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اسب نفس بریده را
 طاقت تازیانه نیست 

قطره آخر برای سر رفتن، فقط بهانه 
است، حجم لیوان محدود است. بسیاری 
از نوجوانان وجوانان ما هم برای سقوط 
شان فقط یک بهانه الزم است. یک هل 
کوچک، یک زخم زبان ناشی از دلسوزی 
یا حتی یک نگاه  تحقیرآمیز می تواند 
قطره آخر باشد و آنان را به قعر نیستی 
بکشاند.شرایط فعلی بسیاری از جوانان 
در آستانه میانسالی، محصول اندیشه 
وعملکرد خودشان نیست.اگر پسرباشد 
سربازی رفتن، و بعد از آن دیگر این 
جامعه است که باید برای رشد وپویایی 
اوجا باز کند. بسیاری  ... ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* عصمت محمودی
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کنسولگری موقت  عراق  در  بیرجند
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زنگ شکوفه ها در مدارس نواخته شد/5

هدیه ارزشمند پزشک بیرجندی برای ترویج علم/6

جناب آقای مهندس شهرکی 
ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت 

خراسان جنوبی
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت خواهر گرامی تان 

را حضور شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، 
برای شما و بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند متعال خواستاریم. 

ما را در غم خود شریک بدانید.

مدیریت شرکت بوتان گاز منطقه بیرجند

جناب آقای مهندس شهرکی
ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت خواهر گرامی تان 
را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، 

برای شما و بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل و برای آن مرحومه 
علو درجات را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

محمدرضا لطف الهی
 مدیرعامل و پرسنل شرکت معدنی الماس گرانیت

بنام خداوند لوح و قلم
طالُِب الِعلِم ، َمحُفوٌف بِِعنایَةا...

جوینده دانش ، در پناه عنایت خداوند است
 ))پيامبراکرم)ص(- »عوالي الآللي ، ج ۱ ، ص ۲۹۲«((

 دیگر بار پاییز با خود شور می آورد، شوری توام با 
 شعور حسینی و قاصدک ها، خبر از بازگشایی مدارس

 می دهند. چرا  که باز ماه عشق و مهربانی، در فضایی آکنده  
 از شور و امید از راه می رسد تا زمینه ساز فتح قله های 

دانش و دانایی برای نسل آینده ساز جامعه باشد.
امسال در حالی خورشید دانش و دانایی از مشرق تعلیم و تربیت طلوع می کند که 
شمیم خوش شهید و شهادت فضای استان مان را به واسطه برگزاری یادواره 2000 
شهید گلگون کفن معطر ساخته و تقارن آن با ماه خون و قیام و هفته دفاع مقدس، 
تلفیقی ارزشمند از واژگان مقدسی چون دانایی، مقاومت، آزادگی، ایثار و شهادت را در 
اذهان آینده سازان انقالب متبادر ساخته است؛ واژگانی که به عنوان مبانی اعتقادی، 

سرلوحه نظام تعلیم و تربیت است.
 تقویم از این روزهای نقره فام به سادگی نمی گذرد، توشه ها می گیرد و خوشه ها می چیند. 
امروز همه راه های روشن، به مدرسه ختم شده، چشمه های صفا و یکرنگی، در حضور 
مهر می جوشد و مشتاقان علم و ادب فوج فوج در بوستان دانایی گرد هم می آیند 

تا بار دیگر، در محضر »یار مهربان« بودن را جشن بگیرند که این خود سرآغازی جدید، 
بر صدای همبستگی است. 

به راستی که تصنیف عاشقانه مهرورزی، هدیه مهر است که بچه ها برای معلمان 
و هم کالسی های خود به ارمغان می آورند.

اینجانب در طلیعه بازگشایی مدارس، یاد و خاطره معلمان گرانقدر و دانش آموزان 
عزیز آسمانی که در کربالی 8 سال دفاع مقدس از والیت و اسالم ناب در آوردگاه 
عشق و ایثار پر پرواز گرفته و تا ملکوت اوج گرفتند و نیز شهدای راه حریم و حرم 
به ویژه اولین شهید مدافع حرم استان شهید بصیری پور را گرامی داشته، از خداوند 
متعال علو درجات را برای این عزیزان مسئلت می نمایم و بار دیگر ضمن تسلیت ایام 
محرم به اقشار مختلف جامعه، دانش آموزان و اولیای محترم، خوش آمد ویژه خود را 

به نوگالن و شکوفه های کالس اولی تقدیم می نمایم و امیدوارم با توکل 
بر خداوند منان در سنگر مدرسه برای فراگیری علم و دانش کوشا و سربلند باشند. 

 همچنین مراتب سپاس و قدردانی خود را از جامعه شریف و متعهد فرهنگی استان، مدیران، 
معلمان، مربیان و همه تالشگران عرصه تعلیم و تربیت که تربیت نیروی انسانی متعهد 
و متخصص، خالق و پایبند به ارزش ها را وجه همت خود قرار داده اند،اعالم می دارم. 
باشد که به همت همه دلسوزان عرصه تعلیم و تربیت، در راستای سیاست های آموزش 
 و پرورش دولت تدبیر و امید، با همفکری و همدلی فرهنگیان گرانقدر، دانش آموزان 
تالشگر و صاحب نظران تعلیم و تربیت، بتوانیم موجبات عزت، سربلندی و پویایی 
 آموزش و پرورش خراسان جنوبی، این بهارستان علم و ادب را بیش از پیش فراهم آوریم.
از خداوند منان برای تمامی عزیزان توفیق روز افزون، دوام و قوام توفیقات الهی تحت 
 زعامت رهبر حکیم و فرزانه انقالب و دولت خدمتگزار تدبیر و امید را مسئلت دارم.

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

پیام سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی

 به مناسبت آغاز سال تحصیلی

علی اصغر موسوی کیا- سرپرست آموزش و پرورش خراسان جنوبی

بسم ا... الرحمن الرحيم 
ُِّمُهُم الِكتاَب َوالِحكَمَة    َو یَُزّکيِهم َو یَُعل

حضور  یادآور  مهرماه،  روزهای  آغازین    
دانش آموزان و دانشجویانی است که برای 
در  دانش  و  علــم  فرحناک  بهار  به  ورود 
بوستــان مدرسه، مهیا می شوند و بی وقفه 
و با عشق برای گـــام نهادن در صراط تعلیــم و تربیــت لحظه شمــاری 
می کنند. تقارن آغاز فصل تعلیم و تربیت با ایام شهادت سرور و ساالر شهیدان 
و نهضت حماسی عاشورا و همچنین برگزاری کنگره 2000 شهید سرافراز 

استان، فرصتی است برای دانش آموزان سختکوش ایران اسالمی 
برای بهره گیری از سیره پاک ائمه اطهار )ع( و فراگرفتن درس آزادی و آزادگی. 
اینک که استکبار جهانی در جنگ تحمیلی دیگری، به دنبال تخریب و تضعیف 
پایه های اقتصاد و فرهنگ کشور با هدف تسلط مجدد بر ایران اسالمی است، 
تعلیم و تربیت و کسب علم و معرفت و تالش برای پرورش آینده سازان ایران 
اسالمی برای ساختن ایرانی مستقل، خودکفا و سرافراز، کمتر از جهاد در راه 
خدا نیست که باید سنگر علم و دانش را با تالش جهادی حفظ و تقویت کنیم. 
اینجانب ضمن تسلیت ایام عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی و گرامیداشت 
یاد و خاطره  92 معلم شهید و 342 شهید سرافراز دانش آموز استان خراسان 
جنوبی، آغاز سال تحصیلی جدید را گرامی داشته؛ امیدوارم دانش آموزان و 
 دانشجویان عزیز و سختکوش، معلمین و اساتید فرهیخته و همه دست اندرکاران
خدوم آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت در استان، با تأسی از آموزه های تعالی 
بخش عاشورای حسینی و آرمان های واالی شهدا، با تالش مضاعف و حراست 

از مرزهای علم و دانش، در مسیر تقویت خودباوری و اقتدار و انسجام ملی
 و ساختن آینده ای زیبا برای ایران اسالمی گام بردارند. 

پیام استاندار خراسان جنوبی
 به مناسبت آغاز سال تحصیلی

محمد مهدی مروج الشریعه 
 استاندار خراسان جنوبی

شرکت کویرتایر در نظر دارد: اجرای سقف بتنی ساختمان بنبوری کارخانه را در 4 طبقه به مساحت 
تقریبی 3200 مترمربع واقع در بیرجند، کیلومتر 11 جاده کرمان از طریق برگزاری مناقصه 
 محدود به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله از کلیه افراد حقوقی دعوت می شود
 با مد نظر قرار دادن شرایط مندرج در برگ شرایط شرکت در مناقصه، پیشنهاد کتبي خود را به 
همراه مستندات هویتی و رزومه کاری تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 97/7/7 در سه پاکت 
 جداگانه ) پاکت الف - مستندات هویتی و رزومه کاری ، پاکت ب - وثیقه شرکت در مناقصه ،
پاکت ج - تکمیل فرم مناقصه و اعالم قیمت پیشنهادی( به واحد تدارکات کارخانه واقع در 
نشانی فوق تحویل  نمایند. الزم به ذکر است به منظور اطالع از وضعیت و نوع فعالیت مرتبط 
با مناقصه مذکور ، بازدید کلیه متقاضیان از تاریخ 97/06/26 لغایت 97/7/7 در ایام و ساعت 

اداری )8 الی 16( الزامی است. شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.
تلفن تماس: 3۲۲55366                           

روابط عمومی شرکت کویرتایر

 آگهي مناقصه محدود شماره 47 شرکت کویرتایر

برادر ارجمند جناب آقای مهندس شهرکی
  ریاست محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت خواهر گرامی تان
 را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند منان برای آن مرحومه غفران الهی 

و برای جناب عالی و خاندان معظم صبر و سالمتی مسئلت داریم.
مدیریت شرکت مهراس کویر

 ضمن تشکر از کلیه عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین

شادروان محمد حسین شاه بیکی
 شرکت نمودند به اطالع می رساند: 

مراسم سومین روز درگذشت آن مرحوم امروز یکشنبه 
97/7/1 از ساعت 14/45 الی 15/45 در محل هیئت 
محترم ابوالفضلی )سالن اصلی مصلی( برگزار می گردد 

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 
خانواده های: شاه بیکی، عبدالهی، امیرآبادی و سایر بستگان
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سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس: تعطیالت رسمی زمستانه را مدنظر نداریم

فارس- سید حمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی گفت: تعطیالت رسمی 
زمستانه مدنظر ما نیست و طبق قانون شروع و پایان مدارس همان اول مهر و آخر خرداد است و اگر دولت قصد دارد 

چنین کاری انجام دهد باید در قالب الیحه به مجلس بیاورد.

اسب نفس بریده را 
طاقت تازیانه نیست 

*عصمت  محمودی

از  بسیاری  فعلی  ... شرایط  اول(  از صفحه  مقاله  )ادامه سر 

اندیشه  میانسالی،محصول  ی  آستانه  در  جوانان 
سربازی  پسرباشد  نیست.اگر  خودشان  وعملکرد 
رفتن،وبعد از آن دیگر  این جامعه است که باید برای 
امروز  از جوانان  باز کند.بسیاری  اوجا  رشد وپویایی 
همانانی که به سبک دختران،چهره می آرایندوسیگار 
کشیدن را دلیل مرد شدن می پندارند،از همین گروه 
جوانانند.بسیاری از دختران مان،همانانی که درقالب 
مانکن های خیابانی،ظاهر می شوند،ازاین جمله اند.
آنان محصول تدبیر وبرنامه ریزی های دیروز خانواده 
وجامعه هستند.کاالی وارداتی نیستند که مهر حرام 
برآنان بزنیم.فرزندان خودمانند.همانانی که درغیبت 
پدر ومادر مجبور شدندبه اینترنت ودوست ناباب پناه 
چیزی  مهارت  از  بدست  مدرک  که  ببرند.همانانی 
نمی دانند، چرا که مادر دانشگاه فقط به آنان نظریه 
وتئوری آموختیم.همانانی که چهارسال در رشته ای 
تحصیل وهزینه کردندکه در هیچ کجای کشور به 
آن نیازی نیست،چون ماآینده نگری وبرنامه ریزی 
نداشتیم.اصال بدون رو دربایستی جوان امروز ما از 
نظر جسمانی استانداردهای الزم را دارد؟ما تو انسته 
برایش  را  سالمی  غذایی  رژیم  ایام کودکی  در  ایم 
تدارک ببینیم،تاحداقل امروز تاب تحمل مشکالت 
را داشته باشد؟مگر نه این است که الزمه سالمت 
روانی ،سالمت جسم وتن است؟اکنون چه حقی داریم 
که آنان را غریبه بپنداریم؟برچسب های آن چنانی به 
آنان بزنیم ودستی دستی نابودشان کنیم.در هر محفل 
ومجلسی که بنشینیم، آنان را به باد انتقاد بگیریم که 
ما چه بودیم واینان چه هستند؟مراقب باشیم نوجوانان 
وجوانان  گل های نازک وتردی هستند که با کوچک 
ترین وزشی می شکنند.مراقب قلب های کوچک 
شان باشیم.یک جمله،یک نگاه مهربان، یک قضاوت 
منصفانه می تواند جوان شما را در خانه نگه دارد،بر 
عکس یک بی اعتنایی کوچک یا برخورد نادرست اورا 
بر ای همیشه از شما بگیرد.جوان امروز دغدغه ی کار 
واشتغال وازدواج را دارد.نگران شهریه دانشگاه است.
عقده ی عقب ماندن از همکالسی های پولدارش را 
دارد.مراقب باشید برزخم های ناسورش نمک نپاشید  .
همراهش باشید تا بتوانید کوتاهی های گذشته را 
جبران کنید نه اینکه خدای ناکرده با انتقادهای پیاپی 
،هل دهید.نهادها ودستگاه  ها  تباهی  دامن  به  اورا 
های مرتبط با امور جوانان هم باید به هوش باشند.
نیاز جوان امروز با نیاز جوانی دیروز وسلیقه امروز شما 
متفاوت است.از دریچه نگاه جوان امروز برنامه ریزی 
کنید.او مصداق کامل”دست کوتاه وخرما بر نخیل 
است”پیشرفت لحظه به لحظه ی تکنولوژی وورود 
انواع واقسام اسباب وابزار آسایش وراحتی ودر کنار 
آن تناقص های آشکاراجتماعی، از او فردی ساخته 
که هیچ گاه نمی تواند بین آنچه هست وآنچه به او 
آموخته اند، تناسبی بر قرار کند.معادله ی”تالش برابر 
با موفقیت است”،برای خیلی از جوانان ،مجهول حل 
نشدنی دارد.اونمی تواند فاصله بین خود وپسر همسایه 
را که به اعتبار دارایی پدر . . . )ادامه سر مقاله در ستون مقابل(

)ادامه سر مقاله( صاحب همه چیز هست،را درک کند.او 

اکنون باور دارد که با ثروت می شود،لیسانس ودکترا 
گرفت،امابا لیسانس ودکترا نمی  توان شغلی پیدا کرد. 
جوان امروز را نباید تنها گذاشت،نبایدشماتت نمود 
ونباید گاه وبی گاه نصیحت کرد.رفتار جوان امروز 
معلول اندیشه دیروز ماست.این برنامه وتدبیر ماست 
که امروز در آن سوی مرزهادر معتبر ترین دانشگاه 
های حهان می درخشد،یا خدای ناکرده در تنهایی 
شیشه وکراک نقشه ی خودکشی می کشد یا بدون 
یابد، ماحصل  موبایل وکامپیوترش می میرد.خوب 
به  باید مارا  ودسترنج خودمان است.این اوست که 
محاکمه بنشاند،خواسته هایش را طلب کند وکوتاهی 
.تنهایی  کرد  همراهیش  باید  ببخشد.امروز  را  مان 
هایش را بامهربانی پر کرد.درد دلهایش را شنید وبرای 
مادر  فرداست.  اومرد  اندیشید.  ای  چاره  دردهایش 
فرداست. وشغل وازدواج ورفاه وامنیت اجتماعی حق 
مسلم اوست.بیائیدمهربان تر،عادالنه تر ومنصفانه تر 

با جوان امروز روبرو شویم.

ماموریت دولت به بانک مرکزی

عصر اعتبار- اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس 
جمهور افزود: درخصوص برخی کاالها که وارد گمرک 
شده اند اما ارزی به آنها ترخیص داده نشده هم مقرر شد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی آماری از 
ارز مورد نیاز این نوع کاالها استخراج کنند تا هفته آینده 
در هیات دولت درباره این کاالها نیز تصمیم گیری شود.

آرامش ادامه دار بازار سکه و دالر
 بعد از تعطیالت

قیمت ها در بازار عصر تقریبا از قیمتهای شب جمعه 
تبعیت میکرد و هر چند در بازار صبح شنبه کاهش هایی 
به ثبت رسید ولی بازار عصر دیروز با رشد در قیمتها آن 
را جبران کرد.به گزارش سایت اتحادیه طال؛ قیمت ها 
در بازار عصر به رقم زیر درحال دست به دست شدن 
است: سکه امامی به قیمت 4 میلیون و 540 هزار 
تومان رسید است که از قیمت شب جمعه 19 هزار 
تومان بیشتر شده واز آخرین قیمت صبح دیروز 39 
هزار تومان بیشتر شده است.سکه بهار آزادی در رقم 
4 میلیون 196 هزار تومان در حاال داد و ستد است 
که از شب جمعه و آخرین قیمت دیروز 21 هزار تومان 
بیشتر شده است.نیم سکه به قیمت 2 میلیون و 113 
هزار تومان رسید که از شب جمعه و قیمت انتهای بازار 
صبح دیروز تغییر محسوسی نداشته است.ربع سکه 
قیمت 1 میلیون و 112 هزار تومان را برای خود به 
ثبت رساند واین یعنی در تغییر قیمتی نداشته است.

آخرین وضعیت بیمه تکمیلی

مهر- رئیس کانون عالی مستمری بگیران سازمان 
تکمیلی  بیمه  داد  قرار  ازاتمام  اجتماعی  تامین 
بازنشستگان در آخر آبان ماه خبر دادوگفت:پرداخت 
بدهی دولت به سازمان باعث ارائه خدمات مناسب 

به جامعه هدف می شود.

سرمقاله

آخرین خبر - 4 تروریست صبح روز گذشته با 
به رگبار بستن مردم و نظامیان حاضر در رژه 
تروریستی  به حمله  اقدام  اهواز،  31 شهریور 
کرده و تعدادی از هموطنان مان را به شهادت 
تروریستی  تیم  داد،  گزارش  تسنیم  رساندند. 
پارک  و  در ساختمان  و  بوده  نفر  شامل چند 
پشت محل برگزاری رژه مستقر بوده اند و از 
آنجا موفق به تیراندازی به سوی مراسم رژه 
وارد  که  نشده اند  موفق  تروریست ها  شده اند. 
به  دور  فاصله  از  صرفا  و  شوند  رژه  مراسم 
شلیک  رونده  رژه  یگان های  و  مراسم  سوی 
به  تیراندازی  از  پس  تروریستی  کرده اند.تیم 
سوی مراسم رژه از محل گریخته اند و در حال 
حاضر نیروهای امنیتی در تعقیب آنها هستند.

پیام رهبر انقالب
در پی حادثه تروریستی دیروز در اهواز حضرت 

آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
این  شهدای  خانواده  به  تسلیت  با  پیامی  در 
حادثه تلخ و تأسفبار تأکید کردند: دستگاه های 
مسئول اطالعاتی موظفند با سرعت و دقت 
دنباله های جنایتکاران را تعقیب و آنان را به 
سرپنجه  مقتدر قضایی کشور بسپارند. متن پیام 
رهبر معظم انقالب اسالمی به شرح ذیل است:
از  جمعی  شهادت  تأسفبار  و  تلخ  »حادثه ی 
تروریست  به دست  اهواز  مردم عزیزمان در 
های مزدور، یک بار دیگر قساوت و خباثت 
این  ساخت.  آشکار  را  ایران  ملت  دشمنان 
مزدوران قسی القلب که به روی زن و کودک 
وابسته  گشایند  می  آتش  بیگناه  مردم  و 
که  ریاکارند  و  دروغگو  مدعیان  همان  به 
پیوسته دم از حقوق بشر می زنند. دل های 
اقتدار ملی در  تواند تجلّی  آنان نمی  پرکینه  
نمایش نیروهای مسلح را تحمل کند. جنایت 

دست نشانده   های  دولت  توطئه   ادامه   اینها 
را  خود  هدف  که  است  منطقه  در  آمریکا 
ناامنی در کشور عزیز ما قرار داده اند.  ایجاد 
به کوری چشم آنان ملت ایران راه شرافتمندانه 
و افتخارآمیز خود را ادامه خواهد داد و مانند 
آمد. فائق خواهد  بر همه  دشمنی ها  گذشته 
به  را  خود  همدردی  و  تساّل  اینجانب 
عرض  عزیز  شهیدان  این  خانواده های 
برای  را  الهی  سکینه   و  صبر  و  کنم  می 
مسئلت  شهیدان  برای  درجات  علّو  و   آنان 
اطالعاتی  مسئول  دستگاه های  نمایم.  می 
این  دنباله های  دقت  و  سرعت  با  موظفند 
به  را  آنان  و  کنند  تعقیب  را  جنایتکاران 
بسپارند.« کشور  قضایی  مقتدر  سرپنجه  

 سپاه وعده انتقام داد
اقدامات  به  واکنش  در  سپاه  سیاسی  معاون 

تروریستی در اهواز گفت: گروهک تروریستی 
جنایت آفرین در اهواز و همچنین حامیان آنان 
در منطقه و فرامنطقه، به زودی تاوان سنگینی 
کرد. خواهند  پرداخت  جنایت شان  این  برای 

جانباختگان حادثه تروریستی 
اهواز شهید محسوب می شوند

مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد 
شهید گفت: همه جانباختگان حادثه تروریستی 

شهید  اهواز،  شهر  مسلح  نیروهای  رژه  در 
محسوب می شوند.

داعش هم مسئولیت
 »حمله اهواز« را بر عهده گرفت

در حالی که گروهک »االهوازیه« مسئولیت 
حمله تروریستی اهواز را بر عهده گرفته است، 
تروریستی  گروه  به  وابسته  رسانه ای  منبع 
داعش مسئولیت این حادثه را بر عهده گرفت.

آخرین جزئیات از حمله تروریستی اهواز؛ سپاه وعده انتقام داد

روحانی: پاسخ ایران کوبنده خواهد بود

وزارت  به  را  الزم  دستور   ، اهواز  تروریستی  حمله  پی  در  جمهور  رئیس   
اطالعات برای بسیج همه امکانات دستگاه ها و نهادهای امنیتی و نظامی 
جهت شناسایی سریع تروریست ها و سرشاخه های ارتباطی آنان و برخورد 
قاطع و عبرت آموز با مرتبطین این جنایت صادر کرد. روحانی تاکید کرد: 
پاسخ ایران به کوچکترین تهدید، کوبنده خواهد بود اما کسانی که از این 
تروریست ها پشتیبانی تبلیغاتی و اطالعاتی می کنند، باید پاسخگو باشند.

 کسی حق مذاکره به امید آب کردن یخ رابطه را ندارد

حجت االسالم مجتبی ذوالنور گفت: اگر ما بتوانیم با فشار 
بر برخی اقشار درون کشور آمریکا زمینه جلوگیری از 
تعدی های دولت ترامپ را فراهم کنیم، اشکالی ندارد ولی 
اگر چیزی به اسم مذاکره مطرح باشد و بخواهیم به امید 
واهی آب کردن یخ های رابطه، مذاکره ای بکنیم هیچ کس 
در هیچ سطحی این حق را ندارد مگر اینکه اجازه سطوح کالن نظام در میان باشد.

 روحانی باید با یک  شاخه زیتون به نیویورک برود

صادق زیباکالم گفت: روحانی باید با یک  شاخه زیتون 
افرادی که مسایل  ترامپ، همه  برود.  نیویورک  به 
انسانی، آزادی بیان و برابری نژاد برایشان مهم است را 
در سراسر جهان رنجانده است. بنابراین زمان  مناسبی 
است تا روحانی از این فرصت حداکثر استفاده را کند و با 
یک شاخه زیتون و لبخند، پیام دوستی و مودت ایران را به گوش جهانیان برساند .

سید حسن خمینی: کیست که از اعماق دل
 بر دشمنان میهن نفرین نفرستد؟

حجت االسالم سیدحسن خمینی در پی وقوع حمله تروریستی به مراسم رژه 
دیروز نیروهای مسلح اهواز در صفحه اینستاگرام خود نوشت:شهادت عزیزان 
مان در اهواز قلب همه را به درد آورد.کیست که در رثای گروهی بی گناه که 
در سالروز دفاعی پاکبازانه از خاک سرزمین مان به شهادت رسیدند، اندوه ناک 

نباشد و از اعماق دل بر دشمنان میهن نفرین نفرستد؟

ایران به سرعت و قاطعانه پاسخ خواهد داد

محمد جواد ظریف در واکنش به حمله تروریستی 
روز گذشته در اهواز در صفحه توئیتر خود نوشت: 
تروریست هایی که توسط یک رژیم خارجی به کار 
گرفته، آموزش دیده، مسلح شده و از آن ها دستمزد 
گرفته بودند به اهواز حمله کردند. ایران در دفاع از 

جان ایرانیان به سرعت و قاطعانه پاسخ خواهد داد.

آمریکایی ها حرف گوش کن تر شده اند

علی فدوی، معاون هماهنگ کننده سپاه درباره اینکه 
چرا ناوهای آمریکایی جدیدا حرکت تحریک کننده ای 
در آب های خلیج فارس نداشته اند، گفت: علت اینکه 
اتفاقی پیش نیامده، این است که آمریکایی ها حرف 
گوش کن تر شده اند اما قبال کمتر حرف گوش کن بودند. 
وی افزود: آمریکایی ها اگر طبق قوانین بین المللی عمل کنند، ما کارشان نداریم.

عدم افزایش قیمت 2۷ قلم
 کاالی اساسی با »کاال کارت«

اولویت  و  مهمترین  گفت:  اجتماعی  رفاه  و  تعاون،کار  وزارت  سرپرست 
دارترین برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبارزه همه جانبه با فقر 
انوشیروان محسنی  اجتماعی است.  رفاه و عدالت  نابرابری و گسترش  و 
اقتصادی هم نشان می دهد که قدرت خرید  افزود: بررسی های  بندپی 
کاهش یافته است  که در همین زمینه دولت دو راهکار را به پیشنهاد وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال کرده است که 27 قلم از اقالم کاالیی 
طریق  از  را  اساسی  اقالم  بتوانیم  امیدواریم  باشد.  نداشته  قیمت  افزایش 
کاال کارت نهادینه کنیم تا این دست از افراد جامعه از آن استفاده کنند.

تعداد چک های برگشتی آب رفت

 آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد، حدود 9.1 میلیون فقره چک به 
ارزش حدود ٨33 هزار میلیارد ریال در مرداد ماه 1397، در کل کشور 
مبادله شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ بـه ترتیب 4.6 
درصد و 3.9 درصد کاهش نشان می دهد. در استان تهران بالغ بر 3.2 
میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر 465 هزار میلیارد ریال مبادله شد. 
بالغ بر 1.2 میلیون فقره چک به ارزش حدود 130 هزار میلیارد ریال در 
مرداد ماه 97 در کل کشور برگشت داده شد که نسبت به ماه قبل از نظر 

تعداد و مبلغ به ترتیب 9.6 درصد و ٨.5 درصد کاهش نشان می دهد.

تعرفه مکالمات درون و برون شبکه
 همراه اول یکسان می شود

 خبرگزاری میزان به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران 
نوشت: از ابتدای مهر ماه سال جاری تعرفه پایه )آزاد( سرویس مکالمه درون و 
برون شبکه همراه اول یکسان می شود. از یکم مهر ماه هر دقیقه مکالمه درون 
و برون شبکه به صورت تک نرخی برای سیم کارت های دائمی 599 ریال 
و برای سیم کارت های اعتباری ٨99 ریال محاسبه می شود.در این اطالعیه 
آمده است: این روش جدید قیمت گذاری موجب سهولت و شفافیت بیشتر در 
محاسبه هزینه مکالمات مشترکین خواهد شد. از مزایای دیگر این طرح کاهش 
تعرفه تماس های برون شبکه برای مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول است.

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی( 
ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 248/75  مترمربع دارای پالک ثبتی هشتصد و نود و چهار فرعی از بیست و 
هشت اصلی )8۹4 فرعی از 77۹ فرعی از 78۰ فرعی از 28- اصلی( بخش شش سربیشه به نشانی سربیشه ، خیابان جانبازان 

جانبازان ۹- پالک 16 ملکی آقای حسن ابولی فرزند برات دارنده شماره شناسنامه 22 و شماره ملی ۰652۹188۹1 که سند مالکیت آن به نام 
وی صادر و تسلیم گردیده است ، محدود به حدود اربعه شماال به طول ۹/۹۰ متر پی دیواریست به کوچه شرقا به طول 25 متر پی دیواریست 
به پالک 8۹6 فرعی جنوبا به طول 1۰ متر پی دیواریست به پالک 8۹۳ فرعی غربا به طول 25 متر پی دیواریست به پالک 8۹2 فرعی همگی 
از 28 - اصلی بخش 6 سربیشه و حقوق ارتفاقی ندارد که طبق سند رهنی شماره 145۰۹ مورخ 1۳۹۳/۰4/2۳ دفترخانه اسناد رسمی شماره 
۹ سربیشه در قبال مبلغ 6۳7۰۰۰۰۰۰ ریال )ششصد و سی و هفت میلیون( به انضمام سود و خسارت تاخیر موضوع تسهیالت نامبرده فوق 
برای مدت شصت ماه در رهن بانک ملت شعبه سربیشه قرار گرفته است و بانک مرتهن به دلیل عدم ایفای تعهدات به استناد ماده ۳4 اصالحی 
قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ 77۳4۰۰۰۰۰ ریال طلب خویش بدین شرح )مبلغ 5۹5861۰8۳ ریال اصل 
طلب و مبلغ 1775۳8۹17 ریال خسارت تاخیر تا روز درخواست 1۳۹6/۰۹/1۹( به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول تقاضای صدور اجرائیه 
علیه وام گیرنده و راهن با مشخصات فوق را نموده که پرونده ای تحت کالسه ۹6۰۰۰۹2 در این خصوص نزد واحد اجرا اداره ثبت اسناد و 
امالک سربیشه تشکیل شده است. پس از ابالغ مفاد اجرائیه و انقضای بیست روز مهلت مقرر قانونی چون متعهد بدهی خود را پرداخت و یا 
نزد صندوق ثبت تودیع ننموده بنا به درخواست بستانکار و بر طبق گزارش وارده به شماره ۹7۰۰228 مورخ ۹7/۰4/۰۹ کارشناس رسمی 
 دادگستری ملک مورد رهن به صورت ششدانگ یکباب منزل مسکونی با امتیازات منصوبه آب و برق و گاز و تلفن با حدود و مشخصات مذکور 
به مبلغ نهصد و پنجاه و سه میلیون ریال ) ۹5۳۰۰۰۰۰۰( ارزیابی که پس از رسیدگی به اعتراض واصله قطعیت یافته است و حسب تقاضای 
بستانکار در روز سه شنبه مورخ 1۳۹7/۰7/24 از ساعت ۹ صبح الی 12 ظهر در محل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سربیشه به آدرس 
خیابان مدرس - روبروی اداره پست از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. در صورت انجام مزایده و وجود مازاد پس از کسر هزینه های مندرج در فراز 6 بند الف ماده 
 121 آئین نامه اجرا به مالک پرداخت خواهد شد. بانک بستانکار ضمن گواهی اینکه ملک مورد رهن فاقد بیمه می باشد طی نامه شماره 
  ۹7/851۰28 مورخ ۹7/۰6/24 مانده طلب خویش را تا مذکور مبلغ ۹17۰841۹4 ریال اعالم نموده که به استناد تبصره ذیل ماده 4 
آئین نامه اجرا محاسبه سود و خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد بر عهده اداره اجرا خواهد بود، هزینه های دولتی به شرح ماده 4۰ 
آئین نامه اجرا وصول و سایر هزینه های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 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. هرگاه متعهد قبل از انجام مزایده اقدام به پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی خویش نماید از تشکیل 
جلسه مزایده خودداری و چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1397/07/01                محمد حسین مصلحی -  رئیس واحد اجرای اسناد رسمی سربیشه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1۳۹66۰۳۰8۰۰1۰۰4۰۹5-1۳۹6/12/27 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدعلی علیزاده فرزند 
 عبدا... به شماره شناسنامه 1۰ صادره از بیرجند و شماره ملی ۰652۳۰۹۹25نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۹6/۹5
متر مربع قسمتی از پالک 1۳۹6- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت رجبعلی مددی پور محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/6/13    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/07/01مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر    شهرام  مداحی364۷  363  0915

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1۳۹76۰۳۰8۰۰1۰۰21۳۳-1۳۹7/۰6/1۳ هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عفت علیزاده فرزند غالمحسین به شماره 
شناسنامه 5 و شماره ملی 52۳۹8۹۰171 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 127/4۳متر مربع قسمتی از پالک 4۳78- اصلی 
بخش یک بیرجند از محل مالکیت غالمحسین مشکی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/6/15   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/07/01
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

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

تضمين سالمت خودرو با محصوالت داينو 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  کلينيک تخصصی چسب سهيل
جنوبی و سیستان و بلو چستان

دفتر فروش: بیرجند، میدان قدس   تلفن : 32219361 - 056 همراه: 09153612181
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 دوازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب، آذر در بیرجند

صداو سیما- دوازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب خراسان جنوبی ۱۹ تا ۲۴ آذر در بیرجند برپا می شود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
هدف از گشایش این نمایشگاه را ترویج فرهنگ کتابخوانی و ایجاد شرایط مناسب برای دسترسی هرچه بهتر دانشجویان، دانش آموزان و 

مردم به کتاب عنوان کرد و گفت: در این نمایشگاه ۱۱۵ غرفه به ناشران خارج از استان و ۲۰ غرفه به ناشران استانی اختصاص می یابد.

پیام شما

محیط میدان ابن حسام واقع در بلوار عبادی را بزرگ 
کرده اند بدون عالمت هشدار میدان یا چراغ راهنما هر 
روز یک ماشین می زند به میدان و خودش و میدان را 

داغون می کند دریغ  از رسیدگی
۹۱۵...۲۹7
با عرض سالم  خدمت  شهردار محترم  و عرض 
تسلیت به مناسبت ایام محرم همگی ما امید داریم 
شود  پرداخت  پرسنل  معوق  کاریهای  اضافه   که 

 اجرتان با سیدالشهدا)ع(
۹۱۵...۵36
رفتم یک بسته پوشک بچه گرفتم ۵۰ هزار تومن  چرا 
مسئوالن به فکر مردم نیستند من که بچه فلج دارم 
باید هرچند ساعت بچه را پوشاک کنم ما باید چکار 

کنیم؟ چرا به فکر مردم نیستید؟؟
۹۱۵...۲۴6
سالم.از زحمات شهرداری بابت پارک جدیدی که در 
بلوار همت درست کرده اند نهایت تشکر را داریم به 
امید افزایش این فضاهای شادی آفرین در مهر شهر 

واقعا ثواب کردید دست شما درد نکند
۹۱۵...۲۴6
چند ماه پیش مدیرکل راه و شهرسازی گفت: به 
زودی دیوار پادگان قدیم بیرجند برداشته می شود 
می خواستم بپرسم این به زودی تقریبا چند سال 
دیگر طول خواهدکشید؟! معاون عمرانی استانداری 
نیز چند ماه پیش خبر از کلنگ زنی راه آهن در هفته 
لطفا  مسئوالن  نشد؟  اقدامی  هیچ  چرا  داد.  دولت 

پاسخگوی افکار عمومی باشند.
۹۱۵...۰7۰
لطفا شهرداری در ورودی کوچه های بن بست مثل 
 منتظری ۵ تابلویی نصب کند که ماشینها متوجه 

بن بست بودن کوچه بشوند.
۹۱۵...۰۴۵
عزیزان دلسوز امور مالیاتی اگر لطف کنند هیئت وار از 
اصناف دیدن کنند و شاهد رکود و بی رونقی کسب و 
کار و زیان و ضرر کسبه باشند شاید با دید بازتر و واقعی 

تربرای عملکرد  ۹7 کسبه اقدام کنند.
۹۱۵...۲۱۲
حیف است شهری که اینقدر سر زبانهاست بخاطر تمیز 
بودن مردمش از کمبود سطل آشغال رنج ببرند. در 
بعضی کوچه ها واقعا از منزل تا سطل راه زیادی را باید 
طی کنی. معلوم است که مردم مجبور می شوند آشغال را 
دم در و داخل کوچه بگذارند و رنج و عذابش برای اهالی.                          
۹۱۵...۹8۴                 

اجرای جوب زیر زمینی در خیابان جمهوری کار خوبی 
است اما تمام فضای پای درختان آسفالت شده و محلی 
برای آبیاری آنها نیست و خدای نکرده شاهد خشک 
شدن تعداد زیادی کاج با چشم نوازی و سایه خوب 

خواهیم بود، لطفا شهرداری بیرجند چاره ای بیاندیشد
۹۱۵...۵۰۱
می خواستم انتقادی بکنم به سرویس دهی تاکسی 
 ... که یا دیر تلفن را بر می دارند و یا اکثر اوقات
می گویند سرویس نداریم مردمی که به شما زنگ 
می زنند اکثرا عجله دارند و وقت این طور معطلی 
ها را ندارند نیروی بیشتری استخدام کنید چه اشکال 

دارد چند نفر بیشتر نان بخورند !
۹38...۵۵8
جاده حد فاصل انبار نفت بیرجند تا شهرک زیباشهر 
)دستگرد( در شب بسیار تاریک و خطرناک است؛ با 
توجه به تردد موتور سیکلت در این مسیر لطفا اداره برق 
یا راه وشهرسازی نسبت به روشنایی مسیر اقدام فرمایند
۹۱۵...۵۰۱
شهردار محترم لطفا به منظور جلوگیری از انتقال بیماری 
به سبب جستجو در سطل های زباله تعداد سطل ها  را 
اضافه کنید. مردم فهیم بلدن زباله خشک و تر را جدا 

کنند .حداقل سبب انتقال بیماری نشویم. 
۹۱۵...۴۹۱
لطفا شهرداری این 6 ماه طالیی را واقعا طالیی پیگیر 
امور عمرانی و زیباسازی شهری باشد. مردم توقع کار 
جهادی دارند و منتظر از صفر تا بیست نمره دادن هستند 
یک شهروند
بحث آزاد راه بیرجند - قاین یک قصه برای منحرف 
دوبانده  پروژه  تاخیرات  از  استان  مردم  کردن ذهن 
سازی است. اگر صد بار دیگر هم به مناقصه برود 
هیچ پیمانکار و سرمایه گذاری پیدا نمی شود. چون 
توجیه فنی و اقتصادی ندارد. لطفا طرح باند دوم را که 
بعد از ده سال سی درصد آن افتتاح شده تکمیل کنید
۹۱۵...36۵
چرا همه کوچه های پروژه مسکن مهر بنیاد شهید 
خیابان شرافت آسفالت شده غیر از دو کوچه... مانند همه 
اهالی پروژه تمامی هزینه ها را پرداخت  کردیم. حاال 
بعد چهار سال از پرداخت هزینه همه جا آسفالت شده 
جز کوچه ما مسئوالنی که دم از عدالت می زنید لطفا 
جواب بدهید. آقایان مسئول خواهش می کنم سری به 
 محله ماهم بزنید همه جا نخاله ساختمانی، همه جا زباله 

زندگی ما شده خاک، این ظلم است.
۹۱۵...۵۹7

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

تاالب  نزدیکی  در  »کجی«  منطقه  عشایر 
نمکزار کجی نهبندان خراسان جنوبی ساکن 
هستند، کجی سفلی و علیا، دو محله عشایر 
نشین است که مردمانی از طایفه بلوچ شیخی 
 و سارانی در آنجا کنار هم زندگی می کنند. 
برده  عشایر  از  نامی  وقتی  ایرنا،  گزارش   به 
می شود ذهن خود به خود سیاه چادر را ترسیم 
می کند اما در کجی، عشایر خانه های گلی 
کوچکی دارند و کنار هم روزگار می گذرانند. 

عشایر کجی با نام های شیخی و سارانی از 
طایفه بلوچ خراسان جنوبی هستند، برای دیدن 
تاالب کجی  به سمت  را  نهبندان   آنها جاده 
)حدود 7۵ کیلومتر تا مرکز نهبندان( در پیش 
می گیریم. از روستای سهل آباد که گذر می 
کنیم جاده خاکی در پیش است اطراف جاده 

جنگل های نحیف تاغ دیده می شود.
خانه های کجی زیاد نیست و تابلویی هم در 
دیوار  یک  کنار  شود.  نمی  دیده  آن  ورودی 
 گلی تعدادی گوسفند در سایه آرام گرفته اند.
لنز  اند؛  ایستاده  آنجا  هم  جوان  دختر  چند 
چرخانم  می  شان  سمت  به  که  را  دوربین 
باالخره  روند.  می  خانه  درون  به  از خجالت 
مشغول  و  آمده  جلو  آنها  از  یکی  اصرار،  با 
صحبت می شود. تصمیم دارد از گوسفندان 
شیر بدوشد؛ اسمش مریم است و می گوید: ما 
اینجا عشایر هستیم نام محله ما کجی است 
و ۱۰ خانوار در اینجا زندگی می کنند. از او 
در خصوص درآمدشان می پرسم، پاسخ می 
دهد: فقط از همین گوسفندان زندگی خود را 
و کرک  پشم  کنیم. گوشت، شیر،  اداره می 
شان را می فروشیم و درآمد داریم. وی از راه 
خاکی محله شان انتقاد دارد و ادامه می دهد: 
تقاضا داریم مسئوالن اینجا برای کار و شغل 
صنایع  ما  به  بود  قرار  قبال  کنند.  فکری  ما 
دستی آموزش دهند ولی هنوز خبری نیست. 
در  یا  و  هستند  جنگلبان  برادرهایش  و  پدر 
کمی  کنند.  می  چوپانی  اطراف  روستاهای 
آن طرف تر دو زن مشغول پخت نان محلی 
از منزل روی زمین  بیرون  تنورشان  هستند. 
نصب شده، آتش درون آن زبانه می کشد و 
زن خمیرش را روی بالشتکی صاف کرده و 

به دیوار تنور می زند. کاسه ای آب سرد کنار 
دستش است قبل از زدن نان به تنور، مقداری 
نان را می  بعد  آب به دیواره ها می پاشد و 
چسباند. زمان زیادی نمی گذرد که نان برشته 

بربری از تنور »ماه پری« بیرون می آید. 
»ماه پری« می گوید: هفته ای دو سه بار نان 
می پزم. وی که مادر دو کودک ۲ و 3 ساله 
روزها  بعضی  همسرم  دهد:  می  ادامه  است، 

چوپانی می کند و بعضی روزها هم بیکار است.
ها  دام  از  نگهداری  مسئول  مادرش  و  او 
از  و  روز می دوشند  را هر  هستند. شیرشان 
شیر، ماست، دوغ، کره و سایر فرآورده ها را 

تولید و به فروش می رسانند.
تامین  را  دامداری  در  وی مشکل مهم شان 
علوفه ذکر می کند، به بیابان های اطراف اشاره 
می کند و می افزاید: اینجا شما چیزی برای 
خوردن می بینید؟ مجبور هستیم از سربیشه یا 
نهبندان علوفه بخریم که هزینه زیادی دارد. 

مادر ماه پری هم می گوید: اینجا امکانات کم 
است آب خورن را از چاه بیرون می کشیم. او 
برای خودش چیزی نمی خواهد اما آرزو دارد 
که یک روز فرزندانش در این منطقه کویری 
شغلی با درآمد خوب داشته باشند. کمی آن 
آوری  تر چند پسر بچه مشغول جمع  طرف 
شروع  آنها  چراندن  کار  انگار  هستند  ها  دام 
اما  بیابان وسیع،  شده؛ آفتاب سوزان است و 

کار عشایر تمام شدنی نیست. مردمان کجی 
هر روزشان مثل دیروزشان است.

 ُمسکن هایی برای درد عشایر

پرداخت  هم  نهبندان  عشایر  امور  مدیر 
و  ملی  توسعه  صندوق  محل  از  تسهیالت 
 ۲ را  بحران  مدیریت  خشکسالی  اعتبارات 
عنوان  عشایر  از  حمایت  برای  مالی  راهکار 
می کند و می گوید: خشکسالی تاثیر زیادی 

بر سطح درآمد عشایر این شهرستان گذاشته 
است از همین رو تالش می کنیم تا علوفه 
مدت دار و یارانه ای نیز در کنار سایر تسهیالت 
برای آنها تامین شود. جهان بین معتقد است 
که اگر گردشگری در کویر نهبندان رونق گیرد 
عشایر نیز زمینه اشتغال بهتری خواهند داشت.
وی اظهار می کند: به طور مثال تاالب کجی 
نهبندان در سال هایی که بارندگی خوب است 

گردشگران زیادی را به سوی خود جذب می 
کند، لذا عشایر همان حومه می توانند با برپایی 
سیاه چادر و فروش محصوالت طبیعی خود از 
به گردشگران  و غیره  جمله شیر، دوغ، کره 
وی  کنند.  کسب  نیز  درآمد  و  کرده  خدمت 
شدن  توانمند  راهکارهای  از  دیگر  یکی 
 عشایر را حرفه آموزی می داند و می افزاید:
و حرفه  فنی  آموزش های  این خصوص  در 
این  از  توانند  می  افراد  و  شود  می  ارائه  ای 
طریق محصوالت تولید شده خود را در زمینه 

صنایع دستی و غیره به فروش برسانند. وی 
بازار فروش را در این زمینه مهم می داند و 
می گوید: پس از ارائه آموزش باید بازاریابی 
مناسب نیز انجام شود. جهان بین با اشاره به 
راه اندازی چهار صندوق خرد زنان برای عشایر 
نهبندان عنوان می کند: این صندوق ها نیز 
با تسهیالتی که در اختیار افراد قرار می دهد 
راهکار مناسبی برای رفع نیازهای مالی آنان 

است. بر اساس آمار موجود سه هزار و ۱۹۲ 
خانوار عشایری در شهرستان نهبندان زندگی 
می کنند و بیش از ۱8۰ هزار راس دام را در 

این منطقه مرزی پرورش می دهند.
بهلولی، محمودی، کرده ای، اردونی، جمال 
زهی، یوسف زهی، آخوندی، نخعی و نوری 
از جمله اقوام عشایر نهبندان هستند که به 
شورآب  دشت  سهلو،  تگ  ییالقی  مناطق 
و  چاهداشی  دشت  باران،  کوه  کوه،  میان 

میغان کوچ می کنند.

مردمان “ کجی”
نت

نتر
س :  ای

عک

آگهی مزایده شماره  97/2    فروش امالک و مستغالت بانک تجارت 
   بانک تجارت در نظر دارد: امالک مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، بازدید از ملک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده ، به مدیریت بانک تجارت خراسان جنوبی 
واقع در بیرجند- انتهای مدرس - میدان جماران - مدیریت بانک تجارت )طبقه سوم( مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثرتا پایان وقت اداری مورخ 97/07/12 به دبیرخانه مدیریت خراسان جنوبی به آدرس فوق تسلیم نمایند. بازگشایی پاکت ها در تاریخ 97/07/14 رأس ساعت 9 
صبح  درمحل ساختمان مدیریت خراسان جنوبی انجام خواهدشد و حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی بالمانع است.چنانچه تغییری درتاریخ  بازگشایی پاکت ها صورت گیرد،مراتب تلفنی به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید.  توضيحات:  1- مبلغ سپرده شرکت در 

مزایده معادل 5% مبلغ قیمت پایه مزایده مندرج در آگهي مي باشد که مي بایست به حساب شماره 01821474 نزد بانک تجارت واریز گردد. 2- شرکت کنندگان مبلغ 200/000 ریال )به حساب کارمزد فروش اسناد به شماره 01854879 نزد بانک تجارت( واریز و فیش را ضمیمه برگ پیشنهاد نمایند. 
)ضمناً مبلغ دریافتی جهت خرید اسناد به هیچ وجه مسترد نخواهد شد(. 3- رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامي مي باشد و بهاي پیشنهادي باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون خط خوردگي بوده و در پاکت الک و مهر شده )دربسته( تسلیم گردد.4- ملک عرضه شده با وضعیت موجود 
به فروش مي رسد و بازدید از محل با هماهنگي قبلي امكانپذیر مي باشد. 5- در صورت مساوی بودن قیمت پیشنهادی اولویت فروش با شرایط نقدی می باشد. 6- در پیشنهادهای خرید به صورت نقد و اقساط صرفا باالترین قیمت مالک بوده و افزایش پیش پرداخت و کاهش مدت بازپرداخت اقساط مالک 

تعیین برنده نمی باشد. 7- بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختارمي  باشد. 8- هزینه آگهی از برندگان مزایده اخذ می گردد.

مساحت عرصه شرحرديف
)مترمربع(

مساحت تقريبي اعيان 
)مترمربع(

 قيمت پايه
شرايط پرداختتوضيحات ) ريال (

عرصه و اعيان ساختمان و سوله صنعتی واقع در شهرستان طبس 1
536419066/100/000/000 فيروزآباد ، شهرک صنعتی ، پالک ثبتی 387/2 اصلی

ملک با وضع موجود واگذار می شود وکليه هزينه های مترتبه
 به عهده خريدار می باشد. برنده مزايده موظف است کليه ضوابط و 

مقررات شهرک های صنعتی را رعايت نمايد

25 درصد نقد مابقی در اقساط 18 ماهه بدون کارمزد و يا اقساط 60 
ماهه با کارمزد 12 درصد در قالب عقد قرارداد اجاره به شرط تمليک

عرصه و اعيان ساختمان و سوله صنعتی واقع در شهرک صنعتی بيرجند، 2
442813086/618/819/635بلوارهمت همت3 ، نبش شمال غربی، قطعه 3801 از بلوک صنايع فلزی

ملک با وضع موجود واگذار می شود وکليه هزينه های مترتبه
 به عهده خريدار می باشد. برنده مزايده موظف است کليه ضوابط و 

مقررات شهرک های صنعتی را رعايت نمايد

25 درصد نقد مابقی دراقساط 18ماهه بدون کارمزد و يا اقساط 60 
ماهه با کارمزد12 درصد در قالب عقد قرارداد اجاره به شرط تمليک

عرصه و اعيان ساختمان و سوله صنعتی واقع در شهرک صنعتی بيرجند، 3
72601525/496/200/000/000خيابان تالش شرقی نبش تالش شرقی8 ، قطعه شماره 52تا55 

ملک با وضع موجود واگذارمی شود وکليه هزينه های مترتبه 
به عهده خريدار می باشد. برنده مزايده موظف است کليه ضوابط و 

مقررات شهرک های صنعتی را رعايت نمايد

25 درصد نقد مابقی در اقساط 18 ماهه بدون کارمزد و يا اقساط 60 
ماهه با کارمزد12 درصد در قالب عقد قرارداد اجاره به شرط تمليک

4
عرصه و اعيان ساختمان و سوله و ماشين آالت واقع در مود

ملک با وضع موجود واگذارمی شود وکليه هزينه های مترتبه24051956/868/960/000/000 ابتدای روستای مرتوند پالک ثبتی 1163/381
 به عهده خريدار می باشد 

25 درصد نقد مابقی در اقساط 18 ماهه بدون کارمزد و يا اقساط 60 
ماهه با کارمزد 12 درصد در قالب عقد قرارداد اجاره به شرط تمليک

يک باب ملک تجاری دربيرجند،خيابان حکيم نزاری،بين حکيم نزاری 5
ملک با وضع موجود واگذارمی شود. فاقد پايانکار بوده وکليه 1388/65236/526/635/000/000و15پالک104 پالک ثبتی 30 اصلی بخش 2 بيرجند

هزينه های مترتبه به عهده خريدار می باشد 
25 درصد نقد مابقی در اقساط 18ماهه بدون کارمزد و يا اقساط  60 
ماهه با کارمزد 14 درصد در قالب عقد قرارداد اجاره به شرط تمليک

يک باب ملک تجاری دربيرجند،سجادشهر،نبش گلستان شرقی 6
ملک باوضع موجود واگذارمی شود وکليه هزينه های مترتبه به عهده 184/45276/7910/543/524/110پالک ثبتی 2982 فرعی از 245 اصلی 

خريدار می باشد 
25 درصد نقد مابقی در اقساط 18 ماهه بدون کارمزد در قالب

 عقد قرارداد اجاره به شرط تمليک

يک باب ملک تجاری دربيرجند،خيابان شهيدرجايی،بين رجايی 3و75
ملک با وضع موجود واگذار می شود وکليه هزينه های مترتبه287/05376/3912/081/430/616پالک ثبتی 111 فرعی از1554 اصلی 

 به عهده خريدار می باشد 
25 درصد نقد مابقی در اقساط 18 ماهه بدون کارمزد در قالب

 عقد قرارداد اجاره به شرط تمليک

يک باب ملک مسکونی درفردوس ،خيابان مطهری،مطهری25 8
ملک با وضع موجود واگذارمی شود وکليه هزينه های مترتبه 109115815/000/000نبش ميالن دوم ،پالک ثبتی 3470 فرعی از2 اصلی 

نقدیبه عهده خريدار می باشد 

يک باب ملک مسکونی در بيرجند ،سجادشهر،بلوارامامت ، رضويه4 9
ملک با وضع موجود واگذارمی شود وکليه هزينه های مترتبه 3123874/805/500/000پالک3 ،پالک ثبتی 31 فرعی از 231 اصلی 

نقدیبه عهده خريدار می باشد 

مدیریت شعب بانک تجارت خراسان جنوبی



آسباد  نشتیفان نهبندان ، در فهرست ثبت میراث جهانی  داده نما

درمان »قارچ پوستی« به آسانی

  

برای بهبود قارچ پوستی باید پوست را تمیز نگه 
داشت و به همین دلیل محل مورد نظر را یک 
یا دو بار در روز با آب گرم و صابون شست و 
شو داد، محل را به سرعت باید خشک کرد. 
همچنین سرکه سیب خاصیت ضد قارچی دارد. 
پنبه را با محلول رقیق نشده آغشته کرد و آن را 
روی محل مورد نظر قرار داد و سه بار در روز 

این کار را تکرار کرد.

برای موفقیت در کسب و کار و زندگی کمتر بازاریابی کنید!

سعی کنید بازاریابی متمرکز تر و راهبردی تری داشته باشید، نه این که 
برنامه های بازاریابی و بودجه تان را کامال از بین ببرید.

پشتیبانی  توان  هنگامی که  یا  ندارید،  مشتری  که  جاهایی  یعنی  این 
طوالنی مدت را ندارید، یا اگر از منابع تان در حوزه های مختلف استفاده 
می کنید، بازاریابی نکنید. برای موفقیت در کسب و کار و زندگی به جای 
تمرکز بر چند مجرای بازاریابی، روی یکی تمرکز کنید. شاید هدف تان این 
باشد که بهترین یا مفیدترین وبالگ را در اختیار داشته  باشید. شاید سعی 

دارید در عرصه  خودتان پرانرژی ترین گروه را بسازید.

موفقیت و انرژی

تازه های سینما

نمایش »سکوت« و »فرمیسک« در جشنواره های جهانی

سینماپرس: فیلم های کوتاه »سکوت« و »فرمیسک« ساخته مریم 
های  فیلم  کردند.  پیدا  راه  خارجی  مختلف  های  جشنواره  به  پیربند 
کشورهای  در  پیربند  مریم  کارگردانی  به  »فرمیسک«  و  »سکوت« 

آلمان، هند و آمریکا به نمایش درمی آیند.
مسابقه  بخش  در  است  دانشگاهی  جهاد  تولیدات  از  که  »سکوت« 
جشنواره ناشنوایان »اورگان« آمریکا در ششم اکتبر برابر با ۱۴ مهر ماه 
به نمایش درمی آید. »سکوت« روایتگر یک روز از زندگی زنی ناشنوا 
راپل  با تکنیک  به شغلی سخت و عجیب مشغول است و  است که 
)طناب( از ساختمان های بلند آویزان شده و نمای شیشه ای را می شوید. 
این فستیوال در سال ۲۰۱۸ برای نخستین بار در شهر پورتلند واقع در 
ایالت اورگان برگزار می شود و قصد نمایش فیلم های کوتاه، فیلم های 
و  ناشنوا  فیلمسازان  توسط  شده  ساخته  مستندهای  و  سینمایی  بلند 

بازیگران ناشنوا در سراسر جهان را دارد.
ماموریت فستیوال خلق فضایی است که در آن استعدادهای اعضای 
جامعه ناشنوایان به نمایش گذاشته شود. برگزارکنندگان فستیوال باور 
دارند که هنر و فیلم باید برای تمام اعضای این جوامع قابل دسترس و 
مقرون  به صرفه باشد و در نتیجه از تمام افراد ناشنوا، کم شنوا، کودکان، 

بزرگساالن ناشنوا و کم شنوا استقبال می کنند.

آیه روز  

کسانی که مردان و زنان مؤمن را آزار کرده و بعد توبه نکرده  اند ایشان راست عذاب جهنم و ایشان 
راست عذاب سوزان. سوره بروج/ آیه ۱۰

حدیث روز  

امام جعفر صادق )علیه السالم( : چون خداي تعالي بنده اي را دوست دارد و او عمل کوچکي انجام 
دهد ، خدا او را پاداش بزرگ دهد .
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راهکارهایی برای شروع 

سال تحصیلی بدون استرس
آغاز سال تحصیلی زمان بسیار هیجان انگیزی برای دانش آموزان و 
والدین آنهاست. ولی بعضی از دانش آموان اضطراب دارند. اطالعات 
 ذکر شده، شروع سال تحصیلی را برای شما و فرزندان دلبندتان ساده تر 
می نماید. فرزند شما بیش از ۳  ماه مشغول تفریح و سرگرمی بوده و 
عمال هر کاری که مایل بوده، انجام داده است. انجام مجدد وظایف 
مدرسه الزاما برایش خوشایند نیست. برای پشت سر گذاشتن این 
مشکل کوچک نیازمند آن است که شما کمی بیش از معمول در 

اختیارش باشید و با تمام محبت تان او را در بر گیرید.
او را به ساعت جدید عادت دهید

فرزند  خوابیدن ها،  ظهر  تا  و  تابستانی  میهمانی های  آن  از  بعد 
شما نیازمند آن است که دوباره به ریتم جدیدی عادت کند. چند 
به  زودتر  که شب ها  بخواهید  او  از  مدرسه،  به  ورود  از  قبل  روز 
رختخواب برود و صبح ها زودتر از خواب بیدار شود. بهتر است که 
دیرتر از ۹  شب به رختخواب نرود و نیم ساعت هم به مطالعه در 

رختخواب اختصاص دهد.
او را از نظر روانی آماده کنید

حرف  مدرسه  مورد  در  او  با  مدرسه،  به  ورود  از  قبل  روز  چند 
بزنید. برایش توضیح دهید که به چه دلیل باید به مدرسه برود و 
رفتن به مدرسه چه مزایایی به همراه دارد. گفت وگوهایتان باید 
مطابق با شخصیت و سن فرزندتان باشد. مثال همکالسی هایش 
به  می شود،  آشنا  جدید  همکالسی های  با  و  می بیند  دوباره  را 
فعالیت های جدیدی پی می برد و چیزهایی را یاد می گیرد که به 

رشد او کمک می کند.

 به او اطمینان خاطر دهید
سخن  او  با  مدرسه  به  ورود  از  که  زمانی  و  است  نگران  دل  او 
برم!«.  زاری می کند: »نه، من نمی خوام مدرسه  می گویید، گریه 
این امر طبیعی است. به او بگویید به  دلیل آنکه می خواهد معلم 
و کالسش را عوض کند، نگرانی او را درک می کنید و زمانی که 
او بودید روزهای ورود به مدرسه همین  شما نیز به سن و سال 
نگرانی ها را داشتید اما دوست های زیادی پیدا کردید. به او توضیح 
دهید که در صورت هر گونه مشکل، برای کمک به او و مقابله با 

آن در کنار او خواهید بود.
 او را آماده کنید تا مستقل باشد

موجب  آنان  در  عدم  استقالل  کوچکتر،  بچه های  به  خصوص 
استرسی واقعی می شود. برای جلوگیری از آن به او کمک کنید 
تا به تنهایی لباس هایش را بپوشد و در بیاورد. برای کمک به او 
می توانید برچسب هایی که روی آنها اسم و یا عالمتی نوشته شده 
را تشخیص  آسانی آن   به  بتواند  تا  بدوزید  لباسش  را روی  است 
بهم  لباس شبیه  دو کودک  دارد که  احتمال  آن،  بر  دهد. عالوه 
بپوشند و این امر از سردرگمی مداوم آنان جلوگیری می کند. باید 
فرزند خود را تشویق و ترغیب کنید تا احساسات و مشکالت خود 
را به طور آشکار با پدر و مادر و آموزگار در میان بگذارد و کاری 

کنید که از حمایت اولیا نسبت به خود اطمینان پیدا کند.

یک لحظه مکث کن . . . 

عالئم کمبود سدیم را بشناسید
 

گرفتگی  تهوع،  احساس ضعف،  عالئم  این 
عضالت دست و پا را شامل می شود. فرد ممکن 
است این کمبود، در موارد بسیار نادر، ممکن 
است به علت فشار خون پایین به شوک منجر 
شود. با اضافه کردن یک قاشق نمک به غذا 
می توان به افزایش سطح سدیم خون کمک 
کرد. ضرورت دارد پزشک علت دقیق کمبود 

این ماده  معدنی را مورد شناسایی قرار دهد.  

به چشم هایتان دست نزنید

های  دست  با  ها  چشم  شستن  در صورت 
خارج  برای  به چشم  دست  زدن  یا  و  آلوده 
کردن ذرات خارجی، حجم زیادی از آلودگی 
ها وارد چشم خواهد شد. گاهی این آلودگی ها 
منجر به ایجاد نوعی عفونت چشمی می شود. 
در صورتی که چشم هایتان دچار خارش و یا 
خشکی شد و یا لنزهای تماسی چشم تان را 

آزرد، به چشم پزشک مراجعه کنید.

خوار  شیر  نوزاد  در  داروها  عوارض  کاهش  برای  که   نکاتی 
باید رعایت نمود، عبارتند از:

- توقف کامل شیردهی
توقف کامل شیردهی صرفا در دسته داروهایی رعایت می شود که 
مصرف آنها نقش اساسی و کلیدی در درمان دارد و در عین حال 

سمیت دارو قابل مالحظه می باشد.
- توقف موقت شیردهی

توقف موقت شیردهی راهکار بسیار خوبی در مورد داروهایی است 
با فاصله زمانی زیاد مصرف می شوند و عمر  بار و  که تنها یک 
کوتاهی دارند. شیر تولید شده هنگام توقف دوره شیردهی باید پمپاژ 
شده و بیرون ریخته شود. این راهکار به خصوص در مورد داروهای 

رادیواکتیو و شیمی درمان بسیار سودمند است.
مرکز اطالع رسانی داروها و سموم 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - تلفن 190

 کاهش عوارض داروها در نوزاد شیرخوار
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حیات  تجدید  دوره   -۱ افقی: 
آتش  شعله   - دلبر   - اروپا 
همیشه   - هوشیار  و  مطلع   -۲
 -۳ نقاش  شاهکار   - پیوسته   و 
عقاب سیاه - درود و تحیت - تباه 
قرن  دانمارکی  نقاش   -۴ شدن 
بیستم - رودی در روسیه - زمان 
عالمت   -5 دراز  چوب   - آغازین 
پیروزی - داالن و سرسرا - نشانی 
ترسیمی 6- کتاب یهودیان - نمره 
عالی - مایع حیات 7- تیرانداز - 
یونان  پایتخت    - بستنی  نوعی 
تغذیه  محل   - دانشگاه  معلم   -۸
اصل   -۹ نشین  گوشه   - جنین 
نیست - قوی و رشید - ثروتمند 
۱۰- حرف تردید - زیر پای راننده 
- کاخ پادشاهی ۱۱- زیرپوش بی 
و  خیس   - مانده  جدا   - آستین 
مرطوب ۱۲- ضمیر متکلم وحده - 
عدد بلبل - اقای آلمانی - مجلس 
از  پیش   - کشاورز   -۱۳ شیوخ  
ورزش - مجال ۱۴- زن پادشاه - 
برودت - مفهوم کلمه ۱5- روستا و 
آبادی - شهرداری قدیم - تکنوازی 

رها   - پرتونگاری   -۱ عمودی: 
سیستم  از  بخشی   -۲ وارسته  و 
گوارش نشخوار کنندگان - از آثار 
تاالر  نیشابوری ۳-  معروف عطار 
ادویه   - حج  انواع  از   - بزرگ 
گیری  اندازه  واحد   -۴ هندی 
--خواب  الکتریکی  مقاومت 
مردم   - دوم  قلب   - شیرین 
تهیدست  چیز،  بی   -5 تازی 
سالطین  مرکب  سروصدای   -
-  سیاهدانه معطر 6- مانع آب - 
درخت جوان - طرف مشورت 7- 

سنگ آسیاب -  مشتی از ئیتامین 
شاگرد   -۸ دار  پاشنه  کفش   - آ 
مغازه - قرص و بدهی - دریای 
 - نساج   - کارگزاران   -۹ ترکیه 
بوئیدن ۱۰- بی چیز و فقیر - پایه 
و مقام - واحد سطح ۱۱- پوستین 
- رسم کردن - مشعل جوشکاری 
۱۲- کوه افسانه ای- جامعه پوستی 
- فقیر و بی چیز - بی سواد قدیمی 
شرایط   - رومی  جنگجوی   -۱۳
دشوار ۱5- عضو پیچ در پیچ شکم 

- نام دیگر سوره اسرا
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جدول کلمات

123456789101112131415
زایروباشینراطع1
یناداامینقیاش2
املاشزوپتمایق3
دیالدارومارفا4
هتلایاریلدهب5
راهداباویازا6
ومعگنسراپنامد7
ایارتوفاکنس8
امالینیلابولج9
رنیارناگرامگ10
شبکهامکرانار11
موماقلایمالاس12
یراهبمیانناسف13
ددرمنومکنانوی14
سودارتساوریسهد15

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

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

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 

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

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/ 09157563875- سعدی

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

�� ����ت ���� ���� ����

!���� �� �� ���دا���   ، ��� �� ������ 
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۹۱ ۰۰۰ ۰۰۰

یک شرکت تبلیغاتی معتبر جهت تکمیل 
کادر خود نیاز به تعدادی نیرو 

)با روابط عمومی باال( دارد.
بازاریاب و مدیر فروش - طراح گرافیک

32357311 - 09155628902 

یک شرکت معتبر در زمینه فروش و خدمات تجهیزات 
پزشکی و آزمایشگاهی در خراسان جنوبی، برای تکمیل کادر 

اداری خود از افراد واجد شرایط )خانم/آقا( با مشخصات 
ذیل دعوت به همکاری می نماید. 1- کارمند فروش در 

رشته های مهندسی پزشکی، مدارک پزشکی، پرتو پزشکی، 
 پرستاری و سایر رشته های مرتبط با پزشکی و آزمایشگاهی

2- کارشناس فنی تعمیرات در رشته های تجهیزات پزشکی 
و الکترونیک. افراد واجد شرایط رزومه کاری خود را 

به شماره 09151604624 تلگرام فرمایند.

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156706538

پروانه بهره برداری و بهداشتی 
مرغداری 13400قطعه ای اینجانب 

منوچهر خسروی مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به یک فروشنده مردباسابقه 
کار در پوشاک آقایان نیازمندیم 

09155622318

                          دم سرخ ها      کاتیوشا
16:1522شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  :اینستاگرام @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

هزار پـــا
1820شروع سانس
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مدیر حج و زیارت استان خبر داد:

نمایش اقتدار نیروهای مسلح خراسان جنوبی

زنگ شکوفه ها در مدارس نواخته شد

اجرای خط لوله سربیشه- نهبندان الگویی مناسب  در ارتقای کیفی دیگر پروژه هاست

مشارکت بانک انصار در پروژه های بهداشتی و فرهنگی استان

 احدی جرأت جسارت به ایران را ندارد

کنسولگری موقت عراق در بیرجند راه اندازی می شود

تولیدات  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  گزارش  *به 
پالس بافی روستای فلک برای اولین بار در نمایشگاه 
سراسرس صنایع دستی مشهد جهت عرضه و فروش 

به عالقه مندان به نمایش گذاشته شد. 
*معاون حمایت و سالمت کمیته امداد از مساعدت 
۹۱۰ میلیون تومانی کمیته امداد به دانشجویان تحت 

حمایت این نهاد خبر داد.
*کارشناس هواشناسی گفت: در روزهای دوشنبه وسه 
شنبه این هفته، افزایش سرعت وزش باد و افزایش 
رطوبت برای استان قابل پیش بینی است و احتمال 

بارش های خفیف دور از انتظار نیست.

اخبار کوتاه

یادمان شهدای استان

“یادتان باشد امام علی )ع( می فرماید شیعه ما در دنیا خوشی ندارد 
بلکه دنیا وسیله رسیدن به خوشی های مطلق آخرت است “

شهید حسن خطیبی

قطع آب  امروز در بیرجند

بیرجندی   مشترکان  از  تعدادی  منازل  غالمی-آب 
امروز به مدت ۳ ساعت قطع خواهد شد. شرکت آب 
و فاضالب شهری استان در اطالعیه ای اعالم کرد به 
دلیل  انجام تعمیرات شبکه توزیع آب،  امروز از ساعت ۹ 
تا ۱2 آب کوچه های انقالب ۱ تا 5 و فرعی های آن ، 
 جمهوری 22 و کوچه های فرعی آن، کالهدوز 8 و ۱۰ ،

 فارابی ۱/2 و ۱/4  قطع خواهد شد.

اجرایی شدن طرح  “مهرانه” در استان

کاری- علی عرب نژاد، مدیرکل بهزیستی عنوان کرد: 
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس 
طرح “مهرانه” با هدف حمایت از کودکان خیابانی و کار 
در اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی  اجرامی شود. وی 
یادآور شد: سال گذشته در قالب این طرح ۱2۰ کودک 
کار و خیابان بسته حمایتی آموزشی تحصیلی به ارزش ۳ 
میلیون ریال دریافت نمودند.وی با اشاره به اینکه امسال 
نیز ۱25 کودک در پوشش این طرح قرار می گیرند، 
افزود:  دانش آموزان نیازمند در این طرح لوازم التحریر 
دریافت خواهند کرد که رقمی بالغ بر ۳7 میلیون و پانصد 

تومان برای این کار هزینه شده است.

افزایش 30 درصدی کمک ها 
براي بازسازی عتبات عالیات

گذشته ماه   6 جنوبي  خراسان  مردم   صداوسیما- 
۳۰ درصد بیشتر از 6 ماه اول پارسال به بازسازی عتبات 
عتبات  بازسازی  ستاد  رئیس  کردند.  عالیات کمک 
 عالیات استان گفت: در 6 ماه گذشته بانوان استان 4 هزار 
 مترمربع فرش به ارزش حدود 4۰۰  میلیون تومان بافتند ،

 5۰۰ مترمربع حوله به  ارزش ۳۰ میلیون تومان بافت 
و اهدا کردند. وی همچنین گفت: در این مدت حدود 
6 هزار مترمربع سنگ به ارزش 6۰۰ میلیون تومان در 
استان تولید و به عتبات عالیات ارسال شد. وی افزود: در 
دهه اول محرم امسال، مردم استان 2۰۰ میلیون تومان 

برای بازسازی عتبات عالیات کمک نقدی کردند.

2053 زائر حج از خدمات پست 
بهره مند شدند

 برزجی-مدیرکل پست خراسان جنوبی با بیان اینکه 
عملیات جمع آوری و ارسال بار زائران حج تمتع توسط 
پست استان پایان یافت، گفت: 2 هزار و 5۳ زائر حج از 
این خدمت پستی بهره مند شدند. الهامی اظهار  کرد: 
پست استان زمان اعزام زائران حج اقدام به جمع آوری 
و ارسال بار حجاج به فرودگاه های محل کرد و پس 
از برگشت نیز عملیات جمع آوری بار از فرودگاه های 
بیرجند، زاهدان و مشهد انجام و به نشانی زائران ارسال 
شد. وی افزود: 8۰ تن بار حجاج توسط نیروهای 
پست در شهرستان های فردوس، سرایان، طبس، 
بشرویه و بیرجند توزیع شد. وی بیان کرد: عملیات 
تحویل، بارگیری ، تجزیه و ارسال به شهرستان های 
استان و توزیع بر اساس نشانی گیرندگان به صورت 
فشرده در بازه زمانی 4 روزه انجام شد که رضایت 

حجاج را در به دنبال داشته است.

عابدپور سکاندار هیئت ناشنوایان 
خراسان جنوبی شد

فارس-مجمع انتخاب رئیس هیئت ورزش ناشنوایان  
روز گذشته به ریاست مهران سرپرست مدیر کل ورزش 
و جوانان و حضور دبیر فدراسیون برگزار و سعید عابدپور 
با رأی اعتماد مجمع برای 4 سال به  عنوان رئیس 
هیئت استان جایگزین محمدحسن اکبری مطلق شد. 
سرپرست تصریح کرد: آشنایی رؤسای فدراسیون های 
ورزشی با پتانسیل و ظرفیت های بالقوه و همچنین 
مشاهده و لمس مشکالت موجود در استان ها می تواند 
زمینه نگاه ویژه و توجه بیشتر مسئوالن را جلب کند. 
عابدپور نیز در این مراسم افزود: بهره گیری از ظرفیت 
بانک اطالعاتی، طرح  و تجربه پیشکسوتان، تهیه 
استعدادیابی و تعامل با مراکز توانمندبخشی از برنامه های 
راهبردی خواهد بود. وی برگزاری دوره های آموزش 
و شهرستان ها،  استان  مرکز  در  مربیگری  و  داوری 
از  را  ورزشی  متنوع  رشته های  قهرمانی  مسابقات 

مهم ترین برنامه های آتی خود عنوان کرد.

نمایشگاه خیابانی عکس عاشورایی
 در بیرجند برپا شد

و  اجتماعی  فرهنگی،  مقدم-رئیس سازمان  دادرس 
خیابانی  نمایشگاه  گفت:  بیرجند  شهرداری  ورزشی 
عکس عاشورایی با هدف ترویج و گسترش فرهنگ 
عاشورایی و آشنایی با آئین های عزاداری منطقه در 
این  در  اظهار کرد:  برگزار شد. قالسی  مود  بیرجند 
نمایشگاه بیش از ۳۰ قطعه عکس عزاداری سال های 
گذشته هیئت های مذهبی شهرستان بیرجند در قالب 
بنرهای ۳ در 4 متری به نمایش گذاشته شد. وی بیان 
کرد: نمایشگاه  خیابانی عکس عاشورایی با هدف ترویج 
و گسترش فرهنگ عاشورایی، آشنایی با آیین های 
عزاداری و اعتقادات مذهبی منطقه برگزار شده است. 
قالسی مود یادآور شد: این نمایشگاه در شهر بیرجند و در 
 مسیر تردد هیئت های مذهبی از میدان امام حسین )ع(

به سمت مزار شهدا برپا شده است که در نوع خود 
طرحی بی نظیر و جالب بود و با توجه به اینکه در قالب 
بنرها و پوسترهای بزرگ به نمایش درآمده بود، مورد 

استقبال مردم قرار گرفت.

زورخانه بین المللی با استانداردهای 
کشوری در استان وجود ندارد

تسنیم-رئیس هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای 
از نبود و کمبود زورخانه بین المللی با استانداردهای 
کشوری در خراسان جنوبی خبر داد. قمری اظهار کرد:  
از بزرگترین مشکالت  سر راه ورزش های پهلوانی و 
زورخانه ای استان نبود و کمبود زورخانه بین المللی با 
استانداردهای کشوری است که در این زورخانه بتوان 
مسابقات، اردوهای آمادگی تیم ها، کالس های آموزشی 
و آماده سازی تیم های استان را انجام داد. قمری با بیان 
ندارند، این ورزش  به  زیادی  توجه   اینکه مسئوالن 

تصریح کرد: در این راستا مجبور هستیم از شیفت های 
گوناگون زورخانه های مختلف استفاده کنیم  که گاهی  

این امر هم محقق نمی شود.

کسب رتبه برتر ارزیابی عملکرد
 توسط اداره کل دامپزشکی

برای  جنوبی  خراسان  دامپزشکی   - مقدم  دادرس 
چهارمین سال متوالی حائز رتبه برتر  ارزیابی عملکرد  
کل  مدیر  شد.  استان  اجرایی  های  دستگاه  بین 
دامپزشکی با اعالم این خبر گفت: این مقام بر اساس 
تجربه و تحلیل همه جانبه در حوزه شاخص های 
اختصاصی و عمومی توسط سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان از عملکرد دستگاه های اجرایی صورت 
ارزیابی  این  اساس  بر  کرد:  بیان  وی  است.  گرفته 
دامپزشکی خراسان جنوبی در گروه بهداشت، سالمت 
و امنیت در دو حوزه شاخص های عمومی و اختصاصی 
با کسب امتیاز یک هزار و ۹۳۰ امتیاز رتبه برتر را در بین 

5۰ دستگاه اجرایی سطح استان کسب نماید.

بهره مندی ۱۱0 نفر از خدمات هالل احمر

ایسنا- مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی 
از بهره مندی ۱۱۰ نفر از خدمات امدادی هالل احمر 
در تاسوعا و عاشورای حسینی امسال خبر داد. شهریاری 
اظهار کرد: در تاسوعا و عاشورای حسینی 2۳2 نفر 
نیروی امدادی هالل احمر در 42 منطقه استان آماده 
ارائه خدمات امدادی به هموطنان بودند.وی با بیان اینکه 
از این تعداد، ۱4۰ نفر در 28 پایگاه ثابت و موقت  
آماده باش بودند، افزود: ۹2 نفر نیروی امدادی نیز به 
طور ویژه مسئولیت پوشش امدادی این مراسم را بر 
عهده داشتند.وی ادامه داد: ۱7۰ خودروی امدادی نیز 
در این مدت  آماده کمک به امر خدمت رسانی به هم 
استانی  ها بودند که از این تعداد 4۰ دستگاه خودروی 

آمبوالنس و ست نجات بوده است.

مدیر صندوق بازنشستگی منصوب شد

کشوری  بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل  تسنیم- 
در ابالغی محمد ابراهیم خادمی را به سمت مدیر 
صندوق بازنشستگی کشوری استان منصوب کرد. در 
حکم مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خطاب 
به خادمی آمده است: نظر به مراتب تعهد، تخصص 
 و سوابق ارزشمند جناب عالی به موجب این ابالغ 

به سمت مدیر خراسان جنوبی منصوب می شوید.

 گاز گرفتگی جان 4 برادر را در قاین گرفت

فرمانده انتظامی قاینات از گاز گرفتگی و مرگ چهار 
برادر جوان در روستای ورزگ این شهرستان خبر داد. 
واعظی اظهار کرد: مأموران با حضور در محل حادثه 
مشاهده کردند مردم در اطراف چاه آبی تجمع کرده اند 
و طبق اظهارات یکی از شاهدان چهار برادر جوان که 
قصد داشتند با یک دستگاه موتور بنزینی از چاه آب 
برداشت کنند در کف چاه دچار گازگرفتگی شده اند و 

جان خود را از دست داده اند.

کودک ربایان در استان دستگیر شدند

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: 2 متهم به 
آدم ربایی کودک ۱8 ماهه در قاینات دستگیر شدند.

شجاع اظهار کرد: با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱۰ مبنی این که کودک ۱8 ماهه توسط یک یا چند 
نفر در پمپ بنزین بین راهی حد فاصل شهرستان 
بجستان و بردسکن خراسان رضوی ربوده شده است 
بالفاصله پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
ماموران انتظامی قرار گرفت. وی افزود: تحقیقات فنی 
ماموران حاکی از این بود که کودک توسط سرنشینان 
یک دستگاه پژو 2۰6 ربوده شده و خودرو به سمت 
خراسان جنوبی در حرکت است که با کنترل محورهای 
مواصالتی و اقدامات پلیسی خودرو در پلیس راه قاین 
شناسایی و سرنشینان خودرو دستگیر شدند. وی گفت: 
با دستگیری آدم ربایان، کودک خردسال در خودرو 
کشف و با هماهنگی مقام قضایی و فراخوانی والدین 

وی، کودک تحویل پدر و مادرش شد.

حوادث

غالمی- بانک انصار در احداث مدرسه و خانه 
بهداشت مشارکت می کند.  به گفته پهلوان مدیر 
شعب بانک انصار خراسان جنوبی ۳ خانه بهداشت 
و چهار مدرسه با مشارکت بانک انصار در مناطق 
محروم استان در حال ساخت است که از این میان 
خانه بهداشت روستای چاهداشی  به عنوان اولین 
پروژه در 26 شهریور به سرانجام رسید و بهره 
برداری شد.پهلوان افزود: این پروژه  با مشارکت 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و مجمع خیرین 

سالمت استان انجام شد که مشارکت بانک انصار 
در این طرح بالغ بر ششصد میلیون ریال بوده است.

مدیر شعب بانک انصار استان عنوان کرد:مدرسه 
ها نیز با همراهی مجمع خیرین مدرسه ساز و 
اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس ساخته  می 
شود و مساعدت بانک انصار در هر طرح ششصد 
میلیون ریال است.وی ادامه داد: پروژه های دیگر 
 تا 8۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و به زودی 

 بهره برداری می شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
از  زودتر  نهبندان   - سربیشه  لوله  خط  گفت: 
زمان مورد نظر و با کیفیت مطلوب اجرا شد از 
این رو باید با تجزیه و تحلیل مراحل پروژه و 

استخراج و شناسایی عوامل موفقیت آن الگویی 
مناسب برای بهره برداری در دیگر پروژه ها باشد. 
به گزارش تسنیم، منتظرتربتی در بازدید از خط 
انتقال گاز سربیشه- نهبندان اظهار کرد: احداث 

لحاظ  به  نهبندان   - سربیشه  گاز  انتقال  خط 
شاخص های زمان، هزینه و کیفیت اجرا یکی 
و  مهندسی  شرکت  پروژه های  موفق ترین  از 
توسعه گاز محسوب می شود. وی با اشاره به 
اینکه هیچ گاه اجازه ندادیم پروژه در مواجهه با 
موانع فرارو متوقف شود، گفت: نیازهای کاالیی 
پروژه از طریق موجودی انبار برطرف می شود و 
در مقاطعی نیز با حمایت و تعامل با تولیدکنندگان 
داخلی سعی کردیم به هر نحو ممکن اقالم مورد 

نیاز را تامین کرده و به پروژه برسانیم.
را  پروژه ها  شدن  طوالنی  دالیل  از  یکی  وی 
عدم توجه الزم به برخی جزئیات و ریزه کاری ها 

داد: مستند سازی  ادامه  و  دانست  اجرا  در حین 
تجربیات موفق پروژه ها می تواند به عنوان یک 
منبع راهبردی، ترسیم کننده مسیر درست برای 
سازمان  برای  و  باشد  پروژه ها  و  دیگر طرح ها 
مهندسی  شرکت  کند.مدیرعامل  ارزش آفرینی 
و توسعه گاز ایران گفت: امیدوارم با افتتاح خط 
حضور  برای  زمینه  نهبندان،  سربیشه-  لوله 
سرمایه گذاران و رونق صنایع منطقه فراهم شود 
و اهالی خوب این خطه هم بتوانند از پیشرفت و 
توسعه بیشتری بهره مند شوند. مجری طرح خط  
لوله سراسری هفتم و یازدهم گاز نیز حین بازدید 
از خط با ارائه توضیحاتی، حمایت های مدیرعامل 

و مصوبات هیئت مدیره را از عوامل اصلی به ثمر 
نشستن پروژه دانست و تصریح کرد: علیرغم اینکه 
پروژه با حداکثر سرعت ممکن و بسیار زودتر از 
زمان مورد نظر به پایان رسید اما به دلیل رعایت 
دقیق اصول ایمنی بدون کوچکترین حادثه و با 
شایسته ترین کیفیت اجرا شد به نحوی که همزمان 
با تزریق گاز پروژه آماده تحویل موقت به بهره بردار 
است.ابوالحسینی گفت: پروژه سربیشه- نهبندان 
عالوه بر برخورداری از ویژگی های منحصر به فرد 
در زمینه های مالی و زمانی، نخستین پروژه شرکت 
است که مدیریت پروژه در بخش دستگاه نظارت 

از سوی یکی از بانوان توانمند هدایت می شد.

جنوبی  خراسان  مسلح  خبر-نیروهای  گروه 
و  صالبت  باشکوه  ای  رژه  در  گذشته  روز 
در  گذاشتند.  نمایش  به  را  خود  اقتدار  شکوه 
نماینده ولی فقیه ،  با حضور  این مراسم که 
استاندار، مسئوالن استانی و فرماندهان نظامی 
و انتظامی برگزار شد، یگان های ارتش، سپاه، 
نیروی انتظامی و بسیج  از مقابل جایگاه رژه 
رفتند. رژه ادوات، ماشین آالت و سالح های 
بود.  مراسم  این  های  برنامه  دیگر  از  جنگی 
گفت:  جنوبی  خراسان  در  آجا  ارشد  فرمانده 
با عنایت به شجاعت های شبانه روزی سپاه، 
ارتش، نیروهای نظامی و انتظامی احدی جرأت 

جسارت به ایران را ندارد.

وعدههایدشمنهیچگاهتفسیرنمیشود
نماینده ولی فقیه در این مراسم  با بیان اینکه 
باید از عاشورا عبرت و درس بگیریم گفت: باید 
مراقب مکر و حیله دشمن باشیم که خوشبختانه 
مردم  بصیرت  و  هوشیاری  و  خداوند  یاری  با 

نمی شود.  تفسیر  گاه  هیچ  دشمن  وعده های 
مسلح  نیروهای  بزرگ  افتخار  گفت:  عبادی 
جمهوری اسالمی و بقیه نیروها این است که از 
ایمان برخوردارند که به صورت هدفمند از آرمان 
های ایمانی و جامعه خود دفاع می کنند.آیت ا... 
عبادی مردمی بودن را از دیگر مشخصه های 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران برشمرد 
و افزود: این مشخصه ها برخواسته از استقالل 
شماست. وی با تاکید بر اینکه دشمنان ما ناکام 
مشکالت  از  خداوند  لطف  به  و  ماند  خواهند 
موجود کشور سرافزار بیرون خواهیم آمد، افزود: 
دشمنان سعی می کنند مسائلی که به سادگی 
حل خواهد شد را به عنوان مشکل بزرگ قلمداد 
کنند که در این زمینه بصیرت و هوشیاری در 

مقابل حیله آنها ضروریست.

افتخاردفاعمقدس
متعلقبهآحادملتاست

فرمانده ارشد نظامی ارتش ایران در استان نیز 

افزود: افتخار حاصل از دفاع مقدس متعلق به 
همه مردم ایران از هر دین، مذهب و هویت 
است و هیچ شخص و گروهی نباید این افتخار را 
متعلق به خود بداند. عباسی تجدد گفت: فرزندان 
ملت ایران در نیروهای مسلح والیی در مقابل 
هر تعرض به مرزهای کشور همچون مشت 

در همه  بوده و حضوری والیت محور  آهنی 
عرصه ها دارند. وی با یادآوری اینکه بنیانگذار 
انقالب اسالمی با بینش عمیق الهی خود جنگ 
کردند،  قلمداد  نعمت  بزرگ ترین  را  تحمیلی 
تبیین کرد: امروزه با  بیداری و هوشیاری مردم 
بصیر و خداجو و پشتوانه رهبری و بهره گیری از 

تجربیات هشت سال دفاع مقدس احدی جرات 
جسارت به ایران اسالمی را ندارد. عباسی تجدد 
اعالم کرد: معتقدیم با پیروی از رهبری حکیم و 
آگاهانه رهبر معظم انقالب اسالمی که الگوی 
از خطرها  استکبارستیزی در همه عالم است 

بیرون آمده و خواهیم آمد.

با توجه به رایزنی های انجام شده و در آستانه 
اربعین حسینی )ع(،  از زائرین  نام  شروع ثبت 
دفتر موقت کنسولگری عراق در بیرجند مستقر 
با سرعت  زائرین  ویزای  تا شروع  شد  خواهد 
بیشتری انجام شود. مدیر حج و زیارت خراسان 
جنوبی ضمن اعالم این خبر افزود: خوشبختانه 
درخواست زائرین و کارگزاران زیارتی این استان 
مورد موافقت سفارت کشور عراق در ایران قرار 
گرفت و مقرر شد در چند روز آینده، کنسولگری 
موقت عراق در بیرجند مستقر و نسبت به صدور 

ویزا برای زائرین اربعین اقدام نماید.
در سال جاری صدور ویزای اربعین صرفاً منوط 

به ثبت نام در سامانه سماح شده و زائرین عزیز 
می توانند با مراجعه به دفاتر و شرکت های زیارتی 
استان در این سامانه ثبت نام و ضمن دریافت 
سریع روادید، از سایر مزایای آن مانند دریافت ارز 
ویزا به نرخ بازار ثانویه و همچنین بیمه و خدمات 

پزشکی هالل احمر استفاده نمایند.
نوفرستی گفت: با پیگیری های صورت گرفته، 
همزمان با مرز چذابه ، مرز مهران نیز به عنوان مرز 
خروجی زائرین اربعین خراسان جنوبی مشخص 
شده است. وی اظهار امیدواری کرد: با تحقق دو 
درخواست عمده زائرین یعنی تغییر مرز استان به 
مهران و همچنین راه اندازی دفتر کنسولگری 

عراق در بیرجند، شاهد استقبال زائرین از سامانه 
سماح خواهیم بود که مزایای زیادی برای زائرین 
دارد از جمله می توان به دریافت ارز جهت ویزا 
و  ای  بیمه  خدمات  و همچنین  ثانویه  بازار  از 
پزشکی اشاره کرد لذا زائرین باید دقت داشته 
باشند درصورت عدم اخذ ویزا از سامانه سماح، این 
خدمات در عراق به صورت آزاد بوده و بسیار گران 
است و براساس تجربیات سال های قبل، زائرینی 
که بدون ثبت نام در سامانه سماح به عراق اعزام 
شده بودند دچار مشکالت فراوانی از جمله نداشتن 
بیمه یا عدم حضور نماینده بیمه در عراق جهت 

پرداخت هزینه ها گردیده اند. 

گروه خبر-زنگ شکوفه ها به مناسبت آغاز سال 
تحصیلی همزمان با سراسر کشور در مدارس 
ابتدایی خراسان جنوبی دیروز ) ۳۱ شهریور( با 
حضور مسئوالن، والدین دانش آموزان و کالس 
اولی ها نواخته شد. سرپرست اداره کل آموزش 
و پرورش در این آیین که به صورت نمادین در 
دبستان عالمه حلی بیرجند برگزار شد با بیان 
اینکه هرگونه تکلیف مشق در دوره اول ابتدایی 
ممنوع است، گفت: دانش آموزان در این دوره به 
 کسب مهارت های زندگی در کنار تعلیم و تربیت 
می پردازند. موسوی کیا، افزود: با توجه به سیاست 
های ابالغی از وزارت آموزش و پرورش استفاده از 
کتاب های کمک آموزشی در این مقطع، ممنوع و 
آموزگاران باید کتاب های آموزشی را مد نظر داشته 
باشند.وی اضافه کرد: برای جلوگیری از وارد شدن 
استرس به دانش آموزان ورودی جدید و والدین 

آنان مقرر شد آزمون های رایجی که قبال در 
مدارس ابتدایی دوره اول مرسوم بود، حذف شود تا 
دانش آموزان با ورود به دوره جدید با دوگانگی روبه 
رو نشوند. به گفته وی، برای هرچه بهتر محقق 
شدن این مهم معلمان و آموزگاران استان از دوره 
های آموزشی خاص بهره مند شدند تا تعلیم و 
تربیت بهتر موجب ارتقای وضعیت آموزشی استان 
شود. موسوی کیا در ادامه از گرامیداشت و تجلیل 
مقام ۳42 شهید دانش آموز و ۹2 معلم فرهنگی 
در آذرماه ۹7 در قالب کنگره 2 هزار شهید خراسان 
جنوبی، خبر داد و گفت: امیدواریم راه این شهدای 
بزرگوار الگو و اسوه دانش آموزان و معلمان قرار 
گیرد. شهردار بیرجند نیز در حاشیه این مراسم 
بهتر  برای  متعددی  خدمات  شهرداری  گفت: 
و  داده  ارائه  شهروندان  زندگی  محیط  شدن 
کند.  آل تالش می  ایده  ایجاد شرایط  جهت 

وی اظهارکرد: مدیران شهری می بایست در 
کنار اقدامات عمرانی و خدماتی که به شهروندان 
ارائه می دهند در اعتالی فرهنگ و ارزش های 
جامعه، همگام با مسئولین آموزش و پرورش 
باشند. وی با اشاره به اینکه داشتن جامعه ای 
پویا و با نشاط مستلزم شاد بودن دانش آموزان و 
فعالیت و تحرک آنها می باشد، یادآور شد: تقویت 
روحیه نشاط، شادابی و سالمت دانش آموزان و 
آشنایی آنها با مفاهیم شهروندی از جمله مواردی 
است که می تواند در ساختن جامعه تاثیرگذار 
باشد. یکه خانی، معاون آموزش متوسطه آموزش 
و پرورش هم در جشن جوانه های پایه هفتم که 
در دبیرستان شیخ هادی هادوی)شاهد( بیرجند 
پرورش  و  آموزش  در  باید  گفت:  شد،  برگزار 
فرصت انتخاب برای دانش آموزان فراهم شود 
تا دانش آموزان تنها منفعل نباشند.وی با بیان 

اینکه در نگاه قرآن کریم آموزش آن است که 
فرصت انتخاب باید به دانش آموزان داده شود، 
افزود: در حال حاضر باید عالوه بر حفظ محوری 
و علم آموزی، بر مهارت آموزی نیز توجه شود.

یکه خانی یادآور شد: دانش آموز باید خود بداند 
که چه آینده ای را می خواهد برای خود داشته 
باشد که در این موضوع، والدین تنها باید نقش 

راهنما را داشته باشند.
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 امام سجاد علیه  السالم فرمودند :
 أال و إنَّ أبَغَض النّاِس إلَی ا... َمن یَقتَدي بُِسنَِّة إماٍم و ال یَقتَِدي بِأعمالِِه

هشدار که منفورترین مردم نزد خداوند کسی است که سیره امامی را برگزیند ولی از کارهای او 
پیروی نكند. 

 )الكافی ، ج 8 ، ص 234( 

عزاداری محرم روستای برزج * عکس :  محمودآبادینمایش اقتدار نیروهای مسلح خراسان جنوبی * عکس : سربازی، ایرنا مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی روستاهای کوشک،القور و ماسن * عکس : حسین قاسمی

عکس: احسان توال

تکامل،  راه  پیمودن  دانش در  و  علم  نقش گسترده  حسینی- 
سعادت و پیشرفت انسان بر کسی پوشیده نیست و ذات بشری 
همواره به دنبال دستیابی به دانسته های جدید است. قرآن کریم 
 نیز ارزش و اعتبار آدمی را به دانشی که فرا می گیرد، دانسته و

ده ها آیه و صدها حدیث بر اهمیت علم، جایگاه آن و عالمان 
آمده است. بر همین اساس بزرگان تجلیل از مقام علم و عالم 
را امری ضروری و پسندیده عنوان کرده اند.پس از اعالم نتایج 
کنکور سال 97 و افتخارآفرینی جوانان همشهری، یک پزشک 
بیرجندی ساکن خارج از استان مبلغ 10 میلیون تومان به رتبه 
برتر رشته تجربی و 10 میلیون تومان نیز به رتبه برتر رشته ریاضی 
در بیرجند اهدا کرد که این عمل نیکوی وی در جهت تجلیل از 
مقام علم، بسیار اثر گذار و موجب ایجاد انگیزه برای سایر جوانان 
بیرجندی شده است. کاری که در شرایط فعلی جامعه و ضرورت 
ایجاد امید به آینده در جوانان، بسیار شایسته بوده و می تواند 
الگویی برای خیران گرانقدر باشد. این پزشک خیر که تمایلی به 
ذکر نام خود نداشت روزنامه آوای خراسان جنوبی را واسطه انجام 
این کار کرد. در همین راستا از امیرحسین زارع دارنده رتبه هفت 
کنکور تجربی برای دریافت هدیه دعوت شد. در این جلسه آقای 
زارع پدر امیرحسین، سجادی مشاور فرماندار، ضیایی مدیر آموزش 
و پرورش بیرجند، یزدان شناس عضو شورای شهر و حسنی معاون 

متوسطه آموزش و پرورش نیز حضور داشتند.

خراسان جنوبی به عنوان صادرکننده نیروی انسانی
غالمرضا جعفرپور مقدم مدیر مسئول روزنامه آوای خراسان جنوبی 
ضمن ابراز خرسندی از موفقیت این جوان همشهری ، وی را از 
سرمایه های انسانی استان برشمرد و افزود: سیاست این روزنامه 
معرفی و تقویت توانمندی های استان در حوزه علمی و منابع 
انسانی است که در همین راستا و به همت پزشک خیر این اقدام 
زیبا شکل گرفت. وی تجلیل از این رتبه برتر کنکور را سنگ بنایی 
برای ترغیب سایر دانش آموزان در کسب رتبه های برتر کنکور 
دانست و عنوان کرد: خراسان جنوبی همیشه صادر کننده نیروی 

انسانی نخبه بوده و افق این حوزه همچنان روشن خواهد ماند.

راه اندازی دبیرخانه ای برای تشویق نخبگان منطقه
سجادی مشاور فرماندار پیگیری مجدانه خانواده به ویژه مادر 
مدرسه  آموزشی  مباحث  در  آنان  همراهی  و  زارع  امیرحسین 
را در کسب این رتبه بسیار موثر دانست و افزود: این همراهی 
خانواده و مدرسه موجب انگیزه وشکوفایی دانش آموزان در تمام 
دوران تحصیل می شود و اکنون نمونه ای از آن را که منجر به 
موفقیت در کنکور شده است، می بینیم. وی با اشاره به این که 
در شهرستان بیرجند استعدادهای فراوانی داریم که می توانند 
الگویی برای دیگران باشند، اضافه کرد: از اعضای شورای شهر و 
مطبوعات استدعا داریم  از آموزش و پرورش مخصوصا اکنون که 

دانش آموزان، والدین، معلمان، عوامل اجرایی مدارس و همکاران 
بخش اداری از توان باالیی برخوردارند، ولی گاهی مشکالتی پیش 
می آید، حمایت کرده و مسیر را برای دانش آموزان در این منطقه 
که دارای فرهیختگان برجسته کشوری است، تسهیل کنند.مشاور 
فرماندار خواستار راه اندازی پایگاه و دبیرخانه ای برای تشویق 
برگزیدگان علمی شهر در کنکور و رده های باالتر شد و خاطرنشان 
کرد: سمن ها می توانند در این حوزه ، حضور موثری داشته باشند. 

امسال 92 رتبه زیر هزار در بیرجند داشتیم
که  این  بیان  با  نیز  بیرجند  پرورش  و  آموزش  مدیر  ضیایی 
امیرحسین زارع نه فقط مایه افتخار بیرجند بلکه کشور است، ادامه 
داد: امیدواریم این جوان بیرجندی ، همانند فرهیختگان برجسته 
استان، بتواند افتخار عنوان پدر علم را کسب کند. وی با اشاره به 
 این که امسال 92 رتبه زیر هزار در بیرجند داشتیم، یادآور شد: 
به طورقطع این افتخارآفرینان فردا به همین منطقه برخواهند 
گشت و گر این گونه نشود همچون پزشک خیری که قدر علم را 
می داند، به منطقه و دانش آموزان نخبه منطقه کمک خواهند 
کرد. ضیایی خطاب به امیرحسین زارع عنوان کرد: اگر روزی 
از بیرجند رفتید ، شهر خودتان را فراموش نکنید زیرا که به 
معلمان و مردم این شهر مدیون هستید و آن ها شایستگی ارائه 

خدمات را دارند.

کار این پزشک خیر در اصل تجلیل از علم است
آقای زارع پدر جوان افتخارآفرین بیرجندی نیز ضمن تشکر 
از معلمان امیرحسین و پزشک خیر تاکید کرد: این کار ایشان 
در اصل تجلیل از علم است و امیدواریم در همه مقاطع زندگی 
ائمه اطهار کمک شان کنند. حسنی معاون متوسطه آموزش 
و پرورش هم با اشاره به این که طی سال های گذشته گام 
های رو به جلویی برداشته شده است، اضافه کرد: کسب رتبه 
7 کنکور شاهکار است و به طور قطع اگر دعای خیر پدر و 
کرد.به  را کسب  موفقیت  این  توان  نمی  نباشد،  همراه  مادر 
گفته وی در بیرجند دانش آموزان سختکوشی داریم و کسب 
 رتبه اول کشوری در 2 مرحله جشنواره خوارزمی نمونه ای

ترویج  در  را  رسانه  حضور  حسنی  هاست.  موفقیت  این  از 
فرهنگ آموزش و پرورش بسیار موثر دانست و گفت: با وجود 
محدودیت های فراوان برای آموزش و پرورش انتظار حمایت 
بیشتری می رود و تالش کردیم مسئوالن و خیران را در مسیر 

ارزش گذاری به علم همراه کنیم.
 

از نیروی های تربیت شده در استان
 برای پیشرفت استفاده نمی شود

یزدان شناس عضو شورای شهر نیز با بیان این که گاهی اوقات 
خودمان به داشته هایمان اهمیت نمی دهیم و درست استفاده 

نیروی  پرورش  بیرجند در  آمار،  داد: طبق  ادامه  نمی کنیم، 
انسانی جزو اولین های کشور است اما در ابعاد دیگر از جمله 
صنعت و تجارت عقب مانده ایم، این نقصانی است که نشان 
می دهد از نیروی هایی که تربیت می شود در جهت پیشرفت 

استفاده نکرده ایم. 
باید  استان  بزرگان  و  است  نعمت  کفران  این  وی  گفته  به 
آسیب شناسی کرده و برای این موضوع برنامه ریزی کنند. 
امثال  و  امیرحسین  نباید  که  این  بر  تاکید  با  شناس  یزدان 
این جوان نخبه بیرجندی را رها کرد، یادآورشد: شورای شهر 
 ، داشته  کمک  به  نیاز  پرورش  و  آموزش  که  بخشی  هر  در 
است  کرده  تسهیل  را  کار  زمان  کمترین  در  اغماض  بدون 
ارگان و صیقلی  این  با  نیز آماده بستن عقد اخوت  و اکنون 
که  این  از  امیدواری  ابراز  با  وی  است.  آنان  راه  کردن 
ای گونه  به  و  کرده  آشتی  منطقه  این  با  استان  های   نخبه 
نباشد هر چه به مدارج باالتر می رسند از شهر دورتر شوند، 
خود  منطقه  به  داریم  تقاضا  افراد  این  از  کرد:  خاطرنشان 
برگشته و مشکالت این جا را حل کنند. امیرحسین زارع نخبه 
بیرجندی هم ضمن تشکر از تمام معلمان خود که برای موفقیت 
دانش آموزان تالش می کنند ، ادامه داد: در آینده هر کمکی که 
برای استان و هم استانی های خودم از من برآید مضایقه نکرده 

و نهایت تالشم را خواهم کرد.

هدیه ارزشمند پزشک بیرجندی برای ترویج علم آموزی

شرکت تجهیزات آزمایشگاهی به یک نفر خانم دارای مدرک دانشگاهی 
و روابط اجتماعی باال به صورت تمام وقت نیازمند است.  32237607

خاندان محترم شاه بیکی
با نهایت تاسف درگذشت

شادروان محمد حسین شاه بیکی
 را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان بخواهیم به حرمت حضرت اباعبدا... الحسین )ع( به شما 
و سایر بستگان صبر و اجر عنایت نموده و روح آن عزیز سفرکرده را با اهل بیت )ع( محشور نماید.

شورای اسالمی و دهیاری روستاهای القور و ماسن

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید به یاد 
اموات توسط قاریان قرآن 
انجام می گردد و عواید آن 

صرف بیماران سرطانی 
صعب العالج می شود.

 32227177
09155618482

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

در آستانه سال تحصیلی جدید مرکز نیکوکاری 
جواداالئمه )ع( بیرجند آماده دریافت کمک های 

نقدی و غیرنقدی )لوازم التحریر،کیف و کفش و دیگر 
ملزومات مدارس( شما خیرین محترم می باشد.
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جناب آقای دکتر رئیسی  رئیس محترم بیمارستان ولی عصر )عج(
جناب آقای دکتر احمد آموزشی فوق تخصص جراحی قلب و عروق

سرکار خانم عبدالهی و بسیج جامعه پزشکی
اقدام ارزشمند شما بزرگواران و همکاران ارجمندتان در معاینه و ویزیت رایگان
 اهالی تعدادی از روستاهای منطقه القورات در عاشورای حسینی ستودنی است

 اجرتان با حضرت ابا عبدا... الحسین )ع(
هیئت عزاداری روستاهای کوشک و ماسن


