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 پیشکشی از 
خجالت در ایام 
فاطمیه ! 
*هرم پور

 دنیای عجیبیست. عجیب نه؛ بی محابا و بی مالحظه. 
از  سرشار  و  رنگارنگ  های  ُغصه  از  پر  روزگاری 
پاس  به  شهر  روزها  این  غم.  و  اندوه  و  حسرت 
عصمت فاطمه زهرا )س( و روزهای حزن خاندان 
طهارت سالم ا... علیهم اجمعین به سوگ نشسته... و 
 نه دورتر که همین نزدیکی ها، بیرجند، خیابان های 
 همین شهر، جوالنگاه بد حجاب ها و بد حجابی های 

ننگ آور شده است و ارزش سوز. 
اندک  تنها  و  بار،  مرگ  سکوتی  همیشه  مثل 
شهروندانی که تذکری می دهند و بعد، با فحش و 
ناسزا یا عربده کشی های مستانه بعضی از جوانان 
از  نهی  و  معروف  به  امر  صحنه  ترک  به  مجبور 

منکر می شوند. دست مریزاد به مسئوالن!. 
ارزش  این  از  حمایت  مدعیان  به  باد  مبارک 
تواناست  دستشان  که  آنهایی  به  آفرین  اسالمی! 
سرمان  بر  چه  که  راستی  ناتوان!  هایشان  اراده  و 

آمده است؟. 
باور کنید این روزها برای برخی از بانوان محجبه 
پوشیدن چادر یا حتی مانتوهای حجاب در بعضی 
از خیابان های همین شهر، سخت است. این نفوذ 
نیست؟ این وادادگی فرهنگی نیست؟ این پوشیدن 
معکوس پشمینه روشنگری و روشنفکری نیست؟ 
این غرق شدن در مالیخولیای هزاره سوم نیست؟ 
ویرانگر  اسالمی  ضد  پسامدرن  مرداب  به  این 
افتادن نیست؟ این فراموشی ارزش ها و فراموشی 

خود و فراموشی خدا نیست؟.  ) ادامه در صفحه 2 (

یادداشت

مطالبات مردم 
را بخواهید

رئیس دولت نهم و دهم : 
خیال کردند که چیزی رد و بدل کنند و پشت 
تریبون  قیافه فاتح بگیرند کار تمام شده است

سردار حاجی زاده :
 اگر بمب اتم هم به تونل های موشکی

 ایران اصابت کند تخریب نمی شوند

مجلس خبرگان باید انقالبی بماند و انقالبی عمل کند / ایران و عربستان باید راهی برای تقسیم خاورمیانه بین خود پیدا کنند /  احمدی نژاد با روحانی رقابت می کند ؟   / صفحه 8

 صفحه 8 صفحه 8

 صفحه 7

  احتمال افزایش تعرفه برق 

انتخاب: اگرچه هنوز در خصوص میزان افزایش 
تصمیم گیری   ۹۵ سال  در  برق  مصرفی  بهای 
نشده اما از مجموع سناریوهای یکسان و پلکانی 
یکسان  افزایش  سناریوی  برق  نرخ  افزایش 
تعرفه های برق برای تمامی پله های مصرفی با 
اقبال بیشتری از سوی دولتی ها روبه رو بوده است.

 کاهش نرخ سپرده به زیر 10 درصد 

فارس: وزیر اقتصاد و دارایی از بررسی پیشنهاد 
به  بانک ها  قانونی  سپرده  نرخ  کاهش  امکان 
سپرده  گفت:  و  داد  خبر  درصد   10 از  کمتر 
قانونی دیگر در دنیا ابزار سیاست پولی نیست. 
پیشنهاد  این  حاضر  حال  در  افزود:  طیب نیا 

مطرح شده و در حال بررسی است.

 تمدید طرح جریمه مشموالن غایب
 

معاون  جانشین  کمالی  موسی  سردار  ایسنا: 
از  مسلح،  نیروهای  کل  ستاد  انسانی  منابع 
پایان  تا  غایب  مشموالن  جریمه  طرح  تمدید 
سال ۹۵ و فراهم شدن امکان پرداخت قسطی 
سال  از  غایب  مشموالن  جریمه  طرح  مبلغ 

آینده خبر داد.

توصیه امام جمعه بیرجند به مسئوالن استان ؛

حجت االسالم رضایی : خدای نکرده با چاپلوسی کارهای خود را توجیه نکرده و 
دل خود را  به گرفتن چند عکس یا فیلم از یک مقام کشوری خوش ننمایید

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مادر و خواهر عزیزمان 

مرحومه حاجیه نساء نجفی
 )همسر شادروان حاج محمد اکبر نجفی بازنشسته آموزش و پرورش(

 و در آستانه شهادت مظلومانه حضرت زهرا )س( جلسه بزرگداشتی امروز شنبه 94/12/22 از ساعت 
15/30 الی 16/30 در محل هیئت حسینی واقع در خیابان انقالب برگزار می گردد

حضور شما بزرگواران موجب امتنان است. ضمناً جلسه زنانه در همان محل برگزار می شود. 

خانواده های نجفی و سایر فامیل وابسته

هر آنکه خدمت جانان به جان کرد   به گیتی نام خود را جاودان کرد

سرور گرامی جناب آقای عباس المعی 
مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

در فصل تسبیح آفرینش و قنوت درختان به تمنای آسمان

 و دست های خورشید به ذکر یا مقلب القلوب و االبصار

بسی خشنودیم که به حول و قوه الهی از تالش های صادقانه و کوشش های بی شائبه جناب عالی در 
خدمت صادقانه به خانواده شهدا علی الخصوص رفع مشکل اینجانب صمیمانه و خالصانه تشکر نماییم. 

خانواده شهید سید علی قالیبافان

صدها فرشته بوسه بر آن دست می زنند
کز کار خلق یک گره بسته باز کند

سرور گرامی

 جناب آقای دکتر مهدی زاده 
رئیس محترم پردیس شهید باهنر استان خراسان جنوبی

 خداوند بزرگ را شاکریم که در آستانه سال جدید ضمن تبریک سال نو از تالش های مجدانه و کوشش 
های صادقانه جناب عالی در جهت رفع مشکالت اینجانبان و برگزاری کالس های ... استخدام آموزش 

و پرورش در مرکز استان صمیمانه و خالصانه تشکر نماییم. 

جمعی از مهارت آموزان معلمی ماده 28

تشکر و اعتذار
محترم  نماینده  بیرجند،  شرافتمند  و  باوفا  مردم 
استان در مجلس خبرگان و تولیت آستان قدس 
رضوی، امام جمعه معزز، نماینده محترم شهرستان 
روحانیون   ، درمیان  و  خوسف  بیرجند  های 
غمگسار، اساتید و دانشگاهیان پزشکان فرهیخته، 
اعضای محترم شورای شهر، مدیران و مسئوالن 
فهیم ، معلمان، دانش آموزان و کارمندان دل آگاه، 
ورزشکاران و هنرمندان با معرفت، رشید مردان 
سپاهی، نظامی و انتظامی، بازاریان، همسایگان و 
خویشاوندان درد آشنا، برادران بزرگوار اهل تسنن، 
عزیزانی که از تهران، مشهد، زاهدان، آمل شرف 
حضور داشتند یا پیام و اطالعیه دادند، خوبانی که 
تاج  گل آوردند یا در روزنامه های وزین استانی 
ما را رهین لطف خود نمودند، خواهران نجیب و 
عفیف که تکیه گاه غم بزرگ بانوان مان شدند. 

ای شما همه خوبان که شادی بخش روح پاره تن مان، محمد صادق مان شدید و مرهم محبت و 
همدردی بر قلب های رنجیده ما نهادید، واژه  بار سنگین قدردانی و سپاس ما را نتوانند کشید

 پاسخ نیکی شما را خدا باید داد
مهربانان فقط داریم دعا

خیرتان را خواستاریم از خدا
ضمناً همزمان با سوگ عظمای پاره تن رسول خدا )ص( حضرت فاطمه زهرا )س(

 مراسم چهلمین روز درگذشت

 شادروان محمد صادق دیانی
 یکشنبه 94/12/23 از ساعت 10/15 الی 11/15 صبح در محل سالن مصلی 

)هیئت ابوالفضلی( حضور بزرگانه شما را به تعظیم و سپاس ایستاده ایم. 

  خانواده داغدیده: دیانی -  گنجی فرد و سایر بستگان

همزمان با سالروز شهادت بی بی دوعالم حضرت فاطمه زهرا )س( 
به مناسبت اولین سالگرد درگذشت همسری مهربان و پدری دلسوز  

مرحوم

حاج غالمرضا حمیدیان )مقری فریز(
 جلسه یادبودی فردا یکشنبه 94/12/23 از ساعت 9/30 الی 
10/30 در محل مسجد امام جعفر صادق )ع( واقع در میدان 
اول سجادشهر برگزار می شود، حضور سروران ارجمند موجب 

شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

حمیدیان و فامیل وابسته

به مناسبت چهلمین روز درگذشت فرزند عزیزمان 

شقایق رخشانی 
فاطمه زهرا )س(   عالم حضرت  بانوی دو  با شهادت   مصادف 

جلسه بزرگداشتی فردا یکشنبه 94/12/23 از ساعت
 10 الی 11 صبح در محل مسجد امام حسن مجتبی )ع( 

واقع در خیابان معلم منعقد می گردد.

خانواده های رخشانی و سایر بستگان

حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

نماینده محترم استان در مجلس خبرگان رهبری
 انتصاب شایسته جناب عالی را از سوی مقام معظم رهبری به

 تولیت آستان قدس رضوی تبریک عرض می نماییم 
سالمتی و توفیق روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال خواستاریم. 

شرکت سیمان باقران

هوالباقی
به مناسبت سومین روز عروج ناگهانی فرزند عزیزمان 

محمد شعیب رخشانی مقدم
 جلسه ترحیمی امروز شنبه 94/12/22 از ساعت 15 الی 16 
در محل سالن پایین هیئت حسینی واقع در خیابان انقالب 
برگزار می گردد. حضور شما سروران ارجمند موجب شادی روح 

آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های: رخشانی مقدم، خزاعی، طالبی گل و سایر فامیل وابسته

بازگشت همه به سوی اوست
با نهایت تاسف و تالم درگذشت مادری فداکار، خواهری مهربان

 و معلمی دلسوز 

حاجیه خانم فاطمه زهرا ناصح
 فرهنگی فرهیخته ای که عمر با ثمر خویش را وقف تربیت و تعلیم 
فرزندان این مرز و بوم نموده، به اطالع خویشاوند و دوستان گرامی می 
رساند: جلسه ترحیم آن عزیز امروز شنبه 94/12/22 از ساعت 

2/15 لغایت 3/15 بعدازظهر در محل هیئت حسینی
 واقع در خیابان انقالب منعقد می گردد.

خانواده های: باریک بین ، ناصح ، هنری و مجرد

آگهی مناقصه
اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی در نظر دارد 
امور خدماتی و حمل و نقل خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار 

نماید، لذا برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 94/12/27 
به آدرس بیرجند - خیابان بهشتی 7 - میدان شهدای منا - اداره کل کمیته امداد

 اداره پشتیبانی مراجعه نمایند.

کمیسیون مناقصات کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی

مجری پروژه های : خاک برداری ، حفاری 
چاله کنی ، اکتشاف معادن ، پیکور زنی ، حفر قنوات و ...

 خدمات بیل مکانیکی چرخ  زنجیری و کمرشکن خّرم 

09157611605 - 09155611605

به مناسبت اولین سالگرد ارتحال مرحوم مغفور

 استاد حجت االسالم و المسلمین احمد خوشرو 
جلسه یادبودی فردا یکشنبه 94/12/23 مصادف با شهادت حضرت فاطمه 
زهرا )س( از ساعت 15/30 الی 16/30 در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( 

منعقد می گردد. 
خانواده های: خوشرو- پناهی- سعادتی و سایر بستگان

مراسم تشییع پیکر مطهر

 5 شهید گمنام دفاع مقدس
زمان: امروز 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
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براساس دستور بانک مرکزی به برخی از بانک ها و تعیین شعب منتخب از امروز شنبه ۲۲ اسفندماه عرضه اسکناس نو در شعب منتخب
 بانک ها آغاز خواهد شد. به گزارش الف، بر این اساس بانک مرکزی اسکناس نو را در اختیار این بانک ها به میزان
 تعیین شده قرار می دهد. هر ساله در آستانه فرا رسیدن سال نو این اقدام از سوی نظام بانکی صورت می گیرد. 

زمانتوزیعاسکناسهاینودربانکها یادداشت

یادداشت

پیشکشیازخجالت
درایامفاطمیه)س(!
  )ادامه از صفحه اول( آنقدر همه گفته اند و میدان عمل 

 از سرباز خالی مانده است که دیگر خیلی از حرف ها 
 بوی تکرار گرفته و تکرار مکررات، خودش بی خیالی 
روی  حجاب  موضوع  در  انگاری.  سهل  و  آورده 
سخنم با دسته سوم از سه دسته بانوان محترمیست 
که به اصطالح بدحجابند و شاید این روزها با دل 
و جرأت بیشتری بتوان گفت؛ بی حجاب. )که دیگر 
نمی دانم شما، بانوی محترمه ای را که در خودرو 
و مغازه، علنی کشف حجاب می کند یا البسه ای 
البته  و  سال  مد  و  رنگ سال  که  کند  می  تن  به 
سهمی از عریانی سال را هم به همراه داشته باشد، 

بد حجاب می دانید یا بی حجاب؟(. 
اختالل  مشکل  دچار  که  بانوانی  اول  دسته   
شخصیت هیستریک اند و برای جلب توجه دیگران 
اند  نارسسیسم  یا  دهند  می  انجام  را  رفتاری   هر 
و خودشیفته که ما را چکار با این افراد، و دسته دوم 
بانوانی که متأسفانه بدحجابی، مجالی برای ارضای 
نیازهای حیوانی مشمئزکننده شان است و محملی 
قافله خارج کردن جوانان  از  و  برای کسب درآمد 
این وطن و احیای فسادهای دوران تباهی، که اگر 
و  خودخواسته  اگر  و  جزا  مشمول  است  ناخواسته 
عقوبت  و  پیگیری  مشمول  است  شده  هدایت 
سخن  روی  چه  را  ما  هم  باز  خب  و  حکومتی، 
ای  محترمه  بانوان  سوم  دسته  اما  دسته.  این   با 
دانند،  نمی  بدحجابی  نفسه  فی  را  بدحجابی  که 
بلکه به روز بودن، مرتب بودن، شیک پوشیدن، و 
زیبایی مطلوب جامعه را داشتن، و ارزش می دانند 
رد  را  زیبایی  نیز  پاک  نفس  و  سلیم  عقل  البته  و 
نمی کند و با شیک پوشیدن مخالف نیست. طینت 
مصفا، با زیبا بودن و مطلوب اطراف و اکناف بودن 
مخالف نیست. جامعه هم در متن و بطنش، با آن 
مخالف نیست. آنچه مشوش کننده و مکدر کننده 
محور  از  ثبات،  مدار  از  جامعه  کردن  خارج  است، 
آرامش و تمدد اعصاب و از مهار مهربانی ارزش ها 

و آسودگی خیال خانواده هاست. 
 در جامعه ای مثل جامعه امروز که وضع حجاب 
شهرها اینچنین است که می بینیم و می بینید و 
می بینند، بوی خیانت، بوی گناه، بوی مزاحمت یا 
عنف،  غیر  و  عنف  به  تجاوز  و  تعدی  انجام  حتی 
پاشیدگی  هم  از  بوی  پنهانی،  ارتباطات  بوی 
همه  به  زدن  لگد  بوی  طالق،  بوی  ها،  خانواده 
نسلی  بی  و  خودمان  فردایی  بی  بوی  ها،  ارزش 
 فرزندانمان نمی آید؟ آن کسی که می گفت حجاب 
وسیله ایست تا نشان دهیم وسیله نیستیم چه خوب 

می گفت. )ادامه در ستون مقابل(

وعده گازوئیلی معاون وزیر نفت

 معاون وزیر نفت با بیان این که امسال موفق به صادرات پایدار فرآورده های 
نفتی به غیر از بنزین شدیم، گفت: همه گازوئیل 
تولیدی کشور تا سال ١٣٩٧ یورو ٤ می شود. به 
شد  سبب  عواملی  افزود:  کاظمی  ایسنا،  گزارش 
سال ٨٥ بنزین وارد کشور شود، پس از آن طرح 
که  بود  حالی  در  این  گرفت،  شکل  سهمیه بندی 
انجام شد. وی عرضه دو قیمتی  بلکه مدیریت  ایجاد نشد  محدودیتی 
سوخت را چالش زا دانست و گفت: بخشی از پرونده های شکل گرفته 
در محاکمه قضایی مربوط به این موضوع است بنابراین از طرح های غیر 
دو قیمتی استقبال می کنیم. وی افزود: آمادگی داریم ٧٠ درصد سوخت 
حمل ونقل کنونی را با سوخت یورو ٤ تامین کنیم و آماده هستیم ظرف سه 
سال آینده همه گازوئیل بخش حمل ونقل را با کیفیت یورو ٤ توزیع کنیم.

 وزارت کار مسئول شناسایی حذف یارانه ۱۰ گروه 

تسنیم: وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به اینکه آیا مصوبه 
اسالمی   شورای  مجلس  تلفیق  کمیسیون  اخیر 
اجرا  آینده  سال  از  گروه   ١٠ یارانه  برای حذف 
خواهد شد یا خیر؟ گفت: شناسایی این افراد بر 
عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. 
میلیون   6 آیا حذف  اینکه  پاسخ  در  ربیعی  علی 
نفر تا پایان سال محقق شد، گفت: نه این میزان محقق نشد. تقریبًا 
پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون  نفر حذف شدند.  میلیون   ٣ حدود 
تلفیق بودجه ١٣٩٥ کل کشور در مجلس شورای اسالمی پیشتر از 
سال   در  گروه   ١٠ نقدی  یارانه  حذف  برای  کمیسیون  این  مصوبه 
میلیون  نیم  و   ٣ باالی  آنها  ماهانه  عمدتا حقوق  که  داد  خبر  آینده 

تومان است.

 بانک مرکزی بازار سکه شب عید را مدیریت کند 
 

افزایش قیمت سکه در روزهای پایانی سال در حالی است که به گفته 
صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  اتحادیه  رئیس 
سکه  ضرب  متولی  که  مرکزی  بانک  اگر  طال، 
افزایش  خرید  برای  تقاضا  که  زمانی  در  است 
کند،  جدید  سکه های  ضرب  به  اقدام  می یابد 
شاهد کمبود عرضه و به دنبال آن افزایش قیمت 
سکه نخواهیم بود. عبدا... محمدولی در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: باید 
به گونه ای بازار اشباع شود که در زمان افزایش تقاضا در سکه شاهد 
باال رفتن کاذب قیمت ها نباشیم. وی تصریح کرد: در روزهای پایانی 
اسفندماه و نزدیک شدن به ایام نوروز مردم به سمت خرید مصنوعات 
طال روی می آورند و طبیعی است که کمی شاهد تغییر قیمت ها در 

بازار باشیم ولی باید نوسانات را مدیریت کنیم.

ایسنا: یارانه اسفندماه ساعت ۲٤ پنجشنبه ۲٠ 
اسفندماه به حساب یارانه بگیران واریز شد. با 
پرداخت شصت و یکمین مرحله از یارانه های 
اجرای  ابتدای  از  که  افرادی  دریافتی  نقدی، 
قانون هدفمندی یارانه ها در لیست بوده اند از 

دو میلیون و ٧٠٠ هزار تومان گذشته است. در 
از  یارانه های نقدی در بیش  با پرداخت  حالی 
پنج سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از 
آذرماه ١٣٨٩ تاکنون بالغ بر ۲۲٠ هزار میلیارد 
تومان به طور نقدی بین خانوارها توزیع شده که 

با وجود هزینه این مبلغ گزاف تاکنون گزارشی 
رسمی منتشر نشده که این رقم خرج شده برای 
یارانه های نقدی تا چه اندازه توانسته بر معیشت 
دریافت کنندگان اثرگذار باشد. یا اینکه چه تعداد 
از یارانه بگیران نیازمند دریافت یارانه ٤٥ هزار و 

٥٠٠ تومانی هستند. این در حالی است در طول 
اجرای قانون هدفمندی هر یارانه بگیری که از 
ابتدا در لیست سازمان هدفمندی قرار داشته و 
حذف نشده است، حدود دو میلیون و ٧٧٥ هزار 

تومان یارانه دریافت کرده است. 

دریافتیافرادیارانهبگیرچقدرشد؟

 ١6٠ وام  تاثیرگذاری  میزان  مسکن،  کارشناس  یک 
آن  محدودکننده  شرایط  کاهش  مستلزم  را  میلیونی 
دانست.  سلمان خادم المله در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: 
 ٨٠ وام  جمله  از  مسکن  وام های  محدودکننده  خطوط 
میلیون تومانی به نحوی است که شامل افراد بسیار کمی 
می شود؛ مثال وام به افرادی تعلق می گیرد که برای اولین 
بار از این تسهیالت استفاده می کنند، خانه اولی باشند 
یا از تسهیالت دولتی استفاده نکرده باشند. وی افزود: 
می شوند  این طرح  مشمول  که  کسانی  دیگر  از سوی 
قشری از جامعه هستند که توان مالی بازپرداخت ندارند. 
اقساط وام ٨٠ میلیونی حدود یک میلیون تومان است؛ 
در حالی که این رقم از عهده بسیاری از خانواده ها خارج 
این  اعالم  از  ماه  از گذشت ٩  دیدیم که پس  و  است 
که  کردند  استقبال  وام  این  از  نفر  هزار  تسهیالت ٣٧ 
کارشناس  این  نمی شود.  محسوب  باالیی  چندان  رقم 

این  رقم  کردن  اضافه  حال  این  با  کرد:  تاکید  مسکن 
که  کسانی  برای  محدودکننده  شرایط  کاهش  و  وام 
می خواهند از تسهیالت مسکن استفاده می کند طبیعتا 
باعث استقبال بیشتر می شود، لذا انتظار می رفت شورای 
پول و اعتبار شرایط محدودکننده را بردارد که افزایش 
وام ٨٠ میلیونی به ١6٠ میلیون تومان اولین قدم در این 
راه بود اما کافی نیست.وی افزایش مدت بازپرداخت و 
کاهش نرخ سود بانکی را قدم های دیگر برای برداشتن 
محدودیت وام ١6٠ میلیونی دانست و گفت: وقتی بانک 
در ازای پرداخت وام به متقاضی، ملک را در رهن خود 
را  اقساط  بازپرداخت  مدت  که  ندارد  اشکالی  می گیرد 
طوالنی تر کند. این باعث می شود تا رقم تسهیالت با 
پیدا  تا حدودی همخوانی  بنا  ارزش ملک و عمر مفید 
کند و از سوی دیگر کسانی که از توان مالی ضعیف تری 

برخوردارند بتوانند خانه دار شوند. 

 شرایط محدودکننده وام ۱6۰ میلیونی مسکن 
رشد ۴ میلیون لیتری مصرف بنزین

 در هفته گذشته

میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در هفته منتهی 
به ١6 اسفندماه به بیش از ٧٣ میلیون لیتر رسید. به 
گزارش ایسنا، در بازه زمانی ١٠ تا ١6 اسفند امسال 
به طور میانگین روزانه 6٩ میلیون و ٩٠٠ هزار لیتر و 
در مجموع ٥١١ میلیون لیتر بنزین مصرف شد، این 
مقدار مصرف نسبت به هفته گذشته روزانه چهار 

میلیون لیتر افزایش نشان می دهد. 

ارز در سال ۹۵ تک نرخی می شود 

تسنیم: معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان این 
که در سال ٩٥ ارز تک نرخی می شود گفت: ایران 
پیاده  را  ارز  نرخی  تک  نظام  آتی  مالی  سال   در 
می کند. ما در حال کار بر روی آن هستیم و قصد 
داریم آن را اجرایی کنیم. پیمان قربانی همچنین 
آینده  های  ماه  در  بهره  نرخ  کرد  امیدواری  ابراز 
تورم  نرخ  که  زمانی  تا  افزود:  وی  یابد.  کاهش 
کاهش  را  بهره  نرخ  داریم  قصد  یابد  می  کاهش 
خواهیم  باقی  فعال  بانکی  بین  بازار  در  ما  دهیم. 
بهره  نرخ  رفتن  پایین  به  که  را  کاری  و هر  ماند 

کمک کند انجام می هیم.

 )ادامه از ستون مقابل( اما بگذارید من صریح تر بگویم 
که بخشی از مسئوالن متولی امر بی خیالند و فقط 
نظاره گر محض صحنه به چپاول رفتن ارزش ها و 
به یغما رفتن عزت و پاکی ناموس ها و تنها کسانی 
که به درد این روزهایشان خوب خواهند رسید، خود 

مردمند و بس. 
 متأسفانه و هزار افسوس که برخی از مسئوالن ما به 
جای حراست از ارزش ها، بیل حراثت مقام و جایگاه 
القصه  دارند.  ادعا هم  و  اند  بدست گرفته  اعتبار  و 
اینکه شیطان به قناصی دل هایمان آمده است. این 
دقیقه  برای چند  فهمیم، چه  ما خوب می  را همه 
به خیابان های شهر برویم، چه پای الین و تلگرام 

بنشینیم و چه صفحات اینترنت را مرور کنیم. 
 حر نباشیم و آزاده و آماده، حجاب هم مثل خیلی 
شد  خواهد  مبدل  ای  افسانه  به  هایمان  ارزش  از 
که چند صباحی دیگر فقط باید به کودکانمان در 
لحظه های خوابشان بگوییم: »یکی بود یکی نبود، 
حجابی بود که اون هم گاهی بود و گاهی نبود...«
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ٠٩٣٠٤٩٤٣٨٣١ ارسال فرمایید(

فـروش انـواع نهـال پیـونـدی
خیابان جمهوری اسالمی -  مقابل پارک آزادی اول خیابان قائم

09151632890 - سبزه بین

داربست مهـدی  
 نصب،رولپالک،سایبان،خریدوفروشلوازم
بلوارفرودگاه،سهراهصیادشیرازی

09151642377-32319263
وسیلهکار

خدمات بیل مکانیکی 
زنجیـری و پیکـور

معدنی-حفاری-ترانشهزنیقناتوغیره
09151613389-بنیاسدی

*فروش،معاوضهآپارتمان100متریدرحالساخت،حاشیهبیستمتریسپیدهکاشانی،موقعیت
عالیوآیندهدار،70میلیون،نقدوقسط،50میلیونوامبانکیتغییرشرایطپرداختبالمانع

*فروشمنزلویالییدرحالساخت،3طبقه180مترزمین340متربنا،مدرس25جنوبی،450
میلیون،نقدواقساط*خریدارزمینیامشارکتدرساخت،300متربهباال،کوچهباالی10متر،

استقالل،بعثت،نبوت،فتحیاآخرتوحیدومدرس

امالک آسمان       خرید و فروش ، مشارکت ، پیمانکاری و نظارت

بیرجند-خیابانمدرس-بیستمتریدومغربینبشنواب32231772-7309155611127-091556155733 ww
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ملی  شناسه  و  ثبت 5297  شماره  به   94/12/12 تاریخ  در  خاص«  »سهامی  ساخت  وزین  نوگستران  شرکت  تاسیس 
14005663391 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

موضوعشرکت:مجری پروژه های عمرانی ، راه و ساختمان و تاسیسات و خدمات ویژه تعمیرات و تغییرات ساختمانی و تاسیساتی )پس از 
اخذ مجوز های الزم از مراجع ذیصالح در صورت ضرورت قانونی( . ضمنا ثبت شرکت مزبور با موضوعات فعالیت های مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمی باشد.  مدتشرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکزاصلیشرکت:خراسان جنوبی، بیرجند ، خیابان مدرس، مدرس 34 ، پالک 30 کدپستی 
9717997168 سرمایهشرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی با نام می باشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی 
شماره 54122/215 مورخ 94/12/1 نزد بانک ملت شعبه محالتی بیرجند پرداخت گردیده است. اولینمدیرانشرکت:خانم سیده عطیه موسوی نژاد به 
شماره ملی 0640286283 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین قوامی فر به شماره ملی 0640040683 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای 
وحیدرضا نخعی به شماره ملی 3622132701 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد حسینی به شماره ملی 0651868521 به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگانحقامضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته با امضای آقای وحید رضا 
نخعی )مدیر عامل( و آقای حسین قوامی فر )نایب رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای آقای 
وحیدرضا نخعی )مدیرعامل( یا آقای حسین قوامی فر )نایب رئیس هیئت مدیره( به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیاراتمدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرساصلیوعلیالبدل:آقای هادی نخعی به شماره ملی 0653065051 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد مهدی قوامی فر به شماره ملی 
652454161 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه آوای خراسان جنوبی یا همشهری جهت درج آگهی 

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانجنوبی-مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریبیرجندهای شرکت انتخاب گردید.

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 363/94 و 1294/94 اجرایی اموال شامل یک دستگاه قیچی برقی مستعمل با دهانه 1.20 با موتور برقی  و تابلو 
ساخت داخل به ابعاد 1.5*0.5*0.8 متر به مبلغ 18/000/000 ریال - یک دستگاه شانه مفتول مستعمل با موتور برق و تابلو برق ساخت 

داخل به ابعاد 2*0.8*1.5 متر به مبلغ 25/000/000 ریال - 5000 قوطی اسپری رنگ شده ساخت ایران بدون برچسب به مبلغ 25/000/000 ریال جمعا 
به مبلغ 68/000/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای سید علیرضا حسینی به مبلغ 62/970/850 ریال در حق آقای حمزه عباسی و مبلغ جمعا 
3/500/000 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز سه شنبه تاریخ 95/1/17 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل 
اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 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. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان 
طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد 

بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
حاجیپور-مدیراجرایاحکاممجتمعشوراهایحلاختالفبیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

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

داربست ایستا
اجرای نصب داربست و پیچ 

رولپالک نما     09151609715  
09151613901 - فرج زاده

نمایندگی ایزوگام دوست علی
انواع ایزوگام دلیجان شرق و تهران  

قیرگونی   نبش بهشتی 14
09156636045 -09156666675

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

مسیر مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقی

شهروندان  محترم 
ملی  کارت  نام  ثبت  سایت 
هوشمند باز شده و نوبت دهی 

خیلی سریع صورت می گیرد.
و  امام   میدان  به  عصر  و  صبح 
 7 پاسداران  نبش  به  عصرها 

مراجعه  فرمایید.
رسا گستر- چمنی      32445563

گچکاریوگچبریپذیرفتهمیشود
بهقیمتمناسبدراسرعوقت)شهر-روستا(

09159658659

 به اطالع کلیه شهروندان محترم می رساند:

ساعتپذیرشبانوان:همهروزه15-16/30
جمعهها:8-9/3010-11/30

ساعتپذیرشآقایان:همهروزه20-21/3018-19/30
آدرس:بیرجند،سجادشهر،نبشسردارانشهید،نرسیدهبهفلکهاول

شمارهتماس:05632411801-09151642756

مجموعههایاستخر،سونا،جکوزی،سالنورزشیوسالنبدنسازی
مجتمعفرهنگی-ورزشیوتوانبخشیایثار
آمادهپذیرشمراجعینمحترممیباشد

   آجیل و خشکبار حاج ولی مژده                                                                                 مژده  
آجیل عیدتان را با کیفیت عالی و قیمت مناسب از ما بخواهید. 

انواع شکالت، آجیل مخلوط از ۱۵۰۰۰ تا 3۰۰۰۰  ، ژاپنی اعال 2۱/۰۰۰ 
پسته خندان شور 26/۰۰۰ ، کله قوچی 3۴/۰۰۰ تومان

ضمناً چک کارمندی پذیرفته می شود
حکیم نزاری 14 ، کوچه بانک صادرات مرکزی سمت چپ     09151611636

ثبت نام کربال - زمینی
اعزام 11 فروردین 95  

تعداد محدود 
دفتر زیارتی عماد بیرجند
میدان شهدا- ساختمان آوا

32224113



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

ترافیک  مورد  در  پور  هرم  آقای  یادداشت  باسالم. 
انتظامی  محترم  فرماندهی  لطفا  بود.  عالی  بسیار 
یادداشت فوق توضیح دهندکه چرا  بیرجند در مورد 
در حالی که بر اساس استانداردهای ترافیکی در محل 
سرعت  به  عبوری  خودروهای  حجم  باید  ها  تقاطع 
بعد از چراغ های قرمز در کمترین زمان تخلیه شوند 

سرعتگیر نصب می کنند؟
915...247
که  نیستیم  آدم  مهرشهر  ساکنین  ما  مگر  سالم 
خصوص  در  منطقه  این  به  توجهی  هیچ  مسئوالن 

آسفالت و درختکاری و ... ندارند. 
915...100
روستاهای  امان مردم  مسئوالن محترم، خشکسالی 

خراسان جنوبی را بریده لطفا فکری بردارید...
915...686
بدون  بفرمایید  دو  منطقه  شهرداری  به  لطفا  سالم 
تبعیض بین خیابانها! به درختان حاشیه خیابان پرستار 

)حاشیه دیوار بیمارستان( بیشتر رسیدگی کنند.
915...410
میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان 

است. تفاوت حقوق کارگر با کارمند دولت ...
915...748
به  چگونه  شما  بازرگانی  محترم  اداره  سالم.  با 
خواربار پخش  مجوز  خانگی  لوازم   فروشگاه 

می دهید؟ مسئوالن لطفا پیگیری کنید.
915...991
بسی  جای  کلینیک...  محترم  ریاست  توجه  قابل 
تاسف است افرادی که به کلینیک مراجعه می کنند 
بر روی تکه کاغذی  را  نام خود  برای نوبت گیری، 
یادداشت کنند و چنانچه نفر بعد آن پاره کاغذ را در 
سطل زباله نیندازد از این شانس برخوردار است که 
روز بعد بتواند از نوبت خود استفاده کند. در زمانه ای 
زندگیی می کنیم که عصر ارتباطات است حداقل در 
آن مکان یک دستگاه شماره گیر نصب گردد تا فرد 

بتواند با فراقت خاطر از آن شماره استفاده کند.
915...607
با سالم، چرا در خراسان جنوبی قانون عدم به کارگیری 
مادران شیرده پرستار در شیفت شب، رعایت نمی شود؟
915...307
با سالم. می خواستم از مسئوالن مربوطه سوال کنم 
چرا در خصوص صنوفی که تداخل صنفی دارند اقدام 
نمی شود؟ برای هر کسب و کاری اتحادیه گذاشتند 
پروانه  که  هم  وقتی  گیرند  می  هزینه  نحوی  به  و 
صادر می شود صاحب پروانه کسب مجاز است طبق 
قانون نظام صنفی در راستای رسته واحد صنفی خود 
اقدام به کسب و کار نماید متاسفانه در سطح شهر 
بطور مکرر مشاهده که تداخل صنفی زیاد است وقتی 
قضیه را پیگیر می شوید در جواب می فرمایند همه 
و  نمی شود  رعایت  قوانین  دارند چرا  تداخل صنفی 

کسی پاسخگو نیست؟ لطفا پیگیری شود.
915...233
سالم آوا. یک ماه پیش اعالم کردند که جریمه رانندگی 

زیاد نمی شود اما حاال چند برابر گران می کنند!
915...915
نا  میدان  حال  به  فکری  خواهشمندیم  از شهرداری 
زیبای توحید و حاشیه خیابان بکنند. باور کنید توحید 

هم جز خیابان هاست.
937...947
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تجربه بهار رویایی در قلب کویر ایران
جاذبه های گردشگری شاخص خراسان جنوبی را بشناسید

زیبا و  اندازهای  با چشم  ایران  خراسان جنوبی در شرق 
پذیرای  نوروز  آستانه  در  فراوان  باستانی  و  تاریخی  آثار 

گردشگران و میهمانان است.
عنوان  به  که  جنوبی  خراسان  استان  مهر،  گزارش  به 
از 150 هزار  بیش  با  سرزمین طالی سرخ شناخته شده 
و 800 کیلومتر مربع سومین استان پهناور کشور است. در 
حال حاضر این استان بالغ بر 732 هزار و 192 نفر جمعیت 
و 11 شهرستان، 28 شهر، 25 بخش، 61 دهستان و 3555 
آبادی است. استان خراسان جنوبی با بیش از دو هزار اثر 
تاریخی شناسایی شده و حدود 800 اثر تاریخی ثبت ملی 

یکی از استان های تاریخی در دل کویر ایران است.

خراسان جنوبی در گذر تاریخ

سرزمین خراسان جنوبی در طول تاریخ هزاران ساله خود بستر 
افتخارات فراوانی بوده است. ناحیه ای که امروزه بیرجند جزء 
کوچکی از آن را تشکیل می دهد و همزمان با سیر تاریخ نسبتًا 
پرفراز و نشیب خود، این قصه کوچک را نیز همراه کشیده 
است، قهستان نام دارد. قهستان ناحیه ای نسبتاً کوهستانی و 
ناهموار بوده است که به دلیل شرایط جغرافیایی و موقعیت 
مکانی اش در معرض حوادث و جریانات مختلف قرار گرفته، 
نقش  اسالم  ظهور  از  پس  حوادث  مسیر  در  به خصوص 
 نسبتاً مهمی داشته است. بر اساس کتیبه های هخامنشی و
نوشته های مورخان یونانی، قهستان خاستگاه یکی از اقوام 
ساتراپ  چهاردهمین  از  بخشی  و  ساگارت  نام  به  ایرانی 
هخامنشی به شمار می آمده است. کتیبه کال جنگال نشان 
دهنده اهمیت منطقه است. در عهد ساسانی نیز قهستان 
از ایاالت آباد و و معتبر بوده و سنگ نگاره های الخ مزار 
در روستای کوچ بیرجند حاوی نوشته هایی به خط پهلوی 
ساسانی است که در آنها نام آخشنواز پادشاه هپتالی و قباد 

پادشاه ساسانی به چشم می خورد. 

۸۰۰ اثر تاریخی ملی پذیرای گردشگران نوروزی

زمینه در  جنوبی  خراسان  فرهنگی  میراث   مدیرکل 
در  نوروزی  مسافران  اسکان  و  گردشگری  های  ظرفیت 
استان گفت: خراسان جنوبی حدود 800 اثر تاریخی ثبت 
شده در فهرست آثار ملی کشور را دارد که در ایام نوروز 
شده  سازی  آماده  اماکن  این  از  گردشگران  بازدید  برای 
است. حسن رمضانی با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی 
عالوه بر جاذبه های تاریخی از جاذبه های طبیعی فراوانی 
نیز برخوردار است، بیان کرد: منطقه نمونه گردشگری بند 
دره در بیرجند؛ منطقه نمونه گردشگری باغستان- آبگرم 
فردوس؛  تون  شهر  گردشگری  نمونه  منطقه  فردوس، 
منطقه نمونه گردشگری مصعبی کریمو در سرایان؛ منطقه 
نمونه گردشگری بوذرجمهر قاینی؛ منطقه نمونه گردشگری 

روستای خرو و نیاز در طبس از جمله مناطق گردشگری 
طبیعی استان است. وی بیان کرد: همچنین روستای هدف 
گردشگری افین قاین؛ روستای هدف گردشگری ماخونیک 
سربیشه، روستای هدف گردشگری چنشت، روستای هدف 
گردشگری فورگ درمیان، روستای هدف گردشگری خور 
استان خراسان  در  زیبای هدف گردشگری  روستاهای  از 
جنوبی هستند. وی مجتمع آبدرمانی آبگرم لوت؛ مجتمع 

آبگرم  آبدرمانی  مجتمع  سربیشه؛  آب ترش  آبدرمانی 
فردوس، مناطق گردشگری کویرنوردی دهسلم نهبندان، 
همت آباد زیرکوه، بشرویه و سه قلعه سرایان نمونه هایی 
دیگر از مناطق دیدنی و گردشگری استان خراسان جنوبی 

به شمار می آیند.

تدارک ۱۲۴۷ تخت در هتل ها و مهمان پذیرها

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
هماهنگی  ستاد  نشست  در  همچنین  جنوبی  خراسان 
خدمات سفر استان برای نوروز 95 گفت: برای اسکان 
اتاق با 580 تخت در هتل های  مسافران نوروزی 227 
همچنین  کرد:  بیان  وی  است.  پیش بینی شده  استان 
مهمان پذیرهای  در  تخت   667 با  اتاق   291 امسال 
بود.  خواهند  نوروزی  مسافران  اسکان  آماده  استان 
از  همچنین  جنوبی  خراسان  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
معرفی  و  فروش  برای  نوروزی  بازارچه   25 راه اندازی 
بازارچه ها  این  افزود:  و  داد  خبر  استان  صنایع دستی 
گردشگری جاذبه های  محل  در  غرفه   120  با 

استان برپا می شوند.

 بازدید بیش از ۳ میلیون نفر از
جاذبه های خراسان جنوبی در نوروز ۹۴

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان 
جنوبی گفت: بیش از 3 میلیون نفر از جاذبه های طبیعی، 
تاریخی و گردشگری استان خراسان جنوبی در نوروز 94 
ایام  این  در  بازدید  بیشترین  رمضانی گفت:  کردند.  بازدید 

مربوط به شهرستان طبس بوده که حدود یک میلیون و 200 
هزار نفر از جاذبه های این شهرستان از قبیل آستان مبارک 
حضرت حسین بن موسی الکاظم )ع(، باغ گلشن، روستای 
پیرحاجان، روستای ازمیغان، روستای خرو و آبگرم مرتضی 
علی دیدن کرده اند. وی از رشد 24 درصدی آمار اقامت در 
استان در تعطیالت نوروزی 94 خبر داده بود و افزود: از 28 
اسفندماه سال 93 تا 14 فروردین ماه 94 بالغ بر یک میلیون 
و 700 هزار نفر در تاسیسات اقامتی استان اقامت داشته اند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
جنوبی گفت: آمار اقامت مسافران در استان نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 24 درصد افزایش دارد.

 آمادگی ۱۱۸۷ کالس درس
برای اسکان مسافران نوروزی

مدیرکل آموزش وپرورش خراسان جنوبی هم از آمادگی 
استان  مدارس  در  نوروزی  مسافران  اسکان  پایگاه   14
هزار  یک  با  آموزشگاه   164 امسال  گفت:  و  داد  خبر 
نوروزی  مسافران  اسکان  برای  درس  کالس   187 و 
 337 امسال  داد:  ادامه  المعی  عباس  است.  آماده شده 

همکاری  استان  اسکان  ستاد  با  اجرایی  عوامل  از  نفر 
خواهند داشت. وی با اشاره به اینکه رزرو اینترنتی اتاق 
در مدارس از 9 اسفندماه آغازشده است، عنوان داشت: 
ثبت نام  اسکان  ستاد  سامانه  در  خانواده   140 تاکنون 
تعداد  می شود  پیش بینی  امسال  وی  گفته  به  کرده اند. 
مسافران اسکان یافته در استان نسبت به سال قبل 20 

درصد افزایش داشته باشد.

 ۹۵۰ دستگاه ناوگان حمل ونقل عمومی
برای جابجایی مسافران نوروزی

عنوان  به  شمسی،   1312 سال  در  بیرجند،  فرودگاه 
سومین فرودگاه کشور مورد بهره برداری قرار گرفت و در 
اردیبهشت ماه سال 1387، با انجام پرواز بیرجند - مدینه به 
فرودگاه بین المللی بیرجند ارتقا یافت. همچنین شهرستان 
نظر  از  است.  مرز هوایی  دارای  استان  این  در  نیز  طبس 
حمل و نقل زمینی نیز در مرکز استان خراسان جنوبی دو 
بیرجند در  پایانه مسافربری  پایانه مسافربری فعال است. 
شمال  در  و  هکتار  مساحت 24  به  زمینی  سال 1375در 
شهر بیرجند ساخته شد و در حال حاضر 10 شرکت حمل و 
نقل مسافر و یک موسسه مسافربری در مسیرهای تهران، 
مشهد، زاهدان، کرمان، اصفهان، فردوس، زابل و... مشغول 

فعالیت هستند.
از  نیز  جنوبی  خراسان  پایانه های  و  حمل ونقل  مدیرکل 
جابجایی  برای  عمومی  حمل ونقل  ناوگان   950 آمادگی 
مسافران نوروزی استان خبر داد و گفت: پیش فروش بلیت 
نوروزی از 11 اسفندماه آغاز شده و از 18 اسفند نیز خرید 

اینترنتی و حضوری بلیت نوروزی انجام می شود. 

در این گزارش چند نمونه از آثار  تاریخی و طبیعی زیبای 
این استان به اختصار معرفی می شود.

 ارگ کاله فرنگی بنایی متفاوت
از معماری شهری

ارگ کاله فرنگی به عنوان دارالحکومه محل حکمرانی 
امیرمعصوم خان بوده که در اواخردوره زندیه احداث شده 
با  معماری  فرم  نظر  از  طورکلی  به  مزبور  بنای  است. 
سایر بناهای شهری متفاوت است. این بنا در مرکز شهر 
 بیرجند در خیابان مطهری برای بازدید مسافران نوروزی

آماده سازی شده است.

قلعه بیرجند دژی تسخیرناپذیر

قلعه بیرجند نیز در میدان امام حسین )ع( بیرجند واقع شده 
که دارای دو در ورودی در اضالع شمالی و غربی است، 
مساحت آن حـدود دو هزار و 500 مترمربع است. قلعه 
همچون دژی تسخیرناپذیر بوده که در هنگام محاصره، 
مردم از طریق راهروهای زیرزمینی با مراکزی همچون 

ارگ کاله فرنگی و ارگ بهارستان ارتباط داشته اند.

 قلعه شاهدژ نهبندان بزرگ ترین
شهر سنگی مخروبه شرق ایران

قلعه شاه دزد )شاهدژ( با قدمت 1500 سال و بزرگ ترین 
شهر سنگی مخروبه شرق کشور است که قدمت و پیشینه 
آن مربوط به دوران ساسانی و از قلعه های اسماعیلیه در 
قهستان است. این قلعه در شهرستان نهبندان گردشگران 

نوروزی را برای بازدید فرا می خواند.

باغ اکبریه عمارتی جهانی در دل شهر

در میان آثار تاریخی بیرجند باغ وعمارت اکبریه بیش از 
همه نگاه پرسشگر هر بیننده ای را به سوی خود جلب 
میان خانه و  آینه،  تاالر  باغ شامل  این  تزئینات  می کند. 
گنبد عرق چین و تزئینات مقرنس، رسمی بندی است و 

در گروه باغ های حکومتی به شمار می رود.

باغ و عمارت رحیم آباد

واقع  بیرجند  شهر  در  آباد  رحیم  عمارت  و  باغ  مجموعه 
باغ در حد فاصل دو عمارت و  اصلی  شده است. محور 
دو حوض،  با  محور  این  است.  آن  تقارن طولی  در خط 
نقاط  از سایر  استخر و درختانی در دو سوی مسیر  یک 

متمایز شده است.

 خسارت ۲۲۲ میلیارد ریالی سیل به زیرساخت های خراسان جنوبی
 ایرنا - مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی گفت: در 48 ساعت گذشته در اثر بارندگی و وقوع سیالب 
222 میلیارد ریال خسارت به زیرساخت های استان وارد شد. سید ابوالقاسم میرجلیلی افزود: خسارت وارده مربوط به راه 

های روستایی، اصلی و عشایری، باغ ها و مزارع، قنات، معابر شهری و روستایی، شبکه های برقرسانی و آبرسانی است.

جوانان و نوجوانان عزیز به خود اجازه ندهید با مواد محترقه و به بهانه 
فرماندهی یگان ویژه خراسان جنوبیدلخوشی، موجب ناراحتی دیگران شوید.

پیام های آموزشی 
در خـصـــوص 
چهارشنبه آخر سال

(هوالباقی)

جناب آقای صادق صادقپور 
مدیر کل محترم آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش

 با نهایت تاسف درگذشت والده ماجده را خدمت شما و خاندان گرانقدر صادقپور
.تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برایتان صبر مسئلت داریم

محسن نخعی-  فاطمه مالکی 

PVC ، سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش
 09151630741- رحیمی

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

با تخفیف ویژه قیرگونی
محالتی - بین توحید و مدرس
09153619297  

ایزوگـــام
 مصطفی هریوندی

قابل توجه همشهریان محترم 
سیم کارت ایرانسل 4G (اینترنت پر سرعت) با 5000 تومان شارژ به همراه یک 

سیم کارت هدیه 10000 تومان فقط تا پایان سال
همچنین به مناسبت فرا رسیدن سال نو و روز زن 

فلش با قیمـت استثنایی و گارانتـی مـادام العمـر 
فلش 8 فقط 12000 تومان و فلش 16 فقط 16000 تومان

نبش کارگران 3 
موبایـل اویــن
32317783

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(

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 عزاداری شب 
شهادت بانوی دو عالم 

حضرت فاطمه )س(
 مسجد حضرت زهرای اطهر(س) واقع در میدان 

هیئت رهروان والیتآزادی  بعد از نماز مغرب و عشا ساعت 19:30

ایزوگام  شفیعی
آسفالت و قیرگونی (محوطه و پشت بام)
09151630283 - 32225494

صیادشیرازی ،  مجتمع میرداماد  
واحد 98

ساخـت نسـل جدیـد 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  

آدرس: بیرجند 
میدان امام خمینی (ره) - جمهوری 15

09153623627 - 05632211244-32232039
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فکر مي کنيد بچه اره ماهي چقدر باشد؟! 
شايد نبايد از ديدن بچه اره ماهي به اين ريزي تعجب کنيم؛ اما حيواني که طولش به 3 متر و وزنش به 680 کيلوگرم 
مي رسد، شگفت انگيز و باورنکردني است که بچه به اين کوچکي داشته باشد! اندازه بچه اره ماهي را مي توانيد با يک 
انگشت مقايسه کنيد. جالب است بدانيد اين ماهي کوچک، تنها در سال اول زندگي خود تا 75 سانتي متر مي رسد!

سریال های تلویزیون در نوروز ۹۵

برای  تلویزیون  به روال سال های گذشته  نیز  امسال 
سوای  است.  دیده  تدارک  ویژه ای  برنامه های  نوروز 
و  سال  تحویل  موعد  در  است  قرار  که  برنامه هایی 
با حضور چهره های مختلف پخش بشوند، سریال ها 
سال  در  هستند.  برخوردار  ویژه ای  جایگاه  از  همواره 
جاری ۳ سریال اصلی برای نوروز ۹۵ در نظر گرفته 
بیمار  و  زعفرانی   ،۲ دودکش  آنها  اسامی  که  شده 
از شبکه های یک، دو و  ترتیب  به  و  استاندارد است 
لطیفی  محمدحسین  رفت.  خواهد  آنتن  روی  به  سه 
کارگردان سینما و تلویزیون سریال دودکش۲ را برای 
نوروز ۹۵ در تهران در لوکیشن خانه نصرت کلید زد 
و قرار است از شبکه یک سیما پخش شود.آدم های 
چهره های  بینندگان  برای  همگی   ۲ دودکش  قصه 
آشنایی هستند. فیروز و قالیشویی پرماجرایش در ماه 
اول  بودند. سری  تلویزیون  رمضان سال ۹۲ مهمان 
این سریال به تهیه کنندگی زینب تقوایی ساخته شد 
و البته سریال و به ویژه تکیه کالم های شخصیت های 

آن با استقبال بسیاری مواجه شد.در این سریال جدید، 
شخصیت های مجموعه »دودکش« که رمضان سال 
۹۲ ازشبکه اول سیما پخش شد، حضور دارند اما فضا 
و قصه ای تازه ای به قلم کوروش نریمانی، قرار است 

به تصویر کشیده شود.
را  »زعفرانی«  سریال  کنندگی  تهیه  محمدی  ایرج 
سریال  تصویربرداری  حاضر  حال  در  و  دارد  برعهده 
تجریش،  در  خیابان هایی  و  خارجی  لوکیشن های  در 
یک آزمایشگاه  و یک رستوران که بازیگرش مهران 
احمدی است پیگیری می شود. ماجراهای این سریال 
مهدی  را  آن  اداره  که  می گذرد  قهوه خانه  یک  در 
هاشمی برعهده دارد »زعفرانی« داستانک های زیادی 
دارد و از نظر ماجراپردازی یک داستان خطی کلی دارد 

که به سرنوشت یک خانواده می پردازد. 
برای  آقاخانی  سعید  را  استاندارد«  »بیمار  سریال 
شبکه سه سیما کارگردانی می کند و تهیه کنندگی آن 
از شبکه  است  قرار  که  دارد  برعهد  ردایی  مسعود  را 
سه سیما پخش شود.نگارش فیلمنامه سریال به طور 
نیز گروه در  پایان رسیده و در حال حاضر  به  کامل 
بیمارستانی واقع در ولنجک مشغول کار هستند. سریال 
فردی  )بهنام(  داستان  قهرمان  درباره  استاندارد  بیمار 
تحصیل کرده بازیگری است که با این شیوه درمانی 
درگیر می شود و وارد ماجراهایی می شود که تا به حال 

تجربه شان نکرده است.

سینمایی

مناسبت ها

شهید؛ واالترین مکبّر آزادگی

شهید،  و  است  صبح  مؤذن  ترین  بزرگ  خورشید، 
واالترین مکبر آزادگی؛ و کدام تکبیر، رساتر و فراگیرتر 
از شهادتینی که در بی تعلق ترین ثانیه های زندگی، 
بر زبان شهید جاری می شود؟ آری! رهایی، محصول 
خاک  از  فراتر  عالمی  به  جهاد،  مردان  سپردگی  دل 
است؛ محصولی که توازن عقل های زمین را درهم 
می شکند. پس سالم بر شهدا که ایستاده می میرند. 

پیام ها در  ترین  چه می شود که خون حامل زالل 
تاریخ می ماند؟ بی تردید، پاسخ را باید در این حقیقت 
 جست که شهدا، تفسیر مجسم باران، بر شوره زار غفلت

جز  چیزی  شهدا،  ماندن  جاری  راز  و  اند...  زمین 
جوشیدن از چشمه ای به نام عشق نیست. شهادت، 

کالس همیشه دایر حرکت است که تمامی انسان ها 
را در هر برهه زمان، در خویش ثبت نام می کند و 
شهدا، اند.  مدرسه  این  برگزیده  محصالن   شهدا، 

رفته اند و رسالتی از جنس آگاهی و حرکت را بر دوش 
ما باقی گذاشته اند. شهادت، مرز زمین و آسمان است 
پیامبران  شهیدان،  بیداری.  هماره  مرزبانان  شهدا،  و 
در  که  ممتد  مسئولیتی  را  ما  که  اند  انسان  حماسه 
لحظه لحظه زندگی مان جاری است، نازل فرموده اند. 
مقام شهدا را جز شاهدان حقیقت، کسی نمی فهمد 
آن  دید.  تواند  نمی  دل،  از  غیر  را چشمی  و حقیقت 
که رتبه و جایگاه شهید را فهمید، پویایی را سرلوحه 
هستی خویش قرارداد و آن که از شهید، جز لقب و 
نامی نمی داند، تنها دل را به سکونت در کوچه ای 
آرام که به نام شهیدی آذین شده، خوش می دارد؛ اما 
فریاد ممتد شهید در ثانیه ثانیه زمان جاری است؛ فریادی 
که ریشه در »هل من ناصر ینصرنی« سیدالشهدا دارد 
و امتداد، تا گسترده ترین میدان موعود. آنچه از شکوه 
ایمان و رستگارِی آزاد بودن در سینه پاک روزگارمان 
جاری است، از برکت نفوس روحانی و حضور آسمانی 
شهداست. به خدا اگر نبودند »همت«ها و »باکری«ها و 
»جهان آرا«ها، مأذنه قلب ها به جای نغمه باصفای اذان، 

از صدای ناموزون کرکس ها، می افسرد!

سفره رنگارنگ غذاهای محلی و سوغات خراسان جنوبی 
برای  دیار  این  از  ماندگار  سوغاتی  می تواند  نوروز  ایام  در 

گردشگران و مسافران نوروزی باشد.
به گزارش مهر، از جالب ترین جاذبه های گردشگری در هر 
منطقه ای انواع غذاهای آن سرزمین و نحوه طبخ آن است. 
غذاهای سنتی خراسان جنوبی از مواد در دسترس و متناسب 
با شرایط آب و هوایی تهیه می شود. غذاهای محلی مورد 
استفاده در این منطقه به فراخور فصل و همچنین طبع افراد 
از غذاهای  بعضی  این که  و  یا گرم مزاجی(  )سرد مزاجی 
مورد  داشته  بیماری  از  پیشگیری  یا  درمانی  جنبه  محلی 
استفاده مردم قرار می گرفته است. یکی از این غذاهای محلی 
مردم این منطقه قروت یا کشک،  یک ماده غذایی معجزه 
آساست که در بردارنده تمامی خواص شیر و حاوی کلسیم و 

پروتئین است.

قروت یا »کشک دیگ چدنی«

قروت یا »کشک دیگ چدنی« یکی از فرآورده های فرعی 
شیر است که به روش سنتی از جوشاندن، تغلیظ و یا خشک 
کردن دوغی که پس از کره گیری باقی می ماند و یا از ماست 
بدون چربی تهیه می شود. کشک دیگ چدنی یا خاکستری 
در خراسان جنوبی مورد استقبال زیادی قرار دارد که به نام 
»قورت« نیز مشهور است این نوع کشک خواص بیشتری 
نسبت به سایر کشک ها دارد. برای تهیه کشک دیگ چدنی 
پس از ساییدن، مایع کشک ساییده را به روغن پیازی که به 
نعنای خشک معطر شده می افزاییم و پس از قدری جوش 
آمدن روی حرارت، اشکنه بسیار خوشمزه و مطبوعی به دست 
می آید.کشک به عنوان یک غذای نفاخ و هم آورنده و سفت 
کننده روده محسوب می شود؛ به همین علت برای هضم 
آن،  بر  استفاده می شود. عالوه  نعنای خشک  از  آن  راحت 
کلسیم باال و فسفر موجود در کشک می تواند در پیشگیری 
از پوکی استخوان موثر باشد. »کشک زرد« نوع دیگری از 
زردرنگ خشک  پودر  به صورت  و  کشک خراسانی هاست 
است که از روزگاران کهن بر جای مانده است. برای تهیه 
کشک زرد تلفیقی از آرد و ماست یا مقداری شیر و خمیر 
ترش خمیر تهیه و مقداری زردچوبه یا زعفران نیز به آن 
اضافه می کنند و می گذارند تا خوب ترش شود سپس آنرا به 
صورت چانه هایی بر روی یک پارچه تمیز خشک می کنند و 
با یک هاون یا دستاس آسیاب کرده تا به صورت آرد شود 
و با الک صاف می کنند. به هنگام تهیه غذا مقداری را با آب 
مخلوط کرده و در پیاز داغ یا سیر داغ می ریزند تا بپزد با نان 

می خورند. گاهی در تهیه آن از گوشت داغ، گوجه خشک و 
یا گردو نیز استفاده می کنند. با توجه به گرم بودن غذا بیشتر 
در فصل زمستان برای نهار یا شام مورد استفاده قرار می گیرد.

کاچی نوعی غذای سنتی است که برای تهیه آن آرد گندم 
یا گاورس را با آب مخلوط کرده و روی آتش می جوشانند تا 
غلیظ شود سپس با مقداری شیره انگور یا گوشت داغ یا شلغم 

میل می کنند.

نوجوش ناهاری خوشمزه

نوعی دیگر از غذاهای سنتی خراسان جنوبی نان جوش که 
در اصطالح محلی به آن» نوجوش« نیز گفته می شود. ابتدا 
مقداری سیر داغ تهیه کرده کمی آب به آن می افزایند قبل 
از اینکه آب به جوش آید مقداری برگ خورد شده پیازچه، 
زردچوبه یا زعفران، نمک و گاهی چند تخم مرغ هم به آن 
اضافه می کنند و گاهی به عنوان چاشنی از رب گوجه یا قره 
قروت استفاده می کنند وقتی که آب به جوش آمد متناسب 
با مقدار آب اشکنه نان خشکه به آن می افزایند و خوب هم 
می زنند تا آب جذب نان ها شود این غذا بر حسب تمایل 
بیشتر برای نهار تهیه می شود. »چکمال« از ریز کردن پتیر 
یا  با مقداری روغن  باید  یا کماچ داغ به دست می آید که 
مسکه )کره محلی( آب شده خوب چنگ زده شود تا چربی 
به خورد کماچ و پتیر برود و بیشتر در زمان پختن نان تازه 
تهیه می شود. »کما« گیاهی خودرو و بیابانی از دیگر غذاهای 
سنتی خراسان جنوبی است که بیشتر در فصل بهار و اواخر 
زمستان درست می کنند برای تهیه آن کماها را خرد می کنند 
و پس از شستن، در آب می جوشانند تا پخته شود. سپس آب 
آن را گرفته مقداری سیر داغ تهیه می کنند و کماهای له شده 
را با مغز گردوی کوبیده و تخم مرغ، نمک، زعفران و گاهی 

سیب زمینی تفت می دهند و با قروت یا سیر ماست و یا به 
تنهایی میل می کنند.

اشکنه بنه یا قاتق

اشکنه بنه که به آن »قاتق« نیز می گویند و برای تهیه آن ابتدا 
بنه یا پسته بنه ها را در هاون کوبیده تا به روغن بیاید سپس به 
همراه مقداری گردوی نرم شده در تقار یا تقارچه های سفالی 
می سایند و در ضمن مالیدن اندک اندک آب به آن می افزایند 
و این عمل را ادامه می دهند تا به روغن بیاید سپس با دست 

می فشارند تا روغن آن بیرون بیاید و روغن را در ظرف دیگر 
نگه می دارند آنگاه کم کم به آن آب می افزایند تا پوست های 
شکسته جدا شود و آن را پر آب کرده و صاف می کنند روغن 
بدست آمده را به آن اضافه می کنند مقداری سیر با نمک نیز 
مخلوط کرده به آن می افزایند. اشکنه گوجه، قلور شیر، اشکنه 
گشنیز و اشکنه زردآلو از دیگر غذاهای سنتی در خراسان 
جنوبی است که با طبخی آسان سفره ای زیبا را برایمان مهیا 

می کند.

 سوغات سرزمین طالی سرخ ایران

خراسان جنوبی که به نام سرزمین طالی سرخ ایران مشهور 
است به دلیل شرایط مناسب آب و هوایی حدود ۳۰ درصد 
زعفران ایران تولید می شود که بهترین کیفیت زعفران را دارد 
و زعفران قاینات آوازه جهانی دارد و به کشورهای اروپایی 
به  زعفران  کشت  عمده  منطقه   هم اکنون  می شود.  صادر 
خراسان جنوبی که زمانی به قهستان شهرت داشته و امروزه 
شامل شهرستان های نهبندان، بیرجند، قاین، گناباد، فردوس 
و طبس می شود، محدود شده است. زعفران گیاهی است 
علفی، دائمی و در عین حال زینتی که از طریق پیاز تکثیر 

می شود، چون زعفران یک گیاه نازای طبیعی است.بخش 
مورد استفاده زعفران همین کالله زعفران است. اگرچه همراه 
بودن خامه با کالله از قیمت زعفران می  کاهد، اما بیشتر افراد 
برای اطمینان از خلوص زعفران ترجیح می  دهند از زعفران 
دسته  ای که خامه به کالله متصل است خریداری کنند. کالله  
زعفران دارای رنگ، طعم و عطر دلپذیری است که هر یک از 
این ویژگی ها مربوط به یک دسته از مواد آلی شیمیایی است. 
زعفران در بازارهای استان به صورت زعفران معمولی دسته ای 
و زعفران سرقلم سرریشه، یا سرگل، یا رشته  ای و در بازارهای 
جهانی بیشتر به صورت زعفران سائیده شده »پودر« و زعفران 

رشته  ای به فروش می رسد. 
زرشک  ها گروه بزرگی  از درختچه  های خاردار همیشه سبز 
یا خزان کننده از خانواده زرشکیان است. برگ زرشک حاوی 
زرشک  خراسان جنوبی  در  است.   C ویتامین  زیادی  مقدار 
بی دانه به عنوان یک میوه مطلوب در شهرستان های بیرجند 
و قائنات کشت می شود. از دانه زرشک صرف نظر از مصارف 
غذایی در صنایع تبدیلی از قبیل مربا، ژله، آب میوه، نوشابه 
استفاده  زرشک  گرد  و  نکتارین  مارماالد،  کنسرو،  گازدار، 
می  شود. زرشک را عقیق درخشان صحراهای خراسان جنوبی 
نام نهاده اند و این محصول به یکی از سوغات پر مخاطب 

مسافران خراسان جنوبی تبدیل شده است.
آلو بخارا درختچه  ای است به طول در حدود سه متر که هر 
قدر فواصل کشت آن محدودتر باشد، بر ارتفاع آن اضافه 
می شود. این درخت در روستاهای بخش مرکزی و بخش 
درمیان بیرجند به فراوانی کشت می شود. نوع خشک شده آن 
که به عنوان سوغات خراسان جنوبی طرفداران زیادی دارد، در 

انواع سوپ  ها و خوراک ها استفاده می شود. 
عناب درختی است خاردار که در مقابل سرما و گرما مقاوم 
زمین های  در  و  بیرجند  روستاهای  بیشتر  در  عناب  است. 
نامرغوب می روید. در روستاهای بیرجند اغلب عناب بیش 
از سنجد کشت می شود، چون میوه عناب بیش از سنجد 

طالب و قیمت دارد.
سنجد دارای ارقامی است که از نظر شکل، رنگ، طعم و 
این  بایکدیگر متفاوت هستند.  ارتفاع درخت  اندازه میوه و 
یافت  فراوانی  به  بیرجند  کوهستانی  روستاهای  در  درخت 
می شود و از آن به ویژه به عنوان پرچین برای جلوگیری از 
تخریب مزارع و باغ ها استفاده می کنند. عالوه بر زعفران، 
زرشک، آلو بخارا، عناب، سنجد، بادام کوهی، گردو، کشک 
سیاه، کشک زرد، کشک زیره ای، قره قروت، برگه هلو از 

سوغات بیرجند است.

سفره رنگارنگ غذاها و سوغات خراسان جنوبی

  3 2236030   09151605216
ایزوگام سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز   ان
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09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی ایزوگام هریوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
نمایندگی ایزوگام آذرگام و آذین بام

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

طعم واقعی پیتزا با خمیر تازه
ابتدای بلوار معلم ، نرسیده به معلم 2

تلفن سفارشات: 32236008

تنها پیتزا تنوری در بیرجند

فست فودارسال رایگان
گیپـا 

داد
بام

ی 1 
1 ال

8 :
کار

ت 
ساع

فـرش هامـون
فرصت استثنایی را از دست ندهید

با خرید 24 متر فرش 6 متر فرش 
رایگان دریافت کنید

مطهری 21/1

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

09156648854
32229950

 32229960
اتوبار فرهمند

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 ُامیـال

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

خرید اعتباری برای فرهنگیان محترم

نمایشگاه 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

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

بـرنـج ام-كــي 

خوش عطر، خوش پخت و 100 درصد خالص
تنها یك بار امتحان كنید

کیفیت حاصل تالش متخصصان ماست

شماره هاي تماس:
دفتر مشهد: 051-33690847-8

بیرجند: 09304008603

برنج سفید دانه بلند از بهترین و مرغوب ترین شالیزارها
تأیید شده و داراي مجوز رسمي وزارت بهداشت

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
قیمت مناسب + کیفیت عالی= رضایت مشتری

مركز فروش پنجـره و شیشه شکرانی

 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  
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شهرخبر: در برخی روزها آب تجمع یافته در بدن به قدری است که پف زیر چشم شما افزایش یافته و شکمتان بزرگ دیده می شود که هر دوی این 
موارد زیبایی صورت و اندامتان را تحت تاثیر قرار می دهد. با ساالد مارچوبه می توانید آب اضافی تجمع یافته در شکم و پف زیر چشم خود را از بین 
ببرید.  ساالد مارچوبه، ساالد سالم و مفیدی است که ما به شما توصیه می کنیم تا به کمک آن از نفخ شکم و پف زیر چشمتان خالصی پیدا کنید.

رفع پف زیر چشم با ساالد مارچوبه  اخبار ورزشی

قهرمانان مسابقات والیبال و فوتسال »جام 
فجر« روستائیان بیرجند معرفی شدند  

بازی های  و  روستایی  ورزش  هیئت  دبیر  فارس: 
بومی و محلی خراسان جنوبی از برگزاری مسابقات 
داد  خبر  بیرجند  شهرستان  روستائیان  فجر«  »جام 
مسابقات  نخست  سکوی  بر  امیرآباد  تیم  گفت:  و 
والیبال ایستاد و القور قهرمان مسابقات فوتسال شد. 
چاجی، اظهار داشت: در راستای ایجاد شور و نشاط 
بالقوه  استعدادهای  پرورش  و  شناسایی  اجتماعی، 
»جام  قهرمانی  فوتسال  و  والیبال  مسابقات  ورزشی 
شد.وی  برگزار  بیرجند  شهرستان  روستائیان  فجر« 
از روستاهای  تیم   با حضور 30  این مسابقات  افزود: 
نوفرست،  امیرآباد،  غیوک،  آباد،  شوکت  حاجی آباد، 
گوگچین، چهکند، سرچاه تازیان، القار، چاج، میریک، 
سیسکان،  نوکند،  القور،  بجد،  بیسکنج،  رقیه آباد، 
سیچان، میریک، خونیکسار و دهنو از 15 بهمن ماه 
در سالن های ورزشی کاریز نوفرست و شهید فارابی 
بیرجند برگزار شد.وی تصریح کرد: در مسابقات والیبال 
»جام فجر« روستائیان شهرستان بیرجند تیم  امیرآباد 
بر سکوی نخست ایستاد، حاجی  آباد نایب قهرمانی را 
از آن خود کرد و نوفرست به مقام سوم دست یافت. 
برگزاری مسابقات فوتسال »جام  به  اشاره  با  چاجی 
تیم   شد:  یادآور  بیرجند  شهرستان  روستائیان  فجر« 
آباد  از مسابقات شد، حاجی  این دوره  القور قهرمان 
نایب قهرمانی را تصاحب کرد و میریک به مقام سوم 
دست یافت.وی خاطرنشان کرد: در مراسم اختتامیه 
روستائیان  فجر«  »جام  فوتسال  و  والیبال  مسابقات 
شهرستان بیرجند با حضور روسا و دبیران هیئت  های 
ورزش روستایی و والیبال، بخشدار و اعضای شورای 
اسالمی، مسئوالن اداره ورزش و جوانان از تیم   های 
برتر با حکم، مدال و کاپ قهرمانی و جوایز ارزنده ای 

تجلیل به عمل آمد.

مسابقات قهرمانی پینگ پنگ جوانان 
و نوجوانان استان برگزار شد

مسابقات قهرمانی پینگ پنگ جوانان استان به مناسبت 
هفته نیکوکاری و محیط زیست، با حضور 8 بازیکن 
در سالن شهید سرحدی بیرجند برگزار و امیرحسین 
اول،  ای  ا...خامنه  آیت  نمونه  دبیرستان  از  عباسپور 
حسین  محمد  دوم،  آزاد  دانشگاه  از  عشقی  مهدی 
خلیلی از هنرستان خلیج فارس و آرمین زمانی پور از 
دبیرستان شاهد مشترکاً سوم شدند.همچنین مسابقات 
قهرمانی نوجوانان استان به مناسبت هفته درختکاری و 
محیط زیست ، با حضور سیزده بازیکن از شهرستان 
های بیرجند و فردوس در سالن شهید سرحدی بیرجند 
برگزار و علی بذرافشان از فردوس مدرسه تیزهوشان 
ا...  آیت  دبیرستان  بیرجند  از  تهوری  علیرضا  اول، 
خامنه ای دوم ، محسن بذرافشان از فردوس مدرسه 
تیزهوشان و امیرعلی چهکندی نژاد از بیرجند مدرسه 

نواب صفوی مشترکاً سوم شدند.

سرطان خون با مصرف این ماده 
غذایی ۹ برابر می شود 

غذاهای  جمله  از  هات داگ  آنالین:  قدس 
سنین  در  افراد  میان  در  پرطرفدار  و  محبوب 

که  است  غذاهایی  از  یکی  و  است  مختلف 
آن  مصرف  به  بسیار  نوجوانان  و  کودکان 
عالقه مند هستند و در بیشتر مواقع مصرف آن 
و  ترجیح می دهند  گازدار  آب های  و  پنیر  با  را 
همین امر بر معایب آن می افزاید. بنابر تحقیقی 

جدید، کودکانی که در هر ماه بیش از دو عدد 
هات داگ استفاده کنند 9 برابر بیشتر از کودکان 
دیگر امکان دارد که به سرطان خون در دوران 
کودکی مبتال شوند. عالوه بر این، مادرانی که 
در هر هفته یک هات داگ  بارداری  دوران  در 

مصرف کنند احتمال اینکه نوزادشان در دوران 
کودکی به سرطان مبتال شود افزایش می یابد. 
به طور مشابه، پدرانی که قبل از اقدام به بارداری 
مقادیر زیادی هات داگ مصرف می کنند بیشتر 
امکان دارد که کودکانشان در آینده به سرطان 

خون مبتال شوند. نیتریت یکی از مواد افزودنی 
به هات داگ است که می تواند سبب مسمومیت 
فرآیند پخت هات داگ،  غذایی حاد شود. طی 
نیترات موجود در آن با آمین هایی که به طور 
می شود  ترکیب  دارد  وجود  گوشت  در  طبیعی 
ترکیبی  خود  که  می شود  تشکیل  نیتروسو  و 
سبب  کودکان  در  می تواند  و  سرطان زاست 
بروز سرطان خون شود. سعی کنید در صورت 
بدون  گوشت های  از  د اگ  هات  از  استفاده 
نیتریت استفاده کنید و یا مصرف هات داگ را 

تا حد امکان به حداقل برسانید.

از تخم مرغ نترسید! 

سالمت نیوز: تحقیقات نشان داده اگر به مدت 
اتفاقات  بخورید  مرغ  تخم   3 تنها  هفته  یک 
جالبی در بدن شما می افتد که شما را شگفت زده 
خواهد کرد. بسیاری از افراد بر این باورند که 
تخم مرغ دارای مقادیر باالی کلسترول است. 
مفید  غذایی  ماده  را  مرغ  تخم  دیگر  بسیاری 
مثبتی  تاثیرات  و سالمی در نظر می گیرند که 
برخی  از  افراد  بسیاری  اما  دارد.  سالمتی  بر 
در  که  هستند  بی خبر  مرغ  تخم  ویژگی های 
اینجا ما به مهم ترین آن ها اشاره می کنیم. تخم  
باعث  پروتئین  از  بودن  سرشار  علت  به  مرغ 

می شود بعد از خوردن آن احساس سیری کنید 
و تا حدودی اشتهای شما را سرکوب می کند و 
تا چند ساعت از پرخوری شما جلوگیری می کند. 
از طرف دیگر، تخم مرغ موتور چرب سوزی شما 
را به کار می اندازد و به کاهش وزن شما کمک 

می کند. مطالعه ای جدید نشان داده افرادی که 
مرغ مصرف می کنند 65  تخم  منظم  به طور 
درصد بیشتر از افراد دیگر کاهش وزن موفق 
را تجربه خواهند کرد. از جمله مهم ترین فواید 
مصرف تخم مرغ می توان به موارد زیر اشاره 

به  بخشیدن  استحکام  و  کردن  قوی  کرد: 
افزایش  دندان،  و  دهان  تقویت  استخوان ها، 
افزایش و بهبود عملکرد  انرژی و توان بدنی، 
قلبی  مشکالت  به  ابتال  خطر  کاهش  مغز، 

عروقی  و تقویت سیستم عصبی بدن. 

چند راهکار ساده برای 
سالمت کلیه ها

 
شهرخبر: تحرک کافی داشته باشید: مهمترین 
فعالیت بدنی  از کلیه ها،  برای حفاظت  اقدام 

به  حداقل  روی  پیاده  است.  منظم  ورزش  و 
قلب  و  روز عملکرد کلیه  دقیقه در  مدت 30 
از بروز فشار خون و پوکی  را تنظیم کرده و 
استخوان جلوگیری می کند. بهبود خلق وخو 
قند  است.  روزانه  روی  پیاده  مزایای  دیگر  از 
خون خود را به طور مرتب کنترل کنید: دیابت 
کنترل  است.  کلیه  به  آسیب  عامل  مهمترین 
مرتب قند خون و استفاده از داروهای کاهش 
است.  پزشک ضروری  نظر  قند تحت  دهنده 
فشار خونتان را در حد نرمال نگه دارید: اکثر 
افراد بر این باورند که فشار خون باال فقط به 
قلب و مغز آسیب می زند؛ در صورتیکه فشار 
خون باال مهمترین عامل آسیب به کلیه است. 
 غذای سالم بخورید: رژیم غذایی مدیترانه ای 
است.  شده  توصیه  ها  کلیه  سالمت  برای 
نمک، چربی، غذای آماده و گوشت قرمز قاتل 
کلیه هستند. آب کافی بنوشید. سیگار نکشید. 
را  دارویی  هیچ  دهید.  کاهش  را  خود  وزن 
عالیم  ترین  .شایع  نکنید  مصرف  خودسرانه 
استفراغ،  و  تهوع   : از  عبارتند  کلیه  نارسایی 
در  خصوص  به  تورم،  ادرار،  میزان  کاهش 
در  نامطبوع  طعم  چشم،  دور  و  پا  مچ  ناحیه 
کاهش  نفس،  تنگی  مزمن،  خستگی  دهان، 
اشتها، مشاهده خون در ادرار، ایجاد ضایعات 

پوستی و کاهش حافظه.

چند راهکار ساده برای سالمت کلیه ها

پسربچه ۹ ساله، مزاحم اینترنتی زن جوان 

پسربچه 9 ساله مشهدی با ارسال عکس های مستهجن برای زنی جوان دردسر بزرگی درست کرد.به گزارش 
تابناک، ماجرایي که این پسربچه رقم زد، با شکایت زوج جواني در اداره پلیس فتا مشهد فاش شد. با شکایت زوج 
جوان، تحقیقات پلیس براي شناسایي و دستگیري مزاحم اینترنتي شروع شد. بررسي هاي تخصصي کارشناسان 
نشان مي داد که عکس ها از طریق گوشي تلفن همراهي که سیم کارتش به نام صادق است، ارسال مي شود. 
مرد جوان به گفته همسایه ها کارگري ساده و قابل اعتماد بود که آزارش به کسي نمي رسید. او حتي به دلیل 
سواد کمي که داشت قادر به استفاده از گوشي هاي تلفن همراه هوشمند نبود. با این حال مأموران به تحقیق از او 
پرداختند. وقتي مأموران شماره تلفني را که از طریق آن براي شاکي مزاحمت ایجاد شده بود به زبان آوردند، مرد 
جوان مدعي شد که این سیم کارت در اختیار پسربچه 9ساله اش است. با اظهارات مرد جوان شکي باقي نماند که 
مزاحم اینترنتي شاکي کسي جز پسربچه 9ساله نیست. مأموران سراغ او رفتند و وي گفت: مدتي پس از اینکه 
با گوشي خودم بازي کلش را انجام مي دادم، در چت آنالین کلش آف کلنز شرکت کردم. در آنجا اسم و شماره 
تلفن فردي به نام ریحانه را دیدم. چندبار برایش پیام فرستادم و سنش را پرسیدم اما جوابي نداد. من هم تصاویر 
مستهجني را که جواني 18ساله از یکي از شهرهاي همجوار برایم ارسال کرده، از طریق تلگرام برایش فرستادم.

دستگیری عامل اختالس هفت میلیاردی 

ایرنا: فرمانده نیروی انتظامی استان گیالن از شناسایی و دستگیری 
عامل اختالس هفت میلیارد ریالی توسط کارآگاهان آگاهی در 
رشت خبر داد. سردار میرحیدری گفت: با ارائه شکوائیه ای مبنی 
بر کم شدن وجوه بانک از خزانه، پیگیری موضوع در دستور کار 
کارآگاهان قرار گرفت. وی افزود: کارآگاهان با تحقیقات صورت 
گرفته، به رئیس خزانه این بانک دولتی مشکوک شده و او را 
دستگیر کردند. سردار میرحیدری با بیان اینکه متهم در همان 
ابتدا با توجه به دالیل و مستندات جمع آوری شده به جرم خود 
اعتراف کرد، ادامه داد: متهم از اهمال و سستی عناصر نظارتی 
بانک سوء استفاده کرده و با جابجایی اسکناس های 10 هزار 
ریالی با 100 هزار ریالی از خزانه بانک مرکزی، در مدت یک 
سال، هفت میلیارد و 920 میلیون ریال از بانک خارج کرده است. 

کالهبرداری با طالهای بدلی 

بدلی  طالهای  با  که  کالهبردار  زن  ایرنا: 
افتاد.  دام  به  می زد  جیب  به  میلیونی  پول های 
مأموران  پلیس سیرجان گفت:  رئیس  ایران نژاد 
در پی شکایتی مبنی بر اینکه زنی با داشتن یک 
رشته گردنبند طالی بدلی قصد فروش آن را به 
جای گردنبند طالی اصلی داشت، تحقیقات را 
آغاز کردند. وی افزود: مأموران متهم را در یک 
این  کرد:  بیان  کردند.وی  دستگیر  طالفروشی 
النگو و گوشواره  با تهیه گردنبند،  زن 22 ساله 
و ریختن آب طال روی آنان، اقدام به فروش این 
اجناس بدلی به جای طالی اصل می کرده است.

زن شیاد به دو بدل اندازی اعتراف کرده است.

دستگیری عامل برداشت غیرمجاز

اطالعات  تبادل  و  تولید  فضای  پلیس  رئیس  ایرنا: 
عامل  دستگیری  از  مرکزی،  استان  انتظامی  فرماندهی 
داد.  خبر  اراک  در  بانکی  حساب  از  غیرمجاز  برداشت 
دریافت شکایتی  در پی  افزود:  نوروزی  سرگرد مصطفی 
از  یکی  بانکی  حساب  از  غیرمجاز  برداشت  بر  مبنی 
این  اراکی موضوع در دستور کار کارشناسان  شهروندان 
پلیس قرار گرفت. وی ادامه داد: با اقدامات و تحقیقات 
تخصصی، فردی که اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب 
کرده بود دستگیر و در بازجویی ها مشخص شد متهم از 
دوستان شاکی است که از اطالعات بانکی او آگاه بوده 
است.رئیس پلیس فتا استان مرکزی گفت: متهم دستگیر 

شده با تشکیل پرونده، تحویل مقام قضایی شد.
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خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز  

نصــب و تعمیــر لباسشویی در منزل        
09151643778 - 32315776   شهر یاری

مدرسه  زبان بیرجند
انگلیسی، آلمانی،  ایتالیایی،  اسپانیایی

www.lanschool.ir
خیابان مدرس 16- پالک 85

تلفن: 3223754۹
مشاوره و ثبت نام عصرها

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

بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران 

و چهارراه دولت 

باز کجا میری؟

امداد  باطری سپهـر؟!
عیب يابي  - استارت دينام - باطري و شارژ  رايگان 

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

سواري - کامیون - ایراني - خارجي 

با قیمت مصوب شرکت
آدرس : خیابان 17 شهريور 29

حسین حقیقي پور  09155615113 - 32220423 

ش بیشتر/  نقد و قسط
سود کمتر ،  فرو
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شهرخبر: در برخی روزها آب تجمع یافته در بدن به قدری است که پف زیر چشم شما افزایش یافته و شکمتان بزرگ دیده می شود که هر دوی این 
موارد زیبایی صورت و اندامتان را تحت تاثیر قرار می دهد. با ساالد مارچوبه می توانید آب اضافی تجمع یافته در شکم و پف زیر چشم خود را از بین 
ببرید.  ساالد مارچوبه، ساالد سالم و مفیدی است که ما به شما توصیه می کنیم تا به کمک آن از نفخ شکم و پف زیر چشمتان خالصی پیدا کنید.

رفع پف زیر چشم با ساالد مارچوبه  اخبار ورزشی

قهرمانان مسابقات والیبال و فوتسال »جام 
فجر« روستائیان بیرجند معرفی شدند  

بازی های  و  روستایی  ورزش  هیئت  دبیر  فارس: 
بومی و محلی خراسان جنوبی از برگزاری مسابقات 
داد  خبر  بیرجند  شهرستان  روستائیان  فجر«  »جام 
مسابقات  نخست  سکوی  بر  امیرآباد  تیم  گفت:  و 
والیبال ایستاد و القور قهرمان مسابقات فوتسال شد. 
چاجی، اظهار داشت: در راستای ایجاد شور و نشاط 
بالقوه  استعدادهای  پرورش  و  شناسایی  اجتماعی، 
»جام  قهرمانی  فوتسال  و  والیبال  مسابقات  ورزشی 
شد.وی  برگزار  بیرجند  شهرستان  روستائیان  فجر« 
از روستاهای  تیم   با حضور 30  این مسابقات  افزود: 
نوفرست،  امیرآباد،  غیوک،  آباد،  شوکت  حاجی آباد، 
گوگچین، چهکند، سرچاه تازیان، القار، چاج، میریک، 
سیسکان،  نوکند،  القور،  بجد،  بیسکنج،  رقیه آباد، 
سیچان، میریک، خونیکسار و دهنو از 15 بهمن ماه 
در سالن های ورزشی کاریز نوفرست و شهید فارابی 
بیرجند برگزار شد.وی تصریح کرد: در مسابقات والیبال 
»جام فجر« روستائیان شهرستان بیرجند تیم  امیرآباد 
بر سکوی نخست ایستاد، حاجی  آباد نایب قهرمانی را 
از آن خود کرد و نوفرست به مقام سوم دست یافت. 
برگزاری مسابقات فوتسال »جام  به  اشاره  با  چاجی 
تیم   شد:  یادآور  بیرجند  شهرستان  روستائیان  فجر« 
آباد  از مسابقات شد، حاجی  این دوره  القور قهرمان 
نایب قهرمانی را تصاحب کرد و میریک به مقام سوم 
دست یافت.وی خاطرنشان کرد: در مراسم اختتامیه 
روستائیان  فجر«  »جام  فوتسال  و  والیبال  مسابقات 
شهرستان بیرجند با حضور روسا و دبیران هیئت  های 
ورزش روستایی و والیبال، بخشدار و اعضای شورای 
اسالمی، مسئوالن اداره ورزش و جوانان از تیم   های 
برتر با حکم، مدال و کاپ قهرمانی و جوایز ارزنده ای 

تجلیل به عمل آمد.

مسابقات قهرمانی پینگ پنگ جوانان 
و نوجوانان استان برگزار شد

مسابقات قهرمانی پینگ پنگ جوانان استان به مناسبت 
هفته نیکوکاری و محیط زیست، با حضور 8 بازیکن 
در سالن شهید سرحدی بیرجند برگزار و امیرحسین 
اول،  ای  ا...خامنه  آیت  نمونه  دبیرستان  از  عباسپور 
حسین  محمد  دوم،  آزاد  دانشگاه  از  عشقی  مهدی 
خلیلی از هنرستان خلیج فارس و آرمین زمانی پور از 
دبیرستان شاهد مشترکاً سوم شدند.همچنین مسابقات 
قهرمانی نوجوانان استان به مناسبت هفته درختکاری و 
محیط زیست ، با حضور سیزده بازیکن از شهرستان 
های بیرجند و فردوس در سالن شهید سرحدی بیرجند 
برگزار و علی بذرافشان از فردوس مدرسه تیزهوشان 
ا...  آیت  دبیرستان  بیرجند  از  تهوری  علیرضا  اول، 
خامنه ای دوم ، محسن بذرافشان از فردوس مدرسه 
تیزهوشان و امیرعلی چهکندی نژاد از بیرجند مدرسه 

نواب صفوی مشترکاً سوم شدند.

سرطان خون با مصرف این ماده 
غذایی ۹ برابر می شود 

غذاهای  جمله  از  هات داگ  آنالین:  قدس 
سنین  در  افراد  میان  در  پرطرفدار  و  محبوب 

که  است  غذاهایی  از  یکی  و  است  مختلف 
آن  مصرف  به  بسیار  نوجوانان  و  کودکان 
عالقه مند هستند و در بیشتر مواقع مصرف آن 
و  ترجیح می دهند  گازدار  آب های  و  پنیر  با  را 
همین امر بر معایب آن می افزاید. بنابر تحقیقی 

جدید، کودکانی که در هر ماه بیش از دو عدد 
هات داگ استفاده کنند 9 برابر بیشتر از کودکان 
دیگر امکان دارد که به سرطان خون در دوران 
کودکی مبتال شوند. عالوه بر این، مادرانی که 
در هر هفته یک هات داگ  بارداری  دوران  در 

مصرف کنند احتمال اینکه نوزادشان در دوران 
کودکی به سرطان مبتال شود افزایش می یابد. 
به طور مشابه، پدرانی که قبل از اقدام به بارداری 
مقادیر زیادی هات داگ مصرف می کنند بیشتر 
امکان دارد که کودکانشان در آینده به سرطان 

خون مبتال شوند. نیتریت یکی از مواد افزودنی 
به هات داگ است که می تواند سبب مسمومیت 
فرآیند پخت هات داگ،  غذایی حاد شود. طی 
نیترات موجود در آن با آمین هایی که به طور 
می شود  ترکیب  دارد  وجود  گوشت  در  طبیعی 
ترکیبی  خود  که  می شود  تشکیل  نیتروسو  و 
سبب  کودکان  در  می تواند  و  سرطان زاست 
بروز سرطان خون شود. سعی کنید در صورت 
بدون  گوشت های  از  د اگ  هات  از  استفاده 
نیتریت استفاده کنید و یا مصرف هات داگ را 

تا حد امکان به حداقل برسانید.

از تخم مرغ نترسید! 

سالمت نیوز: تحقیقات نشان داده اگر به مدت 
اتفاقات  بخورید  مرغ  تخم   3 تنها  هفته  یک 
جالبی در بدن شما می افتد که شما را شگفت زده 
خواهد کرد. بسیاری از افراد بر این باورند که 
تخم مرغ دارای مقادیر باالی کلسترول است. 
مفید  غذایی  ماده  را  مرغ  تخم  دیگر  بسیاری 
مثبتی  تاثیرات  و سالمی در نظر می گیرند که 
برخی  از  افراد  بسیاری  اما  دارد.  سالمتی  بر 
در  که  هستند  بی خبر  مرغ  تخم  ویژگی های 
اینجا ما به مهم ترین آن ها اشاره می کنیم. تخم  
باعث  پروتئین  از  بودن  سرشار  علت  به  مرغ 

می شود بعد از خوردن آن احساس سیری کنید 
و تا حدودی اشتهای شما را سرکوب می کند و 
تا چند ساعت از پرخوری شما جلوگیری می کند. 
از طرف دیگر، تخم مرغ موتور چرب سوزی شما 
را به کار می اندازد و به کاهش وزن شما کمک 

می کند. مطالعه ای جدید نشان داده افرادی که 
مرغ مصرف می کنند 65  تخم  منظم  به طور 
درصد بیشتر از افراد دیگر کاهش وزن موفق 
را تجربه خواهند کرد. از جمله مهم ترین فواید 
مصرف تخم مرغ می توان به موارد زیر اشاره 

به  بخشیدن  استحکام  و  کردن  قوی  کرد: 
افزایش  دندان،  و  دهان  تقویت  استخوان ها، 
افزایش و بهبود عملکرد  انرژی و توان بدنی، 
قلبی  مشکالت  به  ابتال  خطر  کاهش  مغز، 

عروقی  و تقویت سیستم عصبی بدن. 

چند راهکار ساده برای 
سالمت کلیه ها

 
شهرخبر: تحرک کافی داشته باشید: مهمترین 
فعالیت بدنی  از کلیه ها،  برای حفاظت  اقدام 

به  حداقل  روی  پیاده  است.  منظم  ورزش  و 
قلب  و  روز عملکرد کلیه  دقیقه در  مدت 30 
از بروز فشار خون و پوکی  را تنظیم کرده و 
استخوان جلوگیری می کند. بهبود خلق وخو 
قند  است.  روزانه  روی  پیاده  مزایای  دیگر  از 
خون خود را به طور مرتب کنترل کنید: دیابت 
کنترل  است.  کلیه  به  آسیب  عامل  مهمترین 
مرتب قند خون و استفاده از داروهای کاهش 
است.  پزشک ضروری  نظر  قند تحت  دهنده 
فشار خونتان را در حد نرمال نگه دارید: اکثر 
افراد بر این باورند که فشار خون باال فقط به 
قلب و مغز آسیب می زند؛ در صورتیکه فشار 
خون باال مهمترین عامل آسیب به کلیه است. 
 غذای سالم بخورید: رژیم غذایی مدیترانه ای 
است.  شده  توصیه  ها  کلیه  سالمت  برای 
نمک، چربی، غذای آماده و گوشت قرمز قاتل 
کلیه هستند. آب کافی بنوشید. سیگار نکشید. 
را  دارویی  هیچ  دهید.  کاهش  را  خود  وزن 
عالیم  ترین  .شایع  نکنید  مصرف  خودسرانه 
استفراغ،  و  تهوع   : از  عبارتند  کلیه  نارسایی 
در  خصوص  به  تورم،  ادرار،  میزان  کاهش 
در  نامطبوع  طعم  چشم،  دور  و  پا  مچ  ناحیه 
کاهش  نفس،  تنگی  مزمن،  خستگی  دهان، 
اشتها، مشاهده خون در ادرار، ایجاد ضایعات 

پوستی و کاهش حافظه.

چند راهکار ساده برای سالمت کلیه ها

پسربچه ۹ ساله، مزاحم اینترنتی زن جوان 

پسربچه 9 ساله مشهدی با ارسال عکس های مستهجن برای زنی جوان دردسر بزرگی درست کرد.به گزارش 
تابناک، ماجرایي که این پسربچه رقم زد، با شکایت زوج جواني در اداره پلیس فتا مشهد فاش شد. با شکایت زوج 
جوان، تحقیقات پلیس براي شناسایي و دستگیري مزاحم اینترنتي شروع شد. بررسي هاي تخصصي کارشناسان 
نشان مي داد که عکس ها از طریق گوشي تلفن همراهي که سیم کارتش به نام صادق است، ارسال مي شود. 
مرد جوان به گفته همسایه ها کارگري ساده و قابل اعتماد بود که آزارش به کسي نمي رسید. او حتي به دلیل 
سواد کمي که داشت قادر به استفاده از گوشي هاي تلفن همراه هوشمند نبود. با این حال مأموران به تحقیق از او 
پرداختند. وقتي مأموران شماره تلفني را که از طریق آن براي شاکي مزاحمت ایجاد شده بود به زبان آوردند، مرد 
جوان مدعي شد که این سیم کارت در اختیار پسربچه 9ساله اش است. با اظهارات مرد جوان شکي باقي نماند که 
مزاحم اینترنتي شاکي کسي جز پسربچه 9ساله نیست. مأموران سراغ او رفتند و وي گفت: مدتي پس از اینکه 
با گوشي خودم بازي کلش را انجام مي دادم، در چت آنالین کلش آف کلنز شرکت کردم. در آنجا اسم و شماره 
تلفن فردي به نام ریحانه را دیدم. چندبار برایش پیام فرستادم و سنش را پرسیدم اما جوابي نداد. من هم تصاویر 
مستهجني را که جواني 18ساله از یکي از شهرهاي همجوار برایم ارسال کرده، از طریق تلگرام برایش فرستادم.

دستگیری عامل اختالس هفت میلیاردی 

ایرنا: فرمانده نیروی انتظامی استان گیالن از شناسایی و دستگیری 
عامل اختالس هفت میلیارد ریالی توسط کارآگاهان آگاهی در 
رشت خبر داد. سردار میرحیدری گفت: با ارائه شکوائیه ای مبنی 
بر کم شدن وجوه بانک از خزانه، پیگیری موضوع در دستور کار 
کارآگاهان قرار گرفت. وی افزود: کارآگاهان با تحقیقات صورت 
گرفته، به رئیس خزانه این بانک دولتی مشکوک شده و او را 
دستگیر کردند. سردار میرحیدری با بیان اینکه متهم در همان 
ابتدا با توجه به دالیل و مستندات جمع آوری شده به جرم خود 
اعتراف کرد، ادامه داد: متهم از اهمال و سستی عناصر نظارتی 
بانک سوء استفاده کرده و با جابجایی اسکناس های 10 هزار 
ریالی با 100 هزار ریالی از خزانه بانک مرکزی، در مدت یک 
سال، هفت میلیارد و 920 میلیون ریال از بانک خارج کرده است. 

کالهبرداری با طالهای بدلی 

بدلی  طالهای  با  که  کالهبردار  زن  ایرنا: 
افتاد.  دام  به  می زد  جیب  به  میلیونی  پول های 
مأموران  پلیس سیرجان گفت:  رئیس  ایران نژاد 
در پی شکایتی مبنی بر اینکه زنی با داشتن یک 
رشته گردنبند طالی بدلی قصد فروش آن را به 
جای گردنبند طالی اصلی داشت، تحقیقات را 
آغاز کردند. وی افزود: مأموران متهم را در یک 
این  کرد:  بیان  کردند.وی  دستگیر  طالفروشی 
النگو و گوشواره  با تهیه گردنبند،  زن 22 ساله 
و ریختن آب طال روی آنان، اقدام به فروش این 
اجناس بدلی به جای طالی اصل می کرده است.

زن شیاد به دو بدل اندازی اعتراف کرده است.

دستگیری عامل برداشت غیرمجاز

اطالعات  تبادل  و  تولید  فضای  پلیس  رئیس  ایرنا: 
عامل  دستگیری  از  مرکزی،  استان  انتظامی  فرماندهی 
داد.  خبر  اراک  در  بانکی  حساب  از  غیرمجاز  برداشت 
دریافت شکایتی  در پی  افزود:  نوروزی  سرگرد مصطفی 
از  یکی  بانکی  حساب  از  غیرمجاز  برداشت  بر  مبنی 
این  اراکی موضوع در دستور کار کارشناسان  شهروندان 
پلیس قرار گرفت. وی ادامه داد: با اقدامات و تحقیقات 
تخصصی، فردی که اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب 
کرده بود دستگیر و در بازجویی ها مشخص شد متهم از 
دوستان شاکی است که از اطالعات بانکی او آگاه بوده 
است.رئیس پلیس فتا استان مرکزی گفت: متهم دستگیر 

شده با تشکیل پرونده، تحویل مقام قضایی شد.
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امداد  باطری سپهـر؟!
عیب يابي  - استارت دينام - باطري و شارژ  رايگان 

تعويض باطري در منزل و محل کار بدون هزينه  
در هر نقطه شهر
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ش بیشتر/  نقد و قسط
سود کمتر ،  فرو



هر کدام از اعضای مجلس خبرگان رهبری 
یک آیت ا... مصباح به شمار می آیند

با  رابطه  در  سربیشه  جمعه  نماز  خطیب  ابراهیمی- 
عدم حضور آیت ا... مصباح یزدی در دور بعد مجلس 
از اعضای مجلس خبرگان  خبرگان گفت: هر کدام 
و  آیند  می  شمار  به  مصباح  ا...  آیت  یک  رهبری 
دشمنان به فکرشان هم نخواهد رسید که این افراد 

روزی برای دشمن چالش محسوب خواهند شد. 

افتتاح طرح امكان برقراري ارتباط زنده 
تلویزیوني در امامزاده طبس 

روز  تلوزیوني  زنده  ارتباط  برقراري  امکان  طرح 
)ع(  الکاظم  موسي  بن  امامزاده حسین  در  پنجشنبه 
طبس با حضور استاندار و تني چند از مدیران استاني 
مراسم  در  استاندار  گرفت.  قرار  برداري  بهره  مورد 
زنده  ارتباط  برقراري  طریق  از  که  طرح  این  افتتاح 
تلوزیوني انجام شد، اجراي این طرح را اقدامي مهم 
مبارك  وجود  کرد:  نشان  خاطر  و  برشمرد  ارزنده  و 
امام زاده حسین بن موسي الکاظم )ع( در شهرستان 
طبس و استان فرصت مغتنمي است که باید بیش از 

گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

عصاره وصیت نامه شهیدان
 پشتیبانی از والیت فقیه است

گفت:  بیرجند  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  ایرنا- 
عصاره وصیت نامه تمام شهیدان پشتیبانی از والیت 
فقیه است و اگر بخواهیم دنباله رو شهیدان باشیم باید 
پیرو محض مقام معظم رهبری باشیم. حسنی روز در 
بیست و سومین سالگرد تأسیس کانون های فرهنگی، 
شهیدان  اگر  افزود:  بیرجند  در  کشور  مساجد  هنری 
زنی هیچ  امروز  شد،  نمی  حفظ  نظام  این   نبودند، 

نمی توانست حجاب داشته باشد و به هیچ روحانی اجازه 
استفاده از لباس روحانیان داده نمی شد و اگر شهیدان 
دادند نمی  تحصیل  اجازه  ما  از  هیچکدام  به   نبودند 

داریم  امروز هرچه  و  برسیم  به جایگاهی  بتوانیم  که 
مرهون ایثار و فداکاری شهیدان بزرگوار است.

کانون هاي مساجد در تولیدات محتوایي 
خود به منویات رهبری توجه کنند

شبستان- مدیرکل قرآن و عترت ستاد عالی کانون های 
از مدیران کانون هاي فرهنگي هنري  مساجد کشور 
و  منویات  به  خود  محتوایي  تولیدات  در   خواست 
فرهنگ  بخش  در  انقالب  معظم  رهبر  هاي  خواسته 
و هنر اسالمي توجه ویژه کنند. بیرقی، در گردهمایی 
خراسان  مساجد  هنری  فرهنگی  های  کانون  فعاالن 
جنوبي در دانشگاه شهید مطهري دانشگاه آزاد بیرجند 
اظهار کرد: فلسفه وجودی و مقدمه تأسیس کانون های 
فرهنگی و هنری در جوار مساجد است و باید تالش شود 
تا در حوزه فرهنگ و مسجد با استفاده از ظرفیت کانون 

میزان جذب جوانان در فضای مسجد افزایش یابد. 

راهیابی دانش آموز درمیانی 
به مرحله کشوری پرسش مهر

تسنیم- مدیر آموزش و پرورش درمیان گفت: محمد 
اسدیه  رجایی  شهید  دبیرستان  از  خواجوی  صدیق 
مرحله  به  درمیان  شهرستان  در  نخستین بار  برای 

کشوری پرسش مهر ریاست جمهوری راه یافت. 

برداشت بی رویه، سبب شوری و تلخ شدن 
منابع آبی بشرویه شده است

تسنیم- مدیر امور آب و فاضالب روستایی بشرویه گفت: 
مشکالت کمی آب تأثیر بسیاری بر کیفیت آب گذاشته 
و برداشت بی رویه سبب شوری و تلخ شدن منابع آبی 
شهرستان شده است. حیدرزاده با بیان اینکه در 10 ماهه 
امسال یک هزار و 800 مترمکعب آب با تانکر حمل 
شده، اظهار کرد: در مجموع 150 هزار سرویس آبرسانی 
از آب  به طور متوسط 93 خانوار  انجام و  به روستاها 

آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار شده اند.

پیكر مطهر شهید گمنام در زیرکوه تشییع شد

فارس- شهردارحاجی آباد اظهارکرد: پیکر مطهر یکی 
در شهر  تشییع  از  روز جمعه پس  گمنام  از شهدای 
اقامه  با  همزمان  و  منتقل  حاجی آباد  شهر  به  زهان 
نماز جمعه و برگزاری مراسم عزاداری بر دوش مردم 
شهر حاجی آباد تا گلزار شهدای این شهر تشییع شد.

شهید  این  پاك  پیکر  کرد:  خاطرنشان  کریم دادی 
پس از آن در روستای شاهرخت نیز تشییع شد برای 

خاکسپاری به شهرستان بیرجند انتقال داده شد.

نگاه ها نسبت به فضای مجازی فرصت محور باشد

ایرنا- رئیس سازمان فضای مجازی کشور گفت: نگاه ها 
نسبت به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی فرصت 
محور باشد، باید از چنین فضا و امکاناتی برای رساندن پیام 
انقالب اسالمی به جهان استفاده کرد. امینی، در نخستین 
فعاالن  اسالمی  انقالب  فرهنگی  جبهه  گردهمایی 
فضای مجازی سراج خراسان جنوبی اظهار کرد: چنین 
فضایی هرچند یک فرصت است، اما آسیب خاص خود 
را هم دارد باید برای رفع آسیب ها اقدام کرد. وی گفت: 
 نیاز است مردم فرهنگ صحیح استفاده از شبکه های

مجازی را یاد بگیرند، جریان مؤمنان انقالبی این کار 
را هدایت کنند. وی ادامه داد: در تولید تکنیک محتوا 
کارهای خوبی در سطح کشور از جمله خراسان جنوبی 
انجام شد، منتهی اشکال اساسی در تولید محتوا وجود 

دارد، باید بگونه ای باشد برای همه کاربرد داشته باشد.

خسارت 200 میلیون تومانی بارندگی ها 
به زیرساخت های شهری سربیشه

فارس- شهردار سربیشه بیان کرد: بارندگی های اخیر 
بیش از 200 میلیون تومان به زیرساخت های شهری 
و  آسفالت  تخریب  زینلی  است.  کرده  وارد  خسارت 
سطح  شده  حفاری  مسیرهای  از  بخشی  زیرسازی 
شهر، انباشت شاخ و برگ درختان در برخی مسیرها 
که در اسرع وقت نسبت به پاکسازی آن اقدام شد و 
ورود آب به برخی از منازل که سبب وقوع خسارات 
خسارت های  جمله  از  را  شد  شهروندان  به  مالی 

بارندگی در شهر سربیشه اعالم کرد.

میانگین بارندگی در درمیان دوبرابر شد

در  بارندگی ها  میزان  گفت:  درمیان  فرماندار  فارس- 
میلی   100 جاری  سال  ابتدای  از  درمیان  شهرستان 
متر اعالم شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل دو 
برابر شده است. بشیری زاده افزود: در اثر بارندگی های 
چند روز گذشته و با جاری شدن سیل در برخی نقاط 
شهرستان 78 میلیارد ریال خسارت به زیرساخت های 
را  فقیر  گیاهی  پوشش  وی  شد.  وارد  شهرستان  این 
مهم ترین عامل جاری شدن سیل در روستاها عنوان کرد 
و افزود: بیشترین این خسارات در روستاهای احمدآباد و 

فیض آباد از توابع بخش گزیک گزارش شده است. 

برگزاری همایش پیاده روی در قاین

در  جمعه  روز  خانوادگی  روی  پیاده  همایش  ایرنا- 
بنیاد  تأسیس  سالروز  مناسبت  به  اسفند   22 آستانه 
ایثارگران،  شاهد،  های  خانواده  حضور  با  شهید 

جانبازان و شهروندان در شهر قاین برگزار شد.

مربی ادبی کانون پرورش فكری سرایان 
نمونه کشوری شد 

گروه خبر- طی آیینی در مرکز آفرینش های فرهنگی 
مربی  کالنتری  طاهرپور  منیره  تهران  کانون  هنری 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سرایان به 

عنوان مربی ادبی موفق کشوری معرفی و تجلیل  شد.

رفع موانع ایستگاه های اتوبوس و معابر در سال آینده 

مالیی- مدیر بهزیستی بیرجند گفت: طی آخرین مصوبه کمیته مناسب 
موانع  و  مشکالت  شهرداری  شد  مقرر  سازی 
ایستگاه ها و معابر را در سال آینده رفع کند. شرفی   
خاطرنشان کرد: یکسان سازی فرصت ها فرآیندی 
از  جامعه  عمومی  های  سیستم  آن  طی  که  است 
نقل،  و  مسکن، حمل  فیزیکی،  های  محیط  جمله 

خدمات بهداشتی و اجتماعی و امکانات رفاهی، فرهنگی و اجتماعی برای 
تمامی افراد قابل دستیابی و استفاده می شود. وی با اشاره به مهمترین 
و  تعیین  برای  الزم  اقدامات  شد:  یادآور  سازی  مناسب  کمیته  مصوبات 
بررسی وضعیت  بهزیستی،  پارکینگ معلوالن توسط شهرداری و  احصاء 
مناسب سازی ایستگاه های اتوبوس انجام شده و سرویس حمل و نقل 

معلولین در شهرك بهزیستی آماده خدمت است.

توصیه امام جمعه بیرجند به مسئوالن استان؛
مطالبات مردم را بخواهید

سبک  باید  کرد:  اظهار  بیرجند  جمعه  امام  فارس- 
زندگی و عمل انسان ها نشانگر توکل، اعتماد و تکیه 
بر خدا باشد و انسان نباید جز به خدا به کس دیگری 
نماز  در  رضایی   حجت االسالم  باشد.  داشته  امید 
جمعه این هفته افزود: مسئوالن نباید با تمنا کردن 

و چاپلوسی در مقابل یک مقام کشوری کار خود را به پیش ببرند. وی ادامه 
داد: یک مسئول باید حرف مردم و مطالبات مردم را بخواهد و خدای نکرده 
با چاپلوسی کارهای خود را توجیه نکنند و دل خود را به گرفتن چند عکس 
یا فیلم از یک مقام کشور خوش نکنند. وی با اشاره به برگزاری رزمایش 
موشکی اقتدار والیت گفت: این رزمایش استکبار را سر در گم کرد و چنین 

رزمایش هایی سبب نقش بر آب شدن نقشه های دشمنان می شود. 

افتتاح نمایشگاه دایمی عرضه محصوالت تعاونی های کشاورزی

تسنیم- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: نمایشگاه دایمی عرضه 
جنوبی  خراسان  کشاورزی  تعاونی های  محصوالت 
افتتاح شد. ولی پور مطلق در مراسم افتتاح این نمایشگاه 
مردم  برای  آغازین  قدمی  نمایشگاه  این  کرد:  اظهار 
خراسان جنوبی در راستای رفاه حال مصرف کنندگان 
مختلف  تشکل های  توسط  کاال  مستقیم  عرضه  و 

تقویت  سبب  که  عواملی  از  یکی  کرد:  اظهار  وی  است.  کشاورزی  بخش 
بخش اقتصادی و تشکل ها به ویژه تشکل های کشاورزی می شود، عرضه 
کاال است. وی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی دارای تعاونی های مختلفی از 
جمله تعاونی های تولید، سهامی زراعی، محصوالت کشاورزی و صنایع دستی 
زنان روستایی است، افزود: این تعاونی ها در ارتباط با مباحث مرتبط به اقتصاد 

مقاومتی اثرگذار هستند و باید در این حوزه ها پایداری ایجاد شود.

معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه 25 
رسان  خدمت  دستگاه های  نوروزی  رزمایش  اسفندماه 
نوروزی در استان برگزار می شود، گفت: باید تالش کنیم 
خراسان  باید  که  چرا  باشیم  داشته  ایمن  جاده هایی  تا 
جنوبی مقصد گردشگری شود. به گزارش تسنیم، نخعی 
نژاد ظهر در ستاد هماهنگی خدمات سفر خراسان جنوبی 
به استان های  را  بتوانیم خراسان جنوبی  باید  اظهار کرد: 
خدمات  اینکه  بیان  با  وی  کنیم.  معرفی  خوبی  به  دیگر 
به سال های  نسبت  استان  در  دستگاه های خدمت رسان 
در  بتوانیم  باید  افزود:  است،  داشته  افزایش  گذشته 
بخش های مختلف به ویژه در بخش گردشگری رضایت 

مردم و مسافران را جلب کنیم.
مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان نیز اظهار کرد: 
برای هماهنگی ستاد خدمات سفر خراسان جنوبی تاکنون 
جلسات زیادی را برگزار و بیش از 90 درصد مصوبات آن را 
اجرایی و مابقی هم به زودی اجرا می شود. نصری افزود: در 
بخش حمل و نقل 950 دستگاه ناوگان آماده به کار داریم. 
مدیر کل راه و شهرسازی هم با بیان اینکه 25 اکیپ با 
54 دستگاه خودرو پیش بینی شده، افزود: 21 راهدارخانه 
به طور شبانه روزی فعال و قبل از نوروز 95 محورهای 
انجام  گیری ها  لکه  و  شده  کشی  خط  کشی،  خط  فاقد 

شده است. وی افزود: تالش داریم برای نوروز 95 محور 
بیرجند قاین 7 کیلومتر دوبانده شود.

آمادگی کامل استان در پذیرایی از مسافران نوروزی

استاندار نیز با بیان اینکه دستگاه های خدمت رسان ستادهای 
ارائه  به مسافران  بهترین خدمات  تا  کنند  نوروزی تالش 
شود، گفت: خراسان جنوبی آمادگی کامل برای پذیرایی از 

مسافران نوروزی را دارد. خدمتگزار با بیان اینکه رسانه های 
مختلف ظرفیت را فراهم کنند تا به خوبی جاذبه های استان 
معرفی شود، افزود: پلیس راهور با نهایت دقت جاده ها را 
رصد کند تا هیچ نکته ای از دید پنهان نماند. وی با بیان 
سفر  ستاد  در  رسان  خدمت  دستگاه های  تمامی  اینکه 
نوروزی که گزارش ارائه دادند اگر آمار و رقم آنها واقعی 

نباشد باید مدیر پاسخگو باشد، گفت: باید جذابیت در استان 
ایجاد کنیم. وی افزود: در ایام نوروز باید بازرسی ها افزایش 
یابد اما در کنترل و بازرسی ها حرمت افراد مد نظر بوده و 

بازرسان آموزش های الزم را فرا گرفته باشند. 

بیش از ۱۶۰ آموزشگاه، آماده پذیرایی از مسافران

مدیر کل آموزش و پرورش هم با بیان اینکه پیش بینی 

یابد،  افزایش  می شود امسال سفرهای نوروزی 20 درصد 
گفت: تعداد 1۶4 آموزشگاه با هزار و 187 کالس درس از 
28 اسفند ماه امسال تا 13 فروردین 95 آماده پذیرایی از 
مسافران نوروزی است. المعی اظهار کرد: در ایام نوروز 95 

تعداد 14 پایگاه به طور شبانه روزی در استان فعال است.
شهر  زیباسازی  کمیته  دبیر  و  شهرداری  اجرایی  معاون 

امسال  نوروز  در  اینکه دو دستگاه ون  بیان  با  نیز  بیرجند 
ویژه گردشگری در نظر گرفته شده است، گفت: برای نوروز 
10 هزار اصله درخت و 30 هزار نشاء گل در شهر بیرجند 
کاشته شد و عالوه بر المان های سال گذشته که بازنگری 
شده برای نوروز امسال 15 المان دیگر هم اضافه می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم 
استان  شهرستان   4 در  بازار  نوروز  برنامه  اینکه  بیان  با 
برگزار می شود، گفت: نوروز امسال 7 سیاه چادر با هدف 
می شود.  برپا  جنوبی  خراسان  عشایر  فرهنگ  معرفی 
رمضانی افزود: همچنین 120 بازارچه در محل جاذبه های 

گردشگری خراسان جنوبی برپا می شود.

ثبت تخلفات جاده  ای با ۲۲ گشت نامحسوس

فرمانده پلیس راه استان نیز با بیان اینکه 53 نقطه حادثه خیز 
و 151 نقطعه مستعد حادثه شناسایی و ایمن سازی شده است، 
گفت: در نوروز 22 گشت نامحسوس تخلفات جاده های استان 
را ثبت می کند. سرهنگ رضایی اظهار کرد: طرح نوروزی 
پلیس از تاریخ 25 اسفند ماه آغاز و تا 15 فروردین ماه 95 
ادامه دارد. وی با بیان اینکه امسال 8 پلیس راه و 5 ایستگاه 
به صورت 100 درصد آماده خدمت رسانی به مسافران است، 

افزود: تالش داریم تا امسال نظارت خود را افزایش دهیم. 
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تسنیم- استاندار در حکمی مشیرالحق عابدی را با حفظ پست سازمانی به سمت سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه مدیریت و منابع استانداری 
منصوب کرد. در ساختار جدید استانداری خراسان جنوبی، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری و نیز معاونت برنامه ریزی و اشتغال استانداری حذف 
و معاونت جدیدی با عنوان معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه مدیریت و منابع استانداری ایجاد شده است که عابدی درحکمی با حفظ پست سازمانی به 

عنوان سرپرست این معاونت معرفی و از خدمات و تالش های سید محمد محمودی معاون سابق که به افتخار بازنشستگی نائل گردید، قدردانی شد.

 سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی منصوب شد

فرماندهی  پیشگیری  پلیس  رئیس  ایرنا- 
 انتظامی خراسان جنوبی گفت: فرهنگ سازی،

بهترین راه پیشگیری از آسیب های چهار شنبه 
آخر سال است. سرهنگ نجف زاده، در شورای 
پیشگیری از وقوع جرم استان افزود: چهارشنبه 
آخر سال از مهمترین موضوعات قابل پیشگیری 
با  جامعه  در  سازی  فرهنگ  به  نیاز  که  است 
دارد.  حاکمیتی  و  اجرایی  های  دستگاه  کمک 
وی اضافه کرد: اقدامات و پیش بینی های الزم 

برای پیشگیری از آسیب های مربوط به آخرین 
کار،  تقسیم  شده،  انجام   94 سال  چهارشنبه 
 مأموریت ها و هماهنگی الزم با سازمان های

مربوط، صورت گرفته است. 
یا  مکان  هیچ  انتظامی  نیروی  داد:  ادامه  وی 
محلی را برای انجام مراسم چهارشنبه سوری، 
تعیین نکرده زیرا با این کار به نوعی رسمیت 
شد.به  خواهد  موضوع  این  انجام  به  بخشیدن 
گفته وی از حضور شهروندان در حاشیه شهر، 

جلوگیری نخواهد شد و هیچ مسیری مسدود 
نمی شود مگر اینکه مشکل ترافیکی و انتظامی 
صورت گیرد و نیروی انتظامی با شادی مردم 
مخالف نیست ولی با رفتارهای هنجار شکنان، 
محله  مبحث  افزود:  وی  کرد.  خواهد  برخورد 
محوری باید در چهارشنبه آخر سال مد نظر باشد، 
زیرا در این محله ها، نظارت و کنترل ساکنان 
محله تأثیرگزار و جلوی هنجار شکنی جوانان در 
محله گرفته خواهد شد. وی با اشاره به نزدیکی 

نوروز 95 و با توجه به مسافرت های نوروزی، 
از مقامات قضایی خواست از مرخصی زندانیان 
با پیشینه سرقت جلوگیری شود تا همشهریان با 

آسودگی خاطر بیشتری سفر کنند. 
 نجف زاده در مورد خروجی اینگونه جلسه ها

مسئوالن  از  جرم،  وقوع  از  پیشگیری  در 
خواست این میزگردها به اتاق فکر تبدیل شود 
و در طول سال به بررسی و تبادل نظر در مورد 

این گونه مسایل بپردازد.

25 اسفند، برگزاری رزمایش طرح نوروزی تمامی دستگاه های خدمت رسان  در استان

 فرهنگ سازی، بهترین راه پیشگیری از آسیب های چهار شنبه آخر سال

کاظمی فرد- مدیرکل حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس گفت: 
پنج  مطهر  پیکر  تشییع  مراسم 
شهید گمنام  امروز شنبه ساعت 
9 صبح از میدان شهدا به سمت 

میدان ابوذر بیرجند انجام می شود. 
شهید  پنج  این  افزود:  قاسمی 
واالمقام در منطقه عملیاتی خیبر در 
سال 13۶3 به شهادت رسیده اند. 
گمنام، شهید  سه  وی  گفته   به 

برای خاك  سپاری  از مراسم  بعد 
و  منتقل  فردوس  شهرستان  به 
سپرده  خاك  به  ملت  پارك  در 
برای  دیگر  شهید  دو  و  می شوند 
خاك  سپاری به اداره کل اطالعات 

منتقل و در آنجا به خاك سپرده 
خواهند شد. 

خاکسپاری  با  آورشد:  یاد  قاسمی 
این شهدا، استان دارای 110 شهید 

گمنام در 39 نقطه می شود.

امروز، تشییع پیكر مطهر پنج الله عاشق دفاع مقدس در بیرجند
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می گویند نمی توانیم مثل آمریکا شویم 
بنابراین باید نوکریشان را بکنیم

بيان  با  رهبري  یزدی عضو خبرگان  ا... مصباح  آیت 
این که متأسفانه امروزه در ميان دولت مردان - نه سخن 
از اسالم و عزت آن - بلکه سخن از رونق اقتصادي 
و لزوم استفاده از تکنولوژي است، و حتي گاه تصریح 
مي شود که نباید دغدغه آخرت مردم را داشته باشيم! 
آن ها عنوان مي کنند که براي رسيدن به زندگي بهتر 
باید به کشوري مانند آمریکا تبدیل شویم، اما از آنجا که 
نمي توانيم، باید نوکري آمریکا را کرده تا به پيشرفت 
نسخه  مردم  همه  براي  عده  این  کنيم؛  پيدا  دست 
مي پيچند و براي رسيدن به هدف خود، چنين توجيه 
مي کنند که تحریم ها مانع پيشرفت است و باید این 
تحریم ها به هر طریقي که شده ولو پذیرش آن چه که 
آمریکا گفت، برداشته شود تا راه پيشرفت، هموار شود.

احمدی نژاد با روحانی رقابت می کند ؟ 

به نوشته المانيتور، احتمال می رود احمدی نژاد خود را 
برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2٠1٧ و رقابت با 
روحانی  آماده کند. اگر به عملکرد گروه های نزدیک به 
احمدی نژاد در انتخابات اخير مجلس توجه کنيد، آنها 
 نيز یک برنامه اساسی را دنبال کرده اند. این گروه ها 
سعی داشتند نامزدهای مورد عالقه خود را از طریق 

شهرهای کوچک وارد مجلس کنند.

در گذشته ، دبیر شورای عالی امنیت ملی با 
مدیران سیاسی 1+5 مذاکره می کرد

گفت:  کشورمان  خارجه  وزیر  ظریف  جواد  محمد 
متاسفانه در دوران پس از کنار رفتن ما ، مقابل دبير 
شورای عالی امنيت ملی ایران مدیران سياسی گروه 
مقابل می نشستند. یعنی ما یک تنزل سطح داشتيم اما 
زمانی که من مجددا در سال 1٣92 مسئوليت مذاکرات 
را بر عهده گرفتم طرف من به عنوان وزیر امور خارجه 
ایران، وزرای 1+5 و طرف آقایان  جمهوری اسالمی 
عراقچی و روانچی مدیران سياسی گروه مقابل شدند. 
در هشت سال دولت های نهم و دهم عدم توازنی در 

سطح مذاکره کنندگان ایرانی و 1+5 ایجاد شد.

اوباما : ایران و عربستان باید راهی برای 
تقسیم خاورمیانه بین خود پیدا کنند

باراک اوباما گفته است: »رقابت بين عربستان و ایران 
که به جنگ نيابتی و هرج و مرج در سوریه، عراق و 
یمن منجر شده است، ما را ملزم می کند که به دوستان 
خود و همچنين به ایرانی ها گوشزد کنيم، باید راهی 
موثر برای تقسيم منطقه بين خود پيدا کنند و نوعی 
آمریکا  جمهوری  رئيس  کنند.«  برقرار  سرد  صلح 
تصریح کرده است: متحدان ما در خليج فارس توانایی 
ندارند و معنی آن  را  خاموش کردن تنش در منطقه 
این است که می بایست ما مداخله کنيم و با استفاده 
آنها حل کنيم.   نيروی نظامی خود مسئله را برای  از 
به  رویکردی  است: »چنين  تاکيد کرده  اوباما  باراک 

نفع آمریکا و به نفع خاورميانه نيست.«

رهبر انقالب اسالمی انتخابات هفتم اسفند 
را با توجه به حضور ٣۴ ميليونی مردم و 
انداختن نزدیک به هفتاد ميليون رای در 
صندوقها، انتخاباتی پرمعنا و مهم خواندند 
و گفتند: مردم با این مشارکت باال، در واقع 
بصورت  اسالمی،  نظام  به  را  خود  اعتماد 
عملی نشان دادند. ایشان انتخاب شدن و 
یا انتخاب نشدن برخی افراد در انتخابات 
ضمن  و  برشمردند  طبيعی  را  گوناگون 
تشکر از تالشهای نمایندگان خبرگان که 
به مجلس  ورود  به  موفق  دوره جدید  در 
نشده اند، افزودند: البته برخی بزرگان هم 
هستند که رأی آوردن و یا رأی نياوردن، 
ایجاد  آنها  شخصيت  در  خللی   هيچ 
نمی کند و آقایان یزدی و مصباح از جمله 
این افراد هستند که حضور آنان در خبرگان 
باعث افزایش وزانت این مجلس می شود 
خبرگان  مجلس  برای  نيز  آنها  نبود  و 

خسارت است.
کردند:  تأکيد  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
انتخابات هفتم اسفند بار دیگر نادرستی و 
بی اعتباری سخنان کسانی را که در سال 
۸۸ مدعی نامعتبر بودن انتخابات بودند و 

آن فتنه مضر را برای کشور بوجود آوردند، 
نشان داد.

کاماًل  »رفتار  اسالمی،  انقالب  رهبر 
انتخابات،  این  را که در  نجيبانه« کسانی 
ویژگيهای  از  دیگر  یکی  نياوردند،  رأی 

انتخابات هفتم اسفند دانستند و خاطرنشان 
کردند: برخالف رفتار نانجيبانه کسانی که 
در سال ۸۸ رأی نياوردند و با براه انداختن 
و  آوردند  بوجود  هزینه  کشور  برای  فتنه 
دشمن را به طمع انداختند، در این انتخابات 

کسانی که رأی نياوردند، به پيروز انتخابات 
با  بسيار  موضوع،  این  که  گفتند  تبریک 

عظمت و با ارزش است.
حضرت آیت ا... خامنه ای به بيان وظایف 
خبرگان  مجلس  جدید  دوره  نمایندگان 

نظام  ارکان  مهمترین  از  یکی  عنوان  به 
اسالمی پرداختند و گفتند: وظيفه مجلس 
خبرگان عبارت است از: »انقالبی ماندن، 
انقالبی فکر کردن و انقالبی عمل کردن«.

ایشان رعایت این سه ویژگی را در نحوه 

انتخاب رهبر آینده کشور از اساسی ترین 
مسئوليت های مجلس خبرگان برشمردند 
و خاطرنشان کردند: الزم است در انتخاب 
و  ها  رودربایستی  مالحظات،  آینده  رهبر 
شوند  گذاشته  کنار  ها  اندیشی  مصلحت 
و فقط خدا و نياز کشور و اصل حقيقت، 
در نظر گرفته شود. رهبر انقالب اسالمی 
بزرگ  وظيفه  این  در  اگر  کردند:  تأکيد 
کار  اساس  در  قطعاً  گيرد،  انجام  کوتاهی 

نظام و کشور مشکل بوجود خواهد آمد.
حضرت آیت ا... خامنه ای همچنين با اشاره 
 به حضور علما، بزرگان و شخصيت های 
دیگر  یکی  خبرگان،  مجلس  در  برجسته 
بيان  از وظایف نمایندگان این مجلس را 
خواست ها و مشکالت مردم به مسئوالن 
و تبيين حقایق برای مردم و آگاهی بخشی 

به آنها دانستند.
ایشان درخصوص وظایف نمایندگان دوره 
جدید مجلس نيز به توصيه هميشگی خود 
برای همراهی و کمک مجلس به دولت 
اشاره کردند و افزودند: البته این همراهی 
از  مجلس  اغماض  معنای  به  کمک،  و 

وظایف قانونی خود نيست.

آقایان یزدی و مصباح از جمله افرادی هستند که حضور آنان در خبرگان باعث افزایش وزانت این مجلس می شود

احمدی نژاد : خیال کردند که چیزی رد و بدل کنند و پشت تریبون  قیافه فاتح بگیرند کار تمام شده است

رئيس دولت نهم و دهم گفت : دنيا بداند ملت ایران امروز بسيار بسيار مومن تر، انقالبی تر، عدالت خواه تر، شجاع تر و ایستاده تر از 5٠ سال قبل است. احمدی نژاد 
افزود: خيال کردند که بساطی درست کنند و چيزی رد و بدل کنند و پشت تریبون ها قيافه فاتح بگيرند کار تمام شده است، به خدا انقالب ملت ایران در اول راه 
است و تا برچيدن ظلم و ستم از تمام دنيا این انقالب ادامه دارد. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان این که انقالب اسالمی ایران دشمن دارد، خاطر 
نشان کرد: افرادی این صحبت ها را افراطی گری و تندروی می دانند، که اگر این را به عنوان افراطی گری قبول کنيم نعوذباهلل باید بگویيم خدا نخستين افراطی گر 

است؛ زیرا خداوند متعال زمانی که گفت به انسان سجده کنيد همه قبول کردند به جز شيطان که خودش را برتر دانست که آن زمان خدا او را رجيم خواند.

سردار حاجی زاده : اگر بمب اتم هم به تونل های موشکی ایران اصابت کند تخریب نمی شوند

فرمانده نيروی هوافضای سپاه پاسداران با بيان اینکه در ساخت تونل های زیر زمينی و شهرهای موشکی زیر زمين تجربه طوالنی داریم و مطمئنيم اگر 
بمب اتم هم به آنها اصابت کند تخریب نمی شوند، اظهار داشت: افسران ما در این قسمت مجوز عمليات دارند. بالفاصله بعد از حمله با واکنش پاسخ 
خواهند داد و در لحظه چند صد فروند موشک به اهداف تعيين شده شليک می شود. وی با تاکيد بر اینکه آمریکا برای ما کدخدا نيست، گفت: آمریکا برای 
ما هيچ است زیرا ما توانمندی های باالیی داریم و آنها توان جنگيدن با ما را ندارند، آنها اینقدر ضعيف هستند که وقتی در سال 2٠٠9 قصد خروج از خاک 

عراق را داشتند، نگران این بودند که چگونه آنجا را ترک کنند به طوریکه به آنها آسيب نرسد.

جناب آقای دکتر هاشمیمجلس خبرگان باید انقالبی بماند و انقالبی عمل کند
وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 

جناب آقای خدمتگزار
 استاندار محترم خراسان جنوبی

جناب حجت االسالم سید محمد باقر عبادی 
نماینده محترم شهرستان های بیرجند ، درمیان و خوسف 

جناب آقای دکتر قائمی 
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 و روسای محترم بیمارستان های استان خراسان جنوبی

توجه ویژه شما بزرگواران به مسایل بهداشت و درمان استان محروم خراسان جنوبی و 
پيگيری های مجدانه و خداپسندانه تان که ثمرات آن عاید همه مردم استان گردیده است، 
از  ستودنی است. بدینوسيله مراتب تشکر خانواده بزرگ کاشی فرزاد که رضایت کامل 
مسئوالن درمان، مدیران و کارکنان خدوم بيمارستان ها را دارند حضورتان اعالم می داریم. 

اميدواریم این گونه پيگيری ها الگوی مناسب برای سایر مسئوالن باشد. 
دعای خير همه مردم پشتوانه زندگی پر ثمرتان باد. 

مدیریت و پرسنل مجتمع کاشی فرزاد

رئیس کانون کارآفرینان استان خراسان جنوبی )فالحی(

پروردگارا ! تو چه مهربانی، نعمت های خویش را صمیمانه می بخشی و حکیمانه 
باز می ستانی پس کریمانه شکیبایی عطا فرما تا اندوه فقدانش را بر تن و جان 
هموار سازیم. همزمان با سالروز شهادت مظلومانه حضرت صدیقه طاهره )س( 

و به مناسبت سومین روز پرکشیدن نوگل عزیزمان 

عرفان احمدی شوکت آباد
یکشنبه 94/12/23 از ساعت 15 الی 16 در محل مسجد  یادبودی   جلسه 
امام حسین )ع( برگزار می گردد تا مرثیه فراقش را در گوش دل نجوا کنیم و غم 
 نبودنش را در سایه سار ماتم اهل بیت )ع( به دوش کشیم. دیده های اشکبارمان را فرش 

قدوم تان می کنیم تا تسلی بخش دل های داغدارمان باشد.
خانواده های: احمدی شوکت آباد ، عباسپور و سایر فامیل وابسته

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت شادروان 

کربالیی ابراهیم زنگویی 
مصادف با شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا )س(

الی   15/30 از ساعت  یکشنبه 94/12/23  فردا  یادبودی  جلسه   
16/30 در محل مسجد امام جعفر صادق )ع( واقع در میدان اول 
سجاد شهر برگزار می گردد، حضور شما بزرگواران موجب امتنان است. 

خانواده های زنگویی  و سایر بستگان

اطالعیه ثبت نام
مدرسه آموزش از راه دور پسران دکتر حسابی با استعانت
 از خداوند متعال در مقاطع متوسطه اول و متوسطه دوم و پیش دانشگاهی

 رشته های نظری و در شش رشته مهارتی شاخه کار دانش 
از بازماندگان از تحصیل ثبت نام می نماید. 

مکان: پاسداران 12 - دبیرستان شهید شریفی پناه
زمان: از ساعت 4 الی 7 بعدازظهر   تلفن: 32232813-14   09155619553

جناب حجت االسالم و المسلمین حاج آقا معصومی 
مدیر کل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی

جناب آقای ساالری 
رئیس محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بیرجند

بیست و دوم اسفند ماه، روز بزرگداشت شهدا و سالروز تاسیس بنیاد شهید
 را گرامی داشته و موفقیت شما عزیزان و همکاران محترم تان در جهت خدمت هر چه بیشتر

به جامعه ایثارگر منطقه از خداوند متعال خواستاریم. 

هیئت مدیره ، مدیرعامل و کارکنان شرکت تعاونی شاهد بیرجند

باقلوا اصل استانبول
شیرینی مخصوص نوروز )یزدی های رضا شهر(

شعبه1: نبش معلم 50
شعبه 2: ورودی بلوار معلم

056-31101

اطالعیه
حوزه های علمیه سفیران هدایت سراسر کشور از داوطلبین با مدرک دیپلم و باالتر 

ثبت نام می نماید
www.howzeh.org ثبت نام از طریق: 1- سایت معاونت آموزش حوزه های علیمه

2- بیرجند، خیابان شهید مطهری )ره(، کوچه 8، پالک 7 
حوزه علمیه سفیران هدایت    تلفن: 05632229729 - 05632225596

مسئول حوزه علمیه سفیران هدایت بیرجند

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت بزرگ خاندان 

کربالیی علی بذرکاران
را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم 
امروز شنبه 94/12/22 ساعت 15 الی 16 از محل غسالخانه بیرجند 

برگزار می شود.

خانواده های: بذرکاران ، بذرافشان


