
سلیمی نمین ، فعال اصولگرا :
اصولگرایان نمی توانند به ناطق اتکا کنند 
ریش سفیدشان می تواند »غیر روحانی« باشد

تابش ، نماینده اصالح طلب مجلس :
 این لغو سخنرانی ها دارد کم کم 
تبدیل به یک امر عادی می شود

رئیس دستگاه قضا :
برای لغو سخنرانی تاسف خورده ولی در 
مقابل توهین به رئیس قوه سکوت می کنید

 صفحه ۲ صفحه ۲ صفحه ۲

رهبر معظم انقالب :
اجرای تحریم 10 ساله نقض برجام است
 و قطعاً  به آن واکنش نشان می دهیم
 صفحه  ۲
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پیش بینی 
تشدید  بارش 
برف در استان

 مدیرکل هواشناسی استان از پیش بینی تشدید 
بارش برف در استان طی روزهای آینده خبر داد 
و گفت: بررسی نقشه ها ... ) مشروح خبر در صفحه 7 (

مطالبات آبفا پرداخت 
نشود در ارائه خدمات  
مشکل خواهیم داشت

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گفت : آبفا 
در ۲4 شهر استان به بیش از 400 هزار نفر 
خدمات آب شرب ... ) مشروح خبر در صفحه 7 و ۸ (

در خراسان جنوبی کار 
برای انجام زیاد است
فرمانده قرارگاه قرب کوثر خاتم االنبیا )ص( عنوان 
حقوق  باشند،  مردم  با  مسئوالن  همه  اگر  کرد: 
نجومی نخواهیم داشت ... ) مشروح خبر در صفحه 7 (

سرفرازی ، اولین معاون
 زن استانداری شد
صفحه 7

سرپناهی برای حیوانات 
رها در مرکز استان
صفحه ۳

سرمقاله

 فصل بازبینی شرایط
 داوطلبان شوراها
 فرا رسیده است

* مهرآیین

در ادبیات دینی و اجتماعی ما »شور« ، »مشورت« 
این  هستند.  ارزشمند  هایی  واژه  »شورا«  و 
اصطالحات البته در همه جای دنیا نیز بر فرآیندی 
مثبت داللت دارد که همانا »رایزنی« با صاحبان 
گوناگون  های  حوزه  در  تجربه  و  تخصص  خرد، 

برای یافتن بهترین شیوه های عمل است.
با چنین باور و رویکردی شوراهای اسالمی شهر 
بازوی  و  فکر  اتاق  تا  شد  نهاده  بنیان  روستا  و 
در  باشند.  ها  دهیاری  و  ها  شهرداری  مشورتی 
بررسی تاریخچه و عملکرد شوراهای شهر و روستا 
در سرتاسر کشور شواهدی دال بر کارکردهای هم 

مثبت و هم منفی این نهاد بدست می آید. 
در بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی شورای شهر 
طور  به  دوم  فصل  و  قطع  طور  به  اول  دوره  در 
نسبی عملکردی موفق داشت عملکردی آنچنان 
شاخص و متمایز که به تغییر سیمای شهر بیرجند 
و پویایی فعالیت های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی 
همین  برای  دوره  یک  در  و  انجامید  شهرداری 
فعالیت ها شورای شهر و ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

عکس : فارسی

سکوی لرزان مدیریت ورزش استان
معاون وزیر از تغییرات زیاد مدیریتی و رتبه ضعیف خراسان جنوبی در جذب اعتبارات به طور مکرر ابراز تاسف کرد

صفحه 7

دومین اجالس استانی 
نماز به میزبانی طبس 

برگزار شد
دومین اجالس نماز استان دیروز به میزبانی طبس گلشن 
با حضور معاون ستاد اقامه نماز کشور برگزار شد. معاون 
استاندار  معاون  ولی فقیه،  نماینده  کشور،  نماز  اقامه  ستاد 
و مدیران کل استان مهمانان اجالس نماز بودند. معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در این مراسم اظهار 
کرد: تاثیر نماز وقتی است که در قلب بنشیند و بتواند دروغ 
و پلیدی را از جامعه پاک کند. آیت ا... عبادی نیز تصریح 
کرد: اگر عدم تاثیر نماز بر جامعه را دیدیم و خواستیم آسیب 
شناسی کنیم بهتر است در رفتار و گفتار بر اساس بندگی 
ائمه اطهار )ع( تفکر کنیم تا میزان عبودیت و خلوص در 

عبادت و کالم و عمل خود را بسنجیم.

" السالم علیک یا ابا عبدا... و علی االرواح التی حلت بفنائک"
در چهلمین روز عروج ملکوتی

 خادم صدیق و بی ادعای ابا عبدا... الحسین )ع( 

کربالیی جواد الدین جمالی 
به سوگ خواهیم نشست. 

زمان: جمعه 5 آذر ماه 95 ساعت 10 الی 11 صبح
مکان : هیئت محترم حسینی بیرجند ) خیابان انقالب(

به یاد آن مهربانی که وجودش فخر زندگی مان بود و فقدانش حسرت ابدی
 به مناسبت اولین سالگرد درگذشت پدری عزیز و همسری مهربان

 شادروان محمد ایزدمهر

 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/9/4 از  ساعت  2/30  الی 3/30 
بعدازظهر در محل هیئت حسینی )خیابان انقالب( برگزار می گردد

مقدم شما سروران و همدالن همیشه همراه را گرامی می داریم.
خانواده های: ایزدمهر - چرخکاران

خداوند رحمان را شاکریم که در پرتو همراهی و همدردی و الطاف دوستان و آشنایان 
تحمل مصیبت جانکاه عزیزمان

 شادروان کوکب کاسب
 )والده دکتر حسن مجنونی(

 میسر گردید. بدین وسیله از کلیه اقوام، آشنایان، دوستان و عزیزانی که با حضور در مراسم 
تشییع و تدفین و ترحیم مراتب همدردی خود را اعالم نموده و ما را در این ماتم عظیم همراهی 
نمودند،تقدیر  و تشکر می نماییم. در ضمن جلسه یادبودی به مناسبت چهلمین روز درگذشت 
آن مرحومه امروز پنجشنبه 95/9/4 از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر در محل مسجد امام 
حسن مجتبی )ع( )خیابان معلم( برگزار می گردد، حضور شما سروران مزید امتنان است.

جناب آقای دکتر محمد اسماعیل افضل پور
انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را به سمت 

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی 
که موید لیاقت، توانمندی، مدیریت ارزنده و تجارب شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 

بهروزی و توفیقات روز افزون تان را از در گاه باریتعالی آرزومندیم.         

   مجتبی امیرآبادی زاده -  امیر رضایی

جناب آقای دکتر افضل پور
انتصاب ارزشمند جناب عالی را به عنوان

 مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی
 که موید توانمندی و فعالیت های ارزنده تان می باشد تبریک عرض 

نموده، تداوم موفقیت هایتان را از درگاه خداوند منان آرزومندیم.

روابط عمومی و پرسنل مرکز فیزیوتراپی
 هیئت پزشکی ورزشی خراسان جنوبی

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران
)مناقصه عمومی دو مرحله ای(

شماره های )43-95 و95-44(

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند در نظر دارد: عملیات تهیه مصالح، 
بهسازی و اصالح سیستم سرمایش و گرمایش و تهویه مطبوع بیمارستان های شفاء بشرویه و 

شهید چمران فردوس را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرا نماید.
 لذا از شرکت های پیمانکاری واجد شرایط دعوت می شود با مراجعه به وب سایت دانشگاه 
)www.bums.ac.ir( یا به آدرس بیرجند: خیابان آیت ا... غفاری- انتشارات دانشگاه اسناد 
را دریافت و پس از مطالعه دقیق شرایط مناقصه در صورتی که توانایی و صالحیت موضوع 
مناقصه و دارای رتبه حداقل 5 تأسیسات، با ظرفیت آزاد و تجربه انجام کارهاي مشابه را داشته 
باشند نسبت به تکمیل و ارسال فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران و مستندات و مدارک مثبته 

به آدرس دبیرخانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ارسال دارند.

1- شرح مختصر موضوع مناقصات :
عملیات تهیه مصالح ، بهسازی، اصالح ، تست و تحویل سیستم سرمایش ، گرمایش و تهویه 

مطبوع جهت بیمارستان های شفاء بشرویه و شهید چمران فردوس
۲- پس ارزیابی کیفی و مشخص شدن لیست کوتاه مناقصات مذکور، به شرکت های تایید 
شده درخصوص ارسال پاکت های )الف، ب، ج( تا موعد مقرر در اسناد مناقصه اطالع رسانی 

خواهد شد.
3- مهلت دریافت اسناد مناقصه از وب سایت دانشگاه یا انتشارات تا تاریخ 95/9/7

4- مهلت ومحل تحویل اسناد ارزیابی: تاپایان وقت اداری 95/9/۲3- دبیرخانه مرکزی دانشگاه
5- به اسنادی که پس ازمهلت مقرر ارسال گردد ترتیب اثرداده نخواهد شد.

6- نحوه ارزیابی کیفی و معیارهای مورد نظر ، به شرح مندرج در فرم های مربوطه و پیوست 
اسناد استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران فوق الذکر می باشد.

7- ارائه مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و سایر 
اسناد و مدارک درصورت عدم تایید در هرکدام از مراحل مناقصه به صورت سربسته عودت 

می گردد .
در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا 

کلیه پیشنهادات تابع آیین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.

توجه: برای دریافت پیامک های مناقصات پیمانکاری تأسیساتی و مکانیکی 
می توانید عدد 22 را به شماره 30004848۷۷ ارسال فرمایید.

   
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند

دوم
ت 

نوب جناب آقای رضا حسینی مقدم
رئیس محترم  اداره بهزیستی شهرستان خوسف
از زحمات انسان دوستانه شما برادر گرامی صمیمانه سپاسگزاریم 

و موفقیت روز افزون برایتان از درگاه ایزد منان خواستاریم.

مدیر و مسئول فنی مرکز بازتوانی اعتیاد پاکان - مرکز سالمت روان راه سفید 
شهرستان خوسف

به مناسبت اولین سالگرد  درگذشت

 شادروان حاجیه کبری صابری

 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/9/4
از ساعت 3/15 الی 4/15 بعدازظهر در محل هیئت ابوالفضلی 

)مصلی( برگزار می گردد، حضور شما سروران مزید امتنان است.
خانواده های: اکبری ، صابری ، واسعی

به اطالع همشهریان عزیز می رساند: به مناسبت اولین سالگرد  درگذشت

 مرحوم غالمرضا ترشیزی

 جلسه یادبودی جمعه 1395/9/5 از ساعت 10/15 الی 11/15 صبح در محل 
هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی
در این جلسه موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های ترشیزی و سایر بستگان

به مناسبت سومین روز درگذشت شادروان

 محمد حسین بره مقدم 
)بازنشسته بانک سپه( 

جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 95/9/4 از ساعت 13 الی 
14 در محل هیئت حسینی )خیابان انقالب( برگزار 

می گردد، تشریف فرمایی سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده مرحوم

لباقی
هوا

سرکار خانم دکتر طاهره حمیدی
مدیر کل محترم کانون پرورش فکری

 کودکان و نوجوانان استان خراسان جنوبی
به لطف تالش خالصانه  شما طی یک سال گذشته درخت سرسبز فعالیت ها 

و موفقیت های این مجموعه پربارتر شد و این مهم جز با درایت و مدیریت ارزنده  تان 
میسر نبود. بر خود الزم می دانیم در سالروز انتصاب شایسته شما از همت عالی

 و صادقانه تان قدردانی نماییم.

کارکنان ، مربیان ، اعضای کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی



 پنجشنبه* 4 آذر 1395 * شماره 23659

 حداقل و حداکثر قیمت زعفران در بازار

برداشت  اینکه  بیان  با  زعفران  ملی  نایب رئیس شورای  میری  اعتبار- غالمرضا  عصر 
قیمت هر کیلوگرم  پایان می رسد،گفت: در حال حاضر  به  دیگر  روز  طالی سرخ ۲۰ 
زعفران، حداقل ۵ میلیون تومان و حداکثر ۶ میلیون تومان است.

 کف و سقف حقوق بازنشستگان چقدر است؟

عصر اعتبار- محمدعلی ابراهیم زاده معاون فنی 
حقوق  کف  گفت:  کشوری  بازنشستگی  صندوق 
بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان و سقف آن ۷ برابر 
این رقم یعنی حدود ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
است، البته برخی افراد هم از این شمول مستثنی 
هستند که تعدادشان بسیار کم است. وی گفت: 
قرار است با همکاری مجلس و دولت در پرداخت 
کم  شده،  سال   ۵ حدود  که  بازنشستگان  حقوق 

کنیم و یکسان سازی حقوق را اجرا کنیم.

تامین ۷۰ درصدی اجاره بهای 
کم درآمدها از سوی دولت

عصر اعتبار-حامد مظاهریان معاون وزیر راه و 
اجتماعی  مسکن  اینکه طرح  بیان  با  شهرسازی 
و  شهرسازی  وزارتخانه  دو  بین  و  شده  شروع 
واحد  هزار   ۱۲۵ ساخت  برای  توافقی  تعاون 
مسکونی انجام شده است،گفت: در طرح مسکن 
اجتماعی ۷۰ درصد اجاره بهای دهک یک جامعه 
را دولت می پردازد.وی گفت: دوره های رکود در 
سال  سه  تا  سال   ۲.۵ بین  معمواًل  مسکن  بازار 
رکود  از  خروج  سیکل های  به  اینکه  حال  است. 
نزدیک شده ایم و از ابتدای سال تا کنون قیمت 

مسکن هشت درصد افزایش یافته است.

آمریکا مجوز فروش 1۰6 هواپیمای 
ایرباس به ایران را صادر کرد

جام جم آنالین- وزارت خزانه داری آمریکا مجوز 
فرانسوی  تجاری شرکت  هواپیمای  فروش ۱۰۶ 
ایرباس به ایران را صادر کرده است.ایرباس پیش 
از  هواپیما   ۱۷ فروش  مجوز  دریافت  از  این  از 

مجموع ۱۱8 هواپیمای توافق شده خبر داده بود.

قیمت گاز در زمستان ۹۵ تغییر می کند؟

هوشنگ صادقی کارشناس امور تعرفه های شرکت 
ملی گاز درمورد قیمت گاز خانگی گفت: هنوز نامه 
ای مبنی بر افزایش قیمت گاز در دوره سرد امسال 
دریافت نکرده ایم.وی افزود: امسال نیز تعرفه های 
سال گذشته اجرا می شود و از آنجایی که تا کنون 
نامه ای مبنی بر افزایش قیمت دریافت نکرده ایم 

بعید می دانم قیمت ها تغییری کند.

سرمقاله

اصولگرایان نمی توانند به ناطق اتکا کنند ؛ 
ریش سفیدشان می تواند »غیر روحانی« باشد

:  نه اصولگرایان  عباس سلیمی نمین گفت 
دیگر می توانند به آقای ناطق اتکا کنند و نه 
البته  کنند،  کار جدی می  او  با  اصالح طلبان 
برخی  در  ناطق  آقای  نام  از  طلبان  اصالح 
مانورهای سیاسی استفاده می کنند اما به آن 
معنی نیست که او را مرکز ثقل حرکت سیاسی خود قرار بدهند. این 
فعال سیاسی اصولگرا  در پاسخ به این سوال که ریش سفید در جریان 
اصولگرا حتما باید شخصیت روحانی باشد؟ افزود : قطعا می تواند ریش 

سفید جریان اصولگرایان یک شخصیت »غیر روحانی« باشد.

تابش : این لغو برنامه ها دارد کم کم 
تبدیل به یک امر عادی می شود

»وقتی  گفت:  امید  فراکسیون  نایب رییس 
کند  نمی تواند سخنرانی  نایب رییس مجلس 
است  بدیهی  مجلس  نمایندگان  بقیه  برای 
لغو  این  اصال  شود.  لغو  سخنرانی شان  که 
برنامه ها دارد کم کم تبدیل به یک امر عادی 

می شود« . تابش افزود : به نظر مي رسد هم دادستاني در این باره 
قانونمند عمل نکرده و هم از سوي مسووالن استاني و وزارت کشور 
این امکان وجود داشت که بهتر و با تدبیرتر عمل شود. ولي با این 

همه هنوز نمي توانیم درباره این موضوع قضاوت کنیم.

سردار سلیمانی:  تضعیف دستاوردهای
بسیج ظلم نابخشودنی است

سردار سرلشگر قاسم سلیمانی گفت: در این 
دوره پر از فتنه های خارجی و داخلی، بسیج 
در اوج رسیدن به قله پیروزی قرار دارد و نباید 
دستاورد بسیج را تضعیف کنیم که این ظلم 
نابخشودنی است.  فرمانده نیروی قدس سپاه 
تصریح کرد: نمی شود به دلیل یک حرف و نگرانی از جایی، قیصریه 
اسالم و نظام را به آتش بکشیم، بسیج و فکر حزب الهی را به باد انتقاد 
بگیریم. حمایت از بسیج یک وظیفه ملی است و باال و پایین شهر مثل 

استفاده از آب گوارا از بسیج باید استفاده کند.

برای لغو یک سخنرانی تاسف می خورید ولی در 
مقابل توهین به رئیس یک قوه سکوت می کنید

از رئیس جمهور و رئیس  رئیس قوه قضاییه 
قوه مقننه گالیه کرد . آملی الریجانی گفت: 
اخیرا در هجمه به دستگاه قضایی گفتند رییس 
قوه قضاییه هزار میلیارد از اموال بیت المال را 
به حساب شخصی خود ریخته است و چیزی 
که کذب محض است و اثبات دروغ بودن آن راحت است و اسنادش 
موجود است. وی به موضوع مشهد اشاره کرد و گفت: دادستان مشهد 
بر حسب تشخیص خود و برخی اطالعات که نهادها به او داده بودند 
تصمیمی گرفت نمی خواهم قضاوت کنم آیا حق بوده یا باطل. وی 
افزود: اما من از رییس جمهور که تمام قد به میدان آمد و قبل رسیدگی 
حکم خود را داد تعجب می کنم کاش عجله نمی کردید تا رسیدگی 
شود. آملی الریجانی گفت: لغو سخنرانی یک نماینده یک مساله است 
اما شایعه علیه رییس قوه را مسئول نبودید دفاع کنید؟ برای سخنرانی 
امید  اینکه یک نماینده لیست  اما  یک نماینده اظهار نگرانی کردید 
رییس قوه را متهم کرده شما وظیفه ندارید ؟ وی افزود : این گالیه 
را از رییس مجلس هم دارم اما ایشان منصفانه تر گفته است. عرض 
من به رییس مجلس این است به رییس قوه قضاییه در مجلس تهمت 
زدند و سکوت کردید البته من به دفاع شماها نیازی ندارم. وی گفت: به 
دنبال همین بحث ها گفتند رهبری هم از رییس قوه به شدت ناراحت 
است و حتی دیگر رییس قوه را به محضرشان نمی پذیرند در حالی 
که من دو بار به محضر رهبر انقالب رفتم. وی افزود: به دروغ گفتند 
که رهبری می خواهند آیت اهلل جنتی را به عنوان رییس قوه انتخاب 
کنند که رهبری خنده شان گرفت که این دروغ ها را از کجا می آورند؟

رییس جمهور: بسیج جناح و حزب نیست
 بلکه همه ملت ایران اسالمی است

رییس جمهوری در جلسه هیات دولت، تاکید 
نیروهای  بسیج،  از  حمایت  دولت  که  کرد 
مسلح و حفظ و تقویت وحدت ملی در کشور 
را وظیفه خود می داند و در این راه از هیچ 
بر  تاکید  با  روحانی  کند.  نمی  دریغ  تالشی 

اینکه » بسیج یک نیروی مردمی است و بسیج جناح و حزب نیست 
در اصل  نیز  اساسی  قانون  در  ایران است«، گفت:  بلکه همه ملت 
باید امکانات آموزش نظامی برای  ۱۵۱ صراحتا اعالم می کند که 

همه مردم ایران به منظور دفاع فراهم شود. 

کنونی  دولت  فرمودند:  انقالب  معظم  رهبر 
آمریکا در قضیه توافق هسته ای تخلف های 
که  است  داده  انجام  االن  تا  متعددی 
است،  ساله  ده  تحریم  تمدید  آن  تازه ترین 
اگر این تحریم بشود قطعًا نقض برجام است.

حضرت آیت ا... خامنه ای به مسائل مربوط 
به ایران و دولت مستکبر امریکا اشاره کردند 
و گفتند: ما فعاًل امکانی برای قضاوت درباره 
بیاید  سرکار  است  قرار  که  جدیدی  دولت 
در  آنچه  برخالف  کنونی،  دولت  اما  نداریم، 
موضوع برجام تعهد کردند و تصمیم گیری 
زمان  آن  که  شده،  انجام  مشترک  های 
مسئولین به ما اعالم کردند، عمل می کند و 

تخلفات متعددی را مرتکب شده است.
ایشان با اشاره به تمدید قانون تحریم های 
ده ساله در کنگره امریکا، خاطرنشان کردند: 

شود،  عملیاتی  و  اجرایی  تمدید،  این  اگر 
جمهوری  بدانند  و  است  برجام  نقض  قطعًا 
واکنش  آن  مقابل  در  حتمًا  ایران  اسالمی 
اسالمی  انقالب  رهبر  داد.  خواهد  نشان 
همان  یا  ای  هسته  توافق  کردند:  تأکید 
برجام نباید به وسیله ای برای فشار بر ملت 
و کشور ایران تبدیل شود.  حضرت آیت ا...

خامنه ای با تأکید بر اینکه حفظ و پاسداشت 
ملت  آحاد  مأموریت  و  وظیفه  انقالب، 
محرکه  موتور  و  پیشران  را  جوانان  است، 
قطعًا  افزودند:  و  دانستند  بزرگ  این حرکت 

حرکت بسیجی در کشور ما پیروز است اما 
شرط تحقق این پیروزی، پیشه کردِن تقوای 
انجام عمل صالح است  و  فردی و گروهی 
که این دو عامل مهم، موجب جلب نصرت 
و همراهی خداوند خواهد شد. ایشان با اشاره 
به برخی افراد که در اوایل انقالب اسالمی 
در  اکنون  اّما  بودند  انقالبی  و  پرشور  بسیار 
این  افزودند:  اند،  گرفته  قرار  انقالب  مقابل 
حرکت  دینی،  عمق  »نداشتن  به دلیل  افراد 
زاویه  با  نشینی  هم  و  احساسات  اساس  بر 
انقالب  از  زیادی  فاصله  انقالب«،  با  داران 

اسالمی گرفتند و در نهایت در مقابل انقالب 
انقالب اسالمی، »بصیرت«  ایستادند. رهبر 
را بسیار مهم خواندند و خاطر نشان کردند: 
علت تأکید مکرر من بر بصیرت در قضایای 
سال 88 که البته عده ای هم از این تأکید 
ناراحت شدند، به دلیل اهمیت این موضوع در 

تشخیص مسیر حق و باطل است.
کردند:  خاطرنشان  اسالمی  انقالب  رهبر 
انقالب  های  جناح  از  هیچ یک  جزو  بسیج 
نیست بلکه بسیج، جریان و رود عظیم جاری 

به سمت اهداف انقالب اسالمی است.

اجرای تحریم 1۰ ساله نقض برجام است و قطعًا واکنش نشان خواهیم داد
بسیج جزو هیچ یک از جناح های انقالب نیست بلکه بسیج، جریانی به سمت اهداف انقالب اسالمی است

 فصل بازبینی شرایط
 داوطلبان شوراها
 فرا رسیده است

* مهرآیین

استان  مرکز  بیرجند  در   ) اول  از صفحه  سرمقاله  ادامه   (  
خراسان جنوبی شورای شهر در دوره اول به طور 
قطع و فصل دوم به شکل نسبی عملکردی موفق 
داشت عملکردی آنچنان شاخص و متمایز که به 
تغییر سیمای شهر بیرجند و پویایی فعالیت های 
عمرانی، فرهنگی و اجتماعی شهرداری انجامید. و 
در  دوره ای برای همین فعالیت ها شورای شهر 
و شهرداری بیرجند برگزیده کشوری شدند و شهر 
بیرجند در طراز زیباترین شهرهای ایران قرار گرفت.
بود  مستعجل  شورائیان  رونق  پر  دولت  گویا  اما 
شورا  احترام  و  شهرداری  اقتدار  عصر  که  چرا 
خیلی زود به سر رسید. هر روز که گذشت شورای 
شهر بی اعتبارتر شد و به تبع آن شهرداری هم 
که  امروز  تا  دچار  روزمرگی  مهلک  بیماری  به 
فرسایشی  جنگ  و  فرمایشی  امور  به  دلخوشی 
هم  و  نهاد  این  اجتماعی  حیثیت  هم  اعضا  بین 

اعتبار فردی اعضا آن را زیر سوال برده است.
کارنامه منفی شورای شهر بیرجند در دوره های 
که  سازد  می  متبادر  ذهن  به  را  این سوال  اخیر 
به  که  است  چگونه  کجاست؟  در  اساسامشکل 
شورا  همین  و  شهر  همین  در  سوابق  شهادت 
روزگاری کارهایی کارستان می شود و زمانی هم 
دعوا،  درگیری،  تضاد،  با  شورا  نام  که  رسد  می 
کیسه  از  بخشی  حاتم  مسئولیت،  از  فرار  تشنج، 
خالی، بی کفایتی و بی تدبیری و سوء مدیریت 

گره می خورد!
در چیستی آن قّوت اولیه و ضعف حال امروزی 
که  کنند  می  تحلیل  چنین  برخی  شهر  شورای 
نباید حضور کارشناسان بیشتر در حوزه تخصصی 
مسایل شهری و به تبع آن انتخاب های بهتر و 
دور  نظر  از  دوران  ان  رادر  کارآمدتر  تصمیمات 
داشت. براین مبنا که  مدیران متخصص آنزمان 
می  ارائه  شورا  به  را  خود  پیشنهادات  شهرداری 
آن تمام  تقریبًا  اعضا  کامل  همراهی  با  و   دادند 

طرح ها مصوب و عملیاتی می شد.
بر عالوه  روزگار  آن  شورای  بهتر  عبارت   به 
راهگشای  و  ساز  زمینه  قانون  به  بندی  پای 
فعالیت شهرداری بود و این کار در عمل به نوعی 
مدیریت یکپارچه انجامید که دست شهردار را در 

اجرا کامال باز می گذاشت. 
خبرهای  و  شورا  منفی  های  آوازه  اوج  در  حاال 
گاه   لفظی   درگیری های  از  که  حیثیت سوزی 
نزدیک به فیزیکی در نشریات و محافل منتشر 
مگر  که  آید  می  وجود  به  سوال  این  شود  می 
ناصواب  کاری  و »شورا«  ، »مشورت«  »شور« 
است که به این ناهنجاری ها ختم شده است؟! 
و  شورایی  کار  که  بدانیم  که  است  این  حق 

مشورت هم قواعد خاص خود را دارد.
نهی  ترسو  و  بخیل  با  رایزنی  از  ما  آیین  در 
)غیر  اهل  نا  با  شده است. همچنین است شور 
آنکه  از  بیش  که  تجربه  بی  افراد  و  متخصص( 
اگر  است  طبیعی  هست.  هم  مضر  باشد  مفید 
آیند  هم  گرد  گونه  این  افرادی  از  هم  انجمنی 
بجای آنکه منشا خیر و پیشرفت شوند مبدأ شر 
و پس رفت خواهند شد بر این اساس می توان 
به  نهادهای  برخی  خروجی  چرا  که  برد  گمان 
اصطالح مشورتی مثل شورای شهرها نسبتی با 

کارکرد مورد انتظار آن ندارد.
و  مسئوالن  که  است  رسیده  فرا  آن  زمان  شاید 
قانونگذاران برای »غنا« و »چابکی« فعالیت این 
ویژه  تخصصی  و  عمومی  های  صالحیت  نهاد 
نیازهای  با  متناسب  شوندگان  انتخاب  برای  ای 
واقعی  حوزه مدیریت شهری و روستایی تعریف 
یا  بی تخصص«  داران  »آوازه  تجمع  از  تا  کنند 
تخریبی  عملیات  و  مربوط«  نا  »متخصصان 
حاصل از آن جلوگیری شود و فواید شورا در عمل 

نمودار شود.
اهل  نا  به  کار  واگذاری  که  باشیم  داشته  توجه 
با  )ع(  صادق  امام  فرمایش  به  )غیرمتخصص( 
سپردن آن به خائن فرقی ندارد چراکه نتیجه در 
عمل یکی است! ضمناً هیچ آیه ای هم مبنی بر 
الزام فعالیت شوراهایی با این عقبه و شهرت منفی 
نازل نشده و می توان با انحالل آنها از آسیب های 

بیشتری در حوزه خدمات شهری جلوگیری کرد.

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065
علی آبادی 

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران
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به اطالع عموم می رساند
 شرکت توسعه شیالت توان آفرین 

خراسان جنوبی 
در حال تصفیه و انحالل می باشد. 

لذا از افرادی که طلب یا بدهی دارند 
درخواست می شود به آدرس ذیل 

مراجعه  فرمایند.
بیرجند- میدان توحید- اداره کل تأمین 

اجتماعی نیروهای مسلح خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به  پیمانکاری نظافت پایانه مسافربری  

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356 / ت 36005 هـ  هیئت محترم وزیران بدینوسیله  به پیمانکاری نظافت پایانه 
مسافربری فعالً مجهول المکان ابالغ می گردد خانم کبری طوفی با کد شناسایی بیمه 68916493 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان 
شغلی خدمه خوابگاه خواهران دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله 
در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حد فاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت 

قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به  شرکت خدماتی بهین خدمات خاوران 

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356 / ت 36005 هـ  هیئت محترم وزیران بدینوسیله  به شرکت خدماتی بهین خدمات 
خاوران فعالً مجهول المکان ابالغ می گردد خانم کبری طوفی با کد شناسایی بیمه 68916493 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان 
شغلی خدمه خوابگاه خواهران دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله 
در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حد فاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت 

قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی شرکت آتیه سبز

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356 / ت 36005 هـ  هیئت محترم وزیران بدینوسیله  به شرکت آتیه سبز فعالً مجهول 
المکان ابالغ می گردد خانم کبری طوفی با کد شناسایی بیمه 68916493 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی خدمه خوابگاه 
خواهران دانشگاه علوم پزشکی بیرجند داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد 
تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی،  
ساختمان مدیریت روابط کار )حد فاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی 

و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور 
استانی به  شرکت خدماتی خاوران تطهیر

نامه شماره 15356/ ت  تصویب  ماده 8  تبصره 5  اجرای  در 
36005 هـ  هیئت محترم وزیران بدینوسیله  به شرکت خدماتی 
خاوران تطهیر فعالً مجهول المکان ابالغ می گردد خانم کبری 
طوفی با کد شناسایی بیمه 68916493 ادعای اشتغال در آن 
کارگاه با عنوان شغلی خدمه خوابگاه خواهران دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و 
زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور 
تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد 
تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، 
اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حد فاصل پاسداران 22 و 
24( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای 

مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به  شرکت خدماتی تحفه کویر

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356 / ت 36005 هـ  هیئت محترم وزیران بدینوسیله  به شرکت خدماتی تحفه کویر 
فعالً مجهول المکان ابالغ می گردد خانم کبری طوفی با کد شناسایی بیمه 68916493  ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی خدمه 
خوابگاه خواهران دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج 
می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حد فاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور 

قطعی و الزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی شرکت آرش تک

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356 / ت 36005 هـ  هیئت محترم وزیران بدینوسیله  به شرکت آرش تک فعالً مجهول 
المکان ابالغ می گردد خانم کبری طوفی با کد شناسایی بیمه 68916493 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی خدمه بیمارستان 
امام رضا )ع(  داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، 
شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت 
اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، کاری، ساختمان مدیریت 
روابط کار )حد فاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه * 4 آذر 1395 * شماره 3659

گوش  به  رو  ما  پیام  واقعا  اینکه  از  آوا  سالم. 
مسوولین میرسونید کمال تشکر و قدردانی داریم و 
از مسووالن شهرداری و سازمان های مربوطه که 
چند مأمور وکارمند و بازرس ندارند که تشخیص 
بدهند این افغانها به چه راحتی نان ما کسبه بازار 
رو آجرکردند و با دستفروشی جلوی مغازه ها و ایجاد 
سد معبر و بدون هیچ مجوز و پروانه کسب وکار 
می کنند خیلی گالیه مندیم آخرش ما هم مجبوریم 
برای افغانها کارکنیم با این بی تفاوتی و بی نظارتی 

و بی خیالی  دستگاههای نظارتی.!.!
930...098
بانک رفاه و تأمین اجتماعی به بهانه یکسان سازی 
نظام پرداخت مستمری ما رو که 22 هرماه پرداخت 
می شد را به 27 ماه انتقال دادند، ما که از سال 81 
مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی هستیم 960 
هزارتومان میگیریم!!! به همین راحتی و با یه حساب 
خوردند!!!  ما  از  150هزارتومان  حدودا  سرانگشتی 
حاال حساب کنید  بازنشستگانی که حقوق های دو یا 
سه میلیونی یا بیشتر دریافت می کنند و خیلی ها هم 
قبل از 22 هرماه مستمری شان واریز میشه چقدر 
بانک رفاه کاسب تأمین اجتماعی و   پول سازمان 

می شوند ؟؟؟ به نظر من این هم یه جور اختالس 
چراغ خاموش هست،حاال اگر یه کارفرما جرأت داره 
لیست بیمه رو یه روز دیرتر رد بکنه، اولین کاری 
که می کنند دفترچه درمانی کارگر و اعضای تحت 
تکفلشو تو سیستم باطل می کنند، من موندم این 
بزرگواران تو اون دنیا چطور می خوان جواب خدا رو 

بدهند...ماکه راضی نیستیم.
930...247
ریاست  از  باشیم  داشته  تشکری  گفتم  سالم. 
تحریم  برداشتن  و  مذاکره  سال   3 بابت  جمهور 
ها رو کاغذ! بنده هم هر شب روی کاغذ چندین 
ماشین لوکس می خرم و می فروشم  با این که 
نباشید  پاره کردن برجام  پولی ندارم، پس نگران 
یک تشکر دیگر بابت تورم  که رشدی نداشته فقط 
نمی دونم گرانی روزانه مواد غذایی چه معنی میده 

حتما تقصیر دولت قبلی بوده.
936...910
سالم آوا . می خواستیم عاجزانه صدای ما کسبه 
محترم  مسووالن  گوش  به  رو  بازار  چهارشنبه 
برسونید. اینجا رو کال اجاره به افغانها بدهند چون  
لهجه  به  هم  هست  زیاد  خیلی  شون  تعداد  هم 
بیرجندی تسلط دارند هم کسی جلوگیرشون نیست 
شکر خدا هر نوع کاال و هر قلم لوازم از خرما و سیر و 
گردو بگیر تا ترشی  و پوشاک و سرویس قابلمه و.... 
هم می فروشند. ما هم بیکار می شینیم خدا روزی 

رسونه  ؟!... برای همه مسوولین هم دعا می کنیم ؟!
930...209
برنامه بدون   سالم در خبر 20 و 30 روز جمعه 
از خانم نماینده مجلس پرسید  تعارف خبرنگاری 
شما ماهواره دارید خانم گفت بله! چرا وقتی یک 
نماینده ماهواره دارد نیروی انتظامی در شهر ما به 

دنبال جمع آوری ماهوره است.
یک شهروند

مطلبی که در مورد میزان نوشته بودید خوندم حرف 
دل همه هست. آقایونی که به تعهداتشان عمل 
نمی کنند باید بدانند: وقتی تو لیوان بیش از حد آب 
بریزند که سرریز بشه اونی که مقصره، لیوان نیست 
مقصر کسی هست که بیش از ظرفیتش بهش آب 
دادی، پس مراقب  ظرفیت طرف های مقابلشان  

باشند،تا لبریزش نکنند.
ارسالی به تلگرام آوا

درختکاری  به  نسبت  خواهشمندیم  شهرداری  از 
معصومیه  آتشنشانی  تا  عبادی  میدان  حدفاصل 
ورودی  نمای  اندکی  شاید  حداقل  فرمایند  اقدام 

شهر قابل تحمل گردد.
ارسالی به تلگرام آوا

تشکر می کنم بابت انعکاس مشکالت هم استانی 
در  فوتبال  پخش  عدم  مشکل  انعکاس  با  ها، 
روستاهای بورنگ، مسک، گسک، ... به لطف بیان 
توسط شما به حمدا... مشکل برطرف و دل جوانان و 

فوتبال دوستان را شاد کردید  .
915...060
  جناب استاندار، مادرانه سه خواهش از شما بزرگوار 
مردم  دل  بر  جانسوز  داغ  که  هایی  جاده  دارم.1. 
... را فوری یک  اند مثل بیرجند و قاین و  نهاده 
طرفه نمایید 2. به جای بازنشستگانی که سرکارند 
جوانان بیکار را با حقوق کم مشغول کنید تا استان 
بابی  نقاپند.3.  را  مان  شهر  نخبگان  دیگر  های 

حجابی مبارزه شود مخصوصا دانشگاه ها و ...  
0915....049

ذخایر معدنی خراسان جنوبی به دو میلیارد و ۱۴۵ میلیون تن رسید
 

  معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان جنوبی گفت: با صدور 23 پروانه بهره برداری در هفت ماهه سال جاری میزان ذخایر 
معدنی استان به دو میلیارد و 145 میلیون تن افزایش یافت. محمد ساالری با اعالم این خبر افزود: در هفت ماهه نخست سال جاری تعداد 26 فقره 

پروانه اکتشاف با مساحت 174 کیلومتر مربع و با پیش بینی هزینه اکتشاف 94 هزار و 136 میلیون ریال صادر شده است.

سرپناهی برای حیوانات رها در بیرجند
انجمن مهرجویان حیوانات و طبیعت بیرجند آغاز به کار کرد

 نسرین کاری - چند سالی است که فرهنگ 
بین رفته است،  از  ایرانیان  حیوان دوستی میان 
به طوری که داستان هایی که گویای مهربانی 
دینی  آموزه های  از  نوعی  به  و  بود  حیوانات  با 
ما به حساب می آمد، حذف شد. طی این مدت 
بارها شاهد انتشار فیلم ها و عکس هایی از حیوان 
آزاری در نقاط مختلف کشور بودیم که قربانیان 
اصلی این آزارها حیواناتی بی سرپرست بودند که 
با واکنش منفی مردم و مسئوالن روبه رو شد، 
بنابراین انتظار برای سروسامان دادن به قوانین 
بود که در  از حیوانات مطالبه ای  حوزه حمایت 
دستور کار دولت قرار گرفت، زیرا بسیاری معتقد 
بودند اگر حیوان آزاری حتی حیوانات بی صاحب 
این  موارد  کاهش  شاهد  باشد،  داشته  مجازات 

چنینی خواهیم بود.
گربه  ولگرد،  و  بی سرپرست  حیوانات  از  منظور 
در  نیز  غالبا  که  هستند  ولگرد  سگ های  یا 
می کنند  زندگی  رهاشده  صورت  به  شهرها 
ایجاد  امکان  که  موارد  برخی  از  صرف نظر  و 
آنها  توسط  شهری  مسائل  لحاظ  به  چالش 
هست، مهم ترین چالش یا مشکل مرتبط با این 
حیوانات برخورداری کم آنها از قوانین حمایتی 
درکشور است.  و اکنون در شهر بیرجند جمعی از 
 همشهریان دلسوز که دغدغه این زبان بسته ها 
های  پیگیری  با  شدند  موفق  باالخره  دارند  را 
و  برسانند  ثبت  به  را  خودشان  سمن  مستمر 
برای سرو  را  ای  محوطه  بیرجند  از شهرداری 
سامان دادن به وضع این حیوانات بگیرند باشد 
و  حیوانات  حامی  فرهنگسازی  با  بتوانند  که 

جلوگیری از حیوان آزاری باشند. 

حیوان آزاری در استان
 بسیار مشهود است

آرزو بیکی یکی از حامیان مهرجویان حیوانات و 
طبیعت بیرجند عنوان می کند: حیوان آزاری به 
اشکال متعددی نمود پیدا می کند، از درگیرکردن 
جرح  و  ضرب  تا  گرفته  یکدیگر  با  حیوانات 
فیزیکی، زندانی کردن و نگهداری حیوانات در 
 مکان های نامناسب و...او معتقد است: در پاره ای
 از اوقات ضریب و میزان خشونت در این کار 
نامیمون)حیوان آزاری( در استان و شهر بیرجند 
بسیار بارز و مشهود است و در برخی موارد نیز 
کمرنگ و نامحسوس به نظر می رسد اما هر 
آنچه است اختالالت روحی، روانی و رفتاری 
ها  آزاری  حیوان  تمامی  اشتراک  وجه  انسان 
با شدت و ضعف هایی  به شمار می رود که 

بروز پیدا می کند.
بیکی با بیان اینکه متاسفانه هنوز هیچ قانونی 
و  نشده  تثبیت  حیوانات  علیه  خشونت  برای 
و  ها  تهمت  انواع  با  کشور  داخل  در  حامیان 
برای  افزاید:  می  هستند  مواجه  ها  نامالیمتی 
فرهنگسازی باید از دولت و سازمانهای دولتی 
شروع کرد شهرداری ها با همکاری حامیان و 
توانند  می  ارشادی  و  آموزشی  بنرهای  نصب 

سهم زیادی در فرهنگسازی داشته باشند.

کنترل جمعیت حیوانات با روشهای 
علمی و اصولی صورت گیرد

مهدیه رضوی حامی دیگر با اشاره به اینکه کشتار 
و آزار حیوانات کاری غیر انسانی است ادامه می 
دهد با این روش ها می توان فرهنگسازی کرد:  
اول اینکه کنترل جمعیت حیوانات باید با روش 
آموزش  گیرد،  صورت  اصولی   و  علمی  های 
های الزم برای  شهروندان و مخصوصا کودکان 
باشند،  داشته  حیوانات  با  درست  برخورد  که 
اجرای طرح واکسیناسیون سگ ها و عملیات 
زنده  گیری و کنترل جمعیت سگهای خیابانی 

مانند اطالع رسانی، مراقبت  فعالیتهایی  باید  و 
های بهداشتی و پزشکی و کارهای  پیشگیری 
آموزش  و  هاری  و  کزاز  واکسیناسیون  شامل 
اصول بهداشت انجام شود. رضوی خاطر نشان 
می کند: دولت برای افرادی که حیوانات را آزار 
اما  باید قانون و مجازات وضع کند،  می دهند 
قبل از این باید این کار را فرهنگ سازی کنیم 
و سازمان های مردم نهاد حمایت خودشان را از 

حیوانات اعالم کنند.
خودمان  از  ابتدا  است  الزم  است:  معتقد  او   
شروع کنیم وقتی اطالع رسانی قوی و جدی 
نهادهای  توسط  فرهنگسازی  و  باشیم  داشته 
و  در خانه  از کودک  و   گیرد  مختلف صورت 
خانواده خود شروع کنیم دیگر کسی به خودش 

اجازه این کار نمی دهد. 

میزان مدنیت هر جامعه ای را از رفتار 
مردم آن جامعه با حیوانات می توان 

تشخیص داد

انسانی که برای همه موجودات خدا دلسوزی می 
کند نمی تواند در مورد همنوع خودش بی تفاوت 
باشد. بیتا کاری عضو دیگر این سمن با بیان این 
از دوستان حامی  ادامه می دهد: خیلی  مطلب 
حیوانات، افرادی هستند که به صورت مداوم به 

موسسه های خیریه و نیازمندان کمک می کنند.
به گفته وی،  باید از کشتارهای بی رحمانه که  
اشرف  را  خود  که  انسان  شأن  به  زننده  ضربه 
که  این  شود،  جلوگیری  نامد  می  مخلوقات 
بگوییم اول حقوق انسان ها بعد حقوق حیوانات 
هم درست نیست چون تا دنیا هست انسان های 
نیازمند هستند و باید تالش شود و در امتدادش 

برای حیوانات هم تالش کنند.
وی با این سخن »گاندی« حرفش را ادامه می 
رفتار  از  را  ای  جامعه  هر  مدنیت  میزان  دهد: 
مردم آن جامعه با حیوانات می توان تشخیص 
که  آزاری  حیوان  های  فیلم  با  متاسفانه  داد. 
پخش  مجازی  های  شبکه  در  ایران  مردم  از 
شده، تاثیر بسیار بدی در اذهان جهانیان و حتی 
مردم خودمان داشته، از کشتن خرس سمیرم و 
پاره کردن شکم توله هایش تا به آتش کشیدن 
االغ زنده، به دار کشیدن روباه و تزریق اسید 
پخش  هایشان  فیلم  که  غیره  و  ها  سگ  به 
یک  کشیدن  زجر  مقابل  در  شود  نمی  شد، 
با  اولویت  چون  بود  تفاوت  بی  زنده   موجود 

انسان هاست!

اگر ستمی که به حیوانات می کنید 
بر شما بخشیده شود بسیاری از 

گناهانتان بخشوده می شود

فاطمه شالچی هم معتقد است: همان خدایی 
که ما را آفریده سگ را هم آفریده است پس 
چه ما سگ را دوست داشته باشیم چه نه مهم 
این است که او هم آفریده خداست و ما حق 
به  و  کنیم  دخالت  او  آفرینش  کار  در  نداریم 
بهانه نجاست یا سلیقه شخصی خودمان به آزار 
یا کشتار مخلوقات بی گناه و بی دفاع پروردگار 
بپردازیم.وی تصریح می کند: همچنین ما در 
بدهیم  پاسخ  باید  و   بوده  مسئول  خدا  مقابل 
باید  ماست  دست  آینده  نسل  تربیت  وقتی 
نهادینه  فرزندانمان   در  را  مهربانی  و  محبت 
کنیم نه این که با دین سلیقه ای برخورد کنیم 
. وی ضمن تشکر از شهرداری و دکتر مدیح 
عنوان می کند: سخنم را با این سخن پیامبر به 
پایان می برم» اگر ستمی که به حیوانات می 
کنید بر شما بخشیده شود بسیاری از گناهانتان 

بخشوده می شود«

احیای فرهنگ مهربانی
 با حیوانات در کتب آموزشی

مهربانی  این  که  به  اشاره  با  روحانیان  از  یکی 
با حیوانات از آموزه های دینی ما است و مردم 
باید با آنها مهربان باشند، می گوید: در مواردی 
که با خشونت نسبت به حیوانات مواجه هستید، 
طبعا نیاز به قانونی برای حمایت از آنها احساس 
می شود. همچنین جوانان و نوجوانان ما باید ابتدا 
شبکه های  طریق  از  الزم  آموزش های  تحت 

مجازی، رسانه ها و کتب درسی قرار گیرند.
این موضوع  اگر  ادامه می دهد: همچنین  وی 
مورد پذیرش جامعه باشد که حیوانات را به عنوان 
یک رفتار اخالقی بپذیرند، انجام کار فرهنگی به 
مراتب با سهولت بیشتری انجام خواهد شد و در 
این صورت می توانیم مجددا فرهنگ مهربانی با 
حیوانات را میان جامعه رواج دهیم و دیگر نیازی 

به مجازات های کیفری نیست.
مکتب  اینکه  بیان  با  موسوی  حجت االسالم   
ویژه  به  مخلوقات هستی  تمامی  حامی  اسالم 
اسالم  دین  کند:  می  اظهار  است،  حیوانات 
در  )ع(  اطهار  ائمه  و  )ص(  اکرم  نبی  سیره  و 
رعایت حق حیوانات و توجه و رسیدگی به آنان 
اسالم  مبین  دین  در  دارد.  مؤکد  سفارش های 

حیوانات نیز حق و حقوقی دارند که باید با احکام 
و معارف اسالمی نیز منافات نداشته باشد.

کند:  می  عنوان  دینی  مسائل  کارشناس 
هنگام  در  خصوص  به  حیوانات  به  رسیدگی 
سفارشات  از  سرما  فصول  و  دیدن  آسیب 
به  سیر  در  که  بوده  عرفان  و  اخالق  بزرگان 

مقامات معنوی نیز تأثیر دارد.
موسوی درباره سوء استفاده از حیوانات در مسائل 
شرط  بندی و مسابقاتی که از حیوانات استفاده 
می شود اشاره کرد و گفت: در دین مبین اسالم 
اگر  و  شده  محسوب  قمار  نوعی  شرط بندی 
آسیبی به حیوانات نیز برسد فعل حرام صورت 
گرفته است.وی یاد آور می شود: پیامبر اسالم 
)ص( در یکی از روزها  گربه ای را سیراب کردند 
از آن وضو گرفتند که خود نشان دهنده  بعد  و 
اهمیت امر توجه و محبت به حیوانات  از سوی 

باالترین شخصیت هستی است.

نگهداری حیوان خانگی برای افراد 
سالمند و کودکان مفید است

عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه 
آزاد اسالمی بیرجند هم بیان می کند: تاثیری 
که مراقبت ازحیوانات خانگی در افزایش سالمت 
اجتماعی و روانی افراد دارد غیر قابل انکار است 

اما این تاثیر بستگی به هدفی دارد که افراد از 
آوردن حیوان و نگهداری از آن دارند.اگر هدف 
پر کردن خأل تنهایی و عاطفی باشد نگهداری 
حیوان خانگی بهترین گزینه است و برای افراد 
اما بعضی  اثرات مفیدی دارد  یا تنها  سالمند و 
تخلیه  و  یا خودنمایی  نمایش  با هدف  ها هم 
پرخاشگری و قدرت طلبی به نگهداری حیوان 

خانگی روی می آورند. 
نسرین حجت زاده  ادامه می دهد: مراقبت از 
و  محاسن  دارای  روانشناسی  نظر  از  حیوانات 
نشان  خارجی  مطالعات  بعضی  است.  معایبی 
داده اند افرادی که از حیوانات خانگی نگهداری 
می کنند با مشکالت عاطفی از قبیل داغدیدگی 
افراد  آیند و نسبت به سایر  راحت تر کنار می 
معتقدند  دارند.آنان  بهتری  هیجانی  سالمت 
افراد  بهزیستی  تواند  از حیوانات می  نگهداری 
را  تهدید  بدون  ای  رابطه  و  کند  تقویت  را 
آنان  نیازهای عاطفی  از  بوجود آورد و بسیاری 
با  که  افرادی  که  ای  گونه  به  برآورده سازد  را 
حیوانات سر و کار دارند وقایع استرس آمیز کمتر 
و سالمت جسمانی بهتری را گزارش می کنند.

اما پژوهشهای انجام شده در ایران در راستای 
این نتایج نیستند و سالمت روان صاحبان سگ 
و گربه را نسبت به پرورش دهندگان گوسفند 

پایین تر گزارش می کنند.

وابستگی بین حیوان خانگی و 
صاحبش باعث عوارض 

شدید روحی می شود

حیوانات  نگهداری  کند:   نشان می  وی خاطر 
به  توجه  با  جمله  از  دارد  نیز  معایبی  خانگی 
او  وابستگی که میان حیوان خانگی و صاحب 
ایجاد می شود از دست دادن و مرگ این حیوان 
گاهی با عوارض روحی شدید برای صاحب آن 
همراه می شود که شبیه داغدیدگی است و بویژه 
با  کند.  ایجاد می  اندوه  و  کودکان حزن  برای 
وجود این در مجموع تماس محدود با حیوانات  
که منجر به وابستگی نشود برای لطافت روحی 
کودکان و تقویت حس کمک به دیگران مفید 

قلمداد می شود.

قانون مشخصی برای ممانعت از 
حیوان آزاری نداریم

دکترای دامپزشکی با اشاره به اینکه  حیوانات و 

 بخصوص سگ از دیرباز همزیست با انسان بوده اند
با خشکسالی های چند  افزاید:  همزمان   می 
سال گذشته و کوچ روستانشینان به شهرها و 
خالی از سکنه شدن روستاها منابع غذایی برای 
این حیوانات کم شده و آنها هم ناگزیر به سمت 
بهمنش  میالد  دکتر   . کردند  مهاجرت  شهرها 
سازی  فرهنگ  و  آگاهی   بی  علت  به  افزود: 
نادرست از سنین پایه و مدرسه متاسفانه همواره 
حیوان آزاری زیاد بوده که با زیاد شدن جمعیت 
این حیوانات در مراکز شهری تشدید نیز شده 
اینکه   بیان  با  بیرجند  دامپزشکی  است.دکترای 
متاسفانه قانون مشخصی برای ممانعت از حیوان 
آزاری وجود ندارد می افزاید: البته دولت الیحه 
ای را در این باره تنظیم کرده که پس از تصویب 
در هیئت دولت به مجلس ارائه شده که امیدوارم 
هر چه سریعتر به تصویب نمایندگان برسد.مدیر 
عامل موسسه »مهرجویان حیوانات و طبیعت«  
تصریح می کند:  برای اینکه بتوانیم حمایت از 
حیوانات و آزار نرساندن به آنها را فرهنگسازی 
کنیم. بهترین راهکار آموزش کودکان از سنین 
پایه است، بها دادن به مدارس طبیعت و تاکید بر 

آموزه های دین مبین اسالم در رابطه احترام به 
حقوق حیوانات، آگاه کردن مردم از طریق رسانه 
های تبلیغی به این نکته که حیوانات هم مانند 
انسان مخلوق پروردگار هستند و ما حق نداریم 
خارج از آموزه های دینی و قوانین اخالقی حاکم 
بر جامعه موجبات اذیت و آزارشان فراهم کنیم.

بخاطر  حیوانات  آزار  از  عظیمی  بخش  البته 
افراد  از  بهداشتی است که خیلی  دغدغه های 
جامعه نسبت به این حیوانات دارند که من فکر 
می کنم اینجا وظیفه نهادهای بهداشتی اعم از 
شبکه ی دامپزشکی و بهداشت و درمان است 
موجبات  خودشون  تبلیغی  های  فعالیت  با  که 

آگاهی مردم را فراهم کنند.

طبیعت  و  حیوان  مهرجویان  انجمن 
استان از سال 9۴ شروع به کار کرد

و  حیوان  مهرجویان  انجمن  مورد  در  بهمنش 
نهاد  مردم  سازمان  گوید:  می  استان  طبیعت 
ما )مهرجویان حیوانات و طبیعت بیرجند( یک 
انجمن نوپاست با 9 نفر اولیه که بعدها همین 
فعالیت  شدند  موسس  هیئت  اعضای  افراد 
غیر  بصورت   94 سال  ابتدای  از  را  خودش 

رسمی آغاز کرد.
در این مسیر رفته رفته به همراهان ما اضافه 
شد و امروز که نزدیک به یک ماه از ثبت رسمی 
فعال  عضو   200 به  نزدیک  گذرد  می  انجمن 
و  پرتالش  دوستان  مدت  این  طی  .در  داریم 
زحمت کش ما بصورت پیگیر و مستمر در موارد 
متعددی اقدام به غذا رسانی، ایجاد سرپناه، جمع 
آوری و درمان و نگه داری حیوانات نیازمند کرده 
انجمن  بر آن تالش دوستان عضو  اند. عالوه 
برای فرهنگ سازی و ترغیب مردم به مهربانی 
با حیوانات واقعا ستودنی ست.دکترای دامپزشکی 
با اشاره به اینکه  شماری از بیماری ها بین انسان 
و حیوان مشترکند که اصطالحا به آن ها بیماری 
های »زئونوز« گفته می شود ادامه می دهد:اما 
مهمترین آنها  که ما در موسسه سعی در مقابله 
و کنترلشان داریم بیماری هاری و بیماری های 
انگلی مثل کیست هیداتید و سالک هستند که با 
سیاست هایی که موسسه در پیش گرفته بصورت 

کامل می تونیم با آن مقابله کنیم.

مهمترین سیاست انجمن کنترل 
جمعیت و رفع دغدغه های

 بهداشتی مردم است

انجمن  های  سیاست  خصوص  در  بهمنش 
مهرجویان حیوانات و طبیعت می گوید:  مهمترین 
سیاست موسسه ما کنترل جمعیت حیوانات بی 
سرپرست و رفع دغدغه های بهداشتی مردم برای 
حفظ کامل حقوق حیوانات و جلوگیری از کشتار 
بیرحمانه این موجودات بی آزار پروردگار است. او 
معتقد است: باید این نکته را متوجه باشیم که 
کشتار و آزار حیوانات به هیچ وجه باعث کنترل 
جمعیتشان نمی شود و برعکس با کاهش رقابت 
غذایی بین آنها باعث می شویم که جمعیت های 
حیوانی دیگری جایگزینشان شود. در این راستا 
مهم ترین راهکاری که موسسه در پیش گرفته 
، زنده گیری و عقیم سازی هست که در تمام 
دنیا اجرا می شود و نتیجه ی مثبت آن هم  اثبات 
شده است.مدیر عامل موسسه مهرجویان حیوانات 
و طبیعت مهمترین کارهای موسسه را زنده گیری 
حیوان، قرنطینه، عقیم سازی، واکسیناسیون علیه 
هاری و عالمت گذاری، نگه داری و غذارسانی 

برای مدت محدود و رهاسازی می داند.
شهر،  شورای  شهرداری  از  نهایت  در  بهمنش 
فرمانداری، محیط زیست و شبکه دامپزشکی که 
انجمن را حمایت کرده اند تشکر و قدردانی کرد.

لولـه بـازکنـی  شبانه روزی
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع
ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100 درصد تضمینی
09158626228- 09158346779 اسحاقی

حمل بار و اثاث منزل، اداری، ساختمانی )شن، آجر، 
سیمان( وانت، نیسان، کامیونت، ایسوزو مسقف

 داخل و خارج از استان
همراه با کارگر مجرب و بیمه بار رایگان

  32256444 / 32256465 - 056 / 09155629648 کاظمی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند اتوبــار پرستـــو
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 139560308001001732 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد باقر بهلگردی فرزند محمد حسن به شناسنامه 
752 شماره ملی 0651763347 صادره از بیرجند در ششدانگ یک دربند مغازه به مساحت 50/80  متر مربع تمامی پالک 2026 اصلی بخش 
یک حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت علی اکبر بیرجندی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/08/18    تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/09/4        رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

شعبه 1: نبش مدرس 57
شعبه2: نبش مدرس 61  - 32323296
09128664599 - خرمشاهی

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
طــراحــان برتـــر

با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

در مکانی بزرگ و با صفا 
با سالن های مجلل 
و  با ظرفیت 700 نفر 
آماده برگزاری جشن ها 
مهمانی ها و عروسی های شما هموطنان گرامی می باشد.
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های09151611497 -  32320029 

تماس حاصل فرمایید.    آدرس دفتر: نبش غفاری 4
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خواستگاری شاعر عرب از  دختر ترامپ با یک شرط!
 
شاعر مشهور اردنی با سرودن قصیده ای به زبان عامیانه، مهریه ای سنگین برای ازدواج با دختر رئیس جمهور منتخب آمریکا پیشنهاد داد و شرطی عجیب مطرح کرد. به گزارش جام جم آنالین به نقل 
از العالم، فیلح جبور در این شعر که با صدای خودش در شبکه های اجتماعی منتشر شده، ۵۰ شتر، ۲۰۰ اسب اصیل عربی و ۱۴ هکتار زمین صحرایی به عنوان مهریه پیشنهاد داده است. تنها شرط 
شاعر اردنی، آن است که عروس پس از ازدواج و ورود به صحرای محل زندگی وی، حجاب و روبند بپوشد، زیرا خیلی زیبا است و ممکن است حضور او بدون حجاب، در قبیلۀ جبور جنجال به پا کند!

یادداشت

مساله مهدویت و 
ضرورت توجه به آن
* سید محمد کاظم علوی

از  اعم  متعدد  روایت  در   : معرفت  لزوم   .۱
علمای شیعه و سنی آمده است: آن که امام خود 
دیده  شناخت  و  معرفت  این  بدون  و  نشناسد  را 

از جهان فرو بندد به مرگ جاهلیت مرده است.
اهل بیت پیوسته پیروان خویش را به این دعا 

ترغیب کرده اند:
ْفنِی  ُتَعرِّ لَْم  إِْن  َفإِنََّک  نَْفَسَک  ْفنِی  َعرِّ اللَُّهمَّ 
َرُسولََک  ْفنِی  َعرِّ َرُسولََک ،اللَُّهمَّ  أَْعِرْف  لَْم  نَْفَسَک 

َتَک  ْفنِی َرُسولََک لَْم أَْعِرْف ُحجَّ َفإِنََّک إِْن لَْم ُتَعرِّ
ْفنِی  ُتَعرِّ لَْم  إِْن  َفإِنََّک  َتَک  ُحجَّ ْفنِی  َعرِّ اللَُّهمَّ 

َتَک َضلَلُْت َعْن ِدینِی . ُحجَّ
پروردگارا! خود را به من بشناسان که اگر خود 
را به من نشناسانی، نمیتوانم پیغمبرت را بشناسم. 
پروردگارا! پیغمبرت را به من بشناسان که اگر 
پیغمبرت را به من نشناسانی، نمیتوانم حجت تو 

را بشناسم. 
پروردگارا! حجت خود را به من بشناسان، که 
اگر حجت خود را به من نشناسانی، دین خود را 

از دست میدهم، و گمراه خواهم شد”.
امام  قبال  در  فری  هر   : وظیفه  و  تکلیف   .۲
علیه السالم وظایف معینی دارد و الزمه عمل به 

وظیفه ،شناخت امام است.
توان  نمی  امام  جایگاه  و  نقش  شناخت  بدون 
و  شوق  با  را  وظایفش  فرد  که  داشت  انتظار 

آمادگی قبلی انجام دهد. 
حدود  حافظ  امام  خداست،  دین  نگهبان  امام 
الهی است،امام قوام بخش همه حرکت های حق 
مدارانه است.امام نجات بخش مردم است)اگر به 
از  مردم  نجات  اش  وظیفه  امام  کنند(.  توجه  او 
است. انسان  امام کمال بخش  گمراهی هاست. 

را  راه  توان  نمی  آن  بدون  که  است  نوری  امام 
باشد  توجه  بی  خویش  امام  به  که  هر  و  یافت 

غرق در گمراهی است.
3. مبارزه با انحرافات و کج فهمی ها: در زیارت 

اربعین خطاب به امام حسین می گوییم: 
و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادك من الجهالۀ 
و حیرة الضاللۀ ... ؛ کسي که نهایت تالش را در 
دعوت مردمان براي هدایت به کار برد. نجات و 
رهایی مردمان از انحرافات و کج اندیشی ها که 
بر عهده  که  است  ای  انبیاست.وظیفه  وظایف  از 
وارثان راه انبیاء یعنی امامان معصوم و در عصر ما 

بر عهده امام زمان علیه االسالم می باشد.
و  مفید  امور  هایی  آفت  و  ها  آسیب  همواره 
کارآمد را تهدید می کند و چاره ای جز شناخت و 
مقابله با آن نیست. خرافات و بدعت ها، مدعیان 

دروغین و ... از این جمله می باشند.
۴. آثار اعتقاد و معرفت امام زمان علیه السالم

و  انسان  کاملترین  و  کامل  انسان  را  امام  اگر 
اولیاء بدانیم و  انباء و  خلیفه خخدا و وارث همه 
آن ایمان قلبی داشته باشیم و سعی نماییم این 
باور در عمق اندیشه و شخصیت ما نفوذ کند و 
چنانچه امام را در هر تصمیم و تدبیر و عمل خود 
فراوانی  آثار  باور  این  قطعا  بدانیم  ناظر  و  شاهد 

برای خود ما جامعه خواهد داشت.

 تشکيل بسيج مستضعفين به فرمان
 امام خميني )ره( و روز بسيج

 
به دنبال پیروزي انقالب اسالمي و قطع دست 
استکبار جهاني و منافع آنها در ایران، توطئه ها و 
فتنه هاي شیاطین علیه ایران روز به روز گسترش 
پنجم  در  خمیني  امام  شرایطي  چنین  در  یافت. 
آذر ۱3۵8، فرمان تشکیل بسیج را صادر کردند و 
فرمودند: مملکتي که ۲۰ میلیون جوان دارد، باید 
بیست میلیون ارتش داشته باشد. هنوز یک سال 
امام نگذشته بود که رژیم بعث  از صدور فرمان 
عراق با هدف براندازي نظام نوپاي اسالمي و با 
حمایت استکبار جهاني، علیه ایران دست به حمله 
همه جانبه زد. در چنین شرایطي بود که جوانان 
و  به صورت خودجوش  امام  اشاره  به  سلحشور، 
تحت تشکل هاي بسیجي به جبهه ها شتافتند و 
در طول هشت سال دفاع مقدس، با تقدیم خون 
آبیاري  را  اسالمي  انقالب  نوپاي  نهال  خود، 
بي سابقه اي  رشادت هاي  و  حماسه ها  و  کردند 
آفریدند. اینگونه بود که بسیج در تاریخ انقالب 
صرف،  نظامي  نهاد  یک  عنوان  به  نه  اسالمي 
بلکه به عنوان یک مکتب فرهنگي و ارزشي و 
کلمه طیبه اي که در بین همه اقشار ملت ایران 

ریشه دوانیده است، مطرح مي شود.

گرمای  و  جاده  سوزناك  سرمای  مهر- 
ناشدنی  وصف  شوقی  ها،  برهنه  پا  وجود 
را در چشمان زائران امام مهربانی ها جای 
در  را  هایشان  خستگی  دل  تا  است،  داده 
جوار امام هشتم زیر آسمان حرم نجوا کنند.

و  داده اند  سر  سفر  آهنگ  عاشقانه  چه 
به پیش  الغربا  غریب  به سوی  مشتاقانه  چه 

می روند. 
گام هایشان آهسته ولی استوار است چرا 
مشهد  تا  بیرجند  از  راه  کیلومترها  باید  که 
با کوله  اما همراه  با دست خالی  بزنند.  قدم 

باری از معرفت راهی خراسان شده اند.
و  نداشته  راه  از سختی  دغدغه ای  گویی 
رفتن  برای  را  آن ها  لحظه ای  هوا  سردی 

مرّدد نمی کند. 
می کشد  سرك  دلشان  از  مواج  شوقی 
بی تابی  نور  سرزمین  به  رسیدن  برای  و 

می کنند.
خراسان  جمعیت  از  برخی  بار  این  آری، 
جنوبی که سعادت بر سرشان سایه افکنده 
با پای پیاده به میهمانی شاه طوس می روند 
امام  پیشگاه  به  را  جنوبی ها  همه  ارادت  تا 

رضا )ع( برسانند.
شنیده بودم در برخی از محالت بیرجند، 
مساجد و هیئت های مذهبی جمعتی قصد 
را  پیاده  پای  با  خراسان  به طوس  عزیمت 
دارند و عده ای نیز هم اکنون به نیمه مسیر 

رسیده اند.
کوتاه  دیداری  در  تا  است  مغتم  فرصتی 
شان  احساس  از  مکالمه  زمانی  اندك  یا  و 
سخت  زیارت  این  از  هدف  و  بگویند 

زمستانی را به تحریر بکشند.

کمتر از آهوی بی پناه نیستم 
مرا هم ضمانت کن

تو  برای  آدم  این همه   .... رضا  امام  »یا 
آدمیان  تمامی  گویی  می کنند،  بی قراری 
ضمانت  می خواهند.  ضمانت  و  شده  آهو 
از تمامی مشکالت و گرفتاری ها... صیادها 
آن  از  کمتر  مگر  می کنند.  تازی  میدان 
آهوی بی پناهیم؟ دستمان را بگیر و ما را از 

نگاه های آلوده نجات ده«
های  اشک  و  می گوید  را  جمالت  این 
می زداید.  گونه ها  از  را  بسته اش  قندیل 
معنوی اش  دنیای  در  را  خودم  به سختی 

وارد می کنم. 
با  را هر کدام  سعی می کنم حرف هایش 
دنیایی از بغض به همراه است را به خاطر 
بسپارم چرا که با قلم و دفتری که در دست 

دارم میانه خوبی ندارد.
از  مدام  و  دارد  نام  صدیقه  بی بی 
معلوم  قرار  از  می گوید.  سخن  دل تنگی 
و  اتوبوس  با  را  مسیر  از  نیمی  می خواهد 
زیارت  به  پیاده  پای  با  نیز  را  دیگر  نیمی 

شاه خراسان برود. 
پاهایش را از زانو به پایین ماساژ می دهد 
مسیر  خاك  گرد  معتقدم  من  می گوید:  و 
رسیدن به امام رضا )ع(، شفایم خواهد داد.

پیرامون  شبانه اش  های  خواب  به  مرتب 
اشاره  پیاده،  پای  با  )ع(  رضا  امام  زیارت 

شب  در  را  روزها  این  می گوید:  و  می کند 
امیدوارم  و  دیده ام  چشم  به  تاریک  های 

رؤیاهایم، در حقیقت رؤیا نباشد.

چه می شود که بیایم حرم 
به مهمانی

با  که  است  مخاطبی  دومین  محمد 
می پردازد.  گو  و  گفت  به  مهر  خبرنگار 
می کند  آغاز  شعر  با  را  صحبت هایش 
کرده ای شه خراسانی/ چه  تو  »دلم هوای 

می شود که بیایم حرم به مهمانی؟«
را  پیاده  پای  با  )ع(  رضا  امام  زیارت 
بزرگ ترین سعادت در ۲۴ سال زندگی اش 

رضا  امام  حرم  دیدن  می گوید:  و  می داند 
)ع( برای تمام دوستدارانش یک آرزو است.

می چرخاند.  راستش  به طرف  را  سرش 
گویی بغضی حنجره اش را درهم می فشارد. 

سکوتی چند دقیقه ای حاکم می شود. 
در  می افزاید:  و  می کشد  عمیقی  نفس 
معجزه های  )ع(  رضا  امام  از  ام  زندگی 

زیادی دیده ام.
و  می کند  هموار  را  صدایش  سرفه ای  با 
به  کمک  دست  مشکلی  هر  در  می گوید: 
سویش دراز کرده ام و تاکنون دست رد به 

من نداده است.
این بار نمی تواند مانع ریزش اشک هایش 
بغضی سنگین می گوید: چند سال  با  شود. 
است که برای شرکت در کاروان های پیاده 
مشهد دعا می کنم و اگر امسال هم شرف 
گذر یک  برای  توانی  دیگر  نمی شدم،  یاب 

سال دیگر نداشتم.
است  افرادی  از  دیگر  یکی  رقیه  بی بی 
که به گفته خودش از پیاده روی زیارت امام 

رضا )ع( جامانده است. 
امید  را  دلش  کاروانیان  بدرقه  با  اما 
می دهد. این خانم بیرجندی در گفت و گو 

امام  حرم  زیارت  می گوید:  مهر  خبرنگار  با 
رضا )ع( سعادت می خواهد.

)ع(  رضا  امام  زیارت  اینکه  بیان  با  وی 
)ع(  حسین  امام  زیارت  مانند  فقرا  برای 
کسانی  سعادت  به  خوشا  می افزاید:  است، 

که در ماه صفر به مشهد می روند.
سال  می افزاید:  ساله   3۰ بانوی  این 
در  که  غمی  برای  که  است  زیادی  های 
بار  این  امیدوارم  و  می کنم  دعا  سینه دارم 

خداوند اجابتش کند. 
برای  برادرم  امسال  اینکه  بیان  با  وی 
اولین بار به پیاده روی زیارت امام رضا )ع( 
برگ  بتواند  امیدوارم  می گوید:  است،  رفته 
بستاند.  )ع(  رضا  امام  از  را  دعایم  اجابت 

نگاهش را به سمت مشهد منعکس می کند 
می آید  بر  دلش  عمق  از  که  آهی  با  و 
می گوید:  و  می دهد  سالم  دست به سینه 
برای امثال من که رفتن به مشهد برایشان 
دیدار  یک  مانند  سالم  یک  است،  دشوار 

است.

وقت نقاره زدن ناله من برخیزد

زهرا سلمانی هم از دیگرکسانی است که 
نیز  را  قسمتی  و  اتوبوس  را  مسیر  از  نیمی 
با پای پیاده به حرم مطهر رضوی می رود.

با  گو  و  گفت  در  بیرجندی  جوان  این 
خبرنگار مهر می گوید: هر برنامه ای که از 
حرم مطهر امام رضا )ع( پخش می شود را 

با جان دل گوش می دهم.
از  زدن  نقاره  وقت  اینکه  بیان  با  وی 
بلند  گریه هایم  هق هق  دل تنگی  شدت 
پای  با  که  خوشحالم  می افزاید:  می شود، 

پیاده به پابوسش می روم.
حرم  دیدن  برای  اینکه  بیان  با  سلمانی 
می گوید:  می کنم،  بی قراری  )ع(  رضا  امام 
کاش زمان در لحظه دیدارم متوقف شود و 

همیشه در حرمش ماندگار شوم.

بیداری شبانه 
برای زیارت امام رضا )ع(

از  )ع(  رضا  امام  پیاده  کاروان  مسئول 
با  گو  و  گفت  در  هم  خوسف  شهرستان 
بار  اولین  برای  می گوید:  مهر  خبرنگار 
عهده دار  را  زیارتی  پیاده  کاروان  که  است 

می شوم.
تشکیل  از  اینکه  بیان  با  احمدی  حسن 
برای  گفت:  خوشحالم،  بسیار  کاروان  این 
تا  کاروان  در  شرکت کننده  افراد  ثبت نام 

پاسی از شب بیدار بودم. 

این  از  استقبال مردم  ادامه می دهد:  وی 
خانواده ها  از  بسیاری  و  بوده  زیاد  کاروان 
در  شرکت  به  حاضر  کوچک  فرزندان  با 
اینکه  بیان  با  احمدی  شدند.  پیاده روی 
8۹ نفر در کاروان پیاده زیارت رضا )ع( از 
شهرستان خوسف ثبت نام کرده اند، گفت: از 
این تعداد 3۰ نفر خانم هستند. وی افزود: 
اطراف  روستاهای  از  یکی  از  کاروان  این 
شهرستان  تا  و  می کند  حرکت  خوسف 
با  نیز  آنجا  از  و  می رود  اتوبوس  با  باغچه 
خواهد  رضوی  مطهر  حرم  به  پیاده  پای 

رفت.
راه اندازی  از  هدفش  بیان  در  احمدی 
کرد:  بیان  )ع(  رضا  امام  پیاده  کاروان 
پیاده روی اربعین انگیزه ای وصف نشدنی در 

من ایجاد کرد.

امام رضا )ع( 
راهنما و ناظر زائران پیاده است

از  )ع(  رضا  امام  پیاده  کاروان  مسئول 
بیرجند هم در گفت وگوی تلفنی با خبرنگار 
رضا  امام  عاشقان  کاروان  کرد:  بیان  مهر 

)ع( ۲۶ صفر به مشهد مقدس می رسد.
این  اینکه  بیان  با  حسینی  محمد  سید 
است،  حیدریه  تربت  در  اکنون  کاروان هم 
است  جان سوز  و  سرد  بسیار  هوا  افزود: 
کاروان  حرکت  ادامه  مانع  شرایط  این  اما 

نمی شود.
وی ادامه داد: مشکالت زیادی در طول 
هم  باز  اما  می شود  تحمیل  زائران  بر  راه 
راه  به  وصف نشدنی  اشتیاقی  با  افراد  این 
خود برای رسیدن به مشهد ادامه می دهند.

این  راه  و  هدف  اینکه  بیان  با  حسینی 
افزود:  است،  )ع(  رضا  امام  عشق  کاروان 
و  راهنما  در طول مسیر  )ع( هم  امام رضا 
کراماتی  همواره  و  بوده  کاروانیان  بر  ناظر 

شامل حال آن ها می کند.
اینکه چهارده سال است  بیان  با  حسینی 
که مسئولیت کاروان پیاده را به عهده دارم، 
گفت: در طول این مدت هیچ موردی یافت 
پیاده  کاروان  در  از حضور  کسی  که  نشده 

ابراز پشیمانی کند.
باران، سرما و گرما  ادامه داد: برف،  وی 
اشتیاق  و  شوق  از  اندکی  راه  طول  در 
و  شوق  بلکه  نکاسته  ائمه  دوستداران 

انگیزه شان را دوچندان کرده است.

اعزام ۳۵ کاروان پیاده خراسان 
جنوبی به مشهد مقدس

تبلیغات  دینی  های  تشکل  مسئول 
با  گفتگو  در  جنوبی  خراسان  اسالمی 
 3۵ تاکنون  اینکه  بیان  با  مهر،  خبرنگار 
کاروان پیاده روی از نقاط مختلف استان به 
از  کرد:  اظهار  اعزام شده اند،  مقدس  مشهد 
این تعداد دو کاروان از شهرستان سربیشه، 
۱۰ کاروان از شهرستان قاین و سه کاروان 

از شهرستان سرایان بوده اند.
افزود:  احمدرضایی  حجت االسالم 
شهرستان  از  کاروان  هفت  همچنین 
بشرویه، شش کاروان از شهرستان بیرجند، 
کاروان  دو  خضری،  شهر  از  کاروان  دو 
از  کاروان  سه  و  زیرکوه  شهرستان  از 

شهرستان فردوس اعزام شده اند.
وی با بیان اینکه به طور میانگین هر کاروان 
۵۰ زائر دارد، افزود: حضور مبلغ در کاروان ها 
امری ضروری بوده و در این راستا هماهنگی 

های الزم انجام شده است.
مسئول تشکل های دینی تبلیغات اسالمی 
خراسان جنوبی با اشاره به عمده فعالیت های 
گفت:  پیاده روی،  مسیر  در  کاروان ها  این 
دعای  کمیل،  دعای  عاشورا،  زیارت  قرائت 
دعای  قرائت  و  جماعت  نماز  اقامه  توسل، 
جوشن کبیر در مسیر راه از جمله فعالیت های 

این کاروان ها است.
از  مردمی  های  حمایت  به  اشاره  با  وی 
کاروان های پیاده، اظهار داشت: این کاروان ها 
در برخی از شهرستان ها و روستاهای مسیر راه، 

مورد پذیرایی مردم قرار می گیرند.
عرض ارادت خراسانی ها به ائمه و اهل بیت 
)ع( مکان، زمان، سردی و گرمی نمی شناسد 
و در سخت ترین شرایط حتی با پای عریان هم 
برای رسیدن به معشوقشان پیش تازی می کنند.

روایت عشق و توسل به امام مهربانی ها؛ آمدم ای شاه پناهم بده

کتاب حیات بخش استکاریکاتور

رسول آذرگون

حفظ و تقویت امنيت پایدار
در گرو تعامل بين مردم و مسئوالن است

مهر- استاندار خراسان جنوبی حفظ و تقویت 
بین  تعامل  و  همکاری  گرو  در  را  پایدار  امنیت 
های  حوزه  در  خصوص  به  مسئوالن  و  مردم 
امنیتی دانست و گفت: سیستم اداری با استفاده 
در  پرویزی  خواهدبود.  کارآمد  مردم  ظرفیت  از 
پاسگاه  و  ها  کالنتری  روسای  ساالنه  همایش 
حوزه  در  کار  وضع  اینکه  بیان  با  استان  های 
و  سخت  امروز  دنیای  در  جامعه  امنیت  و  نظم 
پیچیده شده است، بیان کرد: در چند ساله اخیر 
به  روز  دادگستری ها  و  کالنتری ها  به  مراجعه 
دهنده  نشان  که  داشته  داری  معنا  افزایش  روز 
وی  است.  جامعه  در  متنوع  اجتماعی  مشکالت 

اجرایی  دستگاه های  در  مسئولین  اینکه  بیان  با 
و  مردم  با  دوگانه  برخورد  عنوان  هیچ  به  نباید 
ارباب رجوع داشته باشند، اظهار کرد: مسئوالن 
باید ضمن اینکه به وظایف خود به طور قانونی 
مردم  با  هم  یکنواخت  برخوردی  کنند  عمل 
داشته باشند که این مهم در دراز مدت موجب 
اعتماد و رضایت عمومی مردم خواهد شد. امام 
امروز  امنیت  همایش  این  در  نیز  بیرجند  جمعه 
انتظامی  نیروهای  تالش های  مرهون  را  جامعه 
و مرزبانی دانست و گفت: باید این امنیت را در 
سایه قانون مداری حفظ کنیم. فرمانده انتظامی 
تا  جاری  سال  ابتدای  از  اینکه  به  اشاره  با  هم 
کنون ۱۹.۵ تن انواع مواد مخدر در سطح استان 
به  نسبت  مقدار  این  گفت:  است،  شده  کشف 

سال گذشته 3۴ درصد افزایش داشته است.

به هيچ عنوان از وسایل نفتی تبدیل شده به گازسوز استفاده نکنيد.
روابط عمومی شرکت گاز خراسان جنوبی
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پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

چرا اعتماد به نفسم پایین است؟

عمدتا حساسیت و زود رنجی نشات گرفته از اعتماد 
به نفس پایین است لذا افرادی مثل شما که خیلی 
زود می رنجند باید تالش جدی برای ترفیع اعتماد به 
نفس خود داشته باشند ضمن اینکه سعی کنید بینش 
مثبت نسبت به دیگران داشته باشید. ممکن است علّت 
رنجش شما از دیگران این باشد که نسبت به آنها دید 
منفی داشته و فکر کنید همه مخالف شما هستند و 
شما را دوست ندارند، این تصور باعث می شود که 
بدون دلیل از دیگران برنجید. سعی کنید نگرش خود 
را نسبت به دیگران تغییر دهید و بپذیرید که همه شما 
 را دوست دارند و اگر هم در مواردی به شما تذکر 
می دهند یا سخت می گیرند، از آن جهت است که 
شما برای آ ن ها مهم هستید و همه نگران حال شما 
هستند، از باب دلسوزی به شما تذکر می دهند. به 

پیامدهای منفی حالت رنجش از دیگران توجه کنید.
اگر بصورت جّدی درصدد اصالح این حالت نباشید، 
زود رنجی به مرور زمان تبدیل به عادت و حتی یك 
پیامدهای  و  در شما خواهد شد  ویژگی شخصّیتی 
گاه  هیچ  داشت.  خواهد  بدنبال  را  بسیاری   منفی 
نمی توانید در زندگی خود موّفق شوید و با دیگران 
ارتباط صمیمی و عاطفی برقرار کنید، توجه به این 
مسایل، ضرورت بازنگری و تصمیم جّدی در جهت 
رفتار شما را می طلبد که نسبت به دیگران نگرش 
مثبت داشته و اعتماد به نفس را در خویشتن تقویت 
نمایید. سعی کنید علت زودرنجی خویش را شناسایی 
ندارد که  امکان  بکوشید.  آن  در جهت حّل  نموده، 
زودرنجی شما بدون جهت و بی دلیل باشد، حتماً دلیل 

و علّتی دارد ولو این که شما آن را نشناسید.

احتمااًل خیلی از شما می دانید که دراز کشیدن 
روی تخت با ذهنی آشفته و بدنی دردناک چه 
حس بدی است. یك نگرانی یا فکر می تواند 
ساعت ها بیدار نگهتان دارد. یا خیلی اوقات سر 
و صدای اتاق های بغلی یا همسایه باالسری 
ممکن است حتی با وجود خستگی زیاد اجازه 
ندهد بخوابید. این وضع خوابیدن روز بعدتان را 
هم درگیر می کند و نمی گذارد روزی پرانرژی 
و مفید داشته باشید.مطمئناً همه ما در نقطه ای 
می شویم.  بی خوابی  مشکل  دچار  زندگی  از 
استرس های زندگی و ضرب العجل های کاری 
تحت تاثیر  نوعی  به  را  آدم ها  همه  استراحت 
فوق العاده  افراد  برای  ولی  می دهد.  قرار 
حساس که تقریباً ۲۰ درصد از جمعیت را در بر 
می گیرند، یك شب خواب خوب بیشتر به یك 
از زندگی روزمره.  رویا شبیه است تا بخشی 
موجب  حساس تر  عصبی  سیستم  داشتن 
بی خوابی می شود. خواب نیازمند این است که 
ما به حالت استراحت عمیق برویم که دستیابی 

به آن برای این افراد چندان ساده نیست.

یک تا دو ساعت قبل از خواب، خودتان 
را در حالت استراحت قرار دهید

در ساعت های پایانی روز، تا جایی که می توانید 
تحریکات جسمی را کم کنید. نور را کم کنید و 
همه چیز را  کند و آرام کنید. کاری که برایتان 
ریلکس کننده است مثل کتاب خواندن، انجام 
روزی  درمورد  زدن  یا حرف  داغ  یوگا، حمام 
که پشت سر گذاشته اید با خانواده را امتحان 
برایتان  خاص  کارهای  یکسری  اگر  کنید. 
به  را  آنها  کنید  سعی  است،  غیرقابل اجتناب 

طریقی آرام و ریلکس کننده انجام دهید.
از ظهر به بعد کافئین استفاده نکنید

کافئین می تواند ۱۲-۸ ساعت بعد از مصرف 
در بدنتان بماند. تاثیر کافئین در افراد مختلف 
برای  اگر  کل،  طور  به  ولی  است  متفاوت 
به  را  آن  کنید  دارید، سعی  خوابیدن مشکل 
مدت یك ماه از برنامه غذایی تان حذف کنید 
و ببینید وضعیت خوابتان بهتر می شود یا خیر. 
همچنین می توانید منابع ضعیف تر کافئین مثل 

چای یا شکالت را امتحان کنید. 

 سعی کنید به جای قهوه چای گیاهی و دم نوش
 استفاده کنید. 

شب ها غذاهای خواب آور بخورید
مثل  خواب آور  مغذی  مواد  حاوی  غذاهای 
تریپتوفان، مالتونین و منیزیم بخورید. برای 
شام می توانید ترکیبی از پروتئین های باکیفیت 
کنید.  مصرف  پیچیده  باالوکربوهیدرات های 
یك بشقاب کینوآ به همراه سبزیجات تفت 
است.  انتخابی خوب  مرغ  سینه  و   داده  شده 
ماست  و  گیالس  کاسه  یك  دسر   برای 

میل کنید. 
ساعت ۱۰:۳۰ چراغ ها را خاموش کنید

معین  ساعت  یك  سر  شب  هر  کنید  سعی 
برای خواب آماده شوید. بدن ما برای خوابیدن 
ساعت ۱۰ شب و بیدار شدن ساعت ۶ صبح 
ساخته شده است. بهترین کیفیت خواب بین 

ساعت ۱۰ شب و ۲ صبح خواهد بود.
تنفس از طریق حفره چپ بینی 

را تمرین کنید.
شست  انگشت  با  را  بینی تان  راست  حفره 

بینی  از  آرام  و  نفس طوالنی  یك  و  بگیرید 
تاثیری  تنفس  نوع  این  بکشید.  چپتان 
آرامش بخش بر ذهن و بدن دارد. در یوگای 
کوندالینی گفته می شود که ۲۶ تنفس طوالنی 
حالت به  را  بدن  طریق  همین  به  آرام   و 

ریلکسی می برد. 
رویکردتان را تغییر دهید.

باور شما درمورد خواب چیست؟ افکار ترسناک 
در بدن ایجاد تنش می کند و بدنی که تنش 
دارد، توانایی به خواب رفتن ندارد. ترس از اینکه 
نتوانید بخوابید هم ممکن است باعث بیدار نگه 

داشتنتان شود. 
با نور و صدا بازی کنید

هماهنگ کردن ریتم های درونی با ریتم های 
طبیعت به داشتن خوابی بهتر و عمیق تر کمك 
می کند. سعی کنید در طول روز خودتان را در 
معرض نور خورشید قرار دهید و شب ها چند 
ساعت قبل از خواب نور خانه را کم کنید. حتمًا 
در اتاقی کاماًل تاریك بخوابید یا از چشم بند 
استفاده کنید. اگر احساس می کنید با وجود یك 

صدای پس زمینه بهتر می خوابید، موقع خواب از 
پنکه یا چیزی مشابه که صدایی یکنواخت دارد 
 استفاده کنید. گوش گیر هم برای آنهایی که

به صدا حساس هستند بسیار مفید است.
حمام ریلکسی را امتحان کنید

نصف فنجان نمك مخصوص دریایی و چند 
قطره روغن خاص مثل لوندر )اسطوخودوس( 
داخل  دقیقه   ۲۰ بریزید.  گرم  آب  وان  در  را 
آن دراز بکشید. منیزیم موجود در این نمك 
از طریق پوست جذب بدنتان می شود و حس 
ریلکسی را در شما تقویت می کند. آب و نمك 

انرژی روزتان را پاک می کند.
طب فشاری و سایر تکنیک های 

ریلکسیشن را امتحان کنید
از خواب روی تشك طب فشاری دراز  قبل 
بکشید. همچنین می توانید تمرینات عضالت 
پیشرونده و یوگای نیدرا را امتحان کنید که با 
کمك ذهنتان هر قسمت از بدنتان را ریلکس 
می کنید. طب سوزنی هم می تواند یکی دیگر 

از انتخاب هایتان باشد.

عارفانه روز

امید برای یه شروع قشنگ! صبح یعنی؛ یه معجزه! 
یعنی؛ یك ایمان دوباره به قدرت خدای با سلیقمون، 

که چقدر خوشگل به هستی نظم داده!یعنی؛ بنام 
خدایی که دغدغه ازدست دادنش ندارم

بهشتهمینحوالیستمادرترابنگرپدرترا
ببینخواهريابرادرتراحسکندوستترابه
يادبیاورعاشقهمسرتباشوفرزندتراببوس

بهشتکنارتاستقدرشرابدان

يکدقیقهسکوتقبلازپرخاشگری،يک
دقیقهسکوتقبلازحرکتعصبى،يکدقیقه
سکوتقبلازتهمتزدن،يکدقیقهسکوت...،

شايدتفاوتايجادکند،امتحانکن

247851639
189236475
536794821
813462597
794518263
652379184
978645312
365127948
421983756

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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سالم  صبحتان به طراوت باران دلتان  به  پاکی نسیم  
صبحگاهی خوشه های افکارتان سبز 

و پایدار لحظه هاتان  زیبا و بارش
 بوسه های “خدا” پای تمام  آرزوهایتان

شخصسادهلوحيمکررشنیدهبودکهخداوند
متعالضامنرزقبندگاناستوبههرموجودي
فکر اين به خاطر همین به است. رسان روزي
افتادکهبهمسجديبرودومشغولعبادتشود
وازخداوندروزيخودرابگیرد.بهاينقصديک
روزازسرصبحبهمسجدرفتومشغولعبادت
شدهمینکهظهرشدازخداوندطلبناهارکرد.
ناهارينرسیدتا انتظارنشستبرايش به هرچه
اينکهشامشدواوبازازخداطلبخوراکيبراي
شامکردوچشمبهراهماند.چندساعتيازشب
گذشتهدرويشيواردمسجدشدودرپايستوني
نشست.از»دوپله«خودقدريخورشوچلوونان
بیرونآوردوشروعکردبهخوردن.مردكکهاز
صبحباشکمگرسنهازخداطلبروزيکردهبود
سرفهایکرد.درويشکهصدايسرفهراشنید
گفت:»هرکههستيبفرماپیش«مردبینواکهاز
گرسنگيداشتميلرزيدپیشآمدوبرسرسفره
درويشنشست.وقتيسیرشددرويششرححالش
راپرسیدوآنمردهمحکايتخودشراتعريف
کرد.درويشبهآنمردگفت:»فکرکناگرتوسرفه
نکردهبوديمنازکجاميدانستمکهتواينجايي؟
يک اما است رسان روزي کهخدا نیست شکي

سرفهایهمبايدکرد!«

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

تجربه کنید.   09158668002

ایزوگـام سـال  
 ایزوگام، قیرگونی، آسفالت / فروش مستقیم و بدون واسطه

چهار راه بهشتی، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369  سالخورده

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

کار خوب اتفاقی نیست

مرکز خرید و فروش آهن آالت 
مستعمل ، درب و پنجره دسته 

دوم ، تخریب ساختمان 
با دستمزد ضایعات 

نبش موسی بن جعفر )ع( 5 
09155619620

09159416784- حسینی

اخالق، انصاف، کار خوب 
سرلوحهخدماتماست

بهصورتشبانهروزی،باسابقه
درخشانوقیمتکاماًلتوافقى

حملبارواثاثیهمنزلباخاورمسقف
ونیسانوکارگرماهر

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

اکرولیک،  مولتی کالر، کنیتکس، کناف و...
 با قیمت مناسب

  09156633230- برگی

امداد باطری صباح
فروش انواع باطری های ایرانی و خارجی

آدرس: بین پاسداران 14و 16 
   09153615306 - دالکه

به یک جوشکار و تعدادی برق کار 
ماهر نیازمندیم.

09156676468-09159624680

کلیه لوازم منزل و اداری شما را 
با باالترین قیمت خریداریم.

09151630435 -09159621311

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

اسامی برندگان آبان ماه
 حجاب سرای آیدا

خانم رجایی - خانم قلندری
 خانم شرفی 

 خانم سعیدی - خانم ملکی
خیابان فردوسی ، روبروی پارک
09159629134 - غالمپور

فــرش هامـون
با خرید 24 متر فرش  6 متر رایگـان  دریافت کنید

*تعویض مبل و فرش * کارت خرید کاالی ایرانی پذیرفته می شود
نبش مطهری 21/1      32228253

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمناً تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه(   09155622291 - 32211684

الستیک فرازی

سقف کاذب، کناف ایران، 
پارکت، دیوار پوش

 کاغذ دیواری
  09151630741
09155610111

مدرس، بین مدرس 47 و 49 

تزئینات ساختمان رحیمی

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار، مخصوص حمل 

اثاثیه منزل، با کادری مجرب و ماهر درامر 
جابجایی اثاثیه، همراه 

با تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

خرید و  فروش  انواع قالب بتنداربست  
فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     
32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 
تـوکــل
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مسابقات لیگ والیبال استان از امروز آغاز می شود 

جنوبی  خراسان  استان  والیبال  لیگ  قهرمانی  مسابقات  رفت  دور 
از بعداز ظهر امروز، با حضور 11 شهرستان تحت عنوان منطقه 1 
اداره ورزش و  آغاز می شود.به گزارش روابط عمومی   2 و منطقه 
جوانان شهرستان سربیشه، این مسابقات از امروز به مدت 5 هفته 
در شهرستان های استان آغاز خواهد شد.تیم های حاضر در منطقه 
یک شامل زیرکوه ، خوسف ، سربیشه ، بزرگساالن بیرجند،نوجوانان 
بیرجندوجوانان بیرجند و در منطقه دو شامل طبس،سرایان،فردوس 
تیم   ،  30/17 ساعت  فردا  است  باشد.گفتنی  می  قاین  و  بشرویه 
سربیشه در اولین بازی خود به مصاف نوجوانان بیرجند خواهد رفت.

برگزاری مسابقات بسکتبال چهار جانبه در بیرجند

 به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان بیرجند:
قاین،  های:فردوس،  تیم  شرکت  با  جانبه  چهار  بسکتبال  مسابقات 
لغایت   03/08/95 تاریخ  از  بیرجند  و  زاهدان  شهرسازی  و  راه 

05/08/95 در سالن تختی برگزار می شود.

هیأت موتورسواری قاین 
مسابقات موتورسواری کالس آزاد رابرگزارنمود

باهمکاری  قاین  شهرستان  سواری  وموتور  رانی  اتومبیل  هیأت 
دوره  بسیج یک  هفته  مناسبت  به  وشهرداری  وجوانان  ورزش  اداره 
مسابقات موتور سواری کالس آزاد را درپیست موتور سواری منطقه 
ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  برگزارنمود.به  بوذرجمهرقاین 
وجوانان دراین دوره ازمسابقات 8موتور سوار درکالس آزاد باهم به 

رقابت پرداختند.

تیم شهرداری بم میزبان خود، تیم 
 بستنی اعتمادیان را مغلوب نمود

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان قاین درادامه 
اعتمادیان  بستنی  فوتبال  تیم  کشور  سه  دسته  لیگ  مسابقات  سری 
میزبان تیم شهرداری بم بود.این دیدار درساعت 14عصر مورخ 2 آذرماه 
درچمن استادیوم شهید امین زاده قاین برگزارگردید ودوتیم به مصاف 
هم رفتند که درپایان نیمه اول توپی از دروازه ها عبور نکرد و دوتیم 
بازی  نیمه دوم تیم شهرداری بم  به رختکن رفتند.در  بدون گل زده 
راهجومی آغاز نمود که دردقیقه 50 این بازی مهدی شاهدی مدافع 
به  مجبور  تیم  مربی  که  اعتمادیان مصدوم شد  بستنی  تیم  قدرتمند 
تیم شهرداری  بود که  تعویض  این  وبعداز  مدافع گردید  این  تعویض 
توانست ازسد دفاع تیم بستنی اعتمادیان عبور کند وبه گل برسد.که 
درپایان 90 دقیقه این دیدارتیم فوتبال شهرداری بم توانست با نتیجه 3 

بر 0 میزبان خود تیم بستنی اعتمادیان رادرخانه شکست دهد.

هیچگاه  حمام  در   -2 نکشید  سیگار  هرگز   -1
مستقیما زیر دوش آب گرم نفس نکشید. کلر یک 
قاتل تدریجی است 3-چای بیشتر از یک روز مانده 
را اصال ننوشید 4-غذای خود را بیشتر از یکبار در 
مایکروفر گرم نکنید و بعد از آن درصورت عدم استفاده 
دور بریزید 5-هنگام غذا بین هرلقمه حداقل 1 دقیقه 

فاصله بگذارید و دو ساعت قبل و بعد از غذا و هنگام 
آن نوشیدنی ننوشید 6-موهای خود را بیش از یکبار 
در شبانه روز شانه نکنید 7- هنگام دویدن و راه رفتن 
وخوابیدن  نشستن  نگهدارید.هنگام  باال  را  خود  سر 
برعکس سر خود را پایین نگهدارید 8-توجه بیش 
از حد به وزن، سودمند نیست. بدن انسان قادر است 

بصورت خودکار میزان ورودی، جذب و میزان دفع را 
تنظیم نماید 9-افراط در هر چیز بالی سالمت است 
10-ورزش و تحرک در ابتدای صبح نه تنها سودمند 
نیست بلکه خطرناک نیز هست. سعی کنید درعصر 
انجام دهید 11-هیچگاه به پهلو نخوابید. سعی کنید 

در جهت عمود بر محور مغناطیسی زمین بخوابید.

این نکات مهم پزشکی را بخاطربسپارید ...

آلو بخورید تا سالم بمانید ...

کنترل  فشارخون،  افزایش  از  جلوگیری  با  آلو  مصرف 
ـ  قلبی  بیماری های  بروز  از  پیش گیری  و  قندخون 
عروقی، سرطان، بیماری های گوارشی ، کاهش چربی 
باشگاه  دارد.  انسان  سالمت  در  بسزایی  نقش   ... و 
خانواده  از  هسته ای  تک  میوه  آلو؛  جوان:  خبرنگاران 
زردآلو و هلو ، دارای طعم متغیر ) از ترش تا شیرین ( و 
رنگ هــای زرد، سبـز، قـرمـز و ارغوانـی است که بیش 

از هزاران گونه متفاوت از این میوه در دنیا وجود دارد که 
از نظر رنگ، شکل و اندازه ، دارای تنوع زیادی هستند.
آلو ، اکثراً به صورت تازه مصرف می شود؛ اما می توان 
مربا  و  بصورت کمپوت  یا  و  به صورت خشک  را  آن 
مصرف کرد و یا به کیک ها، ساالدها و غذاها اضافه نمود.
در طب چینی، آب آلو به عنوان » اکسیر صبحانه « جهت 
سم زدایی وشادابی بدن بعد از خواب توصیه شده است. 

خواص بی نظیر خیار را بشناسیم

رفع  در  پیشانی  به  خیار  مالیدن  و  بوییدن  خوردن، 
آن  بینی  در  خیار  آب  ریختن  قطره  قطره  و  سردرد 
کم  و  حوصلگی  بی  گرفتگی،  بردن  بین  از  جهت 
قندی  های  بیماری  و  دیابت  درمان  برای  و  خوابی 
قرمزی  رفع  برای  خیار  ورقه  از  است.  مفید  بسیار 
غذا  همراه  میوه  این  اگر  و  شود  می  استفاده  چشم 
در ساالد خورده شود، به درمان یبوست کمک می 

کند. آشامیدن آب خیار در رفع اکثر تب های شدید،  
ازبین بردن التهاب معده، پاک کردن کبد و همچنین 
بهبود یرقان سودمند است. اگر روزی یک عدد خیار 
زمستان  و  پاییز  در فصل  از سرما خوردگی  بخورید 
در امان هستید. برای از بین بردن یبوست در دوران 
خوردن  و  شود  می  توصیه  خیار  مصرف  بارداری 

پوست خشک خیار سبز زایمان را آسان می کند.

نجات مادر باردار و همسرش از قاتل نامرئی

مادر باردار و همسرش شهرستان نهبندان از گازگرفتگی 
سیما  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  بردند.به  در  به  جان 
رئیس شبکه بهداشت و درمان نهبندان گفت: خانم 23 
ساله در ماه چهارم بارداری به همراه همسرش صبح 
امروز در روستای کالته حبیب بخش شوسف نهبندان 
دچار گازگرفتگی ناشی از استفاده از چراغ نفتی شدند. 
از پایگاه  افزود: یک دستگاه آمبوالنس  فرید هاشمی 
شوسف به محل اعزام شد و این دو نفر که دچار حالت 
تهوع و سردرد شدید بودند، با انجام اقدامات حمایتی 

تحویل بیمارستان شهید آتشدست نهبندان شدند. 

زلزله ای به بزرگی ۳ ریشتر
حاجی آباد را لرزاند

در  آباد  حاجی  ریشتر   3 بزرگی  به  ای  زلزله   
گزارش  به  لرزاند.  را  جنوبی  خراسان  استان 
خبرنگار مهر، این زمین لرزه در ساعت 16 و 31 
دقیقه عصر امروز چهارشنبه در حاجی آباد قاین 
رخ داده است.بنا بر اعالم موسسه ژئو فیزیک 
این زمین لرزه در عمق 6 کیلومتری زمین بوده 
است .تا کنون گزارشی از خسارت های احتمالی 
این زمین لرزه اعالم نشده است. استان خراسان 

جنوبی دومین استان زلزله خیز کشور است.

واژگونی مینی بوس
  زائران ایرانی در عراق 

در پی واژگون شدِن مینی بوس حامل زائران ایرانی 
کربالی معلی در منطقۀ فدک در غرب شهر ناصریه 
در استان ذی قار، 4 زائر کشته و 14 تن دیگر زخمی 
شدند.بر اساس گزارش خبرگزاری نوِن عراق، این 
حادثه هنگامی رخ داد که زائران در حال بازگشت 
به ایران بودند. این گزارش می  افزاید که 6 تن از 
زخمی ها زن هستند.مجروحین این حادثۀ مرگبار به 
از آن ها  اند و حال برخی  بیمارستان منتقل شده 

وخیم گزارش شده است.

هنگام گرفتگی گردن چه کار کنیم؟

گرفتگی و اسپاسم گردن به 3 دلیل رخ می دهد. اول بر 
اثر استرس، دوم نشستن ها و استفاده نادرست از سیستم 
عصبی و عضالنی و سوم تروماها و ضربه های که به 
حدود  که  می دهد  نشان  می شود.تحقیقات  وارد  گردن 
60 درصد از آرتروزهای گردن بر اثر استرس است.تعداد 
اعصاب موجود در ناحیه گردن و شانه ها بیشتر از دیگر 
قسمت های بدن است و از آن جایی که عصب، ماهیچه 

بر  را تشکیل می دهند، فشار  و استخوان یک سیستم 
هر کدام می تواند کل مجموعه را تحت تأثیر قرار دهد.
موقع  پشه  که  فشاری  مقدار  داده  نشان  تحقیقات 
اندازه  به  می کند  وارد  انسان  پوست  کردن  سوراخ 
ده شاهی  سکه ای  بر  فولکس  یک  که  است  فشاری 
وارد  گردن  بر  که  فشاری  گاهی  می کند.  وارد 
شود. گردن  دردهای  موجب  می تواند  می شود 

خواص عرق کاسنی

فراوانی  منفعتهای  دارای  که  است  گیاهی   کاسنی 
برای  بدن دارد، مثل  منفعتهایی برای  از بین بردن 
مشکالت گوارشی، جلوگیری از سوزش معده، کاهش  
التهاب مفصلی،  از بین بردن سموم کبد و کیسه صفرا، 
از عفونت های ویروسی، باال بردن مقدار  پیشگیری  
مقاومت سیستم ایمنی بدن و  کاهش ابتال به بیماری 
های قلبی عروقی می باشد. همچنین  از بین برنده درد 

طبیعیست و  نمی گذارد سنگ های کلیوی تشکیل شود 
و فواید زیادی برای الغری دارد. مهم تر از همه، این 
گیاه کوچک مکملی قوی  در برنامه های غذایی بشمار 
دارویی-داروی  گیاهان  و  سنتی  طب  آیدکاسنی  می 
گیاهی - ی فوق العاده از ویتامین و مواد معدنیست از 
جمله روی، منیزیم، منگنز، کلسیم، آهن اسید فولیک این 

فواید باعث ارزشمند بودن کاسنی شده است.

عدس، دانه ای سرشار از پروتئین
 

گیاهخواران  براي  مفید  غذایي  ماده  یک  عدس 
توجهي  قابل  میزان  حاوي  چون  مي شود  محسوب 
گوشت  براي  مناسبي  جایگزین  و  گیاهي  پروتئین 
است.  )روي(  زینک  از  سرشار  است.عدس  قرمز 
با  مقابله  و  گرسنگي  کنترل  به  معدني  ماده  این 
زیادي  کمک  غذایي  وعده هاي  بین  خواري  ریزه 
مواد  حاوي  همچنین  غذایي  ماده  این  مي کند. 

آهن،  فسفر،  کلسیم،  پتاسیم،  مانند  مفیدي  معدني 
مواد  این  از  است.  سدیم  و  اسیدفولیک  منیزیم، 
کنید.  میل  مرتبه عدس  دو  تا  یک  هفته  در  مغذي 
یبوست  با  مي توانید  راحتي  به  ساده  کار  همین  با 
کلسیم  کمبود  با  مقابله  برای  عدس  کنید.  مقابله 
کم  دچار  گر  است.  مفید  بسیار  استخوان   پوکی  و 

خوني هستید نیز مي توانید به عدس اعتماد کنید.

وجود رگه های سفيد در برخی گوجه فرنگی های 
موجود در بازار نشانه نيترات و باقی مانده سموم 

كودهاست كه باعث سرطان ميشود !

رگه های سفید در برخی گوجه فرنگی ...

داده نما،

قاتل خاموش جان یک نفر را گرفت

مشهد  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  عملیات  -معاون  ایسنا 
گفت: بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن یک کشته و یک مصدوم بر جای ماند.
بمهدی رضایی اظهار کرد: حادثه گازگرفتگی منزل مسکونی در خیابان مطهری 
شمالی مشهد یک کشته و یک مصدوم برجای گذاشت.وی ادامه داد: این حادثه 
مقارن ساعت 9:30 در خیابان مطهری شمالی، در منزلی 30 متری رخ داد.وی 
افزود: هنگام انتشار گاز مونوکسید کربن دو نفر در خانه بودند؛ که متاسفانه در 
زمان حضور تیم های امدادی یک نفر آن ها که مردی میانسال بود، جان خود را 
از دست داده بود و دیگری به علت مسمومیت شدید اعزام بیمارستان شد.معاون 
عملیات سازمان آتش نشانی مشهد با اشاره به انتقال متوفی به پزشکی قانونی، 

علت دقیق وقوع این حادثه را نیازمند بررسی های بیشتر اعالم کرد.

می توان بسیج را بحق مکتبی ترین و مردمی ترین نیروی مقاومت جهانی نامید. امام خامنه ای )مدظله العالی(    
بسیج دانشجویی خراسان جنوبیهفته بسیج گرامی باد

هیئت جان نثاران ابا عبدا... الحسین )ع( بیرجند برگزار می کند:

مراسم سخنرانی و عزاداری ایام آخر ماه صفر
1. شب 28 صفر )95/9/7( لغایت شب 30 صفر )95/9/9(

 سخنرانی و عزاداری 
شروع مراسم ساعت 18/30

سخنران: حجت االسالم دکتر شهاب
مداح: حاج غالمحسین نارمنجی

 2. صبح 28 صفر )95/9/8( رحلت پیامبر )ص( و شهادت امام حسن )ع(
 سخنرانی و عزاداری از ساعت 9/30 الی 11/30

3. صبح 30 صفر 95/9/10 شهادت امام رضا )ع( 
سخنرانی و عزاداری از ساعت 9/30 الی 12

مکان: حسینیه هیئت جان نثاران - خیابان منتظری 3 - جنب مسجد خضر

ایـزوگام شرق  بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050 -32442331 

سینما بهمن سینمای خانواده 
سینما بهمن  

مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

  @ Cinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن

اکران
فیلم

ساعت شروع
14:1516:151820 سانس ها

32222636 - 056تلفن

آس و  پاسفروشنده
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شناسایی  63 اثر تاریخی جدید در دهستان پترگان شهرستان زیرکوه

دادرس مقدم- در جریان بررسی باستان شناسی دهستان پترگان شهرستان زیرکوه 63 اثر تاریخی جدید شناسایی شد.  مسئول حوزه 
پژوهش و مطالعات اداره کل میراث فرهنگی استان گفت: قدمت این آثار از دوره اشکانی تا دوره قاجار را شامل می شود. برآبادی افزود: 

پنجشنبه * 4 آذر 1395 * شماره 3659از مجموع آثار شناسایی 3 اثر متعلق به دوران تاریخی، 6 اثر متعلق به دوران تاریخی و اسالمی، 52 اثر متعلق به دوران اسالمی است. 
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پیش بینی تشدید  بارش برف در استان

پیش  از  استان  هواشناسی  مدیرکل  برزجی- 
روزهای  طی  استان  در  برف  بارش  تشدید  بینی 
پیش  های  نقشه  بررسی  گفت:  و  داد  خبر  آینده 
جنوبی  مرطوب  جریانات  نفوذ  هواشناسی  یابی 
را به جو استان نشان می دهد که سبب تشدید 
بارش برف در استان خواهد گردید. خندان رو در 
گفتگوی اختصاصی با آوا عنوان کرد: این بارش ها 
عمدتا طی روز های پنجشنبه و جمعه هفته جاری 
استان رخ خواهد  و در بخشهای جنوبی و شرق 
داد که با توجه به سرمای هوا سبب تشکیل مه 
با  وی  شد.  خواهد  نیز  عمومی  معابر  لغزندگی  و 
با منفی  اینکه در 48 ساعت آینده سربیشه  بیان 
12 درجه سردترین منطقه استان خواهد بود اظهار 
کرد: کمینه دمای هوا در شهرستان بیرجند نیز تا 

48 ساعت آینده به منفی 11 درجه خواهد رسید.

سرفرازی ، اولین معاون زن استانداری شد

گروه خبر- در حکمی از سوی وزیر کشور بی بی 
عصمت سرفرازی به عنوان معاون هماهنگی امور 
اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری منصوب 
شد. الزم به ذکر است خانم سرفرازی اولین مدیر 
زن استان  در این حوزه مهم و راهبردی استانداری 
این  از  او پیش  است. گفتنی است آخرین سمت 
مشاور استاندار و مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده 

استانداری البرز بوده است.

جشنواره ایده هاي برتر همزمان با
هفته بزرگداشت پژوهش برگزار می شود

بنیاد ملی نخبگان خاطرنشان  مالئی- رئیس 
با  آذر   6 تاریخ  تا  توانند  کرد: عالقه مندان می 
مراجعه به سایت بنیاد نخبگان استان به نشانی

sk.bmn.ir   نسبت به دریافت فرم جشنواره 
اقدام و ارسال ایده خود به صندوق الکترونیکی 
 s-khorasan@bmn.ir آدرس  به  بنیاد 
به  آوا  با  گفتگو  در  زاده  احمدی  نمایند.  اقدام 
و  کرد  اشاره  جشنواره  این  برگزاری  از  هدف 
افزود: شناسایی ، تشویق ، معرفی شایستگی ها 
و توانمندی های ایده پردازان در جامعه و حفظ 
مالکیت معنوی، ترویج فرهنگ نوآوری، تقویت 
خودباوری در توسعه فناوری و به ویژه فناوری 
موضوعات  داد:  ادامه  وی  است.  نوین  های 
محیط  دامپروری،  کشاورزی،  های،  زمینه  در 
و  اطالعات  فناوری  معدن،  و  صنعت  زیست، 
بازرگان،  و  خدمات  خانگی،  مشاغل   ،ICT
زاده  احمدی  است.  آزاد  موضوع  و  گردشگری 
از  پس  جشنواره  این  برگزیدگان  کرد:  تصریح 

تجلیل به مرکز رشد کشور معرفی می شوند.

روند اجرای طرح های
هادی روستایی ُکند است

هماهنگی  امور  و  پشتیبانی  معاون  تسنیم- 
استان های بنیاد مسکن انقالب اسالمی با اشاره به 
اینکه روند اجرای طرح هادی روستایی کند است 
گفت: تاکنون در 45 درصد روستاهای سطح کشور 
این طرح اجرایی شده است. درفشی در حاشیه بازدید 
از روستاهای شهرستان بیرجند در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: به طور متوسط در هر سال 200 هزار 
واحد در روستاها بازسازی، نوسازی و مقاوم سازی 
یک  تاکنون  راستا  این  در  کرد:  تصریح  می شود 

میلیون و 700 هزار واحد به اتمام رسیده است.

افتتاح ۲۰۰ کارگاه کمک اشتغال روستایی 

با  روستایی  اشتغال  کمک  کارگاه   200 مهر- 
قرب  زدایی  محرومیت  قرارگاه  فرمانده  حضور 
کوثر خاتم االنبیاء)ص( در خراسان جنوبی افتتاح 
با  سازندگی  بسیج  سازمان  مسئول  زهرایی  شد. 
هفته  مناسبت  به  دیروز  افزود:  خبر  این  اعالم 
بسیج 25 پروژه عام المنفعه و محرومیت زدا به 

طور همزمان به بهره برداری می رسد.

آمادگی قرارگاه سازندگی
قرب کوثر  برای انتقال آب
از دریای عمان و خلیج فارس

کوثر  قرب  سازندگی  قرارگاه  فرمانده  تسنیم- 
خاتم االنبیاء سپاه با بیان اینکه آمادگی داریم برای 
انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس همکاری 
کنیم به شرطی اینکه کار از سوی دیگر قسمت ها 
فقر  کاهش  به  دولت  گفت:  شود،  آغاز  جایی  از 
مراسم  در  حزنی  سردار  کند.  کمک  جامعه  در 
افتتاح  طرح های اقتصاد مقاومتی در جمع مردم 
برطرف  کرد:  اظهار  قصبه  چهکندک  روستای 
شدن مشکالت مردم برای ما خیلی اهمیت دارد 
ورمز موفقیت سپاه همواره رفع محرومیت هاست 
و دولت هم باید کمک کند تا فقر را کاهش دهیم.

پرونده مسکن مهر استان
تا پایان سال بسته می شود

تسنیم- مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به 
اینکه حدود 500 واحد مسکن مهر در استان آماده 
تا   150 می شود  پیش بینی  گفت:  است  واگذاری 
200 واحد نیز تا پایان سال به بهره برداری برسد 
می شود.  بسته  استان  در  مهر  مسکن  پرونده  و 
آسمانی مقدم اظهار کرد: در استان بیش از 8 هزار 
و 200 واحد مسکن مهر وجود داشت که از این 
واحدها بیش از 7 هزار واحد تاکنون به بهره برداری 
رسیده است و مردم از آن استفاده نمی کنند. وی 
بیان  و  کرد  اشاره  روستایی  مسکن  به  همچنین 
کرد: هرساله دولت حدود 200 هزار واحد مسکونی 
را در سطح کشور پیش بینی می کند و در این راستا 

سهمیه ای برای استان دریافت می شود.

۵۰ نیروگاه خورشیدی
درمدارس و مساجد استان فعال شد

برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل  تسنیم- 
قدرت  به  خورشیدی  نیروگاه  نقطه   50 گفت: 
 23 برای  شبکه  از  جدا  صورت  به  220کیلووات 
مسجد، 15 مدرسه و 18 مشترک در این استان 
احداث شده است. شرکاء در آئین افتتاحیه دومین 
در  برق  صنعت  ابالغی  ضوابط  ممیزی  دوره 
به  خیرمقدم  ضمن  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
روستا   14 اینکه  بیان  با  توانیر،  شرکت  ممیزان 
استان از طریق انرژی های نو برق رسانی شده 
است بیان کرد: به تمامی سایت های مسکن مهر 
با 32 هزار واحد پیش بینی شده در سطح استان 
ممیزی  تیم  سرپرست  است.  شده  رسانی  برق 
شرکت توانیر نیز در این افتتاحیه گفت: ممیزی در 
شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی توسط 
متخصصان  و  کارشناسان  از  نفره   28 تیم  یک 
برق  و  توزیع  شرکت های  و  توانیر  شرکت  خبره 

منطقه ای به مدت 3 روز انجام می شود.

دستگاه های عضو شورای مبارزه با
مواد مخدر از موازی کاری پرهیز کنند 

هم  جنوبی  خراسان  استاندار  مقدم-  دادرس 
شورای  عضو  های  دستگاه  همپوشانی  و  افزایی 
و  داد  قرار  تاکید  مورد  را  مخدر  مواد  با  مبارزه 
نهادهایی  سایر  و  ربط  ذی  های  دستگاه  افزود: 
که در این زمینه تالش می کنند باید با تعاملی دو 
سویه با این شورا تالش کنند تا از انجام کارهای 
موازی و طرح های مشابه به منظور استفاده بهینه 
امکانات جلوگیری گردد.  و  منابع  از  و حداکثری 
پرویزی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر استان عنوان کرد: طرح های این شورا، قبل 
یکی  در  پایلوت  به صورت  باید  اجرایی شدن  از 
از نقاط روستایی و در سطحی بسیار کوچکتر از 
اندازه واقعی به مرحله اجرا گذاشته شوند تا بتوان 
در تحقق اهداف تعیین شده در اجرای این طرح 

ها به توفیقات مورد نظر دست یافت.

۲۴۸ بیمار دیالیزی و ۱7۰ بیمار پیوندی
در استان وجود دارد

علوم  دانشگاه  خاص  بیماران  مسئول  تسنیم- 
پزشکی بیرجند گفت: خراسان جنوبی حدود 248 
شامل  پیوندی  بیمار  حدود 170  و  دیالیزی  بیمار 
7بیمار پیوند کبد، یک پیوند قلب دارد و بقیه بیماران 
پیوند کلیه هستند. دهقانی در حاشیه بازدید رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از بخش دیالیز مرکز 
جامع درمانی بیماران خاص استان اظهار کرد: یکی 
چرخه  به  ورود  افراد  این  مشکالتی  مهمترین  از 
درآمدزایی عنوان کرد و خواستار اختصاص حداقل 
یک درصد از آمار استخدامی دستگاههای دولتی به 

این افراد که تخصص و مدرک الزم را دارند شد.

خبری  نشست  دیروز  صبح  مالئی-  
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان در 
سالن کنفرانس این شرکت با حضور مدیران 
ستادی و معاونان اجرایی برگزار شد. هاشمی 
عنوان کرد: خراسان جنوبی به علت پراکندگی 
و  استحصال  های  هزینه  دارد  که  جمعیتی 
نگهداری را شامل می شود. وی با تاکید بر 
اینکه اقتصاد آب در جامعه بسیار مهم است 
مانند  آب  آبی  بی  بحران  با  امروزه  افزود: 

کاالیی است که خرید و فروش می شود.

آبیاری فضاهای سبز
از آب شرب ممنوع

از  ابالغی  نامه  بخش  به  مقدم  هاشمی 
بر  مبنی  شرکت  این  به  نیرو  وزارت  طرف 

اینکه آب شربی که برای فضای سبز شهر 
استفاده می شده است باید قطع شود ادامه 
 79 از  آمار  آخرین  طبق  گذشته  سال  داد: 
بر  بالغ  استان  در  انشعاب آب شهری  رشته 
آبیاری  برای  مترمکعب   554 میلیون  یک 
نسبت  که  است  شده  استفاده  سبز  فضای 
به مدت مشابه 12درصد مصرف را کاهش 
آب  تامین  متولی  اینکه  بیان  با  وی  دادیم. 
در استان، شرکت آب منطقه ای است،گفت: 
برای جایگزینی این آب مجوز حفر دو حلقه 
امام  مسجد  و  امید  سفیران  میدان  در  چاه 
شهرداری  به  را  بیرجند  شهر  )ع(  حسین 
هشدار  با  آبفا  مدیرعامل  است.  شده  داده 
کرد:  تاکید  استان  در  آبی  بی  بحران  به 
اکنون2هزار و 70لیتر آب بر ثانیه در استان 

آب مصرف می شود که برای افق1404 ، 3 
هزار 44 لیتر بر ثانیه، نیاز استان خواهد بود 
تامین  برای  باید  و هرچه سریعتر مسئوالن 
بیان  مقدم  هاشمی  بیاندیشند.  تدبیری  آب 
باید  لوله  کیلومتر خط  استان 600  در  کرد: 
تومان  میلیارد   60 نیازمند  که  شود  اصالح 
هستیم. وی افزود: هر کیلومتر اصالح شبکه 
80میلیون تومان هزینه دارد و در هر سال 
باید 17کیلومتر اصالح شود و به علت نبود 
اعتبار این موضوع محقق نمی شود. وی با 
اشاره به اینکه بیشتر هزینه صرف تعمیرات 
در  افزود:   آب می شود  نگهداری شبکه  و 
به  انشعاب  و 800  هزار  نهبندان  شهرستان 
بیش  که  شده  یابی  نشت  10کیلومتر  طول 
از 52مورد نشت آب و بالغ بردو و نیم لیتر 

بر ثانیه از هدررفت آب جلوگیری کرده ایم.

بیشتر هزینه ها
صرف تعمیرات شبکه آب می شود 

بیرجند  آبادی مدیر آب و فاضالب  هاشم 
هم با گالیه ازفرسودگی لوله های این شهر 
عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون 93 کیلومتر 
از شبکه، 3 هزار و 380 انشعاب را نشت یابی 
لیتر   11 از  و  یافت  157مورد  که  ایم  کرده 

برثانیه هدر رفت آب جلوگیری شده است.

مشترکان بیرجند
رکورددار بدهی به آبفا 

نادی معاون امور مشترکان شرکت آبفا نیز 
در این جلسه بیان کرد: مطالبات این شرکت 

خانگی  میلیارد،   4 مسلح  های  نیروی  از 
شهرداری  میلیون،   600 و  میلیارد  یک 
های یک میلیارد و 500 میلیون و کاربری 
وی  است.  تومان  میلیون   400 دیگر  های 
996میلیون  بیرجند  شهر  مشترکان  افزود: 
جنجالی  بحث  دارند.  معوقه  بدهی  تومان 
یکی  که  بود  ها  قبض  شفافیت  جلسه  این 
ارائه قبض آب سوال کرد:  با  از خبرنگاران 
چرا برای مشترکی که در خانه نیست، قبض 
نادی  تومانی صادر می شود؟ که  100هزار 
حضور  خانه  در  مشترک  داد:وقتی  پاسخ 
نداشته باشد مامور برق و سیستم به صورت 
علی الحساب مبلغ دو سال گذشته را حساب 
می کند و مشترک می تواند با حضور خود 
در شرکت از شفافیت قبض اطالع پیدا کند.

مطالبات آبفا پرداخت نشود در ارائه خدمات  مشکل خواهیم داشت

در خراسان جنوبی کار برای انجام زیاد است

سکوی لرزان مدیریت ورزش استان

فرمانده قرارگاه قرب کوثر خاتم االنبیا)ص(:

معاون وزیر از تغییرات زیاد مدیریتی و رتبه ضعیف خراسان جنوبی در جذب اعتبارات به طور مکرر ابراز تاسف کرد

امور  معاون  خادم  دیروز  ظهر  قوسی- 
وزارت  های  استان  امور  و  مجلس  حقوقی، 
معارفه  و  تودیع  مراسم  در  جوانان  و  ورزش 
از  تاسف  ابراز  با  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
حضور چندین  باره برای تغییر مدیر ورزش 
استان واقع  بیان کرد: مسائلی که در  استان 
جای  به  و  است  نبوده  خوبی  اتفاقات  شده 

اینکه برای تحلیل و بررسی عملکرد اجرایی 
و فنی استان در حوزه ورزش سفر کنیم، برای 
تغییر مدیران می آییم. وی افضل پور مدیر 
جدید را از چهره های دانشگاهی دانست که 
خودش قهرمان ورزشی هم هست و با آنکه 
مستقیم در حوزه ورزش استان فعال نبوده ولی 
عالقه مند و مشتاق به کار در این حوزه است. 
خادم ادامه داد: تعامل و ارتباط منطقی مدیران 
ورزش با بخش های تاثیرگذار و تعیین کننده 
اولویت های کاری حوزه ورزش و  از  استان 

مشکل  مالی  منابع  زمینه  در  است.  جوانان 
داریم و از حداقل اعتبار دولتی برخورداریم و 
طبیعی است که انتظار داشته باشیم در تعامل 
با سایر دستگاه ها از حداقل امکانات، حداکثر 
و  حمایت  کرد:  اضافه  وی  ببریم.  را  بهره 
تشویق و فراهم کردن بستر مناسب به منظور 
در  حضور  برای  خصوصی  بخش   ترغیب 
مهم  نکات  از  ورزش  مختلف  های   بخش 
می باشد. به گفته وی وزارت ورزش متفاوت 
درآمد  و  با همه دستگاه ها کمترین ورودی 

 اختصاصی را در بین دستگاه های دولتی داراست. 
هیات های ورزشی بیش از 90 درصد نیازهای 
مالی شان را خودشان تامین می کنند. در این 
راستا هیات هایی که ظرفیت این را دارند که 
بیشتر  باید  باشند  منابع خارجی داشته  جذب 
مورد توجه و تشویق قرار گیرند. خادم ضمن 
ابراز تاسف افزود: خراسان جنوبی در سال 94 
جزو ضعیف ترین و شاید ضعیف ترین استان 
بین همه  در  وزارت  از  منابع خارج  در جذب 
و  رشد  کرد:  بیان  وی  است.  بوده  استانها 

استعدادی که در حوزه ورزش بانوان وجود دارد 
به گونه ای است که اگر مدیریت استان کال 
ورزش آقایان را تعطیل کند شاید بهره و نتیجه 
بیشتری داشته باشد. وی متذکر شد با توجه 
به شان، جایگاه و تالش خالصانه ای که با 
کمترین امکانات بوده است، ذهنیت منفی که 
حوزه ورزش و جوانان استان در داخل خراسان 
جنوبی ایجاد شده، وضع و شرایط خوبی نیست 
و شایسته نیست این خدشه ای که به مدیریت 

و فعاالن وارد شده بخواهد ادامه پیدا کند.

کوثر  قرب  قرارگاه  فرمانده  حسینی- 
استان  در  کرد:   عنوان  )ص(   خاتم االنبیا 
ولی  زیاد  انجام  برای  کار  جنوبی  خراسان 
مراسم  دیروز  است.  صبح  کم  اعتبارات 
حضور  با  جهادی  اردوهای  اختتامیه 

جهادگران استان برگزار شد.
این  در  سازندگی  بسیج  مسئول  زهرایی 
با  ابتدا  جهادی  کار  که  این  بیان  با  مراسم 
حضور  داد:  ادامه  شود  می  آغاز  خودسازی 
جهادگران در منطقه محروم و کار عملیاتی که 
برای محرومیت زدایی انجام می شود، مصداق 
بارز آیات قرآن است. وی با اشاره به این که 
خراسان جنوبی به علت توسعه نایافتگی، نقطه 
هدف گروه های جهادی است افزود: امسال 
برای اولین بار میزبان 19 گروه بالغ بر 1170 
نفر از دانشگاه های برتر کشور در استان بودیم. 
به گفته زهرایی، با حضور آیت ا... رئیسی نوع 

حمایت ها از گروه های جهادی تغییر کرده و 
همچنین نوع کاربرد، ثمر بخشی و بهره وری 
بسیج سازندگی نیز در اقتصاد مقاومتی دارای 
تعریف جدیدی شده است. وی با بیان این که 
بدون  مقاومتی  اقتصاد  های  کارگاه  امروز  تا 
مجوز فعالیت می کنند، از استاندار درخواست 
نهادی  یا  نظام صنفی  به  کرد: صدور مجوز 
 غیر آن واگذار شود تا کارگاه های روستایی 

راحت تر راه اندازی شوند.

6 دهستان استان در دستور کار آبادانی
در  نیز  الرضا  انصار  سپاه  فرمانده  قاسمی 
این مراسم با بیان اینکه بنیان گذار انقالب 
را  امروز  های  ضرورت  بسیج  و  اسالمی 
تشخیص دادند افزود: متاسفانه هنوز بعد از 37 
سال، کارکرد بسیج را در عرصه های دفاعی 
و به ویژه محرومیت زدایی درک نکرده ایم 

در حالی که این قشر بیشترین خدمات را در 
امنیت و خدمات رسانی به کشور و حضور در 
از حمایت  همه صحنه ها داشته است. وی 
خاتم االنبیا  کوثر  قرب  قرارگاه  ساله   7 های 
و  داد  خبر  حزنی  سردار  فرماندهی  به  )ص( 
مناطق  برای  هایی  برنامه  سال  هر  افزود: 
قرار  نیز  امسال  و   تعریف می شود  محروم 
است در 6 دهستان استان به آبادانی پرداخت. 
به گفته قاسمی امسال، با پیگیری مسئوالن، 
در  نیز  را  دهستان   3 رضوی  قدس  آستان 

اولویت عمران و آبادانی قرار داده است.

در استان خراسان جنوبی کار برای
انجام دادن زیاد ولی اعتبار کم است

فرمانده قرارگاه قرب کوثر خاتم االنبیا )ص( 
و مشاور فرمانده کل سپاه در قرارگاه پیشرفت و 
آبادانی هم با بیان اینکه پروژه های محرومیت 

زدایی بسیاری در ایران وجود دارد عنوان کرد: 
این است که نمی توانیم مانند 8  مشکل ما 
سال دفاع مقدس کنار یکدیگر کار کنیم. به 
گفته وی هرگاه بتوانیم در همه عرصه ها با هم 
کار کنیم می توان قدم های بزرگی برای ملت 
برداشت. فرمانده قرارگاه قرب کوثر خاتم االنبیا 
ثروت  درصد  هفت  اینکه  به  اشاره  با  )ص( 
ایران  کرد:  عنوان  دارد،  وجود  ایران  در  دنیا 
این نشان  را دارد و  دنیا  یک درصد جمعیت 
از متوازن نبودن توزیع امکانات است. به گفته 
وی اگر همه مسئوالن با مردم باشند، حقوق 
نجومی نخواهیم داشت.فرمانده قرارگاه قرب 
کوثر خاتم االنبیا )ص( ادامه داد: در استان کار 
برای انجام زیاد ولی اعتبارات کم است.  حزنی 

همچنین با بیان اینکه در این استان 6 دهستان 
با ضریب 9 و 8 محرومیت داریم عنوان کرد: 
مشکل  ها  دهستان  این  در  کنیم  می  سعی 
دارند  بومی که  به شرایط  با توجه  را  اشتغال 
برطرف کنیم. وی افزود: کل زیرساخت هایی 
که مورد تایید در این دهستان ها است ایجاد 
خواهد شد. وی با اشاره به برنامه معاینه کامل 
پزشکی همه ساکنان این دهستان ها اضافه 
کرد: همچنین سعی می کنیم شور و شعف و 
شادی در دهستان ها دوباره ایجاد شود. حزنی 
از تمام مسئوالن درخواست کرد روستاها را در 

اولویت خدمت دهی خود قرار دهند.
از  از چندتن  مراسم  پایان  در  است  گفتنی 

جهادگران بسیجی قدردانی شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان:

 امامزادگان قطب فرهنگی کشور محسوب می شوند
استان  در  ولی فقیه  تسنیم-  نماینده 
امروز  اسالمی  جمهوری  برکت  به  گفت: 
امامزادگان قطب فرهنگی کشور شده اند و با 
درایت رهبر معظم انقالب آستان امامزدگان 
آیت  شده اند.  ایران  فرهنگی  فقرات  ستون 
روحانیت  و  طالب  جمع  در  عبادی  ا... 
بالد  یک  مردم  تدین  طبس،  شهرستان 

گفت:  و  برشمرد  آن  علمای  شایستگی  را 
می دانند  می شناسند  را  طبس  که  کسانی 
این منطقه دارای مردمانی بی غش، بی ریا و 
متدین است که نتیجه علمای وارسته است.

ویژه  شرایط  دارای  را  طبس  وی 
میدان  صحنه  افزود:  و  دانست  فرهنگی 
زندگی نمونه ای از عالم کاشت و برداشت 

جامعه ای  نیز  دین  عالم  کاشت  و  است 
وجود  وی  است.  فرهنگ  با  و  متدین 
موسی  بن  حسین  حضرت  مبارک  آستان 
و  طبس  برای  وافر  نعمتی  را  الکاظم)ع( 
تالش  گفت:  و  برشمرد  جنوبی  خراسان 
انجام  شریف  مضجع  این  در  ارزشمندی 

شده است که قابل تقدیراست.

مویی که در غالمی عباس )ع( شد سپید
در قبر تیره منزلت خویش رو کند

به مناسبت هفتمین روز درگذشت خادم العباس )ع( مرحوم

محمد ابراهیم حاجی زاده )ابراهیم نقاش( 
با دعای کمیل پنجشنبه 95/9/4 ساعت  یادبودی همراه  جلسه 
18/30 در محل طبقه فوقانی هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( 

منعقد می گردد، حضور شما هیئتی های عزیز مزید امتنان می باشد.
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

به مناسبت چهلمین روز درگذشت پدری عزیز و همسری مهربان

 شادروان قدرت ا... صبوری
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/9/4 از ساعت 14/30 الی 15/30 

در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان است.

خانواده های: صبوری ، خراشادیزاده و سایر بستگان

به مناسبت دهمین روز درگذشت 
فرزندی عزیز، همسری دلسوز و خواهری مهربان فقیده سعیده

 شـادروان عفـت زر بافنـده 

جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 95/9/4 از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر 
در محل مسجد آیت ا... آیتی )ره( واقع در خیابان مطهری

 برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران ارجمند موجب شادی روح
 آن مرحومه و تشکر و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های: زربافنده، اسدالهی، اشرفی، صادقی و سایر فامیل وابسته

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مادری مهربان و مادر بزرگی دوست داشتنی مرحومه نساء اسماعیلی

 »همسر مرحوم میرزا صالح معروف« جلسه یادبودی جمعه 95/9/5 از ساعت 9 الی 10 صبح در محل حسینیه آیت ا... آیتی
 )واقع در خیابان مطهری( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران  گرامی در این جلسه موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: معروف، اسماعیلی، پرویزیان و سایر فامیل وابسته

با تقدیر و تشکر از کلیه عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین و سوم مرحوم حاج سید عبدالرحیم موسوی فرد 

مرهمی بر دل داغدار ما بودند به استحضار می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت آن فقید جمعه 1395/9/5 از ساعت 10 الی 11 صبح 

در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب تسلی خاطر بازماندگان و شادی روح آن مرحوم می باشد.

موسوی فرد ، خوشرو
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حضرت فاطمه )علیها  السالم( فرمودند:
الَة تَْنزيهاً لَُكْم َعِن الِكْبِر َجَعل ا... الصَّ

خداوند نماز را برای دوری شما از تكبر و خودخواهی قرار داد.     
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مالئی- صبح دیروز مهدی هاشمی مقدم مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
همراه با مدیران ستادی و اجرایی این شرکت در نشست خبری با اصحاب 
رسانه حضور یافتند.که وی عنوان کرد: آبفا در 24 شهر استان به بیش از 

400 هزار نفر خدمات آب شرب ارائه می دهد.
هاشمی مقدم با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از 45 میلیون متر مکعب 
آب از منابع زیرزمینی استحصال شده است، افزود: برای احداث زیرساخت 
های آب به ازای هر متر مکعب آب از استحصال تا در خانه مشترک در 
شهر بیرجند بالغ بر 2/4 میلیون تومان هزینه سرمایه گذاری و در بعضی از 

شهرستان ها این هزینه 7 میلیون تومان می باشد.
مدیرعامل شرکت آبفا خراسان جنوبی بیان کرد: تابستان سال گذشته با 
وجود خشکسالی و محدودیت اعتبارات همه توان مان را برای تامین آب 
مردم با اعمال برنامه های مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت آب انجام 
دادیم و خوشبختانه  در شهرها قطع آب نداشتیم که جا دارد از همکاری 

مردم نیز تشکر شود.
وی به اقتصاد آب و ارزان بودن آن در استان اشاره کرد و گفت: قبض های 
مشترکان خراسان جنوبی با کمترین ضریب محاسبه می شود و این در 
حالی است که در استان های مجاور و مشابه وضع اقلیمی خراسان جنوبی 

این رقم به مراتب بیشتر است.
7 میلیارد تومان مطالبات آبفا از مشترکان استان

هاشمی مقدم خاطر نشان کرد: شرکت آبفا زیان انباشته دارد و بالغ بر7 
اجرایی، مشترکاان  نیروی های مسلح، دستگاه های  از  تومان  میلیارد 
خانگی و شهرداری ها طلب دارد و این درحالی است که خودشرکت به   

پیمانکاران، تامین کنندگان کاال و شرکت برق بدهی دارد.
 وی یادآورشد: اصالح قیمت های مصرفی آب به نفع مردم است چون از 
 ان برای تامین زیرساخت های شهرها و استمرار خدمات آب شرب هزینه 
می کنیم و اگر هرچه سریع تر بدهی ها و طلب ها تسویه نشود در تامین 
آب مردم به مشکل خواهیم خورد. هاشمی مقدم به فاضالب مسکن مهر 
اشاره کرد و ادامه داد: در دی سال گذشته در شورای مسکن استان مقرر 
شد برای احداث خط انتقال اصلی فاضالب مهرشهر و نقاط بحرانی مهرشهر 
به صورت ویژه با همکاری وزارت راه و شهرسازی و نیرو 11میلیارد تومان 
بدون هزینه آسفالت شکافی برای خط انتقال و )مناطق 6 و 7 ضلع غربی 
مسیل مهرشهر(  اعتبار تخصیص یابد که وزارت نیرو تاکنون 3 میلیارد 
تومان پرداخت کرده و وزارت راه قرار شده به جای نقدینگی، زمین برای 

فروش به شرکت آبفا واگذار نماید که پیگیر موضوع هستیم.
خط لوله فاضالب مهرشهر نیازمند اعتبارات ملی 

هاشمی مقدم با بیان اینکه تمام مهرشهر64 کیلومتر خط لوله فاضالب نیاز 
دارد، تاکید کرد: نقش وزارت راه و شهرسازی در تامین زیرساخت های شهر 
بسیار مهم است که باید برای تامین منابع مالی به صورت ملی پیگیری شود 

و اعتبارات استانی کفاف آن را نمی دهد.
مدیر عامل آبفا گفت: از 48 میلیارد تومان اعتبارات ملی و استانی که در 
سال عمرانی 94برای آبفا مصوب شده است فقط 12/3میلیارد آن تخصیص 
یافته و خط لوله فاضالب مهرشهر تا کنون 40 درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته و بیش از 4 کیلومتر خط لوله به قطر 700 میلی متر تهیه شده و در 
حال اجرا است، در صورتی که اعتبارات در زمان خودش تخصیص یابد تا 

پایان سال 96 خط انتقال و زون های 6 و 7 مهرشهر به اتمام خواهد رسید.
این منطقه ربطی به فاضالب  اینکه نشست زمین در  بر  تاکید  با  وی 
ندارد، بیان کرد: باال بودن سطح آب های زیرزمینی منجر به این اتفاق 
 می شود که برای جمع آوری فاضالب های خانگی مهرشهر برنامه هایی

 داریم.
از 47 میلیارد تومان اعتبارات مصوب استانی و ملی در سال 94 

فقط  12میلیارد تخصیص یافته است
هاشمی مقدم فناوری به کار رفته در تصفیه خانه فاضالب شهر بیرجند 
را  از مدرن ترین نمونه ها در تصفیه  خانه های کشور دانست و عنوان 
 کرد: این مهم با اعتبار 17میلیون یورو در حال اجر است. فاز دوم آن با

“ تخصیص اعتبار 2 میلیون و فاز سوم 4 میلیون یورو از بانک توسعه تجارت 
اکو” در دست اقدام است که تخصیص اعتبار بستگی به مسایل سیاسی و 

اقتصادی کالن کشور دارد.
مدیرعامل آبفا افزود: اجرای شبکه جمع آوری فاضالب شهرستان های قاین 
با پیشرفت 31 درصد ، سربیشه 38، فردوس 20 درصد و با بکار گیری 

پیمانکاران بومی انجام می گیرد.
اقتصاد مقاومتی در شرکت آب و فاضالب خراسان  پروژه های 

جنوبی
هاشمی مقدم گفت: از ابتدای سال تاکنون 544 هزار مترمکعب آب شرب 

به شرکت آب و فاضالب روستایی تحویل شده است.
وی به پروژه های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و ادامه داد: از ابتدای سال 
تاکنون بیش از هزار و 900 کنتور تعویض ، 17کیلومتر اصالح شبکه و 

2940 انشعاب جدید آب واگذار ، 2300 انشعاب فرسوده نوسازی ، 9500 
اتفاق در شبکه های آب استان رفع شده است و 16 کیلومتر توسعه شبکه 
آب انجام گرفته است.  مدیرعامل آبفا تاکید کرد: هرکیلومتر اصالح شبکه 

بالغ بر 80 میلیون تومان هزینه دارد.
هاشمی مقدم ادامه داد: همچنین در راستای اقتصاد مقاومتی عملیات نشت 
یابی در بخشی از شبکه های آب شهرهای بیرجند، طبس و نهبندان انجام 
گرفته و منجر به بازیافت آب معادل 49 لیتر در ثانیه شده و همچنین در 
شهرهای شوسف، نهبندان، اسفدن، بشرویه، فردوس و سرایان شیرهای 

فشارشکن نصب شده که باعث  تعدیل فشار و کاهش حوادث شده است.
توسعه مرکز کنترل و پایش تاسیسات چاه های تامین کننده آب 

استان
هاشمی مقدم از توسعه مرکز کنترل و پایش تاسیسات آب که تامین کننده 
آب استان است خبر داد و افزود: با این سیستم به صورت مانیتورینگ 
استحصال و مشکالت احتمالی در چاه ها کنترل می شود  در سال جاری 
برای شهرهای نهبندان و شوسف کنترل و در شهرهای سربیشه، مود 

بیرجند و طبس در حال تکمیل است.
هاشمی مقدم به فشار آب و فرسودگی لوله های شهر بیرجند و استان اشاره 
کرد و تصریح کرد: حدود 625 کیلومتر از شبکه های توزیع آب شهرهای 

استان فرسوده است که نیاز به اعتباری بالغ بر 600 میلیارد ریال دارد.
وی در پایان از مشترکان خواست تا برای جلوگیری از یخ زدگی کنتورهای 
آب با پوشش مناسب اقدام و به طور مستمر نسبت به کنترل ترکیدگی 

شبکه داخلی امالک خود اقدام نمایند.

استحصال گران ، فروش ارزان

مطالبات آبفا پرداخت نشود، در تامین زیرساخت ها و ارائه خدمات  مشکل خواهیم داشت

انـرژی صنعـت ایرانیـان
طراحی ، اجرا و توزیع سیستم های حفاظتی و نظارتی

اعالم سرقت،   ، اعالم حریق   ، لوازم جانبی   ، دوربین مداربسته 
سیستم  هشدار نشت گاز ، شیر قطع گاز ، شیر حساس به زلزله ، 
 دیتاالگر دما و رطوبت نماینده برند دوربین های پیشرفته 3S تایوان

نماینده برند دوربین های فالکن تحت لیسانس فیتکو آلمان
دوربین های پالک خوان ، تشخیص چهره ، کنترل سرعت 

دوربین مداربسته به قیمت چین
دو عدد دوربین دام 1مگاپیکسل دید در شب + دستگاه 4 کانال 4 صدا FULL HD منو و تقویم فارسی

32000009197147874/32341226 در فروش ویژه 188000 تومان

آدرس: بین معلم 10-12 فروشگاه تخصصی بازی فکری 
جنـب بـانک قـوامین  
تلفن: 09158677457

اسباب بازی فقط
 عروسک و ماشین نیست

برگزاری دوره آموزشی دارویاری )نسخه پیچی(

توسط انجمن داروسازان خراسان جنوبی 

تنهامرجع ذیصالح برای بکارگیری آموزش دیده های

 دارای مدرک دارو یاری از این انجمن 

مراجعه برای ثبت نام بیرجند خیابان طالقانی

 روبروی طالقانی 17 - داروخانه دکتر محمدی

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت همسری مهربان، 
پدری دلسوز و برادری عزیز مرحوم مغفور 

حاج علی اکبر ندا
جلسه یادبودی جمعه 95/9/5 از ساعت 9 الی 10 
صبح در محل هیئت محترم صاحب الزمانی )عج(

واقع در خیابان حکیم نزاری برگزار می گردد 
تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب شادی روح 

آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های : ندا ، سیما ، مجیدی ، یعقوب نژاد ، برزگانی ، بهلگردی
و سایر فامیل وابسته

 نمایندگی و عاملیت فروش شرکت                                                                          و توسعه صنعت جوش در استان
 تولید کننده انواع: افزودنی های بتن ، ترمیم کننده بتن، گروت، واتراستاپ های 
پی وی سی، اسپیسرهای پالستیکی، شیلنگ تزریق بتن و غالف 
 استرند، تجهیزات نیلینگ، ترمیم کننده بتن، چسب بتن و کاشی و ...

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم
 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه
 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده          09153410668 - 09153410668










