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در زمينه امنيت ملي با هيچ 
کس تعارف و شوخي نداريم

صفحه 6

اگر کسی خود را  شايسته 
نمی بيند، کناره گيری کند

صفحه 6

اميدوارم با بسته  پيشنهادی 
اروپا، حقوق ايران تضمين شود 

صفحه 6

افزايش مجدد غنی سازی  اورانيوم 
يکی از گزينه های ايران است

صفحه 6

6 ماه حیاتی برای تبدیل 
به زیباترین شهر کشور!

»بیرجند باید زیباترین شهر کشور در سال 
98 شود«. این سخن استاندار در ابتدای 
سال  بود.البته چند سال پیش بیرجند به 
این رتبه دست یافته و حتی شهردار و 
شورای شهر نیز نمونه کشوری  شدند. 
در آن دوران  ایجاد تعداد زیادی پارک 
در شهر، زنده و شاداب کردن فضای 
سبز شهری، توسعه و تعریض خیابان ها 
به شکل ویژه در دستور کار شهرداری 
وشورا بود.پس از  اساس این اتفاق سخت 
و نشدنی نیست ومسبوق به سابقه است . 
اما تالش مضاعف و برنامه ریزی هدفمند 

می خواهد تا... ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره:4166

5تعزيه “بازار شام” در بيرجند  اجرا می شود5پايان پروازهای حج تمتع فرودگاه بين المللی بيرجند 5بيرجند،  شهری تميز  است 

کمک های فنی و اعتباری راه نجات استان
    صفحه 5

عکس:  قاسمی

استاندارعنوان کرد:

گفتگوی اختصاصی با احمد اکبری، مدیر عامل شرکت زالو پروران شرق

 پرورش زالوی طبی بهداشتی جايگزين محصوالت آب بر کشاورزی

 صنعت پرورش زالوی طبی و مولد، صنعتی نوپاست که اکنون نه فقط در کشورهای پیشرفته بلکه به 
علت فواید بسیار آن در کشور و استان رو به توسعه است. بیش از 650 گونه زالو در دنیا وجود دارد که 
45 گونه آنها خون خوارند. این موجود به سبب خون خوار بودن خواص درمانی...  ) ادامه در صفحه 2( 

۱۵ ميليارد تومان اعتبارات طرح های آبخيزداری جذب شد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری سهم استان از اعتبارات کشور برای طرح های آبخیزداری را ۱5 
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: این اعتبارات به صورت نقدی جذب شده است. نصرآبادی ظهر دیروز 
در جلسه جلب مشارکت های مردمی برای ایجاد سازه های آبخیزداری بشرویه اظهار کرد: دو میلیارد 

تومان از محل مشارکت های مردمی برای اجرای طرح های آبخیزداری ...  ) ادامه در صفحه 5( 

در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان عنوان شد:

اجرای 22 طرح کشوری با موضوع پيشگيری از آسيب های اجتماعی

 روز گذشته در دومین جلسه شورای پیشگیری و مبارزه با آسیب های اجتماعی دادگستری استان،معاون 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بیان کرد: مردم استان مردمی معتقد و باورمند 
به خیرات، نذریات و وقفیات هستند و برای جهت دهی به این نیات، نیازمند ...  ) ادامه در صفحه 5( 

 جای خالی افراد با تجربه در هیئت های جوان/3

تقدير و تشکر
به مصداق حديث شريف من لم يشکر المخلوق لم يشکر الخالق

بر خود فرض می دانیم از اطباء گرانقدر آقایان
 دکتر محمدرضا مشرقی مقدم 

و دکتر علیرضا محمودی راد
که مساعی خالصانه شان را در درمان همسر و مادر عزیزمان

بی بی رباب دستگردی 
مبذول فرمودند، کمال تشکر و امتنان خود را اعالم نماییم.

حاج سید احمد رونقی و فرزندان

فرزند عزیزمان سید معراج موسوی خواه
قبولی ارزشمند و شایسته شما را در مقطع

دبیرستان  استعدادهای درخشان )تیزهوشان(
که نشان از همت واال و بی نظیرتان می باشد، تبریک عرض نموده و از 
خداوندمنان سعادتمندی و توفیق روزافزون برایتان مسئلت می نماییم.

از طرف پدر و مادر

جناب آقای دکتر سید حجت هاشمی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت سرپرست دانشگاه صنعتی بیرجند که بیانگر تعهد ، 
کارآمدی و شایستگی های شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون تان را خواستاریم. 
 همچنین از زحمات بی دریغ جناب آقای دکتر مهرشاد در زمان تصدیشان تقدیر و تشکر می نماییم.

        مهندسین مشاور پارس نقش- حسین صباغ

یک سال از هجر عزیز دل مان شادروان

حاج عبدالوهاب کریمی
می گذرد. روزهای فراق و دلتنگی مان و از دست دادن 
تکیه گاهی مطمئن را، با تسلیم در برابر مشیت الهی با 
 یاد خوبی ها، مهربانی ها و خاطراتش سپری می کنیم 
و با نثار فاتحه ای اولین سالگرد آسمانی شدنش را 

گرامی می داریم.

همسر و فرزندان

من لم يشکر المخلوق لم يشکر الخالق

جناب آقای حاج حسین کریم پور فرد  مدیر محترم کاروان 3۹۰۰۲ بیرجند
حجت االسالم والمسلمین آقای حاج محمد امین وحدانی نیا

 روحانی محترم کاروان 
  حجت االسالم والمسلمین آقای حاج علی اکبر مقدادی

 معین محترم کاروان 
جناب آقایان: حاج کاظم رحیمی مقدم، حاج حسن امیر آبادی زاده 

حاج سعیدرضا لطیفی و حاج محمدرضا حاجی آبادی 
عوامل محترم اجرایی

و جناب آقای حاج مهدی امیرآبادی زاده
با سالم و احترام، خدمت بی منت ردای پرافتخاری است بر دوش خدمتگزاران صدیق و خداجوی، 

تا خویش را وقف خدمت به خلق نمایند و آنجا که خدمت به خلق با تالش صادقانه پیوند می خورد 
پاداشی جز در پیشگاه پروردگار متعال ندارد. درود خدا بر شما که همواره در ایام زیبای رویش اخالص 
با اجرای مناسب برنامه ها و مناسک حج تالش بی نظیری را به تصویر می کشید. بدینوسیله ناب ترین 
مراتب سپاس و احترام زائرین کاروان ۳۹۰۰۲ حج ۱۳۹۷ را به پاس کوشش های خالصانه و صادقانه شما 

و مجموعه همکاران متعهد، منسجم و پاسخگو تقدیم داشته و ضمن عرض خدا قوت، 
 صحت ، سالمتی و تداوم توفیقات را برای تمامی بزرگواران از درگاه احدیت خواستاریم
 باشد که در سایه سار مهر پیامبر رحمت )ص( و ائمه اطهار )ع( پیروز و سرافراز باشید.

جمعی از زائرین کاروان 3۹۰۰۲- حج ۱3۹۷ 

همکار محترم جناب آقاي مهدي لگزی فرزند محترم شهید
خانواده معزز لگزی

خدا را شاکریم در حالی که عطر خوش ساالر شهیدان "حسین )ع("
در این ایام محرم به مشام می رسد خبر بازگشت غرور آفرین 
و افتخارآمیز پیکر مطهر وجاودانه پدرعزیزتان رزمنده دالور 

 شادروان شهید احمد علی لگزی 
انتظار شما را رقم زد و  پایان  از ۳۳ سال هجران و فراق  پس 

آیین تشییع آن پیکر پاک بر دوش جمعیت عزادار روز دوشنبه 97/٦/2٦ ساعت ۱٦ 
از خيابان جمهوري،سه راه اسدي به سمت قطعه يك  شهدا برگزار خواهد شد. 

ضمن عرض تبریک و تسلیت امیدواریم با پیوند این مصیبت با  مصائب اهل بیت دل هایتان 
آرام و روح آن شهید با شهدای کربال محشور گردد. 

مدیر کل  و پرسنل گمرکات خراسان جنوبی

به مناسبت چهلمین روز درگذشت 

  شادروان محمد حسن سرچاهی

جلسه بزرگداشتی امروز يکشنبه 97/٦/2۵ از ساعت ۴ الی ۵ 
بعدازظهر در محل مسجد الحسين )ع( جواديه واقع در خيابان شهيد 
 برگی برگزار می گردد،تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های سرچاهی و فامیل وابسته

فراموش شدنی نیستند آنان که با خط مهر بر قلب مان حک شده اند   
      به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 

همسری فداکار و پدری مهربان مرحوم

 میرزا عباس مهدی زاده )نوقند(
جلسه بزرگداشتی امروز يکشنبه 97/٦/2۵ از ساعت ۴/30 الی 
۵/30 بعدازظهر در محل حسينيه آيت ا... آيتی برگزار می گردد

 تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های مهدی زاده و سایر بستگان

 
 

خانه سالمندان مهر امام رضا )ع(
جهت تکمیل کادر تخصصی خود به تعدادی کارشناس پرستاری 

و بهیار نیازمند است.
شماره تماس: ۰۹36۱84۷48۹

آگهی مناقصه امور تغذیه )تهیه ، طبخ و توزیع غذا(
شرح درصفحه 2بیمارستـان حضـرت ابوالفضـل )ع(  موسسه خدمات درمانی میالد 3 بیرجند

بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع(
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واردات افغانستان از ایران در والیت فراه ممنوع شد

سخنگوی والی والیت فراه افغانستان گفت: به دستور رئیس جمهور افغانستان، ورود کاالهایی مانند سیمان، آهن آالت، کاشی و 
سرامیک به فراه از ایران، تا پایان سال جاری ممنوع شد. مهری، سخنگوی والی فراه با اشاره به منع واردات برخی از کاالها از 
ایران به فراه گفت: با کسانی که مبادرت به واردات این کاالها کنند برخورد جدی صورت می گیرد، 

6 ماه حیاتی برای تبدیل به 
زیباترین شهر کشور!    

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... در آن دوران ایجاد تعداد 

زیادی پارک در شهر، زنده و شاداب کردن فضای سبز 
شهری، توسعه و تعریض خیابان ها به شکل ویژه و 
در دستور کار شهرداری وشورا بود. پس از  اساس 
دارای سابقه  نیست و  اتفاق سخت و نشدنی  این 
است. اما تالش مضاعف و برنامه ریزی هدفمند می 
خواهد تا در 6 ماه مانده به پایان سال، در راستای 
رسیدن به این هدف حرکت شود. در ذیل نکاتی 
در این خصوص را مرور می کنیم که برای رسیدن 
کسب عنوان »زیباترین شهر کشور« رعایت و برنامه 
ریزی برای آن ضروری به نظر می رسد. نکته اول 
اینکه مجموعه شهرداری باید برای حفظ و نگهداری 
فضای سبز موجود، نهایت تالش خود را بکارگیرد 
تا با مسائلی مثل خشک شدن، آفت زدن درختان، 
عقبگردی در حوزه فضای سبز شهر مواجه نباشیم. 
بیرجند از دیر باز به شهر کاج ها معروف بوده است 
و همواره بحث هایی مانند ایجادافسردگی، یکنواختی 
نیز در این خصوص شنیده شده است. اما جدای از 
بحث راستی آزمایی این موارد، کاج های شهر باید 
سر و سامان داده شده و بیشتر به باغبانی آنان توجه 
شود. در این بین مراجعات مردمی به روزنامه و پیامک 
های دریافت شده است که حاکی از نگرانی هایی 
شهری  سبز  فضای  آبیاری  در  ضعف  درخصوص 
بیرجند می باشد که طبق گزارشات میدانی خبرنگار 
روزنامه آوا، اغلب این ادعاها قابل اثبات هستند. پیش 
بینی فضای سبز جدید با تنوع و طراحی خاص، از 
دیگر از نکات حائز اهمیت است که در شهر بیرجند 
باید به طور جدی روی آن کار شود. درختان جدید 
که توسط شهرداری کاشته می شوند باید ویژگی 
هایی چون سایه گستری، چشم نوازی، تناسب با 
شرایط اقلیمی داشته باشند. تمایز نوع درختان خیابان 
ها نیز می تواند بسیار باعث تنوع شده و نشاط ویژه 
یکنواختی  از  را  آن  از  و  بدهد  به فضای شهر  ای 
ویژه،  طراحی  یک  با  توان  می  حتی  سازد.  خارج 
خیابان های شهر را همچون خیابان های معروف 
شهرهای مطرح کشور مانند چهارباغ اصفهان و یا 
ولیعصر تهران که به خاطر درختان خاص خود شهره 
شده اند، تبدیل به برند کرد. پس توجه به طراحی 
هنرمندانه فضای سبز و کاشت درختان در هر خیابان 
با رویکرد دوری از تصاویر تکراری و خسته کننده 
باید مد نظر باشد به طور مثال باید از کاشت انواع 
یکنواخت درختان در تمام خیابانها خوداری کرد و 
در هر معبر به کاشت گونه ای خاص نظر داشت 
مقابل(  ستون  در  مقاله  سر  )ادامه   ... شود.  ایجاد  تنوع   تا 

)ادامه سر مقاله( از مباحث بسیار مهم شهری، موضوعات 

عمرانی و فعالیت های زیرساختی در شهر است که 
باید از برخی فعالیت های سطحی جدا و به سمت 
کارهای بزرگتر گام  برداشته شود. خوشبختانه قول 
هایی در این خصوص داده شده است که امید است تا 
پایان سال عملی شود. در بیرجند بازگشایی و تعریض 
خیابان ها یکی از مهمترین نیازهای عمرانی شهر 
است که در این بین شهرداری باید نگاهی ویژه ای به 
اجرای تقاطع های غیرهمسطح و مانند آن نیز داشته 
باشد.احیای ورودی های شهر با ایجاد اماکن ویژه 
اقامتی، المان های ویژه، طراحی های زیبا و چشم نواز 
و استفاده از ظرفیت های منطقه گردشگری شوکت 
آباد و پارک جنگلی برای ایجاد مکان های اسکان، 
خدمات و بازارچه هایی برای خریدمسافران  از دیگر 
نیاز های موجود است. این برنامه ها باید به طوری 
مدیریت شوند تا مسافران را با ایجاد جاذبه هایی به 
داخل شهر کشانده تا بتوانیم موضوعات گردشگری و 
توریستی را نیز به طور ویژه دنبال کنیم. در خصوص 
فضاسازی شهر و مسائلی همچون المان ها و نقاشی 
های دیواری هم باید دقت نظر بیشتر و طراحی ویژه 
ای در نظر گرفته شود تا در این قسمت از قافله سایر 
شهرهای کشور عقب نمانیم. متاسفانه هنوز هم بعد 
از سال ها المان هایی نامفهوم و نامناسب در برخی 
امیدواریم در  میدان های شهر دیده می شوند که 
نوروز سال 98 دیگر شاهد اینگونه المان ها نباشیم 
آمیزی  رنگ  بگیرد.  به خود  ای  تازه  جلوه  و شهر 
دیوارها و برخی خیابان ها نیز همچون طرح نقاشی 
هایی که در خیابان های تهران و یا مشهد و حتی 
در بزرگراه ها دیده می شوند، می تواند در دمیدن 
روح تازه ای به شهر کمک کند. در پایان ذکر این 
نکته الزم به نظر می رسد که فعالیت های شهرداری 
خصوص  به  گوناگون  های  بخش  در  تاکنون 
عمرانی و معابر شهری قابل تقدیر و تشکر است 
اما ذکر نکات مطرح شده و اجرایی شدن آن، برای 
رسیدن به هدف گذاری تعیین شده ضروری است.

کارتخوان های بانکی 
مشمول مالیات می شوند

رییس سازمان مالیاتی کشور گفت: چارچوبی ایجاد 
می شود تا از کارتخوان های بانکی فعال در داخل و 
خارج کشور مالیات اخذ شود. بر اساس بررسی های 
به  از اصناف  انجام شده و ضرورت پوشش برخی 
از  خاص  صنف   ۷ اولویت،  دارای  اصناف  عنوان 
گرفته اند. قرار  طرح  اولویت  در  رستوران ها  جمله 

سرمقاله

نسرین کاری - صنعت پرورش زالوی طبی و مولد صنعتی 
نوپاست که اکنون نه فقط در کشورهای پیشرفته بلکه به 
علت فواید بسیار آن در کشور و استان رو به توسعه است. 
بیش از 650 گونه زالو در دنیا وجود دارد که 45 گونه آنها 
خون خوارند. این موجود به سبب خون خوار بودن خواص 
درمانی فراوانی در زمینه درمان بیش از 2۷ بیماری از جمله 
سردردهای میگرنی، دردهای مفاصل، فشارخون، چربی خون، 

کبد چرب و درمان دردهای عفونی شدید و غیره دارد.
احمد اکبری مدیرعامل شرکت زالو پروران شرق در گفتگو 
با آوا بیان کرد: هر زالو 500 سی سی خون را رقیق کرده 
و از سکته های قلبی، مغزی پیشگیری می کند. وی با بیان 
اینکه این صنعت در کشورهای اروپایی و صنعتی برای  امور 
پزشکی و درمانی و بهداشتی کاربردی شده است، می افزاید: 
کمک به پاکسازی کبد از سموم، بهبود و کاهش کم شنوایی 
و میگرن و درد مزمن، بیماری قلبی و درد مفاصل و عضالنی 

فقط بخشی از این فواید این موجود کوچک است.
ترشح هیرودین توسط زالو موجب رقیق شدن 

خون  و باز شدن رگ ها می شود
کارآفرین بیرجندی با بیان اینکه این جانور کوچک هنگام 
مکیدن خون، مواد متنوعی ترشح می کند که خواص درمانی 
زالو،  از  مترشحه  ماده  معروف ترین  کند:  می  تاکید  دارد، 
هیرودین است، هیرودین برای رقیق کردن خون و از بین 
بردن لخته های خونی است. اکبری خاطر نشان می کند: 
دوره های تئوری و عملی کسب گواهینامه را از دانشگاه علوم 
کشاورزی گرگان و با همکاری شرکت دانش بنیان کاسپین 
گواهینامه مهارت در رشته تکثیر زالو را کسب کردم. وی می 
گوید: از آنجایی که در گذشته زالو در طبیعت ایران صید و 
در پزشکی استفاده می شد، نیازی به پرورش این جانور مفید 
در کشور نبود، اما در چند سال اخیر به دلیل آلودگی ناشی 
کاهش  زالوها  تعداد  کشاورزی،  سموم  بی رویه  مصرف  از 

چشمگیری یافته است. 
هدایت بیش از صد ماده موثر به داخل بدن میزبان
وی تاکید می کند: بنا به نظر محققان این موجود خدادادی 
هنگام خون خواری بیش از صد ماده موثر به داخل بدن 
میزبان هدایت می کند و حتی از گسترش ویروس اچ آی وی 
نیز جلوگیری می کند. وی یادآور می شود: روغن زالو حجم 
دهنده بوده و از کرم آن برای رفع چین و چروک چشم در 
داروخانه ها استفاده می شود. وی تاکید می کند: باید این رشته 
را نهادینه کنیم، دولت هم با وام های با سود کم و حمایت 
های مالی و معنوی از این صنعت نوپا اما درآمدزا حمایت کند. 
کارآفرین هم استانی با بیان اینکه حداقل تسهیالت برای این 
رشته باید یک سال تنفس داشته باشد زیرا برگشت اولین سود 
سرمایه پس از یک سال است، ادامه می دهد: میزان فضای 

الزم برای تکثیر 1000 عدد مولد 12 متر فضای مسقف 
همراه با کنترل دما می باشد. وی با اشاره به اینکه برخالف 
تصور غلط تنها خون مکیدن زالو مد نظر نیست، خاطر نشان 
می کند: بلکه بیش از 12 آنزیم و 100 ماده موثره حین تغذیه 
این موجود وارد بدن انسان می شود که هر کدام از این آنزیم 
ها خواص درمانی عضوی از بدن را دارد. وی یادآور  می 
شود: بهترین زالوی دنیا به لحاظ کیفیت و میزان آنزیم در 
ایران است که به دلیل خشک شدن و  خالی شدن تاالب ها 
به سمت نیمه صنعتی و صنعتی رو آورده ایم. وی با اشاره به 
اینکه قیمت واقعی زالو در اروپای مرکزی بین 2 تا 11 دالر 
می باشد، ادامه می دهد: زالو در روسیه اکنون 50 تا 60 هزار 
 تومان و در داخل ایران از 1500 تا 2500 خرید و فروش 
می شود. وی با بیان اینکه برای پرورش زالو الزم است آب 
کلر نداشته باشد، ادامه می دهد: فلزات سنگین دو تا سه هزارم 
میلی گرم و شوری آب  تا 3 هزار جواب می دهند. کارآفرین 
بیرجندی یادآور می شود: در بیشتر آب های بیرجند امکان 
رشد برای این موجود وجود دارد و از ارتشاعات فیزیکی باید 
دور باشند.  وی ادامه می دهد:  هر زالو  5 جفت گیرنده حسی 
دارد و یک زالو بدون غذا یک سال زنده می ماند، همچنین 
قیمت زالوی مولد 3 الی 4 برابر زالوی طبی است فقط فضای 

زیادی می خواهد. 
پرورش زالو جایگزین محصوالت کشاورزی 

آب بر شود
اکبری با بیان اینکه در استان ما که مشکل خشکسالی و کم 
آبی داریم، بهتر است این صنعت جایگزین محصوالت آب بر

شود، چون در بازه ای که یک زالو به طبی برسد فقط ۷ لیتر 
آب مصرف می کند اما قیمت تمام شده آن 5 برابر برخی 
محصوالت کشاورزی است. اکبری با بیان اینکه افرادی که 
مایل هستند در این صنعت نو فعال شوند، می توانند با موسسه  
زالو پروران شرق قرارداد بسته و آزمون های تئوری و علمی را 
فرا گیرند، خاطر نشان کرد: پس از مرحله یادگیری و پژوهشی 
در کنار مزارع کشاورزی و حوضچه های سرامیکی مجوزهای 
الزم را از سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی دریافت و در 
سطح گسترده فعالیت خود را آغاز نمایند. به گفته وی تکثیر 
و پرورش زالو در کشور و همچنین در استان با موفقیت انجام 
پذیرفته، به  طوری که هم اکنون چندین هزار قطعه زالوی 
پرورشی برای عرضه به بازار مصرف وجود دارد و این در حالی 
است که پرورش زالو توجیه اقتصادی خوبی دارد. وی با اشاره 
به قیمت زالو عنوان می کند: تفاوت قیمتی که در بازارهای 
داخلی و خارجی وجود دارد صادرات زالو را برای کارآفرینانی 
که مزارع مصنوعی پرورش زالو تأسیس کرده اند بسیار پر سود 
می کند. وی می افزاید: شرکت زالو پروران شرق تفاهم نامه 
با جهاد دانشگاهی برای ارائه خدمات آموزش مشاوره و اجرا 
امضا کرده است. اکبری ادامه می دهد: هزینه پرورش زالو 
 اکنون حدود 19 میلیون تومان است که با 500 مولد هم

 می توان کار را شروع کرد که نیاز حدود 12 میلیون سرمایه 
است.

مهمترین عامل در پرورش زالوی طبی کنترل دما 
و تعویض به موقع آب است

وی با بیان اینکه برای نگهداری زالو به طور متوسط در زمان 

قرنطینه هر شبی یک تا 2 ساعت و در زمان تکثیر هر 3 
روز به 2 ساعت رسیدگی و کنترل نیاز دارد، تاکید می کند: 
مهمترین عامل در پرورش زالوی طبی کنترل دما و تعویض 
به موقع آب می باشد. کارآفرین هم استانی می افزاید: میزان 
سوددهی این رشته بستگی کامل به پرورش دهنده دارد به 
طور متوسط حداقل 200 درصد سود در سال به نسبت سرمایه 
پیش بینی می شود که این درصد بستگی به وضع موجود در 

بازار و فعالیت مداوم و اصولی می باشد.
معرفی  و فروش محصول در بازار داخلی استان

وی با بیان اینکه نگاه اول ما به معرفی و فروش  محصول 
در داخل استان و کشور است، اظهار می کند: پس از آن 
در صورت تولید انبوه بازار خارجی خواهیم داشت و در این 
زمینه  رایزنی های الزم با شرکت های پیشکسوت انجام 
شده است. وی خاطر نشان می کند: برای پیش بینی الزم 
در زمینه صادرات رایزنی می شود که اگرکد بین المللی این 
محصول توسط گمرک صادر شود، به زودی مازاد بر نیاز 
داخل این محصول به شرکت های آلمان و انگلیس صادر 
خواهد شد. اکبری اظهار می کند: در این زمینه در دو شاخه  
پرورش و تکثیر مخصوصا تحصیل کرده ها می توانند فعالیت 
خود را شروع کنند و یک شغل با درآمد مناسب داشته باشند. 
وی خاطر نشان می کند: کسانی که با این موسسه قرارداد 
پشتیبانی و خدمات امضا نمایند خرید محصول آنها توسط 

شرکت در اولویت می باشد.
جلوگیری از خام فروشی محصول زالو به سایر 

کشورها
آفرینی جوانان  اشتغال و کار  ایجاد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تحصیل کرده و ترغیب شرکت های داروسازی به استخراج 
آنزیم ها، روغن و کرم زالو از اهداف شرکت زالو پروران شرق 
است، ادامه می دهد: تالش برای جلوگیری از خام فروشی به 
کشورها و در نتیجه صادرات مازاد بر نیاز به سایر کشورها و 
همچنین تامین زالوی طبی بهداشتی مورد نیاز کشور از اهداف 
دیگر این شرکت است. وی تاکید می کند: مردم خصوصا 
افراد مسن و سالخورده و کم تحرک با یک نوبت زالو درمانی 
می توانند از بروز سکته های قلبی و مغزی پیشگیری کنند. 
وی با بیان اینکه ما هشتمین استانی هستیم که  وارد این 
صنعت پرسود شده ایم، می افزاید:  همچنین از رئیس جهاد 
کشاوزی استان ، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
، رئیس جهاد دانشگاهی ، رئیس سازمان بسیج مهندسین 
کشاورزی به خاطر حمایت هایشان تشکر می کنم. وی با 
اشاره به اینکه تاکنون بیش از 150 نفر آموزش رایگان و  
حدود 5 دوره کالس برای متقاضیان برگزار کرده ایم، تاکید 
می کند: آموزش نکات بهداشتی و ایمنی سالمت از اهداف 

مهم این دوره های آموزشی است.

عکس: جم

پرورش زالوی طبی بهداشتی 
جایگزین محصوالت آب بر کشاورزی

گفتگوی اختصاصی با احمد اکبری، مدیر عامل شرکت زالو پروران شرق
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آگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قاین 
پیرو آگهی نوبتی قبلی و به موجب مقررات ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

اینک برحسب درخواست واصله، تحدید حدود اختصاصی امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان قاین مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد. بخش 11: قطعه مفروزه مزرعه فرخ آباد 
پالک 15۸9- اصلی 3429 فرعی از 119 فرعی احمد راغ آرا ششدانگ یک باب منزل در روز 1397/7/15 انجام خواهد شد، لذا به موجب ماده 
14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز مقرر، ساعت ۸ صبح 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 که در موقع مقرر حاضر نبوده اند، مطابق ماده 2۰ قانون ثبت فقط تا 3۰ روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸6  
آیین نامه اصالحی قانون ثبت، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات 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، در غیر این صورت متقاضی می 
تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات 

 تاریخ انتشار: 1397/06/25   علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجندثبتی را  طبق مقررات ادامه می دهد:

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی( 
ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات مرغداری به مساحت 13627 مترمربع دارای پالک ثبتی 
 شماره یکهزار و دویست و پانزده فرعی از دویست و بیست و چهار اصلی )1215 فرعی از 224 - اصلی( بخش 3 بیرجند 

 به نشانی بیرجند ، شهرستان خوسف، روستای تقاب، معصوم آباد، جنب چاه حبیب اله اصغری ملکی آقای علیرضا سیروسی فرزند محمد 
به شماره ملی ۰65۰11۸246۸ که سند مالکیت آن ذیل ثبت 911۸ صفحه 116 دفتر 1۰2 امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم 
گردیده است، محدود به حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی: شماال یک به صورت غیر مستقیم به طول های 13/6۰و 19/1۰ و 7/21 و 
43/97 و 16/12 متر در امتداد جوی عام محدود است به اراضی موات و چاه احداثی 2- به طول 32/9۸ متر مرزیست در امتداد جوی عام 
به رودخانه شرقا یک به طول های 17/49 متر و 2۰ متر مرزیست در امتداد جوی عام به رودخانه دو به وضعیت جنوبی به طول 33/42 متر 
و سه به طول 17/2۰متر مرزیست به اراضی آقای موسایی از پالک 224- اصلی جنوبا به طول های 1۰2/34 متر و 11/4۰ متر پلی است به 
زمین موسایی از پالک 1166 فرعی 224- اصلی غربا به طول های 91 و 35/53 متر مرزیست به اراضی ملی )حقوق ارتفاقی ندارد( که اصل 
ملک برابر سند رهنی شماره 4۸66- 139۰/2/4 دفترخانه 14 بیرجند در قبال مبلغ هفتصد و یازده میلیون ریال به انضمام سود و خسارت 
تاخیر برای مدت هفت سال از تاریخ تنظیم سند و مازاد اول آن به موجب سند رهنی 59۸4- 1391/2/4 و سند متمم 1۰363- 94/7/14  
دفترخانه 14 بیرجند در قبال مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر برای مدت سه سال و مازاد دوم طی سند 
رهنی 796۰- 1392/1۰/3 دفترخانه 14 بیرجند در قبال مبلغ پنج میلیارد و پانصد و سی و هفت میلیون ریال به انضمام سود و خسارت 
تاخیر برای مدت هفت سال تماما بابت بدهی آقای علیرضا سیروسی فرزند محمد به شماره ملی ۰65۰11۸246۸ در رهن بانک کشاورزی 
شعبه خوسف بیرجند قرار گرفته است. چون متعهد و راهن مذکور ظرف مدت مندرج در اسناد فوق به تعهدات خویش عمل ننموده، بانک 
مرتهن مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه مربوطه راجع به وصول طلب خویش تقاضای صدور اجرائیه بدین شرح: راجع به 
سند 4۸66 مبلغ 761/۸99/739  ریال )شامل مبلغ 711/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل طلب و مبلغ 4۰/۸42/۸75 ریال سود و مبلغ 1۰/۰56/۸64 
ریال خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست 96/12/13 به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول( پرونده ای تحت کالسه 97۰۰169 و راجع 
به سند 59۸4 و متمم 1۰363 مبلغ 376/213/64۰ ریال پرونده ای تحت کالسه 97۰۰171 و راجع به سند 796۰ نسبت به وصول مبلغ 
2/41۸/794/736 ریال پرونده ای تحت کالسه 97۰۰172 نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و 
انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهد و راهن فوق بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده است، به درخواست 
بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و پس از رسیدگی به اعتراضات واصله بر طبق نظریه هیئت سه نفره کارشناسان رسمی 
دادگستری وارده به شماره 97۰۰37۰۸- 97/4/16 ششدانگ پالک ثبتی فوق مشتمل بر یک واحد مرغداری با عرصه ای به مساحت 
13627 متر مربع و اعیان مشتمل بر سالن شماره یک پرورش مرغ به مساحت 12۰۰متر مربع با دیوار بار بر آجری و سقف ایرانیتی و وسط 
ساون با تیر آهن در حال بهره برداری ، سالن شماره 2 پروش مرغ به مساحت 12۰۰ مترمربع که فقط دیوار چینی و ستون های وسط سالن 
اجرا شده )نیمه کاره( ، انبار دان و علوفه مساحت 3۰۰ متر مربع که فقط دیوار چینی و اجرای ستون گذاری کناره ها وای سقف انجام نشده 
)نیمه کاره( می باشد، ساختمان مسکونی شامل سرایداری و اتاق استراحت کارگران به مساحت 1۸/5 متر مربع با دیوار آجری و سقف طاق 
 ضربی ، انباری و سرویس بهداشتی و غیره به مساحت 115 مترمربع با دیوار بار بر آجری و سقف ایرانیتی، حصار کشی به مساحت 6۰۰

مترمربع با سنگ الشه و مالت ماسه و سیمان و دیوار چینی با آجرگری و مالت ماسه سیمان، دارای قدمت بنای از سال 13۸۸ می باشد 
که با توجه به موقعیت محل و مساحت و نوع مصالح مصرفی و اشتراکات منصوبه شامل یک امتیاز برق از ترانس مشترک، یک امتیاز گاز، 
آب یک ساعت از چاه موتور اراضی مجاور تامین می گردد به مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال )5/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی و قطعیت 
یافته و در روز چهارشنبه مورخ 97/۰7/25 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از 
 طریق مزایده به فروش خواهد رسید. بانک بستانکار به موجب نامه شماره 97/5/13 - 72/2245/34۸ اعالم نموده که مورد رهن فاقد بیمه 
می باشد و در خصوص پرونده های فوق به استناد تبصره ذیل ماده 4 آیین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد 
توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد 
شد . الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
و نیز بدهی های مالیاتی و شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است 
که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد ، حقوق دولتی به شرح ماده 4۰ - آئین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار 
با موافقت بانک ملت جایز می باشد. چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم شود ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 
مقرر برگزار خواهد شد و هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نماید و یا در 

صورت وصول اعتراض از ناحیه مدیون و اشخاص ثالث از انجام مزایده خودداری می گردد . 
تاریخ انتشار: 97/06/25         غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسنادرسمی بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی(
ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به مساحت 263/14 مترمربع دارای پالک ثبتی شماره پنج هزار و پانصد و چهل 

و یک فرعی از دویست و چهل و نه اصلی )5541 فرعی از 249- اصلی( بخش 2 بیرجند به نشانی بیرجند سجادشهر، خیابان حجاب، کوچه 
حجاب 9، پالک 3 ملکی آقای مهدی صدیق پور فرزند کلوخ با کد ملی ۰65169133۸ که سند مالکیت آن ذیل ثبت 5۸۰67 صفحه 67 
دفتر 393 امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم گردیده است، محدود به حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی: شماال به طول 12/49متر 
پی دیوار به پالک 553۸ فرعی شرقا به طول 21/93 متر پی دیواریست به پالک 554۰ فرعی جنوبا به طول 12/49 متر پی دیوار به کوچه 
غربا به طول 21/93 متر پی دیوار به پالک 5542 فرعی )حقوق ارتفاقی ندارد( که برابر سند رهنی شماره 7961- 1392/1۰/3 دفترخانه 14 
بیرجند در قبال مبلغ سه میلیارد و شصت میلیون ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر موضوع بدهی آقای علیرضا سیروسی فرزند محمد به 
شماره ملی ۰65۰11۸2464 برای مدت هفت سال در رهن بانک کشاورزی شعبه خوسف بیرجند قرار گرفته است. چون متعدد ظرف مدت 
مندرج در سند فوق به تعهدات خویش عمل ننموده اند، بانک مرتهن مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه مربوطه راجع به 
وصول طلب خویش تقاضای صدور اجرائیه بدین شرح : مبلغ 3/۸9۸/۸95/757 ریال )شامل مبلغ 3/۰6۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل طلب و مبلغ 
۸۰3/937/42۸  ریال سود و مبلغ 34/95۸/33۰ ریال خسارت تاخیر تادیه تا روز در خواست 96/12/27( به انضمام جریمه دیرکرد تا روز 
وصول را نموده و پرونده ای تحت کالسه 97۰۰132 نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای 
مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهد و راهن بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده اند ، به درخواست بانک بستانکار 
 نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و پس از رسیدگی به اعتراضات واصله بر طبق نظریه هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری وارده 
به شماره 97۰۰3۸6۰- 97/4/21  ششدانگ پالک ثبتی فوق مشتمل بر یک باب منزل مسکونی با موقعیت شمالی و با عرصه ای به 
 مساحت 263/4۰ مترمربع و اعیان در طبقه همکف به مساحت 143/6۰ مترمربع و دارای انشعابات آب ، برق و گاز و فاضالب شهری به مبلغ 
سه میلیارد و پانصد میلیون ریال )3/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی و قطعیت یافته در روز یکشنبه مورخ 97/۰7/29  از ساعت 9 الی 12 اطهر 
در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. بانک بستانکار به موجب نامه شماره 
 72/2245/347 - 97/5/13 اعالم نموده که مورد رهن فاقد بیمه می باشد و در خصوص پرونده های فوق به استناد تبصره ذیل ماده 4 
آیین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده 
فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد، حقوق دولتی به شرح ماده 4۰ - آئین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه 
فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک کشاورزی جایز می باشد. چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم شود، مزایده روز اداری بعد از تعطیل 
در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش 
نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد. تاریخ انتشار: 1397/06/25        غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

باطـری تلفنـی 724 عـدل
عرضه کننده:

 انواع باطری ایرانی و ترک 
نصب در محل رایگان

قبل از خرید قیمت ها را از ما بخواهید
هدیه ما به شما محصول با کیفیت می باشد

خیابان قدس، بین قدس 11 و13، نرسیده به باشگاه فرهنگیان 
09155626247

17 مـاه 

گارانتی معتبر 

الکترونیکی

تائیدیه تحصیلی
از پیشخوان دولت - چمنی خیابان پاسداران - روبروی شعبه 

تامین اجتماعی - ابتدای باهنر غربی صبح و عصر تحویل بگیرید.
3242 3242 - چمنی

فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای
 موسسه خدمات بهداشتی و درمانی میالد 3 بیرجند در نظر دارد: انجام امورتغذیه )تهیه ، 
طبخ و توزیع غذا( بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( را با شرایط ذیل به مدت یک 
سال تمام شمسی از طریق مناقصه عمومی دو  مرحله ای به متقاضی ذیصالح واگذار نماید. 

موضوع مناقصه : انجام امور مربوط به تهیه و طبخ و توزیع غذای بیماران و کارکنان بیمارستان 
مدت قرارداد: از تاریخ مندرج در قرارداد به مدت یک سال کامل شمسی 

شرایط متقاضی:
تمام اشخاص و شرکت های توانمند دارای تایید صالحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 متقاضی کتبا اعالم نماید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دي ماه 1337 نمی باشد. 
میزان سپرده :واریز مبلغ 3۰۰،۰۰۰ ریال به حساب 61۰۰۰۰۰19 به نام موسسه بابت دریافت اسناد شرکت 
در مناقصه واریز نقدی مبلغ 45۰،۰۰،۰۰۰ ریال به حساب 61۰۰۰۰۰19 به نام موسسه یا ارائه  ضمانت نامه 

معتبر بانکی بدون قید و شرط یا چک تضمینی بابت ضمانت ورود به مناقصه 
محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات : متقاضی می تواند  ظرف مدت  ده روز کاری از تاریخ 1397/۰6/21 
لغایت 1397/۰7/۰4 جهت اخذ مدارک شرکت در مناقصه عمومی به دبیرخانه بیمارستان واقع در بیرجند- بلوار 

صنعت و معدن - روبروی دانشگاه صنعت و معدن - طبقه دوم مراجعه نماید.
متقاضی می تواند در ساعات اداری نسبت به  دریافت و تحویل کلیه اسناد مناقصه  اقدام نماید. بدیهی است ارائه 
پیشنهادات می بایست در سه پاکت » الف، ب، ج« به صورت دربسته و الک و مهر شده و با درج کلمات پاکت 
»الف« و پاکت »ب« و پاکت »ج« صورت پذیرد. شماره تلفن ۰563232۸5۰5مربوط به معاونت بیمارستان 
جهت پاسخگویی به سؤاالت اعالم می گردد.  به پیشنهادات مبهم، مشروط و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد 
از موعد مقرر ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. موسسه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.  

هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد  
روز 1397/۰7/۰5 در محل سالن کنفرانس  تاریخ گشایش پیشنهادها و محل آن: ساعت 1۰صبح 
بیمارستان واقع در طبقه دوم بیمارستان خواهد بود. متقاضیان می توانند در صورت تمایل در جلسه مذکور 

حضور یابند. مدت اعتبار پیشنهادها حداکثر سه ماه خواهد بود.  
           روابط عمومی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع( )میالد3 بیرجند( 
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شناسایی پیکر مطهر شهید تازه تفحص شده

صداو سیما-پیکر پاک شهید احمد علی لکزایی از بیرجند شناسایی شد.پیکر مطهر این شهید واال مقام تازه تفحص شده، هفته آینده در بیرجند 
تشییع خواهد شد.روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت: شهید احمد علی لکزایی اول اسفند سال 1336 در گلستان متولد شد و 
در بیست و سوم بهمن 1364 در عملیات والفجر 8 به شهادت رسید. شهید احمد علی لکزایی از نیروهای ارتش بیرجند بود که به جبهه اعزام شد.

در حالی که در بعضی رشته ها مثل ارتوپدی یا غدد 
یا گوارش در بعضی ماهها مثل فروردین وشهریور         
در مرکز استان مشکل داریم و در بعضی رشته ها 
متخصص خوب نداریم. زدن بیمارستان دوم آن هم در 
یک شهرستان دیگر نمی دانم چه معنی دارد! ساختمان 
و تجهیزات که شفا نمی دهد. کادر درمانی متخصص 

را قوی کنید.
910...673

از مدیر بومی صدا و سیما می خواهیم که به جای 
دیگر  های  استان  ای  کلیشه  های  برنامه  پخش 
برنامه های مدونی برای ایام محرم از استانمان تهیه 
کنند که این کار موجب دلگرمی مداحان و مشارکت 
عزاداران در جلسات مذهبی شود متاسفانه به آنچه 
 داریم بی توجهیم. مداحان مشتاق امام حسین )ع(

و مطرح در استان کم نیستند.
915...011

با عرض سالم و ادب خدمت شهردار محترم و عرض 
ایام محرم تاسوعا و عاشورای  تسلیت به مناسبت 
حسینی انشا ا... همگی ما امید داریم که اضافه کاری 

های معوق پرسنل  پرداخت شود.
915...536

چه خوب می شد بعضی از مسئوالن امسال برای 
امام حسین )ع( دستی به سینه نزنند چون زیاد دست 
رد به سینه من و امسال من زدند.گناه دارند دستشان 
درد می گیرد. برای تهیه لوازم ساده زندگی برای 
فرزندت نتوانی وام بگیری وشرمنده اش بشوی... به 

اسالمی بودن این مملکت باید آفرین گفت.
915...706

یک ردیف از دور برگردان چهکند را 4 ماهه کندند و 
هیچ کس آسفالت نمی کند که ماشین ها توش گیر 
می کند، جوی ها هم پر از آشغال، انگار چهکند دهیاری 

ندارد که به این مسائل رسیدگی کند.
937...695

 این پیام من از سوز دله این همه شهید و جانباز و 
غیره که با هدف خاص عدالت اجتماعی و داشتن 
یک کشور با تمام ابعاد اسالمی داشته باشیم حاال 
این همه اختالس، احتکار، دزدی، قاچاق که خون 
این مردم بخصوص جامعه ضعیف را مکیدند و آنها 
را به روز سیاه نشاندند به کنار...گناه همه مسئوالن 
اقدام  و  گرفتند  حقوق  فقط  که  بازرسان  نظارتی، 
های پیشگیرانه انجام ندادند آنها هم باید در پیشگاه 
خداوند و شهدا و مردم پاسخگو باشند چه بسا که 
گناه سهل انگاری اینان از متخلفین سنگین تر باشد.
915...757

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

حسینی- در ادامه نشست »عزاداری حسینی، اقتضائات زمان و 
انتظارات جوانان و بانوان« که در شماره روز گذشته روزنامه چاپ 
شد، متولیان این حوزه از جمله رئیس و اعضای شورای هیئات 

مذهبی به ارائه نظرات خود پرداختند که در ادامه می خوانید:

هنوز  برخی روحانیان 
معارف و مسائل به روز را ارائه نمی دهند

حسنی صفت عضو شورای هیئات مذهبی با بیان این که 
عزاداری برای امام حسین )ع( از زمان امام باقر )ع( شروع شده 
است، گفت: ایشان فرمودند»شیعیان ما جلسه بگذارند و دور 
هم بنشینند و یاد ما را زنده نگهدارند و معارف دین بیان شود«. 
در نتیجه هدف برگزاری مراسم عزاداری امام حسین)ع( از ابتدا 
نه سینه زنی بوده و نه طبل و سنج. هیچ مرجعی نیز طبل و 
سنج را جایز، مستحب یا مباح اعالم نکرده است.وی با اشاره 
به این که شورای هیئات مذهبی خیلی فعال نیست و یک 
جلسه در ماه کفایت نمی کند، اضافه کرد: کاش در این جلسه 
متولیان این مسائل یعنی سازمان تبلیغات اسالمی که مبلغان را 
به شهرهای گوناگون می فرستند نیز حضور می داشتند. حسنی 
صفت با انتقاد از این که هنوز برخی روحانیان معارف و مسائل 
به روز را ارائه نمی دهند، یادآور شد: تعداد اندکی هستند که به 
مسائل روز مسلط نیستند و نمی توان از آن ها در تمام هیئت 
ها استفاده کرد. وی یکی از علت های نبود اتحاد بین هیئت ها 
را »منیت« هر هیئت عنوان کرد و گفت: هنوز دغدغه عزاداری 
نداریم که سر بهتر بودن کدام هیئت دعوا می شود. هدف 

هیئت دیده شدن و خودنمایی شده است.

جوانان اگر بدعتی در مداحی دیدند، 
مدرک  بخواهند

این عضو شورای هیئات مذهبی همچنین به رخداد برخی اتفاقات 
در هیئت ها توسط افراد ضد انقالبی و ضد مذهب اشاره و عنوان 
کرد: برخی نیز با بی اطالعی به آن ها دامن می زنند و خوراک 
برای دشمن درست می کنند. به همین شکل هیئت های مذهبی 

که آلوده به سیاست شده اند نیز هیئت عزاداری نیستند.
حسنی صفت با تاکید بر این که عزاداری در این شب ها تا دیر 
وقت مانع از انجام واجباتی مانند نماز صبح نباید شود، اضافه 
کرد: در این مواقع به دانش مذهبی جوان هم چیزی افزوده 
نشده است. جوانانی داریم که در طول سال جز شب های ماه 
محرم به مسجد نمی روند و باید برای بصیرت افزایی انها در 
همین شب ها کاری انجام داد.وی تصریح کرد: اگر هیئتی طبل 

و سنج را نپذیرفت ، هیئت دیگر هم نباید فقط به دلیل این که 
به عائله اش اضافه می شود آن ها را بپذیرد.

این عضو شورای هیئات مذهبی با بیان این که اگر جوانان در 
جلسه ای دیدند مداح بدعتی کرده و روایتی بدون سند ارائه 
می دهد ، جسارت داشته و از وی استدالل و مدرک بخواهند، 
اضافه کرد: اگر دلی شناخت کافی از امام حسین )ع( داشته باشد 
نیازی به غلو، دروغ و خراب کردن دین و ایجاد وهن فقط برای 
گریاندن آن نیست.حسنی صفت در ادامه خواستار اختصاص 
حسینیه امام رضا )ع( به خانم ها شد. وی همچنین به آسیب 
هایی که در ایستگاه های صلواتی همچون بی نظمی، ترافیک، 
اسراف مواد غذایی، آلودگی صوتی و محیط زیست اشار کرد 
و گفت: همین موارد در تصاویر ماهواره ای به نام عزاداری 

شیعیان پخش می شود. خواهشمندم این موارد را به جوانان 
مشغول در این ایستگاه ها انتقال دهید.

 جای خالی افراد با تجربه در هیئت های جوان
اسماعیل اکبرپور یکی از عزاداران حسینی ، با تاکید بر این که هیچ 
کدام از مسئوالن هیئت ها مخالف حضور جوانان نیستند، گفت: 
در شورای هیئات مذهبی هم می خواهیم جوانان ورود کنند.وی 
به برخی آسیب های انگشت شمار در هیئت های شهر از جمله 
سبک های خاص، خاموش کردن چراغ ها هنگام سینه زنی ، 
برهنه شدن و .... اشاره کرد و افزود: جای خالی افراد باتجربه و 
راهنما در این قبیل هیئت ها موجب این آسیب ها شده است.

اکبرپور نبود فضای کافی برای پذیرایی از خانم ها را از علت های 
توزیع نشدن غذا در بین آنان عنوان کرد و گفت:  با این حال هر 

هیئت تا حد توان سعی می کند از بانوان نیز پذیرایی کند.

نشست های آسیب شناسی با حضور جوانان
 محمدرضا اکبرپورمسئول هیئت مرتضوی هم با انتقاد از رسانه 
بیان کرد: جمع های  به خصوص صدا و سیما  های دیگر 
تخصصی کارشناسان را باید به داخل خانواده ها آورد، این کار 
نیز باید از قبل محرم شروع شود.وی به نقش جوانان در وقایعی 
همچون عاشورا، انقالب اسالمی، دفاع مقدس و سازندگی کشور 
اشاره کرد و افزود: اکنون نیز باید برای هر جوان نقش و جایگاه 
مشخصی را در هیئت ها در نظر بگیریم تا مشکلی ایجاد نشود.
به گفته وی همان طور که در هیئت ها روحانی دعوت می شود، 
باید از کارشناسان هم دعوت کرد و نشست های آسیب شناسی با 
جوانان هیئت برپا شود. ضرورت برگزاری این جلسات نیز به دلیل 
وجود شبهات متعدد امروزی به خصوص آن چه وهابیت ترویج 

می کند، احساس می شود.

جایگزین طبل و سنج، فقط قانع کردن جوان است
غالمحسین علیزاده مسئول هیئت ابوالفضلی بیرجند و عضو 
شورای هیئات مذهبی نیز در این نشست بیان کرد: دو سال پیش 
هزینه سنگینی را برای جمع آوری طبل و سنح از هیئت پرداخت 
کردیم و مخالفان بسیاری داشتیم، برخی جوانان بر این باور بودند 
که چون در حرم امام رضا )ع( نقاره همراه با طبل زده می شود 
پس این جا نیز در هیئت مشکلی ندارد، در صورتی که فلسفه نقاره 
خوانی و این عزاداری کامال متفاوت است.وی با بیان این که در 
فرهنگسازی و در بدو کار بسیار مشکل داریم ، خاطرنشان کرد: 
جوانان ما انرژی فوق العاده زیادی دارند و از طرفی جایگزینی برای 
طبل و سنج وجود ندارد و تنها جایگزین ،قانع کردن آن ها است. 
 آنها باید بدانند نه طبل و سنج آن ها را به بهشت می برد و نه

بی طبلی موجب نارضایتی امام حسین )ع( می شود.علیزاده 
همچنین پیشنهاد داد:  در ترکیب شورای هیئات مذهبی 2 تا 3 
نفر جوان نیز اضافه شوند یا هم شورای هیئات مذهبی جوانان زیر 

مجموعه شورای اصلی تشکیل شود.

شناسایی سه هیئت زیر زمینی !
در ادامه جلسه عباسی رئیس شورای هیئات مذهبی به ارائه 
نقطه نظرات و پاسخ دهی به برخی موارد مطرح شده پرداخت. 
وی به فعالیت هزار و 460 هیئت در استان، 330 هیئت در 
شهرستان و 78 هیئت در شهربیرجند اشاره کرد و گفت: با 
توجه به ارزیابی شورای هیئات مذهبی کشور، 70 درصد مردم 
مخاطب هیئت های مذهبی هستند و از این ظرفیت باید در 

ترویج فرهنگ عاشورایی بیشترین بهره را برد.وی با بیان این که 
برخی انتظارت نیکو اما غیر قابل اجرا هستند، اضافه کرد: مردم 
بیرجند خواستار تجمع مانند شهرهای یزد و کرمان هستند اما 
باید توجه کرد این تجمع فقط یک روز است. از طرفی هنگامی 
که از هیئت ها خواسته شد در مصلی تجمع کنند و طبل و 
سنج هم نیاورند، عده ای توجه نکرده و درگیری هایی پیش 
آمد. با این حال طبق هر ساله تجمع هیئت ها در مسجد امام 
حسین )ع( ، تجمع در روز عاشورا و نماز باشکوه ظهر عاشورا 
با اشاره به این که امسال هیئت  را خواهیم داشت. عباسی 
 حسینی، حسینیه جماران و مکتب نرجس )س( برای خانم ها
ادامه داد: به احتمال قوی هیئت  در نظر گرفته شده است، 
ابوالفضلی هم اضافه خواهد شد. وی با بیان این که عده ای از 
خانم ها اصرار دارند کنار خیابان به تماشای هیئت ها بنشینند و 
نمی توان مانع از حضور آنان شد، ادامه داد: البته عده ای بهایی 

نیز دستور دارند با آرایش در مسیر حرکت هیئت ها حضور 
پیدا کنند، همان طور که ردپایی از شیعه انگلیسی نیز مشاهده 
شده بود. رئیس شورای هیئات مذهبی از شناسایی سه هیئت 
زیرزمینی با خط ربط مشخص سخن گفت و افزود: اخطار الزم 
به آنان داده می شود و در صورت عدم رعایت موضوع را قضایی 

پیگیری خواهیم کرد. 

مداحان دارای کارت فعالیت شدند
عباسی به حساسیت فعالیت ایستگاه های صلواتی به لحاظ امنیتی 
اشاره کرد و یادآور شد: در همین راستا هر ایستگاه باید از طرف 
یک هیئت معرفی نامه بیاورد و پس از مشخص کردن مسئول 
ایستگاه و دستیار خود ، جهت مسائل ترافیکی و بهداشتی مورد 
بررسی قرار گیرد. وی با اشاره به فعالیت 600 مداح در بیرجند، 
از فعالیت های کانون مداحان در این راستا خبر داد و بیان کرد: 
امسال مداحان سطح بندی شده و دارای کارت مداحی هستند و 
فرد بدون کارت مداحی حق خواندن ندارد. از طرفی نظارت بر 
سبک های مداحی توسط شورا و بازرسان نیز انجام می گیرد تا از 
بدعت ها جلوگیری شود. اگر گزارشی از این گونه موارد برسد، در 
هیئت مطرح و در کمیسیون تخلفات بررسی می شود، در صورت 
رفع نشدن مشکل، اقدام قانونی صورت می گیرد. رئیس شورای 
هیئات مذهبی در پایان با بیان این که هر هیئت رابط فرهنگی 
خود را از جوانان انتخاب کرده و شورا با آنان در ارتباط است، 
عنوان کرد: امکان برپایی شورای جوانان وجود ندارد اما جوانان به 
عنوان مشاوران در جلسات شورای هیئات مذهبی شرکت کنند.

پیشنهاداستفاده از اراضی قدیم پادگان 
برای برگزاری مراسم مذهبی

گفتنی است در این جلسه پیشنهاد استفاده از اراضی قدیم پادگان 
به جهت برگزاری مراسم مذهبی نیز مطرح شد که با توجه به 
موقعیت این اراضی در مرکز شهر و دسترسی آسان هیئت های 
مختلف به آن و همچنین بر اساس تجربیات گذشته، داشتن فضای 
کافی مناسب بانوان، قرار شد از طرف شورای هیئات مذهبی 
درخواستی در همین راستا مطرح گردد. الزم به ذکر است در این 
جلسه از حجت االسالم رضایی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی 
استان و حجت االسالم لطفی مدیر تبلیغات اسالمی شهرستان 
دعوت شد اما هر دو به دلیل داشتن جلسه نتوانستند حضور پیدا 
کنند. همچنین عالوه بر خانم اسدزاده عضو هیئت علمی دانشگاه 
پیام نور، از چند بانوی فعال در عرصه دین و صاحب نظر نیز 
دعوت شده بود که امکان حضور هرکدام بنا به علتی میسر نشد.

جای خالی افراد با تجربه در هیئت های جوان استان

می
 قاس

س :
عک

جایگزین طبل و سنج، فقط قانع کردن جوان است

امام علی)علیه السالم(: قرآن را بیاموزیدکه بهترین گفتار است.
قابل توجه خواهران عالقه مند به معارف قرآن و اهل بیت

کالس های آموزشی مکتب نرجس در سال تحصیلی ۹۸-۹۷
روخوانی،روانخوانی،تجوید،صوت و لحن،حفظ،مفاهیم،تفسیرموضوعی و ترتیبی،احکام،آموزش 

نماز،نهج البالغه،معارف مهدویت،صحیفه سجادیه،غدیرشناسی و شرح دعا
تاریخ ثبت نام: یکشنبه )اول مهر( لغایت )پنجم مهر۹۷(

زمان ثبت نام: همه روزه صبح ها از ساعت ۸ تا ۱۱
مکان ثبت نام: خیابان طالقانی ۱ ، مکتب نرجس ) علیهاالسالم(

افتتاحیه کالس ها: شنبه ۷ مهر۹۷ ساعت ۸:۳۰ صبح
جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن ۳۲۲۲۳۸۳۱ تماس بگیرید.

مکتب نرجس ام االمام المنتظر)علیهاالسالم(
موسسه قرآن و عترت عروه الوثقی مکتب نرجس)علیهاالسالم(

کانون تخصصی مهدویت مکتب نرجس)علیهاالسالم(

زمان : دوشنبه ۹۷/6/26 
)روز توسل به باب الحوائج

 شش ماهه کربال( 
ساعت ۹ صبح

مکان: مدرس 3۷
 کانون هالل 14 بانوان بیرجند

همایش شیرخوارگان

مراسم اقامه عزای دهه اول محرم
سخنران:

حجت االسالم و المسلمین حاجی آبادی
با نوای :

جهان زاده/قاضی زاده/گورکانی /هاشمی/ هادی زاده 

زمان و مکان:  از اول محرم به مدت۱0شب/ بعد از نماز مغرب و عشاء )مهدیه(
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مسجد جامع قاین  داده نما

خواص فراوان ذرت

ارزش غذایی مواد عمده  تشکیل دهنده  ذرت 
به غیر از آب، کربوهیدرات ها و مقدار کمی 
پروتئین و چربی است . ذرت مقدار زیادی فیبر 
دارد. ذرت اگر بخار پز شود منبع آهن است، 
اما برخی آن را روی زغال کباب می کنند که 
این کار خاصیت اصلی آن را می گیرد، دود 
 زغال هنگام درست کردن بالل روی ذرت 

می نشیند و آن را سرطان زا می کند.

اشتیاِق  و  نقلی، ذوق  و  هاِی ساده  دلخوشی  و  بوِی خاطراِت کودکی 
کودکانه براِی دفتر و مداد و کیف و لباِس نو ...

بی تابِی روِز اوِل مدرسه، روزی که همه چیز بوِی تازگی و آغاز می داد هوا 
هواِی همان روزهاست! اما کمی دلگیر تر ...

چشمانم را می بندم و به پدر و مادری فکر می کنم که این روزها، تواِن 
خرید ندارند و کودکانی که قرار نیست شوِق آغاِز مهر را تجربه کنند. 
خواستم بگویم جشِن عاطفه ها ، فقط مخصوِص نیازمندان نیست! شرایط 
تغییر کرده و خوب که نگاه کنیم، اکثِر خانواده ها، امروز در ساده ترین 
هزینه هایشان مانده اند. هوای همدیگر را داشته باشیم، هر کدام مان در 
حِد توانش، به هر بهانه ای، دلخوشِی کودکی باشد، این ساده ترین و با 

ارزش ترین کاریست که می توانیم انجام دهیم!

بوی ماِه مهر می آید !

داستان های دنباله دار

 داستان دنباله دار لحظه های انقالب

*سید محمود گالبدره یی

هی خودم پریدم جلوی در هی دویدم و هی گفتم: »مردم، این آخرین 
کلک شریف امامی ست. این رئیس دانشگاه که این جا می گردد، این 
استادها که می گویند و قاطی ما شده اند؛ این بحث های آزاد، این 
ها،  این گروه گروه شدن  وارنگ،  و  پرچم های رنگ  این  ها،  حرف 
به  آقای دکتر  این که سخنرانی  از  بعد  بازی ست.« حتی  همه حقه 
هم خورد و بچه ها ریختند توی مسجد و با هزار زحمت، اسم برنجی 
 شاه را از سر در مسجد هم کندند، باز انبوه جمعیت حرکت نکرد؛ ولی
آن هایی که کارد به استخوان شان رسیده بود و آنهایی که از مدت ها 
پیش، پیشتازان شان گفته بودند باید با سر توی دل دشمن رفت و خود 

نیز رفته بودند، آرام نمی گرفتند.
در تمام این مدت، همین ها بودند که گله به گله، تا می رفت موج آرام 
بگیرد، باز تن و توان تک و تنهایشان را با کله، به وسط مرداب خفته 
پرت می کردند و موج به وجود می آوردند و نمی گذاشتند سرپوش دو 
رنگی و هزار دستگی و در خود و با خود کلنجار رفتن و آرامش شب، باز 

بر سر مرداب متعفن خفته بیفتد.
ادامه دارد...

آیه روز  

]وظیفه من[ تنها ابالغی از خدا و ]رساندن[ پیامهای اوست و هر کس خدا و پیامبرش را نافرمانی کند قطعا 
آتش دوزخ برای اوست و جاودانه در آن خواهند ماند سوره الجن/ آیه 23

حدیث روز  

 زمین کربال در روز رستاخیز ، چون ستاره مرواریدی می  درخشد و ندا می  دهد که من زمین مقدس خدایم ،
زمین پاک و مبارکی که پیشوای شهیدان و ساالر جوانان بهشت را در بر گرفته است. امام حسین )علیه السالم(
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عشق کویرنشینان به

 اهل بیت)ع(  در  آئین های محرم 
  

عشق مردمان کویر نسبت به اهل بیت )ع( در ماه محرم به اوج 
خود می رسد و با وجود گذشت یک هزار سال از مصیبت شهادت 
امام حسین )ع( و یاران وفادارش، نه تنها از عمق این حادثه کاسته 
نشد، بلکه  قلمرو عاشورا گسترده تر و آیین های عزاداری باشکوه 

بیشتری برگزار می شود.
شبیه خوانی یاد آور صحنه عظیم کربال

مراسم شبیه خوانی نیز از دیگر آداب و رسوم مردم استان است که 
در این مراسم هر شبیه خوان نقش یکی از شخصیت های عاشورا 
را اجرا می کند و با نظمی خاص اشعاری را می خواند. این مراسم 
توسط افرادی اجرا می شود که از صدای خوب برخوردار و توانایی 

ارائه نمایش را دارند.
مشعل گردانی مختص دو روستای خور و برکوه

مراسم مشعل گردانی در روستاهای خور خوسف و برکوه سربیشه 
آهنی  تسمه  از  که  است  استوانه ای  به شکل  می شود.مشعل  اجرا 
تشکیل شده که بعضی از آنها بلندتر است و پایه مشعل فلزی و 
حدود دو متر ارتفاع دارد این مشعل را در شب نهم محرم روشن 
می کنند.در روستای خور عصر تاسوعا مشعل فلزی را که در حسینیه 
به صورت ثابت نصب شده است، از کنده درخت بنه پر می کنند و 
شب بعد از برپایی مجلس روضه خوانی چراغ ها را خاموش و مشعل 
می شود.در  انجام  آن  دور  سینه  زدن  و  می کنند  روشن  نفت  با  را 
روستای برکوه سربیشه شب عاشورا بعد از روشن کردن مشعل در 
میدان ضمن سرودن اشعاری آن را به طرف مسجد حسینیه روستا 
حمل می کنند و در داخل حسینیه مشعل را به دیوار تکیه می دهند 

و به نوحه خوانی می پردازند.
شبیه گردانی قهستان و سنگ زنی درخش

نیز در قهستان در روز عاشورا توسط مردان  مراسم شبیه گردانی 
انجام می شود و زنان نظاره گر هستند به این صورت که هر فرد 
یکی از عالیم روزهای عاشورا مثل تنور خولی و گهواره حضرت 
وارد محوطه  بیرق  و  علم  با  و  کند  درست می  را  اصغر)ع(  علی 
مردم  مراسم  جمله  از  هم  زنی  می خوانند.سنگ  اشعاری  و  شده 
محله درخش شهر قهستان است. سنگ عبارت است از دو تکه 
چوب استوانه ای هشت سانتیمتری که نخی از آن عبور کرده و در 
پشت دست بسته می شود.این روستا هشت نفر سنگ زن دارد که 
از شب پنجم محرم این کار را همراه هیئت با نوحه سینه زنی یا 

زنجیرزنی انجام می دهند.
نخل بندان مراسمی ویژه در نهبندان

نخل به اصطالح یک حجله از چوب است که با تمثال های رنگارنگ 
مثل آیینه، پارچه های قیمتی، گل و سبزه تزئین می شود و در روز 
عاشورا در مراسم روضه خوانی و تعزیه به عنوان تابوت نمادین امام 
حسین)ع( حرکت داده می شود. نخل توسط سادات و بزرگان بسته و 
در روزهای تاسوعا و عاشورا همراه هیئت های عزاداری حرکت داده 
می شود و در محل عزاداری چند بار نخل ها را دور می دهند و بعد به 

زمین می گذارند تا عزاداران آن را زیارت کنند.

یک لحظه مکث کن . . . 

۹۰ درصد سرطان های ریه
 در اثر استعمال دخانیات

 

۹۰ درصد سرطان های ریه و ۸3 درصد مرگ 
اثر استعمال  از سرطان ریه در  و میر ناشی 
دخانیات است. نباید فراموش کرد که مصرف 
تنباکو به روش های مختلف عالوه بر سرطان 
ریه می تواند منجر به بروز سرطان های متعدد 
و در نتیجه سالمتی جامعه را به خطر اندازد. 
سیگار موجب احتمال بروز سرطان و کاهش 

کیفیت و کمیت زندگی می شود.

مسمومیت با  اسفناج خام یا نشسته

تقریبا نیمی از تمامی موارد مسمومیت غذایی 
مربوط  کشاورزی  محصوالت  به  ثبت شده 
می شود. اسفناج آلوده می تواند در خود ویروس 
داشته باشد و باعث ایجاد اسهال و حالت تهوع 
در مصرف کننده شود.گفته شده که آبکشی و 
شستن یکی از قدم های ابتدایی برای از بین 
بردن این خطر به شمار می رود، اما این روش 

پاکسازی همیشه موثر و کافی نیست.

 ویتامین ای )Vitamin E(  یکی از ویتامین های محلول در چربی 
است. این ویتامین همچون ویتامین ث  خاصیت آنتی اکسیدانی دارد و اثر 
شیمیایی مخربی که به بافت های بدن لطمه می زند را از بین می برد. این 
ویتامین در بدن نقش یک آنتی اکسیدان را ایفا می کند و از سلول های 
بدن در مقابل تخریب حفاظت می کند. این ویتامین دارای خاصیت 
ضد انعقادی می باشد که به جریان راحت خون در رگ هایی که دارای 
پالکت های چربی چسبنده به دیواره هستند، کمک می کند. ویتامین ای 

همچنین باعث افزایش سطح ایمنی بدن در مقابل بیماری ها، جلوگیری 
از پیشرفت بیماری آلزایمر، کمک به درمان بیماری های چشمی، کاهش 
احتمال حمالت قلبی در بیماران مبتال به دیابت، کند کردن روند پیری 
سلول ها، تقویت انسان در مقابل آلودگی های زیست محیطی، مقابله با 
کم خونی، درمان مشکالت ناشی از چربی های بد هضم و کمک به 
بهبود بیماری های پوستی، زخم ها کمک می کند. این ویتامین  در روغن 

ماهی، دانه های خوراکی، تخم مرغ و سبزیجات سبز دیده می شود. 

 ویتامین E  حفاظت سلول های بدن در مقابل تخریب

جدول 4166                        

افقي:1-کار سرسري - نامادري 
2- همشیره گرامي - برگزیده-  
رویي  الستیک   -3 کساد  ضد 
چرخ - روغن صنعتي-  دوستي 
اندازه  مقیاس    - بند  شکم   -4
پایان - بزرگ و  نازبي  گیري - 
مهتر قوم 5- پیر شدن - خنجر 
 -6 کوتاه   طریق   - کوچک 
ساخته  نمونه  ارتشي-   کامیون 
آینده   -7 نرسیده  خربزه   - شده 
پول   - سرنگون  و  وارونه   -
آبستن   - آداب   -۸ هند  خرد 
شاملو  احمد  معروف  آثار  از   -
مخلص    - دریایي  پارچه   ۹-
هرمزگان1۰-  شهرهاي  از    -
چیزي  ظاهر    - شادي  فریاد 
ابراهیم  حضرت  زادگاه    -
منسوب    - تکبر  و  غرور    -11
به لوط - ریختن پول به حساب 
12 - ساکت و بي صدا - زمان 
خواب-  ظاهر ساختمان - نوعي 
باالپوش 13-  پشت سر-  الرو 
برادر سلم و تور  - شیپور 14 - 
 - 15 فرستادن - رق   - هدیه 

خواهر گرامي -  ورزشگاه
و  مقرراتي  بسیار   -1 عمودي: 

منضبط - گداي دوره گرد 2- روح 
- قانون مغولي-  فلزي نقره اي 
رنگ نسبتا نرم و سمي که براي 
رود  مي  کار  به  زدایي  اکسیژن 
3- همنشین هوي - قد کوتاه - 
آهنگ نظامي 4- سنتي اسالمي 
و از شروط اساسي عقد ازدواج - 
دریاي عرب -  ازهم پاشیده-  نام 
قدیم اصفهان 5- میوه - آلونک 
مرتبه  بلند   -6 غبار  و  خاک    -
خانه - محل گذر  از  -  قسمتي 
7- از کوه هاي مهم کشور -  تیر 
نشده   دباغي  پوست   - پیکان  بي 

۸- فریزر -  مرمت - دشت ۹- 
شهرهاي عرب - موش صحرایي 
از   دریغ-    -1۰ قرآني  مردم   -
ابهت - تخم کتان 11-  میمون 
استان  شهرهاي  از   - نما   آدم 
فارس - حرف همراهي 12- میوه  
یاقوت   - دونده  عضو   - شایسته 
موثر-   و  مفید   - تخمک     -13
سقف  چوبي  تیر   -  14 رفوزگي 
کشوري   - پسندیده  و  خوب   -
آنگوال 15  و  گابن  همسایگي  در 
موسیقي  شیوه   - خانه  کرایه   -

سیاهپوستان آمریکا

12345678۹۰11112131415
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جدول کلمات

12345678۹1۰1112131415
امروناراپوتلاپ1
سیدارهتیلناوی2
مایننایکنیهاش3
انانامکهیهنن4
لبیانتسدرتسه5
داسشودمیوقتا6
ردکتاردیهیمید7
هباراومنندار8
ناماهدیازمراپ۹
داینوگررکمقا1۰
وقامارددیدبن11
سرهیرمیانناک12
تهاقنکاسبماسر13
اسورسیپامارکا14
نوناقفارگومسیس15

برق خورشیدی )22۰-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

به یک نیروی خانم جهت کار 
در تایپ و تکثیر نیازمندیم.

09353880687-32457304

کارت دانشجویی اینجانب نازنین یعقوبی قلعه 
سرخ به شماره دانشجویی 05024023  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

خانم یا آقا لیسانس روانشناسی  
یا روابط عمومی
 نیازمندیم. 

دفتر پیشخوان دولت - چمنی
09155614320

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

دم سرخ ها
16:1522شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  :اینستاگرام @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

هزار پـــا
1820شروع سانس

فروش کارخانه در شهرک 
صنعتی، سند ششدانگ آزاد 
قیمت توافقی، با معرفی وام 

سرمایه در گردش
09157234706

شرکت راهسازی

 پـارس اسکلت قـرن 
جهت اجرای پل در بیرجند نیاز 
به نیروی قالب بند،آرماتوربند 
و بتن ریز همراه با لوازم دارد.

09152210859

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 

کناف و ... با قیمت مناسب
09156633230- برگی

شترمرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش 

جوجه در سنین مختلف
 09151609429
09157269528

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

اولین مرکز تخصصی فروش چسب ، موادشیمیایی ، محصوالت خودرویی  در شرق کشور
DYNO-TAB

تضمین سالمت خودرو با محصوالت داینو تب
* کاهش آلودگی * اقتصادی و به صرفه * کاهش مصرف سوخت 

* کاهش رسوبات کربنی * افزایش عمر موتور و شمع ها * افزایش قدرت و شتاب خودرو  
* تبدیل بنزین معمولی به بنزین سوپر

- دارای گواهی تست از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- دارای گواهینامه تست از شرکت جنرال موتورز

- دارای گواهی تست و ارزش گذاری EPA )سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا( 
- مورد تایید شرکت M.E.M  خودرو )آبشن ایساکو(

- مورد تایید استاندارد جهانی ASTM آمریکا در دانشگاه هوستون تگزاس 

نماینده انحصاری در خراسان  کلینیک تخصصی چسب سهیل
جنوبی و سیستان و بلو چستان

دفتر فروش: بیرجند، میدان قدس   تلفن : 32219361 - 056 همراه: 09153612181

جابجایی تخصصی با کامیون اتاق بزرگ مسقف 
و مجهز به پتو و ضربه گیر برای سازمان ها ، 

ادارات و شرکت ها 
همراه کارگرهای مجرب و حرفه ای 

با بیش از یک دهه کار / کارگر تنها جهت تخلیه 
و بارگیری اثاثیه منزل / صد در صد تضمینی 
جابجایی یخچال ساید بای ساید به شیوه کامال

فنی و تخصصی 
اتوبار قاصدک/ ۰۹157563875- سعدی

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر

 داخل و خارج شهر    
شهرام  مداحی3647  363  ۰۹15

کامپیوتر کویر افزار شـرق

فروش کامپیوتر و لپ تاپ 
)با اقساط طوالنی مدت 3 ساله(

بدون معرفی به بانک

 با 20 سال سابقه فعالیت

نبش شهدا 3، ساختمان قائم ، طبقه 2، واحد 5 
) عرفی ، بهزادیان( 

09153613349-32210535
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رضایی- روز گذشته در دومین جلسه شورای 
اجتماعی  های  آسیب  با  مبارزه  و  پیشگیری 
از  پیشگیری  و  اجتماعی  ،معاون  دادگستری 
جنوبی  خراسان  کل  دادگستری  جرم  وقوع 
بیان کرد: مردم خراسان جنوبی مردمی معتقد 
و باورمند به خیرات، نذریات و وقفیات هستند و 
برای جهت دهی به این نیات، نیازمند تالش و 

همت همه سازمان ها هستیم.
وحدانی نیا با تاکید بر این که واقفان در حوزه  
آسیب های اجتماعی می توانند وارد شوند،ادامه داد: 
در این راستا همایش ترویج وقف در دستگیری از 

وقوع جرم می تواند موثر باشد.
وحدانی نیا افزود: متولی امور وقفی اداره اوقاف و 
امور خیریه است و با توجه به مواردی که شهردار 
بیرجند در جلسه گذشته شورای پیشگیری از 
وقوع جرم درباره اراضی وقفی بال استفاده در 
شهر بیرجند برشمرد،باید برای بهره برداری و 
درصورت نیاز تغییر کاربری ملک با لحاظ کردن 
نیت واقف تدبیر الزم انجام پذیرد. وی ادامه داد: 
در حوزه رانندگی زیر خط فقر هستیم موضوع 
مهمی که عالوه بر خطاهای انسانی و ناامن 
های  زیرساخت  است   مطرح  خودروها  بودن 

درون شهری بوده که با مشخص کردن میزان 
قصور دستگاه ها و سازمان های گوناگون در 
وقوع و شدت وقوع حوادث رانندگی باید مطالبه 

گری در این باره انجام گیرد. 
نماینده اداره کل تبلیغات اسالمی نیز با اشاره به 
برگزاری کنگره 2000 شهید خراسان جنوبی در 
آذر سال جاری، این همایش را ظرفیت مناسبی 
پیشگیری  برای  وقف  فرهنگ  ترویج  برای 
کرد. عنوان  اجتماعی  های  آسیب  و  جرائم  از 

حضور یک هزارو 45 مبلغ در  استان
 عزیزی با اشاره به اعزام یک هزار و 45 مبلغ 
به استان به برکت خون سیدالشهداء )ع( بیان 
کرد: پیش از فرا رسیدن ماه محرم دو همایش 
اطالع  و  کردیم  برگزار  طالب  برای  توجیهی 
رسانی در باره فرهنگ سازی پیشگیری از جرم 
و آسیب های اجتماعی و سامانه سجام انجام شد. 
وی همچنین حضور بانوان در جلسات خانگی 
روضه ها را ظرفیت مهمی در این باره عنوان کرد. 
رئیس اداره حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه  نیز در این جلسه با اشاره به زمین های متعدد 
وقفی که به امور ورزشی، درمانی و... اختصاص 

یافته، گفت: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
از زمان در اختیار گرفتن بنیاد خیریه آبلوله طبق 
نیت واقف که تأمین آب شرب بوده است، در 
18 ماه اخیر عالوه بر ایستگاه برداشت آب شرب 
خیابان پونه، 9 ایستگاه برداشت آب شرب دیگر 
احداث کرده است. محمدنژاد  همچنین به پروژه 
آب شیرین کن های صنعتی شهر اشاره و افزود: 
درتمام نقاط شهر آب شیرین کن های صنعتی در 
حال احداث است و به زودی مردم شهر بیرجند از 
آب شیرین بهره مند خواهند شد. شهردار بیرجند  
هم گفت: شهرداری در موضوع پیشگیری از جرائم 
و آسیب های اجتماعی  مستقیم و غیرمستقیم می 
تواند همکاری کند. جاوید افزود: درصد باالیی از 
آسیب های اجتماعی به دلیل عدم وجود تفریح و 
سرگرمی برای جوانان و نوجوانان بوده و شهرداری 
می تواند ظرفیت هایی برای این موارد در محالت 
ایجاد کند. همان گونه که فضای سبز در محدوده 
مهرشهر به وسعت 13.000 مترمربع و در محدوده 
سایت اداری به وسعت 9.000 مترمربع در زمین 

های وقفی ایجاد شده است.
اختیار  در  مناسب  امالک  اگر  کرد:  بیان  وی 
و  اعتبارات  از  توانیم  می  گیرد  قرار  شهرداری 
امکانات خود در این جهت استفاده کنیم.  جاوید 
گفت: درباره نبود  فضای سبز و محیط ورزشی 
در خیابان انقالب که در جلسه قبل مطرح شد 
موضوع را با اداره اوقاف مطرح کردیم تا بتوان با 
تغییر کاربری و در اختیار قراردادن اراضی به اداره 
اوقاف، ارزش افزوده ایجاد کرده و نیاز این محله 

به مکان های تفریحی و ورزشی را مرتفع کنیم.

فروش داروهای غیر مجاز در فضای 
مجازی ،بزرگترین معضل ورزش استان

مسئول حوزه ورزشی اداره کل ورزش و جوانان 

استان نیز بیان کرد: حیطه اختیارات اداره کل 
ورزش و جوانان در موضوع پیشگیری از وقوع 
جرم و آسیب های اجتماعی، محدوده باشگاه 
های ورزشی است. کهنسال اظهار کرد: برحدود 
180باشگاه های ورزشی در استان  نظارت بسیار 

دقیقی در این باره وجود دارد. 
مربوط  ما  استان  در  ورزش  معضل  بزرگترین 
به تبلیغات و فروش داروهای غیرمجاز ورزشی 
در فضای مجازی است و در این باره نیروی 
توانند  می  اطالعات  کل  اداره  و  انتظامی 
رصد بهتر و کاملتری انجام دهند. وی افزود: 
برگزاری همایش های پیاده روی و سخنرانی 
کارشناسان دادگستری درباره مسائل و آسیب 
کارگاه  برگزاری  همچنین  و  اجتماعی  های 
برای ورزشکاران استان، از اقدامات این اداره 
کل برای اطالع رسانی و آگاهی بخشی بوده 
است. رئیس اداره مراقبت در برابر آسیب های 
اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش استان نیز 
در این جلسه با اعالم اجرای 22 طرح کشوری 
با موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی، از 
آموزش و توجیه 70 مدرس در این خصوص خبر 
داد وافزود: این مدرسان برای انتقال آموخته های 

خود به همکاران و دانش آموزان دوره دیده اند. 

اجرای طرح نماد در 12 مدرسه  استان
تهامی با اشاره به اجرای طرح نماد )نظام مراقبت 
استان  مدرسه  در 12  آموزان(  دانش  اجتماعی 
در سال گذشته گفت: امسال دانش آموزان این 
مدارس غربالگری شده و موارد پرخطر شناسایی و 
درمان شده اند. وی اظهار کرد: با توجه به منویات 
مقام معظم رهبری درباره اجرای این گونه طرح 
ها و تخصیص اعتبار بسیار خوب، این پروژه به 
تا سال 1400 گسترش  تمامی مدارس کشور 

خواهد یافت.تهامی عدم ارائه اطالعات صحیح 
و دقیق از سوی دانش آموزان و اولیای آنان را 
یکی از مشکالت عمده اجرای کامل و بدون 
نقص این طرح عنوان و ابراز امیدواری کرد: با 
اطالع رسانی و فرهنگ سازی این موضوع بتوان 

در اجرای هرچه بهتر آن موفق بود.

خط کشی 100 کیلومتر از معابر تا اول مهر 
رئیس پلیس راهور بیرجند نیز گفت: با فرا رسیدن 
سال تحصیلی جدید ، مکاتبات الزم با شهرداری  
برای خط کشی معابر پیاده با هدف  نظام بخشی 
به ترافیک شهری و کاهش آسیب ها  انجام 
گرفته است. سرهنگ قاسمی افزود: همایش 
توجیه همکاران  به منظور  را  از مهر  استقبال 
راهنمایی و رانندگی برگزار کرده ایم و از سه 
آماده باش کامل هستیم.  این هفته در  شنبه 
وی اظهار کرد: بدین منظور همکاران پلیس 
راهور در طرح استقرار پلیس حضور دارند. رئیس 
رانندگان  برای  داد:  ادامه  بیرجند  راهور  پلیس 
سرویس مدارس نیز کارگاهی خواهیم داشت و 
این خودروها با دریافت کارت تردد و برچسب 

مخصوص شناسایی خواهند شد. 
سرهنگ قاسمی گفت: نقاط حادثه خیز معابر 
رفع  برای  و  اند  شده  شناسایی  بیرجند  شهر 
ایرادات این معابر و نصب تجهیزات الکترونیکی 
کنترل ترافیک، عالوه بر همکاری بیشتر اداره 
راه و شهرسازی و شرکت توزیع نیروی برق، 
نیازمند اقدام جهادی شهرداری بیرجند هستیم.

حقوقی  کارشناس  نژاد  اسالمی  سعید  سید 
مهر  اول  تا  اینکه  به  اشاره  با  نیز  شهرداری 
100 کیلومتر از خیابان ها خط کشی خواهد 
شد،بیان کرد: نهضتی اجرایی در اصالح معابر 

شهر انجام گرفته است. 

حسینی- استاندار خراسان جنوبی تنها راه نجات 
 استان و کشور در وضع فعلی برای ایجاد توسعه ،

از  استفاده  را  زایی  اشتغال  و  اقتصادی  رونق 
کمک های فنی و اعتباری دانست و عنوان 
ارتقای  اعتبارات  از  راستا  همین  در  کرد: 
شاخص توسعه 21 میلیارد تومان و از محل 
اعتبارات تبصره 18 )مختص کمک های فنی 
و اعتباری( نیز 47 میلیارد به استان تخصیص 
دیروز سومین جلسه شورای  پیدا کرد. صبح 
برنامه ریزی توسعه استان با حضور استاندار، 
مدیرانی استانی و افضلی نماینده مردم سربیشه 
و  قائن  مردم  نماینده  فالحتی  و  نهبندان  و 

زیرکوه با بررسی 4 دستور کار برگزار شد.
ریزی  وبرنامه  مدیریت  سازمان  رئیس  آرین 
اعتبارات  توزیع  با  رابطه  در  جنوبی  خراسان 
استفاده متوازن به شهرستان ها بیان کرد: سال 
تومان  میلیارد  استان 75  تنخواه  از محل   96
مطالبه کردیم که از این مبلغ 54 درصد یعنی 40 

میلیارد و 871 میلیون آن ابالغ شد.
 از این مبلغ که 100 درصد آن نقدینگی است، 
10 میلیارد به خزانه استان آمده و پیگیر ابالغ و 
تخصیص تمام مبلغ مطالبه شده هستیم تا در 

شهرستان ها توزیع شود.
 این مصوب با 16 رای به تصویب رسید. در 
های  پروژه  اعتبارات  از  نیز  گزارشی  ادامه  
آبرسانی سیار به روستاها  و تصفیه خانه بیرجند 
 ارائه شد که در پی جلسات استاندار در پایتخت

رابطه  این  در  تسهیالت  تومان  میلیارد   12
از  نیز  تومان  میلیارد  تصویب شده است. 10 
محل ماده 12، برای تامین و ترمیم زیرساخت 
های شبکه آبرسانی تصویب شده که ظرف 3 

روز آینده ابالغ دستگاهی خواهد شد.

 ضرورت تخصیص اعتبارات استفاده 
متوازن برای تکمیل تصفیه خانه بیرجند

هاشمی مقدم مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
شهری هم به 12 میلیاردی که سال پیش برای 
پروژه تصفیه خانه فاضالب بیرجند از اعتبارات 
استفاده متوازن پیش بینی شده بود، اشاره و گفت: 
هیچ تخصیصی از این مبلغ نداشته ایم و خواستار 
پیگیری هستیم زیرا این پروژه  از بزرگترین پروژه 
های استان با 70 درصد پیشرفت فیزیکی بوده 

و 30 میلیارد تومان برای تکمیل آن  نیاز است. 
وی همچنین با بیان این که پروژه تصفیه خانه 
سربیشه 16 میلیارد تومان و قائن 27 میلیارد تومان 
برای تکمیل اعتبار نیاز دارد، اضافه کرد: برای 
گرفتن فاینانس نیز پیگیری کردیم اما به نتیجه 

ای نرسیده ایم.
استاندار البته با تاکید بر این که در وضع فعلی 
 گرفتن فاینانس از خارج استان درست نیست ،

خاطرنشان کرد: رقم برای تکمیل تصفیه خانه 
سربیشه زیاد نیست و می توان از داخل استان 
تامین کرد.دستور کار دوم جلسه درباره تصویب 
شاخص  ارتقای  محل  از  پروژه   10 اعتبارات 

های توسعه اقتصادی بود که آرین توضیح داد: 
سال گذشته  106 میلیارد و 600 میلیون تومان 
با عنوان ارتقای شاخص های توسعه ای برای 21 
پروژه پیش بینی شد که امسال 31 میلیارد از این 
مبلغ برای تکمیل 10 پروژه ای که سال گذشته 

تخصیص نداشته،  دریافت کردیم.

روش توزیع اعتبارات استان
به روز نشده است

فالحتی نماینده مردم قائن و زیرکوه در ادامه 
این دستور کار عنوان کرد:  کشور در  قرائت 
وضع خاص است اما تصمیمات و روش های 
توزیع اعتبارات ما هنوز به روز نشده است و زمانی 
چشم باز می کنیم که همه چیز را از دست داده 
ایم. وی با اشاره به این که افغانستان چشم انداز 
مبادالت تجاری خود را در بازارچه یزدان مشروط 
به آماده سازی آن از طرف ایران کرده،گفت: پس 
ضرورت دارد در این چند ماهه مانده تا پایان سال 
97 روی این بازارچه تمرکز کرد. فالحتی با انتقاد 
از سازمان مدیریت برنامه ریزی بیان کرد: اعالم 
کردیم اگر پیشنهادی درباره الیحه های مجلس 

دارید قبل ورود آن به مجلس به ما اعالم کنید 
اما همکاری در این زمینه انجام نگرفته است.

 فقط5 درصداعتبارات استانی
  در توسعه اثرگذار است!

استاندار البته مدل توزیع اعتبار استان را آن چه 
اولین جلسه سال  تایید اعضای شورا در  مورد 
بوده، دانست و تصریح کرد: متدهای علمی را 
نمی توان تغییر داد. مروج الشریعه به درصد اثر 
گذاری توزیع اعتبارات در توسعه استان اشاره و 
افزود: طبق مطالعات کشوری، فقط 5 درصد از 
اعتبارات استانی تاثیر گذار هستند. همچنین در 
سرجمع ردیف های اعتباری تنها 28 درصد درجه 
اثرگذاری دارند. 72 درصد اثرگذاری حاصل نقش 
تسهیالت مالی و ورود بخش خصوصی است. 
وی تنها موتور محرکه توسعه استان را منابع 
مالی منبعث از بخش خصوصی اعالم و گفت: در 
همین راستا نمایندگان مجلس در بودجه 98، برای 
افزایش اعتبارات شاخص های توسعه و کمک 

های فنی و اعتباری تالش کنند.
این مصوبه ابتدا با 10 مخالف و 7 موافق رد شد 
ولی با توضیحات استاندار و موافقان در نهایت با 
15 موافق و 2 مخالف به تصویب رسید و 10 
پروژه مانند برق رسانی به منطقه گردشگری 
نایبند، تکمیل زیرساخت های بازارچه های مرزی 
و مناطق ویژه استان ، زیرساخت های آب و برق 
بازارچه ماهیرود، برق و پست فشار قوی شهرک 
های صنعتی دیهوک، طبس و خوسف و طرح 

ترسیب کربن در 11 شهرستان اعتبار گرفتند.
دستور کار سوم جلسه تخصیص اعتبار برای پروژه 
های ورزش و جوانان از محل 27 صدم درصد 
مالیات بر ارزش افزوده بود که 3 میلیارد و 800 

میلیون پروژه های جوانان و تندرستی، 2 میلیارد 
و 285 میلیون پروژه های ورزشی در مدارس و 
12 میلیارد تومان هم برای پروژه های اداره کل 
ورزش و جوانان پیش بینی شده بود. با توجه به 
تاکید بر اتمام پروژه های نیمه تمام، اولویت با این 

پروژه ها نیز گذاشته شد.

این مصوب با 15 موافق و
 2 مخالف  تصویب شد

دستور کار چهارم جلسه بررسی مصوبات کارگروه 
امور زیربنایی استان بود که از مجموع 14 طرح 

ارائه شده، همگی رای موافق دریافت کردند.

در حاشیه:
 فسخ قرارداد زمین با کم کارها!

استاندار خراسان جنوبی خواستار گرفتن کارت زرد 
برای مدیر کل ورزش و جوانان استان به علت 
حضورنداشتن در این جلسه و شرکت در جلسه 
دیگری در قائن، شد و تاکید کرد: اهمیت این 
جلسه از جلسات داخل استان بیشتر است و باید 

شخص مدیر کل حضور داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به زمینی که 
در استان برای نیروگاه های خورشیدی واگذار 
اند و نه  انجام داده  اما عده ای نه کاری  شده 
 زمین را رها می کنند، اشاره کرد و خطاب به 
ولی پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی  گفت: از 
مصوب شورا ، برای این افراد استفاده کرده و مدت 
زمانی برای اجرای پروژه نیروگاه خورشیدی تعیین 
و در صورت عدم اجرا ، قرارداد زمین را فسخ کنید.

فالحتی نیز خواستار همکاری شهرداری و امور 
اراضی با کوتاه کردن زمان استعالمات و ایراد 

گرفتن های کمتر شد.

در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان عنوان شد: 

اجرای 22 طرح کشوری با موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی

استفاده از کمک های فنی و اعتباری  راه نجات استان

*روز گذشته مدیران کل دستگاه های اجرایی و رابطان 
ستاد امر به معروف و نهی از منکر ادارات با نماینده ولی 

فقیه در استان دیدار و گفت و گو کردند. 
*مدیر منطقه دو شهرداری بیرجند گفت: پیرایش و 
بهسازی میدان سیدالشهدا در سجادشهر انجام شد.

*125 بسته حمایتی شامل کیف و لوازم التحریر در 
آستانه بازگشایی مدارس بین دانش آموزان نیازمند 

خضری دشت بیاض توزیع شد.
*مدیرکل اوقاف و امور خیریه گفت: 90 درصد نیت 
موقافات خراسان جنوبی مربوط به مراسم برگزاری 

عزاداری در ماه  محرم و صفر است.
*به گفته رئیس پلیس راه تصادفات هفته گذشته در 

استان 4 فوتی و 31 زخمی بر جای گذاشت.
*شرکت نفت خراسان جنوبی اعالم کرد : به علت 
افزایش تردد ماشین های سنگین در محورهای استان، 
مصرف گازوئیل در شهریور امسال در مقایسه با مدت 

مشابه پارسال 10 درصد افزایش یافت.
*در راستای قول شهردار در دیدار با رتبه 7 کنکور 
سراسری در بیرجند مبنی برآسفالت کوچه خاکی محل 

زندگی وی ، قول شهردار عملی شد.
*سرپرست آموزش و پرورش گفت: سال تحصیلی 
جاری 16 هزار و 500 نفر وارد سال اول ابتدایی می شوند.
*حجاج خضری دشت بیاض در یک اقدام خیرخواهانه 
درمانگاه  به  را  خود  ولیمه  هزینه  از  میلیون   10 

علی بن ابی طالب )ع( آن شهر اختصاص دادند.

اخبار کوتاه

یادمان شهدای استان

“ سالم بر پدر و مادر عزیزم و برادران و خواهرانم و تمام اقوام و خویشان، انشاا... که خداوند 
همه ی شما را توفیق عنایت فرماید تا توشه آخرت که عمل صالح و تقوا باشد فراهم آورید“

شهید محمد حسنی گازار

 مراسم “احلی من العسل”برگزار می شود 

 صداوسیما-تجمع نوجوانان عاشورایی “ احلی من العسل “
  در 12 بقعه متبرکه برگزار می شود. بخشی پور مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه گفت: این سوگواره به یاد شهید 
همه  )ع(  الحسن  بن  قاسم  کربال حضرت  نوجوان 
ساله در 6 محرم با هدف ترویج فرهنگ حسینی بین 

نوجوانان برگزار می شود.

برگزاری طرح ارمغان مهر در مدارس 
روستایی  شهرستان سرایان

کاری -رئیس جمعیت هالل احمر سرایان از اجرای 
طرح حمایتی ارمغان مهر ویژه بازگشایی مدارس در 
این شهرستان خبر داد. بارانی اظهار کرد: پنجشنبه 
گذشته داوطلبان جمعیت هالل احمر سرایان با تهیه 
بسته های حمایتی لوازم التحریر با هزینه بالغ بر 20 
میلیون ریال از محل مشارکت داوطلبان و خیران تهیه 
و با نظارت اعضای پایگاه داوطلبی این جمعیت در قالب 
طرح ارمغان مهر دانش آموزان مناطق کم برخوردار از 

خدمات این طرح بهره مند شدند.

31  رشته قنات در سربیشه مرمت شد

ایرنا-مدیر جهاد کشاورزی سربیشه گفت: از ابتدای 
امسال تاکنون 31 رشته قنات با اعتبار یک میلیارد و 
140 میلیون تومان در این شهرستان مرمت و الیه روبی 
شد.وی بیان کرد: 771 رشته قنات در این شهرستان 
وجود دارد که بر اثر خشکسالی های چندین سال تعداد 
قابل توجهی از قنوات خشک شده و بقیه نیز با کاهش 
بارندگی در معرض خطر هستند. جوادی بایگی اظهار 
در  بند خاکی  و  آبخیزداری  اجرای طرح های  کرد: 
باالدست قنوات در افزایش میزان آبدهی قنوات تاثیرگذار 

است که باید این طرح ها در بیشتر روستاها اجرا شود.

دو انتصاب در دانشگاه بیرجند

بیرجند طی حکمی دکتر  دانشگاه  رئیس  غالمی- 
آموزشی  امور  سابق  مدیر  موسوی  سیدمرتضی 
دانشگاه را به عنوان رئیس دانشکده علوم منصوب 
کرد. درمراسم تقدیر و معارفه رؤسای دانشکده علوم 
که صبح دیروز برگزار شد از خدمات دکتر سید سعید 
 محمدی دربیش از 5 سال ریاست دانشکده  قدردانی و
جدید  رئیس  عنوان  به  موسوی  سیدمرتضی  دکتر 
دانشکده علوم دانشگاه بیرجند معرفی گردید. همچنین 
طی ابالغ صادر شده از سوی دکتر احمد خامسان رئیس 
دانشگاه بیرجند علیرضا منصوری به عنوان مدیر امور 

دانشجویی دانشگاه منصوب گردید.

تعزیه “بازار شام” در بیرجند اجرا می شود

ارشاد گفت:  و سینمایی  امور هنری  تسنیم-معاون 
مجلس تعزیه “بازار شام” در خیمه هنر اداره کل ارشاد 
استان به مدت 5 شب اجرا می شود. زمزم یادآور شد: 
این مجلس تعزیه داستان شهادت دختر امام حسین)ع( 
در بازار شام  و حضور کاروان اسرا در کاخ یزید و خطبه 

حضرت زینب )س( است.

پایان پروازهای حج تمتع
 فرودگاه بین المللی بیرجند

از  استان   های  فرودگاه  کل  مقدم-مدیر   دادرس 
پایان عملیات حج تمتع 97 در این فرودگاه خبر داد 
و گفت: عملیات بازگشت حجاج در فرودگاه بین المللی 
بیرجند بیست  وچهارم شهریور به پایان رسید. سالمی 
اظهار کرد:عالوه بر بسیج کارکنان فرودگاه بین المللی 
بیرجند در قالب راهنمای مسافر برای خدمت رسانی 
به حجاج ، با تشکیل کمیته حج با مشارکت تمام 
سازمان ها و ارگان های مرتبط از جمله پلیس فرودگاه، 
یگان حفاظت هواپیمایی ، گذرنامه ،  اورژانس، گمرک، 
جمهوری  هواپیمایی  شرکت  استان،  زیارت  و  حج 
اسالمی، پست، شبکه بهداشت، پلیس راه استان و... 
نسبت به ساماندهی امور و بهبود سطح خدمات اقدام 
شد.وی تصریح کرد: از دیگر اقدامات صورت گرفته در 
این مورد می توان افزایش ظرفیت پارکینگ حجاج ، 
افزایش صندلی های ترمینالی ، بهسازی نمازخانه ، 
زیباسازی محیطی و نصب بنرهای راهنمای زائران 
و مستقبلین، راه اندازی سامانه اطالع رسانی حج تمتع 

97 در پرتال فرودگاه بیرجند اشاره کرد.

پایش سفرهای تابستانی در استان

غالمی-سرپرست اداره مدیریت راه های استان از آمادگی 
این مرکز برای پایش شبانه روزی رخدادهای جاده ای در 
طول سفرهای پایان تابستان خبر داد. بهمنی اظهار کرد: با 
توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده های ترافیک عبوری، 
متوسط تردد سفرهای تابستانی سال 96 نسبت به سال 
95 ، حدود 10 درصد رشد داشته است که پیش بینی 
می   شود در پایان تعطیالت تابستانی امسال این میزان 
به حدود 13 درصد رشد برسد. وی ادامه داد: افزایش 
تصادفات فوتی از نوع واژگونی نیز معضل دیگری در جاده 
های استان است که بیشتربه دلیل خواب آلودگی و بی 

توجهی  به جلو از سوی رانندگان بوده است.

15 میلیارد تومان اعتبارات طرح های 
آبخیزداری در  استان جذب شد

سهم  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  تسنیم-مدیرکل 
استان از اعتبارات کشور برای طرح های آبخیزداری 
را 15 میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: این اعتبارات  
نقدی جذب شده است. نصرآبادی ظهر دیروز در جلسه 
سازه های  ایجاد  برای  مردمی  مشارکت های  جلب 
آبخیزداری بشرویه اظهار کرد: دو میلیارد تومان از محل 
مشارکت های مردمی برای اجرای طرح های آبخیزداری 
جمع آوری شده است. وی از کمک پنج میلیارد تومانی 
فرمانداران شهرستان ها در اجرای طرح های آبخیزداری 
خبر داد و گفت: بر اساس توافق با آستان قدس و 
قرارگاه شهید ناصری اقدامات خوبی در راستای اجرای 

طرح های آبخیزداری انجام شده است. 

معاون رئیس جمهور : 

بیرجند  شهری تمیز است 

کاوش-معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست در نشست مدیران روابط عمومی این 
سازمان در تهران، بار دیگر از بیرجند به عنوان شهری 
تمیز یاد کرد.عیسی کالنتري معاون رئیس جمهور در این 
نشست از مردم بیرجند به عنوان مردمی با فرهنگ باال 
در حوزه محیط زیست و از بیرجند به عنوان شهري تمیز 
یاد کرد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پارسال نیز 
در یک برنامه تلویزیونی گفت: در شهر بیرجند شما زباله 
 اي روي زمین پیدا نمی کنید و فرهنگ مردم باالست .

شهردار بیرجند نیز  اظهار کرد: تمیز بودن شهر بیرجند 
قطعاً بدون کمک مردم و شهروندان حاصل نمی شود. 
جاوید به شهروندان توصیه کرد: چون بیشتر زباله ها قابل 
بازیافت هستند، همه مردم با رعایت اصول بهداشتي 
به تفکیک زباله هایی چون کاغذ، شیشه، آلومینیوم، 
زباله هاي تر از خشک و سایر زباله ها بپردازند تا شهر 
باشند. داشته  را  سالمي  زندگي  محیط  نتیجه  در  و 
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سخنران: حجت االسالم و المسلمین دکتر احمد عزتی از شهر مقدس قم
مداحان:  حاج غالمحسین علیزاده 

کربالیی رضا هامونی- کربالیی مهدی وثیق
زمان و مکان: دوشنبه 19شهریوربه مدت7شب

ساعت شروع جلسه 20:30
سالن هیئت ابوالفضلی )مصلی(

@Abolfazli_birjand

کانون هالل 14 بانوان برگزار می کند:

مراسم اتسوعا و عاشورا
زمان: 97/6/28 و 97/6/29 ساعت 9 صبح

مکان: مدرس 37- کانون هالل 14 بانوان بیرجند
مداح و سخنران: سرکار خانم نخعی

ضمنا با افتخار نماز و نهار در خدمت عزاداران خواهیم بود.
 کانون هالل 14 بیرجند

هالل غم ، حلقه ماتم
با سخنرانی: استاد حاج حسین خسروی و با حضور ذاکر اهل بیت )ع(

 حاج ابوالفضل نوفرستی و عزاداری هیئت بقیه ا... )عج(
همراه با مراسم سوگواری در شب های تاسوعا و عاشورا و شام غریبان

ساعت 20 ویژه خواهران
قرائت زیارت ناحیه مقدسه در روز 11 محرم

)با نوای گرم حاج ابوالفضل نوفرستی(
قرائت روزانه زیارت عاشورا 9 صبح

زمان: یکشنبه 25 شهریور 97 )6 محرم(لغایت شنبه 12 محرم مصادف با 
شهادت امام سجاد )ع( ساعت 9 صبح    مکان: طالقانی 1- مکتب نرجس )س(

مراسم عزاداری سرور و ساالر شهیدان حضرت ابا عبدا...الحسین )علیه السالم(
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 امام علی علیه السالم فرمودند :
َمن ناقََش اإلِخواَن قََلّ َصدیُقُه

هرکه در کار برادرانش خرده  گیری کند، دوستانش کم می  شوند.
)غرر الحكم، ح8۷۷2(

 

امیدوارم سیف مانند عملکردش در 
بانک مرکزی به روحانی مشاوره ندهد

ولی داداشی، دبیر کمیسیون اصل ۹۰ گفت: رویه ای 
در دولت ها وجود دارد که وقتی یک فرد از ریاست 
سازمان یا وزارت کنار می رود یا عزل می شود، او 
را به عنوان مشاور رئیس جمهور منصوب می کنند؛ 
حاال که سیف مشاور رئیس جمهور شده، از ایشان 
انتظار داریم کارهایی را که در بانک مرکزی انجام 
داده، دیگر به روحانی مشاوره ندهد و رئیس جمهور 
هم آن اقدامات را به عنوان مشاوره از سیف نپذیرد.

داشتن خط قرمز در برخورد با مفاسد 
براي نظام جز ضرر نخواهد داشت 

سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری در پاسخ به این 
قرمز  خط  فساد  با  برخورد  در  دولت  آیا  که  سوال 
دارد،گفت:  اواًل برخورد با این موارد و بحث مفاسد در 
قوه قضائیه اتفاق می افتد و یک بخشی هم که مربوط 
به سازمان تعزیرات می شود، سازمان تعزیرات این کار 
را انجام می دهد. من برداشت خود را می گویم و آن 
اینکه داشتن خط قرمز در برخورد با مفاسد برای کشور، 
داشت. نخواهد  نظام جز ضرر  برای  و  مردم  برای 

اگر دنبال 150 پوند بودم چرا 
پل هاي پشت سرم را خراب کردم

علی علیزاده، کارشناسی سیاسی در واکنش به دریافت 
پول از شبکه »من و تو« گفت: اگر دنبال۱۵۰پوند 
بهم  با  را  بودم چرا پل های پشت سرم  تو  و  من 
ریختن بساط شان خراب کردم تا من و تو یا دیگر 
تلویزیون های ایران ستیز هرگز دعوتم نکنند؟ مطمئنا 
خبرنگار ایرنا این امر واضح را می داند. پس چرا به 
کمک من و تو آمده؟ چرا عمدا به فضا جهت داده تا 
سوال از چندصد میلیون پوند من و تو منحرف شود؟

استیضاح زنگنه کلید خورد

احمد امیرآبادی، نماینده قم اعالم کرد: طرح استیضاح 
بیژن زنگنه وزیر نفت در مجلس کلید خورد. تعدادی 
از نمایندگان مجلس قباًل طرح استیضاح وزیر نفت را 
ارائه کرده بودند که وزیر با حضور در جلسه کمیسیون 
انرژی به نمایندگان استیضاح کننده قول هایی برای 
پیگیری موارد مورد نظر آنان را داده بود. این نمایندگان 
قول هایش  به  تا  بودند  داده  مهلت  نفت  وزیر  به 
نکرد. عمل  قول هایش  به  وزیر  اما  کند  عمل 

شورای نگهبان طرح تشکیل 
یک وزارتخانه جدید را رد کرد

کدخدایی،  سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح تشکیل 
وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به 
دلیل داشتن بار مالی از سوی شورای نگهبان رد شد.

در زمینه امنیت ملي با هیچ کس 
تعارف و شوخي نداریم

سالمی، جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به پاسخ 
این  گفت:  تروریستی  گروهک های  به  سپاه  قاطع 
ما  این  است که  دارد و آن  پیام روشن  پاسخ یک 
در مقابل دشمن هیچ عملی را بی پاسخ نمی گذاریم. 
واکنشی  با  دهند؛  انجام  دشمنان  که  عملی  هر 
زمینه  در  ما  می شود.  مواجه   بزرگ تر  مراتب  به 
نداریم.  و شوخی  تعارف  هیچ کس  با  ملی  امنیت 
پاسخ ما هم قاطع، پشیمان کننده و شکننده است.

دولت واردات کاالهای 
ساخت کره جنوبی را محدود کند 

با  یادداشتی  در  اسبق  منوچهر متکی، وزیر خارجه 
گستاخانه خواندن اقدام کره جنوبی در تبعیت از آمریکا 
پیشنهاد  نوشت:  ایران،  از  نفت  واردات  قطع  برای 
می کنم اقدام گستاخانه دولت کره جنوبی در دبیرخانه 
شورای  عالی امنیت ملی بررسی و دستورالعمل الزم 
برای توقف تبلیغ کاالهای این کشور در رسانه های 
مختلف دولتی و غیر دولتی ابالغ گردد. همچنین دولت 
با شیب مناسبی موضوع محدودیت واردات کاالهای 
ساخت کره جنوبی را در دستور کار خود قرار دهد.

به بهانه  شفافیت آرا حمله به مجلس 
و نمایندگان را پیشه خود کرده اند

مطالبه  گفت:  مجلس  نماینده  رحیمی،  علیرضا 
سان   به  جماعتی  برای  نمایندگان  آرای  شفافیت 
مسجد ضرار شده است. به بهانه شفافیت و به اسم 
به مجلس  و فحاشی  توهین  و  انقالبیگری حمله 
های  آموزه  اند.  کرده  خود  پیشه  را  نمایندگان  و 
زیر  انقالبیگری  نام  به  را  و رهبری  قانون  و  قرآن 
والیتند. و  انقالب  از  دفاع  مدعی  و  گذارند  می  پا 

کار  سیاسی خیلی مرتبطی 
با آستان قدس نداریم

در  اسالمی  موتلفه  حزب  عضو  ترقی،  رضا  حمید 
پاسخ به این سوال که آیا حزب موتلفه در خراسان 
رضوی با رئیسی هم جلسه ای دارد یا خیر، گفت: 
و  می دهد  انجام  را  قدس  آستان  کار  رئیسی  نه، 
با آستان قدس نداریم  کار سیاسی خیلی مرتبطی 
داشتیم. دیدارهایی  فقیه  ولی  نماینده  با  ولی 

 اصولگراها خیال شان راحت نباشد که پیروز انتخابات اند

گفت:  سیاسی  فعال  قدیری ابیانه،  محمدحسن 
خیال  و  شوند  غافل  نباید  وقت  هیچ  اصولگرایان 
شان راحت باشد که پیروز قطعی عرصه انتخابات 
آینده هستند، آن ها از همین امروز باید برای تنویر 
افکارعمومی اقدام کنند چون برخی از اصالح طلبان 
شعار خدمت دادند اما به مردم خیانت کردند. اصولگرایان باید درباره مصادیق 
این واقعیت برای مردم روشنگری کنند، نه آنکه کار را به روزهای آخر بگذارند. 

امیدوارم با بسته  پیشنهادی اروپا، حقوق ایران تضمین شود 

کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی 
در رابطه با وضعیت بعد از خروج آمریکا از برجام گفت: 
با اروپایی ها مذاکرات متعددی صورت گرفته و این 
مذاکرات ادامه دارد و امیدواریم با بسته ای که اروپا 
ارائه می دهد، حقوق ایران تضمین شود. روابط ایران 
با چین و روسیه از اهمیت خاصی برخوردار است، لذا برای حل مشکالت 
بعد از خروج آمریکا از برجام ضمن ادامه گفت وگوها، باید ابتکاراتی ارائه شود.

سخنگوی  کدخدایی،  عباسعلی 
به  پاسخ  در  نگهبان  شورای 
اخیرا بعضی  اینکه  بر  سوالی مبنی 
جریان های سیاسی حمله به نهادها 

مشخص  طور  به  و  کردند  آغاز  را 
یکی از نمایندگان گفته بود به دلیل 
نگهبان  شورای  استصوابی  نظارت 
مردم مجبور به انتخاب ما نمایندگانی 
نداریم  صالحیت  شاید  که  هستند 

انتخاب شویم،  تصریح کرد: شورای 
نگهبان از نقد و انتقاد و نصیحت به 
خیر نه ضرر کرده و نه از آنها ناراحت 
می شود، همیشه هم اعالم می کنیم 

که اگر به عملکرد ما ایرادی وجود 
بیان  وی  کنند.  بیان  را  آن  دارد 
کرد: نقدی که ما داریم، این است 
که نظرات صحیح باشد، نه خالف 
واقع زیرا اعتبار گوینده را زیر سوال 

شایسته  را  خود  کسی  اگر  می برد. 
نمی بیند، کناره گیری کند. چرا خود 
را در معرض انتخاب قرار می دهد؟ 
کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی 
انتقاداتی  اینکه در روزهای اخیر  بر 
نسبت به نظارت استصوابی شورای 
نگهبان مطرح شده و از سوی دیگر 
شهر  شوراهای  برخی  در  شاهدیم 
و  داده  رخ  بدی  و  عجیب  حواشی 
داده  پیشنهاد  نمایندگان  از  یکی 
شورای نگهبان بر انتخابات شوراهای 
پاسخ  کند،  نظارت  روستا  و  شهر 
شما به این پیشنهاد چیست، گفت: 
نسبت  ادعایی  نه  نگهبان  شورای 
و  دارد  روستا  و  شهر  شوراهای  به 
نه امکانات الزم را برای نظارت بر 
این انتخابات دارد فلذا امکان نظارت 
شورای نگهبان بر انتخابات شوراهای 
اسالمی شهر و روستا منتفی است.

اگر کسی خود را شایسته نمی بیند، کناره گیری کند
امکان نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراهای شهر و روستا منتفی است

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه 
گفت: فشارها بر اروپا برای مقابله با 
را  ایران  علیه  آمریکا  تحریم های 
افزایش دادیم و اروپا باید اقدام کند 
تا تحریم های آمریکا را جبران کند. 
وی اتحادیه اروپا را تهدید کرد که اگر 
بعد از خروج آمریکا از برجام همچنان 
مسئله  این  به  منفعالنه  به صورت 
واکنش نشان دهد باید منتظر عواقب 
این موضع گیری خود از طرف ایران 
باشند. ظریف گفت: اروپا و دیگر امضا 
کنندگان توافق هسته ای باید اقدام 
تاثیرات تحریم های آمریکا  تا  کنند 
را خنثی کنند. وزیر امور خارجه گفت: 
اگر تعادل بده و بستان ها در توافق 
هسته ای از بین برود، ایران واکنش 
نشان خواهد داد. وی تصریح کرد: 
یکی از گزینه های ایران این است که 
غنی سازی اورانیوم را مجددا افزایش 

اروپایی  کشورهای  از  ظریف  دهد. 
ممنوعه  قوانین  که  کرد  درخواست 
برای مقابله با تحریم های آمریکا را 
به  که  شرکت هایی  و  کنند  اعمال 

دلیل تحریم های آمریکا از مناسبات 
را  می شوند  خارج  ایران  با  تجاری 
مجازات کنند. اروپایی ها باید تصمیم 
حرف های  آماده اند  آیا  که  بگیرند 
خود را به عمل تبدیل کنند. این یک 

مسئله  است که آیا اروپا تسلیم امر و 
نهی های آمریکا می شود یا خیر.وزیر 
امور خارجه، مذاکرات مستقیم با دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را رد کرد 

و گفت: هیچ مبنایی برای این گونه 
مذاکرات وجود ندارد. تنها در صورتی 
که ایاالت متحده به توافق هسته ای 
با ایران بازگردد ممکن است ما درباره 

این گونه مذاکرات فکر کنیم.

اروپا قوانین ممنوعه برای مقابله با تحریم های آمریکا را اعمال کند 
افزایش مجدد غنی سازی اورانیوم یکی از گزینه های ایران است

اگر تیم اقتصادی ترمیم شده بود کار به اینجا نمی  رسید

در  تهران  مردم  نماینده  هاشم زایی،  عبدالرضا 
مجلس شورای اسالمی گفت: همه نمایندگان از 
تغییر  اقتصادی  تیم  که  می خواهند  رئیس جمهور 
کند و تیمی جدید با رویکردی دیگر وارد عرصه 
اقتصادی کشور شود که جسارت داشته باشند اما 
این کار انجام نمی شود، یعنی اگر رئیس جمهور تیم اقتصادی خود را ترمیم 
شود. استیضاح  وزیر  یک  روز  هر  که  نمی  رسید  اینجا  به  کار  بود  کرده 

گردهمایی پیام آوران عاشورایی -  بیرجندبرگزاری دوره امدادی در جمعیت هالل احمر شهرستان درمیانبازگشت آخرین کاروان حجاج خراسان جنوبی * عکس: ابوالفضل طالبی

 اولين جمعه ماه محرم به رسم سال های گذشته ده ها هزار مادر و شيرخواره هايشان عاشقانه
 گرد هم آمدند تا با قيام اباعبدا... تجديد بيعت و فرزندشان را نذر قائم آل محمد )عج( کنند.

 همایش شیرخوارگان حسیني
 امسال نيز  به همت مجمع جهانی حضرت علی  اصغر )ع(  خراسان جنوبی ، هيئت رزمندگان اسالم 

و ستاد نماز جمعه شهرستان بيرجند برگزار گرديد .
استقبال مادران وشيرخواره هايشان به حدي بودکه تمامي فضاي  مصلی بزرگ المهدی )عج(  مملو 
از جمعيت بود. جمعيتي که هر بار با ذکر اباعبدا... و کودک شش ماهه اش يکپارچه اشک و آه مي 
شد .. جمعه  همه بودند، از هر قشر و طبقه اي از اجتماع. همه بودند، همه آنها که عاشق اهل بيت اند.  
هزاران  مادر به همراه فرزندان شيرخوارشان آمده بودند تا تجديد بيعت نمايند با موالي غايب خود  
و فرزندشان را نذر ياري قيام او نمايند و او را براي ظهورش دعوت نمايند.قلم را ياراي وصف نيست 
وقتي گهواره نمادين حضرت علي اصغر)ع( طول مصلی بزرگ نماز جمعه  را طي کرد و دل ها 
را دگر بار به کربال برد.کرباليي که دشمنان دين نه تنها  فرزند پيامبر را ياري نکردند، بلکه از دادن 
قطره آبي به کودک شش ماهه اش نيز دريغ کردند و به ياد شش ماهه  امام حسين عليه السالم 

کودکان خود را بردست گرفتند و با امام عصر خود بيعت کردند.
 مجمع جهانی حضرت علی  اصغر )ع(  خراسان جنوبی ، ستاد نماز جمعه شهرستان 

بیرجند، هیئت حضرت علی اصغر)ع( و هیئت رزمندگان اسالم 
مراتب سپاس خود را از کليه ادارات ، مؤسسات،سازمان ها، ارگان ها ، اصحاب رسانه و خيرين و 
نيکوکاران نيک انديش که با کمکهای مادی و معنوی خويش ما را ياری نمودند، اعالم و همچنين از 
همه مادران و خواهران محترمه که با حضور پرشورشان باعث دلگرمی خادمان آن حضرت را فراهم 
نمودند، کمال تشکر و قدردانی  نموده و از بعضی کاستی ها و نواقص که به دليل ازدحام جمعيت به وجود 
 آمده جدا و صميمانه پوزش خواسته و اميداست ان شاء ا... در سال های آينده بتوانيم جبران نماييم.

در گلخانه شهادت را مى گشايد كليد كوچك ما
  با سپاس فراوان

مجمع جهانی حضرت علی اصغر)ع(  استان خراسان جنوبی 
ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند - هیئت حضرت علی اصغر)ع(  بیرجند 

 هیئت رزمندگان اسالم خراسان جنوبی

فراخوان مشاوران برای عضویت در کلینیک کسب و کار
مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شهرک صنعتی بیرجند

شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان جنوبی با توجه به نقش و اهميت خدمات توسعه کسب 
و کار و مشاوره در توسعه کمی و کيفی بنگاه های کوچک و متوسط و در راستای شناسايی، تحليل 
وضعيت، دسته بندی و مستندسازی نيازها و مسايل کسب و کار واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، 
خوشه ها و رشته صنعت های استان خراسان جنوبی به منظور حمايت و ارتقای واحدهای صنعتی و 
افزايش توان رقابتی توليد کنندگان، نهادينه کردن فرهنگ مراجعه صاحبان کسب و کار به مشاوران 
و متخصصين جهت حل  مشکالت بنگاه ها، عارضه يابی و آسيب شناسی مشکالت بنگاه ها و ارائه 
راه حل مناسب جهت رفع آنها تسريع در حل مشکالت و مسايل بنگاه ها با کيفيت و هزينه مناسب، 
در نظر دارد اقدام به تشکيل کلينيک کسب و کار و تيم های توانمندساز از بين مشاوران حقيقی 
و حقوقی استان نمايد. لذا از کليه مشاوران حقيقی و حقوقی استان در حوزه های مديريت، توسعه 
فناوری، توسعه بازار، توسعه منابع انسانی و مديريت  مالی که حداقل دارای ۳ سال سابقه کار مشاوره 
می باشند، دعوت به عمل می آيد رزومه کاری، سوابق و تصوير مدارک تحصيلی خود را به شرکت 
شهرک های صنعتی استان خراسان جنوبی به نشانی بيرجند، خيابان شهيد محالتی، خيابان هفتم 
تير، کدپستی ۳۳۳۳۵-۹۷۱۷۷ معاونت صنايع کوچک ارسال نمايند. عالقه مندان می توانند جهت 
کسب اطالعات بيشتر، به معاونت صنايع کوچک شرکت مراجعه و يا با شماره های ۳۲۴۵۰۱۴۴ و 

۳۲۴۴۸۸۵۸ )داخلی ۲۴۵( تماس حاصل فرمايند. 
مهلت ارسال مدارک تاپايان وقت اداری روز شنبه مورخ  ۹۷/6/۳۱ 

نوای عزای سرور و ساالر شهيدان دشت کربال  با همراهی همه عاشقان اهل بيت )ع(  تا  اين توفيق نصيب مان شد  بار ديگر   خداوند منان را شاکريم که 
حضرت اباعبدا... الحسين )ع( در سطح شهرمان طنين انداز نماييم. لذا بر خود الزم دانستيم تا بدينوسيله از تمامی عزيزانی که با حضور خود در کاروان نمادين 
قافله تعزيه نينوا ، مديرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، مديرکل محترم منابع طبيعی استان، شهرداری محترم بيرجند، مدير عامل محترم سازمان 
فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری بيرجند، فرماندهی محترم پليس راه استان، مديريت محترم راهنمايی و رانندگی شهرستان بيرجند، جمعيت هالل احمر بيرجند، 
باشگاه سوارکاری خاوران، مجتمع کشاورزی فدک، صنايع چوب يگانه، آموزشگاه آزاد فنی وحرفه ای فتح، آموزشگاه آزاد فنی وحرفه ای ترنم مهر، موسسه فرهنگی 
هيئت ابوالفضلی بيرجند، مجتمع فرهنگی مذهبی بقيع، مجتمع دامپروری برادران عراقی، موسسه فرهنگی قرآن و عترت تاليات ذکر، اداره امالک بنياد مستضعفان 
شهرستان بيرجند، شرکت تعاونی روستايی مالک اشتر و سرپرست و کارکنان محترم انبار مکانيزه گندم بيرجند 
که موجبات برپايی و اجرای اين حرکت نمادين در سالروز ورود سيد ساالر شهيدان به دشت کربال را فراهم 

نمودند، تقدير و تشکر نماييم. اجرکم عند ا... 

 تـا هست جهــان شـور محــرم باقيست                 اين جلوه ی جان در همه عالـم باقيست
 ازنـالـه ی  نـيـنــوای يـاران  حسـيـن                       همواره به لب زمـزمه ی غم باقيست

   مجتمع فرهنگی - مذهبی محبان الزهرا )س( بیرجند 

هیئت انصارالشهدابیرجند
باسخنرانــی

حجت االسالم حیدرنژاد از تهران
با نوای گــرم 

کربالیی رضا هامونی،کربالیی حسن کاری،کربالیی ابوالفضل راستگار
زمان و مکان: از دوشنبه 97/06/19 به مدت 12شب،بعدازنماز مغرب و عشاء

انتهای بلوارشهيدمدرس،ميدان جماران،مسجد امام هادی عليه السالم

آغازمراسم: دوشنبه 97/06/19- شب اول محرم 
پایان مراسم: پنجشنبه 97/06/29- شب یازدهم محرم

شروع مراسم ساعت 20 )8شب(
آدرس:خيايان شهيد منتظری- منتظری3- جنب مسجدخضر)ع(

حسينيه هيئت جان نثاران

* آگاه شويد
* درست انتخاب كنيد

* از هرجايى كه خواستيد بخريد

مرکز فروش سیستم های صوتی حرفه ای جهت مساجد، تکیه ها و هیئت ها

نمایشگاه: بیرجند، نبش حکیم نزاری 8 فروشگاه : بیرجند، نبش حکیم نزاری 4

32224435-09151611388 محمـود سورگـی

آگاهی شما  هدف ماست

شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان جنوبی

بسم رب الحسین  )ع(
طفل شش ماهه تبسم نكند، پس چه کند        
 آنكه بر مرگ زند خنده، علی اصغر توست                        

آموزشگاه علمی آزاد امام علی )ع(
وابسته به موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع( 

برگزاری کالس های تقویتی ابتدایی، دبیرستان )دوره اول و دوم(
کالس های کنکور - مشاوره تحصیلی

میدان ابوذر، خیابان شهید اسدزاده 3    32232943- 09157571866


