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سرمقاله

  
خراسان جنوبی در 
بستر نا امن زلزله  

*امین  جم

زلزله یکی از بالیا و حوادث طبیعی است که هر 
 از چندگاهی در گوشه ای از جهان رخ می دهد. 
قرار  زمین  کره  از  ای  منطقه  در  نیز  ما  کشور 
داردکه از نگاه زمین ساختی و لرزه خیزی بسیار 
خیزی  لرزه  مطالعات  است.  پرتحرک  و  آرام  نا 
یک منطقه می تواند به شناسایی گسلهای فعال 
و حتی گسلهای پنهان آن منطقه کمک نماید. 
 استان خراسان جنوبی یکی از مناطق فعال لرزه ها

فروردین  باشد.اواسط  می  ایران  شرق  در 
روز  یک  در  تنها  استان  مردم  که  بود  امسال 
زمین   . کردند  حس  را  لرزه  زمین   ۲۰ باالی 
را  گذشته  سالیان  تلخ  خاطرات  که  هایی  لرزه 
منطقه  گرفتن  قرار  کرد.  زنده  بسیاری  برای 
در  را  آن  درصد   ۱۰۰ حدود  گسل  روی  بر 
این  در  که  ای  گونه  به  داده  قرار  زلزله  خطر 
رخ  را  لرزه  زمین   ۵۰۰ باالی  ساالنه   استان 
سناریوی  کارشناسان  گفته  به  دهدبنا  می 
) ۲ )ادامه سرمقاله  در صفحه    .... زلزله های مخرب 

به مناسبت هفتمین روز درگذشت مرحومه مغفوره

 شـادروان طیبـه نـوپوش
 والده گرامی اینجانبان احمد، محمود، محمدقلی و حسین رفیعی 

جلسه یادبودی امروز سه شنبه 96/8/23 از ساعت
 14/30 الی 15/30 در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب(

 برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران معزز موجب امتنان است.
خانواده های رفیعی و سایر بستگان

والباقی
ه

نظر به اینکه در پرونده شماره 9409985610600170 درخصوص دادخواست آقای مسعود یوسفی فرزند علی به وکالت از آقای 
براتی به طرفیت 210 نفر از طلبکاران مبتنی برصدور حکم ورشکستگی که به موجب دادنامه شماره 9509975610600231 مورخ 
95/4/15 صادره از شعبه پنجم حقوقی به موجب مواد 412 و 415 و 416 قانون تجارت حکم بر اعالن ورشکستگی خواهان صادر و 
در دادگاه تجدیدنظر استان تایید شده است. بنابراین در راستای پرداخت دیون آقای محمد براتی وفق مفاد قانون تجارت به اطالع می 
رساند جلسات مزایده و فروش اموال مشروحه ذیل در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند در تاریخ های تعیین 
شده برگزار خواهد شد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 
10% مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقی مانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10% پرداختی اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت 
تمایل می توانند تا 48 ساعت قبل از موعد مزایده به مدیر یا ناظر مالی تصفیه مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و 

انتقال برعهده خریدار خواهد بود.

توضیحات بهای ارزیابی 
شده )ریال( کاربری

 اعیان
 )متر 
مربع(

عرصه 
)متر 
مربع(

پالک ثبتی
آدرس 

ملک مورد 
مزایده

تاریخ جلسه 
مزایده

ردیف

ساختمان دوطبقه)دو 
سقف( با اشتراکات 

 آب،برق،تلفن،گاز
) ملک در رهن بانک 

ملت است(

4/273/000/000 مسکونی 166/4 250 6544 فرعی از 
249 اصلی

خیابان 
توحید  

توحید 39  
پالک 6

1396/09/07

ساعت 9

الی 11 صبح

1

ساختمان 
دوطبقه)دوسقف(

اسکلت فلزی،کف 
سرامیک و انشعابات 

آب،برق،تلفن،گاز

1/939/350/000 مسکونی 268/42 250 قطعه70 از 
بلوک یک

روستای 
شمس 
آباد- 

انقالب5

1396/09/07

ساعت 12 
الی14

2

اسکلت فلزی 
پیچ و مهره،سقف 

کامپوزیت 
دیواربرشی،)همکف 

مغازه ، زیرزمین 
انباری تجاری، 

طبقات دفتر تجاری(

46/310/670/000 تجاری 1626/66 288/90
250 اصلی از 
3940/4959

فرعی

خیابان 
غفاری  
حاشیه 

بلوارغفاری  
نبش یاس

1396/09/11

ساعت9

الی11 صبح

3

اعیان درحال ساخت 
با اسکلت فلزی ، 

سقف های کرمیت 
کمپوزیت 

 سفت کاری شده

3/081/000/000 مسکونی 520 352/41
715 فرعی از 
4324 اصلی 
بخش یک 

بیرجند

خیابان 
کاظمیه  

نبش 
کاظمیه6

 1396/09/12
ساعت 9

الی 11 صبح
4

سه دانگ از 78/32 
متر مربع 7/832/000/000 تجاری - 39/16 8756 فرعی از

 249 اصلی 

خیابان 
مدرس 

 بین مدرس 
21 و 23 

1396/09/12
ساعت12

الی14
5

آدرس : خیابان مطهری - مطهری 17 - پالک 4 ) انجمن حمایت زندانیان بیرجند ( تلفن تماس : 32235705
مدیر تصفیه - ناظر مالی

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول شماره شناسه
104333 

جناب آقای عباسعلی مدیح
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 مدیرکل رفاه ، تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری 
 و عضو هیئت مدیره فروشگاه های شهروند شهرداری تهران

که حاصل توانمندی و شایستگی شماست، تبریک عرض نموده
 از درگاه ایزد منان سربلندی و توفیق روزافزون تان را خواستارم.

سرهنگ عباسعلی نیک

ساخت پارکینگ،تعریض خیابان وحذف نقاط حادثه خیز جزو وظایف پلیس نیست

سست ترین 
شهرها در زلزله 

خوسف ، درمیان  
سربیشه

 
برزجی- معاون بازسازي و مسکن روستایي بنیاد مسکن خراسان 
های  شهرستان  در  سازی  مقاوم  کمترین  اینکه  بیان  با  جنوبی 
به  توجه  با  گفت:  است  افتاده  اتفاق  سربیشه  و  درمیان  خوسف، 
محل  جنوبی  خراسان   ، کشور  سیستم گسل شرق  بودن   فعال 
آرامی نیست لذا باید موضوع مقاوم سازی منازل جدی گرفته شود. 
با  آوا عنوان کرد:  با  محمد رضا یزدانی  در گفتگوی اختصاصی 
از آن در شهرستان های  توجه به زلزله ویرانگر سال 76 ، پس 
از طرح مقاوم سازی منازل  قاین و زیرکوه مردم استقبال خوبی 
بسیاری  حتی  و  کردند  حس  وضوح  را  زلزله  چون  و  اند  داشته 
عزیزان خود را نیز از دست دادند ؛  لذا بیشترین جذب تسهیالت 
در این دو شهرستان اتفاق افتاد. وی با تاکید بر اینکه خانه های 
تسهیالتی بنیاد بر اساس آخرین آیین نامه... ) ادامه خبر در صفحه 7(
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نرخ دالر از مرز ۴۱۰۰ تومان گذشت/سکه طرح جدید ۲۱هزار تومان گران شد

   نرخ دالر آمریکا با عبور از مرز ۴۱۰۰ تومانی به ۴۱۰۲ تومان رسید؛ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز با ۲۱ هزار تومان افزایش قیمت، به یک میلیون و ۳۸۷ هزار تومان رسید. هر نیم سکه با 
۴ هزار تومان افزایش به ۶۸۶ هزار و ۴۴۵ تومان رسید و هر ربع سکه ۳۸۷ هزار و ۲۵۱ تومان و هر سکه یک گرمی ۲۵۷ هزار و ۱۶۷ تومان شد.هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۲۷۹ دالر و ۴۰ 

سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱۲۶ هزار و ۳۷۲ تومان است. هر دالر آمریکا ۴۱۰۲ تومان، یورو ۴۸۵۰ تومان، پوند ۵۴۸۵ تومان، درهم امارات ۱۱۲۴ تومان و لیر ترکیه ۱۰۷۵ تومان است.

سرمقاله

خراسان جنوبی در 
بستر نا امن زلزله  
*امین جم

استان  در  سال   ۱۲ هر   )۱ صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

ذهن  در  را  تلخی  خاطرات  و  می شود  تکرار 
برجای  سرزمین  این  مردمان  از  بسیاری 
گذاشته است.از اولین زلزله مخرب ثبت شده 

در استان حدود ۵۰ سال می گذرد.
بیاض  دشت  در   ۴۷ سال  در  که  زلزله  این   
قدرت  ریشتر  هفت  باالی  داد  رخ  فردوس  و 
داشت به گونه ای که با زلزله های پیاپی در 
مدت دو روز، دو منطقه دشت بیاض، کاخک 
و فردوس ویران شد و ۱۲ هزار خانه مسکونی 
نیز  نفر  هزار   ۷۰ به  قریب  و  شکست  هم  در 

بی خانمان شدند.
دومین زلزله مخرب استان که در سال ۵۷ در  
طبس رخ داد ماندگارترین زلزله عصر معاصر 

ایران نام گرفت. 
این زلزله با شدت ۷.۸ ریشتر سبب شد که ۷۰ 
درصد مردم شهر جان خود را از دست بدهند 
از  تلی  به  تاریخی طبس  ثانیه ای شهر  و در 
زیبای  شهر  آن  از  اثری  و  شود  تبدیل  خاک 
باقی  ایران  مرکزی  کویری  حاشیه  تاریخی 
نماند.زلزله ۷.۳ ریشتری اردکول در سال ۷۶، 
زلزله پنج ریشتری زیرکوه در ۱۵ آذرماه ۹۱ و 
 زمین لرزه قاین از دیگر حوادث ناگوارهستند .

بگوییم  اینکه  برای  نه  گفتیم  را  ها  این  همه 
راه گریزی از زلزله نیست. 

و  ساخت  سازی  استحکام  اگر  حال  این  با 
سازها و اطالع رسانی و آموزش برای مقابله 
نگران  دیگر  زلزله  شود  انجام  پدیده  این  با 
از  بسیاری  که  همانطور  بود  نخواهد  کننده 
کشورهای زلزله خیز این کار را انجام داده و با 
 اطمینان خاطر به زندگی خود ادامه می دهند.

به گفته مسئوالن ۳۰ درصد مساکن روستایی 
استان نا امین هستند.

در  فرسوده  های  گذشته،خانه  روستاها  از   
در  بخصوص  استان  شهرهای  قدیم  بافت 
با  را  رسانی  امداد  کار  گاها  حتی  که  بیرجند 
مشکل مواجه می کند و یا ساخت و سازهای 
زنگ  و همه  ... همه  و  غیراصولی  و  ایمن  نا 
موضوع  این  گرفتن  جدی  برای  را  خطر 
از  پیشگیری  برای  الزم  اقدامات  انجام  و 

خسارات احتمالی به صدا در می آورد. 
زلزله حادثه ای نیستکه قبل از آمدن همه را 

خبر کند. . . . )ادامه سرمقاله  در ستون مقابل( 

 )ادامه سرمقاله( هرلحظه امکان رخداد چنین حادثه ای 

وجود دارد. نمونه اش هم زمین لرزه ۷.۳ ریشتری در 
کرمانشاه که تلفات جانی و مالی بسیاری را به جای 
گذاشت.برخی از زلزله چندسال پیش بم،به عنوان 
درس عبرت و نقطه عطفی در مباحث ساختمان 
سازی و همچنین دقت نظر مردم نسبت به این 
موضوع یاد می کنند.امید که از تجربیات گذشته درس 
بگیریم نه آنکه درس عبرتی شویم برای دیگران.

جزئیات آیین نامه توسعه و 
ایجاداشتغال روستایی

 
سوی  از  پایدار  اشتغال  ایجاد  و  توسعه  نامه  آیین 
این  بر  که  شد  ابالغ  جمهور  رئیس  اول  معاون 
اساس، بیشترین سهم به کشاورزی و منابع طبیعی 
با ۴۵ درصد از کل منابع مالی اختصاص یافته است. 
و  توسعه  نامه  آیین  به گزارش مهر، هیات دولت 
ابالغ  را  روستایی  مناطق  در  پایدار  اشتغال  ایجاد 
کرد که بر این اساس، قرار است از صندوق توسعه 
ملی منابعی به ریال تبدیل شده و با نرخ سود پایین 
در اختیار طرح های اشتغالزایی روستایی قرار گیرد. 
سهم استان های موضوع تبصره )۲( ماده )۱( قانون 
نرخ  روستایی،  جمعیت  ترکیبی  شاخص  براساس 
بیکاری و عکس درآمد سرانه استان مشخص شده 
است که خراسان جنوبی در این جدول ۲.۸۱ درصد 
است . بیشترین سهم از این جدول را سیستان و 

بلوچستان با ۵.۴۶ درصد دارد.

آمار جدید از نقدینگی 

ادامه  نقدینگی همچنان  رشد  به  رو  روند  گرچه 
رفته  پیش  تریلیون  هزار  مرز ۱۳۹۰  تا  و  داشته 
اما از سرعت رشد آن تا پنج درصد کاسته شده 
است.به گزارش ایسنا، تازه ترین آماری که بانک 
منتشر  بانکی  شبکه  در  مالی  فعالیت  از  مرکزی 
کرده نشان می دهد که حجم نقدینگی در پایان 
شهریورماه به بیش از ۱۳۸۹ هزار میلیارد تومان 
افزایش یافته است. مقایسه میزان رشد نقدینگی 
حجم  که  است  آن  بیانگر  گذشته  سال  دو  طی 
ماه  به  نسبت  امسال  شهریورماه  در  نقدینگی 
در  دارد.  افزایش  درصد   ۲۳.۸ قبل  سال  مشابه 
حالی که در شهریور ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه 
درصد   ۲۸.۶ حدود  رشد  این   ۱۳۹۴ سال  در 
از سرعت رشد  این اساس  بر  بود.  گزارش شده 

نقدینگی تا پنج درصد کاسته شده است.

اعالم شماره حساب برای کمک به زلزله زدگان غرب

سازمان بهزیستی شماره حسابی را برای کمک به زلزله زدگان غرب کشور 
اعالم کرد.به گزارش مهر، در پی تشکیل کمیته بحران به منظور کمک 
به زلزله زدگان استان کرمانشاه در ستاد مرکزی سازمان بهزیستی کشور ، 
امروز تیم کمیته بحران به مدیریت رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان 
اعتیاد عازم استان کرمانشاه شدند.معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی 
کشور در پی وقوع زلزله استان کرمانشاه ضمن تسلیت به بازماندگان حادثه 
و ملت شریف ایران از کلیه معاونین و مدیران ستادی و استانی خواست با 
قید فوریت ، از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود برای کمک به آحاد 
زلزله زدگان استان کرمانشاه استفاده و از هیچ خدمتی دریغ نکنند.سازمان 
بهزیستی شماره حساب ۹۰۱۹۰ بانک ملت؛ شماره مشارکهای مردمی 

بهزیستی کشور را ویژه کمک به زلزله زدگان غرب کشور اعالم کرد.

از  فراخوانی  در   خون  انتقال  سازمان  *سخنگوی 
منفی( دعوت  )او   O دارندگان گروه خونی -   تمامی 
کرد تا برای اهدای خون به مراکز انتقال خون مراجعه 
کنند.*وزیر کشور با بیان اینکه تمامی امکانات کشور 
کشور  غربی  استان های  مردم  به  رسانی  خدمت  برای 
زودتر  چه  هر  شناسایی  لزوم  بر  است،  شده  بسیج 

مفقودان قبل از عملیات آواربرداری دستور داد.
تا  کشور  غرب  ریشتری   ۷.۳ زلزله  وقوع  پی  در   *
جان  داالهو  شهرستان  آموزان  دانش  از  نفر   ۶ کنون 
در  آموزشی  فضاهای  از  برخی  به  همچنین  باخته اند. 
آباد غرب  شهرستان های سرپل ذهاب،  داالهو و اسالم 
وارد شده به طوریکه در شهرستان سرپل ذهاب برخی 

مدارس تا ۱۰۰ درصد، تعدادی ۵۰ درصد و برخی هم تا 
۲۰ درصد تخریب شده است.

* رئیس اورژانس کشور ضمن اشاره به اعزام ۲۰۰ مصدوم 
منطقه  در  برق  درصدی   ۶۰ شدن  وصل  از  تهران  به 
داد.  * سازمان جمعیت هالل  خبر  کرمانشاه  زده  زلزله 
شماره   به  نسبت  شهروندان  به  اطالعیه ای  طی  احمر 
داد. هشدار  زلزله زدگان  به  کمک  جعلی  حساب های 
زلزله  هموطنان  به  کمک  برای  توانند  می  شهروندان 
زده غرب کشور مبالغ خود را به شماره حساب ۹۹۹۹۹ 
به نام هالل احمر نزد بانک های ملی، ملت، صادرات، 
آینده  شهر،   سپه،پارسیان،  تجارت،   دی،  مسکن،   رفاه،  
 ۸۰۰۳۰۰ دالر(  ۷۰۲۰۷۰)ارزی  حساب  شماره  و  رسالت  و 

بانک  دالر(  ۱۴۰۴۴۴۰)ارزی  و  ملی  بانک  یورو(  )ارزی 
کنند. واریز  ملت 

 *۷۲۴# و   *۷۴۱*۳*۱۱۲# کدهای  همچنین 
کارت  شماره  و  موبایلی  آسان  پرداخت  برای 
 ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۶۴۶۰۶ برای دریافت و ارسال کمک های
نقدی به زلزله زدگان در دسترس شهروندان خواهد بود.
* رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به ارزیابی مسئوالن 
همجوار  استان های  و  کرمانشاه  استان  در  بیمارستانی 
مبنی بر نیاز به دارو، اقالم و تجهیزات مصرفی، گفت: 
و  لوازم  و  دارو  موجودی  زلزله،  وقوع  اولیه  ساعات  در 
شدن  مشخص  با  اما  بود  کافی  پزشکی  تجهیزات 
و  درمانی  خدمات  به  نیاز  و  دیده  آسیب  افراد  تعداد 

استان  بیمارستان های  از سوی  به کمک  نیاز  دارویی، 
های همجوار نیز دیده شد. 

افراد  گفت:با  کرمانشاه  انقالب  و  عمومی  دادستان   *
بازار  بخواهند  احیانا  که  سودجویی  و  طلب  فرصت 
اتوبوس  یا  هواپیما  بلیط  فروش  و  عرضه  در  سیاه 
خواهد  قانونی  برخورد  کنند  ایجاد  کرمانشاه  مقصد  به 
شد. *سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور از جان 
باختن ۴۰۷ نفر و مصدومیت ۶۷۰۰ تن تا ساعت ۱۷:۰۰ 
زلزله  زلزله زدگان  به  امدادرسانی  داد.  خبر  گذشته   روز 
استان کرمانشاه که شب گذشته همزمان  ۷.۳ ریشتری 
شد،  احساس  نیز  کشور  استان   چند  در  استان  این  با 

ادامه دارد. همچنان 

  ۴۰7 تن؛ آمارجانباختگان تا ساعت ۱7؛ فراخون برای اهدای خون

تکذیب توزیع مرغ مرده در کارخانه های فرآوری  
 

مهر- رئیس سازمان دامپزشکی توزیع مرغ مرده در کارخانجات فرآوری 
را تکذیب کرد. دکتر علیرضا رفیعی پور درباره مباحث مطرح شده مبنی 
بر توزیع مرغ مرده در کارخانجات فرآوری اظهار داشت: این موضوع را به 
شدت رد می کنم. .وی درباره سالمت استفاده از خمیر مرغ در تولید 
سوسیس و کالباس تصریح کرد: ما یک سری ضایعات در تولید گوشت 
سفید و قرمز داریم که این ضایعات خوراکی و غیرخوراکی است. وی 
با بیان اینکه متأسفانه ۱۲ درصد در حوزه گوشت قرمز و ۸۸ درصد در 
حوزه گوشت سفید به عنوان ضایعات هدر می رود و یا به پودر گوشت 
تبدیل می شود که ارزش افزوده زیادی ندارد، خاطرنشان کرد: در حالی که 
اگر بتوانیم با توجه به استانداردهای روز دنیا این ضایعات را به ضایعات 

خوراکی مانند خمیر مرغ تبدیل کنیم، ارزش افزوده بیشتری دارد. 

بازار گوشت قرمز در رکود/ احتمال کاهش قیمت  
 

مهر- رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه رکود شدیدی بازار 
گوشت را فراگرفته است، گفت: احتمال می دهیم طی روزهای آینده قیمت 
گوشت گوسفندی روند کاهشی یابد. علی اصغر ملکی با بیان اینکه قیمت 
گوشت گوسفندی بعد از اربعین تغییر چندانی نداشته است، گفت: رکود 
شدیدی بازار را فرا گرفته، مردم تمایلی به خرید گوشت نشان نمی دهد 
و حتی گوشت های وارداتی نیز به خوبی جذب بازار نمی شوند.   وی با 
اشاره به اینکه امید دامداران و دام فروشان به ایام اربعین بود که دام خود 
را بفروشند و سود کنند، افزود: ایام اربعین نیز گذشت و امسال زوار خرید 
زیادی انجام ندادند ضمن اینکه در حال حاضر عرضه گوشت در بازار بیشتر 
از تقاضاست. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از دیگر دالیل رکود بازار را 

رسیدن به روزهای انتهایی ماه عنوان کرد.

نیروهای  کل  ستاد  سرباز  انسانی  سرمایه  اداره  رئیس 
سربازان  به  فنی  مهارت  یک  حداقل  آموزش  از  مسلح 
در طول مدت خدمت سربازی شان خبر داد.سردار موسی 
جدید  رویکرد  به  اشاره  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  کمالی 
ستاد کل نیروهای مسلح در قبال ارائه آموزش به سربازان 
تمامی  شده  اتخاذ  تصمیمات  اساس  بر  کرد:  اظهار 
یاد  را  مهارتی  باید  در طول خدمت شان  وظیفه  سربازان 

پایان  از  پیش  تا  را  فنی  مهارت  یک  حداقل  و  بگیرند 
خدمت فرا گرفته باشند.رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز 
آموزش ها  این  اینکه  بیان  با  مسلح  نیروهای  کل  ستاد 
را  سربازی  دوره  پایان  از  پس  سربازان  اشتغال  زمینه 
مهارت  قرارگاه  راستا  همین  در  گفت:  می کند،  هموارتر 
آموزی سربازان و ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل شده 
و برنامه ریزی در این زمینه انجام شده است.وی با اشاره 

به مقررات و آئین نامه مصوب ستاد کل نیروهای مسلح 
حرفه ای  و  فنی  آموزش های  اساس  این  بر  کرد:  اظهار 
همچنان برای سربازان ادامه می یابد. همچنین مقرر شده 
امضای  هماهنگی ها،  انجام  همچون  الزم  بسترهای  تا 
 ... و  کارگاه ها  تجهیز  همایش ها،  برگزاری  تفاهم نامه ها، 
سال  در  سربازان  دانش  در  جهش  و  تحول  ایجاد  برای 

آتی فراهم شود.

خبر جدید از سربازی/آموزش حداقل یک مهارت فنی به سربازان در طول خدمت

درب اتوماتیک سید
مجری انواع: )درب های اتوماتیک، جک  پارکینگی ، کرکره ، 

سکوریت اتومات(  09303107002 - 09155614880

برنامه مراسم عزاداری و سخنرانی هیئت جان نثاران ابا عبدا... الحسین)ع( 
در ایام پایانی ماه صفر

آغاز: پنجشنبه 96/8/25 )شب جمعه( الی شنبه 96/8/27 )شب یکشنبه(
سخنران: حجت االسالم دکتر شهاب

شروع مراسم ساعت 18/30
آدرس: خیابان شهید منتظری 3- جنب مسجد خضر )ع(

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

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

چون در پرونده 960418 اجرایی محکوم علیه آقای امیرحسین مومنی محکوم است به پرداخت مبلغ 607/417/490 ریال در 
حق محکوم مهدی عباسی و پرداخت مبلغ 24/968/109 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنایت به معرفی و توقیف اموال 

به شرح ذیل که به مبلغ 619/800/000 ریال کارشناسی شده است.

جمع کل )ریال(فی واحد )ریال(تعدادنام کاالردیف
113/500/00013/500/000 عدد یخچال ای اس 27 الکترواستیل نقره ای 1
112/500/00012/500/000 عدد یخچال ای اس 27 الکترواستیل سفید2
112/000/00012/000/000 عدد یخچال فریزر اس ان  18 سفید الکترواستیل 3
111/000/00011/000/000 عدد یخچال فریزر ای اس 20  الکترواستیل سفید4
129/500/00029/500/00 عدد یخچال فریزر 28 اسنوا سفید5
115/000/00015/000/000 عدد یخچال فریزر 34 فوت نقره ای الکترواستیل 6
114/500/00014/500/000 عدد یخچال 24 فوت نقره ای7
316/000/00048/000/000 عدد لباسشویی 371 اسنوا مدل سی ان 8
414/500/00058/000/000 عدد لباسشویی 371 اسنوا مدل سی ان 9
115/000/00015/000/000 عدد لباسشویی 274 سی اف اسنوا10
116/000/00016/000/000 عدد یخچال 24 نقره ای 11
116/000/00016/000/000 عدد لباسشویی اسنوا اس 12163
118/500/00018/500/000 عدد لباسشویی 1170 زیروات13
116/000/00016/000/000 عدد لباسشویی پاکشوما 8 کیلو سفید مدل 148012
133/700/00048/100/000 عددجاروبرقی 24 ویکتور 15
95/700/00051/300/000 عددگاز روکابینتی 503 / 5 شعله16
18/200/0008/200/000 عدد بخاری مدل 110 نیک کاال شومینه بدون کارتن17
35/000/00015/000/000 عددبخاری کوپال شومینه گازی18
33/200/0009/600/000 عددجاروبرقی اسنوا19
142/000/00042/000/000 عدد یخچال ساید بای ساید ویکتور نقره ای 20
115/000/00015/000/000 عدد گاز فردار جی 9 اس اف ام21
75/800/00040/600/000 عددکولر 5500 صنام22
27/100/00014/200/000 عدد کولر 7000 صنام23
147/000/00047/000/000 عدد یخچال ساید بای ساید اسنوا سفید 24
117/000/00017/000/000 عدد لباسشویی 8 کیلویی سفید اولدر25
114/500/00014/500/000 عدد لباسشویی  اسنوا 7 کیلویی مدل 26371

619/800/000جمع کل: ششصد و نوزده میلیون و هشتصد هزار ریال

که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 96/09/12 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه 
از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از 
برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید درغیر این صورت 10 درصد 
اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه 

تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

بازیابی اطالعات فوق تخصصی و تعمیر هارد  سورن

بیرجند: خیابان قدس غربی  - بین قدس 1 و 3 - پالک 112- روبروی فروشگاه رفاه 
)فرهنگیان سابق( طبقه فوقانی   تلفن: 32439542 056- 09155610262- فاطمی

با کادری مجرب و کارآزموده آماده ارائه خدمات به کلیه ارگان های دولتی و خصوصی می باشد.
قابل توجه: چنانچه به هر دلیلی اطالعات ذخیره شده شما در هارد، رم

 USB، دوربین  دیجیتال و گوشی موبایل از بین  رفت  یا پاک شد ما آن را برای شما بازیابی می کنیم.

PC3000 با جدیدترین دستگاه روز دنیا

آگهی فقدان سند مالکیت )حوزه ثبتی نهبندان(
نظر به اینکه آقای علی قاسمی زاده فرزند حسین )مالک( به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی 
جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت دفترچه ای به شماره 
سریال چاپی الف 85-705197 مربوط به ششدانگ یک باب منزل پالک 2649 فرعی از12 - اصلی مزرعه خوانشرف بخش 

5 نهبندان به دلیل نامعلوم )در جریان ترهین( مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت پالک مذکور ذیل ثبت 
9161 صفحه 289 دفتر جلد 60- امالک به نام نامبرده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و ملک مذکور برابر سند رهنی شماره 
26194 – 1390/04/29 دفتر اسناد رسمی شماره 5 نهبندان به مدت 6 ماه در قبال مبلغ 370975000 ریال در رهن تعاونی اعتبار ثامن 
االئمه )ع( نهبندان قرار گرفته و کماکان در رهن می باشد و دفتر امالک حکایتی بیش از این ندارد. لذا به استناد ماده 120 اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خویش می باشد باید از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض کتبی خود را پیوست اصل سند مالکیت و سند معامله 
رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا 

سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
حسین براتی - رئیس ثبت اسناد و امالک  شهرستان نهبندان  تاریخ انتشار: 96/8/۲3

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره  950254 محکوم علیهم خانم حوا کریمیان و غالمرضا فرح نژاد و هانیه دالوریان 
محکومند به پرداخت مبلغ 158/884/259 ریال در حق موسسه مالی و اعتباری کوثر و پرداخت مبلغ 5/840/083 ریال بابت 

حق االجرا در حق صندوق دولت 2- در پرونده اجرایی به شماره 950839 محکوم علیهم محمد مهدی و امیر حسین شهرت هر دو دالوریان 
و مجید کریمیان محکومند به پرداخت مبلغ 421/906/729 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له تعاونی اعتبار ثامن االئمه )ع( 
و با نمایندگی آقای خلیل نژاد و پرداخت مبلغ 14/174/002 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت 3- در پرونده اجرایی به شماره 
940957 محکوم علیه آقای غالمرضا فرح نژاد و امیرحسین دالوریان و حوا کریمیان محکومند به پرداخت مبلغ 1/264/312/945 ریال بابت 
اصل خواسته و غیره در حق بانک رفاه کارگران و پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به تعرفه 
پالک ثبتی به شماره 1580 فرعی از 345 اصلی بخش 2 بیرجند از ناحیه شخص ثالث آقای محمد هادی دالوریان در اجرای تبصره ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی واقع در دشت علی آباد به مساحت 10116/69 متر مربع که ارزش ششدانگ از پالک فوق به مبلغ 6/730/000/000 
ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 1396/09/07 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به 
فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس  از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید 
در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 

مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

رجبی - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
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 تلفن: 32222134
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نیروهای امدادی خراسان جنوبی آماده امدادرسانی به زلزله زدگان
گروه خبر- نیروهای امدادی خراسان جنوبی برای امدادرسانی به زلزله زدگان استان کرمانشاه در آماده باش کامل هستند. مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی گفت: براساس 
دستور استاندار ،نیروهای هالل احمر، اورژانس، آتش نشانی و راهداری از ساعت23:30 یک شنبه در آمادگی کامل قرار گرفتند.ابوالحسن میرجلیلی افزود: خراسان جنوبی آماده خدمات رسانی و 
ارسال تجهیزات و ماشین آالت سنگین به مناطق زلزله زده کرمانشاه است و در صورت تقاضای این استان تجهیزات و نیروهای مورد نیاز برای امدادرسانی به مناطق زلزله زده ارسال می شود.

از مسئوالن استانی خود درخواست دارم تا به جد 
از این حوادث طبیعی که در نقاط مختلف کشور 
شاهد خسارت آن به مردم و جامعه هستیم درس 
بگیرند و بازدید های خود را از ساختمان هایی که 
نقاط حساس مانند بیمارستان ها و مراکز امدادی 
و خدماتی هستند و طبق آیین نامه باید حداقل تا 
9 ریشتر را تحمل کنند داشته باشند و همچنین 
به فکر جان پناه و کمپی برای اسکان در مواقع 
اورژانسی داشته باشید از االن برنامه ریزی کنید
ارسالی به تلگرام آوا
داخل  روی  پیاده  فاضالب  و  آب  شرکت  سالم 
کوچه معلم 52 رو بیش از 5 ماه هست که کنده 
هر بار تماس گرفتیم گفتند میان ولی خبری از 

اومدن نیست!!
ارسالی به تلگرام آوا
فاقد  تجاری  واحدهای  برای  آبونمان  قسمت  در 
کنتور آب که بر روی واحدهای مسکونی بنا شده 
حق آبونمان می گیرند لطفا توضیح بدن جایی که 

آب نداره چرا باید آبونمان بده
ارسالی به تلگرام آوا
تابلوهای  بعضی  چرا   : بگم  خواستم  سالم  با 
و  نارنجی  رنگ  با  ها  جاده  کنار  در  راهنمایی  
به  ماشین  چراغ  نور  میذارید.شب   ، سفید  خط 
تابلو تابیده میشه و هیچی از نوشته ای که روش 
ی  زمینه  با  تابلوها  نمیشه.بهترین  دیده  هست، 

سبز و خط سفید هستند.
ارسالی به تلگرام آوا
راهنمایی  های  چراغ   ، انقالب  راه  سه  سالم  با 
رانندگی جدیدی را نصب کرده اند که مثل ساعت 
برای  رو  ماشین  همه    ، دیدم  هست.من  شنی 
که  همین  کنند.تا  می  آماده  در صد  حرکت صد 
شنها بریزند پایین ، راه بیفتند و افرادی که جلو 
هم هستند ، شروع به حرکت می کنند.یک دفعه 
با کمال تعجب می بینیم ، شنها پایین ریخت، اما 
ثانیه از نُه، شروع می شه و  باید هنوز باید منتظر 
باشیم.این خیلی آدم رو دچار سردر گم  می کنه.
اگه جوری باشه که شنها که تموم میشه رو طوری 
تنظیم کنند که همون نُه ثانیه رو هم در خودش 
داشته باشه و دیگه عددی نیاد تا مردم دچار سردر 

گمی بشند بهتر نیست!
ارسالی به تلگرام آوا
با سالم شهردار محترم خواهشمندیم یه فکری برای 
اقشار کم در آمد جامعه که در مسکن مهر شمال 
شهرهستند بردارید چه گناهی کردیم بعد 4 سال 
هنوز تنها معبر ورودی به مهر شهر خاکی هست و از 

فضای سبز خبری نیست .
939...919
رانندگی  و  راهنمایی  عزیزان  از  عزیز  آوای  سالم 
تقاضا دارم فکری برای خیابان بیست متری اول 
غربی داشته باشند.بعضی از رانندگان این خیابان را با 
پیست اتومبیل رانی اشتباه گرفته اند و با بی احتیاطی 

و سرعت باال می رانند .
915...212
خصوص  در  مسولین  کننده  قانع  پاسخ  سالم 
افزایش سرسام آور هزینه های صدور پروانه توسط 

شهرداری و تامین اجتماعی ؟؟؟ 
933...188
ما  فرمایند  انتظامی می  نیروی  فرماندهی محترم 
منادی نظم و امنیت  در جامعه هستیم.این صحبت 
در مسکن مهر اجرانشده.ساکنین در طبقات براحتی 
برای همدیگر مزاحمت ایجاد میکنند.صرفا بدلیل 
فیزیکی  بافت  با  قوانین سختگیرانه ومطابق  نبود 
مسکن مهر بنابراین امنیت با وجود نیروی انتظامی 

نداریم.و رنج خیلی میکشیم.
910...170
برای  آیا  بیرجند  شهر  اسالمی  محترم  شورای 
رفع بالتکلیفی پرونده های موجود در شهرداری 
جهت صدور پروانه که به علت افزایش سر سام 
بود.  شده  انباشته  ای  منطقه  های  قیمت  اور 

اقدامی صورت گرفت ؟؟؟
910...917
سالم، لطفا پیگیری کنید چرا در سایت اداری هیچ 
نمیگیرد،  صورت  شهرداری  توسط  نظافتی  گونه 
وشهرداری بیان میکند که هنوز سازمان مسکن به 
ما تحویل نداده، لطفا به داد مردم برسید، آیا این 
درست که سازمان های دولتی و شهرداری مردم را 

این طوری سرگردان کنند، با تشکر
915....247

 ) )ارتش  نظامی  بازنشسته  آوا من یک  با سالم 
هستم یک مصوبه افزایش حقوق صورت گرفت 
شدند  بازنشسته   86 سال  که  بزرگوارانی  به 
پرداخت شد و به شاغلین در سال 88 اما ما که 
در بین سال 87 بازنشسته شدیم هیچی چند سال 
نگرفته  ما صورت  به  پرداختی  هنوز  اما  میگذرد 

است مسولین محترم پیگیری نمایید 
915...738
سالم آوا جان یک خواهش تکراری درباره سهام 
عدالت دیگه مطلب چاپ نکنید از بس خبر های 
بی پایه و اساس در این باره منتشر گردیده خسته 
شدیم هیچ کار عملی صورت نمی گیرد 10 سال 
و  بدهکار هستیم  را  ولی هنوز 1/2 سهام  انتظار 
از پرداخت سود هم خبری نیست و هر چند روز 
یک بار یک مصاحبه در روز نامه چاپ میشود که 

ضمانتی برای پرداخت سود ندارد
915...490
با سالم و تسلیت به هم وطنان عزیزمان در غرب 
کشور  و یک تلنگر به مسوالن استانی خودمان 
فکر کنید و تصور کنید این اتفاق برای استان ما 
می بود لطفا جلسات مدیریت بحران قبل از وقوع 
حادثه باشد تا اینکه بعد از اتفاق هم اندیشی شود 
915...121

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

در واکنش به گزارش راهنمايي و رانندگي يعني اول راهنمايي بعد جريمه روزنامه آوا مطرح شد

ساخت پارکینگ تعريض خیابان،حذف نقاط حادثه خیز... جزو وظايف پلیس نیست
گزارش”راهنمایي  انتشار  از  پس  ور-  پیشه 
و رانندگي یعني اول راهنمایي بعد جریمه” که  
در آن نیز به نظرات تعدادي از شهروندان  در 
اجتماعی  معاون   شده  پرداخته  ترافیک  حوزه 
گفتگو  در  جنوبی  خراسان  انتظامی  فرماندهی 
افکار  برای روشنگري  آوای خراسان جنوبی  با 
با ماموریت ها و  عمومي و آشنایي شهروندان 
شرح وظایف این نهاد گفت : پلیس برابر قانون 
مرور  و  عبور  در  تسهیل  ضمن  است  موظف 
برای بررسي تصادفات و ارائه خدمات در حوزه 
 ، گواهینامه  صدور   ، گذاري  شماره   (  ترافیک 
ایجاد  هدف  و  نماید  وظیفه  انجام  اجراییات  
 . باشد  مي  مردم  امنیت  حفظ  و  خاطر  آرامش 
سرهنگ سرافرازی با بیان اینکه نیروي انتظامي 
هاي  رده  از  یکي  عنوان  به  پلیس  و  راس  در 
است  توانسته  پلیس   : افزود  است  امر   تحت 
به خوبي از عهده این مهم که البته مورد تایید 
شهروندان که اصلي ترین و مهم ترین شاخص 

و میزان قضاوت مي باشند برآید.
وی درباره  اول راهنمایي وبعد جریمه  اظهار 
کرد:  درست است اول راهنمایي،اما راهنمایي 
وآموزش قبل از رانندگي کردن که در اولویت 
 این پلیس نیز مي باشد وآموزش در مدارس ،

،همیاران  ها  کودک  ،مهد  عمومي  محافل 
پلیس، مستمر انجام مي گردد اما پس از آنکه 
شهروندان عزیز رانندگي مي نمایند بایستي تمام 
قوانین ومقررات رانندگي را براي حفظ جان خود 

وسایر شهروندان رعایت نمایند. 
مقررات  از  شهروندان  اگر  وی   ی  گفته  به 
تصویب  را  جریمه  موضوع  گذار  قانون  نمایند 
ذاتي  وظایف  برابر  پلیس  واین  نموده  وابالغ 
که  چند  باشد.هر  قانون  مجري  بایست  مي 
واسطه  به  وظایف  و  ماموریتها  این  اجراي  در 
نقش عامل انساني که عاري از عیب و نقص 
نمي باشد شاید کاستي هایي نیز به چشم آید 
سازمان  از  یکي  عنوان  به  ناجا  مجموعه  ولي 
حذف  در  تالش  و  اداري  سالمت  زمینه  در 
مصادیق فساد و رعایت حقوق شهروندي پیش 

قدم بوده است .

استانداردسازي  هاي  دوره  آموزشهاي 
تعالي رفتار کارکنان 

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی  استان ادامه 
داد :  پلیس سعي در حذف کوچکترین عیب ها 
و برخورد هاي نامناسب داشته و دارد و در این 
باره به صورت مرتب دوره هاي استانداردسازي 
به  الزم  آموزشهاي  و  برگزار  را  رفتار  تعالي 

کارکنان داده مي شود.ولي در این بین و در کنار 
انتظارات شهروندان نبایستي از انتظارات متقابل 
برخورد  و  رفتار  در حوزه  از شهروندان  ماموران 
غافل ماند ، رفتارهایي که شاید تا به امروز  زیاد 
به آن پرداخته نشده است و به آسیبهایي که به 
مامور و خانواده وي و حتي خود شهروند وارد مي 

 کند توجهي نشده است. سرفرازی تصریح کرد : 
مسئول  نیز  دیگري  سازمانهاي  پلیس  کنار  در 
رسیدگي به امور ترافیکي شهروندان  هستند و 
در راستاي این خواسته قرار دارند  در حالی که 
برخي از شهروندان ساختن پارکینگ ، تعریض 
نقاط حادثه خیز و در نظر  ، حذف  خیابان ها  
گرفتن مکاني براي تخلیه هیجانات و شور جواني 
را به این پلیس مربوط دانسته و این پلیس را 

ملزم مي دانند تا پاسخگوي مطالبه و خواست 
جامعه در این خصوص باشد در حالیکه بایستي 
به این موضوع توجه داشت که این مسائل در 
حوزه کاري پلیس نیست و با نگرش به نقش 
سایر سازمانها و ادارات  دخیل در امر ترافیک  آنها 
 نیز بایستي خود را ملزم به پاسخگویي و جامه ي 

 عمل پوشاندن به این مطالبه حقیقي مردم نمایند ،
 اقدامي که صد البته اگر اتفاق افتد نه تنها این 
شهر را همانند سایر مواردي که نویسنده گزارش 
این شهر را سرآمد در کشور معرفي مي نماید 
و  امنیت  و  آرامش  افزایش ضریب  باعث  بلکه 
قانون گرایي در شهر مي شود.وی ضمن تشکر 
از شهروندانی که قانون را فصل الخطاب جامعه 
دانسته و تقاضاي ورود سایر دستگاههاي دولتي 

خاطرنشان  است  نموده  ترافیک  موضوع  به  را 
کرد: پلیس نیز ضمن شناسایي نقاط حادثه خیز 
و اعالم آن به سازمانهاي مربوطه برای رفع و 
اصالحات هندسي الزم ، در صورت رفع  نشدن، 
 در اجراي قانون رسیدگي به تخلفات رانندگي  ، 
وظایف  انجام  در  سازمانها  قصور  صورت  در 

نقش آنها را در بروز تصادف لحاظ نموده و در 
اجتماعی  نماید.معاون  علت تصادف دخیل مي 
فرماندهی انتظامی  درباره  نحوه برخورد کارکنان 
این پلیس در مواجهات حضوري که با شهروندان 
توضیح داد: شاید مواجهات شهروندان با پلیس 
در بین سایر سازمانها یکي از باالترین رتبه ها 
را به خود اختصاص داده و از آنجا که در برخي 
با  برخورد  قبیل  از  پلیس  کاري  هاي  حوزه  از 

نوع  و  ماهیت  نقلیه  وسایل  توقیف  و  تخلفات 
ماموریت باعث نارضایتي درصد بسیار ناچیزي از 
این  لذا  داد:  ادامه  ترافیک گردد.  وی  کاربران 
احساس  چنین تداعي نماید که همه شهروندان 
از حضور و انجام وظیفه کارکنان ناراحت باشند 
در  تخلفات  با  برخورد  آمار  برابر  حالیکه  در 

مرتکب  رانندگان  از  درصد   5 تا   2 بین  کشور 
لذا  شوند.  مي  قانون  اعمال  و  گردیده  تخلف 
با  برخورد  از  اکثریت شهروندان  تفاسیر  این  با 
تخلفات منتفع گردیده چراکه برخورد با تخلفات 
رانندگي احتمال وقوع تصادف را کاهش داده و 
آنان موجب می شود.  براي  را  ترافیکي  امنیت 

دستگاه   .6380 قانون  اعمال 
موتورسیکلت سوار متخلف 

موتورسیکلت  از  کرد:  نشان  خاطر  سرفرازی 
 6380 تعداد  امروز  به  تا  نیز  متخلف  سواران 
دستگاه موتورسیکلت توقیف و 10112 دستگاه 
نیز اعمال قانون شده اند. الزم به ذکر است در 
گردیده  سعي  متخلف  موتورسیکلتهاي  توقیف 
است پس از توقف کامل آنها و به شکلي که 
هیچگونه حادثه و خطري راننده و ترک نشینان 
و سایر شهروندان را تهدید ننماید موتورسیکلت 
در  پارک  محل  درباره   .وی  گردد  توقیف 
و  طالقاني  خیابان  قبیل  از  پرتردد  خیابانهاي 
حکیم نزاري  هم عنوان کرد از آنجا که سطح 
معابر صرفا براي تردد وسایل نقلیه در نظر گرفته 
نقلیه  وسایل  افزایش  به  توجه  .با  است  شده 
نمي  میسر  تمام خودروها  توقف  امکان  طبیعتا 
از  استفاده  ضمن  بایستي  شهروندان  لذا  باشد 
وسایل نقلیه عمومي در سفرهاي درون شهري 
موجود  هاي  پارکینگ  فضاي  از  معابر  این  در 
استفاده و عالوه بر آن نیز این موضوع از جانب 
شهرداري برای احداث پارکینگ هاي مورد نیاز 
پیگیري و اجرا گردد.  وی تاکید کرد: شهروندان 
گرامي مي توانند  در صورت اعتراض به قبوض 
اعتراضات  به  رسیدگي  کمیسیون  به  جریمه 
شهروندان در خصوص تخلفات رانندگي  واقع 
و  بررسي  تا  مراجعه   استان  راهور  پلیس  در 
پیگیري الزم در خصوص اعتراض آنان انجام 
گیرد ضمن اینکه به تمام تماسهاي شهروندان 
با  شماره تلفن 197 در حوزه پیشنهاد، تقدیر ، 
انتقاد و شکایت  رسیدگي وپاسخگویي می شود. 

)Ava.news19@gmail.com(

پاسخ پلیس به گالیه های مردم

لحظات وحشت؛ از هراس یکپارچه کرمانشاه تا حضور گسترده نجاتگران
در پی وقوع حادثه ی تلخ و مصیبت بار زمین لرزه در 
غرب کشور که به جان باختن و زخمی شدن جمعی از 
 هم میهنان عزیز انجامید، حضرت آیت  ا... خامنه ای 
ایران  ملّت  به  تسلیت  ضمن  پیامی،  صدور  با 
تأکید  کرمانشاه،  استان  عزیز  مردم  بخصوص 
کردند: همه ی دستگاه های لشکری و کشوری 
با همه ی همت و امکانات به یاری آسیب دیدگان 
بشتابند.متن پیام رهبر انقالب اسالمی به شرح زیر 

است:بسم ا... الرحمن الرحیم
با تأسف و اندوه فراوان خبر زمین لرزه در غرب 
کشور را که به جان باختن جمعی از هم میهنان عزیز 
و زخمی شدن جمعی بیشتر انجامیده و خسارات 
بسیاری پدید آورده است، دریافت کردم.وظیفه ی 
مسئوالن آن است که در همین اولین ساعات با 
همه ی هّمت و توان به یاری آسیب دیدگان بویژه 
در زیرآوارماندگان بشتابند و با بهره گیری سریع از 
همه ی امکانات موجود، از افزایش تلفات جلوگیری 
کنند.ارتش و سپاه و بسیج، با نظم و سرعت به 
و  کنند  کمک  مجروحان  انتقال  و  آواربرداری 
دستگاههای دولتی چه نظامی و چه غیر نظامی 
را برای یاری آسیب دیده ها و  همه ی توان خود 
خانواده های آنان به صحنه آورند.اینجانب از اعماق 
دل، این حادثه ی تلخ و مصیبت بار را به ملّت ایران 
بخصوص به مردم عزیز استان کرمانشاه و بویژه 
به خانواده های مصیبت زده تسلیت عرض میکنم 
و متضرعانه از خداوند متعال میخواهم که این 
فضل  و  رحمت  جلب  مایه ی  را  رنج  و  محنت 
مقاومت  و  پایداری  و  بر صبر  و  دهد  قرار  خود 
ملّت عزیزمان بیفزاید.از همه ی کسانی که میتوانند 
به نحوی در سبک کردن بار مصیبت و جبران 
خسارت مؤثر باشند درخواست میکنم که به یاری 

آسیب دیدگان بشتابند.

پیام تسلیت نماینده ولی فقیه در خراسان 
جنوبی به زلزله زدگان غرب کشور

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در پی وقوع 
زمین لرزه در غرب کشور و استان کرمانشاه با 
صدور پیامی با آسیب دیدگان این حادثه دردناک 
ابراز همدردی کرد.پیام حجت االسالم  عبادی 
به این شرح است: در آستانه رحلت پیامبر اسالم 
)صل ا... علیه و آله و سلم( و شهادت حضرت امام 
حسن مجتبی)علیه السالم(، خبر وقوع زمین لرزه 
و  باختن  جان  سبب  که  کرمانشاه  استان  در 
زخمی شدن تعداد زیادی از هموطنان عزیزمان 
و خسارات زیادی شد، موجب اندوه فراوان گردید.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه جانگداز 
به حضرت بقیة ا... األعظم )عجل ا... تعالی فرجه 
برکاته  )دامت  رهبری  معظم  مقام  الشریف(، 
مردم شریف  و  فقیه  ولی  معزز  نماینده  العالیه(، 
استان کرمانشاه و بویژه به بازماندگان این حادثه 
تاسف بار، برای آن عزیزان سفرکرده علو درجات 
و غفران الهی و برای بازماندگان صبر و اجر از 
درگاه خداوند سبحان مسئلت می کنم و از همه 
مسئوالن کشوری و لشکری خواستارم از همه ی 
مردم  به  امدادرسانی  و  کمک  برای  خود  توان 
والیتمدار و شهید پرور استان کرمانشاه از هیچ 

کمکی دریغ ننمایند.

نیروی  اعزام  برای  جنوبی  خراسان 
راستای  در  تجهیزات  و  انسانی 
امدادرسانی به زلزله زدگان آمادگی دارد

استاندار خراسان جنوبی درپی وقوع زمین لرزه در 
غرب کشور، جان باختن جمعی از هموطنان را 
از آمادگی استان  در این حادثه تسلیت گفت و 
برای  تجهیزات  و  انسانی  نیروی  اعزام  برای 
امدادرسانی به مصیبت دیدگان و آسیب دیدگان 
مروج الشریعه  محمدمهدی  داد.  خبر  زلزله  در 
درپی وقوع زمین لرزه در غرب کشور جان باختن 
جمعی از هموطنان را در این حادثه تسلیت گفت 
و با ابراز همدردی با بازماندگان این سانحه برای 

مجروحان  برای  آمرزش،  طلب  درگذشتگان 
اعزام  و  امدادرسانی  برای  و  سالمتی  آرزوی 
تجهیزات و نیروی الزم اعالم آمادگی کرد. در 
استاندار خراسان جنوبی  تسلیت  پیام  از  بخشی 
غرب  در  زلزله  وقوع  اسفناک  خبر  است:  آمده 
به  منجر  که  کرمانشاه  استان  ویژه  به  و  کشور 
جان باختن و نیز زخمی شدن جمعی از هموطنان 
عزیزمان شد موجب تأثر و تألم اینجانب و مردم 

شریف خراسان جنوبی شد.وی افزود: وقوع این 
حادثه اندوهبار را به مردم عزیز استان کرمانشاه، 
به ویژه خانواده های داغدار این عزیزان تسلیت و 
تعزیت عرض کرده با ابراز همدردی صمیمانه با 
بازماندگان از درگاه ایزد متعال برای درگذشتگان 
درجات  علو  و  الهی  واسعه  غفران  حادثه  این 
همچنین  و  شکیبایی  و  صبر  بازماندگان  برای 
این حادثه شفای  و مصدومان  برای مجروحان 
عاجل مسئلت داریم.استاندار تصریح کرد: مردم 
و مسئوالن خراسان جنوبی نیز با ابراز همدردی 
با هموطنان عزیزمان در استان کرمانشاه و نیز 
سایر زلزله زدگان در صورت لزوم، به هر نحوی با 

تمام توان برای اعزام نیروی انسانی و تجهیزات 
برای امدادرسانی برای خدمت رسانی به مصیبت 
دیدگان و آسیب دیدگان در راستای کاهش آالم 

مردم آن استان آماده همکاری هستند.

یکپارچه  هراس  از  وحشت؛  لحظات 
کرمانشاه تا حضور گسترده نجاتگران

زمین لرزه ازگله کرمانشاه به بزرگی 7/3 در مقیاس 

بزرگای گشتاوری شامگاه یکشنبه 21 آبان 1396 
در نزدیکی ازگله، استان کرمانشاه در نزدیکی مرز 
ایران و عراق، در 32 کیلومتری جنوب غربی شهر 
حلبچه عراق ایران رخ داد.این زمین لرزه در 14 
ایران احساس شد و استان های خراسان  استان 
همدان،  لرستان،  کرمانشاه،  تهران،  رضوی، 
ایالم، زنجان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، 
کردستان، قزوین، خوزستان و اصفهان لرزیدند. 
کانون زمین لرزه 5 کیلومتری شهر ازگله کرمانشاه 
بود و زلزله نگاری آمریکا کانون این زلزله را 32 
کیلومتری حومه شهر عراقی حلبچه اعالم کرد. 
گو  و  گفت  در  دوشنبه  عصر  محمودیان  رضا 

با خبرنگار ایرنا افزود: این آمار مربوط به هفت 
است.به  کرمانشاه  استان  زده  زلزله  شهرستان 
گفته او، عملیات آواربرداری امروز به پایان نمی 
رسد و با توجه به کمبود ماشین آالت سنگین، در 
روزهای آینده هم ادامه دارد.محمودیان، مهمترین 
کمبودهای فعلی زلزله زدگان را ‘پتو و چادر’ عنوان 
کرد و گفت: انتظار داریم این کمبود برطرف شود.

21 بالگرد، 141آمبوالنس
زدگان  زلزله  به  هواپیما  فروند   2 و 

کرمانشاه امداد رسانی می کنند
معاون وزیر کشور با بیان اینکه زلزله تاکنون 328 
کشته و سه هزار و 150 مصدوم بر جای گذشته 
گفت: 21 فروند بالگرد، 141 آمبوالنس و 2 فروند 
هواپیما کار امداد رسانی به مجروحان و انتقال آنها 

به مراکز درمانی را انجام می دهند.

هوانیروز  پایگاه  بالگردی  توان  تمام 
کرمانشاه در خدمت امداد رسانی

به زلزله زدگان است
در  حضور  با  دوشنبه  روز  حیدری  سرتیپ  امیر 
منطقه زلزله زده سرپل ذهاب به خبرنگار ایرنا، 
از 80  بیش  تاکنون  زلزله  وقوع  زمان  از  گفت: 
به  زلزله  مصدومان  انتقال  برای  پرواز  سورتی 
بیمارستان های کرمانشاه انجام شده و می توان 
گفت که اکنون مجروحی در این مناطق بر زمین 
بیمارستان  فعالیت  از  نمانده است.وی همچنین 
صحرایی ارتش در مناطق زلزله زده خبر داد و 
گفت: برخی از مصدومان را نیز در این بیمارستان 
اظهار  ایم.سرتیپ حیدری  داده  قرار  تحت مداوا 
خارج  کنونی  شرایط  در  ما  تالش  همه  کرد: 
کردن افرادی که احتماال در زیر آوار گرفتار شده 
اند، می باشد و برای این منظور از توان 6 تیپ 
ارتش استفاده می کنیم به طوری که برای هر 
خانواده دست کم سه نفر نیروی امدادی در نظر 

گرفته ایم تا کار امدادرسانی و آواربرداری به خوبی 
انجام شود.به گفته فرمانده نیروی زمینی ارتش 
جمهوری اسالمی، این نیرو تا حد امکان نسبت به 
تهیه اقالم ضروری از قبیل آب معدنی، پتو، چادر و 
غذاهای کنسرو شده اقدام کرده و روند امدادرسانی 
نیروهای ارتش تا 48 ساعت آینده نیز در مناطق 

زلزله زده تداوم خواهد یافت.

زلزله کرمانشاه به کدام آثار
تاریخی آسیب زد؟

در  گذشته  شب  ریشتری   7.3 زلزله  پی  در 
استان کرمانشاه، برخی آثار تاریخی این استان 
تخریب دیدند.آسیب زلزله به آثار تاریخی استان 
کرمانشاهبه گزارش حوزه میراث و گردشگری 
در  جوان؛  خبرنگاران  باشگاه  فرهنگی  گروه 
استان  در  ریشتری شب گذشته  زلزله 7.3  پی 
کرمانشاه، دو تیم از کارشناسان اداره کل میراث 
استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
های  آسیب  میزان  بررسی  حال  در  کرمانشاه 
وارده به آثار تاریخی استان است.معاون میراث 
فرهنگی استان کرمانشاه با اعالم این خبر گفت: 
به  مجزا  تیم  دو  امروز  صبح  اولیه  ساعات  از 
منظور بررسی میزان آسیب های وارده تشکیل 
شده است.به گفته اکبر رضایی تیمی متشکل از 
کارشناسان میراث فرهنگی بازدید از آثار تاریخی 
را در دستور کار خود قرار داده  شهر کرمانشاه 
و تیمی به سرپرستی وی و مسئول فنی اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
عازم قصر شیرین، داالهو، سرپل ذهاب، اسالم 
هستند. گیالنغرب  و  ریجاب  ماهیدشت،  آباد، 

اعالم  کرمانشاه  استان  فرهنگی  میراث  معاون 
کرد تا کنون بر اساس گزارش های ارسالی از 
نمایندگی های میراث فرهنگی بخشی از نمای 
کاروانسرای قصر شیرین و ورودی این کاروانسرا 

آسیب دیده است.
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تولید آیفون ایکس برای اپل چند دالر هزینه دارد؟

فارس-در شرایطی که عرضه آیفون ایکس به بازار با استقبال کاربران مواجه شده، بررسی ها نشان می دهد هزینه 
تولید این گوشی تنها 357 دالر هزینه دارد.به گزارش 5 مک، در حالی که اپل این گوشی را به قیمت 999 دالر به 

فروش می رساند می توان نتیجه گرفت که اپل با فروش هر آیفون ایکس 642 دالر به جیب می زند.
سه شنبه   *23 آبان  1396 * شماره 3932

یادداشت

 مزه آب؛ مزه زندگی

* سید محسن موسوی

آب، آغازگاه زندگی، مظهر پاکی و پاک کنندگی، 
و  حیات  مایۀ  و  پویندگی  و  حرکت  سرچشمه 
همگانی  های  سرمایه  از  آب  است.  سرزندگی 
خداوندی است که به بندگانش عرضه داشته است.
سرآمد  را  آب  کالمی،  در  )ص(  اکرم  پیامبر 
است.  دانسته  آخرت  و  دنیا  های  نوشیدنی 
)ع(  امام صادق  و   ) )بحاراألنوار، ج66، ص 56 
مزۀ  آب  مزه  الحیاۀ:  طعم  الماء  و  طعم  فرمود: 

زندگی است.)المحاسن، ج2 ، ص 575 (.
به  و  کردن  مصرف  درست  که  جویی  صرفه 
به  بستگی  است،  چیز  یک  از  بردن  بهره  اندازه 
مصرفی،  مورد  چه  هر  و  داشته  مورد  اهمیت 
ارزشمندتر و کمیاب تر باشد، صرفه جویی در آن 
اهمیت بیشتری پیدا می کند و چه چیز مهمتر از 
آب که خداوند در قرآن کریم فرموده است: »همه 

چیز را از آب زنده گردانیم.« )انبیاء ، آیۀ 3۰(.
پس همه موجودات زنده برای ادامۀ حیاتشان 
و  گیاهان، حیوانات  آب هستند. همۀ  به  نیازمند 
انسان ها بدون آب از بین می روند و دیگر حیات 
تعالی  و زندگی مفهومی نخواهد داشت، خداوند 
در مصرف  روی  زیاده  به  نسبت  کریم  قرآن  در 
آب تذکر داده و فرموده است: بخورید و بیاشامید، 
ولی اسراف و زیاده روی نکنید که خداوند اسراف 

کاران را دوست نمی دارد. )اعراف ، آیۀ 3۱(.
پیشوایان معصوم )ع( همواره پیروان خویش را 
به استفاده صحیح از منابع آب و پرهیز از استفادۀ 
نابجا و زیاده روی در مصرف آب و هدر دادن آن 
آن  در مصرف  میانه روی  به  و  فرموده  سفارش 
توصیه کرده اند. در کالمی از امام صادق)ع( آمده 
است: خداوند میانه روی را دست داشته و زیاده 
روی را بد می دارد حتی دور ریختن زیادۀ آبی را 

که می نوشی.)الکافی، ج4، ص 52(.
باید توجه داشت که مقدار آبی که در یک ظرف 
آبخوری قرار می گیرد، حجم کوچکی از آب است 
و دور ریختن آن به ظاهر مشکلی را ایجاد نمی 
کند، ولی اسالم نسبت به همین مقدار از اسراف 
حساسیت نشان داده و این عمل را نکوهش می 
کند. در کالمی دیگر از امام صادق)ع( آمده است: 
کمترین اندازۀ اسراف در ریختن ته نامدۀ غذا یا 

آب است.)الکافی، ج 6، ص46۰(.
در فرهنگ اسالم، برای استفاده از آب جهت 
طهارت شرعی، وضو و غسل نیز محدودیت قائل 
شده و مسلمانان از مصرف بیش از نیاز در این 
برای  طهارت  انجام  پس  اند.  شده  منع  اعمال 
از  بیش  استفاده  برای  نیز، جوازی  هدف عبادی 
آب  مد  یک  اکرم)ص(  پیامبر  شود.  نمی  اندازه 
)75۰ گرم( را برای وضو و یک صاع آب )معادل 
استفاده  و  دانسته  کافی  غسل  برای  را  کیلو(   3
بیشتر از آب در این مورد را بر خالف سنت خود 

دانسته اند. )األشعثیات، ص ۱6(.
پیشوایان معصوم )ع( بنا به اهمیت و ارزش آب 
سالم، همواره به استفاده از آبهایی چون آب باران 
در ماههای خاص و آب جاری و ... سفارش کرده و 
از آلوده سازی آبهای مورد نیاز مردم پرهیز داده اند.

جذابترین ها 

خواندنی ها

اولین گواهینامه رانندگی 
که در ایران صادر شد

را                        ایران  در  رانندگی  گواهینامه  اولین 
سیف ا... خان در سال ۱3۰۸ گرفت، دوره آموزش او 
بیش از یک سال طول کشید. اولین گواهینامه جهان 

36 سال پیش از آن در پاریس صادر شده بود.

قدیمی ترین زبان های زنده دنیا 
که هنوز رسمیت دارند!

این  در  که  دنیا  زنده  های  زبان  ترین  قدیمی 
دارای  همگی  کرد  خواهیم  اشاره  آنها  به  لیست 
عدم  هم  آن  و  هستند  مشترک  ویژگی  یک 

تغییرات اساسی در ساختار آنها است. 
گالیک ایرلندی : این زبان از شاخه زبان های 
سلتی و خانواده هندواورپایی است و پیش از ورود 

ژرمن ها به ایرلند و جزیره انگلیس رواج داشته است. 
گرجی : سه زبان رسمی اصلی منطقه یعنی 
ارمنی، آذری و گرجی از خانواده  زبان های کاماًل 

متفاوتی می آیند.
قرن ۱6  تا  فنالندی  نوشتن  گرچه   : فنالندی 
میالدی روایج نداشته  است اما این یکی از قدیمی 
ترین زبان های زنده دنیا بشمار می آید. فنالندی 

از خانواده زبان های فین واوگری است که زبان های 
استوانیایی، مجاری می شود.

باسک : این زبان در بین مردمان باسک که در 
اسپانیا و فرانسه ساکن هستند رواج دارد. تنها نکته ی 
مسلم در مورد زبان باسک این است که سال ها پیش 
از ورود رومی ها به منطقه و روایج التین در فرانسه و 

اسپانیا ، باسک رواج داشته است.
مقدونی : خانواده زبان های اسالوی که شامل 
زبان های روسی، لهستانی، چک و کرواتی می شود 
از  این شاخه  زبان های جدید است.  از  یکی  تقریباً 

اسالوی-مادر یا پروتو-اسالوی منشعب شده است. 
ایسلندی : زبان ایسلندی یکی از زبان های 
هندواروپایی و از شاخه زبان های ژرمنی شمالی 
است. بسیاری از زبان های ژرمنی در طول زمان 
ساده شده اند و بسیاری از ویژگی های زبان های 

هندواورپایی را از دست داده اند. 
جزء  اروپایی  زبان های  بیشتر   : لیتوانیایی 
و  هستند  هندو-اورپایی  زبان های  خانواده 
احتمااًل در سال 35۰۰ پیش از میالد از همدیگر 
آلمانی،  به شاخه های  زبان های  این  جدا شدند. 
تدریج  به  و  شدند  تقسیم  انگلیسی  و  ایتالیایی 

اشتراکات زبانی ها آنها کمتر و کمتر شد.
تامیلی : تامیلی زبان حدود 7۸ میلیون نفر در دنیا 
و همچنین زبان رسمی کشور سری النکا است. این 
زبان تنها زبان کالسیکی می باشد که در طول زمان 

به طور کامل حفظ شده است. 
عبری : عبری سرگشت جالبی دارد. این زبان 
حدود سال  4۰۰ میالدی از رواج افتاد و تنها در مراسم 
مذهبی یهودی استفاده می شد. گرچه در اواخر قرن 
نوزدهم و بیستم با گسترش ملی گرایی یهودی ها این 
زبان احیا شد. هرچند که عبری مدرن با عبری تورات 
متفاوت است اما عبری زبان ها کاماًل می تواند آیات 

تورات را متوجه شوند.
فارسی : فارسی زبان رسمی کشورهای ایران، 
افغانستان ، تاجیکستان و ازبکستان است. فارسی 
رسمی  زبان  و  باستان  فارسی  از  شاخه ای  نوین 
امپراتوری ایران است که یکی از قدیمی ترین زبان 
های زنده دنیا می باشد. فارسی نوین حدود سال 
از ویژگی ها خاص  رایج شد. یکی  ۸۰۰ میالدی 
زبان فارسی نوین این است که تغییرات کمی در 
طول تاریخ داشته و امروزه فارسی زبان ها تقریبا 
بخواند  را  قدیمی  کتاب های  راحتی  به  می تواند 
انگلیسی زبان ها که به سختی می تواند  برخالف 

مثاًل نمایشنامه های شکسپیر را بخوانند.

عکاس خونه 

پیشه ور -   بیست روز بعد از مرگ حاج رجبعلی، سوم 
تیر در سال ۱334 در روستای سلطانی از بخش نهبندان 
بیرجند، در خانواده آهنی پسری به دنیا آمد. اسم پسر را 
او هم مثل پدر  از خدا خواستند که  رجبعلی گذاشتند و 

بزرگش، خدا شناس و خدا ترس باشد. 
مادرش  داد.  دست  از  را  پدرش  کودکی  در  رجبعلی 
که زنی فداکار بود، به سختی اما با شهامت توانست از 
خانواده اش حمایت کند.  دوران کودکی را در روستای 
مکتب  به  روستا  در همین  و  کرد  تولدش سپری  محل 
خانه رفت و قرآن را فرا گرفت.در سه سالگی پدر خود 
سلطانی  روستای  در  را  ابتدایی  دوران  داد.  دست  از  را 
گذراند و تا کالس پنجم درس خواند و بعد از آن ترک 
تحصیل کرد. تا سیزده سالگی در روستای محل تولدش 
بود و سپس به تهران رفت. در تهران در شرکت باردارو 
در قسمت پخش دارو و کارهای بانکی به مدت دو سال 
در  که  بود  نشده  ساله  هجده  هنوز  شد  کار  به  مشغول 
سال ۱354 به به صورت داوطلب، خود را به این دوره ی 
نظام وظیفه معرفی کرد و بعد از پایان سربازی به بیرجند 
بازگشت و در شرکت پی ریز محمدیه مشغول به کار شد. 
این دوره، فرصت مناسبی بود تا با چهره ی امام خمینی 
بگیرد.  انس  البالغه  نهج  و  قرآن  با  بتواند  و  شود  آشنا 
درجلسات  دوستانش،  همراه  به  را  زیادی  های  شب  او 
تفسیر نهج البالغه شرکت می کرد و گاه ساعت ها می 
او  و  زد  می  سر  سپیده  و  خواند  می  قرآن  که  گذشت 
احساس خستگی نمی کرد. همه ی این روزها، از رجبعلی 
آهنی مردی انقالبی ساخت. مردی که با مشاهده ستم به 

صفوف انقالبیون پیوست. 
بازگشت او به تهران و شرکت در تظاهرات و حضورش 
در تظاهرات هفده شهریور، سبب شد تا بتواند به همراه 
روحانیون بیرجند، خط فکری جوانان شهر را رهبری کند. 
او که به وسیله ساواک شناسایی شده بود، مجبور شد تا 
روزها مخفیانه زندگی کند اما با تاریک شدن هوا، کارش 
را شروع می کرد و گاه تا سپیده صبح، مشغول تکثیر نوار 

و اعالمیه و پخش آنها بود. 
سامان دهی تظاهرات در بیرجند و روستاهای اطراف، 

جزو فعالیت خستگی ناپذیر رجبعلی بود. 
فرزندان  بود.  نیافته  خاتمه  کار  انقالب،  پیروزی  با 
ها  کمیته  انقالب، جذب  نهال  از  برای حراست  انقالب 
شدند و رجبعلی با عده ای از دوستانش، به کمیته انقالب 

اسالمی پیوست. 

برای اولین داوطلب
 به جبهه ی جنگ رفت

گاه روزها می گذشت که به خانه بر نمی گشت و خانواده 
اش روایت دالوری هایش را در مقابل اشرار و قاچاقچیان 
مواد مخدر در کوه های اطراف، از زبان دیگران می شنیدند. 
اما خودش ساکت و آرام بود. با یک لباس ساده، شلوار ساده 
سربازی و پیراهنی ساده. بعد هم به نیروهای جهادگر پیوست. 
برای زدن چاه آبی یا کاشت زمین کشاورزی. اما با شروع 
جنگ، می دانست که دیگر جایش در جهاد سازندگی نیست. 
آن گاه به نیروهای سپاه پیوست و برای آموزش به مشهد 
اعزام شد. در میان نیروهای اعزامی، چهره ی رجبعلی خیلی 

زود برای فرماندهان مشخص و ممتاز شد. 
او برای اولین بار داوطلب به جبهه ی جنگ اعزام شد و 
در عملیات طریق القدس به عنوان فرمانده گردان شرکت 
سپاهی  یک  که  گویند  می  همرزمانش  و  دوستان  کرد. 
مخلص و یک جنگجوی شجاع بود. او با بسیجیانی که 
در کنارش بودند، مثل یک برادر رفتار می کرد. گاه ساعت 
ها برای شان وقت می گذاشت و با آنها حرف می زد و 
نیروهای تحت فرماندهی اش، شجاعانه مقابل دشمن قرار 
می گرفتند. او دربرابر گرفتاری ها و مشکالت بسیار صبور و 
با حوصله بود و همچون کوه استوار و مقاوم بود.رجبعلی در 
عملیات طریق القدس، بر اثر ترکش خمپاره، مجروح شد اما 
حاضر نشد در بیمارستان بستری شود و باز به جبهه برگشت 
و فرماندهی نیروی ویژه خراسان را به عهده گرفت. آن ها 
در این حمله موفق شدند ضربات شدیدی را به دشمن وارد 
کنند و پس از آن، در عملیات فتح المبین، از ناحیه ی دست 

مجروح شد. 
می  تا  و  دانست  می  خار  مثابه  به  را  ها  زخم  این  او 
توانست در مقابل شان مقاومت می کرد و هر بار مجروح 
می شد، تالش می کرد تا آخرین لحظه در معرکه بماند و 

همرزمانش را تنها نگذارد. او نمی خواست نیروهای تحت 
فرماندهی اش با مشاهده ی زخمی شدن او، از جنگیدن 
دلسرد شوند و به همین خاطر، مجروحیتش را پنهان می 
کرد. حتی وقتی بعد از مجروح شدن به عقب منتقل می 
شد، زمان زیادی استراحت نمی کرد و باز به جبهه بر می 
بار به جبهه اعزام شد، حمله  گشت. وقتی برای سومین 
به عنوان خط شکن و  او  بود و  راه  المقدس در  بیت  ی 

فرمانده گردان ابوذر وارد جنگ شد و در جریان آزاد سازی 
و  پشت  ی  ناحیه  به  ترکش  اصابت  اثر  بر  خرمشهر، 

کمرش مجروح شد. 
او بعد از هر بار مجروح شدن، ناامیدتر می شد. وقتی 
امام  به عنوان خط شکن تیپ 2۱  در عملیات رمضان 
مادرش  به  برگشت،  جبهه  از  و  کرد  شرکت  )ع(  رضا 
گفت که احساس می کند که هنوز کامل نشده است، 
برای همین است که او را به شهادت نمی رساند. گفت 
که تصمیم به ازدواج دارد. ازدواجش مثل زندگی اش، 
در  جمعه،  شب  یک  در  شد.  برگزار  پیرایه  بی  و  ساده 
ی  ساده  لباس  با  دامادی  کمیل،  دعای  یک  ی  سایه 
سپاه، زندگی جدیدش را جشن گرفت و هنوز یک روز 
خبر  فوری،  پیغام  یک  با  که  بود  نگذشته  ازدواجش  از 
دادند که باید برای حفاظت از جان حجاج به سفر حج 
مهیا  برایش  را  رفتن  راه  فکر کرد که خداوند  او  برود. 
کرده است. به مکه رفت و پس از بازگشت از سفر حج، 
بعد  زد،  حرف  دوستانش  با  و  رفت  شهدا  گلزار  به  ابتدا 
که  بود  حج  سفر  از  بازگشت  روز  دومین  آمد.  خانه  به 
خبر دادند عملیاتی در پیش است و نیروها باید به جبهه 
بازگشتی  دیگر  دانست  می  بود.  رفتن  وقت  برگردند. 
نخواهد بود. قبال هم به برادرش گفته بود که دلش نمی 
برای  عروسش  نو  و  مادر  با  برگردد.  اش  جنازه  خواهد 
آخرین بار خداحافظی کرد و بعد به زیارت امام رضا رفت 
و راهی جبهه ی جنوب شد. . او برای باز کردن معبر، با 
چند نفر از دوستانش، به میدان مین زد و دیگر برنگشت.
آبان ۱36۱ در عملیات مسلم بن  رجبعلی آهنی در 25 
عقیل در جبهه سومار در تپه های مشرف به شهر مندلی 
بر روی مین به شهادت رسید. پیکر  اثر رفتن  بر  عراق 

مطهرش در منطقه دشمن مفقود شد .

آثار منتشر شده درباره ی شهید

یک زندگی ،مسافر خانه ی خدا ،حرف ناحق ،فرار،  
چیز  همه  از  ،قبل  آهنین  مرد    ، بهشتی  ی  سفره 

نفر بودیم ،جشن ما  مسجد، ما هفتاد و دو 

خاطرات

مادر شهید:
آن روز بی موقع از مدرسه برگشت . کیسه ای پر از پنبه 
را به کناری پرتاب کرد و با ناراختی ، در گوشه ای از اتاق 
زانوهایش را میان دستانش گرفت . از رفتارش متعجب شدم . 

پرسیدم : چرا االن از مدرسه برگشتی رجب جان ؟

بغض کرده بود و فقط در جوابم می گفت : هیچی ! از 
کیسه مشتی پنبه برداشتم و پرسیدم :

اینها را ازکجا آوردی ؟
سرش را به طرفم برگرداند و گفت : من دیگر مدرسه 
به  بکشد،  کار  ما  از  خواهد  می  معلم  آقای   . روم  نمی 
با  تا  داده  پنبه  کیسه  روستا یک  های  بچه  از  کدام  هر 
و  بگیرید  را  پنبه  یا  گوید  می  زور  بریسند.  مادرهایشان 
نخ درست کنید و و یا دستکش ببافید تا برای خانواده ام 
هدیه ببرم وگرنه حق ندارید پایتان را در کالس بگذارید.!
ببینم، سرش  با گلویی بغض کرده  را  او  طاقت نداشتم 
را به سینه چسباندم و گفتم : عیبی ندارد ، من پنبه ها را                     
می ریسم ، تو برو مدرسه . اما او گفت : نه ، من حرف زور 
گوش نمی کنم . چرا شما بی اجرت کار کنید ؟ فردا پنبه را 
در کالس جلویش پرت می کنم و دیگر به مدرسه نمی روم.
هر چه اصرار کردم ، رجب زیر با نرفت و همین کار 

باعث شد تا ترک تحصیل کند . 
هرگز او را تند خو و عصبی ندیده بودم . برای همین وقتی 
با عصبانیت وارد خانه شد ، تعجب کردم ، دست از لباس 
شستن کشیدم و به اتاق رفتم . رجبعلی ، قرآنی برداشته ، 
مشغول خواندنش بود . پرسیدم : چی شده ؟ خدا نکند تو را 
کج خلق ببینم.بدون اینکه نگاهش را از قرآن بردارد ، گفت 
: چیزی نیست ، اجازه بدهید کمی قرآن بخوانم . می ترسم 
االن حرفی بزنم که به گناه ختم شود . من هم دست از 
کنجکاوی برداشتم . بعد از مدتی کوتاه خودش به سراغم آمد 
. علت ناراحتی اش را که پرسیدم ، گفت : امروز چند معلم زن 
، از آموزش و پرورش برای شرکت در جلسه ای به روستا آمده 
بودند ؛ به محض ورود با مردان دست دادند. من هم از اینکه 

حریم خدا شکسته شد . سخت ناراحت شدم.
پدر شهید:

فرزندم حاج رجبعلی در کالس پنجم دبستان ترک تحصیل 
کرد. علت ترک تحصیل او هم این بود، که روزی معلم 
مدرسه که بچه ها را روستایی و ساده انگاشته بود، مقادیری 
پنبه از شهر خریده و آورده بود و به هر کدام مقداری داده 
بود.که مادرشان آنها را بریسند و سپس برای او گلیم ببافند. 
اما همچنان که گفتم: فرزندم طبع بلندی داشت و در مقابل 
حرف بی حساب و زور تسلیم نمی شد. این بود که پنبه ها را 
قبول نکرده بود. لذا معلم او را تهدید به تنبیه و مجبور به قبول 
کرده بود. وقتی همراه پنبه ها به خانه آمد، پنبه ها را به گوشه 
ای پرتاب کرد و گفت: دیگر تصمیم دارد مدرسه را ترک کند 
و هرگز حاضر نیست حرف زور گوش کند و برای معلم پنبه 

بریسد و به همین علت ترک تحصیل کرد و به شهر رفت.
رقیه بهرامیـ  همسر شهید:

روزی که برای رفتن به خانه خدا عازم مکه بود، به من 
سفارش کرد تا چراغ خانه را خاموش نکنم و در منزل خودمان 
بمانم. سه روز بعد از بازگشت از سفر حج آماده رفتن به منطقه 
شد . این بار رو به من کرد و گفت : هر جا دوست داشتی 

زندگی کن . در خانه خودمان خانه پدرت یا خانه مادرم.
به دلم گذشت که منظور خاصی دارد . پرسیدم : چرا وقتی 

به مکه می رفتی در خانه خودمان بمانم و حاال ...؟
سرش را پایین انداخت و گفت : خانه ما از این به بعد .... 
و پس از مکثی کوتاه ادامه داد : به درگاه خدا دعا کن و بگو 

آهنی در راه تو رفت و من هم به تو پناه می برم. 
علی آهنی ، برادر شهید:

مدتی مسوولیت ستاد مبارزه با مواد مخدر نهبندان را به 
عهده داشت . یکی از اقوام نزدیک ، پیغام داده بود : به 
رجبعلی بگویید کسی را که دستگیر کرده ای از آشنایان 
است ، کاری به او نداشته باش.اما رجبعلی زیر بار نمی رفت 
. در جواب گفت : به او بگویید دایی و عمو و برادر و بیگانه 
برایم فرقی ندارد، هر کس تخلف کند باید او را به دست 

عدالت سپرد ، حتی اگر متخلف تو باشی.
وقتی در جبهه مجروح شده بود و در خانه از او مراقبت 
دیدنش  به  روستا  مردم  و  فامیل  افراد  همه  کردیم،  می 
آمدند . جز آن کسی که برایش پیغام فرستاده بود . مدتی 
بعد همان خویشاوندمان در بستر افتاد؛ دلمان نمی خواست 
حالیه عصا  در  رجبعلی  اما   ، بگیریم  از حالش خبر  حتی 
زیر بغلش بود به دیدنش رفت . می گفت : من از هیچ 
کس کدورتی ندارم ؛ اگر هم کاری کردم ، انجام وظیفه 
قاچاقچیان  نابودی  برای  ام  زنده  که  هم  وقتی  تا   . بود 
تالش خواهم کرد . چند روز بعد از عملیات بیت المقدس 
، رجبعلی از اصفهان به من تلفن کرد و گفت دو روز دیگر 

می آیم  پرسیدم : در اصفهان چکار می کنی؟
با خونسری جواب داد : چند نفر از بچه ها زخمی شده اند 
، آنها را به اینجا آوردم . احساس کردم خودش هم زخمی 
شده ؛ اما می خواهد از من پنهان کند . بعد از خداحافظی ، 
بالفاصله با اهواز تماس گرفتم و از دوستانش درباره رجبعلی 
پرسیدم ، گفتند : نگران نباشید ! زخم مختصری برداشته . 
همین روزها به بیرجند می آید.شماره تلفن بیمارستان اصفهان 
را از آنها گرفتم و زنگ زدم . به رجبعلی گفتم که فردا به 
اصفهان خواهم آمد. او مرا به آرامش دعوت کرد و عاجزانه 
گفت : خدا شاهد است جراحتم مهم نیست . اگر تو بیایی، مادر 
متوجه می شود . دلم نمی خواهد بعد از آن همه زحماتی که 
مادر برایمان کشیده ، حاال زخمی شدنم را بشنود و از غصه 
چروکی به چهره اش اضافه شود.وقتی به بیرجند برگشت ، بر 
اثر اصابت ترکش به کمرش نمی توانست به درستی بنشیند. 
اما با دیدن نگاه نگران مادر ، تظاهر به سالم بودن می کرد و 

چیزی بروز نمی داد.
محمد آهنی ، برادر شهید:

در روستای سلطانی ، رسم بر این بود که عروس را 
با ساز و دهل به منزل داماد بیاروند و مردم به تماشا 
آرزو داریم سه  از سالها  بعد  بیایند. هر چه می گفتیم 
روز جشن مفصل برایت بگیریم و رسم روستا را زنده 
نگهداریم ، قبول نمی کرد و می گفت : انقالب شده 
باشد  محمدی  صلوات  گناه  بجای  ها  عروسی  در  که 
می  خودش   ، باشد  رسم  تابع  خواهد  می  کس  هر   .
ازدواج  باشیم.جشن  الگو  دیگران  برای  باید  ما   . داند 
 ، کردیم  برگزار  جمعه  در شب  خودش  خواسته  به  را 
کمیلی  دعای  بودند،  جمع  دوستانش  همه  حالیکه  در 
در  عروسی  مراسم   ، ولیمه  دادن  با  و  شد  خوانده 

رسید.  پایان  به  نهایت سادگی 

نمایی از روستای آرک خوسف         احسان گنجی قاب عکس کاریکاتور  داده نما، آوای خراسان جنوبی

رجبعلی آهنی  ، سردار آهنی جبهه 

قدیمی ترین صندوق امانات بانکی تاریخ!

قلعه سر یزد با مساحت هفت هزار و 79۰ متر مربع 
از قدیمی ترین و بزرگ ترین قلعه های ایران است 
که در سه طبقه خشت و گل از دوره ساسانیان۱4۰۰- 
سال پیش- به جا مانده است. این قلعه متشکل از 

46۸ حجره است که هر کدام در و کلید مجزا دارند 
و به یک خانوار اختصاص داده می شده است. مردم 
منطقه هنگام هجوم دشمن نیز به داخل قلعه پناه 
می بردند. در اصل قلعه سریزد قدیمی ترین صندوق 

امانات بانکی تاریخ محسوب می شود.

 . بودم  ندیده  عصبی  و  خو  تند  را  او  هرگز 
شد  خانه  وارد  عصبانیت  با  وقتی  همین  برای 
تعجب کردم ، دست از لباس شستن کشیدم 
برداشته  قرآنی   ، رجبعلی   . رفتم  اتاق  به  و 
شده  چی   : پرسیدم   . بود  خواندنش  مشغول 
اینکه  ببینم.بدون  خلق  کج  را  تو  نکند  خدا  ؟ 
چیزی   : گفت   ، بردارد  قرآن  از  را  نگاهش 

نیست ، اجازه بدهید کمی قرآن بخوانم .

 کاهش کربن

رنگی رنگی

آرزوهای بزرگ داشته باش

آرامش  و  هوا  خنکای  و  برگا  ماه خش خش 
شروع شده. این ماه می خواهیم تالش کنیم قدم 
های کوچیکی برداریم برای رسیدن به خواسته 
هامون. یادتون باشه یک موفقیت بزرگ نتیجه 
دل  صبح  کوچیکه.یه  کار  و  اتفاق  عالمه  یک 
انگیز پاییزی بهت سالم میکنه. پس چشمهات 
رو باز کن، به خورشید پاییزی سالم کن و برای 
یه روز مفید و پر انرژی تالش کن.صبحت بخیر 
آدم رنگی جان، این هدیه امروز ماست تا تو رو 
از  برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که 
این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه 
رویاپردازی  کن.  منتقل  اطرافیان ات  به  و  دار 
کن و در رویاهات آرزوهای بزرگ داشته باش، 
اون  به  رسیدن  برای  وقتی  رویاپردازی  داشتن 
بلکه  بیهوده ای نیست  تنها کار  نه  تالش کنی 

یه جور برنامه ریزی برای آینده ات هست.
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 راه هايي براي درمان کسالت و سستی
  

انرژي فيزيکي و جسماني  در واقع همان طور که 
شما حاصل رژيم غذايي سالم، ورزش و استراحت 
زيستن  طريق  از  هم  رواني  انرژي  است،  مناسب 
شما  به  که  شود  مي  حاصل  هايي  روش  انواع  به 
بودن،  نفس،سرزنده  اعتمادبه  اميدواري،  احساس 
عشق و نائل شدن به تمامي چيزهايي که دوست 

داريد، مي بخشند. 
اگر روش هاي زير را انجام دهيد کسالت ديگر در 
شما معنا نخواهد داشت،امتحان کردن روش هاي 
زير نه تنها ضرري ندارد بلکه بسيار هم مفيد است: 
* دوست خودتان باشيد:  سعي کنيد همان طور 
که با صميمي ترين دوستانتان برخورد مي کنيد، 

با خودتان نيز رفتار کنيد.  
* احساس پرواز کنيد:  در جايي قرار بگيريد که 
از  را  مشکالت  کنيد  دارد،سعي  آرامش  و  سکوت 
جلوي چشمانتان عبور دهيد،اين روش به شما ياد 
مي دهد که به خاطر بياوريد مشکالت قابل عبور 
و گذر هستند و هميشه در کنار ما نخواهند ماند. 

* رنگ نارنجي: روانشناسان معتقد هستند که رنگ 
نارنجي باعث افزايش حس خوش بيني، اشتياق و 
در  احساس  اين  که  اين  است،براي  آوردن  شانس 
شما شناور شود چند شاخه گل نارنجي در گلدان 

بگذاريد و به آنهانگاه کنيد.  
مي  موفق  وقتي  مردم  همه  ارزان:   خريدهاي   *
شوند هنگام خريد تخفيف بگيرند شاد مي شوند، 
براي اين که حس شادماني را در خود تقويت کنيد 
انداز  پس  را  هايتان  پول  و  کنيد  خريد  تر  ارزان 
کنيد تا در مواقع ضروري به کارتان بيايد و بتوانيد 

در آن زمان ها احساس آرامش و شادي کنيد.

ترس از تنبیه شدن!

از  درس،  آموزش  بار  دو  يکی  از  پس  معلم  خانم 
است؟  نشده  متوجه  کسی  چه  پرسيد:  شاگردانش 

سه نفر از شاگردان دستشان را باال بردند. 
معلم گفت: بياييد جلوی تخته و چوب تنبيه خود را 

از  کيفش بيرون درآورد. 
همه دانش آموزان جا خوردند و متعجب و ترسان 
به خانم معلم نگاه می کردند. معلم به يکی از سه 
دانش آموز گفت: پسرم اين چوب را بگير و دو بار 
به کف دست من بزن. دانش آموز متعجب پرسيد: 
به کف دست شما بزنم؟ به چه دليل؟ معلم گفت: 
پسرم مطمئنا من در تدريسم موفق نبودم که شما 
متوجه درس نشدی. به همين دليل بايد تنبيه شوم.

دانش آموز اول دوبار به دست معلم زد و معلم از درد 
سوزش دستش، آهی کشيد و چهره اش برافروخته 
شد. نوبت نفر دوم شد. دانش آموز دوم که گريه اش 
من  به خدا  معلم!  خانم  گفت:  معلم  به  بود  گرفته 

خودم دقت نکردم و ياد نگرفتم . 
من دوست ندارم با چوب به دست شما بزنم . از معلم 
اصرار و دانش آموز انکار!ديگر ، تمامی دانش آموزان 
کالس به گريه افتاده و از بازيگوشی های گاه و بيگاه 
شرمسار  معلم  دادن  درس  هنگام  کالس،  داخل 
بودند.از آن روز دانش آموزان کالس از ترس تنبيه 

شدن معلمشان جرأت درس نخواندن نداشتند .

تمام تخيالت و آرزوهای ما به وقوع خواهند
 پيوست به شرط آنکه  شجاعت پيگيری کردن

 آنها را داشته باشيم. والت ديزنی

گاهی راه حل مساله، از آنچه که گمان می کنيم، 
آسان تر است. اگر تالش کردی و نتيجه نگرفتی، 

نااميد نشو، راه ديگری را امتحان کن.

گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آيد
گفتم که ماه من شو گفتا اگر بر آيد
گفتم ز مهرورزان رسم وفا بياموز

گفتا ز ماه رويان اين کار کمتر آيد

انسانی که محکم است و اعتماد به نفس دارد از نه 
شنيدن نمی ترسد. چون نقطه اتکايش در درون خودش 

است نه در بيرون. برای نه شنيدن مرتب تمرين کنيد.

بزرگی را گفتند که انسانيت چيست؟ گفت:
 تواضع در وقت رفعت! عفو هنگام قدرت! 

سخاوت هنگام تنگدستی! و  بخشش بدون منت.

دارند  و خالق حضور  پویا  افرادی  گوناگون،  در مشاغل 
که مورد تحسین همه هستند و پویایی این افراد هر روز 
بهتر و بیشتر از روز قبل می شود. اکثر کسانی که با این 
دنبال  و  می خورند  غبطه  حالشان  به  دارند  برخورد  افراد 
روش هایی می گردند تا مانند آن ها شوند. اولین کاری که 
به ذهن چنین افرادی می رسد، این است که صبح را زودتر 
از روز قبل شروع کنند. باوجود تمام سختی هایی که انجام 
این کار دارد، آن ها باالخره دست از سر رخت خوابشان 
برمی دارند اما در طول روز کسل می شوند. انرژی زیاد تنها 

از نسیم دل انگیز صبحگاه به دست نمی آید. 
در ادامه ۶ فعالیتی را پیشنهاد می کنیم که انرژی فراوانی 

برای پویایی و خالقیت در کارها به شما می دهد.

1.صبحانه کامل و سالم بخورید

کنید،  میل  به تنهایی  را  صبحانه تان  می گویند:  این که 
درست است اما بهتر است بگوییم: صبحانه  سالم و کامل را 
به تنهایی میل کنید! صبحانه یکی از مهم ترین وعده های 
این  می گیرند.  نادیده  را  آن  افراد  اکثر  که  است  غذایی 
وعده ی غذایی در تأمین انرژی جسمی و روحی شما نقش 
مهمی ایفا می کند.باوجود اینکه محدودیتی در انتخاب نوع 
با  مواد غذایی  و هر کس می تواند  ندارد  صبحانه وجود 
کالری باال مصرف کند اما این را هم در نظر بگیرید کالری 

که شیرینی و کیک و شکالت به شما می دهند سریع تر 
از آنچه فکر می کنید توسط بدن شما مصرف می شوند و 
به پایان می رسند. اگر می خواهید صبحانه انرژی تقریبا 
پایداری را به شما دهد، مواد غذایی را انتخاب کنید که 

بیشترین میزان ویتامین و مواد معدنی را دارند.

2. ورزش کنید

زیادی  مزایای  ما خیلی خوب می دانیم که ورزش  همه  
دارد اما نمی دانیم بهترین زمان برای این کار صبح است. 
چند دقیقه نرمش در صبحگاه، نه تنها خوابی که هنوز در 
بدنتان هست را از بین می برد، بلکه اکسیژن را به مغزتان 
احساس  روز  طول  در  شما  می شود  باعث  و  می رساند 
بهتری داشته باشید. اگر هم معتقدید نرمش صبحگاهی 
رغبت انگیز نیست، می توانید با دوچرخه به محل کارتان 

بروید یا با فردی دیگر ورزش کنید.
 

3. مشکالت شخصی تان
 را در خانه جا بگذارید

بیشتر شاغالن  که  است  ازجمله مشکالتی  حواس پرتی 
ایجاد  گوناگونی  دالیل  به  می رنجند. حواس پرتی  آن  از 
می شود که مهم ترین آن مشکالت شخصی است و گاهی 

باعث می شود فرد شغل خود را از دست بدهد؛ به همین 
دلیل عده ای درصدد حل مشکل برمی آیند. عواملی که 
باعث حواس پرتی تان می شوند را بشناسید و ورود آن ها 
را به محدوده  افکارتان ممنوع کنید. اگر وظیفه ای را که 
به شما سپرده می شود همان لحظه انجام دهید، تمرکزتان 
بدانید که مشکالت شخصی  افزایش می یابد.  روی کار 
متعلق به خانه و مشکالت کار متعلق به محل کار هستند.

4. بیندیشید

همان طور که ورزش خستگی را از جسم تان دور می کند، 
مدیتیشن یا تمرکز و تفکر عمیق هم روحتان را از حالت 
حتی  و  روحی  کار سالمت  این  می کند.  خارج  آشفتگی 
جسمی شما را تأمین می کند و باعث می شود برای شروع 
کار، جلسه، سخنرانی و هر آنچه از آن بیم داشتید، آمادگی 
وقت  دقیقه   ۱۵ تنها  کار  این  برای  کنید.  پیدا  را  الزم 

بگذارید و در این زمان، به خودتان انرژی مثبت دهید.

5. برای هرروز اهدافی داشته باشید

می شود،  تنظیم  شما  برای  هرروز  که  هدفی  بر  عالوه 
اهداف دیگری که خودتان تنظیم کرده اید، پویایی خاصی 
را در شما ایجاد می کند. فهرستی از اهداف روزانه تان تهیه 

کنید. این کار مهارت برنامه ریزی را در شما تقویت می کند 
و به شما می فهماند برای هر کار چه مقدار زمان الزم 
است. اهدافتان را اولویت بندی کنید تا بتوانید هوشمندانه 
کارکنید. این کار را در هنگام صبح، پیش از ورود به محل 
کارتان انجام دهید، چراکه محل کار روحیه  پرشور و حالی 
را که از نسیم صبحگاهی ناشی می شود را از بین می برد 

و مانع از تمرکز می شود.
 

6. تا می توانید از تلویزیون، لپ تاپ
 و به خصوص اینترنت دوری  کنید

در  طوالنی  مدت  برای  که  هستید  افرادی  ازجمله  اگر 
فیلم  چند  تماشای  پتانسیل  یا  و  می کنند  سیر  اینترنت 
و  به فکر چشمان  پیشنهاد می کنیم کمی هم  دارند،  را 
مغزتان باشید و برای چندساعتی هم طبق میل آن ها رفتار 
کنید. شما می توانید به جای گوش دادن به موسیقی های 
تکراری، محو آواز بی همتای طبیعت شوید، به جای اینکه 
در اینترنت سیر کنید، کمی در پارک قدم بزنید و به جای 
اینکه فیلم ببینید، به دیدن اقوام و دوستان تان بروید و 
فیلمی زنده و همیشگی با آن ها در ذهن تان بسازید. شاید 
در ابتدا این کارها را بیهوده فرض کنید اما اگر تنها یک بار 
یکی از این کارها را انجام دهید، خواهید دید که تمام عمر 

اشتباه می کردید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

کسانی که کارهای نيکو می کنند، منزلت نيکو از آن ايشان است و غبار غم و اندوه بر پيشانی ايشان 
نمی نشيند و  رسوائی نمی بينند. آنان اهل بهشتند و جاودانه در آن می مانند يونس آيه ۲۶

حدیث روز  

دو چيز مردم را هالك و بيچاره گردانده است: يکی ترس از اين که مبادا در آينده فقير و نيازمند ديگران گردند.و ديگری فخر فروختن 
و مباهات بر ديگران است. امام حسين )ع(

سبک زندگی

کاری که افراد فعال هر روز انجام می دهند

جدول کلمات                        

من  تن  نباشد  چو   -۱ افقی: 
چنگی  ساز   - غالت  از    - مباد 
هیمه  دیرفرسای -  و  2- محکم 
- پرچم 3- جدید ترکی - شیمی 
قدیم - ظرف آبخوری 4- ارتفاع 
داستان   - دریا  سطح  به  نسبت 
کوتاه -  حیوان وحشی ۵- باالی 
فرنگی - کشورها  -  میوه هزار 
که  زور  پول   - خوبی   -۶ دانه  
 - می گرفتند  روستاییان  از  حکام 
مرده ها  پدر  زعفران -  نوحه  7- 
- امر به دویدن 8- حرف همراهی 
جانور  مهیب  غرش   - نصف   -
درنده - درخت زبان گنجشک 9- 
از فلزات - به عربی ترجمه کردن 
عبارتست  که  خوراک  نوعی    -
در  و  کشیده  قیمه  جگر  و  دل  از 
 - نساء   -۱0 کرده  بریان  روغن 
 -۱۱ شناساننده   - خوشامدگویی 
غالف شمشیر - پول سابق فنالند 
- پول چشم بادامی ها ۱2- حرف 
صریح - دوستی  -  دینداری ۱3- 
دوستان - مزدور - آزاد ۱4- رنج و 
درد - حقوق مقرر - از باشگاه های 
مایه   -۱۵ انگلیس  فوتبال  برتر 
شمال  در  کشوری   - سرگرمی 
اقیانوس  سواحل  در  آفریقا  غربی 

اطلس - هالک

عمودی: ۱- مرکز مراکز دولتی 
ساحل عاج  -  ویزیتور 2- هذیان 
مال التجاره  و  اروس   - جامه   -
قوت   - کاه  مخفف   - صف   -3
غایب  ضمیر   -4 راز   - الیموت 
- فرار کردن حیوانات - پدر شعر 
نو فارسی ۵- به مقصود نرسیده - 
عقیده باطنی - مجرای مایعات در 
گیاهان ۶- ترازو - مورد اعتماد - 
تخم مرغ انگلیسی 7- شبه جزیره  
ماالیی  جزیره  شبه  روی  بر  که 
قرار دارد- خدای آفتاب - بیزاری 
8- بازداشت - از ایاالت دیدنی و 
توریستی هند - از فلزات اساسی 
حساب  به   -9 جهانی  بازار  در 

رسنده - وسط - اخوی ۱0- ترش 
فریبنده  زن   - ترس   - شیرین  و 
چروک  و  چین   - رنگارنگ   -۱۱
پوست - تنها رود قابل کشتیرانی 
کشور   - پهلوانان   -۱2 ایران 
هیتلر - عالمت مفعولی ۱3- میوه 
از پسوندها - نیم صدای  تلفنی - 
 -۱4 بودن  ترتیب  به   - گوسفند 
مین پست و بلند و پر آب و علف 
- از انواع بیکاری که نام دیگر آن 
انواع  از   - است  سیکلی  بیکاری 
که  روسی  و  چینی  کامیون های 
فاقد کیفیت هستند و به ایران وارد 
از   - خرس  نوعی   -۱۵ می شوند 

کشورهای  اروپایی.
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123456789101112131415
ماقتنانولیسپوپ1
دنشکلایرلیشای2
رزوروسناسامرد3
سونافریمدهدا4
هارتبااوشیپی5
خیمارمدرمروش6
اتتر ازابنینا7
نایزینرامرینپ8
لمهمجارخماکی9
تیچدباللاپنش10
نهمیدناقولاش11
داناوابرکفتم12
ریادیاباتاتلا13
سویرممهدایوار14
تاتسومرتریتتفه15

پیتزا ساندویچ اسماعیل زاده
کافیست یک بار امتحان کنید

پیتزا بزرگ همراه با سس و نوشابه رایگان
فقط 6000 تومان

شعبه یک: بلوار صیاد شیرازی واحد 90
32236351

شعبه دو: معلم ، خیابان 15خرداد
 میدان 7 تیر، ضلع جنوبی

آماده عقد قرارداد با ارگان های دولتی  
شرکت ها و بوفه های مدارس

 با نازل ترین قیمت

پیک رایگان

شماره مدیریت: 09157014292
32436935 -09159634292 

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

را تجربه کنید.   09158668002

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

مرکز تخصصی حمل و نقل اثاثیه منزل
 و لوازم اداری با سابقه درخشان 

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد

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

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص
به یک MDF کار نیمه ماهر جهت 
همکاری در کارگاه کابینت ساز ی 
نیازمندیم.   09159645804

یک شرکت راهسازی جهت انجام فعالیت خود در حوزه بیرجند
 از افراد واجد شرایط اقدام به استخدام می نماید  
1- راننده گریدر 2-راننده غلطک  3-راننده پایه 1

) کلیه رانندگان همراه 5 سال سابقه  کار( جهت کسب اطالعات بیشتر تا 
پایان وقت اداری 96/08/30 به آدرس خیابان مطهری - بین مطهری 1و 3 

طبقه فوقانی خانه و کاشانه مراجعه نمایید. ساعت مراجعه: 5 تا 6:30

به یک همکار خانم ترجیحا آشنا به کاالی 
دندانپزشکی ، کامپیوتر ، حسابداری با روابط 

عمومی باال تمام وقت نیازمندیم .
به همراه ضامن معتبر و سفته      32229253

مغازه لوازم یدکی خودرو با موقعیت 
عالی و سابقه دیرینه به فروش 
می رسد.    09158254172

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

پخـش و نصـب 

نصب شیر آالت، لوله بازکنی 
با فنر و نورپردازی

ع وقت 
در اسـر

 تضمینـی

   09151633903- دهشیبی

 سیم کشی و  
لوله کشی  
ساختمـان 

نقاشی ساختمان اجرای  رنگ های  روغنی
  پالستیک  ، اکرولیک  ،  کناف ، مولتی کالر، پلی استر

 و...09157411071 - 09384928910- باقری

فروش لیموترش
 جهت آبگیری

09156639456
تـرابـی

فست فود واقع در شهر بیرجند 
جهت تکمیل کادر حرفه ای خود به 
آشپز، کمک آشپز و دو نفر نیروی 
خدمات و گارسون ترجیحا خانم 

با داشتن سابقه کاری نیازمند است.
09120561060 - 32207117

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

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

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

فروشگـاه پـارس پـرداز
لپ تاپ های گیمینگ)فروش اقساطی ( )ارسال رایگان (
بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16

09357787955
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بدهی به ژوزه کمر پرسپولیس را شکست

حضور  جواز  توانست  باالخره  استقالل  و  پرسپولیس  های  باشگاه 
صدور  بدوی  کمیته  از  را  آسیا  قهرمانان  لیگ  های  رقابت  در 
این  کنند.  دریافت  ایران،  فوتبال  فدراسیون  ای  حرفه  مجوز 
فدراسیون  مماشات  درباره  انتقاداتی  که  داد  رخ  حالی  در  اتفاق 
به  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  حضور  برای  پایتخت  های  سرخابی  با 
دسته  لیگ  در  حضور  جواز  رقابتها،  این  اول  رسد.تیم  می  گوش 
تصریح  ادامه  در  کند.خمارلو  می  کسب  را  میز  روی  فوتبال  اول 
را  وحشتناکی  های  بدهی  که  را  قبلی  مدیران  خواهیم  نمی  کرد: 
موضوع  این  مقصر  را  آوردند  وجود  به  پرسپولیس  باشگاه  برای 
به  باید  پرسپولیس  نظیر  هایی  تیم  باشگاهداری  سیستم  بدانیم. 
گونه ای باشد که مشکالت مالی اینچنینی به وجود نیاید.به طور 
آمد  وجود  به  برایمان  ژوزه  مانوئل  بابت  که  کالنی  بدهی  مثال 
کمر باشگاه را شکاند! اگر این بدهی نبود به راحتی می توانستیم 

باالی 50 درصد از پول قراردادهای بازیکنان را پرداخت کنیم.

 برگزاری کالس نجات غریق درجه2در استان

امامداد  علیرضا  مدرسی  با  آقایان   2 درجه  غریق  نجات  کالس 
از  غواصی  و  غریق  نجات  فدراسیون  مدرسین  زاده  نایب  پدرام  و 
تاریخ6/8/96لغایت 16/8/96 بمدت 60ساعت در محل استخر شهید 
ناصرمرتضوی شهرستان بیرجند و با حضور 35نفر از داوطلبان سراسر 
استان پس از انجام تست ورودی بصورت عملی و تئوری برگزار گردیدو 

درپایان امتحانات عملی 20نفر موفق به گذراندن این دوره شدند.

خطر بزرگ بیخ گوش وزنه برداری ایران

رییس فدراسیون وزنه برداری گفت: ما بلیت ملی پوشان را تهیه کردیم؛ 
اما خبری از صدور ویزای اعضای تیم از سوی سفارت آمریکا نیست.

شمارش معکوس برای استارت رقابت های جهانی وزنه برداری 201۷ 
آغاز شده و زنگ شروع این رقابت ها 2 هفته دیگر در آناهیم آمریکا به صدا 
درخواهد آمد.با توجه به غیبت 10 کشور در رقابت های جهانی 201۷، ایران 
بخت نخست قهرمانی در این مسابقات به شمار می رود؛ اما هنوز وضعیت 
صدور ویزای ملی پوشان ایرانی مشخص نیست. مرادی با اشاره به اینکه 
در صورت غیبت ایران، کیفیت مسابقات جهانی به شدت افت می کند، 
گفت: بارها فدراسیون جهانی اعالم کرده که عدم حضور تیم ایران باعث 
پایین آمدن کیفیت رقابت ها می شود. فقط برای ۴ عضو تیم ملی یعنی 
کیانوش رستمی، بهداد سلیمی، سعید علی حسینی و سهراب مرادی بلیت 
بیزنس کالس گرفته شده و بقیه از جمله خودم بلیت کالس عادی داریم. 
حتی هتلمان را برای اقامت در آمریکا هماهنگ کردیم و امیدواریم که در 

روزهای آینده ویزای ملی پوشان ایران به صورت کامل صادر شده باشد.

نابینایی ارثی درمان می شود

بیمارانی که به دلیل بیماری های ارثی شبکیه 
نابینا شده اند، با کمک درمان جدید می توانند 
درمان  بازیابند  ای  اندازه  به  را  خود  بینایی 
بیماران  از  درصد   93 بینایی  جدید  ژنتیک 
 Leber Congenital Amaurosis مبتال به
در  بیماری  این  بخشید.  بهبود  را   ))LCA

نابینایی  به  تدریج  به  و  شده  شروع  کودکی 
از  بیش  حاضر  شود.درحال  می  منجر  کامل 
می  منجر  نابینایی  به  ژنتیک  جهش   225
شود.همچنین دانشمندان معتقدند می توان از 
درمان ژنتیک برای احیای بینایی در بیماری 
های دیگر مانند از بین رفتن تدریجی ماکوال 
استفاده کرد.هم اکنون سازمان غذا و داروی 

آمریکا مشغول بررسی این درمان است.

های  مجوز  بدون  و  تقلبی  و  قاچاق  بهداشتی  و  آرایشی  لوازم 
پایین  بسیار  های  قیمت  با  دارداکثرا  وجود  بازار  در  که  بهداشتی 
به فروش می رسند و حساسیت، پوسته ریزی، ریزش موی شدید، 
پوستی  های  لکه  ایجاد  سرسیاهو  و جوش  آکنه  کبدی،  صدمات 
از مهم ترین عوارض استفاده از لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق 
به دلیل  قاچاق  بودن قیمت محصوالت  ارزان  باشد.  تقلبی می  و 
پرداخت نکردن عوارض گمرکی آن هاست اما هیچ تضمینی برای 

دارابودن کیفیت یا سالمت در موردشان وجود ندارد. فرآورده های 
تقلبی  های  فرآورده  غالبا  غیرمجاز  و  قاچاق  بهداشتی  و  آرایشی 
غیرمجاز  نامرغوب،  اولیه  مواد  و  نامناسب  شرایط  در  که  هستند 
مواد  به  آلودگی  احتمال  لذا  شوند.  می  تهیه  پایین  کیفیت  با  و 
سموم  موادرادیواکتیو،  آفات،  دفع  سموم  باقیمانده  مانند  شیمیایی 
ناشی از رشد قارچ ها  گپگ ها در مورد آن ها وجود دارد بهترین 
و  ها  داروخانه  بهداشتی  و  آرایشی  محصوالت  خرید  برای  مراکز 

بایستی  باشند که مصرف کنندگان  دارای مجوز می  معتبر  مراکز 
هنگام خرید حتما به مجوز های ساخت وزارت بهداشت و برچسب 
اصالت فرآورده های آرایشی و بهداشتی وارداتی دقت نمایند. ساده 
پوشش  برداشتن  وارداتی،  های  فرآورده  استعالم  برای  راه  ترین 
 20008822 پیامکی  سامانه  به  کد  ارسال  رقمی،   16 اصالت  کد 
و دریافت جواب سامانه به صورت پیامک است.مرکزاطالع رسانی 

غذا معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

توصیه هایی در زمینه محصوالت آرایشی و بهداشتی قاچاق

۱2۸ شکارچی غیرمجاز در خراسان جنوبی دستگیر شدند

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: 128 شکارچی غیرمجاز و متخلف زیست محیطی در هشت 
ماهه سال جاری در استان دستگیر شدند.مستقیم عنوان کردطی این مدت 6۷۷ قطعه پرنده زینتی، ۴3۴ قطعه مینا، 
68  قطعه عروس هلندی، 100 قطعه طوطی سبز، 30 قطعه فنچ و۴5 قطعه کتوله هندی کشف شده است. وی بیان 
کرد: همچنین کشف و ضبط تعداد 6۷8 عدد انواع ادوات و وسایل انجام شکار غیر مجاز حیات وحش خبر داد و گفت: 
این وسایل شامل انواع فشنگ سالح های شکاری گلوله زنی، ساچمه زنی و بادی، دام و تله حیات وحش، قفس 
نگهداری پرندگان وحشی، چاقو، دوربین چشمی و موتورسیکلت است.مستقیم انجام گشت، کنترل و پایش مستمر و 
نظارت دقیق بر مقررات شکار و صید در مناطق تحت مدیریت و آزاد، مناطق مرزی و کویری خراسان جنوبی را از دیگر 
اقدامات یگان حفاظت محیط زیست استان دانست. وی افزود: تیمار و رها سازی 63 مورد از انواع گونه های حیات 
وحش توسط یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی از دیگر اقدامات بوده است.به گفته ی وی طی این مدت 35 
قبضه سالح شکاری مجاز و غیر مجاز نیز از شکارچیان غیر مجاز و متخلفین زیست محیطی کشف و ضبط شده است.

 چرا نوزادان هنگام خواب 
لبخند می زنند؟

از همان هفته اول تولد، بیش تر مادران حس 
اما حقیقت  لبخند می زند،  نوزادشان  می کنند 
را  این کار  تا  او تالش می کند  آن است که 
لبخند  یک هفته ای،  نوزاد  لبخند  دهد.  انجام 
محدود  لب  از  گوشه ای  به  نیست.  متقارنی 

شده و همراه با آن، چشم ها و گونه ها حرکتی 
هنوز  دیگر،  عبارت  به  و  نمی دهند  انجام 
نیستند!  توانا  زدن  لبخند  برای  ماهیچه ها 
لبخند نوزاد در این سن، تنها در خواب آلودگی 
یا هنگام خواب دیده می شود. به این لبخند 
در اصطالح، »لبخند دائمی« می گویند، چون 
در جواب یک نوازش یا یک حس نیست و 

ارتباطی به دنیای خارج ندارد.

تامین ویتامین C مورد نیاز بدن با 
مصرف منظم 6 ماده غذایی

سی،  ویتامین  به  شما  بدن  روزانه  نیاز  میزان 
در روز ۷5 میلی گرم است. شما می توانید به 
غیر از مرکبات از طریق مصرف 9 ماده غذایی 
دیگر ویتامین سی مورد نیاز روزانه را تامین کنید.
ویتامین سی مواد مغذی زیادی را داراست؛ یکی 

از عوامل الزم رشد و ترمیم بافت  های متعدد 
بدن نظیر تاندون  ها، رباط  ها و عروق خونی بوده 
و به بدن در ساخت کالژن، که پروتئین مورد نیاز 
برای پوست است، کمک می  کند. این ویتامین، از 
موثرترین ویتامین ها برای تقویت سیستم ایمنی 
بدن و کاهش طول دوره بیماری های ویروسی 
است.1-  فلفل دلمه ای،2-  نخود فرنگی، 3- 

آناناس، ۴- کلم پیچ،5-  اسفناج، کیوی .

فواید روغن کرچک برای پوست

پوست  برای  کرچک  روغن  فایده ی  پنج 
و ضد  میکروبی  خواص ضد  آکنه:  صورت- 
التهابی روغن کرچک باعث شده در کاهش 
روغن  پوست:  بافت  باشد.2.  موثر  آکنه 
دیگری  چرب  اسیدهای  از  سرشار  کرچک، 
پوست  لطافت  و  نرمی  می تواند  که  است 

صورت را افزایش بدهد.3. رنگ پوست چهره: 
اسیدهای چرب موجود در روغن کرچک رشد 
برای  و  کرده  تقویت  را  پوست  سالم  بافت 
یکنواخت کردن رنگ پوست مفید باشند. 6. 
اسید  هم  و  کرچک  روغن  هم  التهابی:  ضد 
ریسینولئیک دارای خواص ضد التهابی هستند 
پوست های  درمان  برای  می شود  باعث  که 

حساس و ملتهب مفید باشند.

آیا با مفهوم مقاومت آنتی بیوتیکی 
آشنا هستید؟ 

استفاده نابه جا و نادرست آنتی بیوتیک ها این 
فرصت را به باکتری می دهد تا به گونه ای 
تغییر کند که دیگر تحت تاثیر آنتی بیوتیک 
ها قرار نگیرد در حالیکه قبال نسبت به همان 
آنتی بیوتیک حساس بوده است بدین ترتیب 

آن آنتی بیوتیک دیگر موجب مرگ یا توقف 
رشد باکتری نمی شود.هیچ گاه خودسرانه و 
مصرف  بیوتیک  آنتی  پزشک  تجویز  بدون 
نکنید. دوره درمان با آنتی بیوتیک ها را حتی 
کنید.  کامل  بهبودی  بروز عالئم  در صورت 
درمان خودسرانه می تواند به جای ریشه کن 
کردن عفونت باعث پیدایش عفونتی جدی تر 

و خطرناک تر گردد.

وقوع ۳2 حادثه طی یک هفته در بیرجند

مدیرعامل سازمان آتشنشانی بیرجند از وقوع 32 حادثه طی هفته گذشته در بیرجند خبر 
داد.میرزایی بیان کرد: آتش نشانان طی یک هفته گذشته به 32 ماموریت در بیرجند 
و 2۷  محدوده شهری  خارج  در  حادثه  پنج  تعداد،  این  از  داد:  ادامه  اند.وی  شده  اعزم 
حادثه در داخل محدوده شهری بوده است.مدیرعامل سازمان آتشنشانی بیرجند اظهار 
کرد: خوشبختانه در این حوادث خسارت جانی نداشته ایم و پنج حادثه دیده با تالش 
ماموران آتش نشانی نجات یافته اند.وی با اشاره به مهم ترین حوادث طی یک هفته 
گذشته بیان کرد: آتش سوزی انبار مواد غذایی در خیابان دولت، حریق طبقه چهارم یک 
واحد ساختمانی در خیابان پرستار و حریق یک منزل مسکونی در خیابان رجایی بیرجند 
از مهم ترین حوادث بوده اند.مدیرعامل سازمان آتشنشانی بیرجند ادامه داد: از شهروندان 

خواستاریم نکات و توصیه های ایمنی را در فصل زمستان بسیار جدی بگیرند.

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 4۸- 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

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 سبدغذایی 

برایخانواده 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

۳۱۱04

استفاده از مصالح مناسب ، استحکام ساختمان شما را در مقابل زلزله افزایش می دهد.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

عرضه مستقیم انواع سیمان
 گچ،آهک، پودر سنگ، سفال تیغه 10- 15، بلوک سیمانی

50 پاکت حمل رایگان
09155611722 - شمـس آبادی
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فرماندار شهرستان بیرجند:

»فرودگاه« زیرساخت مهم و بازوی 

توانمند برای توسعه استان است

تسنیم-فرماندار بیرجند با بیان اینکه فرودگاه بیرجند 
زیرساختی مهم و بازوی توانمند برای توسعه استان 
است گفت: تجربه موفق اعزام زائران حج تمتع امسال 
از فرودگاه بیرجند کار بزرگی بود که باعث شد فردگاه 
بزرگ  فرودگاه های  میان  در  را  خود  جای  بیرجند 

کشور باز کند.علی ناصری در بازدید از بخش های 
در  بیرجند  هواشناسی  ایستگاه  و  فرودگاه  مختلف 
این  اجرایی  دستگاه های  عمومی های  روابط  جمع 
کار  اهمیت  امروز  کرد:  اظهار  بیرجند  شهرستان 
ادارات شناخت سازمان خود و  روابط عمومی های 
قابلیت های سازمان های دیگر و انعکاس اهداف و 
با دستاوردها  تا شهروندان  برنامه های دولت است 
و خدمات دستگاه های اجرایی بیشتر آشنا شوند.وی 
گفت: روابط عمومی باید سخنان و خواسته های مردم 
را به مدیران منعکس و بازتاب عملکردها را در جامعه 
بررسی کرده و مدیران را از نقایص کار و خواسته های 
مردم آگاه کنند.فرماندار بیرجند با بیان اینکه فرودگاه 
بیرجند یک زیرساخت مهم و بازوی توانمند برای 
توسعه استان است.ناصری ضمن قدردانی از خدمات 
شایسته مدیریت و پرسنل فرودگاه بیرجند گفت برای 
رسیدن به سطح انتظارات الزم یک فرودگاه مطلوب 
در شرق کشور اقدامات خوبی صورت گرفته و در 
حال انجام است.هادی سالمی، مدیرکل فرودگاه های 
اقدامات  از  گزارشی  نشست  این  در  نیز  استان ی 

صورت گرفته در فرودگاه بیرجند را بیان کرد.

پایان سوگواره شعر و عکس 
آئینی حضرت زینب )س(

کاری - در مراسم پایانی سوگواره شعر و عکس 
آئینی حضرت زینب )س(  از آثار  برتر قدردانی شد.  
این سوگواره با همکاری دفتر امور بانوان و خانواده 
آزاد اسالمی  دانشگاه  استانداری خراسان جنوبی، 
واحد بیرجند، بسیج دانشگاه آزاد اسالمی و بسیج 

ادارات  در دانشگاه آزاد برگزار شد. مدیرکل دفتر 
امور بانوان و خانواده استانداری در مراسم تجلیل 
از آثار برگزیده، اعتالی فرهنگ و هنر با معرفی 
تبیین  مذهبی،  و  دینی  الگوهای  بازشناخت  و 
حوزه  در  آنان  تاثیرگذار  نقش  و  زنان  توانمندی 
های دینی و فرهنگی و ایجاد تغییر در نگاه زنان 
به خود و افزایش اعتماد به نفس آنان را اهداف 
 سوگواره شعر و عکس آئینی حضرت زینب )س(

این  اصلی  محورهای  نخعی  کرد.نفیسه  عنوان 
از  زینب)س(  حضرت  سهم  شامل  را  سوگواره 
نهضت عاشورا، زن و مدیریت نهضت اسالمی از 
عاشورا تا امروز، زن و مهندس فرهنگی جامعه و 

زن و دفاع مقدس  دانست. 

ابتکار دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند 
در هفته کتاب رونمایی شد

مدیر  سبزه کار  مهدی  مقدم-مهندس  دادرس 
در  بیرجند  صنعتی  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی 
گفتگو با  خبرنگار آوا گفت: با فراگیر شدن شبکه های 
اجتماعی و افزایش زمان حضور کاربران در فضای 
کرده  پیدا  کاهش  متاسفانه  مطالعه  زمان  مجازی 
با  یوسفی  محسن  مهندس  پیش  یکسال  است، 
همکاری دانشجویان این دانشگاه برآن شدند تا کاری 
در حوزه کتابخوانی انجام دهند، با توجه به اینکه 
مسابقه کتابخوانی کمک شایانی به افزایش انگیره 
کتابخوانی می کند، پس از جلسات بررسی و تحقیق 
متعدد برآن شدند تا برای متمرکز کردن مسابقات 
کتابخوانی و کاهش هزینه تبلیغات برگزارکنندگان 
و افزایش شرکت کنندگان عالقمند به مطالعه اقدام 
به راه اندازی سامانه مسابقات کتابخوانی آنالین یار 
 https://yarketab.com آدرس  به   کتاب 
سراسر  از  نفر   3074 کنون  تا  افزود:  وی  نمایند. 
و  اند  کرده  نام  ثبت  کتاب  یار  سامانه  در  کشور 
برگزار شده  آنالین  تعداد 392 مسابقه کتابخوانی 
که 117 مسابقه آن فعال بوده و کاربران عالقمند 
شرکت  کتابخوانی  مسابقات  این  در  توانند  می 
نمایند.وی متذکر شد: با توجه به حمایت دانشگاه 
در  کتابخوانی  مسابقات  برگزاری  بیرجند،  صنعتی 
نوبت  حال  و  باشد  می  رایگان  کتاب  یار  سامانه 
آن است که فعاالن فرهنگی جهت کاهش هزینه 
مسابقات  در  کنندگان  شرکت  افزایش  و  تبلیغات 
نمایند. استفاده  موجود  قابلیت  از  شان  کتابخوانی 

ارسال اولین محموله کمکهای 
خراسان جنوبی به زلزله زدگان

گروه خبر-اولین محموله کمک های جمعیت هالل 
احمر خراسان جنوبی به مناطق زلزله زده کرمانشاه 
ارسال شد. مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
گفت: براساس اعالم درخواست از سوی نیروهای 
کرمانشاه  استان  زده  زلزله  مناطق  در  امدادی 
میلیون   525 ارزش  به  موکت  مترمربع  هزار    9
شد. ارسال  مناطق  این  زدگان  زلزله  برای  ریال 

 استاندار در جلسه ستاد راهبری مديريت اقتصاد مقاومتي:

مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: 

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

ثبت نام در کارگاه های  روزنامه نگاری  در خراسان جنوبی تمديد شد 
غالمی-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی گفت: ثبت نام در کارگاه های آموزشی روزنامه نگاری مقدماتی در استان تا پایان آبان ماه تمدید شد. احمد محبی در این رابطه اظهار کرد: کارگاه 
آموزش روزنامه نگاری مقدماتی با حضور اساتید کشوری تحت نظر دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی آذرماه امسال در بیرجند برگزار خواهد شد. وی یادآور شد: 
عالقه مندان به شرکت در این کارگاه  می توانند حداکثر تا پایان آبان با مراجعه به اداره امور فرهنگی این اداره کل ثبت نام و برای کسب اطالعات بیشتر  با شماره تلفن 32323393  داخلی 117 تماس بگیرند.

رئیس نظارت و بازرسی سازمان صنعت و معدن  

طرح مبارزه با قاچاق 
کاالهای سالمت محور 
در استان اجرا می شود
تسنیم-رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، 
با  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  تجارت  و  معدن 
همکاری خوب اتحادیه های صنفی در برخی کاالها 
از جمله میوه و باطری قاچاق نداشته ایم گفت: در 
با قاچاق کاالهای  ۶ ماه دوم امسال طرح مبارزه 
سالمت محور هدف گذاری شده است.علی تهوری 
ظهر دیروز در کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و 
نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز بیرجند اظهار 
کرد: مبارزه با قاچاق کاال در سطح عرضه از تکالیف 
معین شده در قانون برای سازمان صنعت، معدن 
و تجارت است.وی با بیان اینکه سازمان صنعت، 
معدن و تجارت در کنار دیگر فعالیت های خود بر 
موضوع مبارزه با قاچاق کاال در سطح عرضه توجه 
دارد افزود: در بیرجند بهترین شرایط در زمینه مبارزه 
با قاچاق کاال وجود دارد.فرماندار شهرستان بیرجند 
با  این جلسه اظهار داشت: هر چند مبارزه  نیز در 
اما  نیست  شهرداری ها  وظایف  جزو  کاال  قاچاق 
نظارت بر مکان هایی مانند چهارشنبه بازار بیرجند بر 
عهده شهرداری است.علی ناصری با بیان اینکه باید 
در چهارشنبه بازار از عرضه کاالی قاچاق جلوگیری 
شود افزود: برای مدیریت بهتر چهارشنبه بازار الزم 
است شهرداری بیرجند مشخصات عرضه کنندگان 
کاالها در این محل را مستندسازی کند تا این افراد 

قابل شناسایی باشند.

بازدید استاندار از کارخانه 
تولید اکسید منیزیم سربیشه

دادرس مقدم-استاندار ظهر دیروز و در جریان سفر 
به سربیشه، از بخش های مختلف کارخانه تولید 
اکسید منیزیم سربیشه بازدید کرد. معاون هماهنگی 
استانداری، فرماندار  اقتصادی و توسعه منابع  امور 
و  مدیران ستادی  از  و جمعی  شهرستان سربیشه 

استانی استاندار را در این بازدید همراهی کردند.

جشنواره تئاتر معلوالن یک فرصت 
اجتماعی و فرهنگی 

کاری- مدیر کل بهزیستی خراسان جنوبی بیان کرد: 
چهارمین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین کویر با 
کرمان،  یزد،  استانهای  از  نمایشی  اثر  حضور17 
خراسان رضوی و خراسان جنوبی به مدت 5 روز از 
تاریخ 13 لغایت 17 آذر، در روزهای بزرگداشت روز 
جهانی معلوالن برگزار خواهد شد.علی عرب نژاد با 
بیان اینکه  انتظار می رود  این جشنواره با استقبال 
عمومی تماشاگران مواجه شود افزود: تا عالوه بر 
ایجاد انگیزه در این هنرمندان توانمند، موجب تحقق 
محدودیت  معلولیت  که  جامعه شود  در  شعار  این 
نیست و در شرایط برابر یک معلول هم می تواند 

توانمندی های شگرفی از خود نشان دهد.

دولت برای رونق تولید در استان 
از سرمایه گذاران حمایت کند

تسنیم-معاون پشتیبانی تولید و سرمایه گذاری شرکت 
سهامی پشتیبانی امور دام با اشاره به اینکه توانستیم 
در شرایط تحریم باالی 12 تا 13 درصد نیاز کشور را 
ذخیره کنیم، گفت: دولت برای رونق تولید در استان 
از سرمایه گذاران حمایت کند. محمدرضا حزبئی در 

مراسم تودیع و معارفه مدیرکل پشتیبانی امور دام 
استان اظهار کرد: در کشور کشتارگاه هایی را ساخته ایم 
که در بعضی از کشورهای اروپایی مشابه آن وجود 
ندارد اما نتیجه آن چندان خوب نیست. وی افزود: در 
شرایط تحریم باالی 12 تا 13 درصد نیاز کشور را 
توانسته ایم ذخیره کنیم و شرکت سهامی پشتیبانی 
امور دام ترکیبی از سه شرکت علوفه، طیور و گوشت 
است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی نیز در این مراسم 
اظهار کرد: شرکت پشتیبانی تولید و سرمایه گذاری 
شرکت سهامی پشتیبانی امور دام در جلوگیری از 
پایین  از  جلوگیری  برای  و  مرغداران  زیان  و  ضرر 
آوردن قیمت ها نقش خود را به خوبی ایفا می کند. 

زنگ آغاز برداشت گل نرگس
 در مدارس خوسف نواخته می شود

تسنیم-فرماندار خوسف از برگزاری جشنواره استانی 
گل نرگس در 29 آذر در ورزشگاه شهید نجفی این 
گل  برداشت  آغاز  زنگ  گفت:  داد  خبر  شهرستان 
نرگس در مدارس خوسف نواخته خواهد شد. شفیعی 
در  جلسه برنامه ریزی جشنواره  استانی گل نرگس 
یک  کشاورزی  بخش  در  نرگس  گل  کرد:  اظهار 
ظرفیت است و این محصول برای خوسف یک برند 
است.وی افزود: امسال تمامی ادارات موظف شدند 50 
درصد فضای سبز خود را گل نرگس بکارند که به 
این علت امسال با کمبود گل نرگس  مواجه شدیم.

اجتماعی  رفاه  تعاون، کار و  کاری- مدیرکل 
خراسان جنوبی بیان کرد: افزایش سهم اقتصاد 
دانش بنیان در استان با استفاده از ظرفیت های 
 قانونی ایجاد شده از سوی دولت تحقق می یابد .

منظور  به  که  جلسه ای  در  سنجری،  محمد 
تبیین برنامه های اشتغال دولت در سال جاری 
با حضور مدیران عامل شرکت های دانش بنیان 
در پارک علم و فناوری استان برگزار شد، اظهار 
کرد: مهم ترین دغدغه نظام و جامعه مربوط به 

اشتغال و بیکاری جوانان است.
فارغ التحصیالن  بویژه  و  جوانان  افزود:  وی 
و  انسانی  واقعی  سرمایه های  دانشگاهی 
تعاون،  هستند.مدیرکل  کشور  در  فرهنگی 
کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی آمار باالی 
فارغ التحصیالن بیکار را موید شکاف عمیق 
فقدان  همچنین  و  دانشگاه  و  صنعت  بین 
و  دانست  کشور  در  آموزشی  نیازسنجی های 
بیکار  فارغ التحصیالن  آمار  کرد:  خاطرنشان 

ادامه  سنجری  است.  توجه  قابل  استان  در 
کمبود  الزم،  نفس  به  اعتماد  کمبود  داد: 
کار  بازار  به  برای جذب شدن  کافی  مهارت 
و درک ناصحیح جامعه نسبت به فرهنگ کار 
از مهم ترین موضوعات پیش روی جویندگان 
کار است.وی ادامه داد: اگر بخواهیم از رشد 
نرخ بیکاری در کشور جلوگیری کنیم، نیازمند 
رشد  و  هستیم  اقتصاد  درصدی  رشد هشت 
است  سرمایه گذاری  جذب  نیازمند  اقتصادی 
که این مهم با توجه به محدودیت های استان 
به آسانی ممکن نخواهد بود. مدیرکل تعاون، 
شرکت های  نقش  بر  اجتماعی  رفاه  و  کار 
دانش بنیان در تولید ناخالص در کشور تاکید 
کرد و افزود: فکر، اندیشه، خالقیت و ابتکار 
سرمایه  عرصه،  این  در  فعال  جوانان  عمل 
مدیریت  به درستی  اگر  و  است  نظام  واقعی 
از  توانست  خواهیم  شود؛  برنامه ریزی  و 
از  شده  مهیا  فرصت های  و  زیرساخت ها 

ادامه  سنجری  شویم.  بهره مند  دولت  سوی 
دانش آموزان  دادن  قرار  دولت،  برنامه  داد: 
و  تحصیل  صحیح  مسیر  در  دانشجویان  و 
گاها  است  ممکن  که  است  مهارت آموزی 

با مقاومت خانواده ها روبرو شود که این امر 
نیازمند تغییر فرهنگ کار در جامعه است. وی 
با اشاره به جایگاه تاثیرگذار شرکت های دانش 

گرفتن  قرار  افزود:  کشور،  اقتصاد  در   بنیان 
و  فکر  کنار  در  سرمایه گذاری  مادی  منابع 
خالقیت صاحبان اندیشه و همچنین تجمیع 
و  قوانین  تسهیل  کنار  در  سرمایه ها   این 

آماده سازی زیرساخت های الزم از سوی دولت 
موجب رونق و بهبود تولید و اشتغال در استان 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  است.مدیرکل 

خاطرنشان کرد: پارک علم و فناوری استان 
باید به دنبال ایده پردازی و فروش و ارائه فکر 
و ایده افراد خالق به سرمایه گذاران و همچنین 
ارائه مشاوره های تخصصی کارآفرینی و ابتکار 
عمل به متقاضیان باشد .سنجری ضمن تبیین 
افزود: طرح های  دولت،  اشتغالزای  طرح های 
کارورزی  کار،  واقعی  محیط  در  کارآموزی 
توسعه  الگوی  دانشگاهی،  فارغ التحصیالن 
مشاغل خانگی، بسته فراگیر اشتغال و روستا 
تعاون برنامه های دولت در حوزه اشتغال است. 
از  را  اشتغال  حوزه  در  دولت  برنامه های  وی 
لحاظ کمی، تنوع و گستردگی بی سابقه دانست 
و یادآور شد: تنها راه برون رفت از وضع فعلی 

اقتصادی، ترویج فرهنگ کارآفرینی است. 
عامل  مدیران  از  جمعی  دیدار،  این  پایان  در 
شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم 

و فناوری به بیان دیدگاه های خود پرداختند. 
           )Ava.news12@gmail.com(

دادرس مقدم-استاندار خراسان جنوبی که در 
جلسه کمیسیون هماهنگي بانک هاي استان 
سخن مي گفت، با بیان این که قانون حمایت 
از توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایي، 
مرزي و عشایري بهترین فرصت براي ایجاد 
اشتغال در استان خراسان جنوبي خواهد بود، 
 ، بار  اولین  براي  قانون  این  کرد:  تصریح 
توسعه اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته 
را هدف قرار داده است، که با استفاده از منابع 
خواهد  محقق  امر  این  ملي  توسعه  صندوق 
شد.استاندار خراسان جنوبی، هدف از اجرای 
اشتغال  ایجاد  و  تولید  ارتقاي  را  قانون  این 
پایدار در مناطق روستایي و عشایري دانست 
پانصد  و  میلیارد  یک  ریالي  معادل  افزود:  و 
ملي،  توسعه  صندوق  منابع  از  دالر  میلیون 
به صورت تسهیالت قرض الحسنه از طریق 

توسعه  بانک،  ، پست  بانک هاي کشاورزي 
تعاون و صندوق کار آفریني امید به واجدین 

شرایط در سطح کشور پرداخت خواهد شد که 
قطعا با توجه به شرایط مندرج در مفاد مختلف 
این قانون مردم اکثر مناطق استان خراسان 
بهره  منابع  این  از  توانست  خواهند  جنوبي، 

گیري کنند.مروج الشریعه، در ادامه این جلسه، 
هاي  بانک  شعب  امور  مدیران  از  تشکر  با 

تمهیداتي  باید  نشان ساخت:  خاطر   ، استان 
انباشته  مالي  منابع  تا  کنید  بیني  پیش  را 
شده در بانک هاي استان، در همین استان 
 و در طرح هاي توسعه اي  بکارگرفته شود.

در  بیشتری  استان تالش  بانک های 
راستاي جذب منابع مالي به عمل آورند

استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه بانک 
راستاي  در  بیشتري  تالش  باید  استان  هاي 
آورند، تصریح  به عمل  مالي  منابع  در جذب 
هاي  سیاست  در  استان  جدید  کرد:رویکرد 
بانکي و اعتباري، گردش آزاد منابع بانکي است؛ 
از این رو بانک ها سقف گردش مالي خود را 
اینکه  بیان  با  الشریعه،  دهند.مروج  افزایش 
باید جلسات کمیسیون هماهنگي بانک هاي 
استان، با شکل بهتر و با شیوه ارائه اطالعات 
نوین برگزار گردد، تصریح کرد: اگر در حوزه 
از  اقتصادي،  هاي  بخش  و  زیرساختي  هاي 
مشارکتي  هاي  طرح  فاینانس،  جذب  طریق 
جدیدي را به وجود بیاوریم ؛ سرمایه گذاران 
رغبت بیشتري براي سرمایه گذاري در استان 

خراسان جنوبي خواهند داشت.وی تاکید کرد: 
مدیران شبکه بانکي، باید حساسیت بیشتري بر 
نحوه خروج منابع بانکي از استان داشته باشند؛ 
چرا که منابع یک استان کمتر توسعه یافته نباید 
به یک سرمایه انباشته در استان هاي توسعه 
تبدیل شود.مروج  باال  با حجم سرمایه  یافته 
این  در  من  دلیل حضور  شد:  یادآور  الشریعه 
استان فقط خدمت به مردمي است، که حقشان 
عقب ماندگي نیست و براي جبران آن حاضرم 
هر هزینه اي را پرداخت کنم که باید زودتر از 

این واژه محرومیت از این استان زدوده شود.
 1۸ تبصره  تسهیالت  سقف  افزایش  وی 
قانون بودجه سالجاري استان را مهم برشمرد 
و افزود: باید براي نیل به این هدف، روش ها 
و مدل هاي جدید توسعه و سرمایه گذاري را 

شناسایي و اجرایي کنیم.

راهبردی  ستاد  جلسه  در  غالمی-استاندار 
شهرستان  در  که  مقاومتی  اقتصاد  مدیریت 
سربیشه برگزار شد اظهار کرد: امروزه حمایت 
کارآفریني  فرهنگ  ایجاد  و  تولیدکنندگان  از 
از مهمترین اولویت هاي کاري است که باید 
ترین  مهم  از  یکي  و  گیرد  قرار  توجه  مورد 
زیرساخت هایي که درجهت اجرایي شدن این 
مهم مورد توجه است، بکارگیري سیاست هاي 
توجه  الشریعه،با  است.مروج  مقاومتي  اقتصاد 
به شرایط فعلي کشور، نصب العین قرار دادن 
این سیاست ها همراه با تحقق سیاست هاي 
دولت تدبیر و امید در این زمینه باید به عنوان 
یک رسالت مهم ملي مورد توجه مسئولین قرار 
گیرد.وی افزود: اقتصاد مقاومتي در واقع کشف 
مناطق  در  اقتصادي  ناشناخته  استعدادهاي 
ارتقاي  منظور  به  آنها  بکارگیري  و  مختلف 
سطح معیشت و رونق اقتصادي مردم است.

فرهنگ کارآفریني باید در جامعه نهادینه شود، 
در این زمینه دولت تنها مجري این سیاست 
ها نیست؛ بنابراین تمامي گروه هاي مرجع در 
جامعه اعم از ائمه محترم جمعه و جماعات، 

نمایندگان مجلس، اعضاي شوراهاي اسالمي 
شهر و روستا، رسانه ملي، رسانه هاي مکتوب و 

مجازي و تمام گروه هایي که به طور مستقیم 
و غیر مستقیم بامردم در ارتباط هستند باید در 
این زمینه موثر بوده و در راستاي پیاده سازي 
این امر کمک کنند.توجه به ناهنجاري هاي 
اجتماعي و آسیب هاي حوزه فرهنگي مي تواند 
در پویایي، نشاط و شادابي جامعه نقش بسزایي 

داشته باشد و زمینه هاي اجراي سیاست هاي 
نماید.استاندار  فراهم  جامعه  در  را  اقتصادي 

عنوان کرد:امروزه با تمامی تاکیداتي که از سوي 
رهبر معظم انقالب صورت گرفته و با اقداماتي 
که از سوي رئیس جمهوري محترم و نیز دولت 
تدبیر و امید به انجام رسیده، جاي هیچگونه 
تعلل و تاملي در این زمینه وجود نداشته و هیچ 
کوتاهي در این رابطه پذیرفتني نیست.وجود 

محصوالت استراتژیک در این استان از جمله 
توانمندي  دیگر  از  عناب  و  زعفران  زرشک، 
هاي این استان است که احصاء مشکالت آنها 
و نیز توجه به موضوعاتي همچون بازاریابي، 
فروش ، بسته بندي، برندسازي و...مي تواند 
باشد.نباید  کننده  کمک  بسیار  زمینه  این  در 
هیچ سرمایه گذاري به خاطر تفکرات سیاسي 
و یا مشي فکري که دارد از صحنه اقتصادي 
استان حذف شود و هیچ مسئولي در هیچ رده 
اي اجازه ندارد مشي سیاسي و یا تفکر افراد را 

در این رابطه دخیل نماید

“خشکسالی و بیکاری” موج مهاجرت 
را در روستاهای سربیشه 

به راه انداخت
امام جمعه سربیشه با بیان اینکه وضعیت جاده 
سربیشه و درح مناسب نیست گفت: خشکسالی 
و بیکاری در روستاهای سربیشه موج مهاجرت 
را به راه انداخته است حجت االسالم علی اکبر 
سنجری در این جلسه اظهار کرد: معادن زیادی 
در استان وجود دارد که باید از ظرفیت نیروهای 

شهرستان  افزود:  وی  شود.  استفاده  بومی 
در  و  است  مشهور  مومنان  دیار  به  سربیشه 
کرده  انقالب  تقدیم  شهید   7۸ مقدس  دفاع 
است.امام جمعه سربیشه گفت: مسئوالن باید 
به نیازهای شهرستان توجه زیادی داشته باشند 
که یکی از مشکالت شهرستان سربیشه نبود 
شبکه تلویزیونی در برخی مناطق است و باید 
تدابیری در این زمینه اندیشیده شود. سنجری 
افزود: استخر شنای سربیشه با گذشت سه سال 
هنوز تکمیل نشده است و با توجه به وجود قشر 
زیاد جوانان باید نسبت به تکمیل این استخر 
توجه شود. وی با اشاره به وضعیت جاده های 
شهرستان اظهار داشت: جاده سربیشه و درح 
بانده  دو  زمینه  در  و  ندارد  مطلوبی  وضعیت 
شدن ابتدای جاده بیرجند به مود نیز اقدامات 
امام  تکمیل شود.  باید  که  انجام شده  خوبی 
جمعه شهرستان سربیشه با بیان اینکه متاسفانه 
ابتدای مهر در جاده بیرجند- سربیشه شاهد 
گفت:  بودیم  معلمان  از  تن  دو  درگذشت 
امیدواریم با یاری مسئوالن مشکالت جاده در 

این شهرستان برطرف شود. 

برزجی- معاون بازسازي و مسکن روستایي 
اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  مسکن  بنیاد 
های  شهرستان  در  سازی  مقاوم  کمترین 
خوسف، درمیان و سربیشه اتفاق افتاده است 
گفت: با توجه به فعال بودن  سیستم گسل 
آرامی  محل  جنوبی  خراسان   ، کشور  شرق 
منازل  سازی  مقاوم  موضوع  باید  لذا  نیست 

جدی گرفته شود. 
محمد رضا یزدانی  در گفتگوی اختصاصی با 
آوا عنوان کرد: با توجه به زلزله ویرانگر سال 
7۶ ، پس از آن در شهرستان های قاین و 
مقاوم  از طرح  خوبی  استقبال  مردم  زیرکوه 
سازی منازل داشته اند و چون زلزله را وضوح 
خود  عزیزان  بسیاری  حتی  و  کردند  حس 

بیشترین جذب  لذا  ؛   دادند  دست  از  نیز  را 
تسهیالت در این دو شهرستان اتفاق افتاد. 

اینکه خانه های تسهیالتی  بر  تاکید  با  وی 
بنیاد بر اساس آخرین آیین نامه مقررات ملی 
ساختمان طراحی شده است افزود: این خانه 
ها حداقل زلزله 7 ریشتری را تحمل می کند. 

 از زندگی در منازل فرسوده 
بیش از زلزله باید ترسید

بنیاد  روستایي  مسکن  و  بازسازي  معاون   
در  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  مسکن 
در  سازی  سبک  جدید  های  ساز  و  ساخت 
امر  این  شد:  آور  یاد  گرفته  قرار  کار  دستور 
می تواند در زمان وقوع حادثه خطرات جانی 

کمتری را به مردم تحمیل کند. محمد رضا 
یزدانی شدت تاب آوری برخی از منازل بافت 
فرسوده را تا حد زلزله 5 ریشتری عنوان کرد 
و افزود: زلزله به خودی خود ترسی ندارد اما 

از زندگی در واحدهای فرسوده باید ترسید. 
و  ها  دهیاری  جدی  برخورد  خواستار  وی 
غیر  سازهای  و  ساخت  با  ها  بخشداری 
اصولی در روستاها شد و گفت: باید فرهنگ 
مقاوم سازی منازل در بین مردم به خصوص 
احتمالی  خطرات  از  تا  بیافتد  جا  روستاها 

کاسته شود. 

مقاومت برخی از روستاییان
 در مقابل تخریب واحدهای نامقاوم

بنیاد  روستایي  مسکن  و  بازسازي  معاون 
بر  بالغ  وجود  از  جنوبی  خراسان  مسکن 
وفرسوده  نامقاوم  مسکونی  واحد   27000
بر  بالغ  گفت:  و  داد  خبر  استان  در 
شده  سازی  مقاوم  تاکنون  ۶2000واحدنیز 
های  شهرستان  در  اگر  گفت:  یزدانی  اند. 
خوسف، درمیان و سربیشه زلزله ای با شدت 
خسارات  قطعا  دهد  رخ  ریشتر   5 از  بیش 
خواهد  تحمیل  استان  بر  ناپذیری  جبران 
مسکونی  واحد  هزار   2 تخریب  از  وی  شد. 
و  داد  خبر  زهان   پیش  چند سال  زلزله  در 
گفت  برای خسارت دیدگان این زلزله   بالغ 
بر 1300واحد بازسازی شد. وی خاطر نشان 
به  روستاها  از  برخی  مردم  متاسفانه  کرد:  

سازی  مقاوم  طرح  از  مسن  افراد  خصوص 
و حتی  کنند  نمی  استقبال  مسکونی  منازل 
اگر خانه مقاوم شده برایشان ساخته شود باز 
گردند.  برمی  قدیمی  خانه  همان  به  مجدد 
آمادگي دارد جهت  :بنیاد مسکن  افزود  وي 
سنوات  در  که  تمام  نیمه  واحدهاي  تکمیل 
قبل  با تسهیالت بانکي احداث شده تا سقف 
4میلیون تومان کمک بالعوض مشروط به 
و  باشد  روستا  در  متقاضي  واحد  تنها  اینکه 
اقساط  و  نداشته  اصولي  غیر  زیربنا  اضافه 
نماید  پرداخت  باشند  نداشته  بانکي  معوق 
جهت  متقاضیان  تشویق  مقدمه  امر  این 

سکونت در این واحدها مي باشد.
)Ava.news11@gmail.com(
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