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مردم باید دغدغه مسئوالن برای 
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تحریم های آمریکا دیگر تاثیر 
قبل را در ایران ندارد

صفحه 2

غفلت رسانه ای از شهدای استان

برگزاری کنگره 2000 شهید خراسان 
جنوبی در مهر ماه ، این روزها بهانه ای 
شد برای بازخوانی رشادت ها و شهامت 
های شاهدان همیشه زنده تاریخ این 
دیار. نام هایی چون آهنی ، رحیمی ، 
ناصری ، جابری ، رئوفی ، ماژانی و ... که 
یادشان با حماسه ی هشت ساله دفاع 
پیوند خورده است.اما داستان  مقدس 
اسطوره های شهید این سامان تنها 
به عرصه نبرد با رژیم بعثی ختم نمی 
شود سرزمین ما چون سایر نقاط ایران 
سرافراز ، شهدایی را در طریق سرنگونی 
 رژیم ستمشاهی تقدیم کرده است... 

به یاد آوریم که... ) ادامه در صفحه 2 (

سرمقاله
*مهرآیین

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4090

7برخورداری 862 نفر سالمند استان از خدمات بیمه درمانی7کاهش 50 درصدی اعتبارات فردوس  3راستش را به ما نگفتند

در نشست خبری فرمانده نیروی انتظامی استان عنوان شد:

آماده  باش  پلیس درآستانه  سفرهای تابستانی
    صفحه 7

نخستین انبار گمرکی 
استان در کویرتایر 
راه اندازی می شود
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مؤسسه خیریه توانبخشی 
حضرت علی اکبر)ع( 
بیرجند تقدیم می کند
صفحه 8

طرح های گردشگری و 
بوم گردی اشتغالزاست
صفحه 7

بانک ملی دو دستگاه 
آمبوالنس به دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند اهدا کرد
صفحه 8

غرق شدن استعدادها 
در استخری که نیست
صفحه 4

برادر گرامی جناب آقای همایون حمیدی
درگذشت برادر گرامی تان 

شادروان محمود خان حمیدی 
را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض می نمایم.

مهندس احمدی - آلمان

آموزشگاه علمی آزاد امام علی )ع( برگزار می کند:

کالس های تقویتی: 
* دوره ابتدایی* دوره اول دبیرستان )هفتم، هشتم، نهم( 
* دوره دوم دبیرستان )دهم، یازدهم، دوازدهم( * کنکور
* مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی * گروهی- خصوصی

آدرس: میدان ابوذر- نبش خیابان شهید اسد زاده 3 
تلفن: 32232943 - 09157571866

مادر عـزیزم
10 سال هجرانت را با کوهی از اندوه سپری کردیم، 

یادت همیشه در اذهان مان گرم و شیرین است
 دهمین سالگرد درگذشت مادری مهربان و همسری فداکار

 مرحومه راضیه ارغوانی را با ذکر فاتحه ای گرامی می داریم.
از طرف همسر و فرزندان

نام نیکی گر بماند ز آدمی
به کز او ماند سرای ماندگار

خانواده های محترم و بزرگوار

 حمیدی و حافظی
فقدان مرحوم محمود خان حمیدی بزرگ خاندان

 را تسلیت عرض نموده، غفران و رحمت الهی برای آن عزیز 
از دسته رفته و سالمتی و طول عمر با عزت برای بازماندگان 

گرامی از پروردگار متعال خواهانیم.
نامجویان ، صمیمی ، امین نیلی

جناب آقای  مهندس همایون حمیدی
با نهایت تاسف و تالم درگذشت برادر گرامی تان 

شادروان محمود خان حمیدی
 را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات

 و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

شرکت باران سازان خراسان - خیرآبادی

پسر عموی عزیز 

جناب آقای محمدرضا خان حمیدی
خانواده محترم عموی مهربان و ارجمند
پدربزرگوارمان ، عموها و عمه های معزز

در این غربت خبر درگذشت عموی بزرگ 
چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می نشیند 
خداوند بزرگ روح عزیز از دست رفته مان را قرین رحمت کند.

آرش ، گلنار، بهزاد ، المیرا )حمیدی( از آمریکا

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شده به عشق
ثبت است بر جریده عالم، دوام ما

به مناسبت سومین روز درگذشت شادروان

 محمود خان حمیدی بزرگ خاندان
 )فرهیخته آموزش و پرورش(

 جلسه یادبودی روز جمعه 97/3/25 ساعت 17 الی 
 18 در محل حسینیه جدید التاسیس آیت ا... آیتی 
برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب 
شادی روح آن عزیز سفرکرده و تسلی قلوب بازماندگان 

خواهد بود. 
حمیدی ، پرنده ، حافظی و سایر بستگان

به تعدادی نصاب ماهر 
جهت نصب انواع درب داخلی و ضد سرقت نیازمندیم.

درب ضد سرقت خالقی     09153614899 - 32444080

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم( شناسه: 188637
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری تلفن: 92-32400390( در نظر 
دارد: اجرای پروژه های عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور )حداقل پایه 5( واگذار نماید.

 لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی با در نظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1397/03/27 به سامانه تدارکات به آدرس 
www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند. ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir نیز منتشر شده است. 

محل پروژه
اجرا

مدت نوع پیمانرشتهموضوع
پیمان

برآورد براساس 
فهارس بها 1397 

ریال

تضمین 
ارجاع کار 

)ریال(

تاریخ تحویل و 
بارگذاری اسناد 

در سامانه 
تدارکات

تاریخ 
بازگشایی

توضیحاتشماره فراخوان

تکمیل 
کتابخانه 

مرکزی

کتابخانه قاین
نیمه 
تمام

ساختمان 
و ابنیه

سرجمع 
به شماره 

 96/1299188
مورخ 

 1396/05/04

حداکثر 14/399/591/974720/000/000 8 ماه
ساعت 14/30  

1397/4/6

ساعت 
9 صبح 

1397/04/07

تجدید 200973748000023
مناقصه

احداث 
کتابخانه 
عمومی 

قلم چی  

احداث فردوس
کتابخانه

ساختمان 
و ابنیه

813/135/288/513657/000/000200973748000024 ماه

1- تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار(: ضمانت نامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره 123402/ ت 50659 هـ  مورخ 94/9/22 و مورد قبول کارفرما به 
مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره 2173062009008 نزد بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند در وجه اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز 

مدارس خراسان جنوبی 2- محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل  واقع در بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری.
3- به منظور راهنمایی و ثبت نام مناقصه گران محترم در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس دفتر خدماتی سامانه تدارکات واقع در بیرجند - خیابان مطهری- سازمان صنعت، معدن و 
تجارت - اتاق 111 مراجعه و یا با شماره 32221220 تماس حاصل نمایند. به پیشنهادات خارج از سامانه به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد. 4- با توجه به ابزارهای تامین منابع مالی دولت، اعتبار 

   روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبیپروژه های فوق الذکر برابر شرایط مناقصه شامل اوراق خزانه اسالمی نیز می باشد.                                                          

به اطالع همشهریان عزیز می رساند: 
مراسم چهلمین روز درگذشت 

شادروان حاج محمد افروز
امروز پنجشنبه 97/3/24 ساعت15/30 

همزمان با مراسم تشییع همسرعزیزش 

مرحومه کوکب دالکه 
در محل هیئت محترم ابوالفضلی برگزار می گردد
حضور شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده مرحوم جناب آقای مهدی عباسی
به راستی که فقدان عزیزان به سختی به باور می نشیند 

ولی در برابر تقدیر پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا نیست. درگذشت خواهر گرامی تان 

مرحومـه زهـرا عبـاسی
 را خدمت جناب عالی و خاندان محترم تان تسلیت عرض می نماییم.

از طرف داماد و دخترتان
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نرخ سکه آتی در »دی ماه« به مرز 3 میلیون تومان رسید

 نرخ سکه نقدی در محدوده 2 میلیون و 600 هزار تومان در نوسان است. این رشد چشمگیر قیمت سکه سبب افزایش قیمتها در بازار آتی شده است تا جایی که در دورترین سررسید 
»دی ماه« این نرخ به مرز 3 میلیون تومان رسید. این قیمت در مقایسه با قیمت سکه نقدی نشان دهنده فاصله حدود 11 درصدی است که مشخص می کند، فعاالن بازار انتظار 
دارند تا 6 ماه آینده، سکه طال حداقل 11 درصد افزایش پیدا کند. گفتنی است قیمت سکه از ابتدای سال تاکنون حدود 60 درصد افزایش داشته است.

غفلت رسانه ای از 
شهدای استان    

* مهرآیین

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... اما داستان اسطوره های 

رژیم  با  نبرد  عرصه  به  تنها  سامان  این  شهید 
بعثی ختم نمی شود سرزمین ما چون سایر نقاط 
سرنگونی  طریق  در  را  شهدایی   ، سرافراز  ایران 
آوریم  بیاد  است  کرده  تقدیم  ستمشاهی  رژیم 
مرزهایی  در  سامان  این  سروقامت  شهیدان  که 
فراتر از سرزمین مادری نیز در دفاع از مظلومان 
 . اند  برافراشته  خواهی  آرامان  و  رشادت  بیرق 
با  نبرد  افغانستان در  انار دره  هادی نوربخش در 
شهید  و  نوشید  شهادت  شهد  روسی  اشغالگران 
ناصری سالها بعد در مزار شریف توسط دژخیمان 
طالبان شهید شد . سالها پیش نیز حامد مقدوری 
مرتضی  بتازگی  و  لبنان  در  بیرجند  پاک  فرزند 
بصیری پور در سوریه در دفاع از آرمان فلسطین و 
حرم اهل بیت جان نثار کردند. در حج خزنین 66 
نیز شهید عندلیب و شهیده تاجریزی در حرم امن 
الهی از جمله دهها شهیدی بودند که توسط رژیم 
جنایتکار آل سعود  ددمنشانه به شهادت رسیدند 
. در فاجعه منا نیز باز نام مردانی از این سرزمین 
در  البته سالها پیش  ثبت شد.  در فهرست شهدا 
منافقین  توسط  که  نیز  رضوی  خونین  عاشورای 
به  نظری  در  دادند.  شهید  بیرجندیها  خورد  رقم 
می  در  ناحیه  این  مردمان  طلبی  روایت شهادت 
کمتر  محروم  استان  جنوبی  خراسان  که  یابیم 
انقالب،  های  عرصه  ی  همه  در  ایران  شناخته 
جنگ و دفاع از آرمانها ، در گستره ای از افغانستان 
تا سوریه و لبنان پیشتاز بوده است شاید جلوتر از 
بسیاری دیگر از مناطق ،جز آن داستان قهرمانی 
های شهیدان این سامان به ویژه در عرصه جنگ 
از  شنیدنی،خواندنیوسرشار  بسیار  نیز  تحمیلی  
اهنی  کسی  شهید  پرفراز  زندگی  است.  حماسه 
لقب  خمینی”  “سربازآهنین  دشمن  توسط  که 
گرفته بود و چون به شهادت رسید دشمن بیمار 
دل جشن گرفت یا حماسه شهید جابری، رحیمی، 
ماژانی همگی قابلیت های ویژه ای برای تبدیل 
های  برنامه  و  مستند  فیلم،  فیلنامه،  کتاب،  به 
به  ما  جامعه  و  ما  نیاز  البته  این  دارد.  تلویزیونی 
جوشان  و  سیال  های  سرچشمه  از  برخورداری 
البته شاهدانی که  ارزشهای شهادت است و صد 
جان خویش را سرمایه معامله با خدا کردند و به 
تصریح کالم الهی زنده اند و در نزد او روزی می 
خورند را نیازی به تجلیل و تعظیم ما نیست. و در 
این عرصه اگر کاری شود برای احیای جامعه مرده 
در  و  و حاضر  و حی  اند  زنده  که شهیدان  است 
این وانفسای هیچ و پوچ روزمرگی این ماییم که 
نیازمند شهیدانیم، با درک این نیاز شناخت شهدا و 
راه و رسم ویژه آن ها معنا می یابد. اما این شناخت 
ابزارها و شیوه هایی، بی  البته لوازمی دارد و  نیز 
گمان هنر، بزرگترین و زیباترین  ظرفی است که 
می تواند به ما در شناساندن شهدا و درس آموزی 
از آنان کمک کند به شهادت  اثر گذاری فیلم های 
سینمایی و مستند و برایند برنامه های پخش شده 
از شبکه های پرببینده تلویزیونی کارآترین رسانه 
در انتقال پیام )هر پیامی( تلویزیون، سینما و رسانه 

های تصویری است. ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل(

معماهای  از  یکی  میان  این  در  اما  مقاله(  سر  )ادامه   
موجود این است که چرا با وجود 2000 شهید استان 
و با عنایت به قابلیتهاوارزشهای شخصیتی ایشان در 
هیچکدام از شبکه های  سراسری سیما سهمی برای 
معرفی شهدا و سرداران شهید استان بعد از چهل 
سال در قالب برنامه های متنوع در نظر گرفته نشده 
است. آیا مهجوریت دیر پا ومظلومیت ماندگار استان 
ماندن ظرفیتهای  ناشناخته  در  را  آن  عوارض  که 
اقتصادی،  فرهنگی،  از  اعم  منطقه  شماردیگر  پر 
گردشگری ومعدنی پیش از این نمودار شده است. 
اینک به حوزه شهید وشهادت نیز تسری یافته است 
!یا خیر در این زمینه نیز کم کاریها وغفلت های 
مدیریتی در میان بوده است و دستگاههای مرتبط 
راه ارتباط با شبکه های سراسری را نیافته اند شاید 
هم هنوز به اهمیت ورود به این حوزه باور ندارند. به 
هر روی هرچه بوده وهرچه هست  بسیار امیدواریم 
که همزمان با برگزاری کنگره 2000 شهید استان 
به رویکردهای تازه برای معرفی شهدا از جمله در 
قالب فیلم وبرنامه های پر مخاطب از شبکه های 
سراسری نیز پرداخته شود چرا که گاه اثر گذاری 
یک فیلم بسیار بیشتر از چاپ بروشور یا حتی کتاب 
است واصوال در این عصر توجه ها بیشتر به سوی 
استفاده از این ابزار استودیگر بسیاری از ابزارهای 

سنتی کاربرد خود را از دست داده است.  

قیمت کاغذ روزنامه یک ساله 2 
برابر شد

رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا گفت: 
قیمت کاغذ روزنامه متاثر از نرخ ارز و برخی سوء 
گذشته  سال  یک  در  زمینه  این  در  ها  استفاده 
روغنی  »ابوالفضل  است.  داشته  رشد  درصد   100
گلپایگانی« افزود: تا حدود 2 سال پیش قیمت هر 
کاغذ  و  ریال  هزار  داخلی 18  روزنامه  کاغذ  کیلو 
کاغذ  دیگر  امروز  اما  بود،  ریال  هزار   25 خارجی 
روزنامه در داخل تولید نمی شود و بهای هر کیلو 
کاغذ خارجی به 43 هزار و 500 ریال رسیده است. به 
گفته وی، در حالی که در بسیاری کشورهای جهان از 
بدترین کیفیت کاغذ برای روزنامه ها استفاده می شود 
)به دلیل عمر یک روزه آن(، اما در ایران عکس آن 
صادق است و بهترین نوع کاغذ را مصرف می کنیم.

شرایط جدید افتتاح حساب 
جاری در بانک ها اعالم شد

 امکان افتتاح حساب جاری بدون دسته چک )در 
چارچوب ماده 21 قانون صدور چک( برای اشخاص 
حقیقی و حقوقی متقاضی که فاقد شرایط اخذ دسته 
چک هستند، فراهم شد. طبق اعالم بانک مرکزی، 
تحقق شرایط تعیین شده در دستورالعمل، بنگاه های 
و  اراده  از  خارج  که  تولیدی  واحدهای  و  اقتصادی 
کنترل خود و به دلیل شرایط بیرونی، دارای چک 
اعطای  برای  هستند  نشده  سوء اثر  رفع  برگشتی 
دسته چک مساعدت می شود. “دستور العمل حساب 
جاری” در جلسه شورای پول و اعتبار به تصویب 
و طی بخشنامه به شبکه بانکی کشور ابالغ شد.

سرمقاله

مردم باید دغدغه مسئوالن برای رفع مشکالت را ببینند

ابراهیم رئیسی، عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: 
اندرکاران  دست  و  مسئوالن  مدیران،  همه  تالش 
کشور باید در جهت خدمتگزاری خالصانه به مردم 
اسالمی  نظام  به  اعتماد عمومی  و  امید  افزایش  و 
باشد، این مهم نیز با سخن گفتن و بخشنامه محقق 
نمی شود؛ مردم باید در میدان عمل دغدغه مسئوالن و دست اندرکاران کشور 
برای رفع مشکالت را ببینند. قطعاً نقص ، کوتاهی، مشکل و کاستی هایی در 
گوشه و کنار کشور وجود دارد اما تعمیم دادن آن به کل نظام، فتنه دشمن است.

در جذب حسین فریدون در دانشگاه اعمال فشار شد

محمد مهدی زاهدی نماینده مجلس گفت: در نحوه 
ورود حسین فریدون به دانشگاه تخلفاتی محرز است. 
حتماً در ورود برادر رئیس جمهور اعمال فشار از باال به 
دانشگاه و از دانشگاه به گروه بوده است. این اعمال 
را  اشکاالتی  شده  طی  که  روندی  در  بعد  فشار ها 
به وجود آورده که عرف دانشگاه نیست. ما تصویر نظر منفی گروه آموزشی را 
از روز اول داریم ولی تا اآلن نظر مثبت گروه را ندیده ایم. جایی گروه مکتوبی 
داده که »ما موافق پذیرش هستیم« که آنهم تحت فشار صورت گرفته است.

در دولت قبل منتقدان زندانی  و محکوم می شدند

آذر منصوري فعال سیاسي گفت: آنچه باعث سکوت مجموعه فعالین و مدافعان 
حقوق بشر و حقوق شهروندي شده این است که در دولت گذشته انواع اتهامات 
به افرادي که صرفا منتقد دولت بودند زده شد و منتقدان به زندان فرستاده و 
محکوم شدند. آن زمان دولت وقت هیچ گونه رسیدگي و پاسخگویي نسبت 
به این اتفاقات نداشت. به زوایاي دیگر ورود نمي کنم اما دولتي که خود ناقض 
حقوق شهروندي بود امروز نمي تواند به عنوان معترض نسبت به رعایت حقوق 

شهروندي بود یا فقدان دادرسي عادالنه در کشور باشد.

دولتمردان بدون نظر رهبر کاری  انجام نمی دهند

حسین کمالی دبیرکل حزب اسالمی کار گفت: دولت نقش خود را در برجام ایفا 
و تالش خود را کرده است،  در حقیقت مانع از رسیدن تفاهماتی بر علیه ایران شد 
این که کسانی بخواهد مسائل را به گونه دیگری نشان دهند و نتیجه دیگری 
بگیرند به شناخت آنان باز می گردد. البته نمی گویم برجام یک قرار اد بدون نقص 
است دارای اشکاالتی نیز هست اما به یاد داشته باشید دولتمردان ما بدون نظر 
رهبر انقالب کاری را انجام نمی دهند که به نفع جامعه ما نباشد؛ اگر طرف 
قرارداد ما خلف وعده کرده و بر سر پیمان خود نمانده به نقش دولت باز نمی گردد. 

اظهارات منتسب به امام جمعه اصفهان ناقص است 

دفتر امام جمعه اصفهان اظهارات منتسب به وی را ناقص خواند و گفت: نشر 
اخبار آن هم از مجلس غیر عمومی و بدون در نظر گرفتن قرائن حالیه و 
تقطیع کردن جمالت، باز گو کننده حق مطلب و رسالت خبرنگاری نیست. دفتر 
ایشان نوشت: مقصود از حدیثی که می فرماید نزدیک است خانه هایشان را بر 
سرشان خراب کنیم، این نیست که چنین کاری کردیم و یا می کنیم و لذا هیچ 
فقیهی چنین حکمی نداده است بلکه بیانی است برای اهمیت موضوع، مثل 
اینکه شخصی که مصیبت بزرگی بر او وارد شده و می گوید خانه خراب شدم.

باید در برابر هر حرکت افراطی و تندروانه ایستاد

ناصر ایمانی تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: نخبگان 
سیاسی نباید محافظه کاری پیشه کنند و در برابر 
هر حرکت افراطی و تندروانه، موضع بگیرند. رهبر 
معظم انقالب به طور جزیی سیاست های هسته ای 
و رویکرد جمهوری اسالمی درباره برجام را مشخص 
کردند. سخنان ایشان به قدری روشن و صریح بود که هیچ جای اعتراضی 
حتی برای دولت نمی گذارد. کسی نیست که آن سخنرانی را گوش کند و 

بعد برود به آقای صالحی توهین کند.

امروز در برخي از بخش ها احساس عدالت وجود دارد

رئیس جمهور گفت: آنچه به عنوان وظیفه بر عهده ما 
قرار دارد این است که جامعه احساس امنیت و عدالت 
کند و در این راستا همه باید دست به دست هم دهیم 
تا این احساس و امیدواری به آینده بوجود بیاید. امروز 
در برخی از بخش ها احساس عدالت در جامعه وجود 
دارد، و در بخش آموزش و پرورش عدالت نسبی وجود دارد و برای دانش آموز 
روستایی و شهری کالس درس و مدرسه مهیا می باشد و این موضوع مهمی 
می شود. آغاز  درس  و کالس  مدرسه  از  ها  پیشرفت  تمام  که  چرا  است 

خجالت می کشم بگویم از این دولت حمایت کردم

مصطفی کواکبیان نماینده مجلس گفت: وضعیت 
مناسب  حال حاضر  در  مردم  اقتصادی  و  معیشتی 
و  می شویم  بلند  صبح  و  می خوابیم  شب  نیست. 
می بینیم قیمت ها تغییر کرده است، دالر چند هزار 
تومان افزایش یافته و وضع قاچاق کاال و ارز هم به 
قدری وخیم است که من خجالت می کشم بگویم از این دولت حمایت کردم. 
این نماینده مجلس با اشاره به افزایش قیمت خودروها در یک ماه گذشته، اظهار 

کرد: مردم می گویند شما برای چه به مجلس می روید و آنجا چکارمی کنید؟

تحریم های آمریکا دیگر تاثیر قبل را در ایران ندارد

علی مطهری نائب رئیس مجلس گفت: نائب رئیس 
اروپا  قرار است  اگر  افزود:  مجلس شورای اسالمی 
ضمانتی به ایران بدهد باید زودتر مشخص شود و سخنان 
رهبری اتمام حجت برای تسریع در تصمیم گیری آنها 
در قالب برجام بود. آمریکا دیگر نمی تواند تاثیر قبل را 
در کشور ما بگذارد و اجماع قبل را نمی تواند ایجاد کند. مردم شرایط فعلی کشور 
را درک می کنند و قطعا همبستگی بیشتری خواهند داشت و خود را با آن وفق 
خواهند داد و تحریم های آمریکا دیگر تاثیر قبل را در ایران نخواهد داشت. 

صفارهرندی عضو مجمع تشخیص 
اینکه  بیان  با  نظام  مصلحت 
ما  دیپلماسی  دستگاه  و  دولتمردان 
نباید اجازه بدهند کسانی که قصد 

دارند زیرآب استقالل ملی را بزنند، در 
کشور میدان دار شوند، گفت: امروز 
تحریک  را  ما  دولتمردان  افراد  این 
می کنند که قراردادی بدتر از آنچه در 

ارتباط با صنعت هسته ای منعقد شد 
و نتایج تلخ آن به کام ملت نشست 
را در موضوعات مختلف تکثیر کنند. 
صفارهرندی تاکید کرد: استدالل این 

افراد برای توسعه این گونه قراردادها 
جلوگیری از وقوع جنگ است. این 
از  که  است  حرفی  مضحک ترین 
می شود. عضو  بیان  عده  این  زبان 

نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
گفت: اینکه می گویند بیایید خود را 
خلع سالح کنید تا جنگ نشود، از 
که  است  حرف هایی  مسخره ترین 
فقط عناصر کودن می توانند آن را 
باور کنند. هر زمان یک ملت خلع 
آغاز  او  علیه  تازه جنگ  سالح شد 
علیه  را  آمریکایی ها جنگی  گردید. 
مطمئن  مگر  نکردند  آغاز  ملتی 
خودشان  از  دفاع  قدرت  آنها  شدند 
را ندارند. وی خلع سالح را مقدمه 
صلح،  مقدمه  نه  دانست  جنگ 
علیه  می خواهند  که  کسانی  گفت: 
ما جنگ راه بیاندازند، آنهایی هستند 
نفوذ  سر  بر  و  بروید  می گویند  که 
منطقه ای وقدرت دفاعی تان مذاکره 
کنید. این ها می خواهند کشور را به 

پای جنگ بکشانند.

دولت  عالی  مشاور  ناصری  عبدا... 
انتخابات  برای  گفت:  اصالحات 
سیاست  عالی  شورای   1400 سال 
گذاری اصالح طلبان به هر نتیجه 
نیز   خاتمی  شخص  برسد  که  ای 
اصالح  کرد،  خواهد  حمایت  آن  از 
سال 92  در  که  طور  همان  طلبان 
نامزد تشکیالتی خود را بنا بر مسائل 
کنار  اصالحات  جریان  مصلحت  و 
گذاشتند و از آقای روحانی و گفتمان 
کردند  حمایت  وی  طلبانه  اصالح 
حتما بنا بر شرایط و مقتضیات زمان 
تصمیم می گیرند چرا که عزم شان را 
جزم کرده اند تا در انتخابات 1400 
پیروز شوند. وی با اشاره به اظهار نظر 
طلب  اصالح  های  چهره  از  برخی 
مبنی بر این که عارف رای خودش 
را نیز کم می کند چه برسد به اصالح 

طلبان بیان کرد: عارف در سال 92 
قرار بود که تنها نامزد اصالح طلبان 
باشد اما بنا بر رای گیری و یک خرد 
جمعی کنار رفت لذا اتفاقات زیادی 

ممکن است رخ دهد و جهانگیری 
طلبان  اصالح  شاخص  چهره  نیز 
ریاست  انتخابات  برای  اگر  و  است 
شود  میدان  وارد   1400 جمهوری 

بی شک همه اصالح طلبان از وی 
اشاره  با  وی  کرد.  خواهند  حمایت 
از چهره های  برخی  نظر  اظهار  به 
اصالح  طلب مبنی بر این که عارف 

جریان اصالحات را دستاویزی برای 
سهم خواهی های خود کرده  خاطر 
نشان کرد: محمدرضا عارف چهره 
شناخته شده جریان اصالحات است.

می خواهند دولت را تحریک کنند تا قراردادی بدتر از برجام 
به امضا برساند

اصالح طلبان بی شک در انتخابات 1400 از جهانگیری 
حمایت خواهند کرد 

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبیاجرای ساختمان با اصول و ضوابط و مقررات ملی ساختمان = جلوگیری از بروز خسارت جانی در برابر زلزله

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم( 
 شناسه آگهی:187998

اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در نظر دارد: عملیات اجرایی بخشی از 
محوطه سازی مجموعه ورزشی کارگران بیرجند واقع در شهرستان بیرجند - سایت اداری را 
از طریق مناقصه عمومی از طریق سامانه تدارکات به شماره فراخوان 200970109000002 
به پیمانکاران دارای صالحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و 

حداقل دارای پایه 5 رشته ابنیه با شرایط ذیل واگذار نماید:
1- مبلع برآورد اولیه پروژه : 2/577/189/642 ریال براساس فهرست بهای سال 97 )انعقاد 
پیمان به صورت فهرست بهایی براساس فهرست بهای سال 1397( 2- مدت اجرای پیمان: 1 
 ماه 3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 130/000/000 ریال )یکصد و سی میلیون( صرفا 
به صورت ضمانت نامه بانکی 4- محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی 

 www.setadiran.ir :دولت به آدرس
 5- مهلت دریافت اسناد مناقصه:تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1397/3/27
دولت  الکترونیک  تدارکات  سامانه  در  تکمیل شده:  اسناد  مهلت عودت  آخرین   -6
به آدرس www.setadiran.ir تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 97/4/6 خواهد بود. 
همچنین مناقصه گران باید در مهلت مقرر پاکت الف: حاوی اصل تضمین ارجاع کار را 
اداره کل گردد. 7- زمان بازگشایی  این  بارگذاری در سامانه تحویل حراست  بر  عالوه 

پیشنهادات: ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 97/4/7

روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

همشهریان گرامی 

با آرزوی قبولی طاعات  و عبادات شما نیک اندیشان گرامی و حامیان گرانقدر 
موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( آمادگی خویش را جهت دریافت های کمک های نقدی ، 

غیر نقدی، نذورات و ... اعالم می دارد. دعای خیر محرومین بدرقه راهتان باد

شماره حسابشماره کارتنام بانکنوع نذر

60379911995112330105543248003ملی فطریه عام

606373700001023968131134661731قرض الحسنه مهر ایرانفطریه سادات

5859837000047049474054780تجارتکفاره روزه

آدرس: خیابان حکیم نزاری - بین حکیم نزاری 8 و 10 - پالک 4/123 
 تلفن: 05632225600 - 09155616521

موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند- کارگاه حمایتی تولیدی دستان پرتوان

با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی خراسان جنوبی

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

1- ششدانگ یک باب ساختمان پالک 101 فرعی از 1396 - اصلی مزرعه و قنات رحمت اله دهلکوه واقع در بخش دو بیرجند 
مورد تقاضای لیلی دستی گردی 2- ششدانگ یک باب منزل 3390 فرعی از 576 فرعی از 247 - اصلی واقع در معصومیه بخش 2 بیرجند مورد 
تقاضای فتحعلی بیکی در روز یکشنبه مورخ 1397/4/17 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت 
امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در 
محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور مورد  
ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان 
امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد 
و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور 

تاریخ انتشار:1397/03/24        علی فضلی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجنداخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک بیرجند/هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760308001000685 - 1397/2/26  هیئت اول 
/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نازگل آریا دالکه  فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 54 صادره از بیرجند و شماره ملی 5239327289  نسبت 
به ششدانگ یک باب منزل به مساحت 132/45 متر مربع قسمتی از 
پالک 1396- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت حاجیه صغری 
پسندیده و غیره تایید و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/03/24    
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/04/09
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

صاحبان محترم  مشاغل
 صاحبان محترم خودرو
تکمیل اظهارنامه مالیات 96
 سریع - دقیق و تخصصی

در دفتر پیشخوان خدمات دولت 
 چمنی

واقع در پاسداران - روبروی شعبه 
تامین اجتماعی - ابتدای باهنر غربی 

انجام می شود
به تابلوها دقت کنید

7.30 صبح تا 12 شب
 3242 3242

 09155614320  - چمنی     

کلینیک گیاه پزشکی و فروشگاه سبز گستر
مجهز به آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری های گیاهی 

فروش انواع سموم دفع آفات نباتی * کود، بذر، ادوات کشاورزی
بیرجند، میدان امام )ره( ، جنب کالنتری 12    مدیریت: فرزاد نیا

32220072 - 09152207442

تگزاس
14:301821:30شروع سانس

خجالت نکش
16:1523شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  اینستاگرام @ cinemaferdosi : کانال خبری تلگرام 

همشهریان و هم استانی های عزیز
مهربانی را نشر دهیم.

فطریه و کفاره خود را به حساب دختران 6 تا 12 سال بی سرپرست 
و بد سرپرست مرکز نگهداری رایحه رحمت واریز کنیم

 تا گامی در جهت روشن تر شدن آینده این عزیزان برداریم.

شماره تلفن مرکز: 05632219466
شماره کارت مجازی موسسه برای انتقال وجه:

5029087000351000
آسوده - مدیر مرکز رایحه رحمت

فریزر صندوقی دست دوم  خریداریم. 09395625280



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه * 24 خرداد  1397* شماره 4090

تشکر از آوای عزیز  باید داد تظلم خواهی ما ساکنین 
مروج  که  شهرداری  دست  از  کبیر  امیر  خیابان 
تخلفات ساختمانی با گرفتن جریمه وعدم رسیدگی 
وکم توجهی به شکایات مردم  می باشد را بعد از خدا 

به چه کسی برده شود.
915...918
مورد  در  که  گزارشی  از  خواستم  می   ، سالم  با 
واقعا  بگم  و  کنم  تشکر  بود  فقر  و  اعتیاد،بیکاری 
جامعه ما نیاز به بیان این طور مطالب رو داره.ممنون.
937...357
 در جوابیه شرکت مخابرات استان به عرض برسانم 
که بیشتر نیروها باالی 1۰ سال سابقه کار هستند و 
این شرکت به دلیل اتمام قرارداد با نیروها قرارداد نمی 
بندد و از طرفی این شرکت با این دلیل نیرو اخراج 
نکرده است و با پیگیری ها متعدد عزل و نصب را 
به عهده پیمانکار می گذارد . می خواستم به مدیر 
منطقه بگویم که اوال سابقه کاری نیروها چه می شود 
ثانیا مخابرات هیچ کاره است و همه کاره پیمانکاران 
هستند . لطفا مسئوالن دقت الزم در جوابیه ها را 
داشته باشند که این جوابیه ها برای نیروهای شرکتی 

غیر منطقی است .
999...377
سالم. مدیرکل اداره بیمه بیرجند یکی از کارهای 
خوب پیش خدواند اینست، جوانان تازه دامادی که 
کاری ندارند، یا شغل آزاد با درآمد ماهی یک میلیون یا 
7۰۰یا8۰۰ تومان دارند، این جوانان راحمایت بفرمایید 
و بیمه با نرخ دولتی نمایید تا کمکی به این جوانان شود 
امیدوارم این موضوع رابه سرانجام برسانید.با تشکر
915...915
اسالم قابل توجه شرکت مخابرات خراسان جنوبی 
تلفن های منازل روستاهای تقاب و معصوم آباد خوسف 
مدت زیادی است دچار اختالل وگاهی قطع حتی 
تلفن های همراه آنتن دهی ندارند لطفاپیگیری کنید
915...185
داغونه. 12خیلی  بهشتی  کوچه  آسفالت  باسالم 

شهرداری محترم لطفا پیگیری فرمایید.
915...194
خداوند گفته سرنوشت هر قومی رو به وسیله خود آنها 
رقم می زند.مردم بیرجند یک پیامک که هزینه ای 
ندارد شما هم اعتراض کنید تا کسانی که به این شیوه 
نقشه کشی شهری که با عرض کم معابر آسایش 
روحی و اجتماعی و حتی جانی به خطر انداخته اند 

تفکر خود را تغییر دهند یا تغییر کنند...
91۰...673

سالم آوا خواهش می کنم صدای این مردم محروم 
در طرح فرزان را به گوش مسئوالن برسانید حداقل 
برای جلو گیری از گرد خاک فراوان کمی آب پاشی 
بکنند گمان نکنم توقع زیادی باشد ما که گفتیم 

کسی گوش نکرد...
91۰... 673
از  بخدا  برسانید؛  مسئوالن  گوش  به  جان  آوا 
مزاحمتهای همسایگان افغان در بیست متری اول 
در عذابیم و احساس نا امنی می کنیم.شهر ما که 
دینش را به افغانستان ادا کرد حاال اگر قرار است که 

به مانند شهرهای دیگه جورشان را بکشند...
915... 212

سالم آوا. چرا برنامه ریزی استخرهای بیرجند اینقدر 
ها  خانم  برای  را  ساعت  بدترین  است؟  ناعادالنه 
انتخاب کرده اند آن هم پشت سرش آقایان...برای 
خانم ها فقط دو روز در هفته است ولی آقایان هر روز 
هفته  و با شیفت های مختلف ... مگر تفریح ما خانم 

های بیچاره چیست که اینقدر ناحقی می کنند؟؟؟ 
ارسالی به سروش آوا
شهردار محترم با شروع ایام تابستان منتظر برنامه های 
شاد و متنوع شما برای خانواده های بیرجندی هستیم 

باشد که ما را با برنامه های شادتان خوشحال کنید
ارسالی به سروش آوا
آقایان مسئول درخت های دو ورودی شهر از سمت 
جاده قاین- بیرجند و از سمت جاده سربیشه-بیرجند 
در حال خشک شدن است نه شهرداری قبول می 
کند به آن ها آب بدهد نه راه و شهرسازی! اگر نمی 
خواهید کاری کنید بگویید تا خود ما مردم بشکه 
بشکه آب ببریم ، بلکه این درختان جان بگیرند. 
نمی دانم کی می خواهید بفهمید در منطقه خشک 
و کویری این جا یک درخت به اندازه یک جنگل 
ارزش دارد. هرچند وقتی به داد مردم نمی  رسید 
بدهید  بلدید جواب سرباال  تنها  اداره هایتان  و در 

انتظاری برای درختان بی جان نباید داشت...
ارسالی به سروش آوا

جوابیه شهرداری بیرجند

*در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
برای  مخفی  نور  از  استفاده  درخصوص   97/3/8
زیباشدن بلوارها به استحضار می رساند: در برخی 
بلوارها که امکان استفاده از نور مخفی وجود داشته 

باشد این اقدام انجام می شود.

*در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
97/3/6 در خصوص نظارت بیشتر برآبیاری فضای 
سبز بلوار پیامبر اعظم )ص( حد فاصل میدان سفیر 
آزاد اسالمی به استحضار  تا میدان دانشگاه  امید 
)ص(  اعظم  پیامبر  بلوار  سبز  فضای  رساند:  می 
مناسبی  وضعیت  از  امید  سفیر  میدان  فاصل  حد 
روز   14 تا   12 بین  آبیاری  دور  و  بوده  برخوردار 
مورد  خاصی  موقعیت  که  صورتی  در  باشد.  می 
باشد جهت رسیدگی  نظر شهروندان محترم می 
به سازمان سیما، منظر و فضای شهری مراجعه 
و یا با شماره های3 - 323۰8731 تماس بگیرند.

امین جم - نوع دوستی و فرهنگ کمک به همنوع در استان 
خراسان جنوبی ، از دیرباز شهره عام و خاص بوده است. به 
طوری که اهالی استان هرجا که احساس نیاز کردند )از عتبات 
عالیات گرفته تا کرمانشاه ، بم و ...( همواره در صف اول کمک 

های مردمی کشور قرار گرفته اند.
در روزهای میانی ماه مبارک رمضان و در واکنش به سخنان دکتر 
نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کشور که پس از رد ضیافت افطاری توسط جمعی از هنرمندان 
؟!!!” کنیم  بگویند چکار  بود که “سلبریتی ها   اعالم کرده 
  پرستو صالحی بازیگر جوان کشور که مدتی است کم کار شده ،
با انتشار ویدیویی در صفحه اینستاگرام خود به مشکالت آبی 
استان خراسان جنوبی و 2 روستای مرزی ذکری و گل نی از 
توابع شهرستان درمیان پرداخت. این ویدیو با واکنش و مطالبه 

گری گسترده مردم از مسئوالن همراه شد.
در این بین چند گروه از جوانان خیر استان خراسان جنوبی با 
استفاده از ظرفیت های مثبت فضای مجازی اقدام به جمع 
آوری و ارسال کمک های مردمی به این روستاها کردندکه در 
ادامه با یکی از همکاران رسانه ای مان که خود برای بررسی 
موضوع به منطقه سفر کرده است و یکی از جوانان خیرخواه 

بیرجندی گفتگو  می کنیم.

گل نی و ذکری آب لوله کشی نداشتند
شکیب زاده مدیر رسانه مجازی  “بیرجند شهر من” که شخصا 
برای بررسی به روستاهای ذکری و گل نی رفته است، با بیان 
اینکه پیش از این اطالعات چندانی درخصوص مشکل این 
روستاها  نداشتیم، می گوید:  روستاهای ذکری و گل نی آب 
لوله کشی نداشتند. به ذکری خط انتقال برق رفته بود اما برق 
روستای گل نی از طریق انرژی های تجدید پذیر و صفحات 
خورشیدی تامین شده بود. وی می افزاید: گل نی حدود 15 
خانوار جمعیت دارد و از وجود مدرسه محروم است ولی تا 
روستای رزه که روستای بزرگ و سرسبزی هست و امکاناتی 
همچون مرکز بهداشت ، مدرسه ، آب آشامیدنی و ... دارد ، 
فاصله چندانی نبود. در روستای ذکری نیز چند واحد کانکس به 

نام دبستان نجمه وجود داشت.

اهالی روستا از مشکالت پوستی رنج می برند 
وی در مورد مشکالت پوستی کودکان این دو روستا نیز 
می گوید: هالل احمر و علوم پزشکی به این موضوع ورود 
کردند و فعالیت های قابل تقدیری نیز برای درمان انجام 
شده است. اما بر اساس نظری که از یک کارشناس مطلع 
گرفته ام، بیماری پوستی این روستاها ژنتیکی است و ربطی 
به آب ، نور خورشید و... ندارد. زیرا به گفته استاندار در حوزه 
استان خراسان جنوبی 48۰ روستا وجود دارد که آب شرب 
اهالی آنها از طریق تانکر تامین می گردد و  فقط این دو 
روستا مشکل پوستی گسترده دارند. روستای رزه در فاصله 
نزدیکی از این روستاها قرار دارد اما خوشبختانه این مشکل 
را ندارد. هرچند این موضوع نیاز به بررسی های تخصصی 

و کارشناسی بیشتر دارد.

 اهالی می گفتند آبی که هر 8 روز با تانکر 
می آید ، سه روزه تمام است !!!

وی با بیان اینکه هر هشت روز برای ذکری دو تانکر ده هزار 
لیتری و برای روستای گل نی که 15 خانوار دارد، یک تانکر 
ده هزار لیتر آب برده می شود، عنوان می کند: مردم می گفتند 
این میزان آب سه روزه تمام می شود و اما اگر همین مقدار را 
خودمان مدیریت کنیم،خیلی بهتر می توانیم جمع آوری کنیم.

آبادی بی آب و درخت...
وی در پاسخ به این سوال که آیا هیچ منبع آب دیگری در 

روستا وجود ندارد، اظهار کرد: طبق بررسی ها و گفته های 
اهالی، روستای گل نی  چاهی داشته که انگار این چاه به خاطر 
سیالب هایی که اخیرا آمده، پر شده است. این چاه  حدود 6۰۰  
متر با روستا فاصله دارد و اهالی روستا می گویند ما خودمان چاه 
را کنده و به آب می رسانیم ولی مردم و مسئوالن در لوله کشی 

آن به ما کمک کنند.

در روستای گل نی و ذکری 
 حتی یک درخت ندیدم...

مطرح  مردم  که  دیگری  موضوع  کرد:  عنوان  زاده   شکیب 
می کردند و باید تحقیق بیشتری روی آن انجام شود، این 
بود که  از زمان احداث سد رزه ، روستای ذکری خشک شده 
است که شاید این احتمال درست باشد. مسلما قبال چشمه آبی 
یا مانند آن اطراف این روستا بوده که حاال به دالیلی وجود 
ندارد و خشک شده است. وی با بیان اینکه می توانم بگویم 
 در روستای ذکری حتی یک درخت ندیدم ، ادامه می دهد : 
به نظر ذکری و گل نی هیچ کشاورزی نداشتند اما دامداری 
به طور محدود وجود داشت نه به صورتی که بگوییم از این 
 طریق امرارمعاش می کردند. شاید درحد گذران زندگی فقط 

می شد روی آن حساب کرد.

تعداد معلوالن در این روستاها 
 نیز قابل تامل بود

 شکیب زاده با بیان اینکه یکی از موارد قابل تامل این روستاها ،
 وجود تعدادی معلول است، می گوید : روستای گل نی و 
ذکری با توجه به جمعیت، تعداد باالیی معلول دارد که در نوع 
خود باید توجه ویژه ای به آن شود. وی افزود : در زمینه مسکن 
نیز معماری خانه ها مشکل دارد و طوری بود که احتمال دارد 

با چند تکان کوچک خراب شود. وی افزود: فکر می کنم برای 
حل مشکالت این منطقه، عزم جهادی مدیران حداقل 15 
دستگاه اجرایی از جمله بهزیستی،استانداری،آب و فاضالب 
روستایی ، هالل احمر ، علوم پزشکی  و ... را می طلبد. اما 

موضوع بهداشت و آب بزرگترین مشکل محسوب می شد.

کمک های مردمی بیش از تصورم بود
آرش شریعتی پور، یکی از اعضای اصلی گروه مردمی کمک 
رسانی به این دو روستا  داستان شروع این کمک رسانی را 
این گونه توضیح  می دهد: من عکسی از کودکان منطقه 
دیدم و با دیدن پیامی که خانم صالحی منتشر کرده بود، 
بسیار ناراحت شدم و تاسف خوردم و تصمیم گرفتم کمکی 
هرچند کوچک داشته باشم. وی ادامه می دهد: با کمک 
یکی دو نفر از دوستان صمیمی  تصمیم گرفتیم در حد توان 
خودمان و دوستان خود کمکی را جمع کنیم و به روستاهای 
و  کمک  درخواست  همراه  به  مشکل  طرح  ببریم.  هدف 
همراهی را در صفحه شخصی خودم در اینستاگرام گذاشتم 
و دوستانم هم این مطلب را به اشتراک گذاشتند.شریعتی 
آوری شود  زیادی جمع  افزود: فکر نمی کردم کمک  پور 
اما خوشبختانه استقبال خیلی زیاد بود. به طوری که حدود 
4۰۰ شل آب معدنی جمع آوری شد. موادغذایی از جمله 

عدس،روغن ، سویا ،ماکارونی و ... جمع آوری کردیم. 

روستاهایی به سبک دهه 20 
در استان وجود دارد

در ادامه شکیب زاده با بیان اینکه طبق بازدیدهایی که قبال 
 به عنوان طبیعت گرد داشتم، روستاهای کالته بلوچ،کنیف ،

که  هستند  استان  در  دیگر  روستای  یکسری  و  لجنک 

وضعیتی به مراتب بدتر از این دو روستا دارند. به حدی این 
روستاها ضعیف بودند که کودکان آنها نمی دانستند دمپایی 
را زنده نگه نان خود  با خوردن   چیست و بعضی ها فقط 

می داشتند. روستاهایی که شاید بتوان گفت به سبک دهه 
های قبل زندگی می کنند و به نظر می رسد حل مشکالت 

آنها سال ها کار دارد.

مطالبی خالف واقع درمورد وضع
 این دو روستا مطرح شد

وی می افزاید:پس از انتشار کلیپ خانم صالحی، هنرمندان 
و بازیگران دیگری نیز به موضوع واکنش نشان دادند. یکی 
از این هنرمندان نوشته بود : روستای ذکری و گل نی، فاقد 
هرگونه امکانات بهداشتی،آبرسانی و برق است و درکنارش 
مشکالت پوستی را هم مطرح کرده بود.وی ادامه داد: واقعیت 
این است اوضاع به وخامتی که اعالم کردند و رسانه هایی 

نقدهای تندی کردند، نبود.

صحبت هایی که مطرح شد بیرجند
 را از چشم خیلی ها انداخت

وی عنوان کرد: مشکل آب آشامیدنی داشتند اما آنقدر که برخی 
رسانه ها نوشتند حاد نبود. ذکری و گل نی رسانه ای شد. 
فکر می کنم اگر روستاهای دیگر هم هم رسانه ای شوند 
بتوانیم کمک های خوبی برای آن ها  بگیریم. وی اظهار کرد: 
این صحبت هایی که مطرح شد، بیرجند را از چشم خیلی از 
گردشگران و سرمایه گذاران انداخت. در واقع در این موضوع 
راستش را به مردم نگفتند. شکیب زاده می گوید: به نظر بنده 
مشکالت مهم این روستا ، کمبود آب، مشکالت بهداشتی و 
نیاز به آموزش های بهداشتی بود. در این روستا کودکی دیدم 

که شاید چند هفته بود صورت خود را نشسته بود!

تصمیم گرفتیم گروه های خودجوش
 مردمی را یکی کنیم تا فعالیتی

 هدفمند و درست انجام دهیم
وی با بیان اینکه براثر موج رسانه ای که ایجاد شده بود، گروه 
های خودجوش مردمی اقدام به جمع آوری کمک کردند که 
چند تا از این گروه ها با من ارتباط گرفتند، ادامه داد: پیشنهاد 
دادم این گروه ها با هم تجمیع شوند و یک فعالیت هدفمند، 
درست و بررسی شده، انجام دهیم که خوشبختانه این پیشنهاد 

با استقبال دوستان همراه شد و همکاری کردند.

تصمیم گرفتیم  مخازن آب در اختیار
  روستاییان قرار دهیم تا خود

 آب دریافتی را مدیریت کنند
وی با اشاره به اینکه نوع کمک ها نسبت به اول تغییر کرد و 
قرار بر این شد کمک هایی کنیم که نه به عنوان مسّکن بلکه 
درمان باشد، می گوید : تصمیم گرفتیم یکسری مخازن آب در 
اختیار خود روستاییان قرار دهیم. براساس تعداد اعضای خانواده 
تانکرهای 1۰۰ تا 4۰۰ لیتری در اختیار خانواده ها قرار دهیم تا 
آبی که تانکر می آورد را بتوانند خودشان مدیریت کنند. مردم 
آن منطقه هم درخواست شان همین بود. وی افزود: تاکنون 
 حدود 4 مخزن 3۰۰ لیتری خریداری شده و بقیه را هم پیگیری 
گسترده  به حجم  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  وی  کنیم.  می 
 کمک ها در روزهای نخست بهتر است مردم اگر کمکی هم 
می خواهند انجام دهند، فعال دست نگه داشته و  مدتی دیگر 
کمک های خود را به این روستاها برسانند تا اهالی این روستاها 
همچون مردم رنج کشیده کرمانشاه به فراموشی سپرده نشوند.

راستش را به ما نگفتند

پاسخ مسئوالن به پیام شما

اده
ب ز

شکی
ها: 

س 
عک

اعالم ساعت و مکان اقامه نماز عید فطر در بیرجند

غالمی- نماز عید سعید فطر ساعت 7 صبح در مصلی المهدی )عج( بیرجند 
اقامه  جنوبی  خراسان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  عبادی  ا...  آیت  امامت   به 

می شود. نماز عید سعید فطر  در مراکز سایر شهرستان ها نیز اقامه می شود.
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 جهانبخش با ارزش ترین بازیکن تیم ملی ایران شد

 در جدیدترین و به روزرسانی ارزش بازیکنان در سایت ترانسفرمارکت، ارزش علیرضا جهانبخش بازیکن ایرانی تیم آز آلکمار هلند با جهشی 
۴ میلیون یورویی به ۱۲ میلیون یورو رسید تا در آستانه رقابت های جام جهانی آقای گل لیگ هلند به با ارزش ترین بازیکن ایران تبدیل شود.
همچنین سردار آزمون با همان ارزش ۹ میلیون یورویی در رده دوم قرار گرفته است.

پنجشنبه * 24 خرداد 1397 * شماره 4090

سینما و تلویزیون

»هیس پسرها فریاد نمی زنند« 
مجوز گرفت

زنند«  نمی  فریاد  پسرها  فیلمنامه های»هیس 
پوران  نویسندگی  و  کارگردانی  تهیه کنندگی،  به 
درخشنده در ژانر اجتماعی، »َدبیت« به تهیه کنندگی 
و کارگردانی ابوالفضل صفاری و نویسندگی مهدی 
علی میرزایی در ژانر کمدی و »آهوی پیشونی سفید 
3 « به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی سید 
جواد هاشمی در ژانر کودک و نوجوان موافقت شورای 

ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.

حضور بازیگر »شاهگوش« 
در سریال »سلمان فارسی«

پروژه  بر  “شاهگوش” گفت: عالوه  بازیگر سریال 
به  فارسی  سلمان  سریال  در  شورجه  سینمایی 
کارگردانی “داوود میرباقری” نیز حضور خواهم داشت. 
در حال حاضر بازیگران آن مجموعه انتخاب نشده 
اند و هنوز مراحل اولیه پیش تولید پشت سر گذاشته 
می شود. محمود اردالن بازیگر و طراح صحنه های 
اکشن و جنگی سینما و تلویزیون درخصوص فعالیت 
های اخیر خود در عرصه سینما و تلویزیون گفت: به 
تازگی همکاری خود با جمال شورجه را برای پروژه 
ساخته  الجزایر  کشور  در  که  وی  سینمایی  جدید 
می شود شروع کرده ام. البته فیلمبرداری کمی به تاخیر 
افتاده اما به امید خدا یک ماه دیگر کلید خواهد خورد.

با این نقاب هم غواصی کنید 
هم موتورسواری

یک طراح چینی یک نقاب محافظ خالقانه طراحی 
کرده که دی ماسک نام دارد و کاربرد طیف گسترده 
ای از فناوری های جدید در آن هم استفاده از ابزار 
یاد شده را در زیر آب های دریا و اقیانوس ممکن 
می کند و هم باعث می شود بتوان از دی ماسک 
ماسک  دی  کرد.  استفاده  محافظ  کاله  عنوان  به 
کل صورت انسان را می پوشاند و لذا از وارد آمدن 
کند. می  جلوگیری  فرد  چهره  به  آسیب  هرگونه 

به دوران لپ تاپ های با نمایشگر 
دوگانه خوش آمدید

لپ تاپ با نمایشگر دوگانه، کیبورد مجازی و توان 
شاهد  امسال  که  است  دستاوردی  باال  پردازشی 
رونمایی از آن بودیم و سریعتر از آنچه فکرش را کنید 
در ویترین فروشگاه ها خودنمایی خواهد کرد. خود را 
برای نمایشگر دوم آماده کنید. در مدل های بعدی 
شاهد نمایشگرهای تاشو، اجزای انعطاف پذیر و گجتی 

خواهید بود که در کیف پول تان جا می شود.

علمی و فناوری

از  با نزدیک شدن به روزهای گرم تابستان استقبال مردم 
استخرهای شنا بیشتر شده است. اما در کنار جنبه تفریحی 
این ورزش، یاد گرفتن شنا عالوه بر این که از توصیه های 
پیامبر اسالم )ص( است می تواند در زندگی، سالمت جسم و 
روان هر فردی موثر باشد. مهمانان نشست ورزشی این هفته 
قربانی رئیس  استان،  اکبری رئیس هیئت شنا  آوا،  روزنامه 
هیئت شنا شهرستان بیرجند، حسینی از مربیان این ورزش و 

برادران علیزاده از قهرمانان ملی بودند.
اکبری رئیس هیئت شنا استان، در ابتدای سخن خود به کارهایی که یک 
سال گذشته انجام شده است اشاره کرد و گفت: دو دوره مربیگری درجه 
3، یک دوره مربیگری درجه دو، سه دوره بازآموزی و ۱8 دوره مسابقات 
استعدادیابی در استان برگزار شد. وی با بیان این که تقریبا ۴ سال هیئت 
شنا هیچ گونه فعالیتی نداشته و تیمی هم نداشت، ادامه داد: با بحرانی مواجه 
شدیم که شناگری نبود و در ابتدای کار هم با آموزش و پرورش نمی توانستیم 
تعامل داشته باشیم. اما با همکاری افضل پور مدیر کل سابق اداره ورزش و 
جوانان و المعی مدیر کل پیشین آموزش و پرورش این تعامل ایجاد شد. وی 
با تاکید بر این که اگر قرار به قهرمان پروری است باید با آموزش و پرورش 
موازی کار کرد، یادآور شد: طرح استعدادیابی را به آموزش و پرورش ارائه 
کردیم. تعدادی در هیئت شنا ثبت نام کردند که پس از اتمام دوره ها به آن 

ها گواهینامه رسمی اعطا شد.
آموزش ها دیمی بود!

رئیس هیئت شنا استان با اشاره به این که سال گذشته سطح بندی شنا نیز 
انجام گرفت، خاطرنشان کرد: قبل از این کار بهم ریختگی وجود داشت و نه 
مربی می دانست چه آیتمی قرار است آموزش دهد و نه هیئت می دانست 
قرار است از چی امتحان بگیرد، به عبارتی آموزش ها دیمی بود! االن در 5 
سطح ، ۴ شنا آموزش داده می شود. اکبری به تقویم ورزشی امسال نیز اشاره 
کرد و افزود: در فروردین ، مسابقات استانی برگزار شد و تیم استان را انتخاب 
کردیم اما از آنجایی که عده ای نتوانستند شرکت کنند، قول دادیم امسال 
یک دوره دیگر مسابقه برگزار شود. وی از برگزاری مسابقات با زاهدان در 
انتهای سال جاری نیز سخن گفت و اضافه کرد: سطح شنای استان در کشور  
ایده آل نیست، اما با هماهنگی کمیته فنی ابتدا با زاهدان و پس از آن خراسان 

شمالی، خراسان رضوی و پس از آن به مسابقات کشوری خواهیم رفت.
نمی توان در شهریه های بخش خصوصی دخالتی کرد

بیان کرد: 7  از هیئت های شهرستانی،  با تشکر  استان  رئیس هیئت شنا 
شهرستان اکنون فعال هستند و تیم های خود را نیز تشکیل داده اند. اکبری با 
بیان این که کالس های آموزش شنا در استان، با حداقل قیمت آماده پذیرش 
متقاضی هستند، عنوان کرد: در بین کالس ها نیز استعدادیابی انجام شده و افراد 
برتر به تیم شهرستان معرفی می شوند. وی هزینه کالس های عمومی را ۹0 
هزار تومان اعالم کرد و گفت: بخش خصوصی اما بستگی به مربی دارد و نمی 
توان در شهریه هایی که می گذارند دخالت کنیم. رئیس هیئت شنا استان با 
اشاره به این که استخرهای خوسف و سربیشه نیمه کاره مانده اند، ادامه داد: پس 
از رایزنی ها قرار شد هر چه سریع تر تکمیل شوند، از مردم هم تقاضا می کنم 
از مکان های رفاهی که احداث می شود حداکثر استفاده را داشته باشند و خالی 
نمانند. اکبری از وجود ۱7 استخر شنای فعال در استان خبرداد و اضافه کرد: چند 

استخر هم توسط ادارات دیگر در حال احداث هستند  
نقد به علم کهنه مربیان

وی در نقد به برخی مدیران استخرها عنوان کرد: متاسفانه بازآموزی مربیان 

یا به عبارتی همان فراگرفتن علم روز دنیا که از طریق فدراسیون منتقل و 
در کالس آموزشی به مربی منتقل می شود ، انجام نشده است. مربی داریم 
که ۱5 سال است کارت مربیگری دارد ولی یک بار کالس بازآموزی نرفته 
است. این مربی نمی تواند آموزش به روز را بدهد و استعدادپروری کند. به 
گفته وی طی بخشنامه فدراسیون مدیران استخر مکلف به کارگیری مربیان 
دارای کارت بازآموزی هستند ولی در استان این کار انجام نمی شود. اکنون 
اگر در کالس های شنای این گونه مربیان اتفاقی رخ دهد چون مربی مورد 
تایید فدراسیون نیست هم بیمه حاضر به همکاری نمی شود و هم شنا گر 
ضرر می کند. رئیس هیئت شنا با بیان این که سطح بندی استخرها در دستور 
کار است، یادآور شد: حدود 60 تا 70 درصد مربیان کارت دار فعال هستند ولی 
خیلی ها به خصوص آقایان برای دوره های بازآموزی نیامده اند. این در حالی 
است که بازآموزی نقش بسیار مهمی در آینده شنای استان دارد. اکبری در 
ادامه به باقی رشته های این هیئت از جمله شیرجه و واترپلو اشاره و بیان کرد: 
شیرجه رشته ای بسیار مدال آور است، در همین راستا از فدراسیون قوانین این 
رشته را خواسته ایم. تنها استخری هم که مناسب این ورزش است، استخر 

دانشگاه آزاد با عمق ۴ متر و 80 سانتی متر می باشد. 
ورزشکاران ژیمناستیک به سمت ورزش شیرجه بیایند

رئیس هیئت شنا استان با بیان این که برای موفقیت در رشته شیرجه باید با 
ورزش ژیمناستیک تعامل کنیم تا ورزشکاران این رشته به سمت شیرجه بیایند، 
ادامه داد: همچنین نیازمند مربی خبره هستیم، برای واترپولو نیز ابتدا باید شناگر 
داشته باشیم و از آن جاییکه چندین سال ورزشکار شناگر نداشتیم مدتی زمان می 
برد تا تیم واترپولو راه بیافتد. اکبری علت نبود ورزشکار شناگر در سال های اخیر 
را ، همکاری نداشتن هیئت با استخرها دانست و افزود: مربیان بدون بازآموزی 

بودند و به هیئت برای گرفتن معرفی نامه هم مراجعه نمی کردند.
با این شرایط این ورزشکاران نمی توانند به قهرمانی برسند

رئیس هیئت شنا استان به موضوع نبود استخر اختصاصی برای هیئت نیز 
پرداخت و بیان کرد: استان هایی مانند خراسان رضوی، خراسان شمالی ، 
اصفهان و شیراز استخر را به هیئت داده اند ولی با این شرایط که پول ناجی 
و آب و هزینه های استخر را می دهند. ما این را هم نخواستیم، گفتیم استخر 

را با قیمت کارشناسی خودتان به ما بدهید می توانیم هزینه هایش را بدهیم. 
اکبری اضافه کرد: اگر استخر  داشتیم هزینه کالس ها ۴0 هزار تومان می شد، 
برای ایتام طرح استفاده رایگان داریم، اما استخر نداریم! وی انتقاد کرد: بخش 
خصوصی ابتدا پول را می گیرد و در نهایت پرت ترین شیفت ها را می دهد، با 
این شرایط این ورزشکاران نمی توانند به قهرمانی برسند. رئیس هیئت شنا استان 
با اشاره به این که برای ترک تشریفات رایزنی کردیم ، بیان کرد: به ما پاسخ دادند 
برایتان شیفت می گیریم ولی این کار عمال نشدنی است! نزدیک مسابقات که 

می شویم نیاز به شیفت های زیادی داریم ولی نمی دهند.
ورودی شرکت در مسابقات رایگان بود

قربانی رئیس هیئت شنای شهرستان بیرجند و ورزشکار پشکسوت این رشته نیز 
با اشاره به این که از زمان فعالیت بنده در این هیئت، 3 مسابقه استعدادیابی برگزار 
شد، اضافه کرد: ورودی شرکت در این مسابقات با توجه به محرومیت استان 
رایگان بود. وی با بیان این که از طریق هیئت استان با ۱00 اداره مکاتبه شد تا 
برای ثبت نام به هیئت شنا مراجعه کنند، بیان کرد: امسال نیز در صورت موافقت 

فدراسیون ، کالس های مربی گری  و داوری برگزار خواهد شد. 
6 جلسه کمتر از قهرمان های کشوری

سعید علیزاده از ورزشکاران و قهرمانان این رشته هم با بیان این که سال پنجم 
دبستان ، زمانی که آقای نقره ای رئیس هیئت بودند در طرح استعدادیابی شرکت 
کردم و انتخاب شدم، اضافه کرد: از زمان شروع فعالیت خود تاکنون نزدیک 50 
مدال طال و۲0 مدال نقره کسب کردم و می توان گفت در این ۱0 سال مدت 
زمان کار من در شنا، پرمدال ترین ورزشکار این رشته محسوب می شوم. وی از 
مربیان خود سخن گفت و افزود: آقای صالحی از بهترین مربیان شنا، نایب زاده ، 
احسان رحمان پور، اکبری و مرحوم خورشید زاده که از اساتید برجسته این رشته 
بودند. وی که تنها فینالیست شنا در ۱00 متر قورباغه کشور است، تاکید کرد: 
هیئت شنا باید یک استخر اختصاصی داشته باشد، استعدادهای زیادی در استان 

داریم که در صورت مهیا بودن زیرساخت ها می توانند قهرمان شوند.
علیزاده با انتقاد از این که سانس گرفتن از استخرهای خصوصی بسیار مشکل 
است، خاطرنشان کرد: از ۱5 درصد سهم هیئت، هیچ سانسی داده نشده است 
و از استخرهای خصوصی سانس ها را اجاره می کنیم. وی با بیان این که در 

استعدادیابی زمان آقای نقره ای خیلی ها انتخاب شدند اما ادامه ندادند ، عنوان 
کرد: هفته ای یک جلسه آن هم پنجشنبه ها برای تمرین کم بود و خیلی ها 
دلسرد شدند. به گفته وی یک شناگر تیم ملی ۹ جلسه ۲/5 ساعته در هفته کار 

می کند ولی اکنون ما فقط 3  سانس می توانیم اجاره کنیم.
تاکنون در استان هیچ بخش خصوصی حمایت نکرده است

مسعود علیزاده دیگر قهرمان و ورزشکار این رشته هم بیان کرد: بعد از 5 سال 
که ماده های شنا را کار کردیم، زمانی که دیدیم سانس ها این گونه است 
دیگر ادامه ندادیم و ورزش سه گانه را دنبال کردیم. وی با اشاره به این که 
قصد داریم شنای آب های آزاد و استقامتی را حرفه ای کار کنیم، بیان کرد: 
این ورزش المپیکی است و انتخاب تیم ملی دارد. اگر استخر در هیئت قرار 
گیرد می توانیم تمرینات خود را مستقیم با همکاری هیئت شنا انجام دهیم. 
علیزاده خاطرنشان کرد: تاکنون در استان هیچ بخش خصوصی از ما حمایت 

نکرده است و تمام هزینه ها را خودمان پرداخت کردیم.
بدترین شیفت ها را به خانم ها می دهند

خانم حسینی دبیر تربیت بدنی و فعال در کمیته شنای استان نیز هدف اصلی 
در بخش بانوان هیئت را افزایش تعداد ورزشکاران در این رشته دانست و بیان 
کرد: اکنون معضالتی در این رشته مانند آلودگی آب ها وجود دارد که خانم ها 
محدود شدند، ولی می توان با فرهنگ سازی از طرف سازمان های درگیر مانند 
بهداشت و خود هیئت، آگاهی رسانی کرد تا افراد از ورود به استخر ترسی نداشته 
باشند و استخرها تمیز اعالم شوند. وی با اشاره به این که مربی طراز اول و با 
سابقه تیم داری در بانوان کم است، ادامه داد: مربی با درجه کارت باال داریم اما 
عضو هیئت علمی دانشگاه است و وقتی برای کار کردن در این رشته را ندارند. 
وی از پیگیری برای برگزاری دوره های مربیگری سخن گفت و افزود: مربی 
هایی می خواهیم که پس از گرفتن کارت هم با ما همکاری کنند. این مربی 
شنا به سانس های استخرها نیز اشاره کرد و گفت: بدترین شیفت ها به خانم ها 
داده می شود، ساعت 3 یا ۴ بعدازظهر مناسب خانم ها نیست. حسینی با بیان 
این که فقط در طبس، بیرجند، قاین و نهبندان بخش بانوان فعال است، اضافه 
کرد: از آنجایی که بسیاری از خانم ها دارای فرزندان خردسال هستند، در سانس 
خانم ها یک مربی هم به کودکان در قسمت مخصوص آن ها اختصاص دهند.

سیده الهام حسینی

غرق شدن استعدادها در استخری که نیست

عکس: حسینی

بحث پیرامون بزرگترین مشکل هیئت شنا در نشست ورزشی آوا
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همکارانی که مخفیانه از شما متنفرند
 این نشانه ها را بروز می دهند

متنفر  ازتان  بفهیمد  شما  اینکه  با  مشکلی  ها  بعضی  
هستند ندارند ولی بعضی دیگر هم هستند که سیاست 
لزومی  و  ندارند  درگیری  حوصله  یا  کرده اند  پیشه 

نمی بینند که شما بفهمید ازتان متنفر هستند 
حس می کنید از شما خوششان نمی آید: شاید توهم باشد 
شاید هم درست باشد. اگر با شما به شکل متفاوتی رفتار 
می کنند احتمااًل مورد عالقه شان نیستید. به غریزه تان 

اعتماد کنید و به دنبال باقی نشانه ها باشید.
اتفاق  این  نمی زنند:  لبخند  هستید  اطرافشان  وقتی 
یک بار و دوبار نیفتاده و به حال و هوای آن روزشان 
ربطی ندارد. اگر همیشه وقتی اطرافشان هستید لبخند 

نمی زنند، یک جای کار می لنگد.
موقع  کردید  اگر حس  ندارند:  چشمی  ارتباط  طاقت 
مکالمه، همکارانتان از ارتباط چشمی با شما خودداری 
می کنند علتش این است که »می ترسند تخاصم شان 
را از چشمشان بخوانید. پس ساده ترین کار برایشان 
این است که جای دیگری را نگاه کنند یا سعی کنند 

دور و برتان نیایند«.
از شما دوری می کنند: اگر دیدید وقتی منتظر آسانسور 
از  شما  می کنند  صبر  و  می روند  پله ها  از  هستید 
ناهارخوری برگردید و بعد به آنجا بروند، نشانه های این 

است که از شما دوری می کنند.
حضورتان را به رسمیت نمی شناسند: اگر صبح ها »صبح 
بخیر« و عصرها وقتی دارید می روید به شما »عصر 
این  به  احتمااًل  نمی گویند  نباشید«  یا »خسته  بخیر« 

خاطر است که از شما خوششان نمی آید.
 تلگرافی حرف می زنند: می پرسید »چه خبر؟« و اغلب 

با »هیچی« و »خبری نیست« نیست پاسخ می گیرید.

اعمال شب عید فطر

شب عید سعید فطر، شب نزول رحمت الهی و فرصتی 
برای پوزش طلبی از گناهان است. در روایات اسالمی 
آمده که فضیلت این شب عزیز، کمتر از شب قدر نیست. 
شب عید فطر، شبی است که خداوند پاداش های خود را 
به مؤمنان روزه دار می بخشد و آنان رامورد رحمت قرار 
می دهد. از این رو، هر انسان مؤمن باید از این فرصت 
نهایت استفاده را در ذخیره کردن ثواب و پاداش الهی 
بنماید و با انجام اعمال این شب، از فیض بی کران آن 
بهره مند گردد. مهم ترین اعمال شب عید فطر عبارت 
است از: غسل کردن بعد از غروب آفتاب، خواندن دعای 
ویژه رؤیت هالل ماه، خواندن زیارت امام حسین علیه 
السالم ، احیای آن شب به دعا و نماز و استغفار، خواندن 
ده رکعت نماز، خواندن دعای های مخصوص این شب، 

کنار گذاشتن زکات فطره .
در پایان ماه مبارک رمضان و پس از یک ماه عبادت 
و روزه داری، اسالم روز اول ماه شّوال را عید قرار داده 
باز خود  فطرت  به  ها  انسان  روز،  این  در  زیرا   است؛ 

می گردند و متوجه عظمت خداوند متعال می شوند. در 
این روز، مسلمانان، جسم را به وسیله غسل کردن پاکیزه 
کرده و با پوشیدن لباس های تمییز و خوشبوکردن خود، 
آن را کامل می نمایند. پاکیزگی روح و جانشان نیز به 

وسیله دعا و مناجات و نماز صورت خواهد گرفت.

شکست بیش از موفقیت آموزنده است؛ 
کسی که هیچ گاه اشتباه نمی کند،

 هرگز به جایی نمی رسد.

انسان برای موفقیت در زندگانی
 باید بتواند در چهار زمینه استاد شود:
 مناسبات، تدارکات، نگرش و رهبری.

عید سعید فطر و پایان ماه صیام
بخواهیم از خدای ذو الجالل و الکرام

که تا سال آینده، صفا و پاکی دل
حفظ بشه و نباشیم از انسانهای غافل

استشمام عطر خوش بوی عید فطر از پنجره 
ملکوتی رمضان گوارای وجود پاکتان 

و صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت.

خدایا بپوشان در آن با مهر ورحمت وروزی کن
 مرا در آن توفیق وخودداری وپاک کن دلم 

را از تیرگیها وگرفتگی های تهمت
 ای مهربان به بندگان با ایمان خود.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دعای روز بیست و نهم رمضان

یک لحظه مکث کن

فطر نزول رحمت الهی

آیه روز  

و در برابر دستور پروردگارت شکیبایی پیشه کن که تو خود در حمایت مایی و هنگامی 
که ]از خواب[ بر می  خیزی به نیایش پروردگارت تسبیح گوی . سوره الطور/ آیه 47

حدیث روز  

تکمیل روزه به پرداخت زکات یعنی فطره است، همچنان که صلوات بر پیامبر )ص( کمال نماز است.
امام صادق )ع(

سبک زندگی

عید فطر؛ روز شکوفایی سعادت
ماه مبارک رمضان ماه مهمانی خدا خوانده می شود و در این 
ماه عبادات مومنان پاداش بیشتری دارد. در پایان این ماه نیز 
عید سعید فطر قرار گرفته که به نوعی جمع بندی همه ی 
عبادات است. یکی از مهم ترین اعیاد مسلمانان عید فطر 
است که در پایان ماه مبارک رمضان قرار دارد و به نوعی 
جمع بندی عبادت هایی است که در این ماه انجام شده 

است. اما علت اصلی وجود این عید چیست؟
میوه های فطرت

رمضان، دعوتی است به بازیافتن »خود گمشده«، ندایی است 
برای توجه به خدای فراموش شده، ضیافتی است برای تناول 
از مائده تقوا و پایان این مهمانِی خدایی، عید فطر است؛ عید 
توفیق بر طاعت و اطاعت، عید توبه و تهذیب نفس، عید ذکر 
و یاد محرومان و گرسنگان. فطر، چیدن میوه هایی است که 
از فطرت می جوشد. فطر، سپاس نعمتی است که در رمضان 
نازل شده است. پیروزی بر خصم درون، جشنی روحانی دارد 
به نام عید فطر که میثاق بستن با فطرت را از سوی روزه 
داران مجاهده گر اعالم می دارد. عید فطر، پاداش افطارهای 
خالصانه و به حاست، ُمهر قبولی انفاق های با قصد قربت و 
پایان نامه دوره ایثار و گذشت در مسایل مالی است. فطر، عید 

خداجویی و خداترسی و خداپرستی است.
وحدت و یکپارچگی مسلمانان

عید فطر، روزی است که همه مسلمانان جهان در کنار یکدیگر 
به نماز می ایستند و به عبادت خداوند متعال می پردازند و کام 

خویش را با حالوت ذکر او شیرین می کنند. عیدفطر، نمادی 
از وحدت مسلمانان است ؛ وحدتی که سبب ذلت و ناامیدی 
شیطان و نیز خواری استکبار و دشمنان اسالم می شود. آنها 
با دیدن صف های به هم پیوسته مسلمانان در نماز عید فطر، 
می فهمند که دیگر جایی برای آنان نخواهد بود و نمی توانند 

اهداف شوم خود را در جوامع اسالمی پیاده کنند.
ندای فرشتگان در روز عید

حضرت علی )ع( همواره عید سعید فطر را گرامی می داشتند 
و با جمالت گهربار خود، مردم را با فلسفه این عید بزرگ آشنا 
می کردند و اهداف آن را شرح می دادند. خطبه های ایشان 
در روز عید فطر، از زیباترین جمالت درباره این عید است 
که همگان با شنیدن آن، به مفاهیم عمیق و واالی این روز 
الهی پی می برند. از این رو، آن حضرت در سخنانی چنین 
می فرماید: »ای بندگان خدا، بدانید که نزدیک ترین چیزی 
که برای مردان و زنان روزه دار قرار داده شده، این است که 
در آخرین روز ماه رمضان، فرشته ای از طرف خداوند فریاد 
می زند: ای بندگان خدا، بشارت بدهید که خداوند گناهان 
آینده و زندگی جدید  را آمرزید. پس به فکر  گذشته شما 
خودتان باشید که چگونه خواهید زیست. وقتی هالل ماه 
شّوال نمایان شد، فریاد فرشتگان برخاسته می شود که ای 

مؤمنان، بیایید و جوایزتان را دریافت کنید«.
مهم ترین مراسم عید فطر

در عید فطر، مسلمانان خدا را شکر می نمایند که یکی از بزرگ 

ترین کالس های تربیتی اسالم را در یک ماه دیده، و از درس 
های مختلف آن، به اندازه استعداد و آمادگی خویش استفاده 
کرده اند و آن را با روح و جان خویش آمیخته و بر الواح دل 
های پاک خود ثبت نموده اند. عید سعید فطر، به قشر خاصی 
اختصاص ندارد و تمام طبقات جامعه اسالمی، همه در صف 
بندگی خداوند به دعا و مناجات با او می پردازند و نماز عید فطر 
را با شکوهی بسیار به جا آورده و دل های پاک شده در ماه 

رمضان را، آماده دریافت پندهای اخالقی می سازند.
روز شکوفایی سعادت

در مکتب پرفیض ماه رمضان، فطرت انسانی جان گرفته و 
به صحنه زندگی گام می گذارد و استعدادهای معنوی آدمی 
را شکوفا می نماید و آن گاه می توان فرد را سعید و نیک 
بخت نامید. مؤمنان واقعی که زمینه خوش بختی در نهدشان 
بوده، در پرتو معارف روح بخش رمضان، استعداد واقعی خود 
را باز می شناسند و به سوی هدف نهایی گام برمی دارند و به 
سعادت حقیقی می رسند. عید سعید فطر، عید سعادتمندان، و 

روز شکوفایی استعدادهای معنوی و روحانی است.
 از مهم ترین عواملی که موجب رسیدن به سعادت واقعی 
و بهره وری بیشتر این روز می شود، می توان به این موارد 
بوی  و  عطر  از  استفاده  نیکو،  لباس  پوشیدن  کرد:  اشاره 
خوش، پرداختن زکات فطره، خواندن زیارت امام حسین علیه 
السالم، خواندن دعای ندبه، دید و بازدید اقوام و نزدیکان، 

غسل کردن و زیارت اهل قبور.

پرهیز از سرگرمی و بازی در روز عید فطر
در روز عید فطری امام حسن مجتبی علیه السالم عده ای 
را دیدند که سرگرم بازی های بی محتوا بودند و خنده های 
بلند سر می دادند. در این هنگام، امام لحظه ای در کنارشان 
ایستادند و به آنها فرمودند: »امروز روزی است که بندگان خدا 
باید به وسیله اطاعت از دستورات او، به سوی جلب رضایتش از 
یکدیگر سبقت بگیرند. در این روز عده ای سبقت گرفته و پیروز 
می شوند و عده ای نیز شکست می خورند. تعجب می کنم از 
کسانی که در این روز که نیکوکاران پاداش می گیرند و باطل 
پیشگان زیان می بینند، به بازی و خنده می پردازند. به خدا 
سوگند اگر پرده ها فرو افتد، نیکوکار می اندیشد که چرا بیشتر 

عمل نیک انجام ندادم و بدکار می گوید چرا بد می کردم«.
عید فطر در کشورهای اسالمی

در کشورهای اسالمی، عید سعید فطر ارزش و اهمیت فراوانی 
دارد. مسلمانان از چند روز قبل خود را برای این روز عزیز 
آماده می کنند و در این روز، پس از انجام اعمال مخصوص، 
لباس های نو می پوشند، عطر می زنند و به دیدن یکدیگر 
می روند. شیرینی و شربت در مجالس و محافل و منازل بین 
افراد تقسیم می کنند و به کودکان عیدی می دهند. از آن 
گذشته، به کمک محرومان و مستمندان می شتابند و تا حد 
امکان، از مشکالت و نیازهای آنها می کاهند. نیز به عیادت 
بیماران و مریضان می روند تا آنها را هم در این روز عزیز 

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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521978634

974536281

863241579

285413796

137659428

649827153

796185342

312794865

458362917

جدول سودوکو

غذای آماده برادران خزیمه )شمال شهر( 
کباب کوبیده ،حلیم ، سوپ

بلوار شعبانیه ، وصال جنوبی   32311717
شعبه 2: غذای رز، بین معلم 49-47

32342008
آماده پذیرایی در ماه مبارک رمضان

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

را تجربه کنید.   09158668002

در فروشگاه لوازم یدکی خودرو به یک 
همکار و شراکت در کار نیازمندیم.

09158254172
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سالن عروس سی تل ارائه می دهد:
تخفیـف پکیـج استثنـایی
 گریـم و شنیـون عروس
با خدمات رایگان: رنگ مو، 

دو جلسه پاکسازی پوست، اصالح صورت 
و ابرو، رنگ ابرو، کاشت مژه و کاشت ناخن 

)به همراه تخفیف ویژه آتلیه و مزون(
توجه داشته باشید رزرو این پکیج فقط 

تا آخر خرداد ماه می باشد و زمان استفاده 
از این پکیج در هر تاریخی از سال 97 

امکان پذیر می باشد.

32354549 - 09037847024 
هنگام مراجعه زنگ درب را بزنیدآدرس: بین مدرس 11 و 13 

طراحی - تعمیرات - مهندسی معکوس/ تجهیزات الکترونیک
قطعات پروژه های دانش آموزی و دانشجویی

الکترونیـک راشـدی

 آدرس: داخل حکیم نزاری 14 - روبروی بانک سپه

تلفن : 32225671 - 09157201597 - 09016072220

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 

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

09156633230- برگی

اقساط 1 ، 2 ،3 و 4 ماهه         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها برای تخلیه و بارگیری اثاثیه منزل داریم(

 09159639065- علـی آبادی 

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، گرانیت، موزائیک و بتن  09156706538

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از 20 نوع ساندویچ
 در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8   تلفن : 31052 - 056 

09353694511 - 09353315656

ساعت کار:  21 تا 2:30 بامدادطبخ با روغن کنجد

حمل بار حمـل  اثاثیـه 

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 20 میلیون بیمه

به یک نفر آشپز و چند نیرو جهت کار 
در رستوران واقع در انتهای معلم 

نیازمندیم. 09151603670
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همهچیزدربارهجوانهها

جوانه ها کامل ترین و حیات بخش ترین خوراک 
انسان هستند. هیچ غذایی پر ارزش تر از جوانه ها 
نیست. جوانه ها شامل اسیدهای آمینه ممتاز و 
متعادل، اسیدهای چرب، کربوهیدرات ها، قندهای 
طبیعی، امالح معدنی و ویتامین های گوناگون 
الزم و ضروری برای بدن اند. با مصرف جوانه 

ویتامین ها و پروتئین ها به طور شگفت انگیزی 
افزایش می یابند. جوانه ها همچنین در نجات 
بدن از رخوت و سستی و ناتوانی معجزه می کنند 
و مصرف آنها برای کلّیه سنین مناسب است. 
ریخته،  را در ظرفی  استکان جوانه  یا دو  یک 
یا خرما و مقداری  روی آن عسل یا کشمش 
روغن زیتون بریزید و به عنوان یک وعده غذای 
مقوی و پرانرژی برای صبحانه مصرف کنید.

خوراکیایدهآلوخوشمزه
برایپاکسازیرودهها

روده بزرگ 150 سانتی متر طول دارد و ارگان 
نهایی سیستم گوارش محسوب می شود. مصرف 
برخی اقالم غذایی در پاکسازی این عضو بدن 
تاثیر زیادی دارد: یکی از بهترین گزینه ها برای 
پاکسازی روده سیب است. سیب همچنین گزینه 

غذایی مناسبی برای از بین بردن یبوست، اسهال 
و التهاب است. مصرف یک سیب کامل به همراه 
یک قاشق غذاخوری از دانه های چیا، دو لیوان 
قاشق  و یک  غذاخوری سبوس  قاشق  آب، 1 
غذاخوری عسل برای پاکسازی روده ها توصیه 
می شود.همچنین تمام ریز مغذی های کرفس 
نقش مهمی در پاکسازی روده ها دارند و حتی 
هستند. بزرگ  روده  سالمت  تقویت  به  قادر 

چکارکنیمکهسنگکلیهنگیریم؟

سنگ کلیه اصوال از نمک های اسیدی و امالح 
عبارت  به  می شود.  ساخته  ادرار  در  موجود 
کریستالی شدن  امکان  شده  غلیظ  ادرار  دیگر 
فراهم  را  یکدیگر  به  معدنی  مواد  چسبیدن  و 
میزان  با  مستقیم  رابطه   حالت  این  می سازد. 
این  در  دارد.  بدن  در  مایعات  و  آب  مصرف 

حالت بیمار درد شدیدی در ناحیه  پهلو و کمر 
احساس می کند یا به تهوع شدید دچار می آید. 
ادرار  غلظت  از  روز  در  آب  لیتر   2 مصرف 
جلوگیری می کند. در واقع داوطلبانی که موارد 
زیر را رعایت کردند، احتمال ابتال به بیماری را 
به صفر رساندند: نوشیدن دو لیتر آب در طول 
روز. ممانعت از نوشیدن مایعات شیرین. مصرف 
سبزیجات و لبنیات کم چرب. مصرف کم کلسیم

خواصبرخیدمنوشهایگیاهی
رابشناسید


نظر به اینکه گیاهان دارویی در حالت های مختلف 
دارای  و جوشانده(  گیری  گیری، عصاره  )عرق 
خواص یکسانی نیستند برای رسیدن به نتیجه 
مطلوب و مؤثر از آن ها باید به نوع، میزان و نحوه 
تجویز آن توجه نمود تا بتوان بیشترین اثر را از 

کمترین میزان آن برد. آویشن: مقوی، ضد نفخ، 
رقیق کننده خون، ضد اسپاسم، ضد سردی معده و 
سوء هاضمه و میکروب، کاهش دهنده کلسترول 
و ضد قارچ. أترج)بالنگ(: معالج اسهال و استفراغ، 
ضد نفخ و درد، مقوی قلب و معده و کبد و روده 
تقویت  رنجبویه:  باد  پوست.  کننده  لطیف  ها، 
کننده اعصاب، قلب، چشم و گوش، سرگیجه، 
آرام بخش، دل درد با منشأ عصبی و خواب آور.

کاهشخطرابتالبهبیماری
قلبیعروقیبامصرفتخممرغ

مصرف 1 تخم مرغ در روز با کاهش بیماری قلبی 
عروقی همراه بوده است. تخم مرغ منبع مهمی 
می دهد،  تشکیل  را  غذایی  رژیم  کلسترول  از 
اما این ماده ی غذایی حاوی پروتئین با کیفیت، 
زیستی  فعال  اجزای  و  ویتامین ها  از  بسیاری 

نیز در خود  را  کاروتنوئیدها  و  مانند فسفولیپید 
تخم مرغ  روزانه  که  درکسانی  است.  داده  جای 
مصرف می کنند، خطر سکته  ایسکمی کمتر از 
2۶ درصد است. خطر ابتال به بیماری های قلبی 
عروقی در این افراد، 1۸درصد کمتر بود. خطر 
در  نیز،  ایسکمیک  قلبی  بیماری های  به  ابتال 
مقایسه با گروهی که هرگز تخم مرغ نمی خوردند 
بود. کمتر  درصد   12 می خوردند،  ندرت  به  یا 

یادداشت

یادداشت

سوختقاچاقبهمقصدنرسید

انتظامي  مأموران  گذشته  روز  گفت:  استان  آگاهي  پلیس  رئیس   
شهرستان هاي سربیشه و سرایان هنگام کنترل محورهاي عبوري به 2 
دستگاه کامیون مشکوک شدند و خودروها رابرای بازرسي متوقف کردند. 
سرهنگ حسینی افزود: مأموران در بازرسي از این دو خودرو، مقدار هزار 
و ۸00 لیتر مواد سوختي قاچاق از نوع گازوئیل کشف کردند. وی تصریح 
کرد: در این رابطه دو متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل 

قانوني به مراجع قضایي معرفي شدند.

کشفبیشاز200کیلوتریاكدرشهرستاننهبندان

سردار مجید شجاع فرمانده انتظامي استان اظهار کرد: مأموران انتظامي 
ایست و بازرسي سهل آباد شهرستان نهبندان هنگام کنترل خودروهاي 
عبوري به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک و خودرو را به الین 
بازرسي هدایت کردند. وي افزود: مأموران در بازرسي از خودرو و پس 
از ساعت ها تالش موفق به کشف 201 کیلو و500 گرم تریاک از این 
خودرو شدند که به طرز ماهرانه اي جاسازی شده بود. فرمانده انتظامي 
استان خراسان جنوبي تصریح کرد: در این رابطه متهم با تشکیل پرونده 

برای سیر مراحل قانوني به مراجع قضایي معرفي شد.

تیموالیبالشرکتگازاستان
قهرمانمسابقاتدستهدوجامرمضاناداراتبیرجند

تیم والیبال شرکت گاز خراسان جنوبی پس از غلبه بر تیم های والیبال 
نفت، ورزش و جوانان، مخابرات، استانداری و سازمان حمل و نقل مسافر 
با اقتدار قهرمان مسابقات دسته دو والیبال جام رمضان ادارات بیرجند شد. 
مسابقات والیبال جام رمضان ادارات یادواره 2000 شهید خراسان جنوبی، 
با شرکت 1۸ تیم در دو دسته و در مجموعه ورزشی راهداری و شهرسازی 
استان برگزار شد و تیم شرکت گاز بدون هیچ باختی با اقتدار قهرمان 

مسابقات دسته دو والیبال جام رمضان ادارات شد.

برگزاریمسابقاتتنیسرویمیزنوجوانان
شهرستانبیرجند

زهرا چهکندی نژاد مسئول برگزاری مسابقات گفت: مسابقات قهرمانی 
پینگ پنگ نوجوانان شهرستان بیرجند به مناسبت جام رمضان در سالن 
شهید سرحدی بیرجند برگزار و خانم ها فرانک زردست اول، عسل ایوبی 
دوم، کوثر کفاش و ستایش کشهانی به طور مشترک سوم شدند. به نفرات 
برتر حکم، مدال و جایزه اهدا خواهد شد. وی ادامه داد: مسابقات استانی 
جهت اعزام به مسابقات منطقه ای و کشوری، چهارشنبه و پنجشنبه ۳0 

و ۳1 خرداد در سالن شهید سرحدی برگزار خواهد شد. 

حوادث استان

ورزش استان

تیم فوتبال هدف بیرجند سال 1۳۶5 که قهرمانی مسابقات را به خود اختصاص داد. ایستاده از راست: امیرخسروانی. علی گیوکی
حمید آبخزر. رضا انوری دروازه بان، مهدی عدل. رضا حسین آبادی. 

نشسته از راست: علی نخعی )کاپیتان( صادق شیخ زاده. ابوالفضل زاهدی پور. رضانجاتی. مهدی خسروی * گردآورنده عکس: اصغری

 داده نما

با مصرف محصوالت لبنی سنتی و غیر پاستوریزه احتمال ابتال به تب 
مالت وجود دارد. مصرف لبنیات پرچرب مورد تایید وزارت بهداشت 
نیست، این وزارتخانه توصیه می  کند مردم از شیر و لبنیات کم چرب 
یعنی کمتر از 2.5 درصد چربی استفاده کنند و چون چربی محصوالت 
لبنی سنتی، حیوانی است و باعث اضافه وزن، چاقی، چربی خون و 
بیماری  های قلبی عروقی می  شود، توصیه نمی شود. لبنیات سنتی غیر 
پاستوریزه مورد تایید وزارت بهداشت نیست و متاسفانه به علت مصرف 

این نوع لبنیات در دو سال اخیر با افزایش موارد تب مالت در کشور 
مواجه شده ایم. توصیه وزارت بهداشت به مردم این است که لبنیات 
سنتی غیر پاستوریزه و فله ای استفاده نکنند و مصرف این نوع لبنیات 
خطر ابتال به تب مالت را به همراه دارد، در واقع افزایش موارد تب مالت 
در کشور، ارتباط مستقیم با افزایش مصرف لبنیات فله ای و سنتی دارد 
و توصیه ما به مردم این است که شیر و لبنیات پاستوریزه استفاده کنند. 
در مورد لبنیات پاستوریزه هم توصیه می شود که شیر و لبنیات پرچرب 

استفاده نشود و حتی اگر کارخانه ها محصوالت لبنی پاستوریزه پر چرب 
نیست. لبنیات  نوع  این  بهداشت مصرف  وزارت  توصیه  کنند،   تولید 
 به علت تمایل مردم به مصرف کاالهای سنتی و این باور که لبنیات 
سنتی سالم تر است، تقاضا برای خرید این محصوالت همچنان وجود 
دارد، در حالی که مردم باید بدانند این محصوالت ممکن است تب مالت 
ایجاد کند و از طرفی بسیار پرچرب است و حتی گزارشاتی رسیده که 

برخی از آنها در محصوالت خود از پالم استفاده می کنند.

چرا بهتر است لبنیات پرچرب مصرف نکنیم؟

امالک و 
مستغالت

خریدار
آپارتمان دو خواب

 تا 55 میلیون
تلفن تماس:

09157550057 

٣00مترمربع زمین مسکونی با سند  
ششدانگ واقع در خیابان شهید 

رجایی آرین شهر به فروش می رسد 
فی ٢5 م 

0915٣6٣8٢97

از واحدهای مجتمع طلوع عدالت 
نرجس4 خریداریم

پیامک بدید 
09019٢01944

فروش 55 مترزمین تجاری 
خیابان 7تیر، با سند مالکیت

تلفن تماس:
09٣05616767

فروش زمین مغازه تجاری 50 متر 
معصومیه- خیابان تالش آینده دار، 

دوکله ، قیمت استثنایی
تلفن تماس:

09151609٣09

سه فنجان )یک ساعت( آب 
از قنات خونیک بهدان

تلفن تماس:
09157617050

منزل ویالیی شمالی
 حاشیه بلوار امامت 

نقدا خریداریم
تلفن تماس:

09155616598

فروش مغازه در بازار سرپوش
 یا معاوضه با آپارتمان در مشهد 

تلفن تماس:
09٣٣0751696 

فروش خانه ویالیی حاشیه 
خیابان اصلی در سجادشهر 

تلفن تماس:
09٣٣0751696 

 

رهن و اجاره

مغازه رهن و اجاره 
در سجادشهر 

حاشیه خیابان اصلی
 شماره تماس

091511611896 

مغازه انباری موسی بن جعفر)ع( 1٢
با امکانات آب، برق، گاز

اجاره داده می شود
تلفن تماس:

09151608٣5٣

اجاره یک واحد ویالیی 140 متری 
رایگان در قبال نگهداری از کودک و 

امور منزل
تلفن تماس:

09150916٢50

یک اتاق تجاری1٢متری حاشیه 
میدان خوسف )طالقانی(

٢50تومان اجاره
تلفن تماس:

09٣7409٢908

انباری حدود ٢5 متر 
درب مستقل 

رهن و اجاره ٣00 هزار 
تلفن تماس:

09155616598

جویای کار

به یک شاگرد سنگ کار
نیازمندیم

تلفن تماس:
0919٢17٣899 

به تعدادی راننده با ماشین جهت کار 
در تاکسی تلفنی به صورت تمام وقت 

و نیمه وقت 
) با درآمد باال ( نیازمندیم. 

09٣85615٢44

جویای کار:
راننده پایه یک
تلفن تماس:

091586591٣0

جویای کار:
راننده پایه یک
تلفن تماس:

09155611860

به تعدادی راننده 
با ماشین دوگانه جهت کار 

در آژانس نیازمندیم
تلفن تماس:

09157٢46٢76

به یک نیرو در واحد دفترفنی،پروژه 
راهسازی ) باند دوم بزرگراه بیرجند 
به طبس( نیازمندیم . )مهندسی 
عمران،حداقل سه سال سابقه در 

دفترفنی(  0918٣61٣4٢6 

خودرو

فروش پراید 111 مدل 94 بدون 
رنگ، بیمه تا پایان برج 10، 

چهار حلقه الستیک نو، روکش، 
کفپوش، دزدگیر قیمت: 19600م  

0915٣61٣589

آردی مدل84 سبزیشمی، بدون رنگ 
بیمه تا بهمن ماه و از اول تخفیف 

موتور گیربکس،کولرسالم
تلفن تماس:

0915٣٢81445

فروش پژو 405مدل9٣، تو کرم رنگ 
نوکمدادی، خانگی، بسیار تمیز،

 بیمه 97.5تک برگ سند
 فی ٢٣800م 

091596584٣٣

متفرقه

   
 آژانس فروشی

 فعال و با تمام امکانات
 6 میلیون نقد
خیابان دولت

0915٣6٣9984

فروش ماشین
 جک جی 5
تلفن تماس:

09٣٣0751696

فروش کولرپراید
 باتمام لوازم
تلفن تماس:

09158610187 

برترینتولیدکنندهمحصوالتلبنیو
غذاییدرمحیطیکامالبهداشتیو
مجهزبهدستگاههایپیشرفتهوبهروز

عرضه کننده: شیر تازه گاو و گوسفند
انواع ماست تازه، چکیده، دوغ تلمی 
پنیر، کره، خامه و سرشیر

ماست پروبیوتیک سنتی 
برای اولین بار در استان 
تولید محصوالت لبنی گوسفندی

طعم واقعی محصوالت لبنی سنتی را 
با قائم تجربه کنید

آدرس: میدان سوم شهید مدرس، باهنر غربی، تقاطع شهید نوربخش   تلفن: 32421000

انتخابشدهبهعنوانواحدنمونهبهداشتیسال96
بهشماره26/80559

عید فطر در حقیقت عید شکر و رحمت خداست.   )مقام معظم رهبری مدظله العالی(
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عرض تبریک عید سعید فطر روزی که خداوند تبارک و تعالی 

برای مسلمانان عیدو برای حضرت محمد )ص( شرافت و کرامت و فضیلت قرار داد
 به اطالع مردم والیت مدار و شهید پرور می رساند: نماز عید فطر به امامت 

حضرتحجتاالسالموالمسلمینحاجسیدعلیرضاعبادی
نمایندهمعززولیفقیهدراستانوامامجمعهمحترمشهرستانبیرجنداقامه می گردد.

سخنران:
برادرمحترمحضرتحجتاالسالموالمسلمینحاجسیدمحمدباقراسدی

خواهند بود.    زمان: جمعه 97/3/25 ساعت 6/30 صبح
مکان: بلوار شهدای عبادی ، بلوار صنعت و معدن ، مصلی بزرگ المهدی )عج(

من ا... التوفیق

ستادنمازجمعهشهرستانبیرجند
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فعالیت 170 اتوبوس، مینی بوس و 
تاکسی بیرجند در روز عید فطر

صدا و سیما- 170 دستگاه اتوبوس، مینی بوس و 
تاکسی در روز عید فطر برای سرویس دهی مطلوب 
به نمازگزاران در بیرجند فعالیت خواهند داشت. رئیس 
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر گفت: برای 
ارائه خدمات بهتر به نمازگزاران، 120 دستگاه اتوبوس 
صبح    5:30 ساعت  از  شهرداری  بوس  مینی  و 
رایگان از انتهای تمامی مسیرها به مقصد مصلی 
المهدی )عج( بیرجند سرویس دهی خواهند کرد. 
از  نمازگزاران  پایان مراسم هم  افزود: در  غالمپور 
مصلی المهدی )عج( به مسیرهای مشخص شده در 
برگشت جابجا خواهند شد. وی از فعالیت سه دستگاه 
و  دریافت  برای  امانات  صندوق  عنوان  با  اتوبوس 
نگهداری وسائل نمازگزاران در محل مصلی المهدی 
تاکسی  همچنین  افزود:  و  خبرداد  بیرجند  )عج( 
اینترنتی آی تاکسی به همراه 50 تاکسی دیگر از 
ساعت 6 صبح به تمامی درخواست ها به مقصد 
مصلی المهدی )عج( رایگان سرویس دهی می کند. 
غالم پور افزود: نمازگزاران در پایان نماز می توانند 
از تاکسی های مستقر در ضلع شمالی مصلی جنب 

بوستان جنگلی رایگان استفاده کنند.

پرهیز از موازی کاری در فعالیت های 
مرتبط با کاهش آسیب های اجتماعی

نماینده ولی فقیه گفت: فعالیت های فرهنگی مرتبط با 
کاهش آسیب های اجتماعی به  دور از موازی کاری 
صورت گیرد. به گزارش مهر، آیت ا... عبادی روز گذشته 

در دیدار با اعضای پایگاه های فرهنگی سازمان تبلیغات 
اسالمی اظهار کرد: اقداماتی که در راستای کاهش 
آسیب های اجتماعی صورت می گیرد بسیار حائز اهمیت 
است.وی بیان کرد: کاهش و رفع آسیب های اجتماعی 
آخرین حلقه از فعالیت های ضروری برای رسیدن به 
سبک زندگی ایرانی و اسالمی است. عبادی افزود: 
فعالیت هایی که در راستای رفع آسیب های اجتماعی 
در حوزه فرهنگ انجام می شود باید به  دور از موازی 
کاری باشد.وی گفت: تنوع در نوع فعالیت هایی که 
سازمان تبلیغات برای رفع آسیب های اجتماعی توسط 
ارزشمند  بسیار  می دهد  انجام  فرهنگی  پایگاه های 
است. عبادی  اظهار کرد:  عمل به آموزه های طب 
سنتی  نقش مهمی در تأمین سالمت اجتماع دارد.

آمادگی 1446 پایگاه جمع آوری
 فطریه و کفاره

و  هزار  فطر  سعید  عید  با  مقدم-همزمان  دادرس 
446 پایگاه برای جمع آوری فطریه و کفاره مردم در 
خراسان جنوبی برپا می شود. معاون توسعه مشارکت 
استان  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  مردمی  های 
گفت: از این تعداد  978 پایگاه در ادارات کمیته امداد، 
مساجد، معابر اصلی شهر و روستاها و مصلی های 
نماز عید فطر، 88 پایگاه در مراکز نیکوکاری و 380 
پایگاه مربوط به بهزیستی و موسسات خیریه، وجوه 
زکات فطره و کفارات مردم را جمع آوری می کنند. 
رفیعی افزود: این پایگاه ها روز بعد از عید فطر نیز برای 

دریافت وجوهات فطریه و کفارات مردم دایر است.

انتشارکتاب املت بدون تخم مرغ 
در بیرجند

کتاب مجموعه داستان های کوتاه با عنوان املت بدون 
تخم مرغ به نویسندگی فرشته هنری برای اولین بار در 
بیرجند چاپ و منتشر شد. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خوسف گفت: این کتاب شامل 10 داستان 
اجتماعی  کوتاه در موضوعات مختلف آسیب های 

همچون بیکاری ، اعتیاد و خرافه گویی است.

بهره برداری از 2 طرح 
اشتغالزایی در طبس

صدا وسیما- 2 طرح خوداشتغالی در شهرستان طبس 
به بهره برداری رسید. یک نیروگاه خورشیدی از محل 
تسهیالت کمیته امداد امام خمینی)ره( با هزینه 27 
میلیون تومان به بهره برداری رسید که برای یک نفر 
اشتغال ایجاد شد. همچنین کارگاه بسته بندی حبوبات 
با تسهیالت 60 میلیون تومانی کمیته امداد به بهره 
برداری رسید و برای 5 نفر اشتغال ایجاد شد.تاکنون 9 
طرح نیروگاه خورشیدی توسط کمیته امداد با اعطای 

تسهیالت به بهره برداری رسیده است.

تشکیل ستاد نظارت بر ثبت نام
 در آموزش و پرورش استان

غالمی-سرپرست آموزش و پرورش گفت: به منظور 
برنامه ریزی،سازماندهی و نظارت بر امور مربوط به 
ثبت نام دانش آموزان، ستاد نظارت بر ثبت نام ،کیفیت 
و  آموزش  کل  اداره  در  واحدها  عملکرد  کمیت  و 
پرورش تشکیل شد. موسوی کیا تصریح کرد: طرح 

سنجش از 25 خرداد سال جاری آغاز می شود.

دیدار صمیمی نماینده عالی دولت
 با سمن فعال حوزه خانواده

کاوش-استاندار خراسان جنوبی در نشستی صمیمی 
با مشاوران همیاران واحدهای صنفی و اعضای هیئت 
مدیره شبکه فعاالن ازدواج استان دیدار داشت. تقدیر از 
واحدهای صنفی همیار کانون تسهیل، اقامه نماز  جماعت 

و صرف افطاری از جمله برنامه های این مراسم بود. 

کاهش 50 درصدی اعتبارات فردوس 

در  فردوس  ریزی  برنامه  کمیته  سربازی-جلسه 
خصوص میزان و توزیع اعتبارات سالجاری در حالی 
با حضور فرماندار، معاون برنامه ریزی فرمانداری، دبیر 
کمیته برنامه ریزی شهرستان و مسئوالن دستگاه های 

اجرایی تشکیل شد که هیچکدام از مدیران نه تنها 
از میزان اعتبار مصوب جهت دستگاه تحت امر خود 
رضایت نداشتند بلکه اعتراض شدید خود را نسبت به 
کاهش شدید اعتبارات به نسبت سال قبل اعالم کردند.

به گزارش خبرنگار ما، معاون عمرانی و برنامه ریزی 
فرماندار فردوس در ابتدا با تشریح اعتبارات سال جاری 
فردوس و مقایسه آن با سال قبل گفت: اعتبارات امسال 
شهرستان فردوس از محل سه درصد نفت و توازن 18 
میلیارد و 310 میلیون تومان است که از این مقدار 11 
میلیارد و 690 میلیون تومان مربوط به اعتبارات توازن و 
مابقی سه درصد نفت است. رئیسی با بیان اینکه  سال 
گذشته 40 میلیارد و 382 میلیون تومان اعتبار برای 
شهرستان فردوس مصوب شد که از این مقدار فقط 
16 میلیارد و 480 میلیون تومان تخصیص یافت، اضافه 
کرد: اعتبارات سالجاری فردوس به نسبت سال گذشته 

50 درصد کاهش را نشان می دهد.

نخستین انبار گمرکی استان در 
کویرتایر راه اندازی می شود

تسنیم- مدیرکل گمرکات از راه اندازی نخستین انبار 
اختصاصی گمرکی استان در کارخانه کویرتایر خبر داد. 
محمدعلی خاشی صبح دیروز در بازدید از انبار گمرکی 
کارخانه کویرتایر اظهار کرد: یکی از برنامه های گمرک 
ایران در حوزه صنعت و تجارت و به ویژه واحدهای 
تولیدی مانند کویرتایر این است که هر چه بیشتر 
جریان تجاری را برای این واحدها تسهیل کند. وی 
افزود: در این راستا به دلیل اینکه شرکت کویرتایر 
از نظر ما معتبرترین شرکت تایرسازی کشور بوده 
و 22 درصد الستیک کشور را تأمین می کند این 
جایگاه را داشته و دارد که از امتیازات انبار اختصاصی 
بهره مند شود. وی با بیان اینکه متراژ این انبار بنا به 
درخواست شرکت کویرتایر ایجاد می شود، افزود: انبار 
موقتی به متراژ 600 متر در اختیار گمرک قرار گرفته 
و انبار دیگری با وسعت بیشتر در مجاورت انبار فعلی 
در حال احداث است که در صورت ضرورت و نیاز 
آن انبار جدید در اختیار گمرک قرار خواهد گرفت.

قطع آب در بیرجند

کاوش-آب برخی مناطق شهر بیرجند امروز قطع خواهد بود. شرکت آب و فاضالب شهری در اطالعیه ای اعالم کرد: برای انجام عملیات 
اصالح شبکه توزیع آب و ارائه خدمات بهتر به شهروندان، امروز از ساعت 8:30 تا 12 مشترکان خیابان های حاشیه شمالی و جنوبی بلوار جوادیه 
حد فاصل تقاطع موسی بن جعفر)ع( تا خیابان کاظمیه و کوچه های موسی بن جعفر 32 و 34 و فرعی های آن  با قطعی آب مواجه خواهند بود.

فرمانداری  سرپرست  عنوان  به  کریمی  محمد   *
شهرستان زیرکوه منصوب شد.

*دوره آموزشي ایمني، بهداشت و ارزیابي ریسک در 
شرکت گاز خراسان جنوبي برگزار شد.

*مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان سرایان 
گفت: با توجه به مصوبه مجلس شورای اسالمی و 
تعیین شورای زکات، امسال صندوق های جمع آوری 

فطریه یکسان سازی می شود.
*فرماندار درمیان گفت: امسال از محل اعتبارات تملک 
دارایی های سرمایه ای استان و قانون استفاده متوازن از 
امکانات کشور 22 میلیارد و 775 میلیون تومان اعتبار به 

این شهرستان اختصاص یافت.
*مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت:طبق قول  
پیمانکار پروژه سالن عالمه فرزان در اسفندسال جاری 

تحویل داده می شود.
*ظرفیت های جهاددانشگاهی استان در دیدار  روز گذشته 
رئیس جهاد دانشگاهی با فرماندار بیرجندبررسی شد.

*مسئول کانون هموفیلی استان گفت: 58 بیمار مبتال به 
هموفیلی با کمک خیران در بیرجند اطعام شدند.

*رئیس سازمان جهاد کشاورزی از کاهش 5 درصدی 
سطح زیرکشت گندم در خراسان جنوبی خبرداد.

*رئیس اداره فرهنگی و هنری آموزش و پرورش گفت: 
پیش بینی  می شود بیش از 160پایگاه غنی سازی 

اوقات فراغت در استان تشکیل شود.
*مدیرکل زندان  ها گفت: 16 نفر از زندانیان استان در 
سال جاری با یک میلیارد و 600 میلیون تومان بدهی 

از زندان آزاد شدند.
*رئیس دامپزشکی سربیشه از واکسیناسیون شاربن در 

جمعیت دامی این شهرستان خبر داد.

اخبار کوتاه

کاری - روز گذشته شورای ساماندهی سالمندان 
استان با حضور مدیرکل دفتر امور اجتماعی و 
فرهگی استانداری، مدیرکل بهزیستی و معاون 
امور توانبخشی، مدیرکل کمیته امداد امام)ره( و 
نمایندگان سایر دستگاه های عضو در  سالن 

کنفرانس اداره کل بهزیستی برگزار شد.
 عرب نژاد مدیرکل بهزیستی  با بیان اینکه نتایج 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 نشان 
می دهد جمعیت کشور 79 میلیون و 926 هزار و 
270 نفر است، اظهار کرد:  این جمعیت در 24 
میلیون و 196 هزار و 35 خانوار زندگی می کنند. 
بر این اساس در کل کشور به طور متوسط 3.3 
یادآور  نفر در هر خانوار زندگي مي کنند. وی 
شد: براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و 
مسکن 1395 سالمندان  استان  90 هزار و 484 
نفر بودند که از این تعداد حدود 82 درصد آقایان 

و بیش از 93 درصد خانم ها هستند. 
ساماندهی  شورای  مصوبه   140

سالمندان استان از سال 87 تا کنون 
سالمندان  ساماندهی  شورای  شد:  یادآور  وی 
و  است  نموده  بکار  از سال 87 شروع  استان 
تاکنون 16 جلسه برگزار گردیده است. تعداد 
است. بوده  مصوبه   140 شورا  مصوبات   کل 

عرب نژاد ادامه داد: براساس ارزیابی نظام نامه 
نظارتی دبیرخانه شورای عالی سالمندان کشور 
دبیرخانه شورای سالمندان خراسان جنوبی در 
شش ماهه دوم سال 1396 موفق به کسب رتبه 
عالی گردید. مدیر کل بهزیستی استان با اشاره 
به اینکه  خدمات مراکز روزانه سالمندان به 130 

نفر سالمند در شهرهای بیرجند، قاین، زیرکوه، 
طبس، سرایان ارائه شده، افزود:  اجرای طرح 
مراقبین خانگی به تعداد  15 سالمند، پرداخت 
کمک هزینه ایاب و ذهاب به تعداد 6 مرکز 
روزانه سالمندان، تامین وسایل کمک توانبخشی 

از قبیل سمعک، ویلچر، واکر و پرداخت کمک 
دیگر  از  معلول  سالمندان  به  درمان  هزینه 
است. وی  سالمندان  برای  بهزیستی  خدمات 
از برگزاری کارگاه های آموزشی مراقبت های 
دوران سالمندی توسط بنیادهای فرزانگان نام 
برد و ادامه داد:  دوره آموزشی بهداشت دوران 

سالمندی برای کارشناسان استان با دعوت از 
خانم دکتر فروغان استاد دانشگاه علوم بهزیستی 
ورئیس گروه سالمندان هم در سال گذشته انجام 
شد. وی خاطر نشان کرد: مستمری ماهیانه بر 
تا یک  ریال  هزار  )از 530  خانوار  بعد  اساس 

میلیون ریال( برای سالمندان استان برقرار است.

در سال 96 آزاری  سالمند  مورد   65 
 به بهزیستی گزارش شده است

 وی با اشاره به اینکه 862 نفر از سالمندان 
درمانی  بیمه  خدمات  پوشش  تحت  استان 
کمک  پرداخت  افزود:  باشند،  می  برخوردار 
های نقدی و غیر نقدی از طریق مشارکت 
های مردمی و اعتبارات ابالغی نیز انجام می 
شود.  عرب نژاد یاد آور شد: در سال 96 با 
خط تلفن 123 اورژانس اجتماعی بهزیستی 
که  است  شده  برقرار  آزاری  سالمند  نفر   65
شناسایی و ارائه خدمات مشاوره و مددکاری 

به آنها تعلق گرفته است.

برای  مسئوالن  موثر  حضور  الزمه 
آگاهی و حل مشکالت سالمندان

عصمت محمودی؛ مدیرکل دفتر امور اجتماعی 
و فرهنگی استانداری هم در این جلسه عنوان 
و  سالمندان  ساماندهی  کارگروه  دو  از  کرد: 
کارگروه جوانان که در استان فعال هستند جوانان 
گوش  به  را  خود  حرف  مجازی  فضاهای  در 
نیازمند  سالمندان  ولی  رسانند،  می  مسئوالن 

حمایت همه مسئوالن هستند.  محمودی ادامه 
داد: احترام به سالمندان و احساس تکلیف در 
های  دغدغه  و  مشکالت  مسائل،  خصوص 
سالمندان در واقع احترام به خودمان می باشد 
زیرا خود روزی به این دوران خواهیم رسید و 
خواستار  کرد.وی  خواهیم  درو  بکاریم  هرچه 
رسانه ای شدن اعضای غایب در جلسه شد 
برای  ها  دستگاه  دغدغه  و  اهمیت  میزان  تا 
سالمندان مشخص شود چرا که با حضور همه 
نهادها و سازمان های مسئول و ذیربط است 
که می توان آگاهی و برنامه ریزی دقیق برای 
سالمندان ارائه داد.وی با اشاره به اینکه مردم 
و خانواده ها از خیلی تسهیالت و خدماتی که 
بهزیستی به سالمندان ارائه می دهند بی اطالع 
پایگاه  آدرس  کارمندان  برای  افزود:  هستند، 
اطالع رسانی  از خدمات سالمندان برای جامعه 
هدف و دستگاه ها اعالم شود تا با مراجعه به 
آن فرزندان این سالمندان از این خدمات آگاهی 
پیدا کنند.شایان ذکر است، مدیرکل صدا و سیما، 
مدیر کل  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
تامین اجتماعی استان، شهردار بیرجند، مدیرکل 
جهاد کشاورزی، مدیر کل اقتصاد و دارایی و مدیر 
کل تامین اجتماعی مهمانان غایب  جلسه بودند.

بیرجند گفت: طرح های گردشگری  فرماندار 
مثل بوم گردی در کنار خود مشاغل دیگری 
را تعریف کرده و باید مورد توجه بیشتر دستگاه 
ها قرار گیرد. به گزارش ایرنا، علی ناصری روز 
سرمایه  و  اشتغال  کمیته  نشست  در  گذشته 
گذاری شهرستان بیرجند افزود: اشتغال در حوزه 
ای است؛ وقتی  زنجیره  به شکل  گردشگری 
شغلی در این طرح ایجاد شود کنارش شغل های 

دیگر هم ایجاد می شود.
وی گفت: بانک ها هر جا برای توجیه پذیری 
بیشتر به مشورت نیاز دارند با فرمانداری و دستگاه 
مربوط ارتباط الزم را ایجاد کنند. فرماندار بیرجند 

اظهار کرد: اگر در طرح های بزرگ مشکلی باشد 
قبل از برگشت آن مکاتبه ای با فرمانداری انجام 
شود تا با مجریان صحبت کرده و راهکارهایی 
پیدا کنیم که طرح با مشکل مواجه نشود. وی 
های  طرح  این  از  بعضی  برای  کرد:  تصریح 
زحمات زیادی کشیده شده و به دنبال آن طرح 
های مشاغل دیگری هم ایجاد می شود.ناصری 
گفت: حوزه اشتغال و کارآفرینی درخواست مردم 
و از اولویت های دولت است.رئیس اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند هم در 
این نشست گفت: از ابتدای سال جاری 627 
نفر در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی 

در سامانه کارا در شهرستان بیرجند برای بهره 
در  پایدار  اشتغال  قانون  تسهیالت  از  مندی 
مناطق روستایی نام نویسی کردند.راستگو ادامه 
داد: تاکنون 11 جلسه کمیته فنی شهرستان 
بیرجند برای بررسی 536 طرح برگزار و 510 
طرح تایید شده است. وی گفت: 100 طرح به 
ارزش 426 میلیارد و 321 میلیون و 850 هزار 
ریال به سه بانک و صندوق کارآفرینی امید به 
عنوان بانک های عامل این طرح با پیش بینی 
اشتغال 753 نفر معرفی شده و تاکنون به 17 
طرح به مبلغ 10 میلیارد و 850 میلیون ریال 

تسهیالت پرداخت شده است.

امین جم - صبح دیروز، نشست خبری فرمانده 
نیروی انتظامی استان با اصحاب رسانه با موضوع 
طرح تابستانه پلیس برای مسافرت های تابستانی 
برگزار شد. فرمانده انتظامی با بیان اینکه طرح 
تابستانی پلیس برای مسافرت های تابستانی از 
23 خرداد با آمادگی کامل پلیس شروع شده 
است، عنوان کرد: این طرح با آماده باش 100 
درصد پرسنل آغاز و دستورالعمل ترافیک استان 

ابالغ شده است. 

10 روز اول تابستان بیشترین
 ترافیک را خواهیم داشت

سردار مجید شجاع با بیان اینکه همزمان با پایان 
ماه رمضان و فرا رسیدن عید فطر، تعطیالت 
تابستان امسال آغاز می شود که باعث افزایش 
مسافرت ها نیز می شود، عنوان کرد: با توجه 

به اینکه حجم ترافیکی باالیی در جاده های 
استان خواهیم داشت، از روز چهارشنبه )دیروز( 
کامل  آمادگی  با  تابستان  ترافیکی  ویژه  طرح 
اجرا می شود. وی با بیان اینکه در 10 روز اول 
تابستان و تعطیالت عید فطر بیشترین ترافیک را 
در جاده ها خواهیم داشت، از رانندگان خواست 
با آرامش خاطر و رعایت قوانین و استفاده از 

تجهیزات خودرو  سفر کنند. 

در طرح تابستانی سال گذشته، 70 نفر 
جان خود را از دست داده اند

با اشاره به اینکه در طرح تابستانی سال  وی 
گذشته 51 فقره تصادف فوتی رخ داده است 
نیز مجروح  نفر  نفر جان داده و 850  که 70 
شده  اند، خاطرنشان کرد: نیروها و تجهیزات 
در طرح تابستانی امسال در آماده باش کامل 

قرار دارند و  بیش از 75 تیم عملیاتی کنترل 
ترافیک در محورهای برون شهری به همراه 56 

دوربین های سیار، فعال هستند.

از ظرفیت 50 هزار همیار
 پلیس استفاده خواهد شد

از  اینکه  بیان  با  استان  انتظامی  ارشد  مقام 
استفاده  نیز  پلیس  همیار  هزار   50 ظرفیت 
آنها  به  نیز  خواهد شد که آموزش های الزم 
از  استفاده  کرد:  خاطرنشان  است،  شده  داده 
ظرفیت پلیس افتخاری در ساماندهی ترافیک 
تفرجگاه ها و اماکن زیارتی دوردست، کنترل 
نامحسوس در اتوبوس ها، استفاده از ظرفیت 
با  برخورد  برای  ها  پاسگاه  و  ها  کالنتری 
تخلفات رانندگی در شهرهای فاقد پلیس راه 
نیز از دیگر برنامه های ما در این طرح است.

استفاده از 20 خودروی کنترل 
نامحسوس در جاده های استان

 سردار شجاع عنوان کرد : در این طرح از 20 
خودروی کنترل نامحسوس استفاده می شود و 
سامانه هوشمند ثبت تخلفات در طرح سفرهای 
تابستان فعال شده و با تخلفات حادثه ساز برخورد 
جدی می شود. به طوری که  خودروی رانندگانی 
مدت  به  باشند  داشته  همزمان  تخلف  دو  که 

72ساعت توقیف می شود. وی از آماده به کار شدن 
سامانه 110120 و 110110 برای کنترل تخلفات 
ناوگان مسافربری و سایر وسائط نقلیه آماده خبر 
داد و خاطرنشان کرد : مدیریت تخلف سرعت 
و استفاده حداکثری از دوربین های ثبت تخلف، 
برخورد جدی با رانندگان حمل و نقل عمومی 
رانندگی  تست سالمت  اجرای  و  مسافر  و  بار 
نیز از دیگر برنامه های ما در این طرح است. 

راه های طوالنی استان باعث خستگی 
راننده شده و تصادف رخ می دهد

طوالنی    های  راه  کرد:  عنوان  شجاع  سردار 
نهایت  در   و  رانندگان  باعث خستگی  استان 
باعث ایجاد تصادف می شود. وی درباره علت 
تصادفات فوتی و جرحی نیز توجه نکردن به 
جلو با 45 درصد را بیشترین و تخطی از سرعت 
مطمئنه با 22 درصد و رعایت نکردن حق تقدم 
با 12 درصد را از دیگر علل تصادفات دانست.

فوتی  تصادفات  درصدی  دو  افزایش 
نسبت به سال گذشته

سردار شجاع با بیان اینکه از ابتدای سال جاری 
تاکنون در محورهای برون شهری استان 31 
فقره تصادف فوتی ثبت شده که نسبت به سال 
گذشته 2 درصد افزایش داشته است و 36 نفر 

از دست دادند.الزم به ذکر است  جان خود را 
آمار فوت شدگان نسبت به سال قبل سه درصد 
تصادفات  داد:  ادامه  وی  است.  داشته  کاهش 
جرحی از ابتدای امسال 18 درصد افزایش داشته 
و شاهد 17 درصد افزایش تعداد مجروحان )682 
نفر ( نسبت به سال گذشته هستیم. وی با بیان 
اینکه 43 درصد تصادفات در جاده اصلی، 45 
درصد در جاده های روستایی و در جاده های 
فرعی نیز 12 درصد رخ داده است، افزود : در 
ساعت 12 تا  20 ، بیشترین تصادفات با 49 
درصد و ساعت 20 تا 24 نیز با 16 درصد در 

ردیف بعدی زمان های پرخطر رانندگی است.

بیشترین آسیب در تصادفات، ناشی از 
نبستن کمربند ایمنی توسط سرنشین 

عقب خودروهاست
اینکه  بیان  با  استان  انتظامی  نیروی  فرمانده 
رانندگانی که  حین تردد با تلفن همراه صحبت می 
کنند هفت برابر بیشتر در معرض تصادف هستند، 
افزود : بیشترین آسیب در تصادفات، ناشی از نبستن 
کمربند ایمنی توسط سرنشین عقب خودروهاست.
این درحالی است که استفاده از کمربند ایمنی 
است  الزامی  خودرو  سرنشینان  همه  برای  نیز 
اما برخی رعایت نکرده و فکر می کنند فقط 
سرنشینان جلو باید از کمربند ایمنی استفاده کنند.

کاوش-رئیس بنیاد فقهی مدیریت اسالمی  و 
امام جمعه پردیسان قم با بیان اینکه خدمت در 
شرکت کویرتایر قصد قربت می خواهد چون از 
شاخه های جهاد است، گفت: شرکت کویرتایر 
مانند یک سنگر و جهاد اقتصادی با روش اقتصاد 
مقاومتی است و یک مبارزه تمام عیار با هدف 
استقالل، عزت و عظمت این مرز و بوم است.

آیت ا... قوامی  روز گذشته در کالس آموزشی 
کارخانه  محل  در  ایرانی   - اسالمی  مدیریت 
کویرتایر با اشاره به اینکه نظم و انضباط خاصی در 
شرکت کویر تایر وجود دارد، اظهار کرد: تولیدات 
دانایی  و  توانایی  مجموعه،  این  در  کیفیت  با 
باالی نیروهای این شرکت را نشان می دهد.

 کویر تایر یک واحد کامال متمایز 
در حوزه صنعت است 

مدیر کارخانه کویرتایر نیز در این جلسه اظهار 

کرد: شرکت کویرتایر بزرگترین واحد صنعتی 
استان خراسان جنوبی است که با افتخار می 
توان گفت: به لحاظ تعداد 22 درصد تایر تولیدی 
کشور جمهوری اسالمی ایران در این مجموعه 
بیان کرد: علیرغم همه  تولید می شود.کمیلی 
مشکالتی که در فضای کسب و کار کشور در 
سال های گذشته شاهد بودیم در این مجموعه 
در زمینه تولید، فروش و اشتغال همیشه افزایش 
را شاهد بودیم و این شرکت یک واحد کامال 
متمایز در حوزه صنعت بوده است. وی تصریح 
کرد: همچنین علیرغم اینکه ما نسبت به برخی 
شرکت های صنعت تایر یک صنعت نوپا محسوب 
ماشین آالت  از  بسیاری  ساخت  اما  می شویم 
در  کشور  در  بار  نخستین  برای  تایر  صنعت 
مجموعه کویرتایر بوده است. کمیلی یادآورشد: 
این مجموعه صنعتی خود قادر است طراحی تایر را 
آغاز و محصوالتی را متناسب با نیاز خودروسازان 

و نیاز بازار از طراحی تا عرضه محصوالت کامل 
در مجموعه کویرتایر انجام دهد. مدیر کارخانه 
کویرتایر از اشتغال یک هزار و 500 نفر مستقیم 
اعتقاد ما بر  این کارخانه خبر داد و گفت:  در 
این است که ارزش محصول تولیدی شرکت 

استراتژیک  محصول   3 با  سال  در  کویرتایر 
خراسان جنوبی شامل زرشک، عناب و زعفران 
تقریباً برابری می کند و این نشان دهنده نقش 
مهم کویرتایر در اقتصاد استان می باشد. وی 
خاطرنشان کرد: این مجموعه بزرگ صنعتی 

توانسته است به عنوان پرچمدار اشتغال پایدار این 
رسالت خطیر را در  خراسان جنوبی داشته باشد 
و همچنین در این راستا سعی شده است با تولید 
بیشتر تایر که یک کاالی راهبردی محسوب می 

گردد بخشی از نیاز کشور را برطرف کنیم.

برخورداری 862 نفر سالمند استان از خدمات بیمه درمانی

آماده باش کامل نیروی انتظامی در آستانه شروع مسافرت های تابستانی

طرح های گردشگری و بوم گردی اشتغالزاست

شرکت کویرتایر یک سنگر و جهاد اقتصادی با روش اقتصاد مقاومتی است
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ساخت آزمایشگاه دامپزشکی
 خراسان جنوبی راکد ماند

رئیس اداره برنامه و بودجه دامپزشکی گفت: پروژه 
عمرانی آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی شرق کشور 
از سال 94  مالی  منابع  کمبود  به علت  استان  در 
تاکنون راکد مانده است. حاجی محمدی در گفت و 
گو با ایرنا افزود: تکمیل این پروژه نیاز به سه میلیارد 
تومان اعتبار دارد که با توجه به اهمیت آن باید مورد 
توجه مدیران امر قرار گیرد. وی ادامه داد: ساخت این 
پروژه از سال 1390 آغاز شده و تا سال 94 به میزان 
40 درصد پیشرفت داشت اما به علت کمبود اعتبار 
تاکنون راکد مانده است. حاجی محمدی اظهارکرد: 
با توجه به اولویت وجود یک آزمایشگاه تخصصی 
دامپزشکی  سازمان  کشور،  شرق  در  دامپزشکی 
متعهد شده است که در صورت تکمیل ساختمان، 

تمام تجهیزات مورد نیاز آن را تامین کند.
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پیامبر خدا صلی  ا...  علیه  و  آله فرمودند :

َمْن لم یُغَفْر لَُه في َشهِر رمضاَن فِفي أيِّ شهٍر یُغَفُر لَُه ؟!
کسی که در رمضان آمرزیده نشود، در کدام ماه آمرزیده می شود؟!

)األمالي للصدوق : 79/107( 

جواد رضایی - روز گذشته در مراسمی  با حضور دکتر 
حسینی، مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری 
استانداری، مهندس دهباشی، رئیس اداره امور شعب بانک 
ملی خراسان جنوبی، دکتر قائمی، رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند، دکتر وجدان، معاون توسعه و پشتیبانی 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند وتعدادی از اساتید، اعضای 
و  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  محترم 
جمعی از همکاران اداره امور شعب بانک ملی خراسان 
جنوبی مراسم اهدای دو دستگاه آمبوالنس اهدایی بانک 
ملی ایران به ارزش 300 میلیون تومان، به دانشگاه علوم 

پزشکی بیرجند برگزار گردید.
رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان بیان کرد: بانک 
ملي ایران، بانکی برآمده از دل تاریخ کشور است که درگذر 
زمان به شکوفایی رسیده و بر دنیای پیرامون خویش نیز 
تاثیرات نمایانی گذارده است. مهندس دهباشی ادامه داد: 
این بانک همواره جایگاه کلیدی خود را در توسعه زیر 
ساخت ها، عمران و آبادی، فعالیت های اقتصادی و تولیدی 
کشور در تمامی مناطق ایران نشان داده و به عنوان بازوی 
اقتصادی دولت جمهوری اسالمی ایران، همواره در کنار 
دولتمردان ایران ایفای نقش نموده است. وی افزود: بانک 
ملی ایران با توجه به رسالت خویش که ارائه خدمت به 
آحاد جامعه است، در راستاي مسئولیت اجتماعي خود در 
امور فرهنگی و اجتماعی، طرح های عام المنفعه مانند: آزاد 

سازی زندانیان نیازمند جرائم غیر عمد معرفی شده توسط 
ستاد دیه کشور، احداث مراکز نگهداري ایتام و کودکان بي 
سرپرست و معلولین ذهنی، بازسازی شیرخوارگاه، احداث 
مدرسه، بیمارستان، درمانگاه، مسجد و حوزه علمیه، مصلي، 
نمازخانه، بقاع متبرکه، حمایت مالي از دانش آموزان نخبه 
یتیم، تجهیز کتابخانه، خریداري و اهداي آمبوالنس در 
فوري  نیازهاي  و  حوائج ضروري  رفع  و  محروم  مناطق 
نیازمندان مشارکت نموده و نگاه ویژه ای به مناطق محروم 

و کمتر توسعه یافته داشته است.
صاحبان حساب های قرض الحسنه، شرکای اصلی 

بانک در امور خیریه هستند
مهندس دهباشی با بیان اینکه صاحبان حساب های قرض 
الحسنه در شعب بانک ملی ایران، شرکای اصلی بانک 
در انجام  امور خیر هستند، اظهار کرد: با توجه به اینکه 
انداز به قصد  صاحبان حساب هاي قرض الحسنه پس 
مشارکت در امورعام المنفعه و برخورداري از اجر معنوي در 
این راه قدم مي گذارند، جوایز بانک به آنها در حکم هدیه 
و به قصد تجلیل و تقدیر از حسن نظرشان اهدا می شود. 

رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان افزود: آخرین مهلت 
افتتاح حساب یا تکمیل موجودی برای شرکت در سی و 
نهمین جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک 
ملی ایران تحت عنوان »رویش بذر مهربانی«، پایان مرداد 
ماه می باشد که از مردم دعوت می شود با افتتاح حساب 

قرض الحسنه پس انداز یا تکمیل موجودی حساب های 
خود به میزان حداقل 500 هزار ریال، بانک ملی ایران را در 

انجام امورخیر همراهی کنند.
اجرای 37پروژه در حوزه مسئولیت های اجتماعی

عام  خدمات  از  گزارشی  همچنین  دهباشی  مهندس 
المنفعه ای که سال گذشته توسط بانک ملی ایران در  
سطح کشور و استان صورت گرفته است را این طور بیان 
کرد: اجرای 37 پروژه در حوزه مسئولیت های اجتماعی 
با هزینه 53 میلیارد و 900 میلیون ریال، در حوزه ازدواج 
جوانان 232 هزار و 222 فقره تسهیالت با مبلغ 24 هزار 
و 204 میلیارد و 306 میلیون ریال اختصاص یافته است، 
همچنین پرداخت 63 هزار و 151 فقره تسهیالت خود 
اشتغالی به مبلغ 10 هزار و 320 میلیارد و 859 میلیون 
ریال و مبلغ یک هزار و 31 میلیارد و 511 میلیون ریال  

به ایجاد 13 هزار و 541 فقره مشاغل خانگی اختصاص 
یافته است.

زندانیان  آزادسازی  برای  ریال  میلیارد   4 اعطای 
جرائم غیرعمد

رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان، اعطای مبلغ 4 
میلیارد ریال کمک برای آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد 
و اهدای 2 میلیارد ریال برای کمک به احداث و تجهیز 
بیمارستان فوق تخصصی موسسه خیریه زنجیره امید را 
از اقدامات مهم بانک ملی ایران در سال جاری برشمرد.

مهندس دهباشی همچنین از مشار کت 1000 میلیون 
بهداشت و مشارکت  بانک ملی در ساخت مرکز  ریالی 
3000 میلیون ریالی در ساخت مدرسه شهدای بانک ملی 
ایران در بیرجند، طی سال های 92-93 خبر داد و افزود: 
در سال 96 نیز مشارکت در آزادی زندانیان جرائم غیر عمد 

به مبلغ 500 میلیون ریال، مشارکت  در ساخت مدرسه 6 
کالسه استثنائی مهر شهر بیرجند به مبلغ2500 میلیون 
ریال و مشارکت در ساخت مدرسه در شهرک بهارستان 
باغشهر اسالمیه فردوس با مبلغ  2 هزار میلیون ریال از 

دیگر اقدامات صورت گرفته توسط بانک ملی ایران است.
صدور مجوز احداث مدرسه دو کالسه در سرایان

رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان با اشاره به اقدامات 
صورت گرفته توسط بانک ملی در سال 97 از خرید 2 
برای  ریال  میلیون  ارزش 3000  به  آمبوالنس  دستگاه 
کمک به ناوگان حمل و نقل بهداشت و سالمت خبر داد 
که در این مراسم به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اهدا 
گردید. مهندس دهباشی ادامه داد: مجوز احداث یک باب 
مدرسه 2 کالسه در روستای نرم سرایان صادر و به اداره 
کل نوسازی خراسان جنوبی ابالغ گردیده است. در این 
مراسم دکتر وجدان، معاون توسعه و پشتیبانی دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند، ضمن تقدیر از اقدام بانک ملی ایران 
و پیگیری های انجام گرفته از طریق اداره امور شعب بانک 
ملی خراسان جنوبی اظهار کرد: این اقدام بانک در حکم 
باقیات الصالحات است و یقینا کلیه کارکنان بانک ملی 
ایران از اجر و ثوابی که بابت خدمت رسانی به بیماران 
انجام گیرد، بهره مند خواهند شد. در خاتمه حضار در مزار 
شهدای گمنام حاضر شده و با اهدای گل و ذکر فاتحه به 

مقام شامخ شهدا ادای احترام نمودند.

بانک ملی دو دستگاه آمبوالنس به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اهدا کرد
عکس:  جواد رضایی

مؤسسه خیریه)غیردولتی(توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند تقدیم می کند

عید است و سعید است اگر یار تو باشی...
ضمن عرض تبریک فرا رسیدن عید سعید فطر و آرزوی قبولی 
طاعات و عبادات ؛ مؤسسه خیریه )غیردولتی(توانبخشی حضرت 
علی اکبر)ع( »خانه امن 450 معلول و سالمند« با توجه به استفتاء 
مراجع عظام و مجوز شورای زکات استان آمادگی خود را جهت 
دریافت زکات فطریه و کفاره شما نیک اندیشان به روش های ذیل 

اعالم می دارد

1( واریز مبالغ به کارت های 
* بانک کشاورزی )کفاره(  6037707000049837

*بانک توسعه تعاون)فطریه( 5029081016528099
2( مراجعه خیرین در روز عید فطر به پایگاه های مستقر در 

سطح شهر و همچنین مصلی المهدی)هنگام نماز عید(
3( تماس خیرین با پایگاه سیار به شماره 09153636314 در هر 

ساعات از شبانه روز 
4( مراجعه به مؤسسه » پایگاه مرکزی« 

 به آدرس معصومیه ، بلوار صنعت و معدن ، خیابان شهید شهاب
* کارت پاسارگاد » کمک به مؤسسه « 5022291900043355

Www.tavanaliakbar.ir تلفن : 32252050           

بیرجند   المهدی  1 - مصلی 
35 پایگاه

2 -میدان ابوذر
3 - میدان امام خمینی)ره(

4 - سه راه اسدی
5 - مسجدآیت ا... آیتی

6 - میدان طالقانی
7- میدان امام حسین)ع(

8 - میدان شهدا

9 - بیمارستان امام رضا)ع(
10 - مسجد النبی
11- میدان قدس

12 - چهارراه تامین اجتماعی
13 - پمپ بنزین پاسداران

صیاد  شهید  چهاراه   -  14
شیرازی

15 - میدان اول مدرس
16 - چهارراه دوم مدرس

17 - میدان سوم مدرس
18 - تقاطع 15 خرداد

19 - میدان جماران
20 -  میدان توحید

21 - چهارراه دوم توحید
22 -  میدان تمنای باران
23 - ورودی سجادشهر

24 - میدان اول سجادشهر
25 - میدان دوم سجادشهر

26 - میدان سوم سجادشهر
27 - سپیده کاشانی 

بن  موسی  خیابان   -  28
جعفر)ع(

29 - مهر شهر 
30 -  میدان فرودگاه 

میدان آزادی22
31 - ترمینال

32 - پلیس راه 

33 -بلوار شعبانیه
34 -خیابان نیروی هوایی

35 -کارگران 
36 - بلوار جوادیه

37-خیابان شهید رجایی
مسجد امام حسن)ع(

38 -  سه راه معلم 
39 - باشگاه فرهنگیان

40 -  چهاراره قنادی طوس

41 - پارک آزادگان
42 -  میدان ولیعصر

43 - بلوار شهید آوینی
44 - بیمارستان ولیعصر

45 - نارنج
46 - زعفرانیه

47 -  پمپ شعله
 48 - ایست بازرسی علی آباد
49 -  پمپ بنزین معصومیه

50 -  میدان ابن حسام
51 -  چهارراه شهدای عبادی

52 - بلوار صنعت و معدن
53 -فلکه معصومیه

54 - معصومیه پایین
55 - مرک

56 -  دستگرد
57 - چهکند

58 - حاجی آباد
59 - امیرآباد

محل استقرار پایگاههای جمع آوری زکات فطریه و کفاره عید سعید فطر موسسه خیریه)غیردولتی(توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند

مبلغ کفاره 97 :   غیر عمد و فدیه )روزی(  2000 تومان     عمد  120000 تومان     

مبلغ فطریه 97 : )بر اساس قوت غالب گندم( 5500 تومان


