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ازدواج جوانان و
چالش های بزرگ

امروز در تقویم رسمی کشور به مناسبت 
پیوندی آسمانی علی )ع( وفاطمه صدیقه 
است. گرفته  عنوان  ازدواج  روز  )س( 

زندگی  اهمیت  پر  فرازهای  از  ازدواج 
هر انسان محسوب می شود. خانواده 
با همه کارکردهای ارزشمندی که دارد 
با ازدواج شکل  می گیرد  و از این رو 
بنا به فرمایش بزرگان دینی ما در اسالم 
ندارد.  وجود  آن  از  تر  مقدس  بنایی 
با این حال و با همه تاکیدهای آیینی ما 
بر لزوم تقویت این بنیان مقدس، این 
سنت الهی در جامعه امروز از اساس در 
معرض خطر ... ) ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
* مهرآیین

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4139

5موفقیت اسکواش بازان خراسان جنوبی در کشور2بهترین ازدواج، آسانترین است 5توسعه یک واحد گاوداری شیری در سربیشه

کاهش نرخ بیکاری نسبت به سال  قبل
    صفحه 5

عکس:  انصاری

چاقو کشی در بیرجند!؟
عربده کشی و خود نمایی پنج جوان در یک نزاع دسته جمعی رنگ خون گرفت. دادستان عمومی و 
انقالب مرکز استان در تشریح جزئیات این نزاع گفت : ساعت 23 جمعه گذشته نزاع دسته جمعی پنج 

جوان به چاقو کشی ختم شد که در این درگیری جوان 18 ساله ای ... ) ادامه در صفحه5(

اعالم مراکزتوزیع مرغ منجمد تنظیم بازار در بیرجند
رئیس اتحادیه فروشنگان مواد  پروتئینی شهرستان بیرجند اعالم کرد: عالوه بر 4 مرکز توزیع ذکر 
شده  در آگهی منتشره در روزنامه یکشنبه 21 مرداد  واحدهای صنفی زیر در نقاط گوناگون شهر مرغ 

منجمد تنظیم بازار توزیع می کنند که عبارتند از فروشگاه های... ) ادامه در صفحه5(

میزبانی دانشگاه پیام نور  از بزرگترین رویداد  استارتآپی
صبح روز گذشته معاون فرهنگی دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی در نشست خبری اصحاب رسانه بیان 
کرد: روش آموزش در دانشگاه پیام نور نیمه حضوری و از راه دور است که روشی مناسب برای کارکنان 

دولت و کسانی است که فرصت فیزیکی حضور در کالس  درس... ) ادامه در صفحه5(

روزنامه آوا مجموعه ای فاخر برای استان
مدیر کل تبلیغات اسالمی استان در بازدید از روزنامه آوا به مناسبت هفته خبرنگار عنوان کرد: عرصه 
خبرنگاری عرصه ای است که خیلی نمی شود با بیان و کلمات ارزش آن و حق مطلب  را درباره آن ادا 

کنیم چون هم کار بسیار پر دغدغه و پر مخاطره ایست و از سویی ... ) ادامه در صفحه5(

 مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بیان کرد:

“ آی تاکسی”  برای رفاه شهروندان/3

با تشکر از همه عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین 

شادروان حاج قربان حسینی  ) پدر غالمحسین حسینی(
 شرکت نمودند، به اطالع می رساند: جلسه هفتمین روز درگذشت آن روانشاد 

امروز دوشنبه 97/5/22 از ساعت 17 الی 18 در محل مسجد امام جعفر صادق )ع( 
واقع در فلکه اول سجادشهر برگزار می گردد.

خانواده های: حسینی، حسنی، صادق پور، سنجری، غالمی، قاسمی و سایر بستگان

همکار گرانقدر جناب آقای سید حسین اصغری
با کمال تأسف و تأثر مصیبت درگذشت برادر بزرگوارتان 

روانشاد کربالیی سید محمد اصغری را تسلیت عرض نموده 
برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی

 مسئلت می نماییم.

همکاران تان در روزنامه آوای خراسان جنوبی

جناب آقای علی دادرس

تحمل سوگ فقدان مادر صبری الهی را می طلبد
ما را در این غم سترگ و جانکاه شریک بدانید.

فرهاد یوسفیان

به تعدادی نیروی خدماتی آقا و خانم نیازمندیم.
خانه سالمندان مهر امام رضا )ع(     32207075 - 09361847489

تجدید مزایده  های عمومي یك مرحله اي 

شماره  های  1/1- 97 ، 3/1- 97

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به هر مزایده به صورت جداگانه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگذاری شده است.
مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 1397/05/22 تا 1397/05/26

SETADIRAN.IR محل دریافت اسناد مزایده: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
کلیه هزینه ها شامل: ترخیص از محل انبار اعم از هزینه بارگیري، حمل، )انتقال سند مالکیت، شماره گذاری مربوط به ماشین آالت( و غیره به عهده برندگان مزایده ها مي باشد.

مهلت تحویل پیشنهادات: تا ساعت 14 مورخ 1397/06/05 و تاریخ بازگشایي پاکت ها ساعت 9 مورخ 1397/06/06 خواهد بود.
  )www.setadiran.ir(ضمنًا : کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس

انجام خواهد شد. 
اين شركت در رد يا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای كسب اطالعات بیشتر از شرايط شركت در مزايده و مشخصات به وب سايت شركت 
آب و فاضالب روستايي خراسان جنوبي )www.abfar-kj.ir( و يا وب سايت پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات )iets.mporg.ir( مراجعه و يا با شماره 32214752-8 - 056 

اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمايید.   

شماره : 67/1917

تاریخ :1397/05/21

    
شرکت آب و فاضالب روستایي استان خراسان جنوبي در نظر دارد تجدید مزایده هایی با موضوعات ذیل برگزار نماید.

تضمین شركت در مزايده )ريال(برآورد كارشناسی )ريال(موضوعشماره

350,000,00017,500,000فروش يک دستگاه بیل مکانیکی از نوع تراكتور  جاندير JD 3140 ، 4 سیلندر97-1/1

1,611,086,00080,600,000فروش 4371 كنتور اسقاطی97-3/1

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

فرصتی استثنایی برای افراد فاقد بیمه بازنشستگی ، از کارافتادگی و فوت

با پرداخت یك سوم از حق بیمه خود طی دو قسط )6 و 12 ماهه( با پایین ترین مبلغ از مزایای بازنشستگی، مستمری از کارافتادگی، مستمری بازماندگان استفاده نمایید.

شرایط عضویت: دارا بودن حداقل 18 سال تمام تا 50 سال سن با تابعیت جمهوری اسالمی ایران

مدارک مورد نیاز: کپی شناسنامه و کارت ملی- یک قطعه عکس 4*3

قابل توجه جوانان فعال در حوزه کشاورزی و روستا - زنان سرپرست خانوار - زنان خانه دار- فعالین حوزه صنایع دستی- کارگران فصلی در بخش کشاورزی و روستا
 کشاورزان ساکن و غیر ساکن در روستا - روستائیان - عشایر- قالیبافان- زنبورداران- رانندگان ساکن روستا

با پرداخت حداقل 20 هزار تومان در ماه از کمك دو برابری دولت در پرداخت حق بیمه ، آینده خود و فرزندان تان را تضمین نمایید

آدرس: بیرجند- حدفاصل خیابان غفاری9و11 - كارگزاری 60019 )صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزی شهرستان بیرجند(
تلفن های تماس: 32207280-32207004
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کاهش وجه تضمین آتی سکه

 وجه تضمین سکه آتی بورس کاال پس از اتمام روز معامالتی دیروز یکشنبه 21 مرداد 97 با کاهش 200 هزارتومانی در مجموع به 
9 میلیون و 450 هزار تومان رسید. بورس کاالی ایران پس از اتمام روز معامالتی بازار معامالت قراردادهای مشتقه، وجه تضمین اولیه 
برای قرار دادهای آتی سکه طال را معادل با 7 میلیون و 600 هزار تومان تعیین می کند.

ازدواج جوانان 
وچالش های بزرگ

*  مهرآیین

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... خانواده با همه کارکردهای 

ازدواج شکل  می گیرد  و  با  ارزشمندی که دارد 
از این رو بنا به فرمایش بزرگان دینی ما در اسالم 
بنایی مقدس تر از آن وجود ندارد. با این حال و با 
همه تاکیدهای آیینی ما بر لزوم تقویت این بنیان 
مقدس، این سنت الهی در جامعه امروز از اساس در 
معرض خطر قرار گرفته است. هر روز از تعداد ازدواج 
ها کم می شود و با کمال تاسف  بر تعداد طالق ها 
افزوده می گردد. حاال کار به جایی رسیده است که 
بنا بر آمارهای رسمی 25 درصد ازدواج ها به طالق 
منجر می شود. اما چرا و به چه دلیل!؟ موانع متعدد 
بسیاری اعم از اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی  برسر 
راه جوانان و خانواده های آنان وجود دارد که پیوند 
باتالق گرفتاری های روحی،  آسمانی دیروز را به 
تبدیل  ها  خانواده  از  بسیاری  برای  مالی  و  روانی 
فزاینده  وحرص  دانشگاهی  تحصیالت  کند.  می 
دریافت مدرک یکی از این عوامل است. اکنون تعداد 
زیادی از جوانان ایرانی به دانشگاه می روند و دوران 
تحصیل از 12 سال به 16 سال می رسد. بالتبع فارغ 
التحصیالن دیرتر به استقالل مالی و شغلی می رسند 
و از دیگر سو ادامه تحصیل در سنین باال می تواند 
روی تصمیم آنها تاثیر بگذارد و آنها را سخت گیرتر 
ازدواج های دانشجویی،  این وضع ترویج  کند. در 
فراهم کردن مسکن ارزان برای دانشجویان متاهل و 
ارایه امتیازاتی به مزدوجان می تواند تاحدودی در حل  
این مشکل موثر باشد. موضوع بسیار مهم واساسی 
دیگر نداشتن شغل، بیکاری و نبود امنیت شغلی در 
جامعه است اکنون در هر خانه تعدادی جوان بیکار 
عمدتا تحصیل کرده وجود دارند که کمتر امیدی 
اقتصاد جهانی،کاهش  دارند. رکود  یافتن شغل  به 
ای  مهارت های حرفه  نداشتن  فرصتهای شغلی، 
عملی در افراد جوینده کار و کسب موقعیت های 
کارگیری  به  خارجی،  اتباع  توسط  کارگری  شغلی 
بازنشستگان، چند شغله ها، و افزایش اشتغال زنان 
با حقوق و مزایای پایین تر باعث بیکاری بسیاری از 
مردانی شده است که نان آور اصلی خانواده محسوب 
می شود. متاسفانه این وضع شاهد آشکاریست که 
دولت مدل صحیح و روشنی برای بازار کار و جذب 
بیکاران جوان ندارد. جهیزیه سنگین متهم ردیف 
بعدی است که باعث می شود تعدادی از دختران 
جوان ازدواج خود را به تاخیر اندازند در فضای فعلی 
حداقل هزینه تهیه جهیزیه از اقالم متوسط حدود 
50تا60 میلیون تومان است.که برای خانواده های 
متوسط امروزی کمر شکن است. به ویژه اگر خانواده 
ای چند دختر دم بخت داشته باشد که در این وضع 
فضایی پر از استرس وغم برآن حاکم می گردد و 
ازدواج که باید سنتی فرخنده می بود کابوسی سیاه 
می شود که آرامش خانواده ها را می گیرد. متاسفانه 
تبیلغ فرهنگ تجمل وچشم و هم چشمی در رسانه 
که  مرفه  بین طبقات  در  و  تلویزیون  ویژه  به  ها، 
توسط طبقات متوسط و حتی پایین تقلید می شود 
این روزها آفتی است که به جان جامعه افتاده است 
و دلسوزان دین و فرهنگ جامعه باید بر علیه آن 
به پا خیزند و برای تغییر دیدگاه ها قدمی بردارند. 
البته در این میان خانواده ها باید بدانند که موظف 
به تامین تمام نیازهای فرزندان خود نیستند بلکه 
تامین اقالم اساسی زندگی کافی است. چون این کار 
به آنها فرصت می دهد تا در زندگی خود احساس 
مسوولیت کنند و برای رفع نیازهای شان تالش کنند 
و از انجام آن لذت ببرند. مهریه سنگین چالش بعدی 
در ازدواج جوانان است مهریه به اقتضای نامش قرار 
بوده موجب مهر و الفت شود اما حاال باعث زجر و 
نکبت است. یکی از عوامل اصلی آسیب زننده به 
زندگی زناشویی امروزه همین مهریه است تعیین 
تعداد سکه براساس سال تولد دختر، حال شمسی 
یا میالدی  از مضحک ترین و البته زجر آورترین 
کارها در جامعه ای است که پیامبرش فرمود: بهترین 
زنان امت من آن است که مهرش کمتر و رویش 
نیکوتر باشد. متاسفانه رواج رفتارهای ضد دینی و 
از  اعتمادی  بی  افزایش  و  جامعه  در  اخالقی  ضد 
شودکه  می  عنوان  مهریه  گرفتن  سنگین  دالیل 
در این باره باید گفت  مهریه در حد معقول شاید 
پشتوانه ای برای زنان تلقی شود اما اگر پایبندی به 
ارزشهای اخالقی ودینی در جامعه کم رنگ شود 
زندگی چنان زوجی چنان تلخ وگزنده خواهد شدکه 
با سنگین ترین مهریه ها نیز تضمینی برای دوام 
ان نخواهد بود. البته چالشهای ریز ودرشت دیگری 
هم  می توان ذکر کرد که از فرط فراگیری بیشتر 
مردم از آن مطلع اند. قدر مسلم اما این که توجه 
و  سیاسی  فرهنگی،  از  اعم  دولتی  های  سازمان 
موضوع  به  قانونگذار  های  مجموعه  و  اجتماعی 
ازدواج در حدی نیست که بتوان تغییری اساسی در 
این حوزه را شاهد بود و از این رو عوارض این بی 
برنامگی ها و بی توجهی ها درشکلی افسار گسیخته 
در نابودی ارزش های اخالقی و بحران های روحی 
و روانی برای نسل جوان نمودار می شود پس الزم 
عمومی  و  ملی  رویکردی  در  است  واجب  بلکه  و 
دیر  خیلی  فردا  که  شود  پرداخته  موضوع  این  به 
است حتی امروز هم به حد کافی دیر شده است.  

سودهای 18 درصدی به بانک تجارت 
هم رسید

با نرخ سود علی الحساب  اوراق گواهی سپرده عام 
ساالنه 1۸ درصد در شعب بانک تجارت به فروش 
می رسد. شعب این بانک در سراسر کشور از 20 لغایت 
25 مرداد طی شش روز کاری اوراق گواهی سپرده 
مدت دار عام را به متقاضیان عرضه می کنند این اوراق 
که بر اساس مجوز بانک مرکزی انتشار یافته به صورت 
عام، یکساله، با نام و معاف از مالیات است. پرداخت 
سود اوراق در مقاطع ماهانه انجام می شود. بازخرید این 
اوراق، قبل از سررسید با نرخ سود 16 درصد ساالنه 
از تاریخ انتشار محاسبه شده و قابل پرداخت است.

بلیت پرواز »اهواز - مشهد - اهواز« 
۲ میلیون تومان شد

قیمت بلیت پرواز مسیر اهواز - مشهد - اهواز به 
مرز 2 میلیون تومان نزدیک شد. به نظر می رسد 
داخلی  پروازهای  در  کشور  هوایی  حمل ونقل  بازار 
اتفاق  این  می رود؛  پیش  قیمتی  جهش   سمت  به 
ریشه در عدم تخصیص ارز 4200 تومانی دولتی در 
ماه های گذشته و در ادامه بخشنامه نرخ تسعیر ارز 
بانک مرکزی دارد. نرخ بلیت برخی مسیرهای پروازی 
نسبت به چند روز قبل به شدت افزایش یافته است.

عراق رسما استفاده از »دالر« 
در تجارت با ایران را ممنوع کرد

بانک مرکزی عراق به بانک های این کشور اعالم 
کرده است که در تجارت با بانک های ایران از دالر 
آمریکا استفاده نکنند. اما در مورد واحد پولی یورو، این 
مسئله منوط به مستلزمات تعامل با بانک مرکزی 
می کنند.  کار  یورو  با  که  است  بانک هایی  و  اروپا 

تاثیر دالر بر گوسفند

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه قاچاق 
دام یکی از عوامل مهم کمبود و گرانی گوشت قرمز 
در جامعه است، گفت: فعال صادرات دام زنده ممنوع و 
مجوزی در این خصوص صادر نمی شود ولی پدیده 
خروج دام از کشور به صورت قاچاق همچنان به قوت 
خود باقیست. ملکی با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز 
انگیزه زیادی برای قاچاق دام ایجاد کرده، افزود: قیمت 
دام زنده در کشور به ازای هرکیلو 24 تا 25 هزار تومان 
است در حالی که در کشورهایی مثل عراق به ازای 
شود. می  فروش  و  خرید  تومان  هزار  هرکیلو 35 

سرمقاله

بهترین ازدواج،آسان ترین آن است
پیوند دریایی جمال فاطمی و جالل علوی گرامی باد

اشتباهات رایج در فرآیند آشنایي:
 1. سؤاالت کافي نمي پرسيم. چون فکر می کنيم که پرسيدن سؤال 
جنبه هاي عاشقانه ارتباط را مخدوش مي سازد و نمي خواهيم جواب 
سؤال هاي خود را بدانيم. همچنين مي ترسيم متقابالً از ما نيز همان 
سؤاالت پرسيده شود. 2. نشانه هاي هشدار دهنده مشکالت بالقوه را 
ناديده مي گيريم.  الف( مسايل را کم اهميت جلوه مي دهيم. مثال: 
آن قدرها هم خشمگين نيست. آن قدرها هم مواد مصرف نمي کند. 
ب( کارهاي او را توجيه مي کنيم. کودکي بدي داشته، به همين 
خاطر زود عصباني مي شود. چون استرس کاري زيادي دارد فعاًل 
کمي مواد مصرف مي کند. ج( کارهاي او را منطقي جلوه مي دهيم. 
 او واقعاً باهوش است. حيف است که به کارهاي نامناسب بپردازد .
اگر کار نمي کند در عوض بسيار مطالعه مي کند. او مرد است و 
مردها به طور طبيعي خيلي به زن هاي ديگر نگاه مي کنند. د( 
مشکالت و مسايل را انکار مي کنيم. هيچ کسي تا به حال همانند او 
مرا دوست نداشته است. چه کسي گفته که او خيلي عصباني است؟ 
او معتاد نيست فقط بعضي وقت ها به طور تفريحي مواد مصرف 
مي کند. 3. عجوالنه و زود هنگام، سازش مي کنيم. الف( چشم 
پوشي از باورها و ارزش هاي خود. ب( دست برداشتن از عاليق و 
فعاليت هاي خود. ج( کناره گيري از خانواده و دوستان. 4. تسليم 
نياز جنسی می شويم. 5. تسليم زرق و برق های مادی و ظاهری 
می شويم. 6. تعهد را مقدم بر تفاهم می دانيم. قبل از اينکه متوجه 
شويم که با او تفاهم داريم و قبل از اينکه متوجه شويم آيا او همسر 
مناسبی برای ما هست يا نه، متعهد به ازدواج با او می شويم و سريع 
قول ازدواج می دهيم. 7. ترديدهای خود را ناديده می گيريم. 8. 
تفاهم را بر عالقه و محبت مقدم می دانيم. برخی از افراد به نظر 
می رسد که تفاهم بسيار زيادی با هم دارند و به دليل همين تفاهم 
به آنها پيشنهاد می شود که با هم ازدواج کنند. اما عليرغم تفاهم 
زيادی که با هم دارند ، عالقه ای به يکديگر ندارند و يا بهتر است 
بگوييم برای هم جذاب نيستند. معموال به اين افراد توصيه می شود 
که ازدواج کنند تا پس از ازدواج عالقه و محبت بين آنها ايجاد شود 
الزم است بدانيم اين تصور اشتباه است. تفاهم در ازدواج الزم است 
اما کافی نيست . ازدواج زمانی موفق خواهد بود که سه عنصر تعهد، 

عالقه و تفاهم با هم وجود داشته باشد. 9. باور به اينکه او را تغيير 
خواهم داد.10. باور به اينکه پس از ازدواج مشکالت کم می شود.

خطاهاي شناختي قبل از ازدواج:
1. تفکر همه يا هيچ: در اين شيوه فرد تمايل دارد واقعيت ها را به 
صورت مطلق تعبير کند در اين حالت فرد به هيچ وجه تعبيرهاي 
خاکستري را نمي پذيرد. افرادي که چنين تفکري دارند همه امور را 
 به دو طبقه خوب يا بد، سياه يا سفيد، ممکن يا غير ممکن تقسيم 

مي کنند. 2. بزرگ انگاري يا کوچك انگاري: به طور معمول در اين 
خطاي شناختي، وقتي شخصي خود، ديگري يا يك موقعيت را مورد 
ارزيابي قرار مي دهد، وجوه منفي را بزرگ مي کند و وجوه مثبت 
را کوچك مي شمارد. در اين تحريف شناختي فرد بيشتر تمايل 
دارد به جنبه هاي منفي بپردازد و جنبه هاي مثبت را ناديده بگيرد 
چنين تفکري به تدريج نااميدي، غم و بي انگيزه بودن را بر فرد 
چيره مي کند.3. شخصي سازي: منجر به احساس گناه، خجالت يا 
 شايسته نبودن مي شود. در اين خطا فرد، خود را مسئول حادثه اي 

امکان  وجه  هيچ  به  که  داند  مي 
اين  در  است.  نداشته  را  آن  کنترل 

نوع از تحريف، فرد بدون هيچ دليل و منطقي، حوادث ناخوشايند 
را به خود نسبت مي دهد. در حالي که بسياري از مسائل و امور از 
تفکري در حوزه  متاسفانه چنين  او خارج هستند.  قدرت کنترل 
گردد. مي  بعدي  هاي  ناکامي  سبب  ازدواج  مانند  مختلف   هاي 
 4. استدالل هيجاني: در تعريف شناختي استدالل، افرادي هستند که 
با احساس ارزيابي مي کنند و به نتيجه اي مي رسند که ناسالم است. 
اين نحوه تفکر، باعث مي شود در بعضي مواقع اضطراب فرد بدون دليل 
زياد شود و در مواقعي ديگر شخص از تالش براي مرتب کردن کارها و 
مسائل دست بردارد. در تصميم گيري سالم مهم اين است که شواهد 
را بدون پيش داوري بسنجيم تا بتوانيم موقعيت را به بهترين صورت 
ارزيابي کنيم. 5. برچسب زدن: افراد غمگين و افسرده تمايل زيادي 
دارند که صفت ها و القاب منفي بسياري را به خود نسبت دهند. آنان 
گاه خود را بي عرضه وکودن مي دانند يا حادثه کوچکي را بدبختي به 
حساب مي آورند. اين خطاي شناختي برچسب زدن نام دارد. برچسب 
زدن شکل افراطي تفکر همه يا هيچ است 6. بايدها واجبارها: برخي 
افراد بايدها و نبايدهاي بسياري را براي خود و ديگران به کار مي برند 
هرچند وجود اين بايدها و نبايدها تا حدي ايجاد انگيزه مي کند ولي 
نمي تواند چيزي را تضمين کند. اين افراد انتظار دارند اوضاع دقيقا آن 
طور باشد که آنها مي خواهند. اين درحالي است که چنين انتظاراتي 
هميشه محقق نمي شوند. 7. گرايش به تجرد: متاسفانه امکان برقراری 
روابط عاطفی و حتی جنسی در خارج از قالب ازدواج و در چارچوب 
دوستی های پيش از ازدواج و صميميت های بی بنيان دوران نوجوانی 
و جوانی، ميل به مجرد ماندن در جوانان را افزايش می دهد. 8. تجمل 
گرايی افراطی: از آنجايی که داشتن مهريه و جهيزيه  سنگين، خالف 
سنت پيامبر)ص( است، بنابراين توصيه می شود که دو طرف و خانواده 
هايشان با ترويج ساده زيستی و دوری از تجمل، اين مانع را تا حد 
امکان مرتفع کنند و ازدواج را به تاخير نيندازند. 9. سخت گيري 
بيش ازحد والدين: سخت گيري هاي بيش ازحد والدين و بزرگترها 
درباره ازدواج ممکن است باعث محروم شدن جوانان از ازدواج و حتي 
بروز برخي مشکالت شود. ازدواج از نيازهاي طبيعي و فطري است.

شت شهرستان بیرجند   مرکز بهدا

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     
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آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اينکه در پرونده کالسه 960913 اجرايی آقای ابوالفضل علی آبادی محکوم به پرداخت مبلغ 73/288/250 ريال در حق موسسه اعتباری کوثر و مبلغ  6/119/977  ريال حق االجرا در 

حق دولت گرديده است و در قبال بدهی محکوم عليه يك دستگاه خودروی پرايد به شماره انتظامی 62 ب 572 ايران 52 به رنگ نقره ای متاليك مدل 1387 ) با اين توضيح که حسب نظر کارشناس منتخب 
وضعيت اتاق و شاسی سالم، گلگير جلو چپ دارای رنگ، گلگير سمت راست خراشيدگی دارد. سيستم انتقال نيرو سالم، الستيك های جلو مستعمل بوده و نياز به تعويض دارد، باطری نياز به تعويض دارد، 
روکش های صندلی مستعمل می باشد، خودرو فاقد بيمه نامه شخص ثالث معتبر می باشد ( معرفی و توقيف به  مبلغ 110/000/000 ريال کارشناسی گرديده و قرار است از طريق مزايده تاريخ 1397/06/04  
ساعت 9 الی 9/30 قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادی في المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله 
اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل می توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانی- بين 
 طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزايده از وب سايت دادگستری به آدرس 

www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی عادی

 به طور فوق العاده  )نوبت اول( در شرکت های سهامی خاص 

دعوت سهامداران شرکت مسافربری شماره 4 ميهن نور آريا )سهامی خاص( به شماره ثبت 
1726 و شناسه ملی 10360034412 برای تشکيل مجمع عمومی بدين وسيله از کليه 
سهامداران دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در تاريخ 
97/6/3 ساعت 10 صبح در محل دفتر شرکت واقع در بلوار مسافر، پايانه مسافربری برگزار 

می گردد حضور بهم رسانند.
انتخاب   -3 بازرسین  انتخاب   -2 مدیره  هیئت  اعضای  انتخاب   -1 جلسه:  دستور 

روزنامه کثیر االنتشار
هیئت مدیره

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( 
الف( ششدانگ يکباب ساختمان دارای پالک ثبتی شماره 1539 فرعی مجزی شده از 1103 فرعی از 2250 - اصلی بخش 6 اصفهان به نشانی اصفهان، سپاهان شهر، بلوار شاهد، خيابان فارابی 4، پالک 82 که سند مالکيت آن ذيل ثبت 37235 صفحه 340 دفتر جلد 133- امالک اصفهان به نام خانم دلبر سلطانی فرزند کريم دارنده 

شناسنامه شماره 4 صادره اصفهان به شماره ملی 4172569498 صادر و تسليم گرديده است محدود به حدود اربعه ذيل به شرح پرونده ثبتی : شماال به طول 12 متر ديوار به ديوار پالک 1520 فرعی شرقا به طول 20 متر ديوار به ديوار پالک 1540 فرعی جنوبا به طول 12 متر درب و ديواريست به خيابان 13متری غربا به طول 20 متر ديوار به ديوار 
پالک 1538 فرعی )فاقد حقوق ارتفاقی( ب( ششدانگ يکباب ساختمان دارای پالک ثبتی 2860 فرعی از 200 - اصلی بخش 11 کرمانشاه به نشانی استان ايالم، شهرستان ايوان، خيابان امام خمينی )ره(، جنب شيرينی فروشی آفتابگردان، کوچه بن بست که سند مالکيت آن ذيل ثبت 52590 صفحه 349 دفتر جلد 14- امالک ايوان به نام آقای 
جعفر کريميان فرزند علی اکبر دارنده شناسنامه شماره 876 صادره ايوان به شماره ملی 6169498781 صادر و تسليم گرديده است. محدود به حدود اربعه ذيل به شرح پرونده ثبتی: شماال به طول 17/75 متر ديوار اشتراکی است به باقيمانده پالک 200- اصلی شرقا به طول 21/80 متر ديوار اشتراکی است به باقيمانده پالک 200 - اصلی جنوبا به 
طول 17/65 متر ديواريست به باقيمانده پالک 200- اصلی غربا به طول 21/80 متر درب و ديواريست به کوچه بن بست )فاقد حقوق ارتفاقی( که به همراه ساير وثائق منقول و غير منقول از جمله محل اجرای طرح و ماشين آالت مربوطه طی سند رهنی شماره 15888 مورخ 1388/12/09 دفترخانه 7 بيرجند در قبال مبلغ 5/550/000/000 ريال به 
انضمام سود متعلقه و خسارت تاخير تا روز وصول و مازاد مالکيت آقای جعفر کريميان به موجب سند متمم شماره 16016 - 88/12/20 دفترخانه 7 بيرجند در ازای افزايش مبلغ قرارداد سابق از مبلغ مذکور به رقم 7/370/000/000  ريال به انضمام سود و جريمه ديرکرد تا روز وصول موضوع بدهی شرکت مان روژين انديشه )سهامی خاص( ثبت شده 
به شماره 3478 ثبت شرکت های بيرجند با مديريت و امضای آقای محسن مهدوی فرزند يداله در رهن بانك ملت شعبه ميدان امام خمينی )ره( بيرجند قرار گرفته است. به دليل اينکه بدهکار و راهنين مذکور ظرف مدت مندرج در سند رهنی به تعهدات خود عمل ننموده اند بانك مرتهن مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه مربوطه 
 تقاضای صدور اجرائيه عليه نامبردگان را نموده و پرونده ای تحت کالسه 9100001 در اين خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بيرجند تشکيل شده است. نظر به اينکه محل اقامت راهنين و محل وقوع بعضی از وثائق در شهرستان های ايوان و اصفهان می باشد، به استناد مواد 30 و 31 - آئين نامه اجرا پيگيری عمليات اجرايی تا مرحله قطعيت ارزيابی 
به ادارات اجرای مربوطه اعطا و مستند به ماده 123- آئين نامه مذکور نتيجه اقدامات جهت انتشار آگهی مزايده به اداره اجرای اسناد رسمی بيرجند )محل تنظيم سند( اعالم شده است. مستفاد از رای وحدت رويه صادره از شورای عالی ثبت و برابر نظريه هيئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری پس از رسيدگی به اعتراضات واصله ششدانگ پالک 
ثبتی 2860 فرعی از 200- اصلی بخش 11 کرمانشاه با عرصه ای به مساحت 385/86 متر مربع به صورت يکباب منزل مسکونی شامل 139 مترمربع اعيان مشتمل بر طبقه همکف دارای انباری با کاربری مسکونی بوده که حد شمال ملك بر طبق سند مالکيت صادره به پالک مجاور تعريف شده و در حال حاضر ملك مجاور در اثر طرح تفصيلی مصوب 
در مسير تعريض قرار گرفته و حد شمال به طول 17/5 متر حاشيه خيابان 45 متری می باشد. نوع بنا آجری و ديوار باربر با سقف شيروانی و نمای پالستر سيمانی و سيستم گرمايشی بخاری گازی و سرمايشی کولر آبی دارای يك امتياز آب و يك اشتراک برق و يك اشتراک گاز به مبلغ 8/826/920/000 ريال و ششدانگ پالک ثبتی 1539 فرعی از 
2250- اصلی بخش 6  اصفهان با عرصه ای به مساحت 240 متر مربع که به صورت يکباب ساختمان دارای حدود 460 مترمربع اعيان مشتمل بر سه طبقه در همکف و طبقه اول و دوم با اسکلت فلزی و سقف های تيرچه بلوک و قدمت بنا حدود 14 سال با نمای آجر و درب و پنجره های خارجی فلزی و کف سراميك و موزائيك و کابينت آشپزخانه 
فلزی و بدنه راه پله سراميك و کف آن سنگ می باشد با سيستم گرمايشی بخاری گازی و سرمايشی کولر آبی دارای يك امتياز آب و يك اشتراک برق و يك اشتراک گاز  و فاضالب توسط هيئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ 8/500/000/000 ريال ارزيابی و قطعيت يافته است و حسب درخواست بستانکار در روز چهارشنبه مورخ 
1397/06/21 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بيرجند واقع در ميدان شهدا در قبال باقيمانده طلب بانك ملت از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد. مزايده حضوری و نقدی از مبالغ ارزيابی شده فوق شروع و به باالترين قيمت پيشنهادی واگذار می گردد. مازاد پالک ثبتی 1539 فرعی از 2250 - اصلی بخش 6 اصفهان 
 برابر جوابيه شماره 103.316/35 - 92/6/7  اداره ثبت اسناد اصفهان به موجب نامه شماره 113/890734-90/2/13 شعبه محترم 113 دادگاه عمومی جزايی اصفهان در قبال مبلغ 400/000/000 ريال در وثيقه قرار گرفته است. همچنين برابر گواهی بانك بستانکار موارد مزايده فاقد بيمه نامه می باشند و مرتهن طی نامه شماره 576 - 97/5/15 
 مانده طلب خويش را تا مورخ 97/5/15 مجموعا مبلغ 14/918/707/649 ريال به انضمام روزانه مبلغ 3/392/569 ريال جريمه ديرکرد تا روز وصول اعالم نموده که به استناد تبصره ذيل ماده 4- آئين نامه اجرا محاسبه سود و خسارت تاخير از تاريخ درخواست صدور اجرائيه به بعد بر عهده اداره اجرا خواهد بود. هزينه های دولتی به شرح ماده 40 - 
آئين نامه اجرا وصول و ساير هزينه های احتمالی مربوط به نقل و انتقال و آب و برق و گاز اعم از مصرف و حق انشعاب و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد بر عهده برنده مزايده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. هرگاه متعهدين تا قبل از روز مزايده اقدام 

به پرداخت و يا تعيين تکليف بدهی خويش نمايند از انجام مزايده خودداری می گردد و چنانچه روز مزايده مصادف با تعطيل رسمی باشد مزايده روز اداری بعد از تعطيلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.   تاريخ انتشار: 1397/5/22
غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

نمایندگی  انحصاری
 تشک خوشخواب و آرام خواب  در استان 

خیابان منتظری - روبروی منتظری 5         09157۲08187- اسماعیلی

فروش انواع کاالی خواب
نقد / شرایط )روتختی، بالش، تشک زمینی و...(

فروش برنج ایرانی )از پنج 

هزار تومان به باال( کیفیتی که 

انتظارش را داشتید، قیمتی 

که انتظارش را نداشتید.

 از تولید به مصرف

آدرس: بین نیرو هوایی 20 و 22 

09055903525  - مهدی بابلی

  غـذا آمـاده بـرادران خزیمـه
کباب کوبیده / جوجه / مرغ سرخ شده 

خورشت قورمه سبزی / خورشت قیمه و سیب زمینی
شعبه 1: بلوار شعبانیه ، وصال  32311717

شعبه 2: بین معلم 47 و 49 ، غذای رز   32342008
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تشییع  پیکرمادر شهید یوسف یوسفی
صداوسیما-مادر شهید یوسف یوسفی در جوار فرزند شهیدش آرام گرفت. مرحومه نساء قاسمی مادر شهید یوسف یوسفی روز شنبه در سن ۷۱ سالگی در اثر بیماری 
و کهولت سن در روستای همچ بخش ماژان دعوت حق را لبیک گفت و بر دستان مردم شهید پرور روستای همچ تشییع و در جوار فرزند شهیدش آرام گرفت.شهید 
با گذشت 3 سال از پرداخت اقساط، ساختمان های یوسف یوسفی در ۱9سالگی در عملیات والفجر 9 در سلیمانیه در اثر اصابت ترکش به درجه رفیع شهادت نائل آمد و در زادگاهش روستای همچ به خاک سپرده شد.

مسکن مهر ۱۱بیرجند فاقد آسانسور، سیستم آتش 
نشانی و اطفای حریق بوده و آسفالت و حصارکشی 
انجام نشده، پایان کار هم گرفته نشده و سیم کشی 
معیوب می باشد کسی هست پیگیری کند؟ اگر تعدادی 

در اثر حادثه کشته  شوند شاید کسی به داد ما برسه!
9۱5...494
سالم حدود ۷ سال شده یک ساختمان نیمه کاره 
واقعا  من  شده  رها  خود  حال  به  توحید  محدوده 
دهد  می  اجازه  حد  چه  تا  شهرداری  دانم  نمی 
در  اینکه  مگر  بماند.  طور  همان  موارد  این  که 
شهرداری پارتی داشته باشی که پیگیرش نشوند. 
میالن  کال  شده  گرفته  کامال  رو  پیاده   دوطرف 
است   این ساختمان  پاش های  و  ریخت  گیر  در 
کرده  ساز  مشکل  مردم  برای  را  آمد  و  رفت  که 
حتی آهن ها را در فضای سبز محله ریختند که 
امکان آبیاری هم وجود ندارد همین است که باعث 
از طریق  بیچاره خشک شوند.  درختان  می شود 
روزنامه پیگیر می شوی جواب نمی دهند مرتب به 
شهرداری زنگ می زنی جواب نمی دهند ... آقای 
شهردار محترم این کم کاری ها و ندیده گرفتن 
بخاطر  چرا  است  بعید  شما  از  شهروندی  حقوق 
اینکه فالن فامیل صاحب ملک همکار شماست 

اینقدر در حق بقیه شهروندان ظلم می کنید؟
یک شهروند
از شهردار محترم بابت تالش های زیادشان تشکر 
می کنم،  در جنوب شهر پیست پیاده روی احداث 
سبز  فضای  بدون   -۱ دارد.  مشکل  دو  که  شده 
مناسب است و ۲- دوچرخه سواران و پیاده روها 
پیست  لزوم جداسازی  مزاحم هم هستند،  دو  هر 
دوچرخه سواری از پیاده روی کامال مشهود است. 
این کار در خیلی جاها مثل کیش اصولی انجام شده 

و بازخورد بسیار خوبی داشته است. با سپاس
990...49۲
سالم. چندی قبل یک عدد مودم جیبی گرفتم دقیقا 
دو روز بعد از اتمام گارانتی مودم سوخت بعد از مراجعه 
به نمایندگی و تماس با نمایندگی مرکز فرمودند اگه 
توانستید تعمیرکنید و اال یکی دیگه تهیه کنید. معنی 

اپراتور پیشتاز در ارائه  خدمات رو هم فهمیدیم
9۱5...595
ساعت ۱۸ روز جمعه ۱9 مرداد با فرزند خردسالم سوار 
اتوبوس شرکت واحد به شماره پالک... مسیر سیلو به 
توحید شدم، متاسفانه صندلی ردیف دوم سمت شاگرد 
کامال آغشته به روغن بود که لباسهای فرزندم کامال 
روغنی شد،  امیدوارم شهرداری محترم پاسخی قانع 
کننده برای این بی نظمی ونبود نظافت صحیح صندلی 

های شرکت اتوبوسرانی داشته باشه!
9۱5...۲06

از شهردار محترم بیرجند تقاضا دارم فکری و راه حلی 
برای مرغداری های طالقانی ... بردارند شهرداری می 
رویم می گویند  وظیفه  مرکز بهداشته آنجا مراجعه می 
کنیم می گویند وظیفه شهرداری هست ما اهالی بی 

گناه  از دست این  خدا بی خبرها چکارکنیم.
9۱5...6۲۸

این که مرتب تایید کنیم در حوزه منابع طبیعی مردم با 
مشکالت عدیده مواجه هستند و برای رفع مشکالت 
آنان حرکتی در اصالح قوانین انجام نگیرد و بجای 
آن شاهد دعواهای جناحی باشیم جای تاسف است.
9۱5...49۱

نسرین کاری - حمل و نقل از مهم ترین زیر ساخت ها در 
توسعه است و با توجه به توسعه روز افزون شهرها و خدمات 
شهری، حمل و نقل عمومی نیز جایگاه ویژه ای در تردد و 
رابطه مستقیمی با اشتغال و کارکرد توسعه شهرها دارد. روزانه 
هزاران مسافر در بیرجند، وسایل نقلیه عمومی از جمله اتوبوس 
و تاکسی را برای جابه جایی انتخاب می کنند و وجود این وسایل 

در تردد مردم بسیار ضروری به شمار می رود.
تاکسی  و  اتوبوسرانی  خدمات  بهتر  ارائه  و  اتوبوس  وجود 
مناسب توسط شهرداری مطمئناً رضایت شهروندان را به 
دنبال دارد اما گاهی با گالیه هایی از مردم درباره خدمات دهی 

در این زمینه مواجه می شویم.

برخورد نامناسب برخی رانندگان با مسافران

رضایی شهروند بیرجندی با بیان اینکه طی سال های گذشته 
ابراز  انتظار برای اتوبوس کم شده است،  خوشبختانه زمان 
شهروندان  با  رانندگان  برخی  برخوردهای  کند:  می  تاسف 
مناسب نیست و اگر کارت فردی شارژ نداشته باشد، ممکن 

است بدترین برخورد را در برابر بقیه مردم با وی داشته باشند.
وی خاطر نشان می کند: شاهد بودم که راننده اتوبوسی در 
برخورد با مسافر روستایی که کارت نداشت حدود یک ربع 
مسافران را معطل نگه داشت تا مسافر بتواند یک نفر را در 
اتوبوس پیدا کند تا برایش کارت بزند. این شهروند با اشاره 
به اینکه در همه مناطق شهر ایستگاه شارژ کارت بلیت وجود 
ندارد، می افزاید: این موضوع  موجب می شود که شهروندان 
فقط در مسیرهای خاصی بتوانند کارت بلیت خود را شارژ کنند.

برخی رانندگان از سیستم گرمایشی و سرمایشی 
استفاده نمی کنند

رضایی با گالیه از نبود سیستم گرمایشی و سرمایشی مناسب 
در برخی از اتوبوس ها، تاکید می کند: فقط تعدادی از اتوبوس ها 

کولر دارند و یا کولر اتوبوس را روشن می کنند.
ارائه خدمات  در  باید  شهروند دیگری هم عنوان می کند: 
شهری کیفیت مّدنظر مسئوالن قرار بگیرد تا مسافران به 
استفاده از وسایل نقلیه عمومی ترغیب شوند و از وسیله نقلیه 
شخصی استفاده نکنند.اکبری با اشاره به اینکه در تابستان  شاهد 
گرما و در زمستان  شاهد سرما در اتوبوس ها هستیم، ادامه می 
دهد: این موضوع به راحتی چاره دارد و می توانند کولر و بخاری 

اتوبوس  را درست کنند تا رانندگان آن ها را روشن کنند.
وی می افزاید: برخی از اتوبوس ها بسیار قدیمی هستند و بوی 
گازوئیل می دهند و زمانی که هوا گرم است و مسیر طوالنی 

است،  این موضوع مسافران را اذّیت می کند.

دربستی بودن تاکسی ها با وجود خالی بودن

 منصوری  از دیگر شهروندان نیز با گالیه از اینکه بیشتر تاکسی ها

فقط دربستی سوار می کنند، می گوید: مسیر من معموال از 
انتهای غفاری تا میدان شهدا است ولی تاکسی ها حاضر 
نیستند در مسیر مسافر سوار کنند و حتما باید دربست بگیری 
و این برای من که هر روز باید این مسیر را بروم، سنگین 
می شود.وی با اشاره به اینکه برای مسیرهای یکنواخت گاهی 
شاهد قیمت های متفاوت هستیم، ادامه می دهد: انتظار داریم 
مسئوالن یک نرخ مشخص تعیین کنند تا نه تنها تاکسی داران 

بلکه شهروندان هم ضرر نبینند.

110 دستگاه اتوبوس فعال در شهر بیرجند

یدا... غالمپور رئیس سازمان حمل و نقل مسافر و خدمات 

شهری در گفت و گو با خبرنگار آوا عنوان می کند: از مجموع 
۱50دستگاه اتوبوس موجودتعداد ۱۱0 دستگاه فعال است و از 
لحاظ تعداد ناوگان با توجه به جمعیتی که از اتوبوس استفاده  

می کنند کمبودی وجود ندارد. 
وی با اشاره به اینکه اتوبوس های باالی ۱5 سال کار را فرسوده 
می گویند، می افزاید: ۱5 دستگاه اتوبوس فرسوده در بیرجند 
داریم. ادامه می دهد در سال ۸9 جوانترین ناوگان اتوبوسرانی 
را با ۲ و نیم سال داشتیم، اما االن عمر ناوگان نزدیک به ۱0 
سال شده یعنی طی 9 سال  گذشته هیچ اتوبوسی به شهرداری 
نداده اند. غالمپور می افزاید: در حومه شهر )شهرک بعثت، 
چهکند، امیرآباد، حاجی آباد و دستگرد( نیز اتوبوس فّعال است.

ورود مینی بوس ها به سامانه حمل و نقل شهری
رئیس سازمان حمل و نقل مسافر و خدمات شهری با اشاره 

به اینکه قراردادی با شرکت ایران خودرو دیزل بسته ایم که 
تعداد  ۱۸ دستگاه اتوبوس به ناوگان شهری افزوده شود، 
ادامه می دهد: اما حتی با قیمت آزاد و نرخ غیر دولتی  هم 
جوابی نگرفته ایم. وی خاطر نشان می کند: بیشتر مردم از 
وسیله نقلیه شخصی استفاده می کنند و این معضلی برای 
شهر شده و ترافیک در خیابان طالقانی و جمهوری بویژه 
قرار شده  افزاید:  در غروب سنگین می شود.غالمپور می 
مینی بوس هایی برای حمل و نقل شهری در حاشیه شهرها 

و مناطق کم تردد به کار گرفته شوند.

شهروندان هر گونه تخلف را گزارش دهند
وی با اشاره به اینکه 55 درصد از ناوگان اتوبوسرانی مجهز 

به سیستم گرمایشی و سرمایشی هستند، می افزاید: تمام این 
اتوبوس ها در ابتدای فصل سرویس شده اند و مشکالت آنها 
بر طرف شده است. وی تاکید می کند: در همه این اتوبوس ها 
سیستم گرمایشی باید فعال باشد و شهروندان اگر مورد تخلّفی 

را مشاهده کردند، گزارش دهند.

با کاهش تقاضا برای 
سیستم حمل و نقل عمومی مواجه هستیم

غالمپور با اشاره به اینکه طی سال های گذشته با کاهش 
تقاضا برای سیستم حمل و نقل عمومی مواجه هستیم، خاطر 
نشان می کند: طبق آمار استفاده از وسایل نقلیه شخصی 
بسیار زیاد شده و این موضوع موجب شده مردم کمتر از 
اتوبوس استفاده کنند.رئیس سازمان حمل و نقل مسافر و 

خدمات شهری ادامه می دهد: هر چه مردم بیشتر از حمل 
و نقل عمومی استفاده کنند، شهرداری ها که متولّیان حمل 
و نقل عمومی هستند زیرساخت های بهتری را فراهم خواهند 
کرد.وی با بیان اینکه کیفیت ناوگان در جذب مسافر بسیار 
باشد  جوان تر  ناوگان  چه  هر  افزاید:  می  است،  تأثیرگذار 
استقبال مردم بیشتر خواهد بود اّما اگر تعداد مسافران کم 
باشد درآمد اتوبوس و خدمات کمتر می شود. غالمپور با اشاره 
به اینکه اکنون استاندارد جابه جایی مسافر برای هر اتوبوس 
۸00 نفر در روز است، یادآور می شود: اما اکنون هر اتوبوس 
روزانه 400 تا 450 مسافر را جابه جا می کند و تنها از نیمی 
از ظرفیت استفاده می شود.وی با بیان اینکه به لحاظ کمی 
کمبود اتوبوس نداریم، می افزاید: اّما به لحاظ کیفی میانگین 

عمر مفید اتوبوس ها مناسب شهروندان نیست.

مردم از وسایل حمل و نقل عمومی
 استفاده کنند تا شاهد افزایش کیفیت باشیم

 رئیس سازمان حمل و نقل مسافر و خدمات شهری تاکید 
که  داریم  تقاضا  نیز  مالی  به مشکالت  توجه  با  کند:  می 
شهروندان به سمت استفاده از وسایل نقلیه عمومی بروند تا 
شاهد افزایش کیفیت نیز باشیم.وی با یادآوری اینکه بیرجند 
الکترونیکی شد،  آن  اتوبوس های  که  بوده  اولین شهری 
خاطر نشان می کند: بعد از گذشت ۱0 سال شایسته نیست 
اتوبوس شود و کارت او شارژ نداشته  که شهروندی سوار 
یا اینکه کارت نداشته باشد.غالمپور با بیان اینکه استفاده از 
وسایل حمل و نقل عمومی یکی از بهترین راهکارها برای 

جلوگیری از ترافیک و آلودگی هواست، خاطر نشان می کند: 
بی شک استفاده از آن عالوه بر این محاسن سبب صرفه جویی 

در هزینه های خانوار نیز می شود 

احترام مسافر و راننده یک رابطه دو سویه است

وی با بیان اینکه احترام مسافر و راننده یک رابطه دو سویه 
است و باید فرهنگ سازی شود، یادآور می شود: بارها تماس 
از رانندگان داشته ایم که برخی همشهریان برخورد نامناسبی 
داشته اند.وی خاطر نشان می کند: اکنون حدود ۲00  راننده 
در شهر تردد دارند که با انواع قشر آدم و اخالق خاص روبرو 
هستند.رئیس سازمان حمل و نقل مسافر و خدمات شهری 
ضمن اشاره به اینکه رانندگان موظف به احترام شهروندان 
هستند، یادآور می شود: در این زمینه کمیته انضباطی شامل 
6 ماه تعلیق راننده، جریمه نقدی و حتی حذف راننده متخلف 
نیز عنوان می کند:  را داریم. وی درباره کرایه ها تاکسی 
خوشبختانه با طرحی که تعرفه تاکسی در مسیرهای گوناگون 
در جدول گذاشته شده است و مسافر به راحتی قیمت را 
 می بیند، اعتراض در این مورد خیلی کم شده است و راننده 

نمی تواند سوء استفاده ای داشته باشد. 

اولین مسافر تاکسی مقصد را مشخص می کند

وی تاکید می کند: در محدوده شهری اولین مسافر تاکسی 
مقصد را مشخص می کند و اگر راننده تقاضای دربستی بدون 
رضایت مشتری کند، تخلف است و باید اعالم شود. وی یاد آور 
می شود: تاکسی داران برای مشتری مداری دوره های آموزشی 
و تکریم ارباب رجوع می بینند و در سال گذشته با همکاری 
میراث فرهنگی دوره هایی برای افزایش اطالعات انها درباره 
مسافران  راهنمایی  جهت  تاریخی  واثار  فرهنگی  میراث 
وگردشگران  برگزار و گواهینامه هم  به شرکت کنندگان داده شد.

راه اندازی سامانه آی سی برای رفاه شهروندان

به  اینترنتی  تاکسی های  ورود  اینکه  به  اشاره  با  غالمپور 
تاکسی داران ضرر زده است، می افزاید: این تاکسی ها چون 
قیمت پایین تری دارند برای یک تاکسی دار که قیمت می 
دهد و تمام خرج زندگی اش از تاکسی است، مشکل ایجاد 
می کند. رئیس سازمان حمل و نقل مسافر و خدمات شهری 
با اشاره به اینکه این سازمان رویکرد الکترونیکی شدن و 
به روز شدن دارد، خاطر نشان می کند: سامانه آی تاکسی 
را برای رفاه شهروندان فعال کرده ایم. غالمپور تاکید می 
کند: این سامانه مورد تایید شهرداری است و تاکنون ۱00 
راننده تاکسی در آن فعال شده اند و شهروندان با خیال راحت 
و اطمینان می توانند از این سیستم برای سفرهای درون 

شهری خود استفاده کنند.

“آی تاکسی”  برای رفاه شهروندان
رئیس سازمان حمل و نقل مسافر و خدمات شهری بیرجند عنوان کرد:
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 جک پارکینگی ، کرکره  و سکوریت اتومات 
 خیابان شهید رجایی    نبش رجایی 15   09155614880

 با مجـوز رسمی و پروانه فعالیت  از سازمان مدیریت حمل و 
نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند  و تنها نماینده رسمی اتحادیه  
تاکسیرانی  های سراسر کشور اقدام به جذب رانندگان تاکسی 

به صورت رایگان می نماید. 

اولین و بزرگترین تاکسی اینترنتی آنالین در بیرجند 

به ازای هر 2 سرویس یک سیم کارت رایگان ایرانسل 5G با 12 گیگ 
اینترنت رایگان از موبایل بذری - نبش رجایی 1 دریافت کنید.
نصب اپلیکیشن در کافه بازار اندروید، اپ استور و گوگل پلی

آدرس: بیرجند- جمهوری 4 - سازمان سابق تاکسیرانی بیرجند 
  32223900 - 09155631886 مخملباف

زرشک و عناب شما را نقداً خریداریم.
)خرید به صورت تناژ(     09126495242



سال 1340 تیم کشتی شهرستان بیرجند اعزامی به مسابقات خراسان شهرستان بجنورد 
از راست ایستاده نفر دوم : مرحوم سید محمد اصغری 

 داده نما

غذاهایی که برای
 دیابتی ها مثل سم است

نان سفید، ماکارونی و برنج از غذاهای فرآوری 
هستند.  باال  کربوهیدرات  حاوی  و  شده 
همچنین مواد قندی ساده مثل قند و شکر، 
مربا، شربت و عسل که خیلی زود قندخون را 
باال می برد باید از برنامه غذایی فرد دیابتی 
حذف شود و مصرف قندهای مرکب مثل خرما 
، کشمش، انجیر و توت خشک جایگزین این 

مواد شود.

هوشیار باشید

اگر در تصمیم های روزمره تان آگاه و هوشیار باشید، اعمال و رفتارهای 
مناسب تری خواهید داشت که به شما در رسیدن به اهداف تان کمک 
و  ارزش ها  اساس  بر  باشید،  داشته  هدف  زندگی  در  کرد.  خواهد 
اولویت های تان دست به عمل بزنید و اجازه ندهید دیگران به شما بگویند 
چه بکنید یا چطور کاری را انجام دهید. وقتی شروع می کنید به گرفتن 
تصمیم های آگاهانه تر، این فکر به سراغ تان می آید که آیا با این کار به 
هدف تان نزدیک تر خواهید شد یا از آن فاصله خواهید گرفت. دلیل کاری 
که اکنون در حال انجامش هستید، چیست؟ چرا این کتاب را می خوانید؟ 

کار دیگری ندارید انجام دهید؟ 

موفقیت

داستان های دنباله دار

 بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری

افتاده و خوابیده. شتر روی  بسته  زیر زمین دست  در  نکن.  را  او   فکر 
کاشی های رنگین لب استخر نشست و من جست زدم و پایین آمدم. 
خرگوش حاضر بود. دست من را گرفت و برد نشاند سر یکی از میزها. 

کمی بعد سر مهمان ها باز شد. 
 عروسک ها با ماشین های سواری، عده ای با هواپیما و هلیکوپتر، االغ 
شلنگ انداز، الک پشت ها آویزان از دم بچه شترها، میمون ها جست 
زنان و معلق زنان و خرگوش دوان دوان سر رسیدند. مهمانی عجیب 
و پر سر و صدایی بود با غذاهایی که تنها بوی آنها دهان آدم را آب 
 می انداخت، بوقلمون های سرخ شده، جوجه کباب، بره کباب، پلوها و 
خورش های جورواجور و خیلی خیلی غذاهای دیگر که من نمی توانستم 
بفهمم چه غذاهایی هستند. میوه هم از هر چه دلت بخواهد، فراوان بود. 
زیر دست و پا ریخته بود. شتر در آن سر استخر ایستاد و با اشاره سر و 
گردن همه را ساکت کرد و گفت: همه از کوچک و بزرگ خوش آمده اید، 
صفا آورده اید. اما می خواستم از شما بپرسم آیا می دانید به خاطر کی و 

چرا چنین مهمانی پر خرجی راه انداخته ایم؟
 االغ گفت : به خاطر لطیف. می خواستیم او هم یک شکم غذای حسابی 

بخورد. حسرت به دلش نماند.
ادامه دارد...

آیه روز  

پس  گویند  می   چرا  گویند  می   نیاوردند  شما  به سوی  روشن  دالیل  پیامبرانتان  مگر  گویند  می  
بخوانید و]لی[ دعای کافران جز در بیراهه نیست. سوره غافر، آیه 50

حدیث روز  

تقوا و پرهیزکاری سرآغاز هر توبه ای، و سّر هر حکمتی، و شرف و بزرگی هر عملی است، و هر که 
از با تقوایان کامیاب گشته به وسیله تقوا کامیاب شده است. امام حسن )علیه السالم(
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اول ذی الحجه؛ سالروز ازدواج 
حضرت علی و فاطمه)س(

حضرت  پربار  و  ساده  زندگی  ازدواج  سالروز  ذی الحجه،  اول  امروز 
علی)ع( و حضرت فاطمه)س( است، الگویی که ما می توانیم از آن در 
زندگی خود استفاده کرده و با عملی کردن آن در زندگی به سعادت 
برسیم. پیامبر خدا )ص( پس از سیزده سال سخت کوشی، تالش در 
راه ابالغ رسالت و تحّمل دشواری ها ، شکنجه ها و آزارها به مدینه 
هجرت کردند و حکومت اسالمی را بنیاد نهادند. حضرت علی  )ع( از 
آغازین روزهای رسالت پیامبر)ص(، همگام و همراه پیامبر خدا بودند و 

در سال اّول هجرت، بیست و چهار سال داشتند. 
فاطمه )س( پاره تن پیامبر)ص(

نُه ساله است. او دختر پیامبر خداست و در جایگاهی  فاطمه) س( 
پیامبر  که  ملکوتی  واالی  ویژگی های  و  انسانی  فضایل  از  بلند 
است.موقعیت  نامیده  خود  تن«  »پاره  و  ستوده  را  او  بارها  خدا 
واالی  از یک سو و شخصیت  اّمت  زعامت  جایگاه  در  پیامبر)ص( 
حضرت فاطمه)س(از سوی دیگر، زمینه ای بود تا افراد بسیاری - به 
ویژه آنان که از این گونه پیوندها بیشتر در فکر رقم زدن آینده خود 
هستند - به خواستگاری بروند. پیامبر)ص(، جواب رد می دادند و 
از  برخی  است.  الهی«  »قضای  منتظر  که  می کردند  تصریح  گاه، 
دوستان علی) ع( و صحابیان پیامبر خدا به وی پیشنهاد کردند که 
به خواستگاری فاطمه )س( برود. علی )ع(، قلبی سرشار از ایمان و 
سینه ای آکنده از عشق؛ اّما دستانی تهی و پیراسته از درهم و دینار 
رهسپار خانه  پیامبر شدند. بنابراین حضرت علی )ع( با داشتن پس 
اندازی هر چند اندک، اقدام به خواستگاری کردند، پیامبر)ص( نیز 
در این رابطه از ایشان سوال کردند آیا برای مهر حضرت زهرا)س( 

و مخارج عروسی مبلغی در اختیار دارد و یا چیزی برای فروش در 
این مورد دارد؟ امیرالمومنین)ع( فرمودند که یک شمشیر، یک سپر و 
یک شتر برای بردن آب به نخلستان ها در اختیار دارم. پیامبر گرامی 
اسالم )ص( به حضرت علی )ع( فرمودند که از میان این سه وسیله 
به سپر کمتر نیاز داری، لذا امام علی)ع( با فروش سپر خود مبلغ 

مهریه و خرج و مخارج عروسی را تامین کردند.
شكوهمندترین خانه و نقش آفرین ترین

 زندگانی مشترك در تاریخ اسالم
ازدواج و به تعبیر پیامبر خدا، امر الهی تحّقق یافت و آن دو بزرگوار، 
زندگانی مشترک را در اّولین سال هجرت، با مهریه ای بسیار اندک 
و مراسمی بس ساده و جهیزیه ای ساده تر آغاز کردند و بدین سان، 
شکوهمندترین خانه و نقش آفرین ترین زندگانی مشترک در تاریخ 
اسالم، رقم خورد. تعاون، تقوی و نیکی از جمله ارکان زندگی مشترک 

این دو بزرگوار می باشد. 
حضرت زهرا هیچگاه درطول زندگانی پر فراز و نشیب خود از حضرت 
علی چیزی نخواستند که اجابت آن برای امیرالمومنین مشکل باشد.

حضرت زهرا)س( در تمام دوران زندگی آرام و پرشکیب، بار زندگی را 
بر دوش داشتند، با کم ترین امکانات می ساختند، زخم های همسر و پدر 
را می شستند و افزون بر همسری علی )ع(، به تعبیر لطیف پیامبر خدا، 

»برای پدر، مادری می کردند«.

یک لحظه مكث کن . . . 

ساالد شیرازی را با غذا نخورید!

ساالد شیرازی در کنار تمام خواص تغذیه ای 
که دارد، می تواند برای افرادی که نمی توانند 
غذاها را به سادگی هضم کنند و نفخ یکی از 
مشکالت گوارشی آنان به حساب می آید، 
دردسرساز شود. بررسی ها نشان می دهند 
ساالد شیرازی که از سبزیجات متعدد تشکیل 
شده است می تواند روده ها را با مشکالت 

زیادی روبه رو کند.

یک چای معجزه گر 
برای کاهش قند خون

چای بابونه می تواند باعث کنترل قند خون 
و میزان آنتی اکسیدان های بدن افراد مبتال 
انجام  با  محققان  شود.   2 نوع  دیابت  به 
بررسی هایی روی افراد مبتال به دیابت به 
این نتیجه رسیده اند که نوشیدن روزانه 3 
فنجان چای بابونه باعث کاهش میزان قند 
خون و افزایش میزان آنتی اکسیدان در بدن 

مصرف کننده ها می شود.

اگر شما هم از آن دسته از افرادی هستید که پشه ها بسیار شما 
هستید  کالفه  پشه  نیش  خارش  از  همیشه  و  زنند  می  نیش  را 
پشه خارش  سریع  رفع  و  جالب  و  جدید  روشی  با  است   بهتر 

با قاشق آشنا شوید.
تمام کاری که باید انجام دهید، این است که یک قاشق فلزی 
را با آب داغ گرم کنید و سپس آن را مستقیما بر روی گزیدگی 
قرار دهید. آن را برای چند دقیقه محکم بر روی پوست تان فشار 

دهید. زمانی که آن را بردارید خارش از بین رفته  است.
زمانی که پشه شما را می  گزد، پروتئینی زیر پوست تان تزریق 
می  کند که مانع لخته شدن خون می  شود. این پروتئین باعث 
خارش پوست تان می  شود اما این پروتئین در اثر حرارت ایجاد 

شده توسط قاشق داغ نابود می  شود. 
ممکن است که برجستگی ناشی از گزیدگی چند روز باقی بماند 

اما خارش آن خوب می  شود!

    رفع سریع خارش پشه با قاشق!
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تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد
خریدار انواع کیسه خالی آردی ، 

شکری ، دان مرغی و سبوسی و ...  
09903321767

فــروش پیـــاز زعفـــران
09011251205

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

کناف، اکرولیک، دکوراتیو
با استفاده از بهترین رنگ های موجود 

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری

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

را تجربه کنید.   09158668002
تخریب ساختمان )حسینی(

قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را 
خریداریم(    09153423744

به یک فروشنده آقا یا خانم با روابط 
عمومی باال نیازمندیم. بین مدرس 53-
55 - پوشاک ژرژت  09361526176

اقساط 1 ، 2 ،3 و 4 ماهه         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و 
خارج از شهر )تهران ، مشهد ، زاهدان(

 با بارچین و کارگر ماهر

تخفیف ویژه/ با بیمه رایگان
کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری 
اثاثیه منزل /100 درصد تضمینی
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

کلیه ضایعات آهن، چدن، مس، 
برنج، آلومینیوم و ... شما را با 

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی 23
09036240644

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب
فروش کافی شاپ و فست فود 

با موقعیت عالی واقع در خیابان مدرس
09335218066

به یک فروشنده در شیرینی سرا نیازمندیم. 
حداقل دیپلم، مجرد، خانم یا آقا

09151601243 - 09155625263

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

به تعدادی نیروی خانم و پیک موتوری
 جهت کار در صبحانه آفتاب نیازمندیم.

32425402 - 09157419770

حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و 
خارج از شهر )تهران ، مشهد ، زاهدان(

 با بارچین و کارگر ماهر

تخفیف ویژه/ با بیمه رایگان
کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری 
اثاثیه منزل /100 درصد تضمینی
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و 

کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها برای تخلیـه و 

بارگیری اثاثیه منزل داریم(
 09159639065- علـی آبادی 

 حمـل  اثاثیـه 
ل بار

حم

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 20 میلیون بیمه

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

به یک آشپز با تجربه نیازمندیم.
تمام شیفت - 09359280927 

09151582675

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538

هـوا مطبـو ع شـرق 

وستن ایر،گری و ایرانی

فروش اسپیلت دیواری ، اسپیلت ایستاده 
داکت اسپیلت 

0915  561  5463 / 0915  863  6100
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قوسی - صبح روز گذشته معاون فرهنگی دانشگاه 
پیام نور خراسان جنوبی در نشست خبری اصحاب 
رسانه بیان کرد: روش آموزش در دانشگاه پیام 
نور نیمه حضوری و از راه دور است که روشی 
مناسب برای کارکنان دولت و کسانی است که 
 فرصت فیزیکی حضور در کالس درس را ندارند. 
حسن آبادی با اشاره به اینکه دانشگاه پیام نور به 
سمت کارآفرینی و رشته های صنعت محور حرکت 
کرده، ادامه داد: دارا بودن پایین ترین میزان شهریه 
در نظام آموزشی کشور، امکان تحصیل همزمان 
در دو رشته مورد عالقه، امکان استفاده از وام 
صندوق رفاه دانشجویی و امکان مهمان شدن 
برای امتحانات در مرکز پیام نور محل زندگی از 
جمله امکانات این دانشگاه است. وی افزود: اقساط 
بازپرداخت وام اعطا شده به دانشجویان ۶ ماه بعد 
از فارغ التحصیلی شروع می شود. مدیر فرهنگی 

دانشگاه پیام نور استان با اشاره به فعالیت حدود ۷۰ 
انجمن علمی و ۳۰ نشریه دانشجویی در واحدها و 
مراکز پیام نور خراسان جنوبی، گفت: از تشکل های 
دانشجویی  بسیج  نور  پیام  دانشگاه  در  فعال 
است که ۱۱ پایگاه در واحدها و مراکز پیام نور 

خراسان جنوبی دارد. 
حسن آبادی اظهار کرد: برگزاری مراسم معارفه 
دانشجویان جدید الورود، اعزام دانشجویان به اردوی 
راهیان نور، برگزاری ضیافت اندیشه دانشجویان و 
و  اندیشی  آزاد  کرسی های  برگزاری  اساتید، 
فعالیت های علمی تشکل های دانشجویی از اهم 
فعالیت های این دانشگاه است. وی بیان کرد: 
سال گذشته اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور 
خراسان جنوبی ۱۴۶ مورد اثر پژوهشی داشته اند که 
از این تعداد ۶ طرح پژوهشی، ۱۲۳ مقاله علمی و 
چهار مورد اختراعات و اکتشافات بوده است. مدیر 

فرهنگی دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی یادآور 
شد: در فروردین سال گذشته ۵۷۲ نفر در مقاطع 
التحصیل  فارغ  ارشد  کارشناسی  و   کارشناسی 
شده اند. وی بیان کرد: در مسابقات قرآن و عترت 
نیز دانشگاه پیام نور در بین دانشگاه های کشور 
در دو سال گذشته توانسته رتبه های دوم و سوم 
کشور را کسب کند و در مسابقات کشوری در 
رشته والیبال و تنیس روی میز عنوان های دومی 

و سومی  را از آن خود کردند. 

مشاوره تحصیلی و خانوادگی 
رایگان به دانشجویان 

نور  پیام  دانشگاه  مشاوره  مرکز  مدیر  ادامه  در 
خراسان جنوبی در این نشست گفت: دانشگاه 
پیام نور خراسان جنوبی دارای ۴ مرکز مشاوره 
در شهرستان های بیرجند، قاین، فردوس و طبس 

است  که به حل و فصل مسائل دانشجویی و 
خانوادگی می پردازد. طالبی بیان کرد: با توجه به 
مصوب جدید دانشگاه پیام نور و ایجادتفاهم نامه 
با سازمان بهزیستی امسال ۱۰۰ درصد شهریه 
دانشجویان تحت پوشش بهزیستی توسط این 
سازمان پرداخت شده و به هیچ وجه شهریه این 
دانشجویان در مدت تحصیل افزایش نخواهد 

یافت.همچنین محمدزاده، معاون آموزشی دانشگاه 
پیام نور بیرجند نیز در راستای کیفی سازی و ارتقای 
کرد:  تصریح  نور  پیام  دانشگاه  آموزش  سطح 
شاهد رویداد بزرگ استارتآپی در سه حوزه صنایع 
دستی، گردشگری، معادن و سنگ های قیمتی و 
محصوالت استراتژیک استان در بهمن امسال به 

میزبانی دانشگاه پیام نور بیرجند خواهیم بود.

کاوش-مدیر کل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی 
در بازدید از روزنامه آوا به مناسبت هفته خبرنگار   
عنوان کرد: عرصه خبرنگاری عرصه ای است 

که خیلی نمی شود با بیان و کلمات ارزش آن 
و حق مطلب  را در باره آن ادا کنیم چون هم کار 
بسیار پر دغدغه و پر مخاطره ایست و از سویی 

با همه سختی هایش  بسیار ارزشمند می باشد.
حجت االسالم رضایی  با بیان اینکه کار شما و 
همکاران شما که قلم زدن است کاریست که با 
مردم سر کار دارد، گفت: ارزش مهم کار خبرنگار 
این است که خبرنگار حلقه وصل مردم و مسئوالن 
است و این پل ارتباطی بین اجتماع و دولت و به 
نحوی فرد و دولت و همین طور دولت به مردم 
می باشد. رضایی افزود:گاهی با چند سطر  می 
شود کار بزرگی در اجتماع انجام داد گاهی با چند 
خط نوشتن مشکل بزرگی  از فرد و  اجتماع  را می 
توان برطرف کرد  اینجاست که خبرنگار را می 
توان هدایتگر  نامید البته هدایتگری که تقوای قلم 

داشته باشد و تقوای اندیشه در او باشد و اگر این 
طور بود کارساز خواهد بود.

وی ادامه داد: روزنامه آوا مجموعه فاخری برای 
استان و حتی خارج از استان  است که از مطالب 
آن مردم استفاده می کنند و از زمانی که این 
روزنامه ایجاد شده چه در فضای مجازی و چه 
در فضای حقیقی بسیار خوب عمل کرده و  در 
استان بسیار خوش درخشیده است و فکر می 
کنم آنچه ما نیاز داریم به صورت بومی سازی 
پیدا می  و  آوا دیده شده  روزنامه  در صفحات 
شود.رضایی گفت: این بازدید بهانه ای بود که از 
فعالیت های خوب شما در حوزه دین تشکر کنیم 

که امیدواریم این تعامل بین روزنامه ها و سازمان 
تبلیغات اسالمی بیشتر شود.

اسالمی  تبلیغات  سازمان  در  ما  افزود:  وی  
فعالیت های فرهنگی - مذهبی بسیار گسترده 
کمک  آن  انتشار  با  که  دهیم  می  انجام  ای 
بسیار خوبی به نشر دین می توان انجام داد 
از جمله حوزه نظام محله، اعزام مبلغ ،همچنین 
فعالیت های سازمان در حوزه قرآنی که بسیار 
متنوع  می باشد و  فعالیت های ویژه در پایگاه 
های فرهنگی اجتماعی حاشیه شهر بیرجند که 
 هر کدام از آنها به عنوان یک فعالیت فرهنگی -

 مذهبی شاخص می تواند مطرح شود.

استاندار گفت: در وضع کنونی نیاز به پیشنهادات 
بکر برای ایجاد اشتغال است لذا باید طرح های 
جدید برای به وجود آمدن فرصت های شغلی در 

کشور و استان تعریف و پیگیری شود.
به گزارش ایرنا، مروج الشریعه در جلسه مشترک 
کارگروه اشتغال و کمیسیون هماهنگی بانک های 
استان که در مجتمع کشت و صنعت بیدمشک 
سربیشه برگزار شد، افزود: این مجتمع طرحی 
کامال مطالعه شده علمی با زنجیره کامل در رشته 
های مختلف است که زمینه اشتغال زیادی هم 
فراهم کرده است.وی با بیان اینکه در مجتمع 
مذکور کارآفرینی به معنای واقعه کلمه تجلی پیدا 
کرده است، اظهار کرد: ایجاد این گونه مجموعه 
ها فی البداهه شکل نگرفته بلکه ماحصل بسیاری 
از زحمات مسئوالن منطقه، فرمانداران، نمایندگان، 
مدیران دستگاه های اجرایی و کارشناسان است.
مروج الشریعه ادامه داد: معضالت و مشکالت 
مردم به ویژه خانواده های دارای فرزند تحصیل 
متوقع  نظام  و  حکومت  سیستم،  از  که  کرده 
هستند باید دیده شود.وی در ادامه به برگزاری 

نشست با مدیر عامل بانک ملی خراسان رضوی 
و راه و شهرسازی استان اشاره کرد و گفت: بانک 
ملی خراسان رضوی اعالم آمادگی کرد، قدرت 
تامین منابع مالی ۱۲۰ میلیارد تومان برای پروژه 
راه بیرجند - قاین را دارد.وی اضافه کرد: ۲ پروژه 
راه آهن غرب کشور و راه بیرجند - قاین توانست 
موافقت ماده ۵۶ قانون تنظیم را دریافت کند که در 
قالب آن منابع مالی مورد نیاز یا به صورت سرمایه 
گذاری داخلی یا تامین منابع فاینانس داخلی با 
استفاده از تسهیالت تامین می شود.وی استان 
را کلکسیونی از مزیت های بسیار باال عنوان 
کرد و افزود: حق مردم بر گردن من و شماست 
از جمله حقوق مردم حقی است که مردم به گردن 
حاکمیت دارد.وی اظهار کرد: این استان مزیت 
های متعددی دارد که بستگی به همت باالی 
مدیران تخصصی دارد. به عنوان مثال معدن 
یکی از مزیت های مهم است که اراده، استفاده 
و به فعلیت رساندن جذب و کمک به سرمایه 
گذار در این زمینه مهم است.مروج الشریعه گفت: 
مجتمع کشت و صنعت نمونه بارز و متبلور از 

اراده دستگاهی است که سرمایه گذار را کشف 
است. آماده  گذار  سرمایه  به  کمک  برای  و 

 لزوم توجه به گیاهان دارویی
 برای ایجاد اشتغال

استاندار ادامه داد: از آنجایی که گیاهان دارویی 
چند برابر ارزش افزوده بیشتری نسبت به برخی 
فعالیت های کشاورزی از جمله دامپروری دارد باید 
بیشتر مورد توجه واقع شود.وی اضافه کرد: توسعه 
گیاهان دارویی و کار در این زمینه اشتغال باال ایجاد 
می کند، پروسه ها و فرآوری های متعددی به 
دنبال دارد که بازار صادراتی قابل توجهی برای 
کشور باز می کند .وی اظهار کرد: تقویت صندوق 
های اعتباری مشاغل خرد به شکل شغل جدید 
در روستاها قابل انجام است که یکی از مزیت ها 

استفاده از انرژی های تجدید پذیر است.

 پیش بینی ایجاد 10 هزار اشتغال 
در حوزه انرژی خورشیدی 

وی با بیان اینکه در حوزه انرژی های پاک در 

استان ۱۰ هزار اشتغال انفرادی پیش بینی شده 
است، یادآور شد: شاید در اجرا به دالیل مختلف 
به این رقم نرسیم اما اگر نشد در هر دهستان 
یک نیروگاه راه اندازی می کنیم تا تمام اعضای 
عنوان  باشند.استاندار  سهامدار  و  ذینفع  روستا 
کرد: اکنون این استان صادر کننده برق است 
و می تواند از این مزیت نیز بیشتر استفاده کند.

وی افزود: در این شرایط اقتصادی باید برای هر 
دیناری که قرار است هزینه کنیم و در وضعی 
که به پیمانکار اوراق داده می شود برنامه ریزی 
داشته باشیم و قدر یک ریال نقدینگی را بدانیم و 
درست مصرف کنیم.وی گفت: تاکنون حدود ۶۵ 

میلیارد تومان تسهیالت اشتغال پایدار روستایی 
در استان جذب شده که کافی و در حد انتظار 
می  این  از  بیشتر  منسجم  جمع  این  نیست 

توانستند جذب و پرداخت کنند.

 فرمانداران برای جذب تسهیالت 
اشتغال روستایی بیشتر توجیه شوند

استاندار با تاکید بر اینکه مدیران و فرمانداران باید 
در زمینه تسهیالت اشتغال روستایی بیشتر توجیه 
شوند، عنوان کرد: شهرستان هایی که افق کمتری 
دارند باید در این زمینه بیشتر ورود کنند باید مانند 

ساعت این پازل لحظه ای و منظم تنظیم شود.

جواد رضایی-روز گذشته در نشست خبری، مدیر 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بیان کرد: در 
حوزه مشاغل خانگی تعهد سازمان  ۱9۵ نفر بوده 
است که ۳۶۲ نفر مجوز گرفته اند،همچنین ۲۰ 
میلیارد  تومان در  این بخش محقق شده است 
که  با سقف معین به متقاضیان داده خواهد شد. 
رکنی ادامه داد: در حوزه مشاغل خانگی جزو معدود 
استان های پیشرو هستیم و هر هفته به طور 
مرتب جلسات کارگروه اشتغال برگزار می شود.

تا کنون 6 هزار و  37طرح 
در سامانه”کارا”  ثبت شده است

 وی با اشاره به اینکه یکی از سیاست های  کار ،
تعاون و رفاه اجتماعی جذب  سرمایه گذار بخش 
خصوصی برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق 

روستایی است،بیان کرد: تا کنون ۶ هزار و  ۳۷ 
طرح در سامانه”کارا”  ثبت شده است وهمچنین 

۷۴۲طرح  به مبلغ ۱8۲ میلیارد تومان ،طرح هایی 
 است که به بانک ها معرفی شده اند.مدیر کل کار ،
تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: نرخ مشارکت 
های اقتصادی استان در سال 9۷، ۴۱.۱درصد بوده 

است،همچنین نرخ بیکاری در کشور ۱۲ درصد 
است که این مقدار در استان 8.۵ درصد می باشد  

که نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
رکنی ادامه داد:بر اساس آمار کاریابی های استان 
در ۴ماه اول 9۷  تعداد  ۱۳۵۴جوینده کار، ثبت نام 
کرده اند که از میزان  ۶۷ درصد دارای مهارت و 

بقیه  فاقد مهارت هستند.

راه اندازی 70 تعاونی در استان 
وی با اشاره به اینکه ۱۰۴9تعاونی در استان وجود 
دارد، افزود: این تعاونی ها بخش های گوناگون 
دارند و دارای ۵۱۶ هزار و 9۷۲ نفر عضو مرد ۶۷ 
هزار عضو زن است. در بخش صنعت و معدن 
۳۲۰تعاونی ، در بخش کشاورزی۱8۷ تعاونی و در 
بخش خدمات نیز ۵۴۲ تعاونی فعالیت دارند. رکنی 
بیان کرد: در  سال 9۷ تعداد ۷۰ تعاونی جدید در 
استان راه اندازی خواهد شد که تا کنون ۲۵ تعاونی 
از این تعداد راه اندازی شده است. رکنی ادامه داد: 
در ۴ ماهه سال 9۷، ۱۵۵۰بازرسی تعهد داشته 
ایم که ۱۶۱۴ انجام داده شده است،همچنین در 
بخش حوادث در محیط های کارگاهی ۷ حادثه 

اتفاق افتاده است که نسبت به سال قبل که ۴۲ 
مورد بوده است ۶۷ درصد کاهش را شاهد بوده 
و  کارگری  های  تشکل  تعداد  ،همچنین  ایم 
کارفرمایی در ۴ ماهه اول سال ۲۶۵ نفر بوده 
است  که نسبت به سال گذشته 9 درصد افزایش 

داشته است.
مدیرکل کار،تعاون و رفاه اجتماعی استان،تجلیل از 
کارگران در هفته کار و کارگر و تشکیل ۱۳کارگاه 
برگزاری  و  اجتماعی  های  آسیب  پیشگیری 
استان،برگزاری  کارگران  بین  قرآنی  مسابقات 
برنامه های تفریحی برای اوقات فراغت فرزندان 
کارگران و ثبت اطالعات واحد کارگری،معرفی 
۴۰8هزار کارگر برای استفاده از مراکز اقامتی در 
شهرهای دیگر کشور را از اقدامات انجام شده 

درحوزه اجتماعی برشمرد.

طرح های جدید برای ایجاد اشتغال تعریف شود

کاهش 5 درجه ای دما

مهر-مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی از کاهش چهار تا پنج درجه ای دما طی ساعات آینده خبر داد و گفت: از امروز تا سه شنبه به تدریج شاهد 
افزایش وضعیت دمایی در استان خواهیم بود. خندان رو با بیان اینکه وزش باد شدید و گرد و خاک تا امروز ادامه خواهد داشت، بیان کرد: روز گذشته 
اوج سرعت وزش باد در استان را داشتیم و امروز نیز این وضع بیشتر در شهرستان های زیرکوه، درمیان، سربیشه، خوسف و نهبندان خواهد بود.

اخبار  ورزشی 

حوادث استان

روزنامه ی آوا مجموعه ای فاخر برای استان

کاهش نرخ بیکاری نسبت به سال قبل  در استان

میزبانی دانشگاه پیام نور بیرجند از بزرگترین رویداد  استارتآپی

چاقو کشی در بیرجند!؟

عربده کشی و خود نمایی پنج جوان در یک نزاع دسته 
جمعی رنگ خون گرفت. دادستان عمومی و انقالب 
مرکز استان در تشریح جزئیات این نزاع گفت : ساعت 
۲۳ جمعه گذشته نزاع دسته جمعی پنج جوان به چاقو 
کشی ختم شد که در این درگیری جوان ۱8 ساله ای به 
شدت مجروح شد و هنگام انتقال به بیمارستان فوت کرد. 
به گفته  مقدس، غالف چاقو در خودروی مقتول کشف 
شده ولی هنوز آلت قتاله کشف نشده و در این زمینه 
یک خودرو توقیف شده است. وی تصریح کرد: پرونده 
قتل جوان ۱8 ساله در شعبه ویژه قتل چهارم دادسرای 
انقالب اسالمی تشکیل شد و متهمان با قرار مناسب 
بازداشت شدند.وی  افزود :  این درگیری در اعتراف های 
اولیه متهمان با انگیزه عربده کشی و خود نمایی ناشی 
از غرور جوانی اتفاق افتاد و هم اکنون یکی از متهمان 
مجروح و در بیمارستان تحت مداوا و نظر ماموران است.

شناسایی و کشف 3 انبار احتکار کاال

۳ انبار احتکار کاال در نهبندان شناسایی و کشف شد. 
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نهبندان گفت: ۱۵ 
تن برنج خارجی ، ۵۵ حلقه الستیک خارجی، ۴ تن شکر 
و  بیش از یک تن چای خارجی به ارزش ۲۵۰ میلیون 

تومان  از این انبارها کشف شد.

توسعه یک واحد گاوداری شیری
 در سربیشه

شیری  گاوداری  واحد  یک  ظرفیت  تکمیل  مرحله 
در سربیشه به بهره برداری رسید. به گزارش صدا و 
سیما،  به این واحد ۴ میلیارد تومان تسهیالت از محل 
اعتبارات اشتغال پایدار روستایی و عشایری در مدت یک 
ماه پرداخت شد که با این اعتبار، تعداد رأس های این 
گاوداری از ۶۰۰ به هزار رأس افزایش یافت. سروری 
مدیرعامل این مجتمع گفت: این واحد هم اکنون برای 
۲۰ نفر شغل ایجاد کرده است و به طور حتم اشتغال 

بیشتری در  پی  خواهد داشت.

راه اندازی شعبه جهاد دانشگاهی
 در طبس و فردوس

با  دیدار  در  استان  دانشگاهی  جهاد  رئیس  ایسنا- 
مدیرکل امور اجتماعی استانداری گفت: با پیشنهاد 
طبس و فردوس برای ایجاد شعبه جهاد دانشگاهی 
این مساله در حال پیگیری است و در صورت موافقت، 
شعبه جهاد دانشگاهی استان در شهرستان های طبس 

و فردوس راه اندازی می شود.

دوره های آموزشی در حوزه های حقوقی 
برای اصحاب رسانه برگزار می شود

از حمایت خانه  تسنیم-مدیرعامل خانه مطبوعات 
مطبوعات استان از مسائل حقوقی اصحاب رسانه خبر 
داد و گفت: همچنین دوره های آموزشی در حوزه های 
حقوقی برای اصحاب رسانه خراسان جنوبی برگزار 
می شود. ساالری در دیدار با دادستان استان اظهار 
کرد: در موضوع حمایت از خبرنگاران و اصحاب رسانه 
در زمینه شکایاتی که از خبرنگاران انجام می گیرد باید 
خانه مطبوعات و ارشاد در جریان باشند تا اقدامات 
الزم برای حمایت از آنان انجام شود. وی بیان کرد: در 
این راستا هماهنگی های الزم در زمینه گرفتن وکیل 
و مشاوره های الزم انجام می گیرد و خانه مطبوعات از 

مسائل حقوقی خبرنگاران حمایت می کند.

افزایش ۴۲ درصدی بودجه 
شهرداری  بیرجند

افزایش ۴۲  از  بیرجند  شورای شهر  کاوش-رئیس 
 درصدی بودجه شهرداری در سال جاری خبر داد.
 تقی زاده با بیان اینکه افزایش بودجه فقط ناشی 
از افزایش عوارض نیست، ادامه داد: تدابیری برای 
افزایش درآمد شهرداری انجام گرفته و تالش می 
کنیم با صرفه جویی ، پیگیری مطالبات شهرداری و 
محقق نمودن بودجه عمرانی به این مهم دست یابیم.

کار ریشه ای و اصیل در حوزه نماز
  انجام گیرد

ایسنا-نماینده ولی فقیه گفت: در حوزه نماز باید کار 
ریشه ای و اصیل انجام دهیم. به گزارش ایسنا، آیت ا...
عبادی در دیدار ائمه جماعات و رابطان نماز دستگاه های 
اجرایی و دولتی خراسان جنوبی گفت: در حوزه نماز باید 
یک کار ریشه ای و اصیل انجام دهیم. دبیر ستاد اقامه 
نماز  استان نیز در این دیدار از برگزاری اجالس نماز 

خراسان جنوبی در آذر امسال در نهبندان خبر داد.

مراکزتوزیع مرغ منجمد تنظیم بازار 
در بیرجند

غالمی- رئیس اتحادیه فروشنگان مواد  پروتئینی 
بیرجند اعالم کرد: عالوه بر ۴ مرکز توزیع ذکر شده  
درآگهی منتشره در روزنامه یکشنبه ۲۱ مرداد  واحدهای 
صنفی زیر در نقاط گوناگون شهر مرغ منجمد تنظیم 
بازار توزیع می کنند که عبارتند ازفروشگاه  دانشگاه علوم 
پزشکی )زجاجی(- خیابان معلم/چهار راه بهداری/  خانم 
مرضیه عباس زاده-  معلم۱ -آقای حسین تابع- خیابان 
معلم ۱۶ - آقای امین امینی- بازار روز شهرداری- 
آقای امیرجهانبانی- نواب صفوی ۲ - آقای ابراهیم 
سبزواری- مدرس ۳۲ - آقای علیرضا پورغالمی-  
سپیده ۱۰/  آقای حسن شه آبادی ۱۵ خرداد، نرسیده به 
فلکه نیک اختر/ آقای حسن فروردین-خیابان بهشتی 
بازار روز شهرداری/  آقای محمد حسین رجایی-خیابان 
 آزادی/ خانم نخعی )جمالزاده(- روستای حاجی آباد -
ولی عصر)عج(  آقای علی مطهری فر- بلوار مسافر 
میدان قائم/ خانم  عبدالهی حاجی آباد - خیابان شهید 
مرتضی حاجی آبادی/  آقای محمد ابراهیمی مهرشهر- 
حافظ غربی ۶/ خانم محمودآبادی- سجادشهر، فلکه 
اول، جنب مسجد امام صادق)ع( آقای محسن اسدزاده 
مهرشهر، خیابان حافظ غربی ۱۰/ آقای حمید خسروی، 
کارگران،  حسنی-   خانم  کارگران ۱۵-۱۷  خیابان 
بازار روز شهرداری/ آقای منوچهر فروزانفر- )راحت(
خیابان بهشتی، بازار روز شهرداری/ آقای محمدعلی 
بنیابادی- خیابان پاسداران، بازار روز شهرداری/ آقای 
حسین جوانفکر- میدان امام جنب بانک تجارت/ خانم 

امیرآبادی- امیرآباد، نبش خیابان اصلی.

ایجاد 19 رشته جدید در
 دانشگاه علمی - کاربردی

گروه خبر- رئیس دانشگاه جامع علمی - کاربردی 
گفت: این دانشگاه یا ایجاد ۱9 رشته جدید در مقطع 
رشته  این  در  امسال  مهر  از  کارشناسی  و  کاردانی 
ها دانشجو می پذیرد. فورگی نژاد افزود: از این تعداد 
۱۲ رشته در مقطع کاردانی و هفت رشته در مقطع 
با احتساب آنها مجموع رشته  کارشناسی است که 
های این دانشگاه به ۷۷ رشته می رسد. وی اظهار 
کرد: اکنون در شهرستان های بیرجند، قاین، فردوس، 
سرایان، نهبندان، بشرویه و اسدیه نیز مراکز جامع علمی 
- کاربردی فعال  هستند. وی خاطرنشان کرد: دانشگاه 
علمی- کاربردی نسبت به دانشگاه های دیگر کشور در 
موضوع کارآفرینی فعالیت و تالش بیشتری دارد و در 
این راستا آموزش هایی را به متقاضیان ارائه می دهد.

صعود تیم کوهنوردی بیرجند به قله الله زار

کوهنوردان بیرجند  به قله الله زار صعود کردند. تیم هیئت 
کوهنوردی با ترکیب اکبری، گنجی، مقامی و آهنی به 
سرپرستی سیدرضا حسینی به قله الله زار به ارتفاع ۴۳۷۵ 

و قله کله ماری به ارتفاع ۴۱۷۰ متر صعود کردند.

موفقیت اسکواش بازان استان در کشور

اسکواش بازان استان روز نخست مسابقات ایران جونیور را 
با موفقیت پشت سر گذاشتند. تیم 9 نفره اسکواش  استان 
رقابت خود را در مسابقات بین المللی ایران جونیور آغاز کرد.
فرزاد حق خواه در اولین دیدار نماینده سمنان را ۳ بر صفر 
مغلوب و با برد ۳ بر صفر مقابل نماینده تهران به جمع 8 
بازیکن برتر راه یافت.سید احسان خراشادی زاده ۳ بر ۱ در 
مقابل نماینده کرج پیروز شد و سید ابوالفضل صباغی هم 
۳ بر صفر نماینده تهران را شکست داد. اماکیوان کاهنی ۳ 

بر صفر بازی را به نماینده اراک واگذار کرد.

*مدیرکل تعزیرات حکومتی  استان گفت: قاچاقچی 
سیگار در بیرجند به جریمه نقدی ۴۶ میلیون و 8۵۷ 

هزار تومان محکوم شد.
*به گفته جانشین رئیس پلیس راه  حوادث رانندگی در 
یک هفته گذشته، جان ۳ نفر را در جاده های خراسان 

جنوبی گرفت و ۶۲ نفر را راهی بیمارستان کرد.
*رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: گواهی 
نامه کشف پتاس در منطقه پالیای میانی طبس با 
ذخیره  قطعی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن صادر شد.

*مدیرکل امور عشایری  گفت: بیش از ۱۷۰۰ نفر از 
عشایر استان تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دارند.

* به گفته مدیر امور آب و فاضالب طبس ۴ طرح آبفای 
شهری در  شهرستان های طبس و بیرجنداجرا شد.
در  سنگین  و  سبک  دام  رأس  و ۷۰۰  هزار   ۳۱۱*

خراسان جنوبی علیه بیماری تب مالت واکسینه شدند.

در خبری که در تاریخ 9۷/۰۵/۲۱ با عنوان:
“ آغاز پاالیش کارت های بازرگانی” در همین 
صفحه منتشر شده است به جای ۵۰۰ میلیون دالر، 

۵۰۰ هزار دالر صحیح می باشد.
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قابل توجه دامداران خراسان جنوبی
برای اولین بار در استان 

تولید علوفه تازه جو ، گندم و ... در فاز 2 افتتاح شد
جهت خرید و  عقد قرارداد با شماره 09151614137 )عربی( تماس بگیرید

امیرآباد- انتهای عدالت 1 -  راه سمت چپ - گلخانه رز بیرجند

فروش ویـژه فـرش هامـون
طرح فرهنگ ویژه فرهنگیان محترم  * حکمت کارت ویژه نیروهای محترم مسلح

  و اقساط بلندمدت برای سایر شهروندان عزیز بدون دریافت پیش قسط و سود 

با خرید هر تخته فرش 12 متری یک تخته فرش شش متری رایگان هدیه بگیرید )تعداد محدود(
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 امام رضا علیه السالم فرمودند :
كِر لَُه ولِلوالَدیِن، فََمن لَم یَشُكر والَِدیِه لَم یَشُكِر ا... إنَّ ا... عز و جل ... أَمَر بِالشُّ

بی تردید، خداوند عز و جل . . . انسان را به سپاسگزاری از خدا و پدر و مادر، فرمان داده است. پس 
کسی که سپاسگزاِر )قدرشناِس( پدر و مادرش نباشد، از خدا سپاسگزاری نكرده است .

)عیون أخبار الرضا علیه السالم : ج 1 ، ص 258 ، ح 13(

مجازات مفسدان اقتصادی 
سریع و عادالنه انجام گیرد

رئیس قوه قضائیه در نامه ای به رهبر معظم انقالب 
با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران 
و انجام برخی جرائم از سوی عده ای از اخاللگران 
و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف 
در  ویژه  اقدامات  اجازه  کرد:  درخواست  دشمنان، 
برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات 
اخاللگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات 
اسالمی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است 
که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخاللگران و 
مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقالب با این 
پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان 
مورد  در  و  گیرد  انجام  عادالنه  و  اقتصادی سریع 
شود. توصیه  الزم  دقت  ها  دادگاه  احکام  اتقان 

نمایندگان مجلس اصال در جریان 
توافقات پشت پرده نیستند

واکنش  در  تهران  مردم  نماینده  صادقی،  محمود 
گفت:  خزر  دریای  حقوقی  رژیم  توافقات  مفاد  به 
مفاد  که  شده  آکتائو  عازم  حالی  در  رئیس جمهور 
توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله ای 
از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی 
ترکمنچای  آیا  کرده؟!  سقوط  درصد  به ۱۱  ایران 
نمایندگان  بدانید!  مردم  است؟  راه  در  دیگری 
مجلس اصال در جریان توافقات پشت پرده نیستند.

احمدی نژاد خواسته با بیاناتش 
روحاني را تحریک کند

حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه 
بر  به روحانی مبنی  نژاد  پیشنهاد احمدی  در مورد 
استعفا گفت: نیت احمدی نژاد استعفا دادن روحانی 
نبوده است. رئیس دولت نهم خواسته با این بیانات 
روحانی را تحریک کند که با جدیت به دنبال حل 
مشکالت برود. وی در مورد چرایی تمایل احمدی 
نژاد به ادامه دولت روحانی نیز گفت: دولت با برجام 
خودش  که  کرده  ایجاد  کشور  برای  مشکالتی 
کند. فصل  و  حل  را  آن  روش  تغییر  یک  با  باید 

گالیه هایی از نادیده گرفتن مدیران 
برجسته اصالح طلب وجود دارد

عارف، رئیس فراکسیون امید گفت: عملکرد دولتمردان 
نباید به گونه ای باشد که بی انگیزگی را به جامعه القا 
کند. اصالح طلبان در روی کار آمدن دولت روحانی 
سهیم بودند و نقش اساسی داشتند و برای موفقیت 
دولت تالش می کنند. هر چند گالیه های جدی از 
نادیده گرفتن مدیران برجسته اصالح طلب در استان 
در  دولتی  ارگان های  برخی  مدیریت  سپردن  و  ها 
استان ها به مخالفین گفتمان اصالحات وجود دارد.

عده ای انگار از کره مریخ 
آمده اند

علی الریجانی، رئیس مجلس گفت: در شرایط سخت 
فعلی عده ای به جای همکاری و کمک به وفاق ملی 
به خاطر منافع سیاسی نازل شان، نقش اپوزیسیون 
به خود می گیرند که انگار از کره مریخ آمده اند. در 
شرایط سخت باید نگاه مسئوالنه و طبیبانه داشت.

تا زماني که مسئوالن درست رفتار 
نکنند مردم طعم عدالت را نمي چشند

همه  گفت:  رضوی  قدس  آستان  متولی  رئیسی، 
مسئوالن باید از تقدس نظام حراست کنند، بنابراین، 
در نظام اسالمی وجود امام عادل الزم است، اما کافی 
قابل  اصال  امام عادل  بدون  اسالمی  نظام  نیست، 
تصور نیست اما تا زمانی که همه مسئوالن به عدالت 
رفتار نکنند، مردم طعم شیرین عدالت را نمی چشند.

مجلس از تصمیمات دولت مطلع 
نیست، چه برسد به مردم

پژمانفر، نماینده مردم مشهد گفت: مجلس امروز این 
سوال را دارد که از بسیاری از تصمیمات دولت مطلع 
نیست، چه برسد به مردم. با پنهان کاری از مردم و 
اگر  نمی شود.  ما  عاید  آن ها، چیزی  با  ارتباط  عدم 
با مردم صادقانه مطرح کنیم. باید  داریم،  مشکلی 

نامه روحانی به مجلس 
تهدیدآمیز  نبود

امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به این 
سؤال که برخی نامه رئیس جمهور برای حضور در 
مجلس را تهدید آمیز عنوان کردند، گفت: خیر؛ نامه 
رئیس جمهور اعالم آمادگی برای حضور در مجلس 
بود. رئیس جمهور به خاطر اینکه نگذارد گمانه زنی در 
فضای سیاسی مطرح شود آن هم در شرایطی که ما 
نیاز به وحدت، انسجام و اتحاد داریم،اعالم آمادگی کرد.

امروز بیش از هر زمان دیگری 
باید به مردم امید داد

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با اشاره 
به شرایط حساس کنونی، گفت: در این مقطع بیش 
از هر زمان دیگر باید امید و اعتماد مردم تقویت شود.

یک جریان هر روز آدرس غلط به مردم می دهد

حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت: موضوع 
رفراندوم ربطی به موضوعات مبتال به جامعه ندارد، 
مردم اکنون از دولت در برابر عربده کشی ها و زیاده 
خواهی های آمریکا دفاع می کنند. رئیس جمهور باید از 
این حمایت برای پیشبرد سیاست  خود استفاده کند. ما در 
کشور بن بست نداریم اما مشکالت الینحلی داریم که باید با سرپنجه تدبیر حل 
شود. یک جریان هر روز مشکل آفرینی می کند و آدرس غلط به مردم می دهد.

روحانی در مجلس با صراحت بیشتری صحبت می کند

حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور در خصوص 
طرح سوال از رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور در 
مجلس حتما با صراحت بیشتری صحبت می کند و 
مخاطب اصلی صحبت هایش عالوه بر نمایندگان؛ 
مردم هستند. وظیفه ما این است که به تصمیمات 
دولت امیدوار باشیم و با توجه به تجربه قبلی که در سیاست گذاری ارزی به دست 
آمده، پیش بینی می شود که ضعف و تصمیم گیری های گذشته جبران شود. 

محمد محمودی شاه نشین، نماینده 
شهریار با اشاره به جلسه استیضاح 
ربیعی، گفت: جلسه استیضاح ربیعی 
از  خارج  مسائل  برخی  طرح  بابت 

برای مجلس و دولت هزینه  عرف 
سنگینی بود. اما در کلیات مجلس 
شوخی  هیچ کسی  با  که  داد  نشان 
جلسه  در  مطرح شده  مباحث  ندارد. 
استیضاح وزیر کار بیشتر نشان داد، 

زمانی که به آدم های کوچک کارهای 
بزرگ می دهند چه اتفاقاتی می افتد. 
کدام نماینده مجلس می تواند جواب 
این بده بستان ها را بدهد کوچک ترین 

از چشم مردم دور نخواهد  موضوع 
ماند. البته من بعید می دانم نماینده ای 
گفته باشد 3۰۰ یا 4۰۰ میلیون پول 
را  کارها  این  کسی  اگر  و  بدهید 
انجام می دهد قطعاً عواقب سنگینی 

می بیند. کسی از محکمه عدالت خدا 
و مردم نمی تواند بگذرد. وی گفت: در 
کشور افراط  و تفریط به شدت وجود 
دارد. همه هجمه ها را وارد نمی دانم 
اما بخشی ممکن است وجود داشته 
باشد. این نماینده مجلس با اشاره به 
طرح سؤال از رئیس جمهور، گفت: 
متاسفانه سؤاالتی که از رئیس جمهور 
مطرح است سه دوره تغییر کرده، من 
با سؤال های اولیه مخالف بودم چون 
قضایا  از  برخی  به  سؤاالت  نحوه 
برمی گشت که مجلس پاسخ آن را 
می دانست. اما در سؤاالت اخیر بحث 
مباحث اقتصادی و ارزش پول ملی 
است. وی تاکید کرد: رئیس جمهور 
باید به مجلس بیاید و جواب  حتماً 
جواب های  روحانی  آقای  اگر  دهد. 
قطعًا  باشد،  نداشته  کننده ای  قانع 
مجلس عکس العمل نشان می دهد.

روحانی حتمًا باید به مجلس بیاید و اگر جواب هاي قانع کننده اي 
نداشته باشد، قطعًا مجلس عکس العمل نشان مي دهد

طیبه سیاوشی، نماینده تهران با بیان 
و  متقاضیان  »زمان شناسی  اینکه 
را کرد«،  حامیان استیضاح کار خود 
گفت: استیضاح وزیر تعاون بر موجی 
از منافع استیضاح کنندگان و حامیان 
آن سوار شد و این چنین به سرعت 
ربیعی  استیضاح  رسید.  سرانجام  به 
روند قانونی خود را در مجلس طی 
دالیل  مهمترین  از  یکی  و  نکرد 
مخالفان  و  نمایندگان  اعتراضات 
استیضاح  اگر  بود.  همین  استیضاح 
روال قانونی را طی کرده بود در آغاز 
جلسه استیضاح با امتناع ۱۱ نماینده 
متقاضی استیضاح روبرو نمی شدیم. 
اتفاق آغاز جلسه استیضاح نشان داد 
مجلس هنوز آماده نیست و بخشی از 
نمایندگان نمی دانستند به جریان افتادن 
استیضاحی که شاید در اولویت چندم 
استیضاح ها بود، از کجا آب می خورد. 

استیضاح  از  سوالم  داد:  ادامه  وی 
کنندگان و حامیان آنان این است که 
وقتی موضوع »فساد در دستگاه های 
اجرایی« مطرح می شود، آیا فقط در 

یا  دارد  وجود  فساد  وزارتخانه  یک 
کشور  دستگاه های  از  مجموعه ای 
چنین وضعیتی دارند؟ حال آیا این فساد 
قائم به فرد است که با رفتن یک فرد 
از یک وزارتخانه یا دستگاه حکومتی، 

داد:  ادامه  ریشه کن شود؟ وی  فساد 
جلسه استیضاح ربیعی توسط افرادی 
سیاسی  کامال  نگاه  که  خورد  کلید 
داشتند و توجه چندانی به محورهای 

ده گانه استیضاح نداشتند. ۹۰ درصد 
ادعاها  برای  کنندگان  استیضاح 
ارائه  مدرکی  هیچ  خود  اتهامات  و 
نکردند و معلوم نیست که اصال بتوانند 
ادعاها و اتهامات شان را اثبات کنند. 

بخشی از نمایندگان نمی دانستند به جریان افتادن استیضاح ربیعی 
از کجا آب می خورد

زمان مناسبی برای طرح سوال از رئیس جمهور نبود 

توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: سوال 
از رئیس جمهور مانند سوال از هر مسئول دیگری باید 
امر عادی تلقی شود و نباید آنقدر حواشی و سر و صدا 
داشته باشد. مسئول یعنی کسی که مورد سوال قرار 
گرفته می شود؛ آنقدر مقامش مورد اهمیت است که 
می توان از او سوال کرد. البته معتقد هستم مقطع فعلی، زمان مناسبی برای طرح 
سوال از رئیس جمهور نبود اما حاال که این اتفاق افتاده چرا آن را عقب بیاندازیم.

انرژی نو بر بام خانه های اهالی شهرک امام خمینی - بشرویهاعزام اولین کاروان خراسان جنوبی به سرزمین وحی * عکس: مجتبی گرگیموفقیت اسکواش بازان خراسان جنوبی در مسابقات کشوری

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط قاریان 

قرآن انجام می گردد  و عواید آن صرف بیماران 
سرطانی صعب العالج می شود.
09155618482 -32227177

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

آژانس ایـران
شماره های جدید ما را به خاطر بسپارید:

 32465050
32465200  - 32465060 - 32465252 - 32465080 

آدرس: خیابان 15 خرداد، 22 بهمن 1 ، جنب مسجد حضرت ابوالفضل )ع(
شماره مدیریت : 09158644731 - مقری

ردب  ضدسرقت خالقی
عرضه کننده انواع درب های ساختمانی 

)داخلی، آپارتمانی، البی(

بیرجند، خیابان مدرس، نبش مدرس 44
32462090 - 09153614899

روز
تحویـل بـه 

درمان چاقی جدار شکم، بازوها و ران پا :
 1ـ جدیدترین روش جراحی ابدومینوپالستی

 2ـ لیپوساکشن با مدرن ترین دستگاه لیپوماتیک Z Ultra بدون برش جراحی 
RF 3ـ اولتراسونیک لیپولیز بدون جراحی از روی پوست با دستگاه

اعمال جراحی برای کاستن وزن برای درمان چاقی مرضی به روش الپاراسکوپی:   
اسلیوگاسترکتومی و بای پس هر دو به روش الپاراسکوپی )بدون برش جراحی(

پیکر تراشی با استفاده از روش اولتراسونیک در نواحی مختلف بدن شامل :
 شکم - پهلوها - ران - بازوها و سایر نواحی بدن 

تزریق چربی خود فرد به تمام نواحی بدن برای جوان سازی و فرم دهی نواقص و بد شکلی ها
جوان سازی پوست با استفاده از:

 RF 1ـ  دستگاه اولتراسونیک
2ـ تزریق ژل و ترمیم پوست در صورت، لب ها و تمام نواحی بدن  

IPL فرم دهی بدن با استفاده از پروتزهای سیلیکونی/ رفع موهای زاید با دستگاه لیزر

کل مبلغ هزینه های جاری موسسه در طول یک سال    4 میلیارد  و 760 میلیون تومان

 هزینه های مصرفی داروی موسسه در طول یک سال       103 میلیون تومان 

هزینه های مصرف لوازم بهداشتی و پزشکی  در طول یک سال     74 میلیون تومان

 شماره کارت بانک پاسارگاد  5022291900043355 
شماره تماس مشارکت ها:   05632252050  داخلی 222 

www.tavanaliakbar.ir 
معصومیه، بلوار صنعت و معدن

 خیابان شهید شهاب

مصرفی
 مواد غذایی ساالنه

برنج     13 تن
روغن     5760 کیلو

گوشت قرمز    13 تن

شیر     13440 کیلو
ماست    7200 کیلو

تخم مرغ    3120 کیلو
پنیر      2400 کیلو

سیب زمینی  7200 کیلو

پیاز      7200 کیلو
   نان       24000 قرص
 لوبیا چیتی    2064 کیلو

هویج       2160 کیلو
جو          1440 کیلو

آرد برنج   1440 کیلو
مرغ    2650 کیلو
ماهی    1100 کیلو

مصرفی
 پوشاک ساالنه

پارچه متقال    60 توپ
پارچه ملحفه سفید    72 توپ
کفش مردانه    2400 جفت

کفش زنانه    1200 جفت
البسه  مردانه )سایزهای مختلف( 

2400 دست
البسه زنانه )سایزهای مختلف( 

1200 دست

لباس بچه گانه    1800 دست
لباس ورزشی    1800 دست

حوله دستی    3600 عدد
حوله حمام    3600 عدد

شیشه و سرشیشه    1200عدد

مصرفی 
مواد بهداشتی ساالنه

مایع دستشویی    696 کیلوگرم
مایع ظرفشویی    696 کیلوگرم

شامپو بچه    504 کیلوگرم
شامپو بزرگسال    504 کیلوگرم

ایزی الیف    1008 بسته
پوشک بچه گانه    1008 بسته

تشک بیمارستان      25 عدد
ماده گندزدا )پراناسید( 

165 کیلو

نیازمندی های 
مرکز توانبخشی 

حضرت علی اکبر )ع( 
بیرجند


