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تسهیالت 4 درصدی 
صندوق امید  بدون شروط قبلی 
برزجی- اولین کارگروه بانوان و خانواده استانداری در سال جدید روز گذشته با حضور معاون سیاسی استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی 
برگزار شد. تشریح طرح تسهیالت صندوق کارآفرینی امید برای اشتغال بانوان استان، بررسی طرح کشوری تاب آوری اجتماعی، ورزش 
بانوان و برنامه های هفته عفاف و حجاب از محورهای اصلی این کارگروه بود.  به گزارش خبرنگار آوای خراسان جنوبی، مسوول صندوق 
 کارآفرینی امید استان  در ابتدای این کارگروه به منظور تشریح طرح تسهیالت اشتغالزایی بانوان گفت: این تسهیالت در قالب تفاهم نامه ای 
بین نهاد ریاست جمهوری  و صندوق کارآفرینی امید به متقاضیان ارایه می شود.  محمد براتی ایجاد، راه اندازی و توسعه کسب و کارهای 
خانگی، توزیع عادالنه فرصت ها و توانمند سازی بانوان را از مهمترین اهداف این تفاهم نامه برشمرد و افزود: این تفاهم نامه از زمان امضا 
به مدت 5 سال اعتبار دارد و قابل تمدید نیز است. وی خاطر نشان کرد: برای مشاغل خانگی از طریق صندوق کارآفرینی امید تا سقف 
100 میلیون ریال ، خود اشتغالی 300 میلیون ریال و کارفرمایی هزار میلیارد ریال تسهیالت با سود 4 درصد پرداخت می شود مسئول 
صندوق کارآفرینی امید استان  با بیان اینکه شرط سرپرست خانوار بودن برای این تسهیالت برداشته شده. افزود: بانوان مجرد و کسانی 
) ادامه خبر در صفحه 7 ( بانوان استانداری...  امور  با معرفی دفتر   که درآمد ماهانه خانوارشان زیر دو و نیم میلیون تومان است می توانند 

سرمقاله

     پیشنهاد افزایش آب بهای خانه های 
کارگری و باغ ویالها

 صفحه ۷

        بیش از 1300 نفر باز توان اعتیاد 
خدمات اشتغال و یارانه  دریافت نمودند

 صفحه ۷

   راه اندازی سامانه اشتغال و 
کارآفرینی راه حلی برای معرفی ظرفیت ها

صفحه ۷

خودروهای میوه فروش 
ساماندهی می شوند

صفحه ۷

روستاهای پیرامون شهر 
در حاشیه اوقات فراغت

صفحه  ۷

کودک چشم به راه 
دستان گرم خیران

صفحه 3

ماجرای انفصال از خدمت شهردار مشهد  / مراقب ذهن های ۲030 پرور باشیم / چرا ماموریت »جمنا« تمدید شده است ؛ مقابله با جلیلی، دور کردن رئیسی / بسیج دانشکده صداوسیما  خطاب به ا... کرم : دل جریان انقالبی از شما خون است / قطر: در صورت ادامه بایکوت ما  بر روی ایران حساب خواهیم کرد / سپاه رسما بازداشت 3 تن از نیروهایش توسط عربستان را تکذیب کرد   /صفحه 8

اژه ای : 
هر که با داعش همکاری کند،

 محارب است

نوبخت :
قدردان سپاه عزیز برای 

حمله موشکی به داعش هستیم

دبیرکل حزب مردم ساالری :
میزان رای ملت است 

فتوای شرعی است نه سیاسی

والیتی:
 ایران در برابر تهدید خارجی

 یکپارچه است

حجاریان: 
بعضی از استان ها 

پوپولیست هستند
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

همه وقت ثواب جمع کنیم

*  هرم پور

ماه رمضان، ماه اضافه آمدن خوبی ها و سرریز 
با هر  و  نحوی  به  ثواب هاست، هر کس  شدن 
کار  کند  می  سعی  دارد  اختیار  در  که  چیزی 
جمع  ثوابی  و  شاد  را  دلی  و  دهد  انجام  خیری 
گرم  غذایی  مواد  گسترده  توزیع  تصاویر  کند، 
برای نیازمندان، اطعام فقیران، توزیع لباس برای 
محرومان، جمع کردن فقرا سر یک سفره و دادن 
کمک  خون،  اهدای  آنها،  به  غذایی  های  بسته 
حمایتی،  نهادهای  و  ها  خیریه  به  نقدی  های 
و  ها  لمس خودنگهداری  البته  و  گلریزان  جشن 
ریاضت های شخصی مثل پرهیز از غیبت، دروغ، 
تهمت، چشم چرانی، فحش و ناسزا دادن هم در 
دیگر  ماههای  از  بیشتر  شریف  و  عزیز  ماه  این 
خداست. این رویکردهای رفتاری مثبت، تأثیرات 
بسیار مناسب و در عین حال عمیقی روی توسعه 
و پایداری های معنوی و اجتماعی جامعه انسانی 
ما می گذارد، از سوی دیگر عناصر جامعه را به 

عنوان بازیگران اصلی .... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

تنها راه ایستادگی در برابر دشمن قوی شدن است

سنا
:  ای

س 
عک

 صفحه ۷

آشنایی با خدمات 

موسسه خیریه توانبخشی 

حضرت علی اکبر)ع(

 شرح در صفحه آخر

ثبت نام مدرسه فوتبال ایران جوان بیرجند

آموزش تخصصی دروازه بانی زیر نظر محمود دانش

محل های ثبت نام:  1- بین مدرس ۲ و4 - مهرسازی امین
 ۲- خیابان شهدا - روبروی اداره ثبت - لوازم ورزشی ایران اسپرت  

3- بین توحید ۲ و4 - دفتر باشگاه

093618856۲6 - هامونی        09158636005 - دانش

جناب آقای مهندس ولی پور مطلق
رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی 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 به امروز است، خدمت شما و همکاران محترم و تمامی تالشگران 

مجموعه جهاد کشاورزی استان تبریک عرض نموده و از خداوند منان توفیق روز افزون 
برای تمامی فعالین عرصه تولید خواستاریم.

مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت تعاونی مرغداران وحدت سربیشه

تقدیر و تشکر

بدین وسیله از کلیه

 اوامر اجرایی امامزادگان باقریه 

)گروه امنیتی ، حفاظتی(

 که با حضور خود موجبات آرامش و 
امنیت هر چه بهتر برگزاری مراسم لیالی 
قدر را فراهم نمودند، کمال تقدیر و تشکر 

را ابراز داشته و برای آن عزیزان
 موفقیت روز افزون مسئلت داریم.

و من ا...التوفیق

جمعی از اهالی منطقه

آگهـی فراخـوان مزایده عمـومی امالک مازاد
)مدیریت شعب استان خراسان جنوبی(

 پســت بانک ایران در نظــر دارد: تعــداد 2 رقبــه امــالک تملیکــی خــود را از طریــق مزایــده 
عمومــی بــه فــروش برســاند. بر این اســاس متقاضیــان می تواننــد جهــت کســب اطالعــات 
بیشــتر بــه وب ســایت این بانک به نشانی: www.postbank.ir منــوی آگهــی مزایــده و 

مناقصه هــای عمومــی مراجعــه نماینــد. 

  www.postbank.ir         021 - 84284  :تلفنبانک 
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نتایج اولیه دکتری دانشگاه آزاد اعالم شد

جام جم- نتایج اولیه دوره های دکتری تخصصی با آزمون و بدون آزمون ۹۶ دانشگاه آزاد اسالمی اعالم شد.داوطلبان می توانند با 
مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.com از وضعیت خود مطلع شوند.اطالعیه مرکز سنجش و پذیرش در ارتباط با 
نحوه اعالم نتایج و چگونگی و زمان مصاحبه داوطلبان از طریق سامانه مذکور در دسترس قرار دارد.

سرمقاله

پژو 2۰۰8، ۱2۰ میلیون تومان

فارس-- پیش فروش پژو ۲۰۰۸ در حالی قرار است 
در روزهای آینده انجام شود که هنوز قیمت قطعی آن 
اعالم نشده است و در عین حال با توجه به ۶۰ میلیون 
تومان تعیین شده برای پیش پرداخت، قیمت قطعی 
این خودرو دستکم ۱۲۰ میلیون تومان خواهد بود.

چایخانه ها فقط چای

کار  و  محیط  سالمت  مرکز  رئیس  جم-  جام 
وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه صنف چایخانه ها 
فقط مجوز عرضه چای را دارند، گفت: هیچ کدام 
از این قهوه خانه ها جواز عرضه قلیان را ندارند.

قانون  اینکه  بیان  با  نیت  صادق  خسرو 
است،  داده  را  چایخانه  تاسیس  اجازه  اساسی 
اماکن  اساسی  قانون  طبق  داشت:  اظهار 
عرضه  اجازه  چایخانه ها  جمله  از  عمومی 
از  دخانی  مواد  عرضه  و  ندارند  را  دخانیات 
است. ممنوع  نیز  اماکن  این  در  قلیان  جمله 

اجاره بهاء افزایش می یابد

حسام عقبایی گفت: وضعیت بازار اجاره بها در حالت 
کلی نباید تغییری داشته باشد و رشد قیمت مسکن 
بر بازار اجاره بها تاثیر خواهد گذاشت و با توجه به رکود 
حاکم بر بازار پیش بینی برای افزایش نرخ اجاره بها 
نیز نداشته ایم.اما در حال حاضر مالکین سود بانکی 
و تورم حاکم بر کشور را با یکدیگر مقایسه کرده و 
سپس نرخی برای افزایش اجاره بها در نظر می گیرند 
و با این حال پیش بینی می شود قیمت اجاره بها در 
شهرهای بزرگ بین 7 تا ۱۰ درصد نسبت به سال ۹5 
افزایش پیدا خواهد کرد و این نرخ بسته به منطقه و 

موقعیت مسکونی واحدها متغیر خواهد بود. 

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی 
5درصد افزایش یافت

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعرفه خدمات 
تشخیصی و درمانی پنج درصد رشد یافت که این 
تعرفه با توجه به بودجه پیش بینی شده در سال 
جاری، باعث کاهش پرداخت از جیب مردم، افزایش 
دسترسی بیمه شدگان به خدمات سالمت می شود.

با این مصوبه تحمل هزینه های ناشی از رشد تعرفه 
ها بعهده سازمان های بیمه گر پایه خواهد بود.

همه وقت ثواب جمع کنیم

*هرم پور

برای  انسانی  های  نقش   )۱ صفحه  در  سرمقاله  ادامه   (

بردوش کشیدن بار سنگین امانت های اجتماعی 
آماده تر می کند. اما سؤال مهم اینجاست که آیا 
جمع  و  خیر  کار  آیا  و  خداست  ماه  رمضان  فقط 
ماه رمضان است؟ چرا  ثواب فقط مختص  کردن 
تداوم  ها  ماه  سایر  در  انسانی  های  رویکرد  این 
محدودتری  عینی  نمود  حداقل  یا  و  دارد  کمتری 
از آن را می بینیم؟ چرا محدوده رفتاری شخصی 
مطلوب خودمان را در سایر ماه ها به کوچه های 
بن بست می کشانیم و انجام برخی از صفات زشت 
دوباره  چرا  گیریم؟  می  سر  از  دوباره  را  اخالقی 
ها، مان  خانه  بی  مستضعفان،  فقرا،   محرومان، 
  نیازمندان و طبقه فرودست جامعه، فراموش شده های
 سایر ماههای زندگی ما می شوند؟ متأسفانه پاسخ 
این سؤال ها، ریشه در چند شاخصه مهم و البته 
اینکه  اول  دارد.  ما  درونی  و  نامناسب شخصیتی  
تقریباً همه ما برای انجام کار خیر و دور شدن از 
صفات اخالقی نامناسب، به دنبال بهانه و زمان و 
شرایط هستیم. دوم اینکه در تصوری نادرست، همه 
فعالیت های مثبت و رویکردهای انسانی را منحصر 
به ریختن در قالبی به نام ماه رمضان می دانیم تا 
از محل این قالب، خدا به آن توجه کند و یا مردم 
متأسفانه  اینکه چون  مند شوند. سوم  بهره  آن  از 
زیادی  یا  کم  چاشنی  ما  خیر  کارهای  در  معمواًل 
از ریا  هم وجود دارد برای عقب نماندن از قافله 
نیکوکاری سایر هم جامعه ای ها، به نوعی برای 
انجام کار خیر در ماهی که انبوهی از اقدامات مثبت 
 را در آن شاهد هستیم، تحرک ما در این زمینه بیشتر 
جو  از  پذیر  اثر  مردم  ما  اینکه  چهارم  و  شود  می 
هستیم،  تبلیغی  اقدامات  از  متأثر  شدیداً  و  روانی 
رویکردها  و  اقدامات  خبرها،  انبوه  حجم  الجرم 
در این زمینه ما را به چنین سمت و سویی سوق 
می دهد . سخن این است که نه اسیر جو عمومی 
های  نگری  یکجانبه  اسیر  نه  و  شویم  جامعه 
شخصی خودمان. به این باور برسیم که رمضان، 
و  ما   رستگاری  کتاب  نوشتن  برای  خدا  مقدمه 
برسیم  باور  این  به  ماندگار است.  نیکوکاری های 
 که همه ماه ها، ماه خدا هستند و همیشه می توان
 و می باید کمک کرد، مهربان تر بود، اخالق مدار تر

بود و ثواب جمع کرد. 
 به قول سعدی؛

تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن
به دمی یا ِدَرمی یا قلمی یا قدمی

 )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های
روزنامه را به شماره ۰۹3۰4۹43۸3۱ ارسال فرمایید(         

ایرنا-طرح کارورزی فارغ التحصیالن دانشگاهی از فردا در 
سراسر کشور اجرایی می شود. در این طرح ۲۰۰هزار نفر 
ثبت نام کرده اند که پس از یک هفته آموزش مهارت از 
بنگاه  به  کشور  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  سوی 
معرفی  بیشتر  مهارت  و کسب  کار  برای  اقتصادی  های 
می شوند. طرح کارورزی فارغ التحصیالن روز پنجشنبه 
یکم تیرماه ۱3۹۶ در سراسر کشور اجرایی می شود. طرح 
کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی یکی از راهکارهای 
موثر در توسعه اشتغال توام با مهارت آموزی برای دانش 
آموختگان دانشگاهی محسوب می شود.عیسی منصوری 
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه 

طرح  گفت:  کارورزی  طرح  خصوص  در  پیشتر  اجتماعی 
کارورزی، جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی که تمایل دارند 
برای کسب مهارتهای الزم فنی و کارآفرینی و شناساندن 
کارورزی شرکت  دوره های  در  کارفرمایان  به  توانایی خود 
کنند از کمک هزینه بهره مند می شوند.جامعه هدف اجرای 
تا  این طرح، دانش آموختگان دانشگاهی گروه سنی ۲4 
خواهد  اضافه  نیز  سربازی  خدمت  ۲سال  )که  ساله   3۲
بنگاه  نیاز  برحسب  دانشگاهی  های  رشته  تمام  شد(در 
هستند.همچنین  تعاونی  و  خصوصی  اقتصادی  های 
طرح  گذراندن  به  موظفین  خارجی،  اتباع  دانشجویان، 
کارورزی در رشته های گروه علوم پزشکی و متعهدان به 

نهادهای  و  ها  سازمان  اجرایی،  های  دستگاه  در  اشتغال 
و  سازمانها  دستگاهها،  تمام  بورسیه  و  اسالمی  انقالب 
نهادهای دولتی و دانش آموختگانی که به مدت سه ماه 
یا خدمات  اجتماعی و  )تامین  بیمه ای  بیشتر سوابق  یا 
ازدامنه پوشش طرح خارج هستند. باشند،  کشوری(داشته 
برای  ماه  و حداکثر ۶  ماه  کارورزی حداقل 4  دوره  طول 
آموزشی  مصوب  های  استاندارد  اساس  بر  کارورز  هر 
مهارت تعیین می شود.همچنین برای کارورزان مشمول 
طرح مذکور، کمک هزینه کارورزی نظر گرفته شده است. 
از  التحصیالنی که  بود،فارغ  پیشتر اعالم کرده  منصوری 
طریق طرح کارورزی مشغول کار شوند، مبلغی به عنوان 

دستمزد دریافت می کنند که بخشی از حقوق توسط دولت 
پرداخت می شود و مابقی را کارفرما می پردازد که پیش بینی 
تومان(  هزار   4۰۰( ریال  میلیون  چهار  حدود  مبلغی  شده 
باشد.طی دوره، نظارتهای الزم توسط سازمان آموزش فنی 
و حرفه ای، دستگاه مجری و دستگاه ناظر بعمل آمده و 
در پایان دوره کارورزی آزمونی توسط سازمان فنی و حرفه 
ای برگزار و کارورزان گواهینامه و کمک هزینه آموزشی را 
در صورت قبولی و کسب مهارت دریافت می کنند.علی 
ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعالم کرده است که 
از طی دوره کارورزی گواهینامه صالحیت  کارورزان پس 

حرفه ای هم دریافت می کنند.

طرح کارورزی فارغ التحصیالن از فردا اجرا می شود

مهر- سازمان خصوصی سازی در اطالعیه ای با اعالم اینکه 
واریز سود سهام عدالت به مشموالن در نیمه نخست امسال 
امکان پذیر نیست،گفت : مشموالن سهام عدالت همچنان 
فرصت دارند برای دریافت سود سهام، شماره شبای بانکی 
خود را وارد سامانه سهام عدالت کنند. اعالم کرد: مشموالن 
سهام عدالت همچنان فرصت دارند برای دریافت سود سهام، 
شماره شبای بانکی خود را وارد سامانه سهام عدالت کنند. بر 
این اساس، مشموالن سهام عدالت می توانند با مراجعه به 
نشانی اینترنتی www.samanese.ir  نسبت به ثبت شماره 

شبای حساب خود اقدام کنند.زمانی که شماره شبای حساب 
بانکی توسط مشموالن برای دریافت سود سهام وارد سامانه 
سهام عدالت می شود، تنها در صورتی پیامکی از سوی این 
سامانه برای افراد ارسال می شود که شماره حساب شبا وارد 
شده با نام مشمول سهام عدالت مطابقت نداشته باشد.به 
پیامک های دیگر که تحت عنوان سهام  به  همین دلیل 
مورد  نباید  می شوند  ارسال  ناشناس  شماره های  از  عدالت 
توجه مشموالن قرار گیرد.مدت زمان تطبیق و تایید یا رد 
شماره حساب شبا یا نام فرد در حدود ۱5 روز است و سازمان 

خصوصی سازی از طریق بانک مرکزی و بانک های عامل 
شماره حساب شبا اعالم شده را با نام فرد تطبیق می دهد. 
مشموالنی که از تایید نشدن شماره شبا بانکی خود مطلع 
خواهند شد یا پیامک عدم تایید شبا بانکی توسط سامانه 
سهام عدالت دریافت می کنند، باید دوباره به سامانه سهام 
عدالت مراجعه و شبا بانکی جدید مربوط به یک حساب 
کنند.سازمان  ثبت  سامانه  در  را  خود  نام  به  معتبر  بانکی 
خصوصی سازی تاکید دارد که دوره مجاز ثبت نام بازه زمانی 
ده ساله ۱3۸5 تا ۱3۹4 بوده و پس از آن ثبت نام جدید صورت 

نمی گیرد و در صورت صدور مجوزهای جدید برای ثبت نام 
متقاضیان، سازمان خصوصی سازی اطالع رسانی خواهد کرد. 
اکنون به دلیل نبود مجوز و ظرفیت های قانونی، ثبت و 
توزیع سهام عدالت به افراد جدید میسر نیست. همچنین تنها 
کسانی که در شرکت های تعاونی شهرستانی ثبت نام نهایی 
داشته اند و نامشان از طریق آن شرکت تعاونی به سازمان 
خصوصی سازی ارسال و در بانک اطالعاتی مشمولین درج 
شده است، مشمول سهام عدالت هستند و تنها ثبت نام اولیه 

دلیل عضویت مشموالن نیست.

واریز سود سهام عدالت به نیمه دوم سال موکول شد 

آخرین مهلت پرداخت مالیات، پایان خرداد

مهر- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: صاحبان مشاغلی 
که مجموع فروش کاال و خدمات آنان درسال ۱3۹5 حداکثر ۱۰ برابر 
مالیات  پرداخت  به  نسبت  خردادماه،  پایان  تا  است   ۸4 ماده  معافیت 
گفت:  مطلب  این  بیان  با  نژاد  تقوی  نمایند.سیدکامل  اقدام  مقطوع 
طبق دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، مالیات 
عملکرد سال ۱3۹5 کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم آیین نامه اجرایی 
موضوع ماده ۹5 قانون مالیات های مستقیم که مجموع فروش کاال 
و خدمات آنان درسال گذشته حداکثر ۱۰ برابر معافیت ماده ۸4 ) ۱5۶ 
میلیون تومان( باشد، با افزایش ۸ درصد نسبت به مالیات قطعی سال 
این  بایست  می  مودیان  و  گردد  تعیین می  مقطوع  به صورت   ۱3۹4
مالیات مقطوع را در فرصت باقیمانده تا پایان خردادماه پرداخت کنند.

زنان مجرد هم می توانند فرزندخوانده بگیرند

متقاضی   ۱۶۰۰ وجود  به  اشاره  با  بهزیستی  سازمان  رئیس  مهر- 
فرزندخواندگی گفت: سیاست ما این است که در اسرع وقت کودکان رابه 
خانواده ها واگذار کنیم و برای واگذاری فرزند به زنان مجرد هم اجازه صادر 
شده است. انوشیروان محسنی بندپی گفت:  کودکان بد سرپرستی که 
زمینه واگذاری دائم آنها وجود ندارد به صورت »امین موقت« به خانواده ها 
سپرده می شوند.وی درباره محرمیت والدین با فرزندخوانده نیز گفت: این 
مورد به لحاظ شرعی، قانونی و حقوقی حل شده و در شناسنامه شان 
ثبت می شود که آن کودک، فرزند این خانواده است. وی درباره به نام 
زدن بخشی از اموال به فرزندخوانده گفت: ما به لحاظ ظرفیت زوجین 
عالقه مند از منظر روحی، اجتماعی و برخورداری از بنیه اقتصادی باید 
اطمینان داشته باشیم و بدانیم کودک مراقبت های الزم را دریافت می کند. 

آغاز پرداخت وام 5 میلیونی با حساب یارانه

تسنیم- پرداخت وام 5 میلیون تومانی با وثیقه حساب یارانه نقدی از روز 
گذشته آغاز شد.معاون نظارتی بانک مرکزی با اعالم این خبر افزود: ماه 
پیش بخشنامه ای به بانک ها ابالغ کردیم که خانوار ها بتوانند از یارانه 
خود بعنوان وثیقه نزد بانکی که یارانه را دریافت می کنند استفاده کنند 
و از خدمات کارت اعتباری بهره مند شوند.وی گفت: سقف استفاده از 
این کارت 5 میلیون تومان و مدت بازپرداخت آن حداکثر تا سه سال 
است.حیدری با بیان اینکه متناسب با یارانه ای که هموطنان دریافت 
استفاده کنند،  این کارت ها  از  تومان  میلیون  تا 5  می کنند می توانند 
مبلغ  از  بخواهند  خود  یارانه  توان  حد  از  بیش  شهروندان  اگر  افزود: 
از آن ها عالوه  بانک ها ممکن است  این کارت استفاده کنند احتمااًل 
کنند. مطالبه  وثیقه  یا  االجرا  الزم  قرارداد  یا  ضامن  یارانه،  وثیقه  بر 

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: انجمن ام اس 
استان در نظر دارد  به همت خیرین عزیز با تامین سبد 
غذایی برای خانواده نیازمندان ام اس شادی را به آنها هدیه 

نماید. منتظر یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانک کشاورزی: 

6037707000024111

شماره کارت بانک ملی: 

6037991899881936

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:

6063737000007540  

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

حمل  اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز 
داریم(

 09159639065
علـی آبادی 

* آذربایجان )باکو( مستقیم از بیرجند 
96/0۴/16 شمال فریدون کنار 

در 5 قسط - تور کیش - قشم
* ارمنستان زمینی و هوایی - گرجستان 

 از مشهد- چین -هند - روسیه   
*اقامت در مشهد و سایر شهرهای ایران

 با قیمت گارانتی

  شرکت خدمات مسافرتی
 و جهانگردی میناب سیرشرق 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( 056٣2221٧19-0915961٨005      
شرکت تعاونی مصرف کارکنان کویرتایر

شماره ثبت: 721     شناسه ملی: 10360024135  
تاریخ انتشار: 1396/03/31

بدینوسیله به اطالع اعضای محترم می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( شرکت تعاونی مصرف 
کارکنان کویرتایر راس ساعت 13 روز یکشنبه 96/4/11 در محل نمازخانه کویرتایر تشکیل می گردد. لذا از کلیه اعضای 
محترم 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: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس در خصوص عملکرد و فعالیت سال 95- بررسی و تصویب صورت 
های مالی )ترازنامه - سود و زیان - تقسیم سود( سال 95- پیش بینی بودجه سال مالی 1396- تعیین حق الزحمه بازرس
انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک 

سال مالی- تعیین خط مشی آینده شرکت
هیئت مدیره

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مصرف کارکنان کویر تایر

شماره ثبت : 721           شناسه ملی 10360024135      تاریخ انتشار: 1396/03/31

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مصرف کارکنان کویر تایر بیرجند ساعت 12 روز یکشنبه 96/4/11 در محل 
نمازخانه شرکت کویر تایر تشکیل می گردد. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در 
این مجمع حضور به هم 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: تصمیم گیری درخصوص اصالح 

ماده 6 اساسنامه )تغییر آدرس تعاونی( - تصمیم  گیری در خصوص ماده 12 بند ب اساسنامه )اصالح شرایط اختصاصی(
 
هیئت مدیره تعاونی مصرف کارکنان کویر تایر

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهارشنبه*31  خرداد 1396* شماره 3814

پست  اداره  چرا  بفرمائید  لطفاپیگیری  عزیز  آوای 
هزینه خدماتش را گران می کند   و اداره تعزیرات 

هم  توجهی به موضوع ندارد 
915...873
نهادهای  در  محترم  آقایان  توجه  قابل  سالم 
خصوص  در  کنم  عرض  خواستم  می  مربوطه 
واقع  مسکونی  منطقه  یک  در  شدید  ترافیک  با 
از 8 متر  در فهمیده 15 که عرض کوچه  بیش 
بیشتر نمی باشد چندین بار به طور جد از طریق 
شهرداری مرکز و منطقه 1 پیگیر شدیم در پاسخ 
عنوان داشتن ما برنامه داریم  این برنامه تا کی باید 
اجرا شود ؟ احتماال شماها منتظر تصادف ...در انجا 

هستید که بعد اقدام کنید . تشکر
915....233

با سالم با توجه به اینکه بنده یک چک سه میلیون 
جهت ماشین داده ام وبه علت اینک ماشین هزینه 
قاضی   آقای  که  است  ایا صحیح  دارد  خرج سند 
حکم توقیف ماشین را یک ماه قبل از اولین جلسه 
بده آن هم ماشینی که بنده در آژانس کار و روزی 

زن و فرزندانم را در می آورم
915...977
باسالم درود بر همت شما درود بر غیرت شما و 
درود بر شجاعت شما دالور مردان سپاه که سیلی 
خدا  زدید  انها  وحامیان  داعش  بردهان  محکمی 
قوت امیدوارم به حق این ماه پربرکت همگی شما 

در پناه خداوند موفق پیروز و سربلند باشید   
915...839
نباشید خدمت مسولین محترم  با سالم و خسته 
چراغهای  نصب  مورد  در  رانندگی.  و  راهنمایی 
چندگانه باید عرض کنم کار بسیار خوبیست. اما 
سه  که  غفاری  راه  چهار  راهنمایی  چراغ  درمورد 
زمانه شده ترافیک خیلی بیشتر شده و گاها صبحها 
ساعت هفت و نیم صبح ترافیک از سرچهار راه به 

سه راهی پشت خیابان ارتش می رسد. 
933....653

بعضی  هم استانی های محترم تصور می کنند که 
اگر تخلف رانندگی میکنن مأمور اول باید راهنمایی 
کند و بعدا اگر تکرارشد جریمه کند اگر دیدگاه شما 
این باشد همیشه اولین دفعه ست که تخلف می 
اخذ  آزمون  زمان  در  پلیس  عزیز  دوستان   ، کنید 
درکتابچه  و  کرده  را  الزم  راهنمایی  گواهینامه 
آموزشی همه موارد را به ما آموزش داده االن وقت 

پاسخگویی ماست نه پلیس.
937....990

با سالم و خدا قوت خدمت دست اندکاران روزنامه 
وزین آوا. مدتهاست پیگیری هایمان در خصوص 
اشتر  مالک  خیابان  ساکنین  از  یکی  نارضایتی 
اقدام  منزل  در حیاط  بیرجند که  شهرک چهکند 
جایی  به  کند  می  زباله  و  دام  انواع  نگهداری  به 
نرسیده است. کودکانمان به انواع بیماری ها مبتال 
شده اند و برای خانواده هایمان مشکالت متعدد 
بهداشتی ایجاد شده است، اخیراً هم که تب کریمه 
چنین  طریق  از  را  آن  ابتالی  خط  و  آمده  کنگو 
دام هایی بیشتر کرده است. اگر مسؤولین بهداشتی 
نمی  محترم  دهیاری  و  دامپزشکی  مسؤولین  و 
ایام مدیون سالمت ما باشند، در  خواهند در این 

این خصوص اقدام  عاجل بفرمایند.
ارسالی به تلگرام آوا
دانش  برای  که  مشکلی  نباشید  وخسته  سالم 
بیان  را  شد  ایجاد  نهبندان  شهرستان  آموزان 
امتحانی  برنامه  و حومه  نهبندان  تا سال69  کنم 
همان  را  امتحانات  سیل  آمدن  با  بود  گرمسیری 
این یک  ودیگر  کردند  با سردسیری شروع  سال 
بدعت شد و برنامه امتحانی گرمسیری به هم خورد 
وگرمای شدید در این منطقه باعث افت تحصیلی 
شد وباعث ضرر دانش اموزان لذا محض رضای 
خدا همان قانون گرمسیری و کارشناسی شده را 
اجرا کنید ان شا ا... مدیر کل تدبیر و امید آموزش 
دبیر  نماید متشکرم  را حل  این مشکل  وپرورش 

بازنشسته فرهنگی
990...779
قطع  های  یارانه  دادی  پیام  که  آقایی  سالم 
اقا  نه  شده  برگردانده  انتخابات  شب  شده 
و  شده  قطع  الکی  ما  یارانه  نباش  نگران  زیاد 

برگردانده هم نمی شود
915...601
کنند  می  تصور  محترم  استانیهای  هم  بعضی 
باید  اول  مأمور  میکنن  رانندگی  تخلف  اگر  که 
راهنمایی کند و بعدا اگر تکرارشد جریمه کند اگر 
ست  دفعه  اولین  همیشه  باشد  این  شما  دیدگاه 
که تخلف می کنید،دوستان عزیز پلیس در زمان 
و  کرده  را  راهنمایی الزم  گواهینامه  اخذ  آزمون 
آموزش  ما  به  را  موارد  همه  آموزشی  درکتابچه 

داده االن وقت پاسخگویی ماست نه پلیس.
937...990
باعرض سالم آواجان مگر ما مغازه دارها چه گناهی 
کردیم اومدیم مغازه زدیم کرایه بدیم پول اب برق 
تلفن شاگردپول پروانه هرسال عوارض بدیم اونوقت 
اتباع خارجی مثل افغانی هابیان سرچهارراه ها میوه 
بفروشن کی وکدام مسئول باید به داد ما برسه تورو 
خدا یه شب برو میدان آزادی ایستگاه اتوبوس ببین 
معلوم نیست جای ماشین های شهرداری یا بازار 
روز شهرداری تورو خدا یه شب برو یه گزارش تهیه 
کن بلکه شهرداری یه تکون به خودش بده باتشکر.
938...309
سالم آوا روز قبل به بیمارستان ... مراجعه کردم و 
برای خون گرفتن فرزند نوزادم به آزمایشگاه رفتیم 
خوشبختانه رگ های فرزندم کامال مشخص بود 
بار سوزن  ازش خون گرفتن چند  وقتی که  ولی 
نتونستن به  علت عدم  مهارت کافی  زدن ولی 

ازش خون بگیرند و سوراخ سوراخ کردنش...
910...277

اعزام 700 مبلغ و مشاور مذهبی به مدارس خراسان جنوبی
صدا و سیما- 700 مبلغ و مشاور مذهبی در سال تحصیلی جاری برای ترویج و گسترش فرهنگ و معارف اسالمی بین دانش آموزان در مدارس خراسان جنوبی 
حاضر شدند. مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به افزایش 70 نفری تعداد ائمه جماعات روحانی مدارس استان در سال تحصیلی جاری گفت: 
برگزاری جشن تکلیف 12 هزار دانش آموز دختر و پسر، یکی دیگر از فعالیت های آموزش و پرورش در زمینه ترویج و گسترش فرهنگ نماز در مدارس استان است.

هر
س: م

عک

نسرین کاری - در کنار فرزندانی که دست 
تقدیر گل وجود پدر را از باغ زندگی شان چیده 
از  آکنده  قلب هایی  و  منتظر  چشمانی  است، 
درد و تألم نیز هستند که بازی زمانه، به گونه 
فداکار  و  مهربان  پدری  وجود  سایه  دیگر  ای 
خانواده  پدر  و  ساخته  دور  شان  زندگی  از  را 
کهولت،  دلیل  به  اش  باطنی  میل  علیرغم 
بیماری و از کار افتادگی و یا علل دیگر، توان 
های  خانواده  قشر،  این  ندارد.  را  زندگی  اداره 
نیازمندی هستند که به دالیل پیش گفته زیر 
بار مشکالت و تنگناهای زندگی روزمره کمر 
خم کرده اند. امید است مهربانی و محبت شما، 
عصای دست این پدران ناتوان شده تا بیش از 
شان  فرزندان  معصومانه  رخسار  شرمسار  این 
نباشند. هم اکنون یکصد و سی هزار کودک با 
سرپرست ناتوان در کشورمان زندگی می کنند 
نیازشان مانند صدای یتیمان  که شاید صدای 
از  مظلومیت  و  فقر  رفع  نرسد.  ما  گوش  به 
چهره این کودکان و دستگیری از والدین این 
امیدهای آینده کشور، می تواند بنیان های یک 
خانواده را مستحکم و نسلی موفق و با انگیزه 
تحویل جامعه دهد. در طرح »محسنین« شما 
خود،  نظر  مورد  خانواده  انتخاب  با  توانید  می 
ریال  هزار   500 مبلغ  حداقل  واریز  با  ماهیانه 
حدیث جوانمردی و عطوفت را ساری و جاری 
سازید. یادمان باشد بخشنده بودن بیش از آنکه 

توان مالی بخواهد، قلبی بزرگ می خواهد

حکایتی شنیدنی از دو کودک
 که اکنون  پدر و مادر معنوی دارند!

کردم.  پیدا  حامی  که  بود   91 سال  مهدی: 
مدال  ایران  برای  و  المپیک  برم  دارم  آرزو 
رشته  در  پیش  ماه  چند  مشهد  در  بیاورم. 
تهران  در  آوردم.  را  کشور  اول  مقام  کاراته 
پیدا کردم  زمانی که حامی  از  اول شدم.  هم 
و کمک مالی می کند مثل قبال نیست که به 
آرزوهایم  از  بعضی  به  االن  نرسم.  آرزوهایم 
زنم.فاطمه:  می  حرف  حامیانم  با  رسم.  می 

می  را  وسایلمان  صاحبخانه  که  زندگی  از 
بهترتر  خیلی  االن  بریزد،  بیرون  خواست 
که  است  این  دارم  که  آرزویی  اولین  شدیم. 
با پای پیاده برم کربال و این که عموپورنگ 

را از نزدیک ببینم.درسم از اول بد بود. چون 
داد.  نمی  درس  خوب  اولمان  کالس  خانم 
خانم  اما  بودم.  نگرفته  یاد  را  الفبا  حروف 
رفیعی حروف الفبا را به من یاد داد و ریاضی 
را با من کار کرد. خانم رفیعی برای اولین بار 
نمی  حرف  زیاد  حامی  با  گرفت.  تولد  برایم 
زنم. یک بار به خانه ما آمدند و ما را دیدند.

پایه ریزی طرح محسنین 
در تهران از سال 87

توسعه  معاون  محمدهادی سیف  زمینه  این  در 
مشارکت های مردمی کمیته امداد استان تهران، 
با اشاره به نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد 
طرح  کند:  می  اظهار  محسنین  طرح  قالب  در 
محسنین از سال 87 در کمیته امداد استان تهران 

به کودکانی است که  پایه ریزی شد که مربوط 
یا پدر و مادر آن ها از یکدیگر جدا شده و تحت 
سرپرستی مادرشان هستند و یا اینکه پدرشان در 
قید حیات است؛ اما به دلیل بیماری، کهولت، از 

کار افتادگی، پدر توان اداره زندگی خود را ندارد.

جذب بیش از 2 هزار حامی
 در ماه رمضان امسال

کمیته  مردمی  مشارکت های  توسعه  معاون 
امداد خراسان جنوبی با بیان اینکه در شب های 

در بخش های  حامی  و 827  هزار  امسال  قدر 
ماه  ابتدای  از  افزاید:  مختلف جذب شدند می 
رمضان تاکنون 2 هزار و 193 حامی برای 2 
هزار و 861 یتیم در خراسان جنوبی جذب شد.

ماه   23 شب  در  اینکه  بیان  با  رفیعی  احمد 
مبارک رمضان 439 حامی برای 553 یتیم و 
از  ادامه می دهد   نیازمند جذب شدند   فرزند 
 364 از  اکرام  طرح  برای  نفر   302 تعداد  این 

نیز  محسنین  طرح  برای  و  شد   جذب  یتیم 
102 حامی برای 122 فرزند یتیم و نیازمند و 
برای طرح شفا  نیز 35 حامی برای 26 بیمار 
جذب شدند. وی با بیان اینکه این تعداد حامی 

پایگاه در  دو  و  استان  داخل  در  پایگاه  در 71 
می  شدند  جذب  مشهد  و  تهران  استان های 
افزاید: بیشترین جذب حامیان در شب های قدر 
بوده است و تعداد زیادی از حامیان بومی بودند.

بیش از 3 هزار یتیم 
در انتظار حامی در استان هستند

مردمی  توسعه  مشارکت های  توسعه  معاون 
جنوبی  خراسان  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته 
در  حامی یابی  طرح های  شود:  می  یادآور 
برای حمایت  امداد  کمیته  بخش های مختلف 
از نیازمندان استان تا پایان ماه مبارک رمضان 
ادامه دارد. معاون توسعه مشارکت های مردمی 
کمیته امداد امام خمینی)ره( استان با اشاره به 
اینکه در حال حاضر 3 هزار و 441 یتیم  در 

استان، در انتظار حامی هستند، ادامه  می دهد: 
امیدواریم مردم روزه دار و متدین داخل و خارج 
با  رمضان  ماه  پایانی   روزهای  در  استان  از 
حضور در پایگاه های این طرح و با تکمیل فرم 

فرزند  چند  یا  یک  از  حمایت  همکاری  اعالم 
یتیم و خانواده نیازمند را برعهده بگیرند.

واریز حداقل 30 هزار تومان
 برای حمایت مادی و معنوی نیازمندان

خیر  مردم  کند:  می  نشان  خاطر  رفیعی 

ماهانه  واریز  با  می توانند  خراسان جنوبی 
سال  یک  مدت  به  و  تومان  هزار   30 حداقل 
از  را  خود  معنوی  و  مادی  حمایت  بیشتر  یا 
دهند. انجام  نیازمند  های  خانواده  و  ایتام 

کمیته  مردمی  مشارکت های  توسعه  معاون 
بیان  خراسان جنوبی  خمینی)ره(  امام  امداد 
کرد: شماره حساب 4944944955 بانک ملت 
امام  امداد  کمیته  ایتام  اکرام  وجوهات  نام  به 

دریافت  آماده  نیز  جنوبی  خراسان  خمینی)ره( 
درسراسر  عزیز  حامیان  نقدی  کمک های 
خراسان جنوبی خواهد بود.رفیعی در مورد سایر 
رمضان  مبارک  ماه  در  نهاد  این  برنامه های 
یادآور  می شود: از ابتدای ماه مبارک رمضان 
کمک  با  استان  خیر  و  روزه دار  مردم  تاکنون، 
و  اطعام  طرح های  در  خود  غیرنقدی  و  نقدی 
الجنه مشارکت  مفتاح  و  غذایی  افطاری، سبد 
مبارک  ماه  پایان  تا  برنامه ها  این  که  کرده اند 

رمضان ادامه دارد.
کمیته  مردمی  های  مشارکت  توسعه  معاون 
نقدی  غیر  و  نقدی  های  استان کمک  امداد 
یک  از  بیش  را  محسنین  طرح  به  حامیان 
کرد  عنوان  تومان  میلیون   176 و  میلیارد 
سال  به  نسبت  ها  کمک  این  افزاید:  می  و 
از رشد مطلوبی برخوردار بوده است. گذشته 

مساعدت های  از  قدردانی  ضمن  رفیعی 
حامیان طرح اکرام و محسنین گفت: تمامی 
کمک های مردمی در اسرع وقت و براساس 
پوشش  تحت  خانواده های  نیازهای  اولویت 

در اختیار آنان قرار می گیرد.

رشد 17 درصدی حامیان در استان

استقبال  امسال  کند  می  نشان  خاطر  وی 
خوبی از حامیان داشته ایم و  نسبت به سال 
نشان از رشد 17 درصدی داشته ایم.  وی با 
ماهانه  محسنین   طرح  سرانه  اینکه  یادآوری 
30هزار تومان است خاطر نشان می کند:  به 
مواقع  در  توانند  می  ها   حامی  میانگین  طور 
مهرماه  یا  کاال  سبد  که  رمضان  مثل  خاص 

لوازم التحریر  فرزند معنوی خود را اهدا کنند. 
با  و  کنیم  زمزمه  را  مهربانی  تصنیف  بیایید 
گشودن چتر ایثار آشیانه ای امن و پر از عشق 
و صفا برای ایتام و خانواده های نیازمند مهیا 
رونق  وجودت  که  ای  مهربان،  حامی  کنیم. 
گشای  گره  و  نیازمندان  خالی  سفره  بخش 
مشکالت آنان است، بیا و دست نوازشگر خود 

را بر سر کودکان خانواده نیازمند بکش.

باغبانانی که بوی مهربانی می دهند

رشد 17 درصدی حامیان در استان نسبت به سال گذشته

کودک چشم به راه دستان گرم خیران

عکس:اینترنت

عکس:اینترنت
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واکسن پیشگیری از چربی خون ساخته شد 
  
تسنیم- محققان هلندی به دارویی دست یافته اند که می تواند مانع افزایش کلسترول و گرفتگی  عروق شود. محققان ماده جدیدی را روی انسان 
آزمایش می کنند که می تواند کلسترول )چربی خون( را به صورت طوالنی مدت کاهش دهد و از بروز عوارض قلبی ناشی از آن جلوگیری کند. این 
پژوهشگران مدعی شده اند که ممکن است با واکسینه کردن، انسان را در برابر افزایش کلسترول و عارضه گرفتگی عروق قلب ایمن کرد. چهارشنبه *31 خرداد 1396 * شماره 3814

یادداشت

نهی از منکرات بزرگ 
یا از معاصی کوچک؟!

*  روح ا... عباسیان

به  امر  با  رابطه  در  که  شبهاتی  از  یکی 
منکرات  با  مبارزه  و  منکر  از  نهی  و  معروف 
با  رابطه  در  وقتی  که  است  این  دارد،  وجود 
گناهی تذکر داده می شود، عده ای می گویند: 
»اینکه چیزی نیست و موارد بزرگتر از آن هم 
را  آنها  جلوی  توانی  می  اگر   ! دارد...  وجود 

بگیر! و ... «
در این رابطه توجه به چند نکته حائز اهمیت 

است:
تعالی  باری  خداوند  معصیت  عملی  اگر   *
زیاد  قبح  دارای  ناشایست  عمل  آن  باشد، 
است  خداوند  ما  مقابل  طرف  که  چرا  است، 
بلکه  شود  نگریسته  نباید  گناه  کوچکی  به  و 

بزرگی خالق متعال را باید یاد کرد.
* انجام تخلفات، جرائم و معاصی بزرگ تر و 
جرئت پیدا کردن به ارتکاب آن، از همین گناهان 
جزء شروع می شود. وقتی قبح انجام گناه ریخته 
شد گناهان بزرگتر نیز ارتکاب آن آسان می شود؛ 

به قولی تخم مرغ دزد شتر دزد می شود.
* هرکس وظیفه ای دارد، بعضی ها وظیفه 
دارند که با تخلفات درشت مقابله کرده و عده 
تر  پایین  با معاصی سطح  ای هم وظیفه دارند 
و خردتر مبارزه کنند. همانطور که پرونده های 
دارای  و  باال  سطح  قاضی  به  را  بزرگ  فساد 
به  را  خرد  های  پرونده  و  سپارند  می  تجربه 
 ۱۲۴ دهند. خداوند  ارجاع می  کار  تازه  قضات 
اکثریت  که  است  کرده  مبعوث  را  پیامبر  هزار 
تعداد  و  بوده  قوم خود  ارشاد  ماموریتشان  آنان 

اند. اندکی ماموریت جهانی داشته 
نیست.  یکسان  نیز  افراد  ظرفیت  و  توان   *
و  کوچک  های  سنگ  ای  جاده  در  کنید  فرض 
بزرگی مانع حرکت مردم شده است؛ شخصی می 
تواند سنگ چند کیلوئی را از مسیر بر دارد و عده 
و  کنند  جارو  را  ها  سنگریزه  توانند  می  نیز  ای 
شاید تنها یک فرد خاص باشد که بتواند سنگ 

بزرگ دویست کیلویی را از مسیر بلند کند.
آن  ی  همه  برداشتن  جاده  شدن  باز  برای   *
سنگ ها ضرورت دارد. شخص تنومند به تنهایی 
از پس همه سنگ ها بر نمی آید چون به طور 
معمول تعداد سنگ های کوچک تر بیشتر است 
 ،  ... و  برد  می  زیادی  زمان  آنها  کردن  جمع  و 
کردن  باز  در  خود  توان  با  که  هرکس  بنابراین 
و  است  ارزشمند  کارش  کند،  می  تالش  مسیر 

خداوند بیشتر از توان از کسی توقع ندارد؛
تخلفات  از  همیشه  کوچک  تخلفات  تعداد   *
بزرگ بیشتر است. دزدی های خرد تعدادشان 
میلیاردی  چند  بزرگ  های  دزدی  از  بیشتر 
یک  ضعیف  فرد  یک  از  کنید  فرض  است. 
فردی  از  و  شود  می  دزدی  تومان  میلیون 
ثروتمند یک میلیارد تومان، شاید اثری که این 
داشته  مال  صاحب  برای  میلیونی  یک  دزدی 
باشد. برای صاحب یک میلیارد تومان یکسان 

یک  باختگان  مال  تعداد  شاید  اینکه  دیگر  و 
یک  باخته  مال  و  باشد  نفر  صدها  میلیونی 
میلیاردی چند نفر و  اینکه بگوییم یک میلیون 
ارزش ندارد و به خاطر دزدی یک میلیاردی با 
امر صحیحی  نکنیم  مقابله  میلیونی  یک  موارد 
تعدادشان  چون  خرد  جرائم  بنابراین  نیست! 
زیاد می شود اثرات آن هم زیاد است و بایستی 
از منکر  با آن و نهی  همت مضاعف در مقابله 

در این موارد داشته باشیم.
مسئول  سطح  و  جایگاه  همان  در  ما  پس 
و  هستیم  منکر  از  نهی  و  منکرات  با  مبارزه 
بیشتر از آن را خداوند بر دوشمان ننهاده است؛ 
کنیم.  عمل  خوب  جایگاه  همان  در  بنابراین 
وظایفش  به  پایین  سطح  در  بتواند  کسی  اگر 
خوب عمل کند کم کم مسئولیت او بیشتر می 
برای  سایرین  راهنمایی  آن  حداقل  که  شود 
صورتی  در  است.  زمینه  آن  در  موفق  عملکرد 
بتواند خوب عمل کند  پایین  که فردی در رده 
و پله های ترقی را بپیماید در سطح کالن هم 
بهتر می تواند عمل کند. در باب امر به معروف 
و نهی از منکر افرادی که تازه کار هستند باید 
داشته  فعالیت  باتجربه  و  خبره  افراد  نظر  زیر 
باشند و با موارد آسان و پر تاثیر و ریسک کم 
شروع کنند و کم کم به زمینه های بزرگ تر، 
چون  بزرگانی  بپردازند.  پرخطرتر  و  تر  سخت 
را  اسالمی  نهضت عظیم  )ره( که  امام خمینی 
به پا کردند خود آمر به معروف و ناهی از منکر 
از  استفاده  با  سپس  و  بودند  پایین  سطوح  در 
تجارب دیگران، مطالعه و پژوهش و صد البته 
توکل به خداوند منان توانستند جلوی منکرات 

بایستند.  طاغوتی  و حکومت  عظیم 
واجبی  شروع  برای  اینکه  نتیجه  نهایت  در 
ضرورت  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  چون 
دارد از مواردی که از عهده ما برمی آید شروع کنیم 
بعًد  اندوختن تجارب  و  تمرین و ممارست  با  و 
به امور بزرگتر دیگر در پیرامون خود بپردازیم.

گفتگوی اختصاصی آوا با دکتر سید محمد علی حافظی؛ پزشک، نویسنده، شاعر  و پژوهشگر توانمند بیرجندی:

هنر یعنی ظرافت های نگاه  به زندگی 
نسرین کاری-  سید محمد علی حافظی  پزشک، 
نویسنده، شاعر  و پژوهشگر  توانای بیرجندی  متولد اول 
ابان ۱۳۳۶ در روستای فریز است. وی صدها مقاله علمی، 
تحقیقی، ابتکاری و مستند در مطبوعات استان و کشوری 
چندین کتاب ارزشمند به چاپ رسانده است. در شصتمین 
سال زندگی اش روزنامه آوا مصاحبه اختصاصی زیر را با او  

انجام داده است که می خوانید:

رشته تخصصی  پدرم ادبیات کودک بود
 و تکنیک های مدرن تعلیم و تربیت را روی 

من پیاده می کرد

حافظی درباره  کودکی اش می گوید: پدر بزرگم ۵۵ 
سال تنها روحانی و کدخدای رسمی محل بود  و جدم چون 
حافظ کل کالم ا... بود به اقا سید حافظ مشهور و ملقب شد  
به همین دلیل پدرم فامیل حافظی را انتخاب کرد. چون 
فرزند اکبر و به قول خودشان ولیعهد عظما بودم در تربیتم 
دقت و وسواس داشتند. پژوهشگر بیرجندی ادامه می دهد: 
وقتی بدنیا آمدم پدر در خاش )بلوچستان( معلم بود و سه 
سال اول زندگی را آنجا گذراندم. چون برای تحصیالت 
از سه سال دوم  و  آمد  تهران  عالی  دانشسرای  به  عالیه 
زندگیم که در شالوده سازی شخصیت هر فرد بسیار موثر 
است در فضای اموزشی علمی تحقیقاتی تهران گذشت. 
هر سه سال به کودکستان رفتم. چون رشته تحصیلی پدر 
ابتدایی  بود  ادبیات کودک و روشهای تدریس آموزش  
تکنیک های مدرن تعلیم و تربیت را روی من پیاده می 
کرد.آشنایی و هم نشینی ام با بزرگان تعلیم و تربیت کشور 
پرویز  استاد  با  آغاز شد. مالقات های مکرر  از آن زمان 
ناتل خانلری، خانم لیلی ایمن )اهی(،  استاد حسنعلی راشد، 
استاد جالل همایی در گروه آموزشی دانشگاه انجام شد. 
وی با اشاره به اینکه از مهر ۴۲ سه سال اول ابتدایی را 
در مدرسه پهلوی خاش گذراندم  می افزاید: پدر آن سالها 
رییس دبیرستان نادر شاه افشار )تنها دبیرستان پسرانه شهر 
خاش( بود. با انتقال ایشان به مرکز استان، سه سال دوم 
ابتدایی را در دبستان ملی خرد زاهدان گذراندم. ورود به 

تنها مدرسه ملی استان بسیار مشکل بود. 

چاپ عکسم در روزنامه ها و مجالت 
شروعی برای اجتماعی شدنم شد

دکتر حافظی می گوید: در هر دوره مدرسه۲۰ محصل 
بیشتر نداشت، اکثر نفرات اول استان فارغ التحصیالن این 
مدرسه بودند،  سیستم آموزشی بسیار سختگیرانه و پیشرفته ای 
داشت. دکتر حافظی یاد آور می شود: در پایان سال ششم 
ابتدایی و امتحانات نهایی که سراسری و همزمان برگزار 
می شد نفر اول استان شدم. چاپ عکسم در روزنامه ها و 
مجالت شروعی برای اجتماعی شدنم بود. زمانی که همه 
پدر خاطر نشان کرد:  تبریک می گفتند  را  این موفقیت 
با  که  توست  روی  پیش  دبیرستان  تحصیل  نشو،  مغرور 
دبستان متفاوت است. اگر می خواهی در دبیرستان هم 
را شروع  درسها  از کالس  زودتر  باشی یک شب  موفق 

بخشی  فهمی.  می  را  درس  از  بخشی  مطالعه،  با  کن. 
این است متوجه  را که نفهمیده ای مهم نیست. مهمتر 
هستی کجا را نفهمیده ای ! لذا فردا دانسته و انتخابی  به 
کالس می روی. می دانی از معلم چه را باید بیاموزی. از 
آنجا که هر شنونده بیش از بیست دقیقه تمرکز  ذهنی 
ندارد و بعد از این مدت به هر دلیلی تمرکزش را از دست 
می دهد شما سعی کن در این فاصله حداکثر برداشت را 
داشته باشی. بخصوص در مورد مطالبی که از شب قبل 
می دانی متوجه نشده ای. هر اشکالی داری سوال کن. 
جزییات را هم  بپرس و ندانسته رد نشو . شب بعد یک 
بار دیگر درسها را مرور کن. از منابع خارج کتاب درسی 
هم استفاده کن تا حواشی را هم به متن اضافه کنی. به 
همه درسها به یک نسبت عالقه نشان بده ، تمرینات را 
تمام مطلب در  برای درک  و  بده  انجام  بیشتر   هر چه 
ذهن تصویر سازی کن هر شب بیش از سه ساعت درس 
نخوان. معادل آن هر روز مطالعات غیر درسی، ورزش و 

تفریح داشته باش. رقابت بکن حسادت نکن.

 در دبیرستان عضو فعال کتابخانه 
و کارهای فرهنگی مدرسه بودم

دکتر حافظی خاطر نشان می کند: در دوران ابتدایی تمام 
کتابهای کتابخانه مدرسه را خوانده بودم. از اول دبیرستان 
و  پرورش فکری کودکان  و کانون  فعال کتابخانه  عضو 
کردن  خالصه  نگاری،  روزنامه  شدم.  زاهدان  نوجوانان 
کتاب و گزارش دادن به اعضا کتابخانه، نمایش فیلم های 
صامت که زیر نویس ها را بلند می خواندم.  شرکت در 
کارگاه شعر و ادبیات  از سرگرمی های  رایج آن دورانم بود. 
انجمن  ادبی دبیرستان را اداره می کردم. والیبال و شطرنج 
از ورزشهای مورد عالقه ام بود. تغذیه خوب و مراقبت های 
مهربانانه مادر همراه با کنترل درسی و انتظارات باالی پدر،  
شرایطی را برایم فراهم آورده بود تا قدر دان زمان و مکان 
باشم. شاعرو نویسنده استان می گوید: پدر برای نظارت 
مستقیم به تحصیلم  هفته ای یک روز در دبیرستان ما 
تدریس می کردند و عضو شورای دبیران بودند. بسیاری از 

دبیران ما شاگردان سابق ایشان بودند. بعد از هر آزمایش و 
آزمونی نتیجه را سریع به پدر گزارش می کردند بطوریکه 
بیشتر اوقات ایشان نمره ام را زودتر از خودم می دانستند. 
توفیقی  اجباری بود تا دروس را کامل بدانم و در چنین 
شرایطی با اختالف زیاد  از همکالسان به جلو می لغزیدم. 
نام  »ره آورد« منتشر  هر چهار شنبه نشریه دیواری به 
می کردم. طراحی، تزیین، آماده سازی مطالب، ویراستاری، 
خطاطی، نقاشی، مصاحبه ها ، نویسندگی و همه کارهای 

آن را به تنهایی انجام می دادم.
 

اولین شعر زندگیم را در هفت سالگی سرودم

ادبیات و شعر از کودکی وارد زندگی دکتر حافظی شده 
بودم  ابتدایی  اوایل کالس دوم  باره می گوید:  این  و در 
که برای خرید نان به نانوایی رفتم. با نگاه به آسمان این 

شعر را سرودم:
ای ماه آسمانی                      

امشب شدی کمانی  
پر نور و با صفایی                        

محبوب و جان فزایی 
اولین شعر زندگیم را وقتی بر پدر عرضه کردم بعد از 

تشویق راهنمایی کردند ابتدا روی دو بیتی کار کن.
شاعر و نویسنده همشهری عنوان می کند: در تعطیالت 
و  تفریحی  های  مسافرت  مدارس،  تابستانی  و  نوروزی 
فرهنگی  خانوادگی برقرار بود. بیشتر تابستانها را در باغ ارگ 
فریز که مسقط الراس خانوادگی ماست در جمع خانواده و 
خاندان می گذراندم.  بهترین خاطرات دوران نوجوانی در 
فضای فرهنگی با نقدهای ادبی در گرد هم آیی های فامیلی 

و دوستانه در حال و هوای بهشتی فریز گذشت.

در سال 1354 
در کنکور رشته پزشکی پذیرفته شدم

دیپلم  زاهدان  ۱۳۵۴در  سال  در  که  این  بیان  با  وی 
پذیرفته شده  پزشکی  دانشکده  کنکور  در  گرفته  طبیعی 

تا سال ۵۷ که در سال  ادامه می دهد:  آمدم  به تهران 
چهارم پزشکی با اوج گیری انقالب، دانشگاه تعطیل شد، 
ادیب(  )سید  فرزندم  نخستین  و  بودم  متاهل  زمان  ان 
دانشگاه  بازگشایی  با  بود.  آمده  بدنیا   ۵۷ اردیبهشت  در 
انقالب  با  که  دادیم  ادامه  را  چهارم  سال    ۵۸ سال  در 

فرهنگی دانشگاه دوباره بسته شد.
به  تعهد  انجام  برای  حافظی  دکتر  جنگ  شروع  با 
در   ۶۵ تا   ۶۳ سال  از  گوید:  می  رفته  جبهه  به  کشور 
التحصیل  فارغ  که  بودم  جنوب  و  غرب  های  جبهه 
صحرایی  بیمارستانهای  در  هم   ۶۷ سال  تا  شدم 
ضمن  سال  ده  مدت  به  آن   از  بعد  بودم  مقدم  خط 
قاین  در  تدریس  قانونی،  پزشکی  بیمارستان،  مدیریت 
روزی  شبانه  پزشکی  کار  سال  ده  کردم.  داری  مطب 
در خراسان جنوبی گذشت و بیست سال است در تهران 

صبح و عصر در کلینیک خصوصی خود فعال هستم.

آثار نوشتاری و کارهای فرهنگی 

با  بسیار  خارجی  و  داخلی  سفرهای  حافظی  دکتر 
کنفرانس ها و آثار زیادی در پرونده خود دارد از آن جمله: 
“موالنا آتشفشان اندیشه” که گزارش سخنرانی های وی 
بر مزار موالنا به دعوت یونسکو در قالب سفرنامه است.  
این کتاب نامزد جایزه سفرنامه نویسی ناصر خسرو شده 
است. “شمیم شکوفه” کارهای علمی، ابتکاری و پزشکی 
انگلیسی است  او در جبهه هاست که به زبان فارسی و 
و کتاب برگزیده سال نود پژوهش کشور در حوزه دفاع 
قوی  از  که  بیرجند”  پزشکی  “تاریخ  است.  شده  مقدس 
ترین آثار پژوهشی استان خراسان جنوبی است. ثمره شش 
برای دو  او  شامل سی فصل است که  سال کار مداوم 
فصل اول آن یکصد و چهل کتاب مربوط به استان را با 
دقت مطالعه، تلخیص و تجمیع نموده است. در یک فصل 
کتاب از بین شش هزار ضرب المثل محلی بیش از سیصد 
تای آن که مربوط به مسایل پزشکی بوده  دسته بندی 
شده است. شصت صفحه از کتاب واژه های بومی پزشکی 
است که در یک فصل مستقل فراهم آمده است. اثر دیگر 
وی  “ناز شست” ) شصت غزل مصور ( است  که سال نود 
کتاب برگزیده استان خراسان جنوبی و فرهنگستان کشور 
شده. است. چاپ اول این کتاب ظرف سه ماه فروش  رفته 
چاپ دوم هم رو به پایان است.کتاب چهارسو مجموعه 
سفرهای عارفانه انجمن پزشکان بیرجندی تهران است که 
نگاهی جامعه شناختی داشته بصورت میدانی و از نزدیک،   
الیه های تاریخی  و اجتماعی را بررسی کرده است. “رمان 
افسانه”   مجموعه ای از زندگی  یکصد  شخصیت  حقیقی 
است که در قالب یک رمان  برای زمان نیم قرن اخیر 
تدوین شده  است در پایان کتاب خالصه ای از عکس 
العمل جامعه هنری کشور به آثار دکتر حافظی آمده است. 
از  دکتر حافظی  تعریف هنر را پرسیدم گفت: هنر ظرافت های 
نگاه به زندگی است. از هر زاویه ای می توان تعریفی متفاوت 
داشت. بهترین هنر خوب زندگی کردن است. این که پیش 
وجدانت  از کارنامه ات راضی باشی. به انسان و انسانیت 
عشق بورزی. آنان را هر طور هستند به رسمیت بشناسی. 

شهادت »دكتر مصطفي چمران«

در  در سال ۱۳۱۱ ش  دکتر مصطفي چمران 
سرگذاشتن  پشت  از  پس  آمد.  دنیا  به  تهران 
تحصیالت ابتدایي و متوسطه، وارد دانشکده فني 
اول  رتبه  احراز  از  تهران گردید و پس  دانشگاه 
دانشگاه، بورس تحصیلي در آمریکا را اخذ کرد. 
در امریکا به تشکیل انجمن اسالمي دانشجویان 
متعدد  فعالیت هاي  و  ماهنامه  انتشار  و  ایراني 
سپس  چمران  دکتر  پرداخت.  پهلوي  ضدرژیم 
راهي مصر گردید و پس از گذراندن دوره نظامي 
چریکي، جهت یاري برادران لبناني به آن کشور 
رفت. وي به مدت هشت سال در آن دیار ماند 
و همگام با امام موسي صدر خدمات شایاني به 
ملت مظلوم آن سامان ارایه کرد. دکتر مصطفي 
پس  و  اسالمي  انقالب  پیروزي  از  پس  چمران 
بازگشت  کشور  به  وطن  از  دوري  سال   ۲۲ از 
برعهده گرفت. وي  را  معاونت نخست وزیري  و 
بعدها نماینده امام در شوراي دفاع، وزیر دفاع و 
نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي 
دکتر مصطفي  شد.  به خدمت  مشغول  و  گردید 
در  را  نامنظم  جنگ هاي  ستاد  همچنین  چمران 
بر  متعددي  ضربات  و  کرد  سازمان دهي  اهواز 
این  بعثي وارد نمود. حضور  ارتش متجاوز  پیکر 
سردار رشید اسالم در جبهه  هاي نبرد و نیز فرو 
نشاندن غائله پاوه و سرکوب عناصر ضدانقالب 
زندگي  از جمله صفحات درخشان  در کردستان 
این  سرانجام  مي باشند.  مقام  واال  شهید  این 
عارف و فرمانده سلحشور در حالي که چند روز 
وجود  لوث  از  را  دهالویه  عملیاتي  منطقه  قبل، 
دشمن بعثي پاک کرده بود، در آخر خرداد ۱۳۶۱ 
پیکر  و  شتافت  معبود  دیدار  به  منطقه  این  در 
پاکش در گلزار شهداي بهشت زهرا، جاي گرفت.

مناسبت ها

Ava.news12@gmail.com . عکس از : کاری

این ترفندها چند برابر جذابتان می كند 
برنا- همه آدم ها دوست دارند در نظر دیگران جذاب به 
نظر بیایند و بتوانند نظر اطرافیان را به خود جلب کنند، برای 

رسیدن به این هدف، این چند ترفند کمکتان می کند:
* برای جذاب تر بودن عالوه بر تمیز و خوش تیپ و 
دهان  و  زده  مسواک  دندان های  با  بودن  مودب  و  معطر 
خوشبو و موهای مرتب و شانه شده و ناخنهای مناسب و  
کفشهای واکس زده و تمیز باید مهارت های جدیدی را یاد 
بگیرید که نیاز دیگران با آن مرتفع شود و یا حداقل اعتماد 

بنفس خودتان باال رود.
* یاد بگیرید که چگونه یک داستان یا خاطره یا جوک را 
خوب تعریف و بیان کنید و همیشه چندتا مطلب خوب برای 
ارایه بلد و مسلط باشید تا در صورت نیاز و متناسب با مجلسی 

که در آن حضور خواهید داشت خرج کنید.
و  کنید  همدردی  دیگران  با  و  بدهید  گوش  خوب   *
متناسب موضوع چهره خود را تنظیم کنید البته در اکثر موارد 
که موضوع غمناک نیست ته لبخندی در جهره داشته باشید.

* برای جذاب تر بودن و خواستنی شدن ، سواالت خوب 
اما بجا و متناسب موضوع  بپرسید  و مطالعه زیاد داشته 
باشید و راجع به موضوعاتی که در جلسه و محفلی که 
کرده  قبل  کسب  از  اطالعاتی  حداقل  یابید  می  حضور 

باشید. و به راحتی با آدم ها صحبت کنید.
* برای جذاب تر بودن حوزه هایی را دنبال کنید که واقعا 
به شما انگیزه می دهند. به این ترتیب، زمانی که آنها را برای 
دیگران تعریف می کنید، پرحرارت و باحال مطرح خواهید 
کرد . البته اگر عالقه مندی شما به عالقه مندی افرادیکه در 
مجلس شما هستن نزدیک باشد  و یا حداقل عالقه مند به 
شنیدنش باشند و اختالف زیادی بین دیدگاه هایتان نباشد و 

اینطوری جذاب به نظر می رسید.

* با گروه متفاوتی از آدم ها تعامل داشته باشید و آنها رو 
در ذهن خود تحلیل کنید و از  زیاده گویی و زیاده روی در 
شوخی کردن و از غیبت کردن و تهمت زدن حتماً بپرهیزید 
و اگر غیبت کسی را نزد شما می کردند اجازه ندهید و بگویید 
عالقه مند نیستم بشنوم و موضوع را عوض کنید. و در یک 

جمع با هم بخندید ولی به هم نخندید.
با آدم های جذاب دیگر در  تر بودن  برای جذاب   *
شوخ  حس  غذا  نمک  اندازه  به  کمی  و  باشید  ارتباط 

طبعی داشته باشید.
* سعی کنید رفتارها و عادتهای بدی را که از خودتان 
سراغ دارید لیست کنید و جهت اصالح یا ترک آنها هرچه 

سریعتر اقدام عملی کنید.

در اولین برخورد:
* قیافه مظلوم به خود نگیرید: برای جذاب تر بودن قیافه 
آدم های مظلوم را به خودتان نگیرید. حتی اگر واقعا آدم 
مظلومی هستید. کسی این آدم ها را در وهله اول جدی نمی 
گیرد. بنابراین اگر می خواهید برایتان تره خرد کنند همینطور 
که خودتان را آماده ورود به دنیای جدید کرده اید، سعی کنید 
ادای آدم های غیرخجالتی را دربیاورید. بی خود نگویید آدم 
افتاده ای هستید و سرتان را نیندازید پایین. بگیریدش باال. 
سر پایین آن هم در روزهای اول نشانه نداشتن اعتماد به 

نفس است. اعتماد به نفس احترام می آورد.
* لبخند بزنید: قیافه های جدی و خشک ترسناکند. برای 
جذاب تر بودن لبخند بزنید. این لبخند برایتان تبلیغ خواهد 

بود. البته برای احتیاط باید یادآوری کنیم لبخندی که دائمی 
باشد قیافه را شبیه دلقک های خوشحالی که از همه چیز 
زندگی راضی هستند می کند. پس فقط گهگاه و به موقع 
لبخند بزنید. مثاًل درست لحظه مواجهه با آدم ها یا گاهی 
که به جمله ای می رسد که قابل تایید است و قبول دارید. 
لبخند خداحافظی را هم هیچ وقت یادتان نرود. اگر یادتان 
رفت یعنی فاتحه همه لبخندها و همه زحمات را خوانده اید.

* پسرخاله نشوید: چند سالتان است؟ ۱۸ الاقل. پس تا 
به این سن فهمیده اید که نباید با مردم سریع پسرخاله شد. 
راحت بودن با پسرخاله شدن فرق می کند. برای جذاب تر 
بودن این دو را قاطی نکنید. هیچ کس خوشش نمی آید 
یکی از توی خیابان بیاید و دست بگذارد روی شانه اش یا 
یک لقمه از ساندویچش را بخواهد. هستند کسانی که این 
کار را می کنند اما معموال آدم های بیمار یا خطرناک هستند!

شخصی،  صمیمی،  حریم  نکنید:  قاطی  را  قلمروها   *
اجتماعی و عمومی از اقسام قلمروها هستند. حریم صمیمی 
یا خصوصی فاصله ای کمتر از ۴۵ سانتی متر بین دو نفر 
است. قبل از اینکه با طرف صمیمی شوید، در حریم صمیمی 
قرار نگیرید که حتماً شما را پس خواهد زد. حاال با دست نه، 

با رفتارش. حریم شخصی حداقل ۴۵ سانتی متری است.
* برای جذاب تر بودن همیشه در دسترس نباشید: نظر 
شما خیر است، درست اما گدای رابطه که نیستید؟ اگر نیستید 
باید بدانید تندروی در تایید و زیاده موافقت کردن و از خود 
اراده و نظری نداشتن باعث می شود طرف فکر کند گدای 
محبت هستید یا از آنهایی هستید که با هر که بنشینید 
شکلش می شوید. بنابراین حسابی رویتان نمی کند. یادتان 
باشد کسی حوصله گداها را ندارد. جوری جدیت نشان دهید  
که گمان کنند شخصیت تان محکم  و بسیار مستقل است.

خواندنی ها

رنگ ماشین شما 

چه چیزی درباره شخصیت شما می گوید ؟ 

افکار نیوز- روانشناسی رنگ ها می گوید رنگ 
انسان ها  ما  تاثیرات مختلفی روی  های مختلف 
دارند. بعضی رنگ ها باعث تقویت روحیه و شادی و 
بعضی رنگ ها باعث ایجاد اضطراب و استرس می 
شوند. اما آیا رنگ محصوالتی که خرید می کنیم 

هم چیز درباره شخصیت ما می گویند؟
سفید: همانطور که همه می دانیم رنگ سفید 
حس پاکی و تازگی می دهد. این رنگ معمواًل حس 

جوانی و مدرن بودن را نشان می دهد.
مشکی: رنگ مشکی رنگ قدرت است به همین 
دلیل معروف ترین رنگ برای ماشین های لوکس و 
قیمتی رنگ مشکی است. مردم اغلب از این رنگ به 

رنگ قدرت، رمز و راز و حتی بدیمن یاد می کنند.
مختص  معروف  رنگ  سومین  ای:  نقره 
ماشین ها رنگ نقره ای است که با حس نوآوری 
از  که  محصوالتی  است.  ارتباط  در  مدرنیته  و 
تکنولوژی باالیی برخوردار هستند اغلب به رنگ 
نقره ای هستند. پس این رنگ با چیزهای جدید، 

مدرن و پیشرفته در ارتباط است.
قرمز  ماشین  یک  داشتن  آرزوی  اگر  قرمز: 
دارید روانشناسان محیطی می گویند شما فردی 
بسیار پر انرژی هستید که تمایل زیادی به قدرت، 

عمل و اعتماد به نفس باال دارید.
آبی: مردم اغلب آبی را به رنگ پایداری و امنیت 
می شناسند. اگر در حال رانندگی در یک ماشین 
آبی رنگ هستید نشاندهنده این است که فردی 

مستقل و قابل اعتماد هستید.
زرد: به گفته روانشناسان راندن یک اتومبیل زرد 
ممکن است به این معنی باشد که شما در کل فردی 
شاد هستید و کمی بیشتر از انسان های عادی به 

سمت کارهای ریسک پذیر کشش دارید.
که  کسانی  روانشناسان  گفته  به  خاکستری: 
ماشین خاکستری دارند عالقه ای به خودنمایی 
حضوری  دهند  می  ترجیح  بیشتر  و  ندارند 

نامحسوس داشته باشند. 
به  ماشین  رنگ  انتخاب  که  نماند  ناگفته  البته 
عوامل دیگری چون قیمت و تعداد گزینش ها هم 
بستگی دارد. به عالوه اولویت های شما در انتخاب 

رنگ ها به مرور زمان بسته به سن تغییر می کند.
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قوانین طالیی برای دعوا کردن

بحث و جدال ها، بالقوه بد نيستند. مشكل ما اغلب در 
تمايز ايجاد كردن بين چيزي كه واقعا مي خواهيم از آن 
چيزي است كه مي خواهيم در مورد آن به توافق برسيم. 
در بحث هاي خوب و مفيد ممكن است لحن ها خيلي 
مهربان و مودبانه نبوده و صحبت ها هميشه با احترام 

همراه نباشند، اما بحث آغاز و پايان مشخصي دارد.
-  مشكل به وجود آمده را كامال روشن كنيد.

-  فقط بر روی همان مشكل تمركز كنيد.
- سعی كنيد با هم ارتباط فيزيكی ماليمی را برقرار 
 كنيد . زبان بدن تان را كنترل كنيد كه عميق ترين 

حرف ها را می زند.
-  از طعنه زدن به يكديگر خودداری كنيد.

- از جمالتی كه در آن ها » تو « وجود دارد ، خودداری 
كنيد. استفاده نكردن از كلمات توهين آميز است(

-  از بكار بردن عبارات تحريک كننده كه مبالغه آميز و 
تعميم دهنده آن مشكل هستند ، اصال استفاده نكنيد.

- پيش از اينكه به ادامه بحث بپردازيد ، بايد هرگونه 
احساس ناراحتی و كينه را در طرف مقابل از بين ببريد.

-  بر روی اشتباهات گذشته فرد مقابل دست نگذاريد و 
آنها را بازگو نكنيد.

-  از خودتان عكس العمل های تند نشان ندهيد و از 
عباراتی نظير » من ديگه نمی تونم ادامه بدهم « و يا » 

تو داری منو به كشتن ميدی« استفاده نكنيد.
- در مقابل او از استراتژی سكوت استفاده نكنيد.

كامال  مكان  يک  در  را  خود  مشاجرات  و  بحث    -
خصوصی انجام دهيد.

- برداشت شخصی خود از گفته های طرف مقابل را 
حتما برای خودتان يک مرتبه ديگر تكرار كنيد.

اولين فضيلت ناچيزی كه به فكرمان می رسد ياد دادن 
پس انداز به فرزندانمان است. يک قلک به آن ها هديه 
می كنيم و توضيح می دهيم كه جمع كردن پول  چقدر 
زيبا تر از خرج كردن است... بنابراين قلک اولين اشتباه 
ماست، در برنامه ی تربيتی مان يک فضيلت ناچيز برقرار 
كرده ايم ... وقتی كه قلک سرانجام شكسته شد و پول 
خرج شد، بچه  ها احساس تنهايی و غم می كنند. ديگر 
پولی نيست !. تا آنجا كه مربوط به تربيت بچه ها می 
شود، فكر می كنم كه به آنها نبايد فضيلت های ناچيز، 
بلكه بايد فضيلت های بزرگ را آموخت. نه صرفه جويی 
احتياط  نه  را.  به پول  تفاوتی  را و بی  را؛ كه سخاوت 
را؛ كه شهامت و حقير شمردن خطر را. نه زيركی را؛ 
كه صراحت و عشق به واقعيت را. نه سياست بازی را؛ 
كه عشق به همنوع و فداكاری را. نه آرزوی توفيق را؛ 
بر شانه  بزرگيم چون  را!   دانستن  و  بودن  آرزوی  كه 
ها، حضور صامت آدم های مرده ای را داريم و از آنان 
قضاوتی درباره ی رفتار فعلی مان می خواهيم. و از آنان 
برای گذشته ی مصدوم، طلب بخشايش ميكنيم. می 
از كلمات بی رحمانه  بسياری  از گذشته مان  خواهيم 
مان را بزداييم، بسياری از حركات بی رحمانه ای را كه 
انجام داده ايم، با اينكه از مرگ مي ترسيدي!  يكنواختی 

كسل كننده ای در سرنوشت انسان است.
فضيلتهای ناچيز/ ناتاليا گينزبورگ 

انرژی مثبت  تنها چيزی است كه اگه با يكی ديگه ، 
 تقسيمش كنيد به جای اينكه نصف شود دو برابر 
می شود وجودتان هميشه پر از انرژی های مثبت

مشكالت جدی كه با آنها مواجه هستيم، نمی توانند با 
همان سطح تفكر كه آنها رو بوجود آورده اند حل شوند 

كتاب بخوانيم در پی آموختن باشيم.

امشب ز غمت ميان خون خواهم خفت
وز بستر عافيت برون خواهم خفت

باور نكنی خيال خود را بفرست
تا در نگرد كه بی تو چون خواهم خفت

همه عمرتان را؛ صرف اين بدنی كه قرار است 
غذای كرم ها شود نكنيد. صرف چيزی
 بكنيد كه فرشتگان می خواهند ببرند...

هيچ وقت به گمان اينكه وقت داريد ننشينيد
 زيرا در عمل خواهيد ديد كه هميشه

 وقت كم و كوتاه است.

اگر به همکاران خود نزدیک نباشید و خود حقیقی تان را با 
آنها همراه نکنید، مطمئنا نمی توانید یک شبکه حرفه ای 
قوی را ایجاد کنید اما افشای هر چیزی در محل کار، نه 
تنها ضرورت ندارد، بلکه گاها مشکل ساز نیز می شود چرا 
که آشکار ساختن چیزهای اشتباه می تواند تاثیر مخربی بر 

زندگی شغلی شما داشته باشد.
خود  شخصیت  درست  و  مثبت  های  جنبه  دادن  نشان 
در محل کار نوعی هنر است که شکست در آن عواقب 
کار محل  در  شخصی  اطالعات  افشای  دارد.   هولناکی 
می تواند مشکل ساز هم باشد.نکته اصلی این است که 
پیش از آنکه از برخی حد و مرزها بگذرید جلوی خود را 
بگیرید که همه چیز را نگویید زیرا زمانی که حرفی از جانب 

شما گفته شود دیگر قابل برگشت نیست.
اینکه از شغل شان بیزارند

قطعا آنچه که همه در محل کار از آن بیزارند و ترجیح می 
دهند آخرین چیزی باشد که می شنوند این است که کسی 
از اینکه تا چه اندازه از کارش بیزار است شکایت کند. با این 
کار برچسب های مختلفی به خود می چسبانید؛ از اینکه فرد 
منفی نگری هستید گرفته تا اینکه اصال روحیه کار تیمی 
ندارید.گله و شکایت و بدتر از همه ابراز نارضایتی مدام از 
کاری که در حال انجامش هستید باعث تضعیف روحیه 
گروه می شود. کارفرمایان همیشه حواس شان هست، آنها 
آنها باشد که روحیه  دوست ندارند فردی در گروه کاری 

بقیه را هم خراب کند. پس سعی می کنند فرد ناراضی را با 
مشتاقانی که در گوشه و کنار هستند جایگزین کنند.
اینکه فکر می کنند کسی بی کفایت است

در هر محل کاری همیشه افرادی هستند که بی کفایتند و 
خوشبختانه همه می دانند کدامیک از پرسنل اینگونه اند. 
اگر قدرت این را ندارید که به همکارتان کمک کنید که 
در کارش عملکرد بهتری داشته باشد یا اگر در جایگاهی 
نیستید که بتوانید او را اخراج کنید، پس دیگر هیچ ارتباطی 
به شما ندارد که بی استعدادی یا عدم مهارت کسی را 
ناالیقی  و  بی کفایتی  اعالم  بدانید  است  بزنید.بهتر  جار 
همکارتان بیشتر شبیه این است که انگار تالش می کنید 
تصویر بهتری از خودتان ارائه دهید. سنگدلی و قساوت 
شما طبیعتا منجر به جبهه گیری و عدم اعتماد همکاران 
تان نسبت به شما می شود و در آنها ذهنیت منفی نسبت 

به شما به وجود می آورد.
اینکه چقدر حقوق می گیرند

پدر و مادرها شاید دوست داشته باشند بشنوند که درآمد 
در  موضوع  این  بیان  اما  است  چقدر  فرزندشان  ماهیانه 
توزیع  شود.  می  دیگران  بدبینی  موجب  تنها  کار  محل 
حقوق همیشه عادالنه نیست. اینکه بخواهید میزان حقوق 
خود را بازگو کنید، در واقع معیار مستقیمی به همکاران 
کنند.به  مقایسه  شما  با  را  خودشان  که  دهید  می  تان 
محض اینکه همه بدانند حقوق شما چقدر است، هر کاری 

که انجام می دهید در برابر درآمدتان ارزیابی می شود. 
شاید بسیار وسوسه انگیز است که بخواهید ارقام حقوق 
و دستمزد خود را با دوستان تان در محل کار در میان 
بگذارید اما به محض اینکه این کار را انجام دهید، هرگز 

رابطه تان مانند سابق نخواهد بود.
اعتقادات سیاسی و مذهبی

اعتقادات سیاسی و مذهبی مردم آنقدر با هویت اشخاص 
آمیخته است که امکان ندارد در محل کار بدون درگیری 
درباره آن بحث کرد. مخالفت با دیدگاه افراد می تواند به 
سرعت تصور آنها را نسبت به شما تغییر دهد. مقابله با 
ارزشهای اصلی و بنیادی اشخاص یکی از توهین آمیزترین 
کارهایی است که می توانید انجام دهید.افراد مختلف، دیدگاه 
سیاسی و مذهبی متفاوتی دارند اما حمایت و دفاع از ارزش 
های خود می تواند دیگران را به سرعت تبدیل به بیگانه 
هایی در برابر شما کند و حتی موجب برانگیختن توطئه و 
دسیسه آنها شود. حتی مطرح کردن رویداد جهانی مهم 
بدون بیان نقطه نظری محکم می تواند منجر به مناقشه و 
درگیری شود.زندگی هر فرد حول محور اعتقادات و آرمان 
های او بنا شده است و ابراز عقیده مخالف او می تواند کمی 
مخاطره آمیز باشد. مشتاقانه به صحبت های دیگران گوش 
دهید بدون اینکه هیچ نقطه نظری از خودتان بدهید چرا 
که حتی یک نگاه مخالف هم می تواند شروع جنگ و 
نزاعی باشد. دیدگاه های سیاسی و اعتقادات مذهبی عمیقا 

در وجود افراد ریشه دوانیده است، به نحوی که به چالش 
کشیدن دیدگاه آنها بیشتر از اینکه آنها و نظرشان را تغییر 

دهد، شما را در معرض قضاوت قرار می دهد.
اینکه فعالیت های آنها در شبکه های اجتماعی 

به چه صورت است
اینستاگرام  یا  زمانی که رییس تان سری به فیس بوک 
خود می زند مطمئن باشید آخرین چیزی که می خواهد 
ببیند این است که آخر هفته را با دوستان تان به ییالق 
رفتید و خوش گذراندید. اینکه چه چیزهایی را در شبکه 
های اجتماعی به اشتراک می گذارید بسیار مهم است زیرا 
روشهای زیادی وجود دارند که می توانند شما را در شبکه 
های اجتماعی فردی نامناسب نشان دهند یا تاثیر بدی از 
شما در دیگران ایجاد کنند.اینکه چه لباسی پوشیده اید، با 
چه کسی هستید، چه کار می کنید و حتی برداشتی که از 
ظاهر دوستان تان می شود از جمله مسائل تاثیرگذار هستند. 
این مسائل چیزهای کوچکی هستند که می تواند درست 
زمانی که می خواهند انتساب بزرگی به شما دهند یا ترفیعی 
به شما پیشنهاد کنند، سایه ای از شک و تردید را در ذهن 
رییس یا همکاران تان به وجود می آورد. اینکه بخواهید 
به دلیل وجود همکاران تان در شبکه های اجتماعی خود 
بخواهید  اگر  خوب!  است.  کمی سخت  کنید  سانسور   را 
راحت ترین کار این است که خودتان را توی دردسر نیندازید 

و در شبکه های اجتماعی با آنها دوست نشوید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

گفتند آيا به سوی ما آمده  ای كه تنها خدا را بپرستيم و آنچه را كه پدرانمان می پرستيدند 
رها كنيم اگر راست می  گويی آنچه را به ما وعده می  دهی برای ما بياور. اعراف آيه۷۰

حدیث روز  

هر كس ماه رمضان يک آيه از كتاب خدا را قرائت كند مثل اينست كه درماههای ديگر تمام قرآن را بخواند.
 امام رضا )ع(

سبک زندگی

در محل کار؛ درباره این موضوعات صحبت نکنید

516
6482

961
9714

6819
1598

513
8752

593
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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469128735

735496182

812537946

281645397

364279519

597813624

423761859

156984273

978352461

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

به دو نفر همکار خانم
 آشنا به خیاطی نیازمندیم.

32406369 -09381800561
به یک سرمایه  گذار جهت پخش 

موادغذایی در کل استان نیازمندیم.
09152016208

مربی با مدرک مرتبط و سابقه 
کار و کمک مربی جهت کار
 در مهد کودک نیازمندیم.

32433110
09125395304

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
09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

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
09159647398

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
  09153173218 - 09151053353

05632448696

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     32371354 - 32371355

قالیشویــی ملکــه

لوله کشـی ساختمـان  نصب و تعمیر و سرویس کولر، پمپ ، آبگرمکن و 
انواع شیرآالت ، لوله بازکنی تضمینی با فنر برقی   09158651167 - شهریاری

سمسـاری مرتضـی   
خرید و فروش لوازم منزل و اداری

 با باالترین قیمت    
  09159632924- امیرآبادیزاده

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

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

ثبت نام از گروه های سنی شیرخوار، نوپا، نوباوه، پیش دبستانی 1، پیش دبستانی 
2، )6 ماه تا 6 سال( آغاز شد.

ضمنا در ایام تابستان کالس های زبان انگلیسی ، نقاشی ، 
قرآن ، خالقیت ثبت نام می شود.  15 جلسه 30 هزار تومان

مهلت ثبت نام تا 96/4/10       شروع کالس ها: 96/4/10
غفاری 16 - پالک2         32450925

پیش دبستـانی و مهـد کودک دو ستـاره باغ آرزوهـا

کالس پسرانه و دخترانه 
جداگانه برگزار  می شود

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
نهنــگ عنبــر 2

16:151821:3023شروع سانس



بدون  توانیم  می  درست  ای  تغذیه  برنامه  یک  با 
بهره  ماه  این  در  روزه  مزایای  از  هیچگونه مشکلی 
ببریم: 1. برای اینکه کمتر تشنه شوید بهتر است در 
برنامه غذایی سحری از خوردن غذاهایی مثل انواع 
مایونز  سس  کالباس،  و  سوسیس  بادمجان،  کوکو، 
پرنمک  و  غذاهای چرب  و همچنین  پیاز  و  و سیر 

پرهیز کنید 2. سعی کنید از غذاهای آب پز شده و 
خورشتهای آبدار و کم نمک استفاده کنید 3. خوردن 
مواد شیرین مانند زولبیا و بامیه هنگام سحر سبب افت 
سریع قند خون و احساس گرسنگی در طول روز می 
شود 4. بعد از خوردن سحری، بهتر است هنگام مسواک 
زدن برای کاهش تشنگی و خشکی دهان، از حجم 

کمتری خمیر دندان استفاده کنید 5. سعی کنید میوه 
های آبدار و سبزیجات بیشتری مصرف کنید تا در طول 
روز دچار تشنگی نشوید 6. افطار از مخلوط آبلیموی تازه 

با آب یا چای کمرنگ یا شربت خاکشیر استفاده کنید.
مرکز اطالع رسانی اداره غذا 

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

چند نکته  تغذیه  ای برای روزه  داری در این روزهای گرم
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رقابت های شمشیربازی قهرمانی آسیا؛
سابریست های ایران فینالیست شدند 

ایرنا- تیم ملی شمشیربازی مردان ایران در اسلحه سابر با شکست 
تیم میزبان،  راهی فینال رقابت های قهرمانی آسیا شدند. در آخرین 
روز رقابت های شمشیربازی قهرمانی آسیا که از 25 خرداد ماه به 
میزبانی کشور هنگ کنگ آغاز شده است،  تیم اسلحه سابر مردان 
ایران با ترکیب مجتبی عابدینی، علی پاک دامن، محمد فتوحی و 
محمد رهبری پس از شکست تیم شمشیربازی چین تایپه با نتیجه 
45 بر 26 به جمع چهار تیم برتر این رقابت ها راه یافتند. نمایندگان 
به   ) )هنگ کنگ  میزبان  از  تیمی  مقابل  مرحله  این  در  کشورمان 
میدان رفتند و با شکست 45 بر 28 این حریف را نیز از پیش روی 
این  براساس  یابند.  راه  آسیا  برتر  رویداد  این  فینال  به  و  بردارند 
رقابت  در  سابر  اسلحه  در  ایران  شمشیرباز  دو  همچنین  گزارش 
های قهرمانی آسیا، در رده بندی جهانی 91 و 15 پله صعود کردند.

وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان؛ 
هشتمی ولی پور در یکضرب دسته 85 کیلوگرم

قهرمانی  برداری  وزنه  در حرکت یکضرب مسابقات  پور  ولی  رامین 
جوانان جهان با ثبت وزنه 151 کیلوگرمی در جایگاه هشتم ایستاد. 
به گزارش ایرنا پنجمین روز از مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان 
جهان به میزبانی شهر توکیوی ژاپن با رقابت 10 وزنه بردار در گروه 
مجموعه  »اوتاسیتی«  ورزشی  سالن  در  و  کیلوگرم   85 دسته   A
»جنرال جیمنازیوم« پیگیری شد. برهمین اساس رامین ولی پور ملی 
پوش ایران در حرکت یکضرب با ثبت وزنه 151کیلوگرم در جایگاه 
هشتم ایستاد. رامین ولی پور در حرکت یکضرب دو بار پیاپی برای 
مهار وزنه 150 کیلوگرمی اقدام کرد که موفق نشد. وی در مرتبه سوم 
وزنه 151 کیلویی را به نام خود ثبت کرد و در جایگاه هشتم ایستاد.

محرومیت سنگین بانوی ملی پوش کاراته با رای فدراسیون

ایرنا- کمیته انضباطی فدراسیون کاراته »مهسا افسانه« بانوی ملی پوش 
کاراته ایران را به مدت 6 ماه از حضور در مسابقات محروم کرد. این ملی 
پوش کاراته که مدال های رنگارنگی در کارنامه دارد، پس از شکست 
میلیمتری از »نگین باقری« در رقابت های انتخابی مسابقات قهرمانی 
آسیا در گفت وگو با رسانه ها، این شکست را ثمره برنامه ریزی برخی 
مسئوالن فدراسیون برای کنار گذاشته شدن خود عنوان کرد. بر این 
اساس کمیته انضباطی جلسه ای را با حضور »مهسا افسانه« و مربی وی 
»مینا افسانه« برگزار کرد و در نهایت، روز گذشته احکام خود را صادر 
کرد. بر اساس آرای صادره مهسا افسانه به مدت 6 ماه و مینا افسانه 
به مدت یکسال )6ماه قطعی و 6 ماه تعلیقی( از شرکت در رقابت های 
مختلف کاراته محروم شدند. در جلسه کمیته انضباطی رئیس، نایب 
رئیس، دبیر و رئیس کمیته انضباطی فدراسیون کاراته، نمایندگان دفتر 
حقوقی، بازرسی، حراست وزارت ورزش و جوانان و ... حضور داشتند.

عوامل موثر ابتال به سرطان روده 

به گفته محققان بواسطه وجود برخی فاکتورها 
احتمال ابتال به سرطان روده افزایش می یابد. 
در ادامه به فاکتورهای تاثیرگذار بر احتمال ابتال 
به این سرطان اشاره می شود : 1. کولیت زخمی 
2. دیابت )نه تنها بیماری قلبی و فشارخون باال، 
بلکه دیابت هم می تواند ریسک سرطان روده را 

افزایش دهد. اگر دیابت نوع2 ناشی از مقاومت 
بیشتر  مراتب  به  ریسک  این  باشد،  انسولین 
اندازه گوشت قرمز  از  است( 3. مصرف بیش 
4. نوشیدنی های الکلی 5. عوامل دیگر پرخطر 
مانند چاقی، سیگار کشیدن، سن و جنسیت که 
طبق تحقیقات مردان مسن بیشتر در معرض 
بروز  احتمال  و  هستند  این سرطان  به  ابتال 

آن در مردان 25 درصد بیشتر از زنان است.

زردآلو؛ طالی تابستان

از  سرشار  میوه  این  دانید  می  که  همانطور 
ویتامین های A و C و آهن است. مواد مغذی 
موجود در زردآلو از چشم ها و قلب حفاظت می 
کنند و فیبر موجود در آن بر علیه بیماری ها 
مبارزه می کند. در ادامه با سایر فواید آن آشنا 
می شویم: 1. حفظ قند خون در مقدار طبیعی 

و کاهش کلسترول خون 2. دشمن یبوست و 
بیماری های روده ای 3. تنظیم کننده فشارخون 
4. کاهش خطر بروز بیماری های قلبی، سکته، 
آب مروارید و بعضی سرطان ها 5. مفید برای 
درمان بیماری های عصبی و روحی ، بی خوابی، 
خستگی شدید، گیجی، فراموشی 6. میوه و هسته 
شیرین آن موثر برای تقویت بدن، رفع اختالل 
در رشد کودکان و جلوگیری از خونریزی لثه.

عامل اصلي تصادفات برون شهري ٣ ماه اول سال

به نقل از سایت راهور، نزدیک به 4 هزار و 200 فقره تصادف بر اثر 
بي توجهي رانندگان به جلو در جاده ها در 3 ماه سال 96 رخ داده 
که 32 درصد تصادفات برون شهري را شامل مي شود. رییس مرکز 
اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با اعالم این آمار گفت: 
» طي 3 ماه سال 96، حدود 2500 فقره تصادف برون شهري بر اثر 
تخطي از سرعت مطمئنه رخ داده که 19 درصدکل تصادفات بیرون 
شهر است.« طبق این آمار، پس از این عوامل، انحراف به چپ، 
رعایت نکردن حق تقدم و خستگي و خواب آلودگي در رتبه هاي 
بعدي عوامل رخداد تصادفات برون شهري بوده اند. در بین تخلف 
ها، حرکت در خالف جهت، نقص فني و رعایت نکردن فاصله طولي 
به یک میزان در شکل گیري تصادفات برون شهري نقش داشته اند. 

هشدار پلیس در مورد کالهبرداری 
با نام مسابقه اول مارکت 

قطره- مردم فریب افرادی که تحت عنوان برنده شدن در مسابقه 
»اول مارکت« آنها را به پای دستگاه های خود پرداز کشانده و حساب 
آن ها را خالی می کنند را نخورند. سرهنگ ابراهیم مالشاهی، رئیس 
پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان گفت: اخیراً تعدادی افراد سودجو 
و کالهبردار به صورت تلفنی با مردم تماس گرفته و اعالم می کنند 
که آنها از طریق برنامه »اول مارکت« برنده شده اند و با کشاندن 
طعمه های خود به پای دستگاه های خود پرداز با ترفند های متقلبانه 
اقدام به خالی کردن حساب های بانکی آنان می کنند. وی افزود: مردم 
باید فریب این کالهبرداران را نخورند و در صورت مواجهه با آن ها 

به این شیوه مراتب را از طریق تلفن 110 به پلیس اطالع دهند.

آب معدنی  های بی نام و نشان را 
هرگز نخرید! 

اشاره  با  ایران  غذایی  صنایع  انجمن  رئیس 
و  معدنی  های  آب  از  مردم  زیاد  استفاده  به 
مردم  گفت:  موضوع  این  زیاد  بسیار  اهمیت 
باید حتماً آب معدنی هایی را مصرف کنند که 
دارای نشان استاندارد بوده و از سازمان غذا و 

دارو کشور تاییدیه الزم را گرفته باشد، در غیر 
این صورت محتویات درون آب معدنی  از نظر 
بهداشتی اصاًل قابل قبول نیست. محمدحسین 
غیر  معدنی های  آب  مصرف  افزود:  عزیزی 
استاندارد خطر بروز بیماری های وبا و اسهال 
را افزایش می دهند و بهتر است که از مصرف 
در  بویژه  بهداشتی  غیر  آشامیدنی  های  آب 

فصل تابستان و گرمای هوا جلوگیری شود.

آیا درمان قطعی 
برای پولیپ بینی وجود دارد؟

گفت:  بینی  و  حلق  و  گوش  متخصص  یک 
هم  درمان  شرایط  بهترین  در  بینی  پولیپ 
امکان برگشت دارد. دکترکاوه کیوانی در این 
رابطه افزود: عالئم شایع پولیپ بینی و انحراف 
و  ایجاد  علل  ولی  است  بینی  گرفتگی  بینی 

درمان دو بیماری با هم کاماًل متفاوت است. 
انحراف معمواًل در اثر ضربه ایجاد می شود و 
در صورتی که خوب عمل شود و مجدد ضربه 
نخورد هرگز عود نمی کند و اما پولیپ در بهترین 
شرایط درمان نیز امکان بازگشت دارد. به گفته 
وی عالمت های پولیپ، گرفتگی بینی، اختالل 
یا از بین رفتن حس بویایی، ترشحات چرکی از 
بینی و پشت حلق وگاهی سردرد و سرفه است.

چند سالح قوی 
برای مقابله با سرطان پروستات!

 سرطان پروستات را قبل از اینکه کشنده شود 
می توانید مهار کنید. در واقع محققان شروع به 
آزمایش 142 ترکیب طبیعی در زردچوبه، پوسِت 
سیب و چای سبز کردند که قباًل هم به عنوان 
عواملی موثر در جلوگیری از رشد سلول های 

سرطانی شناسایی شده بودند. آنها این ترکیبات 
گیاهی را روی سلول های مربوط به موش ها و 
انسان ها آزمایش و سه مورد از موثرترین ترکیبات 
را شناسایی کردند. در نهایت به این نتیجه رسیدند 
انگورحاوی ترکیباتی  که سیب، ادویه کاری و 
هستند که سلول های سرطانی پروستات را از 
بین می برند. پس با این سه غذا به جنگ یکی 
از کشنده ترین سرطان ها در آقایان بروید.

ظهر روز گذشته، برخورد شدید پراید با خط انتقال برق در بلوار پیامبر اعظم )ص( بیرجند و قطع برق خیابان های مجاور

تکذیب آتش سوزی در حرم امام رضا )ع(

ایسنا- به نقل از روابط عمومی آستان قدس رضوی، 
آتش سوزی  وقوع  بر  مبنی  خبری  انتشار  پی  در 
در کارگاه موزه آستان قدس رضوی به اطالع می 
رساند این آتش سوزی به هیچ وجه در کارگاه های 
این آستان مقدس نبوده است. به گزارش نمناک، 
این حریق در مکانی خارج از محدوده حرم مطهر 
رخ  مشهد  شهر  شهری  قطار  کارگاه  در  رضوی، 
حرم  نشانی  آتش  موقع  به  حضور  با  که  داد 
از  و  گردید  اطفاء  کامل  طور  به  رضوی  مطهر 
گسترش آن جلوگیری به عمل آمد و هیچگونه 
خسارتی به حرم مطهر رضوی وارد نشده است.

دختر 5 ساله زیرچرخ های کامیون جان باخت 

ساعت 24- بر اثر بی احتیاطی راننده یک کامیون، دختر 
احمد  سرهنگ  داد.  دست  از  را  خود  جان  ساله    5 بچه 
احمدی، رئیس پلیس راه شمال استان فارس گفت: بعد از 
گزارش یک فقره حادثه رانندگی در بیدزرد از توابع شیراز، 
ماموران به محل اعزام شدند که در بررسی ها مشخص شد 
یک دستگاه کامیون در حین حرکت با دنده عقب دختر بچه 
ای را زیر گرفته و این دختر جان باخته است. کارشناسان 
علت وقوع حادثه  را بی احتیاطی راننده کامیون در هنگام 
رانندگی با دنده عقب اعالم کردند. احمدی به رانندگان 
توصیه کرد در حین رانندگی در مناطق مسکونی دقت نظر 
بیشتری داشته باشند تا شاهد تکرار این حوادث نباشیم.

٣1104

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم
 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه

 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده         09153410668

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
هیچ سفره ای با برکت تر از سفره ای نیست که یتیم بر سر آن بنشیند. پیامبر اکرم )ص(

دست های کوچک کودکانی که از موهبت پدر محرومند و دل های خسته نیازمندانی که از شدت نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند، 
هر روز و  هر لحظه در انتظار یاری پاک و پربرکت شماست.

ضمن تشکر و  سپاس از همکاری هموطنان نوع دوست آماده دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی 
شما خیرین ارجمند بابت اطعام نیازمندان  و ایتام در ماه مبارک رمضان هستیم.

تعداد خانواده های تحت حمایت مرکز: 500 خانواده شهری، 1390 خانواده روستایی و 163 نفر یتیم نیازمند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 01098٣182٣009    شماره کارت مجازی: 60٣7991899549160
پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: 4518#*8877*

موسی بن جعفر)ع( 5 )صمدی 8(- داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(  تلفن: 09151631855- 32313472-056 طاهری

با نوای گرم: حاج رضا هامونی
زمان و مکان: 

پنجشنبه 1٣96/04/01

 ساعت  21:45

مسجد حضرت ابوالفضل )علیه السالم(

پاسداران 2٣

)همزمان با آخرین شب جمعه
ماه مبارک رمضان(

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

سواری کرایه بین شهری - سمند مدل باال  
راننده پایه 1 /  0915٣415704 - جعفری

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

*  افزودنی های بتن، ضد یخ و زودگیر کننده بتن و مالت در هوای سرد، 
اسپیسر های پالستیکی ، چسب بتن، ترمیم کننده بتن و ... 

 *  گروت،چسب کاشی، سرامیک و سنگ،  نوارهای واتر استاپ ، ورق های ژئو ممبران، روغن قالب  و ...
  * مشاوره جهت بازسازی و آب بندی مخازن آب، کانال های انتقال آب و استخرهای ذخیره آب ، 
 آب بند کننده های بتن، بتن های الیافی و پر مقاومت، ژل میکرو سیلیس، هواسازهای بتن و ...

* گل میخ گام جهت سقف عرشه فوالد ی )با کیفیت ترین گل میخ در ایران(
* انواع قالب های فلزی و متعلقات ، پله های 
ایمنی کارگاهی جهت جلوگیری از حوادث و 

مصالح نوین در صنعت ساختمان

 کلینیک تخصصـی ساختمـانی نصـر 

بیرجند، صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف 09151613670- 09034090411

نقد  - اقساط 

مشاور پروژه های بتنی و طرح اختالط و ...

کلیه محصوالت دارای نشان استاندارد بوده
 و در پروژه های عمرانی استان مورد آزمایش 

و تایید قرار گرفته است
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پیش بینی هواشناسی از روند افزایش دمای هوا در خراسان جنوبی

 ایرنا - رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی خراسان جنوبی گفت: بر اساس نتایج حاصل از خروجی مدل های پیش 
یابی هواشناسی، از امروز دمای هوا در استان افزایش می یابد و این وضع تا پایان هفته جاری ادامه دارد. رضا برهانی افزود: بر اساس 
همدیدی و آینده نگری نقشه های پیش یابی هواشناسی، افزایش گرمای هوا در روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته دور از انتظار نیست.

راه اندازی سامانه اشتغال و کارآفرینی 
راه حلی برای معرفی ظرفیت ها

عنوان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  قاسمی- 
سامانه  باید  مشکالت  حل  به  کمک  برای  کرد: 
تا  شود  اندازی  راه  استان  در  کارآفرینی  و  اشتغال 

ظرفیت ها معرفی گردد. »افضل پور« روز گذشته در 
کمیته تخصصی اشتغال و کارآفرینی جوانان تصریح 
از  جنوبی  خراسان  جوانان  اشتغال  برنامه  که  کرد 
سوی ورزش و جوانان در حال تهیه و تدوین می 
باشد و تالش ما در این دستگاه رفع مشکل اشتغال 
جوانان است. که  با همکاری و همفکری در حوزه 
ورزش می توانیم فعالیت های مختلفی در امر ورزش 
انجام دهیم. به گفتۀ وی در این راستا باید کمک 
شود تا سامانه اشتغال و کارآفرینی در حوزه ورزش 
در استان راه اندازی شود و دستگاه های مربوطه باید 
مراکز مشاوره شغلی ایجاد و افراد را حمایت کنند.
مدیرکل ورزش و جوانان اضافه کرد: از برنامه هایی 
که برای حل مشکالت حوزه ورزش الزم است می 
توان به برگزاری جشنواره ها برای آشنایی جوانان 
با اصول کسب و کار، حمایت از فعالیت سمن ها 
در حوزه ورزش، ایجاد کلینیک های ورزشی پزشکی 
ایجاد  قصد  که  جوانانی  برای  مالیاتی  معافیت  و 
پور«  »افضل  کرد.  اشاره  را  کوچک  کارگاه های 
عنوان کرد که در انتهای سال 95 و ابتدای سال 
96 وامی توسط صندوق کارآفرینی امید به مبلغ 20 
تا 50 میلیون تومان به باشگاه های ورزشی داده شد.

درختان بی سرپرست!

برمبنای طرحی  از دو دهه پیش  قاسمی-  بیش 
در  ها  جاده  سوی  دو  درختکاری  راه  وزارت  در 
دستور کار قرار گرفت .کاری شایسته که به ویژه 
در مناطق کویری می توانست از خستگی مسافران 
جاده ها بکاهد و چشم انداز زیبایی هم ایجاد کند. 
نوار درختانی که بعد از پلیس راه بیرجند به مشهد 
کاشته شده است، حاال باید شاداب و سرسبز می 
بود اما سال هاست که به دلیل بی توجهی ها در 
گسترده  انتقادات  که  ای  است.نکته  نابودی  حال 
شهروندان را نیز به دنبال داشت. برای بررسی دلیل 
این بی توجهی به چندین سازمان مراجعه  حضوری 
و  راه  اداره  مسئوالن  که  داشتیم.  تلفنی  تماس  و 
شهرسازی مدعی شدند این کار زیر نظر مانیست 
و باید به اداره راهداری و حمل و نقل بروید. در آن 
جا بعد از پیگیری های فراوان شماره سرپرست واحد 
فنی اداره راهداری »قالسی« را گرفتیم که در گفت 
و گو با ما اظهار کرد: درختان آن منطقه در حیطه 
اختیار اداره راه و شهرسازی است و به ما ارتباطی 
با  ارتباط  و  سازمان  این  به  دوباره  ارجاع  با  ندارد. 
»خباز« مدیر توسعه منابع انسانی و مالی شهرسازی 
ما را به »جالل زاده« معاون راهداری حواله دادند 
که وی عنوان کرد: کمبود رسیدگی به این درختان 
چند دلیل دارد که در ابتدا باید منابع طبیعی نظارت و 
رسیدگی آنان را در اختیار بگیرد ولی زیر بار نمی رود. 
به گفتۀ وی در زمان »خرم« وزیر راه و شهرسازی 
آن زمان پولی به اداره ما برای کاشت این درختان 
داده شد ولی پس از آن هیچ اعتباری برای رسیدگی 
و آبیاری به ما ندادند. معاون راهداری تصریح کرد 
اما با این وجود با امکانات کمی که داریم درختان را 
آبیاری و هرس می کنیم ولی از آنجا که سیستم 
آبیاری نداریم و کار با تانکر انجام می شود، یک 
ماه طول می کشد تا تمام درختان آن منطقه آبیاری 
شوند. »جالل زاده« افزود: باید دیگر سازمان های 
مربوطه دخالت کنند و مسئولیت را بر عهده بگیرند 

چون تمام توان ما همین قدر است.

بیش از 1300 نفر باز توان اعتیاد
 خدمات اشتغال و یارانه  دریافت نمودند

کاری- مدیر کل بهزیستی استان  با بیان اینکه از 
ابتدای امسال تا کنون به بیش از 1300 نفر در مراکز 
درمان و بازتوانی اعتیاد خدمت ارائه شده است افزود: 
سال گذشته نیز بیش از 6 هزار نفر از مراکز درمان و 
بازتوانی اعتیاد در  استان خدمات دریافت نمودند.علی 
عرب نژاد  عنوان کرد: تعداد افراد خدمت گیرنده از 
مراکز درمان و باز توانی اعتیاد را بالغ بر 6 هزار و 143 
نفر بوده اند .وی درباره یارانه مراکز درمان اعتیاد  بیان 
کرد:تعداد 979نفر از مراجعین به این مراکز مشمول 
دریافت یارانه شده اند و در مجموع مبلغ  1 میلیارد  و 
343 میلیون و 200 هزار ریال در حوزه ی کمک هزینه 
ی درمان معتادان هزینه شده است.عرب نژاد اشتغال 
را یکی از دغدغه های معتادین بهبود یافته عنوان کرد 
و افزود:بهزیستی استان  طی سال های اخیر طرح 
توانمندسازی معتادین بهبود یافته را اجرا نموده است

نماز عید فطر 
در ۶۲1 نقطه استان 

مهر-مسئول امور مساجد اداره کل تبلیغات اسالمی 
گفت:نماز عید فطر در 621 نقطه شهری و روستایی 
استان برگزار می شود.حجت االسالم صادقی خواه 
عنوان کرد:  نماز عید فطر در مصلی المهدی بیرجند 
برگزار می شود،و از مساجد خواستاریم برای اقامه این 
نماز پرفیض به مصلی مراجعه کنند. برگزار می شود

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

تنها راه ایستادگی در برابر دشمن 
قوی شدن است

دشمن  اینکه  بیان  با  ولی فقیه  تسنیم-نماینده 
را  خود  موشک های  ساخت  ایران  می خواهد 
تعطیل کند گفت: امروز تنها راه مقابله با دشمنان 
اسالم و ایران قوی شدن است چرا که آنها تنها 
زبان زور و قدرت را می فهمند. آیت ا... عبادی در 
دیدار با فرماندهان و کارکنان و نیروهای مرزبانی 

خراسان جنوبی اظهار کرد: مسئله دفاع یک حق 
طبیعی است که خداوند در طبیعت قرار داده است 
و هر موجود زنده ای به میزان توان و شعورش در 
امروزه  افزود:  دفاع می کند. وی  از خود  طبیعت 
را  آنچه  و  تفاوت کرده  نفوذ دشمن هم  شرایط 
سودآوری  شرط  به  می دهد  انجام  دشمن  که 
نیابتی  جنگ های  انداختن  راه  و  می دهد  انجام 
نخواهد  خود  برای  سوددهی  قصد  با  جز  نیز 
دیدار  این  در  نیز  استان  مرزبانی  فرمانده  بود. 
مرزهای  حوزه  در  کاال  قاچاق  اینکه  بیان  با 
حاضر  حال  در  گفت:  است  صفر  حد  در  استان 
در  پایدار  امنیت  مرزبانی  و  سپاه  تالش های  با 
است. سرهنگ  برقرار  جنوبی  خراسان  مرزهای 
مسروری با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری 
در دیدار با خانواده های شهدا و شهدای مرزبانی 
و  ارزشمند  بسیار  شهدا  جایگاه  داشت:  اظهار 
که  هستند  مظلومی  شهدای  مرزبانی  شهدای 
مرزبانی  شهدای  این  مدیون  را  کشور  امنیت 
با  مرزبانی  در  ما  نیروهای  افزود:  وی  هستیم. 
عالقه و به طور شبانه روزی از 465 کیلومتر مرز 
محافظت  افغانستان  کشور  با  جنوبی  خراسان 
کرده و در ادامه راه همرزمان شهیدمان تا پای 
جان و تا آخرین قطره خون از مرزهای کشور و 
گفت:  مرزبانی  می کنیم.فرمانده  دفاع  استانمان 
الکترونیکی  و  فنی  امکانات  از  مرزها  امروز 
به دست جوانان کشور ساخته  پیشرفته روز که 
هرگونه  مرزبانی  و  کرده  استفاده  است  شده 

تحرکات را در مرزها کنترل می کنند.

خودروهای میوه فروشان 
ساماندهی می شوند

ترافیک  و  شهری  خدمات  معاون  قاسمی- 
از ساماندهی خودروهای میوه  بیرجند  شهرداری 
فروش خبر داد و افزود: در جلسه ای که با حضور 
رئیس اتاق اصناف و راهنمایی رانندگی داشتیم، 
ساماندهی این فروشنده ها در دستور کار جدی 
قرار گرفت. »خانزاد« در گفت و گو با آوا اظهار 
کرد: از آنجا که  ترافیک بر اثر توقف خودروهای 
میوه فروش در معابر اصلی شهر با توجه به فرا 
رسیدن ایام تابستان زیاد شده است؛ با همکاری 
مناطق  در  که  خودروهایی  رانندگی  و  راهنمایی 
مختلف شهر اقدام به فروش میوه دارند ساماندهی 
می شوند. وی ادامه داد: خودروهای میوه فروش، 
به  بازار روزهای شهرداری و معابر وسیع از پیش 
تعیین شده هدایت می شوند تا مشکالتی برای  
همشهریان نداشته باشند. به گفتۀ وی دو شیفته 
کردن گشت سد معبر مناطق دو گانه شهرداری 
در  پارکینگ  به  جرثقیل  با  خودروها  انتقال  و 
باشد. می  اقدامات  دیگر  از  ضروری  مواقع 

مرمت تزئینات ایوان عمارت باغ اکبریه

اکبریه  باغ  جهانی  میراث  پایگاه  غالمی-مدیر 
گفت: با تخصیص اعتبارات ملی از ردیف اعتبارات 
پایگاه های میراث جهانی، مرمت تزئینات گچی 

ایوان عمارت باغ اکبریه آغاز شد. جنتی فر افزود: 
مقرنس،  قطاربندی  شامل  ایوان  گچی  تزئینات 
است  گیاهی  و  هندسی  نقوش  بندی،  رسمی 
گردید. ایوان، کشف  پوشش  مرمت  حین  در  که 

ایوان  مقابل  در  فضاهایی  الحاق  داد:  ادامه  وی 
اندود گچ  از  تا الیه ای  اصلی عمارت باعث شد 
سفید بر روی تزئینات گچی کشیده شده و سال 
ها مخفی بماند. بعد از پاکسازی الیه های اندود 
گچ الحاقی و آشکار سازی کامل تزئینات گچی و 
مستندسازی آن ها، در سال جاری، مرمت آن ها 
توسط استادکاران و کارشناسان مرتبط آغاز گردید.

برگزاری چهارمین جشنواره 
مشارکت ملی در گردشگری

دادرس مقدم-معاون گردشگری ، سرمایه گذاری 
و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان از برگزاری چهارمین 

داد.  خبر  گردشگری  در  ملی  مشارکت  جشنواره 
به گفته عربی با توجه به موفقیت این جشنواره 
مردم  نظیر  کم  استقبال  و  گذشته  دوره  سه  در 
برنامه  با  مناسب  تعامل  ایجاد  و  هنرمندان  و 
ریزان بخش گردشگری این دوره نیز با موضوع 
میهمان نوازی درچهار  بخش عکس ، فیلم ، ایده 

و سفرنامه نویسی برگزار می شود. 

وخانواده  بانوان  کارگروه  اولین  برزجی- 
با  گذشته  روز  جدید  سال  در  استانداری 
مدیران  و  استاندار  سیاسی  معاون  حضور 
تشریح  شد.  برگزار  اجرایی  های  دستگاه 
امید  کارآفرینی  صندوق  تسهیالت  طرح 
طرح  بررسی  استان،  بانوان  اشتغال  برای 
کشوری تاب آوری اجتماعی، ورزش بانوان 
از  حجاب  و  عفاف  هفته  های  برنامه  و 

محورهای اصلی این کارگروه بود. 
جنوبی،  خراسان  آوای  خبرنگار  گزارش  به 
استان   امید  کارآفرینی  صندوق  مسوول 
تشریح  منظور  به  کارگروه  این  ابتدای  در 
گفت:  بانوان  اشتغالزایی  تسهیالت  طرح 
این تسهیالت در قالب تفاهم نامه ای بین 
نهاد ریاست جمهوری  و صندوق کارآفرینی 
محمد  شود.   می  ارایه  متقاضیان  به  امید 
و  کسب  توسعه  و  اندازی  راه  ایجاد،  براتی 
کارهای خانگی، توزیع عادالنه فرصت ها و 
از مهمترین اهداف  را  بانوان  توانمند سازی 
این تفاهم نامه برشمرد و افزود: این تفاهم 
اعتبار  سال   5 مدت  به  امضا  زمان  از  نامه 
داردو قابل تمدید نیز است. وی خاطر نشان 
کرد: برای مشاغل خانگی از طریق صندوق 
کارآفرینی امید تا سقف 100 میلیون ریال ، 
خود اشتغالی 300 میلیون ریال و کارفرمایی 
 4 سود  با  تسهیالت  ریال  میلیارد  هزار 

صندوق  مسوول  شود.  می  پرداخت  درصد 
اینکه شرط  بیان  با  استان   امید  کارآفرینی 
تسهیالت  این  برای  بودن  خانوار  سرپرست 
و کسانی  بانوان مجرد  افزود:  برداشته شده 
نیم  و  دو  زیر  خانوارشان  ماهانه  درآمد  که 
میلیون تومان است می توانند با معرفی دفتر 
امور بانوان استانداری و با ارایه طرح توجیهی 
از این تسهیالت اشتغالزایی بهره مند شوند. 

آموزش 80 تسهیل گر برای اجرای 
تاب آوری اجتماعی در استان 

اجرای طرح تاب آوری اجتماعی در راستای 

دیگر  از  نیز  اجتماعی  های  آسیب  کاهش 
این  در  که  بود  کارگروه  این  دستورات 
خصوص نیز دکتر خامسان به عنوان مجری 
می  اجرایی  فاز   3 در  طرح  گفت:این  طرح 

شود که در فاز اول حدود 50 نفر به عنوان 
نیز  نفر   30 و  اند  دیده  آموزش  گر  تسهیل 
ورود  آموزش هستند. وی  انتظار  لیست  در 
دوم  فاز  را  هدف  جامعه  به  گران  تسهیل 
طرح دانست و افزود: در این مرحله تسهیل 
تاب  و  استقامت  افزایش  راستای  در  گران 
مشکالت  برابر  در  دیده  آسیب  زنان  آوری 
تاکید  با  خامسان  کنند.  می  نقش  ایفای 
خوبی  پیشینه  دیده  آموزش  افراد  اینکه  بر 
کرد:  نشان  خاطر  دارند  مشاوره  زمینه  در 
ظرفیت کنار آمدن با موقعیت های استرس 
از دیگر  تغییر  و  انطباق  ایجاد ظرفیت  و  زا 

رویکردهای این طرح ملی می باشد. 

زن   47 هر  از  جنوبی  خراسان  در 
فقط یک نفر ورزش می کند

توسعه ورزش کارکنان زن در دستگاه های 
این  در  بود که  نیز موضوع دیگری  اجرایی 
کارگروه درباره آن بحث شد در این خصوص 
نخعی مدیرکل امور بانوان استانداری اظهار 
از هر  آمارها در خراسان جنوبی  کرد: طبق 
47 زن فقط یک نفر ورزش می کند که این 
آمار با توجه به شیوع بیماری ها و سرطان 
ها قابل تامل است. وی از اجرای طرح های 
دستگاه های  در  بانوان  ورزش  برای  متعدد 
طرح  این  از  افزود:  و  گفت  سخن  اجرایی 
ها استقبال زیادی نشده است. وی خواستار 
اجباری شدن ورزش کارکنان زن در دستگاه 
های اجرایی شد و تصریح کرد: باید سیاست 
های تشویقی برای این منظور در دستور کار 

مدیران دستگاه های اجرایی قرار گیرد. 

زنان  تولیدات  دائمی  های  بازارچه 
راه اندازی شود

اینکه   بیان  با  استانداری  بانوان  امور  مدیرکل 
اشتغال یکی از دغدغه های اصلی حوزه زنان و 
کشور است ، گفت: در زمان حاضر تعداد زیادی 
فارغ التحصیل دانشگاهی در حوزه زنان داریم 
که همه این ها چشم به کارهای دولتی دوخته 
اند.نخعی ، راه اندازی مرکز  رشد و شتاب دهی 
امور بانوان  را یکی از راه هایی عنوان کرد که 
می تواند در زمینه ترویج فرهنگ کارآفرینی و 

کسب و کار، شناسایی و کمک به رفع موانع 
موجود، بازاریابی، انتقال دانش و اطالعات مورد 
نیاز برای راه اندازی مشاغل خصوصی کمک 
شایانی داشته باشد.وی، با بیان اینکه نیاز است 
که در استان بازارچه های دائمی تولیدات زنان 
راه اندازی شود، بیان کرد: این بازارچه ها در 
شهرهای بیرجند، سرایان، بشرویه و قاین در 
حال پیگیری است.برنامه های هفته عفاف و 
حجاب نیز آخرین دستور کار این کارگروه بود 
که مدیرکل امور اجتماعی استانداری در این 
این  در  اجرایی  دستگاه   13 گفت:  خصوص 
رابطه وظیفه خاص دارند که برنامه ها به این 
دستگاه ها ابالغ می شود. معاون سیاسی امنیتی 
استاندار نیز در بخش پایانی این کارگروه ضمن 
تاکید بر پرهیز از برخورد رفع تکلیفی به برنامه 
و  اقتصاد  مقوله  دو  باید  گفت:  ابالغی  های 
 اشتغال در حوزه خانواده  بیشتر مورد توجه گیرد.

حسینی باالبردن آستانه صبر و تحمل در جامعه 
را راهکاری برای برخورد صحیح با آسیب های 
اجتماعی دانست و افزود: تمامی بخش ها باید 
اجرای  به  مادی  و غیر  مادی  در بحث های 
وی  کنند.  کمک  اجتماعی  آوری  تاب  طرح 
ارایه  خواستار  نیز  بانوان  ورزش  در خصوص 
گفت: طرح  و  و خالقانه شد  نوین  روشهای 
 های بدون نتیجه و ناموفق نباید تکرار شود. 

)Ava.news12@gmail.com(

حسینی- نهمین جلسه شورای حفاظت از منابع 
آب استان با سه دستور کار برگزار شد. امامی 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای دستور کار 
اول را تصمیم گیری درباره مشترکان پرمصرف 
داد:  ادامه  و  کرد  اعالم  روستایی  غیرشرب 
متاسفانه مصرف بی رویه برخی مشترکان در 
روستاهای حاشیه شهرها موجب شده برنامه 
روستایی  های  شبکه  و  مختل  های  ریزی 
ناپایدار شوند. وی با اشاره به این که در سه سال 
گذشته سالیانه حدود 140 میلیون متر مکعب 
کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی را داشته 
ایم عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی 
دقیق برداشت های مازادی که در سال های 
گذشته داشته ایم جبران و تعادل و پایداری در 
شود.  ایجاد  استان  زیرزمینی  های  آب  سطح 
از  استان  آب  کرد: مصرف  خاطرنشان  امامی 
یک میلیارد و 207 میلیون متر مکعب به یک 

میلیارد و سه میلیون متر مکعب رسیده است.

184 روستا در وضع بحرانی قرار دارد
بسکآبادی مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
روستایی نیز با اشاره به این که از 907 آبادی 
باالی 20 خانوار ، 550 روستا بدون تنش آبی 
هستند اضافه کرد: 174 روستا در فصل تابستان 
با تنش مواجه شده و 184 روستا نیز به دالیلی 
از جمله آب رسانی نشدن یا خشک شدن منابع 
آبی در وضع بحرانی قرار دارند و تحت پوشش 
آب رسانی سیار قرار گرفته اند. وی با بیان این 
که از تعداد تمام مشترکان استان، مشترکان آب 

آزاد و تجاری و صنعتی بیشترین مصرف آب را 
به نسبت مسکونی و اداری دارند افزود: هزار و 
122 مشترک از آب رایگان استفاده می کنند 
که از این میان متاسفانه مکان های مذهبی 

بیشترین مصرف آب را دارند.

باغ  و  کارگری  های  خانه  آب  تعرفه 
ویالها افزایش پیدا کند

مکعب  متر   50 باالی  مصرف  وی  گفته  به 
مشترک مسکونی، 66 هزار ریال هزینه دارد 
حداکثر   ، در مصارف صنعتی  مبلغ  این  ولی 
تومان است. مدیر عامل شرکت آب و  هزار 
فاضالب روستایی با اشاره به این که مجوز 
نمی  داده  صنعتی  های  کارگاه  به  انشعاب 
کارگری  های  خانه  به  کرد:  تصریح  شود 
حق انشعاب داده می شود ولی باز هم واحد 
تولیدی به جای استفاده از آب آزاد و از طریق 
تانکر، از این انشعاب به طور غیر مجاز برای 
خط تولید استفاده می کند. بسکآبادی از شورا 
درخواست کرد : با افزایش قیمت تعرفه آب 
برای خانه های کارگری و باغ ویالها موافقت 
و  نشویم  انشعاب  قطع  به  مجبور  تا  شود 
کنند. جویی  صرفه  نیز  آنان  دیگر  طرف   از 

بهینه ترین مصرف در کشور، 
پایین ترین نرخ آب بها

و  آب  شرکت  عامل  مدیر  مقدم  هاشمی 
فاضالب شهری نیز با تایید سخنان بسکآبادی 
میلیارد   18 بر  بالغ  گذشته  سال  کرد:  اضافه 
تومان در مصرف صنعتی زیان داشتیم که مبلغ 

کمی نیست و در مشکل بودن ارائه خدمات به 
مردم نمود پیدا می کند. وی با تاکید بر این که 
در مصرف بهینه آب شهری دارای رتبه یک 
کشور هستیم عنوان کرد: اما پایین ترین آب 
بها را داریم. هاشمی مقدم افزود: با تایید وزارت 
نیرو، شورای اقتصادی استان و سازمان برنامه 

و بودجه، ضریب قیمت آب بها بازنگری شود.

اگر برق شهر قطع شود، فقط
 2 ساعت می توان آب را تامین کرد

وی همچنین به مصرف یک میلیون و 340 
هزار متر مکعبی مصارف آب در فضاهای سبز 
شهری اشاره و بیان کرد: آب منطقه ای منابع 
برای  اما  است  گذاشته  شهرداری  برای  آب 
آبیاری فضای سبز از شبکه آب شهری برداشت 
غیر مجاز می شود. مدیر عامل شرکت آب و 
فاضالب شهری درخواست کرد تا شهرداری 
از منابع آب خود استفاده بهینه کرده و شب ها 
آبیاری فضای سبز را انجام دهد.  هاشمی مقدم 

با بیان این که برای روبرو نشدن با چالش و 
پایداری آب و برق، باید از ژنراتور استفاده کرد 
هشدار داد: در زمان حاضر اگر برق شهر قطع 
شود، فقط 2 ساعت می توانیم آب را تامین کنیم.

افزایش قیمت با توجه به اهرم های 
قانونی پیگیری شود

معاون عمرانی استاندار نیز مصرف آب در ادارات 
استان را نامناسب دانست و افزود: لیست دستگاه 
های پر مصرف باید ارائه و برخوردی جدی با 

آن ها انجام شود. فرهادی با اشاره به اینکه 
هزینه آبی که مردم پرداخت می کنند با قیمت 
تمام شده برای شرکت آب و فاضالب تفاوت 
چشم گیری دارد، عنوان کرد: افزایش قیمت ها 
با توجه به اهرم های قانونی باید پیگیری شود و 
قطعی آب برای افراد پر مصرف فقط باید تحت 
شرایط خاص و بحرانی انجام گیرد. فرهادی با 
تاکید بر این که ارائه نقشه راه تامین آب در 
دستور کار شرکت ها قرار گیرد تصریح کرد: 

اگر شرکت آب و فاضالب روستایی تعهدی 
برای تامین آب صنعتی ندارد باید به گونه ای 
تفاهم نامه منعقد کند که هزینه ای که دریافت 
می کند معادل بهای تمام شده برای آن ها 
باشد.الزم به ذکر است دو دستور کار، آب قابل 
برنامه ریزی و کم کردن دبی آب کنتورهای 
هوشمند نیز در این جلسه مورد بررسی قرار 
کنتورهای  پروانه  داد:  پیشنهاد  امامی  گرفت. 
هوشمند براساس نوع برداشت آب هر مشترک 
تعدیل و کاهش پیدا کند. این طرح با مخالفت 
رو  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  های 
نقطه  آینده  برو شد که قرار شد در یک ماه 
نظرات کارشناسانه سرجمع و در جلسه بعدی 
شود. مطرح  گیری  تصمیم  برای  شورا   این 

در حاشیه:
افزایش نرخ آب  با  از اعضای شورا که  یکی 
کرد:  عنوان  بود  مخالف  صنعتی  واحدهای 
واحدی که با قصد ایجاد اشتغال کار را شروع 
کرده است با افزایش نرخ به مشکل برخواهد 
خورد. امامی در پاسخ به این سخن با تاکید بر 
این که آب برداشت شده توسط واحد تولید غیر 
مجاز بوده تصریح کرد: این موارد تضعیف حق 
مردم است، آب غیر مجازی که واحدتولیدی 
برداشت می کند، روز بعد مردم سر سفره سحر 
آب ندارند! وی با بیان اینکه مقرر شده است 
که افزایش قیمت به صورت تفاهم نامه ای 
سامان دهی شود، اضافه کرد: مالک های باغ 
سراها و واحدهای تولیدی باید مصرف خود را 

در ساعات پیک مصرف به حداقل برسانند.

شورای  جلسه  گذشته  روز  صبح  قوسی- 
آموزش و پرورش شهرستان بیرجند با ریاست 
آموزش و پروش  فرماندار در محل مدیریت 
شهرستان بیرجند برگزار شد. بستانی معاون 
برنامه  مورد  در  پرورش  و  آموزش  پرورشی 
های اوقات فراغت تابستان سال جاری بیان 
داشت: با توجه به بخشنامه اداره کل آموزش 
کردن  فراهم  نیت  به  اقدام  اولین  پرورش  و 
تابستانی شاد تشکیل ستاد اوقات فراغت بود. 
وی ادامه داد: در شهرستان دو نوع پایگاه وجود 
دارد، یک نوع از پایگاه ها ثابت می باشند که 
در تمام طول سال فعال هستند و نوع دیگر در 
ایام تابستان خدمات ویژه ای ارائه می دهند. 
شهید  کانون  ثابت  پایگاه   4 افزود:  بستانی 
دارالقرآن  مرکز  و  زینب  حضرت  و  مطهری 
در  وقت  تمام  صورت  به  دخترانه  و  پسرانه 
خدمت دانش آموزان هستند. برای تابستان هم 
بعد از فراخوان مدیران از مدارس شهرستان 
و برخی روستاها، تعداد 16 نفر اعالم آمادگی 
کردند که در نقاط مختلف شهر پایگاه هایی 
مختلف  رشته   25 با  آموزان  دانش  برای  را 
ترتیب ساماندهی کنند. ثبت نام این کالس 
ها تا 8 تیر ادامه خواهد داشت و کالس ها از 

10 تیر آغاز می شود. معاون پرورشی آموزش 
و پرورش اظهار کرد: از مشکالتی که در حوزه 
پایگاه های اوقات فراغت وجود دارد این است 
که والدین، دانش آموزان را در نزدیک ترین 
مرکز محل اقامت خود ثبت نام می کنند که 
شاید این مساله علی رغم پسند دانش آموز 
با توجه به رشته های موجود آن مرکز باشد. 
بستانی پیشنهاد کرد: اگر امکانات مالی فراهم 
حضور  امکان  سرویس  با  است  بهتر  شود 
دانش آموز از مناطق محتلف به مکان مورد 
عالقه اش فراهم شود تا در این خصوص به 
کشف استعداد های وی کمکی کرده باشیم. 

موازی کاری سازمان ها 
در اوقات فراغت

بستانی ادامه داد: مشکالت مالی حوزه اوقات 
فراغت کمافی السابق وجود دارد و امیدواریم با 
حضور دانش آموزان و کمک خیرین این مساله 
مدیریت شود. وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر 
کاری  موازی  حوزه  این  اساسی  از مشکالت 
هاست.  سازمان  سایر  توسط  گرفته  صورت 
با امکاناتی که بعضی سازمان  برخی مساجد 
کالسهای  دهند  می  قرار  اختیارشان  در  ها 
گوناگون با کمترین هزینه برگزار می کنند و 

از آن طرف مربیان این کالس ها شاید مورد 
تایید آموزش و پرورش نباشند. وی تاکید کرد: 
متولی امر آموزش در هر حوزه ای باید آموزش 
و پروش باشد و تمام مربیان سایر سازمان ها با 
مدیریت آموزش پروش باید ساماندهی شوند تا 
دوگانگی تربیتی در دانش آموزان ایجاد نشود. 
وی در پایان درخواست کرد تا مدیران روستاها 
فراغت  اوقات  مراکز  دوردست  روستاهای  در 
در  داد: چون  توضیح  بستانی  کنند.  فراهم  را 
تابستان همکاران مان بسیار کم در روستاها 
حضور دارند این مسئولیت به دهیاری ها سپرده 
برخوردار  هم  روستایی  آموزان  دانش  تا  شود 
این  در  بیرجند  مرکزی  بخشدار  شوند.مالکی 
خصوص اظهار نظر کرد: مساله اوقات فراغت 
با توجه به آسیب پذیر بودن روستاهای حاشیه 
شهر به طور ویژه جزو دغدغه های ما هم می 
باشد. وی ادامه داد: درخواست داریم آموزش و 
پرورش برنامه ویژه ای برای اینها داشته باشد و 
در این مورد دهیاران قطعا همکاری خواهند کرد 
اما سیاست گذار و برنامه ریز حتما باید اموزش و 
پرورش باشد و در روستاهای دورست نمی شود 
به دهیاری ها واگذار کرد و در خصوص بحث 
های مالی هم خیلی نمی توانند کاری بکنند.

دستور کار دوم: سواد آموزی
حسینی معاون سوادآموزی آموزش و پرورش 
عنوان  به  آموزی  سواد  دغدغه  کرد:  بیان 
توجه  مورد  همیشه  توسعه  و  رشد  شاخص 
در  ابالغی  سهم  داد:  ادامه  وی  است.  بوده 
سال 96 در حوزه سواد آموزی 1121 نفر در 
دوره های مختلف می باشد که باید محقق 
شود.  100 درصد فعالیت های سال گذشته 
شامل حدود 400 نفر سواد آموز و 540 نفر 
است.  شده  محقق  مختلف  های  طرح  در 
در  گرفته  صورت  های  فعالیت  افزود:  وی 
سواد آموزی حرکت از بی سوادی مطلق به 
سمت باسواد کردن و یا هم نگه داری سواد 
از  ای  عده  کرد:  تصریح  حسینی  باشد.  می 
افراد بی سواد در مقابل هدیه بن یک میلیونی 
می  مقاومت  شدن  باسواد  برای  تشویقی 
کنند و ترجیح می دهند بی سواد بمانند که 
باید فرهنگ سازی در این زمینه انجام شود

دستور کار سوم: 
سرانه کمک آموزشی دانش آموزان

شهرستان  پرورش  آموزش  مدیر  سجادی 
اظهار داشت: از مردم متشکریم که برای سرانه 
فرزندانشان همکاری  آموزشی  ساالنه کمک 

هزار   50 گذشته  سال  در  مبلغ  این  داشتند. 
تومان بوده و به شرطی که داوطلبانه باشد و 
به تایید انجمن اولیا برسد و کمک کننده به 
فرایند آموزشی باشد اخذ می شده است. وی 
هنوز  البته  آمارها  براساس  کرد:  خاطرنشان 
50 درصد این هزینه محقق شده است و 50 
درصد مردم به دلیل معذوریت هایی که وجود 
دارد پای کار نیستند. سجادی اضافه کرد: این 
مبلغ در سال آتی همین مقدار خواهند ماند و به 
سمت این می رویم که به جای مبلغ،  مشارکت 
را افزایش دهیم. مدیر آموزش و پرورش ادامه 
داد: در مدارس هیات امنایی که مشارکت اولیا 
دوره  در  گذشته  سال  در  ایم  داشته  بهتر  را 
اول 250  متوسط  و  تومان  ابتدایی 200هزار 
تومان  هزار  دوم 300  متوسطه  و  هزارتومان 
اخذ می شده است و قرار است در این مدارس 
افزایش  درصد   20 آینده  تحصیلی  سال  در 
سال  در  کرد:  تاکید  وی  باشد.  داشته  سرانه 
گذشته حدود 200 میلیون تومان در گلریزان 
و مشارکت مدارس توانمند توانستیم به دست 
آوریم که قریب به 10هزار دانش آموز آسیب 

پذیر تحت حمایت قرار گرفتند. 
)Ava.news18@gmail.com(

روزنه امید برای اشتغال بانوان خراسان جنوبی؛ 

تسهیالت 4 درصدی صندوق کارآفرینی امید  بدون شروط قبلی 

روستاهای پیرامون شهر در حاشیه اوقات فراغت

در نهمین شورای حفاظت از منابع آب استان تایید شد:

پیشنهاد افزایش آب بهای خانه های کارگری و باغ ویالها
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
وم القیمة  ـَ َمـن فـّرج عن مـومـن فـّرج ا... َعن َقلبه ی

هر کس اندوه و مشکلى را از مومنى بر طرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را 
از قلبش بر طرف سازد.  )اصول کافى، ج 3، ص 268(

ماجرای انفصال از خدمت شهردار مشهد

حالى  در  مشهد  شهردار  خدمت  از  انفصال  خبر 
منتشر شد که شورای اسالمى این شهر در بیانیه 
ای از توقف اجرای این حکم خبر داد. سیدصولت 
اظهار  این خصوص  در  مشهد  شهردار  مرتضوی 
و  ندارد  صحت  بنده  خدمت  انفصال  خبر  کرد: 
اکاذیب  نشر  برخى  مجازی  فضای  در  متاسفانه 
کرده و اسناد محرمانه دیوان محاسبات را منتشر 
کرده اند. موضوع حکم فوق عدم اجازه مرتضوی 
مالى  وضعیت  بررسى  برای  محاسبات  دیوان  به 
در  وی  نظر  اساس  بر  که  است  بوده  شهرداری 

حیطه اختیار دیوان محاسبات نیست.

مراقب ذهن های ۲۰۳۰ پرور باشیم

دانشگاه  در  سیما  و  صدا  اسبق  رئیس  ضرغامى 
با اشاره به سند 2۰3۰ اظهار کرد: سند  امیرکبیر 
2۰3۰ با اجماع ملى برای همیشه به تاریخ سپرده 
شد؛ دیگر حضرت عیسى )ع( هم نمى تواند این 
مرده را زنده کند. وی در همین باره افزود: مراقب 
افکار و ذهن های 2۰3۰ پرور باشیم که با شمایل 

جدید، استقالل کشور را نشانه گرفته اند.

چرا ماموریت »جمنا« تمدید شده است ؛
 مقابله با جلیلی، دور کردن رئیسی

انتخاب نوشت: اصولگرایان در انتخابات شکست 
؛ ندارد  بیشتر  این شکست یک مسئول   خوردند؛ 
»جمنا و الغیر«. حاال آنها برای خود جشن پیروزی 
گرفته اند و از یکدیگر تقدیر مى کنند. راهى جز 
برهان داشته  و  بدنه حرف  برای  باید  نیست  این 
اند  داده  به تمدید حیات جمنا  آنها دستور  باشند. 
و تا همین چند وقت دیگر شاید کنار هم ایستاده 
و شمع های کیک تولدش را فوت کنند. جمنا باز 
خواهد گشت و این بار دو ماموریت ویژه در آغاز 
به کار خود دارد. اول از همه باید دولت سایه سعید 
از  را  او عنان کار  تا  تعیین تکلیف کند  را  جلیلى 
وضعیت  به  باید  آن  از  بعد  و  نگیرد  شان  دست 
ابراهیم رئیسى رسیدگى کند که قبای نمایندگى 
۱6 میلیون رای اصولگرایان را هنوز از تن بیرون 
نیاورده و آن را از آن خود مى داند. ماموریتى های 
شکست  نحیف  تن  برای  هم  آن  است  سختى 

خورده یک تشکیالت نیمه مخفى. 

 بسیج دانشکده صداوسیما  خطاب به ا... کرم :
 دل جریان انقالبی از شما خون است

بسیج دانشجویى دانشگاه صداوسیما در بیانیه خود 
و  رشادت ها  اینکه  به  اشاره  با  ا... کرم  به  خطاب 
زحمات شما در سال های گذشته را فراموش نکرده 
است  مدتى  چند  »اما  است:  آورده  نمى کنیم  و 
و  شما  اقدامات  دست  از  انقالبى  جریان  دل  که 
اطرافیان تان خون است. امیدواریم توصیه بزرگان 
در اصلى و فرعى کردن امور را جدی گرفته و از 

انجام کارهای دشمن شادکن بپرهیزید.« 

سپاه رسما بازداشت ۳ تن از نیروهایش 
توسط عربستان را تکذیب کرد

معاون سیاسى سپاه درباره اخبار منتشر شده از سوی 
رسانه های سعودی در خصوص اسارت تعدادی از 
نیروهای سپاه در مرز آبى ایران با عربستان، با بیان 
اینکه این موضوع کذب محض است، گفت: این 
ادعا فاقد هرگونه ارزش خبری است و این موضوع 
بیشتر به یک ُجک و طنز و شبیه است. وی افزود: 
این کار، به نظر مى رسد یک نوع  ابداع ناشیانه در 
عرصه جنگ روانى است که آل سعود برای پاسخ به 
نیازهای روانى تبلیغى دنبال مى کند و هیچ گذاره ای 

نمى تواند موید این ادعا باشد.

  مجلس خبرگان رهبری نسبت به طرح 
مسایل تفرقه آمیز در جامعه هشدار داد

مجلس خبرگان رهبری در پى طرح برخى مطالب 
و شبهات پیرامون نقش مردم در حکومت اسالمى، 
بیانیه ای نسبت به طرح مسایل تفرقه آمیز در  در 
 جامعه هشدار داد. در بیانیه ای که منتشر شده ،

پیرامون  مطالبى  اخیر  روزهای  در  است:  آمده 
و  اسالمى  حکومت  »مقبولیت«  و  »مشروعیت« 
مردم  آرای  بر  مبتنى  حاکمیت  و  والیت  تصدی 
جامعه  در  )ع(  امیرالمؤمنین  کلمات  به  استناد  با 
مطرح شد که با برخى مبانى دینى اعم از مبانى 
دینى اهل سنت و تشّیع که در فقه سیاسى اسالم 
مورد بحث قرار گرفته، متعارض و ناسازگار است. 
مجلس خبرگان رهبری، با اذعان به نقش و جایگاه 
بر  اسالمى،  استمرار حکومت  و  استقرار  در  مردم 
اهمیت منحصر به فرد جایگاه رفیع امامت، والیت 
و رهبری امت اسالمى که منشأ مشروعیت نظام 
ارمغان  به  را  دینى  مردم ساالری  و  بوده  اسالمى 
یافته،  امروز در والیت فقیه تجلى  آورده است و 
داخلى  وحدت  حفظ  ضرورت  بر  و  داشته  اصرار 
های  جدل  و  بحث  از  اجتناب  و  ملى  انسجام  و 

تفرقه انگیز تأکید مى نماید.

قطر: در صورت ادامه بایکوت
 ما بر روی ایران حساب خواهیم کرد

 وزیر خارجه قطر اعالم کرد: با کشورهای عربى 
های  محدودیت  اینکه  مگر  کند  نمى  مذاکره 
اقتصادی و مسفارتى علیه این کشور برداشته شود.  
ادامه  در صورت  که  گفت  شیخ محمد همچنین 
بایکوت فعلى، قطر بر روی کشورهای دیگری از 

جمله ایران حساب خواهد کرد.

میزان رای ملت است فتوای شرعی است نه سیاسی

امام  وقتى  گفت:  مردم ساالری  حزب  دبیرکل 
خمینى )ره( مى گویند که میزان رای ملت است، 
این یک فتوای شرعى است و نه شعار سیاسى. 
امام  کواکبیان خاطر نشان کرد: در زمان غیبت 
زمان)عج( نه تنها رضایت و حضور مردم مبنای 
مقبولیت حکومت است بلکه حاکم اسالمى عالوه بر مشروعیت الهى 

حتما باید مشروعیت مردمى هم داشته باشد.

حجاریان: بعضی از استان ها پوپولیست هستند

یادداشتى  طى  اصالحات  تئوریسین   حجاریان، 
نوشت: روحانى به  جز سه استان خراسان که طبعًا 
در اختیار جناح راست است، در استان های زنجان، 
کمتری  رأی  نیز  مرکزی  و  همدان  قم،  سمنان، 
توسعه نیافته اند  واقعاً  استان ها  این  از  بعضى  آورد. 
و طبیعى است که به سمت پوپولیسم کشیده شوند اما در بعضى دیگر 
اصالح طلبان باید سازمان رأی خود را مالمت کرده و آن را بهبود بخشند.

والیتی: ایران در برابر تهدید خارجی یکپارچه است

عضو هیئت عالى نظارت بر برجام گفت: ایران در 
مقابله با تهدیدات خارجى یکپارچه است. والیتى 
درباره نامه اخیر آقای ظریف به موگرینى درباره 
آقای  گفت:  برجام  نقض  در  آمریکا  اقدامات 
ظریف در این نامه اروپایى ها را به صراحت به 
نقض بندهای 26، 2۷ و 28 برجام ارجاع داده است و آنان نیز تصدیق 

کرده اند که برجام از جانب آمریکا نقض شده است.

دستگاه  سخنگوی  اژه ای  محسنى 
وضعیت  آخرین  خصوص  در  قضا 
 تخلفات و جرایم انتخاباتى گفت :
اند؛  تاکنون 6 استاندار احضار شده 

احضار  بین  در  این  بر  عالوه 
مسئوالن  و  فرمانداران  شدگان، 
دولتى هم دیده مى شود. وی افزود: 
پرونده های استانداران و فرمانداران 

اگر چه در تهران نباشد باز هم در 
تهران رسیدگى مى شود. سخنگوی 
دستگاه قضا همچنین گفت: برای 
پرونده های مفتوحه در تهران هنوز 

کیفرخواست صادر نشده اما در برخى 
از استان ها کیفرخواست صادر شده 
است. محسنى اژه ای در خصوص 
حقوق های  پرونده  وضعیت  آخرین 

مدت  این  در  گفت:  هم  نجومى 
دیوان محاسبات افرادی را شناسایى 
کرد ولى تا به امروز کسى به عنوان 
از سوی دولت مطرح نشده  مجرم 
است. وی افزود:  ۵ نفر در بازداشت 
این  در  هم  فردی  اخیرا  و  هستند 
متوسط  که  شده  بازداشت  رابطه 
حقوق ماهانه اش ۱۴۰ میلیون بوده 
اتهامات دیگری  است که این فرد 
هم دارد. وی در پاسخ به این سؤال 
محارب  و  فى االرض  مفسد  که 
مى شود؟  افرادی  چه  مشمول 
گفت: محارب و مفسد فى االرض 
در قانون مشخص است و مجازات 
محارب از اعدام تا بریدن پا تعیین 
شده است. به عنوان مثال افرادی که 
با داعش همکاری مى کنند، محارب 

محسوب مى شوند.

از  تقدیر  با  دولت  سخنگوی 
مواضع  به  سپاه  موشکى  حمله 
ما  های  همسایه  گفت:  داعش، 
باید از اقتدار ایران خرسند بوده و 

احساس آرامش داشته باشند.
نوبخت  افزود : از همه کسانى که 
در این اقتدار ملى سهم داشتند و 
رهبری،  های  راهنمایى  همچنین 
 حمایت های دولت و رشادت های

و  سپاه  در  عزیزمان  فرزندان 
نیروهای مسلح قدردانى مى کنیم.
 سخنگوی دولت درباره تصمیم های

آمریکا علیه ایران گفت: ما هیچ گاه 
بر اساس اطمینان به طرف مقابل 
برجام را قبول نکردیم. وی با بیان 
متضرر  موضوع  این  در  ما  اینکه 
برجام  با  ما  کرد:  تصریح  نیستیم، 
جهان  به  مقطعى  یک  توانستیم 

نظامى  فعالیت  که  کنیم  اثبات 
است. سخنگوی  آمیز  ایران صلح 
موضوع  این  با  داد:  ادامه  دولت 
و  شود  مى  عوض  کامال  صحنه 

گیرد مى  قرار  جایى  در   آمریکا 
که تنش آفرین و ناقض عهدهای 
شود؛  مى  شناخته  المللى  بین 
برجام موضوع  به  نسبت   بنابراین 

توضیح  نوبخت  داریم.  باال  دست 
برجام  از  قبل  به  هم  اگر  داد: 
ما  و  ایم  نکرده  ضرر  برگردیم، 
پیروز میدان هستیم؛ چرا که برای 

شد  مشخص  جهانیان  و  ما  ملت 
به  نسبت  چقدر  ها  آمریکایى  که 
تعهدات اخالقى و بین المللى شان 

عهدشکن هستند.

قدردان سپاه عزیز برای حمله موشکی به داعش هستیماژه ای: هر که با داعش همکاری کند، محارب است
سخنگوی دولت : در برجام ضرر نکردیم و دست باال داریم خبر سخنگوی دستگاه قضا از احضار ۶ استاندار به دلیل تخلفات انتخاباتی

محفل انس با قرآن کریم * عکس : صالحى مقدم

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                         برای اولین بار در استان
* مرتبط بودن موضوعات دوره از مقدماتی تا پیشرفته

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

آدرس: خیابان طالقانی، طالقانی 1۶ - طبقه اول  تلفن: 3223۶080

صاحبان محترم مشاغل )کسبه( و وسایط نقلیه عمومی:
31 خرداد ماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی عملکرد سال 1395 از طریق سامانه www.tax.gov.ir  می باشد. 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 15۲6 

 دوربیــن مداربستـه 
مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم های حفاظتی و نظارتی

                                   برند  ............   
طراح و تولید کننده سیستم های نظارت تصویری و حفاظتی
30 ماه گارانتی و 10 سال خدمات/ مشاوره و بازدید رایگان 
پایین ترین قیمت / باالترین کیفیت / بهترین خدمات
دفتر مرکزی : بیرجند- بلوار غفاری، خیابان یاس، رو به روی سازمان همیاری شهرداری ها
شماره تماس : 7-3234122۶    واحد مشاوره : 09197147874    انرژی صنعت ایرانیان
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قسمت هفتم: مطالعه در 50 ثانیه
واحد مشارکت های مردمی

از آنجا که مؤسسات خیریه بر پایه کمک ها و حمایت های 
مردمی شکل گرفته لذا پرداخت هزینه های جاری از طریق 
برگزاری جلسات جلب مشارکت های مردمی و ارتباط با 
خیرین در سطح شهرستان و کشور به انجام می رسد، به 
همین دلیل است که یکی از واحدهای فعال موسسه که قلب 
تپنده مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( به حساب می 
آید واحد مشارکت های مردمی است. این واحد در تماس 
نزدیک با مردم و بهترین راه خدمت به 300 مددجوی عقب 
مانده ذهنی و جسمی موسسه می باشد. در این خصوص 
برای معرفی مرکز جشن ها و نمایشگاه هایی برپا می شود 

که همیشه مورد لطف شما مردم عزیز بوده است.
 اعانات نیک اندیشان به صورت نقدی و غیرنقدی 

می باشد که از 3 طریق:

1( حضور خیر در موسسه 
2( تماس تلفنی خیر و فرستادن نیروی موسسه به محل 

دریافت کمک 
3( حضور نیروهای مشارکت موسسه در سطح شهر به 

دست فرشتگان این مرکز می رسد
 دریافت های نقدی با واریز به حساب های اعالمی مؤسسه 
و یا از طریق توزیع و جمع آوری قلک به انجام می رسد و 
دریافت اقالم غیر نقدی مانند مواد شوینده ، مواد غذایی ، 
البسه ، کفش و تجهیزات پزشکی , میوه و ... نیز با صدور 
رسید غیرنقدی دریافت می گردد. خوب است بدانید که 
موسسه پذیرای غذای تازه اهدایی از مجالس جهت استفاده 
مددجویان نیز می باشد. الزم به ذکر است در راستای کنترل 
بیشتر این کمک ها و جلب اعتماد بیشتر نیکوکاران نرم 
افزار مشارکت ها از دی ماه سال 93 نصب و به روز رسانی  
گردیده که پس از ثبت تمامی کمک های نقدی و غیر نقدی 

با ارسال پیام کوتاه از خیر قدردانی و تشکر می گردد.

 آمار کمک ها و هزینه های موسسه در سال 1395
 به اختصار تقدیم می گردد

تعداد قلک های توزیع شده                       10/000 عدد
تعداد قلک های جمع آوری شده                  9/200 عدد 
جمع کمک های مردمی به تفکیک اعم از واریز به 
حساب ها،نقدی،کارت به کارت،درگاه اینترنتی،قلک:
نقدی                                      9/318/8۶1/5۶1 ریال
غیر نقدی                               11/5۶0/004/319 ریال

کفاره                                           720/583/500 ریال
فطریه                                         737/888/000 ریال
جمع آوری گوشت گوسفند                  9/120 کیلو گرم
 هزینه های جاری موسسه اعم از هزینه های نگهداری
)خوراک/پوشاک/بهداشت/درمان و ...( توانپزشکی
فنی  ، نی ما ر د ر گفتا ، پی ا تر یو فیز ، نی ما ر د ر کا (
ارتوپدی،دندانپزشکی و...( و پرسنلی که جمعا بالغ بر 
34/754/0۶0/000 ریال می باشد که این مبلغ صرف 

هزینه های ذیل شده است:
 هزینه های پرسنلی مبلغ            27/398/۶84/490 ریال
 هزینه های موادغذایی مبلغ          3/893/188/000 ریال

هزینه های درمانی                         885/752/000 ریال 
 سایر هزینه ها نظیر قبوض و غیره  7/355/375/000 ریال

الزم به ذکر است در سال 95 سرانه نگهداری هر مددجو 
16/500/000ریال بوده که مبلغ 5/600/000 ریال از محل 
یارانه سازمان بهزیستی تامین می گردد و الباقی که حدود 
70 درصد باقیمانده می باشد توسط خیرین و شما مردم 
فهیم تامین می گردد. از طریق این رسانه لطف و کرامت شما 
 بزرگواران را که در هر قشری با ما همراه بوده اید، می ستاییم

 حمایت های مالی و معنوی شما طراوت بخش 
این گل های معصوم است، باشید تا زندگی کنند

شماره حساب های موسسه :
بانک ملی شعبه حکیم نزاری:

۰1۰56۲5۲۳۲۰۰۲   
بانک توسعه تعاون :

4۰۰۰-۳17-1647۳94- 1 
شماره کارت بانک پاسارگاد:
5۰۲۲۲919۰۰۰4۳۳55 

تلفن: 32252050 -322520۶0    
دورنگار: 05۶-32252070
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شهاب-  موسسه خیریه توانبخشی
 حضرت علی اکبر)ع(

  روابط عمومی موسسه خیریه توانبخشی
 حضرت علی اکبر )ع(

آری ، این خاک مقدس موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( است


