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وقف ؛ سنتی که باید 
حفظ کنیم

امروز 15 آبان  ، به عنوان آغاز دهه وقف 
نام گذاری شده است.وقف از سنت های 
دیرینه مسلمانان است که هنوز هم 
پابرجا مانده است.وقف سنتی است که 
آثارش تا سالها به یادگار می ماند و از 
محل آن مردم از خیرات و برکات منتفع 
می شوند.خراسان جنوبی نیز از دیرباز  از 
استان های پیشتاز در حوزه وقف بوده 
است.به طوری که در هر زمان با توجه 
به نیاز مردم ، موقوفه هایی برای صرف 
در امور عام المنفعه در نظر گرفته  شده 
 )2 صفحه  در  ادامه   (... زمانی  است.در 

سرمقاله
*امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4207

5خسارت 400 میلیونی سرما و سیل به زرشک درمیان5تردد خودروهای سنگین در محور بیرجند-  قاین ممنوع 3اختالفات خانوادگی؛ پای ثابت گرایش به اعتیاد

    صفحه5

۱4 ماده معدنی خراسان جنوبی
 برای دریافت نشان ملی معرفی شدند

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: مواد معدنی شامل زغال، منیزیت، 
مرمریت، مرمر، گرانیت، طال، فلورین و غیره برای ثبت و دریافت نشان تجاری ملی 
و بین المللی معرفی شده است. داوود شهرکی با اعالم این خبر اظهار کرد: پیش بینی 
می کنیم 4 یا 5 مورد از مواد معدنی شاخص استان موفق به کسب نشان ملی و پس 
از آن نشان جهانی شوند. وی با اشاره به اهمیت دریافت نشان و ثبت ملی محصوالت 
استان بیان کرد: دریافت نشان های تجاری سبب معرفی ماده های ) ادامه در صفحه 5( 

بخش خصوصی هیچ حمایتی از ورزش نمی کند
مدیرکل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی:

15 آبان سالروز تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران تنها شرکت بیمه دولتی
 بنیانگذار صنعت بیمه کشور  با 83 سال خدمت صادقانه گرامی باد

با نهایت تأسف و تاثر درگذشت مرحومه مغفوره

کربالئیه بانـو استانستی
 )مادر شهید یعقوب استانستی(

 را به اطالع کلیه دوستان و آشنایان می رساند: 
شنبه ۹۷/۸/۱۵  سه  امروز  مرحومه  آن  تشییع  مراسم 
ساعت ۱4 الی ۱۵ از محل سالن اجتماعات آرامستان 

)غسالخانه( برگزار می گردد.
ضمنا مراسم سوم آن زنده یاد روز پنجشنبه ۹۷/۸/۱۷ از 
ساعت ۱4 الی ۱۵ در محل هیئت محترم حسینی )واقع 
 در خیابان انقالب( برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های استانستی و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت
 مرحوم مغفور

 شادروان محمدرضا واعظی
 )کارمند برق منطقه تهران( 

جلسه یادبودی روز چهارشنبه ۹۷/۸/۱۶ از ساعت
 ۱0 الی ۱۱ صبح در محل حسینیه آیت ا... آیتی

 )واقع در خیابان مطهری( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: واعظی، رضاپور، کمیلی و سایر بستگان

جناب آقای سید مهدی جلیلی 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

معاون مدیر کل شعب خراسان جنوبی بیمه ایران

که نشان از لیاقت و توانمندی شما می باشد، 
صمیمانه تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال 

توفیقات روز افزون تان را خواستاریم.

انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران خراسان جنوبی

جنـاب آقـای زرگـری
معاون محترم مدیریت شعب بانک ملت استان خراسان جنوبی

 جنـاب آقـای ناصـری
 رئیس محترم حوزه 1 شعب بانک ملت استان خراسان جنوبی

با کمال مسرت انتصاب بجا و شایسته شما بزرگواران را که بیانگر تعهد،کارآمدی، لیاقت و شایستگی های 
برجسته در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی ایران می باشد، صمیمانه تبریک عرض 

نموده،  موفقیت و سربلندی شما را از خداوند متعال خواستاریم.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان
شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

جناب آقای مهندس حسین عباسی
خاطره خوبی ها و خدمات ارزنده شما را در مدت همکاری ارج نهاده 

و انتصاب شایسته شما را به سمت

 رئیس هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
 که نشان از شایستگی تان می باشد، تبریک عرض نموده و برایتان آرزوی توفیق داریم.

مدیرکل و کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان خراسان جنوبی

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 مرحومه کبری رستم نژاد مقدم
 )همسر حاج شیخ اسماعیل دیانی(

 جلسه یادبودی روز پنجشنبه ۹۷/۸/۱۷ از ساعت ۲/۳0 الی ۳/۳0 بعدازظهر 
در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: دیانی، رستم نژاد مقدم و سایر بستگان

َو  الُدنیا  الَحیاه  زیَنه  والَبنُون  اَلماُل 
الباقیاُت الصالِحاِت َخیِر عِنَد َربَُک ثَواباً 

َو َخیَر اََمال
)دارایی و فرزند پیرایه های این زندگانی 
دنیاست و کردارهای نیک که همواره

 برجای می مانند نزد پروردگارت بهتر 
و امید بستن به آنها نیکوتر است (

)آیه 4۶ سوره کهف(
وقف، سنت حسنه پیامبر عظیم الشان 

است.  بارزترین مصادیق صدقه  از  و  اسالم )ص( 
این گنجینه با ارزش فرهنگ اسالمی و شیعه که 
خداوند در قرآن کریم آن را به جامعه بشری توصیه 
نموده است، می تواند در توسعه پایداری اندیشه های انسان دوستانه نقشی بی بدیل ایفا نماید.

دهه وقف، به منظور پاسداشت انسان هاي از خود گذشته است، وقف یک فرمول جامع و کامل 
برای حمایت های اجتماعی از مردم می باشد و خداوند هم در برابر انجام حمایت های بی عیب 

و نقص ، پاداش ها و ثواب بي شمار برای افراد در نظر گرفته است
وقف، یک معامله خالصانه با خداوند متعال می باشد که پاداش این معامله به بهترین شکل

 به بشر داده می شود
وقف در دین اسالم حقیقتی اساسی و قرآنی است و خداوند اجر و پاداش واقفان را چندین برابر 

به آنها عطا می نماید
وقف، صدقه جاریه  است که در بلندمدت، اثرات مثبت و منفعت آن به جامعه می رسد

وقف یکی از سنت های حسنه دین اسالم برای جبران نیازمندی های جامعه است و اکثر 
مردم می توانند از برکات آن بهره مند شوند. ساخت صدها مسجد، مدرسه، کتابخانه و دانشگاه 
در کشورهای اسالمی، از برکات وقف است که خیر آن به واقفانش برای همیشه خواهد رسید.

اینجانب ضمن گرامی داشت دهه وقف و همچنین با تقدیم ادب و احترام به همه واقفان و 
نیکوکاران ایران اسالمی، به ویژه واقفان وارسته استان پهناور خراسان جنوبی که با عمل به این 
 حکم واالی اسالمی و انسانی، تمکن مالی خود را در خدمت به نیازهای جامعه و هم استانی های

 خود قرار داده و در ترویج و توسعه ارزش های واالی انسانی گام بر می دارند، 
رجاء واثق دارم با تالش و کوشش کارگزاران اوقاف و امور خیریه و با همت خیران خداجو 

شاهد احیا و توسعه روزافزون این احسان ماندگار در استان باشیم.

پرویز بخشی پور
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی

همکارمحترم جناب آقای دکتر وفایی فرد
با نهایت تاسف درگذشت پدرگرامی تان 

شادروان رضـا وفایی فـرد 
 را تسلیت عرض نموده و روز چهارشنبه ۹۷/۸/۱۶ در مراسمی که از 

ساعت۱4:۳0 الی۱۵:۳0 در محل مسجد امام حسن مجتبی )ع( 
واقع درخیابان معلم برگزار می گردد، همزمان با ذکر مصائب رحلت 

 حضرت رسول )ص( و شهادت سبط اکبرش )ع( یادش را گرامی می داریم.

همکاران شما در دانشگاه صنعتی بیرجند

 

با افتخار مي گویم برجام
 بهترین توافق ممکن بود

صفحه 6

صفحه 6

نتیجه اقتصاد برجامي همین است 
که امروز مي بینیم

صفحه 6

من ارادت قدیمي 
به آیت ا... یزدي دارم

این مرگ بر آمریکایي که مي گوییم 
صرفا با گفتن حل نمي شود

صفحه 6

اعتراض امام جمعه به 
نامعلوم بودن تکلیف 

فرمانداری زیرکوه
به  کنید،  حل  را  زیرکوه  فرماندار  مشکل  توانید  نمی  اگر  استاندار  آقای 
 1۳ راهپیمایی  مراسم  پایان  در  آباد  حاجی  جمعه  امام  کنید.  واگذار  خودمان 
استاندار،  آقای  گفت:  زیرکوه  شهرستان  بودن  فرماندار  بی  از  انتقاد  با  آبان 
شهرستان زیرکوه جزئی از خراسان جنوبی است اما  ... ) مشروح در صفحه 5 ( 
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فروش بلیت چارتری برای تعطیالت آخر هفته ممنوع شد  

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری از ممنوعیت فروش بلیت چارتری فاقد شرایط ابطال و تغییر برای تعطیالت پایان هفته خبر داد. 
جعفرزاده اظهار کرد: با توجه به افزایش تقاضای سفر در ایام پایانی هفته جاری به مشهد و احتمال بروز سوء استفاده در نحوه توزیع و فروش 
بلیت، شرکت های هواپیمایی موظفند نسبت به نظارت بر توزیع بلیت های خود در خصوص نرخ و شرایط فروش بلیت داشته باشند.

)ادامه سر مقاله( برای مردم دید موجود اصالح خواهد شد. 

روزنامه آوای خراسان جنوبی با تبریک هفته وقف 
آماده همکاری با متولیان این امر در خصوص برنامه 
انشاءا..    ها و تالش برای اصالح جو موجود است. 
سنت وقف همچون گذشته در استان  رونق پیدا کند و 
چون گذشته گره گشایی مشکالت بزرگ جامعه باشد.   

هشدار درمورد وجود کاالهای تقلبی 
و غیراصل در بازار لوازم خانگی

توریان، مدیر مرکز اطالعات لوازم خانگی، از وجود 
کاالهای تقلبی و غیراصل در بازار لوازم خانگی خبر 
داد و گفت: افزایش نرخ ارز و کمبود کاال باعث شده 
کیفیت  با  ایرانی  دستگاه های  سودجو  افراد  برخی 
معمولی را در بسته بندی برندهای معتبر داخلی یا 
بین المللی در بازار عرضه کنند. خریداران، شاخصی 
برای تشخیص اصل یا تقلبی بودن این کاالها ندارند، 
و در این شرایط بهتر است که خریداران، کاالی مورد 
نظر خود را از نمایندگی  شرکت های معتبر تهیه کنند.

قیمت پیشنهادی خرید 
تضمینی گندم اعالم شد

پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان 
اینکه قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم برای 
سال ۹۸ که از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعالم 
شده ۱۵۸۰ تومان است و این قیمت در مقایسه با تورم 
بسیار پایین است. اعضای کمیسیون به این قیمت 
پایین اعتراض کردند، در حالی که پیش بینی می شود 
تورم کشور تا سال آینده به ۴۰ درصد برسد، قیمت 
پیشنهادی ۱۵۸۰ تومان ظلم به کشاورز است. براساس 
قانون خرید تضمینی میزان افزایش نرخ خرید تضمینی 
محصوالت کشاورزی باید براساس میزان تورم باشد.

توضیحات سایپا در مورد تحویل
 خودروهای جایگزین

در حالی که سایپا اعالم کرده که تحویل ساینا به 
جای کوییک و تیبا بنزینی به جای دوگانه سوز آن 
اجباری نیست اما زمان تحویل کوییک  و تیبا دوگانه 
سوز را مشخص نکرده است. روابط عمومی سایپا 
نوشت: آن دسته از مشتریانی که جزو تعهدات نقدی 
شهریور به حساب می آیند و کوییک و تیبا دوگانه 
خودروهای  تحویل  جای  به  کرده اند  ثبت نام  سوز 
کنند. استفاده  جایگزین  گزینه های  از  نظر  مورد 

دالر »سکه« را گران کرد

رئیس کمیسیون تخصصی طال علت اصلی افزایش 
قیمت سکه در بازار را افزایش قیمت دالر اعالم کرد. 
محمد کشتی آرای اظهار کرد: قیمت طال و سکه در 
را پیش گرفته که  افزایشی  روند  روزهای گذشته 
علت اصلی آن افزایش قیمت دالر در بازار آزاد است. 

سرمقاله

وقف؛  سنتی که باید حفظ کنیم  

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... خراسان جنوبی نیز از دیرباز  از 

استان های پیشتاز در حوزه وقف بوده است. به طوری 
که در هر زمان با توجه به نیاز مردم، موقوفه هایی 
برای صرف در امور عام المنفعه در نظر گرفته شده 
است. در زمانی به دلیل نیاز به آب، خیرین اقدام به 
وقف آب انبار می کردند و یا در زمانی وقف یک زمین 
برای مسجد یا باغی برای استفاده عموم مردم و یا ...  
انجام گرفته است. نکته جالب تر آن که بانوان  منطقه 
نیز نقش بسیار پررنگی در احیای سنت ارزشمند وقف 
داشته اند. بنگاه خیریه آبلوله نیز که  از افتخارات شهر 
بیرجند و استان و نمونه ای منحصر به فرد  در کشور 
نیز هست از موقوفه های مهم و نوآورانه است که 
راه اندازی آن منجر به پیشرفت شهر و حل یکی از 
مشکالت بزرگ مردم در آن زمان شد. این تشکیالت 
که با همت بزرگان شهر، علما و تجار وقت بنا شد، 
هنوز هم منشا خیر بسیاری برای مردم است. در واقع 
در آن زمان وقف و واقفان در راستای حل مشکالت 
مردم و جامعه منشا اثر بود. اما  متاسفانه اکنون  وقف 
در استان چهره مناسبی ندارد و برخی رویکردها و 
رفتارها ی سازمانی در سال های اخیر تصویر نامطلوبی 
را در اذهان عمومی  ایجاد کرده است. به اعتقاد برخی 
از مردم، دیگر وقف و موقوفه ها در حل مشکالت 
مردم و جامعه کاربردی ندارد. خشک شدن درختان 
وقفی توت روستای اکبریه در سال های گذشته و 
نابودی بخش اعظم درختان باغ موقوفه شوکت آباد 
که به زعم برخی عمدی نیز بوده است، وجود هکتارها 
زمین وقفی دست نخورده در اقصی نقاط شهر که 
عایدی آن تاکنون برای شهروندان گرد و خاک و 
حیوانات موذی و زباله دانی بوده است و نارضایتی 
از هزینه های باالی اجاره ساختمان های اوقافی و 
مخارج سنگین و غیر قابل توجیه نقل و انتقال اسناد 
امالک وقفی که به تنهایی چندین برابر هزینه های 
به  صرف  درآمدزایی  دیدگاه  و  دارایی  و  شهرداری 
موضوع وقف  از جمله عوامل موثر بر نگاه نه چندان 
خوشایند جامعه و ایجاد گونه ای از بی اعتمادی و 
نارضایتی از عملکردها در این حوزه به ویژه در سال 
های اخیر بوده است که متاسفانه بر باورهای دینی 
مردم نیز نسبت موجه بودن همراهی در این راه نیز 
خدشه وارد کرده است. مردم انتظار داشته و دارند که 
وقف چون گذشته باعث کمک به مردم شود و نه 
ایجاد مشکالت تازه! هفته وقف زمان مناسبی برای 
بازبینی برنامه ها و تحلیل کارنامه هاست. مسئوالن 
را  خود  قوت  و  نقاط ضعف  مدت  این  در  باید  امر 
سنجیده و راه جدیدی برای بهبود عملکردها باز کنند. 
شاید بازگشت به اهمیت و نگاه مردم و متولیان به 
سنت وقف در گذشته راهگشا باشد و بتوان با سرلوحه 
قرار دادن نکات مثبت آن زمان، دوباره این دیدهای 
منفی که به هر روی شکل گرفته است را اصالح 
مدیریت  به  مربوط  مشکالت  عمده  چه  اگر  کرد. 
های ناکارآمد دوره های  قبل است  اما به هر روی 
برنامه ریزی برای آینده بدون توجه به وضع موجود 
و داشته ها و نقاط قوت و ضعف،کارآمد و مطلوب 
نخواهد بود. بدیهی است با عنایت مسئوالن امر به 
سمت اقدامات ملموس تر ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

 فعالیت تاکسی های اینترنتی هر چند موجب 
 رونق کسب و کار از طریق فضای مجازی می شود
برخی  نداشتن  مجوز  جنوبی  در خراسان  ولی 
امر آسیب زاست. این  با  شرکت های مرتبط 
به گزارش مهر، با رونق گرفتن فضای مجازی بسیاری 
از افراد تالش کردند از این ابزار در راستای کسب و کار 
استفاده کرده و از فرصت پیش آمده در اینترنت برای رزق و 
روزی خود و خانواده شان بهره گیرند. یکی از مشاغلی که 
با رونق گرفتن فضای مجازی روز افزون شد، تاکسی های 
اینترنتی بود که در بیرجند و خراسان جنوبی مدت هاست 
مورد استفاده مردم قرار می گیرد. اما گاه مسائلی فعالیت 

تاکسی های اینترنتی را با سؤاالتی مواجه می سازد.
در جلسه پنجم آبان شورای شهر بیرجند این مسئله مورد 
 بحث و بررسی اعضای شورا، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی
و تاکسیرانی شهرداری بیرجند و پلیس راهور قرار گرفت 
و مواردی چون عدم تأیید صالحیت رانندگان و نداشتن 
مجوزهای قانونی تاکسی های اینترنتی به عنوان مسائل 

مرتبط با این قشر مطرح شد.
تمایل ندارم شماره تلفنم در اختیار راننده 

تاکسی قرار گیرد
فهمیه غالمی یکی از شهروندان بیرجندی در این زمینه 
از  یکی  طریق  از  شب  آخر  ساعات  در  بار  یک  گفت: 
تاکسی های اینترنتی درخواست کرایه ماشین کردم که 
مرا به مقصد برساند. وی اظهار کرد: بعد از مدتی راننده 
با من تماس گرفت و گفت به علت مشکلی که برای او 
پیش آمده، نمی تواند مرا به مقصد برساند، آن موقع بود 
که متوجه شدم اگر از این طریق درخواست کرایه ماشین 
داشته باشم شماره ام در اختیار راننده قرار می گیرد. این 
شهروند بیرجندی بیان کرد: در اختیار قرار گرفتن شماره 
فرد متقاضی کرایه تاکسی در دست راننده ممکن است 
مشکالتی را به وجود آورد و از این جهت دوباره از این 
طریق از تاکسی استفاده نکردم و احساس کردم امنیت مرا 
تأمین نمی کند. غالمی گفت: از طرف دیگر به این موضوع 
اندیشیدم که اگر در آن موقع شب مشکلی برای من پیش 
می آمد و خطایی از سوی راننده مشاهده می کردم به چه 

دستگاه و نهادی باید شکایت می کردم.
اعظم موهبتی یکی دیگر از شهروندان بیرجندی نیز در 

این زمینه گفت: تاکسی های اینترنتی از جهت های 
متعددی برای شهروندان بسیار خوب است چرا که نرخ 

کرایه آن از قبل مشخص است. وی اظهار کرد: البته اگر 

این سخن که برخی از شرکت های تاکسی های اینترنتی 
مجوز ندارند، صحت داشته باشد، نگرانی هایی برای 

شهروندان ایجاد می کند که دستگاه ها و نهادهای ذیربط 
باید به این مسئله توجه داشته باشند. 

مزاحمت های تلفنی یکی از مشکالت فعالیت 
بدون مجوز برخی تاکسی های اینترنتی

موهبتی بیان کرد:  از دوستانم شنیده بودم که در یک مورد  
خانمی درخواست کرایه از یکی از تاکسی های اینترنتی 
کرده بود و چون شماره او از این طریق در اختیار راننده قرار 
گرفت برای او مزاحمت های تلفنی ایجاد شد که در صورت 
نظارت و مجوز چنین مواردی رخ نمی دهد. این شهروند 
بیرجندی ادامه داد: از طرف دیگر قیمت تاکسی های  شهر 
باید متعادل و در مسیرهای مشخص یکسان باشد و در این 
زمینه نیز حقوق شهروندان مراعات شود و همه مشکالت 
را در بحث تاکسی های اینترنتی و موارد مشابه نبینیم.  وی 
با اشاره به اینکه کرایه تاکسی های اینترنتی بسیار پایین تر 
از آژانس هاست، گفت: اگر نظارت ها افزایش یابد استفاده 

از این تاکسی ها برای مردم صرفه اقتصادی خوبی دارد.

غالمپور، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری بیرجند 
نیز در این زمینه گفت: بر اساس قوانینی چون قانون توسعه 
حمل و نقل؛  مدیریت و نظارت بر حمل بار و مسافر در 
شهر برعهده شهرداری است. وی اظهار کرد: این نظارت 
موجب می شود که شهروندان با آسایش و امنیت خاطر از 
مبدأ به مقصد برسند و نگرانی در این حوزه نداشته باشند. 
مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری بیرجند بیان کرد: 
از مدتی پیش مکانیزمی در بستر فضای مجاری راه افتاده 
است و افراد از طریق اینترنت می توانند تقاضای حمل 

مسافر و کرایه تاکسی داشته باشند.
با اصل کسب و کار در فضای اینترنت مخالف 

نیستم
غالمپور ادامه داد: ما با اینگونه کسب و کار مخالف نیستیم و 
نمی خواهیم مشکلی را برای مردم ایجاد کنیم ولی نکته این 
است که اگر تاکسی های اینترنتی مجوزی را که بر اساس 
قانون باید از شهرداری و نهاد مربوطه را اخذ کند، نداشته 
باشند امکان وقوع برخی آسیب های اخالقی و اجتماعی از 
این طریق ممکن است. وی افزود: اگر مجوزهای قانونی 

اخذ شود، بیمه، معاینه فنی، صحت و سالمت راننده، عدم 
سوء پیشینه، گواهینامه معتبر و بسیاری از موارد دیگر مورد 
داده می شود.  او مجوز  به  بعد  و  قرار می گیرد  بررسی 
گفت:  بیرجند  شهرداری  اتوبوسرانی  سازمان  مدیرعامل 
ولی زمانی که تاکسی اینترنتی بدون مجوز قانونی در شهر 
فعالیت می کند، چه تضمینی در جهت سالمت راننده و 
سایر مسائل مرتبط با امنیت شهروندانی که از این طریق 
درخواست کرایه تاکسی دارند، وجود دارد. غالمپور اظهار 
کرد: در حال حاضر ۴ شرکت تاکسی اینترنتی فعالیت می 
کنند که از این تعداد فقط یک شرکت مجوز الزم را گرفته 
که ما نیز از او حمایت می کنیم ولی بقیه شرکت های 
مرتبط با این موضوع مجوز الزم را اخذ نکرده اند. وی بیان 
کرد: فعالیت برخی از تاکسی های اینترنتی بدون مجوز گاه 
زمینه اعتراض تاکسی داران را فراهم کرده است که به آنان 
نیز قول و وعده پیگیری را داده ایم و امیدواریم با همکاری 
دستگاه های مربوطه چون پلیس و دادگستری این موضوع 

پیگیری شود.
دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  معاون  نیا،  وحدانی 
خراسان جنوبی نیز در این زمینه اظهار کرد: به طور کلی 
دادگستری وقتی در امری ورود پیدا می کند که پرونده ای 

در دادگستری شکل گرفته باشد.
ورود دادگستری به بحث تاکسی های اینترنتی

وی بیان کرد: اما از آنجایی که اگر تاکسی های اینترنتی 
نظارت دستگاه مربوطه در سطح  و  قانونی  بدون مجوز 
شهر فعالیت داشته باشند احتمال وقوع بزه و جرم  وجود 
کرده  پیدا  ورود  جرم  وقوع  از  پیشگیری  منظر  از  دارد 
از وقوع جرم دادگستری خراسان  پیشگیری  ایم. معاون 
جنوبی  ادامه داد: درخواست کرده ایم که اسامی شرکت 
های مرتبط با تاکسی های اینترنتی دارای مجوز و بدون 
مجوز را به ما اعالم کنند تا موضوع را پیگیری نماییم. 
اینترنت و فضای مجازی فرصت بسیار  بی شک بستر 
خوبی را برای بسیاری از کسب و کارها به وجود آورده 
و بسیاری از شهروندان نیز از آن استفاده می کنند ولی 
زمانی این موقعیت می تواند به صورت کامل در اختیار 
مردم جامعه قرار گیرد که نظارت کافی نیز وجود داشته 
باشد. وجود نظارت نیز در شرایطی محقق می شود که 
فرآیندهای قانونی شروع یک کسب و کار رعایت شود و 
فردی که در یک شغل فعالیت می کند خود را ملزم به 
رعایت استانداردهایی کند که دستگاه هایی که به او مجوز 

داده، برای وی تبیین کرده است.

عکس: آرشیو

فعالیت تاکسی های اینترنتی 
آسیب زا یا تسهیل کننده حمل مسافر؟

 از 4 شرکت تاکسي اینترنتي فقط یک شرکت مجوز الزم را دارد

شیوه کنونی پرداخت یارانه بنزین مصداق بی عدالتی به 
شمار می رود، به طوری که اقشار ثروتمند و مرفه که دارای 
بیشترین خودرو هستند باالترین سود را برده و اقشار فقیر، 
نیازمند و یا افرادی که به هر دلیلی تمایلی برای داشتن خودرو 
ندارند، کم ترین بهره را از این یارانه می برند. کشور ایران 
یکی از بزرگ ترین توزیع کنندگان یارانه سوخت و بنزین 

در دنیاست؛ به طوری که بر اساس گزارش ها، یارانه پنهانی که برای بنزین پرداخت 
می شود روزانه به 3۵ میلیون دالر و سالیانه به بیش از ۱2.۵ میلیارد دالر می رسد.

بر اساس گزارش ها سه دهک ثروتمند و مرفه جامعه، به تنهایی نیمی از یارانه 
پنهان بنزین را به خود اختصاص می دهند. مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف 

سوخت چندی پیش از اختصاص نیمی از یارانه بنزین به سه 
دهک  پردرآمد جامعه خبر داد و گفته بود، اگر روند مصرف 
آینده، بخش عمده   یابد در چند سال  ادامه  به همین شکل 
یابد. اختصاص  یارانه سوخت  پرداخت  به  باید   بودجه کشور 
محسن دالویز تاکید کرد: پرداخت ارقام هنگفت به عنوان یارانه بنزین که نیمی 
از آن به دهک های ثروتمند جامعه اختصاص می یابد و همین طور قاچاق بنزین با 
قیمت یارانه ای، هر دو از نمودهای بی عدالتی است. وی افزود: بی شک اگر برای 
مردم تبیین شود که قیمت کنونی بنزین، چگونه در ترویج این بی عدالتی نقش 

داشته است، در اصالح قیمت گذاری  سوخت همراهی خواهند کرد و از این چالش 
که تبعات منفی آن رو به افزایش است، عبور می کنیم. البته باید توجه داشت که 
مرفهان به عنوان تنها برندگان یارانه بنزین به شمار نمی روند قاچاقچیان بنزین 
نیز روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر بنزین را به کشورهای همسایه قاچاق می کنند 
و سود سرشاری از شیوه فعلی توزیع یارانه به جیب می زنند. بی عدالتی موجود 
در شیوه کنونی توزیع یارانه سوخت باعث شده پیشنهادهایی برای تغییر این رویه 
ارائه شود که از جمله آنها می توان به پرداخت یارانه مستقیم به جای یارانه پنهان 
و همچنین اختصاص اعتبار برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی اشاره کرد.

 اختصاص نیمی از یارانه بنزین به 3 دهک پردرآمد جامعه

     32 44 66 66/32 42 43 20 -2 
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آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه - مهریه( 

بدین وسیله به آقایان کریم پرویزی فرزند حسن به شماره  ملی 56۳9981199 و شماره شناسنامه ۲۳  متولد 
1۳66/8/۲9 و کاظم پرویزی فرزند حسن به شماره ملی 56۳99۲6899  و شماره شناسامه 6 متولد 1۳6۳/6/۲۲ و 

محمدرضا پرویزی فرزند حسن به شماره ملی 56۳991۳15۰ متولد 1۳5۷/1/۲ و خانم ها فاطمه پرویزی فرزند حسن به شماره 
ملی 56۳998۰9۷۴ و شماره شناسنامه یک متولد 1۳65/۲/1۰ و پری پرویزی فرزند حسن به شماره ملی 56۳95۷9۴۲۰ و 
شماره شناسنامه ۴19 متولد 1۳6۰/6/۲5 و فرزانه پرویزی فرزند حسن به شماره ملی 56۳9981۲61 و شماره شناسنامه ۳۰ متولد 
1۳6۷/9/۲۳ و فیروزه پرویزی فرزند حسن به شماره ملی 56۳۰۰۰9۰۲8 و شماره شناسنامه 56۳۰۰۰9۰۲8 متولد 1۳۷۰/1/۲ و 
فرشته پرویزی فرزند حسن به شماره ملی 56۳9916۷96 و شماره شناسنامه 6 متولد 1۳6۰/8/1۰ )همگی فرزندان متوفی( و کبری 
فالحی پور فرزند رضا به شماره ملی 56۳98815۴۲ و شماره شناسنامه یک متولد 1۳۴۰/1/۲ ) همسر متوفی( تعدادی از ورثه حین 
الفوت مرحوم حسن پرویزی به عنوان زوج ابالغ می گردد: خانم حوا عبداللهی فرزند محمد به شماره ملی 56۳95۷8۳61 به عنوان 
زوجه مستند به سند شماره ۴8۷ - 1۳5۲/8/۲۴  نزد دفترخانه ازدواج شماره یک نهبندان جهت وصول مبلغ سی هزار و پانصد ریال 
به شرح ذیل : 1- بز نتاجی  سه رقم ده رأس بها هشت هزار ریال ۲- مس صفار پسند به وزن محلی پنج من بها یکهزار و پانصد ریال 
۳- گلیم رنگه پشمی به وزن محلی سه من بها یکهزار و پانصد ریال ۴- لحاف جاجیم آستر کرباسی یک عدد بها یکهزار و پانصد ریال 
5- کودری زنانه یک دست بها یکهزار ریال 6- نقد رواج کشوری ده هزار ریال ۷- برای خرید ده فنجان آب و اراضی از سریخان علیا 
و یک خانه گلی در سریخان سفلی پانزده هزار ریال موضوع صداقیه خویش ، تقاضای صدور اجرائیه علیه شما به عنوان ورثه زوج را 
نموده که پرونده ای تحت کالسه 9۷۰1۰55 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. چون آدرس 
مورث شما به شرح روستای سریخان شناسایی نگردیده و نیز ابالغ واقعی مفاد اجرائیه در آدرس های اعالمی متعهدله به شرح: بیرجند، 
مدرس ۳۰ پالک ۴5 میسر نبوده و بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد لذا بنا به تقاضای زوجه و مستند به 
مواد 18 و 19 - آئین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و مستفاد 
از ماده 18 مذکور چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می شود، نسبت به پرداخت بدهی مورث 

خویش اقدامی ننمایید عملیات اجرایی به طرفیت شما ادامه خواهد یافت.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۸/۱۵       

غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم شرکت فرآور توس
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15۳56/ت ۳6۰۰5 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم شرکت فرآور 
توس فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای حسین هادی دوستکام با کد شناسایی بیمه 689۲1۳89 ادعای اشتغال در آن کارگاه با 
عنوان نگهبان مخزن آب  داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی ، مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در 
صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند- انتهای 

بلوار صنعت و معدن- سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم ۱- شرکت شکوفه امین طوس
 ۲- شرکت پاک گهر ۳- شرکت خدماتی تحقیقاتی تحول بیرجند ۴- شرکت عزیز بیرجند

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15۳56/ت ۳6۰۰5 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم 1- شرکت 
شکوفه امین طوس ۲- شرکت پاک گهر ۳- شرکت خدماتی تحقیقاتی تحول بیرجند ۴- شرکت عزیز بیرجند فعال مجهول المکان ابالغ 
می گردد آقای محمد برزجی با کد شناسایی بیمه 689189۳9 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی نیروی خدماتی داشته که 
کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ، مشاغل مذکور را در زمره 
مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 
15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند- انتهای بلوار صنعت و معدن - سایت اداری( 

تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم ۱- شرکت شکوفه امین طوس 
۲- شرکت پاک گهر ۳- شرکت خدماتی تحقیقاتی تحول بیرجند ۴- شرکت عزیز بیرجند

 ۵- شرکت خدماتی شکوفه سازان راهیان خط سبز
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15۳56/ت ۳6۰۰5 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله  به کارفرمای محترم 1- شرکت 
شکوفه امین طوس ۲- شرکت پاک گهر ۳- شرکت خدماتی تحقیقاتی تحول بیرجند ۴- شرکت عزیز بیرجند 5- شرکت خدماتی شکوفه 
سازان راهیان خط سبز فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای محمدرضا رضاپور با کد شناسایی بیمه 689189۲۰ ادعای اشتغال در آن 
کارگاه با عنوان شغلی آشپز داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی ، مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در 
صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند- انتهای 

بلوار صنعت و معدن - سایت داری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

جانمایی ساختمان در خیابان های باریک و یک طرفه به نحوی که عملیات امداد و نجات با اخالل و تاخیر 
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبیمواجه شود، مجاز نمی باشد. )مبحث 2۱ مقررات ملی ساختمان (

حمل بار سعــدی
حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و خارج از شهر 

با بارچین و کارگر ماهر

)تهران ، مشهد ، زاهدان با تخفیف ویژه به همراه بیمه رایگان(

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری اثاثیه 
منزل داریم /100 درصد تضمینی

اتوبار قاصدک/ 09۱57563875- سعدی

اجرای لوله کشی ساختمان
گرفتگی و نشت لوله های فاضالب

لوله بازکنی با فنر برقی
نصب فاضالب شهری، نصب و تعمیر 

بخاری ، آبگرمکن
نصب شیرآالت

0۹151۶۳۳۹0۳

خدمات تاسیساتی دهشیبی

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
0۹155۶582۶8 - 0۹15۶۶۹۳515 

10سال ضمانت

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 ۱00 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقـی

 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

حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر  داخل و خارج شهر    شهرام  مداحی3647  363  09۱5

گاز منوکسید کربن بدون بو و رنگ و بسیار سمی و کشنده می باشد که در اثر احتراق ناقص وسایل گازسوز ایجاد می شود. لذا همواره به نصب صحیح وسایل
 گاز سوز و به ویژه باز بودن مسیر دودکش توجه نمایید.

روابط عمومی شرکت گاز
 استان خراسان جنوبی
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اهدای لوازم التحریر به دانش آموزان معلول زیرکوه

صدا و سیما - رئیس اداره بهزیستی زیرکوه گفت: بسته های لوازم التحریر شامل کیف، دفتر، خودکار، مداد، پاک کن و مداد 
تراش است که از سوی یک خیر به دانش آموزان معلول زیرپوشش بهزیستی اهدا شده است. بارانی ارزش این بسته ها را  3 

مدیریت آموزش و پرورش بیرجند جواب دهد چرا میلیون تومان اعالم کرد.
در این موقع سال با این هوای سرد دبیرستان ... 
هیچ گونه وسیله گرمایشی ندارد ! بچه ها سرما 

خوردند.
915...297

سالم آوا.تو را خدا از مسئوالن مربوطه سوال کن 
چطور می خواهند باران ها را مدیریت کنند؟ تا کی 
قرار است مردم برای بارش باران دعا کنند و بعد از 
نزول رحمت خدا ، با بی برنامگی دوستان همه اش 
هدر رود و به هیچ جا نرسد.قرار بود برای تصفیه 
خانه فاضالب خروجی آب تصفیه شده و مناسب 

داشته باشند اما ... .
935...408

جدیدا میدان سازی در شهر زیاد شده است. وسط 
خواهند  می  گویا  هم  اعظم)ص(  پیامبر  بزرگراه 
براساس اصول  میادین  این  واقعا  بگذارند!  میدان 
ایجاد  باعث  این مسائل  امیدوارم  است؟  قواعد  و 

مشکالت جانی و مالی برای مردم نشود.
915...101

13 آبان امسال ، مردم با حضور خود دوباره مشت 
هم  استان  زدند.مردم  استکبار  دهان  بر  محکمی 
درایت مسئوالن  با  گذاشتند.امیدوارم  تمام  سنگ 
، از این گردنه حساس تاریخی بگذریم. همان طور 
که رهبری نیز نوید داده اند ، افول آمریکا نزدیک 
است.به امید روزی که سایه ظالمان از تمامی مردم 

جهان برداشته شود.
915... 533
درگیر  باید  همیشه  ما  استان  انگار  متاسفانه 
مشکالت باشد و حتی از مصوبات خوب کشوری 
کارگیری  به  منع  قانون  ببیند!  را  ضررش   ، هم 
ما  استان  در  اما  است  خوب  بسیار  بازنشستگان 
هر  جنوبی  شود.خراسان  می  باعث  را  مشکالتی 
تغییر  فورا   ، کند  می  عادت  استانداری  به  وقت 
دو سال هم  به  استانداران  و عمر  گرفته  صورت 
نمی رسد. نمی دانم تا کی قرار است این وضعیت 
را شاهد باشیم اما آنچه مشخص است این است 
بزرگان  کاش  نداریم!  هم  پاسخگویی  هیچ  که 
از مدت ها الاقل  تا بعد  استان کاری می کردند 

ورق به نفع استان برگردد.
ارسالی به تلگرام آوا

سفر هیئت تجاری کشور اوگاندا به استان  ، جزو 
ندارم که  بود.کاری  ها  روز  این  توجه  قابل  اخبار 
شاید خیلی ها اسم این کشور را هم نشنیده باشند 
اما چه خوب است از ظرفیت شرکایی که هستند و 
می خواهند سرمایه گذاری کنند استفاده شود و بعد 

دنبال بیرونی ها باشیم.
902...711

جوابیه سازمان نظام مهندسی ساختمان
با  پیام شما  به مطلب مندرج در ستون  پاسخ  در 
نظام مهندسی ساختمان  »سازمان  اینکه  موضوع 
نقش ساماندهی و ارتباط مالکین با ناظرین را برعهده 
دارد اما اخیرا با توجه به انتخاب ناظر توسط مالک 
از جمله عدم تعهد و مسئولیت پذیری  مشکالتی 
به وجود آمده...نقش سازمان نظام مهندسی در این 
میان چیست« با عنایت به موضوع، به اطالع می 
رساند:سازمان نظام مهندسی در انجام وظایف خود 
تابع دستورالعمل های وزارت راه و شهرسازی است 

و نحوه انتخاب ناظر از جمله موارد مذکور است.

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

فارس- در مورد معایب اعتیاد و گرفتاری در دام مواد مخدر 
صحبت شده و شاید دالیل مختلف و بسیار زیادی نیز در این 
رابطه بیان گردیده اما ریشه اصلی اعتیاد چیست و چرا حتی 
برخی در عین آگاهی از مضرات آن باز هم به سمت این پدیده 
خانمان سوز کشیده می شوند.کارشناسان زیادی در مورد  اعتیاد 
به اظهارنظر پرداخته اند و دالیلی همچون مشکالت خانوادگی،  
و  بیماری ها  اجتماعی،  مشکالت  ناباب،  دوستان  اقتصادی، 
هزاران دلیل دیگر ذکر شده است.تبعات اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی و حتی سیاسی اعتیاد نیز در جامعه کم نیستند که شاید 

خود فرد مصرف کننده متوجه آن نباشد.
علیرغم همه این مسائل امروزه آنقدر انواع مواد مخدر صنعتی 
گسترش یافته و روزبه روز به تعداد آن افزوده می شود که خود 
این امر سبب ناآگاهی افرادی که به سمت این مواد کشیده 

شده اند بوده و در این بین تبعات فراوانی داده اند.

 اختالفات خانوادگی؛ یک پای
 همیشگی گرایش به اعتیاد

به گفت وگو با »محمد« یکی از افراد همین جامعه که روزی 
گرفتار اعتیاد گشته و حاال با همت خود توانسته از دام این بالی 
خانمان سوز رهایی یابد، نشستیم تا تصویر بهتری از شرایط 
 قبل زندگی، قبل و بعد از ترک اعتیاد را به قلم بیاوریم. محمد 
جوان 35 ساله ای بوده که از ابتدای جوانی گرفتار اعتیاد شده ولی 
با همت بلندش اکنون حدود دو و نیم سال بوده که زندگی جدید 
بعد از اعتیاد را تجربه می کند. وی به دالیل گرایشش به سمت 
اعتیاد اشاره کرد و گفت: خداوند انسان را اجتماعی آفریده و بدون 
شک محیط و اجتماع بسیار در فرد تأثیرگذار است.محمد ادامه 
داد: متأسفانه در خانه ای به دنیا آمدم که از همان ابتدا همیشه 
اختالفات خانوادگی در آن وجود داشت و این اختالفات سبب 
شد تا کمتر تکیه گاهی از سوی خانواده داشته باشیم. وی یادآور 
با بیان اینکه والدین بیشترین نقش را در تربیت و نمو فرزندان 
شان دارند، اما متأسفانه این امر در خانواده های دارای اختالف 
جایی ندارد، افزود: مشکالت خانوادگی سبب می شد تا بیشتر 

زمان خود را با دوستانم خارج از منزل بگذرانم.

دوستانی که محمد را گرفتار کردند
وی به نخستین بار مصرف مواد مخدر اشاره کرد و گفت: در 
جوانی هر انسانی عالقه مند کسب تجربیات جدید بوده، 19 ساله 
بودم که نخستین بار توسط یکی از دوستانم وارد جمع دوستانه 

شدم و از همان جا اولین بار مصرف تریاک را تجربه کردم.
محمد با بیان اینکه موادی که نخستین بار مصرف نمودم 
بسیار مرا آرام نمود به طوری که تمام دردها و مشغولیت های 
ذهنی ام را برای لحظاتی از بین برد بنابراین برای تجربه دوباره 
این حس در روزهای آینده هم مصرف مواد را ادامه دادم، اضافه 
کرد: بعد از چند ماه مصرف دیگر وضعیتم به گونه ای شده بود 
که اگر لحظه ای از موعدم برای مصرف دیرتر می  شد، بدن 
درد و احساس بسیار بدی داشتم و به هر نحوی با دیگران 
درگیر می شدم. وی اضافه کرد: تا چند سالی خانواده ام از این 
موضوع بی اطالع بودند اما باالخره با تأثیر مواد بر چهره و روانم 
خانواده این موضوع را فهمیدند.محمد یادآور شد: بعد از چند 
سال مصرف تریاک دیگر نوع ماده مخدر جوابگوی نیازم نبود تا 
اینکه با ماده جدیدی به نام شیشه آشنا شدم. وی تصریح کرد: 

با مصرف شیشه در ابتدای امر هم می توانستم سریع تر به نیازم 
پاسخ دهم و هم هزینه آن نسبت به تریاک کمتر بود اما این 
موضوع توهمی بیش  نبود. محمد ادامه داد: ناآگاهی از این ماده 
صنعتی باعث شد تا روز به روز وابستگی بیشتری به این ماده پیدا 
کنم و فهمیدم این ماده بسیار خطرناک تر از تریاک بوده ، هم 
هزینه بیشتری داشته و هم خماری اش بیشتر است. وی اضافه 
کرد: وقتی به خودم آمدم که دیگر دوران خوب زندگی ام را از 

دست داده بودم.

ترک اعتیاد و زندگی دوباره ...
محمد با بیان اینکه بعد از چند سال در چنگال اعتیاد بسیار خسته 
شده بودم و قصد نمودم تا سعی خود را برای رهایی از آن انجام 
دهم، یادآور شد: با کمک یکی از آشنایان به مرکز ترک اعتیاد 
معرفی شدم و بسیار خرسندم که در حال حاضر 2.5 سال پاکی از 
اعتیاد را تجربه می کنم.وی با اشاره به اینکه زندگی دوران پاکی 
با زمان اعتیاد قابل مقایسه نیست، تصریح کرد: ترس، تنهایی، 
گوشه گیری، خستگی روحی و جسمی، ناامیدی، گرفتاری در 
بسیاری از مشکالت و طرد جامعه و خانواده شاید از مشکالتی 
باشد که با ورود اعتیاد به زندگی گرفتار آن می شویم. محمد در 
پایان خاطرنشان کرد: با ترک اعتیاد دوباره زندگی را از نو تجربه 
می کنم و بسیار به ادامه آن امیدوارم که بدون شک حمایت 

خانواده در این امر بسیار اهمیت دارد.
مدیر داخلی یکی از مرکز بهبود اقامتی میان مدت بیرجند در 
گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: در این مرکز تمام خدماتی 
که در یک مرکز اقامتی به بیماران ارائه می شود، فراهم شده 
است. رضا سیدآبادی یادآور شد: بعد از پذیرش بیماران افراد به 
مدت هفت و یا هشت روز مرحله سم زدایی را تجربه و بعد از آن 

به ادامه درمان می پردازند.

 بیمارانی که با اراده خود اعتیاد را ترک می گویند
وی به روند پذیرش مددجویان در این مرکز اشاره کرد و گفت: 
برخی از بیماران به صورت شخصی برای ترک اعتیاد به این 
مرکز مراجعه می کنند که از این افراد به صورت ماهیانه و با 
معرفی فردی به نام معرف مبلغ 671 هزار تومان دریافت که 
البته اگر خانواده مددجو استطاعت مالی نداشته باشد مساعدت 
می گردد. مدیر داخلی این مرکز بهبود اقامتی با اشاره به اینکه 
گروهی از افراد از طرف دادگاه به بهزیستی و سپس به این مراکز 
معرفی می شوند، افزود: از این گونه افراد براساس قانون مبلغی 
دریافت نمی شود و هزینه مورد نظر را بهزیستی پرداخت می کند.

کمک بهزیستی به داوطلبان ترک اعتیاد
سیدآبادی ادامه داد: همچنین به گروه دیگر از مددجویان معرفی 
شده به این مرکز از طرف بهزیستی یاری برگ به مبلغ 100 تا 
300 هزار تومان به طور ماهیانه پرداخت و مابقی هزینه باید 
درمان  دوره  اینکه  بیان  با  پرداخت شود. وی  توسط مددجو 
بیماران و مددجویانی که به این مراکز معرفی از یک ماه تا 
سه ماه است، اضافه کرد: اما گاهی افرادی که از سوی دادگاه 
به این مراکز معرفی می گردند دوره درمان شش ماهه برایشان 
مشخص می گردد که در این صورت یک دوره سه ماهه در 
مراکز اقامتی میان مدت و مابقی زمان تعیین شده را در مراکز 
TC می گذرانند. مدیر داخلی این مرکز بهبود اقامتی افزود: 

همچنین گاهی اوقات افرادی که در داخل شهر متجاهر بوده 
از طرف مرکز متکدیان شناسایی و دستگیر و سپس با حکم 
قضایی به مراکز ترک اعتیاد معرفی می شوند.سیدآبادی با اشاره 
به اینکه از بیمارانی که به مرکز ترک اعتیاد معرفی می شوند 
تست غربالگری توسط مسئول فنی پزشکی گرفته و  تشخیص 
پذیرش بیمار داده می شود، تصریح کرد: اگر این افراد دارای 
اختالالت اعصاب و روان باشند در این مرکز پذیرش نمی شوند.

اجازه مصرف داروهای مخدر نمی دهیم
وی گفت: به معتادانی که به این مراکز معرفی می گردند اجازه 
مصرف داروهای مخدر داده نمی شود. مدیر داخلی مرکز بهبود 
اقامتی میان مدت ماهور با اشاره به اینکه درمان اعتیاد با توجه 
به ماده مخدری که توسط فرد معتاد مصرف می شود متفاوت 
است، یادآور شد: متأسفانه دوره درمان معتادانی که گرفتار مواد 
مخدر صنعتی همچون شیشه هستند طوالنی مدت بوده و حتی 
شاید درد جسمی نداشته باشند، عوارض و تأثیرات ذهنی این 
ماده مخدر بسیار زیاد بوده که 13 ماه به طول می انجامد تا فرد 
مصرف کننده شیشه حالت امیدوارکننده ای برای پاک ماندن در 

او ایجاد شود.

برنامه های یک مرکز بهبود
 اقامتی برای گرفتاران اعتیاد

وی با اشاره به برنامه هایی که برای بیماران در مراکز اقامتی 
میان مدت اجرا می شود، تصریح کرد: بیمار بعد از معرفی و طی 
کردن 7 یا 8 روز دوره سم زدایی باید طبق برنامه های مرکز 
عمل نماید از جمله این برنامه ها وزرش صبحگاهی، صبحانه، 
نظافت عمومی، یک ساعت در اختیار خود، شرکت در جلسه 
احساسات و بیان موضوعاتی از زبان افرادی که گرفتار اعتیاد 
بوده و اکنون پاک شده اند، نهار، یک ساعت در اختیار خود، 
پخش فیلم و شرکت در جلسات روان شناختی با موضوعات 
مختلف از جمله مهارت های زندگی است. مدیر داخلی مرکز 
بهبود اقامتی میان مدت  با بیان اینکه روند درمانی بیماران مرکز 
به معرفان، دادگاه و بهزیستی هر ماه اعالم می گردد، گفت: 

ظرفیت این مرکز 45 نفر بوده و به طور متوسط هر ماه 40 بیمار 
در این مرکز پذیرش می شوند.

پزشک،  فنی،  مسئول  مرکز  این  در  داد:  ادامه  سیدآبادی 
روان شناس، مددیار خانواده و به ازای هر 15 بیمار یک مددیار 
تجربی فعالیت دارد. وی افزود: افرادی به عنوان مددیار تجربی 
با این مرکز همکاری دارند که سه سال پاکی داشته و از طرف 
اداره بهزیستی به عنوان مددیار معرفی گردند. مدیر داخلی این 
مرکز بهبود اقامتی میان مدت به مشکل اصلی این مرکز اشاره 
کرد و یادآور شد: متأسفانه هزینه های این مرکز با تعرفه های 
موجود که برای اینگونه مراکز در الیه های مختلف مشخص 
شده، نمی خواند. سیدآبادی ادامه داد: با این روند هر ماه متحمل 
ضرر می شویم و درخواست داریم در میزان تعرفه ها تجدیدنظر و 
همچنین هزینه بیماران مشمول ماده 16 زودتر پرداخت و مبلغ 
آن نیز افزایش یابد.وی با بیان اینکه بیشترین طیف سنی که 
در این مرکز پذیرش می شوند 20 تا 30 سال و 30 تا 40 سال 
هستند، گفت: اجازه پذیرش افراد زیر 18 سال و باالی 50 سال 

را در این مرکز نداریم.

برای خانواده های بیماران نیز برنامه داریم
مدیر داخلی مرکز بهبود اقامتی میان مدت با اشاره به پررنگ  
بودن نقش خانواده ها در بحث اعتیاد و پاک شدن بعد از آن 
افزود: در راستای این موضوع هر هفته برای خانواده بیمارانی 
که در این مرکز پذیرش شده اند کالس های آموزشی برگزار 
می گردد.سیدآبادی اضافه کرد: به نظر می رسد مهم ترین دلیل 
گرایش افراد به سمت اعتیاد را باید در خانواده ها جست وجو نمود 
به طوری که متأسفانه حتی بعد از ترک نیز بسیاری از افراد به 
سبب مشکالت خانوادگی دوباره به سمت مواد مخدر کشانده 

می شوند.

موضوع اعتیاد باید برای جوانان و نوجوانان باز شود
با اعتیاد و تمام  اینکه تا زمانی که افراد جامعه  با بیان  وی 
در  نمی توانیم  نشوند،  آشنا  آن  پیش روی  موانع  و  مشکالت 
پیشگیری از این آسیب بزرگ اجتماعی موفق عمل نماییم، 

تصریح کرد: باید این موضوعات حتی به عنوان یک واحد درسی 
برای نوجوانان و جوانان جامعه باز و روشن گردد و برای آن ها 
نمونه های عینی آورده تا نسبت به آن آگاهی یابند.مدیر داخلی 
این مرکز بهبود اقامتی میان مدت خاطرنشان کرد: متأسفانه 
بیشتر افرادی که گرفتار دام اعتیاد می شوند نسبت به مواد مخدر 

علم نداشته اند.

ابتدای  از  نفر  و 750  هزار  سه  به  دهی  خدمات 
امسال

معاون توسعه پیشگیری اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی در 
گفت وگو با خبرنگار فارس با بیان این که از ابتدای سال جاری 
سه هزار و 750 نفر از 27 مرکز حوزه درمان و کاهش آسیب 
خدمات اخذ کرده اند، اظهار کرد: از این تعداد یکهزار و 73 نفر 
در مراکز اقامتی میان مدت پذیرش و تحت درمان قرار گرفتند 
و سایرین در مراکز خدماتی دیگر مانند 14 مرکز سرپایی، چهار 
مرکز کنترل کاهش آسیب و یک مرکز سرپناه به طور مشترک 

پذیرش شده اند.

بهبودیافتگان تحت آموزش های
 فنی و حرفه ای قرار می گیرند

با  مبارزه  ستاد  بین  مشترک  نامه  تفاهم  اجرای  از  وی 
مواد مخدر، سازمان آموزش فنی و حرفه ای و بهزیستی 
استان اشاره کرد و گفت: در راستای صیانت از استقالل 
منظور  به  و  اعتیاد  آسیب دیدگان  و  بهبودیافتگان 
برنامه ریزی برای توانمندسازی و حرفه آموزی گروه هدف، 
مقرر شد تا در سال جاری 100 نفر از بهبودیافتگان تحت 
آموزش های فنی و حرفه ای بسته به عالقه و استعدادهای 
این برای  اینکه  بیان  با  اکتسابی قرار گیرند. وی  ذاتی و 
176 نفر از بهبودیافتگان با پاکی پایدار در سال گذشته اجرا 
شده است، یادآور شد: اداره کل بهزیستی برای آموزش هر 
نفر مبلغی تا سقف 200 هزار تومان را اختصاص داد و این 
افراد 16 ساعت مهارت زندگی و 26 ساعت مهارت های 

کسب و کار را فرا گرفتند.

اختالفات خانوادگی؛ پای ثابت گرایش به اعتیاد
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نت
نتر

 : ای
س

عک

سه شنبه ۹۷/۸/۱۵ )شب چهارشنبه( ساعت ۱۹ سخنرانی و عزاداری
صبح چهارشنبه ۹۷/۸/۱۶ ساعت ۱۰ صبح   سخنرانی، عزاداری ، نماز جماعت

چهارشنبه ۹۷/۸/۱۶ )شب پنجشنبه( ساعت ۱۹ سخنرانی ، عزاداری
صبح پنجشنبه ۹۷/۸/۱۷ ساعت ۱۰ صبح سخنرانی ، نماز جماعت

پنجشنبه ۹۷/۸/۱۷ )شب جمعه( برگزاری دعای کمیل بعد از نماز مغرب و عشا

آدرس: خیابان شهید منتظری - شهید منتظری 3- جنب مسجد خضر حسینیه جان نثاران

برنامـه مراسـم سخنرانـی و عـزاداری ایـام آخـر صفـر
 هیئت جان نثاران ابا عبدا... الحسین )ع( بیرجند

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس : خیابان ارتش - حدفاصل خیابان عدل و معلم -پالک 174

09155600850

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف

فروش ویژه محدوده درب های برقی/درب اتوماتیک نوین 
تکنیک/ کرکره برقی بازویی، شیشه ای، ریلی، باالبر، قفل برقی

۰۵۶۳۲۳۲۳۱۷۹ - ۰۹۱۵۳۶۳۴۷۶۷

عرضه انواع ترشی، زیتون،روغن زیتون، روغن کنجد
انواع شربت های طبیعی شیراز
ترشک، لواشک ، آبلیمو و عسل طبیعی

خیابان توحید، خیابان میرزا کوچک خان غربی، حد فاصل خیابان نبوت
 و فلکه نعلبکی،پالک ۵۲      ۰۹۱۵۷۵۵۳۴۱۳ - ۳۲۴۳۹۱۰۵ سجادی فر

  @
 torshim

azrae 

پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و
طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: ۰۵۶-۳۲۴۲۲۴۴۹
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۶۱۷۶۱۱  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد



مزرعه زعفران روستای گل فریز- عکس: کوثر یوسفی کاریکاتور-  کودک کار

مشکالت ناخن ها

اگر سطح ناخن شکل  تورفتگی پیدا کند و به 
شکل قاشق درآید، می تواند نشان دهنده فقر 
آهن باشد. برای حل این مشکل باید سبزیجات 
رژیم  در  را  خشکبار  تیره،  برگ های  حاوی 
غذایی گنجاند. در صورتی که ناخن ها ظاهری 
سالم و براق نداشته باشند می توان به وجود 
عفونت در بدن پی برد. رنگ پریدگی ناخن ها 

می تواند نشان ازمشکالت پوستی باشد.

شهادت امام حسن علیه السالم

امام حسن مجتبی علیه السالم در 28 صفر سال پنجاه هجری در 47 
سالگی به دستور معاویه بن ابی سفیان و به دست جعده دختر اَْشَعِث بِن 
ِقیس مسموم و بر اثر همان زهر به شهادت رسید و در قبرستان بقیع 

)واقع در مدینه( به خاک سپرده شد.
شیخ طوسی )ره( در کتاب تهذیب روایت می کند: روزی امام حسن 
السالم به رسول خدا )ص( عرض کرد: پاداش کسی که ما را  علیه 
زیارت کند، چیست؟ پیامبر )ص( در پاسخ فرمود:»آن کس که مرا در 
حال حیات و ممات، زیارت کند یا پدر، برادر، یا تو را هنگام زندگی و 
بعد از مرگ زیارت کند، بر من سزاوار است که او را در روز قیامت، از 

حوادث آن روز، نجات دهم.«

امام حسن )علیه السالم( کریم اهل بیت

امام رضا )علیه السالم( امام الرئوف 

شهادت امام رضا علیه السالم بنابه قول مشهور در بین شیعه در روز 30 
صفر سال 203 هجری قمری واقع گردیده است. آن حضرت توسط 

مامون خلیفه عباسی و با خورانده شدن سم به شهادت رسیدند.
 به عقیده برخی مأمون مسیر مشخصی برای سفر امام رضا به مرو انتخاب 
کرد تا آن حضرت از مراکز شیعه نشین عبور نکند، زیرا از اجتماع شیعیان 
بر گرد امام می ترسید. او دستور داد تا حضرت را از مسیر کوفه نیاورند 
بلکه از طریق بصره،خوزستان و فارس، به نیشابور بیاورند. مسیر حرکت 
طبق کتاب اطلس شیعه چنین بوده است: مدینه، نقره، هوسجه، نباج، حفر 
ابوموسی، بصره، اهواز، بهبهان، اصطخر، ابرقوه، ده شیر )فراشاه(، یزد، 
 خرانق، رباط پشت بام، نیشابور، قدمگاه، ده سرخ، طوس، سرخس، مرو

به نقل از شیخ مفید مأموران مأمون، امام رضا )ع( و برخی از بنی هاشم را 
از مسیر بصره به مرو آوردند. مأمون آن ها را در خانه ای و امام رضا را در 

خانه ای دیگر جای داد و او را اکرام کرد.
سیره اخالقی امام: نمونه های فراوانی از برخورد نیک امام در معاشرت با دیگران 
نقل شده است. رفتار محبت آمیز و همسفره شدن امام با بردگان و زیردستان 
نمونه ای از این گزارش هاست. ابن شهرآشوب نقل کرده است که روزی امام به 
حمام رفت و یکی از حاضران که امام را نمی شناخت از ایشان خواست دالکی 
او را انجام دهد. امام پذیرفت و شروع به دالکی کرد. دیگران با مشاهده این 
ماجرا امام را به آن مرد معرفی کردند و وقتی آن مرد فهمید، شرمسار شد و 

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

سه شنبه   * 1۵  آبان  139۷ * شماره ۴۲۰۷ 
4

یک لحظه مکث کن . . . 

چای سبز را صبح بنوشید

چای سبز، یک آنتی اکسیدان قوی است که 
برای از بین بردن توکسین های بدن مفید است. 
نوشیدن چای سبز در صبح، می تواند به شما 
 در از بین بردن احساس بد کمک کند و باعث
می شود که تمام روز احساس طراوت و انرژی 
کنید. چای سبز و چای سیاه ،دارای پلی فنول 
هایی هستند که در مقابل باکتری هایی که بو را 

در دهان ایجاد می کنند، مبارزه می کنند.

غذای تند خطر مرگ 
را کاهش می دهد

خوردن غذاهای تند می تواند خطر مرگ را در 
مقایسه با افرادی که غذاهای تند را کمتر از یک 

بار در هفته می خورند، 14 درصد کاهش دهد
فلفل تازه سرشار از ویتامین سی، کپسایسین و 

سایر مواد معدنی است.
و  التهاب  اثرات ضد چاقی، ضد  کپسایسین 
آنتی  دارای  و  داشته  سرطانی  ضد  خواص 

اکسیدان های مفید می باشد.

ظروف یکبار مصرف  که از صنایع پتروشیمی و پلیمری تهیه می شود، در 
کنار سهولت مصرف و مزایایی که برای مصرف کنندگان ایجاد می کند، 
مضرات و زیان هایی نیز دارند. یکی از مسائلی که به عنوان دغدغه مربوط 
به مصرف ظروف یکبار مصرف در ارتباط با پخش غذاها و نوشیدنی ها 
مطرح بوده و هست، مضرات ناشی از استفاده از ظروف یکبار مصرفی 
است که هنگام تماس با مواد داغ و گرم و واکنش های شیمیایی باعث 
انتشار مواد مضر به سالمتی مردم می شود. البته ظروف یکبار مصرفی 

هم وجود دارد که جنس آن ها از آلومینیوم و ترکیب گیاهی است، اما به 
دلیل قیمت باالتر مشتری کمتری نیز دارد.  باالی ٦٥ درجه سانتی گراد، 
سبب آزادشدن مواد خطرناک سرطان زا می شود به این 2 نوع ظرف، مواد 
شیمیایی زیادی مانند پایدارکننده ها، روان کننده ها، نرم کننده ها، رنگ دانه ها، 
پرکننده ها، مواد ضدالکتریسیته، مواد مات کننده اضافه می کنند که همه این 
مواد برای سالمتی انسان مضر هستند. مرکز اطالع رسانی مدیریت  

غذا - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مضرات استفاده از ظروف یکبار مصرف در ایام عزاداری )1(

آیات روز

و کسانی که به کتاب ]آسمانی[ چنگ درمی  زنند و نماز برپا داشته  اند ]بدانند که[ ما اجر درستکاران 
را تباه نخواهیم کرد. )سوره االعراف/ آیه 170(

جدول ۴۲۰۷                        

آسیایي  کشور    -1 افقي: 
 -2 پسر  فرزندان   - دریاچه   -
داروغه  سرپرست،   - استاندار 
خدا  دست   -3 شتر  کوهان   -
رفیق    -4 چهره  کردن  زیبا   -
دستگاه  شدن  روان   - لیدر   -
خودروهاي  موتور  قطعات  و  ها 
خارپشت   - نصیحت   -٥ نو 
استرالیایي-  زیر پا مانده ٦-  ابر 
سطح زمین-  قهرمان جنگل - 
قابله 7- بصیر - پدر - منقار 8- 
غیرمجاز  ورود   - چین  همسایه 
ایران  غرب  طایفه   - اي  رایانه 
- درختي با برگ هاي پنجه اي 
و  نرمي   - نزدیک  به  اشاره   -9
رواني - البه 10- پرخور- از کوه 
  -11 فرنگي  قلم   - کشور  هاي 
زینت رو - از شهرهاي خراسان 
رضوی - مصیبت ها 12- چنگ 
نواز خسرو پرویز-  امیر پریشان! 
جدا   - دلیري   -13 پرستش   -
منظور  به  دیگران  از  شدن 
جلوگیري از سرایت بیماري 14- 
کارها - بایگاني - روایت کننده 
1٥-  شهري در استان مرکزي-  

قوه رشد و نمو - فرماندهان

روستایي-   آب    -1 عمودي: 
رودي در هندوستان - از خلفاي 
رهبر   - کامپیوتر   -2 اموي 
-انبار  پیچه  دل    -3 تلخ   -
پدربزرگ  پول - فال نیک 4-  
-حشره سمي-  خاورشناس ٥- 
مرتعش-  دانه سحرآمیز ٦- اندام 
شناي ماهي-  رهسپار - محبس 
 - زنبور  النه   - شارالتان   -  7
دیوار بلند 8-  رف انتخاب - پله 
اتوبوس - خرمافروش - توانایي 

درک و تشخیص 9 - شیوا - از 
نژاد  لقب هاي سالطین ترک-  
پسر  بشیر-     -10 ایران  کشور 
سهراب در شاهنامه - فاکهه 11-  
صدمات    -12 -شریک  فواره  
-از شهرهاي استان چهارمحال و 
بختیاري - پشت سر 13 - نخود 
استان  مرکز  نگاتیو-    - لوبیا  و 
شجاع   - آخر  توان   -  14 ایالم 
و جنگجو-  کاسب 1٥ - ژاندارم 

قدیم  -موجودات  - حرف ندا

جدول کلمات

حدیث روز

ای مردم! خداوند بندگان را آفرید تا او را بشناسند، آن گاه که او را شناختند، پرستش کنند و آن گاه که او را 
پرستیدند، از پرستش غیر او بی  نیاز شوند. امام حسین )علیه السالم( 
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رحلت جانسور پیامبر مهربانی
تسلیت باد 

تاریخ رحلت پیامبر اکرم صلی ا... را شیعیان 28 صفر سال یازدهم 
هجری و علمای اهل سنت ماه ربیع االول می دانند و در روز آن 
اختالف نظر دارند. چیزی که در منابع تاریخی ثبت شده، آن است 

که آن حضرت مدتی بیمار شدند و پس از آن رحلت نمودند.
تاریخ رحلت پیامبر اکرم )ص(

در تاریخ رحلت پیامبر اکرم )ص(  میان شیعه و اهل سنت، اتفاق 
نظر نیست. زیرا تاریخ نگاران و سیره نویسان شیعه به پیروی از 
اهل بیت علیهم السالم، تاریخ رحلت پیامبر )ص(  را روز 28 صفر 
سال یازدهم هجری قمری دانسته اند، ولیکن علمای اهل سنت 
تاریخ آن را در ماه ربیع االول ذکر کرده اند و در این که چه روزی 
از ربیع االول بوده است، اختالف دارند. برخی روز اول، برخی روز 
دوم و برخی روز دوازدهم و عده ای روز دیگری از این ماه را بیان 

کردند.
علت وفات پیامبر اکرم )ص(

از  ناشی  )ص(  اکرم  پیامبر  رحلت  که  دارد  وجود  بسیاری  دالیل 
خوراندن سم به آن حضرت بوده است. این دالیل و روایات، از تواتر 
معنوی برخوردارند؛ یعنی هرچند که الفاظ و توصیفات آنها کاماًل با 
یکدیگر مشابه نیستند، اما از مجموع آنها، می توان موضوع مورد 
بحث را ثابت نمود. از جمله امام صادق )ع( می فرمایند: چون پیامبر 
اسالم )ص(، ذراع )یا سر دست( گوسفند، را دوست می داشتند، یک 
زن یهودی با اطالع از این موضوع ایشان را با این بخش از گوسفند 
مسموم نمودند. در جای دیگری آن حضرت فرمودند: “پیامبر اکرم 
)ص( در جریان جنگ خیبر مسموم شده و هنگام رحلت شان بیان 

فرمودند لقمه ای که آن روز در خیبر تناول نمودم، اکنون اعضای 
بدنم را نابود نموده است. 

در این روایت، عالوه بر تصریح به مسموم شدن رسول خدا )ص( و 
شهادت ایشان در پی مسمومیت، به اصلی کلی نیز اشاره می شود 
که مرگ تمام پیامبران و اوصیا با شهادت بوده و هیچ کدام، با مرگ 
طبیعی از دنیا نمی روند! روایات دیگری نیز وجود دارد که این اصل 

کلی را تقویت می نماید.
توصیف علی علیه السالم از رحلت پیامبر اکرم )ص( 

اي  حادثه  السالم  علیه  علی  امام  براي  )ص(  اکرم  پیامبر  رحلت 
سخت و جان سوز بود. چنان که مي فرماید: پدر و مادرم فدایت 
اي پیامبر خدا، با مرگ تو رشته اي پاره شد که در مرگ دیگران 
چنین قطع نشد و آن نبوت و فرود آمدن پیام و اخبار آسماني بود. 
مصیبت تو دیگر مصیبت دیدگان را تسلّي دهنده است یعني پس از 
مصیبت تو دیگر مرگ ها اهمیتي ندارد و از طرفي این یک مصیبت 

همگاني است که عموم مردم به خاطر تو عزادارند.
 اگر نبود که امر به صبر و شکیبایي فرموده اي و از بي تابي نهي 
 نموده اي آن قدر گریه مي کردم که اشک هایم تمام شود. و این درد 
جانکاه همیشه در من مي ماند و حزن و اندوهم دائمي مي شد که 

همه این ها در مصیبت تو کم و ناچیز است«.
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18:15شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  :اینستاگرام @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

الزانیالس آنجلس تهران
16:1521:3014:3020شروع سانس

شعبه دیگری ندارد         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

آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونیایزوگام  شفیعی
   09151630283 - 32225494 

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...
اجرای طرح های جدید کاغذ دیواری

 و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
0915۷4110۷1 - باقری

کارت دانشجویی اینجانب فاطمه حسین زاده
به شماره دانشجویی  96211050154013 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-3244۷110

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، کناف 

و ... با قیمت مناسب    09156633230- برگی

تخریب ساختمان )حسینی(
قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را 

خریداریم(    09153423۷44

فروش عسل طبیعی 
)عناب،  زرشک،  مخلوط(
09384928910

مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، 

سیمان، شن، گچ و غیره
آدرس دفتر: نبش انقالب 15

09155626690 
05632228۷18 

32435686 - 0936523۷014-0915۷063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 1۰

۰

به تعدادی راننده دارای گواهینامه پایه 
یک جهت کار در کشتارگاه صنعتی طیور 

قاین)حمل مرغ گرم از قاین به استان های 
همجوار( با حداکثر سن 40سال نیازمندیم. 

جهت گزینش از شنبه مورخ 19 آبان تا 
چهارشنبه 23 آبان از ساعت 8 الی 13

به آدرس بیرجند ، خیابان بهشتی، نبش 
بهشتی 6 مجتمع اردیبهشت ، طبقه اول

 شرکت قاین طیور مراجعه فرمایید.
09153346112

به یک کارگر جوشکار اسکلت
 ماهر یا نیمه  ماهر نیازمندیم.

09159612403

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

0915  056  2100
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یادمان شهدای استان

» امید آسایش دنیوی و فراغت خاطر را زیاد نداشته باشید که دنیا زندان مومن است.به ندای 
حسین زمان لبیک گویید که خیر و سعادت دنیا و آخرت در گرو آن است.                         
 “شهید یوسف قویم”

حوادث 
* تپۀ باستانی عرب پشته واقع در شهرستان نهبندان در 

فهرست آثار ملی ثبت شد
*کارگاه تخصصی گوهر تراشی در دانشگاه بیرجند راه 

اندازی شد
 *ساخت بخشي از زائرسرا در امامزادگان فردوس به 

دست مادر شهید تقوایی انجام شد.
*بیش از یک میلیون نفر توسط ناوگان حمل و نقل 

خراسان جنوبی جابجا شدند.
 * نخستین محموله زغال سنگ صادراتی به مقصد 
ترکیه، از معادن پروده طبس خراسان جنوبی بارگیری 

و اعزام شد.
* طرح بهسازی بلوار پیامبر اعظم )ص( حدفاصل 
خیابان موسی بن جعفر )ع( تا زورخانه با پیشرفت 95 

درصدی در حال اجرا می باشد.

اخبار کوتاه

خبرهای ویژه

کاری- روز گذشته  دهباشی  دبیر کمیسیون 
بانک های خراسان جنوبی در همایش پدافند 
غیر عامل عنوان کرد: نکات ایمنی  با پشتیبانی 
استان  بانکی  سیستم  در  مجزا  کانال  چهار 
تعریف شده است که با هوشیاری باید مدیریت 

شود. 
وی  افزود: امروز از چهار طریق به استان ها 
برای  اگر  که  داریم  ارتباط  مرکزی  ادارات  و 
هرکدام از این کانال ها مشکلی به وجود آید 
از طریف کانال دیگر در کمترین زمان ممکن 

مشکالت ارتباطی مرتفع می شود.
وی با بیان اینکه راه بسیار سختی داریم،  افزود: 
اما از اول انقالب تاکنون ثابت کردیم که با 
قدرت، تدبیر و اندیشه در مقابل هجمه های 

دشمنان پیروز عمل کردیم.
وی  با بیان اینکه برگزاری جلسات متمرکز 
پدافند، شناسایی دارایی های سایبری و غیر 
سطح  ارتقای  افزود:  است،  مهم  سایبری،  
نکات  رعایت  و  تصویری  پایش  و  نظرات 
حفاظتی با ضریب باالی امنیتی را از مهمترین 
اقدام های بانک ها در بحث پدافند غیر عامل 

ذکر کرد.

بانک ها خط مقدم جنگ
 تمام عیار اقتصادی هستند  

استانداری  غیرعامل  پدافند  مدیرکل  نظافت، 
اشاره  با  مراسم  این  در  هم  جنوبی  خراسان 
مقدم  خط  ها  بانک  که  آنجایی  از  اینکه  به 
ادامه داد:   اقتصادی هستند،  جنگ تمام عیار 
نباید امنیت را در حوزه بانکداری فدای سهل 

الوصول شدن خدمات به مشتری کنند.
نظام  دادن  جلوه  ناکارآمد  کرد:  تاکید  وی 
برای  مدونی  سناریوی  به  امروز  اقتصادی 
دشمن تبدیل شده است که اگر بانک ها بد 

عمل کنند به نارضایتی مردم دامن زده می شود.
وی با اشاره به اینکه  مدیران اقتصادی امروز 
که  هستند  مواجه  ای  چندگانه  تهدیدات  با 
نیازمند تدبیر و کار جهادی است،  خاطر نشان 
کرد: درگیر جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم 

و امروزه با سالح هایی متفاوت همچون ارز، 
درگیر   غیرمستقیم  و  مستقیم  دالر  و  سکه 
هستیم. وی تاکید کرد: چنانچه شورای عالی 
فضای مجازی و پدافند غیر عامل به موقع وارد 

عمل نمی شدند شاهد اتفاقات تلخی بودیم.
با  جنوبی  خراسان  غیرعامل  پدافند  مدیرکل 
بیان اینکه زیرساخت، نیروی انسانی و فرآیند 
از مهمترین مراحلی  است که در حوزه پدافند 
باید به آن توجه ویژه شود، افزود: مدیران باید 
ریسک عملیاتی در برنامه هایشان را مدنظر  
داشته باشند. وی تاکید کرد: امروزه در بخش 
زیرساختی پدافند کمتر با مشکل مواجه هستیم 
به  ای  ویژه  توجه  مدیران  که  است  اما الزم 
نیروی انسانی و موضوع فرآیند ها داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه اساس پدافند غیر عامل 
مردم محوری است که با آموزش و فرهنگ 
سازی ارتقا می یابد، خاطر نشان کرد: اگر در 
هدایت افکار عمومی به موقع عمل می کردیم 
حد  این  تا  سکه  و  ارز  بازار،  حوزه  نوسانات 

مشوش نمی شد.
حامد، مدیرکل حراست استان هم با اشاره به 

اینکه در دو حوزه تجهیزات نظامی و زیستی 
گیرد،  می  قرار  تهدید  مورد  غیرعامل  پدافند 
افزود: باید به سمت به روز شدن و تقویت این 

بخش ها برویم. 
وی ادامه داد: آگاهی بخشی در این موضوع 
نقش مهم و اساسی پیدا می کند که باید مورد 
توجه قرار گیرد.وی خاطر نشان کرد: در زمینه 
که  زیستی  و  سایبری  تجهیزات  موضوع  دو 
مسئولیت آن با استاندار یا جانشین فرماندهی 
انصار الرضا )ع( است کارگروه فعالی تشکیل 
در  اینکه دشمن  به  اشاره  با  است. وی  شده 
عرصه نظامی قادر به مقابله با ما نیست، افزود: 
تهدیدات با بخش داخلی و خارجی در عرصه 
ظرفیت ها انجام می شود.مریمی پور رئیس 
کرد:   بیان  هم  جنوبی  خراسان  افتا  راهبردی 
امنیت تجهیزات فضای مجازی و سایبری در 
زندگی شخصی و اجتماعی نقش موثری ایفا 
می کند. وی تاکید کرد: دارایی هر شخص در 
فضای مجازی و عمومی با استفاده از بد افزارها 
تهدید می شود که با آموزش الزم و به موقع 

می توان از آن جلوگیری کرد.

سازمان  خطر  تحلیل  و  پایش  دفتر  معاون 
حفظ نباتات کشور گفت: طبق آمار سازمان 
از  سالیانه حدود 40 درصد  خواروبار جهانی، 
فعالیت  اثر  در  محصوالت کشاورزی جهان، 
عوامل مختلف خسارت زا و به ویژه حشرات 
ا...  ولی  ایسنا،  گزارش  به  می رود.  بین  از 
رضایی، دیروز در جلسه نقش پدافند غیرعامل 
اظهار  گیاهی  بیماری های  و  آفات  حوزه  در 
کرد: پدافند غیرعامل اقدامات غیرمسلحانه ای 
است که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش 
ضروری،  فعالیت های  تداوم  پذیری،  آسیب 
مدیریت  تسهیل  و  ملی  پایداری  ارتقای 

اقدامات نظامی  بحران در مقابل تهدیدها و 
دشمن می شود.وی با بیان اینکه سهم بخش 
ناخالص  تولید  در  منابع طبیعی  و  کشاورزی 
اهمیت  گفت:  است،  درصد   9 حدود  داخلی 
و  نقش  ملی،  اقتصاد  در  کشاورزی  بخش 
و  صادرات  در  کشاورزی  کاالهای  جایگاه 
ارزآوری آن ها، خودکفایی در امر تولید گندم و 

خودکفایی در امر تولید شکر است.
سازمان  خطر  تحلیل  و  پایش  دفتر  معاون 
حفظ نباتات کشور با بیان اینکه بعد از سال ها 
در تولید گندم و شکر به خودکفایی رسیدیم، 
افزود: تولیدات زراعی از سال 92 تا 95 حدود 

20 درصد، تولیدات باغی 28 درصد، تولیدات 
تولیدات شیالت 16  دام و طیور 14 درصد، 
درصد رشد داشته است. رضایی با بیان اینکه 
مجموع تولیدات کشاورزی در این مدت 21 
درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: عدم 
آفات  به  رابطه  در  کارشناسان  کافی  تجربه 
خارجی یکی از مشکالت است و بسیار دیر 

متوجه این آفات می شوند.
وی ادامه داد: گندم، برنج، سیب زمینی، زعفران، 
از جمله محصوالت  ذرت و دانه های روغنی 
مهم ایران هستند که هدف آگروتروریسم قرار 
دارند. معاون دفتر پایش و تحلیل خطر سازمان 

حفظ نباتات کشور با بیان اینکه 14 استان در 
کشور گرفتار مگس مدیترانه ای هستند که این 
یک بحران است، خاطرنشان کرد: جلوگیری 
و  تولید  به  زدن  ضربه  کشور،  خودکفایی  از 
صادرات برخی محصوالت کشاورزی، تحریم 
محصوالت کشاورزی کشور، افزایش واردات 
اقتصادی  وابستگی  و  کشاورزی  محصوالت 
و در نهایت اعمال فشارهای سیاسی از جمله 
عوامل ناشی یک اقدام آگروتروریسمی هستند. 
رضایی اظهار کرد: طبق آمار سازمان خواروبار 
جهانی، سالیانه حدود 40 درصد از محصوالت 
کشاورزی جهان، در اثر فعالیت عوامل مختلف 

خسارت زا و به ویژه حشرات از بین می رود.
بخشی  کشاورزی  بخش  اینکه  بیان  با  وی 
قابل اتکا در توسعه ملی است، افزود: کشاورزی 
کشور مظلوم واقع شده است در حالی که باید 
بدانیم آفات بخش کشاورزی پرخطر هستند و 
می توانند محصوالت کشاورزی را نابود کنند.

معاون دفتر پایش و تحلیل خطر سازمان حفظ 
نباتات کشور با اشاره به اینکه بیشترین سموم 
در کشور علیه آفت ملخ انجام می شود، یادآور 
سموم  ذخیره سازی  جنوبی،  خراسان  در  شد: 
انجام می  شود چرا که سم برای مواقع حیاتی 

ضروری است.

سربازی- مدیر کل ورزش و جوانان خراسان 
از  فردوس  ورزش  شورای  جلسه  در  جنوبی 
عدم حمایت بخش خصوصی از ورزش استان 
انتقاد و گفت: جزو معدود استان هایی هستیم 
که چیزی به نام حمایت بخش خصوصی از 
ورزش نداریم. مهران سرپرست از دستگاه های 
دولتی و به خصوص شهرداری ها خواست با 
تشکیل و حمایت از تیم های ورزشی زمینه 
پویایی رشته های گوناگون ورزشی را در استان 

فراهم آورند.
اعتبار  تومان  میلیون   120 اختصاص  از  وی 
فردوس  شهرستان  ورزشی  های  هیئت  به 
بخش  در  افزود:  و  داد  خبر  گذشته  سال  در 
ورزشی  های  هیئت  سهمیه  اعتبارات  توزیع 
شهرستان ها مستقیم به آنها داده خواهد شد 
و برای تجهیز خانه های ورزش روستایی و 

فعال سازی هیئت ورزش های همگانی پیش 
بینی هایی کرده ایم.

سرپرست همچنین در جلسه ستاد ساماندهی 
امور جوانان شهرستان فردوس سیل مهاجرت 
جوانان از استان را زیاد دانست و گفت: امروز 
نسبت به گذشته جوانان به مراتب مطالبه گرتر 
شده اند و باال رفتن آگاهی آنان در بسیاری از 

زمینه ها موجب شده، مسئوالن عقب بمانند.
وی از دستگاه های اجرایی خواست در 7 حوزه 
تخصصی جوانان که هر کدام کمیته تخصصی 
در  فعال  شرکت  با  و  کرده  پیدا  ورود  دارد، 
همگرایی  و  جوانان  امور  ساماندهی  جلسات 
الزم با یکدیگر، نگاه ویژه ای به مشکالت این 

قشر جامعه داشته باشند.
را 11  وی جمعیت جوان شهرستان فردوس 
هزار نفر اعالم و اضافه کرد: توزیع اعتبارات 

این بخش براساس میزان جمعیت جوان هر 
انتظار داریم علیرغم تمام  شهرستان است و 

محدودیت ها، دستگاه های مرتبط با جوانان 
با همگرایی برنامه ها را به پیش ببرند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان خاطرنشان 
کرد: تدوین سند توسعه در بخش جوانان به 

تفکیک هر شهرستان در حال انجام است که 
7 حوزه تخصصی جوانان نیز در آن لحاظ شده 

است.
اینکه  از  جلسه  این  در  نیز  فردوس  فرماندار 
به  فقط  ورزش  بخش  در  خصوصی  بخش 
گفت:  و  انتقاد  دارد  توجه  بزرگ  شهرهای 

مشکالت  فردوس  مانند  کوچکی  شهرهای 
زیادی دارد که به عنوان مثال تنها سینمای 
شهر ما بیش از 50 سال از ساخت آن می گذرد 

و فرسوده شده است.
و  جوانان  امور  مدیریت  بر  ابراهیمی،  مهدی 
ورزش به خود جوانان تاکید و اضافه کرد: باید 
برای موفقیت در این خصوص برنامه ریزی ها 

از پایین به باال باشد.
جوان  برای  ورزش  امروز  کرد:  تصریح  وی 
ما پولی شده که باید این سیاست تغییر کند 
و حتی دولت برای شهرهای کوچک در امر 

ورزش سوبسید نیز بدهد
افشین  ساله  یک  زحمات  از  جلسه  این  در 
احسانی مقدم رئیس قبلی اداره ورزش و جوانان 
فردوس تقدیر و سید رضا صادقی به عنوان 

رئیس جدید این اداره معرفی شد.

نقش امنیتی آموزش پدافند غیرعامل در سیستم بانکی مهم است

بخش خصوصی هیچ حمایتی از ورزش استان نمی کند

اعتراض امام جمعه به 
نامعلوم بودن تکلیف 
فرمانداری زیرکوه
فرماندار  مشکل  توانید  نمی  اگر  استاندار  آقای 
کنید. واگذار  خودمان  به  کنید،  حل  را  زیرکوه 

آباد در پایان مراسم راهپیمایی  امام جمعه  حاجی 
بودن شهرستان  فرماندار  بی  از  انتقاد  با  آبان    1۳
زیرکوه  استاندار،شهرستان  آقای  گفت:  زیرکوه 
جزئی از خراسان جنوبی است اما چندین ماه است 
 که این شهرستان محروم و مرزی  فرماندار ندارد.

حجت االسالم مرتضایی نیا ادامه داد: آقای استاندار 
چندین بار به شما تذکر داده ایم اگر نمی توانید مشکل 
ما را حل کنید به خودمان واگذار کنید. وی خطاب 
به فرهاد فالحتی نیز گفت: آقای نماینده مردم، شما 
نماینده دو شهرستان هستید از شما انتظار داریم این 
حاجی  جمعه  کنید.امام  حل  و  پیگیری  را  مشکل 
پنج  زیرکوه  افزود: شهرستان مرزی و محروم  آباد 
ماه است که فرماندار ندارد و با سرپرست اداره می 
شود. الزم به ذکر است چند روز قبل، مروج الشریعه 
استاندار خراسان جنوبی در همین باره  خطاب به  امیر 
حسنخانی نماینده مجلس  گفت:  موضوع فرمانداری 
ها در خراسان جنوبی مدتهاست که بسته شده و به 
وزارت کشور برای انجام مصاحبه رفته  است اما  تا  
وزیر بخواهد بررسی کند نمایندگان استیضاح می کنند!
.)خوانندگان ارجمند می توانند نظرات خویش را درباره 
این ستون به حساب کاربری avasardabir@ در 

تلگرام ارسال فرمایند.(

مانور مقابله با آتش سوزی
 در دانشگاه بیرجند اجرا شد

غالمی - مانور کاهش صدمات ناشی از آتش سوزی 
به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در دانشگاه بیرجند 
اجرا شد. این مانور دیروز به منظور باالبردن آمادگی 
دانشگاهیان برای کاهش صدمات ناشی از حوادث در 
کلیه بخش های اداری و آموزشی سه پردیس شوکت 
آباد، امیرآباد و شهدای دانشگاه به اجرا درآمد. در این 
مانور پس از شنیدن صدای آژیر دانشجویان، اساتید و 
کارمندان دانشگاه از ساختمان ها خارج شدند و در محل 
های امن تعیین شده تجمع کردند و پس از اعالم وضع 

عادی به کالس درس و محل کارشان بازگشتند.

واژگونی خودرو در جاده
 بیرجند - قاین یک کشته داشت

جنوبی  خراسان  راه  پلیس  رئیس  جانشین   - ایرنا 
گفت: واژگونی خودرو 405 در محور بیرجند - قاین 
یک کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت. سرهنگ 
حسین نیک مرد اظهار کرد: این حادثه بامداد روز 
گذشته در کیلومتر ۳2 محور بیرجند - قاین روی داد 
و مصدوم به بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند منتقل 
شد. وی علت حادثه را بی احتیاطی راننده خودرو در 

تخطی از سرعت مطمئنه اعالم کرد.

تصفیه بیش از 2 میلیون مترمکعب
 فاضالب در بیرجند

صدا و سیما - بیش از 2 میلیون متر مکعب فاضالب 
از آغاز سال در بیرجند تصفیه شد. مدیر امور آب و 
فاضالب بیرجند با اعالم این خبر گفت: این میزان 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 11 
درصد افزایش داشته است. سید احمد ندائی جوان با 
بیان اینکه در شبانه روز 14 هزار و 500 متر مکعب 
فاضالب در این شهر تصفیه می شود، افزود: پساب 
تصفیه شده به آب منطقه ای برای مصرف تحویل 
داده می شود. این پساب جایگزین آب مصرفی در 
بخش کشاورزی شده است. روزانه به طور متوسط 
در شهر بیرجند 60 هزار متر مربع آب تولید می شود 
که 70 درصد آب مصرفی به فاضالب تبدیل و وارد 

شبکه جمع آوری می شود .

افزایش 90 درصدی جذب کمک های 
خیران در حوزه بهداشت و درمان

صدا و سیما- جذب کمک های خیران در حوزه 
ابتدای  از  جنوبی  خراسان  در  درمان  و  بهداشت 
امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 90 درصد 
سالمت  خیران  مجمع  مدیرعامل  دارد.  افزایش 
استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون یک میلیارد 
و 165 میلیون تومان کمک های خیران در حوزه 
مدت  در  که  است  درمان جذب شده  و  بهداشت 
مشابه پارسال نصف این مقدار، حدود 578 میلیون 
و ۳00 هزار تومان جذب شد. حسینی افزود: این 
کمک ها در تامین هزینه های ساخت  پروژه های 
حوزه سالمت استان از قبیل خانه های بهداشت و 
درمان، مراکز خدمات جامع سالمت، پایگاه های 
و  سرطانی  نیازمند  بیماران  به  کمک  و  اورژانس 

خرید تجهیزات پزشکی هزینه می شود.
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40 درصد از محصوالت کشاورزی جهان طعمه آفات گیاهی

تسنیم- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان گفت: مواد معدنی شامل زغال، منیزیت، 
مرمریت، مرمر، گرانیت، طال، فلورین و غیره 
برای ثبت و دریافت نشان تجاری ملی و بین 
المللی معرفی شده است. داوود شهرکی با اعالم 
این خبر اظهار کرد: پیش بینی می کنیم 4 یا 5 
به  استان موفق  از مواد معدنی شاخص  مورد 

کسب نشان ملی و پس از آن نشان جهانی شوند. 
وی با اشاره به اهمیت دریافت نشان و ثبت ملی 
محصوالت استان بیان کرد: دریافت نشان های 
تجاری سبب معرفی ماده های معدنی شاخص 
استان به عنوان یک برند ملی و بین المللی در 
سطح بازارهای کشور و جهانی می شود. رئیس 
صنعت، معدن و تجارت استان خاطرنشان کرد: 

زعفران،  در حوزه  نشان جهانی  اکنون 6  هم 
عناب و زرشک، فرش مود و قهستان و همچنین 
زعفران قاینات در استان داریم. شهرکی افزود: 
برندسازی محصوالت استان از 2 سال پیش 
با برندسازی فرش مود و قهستان آغاز شده و 
تازه ترین نشان تجاری دریافتی استان مهر ماه 
است. بوده  قاینات  زعفران  به  مربوط  امسال 

۱4 ماده معدنی خراسان جنوبی برای دریافت نشان ملی معرفی شدند

۳۸ کاروان مسیر  بیرجند- مشهد را 
به عشق امام رضا)ع( پیاده طی می کنند

تسنیم- مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی خراسان 
جنوبی گفت: تاکنون ۳ هزار و 487 نفر از شهرهای 
امام  پابوس  به  پیاده  پای  جنوبی  خراسان  استان 
مسیر 500  کاروان  نیز ۳8  امسال  و  رفته  رضا)ع( 
کیلومتری بیرجند- مشهد را به عشق زیارت امام 
بیان  رضایی  می کنند.  طی  پیاده  پای  با  رضا)ع( 
کرد: کاروان های پیاده روحانی و مداح داشته و در 
به مسائل  پاسخ  اول وقت،  نماز  اقامه  طول مسیر 
دارند. را  مداحی  و  سخنرانی  شبهات،  و  شرعی 

69 درصد مصرف گاز طبیعی 
خراسان جنوبی در بخش نیروگاهي

امین جم - مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با 
اشاره به اینکه در سال جاری تا کنون بالغ بر 900 
استان مصرف  در  گاز طبیعی  متر مکعب  میلیون 
نیروگاهی  بخش  میزان  این  از  گفت:  است،  شده 
با 69 درصد ، بیشترین مصرف گاز طبیعی را در 
استان خراسان جنوبی به خود اختصاص داده است. 
سید محمود هاشمی افزود: پس از آن بخش های 
 صنعتی با مصرف بالغ بر 100 میلیون مترمکعب ،

جاری  سال  در  را  گاز  مصرف  میزان  درصد   12
تاکنون به خود اختصاص داده است.

کاروان سالمت به روستای صفر
 مرزی چاه عمیق اعزام شد

ایرنا - رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان زیرکوه 
گفت: کاروان سالمت هالل احمر برای ارایه خدمات 
ویزیت و داروی رایگان به روستای صفر مرزی چاه 
عمیق این شهرستان اعزام شد.محمدعلی عابدینی افزود: 
این کاروان شامل پزشک و کارشناس مامایی است و با 
همکاری معاونت  داوطلبان به روستای چاه عمیق از 
توابع بخش مرکزی شهرستان زیرکوه اعزام شد.وطرح 
اعزام کاروان های سالمت از جمله طرح های موفق در 
زمینه ارایه خدمات رایگان پزشکی، پیراپزشکی، مامایی 
و تغذیه است که با استقبال عمومی نیز مواجه شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی:

مهر-محمدکاظم شکرگزار، رئیس اداره حفاظت محیط 
پی  در  خوشبختانه  گفت:  نهبندان  شهرستان  زیست 
بارش اولین باران پاییزی در شهرستان نهبندان، تاالب 

کجی نمکزار حدود 50 درصد آبگیری شد.

پرندگان  جذب  باعث  تاالب  آبگیری  کرد:  اظهار  وی 
مهاجر شده و اولین دسته از این پرندگان شامل حدود  

200 قطعه مرغابی سرسبز در این تاالب فرود آمدند.
شکرگزار بیان کرد: تاالب کجی نمکزار نهبندان یک 
تاالب نمکی و فصلی است که معموال اواسط پاییز تا 
اواسط بهار آبگیری می شود که مهم ترین منبع تأمین 
شدن  جاری  و  باران  ریزش  کجی،  تاالب  آب  کننده 
سیالب های حوزه آبریز نهبندان و چشمه های کرانه 
تاالب است. پناهگاه حیات وحش تاالب کجی نمکزار با 
22 هزار هکتار شامل تاالب و محدوده جنگلی است که 
در 75 کیلومتری شهر نهبندان و در حاشیه جاده ارتباطی 

بیرجند - زاهدان قرار دارد.

مهر-رئیس پلیس راه خراسان جنوبی اظهار کرد: با توجه 
پایانی  روزهای  در  تردد  حجم  افزایش  بینی  پیش  به 
با رحلت حضرت رسول  ایام  این  هفته و مصادف شدن 
رضا)ع(  امام  و  مجتبی)ع(  حسن  امام  شهادت  و  )ص( 
محدودیت های ترافیکی در این محور اعمال می شود.
سرهنگ علیرضا رضایی  با اشاره به اینکه این محدودیت 
تریلی،  از جمله  باری  برای خودروهای سنگین  ترافیکی 
کامیون و کامیونت به جز حامالن مواد سوختی و فاسد 
از  خودروها  این  کرد:  عنوان  شود،  می  اعمال  شدنی 
و  ماه  آبان  شنبه 15  سه  روز  الی 21  صبح  ساعت 12 
تردد  ممنوعیت  آبان   18 جمعه  روز   22 تا   14 ساعت 
داشت. خواهند  را  بالعکس  و  قاین  بیرجند-  محور  در 

آبگیری تاالب کجی نمکزار نهبندان  تردد خودروهای سنگین در محور بیرجند- قاین ممنوع
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تداوم افزایش دما درخراسان جنوبی

غالمی - کارشناس هواشناسی استان با بیان اینکه 
امروز هم روند افزایش نسبی دمای هوا در خراسان 
جنوبی ادامه داشته و هوا گرمتر می شود، گفت: در 
این مدت به طور میانگین 4 تا 6 درجه دما افزایش 
می یابد. نخعی برای 48 ساعت آینده آسمان استان 
را کم و بیش نیمه ابری همراه با وزش باد پیش بینی 
کرد و افزود:  از اواخر وقت امشب تا صبح چهارشنبه 
نیمه  برای  باران  پراکنده  و  خفیف  بارش  احتمال 
شمالی استان همچون شهرهای طبس، فردوس و 
بشرویه وجود دارد. وی از احتمال بارش خفیف و 

پراکنده باران در روز جمعه هم خبر داد.

دانشکده فنی و حرفه ای خواهران
 در فردوس راه اندازی می شود

مهر - رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور در سفر به 
فردوس و در جلسه ای با مسئوالن شهرستان فردوس با 
اشاره به اینکه در استان خراسان جنوبی چهار آموزشکده 
داریم، اظهار کرد: پایه های مهارتی مانند هنرستان های 
کار و دانش در استان قوی نیست. صالحی سیاست 
این دانشگاه را فراهم کردن فرصت آموزش برابر در 
کشور برای همه برشمرد و گفت: شناسنامه برای کلیه 
دانشگاه های تابعه تهیه و فرصت های نابرابر آموزشی 
درکشور را استخراج خواهیم کرد. وی اضافه کرد: از 
17۳ مرکز در کشور، 52 مرکز متعلق به خواهران 
پنج مرکز دیگر  امسال شورای گسترش  بوده که 
را نیز به بخش خواهران اضافه کرده است. رئیس 
تمام  کرد:  تاکید  کشور  ای  حرفه  و  فنی  دانشگاه 
اندازی مرکز خواهران در شهرستان  تالش ما راه 
فردوس است و باید با مطالعه علمی تر رشته های 
به روز را در دانشگاه فنی و حرفه ای ایجاد کنیم.

سرما و سیل 400 میلیون تومان
 به زرشک درمیان خسارت زد

وقوع سیل  اثر  بر  گفت:  درمیان  فرماندار   - ایرنا 
به  تومان  میلیون   400 گذشته  هفته  در  سرما  و 
وارد  خسارت  شهرستان  این  زرشک  محصول 
افزود:  این خبر  با اعالم  شد. محمد بشیری زاده 
سرمای شدید در اواخر هفته گذشته به 45 هکتار 
تومان  میلیون  زرشک شهرستان، 120  باغات  از 
به  سرما  مجموع  در  کرد:  بیان  وی  زد.  خسارت 
24۳ تن محصول زرشک روی درختان 15 درصد 
خسارت زده است. دمای منفی هوا سبب ترکیدگی 
و کاهش کیفیت دانه های زرشک شده که زرشک 

های آسیب دیده تا یک سوم افت قیمت دارد.
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
َمن َرضی عن ا... تعالی بالَقلیل مِن الّرزق رَضی ا... منه بالَقلیل مَِن الَعمل

هر کس به رزق و روزی کم از خدا راضی باشد، خداوند از عمل کم او راضی 
خواهد بود. )بحـاراالنـوار،ج 78،ص 357(

اين مرگ بر آمريکايي که مي گوييم 
صرفا با گفتن حل نمی شود

رئیس جمهور گفت: این مرگ بر آمریکایی که می آییم 
در خیابان ها می گوییم و عملی اش می کنیم، صرفا با 
گفتن حل نمی شود. عمل آن این است که به آمریکا 
فشار بیاوریم و آمریکا از ما بهراسد و جرات نکند، 
توطئه هایش را ادامه دهد. تمام امید آمریکا در این 
تحریم، این است که اینقدر فشار بیاورد تا مردم ناامید 
شوند. ناامید بریزند در خیابان و بگویند آقا استقالل 
و   نخواستیم  بودیم،  گفته  که  را  آقایی  و  آزادی  و 
برمی گردیم به 40 سال پیش؛ اما این اشتباه آمریکاست.

رهبری وظيفه نظارتی خود را به 
هيئت ۱۵ نفره مجمع واگذار کردند 

مبارز   روحانیت  جامعه  سخنگوی  مقدم،  مصباحی 
درمورد وظیفه هیئت عالی نظارت و ورود آن به موضوع 
لوایح چهارگانه FATF گفت: رهبر انقالب بر اساس 
اصل ١١0  ذیل  نظارت خود  وظیفه  اساسی  قانون 
قانون اساسی را در دور جدید مجمع به هیئت منتخبی 
از مجمع واگذار کرده اند. حتی در این خصوص هم 
رفت و برگشتی صورت گرفت که پیشنهاد هیئت ٢٥ 
نفره بود و ایشان فرمودند تصمیم گیری را مشکل 
شد. نفر  اعضا ١٥  تعداد  نهایت  در  و  کرد  خواهد 

با افتخار می گويم برجام
 بهترين توافق ممکن بود

ظریف، وزیر خارجه با بیان اینکه برجام منافع کشور 
ایران  هسته ای  برنامه  امروز  گفت:  کرد،  حفظ  را 
در شرایطی است که اگر با تصمیم نظام بخواهیم 
خواهد  گذشته  از  بهتر  مراتب  به  برگردیم،  آن  به 
بود که  برجام آن چیزی  به صراحت گفته ایم  بود. 
اعالم  افتخار  با  هم  هنوز  و  بگیریم  می توانستیم 
می کنم با پشت گرمی از مقاومت مردم ایران برجام 
بهترین توافق ممکن بود. من خودم هم آرزوهای 
بهتری داشتم اما برجام آنچه بود که قابل حصول بود.

امروز جمعی از شيعه و سني در زندان 
بزرگي به نام بحرين به سر مي برند 

امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس گفت: 
صدور حکم حبس ابد علیه شیخ علی سلمان، دبیرکل 
ادامه حکومت  نشانگر  الوفاق  روی جمعیت  میانه 
سرکوب و وحشت در بحرین است. امروز جمع کثیری 
از شیعه و سنی در زندان بزرگی به نام بحرین به سر 
می برند. راه حل »گفتگو« است و نه »حبس ابد«.

قطع سوئيفت،  مجازات تنبيه 
اروپايي ها هم است

امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا گفت: قطع 
دسترسی ایران به سوئیفت، چندین مخاطره دارد. یکی 
اینکه در حقیقت قطع سوئیفت فقط مجازات و تنبیه 
ایران نیست بلکه مجازات تنبیه اروپایی ها هم است و 
برخی از آمریکاییان نگران این هستند که این موضوع 
تاثیر منفی بر روابط آمریکا و اروپا بگذارد. این نگرانی 
هم وجود دارد که اروپا با کمک ایران، روسیه و چین 
به سمت ایجاد مکانیزم مالی مستقل از دالر برود.

نتيجه اقتصاد برجامی همين است 
که امروز می بينيم

 
رحیم پور ازغدی، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
که  گفتند  برجام  از  بعد  از مسئوالن  بعضی  گفت: 
جان کری قول داده! ولی نتیجه قول کری چه بود؟ 
نتیجه اقتصاد برجامی همین است که امروز در جامعه 
می بینیم، اقتصاد مقاومتی اصال در این کشور شروع 
نشد. نمی شود همه چیز را به اراده دشمن گره زد.

ما سياسيون مقداری بايد خودمان را اصالح کنيم

زاهدی، عضو کمیسیون آموزش گفت: ما سیاسیون 
با  همراه  و  کنیم  اصالح  را  خودمان  باید  مقداری 
به خوبی  را  مردم  مطالبات  بتوانیم  و  باشیم  ملت 
تحریم  شرایط  در  مردم  توقع  دهیم.کمترین  پاسخ 
راه  در  یقینا  و  است  مسئوالن  »عدالت محوری« 
عدالت محوری، مبارزه با استکبار یکی از شاخصه های جدی آن خواهد بود.

دوتابعيتی ها حق تصدی مسئوليت دولتی را ندارند

نجفی خوشرودی، نماینده مجلس با اشاره به اظهارات 
وزیر اطالعات گفت: در پاسخ به پرسش نمایندگان در 
خصوص مدیران دو تابعیتی، آقای علوی مجدد تاکید 
کرد که افراد دو تابعیتی طبق قانون حق اشتغال به 
کار و تصدی مسئولیت در دستگاه های دولتی را ندارند 
و وزارت اطالعات، افراد دو تابعیتی را در مسئولیت های دولتی نمی شناسد.

احمد شیرزاد، فعال سیاسی گفت: در 
مجموعه دوستان روشنفکر، تحلیلگر، 
قلم به دست، روزنامه نگار و فرهیخته 
جامعه، آن اندازه که یاس و ناامیدی 

را می بینم در جامعه این ناامیدی را 
مشاهده نمی کنم. اول باید کسی به 
پدیده  این  برسد.  جماعت  این  داد 

خوبی نیست؛ واقعا نگاه می کنیم که 
همه از آسمان و زمین گالیه می کنند. 
اما جامعه به شدت نیازمند عناصر با 
اینکه  است.  امور  در  جدی  و  اراده 

دوست اصالح طلبی بیاید و در یک 
بخواند  والذاریات  مدام  مصاحبه ای 
که نمی شود، این کار به ما نمی آید. 

دیگرانی هستند که والذاریات بخوانند. 
ما اصالح طلبان باید ببینیم اگر کاری 
از دست مان بر می آید سعی کنیم 
از  بخشی  به  کار،  و  سازماندهی  با 
وی  دهیم.  پاسخ  مردم  انتظارات 
افزود: وقتی در معرض هجوم نقدها 
قرار داریم، اگر ما هم بخواهیم مدام 
نقد کنیم و از نقدها پیشی بگیریم و 
مصیبت خوانی کنیم، این کار دردی 
مجموعه  باید  کرد.  نخواهد  دوا  را 
دوستان ما، فعاالن رسانه ای و روزنامه 
نگاران ما مقداری از مصیبت خوانی 
دست بکشند و به فکر راه حل ها و 
امیدآفرینی در جامعه باشند. به نظرم 
در کنار همه مشکالتی که جامعه ما 
وجود  ما  یک  شماره  بدبختی  دارد، 
است.  کشور  در  ناامیدی  فضای 

احمد شیرزاد: اصالح طلبان بايد ببينند اگر کاري از دست شان بر مي آيد 
سعي کنند با سازماندهي به بخشي از انتظارات مردم پاسخ دهند

هیئت  عضو  اراکی،  محسن  آیت ا... 
رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه 
ا... محمد  آیت  نامه   به  اشاره  با  قم 
شبیری  آیت ا...  به  خطاب  یزدی 
زنجانی گفت: بعضی ها خیلی به این 
ماجرا دامن زدند و خواستند آن را به 
یک فتنه جدید تبدیل کنند که باید 
هوشیار بود زیرا ما در این شرایط نیاز 
به وحدت و یکدلی داریم و نباید اجازه 
دهیم به هر بهانه ای، عده ای بخواهند 
فتنه جدیدی شروع کنند. وی با تاکید 
نامه  دست  این  که  مطلب  این  بر 
علما  بین  متعارفی  روش  نگاری ها 
بوده است، تصریح کرد: بعد از نامه 
آیت ا... یزدی، آیت ا... شبیری به یکی 
ارادت  من  که  فرموده اند  بزرگان  از 
قدیمی به آیت ا... یزدی دارم و می دانم 

که ایشان دلسوز انقالب و دین است 
و انسان متدینی است و ایشان را قبول 
دارم. وی گفت: وقتی یک جریانی در 
حال تالش برای سوءاستفاده از اقدام 

یزدی  آیت ا...  بود،  شبیری  آیت ا... 
نگران سوءاستفاده از ایشان شدند و 
این نامه را با این هدف نوشتند که 

کسی از رفتار ایشان سوءاستفاده نکند. 
به  هرحال اگر کسی مانند حضرت 
آیت ا... یزدی، احساس کرد که اقدام 
دلیلی  و  عذر  هر  با  شبیری  آیت ا... 

ضربه ای  است  ممکن  صحیح،  ولو 
به اصل بدنه این جریان انقالبی در 
جامعه وارد کند، نمی تواند سکوت کند.

آیت ا... شبیری زنجانی: من ارادت قديمي به آيت ا... يزدي دارم 
و مي دانم که ايشان دلسوز انقالب و دين است و ايشان را قبول دارم

از اين فرصت برای حل مشکالت مردم استفاده کنيد

حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر گفت: آقای رئیس 
جمهور! از این فرصت که برای اولین بار در اختیار یک 
رئیس جمهور قرار گرفته، برای حل مشکالت کشور 
استفاده کنید. شما رئیس شورای هماهنگی سران سه 
قوه هستید. مجلس از شما حمایت می کند و مقام 
معظم رهبری اختیاراتی را به شما داده پس از این فرصت ها استفاده کنید. 

آب شيريـن کـن آناهيتـا 
بدین مناسبت در تاریخ های ۱۶ و ۱۷ آبان ماه اقدام به عرضه آب به صورت  رايگـان

 می نماید و ثواب آن را تقدیم اهل بیت علیهم السالم می کند.

با عرض تسليت ايام رحلت حضرت رسول )ص( 
و شهادت فرزندان بزرگوارشان 

آدرس: باالتـر از پـارک  توحيـد، بيـن مـدرس 3۱ و 33

اصالحيه مناقصه شماره 3۹/۱۰3۵۲
پیرو آگهی منتشر شده در شماره ۴۲۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۴ 

موارد ذیل اصالح می گردد:
زمان دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستاد:

 از ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۴ الی ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹
مهلت ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه در سامانه ستاد: تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه ۱۳۹۷/۸/۲۹

تاریخ بازگشایی: ساعت ۹ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۸/۳۰
روابط عمومی بنياد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

تصويب دستورالعمل اجرايی آيين نامه ايمنی امور پيمانکاری 
در راستای ماده ۸۶ قانون کار جمهوری اسالمی ایران و به استناد تبصره ماده ۲ آیین نامه ایمنی امور 
 پیمانکاری )آیین نامه مذکور در تاریخ  ۸۹/۳/۵ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است(

دستور العمل اجرایی این آیین نامه پس از طرح در جلسه مورخ ۹۷/۴/۲۶ شورای عالی حفاظت فنی 
به تصویب مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و در روزنامه رسمی کشور منتشر و 
این انتشار به منزله ابالغ عمومی بوده و در این راستا کلیه دستگاه های اجرایی استان و همچنین 
کارفرمایان حقیقی و حقوقی مکلف به واگذاری امور به پیمانکاران دارای تایید صالحیت ایمنی بوده 

و تمامی پیمانکاران اعم از حقیقی  و حقوقی که بخواهند در سطح کشور فعالیت نمایند
 نیز ملزم به اخذ گواهی نامه مذکور از ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هستند.

متن دستور العمل در تارنمای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی به آدرس
 https://skh.mcls.gov.ir قابل دسترس می باشد.

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

بازدید معاون استاندار خراسان رضوی و معاون والی هرات از غرفه اتاق بازرگانی بیرجند

      بازدید مسئولین نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور 
و مسئول اقتصادی کنسولگری ایران در هرات از غرفه اتاق بازرگانی بیرجند

بازدید رئیس اتاق تجارت و صنایع والیت هرات از غرفه اتاق بازرگانی بیرجند

بازدید سرکنسول ایران در هرات و مدیرکل گمرک دوغارون از غرفه اتاق بازرگانی بیرجند 

         گزارش تصویری از سیزدهمین نمایشگاه مشترک ج.ا.ایران 
 و ج.ا.افغانستان  در هرات )مشارکت اتاق بازرگانی بیرجند در این نمایشگاه(


