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آموزش و پرورش 
وزارت خانه ای مغفول

* علی اکبر یاری

آموزش و پرورش خاستگاه بنیادی پیشرفت و بالندگی 
اجتماعی هر کشوری است.  مقوله فرهنگ و آموزش 
واژه ای کم نظیر، دهن پرکن و مشروعیت زاست که 
تمامی سیستم ها و حکومت های حاکم از آن در جهت 
مشروعیت سازی خود بهره برده اند و این سوال که تا 
چه حد در جمهوری اسالمی این قضیه تحقق یافته 
است موضوع این مقاله است علیرغم تاکید وافر اسالم 
و قرآن بر اهمیت یادگیری علم و حتی علیرغم اذعان 
و اعتراف مسئوالن نظام  و متولیان امور این مهم 
در کشور به ندرت از یک شعار کلیشه ای، نخ نما و 
فرسوده فراتر رفته است. جالب اینجاست که مسئوالن 
در عین اینکه معترف و معتقد به هجمه های فرهنگی 
 هستند، به مسئله فرهنگ و آموزش بهای در خور شان 
نمی دهند و حتی بودجه اندک فرهنگی نیز غالبا خارج 
از آموزش و پرورش به عنوان اولی ترین خاستگاه 
)  ۲ صفحه  در  سرمقاله  ادامه   (  ... فرهنگی  متکفل   و 

داروی توسعه
 کنار گذاشتن 

تنگ نظری
نسرین کاری- عصر یکشنبه در آیینی از تالش های 8  ساله حجت االسالم دکتر رضایی امام جمعه شهر بیرجند  قدردانی شد. در ابتدای 
مراسم شاعر پیشکسوت بیرجندی استاد یوسفی )ناقوس( عنوان کرد: در محفل عزیزان وظیفه ایجاب می کند باید گفت! باید از دل گفت! 
حرف دل را باید عاشقانه گفت. وی خاطر نشان کرد: آنچه از زبان دکتر رضایی تجلی می کند حرف های نابی است که جاری می شود 
و حرفهای خدای الیزال است. امام جمعه موقت بیرجند نیز در آیین تجلیل از حجت االسالم رضایی اظهار کرد:  ...   )مشروح  در صفحه 3 (

مراسم نکوداشت امام جمعه بیرجند برگزار شد  / صفحه 3
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خیر گرانقدر

جناب آقای مسعود معینی
اخذ نمایندگی انحصاری شرکت پاالز موکت )گروه صنعتی پاالز( 

در شهرستان بیرجند در حوزه فروش کاغذ دیواری و پارکت
 را خدمت شما تبریک عرض می نماییم، سالمتی و بهروزی شما را ازدرگاه ایزد منان خواستاریم. 

موسسه خیریه حضرت رسول )ص( - کارگاه دستان پرتوان

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

مرحوم مغفور 

شادروان مهدی کرباسچی
  مراسم یادبودی چهارشنبه 96/5/11 از ساعت 5 الی 6 
برگزار می گردد  بعدازظهر در محل حسینیه گازاریها 
حضور شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی روح 

آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: 
کرباسچی، اکبری ، گلرو، امیرآبادی زاده 

پنجمین سالگرد درگذشت همسر و مادر عزیزمان

 مرحومه آذر خدایی
 را با ذکر فاتحه و صلواتی به روح پاکش گرامی می داریم. 

نامش همیشه جاودان

همسر و  فرزندان

فرزند عزیزمان محمدجواد خسروی

 قبولی همزمانت در دبیرستان نمونه دولتی 
و هنرستان هوانوردی 
باعث افتخارمان گردید 

موفقیت بیش از پیشت آرزوی ماست.
پدر و مادرت

فروش و معاوضه فوری و استثنایی
دو واحد تجاری۴۴ متری طبقه دوم و سوم با سند ششدانگ تجاری 

با امتیازات کامل مستقل آب، برق، گاز، تلفن با موقعیت عالی واقع در بلوار 
معلم،حاشیه خیابان فردوسی )ابتدای خیابان فردوسی از سمت معلم(

 به فروش می رسد.  )یا معاوضه با واحد مسکونی(  

091516136۸0

قابل توجه کلیه مودیان محترم 

مشمول ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم 

)صورت معامالت فصلی( شامل:

 *کلیه اشخاص حقوقی

*اشخاص حقیقی گروه اول موضوع آیین نامه ماده 95 قانون مالیات های 

مستقیم 

* اشخاص حقیقی مشمول اجرای مالیات بر ارزش افزوده 

* مشاغل خاص مورد اشاره در فصل دوم آیین نامه اجرایی ماده 95 جدید 

قانون مالیات های مستقیم 

نسخه جدید سامانه صورت معامالت فصلی )برخط و غیر برخط( با قابلیت 
سامانه  روی  بر  و  گردیده  عملیاتی   1396 سال  به  مربوط  اطالعات  ثبت 
صورت معامالت فصلی به نشانی TTMS.TAX.GOV.IR قرار داده شده 
است. همچنین جهت کسب اطالعات تکمیلی در خصوص تغییرات، کاربران 
معامالت  سامانه صورت  متداول  های  پاسخ  و  پرسش  بخش  به  توانند  می 
فصلی مراجعه نمایند. شایان ذکر است با عنایت به اینکه مهلت ارائه صورت 
با توجه به  تاریخ 96/5/15 بوده و  تا  بهار 1396  معامالت مربوط به فصل 
اهمیت موضوع و جلوگیری از تعلق جرائم قانونی و غیر قابل بخشش، کلیه 
مشمولین بایستی نسبت به ارسال یا تکمیل اطالعات معامالت فصلی خود از 
طریق سامانه مذکور به صورت الکترونیکی و تحویل لوح فشرده تکمیل شده 
از طریق نرم افزار غیر برخط )دانلود نسخه آفالین4،0،2،2( به ادارات امور 
 مالیاتی اقدام نمایند. مودیان محترم در صورت هرگونه سوال و ابهام می توانند 

با شماره 32396442 تماس حاصل فرمایند. 

شماره شناسه: 656۴3 

 آدرس:
 انتهای خیابان توحید - بلوار جماران
 بین نیایش و ستایش سالن پذیرایی زیتون
 تلفن:  32۴۴1222- 32۴35300
0915160015۸ -09155617537 -0915361327۴ 

ظرفیت
پذیرایی
350 نفر

ورودی و حق سرویس رایگان

رستوران زیتون شعبه دیگری در سطح استان ندارد

دارای دوسالن مجزا
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 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
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شماره تماس : 7-323۴1226    واحد مشاوره : 091971۴7۸7۴    انرژی صنعت ایرانیان
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فرزندانبازنشستگانبدوننوبتوامازدواجمیگیرند

فارس-معاون مدیرعامل بانک صادرات در این باره گفت: امسال بانک صادرات در جهت ایفای تعهدات اجتماعی خود علی رغم اینکه در منابع قرض الحسنه به شدت دچار مشکل است، 
تعهد کرده به 300 هزار بازنشسته تا چهار میلیون تومان وام بدهد. یوسفیان با اشاره به آمار پشت نوبتی 70 هزار نفری برای دریافت وام ازدواج گفت: دستور داده شده فرزندان بازنشستگان 

بدون نوبت این تسهیالت را دریافت کنند.وی گفت: تالش داریم تا در بخش خودرو در آینده ای نزدیک خدمات لیزینگی با درصدهای سود پایین به بازنشستگان ارائه کنیم.

سرمقاله

راه  بودند.  وزیر  قطعا  ایشان  می بود،  سرمقاله(  )ادامه   
پیگیری ماندگار و تاثیرگذار، نه اعتراضات خیابانی بلکه 
حضور در مصادر و مسانید تصمیم گیری و قدرت 
حاشیه  غیرقانونی،  اغلب  خیابانی  اعتراضات  است. 
ساز و به ویژه تجویزی مقطعی است. در اینجاست 
که رواست بگوییم.از دست و زبان که بنالیم که از 
ماست که برماست.امید است رئیس جمهور در فرصت 
اندک باقی مانده مدیری مناسب با پیکره عظیم این 
وزارت خانه و با تدبیر و امید همچون سایر وزاراء بلکه 

فراتر از آن منصوب نماید.
) aliyari200@    علی اکبر یاری القار(

اظهارنظر جالب مدیرعامل
 سایپا درباره »پراید«

تسنیم-مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: قطعا 
پراید از رده خارج می شود و جای خود را به محصوالت 
جدید می دهد، اما تالش می کنیم به اقشار کم درآمد 
آسیبی وارد نشود. مهدی جمالی افزود: در گروه سایپا 
عالقه مند به خروج پراید از چرخه تولید هستیم، ولی 
وابستگی اقتصاد و درآمد بسیاری از خانوارهای کم 
بضاعت به این خودرو از دغدغه های ماست. وی با 
بیان اینکه پراید بخشی از اشتغال کشور را تامین 
می کند، گفت: با توجه به اینکه پراید تامین بخشی از 
اشتغال کشور و درآمد اقشار کم درآمد جامعه را برعهده 
دارد و لذا نگرانیم با خارج شدن این خودرو از چرخه 
تولید خانوارهای کم درآمد با مشکل مواجه شوند. وی 
گفت: اگر خانوارها به خودروی پراید وابسته نبودند 
به طور قطع این خودرو را زودتر کنار گذاشته بودیم.

وزیر رفاه: وام 4 میلیون تومانی به 
بازنشستگان اعطا می شود

ایرنا-وزیر رفاه، کار و امور اجتماعی از اعطای وام 4 
کشوری  صندوق  بازنشستگان  به  تومانی  میلیون 
خبرداد و گفت : این تسهیالت بدون بهره اعطا می 
شود.علی ربیعی افزود: برای این تسهیالت یک هزار 
و 200میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که به 
300 هزار بازنشسته اعطا خواهد شد.وی بدون اشاره 
به زمان اعطای این وام به بازنشستگان اظهار کرد این 
تسهیالت ظرف سه سال به بازنشستگان داده می 
شود.ربیعی گفت: روند فروش شرکت های سودآور 
از  و  ادامه می دهیم  را  بازنشستگی  صندوق های 
سرریز سرمایه هایی که به وجود می آید در اختیار 

بازنشستگان قرار می دهیم.

یک هشدار جدی
 به خانواده ها و مسئولین

* علی اکبر یاری

مصرف  و  هزینه  1(کشور  صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

می گردد.با پیچیدگی جوامع بشری و رشد فناوری 
یافته اند.  رویکرد  تغییر  ادنی  و  اعال  سیاستهای 
امروزه قدرت در مقوله علمی تبلور یافته است تا 
پیشرفت های صنایع دفاعی  مظاهر نظامی. حتی 
قدرت  علمی اند.  پیشرفت  مدیون  نیز  نظامی  و 
به  وابسته  آنکه  از  قبل  متحده  ایاالت  هژمونی 
علمی  قدرت  مدیون  باشد،  آن  نظامی  قدرت 
 2009 سال  رنکینگ  در  آمریکاست.  فناوری  و 
به  مربوط  دانشگاه   6 دنیا  برتر  دانشگاه  ده  از 
انگلیس  به  مربوط  دانشگاه   4 و  متحده  ایاالت 
است. )نک: اصول روابط بین الملل، سید حسین 
سیف زاده، ص 65، 1393(. امروزه علم مستقیم 
ایران  اگر  است.  منازع  بال  حاکم  مستقیم  غیر  یا 
به  است،  دانشمند  مهاجرین  آمار  بیشترین  دارای 
جهت کم مهری مسولین به قضیه آموزش است. 
و اگر آمریکا بیشترین جذب کننده این دانشمندان 
است، چون قدرت هژمونتیک ساز علم را بهتر از 
ما فهمیده است. جای تاسف است در حالی که در 
گذشته مجلل ترین ساختمان ها مدرسه و حسینیه 
و  فرهنگ  تاریخ  در  جستاری  )نک:  بود  شوکتیه 
اموزش نوین بیرجند، دکتر راشد محصل 1382، 
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  در   )115 ص 
شیک ترین ساختمان ها و باالترین حقوق و مزایا از 
بانک ها و موسسات مالی است.مع الوصف توجه به 
این مقوله در جمهوری اسالمی آنچنان که فراخور 
اسالمی  یا در شان جمهوری  آموزش  و  فرهنگ 
باشد ملحوظ و مرعی  نگردیده است. کلیدی ترین 
عامل پیشرفت در هر وزارت خانه ای، از لحاظ بعد 
و  آموزش  وزارت  است.  وزیر  کارگزاری، شخص 
دارد.  را  اول  رتبه  از حیث کمی و کیفی  پرورش 
جنبه کیفی آن که اهمیت بعد فرهنگ وآموزش 
خانه  وزارت  این  نیز  جنبه کمی  از حیث  و  است 
عالوه  به  است.  آماری  جمعیت  بیشترین  دارای 
فضای جوان و با نشاط مدرسه، مدیریت فرهنگی 
برجسته ای را می طلبد. از این جهت شخص وزیر 
و  اجتماعی  سیاسی،  حیث،  از  پرورش  و  آموزش 
مدیریتی، باید فردی همچون رئیس جمهور باشد 
اتفاقی  برای رئیس جمهور  ناکرده  اگر خدای  که 
مانند شهید  باشد  او  جایگزین،  گزینه  اولین  افتاد 
رجائی. از ابتدای انقالب به ندرت این وزارت خانه 
افرادی چون  است.  دیده  به خود  را  فردی  چنین 
آقایان نجفی و حاجی بابایی.ریاست محترم جمهور 
علیرغم اینکه توانست اقتصاد را از طریق تعدیل 
در سیاست خارجی و بهینه سازی مدیریت داخلی 
و  فرهنگ  قضیه  نتوانست  نماید  مهار  و  کنترل 
درآستانه  البته  دهد.  سامان  را  پرورش  و  آموزش 
انتخابات نزدیکان رئیس جمهور با اعتراف به این 
دوازدهم  دولت  به  موعود  و  موکول  را  آن  قضیه 
کردند اما شواهد و قراین با توجه به گمانه زنی ها 
و آنچه مسموعات حکایت دارد طور دیگری است. 
انتخاب  راه  این  در  قدم  اولین  اینکه  به  توجه  با 
توان  با  و  شخص مقتدر، سیاست مدار، فرهنگی 
مدیریتی فوق العاده است، شواهد و قراین حکایت 
چنین  موجود  گزینه های  میان  در  که  دارد  آن  از 
شخصی رویت نمی شود. به نظر می رسد چهره های 
شاخص و الیق شروطی برای قبول تصدی دارند 
که رئیس جمهور محترم مایل یا قادر به انجام آن 
نیست و در نهایت باالجبار از گزینه های رده سوم 
و چهارم این اشخاص انتخاب می شوند. اشخاص 
منتخب مناسبتی با این وزارتخانه عریض و طویل 
و  آموزش  وزرای  این که  مدعا  این  گواه  ندارند. 
پرورش دولت یازدهم  نه تنها چهره های شاخصی 
نبوده اند، بلکه حاشیه ساز ترین وزارء نیز بوده اند. 
تغییرات متوالی و مکرر وزراء در بازه زمانی اندک 
گواه این مدعاست. شنیده ها حاکی است چند خانم 
گزینه های موجود جهت این وزارت خانه اند، تا از 
طریق آزمون و خطا توان مدیریتی آن ها سنجش 
شود. البته در توان مدیریتی بانوان محترم شکی 
نیست ولی به دالیل فوق وزیر آموزش و پرورش 
و  موفق  تجارب  دارای  که  باشد  شخصی  باید 
نهادهای  یا  وزارت  دوره  چندین  در  ملموس 
محترم،  جمهور  رئیس  است  بهتر  و  باشد  همسو 
کمتر  کار  حجم  با  وزارت خانه هایی  در  بانوان  از 
فاعل  نیز  محترم  جمهور  رئیس  البته  برند.  بهره 
اولین  در  نیست. گرچه وی  این قضیه  در  مختار 
دوره مدیری الیق و نام آشنا جهت این وزارت خانه 
ایستاری سیاسی  با  اما در مجلس   ، انتخاب کرد 
کرسی  بر  نتوانست  رای  یک  اختالف  با  تنها  و 
دالیل  مهمترین  از  یکی  شاید  بنشیند.  وزارت 
و  آموزش  وزارت  به  نسبت  مسئوالن  بی مهری 
علیرغم  که  باشد  فرهنگیان  بدنه  خود  پرورش، 
شمول بیشترین جامعه آماری کمترین سهم را در 
مدیریت کشوری دارند. متاسفانه معلمان علیرغم 
برخورداری از نیروی بانشاط، پرانگیزه و تاثیرگذار 
جوان و جمعیت کثیر دانش آموزی نتوانسته اند در 
مجلس، شوراها و سایر نهادهای مدیریتی و مردم 
نکنیم  فراموش  باشند.  داشته  چندانی  سهم  مدار 
فاصله  وزارت  با  رای  یک  تنها  نجفی  آقای  که 
داشت که اگر حتی یک نماینده مجلس فرهنگی 
یا حامی فرهنگی بیشتر )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

نتیجه خالص تحریم ها ، 19800 سانتریفیوژ است!

درویشانه بدون گرفتن سهم کنار نمی رویم

احمد شیرزاد گفت:آنچه که در انتخابات امسال اتفاق 
افتاد، اینطور نبود که یک فرد به تنهایی به صحنه 
آمده و توانسته باشد معجزه صورت دهد. مجموعه ای 
از مطالبات و گرایشات سیاسی این موضوع را به نتیجه 
رساندند و طبیعی است که همه آنها باید در استفاده از 
آنچه که اتفاق افتاده و مدیریت بعدی کشور نقش داشته باشند، اما این بدان معنا 

نیست که ما درویشانه و کریمانه بدون گرفتن سهم کنار نمی رویم.

خرازی: ترامپ می خواهد زور بازو نشان دهد

دبیر کل مرکزی حزب ندای ایرانیان گفت: آن کسانی 
که توانستند برجام را محقق کنند توانایی دارند که این 
قطار از ریل خارج شده را برگردانند و برجام دوباره 
وضعیت مطلوب خود را داشته باشد. سیدمحمدصادق 
خرازی خاطر نشان کرد: البته در آمریکا روزهای اولی 
که یک رئیس جمهور سر کار می آید، تازه داماد است و می خواهد زور بازو نشان 

دهد اما آرام آرام عاقل می شود و در خط می آید و حل خواهد شد.

صالحی: ما در برجام چیزی از دست نداده ایم

در  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  صالحی  اکبر  علی 
مراسم رونمایی کتاب »5+1« گفت: اگر برجام نبود 
در شرایط سخت بودیم، اما جمهوری اسالمی تدبیر 
کرد و خود را در موقعیت باالتر قرار داد. وی گفت: ما 
چیزی را از دست نداده ایم، این را قبول کنید. به عنوان 
فردی مطلع در صنعت هسته ای می گویم، که اگر برجام بهم بخورد چگونه به 

شرایط قبل برمی گردیم، آنها ناراحت هستند.

ناصر ایمانی، تحلیلگر اصولگرا ضمن 
انتقاد از تفکرات تیم احمدی نژاد، آن 
ادعای  را »فرقه ای« خواند که  ها 
اظهار  دارند.وی  ماورایی  ارتباطات 
داشت: تیم احمدی نژاد دارای افکار 
خاص و ویژه ای هستند، از این رو، 
این جریان و تیم را می توان فرقه 
خواند. اینها ادعا دارند که ارتباطات 
به  نیازی  و  دارند  الطبیعه  ماوراء 
استفاده از ابزارهای عقالی و بشری 
که شارع مقدس برای انجام احکام 
الهی تعیین کرده، ندارند.این تحلیلگر 
احمدی  فرقه  کرد:  اضافه  اصولگرا 
نژاد مدعی ارتباط با مقام معصوم و 
گرفتن دستورات از آنجا هستند. اخبار 
متعددی در آن سال ها وجود داشت، 
افرادی می گفتند که اقای احمدی 
نژاد در مورد خودش و تیمش بحث 
ارتباط با معصوم و گرفتن دستورات 

از ائمه را مطرح کرده بود.وی با اشاره 
به اتفاقات اخیر و سخنان نزدیکان 
احمدی نژاد اظهار داشت: این فرقه 
هرچه جلوتر می رویم، رادیکال تر می 

شود. صحبتهای مشایی هم در همین 
راستا است. هم بقایی، هم مشایی و 
هم احمدی نژاد دارند مطالبی را در 
روز طرح می کنند که در نهایت به 
رادیکالیزم بیشتر انها منجر می شود. 

کرد:  اضافه  اصولگرا  تحلیلگر  این 
قابل  نژاد  احمدی  تیم  رادیکالیزم 
ریاست  دور دوم  از  بود.  بینی  پیش 
جمهوری ایشان، جریان اصولگرا به 

این حلقه، جریان انحرافی فکری می 
گفت. اینها پس از انتخابات سال 96، 
دوباره فعالیت خود را شروع کردند. 
فکر میکنم حرف های تندتری از این 

طایفه در آینده بشنویم.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه 
اسالمی با انتشار یاداشتی در کانال 
حواشی  به  اشاره  با  خود  تلگرامی 
پیش آمده در ارتباط با برخی اخبار 

غیر رسمی منتسب به وی نکاتی را 
مطرح کرد که در ادامه می آید:

طرف  از  مطالبی  اخیر  روز  چند  در 
که  است  شده  منعکس  جانب  این 
انتشار عمومی آن مورد نظر و تأیید 

این جانب نبوده و نیست. آن جلسه 
جمع خصوصی بوده که مطالبی به 
اقتضای آن برای نقد درون گفتمانی 
بیان گردیده، اما متاسفانه در انعکاس 

عمومی آن نه موافقت من جلب شده 
و نه امانت داری مورد انتظار مراعات 
متن  اینکه  به  توجه  است.با  شده 
منتشره مخدوش و غیرقابل استناد 
است، توصیه می گردد برای آشنایی 

به  این جانب،  با نظریات و مواضع 
شبکه رسمی خودم و یا رسانه های 
حزب مؤتلفه اسالمی مراجعه شود، 
به نظر می رسد جمعی به دنبال ایجاد 
اختالف و تشتت در میان انقالبیون 
شوم  سیاسی  مقاصد  به  تا  هستند 
خود دست یابند.بنده به جناب آقای 
رئیسی عالقه مندم و ایشان را فردی 
کوشا و در مسیر خدمت به مردم می 
دانم. عملکردی که در دوره پس از 
انتخابات از ایشان شاهدیم بسیار فراتر 
از کارهایی است که در دوره انتخابات 
انجام می دادند و این گواه نادرستی 
به  اتهاماتی است که در آن مقطع 
ایشان زده می شد. عملکرد مخلصانه 
ایشان نشان می دهد نه برنامه ای 
وجود داشته است که جایگاه خدمت 
به »امام رضا علیه السالم« ابزار قرار 
گیرد و نه سوء استفاده ای شده است.

سردار شریف: سپاه ابایی از نقد ندارد

مسئول روابط عمومی سپاه قدرت موشکی کشور را 
بازدارنده دانست و گفت: همنوایی خوبی برای افزایش 
توان موشکی کشور وجود دارد. سردار رمضان شریف 
تصریح کرد: سپاه با رافت و مهربانی با منتقدان برخورد 
می کند، سفره سپاه پهن است و هیچ ابایی از نقد 
ندارد، گول جریان سازی های بیرونی را نخوریم.وی افزود: پیوستگی اقتصادی 
و پولی دنیای امروز موجب شده تا دشمنان از این حربه برای فشار استفاده کنند.

اکرمی: کابینه برای این همه مدعی جا ندارد

 حجت االسالم سیدرضا اکرمی می گوید بسیاری از 
دعواها درباره کابینه از بی دردی و بی درکی است؛ در 
منطقه ای که هر کسی حرف خودش را می زند و در 
عراق و سوریه جنگی خونین همچنان ادامه دارد، به 
جای اینکه ما متحد و به فکر مردم باشیم، می خواهیم 
از دولت سهم خواهی کنیم؟  مگر می شود برای همه کسانی که ادعا می کنند 

پست در نظر بگیریم؟کابینه برای این همه مدعی جا ندارد.

آیت ا...خاتمی: امیدآفرینی نیازامروز جامعه است

عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت 
کشور  در  یأس  متاسفانه  اینکه  بیان  با  تهران 
اندازه  با این  موج می زند و از من سوال می کنند 
بدحجابی، رانت خواری، اختالس و غیره چگونه از 
نظام دفاع کنیم، اظهارکرد: پاسخ آنها این است که 
نباید دچار یأس شد و مطلق صفر و صد را خواست.آیت ا... خاتمی گفت: 

امیدآفرینی امروز نیاز جامعه است.

رئیسی را فردی کوشا و در مسیر خدمت به مردم می دانم
سیدمصطفیمیرسلیمرئیسشورایمرکزیحزبموتلفهاسالمی:

فرقه احمدی نژاد روز به روز رادیکال تر می شود
ناصرایمانی،تحلیلگراصولگرا:

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف
 و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065
علـیآبادی

درب اتومـاتیک

 سیـد 
مجری انواع: 

)درب های اتوماتیک 
جک  پارکینگی ،  کرکره  

سکوریت اتومات(
  09303107002 

09155614880

آگهی حق تقدم شرکت همراه داده نوژان )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 5439 و شناسه ملی14006236371

به اطالع کلیه سهامداران شرکت همراه داده نوژان )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 5439 می 
رساند: با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/4/18 و تفویض اختیار عملی 
نمودن افزایش سرمایه به هیئت مدیره، نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون 
ریال به مبلغ صد میلیون ریال منقسم به ده هزار سهم ده هزار ریالی با نام عادی از طریق مطالبات 
حال شده سهامداران از شرکت یا پرداخت نقدی افزایش یابد. از کلیه سهامداران محترم شرکت 
درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت 60 روز از حق تقدم خود نسبت به خرید سهام 
جدید استفاده نمایند و مبلغ رسمی خرید سهام را به حساب جاری شماره 601- 201-40122 
شرکت نزد بانک پارسیان شعبه بیرجند واریز و فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در خراسان 
جنوبی - بیرجند - پاسداران 19 - نبش پیتزا پازل - طبقه دوم کدپستی 9718636118 تسلیم 

نماید. ضمنا هر سهامدار به نسبت سهم خود حق تقدم در خرید سهام جدید را دارد.
بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر، هیئت مدیره می تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان 

واگذار نماید.
هیئتمدیرهشرکت

ملی  شناسه  و   5439 ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  نوژان  داده  همراه  شرکت  تغییرات  آگهی 
14006236371  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/4/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- آقای محمد حسین محسنی گنبچ به شماره ملی 0640300049 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی لطفی 
 به شماره ملی 1050476646 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین آریان به شماره ملی 0640255159 

 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای محمد حسین محسنی گنبچ به شماره ملی 0640300049 به سمت مدیر 
عامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب شد. 2- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و غیره و همچنین کلیه 

اوراق عادی و اداری با امضای آقای محمد حسین محسنی گنبچ )مدیرعامل( به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
با ثبت این مستند تصمیمات تععین سمت مدیران،تعیین دارندگان حق امضا انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 

شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانجنوبی-مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریبیرجند

آگهی تغییرات شرکت همراه داده نوژان )سهامی خاص( به شماره ثبت 5439 و شناسه ملی 14006236371
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1396/4/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- آقای محمد حسین محسنی گنبچ به شماره ملی 0640300049 و آقای مصطفی لطفی به شماره ملی 1050476646 و آقای حسین آریان به شماره ملی 0640255159 به 
عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2- آقای محسن الهامیان به شماره ملی 0640156843 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد باقری نیا به شماره ملی 0640318525 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3- روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، 

انتخاب بازرس، انتخاب مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
 ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانجنوبی-مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریبیرجند

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بیرجند
به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

1- ششدانگ یک باب منزل یازده قطعه زمین پالک های 91 و 94 و 24 و 99  و 104 و 105 و 106 و 53 و 111 
و 112 و 84 و محوطه پالک 102 فرعی از 1359- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای جعفر نخعی زاده 
2- ششدانگ باغ و چشمه رضی آباد پالک 1360- اصلی بخش 2 بیرجند مورد تقاضای جعفر نخعی زاده 3- ششدانگ مزرعه و قنات 
حسین آباد پالک 1470- اصلی بخش 2 بیرجند مورد تقاضای جعفر نخعی زاده در روز سه شنبه مورخ 1396/5/31 ساعت 10 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین 
شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک 
از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده 
از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی 
که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ 
تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور 

اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخانتشار:1396/5/10علیفضلی-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانبیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نیمبلوک

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139560308005000073 مورخ 1395/12/17 و رای اصالحی 139560308005000077 مورخ 
1395/12/24 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بخش نیمبلوک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین کیانی فرزند محمد به شماره شناسنامه 9 صادره از 
قاینات در یک قطعه زمین دیمه زار و بندسار از به مساحت 27819/06 متر مربع از پالک شماره 1028 فرعی از 17 اصلی خریداری 
شده از محل مالکیت مالک رسمی آقای محمد کیانی واقع در اراضی دشت دهشک بخش 12 نیمبلوک محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخانتشارنوبتاول:96/5/10تاریخانتشارنوبتدوم:96/5/25
حمیدرضاتوسلی-رئیسثبتاسنادوامالکنیمبلوک

آگهی مزایده اموال غیر منقول- نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 950046 به موجب اجرائیه صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان بیرجند شرکت 
آجرسفال بیرجند محکوم است به پرداخت مبلغ 351/439/411 ریال به عنوان الباقی مطالبات و پرداخت مبلغ 1/500/000 

بابت هزینه حق الزحمه کارشناسی در مرحله اجرا در حق محکوم له آقای مرتضی صادقی فرزند نظر، لذا مقرر گردیده است مقدار چهار 
ساعت )دیگر( آب از چاه شرکت سفال واقع در حومه روستاهای تقاب و معصوم آباد خوسف که توسط محکوم له معرفی و توقیف شده 
است و با وصف اینکه: حسب نظر کارشناس فعال چاه فعال نیست ولی آبدهی چاه موتور25 لیتر در ثانیه و کیفیت آب لب شور می باشد، 
فعال هر ساعت آب بر مدار 12 شبانه روز می باشد، موتور چاه برقی است، مدیریت چاه موتور از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست که هر 
ساعت آب به مبلغ 90/000/000 ریال و چهار ساعت آب مجموعا 360/000/000 ریال قیمت گذاری گردیده است، از طریق مزایده با 
قیمت کارشناسی در تاریخ 1396/6/5 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان خوسف به فروش 
می رسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به فردی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد ثمن 
معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه 
را تسلیم اجرای احکام نماید. در غیر این صورت 10 درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 
شد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و صدور دستور تملیک از دادگاه صادره کننده حکم، 
اموال مذکور به برنده مزایده تحویل خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه 

تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه های نقل و انتقال بر عهده برنده مزایده خواهد بود. 

مهدیاسماعیلی-مدیردفتراجرایاحکاممدنیدادگستریشهرستانخوسف
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بیش از ۱۴ میلیون سهم ملی در تاالر بورس خراسان جنوبی معامله شد
دادرس مقدم-مدیر بورس منطقه ای خراسان جنوبی گفت: تیرماه امسال تعداد ۱۴ میلیون و ۳۵۶ و ۶۴۷ سهم به ارزش ۲۸ میلیارد ریال در تاالر بورس استان داد و ستد شد.هریوندی 
اظهار کرد: مجموع ارزش سهام معامله شده در تاالر بورس استان را از ابتدای امسال تا پایان تیرماه ۱۷۶ میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: ۴۶ درصد آن مربوط به خرید سهام و ۵۴ درصد 
آن مربوط به فروش سهام بوده است.وی افزود: همچنین در چهار ماهه امسال ۶0۲ نفر ساعت کالس آموزشی به صورت رایگان در تاالر بورس منطقه ای استان برگزار شده است.

سالم لطف کنید به گوش مسئوالن برسونید برای 
استفاده  خوبی  مواد  از  پالستیکی  گیرای  سرعت 
یه  میشه  خراب  نمیکشه  سال  یک  به  نمیکنن 
هزینه سنگین به دوش دولت میگذارن فقط خوش 
درست  میشه  میکنن  اجراش  که  کسایی  بحال 
نصب نمیکنن نمونش رو بروی دانشگاه آزاد نبش 
غفاری ۴۸ پیچاش یکی پس از دیگری میاد بیرون 
الستیکای ماشین رو پنچر وناقص میکنه چندین 
کرده  پنچر  رو  ماشینا  الستیکای  اومده  در  پیچ 
قبول ندارین برین از نزدیک نگاه کنین یه چیزی 
تو کشورای دیگه دیدن ولی توجه نکردن اون چیه 
و چطوری اجرا شده یه مدرکی بعضیا گرفتن بهش 
میگن کارشناس هرچه او بگه دیگه قبوله یه کم فکر 
کنین باچهارتا کارشناس واقعی مشورت کنین بعد 
اجراش کنین فقط مدرک که نشد توجی که فالنی 
رشتش اینه کارشناسه تموم سرگیرای پالستیکی 
مشکل داره نصفش خرابه پیچا بیرون آمده نواقص 

تون رو برطرف کنید متشکر  
9۳9...۲۲0
سالم حقیقتاً ترافیک بیرجند از ترافیک شهرهای 
بزرگ کالفه کننده تر است. اگر قرار نیست خیابان 
طالقانی تعریض شود خوب فعال یک طرفه بشود. 
یک  باید  هم  شهریور  هفده  و  شهیدمنتظری  خ 
طرفه شود. به نظر میرسد تعریض خیابان ارتش 
بلوار هم  و  کنید  اقدام  لطفاً  دارد.  کمتری  هزینه 

وسطشان نگذارید.
9۱۵...۳۸۴
حاال هی بگید احمدی نژاد چنین  و چنان!!!واال ما 
ساکنین مسکن مهر انتهای بلوار موسی ابن جعفر 
دولت  از  بیشتر  خیلی  را  نژاد  احمدی  دولت  خیر 
یازدهم دیده ایم.این دولت که حتی نیم نگاهی هم 
به مردم این منطقه نکرده است.دریغ از برداشتن یک 
گام در جهت رفع مشکالت این منطقه...زمین هایی 
که بعد از چهار سال کار دولت یازدهم همچنان به 
صورت تپه های بایر باقی مانده و نه مدرسه ای نه 
زمین ورزشی نه بازارچه ای و نه فضای سبز. هیچ 
نیازهای خیل عظیم  راستای رفع  آماده سازی در 
مردم ساکن درمنطقه صورت نگرفت.این است که 
عده زیادی از مردم، زیر لب می گویند: کاش دولت 
دوازدهم بر خالف دولت یازدهم در عمل به فکر 
مردم این منطقه پر از جمعیت باشد و زیرساخت 

های ساخته نشده را بسازد.
9۳۷...9۷۱
با سالم خواهشمندیم آقای استاندار سری به اداره 
... بزنند تا مدیریت مدیرانتان را ببینند ارباب  کل 
رجوع برای کوچکترین کار بایستی چند ین رو و 
ماه منتظر بمانند ولی کارمندان از بیکاری نمی دانند  

چکار کنند این انصاف است
9۳9...0۴۳
در جواب دوست عزیزی که از گران شدن اب و برق 
گله کردن انها که برجی چند صد ملیون حقوق می 
گیرند هر زمان دلشان بخواهد گران میکنند مردم 

برایشان اهمیتی ندارند دنیا شده فقط پول
9۱۵....۵۵۶
برای تعیین مدیران استان و ادارات کل خواهشن 
مدیر بومی انتخاب شود استان خودش نیرو پرورش 
می دهد و صادر میکند آنوقت نیروی غیر بومی برای 

ادارات استان دیگر غیر منطقی است 
9۳۵...۳9۵
برای این موضوع تلگرام جدیدا خیلی میبنم داره 
که  از یک طرف خوشحالم  میکنه  پیدا  گسترش 
داریم متوجه می شیم و حساس میشیم روی موضوع 
امنیت اطالعات و سرقت اطالعات خودمون اما اینو 
باور داشته باشیم که تا زمانی که سرورهای تلگرام 
و  یهودی  مدیران  و  است  دیگر  دست کشورهای 
استکبار جهانی پشت این موضوع هست نبایستی 
اعتماد کنیم و حتی دستگاه های دولتی دیده میشود 
کانال و گروه دارند در تلگرام و  به نظر من اصال 
درست نیست حتی اگر کوچک ترین اطالعاتی هم 
بر روی رایانه ها و یا موبایل هایشان دارند به اینترنت 
وصل باشند چه برسد تلگرام و نرم افزارهای مشابه 
که در برخی از کشورها حتی به علت عدم رعایت 

حریم خصوصی کاربر و...فیلتر هستند
ارسالی به تلگرام آوا
که  باشن  جریان  در  ملت  بگم  خواستم  سالم  
نمایندگی... درصورتی که هردفعه  تماس بگیرین 
، اگه جواب ندادند،دیگه تماس نگیرین، چون با هر 

تماس بدون پاسخ ،شارژ شما مصرف می شود. 
9۱۵...9۲۷
برای  استان  متولی  های  دستگاه  نیست  بهتر 
کشاورزان و یا تولید کنندگانی که توانمندی برای 
صادرات رو  دارند کالس و آموزش های الکترونیکی 
فراهم کند تا خودشان بتوانند محصوالتشان را در 
بازار های دنیا عرضه و سود اصلی را ببرند پیشنهاد 
ساده و راه کار آسانی هم دارد فقط الزم است همت 
کنند تا هم استان شناخته شود و هم درامد این افراد 
را شاهد  و حتی صنایع دستی  رونق کشاورزی  و 

خواهیم بود.آوا هم سپاس
9۱0...۲۷۷
با سالم  ما اهالی مهرشهر چه گناهی کردیم که 
باید تو خاک زندگی کنیم مگه ما با بقیه مردم شهر 
فرق میکنیم زمانی که میخوان خونه رو تحویل 
تقدیم  رو  آسفالت  پول  و  عوارض  باید  اول  بدن 
دو  االن  بدن  رو  خونه  کلید  بعد  کنیم  شهرداری 
اسفالت خبری  از  ولی  گرفتن  رو  پول  سال شده 
یه  آسفالتش  مسوالن  از  یکی  کوچه  اگر  نیست 
ولی  میکنن  اقدام  باشه سریع  داشته  ذره مشکل 
متاسفانه ما مردم عادی باید تو گرد و خاک زندگی 
کنیم.آقای شهردار لطفا خواهش می کنیم رسیدگی 

کنین جمعی از اهالی مهرشهر خیابان شرافت
9۱۵...۵۳۴
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آیینی  در  یکشنبه  عصر  کاری-  نسرین 
دکتر  حجت االسالم  ساله    ۸ تالش های  از 
رضایی امام جمعه شهر بیرجند  قدردانی شد. 
بیرجندی  پیشکسوت  شاعر  مراسم  ابتدای  در 
استاد یوسفی )ناقوس( عنوان کرد: در محفل 
گفت!  باید  کند  می  ایجاب  وظیفه  عزیزان 
عاشقانه  باید  را  دل  حرف  گفت!  دل  از  باید 
گفت. وی خاطر نشان کرد: آنچه از زبان دکتر 
نابی است  رضایی تجلی می کند حرف های 
و حرفهای خدای الیزال  که جاری می شود 

است. 

خدمات 8 ساله دکتر رضایی
 در یک جلسه خالصه نمی شود

امام جمعه موقت بیرجند نیز در آیین تجلیل از 
حجت االسالم رضایی اظهار کرد: نقش ائمه 
بصیرت افزایی  و  روشنگری  در  برای  جمعه 

جامعه بر کسی پوشیده نیست.
گذشته   به  نگاه  افزود:   تابعی  حجت االسالم 
این  باارزشمند  تاریخ ۸ ساله  زندگی بسیار  و 
استاد را نمی توان در یک  جلسه خالصه کرد 
و باید قدردان عزیزمان و خدمتگزاران باشیم. 
تبلیغ دین  را  اولین رسالت همه طلبه ها  وی 
دانست و عنوان کرد: و از این جهت هم حجت 
االسالم رضایی در عرصه های مختلف فعال 
در  انقالب  اوایل  دارم   بخاطر  و  است  بوده 
مدرسه معصومیه آن زمان با گروه مارکسیست 
ها به تنهایی به بحث و مناظره می پرداخت و 

آنها قانع می شدند. 
همچون  ها   عرصه  همه  در  داد:  ادامه  وی 
جبهه و دانشگاه و حوزه  دکتر رضایی حضور 
سالها  مقدس  دفاع  دوران  در  و   داشته  فعال 
در جبهه بود. در حساس ترین جاها در جامعه 
وجودشان موثر و مفید و تاثیر گذار بوده است. 

هم اندیشی با گروههای مختلف
 از ویژگی های دکتر رضایی است

حجت  ویژگی  بزرگترین  کرد:  تصریح  تابعی 
و  سویه  دو  رابطه  رضایی  دکتر  االسالم 
با  اندیشی  هم  از  و  است  ایشان  دلجویی 
همیشه  و   ندارد  ابایی   مختلف  گروههای 

از   یادآوری  با  بقیه بود.وی  از  چند قدم جلوتر 
آیت  و  آیتی  ا...  آیت  مثل   های   شخصیت 
و  بیرجند  روحانیت  جامعه  افزود:  تهامی  ا... 
فرزانگان استان  به لحاظ علمی در کنار آیت 

ا... مطهری مطرح می شوند .
تابعی  با بیان اینکه باید جامع نگر بود  است، 
بیمارستان  ساخت  رضایی  دکتر  کرد:  اضافه 
شیمی درمانی را بسیار الزم دانست و اکنون 

این مرکز بسیار فعال است. 
شخصیت  این  موضع گیری های  افزود:  وی 
بزرگوار در مقابل مسائل جامعه نشان می دهد 
جناحی  و  حزب  هیچ  به  وابسته  ایشان  که 

نیستند بلکه زبان گویای مردم می باشند.

خطبه های نماز جمعه بیرجند
 در حد عارفی چون امامی کاشانی است

عنوان  مراسم  این  در  تایر  کویر  عامل  مدیر 
در  رضایی  دکتر  بدلیل  بی  شخصیت  کرد: 
عرض  را  ایشان  از  صفاتی  که  نیست  حدی 

گاهی  اما  هستم  ساکن  تهران  در  من  کنم. 
رضایی  دکتر  حضور  با  جمعه  نماز  مراسم  در 
کنم  می  بیان  با صراحت  و  ام  داشته  شرکت 

نظیر  بی  رضایی  االسالم  حجت  های  خطبه 
است و اگر بخواهیم با انصاف صحبت کنیم در 
حد عارفی چون  آیت ا... امامی کاشانی است. 
می  ایشان  ارزشمند  های  انسان جذب خطبه 
شود  چون با  درک جایگاه صحبت می کند. 

به  الزم  داد:   ادامه  زینلی  حسین  محمد 
از  یکی   های  صحبت  دانم   می  یادآوری 
بیان  را  تهران   ایشان در  سران کشور درباره 
با  های  طلب  از  رضایی  دکتر  گفت:  که  کنم 
برنامه است و از آخوندهایی است که با مطالعه 
به نماز جمعه می آید و بسیار تاثیر گذار است. 
فرهنگی  موسسه  از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مرکزی  این  افزود:  کردم   بازدید  اولوالباب 

است فرهنگی و آینده استان را تغییر می دهد 
و حیف است که این شهر نیروهای خاص خود 

دهه   کرد:  یاداوری  دهد. وی  از دست می  را 
بیرجند شهری  آمدم گفتند  بیرجند  به  ۶0 که 
است خوش استقبال و بد بدرقه است اما امروز  

خوشحالم که  االن عکسش ثابت شده و مردم 
قدردان دلسوزان و فرهیختگان شهر هستند و 

خواهند بود.

با رهبری و پشتوانه دکتر رضایی 
استان  سالمت  خیریه  موسسه  بذر 

کاشته شد
استان  سالمت  خیرین  مجمع  عامل  مدیر 
فکری   پشتوانه  و  رهبری  با  کرد:  عنوان  هم 
موسسه  بذر  امنای   هیئت  رضایی  دکتر 
اکنون  و  شد  کاشته  استان  سالمت  خیرین 
تبدیل به یک درخت تنومند شده که حاصل 
بهداشت،پایگاه  خانه  دهها  آن  ثمره  و 
و  رادیوگرافی  مرکز  و  سالمت  و  اورژانس 
خطاب  حسینی  است.  درمانی   شیمی  مرکز 
به امام جمعه بیرجند افزود: زمانی که هزینه 
رادیوتراپی   مرکز  ساخت  به  مصلی  ساخت 

گرفتید  قرار  هجمه  مورد  کرد  پیدا  ترجیح 
با  که  شد  بنا  مرکزی  بینیم  می  امروز  ولی 

 9۴9 گذشته  ماه  در  کنم  می  اعالم  افتخار 
درمان  یا  اکثریت  که  کردیم  پذیریش  بیمار 
رفتند.وی   می  استان  خارج  به  یا  شدند  نمی 

که   بدانید  است  جالب   اینکه   به  اشاره  با 
بوده  تومان  هزار   ۷00 افراد  این  پرداختی 
یعنی یک بیمار رقمی کمتر از ۱000 تومان 

ادامه  است  بوده  برای هر شخص  پرداختی  
برداشته  بیماران  از دوش  بزرگی  باری  داد:  
است. از بیست روز قبل که مرکز رادیوتراپی 
سرطانی  بیمار  هیچ  دیگر  شد  اندازی  راه 

الزم نیست به استان دیگر برود. 
ما  سرطانی  بیماری  اولین  شد:  یادآور  وی 
او  دیروز درمانش تمام می شود صورتحساب 
کمک  با  ولی  شده  تومان   ۷00 و  میلیون   ۸
به  صلوات  و  با سالم  خیرین سالمت  مجمع 

منزل رفت.
این  در  تنومند  درخت  این  کرد:  تصریح  وی 
استان با کمک خیرین االن با  ۳۲ پروژه  و ۱۸ 
هزار متر مربع زیر بنا است که تحولی  عظیم 

در استان به  وجود آورد و امیدواریم  هر روز 
رشد باالتری داشته باشد.

امام جمعه بیرجند مطالب علمی
 و مذهبی را در کنار هم دارد

از  نمایندگی  به  هم  دانشگاه  استاد  یک 
حجت  کرد:  بیان  مراسم  این  در  دانشجویان 
االسالم رضایی دارای  ویژگی شاخص علمی 
مباحث  و  علمی  مطالب  که  است  اندیش 
مذهبی و دینی را در کنار هم دارد و این دلیل 

استقبال دانشگاهیان از ایشان است.
اندیشی  متفاوت  کرد:  نشان  خاطر  محمدی 
در  توانست  بارها  که  است  وی  دیگر  ویژگی 
جمله  از  باشد  داشته  ورود  مختلف  مسایل 
و  بود  شده  تابو  که  نزاری  حکیم  مقوله 
همایش  رضایی  دکتر  پشتوانه  به  توانستیم 

بزرگداشت حکیم نزاری را برگزار کنیم.
وی با بیان اینکه متفاوت نگری جسارت می 
خواهد افزود: و متفاوت عمل کردن فداکاری 
آزاد  دانشگاه   اسم  که  همانطور  خواهد  می 
در  شود  می  شناخته  علوی  دکتر  با  بیرجند 
دکتر  نام  با  بیرجند  جمعه  امام  آینده  سالهای 

رضایی شناخته خواهد شد.

معضل نخبه کشی داریم

و  کشور  در  ما  که  کرد:  تاسف  ابراز  وی 
کشی  نخبه  معضل  استانمان  در  مخصوصا 
داریم و سرمایه هایمان را به راحتی از دست 
می دهیم. و اگر این نخبه کشی ادامه داشته 

باشد هیچوقت پیشرفت نمی کنیم. 
این  به  روحانی  کرد:  نشان  خاطر  محمدی 
صورت ندیدم که اساتید پای صحبتش بنشیند 

و دوساعت گوش بدهند  

خوش بینی و نسبت گرایی
 از ویژگی های این روحانی است

امام جمعه اسدیه هم در آیین نکوداشت  بیان 
کرد:  در حدود ۱0 سال آشنایی با دکتر رضایی 
دارم  و از نزدیک با تالیفات و بیانات و سیرت 
نسبت  و  بینی  خوش  هستم.  آشنا  ایشان  
گرایی از ویژگی های این روحانی است خوش  
بینی یعنی بدگمان نباشیم. نسبت گرایی یعنی 
از هر کسی به اندازه  که هست  انتظار داشته 

باشی. سیاه و سفید صفر و صد  نگاه نکنیم.
وی با اشاره به اینکه  مقابله با انحصار گرایی 
انحصاری  اگر  افزود:  باشیم  داشته  نظر  مد  را 

ببینم وحدتی عمال محقق نخواهد شد. 
دارد  شکر  جای  کرد:  خرسندی  ابراز  وی 
فرهنگ رشد کرده و شاهد هستیم  از بزرگان 

در زمان حیات آنها تجلیل  می شود. 
 وی با بیان اینکه تمام بایسته های عملی که 
یک نفر در حوزه باید داشته باشد دکتر رضایی 
دارد و جای نگرانی نیست تصریح کرد:  دکتر 
رضایی دغدغه دارد روحانیت فقط روی منابر 
نباشد از من طلبه انتظار می رود آنچه اموخته 

به مردم برساند.
وی خاطر نشان کرد: ما در این راه هستیم و 
را  کارش  قدرت  و  قوت  با  اواللباب  موسسه 
انجام  می دهد  و با تمام بد بینی ها در کنار 

دکتر رضایی خواهم ماند. 

به فکر مشکالت استان باشید

مراسم  درخاتمه  رضایی   علی  حجت االسالم 
هر  گفت:  مسئوالن  و  مردم  از  تشکر  ضمن 
آمدنی رفتن دارد و این مسئولیت ها فرصتی 
برای خدمت است من شرمنده محبت شماست 
امام جمعه بیرجند تاکید کرد: برنامه رفتنم  از 
قبل بوده و از ۵ سال پیش قرار بود انجام شود 
،قرار بود سه سال امام جمعه بیرجند باشم، اما 

در این مسئولیت ۸ سال ماندم.
وی با بیان اینکه در مقابل تنگ نظری ها هر 
قدر که  سعه صدر داشته باشیم باز هم آدم را 
خفه می کند.  افزود: به فکر مشکالت استان 
کس  هر  مردم  مشکالت  رفع  برای  و  باشید 
کاری انجام دهد و داروی توسعه استان کنار 

گذاشتن همین تنگ نظری هاست .

داروی توسعه استان کنار گذاشتن تنگ نظری است
آیین نکوداشت مردمی امام جمعه بیرجند برگزار شد

قدردانی از تالش های 8  ساله  حجت االسالم دکتر رضایی

توال عکس:احسان 
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دکتر شیخ؛ 
نامی که با اخالق و انسانیت عجین شده

یادداشت

دختران و فردای ایران ...

* عصمت محمودی

بی اغراق توسعه ی فردای ایران در دست دختران 
بدهد،  ارتقا  که  دست  آن  از  توسعه  است.  امروز 
رضایت تولید کند، آرامش بیاورد، بالندگی بیافریند، 

تعامل  و مدارا و صبر و شکیبایی بیاموزد. 
توسعه از آن دست که منجر به مشارکت و پویایی 
نقد  افزایش و  را  شود، ریسک پذیری و خالقیت 
پذیری و نقادی را ترویج دهد و امیدواری و خوش 
بینی را عرضه کند. پول و نفت و تجارت شاید رشد و 

پیشرفت بیاورد اما تعالی و توسعه نمی آورد. 
توسعه در گرو دانایی و عقالنیت و توانایی گفتگو 
اعظم  بخش  که  بدانیم  اگر  است.  بردباری  و 
ظرفیت های  شخصیتی کودکان قبل از 7 سالگی و 
در دامان مادران شکل می گیرد ایمان خواهیم آورد 

به نقش بزرگ دختران امروز در فردای ایران.
این خودباوری قبل از آن که از جانب جامعه جدی 
گرفته شود باید از سوی والدین مورد توجه قرار گیرد. 
قرار نیست نسل به نسل و سینه به سینه ناآگاهی و 
تنگ اندیشی را با تقلب فرهنگ به فرزندان و فردای 
ایران تحمیل کنیم. اگر دلمان برای اعتالی پرچم 
جمهوری اسالمی ایران می تپد اگر دغدغه حفظ 
حرمت خون شهیدان را داریم  باید هر کدام از ما 

ازخود شروع کنیم بی تعارف. 
باید روزی مسئولیت همه ی کم کاری های مان 
را بپذیریم و بپذیریم که دربرابر هر تهاجم اگر تغافل 
نباشد شبیخونی رخ نخواهد داد. در چالش بزرگ 
آسیب های اجتماعی امروز نقش خانواده هر روز 
پررنگ و پررنگ تر می شود. دختران؛ همانانی که 
در روایات دینی  حسنه می خواندنشان، همانانی که 
فردا بهشت زیر پایشان خواهد بود، همانانی که در 
کسوت مادر نگاه بر چهره و بوسه بر پیشانی شان 
معنی مسلم نیکی است؛ اگر امروز تکریم نشوند، فردا 

چگونه کرامت را به فرزندانش بیاموزند. 
تنها در صورتی می توانید از دخترتان توقع داشته 
باشید که در جمع فامیل و جامعه مثل یک خانم 
ظاهر شود که همواره مثل یک خانم به حقوق  او 
احترام بگذارید.  اگر توقع دارید گل وجودت دخترتان 
پرهیایوی  دنیای  نامالیمات  و  آفات  دستخوش 
مجازی و واقعی نشود باید عزت و حرمت نفسش 
را تقویت کنید و البته برای این مهم خود والدین 
باید که واجد فضایل اخالقی باشند لذا اگر به هر 
والدین  زندگی  در  مهارتها  برخی   آموختن  دلیلی 
مغفول مانده حداقل به خاطر عشق به فردای روشن 
فرزندان باید در بجا آوردن قضای آموزش مهارتهای 

زندگی عجله کنیم.  
در  شان  وظیفه ی  تمام  که  بدانند  باید  والدین 
خوراک و پوشاک و شهریه دادن خالصه نمی شود

همه می دانیم که دانشمند شدن الزاماً به معنی 
که  باید  ایران  فردای  زن  نیست.  شدن  توانمند 
توانمند باشد. IQ و ضریب هوشی نتواسته حضور 
انبوه  آمار  تایید  بیشتر کندبه  را در جامعه  ما  زنان 
فارغ التحصیالن دانشگاهی بعد از انقالب مبین این 
واقعیت است.  دربرابر خروجی چند میلیونی زنان 
دانشگاهی نرخ مشارکت اجتماعی زنان رشد چندانی 
نداشته است  ما برای توانمند شدن  نیاز به Eq و 
یا هوش اجتماعی داریم. و البته این مهم هم برای 

مردان و هم برای زنان صادق است. 
دختر امروز باید توان گفتگو داشته باشد قدرت 
تعامل و رویارویی با چالش های اجتماعی را در خود 
تقویت کند. کرامتش را بشناسد صبر را تمرین کند.

 و البته همه اینها در گرو این است که مادران 
امروز به دختران شان بیاموزند که زیبایی و طراوت 
یک زن در سالمت جسم اوست نه در رنگ لب 
و خط چشم. بدانند که کالس واقعی در فرهنگ 
لغات و آداب اجتماعی و خانوادگی نمود پیدا میکند 
نه در ارتفاع پاشنه ی کفش و چین دامن. بدانند که 
اصالت؛ یعنی نجابت و صالبت و اینهمه در لباس و 
ماشین و مبلمان خالصه نمی شود. دختر امروز باید 
بداند که جلب نظر با جلب احترام فرق دارد. نگاه ها 
شاید بدنبال تنوع رنگها بگردند اما رنگها خیلی زود 
کسالت آور می شوند.  احترام واقعی مردان و زنان 
جامعه تنها وقتی متوجه شما خواهد بود که  دانایی 
و آگاهی در  منش و رفتار و گفتارتان نمایان باشد 
و برای این مهم الزم است که مهارتهای تازه یاد 
بگیرید و درشبکه های اجتماعی بجز جک و گپ و 
گفت های روزانه ساعتی را هم به آموختن اختصاص 
بدهید. در همان شبکه ها هم دانایی بیاموزید و هم 
دانایی ترویج دهید حتی در حد یک جمله در هر روز. 
سالم  انسان  اصاًل  و  سالم  دختر  سالم،  زن 
را در  هایش را کشف می کند و درمانش  ضعف 
تضعیف و تحقیر دیگران جستجو نمی کند. بلکه 
آگاهانه برای رفعش تمرین و تالش  می کند. دختر 
سالم بیش از آنکه گرفتار کشف الیه های پنهان 
رفتار این و آن باشد به توسعه ی فضایل اخالقی 
خود می پردازد و خوب می داند با کالس بودن با 

فضولی کردن و غیبت کردن در تضاد است. 
دختری که قرار است فردا قدرتمند و با صالبت در 
جامعه ظاهر شود و عامل توسعه ی ایران باشد از روح 
و جسمش مراقبت می کند. دایره دوستانش را می 
شناسد و خوب می داند که شخصیتش از شخصیت 

دوستان درجه اولش بیشترین تاثیر را می گیرد. 
اگر قرار است قدرتمند باشیم اول از همه باید 
قدرت حفظ حریم خود را داشته باشیم. حفظ حیا 
برای اعتالی کرامت انسانی مان حفظ  عفاف و 
حجاب برای صیانت از گوهر گرانقدر وجودی مان. 
عاقل باشیم که اغفال نشویم. حواسمان جمع باشد 
که دردام نیفتیم. به داشته های مان واقف باشیم 

که فریب وعده های بی حساب را نخوریم. 

خواندنی ها

توصیه های در هنگام مواجه شدن با سرقت 

یا حمله به ویژه برای خانمها 

هنگام حمله به وسیله سارقین به شما، قویترین 
به  در صورتیکه  است.  آرنجتان  بدن شما  قسمت 
اندازه کافی به شخصی نزدیک هستید که بتوانید 

از آرنجتان استفاده نمایید، این کار را انجام دهید.
را  پولتان  کیف  شما  از  دزدی  صورتیکه  در   .2
خواست، آن را به او تحویل ندهید، کیف را به سمتی 
کنید.  پرتاب  مجاور  منزل  حیاط  در  ترجیحا  دور، 
ممکن است این شانس وجود داشته باشد که دزد 
به کیف شما بیش از خود شما عالقه نشان دهد 

و به سمت کیف برود در این لحظه شما فرار کنید.
ماشین  صندوق  داخل  را  شما  صورتیکه  در   .3
انداخته اند چراغ های عقب را در آورید و دستتان 
را از سوراخ بیرون برده، دیوانه وار آن را تکان دهید 
راننده شما را نمی بیند، اما سایرین می بینند. این کار 

جان افرادی را نجات داده است.
4. خانم ها معمواًل عادت دارند پس از خرید یا کار 
هنگامیکه وارد اتومبیل خود می شوند، در آن بنشینند 
و کارهای دیگر انجام دهند؛ ممکن است کسی شما 
را زیر نظر داشته باشد و در یک فرصت مناسب از در 
سمت پیاده رو وارد اتومبیل شده، اسلحه یا چاقویی 
را به طرف شما بگیرد و به شما بگوید که به کجا 
بروید و حوادث ناگوار بعدی به وقوع بپیوندد. بنابراین 
به محض اینکه وارد خودرو شدید، درها را قفل کرده 

و محل را ترک کنید.
شخص  شدید،  خودرو  سوار  هنگامیکه  اگر   .5
دیگری نیز در اتومبیل بود و اسلحه ای را به سمت 

شما نشانه رفت متوقف نشوید!
تکرار میکنم اتومبیل خود را متوقف نکنید!  به 
جای ترمز کردن، پای خود را بر روی گاز فشار دهید 
و به چیزی بکوبانید که ماشین خرد شود، کمربند 
ایمنی و یا کیسه هوا جان شما را نجات خواهد داد. 
همچنین اگر دزد دیگری در صندلی عقب نشسته 
باشد؛ به محض برخورد ماشین با مانع، فرار کنید...  

فرار کردن بهتر از پیداکردن که جسد شماست.
6. چند نکته هنگام سوار شدن به ماشین در یک 

پارکینگ مسقف یا سرپوشیده:
درون  خود،  اطراف  کنید.  جمع  را  خود  حواس 
ماشین و صندلی عقب را نگاه کنید. زمین سمت 
پیاده رو را نگاه کنید، اگر ماشین شما در کنار یک ون 
بزرگ پارک است از در سمت پیاده رو سوار اتومبیل 
شوید. بیشتر قاتل ها قربانیان خود را در حالیکه می 
خواهند سوار ماشین شوند به داخل ون می کشند. 
به ماشینی که در سمت خیابان و یا پیاده رو، نزدیک 
ماشین شما پارک است نگاه کنید. اگر مردی تنها در 
صندلی ای که نزدیک ماشین شما است، نشسته 
است به عقب برگردید و با یک نگهبان یا پلیس به 

ماشین خود نزدیک شده و سوار شوید.
7. هرگز کودکان را در ماشین تنها نگذارید! حتی 
برای لحظات کوتاه و حتی اگر فکر می کنید کودک 

شما چندان کوچک نیست ...
8. همیشه از آسانسور به جای پله استفاده نمایید. 
بودن  تنها  برای  ترسناک  هایی  مکان  ها  پله  راه 
هستند و بخصوص در شب مکان های خوبی برای 

انجام جنایت و زورگیری می باشند.
از  9. در صورتیکه شخصی اسلحه دارد و شما 
او فاصله بیش از سه متر دارید یقیناً بهتر است که 
بدوید. شخص مهاجم فقط می تواند بدون دقت به 
شما شلیک کند، در حالیکه شما یک هدف متحرک 
هستید، احتمال اینکه تیر به شما بخورد 4 درصد 
است. همچنین به احتمال زیاد محلی از بدن که 
اعضای  از  یکی  میگیرد،  قرار  گلوله  اصابت  مورد 
به صورت  ترجیحاً  بود.  نخواهد  شما  بدن  حیاتی 

زیگ زاگ بدوید.
که  می گفت  شخصی  دیگر:  امنیتی  نکته   .10
دوستش صدای گریه یک بچه را شب هنگام در 
راهرو آپارتمان شنیده است و بدلیل اینکه دیر وقت 
بوده به پلیس زنگ زده است. او فکر میکرد که این 
عجیب است. پلیس به او گفت: هرکاری که میکنی، 
در را باز نکن. زن گفته بود که صدا مانند صدای 
یک بچه است که انگار از پنجره به بیرون خزیده 
و ممکن است وارد خیابان شود. پلیس گفت، یکی 
از واحدهای اعزامی ما در راه است. هر کاری که 
میکنی، در را باز نکن! پلیس به او گفت که آنها فکر 
می کنند که یک قاتل قتل های زنجیره ای صدای 
یک بچه را ضبط کرده است و با استفاده از آن زنان 
را با فکر اینکه کسی یک بچه آنجا گذارده است، به 

بیرون از خانه می کشاند.
او گفت که آنها هنوز این موضوع را تایید نکرده 
اند. اما تعداد زیادی خانم تماس گرفته و می گویند 
هنگامیکه شب هنگام در خانه تنها بوده اند، صدای 

گریه یک بچه را از بیرون در می شنوند.
11. اگر صدای چکه آب از شیرهای بیرون خانه و 
یا هر صدای متناوب دیگری در نیمه شب شنیدید، 
خارج  منزل  از  هرگز  هستید،  تنها  اگر  بخصوص 
نشوید و با تماس، از همسایه های خود کمک بگیرید.

از  کسی  که  طوری  به  بود،  دوست  انسان  پزشکی 
او  از  خاطره ای  یا  او  از  نامی  که  نیست  مشهد  مردم 

باشد. نشنیده  یا  نداشته 

دکتر شیخ زندگینامه 

دکتر مرتضی شیخ در سال 1286 ه.ش در تهران به 
خود  تحصیالت  همچنین  و  کودکی  دوران   . آمد  دنیا 
را تا سطح مدرسه عالی طب در همان شهر ادامه داد 
و با درجه دکترای طب فارغ التحصیل شد. پدر ایشان 
به شغل زرگری مشغول بود و پس از آنکه به دالیلی 
دچار مشکل مالی گشت - دکتر شیخ یاور و پشتیبان 
رساند.  می  یاری  ایشان هم  به  تحصیل  پدر - ضمن 
از همین زمان بود که با مشکالت طبقه محروم آشنا 
خود  توان  تمامی  تا  بست  عهد  خود  با  گویی  و  شد 
خدمات  میزان  محدودیت  نماید.  قشر  این  صرف  را 
تا در نقاط محروم شهر  رسانی، دکتر را بر آن داشت 
میدان  در  ابتدا  مطبها  این   . کند  افتتاح  مطب  چندین 
شهرداری امروز و سپس در نقاط محروم دیگری چون 

سرشور، فلکه برق و محله نوغان تاسیس شدند.
که  خدیوجم  حسین  دکتر  سئوال  این  پاسخ  در  وی 
اید؟  زده  نقاط محروم مطب  در  فقط  : چرا  پرسد  می 
می گوید: چون مردم امکان آمدن به مطب مرا ندارند 
و ایاب و ذهاب ایجاد هزینه می کند لذا من به میان 
آنها رفته ام. دکتر مرتضی شیخ 69 سال با عزت تمام 
در میان مردم زیست و با مردم خندید و با آنها بیشتر 
و  بود  دردها  به  التیامی  رنجها  در   . گریست  آنها  از 
بود. افتادگان  دست پر عطوفتش همیشه یاری بخش 

اخالقی خصوصیات 

درمقابل  داشت.  متواضع  و  عظیم  روحی  دکتر 
چون  گویی  کرد،  می  رفتار  فروتنی  با  هایش  مریض 
یکی از آنهاست. به حق عاشق مردم بود و به تمامی 
در  و  ورزید  می  عشق  بودند  مردم  عاشق  که  آنان 
مادی  مسایل  به  شدیدی  وابستگی  که  آنان  مقابل 
داشت  راسخ  اعتقاد  و  گرفت  می  جبهه  داشتند شدیدا 
که مفهوم زندگی واقعی خدمت به مردم محروم است.

دوران اواخر عمر 
و پس از فوت

در سال 1352 دکتر به علت بیماری سخت بستری 
مراسم  وی  برای  خود جوش  بطور  مردم  و  گردد  می 
دعا بر پا نمودند و پس از فوت ایشان آنچنان مراسم 
تا  که  آوردند  عمل  به  وی  برای  شکوهی  با  تشییع 

کنون شهر مشهد چنین مراسمی در خود ندیده بود.
چند  از  پس  شمسی   1355 سال  در  شیخ  دکتر 
از  عظیمی  خیل  و  شتافت  دیدار حق  به  بیماری  سال 
با شکوه  تشییع  مراسم  نمود.  عزادار  را  معشوقان خود 
و  داشت  زمانی  تقارن  )ع(  رضا  امام  شهادت  با  وی 
برگزار  باشکوه  بسیار  مشهد  شناس  قدر  مردم  توسط 
شرکت  که  شد  بیشتر  زمانی  مراسم  این  جلوه  شد. 
کنندگان دسته های سوگواری برای شهادت امام رضا 

)ع( نیز به گروه عزاداران مرحوم دکتر پیوستند. 
به حدی که به استاندار وقت خبر رسید و وی دستور داد 
که پیکر وی را در حرم مطهر به خاک بسپارند، علیرغم 
اینکه دکتر سفارش نموده بود وی را در قبرستان عمومی 
شهر دفن کنند. به هر حال محبت مردم ، توفیق و سعادت 

همجواری باحضرت رضا)ع( را نصیب ایشان کرد.

سِر نوشابه به جای سکه

کس  هر  و  گرفت  نمی  پولی  مردم  از  شیخ  دکتر 
دکتر  میز  کنار  که  صندوقی  توی  خواست  می  هرچه 
بود می انداخت و چون حق ویزیت دکتر 5 ریال تعیین 
پزشکان  سایر  ویزیت  حق  از  کمتر  خیلی   ( بود  شده 
پنج  به جای  نوشابه  اکثر مواقع، سر فلزی  آن زمان(، 
شبیه  صدایی  و  شد  می  انداخته  صندوق  داخل  ریالی 
انداختن پول شنیده می شد. محله ما در مشهد نزدیک 
کوچه دکتر شیخ است. مادرم از قول دختر دکتر شیخ 
مشغول  پدر  شدم،  متوجه  روزی  که  کرد  می  تعریف 
های  نوشابه  سر  انبوه  کردن  عفونی  ضد  و  شستن 
بازیتان گرفته است؟  با تعجب گفتم: پدر  فلزی است! 

چرا سر نوشابه ها را می شورید؟
و پدر جوابی داد که اشکم را در آورد. او گفت:

از  باید  کنند  می  مراجعه  که  مردمی  دخترم، 
از  را  آلودگی  تا  کنند  استفاده  تمیز  نوشابه های  سر 
نوشابه های  سر  این  نیاورند،  مطب  به  دیگر  جاهای 
مردمی  تا  اطراف مطب می ریزم  در  آخر شب  را  تمیز 
استفاده  است  تمیز  که  اینها  از  کنند  می  مراجعه  که 
کنند. آخر بعضی ها  خجالت می کشند که چیزی داخل 

نیاندازند. مطب  صندوق 
در  دکتر  که  ابتدا   : فروش  سبزی  یک  از  نقل   -
محله سرشور مطب بازکرده بود و من هنوز ایشان را 
من  نزد  مطب  به  رفتن  از  قبل  روز  هر  شناختم.  نمی 
می آمد و قیمت سبزیها را یادداشت می کرد اما خرید 
با  و  رفت  ام سر  روز حوصله  چند  از  ، پس  کرد  نمی 
کمی پرخاش به او گفتم : مگر تو بازرسی که هر روز می آیی 
دکتر  من  خیر،   : گفت  وی  ؟  گیری  می  مرا  وقت  و 
شیخ هستم و قیمت سبزیجات را برای آن می پرسم 

تا ارزانترین آنها را برای بیماران خودم تجویز کنم.

پزشکی که موتور گازی سوار می شد

در  روزی  است:  نقل  خدیوجم  حسین  دکتر  از   -
مطب دکتر بودم و او برای بیمارانش آب پاچه تجویز 
جوجه،  سوپ  بجای  چرا  پرسیدم  ایشان  از  کرد.  می 
برای  گفتند: چون  ایشان  ؟  کنید  تجویز می  پاچه  آب 
بیمار مانند سوپ جوجه موثر است  جبران ضعف بدن 

و مهمتر آنکه پاچه گوسفند ارزان است.
- روزی در اواخر عمر که دکتر در بستر بیماری بود 
به  وی  فرزندان  از  یکی  دید،  می  بیمار  هم  همانجا  و 
ایشان پیشنهاد کرد حداقل ویزیت را 5 تومان کنید، دکتر 
 ، پیغمبرم  یا  ام  دیوانه  یا  من  عزیزم   : گفت  جواب  در 
اگر دیوانه ام که با دیوانه کاری نمی توانید بکنید و اگر 
پیغمبرم بیخود می کنید به پیغمبر خدا دستور می دهید.

- روزی مردی از دکتر سئوال می کند: شما چرا با این 
سن و خستگی ناشی از کار از موتور سیکلت استفاده می 
کنید؟ دکتر در جواب می گوید :منزل مریض هایی که 
من به عیادتشان می روم آنقدر پیچ در پیچ است و کوچه 
های تنگ دارد که هیچ ماشینی از آن نمی تواند عبور 

کند، بنابراین مجبورم با موتور به عیادتشان بروم. 
زندگی کند  است، طوری  انسانی  اوج عزت  این  آری 
که حتی نام خود را هم به فراموشی بسپارد و بحدی در 
خدمت مردم و البته برای رضای خالق غرق باشد و پس 

از مرگ احسان و عظمت کارش آشکار گردد. 
باشد  دکتر  یک  اینکه  از  بیش  شیخ  مرتضی  دکتر 
به  را  صفا  و  مهربانی  با  همراه  اخالق  که  بود  معلمی 

شاگردان و مریدان مکتبش به خوبی آموزش داد.

www.imamhadi.com
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این هندوانه ها با کمک مواد شیمیایی به مرحله برداشت رسیده اند و 
آرامگاه موالنا عبدالعلی بیرجندی در روستای بجد بیرجندباعث رشد تومورهای بدخیم، مشکالت گوارشی و تهوع در انسان می شوند!

مراحل ثبت نام برای کارت هوشمند ملی 
کارت  برای  ثبت نام  مراحل  مورد  در  ابوترابی 
هوشمند ملی گفت: یک مرحله پیش ثبت نام است که 
برخی  و  منزل  یا  کافی نت  طریق  از  می توانند  مردم 
دفاتر پیشخوان آن را تکمیل کنند، به این افراد نوبت 

داده می شود که به چه دفاتری مراجعه کنند.
کارت  صدور  طرح  آغاز  از  گفت:  ابوترابی  سیف اهلل 
سال   15 باالی  افراد  نفر  میلیون   25 ملی  هوشمند 

این کارت را دریافت کنند.  توانسته اند 
ملی شان  کارت های  که  افرادی  داد:  ادامه  وی 
 89 سال  از  قبل  به  مربوط  صادرشده  قدیم  نمونه 
برای  که  دارند  فرصت  امسال  پایان  تا  فقط  است، 
اشاره  با  ابوترابی  کنند.  اقدام  جدید  کارت  دریافت 
در  گفت:  ملی  کارت  تعویض  برای  ملی  فراخوان  به 
1200 دفتر پیشخوان در 500 نقطه در 600 اداره ثبت 
آماده  ایستگاه  هزار   10 و  اجرایی  واحد   2200 احوال 
هوشمند  کارت  صدور  برای  مردم  به  خدمت رسانی 
کشور  احوال  ثبت  سازمان  سخنگوی  هستند.  ملی 
کارت های  تعویض  برای  مردم  است  بهتر  کرد:  تأکید 
این  تدریج مراجعه کنند، چرا که در غیر  به  ملی خود 
کارت هایشان طوالنی تر می شود.  زمان صدور  صورت 
اکنون  اما  می شد،  صرف  زمان  ماه  تا شش  پنج  قباًل 
تأمین  و  کارت  تولید  وارداتی،  دستگاه های  افزایش  با 

کارت خام، این زمان را به یک ماه رسانده ایم. 
هوشمند  کارت  برای  ثبت نام  مراحل  مورد  در  وی 
مردم  که  است  پیش ثبت نام  مرحله  یک  گفت:  ملی 
دفاتر  برخی  و  منزل  یا  کافی نت  طریق  از  می توانند 
افراد نوبت داده  این  پیشخوان آن را تکمیل کنند، به 

می شود که به چه دفاتری مراجعه کنند. 
در  فرم ها  تکمیل  و  تهیه عکس  داد:  ادامه  ابوترابی 
مجدد  که  است  بعدی  مرحله  ثبت نام،  تکمیل  مراحل 
باید به همان دفتر مراجعه کنند.  برای تحویل کارت 

برگ  افزود:  کشور  احوال  ثبت  سازمان  سخنگوی 
که  کرده ایم  طراحی  را  سامانه ای  کار،  روند  تسهیل 
مردم می توانند با مراجعه به آن، از فرایند صدور کارت 
نشانی:    به  این سامانه  باخبر شوند،  هوشمند ملی خود 

با ورود به  # 6090 * 4 * است که مردم می توانند 
آن از مراحل کار خود باخبر شوند. 

نیز  جانبازان  و  حرکتی  معلوالن  برای  گفت:  وی 
در  به  که  کرده ایم  فعال  را  سیار  ایستگاه  سامانه 
سامانه  این  می فرستیم،  منازل  و  ادارات  آسایشگاه، 
صورت  به  البته  که  می شود  راه اندازی  مرداد  پایان  تا 
همراه  با  که  تفاهم نامه ای  طی  و  شده  اجرا  آزمایشی 
این  آبان ماه  تا  داشته ایم،  ایرانسل  و  رایتل  اول، 

تا  می دهیم  ارائه  پست  دفاتر  همکاری  با  را  خدمات 
پوشش را به 800 نقطه برسانیم. 

ابوترابی در مورد هزینه دریافت کارت هوشمند ملی 
تکمیل  مراحل  در  پیش ثبت نام،  مرحله  از  غیر  گفت: 
مراجعه  باید  پست  و  پیشخوان  دفاتر  به  که  ثبت نام 
برای  تومان  هزار   2 تومان،  هزار   9 حداکثر  شود، 
به حساب خزانه  تومان هم  هزار   20 و  کارت  تحویل 

باید واریز شود که حداکثر 31 هزار تومان می شود. 
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور نسبت به وجود 
کارت ها  این  ارائه  روند  در  سوءاستفاده ها  از  برخی 
کارت  رهگیری  برای  برخی  گفت:  و  داد  هشدار 
دنبال سوءاستفاده و دریافت پول  به  یا جدید،  مفقوده 
نباید پرداخت شود و  هستند، در حالی که هیچ مبلغی 
از طریق فرایند گوشی همراه خود آن  افراد می توانند 
که  می شود  دیده  یا  داد:  ادامه  وی  کنند.  پیگیری  را 
افراد سودجو در کنار برخی از دفاتر پیشخوان و پست 
که  حالی  در  می فروشند،  ثبت نام  نوبت  و  شده  حاضر 
از طریق  فرد  هر  و  نیست  مسئله  این  به  نیازی  اصاًل 
داده  انجام  را  پیش ثبت نام  می توانند  ثبت احوال  درگاه 
که  است  گونه ای  به  دفاتر  سیستم  و  بگیرند  نوبت  و 
در  گفت:  ابوترابی  شد.  نخواهند  معطل  خیلی  افراد 
در  ملی صادره  کارت هوشمند  میلیون   2 حاضر  حال 
این  به  از مردم تقاضا دارم  دفاتر ما موجود است که 
بگیرند،  تحویل  را  خود  کارت  و  کرده  مراجعه  دفاتر 
خاصی  زمان  ثبت احوال  دستورالعمل  بر  بنا  که  چرا 
برای نگهداری این کارت ها وجود دارد و اگر مراجعه 

نیوز افکار   / می شود.  امحاء  کارت ها  این  نکنند، 

مراجعه فرد 
به محل

دریافت نوبت و 
تکمیل فرم ثبت نام

بررسی صحت و 
مدارک ثبتی

دریافت اطالعات 
بیومتریک

ارائه رسید و 
کد رهگیری

ارسال اطالعات جهت 
صدور کارت
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بهترین روش درمان بدبینی

بدبینی یکی ازمخرب ترین رفتارهایی است که بر تمام 
رده  در  و  می گذارد  تأثیر  بدبین  فرد  زندگی  جوانب 
اختالالت روانپزشکی به حساب می آید و نوعی اختالل 
شخصیت معرفی می شود که به طور افراطی و بیمارگونه 
افراد دارای این اختالل به همه جوانب و مسائل زندگی 

خود سوءظن و شک پیدا می کنند.
افراد بدبین اغلب به وسواس فکری و عملی نیز مبتال 
می شوند و مستعد اختالالت رفتاری دیگر هستند. این 
افراد ابتدا به رفتارهای همسر خود در زندگی مشترک 
شک می کنند و سوء ظن افراطی نسبت به همسر یکی 

از مشخصه های اصلی این بیماری به شمار می رود.
نظر  تحت  که  است  این  درمانی  روش  بهترین 
درمانی  دارو  تحت  و  باشند  روانپزشک  یا  روانشناس 
و رفتار درمانی قرار گیرند. این افراد اغلب از پذیرش 
بیماری خود امتناع می ورزند و در مراحل اولیه از ادامه 
درمان صرف نظر می کنند و همین امر موجب می شود 
تا بنیان خانواده و زندگی خانوادگی شان از هم پاشیده 
و در نهایت تصمیم به طالق و جدایی بگیرند. بدبینی 
مانند آفتی است که تمام اعضای خانواده را مبتال کرده 
و زمانی که به همه جوانب زندگی یک فرد نفوذ پیدا 
کند فرد بیمار آینده ای روشن را در مقابل خود نخواهد 
دید، بنابراین یکی از راهکارهای پیشنهادی این است 

که آنها را به درمان تشویق کنیم.
بدبینی به عنوان بیماری شایع جوامع شرقی ، یک نوع 
بطور  فرد  آن  واسطه  به  که  است  شخصیت  اختالل 
و  او  رفتارهای   ، خود  همسر  به  نسبت  بیمارگونه  ای 
روابطش دچار کج فهمی است. بدبینی مثل یک ویروس 
در تمام اعضای خانواده نفوذ می کند و فرزندان خانواده 

بدبین در آینده به این بیماری مبتال خواهند شد.

رنج شدید بیماری حسادت برای حسود

سلطان،  برادر  کاخ  در  که  داشت،  پسری  سرهنگی 
مشغول خدمت بود. با او مالقات کردم، دیدن هوش 
زمان  همان  در  و  دارد،  سرشاری  و  نیرومند  عقل  و 

خردسالی، آثار بزرگی در چهره اش دیده می شود:
گرفت،  قرار  سلطان  توجه  مورد  هوشمند  پسر  این 
خردمندان  که  بود  کمال  و  جمال  دارای   زیرا 
گفته اند: )توانگری به هنر است نه به مال، بزرگی به 

عقل است نه به سال.(
مقام او در نزد شاه، موجب شد، آشنایان و اطرافیان، 
او را به خیانتکاری  او حسادت ورزیدند، و  نسبت به 
تهمت زدند، و در کشتن او تالش بی فایده نمودند، 
چینی سخن  است،  مهربان  یار،  که  آنجا   ولی 

دشمن چه اثری دارد؟
تو آن همه  با  زاده پرسید: )چرا  از آن سرهنگ  شاه 

دشمنی می کنند؟(
سرهنگ زاده گفت: زیرا من در سایه دولت تو همه را 
خشنود کردن مگر حسودان را که راضی نمی شوند 

مگر اینکه نعمتی که در من است نابود گردد
 )بنابراین نباید از گزند حسودان هراس داشت، زیرا 
اگر شب پره لیاقت دیدار خورشید ندارد، از رونق بازار 

خورشید کاسته نخواهد شد.(

بعضی وقت ها مردم زیبا هستند. نه به خاطر 
چهره شان، نه به خاطر حرف هایی که می زنند، 

بلکه فقط به خاطر همان چیزی که هستند.

بهترین ها همیشه پیروز نمی شوند، بلکه کسانی که 
مبارزه می کنند، و کسانی که بیش از همه مطمئن 

هستند که چکار می کنند، پیروز می شوند.

ای دوست غم تو سربه سر سوخت مرا
چون شمع به بزم درد افروخت مرا
من گریه و سوز دل نمی دانستم

استاد تغافل تو آموخت مرا

به اطراف نگاه کن. نگاه کن 
که ما چه داریم. زیبایی همه جاست، 

تنها باید نگاه کنی تا آن را ببینی.

ما همه باید از یکی از این دو چیز
 رنج بکشیم: رنج نظم، و

 یا رنج افسوس  یا سرخوردگی.

برای داشتن جسم و روحی سالم به مراقبت مداوم و ترک 
برخی از عادت های نادرست نیاز دارید. از بی تحرکی 
گرفته تا حساسیت زیاد به مسائل، غرق شدن در دنیای 
روحی  همگی سالمتی   ... و  رفتن  راه  خمیده  مجازی، 
تان را به خطر می اندازند. در این مطلب درباره 7  عامل 

مشکل ساز برای سالمت روح صحبت می کنیم.
خانه نشینی و بی تحرکی بدنی

محققان کالج دانشگاهی لندن به این نتیجه رسیده اند که 
کم تحرکی جسمانی با ابتالی به افسردگی و تشدید آن 
رابطه دارد.به عقیده این محققان، فقط با سه جلسه ورزش 
در هفته می شود حدود بیست درصد احساسات منفی و 
افسردگی را کاهش داد.توصیه می کنیم از هر موقعیتی 
برای پیاده روی استفاده کنید. برای انجام خریدهای روزانه 
از ماشین استفاده نکنید و با پای پیاده این کار را انجام دهید.

 روابط و شرایط آزاردهنده
برای سرو سامان دادن به برخی شرایط بغرنج و خاتمه 
دادن به روابط نامناسب زمان الزم است.محققان  بخش 
پزشکی دانشگاه UCLA به این نتیجه رسیده اند که 
باعث  مدت  طوالنی  در  منفی  اجتماعی  های  واکنش 
بروز التهاب در سلوهای بدن شده و به مرور منجر به 
باال  فشار خون  و  قلبی عروقی، سرطان  بیماری های 

می شود.داشتن روابط خانوادگی، کاری یا حتی روابط 
دوستانه نامناسب می تواند روی اعتماد به نفس افراد 
تاثیر منفی بگذارد و استرس و افسردگی ایجاد کند.اگر 
شما نیز درگیر چنین روابط بغرنجی شده اید، حتما از یک 

فرد متخصص کمک بگیرید.
کمبود خواب

محققان دانشگاه باستیر به این نتیجه رسیده اند که خواب 
کافی اساس سالمتی بدن است.زمانی که ما به خواب می 
رویم، بدن از این فرصت برای تجدید عملکرد ارگان های 
بدن مانند سیستم عصبی مرکزی، مغز و دستگاه گوارش  
استفاده می کند.اگر احساس افسردگی می کنید، احتماال از 
کمبود خواب رنج می برید. توصیه می کنیم از سه ساعت 
قبل از رفتن به رختخواب، لوازم برقی مانند تلویزیون، رایانه، 
موبایل و غیره را خاموش نمایید و یک محیط آرام برای خود 
ایجاد کنید.یک فنجان دمنوش آرامبخش مثل دم کرده گل 

بابونه میل کنید و نور چراغ های خانه را کم کنید.
 عکس و فیلم گرفتن از حوادث

این روزها اکثر مردم مشغول فیلم گرفتن از هر اتفاق یا 
صحنه ای هستند. به طوری که تمام حوادث را از دوربین 
تماشا می کنند و به خاطر سپردن کامل اتفاق در حال 
وقوع را از دست می دهند.البته دیدن این صحنه ها برای 

خیلی از ما عادی شده است، اما محققان دانشگاه باستیر 
واشنگتن به این نتیجه رسیده اند هر چه ما بیشتر از وقایع 
عکس و فیلم بگیریم، بیشتر در به یادآوری حوادث دچار 
مشکل می شویم.به خاطر اینکه شما زمانی می توانید 
جزئیات یک حادثه را به خاطر بسپارید و به موقع به یاد 
بیاورید که به طور واقعی درگیر آن حادثه شده باشید، نه 
اینکه در حال ضبط آن باشید. در نتیجه این کار به مرور 
زمان به حافظه و سالمت روحی شما آسیب می زند.پس، 
از این به بعد زمانی که مشغول تماشای صحنه ای هستید، 
به جای عکس یا فیلم گرفتن از آن، با تمرکز تمام در 

دنیای واقعی غرق شوید.
حساسیت بیش از حد به مسائل

اگر یک صحبت منفی از طرف یک همکار و یا حتی 
کامل  به طور  را  روزتان  ها،  خیابان  ترافیک  و  شلوغی 
خراب می کند، باید بیشتر حواستان باشد.نتایج پژوهشی 
)هورمون  کورتیزول  هورمون  میزان  دهد  می  نشان 
استرس( در افرادی که با کوچک ترین استرس، از نظر 
روحی به هم می ریزند، بیشتر است.به عقیده محققان 
میزان باالی کورتیزول باعث کاهش قدرت سیستم ایمنی 
بدن و کاهش تراکم استخوانی و همچنین افزایش خطر 
ابتال به فشار خون باال، چاقی و کلسترول خون باال می 

شود.به عقیده محققان یادگیری کنترل استرس می تواند 
باعث کاهش خطر ابتال به افسردگی و افزایش سالمت 
روحی شود.در نتیجه بهتر است نیمه ی پر لیوان را ببینید 

و روزتان را با یاد خدا و لبخند آغاز کنید.
 خمیده بودن

محققان معتقدند که راه رفتن با پشت خمیده چیزی فراتر 
از یک تنبلی و بی حالی ساده است.راه رفتن با شانه های 
افتاده و حالتی خمیده، تاثیری منفی روی خلق و خوی و 
شرایط روحی افراد می گذارد.برعکس افرادی که هنگام 
راه رفتن کمر خود را صاف می کنند، شانه ها را به عقب 
و چانه را جلو می دهند، سالمت روانی باالتری دارند و 

بانشاط تر هستند.
 نادیده گرفتن نیازهای شخصی

کاری،  های  مسئولیت  و  ها  گرفتاری  تمام  بین  در 
شخص  به  را  زمانی  چه  خود،  اجتماعی  و  خانوادگی 
خودتان اختصاص می دهید؟اگر در طول روز زمانی را 
یا زود دچار  برای آرامش خودتان در نظر نگیرید، دیر 
استرس شده و از نظر روحی به هم خواهد ریخت.لذا 
روزانه حداقل 15 دقیقه را به شخص خودتان اختصاص 
دهید.هر کسی نیاز به استراحت روحی دارد تا بهتر بتواند 

به مسئولیت های دیگر خود برسد.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

چرا هنگامی که آن ]بهتان[ را شنیدید مردان و زنان مؤمن گمان نیك به خود 
نبردند و نگفتند این بهتانی آشکار است. سوره نور / آیه 12

حدیث روز  

سخاوت آن است که بی درخواست انجام گیرد، اما سخاوتی که در مقابل درخواست باشد ناشی از شرمندگی و برای فرار از 
سرزنش است. امام صادق )ع(

سبک زندگی

7 عاملی که روح تان را بیمار می کند

طراح: نسرین کاری                         

ناگهانی  طور  به   -1 افقی: 
فرز   و  چست   - مقدمه  بی  و 
یک  مرحله  باالترین   -2
 جریان ناگوار - بلور 3- مزین- 
بی خانمان - خم پارچه یا كاغذ 
اجداد   - زاده  فرزند   - رشد   -4
سنگی   -5 حرفه  و  شغل   -
مركز  با  عربی  كشور  قیمتی- 
پت  همراه   -6 ویرانه   - امان 
 -7 محل ها  خفته!-  آوای   -
اثری   - حقیقت!  مزه  مهربان- 
همراه   -8 گوركی  ماكسیم  از 
كردن  قیام  و  شدن  بلند  هوی- 
آداب   -9 خودمانی  ناگهانی   -
موش  آبكشی-  سطل  وسنن- 
خرما 10- از صیفی جات - نور 
بهادار 11- دوچرخه  اوراق  از   -
فرانسه  در  شهری  ای-  مسابقه 
 -12 ده  معادل  پیشوندی   -
آغوز  خوابیده-  رو  به  خالص- 
سودای   -13 دهنده  دستور   -
شهرستان  از  بخشی   - ناله 
انتقاد!  نوع  بهترین  كاشان- 
انگلستان-  در  شهری   -14
 -15 آبخوری  كوچک  ظرف 
سرپیچی- فرهنگ نویس ایرانی 

مولف كتاب قاموس 

پاییز-  وسط  ماه   -1 عمودی: 
پاک - بیماری خفیف 2- دریاچه 
بسیار شور در مرز اردن- افسانه، 
قهرمانان  درباره  روایتی  یا  قصه 
از  جزیی  كه  ملت  یک  كهن 
 -3 اند  شده  ملت  آن  فرهنگ 
شرعی  آب   - جداره   - ترشح 
4- وسیله درو - اخاللگر- ترش و 
شیرین- جوانمرد 5- گیرنده امواج 
- ماه والدت حضرت علی)ع( - 
تالیف  خلبانی-   -6 نیست  خفته 
بانگ   - سیخونک   -7 كننده 
مهیب درندگان- نیمه دیوانه- ساز 

بادی ایرانی 8- نظرات - نتیجه و 
دست  به  فعالیتی  یا  كار  از  آنچه 
نام   -9 موعد  از  بعد  آید-  می 
دیگر سیاره زحل- افسرده و بی 
افشاگری  بانكی-  قرض  حس- 
منجم   - شناس  نسب   -10
چشمی-  های  بیماری  از   -11
گودال   -12 متاع  سفره-  بركت 
عمیق- اهلی- آقا و سرور- زینت 
نوعی  ترسان-  زائو   -13 زیور  و 
 -14 شک  شبه،  شكالت- 
لبه-   -15 زود  صبح  درخشان- 

چربی پختن غذا- گرویی.
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هنرابنالوپهبش1
نهنیخرتیناریا2
دودراگرموسلد3
نفاردیوستاب4
هزاتیروایربنا5
جوسنمیمیدارش6
ویدارلاووسیگ7
ملرسهرادبترم8
انیبانرنارجا9
رموقباسلهاست10
ردرسساریبممتم11
دوهمرهایسشا12
ارکریتبتاکنس13
راکتباتراتسار14
ییالالزابرااب15

کار خوب اتفاقی نیست

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     ۳۲۳۷۱۳۵۴ - ۳۲۳۷۱۳۵۵

قالیشویــی ملکــه
اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر ۴ 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

 09۱۵۵6۴۲9۵9
09۱۵96۳۴0۳8
۳۲۴۱۴۷0۲

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

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

را تجربه کنید.   09۱۵866800۲

نقاشی ساختمان قربانی
اجرای انواع رنگ های 

روغنی، پالستیک، اکرولیک 
مولتی کالر، پی وی سی 

و کاغذ دیواری
09۱۵09۱۲۳۴0

فروش مرغداری ۱0 هزاری همراه با زمین 
کشاورزی ) دشت بجد( یا معاوضه

 فی کارشناسی    09۱۵6۷00۵0۲

کلیه لوازم مرغ فروشی شامل یخچال و فریزر 
برش مرغ و غیره به صورت یکجا و جداگانه
 به فروش می رسد.      09۱۵669۳8۷۵

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09۱۵۳6۳۷۵0۷ - حسینی 

بازسازی منازل قدیمی 
09۱۵۵6۱۴۳6۵ -09۱۵۷۲۱0۴۲۴

۳۲۳۱8۱۴9

 حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج استان
09۱0۵۴۵۱0۷۷- اقدامی همراه با کارگر ماهر 

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

09۱۵۷۲۱۳۵۷۱ - صالحی منش

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 ۳۲۴۳8۱۳۷

  09۱۵۱6۳۵860
کرباسچی 

رهـــــن و اجـــاره 
قابل توجه کلیه ادارات ، ارگان ها 

 نهادها و ...
ملکی در ۲ طبقه با زیربنای 6۵0 متر 
مفید ، دارای 6 خواب ، دو هال ، دو 
پذیرایی ، سرویس بهداشتی مجزا 

و پارکینگ وسیع حد فاصل 
فلکه اول و دوم مدرس )شرقی(

 ۵ میلیون رهن و ۳ میلیون تومان اجاره 

09۱۵۵6۲۳۱۴۱

حدود ۱۵000متر زمین
 با ۵/۵ ساعت آب در مدار

 ۱۲ روزه ، درخت کاری شده
 )۵00 درخت زرشک بالغ( 

به فروش می رسد.
 قیمت توافقی

09۱۵۵80۴۲0۴
 09۱۵0۷۴۵۱99

آدرس: کیلومتر 6 جاده
 آرین شهر به گازار

فروش آپارتمان صفر در بیرجند، تقاطع بلوار الهیه 
و میالد،80 متر زیربنا، ۲ خوابه، با چشم انداز عالی 
قیمت توافقی ۳۲۲۲6۴6۷ - 09۳۳0۳۳۷۵98

به یک شاگرد ترجیحا آقا جهت سوپر مارکت در 
خیابان فردوسی به صورت تمام وقت یا نیمه وقت 

نیازمندیم.  ۳۲۴۳۴۴۲0-09۱۵۱606989

 یک شرکت معتبر پشتیبانی
 دستگاه های کارت خوان جهت تکمیل 

کادر دفتری خود از بین برادران
 واجد شرایط نیرو می پذیرد.
* مسلط به کامپیوتر و شبکه

* روابط عمومی باال
* عدم تعهد کاری اعم از کتبی
 و شفاهی به هر نهاد و ارگانی

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 
09۱۵9۳۷۱0۵۳

 تماس حاصل فرمایید.

قابل توجه همشهریان عزیز
پسته و بادام و هسته زردآلو با 

دستگاه پیشرفته شکسته و مغز آن 
سالم تحویل شما می گردد. 

ضمنا مغز هسته زردآلو آماده است
کلیه محصوالت کشاورزی از جمله 

خاکشیر، زیره و ... پاک و تمیز 
تحویل می گردد.

خیابان جمهوری اسالمی - جمهوری 
۲۱- جنب پارکینگ طبقاتی

09۱۵6۱۴8۲0۳
09۱۵86۵۱۴8۳

بورس پارچه های مبلی ترک حریر در 

آدرس: بین مدرس ۵۵ و ۵۷           
09۱۵00۲۳00۴ - انجیری



لخته شدن خون به خصوص در پاها عالمتی است 
که در بسیاری از افراد دیده می شود اما متاسفانه آنها 
این را یک نشانه از فعالیت زیاد می دانند در صورتی 
که لخته شدن خون در پا یک هشدار است که باید 
جدی گرفته شود. لخته خون )ترومبوز( باعث می 
شود جریان خون آهسته شود و این ناحیه متورم، 

قرمز و دردناک می  شود. اگر لخته های خون به 
است  مشکالت  ممکن  کند،  حرکت  ریه  سمت 
تنفسی جدی را به وجود آورد .  از عوامل این بیماری، 
استراحت طوالنی مدت در بستر )بیش از سه روز(، 
 سیگار کشیدن، داشتن اضافه وزن، مسافرت طوالنی 
هوایی یا با اتومبیل، استفاده از قرص ضد بارداری، 

سابقه شخصی یا خانوادگی و ... از مشکالت لخته 
شدن خون هستند که خطر ابتال بهDVT   را افزایش 
می دهند .  قرص های رقیق کننده خون )وارفارین( 
برای درمان این بیماری مناسب است تا مانع از 
بزرگتر شدن لخته ها و  تشکیل لخته های جدید 
شود. عالوه بر این، ورزش را فراموش نکنید.

لخته شدن خون در پا نشانه چیست؟
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راهیابی هندبالیست های خراسان جنوبی 
به اردوی تیم ملی هندبال ساحلی

هندبال  ملی  تیم  اردوی  به  جنوبی  خراسان  نوجوان  های  هندبالیست 
ساحلی راه یافتند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز استان خراسان 
جنوبی، عقیل میهنی، امیرحسین الیاسیان و علی فاطمی هندبالیست های 
تیم زغال سنگ طبس پس از درخشش در مسابقات قهرمانی هندبال 
ساحلی کشور که 25 تیر ماه جاری به میزبانی شهر یزد برگزار شد، موفق 
به کسب سه سهمیه دعوت به اردوی تیم ملی هندبال کشور شدند. اردو  
تیم ملی هندبال ساحلی برای آمادگی مسابقات جهانی جوانان 2017 است 
که از 17 تا 29 مرداد ماه به میزبانی کشور گرجستان برگزار می شود.

 مهدی طارمی برترین بازیکن لیگ شانزدهم شد

مراسم انتخاب برترین های فوتبال ایران نیمه شب دوشنبه برگزار و جایزه 
برترین بازیکن رقابت های لیگ شانزدهم به مهدی طارمی مهاجم تیم 
پرسپولیس اعطا شد. به گزارش ایرنا، این مهاجم درفصل 96-95 با به 
ثمررساندن 18 گل برای تیم پرسپولیس عنوان آقای گلی لیگ شانزدهم 
را بدست آورد این مهاجم درفصل پانزدهم با زدن 16 گل آقای شده 
بود. ضمن اینکه تیم ذوب آهن برترین تیم اخالق فصل شانزدهم شد. 

پایان کابوس؛ علی حسینی به اردوی وزنه برداری دعوت شد

»سعید علی حسینی« وزنه بردار دسته فوق سنگین ایران پس از هشت 
سال دوری از این رشته، از سوی سرمربی موقت تیم ملی بزرگساالن به 
اردو دعوت شد. بنابر تغییراتی که در قوانین مربوط به محرومیت های 
مادام العمر و برخی مجازات های آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ تدوین 
مجددا  تواند  می  ایران  سنگین  فوق  محروم  بردار  وزنه  است  شده 
فعالیت های حرفه ای خود را آغاز کند و دوره محرومیتش خاتمه می یابد.

مراقب خطرات مصرف زیاد
 این میوه تابستانی باشید!

میوه  این  گیالس،  به  آلرژی  عدم  درصورت 
باز هم به ندرت باعث عوارض جانبی خواهد 
به  یا  فراوان  مقدار  به  گیالس  مصرف  شد. 
از  سرشار  غذایی  رژیم  یک  از  بخشی  عنوان 
فیبر ممکن است اثرات نامطلوبی داشته باشد. 

گیالس  عوارض،  این  از  پیشگیری  برای 
شده  توصیه  اندازه ی  به  را  ها  میوه  سایر  و 
مصرف کنید. یعنی روزانه به عنوان بخشی از 
از  تا  کنید  مصرف  متعادل  غذایی  رژیم  یک 
عوارض جانبی ناشی از مصرف زیاد گیالس و 
کمبودهای تغذیه ای پیشگیری شود. در یک 
رژیم غذایی روزانه با 1600 کالری انرژی، میتوان 
تقریبًا یک و نیم فنجان گیالس دریافت کرد.

قبل از تشنگی آب بنوشید 

قارچ از جمله گیاهانی است که مصارفی بسیار 
بیشتر از یک سبزی در آشپزی دارد. این سبزی 
غذایی  های  رژیم  از  بسیاری  در  کالری  کم 
افرادی که می خواهند وزن کم کنند، وجود دارد. 
عالوه بر آن حاوی میزان باالیی سدیم، مواد 
مغذی، آنتی اکسیدان و بسیاری از ویتامینها 

این  به  پی  دانشمندان  تازگی  به  باشد.  می 
مساله برده اند که قارچ خطر ابتال به سرطان 
را کاهش می دهد.  به خصوص سرطان روده 
این سبزی می تواند تکثیر سلول های سرطانی 
را متوقف کرده و از شیوع این بیماری در بدن 
جلوگیری به عمل آورد. مصرف قارچ تا میزان 
بسیار بسیار زیادی شما را می تواند از بسیاری 
از بیماری ها به خصوص سرطان دور نگه دارد.

رشته زوج کالهبردار در شهرستان طبس پنبه شد

متهمان حرفه ای که در قالب زن و شوهر خود را آدم های با نفوذی جلوه می دادند و دست به  کالهبرداری می زدند  توسط ماموران 
پلیس آگاهی طبس دستگیر شدند. رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی گفت: با دریافت اخباری  مبنی براین که آقا و خانمی یک هفته 
است در طبس سکونت دارند و رفتار آنها مشکوک است،  چتر رصد کارآگاهان برای بررسی موضوع باز شد. سرهنگ سید غالمرضا 
حسینی افزود: با کار اطالعاتی و تعقیب و مراقبت و همچنین با استفاده از شگردهای پلیسی،  مأموران دریافتند که از دو مظنون شکایت 
شده و تحت تعقیب قرار دارند بنابراین با هماهنگی  قضایی مأموران به محل سکونت آنان  مراجعه و هنگامی که قصد عزیمت به 
پایتخت داشتند دستگیر شدند. وی عنوان کرد: با رعایت موازین قانونی محل سکونت آنها مورد بازرسی قرار گرفت و چندین خط تلفن 
و مدارک تحصیلی از افراد متخلف کشف شد. سرهنگحسینی تصریح کرد: مرد و زن دستگیر شده در آگاهی شهرستان مورد بازجویی 
قرار گرفتند که ابتدا منکر موضوع معرفی خود به عنوان افراد با نفوذ شدند اما  وقتی با دالیل و مستندات قانونی روبه رو شدند چاره ای 
جز بیان حقیقت نیافتند و تاکنون پرده از راز  سه فقره کالهبرداری خود به مبلغ 55 میلیون ریال برداشتند. وی خاطرنشان کرد: تصاویر 
متهمان در اختیار تمامی یگان های انتظامی کشور قرار گرفت تا افرادی که توسط این افراد مورد کالهبرداری قرار گرفته اند شکایت 
خود را مطرح کنند. گفتنی است هر دو متهم با تکمیل صورت جلسه انتظامی به دادسرا معرفی و با قرار صادره روانه زندان شدند.

کلید سارقان در قفل خودروهای مدل پایین بیرجند ؛ 37 سرقت سریالی

پرونده سرقت سریالی خودروهای مدل پایین در بیرجند با اعتراف متهمان در پلیس آگاهی استان بسته شد و در اختیار مقام قضایی قرار گرفت تا 
مراحل صدور حکم را طی کند. فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: برابر گزارش های دریافتی نیمه دوم اردیبهشت سال جاری  وقوع سرقت 
خودروهای مدل پایین مانند پراید، پی کی و پیکان در بیرجند رو به افزایش است و با طرح شکایت شاکیان خودروها در محلی دور از محل سرقت  
کشف شد. سردارمجید شجاع  با بیان این که پس از کشف برخی خودروها باز هم سرقت سریالی نقطه به نقطه خودروها همچنان ادامه داشت، 
افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی استان با استفاده از شیوه های نوین و با سرنخ های به دست آمده رد 4 جوان را در پرونده سرقت خودروها پیدا 
کردند وکنترل 4 مظنون را در دستور کار قرار دادند. وی با اشاره به این که کارآگاهان با اقدامات پلیسی متوجه شدند افراد مظنون  تحت کنترل 
همان سارقان خودروهای مدل پایین هستند،  ادامه داد: در یک عملیات غافلگیرانه وضربتی چهار متهم جوان دستگیر و به آگاهی منتقل شدند و 
در همان بازجویی اولیه به سرقت 37 فقره خودرو اعتراف کردند و اظهار داشتند که خودروها را از محل های خلوت و تاریک سرقت می کردند و 
پس از  انتقال به محل دیگر وسایلی از قبیل پخش، فلش، زاپاس و... خودروها را به سرقت می بردند. سردارشجاع متذکر شد: این متهمان بومی 
در زمان بازسازی صحنه جرم نیز اظهار داشتند که بیشتر خودروهایی را  مورد دستبرد قرار می دادند که از ضریب ایمنی پایینی برخوردار بودند و 

حداقل وسایل ایمنی در برابر سرقت را نداشتند. وی تصریح کرد: با اقرار متهمان باند سرقت  پرونده تکمیل شد و در اختیار دادسرا قرار گرفت.

حمله داعش به منزل آیت ا... سیستانی ناکام ماند

ایران خبر- مسئوالن امنیتی عراق از ناکام ماندن نقشه داعش برای حمله به 
بارگاه های ائمه در نجف، کربال و سامرا و منزل آیت ا... سید علی سیستانی 
خبر دادند. ابوعلی البصری، رئیس گروه اطالعاتی الصقور و مدیر کل اطالعات 
و مبارزه با تروریسم در وزارت کشور عراق گفت: داعش قصد داشت با هدایت 
رهبران این گروه سه عمیات تروریستی جداگانه انجام دهد. به گفته این مسئول، 
داعش تعدادی خودروی بمب گذاری شده و ده ها عامل انتحاری را با همکاری 
برخی قاچاقچیان جهت تسهیل ورود به داخل استان های مذکور و آوردن سالح 
و مهمات آماده کرده بود. وی گفت: براساس اطالعات موثقی که به دست آورده 
بودیم هفت هدف مهم در مراکز تجمع تروریست ها و خودروهای بمب گذاری 
شده بمباران و منهدم شد. این حمله قبل از اینکه این خودروها به کربال، نجف، 
سامرا، کوفه و بصره برسند صورت گرفت و طی آن ده ها تروریست کشته شدند.

این نشانه ها حاکی از ابتال به 
سرطان پوست است!

کشنده  های  بیماری  از  یکی  پوست  سرطان 
است که باید با مشاهده برخی عالئم بالفاصله 
به پزشک مراجعه کنید. در زیر عالئم هشدار 
دهنده   سرطان پوست ذکر شده که هرگز نباید 
یا  جدید  خال های  بگیرید: 1.  نادیده  را  آن ها 

متفاوت 2. خطوط تیره در ناخن 3. مشکالت 
است  چشم  مالنوم  از  نشانه ای  این   ( بینایی 
که در آن نقطه ها یا لک هایی بر روی پشت 
چشم شما ظاهر می شود( 4. جوش هایی که از 
بین نمی روند 5. زخم یا لک روی نقاط خاص 
 .7 ها  زخم  اسکار  دور  رنگ  تغییر    .6 بدن 
)در  بدن  در محیط های مخاطی  تیره  نقاط 
غشا های مخاطی دهان، حفره بینی، ناحیه مقعد(

آب آشامیدنی لوله کشی را نخورید!

نوشیدن آب به خصوص در گرما کمک بسیاری 
به بهبود کیفیت کارکرد بدن می کند و از بروز 
چندین بیماری پیشگیری به عمل می آورد. اما 
وقتی بدانید آبی که می نوشید آنچنان که باید 
متفاوت  نیست قضیه کمی  بهداشتی  و  سالم 
تر خواهد شد. مراحل تصفیه آب و تبدیل آن 

هم  باز  ولی  است  یکسان  کشورها  بیشتر  در 
با این همه آب شیرین مملو از مواد شیمیایی 
بسیاری است که برای بدن مضرات فوق العاده 
خطرناک و بدی دارد. دانشمندان با تحقیقاتی 
که به تازگی داشته اند دریافته اند، بعد از تصفیه 
آب موادی مضر مانند کروم همچنان در آب 
آشامیدنی بسیاری از کشورها باقی خواهد ماند 
که این می تواند از تهدیدات نوشیدن آب باشد.

خواص شگفت انگیز پای مرغ 
و فواید درمانی آن

 D پای مرغ از غنی ترین منابع کلسیم و ویتامین
است. پیشگیری و درمان مشکالت استخوانی، 
رفع افسردگی و حفظ سالمت ناخنها و پوست 
را  این  پای مرغ است. جالب است  از خواص 
هم بدانید استفاده از خواص پای مرغ بهترین 

قرصهای  از  که  است  افرادی  برای  جایگزین 
رفع  میکنند.  استفاده  خارجی  ساز  غضروف 
مشکالت استخوانی شایع نظیر پوکی و نرمی 
استخوان، پیشگیری و کمک به درمان آرتروز، 
های  شکستگی  ترمیم  و  مفاصل  ساییدگی 
استخوانی و درمان اختالل عملکرد عضالنی 
ناشی از کمبود کلسیم و ویتامین د، از مهمترین 
خواص پای مرغ و فواید درمانی آن است.

لخته خون

رگ خونی
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ثبت نام از واحدهای تولیدی کشاورزی برای دریافت تسهیالت رونق تولید

صدا و سیما- ثبت نام از واحدهای تولیدی کشاورزی برای دریافت تسهیالت رونق تولید در خراسان جنوبی آغاز شد. معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان گفت: واحدهای زیر پوشش جهادکشاورزی شامل واحدهای صنایع تبدیلی، صنایع غذایی، محصوالت گلخانه ای و پرورش دام ، مرغ و ماهی برای بهره مندی 

از این تسهیالت باید در سامانه بهین یاب، درخواست خود را ثبت کنند . پارسا افزود: محدودیتی برای پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی کشاورزی وجود ندارد.

استاندار خواستار 
استاندارد و مقاوم سازی مدارس شد 

غالمی-استاندار خراسان جنوبی در سفر به تهران   
با معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان 
و  دیدار  کشور  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازي، 
گفتگو کرد.پرویزي؛ در دیدار با دکتر محمد تقي 
مستمر  نظارت  ضرورت  بر  تاکید  ضمن  نظرپور 
بر طرح ها و پروژه هاي توسعه اي و تجهیزاتي 
استاندارد  و  تعمیر  سازي،  مقاوم  استان،  مدارس 

سازي تاسیسات مدارس استان را خواستار شد.

واریز 9 میلیارد و 900 میلیون تومان به حساب 
کشاورزان برای خرید تضمینی گندم

حسینی- مدیر کل شرکت غله و خدمات بازرگانی 
استان با بیان این که از ابتدای فصل خرید گندم 
نیاز  بر  مازاد  گندم  تن   600 و  هزار   16 تاکنون 
این  کرد:  عنوان  است,  شده  خریداری  کشاورزان 
گندم ها به 24 مرکز خرید استان تحویل داده شده 
است. اسداللهی قیمت پایه خرید هر کیلوگرم گندم 
را در سال جاری هزار و 200 تومان دانست و افزود: 
تاکنون 9 میلیارد و 900 میلیون تومان به حساب 
خرید  وی  گفته  به  است.  شده  واریز  کشاورزان 

تضمینی گندم تا اوایل آبان ادامه دارد.

مسئول سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد 
به اطالعات استان منصوب شد

غالمی- بهاري مدیرکل روابط عمومي استانداري به 
عنوان مسئول سامانه ملي انتشار و دسترسي آزاد به 
اطالعات استان منصوب شد.در بخشی از این حکم 
آمده است، در راستاي اطالع رساني شفاف به مردم 
با راه اندازي و فعالیت مستمر سامانه ملي انتشار و 
پاسخگویي  زمینه  در  اطالعات  به  آزاد  دسترسي 
 شفاف به اقشار مختلف مردم، موفق و موید باشید.

اعزام یک گروه کارشناسی از سازمان میراث 
فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري به استان

دادرس مقدم-استاندار که برای پیگیري مسائل و 
مشکالت استان به تهران سفر کرده است، با معاون 
فرهنگي،  میراث  سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس 
صنایع دستي و گردشگري کشور دیدار و گفتگو 
کرد.پرویزي در دیدار با خانم احمدي پور از ایشان 
جهت سفر به خراسان جنوبي دعوت کرد.وی اعزام 
یک گروه کارشناسی از سازمان میراث فرهنگي، 
صنایع دستي و گردشگري به استان را مورد تاکید 
قرار داد و اظهار امیدواري کرد این گروه کارشناسي 
بتواند ضمن رصد مشکالت؛ راهکارهایي را جهت 
این موانع و چالش ها تهیه کرده و گزارش  رفع 

کارهای الزم به استان منعکس کند.

کم آبی بزرگترین مشکل طبس است؛
توزیع عادالنه اعتبارات استانی

و  بشرویه  فردوس،  طبس،  مردم  غالمی-نماینده 
سرایان در مجلس بزرگترین مشکل منطقه را مشکل 
آب دانست و گفت: مسائل و مشکالت شهرستان 
شود.محمدرضا  پیگیری  ویژه  صورت  به  باید 
امیرحسنخانی نماینده مردم طبس فردوس بشرویه 
منطقه  مشکل  بزرگترین  سخنانی  در  سرایان  و 
را مشکل آب دانست و گفت: شورای اداری جای 
همینگونه بحث هاست و باید خروجی داشته باشد.
وی گفت: آب بهای دیهوک از فردوس بیشتر است، 
یعنی شهر و روستاهای اطراف دیهوک باید آب بهای 
بیشتری پرداخت کنند و این جای سوال است. نماینده 
مردم طبس در مجلس به حوادث جاده ای اشاره کرد 
و با ابراز تاسف از این حوادث گفت: چرا جاده ای 
که تعمیراتش تمام شده باز و افتتاح نمی شود که 
درهمان نقطه حادثه باید دیده شود.وی گفت : ۳0 
درصد اعتبارات در استان توزیع نشده است و سهم 
حوزه انتخابیه و دیگر شهرها باید دیده شود و اگر قرار 
است از این اعتبارات)خطاب به موضوع راه آهن( کم 
شود برای کارهای استانی، اینکار نباید انجام شود.

469 هزار مگاوات ساعت برق
 در خراسان جنوبی مصرف شد

ایرنا-مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق، گفت: از 
ابتدای سال 96 تاکنون 469 هزار مگاوات ساعت 
برق در این استان مصرف شد که این میزان در مدت 
مشابه سال قبل 447 هزار مگاوات ساعت بوده است.
شرکاء ، افزود: در این مدت بیشترین میزان مصرف 
برق مربوط به شهرستان بیرجند با ۳0 درصد، قاینات 
19 درصد و طبس 10 درصد بوده است.وی اظهار 
کرد: شهرستان های درمیان و خوسف با سه درصد 
کمترین میزان مصرف را در این مدت دارا بوده اند. 
شرکاء گفت: تعداد کل مشترکان برق استان ۳5۳ 
هزار مشترک است که تمام بخش ها اعم از خانگی، 
تجاری، صنعتی، کشاورزی و... را شامل می شوند. 

خسارت میلیونی به فضای سبز شهر بیرجند

تاکنون 40 میلیون  امسال  ابتدای  صدا و سیما-از 
وارد  خسارت  بیرجند  شهر  سبز  فضای  به  تومان 
شده است. مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز 
شهرداری بیرجند گفت: شکستن چراغ ها، سرقت 
به  رساندن  آسیب  ها،  شیرفلکه  و  کنتور  المپ، 
پایه چراغ ها و... آن از جمله این خسارت ها است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

شرط نخست برای رسیدن به کمال 
»هوشیاری و بصیرت« است

تسنیم-نماینده ولی فقیه با اشاره به اینکه شرط 
نخست برای رسیدن به کمال هوشیاری و بصیرت 
است و در گذشته درک مفاهیم و دشمن شناسی و 
آنچه که امام )ره( می فرمود برای همه میسر نبوده 

بزرگ  آرمان های  ناسالم  ارتباطات  گفت:  است 
انسان را زمین گیر می کند.آیت ا... عبادی در دیدار 
دانش آموزان بسیجی شرکت کننده در دوره یاوران 
اظهار  مدارس  پیشگام  مقاومت  واحدهای  والیت 
کرد: نوجوانانی پا به عرصه مسئولیت ها گذاشته اند 
که  هستند  مقدسی  بسیار  آرمان های  دارای  که 
نقشه راه زندگی انسان را ترسیم کرده که این یک 

گنج است و باید از آن نگهداری شود.

 بخشهای اداری دانشگاه  
از 14تا28 مرداد تعطیل است

آزاد  دانشگاه  رئیس  و  امنا  هیات  امیرآبادیزاده-دبیر 
اسالمی خراسان جنوبی گفت: به موجب بخشنامه 
سازمان مرکزی دانشگاه بخشهای اداری دانشگاه آزاد 
 اسالمی استان از 14 تا 28 مرداد جاری تعطیل است.

دکتر علیرضا حسنی از  مراجعان محترم دانشگاه خواست 
در فاصله باقی مانده تا پایان وقت اداری چهارشنبه 11 
مرداد برای پیگیری امور ضروری آموزشی،پژوهشی  
اقدام نمایند .رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان تاکید 
کرد این تعطیلی شامل ترم تابستانی نمی شود و 
کالسهای ترم تابستانی مطابق برنامه برگزار می شود . 

سفر مدیرکل دفترجذب و حمایت
 از سرمایه گذاري استانداري به درمیان

از سرمایه  غالمی-مدیرکل دفتر جذب و حمایت 
گذاري استان به درمیان سفر کرده و ضمن دیدار 
مشکالت  شهرستان،  این  فرماندار  با  گفتگو  و 
موجود در این شهرستان را در حوزه تحت مدیریت 
خود مورد بررسي قرار داد. حسیني ، در این دیدار 
مشکالت موجود در زمینه سیمان باقران و کارخانه 

قند قهستان را نیز مورد بحث و بررسي قرار داد

4۵ هزار قلم دارو قاچاق 
در استان کشف شد؛افزایش 264 درصدی

مهر-دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: 
در چهار ماهه نخست امسال 45 هزار و 171 قلم 
دارو قاچاق در استان کشف و ضبط شده است.حسنی 
مقدم اظهار کرد: طی چهارماهه نخست امسال 21 
هزار و 76۳ لیتر انواع فراوده های نفتی قاچاق در 
خراسان جنوبی کشف و ضبط شده است.وی با بیان 
اینکه این میزان در مدت مشابه سال گذشته 15 هزار 
و 8۳0 لیتر بوده است، بیان کرد: کشفیات فرآورده 
های نفتی قاچاق نسبت به سال گذشته ۳7 درصد 
رشد را نشان می دهد. حسنی مقدم با اشاره به کشف 
یک هزار و 444 راس دام زنده قاچاق در چهار ماهه 
نخست سال گذشته، بیان داشت: این میزان در سال 
جاری به 1۳ هزار و ۳50 راس افزایش یافته که رشد 

825 درصدی را نشان می دهد. 

 42 درصد شبکه آب شرب روستایی 
در فردوس هدر می رود

تسنیم-مدیر امور آب و فاضالب روستایی فردوس 
از هدر رفت 42 درصدی شبکه آب شرب روستایی 
این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این مقدار قباًل 
54 درصد بوده که در مدت 6 سال توانسته ایم آن 
را به 42 درصد کاهش دهیم.عبداللهی، عمر زیاد و 
فرسودگی شبکه توزیع را مهمترین عامل هدررفت 
شبکه آب روستایی در فردوس دانست و اظهار کرد: 
طی 6 سال گذشته تمامی مخازن آجری و سنگی از 
مدار خارج و مخازن بتون مسلح جایگزین آنها شده 

است و در این بخش دیگر هدررفت آب نداریم.

جاده های طبس دوبانده شود

دادرس مقدم-فرماندار ویژه طبس خواستار دوبانده 
سازی محورهای طبس شد و گفت: پیگیر منطقه 
جلسه  در  مقدم  طالیی  هستیم.  معدنکاری  ویژه 
شورای اداری طبس گفت: شهرستان هایی موفق 
باید  مدیران  و  دارند  موفق  مدیران  که  هستند 
مسائل و مشکالت را در پایتخت نیز پیگیر باشند 
و ارتباطشان را با نماینده نزدیک تر کنند. وی گفت: 
ویژه  توجه  مورد  موضوع  این  که  است  این  توقع 
مدیران قرارگیرد و از ظرفیت نماینده برای پیگیری 

امور بیشتر استفاده شود.

آفت پسیل به ۳0 درصد محصول
 پسته سرایان خسارت زد

گفت:  سرایان  کشاورزی  جهاد  خبر-مدیر  گروه 
درصد خسارت آفت پسیل پسته در شهرستان به 
طور متوسط ۳0 درصد است که بیشترین خسارت 
این  در  سلیمانی  است.  آیسک  حوزه  به  مربوط 
آفات کلیدی و  از  اظهار کرد: پسیل پسته  رابطه 
مهم باغات پسته است که ساالنه در صورت عدم 

کنترل آفت خسارت فراوانی به بار می آورد

معاون استانداری:
نت

نتر
س: ای

عک
می

 مقا
س:

عک

»مهاجرت روستاییان« دلیل افزایش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است

دادرس مقدم-معاون هماهنگی امور اقتصادی 
و توسعه منابع استانداری با تأکید بر لزوم اقامه 
نماز اول وقت در دستگاه های اجرایی استان 
گفت: مسئوالن تالش کنند اجالس نماز در 
استان باشکوه تر از سال های قبل برگزار شود.

سرفرازي، امر به معروف و نهي از منکر را از 
مهمترین کارکردهاي نماز دانست و تصریح 
کرد: مدیري که اول وقت براي انجام فریضه 
نماز  حاضر مي شود باید در عمل به وظایف 
و رسالت هایي که سازمان بر عهده او گذاشته 

نیز به نماز و فلسفه اقامه آن تمسک جوید.
برای  که  شخصی  ساخت:  نشان  خاطر  وی 
حفظ پست سازماني و جایگاه اداري خود به 
هر وسیله اي متوسل مي شود و بکارگیري هر 
وسیله اي را براي رسیدن به هدف مجاز مي 
شمارد، قطعاً نتوانسته عمیقاً نماز را به عنوان 

وسیله اي براي تقرب به خداوند درک نماید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استانداری، ارزیابي چگونگي برگزاري نماز در 
نماز  ارزیابي  فرآیند  از  بخشي  را  ها  دستگاه 
دانست و تصریح کرد: باید آثار برگزاري نماز 
را بتوان در بین مدیران و کارکنان دستگاه ها 
در برخورد با مردم، گره گشایي از کار آنان و 
نیز رسیدگي به مشکالت و درخواست هاي 
مراجعان به وضوح مشاهده کرد؛ در غیر آن 
صورت نتوانسته ایم به هدف مورد نظر دست 
پیدا کنیم.سرفرازی، خاطر نشان ساخت: زمانی 
می توان گفت که نماز داراي اثرات مناسب در 
دستگاه ها بوده که اخالقیات در دستگاه ها 
حاکم شده و منکرات در سطح آن دستگاه از 
جمله غیبت ، دروغگویي و... از بین رفته و یا به 
حداقل میزان ممکن کاهش یابد.وی به نقش 

مهم مدیران در درونی کردن نماز در دستگاه 
از دیگر  ادامه داد:  اشاره کرد و  اجرایي  هاي 

عوامل مهم در برپایي باشکوه نماز در دستگاه 
هاي اجرایي استفاده از تجارب و ظرفیت هاي 
با  و  توانمند  افراد مجرب،  فرهنگي  و  علمي 
درجه علمي باال و مجهز به علم روز در بخش 

هاي مختلف است چرا که فطرت انسان ها 
همواره تشنه آموختن و فراگیري نکات جدید 

است.وی ادامه داد: دستگاه هایی که از حیث 
برپایي نماز داراي باالترین امتیاز هستند باید 
زمانیکه مخاطبان به آن دستگاه مراجعه مي 
کنند احساس آرامش و سکینه روحي و قلبي 

کرده و مطمئن باشند که مدیر و کارکنان آن 
دستگاه در کوتاه ترین زمان از تمام ظرفیت 
مشکالتش  حل  براي  خود  اداري  و  کاري 
امور  هماهنگی  کنند.معاون  مي  استفاده 
استانداری خراسان  منابع  توسعه  و  اقتصادی 
جنوبي، با بیان اینکه خوشبختانه نماز در بین 
اهالي  استان از جایگاه بسیار باالیي برخوردار 
است، افزود: دستگاه هاي اجرایي استان نیز 
و  وقت  اول  نماز  براي  زیادي  بسیار  اهمیت 

اقامه نماز جماعت قائل هستند.
به  رهبری  معظم  مقام  تاکید  به  سرفرازی، 
نماز  سراسري  اجالس  برگزاري  موضوع 
مساعدت  هرگونه  آماده  افزود:  و  کرد  اشاره 
مناسب  و  باشکوه  برگزاري  در  همکاري  و 

اجالس استاني نماز هستیم.
)Ava.news11@gmail.com(

قاسمی- معاون سالمت اداره کل دامپزشکی 
هاری  بیماری  شیوع  احتمال  باره  در  استان 
درگیری  از  اصغرزاده«  داد:»محمد  هشدار 
و  سیستان  جمله  از  همجوار  استانهای 
بلوچستان و بروز مرگ و میر در آنها خبر داد 
و  اظهار کرد: تمام هم استانی ها چه دامداران 
و چه مردمی که در منازل خود سگ نگهداری 
هاری  واکس  زدن  دنبال  به  حتماً  کنند  می 

باشند. وی با اشاره راه های انتقال این بیماری 
به انسان افزود: بی توجه به مسائل بهداشتی و 
هشدارهای دامپزشکی در این زمینه، بیماری 
هاری می تواند جامعه انسانی را مورد تهدید 
قرار داده و خسارت غیر جبران و زیان آوری 
را به بار آورد. به گفتۀ وی عدم تماس با سگ 
منظم  واکسیناسیون  ولگرد،  های  گربه  و 
از  حیوانات خانگی، رعایت مسائل بهداشتی 

مهم ترین راه های جلوگیری از این بیماری 
می باشد. معاون سالمت دامپزشکی مهمترین 
راه انتقال بیماری هاری به انسان را از طریق 
سگ ها دانست و عنوان کرد: در صورتی که 
انجام نشود، مرگ  به موقع  اقدامات درمانی 
فرد قطعی خواهد بود.به گفته وی این بیماری 
و  شغال  روباه،  جمله  از  دیگری  حیوانات  از 

گربه هم قابل انتقال است.

هزینه های میلیونی 
برای واکسیناسیون هاری

به جزء سال 91  نشان کرد:  اصغرزاده خاطر 
که دختربچه ای بر اثر گاز گرفتگی روباه دچار 
بیماری هاری و فوت شد تاکنون شاهد این 
بیماری در استان نیوده ایم. وی از ایمن سازی 
حدود ۳ هزار و 1۳ قالده سگ طی سال جاری 
خبر داد و تأکید کرد: پیش بینی می کنیم تا 

پایان سال بیش از 5 هزار و 200 قالده سگ 
گله و صاحبدار علیه این بیماری ایمن شوند. 
وی بیان کرد: برای هر دوز واکسیناسون هاری 
به یک قالده سگ با هزینه های جانبی مانند: 
خرید، سوخت، تردد و دام پزشکی حدود 15 
هزار تومان هزینه می کند که این واکسن برای 

دامداران رایگان انجام می شود.   
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در  باالیی  های  ظرفیت  ما  استان  قاسمی- 
حوزه گردشگری دارد ولی از آنجا که چندان 
معرفی مناسبی در کشور و جهان ندارند مورد 
استقبال قر ار نمی گیرند، در حالیکه با توسعه 
اشتغال  رشد  شاهد  توان  می  بخش  همین 
این  از  ها  استان  باشیم؛ همانگونه که دیگر 

ظرفیت های خود بهره کافی را می برند.
در همین راستا با معاون گردشگری اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان در مورد کارها و برنامه هایی که فقط 
برای تابستان انجام داده اند، گفت و گو کردیم 
که »عربی« با بیان اینکه برای ساماندهی و 
برنامه ریزی گردشگری در تابستان جلسات 
ستاد خدمات سفر استان و شهرستان برگزار 
شده است، گفت: از دیگر برنامه های ما برای 
باال برد کیفیت بازدیدهاي نظارتي مستمر از 
وی  باشد.  می  استان  گردشگري  تأسیسات 
می  باره  این  در  ما  کارهای  دیگر  از  افزود: 
توان به بازدید و گشت های مشترک همراه با 

نماینده و بازرس ادارات حمل و نقل پایانه ها، 
تجارت  و  معدن  تعزیرات حکومتی، صنعت، 
برپایی  گردشگری،  تأسیسات  از  بهداشت  و 
بازارچه صنایع دستی و سوغات محلی اشاره 
کرد. »عربی« ادامه داد: همچنین آمادگی 15 
تور  برگزاری  در  مشارکت  استان،  در  موزه 
برگزاری  های گردشگری و طبیعت گردی، 
برنامه های فرهنگی متناسب با مناسبت ها در 
طول تابستان، جلوگیری از فعالیت واحدهای 
و  پذیرایی  و  اسکان  به  نسبت  غیرمجازکه 
اجرای تورهای مسافرتی اقدام می نمایند با 
تعامالت مثبت با اداره اماکن نیروی انتظامی 

از برنامه های دیگر ما بوده است.

ایجاد تسهیالت برای
 برگزاری تورهای ورزشی 

و علمی برای جذب گردشگر

 به گفتۀ وی برای جذب گردشگر هم برنامه 

کیفیت  و  نظارت  افزایش سطح  مانند  هایی 
گردشگران،  و  مسافران  برای  جامع  خدمات 
برنامه  استان،  تبلیغات جاذبه های  معرفی و 
هاي  زمینه  و  تسهیالت  ایجاد  برای  ریزي 
تخصصي،  تورهاي  برگزاري  براي  مناسب 
معاون  است.  شده  انجام  علمي  و  ورزشي 
وجود  به  توجه  با  کرد:  اضافه  گردشگری 
دراین  کویری  و  بیابانی  پهناور  های  عرصه 
منطقه این معاونت در نظر دارد تورهای کویر 
و  مسافرتی  خدمات  دفاتر  ازطریق  نوردی 
جهانگردی در حوزه استانی به منظور توسعه و 
رونق گردشگری را راه اندازی کند. »عربی« 
عنوان کرد: کنترل و اعمال نظارت هاي الزم 
در صدور مجوزها و نحوه اداره و ارائه خدمات، 
و  تاریخی  های  جاذبه  شناساندن  و  معرفی 
راهکارهاي  و  ها  طرح  بررسي  گردشگری، 
گردشگري  توسعه  برای  ترغیبي  و  تشویقي 
های  نمایشگاه  و  جشنواره  برگزاری  داخلي، 
عکس از جاذبه های گردشگری در سایت ها 

و اماکن تاریخی با هدف معرفی قابلیت ها و 
پتانسیل های گردشگری از دیگر کارهایی بود 
که برای جذب گردشگران انجام داده ایم. وی 
استاندارد سازی  و  بندی  تصریح کرد: درجه 
ارتقاء  باعث  نیز  پذیرایی  اقامتی و  واحدهای 
سطح کیفیت جامع خدمات واحدهای اقامتی 

و پذیرایی در استان شده است.

گردشگری،  نمونه  های  منطقه 
های  مجتمع  و  هدف  روستاهای 
آبدرمانی از جمله ظرفیت های استان

در  توجهی  قابل  رشد  کرد  بینی  پیش  وی   
باشیم.  داشته  تابستان 96  گردشگران  تعداد 
سرزمین  اینکه  بیان  با  گردشگری  معاون 
بی  قابلیت های   علت  به  جنوبی  خراسان 
نظیر در طول تاریخ هزاران ساله خود بستر 
کرد:  اظهار  است،  بوده  فراوانی  افتخارات 
بستری  گرم  خاک  و  طبیعت  با  استان  این 

مناسب برای شکوفایی گل زعفران می باشد 
که یکی از سوغاتی ها و دالیل گردشگری 
می باشد. »عربی« خاطر نشان کرد: خراسان 
جنوبی عالوه بر جاذبه های تاریخی از جاذبه 
های طبیعی فراوانی نیز برخوردار است که از 
جمله آن ها می توان به منطقه های نمونه 
و  باغستان  بیرجند،  در  دره  بند  گردشگری 
مصعبی  فردوس،  تون  شهر  فردوس،  آبگرم 
اشاره  قاینی  بوذرجمهر  و  سرایان  در  کریمو 
توان  می  همچنین  داد:  ادامه  وی  کرد. 
قاین،  افین  گردشگری  هدف  روستاهای 
درمیان  فورگ  چنشت،  سربیشه،  ماخونیک 
و خور را نام برد. به گفتۀ وی مجتمع های 
آبدرمانی آبگرم لوت، آبترش سربیشه، آبگرم 
کویرنوردی  گردشگری  مناطق  و  فردوس 
دهسلم نهبندان، همت آباد قاین، بشرویه و 
سرایان از دیگر نمونه های مناطق دیدنی و 

گردشگری استان به شمار می آیند.
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حسینی- مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس با اشاره به این که مشکالت عدیده 
دارد  وجود  آموزشی  فضای  کمبود  بابت  ای 
ادامه داد: هنوز ۳76 کالس درس کم داریم و 
از این تعداد 26۳ کالس در 10 سایت مسکن 
مهر بیرجند به شکل خاص نیاز است. بیکی در 
حاشیه مراسم کلنگ زنی مدرسه 6 کالسه در 
مهرشهر، با بیان این که 28 مدرسه دو نوبته 
داریم که باید از این حالت خارج شود اضافه 
کرد: مدرسه برکت یکی از این مدارس است 
که شیفت عصر آن ثابت می باشد. به گفته 
وی اگر آموزش و پرورش بتواند شیفت های 
توسط  که  دیگری  مدرسه  با  برکت  مدرسه 

انتهایی  بانک های شهر در قسمت  از  یکی 
شهرک در حال ساخت است، جابه جا کند، 
هم حل  برکت  مدرسه  ثابت  شیفت  مشکل 
خواهد شد. بیکی با تاکید بر این که در زمان 
حاضر به غیر از این مدرسه شش کالسه ، نمی 
توان مدرسه دیگری در این منطقه تحویل داد 
افزود: آموزش و پرورش باید با توجه به داشته 
هایش برنامه ریزی کند. وی در بخش دیگر 
سخنانش به تصویب ساماندهی سامانه های 
و  کرد  اشاره   92 سال  از  مدارس  گرمایشی 
ها  کالس  درصد   70 زمان  آن  شد:  یادآور 
توسعه  نوسازی،  مدیر کل  بود.  فاقد سیستم 
و تجهیز مدارس با بیان این که اکنون بیش 

 40 داد:  ادامه  شده  انجام  کار  درصد   ۳0 سرمایشی از  و  گرمایشی  سیستم  فاقد  باقی مانده که عمدتا مدارس کم جمعیت تر درصد 
هستند. بیکی خاطرنشان کرد: ساالنه متوسط 
4 تا 5 میلیارد تومان سهم استان برای سیستم 
های گرمایشی و سرمایشی است و امسال هم 

منتظریم این مبلغ ابالغ شود.

در حاشیه: 
هنگام کلنگ زنی مدرسه 6 کالسه مهرشهر، 
عده ای از اهالی منطقه تجمع کرده و به احداث 
شهروندان  این  داشتند.  اعتراض  مدرسه  این 
علت اعتراض خود را نبود فضای سبز در این 

منطقه و کم عرض بودن معبر عنوان کردند.
)Ava.news13@gmail.com(

مسئوالن تالش کنند اجالس نماز در استان باشکوه  برگزار شود

هشدار دامپزشکی درباره احتمال بیماری »هاری«

گردشگری؛ظرفیت باال معرفی پایین

نیاز ویژه 10 سایت مسکن مهر بیرجند به 263 کالس

حسینی- »بحث کوپني شدن مواد مخدر«   
صحبت  موضوع  مردم  بین  در  اواخر  این 
است.  شده  محافل  طنز  جمالت  نقل  و 
از  موجی  با  ابتدا  همان  از  که  موضوعی 
اظهار نظرهای مختلف از سوی مخالفان و 
موافقان همراه شد. از طرفی استان خراسان 
جنوبی به دلیل داشتن مرز مشترک با کشور 
افغانستان و آمار باالی کشفیات مواد مخدر، 
این موضوع  از  استانهایی است که  از جمله 
بی تاثیر نخواهد بود. در همین رابطه با دبیر 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
در  که  این  به  اشاره  با  زندی  گفتگوکردیم. 

با  مرتبط  مسائل  رسمی  مرجع  ملی  سطح 
مواد مخدر، ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست 
جمهوري است عنوان کرد: تاکنون هیچ گونه 
دستورالعملی از ستاد در این رابطه به ما ابالغ 
نشده است. وی با بیان این که آنچه ما اطالع 
داریم خبرهایی غیر رسمی است که گاها به 
آن پرداخته می شود تاکید کرد: با توجه به 
طرحی  قطعا  مجلس  نمایندگان  از  شناخت 
با منویات مقام معظم رهبری  برابر  پخته و 
العالي و سیاست های نظام تصویب  مدظله 
هماهنگی  شورای  دبیر  شد.  خواهد  ابالغ  و 
چندي  کرد:  اضافه  مخدر  مواد  با  مبارزه 

به شکل دولتی موضوع درستی نیست و در مجلس عنوان کرده بود که توزیع موادمخدر پیش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی 
واقع مصوبه کمیسیون به منظور تامین نیاز 
معتادان »به نحوصحیح« برای درمان و قطع 
رابطه قاچاقچی و معتاد است.زندی با استناد 
و  به سخنان  سخنگوی کمیسیون حقوقی 
به  را  کمیسیون  مصوبه  مجلس،  قضایی 
معنای کوپنی شدن مواد یابرگشت به قبل از 
انقالب و آزاد شدن تریاک ندانست و افزود: 
بلکه از طریق شناسایی و تامین نیاز معتادان 
رقیقتر  موادی  استفادهاز  با  صحیح  نحو  به 

درمان و معالجه آنها انجام می شود.
)Ava.news13@gmail.com(

هیچ دستورالعملي درباره کوپني شدن مواد مخدر به استان ابالغ نشده است

عکس :توال

عکس:حسینی

عکس:اکبری
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حضرت فاطمه )علیها  السالم( فرمودند:
الَة تَْنزيهاً لَُكْم َعِن الِكْبِر َجَعَل ا... الصَّ

خداوند نماز را برای دوری شما از تكبر و خودخواهی قرار داد. 
)احتجاج طبرسی، ج 1، ص 258(

برگزاری مراسم کلنگ زنی مدرسه 6 کالسه دانش آموزان با نیازهای ویژه با مشارکت بانک ملی 
عکس : توال

با  آموزان  دانش  کالسه   6 مدرسه  زنی  کلنگ  مراسم  حسینی- 
نیازهای ویژه با مشارکت بانک ملی صبح دیروز با حضور جمعی از 
مسئوالن استانی برگزار شد. رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان 
در این مراسم عنوان کرد: این بانک به نیابت از سپرده گذاران قرض 
الحسنه طرح های عام المنفعه انجام می دهد. دهباشی با اشاره به 
مشارکت بانک ملی در ساخت مرکز بهداشت درح به ارزش یک 
میلیارد ریال و همچنین ساخت مدرسه شهدای بانک ملی ایران در 
بیرجند به ارزش 3 میلیارد ریال در سنوات قبل ادامه داد: امسال نیز 
در 4 طرح با ارزش 8 میلیارد ریال مشارکت کرده ایم که خرید 2 

 دستگاه آمبوالنس )که به زودی به دانشگاه علوم پزشکی تحویل داده 
می شود(، ساخت مدرسه 6 کالسه استثنایی مهرشهر، ساخت مدرسه 
در شهرک بهارستان فردوس )به زودی شاهد کلنگ زنی آن خواهیم 
بود( و آزادی زندانیان جرائم غیر عمد )در جشن گلریزان امسال(  از 
این پروژه ها هستند. رئیس اداره امور شعب بانک ملی میزان تسهیالت 
قرض الحسنه پرداختی در سال 95 را حدود 87 هزار میلیارد ریال 
دانست و افزود: این میزان نسبت به سال قبل 45 درصد رشد داشته 
است. دهباشی با تاکید بر این که حساب قرض الحسنه پاداش دنیوی 
و اخروی را به همراه دارد، درخواست کرد: حساب قرض الحسنه باز 
کنید و یا اگر حسابی دارید آن را به بیش از 50 هزار تومان برسانید، 

زیرا همین مبالغ در خود استان صرف خواهد شد.

جداسازی مطرح نیست، آموزش فراگیر را دنبال می کنیم
محمدی رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان هم ضمن تشکر از 
بانک ملی و خیرانی که در این زمینه کمک کرده بودند، اظهار کرد: 
به طور جدی پیگیر دو شیوه آموزشی برای برقراری عدالت آموزشی 
و در پی آن عدالت اجتماعی هستیم. وی با اشاره به این که به دلیل 
فراهم نبودن برخی زیرساخت ها عده ای از دانش آموزان استثنایی 
که از بهره هوشی برخوردارند، در مدارس عادی آموزش می بینند، 
خاطرنشان کرد: امروزه جداسازی مطرح نیست بلکه توجه به فراگیری 
و ورود این افراد به اجتماع را مدنظر قرار داده ایم. محمدی از هزار و 
370 دانش آموز استثنایی خبر داد و افزود: بیش از هزار و 150 نفر 
 به روش تلفیقی و در کنار دانش آموزان عادی تحصیل می کنند.
 وی با اعتقاد به این که 35 درصد از دانش آموزان استثنایی متعلق 
به این بافت از شهر )شمال شهر( هستند، لزوم راه اندازی این مدرسه 
را جدی دانست و عنوان کرد: از رئیس اداره امور شعب بانک ملی ، 
رئیس نوسازی و تجهیز مدارس و خیران تقاضا داریم دو طبقه دیگر 

به ساختمان اضافه کنند.

بهره برداری تا مهر به شرط تامین اعتبار
بیکی مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس نیز در این مراسم  
با اشاره به این که تالش کردیم در چند سال گذشته ، نیاز فضا برای 
مدارس استثنایی را با استفاده از ظرفیت خیران و اعتبارات دولتی 
مرتفع کنیم، ادامه داد: این ساختمان ششمین مدرسه ای است که 
در دو سال گذشته کلنگ زنی می شود، سه مدرسه تحویل داده 
شده و دو مدرسه نیز در حال اجرا است. وی زیربنای این مدرسه 
را هزار و 850 متر، با 580 متر ساختمان یک طبقه اعالم کرد و 
یادآور شد: با اعتباری بالغ بر 650 میلیون تومان احداث می شود 
 و امیدواریم با تامین اعتبار از سمت استانداری، تا مهر امسال به 

بهره برداری برسد. بیکی با بیان این که 742 کالس درس برای 
کالس  کرد: 215  خاطرنشان  است،  نیاز  استان  در  مهر  مساکن 
ساخته شده، 152 کالس در حال اجراست و 374 کالس مورد 
نیاز باقی مانده است. وی به تراکم جمعیت در مهرشهر اشاره کرد 
و افزود: 105 کالس دقیقا نیاز این منطقه است. مدیر کل نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس با اشاره به این که از سال 84 تا سال گذشته  
78 میلیارد تومان تعهد خیران برای ساخت مدرسه بوده که 70 
درصد آن انجام شده است، عنوان کرد: با این میزان، 446 مدرسه، 
هزار و 439 کالس درس، 209 فضای دیگر مانند سالن ورزشی و 
کتابخانه و ... ساخته شده و 132 قطعه زمین نیز واگذار شده است.

  صاحبان حساب های پس انداز قرض الحسنه ، شرکای  
  اصلی بانک در انجام امور خیر و عام المنفعه هستند

به یک نفر خانم )ترجیحاً متاهل( گواهینامه دار جهت کار 
در شیفت عصر خشکشویی نیازمندیم.      32423265

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی 

ختم کالم ا... مجید
 به یاد اموات انجام می شود 

و عواید آن صرف بیماران سرطانی
 و صعب العالج می گردد.

32227177 - 09155618482

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: 
انجمن ام اس استان در نظر دارد

  به همت خیرین عزیز با تامین سبد غذایی
 برای خانواده نیازمندان ام اس
 شادی را به آنها هدیه نماید. 
منتظر یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانک کشاورزی: 
6037707000024111

شماره کارت بانک ملی: 
6037991899881936

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:  
6063737000007540

اطالعیــه 
 فراخوان شرکت در طرح انتخاب و معرفي مستمري بگيران

 نمونه  سازمان تامين اجتماعي خراسان جنوبي 

سازمان تأمین اجتماعی در نظر دارد به مناسبت روز »خانواده وتکریم بازنشستگان«
  به منظور ترویج فرهنگ تکریم و ارج گذاری به مقام ارزشمند 

»بازنشستگان ،همسران بازمانده و ازکارافتادگان کلی نمونه«
 به عنوان اسوه های صبر و استقامت و خردورزی در جمع خانواده و جامعه نسبت به انتخاب 

وتجلیل از این عزیزان اقدام نماید. از این رو تمامی بازنشستگان و مستمری بگیران 
تأمین اجتماعی می توانند برای کسب اطالعات بیشتر با مراجعه به شعب سازمان و دفاتر 
کانون های بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی در سطح استان در صورت دارا بودن شرایط 

حداکثر تا پایان 15 مرداد ماه 1396 در این فراخوان عمومی ثبت نام نمایند. 

روابط عمومي اداره کل تامین اجتماعي خراسان جنوبي










