ادعاهای آمریکا 

»نیکی  اظهارت  به  پاسدارن  سپاه  سیاسی  معاون 
هیلی« در باره ایرانی بودن موشک های شلیک شده 
از یمن به عربستان واکنش نشان داد. سردار رسول 
سنایی راد  گفت: به نظر می رسد آمریکایی ها با این 
ادعا سناریوی جدیدی برای منطقه در نظر گرفته اند 
که احتماال نوعی فرار رو به جلو و منحرف کردن 
اذهان عمومی از تصمیم احمقانه ترامپ در اعالم 

قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی است.

رضایی: یمنی ها نیازی به گرفتن سالح 
از دیگران ندارند 

گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر   
انتفاضه  دادن  قرار  تحت الشعاع  برای  آمریکایی ها 
ایران به یمنی ها موشک  فلسطین مدعی هستند 
اخیر  لفاظی های  درباره  رضایی  است.محسن  داده 
اظهارات  کرد:  اظهار  کشورمان  علیه  هیلی  نیکی 
نماینده آمریکا در سازمان ملل درباره ایرانی بودن 
موشک یمن کامال دروغ است و این اولین باری 
بیان می کنند.  را  دروغ ها  نوع  این  آنها  که  نیست 
یمنی ها خودشان موشک سازی را انجام می دهند 

و نیازی به گرفتن سالح از دیگران ندارند.

تشت رسوایی مذاکره با آمریکا 
از پشت بام افتاده است 

 معاون سابق دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان 
اینکه تشت رسوایی مذاکره با آمریکا از پشت بام 
افتاده، گفت: کسانی که در پی برجام  بودند از عقالیی 
نبودن تعامل با آمریکای عهدشکن سخن می گویند.

گابریل: آلمان از عراق یکپارچه 
حمایت می کند

 وزیر خارجه آلمان پیش شرط حمایت از عراق را 
حفظ یکپارچگی این کشور و رفع اختالفات بغداد-

با  دیدار  از  بعد  گابریل  زیگمار  کرد.  عنوان  اربیل، 
نچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، 
در  درگیری  دو طرف  از هر  اعالم حمایت  ضمن 
حمایتی  چنین  کرد:  تاکید  بغداد،  اربیل-  مناقشه 
مشروط به انجام تالش های صلح جویانه در راستای 

حل اختالفات است.

دلخوری بین اصالح طلبان و روحانی قدیمی است 

گفت:  دهم  مجلس  امید  فراکسیون  عضو 
دلگیری هایی که میان اصالح طلبان و روحانی ایجاد 
شده مختص امروز نیست، گذشته هم این مسائل 
وجود داشته است. علیرضا محجوب با تأیید اینکه 
اصالح طلبان از دولت گالیه مندند، گفت: هر یک از 
ما اصالح طلبان با دولت مباحثی داریم اما بهتر است پیش خودمان بماند البته 

همه حق دارند انتقاد یا نقطه نظراتی نسبت به عملکرد دولت داشته باشند.

سمی مهلک برای اصولگرایان و اصالح طلبان 

 عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با بیان اینکه 
شرط گذاشتن برای گفتگو سم مهلک است، گفت: 
جریان  باشند  داشته  اعتقاد  مذاکره  به  آقایان  اگر 
اصالحات لیدر خود را دارد. عطاریانفر افزود: امروز 
ضرورت این گفتگو های احساس می شود و اگر 
طرف مقابل نیز به این باور رسیده است باید بدون هیچ قید و شرطی وارد 

مذاکره شود و قطعا این طرف هم آمادگی دارد.

واکنش آیت ا... آملی الریجانی به هجمه های جدید 

  آیت ا... آملی الریجانی با اشاره به انواع هجمه ها
به دستگاه قضایی، گفت: مسئوالن دستگاه قضایی، 
هرگز نباید از این هجمه ها ناامید شوند و در کارشان 
 کاستی پدید آید زیرا دشمن با حمالت، هجمه ها

و ارزیابی های غیرمنصفانه خود دقیقاً به دنبال ایجاد 
تردید و در نتیجه پدید آوردن کاستی در کار است که بر این اساس بهترین 

پاسخ دندان شکن به دشمن، خدمت رسانی بیشتر است.

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه ما همچنان دچار رکود در اقتصاد 
هستیم، گفت: رونق اقتصادی ایجاد 
نشده است، باید کمک کنیم بخش 

تولید، رونق پیدا کند. علی الریجانی 
با اشاره به چالش های اقتصادی به 
مشکالت  از  دیگری  بخش  عنوان 
حال حاضر کشور خاطرنشان کرد: با 

چالش های متعددی در حوزه اقتصاد 
مواجهیم که برخی مزمن و مربوط به 
سال های متمادی است و این چالش ها 
طوری به هم طنیده اند که حل تکی 

نیست. کشور  مشکالت  چاره  آنها 
و  کشور  بودجه  به  اشاره  با  وی 
آن  با  زمینه  این  در  که  مشکالتی 
تمام  کرد:  اظهار  هستیم،  مواجه 

شده  جمع  مالیات  و  نفت  از  منابع 
میلیارد  هزار   3 حدود  چیزی   و 
به زور می شود، بودجه جاری کشور 
الریجانی  است.  حدود  همین  نیز 
گفته ام  مسئولین  به  بارها  گفت: 
مردم  به  شفاف  را  کشور  امور  که 
باید  و  است  ضیق  منابع  بگوییم، 
درست مصرف شود؛ اما روال فعلی، 
نمی دهد.  بهبود  را  کشور  شرایط 
وی با بیان اینکه در گذشته از صندوق 
ذخیره ارزی استفاده کردیم که البته 
به  امروز  و  شد  تکلیف  تعیین  بعداً 
به  مجبور  که  رسیده ایم  شرایطی 
کرد:  تصریح  هستیم،  اوراق  فروش 
مشکل از این است که بدنه اجرایی 
بودجه  تأمین  و  است  وسیع  کشور 
جاری کشور با مشکل مواجه می شود 
و تمام دستگاه ها این مشکالت را دارد.

ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر   
از  فراتر  ایران  امنیت  گفت: 
شود؛  می  تامین  کشور  مرزهای 
چرا که اگر تامین امنیت به مرزها 
ملت  دیگر  روز  آن  شود،  محدود 
بود. نخواهد  گیرنده  تصمیم  ما 

شمخانی  علی  ایرنا،  گزارش  به 
و  سوریه  کشورهای  از  اگر  افزود: 
عراق در جنگ با تروریسم حمایت 
های  گروه  و  داعش  کردیم،  نمی 
تروریستی تصمیم گیرنده می شدند.

وی بر ثبات امنیت داخلی کشورمان 
گونه  هیچ  گفت:  و  کرد  تاکید 
کشور  درون  در  امنیتی  نگرانی 
ارزشمند است. این بسیار  نداریم و 

ای  هزینه  شد:  یادآور  شمخانی 
سوریه  و  عراق  کشورهای  در  که 
امنیت  تامین  برای  گرفته  صورت 

و  سوریه  بازار  و  بوده  ایران  داخلی 
عراق در آینده فرصتی برای سرمایه 
است. کشورمان  بیشتر  گذاری 

اکنون  اگر  کرد:  تاکید  وی 

موثر،  کشوری  عنوان  به  ایران 
تاثیرگذار  و  گیر  تصمیم  مقتدر، 
شود  می  مطرح  منطقه   در 
برای  که  ای  هزینه  با  مقایسه  در 

این مهم شده، بسیار ارزشمند است.
از  دیگری  بخش  در  شمخانی 
اینکه  به  اشاره  با  خود  سخنان 
پادگان ها و نیرو هوایی ما فرسوده 

اینکه  علت  به  شد:  یادآور  نیست، 
نیستیم،  هواپیما  تولیدکننده 
هوایی  صنعت  توسعه  به  نسبت 
داریم. ماندگی  عقب  دنیا  در 

 امنیت ایران فراتر از مرزهای کشور تامین می شود رونق اقتصادی ایجاد نشده است
علی شمخانی:

عیادت مدیر کل روابط عمومی استانداری از خبرنگار روزنامه آوا     * عکس: اکبرینخستین جشنواره گل نرگس در خوسف         عکس : احسان توال

علی الریجانی:

جناب آقای شهامت
 مدیر کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی 

 جناب آقای جالل زاده معاون محترم راهداری
جناب آقای گرجی معاون محترم حمل و نقل

 26 آذر لغایت 1 دی ماه هفته راهداری ، رانندگان و حمل و نقل
 را حضور شما بزرگواران و کلیه دست اندرکاران حوزه حمل و نقل و راهداری تبریک و تهنیت عرض می نماییم .

 شرکت حمل و نقل پیمان بار بیرجند - شرکت راهسازی مسیریاب بیرجند

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت مادری مهربان 

مرحومه حاجیه خدیجه نابغ آیتی
همسر مرحوم حاج محمد رضایی 
 خواهر مرحوم آیت ا... نابغ آیتی

را به اطالع کلیه اقوام و دوستان محترم می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه امروز سه شنبه 
96/9/28 ساعت 2 بعدازظهر از محل مسجد آیت ا... آیتی برگزار می شود، حضور شما سروران 

محترم در این مراسم موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: رضایی،آیتی و سایر بستگان

همکار  ارجمند جناب آقای دانشمند
 و هر كس نفسی را زنده كند گویا همه مردم را زنده كرده است )سوره مائده آیه 32(

هر آن کس به شخصی ببخشد حیات
ز چنگال مرگش ببخشد نجات
بَُود مثل اینکه بداده ست جان

به هر کس که بوده ست اندر جهان

از اینکه با هدف عالی رضایت خداوندی و با ایثار و از خودگذشتگی و با مناعت طبع بی بدیل 
و عزت نفس بی نظیر به زندگانی و جاودانگی انسان های دیگر با عزت و عظمت نگریستید

 و با وسعت نظر، جان دیگری به مخلوق خلق بخشیدید 
روح فاطمه زهرای نازنین تان غرق رحمت الهی و روح شما و خانواده داغدارتان شیفته جمال 

جالل الهی و مزرعه سینه تان از سبزه برکات باقیات صالحات جاودان باد
این احسان را به شما تبریک و ما در غمتان شریک هستیم.

همکاران تان در اتاق عمل بیمارستان شهید  دکتر  رحیمی بیرجند

جناب آقای علی عرب نژاد
مدیرکل محترم بهزیستی استان خراسان جنوبی
سرکارخانم دکترجمیله رضازاده ورقچی 

معاون محترم امورتوانبخشی  بهزیستی
جناب آقای جواد رجبی

معاون محترم پشتیبانی  بهزیستی
سرکارخانم مهنازکریم پور

کارشناس محترم امورهنری وتوانبخشی بهزیستی
جناب آقای امیر اکبرپور

مدیرمحترم موسسه فرهنگی و هنری عرفان
 وکلیه عزیزان پرتالش برگزارکننده چهارمین جشنواره منطقه ای تئاترمعلولین کویر
برخودالزم دانستیم از زحمات و تالش های چند ماهه شما بزرگواران در راستای تحقق اهداف 
اعتمادبخشی و امیدبخشی به معلوالن، نشان دادن توان آنها، اشتغال،توانمندسازی وارائه شادی 

و نشاط به معلولین حاضر در جشنواره صمیمانه تقدیر و تشکرنماییم
از درگاه ایزد متعال سالمتی و پیروزی روزافزون تان را مسئلت می نماییم. اجرکم عندا...

جمعی از والدین توانخواهان

به تعدادی کارگر دائم و 
فصلی خانم و آقا جهت 
کار در گلخانه نیازمندیم.
09155611168-32431638 

تورهـای گروهـی بازنشستگـان

تورهای کیش و دبی از بیرجند  - قشم با قطار  و  هواپیما 
 مالزی  - روسیه - ترکیه - یونان و ...

شرکت میناب سیر شرق    0915961۸005 - 32221719

         قشم با قطار 250کیش از بیرجند فقط ۴50 )شنبه ها(   


