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سرمقاله

بهترین هدیه این روزها 
بصیرت است

*امین جم

چندشهر  بیرجندو  مردم  که  بود  پیش  چندروزی 
دیگر  بابت اعتراض خود نسبت به گرانی و طرح 
مطالبات خود تجمع کردند که متاسفانه با غرض 
شد  برده  حاشیه  به  اعتراضات  این  هایی  ورزی 
در رسانه های  ولعاب گرفت که  آنچنان رنگ  و 
انقالب  و  نظام  ضد  بر  تجمعی  عنوان  به  معاند 
مردم  درایت  با  دشمنان  حربه  شد.این  توصیف 
استان خنثی شد و ادامه اعتراضات در این شهر به 
دلیل سواستفاده سودجویان و عناصر ضد انقالب 
و نظام انجام نشد. آنچه مسلم است مردم راضی 
به تخریب اموال عمومی و ایجاد اغتشاش به نام 
تجمع برای گرانی ها نیستند و ترجیح می دهند 
حال که دیگران از تجمعات آنان تعابیر دیگری می 
کنند سکوت کنند و راه دیگری برای بیان مطالبات 
انقالبی  بیابند.حال زمان آن است که مردم  خود 
استان که با حضور پرشور خود در راهپیمایی 9 دی 
، بصیرت و هوشمندی خود ...  ) ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (

کاِر کارستان کشاورزان خراسان جنوبی
خراسان جنوبی علی رغم  خشکسالی های 18 ساله و کمبود شدید نزوالت جوی جزء خشک ترین استانهای کشور به 
حساب می آید اما با این وجود کشاورزان پرتوان استان بر خشکسالی مسلط شدند و اوضاع را به نفع خود تغییر دادند. آنها 
با بکارگیری حداقل ها اما استفاده از بهترین ها در رقابت های کشوری گل کاشتند . کسب 1۰ عنوان کشاورز برتر ملی  

در سایه تالش و همت این کشاورزان میسر گردید ...  ) مشروح در صفحه ۷ (

حضورآستان قدس رضوی 
در پروژه های مهم دولتی استان

فرمانده سپاه استان   :
خط دهی ناآرامی های 
اخیر از خارج کشور
صفحه ۷

واکاوی شرایط سخت
 کار سمن ها در استان

کار خیر 
با اعمال شاقه

های  سازمان  اندیشی  هم  نشست  پنجمین 
مدیرکل  شد.محمودی  برگزار  استان  نهاد  مردم 
کرد:  عنوان  استانداری  فرهنگی  و  اموراجتماعی 
به  کمک  برای  قبل  به  نسبت  بیشتری  اهتمام 
محور  اجتماع  حل  نهادبرای  مردم  های  سازمان 
ها  وزارتخانه  تمام  طرف  از  مشکالت  و  مسایل 
را  اند کارهای خود  دارد و همه ملزم شده  وجود 
های  تشکل  نهاد  مردم  های  سازمان  طریق  از 
اجتماعی پیگیری کنند ... ) مشروح در صفحه ۳ و ۴ (

عکس : کاربر
صفحه ۷

بهسازی شبکه های آبرسانی در دستور کار آبفا

صفحه 8

دشمن می خواهد از وضع اقتصادی مردم سوء استفاده کند/ 15 روستا در  نهبندان و سربیشه نیازمند برق رسانی هستند / کاهش محسوس دمای هوا، برای فردا /  فعالیت 150 ورزشکار پیوند اعضاء بدون سالن تخصصی در خراسان جنوبی /صفحه ۷
 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

حجت االسالم روحانی : 
اعتراض مردم فرصت

 است نه تهدید

احمد توکلی :
 نمی دانم کدام مخالفان احمق

 می خواهند کشور را به ناامنی ببرند

جلیلی:
 انقالبی گری به معنای
 کمک به دولت است

محمد هاشمی رفسنجانی:
اصالح طلبان و اصول گرایان

 همدیگر را متهم نکنند

خانواده محترم صفوی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت همسر و مادر عزیزتان 

شادروان خانم آذرمی 
 را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحومه

 آمرزش الهی و برای بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندیم.

خانواده های: کریمی، سیدآبادی

جناب آقای دکتر احمد متقی نیا
مدیر کل محترم تامین اجتماعی 
نیروهای مسلح خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را تبریک عرض نموده
  خداوند متعال را بابت انتصاب مدیری انقالبی و والیتمدار 

در سنگر خدمتگزاری به نیروهای مسلح استان، شاکریم
 توفیقات روز افزون شما را از ایزد منان مسئلت می نماییم.

جمعـی از همکـاران

جناب آقای مهندس صفوی 
سرکارخانم  راغبی

با نهایت تاسف مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده 
برای شما بزرگواران از خداوند منان صبر و اجر آرزومندیم.

خانواده وطن چی

جناب آقای مهندس رضا صفوی 
 جناب آقای دکتر عنایت صفوی

با نهایت تاسف و تالم درگذشت والده مکرمه تان را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای 
آن مرحومه آمرزش الهی و برای شما سروران ارجمند و سایر بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندیم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی- بیمارستان ایران مهر

جناب آقای دکتر احمد متقی نیا
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیرکل تأمین اجتماعی نیروهای مسلح استان خراسان جنوبی
که نشان از تجربه و درایت شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

 موفقیت روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.
مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی- بیمارستان ایران مهر

از فراقت ای پدر از بس پریشانیم ما      از سرشک غم چو سیالبی خروشانیم ما
از سر ما سایه مهر تو چون کوتاه شد      بی سر و سامان و سرگردان دورانیم ما

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 
همسری مهربان، پدری دلسوز مرحوم مغفور 

شادروان کربالیی محمد حسین آزادمنش
 )فرهنگی بازنشسته( 

جلسه یادبودی روز چهارشنبه 96/10/13 
از ساعت 14/30 الی 15/30 در محل هیئت محترم حسینی

 )واقع در خیابان انقالب( برگزار می شود.
خانواده های: آزادمنش، چرخی و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مادری عزیز و مادر بزرگی مهربان 

مرحومه حاجیه صغری حقی نیا 
)همسر مرحوم غالمخان خاکی(

 جلسه یادبودی امروز سه شنبه 96/10/12 از ساعت
 3/10 الی 4/10 بعدازظهر در محل هیئت محترم ابوالفضلی 
)مصلی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی 

باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
 خانواده های: خاکی، حقی نیا، ساالری نیا ، صفائی

 نسری، درویشی، قدبا، مولوی، کیمیا، زرنگ، زیوری، نظام دوست و سایر بستگان
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آب،برقوگازگراننمیشود

فارس - علی اصغر یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 97 گفت: بر اساس الیحه بودجه 97 بهای آب، برق و گاز، سال آینده افزایشی نخواهد داشت. بر اساس 
نظر کمیسیون تلفیق، در تالشیم عوارض و پرداختی مردم در حوزه آب، برق و گاز و همچنین خدمات عمومی افزایش قابل توجهی نداشته باشیم و پرداخت ها در حد 

سقف پرداختی در سال 96 باشد.

سرمقاله

بهترین هدیه این
 روزها، بصیرت است

*امین جم

) ادامه سرمقاله از صفحه 1 (هوشمندی خود را نشان دادند، 

عالوه بر اینکه خود مراقب دسیسه های دشمنان 
باشند، دیگران را نیز نسبت به این موضوع توجیه 
کرده و از اهداف پنهان این قضایا پرده بردارند.

این روزها بصیرتی است  شاید بهترین هدیه در 
در  که  بدهیم  هشدار  و  بدهیم  دیگران  به  که 

میدان چه کسی بازی می کنیم.
تجمعات  این  شروع  شاید  که  است  پرواضح 
ما  دست  آن  پایان  اما  باشد  ما  با  اعتراضات  و 
از سخنرانی  انقالب در یکی  .رهبر  بود.  نخواهد 
های خود فرمودند: »باید توجه داشته باشید که 
درگیری و چالش وجود دارد؛ باید خودتان را آماده 
نگه دارید، خودتان را به روز نگه دارید، بصیرتتان 
را به روز نگه دارید، اخالصتان را به روز نگه دارید، 

به روز بسیجی باشید و بسیجی بمانید.« 
گمان نکنیم که این مساله فقط مشکل عده ای 

افراد در حکومت است.
 این انتقامی است که کشورهای مرتجع منطقه 
لحظه شماری  و  بگیرند  ایران  از  می خواهند 
می کنند که ایران را نیز در وضع لیبی و سوریه و 
عراق ببینند. مشکل آنان فقط دولت و حکومت 
ایران نیست، مساله آنان تمدن و تمامیت ارضی 

ایران است. مساله ما نیز اتفاقا باید همین باشد.
 هیچ خطری را کوچک فرض نکنیم.درکنار این 
باید  نیز  حاکمیت  تمام  معنای  به  موضوع،دولت 
از حواشی  را خارج  و مطالبات مردم  خواسته ها 
به وجود آمده پیگیری کند وبرای حل مشکالت 

مردم بکوشد.
درست است که فضای مطالبه گری مردم با ورود 
و  شد  وتار  تیره  نظام  ضد  و  ضدانقالب  عناصر 
پیش آب  از  بیش  با بصیرتی  تا مردم  است  نیاز 
بازی  آنان  زمین  در  و  نریخته  آسیاب دشمن  به 
دشمنان  استفاده  سو  بهانه  به  مسلما  اما  نکنند. 
محاق  در  نباید  نیز  مردم   حق  به  مطالبات    ،

وغفلت قرار گیرد.
با شعار مطالبه گری  نیز که همواره  آوا  روزنامه 
کرده  تالش  مردم  مشکالت  پیگیری  به  نسبت 
و خواهد کرد،بازهم پذیرای نظرات و پیشنهادات 
پیگیری  و  انعکاس  منتظر  همچنین  و  مردم 

مطالبات و مشکالت مردم است.
وجود  به  حواشی  زودتر  هرچه  پایان  با  که  امید 
درک  عمل  عرصه  در  مردم  مشکالت  آمده، 

وپیگیری شود.

اتباع خارجی بدون
 پروانه کار،بیمه نمی  شوند

تسنیم- کلیه اتباع خارجی کشور افغانستان و عراق 
هرگونه  از  توانند  می  12و11  آمایش  کارت  دارای 
خدمات بیمه ای و درمانی به شرط داشتن مجوز 
کار استفاده نمایند.الزم به ذکراست برای استفاده از 
دفترچه خدمات درمانی و بیمه تامین اجتماعی از 
1396.09.25 لغایت 1396.10.25 اتباع فوق می بایست 
با مراجعه به ادارات تعاون ،کار و رفاه اجتماعی محل 
سکونت خود در استانها مراجعه و پروانه کار دریافت 
نمایند.اتباع خارجی بدون داشتن پروانه کار قادر به 
نام ،حوادث و  بیمه مسولیت مدنی،بی  از  استفاده 
دفترچه تامین اجتماعی نخواهند بود و هیچ گونه 
خدماتی از تاریخ 1396.10.25 به افراد بدون پروانه کار 

ارایه نخواهد گردید

مهلت ثبت نام نقل و انتقال
 دانشگاه آزاد تمدید شد

آزاد  دانشگاه  دانشجویی  امور  مدیرکل  میزان/ 
و  انتقال  و  نقل  برای  نام  ثبت  مهلت  گفت: 
-96 تحصیلی  دوم  نیمسال  برای  میهمانی 
شد. تمدید  ماه  دی   20 تا  دانشگاه  این   97
دی   12 فردا  از  متقاضیان  گفت:  صامت  علیرضا 
منادا  سامانه  به  نام  ثبت  برای  توانند  می  ماه 
 www.monada.iau.ir نشانی   به 
کنند. کامل  را  خود  نام  ثبت  و  کرده  مراجعه 

پاسخ ثبت  احوال به شائبه  رایگان شدن 
ثبت نام کارت ملی هوشمند

ایسنا/ سخنگوی سازمان ثبت  احوال کشور شائبه 
هوشمند  ملی  کارت  اولیه  ثبت نام  شدن  رایگان 
را رد و درباره آن توضیحاتی بیان کرد. وی گفت: 
از  ثبت نام  جهت  قبال  پیشخوان  و  پست  دفاتر 
اینترنت  به  دسترسی  عدم  دلیل  به  که  افرادی 
نمی توانستند شخصا اقدام به ثبت نام اولیه کارت  
هزار  الی 3  مبالغی حدود 2  کنند،  ملی هوشمند 
تومان دریافت می کرد که با دستور وزیر ارتباطات، 
این خدمت شرکت پست برای شهروندان رایگان شد.
که  مبلغی  اینکه  بیان  با  خاتمه  در  ابوترابی 
از  ثبت نام  حق الزحمه  عنوان  به  پست  دفاتر 
ثبت نام  هزینه  با  می کردند  دریافت  متقاضیان 
کرد:  خاطرنشان  دارد،  تفاوت  ملی  کارت  اولیه 
تومان  هزار   20 ملی  کارت  اولیه  ثبت نام  هزینه 
است که مستقیما به خزانه دولت واریز می شود.

صداوسیما به تحلیل های یکسویه نپردازد

سیاست گذاری  عالی  شورای  عضو  میرلوحی 
جریانات  به  باید  گفت:صداوسیما  اصالح طلبان 
باشد  نداشته  یکسویه  نگاه  اقتصادی  و  سیاسی 
حضور  برای  فضا  می شود  باعث  کار  این  چراکه 
باز شود. رسانه ملی  بیگانه  معاندان و رسانه های 
همه  برای  را  گفت وگو  شرایط  میزگردها  برگزاری  طریق  از  بتواند  باید 

جریان های سیاسی و اقتصادی کشور فراهم کند.

الزم باشد مردم با ضدانقالب برخورد می کنند

حجت االسالم نصرا... پژمان فر نماینده مردم مشهد در 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اعتراضات چند روز 
اخیر در برخی از شهرها، اظهار داشت: قطعا کسانی که 
خواسته ها و مسائل خودشان را از طریق آتش زدن 
اموال عمومی پیگیری می کنند اینها نه تنها دوستان 
ملت نیستند بلکه قطعا دشمن ملت ما هستند. اگر الزم باشد مردم با حضور در 

صحنه و خلق حماسه ای دیگر در برابر اغتشاش گران می ایستند.

اصالح طلبان و اصول گرایان همدیگر را متهم نکنند

 محمد هاشمی رفسنجانی درباره اعتراضات اخیر گفت :
آن چه که در این شرایط نیاز است و می تواند برای 
یک پارچگی  و  وحدت  انسجام،  باشد،  مفید  کشور 
است. اآلن فارغ از آن چه که گذشته است، نبایستی 
خودمان به این مسائل دامن بزنیم و اصالح طلبان و 
اصول گرایان همدیگر را متهم کنند.هرگونه رفتار این چنینی، بهره آن را دشمن 

می برد و دودش به چشم ملت و نظام می رود.

 احمد توکلی : نمی دانم کدام مخالفان
 احمق می خواهند کشور را به ناامنی ببرند

احمد توکلی درباره برخی ادعاها که اعتراضات اخیر توسط مخالفان دولت 
سازماندهی شده، گفت: من نمی دانم منظور آن ها از مخالفان دولت چه 
کسانی است و نمی دانم کدام مخالفان احمقی هستند که می خواهند کشور 
را به سمت ناامنی ببرند. وی افزود: من بعضی از مخالفان دولت را می شناسم 
و خودم با بعضی از سیاست های دولت مخالف هستم اما آدم هایی به این 

احمقی را نمی شناسم که بخواهند کشور را ناامن کنند.

جلیلی: انقالبی گری به معنای کمک به دولت است

 سعید جلیلی با اشاره به تجمعات اخیر در کشور در 
توییتر خود نوشت:» فتنه امروز مردم را نسبت به 
آینده ناامید و دستاوردهای بزرگ و مثبت ۴0 سال 
را نفی می کند. اگر مسئولیت نداریم قرار نیست در 
نقش اپوزیسیون نظام حاضر شویم. انقالبی گری به 
معنای کمک به دولت برای رفع مشکالت در هر دوره از زمانی است که 

مسئولیت اداره کشور بر عهده ما نیست.«

نظر ابطحی درباره پشت پرده حوادث اخیر ایران

حجت االسالم سید محمد ابطحی با اشاره به اغتشاشات 
اخیر گفت: مقامات آمریکایی و اسراییلی و فرح پهلوی 
و واالحضرت! محمد بن سلمان سعودی و تکفیری ها 
با حمایت های کورشان بازهم دشمنی شان را با ملت 
ایران آشکار کردند. وی با بیان اینکه برخی بدون توجه 
به مسائل معیشتی و اقتصادی اصل نظام را نشانه گرفته اند، تصریح کرد: متأسفانه 
برخی تالش دارند تا مطالبات به حق اقتصادی و مدنی مردم نادیده گرفته شود.

رییس جمهور با اشاره به اینکه همه ما موقتی 
بوده و کشور و مردم ماندنی و ماندگار خواهند 
بود، اظهار داشت: معتقدم آنچه که این چند 
روز واقع شده ظاهرش یک نوع تهدید بوده 
که باید آن را به فرصت تبدیل کنیم و ببینیم 
مشکل چیست.روحانی با بیان برخی توطئه ها 
در مساله  بویژه  بعضی دشمنان  در ذهن  که 
بروز اختالف میان نیروها وجود داشت ، گفت: 
انتظارات و هوس هایی  انتخابات، یک  بعد از 
یا یک تفکراتی در ذهن دشمنان ما بود که 
شرایط اینگونه و یا آنگونه خواهد شد و اختالف 
ایجاد می شود اما شما دیدید یک مراسم بسیار 
خوب و شکوهمند برای تنفیذ و مراسم بسیار 
شکوهمند و بی سابقه نیز برای تحلیف شکل 
از 110 کشور  گرفت که در آن هیات هایی 
جهان شرکت داشتند که در برخی از این هیات 
ها سه تا ۴ وزیر نیز حضور داشتند.روابط بین 
از قبل هم بهتر و نزدیک تر است. سه قوه 

روحانی اظهارداشت: بعضی ها از اینها فکر می 

کردند روابط سه قوه ، روابطی گسسته، با فاصله 
و اختالف می شود اما بحمدا... این روابط حتی 
در مقایسه با دولت یازدهم بهتر و نزدیک تر 
شد که در رای اعتماد نمایندگان مجلس به 
وزرا تبلور یافت. آن جلسه رای اعتماد بسیار 
شکوهمند و کم نظیر بود. مجلس حرف خودش 
را با کمال احترام ، رعایت قانون و بهتر از هر 
زمان دیگر زد . تحمل اینها و دیدن این میزان 
از وحدت و اتحاد ، برای مخالفین و دشمنان 

نظام آسان نبود.

برخی معترضین
 خواست به حق دارند 

رییس جمهور با اشاره به اینکه همه ما موقتی 
بوده و کشور و مردم ماندنی و ماندگار خواهند 
بود، اظهار داشت: معتقدم آنچه که این چند 
روز واقع شده ظاهرش یک نوع تهدید بوده 
که باید آن را به فرصت تبدیل کنیم و ببینیم 

مشکل چیست. چراکه همه اینها کسانی نیستند 
که از خارج دستور گرفته باشند بلکه عده ای 
از آنها مردمی هستند که به خاطر احساسات 
رییس  آمدند.  ها  خیابان  به  و مشکالت شان 
جمهور با اشاره به اینکه در بحث اشتغال هنوز 
تا زمانی که مشکل بیکاری را حل کنیم، فاصله 
طبیعی  دارند.  مشکالت  مردم  گفت:  داریم، 
است، باید این مشکالت را حل و فصل کنیم. 
بنابراین یک عده اعتراض یا انتقاد دارند. به حق 
انتقاد دارند، منتها باید طریق و مسیر درست و 
قانونی را برای بیان انتقاد انتخاب کنند. یک 
عده ای در این وسط آمدند دارند با تحریک 
دیگران سوء استفاده می کنند. آن هم معلوم 

است که برای چیست؟

بحث جناح و حزب نیست؛
بحث نظام و انقالب است

رییس جمهور با اشاره به اینکه نمی خواهم وارد 

بحث در این باره بشوم که ریشه این حوادث 
که ایجاد شد، از کجا شروع شد و چه بود؟، 
اظهار داشت: درباره این مساله در یک فرصت و 
زمان دیگر می شود بحث کرد و حرف زد. منتها 
امروز باید متحد باشیم. همه دست به دست هم 
دهیم. دیگر بحث سر این نیست که این برای 
کدام جناح و حزب است و دارای چه تفکری 
است. بحث، بحث خود نظام و انقالب و منافع 
و امنیت و مصالح ملی و ثبات ما و منطقه است.

تا اینجای برجام ما سود 
بردیم یا ضرر کرده ایم؟

رییس جمهور با طرح این سوال که آیا تا اینجای 
برجام ما سود بردیم یا ضرر کرده ایم؟ ، گفت: 
اگر سود بردیم چرا همه آنرا نمی گوییم. دولت 
خدماتی انجام داده یا نه؟ اگر انجام داده، چرا همه 
با هم نمی گوییم؟اگر نقصی هم دارد و از دولت 
داریم را هم بگوییم، چنانچه اشکالی وجود دارد 

را باید دولت ، مجلس و قوه قضائیه همه با هم 
باید حل کنیم چرا که مشکل هم برای همه ما 
است، شما قانونی تصویب کرده اید ممکن است 
دقیق نبوده و اصالحیه بخواهد و یا ممکن است 
دولت اقدامی کرده که دقت الزم را نداشته و 
نیازمند اصالح باشد و یا قوه قضائیه ممکن است 
باشد  نیازمند اصالح  اتخاذ کرده که  سیاستی 
همه باید قبول کنیم که در مسیر تغییر صحیح 
و تحول درست برای رسیدن به اهدافی که مردم 

از ما می خواهند حر کت بکنیم.

روحانی : اعتراض مردم فرصت است نه تهدید/ برخی معترضین خواست به حق دارند

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارفرمایی 
دفاتر جهانگردی و گردشگری استان خراسان جنوبی

تاریخ انتشار: 96/10/12

 مجمع عمومی عادی انجمن صنفی مذکور روز شنبه مورخ 1396/11/7ساعت 9 صبح 
در محل هتل جهانگردی بیرجند واقع در خیابان ارتش برگزار می گردد. از کلیه کارفرمایان 
)اشخاص حقیقی و حقوقی( شاغل در صنف مربوط دعوت می شود در جلسه شرکت 
نمایند. همچنین از کلیه اعضایی که تمایل به عضویت در هیئت مدیره و بازرسان انجمن را 
دارند، دعوت می شود تقاضای کتبی خود را به انضمام کپی شناسنامه ، کارت ملی و یک 
قطعه عکس 4×3 حداکثر تا تاریخ 96/11/1 به آدرس بیرجند - ابتدای خیابان شهید صیاد 

شیرازی - دفتر آسیا پرواز ارسال نمایند. 
دستورجلسه:گزارش هیئت مدیره و بازرسان انجمن - انتخاب اعضای اصلی و علی البدل 

هیئت مدیره برای مدت سه سال و بازرسان انجمن به مدت یک سال.
هیئتمدیره

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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سیاحت گردشگران آلمانی در کویر نمکزار سه قلعه
گروه خبر- گردشگران آلمانی برای بازدید از جاذبه های تاریخی و طبیعی و کویر نمکزار سه قلعه به شهرستان سرایان سفر کردند. معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین 
منابع اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان گفت: 10 گردشگر آلمانی در قالب تور دو روزه کویرنوردی از برنامه های شترسواری، موتور چهار چرخ، رصد 
آسمان شب، پیاده روی در رمل های سه قلعه و تماشای غروب زیبای کویر استفاده کردند.مرتضی عربی افزود: این گردشگران در اقامتگاه بوم گردی نمکزار سه قلعه اقامت داشتند.

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

امین جم-صبح  یکشنبه پنجمین نشست هم 
اندیشی سازمان های مردم نهاد استان خراسان 
کشاورزی  بانک  همایش  سال  در  جنوبی 
بیرجند برگزار شد.عصمت محمودی مدیرکل 
اموراجتماعی و فرهنگی استانداری عنوان کرد: 
اهتمام بیشتری نسبت به قبل برای کمک به 
سازمان های مردم نهاد برای حل اجتماع محور 

مسایل و مشکالت از طرف تمام وزارتخانه ها 
وجود دارد و همه ملزم شده اند کارهای خود را 
از طریق سازمان های مردم نهاد تشکل های 

اجتماعی پیگیری کنند.

317 سازمان مردم نهاد
دارای مجوز در استان وجود دارد

وی بیان کرد:   317 سازمان مردم نهاد دارای 
بهزیستی،  استانداری،  فرمانداری،  از  مجوز 
جوانان  و  ورزش  استان،  انتظامی  فرماندهی 
فرهنگی،  اجتماعی،  های  مقوله  در  استان 
جوانان  و  ورزش  زیست،  محیط  اقتصادی، 
نظارت  هیئت  دبیر  کنند.  می  فعالیت  غیره  و 
استان با بیان اینکه میزان اعتبارات ابالغی به 
تومان  میلیون  ها 170  در حوزه سمن  استان 
میلیون   70 مبلغ،  این  از  کرد:  اظهار  است، 
مابقی  و  استان  “تی سی”  مرکز  برای  تومان 
توسط فرمانداران 11 شهرستان استان سمن ها  
شناسایی و با توجه به نوع کار و سابقه، توانایی 
و تعامل تقسیم شده است. در مرکز استان نیز 
باتوجه به نیاز، به تشخیص هیئت نظارت استان 

از طریق استانداری انتخاب شده است.

افزایش تعداد سمن ها 
به هربهایی پذیرفتنی نیست

عنوان  از سخنان خود  دیگری  در بخش  وی 
تعلیق  به  مجبور  باطنی  میل  رغم  علی  کرد: 
استان  های  سمن  از  یکی  فعالیت  پروانه 
شدیم. اما نه به خاطر سختگیری قانونی؛ سه 
بار اخطار کتبی به این سمن داده و بارها هم 
اینکه  بیان  با  وی  بودیم.  داده  دوستانه  تذکر 
برای ما افزایش تعداد سمن ها از سمت وزارت 
کشور امتیاز محسوب می شود، اظهار کرد: ما 
این امتیاز را به هربهایی خواهیم خواست. کار 
درست را باید درست انجام داد. وی خطاب به 
مسئوالن سازمان های مردم نهاد عنوان کرد: 
دقت  با  مالی  مسائل  در  داریم  انتظار  شما  از 
وارد شوید. بحث شفافیت، سرعت و فراگیری 
خواهند  مقتدر  شمارا  که  بود  خواهند  مواردی 
در  که  درصورتی  خواهید شد  قدرتمند  و  کرد 

راستای کار تیمی و شبکه سازی گام بردارید.

مردم استان از قدیم االیام 
در امور خیر مشارکت داشته اند

حسین کریم پور یکی از معتمدین استان و فعال 

از  اینکه  بیان  با  نیز  اجتماعی  های  سمن  در 
قدیم االیام تاکنون فعالیت های خیریه زیادی 
توسط مردم استان انجام می شده است، عنوان 

بیرجند،  در  کشی  لوله  آب  گذاری  پایه   کرد: 
های  نمونه  و  شوکتیه  مدرسه  گذاری  پایه 
ها  خیریه  توسط  همه  دست  این  از  بسیاری 
رئیس هیئت  است.  بوده  و کمک های مردم 
ادامه  اکبر)ع(  علی  حضرت  توانبخشی  مدیره 
داد: هنوز هم مردم استان در کار مدرسه سازی، 
و...  عتبات  به  کمک  و  بیمارستان ها  احداث 
مجمع  مدیره  هیئت  رئیس  هستند.  پیشرو 
خیرین سالمت استان با بیان اینکه در استان 
مشکالت زیادی داریم و در بسیاری از زمینه 
ها کار نشده است، اضافه کرد: متاسفانه نگاه 
دولتمردان به استان ما خیلی ضعیف بوده است.

بنگاه خیریه آبلوله در زمینه آب 
شرب مردم فعالیت می کرد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان 
اینکه ما بنگاه خیریه آبلوله داشتیم که در زمینه 
آب شرب مردم فعالیت می کردند، اظهار کرد: 
اوقاف دست  از آن است که  شنیده ها حاکی 

نیز  اوقاف  و  است  گذاشته  بنگاه  این  روی 
حتما باید در راستای وقف هزینه شود. در غیر 
اینصورت بخاطر عدم اعتماد دیگر خیری برای 
انجام کار جلو نخواهد آمد و نه سرمایه گذاری 

انجام خواهد شد.

مردم موسسه حضرت علی اکبر )ع(
را پذیرفته و به آن اطمینان دارند

علی  حضرت  توانبخشی  مدیره  هیئت  رئیس 
اکبر)ع( با بیان اینکه در موسسه خیریه حضرت 
بین  تفاوت  میلیون   40 ماهانه  اکبر)ع(  علی 
یارانه و حقوق را داریم، گفت: ماهانه حدود 60 
یا 70 میلیون تومان فقط کمک های مردمی 
است. زیرا مردم پذیرفته اند و اطمینان دارند. به 
همین دلیل است که تاکید می شود خرج کرد 

باید شفاف باشد.

مشارکت مردم در پروژه ها 
حتی هزینه هارا کاهش می دهد

کریم پور  با بیان اینکه در پروژه ها مشارکت 
مردم بسیار اثر گذار است و هزینه ها رو هم 
که  ای  پروژه  کرد:  عنوان  دهد،  می  کاهش 
کارشناسان 20 میلیارد هزینه آن را براورد می 
کردند، توسط مردم استان با 10 میلیاد انجام 
شد. وی عنوان کرد: متاسفانه همراهی با سمن 
ها و خیرین وجود ندارد و باید از هفت خوان 
باید  مشکالت  این  کرد  تاکید  وی  شوند.  رد 
رفع شود و مسئوالن باید سمن ها و خیرین را 
بپذیرند و حمایت کنند. وی با بیان اینکه برخی 
سمن ها به دنبال زمین هستند تا برای مردم 
خانه های ارزان بسازند، افزود: متاسفانه زمین 
نیست. زمین فروش می کند و منابع در تهران 
و استان های دیگر به جز اینجا هزینه می شود.

چرا نباید این ظلم در حق مردم انجام شود و 
حتی یک ریال هم از پول به استان نرسد؟

مگر چقدر وقت داریم که در 
راهرو سازمان ها بگذرانیم؟

در  نهاد  مردم  های  سازمان  نماینده  حسینی 
افتخار  اینکه  بیان  با  استان  نظارت  هیئت 

ها  سمن  فلسفه  و  است  بودن  غیردولتی  ما 
است،عنوان  سیاسی  غیر  و  غیرتجاری  نیز 
توانمند  بازوان  نهاد  مردم  های  کرد:سازمان 
پیمانکاران  ما  اینکه  بیان  با  هستند.وی  نظام 
به  هم  هنوز  که  نیستیم  دولتی  های  پروژه 
عنوان پیمانکار در قرارداد ها و تفاهم نامه ها 
این  به  شناخته می شویم،عنوان کرد:ما هنوز 
مردم  سازمان  به  اگر  که  ایم  نرسیده  نتیجه 
نهادی 5 میلیون داده شود ، مطمئنا آن سازمان 
10 میلیون هزینه خواهد کرد. وی با اشاره به 
اینکه چرا باید در استان وقتی در حوزه آسیب 
مالیات  از ما  فعالیت می کنیم  اجتماعی  های 
گرفته شود و درگیر سازمان تامین اجتماعی و 
...شویم،ادامه داد:مگر ما چقدر وقت داریم که 

در راهروهای سازمان های مختلف بگذرانیم؟

مسئوالن تدبیری کنند تا
مطالبات سریعتر بررسی شود

این نماینده توانمند در هیئت نظارت استان در 
با  از سخنان خود عنوان کرد:  بخش دیگری 
کمک و نوع نگرشی که در بدنه اجرایی استان 

وجود دارد، ما سازمان های مردم نهاد به هم 
بیان  با  وی  ایم.  رسیده  خوبی  خیلی  افزایی 
کنند  تدبیری  خواهیم  می  مسئوالن  از  اینکه 
پاسخگویی  و  بررسی  سریعتر  ما  مطالبات  تا 
شود، گفت: متاسفانه گاه  مشاهده شده برخی 
مسئوالن بعد از یک یا دوماه پاسخ نامه یک 

سمن را داده اند. 

باید شرایطی را ایجاد کنیم
که توانایی ها و امکانات دولتی

درکنار توانایی ها و امکانات
 مردم قرار بگیرد

عرب نژاد مدیرکل بهزیستی استان نیز با بیان 
اینکه جامعه امروزی ما درحال پوست اندازی 
سریع است و قابل مقایسه با قبل نیست،گفت: 
های  آسیب  و  متفاوت  فقر  معنای  امروزه 
اجتماعی هم عوض و متفاوت شده است. وی 
افزود: بر این اساس باید به خیر جمعی برگردیم 
تا هم مردم در حل مشکالت نقش و مشارکت 
داشته و هم احساس مسئولیت اجتماعی بکنند.

وی با بیان اینکه ما مسئوالن باید شرایطی را 
دولتی  امکانات  و  ها  توانایی  که  کنیم  ایجاد 
درکنار توانایی ها و امکانات مردم قرار بگیرد، 
ادامه داد: امروز هرقدمی که مسئوالن بخواهند 
بردارند، مردم باید باشند و سازمان های دولتی 

فقط بسترساز بوده و عقب تر بایستند.

قوانین را باید تاجایی که 
می توانیم به نفع مردم خم کنیم

اداری  بروکراسی  اینکه  به  اشاره  با  نژاد  عرب 
دیگر  های  استان  برابر  چندین  استان  در 

است،تصریح کرد: به نظر من این گره بازشدنی 
های  استان  به  ما  مدیران  اینکه  مگر  نیست 
دیگر بروند و مدیریت کنند و وقتی برگشتند 
ما  نظارتی  های  سیستم  یا  کنند  نگاه  بزرگ 
را  قوانین  بتوانند  و  شده  هماهنگ  بامدیران 

تاجایی که می شود به نفع مردم خم کنند.

چندین ماه انتظار 
برای تعیین نام!!!

از  پیشگیری  موضوع  در  اینکه  بیان  با  وی 
ژنتیک تالش کردیم سمنی را راه اندازی کنیم 
ادامه داد: موافقت اصولی با احداث آزمایشگاه 
اندازی  راه  برای  میلیون   300 و  شد  صادر 
بودجه  از مدیربهزیستی کشور  آزمایشگاه  این 
گرفتیم تا بسته خدمات ژنتیک در استان اجرایی 
نام  برای  وقتی  اداری  بروکراسی  در  اما  شود. 
ثبت  انجمن  نام  این  با  اقدام کردند،گفتند  آن 
نمی کنند.بعد گفتند به عنوان کانون نام بگیرید 
و به استانداری ارجاع دادند.بعد از آنجا دوباره 
به بهزیستی پاس شد و بعد درخواست مجوز 
شرکت کردیم که مسئوالن گفتند چون کلمه 
ادب  و  شعر  فرهنگستان  دارد،انجمن  ژنتیک 
باید یک معادل برای این پیدا کند.االن چندین 

مدت است که منتظر نام این شرکت هستیم.

300 میلیون بودجه 
در انتظار مجوز

انجام  پایان سال کاری  تا  اظهار کرد:اگر  وی 
نشود،دیگر نمی توانیم بودجه 300 میلیونی را 
جذب کنیم.وی با بیان اینکه بعد چندین ماه و 
چندین سال که ما قرار بوده این ازمایشگاه را 
افتتاح کنیم،گفتند برای دکترای مولکولی پروانه 
صادر نمی کنیم و قوانین عوض شده است و 
باید دکترای ژنتیک پزشکی باشند،ادامه داد : 
دکتر میری ماهانه 3 تا 4 میلیون اجاره پرداخت 
می کند و 800 میلیون خرج تجهیز آزمایشگاه 
کرده است.االن می گوید اشتباه کردم به استان 
شما امدم.می گفتند استان شما خراسان جنوبی 
به  تا  دانستم  نمی  ولی  دارد  اداری  بروکراسی 
این اندازه. وی افزود: ما شاهدیم در استان های 
دیگر با این مدرک مجوز داده شده اما متاسفانه 

در استان ما می گویند نمی شود.

اگر سمن ها نباشند توان مدیریت
برخی موارد محوله را نداریم

بیان  با  جلسه  این  در  بهزیستینیز  مدیرکل 
موارد  از  خیلی  در  نباشند  ها  اگر سمن  اینکه 
دولت  از  کوچک  قسمت  یک  که  بهزیستی 
است هیچ کاری نمی تواند انجام دهد، افزود: 
را  اکبر)ع(  علی  موسسه  مثال  عنوان  به  اگر 
تعطیل کنند هیچ وقت سازمان بهزیستی چه 
از بعد نیروی انسانی، چه مدیریت و چه نیروی 
انسانی چنین توانی ندارد که یکی از این مراکز 

را مدیریت کند.

از ظرفیت سمن ها درمبارزه با 
مواد مخدر استفاده شود

 
هم  استان  موادمخدر  هماهنگی  شورای  دبیر 
است  مسلم  آنچه  کرد:  عنوان  سخنانی  در 
و  بود  نخواهد  نباشد سالمتی هم  امنیتی  اگر 

استان  در  ما  سمن های  همواره  خوشبختانه 
خراسان جنوبی در مبارزه با مواد مخدر سرآمد 
هستند. علی زندی با بیان اینکه استکبار جهانی 

قرار  هدف  را  پویا  و  جوان  نسل  جدی  بطور 
داده که باید بسیار به هوش باشیم ادامه داد: 
از ابتدای سال تاکنون بیش از 35 تن و 645 
استان خراسان جنوبی  کیلگرم مواد مخدر در 
کشف شده است.وی تاکید کرد: هیچ دستگاه و 
ارگانی نمی تواند با مواد مخدر به تنهایی مبارزه 
کند. مواد مخدر به قدری مهم است که در سال 
94، رهبر معظم انقالب اسالمی شخصاً در این 
از ظرفیت همه  باید  و  پیدا کردند  حوزه ورود 

سمن ها در مبارزه با موادمخدر استفاده کرد.

هرجای استان یک مرکز
 توسط مجمع خیرین سالمت 

احداث شده است

ادامه  در  هم  سالمت  خیرین  مجمع  رئیس 
جلسه بیان کرد با کمک بانک کشاورزی یک 
مرکز جامع سالمت در شهر مود درحال احداث 
است ، ادامه داد :این بنا با نام پروفسور باللی 
مود بوده و با پیشرفتی که داشته امیدواریم تا 
چندماه آینده به بهره برداری برسد.حسینی با 
بیان اینکه مجمع خیرین سالمت یک مجمع 
شناخته شده در استان است، عنوان کرد: عالوه 
بر کارگذشته مثل بیمارستان ایران مهر و مراکز 
از  بیش  امروزه  احداث شده،  درمانی  بهداشت 
30 مرکز بهداشتی درمانی را در سطح استان در 

حال احداث است.می توان گفت هرجای استان 
که یک بنا از مجمع خیرین سالمت وجود دارد.

بودجه ابالغی برای سمن ها
خجالت آور است

این  خیرین  از  درصد   95 اینکه  بیان  با  وی 
جذب  افزود:  هستند،  استان  خارج  مجمع 
وجود  زیادی  نیست.موانع  ای  ساده  کار  خیر 
شده  شناخته  نهاد  مردم  سازمان  یک  دارد.ما 
هستیم،وای بر سمنی که تازه دارد قدم بر می 
بیشتر می کند. را  به حمایت  نیاز  این  و  دارد 
وی با اشاره به مبلغ بودجه درنظر گرفته شده 

استان،اظهار کرد:از شنیدن  برای سمن ها در 
این رقم شرمگین شدم.واقعا خجالت آور است 
استان 100 میلیون توانسته است برای سمن ها 
جذب کند آن هم در شرایط و بودجه هایی که 

در فضای مجازی می بینیم.

در چهار ماه به اندازه احداث
3 خانه بهداشت مالیات بر ارزش 

افزوده داده ام

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان 
تومان  میلیون  ماه 310  بهار طی 4  اینکه در 
پول مالیات بر ارزش افزوده داده ام، گفت: این 
یعنی احداث 3 خانه بهداشت و در طول سال 
عنوان  به  باید  که  بهداشت  خانه   12 احداث 
بدهیم.وی  دولت  به  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
ادامه داد: این یعنی از مردم به نحوی پول را 
دهیم.  می  دولت  به  را  آن  درصد  و 9  گرفته 
برخی از خیران به من گفته اند راضی نیستیم.
پول ما را به دولت بدهی. حاللت نمی کنیم.
بنده به عنوان مدیرعامل چه کاری می توانم 

انجام دهم؟

باید کاری کنیم که مدیران 
ادارات و کارمندان بدانند

که این کار از خودشان است

کنار  در  ها  سمن  ما  اگر  اینکه  بیان  با  وی 
انجام  توانیم  می  کارها  خیلی  بایم  یکدیگر 
بدیم، افزود: متایفانه اتحاد و هم افزایی الزم 
را نداریم. وقتی کاری رو سمن ها انجام بدن 
مطمینا مردم اعتماد خواهند کرد و ادارات هم 
کار مارو زودتر انجام خواهند داد. حسینی عنوان 
کرد: در زمان مهندس افشاری )معاون سیاسی 
سابق استانداری( نامه ای  داده شد به سازمان 
مکاتبه  وقتی  بود  تاکید شده  آن  در  که  و  ها 
شود،ظرف  می  انجام  ها  سمن  طرف  از  ای 
یک مدت کوتاه حتما باید پاسخ دهی صورت 
گیرد. ولی این نامه به ادارات مختلف رفته بود 
ولی هیچ توجهی به آن نشد. وی افزود: امروز 
باید کاری کنیم که مدیران ادارات و کارمندان 

بدونن که این کار از خودشان است.

بانک کشاورزی به دنبال تحقق 
منویات مقام معظم رهبری گام 

برداشته است

خراسان  کشاورزی  بانک  شعب  امور  مدیر 
جنوبی نیز در این نشست عنوان کرد: با توجه 
به اینکه مقوله مسئولیت های اجتماعی مورد 
بانک  قرار گرفته  توجه سازمان های مختلف 
کشاورزی نیز در زمینه این سیاست ها به ویژه 
منویات مقام معظم رهبری گام برداشته است.
امیرحسام قزلباش یادآور شد: بانک کشاورزی 
توسعه  کشاورزان،روستایی،  معیشت  ارتقای 
گذاری  سرمایه  کشاورزی،  بخش  رونق  و 
صنایع  ارتقای  و  خودکفایی  از  حمایت  و 
های  فعالیت  به  بخشی  جهت  کشور،  غذایی 
 کشاورزی، حمایت های مادی...)ادامه در صفحه 4(

واکاوی شرایط سخت کار سمن ها در خراسان جنوبی

شما  روزنامه  در  را  جاوید  آقای  امروز  گفتگوی 
خوندم ایشون نیمی از راه همین االن طی کرده 
و آن هم شناخت صحیح از وضعیت شهر و نیمه 
دیگر نیز به همت خودش و شورای شهر انشاا... 
را  شهرمان  شهردار  اینکه  از   . شد  خواهد  حل 
مصمم و با برنامه و ایده می بینیم خوشحالیم و 
امیدواریم این انگیزه در مسیر توسعه بیرجند عزیز 
عملکردش  با  شهردار   . شود  مصرف  درستی  به 

خواهد توانست مردم را با خود همراه کند
930 ... 770

با سالم خدمت روزنامه خوب آوا وتمامی پرسنل آن 
چرا دهیاری حاجی آباد شهر بیرجند فکری برای 
آسفالت و روشنایی و فضای سبز و عالیم رانندگی 
و زبیاسازی آن در ورودی آن و قسمت کشمان 
که به سمت آمیراباد میرود نمی کند جاده تنگ 
وتاریک بدون هیچ تابلو وشبرنگ واقعأ خطرناک 
وحادثه ساز است اول خلیج فارس تاریکی مطلق 
هست تابلو ندارد چراغ چشمک زن ندارد باید هر 

لحظه منتظرخطرباشیم. از اهالی حاجی آباد
915...152
مورد  بی  وسازهای  ساخت  جای  به  نیست  بهتر 
به فکر درمان بهتر بیماران بودن امکانات خوب 
با  و  سالم  ومحیطی  تجربه  با  پرستاران  داشتن 

نشاط در بیمارستانهای استان باشید؟
915...339
حتی  وعراق  درسوریه  ما  های  رزمنده  سالم  با 
به حرمت  نزدند  آتش  رو  پرچم داعش جنایتکار 
نام مبارک ا... ولی وقتی ازتلویزیون دیدم پرچم 
کشورم به دست جوان هموطنم به آتش کشیده 
بخدا اشکم در اومد این همه شهید جانباز اسیر 
دادیم بخاطرهمین پرچم که باال بمونه ازمسوالن 
خواهشمندم شخص خاطی رو پیداکرده و باشدت 
دیگران  برای  عبرت  درس  شاید  برخوردکنید 

باشد.ازطرف جوانان باغیرت بیرجند.
ارسالی به تلگرام آوا
درمورد  رسانه ومسولین خواهشمندم  از  با سالم 
آنان   های  وخیانت  ومنافقین  عربستان  و  امریکا 
آشنا  رو  مردم  موقعیت  این  توی  بیشتر  فیلم  با 
کنند البته افرادی که اینقدر بی شرفند که پرچم 
این آب وخاک رو به آتش میزنند وبه اموال بیت 
المال خسارت میزنند وقانون باید آنها را نقره داغ 

کند تا برای دیگران درس عبرت شود 
935...167
سالم خدمت آقای استاندار محترم: پیرو تقاضای 
مجدد  بکارگیری  عدم  قانون  طبق  مردم  مکرر 
بکارگیری  به  با  نمی شود؟  اقدامی  بازنشستگان 
بازنشستگان نه تنها اشتغالزایی جوانان نمی شود. 

بلکه باعث اشتغالزدایی جوانان میشود.
915...881
سالم لطفا به راهنمایی و رانندگی بفرمایید فکری 
به حال پارکینگ مزار شهدا بردارند یا حداقل یک 
تا  انجام دهند  برای جایگاه خودروها  خط کشی 

برقراری نظم بهتر صورت گیرد. 
0915...29
سالم آوا یک نفر به داد گربه و سگ های ولگرد 
در برسد تا دیروز آمار سگهای ولگرد باال بود و از 
ترس آنها شب باید مراقب می بودیم حاال از دست 
گربه ها و ورود آن ها به داخل منزل خسته شده 
 ایم همسایگان محترمی هم هستند که ماشا ا...
گربه دارند کمی به فکر بهداشت و سالمت افراد 

جامعه باشیم هم خوب است.
0915...141
 شهرداری فکری به حال میوه فروشی ها و ماشین های
حمل بار میوه داشته باشد مغازه ای ندارند هر جایی 
اتراق کرده و کار خود را انجام می دهند هم به 
زیبایی شهر لطمه می زنند و هم مخل آسایش 

و عبور و مرور در خیابان و دور میدان می شوند.
0915...947
به  را  خیابانها  کشی  خط  است  قرار  کسی  چه 
عهده بگیرد حداقل االن که نزدیک پایان سال و 
ورود به سال جدید هستیم کمی به فکر زیبایی و 
امنیت باشد خطوط عابر پیاده دیده نمی شود خط 
کشی ها بین خطوط دیده نمی شود باید اتفاقی 

بیفتد تا راه چاره دهید.
0915...121
بردارید  هم  درختان  هرس  حال  به  فکری  لطفا 
بعضی از درختان سر به فلک کشیده و در داخل 
پیش  وقت  چند  اند  گرفته  جای  برق  های  سیم 
زحمت  کشیدند در راستای خیابان شهدا این عمل 
انجام شد لطفا برای سایر خیابان ها نیز اعمال شود
0915...624
آقای دکتر جاوید شهردار  به  با سالم و خداقوت 
محترم و اعالم برنامه هایشان در گزارش روزنامه 
آوا دست مریزاد آقای دکتر یک خواهش لطفا به 
نو  سال  نزدیک  باشید  شهری  های  المان  فکر 
هصستیم مهمانان از سایر استان ها که می آیند به 

مبلمان شهری و المان ها توجه خاص می کنند.
0915...154
است  شده  تحویل  بهزیستی  مسکن  های  خانه 
اما با سود باال بدون سیستم گرمایشی و امکانات 
الزم برای نشستن خواهشمندیم فکری به حال 

ما بردارید چه کسی مسئول نظارت است.
0915...008
چه کسی می خواهد به داد مسافران و میهمانان 
استان برسد وارد شهر می شوند نه تابلویی با عنوان 
هتل ها ، مهمانسرا امکان های تفریحی و زیارتی 
از چه کسی سوال کنند حال آنکه همه چیز موجود 
می باشد تمام امکانات را داریم اما اطالع رسانی 
ضعیف است شهرداری و میراث فرهنگی با شما 

هستیم چشم و گوشتان را باز کنید.
0915...065

کار خیر با اعمال شاقه !
جم

ن 
 امی

ا از
س ه

عک
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ساخت گوشی هوشمند مختص کودکان

عصر تکنولوژی- ایرنا- این گوشی هوشمند که myFirst Fone نام دارد، امکان برقراری تماس های صوتی و ویدئویی از 
طریق گوشی های ثبت شده اندرویدی یا iOS و همچنین دریافت پیغام های متنی را فراهم می کند.والدین نیز می توانند با استفاده 
از جی پی اس این گوشی موقعیت کودک خود را ردگیری کنند و در صورت خروج او از محدوده تعیین شده، از موضوع مطلع شوند. 
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یادداشت

جذابترین ها 

خواندنی ها

غاریعجیبدرایرانکهجیغمیکشد!

وجود  ایران  در  زیادی  غارهای   - گشت  الی 
باشند. دارند که شاید هرکدام به نحوی عجیب 

آن  شبانه  جیغ های  به  را  سهوالن  غار  خیلی ها 
می شناسند؛ جیغ هایی که در داالن های این غار 
برخی  برای  شاید  ابتدا  در  می شوند.  طنین انداز 
عجیب وغریب  حتی  یا  و  ترسناک  جیغ ها  این 
این جیغ ها صدای  که  ولی مشخص شد  بودند، 
می کنند.  زندگی  غار  در  که  است  خفاش هایی 
غار  در  تاریک تری  جاهای  این خفاش ها  اگرچه 
را برای استراحت انتخاب کرده اند. ولی به هرحال 
نور به کاررفته در غار خفاش ها را اذیت می کند که 
همین علت جیغ هایی که در شب شنیده می شوند 
هست.البته به جز خفاش ها،  پرنده های دیگری هم 
در غار سهوالن زندگی می کنند. ولی این پرنده ها 

با نور ندارند و بیشترشان در سقف این  مشکلی 
غار زندگی می کنند. در طول مسیر بازدید از غار، 
بعضی جاها قایق شما آن قدر به النه ای پرنده ها 
آن  می توانید  دست  با  حتی  که  می شود  نزدیک 
را لمس کنید. غار سهوالن درمجموع ۶۰۰ متر 
 ۳۰۰ و  خشکی  در  آن  متر   ۳۰۰ که  دارد  طول 
متر دیگر در آب است. البته بعضی ها معتقدند که 
مسیر غار همچنان ادامه دارد، ولی فقط غواص ها 
عبور  غار  انتهایی  صخره های  زیر  از  می توانند 
 ۶۰۰ مسیر  این  پیمودن  از  بعد  به هرحال،  کنند. 

متری، راهی جز برگشت ندارید.

شگفتی ها 

برج تاریخی علی آباد، روستای کشمر، استان خراسان رضوی احسان گنجی  قاب عکس کاریکاتور  داده نما، آوای خراسان جنوبی
رصدامواجیونوسفربرایاولینبار

آگوست   21 روز  در  گرفتگی  ایرنا-خورشید 
زمین  اتمسفر  بخش  باالترین  در  را  امواجی 
موسوم به یونوسفر ایجاد کرد و محققان برای 
توسط  کنند.  رصد  را  آن  توانستند  بار  اولین 

و   MIT محققان  توسط  که  حسگر  هزار   2
دانشگاه تورومسو در مسیر آن نصب شده بود، 
دست  به  اطالعات  شد.  رصد  کامل  به  طور 
کردند  تایید  را  پدیده ای  این حسگرها  از  آمده 
که تاکنون امکان رصد آن وجود نداشته است. 
الیه  بیرونی ترین  سریع  سرمایش  و  گرمایش 
شناخته  یونوسفر  عنوان  با  که  زمین  اتمسفر 
می شود، در اثر اختالل در تابش نور خورشید 
شد.  یونوسفر  در  کمانی  امواج  تشکیل  موجب 
است  آن  از  بیشتر  بسیار  پدیده  این  سرعت 
فرآیندهای  یا  جاذبه  امواج  با  را  آن  بتوان  که 
مقیاس  در  یونوسفر  آشفتگی  شده  شناخته 

دانست. مرتبط  بزرگ 

فناوریهاییکهدرسال2018
رشدمیکنند

آریا- آنچه در سال 2۰18 به شدت رشد می کند 
باشد ولی هر  است. شاید عجیب  »داده سازی« 
در  شده  تولید  داده های  میزان  یکبار  سال  دو 
جهان دو برابر می شود تنها در یک دقیقه بیش 

از 15۰ میلیون میل ارسال می شود. حجم تولید 
داده ها بشدت در حال افزایش است و با افزایش 
ماشین  یادگیری  و  مصنوعی  هوش  از  استفاده 
داده ها  تولید  میزان  هوشمند  اشیا  از  استفاده  و 
به طور باورنکردنی در سال 2۰18 رشد خواهد 
کرد. اما این تمام داستان نیست تا سال 2۰2۰ 
به  جهان  تمام  در  خودرو  میلیون   25۰ از  بیش 
تلویزیون های  و  شد  خواهند  متصل  اینترنت 
تبدیل  زندگی  عادی  روال  به  هوشمند 
می گوید   IHS تحقیقاتی  موسسه ی  می شوند. 
دستگاه  میلیارد   75 از  بیش   2۰2۰ سال  تا 
شد. خواهند  وصل  اینترنت  جهانی  شبکه  به 

رفع خشونت از زنان 
با »خانواده محور«
یا »کپی برداری
 از غرب«
* ولی مراد

تازه  موضوع  نه یک  زنان  علیه  رفع خشونت 
و بدیع است و نه موضوعی که مخالفی داشته 
باشد. نقد و نظرها در چندوچون و محتوای الیحه 
ای است که در جریان است. بگذریم از این که  
زیرمجموعه  جمهور  ریاست  که  است  سال   ۳۰
ای به اسم امور زنان و خانواده دارد و هنوز بعد 
نتوانسته یک سیاست واحد و  از سه دهه هنوز 
عرف  و  فرهنگ  با  متناسب  مدون  برنامه  یک 
مشکالت  رفع  برای  خودمان  جامعه  واقعیت  و 
اشکال  مهمترین  باشد.  داشته  خانواده  و  زنان 
این  با  است  محتوایی  و  سوگیری  الیحه  این 
“خانواده  جای  به  خانواده  حوزه  در  که  اشکال 
و سالمت  حفظ  و  است  محور”  “زن  محور”ی 
این که کپی  بر  نادیده گرفته عالوه  را  خانواده 
برداری از مدل و راهکارهای غرب است به جای 
تکیه بر فرهنگ و واقعیت جامعه خودمان.لوایح 
به  برای  بستری  نه  شوند  تهیه  کارشناسی  باید 
صحنه آوردن سلیقه های شخصی و بازی های 
سیاسی. صاحب نظران و نخبگان و کارشناسان 
به  نسبت  را  خود  نظرات  نقطه  و  نگاه  زاویه 
که  است  بدیهی  دارند.  خانواده  و  زن  موضوع 
مبنا و چارچوب و چشم انداز باید نظام اسالمی 
است  الزم  غربی.  مدل  و  ها  نگرش  نه  باشد 
از طیف های مختلف فکری که  تا کارشناسان 
متعهد به نظام اسالمی هستند و راهکارهایشان 
حضور  است  اسالمی  نظام  چارچوب  در  هم 
مسئله  به  خود  نگاه  زاویه  از  و  باشند  داشته 
این  به عوض  برسند.  بندی  به جمع  بپردازند و 
که یک طیف فکری کار خودش را بکند و آن 
دیگری نقدش را رسانه ای و در تقابل به صحنه 
نتیجه اش عملیاتی نشدن  تقابل ها  این  بیاورد 
خانه صحبت  در  زن  از حضور  وقتی  است.  کار 
می شود “خشونت خانگی” باید مد نظر باشد که 
هم زن و کودک و هم مرد را مورد توجه قرار 
می دهد و موضوع نه فقط “خشونت علیه زن” 
که خشونتی که “ازدواج” و “ خانواده” را آسیب 
خشونت  فقط  وقتی  شود.  دیده  هم  رساند  می 
“خانواده”  و  “ازدواج”  شود  دیده  زن  علیه 
یعنی  زندگی  های  پایه  از  یکی  الشعاع  تحت 
می  نوشته  چه  آن  و  گیرد  می  قرار  زنان  فقط 
باعث  ولی  کند  می  حمایت  را  طرف  یک  شود 
شود. می  خانواده  و  زوجیت  اصل  به  صدماتی 
از  و  ابعاد  همه  و  خانواده  در  خشونت  وقتی 
موارد  و  نگاه  زاویه  شود  دیده  خانواده  منظر 
مثال  بود.  خواهد  کامل  گونه  به  شده  مطرح 
همان طور که خشونت های مختلف علیه زنان 
دیده شود اعمال دیگری که خشونت علیه مرد 
و علیه کودک است هم دیده می شود. به عنوان 
مرد  وظیفه  که  مخارجی  و  خرج  تحمیل  مثال 
اقتصادی  خشونت  مرد  بر  همسر  توسط  نیست 
بر مرد است. خانواده یک “واحد” است و ازدواج 
یک “پیوند سنگین” الزم است که این واحد و 

این پیوند هم راهش را به سالمت طی کند.
 خشونت نسبت به زنان در خانواده را مخلوط 
کرده با خشونت های اجتماعی. به همین دلیل 
الیحه مذکور نه این است و نه آن یعنی بدون 
تفکیک کردن مشخص، هر دو را ناقص دیده 
اجتماعی  های  خشونت  که  طور  همان  چون 
از موارد در زمینه خشونت  آورده شده بسیاری 
اند.  مانده  مغفول  که  هستند  اجتماعی  های 
زنان  بین  خشونت  ارتکاب  از  “پیشگیری 
به  جنسی”  جرائم  زندانیان  ویژه  به  و  زندانی 
عنوان مثال گویاست که فقط موضوع خشونت 
در خانه مورد نظر نیست. مخلوط کردن باعث 
بتواند خشونت های خانگی  شده که الیحه نه 
به  و  اسالمی  جامعه  خواست  با  متناسب  را 
های  خشونت  نه  و  دهد  پوشش  کامل  طور 
طور  به  را  اجتماعی  خشونت  نه  اجتماعی. 
نه خشونت خانگی  و  کامل و همه جانبه دیده 
و  خودی  فرهنگ  با  منطبق  و  درستی  به  را 
رود  می  مجلس  به  الیحه  محور”   “خانواده 
شود،  تبدیل  قانون  به  شدن  تصویب  با  که 
بسیاری  خواهد.  می  اجرا  ضمانت  هم  قانون 
است  سفارش  یک  صرفا  الیحه  این  مواد  از 
بدون ضمانت اجرا و شاید بتوان گفت که یک 
ها  دستگاه  توسط  باید  که  است  مدون  برنامه 
این  از  آن  بندهای  از  بسیاری  درآید.  اجرا  به 
رو که ضمانت اجرا ندارد توان تبدیل شدن به 
مشخص  خاطی  فرد  یعنی  ندارد  هم  را  قانون 
رو  این  از  نشده  تعیین  هم  مجازاتی  و  نیست 
از  بسیاری  در  الیحه  این  سفارش.  شود  می 
که  است  مدون  برنامه  یک  بیشتر  ها  ماده 
با  مقابله  قانون  تا  شود  اجرا  سیستم  در  باید 
این  از  بیشتر  الیحه  .این  زنان  علیه  خشونت 
یک  باشد  اجرا  ضمانت  با  قانونی  بتواند  که 
است  مدون  برنامه  تهیه  برای  راهبردی  سند 
هایی  برنامه  آن  اساس  بر  سیستم.  کل  برای 
معاونت  که  شود  نوشته  باید  ها  دستگاه  برای 
می  موظف  را  جمهور  ریاست  خانواده  و  زنان 
کند اقدامات الزم برای اجرایی شدن آن ها را 
هنوز  باشد  هم  برنامه  اگر  البته  کند.  پیگیری 
فرهنگ  با  تعارض  محتوایی  اساسی  اشکاالت 

جامعه خودمان به آن وارد است.

مدیر  قزلباش  امیرحسام  صفحه۳(  از  )ادامه 
امورشعب بانک کشاورزی استان یادآور شد: 
کشاورزان،  معیشت  ارتقای  کشاورزی  بانک 
زنان روستایی، توسعه و رونق  توانمندسازی 
حمایت  و  گذاری  سرمایه  کشاورزی،  بخش 
از خودکفایی و ارتقای صنایع غذایی کشور، 
کشاورزی،  های  فعالیت  به  بخشی  جهت 
فعالیت  از  معنوی  و  مادی  های  حمایت 

و  هنری  ورزشی،  آموزشی،  علمی،  های 
غیره را دنبال می کند.وی ادامه داد: در این 
انجام شده  اقدامات خوبی  تاکنون  ها  زمینه 
است و از جمله کمک به تامین 4۰ جهیزیه 
حمایتی،  نهادهای  پوشش  تحت  نوعروس 
کمک جهیزیه 5۰ نوعروس روستایی و 5۰۰ 
میلیون ریال کمک به مرکز شیمی درمانی و 

رادیوتراپی استان می توان اشاره کرد.
قزلباش گفت: بانک کشاورزی همچنین در 
زمینه احداث مرکز بهداشتی درمانی مود مبلغ 
هفت میلیارد ریال با محوریت خیرین سالمت 
مشارکت داشته و اکنون این پروژه ۶5 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد.وی افزود: با راه اندازی 
و  شهر  به  بزرگی  بسیار  کمک  پروژه  این 
و  بهداشت  حوزه  در  آن  روستاهای همجوار 
کرد:  امیدواری  اظهار  شد.وی  خواهد  درمان 
مردم  های  سازمان  بتوان  جدید  نگرش  با 
نهاد را که تاثیر زیادی بر حوزه های سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره دارند با 

حمایت های الزم توانمند ساخت.

بایدتالششودتامسائلفرهنگی
مذهبیرونقبیشتریپیداکند

نهاد  مردم  های  سازمان  نماینده  “زرگر” 
فرمانداری های استان با بیان اینکه خواسته 
بیشتر استان ها این است که بانک استانی ایجاد 
از موازی کاری جلوگیری شود،ادامه  تا  بشه 

داد:به این طریق می توان امیدوار بود توزیع 
به صورت هدفمند و عادالنه انجام شود.وی 
فرهنگی  مسائل  تا  شود  تالش  باید  افزود: 
مذهبی رونق بیشتری پیدا کرده و بیشتر شود.
مردم نسبت به مراکز خدمات رسان فرهنگی 
است  ممکن  و  ندارند  شناخت  مذهبی  و 
فردی بخواهد قربانی کند اما اطالع نداشته 
مراسم  برای  کند.یا  مراجعه  کجا  به  باشد 
برات،روضه در خانه ها یا انتخاب مجری یا 
.... مردم اطالعات  و  برگزاری یک همایش 
کنیم.  کار  زمینه  این  در  بایدباید  و  ندارند 

تعدادسمنهاازظرفیتمورد
نیازاستانهمبیشترشدهاست

رئیس مرکز خیریه حضرت علی اکبر)ع( نیز 
کرد،بیان  می  سخنرانی  جلسه  این  در  که 
استان  در  ها  تعداد سمن  بنده  نظر  کرد:به 
این  آن  و علت  بیشتر شده  نیاز  از ظرفیت 

است که متاسفانه در صدور مجوز ها پایبند 
بدو  در  داد:  ادامه  نبودیم.اکبری  قانون  به 
شده  ثبت  های  سمن  استان،تعداد  تاسیس 
رسمی انگشت شمار بودند اما امروز متعدد 
دستگاه  از  ها  سمن  از  اند.خیلی  متکثر  و 
اند  کرده  دریافت  مجوز  عرض  هم  های 
ولی یا غیرفعال و یا نیمه فعال اند و انگیزه 

ای برای ماندن و ادامه کار وجود ندارد.

اگرنمیشودکمککرد
حداقلیکسریمعافیتهایی

درنظرگرفتهشود

وی با اشاره به بودجه تخصیص یافته به سمن 
استان  به  اعتباراتی که  استان گفت:  در  ها 
در این زمینه تعلق گرفته است محدود است 
اما خوب است حجم کارهایی که هر کدام 
از سمن ها به دوش کشیده و انجام میدهند 
است  افزود:درست  شود.وی  گرفته  نظر  در 
است  اولویت  در  اجتماعی  های  آسیب  که 
این  در  نهاد  مردم  های  سازمان  بالطبع  و 
من  اما  شوند  نگاه  اولویت  با  باید  زمینه 
موسسه  مثل  ای  موسسه  ندارم  یاد  به 
دایره  در  اکبر)ع(  علی  حضرت  توانبخشی 
باشد. شده  دیده  ها  سمن  اعتبارات  ی 
با  اکبر)ع(  علی  خیریه حضرت  مرکز  رئیس 
بیان اینکه اگر نمی شود کمک کرد حداقل 
شود،  گرفته  درنظر  هایی  معافیت  یکسری 
عنوان کرد: مشکالتی از قبیل مالیات و تامین 

اجتماعی و ... ،در موسسه علی اکبر)ع( انچه بر 
ما فشار مضاعف ایجاد می کند همین قوانین 
اینکه  دلیل  به  است.مالیات  پاگیر  و  دست 
ای  قدیم،جریمه  در  است  داده  رخ  اشتباهی 
درنظر گرفته است که چون مراجعه نکردند 
اند،جریمه  و دفاتر مربوطه را دریافت نکرده 
درنظر گرفته واعالم کرده  باید پرداخت کنید.

همکار  و  باشند  سرپا  ها  سمن  خواهیم  می 
دولت باشند ولی هیچ کمکی نشود؟

آقای         های  فعالیت  از  کرد:  عنوان  وی 
.زمانی  تشکرکنیم  باید  پور  کریم  حسین 
یک  نقش  در  خود  ایشان  نبود  سمن  که 
های  سمن  پدر  نوعی  به  و  بودند  سمن 
که  طوری  شوند.به  می  محسوب  استان 
در  و  داشته  فعالیت  ایشان  سمنی  هر  در 
دارند.  فعالیت   ... یا  مدیره  هیئت  نقش 

وقتیروستاهایماآبندارند
ومهاجرتخزندهداریم،مناطق

امنیتیماخالیازجمعیتمیشود
رحیم آبادی نماینده سازمان های مردم نهاد 
بیان  با  نیز   استان  زیست  محیط  کل  اداره 
اینکه  هرطور بخواهم سمن محیط زیست 
شود  نمی  کنم  جدا  ها  سمن  سایر  از  را 

درگیر  داریم  برمی  که  قدمی  داد:هر  ادامه 
آب،هوا،خاک و ...  هستیم.به جایی رسیده ایم 
با تک تک سلول های بدن خود غافل  که 
ماندن از محیط زیست را حس می کنیم.وی 
افزود: اگر هوا آلوده باشد،تاثیر روی سالمت 
استان دارد.اگر می گوییم اعتیاد و مواد مخدر 
و  ندارند  آب  ما  روستاهای  است،وقتی  مهم 
مهاجرت خزنده داریم،مناطق امنیتی ما خالی 
مشکالت  نخواه  شود؛خواه  می  جمعیت  از 
ها  ازآن  یکی  که  داشت  خواهیم  اجتماعی 
می تواند اعتیاد باشد.وی با بیان اینکه محیط 
زیست باید اولویت دار ترین مسئله باشد اما 
بنیادی  کار  برای یک  کرد:ما  نیست،تصریح 
باید یک تفکر بنیادی از زمان تولد کودکان 
انجام دهیم. وی در ادامه با بیان اینکه تازه 
از همکاران  کار محسوب می شوم و خیلی 
را هم دفعه اول است که می بینم،افزود:امروز 
بعد صحبت های دوستان فهمیدیم معنی و 
دلیل حرف دوستی که می گفت »رفتی ثبت 

کنی خودتو بدبخت کردی« چه بوده است!

مسئوالننظراتسمنهارا
دربرنامههایخودبخواهند

وی با بیان اینکه امیدوارم با تعامالتی که در 

استان ایجاد خواهد شد بتوانیم یک شروع خوب 
با دوستان داشته باشیم، عنوان کرد:قبل از جلسه 
که من با مدیرعامل سمن های محیط زیستی 
برای دعوت به جلسه صحبت می کردم هر کدام 
با ذکر دالیلی مثل بی انگیزه هستم،نیرو ندارم،یا 
بیایم که چه شود و ... از آمدن به جلسه خودداری 
کردند.وی با بیان اینکه سمن های محیط زیست 
و منابع طبیعی استان با تمام سمن های محیط 
زیست کشور ارتباط گرفته اند،تصریح کرد:حاال 
مانند  استان  دغدغه های زیست محیطی در 
چاه های آب ژرف یا انتقال آب و .... دغدغه 
تمام سمن های محیط زیست کشور محسوب 
می شود و من به عنوان نماینده آنان باید با 
استاندار مکاتبه کنم که آیا در طرح های خود 
درنظر  را  محیطی  زیست  کارشناسی  مسائل 
خود  سخنان  پایان  در  خیر؟وی  یا  اید  گرفته 
را  ها  نظرات سمن  مسئوالن  گفت:امیدواریم 
در برنامه های خود  بخواهند و درنظر بگیرند.

مسئوالنبایدپایدرددل
سمنهابنشیند

زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  آرامنش   
پای  باید  مسئوالن  ما  اینکه  بیان  با  استان 
پایان  تا  هم  من  بشینیم،و  ها  دردودل سمن 
مردم  تشکل های  تا حرف دل  ماندم  جلسه 
رحیم  خانم  از  داد:  بشنوم،ادامه  باید  را  نهاد 
فعالیت  عاشقانه  که  کنم  می  تشکر  آبادی 
های محیط زیستی انجام می دهند.وی افزود: 
حفظ  گوید  می  اساسی  قانون  پنجم  اصل 
همه  و  ماست  عمومی  وظیفه  زیست  محیط 
مردم باید درحفظ محیط زیست تالش کنیم.

پیگیریخواهمکردتانماینده
سمنهایمحیطزیستیدر
شورایبرنامهریزیاستان

حضورداشتهباشد

وی با بیان اینکه درمدتی که من در استان 
بودم فعالیت های خوبی از طرف سمن های 
رشد  داد:  بودیم،ادامه  شاهد  زیست  محیط 
است  قرار  و  داشتیم  حوزه  این  در  را  خوبی 
همیار  و  همدل  بیشتر  هم  با  بعد  به  این  از 
باشیم.وی با اشاره به اینکه  وقتی می خواهیم 
سیاسی  مسائل  دنبال   یا  کنیم  جمع  رای 
هستیم،مسایل محیط زیستی رو مطرح می 
که  هستیم  موفق  وقتی  کرد:  عنوان  کنیم، 
خودمان هم عمل کنیم.وی در پایان سخنان 

اقای  که  کرد  خواهیم  پیگری  گفت:  خود 
آذرکار به عنوان عضو ثابت به عنوان نماینده 
سمن های محیط زیستی در شورای برنامه 

ریزی استان حضور داشته باشند.

درخواستداریممسئوالن
بهجوانانمیداندادهوبا
باسازمانهایمردمنهاد

تعاملداشتهباشند

عابدینی نماینده سازمان های مردم نهاد ادره کل 
ورزش و جوانان نیز با بیان اینکه تعداد سمن 
های ما حدود 1۶ تا است، ادامه داد: این سمن 
ها در حوزه ورزش،اجتماعی،فرهنگی،اعتقادی،م

حیط زیست ، علمی،پژوهشی و ازدواج و ... فعال 
هستند.وی عنوان کرد:درخواست داریم مسئوالن 
به جوانان میدان داده و با با سازمان های مردم 
نهاد تعامل داشته باشند.متاسفانه برخی سمن ها 
را رقیب می دانند.چه بسا که سمن ها عاشقانه 
تر،تخصصی تر و با پشتکار بیشتر در این زمینه 

کار می کنند.متاسفانه از جوان ها در حد شعار 
در بسیاری از سازمان ها و ادارات یاد می شود.

وی با بیان اینکه در حوزه ازدواج سمن ما در 
کشور عنوان آاورده است،گفت:متاسفانه در استان 
ما کسی این سمن را نمی شناسد.از این قبیل 
سمن ها داریم و کم نیستم.همراهی با جوان 
ها امیدوارم بیشتر شود.جوان هارو بیشتر ببینید.

جوان دنبال ازدواج،اشتغال و ... است.وی با بیان 
اینکه این شوری که جوانان در حوزه سمن ها 
شوند،  می  دلزده  نکنید  مدیریت  اگر  را  دارند 
ادامه داد: جوان ها در خیلی از کارها وارد نمی 
شوند. درپایان جلسه کیاستی توضیحاتی درباره 
در  و  داد  کشاورزی  بان  الکترونیک  بانکداری 
تشریح خدمت »مهرآسمانی« عنوان کرد:در این 
قسمت نام موسسات خیریه نوشته شده است که 
مردم می توانند وجوه خود را از طریق اینترنت 
مراکز  از  کنند.تعدادی  واریز  موسسات  برای 
خیریه استان نیز در این درگاه جایگذاری شده 
اند و برای موسسات دیگر نیز می توانیم درگاهی 

برای پرداخت ایجاد کنیم.

 در حاشیه : این جلسه با میزبانی شایسته 
بانک کشاورزی و با برنامه ریزی های ددفتر 
برگزار  استانداری  فرهنگی  اموراجتماعی  اداره 
شد.شرکت کنندگان در این جلسه خواستار تداوم 
این جلسات بودند.حضور مجری توانمند و خوش 
ذوق در این جلسه نیز از نکات قابل توجه بود که 
تشکر همه شرکت کنندگان را در پی داشت.

واکاوی شرایط سخت سمن ها در خراسان جنوبی 

کارخیربااعمالشاقه!

هیئتمدیرهانجمنبیماراناماسخراسانجنوبی

بهاطالعهماستانیهایگرامیمیرساند:
انجمن ام اس استان در نظر دارد:

  به همت خیرین عزیز با تامین سبد غذایی برای
 خانواده نیازمندان ام اس شادی را به آنها هدیه نماید. 

منتظریاریسبزتانهستیم

شماره کارت بانک کشاورزی: 
6037707000024111

شماره کارت بانک ملی: 
6037991899881936

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:  
6063737000007540
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راهکار عملی برای کنترل خشم

خشم یک احساس، تجربه ی طبیعی و حتی نشانه ی سالم 
بودن انسان است، اما زمانی که از کنترل خارج  گردد، 
تبدیل به یک عامل ویرانگر شده در کار یا روابط اجتماعی 
ایجاد مشکل می کند و به طور کلی بر کیفیت زندگی تاثیر 
می گذارد. پس مهم است که با آن برخورد صحیحی داشته 
باشیم. آیا آماده برای کنترل خشم خود هستید؟ برخی 

راهکارهای مبارزه با خشم را بخوانید:
 قبل از صحبت کردن فکر کنید : در آن لحظه که کوهی 
از عصبانیت هستید گفتن جمالتی که به طور قطع بعدا 
از  از آن ها پشیمان می شوید، طبیعی است. پس قبل 
صحبت کردن به خود زمان داده، افکار خود را جمع آوری 

کنید به بقیه ی افراد درگیر نیز این امکان را بدهید.
فیزیکی می تواند موجب  فعالیت   : کنید   کمی ورزش 
کاهش استرس و در پی آن به کنترل خشم منجر شود. 
اگر احساس خشم می کنید، پیاده روی کنید، بدوید و یا برای 

چند لحظه فعالیت های فیزیکی لذت بخش انجام دهید.
محیط را ترک کنید: بیرون رفتن فقط مخصوص بچه ها 
نیست. در طول روز لحظاتی که مضطرب هستید، از 
محیط خارج شوید. چند لحظه آرامش به شما کمک 
می کند که شرایط را بهتر مدیریت کنید، بدون این که 

عصبانی یا خشمگین شوید.
 راه  حل  های ممکن را شناسایی کنید: به جای آنکه بر 
آنچه باعث خشم شما شده متمرکز شوید، دنبال کنترل 
خشم باشید. آیا اتاق نامرتب کودک، شما را عصبانی 
می کند؟ در را ببندید. آیا همسر شما هر شب برای صرف 
شام تاخیر دارد؟ زمان آن را به گونه ای دیگر برنامه ریزی 
کنید. به خاطر داشته باشید که خشم هر چیزی را بر 

طرف نمی کند و حتی ممکن است آن را بدتر کند.

هر روز، کمی زندگی است؛ هر بیدار شدن و بلند 
شدن، کمی تولد؛ هر صبح تازه، کمی جوانی؛ 

هر بار به استراحت رفتن و خوابیدن، کمی مرگ.

زندگی همیشه این نیست که کارت های خوب
 را در اختیار داشته باشی، بلکه بعضی وقت ها

 باید کارت های بد را به خوبی بازی کنی.

من خاک به دست روزگاری که تویی
بر شانه من سنگ مزاری که تویی

من سینه زخمی نسیمم وقتی
بگذشت ز سیم خارداری که تویی

برای مشکالت کمتر آرزو نکن، برای مهارت های
 بیشتر آرزو کن. برای چالش های کمتر آرزو نکن، 

برای خردمندی بیشتر آرزو کن.

هر چقدر در زندگی پیش می رویم برایمان سخت تر 
و سخت تر می شود، ولی در مبارزه با دشواری ها 

ژرف ترین قدرت قلب  و توکل به خدا رشد پیدا می کند.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و چه بسیار شهرها که از فرمان پروردگار خود و پیامبرانش سر پیچیدند و از آنها حسابی 
سخت کشیدیم و آنان را به عذابی ]بس[ زشت عذاب کردیم. سوره طالق )۸(

حدیث روز  

از نفرین مظلوم بپرهیز زیرا وي به دعا حق خویش را از خدا مي خواهد و خدا حق را از حق دار دریغ نمي دارد.
پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(

سبک زندگی 
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كالهبردار 11-  معشوق - دوزخ 
- كچل ندارد 12- نشانه بيماری 
است - از  حروف الفبا -   سرخ 
رعايا 13-   كمرنگ -  سرپرست 
نوازندگان  بزرگ  گروه   - ويران 
- ماست چكيده 14 - دياستاز - از 
خطاطان معروف ايراني - آشكار و 
نمايان 15-  اثري از احمد شاملو  

- شهري در استان فارس
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از دست دادن شغل، از کار بیکار شدن، اخراج شدن، مشکالت 
حقوقی در یک لحظه هر کدام از این حوادث ناگهانی می توانند 
برنامه های مالی تان را در هم بکوبند. البته همه ی این حوادث 
شاید همزمان بر سر کسی خراب نشوند اما معموال یکی 
پس از دیگری وارد می شوند! متاسفانه زندگی ُپر از ناامیدی، 
فرسودگی و غافلگیری است. پس وقتی اخراج شدید چه باید 
بکنید؟ چطور باید عزم تان را جزم کنید و از این مسیر که ُپر از 

شکست ها و کمبودهای مالی است عبور کنید؟
1. شفاف گفتگو کنید، ارتباط برقرار

 کنید و هدف تعیین کنید 
مشکالت مالی، پرسش های زیادی به همراه دارند: حاال 
چکار کنیم؟ قبض ها را چطور پرداخت کنیم؟ اگر فالن اتفاق 
بیفتد چطور؟ وقتی این سوال ها مدام در ذهن تان می چرخند، 
با همسرتان گفتگو کنید. هدف و مسیری را مشخص کنید 
که هر دوی شما آن را دنبال کنید و به جلو بروید. توافق 

کنید که با هم حرکت کنید، نه تنهایی.
2. با کمک همدیگر، مهمترین ها 

را مشخص کنید 
چه چیزهایی برای تان از همه مهمتر است؟ به چه افرادی 
در اطراف خود نیاز دارید؟ چه چیزی هست که اگر آن را از 
دست بدهید، شرایط بدتر خواهد شد؟ این چیزها را یادداشت 
کرده و لیست کنید. مثال، غذا، خانه، مدرسه ی بچه ها،...، 
اولین هزینه را به آیتم شماره ی یک اختصاص بدهید که از 

همه مهمتر است. به ترتیب طبق لیست تان پیش بروید و 
اهمیتی به حرف دیگران که می گویند برای چه چیزهایی 
باید پول پرداخت کنید ندهید. اگر بودجه بندی نکرده اید، 

باید هر چه زودتر این کار را انجام دهید.
3. باید در شرایط »تالش برای بقا« قرار بگیرید 
تمام هزینه ها را باید صرفا محدود به ملزومات کنید. پیشنهاد 
می کنیم نیازهای تان را لیست کنید و سپس نیمی از آنها 
بیشترین  پولتان،  از  باید  چون  کنید،  حذف  لیست  از  را 
استفاده ی ممکن را بکنید. هر چند ممکن است احساس 
کنید زندگی تان کامال از کنترل شما خارج شده اما این، 
تنها بخشی است که می توانید کنترلش کنید. هدفمند و با 
دقت پول خرج کنید، شاید هم زمان خوبی برای فروختن 
چیزهایی باشد که واقعا دیگر نیازی به آنها ندارید و فقط دور 

و برتان را شلوغ کرده اند.
4. هیجانات و احساسات خود را بشناسید 

با احساسات زیادی در این شرایط روبرو خواهید شد؛ از 
تلخی و ناکامی گرفته تا احساس گناه و فرسودگی. این 
احساسات بر رابطه ی شما با همسر و فرزندان تان نیز تاثیر 
گذاشته و به اقوام و دوستان و حتی ایمان شما هم خواهند 
رسید! وقتی در مورد احساسات خود حرف می زنید حتما 
جمالت خود را با »من احساس می کنم« شروع کنید تا 
تاثیر تهاجمی بر دیگران نداشته باشند و آنها هم موضع 

دفاعی نگیرند.

5. کسی را سرزنش نکنید 
اما  دیده،  آسیب  چیزها  خیلی  چند  هر  موقعیت،  این  در 
زمان آن نیست که به دنبال مقصر بگردید. این کار فقط 
اطرافیان تان را از شما دور می کند. اگر اجازه دهید خشم تان 
همه جا بروز کند، بیشتر آسیب زننده خواهد بود تا راه گشا. 
حتما زمان هایی پیدا خواهید کرد که افکارتان را بازتاب دهید 
و ابراز کنید، اما در بحبوحه ی این بحران و آشوب اگر وارد 
بازیِ  »تقصیر کی بود؟« شوید، بیشتر لطمه خواهید خورد.

6. کمک را بپذیرید 
پذیرفتن کمک برای خیلی ها سخت است آنهم به یک دلیل: 
غرور. شاید هم کمک دریافت نکردن، بخشی از شعارهای 
شخصی شما باشد و تا کنون همیشه اهل بخشش و کمک 
به نیازمندان بوده اید، اما حاال که مشکالتی پیش آمده و 
ایرادی  چه  گرفته اید،  قرار  داشتن  نیاز   ِ موقعیت  در  شما 
دارد که کمک بگیرید. گاهی به تنهایی ایستادن در مقابل 
مشکالت از توان انسان خارج می شود و در این زمان، به 
خودخواهی  نوعی  دیگران  کمک  کردن  رد  غرور،  خاطر 

محسوب می  شود.
 7. فشارها را به حداقل برسانید 

اگر اجازه دهید، نگرانی و استرس می تواند کامال نابودتان 
کند. زمانی را در روز به کسب انرژی و کارهایی که آرام تان 
می کند اختصاص دهید. دور کردن نگرانی ها تا حد ممکن 
و حفظ آرامش و خونسردی، کمک تان می کند تا کمی از 

بار فشاری که روی شما و خانواده تان است کم شود. ۸. 
به خداوند توکل کنید وقتی صخره ای بزرگ در مسیرتان 
ایستاده، چنین توصیه ای ممکن است کاربردی به نظر نرسد، 
اما شما به نیایش های همیشگی خود ادامه دهید و حضور 
خداوند را فراموش نکنید. با اطمینان و دلگرمی که به منبع 
قدرت دارید، تحمل مشکالت برای تان ساده تر خواهد شد.

8. داشته های تان را بشمارید 
درست است که همه چیز بد و وحشتناک شده اما هنوز هم 
چیزهای زیادی در اطراف خود دارید که نعمت محسوب 
می شوند، اینطور نیست؟ فقط روی مشکالت تمرکز کردن 
و صرفا کمبودها را دیدن، تنها شما را افسرده می کند. یادتان 
نرود که در هر گوشه ای از زندگی تان نعمت هایی دارید، فقط 

باید خوب نگاه کنید.
9. از رویاپردازی نترسید 

اگر کارتان را از دست داده اید، فرصت بسیار خوبی برای 
رویا پردازی است! از خود بپرسید دوست دارید چه کاری 
انجام دهید؟ همیشه دل تان می خواسته چه کار بکنید؟ این 
بحران ممکن است فرصتی در خود پنهان داشته باشد. به 
جلو نگاه کنید و جهت یابی کنید. شاید دقیقا وقت آن باشد 
که یک سرگمی را به کسب و کار تبدیل کنید یا حتی راه 
جدید پول درآوردن را تجربه کنید. فقط باید سوال های 
درستی مطرح کنید و هوشمندانه حرکت کنید تا ریسک ها 

را به حداقل برسانید.

چگونه با بحران  های مالی در خانواده کنار بیایید؟

حکایت خدا و گنجشک

گنجشکی بر شاخه یک درخت زندگی می کرد.او هر 
روز با خدا راز ونیاز و درد دل می کرد و فرشتگان هم 
به این راز و نیاز هر روزه خو گرفته بودند تا اینکه بعد از 
مدت زمانی طوفانی رخ داد و بعد از آن، روزها گذشت 
و گنجشک با خدا هیچ نگفت! فرشتگان سراغش را از 
خدا گرفتند و خدا هر بار به فرشتگان این گونه مي گفت: 
»مي آید، من تنها گوشي هستم که غصه هایش را مي 
شنود و یگانه قلبي ام که دردهایش را در خود نگه مي 
دارد و سر انجام گنجشک روي شاخه اي از درخت دنیا 
نشست. فرشتگان چشم به لب هایش دوختند، گنجشک 
هیچ نگفت و خدا لب به سخن گشود: با من بگو از آنچه 
توست. گنجشک گفت: النه کوچکي  سنگیني سینه 
داشتم، آرامگاه خستگي هایم بود و سرپناه بي کسي ام. 
تو همان را هم از من گرفتي. این طوفان بي موقع چه 
بود؟ چه مي خواستي از النه محقرم کجاي دنیا را گرفته 
بود و سنگیني بغضي راه بر کالمش بست.سکوتي در 
عرش طنین انداز شد. فرشتگان همه سر به زیر انداختند. 
خدا گفت: ماري در راه النه ات بود. خواب بودي. باد را 
گفتم تا النه ات را واژگون کند. آنگاه تو از کمین مار پر 
گشودي.  گنجشک خیره در خدایي خدا مانده بود.خدا 
گفت: و چه بسیار بالها که به واسطه محبتم از تو دور 

کردم و تو ندانسته به دشمني ام بر خاستي. 
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت 

را تجربه کنید.   09158668002

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

می رسد.    09158254172

به تعدادی نیروی خانم برای کار
 در فست فود نیازمندیم.

09363654746 - 32342233

پنیر صباح  3500 تومان
پنیر توریس و میامی  2800 تومان
آدرس: بیست متری چهارم مدرس 
خیابان طهماسبی، فروشگاه پامچال

32444436

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

به یک نیروی خانم با تحصیالت دیپلم 
به باال، با توان جسمی باال برای کار در مرکز 

اقامتی نیازمندیم.     32252276

 کارت دانشجویی اینجانب محدثه اصغری
 به شماره دانشجویی 95211050207024 

دانشکده سپیده کاشانی مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط است.

کارت دانشجویی اینجانب سیده ملیحه نایبی نیا 
به شماره دانشجویی 96111050106027 

دانشکده سپیده  کاشانی مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط است.

کارت دانشجویی اینجانب فاطمه دقیق
 به شماره دانشجویی 95210050166025 

دانشکده سپیده کاشانی  مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط است.

به یک نفر فروشنده خانم
 به صورت تمام وقت نیازمندیم.

09153634065 -09361632910
32233753

قابل توجه ادارات و سازمان ها 
جویای کار با ماشین ال 90 - بازنشسته

09392872451

 فست فود واقع در شهر بیرجند 
برای تکمیل کادر حرفه ای خود به یک نفر 
نیروی صندوق دار خانم آشنا به نرم افزار 

رستورانی ، یک نفر نیروی خدمات
 و یک نفر سالن دار خانم یا آقا 

با داشتن سابقه کاری نیازمند است.
09120561060- 32430008

32207117

به چند نفر نیرو برای کار 
در دفتر بیمه نیازمندیم.

مسئول دفتر، آشنا با کامپیوتر
 و روابط عمومی باال )خانم یک نفر(

بازاریاب با پورسانت عالی
 )4 نفر خانم یا آقا(

09153634089 - 32212252
الستیـک پیشــرو

عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 
خیابان مدرس - جنب استانداری 

 32438137
 09151635860

 کرباسچی 

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

برق خورشیدی )220-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

آینــه بغـــل                 
14:4518:1520:3016:30شروع 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

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

باغداران و زعفران کاران کود گاوی 100درصد صنعتی
09151614199

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

مرکز تخصصی حمل و نقل اثاثیه منزل
 و لوازم اداری با سابقه درخشان 

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد

عضو یت رسمی اتحادیه با مجوز رسمی 
حمل بار و اثاثیه منزل 

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959

 09159634038
32414702

ی
ین
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د ت
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د د

ص

فروشگـاه 
پـارس پـرداز
فروش اقساطی لپ تاپ، 

تبلت و سیستم 
) ارسال رایگان 

 به سراسر استان( 
بیرجند- بیست متری اول 

شرقی مدرس
 پالک 16

09357787955
سلطانی

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

قیمت درب کارخانه     خیابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم ، پالک170
شماره تماس: 09361113580 -09155600850 جبروتی

انواع تشک و تخترویـال آسـایش

نمایندگی انحصاری تشک رویال آسایش در خراسان جنوبی 
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بی نتیجه ماندن ماجرای طالب لو و استقالل

به  پیشین خود  دروازه بان  با  نتوانسته  استقالل هنوز  باشگاه  میزان- 
تفاهم مالی برسد.یکی از بازیکنانی که از استقالل طلب دارد، وحید 
طالب لوست. دروازه بان بی حاشیه ای که کمتر در رسانه ها صحبت از 
و  سر  بی  باشگاه  مدیران  داشت  انتظار  او  است.  کرده  خودش  پول 
باشگاه  از سوی  اقدامی  اما ظاهرا  پرداخت کنند  را  او  صدا مطالبات 
صورت نگرفته است.چند بار هم جلسه کوتاهی بین طالب لو و مدیران 
استقالل برگزار شده که بی نتیجه مانده است این در حالی بوده که 

بسیاری از بازیکنان پیشین با باشگاه استقالل تفاهم کرده اند.
.

۲۱۲ دریبل موفق در یک سال

بین  در  را  دریبل  بیشترین   ۲۰۱۷ سال  در  نیمار  ورزشی-  خبر 
 ۲۱۲ از  بیش  او  البته  است.  داشته  دنیا  معتبر  لیگ  پنج  بازیکنان 
بار بازیکنان حریف را دریبل زده است اما دریبل های موفق ثبت 
غنای  نشانگر  شده!این  ذکر  که  است  تعدادی  همین  او  از  شده 
هم  که  است  ژرمن  سن  پاری  تیم  برزیلی  بازیکن  نیمار  تکنیکی 

چنان زیر سایه مسی و کریس قرار دارد.

طارمی راضی به رفتن به بلژیک نشد

لیگ  به  رفتن  قصد  پرسپولیس  فوتبال  تیم  مهاجم  فارس-  
پرسپولیس  فوتبال  تیم  مهاجم  طارمی  ندارد.مهدی  را  بلژیک 
و  ندارد  پرسپولیس  با  قرارداد  تمدید  قصد  که  کرده  اعالم 
تجربه  را  خارجی  تیم های  در  بازی  و  شده  لژیونر  می خواهد 
قطر  از  تیمی  به  بازیکن  این  رفتن  از  صحبت  که  حالی  کند.در 
داشت  بلژیک  لیگ  از  هم  پیشنهادی  طارمی  اما  می شود  شنیده 
جدی  صورت  به  الغرافه  تیم  دیگر  طرف  نپذیرفت.از  را  آن  که 
باشگاه  به  را  خواهان طارمی شده و حتی درخواست رسمی خود 
پرسپولیس هم اعالم کرده است و به همین دلیل این تیم قطری 
بازیکن  بعدی  مقصد  کند  فراهم  را  شرایط  بتواند  که  صورتی  در 

بود. خواهد  پرسپولیس  ملی پوش 

علی کریمی سرمربی سپیدرود  شد

تسنیم-علی کریمی به عنوان سرمربی جدید تیم سپیدرود رشت انتخاب 
شد.فرهاد خراسانی سخنگوی باشگاه سپیدرود رشت به خبرنگار تسنیم 
گفت که علی کریمی ستاره پیشین فوتبال کشورمان به عنوان سرمربی 
جدید تیم سپیدرود رشت انتخاب شد. علیرضا امامی فر، آرمین بیابانی 
دکتر  و  دروازه بانان  مربی  عنوان  به  سیدی  محسن  مربی،  عنوان  به 
نوشادی هم به عنوان پزشک تیم اعضای کادرفنی جدید تیم سپیدرود 
را تشکیل خواهند داد. کریمی جایگزین امید روانخواه شد. مالکیت این 

تیم به تازگی به جواد تن زاده واگذار شده است.

 پیشگیری از پیر شدن پوست صورت 
با استفاده از »گالب«

برای  مواد  بهترین  از  یکی  نیوز-  سالمت 
رفع شل بودن و افتادگی پوست و پیشگیری 
از پیر شدن پوست، اسپری کردن »گالب« 
علت  به  گالب  است.  پوست  روی  بر 
با  خاصیت قابضی که دارد، در پوست هایی 

پوست  منافذ  شدن  بسته  باعث  باز,  منافذ 
از بروز جوش های صورت نیز تا  می شود و 
بودن  دارا  دلیل  به  گالب  می کاهد.  حدی 
گوناگون،  ویتامین های  و  اکسیدان ها  آنتی 
پیشگیری  پیری  عالئم  بروز  از  می تواند 
کرده و پوست را تغذیه کند, عالوه بر اینها، 
گالب می تواند باعث خنکی، نرمی و صافی 

پوست های حساس شود.

ایرنا- پوکی استخوان منجر به شکستگی در سن باال بیشتر در زنان 
شایع است چون سیستم هورمونی آنها تغییر می کند و احتمال پوکی 
استخوان در آنها بیشتر است. معموال در سنین بزرگسال و باالتر فرد 
با افتادن های معمولی دچار شکستگی می شود که شکستگی های 
این سن را استخوان شکننده می نامند.برخی بیماری ها با زمینه 
گوارشی از جمله سلیاک )اختالل در جذب غالت(، جذب کلسیم را 

مختل کرده و زمینه پوکی استخوان را فراهم می کنند. مصرف چای 
همراه با غذا توصیه نمی شود چون این نوع نوشیدنی به دلیل داشتن 
اگزاالت، با کلسیم مواد غذایی ترکیب، و به صورت اگزاالت کلسیم 
الکترولیت  و  کلسیم  میزان  که  متعادل  های  رژیم  شود.  می  دفع 
کافی داشته باشد مانند استفاده از سبزیجات، میوه جات و گوشت 
موثر  استخوان  پوکی  از  پیشگیری  بار،در  ای۲  هفته  حداقل  قرمز 

است. استفاده از داروهای کورتون زمینه پوکی استخوان را افزایش               
می دهد؛ افراد مبتال به بیماری های آسم، حساسیت زا یا روماتیسم 
که داروهای کورتون مصرف می کنند شانس بیشتری در ابتال به 
 ۲۰ حداقل  روزانه  فعالیت  و  دارند.ورزش  استخوان  نرمی  و  پوکی 
دقیقه پیاده روی، و در معرض آفتاب قرار گرفتن حداقل ۲۰ دقیقه 

تا نیم ساعت در پیشگیری موثر است. 

 پوکی استخوان و ارتباط آن با ورزش و تغذیه

صابون های اسیدی راهی 
برای درمان پوست آکنه ای

آکنه  پوست  که  کسانی  اکونومیست-  ایران 
استفاده  اسیدی  از صابون های  دارند،باید  ای 
تا  صابون،  نوع  این  از  استفاده  زیرا  کنند 
می کند.صابون  کمک  درمانشان  به  حدودی 
ها ترکیبات قلیایی هستند و پوست نیز حاوی 

بیش  استفاده  بنابراین،  است.  اسیدی   PH

به  باشد  محرک  تواند  می  صابون  از  حد  از 
خصوص برای کسانی که پوست های خشک 
دارند. کسانی که پوست چرب دارند استفاده 
از صابون برای یک یا دوبار در روز برایشان 
که  هستند  ها  صابون  از  ندارد.بعضی  منعی 
ندارند  قلیایی  ترکیبات  یعنی  هستند  خنثی 
کنند. نمی  خشک  و  تحریک  را  پوست  و 

خطرات جویدن ناخن

پوست  خراش  به  ناخن  جویدن  زی-  نوین 
و  ها  باکتری  و  شده  منجر  ناخن  اطراف 
زیر  به  تونن  می  ها  میکروارگانیسم  دیگر 
طور  به  که  کسانی  کنن.  نفوذ  شما  پوست 
ابتال  مکرر ناخن هاشون رو میجون مسعتد 
 )paronychia( به عقربک یا پارونیشیا

که  پوستی  دردناک  عفونت  یه  هستن، 
پاپیلوم  ویروس  میشه.  ایجاد  ناخن  اطراف 
یکی   )Human papillomavirus( انسانی 
افرادی که  است که  از عفونت هایی  دیگه 
این  ناخن میجوند مستعد پذیرشش هستن. 
بیماری باعث ایجاد زگیل اطراف ناخن شما 
به  میتونه  میجوین  ناخن  که  وقتی  و  شده 

دهان و لبهای شما هم منتقل شود.

خطرات مصرف بیش از حد عسل

سالمت نیوز- مصرف بیش ازحد عسل مانند 
سایر فرآورده های دیگر قندی می تواند عامل 
ناراحتی های  و  کبدی  مشکالت  چاقی،  بروز 
جدید  تحقیقات  شود.نتایج  افراد  برای  قلبی 
نشان می دهد که عسل همانند سایر فرآورده ها 
دارای فروکتوز و در صورت مصرف زیاد قادر 

به ایجاد اختالل در سیستم سالمتی فرد است. 
البته این خاصیت مشابه در دانه های ریز شکر 
از  بسیار بیشتر از عسل است. مصرف عسل 
شکر و قند برای افراد بهتر است قند دریافتی 
زیاد لوزالمعده را وادار به تولید انسولین اضافی 
چربی  به صورت  بدن  در  آن  مازاد  و  می کند 
ذخیره می شود و این رخداد دقیقاً آغاز فرایند 

چاق شدن انسان است. 

این روغن گیاهی باعث افزایش
 رشد موها می شود

بهداشت نیوز- با ماساژ روغن سیر روی موها و 
کف  سر می توانید عالوه بر انعطاف پذیری به موها 

استحکام بخشیده و آن ها را تقویت کنید.
افزایش  باعث  گیاهی  روغن  این  سیر  روغن 
مقدار  حاوی  سیر  روغن  می شود.  موها  رشد 

استحکام  برای  قابل توجهی گوگرد است که 
بخشیدن به موها ماده ای بسیار ضروری است. 
وجود گوگرد برای مراقبت از موها بسیار حائز 
اهمیت است و باعث ساخت کراتین که ماده 
ناخن ها  و  موها  تار  رشد  در  و ضروری  اصلی 
است می شود. با ماساژ روغن سیر روی موها و 
کف  سر می توانید عالوه بر انعطاف پذیری به موها 

استحکام بخشیده و آن ها را تقویت کنید.

آتش سوزی در واحد تجاری تابلو سازی

مدیر روابط عمومی آتش نشانی با اعالم خبر آتش سوزی در تقاطع 
پاسداران و محالتی در ساعت ۲۱:۴۷ اتفاق افتاده است عنوان کرد: 
آتش سوزی مغازه تابلو سازی واقع در تقاطع خیابان های محالتی 
و پاسداران به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی بیرجندتیم۴ نفره 
محمد  سعید  فرماندهی  به  سازمان  این  غفاری  ایستگاه  عملیاتی 
در  افزود: حریق  امیرآبادیزاده  اعزام شدند.  به محل حادثه  دوست  
کمترین زمان ممکن اطفا شده است و علت حادثه در حال حاظر نا 
مشخص و در دست بررسی است. با حضور به موقع تیم آتش نشانان 
در موقعیت حادثه خسارت مالی  زیادی به این واحد تجاری وارد نشده 
است و خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نیز در پی نداشته است.

جریمه بیش از ۱3 میلیون 
تومانی قاچاقچی کاال

در نهبندان

تعزیرات  مدیرکل   - سیما  و  صدا 
این فرد کاالی  حکومتی استان گفت: 
قاچاق از جمله 5۷ ثوب کاپشن و ۱۷ 
کیلوگرم پارچه را وارد کرده بود که پس 
ویژه  شعبه  در  وی،  پرونده  بررسی  از 
نهبندان  شهرستان  ارز  و  کاال  قاچاق 
 ۱3 پرداخت  به  کاال  ضبط  بر  عالوه 
حق  در  تومان  هزار   6۰۰ و  میلیون 

صندوق دولت جریمه شد.

سارق سابقه دار در طبس دستگیر شد

  فرمانده انتظامی شهرستان طبس از دستگیری سارق سابقه  دار 
قطعات و لوازم خودرو در این شهرستان خبر داد.علی پور گفت: 
با شکایت فردی مبنی بر سرقت قطعات وسایل نقلیه از انبارش 
،تحقیقاتی سرقت آغاز شد .  و ی افزود :مأموران در تحقیقات 
خود متوجه شدند که این سرقت توسط یکی از سارقان سابقه 
متواری  سرقت  ارتکاب  از  پس  نامبرده  و  گرفته  صورت  و  دار 
شده است.به گفته ی وی با هماهنگی مقام قضایی تمامی محل 
های رفت و آمد احتمالی متهم تحت مراقبت قرار گرفت که در 
یکی از روستاهای شهرستان طبس شناسایی و دستگیر شد.  وی 
مجرمانه خود  اعمال  به  پلیس  بازجویی  در  متهم  کرد:  تصریح 

اعتراف کرد و با دستور قاضی پرونده روانه زندان شد.

88 کیلوگرم تریاک در شهرستان بیرجند کشف شد

بیرجند  نفتکش در شهرستان  تریلی  از یک دستگاه  بازرسی  در    
۸۸ کیلوگرم تریاک کشف شد .رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
خراسان جنوبی اظهار کرد : با دریافت اخباری مبنی بر حمل مواد 
بیرجند  شهرستان  در  نفتکش  تریلی  دستگاه  یک  توسط  مخدر 
گرفت.  قرار  ماموران  کار  دستور  در  خودرو  توقیف  و  شناسایی 
محمدی گفت: ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر 
و  شناسایی  قاین  به  بیرجند  جاده  در  را  اعالمی  خودروی  استان 
که  تریاک  کیلوگرم   ۸۸ خودرو  از  بازرسی  در  که  کردند  متوقف 
به  اشاره  با  .وی   شد  کشف  بود  شده  جاسازی  ماهرانه  طرز  به 
دستگیری دو متهم در این رابطه افزود خودرو به پارکینگ منتقل 

شد و متهمان با تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی شدند.

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

ع وقت 
در اسـر

 تضمینـی

   09151633903- دهشیبی

 سیم کشی و  لوله کشی  ساختمـان 
نصب شیر آالت، لوله بازکنی با فنر و نورپردازی

امالک و 
مستغالت

خریدار زمین یا منزل کلنگی 
درخیابان 17شهریور ، انقالب  
صمدی، قائم، خیرآباد و بافت 
فرسوده   09155625297

فروش یا معاوضه 126متر زمین 
حاشیه خیابان 16متری

 واقع در امیرآباد
09151638892

زمین مشاع80 متر، نقد و اقساط 
زیر فی، جمهوری اسالمی

تلفن تماس 
09154815703

فروش منزل ویالیی
 خیابان انقالب، 160 متر، دو نبش

تلفن تماس 
09151607030

 فروش منزل ویالیی در مهرشهر،
زمین124متر، زیربنا 85 متر، هال
32 متر،خواب22 متر، آشپزخانه

12متر     09158611160

فروش واحدآپارتمان 50 متری،
سنددارتکمیل شده ،علی آبادلوله 

نزدیک نمایشگاه جدید قابل معاوضه 
با سواری    09158583372

منزل فروش در دستگرد، خیابان
 20 متری، زمین 125 متر، بنا 90 

متر، پایان کار، امتیازات کامل
 09156646652 

فروش فوری آپارتمان 75 متری 
تکمیل وشیک، الهیه 7 
 قیمت 47 میلیون تومان

09159617233 

زمین فروش یا معاوضه 214 متر
 با اسکلت، دوکله، معصومیه

تلفن تماس 
09155614099

فروش یا معاوضه زمین 400 
متر و100متر،  متری 150000، 
معصومیه پایین همراه  امتیاز آب 

09155625297

فروش یا معاوضه آپارتمان و یک 
 مغازه با هم 45م وام نیز دارد

 با موقعیت عالی، برای سکونت و 
مغازه داری    09155625297

جویای کار

یک نیروی ماهر
در کارواش نیازمندیم.

تلفن تماس:
09368604783

راننده پایه دوم
 با کارت سالمت
  تلفن تماس: 

0915163289  

به یک نیروی ماهر جهت کار 
در کارواش نیازمندیم.

تلفن تماس:
09378672064

به تعدادی راننده تمام وقت 
جهت کار درآژانس نیازمندیم 

تلفن تماس:
09159643980

نیازمند بازاریاب حرفه ای مجرب 
 جهت کار در موسسه آموزشی

056-32207610
09196887914

32 ساله ، به صورت نیمه وقت
خدماتی،

ر ستوران، منشی
09158651034 

 فروشندگی، عطاری 
سوپر مارکت،خشکبار

 به صورت دائم، پورسانتی
 یا درصدی  09384087258

 به یک نفر راننده لودر
 نیازمندیم 
تلفن تماس:

09154427010
 

چندنفرباتجربه جهت پخش تراکت 
نیازمندیم . هر هزارعدد13تومان

تلفن تماس:
09374092908

 به چند نفر برای کار در ساندویچی 
نیازمندیم.  حقوق500

ساعت کار از 17تا 2 شب
09389089296

نیازمند راننده با ماشین جهت کار 
در آژانس شمال شهر)شعبانیه( 

 شیفت شب
09158638089

نیازمندیم:
 یک مدیر فروش مجرب جهت کار 

 در موسسه آموزشی
056-32207610

خودرو 
پراید

خریدار پراید از مدل84 به باال 
تا 9 میلیون
تلفن تماس:

09157579765

فروش پراید دوگانه کارخانه 
مدل85، بیمه یکسال

قیمت توافقی
09128995241

خودرو 
پژو

فروش پژو 405 نوک مدادی
 دوگانه کارخانه، مدل89  

فقط تماس بگیرید
09128995241

خودرو 
متفرقه

فروش پی کی مدل 84 
رنگ فابریک، تخفیف از اول

 فی توافقی
09158610187 

خریدار ماشین اسقاطی
  سبک و سنگین وانت زیر مدل 

 به باالترین قیمت
09153614233 

فروش خودرو پاژن 
مدل1370،موتور و زیر پا عالی، 

الستیک نو، بیمه 6 ماه، معاوضه با 
خودرو فی توافقی 09153614233

لوازم منزل

یک عدد بخاری نفتی تمیز  ، یک 
دراورهفت کشو ، یک کمد و 

میز نهارخوری چهارنفره همه با 
هم400تومان  09156043972

فر وش میز تلویزیون
 با قیمت مناسب

تلفن تماس:
09305584421

فروش مبل راحتی در حد نو 
فوق العاده تمیز و راحت7 نفره 

رنگ قهوه فروش به علت مهاجرت 
فی:1/200م  09153614233

متفرقه

یک دستگاه مرغ خرد کن و کالباس 
خرد کن و چراغ چشمک زن 
 مرغ و ماهی به فروش می رسد

09151614525

آژانس تاکسی سرویس
 به فروش می رسد 

با 80 زنگ، مبلغ 17 میلیون 
09158639975

یخچال دست دوم 
 جهت استفاده مغازه سوپرمارکت 

خریداریم 
09156042293
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

صنعت هوایی عاملی مهم برای
توسعه و پیشرفت خراسان جنوبی است

بهترین  اینکه  بیان  با  فقیه  ولی  تسنیم-نماینده 
گفت:  باشد  مردم  به  که  است  خدمتی  خدمت ها، 
ارتباطات هوایی یکی از امتیازاتی است که وجود آن 

در هر استانی امتیاز بوده و سبب پیشرفت می شود 
به مردم موفق  ارائه خدمات  و هواپیمایی هما در 
مدیرعامل  با  دیدار  در  عبادی  است.  کرده  عمل 
اظهار  جنوبی  خراسان  در  هما  هواپیمایی  شرکت 
کرد: هواپیمایی هما سوابقی که دارد برای مردم از 
قدیم شناخته شده بوده و با توجه به سابقه متمادی 
که دارد قابل قبول همگان است. مدیرعامل شرکت 
هواپیمایی هما در خراسان جنوبی نیز در این دیدار 
اظهار کرد: همکاران ما در شرکت هواپیمایی هما در 
استان با همین نیروهای اندک اما خدمت خوبی به 
مردم ارائه می کنند.سمیع زاده با بیان اینکه خدمات 
افزود:  است  استان  برای  روشن  آینده  نویدبخش 
در استان خراسان جنوبی از سال 84 شرکت هما 
با انجام 3 پروژه در هفته آغاز به کار کرد و امروز 
شاهد روند افزایش پروازها هستیم به گونه ای که 
هر روز به تهران پرواز داریم و هفته ای سه پرواز به 

سمت مشهد و یک پرواز به زاهدان انجام می شود.

اجرایی شدن طرح راهی
به آسمان در خراسان جنوبی 

ایران مهر- خراسان جنوبی از 9 دی ماه سال جاری 
به مدت یک هفته، میزبان موسسه ی توانبخشی 
ولیعصر )عج( است که با هدِف حمایت از معلوالِن 
سراسِر کشور، با اجرای طرِح »راهی به آسمان«، 
به  آموزشی  کمک  و  توانبخشی  کمک  وسایل 
به  ساله   14 تا   3 شدید  جسمی  معلول  کودکان 
صورت رایگان ارائه می دهند. مدیرکل دفتر مراکز 
روزانه و توانپزشکی بهزیستی کشور گفت: در استان 
خراسان جنوبی برای نخستین بار در سطح کشور 
700 نفر از معلوالن ضایعه نخاعی با همکاری و 
حضور دندانپزشکان دانشگاه علوم پزشکی ویزیت 

شده و تحت درمان قرار گرفتند.

معرفی 397  نفر  از عشایر برای
دریافت تسهیالت جبران خشکسالی

عشایری  تشکل   10 و  نفر   397 سیما-  و  صدا 
طرح  تسهیالت  دریافت  برای  جنوبی  خراسان 
معرفی  عامل  های  بانک  به  خشکسالی  جبران 
شدند.مدیر کل امور عشایری استان گفت: امسال 
جبران  طرح  تسهیالت  دریافت  برای  نفر   397
خشکسالی به بانک های عامل معرفی شدند که 
کردند. دریافت  تسهیالت  افراد  این  درصد   60
تشکل   10 همچنین  افزود:  قوسی  غالمرضا 
برای  دام  پرواربندی  برای  طرح  این  در  عشایری 
معرفی  عامل  های  بانک  به  تسهیالت  دریافت 
در  استان  به  ابالغی  تسهیالت  سهم  شدند.وی 
این طرح را 64 میلیارد و 300 میلیون ریال اعالم 
 کرد و گفت: از این رقم 65 درصد به تشکل های 

عشایری و 35 درصد به افراد پرداخت می شود.  

فعالیت 150 ورزشکار پیوند اعضاء
 بدون سالن تخصصی در خراسان جنوبی

اعضاء  پیوند  و  بیماران خاص  ایسنا-رییس هیات 
گفت: اینکه حدود 150 ورزشکار تحت نظرهیات 
هیچ  استان  در  متاسفانه  که  می کنند  فعالیت 
فضای ورزشی که مختص ورزش بیماران خاص 
باشد وجود ندارد. اسالمی اظهارکرد: هیات ورزش 
از  جنوبی  خراسان  اعضاء  پیوند  و  خاص  بیماران 
ورزش  فدراسیون  جدایی  از  پس  و   93 ماه  دی 
بیماران خاص و پیوند اعضاء از فدراسیون ورزش 
ناشنوایان فعالیت خود را در استان رسما آغاز کرده 
هموفیلی،  دیابتی،  بیماران  آن  هدف  جامعه  که 
است.  اعضاء  پیوند  و  اس  ام  تاالسمی،  دیالیزی، 
بیماران  ورزش  مشکل  مهمترین  شد:  یادآور  وی 
نیز عدم  و  اعتبارات  بودن  پایین  استان  در  خاص 
وجود اماکن ورزشی مناسب برای ورزش آنها است.

تولد روزانه 49 نوزاد در استان

صدا و سیما- در 9 ماه گذشته روزانه 49 نوزاد در 
خراسان جنوبی متولد شدند. مدیرکل ثبت احوال 
استان گفت: در این مدت بطور متوسط در هر روز  
ثبت  به  والدت  واقعه  ساعت 2.1  هر  در  و   49.8
رسید.مجتبی فاطمی افزود: در مقابل هر 100 واقعه 
والدت ثبت شده دختر، حدود 108 واقعه والدت پسر 
به ثبت رسید.وی تعداد نوزادان متولد شده در 9 ماه 
گذشته در استان را 13 هزار و 729 نوزاد اعالم کرد.

کاهش محسوس دمای هوا، برای فردا
صدا و سیما - هواشناسی از کاهش 5 تا 8 درجه ای دمای هوا برای روز چهارشنبه در خراسان جنوبی خبر داد. رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی 
استان گفت: روز چهارشنبه با نفوذ جریانات سرد شمالی ضمن کاهش محسوس دما، از شدت ناپایداری ها، کاسته و شرایط جوی نسبتا آرامی در استان حاکم می شود. 
رضا برهانی افزود: همچنین فردا با تقویت ناپایداری های جوی، وزش باد و گرد و خاک و وقوع بارش های رگباری به ویژه در شمال غرب استان پیش بینی می شود.

می
 مقا

س: 
عک 6 طرح ملی و استانی پایش 

دامپزشکی دراستان  اجرا شد

ایرنا - رئیس آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی 
خراسان جنوبی از اجرای 6 طرح ملی و استانی پایش 
توسط این مجموعه در سال جاری خبر داد. سعید 
قاسمی گفت: از ابتدای امسال تاکنون 6 طرح ملی و 
استانی پایش با هدف ردیابی، شناسایی، تشخیص و 
ارزیابی در حوزه های مختلف با همکاری شبکه های 
دامپزشکی نمونه گیری و توسط آزمایشگاه مرکزی 
دامپزشکی استان تست و آزمایش های الزم انجام 
شده است.وی طرح های پایش بهاره زنبورستان ها، 
ارزیابی سرمی واکسیناسیون بروسلوز در دام های 
سبک، پایش شیر خام تولیدی استان، پایش آنفلوآنزا 
در طیور، پایش سرمی سالمونال در طیور تخمگذار 
و ارزیابی میکروبی و شیمیایی استخرهای پرورش 
ماهی را از مهمترین طرح های اجرا شده برشمرد.وی 
افزود: این طرح ها طی سال جاری اجرا و نتایج آن 
به ادارات ستادی و شهرستانی برای ارزیابی، تصمیم 
است.رئیس  شده  ارسال  بعدی  اقدامات  و  گیری 
خراسان  دامپزشکی  کل  اداره  مرکزی  آزمایشگاه 
جنوبی کار در حوزه آزمایشگاه را سخت، حساس و 
مهم توصیف و اظهار کرد: فعالیت در این حوزه دارای 

شرایط ویژه ای بوده و حساسیت های خاصی دارد.

نظارت بر درج قیمت بر روی کاال

گروه خبر-طرح نظارتی ویژه درج بر چسب قیمت 
شد.رئیس  آغاز  جنوبی  خراسان  در  کاال  روی  بر 
این طرح  تجارت گفت:  و  سازمان صنعت، معدن 
اقتصادی  ازار و کاهش تخلفات  با هدف شفافیت 
در دو مرحله به مدت 15 روز اجرا می شود.داوود 
به مدت  این طرح  اول،  افزود: در مرحله  شهرکی 
یک هفته به دستگاههای مرتبط و واحدهای صنفی 
اطالع رسانی می شود.وی با بیان اینکه مرحله دوم 
اجرا  به مدت یک هفته  از 19 دی  نیز   این طرح 
می شود گفت: با توجه به الزام واحدهای صنفی برای 
درج قیمت و نصب نرخ نامه خدمات در واحدهای 
خدماتی، بازرسان این سازمان به همراه بازرسان اتاق 
اصناف و اتحادیه های صنفی از واحدهای تولیدی و 
صنفی بازدید می کنند.به گفته رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان، نظارت ها به صورت مستمر 
ادامه خواهد داشت و در صورت عدم درج قیمت، 
نصب نکردن تابلوی نرخ نامه و همچنین عدم صدور 
فاکتور، پرونده تخلف تشکیل می شود.شهرکی افزود: 
اولویت این طرح در ابتدا، نظارت بر کاالهای اساسی، 
واحدهای  زنجیره ای،  فروشگاه های  خرید،  مراکز 
مستقر در خیابان های اصلی است و سپس نظارت 

ها در سایر مناطق گسترش می یابد.

درخشش دو انجمن علمی دانشگاه 
بیرجند در جشنواره ملی حرکت

انجمن  و  پزشکی  گیاه  علمی  انجمن  ایسنا-دو 
در  بیرجند  دانشگاه  مخترعین  دانشجویی  علمی 
ملی حرکت جزو  رقابتی دهمین جشنواره  بخش 
برترین ها شدند. معاون فرهنگی دانشگاه بیرجند 
گفت: انجمن علمی گیاه پزشکی این دانشگاه در 
بخش تالیف کتاب و انجمن علمی میان رشته ای 
دانشجویی مخترعین با تاسیس شرکت دانش بنیان 
بیرجند در بخش کارآفرینی دهمین  فاتح ماشین 
جشنواره ملی حرکت جزو برترین ها معرفی شده 
اینکه دراین  بابیان  آنان تجلیل شد.محمدی  از  و 
هم  با  اثر  و 244  هزار  با  دانشگاه  جشنواره 104 
رقابت کردند افزود: از دانشگاه بیرجند ،40 انجمن با 

30 اثر در بخشهای مختلف شرکت کردند.

 10 میلیارد تومان به بخش کشاورزی 
خراسان جنوبی خسارت وارد شد

کشاورزی  محصوالت  بیمه  صندوق  مهر-مدیر 
خراسان جنوبی گفت: در سال زراعی گذشته بالغ 
بر 10 میلیارد تومان غرامت برای خسارت وارده 
بیمه محصوالت  زیرپوشش  کشاورزی  بخش  به 
اینکه  بیان  با  کشاورزی تعیین شده است. غنچه 
پرونده  فقره  و 627  هزار   15 بیمه ای  سامانه  در 
ریال  میلیون  میلیارد و 400  مبلغ 69  با  خسارت 
کرد:  تصریح  است،  شده  ثبت  استان  در  غرامت 
هدف  با  کشاورزی  محصوالت  بیمه ای  پوشش 
کاهش دغدغه بهره برداران این بخش در هنگام 
از  همچنین  می گیرد.وی  انجام  خسارت  وقوع 
اجرای طرح بیمه پایه از ابتدای سال زراعی جاری 
در استان خبرداد و گفت: بیمه پایه ویژه حوادثی 
است که به صورت اتفاقی رخ می دهد و در این 

نوع بیمه، حق بیمه به شدت کاهش یافته است.

اکران فیلمهای جشنواره عمار
در خراسان جنوبی

عمار  جشنواره  هشتمین  فیلمهای  غالمی-اکران 
اکران  ستاد  مسئول  شد.  آغاز  جنوبی  خراسان  در 
: سال  استان گفت  در  فیلم عمار  مردمی جشنواره 
استان  نقطه   283 در  جشنواره  های  فیلم  گذشته 
اکران شد که پیش بینی می شود امسال اکران این 
فیلم ها به حدود 450 نقطه برسد.کریمیان افزود: در 
این جشنواره بیش از 55 فیلم در اکران های مردمی 
با موضوعات فتنه، استکبارستیزی، اقتصاد مقاومتی 
مدافعان حرم و سبک زندگی تا دهه فجر ارائه می شود.

* معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری گفت: در 9 ماهه امسال 35 میلیارد 

ریال صنایع دستی به فروش رسید. 
 8( تخصصی  مدت  کوتاه  آموزشی  دوره  *اولین 
 ساعته(با موضوع عوامل اجرایی مستقر در پایانه های

مرزی با مشارکت فعال تعداد 20 نفر از دست اندر 
کاران شاغل در پایانه های مرزی ماهیرود، 10 دی 

96 در محل عمارت رحیم آباد برگزار گردید.
*تیم دانشجویان پسر دانشگاه بیرجند در مسابقات دو 

و میدانی قهرمانی 9 رتبه اول تا سوم را بدست آورد.

اخبار کوتاه

حضورآستان قدس رضوی در پروژه های مهم دولتی استان
سرپرست  گذشته  روز  صبح   - قوسی 
در  رضوی  قدس  آستان  نمایندگی   دفتر 
اهالی  خبری  نشست  در  جنوبی  خراسان 
رسانه با بیان این مطلب که افراد برای ایجاد 
کارگاه های زودبازده در استان می توانند از 
تسهیالت این نهاد استفاده کنند، اظهار کرد: 
و  زایی  اشتغال  های  طرح  حامی  نهاد  این 
برنامه های توسعه محور در استان می باشد. 
حجت االسالم سلم آبادی ادامه داد: بنا داریم 
های  سنگ  فرآوری  برای  هایی   کارخانه 
ایجاد  استان  های  شهرستان  در  را  معدنی 
به  قدس  آستان  کرد:  اضافه  وی  کنیم. 
صورت مستقل در پروژه های کلیدی ورود 
این  در  دولت  خود  اگر  اما  کند،  نمی  پیدا 
پروژه ها سرمایه گذاری کند، آستان قدس 

هم کمک خواهد کرد. 

ثبت نام برای خادمی امام رضا)ع(
قدس  آستان  نمایندگی  دفتر  سرپرست 
رضوی در خراسان جنوبی در بخش دیگری 
بارگاه  زائران  به  خدمت  گفت:  سخنانش  از 
رضوی، مستضعفان و نیازمندان از برنامه های 
دفترهای استانی آستان قدس رضوی است. 
وی اظهار کرد: سایت خادم یار آماده ثبت نام 
از افرادی است که قصد خادمی حرم مطهر 

امام رضا )ع( را داشته باشد. سلم آبادی افزود: 
افراد دوره آموزشی  نام نویسی برای  از  پس 
گذاشته شده و در سال چند مرتبه به عنوان 

خادم یار حرم مطهر خدمت می کنند. 

دفتر  کار  به  آغاز  ابتدای  از  گفت:  وی 
راه  استان  مساجد  در  کانون   20 نمایندگی، 

کانون   12 تعداد  این  از  که  شده  اندازی 
شناسایی  کار  و  است  بیرجند  مسجدهای 
 محرومانی که تاکنون به زیارت امام رضا )ع( 
با  وی  دهد.  می  انجام  را  اند  نشده  مشرف 

اشاره به اینکه 20 طلبه خادم یار در استان 
با  که  اند  گرفته  فرا  را  الزم  های  آموزش 

کاروان زائران رضوی به مشهد مقدس اعزام 
می شوند  افزود: تاکنون 4 هزار و 500 نفر از 
افراد مستضعف و زائر اولی خراسان جنوبی 

به مشهد مقدس مشرف شده اند. 

احداث 120 خانه مسکونی 
راه  مدت  در  کرد:  خاطرنشان  آبادی  سلم 

اندازی دفتر آستان قدس رضوی در استان، از 
323 بیمار عیادت و 250 میلیون ریال بودجه 
درمان پرداخت شد. وی از توزیع چهار هزار و 
557 سبد غذایی به ارزش یک میلیون و 500 
و داد  خبر  استان  محرومان  بین  ریال   هزار 
گفت: عیادت از 34 جانباز باالی 70 درصد 
 و حمایت 650 میلیون ریالی از حسینیه ها و 
بوده  مدت  این  در  اقدامات  دیگر  از  مساجد 
آستان قدس  نمایندگی  است.سرپرست دفتر 
رضوی در خراسان جنوبی بیان کرد: احداث 
جوان  های  زوج  برای  مسکونی  خانه   120
از دیگر برنامه های این نمایندگی است که 
 این منازل مسکونی در مدت 5 سال در اختیار

زوج های جوان قرار می گیرد.
سرپرست دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی 
رضوی،  قدس  آستان  متولی  از  داد:  خبر 
دعوت کرده ایم تا در دهه مبارک فجر برای 
به  بهمن   22 راهپیمایی  مراسم  سخنرانی 
خراسان جنوبی سفر کند. وی تصریح کرد: 
آستان  نمایندگی  دفتر  که  است  سال  یک 
قدس رضوی در خراسان جنوبی راه اندازی 
شده است و رئیس شورای سیاستگذاری این 
بیرجند  امام جمعه  ا... عبادی  آیت  دفتر هم 
است و برخی از نهادها و دستگاه ها هم عضو 

این شورا هستند. 

وجود  با  جنوبی  مقدم-خراسان  دادرس 
نزوالت  کمبود  و  18ساله  های  خشکسالی 
جوی، بعنوان دومین استان کشوربرتر انتخاب 
شد.صبح دیروز)دوشنبه 11 دی( سی و دومین 
دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
المللی  بین  همایشهای  مرکز  در  کشاورزی 
صدا و سیما در تهران برگزار گردید. همزمان 
با برگزاری سی و دومین دوره انتخاب و معرفی 
نمونه های ملی بخش کشاورزی که با حضور 
وزیر جهاد کشاورزی، معاونین، مدیران ارشد 

نمونه  کشاورزان  و  کشاورزی  جهاد  وزارت 
مرکز  محل  در  مختلف  های  بخش  زیر  در 
سیمای  و  صدا  المللی  بین  های  همایش 
بخش  برتر  نمونه  ده  از  گردید،  برگزار  ایران 
کشاورزی خراسان جنوبی در سطح ملی قدر 
دانی بعمل آمد. در این مراسم از 153 نمونه 
بخش کشاورزی در 150 رشته تقدیر می شود 
و استان خراسان جنوبی به لحاظ  دارابودن ده 
نمونه برتر، بعنوان دومین استان برگزیده کشور 
انتخاب گردید. این در حالی است که خراسان 

جنوبی علی رغم  خشکسالی های 18 ساله و 
کمبود شدید نزوالت جوی جزء خشک ترین 
استانهای کشور به حساب می آید اما با این 
وجود کشاورزان پرتوان استان بر خشکسالی 
تغییر  خود  نفع  به  را  اوضاع  و  شدند  مسلط 
دادند. آنها با بکارگیری حداقل ها اما استفاده از 
بهترین ها در رقابت های کشوری گل کاشتند  
کسب این افتخار تنها در سایه تالش و همت 

کشاورزان میسر گردید.
استان  برترین های کشاورزی  اسامی  لیست 

در سطح ملی که)دوشنبه 11دی( در سی  و 
دومین مراسم تجلیل از نمونه  های ملی بخش 
کشاورزی، از آنها تجلیل شدند عبارت اند از 
آقایان ابوالقاسم سلطانی در رشته نگهداری و 
بهره  برداری از قنوات،ابوالقاسم چوپان مدیر 
نمونه بهره  برداری، نگهداری و مشارکت در 
طرح انتقال آب با لوله،محمد حسین بخشی در 
رشته تولیدکننده نمونه زعفران،مهدی خدایی 
در رشته شرکت تعاونی تولید نمونه روستایی، 
خانم فاطمه ذاکریان در رشته شرکت تعاونی 

نمونه زنان روستایی،خانم طاهره درمیانی در 
رشته مدیرعامل نمونه صندوق اعتبارات خرد 
خیریه   سیدحسین  روستایی،آقای  زنان  ویژه 
مرغ  پرورش  تولید  واحد  مدیرنمونه  رشته  در 
مادرگوشتی،آقای محمد تورانی در رشته بهره  
بردار نمونه در مدیریت پایدار خاک کشاورزی 
رشته  در  حاجی  صفری  علی  حفاظتی،آقای 
تولیدکننده نمونه پنبه،آقای محمد رمضانی در 
رشته مرتع  دار نمونه در مناطق کمتر از 200 

میلی متر بارندگی

نهبندان و سربیشه در مجلس  نماینده مردم 
در شهرستان  روستا  حدود 15  اینکه  بیان  با 
است،  برق رسانی  نیازمند  و سربیشه  نهبندان 
شهرستان  در  روستا   5 راستا  این  در  گفت: 
سربیشه و 10 روستا در شهرستان نهبندان از 

نعمت برق محروم هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، نظر 
برق  افتتاح  مراسم  در  دیروز  ظهر  افضلی 
رسانی روستای چاه عشایری شماره 4 شهید 
عباس حسینی اظهار کرد: به مناطق عشایری 
و مرزی به دید امنیتی نگاه شود.نماینده مردم 
نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی 

با بیان اینکه به مناطق عشایری و مرزی باید 
توجه ویژه ای شود بیان کرد: با برق رسانی 
این تعداد روستا همه روستاهای حوزه انتخابیه 
بنده از نعمت برق برخوردار می شوند.افضلی 
با اشاره به خشکسالی های 18 ساله تصریح 
کرد: خشکسالی های پی در پی مشکالتی را 
برای عشایر و دام آنان به وجود آورده است 
و مردم تنها با یارانه امرار و معاش می کنند 
بنابراین باید نگاه ویژه ای به مناطق شود.وی 
با بیان اینکه باید برای توسعه منطقه تالش 
های  طرح  تاکنون  کرد:  خاطرنشان  کنیم 
طرح ها  این  از  یکی  شده  که  مطرح  خوبی 

است.نماینده  امداد  کمیته  اشتغالزایی  طرح 

مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای 

اسالمی با بیان اینکه خشکسالی باعث خالی 

شدن روستاها شده است، یادآور شد: در تثبیت 

انجام  باید  زیادی  خدمات  منطقه  جمعیتی 
شود.افضلی با بیان اینکه نبود امکانات باعث 
خالی شدن روستاها می شود و هر نفری که 
مهاجرت کند پیامدهایی را به دنبال دارد اظهار 
بذر  امکانات  ارائه  با  بتوانیم  است  امید  کرد: 
امید را در دل مردم در منطقه ایجاد کنیم.وی 
بحث خرید انشعاب برق را از مشکالت مردم 
منطقه عنوان کرد و افزود: مردم در این منطقه 
درآمد زیادی ندارند و با یارانه زندگی خود را 
می گذرانند و پولی برای خرید انشعاب برق 
ندارند بنابراین درخواست ما این است در این 
خصوص توجه ویژه ای به این منطقه بشود.

فرمانده سپاه انصار الرضا)ع( خراسان جنوبی 
گفت: خط  دهی ناآرامی های اخیر در برخی 
است. کشور  مرزهای  از  خارج  شهرها  از 

انقالب  کرد:  بیان  قاسمی   علی  سردار 
از  بیگانگان  هجوم  مورد  همواره  اسالمی 
جمله آمریکا و اسرائیل بوده و نا آرامی های 
چهارچوب  در  را  کشور  شهر  چند  در  اخیر 
اشاره  با  کرد.وی  تحلیل  باید  مسئله  همین 
در  اخیر  ناآرامی های  دهی  خط  اینکه  

بیانه ها  کرد:  اظهار  است،  کشور  از  خارج 
آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ  حمایت  و 
فرمانده  است.  سخن  این  صدق  بر  دلیلی 
بیان  خراسان جنوبی  انصارالرضا)ع(  سپاه 
در  از شکست طرح هایش  بعد  آمریکا  کرد: 
عراق، سوریه، لبنان و در طرح صهیونیستی 
برای قدس به دنبال ضربه زدن به سرمرجع 
است. ایران  یعنی  عالم  مظلومان  حامیان 

می خواهد  دشمن  داد:  ادامه  قاسمی  سردار 

با سوء استفاده از مشکالت اقتصادی مردم 
روزنه ای برای ناامنی و رسیدن به اهدافش 
در کشور بیابد.وی افزود: رهبر معظم انقالب 
به مسئولین در جهت توجه  از سالیان قبل 
به  مردم  ومعیشتی  اقتصادی  مشکالت  به 
که  داشتند  توصیه هایی  محروم  اقشار  ویژه 
بیشتری صورت  توجه  ایشان  تأکیدات  باید 
الرضا)ع(  انصار  سپاه  می گرفت.فرمانده 
پیچ  در  متأسفانه  گفت:  خراسان جنوبی 

وخم های اداری مشکالت بسیاری از مردم 
اظهار  قاسمی  است.سردار  نشده  حل  هنوز 
نقدهای  و  اعتراضات  باید  مردم  البته  کرد: 
خود را از طریق مجاری قانونی و نهادهای 
رسمی پی گیری کنند تا زمینه سوء استفاده 

دشمن فراهم نشود.
و  فهیم  ما  کشور  مردم  شد:  یادآور  وی 
توطئه های  مقابل  همواره  و  بصیرهستند 

دشمن با هوشیاری عمل کرده اند.

فرمانده سپاه انصارالرضا )ع(: خط دهی ناآرامی های اخیر در خارج از مرزهای کشور است

کاِر کارستان کشاورزان
خراسان جنوبی دومین استان برگزیده کشور شد

نماینده مردم شهرستان های قاین و زیرکوه در 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه دشمن 
هر لحظه به دنبال ایجاد فتنه ای جدید است، 
مباحث  دشمن  فتنه  مهمترین  گفت:امروز 
اقتصادی و معیشتی مردم است.به گزارش مهر

فرهاد فالحتی اظهار کرد: مهمترین فتنه ای 
که دشمن بر روی آن مانور می دهد مباحث 
اقتصادی و معیشتی مردم است چرا که دشمن 
می خواهد با سوء استفاده از مشکالت اقتصادی 

مردم روزنه ای برای ناامنی و رسیدن به اهداف 
خود در کشور پیدا کند.وی با بیان اینکه بی 
را  مهم ضربات سختی  فتنه  این  به  توجهی 
آن  جبران  که  می کند  وارد  اسالمی  نظام  به 
نیز  انقالب  معظم  رهبر  گفت:  است،  سخت 
در فرمایشات خود به این ابعاد توجه کردند و 
فرمودند مشکالت اقتصادی که دشمنان عمدا 

پیش می آورند یک فتنه برای نظام است.
نماینده مردم شهرستان های قاین و زیرکوه در 

مجلس شورای اسالمی گفت: در بعد دیگر رها 
کردن مردم در مشکالتشان نیز با اصل نظام، 
انقالب و آرمان های امام و رهبری تعارض دارد.

کردن  دلسرد  اینکه  بر  تاکید  با  فالحتی 
به  آنها  رفع مشکالت  و عدم  نظام  از  مردم 
بهانه های واهی و مختلف فتنه  جدید دشمن 
نشان  انقالب  تاریخ  کرد:  تصریح  است، 
است.وی  نخوابیده  هنوز  فتنه ها  که  می دهد 
آنها  از مردم فاصله گرفته و  اگر  تاکید کرد: 

تنها  معیشتیشان  مشکالت  و  مسائل  در  را 
بگذاریم باعث دلسردی جامعه شده و فتنه ای 
بزرگ را رقم می زند که اگر با هوشیاری رفع 
می کند. تهدید  جدی  طور  به  را  نظام  نشود 
نماینده مردم شهرستان های قاین و زیرکوه در 
مجلس شورای اسالمی یادآور شد: هر لحظه 
اتاق های فکر دشمن برای نظام با روش های 
شناخت  که  می کند  آفرینی  حادثه  گوناگون 

این قضایا نیاز به بصیرت دارد.

دشمن می خواهد از وضع اقتصادی مردم سوء استفاده کند

۱۵ روستا در  نهبندان و سربیشه نیازمند برق رسانی هستند 

یی ضا ر : عکس

عکس:قوسی
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بهسازی شبکه های آبرسانی در دستور کار آبفا

 جواد رضایی- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان با بیان اینکه
 27 سال از تصویب قانون شرکت های آب و فاضالب می گذرد،گفت: 
در 24 شهر استان به مشترکان خدمات می دهیم که این تعداد در سال 

گذشته 21 شهر بوده است.
ساالنه 30 تا 70 سانتی متر از سطح سفره های زیرزمینی کاسته 

می شود
هاشمی مقدم بیان کرد: در استان 134 حلقه چاه آب شرب داریم 
 و 2600 کیلومتر شبکه توزیع در شهرها وجود دارد. وی ادامه داد: 
دشت هایی که آب شرب استان از آنها تامین می شود دارای بیالن 
 منفی می باشد و هر سال 30 تا 70 سانتی متر سطح سفره های 
زیر زمینی پایین می رود و با توجه به کم بودن منابع مالی سازمان باید 

اقدامات تاکتیکی را سرلوحه کار قرار دهیم.
شناسایی 11 نقطه نشت در استان

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان بیان کرد: برای اینکه میزان هدر 
رفت آب در شبکه های آبرسانی را به حداقل برسانیم، نشت یابی را در تمام 
 مناطق با دستگاه های مدرنی که خریداری شده است، انجام می دهیم 

که تاکنون در 208 کیلومتر از شبکه های اصلی آب استان،11 نقطه 
با تعدیل فشار شبکه، نصب   نشت شناسایی شده است. همچنین 
 دستگاه فشار شکن، نصب شیرآالت در شبکه آبرسانی میزان هدر رفت آب به 
 میزان چشمگیری کاهش می یابد.  هاشمی مقدم بیان کرد: از چاه هایی که  برای
  آبرسانی آب شرب استفاده می شود، چاه هایی که آب بهتری دارد را وارد
 شبکه می کنیم تا آبی که مردم مصرف می کنند کیفیت باالیی داشته باشد.
وی ادامه داد: هدررفت آب را می توان به دو قسمت تقسیم کرد، هدر 
رفت واقعی که بر اساس محاسبات صورت می گیرد که این میزان در 
شهرهای استان 25 درصد است و دیگری هدررفت ظاهری که به دالیل 
 متعددی مانند خطا در وسایل اندازه گیری وکنتور صورت می گیرد.
رسانی  آب  های  شبکه  مفید  عمر  اینکه  بیان  با  مقدم   هاشمی 
25-30سال است ،گفت:حدود 25 درصد از شبکه های آبرسانی  در 
استان عمر باالی 25 سال داردکه باید تعویض شود،البته در این زمینه 
تالش بر این بوده تا با استفاده از دستگاه نشت یاب مکان هایی که نشت 
 دارد را پیدا می کنیم و با تعویض مسیری که نشتی دارد از ترکیدگی های

بعدی هم جلوگیری شود.

بازسازی 2 هزار و 129 کیلومتر از شبکه فرسوده 
هاشمی مقدم  ادامه داد: شبکه های فرسوده استان600 کیلومتر است 
که برای تعویض هر کیلومتر آن 80 میلیون تومان هزینه برآورد شده که 
با کارهایی که در زمینه بازسازی انجام داده ایم 2 هزار و 129 کیلومتر 
را توانسته ایم بازسازی کنیم و همچنین با تعویض 3 هزار و52 کنتور و 
مناسب سازی تاسیسات شبکه، از هدررفت آب به میزان قابل توجهی 

جلوگیری شده است.
ایجاد مخزن 2 هزار متر مکعبی برای افزایش فشار آب مهرشهر
مدیرعامل آب و فاضالب شهری نیز با بیان اینکه آب بیرجند از سه 
دشت علی آباد، رکات و مرک تامین می شود، بیان کرد: آبرسانی 
محدوده شمال شهر از دشت سربیشه انجام می گیرد که با ذخیره در 

مخزن ها به قسمت شمال شهر و مهرشهر پمپاژ می شود.
هاشم آبادی ادامه داد: در قسمت هایی از مهرشهر فشار آب کم است 
که علت آن نزدیک بودن مخزن آب به این منطقه است، این مشکل 
 با ایجاد مخزن 2 هزار متر مکعبی در باالدست رفع خواهد شد که

 3 میلیارد و500 میلیون تومان برآورد هزینه شده است.

وی همچنین در زمینه فاضالب مهر شهر نیز بیان کرد: در مهرشهر دو 
مسیر 64 و 75 مشکل دفع فاضالب را دارد و این دو پروژه 7 میلیارد 
 تومان هزینه دارد که امیدواریم تا دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.
هاشم آبادی با بیان اینکه مشترکان برای گرفتن انشعاب فاضالب باید 
 ابتدا انشعاب آب را داشته باشند بیان کرد: در مکان هایی که انشعاب آب 
را نگرفته اند،امکان واگذاری فاضالب نیست و از مشترکانی که هنوز 
این کار را انجام نداده اند،می خواهیم همکاری الزم را انجام دهند،چون 

در غیر این صورت دچار مشکالت و هزینه های بیشتری خواهند شد.
مدیر عامل آب منطقه ای استان نیز در زمینه کیفیت آب این اطمینان را 
داد که با توجه به استانداردهای ملی، کیفیت شیمیایی آب استان در حد 
استاندارد است. امامی با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از آب شرب 
در فضای سبز استفاده می شود،گفت: در 6 ماهه 96 انشعابات فضای 
سبز از 656 مورد به 588 کاهش داشته است اما مصرف آب نسبت به 
 مشابه سال قبل 13 درصد افزایش یافته که امیدواریم با مشارکت هایی

که با استانداری و شهرداری انجام داده ایم، آبیاری فضای سبز از این 
چرخه جدا شود. 

عکس :  کاربر

خریدار زمین به صورت نقدی یا معاوضه با آپارتمان 
محدوده جنوب شهر، حدود 200 میلیون، ترجیحا شمالی )لطفا مشخصات را پیامک کنید(

09389282099

اورژانس 115  پرسنل  از  را  قدردانی خود  و  احترام  وسیله کمال  بدین 
نظام  سازمان  بازنشستگی،  سازمان  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  بیرجند، 
مهندسی ساختمان خراسان جنوبی، هیئت مدیره و مدیرعامل صنایع 
کاشی آیدا سرام، مدیریت شرکت تداوم سازه، مدیریت و پرسنل قاین 
 طیور، مدیریت و پرسنل شرکت دان و علوفه شرق، هیئت خوسفی ها

 آموزش و پرورش منطقه 5 مشهد، همسایگان و کلیه اقوام و دوستان
 که از راه دور و نزدیک تشریف آوردند و یا با درج آگهی، پالکارد و ... 

تسلی خاطرمان گردیدند، اعالم می داریم.ضمنا از برادران عزیزم حاجی رضا 
و حاجی غالمرضا مردانی و دامادهای عزیزم فریدونی و کدخدایی که در مراسم تشییع ، سوم و چهلم 

شـادروان عبـاسعلی آزادنیـا 
سنگ تمام گذاشتند،کمال تشکر را داریم.

همسر و فرزندان

تشکر و قدردانی

ثبت نام کربال  به صورت زمینی
اعزام در ماه های 
دی و بهمن و اسفند

شرکت خدمات زیارتی بیرجند تنعیم
آدرس : خیابان جمهوری اسالمی 21

 جنب بانک رسالت
تلفن: 32226749-32222265

متقاضیان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، بازدید از ملک، دریافت برگ مزایده و درخواست شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهادات خود حداکثر تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 1396/10/16 
از ساعت 8  الي 14:30 به شماره هاي ذیل تماس گرفته و برای انجام امور مزایده با هماهنگي نماینده بانک اقدام نمایند.

بازگشایی پاکت های پیشنهادی ارائه شده روز یکشنبه مورخ 1396/10/17 ساعت 9:00 صبح در محل اداره امور شعب استان خراسان جنوبی واقع درخیابان محالتی، تقاطع 13 آبان )بانک مهر اقتصاد( 
به صورت غیر حضوری انجام می پذیرد.

میزان پرداخت غیر نقدیمیزان پرداخت نقدیشرایط پرداختردیف
-100 درصدنقدی1
80 درصد در اقساط 60 ماهه ) با نرخ 18 درصد( به صورت اجاره به شرط تملیک مطابق ضوابط بانک مرکزی20 درصدتسهیالت2

نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به شرح جدول فوق مي باشد. 
توضیحات و شرایط :

 مبلغ پیشنهادي باید مشخص ، معین و بدون ابهام باشد و در پاکت سربسته به وسیله پست پیشتاز و یا به صورت مستقیم به آدرس بیرجند، خیابان محالتی، تقاطع 13 آبان اداره امورشعب بانک مهر اقتصاد
 واحد پشتیبانی ارسال گردد. صرف شرکت در مزایده هیچگونه تعهدی برای مزایده گر )متقاضی خرید( ایجاد نکرده و مزایده گذار )بانک( در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادات مختار خواهد بود.  مبلغ سپرده
 )وجه ضمانت( شرکت در مزایده معادل 5 درصد مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهي مي باشد که باید به صورت نقدی توسط متقاضي به حساب بانک مورد اشاره در فرم پیشنهاد قیمت واریز و رسید آن به صورت
 جداگانه تحویل گردد. ملک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش مي رسد  و  جهت ارائه پیشنهاد  بازدید از ملک ضروری است.   هزینه هاي آگهي مزایده و سایر هزینه هاي مرتبط از برندگان مزایده اخذ مي گردد .
 در شرایط مساوی بودن قیمت های پیشنهادی اولویت با فروش نقدی است.تلفن های تماس برای کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی بازدید از ملک عبارتند از : 32441860 و 32440367

 بانک در قبول یا رد پیشنهادها مختار است. به پیشنهادهای فاقد سپرده )وجه ضمانت شرکت درمزایده( و یا کمتر از مبلغ مقرر ، همچنین به پیشنهادهای فاقد امضا ، مهر و امضای مجاز )در اشخاص 
 حقوقی( مشروط ، مخدوش ، مبهم ، دارای قلم خوردگی ، مغایرشرایط مزایده ، افراد ممنوع المعامله پیشنهادهایی که پس از مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد مگر به تشخیص بانک.

توضیحاتقیمت پایه عرصهاعیانکاربرینوع ملکآدرس ملککد ملکردیف

ششدانگ12.000.000.000ریال 41.541.5تجاریمغازهبیرجند - بازار - جمهوری 8 - پالک 20 1204488

ششدانگ17.500.000.000ریال771900 مسکونی - تجاریساختمانبیرجند - خیابان ارتش- جنب هتل جهانگردی 2183926

ششدانگ 15.000.000.000ریال3088-مسکونیزمینبیرجند- خیابان انقالب - میدان شهید کالهدوز -جنب مجتمع پرستاران3896287

مزایـده امالک شمـاره 3
بانک مهر اقتصاد در نظر دارد امالک مشروحه ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده :
مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

 www.evat.ir دوره پاییز 96 از طریق سامانه 
حداکثر تا 15 دی ماه 1396 می باشد.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی 
12»1526 مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی«
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