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افزایش 71 درصدی
اعتبارات بیرجند

قاسمی- فرماندار بیرجند با بیان اینکه 8 صدم درصد اعتبارات شهرستان نسبت به سال گذشته افزایش دارد، عنوان کرد: در مجموع اعتبارات 
شهرستان  از منابع ملی و  منابع استانی 71/5 درصد رشد داشته است. »علی ناصری« چهارشنبه در نخستین کمیته برنامه ریزی شهرستان بیرجند 
افزود: 76 میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبارات بیرجند می باشد که 21/7 درصد از اعتبارات استان است. وی تصریح کرد که از این میزان 47 
میلیارد تومان از اعتبارات استانی شامل اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای، الزامات قانونی، 3 درصد درآمد حاصل از نفت و گاز و ماده 180 استانی 
می باشد و 29 میلیارد و 300 میلیون تومان هم اعتبار ملی از بخش استفاده متوازان از امکانات کشور است. به گفتۀ وی با توجه به اینکه اولویت 
ما در پروژه های نیمه تمام در دستگاه های اجرایی و اولویت دار است، گفت: 15 پروژه جدید در شهرستان بیرجند تعریف شده است که به لحاظ 
اهمیت از بخش های آبرسانی، مدارس و پروژه های فرهنگی می باشد. فرماندار اظهار کرد در راستای پیگیری های چندین ساله برای تجمیع صنوف 
 آالینده امسال موفق شده ایم اعتباری برای تأمین آب و برق سایت استقرار صنوف آالینده این شهرستان پیش بینی کنیم.  ... ) ادامه خبر در صفحه 7 (

سرمقاله

فلسفه معنوی  بیداری
 شب های قدر

*  علی اکبر یاری 

نیستند و در  برابر  با هم  اعتبار  از حیث  زمان ها 
برخی روزها به جهت اینکه ایام ا... هستند، اشرفیت 
بر سایر ایام دارند از قبیل روز تولد پیامبر )ص(، روز 
هجرت مسلمین از مکه به مدینه که مبدأ تاریخ 
مسلمین است و دیگر از قبیل ماه رمضان که با 
 ماههای دیگر برابر نیست  و به ویژه شب های

خاطر  به  غالبا  رمضان  ماه  برکت  قدر.  برکت  با 
وجود شب های قدر است و همان برتری را که 
ماه رمضان بر سایر ماهها دارد، شب های قدر بر 
سایر روزها و شبهای دیگر ماه رمضان دارد و بلکه 
کنند می  گمان  که  عموم  تصور  برخالف   بیشتر 

اهمیت شب های قدر صرفا بخاطر تعیین سرنوشت 
عدالت  منادی  )ع(  علی  امام  شهادت  یا  افراد، 
ماه  کل  بلکه  و  قدر  شب  بنیادی  اهمیت  است، 
رمضان به واسطه نزول قرآن در آن است ضمن 
... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (  اینکه شهادت علی )ع( 

    حمایت از طرح کشت گیاهان دارویی 
در فضای سبز شهری

 صفحه ۷

       دمای باالی 40 درجه،
 فردا در سراسر خراسان جنوبی

 صفحه ۷

طرح ملی فاضالب روستایی
 در 8 روستای استان اجرا می شود

صفحه ۷

اجرایی شدن آیین نامه ایمنی
 در عملیات انتقال نیروی برق در استان

صفحه ۷

تفکیک حوزه انتخابیه 
طبس و بشرویه پیگیری می شود 

صفحه  ۷

گرمای شدید 
درختان بیرجند را به آتش کشید

صفحه ۷

آمریکا: عالوه بر ایران، سیاستمان در قبال چند کشور دیگر بازبینی می شود / »آتش به اختیار« به معنای این نیست  که کسی خودسرانه عملی انجام دهد / رفیعی: ریاست نه برای اصالح طلب می ماند نه برای اصولگرا   /  سید عباس صالحی :سوءاستفاده از »آتش به اختیار«  را باید جدی گرفت / نقض احتمالی برجام توسط یکی از طرف ها موجب بی اعتباری آن نمی شود  /صفحه 8

حجت االسالم روحانی:
 امام با اعتدال

 انقالب را پیروز کرد

رضایی: 
زمان آن است که به دشمن سیلی
 محکم بزنیم و آنان را عقب برانیم

آیت ا... مکارم شیرازی :
مملکت را نمی توان

با شعار اداره کرد

ابوطالبی: 
آمریکا حامی ثبات است 
و ایران حامی دموکراسی

مهدی محمدی :
آمریکا در مسیر بدل کردن برجام
 به یک توافق یکسویه علیه ایران

 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

پلنگ ایرانی  بر فراز شاسکوه   / صفحه 7

جنـاب آقـای مهـدی خسـروی
ریاست محترم بانک کشاورزی شهرستان نهبندان 

انتصاب بجا و شایسته شما را به عنوان ریاست بانک تبریک عرض نموده 
و توفیقات روز افزون تان را از درگاه خداوند سبحان خواهانیم.

مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت تعاونی کشاورزی 
دامداران نهبندان

بسم رب الشهداء و الصدیقین
انا انزلناه فی لیله القدر

مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد 
نقش هر نغمه که زد راه بجایی دارد

عالم از ناله عشاق مبادا خالی 
که خوش آهنگ و فرح بخش صدایی دارد

شب قدر را تاسی می جوییم به جلوه عشق پروردگار، موال 
و  آقا علی بن ابیطالب )ع( و مقتدای حقیقی آن حضرت 

شهید محمدرضا فرهادی 
 او که عاشقانه به موالیش اقتدا نمود. روحش شاد
زمان: لیله القدر23 ماه مبارک رمضان 

ساعت 21:30 الی 22:30 مکان: مسجد جامع علوی )حائری( - خیابان حکیم نزاری

 خانواده شهید محمدرضا فرهادی

جناب آقای مهندس ولی پور مطلق
رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی 

جناب آقای دکتر رفیعی پور
مدیر کل محترم دامپزشکی استان خراسان جنوبی 

جناب آقای مهندس اسفندیاری
مدیر کل  محترم سازمان تعاون روستایی استان خراسان جنوبی

بدینوسیله هفته جهاد کشاورزی و سالگرد  تاسیس جهاد سازندگی به فرمان تاریخی

 حضرت امام خمینی )ره( 
را که یادآور مجاهدت ها و زحمات شبانه روزی جهادگران از سال های آغازین انقالب اسالمی تا امروز 
و حضور موثر در عرصه خدمت رسانی و افزایش تولید در راه خودکفایی محصوالت کشاورزی است 

خدمت شما بزرگواران و سایر تالشگران مجموعه جهاد کشاورزی استان تبریک عرض نموده
 از خداوند منان توفیق روز افزون برای تمامی فعالین عرصه تولید را خواستاریم. 

هیئت مدیره و  مدیر عامل  اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران ماکیان شرق 

جناب آقای مهندس ولی پور مطلق
مدیر کل محترم جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

فرا رسیدن هفته جهاد کشاورزی
 را حضور جناب عالی ، همکاران محترم و تمامی 
تالشگران عرصه کشاورزی تبریک عرض نموده

 توفیق روزافزون تان را از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

آگهی مزایده محدود شماره54 شرکت کویر تایر )نوبت دوم(
شرکت کویرتایر در نظر دارد: مقدار تقریبی 2500 کیلوگرم باطری مستعمل 
مازاد بر نیاز، موجود در محل کارخانه را از طریق مزایده به صورت یکجا به 
فروش رساند. از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید و دریافت اسناد مزایده، 
پیشنهاد کتبی خود را با رعایت شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز دوشنبه مورخ 03/29/ 96 در پاکت دربسته به واحد تدارکات شرکت 

واقع در بیرجند،کیلومتر11جاده کرمان، کارخانه کویرتایر تحویل و رسید دریافت نمایند.
بازدید  توانند جهت  می  مزایده  این  در  کنندگان  - 056 همچنین شرکت  تلفن: 32255366    
باطری های ضایعاتی از تاریخ 96/03/23 لغایت 96/03/29 در ایام و ساعات اداری به محل کارخانه 

مراجعه نمایند. 
شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.

  روابط عمومی شرکت کویر تایر

 آگهی مزایده محدود شماره53 شرکت کویر تایر  )نوبت دوم(

شرکت کویرتایر در نظر دارد: روغن های ضایعاتی مازاد بر نیاز خود، موجود 
در محل کارخانه را از طریق مزایده به صورت یکجا به فروش رساند.

از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید و دریافت اسناد مزایده، پیشنهاد 
کتبی خود را با رعایت شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری 
 روز دوشنبه مورخ 96/03/29 در پاکت دربسته به واحد تدارکات شرکت واقع در بیرجند،کیلومتر 11

جاده کرمان، کارخانه کویرتایر تحویل و رسید دریافت نمایند. تلفن: 32255366 -056
همچنین شرکت کنندگان در این مزایده می توانند جهت بازدید اقالم ضایعاتی از تاریخ 96/03/23 

لغایت 96/03/29 در ایام و ساعات اداری به محل کارخانه مراجعه نمایند.
شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.

 روابط عمومی شرکت کویرتایر

کارخانجات مجتمع 
 هبلکس رضوی

 واحد تولیدی بیرجند در نظر دارد 

خدمات پیمانکاری لودر جهت انجام 

امور تولیدی و خدماتی را از طریق 

برگزاری مناقصه واگذار نماید.

لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط 

دعوت می شود جهت دریافت اسناد 

96/3/31 تاریخ  تا  حداکثر   مناقصه 

مجتمع  بازرگانی  واحد  به 

به  رضوی  هبلکس  کارخانجات 

صنعتی  شهرک   - بیرجند  آدرس 

و  مراجعه   5 تولید   - تولید  بلوار 

 056  -32255186 شماره  با   یا 

داخلی 123 تماس حاصل فرمایند.

مجتمع کارخانجات 
هبلکس رضوی

استخدام  شرکت پخش بهنوش جهت راه اندازی الین اختصاصی فروش محصوالت نان قدس رضوی 
بازاریاب باسابقه استخدام می نماید. حقوق - پورسانت - بیمه    تلفن: 32253309- 09155611064
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تمدید مهلت انتخاب رشته ارشد ۹۶  تا یکشنبه

مهر- حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش گفت: با توجه به موارد اصالحی و رشته های جدید عالوه بر رشته های 
مهلت   ،۹۶ سال  ناپیوسته  ارشد  کارشناسی  های  دوره  ورودی  آزمون  رشته  انتخاب  راهنمای  دفترچه  در  مندرج  تحصیلی 
انتخاب رشته آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۶ تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۲۸ خرداد ۹۶ تمدید شد.

سرمقاله

زیرا  نوشد  می  چرکین  آب  از  سرمقاله(که  ادامه   (

انسان  اگر  نیست.  محرز  برایش  نجاستش 
گناه  آنگاه  بداند  اعمالش  به  ناضر  را  خداود 
که  )ره(  خمینی  امام  جمله  این  کند.  نمی 
خدا  محضر  در  خداست  محضر  عالم  فرمود: 
گناه نکنید همان گونه که خالفی کنی اطراف 
از  باشد  ای  بچه  اگر  حتی  کنی  می  نگاه  را 
پرهیزی  آن  بر  عالوه  شود.  می  شرمنده  او 
واسطه  که  پرهیزی  با  باشد  عذاب  ترس  از 
دارد  تفاوت  باهم  باشد  کار  زشتی  بر  یقین 
انسان  البته  است.  بیشتر  آن  ارزش  دومی  و 
گناه  تواند  نمی  بودن  الخطا  جایز  واسطه  به 
تکرار  و  برگناه  اصرار  بدست  انچه  بلکه  نکند 
کلمه  یک  در  و  گناه  شمردن  کوچک  و  آن 
پیامبر  فرمایش  طبق  است.  گناه  شدن  عادی 
)ص( که فرمود »حاسبو قبل ان تحاسبوا«  به 
حساب  به  اینکه  از  قبل  برسید  خود  حساب 
زندگی  اگر سرلوحه  را  روایت  این  برسند.  شما 
کنیم، هیچ خالفی اتفاقی نمی افتد. ان شاء ا... 
درک  و  گناه  شناخت  درک  توفیق  خداوند  که 
فیوضات این شب عزیز و پرکت را به ما بدهد.
)Aliyari200@gmail.com(

 
بیکیفیتاند! همچنان خودروها این

کیفیت  ارزیابی  گزارش  جدیدترین  ایسنا-بررسی 
نشان   )۱۳۹۶ ماه  )اردیبهشت  داخلی  خودروهای 
پایین ترین  این خودروها همچنان در  می دهد که 
سطح کیفی و با همان کیفیت سابق تولید می شوند.

این خودروها شامل سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۱۱، سایپا 
۱۳۲، تیبا هاچ بک، ام وی ام ۱۱۰ اس، سمند، پژو 
پارس، پژو ۴۰۵، لیفان ایکس ۶۰ و ام وی ام ۵۵۰ 
هستند که تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را 
خودروهای  از  یک  هیچ  تاکنون  کرده اند.  کسب 
سواری تولیدی و مونتاژی در خودروسازان داخلی 

موفق به کسب پنج ستاره کیفی نشده است.

بانکمرکزی:عدماطالعبانکها
از»یاراکارت«پذیرفتنینیست

تأکید  با  ای  اطالعیه  در  مرکزی  بانک  تسنیم- 
براینکه طرح پرداخت وام با یارانه انتخاباتی و کپی 
از طرح نامزدهای ریاست جمهوری نیست اعالم 
کرد: عدم اطالع برخی بانک ها از بخشنامه بانک 

مرکزی به هیچ وجه پذیرفتنی و موجه نیست.

فلسفه معنوی  بیداری
 شب های قدر

*علی اکبر یاری

به  آن  معنوی  براهمیت   )۱ صفحه  در  سرمقاله  ادامه   (

است.  بوده  قدر  شب  دذ  پیامبر  قلب  بر  یکباره 
را  قدر  شب  ائمه  که  این  های  فلسفه  از  یکی 
دقیقا معین نفرموده اند، اهمیت آن است و انتظار 
از  داریم زمانی که  یاد  به  برای آن. مسلما همه 
وسایل ارتباط جمعی از جمله موبایل خبری نبود 
و ما ساعت ها منتظر برگشت مسافرمان به ویژه 
سفرهای معنوی حج بودیم، آن لحظه انتظار که 
نمی دانستیم دقیقا چه زمانی است، لحظه های 
بسیار ویژه ای بودند. یکی دیگر از وجوه قداست 
این شب مبارک نزول فرشتگان آسمانی به زمین 
بر  الهی  امور  این  وجود  است  آنان  و حسابرسی 

قداست این شب عزیز افزوده است.
آن  مهترین  بلکه  قدر  های  شب  آداب  از  یکی 
احیا و شب زنده داری درآن است. شاید فلسفه 
در  باشد  وجدان  بیداری  درآن،  بیداری  معنوی 
وجود  گرایی  حق  و  خداپرستی  انسان  سرشت 
دارد. انسانها به واسطه اعمالشان این لوح پاک 
را آلوده می کنند و آن وقت ااست که نور خدا 
خفته،  ضمیرشان  ندارد.  قلبشان  در  انعکاس 
است.  کدر  دلشان  آئینه  و  غبارگرفته  باطنشان 
تکانی  خانه  جهت  است  مناسب  وقتی  رمضان 
ذکر  منظوراست.اگر  این  برای  قدر  شب  و  دل 
»یارب« از زبانت به قلبت رسیده آنگاه آنرا خدا 
می شنود چون قلب انعکاس نور خداست و آن 
اگر  اما  بنده  من  ای  لبیک  گوید  وقت که می 
دلت پر از شوق گناه بود و زبانت هزار بار هم » 
برسد  یا  نرسد  قلبت  به  بگوید ولی  العفو«  الهی 
نادراست.  این  البته  که  نشود  خاشع  و  نرم  ولی 

آنوقت این توبه تنها لق لق زبان است.
توبه بر لب سبحه بر کف دل پر از شوق گناه

 معصیت را خنده می آید ز استغفار ما
تو که فرصت یافتی درشب قدر قرآن را بر سرت 
بگذاری که خود توفیقی مهم و گام اول شمرده 
صفحات  که  هنگام  آن  باش  مراقب  شود،  می 
تا  کنی  اراده  نهی،  می  سر  بر  را  قرآن  کاغذی 
آن جمله حق  از  و  نکنی  پایمال  را  قرآن  احکام 
الناس است که اهمیتش فوق حق ا... است زیرا 
در  مهم  گذرد.  از حق خودش می  تر  خدا ساده 
اینکه  یعنی  واخالص  است  اخالص  عبادات 
عبادت از زبان به قلب برسد. اگر به قلب رسید 
آنگاه علمی هم می شود. علت اینکه انسان گناه 
نکرده  درک  را  گناه  زشتی  که  اینست  کند  می 
است. همانند بچه ای...) ادامه سرمقاله در ستون مقابل( 

راهاندازیمراکزدرماناعتیادکودکان
خیابانی،بدسرپرستوبیسرپرست

اعتیاد  درمان  و  پیشگیری  توسعه  مرکز  رییس  رضازاده  مجید 
افراد  اعتیاد  درمان  مراکز  گسترش  از  کشور  بهزیستی  سازمان 
اعتیاد  درمان  برای  گفت:  و  داد  خبر  کشور  در  سال   ۱۸ زیر 
 ۱۸ زیر  که  بی سرپرست  و  بدسرپرست  عمدتًا  خیابانی  کودکان 
سال هستند، نیاز به مراکزی ویژه داریم تا بتوانیم مداخله  انجام 
افتتاح  البرز  استان  در  مرکزی  زودی  به  دلیل  همین  دهیم،به 
و یک  در خراسان جنوبی  مرکز  آن یک  از  و پس  کرد  خواهیم 
که   کرد  تأکید  همچنین  می شود.وی  راه اندازی  تهران  در  مرکز 
ندارند  مؤثری  که سرپرست  است  کودکانی  به  مربوط  مراکز  این 

هستند. بدسرپرست  و  بی سرپرست  یا 

هرچند  مرکزی،  بانک  بخشنامه  اساس  بر  تسنیم- 
اعطای وام به پشتوانه یارانه واریزی از طریق یارا کارت 
اعتباری صورت خواهد گرفت، اما بانکها برای پوشش 
و  سفته  دریافت  به  مجاز  واریزی  یارانه  قطع  ریسک 

گذشته  روزهای  شده اند.در  متعارف  تضامین  سایر  یا 
وام  عملیاتی شدن  از  مرکزی  بانک  کل  رئیس  هرچند 
سرپرستان  یارانه  حساب  به ضمانت  تومانی  میلیون   ۵
موضوع  این  اعالم  با  بانکها  اما  بود،  داده  خبر  خانوار 
وام  پرداخت  از  عماًل  نکرده اند  دریافت  بخشنامه ای  که 
بانک مرکزی که  بخشنامه  مذکور خودداری کرده اند.در 
در اواخر اردیبهشت ماه ابالغ شده است، آمده با عنایت 
و  کشور  سطح  در  اعتباری  کارتهای  پوشش  لزوم  به 
به ویژه  جامعه  مختلف  آحاد  و  اقشار  دسترسی  تسهیل 
طبقات کمتر برخوردار به خدمات اعتباری نظام بانکی، 
کارتهای  صدور  امکان  دارد  نظر  در  مرکزی  بانک 

خانوارها  حساب  به  واریزی  یارانه  به پشتوانه  اعتباری 
»یاراکارت  به  موسوم  اعتباری  کارتهای  سازد.  مقرر  را 
قدرت  افزایش  به  منتج  می توانند  نهایت  در  اعتباری« 
خرید خانوار و ارتقای رضایتمندی جامعه از نظام بانکی 

و حمایت از تولید و اشتغال داخلی باشد.
بر این اساس تمامی سرپرستان خانوار مشمول دریافت 
کارت  یارا  اخذ  برای  درخواست  ارائه  با  می توانند  یارانه 
اعتباری  کارتهای  این  کنند.  مراجعه  بانکها  به  اعتباری 
تسهیالت  و  شده  صادر  مرابحه  عقد  قالب  در  جدید 
می شود.  داده  اشخاص  به  اقساطی  نسیه  به صورت 
بازپرداخت اقساط نیز به صورت مستقیم از حساب یارانه 

افراد صورت خواهد گرفت. در مرحله اول سقف تسهیالت 
اعطایی از طریق این سازوکار ۵۰ میلیون ریال خواهد بود. 
مهلت بازپرداخت تسهیالت حداقل ۳۶ و حداکثر ۶۰ ماه 
اعتباری  کارتهای  یارا  از  وام  برداشت  به جز  بود.  خواهد 
سایر عملیاتهای بانکی از قبیل برداشت وجه، انتقال وجه 
امکان پذیر  مذکور  کارتهای  طریق  از  کارمزد  برداشت  و 
چالش برانگیز  نکات  از  یکی  بین  این  بود.در  نخواهد 
بخشنامه بانک مرکزی بند ۱۶ آن است که بر این اساس 
پوشش  برای  خود  به تشخیص  شده اند،  مجاز  بانکها 
ریسک قطع یارانه خانوار نسبت به اخذ سفته و یا سایر 

تضامین متعارف از وام گیرنده اقدام نمایند.

جزئیات دریافت وام ۵میلیونی با پشتوانه حساب یارانه

ایسنا-ضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعي 
با اشاره به حذف دفترچههاي بیمه کاغذي در 
مراکز ملکي سازمان تامین اجتماعي گفت: در 
حال حاضر بیش از ۹۳ درصد نسخ در مراکز 
تولید  الکترونیک  به صورت  اجتماعي  تامین 
میشوند. محمدعلي همتي افزود: هنوز بخش 
کوچکي باقي مانده است که آن هم به دلیل 
طي  که  است  کار  اجرایي  مسائل  یکسري 
با  خواهد شدوی  مرتفع  آینده  ماه  دو  تا  یک 

بیان اینکه عمال تمامي ۸۲ بیمارستان و ۳۶۵ 
نسخه  اجتماعي  تامین  سرپایي  درمان  مرکز 
براي  کرد:  عنوان  میکنند  تولید  الکترونیک  
حذف دفترچه تامین اجتماعي هنگام مراجعه 
نیز،   قرارداد  طرف  غیرملکي  درمان  مراکز  به 
و  زدیم  کلید  یزد  استان  در  را  پایلوتي  طرح 
کار با همکاري برخي متخصصان شروع شده 
است. در حال توسعه طرح پایلوت هستیم و 
این  برود  پیش  خوب  کار  اگر  میکنم  تصور 

برنامه در یک افق دوساله در کل کشور قابل 
مدیره  هیات  عضو  گفته  به  باشد.  تعمیم 
تمامي  در  اکنون  اجتماعي  تامین  سازمان 
مراکز درماني مردم میتوانند بدون استفاده از 
کنند.  دریافت  خدمات  کدملي،  با  و  دفترچه 
داروهاي  فردي  است  نیاز  مواردي  در  البته 
بیمارستانهاي  از  خارج  داروخانه  از  را  خود 
تاکید  ما  کند،  دریافت  اجتماعي  تامین 
کردیم دفترچه همچنان همراه بیماران باشد 

در  نسخه  افراد  این  براي  نیاز   در صورت  تا 
حذف  افزود:  شود.وي  نوشته  دفترچهشان 
دفترچهها مزیتهاي خوبي دارد به عنوان مثال 
کنترل استحقاق درمان به صورت قطعي انجام 
میشود. اکنون دیگر بیمه شده باید به صورت 
حضوري مراجعه کند و کد ملیاش را ارائه دهد 
و نمیتواند حتي با دفترچه فرد دیگري مراجعه 
الکترونیک  نسخهنویسي  همچنین  کند. 

تداخالت دارویي را شناسایي میکند.

دریافت خدمات در مراکز درمانی تامین اجتماعی با »کدملی«

طرحمهارتآموزیدرمحیطواقعیکار
برای۵۰هزارنفرازجاماندگانازتحصیل

فارس- معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در پاسخ 
به این سؤال که آیا دستورالعمل ارائه آموزش به کارورزان طبق طرح ویژه 
اشتغال برای فارغ التحصیالن دانشگاهی ابالغ شده است یا خیر، اظهار 
داشت: هنوز برای ارائه آموزش به کارورزان طبق رویه دولت دستورالعملی 
ابالغ نشده است.سیدعلی موسوی با بیان اینکه در کنار طرح کارورزی، 
طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار به سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
ابالغ شده است، گفت: طبق این طرح قرار است ۵۰ هزار نفر را  آموزش 
دهیم. وی با اشاره به تفاوت طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار با 
طرح کارورزی افزود: ماهیت عرضه طرح ها،  ارائه آموزش و ایجاد آمادگی 
شغلی برای افراد است اما تفاوت مهم آن در دانش آموختگی آنان است.               

مشاوروزیربهداشت:غربالگریاوتیسم
درمراکزبهداشتیکشورانجاممیشود

ایرنا- مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور توانبخشی 
مانند  با همکاری دستگاه هایی  بهداشت درصدد است  وزارت  گفت: 
سازمان بهزیستی، غربالگری کودکان اوتیسم را در نظام شبکه بهداشت 
و مراکز بهداشتی و درمانی کشور انجام دهد. محمدتقی جغتایی افزود: 
این طرح براساس برنامه تنظیمی، ابتدا به صورت پایلوت در دو استان 
ملی  در سطح  آینده  های  سال  در طول  تدریج  به  و  می شود  اجرا 
همگیر شده و گسترش خواهد یافت. ی اظهار کرد: بیش از ۹۵ درصد 
کودکان در سال های اولیه زندگی خود برای دریافت خدمات از جمله 
واکسیناسیون به مراکز بهداشتی مراجعه می کنند و این موضوع، می 

تواند شرایط الزم را برای پوشش کامل این طرح فراهم آورد.

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( 
 شرکت تعاونی مصرف کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی

تاریخ انتشار:  96/3/27

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه / نوبت اول شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
اداره کل آموزش و پرورش شناسه ملی: 10360056276 و شماره ثبت: 4183 
ساعت 14 روز یکشنبه تاریخ 96/4/18 در محل نمازخانه اداره کل آموزش و 
پرورش خراسان جنوبی واقع در بلوار معلم برگزار خواهد شد. از کلیه اعضا دعوت 
می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم 
رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند به 
طور همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت 

نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. 

دستورجلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس سال مالی 95

2- طرح و تصویب صورت های مالی فاصله زمانی )93/07/01 لغایت 94/6/31(
3- طرح و تصویب صورت های مالی فاصله زمانی )94/07/01 لغایت 94/12/29(
4- طرح و تصویب صورت های مالی فاصله زمانی )95/01/01 لغایت 95/12/30(

5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل به مدت یک سال مالی )جهت سال 96(
6- تصویب بودجه پیشنهادی سال 96

هیئت مدیره

www. iranwash. irقالیشویيومبلشویيایـران
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  (اٍلهضايذُ ػوَهي )ًَتت 

 
  ّاي  اداسُ كل هٌاتغ عثيؼي ٍ آتخيضداسي خشاساى جٌَتي دس ًظش داسد تْشُ تشداسي ٍ احياء هحصَل فشػي هشتؼي آًغَصُ سا دس لالة عشح

ًسثت تِ اخز اسٌاد ضَد دس صَست توايل  دػَت هي ريل اص عشيك هضايذُ هٌذسج دس ايي آگْي ٍاگزاس ًوايذ. لزا اص هتماضياى تْشُ تشداسي
 لكاًِ اػالم ًوايٌذ. تشاي ّش تِ ػٌَاى تْشُ ها ساپيطٌْادي خَد  ليوتًظش الذام ًوَدُ ٍ  تاصديذ اص هٌاعك هَسد ،هالحظِ هفاد عشح ،ضايذُه

 

 هساحت عشح ًام ضْشستاى ًام
 ذيهف

 ضاىيه
 هحصَل

 ًشخ
 (اليس)ِيپا

 تؼْذات
 يياياح

 يتزسپاض

 ييتضو هثلغ عشح دٍسُ
 يكاس كپِ يكاس كپِ سيال

 58.833.333 سالِ سِ 03 033 41450 7867 0863 ضاّكَُ نهبندان
 6.833.333 سالِ يک 13 413 17100 8073 1433 اسفٌذياس پيكَُ طبس

 بشرویه

 ٍ سشًذ
 0.333.333 سالِ يک 83 433 80807 8161 4733 ذيخذاآفش

 81.733.333 سالِ سِ 3 5833 78475 7308 8746 فتح آتاد اسسک

 
 4/69/ 3 پاياى ٍلت اداسي لغايت  27/3/69اص  : تاریخ توزیع اسناد مساید

  01/4/69حذاكثش تا پاياى ٍلت اداسي هَسخ  زمان تحویل پاكتهاي مسایده:
اداسُ كل هٌاتغ عثيؼي ٍ آتخيضداسي خشاساى  -سِ ساُ هؼلن -خياتاى استص -تيشجٌذ آدرس محل توزیع اسناد مسایده:

 دتيشخاًِ كويسيَى هؼاهالت )اهَس لشاسدادّا(جٌَتي 
  ٍاسيض ٍجِ ًمذ ضاهل ضواًتٌاهِ تاًكي يا هغاتك جذٍل فَق مبلغ و نوع سپرده شركت در مسایده:

سالي جلسات اداسُ كل هٌاتغ عثيؼي ٍ  00/4/69هَسخ  صبح 6ساػت  زمان و محل بازگشایي پاكت هاي مسایده:
 آتخيضداسي خشاساى جٌَتي

 یده:شرایط مسا
سسيذُ فالذ سپشدُ يا اهضاء هطشٍط ٍ هخذٍش ٍ يا پس اص اًمضاي هذت همشس دس آگْي ٍاصل ضذُ تشتية  ّايتِ پيطٌْاد -5

 اثش دادُ ًخَاّذ ضذ.
 . تاضٌذ داساي اٍلَيت هيپيطٌْاد دٌّذگاى دس ضشايظ هساٍي  دس همايسِ تا سايش ضشكتْاي تؼاًٍي تْشُ تشداسي -8
 ٍ www.nrskh.irاص عشيك ٍب سايت اداسُ كل هٌاتغ عثيؼي ٍآتخيضداسي خشاساى جٌَتي تِ ًطاًياسٌاد ايي هضايذُ  – 0

 . هي تاضذ لاتل دسيافت يا تا هشاجؼِ حضَسي تِ آدسس فَق ٍاًي هٌالصات پايگاُ اعالع سس
 

 سٍاتظ ػوَهي اداسُ كل هٌاتغ عثيؼي ٍ آتخيضداسي خشاساى جٌَتي
 
 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مصرف پیشکسوتان انصار الرضا )ع(

شماره ثبتی: 697   شناسه ملی: 10360023590   تاریخ انتشار: 1396/3/27

 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( شرکت تعاونی مصرف پیشکسوتان انصار الرضا )ع(
راس ساعت 17/30 روز دوشنبه تاریخ 96/4/12 در محل سالن همایش مجتمع غدیر واقع در 
خیابان پاسداران برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم  رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا 
حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ 
وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 

سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- تصویب صورت های مالی سال 95 3- تصویب 
بودجه پیشنهادی سال 96 4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال 
5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 6- اتخاذ تصمیم در مورد سود و 

زیان سال 95 7- طرح و تصویب آیین نامه معامالت شرکت 8- تعیین خط مشی آینده شرکت
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف پیشکسوتان انصار الرضا )ع(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1392/11/15 شرکت تاسیساتی رستماب 
خراسان جنوبی با توجه به اتمام مهلت قانونی انتصاب بازرس اصلی شرکت خانم معصومه تقی زاده 

چهلسری از تاریخ صورتجلسه به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. 

مجمع عمومی شرکت تاسیساتی رستماب خراسان جنوبی

آغازپیشفروشسریالشهرزاد

توزیع: دوشنبه ۹۶/3/2۹

بین مطهری 4 و2 - نمایندگی سروش

اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی گوشتتازهرابهمدت24ساعتدریخچالنگهداریکنیدوسپسمصرفنمایید.
 معاونت توسعه و مدیریت منابع

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 1۵ خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده         0۹1۵3410۶۶8

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 951739 اجرایی خانم زینب علیدادی محکوم به پرداخت مبلغ 98/000/000 ریال در حق 

آقای سید عبدا... حسینی و مبلغ 5/500/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه، اتومبیل ون سفید 
مدل 1382 به شماره انتظامی 758 ب 22 ایران 52 و از نوع غزال و موتور و گیربکس سالم و فاقد صندلی و دارای بیمه نامه معتبر تا مورخ 
1396/7/01 و با یک سال تخفیف و با داشتن 30 درصد الستیک و تمام رنگ بودن خودرو معرفی و توقیف و به مبلغ 98/000/000 ریال 
کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز یکشنبه تاریخ 1396/4/11 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای 
حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد 
شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
 ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16-14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 
مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به 

منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجندآدرس: www.dadkj.ir  قابل مشاهده می باشد.

درباتوماتیکسیدمجری انواع: )درب های اتوماتیک ، جک  
پارکینگی ، کرکره ، سکوریت اتومات( 09303107002 - 09155614880
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بعد از حادثه مجلس در تهران همیشه با خودم فکر 
می کنم که نعمتی به اسم امنیت را چقدر نادیده 
گرفته ایم . همیشه فکر می کردم نیرو های امنیتی 
 و اطالعات و نظامی مشغول کارهای ساده اداری اند

و منتظر یک حادثه اند که بروند و حلش کنند و 
غافل از این بودم که اگر امروز حادثه ای نداریم 
یعنی تمام آنها در تمام اوقات تالش کرده اند و 
بدون اینکه ما بدانیم شهید داده اند و تروریست را 
به هالکت رسانده اند که من امروز به این راحتی 
با   . با خانواده ام زندگی خوبی دارم  نشسته ام و 
خودم فکر می کردم که اگر روزی بین نان سفره ام 
با امنیت بخواهم یکی را انتخاب کنم حتما امنیت 
پایدار  امنیت  این  برای  و  کرد  خواهم  انتخاب  را 
دست تک تک نیروی های گمنام امام زمان در 
وزارت اطالعات و اطالعات سپاه و نیروی انتظامی 

و ارتش را می بوسم و به  همه شان مدیونم 
ارسالی به تلگرام آوا

آوا سالم در مورد همشهری که پیشنهاد داده بود 
که یا خیابان جمهوری را یک طرفه کنید یا خیابان 
راستش  شود  حل  ترافیک  تا  کنید  طرفه  دو  را 
چندین سال است که پل موسی بن جعفر در دستور 
کار شهرداری قرار دارد هنوز هم معلوم نیست کی 
افتتاح شود حاال فکر کنین خواسته باشند از میدان 
امام تا سه راه اسدی دو طبقه کنند فکر کنم تا  

سال ۱۴۲۰ هم هنوز نصف خیابان رفته اند
9۱5....۱5۱

آقای استاندار در ادارات به مردم زور می گویند و 
چون قدرت دستشان است ارباب رجوع ضعیف باید 
زیر بار بی منطقی و غرور کاذب کارشناسان پشت 
میز نشین له شوند لطفا در صورت امکان با توجه 
به شناختی که از شما در حمایت از حقوق مردم 
داریم شماره تماسی اعالم فرمایید تا مردم شکایت 
از سازمان ها را به خودشان نبرند و از طریق این 

شماره با استانداری درمیان بگذارند
93۰ ... ۷۷۰
سالم آوا  نزدیک افطار جهت خرید مایحتاج زندگی 
...   رفتم بعد  ... خیابان  به فروشگاه زنجیره ای 
ازتسویه حساب موقع خروج درب وروی پالستیک 
پاره شد و وسایل ها روی زمین ریخت ویک شیشه 
گالب و شربت شکست و پرسنل  انجا با برخورد 
شایسته و مناسب سریع اونجا رو تمیز کردند که 
اتفاقی نیفته، وحتی  وسایل شکسته رو مجدد به 
برخورد خوبشان تشکر  از  دادند می خواستم  من 
کنم و قیمت اجناس هم واقعا درمقایسه با جاهای 

دیگه مناسب بود.
9۱5....۰6۰

استقبال از جاده سالمت نشان می دهد که مردم 
بیرجند فقط منتظر بهانه اند که به نوعی بتوانند 
در  روزانه  های  دغدغه  و  استرس  از  را  خودشان 
محیطی امن آزاد کنند و به تفریح و ورزش بپردازند 
آیا این مردم الیق غم و اندوه همیشگی هستند 
؟ یعنی وقت آن نشده برای نشاط اجتماعی این 
جامعه یک طرح مدون داشته باشیم ؟ آیا به جرم 
سکوت و قناعت مردم باید مدیریت های جامعه 
؟  نمایند  اقدام  وار  کسالت  همینطور  نشاط  برای 
فکر نمی کنید بسیاری از معضالت جامعه از جمله 
اعتیاد و ... زایده همین بی تدبیری مسووالن در 

تامین نشاط اجتماعی جامعه است ؟
9۰۱ ... 3۱5

سالم وخسته نباشید ازروزنامه آواخیلی ممنون از 
این همه لطف به ما که میتوانیم مشکالت شهر 
مشکالت  نصر  خیابان  انتهای  بگزاریم  درمیان 
زیادی دارد آسفالت ندارد و تردد ماشین در حدی 
زیاد هست که گردخاک زیادی به وجود می آورد 
کردیم  مراجعه  به شهرداری  هم  بار  چهار  سه  و 
وهیچ پیگیری نشده و نکته دیگر اول خیابان بهمن 
هم تیر های برق وسط خیابان هست و به همین 
دلیل آسفالتش هم مانده خواهش مندیم پیگیری 

و چاپ فرمایید
93۷...۰3۷

سالم می خواستم از مردم عزیز بخواهم در این 
کاری  جوانان  این  حداقل  کنند  دعا  قدر  شبهای 
براشون فراهم بشه باور کنین ریشه تمام معضالت 
بخواین  خدا  از  است  بیکاری  همین  اختالفات  و 
حل  آن  تبع  به  مسایل  سایر  بشه  ایجاد  اشتغال 
میشه،جوان تمام دارای انژری است و این انرژی 
در کار کردن و زحمت کشیدن اگر مصرف شود 
و  فرهنگی  جامعه  در  ها  آسیب  این  شاهد  حتما 

مذهبی خودمون نخواهیم بود 
ارسالی به تلگرام آوا

برای مردم با فرهنگ شهرمان خیلی زشت است 
پشت چراغ راهنما تامل چند ثانیه توقف رو ندارن 
وهنوز چراغ سبز نشده مرتب بوق می زنن ویا اگه 
ذره ای فضای خالی ببینند به هر طریق شده مخان 
نفر اول باشن واقعا جای تاسف است به عنوان یه 

شهروند خجالت میکشم
ارسالی به تلگرام آوا

سر  کودکان  این  نیست  فریاد،کسی  فریاد  اهای 
چهار راه ها رو که امان مردم رو بریدن وهر لحظه 
امکان زیر ماشین رفتنشون هست جمع اوری کنه 
اینا رو نمی بینن یه غریبه بیاد تو  اخه مسئولین 
شهر چی مگه شمارو به خدا اینارو جمع کنید چند 
بار شاهد صحنه های بدی در سر چهار راه ها بودم
ارسالی به تلگرام آوا

آژانس...کنید.این  به  نظارتی  ها  آژانس  اتحادیه 
راننده  انصافه  دارد  ۱۰۰زنگ  و  ۲۰راننده  آژانس 
با این وضع 9۰هزار کمیسیون بدهد؟با این همه 
درصدی  انصافه؟مگر  واقعا  گرانی  و  استهالک 
داد سه  ؟قرار  ها  آژانس  نبوده کمیسیون صاحب 
ماهه میگیرن اجباری باید 3ماه در آژانس باشی و 

کمیسون بدهی و حق تسویه حساب نداری
ارسالی به تلگرام آوا

جوابیه های فرماندهی انتظامی استان

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/3/۱8به اطالع می رساند برابر قوانین تردد 
و توقف وسایل نقلیه سنگین در معابر درون شهری 
ممنوع می باشد اما تردد وسایل نقلیه ای که حامل 
مواد نفتی و قابل استعمال می باشند و با رعایت 
قوانین و مقررات مربوطه جهت باربری و تخلیه در 
مکان های تعیین شده محدودیتی ندارند اما توقف 
این وسایل نقلیه در معابر درون شهری با توجه به 
مخاطراتی که متصور می باشد ممنوع بوده و تخلف 
از جانب رانندگان )توقف در محل ممنوع و نداشتن 
قبض باسکول(برابر کدهای ۲۱۴3و ۲۱3۱ به موجب 

قانون اخذ جرائم رانندگی اعمال قانون می باشد.
احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
انتظامی برابر شرح وظایف  مورخ 96/3/۱۱نیروی 
به  تظاهر  با کسانی که در مالء عام  قانونی خود 
روزه خواری کنند برابر قانون برخورد خواهد کرد و 
شهروندانی که نمی توانند در این ماه روزه بگیرند 
حرمت ماه مبارک رمضان را حفظ نمایند چرا که 
تظاهر به روزه خواری در مالء عام خالف مقررات 
بوده و پلیس با این افراد برخورد خواهد نمود.در پایان 
از شهروندان درخواست می شود در صورت مشاهده 
حاصل  تماس  پلیسی ۱۱۰  های  فوریت  مرکز  با 
رساند  می  محترم  شهروند  اطالع  فرمایند.۲-به 
پلیس راهنمایی و رانندگی در اجرای ماموریت های 
ذاتی و جهت رفاه حال شهروندان محترم نسبت به 
طرح جداسازی مسیر مستقیم شرق به غرب تقاطع 
به شهرداری  با شهید صیاد شیرازی  امام رضا)ع( 
اقدام نموده و برابر پیگیری های انجام شده مقرر شد 

به زودی نسبت به اجرای آن اقدام نمایند.
پیام شما مورخ  به مطلب مندرج در ستون  عطف 
96/3/۱۰ ضمن تقدیر از حسن نظر شهروند محترم 
اگر دقت کرده باشند تقاطع هایی که دارای گردش به 
چپ بیشتری در زمان سبز شده چراغ راهنمایی بوده 

اند از دو زمانه به سه زمانه تغییر کرده اند
عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
برابر نظریه  رانندگی  96/3/۱۱ پلیس راهنمایی و 
کارشناسان و با کمک شهرداری نسبت به حذف 
هایی  تقاطع  در  ضروری  غیر  کاههای  سرعت 
که مجهز به چراغ راهنمایی بوده اند اقدام نموده 
است.۲.به اطالع شهروندان محترم می رساند پلیس 
و  ذاتی  ماموریت  اجرای  در  رانندگی  و  راهنمایی 
پیاده عالوه  جهت رفاه حال روزه داران و عابران 
بر استقرار عوامل پیاده در تقاطع ها و محل های 
فعال  به  اقدام  )ص(  اعظم  پیامبر  بلوار  نیاز  مورد 
نمودن گشت های خودرویی به صورت محسوس 
و نامحسوس نموده است که تا ساعات اولیه بامداد 

حضور دارند و با تخلفات برخورد می نمایند.
احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/3/۲۴پلیس راهنمایی و رانندگی عالوه 
بر انجام اقدامات فرهنگی و آموزش های همگانی 
در راستای وظایف محوله در صورت رویت تخلفات 
رانندگی قاطعانه با آنها برخورد قانونی را انجام می 
با  خانواده های محترم  تا  است  لذا شایسته  دهد 
نظارت بیشتری بر عملکرد فرزندانشان به پلیس 
راهنمایی و رانندگی در اجرای قوانین و مقررات که 
از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و به سالمتی 
و امنیت آنها وابسته است کمک نمایند تا شاهد 

کاهش تخلفات و تصادفات رانندگی باشیم.
پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
از  تشکر  و  تقدیر  ضمن   96/3/۱6 مورخ  شما 
عمومی  پارکینگ  محترم،احداث  شهروند  حسن 
از  ها  خیابان  تعیین مسیر  اختصاصی همچنین  و 
راهنمایی  پلیس  و  باشد  نمی  پلیس  این  وظایف 
و رانندگی در راستای وظایف ذاتی خود با تمامی 

تخلفات رانندگی قاطعانه برخورد می نماید.
احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/3/۲3 با احترام در پاسخ به انتقاد شهروند 
محترم به آگاهی می رساند این فرماندهی به منظور 
افزایش امنیت ،آسایش و آرامش شهروندان طرح 
ارتقاء امنیت اجتماعی را  مستمر در بیرجند اجرا نموده 
است و در اجرای این طرح تعدادی موتور سیکلت 
پارکینگ  روانه  و  توقیف  پالک  فاقد  و  متخلف 
شده است، لذا رعایت قوانیت راهنمایی و رانندگی 
بخشی از حقوق شهروندی است که در پیشگیری از 
تصادفات اثرگذار است و پایبندی به قوانین و مقررات 
راهنمایی و رانندگی یک التزام اخالقی و شرط مهم 
ارتقاء رفتار ترافیکی می باشد که احساس تعهد و 
فرهنگ  و  اجتماعی  مشارکت  پذیری  مسئولیت 
سازی و آموزش در قانون مندی افراد و به تبع آن در 
پویایی و سالم سازی جامعه نقش مهمی دارد.احترام 
به حقوق شهروندی یکی از مهمترین اصول موتور 
سواران قانونمند است و عدم رعایت قوانین و مقررات 
صدمات جبران ناپذیری را در بر دارد که عواقب آن 
دامن گیر همه افراد جامعه می باشد و نهادینه سازی 
و فرهنگ سازی نیازمند آموزش صحیح در خانواده و 
اجتماع در تمام سنین می باشد و اجازه ندهیم با غلبه 
احساسات زودگذر و هیجانات کاذب بر ما ضمن از 
دست دادن نعمت سالمتی ،خانواده و جامعه را به 
زحمت انداخته و آنان را متحمل خسارت و هزینه 
گزاف کنیم.شایان ذکر است شناسایی و دستگیری 
عوامل بی نظمی مورد انتقاد شهروند محترم در حال 
پیگیری است و پلیس با قاطعیت با برهم زنندگان 
نظم و امنیت عمومی برخورد می کند و شهروندان 
مراتب  نظمی  بی  یا  و  تخلف  در صورت مشاهده 
را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطالع دهند.

پرداخت۸۴ میلیارد ریال تسهیالت برای ایجاد گلخانه در خراسان جنوبی
مهر-رئیس جهاد کشاورزی استان با اشاره به اجرای طرح توسعه تولید محصوالت گلخانه ای در سال جاری، گفت: در این طرح 8۴ میلیارد ریال تسهیالت برای ایجاد گلخانه 
در استان پیش بینی شده است.ولی پور مطلق اظهار کرد: یکی از برنامه های اصلی جهاد در حوزه اقتصاد مقاومتی توسعه محصوالت گلخانه ای است.وی با اشاره به مزیت 
تولیدات گلخانه ای، بیان کرد: در این روش برای برخی از محصوالت پنج تا ۱۱ برابر به ازای هر متر مکعب مصرف آب تولید بیشتر نسبت به کشت در فضای باز خواهیم داشت.
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روزگار سخت عشایراستان از کم آبی، تانکرها تشنگی را رفع نمی کند
هر ساله در آغاز فصل گرما، عشایر برای کمبود آب دام های خود دغدغه دارند

خانوار  هزار  هفت  آب  اکنون  هم   - ایرنا   
تانکرهای سیار  با  عشایری خراسان جنوبی 
با  حیاتی  مایه  این  کمبود  شود،  می  تامین 
ارزش در کنار افزایش دمای هوای زندگی را 
نسبت به گذشته برای عشایر استان سخت 
تر کرده است و بهداشت و سالمت آنان را 
نیز تهدید می کند.جامعه عشایری خراسان 
جنوبی با ۱5هزار و 6۷6 خانوار، هفت درصد 
جمعیت عشایر کشور را تشکیل می دهد و 

3۰ درصد تولید دامی را در اختیار دارد. 
های  بارندگی  وجود  با  جاری  سال  در 
متوالی  های  خشکسالی  دلیل  به  مناسب، 
با مشکل کم آبی دست و  عشایر همچنان 
اداره کل  ارسالی  پنجه نرم می کنند و آب 

امور عشایری جوابگوی نیاز عشایر نیست.
برای  عشایر  گرما،  فصل  آغاز  در  ساله  هر 
که  دارند  دغدغه  خود  های  دام  آب  کمبود 
آب  تامین  برای  ها  نگرانی  جاری  سال  در 

با هزینه های سنگین افزایش یافته است.
گفت  در  جنوبی  خراسان  عشایر  از  شماری 
یکی  عنوان  به  آب  کمبود  از  ایرنا  با  گو  و 
فصل  در  خود  مشکالت  ترین  اصلی  از 
سیار  آبرسانی  گویند:  می  و  کرده  یاد  گرما 
از  کوچکی  بخش  تنها  عشایری  امور  اداره 
برخی  کند،  می  برآورده  را  قشر  این  نیاز 

درآمد  از  زیادی  خانوارهای عشایری بخش 
مورد  آشامیدنی  آب  تامین  صرف  را  خود 
با  که  کنند  می  خود  های  دام  و  خود  نیاز 
تامین  قشر  این  نقدینگی  کمبود  به  توجه 
شده  تبدیل  آنان  برای  ای  دغدغه  به  آب 
زیرکوه  عشایری  امور  مدیر  گفته  است.به 
سخت  و  دولتی  تانکرهای  کمبود  علت  به 
خود  اوقات  برخی  عشایری  های  راه  بودن 
کرایه  به  مجبور  عشایری  های  خانواده 
تانکر  دستگاه  یک  که  شوند  می  آب  تانکر 
برای آنان بیش از یک میلیون و 8۰۰ هزار 
عشایر  امور  دارد.تاکنون  بر  در  هزینه  ریال 
راستای  در  خوبی  اقدامات  جنوبی  خراسان 
تامین آب عشایر انجام داده است، به اذعان 
مدیرکل امور عشایری استان کمبود بودجه 
تامین نشود  آبی عشایر  نیاز  باعث شده که 
در صورت افزایش بودجه تمام دغدغه های 
کم آبی عشایر را رفع خواهیم کرد.عشایر به 
فرموده امام خمینی)ره( »ذخایر انقالبند« و 
باید مسئوالن در خدمات رسانی مطلوب به 
این قشر محروم و در عین حال تولیدکننده 
رفع  برای  و  کنند  تالش  کشور  اقتصاد 

مایحتاج آنها از هیچ کوششی دریغ نکنند.

بدهی چهار میلیارد ریالی 
امور عشایری برای آبرسانی به عشایر

در  جنوبی  خراسان  عشایری  امور  مدیرکل 
گفت و گو با ایرنا، افزود: به دلیل خشکسالی 
های چندین ساله در استان، آب دهی قناتها، 
چشمه ها و چاههای مالداری عشایر خشک 

است. یافته  کاهش  شدت  به  یا  و  شده 
غالمرضا قوسی با بیان اینکه برای کاهش 
ضرر و زیان عشایر و باقی ماندن این قشر 
از چند سال  در عرصه تولید، آبرسانی سیار 

اضافه  گرفت،  قرار  کار  دستور  در  گذشته 
کرد: سال گذشته ۱35هزار متر مکعب آب 
با صرف ۱3میلیارد ریال بودجه برای هفت 
هزار خانوار عشایر استان حمل شد.وی ادامه 
به  ریال  میلیارد  چهار  بودجه  این  از  داد: 
صورت دیون برای عشایر حمل شد، ساالنه 
استان  عشایری  خانوار  هر  آب  تامین  برای 
یک میلیون و 8۰۰ هزار ریال بودجه هزینه 
می شود.وی با اشاره به اینکه این اداره کل 
بودجه  کمبود  با  عشایر  به  آبرسانی  برای 
مواجه است، اظهارکرد: هنوز وضعیت بودجه 
و  نیست  مشخص  جاری  سال  در  آبرسانی 
تامین آب دام  برای  این است دولت  انتظار 

عشایر بودجه خوبی در نظر بگیرید.

عطش کم آبی عشایر
 در فصل تابستان تشدید می شود

وی با بیان اینکه عشایر در ماه های »خرداد، 
تیر، مرداد و شهریور« به دلیل گرمای زیاد 
آب  حجم  گفت:  دارند،  بیشتری  آبی  نیاز 
ارسالی نیاز آبی آنها را رفع نمی کند، به دلیل 
کمبود بودجه توان ارسال آب بیشتری برای 
عشایر نداریم.وی یکی از علل عدم آبرسانی 
بودن  گذر  سخت  عشایر  به  را  موقع  به 
انتهای  گفت:  و  کرد  ذکر  عشایری  مناطق 

روستایی،  فاضالب  و  آب  آبرسانی  حوزه 
است.به  عشایر  به  آبرسانی  حوزه  ابتدای 
گزارش ایرنا، مدیرکل امور عشایری خراسان 
عشایر  راههای  9۰درصد  داد:  ادامه  جنوبی 

استان خاکی است که به صورت مستمر این 
راهها مشکالت را برای پیمانکاران آبرسان 
ایجاد می کند.به گفته قوسی گاها در برخی 
دام  آب  تامین  برای  عشایر  شهرستانها،  از 
از بخش خصوصی  به خرید آب  اقدام  خود 
می کنند، عشایر به صورت میانگین بستگی 
میلیون  یک  تا  میلیون  یک  مسیر  طول  به 
دستگاه  برای خرید یک  ریال  هزار  و 8۰۰ 
تانکر آب هزینه می کنند.وی اضافه کرد: با 
توجه به خشکسالی های اخیر برخی عشایر 
در  ندارند،  را  ها  هزینه  این  پرداخت  توان 
درآمد  منبع  تنها  دام  زندگی عشایری چون 
دام  برای  آب  تامین  آنهاست،  دارایی  و 
است.به  برخوردار  اساسی  اهمیت  از  عشایر 
زیادی  هایی  درخواست  روزانه  وی  گفته 
داریم،  عشایر  دام  برای  آب  حمل  بر  مبنی 
تمام  توانیم  نمی  بودجه  کمبود  دلیل  به 
نیازهای آبی را تامین کنیم.وی با بیان اینکه 
عشایر استان در زمینه مصرف آب بیشترین 
قناعت را دارند و بیش از سایر افراد جامعه 
آب  در  عشایر  گفت:  دانند،  می  را  آب  قدر 
دارند. را  مصرف  مدیریت  بیشترین  ارسالی 
اینکه هفت درصد جمعیت  به  اشاره  با  وی 
عشایر کشور در این استان زندگی می کنند، 
مقام چهارم جمعیت  افزود: خراسان جنوبی 
فارس،  استان  از  بعد  را  کشور  عشایری 
با  کرمان و سیستان و بلوچستان دارد. وی 
در  استان  عشایر  درصد   8۰ اینکه  به  اشاره 
شهرستان های مرزی و مابقی نیز در نقاط 
کرد:  اظهار  کنند،  می  زندگی  کویر  حاشیه 
در  عشایری  مستقل  طایفه   58 اکنون  هم 
استان وجود دارد.به گفته وی در حال حاضر 
وجود  استان  در  عشایر  اسکان  کانون   ۱35
دارد که از این میزان ۱۲۷ کانون خودجوش 
و حمایتی و هشت کانون هدایتی اند و 5۱ 
درصد جمعیت عشایر استان در کانون های 
اسکان مستقر هستند و مابقی قابلیت جا به 

جایی دارند.

خرید آب توسط عشایر زیرکوه 
از بخش خصوصی با هزینه های باال

گوید:  می  هم  زیرکوه  عشایری  امور  مدیر 
عشایر شهرستان درخواست های زیادی برای 
ارسال آب دارند که به دلیل کمبود بودجه نمی 

توانیم نیاز آبی آنها را تامین کنیم.رضا حیدری 
می افزاید: برخی از عشایر اقدام به خرید آب 
از بخش خصوصی با هزینه های بسیار باال 
می کنند.وی بیان کرد: برای آبرسانی در حد 

نیاز عشایر شهرستان ساالنه به یک میلیارد 
و ۴۰۰ میلیون ریال بودجه نیاز است، بودجه 
تخصیصی سال گذشته شهرستان بسیار کم 
به  آبرسانی  برای  اداره  این  گفته وی  بود.به 
عشایر 6۰۰ میلیون ریال بدهی دارد، در فصل 
تابستان عشایر نیازمند توجه ویژه هستند.وی 
سال  به  سال  ها  دلیل خشکسالی  به  افزود: 
شود،  می  تشدید  عشایر  آبی  کم  مشکالت 
باید عطش کم آبی عشایر به عنوان مرزداران 

شهرستان به موقع رفع شود.

بی آبی امان عشایر را بریده است

ایرنا،  به  درمیان  شهرستان  عشایر  از  یکی 
را  زندگی  سختی ها  تحمل  با  آنها  افزود: 
تامین  شان  خواسته  تنها  و  می کنند  دنبال 
آب برای شرب، دام و بهداشت است.حسین 
نهتانی با تشکر از اداره امور عشایری برای 

ارسال آب به خانواده های عشایری، گفت: 
عشایر  امان  آبی  کم  هوا،  دمای  افزایش  با 
شهرستان را بریده است، عشایر توان خرید 
باال  های  هزینه  با  بخش خصوصی  از  آب 
را ندارند.وی از مسئوالن خواست حجم آب 
ارسالی به عشایر را افزایش دهند، خشکسال 
را  عشایر  درآمدی  منابع  ساله  چندین  های 
را خم  داده و کمر عشایر  به شدت کاهش 
خواسته  تنها  کرد:  اظهار  است.وی  کرده 
مختلف  های  نشست  در  مسئوالن  از  ما 
افزایش حجم آب ارسالی بود که تاکنون به 
خواسته  کوچکترین  عنوان  به  موضوع  این 

داد:  ادامه  است.نهتانی  نشده  توجهی  ما 
بیشترین  ساله  چندین  های  خشکسالی 
ضربات را به عشایر وارد کرده است ، امروز 
به  نیاز  دیگری  زمانی  هر  از  بیش  عشایر 
کمبود  افزود:  وی  دارند.  مسئوالن  حمایت 
مشکالت  و  کرد  تلخ  را  زندگی  کام  آب 
زندگی را افزایش داده است، به دلیل کمبود 
و  شود  می  انجام  سختی  به  استحمام  آب، 
بسیاری  بهداشتی  مشکل  دلیل  همین  به 
رخ می دهد که زندگی در مجاورت دام این 

مشکالت را تشدید می کند.

خشکسالی هزینه های
 خرید آب و علوفه را افزایش داد

گفت:  ایرنا  به  نیز  نهبندان  عشایر  از  یکی 
با  که  آبی   ، هوا  دمای  افزایش  به  توجه  با 
منتقل می شود  به محالت عشایری  تانکر 
نیز  این  که  شود  می  داغ  گاه  و  گرم  نیز 
کند. می  ایجاد  ها  دام  برای  را  مشکالتی 

اینکه  دلیل  به  کرد:  بیان  دهمرده،  حسین 
آب ارسالی امور عشایری نیاز آبی عشایر و 
برای دسترسی  تامین نمی کند  را  آنان  دام 
زیادی  مسافت  باید  دام  همراه  گاها  آب  به 
باعث الغری  نیز  امر  این  که  کنیم  را طی 
خشکسالی  کرد:  بیان  شود.وی  می  ها  دام 
عشایر  درآمد  کاهش  باعث  اخیر  سال  چند 
خرید  سنگین  هزینه  ها  خشکسالی  شده، 
تحمیل  عشایر  به  را  دستی  علوفه  و  آب 
دام  به  را  عشایری  اقتصاد  است.وی  کرده 
اثر  در  کرد:  بیان  و  دانست  وابسته  آنان 
یافته  کاهش  عشایر  دام  تعداد  خشکسالی 
از عشایر  است، در چند سال گذشته برخی 
مجبور شده اند شماری از دام های خود را 
به فروش برسانند تا بتوانند آب و آذوقه مورد 
هم  کرد:  اظهار  کنند.وی  تامین  را  دام  نیاز 
اکنون برای شرب، شست و شوی ظروف و 
با کمبود جدی آب  استحمام  برای  لباس و 
با دارا  مواجه هستیم.جامعه عشایری استان 

بودن یک میلیون و ۲۰۰ هزار راس دام، 3۴ 
دارد. اختیار  در  را  استان  سبک  دام  درصد 

سال  در  جنوبی  خراسان  عشایر  جمعیت 
کشور،  عشایر  سرشماری  اساس  ۱38۷بر 
8۱ هزار نفر بود که از این تعداد، ۴۰ هزار 
از  هستند.۱3درصد  زن  بقیه  و  مرد   933 و 
جنوبی  خراسان  نفری  هزار   ۷69 جمعیت 
جمعیت  درصد  هفت  که  هستند  عشایر 
دارند،  استان سکونت  این  در  کشور  عشایر 
جمعیت  تعداد  نظر  از  جنوبی  خراسان 
سیستان  کرمان،  فارس،  از  بعد  عشایری 
دارد. قرار  چهارم  جایگاه  در  بلوچستان  و 

عکس:مهر
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یادداشت

به سراغ من اگر می آیی 
نرم و آهسته بیا ...

* سمیه مصدقیان

همیشه  را  جمله  این  مادر!«  نشوی  »پیر 
کم  گفت.  می  خواندم  می  کتاب  برایش  وقتی 
حرفی اش و  نگاه خسته اش گواه این بود که 
عادت  سالمندان  خانه  به  هنوز  ها،  ماه  از  بعد 
در  داشت؛ سازگار شدن  است، حق هم  نکرده 
میانسالی آن هم زمانی که توانایی هایت مثل 
قبل تو را حمایت نمی کنند کار سختی است.

ایستگاه  به  عمر،  گذر  در  وقتی  انسان ها 
جسمی  نیازهای  رسند  می  پیری  و   میانسالی 
و روحی شان تغییر می کند، از این جهت الزم 
ذهنت  سالمندان،  خانه  به  ورود  از  قبل  است 
کنی  هایی  آگاهی  از  ماالمال  را  نگاهت  و  را 
دیدار  و  ارتباط  مسیر صحیح  کننده  شفاف  که 
مراکز  نامه  آیین  از  آگاهی  باشد.  سالمندان  با 
را  نگاهمان  تواند   می  سالمندان  از  نگهداری 
به سالمند از یک فرد فاقد کارایی تغییر داده و 
پنهان  قابلیت ها و کارایی های آشکار و  گاهًا 
این گروه از جامعه را تبیین کند؛ چرا که نادیده 
سال ها  گذاشتن  کنار  معنای  به  آنها،  گرفتن 
توجهی  قابل  میزان  و  توانایی  خروارها  تجربه، 

است. اندوخته ذهنی 
تحقیقات صورت گرفته در این زمینه گویای 
در  و  خانه  در  که  سالمندانی  که  است  این 
کیفیت  می شوند  نگهداری  فرزندانشان  کنار 
به  نسبت  مطلوب تری  خیلی  شرایط  و  زندگی 
را  عمر  گذر  سالمندان،  خانه  در  که  سالمندانی 
تماشا می کنند، دارند. از این جهت میتوان گفت 
سالمندانی   نفری  هزار   ۲۰ تا   ۱۵ جمعیت  که 
و  توجه  شوند  می  مراکز  این  میهمان  که 

را می طلبند! بیشتری  حمایت 
ای  نامه  آیین  سالمندان  خانه  است  الزم 
این  از  بازدیدکنندگان  به  که  باشد  داشته 
سرایی  چگونه  به  قدم  شود  یادآور  مراکز، 
همراه  هدفی  چه  با  را  آمدنشان  و  گذاشته اند 
سالمندان  خانه  مهرانگارانه  نامه  آیین  کنند، 

شامل موارد زیر است:
از ورودت این خانه و ساکنان آن را  * قبل 
اینجا مکان   ( بشناس و نگاهت را اصالح کن 
سختی  به  که  افتاده  کار  از  افراد  از  نگهداری 
خانه  بلکه  نیست!  بینند  می  و  شنوند  می 
می بینی  آیینه  در  تو  را  آنچه  که  است  کسانی 

آنها در خشت خام می بینند(.
جای  به  داری،  هدیه  آوردن  قصد  اگر   *
گلدان  یا  کتاب  میوه،  قندی،  و مواد  شیرینی 

هستند. مناسبی  جایگزین های  گل 
خانه،  صاحب  با  شدن  روبرو  هنگام   *
و  کنید  تکریم  را  او  کنید،  رفتار  گرمی  به 
بازیگر  یک  با  )شما  بگیرید.  آغوشش  در 
یک  نه  کنید  می  مالقات  زندگی  پیشکسوت 

 انسان ضعیف و درمانده(
خود  با  هم  را  و  نوجوانان تان  کودکان    *
سنت  احیای  کننده  ادا  هم  تا  آورید  همراه  به 
رابطه  اینکه  و  هم  باشید  سالمندان  به  احترام 
و   لذت  احساس  سالمندان  برای  کودکان،  با 

رضایت بسیاری را به ارمغان می آورد.
تظاهر  که  شدید  مواجه  سالمندانی  با  اگر   *
به درد می کنند و یا بیش از اندازه غر میزنند، 
برای  آنها  تالش  نشانه   موارد  این  که  بدانید 
آنها  درونی  روانی  فشار  کاهش  و  توجه  جلب 

است، به تالش آنها پاسخ گویید.
*  همراه سالمندان قدم بزنید و  پیاده روی کنید.

* به جای جویا شدن علت حضور آنها در این مکان، 
برایشان کتاب و شعر بخوانید، از دستاوردهایشان 
جویا شوید و ارزشمند بودن آنها را بیادشان بیاورید.

مهاجم تیم ملی کشورمان به عنوان بهترین بازیکن دیدار ایران - ازبکستان انتخاب شد

همه چیز در مورد سردار آزمون و صعود ایران به جام جهانی 
آرزوی سردار، کسب عنوان بهترین بازیکن بود

سردار آزمون اهل شهر گنبد کاووس در استان گلستان 
و متولد ۱۱ دی ۱۳۷۳ می باشد. حرفه وی فوتبال حرفه 
ای و باشگاه فعلی او روبین کازان روسیه می باشد. او در 
مسابقات فوتبال جام دوستی روسیه سال ۲۰۱۲ در ترکیب 
تیم ملی جوانان ایران ۷ گل در ۶ بازی به ثمر رساند و به 
مقام آقای گلی این رقابت ها رسید. این آقای گلی دلیل 
اصلی توجه باشگاه های اروپایی از جمله اینتر میالن و 
روبین کازان به این بازیکن بود. او ابتدا با تیم روبین کازان 
توافقات اولیه را انجام داده بود که پیشنهاد اینتر میالن به 
با توجه به توافقات  دست این بازیکن رسید و وی فقط 

اخالقی حاضر به قبول پیشنهاد اینتر نشد.
 او در ۹ سالگی به تیم عقاب های گنبد پیوست که یکی 
از بهترین آکادمی های فوتبال در ایران می باشد. جالب 

است بدانید ۵ بازیکن آن تیم عضو تیم ملی می باشند.
لیگ  به  داشت  سال   ۱۷ تنها  وقتی  آزمون  سردار 
روسیه رفت و برای روبین کازان بازی کرد. استعدادی 
در  درخشش  و  انگیز  شگفت  بازیکن  یک  از  شگرف 
سرمای روسیه. آوازه اش از مرزهای سیبری هم فراتر 
های  استعدادیاب  اروپا.  غرب  به  و  تر  آن طرف  رفت. 
البته پسندیدند. خیلی  او را در اسپانیا دیدند و  آرسنال، 
زود آرسن ونگر بزرگ در موردش تحقیق کرد و سپس 
ایمیلی از لندن به کازان رسید. به باشگاه روبین: ستاره 
جوان تان را می خواهیم، دو میلیون پوند هم می دهیم.

اسم سردار

به  که  است  کسی  کمتر  است.  خاصی  اسم  سردار 
زبان  از  را  اسم  این  انتخاب  ماجرای  بشناسیم.  نام  این 
خود سردار بخوانیم؛ »اول می خواستند اسمم را پژمان 
بگذارند اما پدربزرگم گفت معنی پژمان، پژمرده است. به 
سربلند.  معنی  به  گذاشتند.  سردار  مرا  اسم  دلیل  همین 
سردار به معنای مشتاق به ارتفاع و در برخی از کشورهای 
آسیای مرکزی نیز به معنای رهبر و حاکم نیز هست. بچه 
آنها به من  از روسیه داشتیم که  که بودم یک میهمان 

می گفتند سریک، از آن به بعد خانواده و برخی دوستانم 
مرا سریک صدا می زنند.«. شایعه درباره ازدواج آزمون 
بسیار است اما او هنوز قدم به زندگی متاهلی نگذاشته:»من 

ازدواج نکرده ام و فعال هم قصد ازدواج ندارم.«

نقش پدر

نوجوانی  از  که  داشته  بزرگ  شانس  یک  سردار 
البته  مشاوره های پدرش را در دستور کار قرار داده و 
موفق هم بوده: »پدرم خلیل آزمون والیبالیست بزرگی 
عنوان  به  بار  دو  کرده،  بازی  هم  ملی  تیم  در  و  بوده 
که  هاست  سال  و  شده  انتخاب  آسیا  بازیکن  بهترین 
مربیگری می کند. او اولین لژیونر والیبال ایران در اروپا 
بوده و چندین دهه قبل به لیگ ترکیه رفته. باور کنید 
شناختی که از ورزش و علم ورزش دارد، شاید هر کسی 
بزرگ شدم که  باشد. خوشبختانه در خانواده ای  نداشته 
ورزشی هستند و به من یاد داده اند که چطور زندگی کنم.

ترکمن بودن

آزمون یک ترکمن است، یک ترکمن اصیل که به این 
قوم افتخار می کند. از نظر او ترکمن بودن مهم است اما 
از  بازیکنانی  ملی  است: »تیم  بودن  ایرانی  مهمتر  آن  از 
شهرهای مختلف دارد. مهم اما کلمه ای به نام ایران است 

که همگی برای سربلندی اش زحمت می کشیم.«

والیبال

شاید جالب باشد که بدانید سردار ورزش را با والیبال آغاز 
کرد و در ابتدا یک والیبالیست درجه یک بود. او در این باره 
می گوید: »من ورزش را با والیبال آغاز کردم و اتفاقا والیبالم 
هم خیلی خوب بود. حتی می توانم بگویم که والیبالم از 
فوتبال بهتر بود! اتفاقا خواستم والیبال را به صورت حرفه ای 
و تا تیم ملی دنبال کنم ولی یکی از مربیان فوتبال من را 
به تیم جدیدی که در شهر خودمان بود، دعوت کرد و پدر و 

مادرم هم از بازگشتم به فوتبال حمایت کردند.«

استعداد

استعدادهای  برترین  از  بدون شک یکی  آزمون  سردار 
فوتبال آسیاست. او قدر خودش و استعدادش را می داند.

روبین کازان

لیگ  در  که  حالی  در  کازان  روبین  به  سردار  پیوستن 
ایران هرگز به میدان نرفته بود، یکی از معماهای جالب 
و عجیب فوتبال ایران محسوب می شد. برخی آن را به 
رابطه خانوادگی ترکمن ها با روس ها نسبت می دادند و 
برخی دیگر از پورسانت های درشتی حرف می زنند که 
رد و بدل شده اما واقعیت چیز دیگری بود. سردار از بازی 
بود. خودش  گرفته  را  ها  آسیا چشم روس  جوانان  های 
هم در این باره می گوید:»وقتی با تیم جوانان به روسیه 
و تورنمنت سن پترزبورگ رفتم، مسئوالن کازان من را 

پسندیدند. با هم به توافق رسیدیم، به همین سادگی!«

آرزوی سردار

هدف سردار در آسیا کسب عنوان بهترین بازیکن است: 
»یکی از آرزوهایم کسب عنوان بهترین بازیکن آسیا است. 
عنوانی که در گذشته و سال های دور، علی دایی، علی کریمی، 
خداداد عزیزی و مهدی مهدوی کیا آن را به دست آورده اند.«. 
همانطور که می دانید در پایان دیدار تیم ملی کشورمان مقابل 
ازبکستان در چارچوب هفته هشتم مسابقات مقدماتی جام 
جهانی ۲۰۱8 روسیه که با برتری ۲ بر صفر تیم ایران به پایان 
رسید، سردار آزمون به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد 
و تیم ملی کشورمان به جام جهانی ۲۰۱8 روسیه صعود کرد. 
جالب است سایت فانتا گازتا ایتالیا فهرست بازیکنانی که در 
کشور خود با نام مسی شهرت دارند را منتشر کرد که سردار 
آزمون در این لیست به عنوان نماینده ایران قرار دارد./ نمناک

چگونه میتوانیم با کارت یارانه

 وام بگیریم؟ 

مجاز  تازگی  به  بانکی  شبکه  روزپالس- 
که  است  شده  اعتباری  کارت های  صدور  به 
میلیون  پنج  سقف  تا  تسهیالتی  آن  اساس  بر 
حساب  به  واریزی  یارانه  پشتوانه  به  و  تومان 
اختصاص  متقاضی  به  خانوار  سرپرستان 
می دهد. “یارا کارت اعتباری” طرحی است که 
بانک مرکزی در روزهای گذشته اجرای آن را 
ابالغیه  این  البته  کرد  ابالغ  بانکی  شبکه  به 
کارت  یارا  صدور  برای  بانک ها  الزام  معنی  به 
است  مختار  و  مجاز  بانکی  شبکه  بلکه  نیست 
با توجه به منابعی که در اختیار دارد نسبت به 
اقدام  نقدی  یارانه  وثیقه  محل  از  وام  اعطای 
کند. شرایطی که برای ارائه تسهیالت از محل 
که  بود  خواهد  گونه  این  شده  تعریف  یارانه 
متقاضی استفاده از چنین تسهیالتی باید یارانه 
با  می تواند  حالت  این  در  کند  دریافت  نقدی 
یارا  اخذ  درخواست  ارائه  و  بانک ها  به  مراجعه 
قرار  تسهیالت  این  دریافت  مسیر  در  کارت 
کارت  که  است  ترتیب   این  به  روال  گیرد. 
قرار  بانک  اختیار  در  وثیقه  عنوان  به  یارانه 
در  ماه  هر  در  که  منابعی  به  توجه  با  و  گرفته 
تومان  میلیون  پنج  سقف  تا  می شود  واریز  آن 
تسهیالت اختصاص خواهد یافت. در این طرح 
تسهیالت ضمن انعقاد قرارداد الزم االجرا و به 
می شود،  اعطا  نقدی  یارانه های  وثیقه  پشتوانه 
وثایق  تامین  به  مربوط  مشکل  حالت  این  در 
شد.  خواهد  رفع  حدودی  تا  کم درآمد  اشخاص 
اما در حالی در جریان غربال گری یارانه بگیران 
ممکن است یارانه فرد دریافت کننده تسهیالت 
از محل یارا کارت قطع شود که در این شرایط 
برای پوشش ریسک ناشی از قطع یارانه خانوار 
تضمین های  سایر  یا  و  می توانند سفته  بانک ها 
مشمول  اشخاص  سوی  از  ارائه  قابل  متعارف 
از  مشتری  کنند.  دریافت  خود  تشخیص  به  را 
دوره بازپرداخت ۳۶ ماهه و یا حداکثر ۶۰ ماهه 
برخوردار است که در این دوره سود بازپرداخت 
شورای  مصوب  رایج  سود  اساس  بر  تسهیالت 
حاضر  حال  در  که  بود  خواهد  اعتبار  و  پول 

برای تسهیالت ۱8 درصد تعریف شده است.

خواندنی ها

خبرها از گوشه و کنار 

آیا شایعه وخامت حال شجریان 
صحت دارد؟ 

 

خانواده  از   نقل  به  و  روزپالس،  گزارش  به 
خواننده ی  این  حال  وخامت  خبر  شجریان، 
پیشکسوت ایرانی تکذیب اعالم شد. روز گذشته 
بر  مبنی  شد،  منتشر  خبری  مجازی  فضای  در 
این که حال محمدرضا شجریان که مدت هاست 
شده  وخیم  می کند،  دنبال  را  بهبودی اش  روند 
که این موضوع، اکنون تکذیب اعالم شده است.

معرفی کتاب 

معافیت های مالیاتی 
در قانون مالیات های مستقیم  

های  مالیات  قانون  در  مالیاتی  های  معافیت 
شد. منتشر  مستقیم 

قانون  در  مالیاتی  های  معافیت  کتاب 
 ۹4/4/۳۱ مصوب  مستقیم  های  مالیات 
توسط  ها  نامه  آئین  و  ها  بخشنامه  بانضمام 
امور  کل  اداره  مجرب  کارشناسان  از  جمعی 
مالیاتی استان خراسان آقایان علی کریمدادی، 
نادی  علیرضا  و  مختاری  مهدی  شبان،  مهدی 
است  آمده  کتاب  مقدمه  در  است.  تدوین شده 
و  ها  نامه  آئین  وجود  دانیم  می  که  همچنان 
بخشنامه های فراوان در ارتباط با معافیت ها، 
دلیل  به  آن  مقابل  در  و  مالیاتی  های  مشوق 
عدم دسترسی راحت به یک مجموعه کامل از 
بخشنامه  مالیاتی،  های  مشوق  و  ها  معافیت 
آن  با  مرتبط  موارد  سایر  و  ها  نامه  آئین  ها، 
برای ممیزان و مودیان مالیاتی همواره موجب 
سازمان  بین  زیادی  اختالفات  و  چالش  ایجاد 
بدین  است.  شده  مودیان  و  مالیاتی  امور 
دسترسی  تسهیل  برای  تا  شدیم  آن  بر  منظور 
مودیان  به  بخشی  آگاهی  و  مالیاتی  ممیزین 
قانونی  حقوق  از  آگاهی  زمینه  در  مالیاتی 
لذا  نمائیم.  گردآوری  را  حاضر  مجموعه  شان 
مالیاتی  مودیان  و  استان  گرامی  شهروندان 
مجموعه  این  از  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 
که  را  کتاب  این  توانند  می  مالیاتی  تخصصی 
با  شده  منتظر  بیرجند  چهاردرخت  نشر  توسط 
نشر  از  یا  و   www.4derajht.ir آدرس 

نمایند. خریداری  چهاردرخت 
کل  اداره  عزیز  کارشناسان  تالش  دارد  جا 
دسترسی  سهولت  جهت  که  استان  مالیاتی 
اند  زده  دست  پسندیده  اقدام  این  به  مودیان 
را ارج نهاده و برایشان آرزوی موفقیت نمائیم.
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   مراسم احیای شب های قدر
 *  قرائت دعای جوشن کبیر، دعای افتتاح، قرآن بر سرگذاشتن  و اقامه نماز قضا

  با حضــور: 

*  حجت االسالم رضایی )استاد دانشگاه( 

)شنبه 96/3/27 مصادف با شب بیست و سوم(

 زمان: ساعت 21    

مکان: طالقانی 1- مکتب نرجس)س(

 واحد فرهنگی مکتب نرجس)س(

شب قدر 
شب انتخاب راه است؛

    از خدا برای انتخابت
 کمک بگیر



شنبه *27 خرداد  1396 * شماره 3810 

اعمال  مخصوص شب بيست و سوم 

الف ـ تأكيد بر غسل.به نقل از بريد بن معاويه : » ديدم 
امام صادق )ع( در شب بيست و سوم از ماه رمضان غسل 

كرد: يك بار در اّول شب ، يك بار هم در آخر آن .« 
بـ  تأكيد بر شب زنده دارى: دعائم اإلسالم: 

فاطمه عليهاالسالم نمى گذاشت كه كسى از خانواده اش 
در آن شب )شب بيست و سوم( بخوابد و ] خواب[ آنان 
را با كم خوردن درمان مى كرد و از روز براى آن شب ، 
آماده مى شد و مى فرمود: »محروم، كسى است كه از 

خير آن بى بهره بماند«. 
ج ـ تأكيد بر صد ركعت نماز: امام صادق )ع( مستحب 
است در آن شب صد ركعت نماز خوانده شود، در هر 
ركعت: يك بار »حمد« و ده بار سوره »قل هو ا... أحد«.
دـ  تأكيد بر زيارت امام حسين. امام رضا )ع(:كسى كه در 
ماه رمضان ، امام حسين )ع( را زيارت مى كند ، مواظب 
باشد كه نزد قبر آن امام بودن را در شب ُجَهنى از دست 
ندهد  و آن، شب بيست و سوم است؛ شبى كه اميد است 

شب قدر باشد. 
امام ُدخان  و  روم  عنكبوت،  هاى  سوره  خواندن   هـ 
صادق )ع( ـ خطاب به ابو بصير ـ :» هر كس دو سوره 
عنكبوت و روم را در ماه رمضان، در شب بيست و سوم 
بخواند ، به خدا قسم ـ اى ابو محّمد ـ او از اهل بهشت 
است و هرگز در اين سخن استثنا نمى كنم و نمى ترسم 

كه خداوند ، در اين سوگند گناهى بر من بنويسد.
وـ  خواندن هزار بار سوره قدر

زـ  دعا براى امام زمان )ع( مصباح المتهّجدـ  به نقل از 
محّمد بن عيسى، با سدر شب بيست و سوم ماه رمضان، 
اين دعا در حال سجود  ايستاده ، نشسته و در هر حال و 
در همه ماه و هر گونه و هر وقت از روزگارت كه ممكن 

شود ، مكّرر خوانده مى شود.

اما مگر فرق نافله و واجب چيست؟ نافله، تمام اعمال 
غير واجبى است كه فقط به عشق خدا انجام مى گيرد و 
نمازهاى نافله، قسمتى از كل نوافل است. به بيان ساده، 
نوافل يعنى همه چيزت را به عشق خدا بكنى و آب 
خوردنت، خوابيدنت، محبت و غضب كردنت، سكوت و 

فريادت و همه چيزت به عشق خدا باشد.
در اين كتاب، مباحث شب هاى قدِر چند سال اخير، در 
كنار هم جمع شده و با موضوعات »طلب«، »تجديد 
»محبوب  و  محبت«  »معراج  قلب«،  »إحياى  عهد«، 
خدا«، گام هاى حركت به سوى خدا را تبيين كرده است. 
اولين قدم در اين مسير، طلب صادق و حقيقى است كه با 
كنار زدن تمام آرزوها، انسان را يك دله به سوى محبوب 
حقيقى پيش مى برد. قدم، دوم، يادآورى عهد الست و 
تجديد پيمان الهى است كه هر كس در عالم ربوبيت، 
با خدا و مظاهر واليتش بسته است؛ اينكه انسان بفهمد 

هادى او در اين مسير، تنها، ولى كامل خداست. 
از اين رو براى حركت به سوى خدا، بايد قلب را به عنوان 
هويت انسانى خود بشناسيم و آن را إحيا كنيم، تا اين 
سرمايه ى عظيم الهى از نفوذ اغيار، پاک بماند. مرحله ى 
چهارم، حركت است و مركب اين حركت، محبت. يعنى 
سلوک بنده به سوى خدا، سلوک محبت است كه تمامًا 

در قلب، صورت مى گيرد.
كتاب: شب هاى قدر - نويسنده: فاطمه ميرزايى 

سه چيز در زندگى هست كه ديگر نمى توانيد
 به دستش بياوريد: كلمات بعد از گفته شدن، 

لحظه ها بعد از از دست دادن، زمان بعد از سپرى شدن

بسيارى از افراد خوب موفقيت را مى بينند.
 براى من موفقيت با تكرار خطا 
و درون بينى آن بدست مى آيد.

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند                 
واندر آن ظلمت شب، آب حياتم دادند

چه مبارک سحرى بود و چه فرخنده شبى            
  آن شب قدر كه اين تازه براتم دادند

خدايا بشوى مرا در اين ماه از گناه وپاكم نما
 در آن از عيب ها وآزمايش كن دلم را در آن به 

پرهيزكارى دلها اى چشم پوش لغزشهاى گناهكاران.

آيا در رؤياهايتان ، سبكبالى و لذت پرواز روح
 را احساس كرده ايد؟ شب قدر، رؤيايى است 

كه به حقيقت مى پيوندد.

اکثر آدم ها در طول زندگی خود، حتما دوستانی داشتند که 
بیمار بودند. منظورم یک سرماخوردگی معمولی نیست، یک 

چیز جدی تر! شما در این موارد چه کار می کنید ؟
اگر تا حاال دوست بیماری نداشتید، پس شما خوش شانس 
هستید، گرچه احتمال می دهم یک وقتی این اتفاق برایتان 
پیش بیاید. به عنوان کسی که یک بیماری جدی داشتم، 
می تواند  دوستان  کارهای  از  کدامیک  دارم،  خبر  کامال 
سودمند باشد و کدام یک از کارهایشان آزار دهنده. تصمیم 
گرفتم یک سری پیشنهاد بدهم که چطوری با دوستی که 
از نظر پزشکی وضعیتش وخیم تشخیص داده شده، برخورد 
کنید. از سل پوستی تا افسردگی تا سرطان یا یک چیزی 
بین اینها، اینکه بدانیم با کسی که بیماراست چطور رفتار 

کنیم، مهارتی است که هر کسی ندارد. 
نادیده نگیریدش! 

اگر نمی دانید چه باید بگویید، خیلی راحت همین را به او 
بگویید، اما درست وقتی که دوستتان بیشتر از همیشه به 
شما نیاز دارد نادیده نگیریدش.نگذارید نگرانی از اینکه چطور 
باید رفتار کنید، روی شما تاثیربگذارد. او در حال دست و 
پنجه نرم کردن با تقدیرش است و این خودخواهی است که 
شما بخواهید به احساسات ناخوشایند خودتان اهمیت دهید!
این اتفاق برای من افتاده ومی توانم برایتان بگویم، چه درد 
بدیست. یکی از دوستانم، از معدود افرادی که من درباره 
بیماری و درمانم با او صحبت کردم در حین گفتگو خیلی 

حمایت کننده نشان می داد، اما بعد ؟ دیگر هیچ وقت چیزی 
از او نشنیدم .او کسی بود که فکر می کردم دوست صمیمی 
من است، اما معلوم شد که نه نبوده. نه تنها به من اهمیتی 
نداد بلکه بیشتر نگران خودش بود که نخواست دوستی ما 
ادامه پیدا کند، دلیلش هم مهم نیست. نتیجه هم که معلوم 

است. آزردن بیماری که خودش بسیار آسیب دیده است.
به حریم خصوصی اش احترام بگذارید 

برخی ازبیماران درباره مشکلی که با آن دست به گریبان 
هستند وتشخیصی که داده شده، راحت صحبت می کنند 
اما برخی هم نه. به یاد داشته باشید گرچه شما می خواهید 
بدانید که موضوع چیست، اما این قصه زندگی شما نیست. 
این زندگی دوست شماست و اگر نمی خواهد درباره اش 

صحبت کند، به آن احترام بگذارید.
با هم خیلی متفاوت هستند و عادالنه  دنیا  آدم ها دراین 
نیست که براساس تصورات خودمان درباره آنها قضاوت 
کنیم، اگر تشخیص و بیماری درباره ما بود چه؟ اجازه بدهید 
من به شما بگویم: نمی دانید که چه کار می کنید، هیچ کس 
تا وقتی برایش اتفاق نیافتد نمی داند، پس دوستتان را به 

خاطر عکس العمل هایش مورد قضاوت قرار ندهید.
به  بیماری  جزئیات  درباره  ندارد  تمایل  شما  دوست  اگر 
شما بگوید، به آن احترام بگذارید. حتما دلیلی دارد، شاید 
جزئیات  درباره  که  شماست  با  دوستی  حفظ  برای  فقط 
حرف نمی زند.شاید به خاطر این است که می خواهد یک 

آدم عادی به نظر برسد، چون مرحله سختی را پشت سر 
می گذارد. شاید هم نمی خواهد ضعیف دیده شود و یا ممکن 
درآن  چون  نکند  صحبت  درباره اش  وآشکارا  بلند  است 

صورت واقعی می شود.
 اجازه دهید بداند که به فکرش هستید!

اصل مطلب اینکه در شان شما نیست که وادارش کنید، به 
خواسته دوستتان احترام بگذارید و از او بپرسید چه کمکی از 
دستتان برمی آید، اما فضولی نکنید.بگذارید دوستتان بفهمد 
شما به او فکر می کنید.اینکه کسی مریض است، معنی اش 
این نیست که مرده. دلش می خواهد دیگران به او اهمیت 
بدهند و توجه کنند. یک عبارت زیرکانه که می گوید: »با 
شده  هم  روز  یک  برای  مطمئنا  می کنم.«  همدردی  تو 
احساس  بیماری  خاطر  به  احتماال  می کند.  خوشحالش 
افسردگی می کند.همان متن کوتاه یا یک تلفن کلی تغییر 
به وجود می آورد. همین چیزها نشان می دهد که چه کسانی 
دوستان واقعی اند و چه کسانی واقعی نیستند. دو تا ازبهترین 
دوستانم دائم با من بودند و در تمامی مراحل مرا همراهی 
کردند. اصال متعجب نشدم که چقدر این زنان فوق العاده 
هستند. هرگز به آنها شک نکردم، اما این قوت قلب دادن 

آنها چقدر معرکه بود.
از طرف دیگر، کسانی بودند که تصور می کردم، سریع به 
سراغ من بیایند و کسانی که قسم خورده بودند وقتی به 
آنها نیاز دارم در کنارم باشند، اما نبودند. درس عبرت سختی 

است، به خصوص زمانی که لحظات دشواری را تحمل 
می کنید.تنها چیزی که از درد جسمانی دردناک تر است، 
عذاب های روحی است ومن در چند ماه اخیر خیلی از این 
عذاب ها را پشت سر گذاشتم و پی بردم چه کسانی دوستان 

حقیقی من هستند )و چه کسانی نه!(
گوش کنید 

گاهی اوقات دوست شما فقط می خواهد باشما درباره یک 
چیزی یا اصال هیچ چیز بخصوصی صحبت کند، کنارش 
مزخرف  برنامه های  درباره  حتی  حرفهایش  به  باشید. 
تلویزیون گوش کنید و تاییدش کنید، شاید تنها چیزی که 

حالش را بهتر می کند صحبت از یک شیرموز باشد.
گوش کردن به حرف های دوست بیمارتان یکی از فوق العاده 
ترین کارهایی است که می توانید برایش انجام دهید، در 
ضمن مجانی هم هست. حتی اگر نتوانند در اجتماع ظاهر 
شوند، این کارها باعث می شود که احساس دلگرمی کنند و 

اینکه برای دیگران مهم هستند.
مسائل  می شود یک سری  باعث  پندها  این  خوشبختانه 
روشن شوند. لطفا به یاد داشته باشید که وقتی کسی بیمار 
است، به این معنی نیست که او مرده. آنها هنوز زنده اند و 
لیاقت عشق و حمایت اطرافیان را دارند. تصور کنید شما چه 
حسی داشتید اگر اطرافیان با شما همینطوررفتار می کردند و 
دائما شما را کنترل می کردند. برای دوست بیمار خود بستنی 

ببرید، بستنی همیشه به درد می خورد.
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حرف های ابریشمی موفقیت
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دعای روزبیست و سوم ماه رمضان
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یک لحظه مکث کن
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از شهرهای شمالی استان کرمانشاه 
- عنصری سفید رنگ، درخشنده  
و موجد حرارت 2- دریاچه بزرگ 
سقف  و   - گرامی  ترکستان-  در 
ای  وسیله   -3 گنبد  پوشش خانه، 
که جهت شناسایی و کنترل خودرو 
روی آن نسب می شود - جاوید، 
غورباقه   -4 زیارتی  شهر  ابدی- 
مرگ  ترس-  ابریشم،حریر-   -
معدن   - آهن  به  منسوب   -5
فارسی   -6 شیپوربزرگ-   -
مایعی   - ترک  غیر  گروه  زبانان، 
مصرف  با  صاف  و  بیرنگ  است 
نامی   -7 بو  شب  گل   - پزشکی 
 -8 هنر   - عقلی  بی   - دخترانه 

راه رفتن فرد  برای  وسیله ای که 
واحد   - شود  می  استفاده  معلول 
جوانی  غرور  جوش  عراق-  پول 
9- بله فرنگی - عاطفی -  دشوار 
و سخت 10- غذای با تخم مرغ و 
گوجه - میله آهنی ضخیم که توسط 
آن اجسام  سنگین  راحرکت دهند- 
بیوه 11- ساختگی -  مثل و مانند 
- جوانمردی 12- آستین - گازی  
بی رنگ و بی بو و بی مزه - فصل 
رویش-  فاش 13- کالم معتبر- 
ایل و تبار - سال نو 14- مساوی، 
دود  به  منسوب   - یگانه   - برابر 
15- پایتخت جمهوری ارمنستان- 
شهری بر روی آب ایتالیا - ضمیر 

مفرد مخاطب مونث عرب

123456789101112131415
اهبنارگادیدناک1
بلاطوباناکلما2
شمقاوریداومت3
ازارخغرناول4
میرمهداجسشزرل5
دارمهللکشاوی6
امادخبابلدنز7
فکلاوزلایکیو8
رانربهربسنار9

ورفاکرامایور10
زاوانامرکزازک11
امسفانیکرمم12
ندنیقینارسنپ13
دایلواهنایزار14
ندیشکرسراکراوس15

فروش زمین 2 هکتاری در شمس آباد با موقعیت 
عالی )دیوار شده( به صورت قطعه 1000 متری 
هم به فروش می رسد.      09151648072

شله مشهدی ممتاز درویش هر روز از ساعت 17 الی 19:30
  رستـوران و تاالر پذیرایی درویش

 به رسم هر ساله افتخار میزبانی محافل شما در ماه مبارک رمضان را دارد. بهترین و با کیفیت ترین غذاهای ایرانی را همچنان از ما بخواهید.
در ضمن هزینه ورودی و حق سرویس رایگان است.

مـژده مـژده

کلیه غذاهای درویش با برنج ممتاز ایرانی )علیزاده بابل( دو کشت طبخ می گردد.

تلفن سفارشات و رزرو 32324444    آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل، اول سپیده کاشانی

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

را تجربه کنید.   09158668002

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     ۳2۳71۳54 - ۳2۳71۳55

قالیشویــی ملکــه

کار خوب اتفاقی نیست

قابـل توجـه کلیـه شهرونـدان گرامـی 
تخفیفات ویژه فروشگاه کوروش
به مناسبت ماه مبارک رمضان 

)شربت های سان استار با 30 درصد تخفیف از قیمت مصرف کننده( 
فروشگاه کوروش - خیابان مطهری - روبروی استانداری سابق بین 21/1 و 23

یک شرکت حسابداری معتبر به 
۳ نیروی حسابدار با حداقل

 2 سال تجربه کاری نیازمند است.
091516۳0252 -056۳244628۳

به تعدادی بازاریاب در یک شرکت پخش 
معتبر مواد غذایی بهداشتی

 با حقوق ثابت و مزایا و بیمه نیازمندیم. 
09905096۳98/۳24۳7650

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

0915۳6۳7507 - حسینی 

باالبر خودرویی اجاره ای طاها
شست و شوی نما و تابلو

تعمیر چراغ های خیابانی و تابلوها
آماده بستن قرارداد با نهادها

 و ادارات مختلف
09159647۳98

رستوران و غذای آماده 
 1400

با مدیریت جدید 
آماده پذیرایی از مجالس شما در ماه مبارک رمضان 

شله قلمکار مشهدی و سوپ جو همه روزه       
 پیک رایگان       مدرس 27- انتهای پارک
  0915۳17۳218 - 0915105۳۳5۳

056۳2448696

به دو نیروی آقا با سابقه کاری در فست فود 
و یک نیروی خانم برای پذیرش و حسابداری 

نیازمندیم.   09157644۳55- ۳19۳

به یک نفر فروشنده با روابط عمومی باال 
و ظاهری آراسته به صورت تمام وقت 
جهت کار در موبایل فروشی نیازمندیم. 

۳22212۳2 -09۳05۳71002

به راننده پایه یک با تجربه با حقوق 

مکفی نیازمندیم.  09151611201

کره محلی ستره درجه یک فقط کیلویی 

180/000 ریال
آدرس: بین شهدا 2 و 4 

056۳22۳9061 -2

صنایع مبل تهران مد
تعویض پارچه انواع مبل
جمهوری 8- داخل کوچه 
 روبروی آرایشگاه حمید  

09151602018 - ۳22۳۳142
خسروی

لوله کشـی ساختمـان
 نصب و تعمیر و سرویس کولر، 

 پمپ ، آبگرمکن و انواع شیرآالت ،
لوله بازکنی تضمینی با فنر برقی  

09158651167 - شهریاری

فروش منزل 2 طبقه در قاین 
زیر قیمت   ابوالمفاخر4، بعثت 7 

09159072605
فروش پژو 206 صندوقدار - مدل 94 - کارکرد 
40 هزار کیلومتر - بیمه تا پایان سال - قیمت ۳5 

میلیون تومان   09177878611 - عسگری

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

 09155642959
091596۳40۳8
۳2414702

نی
ضمی

د ت
رص

د د
ص

سمسـاری مرتضـی   
خرید و فروش لوازم منزل و اداری

 با باالترین قیمت    
  091596۳2924- امیرآبادیزاده

ساخت استخر 
ژئو ممبران

0915۳6۳7917



بایستی در ظروف تمیز و مناسب  بامیه  5. زولبیا و 
که ته ظرف شربت و روغن زیادی جمع نشده باشد 
نگهداری شود و تا حد امکان روی آن سلفون کشیده 
ودر معرض هوای آزاد نباشد 6. زولبیا باید عطر و طعم 
مناسب داشته باشد و حداالمکان رنگ آن روشن و 
ذرات سوخته شده روی زولبیا بامیه وجود نداشته باشد 

7. زولبیا را باید در حجم کم و در جعبه بهداشتی که 
کف آن سلفون و یک الیه ورق آلومنیوم دارد خریداری 
نماییم و در کف جعبه زولبیا بایستی عالمت استاندارد و 
پروانه ساخت وزارت بهداشت ودرمان درج شده باشد. 
نشان  زولبیا  در  زیاد  پاشیدگی  هم  از  و  شکستگی 
دهنده کهنگی وکیفیت پایین آن است 8. هرچقدر 

ضخامت زولبیا نازکتر و زولبیا شفاف و بامیه سبک 
تر باشد نشان دهنده ماست مرغوب در زولبیا و تخم 
مرغ بیشتر در بامیه می باشد در غیر اینصورت میزان 
آرد آن بیشتر است که نوعی تقلب به حساب می آید.

مرکز اطالع رسانی اداره غذا 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

نکات بهداشتی در خرید زولبیا و بامیه )2(

6
شنبه * 27 خرداد  1396 * شماره 3810

ایران هفته سوم را با شکست آغاز کرد

ایران همانند هفته نخست، هفته سوم لیگ جهانی  ایرنا- تیم ملی 
والیبال را با شکست آغاز کرد. ملی پوشان کشورمان از ساعت 19 
و 55 روز پنجشنبه درگروه H، در سالن هاال اسپورتووا اسپود شهر 
رفتند.  آمریکا  مصاف  به  ها،  رقابت  این  میزبان  لهستان  کاتوویتسا 
دیدارهای  شادابی  که  درحالی  پنجشنبه  روز  کوویچ  کوال  شاگردان 
هفته گذشته را به همراه نداشتند با نتیجه 3 بر صفر و با نتایج 17 بر 
25 ،22 بر 25 و 28 بر 30 مقابل تیم ملی آمریکا شکست خوردند 
تا راهیابی شان به مرحله پایانی لیگ جهانی با اما و اگر همراه شود.

ایران قهرمان زود هنگام 
کشتی فرنگی قهرمانی جوانان آسیا

صعود دو کشتی گیر جوان ایرانی به وزن های 50 و 120 کیلوگرم در 
دومین روز رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان آسیا و با توجه به 
پنج مدال روز نخست،  ایران عنوان قهرمانی زود هنگام این رقابت ها را 
از آن خود کرد. به گزارش ایرنا، با صعود »پویاد داد مرز« کشتی گیر 
فرنگی ایران در وزن 50 کیلو گرم و »امیرمحمد حاجی پور« در وزن 120 
کیلوگرم در پایان رقابت های مقدماتی کشتی فرنگی قهرمانی جوانان 
آسیا، در حالی که این رقابت ها همچنان در جریان است، ایران به عنوان 
قهرمان زود هنگام این رقابت ها شناخته شد. مسابقات روز دوم و پایانی 
رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا از صبح روز گذشته در 
شهر تایچونگ کشور چین تایپه برگزار شد که در وزن 50 کیلوگرم پویا 
دادمرز با نتیجه 8 بر صفر ›وون دونگ هیوک‹ از کره جنوبی را شکست 
داد، وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی نیز ›جسوربک اورتیبیکوف‹ 
از ازبکستان را با نتیجه 7 بر 3 شکست داد و راهی دیدار فینال شد. 

خطای تیم فرانسه 
دوندگان زن ایران را بر سکوی سوم قرار داد

تیم دو و میدانی ایران در حالی که با کسب شش مدال در دومین روز 
رقابت های خود به کارش پایان داده بود، با مردود اعالم کردن مقام 
امدادی، بر سکوی سوم  تیم فرانسه در ماده 4 در 100 متر  نخست 
ایستاد. به نقل از ایرنا، رقابت های دو و میدانی روز  پنجشنبه در شهر 
ریگا ادامه یافت و تیم ایران با کسب سه طال، دو نقره و یک برنز به کار 
خود پایان داد. اما پس از بازبینی ماده 4 در 100 مترزنان از سوی کمیته 
داوران، حرکت تیم فرانسه که به مقام نخست این ماده دست یافته بود، 
مردود اعالم شد. به این ترتیب تیم زنان ایران که پیش از این در جایگاه 
چهارم این ماده قرار داشت، بر سکوی سوم ایستاد و صاحب مدال برنز 
شد. به این ترتیب جمع مدال های تیم دو و میدانی دردومین روز رقابت 
ها دو و میدانی به عدد هفت رسید و با توجه به مدال مرتضی ناظمی که 
روز چهارشنبه در ماده پرتاب چکش بدست آمده بود، رشته دو و میدانی 
کارگران ایران صاحب هشت مدال شد. پنجمین دوره رقابت های ورزش 
کارگران جهان 23 تا 28 خردادماه در شهر ریگا در حال برگزاری است.

چندمین فرزند خانواده موفق میشود؟! 

اول  فرزندان  دهد  می  نشان  جدید  پژوهشی 
موفقیت  برای  بیشتری  شانس  از  ها  خانواده 
برخوردار هستند. در واقع فرزندان اول نسبت 
و  بوده  تر  موفق  خود  از  کوچکتر  فرزندان  به 
مشاغل مهم تری به دست می آورند. فرزندان 
بعدی  فرزندان  با  مقایسه  در  درصد  اول، 24 

فرصت موفقیت دارد. بر اساس این پژوهش، 
و  تر  ثبات  با  روحی  نظر  از  بزرگتر  برادران 
مسئولیت پذیرتر هستند. این پژوهش، همچنین 
می گوید فرزندان کوچکتر بیشتردنبال مشاغل 
خاصی هستند که منبع اصلی درآمد برای آینده 
شان باشد. بر اساس این پژوهش تالش والدین 
و  توجه  و  است  اول  فرزندان  متوجه  بیشتر 
نظارتشان برای فرزندان دیگر کمرنگ می شود.

تبلیغات روغن جامد »سالم« 
در تلویزیون بدون مجوز است

رئیس اداره فرآورده های غذایی با منشا دامی 
و دریایی سازمان غذا و دارو، تبلیغات »روغن 
جامد سالم« در رسانه ملی را تخلف از ضوابط 
وزارت بهداشت دانست. دکتر علی اکبر دادمهر 
می توان  تکنولوژی  تغییر  با  چه  اگر  گفت: 

روغن ها را به گونه ای که به ضوابط خدشه ای 
وارد نشود، یعنی با  میزانی از اسید چرب اشباع 
و ترانس تولید کرد که معادل روغن مایع باشد 
تبلیغات تحت عنوان  اما هیچ شرکتی مجوز 
نیز  پیشتر  داشت.  نخواهد  را  »سالم«  روغن 
مسئوالن ارشد سازمان غذا و دارو به رسانه ها 
اعالم کرده  بودند که نباید هیچ روغن خوراکی 
تبلیغ کنند. با عنوان »روغن جامد سالم« 

دستگیری عامل نشر اکاذیب و هتک حیثیت در بیرجند

به  اجتماعی خبر داد.  اکاذیب در شبکه های  اینترنتی، هتک حیثیت و نشر  از شناسایی و دستگیری عامل مزاحمت  استان خراسان جنوبی  تبادل  تولید و  پلیس فضای  رئیس 
گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علی محمدپور در تشریح این خبر گفت: با ارجاع یک فقره شکوائیه از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بیرجند مبنی برایجاد 
مزاحمت، هتک حیثیت و نشراکاذیب از طریق پیام رسان های موبایلی، بررسی موضوع در دستورکار پلیس فتا قرار گرفت. وی افزود: براساس تحقیقات به عمل آمده شاکی 
عنوان داشت از حدود هفت ماه پیش فرد یا افرادي ناشناس در شبکه های اجتماعي با ایجاد مزاحمت هاي متعدد نسبت به من توهین و فحاشي مي کنند  و در یکی  از شبکه 
های اجتماعي با هویت من صفحات جعلي ایجاد کرده و پس از ارتباط با دوستانم موجب هتک حیثیت و ارسال موارد کذب شده اند و از این طریق باعث از بین بردن آسایش 
و آرامشم شده اند که از فرد موصوف شاکی و تقاضاي رسیدگي دارم. رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات استان خراسان جنوبی ادامه داد: با اقدامات فنی و پلیسی 
کارشناسان پلیس فتا متهم شناسایی و به پلیس فتا  احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت که وی درهمان ابتدا به بزه ارتکابی خود اعتراف کرد و در   اظهارت خود بیان داشت: 
کلیه مزاحمت ها برای شاکی در شبکه های اجتماعی توسط خودم صورت گرفته است و هدف و انگیزه خود را انتقام جویی از این طریق عنوان کرد. سرهنگ محمدپور با اشاره 
به پرونده فوق گفت: به افرادی که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی اقدام به هتک حیثیت و نشر اکاذیب علیه همدیگر می کنند، هشدار داده می شود با اثبات عمل 
مجرمانه آنها باید پاسخگوی قانون و مسئول عمل مجرمانه خود باشند. وی در پایان تصریح کرد: شهروندان هشدار های پلیس فتا را جدی بگیرند و در صورت اطالع از هرگونه 

فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام رسان های موبایلی مراتب را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش نمایند.

دستگیری متهمان نصب پرچم داعش 

فرمانده انتظامی استان فارس از تائید خبر دستگیری متهمین نصب پرچم داعش در شیراز 
خبرداد وگفت: در بامداد صبح جمعه ساعت 4  صبح  تاریخ 19 خرداد ماه  این  افراد در 
محل پل فسای شیراز اقدام به نصب پرچم داعش کرده بودندکه پس از شناسایی از سوی 
ماموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان شناسایی و دستگیر شدند. سردار 
گودرزی با تاکید بر اینکه به دنبال حوادث تروریستی اخیر تهران، متاسفانه برخی افراد 
مغرض و ناآگاه اقدام به پخش شایعاتی در فضای مجازی مبنی ایجاد نا امنی در اماکن 
مذهبي را دارند افزود: از آنجا که انتشار اینگونه اخبار توسط هر شخص حقیقي  و حقوقي جرم 
محسوب می شود با انتشار دهندگان این نوع اخبار برخورد قانونی صورت می گیرد. فرمانده 
انتظامی فارس به مردم توصیه کرد: از انتشار هرگونه خبر کذب پرهیز داشته باشند و ضروری 
است برای کسب  اطالعات بیشتر اخبار یا حوادث انتظامی و امنیتی را از کانال های 
اطالع رسانی رسمي دریافت و به شایعات منتشر شده در فضای مجازی توجه نداشته باشند.

10غذایی که هوش را تقویت می کند 

طریق  از  مغز  تغذیه  برای  زیادی  های  راه 
برای  مغز  اما  دارد  وجود  غذایی  مواد  مصرف 
ایجاد و حفظ ساختارهای عصبی خود نیازمند 
دریافت برخی انتخاب های ویژه غذایی از جمله 
مواد  این  با  اما  است.  پیچیده  کربوهیدراتهای 
غذایی می  توانید حتی در سنین باالتر نیز از 

سالمت مغزی مطلوبی بهره مند باشید: 1. تخم 
مرغ 2. اسفناج 3. ماست 4. زغال اخته 5. کلم 
 3 )مگا  وحشی  سالمون   .7 آووکادو   .6 قرمز 
همچنین به ساخت غشای سلول مغزی کمک 
کرده و خلق و خو را تقویت می کند( 8. گردو 
9. تخم کدو 10. بروکلی )فعالیت شناختی مغز را 
تقویت می کند. حاوی ترکیباتی است که با رشد 
طبیعی سلولهای بنیادی عصبی، در ارتباط است(

رفالکس معده و راه های درمان آن

ریفالکس معده، عارضه ای که به ترش کردن 
معروف است، پس از خوردن غذا و یا در ساعات 
عمل  درست  می شود .  تشدید  از  خواب  پیش 
نکردن عضالت بخش انتهایی مری، می تواند 
در حالت عادی، بخش  باشد.  از عوامل  یکی 
انتهایی مری  برای جلوگیری از بازگشت اسید 

و مواد غذایی به سمت باال، بسته می ماند که در 
برخی افراد این ناحیه به  درستی عمل نمی کند 
و سبب بازگشت اسید به مری می شود. اما راه 
های درمان آن: 1. تغییر در رژیم غذایی: قبل از  
سیر شدن، دست از غذاخوردن بکشید 2. تغییر 
در نوع زندگی: ترک کردن سیگار و ... 3. دوری 
از استرس: این مورد از بزرگترین عوامل بروز 
رفالکس معده است 4. جلوگیری از اضافه وزن.

کشف ارتباط بین فشار خون پایین 
و افسردگی 

ابتال  احتمال  می دهد  نشان  جدید  مطالعات 
به افسردگی در بیماران مبتال به فشار خون 
دیگران  از  بیشتر  طبیعی،  حد  از  تر  پایین 
که  می دهد  نشان  اخیر  تحقیق  نتایج  است. 
برخی موارد ابتال به افسردگی ممکن است به 

خاطر کاهش جریان خون ناشی از فشار خون 
پایین )هیپوتانسیون( باشد و احتمال ابتال به 
افسردگی در بین افراد با فشار خون پایین 30 
درصد بیشتر از افرادی است که دارای فشار 
خون طبیعی یا حتی باال هستند. اعتقاد بر این 
است که با افزایش سطح مواد شیمیایی در مغز 
همچون سرتونین که عامل »احساس خوب« 
تلقی می شوند، می توان خلق و خو را بهبود بخشید.

آتش سوزی درختان بر اثر گرما - خیابان معلم ) حافظ( شهرستان بیرجند

آموزش شطرنج از مبتدی تا پیشرفته به روش ترمیک و نرم افزاری طبق مدارس شطرنج روسیه در:     

مدرسه شطرنج کیش
ثبت نام ترم تابستانی آغاز شد چگونه اندیشیدن را به فرزندان مان بیاموزیم

خیابان توحید - تقاطع چهار راه 15 خرداد
 مجتمع ورزشی والیت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 -  09155628009 میزانی
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پیام کوتاه

موفقیت تحصیلی / تقویت حافظه / باال بردن تمرکز / آینده نگری
 افزایش خالقیت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح های: آمادگی ، مقدماتی، متوسطه ، پیشرفته با کادر مربیان مجرب 
با 10 سال سابقه کاری*  برگزاری مسابقات سریع و فکری

31104

به ازای خرید هر باطری
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

09013772626 ان
یگ

ل را
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ب م
در

ل 
وی

انصاف پیشه کار ماستتح
اعتماد شما اعتبار ماست 

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

لولـه بازکنـی  
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

 روزی
شبانه

09158626228- 09158346779 اسحاقی

این شماره حتمًا ذخیره شود!
09361779359

امداد باطری سپهر
عیب یابی، تست استارت، 
دینام، باطری، تحویل رایگان

 در هر نقطه از شهر 
کامیون و سواری

 ایرانی و خارجی 
نبش 17 شهریور 29 

تلفن: 32220423
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د 
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ح

پیتزا ساندویچ اسماعیل زاده
خوراک عدسی با گوشت موجود است

پیتزا 6000 تومان با نوشابه و سس رایگان
تلفن سفارشات : 09159634292 - 32236351

صیاد شیرازی واحد 90  تلفن:  09157014292  مدیریت اسماعیل زاده

مجهز به دستگاه کارت خوان سیار

ک رایگان
پی

فروشگـاه خواجـوی
فروش آب شیرین کن های خانگی ویژه ماه مبارک رمضان )اقساطی(

 نصب و خدمات و یک سری فیلتر رایگان 
 18 ماه گارانتی)بدون قید و شرط(

آدرس: خیابان فردوسی – نبش حافظ
32421633 -09155438760

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

شرکـت بازیافـت کـویر
مجری جمع آوری مواد قابل بازیافت 

)کاغذ، کارتن، بطری نوشابه، الک و...( 
از درب منازل ، ادارات و کارخانجات

 تحت نظارت شهرداری بیرجند
آدرس: تمامی غرفه های بازیافت سطح شهر
09157230885  /05632229042-3

بیمـه معلـم  
نمایندگی سید محمد امیرآبادی زاده 

واقع در بلوار آوینی  
  با صدور انواع بیمه نامه ها 

به صورت نقد و اقساط
 در خدمت همکاران محترم فرهنگی و 
همچنین شهروندان گرامی می باشد.

تلفکس: 32404040  - 09158642955

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود 
در اسرع وقت )شهر و روستا(

09904712042

صاحبان محترم مشاغل )کسبه( و وسایط نقلیه عمومی :
شما می توانید بدون مراجعه به ادارات امور مالیاتی ، از طریق سامانه www.tax.gov.ir اظهارنامه الکترونیکی خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری ارسال و مالیات متعلقه 

را نیز پرداخت نمایید. شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین دارای 
حکم مالیاتی، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی       
مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1526

الستیـک پیشــرو
خیابان مدرس - جنب استانداری

  32438137  - 09151635860  کرباسچی 

عرضه انواع الستیک 
با نازل ترین قیمت 
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7
شنبه* 27 خرداد 1396 * شماره 3810

7
دمای باالی 40 درجه، در سراسر خراسان جنوبی

کاری - دمای هوا، در بیشتر مناطق استان به باالی 40 درجه سانتیگراد افزایش می یابد.براساس تحلیل آخرین خروجی مدلهای پیش بینی هواشناسی، دمای هوا روز 
گذشته  3 تا 4 درجه و امروز نیز 2 تا 3 درجه افزایش خواهد یافت.در این مدت حداکثر دما در خراسان جنوبی، در طبس به 47 یا 48 درجه سانتیگراد برسد.وزش باد و گرد 

و خاک بویژه در نیمه شرقی استان دیگر پدیده جوی  خواهد بود.امروز شنبه دمای هوا ثابت و از روز یکشنبه تا چهارشنبه 5 تا 7 درجه از شدت دمای هوا کاسته می شود

پیشرفته ترین دستگاه سی تی اسکن 
در بیمارستان رازی  بیرجند

 به بهره برداری می رسد 

دانشگاه  پزشکی  تجهیزات  اداره  رئیس  تسینم- 
تجهیزات  به  اشاره  با  بیرجند  پزشکی  علوم 
بیمارستان رازی شهرستان بیرجند گفت: در حال 
حاضر بیمارستان رازی بیرجند صاحب پیشرفته ترین 
به  اشاره  با  است.گلرو  اسکن  تی  سی  دستگاه 
تجهیزات پزشکی  اظهار کرد: در بحث تجهیزات 
پزشکی بخش عمده ای از حوزه درمان با پیشرفت 
تکنولوژی صورت گرفته در حوزه مهندسی پزشکی 
به بحث تجهیزات پزشکی معطوف شده است.وی 
با بیان اینکه به روز شدن تجهیزات پرشکی که 
در بیمارستان ها انجام می شود از اهمیت باالیی 
برخوردار است افزود: به عنوان یک ابزار کارآمد اگر 
تجهیزات پزشکی به روز و کارآمد در اختیار پزشک 
نباشد پروسه تشخیص و درمان می تواند به نوعی 
مختل شود.گلرو هزینه خریداری دستگاه سی تی 
اسکن بیمارستان رازی را 25 میلیارد ریال عنوان 
کرد و تصریح کرد: این دستگاه جزو جدیدترین و 
پیشرفته ترین دستگاه های سی تی اسکن روز دنیا 
دستگاه  این  کرد: همچنین  است.وی خاطرنشان 
مجهز به نرم افزارهای جدید برای تشخیص های 
پیشرفته پزشکی در حوزه مغز و اعصاب و عروق 
و همچنین سی تی اسکن های تحت تزریق است.  

طرح ملی فاضالب روستایی
 در 8 روستای استان اجرا می شود

فاضالب  و  آب  شرکت  امیرآبادیزاده-مدیرعامل 
میلیون   179 تخصیص  با  گفت:  استان  روستایی 
فاضالب  طرح  توسعه  صندوق  محل  از  وام  یورو 
اجرا می شود که هشت  برای 180 روستای کشور 
است. جنوبی  خراسان  روستاهای  جزو  روستا 
بانک  طریق  از  کرد:  اظهار  بسکابادی  علی اکبر 

 180 فاضالب  طرح  اجرای  برای  اسالمی  توسعه 
روستا در سطح کشور حدود 179 میلیون یورو وام 
دریافت شده است.وی با بیان اینکه خوشبختانه این 
کرد: همچنین  تصریح  است،  یافته  تخصیص  وام 
 پیمانکار و مشاوران اجرای این طرح انتخاب شده اند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان با 
بیان اینکه اجرای این طرح در هشت روستای دهک 
و  قاین  نهبندان، چنشت در سربیشه،  زول در  در 
مجتمع فاضالبی خانیک، یگی، مجد، مورستان و رقه 
انجام می شود، افزود: قراراست در اوایل تیر عملیات 
نقشه  برداری این طرح آغاز شود.بسکابادی ادامه داد: 
حداکثر زمان اتمام کار 18 ماه بوده و همچنین ۶ ماه 
دوره بهره برداری موقت داشته که برعهده پیمانکار 
گذاشته شده است.وی با اشاره به اینکه این طرح 
می شود،  اجرا  کشور  در  پایلوت  صورت  به  عمدتاً 
گفت: با اتمام این پروژه ضریب بهره مندی روستاهای 
کشور از شبکه های فاضالب به بیش از 3 درصد و 
می رسد. درصد   5 بیش از  به  جنوبی  خراسان  در 

8 هزار تن گندم به صورت تضمینی از 
کشاورزان خراسان جنوبی خریداری شد

سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  تسینم-معاون 
جهاد کشاورزی گفت: 8 هزار تن گندم به صورت 
شد.عمصتی پور  خریداری  کشاورزان  از  تضمینی 
گندم  تضمینی  خرید  زمان  ابتدای  از  کرد:  اظهار 
از  گندم  تن    983 و  هزار   8 دراستان  تاکنون 
است. شده  خریداری  بهره برداران  و  کشاورزان 

نشست تخصصی و بررسی مشکالت فرآروی 
صنایع دستی شهر آیسک برگزار شد

غالمی-اولین نشست تخصصی بررسی مشکالت و 
راهکارهای توسعه و ترویج صنایع دستی شهر آیسک 
با حضور نفیسه نخعی مدیرکل امور بانوان و خانواده 
اداره کل میراث  استانداری و معاون صنایع دستی 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، بخشدار 
آیسک، اعضای شورا و جمعی از فعاالن صنایع دستی 
برگزار گردید. مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری سرایان ضمن بیان این مطلب افزود: 
از مدت ها قبل پیگیری برگزاری این جلسه با توجه 
از مشاغل  به گرایش و استقبال خوب صنعتگران 
صنایع دستی در شهر آیسک بودیم که همزمان با 
هفته صنایع دستی محقق شد و راهکارهای توسعه 
گردید. بررسی  و صنعتگران  کارشناسان  با حضور 

حمایت از 691 یتیم و نیازمند
 در دومین شب قدر

صدا و سیما-از آغاز ماه مبارک رمضان هزار و 413 
حامی ، حمایت از هزار و 940 یتیم و خانواده نیازمند 

در استان را برعهده گرفتندمعاون توسعه مشارکت 
های مردمی کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت این 
 تعداد حامی در 71 پایگاه در داخل استان جذب شدند.

سرمایه گذاری 7 میلیارد تومانی 
برای ایجاد ۲ واحد صنعتی 

در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند 

منطقه  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  تسنیم-معاون 
با دو  قرارداد  با عقد  بیرجند گفت:  اقتصادی  ویژه 
سرمایه گذار بومی، 7 میلیارد تومان در منطقه ویژه 
اقتصادی بیرجند سرمایه گذاری شد.زارعی در بازدید 

از طرح های سرمایه گذاری این منطقه اظهار کرد: 
بازیافت روغن موتور کارکرده و فرآوری بنتونیت و 
آهک دو واحدی هستند که توسط سرمایه گذاران 
راه اندازی  منطقه  این  در  سال 98  اوایل  تا  بومی 
منطقه  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  می شوند.معاون 
ویژه اقتصادی بیرجند افزود: واحد فرآوری بنتونیت 
با سرمایه گذاری 5 میلیارد تومانی برای 25 نفر شغل 
ایجاد خواهد کرد و بازار هدف تولیدات آن، عالوه بر 
بازارهای داخلی،کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، 
هند و استرالیاست.زارعی اظهار کرد: همچنین واحد 
بازیافت روغن موتور کارکرده با سرمایه گذاری 2 
میلیارد تومانی، 8 نفر را به صورت مستقیم صاحب 
شغل خواهد کرد و محصوالت آن که تبدیل روغن 
سوخته موتور خودرو به روغن بازیافت است، عالوه 
بر مصرف داخل به کشور افغانستان صادر می شود.

گرمای شدید 
درختان بیرجند را به آتش کشید

تسنیم-مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری بیرجند از آتش سوزی درخت سرو در بیرجند 
خبر داد و گفت: گرمای زیاد سبب می شود کابل های 
شبکه هوایی برق منبسط و به شاخه ها نزدیک شده 
و باعث جرقه و آتش سوزی درخت شود.انصاری با 
اشاره به آتش سوزی درختان در شهرستان بیرجند 
 در اثرگرما اظهار کرد: گرمای زیاد سبب می شود 
کابل های شبکه هوایی برق منبسط و به شاخه ها 
باعث جرقه و آتش سوزی درخت  نزدیک شده و 
شود.وی افزود: در این راستا یک مورد درخت سرو 
در خیابان بو علی سینا شهرستان بیرجند به صورت 
کامل آتش گرفته است و 3، 4 درخت دیگر که در 
نیز آسیب جزئی دیدند. بودند  این درخت  نزدیکی 

اجرایی شدن آیین نامه ایمنی
 در عملیات انتقال نیروی برق در استان

امیرآبادیزاده-مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
عملیات  در  ایمنی  نامه  آیین  شدن  اجرایی  از 
دادسنجری  خبر  استان  در  برق  نیروی  انتقال 
ایمن  نامه،  آیین  این  تدوین  از  کرد:هدف  عنوان 
سازی محیط کار در حین بهره برداری، نگهداری، 
خطوط  از  سازی  بهینه  بازسازی،  توسعه،  تعمیر، 
منظور  به  و  برق  نیروی  انتقال  تاسیسات  و 
جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار و در نهایت 
صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی می باشد.

89۰ کیلوگرم انواع فرآورده های
 خام دامی در خراسان جنوبی معدوم شد

مهر-مدیرکل دامپزشکی گفت: از ابتدای ماه مبارک 
رمضان تاکنون 890 کیلوگرم انواع فرآورده های خام 
دامی در استان معدوم شد. رفیعی پور با اشاره به 
اجرای طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان بیان 
کرد: این طرح از ابتدای ماه رمضان آغاز شده و تا 
پایان ماه نیز ادامه دارد.وی از فعالیت هزار و 280 نفر 
ساعت در اجرای این طرح خبر داد و گفت: بیش از 33 
اکیپ ثابت و ۶۶ اکیپ سیار در اجرای طرح نظارتی 
ویژه ماه مبارک رمضان در استان فعالیت می کنند.

بهره برداری از پنج طرح جهاد کشاورزی 
در شهرستان درمیان

گفت:  درمیان  کشاورزی  جهاد  مدیر   - ایرنا 
صرف  با  کشاورزی  بخش  با  مرتبط  طرح  پنج 
هفت میلیارد و 979 میلیون ریال هزینه در این 
شهرستان احداث، تکمیل و تجهیز شد و به بهره 
برداری رسید.ضیائیان، افزود: از مبلغ هزینه شده، 
پنج میلیارد و 204 میلیون ریال از محل بودجه 
 775 و  2میلیارد  و  بانکی  تسهیالت  و  دولتی 

میلیون ریال مشارکت بهره برداران است.

زلزله ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر 
سربیشه را لرزاند

در  سربیشه  ریشتر   3.3 بزرگی  به  ای  مهر-لزله 
به  ای  زلزله  لرزاند.  را  جنوبی  خراسان  استان 
دقیقه   19 و  یک  ساعت  در  ریشتر   3.3 بزرگی 
استان  در  سربیشه  شهرستان  جمعه  روز  بامداد 
خراسان جنوبی را لرزاند.این زمین لرزه در عمق 5 
کیلومتری زمین رخ داده است.تا کنون گزارشی از 
خسارات احتمالی این زمین لرزه اعالم نشده است.

11طرح کشاورزی
 در بشرویه به بهره برداری رسید

ایرنا- 11 طرح کشاورزی با 17 میلیارد و 579 میلیون 
ریال هزینه در بشرویه به بهره برداری رسید.مدیر جهاد 
کشاورزی بشرویه کشاورزی گفت: طرح های بهره 
برداری شده شامل پنج مورد انتقال آب، یک مورد 
آبیاری کم فشار و پنج طرح احداث استخرهای دو 
منظوره است.سرچاهی ادامه داد: طرح های احداث 
استخر دو منطوره در 9 هزار و 500 متر مکعب و با صرف 
2 میلیارد و 725 میلیون ریال هزینه اجرا شده است. 

 8 اینکه  بیان  با  بیرجند  فرماندار  قاسمی- 
به  نسبت  شهرستان  اعتبارات  درصد  صدم 
در  کرد:  عنوان  دارد،  افزایش  گذشته  سال 
و  ملی  منابع  اعتبارات شهرستان  از  مجموع 
 منابع استانی 71/5 درصد رشد داشته است. 
نخستین  در  چهارشنبه  ناصری«  »علی 
افزود:  بیرجند  شهرستان  برنامه ریزی  کمیته 
اعتبارات  تومان  میلیون   400 و  میلیارد   7۶
بیرجند می باشد که 21/7 درصد از اعتبارات 
استان است. وی تصریح کرد که از این میزان 
استانی شامل  اعتبارات  از  47 میلیارد تومان 
اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای، الزامات 
قانونی، 3 درصد درآمد حاصل از نفت و گاز 
و ماده 180 استانی می باشد و 29 میلیارد و 
300 میلیون تومان هم اعتبار ملی از بخش 

استفاده متوازان از امکانات کشور است.

15 پروژه جدید در شهرستان بیرجند 
تعریف شده است

به گفتۀ وی با توجه به اینکه اولویت ما در 
پروژه های نیمه تمام در دستگاه های اجرایی 
و اولویت دار است، گفت: 15 پروژه جدید در 
به  که  است  شده  تعریف  بیرجند  شهرستان 
لحاظ اهمیت از بخش های آبرسانی، مدارس 
فرماندار  باشد.  می  فرهنگی  پروژه های  و 
چندین  پیگیری های  راستای  در  کرد  اظهار 
امسال  آالینده  صنوف  تجمیع  برای  ساله 
موفق شده ایم اعتباری برای تأمین آب و برق 
سایت استقرار صنوف آالینده این شهرستان 
به  کرد:  بیان  »ناصری«  کنیم.  پیش بینی 
لحاظ تعداد طرح ها در شهرستان بیرجند بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی با 3۶ پروژه بیشترین 

نوسازی  اداره  آن  از  بعد  و  دارد  را  ها  طرح 
مدارس با 28 مورد، جهاد کشاورزی 24 پروژه 
اختیار  در  در شهرستان  را  پروژه ها  بیشترین 
هم  اعتباری  لحاظ  از  داد:  ادامه  وی  دارند. 
ادارات راه و شهرسازی با 12 میلیارد و 500 
میلیون تومان، نوسازی مدارس با 9 میلیارد 
تومان، آب و فاضالب شهری با 7 میلیارد و 
240 میلیون، راهداری و حمل نقل جاده ای با 
۶ میلیارد تومان، شهرداری با 5 میلیارد و 500 
میلیون تومان و آب و فاضالب و روستایی با 
5 میلیارد و 320 میلیون تومان بیشترین حجم 

اعتبارات را در شهرستان بیرجند دارند.

اجرای طرح هادی در 35 روستا
فرماندار از اجرای طرح های هادی در 35 روستا 
امسال  بودجه  با  امیدواریم  افزود:  و  داد  خبر 
برخی از طرح ها را شروع  و در برخی از آن ها 
را به اتمام برسانیم. »ناصری« عنوان کرد که 
در بخش آموزش و پرورش 9 دبستان تکمیل 
و 4 دبیرستان احداث خواهند شد و همچنین 
امسال در 31 روستا اصالح و بهسازی راه های 
داد:  ادامه  وی  داشت.  خواهیم  را  روستایی 
ورودی های  ساماندهی  و  اصالح  همچنین 
شهر بیرجند در اولویت قرار دارد و اجرای دو 
بانده کردن محور بیرجندـ  قائن هم در دستور 
کار قرار دارد. به گفتۀ وی از دیگر طرح های 
امسال تکمیل خانه فرهنگ بیرجند و اجرای 
سایت گردشگری در 5 روستا می باشد و در 
بخش بهداشت و درمان هم تکمیل یا احداث 
۶ پایگاه سالمت، 2 خانه بهداشت روستایی، 8 
پایگاه اورژانس و 3 مرکز بهداشتی و درمانی را 
خواهیم داشت و ساماندهی رودخانه ها به ویژه 

رودخانه شکرآب نیز امسال پیگیری خواهد شد.

افزایش 15 درصدی پروژه ها
 در سال جاری

 
سازمان  بودجه  و  برنامه  هماهنگی  معاون 
مدیریت و برنامه ریزی استان در این کمیته از 
پیش بینی اجرای 2۶1 پروژه برای سال 9۶ در 

شهرستان بیرجند خبر داد و افزود: که با این 
تعداد 15 درصد نسبت به سال گذشته افزایش 
داشتیم. »حمید جهانشاهی« تصریح کرد 2۶1 
پروژه در قالب 2۶ فصل، ۶3 برنامه بین 38 
دستگاه اجرایی تعریف و اجرایی خواهد شد. 
وی اظهار کرد: بودجه ای که برای شهرستان 
اساس  بر  است  شده  گرفته  نظر  در  بیرجند 
شاخص های محرومیت و جمعیت می باشد. 
اعتبارات  از  درصد   10 حداکثر  وی  گفتۀ  به 
تملک باید برای اجرای توسعه و بهینه سازی 
آب شرب روستایی به سازمان آب و فاضالب 
روستایی در راستای آبادانی روستاها اختصاص 
یابد که در این راستا اعتباری معادل 2 میلیون 

و 170 هزار تومان به این موضوع تعلق گرفته 
است. معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
ادامه داد: از الزامات دیگر در قانون بودجه سال 
است  روستایی  هادی  طرح های  اجرایی   9۶
که حداقل باید 5 تا 8 درصد اعتبارات به آن 
اختصاص یابد که به همین دلیل یک میلیون 
و 740 هزار تومان حداقل اعتباری بود که به 

سازمان بنیاد مسکن تعلق گرفت.

میلیارد   700 از  بیش  استان  بودجه 
تومان می باشد

در  درمیان  و  خوسف  بیرجند،  مردم  نماینده 
برنامه  جلسه  در  اسالمی  شورای  مجلس 
کرد:  اظهار  بیرجند  شهرستان  بودجه  ریزی 
مطلوبی  بسیار  رشد  از  استان  بودجه  امسال 
به  توجه  با  که  بود  برخوردار  مجلس  در 
محدویت ها، مشکالت و پیگیری های انجام 
رسید.  تومان  میلیارد   700 از  بیش  به  شده 
حجت االسالم سیدمحمدباقر عبادی تصریح 
کرد: مجموعه افزایش الیحه بودجه استان ها 
به  توجه  با  که  بود  درصد   7 به  نزدیک 
پیگیری های انجام شده، افزایش بودجه کم 

نظیری را امسال برای خراسان جنوبی شاهد 
بودیم. وی عنوان کرد که در زمینه مالیات 
نیز در مجلس می خواستند سهم استان ما را 
افزایش دهند که با توجه به گله مندی اصناف 
صنوف  و  واحدها  از  برخی  ورشکستگی  و 
تولیدی، نمایندگان استان در مجلس در این 
ارتباط محکم ایستادگی کردند و جلوی این 

افزایش قابل توجه مالیات را گرفتند.

عدم محرومیت بیرجند
 دلیل کمبود بودجه

درمیان  و  خوسف  بیرجند،  مردم  نماینده 
به  که  ای  بودجه  که  کرد  تأکید  مجلس  در 
شهرستان بیرجند اختصاص داده شده است، 
با اینکه رشد داشته ولی بازهم محدود است و 
نمی توان تمام پروژه های داخلی خود بیرجند 
را با آن به اتمام رساند چون اکثر مبلغ اعتبارات 
دارد.  تعلق  بیرجند  شهرستان  روستاهای  به 
است  این  دلیل  به  این  داد:  ادامه  »عبادی« 
که بیرجند در مجلس شاخص های محرومیت 
باشد  اشتباه می  این  ندارد درحالیکه واقعا  را 
و باید الیحه دفاعی کارشناسی شده تنظیم 
باالتر  با کمک فرماندار و در سطوح  شود و 
کارشناسی  موضوع  و  شود  انجام  چانه زنی 
شده پیگیری شود. وی تصریح کرد که مرکز 
استان بار زیادی از مشکالت استان را متحمل 
شهرستان  محرومیت  دارد  جا  و  می شود 
بیرجند لحاظ شود و در این راستا الگوهایی 
محرومیت  برای  دیگر  استان های  در  که 
با  و  بگیرد  قرار  بررسی  مرود  می شود  لحاظ 
شود. دنبال  مسئوالن  پیگیری  و  چانه زنی 
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زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل   - کاری 
ایرانی  پلنگ  از ثبت تصویر  خراسان جنوبی 

در منطقه  حفاظت شده شاسکوه خبر داد.
پلنگ  افزود:   مطلب  این  بیان  با  آرامنش 
ایرانی در منطقه حفاظت شده شاسکوه تصویر 
کارشناسان  داد:  ادامه  آرامنش  شد.  برداری 
پایش  و   کنترل  منظور  به  زیست   محیط 
اقدام به نصب دوربین تله ای  حیات وحش 

در مناطق تحت مدیریت این اداره کل و از 
نمودند  شاسکوه  شده  حفاظت  منطقه  جمله 
ایرانی  پلنگ  تصویر  ثبت  به  موفق  که 
کرد:  تصریح  آرامنش  شدند.  منطقه  دراین 
 Panthera علمی)  نام  با  ایرانی  پلنگ 
Pardus ( یکی از بزرگترین گربه سانان 
در معرض خطر انقراض و در فهرست اتحادیه 
بین المللی حفظ طبیعت)IUCN ( قرار دارد.

شاه  ابلق،  چکچک  کرد:  نشان  خاطر  وی 
سنگ  طالیی،  سهره  هندی،  شبگرد  بوف، 
چشم دم سرخ، دم جنبانک زرد، دم جنبانک 
باالبان  کویری،  زاغ  شبگرد،  خاکستری، 
از  کرکس  و  سینه  سیاه  تیهو،  قرقی،کبک، 
گونه های پرندگان نادری هستند که در این 

منطقه زندگی می کنند.
)Ava.news14@gmail.com(

بر  مبنی  خبری  گذشته  روز  چند  برزجی- 
طرح کشت گیاهان دارویی در فضای سبز 
در  استان  جهاددانشگاهی  سوی  از  شهری 
خصوص  همین  در  شد  منتشر  ها  رسانه 
جهاد  رئیس  با  اختصاصی  گفتگوی 
استانداری  عمران  معاون  و  دانشگاهی 
خوانید:  می  ادامه  در  که  دادیم  ترتیب 
بر  تاکید  با  استان  دانشگاهی  جهاد  رئیس 

منطقه  در  فناوری  و  دانش  سازی  بومی 
های  مزیت  از  یکی  دارویی  گیاهان  گفت: 
بسیار خوب استان می باشد که مورد غفلت 
با اشاره به هزینه  واقع شده است. صادقی 
سبز  فضای  در  چمن  کشت  باالی  های 
بخش  دارویی  گیاهان  کرد:  اظهار  شهری 
قابل توجهی از هزینه ها را جبران می کند. 
وی همچنین معرفی مزیت های منطقه ای 

را از دیگر مزایای کشت گیاهان دارویی در 
فضای سبز شهری عنوان کرد و افزود: در 
بررسی های انجام گرفته مشخص شده که 
گیاهان دارویی با شرایط متفاوت سازگاری 
کشت  طرح  اینکه  بیان  با  .صادقی  دارند 
ها  شهرداری  تمامی  به  دارویی  گیاهان 
این  از  اقبالی  کرد:  نشان  خاطر  شده  ارایه 
معاون  است.  نگرفته  صورت  تاکنون  طرح 

عمران استانداری نیز با اشاره به کمبود آب 
با  کرد:  اظهار  جنوبی  خراسان  منطقه  در 
توجه به مشکل  تامین آب در برای فضای 
سبز و جداسازی آب شرب از فضاهای سبز 
را  دارویی  گیاهان  کشت  موضوع  شهری 
اینکه  بیان  با  فرهادی  کنیم.  می  پیگیری 
نقاط  همه  در  دارویی  گیاهان  کشت 
در  توان  می  افزود:  نیست  میسر  شهری 

کرد  کشت  نمونه  عنوان  به  نقاط  از  برخی 
داشت  خوبی  جوابدهی  که  صورتی  در  و 
شد:  آور  یاد  وی  داد.  توسعه  را  طرح  این 
خود  با  مستقیما  تاکنون  دانشگاهی  جهاد 
طرح  اگر  و  بوده  تماس  در  ها  شهرداری 
را به معاونت عمران استانداری ارایه دهند 
حتما موضوع بررسی و پیگیری خواهد شد.

)Ava.news12@gmail.com(

نماینده مردم سرایان، فردوس، بشرویه و طبس 
در مجلس گفت: طرح تفکیک حوزه انتخابیه 
فعلی خود به دو حوزه بشرویه- طبس و سرایان 
و فردوس را به عنوان یکی از مطالبات مردمی 
پیگیری می کنم.به گزارش مهر،  محمدرضا 
در  ها  پیگیری  به  اشاره  با  امیرحسنخانی 
خصوص طرح تفکیک حوزه انتخابیه طبس و 
بشرویه از فردوس و سرایان، اظهارکرد: طرح 
افزایش تعداد نمایندگان که هر 10 سال یکبار 
اجرایی می شود، در مجلس نهم تصویب نشد و 
به جمع بندی نرسید. وی بیان کرد: در مجلس 
دهم همین طرح موجود است و به کمیسیون 
شوراها رفته است و به محض آنکه مصوب 
درخواست  باید  ها  نماینده  از  تعدادی  شود، 
تا  شاءا...  ان  که  است  امید  و  کنیم  فوریت 
پایان سال مطرح شود.وی افزود: در مجلس 
دهم باید 40 نماینده به مجلس اضافه شوند و 
بعضی از این موضوع ناراضی هستند. وی ادامه 
داد: طرح تفکیک حوزه انتخابیه یک مطالبه 
فعلی  نمایندگی  حوزه  باید  که  است  مردمی 
نمایندگی  و حوزه  بشرویه  و  به حوزه طبس 
فردوس و سرایان تقسیم شود.امیرحسنخانی 
انتزاع  و  الحاق  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در 
طبس گفت: پشت سر مردم طبس هستم و 
هر درخواستی که باعث پیشرفت شود با نظر 
منتخبین شورا و نخبگان پیگیری خواهم کرد.
موضوع  این  درخصوص  کرد:   عنوان  وی 

فرهیختگان  و  شورا  اگر  و  ام  نداده  نظری 
کنم. می  پیگیری  باشند  داشته  درخواستی 

 پیگیری جدی برای 
مطالبات مردمی طبس

که  بود  این  بر  قرار  گفت:  ادامه  در  وی 
به  که  شود  فعال  طبس  سابق  بیمارستان 
انجام  دوستان  برخی  همکاری  عدم  دلیل 
بهداشت و درمان  نشد و حتی در سفر وزیر 
ندادند و در بسته  را  آنجا  از  بازدید  اجازه  هم 
بود.وی افزود: اورژانس هوایی نیز از پیگیری 
هایی بوده است که محقق شده و امروز طبس 
در جمع شهرستان هایی قرارگرفته است که 
نیز  ای  ار  ام  و دستگاه  دارد  اورژانس هوایی 
بزودی تهیه خواهد شد.امیرحسنخانی با اشاره 
واحدهای  مشکالت  حل  برای  پیگیری  به 
صنعتی شهرستان گفت: پروژه پروده چهار از 
موضوعاتی بوده که پیگیری شده و با مشورت  
معاون اول رئیس جمهور مصوباتی گرفت و 
فاینانس 80 میلیون دالری مصوب شد که امید 
است اشتغال خوبی نیز ایجاد کند.وی با اشاره 
به سفر آقای نعمت زاده وزیر صنعت و معدن 
به طبس در سال گذشته گفت: این سفربهره 
برداری های خوبی را پشت سر داشت که البته 
ادامه  در  است.وی  بیشتری  پیگیری  نیازمند 
امداد  کمیته  رئیس  فتاح  اقای  درسفر  افزود: 
کشور به طبس نیز مصوبات خوبی گرفته شد 

که نمونه آن تهیه نزدیک به 50 جهیزیه برای 
امداد بود. خانواده های تحت پوشش کمیته 

این مقام مسئول در ادامه گفت:در سفر وزیر 
صورت  های  پیگیری  و  طبس  به  ارتباطات 
گرفته، هوشمند سازی دو مدرسه دخترانه و 
پسرانه درطبس از مصوباتی بود که انجام شد.

و  سرایان  طبس،فردوس،  مردم  ی  نماینده 
بشرویه گفت: طبس، تنها جایی در استان است 
که مشمول برق تخفیفی است و درخواست 

مردم این است که درجه تخفیف بیشتری داده 
شود. وی ادامه داد: ما درخواست کرده ایم سایر 
شهرهای استان مشمول این تخفیف شود که 
به تبع آن طبس نیز بیش از این شامل تخفیف 
خواهد شد و موضوع با اقای چیت چیان وزیر 
نیرو جدی تر مطرح خواهد شد.وی با اشاره به 

موضوع کارخانه سیمان گفت: پیگیری ها انجام 
شده است و بنیاد برکت با سرمایه گذار جدید 

مشکل را مرتفع خواهد کرد.

 اجرای باند دوم
 دو محور مواصالتی طبس

و  بشرویه  فردوس،  سرایان،  مردم  نماینده 
ای  جاده  اقدامات  باره  در  در مجلس  طبس 
گفت: تصمیم بر این است که جاده طبس،یزد 

و طبس،بشرویه دو بانده شود و بودجه ی آن 
اشاره  با  است.امیرحسنخانی  شده  تهیه  نیز 
به حجم باالی سونوگرافی در طبس گفت: 
هم اکنون فقط یک پزشک این کار را انجام 
می دهد و در حال حاضر فصل تقسیم پزشک 
به  برگشت  محض  به  اما  نیست  کشور  در 

کرد؛  خواهم  پیگیری  را  موضوع  این  تهران 
مدت  به  پزشک  فرستادن  برای  درخواست 
و  برای طبس  را  موقت  بصورت  و  ماه  یک 
امر خواهم داشت.وی  این  به منظور تسریع 
در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سود 
پتاس را اصفهانی ها می برند و در همین راستا 
مهیا  معدن  و  صنعت  وزیر  برای  را  تذکری 
از حادثه  بار به دالیلی و بعد  کردم که چند 

تروریستی در مجلس قرائت نشد.
نماینده مردم سرایان، فردوس، بشرویه و طبس 
در مجلس عنوان کرد: در اولین جلسه ای که 
به مجلس بروم این تذکر را قرائت خواهم کرد.
وی بیان داشت: این موضوع در دولت قبل 
آمد  مجلس  به  فوریت  و  اولویت  عنوان  به 
ولی رای نیاورد و به همین خاطر در مجلس 
دوار  سینی  داد:  ادامه  نشد.وی  مطرح  نهم 
که حجم بار ترافیک و مانور قطار ها را کم 
از مسئولین  اندازی بعضی  با سنگ  می کرد 
امر مواجه شده بود و اعالم کردند راه آهن 
شرق به این سینی نیاز ندارد و در هر صورت 
از  و  کرد  خواهم  و  کرده  پیگیری  اینجانب 
دفاع  است  تضییع  حال  در  که  طبس  حق 
درخصوص  افزود:  می کنم.امیرحسنخانی 
شد  گرفته  متعدد  جلسات  نیز  کک  شرکت 
ی کوره  اگر  تا  کنیم  کاری  تالشیم  در   و 
این   آن شروع شود دیگر خاموش نشود و 

امر مستلزم تامین زغال است.

اعتبارات بیرجند؛ 71 درصد افزایش یافت

پلنگ ایرانی  بر فراز شاسکوه 

حمایت معاون عمران استاندار از طرح کشت گیاهان دارویی در فضای سبز شهری

تفکیک حوزه انتخابیه طبس و بشرویه پیگیری می شود

اجرای 261 پروژه در سال 96

عکس:اینترنت

عکس:اینترنت
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رسول خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند:
اُدُعوا ا... َو اََنتم ُموِقنوَن بِاالِجابَِة َواعلَموا اَنَّ ا... ال َیسَتِجیُب ُدعاَء ِمن َقلِب غاِفٍل اله

خدا را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید و بدانید که خداوند دعا را از قلب 
غافل بیخبر نمی پذیرد.   )کنز العمال، ج2، ص72(

»آتش به اختیار« به معنای این نیست
 که کسی خودسرانه عملی انجام دهد

مقام  اینکه  گفت:  الهدی  علم  سیداحمد  ا...  آیت 
معظم رهبری فرمودند »آتش به اختیار« به معنای 
این نیست که کسی خودسرانه عملی انجام دهد، 
مقام معظم رهبری نسبت به جوانان والیی آن قدر 
از  الهام  اطمینان دارند که می فرمایند شما بدون 
قرارگاه فرماندهی آتش به اختیار می توانید عمل 
کنید زیرا هم دشمن را می شناسید و هم می توانید 
دشمن براندازی داشته باشید. آتش به اختیار یعنی 
منتظر کسی و جایی نباشید. این آتش به اختیار 
تعیین تکلیف برای تمام دستگاه های مسئول اعم 

از اجرایی و قضایی است.

آمریکا در مسیر بدل کردن برجام
 به یک توافق یک سویه علیه ایران

کانال  در  سیاسی  کارشناس  محمدی  مهدی 
های  »تحریم  قانون  سنا  نوشت:  اش  تلگرامی 
این  کرد.  تصویب  را  ایران«  ای  غیرهسته  جامع 
پایان کار برجام است. آمریکا به سرعت در مسیر 
علیه  توافق یک سویه  به یک  برجام  بدل کردن 
هدف  بود  گفته  هم  اوباما  رود.  می  پیش  ایران 
 واقعی از برجام این است که وقتی تحریم ها اضافه 
می شود، ایران نتواند به آن »پاسخ هسته ای« بدهد.

 رفیعی: ریاست نه برای اصالح طلب 
می ماند نه برای اصولگرا

تالش  باید  گفت:  رفیعی  ناصر  االسالم  حجت 
خود  در  را  )ع(  علی  امام  های  ویژگی  کنیم 
برای  نه   ، ریاست  که  بدانیم  و  دهیم  پرورش 
اصالح طلب و نه برای اصولگرا نمی ماند؛ فقط 

خدمت به مردم می ماند.

سید عباس صالحی: سوءاستفاده از
 »آتش به اختیار«  را باید جدی گرفت

وزارت  فرهنگی  معاون  صالحی،  سیدعباس 
توئیت  تازه ترین  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
را  اختیار« مطالبی  به  باز هم درباره »آتش  خود، 
نوشت. وی معتقد است: سوءاستفاده از »آتش به 
اختیار« را باید جدی گرفت. در مواردی کفن پوشی، 
 تهدید به اقدام جزایی مستقیم و ... دیده می شود. 

قوه قضاییه نادیده نینگارد.

 نقض احتمالی برجام توسط یکی از 
طرف ها موجب بی اعتباری آن نمی شود

نوشت:    خود  توئیتر  صفحه  در  صادقی  محمود 
طرف ها  از  یکی  توسط  برجام  احتمالی  نقض 
موجب بی اعتباری آن نمی شود. بر اساس بند 36، 
اعضای  کلیه  یا  یک  هر  که  باشد  معتقد  ایران 
رعایت  برجام  طبق  را  خود  تعهدات   5+1 گروه 
نکرده اند، ایران می تواند موضوع را برای حل و 

فصل به کمیسیون مشترک ارجاع دهد.

حجت االسالم روحانی: امام با
 اعتدال، انقالب را پیروز کرد

ابالغ  رسانه  وظیفه  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
واقعیت ها،پیام های اصلی،پیام دین،تاریخ،ملت و 
چرا  گفت:  است،  مردم  به  ملی  اهداف  و  انقالب 
به  تند  با لحن   ، نمی کنیم  را اصالح  لحن خود 
جایی نمی رسیم و جز اعتدال راه دیگری وجود 
ندارد ، امام هم با اعتدال انقالب را پیروز کرد و اگر 
می گفت مردم با ارتش بجنگند تمام کشور حمام 
خون می شد پس امام هاضمه ای را درست کرد 

که هر چیزی را در خود جذب و هضم کرد.

رضایی: زمان آن است که به دشمن 
سیلی محکم بزنیم و آنان را عقب برانیم

مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر  رضایی  محسن 
به دشمن  اینکه زمان آن است که  بیان  با  نظام 
سیلی محکم بزنیم و آنان را عقب برانیم، گفت: 
بین  تروریستی  اقدامات  با  خواهند  می  دشمنان 
مردم و نظام اسالمی شکاف ایجاد کنند و از رشد، 

توسعه و قدرت گرفتن ایران جلوگیری نمایند.

مملکت را نمی توان با شعار اداره کرد

را  مملکت  کرد:  اظهار  شیرازی  مکارم  آیت ا... 
با  کشور  اداره  باید  کرد،  اداره  شعار  با  نمی توان 
برنامه های امام علی)ع( باشد، دلیلی ندارد که تمام 
مدیران کشور در نقاط خاصی از تهران زندگی کنند 

و این مدیران از جنوب پایتخت بی خبر باشند.

ابوطالبی: آمریکا حامی ثبات است
 و ایران حامی دموکراسی

حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور 
در صفحه توئیتر خود نوشت: چالش آمریکا و ایران 
چالش ثبات و دموکراسی است. آمریکا حامی ثبات 
است و ایران حامی دموکراسی. آمریکا که تاکنون 
بهای ایجاد ثبات را از اعراب ثروتمند می ستاند، 
اینک در برقراری ثبات، شکست خورده و نمی تواند 

پاسخگوی نیاز اعراب در حفظ رژیم هایشان باشد. 

آمریکا: عالوه بر ایران، سیاست مان در 
قبال چند کشور دیگر بازبینی می شود

»هیثر نورت« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 
جمع خبرنگاران گفت: این کشور عالوه بر ایران 
سیاست هایش در قبال چند کشور دیگر را هم در 

دست بازبینی دارد. برگزاری آیین شب قدر در جوار امامزاده حسین بن موسی الکاظم)ع( طبس* عکس : ایرناحضور تعدادی از مردم بیرجند در شب 21 ماه مبارک رمضان برای اهدای خون  * عکس : ایرنابرگزاری مراسم دومین شب قدر در اطراف  مسجد امام جعفر صادق )ع( بیرجند * عکس : ایرنا
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ط بلند مدت
 با اقسا

 ماهه
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قابـل توجـه پزشکـان محتـرم
موقعیت مناسب برای تاسیس مطب

 خیابان غفاری ، روبروی بیمارستان رازی ، جنب داروخانه دکتر راستی     

09155616510

آگهی مزایده جایگاه دو منظوره
اتحادیه شرکت های تعاونی مصرف کارکنان دولت در نظر دارد: نسبت به اجاره جایگاه دو منظوره خود واقع 
در سه راهی جاده مشهد- اسدیه به باالترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید. متقاضیان می توانند پیشنهاد اجاره 

ماهیانه خود را تا تاریخ 96/3/30 به دفتر اتحادیه واقع در بلوار شهید آوینی، خیابان پامچال ارائه نمایند.
اتحادیه در قبول یا رد پیشنهادات مختار خواهد بود.                                              هیئت مدیره تعاونی

قابل توجه توریست ها ، راهنمایان تو ر و افرادی که می خواهند
 انگلیسی را در کوتاه مدت کاربردی بیاموزند

آموزشگاه کیاست برگزار می کند:
آموزش زبان انگلیسی و عربی گردشگری و هتلداری

مقدماتی - متوسطه - پیشرفته
با مدرک بین المللی سازمان آموزش فنی و حرفه ای

* آموزش مکالمه انگلیسی کاربردی
* یادگیری لغات و عبارات مرتبط با توریست و گردشگری و ضرب المثل های انگلیسی

* آموزش نکات گرامری ضروری
* آموزش تلفظ صحیح

* تکنیک تمرین و تکرار جهت به خاطر سپاری
* مرتبط بودن موضوعات دوره از مقدماتی تا پیشرفته

* آشنایی با اصطالحات تخصصی در مسافرت های خارجی
* دریافت گواهینامه بین المللی زبان انگلیسی
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