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هفته دولت؛
گاه خداقوت به مسئوالن

* امین جم

در هشتم شهریور  وزیری  دفتر نخست  انفجار     
سال 1360 و شهادت دو یار دیرین امام و انقالب 
محمد علی رجایی رئیس جمهور و محمد جواد باهنر 
نخست وزیر دو اسوه علم و تقوا، شهید محمد علی 
دولتمردان  از  ای  نمونه  که  جمهور  رئیس  رجایی، 
نام  به  ای  هفته  گذاری  نام  انگیزه  بودند   مردمی 
 دولت شد تا زمینه ای برای آشنایی مردم با فعالیت ها 
و بیان اهداف و برنامه های آینده دولت، هفته ای به 
نام هفته دولت  ایجاد شود.همراهی مردم با دولت و 
پشتیبانی آحاد ملت  از آن، از عوامل  اقتدار وثبات 
دولت  است و این رابطه البته تا هنگامی که دولت، 
دولت ارزشی و خدمتگزار باشد، پایدار خواهد بود.هفته 
دولت، هفته اقتدار و پیروزی دولتی است که حمایت و 
پشتیبانی میلیونها تن از ملت خود را همراه دارد. 
دولتی  از  قدردانی  و  سپاس  برای،   زمانی  هفته 
وال است که هدفش اجرای . . .  )ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (
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   اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در بیانیه ای از حضور حماسی مردم بیرجند در مراسم تشییع پیکرهای  دو 
شهید گمنام دفاع مقدس قدردانی کرد در این اطالعیه آمده است شهدای گمنام پرچم داران لبیک به ندای »این عمار« ولی 
امر مسلمین جهان هستند و درود خدا و مردم والیت مدار شهر بیرجند که با بصیرت و آگاهی حماسه ای ماندگار در تشییع 
شهدای گمنام رقم زدند؛ بی شک انفاس طیبه شهدای گمنام از این پس در تمام صحنه های دفاع از انقالب اسالمی همراه 
مردم شریف بیرجند خواهند بود. به عنوان خادمین شهدای گمنام بر خود واجب می دانیم تا از حضور حماسی مردم خصوصا 
اهالی شمال شهر و همت واالی نماینده محترم ولی فقیه و کلیه مسئولین استان و بیرجند که مراسم با شکوه وداع و تشییع 
۲ شهید گمنام را رقم زدند تشکر نماییم. بی شک اجر واقعی شما عزیزان نزد خداوند و ارواح طیبه شهدا محفوظ خواهد بود .

علیخانی: کار تشکیالتی در  فراکسیون امید ضعیف است/ توکلی: آقای روحانی ؛ فهرست اموال خود و فرزندان تان را منتشر کنید/کواکبیان: یک عده خواستند از سلفی نمایندگان استفاده جناحی کنند/ سردار سنایی راد: برای سوریه رفتن فرزندانم پارتی بازی نمی کنم/رئیس جمهور پیشین لبنان: ایران، برادر بزرگ لبنان است / سازمان ملل: برجام یکی از مهمترین دستاوردهای دیپلماتیک جهان است /صفحه 8

رسولی:
 به نظر می رسد بده بستان های 

غیر متعارفی در مجلس اتفاق افتاده است

غالمعلی حداد عادل:
بعد از انتخابات هر کسی سعی می کند

 شکست را بر گردن دیگری بیاندازد

جلیل رحیمی جهان آبادی :
مدیریت الریجانی باعث

 رای آوری باالی وزیران شد

مجید فراهانی: 
همراهی مجلس با

 دولت بی سابقه بود

محمد زارع فومنی: 
کابینه دوازدهم

 یعنی تکرار مکررات

 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

رگبار انتقادات فرماندار 
از مدیران غایب

جای خالی مسئوالن در کمیسیون قاچاق کاال و ارز

مشروح  در صفحه 7

در اولین  جلسه منتخبان مطرح شد:

انتخاب شهردار، اولویت شورای جدید شهر بیرجند  / صفحه7

قدردانی اداره کل حفظ آثار دفاع مقدس از حضور مردم در تشییع شهدا 

عزیز نازنین مان

 مرحوم حاج محمد جانباز
 تن خاکی را وانهاد و از یک دنیا رنج و عذاب بیماری 

وارهید. مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم 
امروز پنجشنبه 96/6/2 ساعت 2 بعدازظهر
 از محل غسالخانه بیرجند برگزار می شود.

خانواده های: جانباز، سلطانی و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مادری عزیز  و بزرگوار
مرحومه مغفوره

 شادروان حاجیه مریم قجری
 )والده آقایان آزاد مهر و پرخوئی(

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/6/2 از ساعت 17 الی 18 
در محل مجتمع فرهنگی مذهبی ابن حسام )واقع در طالقانی 13( 
منعقد می گردد، حضور شما بزرگواران در این جلسه موجب شادی روح 

آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: آزادمهر، پرخوئی

جناب آقای علی محمد  نصرآبادی
 درگذشت مادر گرامی تان

 را تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر جمیل 
مسئلت  می نماییم. 

از طرف دکتر محمود قنادان

به مناسبت چهلمین روز
 درگذشت همسری فداکار، پدری مهربان، برادری عزیز و 

خادم هیئات مذهبی و مجالس سوگواری ابا عبدا... الحسین )ع( 

شادروان محمدرضا ابراهیمی مقدم 
جلسه یادبودی جمعه 96/6/3 از ساعت 10 الی 11 صبح در محل 
مسجد امام حسن مجتبی )ع( واقع در خیابان معلم بیرجند 
برگزار می گردد. حضور شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی 

روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود

خانواده های ابراهیمی مقدم و سایر فامیل وابسته

کوبیده و جگر گوسفندی
گوشت داغ،جوجه ،پاچین، چنجه

32227018 -091۵۵62۵828
خیابان ارتش/ حد فاصل عدل 

و معلم/ جنب لوستر فروشی

              و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه، قالو انا هلل و انا الیه راجعون
و هر از گاه در گذر زمان،  رحیل مسافری  متأثرمان می کند
 که در سکونی روح نواز، آغازی بی پایان را  از سر گرفته، 

بی شک در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن
 صبری می خواهد عظیم  و طاقتی بس مضاعف 

جناب آقای مهندس حمیدرضا جانباز 
 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم 

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
درگذشت پدر گرامی تان

 شادروا ن حاج محمد جانباز
 را تسلیت عرض نموده، برای جناب عالی و خاندان محترم صبر و 

شکیبایی و برای آن عزیز درگذشته غفران و رحمت واسعه الهی را خواستاریم.
افسانه هستی اش اگر پایان یافت     خوش نامی و عزتش به پایان نرسید

ضمنا به اطالع همشهریان گرامی می رساند: مراسم خاکسپاری آن مرحوم امروز پنجشنبه 
96/6/2 ساعت 14 الی 1۵ از محل غسالخانه بیرجند برگزار می گردد.

هیئت مدیره ، مدیر عامل ، معاونین ، مدیران و کارکنان
 شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی
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 مدیرعامل توانیر : رشد مصرف برق نگران کننده است

مدیرعامل توانیر گفت: روند رشد مصرف در بخش غیرمولد در طول سال نگران کننده است که در شرایط مطلوب باید به کمتر از ۴ درصد برسد. آرش کردی به رشد ۷ درصدی 
مصرف برق در سال جاری اشاره کرد و گفت : رشد مصرف در زمان پیک نیز به بیش از ۵ درصد رسید که هر دو قابل توجه است و برای اولین بار مصرف برق در پیک تابستان به 

۵۵ هزار و ۴۰۰ مگاوات رسید و تعداد روزهایی که میزان مصرف بیش از ۵۲ تا ۵۳ هزار مگاوات بوده ، قابل توجه است.

نتیجه خالص تحریم ها ، 19800 سانتریفیوژ است!

سرمقاله

 هفته دولت؛

گاه خداقوت به مسئوالن

* امین جم

از صفحه 1( حدود الهی و احکام آسمانی  )ادامه سرمقاله 

اسالم و ایجاد جامعه ای سرشار از عدالت، نظم و امنیت 
است .این هفته فرصتی است تا لختی تامل کنیم و 
از سر تامل ودقت به آن چه در گذر شتابزده زمان 
پنهان مانده، نظر افکنیم. باید رنج و تالش مسئوالن 
متعهد کشور را ارج نهیم، خدمت های نادیدنی دولت 
مردان خدمتگزار و صاحب منصبان درد آشنا را سپاس 
گوییم و به همه تالش گران و زحمت کشان نظام 
جمهوری اسالمی خسته نباشید بگوییم. در همین باره 
 مقام معظم رهبری نیز  می فرمایند:  » هفته دولت ، 
فرصت مغتنمی است تا مردم با نتایج تالش های 
بخشی از مجموعه نظام اسالمی بیشتر آشنا شوند و 
دروغ بودن محور اصلی تبلیغات دشمنان اسالم مبنی 
بر ناکارآیی و ناتوانی نظام اسالمی، آشکارتر گردد.در 
کنار این مسائل باید گفت این هفته، نشان دهنده آن 
است که مسئوالن چه تالش هایی در طول یک سال 
فعالیت خود انجام داده و چه کارنامه ای برای نشان 
دادن به مردم دارند.همه مسئوالن کشوری و استانی 
در این هفته به بیان فعالیت های یکساله خود پرداخته و 
در این میان با اندک مقایسه ای می توان فرق مسئول 
و غیرمسئول و دلسوز و غیر دلسور را مشخص کرد.
 همچنان که در قرآن کریم، حاکم و سرپرست اجتماع ، 
امین و نگهبان آن جامعه عنوان شده است. امام علی 
علیه السالم با الهام از این آیه، در نامه ای به حاکم 
آذربایجان می نویسد: »مبادا بپنداری حکومتی که به تو 
سپرده شده، شکاری است که به چنگت افتاده است؛ 
خیر، امانتی برگردنت گذاشته شده و باالدست تو، از 
تو حفظ حقوق مردم را می خواهد. تو را نرسد که به 
استبداد و دل خواه، میان مردم رفتار کنی.« حضرت در 
جای دیگر، ضمن بخشنامه ای به مأموران مالیاتی خود 
می فرماید: به عدل و انصاف رفتار کنید. به مردم درباره 
خودتان حق بدهید. پر حوصله باشید و در برآوردن 
نیازهای آنها تنگ حوصلگی نکنید که شما خزانه 
داران رعیت، نمایندگان ملت و سفیران حکومتید.« 
بنابراین هفته دولت، فرصتی است تا عملکرد دولت ها 
که با اهداف بزرگی چون پایبندی کامل به دین خدا و 
اصرار بر اقامه الهی، عدالت طلبی، مبارزه با فساد، پاک 
دامنی، صداقت و صراحت و توجه به محرومان روی 
کار می آیند، برای مردم بیان شود.در پایان این هفته را 
به همه مسئوالن باالخص مدیران دردآشنا و تالشگر 
استان  خراسان جنوبی که هموراه با سعی و کوشش 
خود در راستای بهتر شدن وضع وتوسعه این نقطه 
از ایران سرفراز  گام بر داشته اند،تبریک می گوییم 
و امیدواریم در درگاه ایزد متعال از اجر ومزد جاودان 
برخوردار باشند.که باالترین پاداشها پاداش اخرویست .

توزیع کارت آزمون استخدامی 
دستگاه های اجرایی 

خبرگزاری صدا و سیما- سخنگوی سازمان سنجش 
دریافت  برای  باید  داوطلبان  گفت:  کشور  آموزش 
کارت ورود به جلسه و برگ راهنمای آزمون به سایت 
 www.sanjesh.org نشانی  به  اینترنتی 
مراجعه کنند. حسین توکلی افزود: ۴۰۲ هزار و ۴۳۰ 
داوطلب در این آزمون نام نویسی کرده اند که از این 
تعداد ۲۲۲ هزار و ۷۳۶ نفر زن و 1۷۹ هزار و ۶۹۴ 
نفر مرد هستند. وی گفت: این آزمون صبح و عصر 
جمعه سوم شهریور در 11۸ حوزه امتحانی و در ۵۳ 

شهرستان برگزار می شود.

خبر خوش وزیر جوان درباره اشتغال

چهارشنبه  روز  جهرمی«  آذری  »محمدجواد  ایرنا- 
درحاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: 
تالش می شود اشتغال مد نظر در این بخش با تدوین 
برنامه محقق شود.این عضو هیات دولت دوازدهم 
افزود: حجم بهره وری در این زمینه ۲.۵ درصد در نظر 
گرفته شده که 1۸ درصد آن مربوط به حوزه فناوری و 
اطالعات است و زیر بخش مخابرات نیز باید رشد 1۹.۴ 
درصدی در حوزه ارزش افزوده داشته باشد.وزیر ارتباطات 
 و فناوری اطالعات خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود
حجم بازار مخابرات تا پایان برنامه ششم توسعه ۲.۵ 
برابر و حجم فناوری اطالعات هم ۵ برابر شود.وی به 
تاکید برنامه ششم توسعه برای ایجاد۹۵۰ هزار شغل 
درسال اشاره کرد و گفت: سالی 1۰۰ هزار شغل باید در 
بخش ارتباطات و فناوری اطالعات ایجاد شود که با 

برنامه ریزی محقق خواهد شد.

آمار زندانیان مهریه اعالم شد

مهر- سید اسدا... جوالیی مدیر عامل ستاد دیه با 
انتقاد از افزایش آمار محکومان پرداخت مهریه در 
کشور ادامه داد: متاسفانه طبق آخرین اطالعات ارایه 
بابت  ایرانی  استان ها ۲۴۵۰ مرد مسلمان  از  شده 
بسرمی برند  حبس  در  مهریه  پرداخت  در  ناتوانی 
به  کارشان  که  است  افرادی  تعداد  تنها  این  و 
دادخواست مهریه و زندان کشیده شده است. واال 
وضعیت دادگاه و موضوع طالق کشی تلخ تر از این 
آمار جزیی است. وی اظهار کرد: از روزهای نخست 
فعالیت ستاد دیه موضوع پیشگیری افراد از ورود 
ناخواسته به زندان ها همواره در قالب یک دغدغه 

مورد الویت قرار داشته است. 

ایسنا-ولی ا... سیف با اشاره به ابالغ این نهاد برای کاهش 
نرخ سود بانکی اظهار کرد: چندین ماه است که درحال فراهم 
اعالم  تصمیم  این  که  زمانی  تا  هستیم  مقدماتی  کردن 
باشد. می شود زمینه های اجرای آن به خوبی فراهم شده 

وی افزود: یکی از اقداماتی که در این رابطه خیلی تاثیرگذار 
خواهد بود، بحث تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز مالی 
کشور  در  فعالی  غیرمجاز  موسسه  دیگر  امروز  که  است 
نداریم. رئیس کل بانک مرکزی موضوع تسهیالت پرداختی 
بانک ها را یکی دیگر از مباحث پیش رو بانک مرکزی برای 
ابالغ سیاست کاهش نرخ سود بانکی عنوان کرد و گفت: 
به  فشار  و  بانک ها  سوی  از  پرداختی  تسهیالت  موضوع 
بانک ها در این زمینه باعث بدهکاری آنها به بانک مرکزی 
و تحمیل نرخ های جریمه باال در این رابطه شده بود. بانک 
مرکزی اقداماتی انجام دادکه فضا برای انجام و اجرای این 
سیاست ها مهیا شود. سیف خاطر نشان کرد: امروز شرایط 

برای اینکه نرخ سود بانکی در دامنه قابل قبولی قرار بگیرد، 
کامال مهیا است.وی با تاکید بر اینکه فلسفه بانکداری بدون 
ربا این است که نرخ سود قطعی از قبل نمی تواند تعیین 
شود، اظهار کرد: نرخ سودهای بانکی علی الحساب است. 
اما رقابت های غلط در گذشته باعث شده بود که در پایان 
سال که بانک ها صورت های مالی خود را می بستند رقمی 
که به عنوان علی الحساب عنوان کرده بودند از رقمی که 
می توانست محاسبه شود بیشتر می شد.رئیس کل بانک 
تصمیمات  براساس  مرکزی  بانک  کرد:  تصریح  مرکزی 
شورای پول واعتبار اعالم کرد که نرخ سود قطعی را که در 
آخر سال محاسبه می شود نباید تعیین شود. لذا مقرر شد 

که هیچ بانکی مجاز نیست به سپرده گذاران بیشتر از 1۵ 
درصد سود پرداخت کند که آنهم منوط به پیش بینی هایی 
است که آن بانک به تحقق آنها اطمینان دارد.سیف خاطر 
نشان کرد: ممکن است در آخر سال بانکی یک یا دو درصد 
سود به عنوان مابه التفاوت به سپرده گذاران پرداخت کند که 
این موضوع به عملکرد آن بانک بستگی دارد.وی با بیان 
اینکه کاهش نرخ سود بانکی مقدمه ای برای کاهش نرخ 
به نرخ سود  اول نسبت  افزود: گام  سود تسهیالت است، 
بانکی انجام شد و گام بعدی که ممکن است به فاصله یک 
ماه بعد برداشته شود و طی آن بانک ها ملزم به اجرای آن 
خواهند بود موضوع کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی است.

کاهش نرخ سود بانکی مقدمه ای برای کاهش نرخ سود تسهیالت است 

مستقیمی  مالیات  اداری،  عدالت  دیوان  حکم  تسنیم-با 
دریافت می  گاز طبیعی  از مشترکان  آبونمان  نام  به  که 
نهایی  اینرو مبلغ  از  از قبوض گاز حذف می شود.  شد، 
می  محاسبه  گذشته  از  تر  ارزان  قبوض  روی  شده  درج 
هدفمندی  قانون  اجرای  از  پس   ۸۹ سال  ماه  شود.دی 
مالیات  دریافت  رئیس جمهور وقت،  با دستور  ها،  یارانه 
مستقیمی به نام آبونمان، از قبوض گاز حذف شد. تا دو 
سال بعد آبونمانی در قبوض گاز از مردم دریافت نمی شد 
تا اینکه دوباره با صدور بخشنامه ای از سوی دولت، این 

آبونمان  بازگشت.دریافت  به قبوض گاز  مالیات مستقیم 
در قوبض گاز به صورت ماهیانه در ۴ سال گذشته ادامه 
داشت تا اینکه دیروز دیوان عدالت اداری حکمی جدید در 

این خصوص صادر کرد.
ایران  گاز  ملی  از شرکت  تسنیم  خبرنگار  های  پیگیری 
از سوی  این حکم  ابالغیه  این است که هنوز  از  حاکی 
دیوان عدالت اداری به شرکت ملی گاز ایران ارسال نشده 
مالیات  بعد  ماه  از  شود،  ارسال  ابالغیه  این  زمان  هر  و 
طبیعی  گاز  مشترکان  از  آبونمان  نام  به  که  مستقیمی 

اینرو  از  از قبوض گاز حذف می شود.  دریافت می شد، 
گذشته  از  تر  ارزان  قبوض  روی  شده  درج  نهایی  مبلغ 

محاسبه می شود. 
گاز خانگی در کشور  تعداد مشترکان  اینکه  به  توجه  با 
به  شده  درج  مبلغ  و  است  خانواده  میلیون   ۲۰ از  بیش 
عنوان آبونمان گاز روی هر قبض 1۵۰۰ تومان است، با 
حذف آبونمان، ۳۰ میلیارد تومان از درآمد ماهیانه دولت 
میلیارد   ۳۶۰ به  سال  طول  در  رقم  این  شود.  می  کم 

تومان می رسد.

قبوض گاز ارزان می شود

افزایش 10 درصدی حقوق
 مستمری بگیران عشایری و روستایی 

تسنیم- وزیر کار از افزایش 1۰ درصدی دریافتی مستمری بگیران بیمه 
روستایی و عشایری خبر داد. علی ربیعی درباره وضعیت بیمه کارگران، 
گفت: خوشبختانه در سال ۹۶ تصمیم گرفتیم ۲۰۰ هزار نفر از کارگران 
ساختمانی را که در سه دسته طبقه بندی شده اند را بیمه کنیم.ربیعی 
تصریح کرد:  ممکن است هنوز عده ای برای بیمه شدن به سازمان فنی و 
حرفه ای مراجعه نکرده باشند که این موضوع می تواند خبر خوشی برای 
آنها باشد. وزیر کار ادامه داد: من در حال ابالغ این موضوع هستم که  از 
فردا دریافتی مستمری بگیران بیمه عشایر و روستایی 1۰ درصد افزایش 
پیدا کند و ما تالش مان این بوده که براساس نرخ تورم اعتبار صندوق بیمه 

روستائیان و عشایر افزایش پیدا کند.

ضوابط اخذ گواهینامه برای متقاضیان
 قانون جریمه مشموالن غایب 

عصراعتبار-جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا درباره فرآیند اجرایی قانون 
جریمه مشموالن غایب در سال ۹۶، اظهار کرد: مشموالن غایبی که تا پایان 
سال ۹۶، بیش ازهشت سال غیبت دارند، همچنان می توانند با مراجعه به 
دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس+1۰( ، در قانون جریمه مشموالن 
غایب ثبت نام کنند. سردار کریمی درباره امکان اخذ گواهینامه راهنمایی و 
رانندگی برای مشموالن غایب واجد شرایط که به صورت اقساطی در این 
طرح شرکت کرده اند، گفت: با هماهنگی های صورت گرفته با ستاد کل 
نیروهای مسلح، مشموالن غایب واجد شرایط که حداقل ۳۰ درصد مبلغ 
جریمه را به صورت نقدی پرداخت و اقساط تعیین شده را نیز به صورت مرتب 
واریز کرده اند، می توانند برای اخذ گواهینامه راهنمایی و رانندگی اقدام کنند.

کارگران و کارفرمایان بخوانند

قرارداد  انعقاد  اداری،  عدالت  دیوان  عمومی  هیات  رای  با  ایرنا- 
قانون  با  مغایر  یکساله،  قرارداد  حکم  در  یکسال  از  کمتر  کار 
با این ادعا که اجرای دستورالعمل  تشخیص داده شد.شاکی دادگاه  
حداقل  مدت  به  قرارداد  انعقاد  به  مکلف  را  کارفرمایان  الذکر،  فوق 
قرارداد  حکم  در  را  یکسال  از  کمتر  قراردادهای  و  کرده  را  یکسال 
قراردادهای  به  شدن  وارد  خدشه  موجب  و  نموده  محسوب  یکساله 
است. کرده  درخواست  را  آن  ابطال  و  شود  می  یکسال  زیر 
موضوع با اعالم نظر هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی 
دیوان عدالت در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت و هیات عمومی 
را  اشاره  مورد  دستورالعمل  تخصصی  هیات  نظر  تایید  با  نیز  دیوان 
خارج از اختیار مرجع وضع و مغایر با قانون تشخیص داد و ابطال کرد.

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
اکسیـدان           پا تو کفش من نکن

16:1520:1518:1521:45شروع سانس

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف
 و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
  علـی آبادی 

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

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

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

 حمــل اثاثیـه 
 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

 مسیر مشهد و  زاهدان 
 حمل یخچال ساید در اسرع وقت

حمل بار برای خارج شهر - 20 میلیون بیمه

ل بار
حم  100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

فکس لیزری خریداریم.
09031614320

جگر مرغ منجمد300 گرمی    کیلویی 2550 تومان
خیار شور یک                      دبه ای9500 تومان
خیار شور نول                   دبه ای 13500 تومان
خیار شور ویژه                  دبه ای24000 تومان
سردست برزیلی              کیلویی 23300 تومان
ران برزیلی                       کیلویی26700 تومان
گردن برزیلی                    کیلویی23900 تومان
گوشت چرخ کرده منجمد       کیلویی15200 تومان
شنیسل منجمد ممتاز       کیلویی  14500 تومان
شنیسل منجمد                 کیلویی 13000 تومان
ران مرغ منجمد                  کیلویی   6900تومان
ران مرغ منجمد سایز          کیلویی 8700 تومان
ماهی تیالپیال                     کیلویی 15800 تومان
استیک شیر خالدار           کیلویی 21000 تومان
استیک شاه ماهی            کیلویی 22000 تومان
سوسیس آلمانی 1              کیلویی 3900 تومان
سوسیس آلمانی 2              کیلویی 3200 تومان

کالباس مارتادال  40 %          کیلویی 5200 تومان
کالباس لیونر 55 %               کیلویی 8700 تومان
کالباس خشک  60 %           کیلویی 9800 تومان
کالباس مرغ  55 %            کیلویی 10500 تومان
هات داگ 70 %                    کیلویی 7900 تومان
همبرگر 30 % پاک جم         بسته ای 5200 تومان
همبرگر 60 %  پاک جم         بسته ای 8000 تومان
 کباب لقمه 70 %  پاک جم         بسته ای  8000 تومان
استیک پاک جم                بسته ای 9800 تومان
همبرگر 30 % شوکا            بسته ای 6900 تومان
همبرگر 60 % شوکا        بسته ای 11000  تومان
کباب لقمه 3 تیکه شوکا    بسته ای11000 تومان
استیک ظرفی شوکا        بسته ای14100 تومان
همبرگر 30 %  شهراد         بسته ای 2400 تومان
همبرگر 60 %  شهراد        بسته ای 4200  تومان
پنیر پیتزا 9595               کیلویی 13200  تومان
پنیر پیتزا ون                      کیلویی 10800تومان

دالیــــا پروتئیـــن

آدرس: بازار روز پاسداران     32442876 - 09353315656    بهروش

درب اتومـاتیک

 سیـد 
مجری انواع: )درب های 

اتوماتیک، جک  پارکینگی ،  
کرکره ، سکوریت اتومات(
  09303107002 

09155614880



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه*2 شهریور 1396* شماره 3866

ثبت 2528 فقره ازدواج در خراسان جنوبی
گروه خبر- 2 هزار و 528 فقره ازدواج در دفاتر اسناد رسمی ازدواج خراسان جنوبی ثبت شد. مدیرکل ثبت احوال استان گفت: در مدت 4 ماه گذشته میانگین سن ازدواج مردان در استان 26 
سال و 5 ماه و میانگین سنی زنان 22 سال و یک ماه ثبت شد. پورحسین افزود: بیشترین تعداد ازدواج با هزار و 19 فقره در شهرستان بیرجند به ثبت رسید.مدیرکل ثبت احوال همچنین از 
کاهش8.3 درصدی ثبت طالق در 4 ماه گذشته نسبت به مدت مشابه پارسال در استان خبر داد و گفت: تعداد طالق از 396 فقره در مدت مشابه پارسال به 363 فقره در سال جاری کاهش یافت.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

اوای خراسان جنوبی شهردار  از   سالم و تشکر 
محترم و شورای شهر جدید ضمن تبریک شروع 
به کار و ارزوی موفقیت برای شورای جدید،لطفا 
بزنید  جوادیه  بلوار  انتهای  میالد  بلوار  به  سری 
.علیرغم اینکه 6 سال است مردم در انجا سکونت 
دارند ولی متاسفانه هنوز نه مغازه ای وجود دارد و 
نه امکاناتی. لطفا فکری به حال تپه های خاکی 
بلوار میالد بکنید مردم به امان امده اند. متاسفانه 
عملکرد شورای اسالمی و شهردار محترم در این 
مندند.  مردم گالیه  و  بوده  بسیار ضعیف  منطقه 
اتاق  از  مدتی  چند  هر  نیست  بد  شهردار  اقای 
جلسات بیرون امده و سری به این مناطق شهر 

بزنید. با سپاس از مسئولین اوا
915...752
قابل  توجه  مسئوالن  استان  به  راستی   ما  اهالی 
نداری    گناه  جز   به  کدامین   حاشیه  شهر  بیرجند 
محکومیم که  باید  ازکمترین امکانات  زندگی مانند  
محروم  بهداشت  و  برق وگاز روشنایی معابر   آب 
 باشیم؟ تمام  هزینه   ها  و جریمه ها را به  دهیاری، 
این  مردم  خدا   به   کردیم....  واریز   غیره    بنیاد  و 
 محل   از  مسئوالن  بیشتر در صحنه حضور  دارند 
ما  ایرانی هستیم  و اینجا  ایران است. اهالی حاشیه  

نشین  حاجی آباد  و امیرآباد
915...748
متاسف  ایران  جوانان  برای  واقعا  کن  چاپ  اوا 
را دیدم پای راستش قطع هست  هستم .جوانی 
و مشغول بکار در اژانس بود حاال جوانان ما که 
سالم هستن و قدر سالمتی خودشون را نمیدونن 
نیست  همت  ولی  هست  ،کار  نیست  کار  میگن 
مخارج  و  پا خرج  یه  با  که  بگیرن  عبرت  درس 

زندگی اش را تامین می کند.
915...274
سالم بر جانبخش روح و شادی آور جسم و مفرح 
ذات آدمی پس از خداوند که بالحق بازحمات شما 
پزشکان عزیز تحقق می یابد.تندرست و شاداب و 

پر انرژی باشید.روزتان مبارک 
915...583 
گذاشته  فلک  به  سر  برق  های  قبض  سالم 
کنند.  پیگیری  که  مسئولی  هر  یا  استاندار  آقای 
با  مارکت  سوپر  مغازه  یک  محروم  منطقه  آخه 
فریزر والمپهای کم مصرف  یک یخچال ویک 
1میلیون پول برق کمر شکن هست! ما با همین 
وسایل مصرفی قبل از یارانه 4۰ هزارتومان قبض  
میومد االن که برق تابلوهای مغازه رو هم قطع 

کردیم 1میلیون آمده!!
915...1۰6
فرهنگی  میراث  و  شهرداری  مسئولین  از 
میدان جدید  امکان  در صورت  است  خواهشمند 
التاسیس خیابان مدرس در تقاطع محالتی را با 
نام میدان مادر نامگذاری کرده و میدان موزه به 
نام و مکان قبلی خود که محل موزه و باغ جهانی 
بازگردانند. است  اکبریه  تاریخی  بافت  و  اکبریه 

با تشکر از اوا
ارسالی به تلگرام آوا
با سالم از “اماکن” عاجزانه تقاضا میکنیم فکری 
نمایشگاه  تحمل  غیرقابل  مزاحمتهای  حال  به 
های خیابان ... بردارند. خواهش میکنم نمایشگاه 
ها رو به مکان دیگری که سکونت در آنجا کمتر 
آسایش   ... خیابان  ساکنان  کنید.  منتقل  است 

ندارند. سپاسگزارم
ارسالی به تلگرام آوا
اداره راهنمایی و رانندگی و ارگان های مربوط،چرا 
می  نصب  صوتی  سیستم  که  هایی  اتومبیل  با 
کنند و با صدای نابهنجار آن در کوچه و خیابان 
کنید؟اصال  نمی  برخورد  اند  بریده  را  مردم  امان 
چرا اجازه بستن چنین سیستم های صوتی که جز 
مردم آزاری هیچگونه نقش دیگری را ایفا نمی 
کند،به آنها داده می شود؟مسئوالن مربوط لطفا 
به خاطر رضای خدا هم که شده به این موضوع 

رسیدگی نمایند.
931...971
بانکداری اسالمی یک شعار نیست یک حقیقت 
باید مسئوالن و مدیران همت کنند و  است که 
اثرات  شاهد  و  آن  تحقق  به  تا  بمانند  کار  پای 
روزمره  کارهای  و  زندگی  در  آن  برکات  و 
خودمان باشیم.من به عنوان یک ایرانی مسلمان 
درخواست دارم تا به این بانک داری ربوی خاتمه 
دهند و واقعا اصول اسالمی را در موضوعات مالی 

رعایت کنند.
ارسالی به تلگرام آوا
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جوابیه شهرداری بیرجند

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/5/22 بنا بر اعالم سازمان پارکها و فضای 
در  سبز  فضای  نبود  خصوص  در  شهرداری  سبز 
خیابان الهیه 7 به استحضار می رساند در حاشیه 

خیابان الهیه بوستانی به همین نام وجود دارد

جوابیه ادراه کل ثبت اسناد و امالک استان

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/5/22 به استحضار می رساند از آنجا که 
بررسی هر موضوع ثبتی مستلزم ذکر شماره پالک و 
کسب اطالع از وضعیت آن می باشد بنا بر این تقاضا 
دارد مراتب طی نامه مکتوب با ذکر پالک ثبتی و 
مستندات به اداره کل ثبت و اسناد و امالک استان به 
آدرس سایت اداری اعالم تا مستند به سوابق ثبتی 

رسیدگی الزم معمول گردد

نسرین کاری - سد رزه تنها سد بتنی استان خراسان 
جنوبی است که در شهرستان درمیان در 135 کیلومتری 
جنوب شرق بیرجند بر روی رودخانه فخرود با هدف کنترل 
سیالب های فصلی، ذخیره سازی و تنظیم حدود 8 میلیون 
متر مکعب روان آب برای مشروب کردن 6۰۰ هکتار از 
با  رزه  مخزنی  است.سد  احداث شده  پایین دست  اراضی 
آب  انتقال  و خط  احداث سازه  ریالی  میلیارد  هزینه 25۰ 
سزایی  به  نقش  استان  مخزنی  سد  بزرگترین  عنوان  به 
در افزایش تولیدات کشاورزی و رونق بیش از پیش این 
صنعت در نوار مرزی دارد.یکی از راه های حفظ روان آب ها 
و تغذیه سفره های زیرزمینی ساخت سد است که در این 
راستا سد بتنی رزه در شهرستان درمیان در سال 139۰ در 
جریان سفر چهارم دولت دهم به خراسان جنوبی با حضور 
از احداث سد رزه سیالب ها و  افتتاح شد. قبل  وزیر نیرو 
آب ناشی از بارندگی ها به افغانستان سرازیر می شد و هیچ 
استفاده ای از آن نمی شد اما با احداث این سد از خروج  
روان آب ها و سیالب ها به خارج از مرزهای شهر جلوگیری 

شده است.

ساالنه 8 میلیون متر مکعب آب
 در سد رزه ذخیره می شود

به طور کلی ساالنه 8 میلیون متر مکعب آب در سد رزه 
ذخیره می شود که از این میزان 6 میلیون مترمکعب برای 
زیست  مسائل  برای  مترمکعب  میلیون   2 و  کشاورزی 
محیطی پیش بینی شده است.تاکنون برای بهره برداری 

از اراضی پایین دست این سد 21 کیلومتر لوله گذاری انجام 
شده و برای این عملیات 6 میلیارد تومان هزینه شده است، 
لوله  اراضی  این  در  کیلومتر   23 تا  شده  اعالم  همچنین 
گذاری انجام خواهد شد.یکی از پتانسیل های سد، اجرای 
طرح های زیست محیطی مناسب از جمله آبزیان است و 
گرم آبی  ماهی های  پرورش  برای  مناسبی  محل  سد  این 
مانند کپور نقره ای و معمولی و آمور است.یکی از خریداران 
استان سیستان و  اهل  این سد  عنوان  می کند:  ماهی 
بلوچستان و شهر زابل هستم و این چندمین دفعه است که 

برای خرید ماهی به این سد می آیم چرا  که قیمت مناسب 
و اطمینان از سالم بودن ماهی ها باعث می شود هر دفعه 
که به این منطقه می آیم حتما برای خرید ماهی از این سد 
هم دیدن کنم.یکی از اهالی روستاهای اطراف سد نیز  می 
گوید : ما تا قبل از اینکه در این سد پرورش ماهی راه بیافتد 
چون دسترسی به بازار فروش ماهی نداشتیم نمی توانستیم 

ماهی تهیه و مصرف کنیم و از وقتی در این سد پرورش 
مفید  غذایی  ماده  این  از  مرتب  طور  به  شده  آغاز  ماهی 

استفاده می کنیم.

آب شرب “درمیان و طبس مسینا”
 از سد رزه تامین می شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با اشاره 

به تامین آب شرب درمیان، طبس مسینا و نوار مرزی از 
سد رزه،  عنوان می کند : با تخصیص اعتبار این پروژه 
ظرف مدت حدود چهار سال اجرایی می شود.حسین امامی 
اظهار می کند: سد مخزنی رزه استعداد ذخیره 24 میلیون 
متر مکعب آب را در سال را دارد.وی با بیان اینکه  سد 
رزه با هدف توسعه و رونق صنعت کشاورزی در شهرستان 
مرزی درمیان احداث شده و نقش بسزایی در تأمین آب 
کشاورزی دارد می افزاید: 2۰ کیلومتر شبکه انتقال برای 
استفاده از آب این سد در بخش کشاورزی اجرا شده است 
و  حدود 12 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای خط انتقال 
این سد هزینه شده است. امامی با بیان اینکه متاسفانه بر 
اثر خشکسالی های چندین ساله منابع آبی این منطقه 3۰ 
تا 4۰ درصد کاهش یافته است ادامه می دهد: یکی  از 
برنامه های شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برای سد 
مرزی  نوار  و  مسینا  درمیان، طبس  آب شرب  تامین  رزه 
است  و  با تخصیص اعتبار این پروژه ظرف مدت حدود 

چهار سال اجرایی می شود.

از منابع آبی به بهترین نحو ممکن استفاده شود

استاندارخراسان جنوبی  در بازدیدی که در آذر سال گذشته  
از این سد داشت با تاکید بر حفظ منابع آبی استان، عنوان 
استان  در  ساله  چندین  خشکسالی های  به  توجه  با  کرد: 
استفاده بهینه از منابع آبی به عنوان اولویتی مهم باید در 
دستور کار مسئولین ذی ربط قرار گیرد.وی با بیان اینکه 
تاکنون کارهای خوبی در زمینه ساخت و بهره برداری از سد 
از  ادامه داد:  رزه در این شهرستان صورت گرفته است،  
منابع آبی این سد باید در راستای استفاده های شرب و نیز 

صنایع کم آب بر استفاده شود.
پرویزی با تاکید بر بکارگیری روش های نوین در کشاورزی  
افزود: در صورتی که مقرر است از آب این سد در حوزه 

کشاورزی استفاده شود، باید جدیدترین روش های آبیاری 
قرار  استفاده  زمینه مورد  این  در  نیز تجهیزات مکانیزه  و 
گیرد. وی بر بهره وری از منابع آبی استان تاکید و یادآور 
می شود: با توجه به محدودیت هایی که در این زمینه در 
استان وجود دارد، باید از این ثروت خدادادی به بهترین نحو 

ممکن استفاده شود.

“سد رزه” میزبان پرندگان مهاجر سیبری 

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست درمیان هم عنوان 
کرد: سد رزه درمیان به علت وجود آب و مواد غذایی و 
به حساب  پرندگان مهاجر  برای  مناسبی  زیستگاه  امنیت 
پی  در  ساله  همه  مهاجر  پرنده  هزاران  رو  این  از  می آید 
سه  مسافت  زمستان  گذارندن  برای  مناسب  زیستگاهی 
هزار کیلومتری را طی می کنند و به سد رزه درمیان کوچ 

می کنند.محمد دادی با اشاره به اینکه  این پرندگان مهاجر 
اردک سبز، غاز وحشی، خوتکا،  قبیل  از  انواع مختلف  از 
چنگر، باکالن، فالمینگو، حواصیل و آبچلیک هستند که 
ادامه  می شوند  رزه  سد  مهمان  را  زمستان  و  پاییز  فصل 
دارد  ادامه  آذر   نیمه  تا  پرندگان  این  مهاجرت  دهد:  می 
و  پیش بینی شده که تعداد این پرندگان به 2 هزار قطعه 
نیز برسد.سرپرست اداره حفاظت محیط زیست درمیان با 
اشاره به اینکه بحث برقراری امنیت و حفاظت این پرندگان 
توسط پرسنل یگان حفاظت محیط زیست درمیان تأمین 
و  روزانه  کنترل های  و  بازرسی  دهد:  می  ادامه  می شود  
گشت های شبانه در این مدت برای حفظ  امنیت و آرامش 

در این سد انجام می شود.

بیش از ۲ هزار قطعه پرنده مهاجر
 در سد رزه سرشماری شدند

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی هم بیان می 
کند در استان خراسان جنوبی با توجه به خشکسالی های 
متوالی در سال های اخیر و فقر شدید علوفه ای مناطق و 
با  زمستان  فصل  در  علوفه  توزیع  طبیعی،  زیستگاه های 
با  دهد:  ادامه می  انجام می شود.آرامنش  بیشتری  جدیت 
توجه به برودت هوا و بارش برف در فصل زمستان، احتمال 
پناه آوردن پرندگان و پستانداران وحشی به سکونتگاه های 
انسانی به ویژه روستاها وجود دارد.مدیرکل حفاظت محیط 
زیست خراسان جنوبی با اشاره به اینکه باید تالش خود را 
بر روی حفظ گونه هایی متمرکز کنیم که امکان حفاظت 

از آنها وجود داشته باشد وی تصریح  کرد:انجام سرشماری 
ساالنه پستانداران و پرندگان خشک زی و پرندگان مهاجر 
آبزی و کنارآبزی، احداث سایت پرورش، تکثیر و احیای 
جانوران در معرض خطر نظیر آهو و جبیر و برنامه ریزی 
از جمله  را  انقراض گونه های جانوری  از  برای جلوگیری 
در  گفت:  برشمرد.آرامنش  سازمان  این  دیگر  کارهای  
سرشماری اخیر پستانداران در منطقه حفاظت شده درمیان 
بیش از هزار راس قوچ و میش وحشی و نزدیک به 2 هزار 

قطعه پرنده مهاجر در سد رزه سرشماری شده اند.

سد رزه  نقش بسزایی در افزایش تولیدات و رونق صنعت در نوار مرزی دارد

بزرگترین سازه آبی استان

سد مخزنی رزه جایی برای ماهیگیری در دل کویر

مراسم تشییع و خاکسپاری دو تن از شهیدان گمنام دفاع مقدس * عکس : احسان توال
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حذف خاطرات بد با کمک نور

ایسنا- محققان دانشگاه “کالیفرنیا ریورساید” تکنیک جدیدی را توسعه دادند که از طریق تضعیف ارتباط بین سلول های عصبی که در شکلی گیری خاطرات تلخ نقش دارند، این خاطرات را از 
ذهن افراد پاک کنند. خاطرات از طریق محرک هایی نظیر مناظر، صداها و بوها یادآوری می شوند. بعضی از خاطرات در حوادث آسیب زا شکل می گیرند و در این صورت محرک های مرتبط با آن 
حوادث می توانند بعدها که فرد با آنها مواجه می شود پاسخ ترس را به وجود آورند. که از این روش همچنین می توان برای سرکوب انتخابی ترس پاتولوژیک در مبتالیان به PTSD استفاده کرد. پنجشنبه *2 شهریور 1396 * شماره 3866

یادداشت

نمی شود منتظر بود و به 
گناه هم عالقه داشت 

* حجت االسالم علیرضا پناهیان 

نام دیگر منتظر، »متقی« است و شما هر کاری 
بکنید نمی توانید نام دیگری در این حد تناسب برای 
منتظر پیدا کنید. این که امام عصر )ع( فرمودند: » ... 
پس هیچ چیز ما را از ایشان جدا نگه نمی دارد، جز 
اخباری که از ایشان به ما می رسد و ما را ناراحت 
می سازد و از ایشان انتظار نداریم؛ معنایی جز این 
ندارد. تقوا هم دو بعد دارد: ترک معصیت برای خدا 
و انجام عبادات و طاعات باز هم برای خدا. »متقی« 
وقتی می خواهد از دیگران به خاطر معشوق خود 
ببرد ترک معصیت می کند و وقتی می خواهد به 
حضرت دوست بپیوندد اطاعت و عبادت می کند؛ 
یکی از دیگری شیرین تر. باید تناسب دو مفهوم 
تقوا و انتظار برایمان جا بیفتد. و البته باید آن را برای 
خودمان جا بیندازیم و جا انداختنش هم سخت است؛ 
کار آسانی نیست. خیلی باید فکر کرد و به خود تلقین 
کرد که چرا تقوا الزمه انتظار است؟ اگر برایمان جا 
نیفتد، یک شعار بیشتر نخواهد بود. مواد الزم برای 
اما  باره را هم همه در اختیار داریم.  این  تفکر در 
معموال یا وقت صرف آن نمی کنیم و یا هنر تلقین 
آن را به خود نداریم. تلقین هنر می خواهد و تفکر 
فرصت می طلبد واال معموال همه ما علم به اینکه 
»اگر می خواهی منتظر باشی، باید متقی باشی« 
را داریم. ما انتظار چه چیزی را می کشیم؟ ظهور 
حضرت)عج( مگر برای مبارزه با استکبار که تورم 
یافته همان گناه های روزمره ماست، نیست؟ مگر 
می شود منتظر حضرت)عج( باشیم و به گناه عالقه 
داشته باشیم و به پاکی روح، تزکیه روح و تزکیه 
نفس بی عالقه باشیم؟ باید رابطه بین تقوا و انتظار 
تفکر  ها  ساعت  آن  درباره  کنیم؛  درک  عمیقاً  را 
کنیم و در مواقع حساس و به انواع لطائف الحیل 
آن را به خود تلقین نماییم. چون نفس از موعظه 
و نصیحت فرار می کند. نمی خواهد سخن تلخ 
بشنود و به کار سخت وادار شود. به همین دلیل 
به خود  را  این حقیقت  هنرمندانه  باید  گویم  می 
استداللی  چه  با  دیگران.  به  و حتی  کنیم  تلقین 
باید  منتظر  عنوان یک  به  متقاعد می شویم که 
متقی باشیم؟ شاید باورش برای ما سخت باشد. 
کند  حرکت  تواند  می  خود  که  جا  آن  تا  منتظر 
تالش می کند. وقتی از نفس افتاد و دیگر توان 
مبارزه نداشت، دست به سوی امام غائب خود)عج( 
دراز می کند و از او مدد می گیرد و البته امام ناظر 
او، او را کمک خواهد کرد. و اگر برای او ظاهر هم 
اسرار حق  را  نکنید. چرا که »آن که  شد تعجب 
آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند«. منتظر اگر 
اصالح کار جهان را می خواهد به خاطر عشق او 
به زیبایی هایی است که تا حد جان دادن آنها را 
برای خود نیز دوست دارد و برایش تالش می کند.

گفتگوی آوا با محمد برشان؛ نویسنده و پژوهشگر کرمانی:

سفرنامه آبها ؛ تمدن قناتی خراسان جنوبی
می رود  پیش  من  به  بی اعتنا  زمان  ور-  پیشه 
پرواز  شاپرکها  و  می دهند  میوه  همچنان  درختان  و 
دیار  این  تاریخ  وسعت  به  پیراهنی  کاش  می کنند 
رهگذرانی  از  را  ملکوت  نشانی  کاش  می پوشیدم. 
پیروزی های  و  شکست ها  و  جوانمردی ها  داستان  که 
را  خطه  این  خداوند  می پرسیدم  می دانند  را  خطه  این 
به  که  پروانه ها  نگاه  آفرید  جهان  باران  نخستین  در 
نگاه درختان که در جوی  و  زیبا شدند  افتاد  دیار  این 
محمد  واداشت.  تالش  به  را  انسان ها  افتاد  قنات ها 
به  نویسنده و پژوهشگر کرمانی در سفری که  برشان 
در  افزود:  مطالب  این  بیان  با  داشت  جنوبی  خراسان 
هماهنگی  طبق  و  رسیدیم  بیرجند  به  غروب  هنگامه 
اداره  کارکنان  از  که  ملکوتی  مهندس  خانم  با  قبلی 
باشند در مهمانسرای  استان می  میراث فرهنگی  کل 
باغ  کند:  می  عنوان  وی   شدیم.  مستقر  اکبریه  باغ 
از تمدن  از تاریخ می زند  با انسان حرف  انگار  اکبریه 
مثل باغ های دیگر ایران بزرگ، باغ شاهزاده ماهان، 
پهلوان  باغ  طبس،  گلشن  باغ  کاشان،  فین  باغ 

بهشهر.  عباس آباد  باغ  پورمهریز، 

فریادی آشنا از حضور “اوکش ها” 

میراث  سازمان  در  بعد  روز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ادامه  داشتم  حضور  جنوبی  خراسان  استان  فرهنگی 
زاده  عباس  ماست.  راهنمای  ملکوتی  خانم  داد:  
قنوات  احیای  برای  خود  آرزوهای  از  سازمان  معاون 
بیابان  عطش  در  ملکوتی  خانم  و  می گوید  استان 
زحمات  دشت  این  جهانی  ثبت  در  آنها  است.  لوت 
زیادی کشیده است. گردشگر کرمانی اضافه می کند: 
به عنوان  را  فردوس  بلده  قنات  ثبت جهانی  همچنین 
از  تلقی می کند و من هم  پدیده و فرصت خوب  یک 
می کنم  احساس  و  گفتم  جنوبی  خراسان  آبی  تمدن 
از شقایق ها  تر  پرحرارت  و  تابستانم  از  گرم تر  که من 
بعد  سال  هزار  است  قرار  که  رودم  آن  از  مواج تر  من 
به  سایه ها  همه  از  من  شود  جاری  دور  سیاره ای  در 
تمدن قناتی این دیار نزدیک ترم. او معتقد است:  آن 
پشت  بر  گوال  یا  چوبی  زین  فروشان  آب  که  زمان 
آن دو حلب  قاطری می بستند و هر دو طرف  یا  االغ 
می گذاشتند و آب شیرین را از قنات و چشمه به شهر 
می شدند.  باخبر  “اوکش”  حضور  از  مردم  و  می آورند 

فریاد  درشکه چی  و  بود  شغل  یک  آب  توزیع  که  چرا 
بود. آن هنگام  آشنا  فریاد  این  آب آب می زد و چقدر 
که سقاها مشک چرمی را به دوش حمل می کردند و 
را  بازار داد می زدند و کاسه به دست آب  در کوچه و 
... تقدس سقاخانه ها چه  به مردم تشنه می فروختند و 
آب  لوله کشی  در  پیشگام  بیرجند  سرانجام  و  بود  زیبا 
اکثر  گوید:  می  شد.  1302 شمسی  سال  در  ایران  در 
چند  یا  یک  مظهر  در  جنوبی  خراسان  جمعیتی  مراکز 
قنات واقع شده اند. اگر قنات ها نبودند بخش مهمی از 
شهرها و روستاهای استان شکل نمی گرفتند و اکنون 
قناتهای  ششم  یک  و  دارد  وجود  دایر  قنات   4500

ایران در این استان واقع شده اند.

قنات ها سرزمین  قهستان 

 + قه  کلمه  ازدو  قهستان  که  است  ذکر  به  الزم 
ستان تشکیل شده . قه یعنی آبی که به وسیله چاه یا 
قنات به دست می آید و قهستان سرزمین قنات هاست. 
تاریخی  سرزمین  از  که  جهانگردانی  و  مورخان 
اشاراتی  داشته اند در سفرنامه های خود  دیدار  قهستان 
به قنات ها داشته اند. ابن حوقل در قرن چهارم هجری 
می نویسد آبیاری مردم قاین و خور و خوسب از قنات 

است و در سراسر قهستان رودخانه نیست و آب آن از 
آبیاری  می نویسد  مستوفی  حمدا...  است.  چاه  و  قنات 
شاهیک  قنات  است.  چاه  و  قنات  وسیله  به  قهستان 
افزون بر فناوری هایی چون قفل )آب بند( تونل )نوبر( 
قابل  مدیریتی  از  تزریقی  چاه های  و  ذخیره  بندهای 
توجه برخوردار بوده است. قناتهای سرایان، سه قلعه، 
مشهورترین  از  نهبندان  بشروییه،  خوسف،  سربیشه، 

به شمار می آیند.  قناتهای خراسان جنوبی 

قنات بلده فردوس 
در تیر 95 ثبت جهانی شد

به  تیرماه 1395  بلده فردوس که در  قنات  به دیدن 
است  شده  یونسکو  جهانی  ثبت  دیگر  قنات   10 همراه 
رفتم می افزاید: چقدر نام این سامان برای من آشناست 
را  انگار همیشه آن  و  با آن خو گرفته ام  سالهاست که 
دیده ام و آب بلده چه زیباست می خواهم فریاد بزنم. ای 
تیشه  از  خوش آوازتر  ای   ، یوسف  پیراهن  از  خوشبوتر 
دیدار،  از  زیباتر  ای  لیلی،  نگاه  از  دلنشین تر  ای  فرهاد 
روح  خاطره  از  ماندنی تر  و  عشق  از  تر  خواستنی  ای 
و  بزن  پیوند  کرامتت  پرشکوه  به شاخه های  مرا  خسته 
دل خفته ام را در پشت جریان آب باغستان ها صدا کن. 

قنات بلده فردوس، دشت های تشنه 
و باغات را سیراب می کرد

فردوس  فرهنگی  میراث  مدیر  کرم پور  اقدس 
می گوید: قنات بلده فردوس از 16 رشته قنات تشکیل 
گاوبیلی،  بوده،  اسبی،  زند،  از  عبارتند  که  است.  شده 
مجرا، گرم، دیوانه، گالبی، حاج عبدا...، مداری، ششتو، 

ناوی، قند آب، چشمه ماهی، شغاد و خاتوت. 
از کوه های  بلده  نشان می کند: آب  کرم پور  خاطر 
سرچشمه  فردوس  شرق  کیلومتری   30 در  کالت 
فردوس  و  اسالمیه  و  باغستان  اراضی  و  می گیرد 
فنجان   7200 قنات  آب  کل  و  می کند.   آبیاری  را 
است.  وقفی  آن  سهم   4400 مقدار  این  از  می باشد 
از  شیخ بهایی  معیت  در  صفوی  عباس  شاه  وقتی 
او  از  میرتونی  می گذشت  تون  از  مشهد  به  اصفهان 
درخوست نمود تا قسمتی از آب این قنات را وقف بر 
آن  از  و  نماید  فقرا و صلحا  چهار گروه سادات، علما، 
زمان 2057 فنجان آب شاه عباسی وقف بر این چهار 

گروه شد که به موقوفه صفویه مشهور است. 
از  شاخه ای  هدفمند  کاماًل  صورت  به  ما  پیشینیان 
داده  عبور  رسی  زمین های  از  و  گرفته  را  جو  شاه  آب 
به شاه  را  باالیی گل آلود شود و سپس آن  با غلظت  تا 
در  می شود  تیره  آب  کل  نهایت  در  و  کرده  اضافه  جو 
مدیریت آب بلده افرادی همچون مؤلف، حسابدار، کیال 
میراکش  و  جمع آور  دشتبان،  ساالر،  تیره گر،  جویبان، 
قرار  بلده  زیادی در مسیر آب  دارند. آسیاب های  حضور 
مالحسین،  آسیاب  از  عبارتند  آنها  مهمترین  که  داشته 
آسیاب داروغه، آسیاب حاجی، آسیاب برج دار، آسیاب مال، 
عالوه  به  سرکار  آسیاب  و  قرایی  آسیاب  میرزا،  آسیاب 
آب حمام ها بخصوص حمام کربالیی سید محمود حمام 

سرجو مقصود آباد از این آب بهره می گرفتند. ...

بدون آب آسمان زیبا نیست

فرهنگی  میراث  معاون  سعید پور  با  دیدار  در 
سامانه  باید  که  کردم:  بیان  فردوس  شهرستان 
آب،  مدارگردش  آبیاری،  نظام  مقنی ها،  مقنی گری، 
اصطالحات  خواهی،  باران  و  خواهی  آب  آیین های 
بومی،  ضرب المثل های  قنات،  و  آبیاری  و  آب  محلی 
سازه های  آبی و سایر موارد شناسایی و تدوین شود. ...

خبرها از گوشه و کنار

نخستین جانباخته تصادف در ایران
 چه کسی بود؟

ایران آنالین- غالمحسین خان درویش معروف 
موسیقیدانان  نامدارترین  از  که  درویش خان  به 
قاجاریه  سلطنت  زمان  در  صاحب سبک  و  ایران 
است، به عنوان نخستین قربانی سوانح رانندگی با 
اتومبیل در درالخالفه نام می برند. او که رهبر گروه 
تحولی  بود،  مریدان صفا علی ظهیرالدوله  و جزء 
در موسیقی ایرانی آغاز کرد. کنسرت های وی در 
گراندهتل بسیار مشهور بود اما آنچه او را از همه 
از  حاصل  عواید  که  بود  آن  بود،  کرده  معروف تر 
ایتام  و  مصیبت زده  مردم  وقف  را  کنسرت هایش 
می کرد. او در دوم آذر سال 1305 برای عزیمت به 
خانه اش، درشکه ای را کرایه کرد.درشکه درحالی که 
از خیابان امیریه به سمت شمال می پیچید با ماشینی 
از جهت مخالف می آمد، تصادف  از نوع فورد که 
کرد. دلیل تصادف، بیشتر به ناشی بودن راننده نسبت 
داده شد. بر اثر این سانحه، اسب های درشکه درجا 
تلف شدند و درویش خان به بیمارستان نظمیه تهران 
برده شد و به  دلیل ضربه مغزی پنج روز بعد در 54 
سالگی فوت کرد. روزنامه »اطالعات« فردای مرگ 
با تیتر »تارمرد« دوستداران موسیقی  درویش خان 
گورستان  در  وی  پیکر  کرد.  عزادار  را  تهران  در 
ظهیرالدوله به خاک سپرده شد. هیچ سندی مبنی بر 
مقصرشناختن درشکه یا اتومبیل نیز پیدا نشد و اینکه 
بر سر راننده درشکه و اتومبیل چه بالیی آمد نیز از 
ابهاماتی است که بی پاسخ باقی مانده است. از دیگر 
تصادفات مهم و اولیه تهران دوباره در سال 1305 
رخ داد و آن تصادف وزیر پست و تلگراف وقت بود 
که با تیر چراغ برق تصادف کرد و به علت محکم بودن 
اتومبیل های آن زمان به سرنشینان آسیبی وارد نکرد.

عکس از : خبرگزاری مهر

راهکارهای جلوگیری از مصرف حجم اینترنت 
اقتصادنیوز- اگر شما از میزان دانلود فیلم، سریال، موزیک 
و دیگر دیتا های خود آگاهی دارید و حجم کلی و تقریبی 
احساس میکنید  اما همچنان  اید  نموده  را محاسبه  آنها 
که حجم ترافیک ماهانه اینترنت شما بسیار زودتر از حد 
انتظار تمام می شود به نکات زیر توجه و این موارد را 

نیز بررسی کنید:
1. آپدیت خودکار سیستم عامل کامپیوتر یا 
گوشی: یکی از مهم ترین موارد که اغلب بدون اطالع 
کابر و به صورت خودکار و پیشفرض در سیستم عامل 
ها صورت میگیرد آپدیت خودکار سیستم عامل است ، 
این مورد در ویندوز های جدید نظیر ویندوز 10 همانطور 
و  آزار دهنده است  بسیار  اشاره کردیم  آن   به  که قبال 
حجم  یافتن  پایان  و  اینترنت  سرعت  شدن  کند  باعث 
اینترنت میشود. خوشبختانه در اکثر گوشی ها و سیستم 
آپدیت هسته سیستم  اندورید  مثل  محبوب  های  عامل 
عامل به صورت دستی انجام میگیرد اما در صورتی که 
حجم مصرف دیتا شما به صورت ناگهانی افزایش یافته 
است حتما پیشنهاد میکنیم بخش آپدیت سیستم عامل 
 Google مثل  آن  به  مربوط  های  سرویس  و  گوشی 

Services را چک کنید.
2. بازی های آنالین: بازی های آنالین نظیر کلش 

 )Warcraft( وارکرفت ،)Clash of Clans( آف کلنر
از محبوبیت زیادی  بین کاربران  امروز بسیار در  و.. که 
برخوردار هستند با توجه به روند طوالنی بازی و مدت 
مصرف  را  زیادی  نسبتا  اینترنت،دیتا  به  اتصال  زمان 
میکنند و اگر ترافیک ماهیانه اینترنت شما نسبتا محدود 
و کم است پیشنهاد میکنیم حتما به صورت زمان بندی 

شده بازی ها را انجام دهید.
های  افزار  نرم  پنهانی  و  خودکار  آپدیت   .3
که  دیگری  مورد  گوشی:  های  اپ  و  کامپیوتر 
شبیه به آپدیت سیستم عامل است و دشمن جان حجم 
اینترنت شما هستند ، آپدیت های پنهانی نرم افزارهای 
سیستم عامل های کامپیوتر و گوشی است که معموال 
به صورت پیشفرض و بدون اطالع کاربر انجام میشوند 
نرم افزارهای نظیر فایرفاکس ، تلگرام کامپیوتر و.. بدون 
اطالع کاربر خود را به نسخه های جدید تر آپدیت میکنند 
و در گوشی نیز نرم افزارهایی نظیر بازار ، سرویس های 
اینترنت  به  اتصال  از  نیاز پس  نیز در صورت  و..  گوگل 
حتما  میکنیم  پیشنهاد  میکنند.  آپدیت  اتوماتیک  را  خود 
گزینه آپدیت خودکار این نرم افزار ها را غیر فعال کنید.

صوتی:  آنالین  تماس  و  تصویری  چت   .4
رایگان تماس تصویری  افزار های  نرم  بهترین  ما  همه 

را  میشناسیم. اما نکته ای که باید در استفاده از آنها و 
برنامه تماس های صوتی مثل واتس اپ و. به آن توجه 
اینترنت این  کنیم این است که مصرف دیتای و حجم 
ویدیویی  از چت های  اگر  و  باالست  بسیار  افزارها  نرم 
با نرم افزارهای نظیر اسکایپ ، ایمو و.. یا تماس های 
صوتی استفاده میکنید باید بدانید که حجم دیتای رد و 
بدل شده این برنامه ها بسیار زیاد است و تقریبا اگر چند 
ساعت از آنها مداوم استفاده کنید حجم اینترنت شما را 

به طور چشمگیری کاهش میدهند.
توسط  شما  اینترنت  شبکه  از  استفاده   .5
و  نمودید  بررسی  را  فوق  موارد  تمامی  اگر  دیگران: 
مطمئن هستید که مصرف شما با مدت زمان اتمام حجم 
ترافیک اینترنت شما نا متوازن و مشکوک است پیشنهاد 
میکنیم شبکه اینترنت خود را بررسی کنید و در صورتی 
که از مودم وایفای استفاده میکنید حتما رمز آن را تغییر 
را  و..  فیلترینگ  مثل مک  مودم  امنیتی  موارد  و   دهید 
فعال کنید آموزش کامل محدود کردن اینترنت وایرلس 

و مک فیلترینگ را قبال منتشر کردیم.
که  هایی  سایت  روزانه  کردن  چک   .6
بارگذاری  صفحه  در  را  زیادی  دیتاهای 
دارای  های  سایت  از  برخی  کنند:   می 

دانلود  های  سایت  مثل  هستند  باال  حجم  با  های  دیتا 
یا  ویدیو  پیشفرض  که   ... و  گوگل  های  نقشه  عکس، 
آهنگ های جدید را لود و پخش می کنند، در صورتی که 
به صورت مداوم به آنها سر میزنید پیشنهاد می کنیم در 
بخش تنظیمات مرورگر یا از طریق افزونه های موجود 

از دانلود اتوماتیک عکس و ... جلوگیری کنید.
دهنده  سرویس  اشتباهات  و  مشکالت   .7
و  بررسی  وجود  با  که  صورتی  در  شما:  اینترنت 
بسیار  و  مشکوک  شکل  به  هم  باز  باال  موارد  رعایت 
تمام  اینترنت شما  ماهیانه  ترافیک  انتظار  حد  از  زودتر 
پشتیبانی  با بخش  تماس  با  را  این موضوع  است  شده 
شرکت سرویس دهنده اینترنت خود در میان بگذارید تا 

مصرف دیتا شما بررسی شود.
در  ویدیو  و  موزیک  خودکار  پخش   .8 
پخش خودکار در شبکه های  شبکه های اجتماعی: 
اجتماعی معظل دیگری است که برای اینترنت های محدود 
نظیر خدمات اینترنت کشورمان بسیار آزاردهنده و در برخی 
اوقات پر هزینه است ، پیشنهاد میکنیم پخش خودکار ویدیو 
را در شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک و دانلود خودکار 
ویدیو در شبکه های نظیر اینستاگرام را حتما غیرفعال کنید 

تا در حجم مصرفی اینترنت شما صرفه جویی شود.

هزینه هر SMS چقدر است؟

ثریا- ارسال پیامک با استفاده از هر اپراتور تلفن 
همراه که دارای سیم کارت های دائمی و اعتباری 
حداقل  از  و  دارد  متفاوتی  هزینه های  هستند، 
تا حداکثر 323 ریال را شامل می شود.  ۸۸ ریال 
اگرچه با گسترش پیام رسان ها، استفاده کاربران از 
اپراتورها برای تماس و ارسال پیامک کاهش یافته 
است و این استفاده نیز عمدتا برای برقراری تماس 
در  پیامک  ارسال  همچنان  اما  می شود،  استفاده 
زمانی که شبکه اینترنت برقرار نیست و یا دالیل 
صفحه  هر  هزینه  دارد.  را  خود  مشتریان  دیگر، 
همراه  دائمی  سیم کارت های  با  فارسی  پیامک 
پیامک هایی  برای  این عدد  است.  ریال  اول، 99 
که به زبان التین نوشته شوند، 323 ریال به ازای 
با  پیامک  ارسال  بود.همچنین  خواهد  هر صفحه 
هر  ازای  به  اول،  همراه  اعتباری  سیم کارت های 
و  دارد  هزینه  ریال   116 فارسی،  پیامک  صفحه 
کاربران  نیز  التین  پیامک  صفحه  هر  ارسال  با 
باید 274 ریال بپردازند. در اپراتور دوم یا ایرانسل 
دائمی، هزینه هر صفحه پیامک فارسی ۸9 ریال 
است. این عدد برای پیامک هایی که به زبان التین 
نوشته شوند، 160 ریال به ازای هر صفحه خواهد 
بود.هزینه ارسال پیامک با سیم کارت های اعتباری 
ایرانسل نیز به ازای هر صفحه پیامک فارسی، 105 
برای  نیز   پیامک التین  و هر صفحه  بوده  ریال 
کاربران 199 ریال هزینه خواهد داشت. تعرفه ارسال 
رایتل، ۸۸  اپراتور  دائمی  با سیم کارت های  پیامک 
ریال به ازای هر صفحه پیامک با زبان فارسی است. 
در حالی که ارسال هر صفحه پیامک به زبان التین 
در این سیم کارت ها، 159 ریال هزینه دارد. همچنین 
سیم کارت های  با  پیامک  ارسال  برای  کاربران 
اعتباری رایتل به ازای هر صفحه به زبان فارسی 
۸9 ریال می پردازند و ارسال پیامک به زبان التین 
نیز 220 ریال به ازای هر صفحه هزینه دارد.

مناسبت ها

دوم شهریور؛

آغاز هفته دولت

به مناسبت انفجار دفتر نخست وزیري در هشتم 
شهریور سال 1360 و شهادت دو یار دیرین امام 
و انقالب و دو اسوه علم و تقوا، شهید محمدعلي 
رجایي، رییس جمهور و محمدجواد باهنر، نخست 
وزیر که نمونه  اي از دولتمردان مردمي بودند و نیز 
به منظور آشنایي مردم با فعالیت ها و بیان اهداف و 
برنامه  هاي آینده دولت، هفته  اي به نام هفته دولت 
نام گذاري شده است که از دوم تا هشتم شهریور 
مي باشد. علت نامگذاري چنین هفته  اي این است 
که دولت شهید رجایي، نخستین دولت مکتبي بود 
که در آن دوره بحراني حداکثر تالش و کوشش خود 
را براي خدمت به اهداف مقدس انقالب، صادقانه 
اعمال کرد تا آن جا که جان خویش را بر سر آن نهادند.

خواندنی های مذهبی

چهار عمل ارزشمند قبل از خواب 

شب  یک  فرمود:  زهرا)س(  فاطمه  حضرت 
آماده خواب بودم که پدرم رسول خدا بر من وارد 
شد و فرمود: اي فاطمه جان! نخواب، مگر این 

که چهار عمل را به جا آوري!
1. قرآن را ختم کني 2. پیامبران را شفیع خود 
و  راضي  خود  از  را  مؤمنات  و  مؤمنین  گرداني 3. 

خشنود سازي 4. حج واجب و عمره را به جا آوري.
حضرت این جمالت را بیان فرمود و مشغول به 
خواندن نماز شد. صبر کردم تا نمازش پایان یافت، 
بي درنگ گفتم: اي رسول خدا )ص( مرا به چهار 
وقت  این  در  که  فرمودي  سفارش  بزرگ  عمل 
پدرم  ندارم؟  را  آنها  انجام  فرصت  و  توان  محدود 
تبسم کرد و فرمود: اي فاطمه جان! هرگاه قبل از 
خواب سه مرتبه سوره اخالص »قل هو ا... احد« 
را بخواني، گویا قرآن را ختم کرده اي، و هرگاه بر 
من و پیامبران پیشین من درود و سالم و صلوات 
فرستي همه ما شفیعان تو خواهیم بود. و هرگاه 
خود  ایمان  با  و  دیني  خواهران  و  برادران  براي 
از  را  آنها  نمایي، همگي  طلب آمرزش و مغفرت 
خود خشنود ساخته اي، و هرگاه سه بار تسبیحات 
اربعه بگویي گویا حج تمتع و حج عمره گزارده اي.

کاریکاتور مزار )کاهین( بی بی زینب خاتون سربیشه - قاسمیسجاد جعفری قاب عکس داده نما، آوای خراسان جنوبی

نوشابه با بدن شما چه می کند؟

دندان ها

قلب

ریه ها
گوارش

استخوان ها

کلیه 

مغز
وزن

پوسیدگی دندان

سکته قلبی

نفخ احتمال آسم
و سندروم روده

پوکی 
و تراکم استخوان

سنگ کلیه

کاهش فرآیند
 دستوری مغز

مصرف روزانه برابر با 
17 کیلو شکر در سال
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چراکسانیراکهدوستداریممیرنجانیم؟

این مسئله آنقدر دردناک است که ممکن است باعث شود 
فرد بخواهد به کسی که دوست دارد، آزار برساند. بعضی ها 
به طور غیرعمدی کسی که دوست دارند را می رنجانند 
اما خیلی ها این کار را عمدی می کنند. بهترین راه ها برای 

کمتر رنجاندن کسانی که دوستشان داریم
- تالش کنید همان گونه باشید که مي گویید.

دیگران  از  که  کنید  رفتار  کنید همان گونه  - تالش 
انتظار دارید.

- تالش کنید همان گونه رفتار کنید که گرفتار عذاب 
وجدان نشوید.

- تالش کنید راستگویي و صداقت عادت شما شود.
- تالش کنید همیشه دنبال یادگیري باشید.

دوستان  جدید  دوستان  کردن  پیدا  با  کنید  تالش   -
قدیمي را هم حفظ کنید.

هم  خوب  کردن  کار  خوب  براي  کنید  تالش   -
استراحت کنید.

- تالش کنید همیشه براي اطرافیان تان جذاب باشید.
- تالش کنید اگر از کسي رنجیده اید، با خود او صحبت 

کنید، نه پشت سر او.
- تالش کنید وقتي به موفقیتي مي رسید، آنهایي که 

در این راه به شما کمك کرده اند را فراموش نکنید.
هم  اگر  و  نشود  شکسته  عهدي  تا  کنید  تالش   -

مي شکند، شما باعث آن نباشید.
- تالش کنید باور کنید دیگران وظیفه اي در قبال شما 

ندارند و عامل سعادت یا شقاوت هر کس خود اوست.
- تالش کنید قدردان لطف دیگران باشید و با رفتار و 

گفتارتان آنها را از محبت کردن پشیمان نکنید.
که  بدهید  بها  آنقدر  چیز  هر  به  کنید  تالش   -

استحقاقش را دارد.

استادزرنگودانشجوها

چهار دانشجو که به خودشان اعتماد کامل داشتند یك 
هفته قبل از امتحان پایان ترم به مسافرت رفتند و با 
خوشگذرانی  به  حسابی  دیگر  شهر  در  خود  دوستان 
پرداختند.اما وقتی به شهر خود برگشتند متوجه شدند که 
در مورد تاریخ امتحان اشتباه کرده اند و به جای سه 
شنبه، امتحان دوشنبه صبح بوده است. بنابراین تصمیم 
گرفتند استاد خود را پیدا کنند و علت جا ماندن از امتحان 
را برای او توضیح دهند. آنها به استاد گفتند: » ما به 
شهر دیگری رفته بودیم که در راه برگشت الستیك 
خودرومان پنچر شد واز آنجایی که زاپاس نداشتیم تا 
مدت زمان طوالنی نتوانستیم کسی را گیر بیاوریم و از او 
کمك بگیریم، به همین دلیل دوشنبه دیر وقت به خانه 
رسیدیم.«.....استاد فکری کرد و پذیرفت که آنها روز بعد 
بیایند و امتحان بدهند.چهار دانشجو روز بعد به دانشگاه 
رفتند و استاد آنها را به چهار اتاق جداگانه فرستاد و به 
هر یك ورقه امتحانی را داد و از آنها خواست که شروع 
کنند....آنها به اولین مسأله نگاه کردند که 5 نمره داشت. 
سوال خیلی آسان بود و به راحتی به آن پاسخ دادند.....

سپس ورقه را برگرداندند تا به سوال 95 امتیازی پشت 
ورقه پاسخ بدهند که سوال این بود:

 » کدام الستیك پنچر شده بود ؟«

این واقعیت که مردم بهتان اعتماد داشته باشند، 
قدرت زیادی به شما می دهند. داشتن اعتماد دیگران، 

قدرتمندتر از تمام تکنیك های دیگر  هم است.

اراده برای پیروز شدن، تمایل برای موفق شدن، 
اشتیاق برای رسیدن به ظرفیت کامل تان کلیدهایی 
هستند که قفل در های تعالی فردی را باز می کنند.

آن جان که از او دلبر ما شادانست
پیوسته سرش سبز و لبش خندان است
اندازه جان نیست چنان لطف و جمال

آهسته بگوئیم مگر جانانست

عدالت و قدرت باید در کنار یکدیگر باشند،
 تا هر چیزی که عادالنه است قدرتمند باشد، 
و هر چیزی که قدرتمند است عادالنه باشد.

خداوند مرا به روی زمین فرستاده است. او مرا فرستاده تا 
کاری انجام دهم، و هیچ کس نمی تواند جلویم را بگیرد.
خداوند بخواهد جلویم را بگیرد، من متوقف خواهم شد، 

ولی انسان ها هرگز نمی توانند.

طی موفقیت ها و پیشرفت های تان در فضای کار، احتماال 
این  شده اند.  جمع  دورتان  زیادی  دشمنان  و  دوستان 
روبرو می شوید،  آنها  با  ناچارا  که همیشه هم  دشمن ها 
اغلب سعی می کنند شما را به زیر بکشند یا کارها و دست  
این  بدهند.  جلوه  بی ارزش  و  کوچك  را  شما  آوردهای 
دشمنان یا مالیم تر بگوییم، این همکاران حسود می تواند 
شما را از پیشرفت در کارتان بازبدارند و حتی در مسیرتان 

دام هایی بگسترانند. 
شناسایی  می توانید  راحتی  به  را  همکارتان  حسودترین 
که  و تالش هایی  رقابت ها  تمام  در  کنید چون همیشه 
انجام می دهید فقط شما را نشانه خواهد گرفت. زیرک 
ترین دشمن معموال منتظر فرصت می ماند تا بابت هر 

شکست یا اشتباه تان بدگویی و عیبجویی کند.
خنثیکردنحسادت

که  کرده اید  کاری  می کند؟  سرزنش تان  رفتارتان  بابت 
تحقیر  را  دیگران  است؟  بوده  برانگیز  حسادت  برایش 
کرده اید یا موفقیت های خودتان را به رخ کشیده اید؟اینها 
سواالتی است که باید از خودتان بپرسید چون قرار نیست 
اگر  باشند.  از شما متنفر  بهانه بدهید که  دست دیگران 
کنید.  باید اصالحش  دارید  نادرستی  رفتار  متوجه شدید 
تا  باشید  متواضع  و  صمیمی  و  محبت  با  باید  واقع  در 
محبوب دیگران شوید. با شریك کردن همکاران تان در 
یاد دادن چیزهای مفید به دیگران  موفقیت های خود و 

جهت موفق بودن، برای خودتان احترام و ارزش بخرید و 
اعتماد دیگران را جلب کنید. اگر در گذشته خود بزرگ بین 
بوده اید، تغییراتی در شیوه ی خود ایجاد کنید و سعی کنید 
با دشمنان تان با آرامش و متانت رفتار کنید، خالصه اینکه 

از صمیم قلب، اساسی تغییر کنید!
به خاطر شغل تان، خوشنامی و شعورتان، باید از جدال یا 
بروز احساسات بیمارگونه در محل کار اجتناب کنید. اگر به 
دلیل ترس از کاری که ممکن است همکارتان به ضرر 
شغل و سمت تان انجام دهد، رفتارهای نامناسب داشته 
باشید، مطمئن باشید که این رفتارهای منفی فورا دیده 
تغییر و اصالح  خواهند شد. در عوض سعی کنید روی 

خودتان متمرکز شوید، این یك تاکتیك حرفه ای است.
جوریباشیدکهبهشمااحترامبگذارند

آیا شما را به عنوان کسی می شناسند که هیچکس را 
قبول ندارد و فقط به منافع خودش فکر می کند؟ برای 
تغییر و جبران اشتباهات هرگز دیر نیست، مردم می توانند 

هر تغییر اساسی را خوب ببینند. 
کسی باشید که به افراد تیم و کارمندانش اهمیت می دهد. 
به  که  دهید  نشان  و  باشید  قائل  احترام  آنها  برای  اگر 
نظرات و دغدغه های شان اهمیت می دهید، مطمئن باشید 
قوی ترین حمایت ممکن را از سوی آنها خواهید داشت. 
فرد حسود را مستثنی کنید، احتماال او با مشاهده ی این 

رفتار شما، دیگ خشم و حسادتش به جوش خواهد آمد!

موقعیتخودرابهصورتحرفهایبسنجید
موقعیت خود را مانند یك تاجر حرفه ای بسنجید، موقعیت 
اگر  کنید.  موشکافی  را  رفتارها  زیرکانه  و  باشید  شناس 
متوجه شدید کسی ناراضی و پکر است و حس کردید او 
ممکن است شروع کند به متنفر شدن و حسادت کردن به 
شما، پیش دستی کنید. هر جا الزم است از اعتبارتان خرج 
کنید، متواضع باقی بمانید اما نه تا حدی که اعتماد بنفس 
و جذبه ی خودتان آسیب ببیند. تشخیص به موقع شروع 
یك حس ناخوشایند نسبت به خودتان، خیلی مهم است.

موفقیت های همکاران تان را جشن بگیرید. 
سعی کنید خودتان هم حسود نباشید چون این احساس ها 
به راحتی توسط دیگران شناسایی می شوند. اگر هر گونه 
حس حسادتی داشته باشید یا رفتارهای منفی از خود بروز 

بدهید، واکنش های مشابهی دریافت خواهید کرد.
مقابلهکردنباتالشهایآدمحسود

 اگر قادر نیستید حسادت های همکارتان را بی اثر کنید، 
مجبور هستید حرکتی برای حفظ اعتبار و نام تان در فضای 
کار، انجام دهید. کاری که باید انجام دهید، کنترل آسیب 
است چون هیچکس از مشاجرات و کلنجارهای زشت و 

ناخوشایند، سودی نخواهد برد.
همه  حسود،  همکار  یك  توسط  شما  علیه  تهمتی  اگر 
جا پخش شد، این وظیفه  ی شماست که خالف آن را 
ثابت کنید، به آن فرد حمله نکنید، چون با این کار فقط 

خطای او را تقویت خواهید کرد. 
تشویق و احترام به دیگران را ادامه دهید، همیشه لبخند 
از داخل  و  به سختی کار کنید  باشید،  بزنید و سرحال 
بیخود و خبرچینی هایی که  به هرگونه گفتگوی  شدن 

پیرامون تان روی می دهد اجتناب کنید.
ازمیانمقامهایباالتربرای

خودحامیپیداکنید
از خودتان الزم  اولین کارهایی که برای دفاع  از  یکی 
است انجام دهید، پیدا کردن چند حامی و طرفدار است. 
این حامی ها هر چه بلند رتبه تر باشند، بهتر است. پیدا 
جلوی  می تواند  موثر  و  قدر  همراه  و  پشتیبان  کردن 

اقدامات منفی دشمنان تان را بگیرد. 
توانایی  کنند  احساس  حسودتان  رقبای  اگر  حتی 
دارند،  را  شما  با  کردن  نرم  پنجه  و  دست  و  درافتادن 
باشد  وسط  هم  عالی رتبه تر  شخص  یك  پای  اگر  اما 
و به عنوان حامی شما حضور داشته باشد، شاید دیگر 

اینقدرها مشتاق دردسر آفرینی نباشند.
چاپلوسیوخودشیرینینکنید

چاپلوسی و خود شیرینی نکنید و خود را ضعیف و حساس 
با  رسمی  شیوه ای  به  بسته  درهای  پشت  ندهید.  جلوه 
حامی تان بنشینید و نگرانی های تان را در مورد موقعیت 
پیش آمده با او درمیان بگذارید و او را از هرگونه رشد و 

پیشامدی که دارید آگاه کنید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

در آن روز شفاعت ]به کسی[ سود نبخشد مگر کسی را که ]خدای[ رحمان اجازه دهد و سخنش 
او را پسند آید. سوره طه / آیه ۱۰9

حدیث روز  

مبادا دشمنان خدا را دوست بداری یا دوستی خود را برای غیر دوستان خدا خالص گردانی، زیرا هرکسی گروهی را دوست بدارد، با آنان محشور می گردد. 
امام علی علیه السالم

مناسبت ها

پس از پیشرفت ، با همکاران حسودمان چه کنیم؟

9153
71

3725
69158

38
8496
4975

28
7643

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.

شماره 3859                         

453678921

718942365

629135748

935461287

846723519

271589436

362897154

587314692

194256873

آدرس: بین مدرس 55 و 57           
09150023004 - انجیری

بورس پارچه های مبلی ترک حریر در 

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

کار خوب اتفاقی نیست

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

را تجربه کنید.   09158668002

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

نی
می

تض
د 

رص
د د

ص

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

فروش باغ منزل ییالقی 3000 متر 
واقع در روستای فنود

 شامل انواع درختان میوه مثمر
 به همراه سه ساعت آب قنات
امالک محمد     32445216 

09151630672-هاشم آبادی

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

ضایعات کاغذ و کارتن شما را نقدا خریداریم.
شهرک صنعتی ، همت 3 / کیلویی 450 تومان  انبار: رجایی 17 

داخل کوچه کیلویی 430 تومان  09156702717 - 32255221

فروشگاه پخش لوازم یدکی به یک 
همکار و شراکت در کار نیازمند است.

09158254172

بازسازی منازل قدیمی 
09155614365 -09157210424

32318149

سمسـاری صـادق
لوازم منزل و اداری شما را منصفانه خریداریم. 
09380160779 - 09151641464 علی آبادی

نصب و سرویس کولر  
آبگرمکن ، پمپ و...

لوله کشی و سیم کشی 
ساختمان 

لوله باز کنی با فنر برقی 
نصب شیرآالت

 09151633903  
 دهشیبی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

09156633230- برگی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

  09151635860
کرباسچی 



به  داد:  هشدار  کودکان  فوق تخصص  یک 
برای  بیمارستان  به  کودک  ورود  متعدد،  دالیل 
 مالقات بیماران، می تواند بسیار خطرناک باشد و 
خانواده ها به هیچ وجه نباید کودکان را برای مالقات 
بیماران به بیمارستان ببرند. دکتر فریبا نادری با بیان 
این که تنها در صورتی که خود کودک، بیمار باشد 

ضرورت دارد که والدین او را به بیمارستان ببرند، 
افزود: یکی از دالیلی که اجازه ورود به کودکان در 
بیمارستان داده نمی شود، احتمال ابتالی کودکان به 
عفونت های بیمارستانی است. باید در نظر داشت که 
سیستم ایمنی کودک، هنوز کامل نشده و ممکن 
بیمارستانی مهلکی  به عفونت های  است کودک 

مبتال شود. ورود کودک به بیمارستان و استنشاق 
هوای موجود در فضای آن به این علت که بیماران 
برای  هستند  بستری  آن  بخش های  در  مختلفی 
سالمت کودک مضر است، همچنین دست زدن به 
در، دیوار و تنفس در این فضا نیز کودک را در معرض 
خطر ابتال به عفونت های بیمارستانی قرار خواهد داد.

کودکان را به این دلیل برای مالقات به بیمارستان نبرید!
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مدال برنز کشوری 
از آن بانوی کونگ فو کار خراسان جنوبی

خراسان  کار  فو  کونگ  بانوی 
قهرمانی  مسابقات  در  جنوبی 
شد.  برنز  مدال  صاحب  کشور 
صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
خراسان  استان  مرکز  سیما  و 
ورزشکار  ایوبی  مهال  جنوبی، 
منفی  در وزن  خراسان جنوبی 
رده سنی جوانان  55 کیلوگرم 
این  ایستاد.  کشور  قهرمانی  فوی  کونگ  مسابقات  سوم  سکوی  بر 
مسابقات از 30 مرداد جاری تا 1 شهریور به میزبانی اردبیل برگزار شد.

تساوی پرسپولیس و االهلی در مسقط

تیم فوتبال پرسپولیس ایران با درخشش بازیکنان تعویضی خود در 
دیدار مقابل االهلی عربستان به تساوی دو بر دو رسید. به گزارش 
ایرنا، تیم فوتبال پرسپولیس سه شنبه شب از دور رفت مرحله یک 
به مصاف االهلی عربستان رفت  آسیا  لیگ قهرمانان  نهایی  چهارم 
خوب  های  تعویض  با  بود  عقب  حریف  از  گل  دو  با  حالیکه  در  و 
ایوانکوویچ درخشش بازیکنان جایگزین خود به تساوی رسید  برانکو 
تا به صعود امیدوار باقی بماند. الزم به ذکر است این دیدار به میزبانی 
پرسپولیس در ورزشگاه »سلطان قابوس« شهر مسقط عمان برگزار شد.

یونیورسیاد 2017 چین تایپه؛ 
تیم ملی شمشیربازی ایران نقره ای شد

ایرنا- تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران با قبول شکست مقابل 
کره جنوبی به مدال نقره بازی های دانشجویان جهان دست یافت. تیم 
شمشیربازی اسلحه سابر ایران روز چهارشنبه در ادامه این رقابت ها، 
در دیدار نهایی با ترکیب »علی پاکدامن«، »محمد رهبری« و »محمد 
فتوحی« به مصاف کره جنوبی قهرمان جهان رفت و با قبول شکست 
45 بر 30 به مدال نقره دست یافت. تیم کشورمان که دلیل جایگاه 
مناسب خود در رنکینگ جهانی، کار خود را از مرحله یک چهارم نهایی 
آغاز کرد، برای رسیدن به فینال برابر ژاپن و روسیه به پیروزی رسید.

تیم ملی کشتی فرنگی ایران نایب قهرمان جهان شد

ایرنا- تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابت های فرانسه نایب قهرمان 
جهان شد. در پایان روز دوم رقابت های جهانی کشتی فرنگی در فرانسه 
و با توجه به امتیازات بدست آمده توسط کشتی گیران ایران در اوزان 59 
و 130 کیلوگرم و حضور »محمد الیاسی« در دیدار رده بندی وزن 66 
کیلوگرم و کسب سه مدال برنز و 24 امتیاز در روز نخست این رقابت ها 
تیم ایران پس از تیم روسیه به عنوان نایب قهرمانی این مسابقات رسید.

با این نوشیدنی
 کمردرد را درمان کنید!    

برای مقابله با کمردرد می توانید مصرف یک 
نوشیدنی که در تهیه آن از زردچوبه و زنجبیل 
استفاده می شود را مد نظر قرار دهید. تقریبا 
همه با ادویه محبوب و پر استفاده زردچوبه آشنا 
هستند. جدا از کاربردهای این ادویه در آشپزی، 

زردچوبه یک گزینه طبیعی عالی برای تسکین 
کمردرد و التهاب نیز محسوب می شود. یکی 
از دالیل درد مرتبط با مشکالت کمر سطوح 
باالی التهاب در بدن است. بیشتر مردم برای 
التهابی  داروهای ضد  به مصرف  تسکین درد 
غیر استروئیدی مانند ایبوپروفن یا آسپرین روی 
می آورند، اما استفاده منظم از این دارو ها با 
عوارضی مانند خونریزی معده همراه است.

هشدار به متولدان قبل ازسال 71
این واکسن را حتمًا بزنید

گفت:  عفونی  بیماری های  متخصص  یک 
بسیاری از مبتالیان به »هپاتیت B« در حال 
حاضر افرادی هستند که قبل از سال 13۷1به 
دنیا آمده اند، بنابراین توصیه می شود این افراد 
زودتر اقدام به واکسیناسیون کنند. دکتر آرش 

»هپاتیت واکس  سال 13۷1  از  گفت:  سیفی 
از بدو تولد به صورت اجباری به نوزادان   »B
تزریق می شود و در حال حاضر کسانی که به 
این بیماری مبتال می شوند بیشتر افراد 25 سال به 
باال هستند. تزریق این واکسن که در سه نوبت 
انجام می شود می تواند فرد را برای همیشه از ابتال 
به این بیماری مصون بدارد. این بیماری از طریق 
خون و ارتباط جنسی به بیمار منتقل می شود.

بی احتیاطی موتورسیکلت سوار جان راکب آن را گرفت

خبر  این  تشریح  در  سربیشه  شهرستان  انتظامی  فرمانده  ایسنا- 
جان  آن  راکب  موتورسیکلت،  دستگاه  یک  واژگونی  پی  در  گفت: 
خود را از دست داده است. به گزارش خبرنگار پایگاه خبري پلیس، 
 سرهنگ علیرضا فوالدی اظهار داشت:  دوشنبه شب با اعالم مرکز 
فوریت هاي پلیسي 110مبني بر واژگونی یک دستگاه موتورسیکلت 
نیروهای  و  پلیس  ماموران  بالفاصله  گز،  روستای  فرعی  جاده  در 
امدادی به محل حادثه اعزام شدند. وی افزود: پس از حضور ماموران 
در صحنه مشخص شد یک دستگاه موتورسیکلت واژگون شده که 
شد.  کشته  وارده  جراحات  شدت  براثر  آن  راکب  حادثه  این  در 
سرهنگ فوالدی تصریح کرد: کارشناس پلیس راه علت حادثه را 
عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه توسط راکب موتورسیکلت اعالم کرد.

زمانی رضایت می دهم که مرده باشم؛ دریافت 100 میلیون تومان از علی دایی صحت ندارد 

جام جم آنالین- پدر آتنا اصالنی، دختربچه ۷ ساله ای که توسط مردی 40 ساله به قتل رسید می گوید آرزو داشته 
دخترش معلم شود. وی ادامه می دهد: همسرم بیمار شده و روانپزشک ها برای درمانش می آیند. وزیر بهداشت دستور 
داده بود و از نظر درمانی به ما کمک می کنند. حتی فرزند دیگر هم بیمار شده است. به او گفته  ایم آتنا برای تحصیل به 
تهران رفته است. او هم می گوید من ِکی می توانم پیش خواهرم بروم. از دستگاه قضایی درخواست دارم این پرونده را 
هر چه سریعتر رسیدگی کنند و قاتل را به اشد مجازات برسانند تا ما هم راحت شویم. االن چند روز است که بالتکلیفیم. 
نمی توانیم به خانه خودمان برویم. خاطره هایی از او در خانه خودمان داریم که نمی توانیم برگردیم. او هم در صورتی 
می تواند از ما رضایت بگیرد که من، همسرم و دختر دیگرم مرده باشند. خانواده قاتل همه حرفهایشان دروغ است. اصاًل 
به ما احترام نگذاشتند و حداقل یک پارچه سیاه جلوی مغازه شان نزدند تا عزای ما را نگه دارند. آیا آنها نمی دانستند 
که پسرشان قباًل ۷ پرونده داشته؟ حتی همسر اول اسماعیل به خاطر تجاوز او به یک بچه 9 ساله، طالق گرفت. 
همه خانواده شان خبر داشتند که اسماعیل چطور آدمی است. االن بیکارم. شایعه درباره ما خیلی زیاد است. مثاًل 
می گویند علی دایی 100 میلیون به من پول داده یا فالن ماشین را دریافت کرده ام که همه این حرف ها دروغ است.

وضعیت مصدومان تصادف اتوبوس با کامیون، رو به بهبودی

با کامیون در محور دیهوک -  اتوبوس  6 مصدوم تصادف سه شنبه 
طبس، که حالشان وخیم بود، رو به بهبودی اند. به گزارش خبرگزاری 
بیمارستان   داخلی  مدیر  شیبانی  جنوبی،  خراسان  مرکز  سیما  و  صدا 
گفت:   خبر  این  تشریح  در  شهید مصطفی خمینی شهرستان طبس  
از 55 زخمی این حادثه 6 نفر حالشان وخیم بود که یک نفر بوسیله 
در  دیگر  نفر   5 و  منتقل  یزد  رهنمون  شهید  بیمارستان  به  بالگرد 
بیمارستان شهید مصطفی خمینی طبس بستری شدند که حال هر 6 
نفر هم اکنون رضایت بخش  و رو به بهبودی است. ساعت 3 بامداد 
در حرکت  مقصد مشهد  به  از شیراز  که  اتوبوس  دستگاه  دیروز یک 
کامیون  با یک دستگاه  دیهوک - طبس  کیلومتر 25 محور  در  بود، 
خاور برخورد کرد. در این حادثه یک نفر کشته و 55 نفر زخمی شدند.

... سالمتیکوتاه از ...
بچه  ها به میکروب  ها نیاز دارند!

از  کند.  بازی  خاک  بچه  دهید  اجازه 
اجتناب  کودک  زیاد  کردن  استریل 
کنید. چرا که دیده شده احتمال ابتال 

به حساسیت را کاهش می دهد.

تحقیقات نشان داده!
 اگر شما به فرزند خود بگویید: دیگه 
نبینم این کار را بکنی ؟! ناخودآگاه این 
پیام به مغز کودک ارسال می شود که 

اینکار را دور از چشم من انجام بده !

رفع بی حوصلگی
حوصله  بی  یا  زده  بهت  که  کسانی 
بعدازظهر 30  و 5  هستند؛ 10 صبح 
عدد بادام زمینی با کمی عسل و اگر 
آب هویج بود با کمی از آن میل کنند.

دقت کنید!
در  بتامتازون  و  دگزامتازون  آمپول   
سرماخوردگی جنبه درمانی ندارند. بیشتر 
برای سرحال شدن بیمار مصرف میشود. 

تنها موقع حساسیت استفاده کنید.

مس خواص ضد سرطانی!
دارد.  التهابی  وضد  میکروبی  ضد   
نوشیدن آب نگهداری شده در ظرف 
مسی در اول صبح با معده خالی باعث 

بهبود عملکرد تمام ارگانها می شود.

پیاز، سدی در برابر موهای سفید
2 عدد پیاز را خرد کنید تا به شکل پوره 
دربیاید و روی موها ماساژ دهید و اجازه 
با  دهید 30 دقیقه بماند و بعد سر را 

شامپو بشوئید )روزی یک مرتبه(

نسخه 120 ساله شدن
1. روز را با میوه شروع کنید    2. کشمش را جایگزین قند کنید   3. نمکدانها را در ویترین بگذارید

4. سیر و پیاز بخورید    5. آب کافی بنوشید    6. با نوشابه قهر کنید   ۷. با روغن زیتون آشپزی کنید

محققان مصرف پای مرغ را توصیه می کنند. زیرا سرشار از ژالتین و جایگزین سالم و ارزانی به جای قرصهای غضروف ساز است.

آوای خراسان جنوبی

واژگونی یک دستگاه خودروی زانتیا در محور بیرجند - زاهدان، ۴ مصدوم بر جای گذاشت.

3110۴

   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 
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افزایش 30 درصدی کشفیات مواد مخدر

صدا و سیما-  فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: کشفیات انواع مواد مخدر از آغاز امسال تاکنون ، در مقایسه با مدت مشابه پارسال 30 درصد افزایش دارد. 
سردار شجاع در  مراسم معارفه فرمانده جدید انتظامی شهرستان سرایان گفت: ماموران انتظامی استان، در این مدت از ورود بیش از 16 تن انواع ماده مخدر به سایر 
استانهای کشور جلوگیری کردند.وی افزود: عمده مواد مخدر در خراسان جنوبی بصورت ترانزیت است و این استان  در مسیر انتقال این مواد به سایر نقاط کشور است.

پیام استاندار به مناسبت آغاز به کار
 پنجمین دوره شوراهاي اسالمي شهر و روستا

غالمی-»سید علی اکبر پرویزی« استاندار در پیامی 
شوراهای  دوره  پنجمین  کار  به  آغاز  مناسبت  به 
اسالمی شهر و روستا بیان کرد:شوراهای اسالمی 
شهر و روستا،تجلی اراده مردمي در اداره مدیریت 
هاي محلي هستند و به عنوان حلقه واسط مردم 
پیگیري مسائل و  بیشتر در  تعامل  براي  و دولت 
مشكالت و تسهیل امور، نقشي بي بدیل دارند. وی 
افزود:بدون تردید برای اعضاء شوراها هیچ هدفي 
مقدس تر از خدمت صادقانه، متعهدانه و بي منت 
به مردم در حوزه ي انتخابیه نیست؛ و این بهترین 
پاسخ به اعتماد مردم و سپاسگزاري از حضور آنان 
با  باشد.استاندار  مي  راي  هاي  صندوق  پاي  در 
قدردانی از خدمات ارزشمند اعضاي چهارمین دوره 
شوراهاي اسالمي شهر و روستا و تبریك به اعضاي 
جدید شوراها؛ ابراز امیدواری کرد: با احترام به اعتماد 
نظام مقدس جمهوري  اصلي  مردم -که سرمایه 
اسالمي است- و حضور مؤثر در شورا و پیگیري 
مجدانه مسائل و مشكالت مردم، در راستاي تحقق 
اهداف نظام  و اجراي برنامه هاي دولت تدبیر و 
امید در خدمت رساني به جامعه شهري و روستایي،  

منشأ خدمات ارزنده اي باشید.

فروش نیروگاه قدیم دیزلی بیرجند
 برای مردم شهر 

برزجی- پیرو چاپ گزارش متروکه ای در شهر که 
چند روز گذشته در روزنامه آوای خراسان جنوبی 
برق  شرکت  عمومی  مدیرروابط  رسید  چاپ  به 
از اعالم آمادگی این شرکت  منطقه ای خراسان 
برای فروش نیروگاه برق دیزلی خبر داد و افزود: 
منابع مالی حاصل از آن نیز برای احداث تاسیسات 
و تامین برق مردم منطقه استفاده خواهد شد. بهنام 
دهر آزما در پاسخ به مطالبات مردمی  به خبرنگار 
آوا گفت: با توجه به اینكه برای توسعه تاسیسات 
زیربنایی صنعت برق و تامین مطمئن و پایدار برق 
مشترکین به منابع مالی جدید نیاز است ؛ در شرایط 
موجود فروش اموال و دارایی های مازاد به عنوان 
یكی از روش های تامین منابع مالی محسوب و 
مورد تاکید دولت نیز می باشد. وی خاطر نشان 
کرد: به همین منظور زمین نیروگاه قدیم دیزلی 
بیرجند برای واگذاری از طریق مزایده در دستور 
مالی حاصل  منابع  دارد که  قرار  این شرکت  کار 
تامین برق مردم  تاسیسات و  احداث  برای  از آن 
این  افزود: ضمنا  استفاده خواهد شد. وی  منطقه 
شرکت آمادگی دارد تا برای سرمایه گذاران تولید 
که  این محل  در  نصب  متقاضی  و  برق  پراکنده 
به تامین برق مطمئن و پایدار شهر بیرجند کمك 

خواهد کرد نیز مساعدت نماید.

کشت ذرت علوفه ای برای اولین بار
 در زیرکوه

قاسمی- مسئول تولیدات گیاهی شهرستان زیرکوه 
رود« شهرستان  »بم  از  اینكه 14 هكتار  بیان  با 
زیرکوه زیر کشت  ذرت علوفه هستند، عنوان کرد: 
افزایش  از مسائل جدی در  این نوع کشت یكی 
تصریح  »مشاورنیا«  باشد.  می  آبیاری  بازدهی 
کرد: استفاده از آبیاری های مرسوم برای افزایش 
سطح زیر کشت محصول باعث کمبود منابع آب 
توجه  با  دلیل  به همین  داد:  ادامه  می شود. وی 
به توسعه سطح زیر کشت ذرت باید روش های 
نوین زراعی و قابل اجرا برای کاهش مصرف آب 
بررسی کرد که یكی از این راه ها استفاده از آبیاری 
قطره ای )تیپ( برای محصوالت زراعی در سال 
این روش  با  گفتۀ وی  به  است.  بوده  اخیر  های 
شاهد کاهش 3/1 درصدی مصرف آب بوده ایم و 
این روش آبیاری قابلیت اجرا در کلیه محصوالت 
زراعی مانند پنبه، گندم، جو و کلزا را نیز دارد. این 
مقام مسئول بازار فروش این محصول در زیرکوه 
را 2 شرکت سهامی زراعی اسالم آباد و خضری 
و گاو داری های منطقه عنوان کرد و افزود: پیش 
بینی می شود از 14 هكتار سطح زیر کشت ذرت 
علوفه ای 134 میلیون تومان در آمد ناخالص عائد 
کشاورز شود و بیش از 840 تن هم برداشت گردد.

صدور یک روزه مجوزها توسط دامپزشکی

برزجی- مدیرکل دامپزشكی استان از آسان شدن 
داد  خبر  بهداشتی  های  پروانه  مجوز  صدور  روند 
اجرایی  های  دستگاه  که  صورتی  در  گفت:  و 
استعالمات را به موقع پاسخ دهند و متقاضیان نیز 
مدارک خود را کامل کنند مجوزهای الزم یك روزه 
صادر می شود.دکتررفیعی پور در گفتگو با آوا عنوان 
کرد: در حوزه دامپزشكی صادر نشدن پروانه یك 
نقطه بحرانی است لذا پروانه داشتن هر صنفی از 
مزرعه تا عرضه به نفع ما و مردم است.  وی در پاسخ 
به اینكه صدور یك مجوز چقدر زمان بر است گفت: 
در صورتی که استعالمات 12 گانه و 18 گاه دستگاه 
های مسوول ارایه شود از سوی دامپزشكی یك روزه 
مجوز صادر می شود. مدیرکل دامپزشكی استان در 
خصوص نحوه برخورد با واحدهای فاقد مجوز نیز 
اظهار کرد: برخورد با این واحدها با همكاری دستگاه 
های مرتبط پیگیری می شود تا در نهایت واحد مد 
یا تعطیل شود. وی  نظر یا صاحب پروانه شده و 
همچنین خواستار تصمیم گیری جدی برای برخورد 
با این قبیل واحدها در کارگروه اقتصادی استان شد .

بهره برداری 3 پروژه منطقه ویژه
 در هفته دولت  

پیشه ور - مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه 
ویژه اقتصادی استان از بهره برداری 3 پروژه درهفته 
دولت خبر داد و گفت: 30 قراداد در منطقه ویژه 
اقتصادی انجام شده است که 3 پروژه از آن  در هفته 
دولت به بهره برداری می رسد. زارعی افزود:طرح 
اصلی عملیاتی شدن  قطعه منفصله ماهیرود )میل 
78( با سرمایه گذاری بالغ  بر 8 میلیارد تومان می 
باشد.به گفته وی با اجرای این پروژه تعداد 42 نفر 
مشغول به کار می شوند.وی  هدف مرز ماهیرود 
پروزه عنوان  کرد  این  اصلی  از دغدغه   را یكی 
و ادامه داد:ترافیك کامیون ها و صف های بسیار 
سنگین در مرز ماهیرود مشكل اصلی بود  که  با 
ساماندهی در منطقه  و زیر ساختهایی از جمله 8 
دستگاه باسكول که 6 دستگاه اجرا شده و 2 دستگاه 
در آینده اجرا خواهد شد  . مدیر اقتصادی و سرمایه 
نشان  خاطر  استان  اقتصادی  ویژه  منطقه  گذاری 
کرد: اتاق بین الملی ایران و افغانستان آماده  بهره 
برداری  است و همچنین ساختمان برای تجار بالغ 
اتاق که در اختیار آنها  قرار خواهد گرفت  بر 48 
آسیا  الیاف  آرمان  نساجی  صنایع  شرکت  .زارعی 
دومین طرح بهره برداری را در هفته دولت  عنوان 
کرد و اضافه کرد:  سرمایه گذاری بالغ بر  23 میلیارد 
ریال و  باعث اشتغال 25 نفر  شده است که هدف 
اجرایی این واحد ،پشم از دامداران استان جمع آوری 
و در واحد تبدیل به نخ و تبدیل به فرش و هدف 
 اصلی صادرات می باشد. وی  بازرگانی بین المللی

 نجیب عارف هرات که یك سرمایه گذار از کشور 
افغانستان می باشد سومین طرح دانست و ادامه داد: 
باشد بر 65 میلیارد ریال می  بالغ   سرمایه گذاری 

که  باشد  می  نفر   23 آن  مستقیم  اشتغال  که   
را  فله  های  سیمان  طرح  این  اجرای  از  هدف 
در  و  خریداری  قاین  ،سیمان  باقران  سیمان  از 
باشد. می  صادرات  و  بندی  بسته  واحد  این 

انتقال گاز به 11 روستا در هفته دولت 
بهره برداری می رسد

 پیشه ور - مدیر عامل  شرکت گاز استان  خراسان 
جنوبی  با بیان اینكه گاز رسانی به 5 شهر و 132 
روستا  در دست اجرا است گفت: در هفته  دولت  
بهره  مرحله  به  روستا   11 به  گازرسانی  عملیات 
این  در  همچنین   افزود:  رسد.دشتی  می  برداری 
در  به 42روستا  رسانی  گاز  اجرایی  هفته عملیات 
استان  آغاز  می شود .وی عنوان کرد: عالوه بر 
گاز  انتقال  اجرایی خط  عملیات  فوق  پروژه های 
گزیك ،طبس مسینا و سیمان باقران تزریق گاز می 
گردد و خط تغذیه شهرک صنعتی شهید رحمانی 
خوسف نیز به بهره برداری می رسد .  مدیر عامل 
شرکت گاز به بهره برداری از عملیات گازرسانی به 
مجموعه عظیم 1500 واحدی شهید صیادشیرازی 
بیرجند اشاره کرد و افزود:  بهره برداری از عملیات 
گازرسانی به 5 کوره آجر پزی و آغاز عملیات اجرایی 
احداث ایستگاه تقلیل فشار CGS دوم بیرجند به 
منظور تقویت و پایداری شبكه در شهرهای بیرجند 
و خوسف از سایر پروژههای این شرکت در هفته 
مجموعه   : کرد  تصریح  دشتی   . باشد  می  دولت 
برداری پروژه های  بهره  برای  اعتبار هزینه شده 
فوق حدود 100 میلیارد ریال می باشد و اعتبار مورد 
نیاز برای پروژهه های آغاز شده در هفته دولت بالغ 
بر 280 ملیارد ریال برآورد می گردد.  وی خاطر 
: پروژهایی که در هفته دولت گلنگ  نشان کرد 
زنی می شود بعد از این هفته تا مرحله بهربرداری 

پیگیری های  الزم ادامه دارد. 

کلنگ زنی ساختمان جدید مرکز خیریه 
علی اصغر)ع( نهبندان

از کلنگ  اداره بهزیستی نهبندان  قاسمی- رئیس 
زنی ساختمان جدید مرکز خیریه نگهداری فرزندان 
پسر بی سرپرست علی اصغر)ع( خبر داد و افزود: 
کند.  می  نگهداری  فرزند   9 از  اکنون  مرکز  این 
نگهداری  برای  بهزیستی  کرد:  تصریح  »بارانی« 
این  به  تومان  هزار  ماهیانه 350  کودکان  این  از 
مرکز پرداخت می کند. وی خاطر نشان کرد که 
امنای  با کمك خیرین و هیئت  بیشتر  این مرکز 
نیست  مشخص  هنوز  و  شود  می  ساخته  آن 
بهزیستی در طول ساخت چه مبلغی کمك کند.
رئیس اداره بهزیستی نهبندان در بخش دیگری از 
سخنان خود اظهار کرد: 35 زن سرپرست خانوار 
اجتماعی  تأمین  بیمه  از  بهزیستی،  پوشش  تحت 
بهره مند می باشند. »بارانی« اضافه کرد: 55 درصد 
حق بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار، بر اساس 
حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، از محل 
منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها، و 45 درصد 
مابقی از سوی سازمان بهزیستی پرداخت می شود 
و زنان سرپرست خانوار رایگان  تحت پوشش این 
بیمه قرار گرفته اند تا بتوانند از بازنشستگی و دیگر 
مزایای آن بهره مند شوند. به گفتۀ وی از ابتدای 
سال جاری تاکنون در این مورد حدود 28 میلیون 
و 539 هزار تومان سرمایه گذاری شده است که 
از این مبلغ سهم دولت حدود 16 میلیون و 335 
و سهم بهزیستی 13 میلیون و 68 تومان می باشد.

گشایش نمایشگاه
 نوشت افزار ایرانی ، اسالمی در بیرجند

گروه خبر-نمایشگاه نوشت افزار ایرانی - اسالمی، با 
هدف حمایت از تولید داخل، در بیرجند گشایش یافت.

معاون فرهنگی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منكر 
گفت: در این نمایشگاه 10 صنف لوازم التحریر استان، 
اجناس خود را که تولید داخل هستند، در معرض دید 
والدین و دانش آموزان  قرار داده اند.این نمایشگاه تا 8 
شهریور صبح ها از ساعت 12-9 و عصرها ساعت17الی 
است. دایر  بیرجند  )ع(  حسین  امام  مسجد  در   22

جای خالی مسئوالن در کمیسیون قاچاق کاال و ارز

نه عملکرد و برنامه ؛ نه جدی گرفتن مشکالت شهرستان
رگبار انتقادات فرماندار از مدیران غایب

حضور  از  انتقاد  با  بیرجند  فرماندار  قاسمی- 
نداشتن مدیران دستگاه ها در جلسه  کمیسون 
این  نداشتن  حضور  افزود:  ارز  و  کاال  قاچاق 
مسئوالن یا به این معنی است که هیچ گونه 
اهتمام و عملكرد و برنامه ای در جلوگیری از 
قاچاق  ندارند و یا این که مسائل و مشكالت 
شهرستان بیرجند برای آن ها مهم نیست و 
آن را جدی نمی گیرند. »ناصری« روز گذشته 
در کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت 
ارز بیرجند، عنوان  با قاچاق کاال و  بر مبارزه 
های  برنامه  شلوغی  مانند  هایی  بهانه  کرد: 
این مدیران اصال قابل قبول نیست چون هیچ 
کس به اندازه استاندار و سه معاون استانداری 
و فرماندار برنامه های فشرده ای ندارد. وی با 
بیان اینكه موضوع قاچاق کاال یك کار خاص 
با چند دستگاه نظارتی خاص نیست، اظهار کرد: 
تمام دستگاه ها باید با هم در اطالع رسانی، 

فرهنگ سازی و جلوگیری  کمك کنند. 

خرید  به  دولتی  های  دستگاه  توجه 
کاال و خدمات داخلی و بومی

به گفتۀ وی تا هنگامی که مردم برای نخریدن 
کاالی قاچاق متقاعد نشوند و دیگر تقاضایی 
حل  کامل  مشكل  این  باشد  نداشته  وجود 
باید  که  کرد  تصریح  فرماندار  شد.  نخواهد 
از  برنامه هایی برای فرهنگ سازی استفاده 
کاالی داخلی انجام شود، به دلیل اینكه فقط 
یكی از راه ها کنترل و سلب است ولی دیگری 
کاهش تقاضا می باشد. »ناصری« تأکید کرد 
که نه تنها برخی از کاالها برای سالمت مردم 

ضرر دارد بلكه دیگر کاالهای قاچاق نیز به 
اقتصاد  و ملی و منطقه ای ما آسیب جدی می 
رساند و مردم باید بدانند که با خرید کاالی با 
کیفیت داخلی به تولید اشتغال و امنیت شغلی 
کمك کرده اند. وی با اشاره به اینكه دستگاه 
های دولتی هم در خرید کاال و خدمات باید به 
بومی و داخلی بودن آن توجه کنند و آن را در 
اولویت قرار دهند، عنوان کرد: رسانه ها هم در 

فرهنگ سازی این مسئله کمك کنند.

سال 96 هیچ پرونده
 قاچاقی نداشته ایم

معاون اداری و مالی گمرک استان نیز در این 
 680 تاکنون   90 سال  از  کرد:  اظهار  جلسه 
پرونده قاچاق داشته ایم که هر سال از تعدا آن 
کاسته شده است به گونه ای که در سال 95 
و 96 هیچ پرونده ای نداشته ایم. »رضایی« 
افزود: ارزش این کاالها حدود 260 میلیارد و 
211 میلیون تومان بوده که از این میزان حدود 
895 میلیون تومان آن پرداخت شده است. وی 
اندازی  راه  را  از گمرک  قاچاق  دلیل کاهش 
مسافران(،  بار  )اسكن  ری  ایكس  دستگاه 
سامانه مانیتورینگ الكترونیك برای کاالهای 
بارها،  اطالعات  الكترونیكی  تبادل  صادراتی، 
نظارت و کنترل هوشمند و ورود و خروج کاال 
از سامانه جامع مدیرت گمرک، سامانه امكان 
تجاری  های  محموله  الكترونیك  استعالم 
برای پلیس و راه اندازی پنجره مجازی گمرک 
عنوان کرد. به گفتۀ وی امسال برای اولین بار 
گمرک هم در فرودگاه مستقر شده است تا بر 

محموله های ورودی و خروجی حجاج نظارت 
داشته باشد.

کاهش تشکیل پرونده قاچاق 
در 5 ماهه امسال نسبت به سال گذشته 
نیز  بیرجند  شهرستان  تعزیرات  شعبه  رئیس 
با بیان اینكه در تعزیرات استان 765 پرونده 
از  کرد:  عنوان  است،  شده  تشكیل  قاچاق 
است.  شده  مختومه  پرونده   760 تعداد  این 
پرونده  این  که  کرد  تصریح  نژاد«  »محدثی 
ها بیشتر مربوط به مشارکت در قاچاق کاال 
و عرضه آن بوده است. وی فراوانی کاالهای 
قاچاق را هم مربوط به البسه، برنج، شاه دانه 
و سیگار دانست. به گفتۀ وی در سال گذشته 
در 5 ماهه اول آن 313 پرونده وارد و 259 
ماهه   5 در  و  است  شده  مختومه  هم  مورد 
امسال نیز 290 پرونده تشكیل شده است در 
شعب و 311 تا هم مختومه شده اند. این مقام 
مسئول تشریح کرد که نسبت به مدت زمان 
مشابه 7 درصد تشكیل پرونده ها کاهش و 
است.  داشته  افزایش  ها  مختومه  درصد   20
»محدثی نژاد« افزود: در 5 ماهه اول امسال 
  627 و  میلیارد   18 مختومه  های  پرونده  از 
میلیون تومان وصول شده است که درسال 
و  میلیارد  گذشته در مدت زمان مشابه یك 

739 میلیون تومان بوده است.

قاچاق  کاالی  فقره   209 امسال 
معدوم شد

اموال  نماینده سازمان جمع آوری و فروش 

تملیكی استان هم در این جلسه اظهار کرد: 
پرونده های این سازمان نیز 1381 فقره در 
سال 95 است و در سال جاری نیز در 5 ماهه 
430 مور داشته ایم. »شهدادی« عنوان کرد 
که آمار فروش کاالهای قاچاق در سال 95  
می  تومان  میلیون   700 و  میلیارد   7 حدود 
بیان کرد که در سال گذشته در  باشد. وی 
17 جلسه 410 فقره از قاچاق کاال منهدم شد 
که ارزش آن در حدود 665 میلیون بود و در 
سال 96 نیز در 5 جلسه تا کنون 209 فقره 
منهدم شده اند که حدود 145 میلیون تومان 
ارزش داشته است. به گفتۀ وی این کاال ها 
شامل انواع میوه، لوزام آرایشی، غذا و دارو  و 

البسه مستعمل بوده است.

اطالعات ناکافی نماینده صنعت 
و معدن

هم  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  نماینده 
اواسط شهریور گشت مشترک  در  بیان کرد 
برگزار می کنند تا اگر در حوزۀ لوازم و تحریر، 
البسه و کیف و کفش قاچاقی انجام شده باشد 
به آن رسیدگی کنند. »قربانی« اضافه کرد که 
همچنین این گشت ها برای کاالهای سالمت 
که  سوالی  درباره  وی  باشد.  می  هم  محور 
در مورد سامانه انبارها که برای جلوگیری از 
قاچاق کاال گفت:  حوزه فعالیت من در قسمت 
آن  مورد  در  کافی  اطالعات  و  است  قاچاق 
ندارم ولی می د انم که همكاری کافی انجام 
نشده است و تاکنون در حدود فقط 5 دستگاه 

دولتی در آن ثبت نام کرده اند.

گالیه پلیس از دستگاه ها
نماینده پلیس آگاهی هم از مشخص نبودن 
نوع کاالی قاچاق گالیه کرد و تصریح کرد که 
در برخی مواقع ما کاالهای را ضبط کرده ایم 
که مجوزی نداشته اند ولی بعد کارشناس آمده 
و این محصوالت را تولید داخلی دانسته و رها 
کرده ایم و این خود هزینه زیادی در برداشته 
است. »موسوی نژاد« افزود: همچنین مشكل 
دیگر کاالهای پستی است که امروزه مردم هر 
کاالیی که می خواهند سفارش می دهند و 
پست به در خانه آن ها می برد پس باید جلسه 
ای گذاشته شود تا این اداره به این نوع موراد 
رسیدگی کند. وی ادامه داد: شهرداری نیز باید 
با همكاری داشته باشد و برخی ماشین های 
سیار که پارچه، البسه و وسایل آشپزخانه دارند 

مجوز ندهند و هم جلوی آن ها را بگیرد.

خروج بدون مجوز پیاز 
و زعفران قاچاق نیست!

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند نیز در 
این کمیسون با اشاره به اینكه جابه جایی بدون 
مجوز پیاز زعفران و خود آن غیرقانونی است، 
تصریح کرد: قاچاق محسوب نمی شود ولی 
ندارند.  انتقالل  باشند حق  نداشته  تا مجوزی 
این جلسه  افراد  دیگر  در جواب  »محمدی« 
که تاکنون به چند نفر در شهرستان مجوز داده 
شده است، بیان کرد: تاکنون مجوزی نداده ایم 
ولی همان مكاتبه نوعی مجوز محسوب می 

شود هرچند این موضوع حضار را قانع نكرد.
)Ava.news16@gmail.com(

اولین  قانون  بیرجند طبق  فرماندار  حسینی- 
تصمیم گیری شورا را انتخاب شهردار دانست 
و ادامه داد: در این مورد دو حالت امكان پذیر 
است که یا با ادامه کار شهردار فعلی موافقت و 
برای ادامه کار منصوب شود و یا فرد جدیدی 
به عنوان شهردار بیرجند انتخاب شود. صبح 
پنجمین شورای اسالمی  اولین جلسه  دیروز 
شهر بیرجند در فرمانداری برگزار شد. ناصری با 
بیان اینكه امیدواریم شروع کار این دوره فصل 
جدیدی از کار، تالش و توسعه باشد، عنوان 
کرد: رای مردم به اهداف و چشم اندازی است 
که شما برای توسعه شهر برای شهروندان در 
نظر گرفتید.به گفته وی همزمان با این شورا، 
شورای روستاها نیز توسط بخشداری ها کار 
خود را آغاز خواهند کرد. فرماندار همچنین با 
اعالم این که یك هفته مهلت برای آغاز به 
کار شورای 5 نفره شهرستان است اضافه کرد: 
از شورای  نفر  یك  و  از شورای شهر  نفر   4

بخش انتخاب خواهد شد.

تشکیل 227 جلسه رسمی
و 800 مصوبه

عضو شورای شهر دوره چهارم و منتخب مردم 
در دوره پنجم شورای اسالمی بیرجند نیز در 

دوره  شورای  که  این  به  اشاره  با  جلسه  این 
چهارم موظف به برگزاری 96 جلسه رسیدگی 
اما 227 جلسه  کرد:  بود خاطرنشان  امور  به 
رسمی در این دوره برگزار شد و 800 مصوبه 
به انجام رسید. طاهری به حضور پنج نفر از 
اعضای شورای اسالمی دوره چهارم در دوره 
پنجم اشاره کرد و افزود: این حضورها نشان 
از توقع بیشتر مردم نسبت به وظیفه منتخبان 
در پنجمین دوره شورای اسالمی شهر بیرجند 
تقویت  توجه  با  امر  این  امیدواریم  که  است 
روحیه خدمتگذاری محقق شود. اولین دستور 
کار این شورا امضای سوگندنامه برای مراسم 
تحلیف بود. پس از آن برای انتخاب رئیس، 
گیری  رای  دار  خزانه  و  منشی  رئیس،  نایب 
انجام شد. تقی زاده تنها کاندیدا برای ریاست 
به عنوان  رای  با کسب 9  بود که  این دوره 
رییس پنجمین دوره شورای اسالمی انتخاب 
هالل  زهرا  فاطمه  رئیسی  نایب  برای  شد. 
بیرجندی و رضا حسنی صفت کاندید بودند که 
هالل بیرجندی با کسب 6 رای توانست سمت 
نایب رئیسی این دوره را کسب کند. علیرضا 
محمودی راد نیز تنها کاندید بخش منشی بود 
که با 7 رای صحیح و 2 رای باطله به عنوان 
منشی این دوره انتخاب شد. برای خزانه داری 

هم مرتضی یزدان شناس تنها داوطلب حاضر 
بود که با کسب 8 رای صحیح یك رای سفید 

به عنوان خزانه دار انتخاب شد.

از شنبه گزینه های شهرداری 
بررسی می شود 

تقی زاده رییس شورای شهر بیرجند در حاشیه 
جلسه با تاکید بر این که انتخاب شهردار اولین 
اولویت کار شورا است یادآور شد: از شنبه هفته 
جلسه  دومین  برگزاری  با  همزمان  و  آینده 
رسمی شورا، به تدریج گزینه های پیشنهادی 
برای شهردار بررسی خواهد شد و هر کدام از 

جمله شهردار فعلی با حضور در جلسات شورا، 
کرد. وی  خواهند  اعالم  را  برنامه های خود 
تشكیل کمیسیون های  که  این  به  اشاره  با 
گروه  و  نخبگان  از  گیری  بهره  و  تخصصی 
های فكری، انتخاب نمایندگان شورای شهر 
به شورای شهرستان از دیگر اولویت ها در این 
بخش خواهد بود ادامه داد: پیشنهاد دادیم که 
تعامل و  برای کمك به شورا و  اتاق فكری 

هماهنگی که در پی آن هستیم شكل بگیرد.
رئیس شورای اسالمی شهر بیرجند با بیان این 
که مردم بیرجند انتظارات به حق و شایسته 
بكوشند  باید  شورا  اعضای  همه  و  دارند  ای 

خاطرنشان کرد: باید مبلمان فرهنگی متناسبی 
ایجاد و در جهت کاهش شكاف  برای شهر 

مناطق بین مناطق شهری حرکت کنیم. 

پخش زنده برای شفاف سازی
موجب  را  سازها  و  ساخت  کاهش  زاده  تقی 
که  ومبالغی  شهرداری  درآمدهای  کاهش 
ساختمانی  پروانه  و  عوارض  عنوان  تحت 
ایجاد  کرد:  بیان  و  دانست  شد  می  گرفته 
منابع و درآمدهای پایدار شهری از مهمترین 
تنها  تا شهرداری  نیازمندی های شهر است 
تعامل  بر  نباشد. وی  عوارض  اخذ  به  متكی 
و  شورا  بین  ارتباطی  پل  که  ها  رسانه  با 
تاکید و عنوان کرد:  هر کدام  مردم هستند 
شفاف  به  نیاز  شود  احساس  که  جلساتی  از 
 سازی و پخش زنده دارد حتما مطرح می کنم.

در حاشیه: شروع با آراء باطله
هنگام رای گیری برای سمت  منشی و خزانه 
دار شورا، با این که یك کاندید داشت، رای 
هایی خوانده می شد که در تعرفه آن نوشته 
شده بود “ سفید” که نه به عنوان رأی ممتنع، 
بلكه به عنوان رأی باطله محسوب می شود! 
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مدیرکل فرودگاه

هفته دولت 3پروژه فرودگاه بیرجند بهره برداری می شود
مدیر  خبری  نشست  گذشته  روز   - کاری 
کل فرودگاه های خراسان جنوبی با اصحاب 
شد.  برگزار  دولت  هفته  مناسب  به  رسانه 
اولین  برای  کرد:   عنوان  سالمی  هادی 
خانه  زائر   1600 شهریو    سوم  بامداد  بار 
المللی  از فرودگاه بین  خدا  خراسان جنوبی 
شوند. می  وحی  سرزمین  راهی  بیرجند 
جنوبی  خراسان  های  فرودگاه  مدیرکل 
مهابادی  دکتر  سفر  مصوبات  به  اشاره  با 
ناوبری  و  ها  فرودگاه  شرکت  مدیرعامل 
این  در  افزود:  مرداد   23 در  ایران  هوایی 
فرودگاه  ترمینال  توسعه  موضوع  سفر 
مصوب شد که مقرر شد 2500 متر به ضلع 
اکنون  که  اضافه شود  فعلی  ترمینال  شرقی 
است.  اقدام  دست  در  آن  تكمیلی  مطالعات 
وی با بیان اینكه اجرای این پروژه تا پایان 
سال جاری اجرایی می شود خاطرنشان کرد: 

برای اجرای  این پروژه 20 میلیارد تومان از 
اعتبارات ملی برای آن در نظر گرفته خواهد شد.
توسعه  تكمیل  با  کرد:  تصریح  سالمی 
به  آینده  سال   10 تا  فرودگاه،   ترمینال 
داشت. نخواهیم  نیازی  داخلی  ترمینال 
مدیرعامل  سفر  مصوبات  از  دیگر  یكی  وی 
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران را 
نصب سیستم فرود اتوماتیك ذکر کرد و افزود: 
این سیستم در راستای ارتقای ایمنی بیشتر 
پروازها در هوای نامناسب، گرد و غبار و مه 
در ابتدای سال آینده با اعتبار ملی 11 میلیارد 
تومان در فرودگاه بیرجند نصب خواهد شد.
وی  با نام بردن از نصب سیستم آشكارسازی 
و رصد پروازهای عبوری در فرودگاه بیرجند 
ابراز امیدواری کرد:  در اوایل سال آینده زمینه 
نصب این رادار در کوه های )باقران یا تقی 
قنبر( با اعتبار 25 میلیارد تومان فراهم شود.

مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی  با بیان 
اینكه  3 پروژه در هفته دولت در این سازمان 
افتتاح می شود  افزود: افتتاح ساحتمان یگان 
حفاظت با مساحت یك هزار و 100 مترمربع 

و اعتبار 3.5 میلیارد تومان برای ارتقای امنیت 
سامانه  از  حفاظت  و  پروازها  بیشتر  هرچه 

شود. می  انجام  هفته  این  در  پروازی  های 
ساختمان  همچنین  کرد:  تصریح  وی 
مانیتورینگ با اعتبار 400 میلیون تومان و بهره 
برداری از نمازخانه و محوطه فرودگاه با اعتبار 

شود. می  برداری  بهره  تومان  میلیون   600
نمازخانه  ساخت  از  یادآوری  با  سالمی 

خانه  زائران  استفاده  برای  فرودگاه  محوطه 
برای مشایعت  نمازخانه  این  داد:  ادامه  خدا  
بود. خواهد  مسافران  همراهان  و  کنندگان 
 سالمی همچنین  درباره فرودگاه طبس بیان 
کرد: فیبر نوری فرودگاه طبس با اعتبار 500 
با  مكان  این  به  گازرسانی  و  تومان  میلیون 
انجام شده است. تومان  میلیون  اعتبار 280 
برای  پروژه  دو  شدن  اجرایی  پیشنهاد  وی 
پروژه  این  افزود:  و  داد  را  طبس  فرودگاه 
فرودگاه  باند  چراغ  روشنایی  شامل   ها 
تومان  میلیارد  اعتبار 7  بینی  پیش  با  طبس 
اعتبار  بینی  با پیش  برج کنترل  و ساختمان 
مسئول  مقام  است.این  تومان   میلیارد   2
خاطرنشان کرد: ساختمان تشریفات فرودگاه 
در  تومان  میلیارد   2.5 اعتبار  با  نیز  بیرجند 
شود. می  زنی  کلنگ  امسال  دولت  هفته 
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امام صادق علیه السالم فرمودند:
لَوال أنَّ ا... َخلََق أمیَر الُمؤِمنیَن لِفاِطَمَة ما كاَن لَها ُكفٌو َعلَى َظهِر األرِض

اگر خداوند امیرمؤمنان )ع( را براى فاطمه )س( نمى  آفريد، در زمین همتايى براى او نبود.  
)الكافى: ج 1 ، ص 461(

توکلی: آقای روحانی!  فهرست اموال 
خود و فرزندان تان را منتشر کنید

احمد توكلى، رئیس هیئت مديره ديده بان شفافیت 
وى  از  جمهور  رئیس  به  نامه اى  طى  عدالت  و 
خواست در جهت شفافیت هرچه بیشتر، فهرست 
اموال و دارايى هاى خود و فرزندانش را در اختیار 
عموم قرار دهد. در بخشى از اين نامه آمده است: 
به مردم ضمانت بدهید كه اگر كسى چیزى بیش از 
آنچه را اعالم نموده ايد در مجموعه دارايى هاى شما 
شناسايى كرد، اواًل اموال شناسايى شده را بدون كم 
و كاست به همان فرد مى بخشید و ثانیاً از سمت خود 
استعفا داده و هرگز به ساحت مسئولیت هاى دولتى و 

عمومى باز نخواهید گشت. 

رحمانی فضلی: حتما تغییراتی در سطح 
استانداران و فرمانداران خواهیم داشت

رحمانى فضلى وزير كشور با طرح برنامه هاى پیش 
و  استانداران  سطح  در  گفت:  كشور  وزارت  روى 

فرمانداران كشور حتما تغییراتى خواهیم داشت.

توضیح وکیل احمدی نژاد 
درباره آرای دیوان محاسبات

وكیل مدافع محمود احمدى نژاد رئیس جمهور اسبق 
ايران توضیحاتى درباره آراى ادعايى ديوان محاسبات 
علیه موكلش داد و گفت: متاسفانه ديوان محاسبات 
به خالف وقاع گويى هاى خود ادامه مى دهد. وكیل 
مدافع احمدى نژاد اضافه كرد: متاسفانه آقاى دادستان 
اظهار كرده اند كه آقاى احمدى نژاد در تمامى پرونده ها 
دفاعیات مكتوب كرده است كه اين امر نیز كاماًل 
خالف واقع شده و ايشان به هیچ وجه دفاعیات در 
خصوص پرونده ها نداشته اند و تمامى آراء محتمل 
اينجانب  به  آنها  همه  تحويل  از  هنوز  كه  صادره 

خوددارى شده، غیابى است.

علیخانی: کار تشکیالتی 
در  فراکسیون امید ضعیف است

در  امید  فراكسیون  عملكرد  از  انتقاد  با  علیخانى 
بررسى صالحیت كابینه پیشنهادى دوازدهم گفت : 
 فراكسیون امید مى دانست كه فضا علیه بیطرف است

و بايد اقدام مناسب و جدى انجام مى داد. اين فعال 
تشكیالتى  كار  از  انتقاد  با  طلب  اصالح  سیاسى 
كار  متاسفانه  كرد:  نشان  خاطر  امید  فراكسیون 
و  است  ضعیف  امید  فراكسیون  در  تشكیالتى 
گرفته  شكل  ذهنیت  اين  كه  اين  آن،  از  بدتر 
مثل  فردى  به  نسبت  حساسیتى  فراكسیون   كه 
ندارند. هست،  نیز  خودشان  خط  هم  كه   بیطرف 
وى تاكید كرد : فراكسیون امید از بیطرف شناخت 
داشت و بايد مخالفان ديگر را قانع و ديگران را توجیه 
مى كرد. علیخانى تصريح كرد : با بسیارى از اعضاى 
فراكسیون امید ارتباط دارم و آنها خود نیز از عملكرد 

برخى از هیئت رئیسه فراكسیون امید  راضى نیستند.

کواکبیان: یک عده خواستند از سلفی 
نمایندگان استفاده جناحی کنند

نماينده مجلس درباره سلفى  مصطفى كواكبیان 
تا  رفتم  آنجا  من  گفت:  موگرينى  با  نمايندگان 
ببینم چه موجوداتى هستند و چكار مى كنند. حتى 
با حاج خانم هم سلفى نگرفتم. مديران  تا حاال 
بودند كه معلوم  مجلس يكسرى گلدان گذاشته 
نبود چه كسى میزبان و چه كسى میهمان است. 
گرفت  سلفى  كه  كسى  البته  نبود.  خوبى  كار 
اين  از  خواستند  عده  يک  كرد.  خواهى  معذرت 

مسئله استفاده جناحى كنند كه نتوانستند.

سردار سنایی راد: برای سوریه رفتن 
فرزندانم پارتی بازی نمی کنم

سپاه  سیاسى  معاون  سنايى راد  رسول  سردار 
پسر من  دو  اسالمى گفت: هر  انقالب  پاسداران 
كه يكى متاهل و ديگرى مجرد است، به شدت 
از من گاليه مند بودند حاال كه خودت به سوريه 
رفتى، چرا شرايط را طورى مهیا نكردى كه ما هم 
به سوريه برويم؛ حقیقت اين است كه من روى رو 
انداختن و پارتى بازى را در اين زمینه ندارم؛ اما اگر 
توفیق نصیب شان شود و قرار باشد كه به سوريه 

بروند، به هیچ عنوان مانع آنها نمى شوم.

رئیس جمهور پیشین لبنان:
 ایران، برادر بزرگ لبنان است

امین الجمیل رئیس جمهور پیشین لبنان در ديدار با 
معاون وزير امور خارجه كشورمان گفت: جمهورى 
اسالمى ايران به مثابه برادر بزرگ براى لبنان است 
و ما به نقش حمايتى ايران در كمک به ثبات و 

استقرار لبنان امید داريم.

سازمان ملل: برجام یکی از مهمترین 
دستاوردهای دیپلماتیک جهان است

سخنگوى  دوژاريک  استفان  رويترز،  گزارش  به 
 سازمان ملل، در واكنش به اظهارات نیكى هیلى

نمانیده آمريكا در سازمان ملل در خصوص برجام 
گفت: آنتونیو گوترش دبیر كل سازمان ملل معتقد 
دستاوردهاى  مهمترين  از  يكى  برجام  كه  است 
است. ثبات  و  صلح  به  رسیدن  براى  ديپلماتیک 

دوژاريک در ادامه گفت: هركسى كه در اين توافق 
)برجام( است بايد بیشترين سعى و تالش خود را 

براى حفاظت از آن انجام بدهد.

فومنی: کابینه دوازدهم یعنی تکرار مکررات

محمد زارع فومنى دبیركل حزب مردمى اصالحات با 
تاكید بر اينكه كابینه دوازدهم با مطالبات 24 میلیونى 
همخوانى ندارد، گفت: اين كابینه بعید است بتواند در 4 
سال آينده كارى صورت دهد بلكه معتقدم اين كابینه 
تكرار مكررات بود چرا كه معاونان وزرايى كه اين بار به 
مجلس معرفى نشدند به وزارت رسیدند. ضريب سنى يک سال افزايش يافت، 

بنابراين كابینه دوازدهم همچون كابینه قبل پیر است.

فراهانی: همراهی مجلس با دولت بی سابقه بود

مجید فراهانى رئیس شوراى مركزى حزب نداى 
ايرانیان با اشاره به راى اعتماد نمايندگان به 16 
راى  كرد:  اظهار  جمهور  رئیس  پیشنهادى  وزير 
نفر  يک  جز  به  وزرا  همه  به  نمايندگان  اعتماد 
نشان دهنده همدلى و همراهى مجلس با دولت 
دوم روحانى است. با تحلیل آراى داده شده، متوجه مى شويم كه نوع 

رويكرد مجلس به لحاظ همراهى با دولت بى سابقه بوده است.

عضو شوراى مركزى جبهه مردمى 
درباره  اسالمى  انقالب  نیروهاى 
خصوص  در  جبهه  اين  تصمیم 
كناره گیرى يكى از كانديداها، گفت: 

از خود آن كانديدا بپرسید كه خودش 
كناره گیرى  رسیده  نتیجه  اين  به 
بر  چشم   كسى  نبود  اين طور  كند. 
را  عمر  يا  زيد  و  ببندد  واقعیت ها 

مجبور به كناره گیرى كند. غالمعلى 
حداد عادل  افزود: ما از ابتدا گفتیم 
خصوص  به  ما  كانديداهاى  كه 
در  نهايى  كانديداى  دو  به   نسبت 

نظر  مردمى  جبهه  مديريت  سطح 
منفى وجود نداشت، بنا نبود  با يكى 
بازى كنیم و يكى را حفظ كنیم و يا 
دورويى و نارو بزنیم، از اول گفتیم كه 

اين دو نامزد هر كدام ظرفیتى دارند و 
باشند، خودشان هم قبول كردند، اگر 
هر دو باشند رأى شكسته مى شود، 
گفتیم فردى كه آراى بیشترى دارد 
بماند و ديگرى به نفع او كنار رود و 
چیزى كه رخ داد غیر اين نبود. وى 
تصريح كرد: در هر انتخاباتى وقتى 
كسى  هر  نمى شود،  حاصل  نتیجه 
گردن  بر  را  مى كند شكست  سعى 
روانشناسى  اين  بیاندازد،  ديگرى 
انسان است. حدادعادل اضافه كرد: 
كنار  كانديدايى  اگر  است  ممكن 
كانديداى  سمت  به  آرا  همه  رفت، 
مورد نظر نیايد، اما چه كسى مى داند 
اگر هر دو مى ماندند، وضع بهتر بود؟  
خوِد  شد،  گرفته  كه  تصمیمى  اين 
كانديداها دخیل بودند، اين تصمیم 

براساس نظرسنجى ها بود.

گذارى  سیاست  عالى  عضو شوراى 
عملكرد  درباره  طلبان  اصالح 
فراكسیون امید در جلسات راى اعتماد 
گفت: به نظر مى رسد بده بستان هاى 
غیر متعارفى در مجلس اتفاق افتاده 
است بنابراين همه تقصیر ها بر گردن 
فراكسیون امید نیست اما بیان چرايى 
اين موضوع تبديل به يک مطالبه براى 
اصالح طلبان شده است. حسن رسولى 
گفت: ما خود نیز هنوز در شوک اتفاقات 
رخ داده در مجلس هستیم. دلیل اين 
اتفاق براى ما روشن نیست اما امیدوارم 
»پارسايى« سخنگوى فراكسیون امید 
درباره اتفاقات رخ داده در جلسات راى 
اعتماد توضیحات كافى و الزم را ارائه 
اتفاق  اين  دلیل  افزود:  رسولى  دهد. 
فقط محدود به فراكسیون امید و دكتر 
 عارف نیست چون فراكسیون هاى

ديگرى نیز در مجلس فعال هستند. 
براى اصالح طلبان شده است. 

مطالبه انتظار به حقى است كه از طرف 
جامعه اصالح طلبان مطرح شده است 

و انتظار مى رود كه اعضاى فراكسیون 
بیانیه يا يک مصاحبه  امید در يک 
تحلیلى چرايى اين رفتار مجلس را 
مجموع  در  گفت:  وى  كنند.  تبیین 

در مقايسه با سال 92 مجلس رفتار 
عادالنه اى با دولت داشت. بايد روشن 
شود چرا برخى وزرا باالى 200 راى 
آوردند اما وزيرى نتوانست نصاب الزم 

براى راى اعتماد را كسب كند. به نظرم 
بايد منتظر باشیم كه در آينده نزديک 
فراكسیون امید به روشى كه صالح 

مى دهد اطالع رسانى كند.

رسولی: به نظر می رسد بده بستان های 
غیر متعارفی در مجلس اتفاق افتاده است

 حدادعادل: بعد از انتخابات هر کسی 
سعی می کند شکست را بر گردن دیگری بیاندازد

مدیریت الریجانی باعث رای آوری باالی وزیران شد 

جلیل رحیمى جهان آبادى نماينده مجلس و عضو 
الريجاني  دكتر  گفت:  مجلس  امید  فراكسیون 
مديريت فوق العاده اي در مجلس دارند و به خوبي 
كه  چرا  كنند  مديريت  را  مجلس  فضاي  توانستند 
ممكن بود با چند تذكر غیرالزم فضاي مجلس علیه 
وزيري خراب شود و آرا تغییر كند اما مديريت مطلوب ايشان و اجماع 

مجلس باعث راي آوري باالي وزرا شد.

دكتر تقى زاده رئیس شوراى  اسالمى شهر بیرجند شد * عكس : توالنمازخانه فرودگاه بین المللى بیرجند *  عكس : نسرين كارىحضور مهندس ناصرى فرماندار بیرجند در مراسم اختتامیه اردوهاى جهادى طرح هجرت بیرجند

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
 از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 

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

 شماست. تعداد خانواده های تحت حمایت: 500 خانواده شهری، 1390 خانواده روستایی، 163 نفر یتیم نیازمند
شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009   شماره کارت مجازی: 6037991899549160

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

 09151631855 -  32313472 056- طاهری

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: 107713410 
شماره کارت مجازی: 1389-7785 - 5894-6315

شماره تماس: 32347323 - 09151639086 - 09155613413
آدرس: خیابان غفاری- بیست متری جرجانی- جنب مسجد محمد رسول ا... )ص( 

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

       اطالعیــه

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

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

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

شماره کارت بانک کشاورزی: 
6037707000024111

شماره کارت بانک ملی: 
6037991899881936

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:  
6063737000007540










