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یک ایران فریاد!

استقاللی های ایران احتماالً تا یکی دو 
ساعت دیگر، امروز به همان اندازه ای از 
برد پرسپولیس خوشحال می شوند که 
احتماالً طرفداران قرمزترین تیم ایرانی 
شان  تیم  برد  از  اندازه  همان  به  هم 
شادمان خواهند شد ... و البته ناگفته 
پیداست که امروز، ماجرا، ماجرای آبی 
و قرمز و داستان، داستان استقالل و 
پرسپولیس نیست.ماجرا، اجرای موفقیت 
و سربلندی یک تیم ایرانیست؛ درست 
مثل فردا که اصالح طلب و اصولگرا، 
مدافع و منتقد و معترض، مدیر و مأمور، 
 زن و مرد، پیر و جوان، بزرگ و کوچک ،

دانش آموز... ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4204

5انبار کاالی سازمان اموال تملیکی درآتش سوخت5مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در استان اعالم شد 5اجرای سرود ۳۱۳ نفری دانش آموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان

گفتگوی اختصاصی آوا با سید امین رونقی مخترع و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی بیرجند

خراسان جنوبی مهد نخبگان و نام آوران است
سید امین رونقی دارای دکتری مهندسی مواد از سال ۹۳ در دانشگاه صنعتی بیرجند مشغول به کار است. در زمینه تخصصی نانو 
مواد و فناوری نانو فعالیت دارد. وی متولد شهریور ۶2 و بومی بیرجند می باشد. ایشان تحصیالت متوسطه را در مدرسه نمونه 
تربیت بیرجند و تحصیالت آکادمیک را در دوره کارشناسی، در دانشگاه زاهدان و کارشناسی ارشد ...  ) ادامه در صفحه ۳( 

طرح غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال آغاز شد
طرح غربالگری بینایی و پیشگیری از تنبلی چشم کودکان ۳ تا ۶ سال در خراسان جنوبی آغاز شد. به گزارش خبرنگار آوا، 
معاون توسعه فرهنگی و پیشگیری اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی پنجشنبه در مراسم نمادین اجرای طرح غربالگری 
بینایی و پیشگیری از تنبلی چشم برای کودکان در استان اظهار کرد: این طرح در سه سطح برای  ...  ) ادامه در صفحه 5( 

بر اساس تفاهم شهرداری مرکز استان
 و اداره کل فرهنگ و ارشاد محقق می شود :

بیرجند   ؛   
شهرکتا ب

عکس: رضایی

 تضعیف وتعطیلی گذرگاه ها ی مرزی  خراسان جنوبی 
 منافع چه کسانی را تامین می کند؟!

بنا به شنیده ها مدت مدیدی از اختصاص دستگاه ایکس ری توسط گمرک با هزینه چند میلیاردی برای مرز ماهیرود می گذرد. دستگاه گران قیمتی که گمرک برای اختصاص زمین محل نصب آن 
درخواست کتبی به استانداری ارسال کرده و گویا برای رعایت محدوده تشعشعات ، حریم بازارچه در محل نصب باید مقداری عقب نشینی داشته باشد. بر اساس شواهد موجود تاکنون و با گذشت بیش از 
دو ماه استانداری پاسخی به این نامه نداده و به این طریق کار به بن بست کشیده شده است . با توجه به این که موضوع نصب دستگاه  ایکس ری در گمرکات مرزی موضوعی  ملی ...  ) مشروح در صفحه 5 ( 

  نشست تخصصی هیئت سرمایه گذاری کشور اوگاندا و فعاالن اقتصادی /2

جناب آاقی نبی زاده  مدریکل محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی
 جناب آقای زمزم و سایر همکاران

ن استان جناب آاقی استاد حسین رفیعی   مدریعامل محترم کانون هنرمندا
گروه معزز مثنوی پژوهان ، شعرای گرامی استان و هنرمندان عزیز

نجمن محترم خوشنویسان بیرجند
ا

جناب آاقی حمید امینی

  مدری محترم موسسه ایپم آوران افق زندگی نیک

خانم شهین غفاری  مدری محترم دبستان غیر دولتی مریم خسروی
همکاران عزیز و اولیای محترم

خانم طارهه سبزواری زاده
محترم اعضای  و  بهشت  ریحاهن  خیرهی  موسسه  محترم  مدریعامل 

از ابراز همدردی شما در مراسم سوگواری مادرمان

زنده یاد اختر سُروری خراشاد 
سپاسگزاریم.

پرویز نیک بین- فاطمه کیان فر

مراسم ترحیم 

شادروان غالم صدیـق لطفـی
 پدر خانم آقای مهندس علیرضا الهیاری

 امروز شنبه ۱۳97/0۸/۱2 از ساعت ۱5/۳0 الی ۱۶/۳0 در محل 
 مسجد النبی )ص( بیرجند )واقع در شهدا  ۴( برگزار می گردد 

حضور شما سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحوم
 و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

از طرف خانواده

خانـواده محتـرم بیکـی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

 شادروان مهندس سعید بیکی  )کارشناس رسمی دادگستری(
 موجب تاثر و تالم گردید. ضمن ابراز مراتب همدردی، از درگاه ایزد متعال برای آن مرحوم

 علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی و طول عمر با عزت مسئلت می نماییم.
کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس حسین عباسی 
 رئیس محترم هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

جناب آقای دکتر احمد کاظمیان 
  نایب رئیس دوم محترم هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

                جناب آقای مهندس محمد خوشنام
     عضو محتـرم هیئـت مدیره سـازمان نظام مهندسـی ساختمان استـان

انتخاب شما همکاران کارشناس رسمی دادگستری را در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان 
خراسان جنوبی تبریک عرض نموده،  بهروزی و موفقیت شما را از درگاه خداوند منان آرزومندیم.

کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر حسن علیزاده
رئیس محترم شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند

با کمال تأسف و تاثر درگذشت ابوی گرامی تان

 مرحوم محمد علیزاده
 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده،

 از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر خواستاریم.
شرکت فروزان بیرجند- شرکت دان و علوفه خوشینه

جنـاب آقـای دکتـر حسن علیـزاده
رئیس محترم شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند و عضو شورای نظام دامپزشکی استان
با نهایت تاسف مصیبت درگذشت پدر گرامی تان را خدمت جناب عالی و سایر بازماندگان 

محترم صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی
 و علو درجات و برای داغداران عزیز صبر و شکیبایی از خداوند متعال خواستاریم.

دکتر رضا کمیلی - رئیس نظام دامپزشکی استان و اعضای شورای نظام دامپزشکی

انتخاب شما مهندسان گرامی را هب عنوان 
ساختمان  مهندسی  نظام  رئیسه  هیئت 

خراسان جنوبی

 تبریک رعض می نمامیی

شرکت خدمات ساختمانی اداری و دفتر فنی مهندسی غریبی

     سرکار خانم راحلـه لطفـی 
مدیریت محترم مالی شرکت درنمای شرق

با نهایت تأسف درگذشت پدر گرامی تان 

شادروان غالم صدیق لطفی
 را خدمت شما و خانواده محترم تان و جناب آقای مهندس الهیاری 
تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی و برای شما 

و بازماندگان صبر و بردباری مسئلت می نماییم.
PSS  کلیه همکاران شما در شرکت درنمای شرق و مجموعه

قی با
هوال



2
 شنبه * 12 آبان 1397 * شماره 4204

آمریکا ۸ کشور را از تحریم  نفتی ایران معاف کرد  

آمریکا موافقت کرد به 8 کشور از جمله چین، ژاپن، هند و کره جنوبی اجازه دهد به خرید نفت ایران پس از اعمال 
تحریم ها در ۵ نوامبر ادامه دهند. وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه هم درباره معافیت آنکارا از تحریم های ایران 
گفت: برخی شنیده ها حاکی از این موضوع است اما ابالغیه کتبی دریافت نکرده ایم.

 )ادامه سر مقاله(  یکرنگ می شویم، همه، »آبی« می 

شویم به رنگ وسعت مهربانی آسمان ایران و همه، 
»قرمز« می شویم به رنگ سرخی همه ی روزهای 
یک  تیم،  یک  پیروزی  برای  همه  مان،  انقالبی 
کشور، یک انقالب، یک صدا، یک ملت، یک راه، 
یک هدف، یک آرمان، یک ارزش، و “یک ایران”. 
فردا همه »یک ایران فریاد« می شویم، برای آغاز 
شمارش معکوس اضمحالل خصم، نابودی کفر، به 
زیرآوردن طغیان شهوت استکبار،  و برای شکستن 

کمر بدخواهان یک انقالب؛ انقالب اسالمی ایران.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(   

درخواست دادستان تهران 
برای حذف بلیت های چارتری

دادستان تهران از رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
بلیت های  تدریجی  حذف  با  رابطه  در  خواست: 
مسافران  حقوق  رعایت  بر  و  کرده  اقدام  چارتری 
دادستانی  تمرکز شود. جعفری دولت آبادی، دیدگاه 
تهران در مورد مشکالت شرکت های هواپیمایی را 
در دو مقوله حمایت از حقوق عمومی و مساعدت و 
برطرف شدن مشکالت شرکت ها  برای  همکاری 
اعالم کرد و با تاکید بر این که در این زمینه دیدگاه 
منفی وجود ندارد،  به تبیین سیاست ها و راهکارهایی 
به  تمسک  با  هواپیمایی  شرکت های  که  پرداخت 
آن ها، می توانند مشکالت کنونی را برطرف نمایند.

روایت وزیر نیرو از زمان 
افزایش تعرفه آب و برق

بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  نیرو  وزیر  اردکانیان، 
آخرین وضعیت افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف 
آب و برق اظهار کرد: هدفی که برای این تصویب 
نامه در نظر گرفته شده، مدیریت مصرف است. یعنی 
قصد داریم این مصوبه را به نحوی اعمال کنیم که 
اقلیت پرمصرف ها به جرگه خوش مصرف ها بپیوندند. 
وی درباره زمان تحقق این برنامه گفت: زمانی که 
یک دستگاه اجرایی پیشنهاد خود را به هیئت دولت 
می فرستد آن مسئله در کمیسیون های مربوطه مورد 
بررسی قرار می گیرد و سپس در جلسه هیئت دولت 
مطرح می شود. اما انتظار ما این است که نهایتا در پاییز 
امسال این مصوبه نهایی و به مردم اطالع رسانی شود 
و در پس آن نیز شاهد کاهش مصرف برق باشیم.

تثبیت قیمت مرغ 
با نیم نگاهی به صادرات

و  پرنده  فروشندگان  اتحادیه  رئیس  خانی،  یوسف 
ماهی در خصوص تغییر قیمت مرغ با لغو ممنوعیت 
تولید  میزان  اینکه  به  توجه  با  کرد:  اظهار  صادرات 
لغو  صورت  در  قیمت ها  باالست،  کشور  در  مرغ 
افزایش چندانی نخواهد داشت. ممنوعیت صادرات 

سرمقاله

 یک ایران فریاد! 

* هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... ماجرا، ماجرای موفقیت و 

سربلندی یک تیم ایرانیست؛ درست مثل فردا که 
اصالح طلب و اصولگرا، مدافع و منتقد و معترض، 
و  بزرگ  جوان،  و  پیر  مرد،  و  زن  مأمور،  و  مدیر 
کوچک، دانش آموز و دانشجو و روحانی، کارمند و 
کارگر و کارفرما، همگی به یک اندزه از سیلی که 
قرار است به گوش آمریکا و اذنابش در راهیپمایی 
روز مبارزه با استکبار جهانی نواخته شود؛ خوشحالند. 
طیف  ماجرای  هم  آبان   13 ی  پرهیمنه  داستان 
خاصی نیست؛  ماجرا، ماجرای سربلندی، مقاومت و 
ایستادگی همه ی ایران اسالمیست. به چهل سال 
دشمنی آمریکا با انقالب که بر می گردیم، تازه می 
فهمیم این دشمنی، فقط دشمنی با انقالب نیست،  با 
مردم انقالبی ماست، و همین جاست که تازه متوجه 
می شویم چرا در یمن، شش هزار کودک را کشته 
اند، شش هزار نهال نوپا برای یک انقالب مردمی 
را ریشه کن کرده اند و شش هزار فریاد بزرگ را در 
گلوهای کوچک کودکان معصومش، خفه کرده اند! 
هر انقالبی با نسلی پا و جا می گیرد که کودکانه ها 
و نوجوانانه ها و جوانه هایش، همه انقالبی باشند، و 
دشمن این را خوب می داند که چنین به هراس افتاده 
است،  ولی مگر می توان میلیون ها حنجره ی پر از 
فریاد را هم خاموش کرد، و میلیون ها دل را از نفرت 
و میلیون ها وجود ماالمال از خشم را هم به سکوت 
توان چهل سال  نمود؟ مگر می  آرامش دعوت  و 
خصومت را به باد سپرد و چهل سال تهاجم و تحریم 
و تحقیر و تقلیل امکانات را به یاد نسپرد؟ مگر می 
توان ایرانی بود و دلی خوش از آمریکا داشت، و مگر 
می توان انقالبی بود و حتی برای یک بار، لبخندهای 
مکارانه ی این گرگ شوم را به دل نشاند؟ مگر می 
توان انسان بود و دست خون آلود این استکبار نیرنگ 
صفت را در پس پرده ی جنایت ها و جنگ ها و 
ترور ها و دسیسه ها و کودتاها ندید؟ مگر می توان 
مرد بود و غیرت داشت، ولی سرهای بریده و بدن 
های تکه تکه شده و کودکان زجر کشیده ی به خون 
غلتیده و زنان نجابت به تاراج رفته را ندید و مگر می 
توان زن  بود و با نجابت زنانه، اشک و آه و ناله و 
احساس پاک دخترکان عراقی و سوری و یمنی و 
بحرینی و افغانی و نیجریه ای را ندید و نشنید؟ ما 
همه؛ ایرانی، ما همه؛ برادر، ما همه؛ خواهر، ما همه؛ 
دست در دست هم، ما همه؛ با فریادهایی بلند تر از 
همیشه، ما همه؛ با قلبی سرشار از نفرت از استکبار، 
ما همه؛ با وجودی ماالمال از خشم، ما همه؛ دانش 
آموز و دانشجو و طلبه، ما همه؛ اهالی یک دل، یک 
سرزمین، یک هدف، یک نشانه، ما همه؛ مأمومین 
یک امام و رهروان یک رهبر، باز هم فردا را، 13 آبان 
97 را، همان روزی را که خصم کافر ابلهانه روز آغاز 
تحریم های بزرگ نامیده تا کام شیرینمان را تلخ کند، 
به سیالب خروشان همه ی خشممان از آمریکا، رژیم 
غاصب اسراییل و اذناب و نوکران و جیره خواران 
او، تبدیل می کنیم. همه، سیلی بزرگ ایرانی می 
شویم بر گوش استکبار، همه، مشت محکم وحدت 
می شویم بر دهان یاوه گویان ذلیل، همه، ذوالفقاِر 
رزم می شویم برای بریدن شاهرگ امید دشمن از 
... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل(  ضربه به انقالب، همه، 

جواد رضایی - چهارشنبه 9 آبان در نشست تخصصی هیئت سرمایه 
گذاری کشور اوگاندا و فعاالن اقتصادی استان که با حضور احتشام، رئیس 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند برگزار شد، نحوه مبادالت 
تجاری طرفین مورد بررسی قرار گرفت. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
 و کشاورزی بیرجند بیان کرد: اوگاندا کشوری است که برای رسیدن به ثبات،

فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته و اکنون از ثبات و بازارهای 
انواع گل ها،  از جمله قهوه،  معتبر برخوردار است و دارای محصوالتی 
محصوالت باغی و طال می باشد؛ همچنین غالت، نفت و دارو از اقالم مهم 
وارداتی آن محسوب می شود که عمدتا از چین، هند، امارات و آمریکای 
جنوبی وارد می شود. احتشام ادامه داد: بازار اوگاندا ظرفیت های بسیار 
باالیی دارد که چنانچه معرفی شود مورد توجه سرمایه گذاران استان قرار 
خواهد گرفت و تولید کنندگان و صادر کنندگان به آن نگاه ویژه ای خواهند 
داشت. وی اظهار کرد: خراسان جنوبی توانمندی های بسیار خوبی در زمینه 
معادن، صنایع، کشاورزی، تولید انواع لوله، الستیک و مصالح ساختمانی 
داردکه با بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته روز دنیا می تواند جوابگوی 
نیازهای کشور اوگاندا باشد. احتشام از حضور هیئت اوگاندایی در استان 
برای شکل گیری روابط تجاری ابراز خرسندی کرد و افزود: ایجاد روابط 
بین دو کشور نقش مهمی در رفع نیازهای طرفین خواهد داشت و اتاق 
بازرگانی بیرجند پلی برای سرمایه گذاری با اوگاندا محسوب می شود. وی 
تصریح کرد: امیدواریم این نشست منجر به برنامه عملیاتی بین دو کشور 

شده و از این طریق تحولی در حوزه سرمایه گذاری استان صورت گیرد.
اوگاندا می تواند محل مناسبی برای فروش کاالهای ایرانی باشد

با  اوگاندا  نهاد ریاست جمهوری کشور  قائم مقام دفتر سرمایه گذاری 
ابراز خرسندی از ایجاد ارتباط بین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن بیرجند 
و اوگاندا بیان کرد: خراسان جنوبی در بخش های صنعتی و کشاورزی 
توانمندی های باالیی دارد و با توجه به موقعیت جغرافیایی مناسبی که 
دارد، امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم از این ظرفیت ها استفاده کرده 
و زمینه سرمایه گذاری های دو طرفه فراهم شود. چارلز آنجینا با اشاره 
به اینکه اوگاندا در همسایگی کنیا، سودان جنوبی و چند کشور همسایه 
واقع شده، ادامه داد: از لحاظ جغرافیایی اوگاندا در موقعیت مناسبی قرار 
دارد که می تواند نقش رابط بین ایران و بازارهای دیگر کشورها را ایفا کند، 
همچنین دارای آب و هوای مناسبی برای پرورش محصوالت کشاورزی 
می باشد و باعث شده در دو فصل برداشت محصوالت صورت گیردکه با 
بهره گیری از تکنولوژی ها این میزان به 4 فصل تبدیل خواهد شد. وی 
افزود: اوگاندا دارای 9 دریاچه، 14 رودخانه و همچنین سدها و کوه هایی 
که محلی برای جمع آوری آب باران می باشد، است که با توجه به آن در 
مورد میزان ذخایر آبی مشکلی وجود ندارد. قائم مقام دفتر سرمایه گذاری 
نهاد ریاست جمهوری کشور اوگاندا عدم برخورداری از تکنولوژی انتقال 
آب برای مصارف کشاورزی را یکی از مشکالت عنوان کرد و اظهار کرد: 
منابع آبی خوبی در اوگاندا وجود دارد ولی مشکل عمده عدم برخورداری 

از تکنولوژی انتقال آب به  مزارع می باشد که با توجه به بازدیدهای صورت 
گرفته خراسان جنوبی در این زمینه دارای توانمندی های باالیی است که 
امیدواریم با بهره گیری از آن این مشکل مرتفع شود. وی با اشاره به اینکه 
اوگاندا دارای بزرگترین دریاچه دنیا می باشد که از این طریق حلقه اتصال 
به کشورهایی مانند تانزانیا و کنیا محسوب شده و همچنین وجود رود 
 نیل در مجاورت و اتصال به مصر، بیان کرد: با توجه به این شرایط اوگاندا 
می تواند محل مناسبی برای فروش کاالهای ایرانی باشد. چارلز آنجینا 
عنوان کرد: برای هر تجارتی شاخصه اصلی امنیت می باشد و این اطمینان 
به سرمایه گذاران ایرانی داده می شود که اوگاندا دارای امنیت و ثبات بوده 
و همچنین با استقرار نیروهای نظامی در سومالی امنیت به این منطقه نیز 
برگردانده شده است. قائم مقام دفتر سرمایه گذاری نهاد ریاست جمهوری 
اوگانداگفت: در بازدیدی از کارخانه سیمان و قیر، کیفیت باالی محصوالت 
در مقایسه با محصوالت وارداتی از چین مشاهد شد که استفاده از این 
ظرفیت استان، جایگزین مناسبی برای محصوالت چینی در این بخش 

خواهد بود.
در ادامه مدیر عامل سازمان همیاری های شهرداری های استان با بیان 
اینکه طبق بررسی های به عمل آمده، مقرر شد که چارچوب اصلی سرمایه 
گذاری با کشور اوگاندا به امضا طرفین برسد،گفت: این تفاهم مبتنی بر 
کشت فراسرزمینی است به این صورت که نیروی متخصص کشاورزی 
استان در اوگاندا حضور پیدا کند و همچنین نیازمندی های اوگاندا اعم از 
قیر، سیمان، الستیک و انواع لوله های تولیدی استان تامین شود. اخالقی 
پور ادامه داد: بر اساس درخواست هیئت اوگاندایی، شرکت های فنی و 
مهندسی استان نیز برای ساخت زیرساخت ها در این کشور حضور پیدا 
خواهند کرد، همچنین در تبادالت تجاری عالوه بر تامین نیازهای طرفین 
تبادل کاال به کاال صورت خواهد گرفت. وی با اشاره به تاکید استاندار 
به ایجاد روابط تجاری با کشور اوگاندا اظهار کرد: در بازدید این هیئت، 
ظرفیت های استان در حوزه های گوناگون صنعتی مورد توجه قرار گرفته 

که امیداوریم زمینه ساز روابط تجاری بین دو کشور باشد.
دغدغه هیئت اوگاندایی در زمینه تامین تجهیزات و تکنولوژی 

تامین می شود
نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان بیان کرد: در زمینه آبیاری مزارع 
با توجه به وجود کارخانجات تولید لوله در استان توانایی باالیی وجود 
را در زمینه  اوگاندایی  این حوزه دغدغه هیئت  توانیم در  دارد که می 
تامین تجهیزات و تکنولوژی آبیاری تامین کنیم. بیجاری با اشاره به اینکه 
کشت فراسرزمینی در چند کشور دیگر صورت گرفته، ادامه داد:کشت 
فراسرزمینی در کشور اوگاندا بعد از انجام مطالعات در دستور کار قرار 
خواهد گرفت، همچنین انجام فعالیت های کشاورزی در مناطقی از این 
کشور که ظرفیت تولید محصول را داشته باشد، ایجاد صنایع تبدیلی، 
مجتمع های دامپروری، ایجاد کشتارگاه نیز بعد از انجام مطالعات صورت 
خواهد گرفت. نماینده جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه اوگاندا در زمینه 
تامین علوفه شرایط مناسبی دارد، افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان 
توانمندهای باالیی برای همکاری با این کشور دارد و از این طریق می توان 

با گسترش روابط نیازهای طرفین را تامین کرد.

  نشست تخصصی هیئت سرمایه گذاری کشور اوگاندا و فعاالن اقتصادی استان

اتاق بازرگانی بیرجند پلی برای 
سرمایه گذاری در اوگاندا است

یی
ضا

: ر
س

عک

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

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قیمه و سیب زمینی شنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

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 139۷60308001003042 - 139۷/۷/29 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 امین عادلخواه  فرزند حسین 
به شماره شناسنامه 10632  صادره از مشهد و شماره ملی 0944۷23۵61  نسبت به ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر ساختمان به 
مساحت 22۷/4۷ مترمربع از باقیمانده 22۷- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت حاج محمد میابادی  محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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: ۱۳۹۷/۰۸/۱2   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۷/۰۸/2۹مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر  داخل و خارج شهر    شهرام  مداحی3647  363  0915

مصالح روکار نما باید به گونه ای انتخاب شود که در اثر فشار و انفجار دچار خرد شدگی نشده و به قطعات 
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبیکوچک نیز تبدیل نشود. )مبحث 21 مقررات ملی ساختمان(

فروش ویژه محدوده درب های برقی/درب اتوماتیک نوین 
تکنیک/ کرکره برقی بازویی، شیشه ای، ریلی، باالبر، قفل برقی

۰۵۶۳2۳2۳۱۷۹ - ۰۹۱۵۳۶۳۴۷۶۷

صاحبان محترم  مشاغل
مشمول معامالت فصلی

فقط یک هفته مهلت گزارش دارید
جریمه  نشوید.

مرکز تخصصی بیمه و مالیات
دفتر پیشخوان دولت - چمنی

پاسداران- روبروی شعبه
 تامین اجتماعی / صبح و عصر

3242 3242

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقـی

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

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 

 20 میلیون بیمه

ود  
محد

ه  و
 ویژ

وش
فر درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   
09155614880

پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و
طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: ۰۵۶-۳2۴22۴۴۹
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۶۱۷۶۱۱  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

استاد ارجمند، ذاکر اهل بیت عصمت و طهارت،دوست و برادر گرامی

جناب آقـای حاج سیـد غالمرضا سادسـی
درگذشت والده مکرمه مرحومه  بی بی انسیه کاظمی

 که در شامگاه اربعین حسینی دعوت حق را لبیک گفت به محضر شریف جناب عالی تسلیت 
عرض می نماییم. بی شک ثواب تالش 40 ساله آن برادر مخلص در رده تبلیغ ارزش های دینی  
به ویژه آشنایی و جذب جوانان و نوجوانان به منظورحفظ سنگر مسجد، در راه تحقق آرمان های 
بزرگ انقالب اسالمی و زمینه سازی در جهت ظهور حضرت بقیه ا... االعظم )عج(، بهره و نصیب 

آن مادر عزیز و ره توشه سفر آخرت آن مرحومه  نیز خواهد بود .
از درگاه حضرت حق )جل جالله( برای آن فقیده سعیده آمرزش و غفران الهی

 و برای شما و دیگر بازماندگان محترم صبر جمیل و اجر جزیل خواستاریم.
همکاران و دبیران کالس های صلواتی واحد عمران و احیاء مساجد بیرجند

جمعیت سادات - هیئت سادات بیرجند و حومه
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ارسال 31 اثر به جشنواره تئاتر  استان

صداوسیما-31 متن از گروه های نمایشی خراسان جنوبی به دبیرخانه دوازدهمین جشنواره تئاتر استان ارسال شد. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد قاین گفت: این آثار از شهرهای بیرجند، قاین، نهبندان، 
سربیشه، زیرکوه، سرایان و طبس به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است. زنگویی با بیان اینکه آثار رسیده از 11 تا 13 آبان بازبینی خواهد شد، افزود: سه داور از خراسان رضوی و جنوبی این آثار را بازبینی 
از شهرداری بابت توجه به زیبایی شهر ممنونیم لطفا می کنند تا در نهایت ٨ اثر برای رقابت در مرحله نهایی این جشنواره انتخاب شود. این جشنواره  از ٢٦ تا ٢٨ آبان در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد قاین برگزار خواهد شد.

درختان را هم آب بدهید و هم شاخه های خشک 
آنها را اصالح کنید. 

یک شهروند
آیا بهتر نیست بجای صدها  دانشجوی پزشکی که 
تعداد زیادی از آموزشها را ندیده اند و اساتید وقت 
که تمرکز بر آموزش های آنها را نداشته اند. تعداد 
کمتری پزشک در دانشگاه های معتبر تربیت کنیم 
تا مردم برای درمان بجای آنکه چند پزشک عوض 
کنند تا درمان شوند یک بار به یک پزشک مراجعه 
کنند و درمان شوند. شلوغی مطب ها و بیمارستان ها 
در بعضی موارد از آموزش ضعیف پزشکان نشات می 
گیرد.بیمار بخت  برگشته مجبور است کلی آزمایش 
و سونوگرافی برود و پزشک عوض کند و حتی تایم 

طالیی درمان را از دست بدهد.
910...٦73

طبق روال میزگردهای قبلی آوا که همیشه خروجی 
مفیدی هم داشته لطفا میزگردی با حضور مسئوالن 
اوقاف،میراث فرهنگی،بنیاد مستضعفان و شهرداری 
بیرجند برای حفظ باغهای تاریخی بیرجند و جلوگیری 
از خشک شدن درختان آنها و باز بودن در آنها برای 
شهروندان تشکیل فرمایید تا آرزوی مردم و مسافران 

از حظ این اماکن محقق گردد.
937...٨97

قابل توجه پلیس راه و سازمان حمل و نقل این چه 
حکایتی است که شرکت های مسافربری ترمینال 
بیرجند مسافرها را با اتوبوس های زاهدان آن هم 
بدون هیچ گونه ثبت ساعت وسرعت غیر مجاز توقف 
طوالنی در ایست وبازرسی ها به مشهد می فرستند 

این وسط گناه مردم چیست؟
915...370
با سالم سوالی از شهرداری  داشتم چه زمانی ورودی 
خیابان پیروزی و کوچه های اطراف پیروزی ... آسفالت 
روشنایی هم وصل شده اینکه  به  توجه  با  میشه؟ 
933...4٦9

سالم از طرف ساکنان خیابان فهمیده 15 از نهادهای 
شهرداری،  فرمانداری،  استانداری،  اندکار  دست 
شورای شهر، روزنامه آوای خراسان جنوبی که پیگیر 
مشکالت دیرینه خیابان فهمیده 15 بودند و مشکالت 
را به نحوی مرتفع نمودند صمیمانه تشکر وقدردانی 

می گردد اجرتان با سیدالشهدا موفق باشید .
915...٢33

باسالم. چرا برای مشترکی که 9٦0٨٦ ریال اب مصرف 
کرده است باید 730٦0ریال فقط بهای خدمات دفع 
فاضالب بیاید و مبلغ قابل پرداخت فیش آب 1٨9000 
ریال باشد. این ارقام و اقالم فشار مضاعفی بر اقشار بی 

بضاعت و کم بضاعت است.
915...993

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

نسرین کاری - سید امین رونقی دارای دکتری مهندسی 
مواد از سال 93 در دانشگاه صنعتی بیرجند مشغول به کار 
است. در زمینه تخصصی نانو مواد و فناوری نانو فعالیت 
باشد.  می  بیرجند  بومی  و   ٦٢ شهریور  متولد  وی  دارد. 
تربیت  نمونه  مدرسه  در  را  متوسطه  تحصیالت  ایشان 
کارشناسی،  دوره  در  را  آکادمیک  تحصیالت  و  بیرجند 
در  را  دکتری  و  ارشد  وکارشناسی  زاهدان  دانشگاه  در 
رونقی همچنین  است.  گذرانده  فردوسی مشهد  دانشگاه 
در  را  مواد  نانو  تولید  و  فرآوری  زمینه  تحقیقات خود در 
نموده و هم  تکمیل  آلمان  IFW شهر درسدن  انستیتوی 
 Erich( اشمید  اریچ  انستیتو  و  انستیتو  این  با  نیز  اکنون 
در  وی  دارد.  المللی  بین  همکاری  اتریش   )Schmid

به اخذ  برتر استانی موفق  از 114 نخبه  همایش تجلیل 
مرتبه مخترع برتر در حوزه تکنولوژی نانو شد که همین 
روزنامه  به  ما  مهمان  عنوان  به  تا  گردید  ای  بهانه  امر 

آوا دعوت شود.

فعالیت علمی مشترک با همسرم
 موجب تقویت توانمندی هایمان شد

هیئت  عضو  عنوان  به  ابتدا  در  اینکه  به  اشاره  با  رونقی 
فعالیت شدم، به  دانشگاه صنعتی شاهرود مشغول   علمی 
خطه  به  خاطر  تعلق  و  قلبی  عالقه  علت  به  افزاید:  می 
خراسان جنوبی و بیرجند  و  با تشویق و حمایت مسئوالن 
وقت دانشگاه صنعتی محل خدمت خود را تغییر داده و با 
بیرجند،  دانشگاه صنعتی  در  مواد  مهندسی  گروه  تاسیس 
یادآور  وی  کردم.  آغاز  دانشگاه  این  در  را  خود  فعالیت 
می شود: مدتی پس از شروع فعالیت در دانشگاه صنعتی 
بیرجند با سرکار خانم دکتر اسماعیلی آشنا شدم که فارغ 
التحصیل دکتری نانو تکنولوژی از دانشگاه تهران بودند و 
در آن زمان موفق شده بودند اولین آزمایشگاه تحقیقاتی 
و  گذاری شخصی  سرمایه  با  صنعتی  دانشگاه  در  را  نانو 

همچنین کمک مالی دانشگاه راه اندازی کنند. 
تحقیقاتی  های  فعالیت  به  اشاره  با  دانشگاه  استاد  این 
مشترک به مرور منجر به آشنایی بیشتر و در نهایت زمینه 
ادامه  در  ازدواج  این  ادامه می دهد:  امر خیر گردید.  ساز 
منجر به تقویت توانمندی های طرفین و ارائه ایده های 

نو و کاربردی شد. این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی 
درباره اختراع خود می گوید: اولین پتنت با ارائه روشی کم 
هزینه برای سنتر نانوکامپوزیت نیترید آلومینیوم- نانولوله 
های کربنی محقق شد که کاربرد گسترده ای در صنایع 

انتقال حرارت و انرژی داشت. 
از آن تالش مضاعفی   رونقی خاطر نشان می کند: پس 
انجام گرفت تا موانع احتمالی در مسیر صنعتی شدن این 
روش تا حد زیادی مرتفع گردد. نتیجه این امر منجر به 
ثبت اختراع دیگری در ارتباط با تولید نانوکامپوزیت های 
پایه گرافن گردید. به گفته وی این اختراع نیز مانند مورد 
و  علمی  های  پژوهش  سازمان  تاییدیه  اخذ  ضمن  قبل 
صنعتی ایران، موفق به دریافت تاییدیه بنیاد ملی نخبگان 
و انتخاب به عنوان یکی از 10 ایده برتر از میان 153 ایده 

ارائه شده در جشنواره های استانی بنیاد نخبگان گردید.

کسب مقام اول در چالش بزرگ کشوری
 بهبود کیفیت الستیک با فناوری نانو و 

همکاری شرکت کویرتایر

این مخترع بیرجندی با اشاره به ظرفیت های بی مانند و 
انرژی  بالقوه در خراسان جنوبی در زمینه های معدنی و 
ها  ظرفیت  این  اینکه  برای  کند:  می  تاکید  پایدار  های 
عین  در  و  نوآورانه  راهکارهای  ارائه  نیازمند  شود  بالفعل 
و  استان  ژئوپولتیک  مشخصات  با  منطبق  عملی  حال 
منطقه هستیم. وی ادامه می دهد: با وجود عالقه مندی 
از  آزمایشگاهی و آکادمیک،  به تحقیقات  بنده و همسرم 
ابتدای فعالیت خود در بیرجند سعی نمودیم تا از ظرفیت 
رفع  و  اقتصادی  برای رشد  نانو  فناوری  زمینه  در  موجود 
حداکثری  برداری  بهره  منطقه  صنعتی  های  نیازمندی 
نماییم. این استاد دانشگاه با بیان اینکه برای نیل به این 
هدف، تالش شد در یک چشم انداز بلندمدت، تحقیقات 
هدفمند و صنعتی را در اولویت فعالیت پژوهشی خود قرار 
در  شرکت  ارتباط  همین  در  کند:  می  نشان  خاطر  دهیم. 
»کاهش  عنوان  با  نانو  فناوری  چالش  کشوری  فراخوان 
نفوذپذیری هوا در آستر داخلی الستیک خودرو« که توسط 
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و با حمایت شرکت کویرتایر 
برگزار گردید فرصت مناسبی را برای ورود به این عرصه 

فراهم نمود.  وی یادآور می شود: طی این چالش فناوری 
نانو، تعداد 4٢ تیم تحقیقاتی از دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
مطرح کشور شرکت کردند که پس از گذشت بیش از یک 
سال و طی چندین مرحله داوری و ارائه محصول مبتنی بر 
فناوری نانو در نهایت سه تیم برتر معرفی شدند. مهندس 
همشهری می افزاید: با اتکا به قابلیت های معدنی استان و 

همکاری مجدانه شرکت کویرتایر موفق شدیم با پشت سر 
گذاشتن سایر تیم ها، رتبه اول این رقابت را از آن خود کنیم. 

خراسان جنوبی و واژه منطقه محروم

این عضو هیئت علمی دانشگاه خاطر نشان  می کند: عالقه 

و پشتکار با کمی چاشنی خالقیت شرط اصلی در نیل به 
مردمان  در  صفات  این  تمام  خوشبختانه  است.  موفقیت 
کویر و به ویژه خراسان جنوبی که همواره به عنوان مهد 
باب  این  از  و  داشته  وجود  اند،  شده  شناخته  ادب  و  علم 
این استان شخصیت های علمی متعددی را در دامان خود 
پروانده است. وی با اشاره به اینکه شخصاً فکر می کنم به 
کارگیری واژه »محروم« برای این دیار به نوعی جفا در حق 
از آن باشد، تاکید می  مردم این خطه و بزرگان برخاسته 
کند: هیچ کاستی و محرومیتی نیست که با تدبیر، علم و 
مجاهدت قابل رفع نباشد. به گفته وی از سوی دیگر باور به 
محرومیت و ناتوانی خود عامل اصلی تزلزل اراده و مسبب 
شکست های آتی خواهد بود. مخترع بیرجندی با بیان اینکه 
خودباوری  نیازمند  چیز  هر  از  بیش  امروز  جنوبی  خراسان 
این مسئله  بر روی  اظهار می کند: سرمایه گذاری   است، 
برخی  بر  آمدن  فائق  برای  راهکاری   به عنوان  تواند  می 

نواقص موجود در استان مطرح باشد.
استاد دانشگاه صنعتی بیرجند با اشاره به اینکه تکنولوژی 
بهره  اکنون  و  شده  محسوب  نوظهوری  علم  اگرچه  نانو 
گیری از ظرفیت بالقوه آن در ارائه محصوالت صنعتی با 
ارزش افزوده باال در پیچ و خم های صنعتی شدن به سر 
می برد،  تاکید می کند: ولی مهار و بهره گیری از آن برای 
مردمانی که زمانی در مقوله های علمی بسیاری پیشگام و 

طلیعه دار بوده اند، دور از دسترس و انتظار نیست. 

 بخشی  از فعالیت ها و موفقیت های
 دکتر سید امین رونقی

آلومینیوم    نیترید  کامپوزیت  نانو  اختراع سنتر در جای  ثبت 
نانولوله های کربنی با اخذ تاییدیه وزارتین، ثبت اختراع سنتر 
احیای   فرآیند  توسط  گرافن  پایه  ساختارهای  نانو  جای  در 
مکانیکی  شیمیایی در فاز جامد با اخذ تاییدیه وزارتین و تاییدیه 
بنیاد ملی نخبگان، احراز  شرایط  دانش آموخته برتر با تایید 
بنیاد ملی نخبگان، دوره یک ساله فرصت مطالعاتی در انستیتو 
IFW  درسدن آلمان، مجری و مشارکت در 5 طرح تحقیقاتی،  

ارائه بیش از 40 مقاله در مجالت و همایش های معتبر بین 
المللی، کسب رتبه اول چالش کشوری فناوری نانو برگزار شده 
توسط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو.از فعالیتهای ایشان است. 

خراسان جنوبی مهد نخبگان و نام آوران است
گفتگوی اختصاصی آوا با سید امین رونقی مخترع و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی بیرجند
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چتر کودک بیرجندی در عصر فناوری کاریکاتور- کتاب با طعم کباب

سیر را ناشتا میل کنید

سیر را به صورت ناشتا میل کنید تا مواد مغذی 
موجود آن به بهترین شکل در بدن تان جذب 
شود. سیر سبب کاهش فشار خون می شود و 
می توان آن را بهترین دارو برای کاهش فشار 

خون در نظر گرفت. 
خوردن سیر به طور ناشتا می تواند دردهای 
مفصلی و دردهای ناشی از آرتروز را به طور 

چشمگیری کاهش دهد.

یک دفترچه با موضوع “ نه گفتن“ تهیه کنید

 اگر خود را با بسیاری از کارهایی که از آن ها لذت نمی برید سرگرم کرده اید، 
آگاه باشید که به زودی انرژی بدن تان را از دست خواهید داد!

را  وقتی  حتما  باید  که شما  کنید  ذکر  دفترچه خود  در  مثال  به طور 
مدتی  برای  و  بپردازید  روی  پیاده  به   ، دهید  اختصاص  خود  به 
آن  از  که  را  افرادی  تمامی  اسم  بکشید.  دست  دیگر  کارهای  از 
نامه  یک  کدام  هر  برای  و  بنویسید  هستید  عصبانی  و  دلگیر  ها 
اتفاقات  به  بودن  مشغول  نمایید.  تهیه   “ بخشش   “ عنوان  با 
گوید: می  ویلس  دکتر  دهد.  می  هدر  را  نیرو  و  توان  فقط   گذشته 

  “ دیگران را همان طور که هستند بپذیرید و سعی نکنید آن ها را تغییر دهید. “ 

موفقیت و انرژی

مثبت نگری

زمانی را برای آسودگی خاطر اختصاص دهید

افراد مثبت نگر به خوبی درک می کنند که گاهی اوقات نیاز دارند به 
جای تالش برای عالی بودن، آهسته تر به جلو حرکت کنند و اهداف 
از صرف  کار  این  با  ها  آن  دهند.  کاهش  را  خود  های  طلبی  جاه   و 
انرژی که منجر به ایجاد انرژی منفی می شود، جلوگیری می کنند. به 
طور خالصه باید گفت این افراد برای حرکت بیشتر در روز بعد، امروز یک 

گام به عقب بر می دارند.
گاهی اوقات زندگی ناامیدانه و سخت به نظر می رسد. در این لحظات شما 
به توانایی های خودتان برای حل آن مشکل شک می کنید. حقیقت این 
است که همیشه یک راه برای غلبه بر مشکالت وجود دارد و افراد مثبت 
نگر این فکر را دائما در ذهن خود نگه می دارند حتی اگر مشکالت به اوج 
خود برسد، آن ها بر این باورند که می توانند آن را حل کنند و قادر خواهند 

بود به اوج بازگردند و حتی بیشتر از قبل اوج بگیرند.
گفتن »نه« و یا »بله« بالفاصله بعد از یک درخواست، امری بسیار بی 
ارزش است. برخالف تصور رایج، این دو کلمه قدرت بسیار زیادی دارند و 
چگونگی استفاده از آن ها، تعیین می کند در زندگی شما چه اتفاق بیفتد. 
افراد مثبت نگر به جای خشنودی دیگران بر اولویت های خودشان تمرکز 
می کنند. به همین دلیل آن ها به خوبی می دانند بسیاری از امور هستند 

که نیازی به بله گفتن آن ها ندارند.
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یک لحظه مکث کن . . . 

نسترن مفید برای سنگ کلیه  
بیماری های قلبی و معده

سنگ  دفع  در  موثری  نقش  نسترن  میوه 
از  قبل  مشکل  این  رفع  برای  دارد.  کلیه 
هر وعده غذایی یک لیوان از این دمنوش 
درمان  در  نسترن  دمنوش  کنید.  میل  را 

بیماری های قلبی مفید است.   
دمنوش میوه نسترن، مقوی معده است. این 
دمنوش اسهال، انقباض ماهیچه های معده و 

انگل روده را از بین می برد.

بیماران قلبی گردو مصرف کنند

گردو سرشار از ویتامین ای و آنتی اکسیدان 
است و به این ترتیب خطر بیماری آلزایمر را 
کاهش می دهد. وجود چربی های اشباع در 
ترکیب گردو آن را به یکی از بهترین مواد 
غذایی برای بیماران قلبی تبدیل کرده است. 
مصرف روزانه  60 گرم گردو می تواند به طور 
چشمگیری سالمت کلی بدن را تأمین کند و 

برای بیماران قلبی بسیار مفید است.

تزریق واکسن در کسانی که سابقه واکنش آلرژیک به مواد موجود در 
واکسن آنفلوآنزا را دارند، کسانی که در زمان مراجعه برای تزریق واکسن 
تب یا عفونت حاد داشته باشند، کسانی که سابقه ابتال به سندرم گیلن باره 
را داشته باشند و شیر خواران  زیر 6 ماه و کسانی که قبال نسبت به آن 
حساسیت نشان داده اند، ممنوع است. مانند تمام فرآورده های دارویی این 
واکسن هم ممکن است در برخی از افراد موجب عوارض جانبی نظیر 
سردرد، تعریق، درد عضالت، درد مفاصل، تب، ضعف، خستگی، سرخی 

و ورم و سختی محل تزریق شود که این عوارض معموال طی یک تا دو 
روز بدون درمان برطرف می شود. هرگونه عارضه غیر معمول مانند تب 
باال، تغییر در رفتار و هوشیاری، کهیر یا ضایعات پوستی منتشره، گرفتگی و 
خشونت صدا و مشکالت تنفسی  حساسیت شدید و فوری در افرادی که 
به تخم مرغ حساسیت دارند، احساس گیجی و خستگی،  ناشی از واکسن 

آنفلوآنزا جدی است و بالفاصله باید به پزشک مراجعه کرد.
مرکز اطالع رسانی داروها و سموم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مالحظات واکسن آنفلوآنزا

آیه روز

پس آنان را رها کن تا در یاوه  گویی خود فرو روند و بازی کنند تا آن روزی را که بدان وعده داده 
می  شوند دیدار کنند. )سوره زخرف/آیه ۸۳(

جدول 4204                        

تحقیق  و  رسیدگي   -1 افقي: 
خوراکي  علت جرم-  براي کشف 
آب-  روي  شهر   -2 گوشت  با 
هاي  بیماري  از  خاتون-  خانم، 
در  شهرستاني   -۳ آفریقا  بومي 
بي  شرقي-  آذربایجان  استان 
احساس- بلند  ۴- تاجیک- عنصر 
کوهستاني  قسمت  شیمیایي- 
مساوي   -۵ فوري  گیالن- 
پایه  سنتي-  آیینهاي  عامیانه- 
در  شهري  گون-  محصول   -  6
بیماري  شمالي-  خراسان  استان 
عضو  مروارید-  پیامبران-   -۷
مثبت   جواب  حیوانات-  بعضي 
برابر-   - دهان  در  عضوی   -۸
جمع شریک ۹- صدمه- یکي از 
شکایت  فرانسه-  فوتبال  تیمهاي 
کردن و نالیدن- صفات و شرایط 
وسیله....  به  موازین  طبق  قاضي 
گودال-   -10 شود  مي  معین 
کشوری   -11 تبت  مرکز   - هوو 
آش   - در  جلو  فرش  اروپایي- 
نیروگاههاي  بزرگترین  از   -12
حرارتي در خاورمیانه که در استان 
منبع  یک   - شده  واقع  مازندران 
غذایي عالي- تاک- بلي1۳- بي 
هافبک  سرکش-  اسب  جنبش- 
آینده-  آبنما-   -1۴ پرسپولیس 

ورزشی  یا  سیاسی  سرکرده حزب 
1۵-  باقي هر چیز - بام فلزي

هدر   - رایحه    -1 عمودي: 
کار 2-  محل  انجام  زمان  رفتن 
و  هوشیاري   - کاال  ذخیره 
زیور،  نامي ۳-   آهنگر  ذکاوت - 
بر  ریزان  اشک  و  بریان   - پیرایه 
 -۴ نامراد  و  جوانمرگ  آتش- 
جنبش  باوقار-  جریمه-  مجازات، 
یکرو    -۵ چهارپا  زنگ  خفیف- 
نفس  رسم-  جمع  مخلص-  و 
وسیله  پیکاندار-  تیر    -6 چاق 
پرده هاي مغز  تورم  قالي-  بافتن 
۷-  پیداکن!- شش عرب- شاهد 
جلد  پنهان-  امر  پشیمان-   -۸

چند  پرسوراخ!-  پارچه   ۹- میوه 
دست  از  مار10-   سالح  وکیل- 
دادن امید- خراب کردن- خطاب 
بي ادبانه 11-  ساوه ناتمام- کامل 
زمان  مرد  ثروتمندترین   - کننده 
حضرت موسي)ع(  در مصر باستان 
چار  شگفتي-  کلمه  جگر-   -12
چوب زیرین خودرو- پراکنده 1۳- 
باد و باران- جوان، نوچه- قسمت 
این هنگام-  اپرا  1۴-   ملودیک 
دستگاه توزیع برق خودرو- قطع 
سرگرمي  نوعي    -1۵ کردن 
دستگاه  یک  توسط  که  تعاملي 
پردازشگر  به  مجهز  الکترونیکي 
یا میکرو کنترلر انجام مي شود- 

شهر رازي

جدول کلمات

حدیث روز

دوست حقیقی تو را نصیحت کرده و از لغزش باز می دارد؛ اّما آن که دوستت ندارد، تو را فریب داده و در 
انجام گناهان مغرورت می کند. امام صادق )علیه السالم(
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با این راهکارها انرژی منفی
 را از خود دور کنید

 افراد شاد، مبنای شادی های شان را انگیزه های بیرونی قرار نمی دهند.
شما هم می توانید این راه کارها را در زندگی تان به کار بگیرید 

تا موفقیت را لمس کنید.
شادی را در وجودشان خلق می کنند

افراد شاد، مبنای شادی های شان را انگیزه های بیرونی قرار نمی 
دهند. آن ها این موضوع را به خوبی درک می کنند که اگر یک 
بار انگیزه های بیرونی، از بین برود حال خوب آن ها نیز خراب 
خواهد شد. پس به دنبال منابع درونی انرژی مثبت هستند و روی 

تمرکز ذهن خود کار می کنند.
 مثبت نگری را تمرین می کنند

منفی  اگر  بنابراین  هستند،  شما  افکار  تاثیر  تحت  شما  اعمال 
نخواهد  وجود  تان  روی  پیش  روشنی  آینده  باشید،  نگر 
شان  ذهن  به  که  هایی  بهانه  به  نگر  مثبت  افراد  داشت. 
مثبت  طریق  از  ها  آن  ندارند.  اعتقادی  کنند،  می  خطور 
مطمئن  این  از  مشکل،  هر  از  مثبتی  وجه  کردن  پیدا  و   نگری 

می شوند که از نظر ذهنی آماده کسب موفقیت هستند.
 به دنبال دالیلی برای خودباوری هستند

به  افراد  شاید  کند.  اذیت  را  شما  منفی  افکار  ندهید  اجازه  هرگز 
تا  اما  به شما آسیب برسانند،  از هر طریقی  باشند که  این  دنبال 
زمانی که شما خودتان را باور دارید این خودباوری از هر چیزی 

برای شما مهم تر و اثرگذارتر خواهد بود. 
حتی زمانی که شما کامال احساس ناتوانی و بی ارزش بودن می 
کنید، دالیل زیادی وجود دارد که خودتان را باور کنید. افکار منفی 

اکثر اوقات وجود دارند و به عنوان مانعی بر سر راه موفقیت های 
شما خواهند بود.

رابطه شان را با افراد منفی نگر قطع می کنند
وقت  اگر  هستید.  خود  اطراف  محیط  تاثیر  تحت  شدت  به  شما 
تان را صرف حضور در کنار افراد مثبت کنید، به احتمال زیاد این 
مثبت بودن به شما نیز سرایت خواهد کرد. از سوی دیگر اگر شما 
افرادی قرار بگیرید که مدام در حال گله و  از حد در کنار  بیش 
شکایت هستند، به سختی قادر خواهید بود افکار منفی را از ذهن 

خود دور کنید.
به طور منظم تمرین می کنند

ورزش و تمرین های مرتبط با آمادگی بدنی، توام با ترشح هورمون 
اندورفین است که مسئول ایجاد »احساس خوب« در انسان است. 
اگر بدن خود را به این کار عادت دهید، نتیجه اش کاهش استرس 
و افزایش شادی شما خواهد بود. در مقابل، اگر به نیازهای بدن 

تان توجه نکنید، عواقب بدی در انتظار شما خواهد بود.
زمانی را در طبیعت می گذرانند

بودن در طبیعت، ذهن تان را پاک و بدن تان را آرام می کند. افراد 
مثبت، زمانی از روز را در طبیعت می گذرانند و به تحسین زیبایی 
های این جهان می پردازند. این یک راه بسیار موثر برای جریان 

داشتن انرژی جدید در شما خواهد بود.
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نمدنگملیددی3
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 به تعدادی بازاریاب و پشتیبان جهت انجام 
امور بانکی )کارت خوان( با حقوق و مزایای 

عالی نیازمندیم. طالقانی ۲ ساختمان آلما
 طبقه دوم - واحد ۲0۳       ۳۲۲۳۶۱۹۹

به تعدادی پیک موتوری
 برای شیفت صبح نیازمندیم.

0۹۱۹0۲۲۶۳۲۲

شرکت بهبود سیستم آب 
پیمانکار بهره برداری شبکه  و تصفیه 

خانه فاضالب بیرجند استخدام
 می نماید. * کارشناس عمران گرایش 
آب و فاضالب * کارشناس بهداشت 

  GIS محیط  مسلط به
ارسال رزومه به

bsawater@gmail.com 

شرکت توزیع دارویی هنار دارو 
شعبه بیرجند جهت تکمیل 

واحد فروش خود به یک نفر 
فروشنده )آقا( آشنا به فروش

 و اطالعات دارویی 
نیازمند می باشد.
0۵۶۳۲۲۵۵0۹۱

یک باب مغازه پوشاک، کفش و 
اسباب بازی واقع در خیابان معلم 

با کلیه اجناس و دکوراسیون
 به فروش می رسد.
0۹0۱۳۵۳۴۷۹۹

تخریب ساختمان )حسینی(
قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را 

خریداریم(    0۹۱۵۳۴۲۳۷۴۴

۳۲۴۳۵۶8۶ - 0۹۳۶۵۲۳۷0۱۴-0۹۱۵۷0۶۳۲۲0 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰

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 ۲8 و ۳0 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
0۹۱۵۵۶۲۲۲۹۱

۳۲۲۱۱۶8۴

آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونیایزوگام  شفیعی
   09151630283 - 32225494 

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آدرس: خیابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  ۰915543876۰ و 32457۰33

فروشگـاه خواجوی
فروش آب شیرین کن خانگی/  نصب و فیلتر رایگان 

                     ۱۸ ماه گارانتی
ط   

سا
  اق

د و
نق

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

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

در بازار- نظافت پایان کار
  0۹۱۵۲۶۴۱8۴8- جعفری

تعمیر یخچال فریزر در منزل  0۹۱۵۳۶۳۵0۱۵ - ناصری نژاد

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم 

0۹۳80۱۶0۷۷۹ - 0۹۱۵۱۶۴۱۴۶۴

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
0۹۱۵۵۶۵8۲۶8 - 0۹۱۵۶۶۹۳۵۱۵ 

۱0سال ضمانت

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...
اجرای طرح های جدید کاغذ دیواری

 و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
0۹۱۵۷۴۱۱0۷۱ - باقری

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز
مجری انواع طرح و رنگ های روز

روغن ، اکرولیک ، مولتی کالر، کنیتکس
 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، انواع طرح 

)کاغذ، سنگ و ...(  0۹۱۵۶۶۵۵0۵۴ 

  AT  برگ سبز خودروی ماکسیما
به شماره پالک ۴8- ۷۷۹ د ۶۷ 
به نام علی عباسی فرزند عیسی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
فقدان مدرک تحصیلی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب بهنام میرشاهی فرزند 
محمد اسماعیل به شماره شناسنامه ۱۲۷0 صادره از 

مشهد مقطع کارشناسی ناپیوسته علمی - کاربردی رشته 
ساخت و  تولید صادره از واحد دانشگاهی بیرجند با 

شماره ۱۲88۱۳۱00۶8۲ مفقود گردیده و فاقد اعتبار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند به نشانی
 انتهای خیابان آیت ا... غفاری ارسال نماید.

دعوت به همکاری 
مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان 

جهت تکمیل کادر پرسنلی خود 
به تعدادی خانم و آقای جوان جهت 
امر مهمانداری به صورت پاره وقت 

نیازمند است. 
ساعت مراجعه: ۹ صبح الی یک بعدازظهر

آدرس: 
نبش توحید ۴۲ - دفتر مجموعه

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح ۲۶ / 0۹۱۵8۶۲۴۴۳۹- جانی

فروش عسل طبیعی 
)عناب،  زرشک،  مخلوط(
0۹۳8۴۹۲8۹۱0

حمل بار سعــدی
حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و خارج از شهر 

با بارچین و کارگر ماهر

)تهران ، مشهد ، زاهدان با تخفیف ویژه به همراه بیمه رایگان(

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری اثاثیه 
منزل داریم /۱00 درصد تضمینی

اتوبار قاصدک/ ۰9157563875- سعدی

مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، 

سیمان، شن، گچ و غیره
آدرس دفتر: نبش انقالب ۱۵

0۹۱۵۵۶۲۶۶۹0 
0۵۶۳۲۲۲8۷۱8 

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید
0۹۱۵۱۶۵۲۶00-۳۲۴۴۷۱۱0
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یادمان شهدای استان

“ از شما انتظار دارم در این دنیای بی ارزش پرهیزکار باشید. سعی کنید گناه نکنید اگر 
کرده اید توبه ای کنید تا در آخرت پشیمان نباشید چون اگر خدایی نکرده پرهیزکار 

نباشید جایگاه شما دوزخ است. “                                      شهید رمضان نظری

حوادث 

*آیت ا... عبادی صبح پنجشنبه با طالب و دانش 
آموزان شهرستان سربیشه دیدار و گفت و گو کردند.

*مدیر امور آب و فاضالب روستایی قاینات گفت: 
117 کیلومتر از شبکه های داخلی و خطوط انتقال آب 
آشامیدنی مناطق روستایی این شهرستان فرسوده است 
که برای بازسازی آن با کمبود اعتبار مواجه هستیم.

*سرپرست اداره کل امور عشایر گفت: طی امسال، 
30 دستگاه مولد برق خورشیدی ثابت برای تامین برق 
روشنایی و لوازم خانگی برای 80 خانوار عشایری در 

سطح استان تهیه و تامین شده است.
*در جلسه روز پنجشنبه تنظیم بازار  استان از واردات 40 
تن الشه گوشت گوسفندی تازه از کشورهای آسیایی 
میانه و استرالیا در آینده نزدیک به استان خبر داده شد.

*همایش ملی کویرنوردی بشرویه دوم تا چهارم آذر 
برگزار مي شود .

*سردر جنوبی بنای امامزاده زید بن موسی)ع( آفریز 
شهرستان قاین مرمت شد.

*جمعه بازار خودرو در محل چهارشنبه بازار بیرجند در 
بلوار شهید فایده و خیابان شهید بهشتی بیرجند در دو 

هکتار راه اندازی شد.
*دکتر سید مهدی رحیمی، با حکم وزیر علوم ، به مدت 
دو سال به عنوان نماینده این وزارتخانه در هیئت نظارت 

بر تشکل های اسالمی دانشگاه بیرجند منصوب شد.

اخبار کوتاه

خبرهای ویژه

غالمی-شهردار بیرجند از حمایت همه جانبه و 
همکاری با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به  بیرجند  معرفی  طرح  در  جنوبی  خراسان 
عنوان شهر کتاب ایران خبر داد و گفت: این 
اقدام می تواند کمک بسزایی در ارتقای شاخص 
مطالعه در استان داشته باشد. جاوید در نشست 
هم اندیشی با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان جنوبی اظهار کرد: برگزاری فعالیت های 
فرهنگی و هنری یکی از مهم ترین برنامه های 

سازمانی و نقطه عطف دو دستگاه است.
وی افزود: دو نهاد فرهنگ و ارشاد و شهرداری 
باید هر جا زمینه های فعالیت مشترک وجود 
و  جامعه  به  رسانی  خدمت  برای  آن  از  دارد 

شهروندان استفاده کنند.

شهردار بیرجند با اشاره به توانایی های فرهنگی 
این شهر عنوان کرد: با توجه به پیشینه تاریخی، 
شهر  این  بیرجند،  شهر  مذهبی  و  فرهنگی 
استحقاق تبدیل شدن به شهر کتاب ایران را دارد 
و این اقدام می تواند کمک بسزایی در ارتقای 

شاخص مطالعه در استان داشته باشد.
ارتقای  نیازمند  را  جاوید، رشد و توسعه جوامع 
آگاهی مردم دانست که ترویج مطالعه و کتابخوانی 

می تواند با افزایش سطح آگاهی همراه باشد.
وی با تشریح پروژه فرهنگسرا و روند انجام کار 
اظهار کرد: تعامالت اجتماعی کمک شایانی به 
بهبود فضاهای شهری می کند و فعالیت های 
سرزندگی  و  ارتقا  در  می تواند  فراغت  اوقات 
محیط های شهری تاثیر بسزایی داشته باشد.

شهردار بیرجند یادآور شد: در طرح هایی که در 
آینده به عنوان پیاده راه جمهوری، بهسازی پارک 
جنگلی و پارک خطی انجام می شود، فضاهایی 
در نظر گرفته شده که امکان واگذاری تحت 

عنوان گذرهای فرهنگ و هنر وجود دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد نیز این دیدار را سرآغاز 
تعامل و همکاری دو جانبه دانست و گفت: هدف 
احیای شهرسازی  از گذرهای فرهنگ و هنر، 
فرهنگ مدار و خارج شدن از فضای بسته و رفتن 

به سمت اجتماعی شدن فرهنگ و هنر است.
و  فعالیت فرهنگی  به  اشاره  با  نبی زاده  ناصر 
شهرداری  و  اسالمی  ارشاد  مشترک  هنری 
نتایج  تعامل  و  مشارکت  با  کارها  کرد:  بیان 
و  تعامل  هرچه  پس  داشت  خواهد  بهتری 

نزدیکی بیشتری بین دو دستگاه وجود داشته 
با  هنری  و  فرهنگی  متعدد  برنامه های  باشد 
کیفیت بیشتری برگزار خواهد شد. وی گفت: 
معرفی بیرجند به عنوان شهر کتاب ایران در 
آینده ای نزدیک منوط به فعالیت های فرهنگی 
در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در 
شهر، کمک شهرداری در تبلیغات و فضاسازی 

و انجام فعالیت های خالقانه در راستای توسعه 
این فرهنگ دارد.

وی تصریح کرد: ظرفیت های قابل  مالحظه ای 
وجود دارد که با برنامه ریزی منسجم و مدون 
می توان از این ظرفیت ها استفاده کرد تا شاهد 
اتفاقات خوبی در حوزه  فعالیت های فرهنگی و 

هنری در راستای سیاست های دو دستگاه باشیم.

تبلیغات  هماهنگی  خبر-رئیس شورای  گروه 
فقیه گفت:  ولی  نماینده  با  دیدار  در  اسالمی 
سرود 313 نفری دانش آموزان بیرجندی در 
راهپیمایی 13 آبان اجرا می شود. نماینده ولی 
فقیه در دیدار با اعضای ستاد چهلمین سالگرد 
امروز  کرد:  عنوان  اسالمی  انقالب  پیروزی 
مردم  و  گرفته  قرار  انزوا  در  جهانی  استکبار 
کشورهای  در  هستند،  بیزار  آنها  از  خودشان 
های  دولت  و  کرده  تظاهرات  مردم  اروپایی 
دهند. می  قرار  مالمت  مورد  را  ستمگرشان 

اربعین  در  افزود:  عبادی  االسالم  حجت 
حسینی)ع( از ده ها کشور با دین های مختلف 
حضور پیدا می کنند چون امام حسین)ع( نماد 

فریاد  کرد:  تصریح  است. وی  ظلم  با  مبارزه 
ملت ایران در 13 آبان از فریادهایی است که 

فریاد  چون  بوده  باالتر  خیر  کارهای  همه  از 
اربعین حسینی)ع( است و چشم مظلومان عالم 
متوجه ما بوده و این بزرگ ترین سعادت است. 
امام جمعه بیرجند افزود: به بحث جنگ روانی 
باید توجه خاص شود، این جنگ شامل همه 
امور می شود چون جنگ روانی در کنار جنگ 
نظامی و اقتصادی و فرهنگی است و شکست 
از آن کسی است که اعتماد به نفسش را از 

دست داده باشد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در 
ادامه  بیان کرد: ستاد برگزاری چهلمین سالگرد 

پیروزی انقالب اسالمی با 13 کارگروه اجرایی و 
13 کارگروه تخصصی تشکیل شده است.

نقاط  تمامی  در  ستاد  این  اینکه  بیان  با  وی 
برای  گفت:  شده،  تشکیل  جنوبی  خراسان 
برگزاری تمام مناسبت های ملی برنامه ریزی 

و هماهنگی می شود. 
برگزاری  در  تسهیل  برای  اینکه  بیان  با  وی 
این راهپیمایی شوراهای مختلفی اعم از دانش 
شده  تشکیل  رسانی  اطالع  و  تبلیغ  آموزی، 
های  غرفه  راهپیمایی  مسیر  در  افزود  است، 
بسیج دانشجویی و دانش آموزی برپا می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی از اعالم 
مسیرهای راهپیمایی 13 آبان در استان خبر داد. 
به گزارش تسنیم، مالیی اظهار کرد: راهپیمایی 

13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی همزمان 
با سراسر کشور در 30 نقطه استان برگزار می شود. 
وی افزود: راهپیمایی در بیرجند روز یکشنبه رأس 
ساعت 9 صبح از میدان ابوذر آغاز شده و در مسیر 
خیابان ارتش، خیابان پاسداران و میدان قدس ادامه 
می یابد. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
تصریح کرد: سخنران پایانی راهپیمایی 13 آبان 
در مرکز استان آیت ا... سیدابرهیم رئیسی تولیت 

آستان قدس رضوی است. 
در  راهپیمایی  مسیرهای  به  اشاره  با  مالیی 
شهرهای استان گفت: در بیرجند مسیر راهپیمایی 

از میدان ابوذر تا میدان قدس در ساعت 9 صبح 
برگزار می شود. وی افزود: مسیر راهپیمایی 13 
آبان در شهرستان فردوس از میدان 15 خرداد 
به سمت استادیوم شهید درخشان خواهد بود 
همچنین  در شهرستان نهبندان از گلزار شهدای 
گمنام به طرف بلوار معلم، چهارراه معلم، میدان 
بسیج و مصلی امام علی )ع(، شهرستان درمیان 
از میدان ابوذر به طرف بلوار امام رضا)ع(، خیابان 
مدرسه  ورزشی  سالن  مجتبی)ع(،  حسن  امام 
این  در  مراسم  شروع  که  است  باهنر  شهید 

شهرستان ها ساعت 9 صبح خواهد بود. 

در  آبان  مراسم 13  کرد: مسیرهای  بیان  وی 
قاین از میدان امام خمینی )ره( به طرف میدان 
جمعه،  نماز  مصلی  مصلی،  خیابان  طالقانی، 
امام  بلوار  از سه راهی جهاد به طرف  زیرکوه 
رضا)ع(، میدان آیت ا... فقیه و در بشرویه از میدان 
اصلی شهر به طرف بلوار انقالب و میدان امام 
خمینی)ره( است که برای این شهرستان ها نیز 

شروع مراسم ساعت 9 صبح خواهد بود.
سربیشه،  شهرستان  در  کرد:  تصریح  مالیی 
میدان  آبان،  میدان 13  راهپیمایی  مسیرهای 
طالقانی، میدان امام خمینی )ره( و مهدیه و در 

طبس مسیرهای میدان امام خمینی )ره(، خیابان 
شهید محمد منتظری و مصلی نماز جمعه خواهد 
شهرستان  دو  هر  در  راهپیمایی  شروع  و  بود 
ساعت 10 صبح است.وی عنوان کرد: مسیر 
از میدان قدس، خیابان  راهپیمایی در سرایان 
حسینیه  و  طالقانی  گلستان  خمینی)ره(،  امام 
سیدالشهداء)ع( خواهد بود همچنین در خوسف 
مراسم از میدان امام خمینی به طرف بلوار شهید 
خیابان شهید  قهرمان،  میدان شهید  بهشتی، 
مطهری و هیئت حسینی برگزار شده و شروع 

راهپیمایی ساعت 9:30 صبح است.

مدیرکل پدافند غیرعامل گفت: اساس و بنیان 
سازی  فرهنگ  و  آموزش  پرورش،  و  آموزش 
است بنابراین معلمان باید در پدافند غیرعامل 
آموزش را اجرا کنند تا از آنجا به سمت خانواده ها 
در  نظافت  تسنیم،  گزارش  به  شود.  کشیده 
همایش بزرگ پدافند غیرعامل فرهنگیان استان 
اظهار کرد: هفته پدافند غیرعامل از 8 آبان آغاز 
شده و تا 14 آبان ادامه دارد. وی با بیان اینکه 
دو مولفه مهمی که در پدافند غیرعامل احساس 
می شود فرهنگ سازی و آموزش است، بیان کرد: 
پدافند غیرعامل یک مقوله بسیار گسترده و مهم 

است. نظافت با بیان اینکه مقدمه فرهنگ سازی، 
آموزش است تصریح کرد: بسیاری از عادات بد 
نیز مانند عادات خوب اکتسابی است و در این 
این  و  شود  داده  الزم  آموزش های  باید  راستا 
آموزش ها باید در آموزش و پرورش انجام شود. 

مدیرکل پدافند غیرعامل یادآور شد: در بحث پدافند 
غیرعامل اصول پدافند غیرعامل مهم است و باید 
این اصول را جدی بگیریم و امروز چهره تهدیدها 
متغیر شده و جنگ سخت و تجهیزات سخت 
استفاده نمی شود.  وی با بیان اینکه معلمان در 
کالس درس تنها به درس مکتوب کتاب نپردازند 

بلکه واقعیت ها را برای دانش آموزان بیان کنند، 
گفت: اساس و بنیان آموزش و پرورش، آموزش 
و فرهنگ سازی است بنابراین مسئوالن باید در 
پدافند غیرعامل آموزش را اجرا کنند تا از آنجا به 

سمت خانواده ها کشیده شود.

بیش از ۱۲۰ برنامه پدافند غیرعامل
در مدارس برگزار می شود

مدیرکل آموزش و پرورش هم در این همایش 
گفت: در هفته پدافند غیرعامل بیش از 120 برنامه 
فرهنگی، هنری و ورزشی در مدارس خراسان 

جنوبی برگزار می شوند. واقعی، برگزاری مسابقات 
ورزشی، مقاله نویسی و اجرای برنامه های متنوع 
فرهنگی را از مهمترین برنامه های فرهنگی، 
پدافند غیرعامل در  هنری و ورزشی در هفته 
کرد:  تصریح  وی  کرد.  عنوان  استان  مدارس 
راهبردهای اساسی پدافند غیرعامل در آموزش و 
پرورش خراسان جنوبی حفظ سرمایه های مادی و 
معنوی نظام تعلیم و تربیت و میل به توسعه پایدار 
در فرآیند و عرصه های مختلف آموزش و پرورش 
است. وی خاطرنشان کرد: همایش بزرگ پدافند 
غیرعامل با هدف فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی 

و مهارت های شغلی فرهنگیان استان در زمینه 
پدافند غیرعامل برگزار می شود.مدیرکل آموزش 
و پرورش گفت: بحث پدافند و دغدغه ای که 
همه ما داریم در همه عصرها دیده شده و مردم 
با افکاری که داشتند، سعی داشتند یک عامل 
بازدارنده از خطرات را داشته باشند. واقعی با بیان 
اینکه داشتن تفکر بسیجی یک پدافند غیرعامل 
است، تصریح کرد: پدافند غیرعامل یعنی حفظ 
وحدت، خرید کاالی ایرانی، داشتن روحیه جهادی، 
حضور پرشور در همه عرصه ها، حضور در تمامی 

صحنه های انقالب، تعامل و درک متقابل است.

حسینی- طرح غربالگری بینایی و پیشگیری 
از تنبلی چشم کودکان 3 تا 6 سال در خراسان 
جنوبی آغاز شد. به گزارش خبرنگار آوا، معاون 
توسعه فرهنگی و پیشگیری اداره کل بهزیستی 
نمادین  مراسم  در  پنجشنبه  جنوبی  خراسان 
اجرای طرح غربالگری بینایی و پیشگیری از 
تنبلی چشم برای کودکان در استان اظهار  کرد: 
این طرح در سه سطح برای کودکان 3 تا 6 

سال اجرا می شود.
اعظم احمدی شادمهری بیان کرد: سطح اول 
شامل غربال در پایگاه های دائمی و غیر دائمی 
بینایی توسط مربیان آموزش دیده بوده که با 
استفاده از چارت و دستگاه پالز اپتیکس انجام 
می شود. وی با بیان اینکه پس از آن تعدادی 
از کودکان از سطح اول به سطح دوم و معاینات 
تخصصی تر توسط اپتومتریست ارجاع داده می 
شوند، عنوان کرد: در سطح سوم نیز کودکان 
بیمار و نیازمند به مداخالت درمانی تخصصی به 
چشم پزشک ارجاع داده می شوند. وی با اشاره 
به اینکه سطح یک، دو و سه برای مردم مناطق 
محروم و حاشیه نشین رایگان خواهد بود، بیان  
کرد: سطوح باالتر از سطح سه، برای تمام اقشار 

رایگان انجام می گیرد.

خراسان جنوبی از
 استان های برتر اجرای طرح

زمان  را  تا 6 سال  احمدی شادمهری، سن 3 
بیماری های چشمی  برای تشخیص  طالیی 
کودکان و غربالگری دانست و گفت: هدف از 
اجرای این طرح تنها اجرای غربالگری نیست بلکه 
موضوعات پیشگیری نیز با جدیت در آن دنبال 
می شود. وی با اشاره به تالش برای پوشش صد 
درصدی جامعه هدف در سطوح دو و سه این 
طرح، بیان کرد: در حال حاضر خراسان جنوبی 

جزو استان های برتر در اجرای این طرح است. 
معاون توسعه فرهنگی و پیشگیری اداره کل 
از هزینه کرد 148  بهزیستی خراسان جنوبی 
میلیون تومانی برای اجرای این طرح در سال 
گذشته خبر داد و گفت: امسال پیش بینی کردیم 
با افزایش اعتبار، این مبلغ به 160 میلیون تومان 
برسد. رئیس اداره فناوری اطالعات، ارتباطات و 
تحول اداری بهزیستی خراسان جنوبی نیز در این 
مراسم اظهار کرد: اجرای برنامه غربالگری بینایی 
و پیشگیری از تنبلی چشم کودکان 3 تا 6 سال، 

یکی از روش های پدافند غیر عامل است. 
طالب زاده تأکید کرد: شناسایی به موقع عیوب 
بینایی کودکان و درمان آن، از اقداماتی است که 

در راستای پدافند غیر عامل می توان انجام داد.

فعالیت ۷۲۲ پایگاه غربالگری بینایی 
مدیرکل بهزیستی هم از فعالیت 722 پایگاه دائمی 

و غیردائمی غربالگری بینایی برای کودکان 3 تا 6 
سال در استان خبر داد. عرب نژاد اظهار کرد: از 
این تعداد 44 پایگاه غربالگری به صورت دائمی در 
تمام استان فعال هستند. وی بیان کرد: همچنین 
در مدت اجرای این طرح 680 پایگاه غیر دائمی 
نیز در تمام نقاط استان خصوصا مناطق دور افتاده، 

خدمات ارائه خواهند داد. 
مدیرکل بهزیستی ادامه داد: پایگاه های دائمی 
در تمام طول سال در مهدهای کودک، مراکز 

بهداشت و خانه های بهداشت و مراکز پیش 
از  سیار  های  پایگاه  اما  بود  خواهند  دبستانی 

ابتدای آبان کار خود را شروع کرده اند

شناسایی ۴۳۱ کودک آمبلیوپ
عرب نژاد با اشاره به اجرای این طرح در استان از 
13 سال قبل، عنوان کرد: سال گذشته در قالب 
این طرح 42 هزار و 800  کودک غربالگری شدند.
وی از افزایش 2 درصدی این آمار نسبت به سال 
گذشته خبر داد و گفت: از این تعداد سه هزار و 
195 نفر به سطح 2 ارجاع داده شدند.مدیرکل 
 بهزیستی اضافه کرد: همچنین با اجرای این طرح 
یکهزار و 750 بیمار و از این تعداد 431 کودک 

آمبلیوپ شناسایی شدند.عرب نژاد، افزایش آگاهی 
عمومی درباره بیماری های چشمی دوران کودکی 
و افزایش سطح مراقبت های چشمی و سالمت 
مردم و کاهش هزینه ها را از جمله مهمترین 
اهداف سازمان بهزیستی در راستای اجرای این 
طرح عنوان کرد و افزود: طرح غربالگری یکی از 
چندین طرح این سازمان در راستای پیشگیری از 

معلولیت ها است.
وی یادآور شد: در حال حاضر برنامه پیشگیری از 
تنبلی چشم با استفاده از 2 روش چارت و دستگاه 
غربالگر عیوب انکساری در سه سطح توسط مربی، 
اپتومتریست و چشم پزشک در تمام مناطق شهری 
و روستایی در حال انجام است. مدیرکل دفتر امور 
اجتماعی استانداری خراسان جنوبی نیز در این 
مراسم اظهار کرد: شکل گیری این چنین حرکت 
های پایه ای برای جامعه بسیار خوشحال کننده 
است اما فرهنگ سازی در حوزه غربالگری تنبلی 
چشم اهمیت فراوانی دارد.علی اصغر موسوی کیا با 
تأکید بر لزوم همکاری دهیاری ها، بخشداری ها، 
شهرداری ها و فرمانداری ها در راستای اجرای صد 
درصدی این طرح، اظهار امیدواری کرد: تمام مردم 
استان بتوانند از این خدمات رایگان استفاده کنند تا 

شاخص های سالمت استان ارتقا یابد.

بیرجند،شهرکتابایرانمیشود

اجرایسرود۳۱۳نفریدانشآموزانبیرجندیدرراهپیمایی۱۳آبان

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در استان اعالم شد

آموزشوپرورش،فرهنگسازیدرپدافندغیرعاملرادردستورکارقراردهد

طرحغربالگریبیناییکودکان۳تا۶سالآغازشد

 تضعیف وتعطیلی گذرگاه های مرزی 
استان منافع چه کسانی را تامین می کند

دستگاه میلیاردی ایکس ری  

مرزماهیرود  در انتظار نامه 

استانداری خاک می خورد  
بنا بر شنیده ها مدت مدیدی از اختصاص دستگاه 
ایکس ری توسط گمرک با هزینه چند میلیاردی برای 
مرز ماهیرود می گذرد.  دستگاه گران قیمتی که گمرک 
برای اختصاص زمین محل نصب آن درخواست کتبی 
به استانداری ارسال کرده و گویا برای رعایت محدوده 
تشعشعات ، حریم بازارچه در محل نصب باید مقداری 
عقب نشینی  داشته باشد. بر اساس شواهد موجود تا 
کنون و  با گذشت  بیش از دو ماه، استانداری  پاسخی 
به این نامه نداده وبه این طریق کار به بن بست کشیده 
شده است. با توجه به این که موضوع نصب  دستگاه  
ایکس ری در گمرکات مرزی موضوعی ملی می باشد،  
تاخیر استانداری در پیگیری وپاسخ به درخواست گمرک 
شائبه های پیشین درباره تالش برای تعطیلی یا در 
حاشیه قرار گرفتن مرز ماهیرود توسط افرادی خاص 
را تشدید کرده است. حال باید دید تعطیلی مرز ماهیرود 
منافع چه کسانی را در استان و خارج از آن تامین می 
کند که تا این حد در این باره سهل انگاری و یا تعلل می 
شود. پیش از این نیز خبرهایی پیرامون دست داشتن 
کردن  کمرنگ  برای  اندرکاران  دست  از  ای  شبکه 
نقش مرز ماهیرود  در تعامالت اقتصادی با افغانستان 
به انگیزه  تقویت مرز دوغارون در خراسان رضوی 
شنیده شده است. یک کارشناس مسایل اقتصادی در 
این خصوص به آوا گفت:  جریانی  که نمی خواهد 
مرزهای خراسان جنوبی تقویت شود با برچسب های 
امنیتی و گاه داده های غیرکارشناسی اقتصادی تا کنون 
بخشی از مذاکرات را نیز بی نتیجه کرده است.این در 
حالی است  که هرگونه تضعیف فعالیت های اقتصادی 
در مرز ماهیرود با توسعه بیکاری و فقر و مهاجرت  به 
طور قطع منجر به ایجاد ناامنی در مرز وخطر سوءاستفاده 
گروه ها و جریان های تکفیری آن سوی مرز را به 
وجود خواهد آورد. موضوعی که در نگاه منفعت طلبانه 
این افراد به آن بی توجهی شده و امنیت ملی کشور 
را به خطر خواهد انداخت. به گفته وی، طرف افغان 
در آخرین مذاکره خود پیشنهادات خوب و جذابی برای 
رونق این منطقه مرزی داده است که متاسفانه با دالیل 
 ضعیف و غیر کارشناسی از سوی ما پذیرفته نشده است .

وی از مسئوالن خواست اگر واقعا چالش تقویت این 
مرز امنیتی است این موضوع یکبار برای همیشه توسط 
نهادهای امنیتی تشریح و یا تایید شود چرا که در حالی 
که  بازرگانان دو سوی مرز و حتی بسیاری از متولیان 
تامین امنیت منطقه در اظهارات غیر رسمی بر امنیت 
کامل مرز تاکید دارند این موضوع فقط بهانه ای برای 
سایر تصمیمات )تامین منافع احتمالی افراد خاص یا سایر 
استان ها ( تلقی می شود. )خوانندگان ارجمند می توانند 
نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری 

avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

انبار کاال ی سازمان اموال تملیکی 
درآتش سوخت

مدیر روابط عمومی آتش نشانی بیرجند گفت: انبار 
کاالی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
استان واقع در شهرک صنعتی بیرجند بامداد دیروز 
طعمه حریق شد وعلت حادثه در دست بررسی است.

امیرآبادی افزود:ساعت2:10 بامداد با اعالم این حادثه به 
مرکز فرماندهی 125 اعالم شد که ابتدا تیم ایستگاه 
آتش نشانی شهرک صنعتی به محل اعزام شدند و به 
محض رسیدن با توجه به وسعت حریق، درخواست 
کمک از آتش نشانی بیرجند  اعالم شد. وی ادامه داد: 
تیم های اطفای حریق پس از رسیدن به محل ابتدا با 
باز کردن قفل درب اصلی انبار و برش یکی از درهای 
فرعی توانستند راه دسترسی به شعله های آتش را باز  و 

از سه جهت عملیات اطفای حریق را انجام دهند.

3 پاتوق مصرف مواد مخدر  تعطیل شد

پاتوق های  تعطیلی  از  انقالب  و  عمومی  دادستان 
با توجه به  مواد مخدر خبر داد. مقدس اظهار کرد: 
این که پاتوق های مواد مخدر باعث شده که جوانان 
در این اماکن به ورطه اعتیاد افتاده و زمینه ساز انواع 
آسیب ها و جرائم دیگر و مکانی برای ایجاد مزاحمت 
با مراجعات حضوری  برای اهالی محل شده، مردم 
و ارسال نامه های کتبی از این وضع شکایت داشته و 
خواستار برخورد با این اماکن و پاتوق های فساد شدند. 
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان افزود: برخورد 
قرار  کار  دستور  در  اماکن  این  با  بازدارنده  و  قاطع 
گرفت و با همکاری و مشارکت مردم این مکان ها 
شناسایی و با تشریفات قانونی سه پاتوق تعطیل شد.

 اهدای ۱5۰۰ نسخه کتاب به کتابخانه های 
عمومی  سرایان 

تسنیم-رئیس اداره کتابخانه های عمومی سرایان گفت: 
1500 نسخه کتاب به ارزش 270 میلیون ریال به 
کتابخانه های عمومی این شهرستان اهدا شد. فوالدی با 
اعالم این خبر اظهار کرد: با پیگیری و مکاتبات فرماندار 
شهرستان سرایان با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
مبلغ 200 میلیون ریال سهمیه برای اداره کتابخانه های 
انبار  از  کتاب  انتخاب  برای  این شهرستان  عمومی 
مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران اختصاص یافت.

وی گفت: با حضور بخشدار و اعضای شورای شهر 
آیسک در وزارت فرهنگ و ارشاد و انجام مکاتبات 
بعدی در زمینه اهدای کتاب به کتابخانه شهید علی 
انصاری آیسک، مبلغ 70 میلیون ریال سهمیه نیز به 

این کتابخانه تعلق گرفت.

حکم جالب دادگاه برای یک متخلف

فارس-راننده بی احتیاط در شهرستان زیرکوه به جای 
حبس به نصب بنر آموزشی به مدت 5 سال محکوم 
شد. رضایی اظهار کرد: طی سال جاری در یکی از 
محورهای روستایی شهرستان زیرکوه وقوع یک فقره 
سانحه رانندگی به مرکز فوریت های پلیسی 110 اعالم 
و مأموران به همراه گروه امداد به محل سانحه اعزام 
شدند. وی افزود: مأموران با حضور در صحنه دریافتند 
که دستگاه سواری پراید با دختربچه 5 ساله که قصد 
عبور از عرض جاده را داشته، برخورد کرده و در اثر 
بی احتیاطی راننده سواری پراید این کودک جان خود را 
از دست می دهد. رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی 
تصریح کرد: برابر کارشناسی های    پلیس راه، راننده پراید 
به صورت 100 درصد مقصر شناخته شد و با تشکیل 
پرونده وی را به دادسرا معرفی کردند. رضایی بیان 
کرد: شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان زیرکوه پس 
از بررسی های به عمل آمده راننده خاطی به پرداخت دیه 
محکوم شد و از جنبه عمومی جرم در اجرای ماده »43« 
و بند »الف« و قسمت اخیر بند »ج« به تهیه شش بنر 
آموزشی و نصب آن در سه نقطه حادثه خیز محورهای 
مواصالتی شهرستان زیرکوه به مدت پنج سال محکوم 
شد که در این مدت وی به نگهداری و مراقبت از این 

بنرهای آموزشی ملزم شد.

 “ خطبه های آدینه”

۱۳ آبان صدای شکستن استخوان های 
استکبار را خواهیم شنید

نماینده ولی فقیه و امام جمعه بیرجند در خطبه های 
امسال صدای شکستن  آبان  نمازجمعه  گفت: 13 
استخوان های استکبار را به گوش خواهیم شنید و به 
چشم هم جریانات را تا 22 بهمن خواهیم دید. وی با 
اشاره به خط و نشان دشمن در 13 آبان امسال علیه 
جمهوری اسالمی افزود: ظلم از بین می رود و آنچه 
می ماند انقالب اسالمی است تا با یاری خدا به انقالب 

حضرت مهدی )عج( متصل شود.
انتقاد از اجرایی نشدن مصوبات 
شورای فرهنگ عمومی فردوس

سربازی - امام جمعه فردوس در خطبه های نماز 
جمعه با دعوت مردم به تقوای الهی و رعایت حالل 
و حرام خدا از اینکه مصوبات شورای فرهنگ عمومی 
شهرستان فردوس اجرایی نمی شود، به شدت انتقاد و 
گفت: متاسفانه مصوبات خوبی در شورا به تصویب می 
رسد ولی مدیران به آن اعتنایی نمی کنند و به مرحله 
اجرا نمی رسد به همین دلیل دیگر دلیلی برای برگزاری 

جلسات این شورا نمی بینم.

مجمع فوق العاده هیئت جودو
 به حد نصاب نرسید

مجمع فوق العاده هیئت جودو با حضور دبیر فدراسیون 
و  رسانه  جوانان،اصحاب  و  ورزش  مدیرکل  جودو، 
تعدادی از نمایندگان ورزشکاران و داوران هیئت جودوی 
استان برگزار شد که به دلیل حضور نیافتن رئیس هیئت 
جودوی خراسان جنوبی و تعداد دیگری از اعضا به 
حدنصاب نرسید.به گزارش ایرنا، دبیر فدراسیون جودو 
در این نشست گفت: هدف اداره کل ورزش و جوانان و 
فدراسیون جودو رفع مشکل چندین ماهه جودوی استان 
در درون خانواده ورزش بود که متاسفانه با برخوردهایی 
که رئیس هیئت جودوی خراسان جنوبی در فضای 
مجازی و رسانه ها داشته، مسائلی مطرح شده که نیاز 
به شفاف سازی دارد. مدیرکل ورزش و جوانان هم در 
این نشست گفت: متاسفانه بداخالقی ها، امروز کار را به 
جایی کشانده که بعضی از افراد که مدعی اخالق هم 
هستند در این میدان بازنده می شوند. سرپرست افزود: 
تالش ما این است که از همه ظرفیت های موجود در 
کنار هم و آنچه در شان خراسان جنوبی است، استفاده 
کنیم چون این استان نسبت به دیگر استان ها از بسیاری 
پتانسیل ها محروم است و به عنوان استانی غیر برخوردار 
از آن یاد می شود و همگرایی و یکی شدن انرژی ها 
می تواند نقاط ضعف را در خراسان جنوبی پوشش دهد 
و فلسفه ورزش هم زندگی بهتر در کنار یکدیگر است. 
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 پیامبر خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند : 
نیا تُكثُِر الَْهمَّ َوالُْحزَن غبَُة فِي الدُّ اَلرَّ

 گرایش به دنیا، غم و اندوه را زیاد می کند. 
 )الخصال، ص ۷3( 

برای مبارزه با فساد خودتان 
را خیلی اذیت کنید

رضا شیران خراسانی، نماینده مشهد خطاب به وزیر 
نیست  الزم  شریعتمداری،  آقای  گفت:  کار  جدید 
کنید  اذیت  خیلی  را  خودتان  فساد  با  مبارزه  برای 
)مثل ثبت سفارش خودروهای وارداتی( فقط اسامی 
مدیرعامل و هئیت مدیره شرکت ها و سازمان های 
زیر مجموعه وزارتخانه تان را این هفته منتشر کنید.

هیچ جلسه اي بین آقاي یزدي با
 اعضاي جامعه مدرسین برگزار نشد

در پی خبری مبنی بر اظهارنظر حجت االسالم و 
المسلمین اراکی درباره نامه آیت ا... یزدی، دفتر وی 
اصل این ادعا را تکذیب کرد. دفتر حجت االسالم 
اراکی همچنین گفت: هیچ جلسه ای  المسلمین  و 
جامعه  اعضای  از  دیگر  برخی  با  یزدی  آقای  بین 
مدرسین برای نامه به آیت ا... شبیری برگزار نشده 
و حجت االسالم و المسلمین اراکی هیچ پیغامی به 
شخص خاصی درباره نامه آیت ا... یزدی نداشته و این 
ادعا نیز همانند ادعای قبلی بی پایه و اساس است.

به جای کاشتن بذر اختالف 
نهال دوستی بکاریم

 
جهرمی، وزیر ارتباطات، گفت: قالیباف را پارسال حین 
راهپیمایی اربعین از نزدیک دیدم، مثل سایرین بود. 
همان طور که روحانی گفت: »ایام انتخابات بیش از 
یک سال است که به اتمام رسیده« و شعار اربعین 
امسال: الحسین یجمعنا. پیشنهاد می کنم جای مقایسه 
و کاشتن بذر اختالف نهال دوستی و محبت بکاریم.

جهانگیری که مامور اصالح طلبان
 در دولت نیست

 
کمالی، دبیرکل حزب اسالمی کار درباره اصرار برخی 
اصالح طلبان برای خروج جهانگیری از دولت گفت: 
جهانگیری از طرف اصالح طلبان به همکاری در دولت 
مامور نشده که حال خروج شان به نظر اصالح طلبان 
وابسته باشد، ایشان به دلیل ارتباط کاری و آشنایی 
که با روحانی داشتند به عنوان همکار ایشان در دولت 
برگزیده شدند و همکاری خود را تا امروز ادامه دادند.

برازنده جامعه نیست کارخانه ها 
بخوابند و جوانان ما بیکار بگردند

پزشکیان، نایب رئیس مجلس با بیان اینکه برازنده 
جامعه ما نیست کارخانه ها بخوابند و جوانان ما بیکار 
بگردند، گفت: اعتماد کردن به جوانان می تواند ما را 
نجات دهد. دانشگاه های ما باید بر اساس نیاز جامعه 
آموزش بدهد و دانشجو باید در عمل یاد بگیرد، نه پای 
تخته و به صورت تئوریک، نمی توان کاری یاد گرفت.

دانمارک با ادعای کذب 
به آمریکا چراغ سبز نشان داد 

فالحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی در واکنش 
در خصوص  دانمارکی  مقامات  از  برخی  ادعای  به 
عملیات نافرجام علیه یکی از مخالفان ایرانی در این 
کشور و انتصاب آن به ایران گفت: دانمارک باید در 
قبال حضور فعال سرکرده های گروه های تروریستی در 
کشورش پاسخگو باشد ولی به جای پاسخگویی با طرح 
ادعایی فرار رو به جلو را در دستور قرار دادند. دانمارک 
اقدام در آستانه دور آخر تحریم های آمریکا  با این 
علیه ایران چراغ سبزی به آمریکا نشان داده است.

طرح »ب« آمریکا و اسرائیل 
عربستان و منافقین کلید خورد

حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور گفت: بعد 
از شکست طرح »الف« )7 آبان( کیس سازی برای 
همراه کردن اروپا با تحریم غیرقانونی آمریکا با بهانه 
تروریسم)طرح ب( کلید خورد. اعتراف موساد و تبریک 
زود هنگام پمپئو دم خروس را نشان داد. خالص 
کردن عربستان از فشار بین المللی قتل خاشقجی 
هدف دیگر این توطئه است؛ غافل از آنکه دست ایران 
پر است و موساد کیس سوخته را حراج کرده است.

سخن جهانگیری یا از عصبانیت 
یا سهو لسان بوده است 

حق شناس، عضو شورای شهر تهران درباره سخنان 
اخیر جهانگیری مبنی بر اینکه اختیار تغییر منشی ام را 
هم ندارم، گفت: گفتن این حرف از سوی معاون اول 
رئیس جمهور پسندیده نیست. در حالی که جهانگیری 
دومین مقام اجرایی کشور بعد از رئیس جمهور است. 
این سخن از واقعیت جامعه ما دور است. این سخن 
یا از عصبانیت و یا سهو لسان بوده است. شنیدن این 

سخن از جانب معاون اول، باعث نگرانی است.

دسترسی ایران به سوئیفت 
قطع نمی شود  

»واشنگتن فری بیکن« نوشت: واشنگتن با تسلیم در 
برابر اروپا و ایران، امتیازاتی بزرگ، از جمله دسترسی 
به جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی )سوئیفت( 
به ایران می دهد که به واسطه آن، فشار ناشی از 
تحریم های پیش رو علیه تهران کاهش می یابد.

عملکرد دولت، عملکرد اصالح طلبان نیست

تهران  شهر  شورای  عضو  نوری،  صدراعظم  زهرا 
گفت: اصالح طلبان تمام قد از روحانی و سیاست 
هایش تا به امروز حمایت کرده اند و نباید اینگونه 
تلقی کرد که عملکرد دولت به اصالح طلبان ضربه 
وارد می کند. اصالح طلبان از دولت حمایت کرده اند 
با شعار اعتدال،  ولی عملکرد دولت، عملکرد اصالح طلبان نیست. دولت 
واقع شده است. وارد کار شد و مورد حمایت اصالح طلبان  امید  و  تدبیر 

ایران در نیمه نخست »تابستان داغ آمریکا« پیروز شد

سردار جاللی، رئیس سازمان پدافندغیرعامل با اشاره 
برنامه  در  آمریکا  شکست  مؤلفه های  از  برخی  به 
کوتاه مدت براندازی نظام گفت: ایران در نیمه نخست 
بازی در کلیدواژه »تابستان داغ« پیروزمند بیرون آمده 
و در نیمه دوم بازی در فصل پاییز و زمستان نیز با 
پیروزی و سربلندی بیرون خواهد آمد و استراتژی های آمریکا در بخش بسیار 
مهم اقتصادی و شکاف بین مردم و حاکمیت به شکست منتهی می شود.

درباره  سیاسی  فعال  ایمانی،  ناصر 
بر  مبنی  جهانگیری  اخیر  اظهارات 
اینکه »در دولت جایگاهی نداشته و 
نمی تواند کاری انجام دهد« گفت: 

در  که  است  سوال  و  تعجب  جای 
چرا  کشور  کنونی  حساس  شرایط 
طرح  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
چنین موضوعاتی به دیگران این طور 
القا می کند که وی خیلی جایگاهی 

در دولت ندارد. وی ادامه داد: خروجی 
این رفتارها به نفع دولت نبوده زیرا 
یک  دولت  در  جهانگیری  حضور 
ادامه  ایمانی  است.  قطعی  ضرورت 

اصولگرایان  نظرات  برآیند  اگر  داد: 
آن  موید  بگیرید  نظر  در  هم  را 
در  جهانگیری  حضور  با  که  است 
مجموعه دولت موافقند البته این به 
معنای رضایت از عملکرد معاون اول 

نیست اما جهانگیری قدرت اجرایی 
باالیی دارد. بنابراین اگر نخواهیم با 
موضوع  به  سیاسی  و  جناحی  نگاه 
کشور  دلسوزان  همه  کنیم  نگاه 
به  را  دولت  در  جهانگیری  حضور 
نفع کشور می دانند. وی در توضیح 
علت اصرار اصالح طلبان تندرو به 
از دولت، گفت:  خروج  جهانگیری 
جدی  نظرهای  اختالف  یکسری 
درون اصالح طلبان و طیف طرفدار 
دولت اعم از کارگزاران، اتحاد ملت و 
اعتدال و توسعه وجود دارد که گاهی 
نقطه  یک  به  نظرها  اختالف  این 
مشترک به اسم جهانگیری می رسد. 
ایمانی گفت: اگرچه در مجموع هم 
اصولگرایان و هم طیف طرفدار دولت 
به عملکرد ایشان نقد دارند اما عدم 
حضور یا حضور نصفه نیمه ایشان 
به نفع دولت و شرایط کشور نیست.

اگرچه هم اصولگرایان و هم طیف طرفدار دولت به عملکرد 
جهانگیری نقد دارند، اما حضور نصفه نیمه او به نفع کشور نیست

عبدالرضا هاشم زایی، عضو فراکسیون 
اصالح طلبان  حمایت  گفت:  امید 
حتی  بود  درست  کامال  روحانی  از 
داشته  چرخش  بگوییم  نمی توانیم 
مشی  هیچگاه  روحانی  چون  است 
او  از  نمی توان  و  نبود  اصالح طلبی 
توقع مشی اصالح طلبی داشت. وی 
گفت: بحث احمدی نژادی دیگر به 
نظرم منتفی است چرا که مردم یک 
اند را چشیده  نژاد  احمدی   بار طعم 

لذا بعید می دانم فردی با ویژگی های 
ایشان بتواند امور قوه مجریه را به دست 
بگیرد. حتی نهادها و جریان هایی هم 
که از احمدی نژاد حمایت کرده بودند 
هم بعید است بار دیگر به فردی با آن 
ویژگی ها پر و بال بدهند. وی افزود: 
اما در مورد اختالفات موجود در میان 
ریشه  گفت  باید  ها  طلب  اصالح 
اختالفات در درون اصالحات را چه 

میان آنهایی که از ابتدا اصالح طلب 
اصالح  بعدا  که  آنهایی  و چه  بودند 
طلب شدند در عملکرد دولت است. 
این بحث به صورت جدی در میان 

اصالح طلب ها چه بیرون مجلس و 
چه درون مجلس مطرح است که ما 
چقدر قرار است برای عملکرد روحانی 
موجب  مسئله  این  بدهیم؟   هزینه 
دیدگاه  اختالف  یکسری  شود  می 

وجود  به  ها  طلب  اصالح  میان  در 
جلسات  در  گفت:  زایی   بیاید.هاشم 
می بینیم یک عده می گویند ما دولت 
را از ابتدا حمایت کردیم و به اینجا 

رساندیم اگر بخواهیم بین راه خود را 
کنار بکشیم این موضوع می تواند به 
انشقاق در جامعه هم منجر شود. برخی 
دیگر همان بحث اول را مطرح می کنند 
که اصالحات باید تا کجا هزینه بدهد.

ریشه اختالفات در درون اصالحات، چه آنهایي که از ابتدا اصالح طلب 
بودند و چه آنهایي که بعدا اصالح طلب شدند، در عملکرد دولت است

مي خواهند تالش ایران و اتحادیه اروپا را قطع کنند

نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی در پاسخ به 
اینکه آیا موضوع اتهام زنی دانمارک به ایران می تواند 
بر روی رابطه مالی ایران و اروپا تأثیر بگذارد، گفت: اگر 
واقعا این سناریویی که دانمارک دارد بازی می کند، با 
هماهنگی آمریکا و صهیونیست  انجام شده باشد که 
قطعا همین طور است، به نحوی می خواهند تالش ایران و اتحادیه اروپا را 
برای بحث رابطه مالی قطع کنند و نگذارند این کانال ارتباطی به نتیجه برسد.

سیل در روستای دهشک بخش نیمبلوکاهدای گل به شهدای بیرجند در هفته پدافند غیر عاملرخ نمایی پاییز در بیرجند * عکس: امیر مددی پور
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شماره تلفن های جدید آژانس ایمان

بیرجند - منتظری 11 »رهگذری«

 450 معلول پاک و سالمند عزیز توانبخشی
 حضرت علی اکبر)ع(  اکنون، بیش از پیش به دستان پرمهر و برکت 

شما همراهان امیدوارند 
نیازمندی ها :

مواد بهداشتی و شوینده -  مایع دستشویی
مایع ظرفشویی- پودر لباسشویی)دستی،اتومات( 
پوشک بچه گانه - پوشک بزرگسال)ایزی الیف( 

حبوبات : 
لوبیا )چیتی، قرمز( - نخود فرنگی- عدس - لپه 

و همچنین »شکر و قند«

اطالعیه فوری و مهم

توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند
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