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حرم تو قلب ماست 

* مهر آیین

دنیا هنوز تشنه ی یک جرعه سیب توست 
چشمش پی اجابت )امن یجیب( توست

لطفت نصیب هر دو جهان شد عجیب نیست 
تو آشناترینی و غربت نصیب توست

غریب الغربا غریب ترین غریب ها ! عجیب نیست؟ 
تو را همه ی آهوان زخمی ، تشنه و اسیر دشت می 
شناسند .  این افسانه نیست .حتی اشتران فراری از 

تیغ ، پشت پنجره فوالد تو پناه جسته اند. 
مگر نه کبوتران هم خانه هایشان را در حریم تو 
می سازند . و آدم هایی که از دور و نزدیک سوار یا 
پیاده  می آیند.جاده به جاده ،کو به کوتا نفسی هم 
نفس فرشتگانی شوند که از قبه حرمت تا عرش 

باال می روند. 
رضا تویی به قضای الهی .

و احدی  را از خانه ات نارضا باز نمی گردانی .
هان حضرت شمس الشموس .

وال  ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (
ن ت

سا
 اح

س:
عک

اجالس سراسری 
نماز استان مهر  
برگزار می شود

قوسی- صبح روز گذشته جلسه شورای اقامه نماز منطقه دو کشور به میزبانی خراسان جنوبی با حضور مدیر روابط عمومی و امور استانهای 
ستاد اقامه نماز کشور برگزار شد.  مدیر روابط عمومی و امور استانهای ستاد اقامه نماز کشور بیان کرد:  بیست و ششمین اجالس سراسری 
نماز به میزبانی هرمزگان در پایان آذر با عنوان »نماز و فضای مجازی« برگزار می شود. وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری دائما و مکررا 
به دو مجموعه کنگره حج و اجالس سراسری نماز پیام می دهند، ادامه داد: در طلیعه تمام اجالس های سراسری ...   )مشروح  در صفحه 7 (

پایگاه انتخاب رشته کنکور۹۶

 آموزشگاه علمی دهخدا بیرجند
با حضور آقایان:اصغری،صادقی،کرامتی

تلفن تماس: 32۴۴۱۱۵2
همراه : ۰۹3۵۵۵383۱2

 آدرس:  انتهای خیابان توحید - بلوار جماران
 بین نیایش و ستایش سالن پذیرایی زیتون
 تلفن:  32۴۴۱222- 32۴3۵3۰۰
۰۹۱۵۱۶۰۰۱۵8 - ۰۹۱۵۵۶۱۷۵3۷ - ۰۹۱۵3۶۱32۷۴ 

ظرفیت پذیرایی 3۵۰ نفر
ورودی و حق سرویس رایگان

رستوران زیتون شعبه دیگری در سطح استان ندارد

دارای دوسالن مجزا

ساعت کاری:
11تا15:30 
 و  1۸تا 23

آگهی مزایده عمومی فروش اموال و امالک تملیکی و مازاد بر نیاز  به شماره 5/96 - نوبت دوم
بانک سپه در نظر دارد: امالک و مستغالت تحت اختیار خود مندرج در اسناد مزایده را با 
بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت "ستاد" )setadiran.ir( و با شماره مزایده 

200961036000002 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
تاریخ انتشار در سایت: 96/5/7  مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 18 روز جمعه 96/5/20
 تاریخ بازدید: از 96/5/8 لغایت 96/5/18 ساعت 8 لغایت 14)به جز پنجشنبه ها و ایام تعطیل( 
مهلت ارسال پیشنهاد: ساعت 18 روز شنبه 96/5/21 تاریخ بازگشایی: ساعت 10 صبح روز 

دوشنبه 96/5/23 تاریخ اعالم به برنده: 96/5/25  نحوه فروش: نقد یا نقد و اقساط
ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است:

1. برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت "ستاد" می باشد و کلیه 
مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، 
 پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن 
 مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد. 2. عالقه مندان به شرکت در مزایده 

می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن( با شماره های دفتر ثبت 
نام 88969737 و 85193768 و مرکز تماس 27313131 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس 
نمایند. کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل  مراجعه   www. setadiran.ir اینترنتی
مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده، بررسی و 

انتخاب می باشد.

توضیحاتوضعیت ملکنحوه فروشقیمت پایه کارشناسی )ریال(اعیانعرصهنوع کاربریشماره پالک ثبتیآدرسردیف
خراسان جنوبی - شهرک صنعتی بیرجند  ۱

بلوار تالش شرقی - تالش شرقی۶
23 فرعی از ۱۵8۴ 

اصلی بخش 2 بیرجند
پس از کسر ۱۰ درصد 3۷۴۶/۴۷2۴۵۹/۴2صنعتی

۷/328/۱3۴/3۵۰
نقد یا نقد 

و اقساط
 ملک به همراه ماشین آالت با وضع موجود به فروش می رسدتخلیه

ساختمان اداری در دو طبقه )ملک، ماشین آالت، کارخانه تولید ، 
بدنه موتور(

مدیریت شعب بانک سپه - منطقه خراسان جنوبی

جلوه متبرک عید میالد حضرت ثامن الحجج )ع( فرصت ارزشمندی است تا در
 هفتمین سالگرد درگذشت همسر فداکار و مادر عزیزمان 

مرحومه سکینه طیبی نژاد
 آیه های رحمت الهی را نثار روح پاکش گردانیم.

خانواده

به مناسبت چهلمین روز درگذشت همسری دلسوز و مادری مهربان مرحومه مغفوره

 شادروان فاطمه جعفری )همسر حاج علی گلرو( 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۶/۵/۱2 از ساعت ۱۷ الی ۱8 در محل حسینیه گازاریهای مقیم بیرجند

 برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

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

اولین سالگرد
از خاطر دل ها نرود یاد تو هرگز    ای آن که به نیکی همه جا ورد زبانی

پدری آراسته به فضایل پاک انسانی ، همسری فداکار و مهربان 

زنده یاد عباسعلی مقدوری
 که دعوت حق را لبیک و به فرزند شهیدش سردار فریدون )حامد( مقدوری پیوست. با حضور و همراه شما 
مهربانوان و مهربانان عزیز و بزرگوار در سالگردش گرد هم می آییم تا ضمن تجلیل از مقام شهدا، یاد و خاطرش را با ذکر 
 فاتحه ای گرامی داشته، واالترین پاداش ها را از درگاه حق مسئلت نماییم. )عصر پنجشنبه ۹۶/۵/۱2 قطعه یک شهدا(
 هزینه مراسم سالگرد جهت شادی روحش به امور خیریه و دانش آموزان محروم تقدیم می گردد.

خانواده مقدوری

ت باقی
اوس
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پرداخت وام عتبات دانشگاهی به متقاضیان جا مانده/ 4 درصد کارمزد گرفته می شود 

میزان- ستاد عتبات دانشجویی اعالم کرد زائرین دوره قبل عتبات دانشگاهیان که فروردین و اردیبهشت ماه  به عتبات عالیات اعزام شده و به دلیل اتمام تفاهم نامه با بانک 
عامل موفق به دریافت وام نشدند، می توانند با مراجعه به شعب بانک عامل در سراسر کشور نسبت به دریافت وام اقدام کنند. تسهیالت ارائه شده بانک عامل، قرض الحسنه با 

بازپرداخت 18 ماهه و فاقد سود است و تنها با کارمزد ۴ درصد پرداخت می شود.

سرمقاله

واکنش چیت چیان به واقعی سازی قیمت آب

ایلنا-وزیر نیرو درباره واقعی  سازی قیمت آب با توجه به 
افزایش دما و افزایش مصرف در بین مشترکین گفت: 
افزایش قیمت آب و واقعی کردن آن طبق قانون برنامه 
ششم توسعه و هدفمندی یارانه باید صورت بگیرد.

حمید چیت چیان درباره زمان اجرایی واقعی سازی 
آن  زمان  حاضر  حال  در  کرد:  عنوان  نیز  قیمت ها 
مشخص نیست و هنوز تصمیمی در این خصوص 
گرفته نشده است اما آنچه که مشخص است بر اساس 
قانون برنامه توسعه ششم این کار باید انجام شود.

حذف صفر از پولی ملی به آینده موکول شد

ولی ا... سیف با اشاره به حذف صفر از پول ملی اظهار 
داشت: زمانی که به ثبات اقتصادی و افق پیش بینی 
برسیم آن زمان باید  نسبت به حذف صفر از پول 
ملی اقدام کنیم. در گذشته حذف سه یا چهار صفر 
تا  می شود  موکول  آینده  به  که  بود  شده  مطرح  را 
بلند مدت در اقتصاد داشته  با ثبات  یک وضعیت 
باشیم که ان شاءا... به زودی شاهد آن خواهیم بود.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به آخرین وضعیت 
در  کرد:  تصریح  اعتباری  موسسات  سپرده گذاران 
مورد سپرده گذاران موسسه کاسپین تا صد میلیون 
تومان را تعیین تکلیف کردیم و خوشبختانه اکنون 
شرایط مناسبی است و در آینده ممکن است مبالغ 
افتاد. اتفاق خواهد  این  حتما  که  بپردازیم  را  باالتر 

وی افزود: ظرف چند روز آینده می توانیم اعالم کنیم 
ساماندهی  و  نداریم  غیرمجازی  موسسه  هیچ  که 
موسسات غیرمجاز یک حرکت بسیار جدی بود که 
موثر  بسیار  فساد  بسترهای  بردن  بین  از  در  واقعا 
مقاوت  موضع  اهمیت  و  به حجم  بنا  البته  است. 
شده است و هزینه های زیادی را برای مدیران بانک 
مرکزی ایجاد کرده است و از شایعات بی پایه و اساس 
و مطالبی که وجود داشت، کم و بیش مطلع هستید.

راه اندازی سامانه ثبت 
قراردادها از هفته آینده

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راه اندازی 
و  داد  خبر  آینده  هفته  در  قراردادها  ثبت  سامانه 
گفت:در سال ۹۵ به ازای هر 1۰۰ هزار نفر، 8۴ نفر 
حادثه داشتیم که نسبت به سال۹۴ حدود 1۳ درصد 
کاهش داشته است. وی افزود: جامعه کارگری معتقد 
است امنیت شغلی به دلیل افزایش تعداد قراردادهای 
موقت کاهش پیدا کرده و اگر امنیت شغلی افزایش 
یابد. می  افزایش  کارگران  بین  کار  انگیزه  یابد،  

حرم تو قلب ماست 

* مهر آیین

خورشید نیز هر سحر از پس اقتدا به تو اذن طلوع 
می گیرد و از امتداد گنبد زرین حرمت بر می خیزد .

سقاخانه ))کوثر(( است در زمین ،که عطش های 
روح و جسم را سیراب می کند .و مشهد تو پاره 
ای از بهشت است و از مدینه تا مرو، راهی که تو 
پیمودی کهکشانی از نور جاری شد. همه جاههایی  
که تو حدیث خواندی .))سلسله الذهب(( را هزاران 
لبان رضا ، عالم آل محمد)ص(  از  قلم نگاشتند. 
ُدر وگوهر می بارید و حاال سالهاست که سیره و 
سخن تو سرچشمه جوشان فرهنگ ایمانی ماست.

جغرافیا.  از  حدودی  بر  است  نامی  تنها  خراسان 
قلب هر  در  مرزهاست.تو  ورای  تو  ارادت   قلمرو 
زائری و هر زائری در قلب تو که امام رئوفی .از 
این روست که هرکه رو به توس بایستد و دست 
در  بودن  حرارت  کند  سالمت  و  نهد  قلبش  بر 
مغناطیس ضریح را حس می کند و طعم زیارت 
را می چشد و مگر نه آن که سالمش را هماندم 
پاسخی شایسته تر می دهی. اینک در هر کجا و در 
هر حس و حال روبه قبله ی عشق تو می ایستیم و 
دست بر سینه می نهیم چراکه حرم تو قلب ماست. 

السالم علیک یا علی ابن موسی الرضا)ع(

پرونده تغییر نرخ سود بانکی
 در دولت یازدهم بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، فروردین ماه امسال بود 
که ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک مرکزی اعالم 
کرد که دولت طرحی را در دستور بررسی دارد که 
بر مبنای آن، قرار است نرخ سود سپرده های بانکی 
کم شود. او در هفته پایانی فروردین ماه اعالم کرد 
که قرار است شورای پول و اعتبار، همه جوانب را 
بررسی کرده و در نهایت، نسبت به کاهش نرخ 
سود بانکی تصمیم بگیرد؛ این در حالی است که تا 
این لحظه، هنوز هم شورای پول و اعتبار به نتیجه 
ای نرسیده که کاهش نرخ سود بانکی را در دستور 
کار بررسی قرار دهد.اکنون عمر دولت یازدهم رو 
به اتمام است و به نظر می رسد که پرونده کاهش 
نرخ سود بانکی در این دولت هم بسته شده است؛ 
بنابراین باید منتظر بود که دولت دوازدهم و رئیس 
کلی که روی کار می آید یا ابقاء می شود، به عنوان 
رئیس شورای پول و اعتبار، چه قدر در تغییر نرخ 
تمام  دارد.  بُرش  آن،  کاهش  البته  و  بانکی  سود 
این ها در شرایطی است که کارکنان بانکها می 
گویند که میزان سپرده گذاری در ماههای گذشته 
که صحبت از کاهش نرخ سود بانکی شده است، 
به شدت کاهش یافته و مردم، تمایلی به سپرده 
ببیند که تصمیم  گذاری ندارند و بیشتر منتظرند 
دولت در این رابطه چه می شود. البته هستند هنوز 
بانکهایی که در این وضعیت، برای جذب سپرده 
دست و پا می زنند و حاضرند طرح های جذابی 
را ارایه دهند که پای سپرده گذاران به پشت باجه 
و تکمیل فرم ها و در نهایت واریز پول، باز شود. 
به هرحال اکنون پرونده تغییر نرخ سود بانکی یا به 
اعتبار  عبارت بهتر کاهش آن، در شورای پول و 
این زودی  به  یازدهم بسته شده و حداقل  دولت 
ها نمی توان انتظار داشت که جلسات شورا برگزار 
شود، کما اینکه طی هفته های گذشته نیز، جلسات 
شورای پول و اعتبار به صورت مداوم لغو می شود.

افزایش 2۱ هزار تومانی قیمت سکه در ۱۰ روز

با روند  ایسنا- قیمت سکه در پنجمین ماه سال 
افزایشی همراه شده و پس از مدتی ثبات، سمت و 
سوی صعودی پیدا کرده است؛ به طوری که سکه 
تمام طرح جدید در کمتر از دو هفته ای که از مرداد 
ماه سپری شده است حدود 2۰ هزار تومان افزایش 
نرخ را تجربه کرده است.بر این اساس سکه تمام 
طرح جدید در نخستین روز مرداد ماه با قیمت یک 
میلیون و 2۰۰ هزار تومان در بازار آزاد عرضه شد 
اما در ادامه، حرکت افزایشی قیمت سکه آغاز شد و 
سومین روز ماه به یک میلیون و 2۰2 هزار تومان 
و پنجم مرداد ماه به یک میلیون و 212 هزار تومان 
رسید. در ادامه ماه روند صعودی قیمت سکه ادامه 
دار بود و سکه تمام طرح جدید به یک میلیون و 
221 هزار تومان رسید که باالترین نرخ سکه در 
حدود یک ماه اخیر است. از سوی دیگر نیم سکه 
روند خود را در مرداد ماه با نرخ 61۹ هزار تومان 
آغاز کرد و در روزهای بعد با حرکت صعودی به 
ماه 6۳۴  روز  تومان رسید. در دهمین  622 هزار 
هزار تومان در بازار آزاد عرضه شد تا نیم سکه در 
1۰ روز اول مرداد 1۵ هزار تومان افزایش قیمت 
پیدا کرده باشد. ربع سکه نیز در اولین روز مرداد 
ماه ۳61 هزار تومان قیمت داشت. در روزهای بعد 
نرخ ربع سکه به ۳71 هزار تومان و با ادامه روند 
افزایشی به ۳78 هزار تومان رسید که نشان دهنده 
افزایش 17 هزار تومانی قیمت ربع سکه طی دهه 
نرخ  افزایش  نظر می رسد  است.به  ماه  مرداد  اول 
دالر در روزهای اخیر و ورود دالر به کانال ۳8۰۰ 
تومان تاثیر خود را بر بازار سکه گذاشته و باعث 

افزایش قیمت سکه و طال در بازار شده است.

نتیجه خالص تحریم ها ، ۱98۰۰ سانتریفیوژ است!

وزارت  مشاوره  و  تربیتی  امور  کل  اداره  معاون  تسنیم- 
آموزش وپرورش اظهار کرد:  هدایت تحصیلی امسال در دو 
بخش اجرا می شود، بخش نخست بررسی های مشاوره ای 
موارد  تمام  با  رابطه  در  که  است   6 شماره  فرم  قالب  در 

مشاوره ای  بررسی های  و  تحصیلی  عملکرد  جمله  از 
اولویت هایی برای  این لیست  ارزیابی صورت گرفته و در 
افزود: هر دانش آموزی  دانش آموزان تعیین شده است.وی 
را  نمرات  کف  تحصیلی  رشته  یک  به  ورود  برای  که 
کسب نکرده باشد حائز شرایط نیست البته فرم شماره 6 
اداره  و بررسی های مشاوره ای جنبه توصیه ای دارد.معاون 
کل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش وپرورش گفت: فرم 
شماره 7 به بررسی عملکرد تحصیلی دانش آموز می پردازد 
و نمرات سه سال دوره اول متوسطه مدنظر است به گونه ای 
که نمرات پایه هفتم و هشتم با ضریب یک و نمرات پایه 
نهم با ضریب سه لحاظ شده است همچنین برای ورود به 
رشته تجربی نمره علوم باید حداقل 1۴ و ریاضی حداقل 1۳ 

باشد.مصطفوی بیان کرد: حال این شرایط را تصور کنید، 
در منطقه ای ۵ هزار دانش آموز پایه نهم وجود دارد و سه 
تجربی کسب  رشته  به  ورود  برای  را  نمره  نفر کف  هزار 
کرده اند، به دستور وزیر نیز منطقه موظف شده است حداکثر 
است  ممکن  که  جایی  تا  یعنی  کند  باز  را  خود  ظرفیت 
کالس و معلم را تأمین کند.اگر منطقه برای پذیرش یک 
هزار دانش آموز در رشته تجربی ظرفیت داشته باشد، دانش 
آموزان براساس عملکرد تحصیلی و بررسی های مشاوره ای 
برای ورود به این رشته اولویت بندی می شوند یعنی یک 
هزار نفر نخست در رشته تجربی ثبت نام می شوند و اگر 
از میان آنها عده ای رشته تجربی را انتخاب نکردند و به 
عنون مثال 2۰۰ ظرفیت خالی ماند دانش آموزانی که در 

اولویت دوم قرار دارند می توانند ثبت نام کنند و به ترتیب 
اگر باز هم ظرفیت خالی ماند دانش آموزان اولویت سوم و 
چهارم می توانند ثبت نام کنند.وی با اشاره به اینکه برای 
ریاضی مشکل ظرفیت وجود  و  انسانی  رشته های علوم 
ندارد، گفت: فرم شماره 6 به موضوع هدایت و راهنمایی 
دانش آموزان برای ورود به رشته تحصیلی می پردازد و فرم 
است  مربوط  متوسطه  آموزش  معاونت  به  که   7 شماره 
هم اکنون  متاسفانه  می کند  بررسی  را  ظرفیت  موضوع 
رغبت  و  استعداد  آموزان  دانش  برخی  هستیم،  شاهد 
الزم را برای ورود به رشته تجربی ندارند اما چون تصور 
ایجاد  جو  اساس  بر  است  پول سازتر  رشته  این  می کنند 

شده در جامعه این رشته را انتخاب می کنند..

 شرایط انتخاب رشته دانش آموزانی که حداقل نمره را نیاورند 

تسنیم- رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اجرای طرح 
از اول مرداد گفت: قرار است  ازدواج  ضربتی اعطای وام 
تا پایان شهریور صف متقاضیان حذف شود و یک ماهه 
امروز  جلسه  پایان  در  سیف  ا...  دهیم.ولی  تسهیالت 
در مورد علت تشکیل  هیئت دولت در جمع خبرنگاران 
به  اصلی  مشکل  گفت:  ازدواج  وام  دریافت  برای  صف 
گردد  می  بر  تقاضاهایی  و  الحسنه  قرض  منابع  تعادل 
که در برابر آن وجود دارد.وی گفت: بانکها در این طرح 
آغاز  از  روزه  ده  فرصت  این  در  و  کردند  خوبی  همراهی 

طرح، پیشرفت ها خیلی خوب بوده است و می توانیم به 
اهداف پیش بینی شده برسیم. وی درباره افزایش سرمایه 
خصوصی  بانکهای  به  مرکزی  بانک  گفت:  نیز  بانکها 
ابالغ کرده است که باید به سمت افزایش نسبت کفایت 
سرمایه خود حرکت کنند که در شرف انجام است. رئیس 
کل بانک مرکزی افزود: افزایش سرمایه بانکهای دولتی 
نیز در بودجه دیده شده و قرار است به استانداردهای بین 
برقراری  برای  اینکه  بیان  با  وی  شود.  نزدیک  المللی 
انجام  دست  در  اقداماتی  المللی  بین  بانکی  ارتباطات 

و  آنها  اداری  ساختار  و  بانکها  گفت: مجهز شدن  داریم، 
همچنین استانداردهای کنترلی و عملکردی که ریسک را 
با دقت نظر بیشتری کنترل کند از این جمله است. سیف 
افزود: بخشی هم به اقدامات خود بانکها باز می گردد که 
است. جمله  آن  از  سهامداران  محل  از  سرمایه  افزایش 
بانک  گفت:  بانکها هم  عملکرد  بر  نظارت  درباره  سیف 
مرکزی نظارتهای الزم را در تهیه صورت های مالی ، ارائه 
خدمات مشتریان ، نوع خدمات و رعایت اصول بانکداری 

بدون ربا انجام می دهد. 

سیف: تا پایان شهریور صفی برای دریافت وام ازدواج نخواهیم داشت

ثبت29میلیون»شبا«در سامانه سهام عدالت؛ 
پرداخت سود تا پایان شهریور

انتخاب- مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: این سازمان 
به دنبال این است که تا پایان شهریور سال جاری نخستین مرحله سود 
سهام عدالت را به حساب مشموالن واریز کند. سید جعفر سبحانی 
جمعیتی  تاکنون  گذشته  سال  ماه  اسفند  هفدهم  از  اینکه  بیان  با 
باالی ۳6 میلیون نفر از مشموالن برای دریافت صورت حساب خود 
به سامانه سهام عدالت مراجعه کردهاند مرحله دوم طرح ساماندهی 
آغاز شده  ماه سال جاری در کشور  فروردین  ام  از سی  سهام عدالت 
نفر  میلیون   2۹ کنون  تا  جاری  سال  ماه  فروردین  ام  سی  از  است؛ 
که  اند  کرده  ثبت  مزبور  سامانه  در  را  خود  شبا  شماره  مشموالن  از 
شماره شبا ۹8 درصد از مشموالن بدون اشکال و صحیح بوده است.

استخدام پیمانی پذیرفته شدگان آزمون 
استخدامی سال 9۵ آموزش و پرورش

تسنیم-طبق اعالم امور اداری وزارت آموزش و پرورش ، پذیرفته شدگان 
به  شرایط  احراز  امسال  مهر  اول  از   ۹۵ سال  استخدامی  آزمون  در 
استخدام پیمانی پذیرفته خواهند شد. براساس اطالعیه ۳۰ خرداد ۹6 
وزارت آموزش و پرورش پذیرفته شدگان نهایی، طبق تقویم زمانبندی 
شده در دوره یکساله مهارت آموزی شرکت خواهند کرد. این افراد از 
تاریخ اول مهر ۹6 به بعد نیز با احراز شرایط به استخدام پیمانی پذیرفته 
خواهند شد، اولین پودمان دوره یکساله مهارت آموزی پذیرفته شدگان در 
تابستان سال جاری در حال برگزاری است و افراد پس از موفقیت در 
آزمون مربوط از تاریخ اول مهر ۹6 به استخدام پیمانی یکساله پذیرفته 

خواهند شد و به تدریس موظف اشتغال خواهند یافت.

جزییات اوراق مسکن رایگان برای خانه اولی ها

عصر اقتصاد- اوراق تسهیالت مسکن که به »تسه« مشهور است 
مسکن  بانک  است.  وام  دریافت  برای  امتیاز  حق  یک  واقع  در 
برای جذاب تر کردن سپرده گذاری در این بانک نسبت به بانک های 
دیگر عالوه بر دادن سود با شرایط خاصی به مشتریان اوراق هم 
می دهد. با هر برگ اوراق می توان از بانک مسکن ۵ میلیون ریال 
اقتصادی  کمیسیون  عضو  آقاپورعلیشاهی  معصومه  گرفت.  وام 
مجلس شورای اسالمی از ارائه پیشنهادی در کمیسیون اقتصادی 
مجلس مبنی بر ارایه هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیالت 
مسکن به صورت مجانی به خانه اولی ها خبرداد و گفت : این طرح 
را برای جوانان و کسانی پیشنهاد کردیم که برای اولین بار قصد 

خرید مسکن دارند .

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 2۰ 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 
    علـی آبادی 

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
 09155642959
09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

نقاشی ساختمان قربانی
اجرای انواع رنگ های 

روغنی، پالستیک، اکرولیک 
مولتی کالر، پی وی سی 

و کاغذ دیواری
09150912340

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

 بورس پارچه های مبلی ترک در 

آدرس: بین مدرس 55 و 57           
09150023004 - انجیری



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه*12 مرداد 1396* شماره 3848

درآمد 750 میلیون تومانی مددجویان کمیته امداد با بافت فرش
صدا و سیما-بافت فرش 750 میلیون تومان درآمد عاید بافندگان مددجوی کمیته امداد امام خمینی)ره( خراسان جنوبی کرد. معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی 
)ره( استان گفت:مددجویان این نهاد از آغاز امسال تاکنون  344 تخته فرش به متراژ هزار و 440 مترمربع تولید کردند.حسینی افزود: این فرشها را دو هزار و 400 مددجو در 

نقوش مختلف بافتند.وی گفت: از این مقدار 241 تخته فرش به متراژ هزار و 154 مترمربع در تهران و 103 تخته فرش به متراژ 286 مترمربع در داخل استان به فروش رسید.
در خصوص گزارش آوا برای کوچه های تنگ 
مشخص  آنچه  بگویم  خواستم  می  هر  وترش 
هیچ  بدون  را  شهر  ای  عده  یک  فقط  است 
خط  طراحی  کاغذ  روی  آینده  برای  ای  مولفه 
طرح  اند  گذاشته  را  اسمش  و  اند  کرده  خطی 
جامع شهر که این جای تاسف دارد یک زمانی 
می  و  نالیدیم  می  سجادشهر  کشی  خیابان  از 
است  نبوده  اینکار  علم  حتما  گذشته  در  گفتیم 
خیابان  در  استاندارد  غیر  معابر  با  االن  اما 
عدم  آورد جز  ای  بهانه  توان چه  می  امیرکبیر 
وجود یک فکر مسوول و پویا در پشت صحنه 
کبیر  امیر  در  کنید  باور   . معابر شهری  طراحی 
از  را  ماشین  بخواهی  اگر  هایش  کوچه  و 
فرمان  چند  باید  کنی  خارج  ات  خانه  پارکینگ 
دور بزنی تا بتوانی خارج شوی و این در حالی 
است که شهرداری اگر بخواهی داخل خانه ات 
داخل  کند  می  موظفت  کنی  تامین  پارکینگ 
و  بزند  دور  راحتی  به  ماشین  مسکونی  زمین 
کاش در شهرسازی به همان اندازه که از حق 
از  کنیم  می  سختگیری  شان  زمین  در  مردم 
کردیم  می  دفاع  هم  معابرشان  در  مردم  حق 
بیشتر  زمین  متر  دو  ها  دولتی  برای  چند  هر 

فروختن هم خودش دو متره ... 
ارسالی به تلگرام آوا
بترسند  خدا  از  شاید  کنید  چاپ  لطفا  اوا  سالم 
ومردم ازاری نکن  من ساکن اکبریه هستم سحر 
صدای اذان آنقدر بلند است که فرزند کوچکم از 
 خواب می پرد چرا اذان که از رادیو پخش می شود

را با صدا مالیم پخش نمی کنن
915...039
بابا تو شهرو کشور اسالمی طبق کدام آیه قرآن 
حق را نمیدن به چهارده ماه کار و ندادن مزد و 
 کدام عقل و انصاف با این جریان مبارزه نمی کند
که  کار  اداره  نیستن  گر  مطالبه  کارگران  حاال 

مسوولیت دارد ؟ 
915...703
باتوجه به قولهای مکرر مسووالن ... در خصوص 
جابجایی دبستان دخترانه که به دلیل داشتن پله 
برای  زیادی  زیاد ومحیط کوچک خطرات  های 
بچه ها به دنبال دارد لطفا مسولین سما ودانشگاه 
آزاد موضع مشخص خود را در خصوص جابجایی 
افزایش  با  چون  نمایند  اعالم  سریعا  مدرسه 
برای  توجیهی   ، نامساعد  محیط  و  ها  شهریه 
ادامه تحصیل بچه ها در این مدرسه وجود ندارد  
915...384
سالم آوا.خواهشی  دارم   از  مسئوالن    بازرس های 
بیرجندکه بررسی داشته باشن روی فروشگاههای 
دولتی افرادی بازنشسته غیر بومی که از چند  جا 
حقوق میگیرن را با رابطه بصورت پاره وقت به 
عنوان حسابدار مشغول کار ودستمزدهای کالن 
با  مان  بیرجندی  جوانان  وانوقت  دهند  می  کار 
بسی  جای  بیکارن.  حسابداری  باالی  مدارک 

تاسف است.با تشکر
915...915
نماینده محترم مجلس بیرجند استاندار ومسئوالن 
باند  دو  بودن  فعال  بابت  از  تشکر  محترم ضمن 
جبران  باب  از  لطفا  قاین  به  بیرجند  جاده  شدن 
مبتال  و  پروژه  این  افتادگی سالیان گذشته  عقب 
یا  تعداد شرکتها  بودجه  بیماری کمبود  به  نشدن 
کمتر شاهد  تا  دهید  افزایش  را  کاری  گروههای 

تصادفات باشیم.
915...724
با عرض سالم متاسفانه در شهر فرهنگی بیرجند 
شاهد رفتار های ناشایست و غیر منصفانه از برخی 
پرسنل راهنمایی و رانندگی هستیم که جای تاسف 
دارد که برخورد های خشن و اصطکاکی دارند . 
تقاضای رفتار های مناسب شان مردم فهیم این 

شهر از راهنمایی و رانندگی هستیم
939...724
باسالم وادب، موسسه... حدود سه ماه شده پول 
نمیده قراربوده اول مرداد ادغام بشن با بانک ... 
ولی نشدن و تا االن از دادن پول روزشمارمون 
امتناع میکنن،می خواستم ببینم علت چیه؟شفاف 

سازی شه،بخدامحتاجیم،ممنون
930...493
دوست عزیزی که روز هفتم مرداد ماشینم میالن 
و  کردید  له  رو  درب  زدید  بود  پارک  دادگاه  کنار 
یا فکر کنید حق  اینکه احساس مسئولیت  بدون 
از شما نخواهم گذشت،عزیزانی که  الناسه رفتید 
به این شکل به ماشین مردم میزنید خواهشا شماره 
بزارید الاقل طرف رو از خودتون راضی کنید که 
خداوند حق الناس رو نمی بخشه،ماشین من دفعه 
هیچکدام  متاسفانه  و  افته  می  اتفاق  این  سومه 

بعنوان مسلمان احساس مسئولیت نکردن
915...443
درود بر آوا با گزارش های عالی که تهیه میکنه 
در  کلیدی  های  پست  که  افرادی  و  مسئوالن 
پیگیری کردن معضالت  دارند  یا شهر  و  استان 
شهری و استان فک نکنم کار سختی باشد و ما 
االن چاله ها و گرفتاری های شهر رو استان رو 
نداریم  می دونیم ولی سعی در رفع کردنش رو 
منتظریم معجزه شود؟؟خیر این طور نیست باید 
از پشت میزتان بلند شوید کار اجرایی کنید اتاق 
فکر و تحلیل و کارگروه های مشاوره خوب است 
تالش  و  سعی  نکنید  ختم  ها  این  به  فقط  اما 
بر  تاکید  که  است  سال  چندین  رهبری  کنید. 
کار جهادی دارند یعنی از وقت خود باید نهایت 
این  این مردم چرا  استفاده را کنیم و خدمت به 
هارا ما باور نداریم منتظر هستیم نفر بعدی کمر 

همت را ببندد و این مشکالت را حل کند 
ارسالی به تلگرام آوا
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تحریم  وجود  با  کدخدایی-امروزه   مهران 
های سنگینی که بر کشور ما سایه افکنده است 
ایستاده  برای  را  باید هزینه های گزافی  دولت 
ارتباط  همین  در  و  بپردازد  جامعه  داشتن  نگه 
شکل   »NGO« نهادی  مردم  های  سازمان 
زمینه  در  و  آمده  دولت  به کمک  تا  اند  گرفته 
هایی که دولت کمتر می تواند رسیدگی کند ، 
این گونه سازمان ها وظیفه را بر عهده گیرند.در 
این گونه سازمان ها  به  بنگریم  شهر خودمان 
حتما برمیخوریم که کمکهای شایانی به شهر 
علی  امام  خیریه  اند.موسسه  کرده  ما  استان  و 
»ع« یکی  از این موسسات است که مهمترین 
بردن  باال  و  دانش  و  علم  گسترش  آن  هدف 
از  چند  تنی  وجود  این  است.با  آموزشی  سطح 
درد آشنایان استان در سال 1378 با هدف ارائه 
دانش  به  معنوی  و  مادی  جانبه  همه  خدمات 
بیش  ندانی  و  نداری   ، فقر  که  نیازمند  آموزان 
پا  است  نموده  عریان  را  آنها  چهره  گذشته  از 
تشکیل  به  اقدام  و  گذاشتند   حیات  عرصه  به 
وتاسیس موسسه خیریه دانش آموزی که بعد ها 
نام امام علی »ع« را به خود گرفت ، کردند و 
اکنون تعداد 270 را تحت پوشش خود قرار داده 
است.این موسسه پس از گذشت 18 سال فعالیت 
مستمر در محل فعلی خویش را که به وسعت 
750 متر مربع و در سه طبقه مشتمل بر نمازخانه 
، کافی نت و کتابخانه ای با بیش از 3800 جلد 
کتب آموزشی و عمومی ، کالس های درس ، 
سالن ورزشی ، مهمانسرا و بخش های مختلف 
از جمله رستوران و سالن همایش ها مورد بهره 
برداری برای افراد کم بضاعت قرار داده است.

هدف موسسه امام علی »ع«
یاری رساندن به دانش آموزان 

محروم است

»ع«  علی  امام  موسسه  مدیره  هیئت  رئیس 
هدف موسسه را این گونه عنوان کرد:موسسه 
امام علی »ع« با هدف ایفای نقش محوری در 
یاری رساندن به دانش آموزان مستعد مستمند 

، بد یا بی سرپرست ، یتیم و از طرفی راغب 
و شایق به تحصیل و تذهیب تاسیس گردیده 
جانبه  تعالی همه  و  به رشد  راستا  این  در  که 
 ، علمی  مختلف  های  جنبه  در  آموزان  دانش 
ادبی ، اخالقی ، دینی ، ورزشی دانش آموزان 
وضعیت  کمی  و  کیفی  ارتقا  همچنین  و 

ارائه مشاوره های الزم  بهداشتی و درمانی و 
، توسعه و تعمیم فرهنگ عمومی و خانواده و 
رفع کلیه نیازهای مادی دانش آموزان پرداخته 
همه  بررسی  از  کرد:پس   تصریح  است.آیتی 
احراز صالحیت توسط منابع موثق و  جانبه و 

در  موسسه  عضویت  به  آموز  دانش   ، معدل 
می آید.وی از خدمات متعدد موسسه گفت که 
برگزاری کالس های درس در مقاطع مختلف 
تحصیلی بر حسب نیاز و به در خواست دانش 

آموز و تشخیص کمیته آموزش موسسه ،رفع 
معتبر  مراکز  با  درمان  به  مربوط  امور  کلیه 
استان  از  خارج  سطوح  باالترین  تا  درمانی 
و  اعضا  ای  مشاوره  تدابیر  اتخاذ  و  بررسی   ،
همچنین اعطای کمک های همه جانبه مادی 
 ، التحریر  لوازم   ، کفش   ، پوشاک  قبیل  از 

مایحتاج غذایی و کمک های نقدی در مقاطع 
مختلف است.

موسسه امام علی »ع« 
یکNGO  واقعی است

رئیس هئیت مدیره موسسه آموزشی امام علی 
گونه  هیچ  حال  به  تا  اینکه  بر  تاکید  با  »ع« 
آنها  به  منبع رسمی  و  مراجع  از سوی  کمکی 
نشده است افزود:این موسسه با قدمتی نزدیک 

یک   ، کمکی  گونه  هیچ  بدون  سال   18 به 
NGO  واقعی است که همه خدمات مادی و 
معنوی خویش را هرگز خیرات و مبرات بدان 
چه تلقی می شود نمی کند و آن را سخاوت 
نمی داند . آیتی اظهار کرد:سخاوت است انجام 
وظیفه انسانی که بدان ملتزم و متعهد است و 

اجرای آن را دینی می داند که به دین و ملیت 
خود باید ادا نماید خصوصا نسبت نه نوباوگانی 
نابرابری  و  تقییضات  و  تنگناها  حضور  در  که 
های موحش پای افکن امروز که در بسیاری 
موارد خود موجب و موجد آن بوده ایم و شرایط 

موجود بر آنان تحمیل گردیده در حالیکه خود 
هیچ نقشی در آفرینش آن نداشته اند و گویای 
این شعر حافظ اند:آلود فقرم شرم باد از همتم / 

گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم.

برگزاری اردوهای تفریحی
 برای دانش آموزان ممتاز

از  این موسسه  ایمانی مدیر عامل  محمدرضا 
تابستان برای  اردوهای تفریحی در  برگزاری 
موسسه  این  پوشش  تحت  آموزان  دانش 
برای  داریم  بنا  امسال   : گفت  و  خبرداد 

دانش آموزان تحت پوشش ما و با همکاری 
موسسه امام رضا »ع« اردوهای تفریحی در 
برگزاری  کنیم.ایمانی  برگزار  شمال  و  مشهد 
برای  را  تابستانی  برنامه  فوق  های  کالس 
اوقات فراغت دانش آموزان ضروری دانست 

در  اردو  برگزاری  به  عالوه  کرد:  اظهار  و 
خارج از استان ، کالس های فوق برنامه ای 
که   ایم  گرفته  نظر  در  امسال  تابستان  برای 
و  نقاشی   ، ، خوشنویسی  ، خیاطی  سفالگری 

بسته  توزیع  گیرد.وی  می  بر  در  را  کامپیوتر 
های غذایی را یکی دیگر از فعالیت های این 
ماه   3 هر  کرد:  تصریح  و  برشمرد  موسسه 
خانواده  بین  در  را  غذایی  های  بسته  یکبار 
های دانش آموزان توزیع می کنیم عالوه بر 
این در ماه مبارک رمضان در 4 نوبت خانواده 
افطاری  مراسم  به  را  آموزان  دانش  های 
دعوت کرده و از آنها پذیرایی کرده ایم.مدیر 
عامل موسسه پیشرفت و ترقی دانش آموزان 
از اهداف خود دانست و  بی بضاعت را یکی 
ابراز امیدواری کرد که بتواند با همه وجود در 

این راه تالش کند. 

زمینی  قطعه  کمک  نیازمند  موسسه 
برای گسترش فعالیت خود است

امام علی »ع«با  رئیس هئیت مدیره موسسه 
تکاپوی  موسسه  فعلی  فضای  اینکه  بیان 
در  است  گفت:مدتی  نمیدهد  را  ما  نیازهای 
 2 شماره  واحد  ساخت  پروژه  ساماندهی  فکر 
هستیم و بدین خاطر از افراد حقوقی و حقیقی 
فراهم شدن  در صورت  ایم که  گرفته  کمک 
را  آن  ساز  و  ساخت  مقدمات  زمینی  قطعه 
بزرگانی  توسط  هزینه  که  چرا  آوریم  فراهم 
تقبل شده است. آیتی در ادامه راه های کمک 
به  کرد:افراد  تصریح  و  یادآور شد  موسسه  به 
خیریه  موسسه  به  توانند  می  مختلف  طرق 
است  برخی کمک ها فکری  کنند که  کمک 
و از سایر کمک ها شایان تر به نظر می رسد 
تلفن  شماره  با  توانند  می  مندان  عالقه  که 
های 05632232940-4 تماس حاصل کنند 
و نوع کمک فکری خود را به ما اطالع دهند.

توانند  می  افراد  هم  مالی  کمک  با  رابطه  در 
واریز  را  مبلغی  هر  موسسه  حساب  شماره  به 

ملی موسسه  بانک  نمایند.شماره حساب سیبا 
 0106102279000 »ع«:  علی  امام  خیریه 

می باشد.
)Ava.news25@gmail.com(

هدف موسسه امام علی)ع( یاری به دانش آموزان مستعد مستمند است
حمید آیتی رئیس هیئت مدیره خیریه 

هیچ گونه کمکی از سوی مراجع و منبع رسمی به ما نشده است
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ناسا استخدام می کند؛ فراخوان عمومی تا 14 اوت

ایسنا- ناسا برای استخدام “متخصص سیاستگذاری محافظت های سیاره ای” فراخوان عمومی داد. “سازمان فضایی آمریکا”)ناسا( برای این موقعیت شغلی سه تا پنج ساله با حقوق ساالنه 
بین 124 هزار و 400 تا 187 هزار دالر، فراخوان عمومی داده است. در ناسا و “آژانس فضایی اروپا”)ESA( فقط دو نفر به صورت تمام وقت مسئول این کار هستند و حال ناسا تصمیم گرفته 

کارمندان بیشتری در این زمینه استخدام کند. افرادی که احساس می کنند می توانند در این موقعیت شغلی کار کنند می توانند تا 14 اوت درخواست های خود را به این سازمان ارسال کنند. پنجشنبه *12 مرداد 1396 * شماره 3848

یادداشت

این صفت مایه افتخار 
و شرافت منتظر است ...

* جواد محدثی

به  که  اند  مقدسی  های  کانون  مساجد، 
یاد  به  را  خدا  دهند،  می  روانی  آرامش  انسان 
و  اند  نیایش  و  نماز  و  عبادت  محل  آورند،  می 
در  خدا  »خانه  عنوان  به  مسجد  از  روایات  در 
زمین«، »محبوب ترین قسمت شهرها«، »خانه 
به  آمد  و  رفت  است.  شده  یاد  و...  پارسایان« 
مسجد مایه خیر و برکت در زندگی است، ورود 
احکام  و  آداب  مساجد  در  حضور  و  مسجد  به 
و  آمده  فقهی  های  کتاب  در  که  دارد  خاصی 
آن  معنوی  واالی  جایگاه  دهنده  نشان  همه، 
است.  عبادتگاه  این  سازنده  و  تربیتی  نقش  و 
مسجدیان  زندگی  در  را  تاثیر  این  هم  ما  خود 
السالم  علیه  علی  امام  امیرالمومنین  بینیم.  می 
وآمد  رفت  مساجد  به  که  کس  »هر  فرمودند: 
داشته باشد به یکی از این امور هشتگانه دست 
می یابد: 1. یافتن برادر ایمانی که در مسیر خدا 
تازه؛ 3. فهم و  2. دانشی  او بهره می گیرد؛  از 
4. شنیدن سخنی  قرآن؛  آیات  از  ای  آیه  درک 
که  پروردگار  از  رحمتی   .5 راهنما؛  و  هدایتگر 
او را از  انتظار است؛ 6.شنیدن سخنی که  مورد 
به  گناه  دارد؛7.ترک  می  باز  وهالکت  گمراهی 
از  حیا  سبب  به  گناه  ترک   .8 خداترسی؛  سبب 
انجام  بر  عالوه  مسجد  به  رفتن  دینی.  برادران 
هم  و  خداست  خانه  زیارت  هم  نماز،  و  عبادت 
در  حضور  هم  است،  جماعت  نماز  در  شرکت 
مجالس دینی و شنیدن موعظه و سخنرانی، هم 
مسلمان،  برادران  حال  و  وضع  از  شدن  باخبر 
تعظیم  و هم  و همبستگی  و وحدت  تعاون  هم 
فواید  و  اجتماعی  برکات  و  است  دینی  شعائر 
طول  در  دارد.  هم  دیگری  اجتماعی  و  سیاسی 
نماد  و  ها  تجمع  کانون  مساجد  همیشه  تاریخ 
های  حرکت  خاستگاه  و  دینی  همبستگی 
اجتماعی و مبارزات مردمی و مرکز علم آموزی 
و تالش های فرهنگی بوده است. امروز هم اگر 
مسجد، آن طور که شایسته است مدیریت شود 
و هیئت امناء و خادم و موذن و امام جماعت و... 
های  پایگاه  از  یکی  باشند،  داشته  خوب  برنامه 
و  حقایق  نشر  برای  فرهنگی  و  اجتماعی  مهم 
مقابله با مفاسد و خنثی کردن توطئه های تفرقه 
انگیز است. قیام حضرت مهدی علیه السالم نیز 
خواهد  مقدس  کعبه  کنار  از  و  مسجدالحرام  از 
از  العالم« آن حضرت)عج(  بود و ندای »یااهل 
رسید.  خواهد  جهانیان  به گوش  خدا  خانه  کنار 
مساجد باید آباد باشد. آبادی مسجد هم تنها به 
و  گنبد  و  زیبا  های  فرش  و  باشکوه  ساختمان 
به حضور  بلکه  نیست،  آن  تجهیزات  و  گلدسته 
آفرینی  اثرگذار، نقش  اجتماعات  پرشور مردم و 

در جهت دهی دینی و اخالقی مردم است.
پیامبر خدا )ص( فرمودند: »مساجد بازاری از 
و  آمرزش  آن  پذیرایی  است،  آخرت  بازارهای 

هدیه آن بهشت است.«
یک  شرافت  و  افتخار  مایه  بودن  مسجدی 
از مسجد  آنان که  مسلمان است. چه محرومند 
بیگانه اند و فرصت حضور در این مکان مقدس 
وآله  علیه  ا...  صل  خدا  رسول  یابند.  نمی  را 
اهل  که  دیدید  را  کسی  گاه  »هر  فرمودند: 
زیرا  دهید  گواهی  او  ایمان  به  است  مسجد 
خداوند  به  که  آنان  »تنها  فرماید:  می  خداوند 

ایمان دارند مساجد را آباد می کنند.« 
که  است  توبه  سوره   18 آیه  به  اشاره  این  و 
آباد  را  خدا  مساجد  کسانی  تنها   « فرماید:  می 
می کنند که به خدا و روز قیامت ایمان دارند.«

فهمیده  هم  نکته  این  حدیث،  این  از  و 
می شود که آبادی واقعی یک مسجد به حضور 
مومنان در مساجد و عبادت خداوند در آن است 
که  غریب  مساجد  که  آمده  هم  روایات  در  و 
از  قیامت  روز  کند  نمی  مراجعه  آنها  به  کسی 

دست مردم شکایت می کنند.
مسجد  اهل  خودمان  هم  کنیم  سعی  بنابراین 
باشیم هم فرزندان و اطرافیان خود را مسجدی بار 
بیاوریم تا مورد عنایت خداوند متعال قرار بگیریم.   

دانستنی های مذهبی

معصومین)ع(،بهکسیبدهکارنمیمانند

نه خداوند سبحان به هیچ یک از بندگانش بدهکار 
می شود ]که هر نعمتی از اوست و بندگان باید شاکر 
باشند[، و نه اهل عصمت )ع( که انسان های کامل 
هستند، صفوه ا...، خلیفه ا... و امام الرحمه هستند، به 
کسی بدهکار می مانند. بنابر این چنین نیست که 
کسی گمان  کند که می تواند در مستحبی )اگر چه 
آغاز به سالم( از آنان پیشی بگیرد ]بلکه هر موقع که 
متوجه شدید و سالم دادید، پاسخ سالم آنهاست[؛ و 
یا چیزی به آنها هدیه دهد، و هدیه  مضاعفی دریافت 
نیز  تنگدستی  به هنگام  نفرمودند: »  ننماید. مگر 
صدقه دهید »چون صدقه را در راه خدا می دهی و او 
مضاعفش را به خودت بر می گرداند. مگر نفرمود: در 
راه خدا قرض الحسنه بدهید؟ چون مضاعفش را به 
خودت بر می گرداند، به جان و مال و دین و ایمانت 
»برکت = ماندگاری« می دهد. »کیست که به خدا 
وام نیکو دهد )و از اموالی که به او ارزانی داشته انفاق 
کند( تا خداوند آن را برای او چندین برابر کند؟ 

و برای او پاداش پرارزشی است!« )الحدید، 11(

خبرها از گوشه و کنار

خداحافظیباخوانندهمحبوب

پیکر محمود جهان خواننده موسیقی محلی، ظهر 
روز گذشته از مقابل تاالر وحدت به سمت قطعه 
محمود  شد.  تشییع  )س(  زهرا  بهشت  هنرمندان 
برای برگزاری کنسرتی راهی ماهشهر  جهان که 
شده بود، روز یکشنبه 8 مرداد بر اثر عارضه قلبی به 
بیمارستان منتقل شد و به دلیل ایست قلبی دار فانی 
را وداع گفت. محمود جهان در سال 1330 در آبادان 
و در محله احمدآباد به دنیا آمد. وی کارمند بازنشسته 
تنگستان  اهل  که  جهان  پدر  بود.  نفت  شرکت 
بوشهر بود، شروه خوانی می کرد و ازجمله چهره های 
شناخته شده ی این شهر بود. این خواننده ی محبوب 
بهمن  آقای  توسط   1355 سال  در  بندری خوان 
خوش خلق به همراه یداله رضازاده به تهران آمد و 
نخستین آلبوم خود را در استودیو که شامل 4 اثر 
تالش  قرن  نیم  وی  کرد.  ضبط  بود،  ارکستری 
آلبوم منتشر کرد.  از 30  عاشقانه داشت و بیش 
او  بود.  رنگ  پر  بسیار  او  معرفتی  و  انسانی  بُعد 
عاشق امیرالمومنین)ع( و سربه مهر بود. با همین 
عشق سدهای پیش رویش را از میان برداشت.

خواندنی ها

اینگونهسفرتانرابهیادماندنیکنید

تبیان- داشتن یک همسفر خوب می تواند هر 
سفری را خاطره انگیز کند. پس اگر در تعطیالت 
هنوز به سفر نرفته اید تا دیر نشده به دنبال یک 
همسفر خوب برای خودتان باشید. اما با چه کسانی 
بهتر است به سفر بروید؟  پیدا کردن یک همسفر 
خوب کار چندان سختی هم نیست. کافی است که 
اواًل روابط عمومی خوبی داشته باشید و ثانیاً زحمت 

چند کار کوچک را به جان بخرید؛ از جمله: 
* شرایط جیب هایتان را بسنجید: عامل اقتصادی 
یکی از عوامل مهم در پیدا کردن همسفر مناسب 
است. چون اگر شما با کسی که ثروتمند تر از شما 
است به سفر بروید، هر چند هم که او آدم دست 
و دلباز و خوش خلقی باشد اما باالخره یک جایی 
طاقت خودتان طاق می شود و ممکن است از اینکه 
نمی توانید لطف او را جبران کنید پیش خودتان و یا 
خانواده تان شرمنده بشوید. بر عکس این وضعیت 
هم صادق است یعنی اگر با فردی که بی پول است 
از  بخشی  شد  خواهید  مجبور  طبیعتاً  کنید  سفر 
هزینه های او را به عهده بگیرید که این هم ممکن 
است برای شما مقدور نباشد. پس مهم است که 
کسی را برای همسفر شدن انتخاب کنید که شرایط 

جیبش شبیه خودتان باشد!
* ویژگی های رفتاری را در نظر بگیرید: یکی 
دیگر از شرایط همسفر خوب این است که از لحاظ 
ویژگی های ُخلقی و روانی تفاوت های عمیقی با 
شما نداشته باشد. برای مثال فرض کنید شما فردی 
نسبتاً درون گرا هستید. حاال اگر با کسی که خیلی 
به  بشوید  همسفر  است  طلب  هیجان  و  برونگرا 
احتمال زیاد وسط سفر مجبور خواهید شد راهتان را 
از هم جدا کنید. همینطور باید دقت داشته باشید که 
کسی را که به عنوان همسفر انتخاب می کنید تا چه 
حد روحیه جمعی دارد. به این معنی که برای مثال 
اگر در بین سفر تصمیم گرفتید خودتان غذایی فراهم 
کنید آیا او هم مشارکت خواهد کرد یا نه؟ سازگار و 
انعطاف پذیر بودن هم یکی دیگر از ویژگی های 
رفتاری است که در انتخاب همسفر خوب باید به آن 
دقت داشته باشید. گذشته از سایر تفاوت های فردی، 
دو ویژگی منفی رفتاری یک همسفر که بدون شک 
می تواند بهترین شرایط سفر را هم به کام شما تلخ 
کند ُغرُغرو بودن و خسیس بودن است. پس به این 

دو نکته هم توجه ویژه ای داشته باشید!
* هر چه حرفه ای تر بهتر: اگر شما کسی را به 
عنوان همسفر خود انتخاب کنید که در سفر حرفه ای 
تر از شما باشد دو مزیت را برایتان به دنبال خواهد 
داشت: اول اینکه او می تواند سفرتان را به سمت 
استفاده بهتر از زمان هدایت کند برای مثال اگر قرار 
است فقط یک روز در یک شهر اقامت داشته باشید، 
تجربه او به شما کمک می کند تا بتوانید در همین 
مدت کم از مکان های تاریخی- فرهنگی- طبیعی 
بیشتری بازدید کنید. دوم اینکه داشتن یک همسفر 
اقتصادی  تواند صرفه جویی  می  و مجرب  خوب 
ممکن  مثال  برای  بیاورد  ارمغان  به  شما  برای 
بازارهایی  به  است برای خریدن سوغات شما را 
یا  و  کند  راهنمایی  دارند  مناسبتری  قیمت  که 
اقامت گاه های مناسب تری را سراغ داشته باشد.

قومنجان؛نمایشگاهفرهنگوتاریخ
سده  بخش  توابع  از  پسکوه  دهستان  مرکز  قومنجان، 
شهرستان قاینات است. در اصطالح محلی »قومنجان« به 
معنای »قوم جان« است. روستای قومنجان با جمعیتی حدود 
1400 نفر در قالب حدود 330 خانوار، دارای آب و هوای 
گرم و خشک و بیابانی است که از موقعیت مهم جغرافیایی 
برخوردار است. این روستا متصل کننده سه راه اصلی قاین، 
سرایان و آرین شهر است که فاصله هر کدام از این شهرها 
از قومنجان حدود 45 کیلومتر می باشد. دو شهر بیرجند و 
فردوس نیز هر یک به فاصله 100کیلومتری از قومنجان 
قرار دارند. عالوه بر این، وجود بارگاه فرزندان امام موسی 
بن جعفر)ع( در 7 کیلومتری روستای قومنجان که باعث 
حضور همه ساله زائران و عاشقان در محل این بارگاه شده، 
بر اهمیت روستای قومنجان افزوده است. این روستا دارای 
دو بافت قدیمی و جدید است . بافت قدیمی روستا با مصالح 
خشت و گل و خانه های گنبدی شکل و داالن های بلند 
که مطابق با اقلیم منطقه و با معماری بسیار کهن و غنی 
همراه است . با گذشت زمان و پیدایش معماری های نوین، 
بافت جدید روستا شکل گرفته است. وجود دو قنات به جا 
مانده از قدیم و هشت حلقه چاه کشاورزی و 11 هزار هکتار 
اراضی دیم و آبی، این منطقه را به عنوان یک قطب پرورش 
دام و کشاورزی تبدیل کرده است . به نحوی که شغل اکثر 

مردم روستا کشاورزی و دامداری است و برخی دیگر نیز 
به کار در محل کارخانه ها وکوره های آجرپزی مشغول 
هستند. از محصوالت زراعی قومنجان نیز می توان به جو، 
گندم، چغندر، ارزن، پنبه، یونجه، زعفران و پسته اشاره کرد. 
مردم روستای قومنجان مردمی بسیار خونگرم و مهمان نواز 
هستند. آنان ارادت خاصی به اهل بیت عصمت و طهارت 
)ع( دارند که این مطلب به روشنی در مراسم های مذهبی 
به صورت  روستا  مردم  روابط  خورد.  می  چشم  به  روستا 
یکپارچه و محکم است که دلیل بر این ادعا، حضور یکپارچه 

مردم در مراسم های مذهبی، عروسی، جشن های مذهبی 
و محلی، راهپیمایی ها و ... است. از مراسم جالب و منحصر 
به فرد روستای قومنجان می توان به مراسم »علم گردانی 
دور روستا« اشاره کرد. این مراسم در روز عاشورا انجام می 
شود؛ به گونه ای که تعدادی از جوانان روستا به همراه 
بر روی دوش خود  را  بزرگتر علم ها  یک فرد معتمد و 
دور روستا می گردانند. از دیگر مراسم روستا می توان به 
»َسَدی« که یک رسم ایران باستان است اشاره کرد. این 
مراسم در زمان هایی انجام می شود که همه منتظر باران 

هستند اما باران نمی بارد، در اجرای این مراسم چند جوان 
بعد از غروب آفتاب با خواندن شعرهای مخصوص به درب 
منازل اهالی می روند وخانواده ها هرکدام موادی از قبیل 
آرد، روغن، برنج و ... به آنها می دهند و این افراد با مواد 
غذایی که جمع آوری کرده اند، آش یا کاچی می پزند و 
آن را بین مردم تقسیم می کنند، مردم بر این عقیده اند که 

با این کار باران خواهد بارید. 
مکان های دیدنی روستای قومنجان عبارتند از:  

* مزار امامزادگان حسن و افضل )ع( )مزارکومیران یا مزار 
نو یا مزار قومنجان(.  

* غار سو: این غار در جنوب قومنجان واقع شده که در 
تمام طول سال کف آن کمی آب دارد و خفاش ها از ساکنین 

همیشگی این غار هستند. 
* کوه های قومنجان )کوه قومه وکوه علی کمری(: این 
کوها معادن سرشار از فسیل ها و آثار جانداران دریایی متعلق 

به دوره های مختلف زمین شناسی هستند. 
* زمین های پر از سفال متعلق به شهر باستانی قارن وال 
قارن وند )که بقایای شهر باستانی قارن از عهد باستان تا 

حدود سال800 ه.ق است(. 
* مسجد حضرت علی بن ابی طالب )ع( که قدمت آن 

به حدود 200 سال پیش بر می گردد. / سیری در ایران

عکس از : سیری در ایران

کاریکاتور دیار لی لی پوت ها )ماخونیک( - محمود مسعودیرضا باقری شرف قاب عکس اسپری مکرر آب نمک به درمان سینوزیت کمک می کند:

داده نما، آوای خراسان جنوبی

اسپری مکرر آب نمک به درون بینی و باال کشیدن بینی به طور مالیم 
می تواند به شل شدن ترشحات مخاطی و درمان سینوزیت کمک کند. 

داستانافولفرشمود
در   قالیبافی  شده  شناخته  و  معتبر  مناطق  از  مود     
خراسان جنوبی می باشد. کیفیت و نوع مرغوب قالیهای 
مود در سالهای گذشته شهرت جهانی داشته است.  اما 
از  بسیاری  گشت  باعث  مود،  قالیهای  زیاد  بسیار  آوازه 
دست اندرکاران، خریداران و حتی تجار، فرش بیرجند را 
با نام مود معرفی نموده و بسیاری از بافته های منطقه 
بیرجند را به آن نسبت دهند. بعلت فقر اقتصادی قریب 
به 30 سال است که قالی مود از معیارها و اندازه های 
هنوز  مسأله  این  علیرغم  ولی  گرفته  فاصله  واقعی خود 
اهمیت  دارای  منطقه   قالی  تولید  در  گسترده  بطور  نیز 
و اعتبار خاصی است. استفاده از مواد اولیه نا مرغوب و 

کاهش نسبی کیفیت  دیر زمانی است که باعث گردیده 
دیگر مناطق و روستاهای بیرجند گوی سبقت را ربوده 
و با استفاده از نام مود و اطالق آن بر بافته های خود 
بازار قالی بیرجند بویژه روستای مود را زنده نگه دارند و 
باید اذعان داشت که در این راه موفق بوده اند و خیل 
از  خارج  و  داخل  در  اکنون  که هم  قالیهای  از  عظیمی 
کشور تحت عنوان مود عرضه می گردد، حاصل دست 
بسیاری از بافندگان دیگر مناطق همجوار می باشد. استاد 
حاج حسین امینی بزرگترین و مشهورترین تولید کننده 
قالی معاصر بیرجند در خصوص علل رکود و تنزل قالی 
مود می گوید: متأسفانه کم کم قالیهای مود به نحوی 

خراب شد. در آن زمان در بلوچستان بازار خرید و فروش 
و حتی تولید فرش وجود نداشت، بهمین دلیل مود مورد 
بخش  و  گرفت  قرار  بلوچ  ثروتمندان  و  بزرگان  توجه 
از  بلوچستان شد. پس  بازار  قالیهای مود وارد  از  زیادی 
ورود نوع رنگهای شیمیایی باز هم بسیاری از قالیهایوارد 
بازار سیستان می شد و با توجه به اینکه رنگ آنها همان 
شفافیت و درخشندگی سابق را داشت و خریداران قدرت 
تشخیص آنرا نداشتند، با همان قیمت به خرید آن اقدام 
می نمودند و این امر بطور مستمر ادامه یافت و پس از 
شدند.  عرضه  صورت  این  به  مود  قالیهای  تمام  مدتی 
مقداری که به خارج و مناطق دیگر فرستاده شد پس از 

مدتی رنگ باخت و مواد اولیه آن نامرغوب تشخیص داده 
شد و باعث از بین رفتن وجهه و اعتبار فرش مود گردید که 
این  رویداد در کل بازار فرش بیرجند بی تأثیر نبود. استاد 
امینی شروع این اوضاع را به سالهای 1330 تا 1350 نسبت 
می دهد که عواقب آن هنوز نیز قابل مشاهده می باشد. اگر 
چه بسیاری از خبرگان از جمله استاد امینی از سالهای اول 
دهه 1330 در ترمیم و بازسازی قالی بیرجند کوشش فراوانی 
نمودند اما به عقیده تجار و دست اندرکاران فرش در بیرجند 
مود هیچگاه نتوانست درجه و اعتبار گذشته خود را در میان 
مناطق قالیبافی همچون گذشته باز یابد. در واقع می توان 
گفت امروزه نام مود بیش از قالی آن محبوبیت جهانی دارد.  

دختران امروز درکنار دختران دیروز ...

همراه  دانشجویان  اسالمی  جمعیت  تشکل  جم- 
در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ،پرستاری  مامایی  دانشجویان 
اقدامی خیر خواهانه  دهه کرامت را در کنار بانوان سالمند 
جشن گرفتند. راضیه رحیمی عضوشورای مرکزی جمعیت 
با  که  اندیشی  هم  در   : گفت  برگزاری جشن  مسئول  و 
اعضای تشکل داشتیم به این نتیجه رسیدیم به بهانه روز 
داشته  عزیز  سالمندان  کنار  در  ثمر  مثمر  دختر حضوری 
باشیم ، تا بتوانیم لبخندی بر لبان دختران دیروز بنشانیم 
و از تجربیات مفید ان ها که به قیمت سفیدی موهایشان 
وخم شدن قامتشان به دست امده بهره مند شویم،  این 

که  چرا  بود  ما  تک  تک  برای  العاده  فوق  تجربه  یک 
بودن  دو نسل متفاوت در کنار هم برای پاسداشت این 
مناسبت کم تراتفاق افتاده بود . ازجمله برنامه های اجرا 
شده ؛ دلجویی از سالمندان ، کنترل  قند  و فشارخون ، 
ویزیت پزشک ، بر گزاری نماز جماعت، مولودی خوانی 
،  اجرای موسیقی سنتی  و تقدیم هدایا و پذیرایی بود. 
برای  مارا  که  خواهانی  خیر  تمام  از  افزود  ادامه  در  وی 
 رسیدن به این مهم یاری کردن تشکر وقدردانی می کنم

 به خصوص استاد ارجمند خانم شهمیری و دکتر بهرامی 
،چرا که اگر حمایت این بزرگواران نبود قطعا با این کیفیت 

علمی  هیت  عضو  شهمیری  شد.  نمی  برگزار  مراسم 
دانشگاه نیز گفت : این باعث خوشحالی من است که در 
کنار دخترانم گامی کوچک در راستای احترام به سالمندان 
این که همیشه  بیان  با  نیز  بهرامی  دکتر سامان  بردارم. 
حامی تمام جوانانی که خواهان انجام اقدامات خیر خواهانه 
هستند خواهم بود  افزود :زیرا نسل جوان باید در انجام 
کارهای نیکوحمایت شوند تا انگیزه این گونه اقدامات در 
فراوانی  تاکید  قران  :در  داد  ادامه  .وی  یابد  افزایش  آنها 
المقدور نباید والدین  به احترام والدین شده ست و حتی 
را در خانه سالمندان گذاشت ،چراکه  همنشین حضرت 

موسی فردی بود که از مادرش نگهداری می کرد.  پریسا 
فتاحی دبیر تشکل جمعیت اسالمی نیز گفت: خداراشاکرم 
که با همکاری اعضا توانستیم مراسمی در شان سالمندان 
و دانشجویان برگزار کنیم ، سعی بر آن بود برنامه یک 
بعدی نباشد ودر کنار جشن به وضع سالمتی سالمندان نیز 
رسیدگی شود و به یکی از اهداف تشکل که سازماندهی 
دانشجویان در راه خیر بود دست پیدا کنیم امیدوارم جوانان 

مااز سرزدن به این بزگوران غفلت نکنند. 
حافظ! نهاِد نیک تو کامت برآورد

جان ها فداِی مردم نیکو نهاد باد

عکس از : امین جم
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زنان ایده آل این ویژگی ها را دارند و بس!

زیبایی ظاهر تنها خصوصیت بارز یک زن نیست، آنچه 
یک زن را زیبا و جذاب می کند، خصوصیات اخالقی 

اوست. اما این خصوصیات کدامند؟ 
خودش  به  که  زنی  است:  قائل  ارزش  خودش  برای 
اهمیت دهد، به عنوان مثال به ظاهرش برسد، برای 
خودش پول خرج کند، به سالمتی اش اهمیت دهد و 
در یک کلمه مراقب خودش باشد، زنی است که دیگران 
نیز به او احترام می گذارند. این نوع از زنان افرادی قابل 
باالیی  به نفس  اعتماد  اعتماد، سخت کوش و دارای 

هستند که دیگران نیز می توانند به آنها تکیه کنند.
 از ظاهر خودش راضی است: همه ما نقص ها و ایرادهایی 
در درون خود و ظاهرمان داریم اما زنان قدرتمند خود را 
همانگونه که هستند دوست دارند و می پذیرند. آنها از این 
که خود را در آینه نگاه کنند، خجالت نمی کشند و برعکس 
به خودشان افتخار می کنند. در واقع آنها می دانند که آنچه 
در مورد ظاهرشان اهمیت دارند، تنها نظر خودشان است 
نه هیچکس دیگر، پس هیچگاه ناشکری نمی کنند و از 

زندگی خود لذت را می برند.
 مستقل است: استقالل یکی از خصوصیاتی است که 
زنان را جذاب نشان می دهد، به بیان دیگر زنان مستقل 
افرادی هستند که به دیگران احتیاجی ندارد. به عنوان 
مثال آنها برای برآوردن کردن نیازهای خود به دیگری 
تکیه نمی کنند و سعی می کنند که خود از پس زندگی 
شان بر آیند. بنابراین یک زن مستقل نه برای برآورده 
به  تنها  برای  روحی،  یا  مالی، جسمی  نیازهای  کردن 
عنوان یک همراه، رابطه عاطفی خود را آغاز می کنند. در 
واقع آنها شانه های خوبی برای تکیه کردن خواهند بود.

 مغرور نیست: یکی از خصوصیات زنان ایده آل این است 
که آنها به هیچ وجه مغرور و از خود راضی نیستند، بلکه 

برعکس آنها همان قدر که برای خود ارزش قائل اند.

   شفای عالمی وارسته توسط امام هشتم
 علیه السالم و اعطای کرامت به وی

وحید خراسانی نقل کرد : مدت بیست سال در مدرسه 
شیخ  حاج  مرحوم  سرپرستی  تحت  مشهد   حاج حسن 
حبیب ا. .. گلپایگانی - که سال ها در مسجد گوهر شاد امام 

جماعت بود - بودم . 
ایشان روزی به من فرمود :» مدتی در تهران مریض و 
بستری شدم . روزی به جانب حضرت رضا علیه السالم رو 
کرده گفتم : آقا ! من چهل سال تمام پشت در صحن، در 
سرما و گرما ، سجده ی عبادت پهن کرده، نماز شب و نوافل 
می خواندم و بعد خدمت شما شرفیاب می گشتم حال که 
بستری شده ام، به من عنایتی بفرمایید  ناگاه در همان حال 
بیداری دیدم در باغ و بستانی خدمت حضرت رضا علیه 
السالم قرار دارم ایشان از داخل باغ گلی چیده به دست من 
دادند من آن گل را بوییدم و حالم خوب شد جالب تر آن که 
دستی که حضرت رضا علیه السالم به آن دست گل داده 
بودند، چنان با برکت بود که بر سر هر بیماری می کشیدم، 

بی درنگ شفا می یافت !
 البته در همان روزهای نخست با یک مرتبه دست کشیدن 
بیماری های صعب العالج بهبود می یافت، ولی بعد از مدتی 
که با این دست با مردم مصافحه کردم، آن برکت اولیه 
از دست رفت و اکنون باید دعاهای دیگری را نیز بر آن 

بیفزایم تا مریضی شفا یابد .«

عادت ها می توانند انسان را نابود کنند کافی است 
انسان به گرسنگی و رنج بردن عادت کند، به زیر 

ستم بودن! تا دیگر هرگز به رهایی فکر نکند

اگر می خواهید قوی باشید صبر پیشه کنید فهیم 
باشید و عاقل هرکسی می تواند گستاخ باشد اما 

قدرت واقعی  در محبت و ادب نهفته است

نامت شنوم، دل ز فرح زنده شود
حال من از اقبال تو فرخنده شود

وز غیر تو هر جا سخن آید به میان
خاطر به هزار غم پراکنده شود

سالم بر سلطان خراسان؛ او که غبار قدمگاهش، سرمه 
دیدگان ماست رضا)ع( جان عمریست که گوشه نشین 

محبتم این گوشه را به وسعت دنیا نمی دهم

انسان مغرور همانند شخصی است که بر قله کوهی 
ایستاده و همگان را کوچک می پندارد و غافل از 

اینکه مردم از پایین قله او را کوچک می بینند

علی بن موسی بن جعفر معروف به امام رضا هشتمین امام 
شیعه اثناعشری. ۲۰ سال امامت را بر عهده داشت. مأمون 
عباسی او را به اجبار به خراسان آورد و به اکراه، ولیعهد خویش 

کرد. آن حضرت در طوس به دست مأمون شهادت رسید.
نسب، کنیه و القاب

امام رضا )ع(  کنیه اش، ابوالحسن و مشهورترین لقبش 
رضا است. برخی منابع گفته اند مأمون لقب رضا را به او 
داد؛ ولی در روایتی از امام جواد )ع( آمده است که این لقب 
از سوی خداوند به پدرش داده شده است. صابر، رضی و 

وفی از دیگر القاب آن حضرت است.
امامت

امام رضا )ع( پس از شهادت پدرش امام کاظم )ع(  در سال 
۱۸۳ق امامت را عهده دار شد؛ مدت امامت آن حضرت ۲۰ 
سال بود که با خالفت هارون الرشید، محمد امین )حدود ۵ 

سال(، مأمون )۵ سال( همزمان شد.
همچنین مقبولیت امام رضا )ع( در میان شیعیان و برتری 
می دانند.  او  امامت  کننده  ثابت  را،  اخالقی وی  و  علمی 
هرچند که وضعیت مسأله امامت در اواخر زندگی موسی بن 
جعفر )ع( بسیار پیچیده بود اما بیشتر اصحاب امام کاظم )ع( 

جانشینی امام رضا )ع( را پذیرفتند
جایگاه امام در مدینه

امام رضا )ع( حدود هفده سال )۱۸۳-۲۰۰ یا ۲۰۱( از دوره 
امامت خود را در مدینه حضور داشت و از جایگاه ویژه ای 

گفتگویی که  در  امام  بود. خود  برخوردار  مردم  میان  در 
با مأمون درباره والیتعهدی داشت، در توصیف این دوره 
من  بر  را  امتیازی  هیچ  است:همانا والیت عهدی  گفته 
نیفزود. هنگامی که من در مدینه بودم فرمان من در شرق 
و غرب نافذ بود و وقتی سوار بر مرکب خود، از کوچه های 
مدینه عبور می کردم، کسی عزیرتر از من نبود در مورد 
جایگاه علمی امام در مدینه نیز از خود ایشان نقل شده 
است:من در مسجد پیامبر می نشستم و دانشمندانی که در 
مدینه بودند، هرگاه در مسئله ای درمی ماندند، همگی به 
من ارجاع می دادند و مسائل شان را نزد من می فرستادند و 

من به آنها پاسخ می دادم.
سفر به خراسان

یا  سال ۲۰۰   در  مرو  به  مدینه  از  رضا)ع(  امام  هجرت 
۲۰۱ قمری بود. به گزارش یعقوبی مأمون، امام رضا )ع( 
را از مدینه به خراسان آورد و فرستاده وی جهت آوردن 
حضرت به خراسان، رجاء بن ابی ضحاک خویشاوند فضل 
به سهل بود. حضرت را از راه بصره آوردند تا به مرو رسید.[ 
به عقیده برخی مأمون مسیر مشخصی برای سفر امام به 
مرو انتخاب کرد تا آن حضرت از مراکز شیعه نشین عبور 
او  می ترسید.  امام  گرد  بر  شیعیان  اجتماع  از  زیرا  نکند، 
دستور داد تا حضرت را از مسیر کوفه نیاورند بلکه از طریق 
بصره،خوزستان و فارس، به نیشابور بیاورند. مسیر حرکت 
نقره،  مدینه،  است:  بوده  اطلس شیعه چنین  کتاب  طبق 

هوسجه، نباج، حفر ابوموسی، بصره، اهواز، بهبهان، اصطخر، 
ابرقوه، ده شیر )فراشاه(، یزد، خرانق، رباط پشت بام، نیشابور، 
قدمگاه، ده سرخ، طوس، سرخس، مرو. به گزارش شیخ 
مفید مأموران مأمون، امام رضا )ع( و برخی از بنی هاشم را از 
مسیر بصره به مرو آوردند. مأمون آن ها را در خانه ای و امام 

رضا را در خانه ای دیگر جای داد و او را اکرام کرد.
سیره رضوی

سیره عبادی: در سیره عملی امام رضا )ع(  آمده است که آن 
حضرت در بحبوحه مناظرات علمی که بزرگان ادیان و فرق 
در آن حضور داشتند، به مجرد شنیدن صدای اذان، جلسه 
برای  به درخواست حاضران  پاسخ  در  و  ترک می کرد  را 
ادامه بحث علمی، فرمود: نماز می گزاریم و بازمی گردیم 
گزارش هایی از عبادت های شبانه و شب زنده داری ایشان 
نقل شده است. هنگامی که امام رضا پیراهن خود را به 
دعبل خزاعی هدیه داد به او فرمود: از این پیراهن محافظت 
کن که من با آن، هزار شب، در هر شب هزار رکعت نماز 
خوانده ام و با آن هزار بار قرآن را ختم کرده ام سجده های 

طوالنی آن حضرت نیز گزارش شده است.
سیره اخالقی 

نمونه های فراوانی از برخورد نیک امام در معاشرت با دیگران 
نقل شده است. رفتار محبت آمیز و همسفره شدن امام با 
بردگان و زیردستان حتی پس از ولیعهدی نمونه ای از این 
گزارش ها است. ابن شهرآشوب نقل کرده است که روزی 

امام به حمام رفت و یکی از حاضران که امام را نمی شناخت 
از ایشان خواست دالکی او را انجام دهد. امام پذیرفت و 
شروع به دالکی کرد. دیگران با مشاهده این ماجرا امام 
را به آن مرد معرفی کردند و وقتی آن مرد شرمسار شد و 

عذرخواهی کرد، امام او را آرام کرد و به دالکی ادامه داد.
سیره تربیتی

 در سیره رضوی بر نقش خانواده در تربیت فرزند تاکید 
شده و مواردی همچون لزوم ازدواج با همسر صالح، اهتمام 
به ایام بارداری، نامگذاری نیک، و تکریم کودک گوشزد 
شده است. در مورد اهتمام امام رضا )ع( به انس گرفتن 
با نزدیکان نیز نقل شده است که هرگاه امام فراغتی پیدا 
می کرد، نزدیکان و اطرافیانش از کوچک و بزرگ را جمع 

می کرد و به گفتگو با آنان می پرداخت.
آثار منسوب

برخی از نویسندگان، از امام رضا)ع( به جز احادیث و اخباری 
که از آن حضرت نقل کرده اند و یا پاسخ کسانی که برای 
فهم مسائل علوم و معارف به آن بزرگوار مراجعه کرده اند 
)مثاًل کتاب عیون اخبار الرضا(، تألیفاتی نیز ذکر کرده اند که 
صحت انتساب آنها نیازمند ادله کافی است و استناد برخی 
از آنها قابل اثبات نیست. از جمله این تألیفات کتاب » الفقه 
الرضوی « است که محققین از علماء، نپذیرفته اند که این 
کتاب نوشته امام رضا )ع( باشد. اثر دیگری که نسبت داده 

شده است، » رساله ذهبیه « در پزشکی است.    

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

کسانی که مردان و زنان مؤمن را آزار کرده و بعد توبه نکرده  اند ایشان راست عذاب جهنم 
و ایشان راست عذاب سوزان. سوره البروج / آیه 10

حدیث روز  

زراعت در زمین هموار می روید، نه بر سنگ سخت و چنین است که حکمت، در دل های متواضع جای می گیرد نه در دل های 
متکبر. خداوند متعال، تواضع را وسیله عقل و تکبر را وسیله جهل قرار داده است. امام کاظم )علیه السالم(

سبک زندگی

امام رضا )ع( ؛ مظهر رافت و مهربانی و ضامن آهو 

476
8295

1648
7135

251
5168

1734
3178
297

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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314792756

785463219

396517438

153624897

679138542

842975361

938246175

567381924

421759683

کار خوب اتفاقی نیست

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

قالیشویــی ملکــه

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

را تجربه کنید.   09۱۵866800۲

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

جویای کار نانوایی موقت یا دائم 
شیفت صبح و ظهر یا عصر و شب  چونه گیر 
و نان گیر لواش و تفتان    090۲90۵۲۱۵8

مرکز پخش کلی و جزیی باطری های ایرانی و خارجی 
صبا باطری، برنا باطری، توان باطری

سپاهان باطری و دلکور کره با برگ سبز 
نمایندگی رسمی باطری اتمیک

 تارگت در خراسان جنوبی

خیابان قدس، بین قدس 5 و 7
 نرسیده به چهارراه عدل 

  بازرگانی باطری سعیدی )نمایندگی تعاون قدس(

09155612287 - 32423766  سعیدی

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

 فی کارشناسی    09۱۵6۷00۵0۲

بازسازی منازل قدیمی 
09۱۵۵6۱۴۳6۵ -09۱۵۷۲۱0۴۲۴

۳۲۳۱8۱۴9

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

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

نیازمندیم.  ۳۲۴۳۴۴۲0-09۱۵۱606989

لبنیات سنتی قائم جهت تکمیل فاز جدید خود از افراد دارای شرایط ذیل
 دعوت به همکاری می نماید: 

تعدادشرایطجنسیتمدرک تحصیلی عنوان شغلردیف
1 نفرمتاهل، مسلط به کامپیوترمردحداقل دیپلمصندوقدار1
فروشنده2

در محل 
حداکثر30  سال  متاهل، فن مردحداقل دیپلم

بیان خوب ، سابقه کار مرتبط
2 نفر

1 نفرمتاهل، مسلط به کامپیوترمردلیسانسحسابدار3
 واجدین شرایط می توانند به آدرس: خیابان مدرس ، باهنر غربی ) بیست متری سوم( 

نبش چهارراه شهید نوربخش پالک ۲۲ از ساعت 8 الی ۱۲ مراجعه نمایند.   

نصب و سرویس کولر  
آبگرمکن ، پمپ و...

لوله کشی و سیم کشی 
ساختمان 

لوله باز کنی با فنر برقی 
نصب شیرآالت

  09۱۵۱6۳۳90۳ - دهشیبی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

09۱۵66۳۳۲۳0- برگی

شعبه ۲ عمو فالفل به فروش
 می رسد.  09۱۵0۷0۵۴۲6

باالبر خودرویی اجاره ای طاها
شست و شوی نما و تابلو

تعمیر چراغ های خیابانی و تابلوها
آماده بستن قرارداد با نهادها

 و ادارات مختلف
09۱۵96۴۷۳98

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف ، دیوار پوش ، کاغذ دیواری

رنگ آمیزی ، بازسازی منازل

مشاوره و طراحی در محل

بیست متری سوم شرقی، پالک 58

09155610111

لوله کشی ساختمان  نصب و تعمیر ، سرویس کولر، پلمپ، آبگرمکن و انواع 
شیرآالت ، لوله بازکنی تضمینی با فنر برقی    09۱۵86۵۱۱6۷ - شهریاری



یا به اصطالح فرنگی بسیار  توالت های مدرن و 
برخی  و  مسن  افراد  از  بسیاری  هستند.  راحت 
هر  کنند.  می  استفاده  توالت  نوع  این  از  بیماران 
باعث می شوند که شما  ها  چند که این توالت 
احساس راحت تری داشته باشید اما مضرات این 
نوع تخلیه روده ها بیشتر از فوایدشان است. بسیاری 

یبوست،  نفخ،  مانند  گوارش  دستگاه  مشکالت  از 
های  توالت  از  استفاده  با  تواند  می   ... و  بواسیر 
ایرانی بهبود پیدا کند. در توالت های ایرانی که به 
اصطالح چمباتمه زده می شود بسیاری از مشکالت 
دفع، رفع خواهد شد. شاید تعجب کنید اما تا نیمه 
های قرن ۱۹ میالدی نیز در کشورهای اروپایی از 

روش نشستن یا چمباتمه زدن برای دفع مواد زائد بدن 
استفاده می شده است.تا در مناطق شلوغ و پرازدیاد از 
آن استفاده کنند. یبوست اولین و ساده ترین بیماری 
ناشی از نشستن بر روی توالت فرنگی است! بخش 
عمده ای از مردم حرکات طبیعی روده ندارند و این 
موضوع باعث عدم دفع مدفوع و یا سختی می شود.

توالت ایرانی بهترین درمان مشکالت گوارشی است!
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اعزام تیم دارت کارگران و تیم کونگ فو دختران استان  
به مسابقات قهرمانی کشور

امیرآبادیزاده- تیم دارت کارگران استان به مسابقات دارت قهرمانی 
کشور اعزام شدند. غالمرضا اشرفی مدیر اجتماعی اداره کل  با اعالم 
این خبر گفت: این دوره مسابقات در دو گروه بانوان و آقایان و به 
میزبانی استان سمنان برگزار می گردد. وی افزود: از خراسان جنوبی 
دارت  مسابقات  در  آقایان  و  بانوان  گروه  دو  در  بازیکن  نفر   4 نیز 
قهرمانی کارگران کشور حضور دارند. وی ادامه داد: مسابقات در دو 
مرحله انفرادی و حذفی در تاریخ ۱0 و ۱۱ مرداد ماه  برگزار می گردد. 
در  که  کشور  قهرمانی  مسابقات  به  نیز  استان  دختر  فو  کونگ  تیم 
استان فارس برگزار می گردد اعزام شدند. رضایی رییس هیات کونگ 
فو استان گفت: زکیه محمدی در وزن 34- کیلو و زهرا باقری در 
وزن 47- کیلو به مربیگری و سرپرستی صدیقه یاوری از امروز لغایت 

۱3 مرداد ماه جاری در استان فارس به مصاف رقبا خود می روند.

کشتی آزاد جوانان جهان ؛ 
2 مدال برنز امامی و متقی نیا در روز نخست

و 74  آزادکاران وزن های 60  نیا  متقی  و محمد  امامی  یونس  ایرنا- 
کیلوگرم ایران در نخستین روز از پیکارهای کشتی قهرمانی جوانان جهان 
در فنالند مدال برنز گرفتند. این رقابت ها، از صبح سه شنبه آغاز شده 
است. در وزن 60 کیلوگرم یونس امامی بعد از استراحت در دور اول، در 
دور دوم در مصاف با کریستوفر میکزاک از کانادا با نتیجه ۱0 بر صفر به 
پیروزی رسید و در دور سوم نیز با نتیجه ۱2 بر 2 از سد عباس رحمان اف از 
ازبکستان به برتری رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. در وزن 74 کیلوگرم 
محمد متقی نیا در دور نخست با نتیجه 5 بر صفر حمدی مصطفی از مصر 
را مغلوب کرد و در دور دوم حریف اسلواکی را از پیش رو برداشت اما در 
دور سوم مقابل مارک جان هال از آمریکا با نتیجه ۱0 بر صفر مغلوب شد.

امروز جدال حساس پرسپولیس و تراکتورسازی

ایرنا- هفته دوم رقابت های لیگ برتر فوتبال پنجشنبه هفته جاری با دیدار 
تیم های سرخ پوش تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس تهران در حالی آغاز 
می شود که یکی به دنبال تکرار روند برتری و دیگری به دنبال جبران 
نتیجه دیدار هفته نخست خود است. شاگردان برانکو که در هفته نخست 
رقابت های لیگ برتر فوتبال عملکرد مطلوبی داشته وبا ارائه یک بازی 
تماشاگر پسند تیم فوالد خوزستان را با نتیجه دو بر صفر شکست دادند 
در هفته دوم مهمان تیم تراکتورسازی تبریز هستند. از حساس ترین دیدار 
هفته که بگذریم سه دیدار دیگر امروز برگزار می شود و در مهم ترین آنها 
شاگردان دایی در تیم سایپا با تیم صنعت نفت که در هفته نخست سه 
امتیاز ارزشمند دیدار برابر استقالل تهران را از آن خود کرد، قرار خواهند 
گرفت. درآخرین دیدار هفته دوم نیز پدیده مشهد برابر تیم سپاهان خواهد 
ایستاد، سپاهان با زالتکو کرانچار شروع خوبی در فصل هفدهم رقابت های 

لیگ برتر نداشته است اما به طور حتم نمایش سپاهان متفاوت خواهد بود.

اگر صبح ها خسته و عصبانی هستید 
بخوانید!

شدید  افسردگی  از  که  افرادی  معمواًل 
افسردگی  درمعرض  بیشتر  برند،  می  رنج 
این  واقع  در  گیرند.  می  قرار  صبحگاهی 
روز  ساعات  دیگر  از  بیشتر  صبح ها  افراد 
احساس افسردگی می کنند و با احساساتی 

خستگی  و  عصبانیت  ناامیدی،  غم،  مثل 
یک  با  کردن  صحبت  شوند.  می  مواجه 
روانکاو یا روان پزشک معمواًل روش خوبی 
است. صحبت درمانی به شما کمک می کند 
تا علت افسردگی و عالئمی که آن را بدتر 
می کنید بشناسید. نور درمانی یا فوتوتراپی 
نیز از جمله روش های درمانی مناسب برای 

افراد مبتال به افسردگی صبحگاهی است. 

هوس غذای شیرین دارید؟ 
پس کمبود این ماده بیداد می کند! 

شاید زیاد با فواید منیزیم آشنا نباشید اما این 
ماده معدنی به بهبود سردرد، کاهش اضطراب 
و کاهش هوس غذاهای قندی کمک می کند. 
اما نکته قابل توجه این است که تحقیقات نشان 
داده بسیاری از ما به اندازه کافی منیزیم دریافت 

نمی کنیم. مقدار منیزیم مورد نیاز در یک روز 
برای خانم ها 3۱0 تا 320 میلی گرم و برای 
از  تا 420 میلی گرم است. یکی  آقایان 400 
کردن  اضافه  منیزیم  دریافت  ساده  راههای 
گیاهانی با برگ های سبز تیره به برنامه غذایی 
است نظیر اسفناج و کلم. همچنین می توانید از 
بروکلی، کدو حلوایی، آجیل ها )به ویژه بادام(، 
لوبیاها و همچنین پودر کاکائو استفاده کنید.

الستیک زاپاس رهاشده کامیون، حادثه ساز شد

جام نیوز- رها شدن الستیک زاپاس کامیون در محور بادرود ـ مهاباد 
در استان اصفهان حادثه آفرین شد. رئیس پلیس راه استان اصفهان با 
زاپاس خودرو  رها شدن الستیک  و  کامیون  راننده  بی دقتی  به  اشاره 
اتوبوس مسافربری که سه شنبه  این خبر گفت:  اتوبان در تشریح  در 
شب از کرمان عازم تهران بود با الستیک رهاشده در اتوبان برخورد 
کرده و به شانه خاکی مسیر منحرف می شود. وی با بیان این مطلب 
اتوبوس  خوشبختانه  اتوبوس،  خاکی  شانه  بودن  عریض  علت  به  که 
مانع،  با  اتوبوس  شدید  برخورد  اثر  بر  داشت:  اظهار  نشد،  واژگون 
گزارش  این  پایه  بر  شدند.  مصدوم  اتوبوس  سرنشینان  از  تعدادی 
به  بودند،  زن   5 و  مرد   ۱7 شامل  که  مصدوم   22 حادثه  این  پی  در 

اند. بادرود، کاشان و نطنز منتقل شده  بیمارستان های شهرهای 

جزئیات بیشتر از کشف 2 »سر بریده شده« 

بهایی  شیخ  اتوبان  در  شده  بریده  سر  دو  گذشته  روز  صبح 
 ۱25 کالنتری  ماموران  صبح   8:20 ساعت  شد.  کشف 
خبر  پایتخت  قتل  کشیک  بازپرس  با  تماس  در  یوسف آباد 
کشف دو سر بریده شده در اتوبان شیخ بهایی را به بازپرس 
کشیک قتل پایتخت اعالم کردند. دقایقی بعد از اعالم خبر، 
اکیپ  به همراه  تهران  جنایی  امور  بازپرس  منافی آذر؛  سجاد 
تشخیص آگاهی و کارشناسان پزشکی قانونی در محل کشف 
این  درباره  تحقیقات  مشغول  و  شده  حاضر  سر  دو  این 
پرونده هستند. بررسی های اولیه نشان می دهد که سرها متعلق 
به یک زن و مردی است همچنین این سرها دچار سوختگی 

نیز شده   اند. تحقیقات بیشتر درباره این پرونده ادامه دارد.

نرم افزار تلگرام خانواده ملیکا را نجات داد!

جام نیوز- سردارعبدالرضا آقاخانی  با اشاره به دختری به نام ملیکا که در مشهد ربوده شده بود، گفت: »ملیکا 
علی احمدی« دختر ۱.5 ساله ای که ۹ روز پیش در مشهد ربوده شد،  با همکاری شهروندان ازسوی نیروهای 
وی  شد.  پیدا  اصفهان  ناژوان  جنگلی  پارک  پلیس  ایستگاه های  از  یکی  نزدیکی  در  اصفهان  استان  انتظامی 
افزود: پس از پیدا شدن ملیکا، نیروهای پلیس تصویر او را با فیلم هایی که در اختیار خانواده اش بوده تطبیق 
خانواده  که  می کنند  ارسال  خانواده اش  برای  را  این کودک خردسال  تصویر  تلگرام  نرم افزار  از طریق  و  داده 
ملیکا تصویر ارسالی را تائید می کنند و مشخص می شود که این دختربچه همان کودک ۱.5 ساله ربوده شده 
استان  دادستان  دستور  به  شدن  پیدا  از  پس  ملیکا  گفت:  اصفهان  استان  انتظامی  فرمانده  است.  مشهد   در 
تحویل  برای  نیز  ملیکا  والدین  شود؛  پیگیری  امروز  آن  بعدی  مراحل  تا  شده  داده  بهزیستی  تحویل  اصفهان 
گرفتن کودک خود از مشهد به اصفهان می آیند. وی تصریح کرد: ملیکا علی احمدی در پارک جنگلی ناژوان 
این  مشاهده  از  پس  اصفهانی  شهروندان  می شود،  پیدا  مردم  خوب  همکاری  با  که  بوده  شده  رها  اصفهان 
کودک سریعًا موضوع را به پلیس مستقر در پارک اطالع رسانی کرده و کودک را تحویل نیروهای پلیس می دهند.

کوتـاه از 
سالمتی

آوای خراسان جنوبی

گرسنه نخوابید! 
عوارض گرسنه خوابیدن:

اختالل در خواب، امکان افزایش وزن
از دست دادن توده عضالنی، افت انرژی

بد خلقی، ریزش مو

خطرات جویدن آدامس در شب!

جویدن آدامس جذب کلسیم را کاهش 
می دهد و موجب پوکی استخوان می شود. 
از آنجایی که جذب کلسیم در شب بیشتر 

از روز است شب ها آدامس نجوید.

چطور بفهمیم سرگیجه به علت کم خونیه 
است یاغلبه خون یا چربی خون؟  

اگرهنگام بلندشدن چشم  تار شد = کم خونی
اگرهنگام بلند شدن )یااز پله باالرفتن( زمین 
یاآسمان چرخید = غلبه خون یا چربی خون.

هر هفته  اسفنج ظرفشویی را تعویض کنید!
برابر  اسفنج ظرفشویی 7  میکروب های 
بر روی زمین است! ضمن  افراد ساکن 
اینکه حاوی میکروب های بی شماری است 

که موجب ذات الریه و مننژیت می شوند.

ایجاد  باعث  زیادش  مصرف  که  موادی 
سنگ کلیه خواهند شد: قهوه زیاد، شیرین 
نمک،  قرمز،  گوشت  مصنوعی،  کننده 

نوشیدنی گازدار. 
گوشت قرمز بیش ازحد تفت داده شده 

عامل ایجادسرطان کلیه ها است.

عالئم و نشانه های کمبود آب بدن:
آسیب  وزن،  افزایش  خستگی،  احساس 
دیدگی مفاصل، ظاهر نامناسب پوست. آب 
موجب هیدراته شدن بدن و حفظ طراوت 

و زیبایی پوست می شود.

فواید عطسه!
مفید برای تقویت چشم، پاکسازی 
عروق، مفید برای جریان خون، 
رفع خستگی، پاکسازی رسوبات 

قلب، ریه و حنجره

از  مملو  هندوانه  سفید  قسمت 
آمینواسیدی است که به جریان 
خون و باز شدن رگ ها کمک 
می کند، بخش سفید هندوانه را 

با بخش قرمز بخورید.

31104

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

طــراحــان برتـــر
با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم

شعبه2: نبش مدرس 61 
32323296  

09128664599- خرمشاهی

جشن بزرگ میالد امـام مهربانـی ها
همزمان با شب والدت حضرت ثامن الحجج )علیه السالم(

پنجشنبه 96/5/12 بعد از نماز مغرب و عشا
 در محل مسجد مصلی )سه راه اسدی(

واحد عمران و احیای مساجد بیرجند - مسجد مصلی و جمعیت سادات

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 

09157213571 - صالحی منش
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 قطع 12 ساعتی گاز مشترکین روستای علی آباد شهرستان بیرجند

دادرس مقدم-مدیر کل شرکت گاز خراسان جنوبی به منظورانجام عملیات وصل گرم و توسعه شبکه گاز کلیه مشترکین روستای علی آباد لوله روز یکشنبه مورخ96/5/15سالجاری 
از ساعت 8:00  صبح به مدت 12 ساعت قطع خواهد بود.دشتی از مشترکان شرکت گاز از مشترکین واقع در این مناطق خواست تا تمهیدات الزم در این خصوص را لحاظ 

و بمنظور جلوگیری از بروز خطرات و حوادث احتمالی شیر اصلی گاز را قطع نمایند و در صورت هرگونه مشکل مراتب را از طریق شماره تلفن 194 به امدادگاز اطالع دهند.

گندم بی کیفیت
 ناِن همه را آجر کرده است

قوسی - ظهر روز گذشته کارگروه غله، آرد و نان 
شهرستان بیرجند به ریاست فرماندار بیرجند برگزار 
شد. ابتدا اعضا مصوبه جلسه قبل را بررسی و به 
ارتقای  اظهارنظر در مورد آن پرداختند. به منظور 
کیفیت آرد مقرر شده بود که افزودنی ها و بهبود 
مرکز  کارشناسان  تایید  مورد  مجاز  های  دهنده 
بهداشت تهیه و به آرد اضافه شود. مرادی، رییس 
اتخادیه نانوایان گفت: قرار بر این بود که به دلیل 
سست بودن گندم داخلی و این که نیاز به نمک 
بیشتری دارد، کارخانه ها بهبود دهنده های مجاز 
را به آرد اضافه کنند. وی ادامه داد: اضافه کردن 
مقرون  نانوایان  برای  دهنده  بهبود  و  افزودنی 
در  هم  ها  کارخانه  طرفی  از  و  نیست  صرفه  به 
محذوریت هستند و نیاز است پروانه ساخت شان را 
تغییر بدهند.هدایتی، معاون مرکز بهداشت شهرستان 
توضیح داد: افزودن بهبود دهنده ها تا مرحله تولید 
به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی برمی 
گردد و در مرحله عرضه و فروش به مرکز بهداشت 
مربوط می شود. وی افزود: با توجه به استعالم از 
معاونت غذا و دارو دانشگاه، افزودن بهبوددهنده به 
نان های سنتی مثل لواش و تافتون و ... ممنوع و 
به نان های صنعتی آزاد و مجاز می باشد. لطیفی 
نماینده کارخانه آرد و موادغذایی یگانه هم بیان کرد: 
ما ملزم به پروانه ساختی هستیم که به معاونت غذا 
و دارو تعهد داده ایم و هرگونه تغییری در فرمول آن 

به خصوص در غنی سازی منوط به مجوز است.
وی ادامه داد: با توجه به گندم موجود که کیفیت 
های  دهنده  بهبود  شد  قرار  است،  پایین  آن  آرد 
به سخت  توجه  با  اضافه شود. که  نظارت  تحت 
بودن کنترل افزودنی ها در نانوایی ها، بهتر است 
کارخانه ها این عمل را انجام دهند و برای این کار 
الزم است دو پروانه ساخت تهیه شود و روی کیسه 
افزود: فعال پروانه ساخت  آرد هم ذکر شود. وی 
جدید مراحل اداری خودش را طی می کند و بعد 
از گرفتن پروانه ساخت هیچ مشکلی برای اضافه 
کردن بهبود دهنده نخواهیم داشت.هدایتی معاون 
مرکز بهداشت در این باره توضیح داد: بهبود دهنده 
شود  اضافه  آرد  به  کارخانجات  سطح  در  اگر  ها 
اضافه  نانواهایی  سطح  در  اگر  ولی  ندارد  ایرادی 

شود عمال قابل مصرف نیست. 
یگانه  موادغذایی  و  آرد  کارخانه  نماینده  لطیفی 
مراحلی  که  کارخانجاتی  تنها  گفت:  مورد  این  در 
قانونی افزایش بهبوددهنده ها را طی کرده اند، در 
زاهدان و بیرجند می باشند و از آن جایی که بیرجند 
سختگیرانه ترین قوانین را پیاده می کند، بایستی مر 
قانون انجام شود و اجازه دهید مراحل قانونی طی 
شود.در ادامه ناصری فرماندار بیرجند بیان کرد: تمام 
این کارهای انجام گرفته درمانی است و پیشگیری 
آن این است که مشکل گندم مان را حل کنیم. در 
پایان مقرر شد که علت کاهش کیفیت گندم تولیدی 
دستگاهها،  سایر  و  کشاورزی  جهاد  توسط  استان 
واردات گندم با کیفیت از سایر استانها و مجوز برای 

اضافه کردن بهبوددهنده ها بررسی شود. 

ابالغ 2 میلیارد و 400 میلیون تومان برای 
تسهیالت مکانیزاسیون کشاورزی سربیشه

حسینی- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه 
از ابالغ 2 میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار سهم 
اعتباری   5 خط  تسهیالت  برای  شهرستان  این 
مکانیزاسیون کشاورزی خبر داد و عنوان کرد: این 
تسهیالت با کارمزد 15 درصد و دوره بازپرداخت 15 
ساله و با 20 درصد آورده شخصی بوده که برای 
خرید تجهیزات کشاورزی، پرورش ماهی، دامداری، 
شود.  می  پرداخت  کمباین  و  تراکتور  و  مرغداری 
تسهیالت  این  دریافت  برای  الزم  شرایط  رضوی 
ثابت  و  روستا  شورای  تاییدیه  را  کشاورزان  به 
شدن اهلیت فرد اعالم کرد و افزود: از طرفی اگر 
تسهیالت را برای خرید ادوات بخواهند، باید مجوز 
مرغداری یا دامداری خود و یا تراکتوری که دارند را 
به همراه بیاورند. وی همچنین به ابالغ تسهیالت 
سرمایه ای و سرمایه در گردش صندوق توسعه ملی 
برای کشاورزان سربیشه اشاره کرد و ادامه داد: این 
تسهیالت نیز با کارمزد 10 درصد، دوره بازپرداخت 
5 ساله و سهم آورده 20 درصد پرداخت می شود. 
مدیر جهاد کشاورزی سربیشه از جذب 290 میلیون 
تومان تاکنون خبر داد. رضوی در ادامه با بیان این 
که تسهیالت سرمایه ای فقط به واحدهایی با مجوز 
صنایع تبدیلی و تکمیلی داده می شود خاطرنشان 
کرد: سرمایه در گردش نیز به واحدها با پروانه بهره 
برداری تعلق می گیرد. وی به معرفی 14 فقره پرونده 
با مبلغ یک میلیارد و 318 میلیون تومان به بانک 
احداث  برای  یادآور شد: عمده  و  اشاره کرد  عامل 
بارگاه بهداشتی زرشک بوده که البته هنوز در حال 
تکمیل پرونده هستند و جذب نشده است. به گفته 
در  تسهیالت سرمایه  تومان  میلیون  رضوی 120 
گردش نیز به یک نفر برای بسته بندی قارچ خوراکی 
اعالم  با  وی  است.  کرده  پیدا  تخصیص  تاکنون 
آمادگی برای واگذاری قطعات گلخانه ای به تمام 
افرادی که مایل به سرمایه گذاری باشند ادامه داد: 
اعطای تسهیالت نیز بدون محدودیت و بر اساس 
طرح توجیهی می باشد. به گفته رضوی پرداخت 
تسهیالت 4 درصدی به متقاضیان کشت، فرآوری، 
بسته بندی، بازاریابی و فروش گیاهان دارویی در 
صورت ارائه طرح های نوآورانه پرداخت می شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

مسئوالن فرهنگی افسران جنگ نرم هستند؛ 
مسائل اجتماعی تحت تاثیر فرهنگ است

مسائل  اینکه  بیان  با  فقیه  ولی  تسنیم-نماینده 
اجتماعی تحت تاثیر فرهنگ است و این فرهنگ 
مسئوالن  گفت:  می سازد  را  اقتصاد  نوع  که  است 
فرهنگی افسران جنگ نرم هستند و کار آنها با عوامل 

روحی، روانی و جان انسانها مرتبط است و هیچ چیز 
باالتر از این نیست. آیت ا... عبادی در جمع مسئوالن 
فرهنگی نواحی بسیج اظهار کرد: انسان موجودی 
است که جسم خود را بسیار دوست دارد و همه آنچه 
که در نظام وجود دارد همه برای خدمت به انسان 
هستند و انسان ها بر حسب نیازهای خود به دنبال 
آنها می روند.نماینده ولی فقیه گفت: جایگاه انسان 
جایگاه عقل، دین و تعهد است و انسان جایگاهی 
دارد که می تواند مظهر اسماء ا... شود و کرامت تنها از 
آن ائمه نیست گاهی انسانها به درجه ای می رسند که 
کرامت نصیب آنها هم می شود و از نظر استعداد خدا 
انسان را گرامی دانسته و به او کرامت بخشیده است.

کشف بالغ بر ۱4 تن مواد مخدر 

قاسمی- فرمانده نیروی انتظامی استان از کشف 
بالغ بر یک تن مواد مخدر در 48 ساعت گذشته 
خبر داد و افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از 14 
تن انواع مواد مخدر کشف شده که نسبت به سال 
»مجید  است.  داشته  افزایش  درصد   35 گذشته 
شجاع« روز گذشته در جمع خبرنگاران ادامه داد: 
در 48 ساعت گذشته طی پنج عملیات جداگانه، 
از یک تن  انتظامی استان توانست، بیش  نیروی 
مواد مخدر را کشف کند، که از این میزان یک تن 
و 280 کیلوگرم تریاک و 210 کیلوگرم هم مرفین 
می باشد. وی تصریح کرد که کشف این میزان 
بیرجند،  نهبندان،  عمومی  مناطق  در  موادمخدر 
دیهوک   102 تکاوری  یگان  و  طبس  خوسف، 
انجام شده و 11 نفر قاچاقچی دستگیر و 6 خودرو 
ماه  یک  در  وی  گفتۀ  به  است.  شده  توقیف  نیز 
گذشته بیش از 5 تن مواد مخدر در استان کشف 
شده است و عمدتاً ورود مواد مخدر به استان از 

مرزهای سیستان و بلوچستان و کرمان می باشد.
فرمانده نیروی انتظامی همچنین درباره سفر حجاج 
و اینکه به هیچ وجه با خود مواد مخدر و دارو به 
عربستان نبرند، اظهار کرد: باتوجه به اینکه رابطه 
سیاسی با عربستان نداریم و اگر مشکلی برای حجاج 
پیش بیاید پیگیری آن خیلی طوالنی خواهد شد، 
به همین دلیل زائران از حمل هر گونه مواد مخدر 
به عربستان خودداری کنند.»شجاع« با بیان اینکه 
داشتن هر نوع مواد مخدر به هر میزانی ممنوع می 
باشد، عنوان کرد: اگر هنگام خروج از کشور از حجاج 
موادی گرفته شود نه تنها از ادامه سفر او جلوگیری 
خواهد شد، بلکه برای مرتبه اول تا 5 سال از کشور 
ممنوع الخروج می شوند و برای مرتبه دوم نیز تا 15 
سال  نمی توانند از کشور خارج شوند. وی تأکید کرد 
که حتی داشتن داروهای کدئین دار و آرام بخش 
ممنوع است و با ورود آن به عربستان برخورد خواهند 
کرد و اگر کسی داروی خاصی مصرف می کند باید 
با تیم پزشکی کاروان هماهنگ کند، همچنین مواد 
خوراکی و گیاهان دارویی نیز با خود نبرند چون با آن 

ها برخورد خواهد شد.

بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی 
از نمایندگي وزارت امورخارجه 

و  اقتصادی  امور  هماهنگی  مقدم-معاون  دادرس 
امور  وزارت  نمایندگی  از  استانداری،  منابع  توسعه 
خارجه در بیرجند بازدید نمود. سرفرازی در این دیدار 
به نشست و جلسه هاي پنجمین اجالس ایران و 
پایدار  توسعه  و  توانمندسازي  طرح  و  افغانستان 
افغانستان اشاره و تاکید کرد موضوع توسط وزارت 
کشور در دست پیگیري است و از سرپرست نمایندگي 
این  در  نظر  اعالم  خواستار  خارجه  امور  وزارت 
خصوص شد.سرپرست نمایندگی وزارت امور خارجه 
در بیرجند نیز در این دیدار به جذب سرمایه گذاري 
خارجي، دعوت از سفرا و دیدار و مراودات با مقامات 
کشورهاي همسایه اشاره کرد.وي در ادامه به راه 
 اندازي کنسولگري افغانستان در بیرجند تأکید نمود.

 صدور بیمه نامه سرمایه گذاری و اعتباری 
برای معدنکاران استان

معدنی  صنایع  و  معادن  امور  امیرآبادیزاده-معاون 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اعالم این خبر 
گفت: انواع بیمه نامه های سرمایه گذاری و اعتباری 
برای معدنکاران متقاضی در خراسان جنوبی صادر می 
گردد. ساالری اظهار کرد: صدور انواع بیمه نامه های 
سرمایه گذاری از ابتدای تیر آغاز شده و ادامه دارد

تخصیص 6 میلیارد تومان برای خرید 
تجهیزات و اجرای شبکه های فاضالب

امیرآبادیزاده-معاون مهندسی و توسعه شرکت آب 
و فاضالب استان از اختصاص 6 میلیارد تومان از 
محل اسناد خزانه مسکن مهر ملی )تبصره 36( به 
این شرکت برای خرید تجهیزات و اجرای شبکه 
های فاضالب خبر داد.ناصری اظهار کرد: بر اساس 
موافقت نامه مسکن مهر ملی ساالنه مبلغی برای 
تامین زیرساخت های الزم مسکن مهر اختصاص 
پیدا می کند که در سال جاری این اعتبار به صورت 

اسناد خزانه اسالمی تخصیص پیدا کرد.

تعهد 2 پیمانکار برای دو بانده کردن محور بیرجند - قائن

تولید خیار؛اشتغال گران قیمت گلخانه داران سرایانی

وال
س:  ت

عک

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

شهرسازی  و  راه  اداره  کل  مدیر  حسینی- 
محور  در  پیمانکاران  مطالبات  کرد:  عنوان 
که  است  تومان  میلیارد   30 قاین  بیرجند- 
در صورت برطرف کردن میزان مطالبات، 2 
پیمانکار تعهد داده اند تا پایان سال  96 کار 

را تمام می کنند.
که  این  بیان  با  خبرنگاران  جمع  در  جعفری 
425 کیلومتر از محور اصلی چابهار - زاهدان 
- مشهد در خراسان جنوبی است عنوان کرد: 
در محور قاین به سمت گناباد تا انتهای حوزه 
مانده  باقی  باند دوم  کیلومتر  قاین فقط 2.5 
است که قرار است به زودی مناقصه ای برای 
این  به  اشاره  با  وی  شود.  برگزار  محور  این 
که آسفالت 20 کیلومتر از حد فاصل بیرجند 
داد:  ادامه  است  رسیده  اتمام  به  نیز  قاین  تا 
دو محور،  و جداسازی  ایمنی  موارد  دلیل  به 
قابل بهره برداری نیست. مدیر کل اداره راه و 
شهرسازی با تاکید بر این که با بهره برداری 

از این 20 کیلومتر بخش اعظمی از مشکالت 
محور بیرجند- قائن را مرتفع می شود افزود: 
با راه اندازی این 20 کیلومتر، 42 کیلومتر دو 
بانده می شود و 57 کیلومتر باقی می ماند که 

در دست اجرا است

22 میلیارد تومان اعتبار برای دوبانده 
کردن محور خراسان جنوبی تا رضوی
جعفری مجموع اعتبارات مصوب در سال 96 
برای  دوبانده کردن محور حد فاصل خراسان 
جنوبی تا خراسان رضوی را 22 میلیارد تومان 
دانست و اضافه کرد: پیگیر هستیم که از سایر 
منابع نیز مطالبات پیمانکاران را فراهم کنیم. 
محور  در  پیمانکاران  مطالبات  وی  گفته  به 
که  است  تومان  میلیارد   30 قاین  بیرجند- 
مطالبات،  میزان  کردن  برطرف  صورت  در 
تمام  را  کار   96 سال   پایان  تا  پیمانکار   2
می کنند.مدیرکل راه و شهرسازی همچنین با 

بیان این که طی 3 سال گذشته 71 کیلومتر 
بهره برداری  به  راور  به  دیهوک  محور  از 
رفته  ترافیک  زیربار  کیلومتر   16 و  رسیده 
است، خاطرنشان کرد: اکنون 17 کیلومتر نیز 
آسفالت شده است که با بهره برداری از این 
مقدار، 45 درصد از این محور به بهره برداری 
خواهد رسید. جعفری مطالبات پیمانکاران در 
این باند را 17 میلیارد تومان اعالم کرد.وی با 
اشاره به این که با توجه به شدت تصادفات 
به خصوص تصادفات رخ به رخ برنامه داریم 
که باندهای دوم استان را افزایش دهیم گفت: 
در زمان حاضر در استان 80 کیلومتر باند دوم 
آسفالت شده وجود دارد که به دالیل ایمنی 
و شهرسازی  راه  نشده اند.مدیرکل  بازگشایی 
به آماده سازی 17 کیلومتر از محور طبس به 
اصفهان برای آسفالت اشاره کرد و افزود: در 
این راستا برای محور دیهوک به راور نیز 22 
میلیارد تومان مصوب شده است که با استان 

کرمان مشترک است.

آسفالت 84 کیلومتر راه روستایی
 در هفته دولت

اداره  راه های  توسعه  و  ساخت  مدیر  رجبی 
با  جلسه  این  در  نیز  شهرسازی  و  راه  کل 
بیان این که در استان، 80 پروژه فعال با 80 
پیمانکار وجود دارد عنوان کرد: 450 میلیارد 
تومان قرارداد منعقد شده با راه و شهرسازی 
داریم و برای 4 هزار و 500 نفر اشتغال ایجاد 
شده است. وی مجموع مطالبات پیمانکاران 
را 145  اصلی  و  روستایی، فرعی  راه های  از 
میلیارد تومان دانست و ادامه داد: از مجموع 
روستا   106 خانوار   20 باالی  روستای   918
فاقد آسفالت است که از این تعداد ، 50 روستا 
از آسفالت 84  نیز در دست اجراست. رجبی 
کیلومتر راه روستایی در هفته دولت خبر داد 
محور  از  کیلومتر   12 امسال  کرد:  اضافه  و 

از محور درح  کیلومتر  و 7  زابل  به  نهبندان 
به ماهیرود به راه اصلی تبدیل خواهد شد. 

راه  اول  در حاشیه: شروع کار قطعه 
آهن تا دو ماه دیگر

جلسه کمیسیون راهداری و حمل و نقل به 
درخواست پلیس راهنمایی و رانندگی به دلیل 
افزایش تصادفات قرار بود صبح دیروز برگزار 
شود، که به علت نرسیدن دعوت نامه ها به 
و  راهنمایی  پلیس  خود  باالخص  مدعوین 
رانندگی برگزار نشد. مدیرکل راه و شهرسازی 
با اشاره به این که مرحله اول فراخوان مناقصه 
برای پیمانکار راه آهن انجام شده است اضافه 
تقاضا  هم  استان  بومی  پیمانکاران  از  کرد: 
دریافت کرده ایم. به گفته جعفری 2 ماه طول 
می کشد تا پیمانکار کار خود را شروع کرده و 

قطعه اول راه آهن آغاز شود
)Ava.news13@gmail.com(

اتمام کار تا پایان سال به شرط وصول مطالبات

قوسی- صبح روز گذشته جلسه شورای اقامه 
خراسان  میزبانی  به  کشور  دو  منطقه  نماز 
امور  و  روابط عمومی  با حضور مدیر  جنوبی 
برگزار شد.  نماز کشور  اقامه  ستاد  استانهای 
دریس، مدیر روابط عمومی و امور استانهای 
26مین  کرد:   بیان  کشور  نماز  اقامه  ستاد 
اجالس سراسری نماز به میزبانی هرمزگان در 
پایان آذر با عنوان »نماز و فضای مجازی« 
اینکه مقام  به  اشاره  با  برگزار می شود. وی 
معظم رهبری دائما و مکررا به دو مجموعه 
پیام  نماز  سراسری  اجالس  و  حج  کنگره 
ادامه داد: در طلیعه تمام اجالس  می دهند، 
های سراسری، پیام مقام معظم رهبری وجود 
دارد که بزرگترین دستاورد این اجالس است 
افزود:  تعیین می کند. دریس  را  راه  نقشه  و 
از  تجلیل  و  تقدیر  مومنین،  نورانی  اجتماع 
نخبگان در امر توسعه نماز، تبیین فرصت ها و 
کاستی ها از دستاوردهای این اجالس است. 
وی خاطرنشان کرد: دو سال است که قبل 
از برگزاری اجالس سراسری، اجالس استانی 
برگزار می شود و بعضا به شهرستان ها هم 
سرایت پیدا کرده است. فراخوان اجالس در 
محورهای مختلف و در دو بعد تولید محتوا 
روابط  است.مدیر  محتوا  بازنشر  و  توضیح  و 

عمومی و امور استانهای ستاد اقامه نماز کشور 
محوری  بخش  نماز  اقامه  ستاد  کرد:  بیان 
داده  قرار  مخاطبان  آموزش  را  فعالیتهایش 

است و در این راستا طرح های ملی را همچون 
و  پرستاران  ویژه  معنوی«  »سالمت  طرح 
پزشکان، طرح »نیک« ویژه مدیران و مربیان 

مهدکودکها برگزار کرده است.

دستور کار جلسه
بیان  استان  نماز  اقامه  ستاد  رییس  کمیلی 
کرد: شورای اقامه نماز منطقه دو کشور شامل 
شمالی  خراسان  جنوبی،  خراسان  استانهای 
،هرمزگان  بلوچستان  و  سیستان  رضوی،  و 

کار  دستور  داد:  ادامه  وی  است.  کرمان  و 
از  استفاده  راهکارهای  بررسی  شورا،  جلسه 
اقامه  فضای مجازی پیرامون تبلیغ و ترویج 

نماز،  استانی  های  اجالس  بررسی  نماز، 
نماز  اقامه  ستاد  های  نامه  تفاهم  بررسی 
کشور با وزارت خانه و دستگاه های مرکزی 
و بررسی بخشنامه های ستاد اقامه نماز کشور 
و راهکارهای بهتر اجرا شدن در استانها است.

بومی کردن تفاهم نامه ها
عرب پور، رییس شورای منطقه دو کشور هم 
بیان کرد: جلسات ساالنه یا فصلی ستاد اقامه 
نماز که با حضور همه مدیران برگزار می شود، 

فرصت الزم را به مدیران نمی دهد تا جزئیات 
از  و  کنند  طرح  را  شان  مشکالت  یا  برنامه 
این لحاظ تشکیل جلسات شورای منطقه ای 
اوقات  گاهی  داد:  ادامه  وی  باشد.  می  مفید 
مرکزی  ستاد  بین  که  هایی  نامه  تفاهم  در 
امضا می  اجرایی  نماز و دستگاه های  اقامه 
شد، بحث های بومی رعایت نمی شود و در 
نتیجه در استان ها به دستگاه های اجرایی 
در  کرد:  اضافه  پور  عرب  شود.  می  اجحاف 
شده  مصوب  الزامی  صورت  به  جاری  سال 
است که در جلسات نمایندگان 15 دستگاه با 
روسا و کارشناسان ستاد اقامه نماز، تفاهم نامه 

ها را بررسی و آن ها را بومی کنند. 

ساختار جزیره ای ادارات
حسینی معاون سیاسی امنیتی استاندار بیان کرد: 
باید بپذیریم که شرایط و فضای امروز معمولی 
و طبیعی نیست و با این نگاه، توقعمان پایین تر 
 می آید و  واقع بینانه تر مسائل را رصد می کنیم
بیشتر توجه می کنیم. وی  به دستاوردها   و 
اداری ما جزیره ای  ادامه داد: ساختار و رفتار 
 است و در تصمیم گیری ها در بخش های 
مختلف به روزمرگی گرفتار شده ایم. لذا بایستی 
نگاه ها را اصالح کنیم و تا اصرار و تاکید بر 

شد.  نخواهد  عملی  نگیرد  صورت  امر  یک 

آموزش شرط الزم ورود 
به فضای اداری

حسینی خاطرنشان کرد: نوع رفتار در بخش 
افراد  امروزه  و  است  مشکل  دارای  آموزش 
نیاز،  پیش  های  دوره  کردن  سپری  بدون 
جوان  برای  شوند.  می  اداری  ساختار  وارد 
فارغ التحصیل دانشگاهی، به دلیل نپرداختن 
به آموزش ها و آماده نشدن ذهنش، سخت 
وارد  اداری  فضای  به  باز  فضای  از  تا  است 
شود. معاون سیاسی استاندار تاکید کرد: امام 
با  شود  می  تعیین  ادارات  برای  که  جماعتی 
مساجد باید متفاوت باشد و امام جماعت باید 
با بدنه آن اداره ارتباط برقرار کند. وی با اشاره 
به فضای مجازی گفت: صورت مساله را نمی 
توانیم پاک کنیم و باید آن را مدیریت کنیم 
و اگر خودمان را برای این وضع آماده نکنیم 
عقب خواهیم ماند و لذا باید جدی گرفته شود. 
حسینی با بیان این مطلب که سرجمع اعتبار 
فرهنگی بسیار باال است اما چون پراکنده است 
مشکل ایجاد شده است، عنوان کرد: اگر تبلیغ 
شود،  گذاری  سرمایه  آن  روی  و  کنیم  نماز 

بسیاری از ناهنجاری ها حل خواهد شد.

سبز،  خیار  خرید  قیمت  کاهش  قاسمی- 
زیاد  تعداد  گاز،  نبود  و  سوخت  های  هزینه 
گلخانه ها، افزایش هزینه های مختلف تولید، 
کمبود نقدینگی و نبود صنایع تبدیلی از جمله 
در  که  بود  سرایانی  داران  گلخانه  مشکالت 
تماس هایی که ما داشتند عنوان کردند. برای 
بررسی دقیق این مشکالت با چند گلخانه دار 
قدیمی این شهرستان گفت و گو کردیم که 
غالباً تمام آن ها نیز عمده مشکالت خود را 

همین موراد ذکر شده، دانستند. 
»محمدزاده«  از گلخانه داران سرایانی اظهار 
نوسانات  ما  اساسی  کرد که مشکل اصلی و 
می  سبز  خیار  تقاضای  و  عرضه  و  قیمت 
باشد، چون در میدان میوه و تره بار تنها نصف 
قیمت آنچه برای تولید آن هزینه کرده ایم از 
ما خریداری می کنند و هیچ سودی به جزء 

هم  صادرات  وضع  وی  گفتۀ  به  ندارد.  صرر 
خوب نیست و به دلیل شرایط نگهداری این 
محصول و اینکه زود خراب می شود نمی توان 
در سردخانه نگهداری کرد و باید در عرض دو 
روز به فروش برسد و از آنجا که بازار فروشی 
ندارد و اشباع شده است، با قیمت خلیل پایینی 
راه  از ما خریداری می کنند که حتی هزینه 

ماهم در نمی آید.
»عابدینی« که یکی دیگر از گلخانه داران می 
باشد در این مورد گفت: مجوز گلخانه زیاد د 
اده اند و همه هم کشت خیار درختی انجام 
می دهند و به همین دلیل چون عرضه زیاد 
شده است تقاضا به آن حد نمی باشد و بازار 
فروش را کساد کرده اند. وی تأکید کرد که 
برای ایجاد اشتغالل مجوز گلخانه می دهند 
ولی این نوع اشتغال از بیکاری بدتر می باشد 

چون فایده ای برای ما ندارد. به گفتۀ وی باید 
گاز  را  متنطقه  این  گلخانه های  منطقه  این 
کشی کنند تا بتوانند با تولید در فصل زمستان 
که سودد هی داشته باشد چون فصلل تابستان 
فصل خیار است و به وفور می توان پیدا کرد.

کشت گلخانه ای، 
جایگزین کشت باغی

کشاورزی  جهاد  مدیر  با  راستا  همین  در 
مشکالت  و  گو  و  گفت  سرایان  شهرستان 
اظهار  وی  که  کردیم  بیان  را  دارن  گلخانه 
حال  در  آنان  مشالت  تمام  رفع  برای  کرد: 
برنامه ریزی می باشیم. »سلیمانی« با بیان 
اینکه به دلیل خشکسالی های اخیر و کمبود 
آب سیاست جهاد کشاورزی بر کشت گلخانه 
ای می باشد تا باغی، عنوان کرد: به همین 

دلیل مسئوالن و سازمان های مختلف باید از 
گلخانه داران حمایت نمایند تا امیدی به ادامه 
کار داشته باشند و نیروهای جوان هم انگیزه 
کافی برای شروع فعالیت گلخانه ای در آنها 
ایجاد شود. وی با اشاره به اینکه اکنون در این 
شهرستان حدود 20 واحد گلخانه وجود دارد، 
تصریح کرد که ما فقط مجوز ساخت گلخانه 
سیفی و سبزی را می دهیم، پس این افراد 

می توانند انواع این گونه ها را بکارند.

پیگیر گازرسانی به گلخانه ها هستیم؛ 
دیگر مسئوالن هم کمک کنند

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرایان بیان 
و  هستیم  ریزی  برنامه  حال  در  ما  که  کرد 
اعتقاد داریم که از این به بعد به شرطی مجوز 
گلخانه را صادر کنیم که محصوالت خاصی 

اینگونه مشکالت  از  تا دیگر  را کشت کنند 
داریم،  را  سبز  خیار  زیاد  عرضه  اکنون  که 
نداشته باشیم. »سلیمانی« تأکید کرد که اتز 
دیگر برنامه های ما که در حال پیگیری آن 
می باشیم که هر چه سریعتر عملیاتی شود، 
ای  گلخانه  واحدهای  به  گازرسانی  موضوع 
جهت کاشت در خارج از فصل می باشد. به 
داران تشکیل  تعاونی گلخانه  باید  گفتۀ وی 
هزینه  یکیدیگر  همکاری  با  بتوانند  تا  شود 
های مختلف و جانبی خود را کاهش دهند. 
وی همچنین راه اندازی خط تولید خیارشور 
ارزان  تسهیالت  پرداخت  و  تعاونی  توسط 
از  را  داران  گلخانه  برای  درگردش  سرمایه 
دیگر راه حل های پیشرفت و حل مشکالت 

این بخش دانست. 
)Ava.news16@gmail.com(

اجالس سراسری نماز استان مهر ماه برگزار می شود

کاشت فراوان،سود ناچیز

بیان  با  قاسمی- مدیر حج و زیارت استان 
زائران  برابری   2 افزایش  با  امسال  اینکه 
این  کرد:  اظهار  هستیم  مواجه  تمتع  حج 
آمار نسبت به سال 94 در خراسان جنوبی 
با  گو  و  گفت  در  »نوفرستی«  باشد.  می 
حج  در  زائران  اینکه  برای  کرد:  تأکید  آوا 
را  خود  اعمال  و سالمت  با صحت  امسال 
بعثه  و  زیارت  و  حج  سازمان  دهند،  انجام 
مقام معظم رهبری دستورالعمل ها و شیوه 
تمتع،  حج  کارگزاران  برای  را  هایی  نامه 
معاونان  و  مدیران  و  ها  معین  روحانیون، 
در  افزود:  اند. وی  تدوین کرده  ها  کاروان 
این دستورالعمل باید این افراد متولی، دوره 

این  که  ببینند  را  بیشتری  آموزشی  های 
های  سال  های  دستورالعمل  بر  عالوه  ها 

گذشته می باشد. به گفتۀ وی این آموزش 

کشور  قوانین  با  هایی  آشنایی  شامل  ها 
زیارت  و  حج  سازمان  تشکیالت  میزبان، 

با  زائران،  راهنمایی  واحد  تشریف،  ایام  در 

شاخص های ارزیابی عملکرد و انتقال تجارب 
مدیران حج گذشته به امسال می باشد. مدیر 
حج و زیارت از آموزش هایی که سال های 
گذشته داده می شده است هم به آموزش 
جغرافیای  و  قرآن  مناسک،  عربی،  زبان 

کشور میزبان اشاره کرد.

 12 در  زائر   700 و  هزار  تشرف 
کاروان/ پرواز از فرودگاه بیرجند

»نوفرستی« با بیان اینکه امسال هزار و 700 زائر 
در 12 کاروان به سفر حج می روند، تصریح کرد 
که از این تعدا کاروان 2 تای آن از کاروان 
باشند. می  تشیع  باقی  و  تسنن  اهل   هاای 

اولین  برای  امسال  اینکه  به  اشاره  با  وی   
بیرجند  فرودگاه  از  تمتع   پروازهای حج  بار 
هم  زائران  برای  کرد:  عنوان  باشد،  می 
اجرایی  مسائل  مانند  متعددی  های  کالس 
و  سیاسی  مسائل  سالمت،  حج،  مناسک  و 
اجتماعی، طرح مودت،  حمل و نقل، مسائل 
گمرکی و کاالهای غیرمجاز برگزار می شود 
که تا ابتدای برج 6 ادامه دارد. به گفتۀ وی 
با وجود اینکه در سال های قبل هم حجاج 
از طرف کشور بیمه می شده اند ولی در سال 
جاری تعهدات بیمه ای نسبت به سال های 

گذشته بیشتر و جزئی تر شده است.
)Ava.news16@gmail.com(

افزایش 2 برابری زائران حج تمتع در استان

عکس:قوسی

عکس:اینترنت
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
َمن حاَسَب نَفَسُه َربََح َوَمن َغَفَل َعنَها َخِسر

آن کسى که نفسش را محاسبه کند، سود برده است و آن کسى که از محاسبه 
نفس غافل بماند، زیان دیده است.

)بحار األنوار، ج 78، ص 352، باب 26، ح 9(

متکی: روابط با کشورهای
 خارجی، کاری ظریف است

با  روابط  گفت:  خارجه  امور  وزرات  اسبق  وزیر 
چند  که  هنگامى  ویژه  به  خارجى  کشورهای 
است،  ظریف  و  مینیاتوری  کاری  مى شود  جانبه 
نداریم.  ناراحت شدن  دیپلماسى حق  در  بنابراین 
متکى با اشاره به جایگاه ایران در منطقه یادآورشد: 
جمهموری اسالمى ایران در 26 سال گذشته پس 
از استقالل کشورهای آسیای مرکزی تا جایى که 
توانسته در حل مشکالت منطقه ورود داشته است.

موالوردی: وضعیت موجود زنان در 
کابینه با حضور سه زن حفظ شده است

شهیندخت موالوردی معاون امور زنان و خانواده 
ریاست جمهوری در خصوص ماجرای حضور زن 
در کابینه دوازدهم و بازخورد آن در فضای مجازی 
گفت: در حال حاضر فضای مجازی کارکرد خود 
به  طریق  این  از  مطالبات  و  است  داده  نشان  را 
وضعیت  گفت:  وی  است.  رسیده  رئیس جمهور 
موجود درباره حضور زنان در کابینه با وجود سه زن 
حفظ شده است. موالوردی درخصوص اختیارات 
اظهار  زنان  در حوزه  رئیس جمهور  معاون  جایگاه 
راهبری،  ستادی،  حوزه  یک  جایگاه  این  کرد: 
کار  انتظار  نباید  و  داشته  نظارت  و  سیاست گذای 

اجرایى در حد وزاتخانه را از آن داشت.

جهانگیری: جهت گیری دولت بعدی 
توجه به شایسته ساالری است

دولت  گیری  جهت  جمهور  رئیس  اول  معاون 
گفت:  و  کرد  عنوان  ساالری  شایسته  را  بعدی 
دولت مصمم است فضایى در کشور ایجاد کند که 
افراد توانمند و شایسته به دلیل مذهب و قومیت 
با  جهانگیری  نشوند.  محروم  مدیریت  فرصت  از 
تاکید بر اینکه پذیرفته نیست افراد شایسته به دلیل 
مسائلى همچون مذهب و قومیت نتوانند از فرصت 
از جهت  یکى  باشند،  برخوردار  کشور  در  خدمت 
گیری های دولت دوازدهم را توجه به امر شایسته 
ساالری عنوان کرد و گفت: همه ما ایرانى هستیم 

و از حقوق شهروندی یکسان برخورداریم.

رئیس  دفتر رئیس جمهور : ۵۰ درصد 
کابینه دوازدهم تغییر خواهد کرد

محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره 
به اینکه 5۰ درصد اعضای کابینه دوازدهم تغییر 
انتخاب  دهم  مى  اطمینان  گفت:  کرد،  خواهد 
انتخاب  حتما  اند،  کرده  روحانى  آقای  که  هایى 
به  که  بود  خواهد  مردمى  حمایت  مورد  های 
اند.  ابراز کرده  را  اعتمادشان  و  داده  رای  ایشان 
ارائه  مردم  به  را  ای  برنامه  جمهور  رئیس  آقای 
کردند و مردم به آن برنامه و به آن جهت گیری 
رای اعتماد دادند. ایشان بهترین کسى هستند که 

پیام انتخابات را دریافت کرده اند.

فالحت پیشه: کنار گذاشتن برجام 
خدمت به آمریکاست

حشمت ا...  فالحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملى 
و سیاست خارجى مجلس گفت: آن دسته از افرادی 
که معتقدند ایران باید برجام را کنار بگذارد، بدانند این 
کار خدمت به آمریکاست، چون در این شرایط آمریکا 
به راحتى از انجام تعهدات بین المللى اش در برداشتن 

تحریم ها سر باز مى زند.

شمخانی: آمریکا دنبال خروج
 از برجام با هزینه ایران است

دبیر  و  نماینده مقام معظم رهبری  على شمخانى 
شورای عالى امنیت ملى کشورمان گفت: آمریکا دنبال 
خروج از برجام با هزینه ایران است ولى به طور قطع 
این فرصت را به او نخواهیم داد که البته این به مفهوم 

حفظ برجام با هر هزینه ای نیست.

فارن افرز: بحران ساختگی ترامپ، 
آمریکا را منزوی می کند

به  اشاره  با  مطلبى  در  فارن افرز  آمریکایى  مجله 
به  ایران  کردن  وادار  برای  ترامپ  برنامه ریزی های 
با بحران سازی بر سر بازرسى های  از برجام  خروج 
نظامى نوشت، چنین اقدامى به منزوی شدن ایاالت 

متحده آمریکا منجر خواهد شد.

آمریکا با اجرای تحریم های جدید علیه 
ایران و روسیه منزوی تر می شود

میخائیل بوگدانف معاون وزیر امور خارجه و نماینده 
ویژه پوتین درباره اقدام های اخیر واشنگتن علیه 
باور  این  بر  کامال  روسیه  و مسکو، گفت:  تهران 
است که تحریم های جدید آمریکا علیه روسیه و 
ایران قانونى نیست، با معیارهای بین المللى انطباق 
ندارد و کشور تحریم کننده را بیشتر منزوی مى 
کند. وی گفت: تهران و مسکو به عنوان دو متحد 
پرتوان منطقه ای، همکاری های سازنده خود را 

برای ثبات بخشى بیشتر ادامه خواهند داد.

واکنش زیر خارجه قطر
به دست دادن ظریف و الجبیر

ثانى وزیر خارجه قطر  محمد بن عبدالرحمن آل 
گفت: دست دادن محمد جواد ظریف وزیر خارجه 
در  وی  سعودی  همتای  الجبیر  عادل  و  ایران 
استانبول، موضوعى داخلى است و ما در این گونه 

امور دخالت نمى کنیم.

برای کابینه دوازدهم چک سفید امضا نداده ایم

مجلس  امید  فراکسیون  پارسایى سخنگوی  بهرام 
شورای اسالمى با بیان اینکه این فراکسیون پس از 
اعالم رسمى اسامى وزرای پیشنهادی درباره کابینه 
دوازدهم اعالم موضع خواهد کرد، گفت: حمایت ما از 
آقای روحانى در انتخابات ریاست جمهوری به مثابه 
چک سفید امضای جریان اصالح طلبى به ایشان بود و اکنون هم از ایشان 

حمایت مى کنیم اما برای کابینه با هر ترکیبى چک سفید امضا نداده ایم.

برخی دنبال کسب منافع برای اطرافیان خود هستند

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس گفت: برخى 
مسئوالن دنبال کسب منافع برای اطرافیان خود از قبل 
انقالب هستند و کارهای تحت عنوان برون سپاری در 
سازمان ها با هدف ایجاد اشتغال برای بازنشستگان این 
سازما ن ها انجام مى شود. حاجى دلیگانى افزود: این 
بخش از مسئولین به جای اینکه برنامه  مفیدی را برای عموم مردم خواسته 
باشند برای حل مشکالت عده قلیلى، اکثریت کشور را به دردسر مى اندازند.

دشمنان می خواهند با تحریم ها سپاه را محدود کنند

آیت ا... احمد جنتى گفت: دشمنان مى خواهند با تحریم 
ها سپاه را محدود کنند.این نکته باید برای مردم روشن 
شود که مسأله، براندازی نظام، انقالب و اسالم است و 
هدف دیگر هم این است که قدرت رهبری را بگیرند، 
زیرا مى بینند که ایشان با قدرتى که دارند امور را هدایت 
مى کنند و در مقابل آمریکا هم ایستاده اند و در عراق و سوریه و در جاهای دیگر 

نقش آفرینى مى کنند و دشمنان مى خواهند این قدرت را بشکنند.

اعتماد  روزنامه  به  محبیان  امیر 
خلوص  باید  اصولگرایان  گفت: 
کنند.  اثبات  جامعه  به  را  شان 
وی در پاسخ به این سوال که:آیا 

شکست جریان راست در انتخابات 
اصولگرایان  که  بود  این خاطر  به 
را  خود  مخاطب  اجتماعى  قشر 

نوع  یا  بودند  کرده  انتخاب  اشتباه 
مخاطب  با  گرفتن شان  ارتباط 
کرد:  اظهار  داشت،  ایراد  که  بود 
مخاطب  انتخاب  حتى  و  شعار ها 

اصولگرایان  اساسا  و  نبود  غلط 
دینى  آموزه های  اساس  بر  حتما 
مستضعفان  دغدغه  بیشتر،  باید 

جامعه را داشته باشند. اشکال آن 
جا بود که مردم عموما باور نکردند 
آنها  دغدغه  واقعا  اصولگرایان  که 
را دارند یا اگر پذیرفتند به توانایى 
آنها تردید کردند. واقعیت آن است 
خلوص  باید  اصولگرایان  که 
اثبات کنند  به جامعه  را  خودشان 
و  قسم  با  نباید  کار  این  برای  و 
قابل  غیر  یا  پوچ  ادعاهای  و  آیه 
به   بیفتند؛  مردم  پى  در  اجرا 
با  را  رابطه خود  باید  ما  آن  جای 
خدای مان اصالح کنیم و شبهات 
از  را  فرصت طلبى  و  قدرت طلبى 

وجود خود بزداییم.
اصالح شد  خدا  با  ما  رابطه  اگر   
دیگران  با  را  ما  رابطه  خداوند 
اصالح خواهد کرد. مشکل اصلى 

در درون ما است نه بیرون ما!

مهدی چمران عضو هیئت موسس 
انقالب  نیروهای  مردمى  جبهه 
مبنى  سوالى  به  پاسخ  در  اسالمى 
شخصیت ها  برخى  درخواست  بر 
بررسى  برای  سیاسى  گروه های  و 
عملکرد جبهه مردمى در انتخابات 
که  است  طبیعى  این  گفت:   ،96
مردمى  تشکل  یک  عنوان  به  ما 
سیاسى عملکرد خود را به صورت 
دقیق بررسى و نقاط ضعف و قوت 
خود را شناسایى کنیم، منتهى این 
که  دارد  چارچوبى  آسیب شناسى 
را  آسیب شناسى  آن  براساس  باید 
دنبال کرد. وی با بیان اینکه هیچ 
در  مردمى  جبهه  نمى گوید  کسى 
انتخابات 96 مرتکب هیچ اشتباهى 
نشد، افزود: بحث اصلى و اساسى 
کردن  متحد   96 انتخابات  در  ما 

در  ما  که  بود  انقالب  نیروهای 
این بحث موفق بوده ایم، البته باید 
با  ارتباط  و  کنیم  بیشتری  تالش 
گروه های مردمى را بیش از پیش 

کرده و زمینه مشارکت باالتر مردم 
فراهم  را  سیاسى  عرصه های  در 
که  معتقدیم  گفت:  چمران  کنیم. 

بیشتری  قدرت  با  را  کارمان  باید 
دنبال کنیم، چرا که ما یک تشکل 
فصلى یا انتخاباتى نیستیم که بعد 
دچار خمودگى شویم؛  انتخابات  از 

و  هستیم  مردمى  تشکل  یک  ما 
قصد داریم همیشه در عرصه دفاع 

از حقوق مردم در صحنه باشیم.

اصولگرایان باید خلوص شان را به جامعه اثبات کنند
چمران: »جبهه مردمی« عملکردش

در انتخابات ۹۶ را آسیب شناسی می کند
امیر محبیان: مردم حرف اصولگرایان را باور نکردند؛

به مناسبت فرخنده میالد با سعادت هشتمین اختر تابناک والیت 

غذای برادران خزیمه )شمال شهر(
 از تاریخ 96/5/13 

به مدت 8 روز انواع غذای خود را با تخفیف ارائه می دهد.
بلوار شعبانیه - وصال - غذای برادران خزیمه

32311717  - 09153621477

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

قال رسول ا... )ص(: نیکوکاری انسان را از مرگ های ناگوار در امان نگاه می دارد
زائرین محترم بیت ا... الحرام، نیک اندیشان بزرگوار
مرکز نیکوکاری محمد رسول ا... )ص( محله غفاری بیرجند افتخار دارد به منظور رفع نیازهای ضروری و توانمندی، 
کمک به معیشت خانواده های بی سرپرست، ایتام، محسنین، معلولین، سالمندان، بیماران صعب العالج، تامین 

جهیزیه خانواده های نیازمند با همیاری و کمک افراد نیک اندیش و سخاوتمند جامعه )پزشکان نیکوکار
 خیرین محترم، شرکت ها و ... ( گام برداشته و تالش می نماید همراهی شما عزیزان را در این مسیر زیبا

 ارج می نهیم. چشم انتظار یاری سبزتان هستیم

شماره حساب مرکز نزد بانک رفاه: 1۰771341۰ 

شماره کارت مجازی: 138۹-778۵ - ۵8۹4-۶31۵

شماره تماس: 32347323 - ۰۹1۵1۶3۹۰8۶ - ۰۹1۵۵۶13413

آدرس: خیابان غفاری- بیست متری جرجانی- جنب مسجد محمد رسول ا... )ص( 

مرکز نیکوکاری محمد رسول ا... )ص( محله غفاری بیرجند

       اطالعیــه

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

                                   برند  ............   
طراح و تولید کننده سیستم های نظارت تصویری و حفاظتی
30 ماه گارانتی و 10 سال خدمات/ مشاوره و بازدید رایگان 
پایین ترین قیمت / باالترین کیفیت / بهترین خدمات
دفتر مرکزی : بیرجند- بلوار غفاری، خیابان یاس، رو به روی سازمان همیاری شهرداری ها
شماره تماس : 7-32341226    واحد مشاوره : 09197147874    انرژی صنعت ایرانیان

د مدت
ط بلن

ا اقسا
 ب

12 مـاهـه
 

فرهیخته ارجمند و خطیب توانا
حضرت حجت االسالم والمسلمین

 جناب آقای دکتر رضایی
 بدینوسیله برخود الزم می دانیم به پاس سال ها مجاهدت علمی ، فرهنگی ، اجتماعی و خدمات صادقانه 

در سنگر عظیم و پرفیض نماز جمعه مرکز استان ازحضرت عالی تشکر و قدردانی نماییم
 توفیقات شما عالم فرزانه را در پناه توجهات حضرت ولی عصر )عج( و در سایه رهنمودهای مقام عظمای 

والیت از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

انجمن های صنفی شرکت های حمل و نقل و رانندگان کاالی شهرستان بیرجند استخدام بازاریاب و طراح گرافیک
1- ظاهر آراسته و مناسب با محیط کار 

2- خوش برخورد و دارای روابط عمومی باال 
3- عالقه مند به بازاریابی 4- سابقه کار طراحی گرافیک
بلوار معلم ، حاشیه خیابان فردوسی   091۵1613680

همسرم مرضیه جان
بر من مباد بی تو ماندن، بی تو بودن،

 بی تو خفتن، بی تو رفتن

تولـدت مبـارک
همسرت حبیب
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