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یادداشت

مطالبه داریم؛
 چون مردم هستیم
*هرم پور

 در این وانفسای مشکالت، از گرانی گرفته تا بیکاری، 
بر ما خرده هم اگر بگیرید که چرا سریش شده اید 
و چسبیده اید به کلید واژه ای به نام »توسعه«، حق 
دارید. اما ناسزایمان ندهید که می بینیم همه دردها 
را و می شنویم همه رنج ها و گالیه ها را. قصدمان 
تحریص مسئوالن است برای جنب و جوشی بیشتر 
که گره از کاری باز کنند )اگر جرأت کنند و جسارت 
عمل داشته باشند( و قدمی بردارند برای همه آنچه 

باید می شد و تا بحال نشد. 
وقتی  مردم  روز،  امروزه  که  نداریم  تحریض  قصد   
شب بخیرشان را در تلگرام به هم می گویند و صبح 
بخیرشان را در الین، چه جای تحریض و تحریک! 
) ادامه در صفحه 2 (
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بارندگی های اخیر در 
حجم آب سدهای استان 

تأثیری نداشته است

منتظر خبرهای خوبی 
باشید ؛ لحظات زیبایی

در حال رقم خوردن است

صفحه 7

صفحه 8

جدایی در سه سوت !
برداشتی از وضع طالق در خراسان جنوبی مدیرعامل آب منطقه ای خراسان جنوبی :

رئیس  تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران :

ظرفیت باالی شعر طنز و گویشی در شاعران استان

اولین جشنواره نقاشی با موضوع کودک و مسکن 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در اختتامیه جشنواره شعر طنز عنوان کرد : 

صفحه 7

صفحه 7

صفحه 3

پکیج و رادیاتور فرولی
نقد و چک با نصب رایگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامی   

جناب آقای امین شیبانی
مصیبت درگذشت پدر عزیز و بزرگوارتان

 را تسلیت عرض می نمایم.

علی شریف آزاده

اطالعیه
 شهرداری بیرجند قصد دارد: در صورت پرداخت نقدی شهروندان بابت هزینه های ساختمانی )اعم از صدور پروانه ، پایان کار، عدم خالف 
 و ... به جز جرایم کمیسیون ماده صد و عوارض پذیره و آماده سازی( نسبت به اعمال تخفیفات به شرح ذیل تا 15 اسفند ماه سال جاری 

اقدام نماید.
1- از تاریخ 15 دی ماه لغایت پایان دی ماه سال جاری 30 درصد تخفیف

2- از تاریخ اول بهمن ماه لغایت پایان بهمن ماه سال جاری 25 درصد تخفیف

3- از تاریخ اول اسفند ماه لغایت 15 اسفند ماه سال جاری 20 درصد تخفیف

چک های تقسیطی نیز در صورت پرداخت نقدی در بازه زمانی فوق مشمول بخشودگی هزینه نگهداری چک و تخفیفات فوق می گردد. 
 این تخفیفات شامل دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی و غیردولتی نیز می باشد. اطالعات در سایت شهرداری به نشانی 

www.birjand.ir موجود می باشد.

شورای اسالمی شهر و شهرداری بیرجند

فروش ویژه انواع بخاری ژاپنی گازی و نفتی
                        آدرس: نبش سجاد 13

با ضمانت و تعمیرات تخصصی

مجری پروژه های: خاک برداری ، حفاری 
چاله کنی ، اکتشاف معادن ، پیکور زنی  

حفر قنوات و ...

 خدمات بیل مکانیکی چرخ  زنجیری خّرم 

09157611605-09155611605

اطالعیه
چهارمین مجمع عالی بسیج کارگری استان خراسان جنوبی

زمان:یکشنبه94/10/27
مکان: منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

سازمان بسیج کارگری خراسان جنوبی
 با همکاری روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

سپاه انصارالرضا )ع( 
خراسان جنوبی

دومین سالگرد هجرت ابدی شادروان 

محمد  حسین کربالئیان
 )بازنشسته آموزش و پرورش(

 با ذکر فاتحه و صلواتی یاد و خاطره خوبی ها و مهربانی هایش 
را گرامی می داریم. روحش شاد و قرین رحمت باد

همسر و فرزندان

جناب آقای مهندس علی نوفرستی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان خوسف 
تبریک عرض نموده، امید است در پرتو الطاف حضرت حق، بیش از پیش موفق و پیروز باشید.

شرکت راهسازی هموار ره آذر

جناب آقای  

 مهندس مرتضی یزدان شناس
رئیس محترم اتاق اصناف و عضو شورای اسالمی شهر بیرجند

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر خانم گرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم تان صمیمانه 
تسلیت عرض نموده، از درگاه پروردگار متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و خانواده معزز 

صبر و شکیبایی آرزومندیم.

اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طال ، جواهر، نقره ، ساعت و عینک بیرجند

دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی
www.nezam-kj.ir

به اطالع کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان
  استان خراسان جنوبی می رساند

امروز شنبه مورخ 94/10/26 راس العاده سازمان  فوق   جلسه مجمع عمومی 
 ساعت 17:00 در محل سالن غدیر سپاه واقع در ابتدای خیابان پاسداران برگزار
 می گردد. لذا از تمامی اعضای محترم سازمان دعوت به عمل می آید راس موعد

مقرر در جلسه مذکور حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:  1- انتخاب بازرسین سازمان   2- سایر موارد

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

مناقصه انجام امور خدمات شهری و داخلی /  اجرایی )مرحله دوم(
 شهرداری طبس در نظر دارد: مرحله دوم مناقصه شماره 15629 مورخ 94/8/25 را با اجازه حاصله از صورتجلسه شماره 17660 مورخ 94/9/26 هیئت عالی شهرداری 
در دو بخش  1- انجام امور خدمات شهری »در دو منطقه«   2- داخلی /  اجرایی با پیمان حجمی را به شرکت های دارای صالحیت از مراجع ذیربط واگذار 
نماید  لذا کلیه اشخاص حقوقی ذیصالح می توانند از تاریخ آخرین آگهی منتشر شده )دومین آگهی( به مدت ده/ 10 روز و در ساعت اداری برای دریافت اطالعات 

الزم و اخذ اسناد مربوطه به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند. شرح مختصری از شرایط:
الف( ارائه اسناد مناقصه و قبول پاکت های پیشنهادی )الف و ب و ج( در دبیرخانه شهرداری خواهد بود

ب( پیشنهاد دهنده بایستی حداقل معادل 5 درصد جمع قیمت پایه مناقصه برای دو / 2 سال را به صورت وجه نقد به حساب شماره 446559931 سپرده شهرداری 
نزد بانک تجارت واریز و اصل یک نسخه از فیش را در پاکت الف قرار دهد یا ضمانت نامه بانکی تهیه و در پاکت الف قرار دهد

ج( برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه در فرجه قانونی تعیینی در مکاتبه شهرداری، حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ، سپرده آنان به ترتیب مقرر در آیین نامه مالی 
شهرداری ها ضبط خواهد شد

د( شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود
ه( هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

و( آغاز پیمان یکی از تاریخ های 95/2/1 یا 95/3/1 به تشخیص شهرداری خواهد بود که در زمان عقد قرارداد با برنده مناقصه قطعی خواهد شد
ز( نوع و میزان کار و سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج شده و مدت انجام کار دو /2 سال می باشد

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 05632825006 امور مالی شهرداری تماس حاصل و یا به آدرس: استان خراسان جنوبی - طبس گلشن- بلوار امام خمینی )ره( 
شهرداری طبس گلشن- امور مالی مراجعه نمایید. شهرداری طبس گلشن: تلفن 32825001 - 32822100   فاکس 05632823256

پیام بخشی طوسی - شهردار طبس گلشن

بدینوسیله  درگذشت  مرحوم مغفور

محمد سعید  افشاری 
»بازنشسته کارخانه قند  قهستان« 

را به اطالع کلیه دوستان و آشنایان و همشهریان عزیز می 
رساند: مراسم تشییع پیکر آن عزیز امروز شنبه 94/10/26 

ساعت 14 از محل غسالخانه بیرجند 
برگزار می گردد، با تشریف فرمایی خود التیام دهنده قلوب 

داغدارمان و شادی روح آن مرحوم باشید. 

خانواده داغدار آن مرحوم



 وام 25 میلیونی خودرو تکرار می شود؟

در  رکود  اینکه  بیان  با  خودرو  بازار  کارشناس  یک 
در  کرد:  پیشنهاد  است،  شده  سنگین تر  خودرو  بازار 
با اجرای طرح هایی مشابه وام ۲۵  کوتاه  مدت دولت 
میلیون تومانی از دپو شدن محصوالت خودروسازان 
پورحسنی  نیوز،  اقتصاد  گزارش  به  کند.  جلوگیری 
بازار خودرو  تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت در 
نامناسب است و خودروسازان باید در راستای تحریک 
تقاضا در بلندمدت با طرح تشویقی و جانبی در جهت 

کیفی و به روز شدن محصوالت یاری کنند. 

 ایمن سازی تکمیلی فلج اطفال 
درنیمه جنوبی کشور

واکسن  با  پیشگیری  قابل  بیماری های  اداره  رئیس 
معاونت بهداشت گفت: عملیات ایمن سازی تکمیلی 
فلج اطفال در نیمه جنوبی کشور در بازه زمانی ۲6 تا 
۲9 دی ماه انجام می شود. به گزارش ایرنا، به گفته 
دکتر زهرایی، نوبت اول این عملیات در ۲9-۲6 دی 
نیمه جنوبی  در  بهمن  در ۲4-۲7  آن  دوم  مرحله  و 
کشور در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه های 
خراسان جنوبی، زابل، زاهدان، بم، جیرفت، ایرانشهر 
و هرمزگان به صورت سراسری )خانه به خانه( انجام 

خواهد شد.

  جزئیات طرح نوروزی سازمان هواپیمایی

 رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به جزئیات طرح نوروزی این 
بازار  کنترل  سازمان  این  وظیفه  گفت:  سازمان، 
است اما قیمت گذاری را ایرالین ها انجام می دهند. 
عابدزاده در گفتگو با مهر، درباره کنترل بازار برای 
عید نوروز با توجه به آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، 
قانون  اجرای  هواپیمایی  سازمان  وظیفه  گفت: 
و  رسید  اجرا  به  راستا  این  در  بلیت هواپیما هم  نرخ  آزادسازی  است که 
شرکت های هواپیمایی هم از طریق انجمنی که دارند نرخ زمان های پیک 
سفر در برخی مواقع سال را با یکدیگر هماهنگ می کنند. وی با اشاره به 
اینکه سازمان هواپیمایی نمی تواند دخالتی در قیمت گذاری داشته باشد، 
اظهار کرد: وظیفه سازمان این است که بازار را کنترل کند تا نرخ ها در 

حدی تعیین شود که رقابت سالم میان ایرالین ها وجود داشته باشد.

  ارائه کاال به خریداران در اقساط ۱۰ ماهه

از این هفته با اجراي طرحي، لوازم خانگي را در اقساط ۱۰ ماهه به خریداران 
لوازم  اتحادیه  رئیس  پور  دهیم. طحان  تحویل مي 
خانگي افزود: در این طرح واحدهاي صنفي را فعال 
کردیم و آنها خودشان به طور مستقیم کاال را به مردم 
مي فروشند. به گزارش الف، وي گفت: سقف اعتباري 
در این طرح وجود ندارد و فروشنده و خریدار با توافق 
کاالهاي خود را واگذار مي کنند. وي با بیان اینکه این طرح را اصناف اجرا مي 
کنند، گفت: این طرح با کارت اعتباري که از جانب دولت اجرا مي شود، تفاوت 
 دارد. وی افزود: در طرح کارت هاي اعتباري دولت وام را به تولیدکننده ها مي دهد 
اما تولیدکننده ها در تمام سطح شهر ممکن است شعبه به اندازه کافي براي 
فروش نداشته باشند. در این روش تمام فروشنده هاي سطح شهر مي توانند 

مشارکت داشته باشند و پول مستقیم به حساب فروشنده واریز مي شود.

 ترکان : شهرداری ها به ساختمان های فاقد
 مبحث ۱9 مجوز پایان کار ندهند

 دبیر شورای عالی هماهنگی مناطق آزاد از شهرداری ها  
 خواست براساس قانون عمل کرده و به ساختمان های 
فاقد مبحث ۱9 )مربوط به نحوه استفاده از انرژی( 
مجوز پایان کار ندهند. به گزارش ایرنا، اکبر ترکان 
که  است  سال  چندین   ۱9 مبحث  کرد:  اظهار 
 تصویب شده و سازندگان ساختمان ها مکلف به اجرای آن هستند اما در 
ساختمان ها این مبحث رعایت نمی شود. براساس مبحث ۱9 دیوارها، سقف 
و کف ساختمان ها باید عایق بندی و پنجره ها دوجداره شوند که در صورت 
رعایت این اصول مصرف انرژی تا یک سوم کاهش می یابد. وی گفت: 
نتیجه صدور مجوز به ساختمان های فاقد مبحث ۱9 مصرف بیش از حد 

انرژی و تولید کربن است.
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به  ساله ها  نقدی ۱۸  یارانه  از حذف  کار  وزارت  حالی  در   
بنابر  که  داده  خبر  ماه  بهمن  از  ندارد،  ملی  کارت  که  باال 
آخرین آمار سازمان ثبت احوال، شمار آنها حدود ۳ میلیون نفر 
است و این افراد  فرصت دارند نسبت به دریافت کارت ملی 
اقدام کنند.به گزارش تسنیم، چند روز پیش وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در اطالعیه ای اعالم کرد، براساس ماده 
4 آیین نامه اجرایی از ماده 7 قانون هدفمندسازی یارانه ها، 
تمامی هموطنان بیشتر از ۱۸ سال سن که دارای شماره ملی 
بوده اما تاکنون کارت ملی خود را دریافت نکرده اند، موظفند 
حداکثر تا تاریخ ۱۵ بهمن سال جاری اقدامات الزم را برای 
دریافت کارت ملی انجام دهند، در صورت عدم تعیین تکلیف 
وضعیت کارت ملی مربوطه، پرداخت یارانه این افراد از بهمن 
سال جاری متوقف می شود.  این در حالی است که بر اساس 
تازه ترین آمار اعالمی سید علیرضا آوایی رئیس سازمان ثبت 

ملی  نفر در کشور کارت  میلیون  از ۳  احوال کشور، کمتر 
ندارند. وی که اخیراً بر اقدام سریع تر افراد ۱۸ سال به باال 
برای دریافت کارت ملی تاکید کرده بود، از تسهیل در صدور 
کارت هوشمند ملی برای متقاضیان فاقد کارت ملی خبر داد 
و اظهار کرد: با توجه به اینکه صدور عادی کارت هوشمند 
زمان طوالنی نیاز دارد، بر اساس برنامه ریزی های انجام 
شده، قصد داریم از اول بهمن ماه طی ۱۵ روز برای افراد فاقد 
کارت ملی، کارت هوشمند صادر کنیم. بنابر اعالم طریقت، 
سخنگوی سازمان ثبت  احوال کشور، شمار کسانی که کارت 
ملی نداشتند، در شهریور ماه سال جاری ۵ میلیون نفر بود 
که با اعالم مهلت دریافت کارت ملی تا دیماه، ۲ میلیون نفر 
از این رقم کم شده است. دولت بر اساس قانون بودجه سال 
94 کل کشور، وزارت تعاون، را مامور کرده بود، طی سال 
جاری یارانه نقدی شش میلیون از افراد ُپردرآمد را حذف کند.

یک مقام مسئول در وزارت نیرو گفت: ۲۱ دشت 
از 4۰ محدوده مطالعاتی خراسان جنوبی ممنوعه و 
برداشت آب از این مناطق ممنوع است.به گزارش 
دشت  اینکه  اعالم  با  فرد  شهابی  فاطمه  مهر، 
اعالم  ممنوعه  جنوبی  خراسان  در  میغان-دهنو 

شد، اظهار کرد: تحلیل داده های شبکه سنجش 
آب استان گویای افت سطح آب در دشت میغان-
دهنو است و این افت آب مربوط به سال های ۸۵ 
تا 94 است که به طور متوسط ساالنه سطح آب 
متوسط  و  متر  میزان ۰.۲۲  به  منطقه  زیرزمینی 

کسری حجم مخزن معادل 4.۵ میلیون مترمکعب 
در سال بوده است. وی افزود: دفتر مطالعات پایه 
آب منطقه ای استان، پیشنهاد ممنوعه شدن دشت 
میغان-دهنو را به مدیریت منابع آب کشور ارسال 
پیشنهاد  این  با  جاری  سال  آذرماه  در  که  کرد 

موافقت شد. برای جلوگیری از افزایش برداشت 
آب از این دشت بر اساس قانون توزیع عادالنه 
آب حفر چاه عمیق، نیمه عمیق و احداث قنات یا 
هرگونه افزایش بهره برداری از منابع آب، در این 
دشت از تاریخ مذکور به مدت 4 سال ممنوع است. 

یارانه نقدی ۳میلیون نفر از بهمن حذف می شود 

  ممنوعیت های جدید آبی در کویر 

ایسنا: رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی از روند صعودی قیمت طال در هفته آتی خبر داد 
و پیش بینی کرد به احتمال زیاد این روند تا پایان سال ادامه داشته باشد. محمدولی بیان کرد: در حال حاضر تحرک و میل نسبت به 
خرید طال افزایش یافته و با توجه به عدم تناسب بین عرضه و تقاضا شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.

 پیش بینی قیمت طال تا پایان سال 

یادداشت

یادداشت

مطالبه داریم؛ 
چون مردم هستیم

ای  کلمه  مثقال  به  ها  گوش  اول(  صفحه  از  )ادامه   
حساس شده اند و ما در خواب غفلتیم، چه در ترازوی 
عیارِکش جامعه باشد چه در پستوی هزارتوی خلوتگاه 
محرمانه ها و ناگفته ها!. عطف به این مقدمه، یادم 
آمد که هر وقت از توسعه صحبت می کنیم مدیران 
 محترم انگشت اشاره بر دو لب مبارک می گذارند و 
ای  توسعه  این  برای  گویند:  می  کنان  هیس هیس 
بر سر ما  را  به سینه و کلوخش  را   که شما سنگش 
می زنید، فالن جلسه و بهمان کمیسیون برگزار شده 
و مصوباتی هم داشته و عن قریب انتظار اجرایش به 

صبح امید اقدام هم خواهد رسید.  
همه داستان ها و ماجراهای این استان را که هضم 
ریاکارانه  برای ُپست های تک تک مدیران،  و  کنم 
الیک بگذارم، این یکی َکشک ُترش و محکمیست 
می  خیس  نه  بماند،  دهانم  در  هم  ها  سال  اگر  که 
محترم  عزیزان  رود.  می  پایین  گلویم  از  نه  و  خورد 
استانداری و فرمانداری و کت و شلوار اتوکشیده های 
محترم سایر ادارات کل، قطعًا آمارشان در خصوص 
تعداد جلسات، کارگروهها، کمیسیون ها و کمیته ها، 
چه؟  بازخوردش  اما  است.  من  از  تر  موثق  و   بیشتر 
نتیجه اش کجا؟ ماحصلش چگونه؟ ثمره و میوه اش 
درد  از  دردی  چه  که؟  برای  اقدامش  گزارش  کو؟ 
مردم دوا شد؟ چند قدم به هدف نزدیکمان کرد؟ چه 
 مقدار در آینده نگری هایمان و سمت و سو دادن به
تصمیم هایمان مثمر ثمر بود؟ چقدرش واقعًا و انصافًا 
برای حل معضل و مشکلی بود و چقدرش رفع تکلیف 
و اعالم گزارش به پایتخت نشین های وزارتخانه ای 
تقویم جلسات ساالنه!!  لیست  کنار  زدن  تیک  برای 
مادربزرگ  باصفای  خانه  که  است؛  همین  به  اگر 
من هفته ای چند بار محل تشکیل کمیسیون ها و 
رفع  برای  و کمیته های مختلفیست که  کارگروهها 
 مشکل فامیل، فکرها را روی سینی محبتش می ریزد 
تازه  را.  کار  رساند  می  هم  نتیجه  به  آخراالمر،  و 
 چای می دهد و پذیرایی هم می کند!! مسیر توسعه 

شوخی بردار نیست. با شعار هم آسفالت نمی شود. 
ذهنی  قایق  استان  مسئوالن  از  برخی  متأسفانه    
اند و کنار ساحل خوشخیالی روی شن های  خریده 
ببردشان.  جلو  به  متری  شاید  زنند  می  پارو  نرم 
صدسال هم که با این ذهنیت ها پارو بزنید، سانتی 

هم جلویتان نخواهد برد.
زور  و  نام  کشیدن  برای  تریلی  توسعه،  برادر!   
مختلف  جلسات  زنجیر  بستن  هم  به  برای   بازو 
دلسوزی  اندیشه.  و  خواهد  می  فکر  خواهد.   نمی 
تفکر  که  خواهد  می  مدیری  تفکر.  و  خواهد   می 

توسعه ای داشته باشد. )ادامه در ستون مقابل(

   www. iranwash. ir     ۳2 44 66 66    ۳2 42 4۳ 2۰ -2 قالیشویي و مبل شویي ایـران
دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي

قالی شویی نویــد
با مدیریت جدید   دستگاه فرچه تمام اتوماتیک

09158675921 -32350186 -32350000
دقت- سرعت- کیفیت    حمل و نقل رایگان

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن کارکنان دادگستری و دادگاه های انقالب و پزشکی قانونی

تاریخ انتشار: 94/10/26
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن کارکنان دادگستری و دادگاه 
های انقالب و پزشکی قانونی شنبه 94/11/17 ساعت 16:00 در محل سالن پذیرایی کوثر )مجتمع 
مسکونی کوثر( بهشتی 7 برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا 
حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ 
وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع عمومی را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر 

عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
ضمنا داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره یا بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از 
تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی مدارک مربوطه را به دفتر شرکت 

تعاونی تحویل نمایند. 
دستور جلسه: گزارش بازرسان و هیئت مدیره - انتخاب اعضای هیئت مدیره برای مدت 3 سال  
انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی - طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 93 و 
94- طرح و تصویب صورت های مالی سال 92 و 93 و 94 - طرح و تعیین مدت فعالیت شرکت تعاونی
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان دادگستری

فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران )نوبت اول(

اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی در نظر دارد: اجرای عملیات ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه 
های به شرح ذیل را به صورت سرجمع )بخشنامه 100/6405 مورخ 89/2/4( به پیمانکاران واجد شرایط واگذار 
نماید. بدین منظور از شرکت های دارای ظرفیت آزاد و تجربه انجام کارهای مشابه با حداقل گرید 5 دعوت به 
عمل می آید با در دست داشتن درخواست کتبی ، برای دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار به آدرس دفتر 
مهندسین مشاور پارس نقش به آدرس خیابان شهید محالتی- حدفاصل معلم و غفاری - پالک 26 - طبقه اول 

در ساعات اداری مراجعه نمایند.
پروژه های مورد مناقصه و مشخصات آن :

الف- تکمیل مجتمع 17 هکتاری گمرکات استان خراسان جنوبی
ب- احداث سوله های انبار و ساختمان اداری و محل نگهداری حیوانات مواد یاب در پایانه مرزی ماهیرود

دستگاه مناقصه گذار: اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی به آدرس بیرجند- ابتدای خیابان غفاری
مشاور: مهندسین مشاور پارس نقش 

تاریخ دریافت اسناد ارزیابی: 94/10/27 لغایت 94/10/30 
محل دریافت اسناد ارزیابی: دفتر مهندسین مشاور پارس نقش به آدرس خیابان شهید محالتی- حدفاصل 

معلم و غفاری- پالک 26- طبقه اول
تاریخ تحویل اسناد ارزیابی : پنجشنبه 94/11/15 ساعت 13

محل تحویل اسناد ارزیابی : دبیرخانه اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی

داربست مهـدی  نصب ، رولپالک ، سایبان ، خرید و فروش لوازم 
بلوار فرودگاه ، سه راه صیاد شیرازی     32319263-09151642377 - وسیله کار

فروشگاه کودک
  امیـر 

قابل توجه مشتریان گرامی
اجناس شب عید رسید و با خرید 
پوشاک زمستانه از تخفیف ویژه 

برخوردار شوید.
سجادشهر، امامت 2      32412973

کرکره برقی -  جک پارکینگی 
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چک دو ماهه

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 5 شهرستان نهبندان پیرو آگهی  شماره 94/5/31-3298    
به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره زیر:

مستثنیات مرتع تگ شوسف پالک یک فرعی از 738- اصلی  1118 - اصلی آقای ابراهیم باقری ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی در روز 94/11/25 ساعت اداری در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق 
ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر 
یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر 
نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه 

دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 94/10/26       حسین براتی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

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

برابر رای شماره 139460308001002823 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اکبر امامدادی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 8 صادره از بیرجند 
در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 120 مترمربع قسمتی از پالک 775 فرعی از 247 اصلی واقع در بخش 2 حوزه ثبتی بیرجند از محل مالکیت 
امیرعلم خزیمه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/10/10     تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/10/26       رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
چون در پرونده 941017 اجرایی در قبال محکومیت شرکت تولیدی لوله و پروفیل کویر خراسان به پرداخت مبلغ 38/182/771 
ریال در حق آقای حسن خوش نشان و پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنایت به توقیف 

یک دستگاه خودروی پراید به شماره انتظامی 827 ب 46 ایران 52 از محکوم علیه که حسب نظریه کارشناس خودروی مذکور مدل 1389 و به 
رنگ سفید و دوگانه کارخانه بوده و وضعیت بدنه آن بدون رنگ و زدگی و فقط سپر عقب آن نیاز به تعویض دارد و گیربکس آن سالم می باشد و به 
مبلغ 147/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که از طریق مزایده در روز چهارشنبه مورخ 94/11/14 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای 
احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند، فروخته خواهد شد. 10 
درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام 
نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 

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

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
چون در پرونده 941375 اجرایی در قبال محکومیت شرکت بهکف به پرداخت مبلغ 61/480/866 ریال در حق آقای علی اکبر 

براتی و پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنایت به توقیف یک دستگاه خودروی مزدا تک کابین 1600 
به شماره انتظامی 816 د 71 ایران 32 از محکوم علیه که حسب نظریه کارشناس خودروی مذکور به رنگ نوک مدادی متالیک بوده و مدل 1372 
است و با ظرفیت یک تن می باشد که به مبلغ 50/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که از طریق مزایده در روز یکشنبه مورخ 94/11/11 از 
ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نمایند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت 
به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت 

تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

رجبی- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

چون در پرونده 941057 اجرایی در اجرای دستور فروش صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی بیرجند به شماره 9409975610200562 
خواهان آقای اسماعیل سعیدی به طرفیت خانم نرگس نداف مبنی بر فروش پالک ثبتی شماره 4664 فرعی از 250 اصلی بخش 2 بیرجند که 
حسب نظریه کارشناس پالک مذکور واقع در خیابان صدف 1- پالک 28 می باشد که مساحت عرصه 250 مترمربع و اعیانی آن شامل همکف 
99 مترمربع و زیرزمین و پارکینگ 75/5 مترمربع و طبقه اول 56 مترمربع می باشد و دارای امتیازات آب و برق و تلفن و گاز شهری و با کاربری 
مسکونی است که ششدانگ آن به مبلغ 3/390/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که از طریق مزایده در روز شنبه مورخ 94/11/10 از ساعت 
10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به 
پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت 

تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

 گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود 
به قیمت مناسب در اسرع وقت )شهر- روستا(

09159658659

خدمات بیل مکانیکی 

زنجیـری و پیکـور
معدنی- حفاری- ترانشه زنی قنات و 
غیره    09151613389 - بنی اسدی

حمل اثاثیه 
۱۰۰ درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقی

تفکر  که  خواهد  می  مدیری  مقابل(  ستون  از  )ادامه    
انتخابات  از  قبل  ماهها  چه  باشد.  داشته  ای  توسعه 
باشد چه در آستانه برگزاری اش. رفع بیکاری از این 
اقتصادی  دغدغه   رفع  خواهد.  می  توسعه  استان، 
که  همانطور  خواهد،  می  توسعه  هم  ها  خانواده  از 
جلوگیری از بیکار شدن دهها کارگر در روزهای اخیر 
در کارخانه های استان هم توسعه ای می خواست که 

به حاشیه فراموشیمان رفته بود. 
مسئوالن  از  و  دولت  از  را  مهم  کلیدواژه  این  ما   
»مطالبه«.  گوییم  می  داریم.  مطالبه  استانی  محترم 
چون مردم هستیم، چون ولی نعمت مسئوالنیم، چون 
به پای انقالب جان و مال داده ایم، چون حق داریم 
چون حق  ببینیم،  امروز  از  بهتر  را  انقالبمان  فردای 
داریم از مدیران بپرسیم تا بحال برای این توسعه چه 
کرده اید؟ و مسئوالن نیز به مقتضای عنوان مسئول 

باید پاسخگو باشند.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰9۳۰494۳۸۳۱ ارسال فرمایید(



حامیان کاندیداها در فضای مجازی  اخیراً  آوا،  سالم 
با  همراه  گاهاً  مباحثه های جدی  و  بحث  در  با هم 
بی اخالقی و بی احترامی هستند که چه کسی برای 
مجلس بهتر است هر گروهی هم که برای خود یک 
ساز می زند ولی نکته جالب اینجاست که این بزرگواران 
فراموش کرده اند مردم خودشان بهتر می دانند و از 
همه بهتر تشخیص می دهند چه کسی اصلح است، با 
تقوا است یا متخصص. مردم خودشان بهتر از شما افراد 
کاماًل سیاسی تشخیص می دهند که نه تقوای تنها 
کافی است و نه تخصص تنها و باید آمیخته ای از این 
دو باشد. لطفاً سعی کنیم به جای خبرپراکنی و تفرقه 
 بین جامعه بیاییم توانمندی ها و تجربه ها و  فعالیت ها
کنیم.  بازگو  را  خود  محبوب  کاندیدای  اقدامات  و 
اینکه به همدیگر تهمت بزنیم جز  تبلیغ بد کاندیدای 
گیری  اندازه  نرود  یادمان  نیست.  خودمان   محبوب 
و  نیست  بشر  حدود  و  حد  در  افراد   تقوای 
اندازه گیری تخصص و تجربه نیز جز با بررسی 

سوابق کاری و عملکرد ها میسور نمی شود. 
915 ... 898
مسئوالن  از  کنید  لطف  نباشید،  خسته  سالم 
باشگاه  کردن  قفل  دلیل  بخواهید  خوسف  ورزش 
انگارینمی  دهند!  توضیح  را  آباد  معصوم  ورزشی 
والیبال  تیم   2 میاد،  فجر  دهه  دیگر  روز  چند  دانند 
مسابقات  برای  شوند  می  آماده  دارند  که  روستا 
 شهرستان و پشت سرش حضور در قهرمانی استان 
به میزبانی بیرجند...آقای مدیرکل ورزش فکری 

به حال ورزش خوسف کنید.
936...577
جلوی  فرمودند  که  فروش  میوه  شهروند  جواب  در 
آقای  گفت  باید  میدن  میوه  حسین  امام   مسجد 
مغازه دار شما که دو برابر قیمت میدین! خدا 

خیر بده وانت ها رو...
915...750
آوا اگه روزنامه بی طرف و پر دل و جرأتی هستی 
نظرسنجی بذار تا مردم بتونن نارضایتیشون رو ابراز 
کنن. یه روز به خاطر کارت ملی یارانه رو قطع می 
کنن یه روز به خاطر داشتن ماشین از مدل1360 به 
خداییش  کنن  می  نرخی   5 رو  بنزین  روز  یه  باال، 
ما  قرآن  به  گرم.  دلسوزی  همه  این  با   دمشون 
خشم  از  ظریف  آقای  قول  به  بریدیم.  مردم 

مردم ایران بترسید.
901...919
شهر  شورای  دعواهای  برای  که  یادداشتی  در  آوا 
انتخابات  وقت  ای  گفته  که  خواندم  بودی  نوشته 
مردم  یاد  به  را  موارد  این  تمام  شهر  شورای  بعدی 
خواهی انداخت تا در انتخاب خود بیشتر دقت کنند 
ولی لطفًا برای انتخابات مجلس و خبرگان نیز همین 
کار را بکن. بهتر است امسال به جای تبلیغات 
بیای برنامه های کاندیداها را معرفی کنی مثاًل 
او  نظر  از  یا  چیست؟  انتصابات  برای  آقا  فالن  نظر 
داشتن مسئوالن خوب و کارآمد جزو پیگیری های 
نماینده هست یا نه؟ یا از این موضوعات که خودتون 
گزارش رو زدین مثل لزوم البی نمایندگان و استاندار 
یا هر  مالیاتی  معافیت های  گرفتن  یا  پروازها  برای 
چیزی که به نفع استان باشد. امیدوارم آوا رسالتش را 

درست انجام دهد؟ 
936 ... 712
از گزارش پیگیری پل موسی بن جعفر واقعًا ممنون. 
همه  و  شهرداری  آوا،  دست  دادید.  خوشی  خبر 

کسانی که به فکر مردم هستند درد نکند. یاعلی
 936 ... 034
بعضی  برای  از شهرداری خواهش کنم  می خواستم 
از سرعتگیرهای شهر که بیشتر شبیه پل عابر پیاده 
است یک زیر گذر بذارن تا ما راننده ها بتونیم از زیر 
این سرعتگیرهای فوق العاده استاندارد رد بشیم. البته 
پدر  که  نیست  این  خاطر  به  درخواستم  این 
ماشین ها با این سازه های مهندسی در میاد 
اینه که این سرعتگیرهای مهندسی  به خاطر 
دچار فرسایش نشن و بیت المال حروم نشه...
915...050
سایت  که  مطالبی  که  بدانم  خواستم  می  سالم.  با 
عزیز  شهروندان  نهایتًا  و  گذارد  می   ...  خبری 
می توانند در قالب کامنت نظرات خود را مطرح کنند 
به  نباید  آیا  کنند.  نمی  منتشر  را  نظرات  برخی  چرا 
وظیفه حرفه ای و رسانه ای خود که سه اصل مهم 
باشد  می  آرا  تبادل  و  رسانی  اطالع  نظارت.  و  نقد 
توجه شود البته این سایت خبری به دو تا اصل اول 
خود  سالیق  اساس  بر  را  سوم  اصل  اما  دارد  توجه 
منتشر می کنند. امیدوارم که منتشر کردن و نکردن 

نظرات مردم رنگ و بوی خاصی نداشته باشد.
915...360

در  شهرداری  ناپسند  حرکت  این  باسالم. 
برداشتن پله عابر بانک ها چه توجیهی دارد؟ 

واقعًا جای خجالت داره ...
915...590
سالم. شمایی که پیام دادی در مورد میوه فروشی های 
سیار گزارشی تهیه کنن  آنها هم زن و بچه دارند به امید 
روزی حالل ازصبح تاشب میان کنارخیابون. شما اگه 
توکلت به خدا باشه و به فکر این مسایل نباشی 
مطمئن باش به کسب و کارت لطمه نمی خوره.
933...645
آوا جان از بیرجندی هایی هستم که سال ها از بیرجند 
دور بوده ام. چندی پیش در جلسه ای که در تهران 
برگزار شده بود شرکت کردم و در آنجا یک آسیب 
از دور  بیرجند  نمایندگان  از وضعیت  شناسی 
اول مجلس تا حاال داشتند و با آمار جالبی که 
می دادند میزان موفقیت در هر دوره را مطرح 
هم  شما  اگر  که  بود  جالبی  بسیار  مطالب  کردند. 
به یک  باعث کمک  بازنشر دهید  را  روزنامه آن  در 
انتخاب خوب برای همشهریان عزیزمان خواهد شد. 
 912 ... 110
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جدایی در سه سوت !
برداشتی از وضع طالق در خراسان جنوبی

هنوز چند سالی بیشتر نمی شود که خوشحال و خندان پای 
سفره عقد نشستند تا به قول قدیمی ها با لباس سفید بروند 
و با کفن سفید برگردند اما حاال زندگی انگار فقط بازی شده 
که حوصله اش را ندارند و همین ابتدای راه سر از راهروهای 
های دست  با  را  پازل  این  تا  آوردند  در  خانواده   دادگاه 

با  گه گاه  که  جوانی  زوج های  بریزند!  هم  به  خودشان 
جنجال و اکثراً به صورت توافقی خواستار طالق هستند؛ 
کافی است یک ساعت در راهروی مجتمع قضایی خانواده 
قدم بزنید تا مردان و زنانی را ببینید که آمده اند تا هرچه 
زودتر به قول خودشان حکم رهایی از یک زندگی تلخ و 
سراسر کشمکش را بگیرند. زن جوان حدود 27 سال سن 
بیشتر نداشت که روی صندلی دادگاه تنها منتظر نشسته 
بود تا نوبت رسیدگی به پرونده اش شود وقتی خودم را 
به  نداشت.  کردن  صحبت  به  تمایلی  زیاد  کردم  معرفی 
از او برده نخواهد شد خیالش که  او اطمینان دادم نامی 
راحت شد شروع کرد از زندگیش گفتن. از اینکه هیچ زنی 
نمی تواند با مردی که در حقش خیانت کرده، زندگی کند. 
وی با اشاره به اینکه اصاًل فکرش رو نمی کرد چنین آدمی 
باشد، افزود: پنج سال قبل با همسرم که از آشنایان بود بعد 
از گذشت چند ماه عقد ازدواج کردیم. اوایل همه چیز بر 
وفق مراد بود چرا که هر دو به شدت به یکدیگر عالقه مند 
بودیم، اما متأسفانه بعد متوجه شدم همسرم در حقم خیانت 

کرده و با افراد دیگری ارتباط غیر متعارف دارد.

نمی توانم با کسی که دیگر به او 
اعتمادی ندارم به زندگی ادامه دهم

این زن جوان در حالی که به شدت ناراحت بود از اینکه 
کرد  می  رمزگذاری  را  همراهش  گوشی  مدام  همسرش 
اینکه وسیله شخصی است، ادامه داد: در طول  به بهانه 
می خواهد  او  که  همان طور  کردم  سعی  همیشه  زندگی 
زندگی کنم اما همسرم به راحتی تمام خوبی های مرا را 

مجددش  ازدواج  برمال شدن  با  باالخره  و  گرفت  نادیده 
رسوا شد. وی با بیان اینکه »نمی توانم با کسی که دیگر 
چند  گفت:  دهم«  ادامه  زندگی  به  ندارم  اعتمادی  او  به 
طالق  برای  من  و  است  فراری  همسرم  که  است  سال 

غیابی به دادگاه آمدم.
مرد جوان دیگری که بسیار کالفه بود دلیل حضورش در 
دادگاه خانواده را درخواست مهریه همسرش عنوان کرد و 
افزود: یک سال است که از زندگی مشترکمان می گذرد 
ولی متأسفانه همسرم مدام بهانه می گیرد و از من توقعاتی 

دارد که با این شرایط اقتصادی از عهده من خارج است.
وی با اشاره به اینکه همسرم به خاطر چشم و هم چشمی 
و سخنان دوستانش می خواهد زندگیمان را نابود کند، بیان 
کرد: همسرم فکر می کند که اگر خواسته ای از من داشته 
داشت  جوان  مرد  این  هنوز  دهم.  انجام  حتماً  باید  باشد 
صحبت می کرد که همسرش وسط حرفمان پرید و گفت: 
»هر کی خربزه می خوره باید پای لرزشم بشینه« کسی که 

نمی تونه زندگی بچرخونه نباید ازدواج می کرد. 
زن جوان که مدعی است در خانه پدرش از رفاه و آسایش 
بخورد،  تکان  دلش  تو  آب  نگذاشته اند  و  بوده  برخوردار 
ادامه داد: با ازدواجم مجبور شدم حسرت زندگی دوستام و 

آشنایان رو بخورم.

شوهرم نمی تواند 
مواد مخدر را کنار بگذارد

گوشه ای دیگر از دادگاه زنی 35 ساله با اشاره به اینکه 
بیش از 10 مرتبه شوهرم را به مراکز ترک اعتیاد برده ام 
اما هیچ وقت نتوانست و نخواست اعتیاد را کنار بگذارد، 
اما  می کند  نمایی  مظلوم  کردن  گریه  با  شوهرم  گفت: 
کتک  مرا  مردن  قصد  به  دارد  نیاز  موادمخدر  به  وقتی 
وی  بدهم.  پول  مخدر،  مواد  تهیه  برای  او  به  تا  می زند 
بگذارد  کنار  را  مخدر  مواد  نمی تواند  شوهرم  کرد:  بیان 
و  به 6 سال است که مواد مصرف می کند  نزدیک  زیرا 
از  است. خواهان جدایی  دروغ محض  تمام حرف هایش 
او هستم و حتی نمی خواهم برای دریافت مهریه، حکم 

طالق را به تأخیر بیندازم.

موریانه طالق در حال خوردن 
پایه نهاد خانواده ایرانی

پایه  در حال خوردن  موریانه طالق  است که  چند سالی 
نهاد خانواده ایرانی است؛ این در حالی است که دفتر آمار 
و اطالعات سازمان ثبت احوال کشور در گفتگو با یکی از 
خبرگزاری ها از ارائه آمار طالق در 8 ماهه امسال به دلیل 
آمارهای ناامیدکننده در این خصوص خودداری کرده است.

اما آمار طالق بدون ترمز در حال تاخت و تاز و افزایش 
و  می گیرد  قربانی  و  کرده  یکه تازی  همچنان  و  است 
پاک  را  مسأله  صورت  مسأله،  حل  جای  به  مسئوالن 
مخرب  پیامدهای  گذشته  سال  چند  در  البته  می کنند 
ولی  است  کرده  هوشیار  را  همه  حدودی  تا  طالق 
طالق  کاهش  و  جلوگیری  برای  راهکارها  متأسفانه 
مانند  هم  جنوبی  خراسان  است.  نشده  کارساز  هنوز 
دیگر استان های کشور از شر پدیده شوم طالق در امان 
نبوده و روزبه  روز بر تعداد طالق ها به ویژه طالق های 
که  آنچه  و  می شود  افزوده  جوان  زوج های  بین  توافقی 
آمار طالق نشان می دهد این است که کار از زنگ خطر 

برای نهاد خانواده گذشته است.

ثبت 776 طالق در ۹ ماه نخست
 امسال در خراسان جنوبی

خراسان  امالک  و  اسناد  ثبت  مدیرکل  حاجی پور،  قدرا... 
جنوبی در گفتگو با خبرنگار شبستان به ثبت 776 واقعه 
طالق در 9 ماهه امسال )تا 25 آذر امسال( اشاره کرد و 
گفت: آمار طالق استان نسبت به سال 93 که 695 مورد 

بوده 11 درصد افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه طالق به دو قسم رجعی و بائن تقسیم 
می شود، تصریح کرد: مراد از طالق رجعی، طالقی است 
که در زمان عده، زوج حق رجوع به زوجه و از سرگرفتن 

زندگی مشترک را بدون نیاز به عقد نکاح مجدد دارد.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی ادامه داد: در 
9 ماهه امسال 44 طالق رجعی در استان ثبت شده است 
که نسبت به مدت مشابه سال 93 که 22 مورد بوده 100 

درصد رشد داشته است.
حاجی پور با اشاره به اینکه طالق بائن در مقابل رجعی قرار 
دارد، افزود: اینگونه طالق را از آن رو بائن گفته اند که در 
آن حق رجوع برای شوهر شناخته نشده است و با وقوع 

طالق رابطه نکاح به طور قطعی منحل می شود.
وی از ثبت 240 طالق بائن در 9 ماه نخست امسال خبر 
داد و گفت: این میزان طالق نسبت به مدت مشابه سال 
درصدی   22 افزایش  است  بوده  مورد   197 که  گذشته 
داشته است. حاجی پور با بیان اینکه طالقی که شوهر در 
مقابل گرفتن مال از زن می دهد بر دو نوع خلع و مبارات 
است، تصریح کرد: در طالق خلع زن به واسطه کراهتی 
که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می دهد 
طالق می گیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل 

آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی عنوان کرد: 
در 9 ماهه امسال تعداد 492 طالق خلعی در دفاتر طالق 
استان به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل که 466 مورد بوده 5.6 درصد افزایش یافته است.

ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که هر چند طالق 
خانواده  دادگاه  قضات  اما  نشده،  ذکر  قانون  در  توافقی 
به طالق  مربوط  مواد  با  قانونی  لحاظ  به  را  آن  معمواًل 
خلع توجیه می کنند چنان که حجت االسالم وحدانی نیا،

بر  جنوبی  دادگستری خراسان  اداره کل  فرهنگی  معاون 
این نکته صحه گذاشت که بیش از 90 درصد طالق های 
خلعی در استان ثبت می شود منظور همان طالق توافقی 
در  )خلعی(  توافقی  طالق  آمار  متأسفانه  است.  مشهور 
دیگر  از  بیش  کشور  سراسر  همانند  جنوبی  خراسان 
طالق ها نمود دارد چرا که در آن افراد می توانند با چاشنی 
گذشت )بخشش مهریه( به راحتی به دادگاه مراجعه و پس 
از مدت کوتاهی از دادگاه خارج شوند، یک نفس عمیق 

بکشند و بگویند آزاد شدم...

۱۳ درصد طالق ها 
مربوط به  زوج هایی با کمتر 

از یک سال زندگی مشترک است

علی پور حسین، مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی از 
افزایش 4.62 درصدی طالق در 9 ماهه امسال نسبت به 
سال گذشته خبر داد و به خبرنگار شبستان گفت: در مدت 

یاد شده 792 طالق در استان ثبت شده است و خراسان 
جنوبی در کشور بیست و هفتمین استان در بحث طالق 
برای  طالق  سن  میانگین  اینکه  به  اشاره  با  وی  است. 
آقایان 32.6 سال و برای بانوان 28.4 سال است، افزود: 
بیشترین طالق های ثبتی 12.4 درصد بین زوج های هم 
سن و 57.1 درصد بین زوج های بین 3 تا 5 سال اختالف 

سنی اتفاق افتاده است.
پور حسین با بیان اینکه خراسان جنوبی در موضوع طالق 
با نرخ 1.48 درصد رتبه 27 در کشور را داراست، ادامه داد: 
13 درصد از طالق ها مربوط به زوج هایی است که کمتر از 

یک سال زندگی مشترک داشته اند.
مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی نسبت طالق به ازدواج 
در استان را 13.5 درصد دانست و افزود: جمعیت استان تا 

پایان 6 ماه نخست سال جاری 776 هزار نفر بوده است.

ساز عدم تفاهم زوجین 
در طالق توافقی »کوک« است

اما آنچه بیش از هر مسأله ای معضل طالق را در جامعه 
است،  توافقی  طالق های  افزایش  کرده  کننده  نگران 
جدایی که به دنبال درک و تفاهم و بدون درگیری میان 
زوجین اتفاق می افتد. زوجینی که به مرحله ای از زندگی 
زناشویی می رسند که حاضرند بدون دخالت دادن خانواده، 
از تمامی خواسته های قانونی خود بگذرند و با تفاهم از 
عدم  ساز  که  زوج هایی  عبارتی  به  و  شوند  جدا  یکدیگر 
تفاهم کوک کرده اند برای جدایی به تفاهم دست می یابند!

مشاوره دادگاه در زوجینی
که برای طالق توافقی به تفاهم 

رسیده اند، نتیجه نمی دهد

کل  اداره  فرهنگی  معاون  نیا،  وحدانی  االسالم  حجت 
دادگستری خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار شبستان 
ادارات ثبت و احوال  گفت: آمار واقعی و دقیق طالق را 
ارائه می دهند چون در دادگاه فقط گواهی صادر می کنیم و 

شاید همه آن منتهی به طالق نشود.
افزایشی طالق و فروپاشی خانواده  با اشاره به روند  وی 
در  شده  اعالم  آمارهای  افزود:  گذشته،  سال  چند  در 
است  استان  هر  جمعیت  تناسبی  درصد  با  این خصوص 
توافقی در  اما در خراسان جنوبی و سراسر کشور طالق 
مانند  که  چرا  دارد  باالی  درصد  دیگر  طالق های  بین 

طالق های دیگر در کش و قوس دادگاه قرار نمی گیرد.
حجت االسالم وحدانی نیا بیان کرد: در طالق توافقی زن 
و مرد برای اینکه مدام به دادگاه نروند با یکدیگر به تفاهم 

می رسند تا به قول خودشان زودتر خالص شوند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با بیان 
اینکه معمواًل اختالفات خانوادگی وقتی به دادگاه می رسد 
که زوجین گام آخر را برداشته اند و تصمیم به جدایی دارند، 
تصریح کرد: با اقدامات دادگاه و واحد مشاوره شاید چند 
روزی بیشتر همدیگر را تحمل کنند بنابراین باید قبل از 

کشیده شدن پرونده به دادگاه، پیشگیری انجام شود.
با  مسئول  نهادهای  همه  باید  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
هماهنگی و همکاری یکدیگر برای دوام زندگی ها تالش 
که  زوجینی  در  دادگاه  مشاوره  متأسفانه  داد:  ادامه  کنند، 

برای طالق توافقی به تفاهم رسیده اند، نتیجه نمی دهد.
با اشاره به اینکه پرونده های  حجت االسالم وحدانی نیا 

می شود  ارجاع  مشاوره  واحد  به  دادگاه  در  خانوادگی 
درصد   45 گفت:  شود،  تالش  آنان  سازش  برای  تا 
به  منجر  مشاوره  به  ارجاعی  مهریه  اولیه  پرونده های 
از  بعد  پرونده ها  این  از  برخی  چند  هر  می شود  سازش 

مدتی دوباره سر از دادگاه در می آورند.
کل  اداره  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  فرهنگی  معاون 
را  طالق  زمینه  قانون  اینکه  بیان  با  استان  دادگستری 
فرآیند  گذشته  در  کرد:  تصریح  کرده،  تسهیل  نوعی  به 
اما  داشت  وجود  ها  تمام طالق  برای  داوری  به  ارجاع 
در طالق  که  است  مشاوره  واحد  به  ارجاع  فقط  اکنون 
توافقی مشاوره چندان نتیجه نمی دهد و مشاوران گالیه 
مشاوره  اتاق  در  را  خود  پای  زوجین  اصاًل  که  دارند 
نمی گذارند فقط می گویند بنویس که می خواهیم برویم! 
اجباری کردن داوری یکی از راهکارهای کاهش طالق 
ریش سفیدی  و  پادرمیانی  بحث  که  چرا  است  توافقی 

نتیجه بخش است.
حجت االسالم وحدانی نیا با بیان اینکه طالق ها نوعاً به 
تعیین و تکلیف وضعیت زندگی  برای  درخواست خانم ها 
است، یادآور شد: حتی زنانی که مهریه به اجرا می گذارند 
در پی گرفتن سکه و مهریه نیستند و تنها پلی برای طالق 
برای  را  خود  همسر  می خواهند  طریق  این  از  و  است 

موافقت با طالق تحت فشار و منگنه قرار دهند.
مشکالت  گفت:  و  کرد  اشاره  طالق  عوامل  به  وی 
اقتصادی و تجمل گرایی و پایین آمدن سطح درآمد مردم، 
فقر فرهنگی، دخالت خانواده ها، اعتیاد، دخالت دادن شغل 
در فضای زندگی، روابط ضربدری در فضای زندگی، پایین 
آمدن آستانه تحمل زوجین، پایین آمدن غیرت و تعصب 
در  طالق  عوامل  جمله  از  زندگی  سبک  تغییر  و  مردان 
جامعه است. معاون فرهنگی و پیشگیری از وقوع جرم اداره 
کل دادگستری استان گوشی های همراه را از مخرب ترین 
ابزاری دانست که کانون خانواده را مورد هدف قرار داده 
است، افزود: در خانواده ها زن و مرد حتی شیوه استفاده 
یا والدین و  دانند و زوجین جوان  را نمی  تلفن همراه  از 
به همدیگر در خانه داشته  اینکه توجه  به جای  فرزندان 
تلفن همراه مشغول می شوند با در دست گرفتن   باشند 

که این موضوع از عوامل تنش در خانواده است.
 وی ادامه داد: استفاده از تلفن همراه و عضو شدن در شبکه های

اجتماعی حتی به قصد انجام دادن کارهای مثبت، از آثار 
مخرب کانون خانواده به خصوص در بین همسران است 

چرا که زمان استفاده از آن را رعایت نمی کنند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نداشتن 
از  با مهارت های زندگی را  شناخت کافی و  آشنا نبودن 
جمله عوامل مؤثر جدایی زوجین دانست و گفت: گاهی 
ندارند که  را  افراد برای شروع زندگی مهارت های الزم 

این امر سبب از هم گسیختگی خانواده می شود.

برگزاری جشن طالق به جای فاتحه 
خواندن برای مرگ زندگی مشترک

وی با تأکید بر اینکه برای زوجین باید انتخاب دادگاه پله 
آخر باشد نه اینکه با اندک اختالفی دادگاه را اولین راه حل 
خواهند که می  افرادی  همانند  باید  کرد:  تصریح   بدانند، 

بگیرند؛  عملی  و  تئوری  صورت  به  رانندگی  گواهینامه 
برای دختران و پسران جوان که قصد ازدواج دارند مسائل 
هدف  با  دارند  یکدیگر  بر  که  حقوقی  و  حق  و  خانواده 

تشکیل خانواده خوب و مطلوب آموزش داده شود.

معاون فرهنگی اداره کل دادگستری استان با ابراز تأسف 
از اینکه قبح طالق در جامعه اسالمی شکسته شده، بیان 
کرد: امروز بعضی به جای اینکه برای زندگی از هم پاشیده 
شده خود فاتحه بخوانند با کمال تأسف در جامعه اسالمی 

جشن طالق می گیرند!

طالق های توافقی در سه سوت!

به گفته وی بیشترین طالق هایی که در بین زوج های 
 جوان رخ می دهد طالق توافقی است که حتی خانواده های

زوجین از آن بی اطالع هستند و از دادگاه گالیه می کنند 
که چرا به ما اطالع ندادید تا پا درمیانی می کردیم.

 حجت االسالم وحدانی نیا با بیان اینکه امروزه طالق های
زوجین خودشان هم  است چرا که  در سه سوت  توافقی 
بریده و هم دوخته اند و فقط می خواهند گواهی از دادگاه 
واحد مشاور  دوم  توافق، سوت  اول  بگیرند، گفت: سوت 
تأکید  با  وی  است.  طالق  گواهی  صدور  سوم  سوت  و 
آسیب های  و  طالق  به  نسبت  باید  مردم  همه  اینکه  بر 
و  آسیب ها  بیشتر  افزود:  کنند،  تکلیف  احساس  اجتماعی 

پیامدهای طالق برای زنان است.
معاون فرهنگی اداره کل دادگستری استان در پایان با تأکید 
بر اینکه باید نهضت همگانی برای کاهش طالق در جامعه 
ایجاد شود، بیان کرد: نباید زوجین اجازه دهند اختالف نظر 
به مشاجره و اختالف منجر شود و باید ضرورت مشاوره را 

احساس کرده و به دستورات مشاوران عمل کنند.
حال سؤال این است آیا نباید پایه های زندگی را محکم 
هم  توفان  حتی  که  آنقدر  کنیم.  بنا  هست  اینکه  از  تر 
 نتواند آن را به لرزه در بیاورد. کمی گذشت، اندکی ایثار، 
ذره ای درک متقابل می تواند استقامت پایه های زندگي را 
تضمین کند. آیا نباید مسئوالن و متولیان فرهنگی تدبیری 
مهار  در  غفلت  حتم  طور  به  که  چرا  بیاندیشند  تر  ویژه 
افزایش نگران کننده طالق که در شرایط امروز دامنگیر 
جامعه ما شده است شاید با بی توجهی تبدیل به هنجاری 

شود که دیگر مدیریت نخواهد شد.
منبع: خبرگزاری شبستان

اجباری کردن 
داوری یکی از
 راهکارهای کاهش 
طالق توافقی است 
چرا که بحث 
پادرمیانی
 و ریش سفیدی
 نتیجه بخش است

شبستان- سرپرست مدیریت سالمت خانواده مرکز بهداشت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه طالق جزء آسیب های اجتماعی است که اول 
به خود فرد و سپس به فرزندان و جامعه آسیب می زند، گفت: باید راهکارهایی برای افزایش پایداری خانواده ها پیدا کرد. زمانی پور در کارگاه 
آموزشی سبک زندگی اسالمی ویژه مبلغان خراسان جنوبی اظهار کرد: حدود 50 درصد از طالق ها در 5 سال اول اتفاق می افتد. وی به افزایش 

سن ازدواج در بین جوانان اشاره کرد و گفت: باید برای پایین آوردن سن ازدواج جوانان تالش کرد و سن پایه برای ازدواج بعد از بلوغ است.

لزوم اتخاذ راهکارهایی برای افزایش پایداری خانواده ها
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شهر هاربین در استان هیلونگ جیانگ چین است. جشنواره برف و یخ   هر ساله از 5 ژانویه آغاز و معموال تا یکماه ادامه دارد. جشنواره 
امسال برف و یخ هاربین با یک رکورد جهانی همراه بوده و آن رونمایی از سازه ای 51 متری برفی است. 
این سازه به شکل قلعه ساخته شده و برای آن 35 هزار متر مکعب برف استفاده شده است.

بزرگ ترین قصریخی جهان در چین

4 افکار منفي عامل ایجاد افسردگي در فرد 

زماني که اتفاقات بدي براي فردي رخ مي دهد تمامي 
افکار منفي را به سمت خود سوق مي دهد و این عمل 
منجر به ایجاد افسردگي عمیق در فرد مي شود و این 
انسان ها  تفکر است که وجود و نحوه زندگي کردن 

را مي سازد.  
کامل  بودن  منفي طوالني  افکار  ویژگي هاي  از  یکي 
شدن آن است چرا که در این مدت فکرهاي منفي در 
ذهن باقي مي ماند و دنبال هم مي چرخد تا یک ماجراي 
تلخ و منفي بزرگ در ذهن شکل بگیرد و از آنجایي که 
اعمال ما نتیجه افکارمان است اگر بخواهیم تفکراتمان 
را تغییر دهیم حتما قادر خواهیم بود طور دیگري عمل 
کنیم و در نتیجه زندگي متفاوتي خواهیم داشت پس در 
این مورد هم باید سعي کنیم با تمرین افکار منفي را به 

فکرهاي مثبت و انرژي بخش تغییر دهیم.  
وقتي فرد به هدف خاصي مي رسد معموال جمالت و 
عبارات مثبت را از افراد مختلف خواهید شنید شاید این 
عبارات کوتاه، قابل باور و مشخص است در نتیجه بهتر 
است جمالت مثبت را با خود تکرار کنید تا نوعي دیگر از 

افکار دروني ایجاد شود. 
آگاهي  کسب  منفي  افکار  حذف  براي  قدم  اولین 
منفي فکرهاي  باید  چیزي  هر  از  قبل  یعني   است 
را شناخت و سعي کنید آنها را به افکار مثبت تغییر دهیم 
البته فراموش نکنید که این امر در ابتدا خیلي دشوار است 

ونیاز به تمرین زیادي دارد. 

مرکز اطالع رساني و افکار عمومي 
معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي خراسان جنوبي 

زن و آنچه در مورد خود باید بداند

آنچه  و  زن  کتاب 
باید درباره خود بداند 
در  کاربردی  کتابی 
که  است  زنان  مورد 
به بررسی جایگاه زن 
در دوره باستان، دوره 
مسایل  و  اسالمی 
و  قوانین  و  حقوقی 

مقررات و جایگاه وی در قرآن و خانواده پرداخته است . 
در پایان کتاب نیز در زمینه بهداشت، سالمت و زیبایی 

زن به طور کامل مطالبی بیان شده است.
دکتر آزاده ابراهیم زاده عضو هیئت علمی دانشکاه علوم 
پزشکی بیرجند و محمدرضا آرین پور حقوقدان و مدرس 
دانشگاه مولفان این کتاب هتند. این کتاب توسط نشر 
چهاردرخت بیرجند در 1000 نسخه چاپ و به قیمت 

250000 ریال روانه بازار کتاب شده است. 
مطالعه این کتاب به همه بانوان ایرانی که می خواهند 
درباره خود در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، 
حقوقی و پزشکی اطالعاتی کسب کنند توصیه می شود. 

معرفی کتاب

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان خراسان 
جنوبی گفت: فراخوان پنجمین دوساالنه تذهیب های قرآنی 
در ۴ بخش مسابقه با عناوین تذهیب، تشعیر، گل و مرغ و 

نگارگری اعالم شده است.

دعوت از هنرمندان استان خراسان جنوبی
 در پنجمین دوساالنه تذهیب های قرآنی

عباس زاده ادامه داد: هنرمندان خراسان جنوبی می توانند 
از این فرصت استفاده کرده و دراین فراخوان شرکت کنند.

وی اضافه کرد: هنر تذهیب از اصیل ترین هنرهای اسالمی 
و  گذشته  ارزشمند  مکاتب  احیای  و  حفظ  است.  ایرانی  و 
ترویج روش های سنتی و مدرن با اتکا به تالش استادان 
و هنرمندان جای جای این سرزمین کهن از جمله اتفاقات 
هنری  رخدادهای  قالب  در  می تواند  که  است  شایسته ای 
ملی همچون »دوساالنه تذهیب های قرآنی« که سرفصل 

حرکت های سازنده در مسیر تعالی این هنر مقدس باشد.
عباس زاده ادامه داد: در فراخوان دوساالنه پنجم عالوه بر 
ادامه مسیر گذشته، بخش نگارگری نیز مدنظر قرار گرفته 
قالب  در  بدیع  آثار  خلق  است.  شده  گنجانده  متن  در  و 
سنتهای نگارگری ایرانی و شیوه های معاصر و پرداختن به 
مضامین مذهبی، داستان ها و مفاهیم قرآنی، همچنین به 
تصویر کشیدن مقاطع مختلف زندگی حضرت امام رضا )ع( 
از جمله اهداف الحاق این بخش به دوساالنه تذهیب های 
قرآنی است. بهره گیری از نمونه های فاخر باقی مانده از ادوار 
مختلف تاریخی در به تصویر کشیدن داستان ها و مفاهیم 
می تواند  مختلف،  ادوار  نگارگری  در  شده  پرداخته  کمتر 

راهگشای متقاضیان ارسال اثر این بخش باشد. .
   

نمایش  ویترین  بیرجند  شهرستان  های  هتل 
فرهنگ بومی و صنایع دستی استان

 پیرو اقدام معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، 

در خصوص  جنوبی،  خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
طراحی و ساخت ویترین نمایش محصوالت صنایع دستی 
استان در محل مهمانسرای جهانگردی بیرجند، غرفه ارائه 
و فروش محصوالت صنایع دستی بومی استان در مجموعه 
تفریحی هتل کوهستان نیز راه اندازی شد.   به گزارش روابط 
عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
پتانسیل های  با هدف معرفی  این غرفه  خراسان جنوبی، 
اتحادیه  به  اقتصادی  بخش صنایع دستی و فرصت های 
با  تا  ر گردیده است  واگذا  استان  هنرمندان صنایع دستی 
معرفی این بخش ناشناخته از اقتصاد و فرهنگ استان، زمینه 

را جهت رشد و توسعه فراهم نماید. تجهیز پایانه مسافربری 
جهت  نیز  طبس  و  بیرجند  فرودگاههای  و   شهرستان 

راه اندازی غرفه صنایع دستی در دست اقدام می باشد.
   

انجمن میراث فرهنگی روستای های
 نای بند و زرد گاه برگزار شد

 انجمن میراث فرهنگی روستاهای نای بند و زردگاه با حضور 
مسئول امور شهرستانها و انجمنهای میراث فرهنگی، صنایع 

اداره  رئیس  و  استان خراسان جنوبی  و گردشگری  دستی 
میراث فرهنگی طبس، دهیار و اعضای این انجمن در محل 

دهیاری روستای نای بند تشکیل شد.
میراث  انجمن  گفت:  طبس  فرهنگی  میراث  اداره  رییس 
فرهنگی روستاهای نای بند و زردگاه متشکل از اشخاص 
حقیقی و نهادهای حقوقی به عنوان حلقه ارتباطی مردم و 
گردشگران با نهادهای مرتبط با گردشگری تشکیل شده و 
در راستای شناسایی، حفظ و نگهداری و معرفی آثار تاریخی 

و نقاط دیدنی روستا فعالیت خواهد کرد.
روستای  فرهنگی  میراث  انجمن  اعضای  افزود:   بهبهانی 

نای بند و زردگاه عبارتند از: دهیار روستا )رئیس(، مسئول 
میراث فرهنگی شهرستان طبس، فرمانده پاسگاه انتظامی 
نای بند، رئیس شورای روستا، مدیر مدرسه راهنمایی و صاحب 
نظران وعالقه مندان به میراث فرهنگی روستا با تصویب 
انجمن  اعضای  شد  مقرر  جلسه  این  گفت:در  وی  اعضا. 
در حفاظت و پاسداری از حریم مواریث میراث فرهنگی و 
مراقبت و نگهداری از آثار، ابنیه، اشیاء باستانی و محوطه های 
تاریخی همکاری الزم با اداره میراث فرهنگی داشته باشند و 
برابر شرح وظایف انجمن ها در این خصوص اقدام نمایند و 

اعضا همکاری بیشتری در جهت حفظ آثار موجود در روستاها 
با میراث فرهنگی داشته باشند بهبهانی گفت: همچنین مقرر 
شد برای  فرهنگ سازی و احترام به میراث فرهنگی با اهالی 
آثار جلوگیری  تخریب کردن  از  تا  روستاها صحبت شود، 
با  افزود:  پذیرد. وی  آثار صورت  این  برای حفظ  و تالش 
روستاهای در  گردشگری  های  ظرفیت  وجود  به   عنایت 

رسانی،  اطالع  خصوص  در  شد  مقرر  زردگاه  و  بند  نای 
اقدام  شناسایی و معرفی سرمایه گذاران بخش خصوصی 

الزم صورت گیرد .
   

استقبال بانوان روستای فلک
 از احیای رشته پالس بافی

 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رییس 
قاینات گفت: پالس بافی یکی از رشته های صنایع دستی 
بومی- محلی با ارزش و فاخر است که در استان خراسان 
جنوبی و شهرستان قاینات قدمتی چند صد ساله دارد. تا 
سالیان اخیر، این دست بافته با نقوش ذهنی، ابزار سنتی، مواد 
اولیه تهیه شده توسط خود بافنده به صورت خود رنگ یا با 
رنگ های گیاهی و طبیعی در بیشتر نقاط استان و شهرستان 
جهت زیرانداز خانواده های روستایی و عشایری استفاده می 
شده است. طی سال های گذشته، عباسی افزود: با جایگزینی 
ارزشمند  بافته  دست  این  انسانی،  نیروی  جای  به  ماشین 
موقعیت خود را از دست داده و جایگاه سنتی و تاریخی خود 
را به فرش های ماشینی سپرده است. وی گفت: اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان قاینات با 
هماهنگی و هم فکری کارشناسان معاونت صنایع دستی 
استان در اوایل سال جاری، موفق به احیای این رشته در 

روستای فلک از توابع بخش مرکزی شد.
ادامه داد: در جلسه توجیهی که به همت شورای  عباسی 
ارزش  اداره  این  شد،  برگزار  روستا  دهیاری  و  اسالمی 
 پالس و پالس بافی برای بانوان روستا یک هنر بی نظیر

و با ارزش شمرد.

ویترین نمایش فرهنگ و هنر 
خراسان جنوبی در هتل ها و 
فرودگاههای استان برپا می شود

آموزشی

 محیط زیست

رفتگران طبیعت خراسان جنوبی به پاکسازی 
فیلتر سیگار در پارک دانشجو پرداختند 

کاری - روز گذشته هیئت رفتگران طبیعت خراسان 
جنوبی به پاکسازی پارک دانشجو واقع در خیابان جماران 
پرداختند. سید محمد حسین اسالمی  راهنمای برنامه 
گفت: ساالنه بیش از پنج هزار میلیارد نخ سیگار، در 
جهان دود مي شود که حدود 80 درصد این سیگار ها، 
نیمه یا تمام دود شده، روي زمین یا درون آب انداخته 
این  نیکوتین  و  سمي  مواد  داد:  ادامه  وی  مي شوند.  
فیلتر ها با هر باران شسته مي شود و وارد آب هاي زیر 
حاوي  سیگار  فیلتر  مي شود.  قنا تها  و  چاه ها  زمیني، 
فلزات سنگین و ترکیبات بسیار سمي با غلظت باالست. 
سیگاري هایي که ته سیگار خود را دور مي اندازند ساالنه 

بیش از یک تن آرسنیک وارد چرخه حیات مي کنند .
وی افزود: یک فیلتر  سیگار در هر یک لیتر آب، براي 
و  است.        ماهي ها  کافي  آب  درون  ماهي هاي  کشتن 
پرندگان از حساس ترین جانداران چرخه حیات هستند. 
سالمت جانداران بسیار برای محیط زیست مهم است.      

انداختن ته سیگار در  پژوهشگران هشدار مي دهند که 
محیط زیست از کشیدن آن مضرتر است.   

میراث فرهنگی

 مرمت 64 شیء فرهنگی- تاریخی 
در 9 ماهه سال 1394  

مسئول آزمایشگاه مرمت اشیاء اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی از مرمت 6۴ 
شیء فرهنگی- تاریخی در 9 ماهه سال 139۴ در این 

آزمایشگاه خبر داد..

 09151605216
  3 2236030  

ایزوگـام سلیمانــی 
خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز   یران

یمه ا
ت و ب

ضمان
سال 

 10

مبل راحتی روز تهران و مبل تخته خواب شو و سرویس خواب
 راحتی را با مبل سوفا تجربه کنید

مبــل سوفــا
اقساط 7 ماهه

 بدون پیش پرداخت
 با شرایط ویژه 

خیابان توحید – توحید 14- جنب بانک ملی
09128578165 -32445095

گروه صنعتی

راننده محترم: نمایش دوربین های نظارتی ، دستگاه های تردد شمار، نمایش نقشه ترافیک راه ها به تفکیک استان ، نمایش اطالعیه ها و آخرین اخبار مرکز مدیریت راه ها  

 طریق نرم افزار تلفن همراه 141 ، دریافت نسخه اندرویدی این نرم افزار از طریق سایت سازمان راهداری به نشانی RMTO.IR      اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی

قابل توجه  همشهریان  عـزیز
اجرای جایگزین ایزوگام نانو با عمر 20 سال و قیمت کمتر از ایزوگام به صورت اقساط 

رفع نم زدگی دیوار و سقف بدون تخریب 

با ما تماس بگیرید                    شرایطی ویــژه در انتظار شماست

مدرس 21 – چهارراه دوم  09155628497- 32421707 نانوگستر شرق

طراحی و اجرای کلیه سقف های شیب دار اعم از : 
آالچیق ، سوله، سایبان اتومبیل و سازه های طرح دار

سفال بام ، پرچین ، ایرانیت گالوانیزه و رنگی
ســانــدویــچ پنــل

مجتمـع سقــف قــائم 

آدرس دفتر فروش: بیرجند  
خیابان نواب صفوی 

)بیست متری دوم مدرس(
 بین نواب 7 و 9 

کارخانه: شهرک صنعتی 
 نبش تولید 2

32238953
09155611674

ستـان
در کل ا

با تخفیف ویژه قیرگونی
محالتی - بین توحید و مدرس
09153619297  

ایزوگـــام
 مصطفی هریوندی

تنها نمایندگی پنجره وین تک  در خراسان جنوبی 
نمایندگی پنجره دکتر وین
مجری نمای  فریملکس
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مشتری خود را نگه داریم

برای مدیریت این نوع تماس ها و پیام های مشتری، 
هم شما و هم اعضای تیم تان به یک برنامه دقیق نیاز 
دارید. ما نمی خواهیم با یک تماس غیرمنتظره یکی از 
بهترین مشتریان مان را از دست بدهیم پس باید از قبل 
خود را برای چنین شرایطی آماده کنیم. برنامه شش 
مرحله ای که در اینجا در اختیار شما قرار گرفته، در 

مدیریت بهتر چنین شرایطی شما را یاری خواهد کرد:
اولین قدم در این برنامه به این شکل است که اصال 
اجازه ندهیم کار به جایی برسد که مشتری چنین تماسی 
بگیرد. الزم است با بهترین مشتریان خود به طور منظم 
در ارتباط باشیم. اما در عین حال باید توجه داشته باشیم 
 که تماس های مکرری نیز برقرار نکنیم تا کاری که 

می کنیم از نظر مشتری بهبود به نظر برسد.
باید اطمینان حاصل کنیم که تمام تماس های مان 
پیشنهاد اینکه  مثال  برای  هستند؛  »ارزش«   دارای 
ویژه ای برای مشتری داشته باشیم یا گزارشی را که 
به تازگی از وضعیت صنعت دریافت کرده ایم با او در 
 میان بگذاریم. همانگونه که محصول خود را در بازار 
جایگاه یابی می کنیم الزم است خود را نیز به عنوان 
مشاوری باارزش در نزد مشتری تثبیت کنیم تا احتمال 

مواجه شدن با چنین تماس هایی کاهش یابد.
زمانی که پیشگیری نتیجه نمی دهد و تماس مشتری 
که  باشد  این  باید  شما  هدف  اولین  شود،  می  برقرار 
بیشترین میزان اطالعات را در مورد تصمیم مشتری 
مبنی بر تغییر فروشنده خود از او بگیرید. باید متوجه 
شوید که شرکت شما چه اشتباهی مرتکب شده و چگونه 
می توان آن را برطرف کرد یا اینکه چه پیشنهاد جدیدی 

می توانید برای مشتری داشته باشید.

بابا جان فقط پنج دقیقه، باشه ؟

در پارکی زنی و مردی روی نیمکت نشسته بودند و به 
کودکانی که در حال بازی بودند نگاه می کردند.

زن رو به مرد کرد و گفت پسری که لباس ورزشی قرمز 
دارد و از سرسره باال می  رود پسر من است.

مرد در جواب گفت: چه پسر زیبایی و در ادامه گفت: او 
هم پسر من است و به پسری که تاب بازی می  کرد 
اشاره کرد.م رد نگاهی به ساعتش انداخت و پسرش را 
صدا زد: سامی وقت رفتن است. سامی که دلش نمی  
آمد از تاب پایین بیاید با خواهش گفت بابا جان فقط 5 
دقیقه. باشه؟ مرد سرش را تکان داد و قبول کرد. مرد و 
زن باز به صحبت ادامه دادند. دقایقی گذشت و پدر دوباره 
فرزندش را صدا زد: سامی دیر می شود برویم. ولی سامی 
باز خواهش کرد 5 دقیقه این دفعه قول می دهم. مرد 
لبخند زد و باز قبول کرد. زن رو به مرد کرد و گفت: 
شما آدم خونسردی هستید ولی فکر نمی  کنید پسرتان با 
این کارها لوس بشود ؟ مرد جواب داد دو سال پیش یک 
راننده مست پسر بزرگم را در حال دوچرخه  سواری زیر 
گرفت و کشت. من هیچ گاه برای تام وقت کافی نگذاشته 
بودم و همیشه به خاطر این موضوع غصه می  خورم . ولی 
حاال تصمیم گرفتم این اشتباه را در مورد سامی تکرار 
نکنم. سامی فکر می  کند که 5 دقیقه بیش تر برای بازی 
کردن وقت دارد ولی حقیقت آن است که من 5 دقیقه 

بیشتر وقت می  دهم تا بازی کردن و شادی او را ببینم.

به نتیجه رسیدن امور مهم، 
اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری 

به ظاهر کوچک بستگی دارد.

اگر از کسی متنفری از قسمتی از خودت
 در او متنفری، چیزی که از ما نیست 

نمی تواند  افکار ما را مغشوش کند

به احترام پدر و معلمت
 از جای برخیز گرچه

 فرمان روا باشی

حضور شخصیت های سمی در اطراف شما انرژی تان را 
اراده ی پیشرفت  توانند روی  افراد می  اینگونه  می گیرد. 
 شما تأثیر منفی داشته باشند؛ به همین دلیل کارآفرینان باید 
و  سردرگمی  کنند.  دقت  خود  اطرافیان  در  نهایت  بی 
 اضطرابی که شخصیت های سمی با خود به زندگی دیگران 
می آورند موانعی هستند که می شود از آنها اجتناب کرد.شما 
نیز احتمااًل چنین افرادی را می شناسید، ممکن است کارمند 
یا دوستتان باشند. هرچه زودتر آنها را از زندگی خود خارج 
کنید بهتر است. در ادامه شما را با ۸ نوع شخصیت سمی آشنا 
می کنیم که حضورشان در زندگی شما می تواند موفقیتتان 

را تحت تأثیر قرار دهد.
۱- شخصیت قضاوتگر

انسان های قضاوتگر از هر چیز و هر کسی که سر راهشان 
قرار می گیرد به نحوی ایراد می گیرند. شما ممکن است 
وقت بگذارید و چیزی را با جزئیات کامل و دقیق برای آنها 
توضیح دهید، اما توضیحات شما از یک گوش آنها وارد و 
از گوش دیگر خارج می شود. این گونه افراد پیش از آنکه 
بگوییم  بهتر  یا  گیری  نتیجه  بشنوند  را  شما  توضیحات 
قضاوتگر های  شخصیت  اند.  کرده  را  خود  داوری   پیش 
شنونده های خوبی نیستند و در ارتباط برقرار کردن با دیگران 
عملکرد به شدت نامناسبی دارند. از یک فرد قضاوتگر توصیه 

یا بازخور خواستن، یک اتالف وقت به تمام معناست.
۲- شخصیت حسود

بسیاری  های  پایین  و  باال  تواند  می  کارآفرینی  زندگی 

داشته باشد. داشتن کسانی که بتوانند هنگام دشواری ها 
اما  است.  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  را حمایت کنند  شما 
داشتن کسانی که هنگام پیروزی ها و موفقیت ها به شما 
تبریک بگوید و تشویقتان کند نیز به همان اندازه مهم است. 
شخصیت های حسود هیچوقت از موفقیت شما خوشحال 
باید ها  موفقیت  تمام  کنند  می  حس  آنها  شوند.   نمی 

فقط به خودشان برسد.
۳- شخصیت کنترل گر

شخصیت های کنترل گر هیچ وقت دوست ندارند به حرف 
کسی گوش دهند، مجبور هم نیستند، چون به خیال خود 
همه چیز را بلد هستند و می دانند بهترین راه انجام هر کاری 
کدام است. چنین افرادی در زندگی شخصی مایه ی دردسر 
هستند، اما کار کردن با آنها در محیط کار یک کابوس تمام 
عیار است. یک کسب و کار موفق به اعضایی نیاز دارد که 
به دستورالعمل ها گوش دهند و به آنها عمل کنند. اگر شما 
هم در تیم خود از این دست افراد خودمحور و سلطه جو دارید 
ممکن است با مشکل »چند آشپز و آش شور« مواجه شوید.

۴- شخصیت متکبر
اعتماد به نفس را با غرور و تکبر اشتباه نگیرید؛ انسان های 
با اعتماد به نفس الهام بخش دیگران می شوند، در حالی 
که افراد متکبر و مغرور دیگران را آزار می دهند. کسانی که 
روحیه ی خود بزرگ بینی دارند احساس می کنند از اطرافیان 
خود بهتر و برتر هستند. این موضوع در بافتار زندگی شخصی 
می تواند آزار دهنده باشد، در حالی که در موقعیت حرفه ای 

می تواند فضای معذب کننده ای به وجود بیاورد.
۵- شخصیت قربانی

جلوه  شرایط  قربانی  را  خود  مدام  که  هایی   شخصیت 
می دهند، همیشه اشتباهات خود را توجیه می کنند و انگشت 

اتهام را به سمت دیگران نشانه می گیرند. 
این شخصیت ها نمونه ای از سمی ترین افرادی محسوب 
می شوند که می توانید در کنار خود داشته باشید. آنها هیچ 
گاه مسئولیت اشتباهات خود را به عهده نمی گیرند و همیشه 
دیگران را مقصر می دانند. این عادت در محیط کار باعث 
می شود دیگران نیز برای تبرئه ی خود از اتهام وارده، شروع 
به متهم کردن دیگران کنند و این روند همینطور ادامه پیدا 
می کند و به این ترتیب خیلی سریع جو عمومی محیط 

مسموم می شود.
۶- شخصیت منفی باف

کسانی که همیشه به جنبه ی منفی ماجرا نگاه می کنند و 
افکار منفی نگرانه دارند، بالفاصله انرژی مثبت و سازنده را 
از شما می گیرند. آنها تنها با خراب کردن روحیه ی تک 
تک اطرافیان خود احساس رضایت پیدا می کنند. شما هیچ 
وقت از دهان چنین فردی حمایت یا تشویق نخواهید شنید. 
شخصیت های منفی نگر ارزش تمام ایده های شما را زیر 
سؤال می برند و به جای حمایت و تمرکز روی فرصت ها 
و پتانسیل موفقیت، تمام مسیر های احتمالی شکست را به 
رختان می کشند. آنها هر جا که باشند، انرژی خوب محیط 

را از بین می برند.

۷- شخصیت دروغگو
با را  باید اطراف خود  به موفقیت  برای رسیدن   هر کسی 
انسان های موفقی پر کند که به آنها اعتماد داشته باشد و 
بتواند روی آنها حساب کند. شما نمی توانید به افراد دروغگو 
اعتماد کنید و حساب کردن روی آنها نیز امکانپذیر به نظر 
نمی رسد، چون هیچ وقت نمی توان گفت راست می گویند 
یا دروغ. این عدم اطمینان، به سرعت شما را فرسوده می 
کند. دروغگو ها را از زندگی خود حذف کنید تا مجبور نباشید 

مدام به این فکر کنید که به شما راست می گویند یا دروغ.
۸- شخصیت سخن چین

افراد به این دلیل پشت سر دیگران شایعه پراکنی می کنند 
که خودشان احساس ضعف دارند. آنها نمی دانند وقتی حقایق 
کمی پیچیده می شوند چطور باید حقیقت را از حدسیات جدا 
کرد. به این ترتیب اطالعات غلط در اختیار دیگران قرار می 
دهند و با این کار احساسات خیلی ها را جریحه دار می کنند 
و باعث بروز دشمنی می شوند. حضور این دسته از افراد در 
کسب و کار شما می تواند بسیار مخرب باشد. تعداد آنها مثل 
سرطان به سرعت در فضای شرکت رشد می کند و محیطی 
منفی به وجود می آورد.اگر هر کدام از این موارد به نظرتان 
آشنا می آید احتمااًل در اطرافیانتان شخصیتی سمی وجود 
دارد. شما باید به فکر حذف آنها از معادله ی زندگی خود 
باشید. این کار به شما اجازه می دهد ۱۰۰ درصد تمرکز خود 
را روی رسیدن به اهدافتان نگه دارید؛ بدون آنکه الزم باشد 

حواستان به چیز دیگری منحرف شود.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

حکایت

آیه روز  

کسانی که پروردگار تو به آنان رحم کرده و برای همین آنان را آفریده است و وعده پروردگارت 
تحقق پذیرفته است البته جهنم را از جن و انس پر خواهم کرد. سوره هود، آیه ۱۱9

حدیث روز  

برای جوینده دانش عزت دنیا و رستگاری آخرت است . 
امام علی)ع(

سبک زندگی

8 شخصیت سمی که باید از زندگی خود حذف کنید

                        

آثار  از   - راه  توشه   -۱ افقي: 
به  شدن  مخفي   -2 صفوي  نازي 
براي  بستن  پیمان    - شکار  قصد 
مردم  فریاد  و  داد   - فرمانبرداري 
دولت  هیئت   - گرامي  مادر   -3
تشکیل مي دهند-  جهاني که  را 
دوستي  روسي-   رود   -4 آنیم  در 
نفساني-   خواهشهاي   - عالقه  و 
بیستم  قرن  دانمارکي  نقاش 
بیماریهاي  از   - تحسین  کلمه   -5
و  آمد  کثرت   -6 پوسیده   - چشم 
شد - شرح و تفسیر- لخت و برهنه 
غیرایراني-    - اعتقاد  و  باور   -7
پست و فرومایه ۸- سخن درست و 
برحق - حیوان شیرده - حرکت و 
جنبش 9- قسمتي از خانه - بمب 
  -۱۰ معتبر  انجیلهاي  از  پرتابي- 
ردیاب   - کننده  رسم  پرحرفي-  
۱۱-  حیواني گوشتخوار با پوستي 
نرم و لطیف - گیج و متحیر - تلخ 
عرب ۱2- صدا زدن  - عقیده - 
ازلوازم   -۱3 بردن  بین  از  توان- 
و  آسایش   - قدیمي  پز  و  پخت 
تا زماني که ۱4- زیرپوش  رفاه - 
بي آستین - واحد پول کشورهاي 
عضو اتحادیه اروپا - نوعي سوسن 
احمد  شیخ  آثار  از   -۱5 کوهي 

بیغمي - دروغگو، فریب دهنده
عمودي: ۱- بوم شناسي، مطالعه 
محیط  با  زنده  موجودات  روابط 
و  عصر   -2 خلبان   - شان  زیست 
روزگار - عهد و پیمان-  پایتخت 
بنگالدش 3- خانه کنار دریا - واحد 
پول کشورمان - بزرگ و مهتر قوم 
4 -همراه چاي مي خورند - کشور 
پول   - ایتالیا  پایتخت  آفریقایی-  
نوبت  به   - شادي  فریاد   -5 حرام 
کاري را انجام دادن - تیر پیکاندار 
خواجه  از  اثري   - ثروتمند   -6
خیالي  موجود   -7 انصاري  عبدا... 
ترسناك  -کنایه از شخص مهربان 

و رئوف - الزم ۸- فرستادن کسي 
به جایي - هذیان- از دنیا رفته 9- 
کهنه و پاره - از شهرهاي لرستان 
جد   -۱۰ خوردني  سبزیهاي  از   -
 - سلیمان)ع(   حضرت  مادري 
ودیعه   - منفي  عدد   -۱۱ غیبگو 
پایدار  و  همیشگي    - سپرده  و 
ژاپن  پول   - لرزان  درخت   -۱2
رودهاي  از   - مفتخور  و  ولگرد   -
قاضي   - عناصر  از   -۱3 ایران 
 -۱4 پیوسته  و  همیشه   - ورزشي 
نامور و زبانزد - گرمي بازار - ریش 
صورت ۱5- از عهده کاري برآمدن 

- داراي شرف واعتبار

طراح : نسرین کاری
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

خود را می توان نابود ساخت! نخست با گردن 
نهادن بر پیشگاه ناداوری فرمانروایان
 و دیگر تن دادن به رسوایی و بدنامی

یاد تو شب و روز قرین دل ماست
سودای دلت گوشه نشین دل ماست

از حلقه بندگیت بیرون نرود
تا نقش حیات در نگین دل ماست
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123456789101112131415

دورلیلهزوماراک1

کربنزمارخناتا2

وشاچمتشهنامحر3

رونکتاپشویات4

ایلسعلپتشخدن5

ساتراپاهتنم6

یمکهلالسهدیشک7

ونانیراکاههرب8

ناریجسناوانیو9

تاقوالایخکت10

نپمازلاردلقر11

یرلیشیهگالاخ12

لوارقدیزیگنها13

بیمایمنانادان14

کزایپباریووریه15

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

تجربه کنید.    09158668002

فروش امتیاز آپارتمان تعاونی کارگشا 
میدان سفیر امید  فی: توافقی

09151615023

فروش سوپرمارکت با تمامی 
امکانات واقع در بازار محله کارگر

09365402009

به یک خانم )ترجیحا جوان( برای نگهداری 
از دو کودک در منزل نیازمندیم.

32201254 -09213214401

به یک نفر خانم برای نگهداری از بانوی سالمند
 به صورت تمام وقت با حقوق توافقی نیازمندیم.
05632224636 -09154630891 

 )ساعت تماس: 18الی 21 (

به تعدادی نیروی دفتری و ویزیتور 
نیازمندیم.    32234305

09128352455 -09153085771

خانگی و صنعتی در اسرع وقت
09158624439- جانی

تعمیر لوازم گازسوز

فروش آپارتمان 75 متری شهرک 
گلبهار مشهد یا معاوضه با آپارتمان 

در شمال شهر بیرجند 
تماس صبح ها: 09156648091

عصرها: 09151170046
مظفرنیا

توجه             توجه
تاالر عروسی با امکانات بسیار خوب 
و فروش بسیار عالی )به دلیل تغییر 

شغل( به فروش می رسد.
09359280927

فروش مغازه کفش فروشی 
واقع در راسته بازار با اجاره عالی 
mdf دو طبقه ، دکوراسیون تمام 

 و اجناس جدید
 نقد و اقساط یا معاوضه با خودرو

09156671251

فروش مرغداری گوشتی با ظرفیت 30 هزار 
قطعه گوشتی دارای دو سوله تولید، یک سوله 

انبار و 3 واحد سرایداری همچنین سیستم 
به روز گرمایشی و تهویه سالن های تولید

   آدرس: آرین شهر- سه راهی روم  
09155625379 - 09155610240 

فروش نهال عناب ، زرشک و انار  
 09011251205

اجاره قالب فلزی جک و کلیه تجهیزات 
بتونی ، ساختمانی و دیزل ژنراتور  

09153613243- شریفی

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

پخش تراکت  تبلیغاتی    2099  928  0938

آگهی  استخدام
شرکت بازرگانی نوین آوران شانجان چای گوزل

برای تکمیل کادر فروش خود از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید

توضیحاتتعدادمدرک تحصیلینوع سمتردیف

روابط عمومی باال18دیپلم به باالبازاریاب آقا1
 داشتن ضامن معتبر

روابط عمومی باال18دیپلم به باالبازاریاب خانم2
 داشتن ضامن معتبر

مزایا: حقوق ثابت، بن کارگری، حق اوالد، حق مسکن، ایاب و ذهاب، سنوات، عیدی، بیمه تکمیلی، بیمه تامین 
اجتماعی، امنیت و ضمانت شغلی باال )پورسانت استثنایی(

واجدین شرایط از ساعت 9 صبح الی 16 با شماره 09151676268 تماس حاصل فرمایند.
توجه: افرادی که سابقه کاری در این زمینه ها دارند در اولویت هستند

بیرجند: بلوار معلم – نبش معلم 8 – پالک 91- واحد 1

سمساری صـادق
خرید و فروش تمامی لوازم منزل و اداری

با باالترین قیمت  09380160779- علی آبادی

استــاپ 
فروش فوق العاده شلوار کتان 

و مخمل ، کاپشن 
معلم - نبش فردوسی 1 ایوبی

نقاشی  ساختمان آبیرنگ
انواع رنگ های ساختمانی آکرولیک، پالستیک، 

روغنی ، مولتی کالر، پلی استر
 پذیرفته می شود. با کیفیت و نازل ترین قیمت

09155629114-  کوچی
32232429   09156679882- رضازاده

خشکشویی صدف
شستشوی انواع پرده، پتو، روفرشی و ...

رنگرزی انواع لباس
شستشوی انواع مبل و صندلی 

اداری در محل
باز و بست پرده رایگان

خیابان آوینی ، نبش صدف 6
 32340188 - 09155632009

فدائی

فروش و خدمات پس از فروش 
ماشین های اداری از قبیل فتوکپی، اسکنرهای

 بایگــانی و تخت ، فکــس ، چند منظوره هـا 
و پرینترهــای رنگی و لیـزری

دوربین های حرفه ای و کامپکت کانن و نیکون
GPS های دستــی ، تجهیــزات آتلیـه و کلیه

 لوازم جانبی دوربین و پرینتر

اقساط 10 ماهه ویژه فرهنگیان

نمایندگی کلیه محصوالت   کانن در خراسان جنوبی

آدرس: خیــابــان مــدرس
بین مدرس 16 و 14 طبقه دوم

تلفن: 32213255-32211999   همراه  09360024459 حمیدی
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عصرایران: از مهمترین خواص بابونه تقویت معده، درمان زخم معده و ورم معده است و این گیاه به آسانی این مرض را درمان می کند. بیشتر 
کسانی که درد و سوزش معده دارند، می توانند با خوردن چای غلیظ بابونه سالمتی خود را دوباره به دست بیاورند. استفاده از بابونه سنگ 
مثانه را خرد و دفع می کند. برای تقویت سیستم ایمنی بدن مفید است و عفونت های ناشی از سرماخوردگی را از بین می برد. 

بابونه و این همه خاصیت  اخبار ورزشی

آغاز مسابقات قهرمانی لیگ پینگ پنگ 
استان به مناسبت دهه مبارک فجر

خراسان  استان  آزاد  پنگ  پینگ  قهرمانی  مسابقات 
بازیکن   21 حضور  با  فجر  دهه  مناسبت  به  جنوبی 
به صورت دو حذفی در سالن شهید سرحدی بیرجند 
 ، ، حسن چمنی  و سید حسین حسینی  برگزار  شد 
عماد ایوبی و حمیدرضا طاهری به عنوان نفرات اول 
تا چهارم انتخاب و به مسابقات لیگ دسته چهار راه 
یافتند. مسابقات دسته چهار دوشنبه پنجم بهمن ماه  
با حضور 10 بازیکن به صورت دوره ای در سالن شهید 

سرحدی بیرجند برگزار خواهد شد.  

آزمون، یکی از 100 پدیده فو تبا ل جهان 
 

 100 فهرست   »outsidetheboot« اینترنتی  پایگاه 
پدیده فو تبا ل جهان در سال 2016 را اعالم کرد که 
آن  در  نیز  روستوف  ایرانی  مهاجم  آزمون،  سردار  نام 
دیده می شود.  به  گزارش  ایسنا ، سردار آزمون یکی از 
بازیکنان جوان و آینده دار تیم  ملی فو تبا ل ایران است 
که در لیگ روسیه بازی می کند. او در جا م ملت های 

آسیا با زدن دو گل بهترین گلزن تیم  ملی ایران بود. 

نکونام در آستانه همبازی شدن با دژاگه 
 

رسانه های قطری اعالم کردند که باشگاه العربی با 
جواد نکونام به توافق نهایی رسیده و کاپیتان سابق 
تیم ملی فوتبال ایران در آستانه پیوستن به این تیم 
است. به گزارش ایسنا، سایت الوطن قطر نوشت که 

نکونام ، جانشین دوترا در العربی خواهد شد. 

شانس ایران، قطر و ُکره برای صعود
 به المپیک بیشتر است

مدیر تیم فوتبال امید ایران با تاکید بر اینکه شاگردان 
را  آسیا  قهرمانی  و  نیستند  مغرور  خاکپور  محمد 
می خواهند، گفت: از نظر من شانس ایران، قطر و کره 
جنوبی برای صعود به المپیک بیشتر است. به گزارش 
مهر، کاشانی ضمن تمجید از عملکرد بازیکنان ایران در 
بازی نخست و پیروزی مقابل سوریه اظهار کرد: بازی 
با سوریه آسان نبود ولی بازیکنان ما عالی ظاهر شدند 

و به هدفشان برای پیروزی در این مسابقه رسیدند. 
   

خداحافظی آقای گل جام جهانی از فوتبال
 

کرد  اعالم  التزیو  ساله   37 مهاجم  کلوزه  میرسالو 
کرد. خواهد  خداحافظی  فوتبال  از  فصل  پایان  در 

تیم  سابق  مهاجم  کلوزه  میرسالو  جهان،  گزارش  به 
توانست  جهانی  جام  دوره  بیستمین  در  آلمان  ملی 
و  بشکند  را  رونالدو  تا رکورد  گلزنی کند  برزیل   برابر 
با  و  شود  جهانی  جام  تاریخ  بازیکن  ترین   گلزن 
خاطره ای خوب از تیم ملی کشورش خداحافظی کند.

خواص آب چغندرقند

سالمت نیوز: به گفته محققان، نوشیدن روزانه 
مقدار  مصرف  منزله  به  چغندر  آب  لیوان  یک 
معدنی  مواد  و  ویتامین  اکسیدان،  آنتی  زیادی 

است. محققان در مطالعات اخیر خود به خواص 
آب چغندر پی برده و نوشیدن روزانه یک لیوان 
آب آن را به افراد توصیه می کنند. چغندر منبع 
تشکیل  برای  موردنیاز  غذایی  ماده  آهن،  غنی 
گیاهی  آبمیوه  این  است. همچنین  هموگلوبین 

روبرو  آهن  کمبود  با  که  بارداری  زنان  برای 
خواص  از  یکی  است.  مفید  بسیار  نیز  هستند 
سالمت  حفظ  در  آن  توانایی  چغندرقند،  دیگر 
قلب است. افراد مبتال به فشار خون باال یا سایر 
بیماری های قلبی-عروقی می توانند با نوشیدن 

آب  کنند.  بزرگی  به خود کمک  آب چغندرقند 
کرده  کمک  خونی  عروق  اتساع  به  چغندرقند 
بهبود می بخشد و  را  و وضعیت گردش خون 
باعث حفظ جوانی مغز می شود. از سوی دیگر 
وجود بتانین در چغندر از بروز سرطان پیشگیری 

می کند چراکه این ماده نقش مهمی در حذف 
های  سلول  رشد  از  ممانعت  و  ها  توکسین 

گوناگون سرطانی دارد.

برای داشتن چشم های سالم 
چه بخوریم؟

 
زیگزانتین  و  لوتئین  پیچ:  کلم  نیوز:  سالمت 
اسفناج،  مانند  رنگ  تیره  سبزیجات  در  موجود 
و  دید  بهبود  برای   ... و  پیچ  کلم  چغندر،  برگ 
کاهش خطر ابتال به دژنراسیون ماکوال وابسته 
به سن موثر است. آنتی اکسیدان های موجود 
آفتابی  عینک  یک  واقع  در  سبزیجات  این  در 
اشعه  برابر  در  چشم  از  دفاع  برای  طبیعی 
بهترین  هویج:  هستند.  خورشید  بنفش  ماوراء 
چشم  داشتن  برای  شده  شناخته  غذایی  ماده 
برای  هویج  در  موجود  آ  ویتامین  است.  سالم 
شبکیه  سالمتی  و  کوری  شب  از  جلوگیری 
آب  به  ابتال  خطر  همچنین  است.  موثر  بسیار 
 مروارید و دژنراسیون ماکوال را کاهش می دهد. 
هویج و دیگر خوراکی های نارنجی رنگ مانند 
انبه، سیب زمینی، طالبی و ... دوز باالی ویتامین 
آ را دارند. شیر: منبع خوبی از ریبوفالوین است 
و کاهش خطر ابتال به آب مروارید را به همراه 
پنیر،  نیز موجود است.  آ در شیر  دارد. ویتامین 

دیگر  حیوانی  منابع  از  نیز  جگر  و  مرغ  تخم 
سرشار از ویتامین آ هستند. گوشت گاو: گوشت 
گاو بدون چربی منبع بسیار خوبی از مواد معدنی 
است. گوشت گاو همچنین سرشار از روی است 

که به سالمت شبکیه کمک می کند. 

راه های طبیعی درمان سینوزیت 

شهرخبر: مهمترین عامل در درمان این بیماری 
برطرف کردن عوامل سبب ساز آن بوده و در کنار 
این موضوع باید استفاده از بخور را مورد توجه 

قرار داد. استفاده از بخور و دود دادن عنبر نسارا دو 
راهکار درمان سنتی این بیماری است.  مقداری 
آب را به همراه ماده بخور باید در ظرف مناسبی 
جوش  تا  دهید  قرار  گاز  شعله  روی  و  ریخته 
آید. در این حالت با فاصله  مناسبی سر را روی 

بخار گرفته و آن را استنشاق کنید یا آنکه پس 
از جوش آمدن کامل محلول آن را روی زمین 
گذاشته و روی سر خود را با ملحفه ای پوشانده 
و سر را روی ظرف بخور بگیرید همچنین الزم 
انجام دهید  دقیقه  را حداقل 10  کار  این  است 

برگ  گشنیز،  تخم  بابونه،  کنید.  عرق  کاماًل  تا 
اوکالیپتوس، آویشن، پونه، اسطوخودوس و ... را 
می توان به عنوان دارو هنگام بخور در دستگاه 
از داروها به علت  بخور استفاده کرد.  بسیاری 
آنها  در  که  ضدباکتری  و  ضدویروس  خاصیت 
عفونت  و  التهاب  کاهش  بر  عالوه  دارد  وجود 
سینوس ها ترشحات آنها را نیز کم می کند این 
گروه از داروها شامل آویشن، پونه و نعنا بوده که 
به صورت دم کرده یا عرقیات قابل استفاده است. 

کشف راز لکه های سفید روی ناخن 

سالمت نیوز: برخی ها معتقدند که کمبود کلسیم 
ایجاد می کند، در  ناخن  را روی  لکه های سفید 
صورتیکه این باور اشتباه است. خطوط سفیدی 
دیده می شود،  افراد  برخی  ناخن  در صفحه  که 
بیشتر به دلیل وارد شدن ضربه به ناخن ایجاد 
می شود که برای جلوگیری از بروز آن به افراد 
توصیه می شود صفحه ناخن را چرب نگه دارند 
تا شکنندگی آن ها کاهش یابد. وقتی ضربه به 
ناخن وارد می شود، موجب ایجاد حباب هایی در 
به صورت  نهایت  در  ناخن می شود که  صفحه 
خطوط سفید دیده می شود .افراد باید توجه داشته 
باشند که اگر این خطوط افزایش یافت و به سایر 
ناخن ها سرایت کرد، باید به پزشک مراجعه کرد.  

راه های طبیعی درمان سینوزیت 

سارقان منازل در بیرجند دستگیر شدند 

فرمانده انتظامي شهرستان بیرجند از دستگیري سارقان منازل در این شهرستان 
خبر داد. سرهنگ شجاعي نسب گفت: با اعالم شکایت شهروندان مبني بر سرقت 
مأموران  کار  دستور  در  موضوع  بررسي  بالفاصله  شهر  سطح  در  منزل  وسایل 
تحقیقات  یکسري  انجام  با  مأموران  افزود:  وي  گرفت.  قرار  توحید  کالنتري 11 
میداني و گشت زني در سطح حوزه استحفاظي به دو نفر که مقداري وسایل منزل 
در دست داشتند مشکوک شدند و به آنان دستور ایست دادند. سرهنگ شجاعي 
نسب تصریح کرد: سارقان با مشاهده مأموران اقدام به فرار کردند که بالفاصله 
توسط مأموران دستگیر و به کالنتري منتقل شدند. وي خاطر نشان کرد: سارقان در 
اظهارات خود لب به اعتراف گشودند و به هشت فقره سرقت منازل و چندین فقره 
سرقت قطعات داخل خودرو اعتراف کردند که با تشکیل پرونده برای سیر مراحل 
بیرجند گفت:  انتظامي شهرستان  به مراجع قضایي معرفي شدند. فرمانده  قانوني 

تحقیقات پلیس براي شناسایي مالباختگان همچنان ادامه دارد.

رعایت نکردن فاصله طولي حادثه آفرید 

رئیس پلیس راهنمایي و رانندگي استان از تصادف دو خودرو در بلوار 
با  گفت:  رضایي  داد. سرهنگ  خبر  بیرجند  فارس شهرستان  خلیج 
اعالم مرکز فوریت هاي پلیسي 110مبني بر تصادف در بلوار خلیج 
همراه  به  راهور  پلیس  مأموران  بالفاصله  بیرجند  فارس شهرستان 
گروه امداد به محل سانحه اعزام شدند.وي افزود: مأموران در بررسي 
 405 پژو  خودروي  با  پارس  پژو  دستگاه  یک  که  دریافتند  صحنه 
تصادف کرده و از مسیر منحرف و بعد از پیمودن 20متر در الین 
مخالف بلوار متوقف شد که بر اثر این تصادف خودرو پژو پارس دچار 
آتش سوزي شده و راننده هر دو خودرو به شدت مجروح و بالفاصله 
برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند. سرهنگ رضایي تصریح کرد: 
کارشناس پلیس راهور علت اصلي این حادثه را رعایت نکردن فاصله 

طولي توسط راننده پژو پارس اعالم کرد. 

کشف 400میلیون ریال احشام قاچاق در  فردوس  

جانشین فرمانده انتظامي شهرستان فردوس از کشف 400میلیون ریال 
احشام قاچاق در این شهرستان خبر داد. سرهنگ جوادي گفت: مأموران 
کالنتري »اسالمیه«هنگام گشت زني در سطح حوزه استحفاظي به دو 
بازرسي  الین  به  را  خودروها  و  شدند  مشکوک  نیسان  وانت  دستگاه 
هدایت کردند و پنج رأس گاو که فاقد مجوز از دامپزشکي بودند کشف 
کردند که کارشناسان ارزش ریالي این محموله قاچاق را 300میلیون 
دیگر  عملیاتي  در  کرد:  تصریح  جوادي  سرهنگ  کردند.  برآورد  ریال 
مأموران پاسگاه باغستان در محور »فردوس - گناباد« از یک دستگاه 
نقل  و  گونه مجوز حمل  فاقد هر  نیسان 23 رأس گوسفند که  وانت 
را  قاچاق  محموله  این  ریالي  ارزش  کارشناسان  کردند.   کشف  بود 
100میلیون ریال برآورد کردند که در این عملیات ها سه دستگاه خودرو 

توقیف و سه متهم برای سیر مراحل قانوني روانه دادسرا شدند. 

کشف الشه تاکسیدرمی شده سه بهله 
سارگپه در شهرستان نهبندان 

دستگاه  یک  از  سارگپه  بهله  سه  شده  تاکسیدرمی  الشه 
کامیونت در شهرستان نهبندان کشف و ضبط شد. شکرگزار 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نهبندان گفت 
: ماموران یگان حفاظت محیط زیست با همکاری ماموران 
از یک دستگاه کامیونت که  بازرسی  انتظامی شهرستان در 
در مسیر زاهدان - مشهد در حال تردد بود الشه تاکسیدرمی 
شده سه بهله سارگپه را کشف و ضبط کردند. شکرگزار افزود: 
در این رابطه یک نفر متخلف دستگیر و برای رسیدگی قانونی 
: است  ذکر  به  الزم  شد.  شهرستان  قضایی  مراجع   تحویل 
سارگپه از جمله پرندگان شکاری و در زمره پرندگان حمایت 

شده می باشد که شکار آن جرم محسوب می شود.

بنگاه قالب بتن        
 

خرید و  فروش  انواع قالب بتن 
   داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی       

32313600  -  09151615069 جلیلی

توکــل

32212519 آدرس : نبش غفاری 4    09151606528 - 

ایزوگام سلیمانی 
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صوتی - تصویری - مخابراتی 

انصاری فرد و پسران
LED- پالسما - سینما خانگی و میز 

آدرس: میدان امام - کوچه اول بازار 
نصــب و  تعمیــر  لباسشویی در منزل      تلفن تماس: 32224852

  09151643778 - 32315776   شهریاری

ایزوگام  شفیعی
آسفالت و قیرگونی 
)محوطه و پشت بام(

09151630283 - 32225494
صیادشیرازی ،  مجتمع میرداماد  

واحد 98

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

اهداف کانون هموفیلی
چنانچه همت واالی انسان های خیراندیش و نوع دوست شامل حال مان گردد

 کانون اهداف ذیل را دنبال خواهد کرد:
1- حمایت از بیماران در تهیه مسکن، ازدواج، تحصیالت، ایاب و ذهاب و تامین هزینه های دارویی

2- بهبود وضع دارو، درمان، امور توانبخشی و کاهش هزینه های بیماران
3- برگزاری برنامه های علمی، آموزشی در سطوح مختلف جامعه، اطالع رسانی در خصوص شرایط جسمی بیماران 

و ارتقای آگاهی سطوح مختلف جامعه نسبت به بیماری و مشکالت بیماران 
4- هماهنگی با مسئولین در خصوص رفع مشکالت بیماران 5- جذب کمک های شما عزیزان برای نیل به اهداف کانون  

“آدم های بزرگ قامت شان بلندتر نیست، خانه شان بزرگ تر نیست
 ثروت شان بیشتر نیست، آنها قلبی وسیع و نگاهی مرتفع دارند”

آدرس: بیرجند- میدان طالقانی- نبش بهشتی 3- مرکز جامع درمان بیماران خاص، طبقه دوم کانون 
هموفیلی شعبه خراسان جنوبی          تلفن: 05632212999
شماره حساب سیبا: 107171451004 نزد شعب بانک ملی ایران
 شماره کارت: 6037991899549756
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دو پروژه فرهنگی و بهداشتی در بخش 7

مرکزی شهرستان بیرجند افتتاح شد

 700 صرف  با  بهداشتی  و  فرهنگی  پروژه  دو  ایرنا- 
میلیون ریال روز پنجشنبه با حضور فرماندار و تعدادی 
مرکزی  بخش  توابع  از  آسو  روستای  در  مسئوالن  از 
خانه  شامل  پروژه  این  شد.  افتتاح  بیرجند  شهرستان 
برای  است.  آسو  روستای  بهداشتی  سرویس  و  قرآن 
احداث دو پروژه مذکور مبلغ 620 میلیون ریال اعتبار 
از محل فعالیت های عمرانی دهیاری روستا و بقیه از 
ناحیه مقاومت بسیج و مردم روستا تأمین شد. شایان 
ذکر است این اولین خانه قرآن روستایی احداث شده 

در استان است و زمین آن توسط دو فرد خیر اهدا شد.

اختصاص 200 میلیون تومان اعتبار 
برای اجرای طرح فاضالب در خوسف

میلیون   200 اختصاص  از  خوسف  فرماندار  فارس- 
این  در  فاضالب  طرح  اجرای  برای  اعتبار  تومان 
شهرستان خبر داد. فرجامی فرد در شورای حفاظت از 
منابع آب شهرستان خوسف افزود: در حال حاضر تعداد 
203 حلقه چاه کشاورزی در شهرستان دارای کنتورهای 
برق و آب  اداره  از سوی  اقدام  این  بوده که  هوشمند 
منطقه ای انجام شده است. وی خواستار اصالح مصرف 
آب کشاورزی از طریق عملیات به زراعی آب و خاک 
و اجرای طرح های آبخیزداری شد. وی تصریح کرد: با 
توجه به وجود رودخانه شاهرود در این شهرستان و مسیر 
آب باران سیالب به طرف کویر نیاز به احداث سدهای 

زیرزمینی در این شهرستان احساس می شود.

 تحقق اشتغال فنی و حرفه ای درمیان
 دو برابر شد

درمیان  شهرستان  حرفه ای  و  فنی  مدیر  تسنیم- 
گفت : تعهد اشتغال این مرکز امسال ۱۵ نفر بوده که 
برای 3۴ نفر محقق شده و این نشان از رشد 2۴6 
اظهار  یزدان پرست  است.  اشتغال  تحقق  درصدی 
کرد: در 9 ماه گذشته ۴0 دوره آموزشی در این مرکز 
برگزار شده که 670 نفر دوره در بخش دولتی و ۱۱0 
نفر دوره در بخش آزاد و در مجموع 780 نفر دوره 
بوده است. وی بیان کرد: در زمینه مشاغل خانگی نیز 
۵0 میلیون تومان اعتبار داشتیم که ۱00 درصد جذب 

و در این راستا ۱6 مجوز صادر شده است.

9 پارک ترافیک دراستان احداث شد

و  حمل  کل  اداره  ترافیک  و  ایمنی  مسئول  ایرنا- 
نقل و پایانه های خراسان جنوبی از احداث 9 پارک 
ترافیک در شهرستان های استان خبر داد. حسن زاده 
در کمیته حمل و نقل و ترافیک شهرستان درمیان 
گفت: این پارک ها با هدف آموزش اصول ترافیکی 
 ۱0 اینکه  بیان  با  وی  شد.  ایجاد  آموزان  دانش  به 
ایمن سازی است، گفت:  نیازمند  مدرسه در درمیان 
شهرستان  مدرسه  پنج  ورودی  سازی  ایمن  امسال 

درمیان در دستور کار قرار دارد.

اعطاي يک روز مرخصي تشويقي 
به زندانیان با حفظ ۳ صفحه قرآن

اداره کل  تربیت  و  شبستان- معاون سالمت، اصالح 
زندانیان  اینکه  به  اشاره  با  زندان های خراسان جنوبی 
استان به ازای حفظ هر سه صفحه از قرآن مجید یک 
روز مرخصی تشویقی می گیرند، گفت: در حال حاضر 
۱۵0 زندانی استان حافظ قرآن هستند. هاشمی اظهار 
کرد: در حال حاضر 23 روحانی در زندان ها برای اقامه 
افزود: تمامی کارهای  نماز جماعت حضور دارند. وی 
زندان های  سطح  در  که  ورزشی  و  تربیتی  فرهنگی، 

استان انجام می شود با محوریت قرآن و نماز است.

۱2۵0 نفر از جوانان زيرکوه 
آموزش های امدادی را فراگرفتند

از  زیرکوه گفت:  احمر  رئیس جمعیت هالل  تسنیم- 
ابتدای امسال به همت واحد جوانان و آموزش جمعیت 
هالل احمر شهرستان یک هزار و 2۵3 نفر از جوانان 
زیرکوه آموزش های امدادی هالل احمر را فرا گرفتند. 
حورانی اظهار کرد: با توجه به برنامه ریزی های انجام 
بروز  با  مقابله  در  جامعه  توانمندسازی  بر  مبتنی  شده 
حوادث و سوانح طبیعی و غیرطبیعی و همچنین تحقق 
شعار هر خانواده یک امدادگر از ابتدای امسال تاکنون 30 

دوره آموزشی برای جوانان زیرکوهی برگزار شد.

ايجاد ۸00 فرصت شغلی توسط تعاونی ها

اجتماعی خراسان  رفاه  و  تعاون،کار  مدیرکل  تسنیم- 
جنوبی از ایجاد 807 فرصت شغلی در استان خبر داد 
و گفت: این تعداد اشتغال با راه اندازی 8۱ تعاونی جدید 
فراهم شده است. سنجری اظهار کرد: بیشترین تعداد 
تعاونی های راه اندازی شده مربوط به شهرستان بیرجند با 
۱7 تعاونی است. وی تشکیل و فعالیت های تعاونی ها را 
فرصتی مناسب برای رونق اقتصادی در منطقه برشمرد 
و گفت: این رونق را می توان در افزایش صادرات این 
این  صادرات  که  طوری  به  کرد  مشاهده  تعاونی ها 

تعاونی های از ابتدای امسال 8 هزار دالر بوده است.

تولید 200 تن مرغ بدون آنتی بیوتیک 
تحت نظارت دامپزشکی بیرجند

گروه خبر- سرپرست شبکه دامپزشکی بیرجند گفت: بیش 
 از 200 تن مرغ بدون آنتی بیوتیک تحت نظارت های
بهداشتی دامپزشکی بیرجند تولید شد. حسین زاده افزود: 
بازرسی های دوره ای و نمونه برداری های  انجام  با 
متعدد از واحدهای پرورش طیور طی 9 ماهه ابتدای سال 
جاری تعداد ۱3۱ هزار  قطعه مرغ بدون آنتی بیوتیک در 

این شهرستان تولید و روانه بازار مصرف شد.

 رحیم زاده- اولین جشنواره نقاشی با موضوع کودک و مسکن به کار خود پایان داد. ملکوتی، مدیر روابط عمومی بانک مسکن خراسان جنوبی 
و دبیر این جشنواره در گفتگو با آوا هدف از برگزاری این جشنواره را آشنایی کودک و نوجوان با مفاهیم پس انداز و سپرده پذیری در راستای رسالت 
اجتماعی بانک مسکن عنوان کرد و افزود: شرکت کنندگان این جشنواره در فاصله سنی 6 تا ۱7سال بوده اند و در این زمینه بیش از 300 اثر به 
جشنواره ارسال شده است که از این میان 60 اثر انتخاب شدند. گفتنی است در جلسه اختتامیه این جشنواره با اهدای جوایزی از منتخبین قدردانی شد.

اولین جشنواره نقاشی با موضوع کودک و مسکن به کار خود پایان داد

دادرس- دومین نشست مجمع عمومی شورای مرکزی خانه های مطبوعات 
ایران با حضور معاون مطبوعاتی، مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی 
وزارت فرهنگ و ارشاد، مدیران و رؤسای هیئت مدیره خانه های مطبوعات با 
موضوع گزارش عملکرد یکسال گذشته شورای مرکزی خانه های مطبوعات و 

انتخاب بازرسان در محل مؤسسه نشرآوران تهران برگزار شد. 
پس از نامزد شدن ۱2 نفر آقایان محمد کمالی از خراسان جنوبی و رضا باقری 
طوالبی از لرستان و به عنوان بازرسان اصلی و وحید نیشابوری از کرمانشاه به 

عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. 
بازرس اصلی شورای مرکزی خانه های  نیز به عنوان  کمالی که سال پیش 
مطبوعات ایران انتخاب شده بود درباره عملکرد این شورا گفت: در این مدت 

رسیده است. وی مهمترین اقدام انجام شده عالوه بر دوره های تخصصی و شورا  8 جلسه داشته که مصوبات آن به اطالع خانه های مطبوعات استان ها 
آموزشی  طراحی برنامه های بلند مدت برای تقویت نهاد خانه های مطبوعات 
و گسترش فعالیت های صنفی در استان ها، راه اندازی سایت شورای مرکزی 
عنوان کرد و از ارائه 6 طرح به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد خبر داد و اضافه 
کرد: ۴ طرح شورای مرکزی دراین معاونت بررسی و  تأیید شده و دو طرح 

وارد فاز اجرا شده است.
عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات استان با اشاره به راه اندازی دوره آموزش 
مدرس حرفه ای، اضافه کرد: ایجاد صندوق اعتباری خانه های مطبوعات جهت 
ارائه تسهیالت به اعضا از جمله همین طرح ها بوده است که در دومین مجمع 

عمومی شورای مرکزی خانه های مطبوعات به تصویب رسید. 

انتخاب مجدد فعال رسانه ای استان در شورای مرکزی خانه مطبوعات کشور   

مالیی-  شعر طنز و گویشی شاعران استان ظرفیتی عالی 
است که بیشتر باید به آن توجه شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در حاشیه مراسم اختتامیه 

اولین جشنواره شعر طنز استان در گفتگو با آوا گفت: شعر 
طنز و گویشی در شاعران استان ظرفیتی عالی است که 
ای مقدمه  جشنواره  این  و  شود  توجه  آن  به  باید   بیشتر 
اندازی  راه  را  و کشوری  ای  منطقه  تا جشنواره های  بود 
کنیم. محبی اظهار کرد: شعر طنز یکی از زبان های هنر 
است و  مشکالت و معضالت را  مطرح می کند اما متأسفانه 
به دلیل کم آگاهی عده ای مهجور مانده است. وی یادآور 
شد: اولین جشنواره شعر طنز استان از ابتدای مهرماه کلید 
خورد. به گفته محبی این جشنواره با هدف افزایش نشاط  
در مردم و بیان مشکالت اجتماعی افتتاح شد و خوشبختانه 

با استقبال خوب شاعران استان روبرو شدیم.
استان  شاعران  گویشی  و  طنز  شعر  کرد:  عنوان  محبی 
و  شود  توجه  آن  به  باید  بیشتر  که  است  عالی  ظرفیتی 
ای منطقه  تا جشنواره های  بود  ای  مقدمه   این جشنواره 
و کشوری را راه اندازی کنیم. به گفته وی در این جشنواره 

۱۴6 اثر از ۴6 شاعر  استان پذیرفته شده است. 
 

ماندگاری فرهنگ های محلی باحمایت از شعرطنز

به  اشاره  با  نیز  اسالمی  ارشاد  کل  اداره  فرهنگی  معاون 
خردادماه  در  افزود:  طنز  شعر  حوزه  در  اداره  این  رویکرد 

امسال مردم از جشنواره شعر گویشی در باغ اکبریه استقبال 
خوبی کردند. به گفته بهاری در این جشنواره ها شعرهای 
تولیدی، گویش ها، فرهنگ و آداب مردم ماندگار و رواج 
پیدا می کند. وی با بیان اینکه شعر طنز و شعر گویشی در 
استان به یکدیگر نزدیک شده است، افزود: بعضی شعر طنز 
را با شعر گویشی اشتباه می گیرند درحالی که با یکدیگر 
تفاوت دارد و ما در اولین جشنواره شعر طنز استان از هردو 
بیشترین  کرد:  خاطرنشان  وی  کردیم.  استقبال  شعر  نوع 
یافته است.  راه  این جشنواره  بیرجند و فردوس در  از   اثر 

در پایان به ده نفر برتر جوایزی اهدا شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشادا سالمی در اختتامیه جشنواره شعر طنز عنوان کرد: 

ظرفیت باالی شعر طنز و گویشی در شاعران استان

  برخي سعي در تطهیر
 جنايات رژيم شاه دارند

امام جمعه بیرجند با اشاره به 26 دی سالروز فرار شاه 
خائن از کشور گفت: این روزها به دلیل کم توجهی 
به اهداف بلند امام)ره( و رهبری و شهدا برخی طمع 
کردند تا رژیم شاه را با انجام تمام چپاول ها و جنایات 
شبستان،  گزارش  به  کنند.  تطهیر  مردم  حق   در 

حجت االسالم رضایی در خطبه های نماز جمعه با تأکید بر ادامه راه امام و 
شهدا که عالم گیر است، گفت: سال ها بر مردم ایران دلقک های مانند شاه 
پهلوی حکومت می کردند اما امروز به برکت انقالب اسالمی با وجود تمام 
مشکالت برای مردم امکانات و رفاه و آرامش و امنیت در کشور فراهم است 
که باید قدر این انقالب را بدانیم.وی افزود: باید با نهایت قدرت در برابر 

استکبار ایستادگی کرد و جهان را از شر مستکبران نجات داد.

بارندگی های اخیر در حجم آب 
سدهای استان تأثیری نداشته است

با  مهر- مدیرعامل آب منطقه ای خراسان جنوبی 
آب  حجم  در  اخیر  های  بارندگی  اینکه  به  اشاره 
گفت:  است،  نگذاشته  تأثیری  استان  این  سدهای 
تغییری  گذشته  سال  به  نسبت  سدها  ظرفیت 
تأمین  در  اینکه  به  اشاره  با  امامی  است.  نکرده 

آب محدودیت های بسیاری برای استان وجود دارد، گفت: امسال تالش 
جدید  چاه  حفر  با  شهری  فاضالب  و  آب  شرکت  همکاری  با  می شود 
به  اشاره  با  وی  شود.  مرتفع  استان  مناطق  برخی  در  آبی  تنش  مشکل 
اینکه طرح انتقال آب از دریای عمان آغاز شده است و توسط وزارت نیرو 
در حال انجام است، تصریح کرد: فاز مطالعات اجرایی این پروژه عظیم به 

صورت گسترده تر از سال آینده آغاز می شود.

 کمبود اعتبار، طرح تعالی مديريت مدرسه 
را در خراسان جنوبی متوقف کرد 

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره 
به اجرای طرح تعالی مدیریت مدرسه، گفت: مصمم 
دهیم  گسترش  استان  در  را  طرح  این  که  بودیم 
متوقف  همین سطح  در  اعتبار  کمبود  دلیل  به  اما 
اختتامیه  در  المعی  مهر،  گزارش  به  است.  مانده 

دوره آموزشی برنامه های تعالی مدیریت مدرسه اظهار کرد: امروز با همه 
کمبودهایی که آموزش وپرورش با آن مواجه بوده اما کار مدیریتی در آن 
تعطیل نشده است. وی با تأکید بر اینکه هر سازمانی برای استمرار کارهای 
خود نیاز به الگو دارد، بیان کرد: آموزش وپرورش نیز به عنوان یک دستگاه 
اثرگذار و عظیم نیز از سایر دستگاه ها مستثنا نبوده و امروز الگوی مدیریت 

در آموزش وپرورش همان طرح تعالی مدیریت بوده که در حال اجرا است.

مدرسه  زبان بیرجند
انگلیسی، آلمانی،  ایتالیایی،  اسپانیایی

www.lanschool.ir
خیابان مدرس 16- پالک 85

تلفن: 32237549
مشاوره و ثبت نام عصرها

ساخـت نسـل جديـد استخرهـای 
ذخیـره آب کشـاورزی 

و پـرورش مـاهی
با ورق )ژئوممبران و نانو(  با ماندگاری 100 ساله

حاشیه میدان آزادی- جنب موسسه مالی و اعتباری 

ثامن الحجج )ع( ساختمان تجاری کارگر-  طبقه سوم

شرکت سبزکوشان مشرق زمین  

09157235800     056-32316358  

فروشگاه مروج 
بین معلم 44 

و چهارراه 15 خرداد
09151615329
32442272

فرصت را از دست ندهید  )فقط 100 روز(
فروش آب شیرین کن /  اقساط 10 ماهه بدون افزایش قیمت
6 مرحله ای/ 7 مرحله ای
تعمیرات تخصصی با گارانتی و فیلتر رایگان

نمايشگاه تخصصی پرده

           پارسـا
بیرجند - نبش توحید 28- ایزدی     09156706301 - 05632445252

نقـد    اقسـاط

زبرا، سانلیت، ویندو، کرکره فلزی
اجرای سالن های آمفی تئاتر

فروش ویژه اقساطی
با همکاری بانک حکمت ایرانیان ویژه کارمندان محترم ارتش

هات داگ نیم متری ویژه- ژامبون نیم متری ویژه
  فالفل نیم متری ویژه 

خیابان معلم ، خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ
و پاسداران، جنب پالک 8     تلفن : 31052 

طبخ با روغن کنجد  ساعت کار جدید: 10 الی 15 و 19 الی 24
 کلیه سفارشات ادارات

 شرکت ها و ... پذیرفته می شود

تخفیف واقعی کارت عروسی 
)قیمت تهران( کارت یاس 
 میدان ابوذر   32226775

نقاشـی ساختمـان 
انواع رنگ های روغنی و پالستیک 

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

09156633230 - برگی

نمايندگی ايزوگام دوست علی
انواع ایزوگام دلیجان شرق و تهران  

قیرگونی   نبش بهشتی 14
09156636045 -09156666675

خدمات بیل مکانیکی
تخریب ، خاک برداری 

حفاری کانال
09151613361 - رضوی

فروش انواع درب های 
اتوماتیک ، بازوئی 

 کرکره ای، ريلی، شیشه ای
اقساط 5 ماهه  
با ضمانت کیفیت

نبش پاسداران 17
09153613074
09153634767

32436882
قابل توجه همشهریان و مشتریان عزیز

آرایشگاه ماهان افتتاح شد
10 سال سابقه کار 

آدرس: چهارراه طوس به طرف پاسداران 
حدفاصل میدان هفت تیر و چهارراه پاسداران 

با مدیریت  تلفن: 32445388- 09159616993
مرتضی غالمی

بیمه ايران   نمايندگی صابر کد: ۳20۸0
صدور بیمه نامه شخص ثالث و بدنه به صورت اقساط 

خیابان معلم - چهار راه باشگاه فرهنگیان - جنب اداره راه و شهرسازی
هدیه: جعبه کمک های اولیه و کپسول آتش نشانی )رایگان( و قرعه کشی ماهانه تبلت

تلفن: 09159891318- 32451012

 نقـاشي ساختمان پيشگامـان
 اجراي كليه رنگ هاي پالستيك

روغن ، اكروليك ، مولتي كالر و ...
   " كاغذ ديواری و لکه گيری گچ پذيرفته مي شود "

09151630485 معصومیه  - صنعت و معدن 3- پالک  30

  نمایشگاه بزرگ مبلمان 

و سرویس خواب 

برای شما آخرین مدل های روز تهران را 

گلچین نمودیم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و کیفیت 

با  شرایط استثنایی 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پیش پرداخت ویژه فرهنگیان عزیز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

آدرس : خیابان معلم - چهار راه بهداری - طبقه پایین بانک رفاه 

مودی



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، میدان شهدا ، جنب بانک صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستی 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ) 5 خط ( نمابر : 32234583 
 صفحه آرایی : واحد رایانه روزنامه آوا - چاپ : شرکت چاپ و نشر گلرو
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آشكار كننده  كار بد سرافكنده  است  و پنهان  كننده  كار بد آمرزيده  است .
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سردار نقدی : به سفارت حمله کردند تا 
 چهره بچه های ما را خراب کنند 

روز  چند   : گفت  مستضعفين  بسيج  سازمان  رئيس 
گذشته سربازان امام زمان مثل موش گوش سربازان 
آمريكايى را گرفتند و گفتند اينجا جای شما نيست، 
كجايى  نيست  معلوم  كشور  های  رسانه  برخى  اما 
هستند پيام تشكر وزير خارجه آمريكا را تيتر كردند. 
سردار نقدی ادامه داد: روز ديگر با دست های پشت 
عربستان  سفارت  به  و  مى كنند  ريزی  برنامه  پرده 
مى ريزند تا چهره بچه های ما را خراب كنند و گرنه 

100 نفر نصف شب از كجا آمدند و حمله كردند؟.

 الریجانی: عواملی در دولت گذشته 
 نمی گذاشتند مذاکرات به نتیجه برسد 

الريجانى با اعالم اين موضوع كه اواخر دولت قبل 
تمايل به مذاكرات از سوی طرف مقابل وجود داشت، 
اما عواملى نمى گذاشتند اين كار به درستى پيش رود  
گفت: كشورهايى مثل عربستان كارشكنى مى كردند. 
كاردان  افراد   : افزود  نيز  انتخابات  خصوص  در  وی 
بايد از سوی مردم انتخاب شوند چرا كه امروز مسائل 
پيچيده ای در عرصه های اقتصادی داريم كه اين افراد 

بايد توانايى حل آن ها را داشته باشند.

اگر حمله به سفارت عربستان خودجوش 
 بوده، نیازی به محاکمه ندارد  

مسعود ميركاظمى وزير نفت احمدی نژاد در خصوص 
حركت  اگر  نبايد   : گفت  عربستان  سفارت  به  حمله 
است  ممكن  البته  برود  سؤال  زير  بوده،  خودجوش 
تحركات  گاهى  هم  خودجوش  حركت های  بين  در 
مشكوكى به وجود بيايد. دستگاه قضايى بايد رسيدگى 
كند اگر خودجوش بوده كه نيازی به محاكمه نيست 
حركت  و  هست  آن  پشت  جريانى  و  خط  اگر  ولى 
سازماندهى شده بوده، بايد برخورد قضايى انجام شود.

هاشمی : اگر برای رضای خدا ثبت نام 
 کردید از رد صالحیت ناراحت نشوید 

هاشمى رفسنجانى ، رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
رّد  انتخابات  اين  در  بعضى ها  شايد  گفت:  نظام 
صالحيت شوند كه اگر ثبت نام ها و پيگيری قانونى، 
نبايد  بوده،  وظيفه  انجام  و  خداوند  رضای  برای 
ناراحت شوند، بلكه بايد با حفظ هوشياری و منطق، 
نظر نهايى را به خدا و مردم بسپارند كه البته تاريخ 
خداوند  كه  كرده  ثابت  اخير  سال های  در  مخصوصًا 

هيچ وقت نمى گذارد، حق مظلوم پايمال شود.

 موسی قربانی از انتخابات انصراف داد
حوزه  از  مجلس  دوره  چند  نماينده   ، قربانى  موسى 
دور دهم  انتخابات  در  اصولگرا  نامزدهای  از  و  قاين 
 از ادامه حضورش در انتخابات 7 اسفند انصراف داد . 
امكان  و  را چرخش نخبگان  انصراف  اين  دليل  وی 

رقابت برای ساير كانديداهای اصولگرا اعالم كرد.

سی ان ان: ایران با پخش این تصاویر
 کاخ سفید را شرمنده کرد!

 
»ملوان های آمريكايى زانو زده اند و دستانشان را باال 
برده و پشت سرشان گذاشته اند. اين لحظه ای است 
كه 10 آمريكايى توسط سپاه پاسداران انقالب ايران 
بازداشت شدند.« اين ابتدای گزارشى است كه شبكه 
آمريكايى  تفنگداران  بازداشت  موضوع  با  سى ان ان 
آن  در  و  كرد  پخش  ايران  سرزمينى  آب های  در 
كه  پرداخته  آمريكايى  مقامات  اظهارات  از  انتقاد  به 
ديپلماتيك  تالش های  حاصل  را  نيروها  اين  آزادی 
خود دانسته اند.  خبرنگار سى ان ان مى گويد: »مقامات 
آمريكايى تصريح كردند كه وزير خارجه )جان( كری 
بابت اين حادثه عذرخواهى نكرده است، اما تلويزيون 
نظر  به  كه  كرد  پخش  را  تصاويری  ايران  دولتى 
مى رسد عذرخواهى يك عضو نيروی دريايى است.«

را پخش  آمريكايى  نظامى  اين شبكه سپس تصاوير 
كرد كه گفت ورود به آب های ايران »اشتباه ما بود، اين 
خطای ما بود و من از اين بابت عذرخواهى مى كنم.« 
سى ان ان با بيان اينكه از زمان بازداشت نظاميان، كری 
5 مرتبه با محمد جواد ظريف وزير امور خارجه ايران 
تلفنى گفت وگو كرد، مى گويد وزير خارجه آمريكا حل و 
فصل سريع مسئله را پای تالش های ديپلماتيك خود 
نوشت.  شبكه سى ان ان در اين گزارش آورده  است كه 
پخش تصاوير عذرخواهى از ايران مايه شرمساری كاخ 
سفيدی است كه تالش مى كند آزادی اين نيروها را 

پای ديپلماسى بگذارد.

سعودی ها گفتند که نفت را آنقدر پایین 
 می آوریم که ایران از برجام  سودی نبرد 

رئيس مجلس شورای اسالمى در جمع ائمه جماعات 
در  هسته ای  مسئله  رسيدن  نتيجه  به  گفت:  مساجد 
ايران كار درستى بود، چرا كه ما دانش هسته ای را به 
دست آورده و به دنبال توليد سالح هسته ای نبوديم. 
از به نتيجه رسيدن مذاكرات،  : بعد  افزود  الريجانى 
پايين  آنقدر  را  نفت  قيمت  كه  گفتند  سعودی ها 

مى آوريم كه ايران از مذاكرات سودی نبرد.

وزیر خارجه سوریه: حمالت هوایی روسیه 
 10 برابر کارآمدتر از ائتالف آمریکاست 

وليد معلم، وزير خارجه سوريه تاكيد كرد: روسيه 10 
مرتبه موفق تر از آمريكا عمل كرده است. اگر همكاری 
سوريه-روسيه درخصوص مبارزه با تروريسم ادامه يابد، 
اين همكاری نه تنها برای آمريكا بهتر خواهد بود بلكه 

نوعى دفاع شخصى برای روسيه است.

 داعش ۳ روز عزای عمومی اعالم کرد
در  نشود  فاش  نامش  خواست  كه  آگاه،  منبع  يك 
البغدادی  كرد:  اظهار  نيوز«  »السومريه  با  گفت وگو 
دستور سه روز عزای عمومى برای كشته های داعش 
نبردها،  اين  در  زيرا  است.  داده  بروانه  نبردهای  در 
آمده  وارد  داعش  به  زيادی  جانى  و  مالى  خسارات 
است. بر اساس اين گزارش در اين نبردها، بيش از 

۲۳7 تكفيری داعش كشته شدند.

دستگيری  به  اشاره  با  سالمى  سردار 
خليج فارس  در  آمريكايى  تفنگداران 
جهانى  جنگ  از  بعد  كرد:  خاطرنشان 
دوم هيچ كشوری در جهان نتوانسته بود 
يك نظامى آمريكايى را دستگير كند اما 
وقتى اين نظاميان وارد آب های ما شدند 
شناورهای كوچك ايرانى با تعداد نيروی 
و  محاصره  را  آن ها  عقاب  مانند  كمتر 
در  تفنگدار  ده  اين  و  كردند  دستگير 
تسليم  سر  پاسدار  جوان   6-5 مقابل 

فرود آوردند.
پاسداران  سپاه  كل  فرمانده  جانشين 
آمريكايى ها  داد:  ادامه  اسالمى  انقالب 
 60 دارای  كه  هواپيمابرشان  ناو  در 
خدمه  نفر  هزار  پنج  و  جنگى  هواپيمای 
است دچار دستپاچگى شده و هول كرده 
به  را  بودند و پى درپى هواپيماهای خود 

لرزان  صدای  ما  و  مى آوردند  در  پرواز 
افزود:  وی  مى شنيديم.  را  ابرقدرت  اين 

بالفاصله  ما  شناور  واحدهای  ادامه  در 
تهديد  و  دادند  پوشش  را  فارسى  جزيره 

كردند كه اگر حركت كوچكى از شما سر 
دريافت  ايران  از  كوبنده ای  پاسخ  بزند 

خواهيد كرد.
سردار سالمى ادامه داد: بعد از آن صدای 

سياسى شان  مقامات  التماس  و  عجز 
تقاضای  شنيده شد كه طى تماس هايى 
آزادی اين تفنگداران را مى كردند؛ ما نيز 
طى بررسى هايى كه انجام شد فهميديم 
آب های  وارد  قصد  بدون  ملوانان  اين 
كل  فرمانده  جانشين  شده اند.  ايران 
اظهار  اسالمى  انقالب  پاسداران  سپاه 
دستگيری  از  پس  ملوانان  اين  داشت: 
گريه مى كردند اما مهربانى پاسداران ما 
با  وی  شد.  آنان  آرامش  احساس  باعث 
آمريكايى  مقامات  عذرخواهى  به  اشاره 
به  متواضعانه  آمريكايى ها  كرد:  تصريح 
دليل  به  نيز  ما  و  كردند  اقرار  ما  اقتدار 
غير  ملوانان  اين  داديم  تشخيص  اينكه 
عمد وارد آب های ايران شده بودند آن ها 
را  سالح هايشان  حتى  و  كرديم  آزاد  را 

هم به آن ها بازگردانديم.

كوچه چتری در شيراز عکس روز 

با 6  پاسدار توانستیم 10 تفنگدار آمریکایی را دستگیر کنیم 

اصولگراها  در صورت تعدد کاندیداها انصراف بدهند
 

دبيركل جامعه روحانيت مبارز گفت: اصولگرايان اگر احساس 
مى شود،  آرا  شدن  شكسته  باعث  كانديداها  تعدد  كردند 
بيان  با  كرمانى  موحدی  روند.  كنار  و  كرده  وظيفه  احساس 
امام خمينى  اينكه مجلس شركت سهامى نيست و به تعبير 
)ره( در رأس امور است، گفت: بايد صالح ترين و شجاع ترين 
افراد برای نمايندگى مجلس انتخاب شوند و افرادی بايد نماينده شوند كه به تبعيت 

از واليت از قوی ترين افراد باشند و به ارزش های انقالب دلسوز تر باشند.

شخصیت های درجه یک اصالح طلب امکان تائید صالحیت ندارند  ؛  نسبت به کمک ناطق نوری نا امید شدیم 
 

غالمرضا مصباحى مقدم در گفتگويى در خصوص حمايت يا عدم حمايت جامعه روحانيت مبارز از هاشمى در انتخابات عنوان كرد : جامعه روحانيت در اين 
باره تصميم گيری كرده اما اين تصميم را تا حصول نتيجه در كميته مشترک جامعتين اعالم نخواهد كرد . اين فعال سياسى در خصوص وضعيت اصالح 
طلبان در انتخابات آتى نيز گفت : اصالح طلبان تالششان اين است كه متشكل و با ليست واحد وارد انتخابات شوند، البته آن ها با چالشى روبرو هستند آن 
هم اين است كه شخصيت های نامى و درجه يك آنها امكان تائيد صالحيت ندارند به دليل اينكه در فتنه 88 دچار آسيب شدند و ناگزيرند از شخصيت 
های درجه ۲ و درجه ۳ استفاده كنند كه آن ها هم از شهرت و مقبوليت الزم برخوردار نيستند. بنابراين من فكر مى كنم پايگاه رای اصالح طلبان نسبت 
به گذشته خيلى هم گسترده نخواهد بود. وی در خصوص حضور ناطق نوری در ائتالف اصولگرايان نيز گفت : ايشان خيلى جلوتر موضعى اتخاذ كرد كه ما را از بهره برداری از 

شخصيتشان محروم كرد و گفت كه وارد نمى شود . البته قبل از آن صحبت هايى با ايشان شده بود اما ما به نقطه نااميدی نسبت به كمك ايشان رسيده ايم.

بعیدی نژاد: منتظر خبرهای خوبی باشید

رئيس  تيم كارشناسى مذاكره كننده ايران، در صفحه اينستاگرام  
خود گفت: » ان شاءا... منتظر خبرهای خوبى باشيد، لحظات 
زيبايى در تاريخ كشور عزيزمان در حال رقم خوردن است.« 
حميد بعيدی نژاد در بخش ديگری از پيام خود نوشت: »كاش 
مى شد در جلسات ما بوديد و عزت و كرامت ملت بزرگمان را 
شاهد بوديد.« . در همين خصوص سخنگوی سازمان انرژی اتمى ايران، نيز تعهدات 

ايران در ارتباط با رآكتور اراک را تقريبا تمام شده اعالم كرده است.

 سردار سالمی: ملوانان پس از دستگیری گریه می کردند
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 همکار گرامی 

سرکار خانم رحمان پور
 با نهایت تاسف و تالم درگذشت پدر گرامی تان را حضور شما و خانواده محترم 

تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان
 صبر جزیل از درگاه خداوند مسئلت داریم.

مدیر و پرسنل بانک آینده استان خراسان جنوبی

رد خدمت شما 
 سررسید و تقویم 95 رسید 
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