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جانشین فرمانده کل سپاه : 
تجربیات نظامی خود را در اختیار برادران 

مقاومت علیه اسرائیل و آمریکا قرار می دهیم

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان :
تخلفات حادثه ساز که همیاران پلیس

تذکر داده اند 18 درصد کاهش داشته است

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان :  
طلبکاران و بدهکاران به دولت نسبت

به دریافت اوراق تسویه خزانه اقدام کنند

دولت در نحوه اجرای برجام احتیاط کند / آمدم تا مانع »مصادره امام« شوم / سلطانی : بسیاری از حرف ها با دفن »بابک زنجانی« ناگفته می ماند /  پیش بینی یک کارشناس از آینده قیمت مسکن / کالهبرداری جدید بنزینی در آستانه نوروز  / صفحه 2
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ترافیک ؛ نگرانی 
یا سهل انگاری؟! 
*هرم پور

 جاده ها شلوغند و شهر، شلوغ تر. تلفات در این 
روزها کمی بیشتر شده و نگرانی ها هر روز زیادتر. 
از دوستان دست  آنچنان که هفته گذشته بعضی 
از  نشریات  و  ها  برخی سایت  در  و  بردند  قلم  به 

مسئوالن خواستند چاره ای بیندیشند. 
چنین  قبال  در  را  خودش  کسی  مگر  راستی   
مسئول  اصاًل  یا  داند؟  می  هم  مسئول  مسائلی 
سهل  دلیل  به  که  شود  می  هم  نگران  محترمی 
انگاری های او، خانواده ای بی عزیز شود و داستان 
غصه  پر  قصه  ناتمام؟.  دیگر،  ای  خانواده  شیرین 
جاده های استان بماند به آن دنیا که یقه برخی از 
مقامات را هم خدا خواهد گرفت و هم خلق خدا! 
اما سخن این است که نمی دانم چرا برای همین 
شهر، برای بیرجند با همه ترافیک باال و حجم انبوه 
خودروهایی که همه هم می بینند و به عینه لمس 

می کنند کسی چاره ای نمی اندیشد؟.
 چرا همیشه سعی می کنیم تلفات جاده ای )یا این 
روزها افزایش تصادفات و تلفات داخل شهری( را 
صرفًا به گردن تخلف رانندگان خاطی بیندازیم؟ ما 
مردم نسبت به فرهنگ ترافیک به نوبه خودمان 
شما  از  برخی  که  ای  اندازه  همان  به  حداقل  و 
مباالت  فرمایید،  می  رعایت  محترم  مسئوالن 
تلف  های  وقت  ساعت  هزاران  جواب  اما  داریم؛ 
حجم  البالی  در  و  ها  خیابان  در  عمرمان  شده 

انبوه خودروها را هم شما خواهید داد؟. 
 ) ادامه در صفحه 2 (

یادداشت

بهره برداری 
بیمارستان رازی 

نیمه اول سال 95 

وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی :

صفحه 7

صفحه 8

افتتاح هزار و 714 تخت آی سی یو در کشور
با مرکزیت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 مرحومه طاهره بهدانی
 »همسر ابراهیم صادقی بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی«

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 94/12/20 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر در محل
هیئت قمر بنی هاشم )ع(واقع در خیابان شهید منتظری 6 برگزار می گردد. 

خانواده های: صادقی، بهدانی، قلمی و سایر بستگان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت ناگهانی فرزند عزیزمان 

محمد شعیب رخشانی مقدم 
را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و تدفین 

آن مرحوم امروز پنجشنبه 94/12/20 ساعت 14 الی 15 
از محل غسالخانه بیرجند برگزار می شود.

خانواده های: رخشانی مقدم ، خزاعی و طالبی گل

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان شادروان

 حاج محسن علی محسنی
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 94/12/20 از ساعت

 3 الی 4 بعدازظهر در محل مسجد توحید برگزار می گردد.

خانواده محسنی و سایر بستگان

هوالباقی
به مناسبت سومین روز درگذشت مادر عزیزمان مرحومه مغفوره 

حاجیه سیده صدیقه معاشری
)همسر مرحوم غالمرضا اعتمادی نیا(

جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 94/12/20 از ساعت 15 الی 16 
در محل مسجد باقرالعلوم )ع( واقع درخیابان رسالت برگزار می گردد.

خانواده های: معاشری ، اعتمادی نیا

مرحومه رویا محتشمی 
از هیچ تالشی مضایغه نکرده و سپس با برگزاری مراسم و جلسه ترحیم برای آن 
مرحومه در محل سالن اجتماعات بیمارستان ولی عصر)عج( و نیز اخیرا به مناسبت 
روز پرستار یاد همکار سفر کرده شان را گرامی داشته و این حقیر را مورد لطف و 
تفقد خویش قرار دادند و همچنین از کلیه عزیزانی که از اقشار مختلف جامعه با قلم 

و قدم خویش موجب تسکین خاطر بازماندگان گردیدند نهایت سپاس و قدردانی
 را دارم. لذا ضمن آرزوی سالمتی و توفیق و تندرستی برای همه سروران گرامی 
مراسم سالگرد عزیز سفر کرده مرحومه مغفوره همسر عزیزم : رویا محتشمی

 را به اطالع همگان می رسانم.
زمان: جمعه مورخ 94/12/21 از ساعت 9 الی 10 صبح

مکان: هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( 

مهدی روشنی

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
ضمن اظهار امتنان از الطاف همگی شما 
عزیزان، بستگان، اقوام ، دوستان و عرض 
تشکر ویژه از رئیس محترم دانشگاه علوم 
پزشکی، رئیس محترم و پرسنل بزرگوار، 
  CCU بخش  کوش  سخت  پرستاران 

بخش چشم ، ENT ، کادر درمانی
و تخصصی و پزشکان معزز بیمارستان
 ولی عصر )عج( که در ابتدای واقعه 
در امر احیا و تالش در جهت بهبود 

وضع جسمی همسرم

آموزشگاه علمی آزاد و آکادمی
زبان نوین افتتاح شد 

اولین آکـــادمی تخصصی تافـل ، آیلتس و MSRT در بیرجنـد
دوره های ترمیک نوجوانــان و بزرگساالن بــا متدی جدید
محاسبات سریع ریاضی »چرتکه تحت نمایندگی آی کیو مث«
تخفیف 15% نـوروزی ویژه افتتــاحیه تا 15 فروردیــن ماه

آدرس: معلم 18 - پالک 11   تلفن: 109   31

با تشکر از همه بزرگوارانی که در مراسم
 تشییع و تدفین ، ختم و سایر مراسم پدرمان 

شادروان حاجی فضایلی
و  لطف  مورد  را  ما  مختلف  طرق  با  یا  و  نموده  شرکت   
جلسه  رساند:  می  استحضار  به  دادند  قرار  خود  مرحمت 
چهلم درگذشت آن مرحوم امروز پنجشنبه 94/12/20 از 
 ساعت 3 الی 4 بعدازظهر در محل هیئت حسینی برگزار 
می گردد. حضور شما سروران گرامی در این جلسه موجب 
شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: فضایلی ، بهترین و فامیل وابسته

ت پایدار
اوس

به مناسبت سومین روز عروج پدر عزیزمان بزرگ خاندان شادروان 

حسین قانع )حسین مشتی رضا(
 جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 94/12/20 از ساعت 3/15 
الی 4/15 بعدازظهر در محل مصلی )هیئت ابوالفضلی( برگزار 

می گردد، حضور شما سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.
خانواده های: قانع ، داوری ، ثمین ، راعی فرد ، ریاسی

 بهزادی فرد و سایر بستگان

ششمین سالگرد عروج ملکوتی

  زنده یاد محمود زهدی
را با ذکر فاتحه و صلواتی به روح پاکش گرامی می داریم.

 روحش شاد و یادش تا ابد جاودان باد

همسر و فرزندان 

به اطالع می رساند:

 مراسم چهلمین روز درگذشت شادروان

 حاج میرزا
 محمدرضا بهدانی

 امروز پنجشنبه 94/12/20 از ساعت 14 الی 15 
در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد
 تشریف فرمایی شما سروران ارجمند مزید امتنان است.

خانواده های بهدانی و سایر بستگان

قابل توجه کلیه ارگان ها، ادارات، شرکت ها 
و عموم همشهریان عزیز

آغاز فروش بهاره تخصصی ترین مرکز پسته 
آجیل و خشکبار در خراسان جنوبی

با کیفیت عالی و قیمت واقعی
آدرس: خیابان مدرس ، حاشیه میدان سوم مدرس

32448022 - 09151600811 ما کیفیت را فدای قیمت نمی کنیم

مراسم تشییع پیکر مطهر

 5 شهید گمنام دفاع مقدس
زمان: شنبه 94/12/22 ساعت 9 صبح

مکان: میدان شهدا به سمت میدان ابوذر

روابط عمومی و تبلیغات اداره کل حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 

همکار گرامی سرکار خانم مرضیه کامکار
مصیبت درگذشت مادر بزرگ گرامی تان 

مرحومه معصومه بهشتی 
را خدمت شما تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای 
آن مرحومه غفران الهی و برای شما صبر و شکیبایی آرزومندیم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت هواپیمایی صورگشت شرق
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ایسنا: مدیرکل دفتر بیمه های سالمت وزارت تعاون، از ابالغ پوشش بیمه ای خدمات مامایی خبر داد. مجلسی اظهار کرد: پایلوت خدمات مامایی در سه استان 
اصفهان، اردبیل و گلستان مصوب شده بود و با تصویب هیئت وزیران، برای اجرا چند روز گذشته ابالغ شد.وی افزود: امیدواریم این پایلوت به نحو احسن 
انجام شود و بتوانیم پوشش این خدمات را برای کل کشور داشته باشیم و این امر امکان پذیر نیست مگر با همکاری کامل جامعه مامایی و نظام پزشکی. 

یادداشت بیمه مامایی ابالغ شد 

ترافیک؛ نگرانی یا سهل انگاری؟! 

اولویت  دنیا  کشورهای  تمام  در  اول(  صفحه  از  )ادامه    

اینجا   هستند.  پیاده  عابران  ترافیکی  های  طرح 
برای  تقاطع غیرهمسطح  از چند  اولویت چندمند؟ 
روان شدن بار ترافیکی بیرجند استفاده شده است؟. 
شهروندان  استفاده  مورد  واقعاً  پیاده  عابر  پل  چند 
است .چرا علیرغم بی فایده بودن و تجربه شدن در 
تمام دنیا باز هم به تعریض خیابانها تأکید می شود؟ 
شورای فنی که با تخصص در خصوص طرح های 
بازوی مشورتی  اجرا نظر بدهد و  از  ترافیکی قبل 
کجاست؟  باشد  بیرجند  شهردار  یا  شهر  شورای 
برای  سودی  چه  ای  غیرحاشیه  های  پارکینگ 
بر  ارگان دیگری دارند که اصرار  یا هر  شهرداری 
ابقا و ایجاد آنهاست؟ چرا نمی خواهیم باور کنیم 
حجم باالیی از ترافیک بیرجند به دلیل عدم وجود 
جای توقف در خیابانها، وجود همزمان دهها دستگاه 
اتوبوس شرکت واحد و عبور 40 درصد اتوبوسهای 
و  اسالمی  جمهوری  خیابان  دو  از  بیرجند  شهری 

آیت ا... طالقانی است؟. 
 حلقه مفقوده تعامل مناسب بین شهرداری و نیروی 
انتظامی برای اجرای موفق طرح های ترافیکی کجا 
نایاب شده است؟ آیا واقعاً نمی توان تمرکز ترافیکی  
شهر را به منطقه دیگری از بیرجند کشاند؟ آیا با 
ایجاد شهرک های جدید در اطراف بیرجند، الزامات 
ترافیکی آنها هم مورد تصویب قرار گرفته است؟ آیا 
شهرداری محترم نمی تواند به پیوست مجوزهای 
پر سود ایجاد پاساژهای مختلف، طرح الزام آنها به 
خودروهای  درصد   70 برای  فضایی  حداقل  ایجاد 
و  نماید؟ محیط زیست  ارائه  را هم  مراجعه کننده 
 چشم اندازهای شهری چرا در محاق اجرای المان ها 
و طرح های ترافیکی غیرتخصصی گم می شوند 
و در  دنیا  آورد؟ کجای  نمی  فرو  و کسی هم لب 
ترافیکی در محل  استانداردهای  بر اساس  حالیکه 
تقاطع ها باید حجم خودروهای عبوری به سرعت 
بعد از چراغ های قرمز و در کمترین زمان تخلیه 
وسط  در  یا  کنند؟  می  نصب  گیر  سرعت  شوند، 
بزرگراه از کاهنده های سرعت استفاده می کنند؟ 
آیا اهل فن می بینند و سکوت را ترجیح می دهند 
یا متولیان گرامی، به اهلش اجازه دخالت نداده اند؟ 
اجتماعی  و  سیاسی  های  رودربایستی  گرفتار   آیا 
اجرای  جای  به  است  قرار  شاید  یا  ایم؟   شده 
 طرح های تشویقی باز از مجرای افزایش جریمه ها 
وقتی منطق  تا چه  برایمان فرهنگ سازی کنند؟ 
بزرگ  خودروی  های  چرخ  زیر  در  وجدان   و 
بی خیالی های برخی از مسئوالن و سکوت برخی 

از مطلعین له خواهد شد؟. 
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

نرخسودسپردهبانکی۱۶درصدمیشود

رئیس شورای هماهنگی بانک ها گفت: تالش سیستم بانکی این است 
که نرخ سود سپرده بانکی اوایل سال آینده به 1۶ 
درصد کاهش یابد. به گزارش تسنیم، همتی گفت: 
تالش سیستم بانکی این است که نرخ سود سپرده 
بانکی اوایل سال آینده به 1۶ درصد کاهش یابد.  
نرخ سود سپرده بانکی اخیراً به 18 درصد کاهش 
یافته است. وی با ابراز امیدواری از اینکه نرخ سود اوایل سال آینده به 
1۶ درصد برسد، گفت: ضروری است نرخ سپرده کم شود. همتی با بیان 
اینکه چرا برخی بانک ها نرخ های سود را اجرا نمی کنند، گفت: آنها با 
اندکی مقاومت مجبورند نرخ های سود را اجرا کنند این موضوع در ایران 
باید از طریق توسعه نامتوازن پیش رود، مقداری تحمل کنید حتما بعد از 

عید نرخ ها تعدیل و به نرخ نزولی پیش می رود.

آخرینیارانهسال۹۴امشبواریزمیشود

براساس اعالم سازمان هدفمندی یارانه ها، شصت و یکمین مرحله از 
پرداخت یارانه نقدی ساعت ۲4 امشب پنجشنبه 
گزارش  به  می شود.  واریز  امسال  اسفندماه   ۲0
مهر، آخرین یارانه نقدی 4۵ هزار و ۵00 تومانی 
 ۲0 پنجشنبه  امشب   ۲4 ساعت  تا  سال جاری 
و  واریز  خانوار  سرپرستان  حساب  به  ماه  اسفند 
قابل برداشت خواهد شد. اکبر ایزدی رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها 
اخیرا با بیان اینکه از ابتدای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در 
اواخر سال 1389 تا پایان بهمن ماه امسال، نزدیک به ۲ تریلیون و 
۲00 هزار میلیارد ریال به حدود پنج میلیارد نفر یارانه بگیر پرداخت 
شده است، گفته است: این رقم نزدیک به بودجه عمرانی پنج سال 

کشور است.

تعیینتکلیفواگذاریمسکنمهربدونمتقاضی

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر از ابالغ دستورالعمل 
نهایی تعیین تکلیف واحدهای بدون متقاضی به استان ها خبر داد و گفت: 
متقاضی باید ظرف یک هفته ۵0 درصد آورده را پرداخت کند. به گزارش 
تسنیم، مهرآبادی با یادآوری این که دستورالعمل اجرایی تعیین تکلیف 
واحدهای بدون متقاضی 1۲ اسفند امسال از سوی وزیر راه به استان ها 
ابالغ شد، افزود: بر این اساس ادارات کل راه و شهرسازی در شهرهای 
۲۵ هزار نفر جمعیت و باالتر، بنیاد مسکن در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر 
جمعیت و شرکت عمران شهرهای جدید موظفند حداکثر ظرف مدت یک 
هفته از تاریخ صدور این دستورالعمل، واحدهای طرح مسکن مهر ساخته 
شده یا در دست احداث فاقد متقاضی واجد شرایط را با ذکر تعداد واحد، نام 
پروژه، شهر محل وقوع ملک، حدود میزان پیشرفت فیزیکی پروژه، مبلغ 
برآوردی تقریبی آورده متقاضی تعیین و اطالع رسانی الزم را انجام دهند. 

کرد  پیش بینی  مسکن  بازار  کارشناس  یک 
حداقل  مسکن  بازار  بر  حاکم  رکود  که 
گزارش  به  یابد.  ادامه  آینده  سال  یک  تا 
بیان  میرعمادی  ابوالحسن  نیوز،  اقتصاد 
کرد: از نظر من رکود حاکم بر بازار مسکن 

خواهد  وجود  آینده  سال  یک  تا  حداقل 
آن  به  هنوز  مردم  که  دلیل  این  به  داشت، 
امیدواری که بتوانند کاری و درآمدی داشته 
در  تعهداتی  سری  یک  تا  نرسیده اند  باشند 
که  دیگری  موسسه  هر  یا  بانک  قبال 

موضوع  این  و  بدهند  می دهند،  تسهیالت 
اینکه  یعنی  بود،  خواهد  مشکل  بسیار 
است.  کار  مردم  نگرانی  بزرگ ترین  اکنون 
نقدینگی  بعدی  موضوع  افزود:  ادامه  در  او 
است؛ با توجه به اینکه سازمان های دولتی 

نقدینگی  هستند  بدهکار  و...  شرکت ها  به 
ندارند  اقتصادی  قدرت  اینها  ندارد،  وجود 
از  که  است  این  کنند،  حرکتی  بتوانند  که 
رکود  دیگر  سال  یک  تا  حداقل  من  نظر 

بود. خواهد 

   پیش بینی یک کارشناس از آینده قیمت مسکن

در آستانه آغاز سفرهای نوروزی، خرید و فروش مکمل 
بنزین آمریکایی و اروپایی در حالی در جایگاه ها رونق 
گرفته که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تاکید 

می کند: این افزودنی ها فاقد استاندارد و ممنوع است. به 
گزارش جهان، توقف سهمیه بندی و آزادسازی قیمت 
بنزین به لیتری 1000 و 1۲00 تومان منجر به افزایش 

هزینه سوخت گیری یک باک خودروی ۶0 لیتری از 
4۲ به ۶0 تا 7۲ هزار تومان شده است و این شکاف 
مدیریت  تکاپوی  به  را  خودروسواران  از  برخی  قیمتی 
تغییر  این  با  همزمان  است.  کرده  سوخت  مصرف 
به  ورود  با  نوروز  آستانه  در  سوخت،  مصرف  رویکرد 
اکثر پمپ بنزین ها برخی از افراد تحت عنوان بازاریاب، 
محصوالتی را تحت عنوان »مکمل  و افزودنی  بنزین« 
در  صرفه جویی  و  کاهش  منظور  به  خودروسواران  به 

مصرف سوخت معرفی می کنند.
های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل  سجادی 
تحت  شده  عرضه  بنزین های  اینکه  بر  تاکید  با  نفتی 
با  یورو  بنزین   ،87 اکتان  با  معمولی  بنزین  عنوان 
باالترین  دارای  اکتان 9۲  با  بنزین سوپر  و  اکتان 90 
در  شده  عرضه  بنزین  کرد:  تصریح  است،  استاندارد 
نیازی به  تمامی جایگاه های سوخت کشور هیچ گونه 
مکمل و افزودنی ندارد. وی با تاکید بر اینکه در برخی 

آزمایش های انجام گرفته از این مکمل ها این مسئله 
به  کمکی  گونه  هیچ  تنها  نه  مواد  این  که  تایید شده 
احتراق مناسب تر سوخت در خودروها نخواهد شد بلکه 
می آورد،  وجود  به  خودروها  برای  هم  فنی  مشکالت 
از خرید  از مردم درخواست می شود که  اظهار داشت: 

هر گونه مکمل، افزودنی و اکتان افزا خودداری کنند.
ملی  شرکت  فرآورده  مهندسی  رئیس  سیدمومنی 
تازگی  به  اینکه  بیان  با  نفتی  فرآورده های  پخش 
نمونه هایی از پرفروش ترین مکمل های بنزین )سه 
نفت  صنعت  پژوهشگاه  به  آزمایش  منظور  به  برند( 
ارسال شده است، تصریح کرده است: نتایج حاصل از 
هرگونه  فاقد  مکمل ها  این  داد  نشان  آزمایش ها  این 
موتور  به  رسان  آسیب  و  بوده  افزایی  اکتان  خاصیت 
نیز  استاندارد  سازمان  آنکه  ضمن  هستند،  خودرو 
تایید  را  بنزین  افزای  اکتان  های  مکمل  از  استفاده 

نکرده است.

کالهبرداریجدیدبنزینیدرآستانهنوروز؛مردممراقبباشند!
سردارسالمی:تجربیاتنظامیخودرا
دراختیاربرادرانمقاومتقرارمیدهیم

تجربیات  همه  گفت:  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
خود  برادران  اختیار  در  را  خود  عملیاتی  و  علمی 
تا  داد  خواهیم  قرار  مقاومت  و  اسالم  جهان  در 
علیه آمریکا، اسرائیل و متحدان آمریکایی به کار 
با  ما  اظهار داشت:  بگیرند. سردار حسین سالمی 
بالستیک  موشکی  سیستم های  از  انبوهی  ذخایر 
دوربرد مختلف مواجهیم که هر لحظه قادر هستند 
به  دستور  به  بنا  ما  کشور  از  بی شماری  نقاط  از 

سوی اهداف موردنظر شلیک شوند.

دولتدرنحوهاجرایبرجاماحتیاطکند

دوره  رسمی  اجالس  نوزدهمین  خبرگان  مجلس 
چهارم خود را با صدور بیانیه ای به پایان برد . در 
این بیانیه تاکید شده است: از دولت می خواهیم با 
توافقات  و  برجام  اجرای  نحوه  در  احتیاط  و  دقت 
صورت گرفته در راستای رفع تحریم ها اقدام نماید.

حجتاالسالمعلمالهدینماینده
ولیفقیهدراستانخراسانرضویشد

انقالب  معظم  رهبر  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
اسالمی در حکمی حجت االسالم والمسلمین سید 
در  ولی فقیه  نماینده  به عنوان  را  علم الهدی  احمد 
استان خراسان رضوی منصوب کردند. پیش از این 
 آیت ا... واعظ طبسی نماینده ولی فقیه در استان های 

خراسان جنوبی ، رضوی و شمالی بود.

سلطانی:بسیاریازحرفهابادفن
»بابکزنجانی«ناگفتهمیماند

عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر ضرورت 
پرونده  در  پرده  پشت  عوامل  ماهیت  به  پرداختن 
چیزی حل  زنجانی  اعدام  با  گفت:  زنجانی،  بابک 
ناگفته  با دفن وی  از حرف ها  نمی شود و بسیاری 
و  رانت سازها  افزود:  سلطانی  امیرعباس  می ماند. 
کسانی که در پشت پرده خط می دادند، علت اصلی 
ماجرا بوده اند و هنوز به ماهیت آنها پرداخته نشده 

است؛ این افراد در همه دولت ها بوده اند.

آمدمتامانع»مصادرهامام«شوم

سید حسن خمینی گفت : باید قرائت های مختلف 
و  شود  شناخته  رسمیت  به  انتخابات  چارچوب  در 
نباید کسی را به زور از این دایره بیرون کنیم. وی 
ورود  از  اصلی  هدف  را  امام  مصادره  از  جلوگیری 
خویش به انتخابات خواند و تأکید کرد: باید تالش 
کنیم امام نماد وحدت ملی جامعه ایران باقی بماند.

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

ششدانگ یک قطعه باغ مشتمل بر ساختمان پالک 346 فرعی و ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی محصور پالک 347 فرعی واقع 
در مزرعه بیجار پالک 880- اصلی بخش دو بیرجند مورد تقاضای آقای محمد آریا بد در روز 95/1/19 ساعت 9 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: 94/12/20      رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

مناقصه عمومی یک مرحله ای
نوبت دوم

تاریخ: 94/12/18
شماره: 55/20/94/3402

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی در نظر دارد امور حفاظتی و نگهبانی خود را به صورت 
دستورالعمل حجمی از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از روز چهارشنبه مورخ 94/12/19 لغایت روز 
پنجشنبه مورخ 94/12/27 )7 روز کاری( با در دست داشتن معرفی نامه کتبی و ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 
500/000 ریال در وجه شرکت خدمات حمایتی به شماره حساب 4001039704005791 خزانه نزد بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی، به آدرس شرکت واقع در بیرجند - خیابان غفاری- انتهای غفاری 6 دفتر کمیسیون 
معامالت مراجعه نمایند. ضمنا آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 95/1/17 
به دبیرخانه شرکت واقع در آدرس فوق االشاره می باشد. بازگشایی پاکات پیشنهادی نیز روز چهارشنبه مورخ 

95/1/18 راس ساعت 10 در آدرس فوق الذکر خواهد بود.
یادآوری می گردد مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 140/000/000 )یکصد و چهل میلیون( ریال است که به 

دو صورت پرداخت نقدی و ضمانت نامه بانکی قابل ارائه می باشد.
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره 2-05632220091 ، به آدرس اینترنتی 

شرکت www.assc.ir و آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets/mporg.ir نیز مراجعه فرمایید.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزیوزارت جهاد کشاورزی

مناقصه عمومی یک مرحله ای
نوبت دوم

تاریخ: 94/12/18
شماره: 55/20/94/3403

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی در نظر دارد عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 
7700 تن انواع نهاده های زراعی از مبدا انبارهای شرکت در بیرجند به کلیه نقاط داخل و خارج استان را از 
طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت 
می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از روز چهارشنبه مورخ 94/12/19 لغایت روز پنجشنبه مورخ 94/12/27 
)7 روز کاری( با در دست داشتن معرفی نامه و ارائه فیش واریزی به مبلغ 500/000 ریال در وجه شرکت 
خدمات حمایتی به شماره حساب 4001039704005791 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی، به 
آدرس شرکت واقع در بیرجند - خیابان غفاری- انتهای غفاری 6 دفتر کمیسیون معامالت مراجعه نمایند. ضمنا 
آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 95/1/17 به دبیرخانه شرکت واقع در 
آدرس فوق االشاره می باشد. بازگشایی پاکات پیشنهادی نیز روز چهارشنبه مورخ 95/1/18 راس ساعت 11 در 
آدرس فوق الذکر خواهد بود. یادآوری می گردد مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 210/000/000 )دویست و ده 

میلیون( ریال است که به دو صورت پرداخت نقدی و ضمانت نامه بانکی قابل ارائه می باشد.
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره 2-05632220091 به آدرس اینترنتی 
 شرکت www.assc.ir و آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets/mporg.ir نیز مراجعه فرمایید.
  تاریخ انتشار نوبت اول: 94/12/19       تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/12/20

شرکت خدمات حمایتی کشاورزیوزارت جهاد کشاورزی

با تکنولوژی ضد چروک      
32۴500۱۴/0۹۹03۱8۹۱8۱ما اعتقاد داریم می توانیم بهترین باشیم سفارش رفو پذیرفته می شود

www. iranwash. ir32۴۴۶۶۶۶32۴2۴320-2قالیشویيومبلشویيایـران
دفتر: توحید 21، نبش نبوت 21، پالک 105
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي

فـروشانـواعنهـالپیـونـدی
خیابان جمهوری اسالمی -  مقابل پارک آزادی اول خیابان قائم

09151632890 - سبزه بین

32437388-32437399
09155616256

قالیشوییبهارستـــان
با نازلترین قیمت)خسرکی(

خدماتبیلمکانیکی
زنجیـریوپیکـور

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

حملاثاثیه
۱00درصدتضمینیبا  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

مسیر مشهد و  زاهدان
09159618581- فاروقی

* فروش، معاوضه آپارتمان 100 متری در حال ساخت، حاشیه بیست متری سپیده کاشانی، موقعیت 
عالی و آینده دار، 70 میلیون، نقد و قسط ، 50 میلیون وام بانکی تغییر شرایط پرداخت بالمانع 

* فروش منزل ویالیی در حال ساخت ،3 طبقه 180 متر زمین 340 متر بنا ، مدرس 25 جنوبی ، 450 
میلیون ، نقد و اقساط * خریدار زمین یا مشارکت در ساخت، 300 متر به باال ، کوچه باالی 10 متر، 

استقالل ، بعثت، نبوت، فتح یا آخر توحید و مدرس

امالکآسمانخریدوفروش،مشارکت،پیمانکاریونظارت

بیرجند- خیابان مدرس- بیست متری دوم غربی نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
w.a
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مراسم تشییع و خاکسپاری نوگل پر کشیده مان

 عرفـان عزیـز
فرزندحسیناحمدیشوکتآباد
جمعه مورخ 94/12/21 ساعت 9 الی 10 صبح 

از محل غسالخانه برگزار می شود.



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

و  دوربین  در نصب  راهور  پلیس  اینقدر که  ای کاش 
اعمال جریمه برای مردم فعال بودکمی هم اداره راه در 
خصوص بهبود جاده ها این انگیزه را می داشت قابل 
توجه نمایندگان استان با توجه به وعده های داده شده...
915...357
درختکاری  را  بنزین  پمپ  فلکه  خواهشمندیم  سالم. 
نمایید یا دور تا دور آن را دیوار کنید آدم با دیدن چند گل 
داخل آن یاد کویر میفتد ما که کویر زیاد دیدیم اگر برای 

مسافرهای نوروزی کاشتید دست مریزاد.
930...300
شورای محترم شهر، آیا آوردن قبوض خدمات، پسماند، 
توجیه پذیر است؟ چرا بعد از 11سال اجرا می شود آیا 

همین عوارض سالیانه مربوط به خدمات نیست؟
915...405
سالم. لطفا به گوش مسئوالن منابع طبیعی برسانید 
سمث شوشود و سربیشه و نهبندان گشت بگذارند تا 
افرادی که کیسه کیسه کما پرمی کنند و در شهر بیرجند 

می فروشند دستگیر وجریمه نمایند. با تشکر
915...915
سالم. مسئوالن چرا نظارت بر شرکت ها ندارید؟ ما 
نیروهای شرکتی 7 ماه شده حقوق دریافت نکردیم، مگر 

ما زن و بچه نداریم؟!
938...564
جای تاسف است که شرکت گاز بدون اطالع قبلی آن 
تاریخ 18  هم به علت قرائت نشدن شماره کنتور در 

اسفند ماه اقدام به قطع گاز شهروندان نموده است.
915...137
سالم خواستم از شهرداری محترم درخواست کنم اگر 
پیاده روی محدوده سه راه اسدی به  امکانش هست 
میدان امام )بازار( را سنگ فرش یا موزاییک کنند چون 
هم خیلی خراب شده و هم نمای بهتری پیدا می کند. 
990...321

پاسخ مسئوالن به پیام شما
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نماینده ای درشورای عالی نداریم

اعتراض بازنشستگان به افزایش۱۴درصدی حقوق

درحالیکه شورای عالی کار مصوبه افزایش 14 درصدی 
و  بازنشستگان  اما  رساند  به تصویب  را  کارگران  حقوق 
این مصوبه  به  اجتماعی نسبت  تامین  بگیران  مستمری 

اعتراض دارند و آن را دور از عدالت می دانند.
نمایندگان  با حضور  کار  عالی  شورای  مهر،  گزارش  به 
برای  را  دستمزد  حداقل  مختلف  تشکلهای  و  کارگران 
کارگران در سال آینده با رشد 14 درصدی 812  هزار 
و 164 تومان اعالم کرد. این مصوبه عالوه بر کارگران 
براساس قانون 111 تامین اجتماعی و 41 شورای عالی 
کار، شامل حال بازنشستگان و مستمری بگیران حداقل 
درصد   60 حدود  که  اجتماعی  تامین  سازمان  بگیر 
بازنشستگان را تشکیل می دهند، می شود درحالی که 
ندارند  کار  عالی  شورای  در  ای  نماینده  هیچ  افراد  این 
شاغلین  با  نیز  آنان  زندگی  وضعیت  دیگر  سوی  از  و 
زندگی  های  هزینه  کفاف  آنها  حقوق  و  است  متفاوت 
بر  است.  خالی  تقریبا  آنها  سفره  و  دهد  نمی  را  شان 
مخالف  بگیران  مستمری  و  بازنشستگان  اساس  همین 
این مصوبه بوده و نسبت به آن اعتراض دارند و از دولت 
تدبیر و امید می خواهند در طرح افزایش حقوق سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی که بازنشستگان کشوری در آن 
تامین  بازنشسته  هزار   800 و  میلیون   2 اند،  شده  ذکر 
با  نیز  افراد  این  بگیرند چرا که  نظر  نیز در  را  اجتماعی 
7 میلیون نفر جمعیت نیاز به تامین هزینه های زندگی، 

درمان و ... را دارند.

با توجه به اینکه بازنشستگان در این رابطه 
 هیچ نماینده ای در شورای عالی کار ندارند،

این مصوبه را قبول نداریم

بگیران  مستمری  و  بازنشستگان  عالی  کانون  رئیس 
انتقاد  ضمن  خصوص  این  در  اجتماعی  تامین  سازمان 
 14 افزایش  خصوص  در  کار  عالی  شورای  مصوبه  از 
اینکه  به  توجه  با  گفت:  کارگران  دستمزد  درصدی 
در  ای  نماینده  هیچ  رابطه  همین  در  بازنشستگان 
نداریم  قبول  را  مصوبه  این  ندارند،  کار  عالی  شورای 

مبنای  بر  بازنشستگان  حقوق  حداقل  داریم  انتظار  و 
بیات،  اصغر  علی  شود.  تامین  آنها  زندگی  های  هزینه 
به افزایش 14 درصدی دستمزد کارگران که به تصویب 
اساس  بر  گفت:  و  کرد  اشاره  رسید،  کار  عالی  شورای 
کار  از  مستمری  اجتماعی،  تامین  قانون   111 ماده 
از  نباید  بازماندگان  مجموعه  و  بازنشستگی  افتادگان 
و همچنین  باشد  عادی کمتر  کارگر  مزد  حداقل حقوق 
کار همه  عالی  کار، شورای  قانون   41 ماده  به  توجه  با 

با  را  کارگران  مزد  حداقل  میزان  است  موظف  ساله 
وی  دهد.  افزایش  مرکزی  بانک  تورم  اعالم  به  توجه 
روحی  جسمی،  شرایط  باید  مزد  حداقل  تعیین  افزود: 
مورد  را  آنها  شده  محول  کار  های  ویژگی  و  کارگران 
زندگی  یک  که  باشد  ای  اندازه  به  و  دهد  قرار  توجه 
چهار نفره را تامین کند و بر همین اساس طبق این دو 

رضایت  خود  تصمیم  با  نتوانسته  کار  عالی  شورای  ماه 
چراکه  کند؛  تامین  را  مستمری بگیران  و  بازنشستگان 
بازنشستگان  بهبودی در کیفیت زندگی و معیشت  هیچ 
به  نسبت  آنها  خرید  قدرت  که  طوری  به  نشده  حاصل 
سال های قبل هر سال کمتر شده است. به همین دلیل 
ماه  از یک  که  را  امید طرحی  و  تدبیر  دولت  امیدواریم 
و مدیریت  سازمان  رئیس  نوبخت  دکتر  سوی  از   قبل 

برنامه ریزی اعالم شده بود، مکمل مصوبه شورای عالی 

پیدا  افزایش  حقوق  حداقل  صورت  این  در  و  کند  کار 
کند. رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران 
آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  اجتماعی  تامین  سازمان 
14 درصد مبنای افزایش حقوق حداقل بگیران بازنشسته 
این  طبق  قانونا  بله،  کرد:  اظهار  خیر؟  یا  بود  خواهد 
مستمری بگیران  و  بازنشستگان  حال  شامل  ماه  دو 

حداقل بگیر تامین اجتماعی می شود که البته نسبت به 
آن اعتراض شدیدی داریم.

بر اساس ماده 96 تامین اجتماعی، این سازمان موظف 
کار  از  بازنشستگی،  های  مستمری  کلی  میزان  است 
افتادگی و مجموعه مستمری بازنشستگان را در فواصل 
زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد، با توجه به 
وزیران  هیئت  تصویب  با  زندگی  های  هزینه  افزایش 

افزایش دهیم. 

 ما چیزی را در سفره بازنشستگان ندیده ایم
که مبنی بر بهبود کیفیت زندگی آنها باشد

اعالم  صراحت  به  ها  ماده  این  در  داشت:  اظهار  بیات 
های  هزینه  افزایش  حقوق،  افزایش  در  که  شده 
ما  اما  بگیرند،  نظر  در  نیز  توأمان  را  تورم  و  زندگی 

ایم  ندیده  خودمان  بازنشستگان  سفره  در  را  چیزی 
باشد.بنابراین  آنها  زندگی  کیفیت  بهبود  بر  مبنی  که 
هم را  زندگی شان  های  هزینه  کفاف  آنها   حقوق 

افزایش دستمزدها، هزینه های  باید مالک  و  نمی دهد 
زندگی این افراد باشد. 

در سال ۵۴ زمانی که قانون تامین اجتماعی 
نوشته شد، بازنشسته ای وجود نداشته

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان 
آیا در جلسات  این سوال که  به  پاسخ  اجتماعی در  تامین 
عنوان  به  شما  دستمزدها  افزایش  برای  کار  عالی  شورای 
نماینده بازنشستگان حضور داشتید یا خیر؟ توضیح داد: خیر، 
بنده حضور نداشتم و با توجه به اینکه در این شورا نماینده ای 
برای تصمیم گیری ها نداریم، به همین دلیل نسبت به این 
مصوبه اعتراض شدیدی داریم.وی افزود: در سال 54 زمانی 
که قانون تامین اجتماعی نوشته شد، بازنشسته ای وجود 
نداشته به همین دلیل تمام مسائل ما را در شاغلین دیدند 
و این در حالی است که مسائل و موضوعات مرتبط با آنها 
با  بیات  نیست.  قیاس  قابل  بازنشستگان  با  وجه  هیچ  به 
انتقاد از اینکه دو میلیون و 800 هزار بازنشستگاه تامین 
اجتماعی نماینده ای در شورای عالی کار ندارد، گفت: چطور 
ممکن است که برای حدود 7 میلیون نفر از جمعیت کشور 
تصمیمی به این مهمی در خصوص حقوقشان گرفته شود، 
اما نماینده ای از آنها برای دفاع از حق و ارائه توضیحات 

الزم وجود نداشته باشد.
به گفته رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران 
بازنشستگان  برای  افرادی  اجتماعی،  تامین  سازمان 
تصمیم گیری می کنند که هیچ سنخیتی با آنها نداشته و 
آشنایی از زندگی، هزینه ها، وضعیت معیشت، درمان و... آنها 
ندارند، به همین دلیل از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
و همچنین دولت درخواست می کنیم که همانند بازنشستگان 
کشوری برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز افزایش قابل 
شدن پر  و  زندگی  وضعیت  بهبود  جهت  در  را   قبولی 

سفره های آنها در نظر بگیرند.

خسارت۱۹۰میلیاردریالی سیل به خراسان جنوبی
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی از خسارت 190 میلیارد ریالی بارندگی های شب گذشته 
بارندگی ها موجب جاری شدن سیل در  ابوالحسن میرجلیلی گفت: شدت  داد.  استان خبر  در برخی مناطق 
روستاهای شهرستانهای سربیشه، درمیان و نهبندان شده است. وی با اشاره به آماده باش نیروهای امدادی 

استان بیان کرد: روستاهای گرفتار در سیل با کمک امدادگران از محاصره سیالب ها خارج شدند.

جوابیه شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

پیام  به مطلب درج شده در ستون  احتراما در پاسخ 
حضور  عدم  و   122 اتفاقات  با  »تماس  درباره  شما 
اکیپ اتفاقات« به استحضار می رساند: واحد امداد و 
حوادث آب )122( به صورت شبانه روزی در خدمت 
مردمی  تماس های  کلیه  و  بوده  محترم  شهروندان 
قابل  و  ثبت   122 سامانه  در  اتفاق  اعالم  جهت 
بررسی های  به  توجه  با  و  باشد  گزارش گیری می 
فوق محرز  اخیر، موضوع  اتفاقات  در  گرفته  صورت 
نگردیده است. لذا  می بایست شهروند محترم نسبت 
به اعالم آدرس دقیق محل اتفاق، اقدام تا پیگیری 

بعدی صورت گیرد.«

سرود شاد زندگی خود و دیگران را با رفتارهای پرخطر به سکوت 
فرماندهی یگان ویژه خراسان جنوبیغمبار تبدیل نکنیم.

پیام های آموزشی 
در خـصـــوص 
چهارشنبه آخر سال

خشک شویی و رنگریزی نارنج
باز و بست پرده رایگان 

  پیک رایگان
هر پنج پتو یک پتو رایگان

آدرس: خیابان آوینی، خیابان نارنج
نبش نارنج 13

ساعت کار: 7 صبح الی 14      16 الی 21
09159620974 - 32349241

مدیریت : عسکری نیا

  لول میبره! کاور شده ! لول میاره
با یک بار امتحان یک عمر مشتری شوید

 32412211-32412789
ضـد چـروکشکوهیان          با جدیدترین دستگاه های روز 

 حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج از شهر با کارگر ماهر 
و کامیون جک 6 متری پتودار * تمامی اثاثیه منزل شما را با یک 

سرویس حمل می کنیم.   09155618308 - جالل نیا  

هیئت ریحانه الحسین )ع( بیرجند
 برگزار می نماید:

مراسم عزاداری بی بی دو عالم حضرت زهرا )سالم ا... علیها( 
سخنران: حجت االسالم والمسلمین امینی 

و با نوای گرم ذاکرین اهل بیت )ع( :کربالیی احمد چهکندی نژاد 
 کربالیی سید یحیی موسوی نژاد- کربالیی جواد رمضانی

زمان: جمعه 94/12/21 لغایت یکشنبه 94/12/23 )به مدت سه شب(
مکان: خیابان مدرس- مسجد پارک توحید      ساعت شروع جلسه: 19/30

مجتمع فرهنگی مذهبی ریحانه الحسین )علیه السالم(

مراسم فاطمیه به مدت 4 شب
سخنران: حجت االسالم و المسلمین حاج آقای نوفرستی

مداحان: حاج غالمحسین علیزاده، کربالیی رضا هامونی، کربالیی 
مهدی وثیق، کربالیی حسین گرگین و کربالیی ابوالفضل رستگار

زمان: پنجشنبه 94/12/20 لغایت 94/12/23  ساعت 20
مکان: طبقه فوقانی هیئت ابوالفضلی )مصلی(

موسسه فرهنگی مذهبی حضرت ابوالفضل )ع(-  هیئت ابوالفضلی بیرجند

فروش و پخش درب های داخلی 
 HDF و CNC ،مالمینه ،MDF ، ساختمان

ضد سرقت ، ترک ، چینی ، ایرانی
با قیمت عالی 

    09155610014 - محمدی 

شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران 
تلفن: 51-32254350-056      فاکس: 056-32254355

گل رز و گل های فصلی
تولید شده با رعایت تمام موازین و مقررات قانونی

آدرس: بیرجند- کیلومتر 5 جاده کرمان - جنب دانشکده کشاورزی

فروش نهال پسته، انگور و انار

  تعمیرات و تیز کردن تخصصی ماشین        
اصالح )موزر( و ... )آرایش پوریا(

  بیرجند ، مطهری 9  
  بهرامی کیا   32231060

سمساری خزاعی
خرید و فروش کلیه لوازم منزل 

و اداری و ... مبل ، فرش ، یخچال و ... 
با باالترین قیمت خریداریم.

09156633937

هیئت بیت العباس )علیه السالم( برگزار می کند

مراسم سخنرانی و عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا )سالم ا... علیها(
سخنران: دکتر محمد مهدی دیانی

زمان: جمعه 94/12/21    شنبه 12/22   یکشنبه 12/23   ساعت 19:30
مکان : بیت العباس

مجتمع و کانون فرهنگی هنری بیت العباس )علیه السالم(
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جشنواره لیمو در فرانسه

به  را  زيادي  برگزار مي شود که مخاطبان  فرانسه( جشنواره اي جذاب  هر ساله در منتون)جنوب شرق 
سمت خود جلب مي کند. همانطور که از عنوان اين رويداد مشخص است ليمو و البته پرتغال موضوع 
اصلي هستند. در هشتادو سومين دورره اين جشنواره مجموعا از 140 تن ليمو و پرتغال استفاده شده است.

هاي  روايت  در  سرما  ننه  و  نوروز  عمو  هاي  شخصيت 
کهن و ادبيات شفاهي، نمادي از تغيير و تحول در طبيعت 
و احوال آدميان است که طي آن، ننه سرما به عنوان نماد 
سکون و انجماد مي رود و عمو نوروز به عنوان نماد رويش 
و تازگي از راه مي رسد. ادبيات کهن فارسي مملو از نشانه 
ها و نمادهاي آشنا در زمينه تغيير و تحول فصل ها و احوال 
آدميان است که در قالب مثلها، متلها و روايتهاي کوتاه و بلند 
 سينه به سينه ميان نسلهاي مختلف گشته و سرانجام شکل

اعتقاد  به  است.  رسيده  کنوني  نسلهاي  به  آن  تر  امروزي 
شخصيت  نماد  نوروز  عمو  ادبيات،  کارشناسان  از  بسياري 
ايراني و نشانه آمدن بهار است، در مقابل عمو نوروز در روايات 
کهن ايراني »ننه سرما« است. زماني که ننه سرما، سرما را 
با خود مي برد عمو نوروز خبر آمدن بهار را مي دهد و سپس 

»مير نوروزي« مي آيد. 

داستان عمو نوروز، د استاني عاشقانه است

عمو نوروز در حکايات و مستندات تاريخي نماد يک تغيير 
باستان وقتي آهنگ هستي ضربان  ايران  در  فصل است، 
زندگي مي گيرد نشانه آمدن عمو نوروز بوده است. اغلب 
ما اين شخصيت را به طور دقيق مي شناسيم ولي منابع و 
مصاديق درباره آن خيلي کم است، اگر ما بخواهيم داستانهايي 

که درباره عمو نوروز وجود دارد را بررسي کنيم مي بينيم که با 
منابع بسيار کمي مواجه مي شويم. عمونوروز يکي از نمادهاي 
نوروز است. داستان عمو نوروز، داستاني عاشقانه است. عمو 
نوروز منتظر زني است. آنها مي خواهند با هم ازدواج کنند. 
بر اساس يک باور قديمي، نامزد عمو نوروز از يک ماه به 

از  که  ريسک ها مي گويد  و چرخ  دارکوبها  به  مانده،  نوروز 
برگ نورس درختان و گل هاي نوشکفته، قباي زيبايي براي 
عمو نوروز که در سفر دوازده ماهه است ببافند. در بعضي از 
 افسانه ها ننه سرما و عمو نوروز هيچ گاه همديگر را مشاهده

نمي کنند و زن هيچ وقت در زمان آمدن عمو نوروز بيدار 

نيست؛ آن قدر خانه را روفته و روبيده و کار کرده که خوابش 
برده. عمو نوروز يکي از نمادهاي نوروز است که در شب عيد 
نوروز براي بچه ها هديه مي آورد. عمو نوروز هر سال آخرين 
روز زمستان، اولين روز بهار با کاله نمديش زلف هاي قرمز 
حنا بسَته ِمثل ريشش با کمرچين آبي و شال خالخالي و شلوار 

گشاد و گيوه تَخِت از باالي کوه روبروي شهر با لبي خندان 
دلي شاد با عصايی در دستانش که تکيه گاه پير مرد خسته 
لب خندان است يواش يواش پايين مي آيد. در افسانه ها عمو 
نوروز نماد طبيعت يا شاه يا فرد ديگري که برکت به زندگي 
مردم مي آورد بوده است و ننه سرما که همسر عمو نوروز 

است و هميشه منتظر آمدن وي است. 

بر پايه افسانه شناسي سنجشي مي توان عمو 
نوروز را با »بابا نوئل« در فرهنگ غرب سنجید

پرآوازه  بتوان گفت  ايران شايد  ادب مردمي  و  در فرهنگ 
ترين افسانه در پيوند با نوروز همان است که آن را با نام 
افسانه »عمو نوروز« و يا »بابا نوروز« مي شناسيم. از اين 
افسانه در سروده ها و نوشته های پارسي سخني نرفته است، 
افسانه اي  افسانه اي مردمي دانست.  بايد  پس آن را مي 
که همه ايرانيان به گونه اي با آن آشنايند، چون در ساليان 
کودکي آن را از مادران يا دايگان يا ديگر افسانه گويان شنيده 
 اند. اگر عميق تر بنگريم، بر پايه افسانه شناسي سنجشي
مي توان عمو نوروز را با »بابا نوئل« در فرهنگ غرب سنجيد.

آن افسانه چنين است که در روزهاي پاياني سال عمو نوروز 
 به خانه »ننه سرما« مي آيد تنها يک شب را در اين خانه

مي گذراند، بامدادان به راه خود مي رود تا سالي ديگر در 
همان روز بازگردد. پيداست که عمو نوروز پيري است ديرسال 
با گيسوان و ريشي انبوه و سپيد، ننه سرما هم به همان سال 
پيرزني است زمان فرسود. اين رخداد نشانه آن است که سال 
کهن و روزگار سرما به پايان مي رسد تا سالي نو و روزگار 

گرما، رستاخيز گيتي، باري ديگر آغاز بشود.

متأسفانه تجربه  ی تلخ حوادث سال هاي گذشته  که ناشی 
از حرکات و اقدامات برخی از افراد در آستانه ي ايام نوروز 
است، همواره موجب دغدغه و نگراني خانواده ها مي باشد. 
برخورد قاطعانه با افراد معدودي که با رفتارهاي غيرقانوني، 
ناهنجار و پرخطر، ايجاد راهبندان، سد معبر، ايجاد مزاحمت 
و پرتاب مواد محترقه و آتش زا، نظم و امنيت عمومي شهرها 
را مختل مي کنند، مطالبه ي به حق آحاد مردم از متوليان 
اصلي برقراري نظم و امنيت است. با اين حال وقتي آنچه 
گفته شد، به تدريج تبديل به ارزش و فرهنگ شود، وظيفه ي 
تمامي اقشار جامعه است که با عزمي راسخ با اين پديده ي 
ناهنجار به مقابله برخيزند. در رسوم کهن، هيچ کس موجب 
آزار ديگري نمي شد؛ زبان هيچ کودکي از ترس بند نمي آمد؛ 
جان هيچ بيماري به خطر نمي افتاد؛ هيچ زن بارداري جنين 
خود را سقط نمي کرد؛ هيچ چشمي بي فروغ و هيچ عضوي 
قطع نمي شد؛ هيچ پدر و مادري داغ فرزند دلبندش را نمي ديد. 

در ايام نوروز شاهد گزارش هاي زيادي از نقص عضو افراد 
)نابينايي دائم، قطع دست و پا و انگشتان، سوختگي اعضاي 
بدن، مرگ فجيع و ...( هستيم که فقط در اثر يک لحظه 
بيشترين  نشان مي دهند که  آمارها  غفلت رخ مي دهند. 
قربانيان چهارشنبه آخر سال کودکان و نوجوانان هستند. براي 
تعداد کثيري از شهروندان ايجاد مزاحمت مي شود و مقدار 
قابل توجهي از سرمايه هاي مادي و معنوي جامعه از دست 
مي رود و کساني خواسته يا ناخواسته به دليل ارتکاب به 
جرائم و شکستن حريم قانون راهي دادگاه و ... مي شوند. 
در ماده ي 618 قانون مجازات اسالمي آمده است: »هرکس 
با هياهو، جنجال، حرکات غير متعارف يا با تعرض به افراد، 
موجب اخالل در نظم و آرامش عمومي گردد يا مردم را از 
کسب و کار باز دارد، به حبس از سه ماه تا يک سال و تا )74( 

ضربه شالق محکوم خواهد شد. 
توصيه هاي ايمني: *از خريد و استفاده مواد محترفه جدا 

بر  و  غيرمجاز  محترقه  مواد  *نگهداري  کنيد.  خودداري 
ناپذيري  جبران  خسارات  مي تواند  و  بوده  قانون  خالف 
براي خود و ديگران به همراه داشته باشد. *با پرتاب ترقه 
و ديگر مواد محترقه هرگز باعث سلب آسايش و صدمه 
افتاده که مواد محترقه  اتفاق  به ديگران نشويد. *بسيار 
از  ناشي  است. * صداي  منفجر شده  يا دست  در جيب 
انفجار براي نوزادان، خانم هاي باردار، بيماران و سالمندان 
بسيار خطرناك است. * حادثه هر لحظه در کمين است. 
هيجان شادي ها را به آتش خانمان سوز تبديل نکنيد. * 
قطع عضو ضايعه اي جبران ناپذير است با احتياط و پرهيز 
تلخ  وديگران  براي خود  را  زندگي  پر خطر  رفتارهاي  از 
نه  واقعي در شاد کردن ديگران است  نکنيد. *شادماني 

در آزار و اذيت ديگران.  
 اداره آموزش و مشارکت عمومی
معاونت اجتماعي فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی

کابردهاي مختلف نوشابه در خانه داري

مضرترين  شايد  و  ترين  خوشمزه  از  يکي  نوشابه 
نوشيدني ها باشد. اما بهتر است بدانيد همين نوشيدني 
از  داري شما  در خانه  بسياري  تواند کمک  مي  مضر 
اسيدي  بکند. *خاصيت  خانه،  کردن  تميز  تا  آشپزي 
نوشابه به از بين بردن زنگ زدگي باتري خودرو منجر 
مي شود. تقريبا تمامي نوشيدني هاي گازدار حاوي اسيد 
کربنيک، لکه ها و رسوب هاي زنگ را از بين مي برد. 
مقداري نوشابه روي باتري ريخته، بگذاريد مدتي بگذرد. 
سپس با يک پارچه خيس آن را تميز کنيد. *ديگر الزم 
زده  زنگ  هاي  مهره  و  پيچ  کردن  باز  براي  نيست 
اذيت شويد. پارچه خيس شده در نوشابه را براي چند 
دقيقه دور پيچ و مهره ها بگذاريد. پيچ به راحتي باز 
مي شود. *کاغذ آلومينيومي آغشته به نوشابه را روي 
لکه هاي زنگ در قسمت بدنه خودرو بماليد تا به راحتي 
از بين برود.* براي نگه داري با طراوت و طوالني تر 
گل ها يک فنجان نوشابه را توي گلدان خالي کنيد. 
قند موجود در نوشابه طراوت، شادابي و عمر بيشتري 
به گل ها خواهد بخشيد. در گلدان هاي شفاف مي 
توانيد از نوشابه هاي بي رنگ استفاده کنيد. *براي 
از بين بردن بو و کثيفي توالت، مقداري نوشابه روي 
کف بريزيد و پس از يک ساعت شست و شو دهيد. 

براي باز کردن راه هاي لوله فاضالب يک شيشه 2 
ليتري نوشابه داخل چاه خالي کنيد.  *هر گاه آدامس 
به موهاي شما چسبيد، آن قسمت را با نوشابه خيس 
کنيد و پس از چند دقيقه بشوييد.  *براي نرم کردن 
گوشت آن را در مقداري نوشابه بخوابانيد و سپس بپزيد. 
*براي تميز و براق کردن سکه هاي معمولي آن ها 
را توي نوشابه بخوابانيد. *براي رفع لکه هاي روغن 
از روي موزائيک ابتدا مقداري خاك روي لکه ريخته، 
قدري بساييد. پس از جمع کردن خاك، نوشابه روي 
آن قسمت بريزيد و بگذاريد 20 دقيقه بماند. در انتها با 
مخلوطي از يک چهارم پيمانه مواد شوينده و يک چهارم 
پيمانه سفيد کننده حل شده توي يک گالن آب، قسمت 

مذکور را شست وشو دهيد.

تاريخچه ننه سرما و عمو نوروز

اسرار خانه داری

ضرب المثل بیرجندی

خونه مون عیدا پر مهمونه

عجب رسميه رسم زمونه
خونه مون عيدا پر مهمونه

مي رن مهمونا از اونا فقط
آشغاِل ميوه به جا مي مونه !

کجاست اون کيوي ؟ چي شد نارنگي ؟
کجا رفت اون موز ؟! خدا مي دونه !

جعبه خالي ِ شيريني هنوز
گوشه ي طاقچه پيش گلدونه

عطرش پيچيده تا آشپزخونه
شيرينيش کجاست ؟ خدا مي دونه

مي رن مهمونا از اونا فقط

جعبه ي خالي به جا مي مونه !
يکي نيست بگه خداوکيلي

جاي پوست پسته توي قندونه ؟!
قند نصفه ي عموجون هنوز

خيس و لهيده ته فنجونه
حاال خداييش قندش مهم نيست

کنار اون قند نصف دندونه !
مي رن مهمونا از اونا فقط

نصفه ي دندون به جا مي مونه !
پسته ي خندون ، بادوم شيرين

فندق در باز ، مال مهمونه
» پرسيد زير لب يکي با حسرت « :

که از اين آجيل، به غير از تخمه،
واسه ما بعدها چي چي مي مونه ؟

namakstan.ir:منبع

شعر طنز عید

اََدم بیکار، از خونه بیزار ) از خونی خو بیزار(
آدم بيکار، از خانه بيزار )از خانه خود بيزار(.

اگر کسی بيکار باشد، ممکن است از خانه اش هم 
نگاه های اعضای  زيرا 1- تحمل ديدن  باشد  بيزار 
خانواده را ندارد، چون به طور معمول در آن سرزنش 
می بيند. 2- خانه فضايی تکراری است، حال آنکه در 
خارج از منزل ممکن است بيشتر بتواند سرگرم شود و 

تلخی بيکاری را موقتا فراموش کند.

چهارشنبه  سوري تفريح يا تحريف؟

کاریکاتور

بـرنـج ام-كــي 

خوش عطر، خوش پخت و ١٠٠ درصد خالص
تنها يك بار امتحان كنيد

كيفيت حاصل تالش متخصصان ماست

شماره هاي تماس:
دفتر مشهد: ٨-٣٣٦٩٠٨٤٧-٠٥١

بيرجند: ٠٩٣٠٤٠٠٨٦٠٣

برنج سفيد دانه بلند از بهترين و مرغوب ترين شاليزارها
تأييد شده و داراي مجوز رسمي وزارت بهداشت

عرضه کننده لوکس ترین و جدیدترین لوازم منزل، تزئینی، آشپزخانه و جهیزیه 
تخفیف ویژه عید نوروز     از 10 اسفند تا پایان اسفند
آدرس: بلوار معلم، خیابان فردوسی، نبش فردوسی 1

   تلفن: 32431749 - 09159044370       مدیریت: عربی

گـالری ُاميـال

  3 2236030   09151605216
ایزوگام سلیمانی
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09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمينی

ايزوگام هريوند ی  ) را بد ون پيشوند و پسوند  بشناسيد(
فروش و نصب انواع عايق های رطوبتی
نمايندگی ايزوگام آذرگام و آذين بام

آدرس: طالقانی 5 - باالتر از مطب دکتر شکیبی   تلفن: 32235987 - 09151632150  

طعم واقعی پيتزا با خمير تازه
ابتدای بلوار معلم ، نرسيده به معلم 2

تلفن سفارشات: ٣22٣٦٠٠٨

تنها پيتزا تنوری در بيرجند

فست فودارسال رايگان
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حمل بار و اثاثيه منزل
 با  كاميونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و كارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

فـرش هامـون
فرصت استثنایی را از دست ندهید

با خرید 24 متر فرش 6 متر فرش 
رایگان دریافت کنید

مطهری 21/1

مشاوره و صدور انواع بيمه نامه اموال  
اشخاص ، مسئوليت  و... 

 با خرید بیمه نامه خودرو 
در قرعه کشی ماهانه ما شرکت نمایید

آدرس: بیرجند - نبش توحید 13
تلفن: 32440966 -09151609589

نمايندگی نوكی

حمل بار و اثاثیه منزل به تمام نقاط 
توسط  کارگر ماهر با نیسان و خاور

09156648854
32229950
 32229960
اتوبار فرهمند

تنها نمایندگی پنجره وین تک  در خراسان جنوبی 
نمایندگی پنجره دکتر وین
مجری نمای  فریملکس
مجری نمای کرتین وال
آدرس: خراسان جنوبی- بیرجند
 خیابان توحید- بین توحید 1 و 3 - پالک 29
09153620106 -05632447312
قيمت مناسب + كيفيت عالی= رضايت مشتری

مركز فروش پنجـره و شيشه شکرانی

 آقايان: چهارشنبه - پنجشنبه - جمعه از ساعت 20 تا 22 
صبح: شنبه ، سه شنبه، چهارشنبه از ساعت 9 تا 10/30 

عصر: شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه از ساعت15/30 تا 17 و17/30تا 19
شب: دوشنبه از ساعت 21 تا 23

)مديريت جديد(ساعت كار استخر نيلوفر

ن: 
نوا

با

برای ثبت نام در کالسهای آموزش شنا )عمومی و خصوصی( ورزش در آب
شماره تماس: 09366667224 شهید آوینی، خیابان نیلوفر، انتهای امیرکبیر

09151635494 -  خانم مردانی
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معمای سکون!

من بود.  آهن  راه  نزدیک  منزلمان  بودم،  بچه   وقتی 
می دیدم که قطار وقتی در ایستگاه بود، بچه ها دورش 
جمع می شوند و آن را تماشا می کنند و می گویند: 
» ببین چه موجود عجیبی است!« معلوم بود که یک 
احترام و عظمتی برای آن قائل هستند. تا قطار ایستاده 
او  با نظر تعظیم و تکریم و احترام و اعجاب به  بود، 
نگاه می کردند تا کم کم ساعت حرکت قطار می رسید 
 و قطار راه می افتاد. همین که راه می افتاد، بچه ها
می دویدند، سنگ بر می داشتند و قطار را مورد حمله 
قرار می دادند. من تعجب می کردم که اگر به این قطار 
باید سنگ زد، چرا وقتی که ایستاده یک ریگ کوچک 
هم به آن نمی زنند و اگر باید برایش اعجاب قائل بود، 
اعجاب بیشتر در وقتی است که حرکت می کند. این 
معما برایم بود تا وقتی که بزرگ شدم و وارد اجتماع 
شدم.دیدم این قانون کلی زندگی ما است که هر کسی 
و هر چیزی تا وقتی که ساکن است، مورد احترام است. 
تا ساکت است، مورد تعظیم و تجلیل است. اما همین که 
به راه افتاد و یک قدم برداشت، نه تنها کسی کمکش 
نمی کند، بلکه سنگ هم به طرفش پرتاب می شود و 
این نشانه یک جامعه مرده است. ولی یک جامعه زنده 
فقط برای کسانی احترام قائل است که متکلم هستند نه 

ساکت؛ متحرکند نه ساکن«.

شکست بیش از موفقیت آموزنده است؛ 
کسي که هیچ گاه اشتباه نمي کند،
 هرگز به جایي نمي رسد. »راکفلر«

آسمان ، فرصت پرواز بلند است
 اما قصه این است که

 تا چه اندازه کبوتر باشي ...!

اندر دل بی وفا غــم و ماتم باد
آن را که وفا نیست ز عالم کم باد
دیدی که مـرا هیچ کسی یاد نکرد
جز غـم که هزار آفرین بر غم باد

پیش از تو همه را با معیارهایم می سنجیدم !
 بعد از تو همه را با تو می سنجم

حتی معیارهایم را …

 در زمانی که لبخند آدم ها
از زمین خوردن توست؛ برخیز تابگریند.

»کوروش کبیر«

بهتر است برای ترک عادت بد از خودمان شروع کنیم. 
نه تنها ما می توانیم برای عزیزان مان مانند یک الگوی 
خوب عمل کنیم، بلکه می توانیم برای آن ها محیطی به 
وجود آوریم که آن ها تشویق به برگزیدِن عادات خوب 
نماید. هنگامی که می خواهد سال عوض شود، همه جا 
را خانه تکانی می کنیم جز عادتهای بدی که در زندگی 
 داریم. عادتهای مضر و بدمان را با خود به سال جدید

می بریم و نمی خواهیم  آنها  را تغییر دهیم. گام اول 
برای تغییر ویژگی های بد این است که غبار عادت را 
از  دسته  کدام  بیاید  یادمان  تا  بزنیم  کنار  آنها  روی  از 
خصوصیات به خودمان و دیگران آسیب می زند. راستی 
چطور عادات بد خودمان و اعضای خانواده مان را تغییر 
دهیم. برخی از این عادتها برای دیگران آزار دهنده است، 
برخی برایتان هزینه دارند و شما از آنها بی اطالعید. چه 
بسا ویژگی هایی هم وجود دارد که حتی نمی دانیم بد 
هستند، بنابراین هرگز برای تغییرشان کاری نمی کنیم. 
چند مورد از این عادت ها به شما می گوییم تا در سال 

جدید راحت تر آنها را از کمد ذهن تان بیرون بیاندازید.

ناله و شکایت
کلمات شما دارای قدرت هستند، به خصوص روی خود 

شما. شکایت کردن از مشکالت تان باعث می شود که 
احساس بدی داشته باشید. اگر چیزی اشتباه است وقت 
کنید  سعی  بلکه  ندهید؛  هدر  کردن  شکایت  با  را  خود 
شرایط را بهتر سازید. مگر این که بخواهید برای همیشه 
شکایت کنید. پس وقت را هدر ندهید، مشکل را برطرف 
کنید. راجع به این صحبت کنید که چطور می خواهید 

موقعیت را بهتر سازید.

موعظه
در  است؛  دارد که موعظه کردن  مترادفی  انتقادکردن 
گرفته  دو  این  قراردادن،  قضاوت  مورد  ریشه  از  واقع 
بیشتر  تان  دستاوردهای  بروید  باالتر  هرچه  اند.  شده 
هر  به  راجع  اندیشیدن  برای  شما  تمایل  و  شود  می 
چیزی بیشتر می شود؛ در نتیجه تمایل پیدا می کنید 
که به دیگران بفهمانید که می دانید. وقتی که راجع 
افراد  کنید  می  دیگران صحبت  با  تان  های  یافته  به 
به  ولی شاید  بشنوند  را  است حرف های شما  ممکن 

دقت گوش ندهند.

 ترس برادر مرگ
گاهی شما نسبت به آن چه که ممکن است یا ممکن 

نیست رخ بدهد یا نسبت به آن چه که نمی توانید انجام 
دهید یا این که چطور دیگران راجع به ما قضاوت خواهند 
کرد، دچار ترس شده اید. بنابراین راحت است که خود را 
آزادی بدهید تا این که منتظر موقعیتی مناسب بمانید و 
اینکه تصمیم بگیرید که کمی بیاندشید یا تحقیق بیشتری 
 انجام دهید یا گزینه های دیگری را بیابید. در این بین

می تواند روزها، هفته ها، ماه ها و سال ها سپری شوند 
باعث شما  ترس  نگذارید  بپوندند.  حقیقت  به  رویاها   تا 

عقب ماندگی شما شود. هرچه که برنامه ریزی کردید، آرزو 
داشتید و تصور کردید، از همین امروز شروع می شود.

استرس در محیط کار ممنوع
افسردگی، عامل  کار  محل  در  فشار  و   استرس 

بیماری های قلبی و سکته است؛ بنابراین باید هر چه 
کاهش  را  ها  استرس  این  تا  بیابید  مناسب  راه  زودتر 
دهید و یا اینکه آنها را مدیریت کنید؛ مثاًل با مدیر خود 
حرف بزنید، شغل خود را تغییر دهید و یا از یک مشاور 

متخصص کمک بگیرید. 

غذا خوردن از روی احساسات
روحی های  ناراحتی  دچار  که  وقتی  است   بهتر 

می شوید، به سراغ انجام کاری بروید که به شما لذت 
می دهد و باعث افزایش اندروفین در بدن تان می شود 

تا سالمت تان به خطر نیفتد.

توجه بیش از حد به ظاهر
اهمیت خود  ظاهر  به  جنس  دو  هر  که  حالی   در 

درصدد  آقایان  از  بیشتر  بسیار  ها  خانم  اما  دهند،  می 
براساس  هستند.  عیب  بی  و  کامل  ظاهری  داشتن 
دارند ظاهر  از خانم ها دوست  پژوهش ها، 90 درصد 
خود را تغییر دهند و به ظاهر بهتری دست یابند. این 
روانی  روحی  سالمت  روی  ظاهر  از  اطمینان  عدم 
سالمت به  اوقات  گاهی  حتی  و  گذارد  می  تاثیر   تان 

جسمی تان لطمه می زند.

محیطی که ما خلق می کنیم
بهتر است برای ترک عادت بد از خودمان شروع کنیم. نه 
تنها ما می توانیم برای عزیزان مان مانند یک الگوی خوب 
عمل کنیم، بلکه می توانیم برای آن ها محیطی به وجود 
آوریم که آن ها تشویق به برگزیدِن عادات خوب نماید. ولی 
باید از همین ابتدا با یک حقیقت، کنار بیاییم: محیط کاماًل 

تحت تسلط ما نیست.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

جمالت بزرگان

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز

بگو هرگز نرسد ما را مگر آنچه را نوشت خدا بر ما، اوست صاحب اختیار ما و بر خدا 
توکل کنند گروندگان. سوره توبه، آیه۵۱

حدیث روز

مبادا با دروغگو همنشین شوی که او چون سراب است، دور را به تو نزدیک کند و 
نزدیک را به تو دور نماید. امام سجاد )ع(

سبک زندگی

برای سال نو عادت های بد، بدر!

372985164
619742583
548631729
824367951
195824637
736519248
961458372
283176495
457293816

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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چند نکته مهم در زندگی

کردن  سالم  هنگام  داری  سنی  چه  نیست  مهم   *
مادرت را در آغوش بگیر.

تلفن  به  تا  گذاشت  خط  پشت  را  تو  کسی  اگر   *
دیگری پاسخ دهد تلفن را قطع کن.

* هیچوقت به کسی که غم سنگینی دارد نگو »می دانم 
چه حالی داری« چون در واقع نمی داني.

آنچه نیاوردن  بدست  اوقات  گاهی  باشد  یادت   * 
می خواهی نوعی شانس و اقبال است.

* هیچوقت به یک مرد نگو موهایش در حال ریختن 
است. خودش این را می داند.

* از صمیم قلب عشق بورز. ممکن است کمی لطمه 
ببینی، اما تنها راه استفاده بهینه از حیات همین است.

ای  نشده  متوجه  درست  که  موضوعی  مورد  در   *
درست قضاوت نکن.

خواستی  نمی  که  پرسیدند  را  سوالی  تو  از  وقتی   *
چه »برای  بگو:  و  بزن  لبخند  بدهی،  را   جوابش 

می خواهید بدانید؟«
* هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکن.

* هیچوقت پایان فیلم ها و کتابهای خوب را برای 
دیگران تعریف نکن.

* وقتی احساس خستگی می کنی اما ناچاری که به 
کارت ادامه بدهی، دست و صورتت را بشوی و یک 
وقت  آن  بپوش.  تمیز  پیراهن  یک  و  جوراب  جفت 

خواهی دید که نیروی دوباره بدست آورده ای.
* هیچوقت از بازار کهنه فروشها وسیله برقی نخر.

اندازه  به  هم  را  روحت  که  کن  انتخاب  را  شغلی 
حساب بانکی ات غنی سازد.

* هر وقت فرصت کردی دست فرزندانت را در دست 
بگیر. به زودی زمانی خواهد رسید که او اجازه این کار 

را به تو نخواهد داد.

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

تجربه کنید.    09158668002

فروش فوری 17 عدد آالچیق
 6 متری )زیر فی(    09151615023

فروش نهال عناب ، زرشک ، انار    
09011251205

خرید و فروش انواع آهن آالت مستعمل )ضمنا 
تخریب ساختمان با دستمزد ضایعات پذیرفته می شود( 

09155619620 - 09159416784 حسینی

 بهترین خریدار لوازم منزل 
و اداری   09153618929

خرید انواع و اقسام پرندگان خانگی 
و ... با قیمت مناسب09227628553

کارت  دانشجویی  اینجانب  سید   محمد  
حسینی  به  شماره  دانشجویی 9015612506 
مفقود شده  و از  درجه اعتبار  ساقط می باشد.

نقاشی ساختمان
 روغنی - پالستیک - اکرولیک  
مولتی کالر- کناف - کاغذ دیواری 

 09157411071 - 09384928910
32311541 - باقری

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....
 با قیمت مناسب  09156633230- برگی

پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

و انواع اسباب بازی
 شعبانیه  حدفاصل نرجس 6 و 8، 09153612963

 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

خشکشویی صـدف
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

 09155632009
 32340188  - فدائی

فروشگـاه الستیـک
 ولیعصـر)عج(

اقساط10 و 12 ماهه ویژه فرهنگیان محترم
3 قسط برای کلیه کارمندان

* اقساط بدون بهره *
* تخفیف ویژه    *تعویض رایگان 

ارائه دهنده کلیه برندهای ایرانی و خارجی 
درجه یک بیرجند

 بین پاسداران4 و 6    

تعمیر لوازم گاز سوز خانگی  و صنعتی 
و آبگرمکن در اسرع وقت
09150570409 - رجبی

فرش های دست دوم شما را خریداریم.

32313099 -09151633298

فروش منزل ویالیی جنوبی
 273 مترمربع     معلم 7، پالک 34

 فی: 360    09155620967

اجاره                                  اجاره
ملک تجاری به مساحت 90 متر واقع در 

خیابان طالقانی بین طالقانی 10 و 12 ابتدای 
خیابان مفتح برای اجاره مطب یا دفتر کار 

مناسب می باشد.      09155621857

آغاز فروش ویژه نوروز
فلش 8: 10000 تومان / فلش 16: 
16000 / رم 8: 8000 / رم 16: 

14000 / گیرنده دیجیتال: 59000 
دستگاه بازی پلی استیشن: 59000

بین مطهری 2 و 4 - نمایندگی سروش

فروش مغازه کفش فروشی با دکوراسیون 
عالی و کفش های شیک با شرایط عالی 

واقع در بازار   09158600545

خریدار انواع آهن آالت مستعمل، مس
 برنج ،آلومینیوم و لوازم منزل آدرس: انقالب 

14 - قطعه سوم جنوبی   09158658156

کلیه لوازم منزل شما را نقدا خریداریم
مبلمان و ... در محل

 نبش 17 شهریور 24     09159618050

به یک نفر بازاریاب بیمه با پورسانت 
عالی نیازمندیم.

32210126 -09151602684

به یک آشپز ماهر با سابقه کار 
جهت کار در آشپزخانه نیازمندیم

32444744-09364440028

به یک نفر خانم برای کار در کارگاه ماست 
بندی نیازمندیم. توحید 13 - جنب بانک ملی 

32416840 - 09375578861

به تعدادی مدرس زبان خانم 
برای همکاری نیازمندیم.

09154081920
32317334

دو  واحد آپارتمان نوساز در طبقه اول با متراژهای )110 - 
90 متر( واقع در مهرشهر - نبش خیابان ولی عصر)عج( 19 

اجاره داده می شود.   09151614391 - دستگردی

خدمـات فنـی ارغـوانی
تعمیرات یخچال ، فریزر، لباسشویی

 جارو برقی ، اتو ، کیک پز، پلوپز، بخاری 
6 ماه ضمانت

آدرس: پاسداران 8- پالک 24 - داخل میالن
09153618984

اجرای پیچ و رولپالک
09156694379

 موذن

تعمیرات تخصصی رکتی فایر
32311719 - 09151632362

فروش پشم  سنگ
32259237 - 09151609887
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سالمت نیوز: مطالعات نشان می دهد رژیم غذایی غنی از اسید چرب ضروری برای تغذیه که در روغن دانه انگور و سایر روغن ها یافت می شود،
 می تواند موجب کاهش ریسک ابتال به بیماری قلبی و دیابت شود. در حال حاضر روغن دانه انگور بهترین منبع اسید لینولئیک به شمار 
می آید و متشکل از حدود ۸۰ درصد اسیدهای چرب است. محققان، روغن ذرت را نیز جز منابع خوب این اسید می دانند.

تاثیر روغن دانه انگور در کاهش ابتال به بیماری های قلبی و دیابت اخبار ورزشی

رکورد »رضا زاده« باقی ماند
 

با مثبت شدن نمونه دوم آزمایش دوپینگ »الکسی 
لوچف«، او المپیک ریو را از دست داد و رکوردهای 
ثبت  رضازاده«  »حسین  نام  به  دوباره  نیز  جهانی 
می شود.به گزارش  جهان، الکسی لوچف، وزنه بردار 
فوق سنگین روسیه پس از اینکه در مسابقات جهانی 
آمریکا موفق به کسب مدال طال شد، در 24 دسامبر 
اعالم  مثبت  دوپینگش  آزمایش  اولیه  نمونه   2۰15
وزنه بردار مثبت شده  این  نمونه دوم  نیز  شد.اکنون 
است و به این معنی است که روسیه او را در المپیک 
ریو به همراه ندارد.لوچف در مسابقات جهانی آمریکا 
در  اما  کرد  ثبت  را  کیلوگرم   211 ضرب  یک  در 
دوضرب با 264 کیلوگرم رکورد جهانی که با 263 
کیلوگرم در اختیار حسین رضازاده بود را، شکست.او 
همچنین با 475 کیلوگرم نیز رکورد مجموع جهان 
در  کیلوگرم  رکورد 472  با  قبال رضازاده  نیز که  را 

سیدنی به ثبت رسانده بود، شکست.

حاشیه های یک قرارداد میلیاردی 

افشای مبلغ قرارداد برانکو مسئله ای است که این 
کرده  مشغول  خود  به  را  فوتبال  اهالی  ذهن  روزها 
طبق  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به  است. 
است  سنگین  آنقدر  برانکو  قرارداد  مبلغ  ها  شنیده 
مالی  لحاظ  به  را  مربی  این  با  همکاری  ادامه  که 
غیر ممکن کرده است. برانکو با مبلغ قرارداد 65۰ 
هزار دالری برای 7 هفته پایانی فصل قبل و فصل 
جاری به پرسپولیس پیوست. حسین هدایتی مشکل 
تا  را برطرف کرد  برانکو  الورودی  مالیاتی و ممنوع 
این مربی بدون مشکلی به ایران بیاید. محمدحسین 
قرارداد  مبلغ  گفت:  مطلب  این  درباره  فالح  نژاد 
ریالی  لحاظ  از  برانکو  قرارداد  است  منطقی  برانکو 
فصل  یک  در  ایرانی  یک  درجه  مربیان  با  معادل 
حال  هر  به  کرد:  عنوان  ادامه  در  فالح  نژاد  است. 
برتری  با  دارد که  بندهایی وجود  برانکو  قرارداد  در 
لیگ  نهایی  مرحله یک چهارم  به  دربی، صعود  در 
به  مبلغی  برتر،  لیگ  در  قهرمانی  و  آسیا  قهرمانان 

قرارداد این مربی اضافه می شود. 
 

 فقط برای المپیک به کشتی برگشتم 
 

دارنده مدال برنز المپیک لندن با بیان اینکه پس از 
عمل جراحی تنها با هدف حضور در المپیک به کشتی 
مسابقات  در  رقبایم  اسم  به  گفت:  است،  بازگشته 
انتخابی کاری ندارم و فقط به پیروزی مقابل آن ها 
فکر می کنم. احسان لشگری بازیکن تیم ملی کشتی 
آزاد در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: پس از مصدومیت 
در  دوباره  به عشق حضور  فقط  داشتم  که  شدیدی 
المپیک تمرین کردم و سختی های زیادی را متحمل 

شدم. هدف من حضور در المپیک ریو می باشد.

چند پیشنهاد تغذیه ای برای نوروز
 

سالمت نیوز: وعده های غذایی را حذف نکنیم: 
باور نادرستی بیشتر در میان بانوان شایع است 
برای  وزن،  اضافه  از  جلوگیری  هدف  با  که 

را  قبل  وعده  کامل،  غذای  وعده  یک  صرف 
حذف می کنند. برخالف آنچه تصور می شود، 
این روش به طور قطع به اضافه دریافت انرژی 
ساعات  برای  معده  اگر  زیرا  شود.  می  منجر 
طوالنی خالی باقی بماند، اشتهای کاذب ایجاد 

با غذاهای متنوع،  می شود و فرد در مواجهه 
حجم  از  بیش  ناسالم  های  انتخاب  به  اقدام 
مورد نیاز می نماید. بنابر این توصیه می شود 
در صورتی که برای وعده ناهار یا شام مهمان 
هستید، 2-1 ساعت قبل غذای سالم و سبک 

شامل پروتئین و فیبر کافی میل کنیم. از میوه 
ها، آجیل و شیرینی به اندازه مصرف کنیم: همه 
می دانیم که میوه ها سرشار از انواع ویتامین 
هستند؛ اما این بدان معنی نیست که می توانیم 
یک  کنیم.  مصرف  میوه  نامحدود  میزان  به 

فرد سالم در طول روز مجاز به مصرف 2-3 
معادل  تقریبا  میوه  واحد  هر  است.  میوه  واحد 
یک عدد میوه متوسط است. مصرف آجیل نیز 
وضعیت مشابهی دارد. با اینکه مغزها غنی از 
ویتامین و مواد معدنی هستند، اما میزان مجاز 
مصرف روزانه به حدود 12-1۰ عدد انواع آجیل 
محدود می شود. در مورد شیرینی ها نیز واضح 
آن ها  از مصرف  باید  تا حد ممکن  است که 
پرهیز شود. نوشیدنی های پرکالری را محدود 
کنیم: یکی از راه های موثر در کاهش انرژی 
دریافتی، محدود کردن نوشیدنی های پرکالری 
شامل انواع نوشابه ها و شربت است.ایام عید 
های  ورزش  تجربه  برای  مناسبی  فرصت 
دسته جمعی است. خاطره گردش و ورزش در 
طبیعت به همراه خانواده یا دوستان و لذت از 
هوای سالم تا مدت ها در یاد باقی می ماند و 
عالوه بر سالمت جسمی، سالمت روحی را نیز 

تامین می کند.

خوردنی هایی برای افزایش انرژی
 و  کاهش خستگی

 
خانواده،  اعضای  فعالیت  نیوز:  سالمت 
روزهای  در  خانه دار  خانم های  به خصوص 
فعالیت  شدن  اضافه  دلیل  به  سال  پایانی 

همین  و  می یابد  افزایش  خانه تکانی  از  ناشی 
این  در  که  اشخاصی  می شود  باعث  امر 
دیگر  امور  بر  عالوه  سال  آخر  فرصت های 
می دهند  انجام  را  منزل  کلی  نظافت  برنامه 
احساس کنند زودتر از مواقع دیگر انرژی خود 

را از دست داده اند و احساس خستگی زودتر از 
همیشه به سراغشان آمده است. شکالت تلخ: 
شکالت هایی که رنگ قهوه ای تیره و مزه ای 
روشن  رنگ  شکالت های  به  نسبت  تلخ تر 
دارند به دلیل داشتن پلی فنول و همچنین باال 

بودن سطح کاکائو، باعث افزایش واکنش های 
شیمیایی در مغز شده و اثرات مفیدی بر کاهش 
احساس خستگی بر جا می گذارند. تخمه کدو: 
اگر احساس می کنید حین انجام فعالیت هایی 
چون خانه تکانی اصطالحا نفس کم می آورید، 

دارد.  شگفت انگیزی  خاصیت  کدو  تخم 
افرادی  چنین  در  که  دریافته اند  پژوهشگران 
باشد  منیزیم کم  میزان  و  ممکن است سطح 
و به همین دلیل طی فعالیت نیاز به اکسیژن 
بیشتری پیدا می کنند. تخم کدو با دربرداشتن 

مقادیری منیزیم می تواند از احساس خستگی 
به این دلیل بکاهد. اسفناج و جعفری: سبزی ها 
حاوی فیبر هستند و از آنجا که دیرتر و کندتر 
از بدن دفع می شوند مدت بیشتری شما را پر 
و  جعفری  میان،  این  در  نگه می دارند.  انرژی 
به  خاصیتی،  چنین  داشتن  بر  عالوه  اسفناج 
دلیل آن که حاوی مقادیر زیادی آهن هستند 
بر  خستگی  نشدن  مستولی  در  مفیدی  اثرات 

بدن از خود بر جای می گذارند. 

خطر »آفالتوکسین« در آجیل های 
کهنه و تاریخ گذشته 

گذشته  تاریخ  که  آجیل هایی  آنالین:  قدس 
افزایش  و  قارچ  رشد  احتمال  باشند  مانده  و 
مکان  در  اگر  ویژه  به  دارند  »آفالتوکسین« 
مرطوب نگهداری شوند، یکی از سم های مضر 
به نام آفالتوکسین، افزایش و رشد پیدا می کند 
به  که  هستند  مضر  بسیار  سالمتی  برای  که 
را  آجیل  مردم  است  بهتر  کبد صدمه می زند. 
از فروشگاه های معتبر خریداری کنند؛ چراکه 
متاسفانه در برخی فروشگاه ها آجیل هایی که 
نگهداری  خود  انبارهای  در  قبل  سال های  از 
مضر،  غیرمجاز  رنگ های  زدن  با  را  کرده اند 
به صورت شکل های درخشنده، ارائه می کنند. 

خطر »آفالتوکسین« در آجیل های کهنه و تاریخ گذشته 

یک کشته و سه مجروح در تصادف پراید و کامیون

فرمانده انتظامي شهرستان طبس از سانحه رانندگي در محور طبس-یزد خبر داد. 
سرهنگ محسن جاللیان گفت: با اعالم مرکز فوریت هاي پلیسي 11۰مبني بر 
تصادف در کیلومتر6۰ محور طبس-یزد بالفاصله کارشناسان پلیس راه و گروه 
امداد به محل سانحه اعزام شدند. وي افزود: مأموران در بررسي صحنه دریافتند 
که یک دستگاه سواري پراید با کامیون اتگو تصادف کرده که در این سانحه ، 
سرنشین راننده پراید در دم کشته شده و سه سرنشین هر دو خودرو به شدت 
تصریح  جاللیان  سرهنگ  شدند.  منتقل  بیمارستان  به  مداوا  جهت  و  مجروح 
چپ  به  انحراف  را  رانندگي  حادثه  این  وقوع  علت  راه  پلیس  کارشناس  کرد: 
سواري پراید ناشي از خواب آلودگي اعالم کردند. فرمانده انتظامي شهرستان 
رانندگي کنید و در  با رعایت سرعت مطمئنه  رانندگان توصیه کرد:  به  طبس 
مواقع خستگي و خواب آلودگي در اولین پارکینگ استراحت کرده و پس از رفع 

خستگي به مسیر خود ادامه دهید تا سفري بدون خطر و حادثه داشته باشید.

دستگیری قاچاقچی مواد مخدر در طبس

 ۸7 کشف  از  طبس  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
جاللیان  محسن  سرهنگ  داد.  خبر  تریاک  کیلوگرم 
گفت: مأموران انتظامی شهرستان طبس هنگام کنترل 
از  که  کامیون  دستگاه  یک  به  عبوری  خودروهای 
خودرو  و  مشکوک  بود  رضوی  خراسان  عازم  کرمان 
انتظامی  فرمانده  کردند.  هدایت  بازرسی  الین  به  را 
خودرو  از  بازرسی  در  مأموران  افزود:  شهرستان طبس 
مقدار ۸7 کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه ای داخل 
سرهنگ  کردند.  کشف  بود  شده  جاساز  ماشین  بار 
و  توقیف  خودرو  رابطه  این  در  کرد:  تصریح  جاللیان 
به  قانونی  مراحل  سیر  جهت  پرونده  تشکیل  با  متهم 

مراجع قضایی معرفی شد.

عامل فروش سنگ های شفابخش دستگیر شد 

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از دستگیری کالهبرداری که در 
اینترنت اقدام به تبلیغ فروش لوازم زینتی و سنگ های شفابخش 
تقلبی می کرد، خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، سرهنگ 
پور غالمحسین گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی 
بر این که فردی در فضای مجازی، اقدام به کالهبرداری کرده و 
اجناس تقلبی را بجای اجناس اصلی تبلیغ شده به آنان تحویل 
داده، موضوع در دستور کار ماموران  پلیس فتای شهرستان قرار 
گرفت. وی بیان کرد: ماموران با بررسی های تخصصی در فضای 
مجازی، متهم را در یکی از استان های کشور شناسایی و در یک 
عملیات منسجم  دستگیر کردند. فرمانده انتظامی شهرستان کاشان 
ادامه داد: این متهم در بازجویی های بعمل آمده به هشت  فقره 

کالهبرداری در شهرستان کاشان  اعتراف کرد. 

مرگ تلخ زن 50 ساله در مطب پزشک 

مادر5۰ ساله ای قربانی تخلف دکتری شده که دو سال پیش مجوزش لغو شده 
بود. به گزارش تابناک، هفته گذشته یک مادر 5۰ ساله تهرانی که از درد آرتروز 
در ناحیه گردن رنج می برد به مطبی در مناطق شمالی تهران مراجعه کرد. پزشک 
برای برطرف شدن درد، استفاده از سلول درمانی را پیشنهاد می دهد و بیمار بی خبر 
از این که این تنها یک فریب برای کسب درآمد و کالهبرداری است، به ناچار برای 
خالصی از درد قدیمی  خود، به گفته های پزشک نما اعتماد و قبول می کند که در 
مطب عمل سلول درمانی انجام شود. پزشک  نما ابتدا از مریض خون می گیرد و 
بعد از جداسازی اجزای آن مجدد خون را به گردن بیمار تزریق می کند. اما نکته 
اینجاست که وی برای تسکین درد گردن و برای این که بیمار تأثیرات آنی این 
عمل را احساس کند، اقدام به تزریق همزمان لیدوکائین که یک بی حس کننده 
شدن  بی حس  باعث  دارو  این  اندازه  از  بیش   تزریق  و  می کند  است،  موضعی 

عضالت گردنی و ایجاد خفگی و در نهایت منجر به مرگ مغزی وی می شود. 

  3 2236030   09151605216
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خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز  

ایزوگام  شفیعی
آسفالت و قیرگونی 
)محوطه و پشت بام(

09151630283 - 32225494
صیادشیرازی ،  مجتمع میرداماد  

واحد 98

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
نصب و تعمیر لباسشویی در منزل

  32315776 - 09151643778
 شهر یاری

حراج نهال عناب پاجوش 
فقط 15000 تومان

همراه: 09153621585 
سعیدی

ایـزوگام رهبـردار 
فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(
32317903 - 09153638047

بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران 

و چهارراه دولت 

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



معامله ۹۴ میلیون سهم 
طی بهمن ماه در تاالر بورس استان

 ۹۴ تعداد  جاری  سال  ماه  بهمن  طی  زاده-  حسین 
میلیون و ۴۲۹ هزار و 5۲5 سهم به ارزش 165 میلیارد 
ریال در تاالر بورس استان مورد داد و ستد قرار گرفت 
و مجموع معامالت تاالر بورس استان از ابتدای سال 
تا پایان بهمن ماه به عدد 515 میلیارد ریال رسید  که 
63 درصد آن مربوط به خرید سهام و 37 درصد آن 
مربوط به فروش سهام بوده است. مدیر تاالر بورس 
منطقه ای خراسان جنوبی با اعالن این خبر گفت: از 
ابتدای سال تا پایان بهمن ماه ۲۴0 کد معامالتی جدید 
افتتاح شده است که سهم بهمن ماه 50 کد معامالتی 
بوده است. هریوندی تصریح کرد: همچنین طی 11 
نفر ساعت کالس  و 6۲  امسال ۲ هزار  ماه نخست 
استان  بورس  تاالر  در  رایگان  صورت  به  آموزشی 
خراسان جنوبی برگزار شده است. وی با بیان اینکه در 
بهمن ماه 10 میلیون و 65 هزار و ۹56 سهم به ارزش 
18 میلیارد ریال در شهرستان قاین معامله شده است، 
افزود: مجموع معامالت شهرستان قاین از ابتدای سال 
تا پایان بهمن ماه بالغ بر 68 میلیارد ریال است.به گفته 
هریوندی طی بهمن ماه شاخص کل 11 هزار و 3۲6 

واحد افزایش داشته است. 

پرداخت 20 فقره وام خوداشتغالی 
و مشاغل خانگی در بیرجند

ماهه   11 در  گفت:  بیرجند  بهزیستی  مدیر  فارس- 
سال جاری ۲0 فقره وام خوداشتغالی و مشاغل خانگی 
توسط دفتر توانمندسازی زنان و خانواده بهزیستی در 
این شهرستان پرداخت شده است.  شرفی اظهار کرد: 
این کار در راستای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار 
بوده است. وی افزود: در این مدت تعداد خانواده های 
بازتوان شده در سطح شهرستان ۲1 خانواده بوده که 
این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 
یافته است. وی با بیان اینکه همچنین در این مدت 85 
کودک نیازمند و معلول از شیرخشک بهره مند شده اند، 
شیر  بسته  و 86۴  هزار  مدت 3  این  در  کرد:  اضافه 

خشک در بین این کودکان توزیع شده است.

دومین گردهمایی حامیان علمی کشور 
در دانشگاه بیرجند برگزار می شود

ایسنا- معاونت اداری و مالی دانشگاه بیرجند، گفت: 
دومین گردهمایی حامیان علمی کشور در خردادماه 
سال ۹5 در بیرجند برگزار می شود. زمانی، در جمع 
سال  چهلمین  گرامیداشت  مناسبت  به  خبرنگاران 
آینده  سال  در  کرد:  اظهار  بیرجند،  دانشگاه  تأسیس 
گرامیداشت  عنوان  تحت  مراسمی  ماه  ۴خرداد  در 
چهلمین سال تأسیس دانشگاه بیرجند برگزار خواهد 
دانشگاه  حامیان  بنیاد  تأسیس  سالگرد  اولین  و  شد 
بیرجند نیز در این مراسم خواهد بود و همزمان  با این 
بیرجند  در  را  فناوری  و  علم  بزرگ  بنیاد گردهمایی 
به دو هدف عمده  اشاره  با  داشت. وی  نیز خواهیم 
هدف  اولین  گفت:  گرامیداشت  این  برگزاری  برای 
تقویت ارتباطات درون سازمانی بوده و دومین هدف 
تقویت ارتباطات جامعه و دانشگاه که به لحاظ کیفی 

و ارزشی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

ارسال۸20 اثر به جشنواره »قاب انقالب«

شبستان- مدیر کانون فرهنگی هنری حضرت حجت 
جشنواره  اولین  به  اثر   8۲0 ارسال  از  بیرجند  )عج( 
گفت:  و  داد  خبر  جنوبی  خراسان  انقالب«  »قاب 

مهلت ارسال  آثار به دبیرخانه جشنواره پایان یافت. 

خلع ید ۴00 هکتار از عرصه های منابع طبیعی 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری از خلع ید ۴00 هکتار 
از عرصه های منابع طبیعی در قالب 370 فقره پرونده 
منتج به خلع ید طی امسال خبر داد. شریفی با اشاره به 
عدم توازن اعتبارات با مسایل حوزه منابع طبیعی، افزود: 
برنامه ریزی شده  اهداف  به  پنجم  و  برنامه چهارم  در 
دست نیافته ایم و امید است در برنامه ششم به گونه ای 

برنامه را تعریف کنیم که قابلیت اجرایی داشته باشد.

مصرف یک میلیارد مترمکعب گاز در استان 

گروه خبر- مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی 
گفت: بخش های خانگی، تجاری، نیروگاهی، صنایع 
ماه   11 در  جنوبی  خراسان  استان  غیرعمده  و  عمده 
امسال بیش از یک میلیارد و ۲77 میلیون مترمکعب گاز 
مصرف کرده اند.  دشتی با بیان اینکه در این مدت بیش 
از 7۲۴ میلیون مترمکعب گاز به بخش نیروگاهی تحویل 
شده است، اظهار کرد: در 11 ماه امسال، 3۹1 میلیون 
مترمکعب گاز به بخش خانگی، 6۲ میلیون مترمکعب 
به شرکتهای سیمانی، بیش از 7۲۴ میلیون مترمکعب 
به صنایع و بیش از 37 میلیون مترمکعب نیز به جایگاه 

های سی ان جی تحویل شده است.

تخلفات حادثه ساز که همیاران پلیس
تذکر داده اند 1۸ درصد کاهش داشته است

گروه خبر- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان در 
مراسم آماده باش نوروزی همیاران پلیس و اختتامیه 
مسابقه نقاشی که با حضور مسئوالن استانی برگزار 
شد، افزود: طبق تحقیقات 86 درصد والدین واکنش 
مثبت به تذکرات فرزندان خود در حوزه رانندگی دارند 
رانندگی  سابقه  در  شده  ثبت  تخلفات  بررسی  در  و 
مشخص  طرح  اجرای  از  پس  آموزان  دانش  والدین 
شده که تخلفات حادثه ساز که توسط همیاران پلیس 
تذکر داده شده 18 درصد کاهش داشته است. سرهنگ 
رضایی از آماده باش 51 هزار همیار پلیس در استان 
همزمان با کل کشور خبر داد و افزود: امیدواریم روند 
کاهش تصافات در استان با همکاری مردم ادامه داشته 
باشد. وی بیان کرد: نیروی انتظامی رویکرد خود را بنا 
بر مردم محوری و جامعه محوری قرار داده و طبیعی 
است که وقتی پلیس را برای مردم و درخدمت مردم 
می دانیم باید به سراغ ابزارهای فرهنگی نیز برویم. 
وی افزود: حضور دانش آموزان در لباس همیار پلیس 
نقش بسزایی در ارتقای فرهنگ ترافیک جامعه داشته 
است. وی هدف از طرح همیار پلیس را ارتقای سطح 
تقویت روحیه مسئولیت  و  ترافیک  ایمنی و فرهنگ 
پذیری و آموزش و آشنایی دانش آموزان با موارد ایمنی 
ترافیک از طریق شناسایی تخلفات حادثه ساز دانست.

واحدهای تولیدی استان در نمایشگاه 
اختصاصی افغانستان حضور یافتند

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  تسنیم- 
خراسان جنوبی به سومین نمایشگاه اختصاصی ایران 
نمایشگاه  این  در  گفت:  و  کرد  اشاره  افغانستان  در 
خراسان  تولیدی  واحدهای  از  متشکل  غرفه   10
قرار  وزارت  عالی  مقام  بازدید  مورد  که  بود  جنوبی 
گرفت. شهرکی اظهار کرد: در این نمایشگاه تفاهم 
معادن  استخراج  و  اکتشاف  زمینه  در  نامه همکاری 

افغانستان بین دو کشور به امضا رسید.

تأمین آرامش مسافران، مهمترین 
هدف ستاد خدمات سفرهای نوروزی 

و  عملکرد  مدیریت  بازرسی،  دفتر  مدیرکل  ایرنا- 
امور حقوقی استانداری گفت: هدف از تشکیل کمیته 
امنیت  تأمین  نورزی  ارزیابی ستاد خدمات سفرهای 
گردشگرانی  و  مسافران  برای  راحتی  و  آرامش  و 
است که وارد استان می شوند. اکبری راد در جلسه 
کمیته ارزیابی ستاد خدمات سفرهای نوروزی استان 
افزود: اعضای کمیته ارزیابی ستاد خدمات سفرهای 
نوروزی از هتل ها، رستوران ها، کمپ اسکان مسافر، 
ایستگاه های اسکان مسافر و پارک ها در ایام نوروز 
بازدید داشته باشند. وی گفت: اگر در این بازدید ها 
کمیته  به  موضوع  بالفاصله  شد،  مشاهده  مشکلی 
ادامه  رسانی شود. وی  اطالع  آن  رفع  برای  مربوط 
داد: همه دستگاه های خدمات رسان استان از جمله 
هالل احمر و آتش نشانی آمادگی کامل برای خدمت 

رسانی به مسافران نوروزی دارند.

خسارت 5 میلیارد تومانی بارندگی ها 
به راه های سربیشه

شهرستان  شهرسازی  و  راه  اداره  رئیس  ابراهیمی- 
سربیشه از خسارت  5 میلیارد تومانی بارندگی های 
اخیر به راه های شهرستان خبر داد و گفت: برخی از 
جاده های روستایی شهرستان به علت شدت سیالب 
بسته شده اند که تالش بر آن است تا همه جاده های 
ارتباطی باز گردد. سارانی افزود: هنوز جمع بندی های 
نهایی در خصوص خسارت های احتمالی کامل نشده 

است و این آمار به احتمال زیاد افزایش پیدا کند.

اگر برنامه های ما بر اساس قرآن باشد 
دیگر نباید نگران تحریم ها باشیم

وداع  مراسم  در  سربیشه  سپاه  فرمانده  ابراهیمی- 
از شهدای گمنام هشت ساله  تن  دو  پیکر مطهر  با 
اقتصادی  و  سیاسی  نقشه  اگر  گفت:  مقدس  دفاع 
نگران تحریم  نباید  دیگر  بود  قرآن می  براساس  ما 
کاالها و امضا نشدن تفاهم نامه می بودیم. سرهنگ 
زارعی افزود: شهدا حجت اند چرا که آنها راه خدا را 
برگزیدند و در انتخاب خویش معبود را انتخاب و به 
آیات خداوند تکیه زدند. وی افزود: شهدا سردادند تا 
پای  روی  قد  تمام  ما  تا  دادند  پا  باشیم،  سربلند  ما 

خودمان بایستیم و به دیگران تکیه نکنیم.

اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار و بدهکار به دولت نسبت به 
دریافت اوراق تسویه خزانه تا پایان سال اقدام کنند

بر  با تأکید  اقتصادی و دارایی استان  امور  مدیر کل 
استفاده از ظرفیت بند )ی( تبصره 6 قانون بودجه سال 
۹۴ و بند )الف(ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت 
پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور گفت: آیین نامه اجرایی 
بندهای مذکور در ابتدای اسفند ماه به تصویب هیئت 

وزیران رسیده و به استناد بخشنامه خزانه دار کل کشور، دستگاه های اجرایی 
و پیمانکاران مشمول تا پایان سال جاری فرصت دارند با تکمیل درخواست و 
ارائه به وزارت امور اقتصادی و دارایی از این فرصت قانونی برای تسویه بدهی 
و مطالبات مربوط استفاده نمایند.  رمضانی به دستگاه های اجرایی و پیمانکاران 
نمونه  و  مراجعه   http://iridmo.mefa.gov.ir پورتال  به  نمود   توصیه 
فرم ها و اطالعات مورد نیاز را از اطالعیه های مندرج در پورتال دریافت نمایند.

زنان و خانواده در پروژه نفوذ دشمن، کانال استراتژیک هستند

شبستان- مسئول امور خواهران ستادعالی کانون های مساجد کشور با بیان 
اینکه در پروژه نفوذ دشمن زنان و خانواده به عنوان 
از  ناآگاهی  گفت:  هستند،  مطرح  استراتژیک  کانال 
برای  آفت  بزرگترین  نفوذ،  جهت  دشمن  استراتژی 
فعالیت های فرهنگی است. بیگدلی در نشست صمیمی 
های  اندیشه  دوره  هشتمین  در  کنندگان  شرکت  با 

آسمانی و مربیان حجاب و عفاف استان اظهار کرد: نفوذ فرهنگی در جامعه  
اسالمی با هنجارها و ارزش های دینی و اعتقادی از قبیل تقوا، قناعت، مقابله با 
مصرف زدگی، پرهیز از ثروت افزایی از مسیر حرام و قمار و تضاد با اصول سرمایه 
ساالری، با تسهیل مسیر نفوذ در کوچک ترین واحد اجتماع یعنی خانواده انجام 
می شود. وی تأکید کرد: امروز دشمن به خوبی دریافته که در جامعه اسالمی با 

سرمایه گذاری بر روی زنان و دختران می تواند نسلی را دچار تغییر کند.

روستائیان ۶ شهرستان استان
آموزش های فنی و حرفه ای را فرا گرفتند

جنوبی  خراسان  حرفه ای  و  فنی  مدیرکل  تسنیم- 
گواهینامه های  دارندگان  از  حمایت  و  پشتیبانی  از 
تسهیالت  از  استفاده  برای  جنوبی  مهارت خراسان 
خبر داد و گفت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
در 8 مرحله نیازسنجی آموزش های روستایی را در 

6 شهرستان قاین، درمیان، خوسف، سرایان، نهبندان و طبس به انجام 
هماهنگی  و  راهبری  کمیته  جلسه  سومین  در  خوشایند  است.  رسانده 
آموزش های مهارتی استان تصریح کرد: برخی رشته های مستخرج از این 
نیازسنجی شامل پرورش قارچ، صنایع تبدیلی و بسته بندی، پرورش انواع 
طیور، صنایع دستی )بافت(، پرورش دهنده گاو شیری، پرورش دهنده گاو 

گوشتی، گیاهان دارویی ارگانیک، قالی بافی، پرورش ماهی است.

کاظمی فرد- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از 
نیمه  پایان  بیرجند در  بیمارستانش رازی  از  برداری  بهره 
نخست سال ۹5 خبر داد و گفت: برای توسعه و تجهیز 
و تأمین نیروی بیمارستان تأمین اجتماعی میالد هرگونه  
زاده  قاضی  دکتر  می شود.  داده  باشد،  نیاز  که   مجوزی 
بیمارستان  کرد:  بیان  مطبوعاتی  کنفرانس  در  هاشمی، 

رازی بیرجند، از نیاز های مهم شهر است. 
درمانی  مرکز  این  از  تر  سریع  هرچه  برداری  بهره  وی 
افتتاح  برای  کرد:  اظهار  و  دانست  خرسندی  باعث  را 
وزارت  سوی  از  تومان  میلیارد  به10  نیاز  بیمارستان  این 
بهداشت بوده که 5 میلیارد آن اختصاص یافته و بقیه تا 

پایان سال واریز خواهد شد. 
استاندار خراسان جنوبی  این رابطه  اینکه در  بیان  با  وی 
اند، اظهار امیدواری کرد که  پیگیری هایی خوبی داشته 

به وعده های خود در قبال این بیمارستان عمل کنیم.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در جمع خبرنگاران 
اول سال ۹5   نیمه  در  بیرجند  رازی  بیمارستان  داد:  قول 
افتتاح شود. وی افزود: آرزوی من این است که این قول 
زودتر عملیاتی شود و مردم منطقه شاهد توسعه بهداشت 
به  داد  قول  هاشمی  زاده  قاضی  دکتر  باشند.  درمان  و 
محض اتمام مراحل ساختمانی بیمارستان، در کمتر از دو 

ماه بیمارستان تجهیز شود.
 وی در ادامه با بیان اینکه برای توسعه و تجهیز خدمات 
بهداشتی و درمانی  استان هر مجوزی که نیاز بود صادر 
می شود و این موضوع نیز به استاندار گفته شده، اظهار 
میالد  اجتماعی  تأمین  بیمارستان  برای  نیرو  تأمین  کرد: 
بهداشت  وزارت  نظر  از  اما  است  سازمان  این  به  مربوط 
و درمان هرگونه مجوز برای تجهیزات، توسعه و خدمات 

مورد نیاز باشد، داده می شود. 
است  داده  پیشنهاد  استاندار  افزود:   هاشمی  زاده  قاضی 
که دستگاه ام ار آی جدیدی برای این مرکز تهیه شود و 
علیرغم  مشکالتی موجود با ارائه این مجوز موافق هستیم 
به شرط آنکه استفاده از آن فقط با نرخ دولتی انجام شود. 

مشکالت ماندگاری پزشکان متخصص 
در شهرستان ها فقط با نیروی بومی حل می شود

متخصص  نیروهای  تأمین  باره  در  هاشمی  زاده  قاضی 
برای سایر شهرستان ها نیز گفت: هدف ما جذب نیروهای 

ماندگار می باشد و در هر سال، 50 تا 60 پزشک را به 
عنوان نیروی بومی جذب می کنیم.

فارغ  با  ما  مشکالت  اینکه  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
کرد:  بیان  شد،  خواهد  حل  بومی  افراد  شدن  التحصیل 

برای ماندگاری نیروهای متخصص طرح دراز مدت بومی 
گزینی را در دستور کار داریم.

 بدهی میلیاردی بیمه ها به وزارت بهداشت و درمان

و  بهداشت  وزارت  به  ها  بیمه  معوقات  ادامه  در  وی 
باالیی  بسیار  بدهی  بیمه ها  یادآورشد و گفت:  را  درمان 
به وزارت بهداشت و درمان دارند و در این میان شرایط 
بیمه سالمت ایرانیان مناسب نیست و بیش از ۹ ماه است 
که معوقات خود را پرداخت نکرده است که در تاریخ بیمه 
بی سابقه است. به گفته قاضی زاده هاشمی شرایط بیمه 

تأمین اجتماعی چندان بد نیست.
مدیریت  سازمان  ویژه  به  همه  کرد:  امیدواری  ابراز  وی 
کمک  سالمت  بیمه  به  مجلس  و  کل  داری  خزانه  و 
و همه  اجرا شده  از 30 سال  بعد  این طرح  کنند چراکه 

ایرانیان بیمه شده اند. وزیر بهداشت و درمان عنوان کرد: 
11میلیون نفر را به تازگی بیمه کرده ایم که 85 درصد 

آنها زیر یک میلیون درآمد دارند.
وی درباره معوقات کارمندان بهداشت و درمان هم گفت: 
این معوقات بستگی به پرداخت بیمه ها دارد و خوش بین 
نیستم بتو،انیم همه این معوقات را پرداخت کنیم. اما بنده 
هم از همه رؤسای دانشگاه ها خواهش کردم حداقل سه 
ماه از معوقات را تا قبل از نوروز حتی به قیمت تأخیر در 

پروژه های عمرانی پرداخت کنند.
در  بهداشت  وزارت  های  برنامه  مهمترین  دکترهاشمی 
نظارت  تشدید  شده،  انجام  اقدامات  تثبیت  را   ۹5 سال 
و  دانست  خدمات  کیفیت  افزایش  و  دارو  غذا،  حوزه  در 
اظهار امیدواری کرد: رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه 
و بودجه و وزیر اقتصاد به خروج بیمه ها از بحران کمک 
بودجه  امیدواریم مجلس در  اینکه  بر  تأکید  با  کنند. وی 
سال ۹5 به گونه ای برنامه ریزی کند که از کیفیت  طرح 
برنگردیم،  به شرایط قبل  تحول سالمت کاسته نشود و 
افزود: باید منابعی تعریف شود تا بیمه ها دچار تأخیر در 
پرداخت نشوند و شیرینی بیمه سالمت در کام مردم بماند.  
روان  و  اعصاب  به مشکالت بخش  زاده هاشمی  قاضی 
بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند اشاره کرد و گفت: بیماران 
اعصاب و روان و سوختگی از مظلوم ترین بیماران هستند 
و ما هم از نظر تعداد تخت و حمایت بیمه ای در این زمینه 
قالب بودجه  امیدوارم دولت و مجلس در  فقیر هستیم و 

ملی و خیرین کمک کنند. 
با  حوزه  این  به  خیرین  ورود  در صورت  شد:  یادآور  وی 
نیز 50  دولت  از سوی خیرین  اعتبار  پرداخت 50 درصد 

درصد دیگر اعتبار مورد نیاز را پرداخت خواهد کرد.
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ابراهیمی- رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سربیشه گفت: 3 هزار بافنده 
مترمربع فرش  و ۴50  متوسط سالیانه ۹  هزار  تولید  با  در شهرستان سربیشه،  فرش 
و  بافندگان  سهم  از  درصد   6 بافندگان  این  افزود:  براتی  کنند.  می  فعالیت  دستباف 

تولیدات فرش دستباف خراسان جنوبی را به خود اختصاص داده  اند. 

فعالیت 3 هزار بافنده فرش دستباف در سربیشه

تأکید کرد  استان  پنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی  و  استاندار در سی 
و  نهادینه  جامعه  در  را  مطالعه  فرهنگ  پژوهشی،  کارهای  انجام  با  می توان 
درونی ساخت. به گزارش تسنیم، خدمتگزار با بیان اینکه همه دستگاه ها باید 
نسبت به ارتقای فرهنگ کتابخوانی و مطالعه تالش کنند، اظهار کرد: برخی از 
دستگاه ها تعهدات قانونی خود نسبت به کتابخانه های عمومی و وظایف ذاتی 

خود را به انجام برسانند تا این نهاد بتواند به اهداف سازمانی خود دست یابد.
را در  انجام کارهای پژوهشی، فرهنگ مطالعه  با  اینکه می توان  بیان  با  وی 
باید  عمومی  فرهنگ  شورای  اعضای  افزود:  کرد،  درونی  و  نهادینه  جامعه 
کمیسیون تخصصی  به  مختلف  زمینه های  در  را  کارشناسی خود  پیشنهادات 

ارائه تا به منظور اخذ تصمیم نهایی به شورا آورده شود.
افزود:  و  دانست  نامگذاری  شورای  وظایف  از  را  اماکن  نامگذاری  خدمتگزار 
و  امور مختلف تسهیل شود  در  تا  این شورا تشکیل شود  زودتر  باید هر چه 
دستگاه های اجرای خراسان جنوبی وظایف خود را به دقت رصد و انجام دهند 

و وظایف ذاتی خود را به شورای فرهنگ عمومی واگذار نکنند. 

فرهنگ کتابخوانی در خراسان جنوبی احیا شود

امام جمعه بیرجند هم با گالیه از اینکه با وجود مشاهیر، علما و شهدای بزرگ 
تا فرهنگ  باید تالش کنیم  نامگذاری نشده است، گفت:  آنها  نام  به  میدانی 
بیان کرد: در  این استان احیا شود. حجت االسالم رضایی  نیز در  کتابخوانی 
جلسه شورای فرهنگ عمومی خراسان جنوبی بنا شد شورای علمی و مشورتی 
استان  کتابخوانی  فضاهای  شناسی  آسیب  زمینه  در  عمومی  فرهنگ  شورای 
اقداماتی انجام دهد. وی گفت:  و آسیب شناسی فرهنگ کتاب و کتابخوانی 
بحث کتاب و کتابخوانی با توجه به اهمیتی که مقام معظم رهبری تأکید دارد 

اگر جامعه  است که  اساسی  کارهای  و جزو  است  برخوردار  زیادی  جایگاه  از 
با اشاره به عصر  با کتاب و علم آشنا باشد، آسیب ها کاسته می شود. رضایی 
تکنولوژی و اطالعات به ویژه نرم افزارها و گوشی های همراه، افزود: مطالعه 
کتابخانه های  که  است  درست  و  است  کتابخوانی  اصل  طریق  از  تنها  مفید 
الکترونیک روز به روز در حال گسترش است، اما کتاب به عنوان روش خاص 

مورد نیاز است و کتاب های مرجع از اهمیت زیادی برخوردار است. وی با بیان 
اینکه در بخش کتابخوانی در حال حاضر مشکل هدایت در اطالعات است، 
اظهار کرد: باید فرهنگ کتابخوانی احیا شود و بارها مطرح کردیم که خراسان 
جنوبی از علما، شهیدان و افراد شاخص زیادی برخوردار است اما هیچ میدان 
و خیابانی به نام آنها نامگذاری نشده است که باید در جلسه شورای نامگذاری 

این موارد مطرح و نتیجه آن به شورای فرهنگ عمومی گزارش شود.

نیم درصد اعتبار شهرداری ها به کتابخانه ها تخصیص یابد

مدیر کل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی نیز اظهار کرد: برای رسیدن به وضع 

ایده آل زمان زیادی نیاز است، اما برای رسیدن به وضعیت موجود همه باید تالش 
کنیم و در مرکز استان کتابخانه سعیدی قدیمی ترین کتابخانه و جزو کتابخانه 
مرکزی است که در زمینه کتابخانه ها و احداث آن وضعیت در شهرستان ها بهتر 
از مرکز استان خراسان جنوبی است. وی با بیان اینکه دو کتابخانه در مرکز استان 
که در حال تخریب بود با جذب اعتبار در حال بازسازی است، گفت: مهم ترین 
مشکالت ما عدم تخصیص به موقع نیم درصد اعتبار شهرداری ها به کتابخانه های 
استان است. رضایی اظهار کرد: وضع کتاب و کتابخوانی خراسان جنوبی به نسبت 
جمعیت در کشور خوب است. وی با بیان اینکه استان به لحاظ سرانه اعضا مقام دوم 
را در کشور دارد، افزود: در بخش زیربنا رتبه ششم را داریم و مردم خراسان جنوبی 
ثابت کردند که اهل کتاب خواندن هستند. وی با بیان  اینکه در حال حاضر از نظر 
مبلمان کتابخوانی ضعیف هستیم، گفت: در مرکز استان از خیابان ابوذر به بعد هیچ 
بنای دولتی از بعد از استان شدن در زمینه کتابخانه ها احداث نشده است و با وجود 
اینکه مرتفع سازی در جنوب مرکز استان انجام شده اما تنها در شمال شهر کتابخانه 
اضافه شد که آن هم قبل از زمان استان شدن بود. رضایی با بیان اینکه تنها در 
مسکن مهر شهرستان قاین مکانی برای احداث کتابخانه در نظر گرفته شده بود 
که احداث و تحویل داده شد، افزود: پیشنهاد می دهیم در استان در مجتمع هایی که 

جمعیت در آنها زیاد است مکانی برای کتابخانه در نظر گرفته شود.
در این جلسه تهیه طرحی توسط اداره کل کتابخانه های عمومی برای شاداب 
سازی و بهبود وضعیت کتابخانه های عمومی، انجام پژوهش توسط گروه علم 
فرهنگ  شناسی  آسیب  زمینه  در  بیرجند  دانشگاه  شناسی  دانش  و  اطالعات 
مطالعه، ارائه راهکارهای قابل اجرا و تعیین وظایف دستگاه های اجرایی عضو 
شورای فرهنگ عمومی در چارچوب سیاست های این شورا به عنوان دو مصوبه 

به تصویب اعضای شورای فرهنگ عمومی استان رسید

بهره برداری از بیمارستان رازی بیرجند، نیمه اول سال ۹5 
تمام مجوز ها برای توسعه، تجهیز و نیروی انسانی مراکز بهداشتی درمانی  استان صادر می شود 

فرهنگ مطالعه با انجام کارهای پژوهشی دراستان نهادینه شود
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با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت یازدهم، معاون وزیر و مسئول طرح 
تحول سالمت، استاندار خراسان جنوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و جمعی از 
مسئوالن استانی بطور همزمان یک هزار و ۷۱4 تخت ICU ویژه بزرگساالن، کودکان و 
نوزادان با محور مرکزیت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در ۱3۷ شهر کشور افتتاح و مورد 
بهره برداری قرار گرفت. دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در بدو ورود به بیرجند با حضور در مزار شهداي گمنام دانشگاه علوم پزشکي ضمن قرائت 
فاتحه به مقام شامخ شهدا اداي احترام کرد و پس از آن در سالن شهید رحیمی دانشگاه علوم 
پزشکی حضور یافت سپس به طور همزمان، ۱۷۱4 تخت آی سی یو بزرگساالن، کودکان 
و نوزادان در 200 بیمارستان و ۱3۷ شهرستان کشور را از طریق ویدئوکنفرانس با حضور 

رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور افتتاح نمود.
طرح تحول سالمت مهم ترین اقدامات دولت در تأمین سالمت جامعه است

استاندار خراسان جنوبی در  این آیین ضمن قدردانی از خدمات و اقدامات دولت تدبیر و 
امید در زمینه های مختلف به خصوص در حوزه بهداشت و سالمت گفت: اجرای طرح 
تحول سالمت از جمله مهم ترین اقداماتی بود که از سوی دولت یازدهم انجام شد. مهندس 
خدمتگزار با بیان اینکه ایجاد امید و نشاط در جامعه از اولویت های کاری دولت یازدهم است، 
اظهار کرد: به طور یقین اجرای این طرح خواهد توانست تا حد زیادی به ایجاد امید و نشاط 
در جامعه و تزریق روحیه خودباوری خصوصاً در بیماران تأثیر به سزایی داشته باشد. وی به 
مشکالت خراسان جنوبی در زمینه بهداشت و درمان اشاره کرد و افزود: امید است با توجه 
ویژه ای که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد داشت هرچه سریع تر شاهد افتتاح 
بیمارستان 200 تختخوابی رازی بیرجند باشیم. استاندار در ادامه اتمام پروژه های نیمه تمام 
عمرانی را از دیگر مشکالت استان دانست و گفت : افتتاح بیمارستان 200 تختخوابی رازی 
بیرجند که در چند سال گذشته روند احداث آن آغاز شده است از مهم ترین نیازهای استان 
است که مشکالتی در زمینه تجهیز و افتتاح آن وجود دارد. وی با بیان اینکه اتمام مراحل 
ساخت و تجهیز این بیمارستان نیازمند تخصیص اعتباری ویژه از سوی مسئوالن کشوری 
است، گفت: به طور یقین افتتاح این بیمارستان می تواند بسیاری از مشکالت استان در 
بخش بهداشت و درمان را رفع کند. خدمتگزار تجهیز بیمارستان های تازه تأسیس را از دیگر 
نیازهای مهم استان در زمینه بهداشت و درمان دانست و تصریح کرد: با توجه به وسعت زیاد 

استان و نیز پراکندگی جمعیت نیاز است تا پایگاه های اورژانس در جاده های مواصالتی بیش 
از گذشته در بعد کمی و کیفی مورد توجه قرار گیرد. استاندار به تأمین نیروی انسانی مورد 
نیاز و کادر درمانی در مراکز درمانی و بیمارستان های استان اشاره کرد و افزود: امید است 
مسئوالن امر به این استان توجه ویژه ای داشته باشند تا نیاز این استان به پزشک متخصص 
و فوق تخصص در زمینه های مختلف تامین شود. وی استمرار پذیرش دانشجوی پزشکی 
در استان را از دیگر درخواست های استان در این زمینه برشمرد و خاطرنشان کرد: خراسان 
جنوبی در بسیاری از شاخص ها دچار عقب ماندگی هایی است که رفع این مشکالت نیازمند 

نگاه ویژه مسئوالن کشوری به این استان است.
مجلس دهم به توسعه سالمت در کشور توجه ویژه نماید

ادامه افتتاح تخت های آی سی یو  در خرداد ماه 95 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با بیان اینکه برای هر تخت مراقبت ویژه ۵00 
میلیون تومان باید هزینه شود، گفت: از مجموع 2۵00 تخت ICU، هزار و ۷۱4 تخت امروز 
به بهره برداری رسید و مابقی تا پایان بهار سال ۹۵ افتتاح می شوند. دکتر قاضی زاده هاشمی 
اظهار کرد: این تخت ها در حل مشکل مردم موثر است چرا که یک بحران برای تخت های 
Icu وجود دارد که امروز از نیاز 2 هزار و ۵00 تختی در این بخش یک هزار و ۷۱4 تخت 
مراقبت ویژه به بهره برداری می رسد. وی با بیان اینکه برای هر تخت مراقبت ویژه ۵00 
میلیون تومان باید هزینه شود، گفت: برای افتتاح این تعداد تخت بیش از ۷00 میلیارد تومان 
هزینه شده است. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه افتتاح یک هزار و 
۷۱4 تخت مراقبت ویژه به اندازه 30 درصد تخت های Icu در طول تاریخ ایران است، افزود: 
خراسان جنوبی به لحاظ خدمات از مناطق محروم کشور است. وی با تاکید بر اینکه خراسان 
جنوبی بسیار مستعد و دارای مردمی فداکار و باهوش است، گفت: اما متاسفانه به لحاظ دوری 
از مرکز از خدمات عقب است. وی با بیان اینکه در دو سال گذشته بالغ بر یکصد پزشک 
متخصص و فوق تخصص در استان خراسان جنوبی جذب شده اظهار امیدواری کرد: طرح 
های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب طرح تحول سالمت اجرایی شود. 
هاشمی با ابراز خوشحالی از اینکه شرایط کشور به لحاظ اقتصادی در حال تغییر است،گفت: 
امیدواریم در دوران پسابرجام با حمایت مجلس شورای اسالمی گام های بیشتری برداشته 
شود. وی با اشاره به اینکه سالمت جزو اولویت های امروز بشر است، افزود: مجلس شورای 

اسالمی آینده به سالمت مردم کمک خواهد کرد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
با بیان اینکه تحول در اقتصاد و سایر بخش ها بدون سرمایه گذاری در حوزه سالمت امکان 
پذیر نیست، عنوان کرد: در حوزه سالمت آنچه باعث آسودگی می شود حمایت مالی نظام 
از فرد بیمار است، که در این راستا باید بیمه قوی و کارآمد داشته باشیم. به گفته وی تامین 
مالی به حوزه درمان و سالمت باید به نحوی پایدار شود که مردم بعد از مراجعه به بیمارستان 
آرامش بیشتری داشته باشند و این جزو خواسته های امام راحل و مقام معظم رهبری است. 
وزیر بهداشت با بیان اینکه مهمترین محور خدمت پرستاران بخش مراقبتهای ویژه است 
که سخت ترین کار را دارند، افزود: متاسفیم که در حال حاضر برای هر تخت Icu دو پرستار 
وجود دارد اما امیدواریم با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی مشکل نیروی انسانی 

در این بخش حل شود.
افتتاح بیمارستان سرایان، سربیشه، درمیان، زیرکوه و طبس و بیمارستان 

بیماران خاص از دستاوردهای تحول نظام سالمت در استان است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم در این آیین گفت: راه اندازی بیمارستان سرایان، 
سربیشه، درمیان و حاجی آباد زیرکوه و بیمارستان ۱00 تختخوابی طبس و افتتاح بیمارستان 
بیماران خاص از اهم دستاوردهای تحول نظام سالمت در استان، بوده است. دکتر قائمی، 
با اشاره به خالصه ای از عملکرد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در طرح تحول سالمت، 
اظهار کرد: در راستای طرح تحول سالمت افتتاح ۱۷۱4 تخت مراقبت های ِویژهICU را 
شاهد هستیم که اقدامی بزرگ و عظیم است که نیازهای بیماران خاص را برطرف خواهد 
کرد. به گفته وی افزایش 23 تخت مراقبت های ویژه، خدمات قلب و عروق، راه اندازی 
اورژانس هوایی، ساخت و راه اندازی کلینیک ویژه تخصصی بیمارستان و بخش سوختگی 
بیمارستان امام رضا)ع(، بخش فوق تخصص گوارش در بیمارستان ولیعصر)عج( و تجهیز 
اورژانس را از خدمات دانشگاه برشمرد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، عنوان کرد:  
اعتبارت طرح تحول سالمت در سال ۹3، 4۱ میلیارد تومان بوده که امسال تا آخر آذرماه 
2۷ میلیارد تومان بوده است. قائمی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 24 میلیارد 
تومان به سازمان های بیمه گر طلبکار است، افزود: ارتقای برنامه پزشک خانواده، بهسازی 
مراکز بهداشت، بهبود استاندارد خانه پزشک و آزمایشگاه ها، راه اندازی 8 پایگاه سالمت را 

در استان داشته ایم. وی با اشاره به افتتاح 23 تخت جدید آی سی یو در بیمار ستان های 
استان گفت: در حال حاضر تعداد تخت های آی سی یو استان به ۱26 تخت رسیده است.
 هزار و 1۰۰ پروژه جدید در 5۶۰ بیمارستان کشور در دستور کار وزارت بهداشت

در ادامه این مراسم معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از برنامه ریزی این 
وزارتخانه برای جبران کمبودها و اصالح زیرساخت ها خبر داد و گفت: در این زمینه یک 
هزار و ۱00 پروژه جدید در ۵60 بیمارستان کشور در دستور کار قرار گرفته است. دکتر 
آقاجانی با اشاره به فرسوده بودن و کمبود تخت های بیمارستانی در کشور افزود: بخش 
مراقبتهای ویژه در هر بیمارستانی پیچیده ترین بخش است، به طوری که متوسط ۱0 
درصد تخت ها باید تخت مراقبت ویژه باشد که در حال حاضر این میزان 6 درصد است. 
آقاجانی با اشاره به اینکه ۱۷ هزار نفر در سال بر اثر تصادف به کام مرگ می روند و تعداد 
زیادی مجروح می شوند که نیاز به مراقبت های ویژه دارند، گفت: وضعیت تخت های 
ویژه کشور محرومیت مضاعف دارد. معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه کشور 2 هزار و 
 400 تخت مراقبت هایی ویژه کمبود داشت، تصریح کرد: امروز یک هزار و ۷۱4 تخت به 
بهره برداری می رسد و در بهار سال آینده ۷00 تخت دیگر افتتاح خواهد شد تا از مرحله بحران 
 عبور کنیم. وی با تاکید بر اینکه ضریب اشغال تخت های ویژه ۱00 درصد است، افزود : 
نسبت تخت های ویژه به تخت های کشور استاندارد نیست و با وضع بحرانی و فوق 
بحرانی در برخی مناطق مواجه بودیم. آقاجانی با اشاره به اینکه آموزش فوق تخصصی 
Icu در سال ۹۵ گسترش می یابد، گفت: ظرفیت پذیرش متخصص در این بخش دو برابر 
شده است. دکتر هاشمی در ادامه در بیمارستان ولیعصر )عج( بیرجند حاضر شد و 23 تخت 
جدید آی سی یو استان را بهره برداری کرد و با بیماران و کادر درمانی این بخش گفتگو 
نمود.  وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین خوابگاه دانشجویی دخترانه ریحانه 
را در بیرجند افتتاح و از کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا )ع( بازدید کرد و به دیدار خانواده 

شهید رحیمی رفت.
 افتتاح پروژه خوابگاه ریحانه و درمانگاه فوق تخصصی دانشگاه علوم 

پزشکی بیرجند
مدیریت توسعه منابع خصوصی، فیزیکی و عمران دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره 
به افتتاح پروژه های خوابگاه دخترانه ریحانه، ۱3 تخت ویژه آی سی یو در بیمارستان 
ولیعصر)عج( و درمانگاه فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: خوابگاه دخترانه 
ریحانه با متراژ ۵ هزار و 330 متر مربع و اعتبار 4 میلیارد و 400 میلیون تومان توسط 
وزیر بهداشت افتتاح شد. حسین گلکاری با بیان اینکه این خوابگاه 280 نفر ظرفیت دارد 
که در سال ۱38۷ شروع شده است و امسال نیز پایان یافته و از اعتبارات ملی نیز تأمین 
اعتبار شده است، افزود: در بیمارستان ولیعصر)عج( نیز ۱3 تخت ویژه آی سی یو با هزینه 
ساختمانی 4۵0 میلیون و تجهیزات 2.۵ میلیارد تومانی افتتاح شد. وی با بیان اینکه کلینیک 
تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز توسط وزیر با هزینه یک 
میلیارد تجهیزات اداری و پزشکی و 3 میلیارد هزینه ساختمانی افتتاح شد، عنوان کرد: این 
پروژه در سال ۹2 آغاز و ۷ هزار متر مربع زمین و 2 هزار متر مربع زیربنا دارد که از منابع 

داخلی دانشگاه به بهره برداری رسیده است.

افتتاح هزار و 714 تخت آی سی یو در کشور با مرکزیت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
استاندار ؛ تکمیل و تجهیز بیمارستان رازی و استقرار پزشک در استان مورد توجه قرار گیرد 

کاظمی فرد - گروه اجتماعی 










