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سرمقاله

آغاز یک راه مشترک!

*امین جم

 همین پریروز بود که متاسفانه دوباره خبر فوت 
در  بیرجند-قائن  جاده  در  دیگر  استانی  هم  سه 
رسانه ها منتشر شد.جاده ای که حدود 40 سال 
بانیاز   متناسب  متاسفانه   ولی  ساخته شده  پیش 
اصالح وتوسعه  نیافته است   . کوهستانی بودن و 
 حجم  باالی تردد وسایل نقلیه در بخش عمده ای
از  این جاده باعث شده است کاربران جاده ای به 
 صورت مقطعی وقتی از محدودیتی رها می شوند
موضوع  این  که  کنند  حرکت  شتاب  و  عجله  با 
در  تصادفات  مهم   دالیل   از  ناکافی   ودید 
به  قاین  محور  این،  بر  .عالوه  است  مسیر  این 
و  دوغارون  مرز  شدن  فعال  لحاظ  به  بیرجند 
یک  به  خواف  سنگان  معدن  صنعتی  سایت 
اما  است.  شده  تبدیل  تردد  پر  ترانزیتی  محور 
محور  این  از   کیلومتر   31 حدود  فقط  متاسفانه 
دوبانده   ! تالش  ها  سال  از  بعد  کیلومتری   97
سازی شده که اگر مسئوالن کشوری و استانی 
محور  این  روی  را  خود  تمرکز  و  اصلی  اولویت 
می گذاشتند  تصادف های مرگبار رخ به رخ به 
حداقل می رسید.داستان خطر در این محور استان 
تاجایی پیش رفته است که ...)ادامه سرمقاله در صفحه 2(

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

 مرحومه فاطمه جباری
همسر آقای محمد ملکوتی )بازنشسته آموزش و پرورش(

 را به اطالع دوستان و آشنایان عزیز می رساند: مراسم تشییع آن مرحومه امروز پنجشنبه 
96/7/27 ساعت 12 الی 13 از محل غسالخانه برگزار می شود 

حضور شما سروران گرامی در این مراسم موجب امتنان است.

خانواده های: ملکوتی ، جباری و سایر بستگان

)اوست پایدار(
همچو عکس رخ مهتاب که افتاده در آب
در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست

به مناسبت چهلمین روز 
درگذشت عزیز دل مان

 مرحومه مهشید رفیعی
 و سومین سالگرد عزیز  و مادر مهربان مان

 مرحومه فاطمه صغری رفیعی 
جلسه بزرگداشتی امروز پنجشنبه 96/7/27 از ساعت 2/30 الی 3/30 بعدازظهر 

در محل هیئت محترم حسینی برگزار می شود، حضور شما سروران گرامی 
عالوه بر شادی روح آن عزیزان باعث تسلی خاطر و امتنان بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: رفیعی ، دلیری نیا ، خزاعی و سایر بستگان

فرزند عزیز و خواهر گرامی

 دکتـر سودابـه میـرصادقـی
اخذ درجه دکترای روانشناسی با سطح عالی
 را که نشان از درایت و لیاقت شما می باشد، تبریک گفته 

موفقیت بیش از پیش شما را از پیشگاه حضرت احدیت مسئلت داریم.

پدر و برادران

در دومین سالگرد 
عزیز از دست رفته شادروان

جمشید نصیری
 یاد و خاطرش را گرامی می داریم

عصر امروز پنجشنبه 96/7/27 
بر سر مزارش گرد هم می آییم 

و با نثار فاتحه ای روحش را شاد کنیم.
خانواده نصیری

 با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم مغفور

حاج  غالمرضا آرمند
 را به اطالع همشهریان عزیز می رساند: 

مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم 
امروز پنجشنبه 96/7/27 ساعت 2 بعدازظهر 

از محل غسالخانه بیرجند برگزار می گردد 
حضور شما سروران گرامی موجب امتنان است.

خانواده های آرمند و سایر بستگان

با قلبی آکنده از غم و اندوه 
اولین سالگرد درگذشت مادری مهربان 

مرحومه کوکب کاسب
 )والده دکتر حسن مجنونی( 

را به اطالع می رساند: به همین مناسبت جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/7/27 
از ساعت 14:30 الی 15:30 در محل حسینیه آیت ا... آیتی منعقد می باشد 

حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است. 

خانواده های مجنونی و سایر فامیل وابسته

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت خادم الرضا )ع(

 حاج محمدرضا چمنی  )در مشهد مقدس(
بازنشسته بانک ملی، داماد مرحوم حاج غالمحسین تواضع
 را به اطالع می رساند: مراسم یادبود امروز پنجشنبه 96/7/27

 از ساعت 3/30 الی 4/30 بعدازظهر
 در محل هیئت محبان الزهرا )س( میدان شهدا برگزار می شود

 حضور شما سروران گرامی در این مراسم مزید امتنان است. 
خانواده های: چمنی، تواضع، سجادی، صابری، عابدپور، طالبی، بهمنی فر

السالم علیک یا ابا عبدا... الحسین)ع(
به مناسبت چهلمین روز درگذشت

 مرحوم مغفور 

کربالیی حسن امیرآبادی 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/7/27 

از ساعت 14/30 الی 15/30 در محل 
هیئت حسینی روستای امیرآباد برگزار می گردد
حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح آن 

مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های امیرآبادی و سایر بستگان

رهبر معظم انقالب:
 هم آوازی اروپایی ها با زورگویی های

 آمریکا را قبول نمی کنیم

محسن رضایی:
ضرورتی به ادامه برجام

 مرده و بی اثر نمی بینیم

شیرزاد: 
موضع گیری تندروها

 عاقالنه بود

وزیر کشور:
 جابجایی استانداران 

برای انتقال تجربیات است
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2
پنجشنبه * 27 مهر 1396 * شماره 3911

آخرین مهلت تسویه مانده بدهی اقساط سهام عدالت

تسنیم- مهلت تسویه مانده بدهی اقساط سهام عدالت ۴ روز دیگر به پایان می رسد و در صورتی که مانده بدهی اقساط سهام عدالت تسویه نشود، مشموالن طرح سهام 
عدالت مالک ان نخواهند بود.سامانه سهام عدالت ) www.samanese.ir ( نیمه دوم اسفند پارسال رونمایی شد تا دارندگان سهام عدالت با مراجعه به آن از وضع 

صورت حساب خود آگاه شوند و در صورت تمایل برای تسویه باقیمانده اقساط خود اقدام کنند.

سرمقاله

آغاز یک راه مشترک!

*امین جم

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( که نماینده بیرجند،خوسف 

و درمیان در مجلس  عنوان کرده بود قبل از 
وارد شدن به  این جاده  باید وصیت کرد.قصه 
جاده مرگ به این آسانی تمام شدنی نیست.

مقوله  به  پیش  چندی  هم  بیرجند  دادستان 
استان  های  جاده  در  مرگبار  های  تصادف 
هرچه  برداری  بهره  درباره   و  کرده  ورود 
در  بود.وی  داده  هشدار  جاده  این  از  سریعتر 
در  تصادفی  اگر  بود  گفته  خود  ی  مصاحبه 
جاده ای رخ دهد که باند دوم آن احداث شده 
انگاری  سهل  و  باشد  برداری  بهره  آماده  و 
را  مدیران  شود  محرز  مربوط  اداره  قصور  و 

احضار خواهم کرد.
به  خبری  نشست  در  هم  مجید شجاع  سردار 
درصدی   22 افزایش  از  ناجا  هفته  مناسبت 
مدت  به  نسبت  استان  در  جرحی  تصادفات 
متوفیان  تعداد  خبرداد.  گذشته  سال  مشابه 
تعداد  و  درصد   5 مدت  این  در  تصادفات 
مجروحان نیز 22 درصد افزایش داشته است.

پلیس  رئیس  وانفسا،  این  در  که  است  جالب 
هایی  ،بخش  استان  انتظامی  فرماندهی  راه 
و  قاین   – بیرجند  محور  سازی  دوبانده   از 
رسیده  برداری  بهره  به  که  راور    – دیهوک 
است را فاقد ایمنی الزم از نظر پلیس دانسته 
و معتقد است این کار فقط برای رفاه کاربران 
جاده ای انجام شده  و مسیرهای نو مورد تایید 
میزان  پلیس  دهد  رخ  تصادفی  اگر  و  نیست 
لحاظ  را  دخیل  های  سازمان  بودن  مقصر 

خواهد کرد.
نکته جالب اینجاست که 58 درصد کشته های 
جاده ای استان در شش ماهه اول سال مربوط 
است!موضوع  بوده  قاین  به  بیرجند  محور  به 
جاده مرگ استان این روزها  حتی طاقت مردم 
آنجا  تا  است  کرده  طاق  هم  را  استان  نجیب 
که مردم اقدام به برپایی کمپین و جمع آوری 
به گوش  تا شاید صدای شان  اند  امضا کرده 

مسئوالن کشوری برسد.
 ، مجلس  نمایندگان  استاندار،  تصویر  دیدن 
در  جمعه  ائمه  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
های  جاده  برای  که  ای  جلسه  قاب،در  یک 
نویدبخش  بود، حاال  برگزار شده  استان  مرگ 
اتفاقات خوبی است.چه در حل این موضوع و 
چه در حل مشکالت مشابه آن ؛ هم مسئوالن 
شده  کار  به  دست  انگار  مردم  وهم  استانی  
اند و تمام توان خود رابرای این مقوله گذاشته 
و  ها  رسانه  توسط  مردم  صدای  اند.امیدواریم 
کشوری  مدیران  گوش  به  استان  مسئوالن 
گام  آغاز  ومسئوالن  مردم  وهمگرایی  برسد 
پایانش  که  باشد  مشترک  یکراه  در  برداشتن 

خیر وبرکت برای همه باشد .

سیف: موسسه غیر مجاز
 فعال در کشور نداریم

هیات  جلسه  حاشیه  در  سیف  ا...  ایسنا-ولی  
مصوبات   درباره  ابتدا  خبرنگاران  جمع  در  دولت 
درباره  گزارشی  امروز  من  گفت:  دولت  هیات 
غیر  موسسات  به  راجع  تصمیم گیری  مبحث 
هیات  به  شده  انجام  اقدامات  آخرین  و  مجاز 
دولت ارائه کردم.وی ادامه داد: ما در حال حاضر 
خوشبختانه موسسه غیر مجاز فعالی در کشور 
تعیین  برای  قضیه  نهایی  اقدامات  البته  نداریم، 
از  باید  و  می شود  انجام  گذاران  سپرده  تکلیف 
این  مرجع قضائی و مجلس تشکر کنم که در 
کار  و  دارد  مثبتی  همکاری  و  هماهنگی  رابطه 
نهایتا  تا  پیش می رود  پیش بینی شده،  با روش 

تبدیل به شرایط مناسبی شود.

حجتی: پول گندمکاران طی 
روزهای آتی تسویه می شود

›محمود حجتی‹ روز چهارشنبه در حاشیه جلسه 
هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این 
سوال که برخی کارشناسان کاهش 30 درصدی 
عدم  احتمال  و  جاری  زراعی  سال  گندم  تولید 
به  را  این محصول  در  مجدد  خودکفایی  تحقق 
پرداخت  تعویق  از  گندمکاران  نارضایتی  دلیل 
خرید  نرخ  موقع  به  نکردن  اعالم  و  پولشان 
دولت  گفت:  اند،  کرده  بینی  پیش  تضمینی 
دوازدهم، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه 
پول  سریعتر  هرچه  پرداخت  درصدد  بودجه  و 
تمام  آتی  روزهای  طی  تا  هستند  گندمکاران 
شود.وی  واریز  حسابشان  به  گندمکاران  پول 
اظهارداشت: اعالم مطالبات معوق گندمکاران تا 
یک ماه آینده توسط محمد باقر نوبخت رئیس 
پرداخت  زمان  حداکثر  بودجه  و  برنامه  سازمان 
دولت  ورود  که  این  بیان  با  بود.وی  خواهد 
استراتژیک  محصوالت  تضمینی  خرید  برای 
تصریح  است،  کنندگان  تولید  از  حمایت  تنها 
می  انجام  قیمت  حداقل  با  تضمینی  کرد:خرید 
شود که به طور حتم این قیمت ها مورد رضایت 
نحوی  به  باید  بازار  ؛  نیست  ما  تولیدکنندگان 
به  کشاورزی  محصوالت  عرضه  که  کند  عمل 
خرید تضمینی توسط دولت نیانجامد. حجتی در 
بازار و داللی گفت: دولت نمی  خصوص فرایند 
تواند خرید و فروش انجام بدهد و این موضوع در 

هیچ جای دنیا مرسوم نیست.

کمبود اعتبارات فرهنگی، اصلی ترین عامل ایجاد آسیب های اجتماعی

نماینده مقام معظم رهبری در  حسینی- 
متاسفانه  که  این  بیان  با  بیرجند   دانشگاه 
بودجه های فرهنگی همیشه در آخر لیست 
بودجه بندی ها قرار دارد، عنوان کرد: حتی 
امسال نیز بودجه در نظر گرفته شده برای 
کارهای فرهنگی دانشگاه از سال قبل کمتر 
است و این موضوع زمینه ساز ایجاد آسیب 

های اجتماعی می شود.
خراسان  نمایندگان  نشست  دیروز  صبح 
جنوبی در مجلس با رؤسای دانشگاه های 
دانشگاه  رئیس  خلیلی  شد.  برگزار  استان 
بیرجند با بیان این که دانشگاه بیرجند 20 
تقدیم  جامعه  به  کارشناسی  مدرک  هزار 
پژوهش  بخش  در  داد:  ادامه  است  کرده 
کارهای متعددی در عرصه استانی، منطقه 
ای و بین المللی داشته است. وی با اشاره 
در  جنوبی  خراسان  آمایش  طرح  اینکه  به 
کلیات  افزود:  شده،  تهیه  بیرجند  دانشگاه 
است  خالصه  قابل  بند  ده  در  طرح  این 
 1.5 نرخ  با  عالی  آموزش  گسترش  که 
مرزی  مناطق  در  جمعیت  تثبیت  و  درصد 
از جمله این موارد است. خلیلی به طرحی 
که دانشگاه ها بر اساس آن می توانند به 
عنوان پایلوت ، اشتغال آفرینی دانش بنیان 
همچنین  کرد:  بیان  و  اشاره  باشند  داشته 
شرق  در  تکنولوژی  و  علوم  موزه  ایجاد 
کشور به عنوان جایی که می تواند توریسم 
پژوهشگاه  ایجاد  و  باشد  داشته  علمی 
منطقه ای با تاکید بر کشورهای افغانستان 
و تاجیکستان از دیگر طرح های قابل ارائه 
است. وی بر گسترش تشکیالت و بودجه 
دانشگاه ها به ویژه در علوم پایه و انسانی 
تاکید کرد و یادآور شد: توسعه دانشگاه ها 

در کارها و فعالیت های فرهنگی است. 
در موضوع فرهنگ مدنی، 
کشور بسیار ضعیف است

حجت االسالم عبادی نماینده مردم بیرجند، 
این  در  نیز  مجلس  در  خوسف  و  درمیان 
نشست، با اشاره به این که متاسفانه آسیب 
های اجتماعی و فرهنگی افزایش یافته عنوان 
کرد: در موضوع فرهنگ مدنی، کشور بسیار 
ضعیف است و یا مفهوم کار را به درستی در 
دانشگاه ها تعریف نکرده ایم. وی با اعالم 
آمادگی برای بودجه دانشگاه ها ادامه داد: در 
برنامه ششم مصوبات خوبی داریم. افضلی، 
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس 

نیز بر نقش سازنده نمایندگان تاکید و بیان 
کرد: می طلبد برای فعال شدن آموزشکده 
انتخابیه  حوزه  در  کشاورزی  و  معدن  های 

نهبندان و سربیشه رایزنی شود.

 بودجه پژوهش کشور 
نیم درصد است

فالحتی، نماینده قاین و زیرکوه در مجلس 
هم با اعتقاد بر این که همه مسائل کشور 
در دانشگاه ها و آموزش و پرورش نهفته 
را  مشکالت  تمام  حل  باید  گفت:  است، 
واکاوی  و  دنبال  مکان  دو  این  در  هم 
کنیم. وی با بیان این که متاسفانه بودجه 

پژوهش کشور نیم درصد است، افزود: این 
بودجه هم تخصیص نمی یابد پس چگونه 
سند  در  کم  بودجه  این  با  خواهیم  می 

چشم انداز به جایگاه مناسب در دنیا دست 
اعتراض به  به گفته وی وقتی  پیدا کنیم. 
بودجه کم دانشگاهی می کنیم می گویند 
بودجه  همین  که  داده  نشان  ها  گزارش 
هزینه  پژوهشی  غیر  کارهای  در  هم  کم 

شده است! 

دانشجویان را در گروه فکری
خاصی حبس نکنید

قائمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

هم با بیان این که اگر قرار است مشکالت 
مشکالت  باید  اول  کنیم  حل  را  فرهنگی 
فرهنگی خودمان را حل کنیم اضافه کرد: 
نمایندگان باید وقت بیشتری برای صحبت 
های ما بگذارند و فقط به عنوان ناظر منتقد 
مدیریت دانشگاه ها نباشند. وی با اشاره به 
این که برای نجات دانشجویان از معضالت 
های  گروه  در  را  آنان  همه  نباید  فرهنگی 
کرد:  عنوان  کنیم  حبس  خاصی  فکری 
دانشگاه همچون قطاری است که باید تمام 
پر  دانشجویی  تفکرات  با  را  آن  واگن های 
فرهنگیان  دانشگاه  رئیس  کنیم.مهدی زاده 
این  به  اشاره  با  جلسه  این  در  نیز  بیرجند 
مواجه  فرهنگی  بی تفاوتی  با  متاسفانه  که 
فرهنگی  بودجه  کرد:  خاطرنشان  هستیم 
کسری  با  فرهنگیان  دانشگاه  در  ویژه  به 
فراوانی به تناسب فعالیت های تعریف شده 
برگزاری  به  قادر  که  حدی  به  دارد،  خود 
مسابقات فرهنگی خود نیستیم.سلیم رئیس 
دانشگاه فنی وحرفه ای استان هم یادآور شد: 
دانشگاه فنی وحرفه ای 10 درصد دانشجویان 
استان را تشکیل می دهد که 80 دصد آن ها 
وارد بازار کار می شوند، ولی با این که 5 سال 
از استقالل این دانشگاه می گذرد هنوز سرانه 
بودجه نداریم. حجت االسالم جعفری نماینده 
مقام معظم رهبری در دانشگاه بیرجند نیز، با 
اعتقاد بر این که آسیب های اجتماعی حتی 
کوچک، در این محیط که متشکل از نخبه 
شود،  می  دیده  بزرگ  است،  جامعه  های 
اضافه کرد: طرح هایی مانند ضیافت اندیشه 
دانشجویی که عالوه بر استقبال زیاد، تاثیرات 
کمبود  دلیل  به  داشت،  نیز  بسیاری  تربیتی 

بودجه متوقف شد.

بودجه پژوهش کشور نیم درصد است/ دانشجویان را در گروه فکری خاصی حبس نکنید / در موضوع فرهنگ مدنی، کشور بسیار ضعیف است

در نشست نمایندگان استان در مجلس با رؤسای دانشگاه ها مطرح شد:
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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

کلیه لوازم دست دوم منزل شما را خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 
تجربه کنید.   09158668002

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

32435686 - 09365237014 - 09157063220 - خسروی

1 درصد  
00

ایزوگـام  شفیعـیتضمینی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

بلوار شعبانیه- بین چهار راه ایزوگام فنودی 
بقیه ا... )عج( و خیابان نرجس
32371262-09151639659

پخـش و نصـب 

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
عضو یت رسمی اتحادیه 

با مجوز رسمی حمل بار و اثاثیه منزل

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702

نی
می

تض
صد 

 در
صد

حمل  اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
09159639065  

      علـی آبادی 

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری 

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

 پالک 29
09155610111

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک

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

  09156633230- برگی

سمسـاری صـادق
لوازم منزل و اداری شما را منصفانه 

خریداریم.
 09151641464  - 09380160779 

علی آبادی

31104



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه*27 مهر 1396* شماره 3911

خرید توافقی 58 هزار تن محصوالت کشاورزی خراسان جنوبی
گروه خبر-  58 هزار تن محصوالت کشاورزی امسال از کشاورزان خراسان جنوبی خریداری شد. مدیر سازمان تعاون روستایی استان ارزش محصوالت خریداری شده 
را 60 میلیارد 700 میلیون تومان اعالم کرد.محسن اسفندیاری گفت: محصوالت توافقی خریداری شده، شامل غالت، دانه های روغنی، محصوالت پروتئینی ، زراعی 
و باغی است.وی افزود: این محصوالت با هدف حمایت از دست رنج کشاورزان و تولید کنندگان بصورت توافقی، در استان توسط تشکل های این شبکه خریداری شد.

نت
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پاسخ مسئوالن به پیام شما

خطاب به رئیس و اعضای محترم شورای اسالمی 
شهر بیرجند:لطفا اگربه رفاه تمام مردم می اندیشید 
و عدالت را سرلوحه کار خود قرار داده اید بلوارمیالد 
بعد از بلوار موسی ابن جعفر را مانند تمام بلوارهای 
دیگر سطح شهر زیباسازی نمایید.باور کنید باتوجه به 
سکونت خیل عظیمی از همشهری های شما در این 
منطقه، مردم ساکن در این منطقه؛ از کم توجهی 
مسئوالن به شدت گالیه مندند و منتظر رسیدگی و 
ارائه کامل خدمات شهری هستند.از شورای اسالمی 

قبلی که خیری شامل این منطقه نشد.
937...971
لطفا نماینده های محترم مجلس یک فکری هم 
تاریخ  از  ها  سال  که  اداری  قوانین  این  حال  به 
انقضاء آنها گذشته بکنند.مسئوالن ناراضی هستند 
تشویقی  و  مدیریتی  ابزارهای  که  معتقدند  چون 
کارآمد در آن لحاظ نشده.کارمندها از تبعیض ها 
که با حیطه اختیارات مدیر توجیه می شود ناراضی 
هستند.مردم هم از شیوه ارایه خدمات، بدون توجه 

به نیازهای اون ها ناراضی هستند
922...674
حد فاصل مدرس 21 و 23 که فعال بصورت پارکینگ 
و  آشغال  میکنند  لطف  ها  همسایه  گاهی  درآمده 
نخاله بنایی خود را پهلوی دیوار میریزند.شهرداری 
رسیدگی  منطقه  پاکیزگی  مسئول  دهد   دستور 
نباشد مرتب  و  تمیز  شهر  مرکز  است  حیف  کند 
915...062
پول  گرفتن  برای  است  ای  باجه  فرودگاه  ورودی 
مسئول باجه پول را میگیرد نه قبضی نه رسیدی  
کنترل  جوری  جه  وجوه  این  بفرمایند  مسئوالن 
میشود چه تعداد ماشین رفت و آمد می کنند کجا 
هزینه می شود. کم و زیاد چه جوری کنترل میشود .
915...095
های  قبض  آبونمان  که  نشد  قرار  مگه  سالم 
گازبرداشته بشه پس چرا هنوز قبض جدید آبونمان 
هست حتما شرکت گاز بیرجند خودش  را جدا دارد
935...982
مصالح  وگرونی  مسکن  رکود  این  در  درسته  آیا 
شهرداری هم قراره هزینه های صدور پروانه ساختمان 
را تا 40درصد افزایش بده؟؟؟لطفأمسئولین پاسخ...!
915...077
اهالی  ما  محترم   استاندار  خدمت  سالم  با 
اباد تا کی  روستاهای منظریه و رقویی و حسین 
تا  باشیم  اتمام جاده رقویی به سراب  باید منتظر 
از نعمت اتوبوس واحد و رفت آمد آسان بهره مند 
بشویم  از شورا می پرسیم چند ساله که می گویند 

مشکلش حل شده بودجه نداریم  باتشکر فراوان
915...184
توزیع مطبوعات در شهر بیرجند خیلی خراب است 
در حالی که کیوسک میدان اول مدرس یک ماه 

است که تعطیل شده لطفا اقدام فرمایید متشکرم
901...239
بدلیل  کنتور  از  قبل  اب  لوله  شده  دوماه  سالم 
فرسودگی ترکیده و اتفاقات آب آن را با موقتی بستند 
ولی هر لحظه ممکن است باز شود برای نوسازی 
انشعاب مراجعه کردم گفتند شهرداری باید مجوز 
آسفالت بدهد تا ما آن را برش بزنیم چون آسفالت تا 
5 سال حق برش ندارد جالب اینه که از درب منزل 
تا لوله اصلی فقط همان پیاده رو هست که باید کنده 
شود که به آسفالت ربطی ندارد دو ماه شده ورودی 
خونه رو کندند و ما رو بال تکلیف گذاشتندتو رو خدا 
به فکر مردم باشید هوا در حال سرد شدن هست 
چند روز دیگه لوله ها یخ می زنند و باز دوباره کاری
915...151
سالم چند روز قبل با سرعت مجاز90 کیلومتر در 
جاده بیرجند اسدیه در حال رانندگی بودیم.بعد توسط 
پلیس جریمش شدیم و گفتند سرعت شما غیرمجازه 
هست! خانم که راننده سواری بوده و هرچی گفت 
من سرعتم زیاد نبوده،افسر توجهی نکرده و گفت: تو 
دوماهه از دست ما درمیری ولی االن گرفتمتون!خیلی 
زدم.چون  زنگ  هم  کردن.به 197  برخورد  بد  هم 
کنید. پیگیری  کرده .لطفا  برخورد  بد  بوده  خانم 
ارسالی به تلگرام آوا

جوابیه شرکت گاز استان

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/07/20 به استحضار می رساند مراحل 
انجام  منطقه  طرح  نقشه  تهیه  و  برداری  نقشه 
مجوز  اخذ  جهت  محترم  متقاضیان  و  گردیده 
در  اند.لذا  گردیده  معرفی  شهرداری  به  حفاری 
صورت ارائه مجوز حفاری،توسعه شبکه و نصب 
این  کاری  اولویت  در  فوق  محدوده  انشعابات 
شرکت قرار خواهد گرفت .مزید استحضار،انجام 
برای  انشعابات  نصب  و  شبکه  توسعه  عملیات 
بوده  جزء،رایگان  مصرف  با  مسکونی  واحدهای 
اینگونه  از  و هیچگونه مبلغی توسط ظرکت گاز 

متقاضیان دریافت نمی گردد.

جوابیه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/07/17 به استحضار می رساند در تاریخ یاد 
شده به دلیل توسعه فضای فیزیکی در بخش های 
همکاران  تالش  رغم  علی  اعصاب  و  جراحی 
است. نبوده  مناسب  نظافت  بیمارستان  خدماتی 
آموزشی  مرکز  این  کارکنان  و  مدیریت  ولی 
تا  میگیرند  کار  به  را  خود  تالش  تمام  درمانی 
فراهم  همراهیان  و  بیماران  برای  سالم  فضای 
انتظار می رود  نیز  از شهروندان محترم  نماید و 
به  این مرکز  با رعایت نظافت هنگام حضور در 

سالمت خود و دیگران احترام بگذارند.

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

افتتاح سومین شعبه کشوری خدمات بانکی نابینایان در بیرجند  

با کمتر از 2 میلیارد تومان باروری ابرها در استان ممکن است

امسال هم؛اعتبار برسد باران هم می رسد!
است  دهه  دو  به  قریب  برزجی-  عصمت 
و  است  خشکسالی  گرفتار  جنوبی   خراسان 
این باعث شده که سهمی بسیار کمی از بارش 
نزوالت آسمانی داشته باشد. طی سال ها اخیر 
یکی از برنامه های دولت و وزارت نیرو برای 
طرح  اجرای  خشکسالی  های  خسارت  جبران 

باروری ابرها بود. 
»ساالنه 10 میلیارد مترمکعب آِب با کیفیت، سوار بر 
ابرها از کشور ما خارج می شود و ما همچنان نسبت 
به فرصتی که از دست می رود، بی توجهیم« این 
 سخنان بخشی از درد و دل های »فرید گلکار«

مطالعات  و  تحقیقات  ملی  مرکز  مدیرعامل 
باروری ابرهاست.بحران آب روز به روز چهره 
از خود برای ما آشکار می کند و  واضح تری 
ابعادی مختلف از زندگی ما را تحت تاثیر خود 
قرار می دهد؛ در این وضع ، راهکارهایی مانند 
همچنین  و  آب  انتقال  مصرف،  سازی  بهینه 
شیرین سازی آب دریاها مورد توجه قرار می 
های  روش  راهکارها،  این  کنار  در  اما  گیرد 
دیگری نیز وجود دارد که درباره استفاده از آنها 
غفلت می کنیم؛ یکی از این راهکارها، استفاده 
بارورسازی  است.فناوری  جوی  آب  منابع  از 
از علم تعدیل وضع  ابرها به عنوان شاخه ای 
هوا، مجموعه ای از فناوری های ایمن، علمی 
کاهش  بارش،  افزایش  برای  شده  ثابت  و 
خسارت های تگرگ و مه است که با قدمتی 
کاربرد  جهان  کشور   40 در  سال   60 از  بیش 
دارد.این شیوه افزایش بارش برای نخستین بار 
یک  توسط   1357 تا   1354 سال  از  ایران  در 
شرکت کانادایی در حوضه آبریز سدهای کرج 

و جاجرود به کار گرفته شد.

باروری ابرها
کم هزینه ترین راه تولید آب

»فرید گلکار« مدیرعامل مرکز ملی تحقیقات و 
مطالعات باروری ابرها، در مورد مزیت های این 
فناوری می گوید: تولید آب با استفاده از فناوری 
بارورسازی ابرها، کم هزینه ترین روش تامین 
آب است؛ به طوری که میانگین هزینه استحصال 
است.وی  ریال   100 فقط  آب  مکعب  متر  هر 
آب  استحصال  پروژه های  در  کند:  اضافه می 
با استفاده از روش باروری ابرها، هیچ تخریب 
 زیست محیطی وجود ندارد؛ آب از هیچ نقطه ای

با  بسیار  آبی  شود؛  نمی  منتقل  دیگر  نقطه  به 
ندارد  وجود  که  آبی  مهمتر،  همه  از  و  کیفیت 
تولید می شود.»بنابراین بین راهکارهای طبیعی 
مقرون  ابرها  بارورسازی  خشکسالی،  با  مقابله 
به صرفه ترین راهکار در سالهای آینده است. 
ضمن اینکه برخی از راهکارهای دیگر، خسارات 
جانبی گسترده ای به همراه خواهد داشت؛ به 
عنوان نمونه انتقال آب بین حوضه ای پیامدهای 
ای گسترده  اجتماعی  و  محیطی   زیست 

دارد؛ شیرین سازی آب دریا و برگرداندن نمک 
به دریا – که االن اتفاق می افتد- تبعاتی زیست 

محیطی خواهد داشت«.

دو سال کش و قوس برای
 اجرای باروری ابرها در خراسان جنوبی

های  ساله  در  استان  های  رسانه  های  تالش 

جزو  نیز  جنوبی  خراسان  که  شد  موجب  اخیر 
استان هایی قرار گیرد که مشمول طرح باروری 
ابرها می شود. باتوجه به تاثیر مستقیم بارندگی 
مسئله  استحصال،  قابل  های  آب  میزان  بر 
باروری  ویژه  به  و  ابرها  از  بهره وری  مدیریت 
آن ها در سطح منطقه ای بسیار حائز اهمیت 
خواهد بود موضوعی که از سال 93 در استان 
ها  پیگیری  آن  رسیدن  ثمر  به  برای  و   مطرح 
و قول هایی هم داده شد.دو سال طول کشید 
که این طرح پس از کش و قوس های فراوان 

باالخره در بهمن ماه 95 بر فراز آسمان خراسان 
آب  مسئوالن  که  آنطور  شد.  اجرایی  جنوبی 
منطقه ای پس از باروری سازی ابرها گزارش 
افزایش  و  بوده  بخش  نتیجه  طرح  بودند  داده 
آنان  است.  نموده  کمک  جوی  های  ریزش 
پیش بینی کرده بودند که به طور متوسط پس 
از باروری ابرها 10 تا 20 درصد میزان بارندگی 
برای  زیادی  یابد.مسووالن  افزایش  استان  در 
اجرای طرح باروری در استان تالش کردند از 
تذکراتی که نمایندگان استان در مجلس دادند  
مسئوالن  توسط  نیرو  وزارت  کردن  متقاعد  تا 
استانی که به زعم استاندار سابق سال گذشته 
به سختی پذیرفتند که اگر شرایط جوی خوب 
باشد طرح باروری ابرها را اجرا کنند همه و همه 
نشان از یک هدف برای نجات استان از بحران 
تالش  در  نیز  امسال  اما  داشت.  خشکسالی 
هستیم که با تلنگر های رسانه ای بتوانیم زمینه 

اجرای طرح را در استان فراهم کنیم. 

تاثیر باروری ابرها در میزان
 بارندگی را نه تایید می کنیم نه رد!

مدیرکل هواشناسی استان با بیان اینکه باروری 
ابرها کامل توسط وزارت نیرو اجرا می شود خاطر 
 نشان کرد: ما تاثرات آن را نه تایید می کنیم 
شاهد  ایستگاه  طرح  این  در  چون  رد  نه  و 
نداشتیم. خندان رو در گفتگویی با خبرنگار ما 
استان  بارندگی  مجموع  در  کرد:  نشان  خاطر 

به  نسبت  اما  داشت  جزئی  افزایش   95 سال 
استان های هم اقلیم خود اگر بخواهیم مقایسه 

کنیم افزایش چشمگیری نداشته ایم.

روی ناخوش نماینده
 به سوال خبرنگار آوا

نمایندگان  از  یکی  با  که   تلفنی  تماس  طی 
مجلس  داشتیم. وی گفت که باید برای این 
ای صحبت  منطقه  آب  مدیرعامل  با  موضوع 
شود نه نماینده مجلس! اما با اصرار خبرنگار ما 
مبنی بر اینکه آیا در مجلس برای این موضوع 
در موضوع بودجه رایزنی شده است یا نه وی 
با لحن تندی پاسخ داد که بودجه را باید دولت 
بدهد و هنوز بودجه 97 به مجلس نیامده که 
ادامه  در   . بزنیم  آن  مورد  در  حرفی  بخواهیم 
پرسیدیم که آیا در بودجه 96 هم سهمی برای 
باروری ابرها در نظر گرفته شده بود یا نه خیر 

که باز با همان تندی پاسخ شنیدیم بودجه 96 
که رفته بروید بگردید و در آن پیدا کنید!.

قول فالحتی برای
 پیگیری دوباره باروری ابرها 

ادامه گفتگوی خود را با فالحتی نماینده قاین و 
زیرکوه دنبال کردیم وی با بیان اینکه باروری 
بحرانی  وضع  در  که  است  موفقی  طرح  ابرها 
استان باید به آن توجه نمود افزود: در صورتی 

که گنجاندن باروری ابرها در بودجه 97 توسط 
بودجه  و  برنامه  سازمان  در  استانی  مسئوالن 
کرد.  خواهیم  پیگیری  قطعا  شود  پیشنهاد 
با  که  جلساتی  در  کرد:  نشان  خاطر  فالحتی 
وزیر نیرو و سازمان برنامه و بودجه داشته باشیم 
حتما موضوع باروری ابرها را مطرح و پیگیری 
که  این سوال  به  پاسخ  در  نمود. وی  خواهیم 
آیا باروری ابرها در بودجه 96 سهمی داشته یا 
نه نیز گفت: باروری ابرها چون کشوری است 
بودجه 96  در  اما  نشده  دیده  مجزا  به صورت 
سرفصلی به نام تامین منابع آبی مناطق کم آب 
تعریف شده که مسئوالن استانی می توانند در 
قالب آن برای باروری ابرها چانه زنی کنند. در 
نهایت فالحتی این قول مساعد را داد که اگر 
مسئوالن استان تقاضاهای خود را در این باره 
در  اصلی  های  مالک  جزو  حتما  کنند  مطرح 

پیگیری نمایندگان خواهد بود. 

8 مرحله باروری ابرها ،
 هر بار 100 تا 120 میلیون هزینه 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان نیز در 
گفتگوی اختصاصی آوا بارورشدن ابرها را منوط 
 به تامین اعتبار مالی دانست و گفت: رایزنی ها 
در حال انجام است و تمام تالش وزارت نیرو 
را  نیاز  مورد  الزم  اعتبار  که  است  این  بر  نیز 
اعتبار  اینکه  بر  تاکید  با  امامی  کنند.  تامین 
شود  می  تامین  ملی  ردیف  از  ابرها   باروری 

گفت: چندین استان در این طرح دخیل هستند 
از  وی  آنهاست.  جزو  نیز  جنوبی  خراسان  که 
انجام 8 مرحله باروری در سال گذشته خبر داد 
و گفت:در هر مرحله تقریبا 100 تا 120 میلیون 

تومان هزینه شده است. 

نمایندگان مجلس ویژه رایزنی کنند

اینکه  بیان  با  استان  ای  منطقه  آب  مدیرعامل 
سال گذشته باروری ابرها در بازه 45 روزه انجام 
گرفت کمبود هواپیما را از موانع اجرای کامل طرح 
عنوان کرد و افزود: اگر تعداد هواپیما بیشتر بود 
می توانستیم عملیات را در فروردین و اردیبهشت 
نیز تکرار کنیم تا از توده های بهاری نیز بتوان 
استفاده نمود. امامی یاد آور شد: با توجه به اقلیم 
خراسان جنوبی بارندگی های زمستان و بهار در 
تامین منابع آب زیرزمینی بیشتری تاثیر را دارند. 
وی با بیان اینکه نمایندگان استان نیز رایزنی های 

ویژه را در خصوص تخصیص اعتبار به باروری 
ابرهای را باید انجام دهند گفت: البته سال گذشته 
در  وی  شد.  واقع  موثر  بسیار  ها  پیگیری  این 
خصوص سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه نتایج 
حاصل از باروری ابرها در سال گذشته چه بوده 
است نیز گفت: هنوز آمایش عددی دقیقی انجام 
نگرفته اما خراسان جنوبی در اولویت نتیجه گیری 
وزارت نیرو است و به محض اینکه اطالعات به 
خواهد  قرار  مردم  اختیار  در  شود  ارسال  استان 
تاثیرات  گذشته  سال  در  ابرها  باروری  گرفت. 

قابل لمسی برای مردم داشت و انتظار می رود 
که امسال نیز با توجه ویژه وزارت نیرو و پیگیری 
های مسئوالن بتوان شاهد اجرای مجدد آن برای 
سیراب نمودن دشت های خراسان جنوبی بود. در 
کشورهای پیشرفته جهان درصد قابل توجهی از 
بودجه عمومی دولت هم چنین موسسات صنعتی 
و تجاری به بخش تحقیقات اختصاص می یابد 
در حالی که سهم بودجه تحقیقات در کشور ما 
بسیار ناچیز است و همه ما باید بدانیم که آب 
یعنی حیات انسان و باروری ابرها ضرورت امروز و 
نیاز فردای ماست.به ویژه با توجه به اثرات مثبت 
باروری ابرها در سال گذشته و هزینه اندک آن 
نسبت به بسیاری از مخارج دیگر به نظر می رسد 
مسئوالن استانی و به ویژه نمایندگان مجلس باید 
برای اجرای این برنامه در آسمان خراسان جنوبی 
از االن پیگیری های الزم را انجام دهند و حتی 
المقدور این برنامه همه ساله در استان انجام شود

)Ava.news11@gmail.com(

انسانی  منابع  و  پشتیبانی  معاون   - کاری 
بهزیستی خراسان جنوبی بیان کرد: در کشور 
دارد  وجود  نابینایان  بانکی  خدمات  سامانه   9
و شعبه بیرجند سومین شعبه است که سامانه 
خدمات بانکی نابینایان را دارد.جواد رجبی در 
شعبه  در  نابینایان  ویژه  سامانه  افتتاح  مراسم 
از  هدف  اینکه   بیان  با  مرکزی  ملی  بانک 
نابینایان  که  است  این  سامانه  این  افتتاح 
راحتی  به   بانک  در  الکترونیکی  خدمات  از 
معلول  خانوار  هزار   21 افزود:  کنند   استفاده 
تحت پوشش بهزیستی استان است که از این 
بینا  تعداد 2 هزار و 300 خانوار معلول و کم 
خدمات  از  می توانند  امروز  از  که  دارد  وجود 
نابینایان  بانکی  خدمات  سامانه  الکترونیکی 
در  کرد:  نشان  خاطر  کنند.رجبی  استفاده 
بیرجند  شعبه  و  دارد  وجود  سامانه   9 کشور 
بانکی  سومین شعبه است که سامانه خدمات 

نابینایان را دارد.

30 میلیون تومان
هزینه تجهیز سامانه بانکی نابینایان

تومان   میلیون   30 اینکه  به  اشاره  با  وی 

بانکی  و تجهیز سامانه خدمات  استقرار  برای 
بیرجند  مرکزی  ملی  بانک  شعبه  در  نابینایان 
هزینه شده است افزود: سامانه شامل دستگاه 

برجسته نگار و نرم افزار فرم های بانکی است 
و دستگاه برجسته  نگار دارای صفحه کلید و 
نمایشگر بریل بوده و تکمیل فرم های بانکی 

نابینایان  توسط  کلید  صفحه  از  استفاده  با 
انجام می شود. وی خاطر نشان کرد:  فرم های 
افتتاح  مانند  بانکی  عملیات  انواع  درخواست 
خدمات  و  وجه  واریز  وجه،  دریافت  حساب، 
از ورودی و خروجی های  با استفاده  را  کارت 
و   شود  می  انجام  تکمیل   بریل  و  صوتی 
چاپگر  توسط  شده  تکمیل  فرم های  سپس 
اختیار  در  عملیات  انجام  برای  و  پرینت  باجه 

مسئول باجه قرار می گیرد.

نابینایان  بانکی  عملیات  تمام  انجام 
بدون حضور همراه

رجبی  تاکید کرد: مشتریان نابینا با استفاده از 
 سامانه ویژه و بدون نیاز به حضور همراه، می توانند

انجام دهند.معاون  بانکی خود را  تمام کارهای 
خراسان  بهزیستی  انسانی  منابع  و  پشتیبانی 
به  مجهز  سامانه  این  اینکه  بیان  با  جنوبی 

کردن  بازگو  برای  اسپیکر  بریل،  کلید  صفحه 
اطالعات وارد شده، اثر انگشت خوان و گوشی 
هدفن است افزود: نابینایان با استفاده از آن قادر 
ازجمله  بانکی خود  بود تمامی خدمات  خواهند 
دفترچه،  از  استفاده  با  برداشت  نقدی،  واریز 
برداشت با استفاده از کارت ملی، افتتاح حساب 
دستور  و  خدمات  درخواست  الحسنه،  قرض 
پرداخت الکترونیکی بین بانکی را انجام دهند.

وی پیش بینی کرد:  تا سال آینده شعب اصلی 
بانکها در سایر مراکز شهرستانهای استان به این 
 دستگاه مجهز شوند تا امکان سوء استفاده های

و  برسد  صفر  به  نابینایان  جامعه  برای  بانکی 
رود. باالتر  نیز  بانکی  اطمینان خدمات  ضریب 

بانکی ملی مرکزی خراسان جنوبی نیز  معاون 
بیان کرد: پیش بینی می شود در صورت استقبال 
نابینایان در آینده نزدیک بتوانیم این سامانه را در 

دیگر شعب مرکزی مستقر کنیم.
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یادداشت

گناه، چشم دل منتظر را 
کور می کند  

* حجت االسالم حسن محمودی

افرادی که از نعمت چشم بی بهره و نابینا هستند، 
روشندل اند و دل آنان بهتر سراغ امام)ع( می رود، 
چراکه چشم ظاهربین ما با محو دنیا شدن از امام)ع( 
غافل می شود. دوری از گناه و معصیت چشم دل را 
باز می کند تا امام)ع( را همه جا حاضر ببیند. از امام 
حسین)ع( سوال شد که خداوند ما را به چه منظور 
آفریده است و ایشان فرمودند: »خدا ما را آفرید تا به 
او معرفت پیدا کنیم و به مقام عبودیت او برسیم.« 
و بعد از حضرت)ع( سوال شد که مالک معرفت به 
خداوند چیست؟ ایشان پاسخ دادند: »مالک معرفت 
به خداوند در هر زمانی معرفت نسبت به امام آن 
با شناخت  زمان  امام  یعنی شناخت  است.«  زمان 
است.  عنوان هدف خلقت، گره خورده  به  خداوند 
امام زمان را نشناسیم به  اگر  در روایت داریم که 
مرگ جاهلیت مرده ایم یعنی تمام هویت و زندگی 
ما در گرو شناخت امام است و تنها افرادی که ایشان 
لذت  آن  از  و  کنند  می  زندگی  زیبا  شناختند،   را 
و  تحیر  وادی  در  صورت  این  غیر  در  برند،  می 
ندارند.  سرگردانی حضور دارند و هدف مشخصی 
شناخت و معرفت داشتن به امام)ع( اصال وابسته به 
دید و نگاه ظاهری نیست کما اینکه افراد بسیاری 
در طول تاریخ، امام را دیدند اما کافر از دنیا رفتند و 
یا حتی در برابر امام شمشیر کشیدند و با ایشان به 
مقابله و جنگ پرداختند که واقعه کربال نمونه ای از 
آن است. در روایت داریم امام باقر)ع( به همراه یکی 
از یاران وارد مسجد می شوند و حضرت)ع( از همراه 
خود درخواست می کنند تا از حاضران سوال کند 
آیا امام باقر)ع( را می بینند یا خیر؟ افرادی که بینا 
بودند پاسخ می دهند خیر ایشان را نمی بینیم و بعد 
امام)ع( می فرمایند از ابابصیر که شخص نابینایی 
او پاسخ می دهد، مگر این نور  بود، سوال کن و 
را که در این مکان ایستاده است، درک نمی کنید، 
ایشان امام باقر)ع( است. امام باقر)ع( بنا داشتند با 
امام)ع( به چشم  این امر نشان دهند که شناخت 
ظاهر نیست و فردی مانند ابابصیر که چشم ظاهر 
ندارد، من را درک می کند اما این افراد بینا از درک 
وجود من عاجز هستند. انسان اگر فردی را بشناسد و 
پی به بزرگی ها و عظمت او ببرد، به دنبال برقراری 
ارتباط با وی می رود و این ارتباط هم با قلب رقم 
می خورد لذا شناخت و برقراری ارتباط با امام)ع( با 
قلب صورت می گیرد و زمانی که انسان امام)ع( را 
شناخت و به این باور قلبی رسید که امام وجود دارد، 
مهربان و یگانه دهر است، بهتر از ایشان وجود ندارد 
و دارای زیبایی و ُحسن ُخلق است، در این صورت 
دائما به یاد امام خواهد بود. چقدر زیباست که ما و 
روشندالن، امام زمان)عج( را سرلوحه زندگی خود 
قرار دهیم زیرا در این صورت این یاد در قلب ما 
تبدیل به محبت و عشق می شود و بعد از آن همراه 
امام می شویم و قرآن در این باره می فرماید: و این 
همراهی لذت زندگی را بیشتر به انسان می چشاند 
و که اصال هم ارتباط با چشم ظاهر ندارد. از آیت 
زمان)عج( کجا  امام  که  بهجت)ره( سوال شد  ا... 
هستند و ایشان پاسخ داد: »امام مهدی)عج( در 
قلب شماست و مواظب باشید که ایشان را فراری 
ندهید«. گناه موجب فراری دادن امام)ع( از قلب 
براساس  بندد.  می  را  دل  چشم  و  شود  می  ما 
روایات، گناه موجب می شود که قلب ما منحرف 
تا  شود  می  مانع  آنچه  بنابراین،  شود،  مریض  و 
چشم دل ما باز شود و امام)ع( را از قلب ما دور 
می کند، گناه و معصیت است. برای جای دادن 
امام)ع( در قلب خود باید از معصیت دوری کنیم 
و اگر گناهی هم صورت گرفت سریعا استغفار و 
توبه کرد. فردی که آرام آرام این ریاضت و تزکیه 
نفس را داشته باشد، درک خواهد کرد که امروز 
بیشتر از دیروز متوجه امام زمان)عج( بوده است و 
این مهم، لذت بسیاری را وارد زندگی فرد خواهد 
کرد که با بیان، گفتار و کتاب قابل لمس نیست 
و باید افراد این حالوت را بچشند تا درک کنند.

روستای گردشگری و ییالقی   

سیسکان؛ سرزمینی کوچک در دل کوههای بلند با طبیعتی زیبا و هوای لطیف

َپرسه کالهبرداران در بازار ویزای عراق

اربعین  فرارسیدن  با  همزمان  آنالین-  جام جم 
سوی  به  ایرانی  زوار  پیاده روی  آغاز  و  حسینی 
جان  نیز  روادید  حرفه ای  جاعالن  معلی،  کربالی 
احساسات  از  سوءاستفاده  با  تا  گرفته اند  تازه ای 
به  را  مذهبی مردم عزادار، روادیدهای جعلی خود 
فروش برسانند و کالهبرداری میلیونی شان را رقم 
شرکت  »تاسیس  در  آنها  شگرد  مهم ترین  بزنند. 
صوری با وعده فروش زیر قیمت و سریع روادید«، 
»راه اندازی سایت و درگاه جعلی بانکی برای فروش 
برای  بالعوض  کمک  »اعطای  روادید«،  و  بلیت 
عنوان  به  خود  »معرفی  و  سفر«  شدن  راحت تر 
کارمند موجه موسسات مجاز« خالصه می شود و 
نقطه مشترک همه این ترفند ها نیز در سوءاستفاده از 
ناآگاهی زائران است. هرچند این شیوه کالهبرداری 
همواره برخی مشتاقان زیارت اماکن مذهبی را در 
آستانه  در  معموال  آن  بازار  اما  می اندازد،  خود  دام 
مناسبات مذهبی همچون اربعین داغ تر می شود. گواه 
آن، یورش اخیر ماموران پلیس پایتخت به مخفیگاه 
و کشف حدود  دولتی  اسناد  نفره جعل  باند شش 
صد هزار روادید جعلی از آنهاست. فرمانده انتظامی 
تهران بزرگ در این باره گفت: »در سال های گذشته، 
تعدادی جاعل اسناد دولتی با نزدیک شدن اربعین 
حسینی و سفر مردم به عتبات عالیات از موقعیت 
فروش  و  با جعل  و  کرده  ایجاد شده سوءاستفاده 
زائران  برای  مشکالتی  بروز  باعث  عراق،  روادید 
با اشاره به پلمب  شده اند.« سردار حسین رحیمی 
به شهروندان  پلیس  اخیر  دو چاپخانه در عملیات 
مراکز  به  روادید  دریافت  برای  »حتما  داد:  هشدار 
رسمی و معتبر مراجعه کنید. ضمن این که فروش 
این روادیدهای جعلی می تواند آثاری نامطلوب در 
روند سفر زائران به عتبات عالیات داشته باشد و به 

دستگیری آنها در عراق نیز منجر شود.« 
از سامانه سماح استفاده کنید:  فقط   *
رئیس پلیس جعل و کالهبرداری آگاهی ناجا با تاکید 
بر این که زائران اربعین برای دریافت روادید عراق، 
فقط باید از سامانه »سماح« استفاده کنند، گفت: 
»شهروندان نباید فریب تبلیغات دروغ سایت ها برای 
بخورند. چون در  را  ارزان و سریع  روادید  دریافت 
این گونه موارد، احتمال کالهبرداری متصور است.« 
سرهنگ محمدرضا اکبری افزود: »زائران باید برای 
دریافت گذرنامه به دفاتر پلیس10+ مراجعه کنند و 
به هیچ وجه مدارک خود را به افراد ناشناس، دفاتر و 

موسسات غیرمجاز تحویل ندهند.« 
خودداری  سایت ها  از  بلیت  خرید  از   *
سایبری  جرایم  از  پیشگیری  اداره  رئیس  کنید: 
پلیس فتا ناجا با بیان این که زائران اربعین حسینی 
از  برای خرید بلیت به دفاتر هواپیمایی مراجعه و 
خرید بلیت از سایت ها خودداری کنند، به جام جم 
می گوید: سایت های جعلی و تقلبی یکی از مهم ترین 
شگرد های مجرمانه ای است که در ایام اربعین و سایر 
اصالت  از  اطمینان  و  راه اندازی می شود  مناسبت ها 

سایت های فروش بلیت اینترنتی بسیار مهم است.
 الزم به ذکر است سازمان هواپیمایی هرگونه 
فروش بلیت الکترونیکی و اینترنتی به مقصد نجف 
برای ایام اربعین را ممنوع اعالم کرده است و ارائه 
و فروش بلیت در مسیر مذکور، در روز های 13 تا 
22 آبان امسال صرفاً توسط شرکت های هواپیمایی 
و نمایندگان فروش این شرکت ها انجام شود.

خبرها از گوشه و کنار

اگر مزاحم پیامکی دارید بخوانید

افکار نیوز-  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
حاشیه نمایشگاه تلکام در جمع خبرنگاران از عملی 
شدن فاز اول وعده ساماندهی پیامک  های مزاحم که 
از سیم کارت های شخصی ارسال می شوند خبر داد 
و گفت: امکان گزارش پیامک های مزاحم به سامانه 
195 فراهم شده است. محمد جواد آذری جهرمی در 
تشریح این خبر افزود: با راه اندازی بخش پیامکی 
پیامک مزاحم را  سامانه 195 مشترکان می توانند 
بودن  مزاحم  و سامانه  کنند  ارسال  این شماره  به 
اثبات  در صورت  و  می کند  بررسی  را  پیامک  آن 
مزاحمت، شماره ارسال کننده پیامک مسدود می شود. 

کاریکاتور درختان زرشک روستای سیسکان  -  صباغ زادهطاهر شبانی قاب عکس  داده نما، آوای خراسان جنوبی

شاید  که  است  سیسکان  اینجا  کاری-  نسرین 
نامش را در هیچ نقطه دیگری از ایران نشنیده باشید. 
طبیعتی  با  و  بلند  کوههای  دل  در  کوچک  سرزمینی 
زیبا و هوای کوهستانی.روستایی با ساکنانی اندک اما 
سخت  ایمان،  های  واژه  زیبائی  به  که  بزرگ  دلهائی 

کوشی، مهربانی و با هم بودن را معنا کرده اند. 
از  دیگر  شوی،  دور  که  بیرجند  از  که  کیلومتر   47
هیاهوی شهر خبری نیست، می توانی در پی صداقت 
و مهربانی نام روستائی را ببری که همه چیز در آنجا 
طبیعت  اش،  ستاره  پر  آسمان  است.  صاف  و  زالل 
قدیمی  های  خانه  کاهگل  بوی  اش،  نخورده  دست 
و  همه  و  مردمانش  مهربان  قلبهای  همه  از  مهمتر  و 
همه کافی است تا دست تو را بگیرند و بی اختیار به 

سمت این آبادی روانه ات کند.

عمده سیسکان محصوالت 
 بادام، آلو، زرشک و عناب

مرکزی  بخش  توابع  از  است  روستایی  سیسکان، 
ایران،  آمار  مرکز  شمارش  آخرین  اساس  بر  بیرجند  
جمله  باشد.از  می  نفر   232 بر  بالغ  آن  جمعیت 
محصوالت آن گردو، بادام، آلو، آلوچه، زرشک، انگور، 
عناب، گالبی، سیب درختی، زرد آلو، و توت  است که 
دارند. درختانی  العاده  فوق  این ها طعمی  از  هر کدام 
اخیر  خشک سالی   که  توخالی  اما  و  قوی  تنه های  با 
متاسفانه برخی از آن ها را به بستری برای انواع آفات 
این روستا  تبدیل کرده دیرزمانی نگذشته که مردمان 
از این منزل به آن منزل می رفتند و تک تک لحظات 
به خوشی سپری  کناردستی شان  با همسایه  را  زندگی 
رنگ  مکان ها  این  در  زندگی  هم اکنون  اما  می کردند 

غربت به خود گرفته است.

این روستا دو شهید دارد

برات سیسکانی فرزند علی اصغر در سال 1341 در 
روستای »سیسکان« بیرجند در خانواده ای مذهبی و 
دلیل مشکالت  به  به جهان گشود. وی  دیده  کشاورز 
معاش  تأمین  برای  نگردید.  تحصیل  به  موفق  مالی 
خانواده به قالی بافی مشغول شد. او که از ارادتمندان 
بود. در مراسم دعای  اهل بیت عصمت و طهارت)ع( 
شد  می  برگزار  روستا  مسجد  در  که  توسل  و  کمیل 
برای   تحمیلی  جنگ  آغاز  با  داشت.  فعال  شرکت 
سرانجام  و  رفت  جبهه  به  سربازی  خدمت  گذراندن 
در تاریخ چهارم تیر سال 1361 در آبادان در سن 20 
پاک  آمد.پیکر  نایل  رفیع شهادت  به درجه ی  سالگی 
زادگاهش منتقل و  به  بیرجند  از تشییع در  شهید پس 
به خاک سپرده شد. موسی اکبری متولد 1345 شهید 

به جنگ  تحمیلی   حوادث مربوط  در  که  روستاست  دیگر 
در حادثه رفت  و برگشت  به  خط مقدم -تصادف خودرو با 
خودرو به شهادت رسید و در روستا به خاک سپرده شد. 

زیبا در سیسکان طبیعت بسیار 
 به نمایش در می آید 

کند:  می  عنوان  روستا  اهالی  از  یکی  عباسی 
امکانات  دارای  که   است  ییالقی  روستایی  سیسکان 
برق،  تلفن ثابت،  لوله کشی آب و    تلوزیون  است 
دو  دبستان،   دارای  جمعیت  خانوار   60 با  روستا  این 
مسجد و یک حسینیه در سه طبقه پایگاه بسیج  است. 
تمیز  روستایی  توان  می  را  سیسکان  وی  گفته  به 
کوچه  دارای  که  نامید  هوا  آب   خوش  بسیار   و 
سر  آن  در  که  است  کشور  شمال  مانند  هایی   باغ 
سایه  رسیده،  هم  به  گردو  درختان  های  شاخه 
نمایش  به  را  زیبا  بسیار  طبیعت  و  اند   انداخته 
روستا  این  فصل  هر  کند:  می  تاکید  وی  اند.   گذاشته 
برگ های  پاییز  در   دارد.  را  زیبایی های خاص خود 
از  زیبایی  بسیار  جلوه  که   ریزد  می  زمین  به  درختان 
در زمستان  و  نمایش می گذارد  به  را  عظمت خداوند 
روستا  این  داریم  بارانی  استان کم  اینکه  با وجود  هم 

اکثر مواقع بارش کم و بیش باران را دارد. 

در عصر دیجیتال
 آنتن دهی روستا بسیار ضعیف است 

با  سیسکان  می گوید:   روستا  این  اهالی   یکی 
جذابیت های که دارد می تواند یک قطب گردشگری 
گاز،  نبود  همچون  آن  در  موجود  مشکالت  ولی  شود 
عصر  در  هم  آن  دیجیتال  و  تلویزیون  دهی  آنتن 

از  را  جوانان  مخصوصا  که  است  معضلی  ارتباطات 
اگر شبکه  تاکید می کند:  روستا فراری می دهد. وی 
بیاید  است  کوهستانی  که  روستا  این  به  اینترنتی 
مجازی  دنیای  در  روزها  این  که  جوانانی  راحتی  به 
روستا  پاک  هوای  در  داد  خواهند  ترجیح  هستند  فعال 
بمانند و فعالیت کنند تا به شهر بروند ضمن اینکه این 
افزایش درآمد هم برای دولت و هم برای اهالی  باعث 
گفت:  مسئوالن،  عملکرد  از   انتقاد  با  وی  بود.  خواهد 
تمامی مسئوالن در برابر خالی شدن روستاها و مهاجرت 
مردم به شهرها مسئول هستند چراکه ما نیز بخشی از 
رفتار  هموطنان  دیگر  مانند  هم،  ما  با  باید  و  جامعه ایم 
اهالی  مهاجرت  دلیل  مهم ترین  را  نبود شغل  شود. وی 
جوانان  از  بسیاری  بیکاری،  افزود:  و  کرد  عنوان  روستا 
را به سمت شهرها روانه کرده است و تا چند سال آینده 
آبادی های دیگر خالی  از  بسیاری  مانند  نیز  این روستا 

از سکنه خواهد شد که باید به این موضوع توجه شود.

نیازمند سالن ورزشی مناسب روستا 
 برای جوانان

تیم  جوانان  شود:  می  یادآور  روستا،  جوانان  از  اکبری 
فوتبال و والیبال داریم ولی یک سالن ورزشی کوچک هم 
نداریم و مجبور هستیم برای تمرین ورزش به شهر برویم. 
از  برای جوانان مهیا شود شاید یکی  اگر سالن کوچکی 
مدل آورهای کشوری هم از دل این روستا برخیزد. به گفته 
وی ایجاد اشتغال جوانان روستا باعث می شود تا به شهر 
مهاجرت نکنند و گرنه مثل دیگر روستاها اینجا هم خالی 
از سکنه خواهد شد. خانمی هم  با اشاره به  مشکل اب 
لوله کشی خاطر نشان می کند: آب  لوله کشی سیسکان  
اوقات قطع است  و طرح  اکثر  تازه وصل شده  اینکه  با 
هادی و سنگ فرش روستا هم  نیم تمام رها شده است. 

باید  اهالی روستا 
برای جذب گردشگر فعال باشند

به  اشاره  با  هم  روستایی  خالق  جوان  یک 
باشد  فعال  خراشاد  مثل  باید  هم  سیسکان  اینکه 
روستا   زنان  گوید:   می  بیاید  آن  به  گردشگر   تا 
سیسکان  زنجبیلی  یا  محلی  نان  پخت   با  توانند  می 
اشاره  با  دستگردی  باشند.  فعال  گردشگر  جذب  در 
خاطر  آویشن  و  استخودوس  مثل  دارویی  گیاهان  به 
بسته  را  محصوالت  این  توان  می  کند:  می  نشان 
نیازمند  این  که  فروخت  گردشگران  به  و  کرد  بندی 
از  فرهنگی  میراث  حمایت  و  روستا  اهالی  همت 
قالی  باید  چرا  پرسد  می  وی  است.   منطقه  این 
و  مرغوب  های  رنگ  با  قالی  اگر  شود  تعطیل   بافی 
هم  سال  یک  طول  در  شود  بافته  جدید  های  نقشه 

ارزش دارد. بافته شود  که یک تخته فرش 

معرفی صنایع دستی و فروش محصوالِت 
روستا، همت مردم را می خواهد

هزینه  از  قسمتی  اینکه  به  اشاره  با  سیسکان  دهیار 
توسط  روستا  جوانان  برای  ورزشی  لوازم  و  توپ 
و  بودجه  متاسفانه  افزاید:  می  شود  می  مهیا  دهیاری 
درآمدی برای راه اندازی سالن و زمین ورزشی نداریم.
روستا  کشی  لوله  آب  درباره  توکلی  محمدرضا 
آبرسانی  به  موفق  گذشته  سال  کند:  می  خاطرنشان 
چون  ولی  شدیم  منازل  در  کشی  لوله  آب  طریق  از 
آب  پمپاژ  و  است  مسیر  در  روستای  آخرین  سیسکان 
شود  می  انجام  دستی  بصورت  و  نیست  اتوماتیک 

گاهی قطعی آب به وجود می آید. 
توکلی ادامه می دهد: پیگیر گاز رسانی به سیسکان 
شده  محقق  آن  تاییدیه  حدی  تا  چون  و  هستیم 
عملیات  از  بعد  به   ها  کوچه  فرش  ادامه سنگ  است 
تا دوباره کاری نشود. دهیار  گازرسانی موکول کردیم 
دارای  اکنون  سیسکان  روستای  اینکه  بیان  با  روستا 
80 انشعاب برق و آب و حدود 140 نفر ساکن ثابت 
با صدا  روستا  دیجیتال  برای شبکه  افزاید:  دارد  می 
این  پیگیر  و  است  شده  انجام  نگاری  نامه  سیما  و 
بندی  اولویت  اساس  بر  چون  ولی  هستیم  مورد 
باید  شود  می  انجام  کار  این  موقعیت  و  جمعیت 

برسد.  ما  به  نوبت  تا  باشیم  منتظر 
اعالم  روستا  معرفی  برای  اینکه  بیان  با  توکلی 
معرفی  کند:  می  نشان  خاطر  کنیم،  می  آمادگی 
همت  روستا  این  محصوالت  فروش  و  دستی  صنایع 
تا  شود  می  خوب  هم  بسیار  و  خواهد  می  را  مردم 
گردشگران  برای  سیسکان  کوهستانی  روستایی 
بیشتر معرفی شود و درآمدی هم برای اهالی داشته باشد. 

خواندنی های مذهبی

نحوه محاسبه حق الناس در قیامت 

چگونه است؟

به مظالم  مراحل حساب، رسیدگی  سخت  ترین 
عباد و حقوق مردم نسبت به یکدیگر است. انسان  ها 
با هم زندگی می کنند و نسبت به همدیگر حقوقی 
دارند. رعایت حقوق یک وظیفه الهی است که انبیای 
الهی درباره آن تأکید داشته  اند و در قیامت بازخواست 
خواهند شد. در باب حقوق مردم روایاتی وارد شده 
است که به عنوان باب  »حبس الحقوق« است. در 
قیامت، کاسب را می آورند، می گویند: شما این فرد را 
برای کار استخدام  کردی، کار کرده است، اما مزد او 

را ندادی. در محشر بمان تا مزد او را بدهی.
امام رضا )ع( می  فرماید: کسی که برای شما 
کار می کند، هنوز عرق پیشانی اش خشک نشده 
خودش  که  این  مگر  بدهید.  را  او  مزد  است، 

بخواهد پول او پیش شما امانت بماند. 
از احادیث و آیات قرآن کریم به دست می  آید که 
اگر انسان پیش از مردن، نتواند از عهده »حّق الناس« 
برآید و در همان حال بمیرد، در آن جهان سخت 
گرفتار خواهد شد. بعد از شرک، گناهی بدتر از »ظلم 
در حق مردم« نیست؛ چون قابل بخشش نیست.

Ava.news12@gmail.com . عکس از : کاری

و  اصولی  بطور  بخاری  دودکش 
استاندارد طراحی و نصب نشده باشد

منافذ و مجاری ورودی هوا برای 
سوختن گاز ناکافی باشد.

هوا بیش از حد 
سرد باشد.

باد شدید باشد و بطور مستقیم 
و غیر مستقیم وارد دودکش شود.

عوامل بروز خطر در استفاده از بخاری ها )گاز شهری(

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 
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روشهای  ساده براي تخليه استرس

-عجله نکنيد هميشه سعي کنيد 15 دقيقه قبل از قرار 
خود در محل باشيد و کارها را پيشاپيش انجام دهيد. 
اگر هميشه به نوعي از خودکار، کاغذ يا پوشه نياز داريد 
مقدار قابل توجهي خريداري کنيد و در خانه نگه داريد 
تا مدام هول خريد نباشيد. کمي پيش بيني مي تواند در 

هدر رفت انرژي شما صرفه جويي کند.
در  دفتري  در  کنيد  يادداشت  را  روزانه  برنامه هاي   -
مورد مسايل روزانه کاري، اهداف شخصي و احساسي 

خود يادداشت برداريد.
- تمام مسايلي که سبب بروز استرس در شما مي شوند 
کنيد  سعي  آنها  به  نگاهي  با  و  کرده  يادداشت  را 
رفتارهاي شخصي خود را اصالح کرده و براي رسيدن 

به اهداف برنامه ريزي کنيد.
نامه هاي  قديمي،  مجالت  بار  يک  وقت  چند  -هر 
مالياتي، قبض و ديگر اسنادي را که به آن نياز نداريد، 
دور بريزيد. در يک محيط مرتب خيلي راحت مي توانيد 
بيابيد. در ضمن محيط هاي  نياز خود را  وسايل مورد 

مرتب حس راحتي و لذت به انسان مي دهند
- بخنديد خنديدن سبب افزايش ترشح اندورفين شده 
و تسکين دهنده درد و افزايش دهنده حس شادي است. 
در ضمن تاثير مثبتي بر سالمت قلب، ريه، ماهيچه ها و 

سيستم ايمني بدن دارد.
ورزش  دقيقه   3 اندازه  به  خنديدن  ثانيه  بيست   -

ايروبيک به بدن شما اکسيژن مي رساند.
حتي  و  ببينيد  نمايش  يا  کارتون  کمدي،  فيلم   -

بي جهت بخنديد.

آداب و رسوم خرافاتی!

روزی  به همسرم گفتم: هميشه برای من سوال بوده 
که چرا تو هميشه ابتدا سر و ته سوسيس را با چاقو 

می زنی، بعد آن را داخل ماهيتابه می اندازی!
او گفت: علتش را نمی دانم؛ اين چيزی است که وقتی 
وقتی  بعد  هفته  چند  گرفتم  ياد  مادرم  از  بودم،  بچه 
خانواده همسرم را ديدم، از مادرش پرسيدم که؛ چرا سر 

و ته سوسيس را قبل از سرخ کردن، صاف می کند ؟
نداشتم  برايش  خاصی  دليل  هم  خودم  گفت:  او 
می کند،  را  کار  اين  مادرم  ديدم  چون  اما  هيچ وقت، 
خودم هم هميشه همان را انجام دادم. طاقتم تمام شد 
و با مادربزرگ همسرم تماس گرفتم تا بفهمم که چرا 
سر و ته سوسيس را می زده ؟! او وقتی قضيه را فهميد، 

خنديد و گفت:
در  من  می زنی،  حرف  آن  از  که  دوری  سال های  در 
چون  و  داشتم  کوچک  ماهيتابه  يک  فقط  آشپزخانه 
سوسيس داخلش جا نمی شد، مجبور بودم سر و ته آن 

را بزنم تا کوتاه تر شود... همين !!! 
ما گاهی به چيزها و خرافاتی آداب و رسوم می گوييم 
که ريشه آن اتفاقی مانند اين داستان است و ذره ای به 

علت و معلول و ريشه ی آن فکر نمی کنيم

برای اندیشیدن وقت بگذارید، اما هنگامی 
که زمان عمل رسید اندیشیدن را متوقف
 کنید و حرکت کنید. ناپلئون بناپارت

آبشار هم باتمام زیبایی و اقتدارش برای رسیدن 
به مقصود فرو می ریزد. گاهی باید در خود 

شکستن را تجربه کرد، تا به دریا رسید.

به آسمان چه می نگری ز بهر دیدن حور؟
زمین پر از فرشتگان کوچک و غمگین است

بیا و بال و پری ده بـه کودکان وطن
کـه عاشقانه ترین رسم عاشقی این است

به خاطر داشته باشیم که امروز هرگونه که بود، 
گذشت. فردا مال ماست و خودمان

 با دستهایمان آن را خواهیم ساخت.

ما چه بخواهیم چه نخواهیم، قطار زندگی به 
سرعت داره حرکت می کند پس بهتره تا جایی که 
می توانیم  به منظره های زیبای زندگی خیره شویم  

تا غم و غصه هاش را فراموش کنیم

 همه ما با مثل ها و حـکايـات زيـادي در مـورد خـوش 
قـدرت  است  ممکـن  امـا  ايم،  کرده  بـرخـورد  بـيـني 
حقـيقي ديــدن جـهـان از طريق عينک خوش بينـي را 
درك نـکرده بـاشـيـم.قدرتي که مي توانـد بر همه چيز 
بسيار اثـر گـذار بـاشـد اززندگي روزمره و انتخاب همسر 

گرفته تا گزينه هاي شغلي و موفقيتهاي دراز مدت.
نواهاي درون ذهن شما

آن نـداي درونـي ذهـن شـمـا کـه زمـزمـه مـي کـنـد، 
هـر چـيزي امکان پذير است بـجـاي غير ممکن است، 
يا چه روز خوبي است، بجاي زندگي سخت است همانـند 
زندگي  دشواريهاي  خم  و  پيچ  از  گذشتن  براي  نوري 
بصورت  افراد  در  محض  بيني  کند.خوش  مي  ياريتان 
پـسند  مـورد  اغلب  اشخاصي  چنين  و  شده  يافت  نادر 
ديـگـران نيستند. ما کساني که دائما در حال خوشحالي 
و  قـرارداده  تـمسخر  مـورد  را  هسـتـند  شـادمـاني  و 
خـود آشـکارا بـخاطر بـدي هـوا يـا کـمبـود چاي در 
 دفترکار دچار ترديد مي شويم. در حـيرتيم که آنها چگونه 

مي تواننـد دنـيا را آن گونه که هست نبينند؟
 - دنيايي که مملو از ناماليمات و بي عدالتي است.خوب، 
حقيقت اين است که آنها عقـيـده دارند که دنيا به همراه 
مردمانش داراي عيوب و کاستي مي باشند، اما به سـادگي 
برمـي گـزينـند. و چنين  را  تمرکز روي چيزهاي خوب 
داشت؛ سالمتي  بدنبال خواهد  را  بزرگي  فوايد  ديدگاهي 

بهتـر، انـرژي بيـشتر، خالقيت، توانايي هاي حل مسئله 
و يک حس کلي سرور و شادماني.بنابراين، آيا ميتوانيم يک 
سوئيچ خوش بيني کوچک را در ذهنمان روشن کرده و 
باشيم؟  آن  مطلوب  نـتايج  و  اثـرات  شاهـد  بالفاصلـه 
متاسفانه آنـقدرهـا هـم سـاده نـيـست  امـا روشهـايي 
وجود دارند که بتوان با آنها مثبت بـودن را تـمـرين کـرده 
تـا بـصورت واکـنـشي طبيعي در بيايد و منفي نگري را 

تقليل دهد. 

خوش بينی و مقاومت در مقابل بيماری ها
اشـخاص خوش بين در برابر بيماريهاي عفوني و مسري 
مقاومتر بوده و بهتر مي تواننـد امراض مزمن را از خود 
دفع کنند. در يک مطالعه علمي محققان 96 مردي که 
بررسي  مورد  را  بودند  شـده  قلـبي  حمله  دچار  بار  يک 
قرار دادند. بعد از طي مدت هشت سال، از هر 16 مرد 
از هــر 16 نــفـر  بـدبيـن، 15 نفرشان جان باختند و 
مــرد خــوش بـيـن فـقـط پــنج نفرشان از دنيا رفتند.

امـروزه بـه طرز گـسترده اي عقيده بر اين است که خوش 
با  مبارزه  براي  را  بدن  دفـاعـي  سيـستم  قابليـت  بيني 
بيماري ها افزايش مي دهد. اين ممکن است به آن دليل 
باشد که افراد خوش بين داراي پايين ترين سطح استرس در 
يک اجتماع مي بـاشند. و هــمگي ما مي دانيم که استرس 

کمتر به معناي داشتن بدني سالمتر است.

خود شكوفايي كام بخش
کنـنده  تـعييـن  عـقايـد  افـراد،  از  بـسياري  بـراي 
باشد.  مي  زندگي  به  نسبت  بـرخوردها  طـرز  و  اعـمال 
از آنجايي کـه رفتارها و نگرش ها چنين نـقش عمده 
اي در چگونگي احسـاس شما ايفا مي کنند، بايد عقايد را 
بازنگري نموده و بـرآورد کنيد که کدام يـک بـه نفـعتـان 
و کدام يـک به ضررتان است. ميزان خوش بـيني شـما 
نوع نگرشتان را نسبت به زندگي و دنياي پيرامون منعکس 
مي کند. اگر احساس مي نماييد نيـاز داريد انـدکي خـوش 

بين تر باشد، نکات زير را دنبال کنيد.
شرايط دوپهلو را درك كنيد

هيچگاه با موقيتعهاي دوپهلو جوري برخورد نکنـيد کـه 
گويـي دوپهلو نيستند. هميشه با مـسائل آن گـونه که 
هستند رفتار نماييد. براي مثال وقـتي روي جنسي سرمايه 
بقبوالنـيد کـه ممکن است  به خود  گـذاري مي کنيد، 
از  را  خود  پول  از  مقداري  شما  و  شده  ارزان  جنس  آن 
را  نکته  اين  بين  فرد خوش  حال  اين  با  بدهيد..  دست 
ميداند و ريسک ميکند و بـه از دسـت دادن مقداري پول 
اين  با  شدن  روبرو  هنگام  عالوه  به  دهد.  نمي  اهميت 
موقيتهاي دوپهلو، تفـسيرهاي منفي ممکن است منتهي 

به افسردگي و کسالت گردند.
متنوع فكر كنيد

ملون  تفکري  از  بدبين  افراد  بر خالف  بين  افراد خوش 

جديد  هاي  ايده  و  ها  موقيعت  برابر  در  برخورداند. 
ديـدگاه  مـورد  در  بـودن  مـسر  از  بـاشيد.  روشنفـکرتر 
هـاي خـود بـاز ايستاده و شروع به لذت بردن از افکار و 

نظرات ديگران نماييد.
همه چيز را قطعي ندانيد

اشخاص خوش بين بندرت مسائل را قطعي و بدون اشکال 
ميدانند؛ آنها هميشـه انتقاد پذير بوده و نظرات خوب ديگران 

را مد نظر قرار داده و بدنبال اصالح خود هستند.
مسائل را تغييرپذير تصور كنيد

يک  دگرگوني  و  تغيير  که  دانند  مي  بين  افـراد خوش 
چيز خوب و ضـروري اسـت. آنـهـا طـرز برخوردهاي 
تطبيق پذير و قابل تغييري از مسائل را در خود بوجود 
مي آورند.تفکري بخصوص داشته باشيداشخاص خوش 
کلي  مسائل  برابر  در  که  اين  بجاي  دارند  تمايل  بين 
دهند،  نـشان  واکـنش  راه حل هاي عمومي  از طريق 
حـل  راه  يـک  بـه  رسيـدن  بـراي  خاص  مسائل  با 

عـمـومـي دست بگريبان شوند.
افكار خود را تغيير دهيد

در مورد رويدادهاي ناگوار مداوم فکر نکنيد. اگر رئيستان 
شما را از کار برکنار کرد و يـــا در يـک امتـحــان مهم 
قبول نشديد، توصيه ما اين است که با انجام کاري لذت 
بخـش افـکـار خود را از مشکالتتان دور کنيد چون تفکر 

به مسائل در چـهـارچـوب مـنـفي ذهن اثر منفی دارد.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

ای کسانی که ایمان آورده  اید اگر فاسقی برایتان خبری آورد نیک وارسی کنید مبادا به نادانی گروهی 
را آسیب برسانید و ]بعد[ از آنچه کرده  اید پشیمان شوید . سوره الحجرات/ آیه 6

حدیث روز  

كسي كه از روي بي ميلي، بدون عذر و علت نمازجماعت را كه اجتماع مسلمانان است ترك كند، نمازي براي او نيست. 
امام باقر )عليه السالم(

سبک زندگی

آیامی دانيد چگونه می توان خوش بين بود؟

41
264

356
52

34792
38

495
172

81
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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261859743

849237651

375614892

753486219

684192537

912573468

596721384

437968125

128345976

جدول سودکو

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

فروشی در خیابان 
پرستار 10، 205 

متر ، 110 متر زیربنا 
جنوبی ، فول )اوقافی(  

09155612199

به تعدادی کارگر آقا و خانم جهت کار
 در یک کارگاه تولیدی نیازمندیم.

32255221
به یک نیروی آشنا به کامپیوتر نیازمندیم. 

ساعت کاری: 16الی 20
32457304 -09353880687

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام   

 تلفن: 32222134
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
                       نگــار              َملی و راه های نرفته اش

18:1514:3016:1520:15شروع سانس

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت
09153637507- حسینی 

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب کلیه ضایعات
 آهن و چدن شما را با باالترین قیمت در سطح 

استان نقدا خریدار است. 
بین رجایی 21 و 23       09036240644

فروش منزل ویالیی دوبلکس 
با 36 متر تجاری و موقعیت 

بسیار عالی     09151611608

به یک راننده کمپرسی برای کار
 در زابل نیازمندیم.
09155623441

به چند نفر برقکار ماهر و یک مهندس 
برق ترجیحا آشنا به برق ساختمان
 )به صورت شراکتی( نیازمندیم.

ساعت تماس: 8 الی 14 
)روزهای زوج(

056-32456549

آدرس: بیرجند - خیابان خلیل طهماسبی - بیست متری چهارم 
مدرس - حدفاصل عدالت و رسالت - پالک 39

32424264 - 09155616433)دادرس( - 09151606516)فاطمی(

امـــالک دادرس
خریدار نقدی منازل مسکونی ، آپارتمان و مشارکت در ساخت 
فروش و پیش فروش شیک ترین واحدهای مسکونی 3 خواب 

و 2 خواب )عدالت، حافظ، مدرس( موارد فروشی خود را از طریق
 شماره های ذیل اطالع یا پیامک دهید.

ایسوزو  5 تن و 200 )باری( 
بسیار سالم

 به صورت ویژه ، نقد و اقساط
 معاوضه با خودروی سواری    

09151600337
به یک نفر  خانم یا آقا مسلط به 

وردپرس و تولید محتوا نیازمندیم. 
متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ 

19 مهر ماه رزومه و مشخصات خود را 
به ایمیل یا شماره تلگرام زیر ارسال 

نمایند.
مهندسین  مشاور پارس رابین
09128140072 -32444300

etarh92 gmail.com @
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حضور 5 پینگ پنگ باز خراسان جنوبی در رقابت های کشوری

رییس هیئت پینگ پنگ خراسان جنوبی از اعزام تیم پینگ پنگ استان 
در دو رده سنی نوجوانان و جوانان پسر به رقابت های کشوری خبر داد. به 
نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حمیدی گفت: تیم پینگ پنگ نوجوانان 
و جوانان پسر استان به رقابت های کشوری که از بیست و ششم لغایت 
بیست و نهم مهرماه سال جاری به میزبانی قزوین در بخش های تیمی، 
انفرادی و دوبل برگزار می شود، اعزام شدند. وی افزود: پویا احراری، 
مصطفی طاهری و علیرضا عباسپورفرد در بخش نوجوانان و امیرحسین 
عباسپورفرد و آرمین عبدالهی مفرد در بخش جوانان به مربیگری مصطفی 
ابراهیم آبادی راکت به دستان استان در این رقابت ها خواهند بود.

پایان رویای پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا

تیم فوتبال پرسپولیس ایران با تساوی دو بر دو مقابل الهالل در دور 
برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا و شکست در مجموع 
دو بازی رفت و برگشت از رسیدن به فینال بازماند. به گزارش ایرنا، تیم 
فوتبال پرسپولیس، )سه شنبه شب( در دور برگشت مرحله نیمه نهایی 
الهالل عربستان میزبانی کرد و در نهایت به  از  لیگ قهرمانان آسیا 
تساوی دو بر دو رسید. این دیدار با قضاوت بحث برانگیز داوران عمانی 
برگزار  پایتخت عمان  و در ورزشگاه »سلطان قابوس« شهر مسقط، 
شد. با این اوصاف الهالل با برتری 6 بر 2 در مجموع دو بازی رفت و 
برگشت به فینال رسید تا رویای فینالیست شدن پرسپولیس پایان یابد.

فوتسال جام ملت های آسیا؛ 
ایران 12 بر 2 تاجیکستان را از پیش رو برداشت

تیم ملی فوتسال ایران در آخرین بازی خود از سری مسابقات مقدماتی 
 2 بر   12 نتیجه  با  را  تاجیکستان  فوتسال  تیم  آسیا،  های  ملت  جام 
تیم  و  فوتسال کشورمان  تیم  دو  دیدار  ایرنا،  از  نقل  به  داد.  شکست 
تاجیکستان از رقابت های مقدماتی فوتسال جان ملت های آسیا سه 
شنبه شب در سالن شهید پور شریفی تبریز برگزار شد.  در این دیدار 
فرهاد توکلی، مهدی جاوید و توحید لطفی هر کدام 2 گل، ابوالقاسم 
اروجی، علی اصغر حسن زاده و سید احمد عباسی هر کدام یک گل و 
مهران علی قدر 3 گل برای ایران به ثمر رساندند و سردار اف فیزالی 
1 گل و سالم اف دیلشاد 1 گل برای تیم تاجیکستان بدست آوردند.

کسب یک نقره و یک برنز نمایندگان ایران
 در قایقرانی قهرمانی آسیا

ایرنا- نمایندگان ایران در ادامه رقابت های قایقرانی قهرمانی آسیا در 
چین به یک نقره و برنز تیمی دست یافتند. این رقابت ها از 23 مهرماه 
به میزبانی شانگهای چین آغاز شد و نمایندگان ایران در چهارمین روز 
مسابقات در کانو دو نفره 1000 متر مردان و در رده جوانان و بزرگساالن 
به مصاف حریفان رفتند و یک نقره و برنز تیمی را کسب کردند.

بهترین کارهایی که می توانید 
برای پوستتان انجام دهید!

پوست خود  ماندن  به سالم  اگر می خواهید   
کمک کنید نکاتی وجود دارد که با رعایتشان 
بزرگترین خدمت را به این ارگان کرده اید: 1. 
گوشی خود را مرتب ضدعفونی کنید 2. پرهیز 
از دوش گرفتن با آب خیلی گرم 3. براش های 

الیه  حد  از  بیش   .4 بشویید  را  خود  میکاپ 
اثر الیه برداری به  برداری نکنید )اگر هم بر 
پوست آسیب وارد کرده اید بهترین راه استفاده 
از محصوالتی است که حاوی چای سبز، آلوئه 
ورا و یا عصاره خیار هستند( 5. بعد از ورزش دوش 
بگیرید 6. درمان نقطه ای پوست )پوست صورت 
نقاطی خشک و چرب دارد. پش استفاده از یک 
محصول برای تمام صورت روش درستی نباشد(

این پرتقال ها را هرگز نخورید!

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان 
تولیدکنندگان  و  کنندگان  مصرف  حمایت 
پرتقال  زودهنگام  برداشت  از  نگرانی  ابراز  با 
که بعضاً ناشی از هراس باغداران از خسارت 
سرمازدگی سال گذشته عنوان می شود، گفت: 
در  میدانی  های  بررسی  و  واصله  اخبار  طی 

روزهای گذشته شاهد هستیم که افراد متخلف 
رنگ آوری  به  اقدام  نارس  پرتقال  برداشت  با 
کرده  سورتینگ  مراکز  در  آمیزی  رنگ  یا 
بازار  وارد  نوبرانه  به عنوان محصول  را  آن   و 
کرده اند. شهرام میراخورلو با بیان اینکه این 
عمل مصداق فریب مصرف کننده بوده، اظهار 
کرد: از رنگ های شیمیایی به هیچ وجه نباید 
استفاده شود زیرا  مضرات  زیادی  را  به  همراه  دارد.

دو مصدوم در برخورد موتور سیکلت با پژو 405

خراسان  پزشکی  های  فوریت  و  حوادث  مدیریت  مرکز  رئیس 
جنوبی گفت: عصر روز گذشته، برخورد موتور سیکلت با پژو 405 
دو مصدوم بر جای گذاشت. به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، 
دکتر دلخروشان در تشریح این خبر افزود: ساعت 14:36 یه حادثه 
در خیابان تیمور پور بیرجند به اورژانس اعالم شد. وی با بیان اینکه 
در این حادثه یک دستگاه خودروی سواری 405 با موتور سیکلت 
برخورد کرد، ادامه داد: پس از اعالم حادثه دو دستگاه آمبوالنس 
به محل اعزام شدند. وی با بیان اینکه سرنشین 19 ساله خودرو 
دچار شکستگی شده است،تصریح کرد: سرنشین 18 ساله موتور 
و کاهش سطح هوشیاری شده  به سر  نیز دچار ضربه  سیکلت 
است که به بیمارستان امام رضا )ع( شهرستان بیرجند منتقل شد. 

آنتی بیوتیک ها در بین داروهای امروزی، بیشترین 
طریق  از  بیوتیکها  آنتی  هستند.  مصرفی  داروهای 
کشتن میکروبها یا توقف تکثیر آنها با عوامل بیماریزا 
مقابله میکنند. پنی سیلین ، اولین آنتی بیوتیکی بود که 
بطور تصادفی از محیط کشت کپک کشف شد. امروزه 
متجاوز از 100 نوع آنتی بیوتیک مختلف وجود دارد 

ولیکن اگر نابجا مصرف شوند بسیار خطرناک خواهند 
بود. مهم است که بدانیم هر آنتی بیوتیکی تمام عفونتها 
را نمیتواند درمان کند و نیز آنها فقط علیه عفونتهایی 
بکار میروند که توسط باکتریها قارچ ها و انگل های 
بیماریزا بوجود آمده باشند و علیه بیماریهای ویروسی 
مثل سرماخوردگی و آنفوالنزا تاثیری ندارند. بهتر است 

که اجازه دهید دوره خود را که گاهاً 2 هفته ممکن است 
طول بکشد طی کند و فقط عالیم راتسکین دهید. اگر 
بیماری شما طی 2 هفته بدتر شد یا شروع به بهبود نکرد 
حتماً جهت بررسی به پزشک متخصص مراجعه کنید.

معاونت غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مصرف خود سرانه آنتی بیوتیک و عواقب آن 

جاعل اسکناس در شهرستان قاین دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان قاین گفت: فردی که در شهرستان قاین با جعل 
اسکناس از شهروندان کالهبرداری می کرد، دستگیر شد. به گزارش مهر، 
سرهنگ اسماعیل واعظی در این رابطه اظهار داشت: با شکایت حضوری 
یکی از شهروندان مبنی بر توزیع اسکناس های جعلی توسط فردی دانشجو 
در سطح شهر قائن، دستگیری متهم در دستور کار مأموران قرار گرفت. وی 
بیان داشت: مأموران با هماهنگی مقام قضائی و راهنمایی شاکی متهم و 
محل سکونتش را شناسایی کردند که با رعایت موازین شرعی و قانونی 
محل سکونت متهم بازرسی شد. سرهنگ واعظی افزود: در بازرسی از منزل 
متهم 22  و  تقلبی کشف  ریالی  اسکناس 50 هزار  تعداد 35 قطعه  متهم 
ساله دستگیر شد. وی خاطر نشان کرد: متهم در تحقیقات پلیسی به اعمال 
مجرمانه خود اعتراف کرد و با تشکیل پرونده تحت پیگرد قضائی قرار گرفت.

حادثه، شهروند بیرجندی را
 به کام مرگ برد

روز گذشته فردی 50 ساله در بیرجند که در حال کار 
روی داربست ساختمان بود بر اثر بی احتیاطی سقوط 
داد. گزارش کالنتری  از دست  را  کرد و جان خود 
12 بیرجند حاکیست که فرد حادثه دیده هنگام کار 
بر روی داربست قالب محافظ را باز نموده و قصد 
حرکت به سمت مخالف تخته را داشته که پای وی 
کرده  سقوط  متری   6 حدوداً  ارتفاع  از  و  سرخورده 
به  اورژانس115  توسط  بالفاصله  مصدوم  است. 
بیمارستان امام رضا)ع( منتقل شد ولی بر اثر شدت 
جراحات در بیمارستان جان خود را از دست داد.

این میوه دشمن بیماری ها 
و دوست سالمت شماست

هویج از جمله سبزی هایی است که افزون بر 
خواص فراوان، در همه فصول سال در دسترس 
سبزی  این  پس  دارد،  مناسبی  قیمت  و  بوده 
پرخاصیت را در سبد غذایی خانواده قرار دهید. 
هویج به سبب داشتن استروژن گیاهی  می تواند 

دردها و  خون ریزی های نامنظم دوران قائدگی 
همینطور  کند.  تنظیم  را  یائسگی  از  قبل  و 
هویج به رشد جنین کمک کرده و در کاهش 
ناهنجاریهای جنینی و حتی سقط جنین موثر 
است. می توانید آن را به تنهایی یا آب هویج 
را به همراه شیر میل کنید. از دیگر خواص آن: 
سالمت لثه و دندان ها، ایمنی و گوارش، مفید 

از ریزش موها. برای چشمها، جلوگیری 

علت بوی بد عرق بدن چیست؟ 

بوی بد عرق در بیشتر اوقات از زیادی اخالط 
در بدن و عفونت آن ناشی می شود که درمان 
آن پاکسازی بدن توسط داروهای مربوطه و 
تخلیه خلط غالب با حجامت و ... است. البته 
گاهی اوقات این بو به دلیل حرارت زیاد قلب و 
کبد و همینطور مصرف زیاد غذاهای بدبو مانند 

پیاز است که موجب بوی بد عرق می شود؛ در 
کل تعفن خلط صفرا موجب بدبویی عرق بدن 
می شود. اما پیشنهاد می شود اگر حرارت کبد و 
قلب باال بود از آب زرشک، آبغوره، آبلیمو، آب 
انار، رب انار، نارنگی و سایر ترشیجات مانند 
سرکه انگبین نیم ساعت قبل از ناهار و شام 
استفاده کنید. دارچین در درمان بوی بد عرق 
نیز پیشنهاد می  شود. )مزاج های گرم با آبلیمو(

روغن کنجد ما را فراموشکار می کند
 یا خوش حافظه؟

مدتی است در فضای مجازی، برخی سایت ها  
مصرف  که  عنوان  این  تحت  مطالبی   ،  ... و 
کنجد، یکی از علل ضعف حافظه است، دیده 
و شنیده می شود؛ این کالم زمانی بیشتر جلب 
توجه می کند که ُمسَتنبط از روایات اهل بیت و 

مستند به احادیث شمرده شود. اما نتایج حاکی 
از آن است که نه تنها محمل سترگی برای این 
مدعا وجود ندارد بلکه به عنوان تجربه قطعی 
حافظه  تقویت  سبب  کنجد  شیعی،  حکمای 
می شود و مصرف زیاد گشنیز را سبب ضعف 
موافق روایات هم  اتفاقاً  حافظه شمرده اند که 
هست؛ این امر در منابع متعدد تصریح شده است. 
بنابراین مطالب اندکی تأنی و مداقه بیشتر میطلبد.

مامور وظیفه شناس 
چک میلیاردی را بازگرداند

راهور  پلیس  کارکنان  از  نفر  دو  آنالین-  ایران 
شهرستان آبیک قزوین، برای انجام فرایض دینی 
پول حامل چند   از مساجد شهر، کیف  در یکی 
چک را پیدا کردند. پس از بررسی مدارک و اسناد 
موجود در کیف پیدا شده، صاحب آن شناسایی و 
به ستاد انتظامی دعوت شد. در نهایت کیف پیدا 
شده حاوی چند فقره چک به مبلغ 6 میلیارد و 
۷60 میلیون ریال به وی تحویل داده شد. مالک 
کیف با ابراز خرسندی از اقدام شایسته  کارکنان 
پلیس راهور  وظیفه شناس تقدیر و قدردانی کرد.

روز گذشته، واژگونی یک دستگاه خودروی تیبا در محور اسفدن - زیرکوه خراسان جنوبی

مراسم زیارت عاشورا
 همه روزه تا پایان ماه محرم و صفر

 از ساعت 6 صبح در محل حسینیه جواد االئمه )ع( برگزار می شود
جهت ایام چهل و هشتم برای مشهد مقدس ثبت نام به عمل می آید.

آدرس: نبش مدرس 48- جنب استانداری

تبلیغات حسینیه جواد االئمه )ع(

ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه
عالم همه محو گل رخسار حسین )ع( است
ذرات جهان در عجب از کار حسین)ع( است

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

طــراحــان برتـــر
با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم

شعبه2: نبش مدرس 61 
32323296  
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 درخواست مدیر حج و زیارت استان:

متقاضیان راهپیمایی اربعین از 
طریق سامانه سماح اقدام نمایند

امیرآبادیزاده-مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی از 
متقاضیان شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی)ع( 
خواست برای ثبت نام از طریق سامانه سماح اقدام 
نمایند. ابوالفضل نوفرستی افزود: پیرو اخبار منتشره 

در خصوص دستگیری باند جعل ویزاهای اربعین 
بیان کرد : با توجه به فعالیت برخی افراد سودجو 
ودالل در زمینه جذب زائر و صدور ویزا ،احتمال 
بروز مشکالتی نظیر ویزای جعلی وعدم پوشش 
به  ایشان  زائرین وجود دارد.  ناقص  بیمه  یا  بیمه 
گذشته  سال  اربعین  در  حله  تروریستی  حادثه 
اشاره و بیمه نبودن برخی از شهدا را از جمله این 
مشکالت بیان کرد. نوفرستی از متقاضیان خواست 
برای ثبت نام جهت پیگیری اخذ ویزا صرفاً  به 33 
نمایندگی های  و  زیارتی  دفتر و شرکت خدمات 
سماح  سامانه  در  آنان  اسامی  که  استان  در  آنان 
است  رویت  قابل  استان  زیارت  و  حج  سایت  و 
مراجعه نمایند.وی همچنین از ثبت نام 5000 نفر 
از متقاضیان تشرف در سامانه سماح تاکنون خبر 

داد که این تعداد در حال افزایش می باشد.

همایش نهضت بیداری برگزار می شود

استان،  خیریه  وامور  اوقاف  کل  مدیر   - ور  پیشه 
عنوان  با  عزت  منشور  همایش  برگزاری  از 
ماه  در  علوی”  های  خطبه  با  بیداری  “نهضت 
با  همزمان  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  صفرالمظفر 
اول  در  شام  شهر  به  بیت)ع(  اهل  کاروان  ورود 
آبان،   29 شنبه  روز  در  همایش  این   ، صفر  ماه 
بیرجند  باقریه)ع(  امامزادگان  در  عصر  ساعت 16 
اهداف  هاشمی  االسالم  حجت  شود.  می  برگزار 
های خطبه  تبیین  را  همایش  این   برگزاری 
امام سجاد)ع(، حضرت زینب)س( در کاخ یزید و 
تبیین قیام امام سجاد )ع( در برابر استکبار بیان کرد و 
افزود: سخنرانی، مداحی، قرائت بخشی از خطبه امام 
سجاد)ع( و حضرت زینب)س(، مسابقه کتاب خوانی 
با نام منشور عزت و برپایی نمایشگاه پوستر و عکس 

از جمله برنامه های این مراسم است.  

افزایش استقبال از
 مراکز خصوصی دامپزشکی استان

قاسمی- رئیس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی 
استان با بیان اینکه امسال از مراکز بخش خصوصی 
دامپزشکی استقبال بیشتری شده است، اظهار کرد: 
مراجعه تولیدکنندگان به این مراکز 35 درصد نسبت 
به مدت زمان مشابه سال گذشته افزایش داشته است. 
»احمدی « تصریح کرد این مراکز شامل کلنیک، 
 آزمایشگاه، مراکز مایه کوبی و داروخانه می باشد.
وی خاطر نشان کرد که با حمایت های انجام شده 
در سال های اخیر از بخش خصوصی استان، مراجعه 
و  عسل  زنبور  طیور،  دام،  حوزه  در  تولیدکنندگان 
حیوانات خانگی بیش از 10 هزار و 700 مورد بوده 
است. به گفتۀ وی برای ارتقاء سطح کیفی و ارائه 
خدمات مطلوب به دامداران استان یک هزار و 33 
مورد نظارت و بازدید از مراکز بخش خصوصی انجام 
شده که در مقایسه با زمان مشابه سال قبل 2 برابر 

افزایش یافته است.

آموزش مهارت فنی و حرفه ای
 به  789 نفر از زندانیان  

کاری- مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان  
از برگزاری 106 هزار و 848  نفر ساعت آموزش 
مهارتی ویژه زندانیان در شش ماهه اول سالجاری  
خبر داد.خوشایند با اشاره به اهمیت آموزش فنی و 
حرفه ای با بیان اینکه  به منظور توسعه کارآفرینی، 
اقشار  اشتغال  بیکار،  واجد شرایط  افراد  از  حمایت 
آسیب پذیر و پیشگیری از وقوع جرم توسط زندانیان 
آزاد شده یا خانواده زندانیان و با توجه به اینکه این 
قشر، یکی از گروههای هدف بهره برداراز آموزشهای 
فنی وحرفه ای می باشند خاطرنشان کرد: سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور سالهاست از طریق 
عقد تفاهم نامه با سازمان امور زندانها و ستاد مبارزه 
با موادمخدر نسبت به آموزش زندانیان و معتادان 
درمان یافته و خود معرف اقدام می نماید.  وی با 
بیان اینکه  خراسان جنوبی نیز در راستای سیاست 
سازمان متبوع نسبت به آموزش زندانیان و آسیب 
دیدگان اجتماعی  پرداخت افزود: در این راستا در 
شش ماهه اول امسال  به میزان 106 هزار و 848   
زندانهای  آموزش فنی و حرفه ای در  نفر ساعت 
استان اجرایی گردیده است. وی ادامه داد این میزان 
آموزش برای 789 نفر از زندانیان در قالب 47 دوره 
آموزشی  در 30 حرفه آموزشی ، ارائه گردیده است.   

رئیس جدید هیأت ژیمناستیک انتخاب شد

غالمی- مجمع انتخابی هیات ژیمناستیک استان 
دبیر   ، با حضور محسن سلیمانی  خراسان جنوبی 
و  ورزش  کل  مدیر  پور  افضل  دکتر  و  فدراسیون 
جوانان استان و اعضاء مجمع برگزار شد و حسین 
بیابانی با کسب11 رای از 15 رای ماخوذه به عنوان 
و  انتخاب  استان  ژیمناستیک  هیات  جدید  رئیس 

جانشین رضا زنگویی شد.

می
قاس

س: 
عک

در کمیته اشتغال شهرستان بیرجند مطرح شد:

10 برابر شدن اعتبارات مشاغل خانگی

نت
نتر

س: ای
عک

بازاریابی اجتماعی راهی برای توسعه صنایع غذایی استان

انتقال 5 مخزن به پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس 

 سایت مرزی منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی در مرز ماهیرود راه اندازی می شود
گروه خبر-مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی از راه اندازی سایت مرزی منطقه ویژه اقتصادی استان در مرز ماهیرود خبر داد و گفت: منطقه ویژه به عنوان یک شاهرگ 
حیاتی در اقتصاد استان به شمار می رود. صفدری زاده در جلسه شورای اداری سربیشه ضمن قدردانی از مسئوالن برای نگاه مثبت و تالش بی وقفه در جهت عملیاتی شدن منطقه 
ویژه ماهیرود اظهار کرد: سایت مرزی منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی مستقر در مرز رسمی ماهیرود از جایگاه ویژه ای برخوردار است و نقش موثر و موقعیت استراتژیک دارد.

قاسمی- رئیس اتاق بازگانی استان عنوان کرد: 
باید به بازریابی اجتماعی توجه شود،چون این نوع 
بازاریابی باعث  توسعه و برندسازی صنایع غذایی 
می شود و امیدواریم  از صنعت غذا اشتغال زایی 
ایجاد کنیم. »احتشام« روز گذشته در همایش 
روز جهانی غذا، تصریح کرد که  گرامی داشت 
بازاریابی اجتماعی اکنون در جهان مورد توجه قرار 
گرفته است در حالیکه ما با همان شرایط سنتی کار 
می کنیم. وی ادامه داد: بازاریابی اجتماعی مبتنی 
بر حفظ محیط زیست برای نسل های آینده و 
رفاه،  انسانیت،  نیز  آن  فلسفه  که  است  اشتغال 
 سالمت و رعایت حقوق مصرف کننده می باشد.
به گفتۀ وی امروزه بزرگترین برندهای  جهان 
بازاریابی  با  که  هستند  آنانی  ترینشان  موفق  و 
اجتماعی و رعایت حقوق مصرف کننده حمایت 

مردمی را دارند.

تولیدات مرغوب
با محصوالت کشاورزی مرغوب

این مقام مسئول عنوان کرد که باید اکنون در 
استان نیز به سمت بازاریابی اجتماعی برویم و 

تولیدکننده وظیفه دارد در این نوع بازاریابی تمام 
اطالعات و آگاهی های الزم در مورد محصول 
اختیار مصرف کننده قرار دهد.  را در  ارائه شده 
به گفتۀ “احتشام” اگر صنایع غذایی می خواهد 
تولیدات مرغوب، سالم و با کیفیتی ارائه کند باید 

در ابتدا به بخش کشاورزی توجه شود.  

غذای سنتی، 
مخصوص استان تهیه شود

حفظ  برای  که  کرد  اظهار  بازگانی  اتاق  رئیس 

تولید  به سالمت  باید  ارتقای سالمت جامعه  و 
و مصرف توجه شود و  این به فرهنگ سازی 
گسترده ای نیاز  دارد »احتشام« با اشاره به اینکه 
صنعت غذای ایران در سطح بین المللی می باشد 
و  همواره حضور پر رنگی داشته است، عنوان 
کرد: اکنون نه تنها در صنایع غذایی کشور پاسخ 

گوی 85 میلیون نفر جمعیت داخلی است بلکه 
نیز  را  همسایه  کشورهای  میلیونی    400 بازار 
تأمین می کند. رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه 

در استان نیز به دنبال آن هستیم تا جزو برندهای 
بزرگ شویم بلکه باعث ورود سرمایه گذار در این 
بخش و حتی صادرات می باشم به همین دلیل 
وی پیشنهاد داد تا در استان، غذایی سنتی مثال با 
زعفران که قطب آن هستیم تولید شود و آن را در 

بازار جهانی ارائه کنیم.

فراگیری شارالتانیزم طب سنتی!
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در این 
جلسه با بیان اینکه نباید امنیت و سالمت غذایی 
را مختص دانشگاه علوم پزشکی بدانیم، افزود: 
کشت  از  که  است  ای  زنجیره  غذایی  سالمت 
کشاورز تا مصرف خود مصرف کننده تأثیر گذار 
است و همه باید در  این راستا کمک کننده باشند. 
»قائمی« با اشاره به فراگیری شارالتانیزم طب 
سنتی در استان، تأکید کرد که باید جلوی این 
افراد سودجو را که بیشتر از مذهبی بودن مردم 
سوء استفاده می کنند گرفته شود. وی ادامه داد: 
ما با پزشکان متخصص این رشته که دکترای 
را  کار  این  فنی  و  اصولی  و  دارند  طب سنتی 
نداریم  مشکلی  هیچ  کند  می  اجرا  و  آموخته 

ولی متاسفانه امروزه افرادی با آموزش دوره ای 
کوتاه مدت و بدون سواد  علمی به این کار می 
 پردازند و حتی الگوی غذایی به افراد می دهند

برند،  می  سوال  زیر  را  اصیل  سنتی  طب  و 
نفر   3 امسال  وی  گفتۀ  به  کنیم.  می  برخورد 

از این افراد را دستگیر شده اند.

49 واحد تولیدی فعال 
صنایع غذایی در استان

پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاون 
کرد   نشان  خاطر  همایش،  این  در  نیز  بیرجند 
بر  اصالت  برچسب  گذاشتن  دنبال  جد  به  که 
با  سال  ابتدای  از  و  هستیم  محصوالت  روی 
عرضه  حزوه  در  شده  انجام  که  هایی  نظارت 

نداشته  را  اصالت  برچسب  که  محصولی  هر 
نظام  به  “ناصری”  می شود.  آوری  باشد، جمع 
titak ردیابی،رهگیری و کنترل اصالت به نان 

شناسایی  برای  گذشته  در  افزود:  و  کرد  اشاره 
مرغوبیت کاال طرح اصالت و شبنم بود ولی اکنون 
این طرح به تازگی اجرایی شده است. به گفتۀ وی 
این نشان زمانی به تولیدکننده داده می شود که با 
آن محصول باعث ارتقاء ایمنی و ارزش تغذیه ای 
شود و همچنین مواد افزودنی، قند، نمک و چربی 
را کاهش دهد تا جایی که به کیفیت محصول 
آسیبی نرسد و موجب غنی سازی مواد  غذایی 
فعال  تولیدی  واحدهای  از  پایان  باشد.در  شده 
برگزیده در زمینه صنایع غذایی استان تجلیل شد.

)Ava.news16@gmail.com(

زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس   - کاری 
عدد   5 تعداد   کرد:   عنوان  طبس  شهرستان 
مخزن 10000 لیتری پلی اتیلنی توسط جمعی 
از دوستداران حیات وحش و  طبیعت از شرکت 
به  طبیعت  نذر  عنوان  به  طبرستان  تولیدی 

پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس، بزرگترین 
زیستگاه یوزپلنگ آسیایی اتتقال داده شد.حاتمی 
به  مخازن  این  حمل  و  خرید  هزینه  افزود: 
میزان حدود 20 میلیون تومان است  که توسط 
دوستداران طبیعت پرداخت شده است و بزودی 

حیات  پناهگاه  آب  کم  مناطق  در  مخازن  این 
وحش نایبندان نصب و برای آنها آبشخور ساخته 
خواهد شد. رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان طبس خشکسالی را مهمترین تهدید 
حیات وحش شهرستان عنوان کرد و  افزود: با 

توجه به وقوع خشکسالی  18 ساله در شهرستان 
پناهگاه  طبیعی  چشمه های  از  بسیاری  طبس، 
حیات وحش نایبندان را خشک و یا با کاهش 
آبدهی مواجه کرده است وی ضمن قدردانی از 
این اقدام قابل تحسین دوستداران طبیعت اظهار 

آبرسانی  و  این مخازن  با نصب  امیدواری کرد 
مداوم، بتوان از اثرات سوء ناشی از خشکسالی 
در منطقه کاست.وی با بیان اینکه  بسیاری از 
افراد در نظر اول گمان می کنند که نذورات فقط 
و فقط شامل دان و علوفه برای تغذیه وحوش 

 است افزود: درصورتی که این  نذرورات می توانند
شامل نذر علوفه، ساختن آبشخور برای حیوانات، 
اهداء مخزن آب، دارو و درمان برای حیوانات، 
به  رسانی  اطالع   ، مناطق  پایش  در  همکاری 

موقع  نیز باشد.

درد و دل های انجمن صنفی کشاورزان با نمایندگان استان در مجلس
مجمع  جلسه  دیروز  ظهر  از  پیش  حسینی- 
اسالمی  شورای  مجلس  در  استان  نمایندگان 
استان  کشاورزی  صنفی  نظام  مدیره  هیئت  با 
بیان  با  انجمن صنفی  اجرایی  برگزار شد. دبیر 
داریم  استان  در  بردار  بهره  هزار   90 که  این 
نظام صنفی  این  به عضویت  نفر  که 21 هزار 
بزرگترین تشکل صنفی  داد:  ادامه  اند،  درآمده 
به  اشاره  با  محمدی  هستیم.  هدف  با  استان 
مشکالت بهره برداران ، اضافه کرد: مدت زمان 
بازپرداخت جو مدت دار 4 ماه می باشد که این 
مدت برای بهره برداران کم بوده و تقاضا داریم 
به 9 ماه افزایش یابد. وی همچنین به مشکل 
بیمه کارفرمایان و کشاورزان کارگاه های تحت 
نظارت این نظام صنفی اشاره کرد و  افزود: طبق 
بیمه  پرداخت سهم  از  معافیت  قانون، مشمول 
کارفرمایی می شوند ولی بنا به نظر بیمه تامین 
اجتماعی خود این افراد مشمول قانون نشده و 

باید هزینه را آزاد پرداخت کنند. 

استثنا برای عوارض برقی
چاه های کشاورزی بازگردد

دبیر اجرایی انجمن صنفی کشاورزی با تاکید بر 
این که کشاورزان این استان، فقیر بوده و درآمد 
تصحیح  خواستار  کرد:  تصریح  دارند  ناچیزی 

قانون بودجه 96 و یا پیگیری این موضوع در 
بودجه 97 هستیم. محمدی خاطرنشان  قانون 
برق  عوارض   ،95 سال  بودجه  قانون  در  کرد: 
30 ریال و چاه های کشاورزی و برق روستایی 
،اما در قانون بودجه 96، عالوه بر  استثنا بوده 
این که عوارض چاه ها را به 50 ریال افزایش 
است،  شده  برداشته  نیز  استثنا  این  اند،  داده 
این  استان   97 بودجه  قانون  در  خواهشمندیم 

موضوع دیده شود.

با خرید سهم آب کشاورز، 
پروانه برداشت را تعدیل کنند

وی به پرداخت نشدن پول خرید تضمینی گندم 
کشاورزان نیز اشاره کرد و افزود: کشاورز باید کود، 
بذر و امثال آن را نقدی تهیه کند در حالی که 
برای خرید تضمینی  از  دولت  هنوز طلب وی 
انجمن  اجرایی  دبیر  است.  نشده  پرداخت  گندم 
صنفی کشاورزی موضوع بعدی را تعادل بخشی 
آب عنوان کرد و ادامه داد: در سال های قبل، 
30 درصد از پروانه های چاه ها را کاهش دادند 
و امسال نیز آب منطقه ای قصد دارد 30 درصد 
دیگر را کاهش دهد. محمدی با اعتقاد بر این که 
این کار شاید آسان باشد ولی بهترین کار نیست، 
پیشنهاد داد: می توان با جلوگیری از روان آب ها، 

بستن چاه های فاقد پروانه ، خریداری چاه های 
غیر اقتصادی توسط دولت، اجرای سیستم آبیاری 
تحت فشار از پرت آب جلوگیری کرد و باز هم اگر 
این کارها موثر نبود با خرید سهم آب کشاورز، 

پروانه برداشت وی را تعدیل کنند.

شدت در اجرای قانون هایی که
مناسب خراسان جنوبی نیست

صنفی  نظام  مدیره  هیئت  رئیس  زاده  حاجی 
کشاورزی استان نیز در این جلسه دام پروری، 
را  آن  به  وابسته  صنایع  و  ها  فرآوری  تولید 

به  کمک  برای  ها  بسته  ترین  اصلی  از  یکی 
اشتغال و تولید استان دانست و افزود: با توجه 
در  تولیدات  خوب  اعتبارات  و  تسهیالت  به 
 روستاها، راه اندازی کمیسیون و یا کمیته ای

در استان می تواند بستر شروع این قبیل فعالیت 

را  مشکل  ترین  اصلی  وی  کند  فرآهم  را  ها 
تنگ  البته  و  شده  تولید  های  فرآورده  فروش 
پاسخ  در  استان و شهرستان  نظری مسئوالن 
ما  کرد:  بیان  و  اعالم  ها  استعالم  به  گویی 
مشکالت فراوانی با اداراتی مانند منابع طبیعی، 

محیط زیست، آب و برق داریم زیرا که قانون 
هایی را در این جا به اجرا می گذارند که برای 
استان های شمالی است و حتی در همان جا 
هم گاها انجام نمی شود.حاجی زاده با اشاره به 
 این که معضل بعدی ندادن مجوز به واحد های 
طیور سنتی و یا خارج از محدوده روستا است، 
ادامه داد: اخیرا در مالیات ها و تامین اجتماعی 
قانونی  نیز هزینه های سنگین و گاها خالف 
امسال برای ما تعیین شده است! وی همچنین 
دامی  تولیدات  برای  که  که  این  تقاضای  با 
و  گرفته  نظر  در  پایلوتی  مصوبه  استان  در 
تاکید  تامین شود،  نیز  فرآیندی 5 ساله  ظرف 
از  درصد   60 کار،  این  با  باشید  مطمئن  کرد: 

مشکالت بیکاری در استان حل می شود.

سموم بی کیفیت
عامل خسارت به باغات پسته

خزائی رئیس هیئت مدیره شهرستان سرایان نیز 
با اشاره به این که 200 میلیارد تومان به باغات 
پسته شهرستان های شمال استان به دلیل سموم 
بی کیفیت خسارت وارد شده، خواستار پیگیری 
این موضوع نیز شد. به گفته وی همچنین در چند 
 سال اخیر به جای حمایت از کشاورزان، تعرفه های 
 بیمه باال رفته و سهم کشاورزان در پرداخت بیمه ها

 نیز افزایش پیدا کرده است.

تامین یارانه از پول 
خرید تضمینی گندم

طبس،  فردوس،  مردم  نماینده  امیرحسنخانی 
سرایان و بشرویه در مجلس نیز  در این جلسه 
تاکید کرد: مطالبی که ذکر کردید اگر بار مالی 
انجام آن غیر ممکن  باشد،  داشته  برای دولت 
است، زیرا که االن خرید چاه ها توسط دولت را 
مدت هاست پیگیری می کنیم ولی هنوز به جایی 
نرسیده است.افضلی نماینده سربیشه و نهبندان و 
عضو کمیسیون تحقیقات و کشاورزی در مجلس 
ها چاه  برق  عوارض  که  این  به  اشاره  با   هم 
بودجه 97، امسال مواظبت خواهیم کرد در   را 

پول  برای  کرد:  خاطرنشان  شود،  دیده  استثنا 
خرید تضمینی گندم کشاورزان نیز، این مطلب 
را انتقال دادیم ولی به ما گفتند: “پول خرید را 
وی  دادند!”  یارانه  و  گرفتند  ما  از  ولی  داشتیم 
همچنین با بیان این که تالش داریم کمیسیون 
استان  به  را  مجلس  کشاورزی  و  تحقیقات 
بیاوریم یادآور شد: بیمه محصوالت کشاورزی 
هم که در برنامه ششم توسعه دیده شده بود، 

هنوز پولی برای آن داده نشده است.
)Ava.news13@gmail.com(

قوسی - صبح روز گذشته کارگروه کمیته اشتغال 
برگزار  فرماندار  مدیریت  به  بیرجند  شهرستان 
شد. دستورالعمل اول جلسه ارائه گزارش اشتغال 
تعهدی دستگاه های اجرایی شهرستان در سال 
جاری بود. راستگو، مسئول اداره کار شهرستان 
بیرجند بیان کرد: 2217 نفر اشتغال تعهد داده شده 
در سال جاری برای 20 دستگاه اجرایی بوده که 

تعداد 751 نفر اشتغال ایجاد شده است.
خزاعی، رییس کمیته امداد منطقه دو توضیح داد: 
گزارش قرائت شده مربوط به هفته قبل می باشد 
و قطعا در این هفته عملکرد اجرایی وجود داشته 
است. همچنین مساله بعدی خلل ایجاد شده در 
 سامانه رصد است. وی ادامه داد: به طور جد می توان
گفت 50 درصد سهمیه شهرستان بیرجند انجام 
شده است.وی در مورد عملکرد کمیته امداد گفت: 
مبلغ 7 میلیارد و 800 میلیون تومان در سال 96 
برای کمیته امداد درنظرگرفته شده که 98 درصد 
به بانکها ابالغ شده است. در یک ماه گذشته 40 
 درصد این مبلغ را طی 161 پرونده به بانک های
 32 پرداختی  آمار  طبق  کردیم.  معرفی  عامل 
است  الزم  که  بوده  درصد   7 میزان  و  پرونده 

تسهیل در پرداخت انجام گیرد. 
رییس کمیته امداد منطقه دو خاطرنشان کرد: در 
مجموع با مانده اعتبارات سال گذشته، صندوق 
امداد والیت و اعتبارات ابالغی بند )د( تبصره 
16، در مناطق یک و دو بیرجند 120 طرح اجرا 

شده است.
نماینده اداره فرهنگ و ارشاد گفت: درگیر کارهای 
طرح توجیهی و تکمیل پرونده هستیم و به زودی 
ثبت سامانه انجام می گیرد. ثبت یک موسسه 
دستور  در  نفر  اشتغال 15  با  هنری  و  فرهنگی 

کار است.
در ادامه نماینده اداره برق گفت: برای پروژه نصب 
و بازدید کنتور، 10 نفر اشتغال پیش بینی شده که 

در مرحله آموزش هستند. 
چون  داد:  توضیح  بیرجند  فرماندار  ناصری، 
براساس سامانه گزارش گرفته می شود، قطع 
و  شود  اعالم  تعاون  اداره  به  مکتوب  سامانه 
خواسته  آمار  استانداری  هرلحظه  شاید  چون 
باشد، آمار شهرستان مناسب نیست و به نسبت 

زمان عقب هستیم.
نماینده صنعت و معدن هم عنوان کرد: جدیدا آمار 

تعهد اشتغال استانی به  2540 نفر افزایش پیدا 
کرده است. همچنین یکی از دالیل کمبود نیرو 
در بخش ثبت اشتغال است. صدور پروانه کسب 

برای مجامع امور صنفی ، تشکیل پرونده مشاغل 
خانگی و ثبت آن ها در سامانه زمانبر می باشد.

فرماندار توضیح داد: تعاملی با اتاق اصناف داشته 
باشید که بخش صنفی توسط آن ها ثبت شود. 

فاطمی، مسئول اداره کار و تعاون تذکر داد: در 

مورد بخش صنوف توضیح داده شد ولی بخش 
صنایع و معادن باید پیگیری شود که اگر واحد 
صنعتی و معدنی اشتغال جدیدی ایجاد کردند، 

ثبت سامانه شوند. تعهد اداره صنعت 635 نفر 
نفر   3 سال  از  ماه   6 گذشت  از  بعد  که  بوده 
تحت  را  شهرستان  آمار  و  است  شده  محقق 

تاثیر قرار داده است. 
میزان  گزارش  ارائه  جلسه  بعدی  دستورالعمل 

معرفی شدگان از محل اعتبارات بند )د(  تبصره 
16 قانون بودجه بود که در مورد اشتغال زایی برای 
توانمندسازی افراد طرح پوشش است. برای کمیته 
امداد مجموع اعتبار شهرستان در سال 96 بین 9 
بانک توزیع شده است و برای اداره بهزیستی مبلغ 
19 میلیارد و 640 میلیون ریال می باشد که بین 
14 بانک عامل توزیع شده و 35 طرح به مبلغ 5 
میلیارد و 640 میلیون ریال معرفی و 15 طرح به 

مبلغ 2 میلیارد و 40 میلیون پرداخت شده است.
نماینده کمیته امداد توضیح داد: تا االن تعداد 161 
طرح به مبلغ 30 میلیارد و 590 میلیون معرفی 
شده که به 32 طرح با مبلغ 5 میلیارد و270 میلیون 
ادامه  وی  است.  شده  پرداخت  تسهیالت  ریال 
داد: این اعتبارات یک ماه و نیم است که ابالغ 
 شده و با پیگیری شورای هماهنگی بانک های

استان و کارگروه قبلی اشتغال، فرآیند معرفی به 
بانک ها مرتفع شده است.

مرداد   17 سهمیه  گفت:  ملت  بانک  نماینده 
افراد 28 شهریور  نامه  معرفی  ولی  شده  ابالغ 
االن  تا  مهر  اول  از  است.  رسیده  ما  دست  به 
این مقدار 7 پرونده انجام گرفته است و بقیه در 

مرحله پرداخت است. نماینده بانک انصار تاکید 
کرد: دعوت نامه نیم ساعت پیش به دست من 
رسید است. وی ادامه داد: از 23 پرونده 10 نفر 
پرداخت شده و 8 نفر در حال تشکیل پرونده و 5 

نفر هنوز مراجعه نکردند.
دستورالعمل پایانی جلسه اعتبارات مشاغل خانگی 
بود. فاطمی، مسئول اداره کار توضیح داد: اعتبار  
پارسال 2 میلیارد و 500 میلیون بوده که 92 درصد 
این اعتبار پرداخت شد و امسال با ده برابر شدن 
به 24 میلیارد تومان رسیده است. وی ادامه داد: 
تا االن 9 میلیارد ابالغ شد و برساس آمار بیکاری 
 در سرشماری سال 95 توزیع شهرستانی کرده ایم
داده  بیرجند  به  اختصاص  درصد  حدود 32  که 
شد. مطابق دستورالعمل، به دلیل ماندگاری باال 
اولویت با طرح های پشتیبان است، نه مستقل و 

80 درصد به شکل پشتیبان خواهد بود.
و  پزشکی  علوم  دانشگاه  نمایندگان  ها:  حاشیه 
پست بانک حضور نداشتند. فرماندار با تذکر در بین 
جلسه گفت: برای مرکز استان حداقل باید معاون 
تر  واجب  ای  جلسه  و  کند  شرکت  جلسات   در 

از کارگروه اشتغال نیست. 

عکس:حسینی
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پیامبر)صلی ا... علیه و آله( فرمودند :
ال ُمظاَهَرَة أوثَُق ِمَن الُمشاَوَرِة

هیچ پشتیبانی اطمینان بخش تر از مشورت نیست.
)حكمت نامه پیامبر اعظم )ص(: ج 14 ، ص 238(

بیادی: مانند ترامپ در ایران کم نداریم 

حسن بیادی، فعال سیاسی اصولگرا گفت: دیوانه 
خواندن ترامپ دردی را دوا نمی کند باید عاقالنه و 
با یک مدیریت یکپارچه برنامه ها را عملی ساخت. 
ما در جامعه سیاسی و داخلی خود هم مانند ترامپ 
و نفوذی های بی جیره و مواجب کم نداریم که آب 
رابطه  این  در  بیادی  می ریزند.  دشمن  آسیاب  به 
کمی  هسته ای  توافق  در  متأسفانه  کرد:  تأکید 
تعجیل صورت گرفت. به طوری که دنیا از متن 
اصلی مذاکرات خبر داشت، اما نه  تنها مردم ایران 
آنان در مجلس شورای اسالمی  نمایندگان  بلکه 

هم از آن اطالعات کاملی نداشتند.

اصولگرایان احساس می کنند 
 قدرت را در اختیار دارند

امیر محبیان، موسس حزب نواندیشان و تحلیلگر 
و  اصولگرا  جریان  دو  وضعیت  گفت:  اصولگرا 
احساس  اصولگرایان  نیست.  یکی  اصالح طلب 
حالی  در  دارند.  اختیار  در  را  قدرت  که  می کنند 
که اصالح طلبان حتی وقتی که نهادهای مردمی 
قدرت را می گیرند، احساس می کنند قدرت جای 
بنابراین  نیست.  آنها  دستان  در  و  است  دیگری 
اصولگرایان و اصالح طلبان شرایط مشابهی ندارند. 
بحث  خیر،  یا  است  درست  وضعیت  این  حاال 

دیگری است.

آیت ا... مکارم: اختالف ایران
 و آمریکا به دوستی ختم نخواهد شد

آیت ا... مکارم شیرازی یکی از مراجع تقلید شیعه 
اطمینان  قابل  به هیچ وجه  آمریکا  اینکه  بیان  با 
به  هرگز  آمریکا  و  ایران  اختالف  گفت:  نیست، 
دوستی ختم نخواهد شد. وی  ابراز کرد: آنان از 
تمام پیمان ها دوری کرده و آن را بر هم می زنند. 
این مرجع تقلید اظهار کرد: برخی از شخصیت ها 
دشمنان  است  ممکن  که  گفته اند  و  آمده  ما  نزد 
مشکالتی ایجاد کنند و بیش از همه انسجام مردم 
دست  به  ما  دشمنان  خوشبختانه  اما  است؛  مهم 
خود در حال رسوا شدن هستند و روز به روز دست 
آنان برای همه مشخص می شود. این مفسر قرآن 
کریم تأکید کرد: در این زمان، انسجام ما در کشور 

بسیار مهم است.

وزیر کشور: جابجایی استانداران 
برای انتقال تجربیات است

رحمانی فضلی وزیر کشور که به منظور معارفه استاندار 
مرکزی به شهر اراک رفته بود، تغییر در مدیریت ارشد 
اجرایی استان ها را عاملی برای رشد و توسعه مناطق 
مختلف کشور عنوان کرد و گفت: این تغییرات فرصتی 
است تا از ظرفیت و تجربه مدیران در امور بهره گیری 
شود. وی خاطرنشان کرد: تاکنون در سطح کشور برای 

۱۷ استان، استاندار جدید تعیین شده است. 

شیرزاد: موضع گیری تندروها عاقالنه بود

احمد شیرزاد فعال سیاسی اصالح طلب با تاکید بر  
اینکه جریان های تندرو به نحوی کنترل شدند تا بعد 
از سخنرانی ترامپ عاقالنه رفتار کنند، گفت: باید در 
یکی دو ماه آینده از فرصت همدلی داخلی در ایران 
افزایش  با  و  کرده  استفاده  کنگره  در  و کشمکش 
همکاری با اروپایی ها، دستاوردهای برجام را افزون کنیم. در حال حاضر مناقشه 

میان جناح های سیاسی در آمریکا وجود دارد.

ظریف: نتانیاهو بیجا کرده است

محمد جواد ظریف در واکنش به ادعای نتانیاهو که 
گفته بود آقای ظریف باید اکانت توئیتر خود را ببند »با 
بی تفاوتی و لبخند« گفت: او بیجا کرده است. بنیامین 
نتانیاهو چندی پیش در توئیتر خود ویدئویی را منتشر 
کرد که در آن به وزیر خارجه مان حمله کرده و مدعی 
شده بود: من می خواهم بدانم مردم ایران درباره این توئیت چه فکر می کنند؟ 
متاسفانه ایران استفاده از توئیتر را ممنوع کرده است. آیا این کنایی نیست؟

ضرورتی به ادامه برجام مرده و بی اثر نمی بینیم

در خصوص  کرد:  اظهار  رضایی  محسن  سرلشکر 
برجام ما با آمریکا و اروپا هیچ صحبتی نداریم و در 
صورتی که کوچکترین نقضی در برجام به وجود بیاید 
ما حتما برخورد مناسبی خواهیم کرد و هیچ ضرورتی 
نمی بینیم. اثر  بی  و  روح  بی  مرده،  برجام  ادامه  به 

وی خاطرنشان کرد: زمانی برجام برای ملت ما معتبر است که خاصیتی 
داشته باشد. آقای ترامپ می خواهد کاری کند که ظاهر برجام حفظ شود.

امیر عبداللهیان: اربیل باز می گردد، 
فقط در عرض چند دقیقه

مجلس  رئیس  مشاور  امیرعبداللهیان  حسین 
شورای اسالمی در امور بین الملل درباره آخرین 
تحوالت عراق، مطلبی را در صفحه توئیتر خود 
این مطلب آورده  امیرعبداللهیان در  منتشر کرد. 
 است: »دولت مقتدر مرکزی عراق، اربیل را ساده تر
از کرکوک به عراق متحد باز می گرداند،فقط در 

عرض چند دقیقه.«

موگرینی: هیچ کشوری به تنهایی 
نمی تواند توافق را به پایان رساند

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا بار دیگر از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
حمایت کرد. وی گفت: »حفظ توافق هسته ای به 
نفع ما و به نفع جهان است. 2 سال قبل ما اوضاع 
را مدیریت کردیم که به راهکاری توام با برد- برد 
درباره یکی از پیچیده ترین و خطرناک ترین مسایل 
دوران خودمان برسیم. ما ساختار نظارتی سازنده ای 
ایجاد کردیم تا مطمئن شویم که برنامه هسته ای 
صلح آمیز  اهداف  راستای  در  می تواند  فقط  ایران 
از  موردی  هیچ  مدت  این  طول  در  یابد.  توسعه 
نقض توافق ها از جانب ایران دیده نشده است.« 
امنیت سازمان  وی گفت: »این توافق را شورای 
دلیل  همین  به  است  کرده  تایید  هم  متحد  ملل 
توافق به همه دنیا و جامعه جهانی تعلق دارد و هیچ 
کشوری نمی تواند آن را به تنهایی به پایان رساند 
چرا که هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند قطعنامه 

شورای امنیت را خاتمه دهد.«

 الوروف: خروج آمریکا از توافق
 هسته ای، اوضاع جهان را بدتر می کند

جدید  سیاست  از  انتقاد  به  روسیه  خارجه  وزیر 
ضد ایرانی ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از برجام 
مستمر  »فقدان  گفت:  الوروف  پرداخت.سرگئی 
موجب  بود،  خواهد  دشوار  آن  احیای  که  اعتماد 
نگرانی های عمیق می شود. متاسفانه این گرایش 
های منفی با تصمیم آمریکا برای خروج از برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( و تهدیدات واشنگتن 
برای حل مسایل شبه جزیره کره از طریق اقدام 
روسیه  خارجه  امور  وزیر  شود.«  می  بدتر  نظامی 
همچنین گفت:  یک مسابقه خطرناک تسلیحاتی 
و خطر گسترش غیرقابل کنترل سالح های کشتار 

جمعی وجود دارد. دوره آموزش خبرنگاری * عکس : قلندری

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم 
در  گذشته  روز  اسالمی  انقالب 
و  نخبگان جوان  از  نفر  دیدار صدها 
به  اشاره  با  علمی  برتر  استعدادهای 
مکر  مقابل  در  هوشیاری  ضرورت 
به  خطاب  بزرگ،  شیطان  حیله   و 
سیاسی  فعاالن  و  مسئوالن  مردم، 
درباره   را  نکات مهمی  و مطبوعاتی، 
مورد  برجام  پیرامون  اخیر  قضایای 

تأکید قرار دادند.
آمریکا  این بار هم از ملت انقالبی 
خورد خواهد  دهنی  تو  ایران 
اولین  در  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
مسلم  و  یقین  همه  فرمودند:  نکته 
بدانند که آمریکا این بار هم از ملت 
شکست  و  دهنی  تو  ایران  انقالبی 
رهبر  دوم  توصیه   خورد.  خواهد 
مقابل  در  غفلت  از  پرهیز  انقالب، 

ایشان  بود.  آمریکا  حیله   و  مکر 
خاطرنشان کردند: نباید بالهت نشان 
موجب  آمریکا،  رئیس جمهور  دادن 
دشمن  توطئه   و  مکر  از  که  شود 
غافل شویم و آن را حقیر بشماریم، 
بلکه باید همه با تدبیر و هوشیاری و 
آمادگی کامل در صحنه باشیم. رهبر 
دشمنی  به  سوم،  توصیه   در  انقالب 
اشاره  ایران  قدرت  عناصر  با  آمریکا 
دشمن،  برعکِس  کردند:  تأکید  و 
همه باید این عناصر را تقویت کنیم. 
حضرت آیت ا... خامنه ای اقتصاد را از 
دیگر عناصر قدرت ایران برشمردند و 
بیان داشتند: باید به کاهش وابستگی 
و افزایش قدرت درون زای اقتصادی 

اهتمام جدی کرد.

توافق کردیم اما 
دشمنی ها بیشتر شد

بی اعتنایی به القائات دشمن، چهارمین 
درباره   انقالب  رهبر  مهم  توصیه  
آیت ا...  حضرت  است.  اخیر  قضایای 
دشمن  برجام  در  گفتند:  خامنه ای 
شود  حاصل  توافق  اگر  می کرد  القا 
توافق  می شود،  برطرف  دشمنی ها 

کردیم اما دشمنی ها بیشتر هم شد.

باید نسبت به  القائات
  دشمن بی اعتنا بود

نباید  هم  امروز  کردند:  تأکید  ایشان 
در  مثاًل  اگر  که  مطرح شود  مطالبی 
و  چنین  نکردیم  توافق  قضیه  فالن 
چنان می شود، این از القائات مورد نظر 
دشمن است و ما باید بی اعتنا به این 
خودمان  را  خودمان  مصالح  القائات، 
نشنویم.  دشمن  از  را  آن  و  بفهمیم 
پنجمین توصیه  رهبر انقالب اسالمی 
افزایش قدرت دفاعی، بر تجربه  دفاع 

مقدس متکی بود. ایشان خاطرنشان 
کردند: باید توان دفاعی کشورمان را 
و  گستاخ  دشمنان  تا  دهیم  افزایش 
َجری نشوند و به حمله و دست از پا 

خطا کردن، تشویق نگردند.

موضع گیری اروپا 
خوب است اما کافی نیست

رهبر انقالب در توصیه  بعدی به موضوع 
رفتار اروپایی ها در مسئله  اخیر پرداختند.

ایشان گفتند: اروپایی ها با درک اینکه 
برجام به نفع آنها و آمریکایی هاست، 
با سخنان رئیس جمهور آمریکا درباره  
کردند  مخالفت  برجام  کردن  پاره 
اما  است  خوب  موضع گیری  این  که 
گفتند:  انقالب  رهبر  نیست.  کافی 
نکند،  پاره  را  برجام  مقابل،  طرف  تا 
ما آن را پاره نمی کنیم، اما اگر برجام 
را پاره کنند ما آن را ریزریز می کنیم.

حضرت آیت ا... خامنه ای تأکید کردند: 
دولت  اقدامات  مقابل  باید  اروپایی ها 
با  هم صدایی  از  و  بایستند  آمریکا 
قدرت  نظیر  مسائلی  در  آمریکایی ها 
دفاعی ایران و حضور ایران در منطقه 
هم آوازی  مطلقاً  ما  چراکه  بپرهیزند 
را  آمریکا  زورگویی های  با  اروپایی ها 
آخرین توصیه  رهبر  نمی کنیم.  قبول 
انقالب، جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی 
داخلی،  تولید  جمله  از  آن  اصول  و 
جلوگیری  غیرضروری،  واردات  منع 
بود. اشتغال  ایجاد  و  کاال  قاچاق  از 

ایشان خاطرنشان کردند: بیش از نیمی 
از سال، گذشته است و باید برای تحقق 
عقب ماندگی های  جبران  و  اهداف 
انتخاباتی،  حرف های  از  ناشی 
اقتصاد  تا  شود  مضاعف  تالش 
اقتصادی  به  نفت،  به  اتکا  از  ایران 
شود. تبدیل  افزوده  ارزش  بر  مبتنی 

رهبر معظم انقالب: هم آوازی اروپایی ها با زورگویی های آمریکا را قبول نمی کنیم
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با محیطی بسیار بهداشتی و پاکیزه
همراه با قرعه کشی و جوایز ارزنده
افتتاح حمام مغربی )ماساژ و کیسه کشی سنتی(
و نمک درمانی برای اولین بار در استان
تفریح، نشاط و سرگرمی را در بزرگترین و مجهزترین
 استخر استان تجربه کنید
همراه با کالس های آموزش خصوصی )صد در صد تضمینی(
 و نیمه خصوصی با قیمت های فوق العاده
همراه با طرح سکه باران )روزهای چهارشنبه ساعت 20 الی 22(
هنگام شنا و تفریح سکه طال از کف استخر بردارید
آماده همکاری و عقد قرارداد با کلیه ارگان ها و ...

استخر نیلوفر )دانشگاه آزاد( 

خیابان آوینی ، خیابان نیلوفر، امیرکبیر، استخر نیلوفر
شماره تماس جهت رزرو سانس و هماهنگی
09335620696 

با مدیریت جدید 
و کادری مجرب
 افتتاح گردید

انواع چوب برای تاالر زرشک
آدرس: بهلگرد، چوب بری برزگران
ب09151613891 - 09158193891
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