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بصیرت داشته باشیم تا سرمان کاله نرود
باید در انتخابات پیش رو بصیرت داشته باشیم تا دوباره سرمان کاله نرود. 
امام جمعه موقت بیرجند در مراسم تشییع پیکر شهید غالمی گفت: امروز 
خطر جریان نفاق، جامعه و انقالب اسالمی را تهدید می کند و این جریان 

نفاق از هر جریان دیگری بدتر است. ... مشروح در صفحه 5

معضل رسانه های بی هویت 
استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
گفت: یکی از رسالت ها در حال حاضر بررسی 
نحوه و ابزار پاسخگویی ...  مشروح در صفحه 3

تجهیز اولین کارگاه راه آهن استان 
آهن  راه  کارگاه  اولین  تجهیز  زاده-  رجب 
خط  پروژه  اجرایی  عملیات  آغاز  برای  استان 
آهن زاهدان - بیرجند... مشروح در صفحه 5

خانه دار شدن مددجویان بهزیستی 
سه قفله شد

محمودآبادی- مشکالت ملی بر سرخانه دار شدن 
جامعه هدف بهزیستی در ... مشروح در صفحه 5

رشد منفی جمعیت در 4 شهر استان
عضو مجمع نمایندگان خراسان جنوبی عنوان کرد:

سوت پایان رقابت های کشتی با معرفی برترین ها به صدا درآمد

* رجب زاده

الفبای فاسد

حروف  ما  کشور  در  هاست  سال 
و  گران  اختالس  نقش  الفبا 
بازی  را  اقتصادی  مفسدان 
»الف- س«،  می کنند »س-م«، 
الفبای  دست  این  از  و  د«  »ح- 
 خطاکاری که در نقش شان فرو 
می رفتند و می روند و چند صباحی 
بعد در شمایل دیگری چون»ر-م«، 
»ص-و« و ... بازمی گردند و چنان 
کیسه بیت المال را چنگ می زنند که 
گویی ارث پدرشان است.اما چطور 
این کار را می کردند و می کنند؟ 
مگر می شود؟... مشروح در صفحه 2

تاالر رستـوران پـارس
اولین واحد نمونه بهداشتی شهرستان

 در صنف مربوطه طی تاییدیه شماره ۲۶/۸۵۴۶۲۶ 
تاریخ ۹۸/۵/۲۲ مرکز محترم بهداشت

* دارای غذایی با کیفیت عالی
* دارای محیطی مجلل با پارکینگ اختصاصی

* امکان خرید اینترنتی غذای بیرون بر 
از طریق اسنپ فود- نیمرو و سامینو

بیرجند، سه راه معلم، روبروی بیمارستان بوعلی ۳۲۲۱۸4۲۰

خدمت صادقانه و تالش مخلصانه فرصتی است که خداوند به بندگان عنایت می نماید 
خداوند منان را شاکرم که توفیق عنایت فرمود تا دورانی از سال های خدمتم به نظام مقدس 
جمهوری اسالمی را در خطه شهید پرور خراسان جنوبی در خدمت مردم قدرشناس و 
مومن آن سپری نمایم. به لطف پروردگار تالش خواهم کرد که در مسیر برپایی عدالت و 

کسب رضایت خداوند و مردم گام بردارم.
بدین وسیله الزم می دانم از پیام های محبت آمیز و سراسر لطف تک تک عزیزان همشهری 
در رسانه ها و دیدارهای حضوری جمعی از مدیران کل محترم سازمان ها و ادارات ، نیروهای 
نظامی ، انتظامی و بانک ها بابت تقبل وظیفه سنگین خدمتگزاری در این سمت سپاسگزاری 
نمایم و یقین دارم انفاس قدسی شما همشهریان عزیز حامی اینجانب در همه عرصه ها 

خواهد بود. توفیق همه شما خوبان را از درگاه خالق هستی بخش آرزومندم.

ابراهیم حمیدی- رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی

مزایده عمومی - نوبت اول
شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

نوع تضمین و مبلغ )ریال(موضوعشماره فراخوان

فروش تعدادی خودروی سبک ۱۰۹۸۰۰۵۳۶۱۰۰۰۰۰۲
و سنگین )کارکرده و اوراقی( 

طبق لیست و مشخصات 
مندرج در اسناد مزایده

تضمین معتبر معادل ۵ درصد 
قیمت پایه کارشناسی هر خودرو 

مطابق نمونه های مندرج در اسناد 
مزایده

 www.setadiran.ir کلیه فرآیند مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی  
برگزار می گردد. 

 مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مزایده را از تاریخ 
 www.setadiran.ir ۹۸/۷/۱۳ تا ساعت ۱۹ مورخ ۹۸/۷/۱۷ از طریق سامانه ستاد به نشانی

دریافت نمایند
 مهلت بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت ۱۹ مورخ ۹۸/۸/۱

 زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت ۱۳/۳۰ مورخ ۹۸/۸/۴ می باشد.
ابوذر- شهرداری مرکزی ـ تلفن   نشانی مزایده گذار: خراسان جنوبی - بیرجند - میدان 

۰۵۶۳۱۸۳۰۱۰۲
۶- مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور مراحل ثبت نام و دریافت گواهی 
جهت شرکت در مزایده را محقق سازند. ضمنا جهت راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه 
ستاد به آدرس بیرجند- خیابان شهید مطهری- سازمان صنعت  و معدن - اتاق ۱۱۱ مراجعه و یا 

با شماره  ۰۵۶۳۲۲۲۱۲۲۰ تماس حاصل نمایند.
محمدعلی جاوید -  شهردار بیرجند  

آگهی مزایده ملک - نوبت اول
شرکت تعاونی عمرانی سجاد فرهنگیان بیرجند در نظر دارد: ملک مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. متقاضیان محترم می توانند از تاریخ ۹۸/۷/۱۳  الی ۹۸/۷/۲۵  همه روزه از ساعت 
۸/۳۰  صبح لغایت ۱۲/۳۰  به استثنای ایام تعطیل جهت اخذ اطالعات و بازدید از محل و دریافت فرم شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات خود به شرکت تعاونی عمرانی سجاد فرهنگیان بیرجند واقع در 
بیرجند، خیابان مدرس،مدرس ۶، ساختمان سجاد فرهنگیان مراجعه نمایند. تلفن: ۳۲۲۳۲۴۷۵-۰۵۶ ۱- اخذ پاکت های پیشنهادی به همراه اصل چک بانکی تضمینی قابل وصول به میزان ۳ درصد قیمت 
پایه ملک مورد نظر طبق فرم شرایط شرکت در مزایده همه روزه در ساعات تعیین شده قابل انجام است ۲- بازگشایی پاکت های پیشنهادی، روز دوشنبه مورخ ۹۸/۷/۲۹ ساعت ۱۷ در محل دفتر تعاونی 
عمرانی سجاد واقع در خیابان خیابان مدرس،مدرس ۶  طبق برنامه زمان بندی شده انجام خواهد شد. ۳- شرایط فروش ملک ۳۰ درصد نقد ، ۶۰ درصد در زمان تحویل ملک و ۱۰ درصد باقیمانده در 
زمان انتقال سند پرداخت خواهد شد. ۴-پیشنهادات فاقد سپرده و یا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و امضای پشت و روی فرم تقاضا ضروری است ۵- کلیه هزینه های محضر )حق الثبت، 
حق التحریر، انتقال و درج آگهی( بر عهده خریدار خواهد بود. ۶- اخذ اطالعات از شرایط مزایده و بازدید از ملک الزم و ضروری می باشد. بدیهی است در صورت عدم بازدید و اخذ اطالعات الزم، مسئولیتی 
متوجه این تعاونی نخواهد بود. ۷- یک دهم درصد قیمت پایه ملک به عنوان هزینه های مربوطه از برنده مزایده نقدا دریافت می گردد. ۸-کلیه مراحل تفکیک و انتقال و تنظیم سند بر عهده خریدار می باشد.

اعیانعرصه )متر مربع(آدرس قطعه/ پالک ثبتیردیف
 )متر مربع(

نوع کاربری 
ملک

میزان 
مالکیت 

قیمت پایه )ریال(

یک باب ساختمان تجاری و دفتر تجاری مشتمل بر ۷ طبقه )۵ طبقه شامل ۱۵ واحد دفتر تجاری ۱
و ۲ طبقه پاساژ همکف و زیرزمین شامل ۱۸ دربند مغازه( که تاکنون تفکیک نگردیده است

تجاری- دفتر ۳۳۱/۷۵۲۳۹۸/۱۵
تجاری

۱۷۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ششدانگ

مالحظات: کلیه واحدها قابلیت دسترسی به آسانسور و سایر فضاهای مشاعی دارند. مشاعات حدودا در طبقه همکف تجاری ۱۵۳ مترمربع و زیر زمین تجاری ۱۳۱ متر مربع و در مجموع طبقات اول الی پنجم 
)دفاتر تجاری( ۴۲۵ متر مربع می باشد. واحدهای تجاری پاساژ زیرزمین دارای امتیازات گاز مستقل و امتیازات آب و برق مشترک می باشند. واحدهای تجاری پاساژ همکف دارای امتیازات گاز و برق مشترک 
می باشند. واحدهای دفاتر تجاری طبقات اول تا پنجم دارای امتیازات آب و برق مستقل و لوله کشی گاز و لوله کشی سیستم گرمایشی شوفاژ و سرمایشی اسپیلت و فاقد کلید و پریز و نصبیجات می باشند.

جناب آقای مهندس مهرآور
با کمال مسرت و افتخار انتصاب جناب عالی را به عنوان نخستین 

مدیر کل بومی و جوان 
اداره کل ثبت احوال استان خراسان جنوبی

 که نماد بارزی از تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایستگی های شما
 می باشد تبریک عرض می نماییم

 موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

همکاران شما در حوزه فناوری اطالعات و آمار جمعیتی

جناب آقای مهندس عباس رکنی 
مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

جناب آقای رضازاده مدیر محترم روابط کار اداره کل تعاون استان
جناب آقای خوشه چین

رئیس محترم اداره تشکل های کارگری و کارفرمایی اداره کل تعاون استان
بدین وسیله از شما عزیزان و همکاران ارجمند به خاطر همت واالیتان در

 ترویج و تشکیل شوراهای اسالمی کار در واحدهای مشمول استان خراسان جنوبی و کسب 
رتبه اول که الزمه آن صبر و شکیبایی در کار بوده، صمیمانه تقدیر و تشکر می نماییم. امیدواریم ضمن 
استمرار،  این کار ارزنده الگویی نیکو برای استان های ایران اسالمی باشد، از خداوند منان برای شما سالمت، 

سعادت و بهروزی مسئلت می نماییم.

هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی شهرستان بیرجند

جناب آقای حاج محمد معینی  مدیر محترم کاروان  ۳9۰۱4 حج تمتع
بر خود فرض می دانیم از همراهی صادقانه و خلوص بی شائبه و تالش خستگی ناپذیر جناب عالی و همکاران 
 محترم تان در انجام فریضه حج که خاطره ای به یاد ماندنی برایمان رقم زد صمیمانه قدردانی نماییم
و درود می فرستیم به روح بلند و ملکوتی مادر بزرگوارتان که چند روزی است در جوار رحمت الهی آرام 

گرفته اند، انشاءا... همنشین حضرت فاطمه زهرا )س(  باشند. 

آزادمنش- چرخی- رحمتی- هوشیار

اجرای نمای آلومینیوم - فروش ورق  0915165553۷ - بلوچی

سردار سرتیپ دوم مجید شجاع
 فرمانده محترم انتظامی خراسان جنوبی

سردار سرتیپ دوم مسروری فرمانده محترم مرزبانی خراسان جنوبی
جناب سرهنگ علیرضا رضایی

 رئیس محترم پلیس راه فرماندهی انتظامی استان 
جناب سرهنگ علیرضا عباسی

 رئیس محترم پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان
جناب سرهنگ موسوی رئیس محترم پلیس امنیت عمومی فرماندهی 

انتظامی استان 
جناب سرهنگ صفری رئیس محترم اداره نظارت بر اماکن عمومی

جناب سرگرد زنگویی  رئیس محترم اداره گذرنامه 
هفته نیروی انتظامی بهانه ایست برای یادمان تالش های شبانه روزی و خالصانه بزرگ مردانی 

که جان خویش را در طبق اخالص نهاده اند تا امنیت ایران عزیز را تامین نمایند.
با بزرگداشت یاد شهیدان سرفراز نیروی انتظامی این هفته را خدمت شما تبریک عرض نموده و 

آرزومندیم همواره سالمت و تندرست باشید.
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی

 

صفحه ۶

صفحه ۶

 

 

یقه کسانی که زد و بند 
می کنند  را می گیریم

رئیس قوه قضائیه :

صفحه ۶

بهتر است  آقایان
 به خود بیایند 

رئوفیان :

کاهش گام به گام تعهدات، 
بهترین سیاست است

نقوی حسینی :

مصطفی؛ چهره  استان در رقابت های ملی کشتی 

صفحه  3

صفحه 5

عکس : مجتبی گرگی

امام جمعه موقت بیرجند در مراسم تشییع شهید غالمی :



2 سرمقاله
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 12 نشان ملی مرغوبیت  برای صنایع دستی استان
12 نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی از 25 سهمیه کشور، به  استان اختصاص  یافت. به گزارش صداوسیما، عباس زاده، معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان گفت: در پنجمین 
دوره داوری نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی، 2 اثر سفره آردی زهرا افشاری، رومیزی نساجی سنتی انسیه جانی وشال سر کبری ایمانی هر سه از قاین، 2 اثر زیور آالت سنتی راضیه فریور و 
البسه محلی زینب چمنی از بیرجند، 2 اثر مله و نساجی سنتی مریم حسنی از خوسف، 2 اثر حوله حمام فاطمه عاجز از سربیشه و جلیقه برک پروین مرموزیان از بشرویه نشان ملی مرغوبیت گرفت.

واقعِی واقعی
دقاق- غوغای تضاد ها این روزها ، آن قدر بسیار 
تحلیل ذهنی  برای  را  مانی کدام  است که می 
برگزینی. پاییز وگرمای تابستانی، بیرجند و بلیت 
هواپیمای 500 ، 600 هزار تومانی، عجز و البه 
بی پولی و قدکشیدن برج های آپارتمانی ، متولی و 
شکایت از نداشته های سازمانی و البته چند نقطه.بین 
همه این ها ، آن آخری ، نوبر است به خدا. همانطور 
که کلمات را می خوانید تصورهم بکنید. یک متولی 
داریم که خودش مسئول یک سازمان است اما هر 
روز از یک کمبود می گوید، کمبودها را رسانه ای 
هم می کند. چه طور می شود شما مسئول چیزی 
یا جایی باشید، بعد رویتان بشود از کمبود هایی که 
خودتان باید جبران شان کنید و نیازهایی که شخص 
شما مسئول تأمین آن هستید، بنالید. به نظر شما او 
چه شکلی است؟روش های منطقی فکرکردن در 
ذهنش با ما فرق می کند ؟ واقعا چیست؟ درک 
چنین مغزی برای مغز من که مقدور نیست. مثال 
نمی دانم چه طور می شود مسئول جذب نیروی 
مورد نیاز برای مدارس، فالن مسئول باشد اما بیاید 
و از کمبود نیرو بگوید. یا با اینکه الزم است در تامین 
امکانات و فضاهای آموزشی به وظایفی کامال روشن 
عمل کند، خودش از کمبود ها در این زمینه ها گله 
داشته باشد. شاید واقعی نباشد اما همه این ها که 

نوشتم و شما خواندید واقعِی واقعی است.

 ضد و نقیض

روزآمد

روند کاهشی دما امروز هم ادامه دارد

هواشناسی  کل  اداره  بینی  پیش  کارشناس 
خراسان  جنوبی گفت: روند کاهشی دمای هوا 
در این استان تا اوایل این هفته ادامه دارد. به 
گزارش ایرنا، جواد نخعی افزود: کاهش دمای 
۳ تا 5 درجه ای را تا شنبه )امروز( در استان 
شاهد خواهیم بود. وی بیان کرد: با توجه به 
الگوی نقشه های پیش یابی هواشناسی برای 

اواخر امشب ضمن افزایش ابر در مناطق جنوبی و شرقی از جمله در ارتفاعات نهبندان، 
انتظار نیست.کارشناس  از  پراکنده دور  احتمال رگبار  سربیشه، درمیان و جنوب خوسف 
هواشناسی گفت: با توجه به نوسانات دمایی در این فصل الزم است کشاورزان و بهره برداران 

تمهیدات الزم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی به کار گیرند.

اجرای 693 طرح اشتغالزا در مناطق روستایی

69۳ طرح اشتغالزایی در نیمه نخست امسال 
اجرا  جنوبی  خراسان  روستایی  مناطق  در 
شد.معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد 
این  اجرای  برای  استان گفت:  امام خمینی 
تعداد طرح 2۳  میلیارد و 555 میلیون تومان 
به  شد.  پرداخت  متقاضیان  به  تسهیالت 
گزارش صدا وسیما، سیدرضا حسینی افزود: 

در نیمه نخست امسال 950 طرح اشتغالزایی در استان اجرا شد که از این تعداد 177 طرح 
مشاغل خانگی و 77۳ طرح خود اشتغالی است. حسینی گفت: امسال 152 میلیارد تومان 
اعتبارات اشتغال به استان ابالغ شده که ۸۸ میلیارد تومان از محل تسهیالت تبصره 16، 
10 میلیارد تومان از محل صندوق امداد والیت و 5۴ میلیارد تومان اشتغال روستایی است 

که نسبت به عملکرد سال گذشته سه برابر شده است.

یک شهردنیا ،خواهرخوانده بیرجند می شود

نشست بررسی طرح پیشنهادی خواهرخواندگی 
بیرجند با یکی از شهرهای دنیا در شهرداری 
برگزار شد.محمدعلی جاوید شهردار  بیرجند 
از  اظهار کرد: هدف  این نشست  در  بیرجند 
این قرارداد پیوند و اتحاد بین شهروندان دو 
شهری است که دارای منافع مشترک هستند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری بیرجند، عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند هم با اشاره به برداشت های متناسب 
با شهر بیرجند و ظرفیت خواهرخوانده ها گفت: اقتصاد و فرهنگ در قالب شهر نمود پیدا 
می کند. محمد اسکندری با بیان اینکه تهران با 2۳ مورد بیشترین تعداد خواهرخواندگی در 
ایران را دارد، افزود: هشت شهر از کشورهای اسپانیا، هند، عمان، ایتالیا، ژاپن و مزارشریف 

افغانستان می توانند به عنوان نامزدهای خواهرخواندگی با بیرجند باشند.

باشگاه خبر
الفبای فاسد
* فاطمه رجب زاده

حروف  ما  کشور  در  هاست  سال 
مفسدان  و  گران  اختالس  نقش  الفبا 
»س-م«،  می کنند  بازی  را  اقتصادی 
دست  این  از  و  د«  »ح-  س«،  »الف- 
فرو  شان  نقش  در  که  خطاکاری   الفبای 
می رفتند و می روند و چند صباحی بعد در 
و  »ص-و«  چون»ر-م«،  دیگری  شمایل 
... بازمی گردند و چنان کیسه بیت المال را 
چنگ می زنند که گویی ارث پدرشان است.

اما چطور این کار را می کردند و می کنند؟ 
مگر می شود؟ جواب این سوال را یک سال 
و اندی قبل امیر خجسته رئیس فراکسیون 
مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با سوال 
دیگری داده است.»یک فرد بی مسئولیت 
باشد  اقتصادی  مفاسد  سرانه  جزء  می تواند 
های  جمله  در  »و  کند؟  وارد  را  بانک ها  و 
افراد  که»این  داده  ادامه  صریح  و  کوتاه 
که  دارند  ارتباط  نظام  مسئوالن  برخی   با 

می توانند آنها را وارد کنند و غارت کنند.«
سال  که  فراری  راه  همان  یعنی  این  و 
هاست برای برخی دانه درشت ها باز است 
کنند  پا  و  دست  هایی  مهره  همچنان  تا 
این  در  شوند.  مشغول  دیگر  غارتی  به  و 
سال ها افشای اسامی مفسدان اقتصادی به 
مطالبه ای تبدیل شده که با تکیه بر قانون 
این منطق که  بر  استوار  عنوان می شود، 
اگر سیستم قضایی کشور، نام مهره ها و 
بازیگردانان شان را فاش کند به طور قطع 
دیگر ارتکاب اعمال مفسدانه از این دست 
به راحتی ممکن نخواهد بود و مهمتر اینکه 
جدیت مسئوالن در برخورد منطبق بر نص 
صریح قانون با مفسدان چه وابسته به دولت 
و چه از زیرمجموعه دستگاه قضا و مجلس 
برای مردم روشن می کند که نه تنها قانون 
برای همه یکسان است بلکه با مسئوالن 
متخلف با قاطعیت بیشتری برخورد می شود 
وقت کشور  دادستان  قبل  حدود سه سال 
 به نکته ای قانونی در این مورد اشاره کرد؛

مفسد  و  فساد  شدن  مشخص  از  پس   «
نظری  این  که  شود  معرفی  مردم  به  باید 
فردی  از  بردن  نام  است  درست  و  دقیق 
که فاسد است و به کشور خیانت کرده و با 
حروف الفبا مفهومی ندارد«.فساد اقتصادی 
و  شده  برانگیزتر  وسوسه  ها  سال  این  در 
خبر از اختالف ها از گوشه و کنار کشور به 
گوش می رسد وقتی در یک سال گذشته 
آن هم در فاصله کمتر از چند ماه اختالس 
رقم  خودمان  استان  در  میلیاردی   های 
می خورد می توان دریافت که دست های 
به کجا کشیده شده  تا  فساد  آلوده  و  دراز 
چون در منطقه ای با بافت غالب مذهبی 
انتظار است. شناسایی و  از  این موارد دور 
تشخیص به موقع و سریع و برخورد قاطع، 
برای  تیز  تبری  فساد  با  علنی  و  جدی 
است  ای  آلوده  های  دست  کردن  قطع 
که آرامش اقتصادی و اعتماد را در جامعه 
نیاز  این دو اکسیر  به  از همیشه  که بیش 
هرچند  کند.  می  و  کرده  دار  خدشه  دارد، 
کردن  قطع  از  قضا  دستگاه  رئیس  حاال 
انگشتانش می گوید.  به جای  بازوان فساد 
این روزها خبرهای روشنی از برخورد قاطع 
 این دستگاه با مفسدان اقتصادی به گوش 
از  یکی  طبری  اکبر  بازداشت  رسد؛  می 
دنبال  به  و  قضا  دستگاه  متخلف  مدیران 
پنج  حکم  صدور  فاسد،  قاضی  دو  آن 
تومانی  میلیارد   ۳0 مال  رد  و  حبس  سال 
برادر رئیس جمهور  برای حسین فریدون، 
ندارد،  قطعیت  هنوز  که  مواردی  البته   و 
می تواند بارقه ای  از امید تلقی شود که با 
خود جسارت ایستادن مقابل مفسدان دانه 
یکسان  و  عادالنه  چنانچه  دارد  را  درشت 
همه افراد متخلف از هر گروه و جناحی را 
پای میز محاکمه بکشاند.گویا باالخره قرار 
است دستبند قانون به جای الفبای فاسد بر 
دست های مفسدانی بسته شود که مردم 

آنها را می شناسند.
 و چقدر تأمل برانگیز است فرمانی که امام علی )ع( 
خطاب به مالک اشتر درباره نحوه برخورد با 
همکاران  کردند:»از  صادر  خائن  کارگزاران 
نزدیکت سخت مراقبت کن و اگر یکی از آنان 
دست به خیانت زد و گزارش جاسوسان تو هم 
آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی 
قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن و آنچه 
را که از اموال در اختیار دارد از او باز پس گیر، 
سپس او را خوار دار و خیانت کار بشمار و طوق 

بدنامی به گردنش بیفکن.«

پاييز و دو ماه باراني 

رجب زاده-  آمار بي سابقه اي از بارندگي ها در سال 
پر باران گذشته ، به ثبت رسید. از ابتداي مهرماه؛ آغاز 
سال آبي تا فروردین 9۸ به صورت میانگین 1۳0/6 
میلیمتر باران در استان بارید. مقدار بارندگي ثبت شده 
میلیمتر  زمان9۸/۳  در همان  بلندت مدت  میانگین 
اعالم شد و مقایسه مقدار بارش ها در این سال با 
مدت مشابه سال آبي 97-96نشان مي دهد بارندگي 
هاي پارسال استان بیش از ۳00 درصد بیشتر شد. 
و اما امسال ، به نیمه مهر نزدیک مي شویم وهنوز 
خبري از باران نیست. باران پاییزی هم دیرتر از موعد 
انتظار بارید، پیش بیني ها البته ، روزهاي آینده مهر 

ماه امسال را باراني مي بینند. 
مدیر کل هواشناسي استان در گفتگو با آواي خراسان 
باراني براي مناطق جنوبي  جنوبي از آخر هفته اي 
استان خبر مي دهد؛ نه باراني آن طور که انتظار مي 
رود اما مردم در سربیشه ، نهبندان ، خوسف و ...، اولین 

رگبار پراکنده پاییزي امسال را تجربه مي کنند.

علیرضا خندان رو مي گوید : بر اساس آنچه مدل 
هاي پیش بیني هواشناسي نشان مي دهد بارندگي 
دو ماه مهر و آبان پاییز امسال نرمال و حتي بیشتر 
از حد نرمال است اما آذر با وضعیت متفاوتي روبه 
رو خواهیم شد و بارندگي ها به کمتر از حد نرمال 
براي  بارندگي ها  بیني  او پیش  به گفته  مي رسد. 
بلند مدت در مقایسه با وضعیت بلندمدت انجام مي 
شود و بر این اساس پاییزي نسبتا باراني پیش رو 
خواهیم داشت. البته  بارندگي هاي پارسال کم سابقه 
بود و هنوز هم نمي توان پیش بیني دقیقي درمورد 
تکرار آن براي امسال مطرح کرد. او ادامه مي دهد 
: چون پیش بیني ها به صورت سه ماهه انجام مي 
بارندگي ها در زمستان نمي  شود درباره و ضعیت 
 توان اظهار نظر کرد. پیش بیني هاي هواشناسي، 
مي تواند نقشه ای مناسب برای انتخاب نوع کشت 

و روش آبیاری برای کشاورزان باشد.
کشاورزی  جهاد  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 

خراسان جنوبی هم می گوید : افزایش دقت پیش 
بینی های هواشناسی در تشخیص و انتخاب کشت 
صحیح به کشاورزان کمک می  کند و روش آبیاری 
درست انتخاب می شود.عصمتی پور براساس پیش 
توصیه  کشاورزان  به  هواشناسی  جدید  های  بینی 
می کند که زمین را برای کشت های پاییزه آماده 
کنند چون بهترین فرصت برای کشت محصوالتی 
فراهم  سبز)منداب(  کود  و  کلزا  جو،  گندم،   چون 
می شود و پیش بینی می کنیم برداشت خوبی با 

توجه به بارندگی ها صورت گیرد. از نظرکشت کود 
سبز در این شرایط موثر است چون برای اصالح 
خاک به خاک اضافه می شود و آب باران کیفیت 

این کود را باال می برد.
به گفته او کیفیت باالی آب باران برای سبز شدن 
کم  باعث  شور،  آب  است،  مفید  پاییزه  محصوالت 
سبزی می شود اما آب باران سبزی گیاه را باال می برد 
به عالوه بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز کشت، 

تامین وبرای کشاورز مقرون به صرفه می شود .

كشاورزان استان مهياي كشت ديم شوند
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عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

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

آگهی نوبت سوم  ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف لودر، کمپرسی و کوره داران شهرستان بیرجند 
با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره 
و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت  ۱0 روز از تاریخ ۹۸/۷/۱۶  
جهت ثبت نام  در سامانه ی ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه و اصل مدارک را به  دبیرخانه هیئت 
اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  

تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان: تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران - نداشتن 
سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس-  عدم اشتغال در ارگان ها و 
دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به 
مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره 

اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر دائم-  وثاقت و امانت
 مدارک مورد نیاز: فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )صفحه اول 2 برگ(- عکس 4×3 رنگی
 )۶ قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- گواهی عدم 

اعتیاد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 
آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل مواد نفتی جاده پیمای بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱۶۶۸ و شناسه ملی ۱03۶0033۸25 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱3۹۸/04/03 و به موجب نامه شماره 33/2۶۷۱0 مورخ ۱3۹۸/5/2۷- اداره کل حمل و نقل 
جاده ای خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای مهدی همروان به شماره ملی 0۶525۹3۸۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره 
و آقای محمدرضا راعی فرد به شماره ملی 0۶5۱۶۹022۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود افتخاری به شماره ملی 
0۹34430۶32 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هادی موالئی به شماره ملی 0۶5۱۸۱۹54۷ به سمت مدیرعامل برای مدت2 سال 
انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضای آقای هادی موالئی )مدیرعامل( و آقای 
مهدی همروان )رئیس هیئت مدیره( و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای آقای محمدرضا راعی فرد )نایب رئیس هیئت مدیره( به همراه 

مهرشرکت معتبراست وکلیه اوراق عادی و اداری با امضای یکی از صاحبان حق امضا و مهر شرکت معتبرخواهد بود.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )611626(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل مواد نفتی جاده پیمای بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱۶۶۸ و شناسه ملی ۱03۶0033۸25 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱3۹۸/04/03 و به موجب نامه شماره 33/2۶۷۱0 مورخ ۱3۹۸/5/2۷- 
اداره کل حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقایان مهدی همروان به شماره ملی 0۶525۹3۸۱۱ و 
محمدرضا راعی فرد به شماره ملی 0۶5۱۶۹022۶ و محمود افتخاری به شماره ملی 0۹34430۶32 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- آقای ابوالفضل هوشیار به شماره ملی 0۶53۱52205 به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا بیکی به 
شماره ملی 0۶5۱۸4۸۸5۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3- روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت 

درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )611627(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی فجر درخشان شفق درح سربیشه شرکت تعاونی به شماره ثبت 4۹4۹ و شناسه ملی ۱400445۷۸۸4 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱3۹۷/0۸/23 و به موجب نامه شماره 50۹5۹ مورخ ۱3۹۷/0۸/2۷ 
 نمایندگی اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان سربیشه تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - پس از گزارش بازرسان صورت های مالی 
) ترازنامه، صورت حساب سود و زیان، صورت حساب تقسیم سود( سال های ۹4-۹5-۹۶ مورد تصویب اعضای حاضر در مجمع رسید. 2 -آقای 
رضا قربانی با کد ملی 0۶4003305۹وآقای محمد قربانی با کد ملی 0۶52۹۶5۷۱۷ و خانم صغری محمد پور با کد ملی 0۶5334۹5۷2 به 
سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم نرگس قربانی با کد ملی 0۶403۹2۷33 و خانم صغری قربانی با کد ملی 0۶52۹۶۹3۹۹ به سمت 
اعضای علی البدل هیأت مدیره تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 5 -آقای محمد قربانی با کد ملی 0۶5۱33۹2۷۸ به سمت بازرس 

اصلی و آقای رضا قربانی با کد ملی 0۶5۱340020 به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )618772(

تاسیس شرکت بهینه سازان راحیل )سهامی خاص( در تاریخ ۱3۹۸/0۷/0۸ به شماره ثبت ۶0۶2 به شناسه ملی ۱400۸۶54244 ثبت و 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت : خرید و فروش زمین و مسکن و 
ساخت و ساز به صورت امانی و پیمانی- شرکت در مناقصات ، پیمان ها و مزایده ها در رابطه با موضوع شرکت - تامین مصالح ساختمانی و مواد 
مورد نیاز )تولید و فروش مصالح ساختمانی ، احداث کارخانه تولید مصالح ساختمانی( - اخذ وام و تسهیالت از منابع بانکی جهت پروژه های 
شرکت و خرید ماشین آالت و مستقالت مورد نیاز شرکت -ا جاره و رهن و خرید زمین و ملک جهت دفتر و اجاره و خرید ماشین آالت مورد 
نیاز- انجام و صدور خدمات فنی و مهندسی - صادرات و واردات مصالح ساختمانی و فن آوری - طراحی و محاسبه و نظارت و اجرای پروژه های 
ساختمانی ) اعم از فلزی ، بتنی، عمرانی و شهرسازی ، انبوه سازی و راه و ابنیه فنی( تاسیساتی ، پارک و بوستان ، المانهای شهری ، بازسازی 
ابنیه قدیمی و بافت های فرسوده ، تزئینات داخلی و خارجی ساختمان مشاوره فنی کلیه پروژه های عمرانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود . مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، 
شهر بیرجند، معلم ، خیابان سعدی ، خیابان ابن حسام ، پالک 2 ، طبقه اول کدپستی ۹۷۱۷۷۹43۶۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ ۱5000000 ریال نقدی منقسم به ۱5 سهم ۱000000 ریالی تعداد ۱5 سهم آن با نام عادی مبلغ 5250000 ریال توسط موسسین 
طی گواهی بانکی شماره 504/2/۱۱4۹ مورخ ۱3۹۸/03/۱2 نزد بانک مسکن شعبه مرکزی با کد ۱۱4۹ پرداخت گردیده است و الباقی در 
تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضای هیئت مدیره: آقای محمدرضا کارگر به شماره ملی 0۶50۷0۶۶۹2 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال، آقای حمیدرضا یوسفی به شماره ملی 0۶5۱02۱۱54 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 
سال، آقای حسن صابر تنها به شماره ملی 0۶5۱۶5۱2۱2 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای محمد سلم آبادی به شماره ملی 
0۶5202۸۸۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد علی صادقی به شماره ملی 0۶52۱۹3404 به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقای جالل الدین صادقی شهرستانک به شماره ملی 2۹۹3۱50502و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
مهدی شبانی شوکت آباد به شماره ملی 523۹۷3۶۶2۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء آقای 
محمد علی صادقی رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای آقای مهدی شبانی شوکت آباد نائب رئیس هیئت مدیره و امضای ثابت آقای 
محمدرضا کارگر مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای علی اکبر کریم پور فرد 
به شماره ملی 0۶5۱۶۷00۷۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای علی برات کریمی به شماره ملی 523۹۸۸۸۱32 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )618771(

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی قاینات
پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده ۱4 قانون ثبت منتشر گردیده، اینک بر حسب درخواست واصله 
مستند به ماده مذکور و ماده ۶۱ آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبتی این واحد 

به شرح ذیل: بخش 11 قاینات قطعه مفروزه اراضی دستجرد پالک 1۵8۴- اصلی 32۷ فرعی سید محمد سعید فاطمی و غیره ورثه 
سید عبدالحسین فاطمی ششدانگ یک قطعه زمین در روز ۱3۹۸/۸/۱3 انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده ۱4 قانون ثبت به صاحبان امالک 
و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در موعد مشخص شده فوق ساعت ۸ الی ۱0 صبح در محل وقوع ملک 
حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند؛ مطابق ماده ۱5 قانون مزبور ملک مورد 
آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که 
در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 30 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد.و برابر ماده ۸۹ آیین نامه 
اصالحی قانون ثبت ، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض 
خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخد و به این اداره تسلیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

تاریخ انتشار: 1۳۹8/7/1۳     علی صفایی فر -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قایناترا طبق مقررات ادامه می دهد. 

آدرس: خیابان 1۵ خرداد- نرسیده به فلکه نیک اختر - روبروی خیابان حجاب   3241۵0۸1 - 091۵۵61۷۸46

فروش و نصب انواع : پنجره UPVC – درب اتومات - شیشه ساختمانی

ارزش افزوده 
فقط تا 1۵ مهر مهلت دارید صبح و عصر

با تماس تلفنی گزارش می کنیم و پرداخت می شود
در مرکز تخصصی بیمه و مالیات چمنی هرگز جریمه نمی شوید

بعد از پاسداران ۵- باهنر غربی - دفتر پیشخوان خدمات دولت 
3242   3242- چمنی      به تابلوها دقت کنید

در  خاص(  )سهامی  آریا  حساب  رسام  شرکت  تاسیس 
ملی  شناسه  به  ثبت ۶0۶۱  شماره  به  تاریخ ۱3۹۸/0۷/0۸ 
۱400۸۶53545 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 
موضوع فعالیت :۱- طراحی و راه اندازی و اجرای کلیه پروژه 
های حسابداری و مالیاتی - طراحی و راه اندازی و اجرای کلیه 
نرم افزار های مالی و حسابداری - ثبت نسخ بیمه ای بیماران 
و تهیه گزارشات و دیسکت های مربوطه درصورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط . مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود . مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، 
شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله معلم ، 
کوچه معلم ۱/۱3 ، کوچه معلم ۱۱]شهید غفاری۹[ ، پالک ۶۶ 
، طبقه دوم ، واحد جنوبی کدپستی ۹۷۱۷۸۶5۷4۱ سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱000000 ریال نقدی 
منقسم به ۱0 سهم ۱00000 ریالی تعداد ۱0 سهم آن با نام 
عادی مبلغ ۱000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
شماره ۱۱۹ مورخ ۱3۹۸/0۶/30 نزد بانک ملت شعبه طالقانی 
با کد 54۱0۶ پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای 
محمد اکبری به شماره ملی 0۶5۱۶۷۶۹32 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، خانم نرجس مهران به 
شماره ملی 0۶5۱۸۹3۸۹5 به سمت رئیس هیئت مدیره به 
 مدت 2 سال، آقای علی اکبری به شماره ملی 0۶5۱۹5۶۷0۶
 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت 
و  اوراق  کلیه   : امضا  دارندگان حق  سال.  مدت 2  به  مدیره 
از قبیل چک، سفته، بروات،  اسناد بهادار و تعهدآور شرکت 
نامه های عادی و  قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه 
اداری با امضای آقای علی اکبری با سمت مدیر عامل و عضو 
هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان: خانم آذر قلمی به شماره 
ملی 0۶5۱۷04۸۹۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 
سال مالی و آقای وحید مهران به شماره ملی 0۶53۱۸۷۱0۶ 
به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر 
االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )61۵8۹۳(
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پیام شما3
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

شنبه * 13 مهر  1398 * شماره 4462

۴۰۸۰ خانوار مرزنشین از عواید فروش سوخت بهره مند شدند
ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گفت: چهار هزار و ۸۰ خانوار مرزنشین استان در چهارمین دوره پرداخت عواید حاصل از فروش سوخت که این هفته انجام شد، از این ظرفیت بهره مند 
شدند. هیئت دولت خانوارهایی که در روستاهای شعاع ۲۰ کیلومتری مرز قرار دارند از این مزیت منتفع می شوند و خدمات این دوره به ۶۹ روستای مرزنشین استان خراسان جنوبی ارایه شد.به گفته 

نگاری اوخانوارهای ۱۰ روستا شهرستان زیرکوه، پنج روستا شهرستان درمیان، ۳۲ روستا شهرستان سربیشه و ۲۲ روستا شهرستان نهبندان از عواید حاصل از فروش سوخت در این دوره بهره مند شدند. نامه  رغم  علی  مدتهاست  سالم،  با 
قلب  در  هم  باز  اما  مردم  اعتراضات  و  ها 
نبش مفتح ۱۹و۲۱  بیرجند  مانند  شهرتمیزی 
زمینی»خاکی«، آسایش و آرامش را ازهمسایه 
ها و شهروندان سلب کرده، مهمترین معضالت 
این زمین عبارتند از: ۱.جوشکاری در آن برای 
ساختمانهای»اطراف«، ۲.سروصداودود گازوئیل 
ماشین های سنگینی که این مکان را خصوصا 
سنگین  ماشینهای  ترمینال  به  تبدیل  شبها 
و...  موزی  وحیوانات  و خاک  گرد  میکنند! ۳. 
شهرداری  خصوصا  امر  ازمسؤالن  عاجزانه 

بیرجند تقاضای رسیدگی داریم.
ارسالی به تلگرام آوا
عدالت  گفته  که  همشهری  جواب  در  سالم 
تو کار شهرداری نیست یک بلوار مثل معلم 
درسته چون خونه های همه مسئوالن همون 
خیابانه باید زیبا سازی بشه یک خیابون مثل 
از  قبل  وسط  های  بلوک  که  رجایی  بلوار 
دوران ژوراسیک بر میگرده چندی پیش برای 
سگهای ولگرد در مدرس تماس گرفتم کمتر 
از دو ساعت جمع آوری شد ولی سه ماه شده 
برای سگهای ولگرد خیابان مهزیار تماس می 
گیریم سگ ها تبدیل به نژاد گرگ و شغال شده 
وتا صبح زوزه می کشند وشهرداری میگه باشه 

میایم ولی هنوز خبری نیست.
۹۱5...7۶7
لطفا برای اسکان هرچه سریعتر مالکین کوچه 
فرعی دوم حد فاصل امامت ۴5 و ۴7، هرچه 
توسعه  و  کوچه  زیرسازی  به  نسبت  سریعتر 
لوله کشی گاز آن  و   برق و آب  شبکه گاز، 

محل اقدام بفرمائید.
۹۱5...۰۱۹
به  توجه  با  داورآباد  آباد  علی  روستای  سالم 
آنتن  با مشکل  استان  با مرکز  مسافت کوتاه 
اینترنت مواجه هست لطفا مسئوالن  دهی و 

پیگیری کنند. با تشکر
۹۳۶...۰5۶
سالم هیچ کدام از مسؤالن شهرداری و شورای 
شهر از خیابان مدرس عبور نمی کنند چرا فکری 

برای تعریض آن نمی شود؟
۹۱5...7۶۱
با سالم خواهشمندیم فکری به حال ورودی 
خیابان سپیده تقاطع محالتی و خانه مخروبه ای 
که در ورودی آن که باعث زشتی چهره شهر و 
تجمع آب بدلیل عدم اجرای بلوک گذاری شده 
برداشته که با نزدیکی فصل بارندگی از تجمع 
آب در این منطقه دچار مشکالت عدیده برای 

تردد  نشویم. سپاسگزاریم
۹۳۰...۴۴۶
شهردای  سبز  فصای  و  پارکها  سازمان 
بیرجند برای چندمین بار عرض می کنم هر 
نسبت  لطفا  تونستین  و  داشتین  موقع وقت 
فضای  داخل  سوخته  المپهای  تعویض  به 
جنوبی  فکوری)ضلع  شهید  خیابان  سبز 
خانه های عدالت7( اقدام نمایید. واقعا شبا 
داخل  المپهای  اکثر  ترسناکه!  منطقه  این 
مثال  سوخته.برای  محل  این  سبز  فضای 
خیابان  سبز  فضای  مدرس۳۶،  سبز  فضای 
 ... و  عدالت5  سبز  فضای  فالحی،  شهید 

لطفا اقدام کنید.  با تشکر
۹۳۰...۲۴7
با عرض سالم خدمت جناب شهردار محترم 
آوا  به  بار  چندمین  برای  اندرکاران  دست  و 
پیام میدم متاسفانه هیچگونه توجهی نشده 
در مورد پارک آزادی که مورد بی مهری و 
نظر  از  قرار گرفته هم  لطفی مسئوالن  کم 
چقدر  نامناسب!  روشنایی  هم  و  سازی  زیبا 
تبعیض؟ واقعا جای تاسفه. فقط شعار میدین 

ولی عمل نمی کنید.
۹۱5...۱۲۴
مواصالتی  مسیر  آسفالت  برای  لطفا  سالم 
روستای نگینان به بیدسک و منند اقدام  بفرمائید.
۹۱5...۰۱۹

با سالم خدمت شما خواستم بدونم علت غیر 
فعال بودن تایمر چراغ های راهنمایی چهار راها 
در سطح چیه؟! این تایمرا نقش مهمی در تنظیم 

سرعت و کنترل مدیریت زمان راننده ها داره.
۹۱5...۶5۳

وزیر  معاون  آقای  های  در خصوص صحبت 
کشور و رئیس ستاد انتخابات در خصوص وعده 
های برخی کاندیداها لطفا استانداری یک شماره 
اعالم کند که اگر مواردی اینگونه بود شهروندان 
بتوانند برایشان ارسال کنند تا نظارت وکنترل 

بیشتری صورت گیرد.
۹۱5 ... ۸۴۴

خواندیم  پلیس  فرمانده  از  روایتی  خبر  در 
بیشترین جرائم استان را جرائم اقتصادی آن 
هم از نوع کالهبرداری های اینترنتی شامل 
آمار  ما  استان در حال توسعه  برای  می شود 
برای  مسئوالن  اما  نیست  قریبی  و  عجیب 
استانی که به سرعت در حال پیشرفت و توسعه 
است و جمعیت آن روز به روز بیشتر شده و 
بر تعداد مهاجرانش افزوده می شود چه فکری 
کرده اند آیا ظرفیت ها در نظر گرفته شده یا 
مانند شهرسازی باید شاهد انبوه خانه های بی 
کیفیت و تودر تو در حاشیه شهرها باشیم عالج 

واقعه قبل از وقوع باید کرد. باتشکر
۹۰۳...۰۶۸
افکار عمومی ، دولت را در برخورد با صندلی 
فروشی دانشگاه ها عاجز و فاقد اراده می داند 
چون خالف منافع عزیز دردانه های مسؤالن 
وابسته به دولت است! چه معنی دارد که فرزند 
هیئت علمی عالوه بر انتخاب دانشگاه رشته 
دلخواه هم انتخاب کند؟ گیرم پدر تو بود فاضل/

از فضل پدر تو را چه حاصل
۹۳۶...۱۱۶

هفته  مناسبت  به  احترام  و  ادب  و  سالم  با 
تقدیر  و  سپاس  و  تشکر  ضمن  گردشگری: 
آبادانی  و  سربلندی  برای  که  کسانی  تمام  از 
برخوردار   غیر  و   محروم  خوسف  شهرستان 
جهادگونه ،انقالبی و بسیجی تالش می کنند.                                                                                   
بفرمایید در ۶ ماه نخست امسال چندگردشگر 
داخلی و خارجی از آثارتاریخی  و جاذبه های 
گردشگری شهرستان خوسف  دیدن کردند؟                                                                                                                                           
آثار شاخص  گردشگری  خوسف کجاها هستند؟ 
و چندتا از گردشگران ازآنها بازدید کردند و برای 
بازدید  از این جاذبه های  مختلف طبیعی و 
تاریخی چه مدت گردشگران  وارد به شهرستان  
اقامت در شهر داشتند؟مراکز اقامتی  شهرستان  
چند هتل، مهمانپذیر، واحد بومگردی، مجتمع 
گردشگری، کمپ موقت، پارک ها و مهمانسرای 
ادارات و استراحت گاه عشایری می باشند ؟ افق 
گردشگری شهرستان را در سال ۱۴۰۰ چگونه 
جذب  اساسی  راهکارهای  کنید؟  می  ارزیابی 
گردشگر در خوسف را  چه می دانید؟ تا بزودی 
شاهد  افزایش  و رشد گردشگران خارجی و  
داخلی  به شهرستان  باشیم. شهرستان خوسف  
با دارا بودن  جاذبه های  تاریخی  ؛ طبیعی، 
مذهبی، سالمت و فرهنگی  فراوان  شایسته 
و کشوری  استان  از مسئوالن  بیشتری  توجه 
می باشد و بر مسئوالن است که با این جاذبه 
ها در دیار گل های نرگس مهربانتر باشند و 
به بهبود امور اهتمام بیشتری داشته باشند و به 
زیرساخت ها در روستاهای هدف گردشگری  
جذب  برای  گردی   بوم  واحدهای  وجود  و 
گردشگر  کمک نمایند تا این واحدها و تاسیسات 
گردشگری در حال ساخت  از وضعیت مناسبی 

برای جدب گردشگر  برخوردار شوند.
ارسالی به تلگرام آوا

فروش  گران  مرد  آن   “ مطلب  با  هم  من 
نیست” موافقم  باید بپذیریم که بخشی ازین 
گران فروشی ها تحت تاثیر جو کشور و خیلی 
چیزهای دیگر است اما بخشی از آن هم تقصیر 
آن دسته از مغازه دارانی ست که از آب گل آلود 
ماهی میگرند و یک شبه اتیکت قیمت ها را 
عوض کردند در شهر نه چندان بزرگی مانند 
بیرجند که می شود گفت بیشتر افراد همدیگر 
را می شناسند چرا نباید اندکی مراعات و توجه 

به همنوع وجود داشته باشد؟
یک شهروند

دیدگاه  خوانندگان
شماره درپیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

معضل رسانه های بی هویت دراستان 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
خراسان جنوبی گفت: یکی از رسالت ها در 
حال حاضر بررسی نحوه و ابزار پاسخگویی 
به  موقع در مورد شائبه هایی است که از سوی 
برخی رسانه ها در جامعه شکل می گیرد و 
ضرورت دارد برای برخی رسانه ای بیهویت 
دراستان چاره اندیشی شود. به گزارش ایرنا، 
ناصر خوش خبر در دومین نشست شورای 
اطالع رسانی استان در سال جاری که در 
محل دفتر معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری برگزار شد، از جمله ابزار پاسخگویی 
را رسانه ملی، نشریات، پایگاه های خبری و 
خبرگزاری های دارای مجوز از وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی بیان کرد.وی گفت: دو اقدام 
ایجابی و سلبی باید در دستور کار قرار گیرد و 
اقدام ایجابی یعنی انعکاس درست و صحیح 
واقعیت ها با استفاده از مکانیزم هایی که در 
استان فعال هستند اما اقدام سلبی زمانی رخ 
می دهد که رسانه هایی بدون هویت مشخص 
و بدون تعهد نسبت به نظام و خدمات دولت، 
یکسری اخبار و اطالعات را نشر و بازنشر 
دهند و تاثیر سوء و منفی بر اعتماد مردم 
داشته باشند. رئیس شورای اطالع رسانی 
استان اظهار کرد: این گونه رسانه ها در کم 
توانمندی های  به  نسبت  مردم  باور  شدن 
نظام و ایجاد انشقاق بین مردم، دلسوزان و 

دولتمردان تاثیرگذار هستند. 
از  یکی  را  رسانی  اطالع  شورای  وی 
ضرورت های فعلی جامعه دانست و افزود: 
افکار  تنویر  در  شورا  این  جایگاه  و  نقش 
عمومی و جهت دهی به انعکاس درست و 
صحیح خدمات دولت به مردم بسیار مشهود 
است.خوش خبر با اشاره به اینکه بسترسازی 
امیدواری بیشتر به نظام  ایجاد  الزم برای 
جمهوری اسالمی و جلب اعتماد مردم باید به 
صورت دقیق، منظم و با دستور کار مشخص 
انجام شود گفت: نقش هر کدام از اعضای 
محوری  و  کلیدی  رسانی  اطالع  شورای 
بوده و متناسب با این ترکیب تمامی مسائل 

حوزه رسانه ای و خبری باید مدیریت شوند به 
گونه ای که اعتماد عمومی، امیدواری مردم به 
نظام و تقویت پایگاه دولت برای حل مسائل، 
مشکالت و مطالبات را به دنبال داشته باشد.

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
با اشاره به رسانه های بدون هویتی که در 
منتشر  را  اخبار جعلی  و  بوده  فعال  استان 
معضالت  این  ساماندهی  گفت:  می کنند 
و  قضایی  دستگاه های  هماهنگی  با  باید 
از  دسته  آن  برای  و  گیرد  انجام  مجری 
رسانه هایی که اخبار کذب را منتشر کرده و 
افکار جامعه را مخدوش و منحرف می کنند، 
نیز باید چاره اندیشی شود. مدیرکل فرهنگ 

و ارشاد اسالمی استان هم در این نشست 
در رابطه با اعضای جدید و وظایف شورای 
اطالع رسانی استان توضیحاتی بیان کرد. 
ناصر نبی زاده ماموریت های شورای اطالع 
مستمر  تحلیل  و  پایش  رصد،  را  رسانی 
فعالیت های تبلیغی رسانه ها، سیاستگذاری 
موضوعات  در  تبلیغی  و  خبری  رسانه ای، 
مرتبط و ابالغ به دستگاه های ذیربط، نظارت 
و  و تصمیمات شورا  اجرای سیاست ها  بر 
ایجاد هماهنگی بین رسانه ای، برنامه ریزی 
رسانه ای کوتاه مدت و بلندمدت برای دستیابی 
به جایگاه و نقش فعال و موثر در مواجهه با 

تبلیغات دشمن عنوان کرد.  

معاون سیاسی امنیتی استاندار عنوان کرد

قطره های جانکاه
محمودآبادی- تشنگی در زمین و آسمان 
که  جایی  تا  کند،  می  بیداد  استان  این 
توانسته نیمی از روستاها را خالی از سکنه 
کند،متولیان می گویند هر چه توان داشته 
ایم را برای آبرسانی به روستاها گذاشته ایم 
و این درحالی است که فرسودگی شبکه 
شود ۳5  می  عث  با  روستایی  آب  های 
درصد از این قطره های زندگی بخش به 
لبهای خشکیده ی روستاییان نرسد.  استان 
خراسان جنوبی سومین استان پهناور ایران 
است،اما این بزرگی آدم های استان را از 
یکدیگر دور کرده است تا جایی که فاصله 
تا   ۱۰۰ از  باهم  هایش  شهر  بیشتر  ی 
۲۸۰ کیلومتر می رسد،این دوری شهذها 
از یک دیگر باعث شده روستاهایش نیز 
با فاصله هایی زیاد از یکدیگر واقع شود 
و این بزرگترین درد برای متولیان خدمات 
رسان و البته مدیریت بحران است،تا جایی 
ممکن است روستایی که با تانکر آبرسانی 
این بماند.  آب  بی  روز  دو  تا  شود   می 

 عارضه ی بر رنج حتی در برخی بخش ها 
باعث شده با اینکه آب و فاضالب روستایی 
عملیات لوله کشی را برای آبرسانی به یک 
روستا انجام دهد،به دلیل افت بیش از حد 
آب مجبور به اجرای طرح های پشتیبانی 

مانند ایستگاه های پمپاژ شود. 
که گاهی نبود اعتبار باعث می شود نه تنها 
لوله  بلکه آن  ایستگاه ها اجرا نشود  این 
گذاری ها نیز دچار فرسایش روزها و سالها 
روستایی خراسان  فاضالب  و  آب   شود. 
مدتی  مشکالت  این  تمام  با  جنوبی 
شده  دیگری  عالج  نا  درد  درگیر  است 
است،»هدر رفت آب از شبکه و انشعابات 
همان  ،البته  روستایی«  فاضالب  و  آب 
طور که می دانید بیشتر دردهای العالج 
 اگر پول و اعتبار باشد زود و خوب عالج 
می شود.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
خراسان جنوبی با اشاره به اینکه طول خط 
انتقال آب روستایی استان ۴ هزار و ۲۸۰ 
کیلومتر است، می گوید: طول شبکه توزیع 

۳ هزار و 5۳۳ کیلومتر و تعداد انشعاب ها 
۱۳۱ هزار و ۴۱۳ فقره است.صفوی نژاد 
انتقال  خط  از  کیلومتر   ۳۱۶ افزاید:  می 
استان فرسوده است، عالوه بر این ۹۸۰ 

کیلومتر از شبکه توزیع و نیز ۸ هزار و ۸۱۲ 
کنتور آب در روستاهای ما معیوب است.

وی درباره اقداماتی که برای کاهش هدر 
رفت آب از این شبکه های معیوب انجام 

شده اعالم می کند: سال گذشته در استان 
 77۴ تعویض  انتقال  خط  کیلومتر   ۱۶.5
کیلومتر شبکه توزیع فرسوده و هزار و ۴۱7 
کنتور معیوب مشترکین عوض شده عالوه 

بر این در شش ماه گدشته در سال جاری 
 ۳۳ و  فرسوده  انتقال  خط  کیلومتر   ۸.۲
کیلومتر شبکه توزیع فرسوده و همچنین 
است.  تعویض شده  معیوب  کنترل   5۱۰

صفوی نژاد خرید تجهیزات نشت یابی و 
راه اندازی اکیپ نشت یاب را یکی دیگر از 
اقدامات مهم این مدیریت دانسته و ادامه 
کیلومتر خط  گذشته ۶۰  سال  دهد:  می 
انتقال، ۳۲5 کیلومتر شبکه توزیع و هزار 
و 5۰  فقره انشعاب آب نشت یابی شده 
از آن شناسایی  که ۲ هزار و ۶۶۹ مورد 
آب  شرکت  است.مدیرعامل  شده  رفع  و 
ی  درباره  جنوبی  خراسان  فاضالب  و 
اقداماتی که در ۶ ماه اول ۹۸ برای نشت 
یابی انجام شده می گوید: ۴۰ کیلومتر خط 
انتقال ۶5 کیلومتر شبکه توزیع  و۲ هزار و 
۴7۰ فقره انشعاب آب نشت یابی شده که 

۱۱۲ مورد شناسایی و رفع شده است.
وی اضافه می کند انجام این امور باعث 
فعلی آب  از هدر رفت  شده یک درصد 
روستایی که  ۳5 درصد است کاهش یابد 
این سوال که ۳5 درصد  به  پاسخ  در  و 
پاسخی  هیچ  گوید  می  لیتر  چند  یعنی 

برای این پرسش نیست.

هدر رفت آب در شبکه ی روستایی خراسان جنوبی35 درصد است
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رشد منفی جمعیت در 4 شهر استان
رجب زاده- شدت مشکل اشتغال در برخی 
نقاط خراسان جنوبی به حدی رسیده که 
جنوبی  خراسان  جوانان  مهاجرت  باعث 
منفی  رشد  درنتیجه  و  شهرها  کالن  به 
جمعیت این نقاط شده است. محمد رضا 
امیر حسنخانی ،عضو مجمع نمایندگان این 
استان و نماینده حوزه انتخابیه چهار گانه 
طبس ، فردوس بشرویه و سرایان در این 

باره به مسئوالن هشدار داده است.

با توجه به افزایش نرخ بیکاری در 
استان علت شدت گرفتن مشکل 

اشتغال در این استان چیست؟
سال  نوزدهمین  وارد  جنوبی  خراسان 
خشکسالی شده و با توجه به اینکه شغل 
های  شهرستان  در  ویژه  به  مردم  بیشتر 
فردوس و سرایان، و بشرویه کشاورزی است 
، بسیاری از ساکنان با مشکل اشتغال مواجه 
در  این شهرستان ها  اند و جمعیت  شده 
 سال های اخیر رشد منفی داشته که نشان 

می دهد افراد بسیاری مهاجرت کرده اند.

ایجاد  برای  اقدامات کارسازی  آیا 
فرصت های شغلی دیگر به ویژه 
در زمینه ایجاد صنایع خرد دراین 

مناطق انجام شده است؟
اشتغال  تسهیالت  و  انجام شده  اقداماتی 
روستایی و در دیگر سر فصل ها پرداخت 
می شود اما با توجه به شرایط نتیجه موثری 
نداشته است، همواره اعالم می کنند که نرخ 

بیکاری خراسان جنوبی نسبت به دیگر نقاط 
کشور پایین است اما این جمله را نه من و نه 

دیگر مسئوالن استان قبول ندارند.

چه راهکاری برای تاثیر حمایت دولت 

اشتغال  تسهیالت  پرداخت  چون 
برای جلوگیری از مهاجرت ها دارید ؟
در حال حاضر پرداخت تسهیالت اشتغال 
روستایی و عشایر در حال انجام است باید 
تدابیر و تمهیداتی اتخاذ شود تا تسهیالت 
اشتغال زایی روستائیان مانند تسهیالت کارگاه 
های زود بازده نشود که در آخر هم مردم و 
هم بانک ها بدهکار شوند. ایجاد صنایع خرد 
و بازاریابی اهمیت ویژه ای دارد و الزم ات 
دولت حمایت جدی تری از این منطقه داشته 
باشد. مشکل اشتغال در حوزه انتخابیه من  و 
دیگر شهرستان های استان شدت گرفته و 
اگر با همین روند پیش برویم شاهد مهاجرت 
نیروی جوان استان به دیگر شهر ها خواهیم 
بود چرا که در منطقه خودشان دیگر فرصت 
شغلی نمی یابند. در شرایط کنونی جوانان 
خراسان جنوبی به استان های بزرگ مهاجرت 
می کنند و اگر بررسی کنیم می بینیم که 
تعداد زیادی از حاشیه نشینان تهران و مشهد ، 

جوانان خراسان جنوبی هستند.

عضو مجمع نمایندگان خراسان جنوبی

نت
نتر

س :ای
عک

اجتما عی

السالم علیک یا ابا عبدا... الحسین )ع( 

هیئت جواد االئمه )علیه السالم( 
برگزار می کند:

زیارت عاشورا از یازدهم محرم
 الی پایان ماه صفر 

 ساعت ۶ صبح برگزار می شود.
مدرس  نبش  مدرس-  خیابان  آدرس: 

۴۸- هیئت جواد االئمه )علیه السالم(

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5۰۰۰ تومان
آدرس: خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 

و خیابان معلم، پالک 168 )عقب رفتگی(

خرید نقدی 

1۰ درصد 

ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و حسابرسی شرکت ها ، پیمانکاران و بنگاه های اقتصادیتخفیف
* تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی  * تنظیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

* محاسبه سود و زیان به صورت ماهیانه و سالیانه * محاسبه حقوق و دستمزد - لیست بیمه و مالیات مکانیزه
* اعزام حسابدار به محل شرکت ها و موسسات جهت انجام خدمات حسابداری به طور تمام وقت

 و پاره وقت به همراه پشتیبانی
* مشاوره رایگان مسایل مالی- مالیاتی - تامین اجتماعی - مالیات بر ارزش افزوده و معافیت

شرکـت حسابـداری تـراز پـژوهان جــامع

آدرس: بیرجند/ خیابان طالقانی / نبش طالقانی 15/ ساختمان عسل/ طبقه سوم  ۰91556۰2737



موفقیت و انرژی

زندگی دانشجویی

ناامیدی و بی انگیزه بودن

زندگی یعنی اینکه از خوبی ها و بدی ها درس 
بگیرید و از کوچک ترین چیز ها هم لذت ببرید. 
زندگی یعنی اینکه از هر چیزی که در مسیرتان قرار 
می گیرد عبرت بگیرید و با لبخند به پشت سرتان 
نگاه کنید. روز های سخت شما را قوی تر می کنند 
و اشتباهاتی که می کنید از شما انسان باهوش تری 
می سازد. شما شادی را زمانی می توانید حس کنید 

که اندوه را نیز حس کرده باشید.
پس قوی باشید، حتی وقتی که به نظر می رسد 
هیچ چیزی خوب پیش نمی رود. شما مختارید 
که اجازه دهید ناراحتی های زندگی تخریب و 
نابودتان کنند یا اینکه قوی تر تان کنند. زندگی 
همیشه  اما  باشد،  ساده  همیشه  نیست  قرار 
که  چیز هایی  به  زمانی  گاهی  است.  ارزشمند 

می خواهید می رسید که انتظارش را ندارید.

فوت و فن های زندگی دانشجویی
 و زندگی در خوابگاه

دانشگاه  از  تازه  وارد  دانشجویان  از  بسیاری 
از  انتظار هایی  چنین  دارند؛  زیادی  انتظار های 
دانشگاه وقتی با واقعیت روبه رو می شود، باعث 
می شود.  زیادی  ناامیدی های  و  سرخوردگی ها 
پس همان بهتر که از اول واقعیت را قبول و بعد 

برای بهترشدن آن تالش کرد.
دیگر  خوابگاه  در  خداحافظ:  مامان پز،  غذای 
خانگی  متنوع  و  خوشمزه  غذا های  از  خبری 
نیست. غذا های سلف دانشگاه همیشه باب میل 
نخواهد بود تا حدی که گاهی ناچارید یک وعده 
از خیر رزرو غذا بگذرید. تنوع غذا های سلف هم 
چندان زیاد نیست و از یک فهرست معدود پا را 

فراتر نخواهد گذاشت.
آهسته تر خرج کن: وسوسه خرید برای دانشجویانی 
که از خانواده و بعضی محدودیت های آن دور 
شده اند، بسیار زیاد است. دیگر کسی نیست که به 
شما یادآوری کند ضرورتی برای خرید فالن چیز 
می شود.  بیشتر  هم  خرج کردن ها  ندارد؛  وجود 
بی حساب خرج کردن خیلی زود شما را به دام 
خواهد انداخت و وقتی به خودتان می آیید، می بینید 
که کل پول یک ترم را در یک ماه خرج کرده اید.

شرایط  در  گرفتن  قرار  ایمنی:  نکات  رعایت 
آب وهوایی جدید یا تغییر رژیم غذایی و مواردی 
به  را  دانشجو  سالمتی  می تواند  دست  این  از 
خطر بیندازد. خوابگاه یک محیط عمومی است و 
رعایت نکردن بهداشت احتمال بروز انواع بیماری 

را افزایش می دهد پس مواظب خودتان باشید.

آیا  پیرگوشی 
درمان دارد؟

درمان پیرگوشی در سالمندانی که عصب شنوایی 
شان از دست رفته، دارو و جراحی نیست، بلکه 
باید از وسایلی استفاده کنند تا باعث تقویت صدا 

شود. این وسیله همان سمعک است که تقریبا 
همه مردم با آن آشنایی دارند. بهتر است همه 
افراد از 50 سالگی به بعد هر سال به متخصص 
گوش و حلق و بینی مراجعه کنند و پزشک آنها 
را معاینه کند تا در صورت وجود اختالل شنوایی، 

بیماری زودتر تشخیص داده شود.

چگونه کلیه ها را از 
شر سموم خالص کنیم؟

کلیه ها وظیفه تصفیه کردن مایعات برای دفع 
توکسین ها و سموم را بر عهده دارند. زمانی که 
این اعضای لوبیایی شکل آسیب ببینند کار تصفیه 

لنگ می شود و این مسئله باعث ایجاد مشکالت 
جدی تر مانند نارسایی کلیوی یا سنگ کلیه می 
شود. برای پاکسازی گاه به گاه این ارگان توصیه 
می کنیم که روزانه بین 2 تا 3 لیتر آب بنوشید. 
از دم کرده هایی مانند دم کرده جعفری یا گل 

قاصدک استفاده کنید.

درمان مورمور کردن
 دست و پاها

درمان موفقیت آمیز مورمور کردن بستگی به 
تشخیص صحیح و درمان علل اصلی دارد. به 
عنوان مثال کنترل میزان قند خون در بیماری 

دیابت مي  تواند مانع پیشرفت تظاهرات بیماری 
گردد. اهمیت به توصیه های سبک زندگی بهتر، از 
جمله وزن مناسب، در معرض نبودن مواد سمی، 
رژیم  منظم،  و  مناسب  ورزشی  برنامه  داشتن 
غدایی مناسب، اجتناب از سیگار، همگی تاثیر 

به سزایی در بهبود و درمان مورمور دارند.

دردهای عضالنی شاید
 به دلیل کمبود ویتامین D باشد

دلیل  هیچ  بدون  و  مداوم  صورت  به  چنانچه 
مشخصی، مثال بدون اینکه تمرینات ورزشی 
عضالنی  دردهای  باشید،  داده  انجام  سنگین 

دارید، شاید به کمبود ویتامین D مبتال هستید. 
چون نشانه های کمبود این ویتامین خیلی واضح 
نیستند، تشخیص آن می تواند دشوار باشد.  این 
و  دندان ها  استخوان ها،  سالمت  در  ویتامین 

عضالت نقش دارد.

شیر زردچوبه غنی
 از کلسیم و ویتامین

شیر همراه با نیم قاشق چای خوری زردچوبه به 
عنوان یک عامل موثر برای استخوان های شما 

عمل می کند. 

عالوه بر این، شیر زردچوبه غنی از کلسیم 
و  التهاب  به  مربوط  است که   D ویتامین  و 

بیماری های قلبی عروقی هستند. 
به  تواند  مصرف شیر زردچوبه هر شب می 
قلبی  های  بیماری  به  ابتال  خطر  کاهش 

کمک کند.

هشت ساعت پشت میز نشستن آن هم شش روز هفته فشار زیادی بر بدن وارد می کند. متخصصین 
دستورالعمل هایی عنوان می کنند که به شما کمک می کند با وجود ساعات زیادی که در محل کار هستید، 
سالم و متناسب بمانید. خوردن یک ناهار سالم بخش مهمی از یک رژیم غذایی متعادل است اما خوردن 
حجم منطقی از غذا در هر وعده هم نقش مهمی در سالمت دارد. در محل کار ناهاری سالم بخورید اما 
درکنار این مراقب حجم غذایی که می خورید هم باشید که کالری زیادی را در یک وعده مصرف نکنید. 
خیلی اوقات مسئله خوردن غذاهای ناسالم نیست، مسئله زیاد غذا خوردن است. مثاًل پیتزا به نوبه خود 
غذای خیلی بدی نیست اما اگر کمی بیشتر شود آن وقت مشکل ایجاد می شود. بنابراین اگر غذایتان پیتزا 

است آن را با همکارتان تقسیم کنید و به جای آن کمی ساالد سبزیجات بخورید.

در صورت گرما زدگی باید سریعاً بیمار را به محل خنک برسانید. لباس های فرد گرمازده را درآورده با استفاده از 
یک پارچه یا حوله ، بدن را با آب سرد خیس کنید.اگر مقدار آبی که در اختیار دارید کم است، ابتدا سر و گردن 
او را خنک کنید. توسط یک تکه کاغذ یا حوله ، او را باد بزنید. پاهای فرد را در محل باالتری نسبت به بدن او 
قرار دهید تا جریان خون بیشتر به طرف سر او برود. دست ها و پاهای فرد را ماساژ دهید تا خونی که خنک 
شده ، به سمت مغز و مرکز بدن برود.اگر شخص به هوش است، او را تشویق کنید تا کم کم آب خنک بنوشد. 
ولی اگر شخص بی هوش باشد، نمی توانید این کار را انجام دهید، بنابراین بدن او را خنک کنید تا وقتی به 
هوش آمد، آب بنوشد. وقتی بدن فرد خنک شد، هر 10 دقیقه یک بار دمای بدن او را اندازه گیری کنید تا 

دمای بدنش به حد طبیعی برسد. مرکز اطالع رسانی داروها و سموم معاونت غذا و دارو- تلفن 190

توصیه های سفر سالم برای زائران اربعین حسینی ) گرمازدگی(نکات سالمتی در محل کار

 ایران کشوری که در بیش از دو هزار سال قبل و در دوران 
سلسله هخامنشیان اولین بنیانگذار سیستم حکومتی گسترده 
امپراطوری می باشد. از آنجا که هر حکومتی نیازمند به نظم 
و امنیت می باشد در نتیجه کشور ما انواع سیستم های 
ایجاد نظم و امنیت را در تاریخ مورد آزمایش قرار داده است. 
 تأمین امنیت، تحکیم نظم و اجرای قانون و عدالت، از 
مهم ترین ارکان ثبات و سالمت نظام اجتماعی و سیاسی 
است. در کشور ما، بخش عمده این وظیفه، بر عهده نیروی 
انتظامی است. از سال 1378 با درخواست نیروی انتظامی 

برگزاری هفته نیروی انتظامی از تیر به مهر انتقال یافت.

 هر قدر نیروی انتظامی بتواند با این نظام، صادقانه مرتبط 
شود، با آن احساس همدلی کند و خود را متعلق به آن بداند، 

اعتماد عمومی را بیشتر به خود جلب خواهد کرد.
نیروی انتظامی باید، به وضع خاص برسد؛ یعنی در عین 
حفظ استقالل، فاصله بسیار کمی با مردم داشته باشد. الزمه 
تحقق این مهم آن است که دولت در تصحیح نگرش مردم 
راجع به نیروی انتظامی تالش کند تا زمینه همکاری مردم 
و پلیس فراهم آید. با اقدامات انجام شده در ایجاد زمینه 
های مناسب در ابعاد فرهنگی و تبلیغی، میزان تعامل مردم 
و نیروی انتظامی، افزایش چشمگیری داشته و مهم ترین اثر 

آن، کاهش ارتکاب جرائم و متالشی  شدن باندهای کوچک 
و بزرگ بزهکاری در سطح جامعه بوده است.

نیروی انتظامی در گامی جدید و در راستای تکمیل طرح 
مرکز فوریت های پلیسی 110 و اجرای وظیفه قانونی خود، 
دفتر نظارت همگانی را تأسیس کرد. این دفتر که با هدف 
جامعه محوری و اعتمادسازی عمومی راه اندازی شده است، 
در حال حاضر با شماره تلفن 1۹7 در تمامی اوقات به دو 
صورت اپراتور زنده و تلفن گویا، آماده دریافت دیدگاه های 
مردم در قالب انتقاد، پیشنهاد، شکایت و قدردانی از عملکرد 

کارکنان واحدهای گوناگون نیروهای انتظامی است.

13 مهر؛ روز  نیروی انتظامی گرامی باد

آیه روز

زنده را از مرده بیرون می  آورد و مرده را از زنده بیرون می  آورد و زمین را بعد از مرگش زنده می  سازد 
و بدین گونه ]از گورها[ بیرون آورده می  شوید. )سوره روم/ آیه 1۹(

سخن روز

آنان که می خواهند خوب زندگی کنند باید به حقیقت نزدیک شوند زیرا پس از نیل به مقام حقیقت یابی 
است که  از غم و اندوه دنیا دست بر می دارند.  )افالطون(
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 - زندیه  سرسلسله   -1 افقي: 
ترابري 2- وسط - معامله به مثل 
کردن - شهر مقدس عراق 3- 
امر به روفتن - شهري در استان 
باکتري   -4 متداول   - گیالن 
دراز -  اثر چربي - صفت سرو 
چاشني   -5 تمسخر  صداي   -
ادویه دار - پیچیدني در داروخانه 
کوچک  برجستگي   -6 انعام   -
 - انداز  سنگ   - پوست  روي 
نخستین قوم ایراني 7- نویسنده 
جنگ  نوعي   - بیابان  گرگ 
سواري  خودرو  نوعی   - افزار 
گردهمایي   - خارجي  پول   -8
علمي - نظر ۹- زینت دادن - 
انداز 10-  دوش   - نشی  گوشه 
اندام ماهیان - نوعي  خالص - 
ماهي زهردار 11- عدد ترتیبي - 
باغ - کشنده بي صدا 12- باران 
برگشته  آسیاب  از  گندم  ریزه - 
عارف  مرد   - انتخاب  حرف   -
استان  مرکز   - قطار  اتاق   -13
آذربایجان غربي - مخفف از آن 
14- صندوق قدیم - خانه خانه 

- نژاد ایراني 15- خمیازه - ماده 
حیاتي بدن

 - آماده  از  کنایه  عمودي: 1- 
سیستم عامل گوگل براي تلفن 
همراه 2- نوعي سبزي خورشتي 
- نام دخترانه - شعبه، فرقه 3- 
خشک - توکسین - سائل 4- 
عالج  و  چاره   - وزني  ضمیر 
-زیست، حیات - دلبر 5- عنصر 
مهم استخوان - گیاه چهارپایان 
- چوب خوشبو 6- آینده - حالت 
هدیه   - بیداري  و  خواب  بین 
 - هندسي  ابزار   -7 فرستادن 

سرشار - گله 8- مروارید چشم 
- وسیله اطالع رساني - زادگاه 
نیما ۹- بخش، نصیب - کشتراز 
و شکمو 10-  بدقواره   - خربزه 
سل  ماه  دهمین   - صورتگر 
نامعلوم  فرد  به  اشاره   - قمري 
11- پژمرده - علوم نجوم - آب 
میوه 12- پول ریختن به حساب 
- واحد سنجش سطح - انگور - 
عدد ورزشي 13- ظاهر عمارت 
روستا  - مشارکت - شرم 14- 
- ترش مزه - پدر  شعر عرفاني 
15- رنگ نیلي - آسودگي خاطر
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مگردرسهللامیلک1
لماکازیولیروا2
یالشویرادخارف3
گنیربایلاوکی4
رهباردمانشدی5
اباهشادلییبن6
یناتیمداسدور7
یبرمداریاراما8
ایورمانشدنهر9
هتکهسوکنامهس1۰
فهربوتمالسسب11
تپورمنرباعرا12
تالفرابدورنار13
یراتاناماسانا14
رهشنیهاشنابنهت15

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰ ) مدرن برتر(

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  مهدی وسیله کار

تجهیـزات بتنـی مهـدی 
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،جک سقفی،

لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح26 

09158624439- جانی

تخریب ساختمان وچاه کنی   
0891 723 0915 - علیزاده

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

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

۰915   866   8۰۰2 

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

  شهـرام  مداحـی 3647  363  ۰915

 ایزوگـام  شفیعـی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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 

09157411071 - باقری

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 

نقد و اقساط

 ایزوگـام خسـروی
1۰ سال ضمانت    *   نبش بهشتی 21

 ۰91572۰۰57۰ - ۰9153623317
مدیریت: حامد خسروی

30 عدد صندلی دانشجویی و تعدادی 
لوازم اداری به فروش می رسد. 

09157262004

فروش پیاز زعفران
09011251205

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  09151635860 - کرباسچی

استخدام نیروی ساده آقا و خانم  و پیک 
موتوری در رستوران

)از ساعت 12 ظهر تا 5 عصر تماس بگیرید(
32342315 -09157202302

پخش فرآورده های پروتئینی تازه و 
منجمد آتامان آماده تامین انواع مواد 
غذایی رستوران ها،  تاالرها، هتل ها  

و شرکت های دولتی و خصوصی
تسویه نقدی و غیر نقدی

09153634633
09153634634
دفتر: 32349465

استخدام حسابدار خانم جهت کار 
در شرکت پیمانکاری 

مسلط به نرم افزارهای حسابداری،
 فروش و امور مالیاتی

09035803134
05632207278

آژانس رایا با زنگ خور باال و کارکرد تضمینی 
به تعدادی راننده  تمام وقت و پاره وقت 

نیازمند است.    09154944080

دستگاه ساب سیار 
امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538

حمـل بـار فـاروقی
حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب )مسیر سیستان و 

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(
۰9159618581 

فاروقـی



۵
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خبر ویژه

خطبه های آدینه 

راهکار خروج از غفلت و بی تفاوتی 
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت : اگر هر قشری از جمله خانواده، آموزش و پرورش، دانشگاه، حوزه و تریبون ها به وظیفه خود عمل کنند خواهیم توانست به صورت همه جانبه 
از حالت غفلت و بی تفاوتی که گریبان گیر جامعه شده، خارج شویم. آیت ا... سید علیرضا عبادی در دیدار با دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، اظهار کرد: با وجود فضای مجازی و 
خانه دار شدن حقیقی و کوتاهی های انجام شده فرصت به بیگانه داده شده تا سرنوشت اندیشه نسل ما را در اختیار گیرد که امیدواریم با طرحی درست نفع و ضرر جامعه را به نسل امروز تفهیم کنیم. 

مددجویان بهزیستی 
سه قفله شد
 
سر  بر  ملی  مشکالت   محمودآبادی- 
خانه دار شدن جامعه هدف بهزیستی در 
طرح ملی مسکن محرومان قرار گرفت. 
سازمان  اشتغال  و  ها  مشارکت  معاون 
بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از 
این سازمان افراد زیادی برای خانه دار شدن 
به بنیاد مسکن معرفی  شده اند، گفت: اما 
بعد از بررسی شرایط بنیاد مسکن به دالیل 
قانونی نمی تواند این افراد را پذیرش کند. 
حدود  اکنون  هم  افزود:  رحیمی  حسن 
ایم  افرادی که معرفی کرده  از  نفر   80
 توانسته اند  در سطح روستاهای استان 
فونداسیون  مرحله  به  را  شان  خانه 
زیادی  تعداد  پرونده  و  برسانند 
وی  است.  بررسی  حال  در   هنوز 
افرادی  برای  ایرادات مطرح شده  درباره 
اند، تصریح کرد: مهم  که معرفی شده 
ترین مشکل نبود زمین در روستاها است، 
یعنی ما متقاضی داریم که حتی توانایی 
دریافت وام و پرداخت آن را دارد اما در 
روستاها زمینی وجود ندارد که متقاضی 
به ساخت و ساز کند. وی اضافه  اقدام 
کرد: عالوه بر این، این طرح فقط شامل 
حال متاهل ها است در حالی که در جامعه 
هدف بهزیستی معلوالن باالی 20 سال 
محسوب  متاهل  اند،  نکرده  ازدواج   که 
می شوند که این موضوع به دلیل قوانین 
وضع شده قبلی، برای بنیاد مسکن قابل 
زنان  از  برخی  به  نیست. رحیمی  قبول 
مطلقه زیر 35 سال و خود سرپرست اشاره 
کرد که تحت حمایت بهزیستی هستند و 
گفت: چون بیشتر این زنان فرزندی ندارند، 
بنیاد مسکن آنها را نیز از لیست متقاضیان 
از  این ترتیب نیمی  به  حذف می کند. 
افرادی که ما نام آنها را ارسال کرده ایم 
به دالیلی که گفته شد از لیست حدف 
می شوند. معاون مشارکت ها و اشتغال 
سازمان بهزیستی استان از مکاتباتی که 
برای رفع این مشکالت با تهران انجام 
شده خبر داد و ابراز امیدواری کرد هر چه 
زودتر این دغدغه ها از بین برود. رحیمی 
همچنین تعیین ضرب االجل اعالم شده 
از سوی بنیاد مسکن برای اینکه هر فردی 
که تا پایان مهر ماه نتواند خانه اش را به 
مرحله سفت کاری برساند، وام بال عوض 
کمی سخت  را  گیرد  نمی  تعلق  او  به 
گیرانه دانست و درخواست کرد این زمان 
برای مددجویان بهزیستی افزایش یابد.  

از نهضت
 محرومیت زدایی تا
 افزایش جرائم مالی 
فضای مجازی 

مهدی آبادی-  هفته گذشته، خراسان 
جنوبی  رویدادهای گوناگونی را پشت 
آنها  ترین  مهم  از  که  گذاشت  سر 
نهضت  آوانگارد،  های  دادستان  به 
توافقی  خرید  زدایی،  محرومیت 
رزمنده  بانوی  دو  ماموریت  و  زرشک 
کرد.  اشاره  هفته  روز  اولین  شنبه  در 
تا 1400 با معتمدیان، فوت ثانیه های 
طالیی با خودروهای فرسوده، تعطیلی 
واحدهای  از  درصد   30 بودن  راکد  و 
صنعتی، توزیع محدود دفتر کوپنی و 
تیشه سودجویان بر سنگ های قیمتی 
روز  خبرهای  ترین  مهم  از  قلعه  سه 
یکشنبه بود. رسانه های استان دوشنبه 
به برشی از ریسمان فقر، پاسخ معاون 
وزیر به دغدغه های استاندار، درد دل 
های سیاسی و بازگشایی یزدان پشت 
دروازه دولت پرداختند. استقرار پیمانکار 
پنهان  نیمه  دوباره  بیرجند،  آهن  راه 
هالل، زمین های رها شده بالی جان 
شهروندان بیرجندی و بهره برداری از 
طرح “ از مزرعه تا بازار زرشک تازه” 
های  روزنامه  تیترهای  ترین  مهم  از 
استان در روز سه شنبه بود. چهارشنبه 
رسانه های مکتوب استان به خراسان 
نهضت  تورم،  نردبان  باالی  جنوبی 
در خراسان جنوبی،  ای  تولید گلخانه 
ناتوانی مدیران در کنترل بازار مرغ و 
از  نفر  هزار   14 از  بیش  مندی  بهره 
نذر آب در استان پرداختند. آخر هفته 
فرمانده  روایت  به  استان  های  رسانه 
پلیس از افزایش جرائم مالی در فضای 
مجازی، 8 هزار تصادف؛ 175 کشته 
و  ثمر  بی  های  نسخه  ماه،   6 در 
گران  از  تومان  میلیارد  یک  بازگشت 

فروشان پرداختند.  

 اما چرا ؟

رجب زاده - اولین سوالی است که به 
ذهن خطور می کند؛ واقعاً چرا؟! فلسفه 
این چرا هیچ کاری با طرحی که باعث 
خطور این چرا به ذهن می شود، ندارد. 
چه بسا دست مریزاد هم باید گفت به 
مجریانش اگر به درستی اجرا شود و فقط 
گزارش عملکرد دادن نباشد. خبری درباره 
نذر آب می خواندم، شاید این عنوان را 
قبل از این هم شنیده باشید. می خواهم 
 درباره جزئیات و کلیات طرح بحث کنم .
ذهنم درگیر این جمله شده؛ » با استقرار 
سی و یک تانکر آب در حجم 73 هزار 
لیتر، 3300 نفر در شهرستان های درمیان، 
نهبندان و سربیشه از آب سالم برخوردار 
شدند. این کلمات دارند می گویند، 3300 
نفر آب سالم نداشتند و حاال با این طرح 
از این نعمت برخوردار شدند. اما سوال این 
است چرا این 3300 نفر آب سالم نداشتند 
یا ندارند ؟ به عمق ماجرا که بروید سوال 
حجم بیشتری از ذهن را پر می کند. چرا 
مناطقی داریم که باید با تانکر آبرسانی 
شود و مردمانی که آب سالم را برایشان 
نذر می کنند؟ واقعا چرا؟ آیا جواب این چرا 

را خشکسالی پر می کند؟   

پیرمردی با قلب فرشته 

ترحیمش  آگهی  قبل  روز  دقاق- چند 
را در روزنامه دیدم. دلم گرفت. عکس 
چهره آرامش مرا برد به بیست و چند 
لوزام  مدرسه.  دوران  به  پیش؛  سال 
التحریر فروشی اش بین مسیر خانه و 
مدرسه بود و حرص خرید مداد و پاک 
و  مختلف  شمایل  و  شکل  با  نو  کن 
متفاوت ما را به مغازه اش می کشاند اما 
خدا بیامرزدش آقای خزاعی را مگر می 
گذاشت بچه ها هر جنسی را بردارند و 
پول دور بریزند. خوبه یادم است یک روز 
که می خواستم خودکار جدیدی بخرم 
با لحنی مهربان شروع کرد به توضیح 
این  خودم  من  پسرم  »ببین  که  دادن 
جنسو خریدم و می فروشم اما بدون که 
اگه می خوای باهاش مشق بنویسی و 
کار زیادی داری این به دردت نمی خوره 
، پولت هدر می ره« بعد یک خودکار 
دیگر برداشت و گفت:»بیا این خوبه ، 
با این کارت بهتر راه می افته«همیشه 
نمی گذاشت کسی چیزی  بود  همین 
بخرد که به کارش نمی آمد، حتی اگر به 
ضرر خودش تمام می شد. نوربه قبرت 

ببارد مرد، خدا رحمتت کند. 

پرونده

گروه خبر- رقابت های کشتی آزاد بزرگساالن 
قهرمانی کشور، گرامیداشت شهید ابراهیم 
هادی از صبح پنجشنبه  گذشته در استان 
آغاز شد و دیروز با معرفی نفرات و تیم های 
برتر پایان یافت. 2۹8 کشتی گیر در قالب 
34 تیم از 31 استان کشور در این دوره از 

مسابقات حضور داشتند. 
خراسان جنوبی، با موفقیت سید مصطفی 

دامادی ، صاحب مقام دراین رقابت ها شد. 
دبیر رئیس فدراسیون کشتی هم   علیرضا 
آزاد  کشتی  های  رقابت  برگزاری  درمحل 
بزرگساالن قهرمانی کشور حضور یافت او 
با محمدصادق معتمدیان استاندار خراسان 

جنوبی دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش 
و جوانان استان ، دبیر در مورد دیدار خود 
با استاندار خراسان جنوبی گفت: تصمیمات 

خوبی در این جلسه در مورد کشتی استان 
 گرفته شد که نتایج آن در آینده مشخص
 می شود. وی ادامه داد: قرار شد که از چند 
جهت به کشتی استان کمک کنیم که در 
مورد مواردی همچون مربیان کشتی پایه، 
میزبانی مسابقات، لیگ و حمایت های مالی 

در این جلسه بحث و تبادل نظر شد.
رئیس فدراسیون کشتی در مورد برگزاری 
میزبانی  به  کشور  قهرمانی  مسابقات 
بیرجند گفت: سیاست ما حمایت از استان 
هایی است که رو به رشد باشند و استان 
خراسان جنوبی هم این ظرفیت را دارد و 
هم خود مسئوالن هیئت می خواهند که 
روند رو به رشدی داشته باشند. به همین 
بود که میزبانی مسابقات  ما  دلیل وظیفه 
بدهیم. استان  این  به  را  کشور  قهرمانی 
این  برگزاری  تأثیر  مورد  در  دبیر  علیرضا 

مسابقات در استان خراسان جنوبی گفت: 
برگزاری این رقابت ها و رقابت های لیگ 

زنده  پخش  و  جنوبی  خراسان  استان  در 
مسابقات و حضور تماشاگران و عالقمندی 

آن ها باعث می شود که کشتی استان در 
سال های آینده حرف های زیادی در رده 

های سنی نوجوانان و جوانان داشته باشد.
وی افزود: البته استان قدم هایی را برای 

برگزاری مسابقات و میزبانی لیگ برداشته 
است اما باید بر روی مربیان پایه کار شود 
و سطح فنی دانش آن ها را ارتقاء دهیم 
این زمینه در دستور  برنامه هایی را در  و 
کار داریم.رئیس فدراسیون کشتی تصریح 
کرد: در نظر داریم برای مربیان خوب استان 
خراسان جنوبی و سایر استان ها، کالس 
و  مدرسان  حضور  با  افزایی  دانش  های 
قهرمانان المپیک و جهان برگزار کنیم و این 
موضوع در دستور کار انستیتو کشتی قرار 
دارد و به زودی برنامه های ما با حضور تیم 
فنی فدراسیون کشتی که یکی از موارد مهم 
آن چگونگی بحث آموزش به کشتی گیران 
این رقابت ها  است، اجرایی می شود. در 
سید مصطفی دامادی دروزن خود توانست 
صاحب یک مقام شود و مجوز حضور در 

رقابت های جام تختی را به دست آورد.

آهن  راه  کارگاه  اولین  تجهیز  زاده-  رجب 
استان برای آغاز عملیات اجرایی پروژه خط 
قطعه  در  -مشهد  بیرجند   - زاهدان  آهن 
اجرایی شماره 16، بخش بیرجند-یونسی در 
حال انجام است.مدیر کل راه و شهرسازی 
استان از آمادگی پیمانکار قطعه شماره 16، 
بخش بیرجند- یونسی برای شروع عملیات 
بیرجند   - زاهدان  آهن  پروژه خط  اجرایی 
-مشهد در این قسمت خبر داد و گفت : 

پروژه دراین مسیر 32  برای شروع  کارگاه 
کیلومتری در حال تجهیز است و مبلغ پیمان 
اساس  بر  ریال  میلیارد   8۹2 قطعه  دراین 

فهرست بها  سال ۹8 است.
جعفری درباره پیشرفت این پروژه در قطعه 
یک  قطعه  اجرای   : داد  دیگرادامه  های 
حدفاصل ایستگاه یونسی تا ایستگاه گناباد به 
طول 50 کیلومتر با مبلغ قرارداد 542 میلیارد 
ریال بر اساس فهرست بهای سال ۹6بیش 

از 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و قطعه 
اجرایی شماره 4 در بخش زاهدان زابل واقع 
در منطقه تاسوکی به طول 67 کیلومتر با 
1020 میلیارد ریال بر اساس فهرست بهای 
سال ۹7 در مرحله شروع عملیات و تجهیز 
او خط آهن زاهدان-  کارگاه است.به گفته 
بیرجند -مشهد، پروژه ای استراتژیک و مهم 
زاهدان  از  کیلومتر  از ۹00  بیش  طول  به 
شروع و بعد عبورازعوارض توپوگرافی سخت 

در حد فاصل شهر و بزرگراه زاهدان - زابل 
میلک  مرزی  صفر  نقطه  و  زابل  شهر   به 
می رسد. براساس پیش بینی انجام شده در 
سال اول بهره برداری این پروژه  که 1404 
است ، ۹3۹ هزار مسافر و 3میلیون و 813 هزار 
تن بار جابه جا می شود و در سال 1423 در 
این مسیر ریلی یک میلیون و8۹1 هزار مسافر 
تردد خواهند کرد. میزان باری که در این سال 
جابه جا خواهد شد براساس پیش بینی ها ۹ 

میلیون 445 هزار تن است.مدیر کل راه و 
شهرسازی استان هدف از اجرای این پروژه را 
ایجاد کریدورجنوب شرق به شمال شرق برای 
فعال کردن هر چه بیشتر بندر و منطقه آزاد 
چابهار ، حمل کاال و مسافر از چابهار به مشهد 
و سپس جهوری های آسیانه میانه عنوان کرد 
و ادامه داد :توسعه تجارت و ترانزیت کاال از 
بندر چابهار به مرز میلک و پایانه مرزی ماهیرود 

از دیگرمزایای اجرای این پروژه بزرگ است.

مصطفی؛ چهره استان دررقابت های ملی کشتی 

تجهیز اولین کارگاه راه آهن استان 

سوت پایان رقابت های کشتی با معرفی برترین ها به صدا درآمد
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خطیب جمعه بیرجند: 
تقاضای مذاکره ،

 فریاد نا امیدی استکبار
صداوسیما-امام جمعه موقت بیرجند گفت : 
تقاضای مذاکره از سوی استکبار نشان دهنده 
ضعف و نا امیدی در پیشبرد اهداف شومشان 
است.حجت االسالم مختاری در خطبه های 
نمازجمعه با بیان اینکه تمام تالش دشمن 
امید  نا  حداکثری،  های  فشار  و  تحریم  از 
کردن ملت ایران است، گفت : اکنون که 
آنها دم از مذاکره می زنند نشان از ضعف 
و نا امیدی در پیشبرد اهداف شومشان دارد، 
ولی ما بر سر آرمانها، دین، قدرت و استقالل 
و شرافت  خودمان با هیچکس مذاکره نمی 
هفته  تبریک  ضمن  همچنین  وی  کنیم. 
نیروی انتظامی، گفت: وجود 13 هزار شهید 
و 22 هزار جانباز ناجا در کشور، نشان دهنده 
خدمت صادقانه و تالش سربازان وطن برای 

تامین و حفظ امنیت کشور است.

آمریکا با عهد شکنی باخت
امام جمعه موقت سربیشه در خطبه دوم با 
عملکرد  از  انتظامی  نیروی  هفته  به  اشاره 
این مجموعه تقدیر و خواستار همکاری همه 
دستگاهها با مجموعه نیروی انتظامی  برای 
مقابله با بالی خانمان سوز اعتیاد  شد. وی 
همچنین با اشاره به ابالغ سیاست های کلی 
نظام قانون گذاری توسط مقام معظم رهبری 
که در 17 بند میباشد خاطر نشان کرد اگر 
این سیاست ها بدرستی اجرا شود کشور ما 
از  خال قانون و قوانین ناکارآمد بیرون خواهد 
به مشکالت  اشاره  با  . وی همچنین  آمد 
فصل  به  نزدیک شدن  و  روستای شیرگ 
بارندگی ها خواستار تعیین تکلیف خانه های 

تخریب شده در این روستای سیل زده شد.

کاری- پنجشنبه گذشته آخرین مرحله پویش 
پاکسازی ورودی های بیرجند در بلوار عشایر 
با حوزه پاکبانان شهرداری، مسئوالن و جمعی 
سازمان  رئیس  شد.  انجام  همشهریان  از 
شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
هفته  سه  مردمی طی  پویش  این  بیرجند 
روزهای پنجشنبه به عنوان “پویش مردمی 
بیرجند، مهر و پاکیزگی” در سه ورودی شهر 
بیرجند که پاکیزه ترین شهر کشور معرفی شده 
برگزار شد.قالسی مود تاکید کرد: پاکیزگی 
با  شهر بیرجند مرهون زحمات شهروندان 
فرهنگ این شهر است که نه فقط زباله ای 
در شهر نمی ریزند بلکه حتی بعضاً جلوی در 

منازل شان را خودشان نظافت می نمایند وی 
ابراز امیدواری کرد: جایی برسیم که در شهر 
بیرجند به عنوان پاکیزه ترین شهر کشور در 
نزدیک  آینده  در  نیز  زباله  تفکیک  بحث 
موفق عمل نماییم. وی یادآور شد:  در سه 
مرحله مردم در کنار نارنجی پوشان شهرداری 
همراهی کردند تا آلودگی را از ورودی های 
شهر بزداییم . وی با بیان اینکه حدود 30 نفر 
نیروهای شهرداری و همین تعداد مردم در این 
کار فرهنگی مشارکت کردند، افزود: از کلیه 
شهروندان با فرهنگ بیرجند تشکر می کنم و 
درخواست دارم برای جاوید ماندن تمیز ترین 

شهر ایران ما را یاری کنند.

ورودی های شهر با وجود زباله منظره 
بدی به نمایش می گذارد

مدیر کل محیط زیست استان هم گفت:  با 
توجه به اینکه ورودی های شهر بیرجند نیاز 
به پاکسازی و زیباسازی داشت و وجود زباله 
منظره بدی ایجاد کرده بود، کار پاکسازی 
در سه مرحله  ایده بسیارخوبی بود. اکبری 
محیط  حفظ  به  شهروندان  توجه  خواستار 
آثار  افزود: جای جای استان  زیست شد و 
انتظار داریم  طبیعی و دیدنی وجود دارد و 
شهروندان و مسافران نهایت دقت را در حفظ 
محیط زیست داشته باشند. وی با اشاره به 
نیاز است پاکسازی حریم راه ها به  اینکه  

گیرد  انجام  سال  طول  در  و  مستمر  طور 
تاکید  کرد: این کار  یک نگاه بازدارندگی 
برای افراد متخلف و حذف محیط های نا زیبا 
از  شهر دارد. وی ضمن اشاره به اهمیت 
زباله  تفکیک  و  پسماند  صحیح  مدیریت 

توسط شهروندان و مسافرین افزود: اجرای 
طرح تفکیک زباله از مبدا امروز یک ضرورت 
اجتناب ناپذیر است و امید داریم شهروندان 
و همچنین مسافرین عزیز توجه ویژه ای به 

مدیریت صحیح پسماند داشته باشند .

آخرین مرحله پویش پاکسازی ورودی های بیرجند انجام شد

تریبون

حرکت نمادین کاروان اسرای کربال در طبس
به  عاشورایی  فرهنگ  ترویج  برای  رقیه)س(  حضرت  شهادت  شب  در  طبس  در  کربال  اسرای  کاروان 
صورت نمادین به حرکت درآمد. به گزارش صدا و سیما، سه هزار نفر از اهالی روستای کریت و روستاهای 
همجواردرحرکت نمادین با عنوان کاروان اسرای کربال شرکت کردند.در این کاروان که به سمت حرم  حسین 
ابن موسی الکاظم )ع(  در حرکت بود بخشهایی از سختی ها و مشقت های کاروان اسرای کربال از زمان 

برگشت از شام و شهادت حضرت رقیه )س( به نمایش گذاشته شد.

توقیف خودروی سواری حامل دام قاچاق در نهبندان
خودروی سواری حامل یک راس گوساله و 3 راس گوسفند فاقد مجوز بهداشتی- قرنطینه ای در شهرستان 
نهبندان متوقف شد. به گزارش صدا و سیما، محمد راه انجام رئیس شبکه دامپزشکی گفت: خودروی پژو 
405 حامل یک راس گوساله و 3 راس گوسفند بدون هویت و سابقه بهداشتی مشخص که از شهرستان زابل 
بارگیری و به مقصد کاشمر حرکت می کرد به دلیل نداشتن مجوز بهداشتی- قرنطینه ای دامپزشکی توسط 

مامورین ایست و بازرسی سهل آباد متوقف شد.

     هنرستان هنرهای زیبای استان افتتاح می شود
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: اولین هنرستان هنرهای زیبا در استان، امروز با حضور مدیرکل دفتر 
آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گشایش می یابد.به گزارش ایسنا، 
ناصر نبی زاده با بیان اینکه این هنرستان در سه رشته سینما، نمایش و نقاشی از ابتدای مهر آغاز به کار کرده 
است، افزود: هدف اصلی راه اندازی این هنرستان ارتقای سطح علمی هنرمندان با فراهم ساختن امکان ادامه 

تحصیل و ورود به بازار کار هنرجویان و اشتغال آنان است.

پذیرایی از زائران پاکستانی در ۵ موکب استان  
مدیر کل اوقاف و امور خیریه با اشاره به تمهیدات اوقاف خراسان جنوبی برای پذیرایی از زائران پاکستانی ایام 
اربعین، گفت: اوقاف استان پنج موکب برای اکرام و پذیرایی زائران پاکستانی ایام اربعین آماده کرده است.به 
گزارش فارس،حجت االسالم پرویز بخشی پور با اعالم اینکه سال گذشته بیش از22 هزار پاکستانی در موکب 
های استان پذیرایی شدند، خاطرنشان کرد: تدارک استقبال از زائران پاکستانی از مدت ها قبل آغاز شده و امسال 

با توجه به پیش بینی های انجام شده زائران بیشتری وارد کشور خواهند شد و مورد استقبال قرار خواهند گرفت.
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امام جمعه موقت بیرجند در مراسم تشییع شهید غالمی :

داشته  بصیرت  رو  پیش  انتخابات  در  باید 
امام  نرود.  کاله  سرمان  دوباره  تا  باشیم 
جمعه موقت بیرجند در مراسم تشییع پیکر 
شهید غالمی گفت: امروز خطر جریان نفاق 
جامعه و انقالب اسالمی را تهدید می کند 
دیگری  از هر جریان  نفاق  این جریان  و 
بدتر است. به گزارش فارس،حجت االسالم 
محمد مختاری با تأکید بر اینکه در انتخابات 
پیش رو باید بصیرت داشته که دوباره کاله 
سرمان نرود و کسانی را انتخاب کنیم که 
دغدغه آینده سرافراز کشور را داشته باشند، 

جامعه  بر  کسانی  باید  امروز  کرد:  عنوان 
حکومت  کنند که توحید را باور کرده و با 
استکبار جهانی مخالف باشند. اوبا اشاره به 
اینکه عده ای با تقسیم بندی های سیاسی به 
دنبال این هستند که رأی بگیرند، اعالم 
و  ندارند  جایگاهی  هیچ  افراد  این  کرد: 
تقسیم بندی اصلی بین حق و باطل است.
اوبا تأکید بر اینکه جریان نفاق سبب ضایع 
کرد:  تصریح  می شود،  شهدا  خون  شدن 
شهدا حق شناسی و حق گستری را به همه 
ما آموخته و به حق و حقیقت کمک کرده 

و از تمام هستی خود برای دفاع از خاک 
کشور گذشتند.

 70 جانباز  غالمی  ابراهیم  شهید  سردار 
شهرستان  در   1341 سال  متولد  درصد، 
عارضه  دلیل  به   1381 سال  از  بیرجند 
شیمیایی در جزیره کیش ساکن شد. شهید 
غالمی چندی قبل حین انجام مأموریت در 
مرزهای غربی کشور و نقطه صفر مرزی 
اشنویه به شهادت رسید و پیکر پاک این 
شهید راه امنیت برای تشییع و خاکسپاری 

به زادگاهش بیرجند منتقل شد.

بصیرت داشته باشیم تا سرمان کاله نرود

استان در هفته گذشته

زیر آسمان شهر
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از آنجا که دونالد ترامپ به دنبال راه حل هایی برای 
جلوگیری از جنگ با ایران و همزمان دفاع از منافع 
ملی ایاالت متحده است، باید به جای تمرکز بر 
رویکرد فشار حداکثری، به دنبال راهبردی برای 
ایجاد یک دگرگونی در رابطه بین ایران و ایاالت 
متحده باشد. فروپاشی توافق هسته ای نشان داد 
که دیپلماسی بده بستانی لزوما پایانی بر خشونت 

های منطقه ای نمی گذارد. 
به گزارش دیپلماسی ایرانی در کتاب “ کسینجِر 
مذاکره گر”، می توان به راهبردهای قابل مالحظه 
ای پیرامون موضوع ایران رسید. فرضیات اساسی 
خودتان را ارزیابی و باز ارزیابی کنید: ارزیابی دقیق 
از سیاست های رهبران ایران و انگیزه های پشت 
سر آنها برای تعدیل روابط ایاالت متحده و ایران 
ضروری است. شاید این طور تصور شود که شکایت 

ایرانی ها از ایاالت متحده ریشه در ایدئولوژی آنها 
دارد. اما در واقعیت منشاء آن را می توان در زخم 
های روحی روانی ایرانی ها جستجو کرد و نباید 
انتظار بهبود سریع آن را داشت.ترامپ و مقامات 
ایران را متهم به قتل عام  بارها رهبران  دولتش 
 یهودیان کرده اند. در حالی که آیت ا... خامنه ای، 
رهبر انقالب ایران بارها با راه حل یک کشور برای 
کرده  مخالفت  فلسطین   - اسرائیل  مشکل  حل 
به کنترل  المقدس  بیت  و خواستار آن است که 

مسلمانان درآید. 
افزایش  با  که  است  آن  از  ایران  رهبران  نگرانی 
قدرت اسرائیل، نفوذ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی 

این کشور نیز با حمایت آمریکا افزایش یابد.
اوباما معتقد بود که حتی یک حمله جزئی به ایران 
می تواند حمایت مردمی را برانگیخته و برنامه های 

هسته ای را زیرزمینی و با تشویق به افزایش قدرت 
ایاالت  اسرائیل و  با  آماده جنگ  را  ایران  نظامی 
متحده کند. ایاالت متحده باید از تالش های دولت 
های منطقه برای جلوگیری از نفوذ ایران استقبال 
کند و نیروهای سیاسی ایرانی را برای اصالحات 
دموکراتیک تشویق کند. پتانسیل یک کارزار مذاکره 
چند جبهه ای را برای دستیابی به یک توافق با 
هسمویی  کنید.  ارزیابی  داخلی  جبهه  بر  تمرکز 
عربستان سعودی با اسرائیل علیه ایران هر گونه 
فشار جدی از سوی مسلمان بر موضوع اسرائیل 
- فلسطین را خنثی و دستیابی به یک سازش بین 
ایران و ایاالت متحده را غیر ممکن کرده است. 
راهبرد “اول آمریکا” نیز به این موضوع دامن زده و 

خطر جنگ را افزایش می دهد. 
بفهمید و  را  تا دیدگاه همتای خود  تالش کنید 

همزمان چارچوب های خود را مشخص کنید. جان 
کری، وزیر امور خارجه اسبق آمریکا در خاطراتش 
می نویسد: سلطان قابوس، پادشاه عمان به من 
گفت اگر ایرانی ها احساس کنند که مورد ظلم 
اند، سریعا پا پس می کشند. به رغم  واقع شده 
اختالفات اساسی، ما همواره سعی می کردیم با 

احترام رفتار کنیم.
از باال شروع کنید اما آهسته آهسته پیش بروید. 

به گفته کسینجر پیشنهادهای سطح باال در ابتدا 
و پایین آمدن از آنها به صورت آهسته، مذاکره را 
به آزمایشی طوالنی از خواست ها و اراده ها تبدیل 
می کند. مثال لیست 12 بندی پمپئو، لیستی بدون 
بود.اگر  ضروری  غیر  و  واقعی  غیر  شرط،  پیش 
رهبران ایران متوجه یک گردش در روابط ایاالت 
متحده شوند و درک تهدید آنها کاهش یابد، آنها هم 

سیاست هایشان را تعدیل می کنند.

چهره هادرس هایی برای تعامل با پرونده ایران

استراتژیک

احمدی نژاد، اصولگرایان را عصبانی کرد

فرارو- محمود احمدی نژاد گفتگویی با سایت ایندیپندنت فارسی که مورد 
حمایت سعودی هاست انجام داده که بسیاری از جمله اصولگرایان نیز این 
گفتگو را زیر سوال برده اند. هر چند احمدی نژاد حرف مهمی نزده است، اما 
اصل گفتگو با این رسانه انتقاد عده ای را برانگیخته است.به نحوی که حتی 

برخی  از ارتباط مشکوک احمدی نژاد و سعودی ها سخن گفته اند!

کاهش ۶۰۰ تومانی تعرفه مکالمات برای زائران اربعین

با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، اعالم شده که وزارت ارتباطات 
برنامه ریزی هایی برای تسهیل ارتباطات در کربال به زائران انجام داده است. 
یکی از این اقدامات، توافق برای کاهش تعرفه مکالمات است. بدین منظور 
محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات- از کاهش 

۶۰۰ تومانی تعرفه مکالمات برای زائران اربعین خبر داد.

دولت ترامپ ادعاهای او درباره تحریم  ایران را رد کرد

 روزنامه واشنگتن پست نوشت، ترامپ مدعی شده که از طریق تحریم ها،
فشارهای عظیمی روی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعمال کرده 
است. با وجود این، مقام های دولت ترامپ در گزارشی که به تازگی توسط 
»دیوان محاسبات آمریکا« تهیه شده درباره اثرگذار بودن این تحریم ها 

در دستیابی به اهداف خودشان تردید داشته اند.

قیمت خودرو از نفس افتاد

بسیاری از فعاالن بازار معتقدند که فاصله قیمتی بسیاری از محصوالت 
این  اظهارنظر  به  توجه  با  است.  یافته  کاهش  بازار  با  خودروسازان 
برای  امنی  محل  دیگر  خودرو  بازار  که  می رسد  به نظر  کارشناسان 
سرمایه گذاری نیست و سرمایه های سرگردان نیز به دلیل کاهش این 

فاصله، در حال خروج از بازار خودرو هستند. 

رسانه های عراق: آرامش بر بغداد حکمفرماست

شبکه خبری السومریه گزارش داد مناطق مختلف بغداد به ویژه میدان 
»التحریر« -مرکز این شهر- آرام است. خبرنگار السومریه هم گفت که 
مناطق مرکزی بغداد، آرام بوده و خالی از تظاهر کنندگان است. با وجود تأکید 
رسانه های عراقی بر آرام شدن وضعیت، اما رسانه های غربی- عربی ضد 

محور مقاومت سعی دارند وضعیت عراق را متشنج نشان دهند.

کاهش ۱.۳ درصدی نرخ بیکاری در بهار امسال

بررسی نرخ بیکاری جمعیت 1۰ ساله و بیشتر در کشور نشان می دهد که 
در بهار امسال 1۰.۸ درصد از جمعیت فعال بیکار بوده اند. براساس آمار نرخ 
بیکاری در سال 1۳۹۸ روند کاهشی داشته است و نسبت به زمستان و بهار 
سال گذشته 1.۳ درصد کم شده است.در این مدت نرخ بیکاری زنان نسبت 

به مردان )۹.2 درصد( باالتر بوده است.

یقه   زد و  بند کنندگان را می گیریم

حجت االسالم رئیسی ، رئیس قوه قضاییه با بیان 
اینکه نباید میدان به مفسدان داد، گفت: یقه کسی 
که زد و بند می کند را باید گرفت و از این موضوع 

نمی گذریم. با کسانی که زد و بند می کنند در هر مقامی که باشند 
برخورد می کنیم و این قضیه باید در جامعه جا بیفتد.

کاهش گام به گام تعهدات، بهترین سیاست

نقوی حسینی گفت: جمهوری اسالمی ایران هیچ 
زمانی نباید َعلم خروج از برجام را در دست بگیرد؛ 
در حال حاضر هم بهترین سیاستی که جمهوری 

اسالمی لحاظ کرده است، همین کاهش گام به گام تعهدات است و ما 
همین روند گام به گام را ادامه می دهیم.

بهتر است  آقایان به خود بیایند 

رئوفیان فعال سیاسی اصولگرا  گفت: تقسیم اصولگراها 
به اصولگرایان انقالبی و نیمه  انقالبی غلط است. اینکه 
بعضی صفر و صد کنند و خود را انقالبی  اصیل و 

دیگری را دور از انقالبی گری بدانند، راهی است که حتماً مقصدی جز بیراهه 
نخواهد داشت. بنابراین بهتر است  آقایان به خود بیایند.

 سال ۹۹ شاهد کاهش قیمت خواهیم بود

رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تمامی 
تالش های صورت گرفته در راستای بهبود شرایط 
اقتصادی مردم است و خوشبختانه طبق آمار، شاخص 

بهای تولیدکننده کاهش داشته و حتما با حفظ این روند در سال آینده شاهد 
کاهش قیمت مصرف کننده انواع اقالم کاالیی در کشور خواهیم بود.

رویداد سایت نوشته

 بالیی که جنگ هسته ای هند و 
پاکستان بر سر زمین خواهد آورد

نشریه علمی »ساینس ادونس« به سناریوی 
ای  هسته  جنگ  صورت  در  که  وحشتناکی 
میان هند و پاکستان با توجه به افزایش تنش 
میان دهلی نو و اسالم آباد، رقم خواهد خورد 
پرداخته و آورده است: پس از حمالت هسته 
ای، بدترین جنگ ممکن برای بشریت شروع 
می شود و 1۰۰ میلیون نفر کشته می شوند و 
دود سیاه ناشی از بمب های اتمی به کاهش 
فاجعه بار دمای هوا خواهد انجامید. تعداد کشته 
شدگان به 12۵ میلیون نفر در صورت استفاده 
از بمبی به وزن 1۰۰ ُتن که شش بار از بمب 
هیروشیما بزرگتر است، افزایش می یابد. حدود 
۳۶ ُتن دوده به اتمسفر جو در نتیجه انفجارها 
نور  جذب  باعث  دوده  این  که  رسید  خواهد 
خورشید و گرمای هوا می شود و قدرت رسیدن 
نور خورشید به زمین را حدود 2۰ تا ۳۵ درصد 
کاهش می دهد. پیامدهای اصلی این فاجعه 
کمبود عمده مواد غذایی سال ها و حتی یک 

دهه در سراسر جهان خواهد بود.
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فرماندهی محترم انتظامی استان 
و پلیس های تخصصی مرزبانی 

و یگان ویژه
هفته نیروی انتظامی بر بزرگ مردان عرصه 
امنیت و انضباط اجتماعی ، آنان که اندیشه ناب خود را با عشق و ارادت 
خالصانه به یکتای آفرینش برای خدمت به خلقش در آمیخته اند مبارک باد
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