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نظاره گر بودن تیم اقتصادی 
دولت سوال برانگیز است
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آمریکا فکر می کرد ایران مجبور 
به  خروج از برجام می شود
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چالش دنیای مجازی

دنیای مجازی آثار  مثبت و منفی خود 
را بر زندگی ما دارد. از یک سو با افراد 
زیادی آشنایی سطحی و از راه دور به 
با  اطالعات  انتقال  آوریم،  می  دست 
یک کلیک و به آسانی انجام می گیرد 
و در زمانی اندک بین جمعیت بزرگی  جا 
بجا می شود. فراگیر شدن دسترسی به 
اینترنت این امکان را فراهم آورده است 
که بدون قید مکان و زمان و در هر لحظه 
که مایل باشیم در این وادی سیر کنیم. 
اما این سرعت و سهولت، آثار منفی خود 
را نیز بر ما تحمیل می کند. بسیاری از 
اطالعاتی که رد و بدل می شود، الزاما 

درست نیستند و ...  ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
*خیرآبادی

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره:4150

والدت با سعادت دهمین پیشوا امام هادی )ع( تبریک و تهنیت باد
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با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر عزیزمان

 شـادروان زینب اربـابی 
 همسر مرحوم حاج علی اکبر اربابی بازنشسته آموزش و پرورش
را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن 
مرحومه امروز دوشنبه 97/06/05 ساعت 16 الی 17 از محل 

 غسالخانه برگزار می گردد.
خانواده اربابی و سایر بستگان

بازگشت همه بسوی اوست 
اکنون که چهل روز از سفر بی بازگشت 
همسر و پدری مهربان و برادری فداکار

زنده یاد حاج غالمعلی خالدی
پدر مطبوعات  استان 

و پیر غالم حضرت ابا عبدا... الحسین)ع(
می گذرد به پاس مهربانی ها و خوبی های بی حدش در کنار 

همه آنها که دوستش داشتند به سوگ می نشینیم 
 متمنی است با تشریف فرمایی خود روح آن مرحوم را شاد 

و بازماندگان را قرین امتنان فرمایید. 
زمان: امروز دوشنبه 97/6/5 از ساعت 16 الی 17

مکان: هیئت محترم ابوالفضلی بیرجند )مصلی(. روحش شاد و یادش گرامی باد
خانواده های خالدی و بستگان

سرکار خانم مهندس نفیسه نخعی عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

با نهایت تأسف و تألم ردگذشت ماردگرامی اتن را  حضور شما و خانواده محترم تسلیت رعض نموده
وند مسئلت داریم.  ربای آن مرحوهم علو  ردجات و ربای شما و بازماندگان صبر از ردگاه خدا

ل هیئت محبان الزرها )س(  ربگزار می شود.
مح

 ضمنا مجلس سوم آن مرحوهم امروز دوشنبه 97/06/05 از ساعت 17 الی 18  رد 

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

دانش آموزان زعزی    آاقیان محمد یاسین اقئمی و سید امیررضا حسینی

کسب رتبه اول کشوری رد جشنواره نوجوان خوارزمی )  محور ژپوهش علمی(
 را به شما و خانواده محترم تان تبریک می گویم.

 از زحمات و رهنمودهای سروران گرامی جناب آقای دکتر موسوی کیا سرپرست اداره کل 
آموزش و پرورش خراسان جنوبی ، جناب آقای یکه خانی معاون محترم آموزش متوسطه، 
جناب آقای بهلگردی رئیس محترم اداره متوسطه اول، جناب آقای محمدرضا ضیایی 
رئیس محترم آموزش و پرورش بیرجند، جناب آقای حسنی معاون محترم آموزش 
متوسطه، سرکار خانم دکتر فاطمه افشاری ناظر تخصصی استان در محور پژوهش، جناب 
آقای مهران حسینی کارشناس محترم آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، جناب 
آقای محمد سلم آبادی مربی جشنواره، کارکنان و دبیران محترم دبیرستان شاهد پسران 

شیخ هادی هادوی تقدیر و تشکر می نمایم. 

محمد صفری- مدری دبیرستان شاهد پسران شیخ اهدی اهدوی

جناب آقاي دکتر اکبري
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 مدیر کل  حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبي 
صمیمانه تبریک عرض نموده ، توفیق روز افزون شما را در پیشبرد اهداف 
سازمان حفاظت محیط زیست از درگاه خداوند متعال خواستاریم.                                                                  

مدیریت قرق اختصاصي علي آباد چهل گزي/ تنگ چنار مهریز )استان یزد(

اطالعیــه
شرکت بازآفریني شهري ایران و اداره کل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي در 
نظر دارد: به منظور احیا ، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده در سطح استان ، 
نسبت به اعطای صالحیت تحت عنوان توسعه گر و تسهیل گر به اشخاص حقوقي 
که از توان فني و مالي الزم برخوردار باشند، اقدام نماید. بدینوسیله ازکلیه واجدین 
شرایط دعوت به عمل مي آید برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت اداره کل 

 www.mrud-skh.ir :راه و شهرسازي خراسان جنوبي به آدرس
و جهت ثبت نام  به وب سایت شرکت بازآفریني شهري ایران به آدرس:

 www.udrc.ir مراجعه فرمایند.

اداره ارتباطات واطالع رساني اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

  فراخـوان جذب نیـروی طـرحی
پایگاه انتقال خون شهرستان طبس در نظر دارد: 

نیروی  طـرح  قـالب  در  عمومی  پزشک  نفر  یک 
انسانی )خانم متاهل( جذب نماید.

متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با 
 شماره 32423301 )واحد کارگزینی( تماس حاصل نمایند.

اداره کـل  انتقال خـون خراسان جنـوبی

جناب آقای مهندس محمود رضا یوسفی
  مدیرعامل محترم شرکت مهراس کویر  

انتخاب آن شرکت به عنوان واحد نمونه صنعتی 
نشان از  مدیریت عالی و همت واالی شما و کارکنان آن مجموعه است
 صمیمانه ترین تبریک خود را تقدیم می دارم، موفقیت بیش از پیش 

شما را از خداوند منان آرزومندم.
یغمایـی
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همه آنچه که گفتم، حرف امام )ره( بود

حسن رحیم پور ازغدی به برخی اظهارنظرها درباره سخنرانی اخیرش در مدرسه فیضیه، واکنش نشان داد و گفت: 
همه آنچه در مدرسه فیضیه گفتم، حرف امام )ره( بود. خواهش می کنم آن سخنرانی یک ساعته را به صورت کامل 
گوش کنید؛ بحث چیز دیگری بود به  جای دیگر کشیده شد؛ سکوالریسم در حوزه عین جمله رهبری است.

چالش دنیای مجازی 

* خیرآبادی

بین  اندک  زمانی  در  ... و  اول(  از صفحه  مقاله  )ادامه سر 

شدن  فراگیر  شود.  می  بجا  جا  بزرگی  جمعیت 
آورده  فرآهم  را  امکان  این  اینترنت  به  دسترسی 
است که بدون قید مکان و زمان و در هر لحظه که 
مایل باشیم در این وادی سیر کنیم. اما این سرعت 
و سهولت، آثار منفی خود را نیز بر ما تحمیل می 
کند. بسیاری از اطالعاتی که رد و بدل می شود، 
الزاما درست نیستند و بسیاری از اندیشه ها و گزاره 
ها به افرادی معروف نسبت داده می شود، که روح 
آنها بی خبر است.  تعداد پستهای ارسالی در هر گروه 
به اندازه ای زیاد است که اگر در میان آنها مطالب با 
ارزشی نیز باشد، در البالی نوشته های بی اهمیت 
گم می شود و به چشم نمی آید. چون شناخت واقعی 
از افراد در دنیای مجازی امکان پذیر نیست، ناچاراً بر 
اساس چند اظهار نظر و یا ارسال چند پست، که اکثر 
بدون تفکر قبلی، احساسات لحظه ای و یا کلیک 
افراد قضاوت  تصادفی ارسال شده است، در مورد 
واقعی  غیر  و  سطحی  قضاوتهای  این  کنیم.  می 
گاهی ما را به عکس العملهایی  نامتناسب سوق می 
دهد که نه تنها بر دوستی و همبستگی نمی افزاید 
بلکه موجب سوء تفاهم نیز می شود.  دنیای مجازی 
گاهی شجاعتی مجازی و دور از عقل سلیم را در ما  
بر می انگیزد و ما را وادار به گفتاری می کند که در 
دنیای واقعی  از آن احتراز می کنیم. در صورتیکه 
بحثی جدی در گروهی آغاز گردد، با توجه به سرعت 
و تعداد اظهار نظرها، ورود نیم بند افراد متعدد به 
بحث، ارسال پستهای نامربوط در وسط بحث، در 
عمل نتیجه ای مطلوب حاصل نمی شود. بسیاری 
از پستها، عکس العملی از نامالیمات  و کمبودهای 
شغلی، اجتماعی و یا سیاسی است که مخصوصا 
موجب یأس و ناامیدی جوانان می شود؛ اما از “آنچه 
که داریم” که می تواند انگیزه تالش و امیدواری در 
جوانان باشد، کمتر دیده می شود. آثار سوء ناشی از 
تمرکز طوالنی بر صفحه موبایل، بر چشم، ستون 
مانند  تحرکی  کم  از  ناشی  بیماریهای  و  فقرات 
دیابت، در پژوهشهای متعدد اثبات شده است.  چون 
دنیای مجازی به دست ما ایرانیان ساخته نشده با 
زبان و خط ما بیگانه است؛ متنی اگر با رسم الخط 
درست نوشته شده باشد در بارگذاری به هم میریزد 
و قابل استفاده نیست. برعکس باید با رسم الخط 
نادرست بنویسیم تا پس از بارگذاری قابل خواندن 
باشد این وضع متأسفانه نوعی شلختگی فرهنگی را 
به ما تحمیل و نوعی بدآموزی نوشتاری و گفتاری 
را  مخصوصا در میان نسل جوان ترویج ومیراث 
فرهنگی ما را تهدید می کند. منابع زمانی، فکری و 
مالی که در دنیای مجازی هزینه می شود سرسام آور 
است. استفاده از تکنولوژی دیجیتال و دنیای مجازی 
اجتناب ناپذیر است، اما چالش بزرگ، برنامه ریزی 
برای کاهش آثار سوء  آنست؛ رهنمود شما چیست؟ا

صادرات برق به عراق، پاکستان 
و افغانستان ازسرگرفته شد

وزیر نیرو گفت: صادرات برق ایران پس از برطرف 
عراق،  کشورهای  به  ها،  خاموشی  مشکل  شدن 
حال  عین  در  و  شد  آغاز  پاکستان  و  افغانستان 
در مواقع نیاز، امکان واردات برق نیز وجود دارد.

کاهش نرخ دالر در بازار ثانویه 

نرخ دالر در بازار ثانویه با کاهش حدود 200 تومانی، 
7715 تومان قیمت خورد و در معامالت سامانه سنا، نرخ 
فروش دالر ۸۴۳۶ تومان به ثبت رسید. در دو روز اخیر 
روند بهای ارز در بازار ثانویه نزولی بوده است. با وجود 
افت قیمت ارز در بازار ثانویه که اتفاقا نیازهای واقعی 
ارز را پوشش می دهد، نرخ در بازار آزاد در سطح 10 
هزار و 500 تومان باقی مانده و میلی به کاهش ندارد. 

افزایش سرسام آور قیمت ها 
به پوشک بچه هم رسید

در شرایطی که قیمت پوشک بچه، سه ماه قبل، 
در  قیمت  افزایش  این  بود،  یافته  افزایش  اندکی 
روزهای اخیر به طور سرسام آوری نمود یافته است.
این در حالی است که دو برابر شدن قیمت پوشک، 
در سایه اوضاع نابسامان اقتصادی در ماه های اخیر 
به ویژه در بازار ارز و سکه، به حاشیه رفته و عمال 
فراموش شده است. چندی پیش برخی گزارش های 
میدانی نشان داد که این افزایش قیمت به پوشک 
بچه محدود نمانده و شیر خشک، پستانک و دیگر 
است. دربرگرفته  نیز  را  داری  بچه  نیاز  مورد  اقالم 

مسکن دیگر کشش 
رشد قیمت ندارد

بر  تاکید  با  اتحادیه مشاوران امالک  نایب رئیس   
اینکه مسکن را نباید با ارز و طال مقایسه کرد و با 
این تصور که چون این دو بازار رشد می کنند، باید 
مسکن هم گران شود، گفت: مسکن دیگر کشش 
سوال  این  به  پاسخ  در  عقبایی  ندارد.  قیمت  رشد 
رابطه  مسکن  قیمت  رشد  با  مسکن  رکود  آیا  که 
معناداری دارد، گفت: قیمت مسکن در سال جاری 
نسبت به سال گذشته 55 درصد رشد داشته است و 
همین امر باعث شد تا قدرت خرید کاهش باشیم.

به بازاری ها صدمه نزنید

رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره توقیف و پلمپ انبارها 
گفت: این شیوه که فضا را امنیتی کنیم، درست نیست. 
اما باید با احتکار شدیدا مبارزه کرد و متخلف را به اشد 
مجازات رساند. در این میان بنکداران سالمی که کار 
می کنند البته به این معنا نیست که با مبارزه با احتکار 
مخالفیم، بلکه منظور این است که نباید تولیدکنندگان 
شوند.  متضرر  میان  این  در  واقعی  بازاریان  و 

سرمقاله

ما بدبخت سوءتدبیرها هستیم نه آمریکا

برای  آمریکا  گفت:  تهران  نماینده  حضرتی  الیاس 
اینکه ما را به بن بست برساند تمام تجارب دور قبل 
تحریم ها را جمع بندی و بر ما اعمال کرد اما شما کدام 
ستاد جنگ اقتصادی را راه اندازی کردید؟ اگر ما در 
جنگ اقتصادی هستیم چرا به کسی که به خارج 
از کشور می رود ارز می دهید؟ ما بدبخت سوءتدبیرها هستیم نه آمریکا. هنوز 
آمریکا کاری انجام نداده است. چون آماده نبودیم و نیستیم این مشکالت 
آمادگی دیده نمی شود. آمد. در مجلس، دولت و قوه قضائیه چنین  پیش 

از هتاکان به رئیس جمهور شکایت خواهیم کرد

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: به دلیل 
متزلزل شدن احساس امنیت عمومی و جلوگیری از 
مایوس شدن مردم و  محرز بودن جرم مشهود، از 
هتاکان به رئیس جمهور شکایت خواهیم کرد. وی در 
پاسخ به سوالی درباره حواشی تجمع حوزه علمیه قم 
نیز گفت: شخص رئیس جمهور در بسیاری از مسائل دیدگاه انعطاف پذیر دارند و 
انتقاداتی که توسط رسانه ها، جراید و اشخاص در مطبوعات، جلسات یا فضای 
مجازی مطرح می شود حتی اگر از نوع انتقاد سخت باشد، نوعا انتقاد می بینند.

نظاره گر بودن تیم اقتصادی دولت سوال برانگیز است

سالم امینی، نماینده مردم ایالم در جریان بررسی 
استیضاح وزیر اقتصاد گفت: اگر چه می دانیم تنها به 
وجود آورنده شرایط امروز وزارت اقتصاد نیست، اما 
نظاره گر بودن تیم اقتصادی دولت و شخص کرباسیان 
برای ما سوال برانگیز است. تمام اقشار جامعه شرایط 
نامطلوب اقتصادی را درک می کنند. دایره فقر و محرومیت گسترده تر شد، 
متوسطین جامعه در حال سقوط به الیه های زیرین جامعه هستند. قیمت اجناس 
و کاالهای مورد نیاز جامعه دو برابر و یا گاهی تا سه برابر افزایش پیدا کرده است.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه گفت: 
ما همه چیزمان از مردم است. امید 
از هر چیزی مهمتر  آینده  به  مردم 
است. آمریکایی ها در حال حاضر بر 

روی فشار روانی و ایجاد جنگ روانی 
علیه ایران و شرکای بین المللی ایران 
خود  اهداف  به  که  شده اند  متمرکز 

دست پیدا کنند. امروز می بینید که 
در  نیز  آمریکا  متحدان  نزدیکترین 
افزود:  وی  ایستاده اند.  آمریکا  برابر 
که  شده اند  مجبور  آمریکایی ها 

هیئت های مختلفی را به نقاط مختلف 
دنیا جهت اعمال فشار به این کشورها 
در راستای کاهش روابط شان با ایران 

بفرستند. این اقدام در راستای حمایت 
متوسط  و  کوچک  شرکت های  از 
صورت گرفته است البته عده ای در 
داخل فکر کردند که مبلغ 1۸ میلیون 
یورو در ازای برجام پرداخته شده و 
حالی  در  دمیدند.  ناامیدی  بوق  در 
که این مبلغ روش های همکاری را 
تبیین می کند و در راستای حمایت از 
شرکت های کوچک و متوسط است.
از زمانی که ترامپ اعالم کرده که 
از برجام خارج می شود آمریکایی ها 
به اهدافی که می خواستند، نرسیدند 
به همین خاطر وزیر  خارجه شان 
صحبت کرده است و گفته گروه اقدام 
تشکیل می دهند. آمریکا فکر می کرد 
در یک سال اول با آزار و اذیت ایران 
را مجبور می کند از توافق خارج شود.

پرور  غیب  غالمحسین  سردار   
مستضعفین  بسیج  سازمان  رئیس 
گفت: شهیدان به ما راه ایستادگی و 
استقامت را آموختند و خواست خداوند 
بود که شهیدان دوران دفاع مقدس 
به شهیدان مدافع حرم پیوند بخورند. 
رزمندگان  مقدس  دفاع  دوران  در 
ما  و  کردند  ایستادگی  جان  پای  تا 
راه  باشیم  خوبی  شاگردان  اگر  هم 
مقابل مشکالت  در  و  داده  ادامه  را 
پرور  غیب  کنیم.  می  ایستادگی 
مشکالت  افزایش  به  اذعان  ضمن 
مشکالت  افزود:  مردم  اقتصادی 
اقتصادی جامعه فزونی یافته اما بین 
انتقاد  و  انقالب  اصل  از  پاسداری 
فرق است مردم پای این انقالب که 
 ادامه قیام امام حسین علیه السالم

است ایستاده اند و تردیدی نداشته و 
ندارند. غیب پرور با اشاره به صحبت 
رئیس جمهور مبنی بر اینکه »دولت 
از  بیش  گفت:  نگذارید«،  تنها  را 

اعالم  شما  به  که  است  سال  یک 
نامه زده  آمادگی و همکاری کرده، 
اعالم  مختلف  های  تربیون  در   و 

کرده ایم ولی پاسخی دریافت نکرده 
ایم! وی افزود: شما اگر بخواهید تنها 
نیستید؛ فرهیختگان بسیج در اصناف، 
اقشار مختلف  و  پزشکی و صنعت 

بسیج در خدمت شما هستند اما راه 
بسته است، راه را باز کنید بسیج متعلق 
است. شفابخش  نسخه  و  نظام  به 

آمریکا فکر مي کرد در یک سال اول با آزار و اذیت 
ایران را مجبور مي کند از برجام خارج شود

بیش از یک سال است که به دولت اعالم آمادگي 
و همکاري کرده ایم ولي پاسخي دریافت نکرده ایم

ثبت جهانی نشان جغرافیایی فرش در دستور کار

این هنر  اصالت  با حفظ  ذینفعان  اینکه  بیان  با  رئیس مرکز ملی فرش 
صنعت با بازنگری اساسی در شیوه خود به این هنر صنعت بنگرند، گفت: 
ثبت ملی و جهانی نشان جغرافیایی فرش در دستور کار قرار دارد. فرشته 
دنبال  به  مرکز  این  اینکه  بیان  با  فرش  ملی  مرکز  رئیس  پاک،  دست 
ارتقای جایگاه فرش ایران است، افزود: ارتقا و حضور بخش خصوصی، 
نظامندسازی و افزایش بهره وری تولید فرش دستباف، توسعه کمی و کیفی 
از طریق تحقیقات کاربردی و برگزاری دوره های آموزشی، توسعه بازار های 
ایجاد زیرساخت های  با  نوآوری و کسب درآمد  جهانی، ورود خالقیت و 
است.  فرش  ارتقای  برای  مرکز  این  برنامه های  از جمله  دستباف  فرش 

قیمت پیشنهادی برای گندم در سال زراعی آینده

رئیس نظام صنفی کشاورزی ایران، با بیان اینکه قیمت پیشنهادی ما برای 
نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری 1۸00 تومان است، گفت: ۶۳ درصد 
مطالبات گندم کاران تاکنون پرداخت شده است. ملک زاده با بیان اینکه وزارت 
جهاد کشاورزی طبق قانون وظیفه دارد تا پایان تیر، نرخ خرید تضمینی 
محصوالت کشاورزی را مشخص و به شورای اقتصاد پیشنهاد کند، افزود: 
شورای اقتصاد نیز باید تا پایان شهریور ماه و قبل از آغاز سال زراعی قیمت 
تضمینی محصوالت کشاورزی را اعالم کند؛ این درحالی است که در حال 
حاضر جهاد کشاورزی پیشنهاد خود را به دولت اعالم کرد. در سال زراعی 
۹7-۹۶ قیمت خرید تضمینی گندم بدون تغییر 1۳00 تومان اعالم شد.

توافق شرکت های هواپیمایی درباره نرخ جدید

مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان گفت: در جلسه فوق العاده ای که از 
سوی هواپیمایی کشوری برگزار شد، تمام شرکت های هواپیمایی توافق کردند 
که قیمت بلیت را کاهش دهند. ُگرجی افزود: ما نیز در هواپیمایی آسمان در 
گام نخست سه کالس باالی قیمت ها را کال حذف کردیم و چنانچه مردم 
االن به سایت مراجعه کنند با بلیت های گران مواجه نخواهند شد. همچنین 
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی نیز گفت: افزایش بهای بلیت 
هواپیما به صنعت حمل و نقل هوایی کشور آسیب جدی وارد خواهد کرد. 
رضایی کوچی افزود: مردم طی سال های اخیر به استفاده از هواپیما روی آورده 
اند و افزایش قیمت بلیت آنها را نسبت به استفاده از هواپیما بی رغبت خواهد کرد. 

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

 www. iranwash. ir

تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش شش شهرستان سربیشه 
 پیرو آگهی  نوبتی سه ماهه سوم سال 1396 منتشره در روزنامه شماره 3986-1396/11/01 روزنامه آوای خراسان جنوبی و به 

موجب ماده 14 قانون ثبت امالک، تحدید حدود شماره های زیر:
1- ششدانگ یک زمین بندسار و دیمه زار به مساحت 3542 مترمربع پالک 482- اصلی واقع در بخش 6 سربیشه کیلومتر 8 جاده سربیشه - 
بیرجند روبروی مجتمع فرهنگی رفاهی امام رضا )علیه السالم( ملک آقای محمد بلوچی 2- ششدانگ یک زمین بندسار و دیمه زار به مساحت 
 7762 مترمربع پالک 483- اصلی واقع در بخش 6 سربیشه کیلومتر 8 جاده سربیشه - بیرجند روبروی مجتمع فرهنگی رفاهی امام رضا 
)علیه السالم( ملک آقای محمد بلوچی در روز 1397/07/09 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون 
ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال 
در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور 
ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان 
امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و 
به این اداره تسلیم نمایند. تاریخ انتشار: 1397/06/05    محمد حسین مصلحی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سربیشه

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن کارگران کویرتایر )معصومیه( در حال تصفیه  تاریخ انتشار: 97/6/5

 جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مسکن کارگران کویرتایر )معصومیه در حال تصفیه( ساعت 17 روز 
پنجشنبه تاریخ 97/6/15 در محل بیرجند خیابان شهید تیمورپور- پالک 44 برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت 
می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا 
به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و 
برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و 
هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا داوطلبان عضویت در سمت هیئت تصفیه موظفند حداکثر ظرف مدت 
هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت 
تعاونی تحویل نمایند. دستور جلسه: 1- انتخاب 3 نفر هیئت تصفیه برای مدت 2 سال 2- تعیین حق الزحمه 

اعضای هیئت تصفیه                                                                                                 هیئت مدیره

شهرونـــدان محتـــرم  

خدمات شرکت محترم گاز به دفاتر پیشخوان خدمات دولت واگذار شد

قبض المثنی- تغییر نام -کسر بدهی

توجــه  توجــه 

پاسداران، روبروی شعبه تامین اجتماعی، داخل باهنر غربی دفتر پیشخوان دولت- چمنی    

7/30 تا 9 شب دایر است       تلفن: 32423242

ود  
محد

ه  و
 ویژ

وش
فر درب اتوماتیک سیــد
 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.

به تعداد محدودی راننده همراه با خودرو نیازمندیم

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

 حمـل  اثاثیـه 
حمل بار

 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

هـوا مطبـو ع شـرق 

وستن ایر،گری و ایرانی

فروش اسپیلت دیواری ، اسپیلت ایستاده 
داکت اسپیلت 

0915  561  5463 / 0915  863  6100

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(
نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر    شهرام  مداحی  3647  363  0915

مردم عزیز و والیتمدار بیرجند
از شما دعوت می گردد در برنامه جذاب و شاد هم نوازی مرشدهای زورخانه ای 
که هر شب تا شب عید سعید غدیر برگزار می گردد شرکت فرمایید و لذت ببرید.

ستاد مردمی غدیـر
 مکان: میدان ابوذر

 زمان: از شنبه 97/6/3 تا شب عید سعید غدیر 

مـردم والیتمـدار بیرجند
درمانگاه های ذیل به تقاضای خدمتگزاران مردم در ستاد مردمی غدیر لبیک گفته 

و ویزیت رایگان ارائه خواهند داد

ستاد مردمی غدیـر

درمانگاه شهدا واقع در خیابان ارتش جمهوری اسالمی  سه شنبه 97/6/6
درمانگاه امام سجاد علیه السالم 

 واقع در خیابان بهشتی چهارشنبه 97/6/7

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 دوشبه * 5 شهریور 1397* شماره 34150

سنجش مجدد هزار و 376 نوآموز بدو ورود به دبستان
صدا و سیما - هزار و 376 نوآموز بدو ورود به دبستان در استان مجدد سنجش می شوند. رئیس اداره آموزش و پرورش استثنائی گفت: این نوآموزان از آغاز اجرای طرح 
سنجش بدو ورود به دبستان تاکنون در پایگاه های سنجش استان شناسایی و برای ارزیابی های مجدد به متخصصان و ارزیابان ارجاع شدند. با اطمینان افزود: برای شناسایی 
و ارزیابی نهایی، 806 نفر به متخصص و ارزیاب هوش ، 151 نفر به ارزیاب شنوایی، 371 نفر به ارزیاب بینایی و 18 نفر به ارزیاب جسمی و حرکتی ارجاع داده شدند.

سالم.چرا اینقدر گرانی؟؟ چرا کسی پیگیری نمی کند!!! 
پنیر 2هزار تومانی شده 4هزار... دو برابر! چرا یارانه همون 
45 تومن هست! با این گرانی ها اون 45 هزار تومان 
 دو بسته پوشک بچه هم نمی شود! چه مسئوالن

 بی فکری!! اصال فکر فقرا نیستند!!!
936...884 
باسالم.آوای عزیز به اطالع مدیران محترم مدارس 
برسان چرا لباس فرم را هر سال تغییرمی دهند امثال 
من نوعی که  همسرم درآمد ناچیزی داره و سه دانش 
باید چه کنیم که خجالت زده  داریم  تو خونه   آموز 

بچه هامون نشیم. خواهشا مدیران دریابند
936...884
باعرض خسته نباشید خدمت مسئوالن محترم بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی حدود 12سال است که مردم 
روستا همکاری الزم را در جهت اجرای طرح هادی 
داشته اند ولی کامل اجرا نشده روستا منظره خوبی ازنظر 
معابر ندارد  لطفا ضمن بازدید در خصوص رفع نواقص 

دستور الزم صادر فرمایند
915...773
معاون محترم عمرانی استانداری با سالم چند وقتی 
بار  و  را یک طرفه کردن  است خیابان مدرس 27 
ترافیکی آن به کوچه مدرس 29 منتقل شده که باعث 
چندین تصادف شده است. چند بار به به شورای ترافیک 
شکایت نمودیم اما کسی پاسخ گو نبوده است لطفا  

دراین خصوص چاره ای تدبیر نمایید.
915...712

 جوابیه های شهرداری بیرجند
* در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
از  شهری  های  اتوبوس  خصوص  در   97/5/3
افرادی که کارت ندارند 1000 تومان می گیرند بنا 
بر اعالم سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 
به استحضار می رساند: مکانیزم پرداخت کرایه در 
ناوگان حمل و نقل اتوبوسرانی صرفا بلیت الکترونیک 
 می باشد و شهروندان محترم از پرداخت وجه نقد به 

راننده خودداری نمایند.

* در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
در  اتوبوس  ایستگاه  نبود  خصوص  در   97/4/31
معصومیه پایین خیابان مسلم بنا بر اعالم سازمان حمل 
و نقل بار و مسافر شهرداری به استحضار می رساند: 
نصب سرپناه ایستگاه اتوبوس با اولویت ایستگاه هایی 
 که از ظرفیت مسافر باالیی برخوردار هستند صورت 
می پذیرد لذا در خیابان مذکور از 2 ایستگاه موجود، یک 
ایستگاه مجهز به سرپناه می باشد. بررسی الزم صورت 
خواهد پذیرفت و به محض تامین اعتبار و خرید سرپناه 

جدید اقدام الزم صورت می گیرد.

حقيقتش اين است که مي ديدم افراد ديابتي براي انسولين زجر مي کشند. به دنبال اين بودم که با وسيله اي، افراد مبتال به ديابت و 
افرادي که مستعد بيماري هستند، را پيدا کنم تا درمان شوند. در اخبار مي ديدم که افراد ديابتي به دنبال انسولين هستند. دوست داشتم 

کمک شان کنم و البته در نهايت اختراعم به سمت جنبه ديگري از آن پيش رفت.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

جواد قوسی 

واژه »اختراع« که بر زبان می آید نام هایی چون ادیسون، 
گراهام بل و گوتنبرگ به ذهن می آید. ولی »اختراع« گویا 
آن چنان که بزرگ و سخت نشان می دهد، نیست. گاهی 
یک مشکل کوچک، یک مساله ای که بزرگ جلوه نمی کند، 
ایده ای را - برای حل آن - به ذهن متبادر می سازد و همان 
ایده تبدیل می شود به یک وسیله کاربردی. مهمان روزنامه 

آوا نوجوان است و پرتالش و در ابتدای مسیر »اختراع«.

ابتدا خودتان را معرفی کنید 
فاطمه حسنی هستم. متولد سال 1383 بیرجند و در مدرسه 

نمونه کاشی نیلوفر درس می خوانم.
اختراع تان چه بوده است؟ 

عنوان اختراعم »ساعت سالمتی با قابلیت ارائه برنامه های 
پزشکی و ورزشی و فشار نبض است.«

شروع اختراع از کی و از کجا بوده است؟
 تقریبا از پارسال بود. ایده ای به ذهنم رسید که به بیماران 
دیابتی کمک کنم. به دلیل اینکه افراد دیابتی نیاز به یک 
برنامه ورزشی و همچنین فعالیت بدنی منظم و مستمر دارند، 
تصمیم گرفتم که ساعتی را طراحی کنیم که تمامی اطالعات 
پزشکی، برنامه غذایی و ورزشی و زمان مصرف قرص ها در 
آن قرار بگیرد تا به راحتی از آن استفاده کنند. افراد دیابتی 
نمی توانند از یک مقدار بیشتری بدوند و ورزش کنند؛ اگر افراد 
دیابتی، بیش از حد فعالیت داشته باشند، »ساعت سالمتی« با 
بررسی فشار نبض هشدار می دهد و اعالم خطر می کند.

بود؟  رفتید چه  بیماری دیابت  به سمت  اینکه  دلیل 
حقیقتش این است که می دیدم افراد دیابتی برای انسولین زجر 
می کشند. به دنبال این بودم که با وسیله ای، افراد مبتال به دیابت 

و افرادی که مستعد بیماری هستند را پیدا کنم تا درمان شوند.
در بین نزدیکان شما کسی دیابتی است؟

 نه، در اخبار می دیدم که افراد دیابتی به دنبال انسولین هستند. 
دوست داشتم کمک شان کنم و البته در نهایت اختراعم به 

سمت جنبه دیگری از آن پیش رفت.
چقدر از دیابت اطالع داشتید؟

 اوایل اطالعاتم زیاد نبود ولی به خاطر این اختراع بیشتر تحقیق 

کردم. همچنین از کمک های استاد راهنما هم استفاده کردم.
در آینده می خواهید چه رشته ای را انتخاب کنید؟ 

رشته ریاضی.
اختراع تان در چه مرحله ای است؟

 االن در مراحل آخر ثبت اختراع هستم و نمونه اولیه آن ساخته شده 
 و طراحی صنعتی آن هم توسط مهندس توکلی انجام شده است.

برای این اختراع چقدر هزینه کردید؟
  تقریبا یک میلیون تومان با حمایت های پدرم هزینه کردم. 

پشتیبان  توسط شرکت  بوده که  دیگری هم  هزینه های 
پرداخت شده است.

چگونه وارد عرصه اختراع شدید؟
 سال هفتم که بودم، در اوایل سال تحصیلی، آقای نیک 
کار، مسئول شرکت پشتیبان در مدرسه حضور پیدا کرد و 
در مورد اختراع کردن صحبت کرد. گفته شده بود که اگر 
کسی اختراعی انجام دهد، بدون کنکور وارد دانشگاه می 
شود. من هم کنجکاو شدم و در کالس های آن شرکت 

کردم. من از کنکور خوشم نمی آمد و واقعا جذب شدم و 
واقعا  دیدم  کردم،  پیدا  ها حضور  در کالس  که  هنگامی 
بود ولی در  بسیار شلوغ  اوایل کالس  برایم جالب است. 
انتها به 20 نفر رسیدکه فقط 5 نفر کار را ادامه دادند. در آن 
سال 2 نفر در جشنواره خوارزمی شرکت کردند که یک نفر 

مقام سوم کشوری را کسب کرد.
چه کاری در کالس ها انجام می گرفت؟

  تا چند جلسه گفته می شد که ایده بدهید. سپس تحقیق

 می کردیم که ببینیم مشابه ایده های مان، وسیله ای ساخته 
شده است یا نه. بعد هم فرم های ثبت اختراع را باید ثبت می 
کردیم و در نهایت به دنبال طراحی صنعتی آن می رفتیم. 
در حین کار می خواستیم از بسیج کمک بگیریم که متاسفانه 
آن موقع نتوانست حمایتی از ما بکند. درکل از طرف هیچ 
موسسه ای حمایت نشدیم. در جشنواره خوارزمی هم شرکت 
کردم که متاسفانه نتوانستم رتبه بیارم. در فستیوال »ایده 

بازار« که در بیرجند برگزار شد، جزو 4 نفر برتر شدم.
این اختراع به نام شماست یا شرکت پشتیبان؟ 

من و مسئول شرکت با هم شریک هستیم. در ثبت اختراع 
55 درصد مال من است و 45 درصد هم مال مسئول شرکت.

اختراع شما نمونه مشابه دارد؟
 این اختراع در نوع خودش مشابه ای ندارد.

روی فرد دیابتی تست شده؟
 حقیقتا نه. البته تاییدیه پزشکی گرفته است.

به غیر از اطالعات پزشکی چه تخصص
 دیگری الزم است که داشته باشید؟ 

علم دیگری نیاز ندارد، برای ساخت هم به شرکت دیگری داده شد.
آینده اش را چگونه می بینید؟

 من می دانم که اگر کم کم مشکالتش رفع شود و نمونه 
نهایی و اصلی آن ساخته شود، ساعت خوبی می شود. اگر هم 

نشد ایده های دیگری خواهم داشت.
ایده های جدیدی دارید؟ 

 بله. ساخت لباسی برای نوزدان در مواقعی که واکسن می زنند 
و تب می کنند.

اختراع کردن سخت است یا راحت؟ 
واقعا اختراع واژه بزرگی است و اگر مراحلش گفته شود شاید 

کسی حاضر به این کار نباشد. کار بسیار سختی است.
وقتی به شما مخترع می گویند چه حسی دارید؟ 

قطعا به هرکسی مخترع بگویند خیلی حس خوبی دارد.
خانواده چقدر نقش داشته است؟ 

کردند نمی  حمایت  اگر  چون  داشتند،  مهمی  خیلی   نقش 
 قطعا موفق نمی شدم.

حرف پایانی 
تشکر ویژه ای از آقای نیک کار و پدر و مادرم دارم که در این 

اختراع به من کمک کردند.

از مشکالت بیماران دیابتی دل آزرده می شدم
گفتگوی آوا با فاطمه حسنی، مخترع نوجوان “ساعت سالمتی”

قابل توجه دامداران خراسان جنوبی
برای اولين بار در استان 

توليد علوفه تازه جو ، گندم و ... در فاز 2 افتتاح شد
جهت خريد و  عقد قرارداد با شماره 09151614137 )عربی( تماس بگيريد

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

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

خورشت قورمه سبزی / خورشت قيمه و سيب زمينی
شعبه 1: بلوار شعبانيه ، وصال  32311717

شعبه 2: بين معلم 47 و 49 ، غذای رز   32342008

نمایندگی انحصاری
 تشک خوشخواب و آرام خواب  در استان 

خیابان منتظری - روبروی منتظری 5         09157208187- اسماعیلی

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

سی
: قو

س
عک



قلعهدختربشرویه:اینقلعهبرباالیقلهایمخروطیشکلقرارگرفتهاست دادهنما

گردو علیه بیماری قلبی

مصرف یک مشت گردو در روز به کاهش 
کلسترول LDL و محافظت در برابر بیماری 
قلبی کمک می کند. کلسترول بد به شکل 
و تجمع پالک در رگ های خونی  گیری 
و سخت  تنگ  موجب  که  کند  کمک می 
شرایط  این  شوند.  می  ها  شریان   شدن 
می تواند درد در قفسه سینه، بیماری عروق 

کرونر یا یک حمله قلبی را موجب شود.

جشنوالیت

تاکنون راجع به رابطه بین دو عید بزرگ قربان و غدیر که با فاصله کمی از 
یکدیگر قرار گرفته اند، اندیشیده اید؟ آری؛  رابطه این دو عید بزرگ به این 
صورت است که کسی به مقام والیت می رسد که ابتدا به مقام بندگی و 

عبودیت خداوند رسیده باشد. 
حضرت ابراهیم در عید قربان پس از گذشتن از امتحانی که خداوند سر راه 
او قرار داده بود، به مقام بندگی خداوند رسید و حضرت علی )علیه السالم( 
در روز عید غدیر از طرف خداوند به مقام والیت رسید. عید غدیر خم و 
جشن والیت، روز اعالم والیت امیرالمومنین علی )ع( و جانشینی او بعد 
از پیامبر به عنوان امام و ولی مسلمانان می باشد. عید غدیر خم و جشن 

والیت، برترین عید امت اسالم لقب دارد.   

والیت تا غدیر

داستان های دنباله دار

بیستوچهارساعتدرخوابوبیداری

من گفتم : همین جوری نمی شود. برویم قاسم را پیدا کنیم یکی یک 
لیوان دوغ بزنیم.

قاسم ته خیابان سی متری دوغ لیوانی یک قران می فروخت و ما هر وقت 
به دیدن او می رفتیم نفری یک لیوان دوغ مجانی می زدیم. پدر قاسم در 
خیابان حاج عبدالمحمود لباس کهنه خرید و فروش می کرد: پیراهن یکی 
پانزده هزار، زیرشلواری دو تا بیست و پنج هزار ، کت و شلوار هفت هشت 
تومن. خیابان حاج عبدالمحمود با یک پیچ به محل کار قاسم می خورد. در 
و دیوار و زمین خیابان پر از چیزهای کهنه و قراضه بود که صاحبانشان باال 
سرشان ایستاده بودند و مشتری صدا می زدند. پدر قاسم دکان بسیار کوچکی 
داشت که شبها هم با قاسم و زن خود سه نفری در همانجا می خوابیدند. 
خانه دیگری نداشتند. مادر قاسم صبح تا شام لباس های پاره و چرکی را که 
پدر قاسم  از این و آن می خرید ، توی دکان یا توی جوی خیابان سی متری 
می شست و بعد وصله می کرد. خیابان عبدالمحمود خاکی بود و جوی آب 

نداشت و هیچ ماشینی از آن جا نمی گذشت.
من و احمد حسین پس از یکی دو ساعت پیاده روی رسیدیم به محل کار 
قاسم. قاسم در آن جا نبود. رفتیم به خیابان حاج عبدالمحمود. پدر قاسم 
گفت که قاسم مادرش را به مریض خانه برده. مادر قاسم همیشه یا پادرد 

داشت یا معده درد   )ادامه دارد...(

آیه روز  

آیا نمی  بینند که آنان در هر سال یک یا دو بار آزموده می  شوند باز هم توبه نمی کنند 
و عبرت نمی  گیرند.  توبه 126

حدیث روز  

زمانی بر مردم خواهد آمد که در آن عافیت ده جزء است که نُه جزء آن در کناره گیری 
از مردم و یک جزء آن در خاموشی است. امام رضا )علیه السالم(
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15 ذی الحجه والدت امام هادی )ع( 

امام علم و سخاوت
حضرت امام علی النقی)ع( پیشوای دهم شیعیان و دوازدهمین نور از انوار 
عصمت و طهارت، در نیمه ذی الحجه سال 212 در حوالی مدینه منوره 

نور وجودش جهان را غرق در سرور کرد.
و  بزرگوار  بانویی  مادرش  و  )ع(  جواد  امام  حضرت  بزرگوارش  پدر 
او  امام هادی )ع( در وصف   با تقوابه نام »سمانه مغربیه« است که 
می فرماید”مادرم حق مرا می شناسد، او از اهل بهشت است، شیطان 

سرکش به او نزدیک نمی شود و خداوند حافظ و نگهبان اوست”.
آن امام بزرگوار در هشت سالگی، با شهادت جانسوز پدر بزرگوارش امام 
جواد علیه السالم، ردای امامت را به دوش گرفت و چون پدر و اجداد پاک 

و مطهرش به هدایتگری پرداخت. 
از امام هادی علیه السالم چندین دعا و زیارت نامه برجای مانده است 
که از مشهورترین آنها زیارت جامعه کبیره است، این زیارت دارای سند 
صحیح بوده و از نظر بالغت نیز در باالترین درجه قرار دارد، شروح 
متعددی به فارسی و عربی بر این زیارت نوشته شده است، زیارت جامعه 
کبیره متضمن مفاهیمی بسیار عالی و مطالبی بدیع است. آن حضرت در 
شهر سامرا به شهادت رسیدند. ایشان از سال 22۰ تا 2۵۴ قمری امامت 
شیعیان را به عهده داشتند.دوره امامت ایشان همزمان با حکومت چند 
تن از خلفای عباسی از جمله متوکل بود. بیشتر سال های امامت آن 
حضرت در سامرا، تحت نظارت مستقیم حاکمان عباسی سپری شد. 
امام هادی از طریق سازمان وکالت با شیعیان ارتباط داشتند. عبدالعظیم 
حسنی، عثمان بن سعید، ایوب بن نوح، حسن بن راشد و حسن بن علی 
ناصر از اصحاب وی به شمار می آیند. بارگاه امام که در سامرا به حرمین 
عسکریین مشهور است، در سال های 1۳۸۴ و 1۳۸6ش طی حمالت 

تروریستی تخریب شد. آغاز امامت ایشان با خالفت معتصم و پایانش 
با خالفت معتز همزمان بود. البته ابن شهر آشوب پایان عمر وی را با 
خالفت معتمد همزمان می داند. امام هفت سال از امامت شان را در دوران 
خالفت معتصم سپری کردند. معتصم در زمان امام هادی )ع( نسبت به 
دوران امام جواد )ع( سخت گیری کمتری نسبت به شیعیان داشت و با 
علویان با مدارا رفتار می کرد. علت این کار را رشد اقتصادی حکومت 
عباسی دانسته اند که سبب کاهش عملیات نظامی از سوی علویان شده 
بود. همچنین حدود ۵ سال از دوران امامت امام دهم شیعیان با خالفت 
واثق، 16 سال با خالفت متوکل، 6 ماه با خالفت مستنصر، ۴ سال با 

خالفت مستعین و 2 سال با خالفت معتز همزمان بود.
احضاربهسامرا

متوکل در سال 2۳۳ق مصمم شد تا امام هادی)ع( را از مدینه به 
سامرا بیاورد. ابن جوزی بدگویی برخی افراد بدبین به خاندان رسالت 
نزد متوکل و گزارش هایی حاکی از میل مردم به امام هادی)ع( را دلیل 
احضار به سامرا عنوان کرده است. به گزارش مسعودی، بریحه عباسی 
که از جانب خلیفه در حرمین نماز جماعت می خواند به متوکل نوشت 
اگر مکه و مدینه را می خواهی محمد بن علی را از آنجا بیرون کن 
زیرا او مردم را به سوی خود دعوت می کند و شمار زیادی را دور خود 
جمع کرده است. در پی این متوکل یحیی بن هرثمه را فرستاد تا امام 

را به سامرا ببرد. 

یکلحظهمکثکن...

بادام هندی برای
 کاهش فشار خون

و  منیزیم  باالی  سطوح  حاوی  هندی  بادام 
پتاسیم است که دو ماده معدنی مهم برای 
بدن انسان محسوب می شوند و به کاهش 
فشار خون کمک می کنند. منیزیم ریتم قلب را 
تثبیت می کند، رگ های خونی را شل می کند، 
و فشار خون باال را کاهش می دهد، پتاسیم 
آثار منفی نمک را خنثی می سازد و مقدار مایع 

ذخیره شده در بدن را کنترل می کند.

زیره موثر در کاهش وزن

آسیا  جنوب  و  مدیترانه  بومی  ادویه  زیره 
است. این ماده سرشار از آنتی اکسیدان ها و 
 مواد مغذی است که سوخت و ساز را بهبود 
می بخشد و از این رو، به سوزاندن کالری های 
اضافی و کاهش چربی شکمی به شیوه ای 
موثر کمک می کند. زیره از تجمع گاز و نفخ 
پیشگیری می کند و بر همین اساس، گوارش 

غذا را تسهیل می کند.

* از مصرف بستنی های پرچرب و خیلی شیرین خودداری کنید یا 
کمتر میل کنید. زیرا این گونه بستنی ها سرشار از چربی های حیوانی 
اشباع هستند. * هنگام خرید انواع قهوه های فوری از انواعی که بدون 
قند هستند انتخاب و مصرف کنید.* به جای استفاده از قند و شکر به 
همراه چای ، از خرما، توت خشک، انجیر خشک و سایر خشکبار در 
حد متعادل استفاده نمایید.* خرید انواع شیرینی، کلوچه و شکالت را 

محدود و منحصر به مناسبت های خاص کنید.

* هنگام پخت و تهیه غذا یا شیرینی مقدار شکر را کاهش دهید، 
بعضی اوقات در تهیه غذاها یا دسرها و کیک ها می توان حتی تا یک 
سوم میزان شکر توصیه شده را کاهش داد* شما می توانید به جای 
مصرف کیک های قهوه و کیک های خیلی شیرین از کیک های 
تهیه شده از غالت کامل یا شیرینی هایی که قند بسیار کمتری در 

آنها به کار رفته است، استفاده کنید.
مرکزاطالعرسانیادارهغذامعاونتغذاودارودانشگاهعلومپزشکیبیرجند

قندکمتر،سالمتیبیشتر
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شفادهنده، اگر خدا بخواهد-  کافه 
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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

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و 

کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها برای تخلیـه و 

بارگیری اثاثیه منزل داریم(
 09159639065- علـی آبادی 

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

دو عدد فلش متصل، یک بند
 زرد رنگ به همراه مبدل OTG  گم 
شده است. از یابنده تقاضا می شود 
با شماره 09172448426 تماس 

گرفته و مژدگانی دریافت نماید.

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

1 د
00

شعبه دیگری ندارد         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

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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 منشی خانم با روابط 
عمومی باال جهت کار در دفتر 

کابینت سازی نیازمندیم.
خیابان پاسداران ، نبش پاسداران 27 

کابینت ایده آل
09155626909- شهریاری

استخدام پیک موتوری 
نیمه وقت و تمام وقت 

و نیروی خانم 
نیمه وقت جهت رستوران

09363654746
056 - 32342244

فــروش پیـــاز زعفـــران
09011251205

کارواش سوپر لُنگ به فروش
 می رسد. نبش مدرس 49
09157231934- برزگانی

خریدار انواع کیسه خالی آردی ، 
شکری ، دان مرغی و سبوسی و ...  

09903321767

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

نصب و سرویس کولر آبی
لوله کشی ، برق کشی، تعمیر 

آبگرمکن،نورپردازی ، لوله بازکنی 
با فنر، نصب  سایبان

خدمات فنی و تاسیساتی دهشیبی

09151633903

در اسرع وقت و تضمینی

به یک آشپز با تجربه نیازمندیم 
تمام شیفت

09151582675 - 09359280927 

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

حمل بار و اثاثیه و هرگونه کاالی صنعتی و خرده بار با کامیون و 

کامیونت های مسقف و مجهز به پتو و ضربه گیر با بیمه بار رایگان 

)داخل و خارج شهر( به همراه کارگر ماهر 

و حرفه ای

تبلیغات شعار ما نیست ، تضمین کار ماست 

جابجایی اثاثیه منزل با کارگر ماهر و حرفه ای
 به صورت کامال تخصصی و فنی

 با بیش از یک دهه کار    صددرصد تضمینی

اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی
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والی والیت فراه افغانستان روز گذشته در بازدید 
از مرز ماهیرود خراسان جنوبی در نشستی با تجار 
ایرانی و افغانستانی برای رونق تجارت و مبادالت 
اقتصادی در مرز ماهیرود رایزنی کرد. به گزارش 
این  افغانستان در  فراه  صداوسیما،والی والیت 
بازدید با بیان اینکه زیرساخت های خیلی خوبی 
در پایانه مرزی ماهیرود برای افزایش مبادالت 
کاال فراهم شده است،گفت: تجار باید از این 
ظرفیت برای افزایش مبادالت بیشتر استفاده 

کنند. سالنگی، خواستار بازگشایی واحد صادرات و 
واردات در قطعه منفصله منطقه ویژه اقتصادی در 

مرز ماهیرود شد که اگر بازگشایی شود ترانزیت 
کاال از این منطقه به افغانستان افزایش می یابد.

وی همچنین خواستار آسفالت جاده مسیر ماهیرود 
به والیت فراه افغانستان شد.وی افزود:تا کنون 60 
کیلومتر از مسیر 120 کیلومتری جاده ترانزیتی 
ماهیرود به والیت فراه افغانستان، آسفالت شده 
است. افخمی سرکنسول جمهوری اسالمی ایران 
در هرات نیز در نشست مشترک تجار ایرانی و 
افغانی در مرز ماهیرود گفت: خوشبختانه مبادالت 
اقتصادی و تجاری میان ایران و افعانستان رو 
به گسترش است و تجارت مرزی میان والیت 

فراه و استان خراسان جنوبی رونق گرفته است. 
مدیرکل  شهامت  نشست  این  در  همچنین 
خراسان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری 
جنوبی هم با بیان اینکه روزانه بیش از 90 تا 
100 دستگاه کامیون در این مرز تردد می کنند، 
گفت: ما آمادگی داریم با همکاری والیت فراه 
افغانستان، تا 400 دستگاه کامیون ورودی و 400 
دستگاه کامیون خروجی از این مرز را مدیریت 

کنیم تا صادرات بیشتری انجام شود.

تأکید  با  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
مدیریت  نیازمند  امروز  افکار عمومی  اینکه  بر 
هوشمندانه است، گفت: روش های غلط مدیریتی 
ا...  عزت  مهر،  گزارش  به  کرد.  اصالح  باید  را 

ضرغامی روز گذشته در دومین نشست شورای 
سیاست گذاری و راهبری ستاد چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی، اظهار کرد: امروز باید 
متناسب با نیاز جامعه که با گذشته بسیار متفاوت 

است، تبلیغات انجام داد.
وی با بیان اینکه با آمدن فضای مجازی نوع 
تبلیغ به طور کلی با گذشته متفاوت است لذا با 
سبک های قدیمی نمی توان کار کرد، افزود: 
امروز گزارش مسئوالن و مدیران از حالت صادقانه 
انقالب است، خارج شده و  و صریح که ثمره 
تنها از افتخارات خود می گویند. وی با اشاره به 
اینکه مسئوالن بزرگ ترین مخرب دستاوردهای 
انقالب اسالمی هستند، گفت: مردم ما خیلی مردم 
خوبی هستند که حرف های بی ربط مسئولین را 
باور نمی کنند. وی با بیان اینکه بنا بر فرمایش مقام 
معظم رهبری فساد سیستمی مانند دوران طاغوت 
که بنای همه چیز بر پایه فساد بود وجود ندارد، 
عنوان کرد: مدیران ما به حقوق ماهیانه خود وصلند 
و اگر نگیرند دچار مشکل می شوند که این نشان 
از نبود فساد سیستمی در نظام جمهوری اسالمی 

ایران است.وی با بیان اینکه باید با مردم همزاد 
پنداری کنیم، اظهارکرد: اگر به دست دشمن باشد 
هیچ معنویتی را برای مردم ایران باقی نمی گذارند.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی باید با مجرمینی 
که خون مردم را کشیدند، به صورت جدی برخورد 
کند، گفت: افکار عمومی امروز نیازمند مدیریت 
هوشمندانه است.ضرغامی با اشاره به اینکه یکی از 
مشکالت زیرساختی در کشور این است که دولت 
آیین نامه نمی نویسد، عنوان کرد: رویه های غلط 
را باید اصالح کرد و تا زمانی که رویه ها اصالح 

نشود، نخواهیم توانست کاری از پیش ببریم.
وی ادامه داد: خراسان جنوبی استانی والیی است 
که باید با از بین بردن مرزهای کاذب و جذب 

حداکثری این مهم را حفظ کنیم.
شورای  رئیس  مالیی،  احمد  االسالم  حجت 
هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی نیز 

در این جلسه اظهار کرد: ستاد چهلمین سالگرد 
انقالب اسالمی در خراسان جنوبی از تیرماه با 
همایشی وزین که نشان از همت مسئوالن داشت 

برای برگزاری باشکوه این مناسبت تشکیل شد.
وی با بیان اینکه تا کنون مرحله اول که تشکیل 
ستاد است در 26 شهر و شهرستان و 1۳ کارگروه 
در مرکز استان انجام شده است، افزود: کارگروه 
بسیج و سپاه پاسداران زحمت اجرایی شهرستان 
ها را بر عهده دارد و محتواهای ویژه ای برای این 
مناسبت فراهم کرده اند. وی با اشاره به اینکه تا 
پایان شهریور کارگروه ها به احصای دستاورد های 
نظام در برش استانی و شهرستانی برنامه ریزی 
کنند، گفت: تمام مساجد به ویژه مساجد محوری 
استان، مدارس، دانشگاه و رسانه ها آمادگی کامل 
برای دفاع از نظام جمهوری اسالمی ایران که 

امتداد غدیر است را دارند.

امور هنری و سینمایی  دادرس مقدم-معاون 
حضور  از  جنوبی  خراسان  ارشاد  کل  اداره 
هنرمندان استان در روسیه خبر داد. سیدعلی 
هفته  کرد:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  زمزم 
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در فدراسیون 
کشور روسیه به همت رایزنی فرهنگی سفارت 
و  فرهنگ  سازمان  همکاری  با  و  کشورمان 
روسیه  فرهنگ  وزارت  و  اسالمی  ارتباطات 
از دوازدهم تا هجدهم شهریور ماه امسال در 

مسکو و اوفا برگزار می شود. 

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل ارشاد 
استان تصریح کرد: در این رویداد مهم فرهنگی 
که با حضور هیئت رسمی از کشورمان به ریاست 
ابوذر ابراهیمی ترکمان رئیس سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمی و بیش از 40 نفر از هنرمندان 
ایرانی برگزار خواهد شد، گروه آئینی “صحرا” به 
سرپرستی ابراهیم سلم آبادی از استان خراسان 
با چوب در  ارائه نمایش همراه  جنوبی ضمن 
هنرهای جشنواره  نوزدهمین  افتتاحیه   روز 
مردمی جمهوری چاواشیا، در استان های دیگر 

این جمهوری نیز برنامه اجرا خواهند کرد. 
اداره  امور هنری و سینمایی  همچنین معاون 
نمایش عروسکی“مترسک”   ارشاد گفت:  کل 
حسین  کارگردانی  و  طراحی  نویسندگی،  به 
عباس زاده توسط گروه نمایشی مهراب بیرجند 
همزمان با شادپیمایی عروسک ها در تهران و 
هفدهمین جشنواره بین المللی عروسکی یونیما-
مبارک در روزهای شنبه و یکشنبه سوم و چهارم 
شهریور ماه در محوطه باز خانه هنرمندان و تئاتر 

شهر تهران اجرا شد.

کاوش-نشست دو جانبه بین استاندار خراسان 
جنوبی و والی فراه افغانستان و هیئت همراه شنبه 
شب با هدف افزایش راهکارهای توسعه روابط 
اقتصادی و تجاری دو استان برگزار شد. استاندار 
خراسان جنوبی گفت: برای ایجاد شرکت های 
مشترک سرمایه گذاری در بخش های مختلف 
با کشور افغانستان در راستای توسعه مبادالت 
بین منطقه ای به ویژه کشورهای منطقه اعالم 
مالقات  در  الشریعه  مروج  کنیم.  می  آمادگی 
عبدالبصیر سالنگی والی فراه جمهوری اسالمی 
افغانستان در بیرجند افزود: امکان ایجاد شرکت 
های مشترک سرمایه گذاری در حوزه هایی از 
جمله حمل و نقل، تامین منابع مالی و سرمایه 
دانش  تولیدهای  ویژه  به  تولید  حوزه  گذاری، 
بنیان، همکاری های مشترک با توجه به ظرفیت 
های دانشگاهی موجود در استان و نوار غرب 
افغانستان وجود دارد. وی با بیان اینکه تشکیل 
شرکت های مشترک برای ورود به حوزه های 
IT و ICT یکی از مهمترین نیازهای نوار شرق 
های  تکنولوژی  به  ورود  گفت:  است،  کشور 
اطالع رسانی هم به لحاظ زیرساختی و هم نرم 
افزارهای مورد نیاز می تواند یکی از پایه های 
مهم این شرکت های مشترک را فراهم کند.
مروج الشریعه با بیان اینکه فرودگاه بین المللی 
بیرجند رو به توسعه است، یادآور شد: این موضوع 
می تواند به عنوان یک زیرساخت مناسب حمل 
و نقل برای تجاری که عالقه مند به صادرات 

هوایی هستند مورد استفاده قرار گیرد.

والیت فراه افغانستان یکی از
 کانون های بزرگ تجاری کشور است

مروج الشریعه افزود: والیت فراه افغانستان از نظر 
ما به عنوان یکی از کانون های بزرگ تجاری این 
کشور از زمان های قدیم بوده است، به گونه ای 
که هنوز در نقاطی از استان خراسان تجار فراه 
وجود دارند که نشان می دهد والیت فراه یک 
کانون اصلی تاجر پروری در عرصه تجارت جهانی 
است. وی یادآور شد: ما این موقعیت را برای توسعه 
و گسترش مبادالت تجاری استان مرزی خراسان 
جنوبی و والیت فراه مغتنم می شماریم چون 
برگ زرین دیگری در افتخار مبادالت تجاری 
قدیم و کهن والیت فراه با استان های نواحی 
مرز شرق ایران به ویژه خراسان جنوبی است.

مروج الشریعه تاکید کرد: مساله ترانزیت در محور 
چابهار به سرخس که خراسان جنوبی در مرکز آن 
است یکی از محورهای مهم برای همکاری تجار 
افغانستانی و ایرانی به ویژه در محدوده خراسان 
جنوبی برای حمل و نقل کاال و مبادالت می باشد.
وی اضافه کرد: این محور می تواند پایه ای برای 
تولیدات مشترک به وسیله شرکت های مشترک 
سرمایه گذاری در جهت صادرات به کشورهای 
اطراف به ویژه کشورهایی که می توانند در پهنه 
باشد.  گیرد،  قرار  اسالم هدف صادراتی  جهان 
استاندار همچنین اظهار کرد: می توان از ظرفیت 

شرکت های دانش بنیان به عنوان شرکت های 
نوآوری، فناورانه و مبتنی بر نیازهای های روز 

علمی و جهانی استفاده کرد.

پتانسیل های خراسان جنوبی؛ نقطه 
مشترک همکاری ایران و افغانستان

وی افزود: چند موضوع و پتانسیل مهم در خراسان 
های  همکاری  امکان  که  دارد  وجود  جنوبی 
مشترک بیشتر بین افغانستان و ایران به ویژه 
خراسان جنوبی را فراهم می کند. مروج الشریعه 
تولید انرژی های تجدید پذیر را یکی از پتانسیل 
های مهم خراسان جنوبی دانست و گفت: با توجه 
به شرایطی که در والیت فراه و این استان است 
برای استقرار پنل های خورشیدی با استفاده از 
انرژی های خورشیدی جهت تامین برق مورد نیاز 

می توان سرمایه گذاری کرد.
وی عنوان کرد: اکنون در خراسان جنوبی سرمایه 
گذاران داخلی و خارجی متعددی از جمله چینی ها 
این مهم را هدف گذاری کرده اند چون وزارت 

نیرو خریدهای تضمینی باالی 15 سال را برای 
سرمایه گذار فراهم کرده است. استاندار یادآور شد: 
وقت آن است که تجار بزرگ ایرانی و افغانستانی 
نیز عالوه بر کار تجارت، به سرمایه گذاری در این 

زمینه هم بپردازند.

اتاق بازرگانی مشترک خراسان جنوبی 
و فراه افغانستان تشکیل شود 

استاندار گفت: برای اینکه بسیاری از مباحث بخش 
تجارت خراسان جنوبی و والیت فراه افغانستان به 
صورت ویژه، قاطع و قطعی روشن شود نیازمند 

پیگیری منظم و راه اندازی اتاق بازرگانی مشترک 
هستیم. مروج الشریعه بر راه اندازی اتاق بازرگانی 
مشترک خراسان جنوبی و والیت فراه تاکید کرد و 
گفت: با تشکیل این اتاق بسیاری از مباحثی که در 
نشست های دو طرف در حوزه اقتصادی و تجاری 
به بحث و تبادل اطالعات کشیده می شود، رفع 
خواهد شد. وی اتاق بازرگانی مشترک را بهترین 
محل برای حل مشکالت بین دو استان دانست و 
گفت: امید است با همکاری سرکنسول ایران در 
هرات، نمایندگی های وزارت امور خارجه در استان 
و والی فراه، اتاق مشترک به عنوان پایه ای برای 

آینده پیگیری ها تشکیل شود.
وی ادامه داد: همچنین نمایندگی های وزارت امور 
خارجه در دو استان خراسان جنوبی و والیت فراه 
می تواند تشکیل و از این طریق برخی معضالت 
حل شود. مروج الشریعه بر لزوم تشکیل شرکت 
های بیمه مشترک بین فراه و خراسان جنوبی 
تاکید کرد و افزود: همچنین خراسان جنوبی برای 
درمان و خدمات پزشکی آماده ارائه خدمات به 

این استان است. وی اضافه کرد: این مهم حتی 
با امکان جذب سرمایه گذاری در نقطه صفر مرزی 
امکان پذیر است که با سرمایه گذاری مشترک 
خدمات بهداشتی و درمانی برای افراد عالقه مند 

ارائه خواهد شد.

گمرک  افغانستان نیازمند همکاری 
بیشتر ایران است

والی فراه افغانستان با بیان اینکه بیش از پیش 
نیاز به همکاری ایران در تامین زیر ساخت های 
ورود  از  جلوگیری  برای  داریم،گفت:  گمرک 

کاالهای بی کیفیت باید اجناس از یک مسیر 
وارد کشور شود. عبدالبصیر سالنگی در این دیدار 
نیاز  از کاالهای مورد  ای  افزود: بخش عمده 
کشور افغانستان وارداتی است اما برخی مردم 
از کیفیت پایین کاالها گالیه داشته و خواستار 
کیفیت بهتر کاال هستند. وی اظهار کرد: ورود 
بی  کاالهای  و  غذایی  سوختی،  مواد  برخی 
کیفیت یا فاقد استاندارد مشکالت فراوانی برای 
دو کشور صادر کننده و وارد کننده ایجاد می کند 
لذا این مهم باید مورد توجه تجار و بازرگانان قرار 
گیرد. والی فراه افغانستان گفت: این زمینه را باید 
فراهم کرد تا کاالها از یک مسیر وارد کشور شود 
و از باز شدن سایر مسیرها جلوگیری کرده تا مواد با 

کیفیت از بی کیفیت تشخیص داده شود. 
وی بیان کرد: در یکی از مرزهای افغانستان به 
دلیل نفوذ گروه های طالبان رفت و آمدها کم شده 
است لذا در مرز دیگر با مشکل کمبود آب و برق 
مواجه هستیم. سالنگی ادامه داد: در این گمرک 
بیش از پیش نیاز به همکاری ایران داریم تا مانند 

گذشته ما را در تامین زیرساخت ها یاری کند. 
سالنگی افزود: در دوران مختلف از گذشته تاکنون 
با وجود مشکالت و جنگی که در این منطقه وجود 
داشت ایران همیشه با ما همراه بوده است و در 
مناطق ابونصر فراهی تا شهر فراه و مرز ماهیرود 
از مشکالت حل شده است. والی  نیز بخشی 
فراه افغانستان اظهار امیدواری کرد: بین ایران و 
افغانستان از جمله استان خراسان جنوبی و والیت 
فراه زمینه همکاری های مشترک بیشتری فراهم 

شود و روابط به صورت دو طرفه ادامه یابد. 
وی یادآور شد: بسیار خرسندیم که در کشور ایران 
به ویژه خراسان جنوبی هستیم و بابت هماهنگی 

تشکیل این نشست قدردانی می کنیم.

تشکیل کمیته مرزی خراسان جنوبی
 و فراه ضروری است

سرکنسول ایران در هرات افغانستان هم گفت: 
وجود مرز مشترک بین خراسان جنوبی و والیت 
فراه افغانستان می طلبد کمیته مرزی و انتظامی 
تشکیل دهیم. افخمی افزود: مشکالتی در مرز 
ایجاد می شود که نیاز به رسیدگی دارد. وی گفت: 
در زمینه ظرفیت های اقتصادی نیز می توان یک 
کمیته اقتصادی در حوزه خراسان جنوبی در استان 
فراه تشکیل داد و از این طریق ظرفیت های 
اقتصادی را احصا کرد. وی اظهار کرد: با توجه به 
ظرفیت های خوب خراسان جنوبی در زمینه علمی 
و وجود دانشگاه های برتر و در مقابل نیاز استان 
فراه به این حوزه پیشنهاد می شود کمیته های 

اجتماعی و فرهنگی بین دو کشور تشکیل شود.

10 هزار تبعه افغان مجاز در 
خراسان جنوبی سکونت دارند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار نیزگفت: 
اکنون حدود 10 هزار تبعه افغان دارای مجوز در 
استان سکونت دارند که نهایت همکاری و رعایت 
موارد مربوط به بهداشت، امنیت و آموزش آنان 
مورد توجه است. وی افزود: این فعالیت ها در 
حوزه اداره کل اتباع امور خارجی استان انجام می 
شود و مرتب اقدامات مورد نیاز آنان در حال رصد 
شدن است.وی اظهار  کرد: امید است این سفر با 
توجه به شباهت های مختلف بین دو کشور ایران 
و افغانستان برای تقویت روابط بین خراسان جنوبی 

و والیت فراه مایه خیر و برکت باشد.

تقویت دروازه های مشترک سرمایه گذاری خراسان جنوبی و افغانستان

هنرمندانخراسانجنوبیدرروسیهحضورمییابند

افکارعمومینیازمندمدیریتهوشمندانهاست

رایزنیهابرایافزایشرونقتجاریباافغانستاندرمرزماهیرود

*عضو هیئت مدیره شرکت گاز ایران با استاندار خراسان 
جنوبی دیدار و گفت و گو کرد.

*مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی گفت: 
نیروهای هالل احمر استان در پنج ماهه سال جاری به 

609 مورد حادثه اعزام شده اند.
*کارشناس هواشناسی استان گفت: سرعت وزش باد از 
امروز در خراسان جنوبی کاهش می یابد و شرایط جوی 

به طور نسبی آرامتر مي شود.
*مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق از افتتاح 1۳2 پروژه 
صنعت برق همزمان با هفته دولت در استان خبر داد.

*مسئول بسیج سازندگی زیرکوه گفت: 250 خانوار 
روستای گزخت زیرکوه از خدمات گروه جهادی شهید 

محمد رضا دهقانی بهره مند شدند.
*به گفته سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان 
دانش آموزان مقام آور سی و ششمین جشنواره فرهنگی 

هنری دانش آموزی تجلیل شدند.
*پروژه گازرسانی به 9 روستا با اعتبار ۳4 هزار میلیارد 
ریال در فردوس با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی 

استانداری افتتاح شد.
*سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری سربیشه گفت: شبستان مسجد جامع روستای 
پخت شهرستان سربیشه مرمت و بهسازی می شود.

*معاون سالمت اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی از 
بازرسی بهداشتی بر بیش از 7 هزار الشه نذری در عید 

قربان امسال خبر داد.
و  جشنواره  در  بشرویه  گردشگری  حوزه  *فعاالن 
نمایشگاه ملی گردشگری آذربایجان غربی شرکت کردند.

اخبار کوتاه

یادمان شهدای استان

“به برادران و خواهران می گویم اول اینکه همیشه دنباله رو امام امت 
باشند وحرف های امام را گوش دهند، نمازهای خود را به جماعت بخوانند”                     

شهید ابوالفضل طیبی

دهم شهریور نخستین گروه از حاجیان 
خراسان جنوبی وارد کشور می شوند

 

مدیر کل حج و زیارت گفت: دهم شهریور نخستین 
گروه از حاجیان خراسان جنوبی وارد کشور می شوند. 
ابوالفضل نوفرستی در گفت وگو با مهر اظهار کرد: 
حاجیان خراسان جنوبی که در این تاریخ به کشور باز 
می گردند، وارد فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد 
مشهد می شوند. نوفرستی ادامه داد: دومین کاروان 
حاجیان و زائران استان که پانزدهم شهریورماه از سفر 
معنوی حج و زیارت خانه خدا به وطن خود برمی گردند 
از طریق ایستگاه پروازی زاهدان وارد کشور می شوند.

نوفرستی افزود: باقی زائران و حاجیان استان بیستم تا 
بیست و چهارم شهریور  ماه وارد فرودگاه بین المللی 
بیرجند می شوند. وی یادآور شد: در زمان حاضر زائران 
خراسان جنوبی در سالمت به سر می برند و مشکل 

خاصی گزارش نشده است.

دهمین دوره طرح والیت دانشجویی
  در استان آغاز شد

مهر- مسئول بسیج دانشجویی از آغاز دهمین دوره 
طرح والیت دانشجویی در بیرجند با حضور 90 نفر 
از دانشجویان برگزیده دانشگاه های استان خبر داد. 
صالحی، در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره 
به آغاز طرح والیت دانشجویی در بیرجند، اظهار کرد:  
طرح والیت با هدف آشنایی دانشجویان با مبانی اندیشه 
اسالمی برای مواجهه درست با شبهات و مسائل روز 
جامعه طراحی و اجرا می شود. وی گفت: در این دوره 
40 دانشجوی پسر و 50 دانشجوی دختر به مدت یک 

هفته آموزش های الزم را فرا خواهند گرفت.

در جنگ روانی در عرصه اقتصادی 
جهادی عمل نکردیم

گروه خبر-جانشین فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( با بیان 
اینکه در بحث جنگ روانی و تالش دشمن در عرصه 
اقتصادی جهادی عمل نکرده ایم، گفت: خنثی کردن 
توطئه دشمن ثمرات خوبی برای کشور دارد. اسماعیلی 
روز گذشته در نخستین همایش مجاهدان سایبری 
استان اظهار کرد: یکی از مسائلی که دغدغه ایجاد کرده 
و ذهن اقشار جامعه را مخدوش کرده، بحث اقتصادی 
است. به گفته وی انتظار ما این است که اجالسیه 2 هزار 
شهید در فضای مجازی را نیز اجرایی کنید. ضرغامی 
عضو شورای عالی فضای مجازی هم  گفت: در فضای 
مجازی تالش شود حالت دوقطبی ایجاد نشود چون 
توصیه مقام معظم رهبری همین است و باید از هر 
چیزی که در جامعه حالت دوقطبی القا کند، خودداری 
معظم  مقام  و  حاکمیت  نظام،  گفته وی  به  کنیم. 
رهبری نه تنها نگاه محدود کننده ای درباره فضای 
مجازی نداشته، بلکه نگاه استفاده حداکثری از همه 
توانمندی و ظرفیت فضای مجازی است. ضرغامی 
افزود: مسئله فیلترینگ موضوع بعدی در بحث فضای 
مجازی است که این نوع برخورد با موضوع منشوری 
و چندبخشی نه تنها در فضای مجازی بلکه در همه 

عرصه های دیگر برخورد نادرستی است.

۱۰۰ کیلومتر راه روستایی در  استان
احداث می شود

دادرس مقدم- معاون مهندسی و ساخت اداره کل 
زمان  در  گفت:  جنوبی  خراسان  شهرسازی  و  راه 
حاضر بالغ بر 100 کیلومتر پروژه در حوزه راه های 
رجبی  اجراست.  حال  در  استان  سطح  روستایی 
روز گذشته در مراسم بهره برداری از دو پروژه راه 
با اشاره به پروژه راه روستایی  روستایی در استان 
توت کری شهرستان درمیان، بیان کرد: این پروژه به 
طول سه کیلومتر در سال 97 آغاز و اکنون به بهره 
برداری رسید. وی اعتبار هزینه شده برای این پروژه 
را 625 میلیون تومان اعالم کرد. رجبی همچنین 
به افتتاح پروژه احداث و آسفالت راه روستایی شند 
معصوم به خواجه منجیکوه در شهرستان نهبندان 
اشاره کرد و افزود: طول این پروژه  نیز چهار کیلومتر 
بوده که برای اجرای آن تاکنون بالغ بر یک میلیارد و 

پنجاه میلیون تومان هزینه شده است.

طرح مسکن امید در خراسان جنوبی
 اجرا می شود

غالمی-مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: طرح 
مسکن امید برای احیا، رونق و زنده شدن بافت های 
فرسوده شهری خراسان جنوبی به اجرا در می آید. 
جعفری به سیاست های وزارت راه و شهرسازی در 
اجرای طرح بازآفرینی شهری و بافت های فرسوده 
شهرهای استان اشاره کرد و افزود:  ایجاد کتابخانه، 
پارک، سالن ورزشی برای مدارس از پروژه های در 
دست اجرا برای احیا و بازآفرینی این نقاط است. وی 
گفت: در همین راستا طرح مسکن امید آن هم در 
زمین هایی که متعلق به دستگاه های اجرایی دیگر، 
شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی است در بافت 
های فرسوده شهری استان اجرا می شود. وی ادامه 
داد: به سرمایه گذارانی که حاضر به ساخت و ساز در 
این بافت ها باشند زمین واگذار می شود و قیمت زمین 
را می توانند بعد از این که ساختمان هایی ایجاد شد 
براساس قیمت کارشناسی بپردازند.  جعفری با بیان اینکه 
همچنین اگر قیمت کارشناسی کمتر از قیمت تمام شده 
و پیمانکار مجری متضرر شده باشد از سهم زمینی که 
مربوط به دولت است کسر خواهد شد تا جبران مافات 
شود، ادامه داد: به عالوه ممکن است ساختمانی ایجاد 
شود که برای سرمایه گذار آن رایگان باشد. به گفته وی 
هدف از اجرای طرح مسکن امید این است که ساخت و 

ساز در محالت فرسوده انجام شود و رونق یابد.

توزیع بیش از 4 تن گوشت قربانی
 در بین نیازمندان خراسان جنوبی

برنا- مدیرکل کمیته امداد گفت: مردم خیر خراسان 
جنوبی در روز عید قربان، 4 هزار و 927 کیلوگرم گوشت 
قربانی و 951 راس دام زنده به ارزش یک میلیارد و 
کردند. اهدا  استان  نیازمندان  به  تومان  میلیون   92 
سلم آبادی افزود: امسال برای نخستین بار مکان هایی 
با عنوان “ قربانگاه “در حاشیه مصالها و مساجد برپایی 
نماز عید سعید قربان در شهرها و روستاهای استان با 
مشارکت دامپزشکی و سایر دستگاه های مرتبط جهت 
تشویق مردم و خیران در قالب طرح نذر و قربانی 
ایجاد گردید. وی خاطرنشان کرد: در روز عید قربان با 
مشارکت یکی از مراکز خیریه در مشهد مقدس، تعداد 
۳۳5 رأس گوسفند خریداری و پس از ذبح، گوشت آن 
بین نیازمندان استان توزیع گردید. مدیرکل کمیته امداد 
همچنین از مشارکت یک خیر سمنانی در طرح نذر و 
قربانی کمیته امداد خبر داد و افزود: این خیر سمنانی 
بیش از 100 میلیون تومان برای حمایت از خانوارهای 
نیازمند و محروم خراسان جنوبی به این نهاد اهدا کرد. 
سلم آبادی خاطرنشان کرد : گوشت های اهدایی توسط 
مردم خیر و نوع دوست استان در بسته های دو و سه 
کیلویی و متناسب با جمعیت خانوار تحت حمایت در 

بین مددجویان توزیع شده است.

معدوم شدن 65۰ کیلوگرم 
فرآورده خام دامی در قاین

650 کیلوگرم فرآورده خام دامی در قاین ضبط و معدوم 
شد. رئیس شبکه دامپزشکی قاین گفت: این فرآورده ها  
شامل بال و سینه مرغ منجمد غیربهداشتی است که در 
بازدید از مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآورده خام دامی،  
جمع آوری و پس از ضبط و معدوم سازی از چرخه 

مصرف انسانی خارج شد.

آغاز مسابقات هندبال نوجوانان منطقه 6 
در طبس

مسابقات هندبال نوجوانان منطقه 6 کشور در طبس آغاز 
شد. این مسابقات با شرکت ۳ تیم از خراسان جنوبی، 2 
تیم کرمان، 2 تیم سیستان و بلوچستان و 2 تیم از یزد 
در سالن ورزشی 5 اردیبهشت طبس آغاز شد.تیم های 
فردوس، سرایان و طبس نمایندگان خراسان جنوبی در 

این مسابقات  هستند.

حوادث استان

اخبار  ورزشی 
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عکس: رضایی

جواد قوسی - صبح روز گذشته به مناسبت هفته دولت 
مجتمع آبرسانی کالته مال فاز۲؛ روستاهای تخته جان، 
خونیک سار و سراب از توابع شهرستان درمیان با حضور 
استانداری  امنیتی  و  سیاسی  معاون  اسماعیلی،  دکتر 
در  پروژه  این  رسید.  برداری  بهره  به  جنوبی  خراسان 
به کار کرد  آغاز  اعتبار 55 میلیارد ریال  با  سال 1393 

 و 3 روستا با 606 خانوار را بهره مند می سازد. از دیگر 
ویژگی های این پروژه، خط انتقال 31 هزار متری و مخزن 

ذخیره هزار و 800 مترمکعبی است. 
معاون سیاسی و امنیتی استانداری خراسان جنوبی بیان 
کرد: مسائل مربوط به آب چه از بُعد حیات و چه از بعد 
امنیتی در اولویت قرار دارد. در این مراسم صفوی نژاد، 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی 
نیز اظهار کرد: در منطقه ای که عملیات اجرایی مجتمع 
آبرسانی کالته مال انجام گرفته و در دست اجرا می باشد، 
به لحاظ جمعیتی دارای تراکم باالیی است و تکمیل این 
پروژه می تواند مشکالت جمعیت شایان توجهی را برطرف 

نماید.

بهره برداری از مجتمع آبرسانی کالته مال )فاز 2(
با تالش شرکت آب و فاضالب روستایی استان صورت گرفت

 ۲000 آب  ذخیره  مخزن  دولت،  هفته  با  همزمان 
روستایی  آبی  ذخیره  مخزن  بزرگترین  مترمکعبی، 
به  بیرجند  فرماندار  و  استاندار  معاون  با حضور  استان 
اعتبار  با  از سال 1395  این پروژه  بهره برداری رسید. 
۲6 میلیارد و 183 میلیون ریال شروع به کار کرده و 
امیر آباد، حاجی آباد، شمس آباد،  روستاهای چهکند، 
حسین آباد سادات با 5 هزار و 467 خانوار از آن بهره 
این  در  استاندار  عمرانی  امور  معاون  شوند.  می  مند 
مراسم ضمن تشکر از مسئوالن آب و فاضالب روستایی 
خراسان جنوبی برای آبرسانی به روستاهای استان گفت: 
این شرکت توانسته با تالش های خود طی چند سال 

گذشته مشکل کم آبی روستاهای استان و خشکسالی 
را تا حد قابل قبولی مرتفع کند. مهندس علوی مقدم با 
تاکید بر اهمیت موضوع خدمت رسانی به مردم افزود: با 
توجه به تالش دشمنان برای ناکارآمد نشان دادن خدمات 
دولت، وظیفه مسئوالن است که خدمت رسانی به مردم 

را به بهترین نحو انجام دهند و اطالع رسانی کنند. 
روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  ادامه  در 
با اجرای پروژه مخزن ذخیره ۲000  نیز گفت:  استان 
مترمکعبی روستاهای حاشیه شهر بیرجند، مشکل کم 

آبی اهالی این روستاها تا حد زیادی رفع می شود. 
مهندس صفوی نژاد افزود: در این پروژه با پیش بینی 

یک دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری جهت مواقع بحرانی 
یا قطعی برق امکان انتقال آب به این روستاها همچنان 
فراهم است. وی ادامه داد: در این پروژه 9 هزار و ۲00 
متر خط برای انتقال آب از محل سه حلقه چاه عمیق 
به مخزن ۲000 مترمکعبی اجرا شده است. وی با بیان 
اینکه این منبع به صورت زمینی اجرا شده است، گفت: 
پروژه  این  در  نیز  غیرعامل  پدافند  قوانین  و  شرایط 
رعایت شده است.وی دوگانه بودن این شبکه انتقال را از 
شاخصه های آن ذکر کرد و گفت: با در مدار قرار گرفتن 
این منبع اگر شبکه آبرسانی روستاها دچار مشکل شد، 

شبکه دیگر جایگزین می شود.

بهره برداری از بزرگترین مخزن ذخیره آبی روستایی استان


