
روزنامه صبح استان دوشنبه  12 تیر  1396     8  شوال  1438      3  جوالی  2017    سال بیستم    شماره  3822

سرمقاله

    انتقال  آب هنوز 
به دنبال سرمایه گذار

 صفحه ۷

 فعالیت 321واحد دارای پروانه 
بهره برداری در نواحی صنعتی استان

 صفحه ۷

رشد 30 درصدی فطریه و کفاره 
دریافتی بهزیستی استان در سال 96

صفحه ۷

کسب رتبه اول رادیو نما خراسان 
جنوبی در بین مراکز استانهای صدا و سیما

صفحه ۷

کشف 23 هزار و ۸1۵ قلم 
لوازم آرایشی قاچاق در خراسان جنوبی

صفحه  ۷

برخورداری از زیرساخت های اولیه 
انرژی حق مردم استان است

صفحه ۷

داد وزیر بهداشت هم  علیه صدا و سیما درآمد / کواکبیان: رئیس دولت اصالحات  تا کی باید فهرست ها را تأیید کند؟  /  اصغرزاده: روحانی می داند چالش  با دولت مخفی برایش هزینه دارد  / دموکراسی مسئوالن ما »جفرسون«  را هم از خجالت آب کرده است / دادستان تهران: سه نفر از متهمان ماجرای روز قدس معرفی شدند / الریجانی: جای دولت بودم روابط سیاسی با فرانسه را کاهش می دادم   /صفحه 8

حجت االسالم حسن روحانی :
دشمنان ما از هر چیز جزئی
و از هرکاهی کوه می سازند

حجت االسالم مجید انصاری : 
دو قطبی سازی جامعه

 پروژه دشمنان است

باهنر : 
آنچه از همه مهمتر است

 وحدت است

عبدا... گنجی :
روحانی اشتباهات 

دوران انتخابات را پذیرفت

صادق زیباکالم:
آغاز کننده این آتش در حقیقت

اصولگرایان تندرو بودند
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

سزای پریدن تفنگ نیست

*هرم پور

نبود که  این  ام  آوایی  دوستان هم  و  گماِن من 
در استان و در جمع مدعیان فرهیختگی و آزادی 
بیان و  زنده باد رقیب و پاینده باد صدای مخالف، 
کسانی باشند که از ساحت کلمات، خنجری تیز 
بسازند برای بریدن حنجره هشدارها و انتقادهای 
سازنده و دست بر گلوی رسانه هایی بفشارند که 
حرف مردم، ندای مردم، و صدای مردمند. الحق 
صدها  جای  و  دادند  نشان  خوب  را  حقایق  که 
شکر و تشکر... و اما خانم الف، آقای ح، سایت 
ب و ش و خ، و دوستان عزیزی که ناجوانمردانه 
رفقای غارتان را به میانه میدان فرستادید و بی 
رهایشان کردید؛ منصف  و سپر همانجا  شمشیر 
باشید، شجاع، نترس، صبور و البته حرفه ای، و  
عصبانی  زود  ادعاهایتان،  خالف  بر  بدهید  قول 
سطر  چند  این  و  نکنید  پرخاش  ما  به  و  نشوید 
)  ۲ صفحه  در  سرمقاله  ادامه   (... بخوانید.  آرامش  با   را 

   نسخه استاندار برای دو باغ تاریخی بیرجند  صفحه 7

وال
س:ت

عک

حد نصاب شورا
حد اعصاب مردم

برزجی- عضو هیئت رئیسه شورای استان ارتقاء فرمانداری فردوس به فرمانداری ویژه را حق مسلم شهرستان فردوس دانست.حسین 
اکبری در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به تاسیس فرمانداری شهرستان فردوس در دیماه 13۲3 افتتاح گفت: قدمت فرمانداری این 
شهرستان به بیش از 73 سال می رسد که بعد از شهرستان بیرجند، قدیمی ترین شهرستان استان محسوب می شود.وی افزود: همچنین 
شهرداری فردوس نیز در سال 13۰۴ افتتاح شده که اولین و قدیمی ترین  شهرداری خراسان جنوبی است .عضو هیئت رئیسه 
شورای استان افزود: در طی 73 سال گذشته سه شهرستان دیگر در استان شامل طبس، بشرویه و سرایان که از بخش های 
شهرستان فردوس بوده اند به شهرستان ارتقاء یافته اند و در حال حاضر نیز شهرستان فردوس، مرکز . . .   )مشروح  در صفحه 7 ( 

لزوم  ارتقاء فرمانداری فردوس به فرمانداری ویژه 

صفحه 7

جناب آقای مهندس شهرکی
ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

۱۰ تیرماه ، روز ملی صنعت و معدن 

را حضور جناب عالی و همکاران محترم تان و نیز کلیه صنعتگران
 و فعاالن اقتصادی تبریک عرض می نماییم.

 شرکت امیر فوالد قهستان 
    اولین تولید کننده انواع ورق های فوالدی در شرق کشور

جناب آقایان رضا و مرتضی گلرو 
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر بزرگ عزیزتان 

مرحومه  فاطمه جعفری
 را حضور شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده ، از درگاه ایزد منان 
برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل خواستاریم.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی ، موسسه فرهنگی مذهبی 
حضرت ابوالفضل )ع( ، داراالیتام حضرت ابوالفضل )ع(

به مناسبت درگذشت

 مرحومه فاطمه جعفری 
»همسر حاج علی گلرو« 

جلسه ترحیمی امروز دوشنبه 96/04/12 از ساعت 17/30 الی 1۸/30 در محل
 هیئت ابوالفضلی »مصلی« برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است. 

خانواده های: گلرو، جعفری، کرباسچی، دانا، رضایی، موذن 
اکبری، نداف مقدم، صالحی، نخغی، نیکبخت و سایر بستگان

به مناسبت هفتمین روز درگذشت 

مرحوم عباسعلی بیابانی گیو )بزرگ خاندان(
 جلسه ترحیمی امروز دوشنبه 96/4/12 از ساعت 4 الی ۵ عصر در 
محل مسجد حضرت ابوالفضل )ع( واقع در خیابان پاسداران 23 

کوچه 22 بهمن 3 منعقد می گردد
 حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده بیابانی و سایر بستگان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

مرحومه خدیجه قریب
)همسر حاج محمد اسدزاده  بازنشسته نیروي انتظامي( 

را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن عزیز
 امروز دوشنبه96/4/12 ساعت 16 از محل سالن اجتماعات

 بهشت متقین )بیرجند( برگزار می گردد. 
اسدزاده ، قریب و سایر بستگان

برادر ارجمند جناب آقای مهندس شهرکی
ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

روز ملی صنعت و معدن
را حضور جناب عالی و تمامی همکاران پرتالش تان در عرصه صنعت و معدن تبریک عرض می نمایم.

سید حجت زینلی - مدیرعامل شرکت میناکان )معدن مس قلعه زری(

جناب آقای مهندس شهرکی
ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

به پاس تالش های خستگی ناپذیر و حمایت های ارزشمند جناب عالی و همکاران محترم تان 

در راستای پیشرفت و توسعه صنعتی استان

۱۰ تیرماه ، روز ملی صنعت و معدن 
را حضور جناب عالی و کلیه همکاران، صنعتگران و کارآفرینان عرصه صنعت و تولید

 تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون تان را از خداوند متعال خواهانیم.

شرکت تیزپاک خراسان ، شرکت تروند زعفران قاین

شرکت مینای سرخ شرق ، شرکت پالستیک سازی اویژه

خبر درگذشت ناگهانی بزرگ مرد امداد

شادروان حاج سید رضا نّیری
پدر خانواده مجمع خیرین سالمت کشور

که بزرگترین حامی پروژه های حوزه سالمت استان بوده و در سایه 
مساعدت های بی دریغ ایشان هم اکنون شاهد راه اندازی مرکز 
رادیوتراپی و انکولوژی ایران مهر و ارائه خدمات به بیماران سرطانی 
می باشیم. این مصیبت را به خاندان بزرگ نیکوکاران و اعضای محترم 
خیرین سالمت در سطح کشور تسلیت عرض نموده و علو درجات آن 

روانشاد را به برکت خدمات ارزنده اش به محرومین و بیماران از خداوند مسئلت داریم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی

بازگشت همه به سوی اوست
مراسم تشییع جنازه

 مرحوم حاج رمضان فروتن 
پدر شهید حسن فروتن

 امروز دوشنبه 96/4/12 ساعت 17 از 
محل غسالخانه و جلسه سوم آن مرحوم 

چهارشنبه96/4/14  از ساعت 17/30 در محل 
 هیئت ابوالفضلی برگزار می شود.

خانواده فروتن
 و سایر بستگان

آگهــی استخــدام 
یک واحد تولیدی معتبر دو نفر نیرو با مشخصات ذیل استخدام می نماید. 
متقاضیان محترم، مدارک الزم شامل مشخصات فردی، رزومه تحصیلی و شغلی، 
اینترنتی نشانی  به  را  خود  تماس  تلفن  و  آدرس  مرتبط،  آموزشی  های   دوره 

 info@dos-co.com تا تاریخ 96/4/1۷ ارسال نمایند.
 به مراجعات حضوری پاسخ داده نخواهد شد.

عنوان ردیف
شغل

مدرک و رشته 
تحصیلی

تعدادمهارت های الزم

کارشناس وحسابدار1
 کارشناس ارشد

مسلط به برنامه های 
همکاران سیستم 

و راهکاران

2 نفر

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت مرحوم حاج سید رضا نیری
 دبیر کل مجمع خیرین سالمت کشور 

و مشاور وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
َِّک َراِضَیًة مَّْرِضیًَّة َفاْدُخِلی ِفی ِعَباِدی َواْدُخِلی َجنَِّتی " "یَآ أَیَُّتَها النَّْفُس الُْمْطَمِئنَّه اْرِجِعی إِلَی  َرب

 خبر درگذشت چهره ماندگار و درخشان جمهوری اسالمی ایران 

ری  ـّ حـاج سید رضـا نی
دبیر کل مجمع خیرین سالمت کشور و مشاور 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
این شخصیت  فقدان  و بی شک  تاثر گردید  و  تاسف  موجب 
مومن و انقالبی، مصیبتی غم انگیز  برای ملت شریف ایران است. 
آن فقید سعید که از بزرگان خدمت به مردمان این مرز و بوم 
به شمار می رود، قبل از انقالب یکی از مبارزین فعال نهضت امام)ره( بود و با پیروزی انقالب بی 
دریغانه برای راه اندازی کمیته امداد امام )ره( تالش و تا آخرین لحظات عمر با برکتش علیرغم 
ناتوانی جسمی نیز تمام توان خویش را برای خدمت رسانی به دردمندان جامعه به کار گرفت. 
اقدامات خیرخواهانه مرحوم حاج سید رضا نیری در دهه اخیر، با تشکیل مجمع خیرین سالمت 
 کشور برای توسعه خدمات رسانی در حوزه سالمت و کمک به بیماران نیازمند گسترده تر گردید
  و بدون تردید مردمان عزیز استان خراسان جنوبی نیز از خدمات این مجمع زیاد بهره مند گشته اند
 و ما نیز در سفرهای چند باره آن مرحوم به استان از نزدیک شاهد هم و غم شان برای بهبود وضعیت 
سالمت نیازمندان و رفع مشکالت و کمبودهای درمانی بوده ایم.  اینجانبان به نمایندگی از جامعه 
دانشگاهی علوم پزشکی بیرجند و خیرین سالمت خراسان جنوبی ضمن ارج نهادن به خدمات ارزشمند 
آن فقید سعید، مراتب تسلیت و تعزیت خود را به ملت عزیز ایران به ویژه جامعه خیرین و نیکوکار 
 کشور ابراز نموده و از خداوند منان برای روح بزرگ آن مرحوم علو درجات را مسئلت می نماییم.

دکتر کاظم قائمی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

سید محمود حسینی
  مدیر عامل مجمع خیرین سالمت 

 استان خراسان جنوبی 
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 دریافت کارت کنکور ۹۶ از یکشنبه آغاز شد

تسنیم- مشاور عالی سازمان سنجش از آغاز دریافت پرینت کارت شرکت در آزمون سراسری سال 96 از 11 تیر 96 خبر داد. توکلی اظهار کرد: کارت آزمون سراسری سال 96 تمام 
داوطلبان در گروه های آزمایشی پنجگانه روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته و داوطلبان تا روز چهارشنبه 14 تیر ماه 96 برای دریافت کارت فرصت دارند. وی افزود: داوطلبانی که 
در دو یا سه گروهی آزمایشی متقاضی شده اند عالوه بر دریافت پرینت کارت گروه ازمایشی اصلی نسبت به دریافت پرینت کارت شرکت در گروه آزمایشی دوم یا دوم و سوم اقدام کنند.

سرمقاله

نیست تفنگ  پریدن  سزای   

*هرم پور

 )ادامه سرمقاله از صفحه 1 (در گیر و دار اولویت های مهم تر 

از شما، نمی خواهم و نمی خواهیم در سناریوی نخ 
نمایتان که فقط یکی از بندهای آن، تفرقه افکنی 
در استان است، خودمان و خودتان را گرفتار کنیم، 
وقت بگذاریم و برای مطالبی که تکیه کالم ها و 
کلیدواژه های تکراری و آشنای بعضی از دوستان 
پشت صحنه شما در سخنرانی های رسمی است، 
و به انشاء بیشتر می ماند تا سرمقاله یا یادداشت 
یا جوابیه، نخ و ریسمان بکشیم، اما نقداً این چند 
نکته را در حضور مبارک مردم شریف، از من ودر 
جواب توهین ها و سوء برداشت های یکطرفه تان در 
سایت ها و کانال های خبری استان در نقد سرمقاله 
روز شنبه به یادگار و در ذهن داشته باشید تا بعد؛
 1-  منفعت طلبی ها، مخصوص شماست، یکه تازی ها

 هم همینطور، و شاید اگر اینگونه بر نمی تافتید و 
بر نمی تاختید، شهروندان این شهر و استان هنوز 
امیدی  به صداقت و همراهی تان داشتند، افسوس 
می خورم که علیرغم همه ی ادعاهایتان، بی تدبیر، 
کم صبر، لجوج و به شدت عصبانی هستید. چرا؟ 
فهمم. نمی  واقعاً  علت؟  چه  به  دانم.  نمی  واقعا 
 2-  آوای خراسان جنوبی، هم داستان هیچ رسانه ای

 در استان نبوده و حامی هیچ مدیری نشده است، چه 
در سالهای قبل در کنار ما برای روزنامه زحمت کشیده 
 باشد، چه نه، که هر آنچه بوده، نتیجه لیاقت های

برای  بوده و بس و شایستگی هایشان  افراد  خود 
منصبی  که  مردم.  به  بیشتر  خدمت  و  مدیریت 
اگر تاکنون برای شما نبوده، به لیاقت هایتان باید 
خدمت،  برای  هایتان  شایستگی  به  و  کرد  شک 
چه در دولت قبل، در چه دولت فعلی. و اینچنین 
است که شما نخواهید توانست آوا را به راه و رسم 
آن رسانه یا آن فرد بچسبانید و با ترکه اناِر زخم 
های سیاسی تان بر گرده اش بزنید. البته بزنید که 
تازیانه ای از هر جانب  این سالها   آوا در همه ی 

رعایت  ناچیز  دستمزد  تنها  این  شاید  و  خورده 
است!! بوده  اش  طرفی  بی  و  استقالل  و  ادب 

3- ما بر خالف شما منصفانه قضاوت می کنیم، 
هر  دست  استان  این  آبادانی  و  توسعه  برای  ما 
و  ایم  گرفته  را  استانداری  هر  تالش  و  دولتی  
شما،  بر خالف  آوا  ی  روزنامه  ایم،  کرده  حمایت 
ممیزی  یا  فراموشی  به  را  ها  دولت  دستاوردهای 
این  ونخواهد سپرد،  نسپرده  ای  رسانه  های سیاه 
مرام ماست، چه در دولت اصولگرا و چه در دولت 
اصالح طلب. ما تالش های استاندار محترم فعلی  
اجرایی  ارشد  مدیر  عنوان  به  را  را  عزیز  دولت  و 
استان و مدیران ایشان  ارج می گذاریم، همانطور 
که تالش استانداران و مدیران و دولتمردان  قبلی را 
نیز ارج گذاشته ایم. اگر شما در محاق عصبیت های 
سیاسی،  مردم استان را منحصراً  شایسته توسعه 
سیاسی می دانید و وزن آنها را با ترازوی سیاست 
می سنجید، ما یاد گرفته ایم که توسعه سیاسی، 
اقتصادی،  علمی،  فرهنگی و اجتماعی را،  همه 
با هم برای مردم این استان بخواهیم و وزنشان را با 
طالی ناِب جوهره ی وجودشان برابر کنیم. لطفاً این 
مقوالت را یاد بگیرید و بیاموزید و به خاطر بسپارید!

4-  باالی صفحات روزنامه، زیر لوگوی همیشگی، 
آوای خراسان  روزنامه  نوشته می شود؛ »  هر روز 
شما  سن  اندازه  به  یعنی  بیستم«  سال  جنوبی، 
بزرگواران جوانی که در سالهای مشکالت استان، 
در سالهای معضالت، در سالهای محرومیت های 
واقعی، در سالهای تالش آوا برای استان شدن، به 
تی تی و تاتای کودکانه مشغول بودید، هرچند تولد 
خلق الساعه ای چند ماهه شما را دیر اما باید تبریک 
گفت،  خالی از لطف نیست که اندکی تجربه های 
جوانانه را به ناشیانه های حرفه ای پیوند نزنید تا 
حداقل طیف روزنامه خوان شهر و استان و مدیران 
و فرهیختگان، مالمتتان نکنند و عتاب آمیز نگویند؛  
»که آقای ح و خانم الف، سایت و کانال ب و ش و 
خ، زود خودتان را رو نکنید« فی المثل یادم هست در 
سرمقاله شنبه، ازهیچ کس و هیچ سایتی نام نبردم و 
القصه نمی دانم چرا دوستان فوق و سایت های فوق 
و آدم های مافوق شان، ناخواسته و دقیقاً همانجایی 
که باید، مطلب زدند و خودشان و نام هایشان و سنت 
های حسنه شان! در احترام به منتقد  را  نشان دادند. 
حال قضاوت با مردم.  شما حرفه ای بودید یا ما؟!!

برای  بگذارم  خواستم  را  مطلب  پنجمین  این   -5
همان جلسه تودیع و معارفه ای که روزهای آینده 
برای انتصاب شما و برداشتن فرمایشی افراد مورد 
نظرتان برگزار خواهد شد، خواستم بگذارم تا همانجا 
ضمن تبریک، بگویم دیدید که همان شد که گفته 
که  کردم  عقلی  احتیاط  و  آمد،  شرمم  اما  بودیم؟ 
احتمااًل مدیران محترم ارشد استانی بعد از آن جوابیه 
های سرشار از توهین و عصبانیت شما، کمی وقت 
گذاشته باشند و دوباره روزمه های شما را از پستوخانه 
ها بیرون کشیده باشند و کمی در احواالت شخصی 
بودنتان  ای  حرفه  و  زبردستی  و  تان  اجتماعی  و 
کنکاش و شک کرده باشند، و شاید تجدید نظری 
در شرح ماوقعی که برای انتصاب های احتمالی شما 
باشد.  نشده  دیر  اند.امید که  فرستاده  و دوستانتان 
)آخر االمر در داخل پرانتز اینکه مسؤولین محترم 
روزنامه راضی به درج این مطلب نبودند، اصرار از 
ای رسانه  نوپای  و  جوان  دوستان  به  که  بود   من 

روهای  در  و  بزن  ی  زمانه  کنم  یادآوری  خودم 
بعد...( تا  بماند  است...باقی  گذشته  هم  ای  رسانه 

بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست
باور کنید که پاسخ آیینه سنگ نیست
 سوگند می خورم به مرام پرندگان

در عرف ما، سزای پریدن تفنگ نیست
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(         

نیری ، بزرگ مرد نیکوکار
امدادگری خستگی ناپذیر

حاج سید رضا نیري ، نامي آشنا در تاریخ مبارزات 
انقالبي است.وی از خانداني اصیل و سادات منطقه 
پیشوا  به  خانواده  به  نوجواني  در  که  است  مرانک 
پانزده خرداد مردم  ورامین هجرت کرده است. قیام 
ورامین به نام وي پیوند خورده است.پس از انقالب 
اسالمي او به همراه عده اي از یاران دیرین امام کمیته 
امداد را تاسیس کردند. مدت طوالني مدیریت وي بر 
کمیته امداد و خدمات شایان توجه آن مرحوم از وی 
چهره ي آشنا در خدمت به محرومین ساخته است. در 
محله  سکونت مرحوم مسجدي وجود داشت که درآن 
عالم رباني و زاهد مرحوم آیت ا... شیخ محمد حسین 
به روشنگري و هدایت  اقامه مي کرد و  نماز  زاهد 
مردم مشغول بود. آقاي نیري که از نمازگزاران فعال 
این مسجد بود به شاگردي آن مرحوم مفتخر گردید 
و از محضر ایشان بهره هاي فراواني برد به گونه اي 
که این آموزه ها نقش بسزایي در تکوین شخصیتش 
داشت.پس از رحلت این عالم بزرگوار با هدایت حضرت 
آیت ا... العظمي بروجردي ) ره( شخصیت ارزشمند 
دیگري یعني حضرت آیت ا... حاج شیخ عبدالکریم 
حق شناس راه ایشان را ادامه داد.ایمان، درایت وحضور 
فعاالنه آقاي نیري در فعالیت هاي دیني موجب گردید 
تا ایشان از افراد مورد وثوق و اعتماد این عالم بزرگوار 
قرار گرفته و طبعا وی را در سفر به قم و شرفیابي به 
محضر مراجع معظم تقلید حضرت آیت ا... بروجردي 
و حضرت امام خمیني )ره( همراهي نموده و به این 
وسیله توفیق درک محضر این عالمان جلیل القدر و 
نوراني نصیبش گردید. این دوره از زندگي آقاي نیري با 
رویدادها و حوادث بسیار مهمي از تاریخ مبارزات ملت 
مسلمان ایران مصادف بود؛ از جمله این که مبارزات 
فداییان اسالم که از چند سال قبل آغاز گردیده بود 
آغاز  با  ایام  این  داشت. همچنین  همچنان جریان 
نهضت عظیم حضرت امام خمیني )ره( و تشکیل 
گروه مبارزه موتلفه اسالمي به منظور مبارزه با رژیم 
فاسد پهلوي به وجود آمده بود هم زماني داشت. آقاي 
نیري با جمعی از انسان هاي شجاع ومومن در این 
وارد  فعال و موثر  از اعضاي  به عنوان یکي  حزب 
فعالیتهاي سیاسي و مبارزه با رژیم ستم شاهي گردید.

به دنبال اوج گیري نهضت ودستگیري حضرت امام و 
انتقال ایشان به تهران که به منظور خاموش کردن 
شعله هاي قیام مردم مسلمان ایران صورت گرفت، 
گروه مبارز اسالمي تصمیم گرفت تا با مطلع نمودن 
مردم از این اقدام با این توطئه شوم و خطرناک رژیم 
مقابله نموده و آن راخنثي نماید. در همین راستا آقاي 
سید رضا نیري  از سوي گروه هاي مبارز ماموریت یافت 
تا خبر دستگیري امام را به مردم ورامین برساند.نیری 
در دهه 50 با هدایت روحانیت مبارز از جمله شخصیت 
هاي برجسته اي نظیر شهید بهشتي، شهید باهنر، 
حضرت آیت اهلل خامنه اي و هاشمي رفسنجاني و 
همگام با شهید رجایي و مرحوم حاج حبیب ا... شفیق 
و برخي از خیرین بازار فعالیت هاي خود را در پوشش 
موسسه ي فرهنگي و رفاه ادامه داد و اقدامات موثر و 
مفیدي را به انجام رسانید. یکي ازمهمترین اقداماتي 
که در این موسسه و به امر امام صورت مي گرفت 
از خانواده  تعدادي  از  و معنوي  مادي  حمایت هاي 
هاي شهداي قیام 15 خردادو زندانیان انقالبي بود. 
وی همچنین در مرحله دوم نهضت امام  خمیني )ره( 
که با شهادت حاج آقا مصطفي خمیني آغاز گردید 
یکي از عناصر فعال و موثر بود.برخي از فعالیت هاي 
برجسته و عمده ایشان در این دوره عبارتند از:حمایت 
مادي از اعتصابیون صنعت نفت و سایر اعتصابیون به 
همراهي جمعي از مبارزین و خیرین،مشارکت فعال در 
ترویج تکثیر و پخش پیامها و اعالمیه هاي حضرت 
امام،ایفاي نقش کلیدي در برپایي نماز باشکوه عید 
سعید فطر در قیطریه به امامت حضرت آیت اهلل 
مفتح که در این رابطه در معرض خطر دستگیري 
توسط ساواک نیز قرار گرفت،شرکت فعال در وقایع 
17 شهریور سال 1357 به اتفاق تمامي اعضاي خانواده 
اش،با تشریف فرمایي حضرت امام در 12 بهمن سال 
1357 مسئولیت پشتیباني و پذیرایي از میهمانان امام 
و مستقبلین را به عهده گرفت، سپس چندي بعد 
با پیروزي شکوهمند انقالب اسالمي در 22 بهمن 
رژیم ستم  از سران  پذیرایي  مسئولیت  سال 1357 
شاهنشاهي که دستگیر شده و در مدرسه رفاه براي 
محاکمه نگهداري مي شدند، همچنین پشتیباني از 
برخي از مراکز دولتي نظیر کمیته ها و بیمارستان ها 
به عده ایشان نهاده شد. ایشان با بهره جستن از کمک 
ها و هدایاي مردمي  و سایر منابع، این مسئولیت را 
با حسن تدبیر و برنامه ریزي دقیق به نحو مطلوب 
به انجام رسانید.حاج سید رضا نیری همچنین تصدی 
سمت های عضویت در شورای مرکزی کمیته امداد، 
مسئولیت اجرایی و سرپرستی کمیته امداد، مشاور وزیر 
بهداشت، دبیر کل مجمع خیرین سالمت کشور نیز 
فعالیت داشته است. مجمع خیرین استان این مصیبت 
را به خاندان معظم آن زنده یاد و مجموعه خیرین 
سالمت کشور تسلیت عرض نموده و علو درجات آن 
روان شاد را به برکت خدمات ارزنده اش به محرومین و 

بیماران استان از خداوند مسئلت داریم.
مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی 

حسینی- صبح دیروز نخستین جلسه شورای هماهنگی 
با  استان  روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی  مدیران 
حضور ولی پور مطلق رئیس سازمان برگزار شد. عارفی 
این  اینکه  بیان  با  این سازمان  نیا رئیس روابط عمومی 
العمل وزیر جهاد کشاورزی در سال  جلسه، ذیل دستور 
مدیران  هماهنگی  شورای  مجدد  تشکیل  برای  گذشته 
جهاد کشاورزی برگزار می شود عنوان کرد: مسئوالن روابط 
عمومی ادارات دام پزشکی ، امور عشایر، پشتیبانی امور 
دام، شرکت غله و خدمات بازرگانی، سازمان نظام مهندسی 
تحقیقات  مرکز   ، کشاورزی  بیمه  صندوق  کشاورزی، 
کشاورزی و بانک کشاورزی در این جلسه حضور داشتند. 
وی با اشاره به این که وجود خالیی به عنوان حلقه واسط 
شورا  این  تا  داشت  برآن  را  ما   ، ها  سازمان  این  دربین 
اندیشی  با هم  تا  تشکیل شود اضافه کرد: تالش داریم 

مسائل و مشکالت زیر بخش های کشاورزی بهتر حل 
شود. عارفی نیا با اعتقاد بر این که در این جلسات مسائل 
حوزه کشاورزی با تعامل یکدیگر مورد بحث و بررسی قرار 
می گیرد تاکید کرد: قطعا در ادامه کار، مطالباتی خواهیم 

های  دستگاه  افزایی  هم  با  موضوعات  برخی  و  داشت 
سازمان جهاد کشاورزی انجام خواهد شد.

تقویم رسانه ای برای معرفی تمام فعالیت های 
جهاد کشاورزی به رسانه ها و مردم

وی خروجی این جلسه را شکل گیری تقویم رسانه ای 

برای نخستین بار به منظور ارتباط سازنده تر با جامعه، 
مطبوعات و خبرگزاری ها عنوان کرد و افزود: این تقویم 
جهاد  بخشی  زیر  و  بخشی  های  فعالیت  تمام  شامل 
کشاورزی و با مد نظر قرار دادن بهترین زمان و عینیت 

بخشی به نمونه ها ، گردآوری شده و در اختیار اصحاب 
رسانه قرار خواهد گرفت.  رئیس روابط عمومی سازمان 
جهاد کشاورزی با اشاره به این که هر ماه یک جلسه از 
این شورا برگزار خواهد شد خاطرنشان کرد: در هر جلسه 
مسائل  توضیح  برای  سازمان  کل  مدیران  از  نفر  یک 
حوزه کاری مرتبط و یک مسئول نمایندگی یا سرپرست 

خبرگزاری به همراه خبرنگاران دعوت خواهند شد.

شورایی برای پیگیری مطالبات فرهنگی
عجین شده با کشاورزی مردم

عارفی نیا با تاکید بر این که کشاورزی استان با فرهنگ 
مردم عجین شده است و مطالبات فرهنگی مردم نیز از 
طریق این شورا پیگیری خواهد شد. رئیس روابط عمومی 
و  میادین  نام گذاری  به  مثال  عنوان  به  جهاد کشاورزی 
خیابان ها با توجه به محصوالت کشاورزی و حتی صنایع 
استان  افزود: شورای فرهنگی  اشاره کرد و  استان  دستی 
می  تشکیل  موضوعات  این  برای  خواهی  سهم  بدون 
شود، در حالی که باید برای نمایاندن ویژگی های مردم 
شناختی استان تشکیل شوند. در ادامه جلسه مسئوالن 
روابط عمومی نیز پیشنهاداتی ارائه دادند. خیاطی مسئول 
روابط عمومی دام پزشکی با بیان این که در هفته های 
مختلف مرتبط با جهاد کشاورزی همه دستگاه های مرتبط 
داد:  پیشنهاد  پررنگ شدن عملکرد همکاری کنند  برای 
با تقویت روابط عمومی های شهرستان ها می توان در 
روابط  پور مسئول  نقی  اطالع رسانی موثرتر عمل کرد. 
این که  بر  تاکید  با  آبخیزداری  منابع طبیعی و  عمومی 
باید مشخص  اداری روابط عمومی ها در کشور  ساختار 
شود اضافه کرد: روابط عمومی ها از ردیف های اعتباری 

ملی و استانی بی بهره اند.

جلسه ای برای تقویت و هم افزایی دستگاه های جهاد کشاورزی

وزارت  تغذیه  بهبود  دفتر  مدیرکل  تسنیم-عبداللهی 
بهداشت از کاهش نسبی سوءتغذیه و کوتاه قدی در کشور 
اگر  خبرداد و گفت: مطالعات جدید گویای آن است که 

از  ناشی  کوتاه قدی  درصد  گذشته، حدود 20  دهه  دو  در 
عدد  این  داشت،  وجود  سال  پنج  زیر  کودکان  در  تغذیه 
کوتاه قدی  یعنی  است،  رسیده  و هشت دهم درصد   6 به 
کاهش  سال  پنج  زیر  کودکان  در  درصد   50 از  بیش 
صورت گرفته،  اقدامات  همه  با  گفت:  است.وی  یافته 
سایر  به  نسبت  کشور  محروم  مناطق  در  همچنان 
وی  می شود.  رؤیت  کودکان  در  سوءتغذیه  شیوع  مناطق 
افزود: کودکانی که طی غربالگری ها، دچار اختالل رشد، 
و  سالمت  مراقبان  توسط  باشند،  کوتاه قدی  یا  کم وزنی 
مادر  با  مشاوره  بر  عالوه  و  می شوند  شناسایی  بهورزان 
مکمل یاری  چون  خدماتی  کودک،  تغذیه  زمینه  در 

ریزمغذی ها به صورت رایگان برای کودکان ارائه می شود. 
بهداشت گفت: عالوه  وزارت  تغذیه  بهبود  دفتر  مدیرکل 
بر مراقبت های تغذیه ای که توسط کارکنان بهداشتی در 
شبکه های بهداشتی درمانی کشور ارائه می شود، آن دسته 
دچار  سوءتغذیه  به  خانواده  فقر  به علت  که  کودکانی  از 
شدند، به کمیته امداد امام خمینی)ره( معرفی می شوند و 
سبد غذایی رایگان که ترکیب آن توسط کارشناسان تغذیه 
در  است،  شده  تأیید  منطقه  بومی  غذاهای  با  متناسب 
اختیار آنها قرار می گیرد. این برنامه اثربخشی خوبی دارد 
و با ارزیابی های انجام شده، بین 40 تا 70 درصد کودکانی 
که دچار سوءتغذیه و اختالل رشد هستند، با کمک های 

پیدا  نسبی  بهبودی  تغذیه ای،  مشاوره های  و  غذایی 
می کنند. عبداللهی در ادامه از ارائه یک وعده غذای گرم 
در روستامهدها با همکاری سازمان بهزیستی خبر داد و 
گفت: حدود 6 هزار روستامهد در سراسر کشور وجود دارد 
که برای کودکان سه تا 6 ساله یک وعده غذای گرم در 
مهدکودک تدارک می بینند. نوع غذا را کارشناسان تغذیه 
مشخص کرده و آموزش مربیان مهد نیز توسط کارکنان 
بهداشتی انجام می شود. وی در پایان تأکید کرد: ارائه یک 
وعده غذای گرم در روستامهدها در پیشگیری از سوءتغذیه 
تأثیر زیادی دارد. همچنین آموزش هایی که ارائه می شود، 

عادات غذایی صحیح را به تدریج ترویج می دهد.

 جزئیات توزیع سبد غذایی رایگان 

 69-4201 شماره مرحله اي یک عمومي  مناقصه         
               

 يزارت ویري                  
                                                                                                                           شرکت آب ي فاضالب ريستایی خراسان جىًبی 
 
 

 ومایذ:برگسار ریل  ي  شرایط با مًضًع ای مىاقصٍ یه شرکت در وظر داردا

 یخ دا  داس   12/04/96 یختاشدنذ اسدناد مناقصده سا اص  داس     یدهندذاا  مظفدم مد    یشنهادصه7 پاسناد مناق یافتمهلت و محل دس
و تا  ظجه ته مندذسجا  اسدناد مناقصده     یافتدس  www.setadiran.irسامانه ستاد ته آدسس  یقاص طش 96ساعت  17/04/96

.  ینددذسددامانه فددظج دسا ن ا در28/04/1396نثه مددظس  چهاسشددسوص 91 ددا سدداعت   pdf یلهددا مددذاسال مصر سا تدده  ددظس  فا
 شهذا  تلظاس – یشجنذت یمناقصه ته نشان یسیظ دس ک  01/05/96شنثه مظس   یک ثح سوص  6وا له ساس ساعت   یشنهادها پ

متعاقثا اعدالر   یجهو نت یتشسس یاستا  خشاسا  جنظت ییششکت آب وفاضالب سوستا  ساصما  جهاد کشاوسص ی، ضلع غشت  عثاد
 خظاهذ شذ

دسادا    یقها اص طش پاکت ییاشا  و تاصاشا مناقصه یشنهاداسناد مناقصه  ا اسائه پ یافتمناقصه اص دس  مشاحل تشاضاس یهکل : ضمىاً
ادشا  دس   انجدار خظاهدذ شدذ و مصر اسدت مناقصده       www.setadiran.irدولت )ستاد( ته آدسس  یکیسامانه  ذاسکا  الکتشون

سا جهدت شدشکت دس مناقصده     یکدی الکتشون  امضدا  یاظاه یافتمزکظس و دس یتدس سا ارن مشاحل ثثت ی،قثل یت ظس  عذر عضظ
 اثش داد  نخظاهذ شذ  یةدولت  ش  یکیوا له خاسا اص دساا  سامانه  ذاسکا  الکتشون یشنهادها محقق ساصنذ. ته پ

  ،  جاس  ، طثقه ه کم ، ساصما   نعت، معذ  ،مطهش یاتا خ یشجنذ،7 تی)آدسس دفتش خذما  سامانه  ذاسکا  خشاسا  جنظت
 .تاشذیدو مظسد م هاپاکت ییجهت تاصاشا یافتیدس یشنهادا پ حذاقل  (02315559550 لفن   اس 7  999اطاج 

و ایاب و رهاب  ظسط تاصسس وتاشذ و ه چنین هضینه  ست کامها  مزکظس تاصسی کامها  دسخظاستی سطح یک می: 1تبصرٌ 
 استفاد  اص مصالح و  ظلیذا  داخلی استا  دس اولظیت قشاسداسد. :2 تبصرٌ  تعهذ  فشوشنذ  خظاهذ تظد.

این ششکت دس سد یا قثظل پیشنهادا  تشاتش قظانین و مقشسا  مشتظطه مختاس میثاشدذ تدشا  کسدة اطالعدا  تیشدتش اص شدشایط       
و یا (www.abfar-kj.ir)ششکت دس مناقصه و مشخصا  پشوط  ته وب سایت ششکت آب و فاضالب سوستایی خشاسا  جنظتی 

اداس  امدظس   023 -15591425-5مشاجعه ویا تا ش اس   لفدن  (iets.mporg.ir)وب سایت پایگا  ملی اطالع سسانی مناقصا  
 حقظقی و قشاسدادها   اس حا ل فشمائیذ.  

  ريابط ػمًمی شرکت آب ي فاضالب ريستایی خراسان جىًبی
        
 

در محل پروژه  حويلمحل ت شرح
  جی آر پیي اتصاالت لًلٍ خریذ 

درمیان از تًابغ شُرستان درمیان است رکرشذٌدر دػًتىامٍ  َامشخصات کامل لًلٍ توجه: 
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 11/04/1396تاریخ :

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادي سالیانه - نوبت دوم

شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سربیشه
تاریخ انتشار: 13۹۶/04/12

 جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه  شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سربیشه ساعت 10 روز شنبه تاریخ 1396/04/24 
در محل سربیشه مسجد امام حسن مجتبی )ع( برگزار می شود. از کلیه نمایندگان اعضا دعوت می شود براي اتخاذ تصمیم نسبت 

به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس - طرح و تصویب صورت هاي مالي سال 1395- طرح و تصویب بودجه پیشنهادي سال 
1396- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل براي مدت یک سال مالي- تعیین حق الزحمه بازرس برای سال96- طرح و تصویب آیین 
نامه اداري استخدامي - طرح و تصویب آیین نامه مالي و معامالتي- طرح و تصویب آیین نامه حدود و اختیارات مدیرعامل - طرح 

وتصویب آیین نامه تنخواه گردان - طرح و تصویب تغییرات اعضا و سرمایه
                

                                                                                                                                         هیئت مدیره تعاوني 

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 950116 اجرایی 
این اجرا در قبال محکومیت آقای سید محمد رضوی نژاد فرزند 
سید خلیل به پرداخت مهریه به مبلغ 123/606/780 تومان به 
نرخ روز در حق محکوم لها خانم فاطمه کیوان و پرداخت مبلغ 
57/828/814 ریال حق االجرای دولتی یک قطعه زمین دیمه 
زار با پالک ثبتی 3 فرعی از 1396 اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در مزرعه دهلکوه به صورت یک قطعه بند خاکی به مساحت 
19238 متر مربع شامل یک باب خانه کارگری به مساحت حدود 
80 مترمربع در حد فاصل شرق محدوده مسکونی دهلکوه و غرب 
انبارهای شرکت نفت و حاشیه جاده خاکی قدیمی بیرجند جهت 
فروش معرفی شده و مطابق نظریه کارشناسی ارزش هر متر 
دوازده هزار تومان جمعا مبلغ دویست و سی میلیون و هشتصد 
و پنجاه و شش هزار تومان )230/856/000( ارزیابی شده است 
و قرار است ملک مذکور به میزان مبلغ مهریه از طریق مزایده در 
روز یکشنبه 96/4/25 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر شعبه 
دوم اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند به فروش برسد که 
قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف 
است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط 
و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند 
پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید 

آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
شفیعی -  مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

 38/413/530 مبلغ  پرداخت  به  محکوم  پور  قلی  علیرضا  آقای  اجرایی   954406 کالسه  پرونده  در  اینکه  به  نظر 
ریال در حق خانم الهام قاسمی و مبلغ 1/650/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه 95 
جفت کفش نو اسپرت مردانه معرفی و توقیف و به مبلغ 40/800/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز 
برسد  فروش  به  بیرجند  اختالف  حل  شوراهای  مجتمع  احکام  اجرای  دفتر  در  صبح  الی 9  ساعت 8  از  مورخ 96/04/31  شنبه 
که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
تمایل  متقاضیان در صورت  لذا  تجدید خواهد شد.  مزایده  و  نفع دولت ضبط  به  اولیه  این صورت 10 درصد  غیر  در  نماید   اقدام 
می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 
مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری 

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

دعـوت بـه همکـاری
مجموعه فرهنگی پذیرایی 
ایرانیان جهت تکمیل کادر 
پذیرایی خود به افراد ذیل 

نیازمند است:
مهماندار خانم و آقا

منشی خانم
ساعت مراجعه: 10صبح الی 13

آدرس: نبش توحید 13 
 دفتر تاالر ایرانیان

سمسـاری مرتضـی   
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  با باالترین 

قیمت   09159632924- امیرآبادیزاده
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خشکسالی هزار و 30 میلیارد ریال به شهرستان طبس زیان وارد کرد
  ایرنا - مدیر جهاد کشاورزی طبس میزان بارندگی سال زراعی جاری این شهرستان را 41.6 میلیمتر ذکر کرد و گفت: این عدد نسبت به میانگین بلند مدت 46 درصد کاهش دارد که در اثر خشکسالی یک هزار و 30 
میلیارد ریال به بخش های مختلف کشاورزی زیان وارد شده است .  داود بخشایی افزود:  افزایش عدم باروری و سقط جنین دام ها و مرده زایی دام سبک و شتر، ناشی از فقر مراتع از پنج درصد در سال 84 به 35 درصد 
در سال 95 رسید و تعداد دام سبک و شتر در سال 84 به ترتیب از 318 هزار راس و 13 هزار و 200 نفر شتر به 179 هزار راس و 7 هزار و 600 نفر شتر در سال جاری رسید که به ترتیب 44 و 42 درصد کاهش یافته است.

آوا جان از صنعت و معدن بخاطر تمرکز بر روی 
حوزه معادن استان تشکر کن ما اینجا گنج هایی 
داریم که سال ها خوابیده بود و االن به همت این 

عزیزان دارد جان می گیرد
933 ... 351

سالم  ،جناب آقای استاندار بزرگوار تاکنون عدالت 
عاجزانه   پس  نداریم  سراغ  را  شما  چون  خواهی 
خواهشمندیم مدتی از وقت شریف خودتان را بر 
این ثواب قراردهید بازنشستگان شاغل مخصوصا 
جوان  دل  عوضش  برداشته  را  وپرورش  آموزش 
بیکار افسرده را آبیاری کنید تا اندکی مشکل بزرگ 

...استان حل شود انشاا...
902...146
در پاسخ به پیام همشهری عزیزی که گفته بودند 
بیمارستان ولیعصر نیروی انسانی کم دارد این را 
همه می دانیم و همه هم خوب می دانیم کار رئیس 
دانشگاه و بیمارستان نیست بلکه نیاز به همت و 
پیگیری نمایندگان مجلس ، استاندار ، معاون منابع 
فکر  که  دارد  مدیریت  سازمان  رئیس  و  انسانی 
در  اینقدر  بزرگواران  این  اعظم  بخش  کنم  می 
حاشیه های سیاسی درگیرند که وقتی برای اینکار 
باطنی دعا می کنم  ندارند من هم علیرغم میل 
گذر این بزرگواران به این اورژانس بخورد تا درد 
مردم را بفهمند هر چند که این آقایان و خانمها اگر 
به آنجا برسند از قبل برایشان فرش قرمز هم پهن 

خواهند شد و درک نخواهند کرد
ارسالی  به تلگرام آوا
سالم  از اداره راه درمیان درخواست می شود راه 
قهستان زهان حد فاصل دوراهی روستای کالته 
مال تا روستای توت کری جاده را لکه گیری نمایند 
های  چاله  دارای  و  فرسوده  آسفالت  خیلی   چون 

بزرگ هست ممنوم
915....840
شهرداری  به  شد  پیدا  خیری  یک  اگر  آوا  سالم 
معرفی کنید بابت این کانال سراب واقعا در شان 
مرکز استان نیست چنین بی در و پیکر به همه چیز 

می ماند جزکانال آب دست مریزاد
915...335
سالم آوا لطفا به گوش برادران زحمتکش نیروی 
انتظامی برسونین بیان چراغ خطرهای تقاطع شهید 
برگی و وحدت یا جمع کن یا درست کن یک سالی 

هست خاموشه باتشکر.
938...309
زحمتکشان  و  مسئوالن  خدمت  سالم  عرض  با 
توجه  با  احتراما   . یک  منطقه  شهرداری  محترم 
به پیام اعتراضی که چند روز قبل خدمت مسوول 
طریق  از  یک  منطقه  شهرداری  خدمات  محترم 
اقدام  هیچگونه  و  نمودیم  ارسال  روزنامه  همین 
مثبتی در این خصوص صورت نگرفت خواهشمند 
در  کوچه  دو  اهالی  و  ها  همسایه  اعتراض  است 
محل بلوار شعبانیه  نبش  خیابان وصال جنوبی 
چهار را در خصوص برداشتن سطل زباله از داخل 
پیاده روی عمومی توسط همسایه مورد نظرو نصب 
درب ورودی منزل در این محل  بررسی و نسبت 
به نصب سطل زباله در محل مورد نظر جهت رفع 

مشکل اهالی اقدام فرمایید. 
ارسالی به تلگرام آوا
فرمانده محترم انتظامی استان یک سالم و خسته 
نباشید جانانه خدمت شما و همکارانتان دارم و از 
آنجا که قدر امنیت و نظمی را که شما بزرگواران به 
دنبال تامین آن هستید را می دانم برای بهتر شدن 
های سال  طی  اینکه  آن  و  داشتم  عرضی   امور 
 گذشته نگاه مردم از پلیس به عنوان یک مامور 
خشک و غیر قابل انعطاف و نظامی به عنوان یک 
دوست و ضامن امنیت جامعه تغییر پیدا کرد این 
ثمره بزرگی بود که پلیس برای بدست آوردن آن 
تالش بسیاری نمود ولیکن چند سالی است که در 
مرکز استان در حوزه راهور این دستاورد به راحتی به 
سمت نابود شدن می رود . چند روز پیش  در ابتدای 
خیابان غفاری مقابل روز بازار بین یک اتوبوس و 
ترافیک  که  بود  افتاده  اتفاق  تصادفی  سواری 
سنگینی در آن منطقه به وجود آورده بود تا وقتی 
که ته ترافیک بودم از سرعت عمل پلیس پیش 
 خودم گالیه می کردم و اینکه اگر زودتر می آمدند
 سریعتر مسیر را باز و خودروها را هدایت می کردند 
علیهذا وقتی پس از یک ربع در ترافیک باالخره به 
محل تصادف رسیدم در کمال ناباوری دیدم مامور 
محترم خیلی وقت است تشریف آورده اما به جای 
اینکه در گام اول خودروها را هدایت کند وقتش 
را متمرکز شناخت مقصر ، کارشناسی و مباحثه با 
رانندگان طرف حادثه قرار داده بود کمی جلوتر که 
رفتم دیدم همکار این بزرگوار نیز در خودرو زیر سایه 
 داخل ماشین نشسته اند و بدون هیچ دغدغه ای
تماشا می کنند در آن زمان هر چه  را  ترافیک   
تالش کردم خودم را قانع کنم این همان پلیسی 
بدون شک  و  نتوانستم  رود  می  انتظار  که  است 
مشکل  حل  و  دادن  نظم  بزرگواران  این  اولویت 
نبود و صرفا به دنبال صدور جریمه و تعیین مقصر 
بودند باور کنیم گاهی با همین سهل انگاری ها 
نگاه مردم نسبت به مجموعه ای تغییر می کند 
که خوب می دانیم چه شهدایی را به پای امنیت 
امروزمان تقدیم کرده است . از سردار شجاع عزیز 
هستند  تدبیر  با  ای  فرمانده  و  روشن  انسان  که 
خواهش می کنم در کالس های توجیهی به تقدم 
روش های ایجابی بر برخوردهای سلبی اشاره و 
این  در  را  رانندگی  و  راهنمایی  محترم  همکاران 

خصوص روشن نمایند .
ارسالی به تلگرام آوا
با سالم لطفا سرعت گیر های خیابان شهید برگی و 
وحدت را یه رنگ بزنین اصال دیده نمیشه مسئوالن 

رسیدگی کنن با تشکر  .
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پیشه ور-کودکان خیابانی در جهان و ایران 
یکی از اسفناک ترین واقعیتهایی است که کمتر 
به آن توجه و دقت شده است البته این عارضه 
 منحصر به کشور ما نیست و تا زمانی که فقر ،

 ، باشد  داشته  وجود  برابری  نا  و  آگاهی،  نا   
کار  کودکان  و  خیابانی  کودکان  مسئله  با 
چراغ  پشت   . بود  خواهیم  روبرو  همچنان 
کوچک  کارگاه های  در  رانندگی،  و  راهنمایی 
کوره های  یا  مترو  قطارهای  در  بزرگ،  و 
شهرها  این  نمی کند  کجای  فرقی  آجرپزی؛  
هستند. کاری  چه  مشغول  یا  ایستاده اند 

 تا وقتی شرایط برای یغما رفتن دوران کودکی 
کودکان کار وجود دارد ، نباید  انتظار داشت آنها 
برای  از راه رسیدن فصلی خاص لحظه شماری 
در  آنها  برای  سال  فصل  چهار  تفاوت  کنند. 
که  می شود  خالصه  شرایطی  و  سرما   و  گرما 
کار را برایشان دشوار یا آسان می کند. تابستان 
برای خیلی از کودکان حکم تفریح و خالصی 
از درس و مشق را دارد، اما برای کودکان کار 
فعالیت  برای  را  اوضاع  که  است  داغی  فصل 
دشوار تر می کند و توقع از این کودکان را باالتر 
خواندن  درس  بی خیال  باید  آنها  زیرا  می برد، 
جور  وقت  تمام  و  شوند  خود  نیمه  و  نصفه 
را بکشند یا معتاد خود  از کار افتاده  مادر  پدر و 

کودکانی که از لذت
 تفریح تابستان دور هستند 

 . است  کار  کودکان  از  ساله    11 امیر 
فروش  و  خرید  مغازه  در  و  افغانستان  تبعه 
از  امیر  که  حالی  در  می کند.  کار  ضایعات 
می  حرف  تابستان  تفریح  و  کاری  شرایط 
را  او  حرف  کار  بچه های  از  دیگر  یکی  زند، 
که  تو  )صاحبکار  می زند:  داد  و  می کند  قطع 
می خرد(. چلو کباب  برایت  است،  خوبی  آدم 

اما  می کند،  تائید  را  دوستش  حرف  امیر 
کودکان  که  است  این  نگران کننده   مساله 
تابستان  تفریح  لذت  معنای  از  آن قدر  کار 
چلوکباب  پرس  یک  خوردن  که  هستند  دور 
باشد.  تابستان  از  آنها  بهترین خاطره  می تواند 
تشکیل  دختران  را  کار  کودکان  از  تعدادی 
می دهند. بیشتر آنها نیز تبعه افغانستان هستند.

تابستان و زمستان فرقی ندارد 

اینها  شدم(  خسته  کردم،  کار  بس  )از 
. است  مصطفی  حرف های  از  بخشی 

مصطفی 17 سال دارد و زخم تازه ای زیر چشم 
و  حال  که  او  است.  کرده  خوش  جا  راستش 
برنامه هایش  درباره  ندارد،  زدن  حرف  حوصله 
از  که  من  برای  می دهد:  ادامه  تابستان  برای 
و  تابستان  کنم،  کار  بودم  مجبور  سالگی   10
از  کرده ام؛  کاری  همه  ندارد.  فرقی  زمستان 
تا  بگیر  نقاشی  و  صافکاری  یخچال سازی، 

مصطفی  کارتن.  و  کاغذ  ضایعات  جمع آوری 
ندارد.  خواندن  درس  به  عالقه ای  هیچ 
درس  عادی  مدارس  در  دارد  دوست  چون 
به  حرف هایش  البه الی  مصطفی  بخواند. 
وضع  که  می کند  اشاره  خود  دوستان  از  یکی 
یکی  می کند:  تاکید  دارد.  نامناسبی  بسیار 
بدی  خیلی  وضع  مهدی  نام  به  دوستانم  از 
هستند  فلج  دو  هر  مادرش  و  پدر  چون  دارد، 
و او باید به تمام مشکالت آنها رسیدگی کند.

دوزی  کیف  کارگاه  در  اکنون  نوجوان   پسر 
مشغول کار است و زمانی که به پزشک یا مشاوره 

کودکان   از  حمایت  مرکز  به  باشد،  داشته  نیاز 
می رود. او یادآور می شود: از صبح تا عصر در 
یک  فقط  روزها  بیشتر  و  می کنم  کارگاه  کار 
ساعت وقت استراحت برای خوردن ناهار دارم.

در همین خصوص با چند تن از مسئوالن حمایت 
اقدامات  درباره  و  بهزیستی  کار  کودکان  از 
مشاور براي این کودکان و تاثیرات آن و کاهش 
: کردیم  گفتگو  کودکان  این  درصدی  چند 

زمانی  تا  استان  بهزیستی  مدیر کل  گفته  به   

و  کار  کودکان  و  خیابانی  کودکان  به  که 
اضافی  بار  چشم  به   ، دیده  آسیب  کودکان 
جامعی  برنامه  و  شود  نگاه  جامعه  دوش  به 
زمینه های  و  نشود  اجرا  آنها  از  برای حمایت 
کانون  در  امکان  حد  در  آنها  یکپارچه  رشد 
داشتن  از  توان  نمی   ، نگردد  فرآهم  خانواده 
استانداردهای  با  پیشرفته  و  آباد  کشوری 
 . برانیم  سخن  انسانی  شاخصهای  در  باال 
این رو الزمست  از  تاکید می کند:  نژاد  عرب 
برای کنترل و کاهش پدیده کودکان خیابانی 
تمامی دستگاهها دست در دست هم بگذارند 

 ، نفر  در زمان حاضر  ، زیرا نجات حتی یک 
منجر به نجات دهها نفر در آینده خواهد بود.

سالهاست میزبان مهاجران زیادی
 در استان خود هستیم

به علت همجواری  وی خاطر نشان می کند: 
مهاجران  میزبان  سالهاست  افغانستان  با 
هستیم  خود  استان  در   ، کشور  این  از  زیادی 

زندگی  حاشیه شهر  در  بیشتر  که  مهاجرانی   .
بیکاری   ، شغل  نبود  علت  به  و  کنند  می 
اعتیاد  و  اقتصادی  فقر  و  درآمد  نداشتن   ،
کودکان   ، باشد  می  خانواده  گریبانگیر  که 
 . آوردند  می  روی  خیابان  در  کار  به  آنها 
 به باور وی حمایت از کار کودک و نوع برخورد 
با این قشر آسیب دیده نیاز به فرهنگ سازی 
داشته  متولی  دستگاههای  تمامی  کمک  و 
به  توجه   با  باید  اجرایی  و هر دستگاه  است  
وظایف اصلی خود کارهایی انجام دهد تا بتواند 
به توانمندسازی این قشر از جامعه کمک کند 
اجرایی  نامه  آیین  اساس  بر  نژاد  عرب   
با  افزاید:  می  خیابانی  کودکان  ساماندهی 
 84/4/26 مورخه  جلسه  مصوبه  به  توجه 
نهادهای  و  سازمانها   ، وزیران  هیئت  توسط 
خیابانی  کودکان  ساماندهی  فرایند  در  همکار 
 ، دادگستری   ، انتظامی  نیروی   : از  عبارتند 
دانشگاه   ، اجتماعی  امور  و  کار   ، شهرداری 
،تامین  درمانی  خدمات  بیمه   ، پزشکی  علوم 
اجتماعی ، صدا و سیما ، هالل احمر ، آموزش 
 و پرورش ، کمیته امداد امام )ره( و بهزیستی ،
دارند. مسئولیت  قشر  این  قبال  در  که   

ساماندهی  ستاد  تشکیل  تاثیرات  درباره  وی 
بخش  کرد:  عنوان  خیابان  و  کار  کودکان 
ساماندهی  ستاد  تشکیل  تاثیرات  از  ای  عمده 
مباحث  به  مربوط  خیابان  و  کار  کودکان 
از  بتوان  تا  است  اجتماعی  و  فرهنگی 
ها  بخش  این  شناسی  آسیب  رهگذر  این 
را  مشکالتی  و  موانع  و  نموده  بررسی  را 
شناسایی و در رفع و کاهش آن اقدام نموده .

با توجه به وضع نامطلوب  در این خصوص و 

اختصاصی  شکل  به  کودکان  این  اقتصادی 
مجموعه  زیر  گروههایی  کار  تشکیل  با  و 
نیازهای  شناسایی  به  نسبت  ستاد  این 
اقدام  خیابانی  و  کار  کودکان  های  خانواده 
مددکاری  اصول  برابر  آن  رفع  برای  و 
. است  گردیده  ریزی  برنامه  ای  حرفه 

تغییر فکر و نگرش مردم
 به کودکان خیابانی 

امر  در  که  آنچه   : کرد  نشان  خاطر  وی 
 ، کند  می  کمک  خیابانی  کودکان  ساماندهی 
تغییر فکر و نگرش مردم نسبت به این کودکان 
های  کمک  از  جلوگیری   ، خانوادهایشان  و 
 جانبی مردم ، خرید ترحم آمیز و یا توهین آمیز 
. فروشند  می  آنها   ، که  است  کاالهایی 

آنها  به  خرید  صورت  در  مردم  نهایت  در   
و  کنند  نگاه  عادی  فروشنده  یک  بعنوان 
قیمت  به  اجناس  خرید  و  مورد  بی  کمک  از 
باالتر خودداری نموده تا حس تالش و کسب 
کرامت  و  تقویت شود  آنها  در  منصفانه  کار  و 
برخورد  طرز  این  با  که  گردد،  حفظ  نیز  آنها 
آمد. خواهد  عمل  به  جلوگیری  پروری  گدا  از 

تمام  کمک  به  باید  اینکه   به  توجه  با  وی 
و  آگاهسازی  طریق  از  و  متولی  دستگاههای 
این  به  نسبت  مردم  نگرش   ، سازی  فرهنگ 
 قشر آسیب دیده تغییر پیدا کند بیان می کند: 
خیریه  موسسه  یک  به  ها  کمک  این  اگر 
تا  گیرد  صورت  نهاد  مردم  سازمان  یک  یا  و 
در  آن  کرد  هزینه  به  نسبت  کافی  مدیریت 
زمینه بهبود وضع زندگی این کودکان صورت 
گیرد ، به مراتب بازخورد بهتری خواهد داشت .

کار  کودکان  ساماندهی  امر  در   
های  محدودیت  به  توجه   با 
فرهنگی و موانع اعتباری که وجود دارد نقش 
سازمان های مردم نهاد را در کاهش و برطرف 
کردن آسیب های اجتماعی نباید نادیده گرفت. 
 مدیر کل بهزیستی  استان با اشاره به مهمترین 
مورد  در  بهزیستی  ای  مداخله  های  رویکرد 
در  خود  های  خانواده  با  که  خیابانی  کودکان 
به  خانواده  از  حمایت  داد:  ادامه  ارتباط هستند 

کارکردهای  انجام  در  توانایی  تقویت  منظور 
و  فرزندان  تربیت  و  رشد  نظیر  طبیعی 
رشد  زمینه  آمدن  فراهم  و  آنان  از  حمایت 
یکپارچه کودکان یکی از این رویکردها است. 
تحصیل  بر  سازمان  تاکید  به  نژاد  عرب 
برای  مناسب  راهکاری  عنوان  به  کودکان 
و  کرد  اشاره  کودکان  کار  از  جلوگیری 
کودکانی  از  دسته  آن  برای  نهایت  در  افزود: 
ساماندهی  امکان  طریق  هیچ  به  که 
، باشد  نمی  فراهم  خانواده  طریق  از   آنان 

انجام کارهای قانونی برای سپردن این کودکان 
به  تربیتی و مراکز شبانه روزی  به خانه های 
گردد. می  توصیه  حل  راه  آخرین  عنوان 

 وی درباره کاهش کودکان کار اشاره می کند: 
ستاد  عضو  های  دستگاه  تعهدات  اجرای 
مهم  خیابان ضامن  و  کار  کودکان  ساماندهی 
در کنترل و کاهش پدیده کودکان کار است از 
سوی دیگر روند فرایند شهر نشینی مهاجرت 
به ویژه به مرکز استان و حاشیه نشینی سبب 
فراگیر شدن این پدیده گردیده است که بخش 
عمده این مهاجرت بی رویه ناشی از خشکسالی 
های پی در پی در روستاها و عدم توسعه یافتگی 
اقتصادی و اجتماعی روستا ها است استقالل 

رویکرد توانمندسازی کودک و خانواده 

حمایتی  مرکز   ( که  این  بیان  با  نژاد  عرب 
 ) آفتاب  مهر  خانواده  و  کودک  -آموزشی 
می  یادآور  است  بهزیستی  نظارت  تحت 
و  کودک  توانمندسازی  رویکرد  با   : شود 
با  و  نموده  بکار  شروع   95 سال  در  خانواده 
روانشناسی   ، مددکاری  سرپایی  خدمات  ارائه 
زندگی  وضع  بهبود  زمینه  در  حمایتی  و 
. دارد  می  بر  گام  وی  خانواده  و   کودک 

توجه  باید  البته  کرد:  اضافه  وی 
روند  یک  توانمندسازی  روند  داشت 
 . باشد  می  بر  زمان  و  دار   دنباله 
چرا که یک کودک و یا حتی خانواده های آنان ، 
شاید در چندین مورد نیاز به توانمندسازی داشته 
باشند ، لذا بایستی مرحله به مرحله نسبت به 
توانمندسازی کودک و خانواده وی اقدام نمود.

در  بهزیستی  کل  اداره  کند:  می  تاکید  وی 
 ، تحصیلی  بهبود  هزینه  کمک  چون  مواردی 
کمک هزینه درمان ، تهیه لوازم ضروری زندگی 
ودیعه  هزینه  کمک   ، معیشتی  های  هزینه  و 
مسکن و اجاره بها ، حرفه آموزی و آموزشهای 
فنی و حرفه ای ، فراهم آوردن امکان اشتغال ، 
آینده  درباره  این سوال که  به  پاسخ  در  وی  
توزیع  عنوان  به  کودکان  این  خطرناک 
بیرجند  شهر  در  مخدر  مواد  خرد  کنندگان 
توحه  با  گوید:  می  اید  اندیشیده  تدبیري  چه 
فوق  دالیل  به  بنا  کار  کودکان  اینکه  به 
در   ) فرهنگی  و  )اقتصادی،اجتماعی  الذکر 
برخی  طرف  از  لذا  شود  می  مشاهده  جامعه 
این  از  استفاده  سوء  احتمال   سودجو  افراد 
توزیع  با  برخورد  لیکن  باشد،   می  کودکان 
کنندگان مواد مخدر بر عهده نیروی انتظامی 
خانواده  با  مستقیم  ارتباط  و  نظارت  لذا  است 
پیشگیرانه  اهرم  تواند  می  کودکان  این 
استفاده  سو  این  از  جلوگیری  در  قوی 
بهزیستی  راستا  این  در  که  گردد  احتمالی 
و  کودکان  این  خانواده  شناسایی  به  اقدام 
رفع  خصوص  در  تالش  و  مددکاری  ارتباط 
. است  نموده  ها  خانواده  های  نیازمندی 

اسفناک ترین واقعیتهای کودکان کار که کمتر دیده می شوند

میهمان نشست ارتباط مردمی مسئولین استان در روزنامه آوای خراسان جنوبی 

 خواهند بود. جهت ارتباط با ایشان و طرح سواالت و انتقادات، پیشنهادات و نظرات خود می توانید از روش های ذیل اقدام فرمایید:
سواالت، انتقادات و پیشنهادات خود را حضورا در محل دفتر با ایشان مطرح نمایید.

Ava.khjnews@yahoo.com :سامانه پیام کوتاه: 3000272424  تلفن: 3- 32224582    ایمیل
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مکان: خیابان شهدا- شهدا 8- ساختمان آوا
 دفتر روزنامه آوای خراسان جنوبی 

 مدیر کل محترم  جنـاب آقـای درویشی
سازمان تامین اجتماعی استان

روابط عمومی روزنامه آوای خراسان جنوبی
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به بهانه گرانی پیاز !

شنیدم گفت مش باقر به الیاس
که شصت درصد گران شد نرخ اجناس

بکن آن نرخ قبلی را فراموش
تورم را بگیر اینک به آغوش
نبینی گوشت دیگر در خیالت

دل سنگ آب می گردد به حالت
برای خودرو ، آن پولی که داری
کفافت می دهد بر خر سواری

صد افزون گر  کنی هوش و نبوغت
محال است سر کنی با این حقوقت

اگر مفتوح گردد بر تو رحمت
خوراکت اشکنه گردد به زحمت

برنج و میوه و کل حبوبات
رود در چرخه علم نجومات

اگر گاهی دو شیش آری به هر تاس
خوری یک وعده نان ودوغ وکالباس

خالصه آن چنان بختت بگردد
که اسبت در طویله ، خر بگردد!

در این آشفته بازار گرانی
زرنگی؛ گر توانی زنده مانی

مراقب باش که گر بیمار گردی
ز خرجش از شفا بیزار گردی

اگر خوشدل بر این یارانه هستی
شنو ، رک گویمت دیوانه هستی
در آخر گفت با طعنه به الیاس

که بختت می درخشد همچو الماس
پس از آهی شرر زا همچو آذر
جوابش را شنو در بیت آخر:

چنان پوستم دگر زبر و کلفت است
که اشعارت برایم حرف مفت است!

* سیدحمیدرضا خوشدل

قاچاق ِشن

مردی با دوچرخه به خط مرزی می رسد. او دو کیسه 
در  پرسد:  می  مرزی  مامور  دارد.  خود  همراه  بزرگ 
کیسه ها چه داری؟ پاسخ می دهد: شن. مامور او را از 

دوچرخه پیاده می کند و چون به او مشکوک بود، او را 
بازداشت می کند. ولی پس از بازرسی فراوان واقعًا جز 
عبور  اجازه  او  به  بنابراین  یابد.  نمی  شن چیز دیگری 
می دهد. هفته بعد دوباره سر و کله همان شخص پیدا 
می شود و مشکوک بودن و بقیه ماجرا ... این موضوع 
شود  می  تکرار  بار  یک  هفته  هر  سال  سه  مدت  به 
و پس از آن، مرد دیگر در مرز دیده نمی شود. یک 
بیند و پس از سالم  او را می  روز آن مامور در شهر 
تو  به  او می گوید: من هنوز هم  به  پرسی،  احوال  و 
حاال  بودی،  قاچاق  کار  در  که  دانم  می  و  مشکوکم 
می  رد  مرز  از  را  چیزی  چه  بگو  من  به  را  راستش 
!!! کردی؟ قاچاقچی لبخند زنان می گوید: دوچرخه 

داستان طنز

روزی دوستی از مالنصرالدین پرسید: مال، آیا 
تا بحال به فکر ازدواج افتادی ؟ مال در جوابش 
گفت : بله، زمانی که جوان بودم به فکر ازدواج 

افتادم. دوستش دوباره پرسید : خب، چه شد ؟
مال جواب داد: بر خرم سوار شده و به هند سفر 
کردم، در آنجا با دختری آشنا شدم که بسیار زیبا 
بود ولی من او را نخواستم، چون از مغز خالی 
بود !!! به شهر دیگری رفتم: دختری دیدم بسیار 
نخواستم،  را هم  او  من  ولی  دانا،  و  تیزهوش 
چون زیبا نبود. ولی آخر به شهر دیگری رفتم 
و با دختری آشنا شدم که هم بسیار زیبا و هم 
اینکه  خیلی دانا و خردمند و تیزهوش بود. ولی 
کنجکاوانه  دوستش  نکردم!  ازدواج  هم  او  با 
او  اینکه  برای  گفت:  مال  ؟  چرا  دیگر  پرسید: 
که   ، گشت  می  چیزی  دنبال  به  هم  خودش 

من می گشتم !!! 
نکته: هیچ کس کامل نیست!

 از يَِكه َور تَش ُمُخوِره از يَِكه َور پَش ُمُخوِره: از یکي به طشت مي خورد و از یکي به پشم. کنایه از خوش اقبالی یا سیاه بختی.

ه بَُدم َمه: کنایه از اینکه اسم باد نباید برد که بچه به یاد بادام مي افتد و بادام خواهد خواست. اِسِم باد نِبَري ِكه بَچِّ

سالم بر آوایی ها

تندرو - سالم بر دوستداران عرصه نقد، اوال 
که عیدتان مبارک روزه داران و روزه خواران 
آشکار و نهان. راستش از هفته قبل انتظار 
داشتم که بساط پاچه خواری پهن شود که 
مع االسف این امر محقق نشد. اگر وضع به 
همین منوال ادامه پیدا کند، دِر این ستون را 
تخته  خودم  کنند،  تخته  که  آن  از  قبل 
می کنم و می روم در زمین کشاورزی کلنگ 
می زنم و همان گوسفندانم را می چرانم. پس 
حواستان را جمع کنید. در ابتدا اجازه دهید 
خاطره ای برایتان تعریف کنم. دیروز نه، روز 
قبلترش خود را خوش تیپ کرده بودم و رفتم 
به یکی از کافه های بیرجند. از همینایی که 
است.  شده  باز  دوتایش  ای  کوچه  هر  سر 
وارد که شدم بوی قهوه اسپرسو فضا را پر 
کرده بود که حالمان را بدجور منقلب کرد. 
به سختی مسیر را پیدا کردم، آن هم با چراغ 
قوه موبایلم. جماعتی از این دخترهایی که 
کنفی  گونی  و  فرشی  دم  مانتو،  جای  به 
می پوشند آن جا بودند و همچنین پسرهایی 
که وقتی سیگار می کشند سعی می کنند 
چشمهایشان را شبیه مرحوم سارتر باباقوری 
و  شناختند  خب  دیدند  که  را  من  کنند. 
سریع برایم جا باز کردند که من بنشینم. 
جامعه  وضع  هایشان  صحبت  موضوع 
های  شوخی  از  بحث  البالی  البته  بود، 
باز  بردند و هرهر  بهره می  نامتعارف هم 
می کردند آن دهان خوش بو را. کمی هم 
در مورد فیلم و سینما حرف می زدند. یکی 
شان می گفت فالن فیلم از لحاظ فرم و 
ساختار بسیار بدیع بود. گفتم لعنت به من 
چهار  شماها  که  نوشتم  نقد  اینجا  باز  که 

تا کلمه یاد بگیرید و حرف اضافی بزنید. 
بوی  گفت  ها  این  از  یکی  تهشم  خالصه 
بود  نزدیک  آید!  اوضاع جهان می  ز  بهبود 
دستم را بلند کنم ولی یکی دیگرشان حرف 
خیلی بدی زد که من هم سریع پا شدم آمدم 
بیرون. خانم ها آقایان من از شما می پرسم؟ 
را  بویی  هر  ما  آید؟  می  بهبود  بوی  کجا 
می شنویم جز هر بویی که آنها گفتند. آب 
سالم و بهداشتی که نداریم بخوریم. راه آهن 
هم نداریم که با صدای سوت قطارش حال 
کنیم. کارخانه صنعتی درست و درمانی هم 
که نداریم. تفریحکده و تفریحگاه هم برای 

شادی و خوشی نداریم. 
برویم  که  نداریم  هم  ورزشی  تیم  یک 
ورزشگاه حنجره مان را پاره کنیم، از شبکه 
تلویزیونی مهیج و جذاب هم که بی بهره ایم. 
االن دلمان به چه خوش باشد؟ به چه امید 
زندگی کنیم؟ به واقع از نیازهای اولیه یک 
انسان بدوریم. یعنی حقش نیست که آمار 
خودکشی باال باشد. به وقتش به حساب آن 
فیلم هم که آنجا اسم بردند می رسم و آبرو 
برای سازنده اش نخواهم گذاشت. بدرود.

دختر کوچولو وارد بقالی شد و کاغذی به طرف بقال 
این  در  که  چیزهایی  گفته  مامانم  گفت:  و  کرد  دراز 
لیست نوشته بهم بدی، این هم پولش. بقال کاغذ رو 
و  فراهم کرد  را  کاغذ  در  نوشته شده  لیست  و  گرفت 
به دست دختر بچه داد، بعد لبخندی زد و گفت: چون 
دختر خوبی هستی و به حرف مامانت گوش می دی، 
می تونی یک مشت شکالت به عنوان جایزه برداری. 
نخورد،  تکون  خودش  جای  از  کوچولو  دختر  ولی 
برداشتن  برای  بچه  دختر  کرد  احساس  که  بقال  مرد 
شکالت ها خجالت می کشه گفت: »دخترم! خجالت 
دخترک  بردار«.  شکالتهاتو  خودت  جلو  بیا  نکش، 
پاسخ داد: »عمو! نمی خوام خودم شکالتها رو بردارم، 

نمی شه شما بهم بدین؟«. بقال با تعجب پرسید: چرا 
دخترم؟ مگه چه فرقی می کنه؟ و دخترک با خنده ای 
کودکانه گفت: آخه مشت شما از مشت من بزرگتره !!!

مال  را صرف  تمام عمرش  که  مرد خسیسی  روزی   
بود و پول و دارایی زیادی جمع کرده  اندوزی کرده 
خواهم  می  من  گفت:  زنش  به  مرگ  از  قبل  بود، 
زنش  از  ببرم.  دنیا  آن  به  تابوت  در  را  اموالم  تمامی 
چند  کند.  چنین  که  داد  قول  نیز  زن  گرفت،  قول 

وقتی  کرد.  وداع  را  فانی  دار  خسیس  مرد  بعد  روز 
ماموران کفن و دفن مراسم مخصوص را بجا آوردند 
قبر  در  را  ان  و  ببندند  را  مرد  تابوت  خواستند  می  و 
باید  ناگهان همسرش گفت: صبر کنید. من  بگذارند، 
به وصیت شوهر مرحومم عمل کنم. بگذارید من این 
صندوق را هم در تابوتش بگذارم. دوستان آن مرحوم 
گفتند  او  به  بودند  شده  متعجب  همسرش  کار  از  که 
آیا واقعا حماقت کردی و به وصیت آن مرحوم عمل 
قولم  خالف  بر  توانستم  نمی  من  گفت:  کردی؟زن 
جمع  را  هایش  دارایی  تمامی  من  البته  کنم.  عمل 
ذخیره  خودم  بانکی  حساب  در  را  آن  وجه  و  کردم 
کردم. در مقابل چکی به همان مبلغ در وجه شوهرم 
توانست  اگر  تا  گذاشتم،  تابوتش  در  را  آن  و  نوشتم 
آن را وصول کرده و تمامی مبلغ آن را خرج کند !!!

پرسنل  اهمال  جهت  به  ترکیه  شهرهای  از  یکی  در 
یک آسایشگاه روانی درب آسایشگاه باز مانده و کلیه 
در  و  شده  فرار  به  موفق  دیوانه  و  روانی  بیمار   ۴۲۳
و  خطا  کشف  از  بعد  گردند.  می  پراکنده  شهر  سطح 
به پزشک اصلی  برای چاره جویی  ایجاد شده  بحران 
مراجعه می کنند. پزشک تقاضای یک سوت می کند 
و میگوید چند نفر از کادر بیمارستان نیز پشت سر او 
و  وارد خیابانها شده  زنان  کنند. پزشک سوت  حرکت 
با کمک سایر همکاران دوت دوت کنان قطار انسانی 
شنیدن  با  نیز  فراری  های  دیوانه  دهند.  می  تشکیل 
قطار  دنبال  خندان  خوشحال  صحنه  دیدن  و  صدا 
سوت  لکوموتیو  و  واگن  تجسم  در  نیز  خود  و  افتاده 
زنان  و دکتر سوت  میزنند. صف طوالنی تشکیل شد 
از گشت در همه شهر به آسایشگاه برمی گردد.  پس 

هوشمندانه  روش  با  اینکه  از  خوشحال  همه  پرسنل 
دکتر موفق به جمع آوری همه بیماران روانی گردیند 
بودند. اما نکته جالب داستان  هنگام شمارش بیماران 
صورت گرفت. تعداد کسانی که دنباله قطار دکتر وارد 
شدند ۶۱۲ نفر بود!!!! خیلی بیشتر از تعداد فراری ... !!!

ترفند دختربچه باهوش 

فرار دیوانه هاوصیت مرد خسیس

کاریکاتور جالل علی اصغریطاهر شبانی قاب عکس نحوه كمک به فرد گرما زده: 

۱. پاها را باال ببرید ۲. از پنکه برای کاهش دما استفاده کنید ۳. از کمپرس 
سرد استفاده کنید ۴. از مایعات استفاده کنید.

* شربت و آب قند به گرمازده ها ندهید * نوشیدنی شیرین با افزایش فشار 
خون گرمازدگی را تشدید می کنند * آب،  آب انار، آب زرشک  بهترین 

نوشیدنی برای افراد گرمازده است.

بی
جنو

ن 
سا

خرا
ی 

 آوا
ما،

ده ن
دا

3
4

1

2

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 هستیم.

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

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009
شماره کارت مجازی: 6037991899549160

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: 4518#*8877*
آدرس: موسی بن جعفر)ع( 5 )صمدی 8(- داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع( 

تلفن: 09151631855- 32313472-056 طاهری

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

موسسه راه سفیــد برگـزار می کند:
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نکات مهم برای مدیریت هزینه های زندگی

مسلما مهم تر از همه این توصیه ها برای موفقیت در این 
امر، ایجاد ساختاری عملی و داشتن تعهدی درونی برای 

اجرای آن هاست؛ پس با ما همراه باشید.
* با نگاه مبتنی بر کاهش هزینه ها در بازار جست و جو 
کنید. شاید بتوانید در بسیاری از زمینه ها محصوالت ارزان 
قیمت ولی با کیفیت را جایگزین محصوالتی کنید که هم 

اکنون از آن ها استفاده می کنید.
* حواستان به زمان حراج فروشگاه ها باشد؛ چون برخی 
برندها، اجناسشان را در زمانی که فروش کمتری دارند، با 

تخفیف های باال درصدی عرضه می کنند.
* چیزهایی را بخرید که چندین بار بتوان از آن ها استفاده 
کرد؛ مثال باتری های قابل شارژ. حتی اگر قیمت اولیه 
این گونه اجناس کمی باالتر باشد، در طول زمان موجب 

صرفه جویی قابل توجهی خواهدشد.
وام  شما  به  زیاد  سود  با  که  موسساتی  تبلیغات  از   * 
می دهند، اجتناب کنید؛ مگر اینکه بخواهید با آن پول 
یک خرید سرمایه ای انجام دهید و قادر به بازپرداخت 

اقساطش هم باشید.
* به خاطر داشته باشید بسیاری از وسایلی که در خانه 
شما هستند اما درست کار نمی کنند، نیاز به تعویض ندارند 
و با صرف هزینه ای کمتر می توان آن ها را تعمیر و 

مجددا از آن ها استفاده کرد.
* اگر می خواهید به مسافرت بروید، در صورت امکان 
زمان های اوج شلوغی را انتخاب نکنید؛ چون بعد از این 
زمان ها می توانید همان خدمات را با هزینه های بسیار 

پایین تری دریافت کنید.
انرژی  و  کیفتان یک خوراکی مختصر  در  * همیشه 
بخش داشته باشید تا اگر در خیابان یا محل کار گرسنه 
شدید، بتوانید با وسوسه خرید غذاها یا تنقالت گران 

قیمت مقابله کنید.

تلنگر دخترک

حرف تلفن  با  داشتم  ماشین  تو  قرمز  چراغ   پشت 
که  کشیدم  می  شونه  و  شاخ  طرفم  برای  و  زدم  می 
نابودت می کنم ! به زمین و زمان می کوبمت تا بفهمی با 
 کی در افتادی! زور ندیدی که اینجوری پول مردم رو باال
می کشی خالصه فریاد می زدم. دختر بچه ای  دسته 
ماشین  ی  پنجره  به  قدش  چون  و  بود  دستش   گل 
نمی رسید هی می پرید باال و می گفت آقا گل ! آقا 
این گل رو بگیرید. منم در کمال قدرت و صالبت و 
در عین حال عصبانیت داشتم داد می زدم اما دخترک 
سمج اینقدر باال پایین پرید که دیگه کاسه صبرم لبریز 
شد و سرم را آوردم از پنجره بیرون و با فریاد گفتم:بچه 
برو پی کارت ! من گل نمی خرم !چرا اینقدر پر رویی! 
دخترک ترسید. کمی عقب رفت! رنگش پریده بود !وقتی 
چشمهایش را دیدم ناخودآگاه ساکت شدم ! نفهمیدم چرا 
یک دفعه زبونم بند آمد! البته جواب این سوال را چند 
ثانیه بعد فهمیدم!وقتی ساکت شدم و دست از قدرت 
نمایی برداشتم، جلو آمد و با ترس گفت :آقا! من گل نمی 
فروشم! آدامس می فروشم!دوستم که آن طرف خیابان 
است گل می فروشد!این گل را برای شما از او گرفتم 
 که اینقدر ناراحت نباشید!اگر عصبانی بشوید قلبتان درد 

می گیرد و مثل بابای من بیمارستان می روید.

در جستجوی قلِب زیبا باش نه صورِت زیبا،
 زیرا هر آنچه زیباست همیشه خوب نمی ماند،

 اما آنچه خوب است همیشه زیباست.

مشکالت مانند دست اندازهای جاده کمی از 
سرعتتان کم می کند، اما از جاده صاف بعد از آن 

لذت خواهید برد .زیاد روی دست اندازها توقف نکنید. 

بـازی بـــودم پریده از عـالم راز
باشد که برم ز شیب صیدی بـه فراز
اینجـا چو کسـی نیافتــم محرم راز
زان در که در آمدم بـرون رفتم باز

عشق با شناسنامه بی ارتباط نیست، و گذر فصل ها 
و عبور سال ها بر آن اثر می گذارد دوست داشتن 

در ورای سن و زمان و مزاج زندگی می کند

نصف اشتباهات ما ناشی از این است که وقتی
 باید فکر کنیم، احساس می کنیم و وقتی 

که باید احساس کنیم، فکر می کنیم.

با اعتماد به نفس  ها مثبت گرا هستند و همیشه مسائل را 
مثبت و خوب می بینند و افكارشان را باصدای بلند بیان 
می كنند، آنها به نكات منفی توجه دارند ولی هیچ گاه درباره 

این موضوعات حرفی نمی زنند.
داشتن و نداشتن اعتماد به نفس در زندگی روزمره هر آدمی 
بسیار تاثیرگذار است. فكر كنید در یك كالس درس حضور 
دارید و آن درس را به خوبی بلد هستید. استاد سوالی را 
می پرسد، شما اگر اعتماد به نفس داشته باشید دست خود 
را باال برده و پاسخ را بلند و شفاف می گویید اما اگر فردی 
بدون اعتماد به نفس باشید با توجه به اینكه پاسخ را می دانید 

ترجیح می دهید سكوت كنید.
پاسخ ندادن در جمع برای شما مهم تر از آن است كه نمره 
خوبی از آن درس بگیرید. بدین ترتیب بی اعتماد به نفس 
بودن یعنی عقب ماندن از خیلی فرصت ها در زندگی. در این 
مطلب به كمك پویا ودایع سخنران و مدرس زبان بدن، 

زبان بدن افراد با اعتماد به نفس را بررسی می كنیم.
با اعتماد به نفس ها مثبت گرا هستند

این افراد مثبت گرا هستند و همیشه مسائل را مثبت و خوب 
می بینند و افكارشان را باصدای بلند بیان می كنند، آنها به 
نكات منفی توجه دارند ولی هیچ گاه درباره این موضوعات 
حرفی نمی زنند. از دست های خود زیاد استفاده می كنند و در 
تمام توضیحات كالمی دست ها را همراه می سازند. در واقع 
دست ها را ابزاری برای بیان احساسات خود می دانند. استفاده 

از حركات كه قاطعیت و اصالت را نشان دهد جزء دستور كار 
آنهاست. آنان دست ها را جزء دارایی های ارزشمند برای بیان 

كلمات و جمالت خود می دانند.
تمام قد و استوار

قدم های آدم با اعتماد به نفس گاه تند و همراه با استواری 
است. این قدم های تند نشان دهنده عجله و شتاب نیست 
بلكه نشانه یك نوع تفاوت ظاهری و اطمینان از حركت 
درست در مسیر است. معموال موقع ایستادن سینه خود 
را ستبر می كنند و جلوی شخص مورد نظر می ایستند تا 
دیگران آنها را تمام قد و از تمام زوایا ببینند. این كار یك 
نوع فخرفروشی نیست بلكه این افراد از دیده شدن لذت 
می دهند  قرار  دیگران  نقد  معرض  در  را  خود  و  می برند 
چون از گفت وگوی دیگران در مورد خود لذت می برند. 
این افراد به طور معموال پاهای خود را اندازه عرض شانه 
باز می كنند و نوك انگشتان پاها را رو به جلو قرار می دهند 

تا استوار تر بایستند.
خنده های بلند

خنده این افراد با صدای بلند و رسا همراه است. از خندیدن 
بر  دارند  دوست  می برند،  لذت  جمع  در  بلند  صدای  با 
دیگران تاثیر بگذارند و دیگران از خنده آنها مطلع شوند. از 
خندیدن با صدای بلند به عنوان یك ابزار برای دیده شدن 
استفاده می كنند. عالوه بر این در تالش هستند تا همیشه 

دندان های تمیز و سفیدشان را به همه نشان دهند.

سكوت های معنا دار
افراد دارای اعتماد به نفس معموال یك مشخصه یكسان 
میان  در  كه  آنهاست  معنی دار  سكوت های  آن  و  دارند 
سكوت ها  این  از  خودشان  جمالت  و  دیگران  جمالت 
استفاده می كنند. این سكوت ها برای جلب  توجه و گرفتن 
زمان برای فكر كردن درباره جمالت دیگران است. آنها 
می دانند كجا ساكت شوند و چه وقت سر خود را به طرفین 
چه  كارها  انجام  برای  می دانند سكوت  آنها  دهند.  تكان 
قدرتی دارد. افرادی كه اعتماد به نفس دارند فاصله ایستادن 
خود را با دیگران معین و سعی می كنند اندازه یك جلو نظام 
كه در مدارس  آموختیم با دیگران فاصله داشته باشند. آنها با 
ایجاد فاصله حریم خود را مشخص می كنند. دست در جیب 
گذاشتن و ایستادن یكی دیگر از نشانه های افراد با اعتماد به 
نفس باالست. آنها یك دست خود را در جیب قرار می دهند 
و با دست دیگر حركات غیر كالمی را بیان می كنند. با 
گذاشتن یكی از دست ها در جیب نشان می دهند كه قدرت 

استدالل و تفكر خوبی دارند.
ازمقایسه دست بردارید

هیچ وقت خود را با دیگران مقایسه نكنید. یكی از بهترین 
از  كه  است  این  نفس  به  اعتماد  افزایش  برای  روش ها 
اینجاست  برداریم. مشكل  با دیگران دست   مقایسه خود 
كه شما فقط قسمت كوچكی از شخصیت فردی را كه در 
حال مقایسه اش با خودتان هستید، می بینید. هر شخصی به 

صورت متفاوت فكر، درك و احساس می كند و یاد می گیرد.
شما تنها فرد این جهان هستید كه قابلیتی خاص دارید. 
منظور  بلكه  نیست  خارق العاده  توانایی های  من  منظور 
روش و راهی است كه شما برای حل یك مسئله از آن 
استفاده می كنید. یادتان باشد هیچ دو اثر انگشتی یكسان 
نیست. وقتی شما خود را با فرد دیگری مقایسه می كنید، 
در ذهن تان او را در تمام مسائل بهتر از خود می بینید. این 
كار به هیچ وجه روش خوبی برای ارزیابی خودتان نیست. به 
جای این كار بهتر است نگران این باشید كه چقدر خودتان 
را  خود  كه  افرادی  ببینید  وقتی  احتماال  دارید.  دوست  را 
دوست دارند چقدر شاد تر از افرادی هستند كه خود را دوست 

ندارند به طور حتم شگفت زده می شوید.
شیوه نشستن پشت میز و صندلی

تكیه كردن به صندلی و دست گذاشتن روی میز از دیگر 
نشانه های این افراد است. آنها انگشتان خود را روی میز 
دست  زیر  صندلی  و  میز  مالك  كه  انگار  می دهند،  قرار 
خود هستند. خیلی محكم و صاف می نشینند، انگار كسی 
قرار است صندلی را از زیر آنها بگیرد. آنها مراقب جایی 
آنها  است.  به اطراف  و حواس شان  كه می نشینند هستند 
خود را دوست دارند، برای بدن خود احترام قائل هستند 
و سعی می كنند همیشه و همه جا خوش بگذرانند، مثال 
كمتر از وسایل و خوراكی های مضر استفاده می كنند چون 

می خواهند همیشه بدنی سالم داشته باشند.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و اگر اهل کتاب ایمان آورده و پرهیزگاری کرده بودند قطعا گناهانشان را می  زدودیم و 
آنان را به بوستانهای پر نعمت درمی  آوردیم. سوره المائده /آیه ۶۵  

حدیث روز  

حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه 
روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد. امام حسین )علیه السالم(

سبک زندگی

با اعتماد به نفس  ها این شكلی اند!

طراح: نسرین کاری                        

 -2 بلور   - استادیوم  افقي:1- 
استان  در  شهری   - دستورها 
 - مؤثر   -3 بیماري   - خوزستان 
مرزي  مالیات   - چنبر  استخوان 
4- یكي از دو جنس - چیزهایي 
باشند  آورده  گرد  جا  یك  در  كه 
به  پا  ضربه   -5 ایران  زبان   -
شیله  با   - ترشي  نوعي   - توپ 
به معني نیرنگ است 6- پادشاه 
اداري  پایتخت   - خوارزمشاهي 
پرنده اي  آقا و سید 7-  ایران - 
شكاري و حالل گوشت - اجداد 
جمع  شخص  سوم   -8 كتف   -
 -9 حاال   - گانه  سه  قواي  از   -
پیروي كردن  شهر برج طغرل - 
مقابل   - مهمانی   -10 نجات   -
خودرو  چرخ  پوشش   - جنوب 
11- جمع امین - به هم ساییده 
انجام   -12 نغمه  صدا،   - شده 
كاري برخالف میل -  ویراستار - 
به معني بگو 13- فرستاده خدا - 
عزیز و ارجمند - آبیاري زمستاني 
14- پافشاري در مخالفت و عناد 
- فراري - اندازه عرض در طول 
15- خوش لباس و داراي سر و 

وضع مرتب - ماهر

 - العمل  عكس   -1 عمودي: 
گریزان - بهشت گیالن 2- آمد 
و شد - شهر كانالها - نوعي قایق 
3-  گریه بلند - ظرفي براي تفت 
بوي   -4 میالدي  ماه   - دادن 
تصویر  یك  بندي  دانه   - خوش 
سوئد  پرجمعیت  شهر   - چاپي 
5- مخفف اگر - نشستن  براي 
گفت وگو و رسیدگی - كسي كه 
صداي   - دارد  آب  نوشیدن  میل 
عنوان   - پاك   -6 افتادن  فرو 
خطابي براي مادر - توپ چوگان 
جمع   - مغضوب  فرشته   -7
از   -8 صنعتي  شهر   - نجیب 

شهر  عالي  بسیار  و  تاریخي  آثار 
آجر  جادوي  به  معروف  دامغان 
ایران 9- آهنگر شاهنامه - پرچم 
 - ردیف  بازیگر10-  ژست   -
كودك  رفتن  راه   - برقي  بادبزن 
ظاهر   - عطف  حروف   -11 نوپا 
شمار   - خرما  موش   - روشن  و 
12- كشوری در قاره سیاه - نهي 
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وتنسدتاکادن5

زجرهتسهرفاو6

بوداباهمهریاد7

اجکیرتاوگدنوا8

نهربمنیجنالرش9

سانشزرابمهت10

کدیشرامهسلج11

ییناوریاهاریب12

ونمسرانیدیبسن13

توریبدیدناکنج14

ورامهپتاینازال15

کار خوب اتفاقی نیست

کارگاه آسیاب پالستیک )ضایعات(
 همراه پروانه کسب واگذار می گردد.

09155624495

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

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

را تجربه کنید.   09158668002

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

قالیشویــی ملکــه

به یک نیروی خانم آشپز یا 
کمک آشپز جهت کار در غذای 
آماده )شیفت عصر( نیازمندیم.
09155610366- 32425002

به یک نفر انباردار با مدرک 
لیسانس و سابقه کاری جهت کار 
در شرکت یک و یک نیازمندیم.

09375748614

شرکت مزمز شعبه بیرجند به تعدادی 
بازاریاب و موزع با حقوق و مزایای 

قانون کار و بیمه تکمیلی و پورسانت 
عالی نیازمند می باشد.

09156676874-05632231503 

آگهــی استخــدام
شرکت پخش تک ستاره خاوران 
جهت راه اندازی الین جدید به 

تعدادی نیروی فروش و توزیع نیازمند 
است. متقاضیان دارای مدرک تحصیلی 

دیپلم و باالتر در ساعات اداری به 
دفتر شرکت واقع در خیابان شهدا 4 
ساختمان روبروی مسجد النبی )ص( 
طبقه دوم واحد 5 و  6 مراجعه نمایند.

09151601002 - شریفی
09122730380 - یعقوبی

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 بستن قرارداد با ارگان ها و اداره ها

هدف ما جلب رضایت شماست
 پیک رایگان       مدرس 27- انتهای پارک
  09153173218 - 09151053353

05632448696

برق خورشیدی 12 ولت و 220 ولت
جهت روشنایی ویال ، مصارف خانگی ، 

کانکس ها، پمپ آب، کفکش و چاه آب 
هزینه تعمیر و نگهداری صفر

09151631498

فروشی
 1- منزل واقع در امیرآباد 

ولی عصر)عج( 13دارای امتیاز
 آب ، برق و گازقیمت  کارشناسی
2-یک واحد در حد سفت کاری 

شده ، دو طبقه واقع در
حاجی آباد خیابان  مقداد

قیمت  توافقی
 یا معاوضه با خودرو
09151641120

09013772626 ان
یگ

ل را
نز

ب م
در

ل 
وی

تح

انصاف پیشه کار ماست
اعتماد شما اعتبار ماست 

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

سواری کرایه بین شهری - سمند مدل باال  
راننده پایه 1 /  09153415704 - جعفری

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری 

رنگ آمیزی، بازسازی منازل 
مشاوره و طراحی در محل
بیست متری سوم شرقی

 پالک 58
09155610111

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

09156633230- برگی



فرارسیدن فصل تابستان و گرما ممکن است با شیوع 
مشکالت زیادی نیز همراه باشد، مانند: 1. گرمازدگی 
)راهکارها: دوش آب سرد، پوشیدن لباس های آزاد و 
رنگ روشن،  نوشیدن آب زیاد و خودداری از جنب و 
جوش و تحرک خیلی زیاد( 2. بروز دردها و اسپاسم های 
عضالنی )استراحت کردن در جای خنک، نوشیدن آب 

میوه تازه و نوشیدنی های حاوی امالح معدنی( 3. از 
و  به تن کنید  لباس روشن   ( بدن  رفتن آب  دست 
از مصرف نوشیدنی های حاوی الکترولیت ها و امالح 
معدنی غافل نشوید ( 4. اختالل پوستی ) از تماس 
طوالنی مدت با نور خورشید پرهیز کنید و همیشه 
از ضدآفتاب مرغوب با SPF 30 استفاده نمایید( 5. 

آفتاب سوختگی )آب شش عدد خیار پوست کنده را 
با دو فنجان پودر شیر و دو قاشق سوپ خوری گل 
خشک شده گیاه اسطوخودوس مخلوط و این ترکیب 
را به صورت یک خمیر مستقیما روی نواحی از پوست 
که دچار سوختگی شده بمالید( 6. شوره )مصرف مواد 
غذایی حاوی امالح معدنی مانند میوه ها، شیر و ...( 

تابستان و مشکالت شایع این فصل
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 18 مدال دستاورد دوندگان کشور ایران 
از رقابت های جهانی پیوند اعضا

شهر  در  اعضا  پیوند  جهانی  مسابقات  دوره  یکمین  و  بیست  ایرنا- 
دوومیدانی  برای  مدال  آخرین  و  با کسب هجدهمین  اسپانیا  ماالگا 
کاران پیوند اعضا ایران پایان یافت. مسابقات دوومیدانی رقابت های 
جهانی پیوند اعضا در دو روز برگزار شد و دوومیدانی کاران ایرانی 
با کسب 18 مدال در مواد مختلف به کار خود پایان دادند. در رده 
سنی 18 تا 2٩ سال مدال نقره 200 متر را معصومه رضایی کسب 
روشن  الهام  متر   800 ماده  و  سال   3٩ تا   30 سنی  رده  در  و  کرد 
چراغ در بخش بانوان نقره گرفت. محمد رسولی در بخش مردان به 
مقام چهارم دست یافت. در ماده پرتاب دیسک از همین رده سنی 
علی حیدری پور مقام سوم را کسب کرد، کلثوم ابراهیمی در پرتاب 
توپ اول و در ماده پرتاب نیزه چهارم شد و سعید منتظرپرچی نقره 
پرش ارتفاع و برنز 200 متر سرعت را به خود اختصاص داد. در رده 
سنی 40 تا 4٩ سال مقام دوم 200 متر به انعام رهبر رسید و نبی 
اله مرزبان در ماده پرتاب دیسک رده سنی 50 تا 5٩ سال به عنوان 
و  نقره   11 مدال طال،  با چهار  ایران  پایان  در  آمد.  نائل  چهارمی 
سه برنز رقابت های دوومیدانی پیوند خاص را پشت سر گذاشت.

 آخرین رده بندی فوتسال؛ ایران اول آسیا و ششم جهان

بندی  رده  آخرین   futsalworldranking رسانی  اطالع  پایگاه 
تیم های ملی فوتسال جهان را روز یکشنبه منتشر کرد که بر این اساس 
تیم ملی ایران با یک هزار 5٩5 امتیاز در رده اول آسیا و ششم جهان 
ایستاد. به گزارش ایرنا، در این رده بندی، برزیل، اسپانیا و روسیه به 
ترتیب رده های اول تا سوم قرار دارند و نکته جالب توجه این رده بندی 
از  بعد  نیز  آسیا  در  است.  ایتالیا  با  ایران  امتیازی   13 اختالف 
فوتسال ایران، تایلند با 1360 امتیاز رتبه دوم را به خود اختصاص داد.

خواص بی نظیر خربزه

خواص خربزه بی شمار است و مصرف خربزه 
نیز توصیه شده است. خربزه  امامان  از سوی 
رفع کننده یبوست و کمک کننده به هضم غذا، 
افزاینده ادرار و دفع کننده کم خونی و سنگ 
مثانه و تولیدکننده عرق در بدن است. مصرف 
قلبی  های  بیماری  از  پیشگیری  در  خربزه 

این  و عروقی نقش به سزایی دارد. در واقع  
میوه در طراوت و شادابی پوست و جلوگیری 
از بیماری های لثه نقش موثری دارد. خربزه 
فورا جذب  را  قندی  مواد  زیاد،  آب  واسطه  به 
خون کرده به همین سبب باعث باال رفتن قند 
خون و رفع خستگی و گرمازدگی می گردد. خربزه 
چون دارای قند است بسیار چاق کننده بوده و تاثیر 
مفیدی در مبتالیان به  سل و یا کم خونی دارد.

 یخ زده ننوشید 

رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی 
گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  گیاهی  منشا  با 
هموطنان هنگام خرید محصوالت غذایی بویژه 
نوشیدنی ها حتما به آرم سازمان غذا و دارو و 
و  تولید  تاریخ  از جمله  آن  تمامی مشخصات 
موارد  دیگر  و  ساخت  بهداشتی  پروانه  انقضا، 

الزم، دقت کنند. محمدی اظهار داشت: تمامی 
نوشیدنی ها از جمله آب های معدنی حتما باید در 
داخل یخچال های مناسب و با دمای مناسب 
یخچال نگهداری شوند. توجه داشته باشند که 
نوشیدنی ها به هیچ عنوان نباید یخ زده باشند و 
مصرف کنندگان از خرید نوشیدنی های یخ زده 
خودداری کنند. موادی که امکان فاسد شدن 
آن ها باال است نباید زیر نور آفتاب قرار بگیرند.

270هزار عدد قرص غیر مجاز 
در عملیات مشترك استان هاي خراسان رضوي و جنوبي کشف شد

جانشین فرماندهي انتظامي خراسان جنوبي از کشف 270 هزار عدد قرص قاچاق در عملیات مشترک پلیس خراسان رضوي و جنوبي 
خبر داد. سرهنگ سعید دادگر گفت: با دریافت خبري مبني بر فعالیت مجرمانه افرادي در زمینه قاچاق و توزیع قرص هاي غیر مجاز 
پیگیري موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبي قرار گرفت. وي افزود: با اقدامات اطالعاتي اداره عملیات ویژه 
پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبي بر روي باند مذکور مشخص شد افرادي با تشکیالت باندي در زمینه قاچاق دارو در استان 
هاي خراسان رضوي، آذربایجان غربي و شرقي فعالیت دارند و قصد دارند محموله موادمخدر را در خودروهاي سنگین جاساز و به استان 
آذربایجان غربي منتقل کنند. جانشین انتظامي خراسان جنوبي بیان داشت: با تأیید اطالعات در ادامه عملیات تیم ویژه پلیس مبارزه 
با مواد مخدر استان به خراسان رضوي اعزام شدند و با اقدامات اطالعاتي و رصد فني کارشناسان، محل اختفاي باند مذکور در مشهد 
شناسایي شد. سرهنگ دادگر ادامه داد: پس ازتعقیب و مراقبت شبانه روزي مشخص شد یکي از اعضاي باند قصد دارد محموله قرص غیر 
مجاز را تحویل و جابه جا نماید که با هماهنگي مقام قضایي با رعایت موازین شرعي وقانوني مأموران تلفیقي پلیس مبارزه با مواد مخدر 
خراسان رضوي و جنوبي به مخفیگاه متهمان وارد شدند و سه متهم 33،46 و 54 ساله را که از اعضاي اصلي باند بودند دستگیر کردند. 

تأثیر خطرناك استرس بر زنان جوان 

بهداشت نیوز- محققان دانشگاه اِموری آتالنتا 
طبق مطالعات جدیدشان معتقدند که استرس 
آمار مرگ زنان مبتال به بیماری قلبی را تحت 
تاثیر قرار می دهد. به گفته دکتر ویوال واکارینو 
میوکاردیال  به  موسوم  خون  جریان  کاهش 
ایسکمیک، می تواند موجب بروز حمله قلبی 

شود. در واقع به نظر می رسد زنان جوان تر 
بیش از مردان و زنان مسن تر مستعد تاثیرات 
ناشی از استرس بر قلب شان هستند. کاهش 
جریان خون در یک سوم زنان 50 سال یا جوان 
تر مشاهده شد، اما فقط در 8 درصد از مردان 
این رده سنی این کاهش مشاهده شد. از این 
فاکتور  استرس  کنند  رو محققان عنوان می 
مهمی برای زنان مبتال به بیماری قلبی است.

فواید فوق العاده آلو سیاه 

ایاالت  در  کانزاس  ایالتی  دانشگاه  براساس 
متحده امریکا، آلو سیاه دارای باالترین سطح 
به  سوپرفودها  جزو  و  است  اکسیدانی  آنتی 
حساب می آید. این میوه حاوی کالری پایین 
و فواید بسیاری برای سالمتی است، به طوریکه 
اضافه کردن آن به رژیم غذایی می تواند مفید 

باشد. آلو سیاه کالری پایینی دارد و مصرف آن 
توصیه  الغری  های  رژیم  تحت  افراد  برای 
می شود. هر عدد آلو سیاه کوچک حاوی 30 
کالری است. کالری مربوط به مصرف آلو سیاه 
به آسانی سوزانده می شود، به طوریکه 4 دقیقه 
شنا برای سوزاندن 30 کالری کافی خواهد بود. 
آلو سیاه منبع خوبی از ویتامین C  و A بوده که 
سالمت بینایی، باروری و استخوان را در بردارد.

 خواص دارویی اسفناج 

حریف  فن  همه  سبزی  یک  باید  را  اسفناج 
داخلی  اعضای  برای  اسفناج  خواص  نامید. 
بدن و سالمت و زیبایی پوست و الغری در 
از  بخشی  بیماری های مختلف  درمان  کنار 
دنیای خاصیت اسفناج است. محققان مقادیر 
سبزی  این  در  فالوونوئید  ترکیبات  زیادی 

ضد  عنوان  به  که  کرده اند  پیدا  رنگ  تیره 
می کنند. عمل  قوی  التهاب  ضد  و  سرطان 

طی نتایج حاصله از تحقیقات صورت گرفته 
در خصوص رابطه میان خوردن سبزی جات 
و خطر بروز سرطان پروستات، اسفناج بهترین 
این  از  پیشگیری  برای  سبزی  موثرترین  و 
بیماری شناخته شد. اسفناج منبع خوبی برای 
تامین اسید فولیک مورد نیاز بدن نیز می باشد.

وقوع 45 تصادف در جاده های استان خراسان جنوبی

ایسنا- جانشین پلیس راه خراسان جنوبی گفت: در مجموع طی هفته گذشته 45 تصادف در خراسان جنوبی به وقوع پیوسته که 3 مورد این 
تصادفات منجر به فوت 3 نفر از هم استانی ها شده است. سرهنگ حسین نیک مرد افزود: همچنین طی هفته گذشته 40 تصادف جرحی 
در خراسان جنوبی به وقوع پیوسته که منجر به مجروح شدن 86 نفر شد و 2 تصادف خسارتی نیز داشته ایم و در مجموع 45 تصادف در 
خراسان جنوبی به وقوع پیوسته است. جانشین پلیس راه خراسان جنوبی بیان کرد: 42 درصد تصادفات در جاده های اصلی، 22 درصد در 
جاده های فرعی و 36 درصد تصادفات نیز در جاده هایی روستایی رخ داده است. سرهنگ نیک مرد ادامه داد: قابل ذکر است که 31 درصد 
تصادفات هفته گذشته واژگونی، 22 درصد موتورسیکلت با دوچرخه، ٩ درصد خودرو با عابر پیاده، ٩ درصد خروج از جاده و مابقی نیز سایر 
اشکال تصادفات بوده است. وی درباره علل عمده تصادفات نیز گفت: 40 درصد تصادفات به عدم توجه به جلو، 1٩ درصد به انحراف از مسیر، 
20 درصد تخطی از سرعت مطمئنه، 11 درصد به عدم رعایت حق تقدم، چهار درصد تغییر مسیر ناگهانی، چهار درصد به عدم رعایت فاصله 
طولی، دو درصد به نقص فنی و 10 درصد نیز به سایر علل برمی گردد. جانشین پلیس راه خراسان جنوبی اظهار کرد: 24 درصد تصادفات در 
ساعات 12 تا 16 بعد از ظهر، 18 درصد از ساعت 16 تا 20 و 2٩ درصد نیز در ساعت 20 تا 24 انجام گرفته است. وی از هموطنان خواست 
با رعایت اصول ایمنی به هنگام رانندگی و پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز، جان اعضای خانواده خود را در معرض خطر مرگ قرار ندهند.

وقوع 28 حادثه طی یک هفته در بیرجند

از وقوع 28 حادثه طی  بیرجند  نشانی  مهر- مدیرعامل سازمان آتش 
هفته گذشته در بیرجند خبر داد. موسی میرزایی افزود: از این تعداد، 26 
ماموریت داخل محدوده شهری و دو مورد نیز خارج محدوده شهری بوده 
است. وی با اشاره به مهم ترین حوادث رخ داده در هفته گذشته بیان 
کرد: انبار کاه حوالی روستای رکات بیرجند طعمه حریق شد. میرزایی با 
بیان اینکه روشن کردن آتش مجاور انبار کاه و گسترش آن به انبار را 
علن این حادثه دانست و گفت: آتش نشانان پس از ایمن سازی محل با 
استفاده از لوله های آبرسان و امکانات موجود حریق را اطفاء کردند. وی 
آتش سوزی در کارگاه زرشک پاک کنی خیابان کارگران بیرجند را از دیگر 
حوادث مهم دانست و گفت:  درب کارگاه بسته و مالک در محل نبوده که 
کارگاه دچار حریق شده بود که خوشبختانه خسارت جانی نداشته است.

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

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

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

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

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

31104

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی )اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد امالك اجاره ای(:
مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 95 و مالیات مربوطه از طریق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری می باشد

 شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق در قانون مالیات های مستقیم و سایر 
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی  مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1526  قوانین دارای حکم مالیاتی تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است.

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

قابل توجه مالکین محترم
موسسه فرهنگی  - آموزشی مکتب القرآن الکریم 

نمایندگی خراسان جنوبی درنظر دارد جهت تامین فضای آموزشی 
پیش دبستانی برای سال تحصیلی 97-96 در سطح شهرستان 
بیرجند  ترجیحا خیابان های معلم، پاسداران، مدرس، توحید، 
طالقانی، بلوار شعبانیه و منطقه مهرشهر در صورت تایید اداره 

نوسازی مدارس اجاره نماید. مالکین محترم متقاضی جهت انعقاد 

قرارداد اجاره می توانند

با شماره های 32326594 و 32326745 در ساعات اداری 
به جز پنجشنبه ها از ساعت 8 الی 12 و 09155617461 و 

09153618932 تماس حاصل نمایند. 
محمد ابراهیم دیانی

نماینده مکتب القرآن الکریم خراسان جنوبی

قابل توجه خیرین و مالکین محترم بیرجند
موسسه فرهنگی قرآن و عترت سفینه النجاه بیرجند

  در راستای گسترش و ترویج فعالیت های فرهنگی و قرآنی
 به یک قطعه زمین به متراژ حدود 2000 متر مربع جهت 

ساختمان آموزشی نیاز دارد. از عالقه مندان به این امر خیر تقاضا 
می شود در صورت تمایل به مشارکت در این امر خداپسندانه

 ما را یاری نمایند.

تلفن: 32326745 و 09155617461

محمد ابراهیم دیانی
نماینده مکتب القرآن الکریم خراسان جنوبی

 و مدیرعامل موسسه قرآن و عترت سفینه النجاه بیرجند

حمل  اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
09159639065

علـی آبادی 

توجه                       توجه
فـروش ویژه ایرانیت سیمانـی 

مخصوص سایه بان کولر
30 درصد صرفه جویی در مصرف آب 

و بازدهی کولر
خیابان مدرس، بیست متری دوم شرقی

فروشگاه بهمن، پالک 77
  32231777  

 09155611896 - چاجی
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کشف ۲۳ هزار و ۸۱۵ قلم لوازم آرایشی قاچاق در خراسان جنوبی

تسنیم- دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز خراسان جنوبی از دستگیری ۳۹۴ نفر و تشکیل پرونده ۳۸۸ متخلف در مدت سه ماه گذشته خبر داد و گفت: 
در این مدت ۲۳ هزار و ۸۱۵ قلم انواع لوازم آرایشی بهداشتی و ۲۵ هزار و ۳۰۱ قلم داروی قاچاق در خراسان جنبوی کشف و ضبط شد. محمدرضا حسنی مقدم 

اظهار داشت: در مدت سه ماه امسال 6 هزار و ۹6۰ کیلوگرم برنج،۱۴۵ هزار و ۸۰ نخ سیگار، ۲ هزار و ۹۴۲ سوپ پوشاک قاچاق در خراسان جنوبی کشف شد.

رشد 30 درصدی فطریه و کفاره دریافتی 
بهزیستی استان در سال 96

در  امسال  گفت:  بهزیستی  کل  مدیر   - ور  پیشه 
فطریه  آوری  پایگاه جمع  تعداد ۳۳۵  از  فطر  عید 
در استان میزان ۳ میلیارد و ۱6۲ میلیون ۵۰۰ هزار 
ریال فطریه و کفاره جمع آوری شده که نسبت به 
آمار سال گذشته ) ۲میلیارد و ۴۳۳ میلیون ریال( 
حدود ۳۰ درصد رشد داشته است. علی عرب نژاد به 
برگزاری طرح ضیافت مهر در ماه مبارک اشاره کرد 
و افزود: در ماه مبارک رمضان با همراهی مسئوالن 
تعداد ۵۰ تن از مسئوالن استانی و شهرستان از ۲۰ 
خانواده مددجوی تحت پوشش و همچنین تعدادی 
از مراکز سطح استان بازدید و در راستای مشکالت 
آنان را  با حضور مسئوالن مرتبط چاره اندیشی و 
پیگیری نمودند همچنین در این بازدید ها مبلغ ۵۰ 
میلیون ریال کمک به خانواده ها  و مراکز بازدید 
جهت  کرد:  خاطرنشان  وی  گرفت.  صورت  شده 
رفاه حال مددجویان و با کمک های خیرین گرانقدر 
حدود ۴ هزار سبد غذایی به ارزش تقریبی ۳میلیارد 
و ۲۰۰ میلیون ریال بین مددجویان و توان خواهان 
جامعه هدف بهزیستی توزیع شد.وی تاکید کرد: در 
این ماه عزیز ضیافت افطاری برای برای مددجویان 
مراکز و جامعه هدف برگزار گردید و در مجموع  ۲۰ 
هزار پرس غذا به ارزش ۱ میلیاردریال  توزیع گردید.

  
۲9 روستای شهرستان طبس

 گازرسانی می شود

جنوبی  خراسان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
دیهوک  شهر  به  گازرسانی  اجرایی  عملیات  از 
داد. خبر  طبس  شهرستان  توابع  از  روستا   ۲۹ و 
  فرشید دشتی  اظهار داشت: عملیات اجرایی گازرسانی 
به شهر دیهوک و ۲۹ روستا از توابع شهرستان طبس 
با اعتبار بیش از  ۲۲۰ میلیارد ریال انجام می شود.

وی افزود: این پروژه شامل اجرای ۱۵6 کیلومتر شبکه 
تغذیه و توزیع گاز، احداث و نصب ۵ ایستگاه تقلیل 
فشار گاز درون شهری، احداث و نصب ۳ ایستگاه 
حفاظت کاتدیک و نصب ۳ هزار علمک گاز است.

این  از  بهره برداری  با  کرد:  خاطرنشان  دشتی 
از نعمت گاز  پروژه بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ خانوار 
می شوند. بهره مند  طبس  شهرستان  در  طبیعی 

 
ظرفیت های خراسان جنوبی باید
 به فعاالن اقتصادی معرفی شود

 
تجارت  و  معدن  سازمان صنعت،  رئیس  تسنیم- 
خراسان جنوبی با بیان اینکه ظرفیت بسیار خوبی 
در حوزه معدن در خراسان جنوبی وجود دارد گفت:  
به  خوبی  به  و  بشناسیم  را  ظرفیت ها  این  باید 
فعاالن اقتصادی در استان و کشور معرفی کنیم.

فعاالن  شناسایی  بر  تأکید  با  شهرکی،    داوود 
افراد  این  به  باید  افزود:  تولید  حوزه  اقتصادی 
توجه  هستند  کشور  اقتصاد  محرک  موتور  که 
بحران،  عادی،  شرایط  در  آنان  چراکه  شود  ویژه 
را  کشور  نیاز  رفع  تحریم   شرایط  در  و  سخت 
و  انرژی  نفت،  از  اعم  مختلف  حوزه های  در 
می دهند. انجام  مردم  نیاز  مورد  اقالم  تأمین 
 وی به ظرفیت های خراسان جنوبی اشاره کرد و 
یادآور شد: ظرفیت های خوب استان آنقدر هست که 
بتوانیم شاخص های مثبت آن را پر رنگ کنیم و در 
عین حال شاید ایرادات و نواقصی وجود داشته باشد 
که باید در راستای برطرف کردن آن تالش شود.

   
رصد تابستانه نامحسوس جاده های استان 

با   6 دستگاه خودرو 
 

استان  جاده ای  نقل  و  و حمل  راهداری  مدیرکل 
خراسان جنوبی با اشاره به اینکه پیش فروش بلیط 
استان  در  اینترنتی و حضوری  تابستان  ابتدای  از 
امسال  تابستان  ابتدای  از  افزود:  است  شده  آغاز 
موسسات  و  شرکت  با  الزم  هماهنگی های  با 
فروش  پیش  برای  جنوبی  خراسان  مسافربری 
بلیط به صورت اینترنتی و حضور در دفاتر سطح 
دستگاه   6 و  است   شده  انجام  استان  شهرهای 
خودروی کنترل نامحسوس جاده ای به پلیس راه 
استان خراسان جنوبی برای ارتقای ایمنی جاده ها 
است. شده  داده  اختصاص  تابستان  فصل  در 

مجوز زیست محیطی معدن زغال سنگ 
پروده شرقی طبس صادر شد

 
گفت:  طبس  زغال سنگ  معادن  مجتمع  مدیر 
و  تجهیز  طرح  اجرای  محیطی  زیست  مجوز 
شرقی  پروده  زغال سنگ  معدن  بهره برداری 
اداره کل حفاظت محیط زیست  از سوی  طبس 
استان خراسان جنوبی صادر شد. امید فالح اظهار 
داشت: طرح تجهیز و بهره برداری از این معدن با 
هدف دستیابی به خودکفایی در تامین بخشی از 
زغالسنگ و صنایع فوالد کشور، کاهش وابستگی 
مصرف  در  جویی  صرفه  اولیه،  مواد  واردات  به 
راستای  در  و محرومیت زدایی  اشتغال زایی  و  ارز 
شده  ایجاد  کشور  کلی  سیاست های  و  برنامه ها 
زیست  مجوز  اخذ  راستای  در  گفت:  است.وی 
محیطی این طرح، قرارداد ارزیابی اثرات زیست 
از  منعقد شد که پس  با شرکت مشاور  محیطی 
زیست  مجوز   ، نهایی   گزارش  تکمیل  و  تهیه 
الزامات  رعایت  به  مشروط  طرح ها    محیطی 

زیست محیطی صادر شد.

نماینده سربیشه و نهبندان:

اولیه  زیرساخت های  از  برخورداری 
انرژی حق مردم استان است

و  نهبندان  شهرستان های  مردم  نماینده 
از  برخورداری  اینکه  بیان  با  در مجلس  سربیشه 
خراسان  استان  مردم  حق  اولیه  زیرساخت های 
جنوبی است گفت: ۱۰۲ روستای باالی ۲۰ خانوار 
برق  سربیشه  و  نهبندان  انتخابیه  حوزه  دو  در 
نداشته که از این تعداد ۴۸ روستا در نهبندان است.

نظر افضلی در گفت وگو با تسنیم در بیرجند اظهار 
خراسان  استان  مردم  مشکالت  از  یکی  داشت: 
نهبندان  و  سربیشه  شهرستان های  در  جنوبی 
نبود زیرساخت های اولیه مانند برق و آب است.

استان  در  تلویزیونی  پوشش  اینکه  بیان  با  وی 
شهرستان های  در  و  درصد   7۰ جنوبی  خراسان 
افزود:  است  درصد   ۵۰ نهبندان  و  سربیشه 
امکانات  از  روستایی  مرزنشین  فرد  یک  وقتی 
طریق  چه  از  باشد  بی بهره  تلویزیون  اولیه 
شود.  ایجاد  او  در  فرهنگی  تحول  می تواند 
استان  در  روستاها  پراکندگی  گفت:  وی 
این  وجود  با  اما  است  زیاد  جنوبی  خراسان 
مرزی  مناطق  برخی  در  هنوز  پراکندگی ها 
که  می کنند  زندگی  چوپانانی  و  روستاییان 
هستند. ایران  اسالمی  جمهوری  دیده بان 

حق  برق  داشتن  نعمت  اینکه  بیان  با  افضلی 
روستاییان ما است افزود: ۱۰۲ روستای باالی ۲۰ 
خانوار در دو حوزه انتخابیه بنده برق ندارند که از 
این تعداد ۴۸ روستا در شهرستان نهبندان است. 

  
 فعالیت 3۲1واحد دارای پروانه 

بهره برداری در نواحی صنعتی استان
 

صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل  تسنیم- 
خراسان جنوبی از فعالیت ۳۲۱ واحد دارای پروانه 

بهره برداری در نواحی صنعتی استان خبر داد.
اظهار داشت: در حال حاضر ۲۱  عباس جرجانی 
استان خراسان جنوبی وجود  در  ناحیه  و  شهرک 
صنعتی  شهرک های  شرکت  دارد.مدیرعامل 
خراسان جنوبی افزود: از این تعداد ۱۲ ناحیه و ۹ 
از وجود ۲ هزار و  شهرک صنعتی است.جرجانی 
۲۲۰ هکتار زمین در نواحی صنعتی استان خبر داد 
و گفت: با توجه به فاز عملیاتی تعریف شده  از این 
میزان یک هزار ۳۳ هکتار زمین صنعتی است که 
برای آنها ۵۵۰ قرار داد واگذاری تنظیم شده است.

   
1۲3 پرونده تخلف صنفی

 در خراسان جنوبی تشکیل شد
 

سازمان  بازرسی  و  نظارت  اداره  رئیس  غالمی- 
از  جنوبی  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
صنفی  واحدهای  برای  پرونده   ۱۲۳ تشکیل 
خبر  رمضان  نظارتی  در طرح  استان  در  متخلف 
از  طرح  این  شروع  به  اشاره  با  تهوری  داد.علی 
که  طرح  این  داشت:  اظهار   ۹6 ماه  خرداد  یکم 
تا چهارم تیر ادامه داشت با همکاری و همراهی 
سایر دستگاه های نظارتی و مرتبط انجام گرفت.
مورد   ۳۹۰ و  هزار  سه  انجام  به  اشاره  با  وی 
بازرسی و بازدید از واحدهای تولیدی، توزیعی و 
استان در طرح نظارتی رمضان تصریح  خدماتی 
کرد: حاصل بازرسی های انجام شده در این مدت 
تشکیل ۱۲۳ فقره پرونده به ارزش ۱۴۲ میلیون و 

۵7۵ هزار ریال بود.

کسب رتبه اول رادیو نما خراسان جنوبی 
در بین مراکز استانهای صدا و سیما

در  توانست  جنوبی  خراسان  نما  رادیو  کاری- 
مراسم قدردانی از برترین های جشنواره های بین 
المللی و انتخابات مراکز استانی در بین ۳۲ مرکز 

صدا و سیما رتبه اول را به خود اختصاص دهد.
های  برنامه  ویژه  شده  انجام  های  بررسی  با 
تهیه   ، برداری  صدا  های  حوزه  در  انتخابات 
دوره  عملکرد   ، نما  رادیو  و  ،گویندگی  کنندگی 
های تبیینی ،تشریحی،تهییجی و فراخوان مراکز 
بررسی    ۹6 اردیبهشت  پایان  تا   ۹۵ بهمن  از 
بهترین عملکرد  ، که مرکز خراسان جنوبی  شد 
داد.لوح  اختصاص  خود  به  را  نما  رادیو  حوزه  در 
به »مهدی  برتر  به عنوان مرکز  تقدیر جشنواره 

مرکز  تامین پخش صدای  مدیر  بیک«  صالحی 
خراسان  صدای  شد.معاون  اهدا  جنوبی  خراسان 
جنوبی گفت: رسانه استانی جایگاه ویژه ای بین 
مردم استان دارد و حدود بیش از ۴۰ درصد مردم 
استان مخاطب آن هستند و ۸۸ درصد مخاطبان 
از برنامه های رادیو خراسان جنوبی رضایت دارند.
نما هم صدا  رادیو  نشان کرد: در  احمدی خاطر 
ورود  و  با حضور  واقع  در  و  تصویر  و هم  داریم 
می توانند  شنوندگان  شد؛  دیدنی  رادیو  نما  رادیو 
تصاویر  و  ها  برنامه  محتوای  با  مرتبط  تصاویر 
را  هستند  برنامه  اجرای  حال  در  که  همکارانی 

مشاهده کنند. 

نت
نتر

س: ای
عک
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 اکب

س: 
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....ادامه از صفحه اول
شورای  رئیسه  هیئت  عضو  برزجی-  
7۳ سال گذشته سه  در طی  افزود:  استان 
طبس،  شامل  استان  در  دیگر  شهرستان 
های  بخش  از  که  سرایان  و  بشرویه 
شهرستان  به  اند  بوده  فردوس  شهرستان 
شهرستان  نیز  واکنون  اند  یافته  ارتقاء 
نمایندگی  انتخابیه  حوزه  مرکز  فردوس، 
و  بشرویه  طبس،  فردوس،  شهرستان 
داشتن  استحقاق  و  باشد  می  سرایان 

فرمانداری ویژه را دارد.
در  فردوس  اسالمی  شهر  نماینده شورای 
شورای استان ،  به مسافت ۲۰۰ کیلومتری 

فردوس تا مرکز استان اشاره کرد و گفت: 
فرمانداری  به  فردوس  فرمانداری  ارتقاء 
مدیریت  سطح  ارتقاء  همچنین  و  ویژه  
ادارات به معاونت مدیر کل، باعث کاهش 
تبع  به  و  استان  مرکز  به  مراجعات  حجم 
و  اداری  و  مردمی  هزینه های  کاهش  آن 

تحقق اقتصاد مقاومتی می باشد.

بیشترین حجم تردد مسافر
 در استان از محورهای منتهی

 به فردوس انجام می شود
گرفتن شهرستان  قرار  به   اشاره  با  اکبری 
استان  هفت  ارتباطی  مسیر  در  فردوس 
جنوبی کشور به خراسان رضوی و همچنین 
کرد:  اظهار  میانه  آسیای  به  کاال  ترانزیت 
از  استان  در  مسافر  تردد  حجم  بیشترین 
 محورهای منتهی به فردوس انجام می شود.

 و طی سال بالغ بر هشت میلیون نفر زائر و 
مسافر از شهرستان فردوس عبور می کنند 
راهبردی  و   ویژه  موقعیت  از  حاکی  که 
و  گردشگری  حوزه  در  فردوس  شهرستان 

حمل و نقل کاالست.

نمونه  منطقه  دو  وجود  افزود:همچنین  وی 
تاریخی  پایگاه  دو  و  کشوری  گردشگری 
که  بلده  قنوات  مجموعه  همچنین  و  ملی 
حفاظت  مناطق  و  است  شده  جهانی  ثبت 
نشانگر  زیست،  محیط  حوزه  در  ملی  شده 
موقعیت ویژه و ارزشمند شهرستان فردوس 
که  است  اکوتوریسم  و  توریسم  حوزه  در 
را  ها  حوزه  این  مدیران  اختیارات  افزایش 

ضروری می نماید.

وجود با کیفیت ترین معادن
 بنتونیت ایران در فردوس

ضمن  استان  شورای  رئیسه  هیئت  عضو 
پیشرفت  زمینه  نمودن  فراهم  بر  تاکید 
بر  تاکید  و  استان  های  شهرستان  تمام 
و   استعدادها  شکوفایی  برای  ریزی  برنامه 
گفت:  استان،  مختلف  مناطق  قابلیتهای 
توسعه  موانع  رفع  به  چنانچه  شک  بدون 
اختیارات  سطح  افزایش  و  شهرستانها  ای 
بشود.  ویژه  توجه  ها   شهرستان  مدیران 
شاهد رفع غبار محرومیت از چهره استان و 
پویایی هرچه بیشتر شهرستان ها و مدیران 

فرمانداری  ارتقاء  و  بود  خواهیم  مربوطه 
افزایش  و  ویژه  فرمانداری  به  فردوس 
یکی  که  ادارات،  مدیران  اختیارات  سطح 
و  مردم  بحق  و  دیرینه  های  خواسته  از 
باشد،  می  فردوس  شهرستان  مسئوالن 
فردوس  پیشرفت  و  توسعه  در  موثری  گام 

خواهد بود.

کشاورزی ،شاهرگ اقتصادی 
فردوس

سخنانش  از  دیگری  بخش  در  اکبری 
معدن  و  صنعت  حوزه  های  توانمندی  به 
با  وجود  گفت:  و  کرد  اشاره  فردوس 
در  ایران  بنتونیت  معادن  ترین  کیفیت 
کائولن،  بنتونیت،  غنی  معادن  و  شهرستان 
به  فردوس  شهرستان  تا  شده  باعث  مس 
در  غنی  های  شهرستان  از  یکی  عنوان 
باشد  مطرح  کشور  معدنی  خاکهای  حوزه 
نیروی متخصص  در حوزه  اما عدم وجود 
معادن  به  توجهی  کم  و  شهرستان  اداری 
ایجاد صنایع  و  فرآوری  بویژه  و  شهرستان 
وابسته باعث شده تا انتظارات در این حوزه 

برآورده نشود.
به ادامه  در  استان  شورای   سخنگوی 

 توانمندی های حوزه کشاورزی و دامپروری 
با  گفت:  و  کرد  اشاره  فردوس  شهرستان 
فردوس  اقتصادی  شاهرگ  اینکه  به  توجه 
افزایش  با  تا  طلبد  می  است،  کشاورزی 
جهاد  مدیریت  سطح  ارتقاء  و  اختیارات 
مدیرکلی،  معاونت  به  فردوس  کشاورزی 
این بخش و رفع مشکالت  در جهت رشد 
گفت:  پایان  در  وی  شود.  اقدام  مربوطه 
های  پتانسیل  تمام  فردوس  شهرستان 
یکی  و  دارد  را  ارتقاء  و  توسعه  برای  الزم 
مسئوالن  و  مردم  اصلی  های  خواسته  از 
این  فرمانداری  ارتقاء  فردوس  شهرستان 
افزایش  و  ویژه  فرمانداری  به  شهرستان 
که  باشد  می  مدیران  اختیارات  سطح 
 امیدواریم استاندار محترم با عنایت ویژه ای

مردم  دیرینه  و  بحق  مطالبه  این  به  که   
در  را  امید  نور  داشت،  خواهند  شهرستان 
وشاهد  کرده  زنده  شهرستان  مردم  دلهای 
امید  و  تدبیر  دولت  در  مهم  این  تحقق 

باشیم.

لزوم  ارتقاء فرمانداری فردوس به فرمانداری ویژه 

وضع اسف بار باغ امیرآباد 

 قاسمی- مدیرعامل آب منطقه ای استان با 
بیان اینکه پروژه انتقال آب از دریای عمان به 
استان از مهم ترین طرح های استان  است، 
گذار  سرمایه  جذب  دنبال  به  که  کرد  اظهار 
هستیم. »امامی« روز گذشته در نشست خبری 
که با حضور مدیران عامل صنعت آب استان 
تا  پروژه  این  کرد  امیدواری  ابراز  شد،  برگزار 
پایان سال جاری به سرانجام برسد و عملیات 
اجرایی آن نیز آغاز شود. وی خاطر نشان کرد 
که طرح انتقال آب به خراسان جنوبی به دلیل 
در کالن  زیادی  با حساسیت  آن  خشکسالی 
کشور مطرح شده و همه بر اولویت و ضرورت 
این مهم صحه گذاشتند و طرح انتقال آب از 
دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان، 
خراسان رضوی و خراسان جنوبی امسال برای 
جذب سرمایه گذار به مزایده گذاشته شد. به 
گفتۀ وی این پروژه باید توسط شرکت های 
تسهیالت  از  بتوان  تا  شود  انجام  خصوصی 

فاینانس استفاده کرد.
 

15 میلیارد تومان اعتبار برای پروژه 
آب های ژرف استان الزم است

مدیرعامل آب منطقه ای از تفاهم نامه سه 
علمی  معاونت  علوم،  وزارت  بین  ای  جانبه 
خراسان  استانداری  و  جمهوری  ریاست 
جنوبی خبر داد و در این مورد تصریح کرد: 
آب  مطالعات  انجام  برای  نامه  تفاهم  این 
پیش  و  است  منعقد شده  استان  های ژرف 
بینی شده است که ۱۵ میلیارد تومان اعتبار 
برای آن هزینه شود. »امامی« ادامه داد: در 
پروژه های عمرانی امسال سد رزه و فرخی 
پروژه  بیان کرد که  اتمام می رسد. وی  به 
آب رسانی به شهر بیرجند هم در دست اجرا 

می باشد . 

کاهش کسری مخزن آب استان به 
134 میلیون متر مکعب

اینکه  بیان  با  ای  منطقه  آب  مدیرعامل 
بخشی  تعادل  طرح  در  جنوبی  خراسان 
استان  از  یکی  زیرزمینی  آب  های  سفره 
تاکنون  گفت:  است،  کشور  پیشتاز  های 
شده  کنتورگذاری  ها  چاه  از  زیادی  بخش 
کامل  مصرف  مدیریت  گذشته  سال  در  و 

مازاد  شارژ  مشکل  نیز  امسال  و  شد  حاکم 
اظهار  »امامی«  داشت.  نخواهیم  را  ها  چاه 
کرد که کسری مخزن آب کشاورزی از ۱۸۵ 
میلیون در سال گذشته به ۱۳۴ میلیون متر 
مکعب کاهش یافته است اما همچنان باید 
منابع آبی استان مدیریت شود. وی ادامه داد: 
چندین سال است که مصرف برق چاه های 
کشاورزی استان نیز کاهش پیدا می کند و 
سال جاری در مجموع ۲۵ درصد نسبت به 
گفتۀ  به  است.  یافته  کاهش   ۹۲ پایه  سال 
ساماندهی  برنامه  آینده  سال  دو  برای  وی 
کار  دستور  در  استان  و سواحل  ها  رودخانه 
قرار دارد و هزینه آن باید از محل اعتبار ملی 

و استانی تأمین شود.
 مدیرعامل آب منطقه ای تأکید کرد که در 
میلیارد   ۳/۵ امیدواریم  ساله  افق ۲۰  برنامه 
کسری مخزن انباشته استان را جبران کنیم  
و طرح های انتقال آب هم به ما در تسریع 

این کار کمک خواهد کرد.
پساب  واگذاری  کرد  عنوان  »امامی«   
فردی  صورت  به  کشاورزان  به  فاضالب 

بر روی  امکان کنترل  منتفی است چرا که 
صرف  بنابراین  و  ندارد  وجود  آنان  کشت 

جایگزینی در چاه کشاورزی  خواهدشد.

120 میلیارد تومان اعتبار به
 شرکت آب و فاضالب روستایی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
اینکه  بیان  با  جلسه  این  در  نیز  استان 
است،  شده  برابر   ۴ حدود  ما  امسال  اعتبار 
اعتبار  تومان  میلیارد   ۱۲۰ که  کرد  اظهار 
و  آب  شرکت  به  شده  داده  تخصیص 
فاضالب روستایی خراسان جنوبی می باشد

و  آب  شرکت  وظیفه  »بسکابادی«   .

و  شرب  آب  تأمین  را  روستایی  فاضالب 
تصفیه  و  آوری  جمع  و  روستاها  بهداشت 
فاضالب آن ها عنوان کرد و افزود: با این 
برای  که  ۴۲6روستایی  از  شده  داده  اعتبار 
 ۹۳ شود،  می  انجام  سیار  رسانی  آب  آن 
آبی  تنش  از  و  شد  خواهند  حذف  روستا 

خارج می شوند. 
وی بیان کرد که هزینه انتقال آب ۲ هزار و 
۳۹۰ تومان به ازای هر مترمکعب می باشد 
میلیون   ۱۵ میانگین  خانوار  هر  ازای  به  و 
تومان برای انشعاب هزینه می شود و این 
مترمکعب  هر  ازای  به  که  است  حالی  در 
۲۳۰ تومان از روستاییان دریافت می گردد.

20 درصد روستاهای استان 
آب ندارند

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
ها  خشکسالی  به  توجه  با  که  کرد  تصریح 
حدود 6۰ درصد روستاهای استان فاقد تنش 
آبی، ۱۹ درصد دچار تنش آبی و ۲۰ درصد 

فاقد آب می باشند. 
»بسکابادی« اضافه کرد که متأسفانه ۵ هزار 
و ۲۰۹ مشترک تجاری و صنعتی و ۳ هزار 
استان در  اداری  و ۹76 مشترک عمومی و 
مکعب  متر   66۴ و  هزار   ۴۰۴ گذشته  سال 
صورت  در  که  اند  داشته  آب  مصرف  مازاد 
آنان  انشعاب  مصرف  الگوی  رعایت  عدم 

قطع خواهد شد.
حاشیه  را  اجتماعی  از مشکالت  یکی   وی 
در  اکنون  کرد:  عنوان  و  دانست  شهرها 
حاشیه شهر بیرجندکه شامل امیرآباد، حاجی 
آباد و چهکند می باشد، ۲۸ هزار نفر مشترک 
داریم که در سال جاری برای تأمین آب آن 

ها ۵7 لیتر بر ثانیه نیاز است.

 افزایش تعرفه آب نخواهیم داشت
شهری  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
استان در جمع خبرنگاران از زیان ۱۸ میلیارد 
سال  در  فاضالب  و  آب  شرکت  تومانی 
ابتدای  از  که  کرد  اظهار  و  داد  خبر  گذشته 
نداشته  آب  تعرفه  در  افزایشی  هیچ  امسال 
تااالن  اقتصاد  از سال ۹۴ در شورای  ایم و 
هیچ افزایش بهای آب هم ابالغ نشده است 
و استان ما پایین ترین نرخ آب بها را دارد. 

درصد   77 که  کرد  بیان  مقدم«  »هاشمی 
 ۲۰ زیر  ما  استان  در  شهری  مشترکان 
و    می کنند  مصرف  ماه  در  آب  مترمکعب 
تحت  استان  جمعیت  درصد   ۹۹.۸۵ اکنون 
قرار  شهری  فاضالب  و  آب  شبکه  پوشش 
دارند که از متوسط کشوری باالتر می باشد. 
وی تصریح کرد   ۲۸ درصد جمعیت استان 
با  که  هستند  برخوردار  فاضالب  شبکه  از 
متوسط کشور که ۴۴ درصد اختالف زیادی 
دارد. به گفتۀ وی از ۲ هزار و 6۰۰ کیلومتر 
استان  در  آب  انتقال  فرعی  و  اصلی  شبکه 
6۰۰ کیلومتر نیاز به اصالح دارد که در هر 

سال باید بالغ بر 6۰ کیلومتر اصالح شود.
 

بدهی 5 میلیارد تومانی 
مشترکان آب

شهری  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
و  آب  مشترکان  تومانی  میلیارد   ۵ بدهی  از 
فاضالب استان خبر داد و تصریح کرد که از 
این مقدار تنها ۴۵۰ میلیون تومان مسکونی 
است و باقی مربوط به دستگاه های دولتی 
می باشد. »هاشمی مقدم« بیان کرد که  ۸۲ 
درصد مشترکان الگوی مصرف آب بین ۱۸ 
تا ۲۴ مترمکعب را در استان رعایت می کنند 
و فقط ۱6 درصد دو برابر الگو، مصرف دارند.

 انتقال  آب هنوز به دنبال سرمایه گذار

امین جم-صبح شنبه وقتی فقط چند دقیقه به 
زمان برگزاری جلسه شورا مانده بود،خبرنگاران 
»به  همیشگی  کوتاه  ی  جمله  شنیدن  با 
حدنصاب نرسید«،به  رسانه هاشان برگشتند! 
باره گفته  این  از رسانه   ها در  دیروز یکی 
بود چون به اعضای شورا دیر اطالع رسانی 
شده است،در جلسه حضور نیافتند.مالکی مدیر 
روابط عمومی شورای شهر بیرجند در گفتگو 

با آوا این مطلب را تکذیب و اظهار کرد: صبح 
روز جمعه،طبق روال همیشگی برای اعضای 
را  جلسه  برگزاری  و  فرستادیم  پیامک  شورا 
اطالع دادیم.حتی صبح شنبه هم دوباره با آنها 
تماس گرفتیم که تعدادی از اعضاگفتند نمی 
توانند در جلسه حضور پیدا کنند و بقیه هم در 
پارکینگ شورا منتظر برگزاری جلسه بودند که 
به دلیل به حد نصاب نرسیدن،شورا تشکیل 

نشد. به گفته وی در هر هفته دو جلسه یکی 
برگزار  دوشنبه  شب  دیگری  و  شنبه  صبح 
می شود.اسدا... سلیم یکی از اعضای غایب 
جلسه هم در گفتگو با ما ضمن بیان اینکه  
در ایام تعطیالت بودیم و دلیل به حد نصاب 
نرسیدن ها هم همین است،ادامه داد: در ماه 
مبارک رمضان جلسات دوشنبه شب ها برای 
گوناگون  درگیر جلسات  اعضای شورا  اینکه 

و یا شرکت در دوره های قرآن هستند،طبق 
روال همیشگی تعطیل می شود.وی در پاسخ 
به سوال دیگر خبرنگار ما مبنی براینکه پس 
مشکالت شهر را چه کسی باید پیگیری کند 
و اگر با تعطیلی شورا مشکلی پیش نمی آید 
داریم، گفت: مگر شما  پس چرا اصال شورا 
خودتان خبرنگار نیستید؟این روال همیشگی 
جلسه  سه  برگزاری  از  است.وی  بوده  شورا 

فوق العاده دیگر طی این هفته خبرداد.صباغ 
بیان  با  نیز  بیرجند  شهر  شورای  عضودیگر 
اینکه ما سعی می کنیم به وظایفی که مردم 
کسانی  اما  کنیم،گفت:  عمل  اند  داده  ما  به 
هستند که می خواهند جلسات شورا را کنسل 
به  بیشتر  اشاره  از  را متشنج کنند.وی  و جو 

هویت این افراد سرباز زد.

حد نصاب شورا؛ حد اعصاب مردم

استاندار خراسان  روز گذشته  قوسی -صبح 
دستگاه  مسئوالن  سایر  همراه  به  جنوبی 
آباد  شوکت  و  امیرآباد  باغ  از  اجرایی  های 
آوای  خبرنگار  گزارش  کردند.به  بازدید 
بازدید  پایان  در  پرویزی  جنوبی،  خراسان 
اشکاالت  از   : کرد  بیان  امیرآباد،   باغ  از 
آن  مالکیتی  و  حقوقی  مشکل  امیرآباد  باغ 

آن  متولی  بیرجند  دانشگاه  نه  که  است 
است که برای  آن هزینه کند و نه میراث 
آن  حقوقی  موضوع  باید  ابتدا  و  فرهنگی 
باغ  این  اگر  داد:  ادامه  استاندار  شود.  حل 
گرفت می  قرار  بخش خصوصی  اختیار   در 

از سوی دولت  در  نبود کار زیادی  نیازی   
آن انجام گیرد. وی با اشاره به این که اگر 

انجام شود و  این هزینه ها  باشد همه  قرار 
مردم از آن استفاده نکنند، دلیلی برای هزینه 
حتما  افزود:  ندارد،  وجود  گذاری  سرمایه  و 
شود  تاریخی مشخص  اثر  این  تکلیف  باید 
برای  ها  این  و همه  بگیرد  و سامان  و سر 
حضور مردم است. استاندار خاطرنشان کرد: 
میراث  حقوقی،  مسائل  لحاظ  از  باید  قطعا 

استانداری  و  بیرجند  دانشگاه  فرهنگی، 
برسند. بندی  جمع  به  و  بگیرند  ای  جلسه 

اختیار  در  مالی  منابع  هم   ما  افزود:  وی 
بتوانند  تا  دهیم  می  قرار  فرهنگی  میراث 
 این محل را برای حضور مردم آماده کنند. 
ادامه داد: در کنار  آن پیشنهاداتی  پرویزی 
حوزه  با  مرتبط  مراکز  و  آب  موزه  چون 

کرد.  عملیاتی  توان  می  هم  را   دانشگاه 
مطلب  این  بیان  با  استاندار  ادامه  در 
تخصیص  مشکل  گذشته  سال  در  که 
داشته  وجود  ها  دستگاه  همه  برای  بودجه 
آباد  شوکت  باغ  برای  کرد:  تصریح   است، 
مبلغ یک میلیارد تومان تخصیص داده شده 

که قطعا امسال باید آن را تامین کنیم.

    نسخه استاندار برای دو باغ تاریخی بیرجند
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امام علی علیه السالم می فرمایند:
َضُه ا... ُسبحانَُه َخیراً ِمّما َصَبَر َعلَیِه  َمن َصَبَر َعلَی طاَعِة ا... َعوَّ

هر که بر طاعت خدا شکیبا باشد، خداوند سبحان بهتر از آنچه صبر کرده به او می دهد. 
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داد وزیر بهداشت هم
 علیه صدا و سیما درآمد

ابراز  با   وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
بر  نبود حق نظارت وزارت بهداشت  از  نارضایتی 
بهداشت  وزارت  گفت:  سیما،  و  صدا  آگهی های 
بر  نظارت  اجازه  ولی  است  مردم  متولی سالمت 

تبلیغات مرتبط با سالمت را ندارد.

کواکبیان: رئیس دولت اصالحات
 تا کی باید فهرست ها را تأیید کند؟

اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
باید  اصالحات  دولت  رئیس  زمانی  چه  تا  گفت: 
فهرست های ما را تایید کند؟ باید به جای فردگرایی 
به سمت حزب گرایی حرکت کنیم. کواکبیان بیان 
داشت: برخی هیچ اقدامی در انتخابات نکرده اند و 
امروز به دنبال سهم خواهی هستند، این ها همان 

مدیران دوزیست هستند.

تخریب  نهادهای انقالبی فتنه جدید است

حوزه  مدرسین  جامعه  مرکزی  شورای  عضو 
نهادهای  تخریب   و  هجمه   گفت:  قم  علمیه 
فتنه  موارد  از  پاسداران  سپاه  جمله  از  انقالبی 
کرد:  اضافه  ممدوحی  آیت ا...  است.  جدید 
دشمنان می خواهند فتنه ای را به دست خودمان 

ایجاد کنند، مردم و مسئوالن هشیار باشند.

اصغرزاده: روحانی می داند چالش
 با دولت مخفی برایش هزینه دارد

اصغرزاده می گوید روحانی دستان نامرئی دولت 
مخفی را روبه روی خود می بیند و می داند چالش 
با این دولت مخفی برایش هزینه دارد اما بهتر 
با  سازش  هزینه  می داند  کس  هر  از  بیش  و 
از  است.  بیشتر  مراتب  به  پنهان  قدرت  مراکز 
این رو  جانب چالش را برگزیده تا اگر قرار است 
به  ناگزیر  نیز  مخفی  دولت  بپردازد،  هزینه ای 
پرداخت هزینه هایش باشد. به اعتقاد اصغرزاده، 
روحانی امروز از هر اصالح طلبی اصالح طلب تر 
است و تاکید دارد هر نوع اعتبار بخشی از سوی 
افراطی و سهم  به سیاست های  دولت دوازدهم 
دادن به نمایندگان راست تندرو تنفس مصنوعی 

دادن به یک خفگی سیاسی است.«

دموکراسی مسئوالن ما »جفرسون«
 را هم از خجالت آب کرده است

برخی  متاسفانه  گفت:  کیهان  مدیرمسئول 
با  را  دموکراسی  کشورمان  مسئوالن  از 
آنارشیسم و هرج و مرج طلبی اشتباه گرفته اند 
واضعان  از  خود  که  جفرسون  توماس  اگر  و 
دموکراسی است سر از خاک بردارد با مشاهده 
وضعیت ما از خجالت آب خواهد شد و احتمااًل 
شهدا که حق داران انقالبند با تعجب در میان 

ما دنبال یک جو غیرت می گردند.

دادستان تهران: سه نفر از متهمان 
ماجرای روز قدس معرفی شدند

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در رابطه 
با آخرین وضعیت پرونده ماجرای روز قدس با بیان 
اینکه گزارش وزارت اطالعات به دادستانی ارسال 
پرونده  این  متهمان  از  نفر  سه  گفت:  است،  شده 

معرفی شدند و بقیه هم قرار است معرفی شوند.

الریجانی: جای دولت بودم روابط 
سیاسی با فرانسه را کاهش می دادم

فرانسه  دولت  اینکه  گفت:  الریجانی  محمدجواد 
می گوید ما با منافقین ارتباطی نداریم و در عین حال 
از آنها مهمان داری می کند بیشتر به یک جوک شبیه 
است که به  نظرم فرانسوی ها باید این جوک های 
را به زبان فرانسوی برای مردم خودشان  سیاسی 
بگویند. وی با بیان اینکه رفتار فرانسه خصمانه و 
جای  اگر  من  کرد:  خاطرنشان  است،  توهین آمیز 
دولت بودم نه تنها روابط سیاسی با فرانسه را کاهش 
می دادم بلکه قراردادهای خودروسازی با این کشور 
ترتیب هم صنعت  بدین  و  را هم معلق می کردم 
خودروسازی داخلی احیا می شد و هم فرانسوی ها 

می فهمیدند که با ما شوخی نکنند.

رئیس دفتر سیاسی حماس: امیدواریم 
ایرانیان را در قدس مالقات کنیم

در  حماس  سیاسی  دفتر  رئیس  هنیه  اسماعیل 
تلویزیون های  و  رادیو  اجالس  به  ویدئویی  پیام 
اسالمی از دولت و ملت ایران به دلیل ایستادگی 
و همراهی با مردم فلسطین قدردانی کرد و گفت: 
امیدواریم شما را در قدس شریف مالقات کنیم؛ 
بازگرداندن  به  ما  مردم  و  ماست  آن  از  قدس 

سرزمین فلسطین و قدس ایمان  دارند.

واشنگتن پست: اعضای منافقین هیچ 
جایی در میان مردم ایران ندارند

در  منافقین  گروهک  تایمز،  واشنگتن  نوشته  به 
به  اسالمی  انقالب  از  پس  سال های  در  حالی 
که  است  داده  ادامه  خود  پراکنده  فعالیت های 
کارشناسان معتقدند اعضای این گروه هیچ جایی 
روزنامه  نوشته  به  ندارند.  ایران  مردم  میان  در 
نیویورک ضمن  پیشین  تایمز، شهردار  واشنگتن 
دفاع از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی 
شد که تغییر نظام در ایران حتمی است و اقدام در 

این مسیر باید هر چه سریع تر انجام شود.

باهنر: آنچه از همه مهمتر است، وحدت است

محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین 
گفت: ما انتخابات ها را با هم منطبق کردیم قبال هر 
سال انتخابات داشتیم ما این را ادغام کردیم چون برای 
مردم انتخابات مهم است اگر قرار باشد پس لرزه های 
آن مثل پیش لرزه باشد و برخی تالش کنند چهار سال 
یک نفر موفق نباشد، درست نیست. این تعداد هم باید تالش کنند کار دولت 

پیش برود کسانی که دلشان برای ایران می سوزد باید تالش کنند.

واکنش زیباکالم به پیشنهاد آتش بس زاکانی

پیشنهاد  درباره  دانشگاه  استاد  زیباکالم،  صادق 
اعتماد  روزنامه  در  زاکانی  علیرضا  آتش بس 
نه آقای روحانی، نه  این حمله  نوشت: آغاز کننده 
اصالح طلبان و نه طرفداران آقای روحانی بودند. 
آغاز کننده این آتش در حقیقت اصولگرایان تندرو 
 ٢٤ و  روحانی  آقای  شگفت انگیز  پیروزی  از  بعد  که  بودند  آنها  بودند. 
میلیون رای ایشان دچار غیض و غضب شدند و به روحانی حمله کردند.

روحانی اشتباهات دوران انتخابات را پذیرفت

نشست  در  جمهور  رئیس  نوشت:  گنجی  عبدا... 
مسئولین قضایی ،تلویحا به اشتباهات خود در عرصه 
انتخابات اشاره کرد و خواستار عبور از آن شد. روحانی 
گفت:باالخره اشکاالتی در انتخابات وجود داشت اما ما 
که معصوم نیستیم. به نظر می رسد روحانی نیز متوجه 
شد که شرایط کشور برای تنش زایی ظرفیت ندارد. امید است ایشان و منتقدین 
به درک شرایط جدید کشور اهتمام داشته و به مقتضیات آن پایبند باشند.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: 
یکی از پروژه های دشمنان جمهوری 
اسالمی دوقطبی کردن جامعه است 
که بارها مقام معظم رهبری همگان 

را به هوشیاری در این زمینه توصیه 
مسئوالن  و  مردم  باید  و  اند  کرده 
مواظب ترفندهای معاندان و مخالفان 
باشند.  تفرقه  ایجاد  برای  نظام 

انصاری اظهار کرد: همه سیاسیون، 
و  اجتماعی  و  فرهنگی  فعاالن 
رعایت  برای  باید  رسانه  اصحاب 
احساس  قانونی  و  اخالقی  موازین 

و  طلبان  اصالح  و  کنند  مسئولیت 
والیت  از  پیروی  با  باید  اصولگران 
تحقق  برای  همدلی  با  و  فقیه 
بکوشند. اسالمی  نظام  اهداف 

درون  احزاب  همه  افزود:  وی 
به  مختلف  سالئق  وجود  با  نظام 
بنابراین  دارند  اعتقاد  فقیه  والیت 
را تقویت کنند  نقاط مشترک  باید 
و با رقابت سالم الزمه یک جامعه 
سازند.  فراهم  را  پویا  و  نشاط  با 
مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
در  مردم  کرد:  نشان  خاطر  نظام 
فراخوان  به  ماه  اردیبهشت   ٢9
گفتند  لبیگ  رهبری  معظم  مقام 
انتخابات  در  فراوان  باشکوه  و 
و  آفریدند  حماسه  و  شرکت 
اتکا  با  نیز  روحانی  آقای  دولت 
پیگیری  دنبال  به  مردم  آرای  به 
است.  مردم  مطالبات  تحقق  و 
وی افزود: امیدواریم با همیاری مردم 
 و مسئوالن، دولت در تحقق اهداف و 
آرمان های انقالب اسالمی موفق باشد.

رقابت  دوران  گفت:  جمهور  رئیس 
ویژگی خاص خود را دارد که نمی 
کنم،  صحبت  آن  درباره  خواهم 
در مجموع  و  تمام شده  دوران  آن 
وکم  بانشاط  شور،  پر  انتخابات 
طوری  به  شد  برگزار  ای  حاشیه 
که در یک خیابان در شهری دیدم 
کاندیداها  از  تا  چند  ستادهای  که 
ستادهای  آن  روبروی  در  و  بود 
داد:  ادامه  وی  داشت.  قرار  رقیب 
حاال کدام عقل سلیم می گوید در 
شرایط بعد از انتخابات از نو بیاییم 
خوانی  باز  را  انتخابات  رقابت  و 
برای  رقابت  گفت:  روحانی  کنیم؟ 
هر  حاال  است.  انتخاباتی  دوران 
نقصی  است  ممکن  انتخاباتی هم 
هیچکدام  باشد،  داشته  ایرادی  و 
امروز  نیستیم.  معصوم  ما  از 

روحانی  است.  مسئولین  ما  نوبت 
روی  پیش  که  مشکالتی  افزود: 
دوازدهم  دولت  مشکالت  ماست 
 ، نظام  مشکالت  بود.   نخواهد 

کشور و ملت است و اگر ما مشکل 
زیست محیطی داشتیم و اگر کمبود 
آب زندگی مردم را در فشار قرار داد، 
اگر بیکاری به خانواه ها فشار وارد 

کرد و اگر فقر و مشکالت اقتصادی 
معیشت مردم را دچار مشکل کرد؛ 
مشکالت دولت است یا ملت و نظام؟ 
مشکالت همه است. وی ادامه داد: 

البته که دشمنان ما نمی خواهند با 
ما  البته دشمنان  باشیم.  هم متحد 
 از هر چیز جزئی و از هرکاهی کوه 
است.  روشن  این  سازند.  می 

دشمنان ما از هر چیز جزئی و از هرکاهی کوه می سازند
حجت االسالم حسن روحانی :

کشت برنج در روستای ازمیغان طبس  * عکس: سجاد نجفیمرمت باغ شوکت آباد  * عکس : توالسنگ های نیمه قیمتی نهبندان در دستان کودک عشایری * عکس : آوا

دو قطبی سازی جامعه پروژه دشمنان است
حجت االسالم مجید انصاری ، معاون حقوقی رئیس جمهور :

 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 : 7-32341226    واحد مشاوره : 09197147874    انرژی صنعت ایرانیان
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هدایت تربیتی و تحصیلی مطلوب در مدارس پسرانه غیر دولتی هدایت

شهروندان گرامی مدارس مجتمع آموزشی غیر دولتی هدایت با پشتوانه 27 سال سابقه آموزشی 
و پرورشی مطلوب و چشمگیر و داشتن معلمینی مجرب و دلسوز، امکانات مناسب رفاهی، کارگاهی، 
آزمایشگاهی، کالس های هوشمند و سرویس ایاب و ذهاب برای سال تحصیلی 97-96 در مقاطع 
پیش دبستانی، دبستان )دوره های جداگانه اول و دوم( و دبیرستان )دوره اول( در ساختمان های 

مجزا ثبت نام می نماید. 
جهت کسب اطالعات بیشتر شخصا مراجعه یا تلفنی تماس حاصل فرمایید.

شرکت فرهنگی هدایت 
نشانی: انتهای مدرس 22

دبستان دوره اول تلفن: 32433990    دبستان دوره دوم تلفن:  32422500
دبیرستان دوره اول متوسطه تلفن: 32446340 

تلفن همراه مدیر عامل: 09151614363

برگزاری دوره آموزشی دارویار )نسخه پیچی(

توسط انجمن داروسازان خراسان جنوبی

)تنها مرجع دارای مدرک معتبر 

برای به کارگیری آموزش دیده ها(

مراجعه برای ثبت نام: بیرجند - خیابان طالقانی
روبروی طالقانی 17 - داروخانه دکتر محمدی

کانون فرهنگی - تربیتی حضرت زینب )س(
از بین عالقه مندان دختر مقاطع تحصیلی و داوطلبان آزاد

زیر نظر اساتید مجرب ثبت نام می کند
با اعطای گواهینامه و همراه با اردوهای تفریحی ، استخر ، سینما و ...

دوره های آموزشی:

 هنرهای دستی: خیاطی ،ساخت زیور آالت ، دوخت کیف و کفش چرمی ، چاپ روی پارچه ،
 سوخت نگار ، روبان دوزی و ...

 ، و چرم  پارچه  روی  نقاشی  ویترا،   ، روغن  رنگ  رنگی،  مداد  نقاشی  تجسمی:  هنرهای 
خوشنویسی ، سفال و ...

 متفرقه:آزمایشگاه شیمی و علوم، نجوم، کامپیوتر ، آشپزی ، رباتیک ، ساخت سازه ماکارونی ،
 بازی های آهنگین ، ساخت فیلم با موبایل ، درسی و تقویتی

 آدرس: طالقانی 13 ، روبه روی بازارچه کشاورزی ، کانون حضرت زینب )س(
تلفن: 32221611- 32223211   
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