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تأملى بر عقب ماندگى هاى 
تاريخى استان خراسان جنوبى

* هرم پور

  خراسان جنوبى استانى با آسمان نامحدود ظرفيت هاست. 
با  شهرى  استان،  اين  مركز  عنوان  به  بيرجند  و 
زيربناى توسعه ديرپاى. اين شهر اولين بار در سطح 
ايران داراى شبكه آبرسانى آشاميدنى شد. يا دومين 
سال  يكصد  از  تهران  دارالفنون  از  پس  كه  شهرى 
دليل  به  همه  اين  شد.  داير  آن  در  دبيرستان  پيش 
نوابغى  و  فرزانگان  فرهيختگان،  استعدادها،  حضور 
افتخارى  انسانى  جامعه  در  كدامشان  هر  كه  بود 
بزرگ براى زمانه و عصر خود، حال و آينده بودند و 
هستند. لمس لذت وجود چنان شهرى و حس كردن 
اهميت حضور چنين شرايطى در سالها قبل، به لحاظ 
سياسى،  وضعيت  و  زمان  آن  ايران  خاص  موقعيت 
اين  كه  نبوده  مهم  آنقدر  اش،  فرهنگى  و  اجتماعى 
پيدا  اهميت  دوباره  شرايط،  آن  وجود  آرزوى  سالها 

كرده است.
استان،  تشكيل  از  پيش  و  قبل  سال  يازده  تا  اگر   
دنبال  به  حاال  بوديم،  بيرجند  شهر  آرمان  دنبال  به 
يك آرمان استان هستيم. در آن روزهاى گذشته، اگر 
بيرجند در كشور در جايگاه و روى پله اى ايستاده بود 
 كه رسيدن برخى از مراكز استانها يا مركز واليت ها 
اما  نمود،  مى  ناممكن  هم  شايد  و  سخت  آن  به 
استان خراسان  امروز  بيرجند و شاخص،  امروز  مهم 
جنوبيست كه پس از پشت سر گذاشتن دوران سخت 
بيمارى فراموشى و دورى از مركز، اينك در دوران 
ها  تالش  و  مشكالت  از  موجى  در  خويش  نقاهت 
و  عمرانى  تاريخِى  هاى  ماندگى  عقب  جبران  براى 

 

توسعه اى مدام دست و پا مى زند.  
( ادامه در صفحه 2 )
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عقب ماندگى تاريخى استان 
قابل جبران است به شرط ...
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 به شوشتر زدند گردن مسگرى
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 ،PMD شك درباره بسته شدن
مثل شك بين ركعت سوم نماز اول 
و ركعت ششم نماز دوم است 

صفحه 8

بانك ها هيچ كارگاه توليدى را 
به خاطر بدهى تعطيل نكنند
صفحه 7

چمن آزادى
 80 روز بدون آب
صفحه 3

لغو پروازهاى بيرجند - تهران به عادت هفتگى ماهان تبديل شده است                                                       صفحه 7

پكيج و رادياتور فرولى
نقد و چك با نصب رايگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامى   

بيست و دو آذر ماه مصادف است با
 سومين سالگرد هجرت ابدى زنده ياد 

حاج غالمحسين اطلسى مقدم
«فرهنگى فرهيخته و پيشكسوت آموزش و پرورش» ياد و خاطره اش 
را گرامى مى داريم و با قرائت فاتحه اى موجبات شادى روحش را فراهم مى آوريم.

همسر و فرزندان

خاطره هايمان پاييز را دلگيرتر مى كند. هفت سال گذشت اما 

همچنان طنين صداى دلنشينت در گوش ما، مهربانيت در قلب ما و 

زيبايى نگاهت در ياد ماست. امان از دلتنگى هايمان كه تمامى ندارد

هفتمين سالگرد درگذشت همسرى مهربان و پدرى دلسوز زنده ياد

حاج محمود اسحقى
 را گرامى مى داريم.

روحش شاد و يادش گرامى

همسر و فرزندان

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند در نظر دارد: اجراي عمليات تكميلى 
بيمارستان 32 تختخوابى شهرستان بشرويه را به شرح ذيل به صورت سرجمع (بخشنامه 
100/6405- 89/02/04) به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. بدين منظور از شركت هاي 
داراي ظرفيت آزاد و تجربه انجام كارهاي مشابه دعوت به عمل مي آيد ظرف مدت يك هفته 
پس از انتشار آگهي نوبت دوم با در دست داشتن درخواست كتبي و با هماهنگي قبلي براى 

دريافت  اسناد توان ارزيابي اجراي كار به مهندسين مشاور مراجعه نمايند.

كار فرما : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتى درماني بيرجند.
نشاني مهندسين مشاور: تهران - بلوار آفريقا - بعد از پل ميرداماد - خيابان تابان غربي 

مجتمع اداري تابان- طبقه سوم- واحد 33     تلفن: 88794186

 محل
 اجراى
پروژه

 متراژ
 پروژه

(مترمربع)

 مدت
 اجراى

كار (ماه)
مشخصات كلى پروژه

 مبلغ تقريبى
 برآورد براساس
 فهارس بهاى

سال 94 (ريال)

 بيمارستان
32 

 تختخوابى
بشرويه

300024

 تكميل عمليات سفت
 كارى و اجراى عمليات
 نازك كارى وتأسيسات

مكانيكى و برقى
65/000/000/000

توجه: براى دريافت پيامك هاى مناقصات ساختمانى و پيمانكارى دانشگاه مى توانيد عدد 21 
را به شماره 3000484877 ارسال فرماييد.

 روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند                                                                         

فراخوان عمومي ارزيابي (نوبت دوم) 
توان اجراى عمليات تكميلى

 بيمارستان 32 تختخوابى بشرويه

يك سازمان دولتى در نظر دارد: اموال مشروحه ذيل را از طريق مزايده  
عمومى به فروش برساند.

متقاضيان مى توانند براى بازديد و دريافت فرم شرايط شركت در مزايده در زمان 
 056-32400001 شماره  با  اطالعات  كسب  براى  يا  و  مراجعه  اعالمى  محل   و 

تماس حاصل نمايند.
89 دستگاه خودرو/ سبك
5 دستگاه خودرو/ سنگين
35  دستگاه موتورسيكلت

زمان بازديد به مدت 4 روز ادارى از سه شنبه 94/9/24 لغايت پايان وقت ادارى شنبه 
94/9/28 از ساعت 8/30 صبح الى 13 (ضمنا جمعه مورخ 94/9/27 بازديد تعطيل 

مى باشد)
محل بازديد و تسليم پيشنهادات : استان خراسان جنوبى – بيرجند- انتهاى بلوار 
غدير (بلوار پيامبر اعظم «ص» - سايت ادارى شهرستان- روبروى نيروى انتظامى 

استان- (پاركينگ شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان)

آگهـى مزايــده

جناب آقاى مهندس توكلى 
با كمال مسرت انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت

رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان جنوبى

صميمانه تبريك عرض نموده، توفيق روزافزون شما را از خداوند منان 
خواستارم.

سليمان صادقى -  شركت ساختمانى كيدشت
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مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري گفت: فروش بليت بيرون از نرخ هاي ارائه شده در شركت هاي هواپيمايي تخلف محسوب مي شود و قابل 
پيگيري است  .  به گزارش الف، جعفرزاده افزود: برغم اعالم دستورالعمل آزادسازي نرخ بليت هواپيما به شركت هاي هواپيمايي، شركت هاي هواپيمايي
 براي ارائه نرخ هاي جديد هنوز به جمع بندي كامل نرسيده و تاكنون تغيير نرخ ها را اعالم نكرده اند و همچنان با نرخ هاي گذشته پرواز مي كنند . 

بليت هواپيما گران نشده است 

امروز ٢٢ آذر ١٣٩٤ مصادف با
 ١ ربيع االول ١٤٣٧ و  ١٣ دسامبر ٢٠١٥

رحلت مرجع بزرگ و فقيه كبير «ميرزا حبيب 
ا... رشتي» (١٢٧٣ش).

به  معروف  ري  به  تهران  علماي  مهاجرت 
«مهاجرت صغري» (١٢٨٣ش).

تصويب قانون استخدام كشوري (١٣٠١ش).
هجرت پيامبر اكرم(ص) از مكه به مدينه و َليَله 

المبيت (١ ق).
رحلت «زينب بنت خزيمه» همسر پيامبر(ص) 

در مدينه ي منوره (٤ ق).
ياران  از  زهري»  َمخَزمه  ي  بن  «ُمَسّور  قتل 

امام علي(ع) (٦٢ ق).
آغاز قيام توابين در كوفه به رهبري «ابن ُصَرد 

خزاعي» عليه حكومت ُظلم ُاموي (٦٥ق).
وفات «ابن منير» فقيه و مفسر و خطيب (٦٨٣ 

ق).
نويسنده  و  منتقد  جانسون»  «ساموئل  مرگ 

مشهور انگليسي (١٧٨٤م).
كشته شدن بيش از پنج هزار نفر در اثر سقوط 

َبهمن در كشور «ِپرو» (١٩٤١م).
درگذشت «گوْستاْو لوبون» مستشرق و نويسنده 

معروف فرانسوي (١٩٣١م).

تقويم مناسبت هاى  روز

راه اندازي مراكز مشاوره ژنتيك با يارانه دولتي

رئيس مركز توسعه پيشگيري بهزيستي كشور از راه اندازي مراكز جديد 
به  مراكز  اين  گفت:  و  داد  خبر  ژنتيك  مشاوره 
ارائه خواهند كرد .  مجيد  صورت رايگان خدمات 
رضازاده در گفتگو با فارس، با اشاره به اقدامات 
در  بهزيستي كشور،  از سوي سازمان  انجام شده 
زمينه طي  اين  در  كرد:  اظهار  پيشگيري،  حوزه 
ماه هاي گذشته اقدامات خوبي صورت گرفته است و توانسته ايم بخش 
عمده اي از برنامه هاي پيش بيني شده در اين حوزه را اجرايي كنيم .  وى 
با تأكيد بر راه اندازي مراكز جديد مشاوره ژنتيك، خاطرنشان كرد: در 
به  و  است  گرفته  با بخش خصوصى صورت  رايزني هايي  زمينه  اين 

زودي مراكز جديدي در سطح استان ها راه اندازي خواهد شد  . 

اختصاص رديف بودجه براي تامين 
خدمات زيربنايي مسكن مهر

با  نيرو در مسكن مهر  االختيار وزير  تام  نماينده 
بيان اينكه در اليحه بودجه 95 رديف اختصاصي 2 
هزار ميليارد توماني براي خدمات زيربنايي مسكن 
مهر ارائه مي شود، گفت: امسال 400 ميليارد تومان 
براي خدمات زيربنايي مسكن مهر تزريق مي شود .  
اميركمالي در گفتگو با فارس، گفت  :  اگر چنانچه در بودجه سال آينده 
2 هزار ميليارد تومان اعتبار براي تأمين خدمات زيربنايي مسكن مهر 
تخصيص پيدا كند، مي توانيم نسبت به تأمين پايدار آب، برق و فاضالب 
واحدهاي مسكن مهر اقدام كنيم .  وي  گفت: به صورت كلي اعتباري كه 

براي تامين زيرساخت ها نياز است، همان 5600 ميليارد تومان است . 

دولت تصميمي براي آزاد كردن قيمت 
كاالهاي اساسي ندارد

«سازمان  اعالم  با  حمايت  سازمان  سخنگوي 
حمايت در قيمت گذاري هاي غير متعارف كليه 
دولت  گفت:  مي كند»  ورود  كااليي  گروه هاي 
گذاري  قيمت  شدن  برداشته  براي  تصميمي 
گروه هاي  ساير  و  ندارد  يك  گروه  كاالهاي 
كنند.  رعايت  را  حمايت  سازمان  گذاري  قيمت  ضوابط  بايد  كااليي 
 غالمرضا كاوه در گفتگو با تسنيم، اظهار كرد: دولت هيچ تصميمي براي 
برداشته شدن تنظيم بازار كاالهاي گروه يك شامل كاالهاي اساسي 
ندارد و براساس آخرين مصوبات جلسه ستاد هدفمندي سازي يارانه ها 

كاالهاي گروه يك مشمول نظارت، پايش و قيمت گذاري هستند.

معاون وزير صنعت، از دستور ويژه محمدرضا نعمت زاده 
مبني بر رسيدگي به تخلفات احتمالي تحويل خودرو با وام 
25 ميليوني خبر داد و گفت: خودروسازان حق طلب وثايق 
بيش از موارد از پيش تعيين شده را ندارند . محمود نوابي 
در گفتگو با مهر،  درباره وثايقي كه به تازگي خودروسازان 
از مردم در مقابل تحويل خودروهاي ثبت نامي با وام 25 
ميليون توماني طلب مي كنند، گفت: اداره كل رسيدگي به 
شكايات و ارزيابي در وزارت صنعت، معدن و تجارت فعال 
است كه بر اين اساس آن دسته از مردمي كه نسبت به 
فرآيند تحويل خودروهاي ثبت نامي خود با وام 25 ميليون 
آن  به  مي توانند  دارند،  شكايت  خودروسازان  از  توماني 
افزود:  وى  كنند .   ثبت  را  خود  شكايات  و  كرده  مراجعه 
اداره كل، سازمان حمايت مصرف كنندگان  اين  كنار  در 

در  مردم  شكايات  دريافت  آمادگي  نيز  توليدكنندگان  و 
وي  دارد .   را  دولت  اعتباري  طرح  خودروهاي  خصوص 
 25 وام  با  تسهيالتي  خودروهاي  مورد  در  كرد:  تصريح 
مقرراتي  و  قواعد  خودروسازان،  اگر  نيز  توماني  ميليون 
بر  و  بودند  كرده  تعهد  ابتدا  از  كه  چيزي  آن  از  بيش 
اساس آن ثبت نام صورت گرفته است، از مشتري طلب 
ارزيابي  اداره شكايات و  ناحيه  از  كنند، اين موضوع هم 
سازمان  ناحيه  از  هم  و  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت، 
رسيدگي  قابل  توليدكنندگان  و  مصرف كنندگان  حمايت 
حضور  در  جلسه اي  برگزاري  به  همچنين  نوابي  است .  
صنايع  امور  معاونت  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير 
و  كنندگان  مصرف  حمايت  سازمان  و  صنعت  وزارت 
جلسه  اين  البته  كرد:  خاطرنشان  و  اشاره  توليدكنندگان 

صرفا در خصوص خودرو نبود، اما در آن، وزير به معاون 
امور صنايع خود دستور داده تا به اين موضوع، رسيدگي 
كنند .  وي اظهار كرد: وزير صنعت، معدن و تجارت دستور 
داده تا آنچه كه به عنوان تعهد ميان خودروسازان و مردم 
بوده است، به بهترين شكل اتفاق بيفتد و هيچ اجحافي 
در مورد مردم صورت نگيرد .  به گفته مديرعامل سازمان 
دستور  به  بنا  توليدكنندگان،  و  مصرف كنندگان  حمايت 
وزير صنعت، اگر الحاقيه جديدي خارج آنچه كه از ابتدا با 
خريداران تفاهم شده، به مشتريان تحميل شود، معاونت 
رفع و  و  به رسيدگي  وزارت صنعت موظف  امور صنايع 
زمان  در  خودروسازان  برخي  است  گفتني  است .   رجوع 
مردم  از  توماني،  ميليون   25 وام  با  خودروهاي  تحويل 

طلب وثايقي تا 120 درصد قيمت خودرو مي كنند . 

دستور ويژه رسيدگي به تخلفات تحويل خودروهاي وام دار  

اقتصادي مجلس ضمن  رئيس كميسيون 
بدون  مالي  هاي  موسسه  به  هشدار 
 مجوز، از مردم خواست در اين موسسه ها 
پور  فتحي  ارسالن  نكنند .   گذاري  سپرده 
درگفتگو با ايرنا، افزود: ادامه فعاليت موسسه 
هاي مالي غيرمجاز منجر به فساد و پولشويي 
در كشور مي شود بنابراين بهتر است كه 

موسسان اين نهادهاي مالي غيرمجاز براي 
دريافت مجوز به بانك مركزي مراجعه كرده 
و خود را با شرايط قانوني تطبيق دهند  . اين 
نماينده مجلس به مردم توصيه كرد كه پول 
و سرمايه خود را در بانك ها و موسسه هاي 
داراي مجوز سپرده گذاري كنند  . همچنين 
مجلس،  اجتماعي  كميسيون  رئيس 

هاي  موسسه  با  مركزي  بانك   برخورد 
مالي و اعتباري غيرمجاز را حمايت از منافع 
افزود:  عزيزي  دانست .  عبدالرضا  مردم 
هاي  موسسه  مديران  با  مركزي   بانك 
بايد  آنها  زيرا  ندارد  تعارف  غيرمجاز  مالي 
عمل  مركزي  بانك  قوانين  چارچوب  در 
كنند   . وقتي مديران موسسه هاي غيرمجاز 

هشدارها را جدي نمي گيرند و نسبت به 
اقدام نمي كنند، سرنوشتي  دريافت مجوز 
شبيه موسسه ميزان در انتظار آنها خواهد 
بود . وي افزود  : بانك مركزي با كساني كه 
در چارچوب قانون عمل نمي كنند برخورد 
مي كند و مجلس نيز از اين رفتار منطقي 

سياستگذار پولي كشور حمايت مي كند . 

سرنوشتى مشابه موسسه ميزان در انتظار موسسه هاى مالى غيرمجاز

يادداشت

تأملي بر عقب ماندگي هاي تاريخي 
استان خراسان جنوبي

عقب  را  رنج  اين  بدهيد  اجازه  اول)  از صفحه  (ادامه   
ماندگى تاريخى استان بناميم. استانى كه منحصر و 
تعريف شده و محدود به شهرى به نام بيرجند نيست 
و ده شهرستان ديگر هم از همان ديرباز به نوعى در 
اين گردونه تاريخى سرنوشت ساز گرفتار بوده اند. 
ايجاد  از چه وقت  تاريخى  اين عقب ماندگى هاى 
شدند؟ چرا به وجود آمدند ؟ مقصر واقعى در ايجاد 
تاريخى  زيرساختى  هاى  آسيب  چه  كيست؟  آنها 
مسببين  و  مقصرين  اند؟  كرده  وارد  منطقه  اين  به 
تحقيقاتى  و  علمى  كار  چقدر  اند؟  بوده  پاسخگو 
انجام شده  ماندگى  اين عقب  آسيب شناسى  براى 
است؟ اين عقب ماندگى فقط حوزه هاى اقتصادى 
و عمرانى را در برگرفته يا به حوزه هاى فرهنگى، 
علمى، آموزشى و حتى اجتماعى ما هم رخنه كرده 
از ميانگين پيشرفت كلى كشور عقب   است؟ چقدر 
افتاده ايم؟ چند پله، چند قدم، چند سال يا چند ده 
ماندگى  عقب  اين  مهم،  سوال  يك  اصال  سال؟. 
اساسًا وجود داشته يا يك توهم و خيال و ناز و ُپز 
براى  راهى  آيا  نهايتًا  و  است؟  اجتماعى  و  سياسى 
پيش  آيا  اصوًال  و  دارد؟  وجود  آن  از  رفت  برون 
آيا  منفى؟  يا  است  مثبت  آينده  از  دلسوزان  بينى 
قابل جبران است؟ چه  تاريخى،  اين عقب ماندگى 
ميزان؟  چه  تا  چه كسى؟  بدست  و  چگونه؟  وقت؟ 
تحليل  راه؟  نقشه  همين  با  آيا  و  اى  هزينه  چه  با 
شرايط عمرانى و اقتصادى واقعى استان و آنچه در 
آنچه  (نه  دارد  وجود  فيلم  روى  و  ميدان  و  صحنه 
و  شود  مى  ارائه  كه  آمارى  آن  نه  شود،  مى  گفته 
سفارشى  صورت  به  مديريتى  فيلمسازان  آنچه  نه 
در حوزه عملكردها روى پرده مى برند و به مردم 
 نشان مى دهند) طعم شيرينى ندارد و اميدى به دل 

نمى دهد. 
و  كشور  اقتصادى  شرايط  به  توجه  با  متأسفانه   
رسمى  اعالم  زمزمه  و  نفت  قيمت  شديد  كاهش 
كاهش اعتبارات پروژه هاى عمرانى در استانها، به 
نظر مى رسد با شرايط نه چندان مطلوبى در آينده 
با  استانهايى  براى  كه  شرايطى  هستيم.  روبرو  نيز 
و  دولت  در  باال  قدرت البى  بينى،  پيش  توانمندى 
ها  طرح  ارائه  در  ما  از  تر  افزون  همتى  و  مجلس 
سخت  خيلى  ملى،  اى  بودجه  هاى  رديف  اخذ  و 
نخواهد بود؛ همان استانهايى كه هر ساله اعتبارات 
مناسبى را در اليحه بودجه كشور و حتى برنامه هاى 
استانشان  آبادانى  و  پيشرفت  به  توسعه  ساله  پنج 
اختصاص مى دهند و باز متضرر واقعى، ما خواهيم 
بود، استانى مرزى، با فريادى بلند از محروميت ها 
در گلو. نمى دانم تا كى بايد افسوس عملكردهاى 
انگارى هاى مديريتى را بخوريم؟.   ضعيف و سهل 

(ادامه در ستون مقابل)

برخى  تاوان  بايد  كى  تا  مردم  مقابل)  ستون  از   (ادامه 
و  توسعه  انديشى ها در حوزه  بى خيالى ها و سهل 
اشتغال،  از  فرزندانشان  بازماندن  با  را  استان  اقتصاد 
زده،  قحطى  روستانشينان  مشكالت  شدن  مضاعف 
افزايش سيل مهاجرت ها، كاهش شديد درآمدها در 
بازار و صنعت استان، افزايش ورشكستگى ها، تعطيلى 
كارخانه ها، آغاز و نهايتاً نيمه تمام ماندن پروژه هايى 
هاى  آسيب  افزايش  واقعى،  غير  هاى  بينى  پيش  با 
اجتماعى، باال رفتن نا اميدى ها و بى انگيزگى ها در 
جوانان و ده ها مشكل و آسيب ديگر بدهند؟ واقعيت 
قابل  تاريخى  هاى  ماندگى  عقب  اين  كه  است  اين 
جبران هستند؛ به شرط آنكه بخواهيم، به شرط آنكه 
به  باشند،  داشته  مطالبه  مردم،  و  نمايندگان  مديران، 
شرط آنكه دلسوز باشيم و عمق اين فاجعه را بدانيم، 
بشناسيم و براى رفع آن تالش هوشمندانه و همت 

مضاعف جهادى – نه شعارى- انجام دهيم. 
هاى  يادداشت  با  رابطه  در  خود  پيشنهاد  و  نظر  (لطفا 

روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرماييد)

داربست مهـدى  نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش لوازم 
بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     32319263-09151642377 - وسيله كار

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

با تخفيف ويژه قيرگونى

دعوت مجمع عمومي عادي شركت صندوق حمايت از توسعه 

بخش كشاورزي شهرستان طبس (سهامي خاص) 

ثبت شده به شماره 1114 و شناسه ملي 14003999025 

از توسعه بخش كشاورزي  به اطالع كليه صاحبان سهام شركت صندوق حمايت 
شهرستان طبس (سهامي خاص) مي رساند: جلسه مجمع عمومي عادي شركت 
مذكور پنجشنبه 94/10/3 ساعت 15 در محل ساختمان شماره 2 جهاد كشاورزي 
واقع در طبس بلوار امام رضا (ع) برگزار مي گردد. بدينوسيله از كليه سهامداران و 
نمايندگان قانوني صاحبان سهام دعوت به عمل مي آيد با در دست داشتن معرفي نامه 
از تشكل خود و افراد حقيقي با در دست داشتن كارت شناسايي معتبر در روز و ساعت 

مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانند 

الف: دستور جلسه
1- ارائه گزارش هيئت مديره، بازرسين قانوني و حسابرس شركت در خصوص عملكرد 
شركت منتهي به 94/6/31  2- بررسي و تصويب صورت هاي مالي (ترازنامه و حساب 
سود و زيان) شركت براي سال مالي منتهي به 94/6/31   3- بررسي و تصميم گيري 
در خصوص نحوه تقسيم سود ساليانه شركت 4- بررسي و تصميم گيري در خصوص 
پرداخت پاداش اعضاي هيئت مديره، مديرعامل و كاركنان شركت 5- بررسي و تصميم 
گيري در خصوص حق الزحمه بازرس 6- انتخاب بازرسين قانوني شركت 7- انتخاب 
حسابرس 8- تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي شركت 9- انتخابات 

اعضاي هيئت مديره 10- اصالحيه بودجه سال مالي منتهي به 95/6/31
ضمنا گزارش صورت هاي مالي شركت و گزارش هيئت مديره و بازرسين براى ارائه به 

سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده مي باشد
هيئت مديره

آگهى مزايده اموال منقول - نوبت دوم 
چون در پرونده اجرايى 1525/93 در قبال محكوميت آقاى غالمرضا فدايى و شركت نگين پوشاك بيرجند به پرداخت مبلغ 
932/155/658 ريال در حق بانك صنعت و معدن و پرداخت مبلغ 34/685/804 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و 
با عنايت به توقيف اموال از محكوم عليه رديف دوم كه شامل 32 قلم چرخ خياطى و غيره مى باشد و ليست آنها در تابلوى اجراى 
احكام مدنى موجود است كه حسب نظريه كارشناس اقالم مذكور جمعا به مبلغ 1/379/000/000 ريال ارزيابى گرديده است كه 
از طريق مزايده در روز دوشنبه مورخ 94/10/7 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت 
پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى 
فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در 
غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل 

از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود
رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

آگهي مزايده اموال غيرمنقول - نوبت دوم
چون در پرونده اجرايي 575/94 در قبال محكوميت آقاي علي بيجاري به پرداخت مبلغ 10/810/572/367 ريال در حق خانم فاطمه 
معاشري و پرداخت مبلغ 441/500/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به توقيف پالك ثبتي شماره 4088 
فرعي از 250 اصلي بخش 2 بيرجند از محكوم عليه كه حسب نظريه كارشناس پالك مذكور واقع در معلم 36 قطعه سوم جنوبي 
از خيابان معلم بوده كه ميزان عرصه آن 53/75 مترمربع و داراي موقعيت تجاري عرصه مي باشد كه ارزش ششدانگ آن به مبلغ 
860/000/000 ريال ارزيابي گرديده است كه از طريق مزايده در روز چهارشنبه مورخ 94/10/9 از ساعت 9 الي 10 صبح در دفتر اجراي 
احكام حقوقي به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به كساني كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد 
شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده 
ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مي 

توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود

رجبي- مدير اجراي احكام مدني دادگستري بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

آگهي مزايده اموال غيرمنقول -  نوبت اول
چون در پرونده اجرايي 940817 دستور فروش صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقي بيرجند مبني بر فروش اموال مرحوم غالمرضا كدخدا 
كه شامل 1- پالك ثبتي شماره 123 فرعي از 4157 اصلي بخش يك بيرجند كه حسب نظريه كارشناس ملك واقع در بين جمهوري 
7 و 9 پالك 474 مي باشد و متراژ عرصه 215/57 مترمربع و اعيان شامل همكف 171 مترمربع و طبقه اول 147 مترمربع و با كاربري 
مسكوني و در نبش معبر اصلي كاربري تجاري دارد و ارزش ششدانگ آن به مبلغ 7/340/690/000 ريال كارشناسي گريده است 2- 
باقيمانده پالك ثبتي 1402 اصلي و غيره واقع در ميدان آزادي نبش خيابان شهيد برگي با عرصه موجود 322/5 مترمربع و با كاربري 
كارگاهي و تجاري كه از سمت شرق به عمق 18 متر و 17/5 متر و به مساحت جمعا 269/5 مترمربع در مسير تعريض طبق طرح 
تفصيلي بيرجند مي باشد و باقيمانده عرصه 53 مترمربع در طرح كاربري تجاري مي باشد و تجاري وضع موجود با كاربري فعلي 126 
مترمربع يك واحد مغازه مي باشد كه ارزش ششدانگ آن با توجه به تعريض به مبلغ 12/600/000/000 ريال كارشناسي شده است. 3- 
پالك ثبتي شماره 226 فرعي از 4157 اصلي بخش يك بيرجند كه حسب نظريه كارشناس ملك واقع در بين خيابان جمهوري 11 و 
13 پالك 422 كه به متراژ عرصه 54/62 متر مربع و اعيان همكف 54/62 مترمربع و با كاربري تجاري مي باشد و در مسير تعريض نمي 
باشد و ارزش ششدانگ آن به مبلغ 4/583/440/000 ريال ارزيابي گرديده است و جمعا ارزش سه پالك به مبلغ 24/524/130/000 
ريال مي باشد كه از طريق مزايده در روز دوشنبه مورخ 94/9/30 از ساعت 10 الي 11 صبح در دفتر اجراي احكام حقوقي به فروش 
برسد كه قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به كساني كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد 10 درصد مبلغ 
پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام 
نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مي توانند پنج روز 

قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود

رجبي- مدير اجراي احكام مدني دادگستري بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

آگهي مزايده اموال منقول- نوبت اول
چون در پرونده 941017 اجرايي در قبال محكوميت شركت توليدي لوله و پروفيل كوير خراسان به پرداخت مبلغ 38/182/771 ريال 
در حق آقاي حسن خوش نشان و پرداخت مبلغ 1/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به توقيف يك 
دستگاه خودروي پرايد به شماره انتظامي 827 ب 46 ايران 52 از محكوم عليه كه حسب نظريه كارشناس خودروي مذكور مدل 1389 
و به رنگ سفيد و دوگانه كارخانه بوده و وضعيت بدنه آن بدون رنگ و زدگي و فقط سپر عقب آن نياز به تعويض دارد و گيربكس آن 
سالم مي باشد و به مبلغ 147/000/000 ريال ارزيابي گرديده است كه از طريق مزايده در روز چهارشنبه مورخ 94/10/9 از ساعت 10 
الي 11 صبح در دفتر اجراي احكام حقوقي به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به كساني كه باالترين قيمت 
را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر 
تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد 
خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مي توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه 

نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود

رجبي- مدير اجراي احكام مدني دادگستري بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

آگهي مزايده اموال غيرمنقول - نوبت اول
چون در پرونده 460/94 اجرايي در قبال محكوميت آقاي سيد حسين حسيني به پرداخت مبلغ 329/016/169 ريال در حق آقاي 
مسعود نخعي و پرداخت مبلغ 15/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به معرفي و توقيف پالك ثبتي 
شماره صفر فرعي از 2224 اصلي بخش يك بيرجند از سوي شخص ثالث در اجراي تبصره ماده 34 قانون اجراي احكام مدني كه 
حسب نظريه كارشناس پالك مذكور واقع در جمهوري 10 كوچه مسجد آل رسول (ص) پالك 37 مي باشد كه ميزان عرصه آن 
19/8 متر مربع و اعيان همكف به همان ميزان است كه در طرح تعريض نمي باشد و با كاربري تجاري مي باشد و شامل انشعابات آب 
و برق و تلفن است و به مبلغ 700/000/000 ريال ارزيابي گرديده است كه از طريق مزايده در روز يكشنبه مورخ 94/10/6 از ساعت 
9 الي 10 صبح در دفتر اجراي احكام حقوقي به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به كساني كه باالترين قيمت 
را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر 
تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد 
خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مي توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه 

نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود

رجبي- مدير اجراي احكام مدني دادگستري بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

توجه        توجه
فروشگاه كودك  امير 
پوشاك زمستانه خود را با 20 درصد 

تخفيف عرضه  مى نمايد
سجادشهر، امامت 2      32412973

فورى      استخدام       فورى
به دو نفر نيروى خانم براى فروش تلفنى 
نيازمنديم.  مراجعه  حضورى الزاميست 

09362474690
آدرس: معصوميه  -  خيابان شهيد يوسفى 

يوسفى 2 – پالك 86

 گچ كارى و گچ برى پذيرفته مى شود 
به قيمت مناسب در اسرع وقت (شهر- روستا)

09159658659

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

شما مى توانيد با حضور گرم تان از راهكارهاى اساتيد و مشاوران مجرب بهره مند شويد

 زمان ثبت نام: 15 لغايت 29 آذر صبح ها از ساعت 8 الى 11 به جز پنجشنبه ها
زمان كارگاه: چهارشنبه و پنجشنبه (2 و 3 دى ماه)

مكان: طالقانى 1- مكتب نرجس (سالم ا... عليها)     شماره تماس: 32223831

واحد فرهنگى مكتب نرجس (سالم ا... عليها )

مكتب نرجس (سالم ا... عليها) برگزار مى كند:

 كارگاه  فرهنگى تربيتى
«فرصت ها و تهديدها در روابط عاطفى همسران»

(دوران نامزدى و عقدويـژه بانــوان جــوان
 سال هاى آغازين زندگى مشترك)



پيام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

كنيم.  انديشه  كمى  هست،  هم  بهترى  راه  هميشه 
عقيم سازى سگ ها را جايگزين كشتار كنيد جان را 
ما نداديم كه پس بگيريم. يك بار به جاى آزار محبت 

كنيد و ببينيد كه همه چى فرق مى كند.
938…363
سالم آوا. فرصت يك ماهه تحويل خودروهاى ثبت 
تحويل  روند  چرا  هست.  اتمام  به  رو  سايپا  نامى 

اينقدر كند است؟
915…534
ندارند.  اطفال  فلج  قطره  بهداشت  مراكز  چرا 
 4 قطره  ولى  هست  ماهه   6 حدود  االن  فرزندم 
بهداشت  مسئوالن  لطفًا  ندادند!  بهش  رو  ماهگى 

استان جوابگو باشند.
915…691
سالم آوا چرا دهيارى چهكند به فكر روشنايى بلوار 
برق  چراغ  برگردان  دور  سر  نيست  شهرك  االهيه 
روشن بود همان را هم خاموش كردند اگر كسى هم 

كشته شود هيچ كسى جواب گو نيست.
915…700
سالم باتشكر. شما را به خدا درد دل نانوايان را به 
گوش استاندار برسونيد به گمانم استاندار محترم 
خبر ندارد كه مسئوالن پايين دست چه بالهايى به 
از  بار  حاال سه  تا  آورند  مى  در  بدبخت  نانوايان  سر 
دفتر جنابعالى هم درخواست مالقات حضورى كرديم 
ولى هيچ خبرى نشد آيا در مدت دو سال اين شغل 

حساس ارزش يك ساعت وقت شما را نداشتند.
915…134
كاش هميشه ايام منتهى به انتخابات بود كه اينقدر 

دوستان را پر كار و با نشاط ببينيم 
930 ... 206
زمين ها  بدون هيچ مدركى   ... اينكه  با سالم علت 
و امالك زمين هاى رحيم آباد را به نام افراد خاصى 
مى زند چيست؟ ضمنًا مدارك موجود و اهالى قديمى 

شاكى پرونده هستند ولى ... پاسخگو نيست.
915…354

پخت 12 تن غذاي نذري در خراسان جنوبي  

يكشنبه * 22 آذر 1394 * شماره 3390
3 بيش از 12 تن غذاى نذرى شامل غلو و آش محلى به مناسبت شهادت امام 

رضا (ع) در بيرجند و خوسف پخته شد. به گزارش خبرگزارى صدا و سيما، اين 
غذاهاى نذرى بين بيش از 17 هزار نفر از عزاداران ثامن الحجج (ع)توزيع شد.

پاسخ مسئوالن به پيام شما

جوابيه هاى معاونت اجتماعى فرماندهى انتظامى استان

ستون  در  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -1
پيام شما درباره «لطفًا پليس راهور سرى به انتهاى 
نيروى هوايى 31 بزند و جلوى پارك نفت كش ها 
را قبل از بروز حادثه بگيرند به خدا عذاب مى كشيم 
و  تردد  رساند:  مى  استحضار  به  نداريم»  خواب  و 
توقف خودروهاى سنگين در معابر شهرى ممنوع و 
پليس راهور در صورت مشاهده برابر وظيفه ذاتى در 

خصوص اعمال قانون اقدام مى نمايد.
در ستون  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -2
پيام شما مورخ 94/1/31 درباره «به دوست عزيزى 
كه فرموده بودن راهنما زدن توسط راننده ها كم شده 
راهنمايى   206 بودم  شاهد  صبح  خودم  بگويم  بايد 
بدون  رانندگى  و  راهنمايى  ساختمان  از  رانندگى  و 
پشت  كوچه  اولين  در  و  آمد  بيرون  زدن  راهنما 
در ضمن  برد.  تشريف  زدن  راهنما  بدون  شهردارى 
هاى  ماشين  بيشتر  پشت  باشين  كرده  دقت  اگر 
انتظامى كه حركت مى كنين يا راهنما نمى زنن يا 
چراغ هاشون مشكل داره.» به استحضار مى رساند: 
مستمر  صورت  به  نيز  پليس  خودروهاى  رانندگان 
ساير  همچون  و  شركت  آموزشى  هاى  كالس  در 
شهروندان ملزم به رعايت قوانين و مقررات راهنمايى 
و رانندگى هستند و در صورت مشاهده تخلف برابر 

مقررات برخورد مى شود.

اولين  بيرجند  آزادى  استاديوم  چمن  زمين  زاده-  حسين 
عالقمندان  هاست  سال  كه  است  شهر  اين  چمن  زمين 
رشته ورزشى فوتبال از آن استفاده مى كنند و به طور حتم 
پيشكسوتان اين رشته خاطرات زيادى از آن دارند. ناگفته پيدا 
است براى ايجاد و نگهدارى و حفظ اين تأسيسات زحمات 
زيادى كشيده شده و منابع و وقت فراوانى هم صرف گرديده 
و لذا اين امكانات بايد براى استفاده نسل هاى آينده نيز حفظ 
گردد.  ايجاد و احداث مجموعه هايى از اين دست سخت 
است اما سخت تر از آن حفظ و نگهدارى آنهاست كه تالش 

و همت و البته دلسوزى مضاعف مى طلبد.

اولين  برود  پيش  شكل  همين  به  وضع  اگر 
چمن فوتبال بيرجند به كلى خشك مى شود

چند  در  استان  مركز  فوتبال  پيشكسوتان  از  تن  چند 
را  آن  كه  آنچه  از  روزنامه  دفتر  با  تماس  در  گذشته   روز 
بى توجهى در نگهدارى و رسيدگى به اولين زمين چمن 
شهر در استاديوم آزادى عنوان مى كردند، گاليه نموده و 

خواستار پيگيرى اين موضوع شدند.
يكى از پيشكسوتان فوتبال بيرجند در اين باره به گزارشگر 
نشدن  پرداخت  دليل  به  كه  ام  متأسفانه شنيده  ما گفت: 
بدهى، برق استاديوم قطع شده و امكان كشيدن آب از چاه 
و آبيارى زمين چمن آزادى بيرجند وجود ندارد. على دقتى 
پور با بيان اينكه سى سال براى نگهدارى اين زمين چمن 
زحمت كشيده شده و تمامى اين زحمات و هزينه كردها در 
حال حاضر با سوء مديريت در حال از بين رفتن است، اظهار 
كرد: اگر وضع تا دو هفته ديگر به همين شكل باشد، اولين 

چمن فوتبال بيرجند به كلى خشك خواهد شد.

80 روز است كه اين چمن آبيارى نشده

وى با ذكر اين نكته كه چمن زمين اصلى استاديوم آزادى 
به موقع اصالح نمى شود، گفت: بلندى بيش از حد ارتفاع 
گويا هيچ  و  آن مى شود  رفتن  بين  از  باعث  چمن، خود 
مرجعى براى حفظ اين امكانات و اساساً براى ورزش دل 
نمى سوزاند و حاصل سال ها زحمت و تالش به خاطر يك 
بدهى برق كه معلوم نيست چقدر است، در شرف نابودى 
است. اين پيشكسوت فوتبال با اشاره به اينكه سال ها از 
رشته ورزشى مورد عالقه ام به خاطر همين سوء مديريت 
ها دور هستم، تصريح كرد: هفته اى يك بار و آن هم براى 
سالمتى خود با جمعى از پيشكسوتان به استاديوم آزادى مى 

رويم كه با ديدن وضع چمن باز هم بايد غصه بخوريم.
يكى ديگر از پيشكسوتان فوتبال بيرجند هم با اشاره به 
اينكه شنيده ايم كه چمن اصلى استاديوم آزادى بيش از 80 
روز است كه آبيارى نشده، گفت: چمن اين زمين به حالت 

نيمه خشك درآمده و از حالت يك زمين چمن فوتبال خارج 
شده و بيشتر به زمين كشت چغندر شبيه است و گويا اصًال 

به وضع آن رسيدگى نمى شود.

بخش خصوصى كوتاهى مى كند ورزش و 
جوانان اجازه نابودى امكانات را ندهد

اگر  اينكه  به  اشاره  با  مقدم  نقيبى  حسين  سيد 
نگهدارى اين چمن به بخش خصوصى واگذار شده، 
اين  به رسيدگى است در غير  طرف قرارداد موظف 
باشند،  موضوع  پيگير  بايد  امر  مسئوالن  صورت 
چمن  از  مربع  متر  يك  بازسازى  براى  كرد:  اظهار 

رساندن  بردارى  بهره  به  براى  و  كار  ساعت   10 به 
شود  صرف  بايد  طوالنى  زمانى  مترمربع  يك  اين 
دل امكانات  اين  براى  هيچكس  گويا  حال  اين   با 
كند  كوتاهى مى  اگر بخش خصوصى  نمى سوزاند. 
حداقل ورزش و جوانان نبايد اجازه دهد اين امكانات 

به همين راحتى نابود شود. 
كه  است  سال   2 حدود  مقدم،  نقيبى  گفته   به 
باز  تعمير  براى  را  آزادى  اصلى  نورافكن هاى چمن 
كرده و پايين آورده اند اما در اين مدت هيچ كارى 
صورت نگرفته و اين نشان مى دهد كه هيچ عزم و 

اراده اى براى رفع مشكالت وجود ندارند.

تكذيب عدم پرداخت بدهى برق

اما  بيرجند،  اداره ورزش و جوانان شهرستان  رئيس 
قطعى برق استاديوم آزادى را به دليل عدم پرداخت 
برق  كابل  و گفت:  كرد  تكذيب  برق  اداره  به  بدهى 
بيرون  در  نشينى  عقب  انجام  از  پس  كه  استاديوم 
انجام  حين  در  بود،  گرفته  قرار  استاديوم  فضاى  از 
اصلى  دليل  و  قطع شد  عمرانى شهردارى،  عمليات 

مشكل همين امر بوده است. 
سيد حسين اصغرى اظهار كرد: پيگير ى هاى ما به 
دليل اينكه شهردارى ادعا مى كرد كه اداره برق محل 

قرار گرفتن كابل را اعالم نكرده و اداره برق هم مدعى 
به  داده،  انجام  را  الزم  هاى  گذارى  عالمت  كه  بود 

نتيجه اى نرسيد و لذا خود ما پيگير شديم. 
به گفته وى وقتى عوامل سازمان شهردارى به خاطر 
جدول كشى، كابل را قطع كرده اند بايد خودشان هم 
 پيگير رفع مشكل مى شدند، افزود: با وجود پيگيرى هاى
ما سازمان عمران شهردارى عنوان كردند كه ما از اداره 
برق استعالم كرده ايم و آنها بايد پاسخگوى مشكل 
باشند و اداره برق هم كه مى گويند ما محدوده را 
عالمت گذارى كرده ايم و شهردارى بايد خارج از اين 

محدوده عمليات انجام مى داد.

كابل  و  داديم  انجام  را  كنى  چاله  كار  حال  هر  به 
كه  امتحان مشخص شد  از  بعد  اما  كرديم  را وصل 
احتماالً كابل به دليل كشيده شدن از نقطه ديگرى 
هم قطع شده و دوباره پيگير حفارى و مشخص كردن 
محل قطعى هستيم كه اى كاش عامالن اين مشكل 

خودشان اين موضوع را پيگير مى شدند.

متأسفانه بخش خصوصى كه متولى زمين 
چمن است به تعهداتش عمل نمى كند

اصغرى با اشاره به اينكه چمن هاى شماره يك و دو 
استاديوم آزادى هر دو به بخش خصوصى واگذار شده، 

گفت: كار رسيدگى به وضع چمن از صفر تا صد برعهده 
بخش خصوصى است اما متأسفانه بخش خصوصى به 
تعهدات خود در رسيدگى به چمن عمل نمى كند و 
حتى كوتاه كردن چمن ها را نيز خود ما پيگيرى مى 
كنيم. البته به بخش خصوصى به عنوان متولى كار 
اخطار داده ايم و چنانچه به تعهداتشان عمل ننمايند 
از آنان خلع يد خواهد شد. وى در پايان با بيان اينكه 
در حال حاضر طبق روال همه ساله و سيستم كار 
به  زمستان  پايان  تا  ماه  آذر  از  ها،  چمن  نگهدارى 
چمن استراحت داده مى شود، گفت: در اين فاصله 
چنانچه چمن مورد استفاده قرار گيرد آسيب خواهد 

ديد ضمن اينكه در اين مدت براى نشاء كردن اقدام 
مى كنيم كه نياز به دو سه ماه وقت دارد.

شهردارى :  خدا رحم كرد ...

مديرعامل سازمان عمران شهردارى نيز در اين باره به 
گزارشگر ما گفت: متولى امور برق تا قبل از كنتور، 
اداره برق است و ما نيز براى انجام هر كار اجرايى از 
شركت هايى كه داراى تأسيسات زيرزمينى هستند 
استعالم مى كنيم.  عليرضا ارجمندى با اشاره به اينكه 
درباره مورد مذكور از اداره برق استعالم شده، افزود: 
ما حتى مسئول شبكه گرم اداره برق را هم به محل 
برق  تأسيسات  محدوده  دراين  شد  گفته  كه  برديم 

نداريم و لذا كار حفارى انجام شد.
استاديوم در  به  مربوط  برق  كابل  اينكه  بيان  با  وى 
فاصله 20 تا 30 سانتيمترى سطح زمين قرار داشت، 
اظهاركرد: واقعاً خدا رحم كرد كه اين كابل برق سه 
فاز، برق نداشت در غيراينصورت عالوه بر كشته شدن 
راننده خودروى حفارى، فاجعه اى در سطح شهر رخ 
مى داد به هر حال با توجه به همه جهات سازمان 

عمران شهردارى، مسئوليتى در اين زمينه ندارد.

كابل مذكور بعد از كنتور قرار دارد 
و ما نمى توانيم دخالت كنيم

بيرجند هم  برق شهرستان  اداره  رئيس  برزگر  اما  و 
با اشاره به اينكه كابل مذكور بعد از كنتور استاديوم 
آزادى قرار داشته، گفت: در اينگونه موارد ما دخالتى 
نمى توانيم داشته باشيم با اين حال چنانچه مسئوالن 
استاديوم و ورزش و جوانان واقعاً نياز به راهنمايى يا 

همكارى داشته باشند، آماده كمك هستيم.
در پايان گزارش بايد به اين نكته اشاره كنيم كه قبل 
يا بعد از كنتور بودن و كابل و يا مسايل ديگر چندان 
تفاوتى نمى كند، آنچه اهميت دارد رسيدگى به وضع 
اولين زمين چمن شهر بيرجند در استاديوم آزادى 
به  نسبت  وقت  اسرع  در  بايد  امر  مسئوالن  و  است 
احياى آن اقدام نموده و در ادامه نيز دلسوزى و همت 

بيشترى براى نگهدارى و حفظ آن به خرج دهند. 
پيگيرى گزارشگر ما براى گرفتن عكس از زمين چمن 
آزادى نيز به دليل ممانعت حراست اداره كل ورزش 
و جوانان استان به جايى نرسيد اما قطعاً هركس از  
وضع  بودن  اورژانسى  به  ببيند  را  زمين  اين  زديك 
چمن آن پى خواهد برد و ما هم همچون پيشكسوتان 
فوتبال اميدواريم اين بيمار اورژانسى هرچه سريعتر 

احيا شود و از نابودى و مرگش جلوگيرى گردد.

برق  رفت، آب رفت، طراوت از چمن استاديوم آزادى بيرجند هم رفت

چمن آزادى 80 روز بدون آب

پيگيرى گزارشگر ما براى گرفتن عكس از زمين چمن آزادى به دليل

ممانعت حراست اداره كل ورزش و جوانان استان بى نتيجه ماند

 بنابراين در اين قاب «جاى عكس چمن آزادى خاليست!» 

دستگاه ساب سيار اميرآبادى زاده
ساب انواع سنگ هاى  مرمر گرانيت و موزاييك ساده      09156706538

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

09151630283 - 32225494
 نبش 17 شهريور 23

دور جديد  تمرينات هندبال آغاز گرديد
آقايان             بانوان

براى ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر
 با شماره هاى 32400170-1 
 اداره ورزش و جوانان بيرجند 

و  09395618739(آقاى يكه خانى) 
تماس حاصل فرماييد.

هيئت هندبال  استان
 هيئت هندبال شهرستان بيرجند

راننده محترم: اطالع از آخرين وضعيت ترافيك جارى در محورهاى كشور، وضعيت آب و هوا ، مشاهده امكانات بين راهى از قبيل
141 .ir پمپ بنزين ها و مجتمع هاى خدماتى رفاهى از طريق وب سايت 

ثبت نام كربال - هوايى
اعزام از بيرجند 94/10/26

 دفتر زيارتى مشكوه
32475475 - 32224113 

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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نصــب و تعميــر   لباسشويى  در منزل      
  09151643778 - 32315776         شهر يارى
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ساخت انواع پاي پوش هاي سنتي يکي از رشته ها ي صنايع دستي است. گيوه بافي و گيوه دوزي با استفاده از
 نخهاي پنبه اي و ساخت کفشهاي چرمي از اصلي ترين پاي پوش هاي مردم منطقه از گذشته هاي دور محسوب 
مي شده است که در حال حاضر، از جمله حرف منسوخ شده و کم رونق در استان خراسان جنوبي است
.در بيرجند قديم انواع کفش و گيوه در بازار به فراواني يافت مي شده است.

پاى پوش سنتى صنايع دستى خراسان جنوبى

4
توصيه هاى پليسى

اظهار تمايل هندى ها براى سرمايه گذارى در راه آهن شرق
بزرگداشت استاد قوامى

اثرات منفي بازيهاي رايانه اي
 

بازي ها  اين  گفت  مي توان  خشونت:  افزودن   -
و  احساسي  برانگيختگي  و  خشونت  افزايش  سبب 

فکري به ويژه در پسرهاي کم سن و سال مي شود.
- گوشه گيري: طي کردن ساعت هاي متمادي براي 
بازي  با رايانه سبب جدا شدن و انزواي فرد از محيط 
و جداشدن فرد از هم ساالن خود و آسيب رساندن به 
روابط اجتماعي و خانوادگي فرد مي شود. به عالوه اين 
انزواطلبي مي تواند به گوشه گيري تدريجي بيانجامد، 
و  ناکامي  به  بازي ها  اين  موارد  از  بسياري  در  زيرا 

شکست منجر مي شود. 
رايانه اي:  بازي هاي  جسماني  صدمات   -
چشمي،  صدمه هاي  از:  عبارتند  جسماني  صدمات 
مرکزي،  اعصاب  سيستم  عوارض  پوستي،  اسکلتي، 
و  قلبي  واکنش هاي  بدن،  ساز  و  سوخت  در  تغيير 
عروقي، چاقي، تضعيف قواي فکري، عوارض گوارشي، 

خستگي مزمن و… مي باشد. 
ديگر  از  تحصيلي:  افت  و  اخالقي  افت    -
رفتاري  و  اخالقي  افت  ها  بازي  اين   عوارض هاي 

در نوجوانان است.   
گذاشته  نمايش  به  بازي ها  اين  در  که  هويت هايي   
مي شود خالي از مهر، خشن و ستيزه جو است. همچنين 
اين بازي ها سبب افت تحصيلي و کاهش توانمندي 
فرد در امور مدرسه و کسب دانش است. ساعت هاي 
متمادي براي بازي به کاهش قابليت فرد در فراگيري 
و نداشتن وقت کافي و مناسب براي رسيدگي در امور 

 تحصيلي منجر مي شود. 
فرماندهي انتظامي استان

 خراسان جنوبي- معاونت اجتماعي 

به  نام خراسان جنوبي  ايران که آغاز کني  از شرق نقشه 
چشم مي خورد، استاني که براي تکميل راه آهن ١٠ سالي 
مي شود که مردمش را چشم انتظار گذاشته تا با احداث آن، 
اين استان  بصورت ريلي به استان هاي همجوار متصل شود. 
بيرجند-گناباد- زاهدان-  آهن  راه  احداث  و  مطالعه  طرح 

احمدي نژاد،  محمود  استاني  سفر  نخستين  به  شور  کال 
رئيس جمهور سابق به استان خراسان جنوبي در سال ٨٤ بر 
مي گردد. زمين خراسان جنوبي که هنوز چرخ هاي هيچ 
قطاري بر روي ريل آن نمي چرخد و وضعيت احداث راه 
ابهام قرار داشت  از  آهن آن تا چند سال قبل در هاله اي 
آذرماه   ١٦ مصوبه،  اين  از  گذشت ٩سال  از  پس   باالخره 
سال گذشته بود که مردم خبر تازه اي در اين خصوص از 

مسئوالن شنيدند.
آذر سال  جنوبي ١٦  استاندار خراسان  ا... خدمتگزار،  وجه 
رديف  اختصاص  از  رسانه ها  با  خبري  نشست  در  گذشته 
مستقل براي احداث راه آهن خراسان جنوبي در بودجه سال 
٩٤ خبر داد و اظهار کرد: با اختصاص رديف اجرايي به اين 
مهم، استان از بن بست نجات پيدا مي کند و ظرفيت زيادي 

براي پيشرفت و عمران فراهم مي شود.
وي با بيان اينکه راه آهن خراسان جنوبي سال ٩٣، پنج 
داشت:  بيان  است،  داشته  مطالعاتي  اعتبار  تومان  ميليارد 
يافته  تخصيص  اعتبار  اين  از  تومان  ميليارد  دو  تاکنون 
است. خدمتگزار با تاکيد بر اينکه دولت براي سال ٩٤، ١٠ 
ميليارد تومان، سال ٩٥ نيز ٢٢٧ ميليارد تومان و همچنين 
در سنوات آينده مبلغ بيشتري براي احداث راه آهن استان 
در نظر خواهد گرفت، تصريح کرد: اين پروژه بايد تا پايان 

سال ١٣٩٩ به اتمام برسد.
نماينده عالي دولت در خراسان جنوبي با اشاره به اينکه در 
گام اول، اختصاص رديف اجرايي در اليحه سال ٩٤ براي 
راه آهن استان حائز اهميت بود، گفت: افزايش اعتبارات در 
نداشته  بودجه  اگر طرح رديف  بعدي است چراکه  مراحل 
باشد نمي تواند يک ريال هم اعتبار اختصاص يابد وقتي 
ميزان  اين  سال  هر  در  شود  مستقل  رديف  داراي  طرح 

اعتبارمي تواند افزايش يابد. 
خدمتگزار گفت: راه آهن شرق کشور از چابهار در استان 
سيستان و بلوچستان شروع شده و با عبور از شهرستان هاي 
نهبندان، سربيشه، بيرجند، قاين و فردوس و کال شور به راه 

ريلي خراسان رضوي متصل مي شود.
رسانه ها  در  داغ  خبر  اين  انتشار  از  زيادي  مدت  هنوز  اما 

موسي  االسالم  حجت  يادداشتي  طي  که  بود  نگذشته 
قرباني، نماينده سابق مردم قائن در مجلس در دي ماه سال 
٩٣ نکاتي را اعالم کرد و گفت: صرف نظر از اينکه مبلغ 
۱۰ ميليارد تومان در اليحه بودجه پيش بيني شده براي راه 
آهني که نزديک به ٢٤٠ کيلومتر طول دارد و هر کيلومترآن 
بيش از ۱۰ ميليارد تومان هزينه دارد خيلي اميدوار کننده 

نيست اما اصل رديف دار شدن اين پروژه، مهم است.
 وي ادامه داد: براساس مصوبه شوراي عالي سياست گذاري 
و برنامه ريزي زيربناهاي حمل و نقل که به رياست وزير راه 
و ترابري در سال ١٣٨٦ تشکيل شده است، مسير اين خّط 
آهن، بيرجند - قاين - گناباد - كالشور اعالم شده ودر سال 
١٣٨٩ به صورت رسمي به مجمع نمايندگان استان اعالم 

شده و مسؤلين فعلي بايد دقت کنند که بار ديگر حرفهاي 
غير کارشناسي در اين خصوص مطرح نشود و بار ديگر نزاع 

هاي بدون نتيجه فضاي استان را آلوده نکند.
حجت االسالم قرباني از نمايندگان استان درخواست کرد تا 
در کميسيون ها و صحن مجلس از اليحه دولت دفاع کنند 
و از توان نمايندگان استانهاي گلستان، خراسان رضوي و 
سيستان و بلوچستان بخاطر اينکه در مسير راه آهن شمال 
جنوب هستند تا جايي که مي توانند، استفاده کنند تا رقم 

رديف پيشنهادي دولت را افزايش دهند.
 وي با تاکيد بر اينکه اين پروژه همانند يک نوزاد نياز به 
نمايندگان  افزود:  غافل شوند،  آن  از  نبايد  و  دارد  مراقبت 
مجلس  صحن  در  است  ممکن  که  نمايند  مراقبت  بايد 
اينکه  کردن  مطرح  با  نمايندگان  برخي  کميسيون ها  يا 

 اولويت با اتمام پروژه هاي نيمه تمام است پيشنهاد حذف
 پروژه هاي جديد را مطرح کنند.

استاندار خراسان جنوبي:
 منتظر تخصيص ۱۰ ميليارد هستيم

بيرجند  در  با شبستان  گفتگو  در  جنوبي  خراسان  استاندار 
راه آهن  به  تومان  ميليارد   ١٠ اختصاص  به  اشاره  با 
خراسان جنوبي در بودجه ٩٤، اظهار کرد: منتظر تخصيص  
اين اعتبار هستيم و چون اعتبارات بودجه سنواتي از اول 
فروردين هر سال تا پايان سال مالي قابل تخصيص است، 
پيگير هستيم تا به محض تخصيص اعتبارات اجراي پروژه 
راه آهن را دنبال کنيم.وجه ا.. خدمتگزار با بيان اينکه براي 

اولين بار پروژه اتصال استان به راه آهن سراسري در بودجه 
سال ٩٤ صاحب رديف مستقل اعتباري شده، تاکيد کرد: 
اختصاص  پروژه  اين  به  بودجه  طريق  از  رقمي  هرسال 

مي يابد و بقيه از طريق فاينانس دنبال مي شود. 
اوليه  توافق  اساس  بر  داد:  ادامه  جنوبي  خراسان  استاندار 
کافي  داخلي  منابع  اگر  راه آهن،  تکميل  براي  شده  مقرر 
در  مهم  اين  که  شود  استفاده  فاينانس  اعتبارات  از  نبود، 
رئيس  شهرسازي،  و  راه  وزير  امضاي  به  صورتجلسه اي 
خراسان  نماينده  چهار  مجلس،  اول  رئيس  نائب  مجلس، 
است.خدمتگزار خاطرنشان کرد:  رسيده  استاندار  و  جنوبي 
در  وزير  توسط  فاينانس  طريق  از  پروژه  اين  مالي  تامين 
دستور کار و مرتب در حال پيگيري است و وقتي کار قطعي 

شد اعالم مي کنيم.

 حجت االسالم عبادي: اظهار تمايل هندوستان 
براي سرمايه گذاري در راه آهن شرق

بيرجند،  مردم  نماينده  عبادي،  محمدباقر  االسالم  حجت 
اشاره به  با  خوسف و درميان در مجلس شوراي اسالمي 
اينکه مشغول پيگيري اعتبارات امسال اين پروژه هستيم، 
پايان سال مالي فرصت دارد و  تا  اعتبار  گفت: تخصيص 
که  شده  گرفته  نظر  در  اعتبار  تومان  ميليارد   ١٠ امسال 
تاکنون ٧٠ درصد تخصيص يافته و يک ميليارد تومان نقد 
شده است.وي ادامه داد: راه آهن در کشور با بودجه عمومي 
انجام نمي شود بلکه اين بودجه به عنوان صندوقي براي اين 
است که فايناس آن درست شود و ما بيشتر دنبال تحقق 
اين امر هستيم. نماينده مردم بيرجند، خوسف و درميان در 
مجلس شوراي اسالمي افزود: براي فاينانس با هندوستان 
مذاکره شده چرا که اظهار تمايل براي سرمايه گذاري در 
راه آهن شرق کردند و وزير راه و شهرسازي بايد اين موضوع 

را پيگيري کنند.
راه آهن  هزينه هاي  اينکه  بيان  با  عبادي  االسالم  حجت 
بسيار سنگين است که اعتبارات ١٠ ميليارد و ١٠٠ ميليارد 
توماني مشکلي از آن را حل نمي کند، تصريح کرد: بيشتر به 
دنبال تأمين منابع مالي پروژه از طريق فاينانس و اعتبارات 
ويژه هستيم و با اختصاص رديف بودجه به اين راه آهن 

زمينه براي فاينانس فراهم شده است.
در ادامه بايد تالش کرد تا با شور انتخابات پروژه راه آهن 
به اغما نرود تا براي مدتي راه آهن از تيتر رسانه ها فاصله 
بگيرد و مسئوالن استان و نمايندگان بايد همچنان باجديت 
رسيدگي به اين پروژه را در دستور کار خود قرار دهند تا با 
وضعيت کنوني اعتبارات دولتي اين طرح ملي اندر خم  يک  
کوچه گرفتار نيايد و بهانه هميشگي بودجه مانع  از اجراي 
اين طرح نباشد و اين مصرع معروف نظامي گنجه اي که 
«هر دم از اين باغ بري مي رسد» در خصوص اين راه آهن 

واقعيت پيدا نکند.
اميدواريم مسئوالن ما با وعده هاي امروز و فردا مردم را 
نااميد  ايستگاه خراسان جنوبي  به  قطار  انتظار رسيدن  در 
نکنند چرا که ايستگاه راه آهن و رسيدن صداي سوت قطار 
به استان يکي از درخواستهاي مردم است و مردم منتظر 
شنيدن پاسخي قطعي از مسئولين در رابطه با اين موضوع 
هستند تا شايد اين پروژه پر آب و تاب در آينده اي نزديک 

به ثمر بنشيند.

گياهان دارويى استان

۸۰۰ نوع گياه دارويي 
در خراسان جنوبي وجود دارد

خراسان جنوبي به يمن برکت اقليم و  وضع جغرافياي 
ويژه وضع بسيار مطلوبي در زمينه گياهان دارويي دارد. 
به گزارش تسنيم تاکنون در استان آن طور که شايد و 
بايد از اين نعمت بهره برداري کافي و الزم نشده است. در 
زمينه گياهان دارويي بايد از محصوالتي که در افغانستان 
توليد مي شود نيز براي فرآوري و ارزش افزوده در کشور 

و خراسان جنوبي بهره برد. 
زمينه کشاورزي،   ٣٧ درصد مردم خراسان جنوبي در 
خراسان جنوبي در زمينه زرشک و عناب رتبه نخست، 
خود  به  را  کشور  رتبه ششم  انار  و  دوم  رتبه  زعفران 
زرشک خراسان  و  عناب  است. عسل  داده  اختصاص 
جنوبي نيز مرغوب ترين عسل در منطقه با ٩٨ درصد 

خلوص شناخته شده است.

تو اي پري کجايي

درسال١٣٣٧ به برنامه گلها 
استاد  پس،  آن  از  و  رفت 
دو  حدود  قوامي  حسين 
خواند؛  آواز  راديو  در  دهه 
نام هايي که در کنار استاد 
حضور  راديو  در  قوامي 

داشتند، نام هايي  پرآوازه اند که در هنر خود يکه و يگانه 
بودند؛ از همان آغاز گروه هاي سنتي در موسيقي ايراني 
براي بازتاباندن دقيق رديف، نياز به خوانندگان ورزيده اي 
داشتند که گرما و گستردگي صدا را توامان داشته باشند، 
سنتي  موسيقي  تاريخ  در  خوانندگان  گونه  اين  شمار 
بسيار اندک بوده است و واقعا از تعداد انگشتان دو دست 
تجاوز نمي کند. کامران مالکي نوه برادر  استاد حسين 
باره مي گويد:  صداي استاد قوامي  قوامي در همين 
يکي از همين صداهاست. که در دسته بندي هاي مکتبي 
آواز سنتي ترسيم کرده اند، در هيچ دسته و  براي  که 
رسته اي نمي گنجد. ايشان خواننده اي اصيل است که 
هميشه در هر مقايسه اي يک سر و گردن از ديگران 
باالتر مي ايستد و توفيق او البته تا حدود زيادي مديون 
صداي کمياب اوست. اگر چه استاد قوامي استادان متعدد 
و متنوعي داشت، با اين همه او را مقلد هيچ يک از آنان 
نمي توان به شمار آورد. شيوه و متد آوازخواني ويژه خود 
را داشت و جوشنده ترين غلت ها و مخملي ترين تحريرها 
در صداي ابريشمي اش موج مي زد؛ صدايي که گويي از 
زالل چشمه اي زالل و بکر بر مي خاست.حسين قوامي 
در سال ۱۲۸۸ و در ماه ارديبهشت در تهران چشم به 
اين عالم فاني گشود.او افسر نمونه ارتش بود و برنامه 
ارتِش راديو ايران براي نخستين بار،صدايش را در فضا 
پراکند و گوش هاي دوستداران موسيقي را ناگهان تيز 
کرد و به خود متوجه کرد. بديهي بود با برپايي برنامه 
گلها، فاخته اي نيز يکي از گل هاي آن باشد و همين 
را شهره تر کرد. در شرح زندگي حسين  او  نام و هنر 
قوامي سخن از ٣۰۰ برنامه آوازي مي رود که از او باقي 
مانده است.در ميان آن ها بيست ترانه سنتي نيز به چشم 
مي خورد که معروف ترين شان،«شب جدايي» با موسيقي 
استاد مجيد وفادار، «خزان عشق» با موسيقي استاد جواد 
بديع زاده و «سرگشته» با موسيقي استاد همايون خرم نام 
گرفته اند.در اين ميان «سرگشته» يا آنگونه که در خاطره 
مردم جاري و جاودان است، «تو اي پري کجايي» نام 
دارد،يکي از واالترين ترانه هاي موسيقي اين سرزمين 

است که با بزرگترين ارکستر راديو ملي ايران اجرا شد.

تنها كارخانه صنعتى استاندارد با كوره تونلى در شرق كشور
توليد كننده انواع آجر تيغه 10 و  15 و آجرنما داراى استاندارد

آدرس كارخانه: 
شهرك صنعتى بيرجند - فاز 3 – مبتكران 4
دفتر فروش كارخانه : 8- 32255367
دفتر فروش بيرجند: خيابان فردوسى - نبش فردوسى 1- مقابل بوستان سرو - پالك 56
تلفن: 32437446   همراه مدير فروش: 09153635254

صنايع سفال نيلوى شرق    «با مديريت جديد»
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با 15 درصـد تخفيف

اجراى كليه آيتم هاى ساختمان و بازسازى با مجرب ترين اكيپ هاى اجرايى و طبق برنامه زمان بندى

پيمـانكـــارى ساختمــــان
شركت ساختمانى پوالد سازه پايدار ملل   شماره ثبت: 4981

آدرس: معلم 26 – پالك 252    شماره تماس: 09155639864

ايزوگام هريوند ى  ( را بد ون پيشوند و پسوند  بشناسيد)
فروش و نصب انواع عايق هاى رطوبتى
نمايندگى ايزوگام آذرگام و آذين بام

آدرس: طالقانى 5 - باالتر از مطب دكتر شكيبى   تلفن: 32235987 - 09151632150  

خدمات ساختمانى عليزاده
اجاره جرثقيل، باالبر، پيكور، ويبراتور و ... ، توليد و اجراى سقف ، بازسازى  

و تعميرات ساختمان (معمار پايه يك با كادرى مجرب) ، مشاوره رايگان
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نمايندگى نوكى

حمل بار و اثاثيه منزل
 با  كاميونت هاى

 مسقف چادردار  و  پتودار 

و كارگرهاى ماهر
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 09151630741- رحيمى
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زبرا، سانليت، ويندو، كركره فلزى
اجراى سالن هاى آمفى تئاتر

فروش ويژه اقساطى
با همكارى بانك حكمت ايرانيان ويژه كارمندان محترم ارتش



از  هدف-  1-نشانه،  افقى: 
يكشب  و  هزار  شخصيت هاى 
غزوه اى  تنها   - خونريز  2-خداوند- 
شركت  آن  در  (ع)   على  كه  بود 
 - هندوان  مقدس  كتاب   -3 نكرد 
ضمير وزنى - چوب پهن و مسطح 
بين  كه  عرب  باستانى  حكومت   -
قرون 9 قم تا 6 بعد ميالد در يمن 
فرمانروايى مى كردند4- آسيب ، آفت 
از دستگاه هاى موسيقى-  شهر   -
اندك5-آواز  زمان  تهران-  نزديك 
مركزى  بخش  شهرهاى  از  بلند- 
گيالن6-  استان  فومن  شهرستان 
پس از نوروز بزرگترين جشن ايرانيان 
باستان بوده است-  مزه اى دلچسب 
7-بخشش - رفتار پسنديده - بوى 
خوشى مركب از مشك و عنبر و عود 
- پرنده فرياد كش 8-سنن و روش 
ها -  بى خانمان - ماه نو 9-حرف 
دهن كجى - عضو گوشتالوى صورت 
-  فرماندهى- عاشق رامين10-چوب 
بند، چوب بست - معادلى است براى 
 - خوشمزه  ميوه  سايت11-  وب 
خون  انعقاد  12-ويتامين  سالمت 
- كاسه مسى- نوعى رنگ قرمز - 
پوشش بدن پرندگان13-عدد گنگ 
معروف - نامى دخترانه - حرف شك 
- جدا از هم 14-فيلمى به كارگردانى 
استان  مركز  ميالنى-  تهمينه 

عموى  پسر   -15 مليح   - مركزى 
خديجه (س) - غذاى معروف ژاپنى.

عمودى: 1-بازمانده اين كاخ ايرانى 
هنوز در كشور كنونى عراق به جاست 
نامى پسرانه  زنبور عسل2-  - خانه 
- هدايت كننده- سه تن از شاهان 
ساسانى اين نام را داشته اند3-به جا 
درد،   - امروز  از  بعد  روز   - آوردن 
رنج – روزى 4-منزل ، مأوا - فوت  
- كم خردى - حرف نفى5-آشكار – 
انداختن 6- گياهى كه دانه ندارد و از 
طريق هاگ توليد مثل مى كند - باغ 
دوست   - دهان  7-گرداگرد  مصفا 
زمين  كره  كوه  بلندترين   - داشتن 
فرانسوى8-جايى  نويس  تخيلى   -
كه در آن كارهاى ادارى يا بازرگانى 
آتش   - خواهى  داد   - گيرد  انجام 
شعله دار9-موسيقيدان آلمانى - طبق 

نوشته هاى اوستا ، خدايى است كه 
سطح  ريشه-  است-  خانه  نگهبان 
كاال  كردن  دست10-انبار  داخلى 
بمب   - فروختن  گران  قصد  به 
خانمان برانداز11-از شهرهاى استان 
به زبان لكى  كرمانشاه كه مردمش 
چهار  از  يكى   - مى گويند  سخن 
شهر واليت باستانى توس12-معبود، 
معشوق - دو دندان نيش هميشه در 
حال رشد در آرواره هاى باال و پائين 
سرخ  فلز   - آشپزخانه  فلز   - دارد 
قدم   - كردن  زندانى  رنگ13- 

يك پا - عشوه گر - تختگاه 14- 
 - حيله  و  مكر  به  معروف  حيوان 
پنهان، مخفى - حركت و فعاليت پى 
لين  و ا گير در جستجوى چيزى 15- 
طبقه اعداد - او  را آموزگار منطق و 
فلسفه انوشيروان در فلسفه دانسته اند.
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هدف ، يا تيك ميخوره يا ضربدر،
 مواظب اهداف خود باشيد

چون هر هدفى ، تاريخ مصرفى داره

هرگاه خداوند بخواهد 
كسي را خوار گرداند، 

او را از علم و دانش بي بهره مي سازد.

هيچ چيز مثل احساس فرسودگي رواني نمي تواند موتور 
خالقيت ذهن شما را خاموش کند. با اين وجود کارکنان 
بسياري از مشاغل نياز خواهند داشت فارغ از موقعيت و 
حالت ذهني خود، در چشم به هم زدني موتور خالقيت 
ذهن خود را روشن کنند و کاري انجام دهند.خالق بودن 
هنگام نياز مي تواند تا حد زيادي دشوار باشد، به ويژه وقتي 

کارهاي ديگري نيز براي انجام دادن داشته باشيد.
قوه   از  استفاده  به  را  شما  مدرن  کاري  اخالق  اينکه  با 
خالقه ي خود تشويق مي کند، کمتر پيش مي آيد راهي 
عملي براي به جريان انداختن نيروي سيال خالقيت در 

ذهن شما پيش رويتان قرار دهد.
کنيد، امتحان  را  متفاوتي  چيز  خواهيد  مي  اگر  اما    
توانند هنگام فرسودگي  راه تضمين شده ي زير مي   ٦

ذهني، موتور خالقيت شما را مجددًا به راه بيندازند.

۱- به خودتان استراحت بدهيد
تيم هولمگرن، مؤسس نيوز مايستر در اين باره به فرش 
اينفو مي گويد: «اگر بازده خود را از دست داده ايد و يا به 
مشکلي برخورد کرده ايد و روي آن متوقف شده ايد، به 
خودتان استراحت بدهيد و از اين زمان لذت ببريد.زماني به 
کار خود بازگرديد که آن احساس منفي از ذهنتان رفته باشد 
و يا راه حل مشکل خود را پيدا کرده باشيد».شما هم ممکن 
است يکي از آن دسته افرادي باشيد که حس مي کنند 

براي استراحت دادن به خود زمان کافي در اختيار ندارند. اما 
براي اينکه در درازمدت قادر باشيد کارهاي بيشتري انجام 

دهيد دقيقًا بايد همين کار را بکنيد.
تحقيقات نشان داده اند تفريح هاي کوتاه مي توانند تمرکز 
شما را تا حد قابل توجهي افزايش دهند. بنابراين اگر حس 
مي کنيد به بن بست رسيده ايد، ۲۰ دقيقه از رايانه فاصله 
بگيريد، کار سرگرم کننده يا آرامش بخشي انجام دهيد، و 

بعد دوباره تالش کنيد.

۲- رويکرد تازه اي بيابيد
خالقيت خيلي ها کامًال به شيوه ي کارشان بستگي دارد. 
خيلي از مواقع شيوه ي انجام يک کار است که شما را به 
بن بست مي رساند.کاري که مي توان انجام داد اين است 
که اگر احساس فرسودگي مي کنيد، مرحله ي طراحي اوليه 
و مشخص کردن طرح ابتدايي را حذف کنيد و يکراست به 

سراغ کار اصلي برويد و دست به کار شويد.
 اما اگر جزو آن دسته از افرادي هستيد که هيچ گاه براي 
کاري از پيش طرح ريزي نمي کنيد، اين بار شروع به طرح 
ريزي کنيد.ببينيد آيا اتخاذ رويکردي متفاوت قوه ي خالقه 

تان را به جريان مي اندازد يا خير.

۳- ورزش کنيد
دور شدن از ميز کار و انجام کاري که ضربان قلب شما 

را باال ببرد راه خوبي براي افزايش خالقيت است. ماجرا 
از اين قرار است که کساني که به صورت منظم ورزش 
مي کنند نسبت به افراد عادي تفکر خالق تري خواهند 
از ورزش به عنوان شيوه اي براي دوري کردن  داشت. 
از فرسودگي ذهني استفاده کنيد.ريچارد برانسون، تاجر و 
سرمايه گذار، يکي از طرفداران پر و پا قرص ورزش است. 
او در بالگ شرکت خود مي نويسد: «من متوجه شده ام که 
وقتي از خواب بيدار مي شوم، يکراست به سراغ کار رفتن 
فکر خوبي نيست. بنابراين صبح هاي خود را به ورزش و 
خانواده ام اختصاص مي دهم. اين کار باعث مي شود ذهنم 

را خالي و براي روز پيش رو انرژي بيشتري کسب کنم».

۴- چيز خالقانه اي بخوانيد يا تماشا کنيد
اين مورد شايد خيلي ساده انگارانه به نظر برسد اما گاهي 
اوقات بهترين راه الهام گرفتن همين است که خود را در 
خالقيت غرق کنيم. حتي اگر وظيفه ي شما نوشتن است، 
گوش سپردن به موسيقي و يا شعر خواندن مي تواند ايده 
ي الزم براي نوشتن را در اختيار شما قرار دهد.يکي از 
 TED هاي سخنراني  ميان  اين  در  جالب  هاي  گزينه 
اين «خالقيت»  ي  دسته  به  توانيد  مي  ويژه  به   است. 

سخنراني ها نگاهي بيندازيد.

۵- دست از نگراني برداريد

دنياي کسب و کار دنياي کساني است که خودشان آغازگر 
راهي مي شوند. اين موضوع کارآفرينان را در مواقع افت 
سرعت يا توقف، به متهم کردن خود رهنمون مي کند. 
داريد  را  انتظارش  که  خالقيتي  ي  جرقه  دليلي  هر   به 
نمي خورد، به همين دليل خودتان را مقصر مي دانيد، دچار 
استرس مي شويد و نگران ادامه ي کار خواهيد شد.اما بها 
دادن به اين احساسات و پر رنگ کردن آنها تنها اوضاع را 

بدتر مي کند.
اگر  بنابراين  استرس به «قاتل خالقيت» معروف است. 
حس کرديد بيش از اندازه نگراني کار انجام نشده ي خود 
را داريد، به خودتان بقبوالنيد که اشکالي ندارد.آرامش خود 
را حفظ کنيد، و به خودتان يادآور شويد که آتش خالقيت 
شما براي هميشه خاموش نشده است و به محض اينکه 

دوباره سر و گوشش پيدا شود آن را شکار خواهيد کرد.
۶- چيزهايي که حواس شما
 را پرت مي کنند حذف کنيد

هرچه عوامل بيشتري براي پرت کردن حواس شما در 
محيط کارتان وجود داشته باشد (مثل سر و صداي پس 
زمينه، محرک هاي بصري و يا نوتيفيکيشن هاي مختلف 
اينترنتي)، احتمال اينکه از محدوده ي خالق خود دور شويد 
بيشتر خواهد بود.تمام اين عوامل در کنار هم نه تنها شما 
را به تعلل تشويق مي کنند، بلکه تمرکزتان را نيز درست 

زماني که به آن نياز مبرم داريد از بين مي برند.

5

حرف هاى ابريشمى طنز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

ما براى كافران زنجيرها و غلها و شعله هاى سوزان آتش آماده كرده ايم. 
سوره اإلنسان، آيه 4

حديث روز  

صيانت زن او را شادابتر و زيبايى اش را پايدارتر مى كند. 
 پيامبر  (ص)

شعر

بى طاقت و صبر و ناشكيبش شده ام  
در اوج رفاقتم رقيبش شده ام

عمرى است هويتش گرفتار من است     
 بيچاره جنون كه من نصيبش شده ام

در جهان تنها دو گروه از مردم هستند
 كه هرگز تغيير نمى يابند:

برترين خردمندان و پست ترين بى خردان!

بدترين قسمت ديدن يه آشنا توى تاكسى اضطرابيه 
كه تا مشخص شدن شخص حساب كننده كرايه 

ادامه داره و مدام ذهن را درگير مى كنه.

جارو کنم مي خانه را

اي ساقي بزم صفا لبريز کن پياله را
تا واستانم داد دل، داد دل ديوانه را

من عاشق لولي وشم از عشق تو در آتشم
خواهم تو را برکشم چون صيرفي دردانه را

اشکم چو سيماب سحر در ظلمت شب پرده در
آهم چو شمع شعله ور سوزد پر پروانه را 

تا بينم از جانان خود صد مستي اندر جان خود
هر لحظه با مژگان خود جارو کنم مي خانه را

عشق تو تا برجان زند آتش به دل دامان زند
جان ناله ها چندان زند جويد همي جانانه را

خونه به ام در دل کني کار مرا مشکل کني
با عشق خد باطل کني افسون هر افسانه را

در بزم شورانگيز جان درياي اشک عاشقان
موجي زند بر هر کران ويران کند کاشانه را

غوغاي خاموشان چه شد ياد فراموشان چه شد
نقد قدح نوشان چو شد بگشا در خم خانه را 

از آن لب چون انگبين با نغمه هاي دل نشين 
افکن به تار دل طنين صد ناله ي مستانه را 

هر جا سري برخاک تو هر جا دلي غمناک تو
شهد شگفت تاک تو مجنون کند فرزانه را

با محرمان انباز شو با عاشقان هم راز شو
ناقوس را دم ساز شو از خود برآن بيگانه را
«ناقوس» 6  راه بازيابى خالقيت در مواقع فرسودگى ذهنى

 آرام و شادى به بقيه هديه بدهيم

شهر  ذرت  ترين  مرغوب  جايزه  كه  بود  سالى  چند 
همه  رسيد.  مى  «ديويد»  نام  به  پير  كشاورزى   به 
مى خواستند راز پرورش اين محصول با كيفيت را بدانند.

پس از اعالم اسامى برندگان خبرنگار سراغ ديويد رفت 
و پس از صحبت با او  موضوعى متوجه  شد كه حسابى 
شگفت زده اش كرد: «ديويد از بذرهاى مرغوب ذرت 
به همسايه هايش هم داده بود .»خبرنگار پرسيد ديويد 
چطور مى تواند دانه هاى مرغوب را با كسانى شريك 
شود كه خودشان هم قرار است در مسابقه شركت كنند؟ 
پيرمرد پاسخ داد:«چرا نبايد اين كار را انجام دهم ؟باد 
به مزرعه ديگر منتقل  از يك مزرعه  را  بذرهاى ذرت 
مى كند. اگر همسايه هاى من ذرت هاى خوبى نداشته 
باشند باد آن بذر هاى نامرغوب را به زمين من مى آورد. 
پس اگر محصول مرغوب ميخواهم بايد به انها كمك 
كنم تا كشت خوبى داشته باشند.» آرى كشاورز پير به 
 خوبى درك كرده بود زندگى انسانها به هم ارتباط دارد و 
مى دانست اگر همسايه هايش محصول خوبى نداشته 
باشند او  نيز نمى تواند محصول خوبى بدست بياورد. 
زندگى  بخواهيم  اگر  است.  همينطور  هم  ما  زندگى 
بايد به آشنايان و  باشيم  شاد سرخوش و آرامى داشته 
دوستانمان كمك كنيم تا آنها هم شاد و خوش و آرام 

زندگى كنند.

طراح: نسرين كارى

موفقيت يعنى
خنديدن به آنچه ديگران مشكلش ميپندارند 
 از تجارب انسان هاي موفق درس گرفتن 

هميشه جانب حق را نگاه داشتن
 اشتباه را پذيرفتن و تكرار نكردن آن
 با شرايط مختلف خود را وفق دادن

 نقدى تخفيف ويژه ويژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعويض روغن و خدمات تاير در همان مكان انجام مى شود

باالنس تضمينى ، گاز نيتروژن با دستگاه هاى تمام اتوماتيك ايتاليايى 

نبش جمهورى 28 و 30 به سمت مزار شهدا (قلعه)   09155622291 - 32211684

الستيك فرازى

دعوت به همكارى
 به يك پزشك عمومى براى همكارى 

با خانه اميد بازنشستگان 
"شيفت صبح"  نيازمنديم.

 3-32422612    داخلى 5 و 6

به يك بازارياب خانم با روابط 
عمومى باال براى كار در دفتر نشريه 

نيازمنديم. سايت ادارى، جنب مسجد 
حضرت ابوالفضل (ع)، نشريه كالم نو

09155629298

استخدام بازارياب حرفه اى
 به صورت محدود

استخدام بازارياب و  ويزيتور حرفه 
اى و متعهد به كار با آموزش بازاريابى 
توسط اساتيد و نيروهاى متخصص  
در اين رشته همراه با حقوق ثابت + 

مزايا + بيمه + پورسانت  عالى 
(دو نيسان هم نيازمنديم)

 09019164272 - 09158630031

تمامى لوازم دست دوم منزل را 
خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت را 

تجربه كنيد.    09158668002

شركت شاهسوند پخش فراز
براى تكميل كادر فروش خود 

بازارياب مرد (ديپلم) با شرايط 

عالى "حقوق ثابت طبق قانون كار+ 

پورسانت + هزينه اياب و ذهاب + 

بيمه  تامين اجتماعى" استخدام 

مى نمايد. عالقه مندان از تاريخ درج 

آگهى به مدت يك هفته از ساعت 

8 صبح الى 12به دفتر شركت 

واقع در خيابان توحيد 16 پالك 24 

مراجعه و يا با شماره هاى ذيل تماس 

حاصل فرمايند.  09155610365  

محمد على جعفرى - مدير شعبه  

32433398

خدمـات فنـى ارغـوانى
تعميرات يخچال ، فريزر، لباسشويى 

جاروبرقى ، اتو ، كيك پز، پلوپز، بخارى 
6 ماه ضمانت

آدرس: پاسداران 8- پالك 24 - داخل ميالن
09153618984

سمسارى صـادق
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى

با باالترين قيمت  09380160779- على آبادى

اجراى پتينه
در طرح هاى مختلف 09019759900

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

فروشگاه الستيك اسدزاده
 بورس تاير ايرانى و خارجى 

اقساط 12 ماهه براى فرهنگيان استان
بين انقالب 8 و 10 - جنب هيئت حسينى
32225254 - 09153624878

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره ، مس و آلومينيوم 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

ضايعات كاغذ و كارتن شمـا را نقدا 
درب كارخانه كيلويى 280 تومان 

خريداريم.  
32255221-09156702717

 تعميـر لـوازم  گازسـوز
 خانـگى و صنعتى در اسرع وقت  
32252174-09150570409 رجبى

فروش مغازه كارت عروسى
 با موقعيت عالى

09153227735

رهن و اجاره  زيرزمينى به مساحت 
240 مترمربع واقع در حاشيه طالقانى

09151614581

فروش منزل وياليى جنوبى 
273 مترمربع  معلم 7 - پالك 34

09155620967

فروش  پالستيك  عريض
 2 تا 10 متر 

فروش سلفون و درزگير پنجره
انواع لوله بخارى

 32316040 - 09159612966
ميدان آزادى -  ابزار آسيا

 فروش انواع رم ، فلش 
  گيرنده اسپيكر، سى  دى

 دى وى دى خام و لوازم جانبى
بين مطهرى 2 و 4 - سروش

فروش
 زمين  كارگاهى واقع در بلوار 

شهيد عبادى قبل از تانكرسازى باقرى 
چهار ديوارى ، اتاق نگهبانى ، برق 3 فاز  

1000 متر      09151638015

واگذارى پوشاك زنانه
 با تمام امكانات زير قيمت 

09159213658

كليه اجناس سوپرماركت به قيمت 
مناسب به فروش مى رسد.

09153636951

گواهينامه موقت پايان تحصيالت اينجانب امين 
جليليان قدرتى به شماره 1258-757 مقطع كاردانى 
كاربرد كامپيوتر دانشگاه آزاد اسالمى واحد بيرجند 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

با حداقل هزينه در 5 هزار نقطه استان 
تبليغ كنيد

 شماره رزرو آگهى: 09371502893

نمايندگى ايزوگام دوست على
انواع ايزوگام دليجان شرق و تهران 

قيرگونى    نبش بهشتى 14
09156636045 -09156666675
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اخبار ورزشى

 سالمت نيوز :   اگر مي خواهيد كودك تان در زمينه تحصيلي عملكرد بهتري داشته باشد، بهتر است به تغذيه او توجه بيشتري كنيد . تخم مرغ به خاطر 
پروتئين زيادش معروف است. سعي كنيد در طول هفته يك بار به عنوان شام تخم مرغ به كودك خود بدهيد و در بقيه موارد صبح ها از اين ماده غذايي ارزشمند 
صبحانه اي براي كودك خود تهيه كنيد . بادام زميني و كره بادام زميني، سرشار از ويتامين  E  و يك آنتي اكسيدان قوي براي محافظت از اعصاب مي باشند.

غذاهايي كه هوش كودك را تقويت مي كند

خوراكي هاي چرب و شيرين يادگيري را دچار اختالل مي كند  

6
ايستگاه سالمت

حوادث

افتتاح آكادمي هندبال در آينده 
نزديك در منيزيم فردوس

منيزيم  ورزشي  فرهنگي  موسسه  سرپرست   : ايسنا 
فردوس، با اشاره به اينكه بحث استعداديابي در بخش 
نونهاالن شروع شده، گفت: زماني كه مجوز تاسيس 
آكادمي دريافت شود فعاليت ها براي شناسايي استعداد 
نونهاالن انجام خواهد شد.  اميني گفت: باشگاه منيزيم 
فردوس در چند سال اخير فعاليت خود را آغاز كرده 
كه بيشترين فعاليت در حوزه هاي ورزشي و هندبال 
بحث  در  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  است.  وى  بوده 
هندبال در ليگ برتر با قدرت ورود پيدا كرده و در 
بوده ايم. وي  ليگ  برترين هاي  اخير جزو  چند سال 
تصريح كرد: در نظر داريم با استعداديابي در استان در 
آكادمي، در چند سال آينده تيمي متشكل از بازيكنان 
تربيت شده استان براي حضور در ليگ داشته باشيم.  
وي تصريح كرد: در اين موسسه در حال حاضر مجوز 
هندبال و تير و كمان را داريم كه در آينده نزديك 
همچنين تيم هندبال بانوان نيز براي حضور در ليگ 

هندبال راه اندازي خواهد شد. 

رضايي دستيار قلعه نويي مي شود    
ملي  تيم  اسبق  مدافع  رضايى  رحمان  نيوز:  جهان 
امير  دستياري  گزينه  عنوان  به  كه  ايران  فوتبال 
قلعه نويي از وي نام برده مي شد براي مذاكره با اين 
تيم به تبريز سفر مي كند .  امير قلعه نويي چهارشنبه 
هفته گذشته بعد از توافق با تراكتورسازي به عنوان 
بر عهده  را  تيم  اين  اوليويرا هدايت  توني  جانشين 
سرمربي،  عنوان  به  قلعه نويي  حضور  از  گرفت . بعد 
ستار همداني و ايمان عالمي هم به عنوان دستيار 

كار خود را در اين تيم آغاز كردند. 

همگروهي هندبال ايران،
    چين ، بحرين و عربستان در آسيا 

ايران در گروه «ب»  نيوز: تيم ملي هندبال  جهان 
مسابقات قهرماني آسيا با تيم هاي چين، بحرين و 
عربستان همگروه شد . تيم ملي هندبال ايران پس از 
براي  المپيك  انتخابي  مسابقات  در  قهرماني  نايب 
تالش  آسيا  قهرماني  مسابقات  در  شركت  آمادگي 
از 25 دي  بايد  ايران  پوشان هندبال  ملي  مي كند. 
ماه سالجاري در هفدهمين دوره مسابقات قهرماني 

آسيا و انتخابي جام جهاني شركت كنند .

   جهانبخش جزو برترين لژيونرهاي آسيا
جهان نيوز: با اعالم سايت شبكه فوتبال آسيا عليرضا 
فوتبال  تيم  ملي پوش  و  ايراني  مهاجم  جهانبخش، 
در  آسيا  برتر  لژيونر  از20  يكي  عنوان  به  آلكمار 
اينكه 5  انتخاب شد .  نكته جالب توجه  سال 2015 
بازيكن اين جدول همگي از ژاپن هستند و عليرضا 
جهانبخش نيز در رده دهم بهترين لژيونرهاي سال 

2015 آسيا قرار دارد . 

خواص باورنكردني كيوي 
و 4 دليل براي مصرف آن  

سالمانه: كيوي و افزايش سروتونين  :  با خوردن 

ناقل هاي  از  يكي  سروتونين؛  ميزان  كيوي 
سيستم  در  فعال  (نروترنسميترها)  عصبِي 
افزايش  گوارش  دستگاه  و  مركزي   عصبي 
اين  لوله  گوارش  يابد. نقش سروتونين در  مي 

است كه هضم غذا را كنترل مي  كند در حالي 
 كه در سيستم عصبي مركزي نقش كنترل خلق 
و خوي، خواب، اشتها، قدرت يادگيري و حافظه 
را بر عهده دارد. سروتونين همچنين در ساخت 
استخوان  ها نقش دارد .  كيوي، منبع بسيار خوب 
منيزيم و پتاسيم  :  مطالعات نشان مي دهد كه 

دارد.  منيزيم  گرم  ميلي  متوسط 30  كيوي  دو 
اين ماده معدني براي عملكرد عضالت بسيار 
مهم است و سطح انرژي را افزايش مي دهد. 
پتاسيم موجود در كيوي 20 درصد از موز بيشتر 

است و يك ماده معدني عالي براي كنترل فشار 
خون، كاهش خطر ابتال به سنگ كليه، پوكي 
استخوان و سكته مغزي به شمار مي رود .  كيوي 
و مديريت قند خون  :  كيوي بدون چربي است. دو 
عدد كيوي به تنهايي حاوي فيبر بسيار باالست 
و گزينه خوبي است براي كساني كه مديريت 
قند خون بايد داشته باشند. كيوي ميوه خوبي 
براي سالمت قلب، تنظيم هضم غذا و مديريت 
كلسترول است .  كيوى و كاهش خطر ابتال به 
لوتئين  حاوى  كيوى  سن:  با  مرتبط  نابينايى 
يعنى سلطان آنتى اكسيدان هاست كه از كورى 
مرتبط با سن جلوگيرى مى كند. همچنين سبب 
محافظت از چشم ها از انواع مختلف آسيب هاى 

ناشى از راديكال هاى آزاد مى شود.

به اندازه كافي فيبر بخوريد

سالمانه :  در حالي كه فيبر براي هضم مناسب 
است و باعث كنترل وزن و سالمت كلي بدن 
مي شود .  متخصصان براي دريافت فيبر، توصيه 
به  را  آجيل  و  دانه ها  و  عدس  لوبيا،  مي كند :  
ميزان زياد مصرف كنيد .  غالت سبوس دار را 
در رژيم خود بگنجانيد .  نان سبوس دار را براي 
ميزان  با  را  آن  و  كنيد  انتخاب  ساندويچ خود 

جاي  به  گردانيد .   آغشته  سبزيجات  از  زيادي 
 برنج و ماكاروني سفيد از برنج قهوه اي و گندم 

سبوس دار استفاده كنيد . 

چند نكته براي بلند شدن قد

  شهرخبر: عوامل ژنتيكي در بلند يا كوتاه شدن 

قد بيشتر موثر است و اختالالت هورموني و 
كمبود هورموني به ندرت در كوتاهي يا بلندي 
قد موثر است. به طور كلي اصالح تغذيه به 
شود  مصرف  سالم  غذاي  بايد  كه  معنا  اين 

است . رشد  بر  موثر  راهكارهاي  مهمترين  از 
بر  از مهمترين عوامل موثر  تغذيه يكي  سوء 
براي  را  زمينه  كه  است  هورموني  اختالالت 
كاري  كم  شامل  هورموني  بيماري هاي  بروز 
هورموني  كاري  كم  يا  و  تيروئيد  پركاري  يا 
كوتاه  يا  بلند  عامل  تغذيه  مي سازد .  مهيا  را 

باعث  تغذيه مي تواند  اما سوء  است  قد  شدن 
تغذيه  شود .  رشد  هورمون هاي  در  اختالل 
معدني،  امالح  ويتامين ها،  مصرف  سالم، 
پروتئين  نشاسته،  لبنيات،  ميوه ها،  سبزي ها، 

در  مي تواند  نرمال  و  متعادل  صورت  به  و... 
بهبود عوامل ژنتيكي و هورموني موثر باشد.

ورزش به طور مستقيم نقش اساسي و چنداني 
در بلند شدن قد ندارد . 

خوراكي هاي چرب و شيرين 
يادگيري را دچار اختالل مي كند  

والدين  از  بسياري  نيوز:  سالمت 
حجم  خوراندن  با  كنند  مي  تصور 
هاي  خوراكي  و  موادغذايي  از   زيادي 
خود  فرزندان  فراگيري  به  شيرين  و  چرب 
كمك مي كنند، اما كارشناسان تغذيه معتقدند 
دريافت  به  نيازي  درسي  مطالب  فراگيري 
بر  عالوه  رويه  اين  و  ندارد  بيشتر  كالري 
چاقي  بروز  به  منجر  يادگيري،  كردن  مختل 
از  بسياري  در  كه  صورت  اين  به  شود   مي 
مي  داده  فرزندان  به  كه  موادغذايي  موارد 
شود، از گروه چربي ها و شيريني ها هستند 
كه جزو موادغذايي مختل كننده فراگيري به 
را  متعادل  تغذيه  متخصصان  روند .  شمار مي 
مى  عنوان  كامل  اي  خوردن صبحانه  شامل 
كنند يك صبحانه كامل بايد داراي گروه هاي 
غذايي متعدد به ويژه از گروه نان و غالت و 

پروتئين ها باشد .

 برق گرفتگى جان كودك 6 ساله را گرفت

كودك شش ساله قاينى بر اثر برق گرفتگى جان خود را 
از دست داد. با اعالم مركز فوريت هاى پليسى110 مبنى 
بر برق گرفتگى در روستاى بزن آباد، ماموران به محل 
حادثه اعزام شدند كه مشاهده كردند كودك شش ساله 
هنگام باز كردن در منزل دچار برق گرفتگى شده است 
. كارشناسان علت برق دار شدن در منزل را عبور سيم 
از روى در ورودى منزل عنوان كردند  برق  هاى اصلى 
سوخته  برق  سيم  اتصال  محل  چسب  آفتاب  اثر  بر  كه 
. است  شده  برقرار  در  با  برق  اتصال  بارندگى  اثر  بر   و 

در  كه  شد  منتقل  بيمارستان  به  بالفاصله  مصدوم 
بيمارستان بر اثر شدت جراحات جان باخت.

فوت كارگر زير آوار در «خوسف»

قصبه  چهكندك  روستاى  در  مانده  آوار  زير  كارگر 
 : گفت  كارگر  كرد. سرهنگ  فوت   شهرستان خوسف 
با اعالم مركز فوريت هاى پليسى 110 مبنى بر ريزش 
قنات در روستاى قصبه شهرستان خوسف ماموران به محل 
حادثه اعزام شدند و مشاهده كردند قنات روستا كه سه 
كارگر در آن مشغول كار بودند به علت گودبردارى ريزش 
كرده كه دو نفر مصدوم شدند و يك نفر مفقود شده است. 
 وى ادامه داد: نيروهاى امدادى با تالش چهار و نيم ساعته، 
جسد كارگر 25 ساله را از زير آوار بيرون آوردند. رعايت 
نكردن نكات ايمنى به هنگام بازسازى قنات، علت اصلى 

فوت اين كارگر اعالم شده است.

62 كيلو و 900 گرم ترياك در نهبندان كشف شد
 

از كشف 62 كيلو و 900  نهبندان  انتظامي شهرستان  فرمانده 
اين شهرستان خبر  ترياك و دستگيري سوداگر مرگ در  گرم 
پاسگاه  ماموران   : گفت  شاهوردى  غالمرضا  سرهنگ   داد. 
سهل آباد هنگام گشت زنى به يك دستگاه خودروى پژو 405 
شهرهاى  سمت  به  بلوچستان  و  سيستان  از  كه  مدادى  نوك 
مركزى كشور در حركت بود مشكوك شدند و به راننده خودرو 
دستور ايست دادند . وي گفت : ماموران در بازرسي از خودرو 
طرز  به  كه  ترياك  نوع  از  موادمخدر  گرم   900 و  كيلو   62
 ماهرانه اي در خودرو جاساز شده بود كشف كردند. وي افزود :

قاضي  دستور  با  و  اعزام  دادسرا  به  پرونده  تشكيل  با   متهم 
روانه زندان شد.

متهم سايبرى در سايت همسريابى جعل عنوان مى كرد

فردي كه با ايجاد حساب جعلي در سايت همسريابي باعث هتك حيثيت شهروند بيرجندى شده بود 
دستگير شد. رئيس پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات خراسان جنوبى گفت: با مراجعه خانمى به 
آغاز شد.  اكاذيب در سايت همسريابي بررسى شكايت وى  بر هتك حيثيت و نشر  فتا مبني  پليس 
سرهنگ حسينى اظهار كرد : شاكى عنوان كرد از حدود يك ماه گذشته پيامك ها و تماسهاي مكرري 
با عناوين ايجاد رابطه دوستي ، صيغه و ازدواج با اينجانب گرفته مي شود كه موجب ناراحتي و مشكالت 
خانوادگي براي من شده است لذا موضوع در دستور كار كارآگاهان پليس فتا قرار گرفت. وى در ادامه 
افزود: مهندسان فضاى سايبر با استفاده از شگرد هاي خاص پليسي متهم را شناسايي و به پليس فتا 
احضار كردند كه متهم به جرم خود اعتراف كرد . وى ادامه داد : متهم اختالفات خانوادگي با شاكى را 
عامل اين جرم اعالم كرد و گفت: مشخصات وي را در سايت همسريابي درج كردم و در چت كردن با 
ساير كاربران مشخصات شاكى را در اختيار آن ها قرار مي دادم .سرهنگ حسينى بيان كرد: متهم پس 

از تشكيل پرونده براي سير مراحل قانوني به دادسرا اعزام شد.

به همه خبر بدين كه:

امداد  باطرى سپهـر؟!
عيب يابي  - استارت دينام - باطري و شارژ  رايگان 

 تعويض باطري در منزل و محل كار بدون هزينه
در هر نقطه شهر

سواري - كاميون - ايراني - خارجي 

با قيمت مصوب شركت
آدرس : خيابان 17 شهريور 29

حسين حقيقي پور  09155615113 - 32220423 
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بنگاه قالب بتن        
 

خريد و  فروش  انواع قالب بتن 
   داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

توكــل

هركس كار نيك و خوبى انجام دهد بهتر از آن را پاداش مى گيرد.  (سوره نمل آيه 89)

مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند   (يعنى پيوند نياز محرومين به توانمندى و تخصص مردم)
واقع در محله موسى بن جعفر(ع) با ارائه خدمات حمايتى به خانواده هاى نيازمند واقعى در حال حاضر با بيش از 500 خانواده بيمار صعب العالج - از 
كار افتاده - بى سرپرست و ... 160 نفر يتيم نيازمند آماده دريافت كمك هاى نقدى و غيرنقدى شما مردم خيرخواه اعم از كاالهاى نو و بال استفاده 
مازاد- فطريه - كفاره-  نذورات- زكات- مواد غذايى - پوشاك -كمك جهيزيه - انجام مراسم عقيقه به روش هاى شرعى و ارائه هر گونه خدمات 

و تخفيفات شما به نيازمندان مى باشد.
از تمامى خيرين  ، موسسات خيريه  ، موسسات فرهنگى  و مذهبى  ، فعاالن بخش پزشكى و درمان ،  اساتيد حوزه  و دانشگاه  فعاالن بخش خصوصى و اصناف  ، مراكز كاريابى و ... 

دعوت مى شود ما را در اين كار خداپسندانه  همراهى نمايند. 

آدرس: موسى بن جعفر (ع) 5  (صمدى 8)  داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه (ع)   - 32313472 - 09151631855 طاهرى  
 شماره كارت مركز خيريه جواداالئمه: 6037991899549160                       شماره حساب  كمك هاى  مردمى بانك  ملى:  0109831823009                                        

مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند
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دادرس- لغو پروازهاى بيرجند- تهران و بالعكس به عادت هفتگى شركت ماهان تبديل شده است. اين پروازها قرار بود ساعت چهارده و چهل و پنج دقيقه روز شنبه از 
تهران به بيرجند و هفده و ده دقيقه از بيرجند به تهران انجام شود كه بنا به شنيده ها به علت كمبود ناوگان شركت ماهان اين پروازها لغو شد. الزم به ذكر است اين 
موضوع در حالى در دو ماه گذشته تداوم داشته است كه اين ايرالين با توجه به تسهيالت دريافتى متعهد به افزايش پروازها در استان بوده و چندى پيش هم نماينده 

اين شركت در سفر به استان براى افزايش پروازها و همچنين پروازهاى جديد به افغانستان و كيش وعده داده بود كه محقق نشد.

پنجمين جلسه اتاق فكر تعاون برگزار شدلغو پروازهاى بيرجند - تهران به عادت هفتگى ماهان تبديل شده است

ماليى- حسن سرورى مدير تعاون اداره كل تعاون، كار 
و رفاه اجتماعى استان اعالم كرد در اين جلسه 4 طرح 
تحقيقاتى مورد بررسى و اظهار نظر اعضاى اتاق فكر 
تعاون استان قرار گرفت. وى افزود: راهكارهاى توسعه 
فرهنگ تعاون در استان، آسيب شناسى آموزش هاى 
آسيب شناسى  تعاونى ها،  با  مرتبط  اى  فنى و حرفه 
تعاونى هاى زنان و راهكارهاى تقويت آن و همچنين 
استان  هاى  تعاونى  سازى  پايدار  راهكارهاى  بررسى 

موضوعات طرح هاى تحقيقاتى بررسى شده مى باشد.

اتباع خارجى موظف به دارا بودن
 بيمه نامه حوادث مى باشند 

ماليى- بنا بر اعالم مهدى فاطمى مدير كار آفرينى و 
اشتغال اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى خراسان 
ايران موظف  اتباع خارجى مقيم  از اين پس  جنوبى؛ 
به دارا بودن بيمه نامه حوادث مى باشند. وى افزود: 
حسب بند (د)ماده 28 قانون پنجم توسعه تمامى اتباع 
خارجى مقيم كشور موظف به دارا بودن بيمه نامه براى 
پوشش حوادث و... در مدت اقامت در ايران مى باشند. 
لذا تمامى اتباع مقيم مى بايد الزاماً يكى از طرح هاى 
ناشى  كارافتادگى  از  و  عضو  نقص  «فوت،  اى  بيمه 
را  حادثه»  از  ناشى  پزشكى  «هزينه  يا  و  حادثه»  از 
از طريق www.hayateamn@gmail.com را 
انتخاب و خريدارى نمايند. بدين ترتيب اتباع خارجى 
با عامليت بيمه ايران پس از صدور بيمه نامه تحت 

پوشش قرار خواهند گرفت.

 احداث33 واحد مسكونى براى خانواده هاى
 داراى دو فرزند معلول در درميان

ايرنا- سرپرست بهزيستى درميان گفت: در حال حاضر 
33 واحد مسكونى براى خانواده هاى داراى دو فرزند 
معلول در اين شهرستان در دست احداث است. قربان 
سازى  مناسب  پيگيرى  و  هماهنگى  كميته  در  زاده 
واحد  هر  احداث  هزينه  افزود:  درميان،  شهرستان 
مسكونى 330 ميليون ريال است. وى ادامه داد: از اين 
مبلغ 180 ميليون ريال توسط اداره بهزيستى به صورت 
بالعوض و 150 ميليون ريال توسط بنياد مسكن در 
قالب تسهيالت براى خانواده هاى دو فرزند معلول در 

روستاهاى شهرستان در دست احداث است. 

چهارمين سوگواره تعزيه زندان هاى 
استان با معرفى نفرات برتر، پايان يافت

شبستان- چهارمين سوگواره تعزيه زندان هاى خراسان 
جنوبى با معرفى نفرات برتر در بيرجند به كار خود پايان 
داد. عليپور سرپرست زندان مركزى بيرجند گفت: در 
زندانهاى  از  خوان  تعزيه  گروه  چهار  سوگواره  اين 
تربيت  و  اصالح  كانون  و  فردوس  طبس،  بيرجند، 
از بررسى داوران گروه تعزيه  شركت كردند كه پس 
خوان (قاسم ابن الحسن) از زندان مركزى بيرجند به 

عنوان گروه تعزيه خوان برتر انتخاب شد.

توليد بيش از 7 هزار مترمربع فرش
 توسط مددجويان كميته امداد

امداد  كميته  خودكفائى  و  اشتغال  معاون  ايسنا- 
مربع  متر   598 و  هزار   7 توليد  از  جنوبى  خراسان 
در  نهاد  اين  حمايت  تحت  مددجويان  توسط  فرش 
8 ماهه امسال خبر داد. خزاعى عرب اظهاركرد: يك 
كميته  مددجويان  براى  قاليبافى  طرح   35 و  هزار 
 863 كه   شده  اجرا  داخلى  اعتبارات  محل  از  امداد 
تخته فرش به متراژ 3 هزار و 998 متر مربع توليد 
اين  توسط  توليدات  اين  اكثر  وى  گفته  داشته اند.به 
نهاد به مبلغ 19 ميليارد ريال براى ارائه به بازارهاى 
داخلى و خارجى به كميته امداد مركز ارسال و 931 
وام قاليبافى از محل اعتبارات مشاغل خانگى نيز اجرا 
شده كه در اين خصوص 756 تخته فرش به متراژ 
3 هزار و 600 متر مربع و ارزش بيش از 17 ميليارد 

ريال به فروش رسيده است. 

ثبت 8 هزار وقف از 900 سال پيش 
تاكنون در خراسان جنوبى

ايسنا- مديركل اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبى با 
اشاره به اينكه اولين وقف استان متعلق به 900 سال 
پيش است، ادامه داد: از 900 سال پيش تاكنون حدود 
8هزار وقف در استان ثبت شده كه طى 5 سال اخير 
509 وقف جديد در استان به ثبت رسيده است. حجت 
االسالم گرايلى پيش از خطبه هاى نماز جمعه با اشاره 
به فرارسيدن هفته وقف، گفت: وقف بهترين انفاقى 
است كه خداوند متعال در مسير زندگى بشريت قرار 
داده است. وى ادامه داد: وقف سنت حسنه اى است 
كه در اسالم به عنوان صدقه جاريه از آن نام برده شده 

است و توشه اى براى آخرت انسان است.

سينماى ديجيتال در نهبندان راه اندازى مى شود 
 

كل  اداره  سينمايى  و  هنرى  امور  معاون  خبر-  گروه 
با  گفت:  جنوبى  خراسان  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ 
با پيگيرى و هماهنگى انجام شده از سوى اين اداره 
كل، سينماى ديجيتال در شهرستان نهبندان راه اندازى 
مى شود. زمزم در سفر به شهرستان نهبندان و بازديد 
از اين سينما اظهار كرد: با پيگيرى و هماهنگى انجام 
شده مقرر شد آمفى تئاتر متعلق به اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمى شهرستان به سيستم پخش ديجيتال تجهيز 
شود تا مردم فرهيخته اين شهرستان بتوانند شاهد اكران 
فيلم هاى روز سينماى ايران و جهان باشند. وى باال 
بردن تعداد مخاطبان و در راستاى تجهيز و استفاده از 
سالن هاى همايش و آمفى تئاتر هاى شهرستان هاى 
فاقد سينما و استفاده از ظرفيت قابل توجه جهت جذب 
مخاطب را از مهمترين اهداف اين اقدام برشمرد. زمزم 
گفت: سينماى ديجيتال شهرستان نهبندان در محل 
مجتمع فرهنگى هنرى نور اين شهرستان با ظرفيت 
290نفر، هفته جارى افتتاح و امكان نمايش فيلم هاى 
با كيفيت باال و روز سينماى جمهورى اسالمى ايران را 
مى يابد و  با اكران فيلم «محمد رسول ا...(ص)» فعاليت 

خود را آغاز خواهد كرد. 

امسال، 98/9 درصد از روستاهاى 
خراسان جنوبى برقدار هستند

ماليى- به گفته معاون برنامه ريزى و مهندسى شركت 
توزيع برق در خراسان جنوبى1580 روستاى برقدار وجود 
دارد و به بيان ديگر 98/9 درصد خانوار روستايى استان 
با آوا افزود: در  برقدار هستند. مهدى دادگر در گفتگو 
برنامه هاى امسال تعدادى روستاى زير 10 و باالى 5 
خانوار در برنامه پيشنهادى قرار دارند كه با اولويت سرانه 
هزينه كمتر به محض تأمين اعتبار برق رسانى خواهند 
شد. وى با اشاره به منابع تجديد پذير استان تصريح كرد: 
خورشيدى  نيروگاه  وات  كيلو   127 احداث  با  تاكنون 
منفصل از شبكه به صورت واحدهاى يك كيلو  واتى 
هاى شبكه  از  كه  استان  برق  بدون  روستاى   14  در 

استفاده  پذير  تجديد  منابع  از  اند  بوده  دور  برق  توزيع 
خانوار  حدود140  روش  اين  با  افزود:  وى  مى كنند. 
انرژى  از  اند كه در استفاده  روستايى تأمين برق شده 
خورشيدى در قالب سامانه هاى فتوولتائيك متصل به 
شبكه است كه براى 23 مسجد، 15 مدرسه، ظرفيتى 
راه  و  نصب  رايگان  به صورت  وات  كيلو  معادل 158 
مشترك   18 براى  گفت:  دادگر  است.  شده  اندازى 
معادل62  ظرفيتى  آموزشى  و  ادارى  خانگى،  از  اعم 
كيلووات با مشاركت مردم و تأمين يارانه 50 درصدى 
انرژى هاى  از  اجرا و بهره بردارى شده كه در استفاده 
محيط  نظير  اجرايى  دستگاه هاى  ساير  پذير  تجديد 
 زيست، راه وشهرسازى و... نيز فعاليت هاى داشته اند.

هاى  سامانه  تمامى شهرستان ها  در  اينكه  بابيان  وى 
متصل به شبكه و منفصل از شبكه خورشيدى توسط اين 
شركت نصب و راه اندازى شده، افزود: هم اينك از انرژى 
خورشيدى در سطح استان استفاده مى شود و متقاضيانى 
 براى سرمايه گذارى در زمينه بهره گيرى از ساير انرژى ها

وى  هستند.  موضوع  پيگيرى  درحال  كه  دارد  وجود 
خاطرنشان كرد: اين شركت نيز آماده هر گونه همكارى 
رسيدن  نتيجه  به  براى  بخش  اين  گذاران  سرمايه  با 

طرح هاى توليد انرژى تجديد پذير مى باشد.

اقدامات بايد كارشناسي شده 
و منطبق بر قانون انتخابات باشد

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در يازدهمين 
اقدامات  انتخابات خراسان جنوبى گفت:  جلسه ستاد 
در ستاد انتخابات خصوصاً در سطح كميته هاي زير 
و  كارشناسي شده  كارهاي  بر  منطبق  بايد  مجموعه 
حسيني،  باشد.  مربوطه  مقررات  و  قانون  راستاي  در 
انتخابات پيش رو را از جمله مهمترين اولويت هاي 
كاري كه در سال جاري بايد به انجام برسد دانست 
و افزود: از اين رو تمامي دستگاه هاي اجرايي در بعد 
سخت و نرم افزاري بايد اين ستاد را كمك و مساعدت 
نمايند. وي قانون مداري را اصل مهم و زيربنايي در اين 
زمينه دانست و تصريح كرد: همه عوامل و نيروها بايد 
با رعايت اصل همدلي و تعامل و نيز تعهد و پايبندي به 
قانون و مقررات مربوطه به برگزاري مطلوب انتخابات 
بپردازند. وي بر احصاء كمبودها و نيازهاي ستادهاي 

انتخابات در شهرستان ها تأكيد و كرد.

كسب رتبه نخست كشورى ارزيابى عملكرد 
توسط دامپزشكى خراسان جنوبى

ماليى- معاون توسعه و مديريت منابع دامپزشكى استان 
گفت: بر اساس نتايج جامع ارزيابى عملكرد ادارات كل 
سازمان  توسط   93 سال  در  كه  ها  استان  دامپزشكى 
رتبه  بود خراسان جنوبى  انجام شده  دامپزشكى كشور 
نخست را كسب كرد. معراجى معاون توسعه و مديريت 
منابع دامپزشكى خراسان جنوبى گفت: دامپزشكى استان با 
كسب باالترين امتياز در ارزيابى شاخص هاى اختصاصى 
و عمومى موفق به كسب اين رتبه در كشور شد. وى 
افزود: اين اداره همچنين در حوزه آموزش، انفورماتيك، 
دبيرخانه و روابط عمومى رتبه اول، حقوق شهروندى رتبه 

دوم و اقامه نماز رتبه چهارم را كسب كرد. 

اسناد مكتوب 75 هزار رزمنده 
خراسان جنوبى جمع آورى شد

مهر- مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع 
مقدس استان از جمع آورى اسناد مكتوب 75 هزار رزمنده 
استان خبر داد. سرهنگ قاسمى  اظهار كرد: تاكنون 
اسناد مكتوب 38 هزار رزمنده آموزش و پرورش، 7 هزار 
رزمنده هالل احمر و 30 هزار از ساير رزمنده هاى دفاع 
مقدس در خراسان جنوبى جمع آورى شده است. وى 
از جمع آورى عكس و كارت شناسايى 25 هزار رزمنده 
خبر داد و افزود: همچنين فايل صوتى مصاحبه با هزار 
و 93 رزمنده دفاع مقدس نيز جمع آورى شده است. وى 
افزود: هزار و 550 ساعت مصاحبه صوتى و تصويرى با 
فرماندهان دوران دفاع مقدس از خراسان جنوبى ضبط 
شده است. وى اظهار كرد: هدف اصلى بنياد حفظ آثار، 
يك  به عنوان  مقدس  دفاع  اسناد  حفظ  و  جمع آورى 

گنجينه ماندگار و نشر آن به نسل آينده است.

اسكان 67 نفر از گرفتاران برف 
در پايگاه هاي بين شهري هالل احمراستان

جنوبي  خراسان  احمر  هالل  جمعيت  مديرعامل 
 گفت:  به دنبال بارش برف و مسدود شدن برخي از 
جاده هاي استان تعداد 67 نفر از در راه ماندگان در 
يافتند.  اسكان  استان  اين  شهري  بين  هاي  پايگاه 
مورد   18 آذر،   17 روز  در  همچنين  افزود:  خامسان 
 EOC حادثه به مركز هماهنگي و كنترل عمليات
هالل احمر استان اعالم  شد كه 12 مورد آن حوادث 
جاده اي، 4 مورد برف و كوالك، يك مورد حوادث 
وي  بود.  حضوري   خدمات  مورد  يك  و  شهري 
اين حوادث مجموعًا 31  تصريح كرد: براي پوشش 
تيم عملياتي و 12 آمبوالنس اعزام و جمعًا به 491 

نفر آسيب ديده خدمات ارائه شده است.

استان خراسان جنوبى در  سالروز رحلت پيامبر بزرگ اسالم 
(ص) و شهادت دومين امام شيعيان امام حسن مجتبى (ع) 
و هشتمين قبله دل ها، حضرت شمس الشموس على بن 

موسى الرضا (ع) سراسر ماتم و عزا بود. 
پيامبر و  با 28 صفر سالروز رحلت  استان همزمان  مردم 
سالروز  و  صفر  ماه  سى ام  و  مجتبى  حسن  امام  شهادت 
موسى  بن  على  حضرت  شيعيان  هشتم  امام  شهادت 
سوگوارى  حسينيه ها  و  مساجد  در  حضور  با  الرضا(ع) 
بيت  اهل  عاشقان  حضور  با  عزادارى  مراسم  كردند. 
متبركه  بقاع  و  تكايا  مساجد،  در  (ع)  طهارت  و  عصمت 
استان برگزار شد. در بيرجند مركز استان نيز عزاداران با 
حضور در مساجد و تكايا و حضور در هيئت هاى عزادارى 

در سوگ اين بزرگواران گريستند و اشك ماتم ريختند. 
جمع  در  بيرجند  موقت  امام جمعه  تسنيم،  گزارش  به 
عزاداران بيرجندى با تسليت شهادت امام رضا (ع) اظهار 

كرد: مردم خراسان جنوبى عشق و ارادت خاصى نسبت به 
امام رضا(ع) دارند. وى با بيان اينكه توحيد قلعه علم الهى 

است، بيان كرد: وارد شدن به توحيد شرايطى دارد كه آن 
شرط اطاعت از واليت است.

بيان  مجلس  در  وخوسف  درميان  بيرجند،  مردم  نماينده 
اما  باشد،  داشته  را  توحيد  ادعاى  نمى تواند  كسى  كرد: 

همراه با واليت نباشد. 
واليت فقيه  مهم  جايگاه  و  نقش  عبادى  االسالم  حجت 
را در جامعه مورد تأكيد قرارداد و گفت: اصل واليت فقيه 
هيچ  كه  است  برخوردار  بااليى  مشروعيت  از  آن قدر 

سيستمى در دنيا اين گونه نيست. 
انقالب  از  بعد  دوران  در  فقيه  واليت  اهميت  به  وى 
اسالمى اشاره كرد و اظهار كرد: تمام توطئه هاى نظامى، 
و  دفع  فقيه  واليت  به خاطر  فتنه ها  و  سياسى  اقتصادى، 

خنثى شده است. 
حرم  در  عزادارى  مراسم  گذشته  روز  صبح  همچنين 
حضرت حسين بن موسى الكاظم (ع) برادر امام رضا (ع) 
با حضور  بيرجند  باقريه در  امامزادگان  در شهر طبس و 

زائران برگزار شد.

استان غرق ماتم واندوه  در سالروز رحلت پيامبر (ص) و شهادت امام مجتبى و امام رضا(ع)  

با  تأمينى خراسان جنوبى در گفتگو  اقدامات  ماليى-  مدير كل زندان ها و 
آوا عنوان كرد: يكى از حلقه هاى اصالحى و تربيتى در اين سازمان اشتغال 

زندانيان پس از خروج از زندان است.
هاى  كارگاه  در  حبس  دوران   در  متقاضى  مددجويان  وى  گفته  به 
را  خود  عالقه  مورد  هاى  مهارت  و  آموزش  زندانيان،  و  آموزى  حرفه 
داده  مهارت  گواهى  آنها  به  ها  دوره  اين  پايان  در  و  كنند  مى  كسب 
آزاد  زندان  از  افراد  اين  كه  زمانى  افزود:  اربابى  على  محمد  شود.   مى 

مى شوند به مركز امور خدمات اجتماعى بعد خروج معرفى مى شوند. 
وى تصريح كرد: در اين مركز اين افراد پذيرش و مشاوره شغلى به آنها داده 

مى شود كه در اين مشاوره مددجويان به دوگروه تقسيم مى شوند.
وى با بيان اينكه گروه اول داراى كارت مهارت فنى و حرفه اى هستند، افزود: 
براى گرفتن  تأييد حرفه مورد نظرشان  اشتغال  پرونده در جلسه  از طرح  بعد 
تسهيالت خود اشتغالى با كارمزد 4 درصد و مدت باز پرداخت 5 ساله به بانك 

معرفى مى شوند. 
كرد:  خاطرنشان  جنوبى  خراسان  تأمينى  اقدامات  و  ها  زندان  كل  مدير 
مددجويانى كه در زندان آموزش ديده اند و مهارت الزم را كسب كرده اند و 

زمان آزادى متقاضى ادامه شغل باشند در اولويت اول براى گرفتن تسهيالت 
پرداخت  متقاضى  به  مرحله  دو  در  تسهيالت  اين  افزود:  اربابى  دارند.   قرار 
مى شود كه در 80 درصد مبلغ جهت تجهيز كارگاه و پس از تأييد كارشناس 
الباقى آن پرداخت مى شود. وى تأكيد كرد: بعد از راه اندازى كارگاه بازرسانى 

براى پيشرفت كار دوره اى بازديدهايى دارند.
بيان كرد: گروه دوم  تأمينى خراسان جنوبى  اقدامات  و  زندان ها  مدير كل   
مددجويانى كه فاقد كارت فنى و حرفه اى هستند و ضامن معتبر براى دريافت 
تسهيالت ندارند به درخواست مددجو جهت اشتغال با توجه به تفاهم نامه اى 

به شركت هاى خصوصى معرفى مى گردند.
اربابى خاطرنشان كرد: خانواده هاى زندانيانى كه از نظر مالى مشكالتى دارند 

به كميته امداد امام خمينى معرفى مى شوند.
وى ادامه داد: كسانى كه واجد شرايط باشند به آنها  سبدغذايى، كمك نقدى 
و غير نقدى، پرداخت كمك هزينه هاى اجاره مسكن، فيش آب، برق، گاز و 

كسانى كه فرزند كوچك داشته باشند شير خشك داده مى شود.
  مدير كل زندان ها و اقدامات تأمينى استان  يادآور شد: خانوادها به مراكز 
بسترى  و هزينه هاى  پزشك  نظر  از  تا  معرفى مى شوند  و حمايتى  درمانى 

كمكشان شود. اربابى خاطرنشان كرد: اقداماتى جهت آزادى يا رضايت شاكى، 
با انجمن هاى ساير استان ها مكاتبه انجام  انتقال زندانيان  عفو، مرخصى و 
اى   وحرفه  فنى  كل  اداره  با  سازمان  اين  اينكه  به  اشاره  با  وى  دهند.  مى 
 براى  برگزارى دوره هاى آموزشى و مهارت صنايع دستى كالس هاى برگزار 
معرفى  زندانيان،  هاى  خانواده  توانمندسازى  براى  تالش  افزود:  كند،   مى 
خانواده ها به صندوق كارآفرينى و تعامل با هسته مشاوره آموزش و پرورش 

گوشه اى از اقداماتى است كه اين خانواده زندانيان انجام مى شود.
اقدامات تأمينى خراسان جنوبى گفت: براى پيشگيرى  مدير كل زندان ها و 
از آسيب هاى اجتماعى خانواده زندانيان به ستادمبارزه با مواد مخدر و مراكز 
بازديدهاى دوره اى  اينكه اين سازمان  بيان  با  اربابى  tc  معرفى مى شوند. 
داد:  ادامه  دهد،  انجام  اقداماتى  حمايت  در صورت  تا  دارد  زندانيان  منازل  از 
براى پيگشيرى از بروز آسيب هاى اجتماعى با دفتر حمايت از حقوق بانوان و 

كودكان بى سرپرست در دادگسترى همكارى مى كند. 
از  اينكه  به  اشاره  با  جنوبى  خراسان  تأمينى  اقدامات  و  ها  زندان  كل  مدير 
ابتداى سال جارى تاكنون تعداد زندانيان كاهش يافته است، تأكيد كرد: بيشتر 

زندانيانى كه در استان هستند مربوط به جرم مواد مخدر است. 

تعداد زندانيان از ابتداى سال جارى تاكنون كاهش داشته است

اشتغال زندانيان بعد از خروج دغدغه اى كه بايد به آن بيشتر توجه شود

دادستان كل كشور با بيان اينكه فضاى مجازى تهديدى 
فضاى  گفت:  است،  دشمن  نرم  جنگ  در  كشور  براى 
مجازى بايد مديريت شود و در اين زمينه نياز به نظارت و 

بررسى هاى بيشتر است. 
در  رئيسى  ابراهيم  سيد  االسالم  حجت  مهر،  گزارش  به 
سخنرانى پيش از خطبه هاى نماز جمعه شهرستان بشرويه 
و  (ص)  اكرم  رسول  رحلت  فرارسيدن  تسليت  بود ضمن 
امام حسن مجتبى (ع) و همچنين فرارسيدن شهادت امام 
رئوف حضرت رضا (ع) به فضايل و سيره امام رئوف اشاره 
براى  و  نهاده  منت  خود  بندگان  بر  خداوند  افزود:  و  كرد 
هدايت آنان نعمت واليت و رسالت را به ارمغان آورده است. 
وى همچنين به اوضاع منطقه نيز اشاره كرد و اظهار كرد: 
از  نادرست  استفاده  در حال حاضر جوامع غربى  متأسفانه 
سالح ها را در پيش گرفته اند و درصدد كشتار مردم مظلوم 
هستند. وى با بيان اينكه دشمنان به دنبال تهاجم فرهنگى 
از  بعد  نظام  دشمنان  كرد:  بيان  هستند،  ايران  كشور  در 
طريق  از  دريافتند  كه  هنگامى  مقدس  دفاع  سال  هشت 

شوند جنگ  ايران  با  مبارزه  وارد  نمى توانند  جنگ سخت 
نرم را در پيش گرفتند.

دادستان كل كشور با اشاره به تأكيدات مقام معظم رهبرى 
در خصوص تهاجم فرهنگى نيز گفت: بايد هوشيار باشيم 
چرا كه دشمنان از طريق جنگ نرم و تهاجم فرهنگى به 
داخل كشور نفوذ پيدا كرده اند كه اين امر بسيار خطرناك 
است. وى افزود: بايد با ترويج فرهنگ صحيح و بومى در 
داخل ايران براى مبارزه با دشمنان اقدام كنيم و بدانيم كه 

فضاى مجازى نيز تهديد بزرگى براى كشورمان است.
وى تأكيد كرد: بايد نظارت و بررسى الزم در اين خصوص 
صورت گيرد. رئيسى با اشاره به نامه اخير رهبرى به جوانان 
كشورهاى غربى پيرامون تروريسم نيز گفت: رهبر ايران 
اسالمى در اين نامه خطاب به همه جوانان غربى حوادث 
تلخ تروريسى فرانسه را زمينه اى براى همفكرى خواندند 
و به ساير نمونه هاى دردناك اين حوادث تلخ اشاره كردند. 
با  نامه و اظهار همدردى  اين  افزود:  دادستان كل كشور 

جوانان غربى نشان از درايت مقام معظم رهبرى دارد.

جايگاه عزتمندانه ايران 
با وحدت ملت حاصل شده است

نماز  هاى  خطبه  در  نيز  بشرويه  شهرستان  جمعه  امام 
جمعه اين هفته بشرويه گفت: امروز جايگاه ايران به دليل 
از 30 سال  بيش  با گذشت  تمام جهان  در  ملت  وحدت 
االسالم  حجت  است.  عزتمندانه  و  ويژه  انقالب  عمر  از 
شمس الدين ايام سوگ و اندوه پيامبر اسالم و فرزندانشان 
را تسليت گفت و در ادامه به هفته وقف اشاره كرد. وى 
اكرم  پيامبر  اسالم شخص  در  وقف  بانى  و  باعث  افزود: 
(ص) بوده اند و پس از ايشان، اميرالمومنين (ع) و شيعيان 
ادامه داده اند. ويبيان كرد: خداوند  را  امر وقف  و مؤمنان 
متعال نيز در بحث وقف اشاره هاى فراوانى در قرآن كريم 
داشته كه اين نشان از اهميت امر وقف دارد. وى اظهار 
كرد: كسى كه وقف مى كند با خداوند معامله كرده و انسان 
ذخيره اى  همچنين  و  گذارى  سپرده  خود  براى  وقف  با 

معنوى براى آخرت جمع مى كند.  

از مرگ پرونده عمل سه  امام جمعه بشرويه گفت: پس 
واقفين  آنها  از  يكى  كه  نمى شوند  بسته  افراد  از  دسته 
هستند. شمس الدين گفت: امروز امتداد عاشورا و نهضت 
حسينى توسط انقالب اسالمى محقق شده و پايه گذارى 
محمدى  ناب  اسالم  تفكر  انديشى  ژرف  حركت  جريان 
نيز توسط امام خمينى صورت گرفته است. وى در ادامه 
به مشكالت مردم مظلوم يمن و بحرين نيز اشاره كرد و 
به  را  بسيارى  استكبار ظلم  و  زور  ايادى  متأسفانه  گفت: 
مردم مظلوم وارد مى كنند اما همگان بايد يقين بدانند كه 

همواره پيروزى از آن حق است.

فضاى مجازى بايد مديريت شود

بانك ها هيچ كارگاه توليدى را به خاطر بدهى تعطيل نكنند
خوسف  و  درميان  بيرجند،  شهرستان هاى  مردم  نماينده 
در  بايد  دولت  اينكه  بيان  با  اسالمى  شوراى  مجلس  در 
بخش صنعت وارد شود تا از ركود خارج شويم، گفت: از 
رؤساى بانك ها خواسته شده مساعدت خاصى نسبت به 
واحدهاى توليدى داشته و هيچ كارگاه توليدى را به خاطر 

بدهى تعطيل و مصادره نكنند.
به گزارش ايسنا، حجت االسالم عبادى  در ديدار با مدير 
عامل شركت شهرك هاى صنعتى استان، با اشاره به اينكه 
گفت:  است،  ملموس  واقعيتى  صنايع  مشكالت  و  ركود 
بايد براى خروج از ركود صنايع و كارگاه ها، اقدام  دولت 
كند. وى با بيان اينكه دولت تنها به صنايع خودروسازى 
از  به صنايع كوچك  افزود: كمك  است،  داده  تسهيالت 
ايجاد  زيادى  اشتغال  سطح  و  است  كمتر  خودروسازان 
خراسان  مرز  در  موجود  توانمندى هاى  به  وى  مى كند. 
جنوبى اشاره كرد و افزود: توليدكنندگان و مديران دولتى 
بايد اهتمام ويژه اى به صادرات داشته زيرا باعث پيشرفت 
رؤساى  با  متعدد  جلسات  به  عبادى  مى شود.  كشور 
بانك هاى استان اشاره كرد و يادآور شد: طى اين جلسات 
از رؤساى بانك ها خواسته شد مساعدت خاصى نسبت به 
واحدهاى توليدى داشته و هيچ كارگاه توليدى را به خاطر 

بدهى تعطيل و مصادره نكنند.

اشتغال  بيش از 300 نفر در صنايع كوچك

جنوبى  خراسان  صنعتى  شهرك هاى  شركت  مديرعامل 
نيز با اشاره به اينكه 95 درصد صنايع كوچك در استان 
صنايع  در  نفر   300 از  بيش  براى  افزود:  دارند،  فعاليت 
كوچك اشتغال ايجاد شده است. جرجانى  در اين ديدار 
اظهار كرد: 20 شهرك و ناحيه  صنعتى در استان زير نظر 

شركت شهرك هاى صنعتى است. وى ادامه داد: وظايف 
و  شهرك ها  در  زيرساخت ها  ايجاد  شركت  اين  اصلى 
نواحى صنعتى و بسترسازى مناسب براى سرمايه گذارى 
زيرساخت هاى  از  قسمتى  و  است  صنعتى  واحدهاى  در 

شهرك هاى صنعتى را دولت تأمين مى كند.
مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى استان، به شهرك ها 
و نواحى صنعتى موجود در استان اشاره كرد و افزود: يك 
شهرك صنعتى در بيرجند به مساحت 330 هكتار و يك 

شهرك صنعتى در شهرستان خوسف به متراژ 500 هكتار 
وجود دارد و 2 ناحيه  صنعتى در شهرستان هاى خوسف و 
درميان است كه امكانات زيربنايى آن ها فراهم شده است.
جرجانى با اشاره به اينكه مشكالتى در بحث تسهيالت 
بدهى هاى  مانند  مشكالت  از  بعضى  گفت:  دارد،  وجود 
معلق قابل حل هستند اما برخى مشكالت مانند چك هاى 
برگشتى و ... قابل حل نيستند. وى با اشاره به اختصاص 
واحدهاى  به  تسهيالت  تومان  ميليون   200 و  ميليارد   7
داخل  توليدى  واحدهاى  از  تعدادى  كرد:  اظهار  توليدى، 

شهرك هاى صنعتى براى دريافت اين تسهيالت معرفى 
شدند. جرجانى، با اشاره به اينكه 95 درصد صنايع كوچك 
در استان فعاليت دارند، افزود: براى بيش از 300 نفر در 
صنايع كوچك اشتغال ايجاد شده است. وى با بيان اينكه 
12 قلم از محصوالت عمده  استان صادراتى هستند، گفت: 
بسيارى از اين صادرات مربوط به واحدهاى صنايع كوچك 
بوده اند. وى با با اشاره به وجود 850 واحد مرغدارى در 
استان، خاطرنشان كرد كرد: خوشه  طيور استان مى تواند 

نياز بازار كشور افغانستان را تأمين كرده، اما در اين زمينه 
هيچ اقداماتى صورت نگرفته است.

كمبود آب مهم ترين مشكل زيرساختى 
شهرك هاى صنعتى خراسان جنوبى

معاون عمران و محيط زيست شركت شهرك هاى صنعتى 
خراسان جنوبى، نيز در اين جلسه با اشاره به فعاليت 20 
شهرك صنعتى در استان گفت: تعداد 15 شهرك داراى آب، 
18 شهرك داراى برق و 7 شهرك متصل به گاز هستند. 

اينكه دو هزار و 171 هكتار زمين در 20  بيان  با  تقوى  
شهرك وجود دارد، گفت: از اين تعداد، هزار و 485 هكتار 
اراضى عملياتى شده و هزار و 500 هكتار زمين صنعتى 
قابل واگذارى در استان است. وى ادامه داد: براى تأمين آب 
شهرك هاى صنعتى با توجه به خشكسالى 17 ساله كه در 
استان وجود داشته توجه مسئوالن را مى طلبد و مشكالت 
ساخت هاى  زير  نيازها  با  متناسب  ما  و  است  فراوان  آب 
اساسى را ارائه كرديم.وى با بيان اينكه كمتر از يك درصد 
در تمام صنعت استان آب مصرف مى شود، خاطرنشان كرد: 
از نظر زير ساختى در حال حاضر مشكلى در استان وجود 
در  افزود:  تقوى  است.  شده  برآورده  نيازها  بيشتر  و  ندارد 
تمامى شهرك هاى صنعتى خراسان جنوبى ما مديريت آب 
و برگشت آب هم براى شهرك صنعتى در بيرجند داريم. 
وى با بيان اينكه 24 درصد اشتغال استان در صنعت است، 
گفت: اگر  آب در بخش كشاورزى مديريت شود، كارآيى 

بيشترى در صنعت وجود خواهد داشت. 
معاون عمران و محيط زيست شركت شهرك هاى صنعتى 
زيست  بخش  در  بيرجند  تصفيه خانه  داد:  ادامه  استان، 
محيطى وجود دارد و يكى ديگر از تصفيه خانه ها در قاين 
در حال ساخت است و مطالعات برگشت پساب در حال 
انجام است. تقوى تصريح كرد: از ديگر اقدامات مى شود 
به ايجاد شبكه دوم آبى اشاره كرد، كه از آبى كه از چاه به 
روى زمين وارد مى شود از سيستم پسامد اين شبكه بشود 
استفاده كرد. وى با بيان اينكه براى شهرك صنعتى قاين 
افزود: همچنين  است،  آتش نشانى خريدارى شده  خودرو 
در شهرك صنعتى  آتش نشانى  ايستگاه  ايمنى  بخش  در 
بيرجند مستقر شده است و در حال حاضر داراى خودروى 

آتش نشانى است.
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امام رضا (ع) : كسي  كه  فقير مسلماني  را مالقات  نمايد و بر خالف  
سالم  كردنش  بر اغنيا بر او سالم  كند، در روز قيامت  در حالي

  خدا را مالقات  نمايد كه  بر او خشمگين  باشد.
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مراسم شهادت امام رضا (ع) و سخنرانى مديركل اوقاف استان در امامزاده سعدا... بن موسى شاهرخت با مداحى استاد موذن زاده اردبيلىعكس روز 

گاردين: گنه كرد در بلخ آهنگرى؛
   به شوشتر زدند گردن مسگرى 

صدد  در  آمريكا  كنگره  نمايندگان  نوشت:  گاردين 
مجازات آمريكايى هاى ايرانى تبار به خاطر جرمى 
است كه مرتكب نشده اند. اين روزنامه چاپ انگليس 
دوگانه  مواضع  به  اشاره  با  و  مطلب  اين  اعالم  با 
آمريكا افزود: يك تبعه پاكستانى تندرو متولد آمريكا 
به عربستان سعودى رفت و با يك زن پاكستانى كه 
او نيز با نسخه تندى از وهابيت شست وشوى مغزى 
شده بود، ازدواج كرد. اين زوج به آمريكا بازگشتند 
و حادثه تيراندازى كاليفرنيا را با چهارده كشته رقم 
زدند. حاال حدس بزنيد چه كسانى براى مجازات در 
ازاى اين جنايت انتخاب شده اند؟. آمريكايى هاى 
ايرانى تبار كه هرگز در اين ايدئولوژى افراطى سهيم 
نبوده اند و هيچ ارتباطى با اين اقدام تروريستى و 
ديگر اقدامات تروريستى در دنيا نداشته اند.تصويب 
 اليحه لغو رواديد و پيشگيرى از سفر تروريست ها 
به  حاكم  يك  درباره  را  فارسى  المثل  ضرب  يك 
يادمان مى آورد كه شنيد يك آهنگر در بلخ مرتكب 
همه  داشت  دوست  كه  .حاكم  است  شده  جنايت 
بدانند او در اجراى عدالت شتاب مى كند، دستور داد 
مجرم را دستگير كنند و گردن بزنند. اما از آنجايى 
آهنگر  داد  دستور  حاكم  بود،  دور  خيلى  بلخ  كه 
را  توانستند يك مسگر  فقط  اما  پيدا شود.  ديگرى 
مسگر  اعدام  دستور  حاكم  بيابند.  شوشتر  شهر  در 
بيچاره را صادر كرد و در نتيجه گناه آهنگر در بلخ 

بدون مجازات ماند.

عراق به شوراى امنيت شكايت كرد  
رسانه هاى عرب از دستور نخست وزير عراق براى 
شكايت رسمى از تركيه به شوراى امنيت خبر دادند.

حيدر العبادى تصريح كرد: ما نيروى مسلح و نيروهاى 
 مردمى داريم و نيازى به نيروهاى بيگانه نداريم.

 تركيه : امكان ندارد از عراق خارج شويم
موضع گيرى هاى  ادامه  در  اردوغان  طيب  رجب 
خصمانه اش عليه عراق،  گفت: حضور نيروهاى ترك 
در موصل غيرقابل مذاكره است. رئيس جمهور تركيه 
آموزش  براى  كشور  اين  نيروهاى  كه  شد  مدعى 
جنگجويان ضدداعش در شمال عراق مستقر شده اند 

 و آنكارا آن ها را از اين كشور خارج نخواهد كرد.
اسد: تركيه شريان حياتى داعش است  

رئيس جمهورى سوريه تاكيد كرد: آمريكا از همان 
براى  سياسى  پوشش  (سوريه)،  بحران  ابتداى 
نيز شريان  ايجاد كرد و تركيه  تروريسم در سوريه 

حياتى گروه تروريستى داعش است.

   انگليس : جاسوسمان را آزاد كنيد!
ديويد كامرون، نخست  وزير انگليس در نامه اى به 
را  كشورش  جاسوس  يك  آزادى  روحانى،  حسن 
اين  اين اساس كامرون در  بر  خواستار شده است. 
بعد  كه  شده  خواستار  را  فروغى  كمال  آزادى  نامه 
به  جاسوسى  جرم  به   2011 سال  در  دستگيرى  از 

تحمل هفت سال حبس محكوم شده است.

مجلس دهم با مشى اعتدالى خواهد بود

تابش نماينده مجلس با تاكيد بر اين كه تندروها در 
كه  گفت  داشت،  نخواهند  جايگاهى  آينده  مجلس 
بود. اعتدالى خواهد  با مشى  مجلس دهم مجلسى 
مشى  با  مجلسى  دهم  مجلس  معتقدم  افزود:  وى 
اعتدالى خواهد بود كه از هر دو جريان اصالح طلب 
و اصولگرايان اعتدالى در آن حضور خواهند داشت.

  ميخواهندبااصولگرايان كسب هويت كنند
تاكيد  با  اصفهان  نماينده  سالك  حجت االسالم 
وضعيت  اصالح طلبان  كنونى  شرايط  در  اينكه  بر 
منظمى ندارند، عنوان كرد: جريان اصالح طلبى در 
شرايط نامطلوبى قرار دارد و آنها تالش مى كنند كه 
لذا  آورند  دست  به  را  خود  رفته  دست  از  موقعيت 
به واسطه  بتوانند  تا  به هر وسيله اى متوسل شدند 
افرادى چون آقايان ناطق نورى و الريجانى موقعيت 

و هويت فوت شده خود را به دست آ ورند.

سيد احمد خاتمى: جريانى كه كنسرت  
برگزار مى كند، جريان نفوذ است

آيت ا... خاتمى با بيان اين كه برخى قصد بزك كردن 
چهره آمريكا را دارند و مى خواهند آن را كشور طالب 
سناتور  كه  حالى  در  دهند  جلوه  دموكرات  و  صلح 
آمريكا، اسالم را مدافع تروريسم عنوان كرده است»، 
گفت: هر جريانى هم كه بخواهد ديندارى مردم را كم 
كند مانند برگزارى كنسرت ها، جريان نفوذ است، نبايد 

 بيت المال خرج كنسرت هاى غفلت آور از خدا شود.
قولى كه عارف به جبهه اصالح طلبان داد

و  نحوه  درباره  اصالح طلبان  جبهه  سخنگوى 
شوراى  در  متبوعش  تشكل  حضور  عدم  علل 
آقاى  گفت:  اصالح طلبان،  انتخاباتى  سياستگذارى 
عارف رئيس شورا به ما قول داده است كه شوراى 

سياست گذارى وارد تعيين مصاديق نشود.

حاج حسن آقا مى آيد اما من به جهت  
مفاسدى كه انديشيده ام نمى آيم

حجت االسالم سيد على خمينى نوه حضرت امام (ره) 
گفت : خبر دارم كه برادرم حاج حسن آقاى خمينى با 
توجه به مشورت هايى كه با بزرگان انجام داده است 
خبرگان  انتخابات  براى  و  اند  گرفته  را   تصميمشان 
ثبت نام خواهند كرد. وى گفته است : بنده نيز اعالم 
 مى كنم كه به جهت مصالح و مفاسدى كه انديشيده ام 

در انتخابات پيش رو ثبت نام نخواهم كرد.

كوثرى: اصالح طلبان جرأت ندارند
 به مردم مانيفست ارائه كنند

اينكه  بيان  با  تهران  نماينده  كوثرى  اسماعيل 
اند  نكرده  جرات  و  نتوانستند  تاكنون  اصالح طلبان 
مانيفست مشخصى بدهند، گفت: هويت اصالح طلبى 
ندارند،  مشخصى  هدف  چراكه  نيست  مشخص 

بنابراين در سياست گذارى نيز سردرگم هستند.

شك درباره بسته شدن PMD، مثل شك بين ركعت سوم نماز اول و ركعت ششم نماز دوم است 
وزير امور خارجه كشورمان مى گويد با توجه به آنچه در گزارش آژانس و پيش نويس قطعنامه شوراى حكام آمده، بسته شدن پرونده پى ام دى 
حتمى است و شك درباره اين موضوع ديگر «شك بين ركعت سوم نماز اول و ركعت ششم نماز دوم است.» ظريف در مورد برخى دغدغه هاى 
مطرح مبنى بر اينكه عليرغم بسته شدن قريب الوقوع پرونده پى ام دى، ممكن است «نوع» بسته شدن اين پرونده در شوراى حكام به گونه اى 
انجام شود كه با وجود پاسخ هاى مستدل ايران، نهايتا اتهامى نيز متوجه ايران شود و به نام آن ثبت شود، گفت: «خيلى صريح در گزارش آژانس و مهمترين نكته 
آن، آمده كه ايران هيچ موادى را به سمت فعاليت هاى هسته اى تسليحاتى منحرف نكرده است، (پيش نويس) قطعنامه هم موضوع را مى بندد.» حاال برخى از دوستانى 
كه به قول آنهايى كه رساله توضيح المسائل مى خوانند تبديل شده اند به كثيرالشك، به شكشان ديگر نبايد اعتماد كنند. من نمى دانم كه اين دوستان دنبال چه چيزى 

مى گردند. اعالم شده كه شوراى حكام موضوع را مى بندد و قطعنامه هاى قبلى هم پايان بخشيده مى شوند.

امام  صديقى  كاظم  حجت االسالم 
نماز  خطبه هاى  در  تهران  موقت  جمعه 
برخى  از  تأسف  ابراز  با  پايتخت  جمعه 
برخى  حضور  و  آذر   16 در  سخنرانى ها 
شده  ايجاد  مسموم  فضاى  و  سخنرانان 
در برخى دانشگاه ها، تأكيد كرد: مسئولين 
مردم را نسبت به خودشان بدبين نكنند، 
اين مردم مسلمانند و واليت مدار هستند 
و به مقدسات و ارزش هاى انقالب عشق 
كارهايى  افرادى  است  حيف  مى ورزند، 
كنند كه مردم نسبت به آنها بدبين شوند.

امام جمعه موقت تهران همچنين با اشاره 
به حمله عده اى به شوراى نگهبان، تأكيد 
كرد: از روز اول كه قانون اساسى شوراى 
نگهبان را در نظر گرفت، شوراى نگهبان 
نظارت  و  دخيل  كشور  سرنوشت  در  را 
شوراى نگهبان را نظارت استصوابى قرار 
داد، با تفسيرى كه قانون بر عهده شوراى 
نگهبان گذاشته، اين نظارت يك نظارت 

استصوابى است.
اول  روزهاى  همان  از  افزود:  وى 
اين  با  غربى  تمدن  برخالف  غرب گراها 
اساس مخالفت كردند، در هيچ كشورى 
بدون  نمايندگانشان  يا  رئيس جمهور 
در  نمى شوند،  كانديدا  كتاب  و  حساب 
هيچ كشورى بدون حساب و كتاب افراد 

را در پست هاى مهم و كليدى منصوب 
نمى كنند. امروز مى بينيم كه اگر يك نانوا 
يا يك كاسب بخواهند در يك محله اى 
مغازه اى باز كنند بايد بروند پروانه بگيرند 
و تا زمانى كه شرايط الزم را نداشته باشند 

به او پروانه كسب نمى دهند، يك راننده 
تاكسى اگر بخواهد راننده شود و تاكسى 
بخرد، تا زمانى كه از او امتحانى نگيرند و 
دستگاهى صالحيت آن راننده تاكسى را 
احراز نكند، اجازه فعاليت به او نمى دهند.

حجت االسالم صديقى در بخش ديگرى 
سپردن  براى  كرد:  تأكيد  سخنانش  از 
دست  به  كشور  كليدى  پست هاى 
و  باسواد  حقوقدان،  فقيه،  عده اى  افراد، 

بايد  الهى  وابستگى هاى  و  بينش  داراى 
صالحيت اين افراد را بررسى كنند، اين 
فقها حقوق مردم را پايمال نمى كنند، اين 
حق مردم است كه مسئوالن خوبى داشته 
باشند، خبرگان رهبرى نبايد محل فتنه و 

فتنه گران باشد، اين جزو مطالبات مردم 
است، اين نص صريح قانون اساسى است 
و كار عقاليى پذيرفته در تمام عالم است، 
نظام ما يك نظام اسالمى و واليت فقيه 
است، فقها و حقوق دانان شوراى نگهبان 

مسئوليت نظارت و بررسى را دارند.
حركت ها  نوع  اين  كرد:  تأكيد  وى 
نگرانند  كه  عده اى  سوى  از  هميشه 
نتوانند شلوغ كنند،  انتخاب نشوند و  كه 

قبل  كه  شاهديم  و  مى شود  زده  دامن 
بيگانه  رسانه هاى  آنها  از  بعد  يا  آنها  از 
مى شوند  معركه  بيار  آتش  و  آتش افروز 
افراد هم صدا هستند،  اين  با  متأسفانه  و 
بسيج  پاسداران،  سپاه  نگهبان،  شوراى 
مانند  عاشورايى  فرهنگى  حركت هاى  و 
اربعين مورد بغض دشمنان ما هستند، اما 
شما كه در داخل كشور هستيد چرا با آنان 
مى كنيد،  برخورد  اينگونه  و  هم صداييد 
بستگى  موارد  همين  به  شما  امنيت 
همين  به  موقعيت تان  و  آرامش  دارد، 
موضوعات بستگى دارد، شما نبايد با اين 
اساس نظام در بيفتيد. صديقى ادامه داد: 
مطمئن هستيم اعضاى شوراى نگهبان با 
ديانت، تجربه و اعتمادى كه مقام معظم 
دارند،  آنان  به  قانونى  و مجارى  رهبرى 
با اين طوفان ها نمى لغزند بلكه مصمم تر 
مى شوند و متوجه مى شوند كه خبرهايى 
هست، معلوم مى شود اشخاص ناصالحى 
مطرحند و مى خواهند با نداشتن صالحيت 
اعضاى  اما  كنند،  تحميل  را  خودشان 
شوراى نگهبان بدون هيچ واهمه اى كار 
الهى و امانت دارى خودشان و حفظ حقوق 
مردم را سر لوحه كار خودشان قرار دهند 
را  كسى  نكرده اند،  احراز صالحيت  تا  و 

تأييد نكنند.

 در هيچ جا نمايندگان بدون حساب و كتاب كانديدا نمى شوند
براى سپردن پست هاى كليدى كشور به دست افراد، عده اى فقيه و حقوقدان بايد صالحيت اين افراد را بررسى كنند

حجت االسالم والمسلمين صديقى :

جناب آقاى مهندس غالمرضا توكلى
عضو محترم هيئت امناى موسسه خيريه حضرت رسول ا... (ص)

انتخاب و انتصاب جناب عالى را به سمت رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان جنوبى
 كه نشانه لياقت و مديريت عالى شما مى باشد، صميمانه تبريك عرض نموده 

موفقيت بيش از پيش شما آرزوى قلبى ما و دعاى مجموعه تحت پوشش موسسه بدرقه راهتان باد.

موسسه خيريه حضرت رسول ا... (ص) بيرجند

غم جانسوز ما را باغبانى  كه گلچين الله اش را چيده داند

تمام وسعت اندوه ما را  كسى كه داغ فرزند ديده، داند

سومين سالگرد

 درگذشت فرزند دلبندمان شادروان 

مسعود كيانى 
كه مصادف است با شهادت امام هشتم 

على بن موسى الرضا (ع) ياد و خاطرش را با ذكر صلوات و فاتحه گرامى مى داريم. روحش شاد

خانواده هاى: كيانى و مرتضايى

برادران محترم آقايان حاج حسين و خليل مجاهد
با نهايت تاثر و تاسف درگذشت پدر بزرگوارتانحجت االسالم حاج شيخ احمد مجاهد

 را حضورتان تسليت عرض نموده، براى آن روانشاد علو درجات و براى شما و ساير بازماندگان صبر و طول عمر با عزت
 مسئلت مى نماييم.

موسسه خيريه حضرت رسول ا... (ص) بيرجند

شـركـت
 ايمن حفاظ پاسارگاد
 به يك نفر منشى خانم
 ليسانس يا فوق ديپلم

 مسلط به كامپيوتر 
با روابط عمــومى باال 

نيازمند است.
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