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طرح ممنوعیت بکارگیری 
بازنشستگان اصالح شد

فارس: نمایندگان مجلس طرح ممنوعیت بکارگیری 
بازنشستگان را با اصالحاتی به تصویب رساندند. به 
موجب مصوبه مجلس، مقامات مذکور در ماده ۷۱ 
قانون مدیریت خدمات کشوری و هم ترازان آنها و 
و  درصد  جانبازان ۷۰  و  فرزندان شهدا  ایثارگران، 
باالتر، نیروهای مسلح، وزارت اطالعات و دارندگان 
مجوز خاص از شمول این قانون مستثنی هستند. 

 تایید برابری دیه زن و مرد 
بیمه  در الیحه  پیشتر  که  مرد  و  زن  دیه  برابری 
شورای  تایید  به  بود  شده  مطرح  ثالث  شخص 
نگهبان رسید. زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
سیما  و  صدا  خبرگزاری  با  مصاحبه  در  مجلس 
گفت: برابری دیه زن و مرد پیشتر در الیحه بیمه 
شخص ثالث مطرح شده بود و خوشبختانه شورای 

نگهبان این الیحه را تأیید کرد. 

 کاهش قیمت خودروهای بی کیفیت
تسنیم: منصوری رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو 
با بیان اینکه شورای رقابت اعالم کرده که قیمت 
خودروهای بی کیفیت در سال ۹۵ کاهش خواهد 
یافت، گفت: بازار خرید و فروش خودرو راکد بوده 

و مردم منتظر تغییرات بازار در سال آینده هستند.

پرداخت عیدی به خانواده های چندقلو
رئیس سازمان بهزیستی از پرداخت عیدی به ۱۰ 
هزار خانواده دارای فرزند سه قلو و بیشتر خبر داد 
و گفت: عیدی آنها تا پایان هفته واریز می شود.به 
گزارش مهر، محسنی بندپی افزود: به هر خانواده 
۱۰۰ هزار تومان به عنوان عیدی پرداخت می کنیم.

بیابان زایی به حکم قانون !
روایت استیصال مردم خراسان جنوبی از قانون منابع طبیعی و سکوت مسئوالن و نمایندگان

در نسخه واحدی که در مرکز پیچیده شده ، خراسان جنوبی و استان های شمالی هیچ تفاوتی ندارند /  منابع طبیعی : مکلف به اجرای قانونیم / صفحه 3

فروش موم و کلنی زنبور عسل با قیمت مناسب  09157213695 -  09156632900

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت پدر عزیز، همسر مهربان و خادم اهل بیت )ع( 

حجت االسالم و المسلمین حاج شیخ اسداله خزاعی
 و چهلمین روز درگذشت دایی عزیزمان مرحوم سید محمد علوی

 جلسه یادبودی امروز سه شنبه 94/12/25 از ساعت 15/30 الی 16/30 در محل مسجد
 علی بن ابیطالب )علیه السالم( منعقد می گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب شادی روح

 آن مرحومان و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
خانواده های: علوی ، خزاعی و سایر فامیل وابسته

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

 شادروان حاجیه عذرا مودی
 )همسر حاج حسین وفائی فرد( 

شرکت نموده و یا به طرق مختلف ما را مورد لطف و رحمت خود قرار دادند به استحضار می رساند: 
جلسه چهلمین روز درگذشت آن مرحومه امروز سه شنبه 94/12/25 از ساعت 3 الی 4 

بعدازظهر در محل مسجد امام حسین )ع( واقع در خیابان پاسداران برگزار می گردد، حضور 
شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های: وفائی فرد ، مودی و فامیل وابسته

خانواده های محترم مزروعی و خیریه
با کمال تاسف و تالم درگذشت فرزند عزیز و دلبندتان 

امیرحسام مزروعی 
که در هفتمین بهار زندگی دعوت حق را لبیک گفت حضور شما و سایر داغدیدگان گرامی

 تسلیت عرض نموده، برای آن روانشاد که آمرزیده حتمی الهی است علو درجات
 و برای شما و سایر بازماندگان گرامی صبر و شکیبایی و اجر معنوی مسئلت داریم.

اعضای هیئت مدیره و کارکنان شرکت پهن دشت بیرجند

خانواده های بزرگوار مزروعی و خیریه
با کمال تاسف و تاثر درگذشت فرزند عزیز و دلبندتان

امیرحسام مزروعی 
 که در هفتمین بهار زندگی دعوت حق را لبیک گفت خدمت شما و سایر داغدیدگان محترم

 تسلیت عرض نموده، برای آن روانشاد که آمرزیده حتمی الهی است علو درجات 
و برای شما و سایر بازماندگان گرامی صبر و شکیبایی و اجر معنوی مسئلت داریم.

اعضای هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان  و علوفه خوشینه بیرجند

به اطالع کلیه دوستان و آشنایان و همشهریان گرامی می رساند: 

مراسم تشییع پیکر امیر حسام مزروعی 

)فرزند علی اصغر مزروعی(
 امروز سه شنبه 94/12/25 ساعت 2 بعدازظهر از محل هیئت حسینی 

)خیابان انقالب( برگزار می شود، حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح
 آن عزیز از دست رفته  و تسلی قلوب داغدیدگان خواهد بود. 

خانواده های: مزروعی ، خیریه و سایر بستگان

جناب آقای علی اصغر مزروعی 
و سرکار خانم معصومه خیریه

با نهایت تاسف و تالم درگذشت نوگل عزیزتان امیر حسام مزروعی
 را صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای شما صبر و شکیبایی 

مسئلت داریم ما را در غم خود شریک بدانید. 

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سید الشهدا )علیه السالم( 
و دبستان امام حسین سید الشهدا )علیه السالم( دوره اول

پدرم رفت ولی یادش هست...
با نهایت تألم و تاسف درگذشت پدر همسر عزیزمان شادروان 

حاج محمد حسین خراشادی زاده
 را تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان 

صبر جزیل مسئلت داریم.

فرودی ، زنگویی ، دهقانی فرد ، علی آبادی

به مناسبت اولین سالگرد  درگذشت

 مرحومه حاجیه بیگم صبحی
 )همسر مرحوم میرحسین افکشتی( 

جلسه یادبودی امروز سه شنبه 94/12/25 از ساعت 3/30 الی 4/30 
بعدازظهر در محل مسجد مرتضوی واقع در خیابان مفتح برگزار می گردد، حضور 

سروران ارجمند موجب شادی روح آن عزیز و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های: افکشتی، فهام، محبی، مالکی ، برازنده مقدم و سایر بستگان

جناب آقای دکتر مشیر الحق عابدی
با عرض ادب و احترام، انتصاب نیک جناب عالی را به سمت

 سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استانداری خراسان جنوبی

 تبریک عرض نموده، امیدواریم در پرتو الطاف حضرت حق
 بیش از گذشته موفق و پیروز باشید. ان شاء ا...

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه  اقتصادی خراسان جنوبی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی  
که مبین توانمندی و شایستگی های مدیریتی و اجرایی ارزنده شما می باشد ، صمیمانه 

تبریک عرض نموده و از خداوند منان سربلندی و توفیق روز افزون شما را مسئلت داریم.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس محمـد هـادی آریـن
انتصاب جناب عالی را به سمت
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وزیر ارتباطات شایعاتی که طی هفته های اخیر مطرح شده و موضوع کندی تلگرام را به اجرایی شدن فیلترینگ هوشمند مربوط می داند، رد کرد.
محمود واعظی در گفتگو با ایسنا، توضیح داد: اصال اینگونه نیست برای تامین اینترنت کشور پهنای باند از مسیرهای مختلفی 
در خارج از کشور تامین می شود که گاه ممکن است برخی کشورهای همسایه با مشکالتی مواجه شوند.

  کندی تلگرام به خاطر فیلترینگ هوشمند نیست 

 انتقال آب خزر به مرکز ایران جدی تر شد

وزیر نیرو با بیان اینکه چاره ای جز انتقال آب بین حوضه ای نداریم، 
از برنامه ریزی برای انتقال آب خزر، خلیج فارس 
خبر  ایران  مرکزی  به شهرهای  عمان  دریای  و 
داد. به گزارش تسنیم، حمید چیت چیان همچنین 
فارس  خلیج  از  آب  انتقال  های  پروژه  رونق  به 
فالت  و  جنوبی  شهرهای  به  عمان  دریای  و 
مرکزی ایران اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی به ویژه در بخش 
 صنعت برای بهره مندی از آب خلیج فارس و دریای عمان در حال 
سرمایه گذاری است تا با انتقال آب و شیرین سازی آن، آب مورد نیاز 
خود را در شهرهای جنوبی تأمین کند؛ همچنین در حال برنامه ریزی 
مرکزی  شهرهای  به  عمان  دریای  و  فارس  خلیج  آب  انتقال  برای 

کشور هستیم. 

مهلت ثبت نام اولیه حج تمتع سال 95 تمدید شد

اولیه حج  نام  سازمان حج و زیارت با صدور اطالعیه ای مهلت ثبت 
تمتع سال 95 برای دارندگان اسناد ودیعه گذاری 
تا تاریخ 31 خرداد سال 1385 را تا 21 فروردین 
ماه سال آینده تمدید کرد. به گزارش ایرنا، در ادامه 
این اطالعیه آمده است: به منظور رفاه حال زائرین 
فراخوان شده که تاکنون موفق به ثبت نام اولیه 
نشده اند به اطالع می رساند برابر هماهنگی با بانک ملی ایران، مهلت 
ثبت نام اولیه و واریز مبلغ 5 میلیون تومان به سابقه قبلی ودیعه گذاری 
به حساب متقاضیان تا پایان وقت اداری شنبه 21 فروردین سال 95 
تمدید شد.در این مرحله دارندگان قبوض ودیعه گذاری علی الحساب 
حج تمتع تا 31 خرداد سال 1385 نیز می توانند به شعب بانک ملی ایران 

مراجعه و نسبت به ثبت نام اولیه و واریز وجه اعالم شده، اقدام کنند.

  بن نقدی 95 کارگران ثابت ماند 

با تصمیم شورای عالی کار پرداخت بن نقدی کارگران در سال 95 نیز 
افزایش نسبت به سال جاری ماهیانه 11۰  بدون 
هزار تومان است و در مجموع 1.3 میلیون تومان 
بود.  خواهد  پرداخت  قابل  کارکرد  ماه   12 بابت 
افزایش حداقل  از تصویب  شورای عالی کار پس 
از ۷12  کار  قانون  مشموالن  آینده  سال  دستمزد 
هزارتومان به 812 هزارتومان در ماه، میزان بن نقدی کارگران را بدون 
تغییر نسبت به امسال، ماهیانه 11۰ هزار تومان تعیین کرد. به گزارش 
بولتن نیوز، براساس مصوبه اسفندماه 9۴ شورای عالی کار، حق بن نقدی 
کارگران در سال آینده نیز افزایشی نخواهد داشت. این در حالی است که 
نمایندگان کارگری خواستار افزایش مجموع دریافتی نیروی کار در سال 

آینده به میزان حدود ۴۰۰ هزار تومان بودند.

امام  امداد  کمیته  رئیس  اظهارات  بنابر 
کمیسیون  مصوبه  براساس  )ره(،  خمینی 
 ،1395 سال  تیرماه  اول  از  مجلس  تلفیق 
با نظر  یارانه سه دهک باالی کشور قطع و 
بهزیستی و کمیته امداد رقم آن به دو دهک 

در  مصوبه  این  که  می یابد  اختصاص  پایین 
مجلس  علنی  صحن  در  تصویب  صورت 
ایسنا، سیدپرویز  گزارش  به  اجرایی می شود. 
نیز  مستمری ها  پرداخت  درخصوص  فتاح 
اظهار کرد: در تمامی 1۰ ماه گذشته تمامی 

از پرداخت حقوق  مستمری مددجویان پیش 
کارکنان کمیته امداد پرداخت شده است. وی 
در ادامه از راه اندازی »سامانه صدقه پیامکی« 
توسط کمیته امداد با همکاری همراه اول و 
ایرانسل خبر داد و گفت: از این هفته سامانه 

برای   #88۷۷* شماره  با  پیامکی  صدقه 
تمامی مشترکان همراه اول و ایرانسل سراسر 
ترتیب  این  به  شد؛  خواهد  امکان پذیر  کشور 
از کشور می توانند  هموطنان در هر نقطه ای 

صدقات خود را پرداخت کنند. 

 اختصاص یارانه سه دهک باال به دو دهک پایین  در صورت تصویب نمایندگان مجلس 

روزهای سخت بازار خودرو در سال 9۴ رو به پایان است. 
رکود همچنان در بازار حکمران است و لجبازی خریداران 
گویا قرار است به سال 95 برسد. همه چیز مهیای آن 
است که رکود بازار خودرو پابرجا باقی بماند. به گزارش 
روزهای سرد  پایان  به  بیشتر  هفته  از یک  کمتر  مهر، 
زمستانی باقی نمانده است. بازارها هر یک به تناسب، 
برخوردار هستند. خرید و فروش ها در  از رونق خاصی 
بازار به اوج رسیده است و بسیاری از صنوف، روزهای 
نسبتا پر رونق یا حداقل مناسب تری نسبت به قبل را 
می گذرانند. اما همه بازارها این طور نیستند. بازار خودرو 
به چشم  آن  در  رونقی  و  است  کور  و  همچنان سوت 
هم  سال  از  البته  خودرو  بازار  رکود  نمی خورد.ماههای 
گذشته است، یک سال و نیمی هست که بازار خودرو 
بازار خودرو هم  با رونق چندانی مواجه نیست. فعاالن 
ابتدای  ماههای  در  حداقل  بازار  رونق  به  امیدی  کمتر 

سال 95 دارند. آنها می گویند زودترین زمانی که شاید 
بازار خودرو از رکود خارج شود، تابستان سال آینده است 
که شاید همزمان با آغاز سفرهای تابستانی، بازار رونق را 
به خود ببیند. بنابراین نزدیکترین امیدی که می توان به 
رونق بازار خودرو داشت، حداقل ۴ تا 5 ماه دیگر است. 
بر این  اساس، هر چند فعاالن بازار به رونق نسبی تقاضا 
در بازار اشاره می کنند، اما آنگونه که به  نظر می  رسد 
عید  بازار شب  در  خرید  برای  مشتریان  مراجعه  میزان 
سال جاری با سال  های گذشته قابل  قیاس نیست. به 
اعتقاد آنها، تقاضا در سال  های گذشته نسبت به امسال 
از رشد بیشتری برخوردار بود، اما در سال جاری به دلیل 
با  نقدی خودرو  فروش  مشتریان،  خرید  قدرت  کاهش 
مشکالت بسیاری مواجه شده است.به هرحال رکود در 
بازار حکمران است و به این زودی ها هم قرار نیست که 

دست از سر بازار بردارد.

حکمرانی رکود در بازار خودرو ؛ لجبازی خریداران به سال 95 می رسد

خبرگان به ریاست هاشمی رای نمی دهند

مبارز  روحانیت  جامعه  ارشد  عضو  ابراهیمی  حسین 
مجلس  بر  هاشمی  ریاست  احتمال  مورد  در  تهران 
ترکیب  به  توجه  با  هاشمی  گفت:  رهبری  خبرگان 
مجلس خبرگان پنجم نمی تواند امید داشته باشد که 
 باز هم به کرسی ریاست مجلس خبرگان تکیه بزند . 
 وی درباره ریاست آینده مجلس خبرگان هم پیش بینی 
کرد: تصور می کنم رقابت بین آیات موحدی کرمانی و 

هاشمی شاهرودی خواهد بود.

ناطق نوری : به احمدی نژاد گفتم یا خیلی 
باسوادی یا فضایی فکر می کنی

ناطق نوری در گفتگویی با بازخوانی از خاطرات سال 8۴ 
خود می گوید : احمدی نژاد در آن برهه مدعی بود که 
دیگر کاندیدها هیچ برنامه ای ندارند اما او برنامه دارد 
ولی من مانع از بیانش می شوم که نهایتا  احمدی نژاد 
 آمد و حرفهایش را زد که به او گفتم : »من حرف هایت 
را به دقت گوش دادم. یا سواد تو خیلی باالست که که 
من نمی فهمم چه می گویی یا حرف های باالی ابری 
می زنی!«. ناطق پیش از این ها در گفت و گویی  گفته 

بود که احمدی نژاد فضایی فکر می کرد!.

حمله به سفارت عربستان هنر نبود

معاون اول رئیس جمهور از حمله به سفارت عربستان 
به شدت انتقاد کرد. اسحاق جهانگیری گفت: سفارت، 
جمهوري  دولت  اعتماد  به  دولتي  که  است  مرکزي 
اسالمي ایران دفتري در آن ایجاد مي کند. اینکه گفته 
شود به یک سفارت حمله شده است هنر نیست. جز 
بي اعتبار کردن نظام و دولت چه چیز دیگري را با این 

حرکت ها مي توان به ثبت رساند؟.

معاون سپاه: خوش بینی برخی دولتمردان 
به آمریکا باعث نگرانی شده است

مسئول سیاسی سپاه گفت: دشمن راه های مختلف را 
برای مقابله با ما امتحان کرده است. حاال امیدوار است از 
 طریق نفوذ سیاسی بتواند برخی از نهادهای تصمیم ساز 
را تصرف کند. باورها و اعتقادهای مردم را تغییر دهد و 
 بتواند سلطه مطلوب خود را حاکم سازد. سردار سنایی راد 
افزود : متاسفانه خوش بینی برخی از دولتمردان در این 

زمینه نگرانی هایی را ایجاد کرده است.

تاجرنیا : مطهری اگر در لیست اصالحات 
نبود، در انتخابات شصتم هم نمی شد

در  مجلس  در  اصالح طلبان  اسبق  نماینده  تاجرنیا 
این که »چرا  درباره  به سوالی  پاسخ  در  و  گفتگویی 
لیست صدای ملت،  آقای مطهری رای نیاورد« گفت: 
آقای مطهری اگر در لیست اصالح طلبان نبود قطعا 
تهران  انتخابات  تجربه  می شد.   6۰ باالی  رتبه اش 
دو  شهر  این  در  انتخابات  همواره  که  می دهد  نشان 
قطبی است. ما درصد بسیار کمی داریم از چهره هایی 

که خارج از لیست بوده و به دور دوم راه یافته باشند.

فرمانده هوافضای سپاه : برای از بین 
بردن اسرائیل احتیاج به شلیک نیست 

انقالب  پاسداران  سپاه  هوافضای  نیروی  فرمانده 
اسالمی با بیان اینکه سرویس های جاسوسی آمریکا 
شده اند،  متمرکز  موشکی  بحث  روی  برجام  از  پس 
گفت: در عین حال با مراقبت های الزم، ما از مجموعه 
با  حاجی زاده  سردار  هستیم.  مطمئن  سپاه  و  نظامی 
تأکید بر اینکه ما آمریکا و رژیم صهیونیستی را دشمن 
خود دانسته و به آمریکا اعتماد نداریم، افزود: برای از 
بین بردن رژیم صهیونیستی احتیاج به شلیک نیست، 
هرچند در صورت هرگونه تجاوز، این اقدام نیز صورت 
طی  صهیونیست ها  که  مسیری  اما  گرفت،   خواهد 
خواهد  منتج  درون  از  آنها  نابودی  به  قطعاً  می کنند 
شد. ما در صورت هر گونه حمله دشمن، فقط دفاع 
نخواهیم کرد و به مقابله  به  مثل نیز خواهیم پرداخت 

که موشک یکی از این ابزارهاست.

ترقی: دستگاه دیپلماسی انقالبی نیست

اینکه  بیان  با  معاون بین الملل حزب موتلفه اسالمی 
کافی  آمریکا  اقدامات  قبال  در  شفاهی  محکومیت 
توسط  رویکردهایی  چنین  اتخاذ  دلیل  گفت:  نیست، 
موضع  نداشتن  و  انقالبی  برخورد  عدم  آمریکا  دولت 
تهاجمی در دستگاه دیپلماسی است. ترقی با بیان اینکه 
اکنون در سیاست خارجی منفعل هستیم، خاطرنشان 
کرد: اگر این نوع مسائل از طریق سازمان ملل و جوامع 
بین المللی با جدیت دنبال نشده و از دیپلماسی عمومی 
دچار  آینده  در  نشود  استفاده  مسائل  این  نفی  برای 

مشکالت جدی خواهیم بود.

سردار سلیمانی : آیا این عیب است که 
در برابر داعش ایستاده ایم؟ 

انقالب  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی  فرمانده 
دنبال  به  اسالمی  جمهوری  اینکه  بیان  با  اسالمی 
ماجراجویی نیست، گفت: چون اصول آگاهی بخش 
جمهوری اسالمی تشابهی با اصول دشمنان ندارد، 
نامند. سردار  تابند و ماجراجویی می  بر نمی  را  آن 
است  ماجراجویانه  کار  یک  این  آیا  افزود:  سلیمانی 
دفاع  از مسلمان  جانا  و  ماال  اسالمی  که جمهوری 
کند و این عیب است که جمهوری اسالمی در برابر 
گروهی بایستد که در یک منطقه 2 هزار زن جوان 
در  را  آنها  و  کنند  می  فروش  و  خرید  خود  بین  را 
گفت:  وی  اند.  کرده  دچار  سنگین  مصیبت  یک 
به  آنها  های  دشمنی  دشمنان،  ادعاهای  برخالف 
دلیل ماجراجو بودن ما نیست زیرا ما در هیچ جای 

دنیا علیه کسی ماجراجویی نکرده ایم.

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن اعضای نظام پرستاری خراسان جنوبی

جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن اعضای نظام پرستاری خراسان جنوبی شنبه 
95/01/15 ساعت 18 در محل نمازخانه بیمارستان امام رضا )ع( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود 
برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی 
نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ 
وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر 
فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمناً داوطلبان عضویت در سمت هیئت تصفیه موظفند حداکثر ظرف مدت 
7 روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی مدارک مربوطه را به دفتر تعاونی 
تحویل نمایند. دستور جلسه: انتخاب سه نفر اعضای هیئت تصفیه برای مدت 2 سال- تعیین حق الزحمه 
هیئت تصفیه                                       شرکت تعاونی مسکن اعضای نظام پرستاری خراسان جنوبی                                                                 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن اعضای نظام پرستاری خراسان جنوبی

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن اعضای نظام پرستاری خراسان جنوبی شنبه 
95/01/15 ساعت 16 در محل نمازخانه بیمارستان امام رضا )ع( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود 
برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی 
نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ 
وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و 

هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.

دستور جلسه: تصمیم گیری در خصوص انحالل شرکت تعاونی
شرکت تعاونی مسکن اعضای نظام پرستاری خراسان جنوبی                                                                 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن اعضای نظام پرستاری خراسان جنوبی

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مسکن اعضای نظام پرستاری خراسان جنوبی شنبه 95/01/15 ساعت 
14 در محل نمازخانه بیمارستان امام رضا )ع( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت 
به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، 
می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه 
ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 

دستور  جلسه:
استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس- تصویب ترازنامه سال های 93 و 94- اخراج 5 نفر از اعضای تعاونی 
مسکن که به تعهدات خود عمل ننموده اند - تعیین تکلیف زمین های باقی مانده فاز 1 و 2- تصمیم گیری در 

خصوص میزان جریمه و دیرکرد واریزی اعضا و قطع انشعابات   
شرکت تعاونی مسکن اعضای نظام پرستاری خراسان جنوبی                                                  

جوانان و نوجوانان عزیز: از تجمع و برافروختن آتش و ایجاد راه بندان 
فرماندهی یگان ویژه خراسان جنوبیدر معابر عمومی به شدت پرهیز کنید. 

پیام های آموزشی 
در خـصـــوص 
چهارشنبه آخر سال

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256465 -  32256444 056 - 09155629648

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

حمل بار لوازم اداری، مسکونی،تجاری 
و ساختمان)شن، آجر، سیمان و ...(

وانت-کامیونت / داخل و خارج از شهر 
همراه با کارگر مجرب و بیمه بار  

   کاظمی - خرم نژاد

آموزشگاه طراحی دوخت 

راحلـه 
با مجوز از سازمان فنی و حرفه ای کشور
برای دوره های مقدماتی و پیشرفته

 در رشته های نازک دوزی، ضخیم دوزی
 بچگانه دوزی، الگوسازی، مانتو و شلوار و ... 

 و رشته های رو دوزی سنتی، سرمه دوزی 
ابریشم دوزی، سنگ دوزی و ... هنرجو می پذیرد.

آدرس: نبش مدرس 7
تلفن: 32226200

 آقایان: 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

)مدیریت جدید(ساعت کار استخر نیلوفر

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  به اطالع کلیه شهروندان محترم می رساند:

ساعت پذیرش بانوان: همه روزه 15-16/30 
جمعه ها: 10-11/30     9/30- 8

ساعت پذیرش آقایان: همه روزه 18-19/30   20-21/30
آدرس: بیرجند، سجادشهر، نبش سرداران شهید، نرسیده به فلکه اول 

شماره تماس: 09151642756 - 05632411801

مجموعه های استخر، سونا، جکوزی، سالن ورزشی و سالن بدنسازی
مجتمع فرهنگی- ورزشی و توانبخشی ایثار 

آماده پذیرش مراجعین محترم می باشد

بورس انواع روکش ، کف پوش، تزئینات، دودی ماشین
تعویض روکش دست دوم با نو    کشیک ایام عید

بین جمهوری 1 و 3            09158609845 - 32235659

تخفیف ویژه جزیــره روکــش 



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

سالم. با تشکر از روزنامه آوا. با توجه به اینکه بیرجند 
ها  خیابان  وضعیت  متاسفانه  اما  است  استان  مرکز 
نابسامان می باشد بخصوص خط کشی معابر و رنگ 
جداول و معابر. از شهرداری محترم درخواست داریم 
این مسئله را پیگیری کنند چون در شان بیرجند و 

مرکز استان نیست. 
933...199
زدن  ترقه  با  که  افرادی  با  پلیس  لطفا  آوا.  سالم 

آسایش را از مردم گرفته اند برخورد کند.
910...343
که  است  بار  چندین  اسناد  ثبت  محترم  مسئوالن 
موسوی اراضی  خوردن  سند  از  حرف  ها  رسانه   در 
می زنید در حالی که هیچ خبری نیست. اگر از روند 

پرونده اطالعی ندارید چرا وعده الکی می دهید؟
990...361
شهرداری بیرجند کاغذهایی را برای گرفتن قبوض 
درنظر هم  جوایزی  و  کند  می  پخش   نوسازی 
فقط  شهر،  زیباسازی  برای  چرا  پس  گیرد،  می 
مدرس،  غفاری،  شهر،  باالی  بلوارهای  و  میادین 

آوینی و... را در نظر می گیرید؟ 
915...899
اداری  سایت  مهر  مسکن  واحدهای  سند  سالم.  با 
معصومیه بعد از گذشت  4 سال از سکونت اعضا در 
آن و پس از مراجعات مکرر به شهرداری، هنوز آماده 
آتشنشانی،  نهاد  دلیل عدم هماهنگی سه  به  نیست 
ایجاد  باعث  امر  این  و  هم،  با  و شهرداری  اتحادیه 
دغدغه برای اهالی خصوصا در زمینه خرید و فروش 
مسئوالن  است  خواهشمند  لذا  است،  شده  واحدها 
ذیربط با همکاری و اتفاق نظر با هم در جهت رفع 
این مشکل، هرچه سریعتراقدام کنند. باتشکر، جمعی 

از اهالی سایت اداری
936...635
آسفالت راه مزار بلنجیر شهرستان خوسف عالوه بر 
توسعه گردشگری عامل حفظ و ماندگاری جمعیت و 
از بعد امنیتی هم بسیار ارزشمند است که اتمام جاده 

آن مورد بی مهری قرارگرفته است.
915...031
مسئوالن  از  آوا،  روزنامه  کارکنان  حضور  باسالم 
محترم، بهداشت محیط و دیگر سازمانها و ارگانهای 
افراد حال  به  فکری  کنم  می  خواهش   مرتبط 
تنها به فکر سالمتی  نه  آنها  زباله گرد بکنند چون 
افراد  دیگر  سالمتی  نیستند  شان  خانواده  و  خود 
جامعه را هم به خطر انداخته و چهره اجتماعی مردم 
با فرهنگ و ادب شهر بیرجند را در نظر مسافران و 

گردشگران مخدوش می نمایند.
915...329
سالم آواجان. روز درختکاری در یک اقدام پسندیده 
بلوار فاطمیه مهرشهر را درختکاری کردند که باعث 
مسرت و شادی همه شد... ولی شب در یک حرکت 
انبری درخت ها غیب شد و سوراخ های خالی  گاز 

صبح روز بعد حال همه را گرفت... اجرکم عندا...
915...309
با سالم. از مسئوالن خواهشمندم تدبیری برای ایجاد 
مکان های تفریحی و سرگرمی برای جوانان بیندیشند. 

سفره خانه ها تنها سرگرمی جوانان شده است.
939...085
برای  فکری  خواهشمندیم  مسئوالن  از  سالم.  با 
محدوده  از  خارج  به  صدا  و  سر  پر  مشاغل  انتقال 

سکونت شهری بکنند. با تشکر
915...437
سالم. از مسئوالن سازمان اتوبوسرانی خواهشمندیم 
توحید  مسیر  های  اتوبوس  تعداد  امکان  صورت  در 
- ابوذر را بیشتر کنند تا انتظار نیم ساعتی مردم در 

ایستگاه های اتوبوس کمتر شود. با تشکر
915...154
به  نسبت  خون،  انتقال  سازمان  لطفا  باسالم. 
اقدام  ابوذر  میدان  از  خون  انتقال  کانتینر  برداشتن 
کند و به جای آن یک مکان ثابت روی کانال برای 

آن در نظر بگیرد.
915...307
برا  هم  مخابرات  تبلیغاتی  های  پیام  این  سالم 
خودش داستانی شده. از شارژ مشترک کم می کنه 

بدون رضایت مشترک!! آیا این انصافه؟
915...807
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بیابان زایی به حکم قانون !
در نسخه واحدی که در مرکز پیچیده شده ، خراسان جنوبی و استان های شمالی هیچ تفاوتی ندارند /  منابع طبیعی : مکلف به اجرای قانونیم

بهروزی فر- باز هم یک مناسبت، پای جمعی از مدیران 
نشست  به  را  استان  اجرایی  های  دستگاه  از  دیگر  یکی 
نام منابع  به  بار  این  باز کرد. قرعه فال  صفحه اجتماعی 
طبیعی افتاد و شریفی مدیرکل، باقرپور معاون حفاظت و 
امور اراضی و نقی پور مدیر روابط عمومی اداره کل منابع 
تا به  و آبخیزداری استان، دعوت روزنامه را لبیک گفتند 
مناسبت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری، پاسخگوی سؤال 
با  مقرر،  ساعت  رأس  که  نشست  این  باشند.  مردم  های 
استقبال گرم مراجعان و تعدد پرسش های تلفنی و پیامک 

ها همراه بود، سه ساعت به طول انجامید.
از این نشست  ادامه می خوانید، فقط بخشی  آن چه در 
است، چرا که اصل ماجرا، قصه دردهایی است که نه قلم 
را یارای نوشتن است و نه می توان آنها را در قالب الفاظ 

و عبارات منتقل کرد.

دوای درد بی درمان کجایی؟

اگر چه پرسش ها با بیان های متفاوت و از مناطق مختلف 
استان مطرح شد، اما محتوای همه یکی بود؛ گالیه هایی که 
زنجیره وار مجموعه منابع طبیعی، کارشناسان دادگستری، 
مردم  مشکالت  بروز  در  را  قانون  نفس  و  محترم  قضات 
 مؤثر می خواند. همه آنها که آمده بودند، از دردی مشترک

می گفتند، از زجرهایی که کشیده بودند تا زمینی بایر را آباد 
کنند، از ارثیه های فامیلی که حاال به لطف قانون بالی جان 
شده بود و پای شان را بعد عمری با عزت و آبرو زیستن به 
دادگاه باز کرده بود، از تلخی روزگار که کام زمین را تشنه 
کرده بود و بر زمین کشاورزی شان گرد نیستی پاشیده بود و... 
آنها از بی مهری هایی که دیدند و از گوش هایی که  دردشان 
را نشیدند و از چشم هایی که نخواستند روزگار سیاه شده شان 

را ببینند و درست به قضاوت بنشینند...
آنها گفتند و اشک ریختند و از جفایی گفتند که آنها را واداشته 
تا درختانی را که سالیان سال با عرق جبین و کد یمین، در این 
سال خشکی ها به بار نشانده اند، از دل خاک بیرون آورند، چه 
می دانند درختان چندین ساله با نقل و انتقاالت، سرنوشتی 
جز خشکی و از بین رفتن ندارند. و چه تلخ بود، شنیدن قصه 
غصه های پیرمردی که در حضور فرزندش اشک می ریخت 
و از حق تضییع شده اش سخن می گفت، یا دیدن قامت 
خمیده آن پدری که دوشادوش فرزندش آمده بود تا شاید 
بهتر بتواند از روزگار سیاهش بگوید، یا همدردی کردن با او 
که دست های زمختش را نشان می داد و از بیل زدن های 
سالیانی گفت که حاال به باد رفته اند، یا تماشای فیلم هایی 
که آن یکی آورده بود از تخریب بنایی که به تصور خودش در 
ملک شخصی ساخته بود و حاال به حکم قانون آوار شده، یا 
تصور سختی هایی که آن دیگری کشیده بود و شاکی شده 
بود از قاضی و کارشناس دادگستری و مأمور اجرای حکم و 

هر کس دیگری که در تضییع حقوقش نقش داشتند و ...

تاریخچه قانونی که نیاز به اصالح دارد 

مراتع  و  ها  جنگل  بر  اربابي  تملکات  و  تصرفات  وجود  با 
ماه سال  افراد، در 27 دي  این  و ممانعت سیاسي  نفوذ  و 
1341، جنگل ها و مراتع ملي اعالم شدند و قانون آن به 
 تصویب رسید. در پي آن در قانون حفاظت و بهره برداري از
جنگل ها و مراتع مصوب 1346 و قوانین مشابه آن، سازمان 
جنگل باني مسئول اجراي قانون ملي کردن اراضي موصوف 
و تملک آن به نفع دولت شد. در پي بروز برخي اختالفات، 
کمیسیون ماده 56 مسئول رسیدگي به این اختالفات شد و 
آراي آن نیز قطعي بود. پس از پیروزي انقالب اسالمي و 
تصویب قانون دیوان عدالت اداري، اشخاص براي اعتراض 
و احقاق حقوق خود به دیوان مذکور مراجعه مي کردند تا 

آنکه در سال 1367 قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضي 
اختالفي ملي به تصویب رسید و رسیدگي به شکایات، در آن 
پیش بیني شد. البته چنان که از متون قانوني و مفاد ماده 
واحده و آراي وحدت رویه دیوان عالي کشور هم برداشت 
مي شود، این اعتراض ها پس از رسیدگي و صدور رأي قابل 
اعتراض و تجدید نظر در دادگاه هاي بدوي و باالتر بودند، 
اما با این وجود، همواره شعب محاکم دچار تعارض و تفاوت 
در صدور آرا مي شدند. از این رو در سال 1387 با اصالح 
ماده واحده مذکور، تجدید نظر در محاکم از آراي صادر شده 
از کمیسیون، امري بدیهي عنوان شد. تاریخچه کمیسیون 
ماده 56 تشکیل کمیسیون ماده 56 یا همان هیئت ماده 
واحده تعیین تکلیف اراضي اختالفي ملي اولین بار در قانون 
حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 
با الحاق چند  تصویب و پیش بیني شد و در سال 1348 
تبصره وظایف و اختیارات کمیسیون مورد اصالح قرار گرفت. 
در سال 1354 در این قانون اصالحاتي جزئي اعمال شد؛ اما 
در سال 1367 هیئت ماده واحده دچار تغییراتي در اعضا شد 
و ساختار آن تغییر کرد و اختیارات آن بیشتر شد. در سال 
1387 نیز در قانون ماده واحده موصوف تغییراتي جزئي به 
وجود آمد. اساس کار کمیسیون قانون گذار در ماده 2 قانون 
ملي شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1341 وظیفه 
ملي کردن جنگل ها را بر عهده سازمان جنگلباني گذاشته 
و در تبصره هاي الحاقي به آن مواردي از اراضي مورد اشاره 
را داراي مالکیت خصوصي اعالم کرده که تشخیص این 

اراضي و رسیدگي به آن از وظایف کمیسیون ماده 56 است. 
بنابراین اساس کار این کمیسیون رسیدگي در مقام تعیین 
تکلیف اراضي مي باشد که مالکان آنها مطابق ماده 56 قانون 
حفاظت از جنگل ها و مراتع به این موضوع اعتراض دارند و...

روال قانونی کار تشخیص اراضی

و مراجعین  به  شده  ارائه  توضیحات  همه   خالصه 
اعتراض های شان، این است که؛ منابع طبیعی مکلف است 
طبق ماده 2 قانون برای جدا کردن اراضی ملی از مستثنیات 
باید  این صورت است که؛  به  مبنای کار هم  نماید،  اقدام 
اعمال ماده 13-39 کنیم به این شکل که  طبق ماده 13 از 
ثبت اسناد استعالم می نماییم و می خواهیم که سوابق ثبتی 
امالک مورد نظر را ارائه نماید. در نتیجه ای که از ثبت اسناد 
دریافت می کنیم، تمام مشخصات ملک شامل تعداد سهام، 
مالکین، حدود اربعه و... اعالم می گردد. حال اگر ملکی سند 
ثبتی نداشت، ممیز)مأمور منابع طبیعی( با مراجعه حضوری 
به محل مزبور، نسبت به تهیه صورت مجلس تحدید حدود 

عرفی و محلی، البته با استفاده از نظرات ریش سفیدان منطقه 
اقدام می نماید، این صورت مجلس به امضای بزرگان و 
امنای محل می رسد. ممیز مکلف است، بر اساس اطالعات 
در اختیار ) عکس های هوایی، نقشه های یک پنجاه هزارم، 
سوابق ثبتی، بازدید میدانی، صورت مجلس تحدید حدودی 
که انجام داده و...( نقشه محل را ترسیم نماید و بر اساس این 
نقشه، اراضی ملی و زراعی را مشخص کند. البته در بازدید 
های میدانی هم روال بر این بود که از نظر اعضای شوراهای 
اسالمی و دهیاران استفاده می شد اما بر اساس تجربه ای که 
در استان داریم و گاه عنادهای شخصی، باعث می شد که از 
حقیقت دور شویم و حتی زمین های ملکی مردم به اشتباه، 
بایر اعالم می شد، لذا ترجیح بر این است که بازدیدهای 
میدانی صرفاً با لحاظ ماهیت زمین، بدون هرگونه شناختی 
با مشاهده آثار کشت و کار در آن  از مالک ملک و صرفاً 
ملک صورت گیرد. در ادامه نقشه های آماده شده به کمیته 
فنی اداره کل منابع طبیعی ارائه می گردد تا برای صدور 
 نتیجه نهایی، بررسی های الزم صورت گیرد. در صورت تأیید
در  مرتبه  یک  نهایی  نتیجه  فنی،  کمیته  توسط  ها  نقشه 
جهت به  و  شود  می  منتشر  رسمی،  و  محلی   روزنامه 
اطالع رسانی بهتر، در اختیار شوراهای اسالمی محل هم 
قرار می گیرد. بعد از این مرحله، مالکین 6 ماه فرصت دارند 
تا اعتراض خود را ارائه نمایند. حال اگر اعتراضی نبود، ما به 
اصطالح تقاضای اعمال ماده 39 می کنیم، یعنی درخواست 
سند برای اراضی ملی را به ثبت اسناد ارائه می کنیم، در این 

مرحله هم منطقه یک مرتبه دیگر با حضور کارشناسان ثبت 
اسناد و منابع طبیعی بررسی شده و در صورت عدم مغایرت، 
با تنظیم صورت مجلس تثبیت حدود، سند صادر می گردد. 
اما اگر مالکین نسبت به نقشه های ارائه شده، اعتراض داشته 
باشند، می بایست اعتراض خود را به کمیسیون ماده واحده 
مستقر در اداره منابع طبیعی شهرستان محل سکونت خود 
بنویسند، اعضای کمیسیون که مدیر منابع طبیعی شهرستان، 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، دو نفر کارشناس و یک 
قاضی می باشند، نظر خود را ارائه می دهند و رأی کمیسیون، 
به نفع یا ضرر فرد صادر می گردد. بعد از این مرحله هم 
اگر اعتراضی بود، فرد می تواند به دادگاه تجدید نظر رفته 
 و شکایت خود را ارائه نماید. بقیه مراحل در دادگاه دنبال
می شود، به این ترتیب که یا خود قاضی محترم یا کارشناسان 
دادگستری برای اعالم نظر و معاینه محل مراجعه کرده، 
شرایط را از نزدیک رسیدگی می نمایند تا بتوانند رأی نهایی 
را صادر نمایند که البته در این زمینه هم نقصی که بر قانون 
وارد است، این می باشد که گرفتن سند مالکیت برای  اراضی 
ملی، مانع از اعتراض فرد به کمیسیون ماده واحده نمی شود 

و فرد در هر زمان و شرایطی که تمایل داشت، می تواند 
معترض شده، شکایت خود را مبنی بر نقشه ها و اسناد صادر 
شده ارائه نماید که این شکایت باعث می شود تمام روال کار 
دو مرتبه تکرار گردد و مستلزم صرف زمان و هزینه می باشد، 
حال آن که اگر این زمان اعالم اعتراض محدود گردد و مقید 

به زمان شود، مانعی برای تکرار این مراحل است.

ما مکلف به اجرای قانونیم

مراجعات حضوری که با راهنمایی مهمانان و گاه بیقراری 
مراجعین به پاسخ رسید، اما پاسخ هایی که برای پیام های 

تلفنی و پیامک ها ارائه شد، به قرار زیر است:
استان  از  ما  استان  که  است  در جریان  منابع طبیعی  -آیا 
های خشک کشور می باشد و بیش از 450 روستای ما با 
 تانکر آبرسانی می شوند که تمام هم و غم خود را صرف این
می کند که همان قانونی را که در استان های پرآب قزوین، 
اردبیل، گلستان، مازندران و...اعمال می شود برای اینجا هم 
اعمال می کنند، آیا نمی بینند که مردم ما برای آبیاری مزارع 
کوچک شان با مشکل مواجهند، پس چرا قدری در اجرای 
قانون نرمش ندارند و سعی نمی کنند شرایط اینجا را ویژه 

ببینند تا مانع مهاجرت مردم از روستاها شوند؟
-خشکسالی حاکم بر استان بر هیچ کس پوشیده نیست، و 
خراسان جنوبی دومین استان بیابانی کشور است و میزان 
بارندگی آن هم خیلی کمتر از میانگین کشوری می باشد 

اما متأسفانه در نسخه واحدی که در مرکز پیچیده شده، همه 
استان ها یکسان دیده شده اند و در آن قانون، خراسان جنوبی 
و استان های شمالی هیچ تفاوتی ندارند به همین دلیل هم 
اصرار ما بر این است که این قانون در مجلس اصالح شود 
و مجمع نمایندگان استان تمام سعی خود را بر این جریان 
متمرکز نمایند تا شرایط به نفع مردم ما تغییر کند. از آن 
جایی که ما مکلف به اجرای قانونیم، اگر قانون اصالح نگردد، 

پیامدهای تلخ آن را باید همین طور شاهد باشیم.
- با این همه تبلیغ جهت درخت و درختکاری، چرا وقتی در 
زمین اجدادمان مبادرت به درختکاری می نماییم، مأموران 

منابع طبیعی مزاحم می شوند و اجازه کاشت نمی دهند؟
هیچ  و  دارد  ممنوعیت  ملی  اراضی  در  درخت  کاشت   -
افراد  شخصی  ملک  در  درختکاری  با  ندارد  حق  کس 

مخالفتی داشته باشد.
- مأموران منابع طبیعی بعد از تعطیلی کارم که ساخت 
امکاناتم  و  تمام وسایل  بوده،  زمین خودم  در  یک سوله 
اند،  قانونی داشته  اند و می گویند مجوز  با خود برده  را 

چگونه می توانم وسایلم را تحویل بگیرم؟

مراجعه  زمان  در  گیرد،  می  صورت  اخطاری  وقتی   -
مأمور اجرای حکم، کلیه ادوات و ابزار موجود در پرونده 
ثبت و ضبط می گردند، باز پس گرفتن آنها به حکم و 

نظر قاضی بستگی دارد.

هیچ کاری نشد ندارد، اگر مدیران بخواهند!

آنها که آمده بودند، پاسخ اعتراض شان را دریافت کردند، 
راهنمای کرد،  قانع  را  ها  برخی  شده  ارائه   توضیحات 
بسته دست  شان،  مشکالت  پیگیری  در  شد  ها   بعضی 
عده ای را هم در استفاده از زمین در اختیارشان بازتر کرد 
و... اما خیلی ها را هم ناامیدتر از قبل روانه کرد، چرا که 
تواند  اگر بخواهد هم، نمی  بود، منابع طبیعی  پاسخ یکی 
خالف قانون اقدام نماید. قانون حفاظت و حراست از انفال و 
اراضی ملی، سال ها قبل و با توجه به موقعیت زمانی موجود 
تدوین شد، پس از آن دست تقدیر چنان رقم خورد که آسمان 
این استان بخل پیشه کند و زمین را از نعمت بارش های 
همیشگی اش محروم نماید و نتیجه این می شود که چون 
آبی در بساط نیست و کام زمین تشنه است، هیچ کس را 
یارای کاشت دوباره بندها و جالیزها و مزارع آبا و اجدادی 
نیست فلذا اراضی رها می شوند. رها شدن اراضی، بهانه ای 
می شود برای کارشناسان امینی! که مراجعه می کنند تا به 
عدالت به نفع مردم حکمی را ساری و جاری نمایند و این 
می شود که مردم کم توقع استان، که سخت ترین شرایط 
را بر خود پذیرفته اند تا زادگاه شان را ترک نکنند، حاال بعد 
از عمری زندگی شرافتمندانه، همه دارایی های شان، عنوان 
ملی را بر خود می گیرد و دست شان خالی می شود. آنها 
 که در پی این تصمیم مستأصل شده اند، راه دادگاه را پیش
می گیرند به این امید که شکایت هاشان راه به جایی برد و 

بتوانند از حقوق حقه خود دفاع نمایند، اما دریغ!...
توانند  می  که  آنها  همه  که؛  جاست  آن  فاجعه  عمق 
به  تلخ  واقعیت  این  از  بخشند،  فیصله  را  غائله  این 
این  دانند  می  همه  مطلعند،  استان  مردم  همه  اندازه 
هایی  تبصره  یا  و  دارد  اصالحاتی  به  نیاز  کهنه  قانون 
از  را  جنوبی  خراسان  مثل  بارانی  کم  های  استان  که 
دیگر استان های پرآب شمالی منفک کند و شرایطش 
که  ارشدی  مدیران  هم  دانند،  می  همه  ببیند،  ویژه  را 
مدیران هم  دارند،  قدرت  مسند  بر  تکیه  استانداری   در 
جهاد  طبیعی،  منابع  ادارات  در  مرتبط  های  حوزه 
استان  در  قضاییه  قوه  نمایندگان  هم  و...،  کشاورزی 
مردم  علیه  یا  له  را  نهایی  حکم  و  مردمند  امنای  که 
غم  و  هم  همه  هم  رأی  انشای  در  و  کنند  می  صادر 
از  جلوگیری  و  باشد  عدالت  رعایت  که  باید  شان 
استان  نمایندگان  مجمع  هم  مظلومان،  حقوق  تضییع 
اند  شده  بهارستان  راهی  مردم  همین  انتخاب  به  که 
دیده  آن  در  انصاف  جانب  که  نمایند  وضع  قوانینی  تا 
شده باشد، هم نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری 
به  فاجعه مطلعند و هر کدام،  از عمق  و...، همه و همه 
تا مجال صحبت  فراخور موقعیت و جایگاهی که دارند، 
به  که  دریغ  اما  دهند،  می  مردم  به  را  حق  یابند،  می 
نرم پنجه  و  دست  درد  این  با  که  آنها  همه   اذعان 
می کنند! این حق دادن فقط در قالب الفاظ و کالم است 
و دریغ از جرعه ای همت به منظور رفع آن برای همیشه!
امسال هم مثل سال گذشته و نشستی مشابه با مدیران حوزه 
منابع طبیعی، تپ مشکالت مردم در میدان های مختلف دور 
خورد و سرگردان در میانه رها شد و در این میان، این مردم 
و مراجعین بودند که باز هم چشم به دست مدیران، با این 
امید دفتر روزنامه را ترک می کردند که شاید کسی از گرد 
راه برسد و این معضل را برای همیشه چاره کند... و به گفته 
یک کدام شان، هیچ کاری نشد ندارد، اگر مدیران بخواهند!!

نرخ طال و سکه در بازار استان
قیمت هر گرم طالی 18عیار در بازار استان امروز 103هزار و 450تومان به فروش رسید که نسبت 
و 13هزار  میلیون  آزادی یک  بهار  کامل  قیمت سکه  است.  یافته  افزایش  تومان  قبل50  روز  به 
تومان، نیم سکه 535 هزار تومان و ربع سکه 280هزار تومان امروز در بازار استان به فروش رسید.

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

سمساری صـادق
خرید و فروش تمامی لوازم منزل و اداری

با باالترین قیمت  09380160779- علی آبادی

مشاور امالک  فدک
خرید و فروش امالک شعبانیه - نرجس  

دهلکوه و مسکن مهر 
32316971 - 09151304064 خسروی

الستیـک اکبـری
فروش انواع الستیک ایرانی و خارجی

بلوار مسافر -  مقابل پایانه
  09155611355 - 32338348 - 32338354

حمل  اثاثیه منزل 
با خاور مسقف و کارگر ماهر

09159639065 - علی آبادی   
 ضمنا کارگر تنها نیز داریم

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

انواع شکالت ، آجیل مخلوط از 15/000 تا 30/000  ، ژاپنی اعال 20/000 
پسته خندان شور 26/000 ، کله قوچی 34/000 تومان

 ضمناً چک کارمندی پذیرفته می شود

حکیم نزاری 14 ، کوچه بانک صادرات مرکزی سمت چپ   09151611636 حسینی
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با تخفیف ویژه قیرگونی
محالتی - بین توحید و مدرس
09153619297  

ایزوگـــام
 مصطفی هریوندی

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود. به قیمت مناسب در اسرع وقت 
)شهر- روستا(        09904712042

چلو سلطانی 14000- چلو کوبیده 6500- چلو ماهی 14000- قورمه سبزی 5500 
چلو برگ 13000- قیمه 5500- چلو بختیاری 12000- سوپ )کیلویی( 3500

 چلو جوجه 8000- کباب خالی 2300- چلو مرغ 6500- چلو ساده 2300
شمال شهر، بلوار شعبانیه ، نبش بقیه ا... )عج( 21      32313232  -  09158630695

ک رایگان
پی ی آماده افنوس رستوران و غذا

وقتـی بهترین ممکن است خوب کافی نیسـت

انتهای خیابان غفاری - روبروی دانشگاه آزاد- جنب سرپرستی بانک رفاه 
09155614205 -32345000
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گسک نام روستایی در فاصله ۳۳ كیلومتری شمال غرب شهر اسدیه درمیان است. در این روستا سرو كهنسالی 
از ۱۵۵ سانتیمتر و  این درخت بیش  تنه  از شادابی مناسبی برخوردار است وجود دارد. قطر  از نوع تبری كه 
وسعت تاج آن ۱۳۵ متر مربع است و این درخت هم اكنون در وسط حیاط مدرسه این روستا واقع شده است. 

شهید: غالمحسین آزیر 
 نام پدر: ابراهیم 
تاریخ تولد:۱۳۳۳ 

محل تولد: خراسان جنوبی، 
قائنات، روستای محمد آباد 

تاریخ شهادت: ۱۳۵9/۱0/۱6 
محل شهادت: عملیات نصر )كربالی هویزه(

طول مدت حیات : 26سال
مزار شهید: مزار شهدای بیرجند 

زندگینامه 
 شهید غالمحسین آزیر، فرزند ابراهیم در سال ۱۳۳۳ 
استان  قاین  زیركوه  توابع  از  آباد  روستای »محمد  در 
خراسان جنوبی در خانواده ای مذهبی و متدین دیده 
را  راهنمایی  و  ابتدایی  دوره  وی  گشود.«  جهان  به 
درقائنات سپری و سپس برای ادامه تحصیل در دوره 
دبیرستان به بیرجند مراجعت نمود. وی پس از پایان 
دوران دبیرستان به روستای محمدآباد برگشت و برای 
كمک به خانواده اش به كار كشاورزی و دامپروی روی 
آورد و پس از مدتی برای استخدام در كارخانه ی ذوب 
آهن به اصفهان عزیمت نمود و مشغول به كار شد. 
وی برای گذراندن خدمت سربازی از اصفهان به تهران 
مراجعت نمود  و در دانشکده افسری ارتش ثبت نام 
كرد و  با  درجه ستوان دومی فارغ التحصیل نیروی 
زمینی ارتش شد و در قسمت فرماندهی عملیات لشگر 
88 زرهی زاهدان شروع به فعالیت كرد و هم زمان با 
شروع جنگ تحمیلی  و با وجود داشتن دو فرزند چند ماه 
راهی جبهه و جنگ شد. این دالور سرافراز، بارها و بارها 
به مناطق مختلف جبهه اعزام گردید و سرانجام با سمت 
معاونت فرماندهی عملیات لشگر 88 زرهی زاهدان و 
با پیوستن به لشکر 92 زرهی قزوین در منطقه هویزه 
در عملیات نصر، در حالی كه دو دستگاه تانک زرهی 
دشمن بعثی را منهدم ساخته بود، در محاصره تانک 
های دیگر بعثی قرارگرفت و در تاریخ شانزدهم دی 
ماه سال ۱۳۵9 در عملیات سهمگین نصر )كربالی 
هویزه( در سن 26 سالگی، به درجه رفیع  شهادت 
مزار  در  تشییع  از  پس  شهید  پاک  پیکر  آمد.  نایل 

شهدای شهر بیرجند به خاک سپرده شد. 
 قسمتی از وصیت نامه  شهید: خدایا تو را شاهد مي گیرم 
و به خاطر تو قدم برمي دارم و به راهی كه تو راهنمایی 
مي كنی مي روم. اكنون كه عازم به خط و جبهه جنگ 
هستم از ته قلب و به خاطر رضای خدا مي روم، من به 
عنوان یک فرد مسلمان، وظیفه شرعی خود می دانم كه 
به هر وسیله ای شده چه در حال صلح و چه در حال 
جنگ و چه در پیشبرد انقالب، آنچه كه به من مأموریت 
داده مي شود به عشق و عالقه كه به مکتب و وطنم 
دارم تا آخرین فشنگم، دندانم، مشتم تا آخرین قطره 
خونم سوگند یاد مي كنم كه از این مرز و بوم دفاع كنم، 
با وجدان بیدار و به عنوان یک مسلمان، اجازه نخواهم 

داد كه دشمنان به این خاک تجاوز كنند.

یاد یاران

استقبال از نوروز خانه ای به سبک بهار  
ایده ها و پیشنهاد هایی برای استقبال از بهار و تغییرات 

جزیی در دكوراسیون داخلی منزل تان:
خلوت كردن و شفاف سازی فضای ورودی: هال ورودی 
خانه تان را تا حد امکان از پیچیدگی دور نگه دارید. یک 
فضای ورودی خلوت و ساده ایجاد كنید و فرصتی را 
برای به آرامش رسیدن افراد در بدو ورود یا قبل از خروج 

از خانه به وجود آورید.
ایجاد  و  دكوراسیون  جلوه  تجدید  برای  ارتفاع:  با  كار 
تحولی كوچک از قفسه های باریک و بلند استفاده كنید. 
این قفسه ها و طبقات فضا های مناسبی را برای قرار 

دادن كتاب های متعدد و قاب عکس های زیبا و خاطره 
انگیز به وجود می آورد.

اضافه كردن فضا های ذخیره سازی: درمورد فضا های 
ذخیره سازی خالق باشید. برای سال جدید این امکان را 
فراهم كنید تا با فضا های ذخیره سازی بیشتر، فضایی 
سازمان یافته و منظم به وجود آورید. بنابراین فکر كنید 
به  جدید  ای  قفسه  یا  كشو  كمد،  توانید  می  چگونه 

دكوراسیون اضافه كنید.
استفاده از یک عنصر عتیقه: عناصر آنتیک بر غنا و شکوه 
دكوراسیون شما می افزاید و آن را از قبل متمایز می كند. 
حال می توانید هوشمندانه عمل كنید و با اضافه كردن 
یک میز كشو دار آنتیک، هم بر فضای ذخیره سازی 
بیافزایید و هم عنصری عتیقه را به دكوراسیون اضافه 
كنید. در حقیقت می توانید با كمی هوشمندی و خالقیت 

با یک تیر دو نشان بزنید.
استفاده از ظرف های خالقانه: كار خود را در آشپزخانه 
آسان تر كنید. تصمیم بگیرید كه در سال جدید اوقات 
این  برای  باشید.  داشته  آشپزخانه خود  در  تری  مفرح 
كار نخستین قدم عوض كردن ظرف های قدیمی با 
ظرفهای جدید است كه زیبایی بیشتری دارند و از لحاظ 

سالمتی نیز بهتر هستند.
نمایش ظروف زیبای آشپزخانه: اگر تمایل دارید برای 
سال نو كاری جدید و كم هزینه انجام دهید، ظرف های 
زیبا و ارزشمندی كه دارید را كنار هم در سطحی مناسب 

به نمایش بگذارید.

با جنوبی  خراسان  در  ایران  بنه  درختان  ترین   كهنسال 
تاج های چتری و قدی بلند و سر به فلک كشیده مسافران 

نوروزی را فرا می خوانند.
به گزارش مهر، درختان كهنسال سرو و بنه خراسان جنوبی 
با اندام های سر به فلک كشیده و تاج های بلند و چتری 
خود با عمری بیش از هزار تا 800 سال در دل سال های 
خشک كویر تسبیح گوی خداوند بوده و با نمایش جلوه های 
آفرینش خود به پژوهشگران ورق هایی ناگفته از خلقت را 
نشان می دهند كه انسان كنجکاو و پژوهشگر با خلقت دقیق 

و شگفت عالم به خصوص كره زمین آشنا خواهد شد. 

 درختان کهنسال خراسان جنوبی
روایتگر عمر چند هزار ساله زمین

كهنسال  درختان  كه  این  بیان  با  بیرجند  دانشگاه  استاد 
زمین  ساله  هزار  چند  عمر  روایتگر  جنوبی  خراسان 
هستند، از مسافران نورزوی برای بازید از این جاذبه های 
محمدرضا  كرد.  دعوت  استان  فرد  به  منحصر  و  طبیعی 
یک  حکم  زمین  برای  درختان  اینکه  بیان  با  رضایی 
خود  در  را  زمین  خاطرات  تمام  كه  داشته  را  سیاه  جعبه 
و  سرو  كهنسال  درختان  گفت:  دارند،  می  نگه  محفوظ 
معرفی  و  بیشتر  توجه  صورت  در  جنوبی  خراسان  بنه 
و  اكوتوریسم  رونق  مهم  منابع  از  یکی  مردم  به  بهتر 
كه استان هستند  به  و خارجی  داخلی   جذب گردشگران 

نقش  جنوبی  خراسان  اقتصادی  رونق  در  توانند  می 
بسزایی داشته باشند. وی افزود: ما باید بدانیم كه وجود 
پایه های كهنسال در هر كشوری نشانه  وقار سرزمینی آن 
كشور بوده و در مطالعات مشهور به گاه شناسی درختی، 
بهترین شاخص و ابزار برای بررسی حال زمین در طول 
در  آن درخت  كه  است  هزاران سال گذشته ای  و  صدها 
آن بستر می زیسته است.استاد دانشگاه بیرجند ادامه داد: 
بدانیم كمتر كشوری  كه  است  نکته جالب  این  به  توجه 
پایه های  تعداد  كه  باشد  داشته  وجود  جهان  در  شاید 
و  كرده  گذر  هم   عدد  هزار  از  آن  در  موجود  كهنسال 
بی  جنوبی  خراسان  خصوص  به  و  ایران  منظر  این  از 
نظیر است. وی تصریح كرد: ثبت ملی درختان كهنسال 
در  متاسفانه  اما  بوده  موثر  بسیار  اقدامی  خراسان جنوبی 

 سایر استان های كشور ممکن است توجه چندانی به این
پدیده های بی نظیر اكوتوریسمی نداشته باشند. رضایی افزود: 
درختان و حلقه های سنی و بررسی شیمیایی آن اطالعات 
موثری در اختیار زیست شناسان و باستان شناسان برای 
تقسیم بندی دوره های مختلف زمین و تخمین سن زمین 
و مشخص شدن جدول پیدایش حیات و تکامل جانواران 
و جاندارن در زمین قرار می دهد. وی عنوان كرد: متاسفانه 
مردم خراسان جنوبی و عامه مردم بدون این كه از ارزش 

 واقعی این درختان اطالع داشته باشند در كنار آنها زندگی
می كنند اما از آن جایی كه در ایام عید و تعطیالت قرار 
داریم بازدید از این درختان فرصت مناسبی برای آشنایی 
قرار  نوروزی  مسافران  اختیار  در  زمین  ساله  هزار  عمر  با 
تاكید  با  وی  كند.  می  انگیز  هیجان  را  آنها  سفر  و  داده 
نیازمند  جنوبی  خراسان  اكوتوریسم  های  جاذبه  اینکه  بر 
عالوه  فرهنگی  میراث  كرد:  بیان  است؛  عمومی  معرفی 
بر معرفی بافت های تاریخی استان باید توجه بیشتری به 
معرفی جاذبه های اكوتوریسمی استان به خصوص درختان 
كهنسال داشته باشد. رضایی با دعوت از مردم و مسافران 
جنوبی  درختان كهنسال خراسان  از  بازدید  برای  نوروزی 
گفت: از مسافران نوروزی و بازدید كنندگان محترم تمنا 
دارم كه فراموش نکنند درختان موجودات زنده ای هستند و 

از نوشتن یادگاری پرهیز كنند و سعی كنند به وظیفه دینی 
و ملی خود عمل كرده و این درختان را به عنوان میراث 

مادی و معنوی به نحو درست برای آیندگان حفظ كنند.

  کهنسال ترین درختان بنه ایران
در خراسان جنوبی

درختان كهنسال بنه و سرو خراسان جنوبی در فهرست 

كهنسال  درختان  این  اند،  شده  ثبت  طبیعی  ملی  آثار 
درمیان،  فورگ  سرو  درخت  بیرجند،  بنه  درخت  شامل 
سرو  درخت  خوسف،  بلنجیر  قدمگاه  بنه  درختان 
مزار  كهنسال  چنار  درخت  گسک،  روستای  هزارساله 
رزگ،  چنار  فسون،  های  زیتون  دوشنگان،  چنار  تیمور، 
روستای  ساله   800 بنه  درخت  و  بهلگرد  كهنسال  سرو 

رچ در شمال غربی بیرجند است.
پس از ثبت این درختان كهنسال تحت نظارت، مراقبت 
و  قرارگرفته  كشور  فرهنگی  میراث  سازمان  حمایت  و 
هرگونه اقدام و عملیاتی كه منجر به تخریب یا تغییر در 

اصالت آنها شود ممنوع اعالم شده است.

درخت ۵۰۰ ساله بنه در بیرجند

 یکی از این درختان درخت بنه كهنسال بیرجند با شماره ثبت 
ملی ۱86 در ۱0 كیلومتری جنوب شرقی شهرستان بیرجند 
قرار دارد و به این دلیل این كه به لحاظ جغرافیایی این درخت 
از سال های  تنهایی در منطقه رشد كرده مردم   به   بنه 
دور این درخت را با نام یکه درخت می شناسند. این درخت 
وضعیت ظاهری سالمی داشته و تاج پوششی كروی آن بسیار 
سرسبز و شاداب است، براساس قطر درخت، كارشناسان عمر 
این درخت را ۴00 تا ۵00 سال قدمت زده اند. با توجه به قرار 
گرفتن این درخت كهنسال در فاصله بین شهر بیرجند به 
عنوان مركز استان و روستاهای بهلگرد و نوفرست كه دارای 
دو درخت كهنسال سرو هستند این مسیر به یک مسیر بکر 
برای گردشگری و اكوتوریسم تبدیل شده است. این درخت از 
نظر ژنتیکی یکی از گونه های منحصر به فرد در كشور برای 

مطالعات پژوهشگران گاه شناسی درختی است.

سرو کهنسال فورگ و بنه قدمگاه بلنجیر

با شماره ۱۵۳   درخت سرو كهنسال فورگ درمیان هم 
درخت  این  است،  شده  ثبت  طبیعی  میراث  فهرست  در 
در روستای فورگ در فاصله ۱۴0 كیلومتری شرق شهر 
بلنجیر  قدمگاه  بنه  كهنسال  درختان  دارد.  قرار  بیرجند 
بلنجیر  و  ثبت شده  ملی  آثار  فهرست  در  با شماره ۱۵6 
غربی  شمال  كیلومتری   ۷2 فاصله  در  است  ای  منطقه 

بیرجند و در شهرستان خوسف قرار دارد.

درخت بنه رچ با ۸۰۰ سال قدمت

با  جنوبی  خراسان  در  واقع  رچ  ساله   800 بنه  درخت 
غربی  جنوب  كیلومتری   ۳۵ فاصله  در   ۱۵۵ ثبت  شماره 
شهر بیرجند نیز از دیگر درختان كهنسال خراسان جنوبی 
است كه در دامنه رشته كوه های باقران قرار دارد. قطر 
این درخت بنه  ۱9۱ سانتیمتر، وسعت تاج آن  22۵ متر 
مربع و ارتفاع آن ۱.2 متر است كه كارشناسان قدمت این 
چنار  اند.  زده  تخمین  سال   800 تا   ۷۵0 بین  را  درخت 
كهنسال مزار سلطان تیمور به شماره ثبت ملی ۱06 واقع 
در شمال روستای درمیان در مجاور مزار سلطان تیمور از 

دیگر درختان كهنسال خراسان جنوبی است.

جاذبه های طبیعت گردی خراسان جنوبی

کهنسال ترین درختان بنه ایران
دکوراسیون

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

 حمل بار و اثاثيه منزل داخل و خارج از شهر با كارگر ماهر 
و كاميون جک ٦ متری پتودار * تمامی اثاثيه منزل شما را با يک 

سرويس حمل می كنيم.   09155618308 - جالل نيا  

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

انواع مانتو، شلوار، روسری
 كيف و لباس های راحتی
بين مدرس ١٦ و ١٨  تلفن: ٣22٣٦22٧

فروشگاه مهربانوافتتاحيه

  3 2236030   09151605216
ایزوگام سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز   ران
ه ای

بیم
ت و 

مان
ل ض

 سا
10

نی
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قیر

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمينی

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 اثاثيه منزل
 با  كاميونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و كارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

ايزوگام  شفيعی
آسفالت و قيرگونی )محوطه و پشت بام(
٠٩١٥١٦٣٠2٣ - ٨٣222٥٤٩٤

صيادشيرازی ،  مجتمع ميرداماد  
واحد ٩٨

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

09156648854
32229950
 32229960
اتوبار فرهمند

آماده سرويس دهی در ايام عيد و روز سيزده نوروز
انواع كباب ها و مرغ بريان و ماهی غزل آال
همراه با ته چين زعفرانی و دورچين كامل

پيک

 رايگان 

آدرس: حدفاصل غفاری ٣٤ و ميدان ولی عصر)عج(  ٣2٤٠٤٠٤٣

طبخ با برنج
 ايرانی و پاكستانی

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

09151632890 - سبزه بین
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چگونه به خدا برسم؟

لوکاس راهب به همراه شاگردش از دهی می گذشت. 
پیرمردی از او پرسید: ای قدیس ، چگونه به خدا برسم؟ 
لوکاس پاسخ داد: خوش بگذران و با شادی ات خدا را 

نیایش کن و به راه خود ادامه دادند. 

کمی بعد به مرد جوانی برخوردند. مرد جوان پرسید: چه 
کنم تا به خدا برسم؟ لوکاس گفت: زیاد خوش گذرانی 
نکن. وقتی جوان رفت، شاگرد از استاد پرسید: باالخره 
معلوم نشد که باید خوش بگذرانیم یا نه: لوکاس پاسخ 
داد: )سیر و سلوک روحانی مثل گذشتن از یک پل بدون 
نرده است که روی یک دره کشیده شده باشد. اگر کسی 
بیش از حد به سمت راست کشیده شده باشد می گویم 
به طرف چپ  از حد  بیش  اگر  و  برود  به طرف چپ 

گرایش داشته باشد، می گویم به سمت راست برود.
دره  در  و  نشویم  منحرف  راه  از  شود  می  باعث   این 

سقوط نکنیم .(

عده اي از مردم ،تماشاگر خوشبختي اند و طول 
حیاتشان صحبت  از خوشبختي  مي شنوند، اما هرگز 

بدون آنکه  واقعا آن را بشناسند از جهان مي روند.

دنیا یکسره صحنه بازي است و همه بازیگران
 آن به نوبت مي آیند و مي روند 

و نقش خود را به دیگري مي سپارند

من بی مایه که باشم که خریدار تو باشم
حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم

»سعدی«

غمگین بودم که چرا کفش ندارم،
 اما در خیابان مردي را دیدم 

که پا نداشت. هارولد ابوت

به یاد داشته باشید که خوشبختي انسان 
به مقام یا دارایي او بستگي ندارد، خوشبختي، 

تنها به اندیشه ي او بستگي دارد.

پروین اعتصامی با نام اصلی رخشنده در ۲۵ اسفند ۱۲۸۵ 
هجری شمسی در تبریز زاده شد. او فرزند یوسف اعتصامی، 
نویسنده و مترجم معاصر ایرانی و اختر اعتصامی، از شاعران 
دوره قاجاریه بود. او در سال ۱۲۹۱ هنگامی که ۶ سال 
تهران مهاجرت  به  تبریز  از  به همراه خانواده اش  داشت 
کرد؛ به همین خاطر پروین از کودکی با مشروطه خواهان 
و چهره های فرهنگی آشنا شد و ادبیات را در کنار پدر و از 

استادانی چون دهخدا و ملک الشعرای بهار آموخت.
در دوران کودکی، زبان های فارسی و عربی و انگلیسی را 
زیر نظر پدرش در منزل آموخت و به مدرسه آمریکایی 
در  را  تحصیالتش   ۱۳۰۳ سال  در  و  رفت  کلیسا  ایران 
از  آنجا به اتمام رسانید. او در تمام سال های تحصیلش 
دانش آموزان ممتاز بود و حتی مدتی در همان مدرسه به 
با  او هم زمان  پرداخت.  انگلیسی  ادبیات  و  زبان  تدریس 

تحصیل، شعر نیز می سرود.
  اشعار کودکی و نوجوانی

اولین شعرهای پروین اعتصامی در هفت سالگی بوده است 
و برخی از زیباترین شعرهایش مربوط به دوران نوجوانی 
)یازده تا چهارده سالگی( او هستند. از کودکی پدرش در 
می کرد.  کمک  او  به  یادگیری  شیوه های  و  وزن  زمینه 
بر  تا  می داد  او  به  ایران  قدیم  شاعران  از  شعری  گاهی 

اساس آن شعر دیگری بسراید؛ وزن آن را تغییر دهد و 
یا قافیه ای نو برایش پیدا کند. همین تمرین ها و تالش ها 
استفاده  و  کلمات  قرارگیری  ترتیب  با  که  شد  زمینه ای 
از آن آشنا شود و در سرودن شعر تجربه کسب کند. از 
معروف ترین شعرهایی که او در این سنین سروده است 
می توان به شعرهای گوهر و سنگ، ای مرغک، اشک یتیم، 
 کودک آرزومند، صاعقه ما ستم اغنیاست، سعی و عمل 

و اندوه فقر را نام برد.
ازدواج پروین اعتصامی

پدرش  عموی  پسر  با   ۱۳۱۳ ماه  تیر  نوزده  در   پروین 
»فضل ا... اعتصامی« ازدواج کرد و چهار ماه پس از عقد و 
ازدواج به همراه همسرش برای زندگی به کرمانشاه رفت. 
همسر پروین از افسران شهربانی و هنگام ازدواج با او رئیس 
شهربانی در کرمانشاه بود. پروین پس از دو ماه زندگی با 
همسرش به دلیل اختالفات روحی و اخالقی با وی، با 
گذشتن از مهریه اش در مرداد ماه ۱۳۱۴ از همسرش جدا 
شد. اخالق نظامی و خشک همسر پروین با روحیه شاعرانه 
و لطیف پروین کاماًل مغایر بود و این دلیل جدایی پروین 

از شوهرش بود.
چاپ اشعار پروین اعتصامی

نخستین مجموعه شعر او، حاوی اشعاری بود که تا پیش از 

۳۰ سالگی سروده بود و بیش از صد و پنجاه قصیده ، قطعه، 
غزل و مثنوی را شامل می شد. مردم استقبال فراوانی از 
اشعار او کردند ، به گونه ای که دیوانش در مدتی کوتاه پس 
از چاپ، دست به دست میان مردم می چرخید و بسیاری 

باور نمی کردند که آنها را یک زن سروده است.
پیش از ازدواج، پدرش با چاپ مجموعه اشعار او مخالف 
بود و این کار را با توجه به اوضاع و فرهنگ آن روزگار، 
درست نمی دانست. او فکر می کرد که دیگران ممکن 
است چاپ شدن اشعار یک دوشیزه را، راهی برای یافتن 
شوهر به حساب آورند! اما پس از ازدواج پروین و جدائی او 

از شوهرش، به این کار رضایت داد.
دیوان پروین اعتصامی

دیوان پروین، شامل ۲۴۸ قطعه شعر می باشد، که از آن 
میان ۶۵ قطعه به صورت مناظره است. اشعار وی بیشتر 
با  را  اجتماعی  است که مضامین  ادبی  قطعات  قالب  در 
اشعارش،  میان  در  کشیده است.  تصویر  به  انتقادی  دیده 
تعداد زیادی شعر به صورت مناظره میان اشیاء، حیوانات 

و گیاهان وجود دارد.
ویژگیهای اشعار پروین اعتصامی

درون مایه اشعار پروین اعتصامی بیشتر غنیمت داشتن 
وقت و فرصت ها، نصیحت های اخالقی، انتقاد از ظلم 

و ستم به مظلومان و ضعیفان و ناپایداری دنیاست. در شعر 
پروین استفاده هایی از سبک شعرای بزرگ پیشین نیز شده 
است. اشعار او را می توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول 
که به سبک خراسانی گفته شده و شامل اندرز و نصیحت 

است و بیشتر به اشعار ناصرخسرو شبیه  است. 
دسته دوم اشعاری که به سبک عراقی گفته شده و بیشتر 
سبک  به  و  دارد  مناظره  نوع  از  ویژه  به  داستانی  جنبه 
شعر سعدی نزدیک است. این دسته از اشعارش شهرت 
بیشتری دارند. صفات پسندیده پروین باعث شده بود که 
 او نزد دیگران عزیز و ارجمند باشد. مهمتر از همه این ها، 
نکته ای است که از میان اشعارش فهمیده می شود. با آن 
همه شعری که سروده، در دیوانی با پنج هزار بیت، فقط 
یک یا دو جا از خودش حرف زده و درباره خودش شعر 
سروده و این نشان دهنده فروتنی و اخالق شایسته اوست.

 بیماری و مرگ پروین اعتصامی
 پروین اعتصامی پس از کسب افتخارات فراوان و درست
در زمانی که برادرش دیوانش را برای چاپ دوم آن حاضر 
می کرد در تاریخ ۱۵ فروردین۱۳۲۰ )۴ آوریل ۱۹۴۱( در 
سن ۳۵ سالگی بر اثر ابتال به بیماری حصبه در تهران 
درگذشت و در حرم حضرت فاطمه معصومه در قم در مقبره 

خانوادگی به خاک سپرده شد.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز

و در حقیقت این امت شماست که امتی یگانه است و من پروردگار شمایم پس از من 
پروا دارید.  سوره المؤمنون، آیه ۵۲

حدیث روز

 سه چیز حافظه را زیاد میکند و بلغم را از بین می برد : قرائت قران خوردن عسل
و جویدن کندر . امام علی)ع(

سبک زندگی

25 اسفند روز بزرگداشت پروین اعتصامی

راه حل ساده برای داشتن فردایی مفیدتر

گاهی بی برنامگی و آشفتگی های ذهنی باعث می شود 
که نسبت به فردای خود دیدگاهی منفی پیدا کنیم. گاهی 
 گوشه  چشمی به فردا داشتن باعث کم شدن استرس ها

 و فشارهای ذهنی ما خواهد شد.
هم  شما  اگر  باشید:  داشته  آمادگی  قبل  از   -۱
و  عجله  با  که صبح ها  هستید  افرادی  دسته  آن  جزو 
کالفگی مشغول آماده شدن برای رفتن سر کار هستید، 
از بچه های دبستانی یاد بگیرید. در دوران مدرسه، مادران 
معموال به فرزندان خود یاد می دهند که پیش از خواب 
وسایل فردا را آماده کنند. حاال سال ها از آن دوران گذشته 
و ما تازه ارزش این توصیه را می فهمیم. .پس قبل از این 
که سر به بالین نرم خود بگذارید، چیزهایی که برای فردا 

الزم است را آماده کنید 
نیم  کنید:  بررسی  را  برنامه ی فردای خود   .۲
نگاهی به برنامه ریزی فردا باعث می شود که از لحاظ 
ذهنی و روانی آمادگی بهتری برای فردای خود داشته 
را  خود  کارهای  می دهد  اجازه  شما  به  که  چرا  باشید. 
اولویت بندی کنید. اگر کاری باید انجام شود آن را در نظر 
بگیرید و اگر الزم نیست آن را حذف کنید. ضمن این که 

برای قرارهای مالقات آماده تر خواهید بود.
با بررسی برنامه ریزی خود، این شانس را دارید که یک 
کار معوقه را که تا به حال امکان انجامش نبوده، به لیست 
کارهای خود اضافه کنید. بنابراین، یک فرصت طالیی 

برای تجسم فردا فراهم کرده اید.
۳. کمی مرتب تر و تمیزتر باشید: پوست شکالت 
را  میزتان  رو  شده  پخش  کتاب های  بیاندازید.  دور  را 
مرتب کنید. کتی را که قبال روی نزدیک ترین صندلی 
پرت کرده اید، به جالباسی آویزان کنید. مرتب کردن و 
نظم دادن به اطراف، آشفتگی ذهن و روان شما را کمتر 

خواهد کرد.

  - حرارت  درجه  واحد   -1 افقي: 

فتنه   - اسباب   -2 گردو  مغز  با  آش 

و  فروغ   -3 توان  و  قدرت   - غوغا  و 

شپشك   - مستمند  و  فقري   - پرتو 

استان  در  ارگ  شهر   -4 گندم  

سطح   - جمعي  مسافرت   - كرمان  

متايل   -5 چيني  مقدمه    - چيزي 

موجود  رسيدن-   هم  به   - داشنت  

ذوب    - چاله  و  گودال  نامريئ6- 

شكارچيان  چرمني  دستكش   -

ناوارد  و  نايش    - طالق  نوعي   -7

مقاومت  گريي  اندازه  واحد    -

يغام  املاس-   عنرص   -8 الكرتييك 

حكمت   -9 خطا  و  جرم   - تاراج  و 

بافنده    - شدن  آسان    - ارسطو 

 - بو  شب  گل    - ثرومتند    -10

ترديد  حرف    -11 تلگراف  مخرتع 

تحرك  فاقد   - مساعدت  و  كمك   -

درد  حرف   - افتادن  شك  در    -12

تكرار   - ملل  سازمان  ناحق  حق   -

صاحب  عصايي-   حرف   -13 حريف 

آتش  شعله   - انواع  بنياد  كتاب 

و  راستي   - سخت  مردن    -14

غذايي    -15 يهود  معبد  درستي-  

الدين  جالل  از  اثري  بادمجان-  از 

محمد بلخي

پرطرفدار  ورزش   -1 عمودي: 

اثر  ايتاليايي  بزرگ  حامسه    -

اسب   - هند  در  استاين   -2 دانته 

از  ناپدري-    -3 استان    - خالدار 

اي...  عيل   - خراسان  شهرهاي 

پول  زين-   رگ  آلت   -4 رحمت 

قليل  پرسش-   كلمه  ژاپن-  

اجزاى  از    - معطر  سياهدانه   -5

تنها   -6 ديگران  از  باالتر  قطار-  

فرهيختگان  شبكه    - يگانه  و 

و  خاردار  اي  درختچه   – سيام 

از   - كوپال  همراه   -7 گرمسريي 

طول  واحد    - حامم  هاي  شوينده 

كردن-   سپاسگزاري   -8 انگلييس 

خراسان  شهرهاي  از   - ريختنى  دور 

رسمه   - ايتاليا  در  آتشفشاين   -9

كفش   - جگر    -10 دستي   – چشم 

  -11 مصنوعي  ابريشم  قدميي- 

دشنام گفنت -  وجود ندارد -  ناچيز 

خوانده  درس    - پا  يك  قدم    -12

قادر  كن-  جمع  دهان  مزه   - قدميي 

پايتخت   - پوشاك  و  لباس    -13

  -14 خرما  درخت  پوست   - پاناما 

 – ابراهيم)ع(  همرسان  از  بلدرچني- 

فراموشكار 15- ا ز آثار شيخ محمود 

شبسرتي - پزشك نامي دربار مرص
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123456789101112131415

مسیلایسوسوتسرپ1

امانوکنروامان2

زکرتناشخینید3

نیتیرنایدادحا4

دادستاهبارغهر5

رمامسادتامی6

اضرشیارگدیوش7

نیمالکونابمف8

ادلینتشادبعر9

پهاگارهمکیم10

لسلاناکهناتسا11

انغنارهمیناهن12

تالفنرارسالا13

ییارادتموادمر14

نیمصتدرادناتسا15

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

تجربه کنید.    09158668002

 بهترین خریدار لوازم منزل 
و اداری   09153618929

 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(

اقساط۱۰ و ۱۲ ماهه ویژه فرهنگیان محترم
۳ 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

به یک شرکت برای انجام کارهای 
مربوط به گرید شرکت نیازمندیم.

09378990394
به یک نفر خانم لیسانس معماری 

برای امور طراحی شرکت نیازمندیم.
32421544 -09378990394

به یک اکیپ جوشکار با 10 انبر 
جوش نیازمندیم.
09120876690

حراج تعدادی فرش ماشینی
 دست دوم 

آدرس: خیابان نرجس بین 3 و 5
زمان: پنجشنبه 8 صبح - علی زارع
32371017 -09153613797

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

اجرای پیچ و رولپالک
09156694379

 موذن

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

 آهن آالت مستعمل و ذوبی 
را نقدا خریداریم.

درب و پنجره ، مس و آلومینیوم 
فقط با یک تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئی

فرش های دست دوم شما را خریداریم.

32313099 -09151633298

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

09153613243- شریفی

فروش ویژه کانکس تا پایان وقت اداری پنجشنبه 
94/12/27  )کانکس 10 متری 2500، کانکس 
15 متری 3500(  09151611455 - معاشری

فروش نهال عناب ، زرشک ، انار    
09011251205

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

 نبش 17 شهریور 24     09159618050

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

14 - قطعه سوم جنوبی   09158658156

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

 09157411071 - 09384928910
32311541 - باقری

سمساری خزاعی
خرید و فروش کلیه لوازم منزل 

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

09156633937

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

کارت  دانشجویی  اینجانب محمدرضا  بارانی 
به شماره دانشجویی 92237135170031 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت کار اینجانب ولی میری فرزند 
ایوب مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
پسته ، بادام ، هسته زردآلو 
دک در حضورتان مغز می شود.
آدرس: خیابان انقالب - پایین قلعه

09156148203
09013986830

توجه          توجه 
تاالر عروسی با امکانات بسیار 

خوب و فروش بسیار عالی 
)به دلیل تغییر شغل( به فروش
 می رسد.    09359280927

ضایعات کاغذ و کارتن شمـا را نقدا 
درب کارخانه کیلویی 280 تومان 

خریداریم.  
32255221-09156702717
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شهرخبر: مصرف همزمان شیر و لبنیات با برخی داروها می تواند برای پوست و دستگاه ادراری مسئله ساز شود. کلسیم موجود در شیر می تواند سبب 
کاهش تأثیر برخی داروها شود. این موضوع بویژه در مورد آنتی بیوتیک ها صادق است. آنتی بیوتیک هایی که برای درمان عفونت های پوستی
 تجویز می شود و بر پایه تتراسیکلین هستند یا برای درمان عفونت های ادراری تجویز می شوند، حتی آسپرین را نباید همزمان با شیر مصرف کرد.

همراه آنتی بیوتیک شیر نخورید  اخبار ورزشی

معرفی برترین های مسابقات قهرمانی 
پینگ پنگ امید استان

به  استان  امید  پنگ  پینگ  قهرمانی  مسابقات 
با  درختکاری  روز  و  طبیعی  منابع  هفته  مناسبت 
بیرجند، طبس  های  از شهرستان  بازیکنانی  حضور 
برگزار  بیرجند  سرحدی  شهید  سالن  در  فردوس  و 
سما  مدرسه  فردوس  از  مطیع  صادق  محمد  و  شد 
بیرجند  از  وداد  مهدی  آورد،  دست  به  را  اول  مقام 
مدرسه نمونه شهید مطهری مقام دوم را کسب کرد، 
حامد سورگی از بیرجند مدرسه نواب صفوی و امین 
مطهری  شهید  نمونه  مدرسه  فردوس  از  احسانی 
در  حضور  برای  بازیکنان  این  شدند.  سوم  مشترکًا 
مسابقات قهرمانی کشور سه ماهه اول سال ۹۵ و 
شیفت آقایان عشقی و ابراهیم آبادی انتخاب شدند.

کی روش: عملکرد بازیکنان جوان لیگ
 همه را شگفت زده کرد 

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: اردوی جدید 
بازیکنان  بررسی  و  ارزیابی  برای  مناسبی  فرصت 
جوان تیم خواهد بود.کارلوس کی روش در گفتگو با 
باشگاه خبرنگاران، در پاسخ به این سوال که دعوت 
کرده  زده  شگفت  را  همه  لیگ  جوان  بازیکنان  از 
است، گفت: ما بر اساس برنامه و نظراتی که داریم 
مشکالتی  و  چالشها  با  البته  بریم.  می  جلو  را  کار 
بازی  آسیا و  لیگ قهرمان  روبرو هستیم، مسابقات 
بسیار  فرصت  مطمئنا  دارد.  ادامه  لژیونر  بازیکنان 
در  که  جوانی  بازیکنان  نزدیک  از  که  است  خوبی 
افزود:  دهیم.وی  قرار  ارزیابی  مورد  را  داریم  اختیار 
و  داریم  اردو  روزه  یک  وقفه  نو  سال  اول  روز  در 
هفته آینده 24 بازیکن به اردوی تیم ملی دعوت می 
نام  ثبت  فرایند  این سوال که  به  پاسخ  در  شوند.او 
نامزدها در انتخابات فدراسیون فوتبال و موضوعات 
ربطی  بنده هیچ  به  این مسائل  مطرح شده، گفت: 

ندارد و هیچ صحبتی نمی کنم.

پرسپولیس و برانکو برای 
تمدید قرارداد توافق کردند   

جلسه ای  از  بعد  پرسپولیس،  فوتبال  تیم  سرمربی 
از  خبر  داشت،  پرسپولیس  باشگاه  سرپرست  با  که 
توافق برای تمدید قرارداد در پایان این گفت وگو داد. 
از  پس  افزود:  ایوانکوویچ  برانکو  ایسنا،  گزارش  به 
چند جلسه صحبت که با آقای طاهری داشتم، برای 
تمدید قرارداد توافق کردیم. برانکو خاطرنشان کرد: 
موفقیت  به  که  است  زمانی  اصلی  خوشحالی  البته 
خوشحال  را  هوادارانمان  و  کنیم  پیدا  دست  اصلی 
کنیم. هر مربی در دنیا به دنبال بیشترین موفقیت 
اما اکنون بسیار  ممکن است. ما مشکالتی داشتیم 

خوشبین هستیم که بتوانیم به هدف مان برسیم. 

تعطیالت نوروز بدون چاقی 

است  بهتر  جدید،  سال  در  نیوز:  سالمت 
و  عروقی  و  قلبی  بیماری  از  جلوگیری  برای 
بیماری های سرطانی زندگی سالمی را در پیش 

بگیریم و تنها راه آن تغذیه سالم است. در اولین 
گام الزم است، چربی خون را در حد متعادل 
نگه داریم. محدود کردن چربی ها، بخصوص 
از  استفاده  و  فست فودها  و  اشباع  چربی های 
غذاهای خانگی کمک می کند، اضافه وزن پیدا 

گوشت های  پروتئین ها،  بین  همچنین  نکنیم. 
سفید مانند مرغ و ماهی را نسبت به گوشت 
قرمز توصیه می کنیم. مصرف گوشت قرمز با 
ابتال به سرطان از جمله سرطان روده مرتبط 
است. در مصرف آجیل نباید زیاده روی کرد و 

باید از مصرف شیرینی و شکالت پرهیز شود  
به  بدن می شوند،  وارد  وقتی  مواد  این  چراکه 
مدتی  از  بعد  و  شده  تبدیل  چربی  سلول های 
نمی توان حجم این سلول ها را کاهش داد. در 
عروقی  و  قلبی  بیماری های  به  نه تنها  نتیجه 

منجر می شود، بلکه در افراد چاق احتمال ابتال 
گردو،  پسته،  افزایش می یابد.  به سرطان هم 
بادام و فندق، به دلیل امگا 3 و امگا 6 برای 
همچنین  دارند،  محافظتی  نقش  قلبی  عروق 
چربی  و  شده  بدن  چربی  وضع  بهبود  سبب 
کاهش  را  بد  چربی های  و  افزایش  را  خوب 
مخصوص  نباید  مواد  این  مصرف  می دهد. 
مصرف  روزانه  کلی  صورت  به  و  باشد  نوروز 
نکته  است.  مفید  مواد  این  از  گرم  تا20   10
حائز اهمیت این است که آجیل خام مصرف 
فشار  افزایش  سبب  شور  آجیل  چراکه  شود 
نوروز  می شود.  قلب  نارسایی  تشدید  و  خون 
موعد مناسبی برای شروع فعالیت های ورزشی 
است و می توان این فعالیت ها را با پیاده روی 
آغاز کرد. توصیه می کنیم در این ایام در اغلب 
روزهای هفته حدود 4۵ دقیقه پیاده روی کنند.

چه غذاهایی در طول سفر بخوریم
 

سالمت نیوز: در ابتدا فراموش نکنید که قبل از 
سفر باید از خوردن غذاهای پر چرب و سنگین 
و حالت  نمایید، چرا که سبب دل پیچه  پرهیز 
تهوع در مسیر سفر می شود. حاال که مسافرت 
می روید تالش کنید که غذاهای سفر را تا حد 
امکان، خودتان تهیه کنید اما قبل از آن توجه 

پز  و  پخت  وسایل  و  ظروف  که  باشید  داشته 
نگه داری  دربسته  و  تمیز  نایلون های  درون  را 
هنگام  در  نشوند.  آلوده  سفر  در طول  تا  کنید 
کامل  طور  به  را  غذا  غذا،  برای صرف  توقف 
حرارت دهید، زیرا در زمان نگه داری غذا در سفر 

میکروب ها در مواد غذایی رشد می کنند. پس 
غذا را در حد داغ شدن حرارت دهید تا کامال 
میکروب های آن از بین بروند.همچنین خوردن 
نکنید، چرا  را فراموش  تازه همراه غذا  لیموی 
که نقش فراوانی در از بین بردن میکروب های 

مواد غذایی دارد. هرگز غذاهای پخته شده را 
بیش از دو ساعت در دمای محیط   رها نکنید. به 
خاطر داشته باشید بهترین روش برای جلوگیری 
از مسمویت غذایی پختن غذا و خوردن آن در   
همان روز است. هنگام خوردن میوه ها پوست 

آن ها را بگیریم، زیرا ممکن است پوست آن ها 
حال  عین  باشد.در  شده  میکروب  به  آلوده 
نکنید،  فراموش  را  نوروز  ایام  در  آب  خوردن 
مدت  طوالنی  نشستن  و  بی تحرکی  که  چرا 
یبوست می شود.یادتان  بروز  باعث  اتومیبل  در 

حاوی  مواد  و  پفک  چیپس،  خوردن  از  باشد 
ترکیبات شیمیایی رنگی تا حد امکان خودداری 
کنید، بخصوص خرید این مواد در جاده ها که 
معلوم نیست چطور نگهداری می شوند.همینطور 
تالش کنید که کمتر از کنسروهای مواد غذایی 
آماده استفاده کنید و اگر مجبور هستید که این 
دقیقه   20 حتما  بخورید  را  کنسروی  غذاهای 

قبل از مصرف آن ها را بجوشانید. 

با دردهای مفاصل حاصل از
 خانه تکانی چه کنیم؟

 
سالمت نیوز: بیماران روماتیسمی چون فشار کار 
سنگین باعث می شود درد و بیماریشان تشدید 
شود، باید بیشتر مراقب باشند. افرادی که دارای 
بیماری پوکی استخوان هستند ممکن است در 
حین خانه تکانی به دلیل رعایت نکردن نکات 
شود  می  شوند.توصیه  شکستگی  دچار  ایمنی، 
درد  دارای  مفاصل  ناحیه  از  که  بیمارانی  تمام 
هستند و یا بیماری های روماتیسمی دارند، حتما 
فعالیت های فیزیکی شان در راستای خانه تکانی 
را در فاصله زمانی انجام دهند و قبل از اینکه 
خسته شوند کار را متوقف کنند.بهتر است قبل 
از شروع کار یک مسکن مالیم مانند استامینوفن 

استفاده کنند تا منجر به تشدید درد آنها نشود.

چه غذاهایی در طول سفر بخوریم

کشف 47 کیلو تریاک و حشیش در خراسان جنوبی

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از کشف 31کیلو و۵00گرم تریاک و 1۵کیلو 
بازرسی  و  ایست  مأموران  داد. سرهنگ حسن کاهنی گفت:  و600گرم حشیش خبر 
آباد هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی  شهید حسینی سهل 
پژو آردی مشکوک و خودرو را به الین بازرسی هدایت کردند. وی افزود: مأموران در 
بازرسی از خودرو 16کیلو و ۵00 گرم تریاک که به طرز ماهرانه ای داخل خودرو جاساز 
شده بود کشف کردند و در این رابطه دو متهم دستگیر شدند. سرهنگ کاهنی خاطر 
نشان کرد: طی عملیاتی دیگر مأموران ایست و بازرسی علی آباد شهرستان بیرجند و 
مأموران ایست و بازرسی قاین هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه پراید 
و یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند که در بازرسی از آنان 1۵کیلو و 600گرم 
حشیش و 1۵کیلو تریاک که به طرز ماهرانه ای داخل خودروها جاساز شده بود کشف 
شد. وی تصریح کرد: در این عملیات ها سه دستگاه خودرو توقیف و پنج متهم دستگیر 
شدند که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.  

کشف 222 میلیون ریال 
احشام قاچاق در فردوس 

فرمانده انتظامي شهرستان فردوس از کشف 222میلیون ریال 
اسماعیل  داد. سرهنگ  این شهرستان خبر  قاچاق در  احشام 
زني  هنگام گشت  اسالمیه  مأموران کالنتري  گفت:  واعظي 
نیسان مشکوک شدند و  به دو دستگاه وانت  در سطح شهر 
افزود:  وي  کردند.  متوقف  بیشتر  بازرسي  جهت  را  خودروها 
مأموران در بازرسي از خودرو  سه رأس گاو  و 18 رأس گوسفند 
که فاقد هرگونه مجوز از دامپزشکي بود کشف کردند. سرهنگ 
واعظي اظهار داشت: کارشناسان ارزش ریالي احشام قاچاق را 
222میلیون ریال برآورد کردند. وي تصریح کرد: در این رابطه 
دو دستگاه خودرو توقیف و دو متهم با تشکیل پرونده جهت 

سیر مراحل قانوني به مراجع قضایي معرفي شدند.

کشف 7 هزار عدد انواع مواد محترقه در قاین  

فرمانده انتظامي شهرستان قاین از کشف 7هزار و 11۵عدد انواع مواد 
محترقه غیر مجاز در این شهرستان خبر داد. سرهنگ علیرضا امیرآبادي 
زاده گفت: با کسب خبري مبني بر فروش مواد محترقه در تعدادي از 
اماکن صنفي، رسیدگي به موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت. وي 
افزود: مأموران در بازرسي از اماکن صنفي، هفت هزار و 11۵ عدد انواع 
مواد محترقه کشف کردند و هشت متهم با تشکیل پرونده جهت سیر 
مراحل قانوني تحویل مقامات قضایي شدند. سرهنگ امیرآبادي زاده در 
راستاي کاهش حوادث احتمالي چهارشنبه آخر سال به والدین توصیه کرد 
تا در چهارشنبه پایاني سال در کنار فرزندان خود و با نظارت و کنترل دقیق 
آنها از بروز حوادث تلخ و ناگوار پیشگیري کنند، تا امسال نیز همچون 
سنوات گذشته با همکاري و همیاري شهروندان با پلیس و در سایه امنیت 

و آرامش، روزهاي پایاني سال را با کمترین حوادث سپري کنیم.

دکتر متخصص بیهوشي، قالبي از آب درآمد 

تابناک: رئیس پلیس آگاهي استان قم از دستگیري یک متخصص 
بیهوشي قالبي در قم خبر داد و گفت: نامبرده با ارائه مدارک هویتي 
جعلي به یکي از بیمارستان هاي قم به مدت یک ماه مشغول به 
کار بوده است.  سرهنگ کرمي افزود: در پي دریافت گزارشي از 
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، مبني بر تناقض و ابهام 
در مدارک هویتي و تحصیلي یک پزشک نما در بیمارستاني در 
با  گرفت.وي  قرار  ماموران  کار  دستور  در  موضوع  بالفاصله  قم، 
اشاره به اینکه پس از استعالم مدارک هویتي نامبرده، مشخص 
شد وي تشابه ظاهري زیادي با یک دکتر متخصص بیهوشي دارد، 
افزود: متهم که با جعل عنوان و ارائه مدارک هویتي، نظام پزشکي 
و مدارک تخصصي جعلي، خود را به عنوان پزشک معرفي کرده 
بود، در تحقیقات فني ماموران سرانجام به جرم خود اعتراف کرد. 
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افزایش ٥٠ درصدی سالن های سینما

کل  اداره  سینمایی  و  هنری  امور  معاون  ناصح- 
فرهنگ و ارشاد از افزایش ٥٠ درصدی سالن های 
سینما در استان خبر داد و افزود: سالن های سینما در 

استان از ٤ سالن به ٦ سالن افزایش یافت. 

برگزاری 67 برنامه طی هفته زن در سربیشه

 ٦7 گفت:  سربیشه  فرماندار  سیاسی  معاون  فارس- 
برنامه طی هفته زن در سربیشه اجرا می شود که این 
بتوانیم  و  باشد  هماهنگ  سال  شعار  با  باید  برنامه ها 
در  که  زنان  به  نسبت  را  مردم  نگاه  و  آگاهی  سطح 
بخش های مختلف علمی نقش بزرگی داشتند را باال 
ببریم. فالحی در کارگروه امور بانوان شهرستان که به 
مناسبت برنامه ریزی برای گرامیداشت هفته زن برگزار 
مختلف  در سیاست های  زنان  بی بدیل  نقش  بر  شد، 
جامعه تأکید کرد. وی در ادامه گفت: تالش بر آزادی 
زندانیان زن در هفته گرامیداشت مقام زن و آشناسازی 

کارکنان با سیره فاطمی باید مورد توجه قرار گیرد.

درختکاری کمربندی بیرجند تکمیل شد  
سبز شهرداری  فضای  و  ها  پارک  سازمان  مهربان- 
بیرجند در سال جاری با کاشت 7٠٠ اصله درخت در 
حدفاصل  کمربندی  وسط  آیلند  در  متر   1٤٠٠ طول 
میدان سپاه تا پل سراب، پوشش سبز این محدوده را 
تکمیل کرد. الزم به ذکراست فضای دو طرف بلوار نیز 
پس از حل مشکل تأمین آب اجرا خواهد شد. گفتنی 
است کمربند سبز شهر بیرجند به طول 11 کیلومتر 

دارای ٦٠٠ هزار مترمربع بستر فضای سبز می باشد.

خسارت ۱۳ میلیاردی سیل به راه های نهبندان

تسنیم- رئیس اداره راه و شهرسازی نهبندان گفت: از 
ابتدای امسال با وقوع ٥ سیل در نهبندان 1۳ میلیارد و 
۲٠٠ میلیون تومان خسارت به راه های این شهرستان 
اخیر  تحمیل شد که طی ۲٠ سال  مرزی  و  محروم 
اینکه  بیان  با  فرد  غفوری  است.  بوده  سابقه  بی 
بارندگی های هفته گذشته به ٤ هزار و ٦٠٠ کیلومتر راه 
اصلی، روستایی، فرعی و شوسه در شهرستان نهبندان 
برای  ریال  یک  حتی  تاکنون  افزود:  کرد،  وارد  زیان 

جبران این خسارت ها پرداخت نشده است.

راه اندازی24 پایگاه راهنمای مسافران نوروزی

حاجی پور-  مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان 
اسفند   ۲٦ از  نوروزی  طرح  آغاز  با  گفت:  جنوبی 
مسافران  راهنمای  پایگاه   ۲٤ تعداد  جاری  سال  ماه 
کرد.  خواهند  ارائه  خدمات  استان  در سطح  نوروزی 
خامسان افزود: از این تعداد پایگاه،  ۳ مورد به صورت 
شبانه روزی و مابقی به صورت 1۲ ساعته در خدمت 

مسافران و گردشگران نوروزی خواهند بود.

 قصاب بیرجندی به 9٥ روز زندان محکوم شد

قاسمی- رئیس دامپزشکی بیرجند گفت: قصاب متخلف 
که در منزل مسکونی خود اقدام به ذبح دام می کرد پس 
از شناسایی و با همکاری نیروی انتظامی دستگیر و به  
9٥ روز حبس محکوم شد. این حکم به دلیل کشتار 
غیر مجاز دام و ذبح در منزل مسکونی و رعایت نکردن 
نکات بهداشتی و تهدید علیه بهداشت عمومی صادر شد.

تمام روستاهای باالی 2٠ خانوار 
دارای طرح هادی خواهند شد

انقالب  مسکن  بنیاد  روستایی  عمران  معاون  ایرنا- 
اسالمی ایران گفت: با حمایت دولت و مجلس شورای 
اسالمی و نیز برنامه ریزی های صورت گرفته در بنیاد، 
در حال حاضر 9٥ درصد روستاهای باالی ۲٠ خانوار 
کشور دارای طرح هادی هستند، این نهاد تالش دارد 
تا ماه های آینده این رقم به 1٠٠ درصد برسد. شاملو 
در بازدید از روند اجرای طرح هادی روستای اسفهرود 
بیرجند افزود: ٤٠ درصد روستاها تحت پوشش اجرای 
طرح هادی و بهسازی روستایی قرار دارند که در اجرای 
این طرح شبکه معابر اصالح شده و امیدواریم با برنامه 
ریزی درست در سال 9٥ و تصویب بودجه پیشنهادی 
دو هزار روستای جدید تحت پوشش عملیات اجرایی 
طرح مذکور قرار گیرد. وی ادامه داد: در سفر به خراسان 
جنوبی روند فعالیت های بنیاد مسکن انقالب اسالمی در 
استان مورد بررسی قرار گرفت که تالش های خوبی در 

اجرای طرح هادی روستایی صورت گرفته است.

پنج یادواره شهدا در درمیان برگزار شد

ایرنا- همزمان با شب و روز شهادت حضرت فاطمه 
زهرا)س( یادواره شهدای روستاهای بورنگ، کوشکک، 
فیزیک، فضل آباد و گسگ شهرستان درمیان برگزار 
شهرستان  سپاه  بسیج  مقاومت  نیروی  فرمانده  شد. 
آباد گفت:  یادواره شهدای روستای فضل  درمیان در 
و  یاد  داشتن  نگه  زنده  سبب  شهدا  یادواره  برگزاری 
خاطره شهدا می شود. سرگرد خدادادی با بیان اینکه 
شهرستان درمیان 189 شهید را تقدیم انقالب کرده 
است، افزود: در سال 9٤ کنگره سرداران و 189 شهید 

شهرستان با حضور حداکثری مردم برگزار شد.

انتصاب رئیس جدید 
اداره حراست آموزش و پرورش استان

شهریاری- طی مراسمی محمدحسین علیزاده بیرجندي 
به عنوان رئیس اداره حراست آموزش وپرورش خراسان 
جنوبي منصوب شد و از خدمات و تالش های غالمرضا 

محمدي رئیس سابق این اداره قدردانی شد.

خودکفایی بیش از هزار مددجوی استان

صدا و سیما- معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام 
خمینی)ره( خراسان جنوبی گفت: هزار و 1٠1 مددجوی 
امسال  )ره( خراسان جنوبی،  امام خمینی  امداد  کمیته 
خودکفا شدند. خزاعی افزود: برای اشتغال این مددجویان 
از آغاز امسال ۲ میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شد. به 
گفته وی در طرح خوداشتغالی برای هر متقاضی تا سقف 
٤٥ میلیون  تومان تسهیالت پرداخت می شود. وی ادامه 
داد: قالی بافی، نانوایی، تولید پوشاک، دامپروری و صنایع 
دستی از جمله شغل های ایجاد شده برای مددجویان 
امداد است و هم اکنون 8٦ هزار نفر به طور مستمر از 

خدمات کمیته امداد استان بهره مند هستند.

ارزآوری 44 میلیون دالری صادرات بازارچه ماهیرود 

تسنیم- رئیس سازمان بازارچه های مرزی خراسان جنوبی گفت: در 11 ماهه 
بازارچه  طریق  از  شده  انجام  صادرات  میزان  امسال 
مرزی ماهیرود ٤٤ میلیون و ٥٠۳ هزار و ۲98 دالر 
بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1٠٦ درصد 
افزایش داشته است. فخر اظهار کرد: خراسان جنوبی 
٤ بازارچه مرزی دارد اما در حال حاضر تنها بازارچه 

مرزی ماهیرود در استان فعال و مابقی غیرفعال است. وی به میزان صادرات 
انجام شده در تنها بازارچه مرزی استان اشاره و بیان کرد: میزان صادرات 
انجام شده در این مدت در این بازارچه از نظر وزنی ۲۳7 هزار و ۲۳٤ تن بوده 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 81 درصد رشد داشته است. به گفته 
وی مصالح ساختمانی، سیمان، آهن آالت، پروفیل، میلگرد، لوله و اتصاالت، 

انواع شوینده ها و مواد غذایی از جمله کاالهای صادراتی بوده است.

آغاز توزیع میوه  شب عید در بیرجند، از امروز

فارس- مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه توزیع میوه 
گفت:  می شود،  آغاز  بیرجند  در  امروز  از  عید  شب 
توزیع میوه شب عید در ۳٥ نقطه از این شهرستان 
اسفندیاری  می گیرد.  انجام  توزیع  و  شده  تعیین 
در  توزیع  و  عید  شب  میوه  قیمت گذاری  جلسه  در 
خراسان جنوبی اظهار کرد: در حال حاضر تمهیدات 

الزم برای توزیع مناسب میوه شب عید از سوی سازمان تعاون روستایی و 
جهاد کشاورزی استان اندیشیده شده و مردم نگران خرید پرتقال و سیب 
مورد نیاز خود نباشند. وی ادامه داد: تعداد 17٥ مرکز توزیع میوه در سطح 
استان برای توزیع میوه شب عید در نظر گرفته شده است. به گفته وی برای 
توزیع میوه شب عید ٤٠٠ تن پرتقال و ۲٠٠ تن سیب در سردخانه های 

استان ذخیره سازی شده و این میوه ها از 1٥ اسفندماه توزیع می شود.

نبود زیرساخت های مناسب و نبود اعتبار کافی 
مشکالت تئاتر استان

کاظمی فرد- رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان با 
بیان اینکه نبود زیرساخت های مناسب در بخش تئاتر 
و نبود اعتبارات کافی برای آموزش از مشکالت عمده 
تئاتر استان است، گفت: در نوروز 9٥، نخستین جشنواره 
تئاتر کوتاه در قاین برگزار خواهد شد. عباس زاده با بیان 

اینکه روز جهانی تئاتر در هفت فروردین ماه می باشد، اظهار کرد: در این روز 
نمایش های سیاه بازی و رو حوضی  در شهرستان های بیرجند، قاین، فردوس 
و نهبندان برگزار می شود که بیشتر این نمایش ها در حوزه مردم شناسی است. 
وی افزود: دومین جشنواره تئاتر استان، برگزاری فصل تئاتر با موضوع آسیب 
شناسی اجتماعی و اعتیاد، و راه یابی دو اثر از خراسان جنوبی در یازدهمین 

دوره جشنواره رضوی از جمله برنامه های سال آینده است.

دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  فرد-  کاظمی 
استقبال  برای  اداره  این  آمادگی  از  استان  گردشگری  و 
و گفت: ظرفیت   داد  استان خبر  در  نوروزی  از مسافرین 
پذیرش مسافران نورزی استان ۲٠ درصد نسبت به سال 
گذشته افزایش یافته است. رمضانی اظهار کرد: در نوروز 
سال 9٤، حدود ۳ میلیون و ٤٠٠ هزار نفر مسافر ورودی 
یک  تعداد  این  از  که  ایم  داشته  را  جنوبی  خراسان  به 
میلیون و ٤٤٠ هزار نفر اقامت در استان داشتند که این 
اقامت شامل اسکان در هتل، مدارس، کمپ ها، پارک ها، 
بقاع متبرکه و خیمه ها بوده است. وی با اشاره به برگزاری 
نوروز  آستانه  در  سه جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر 
9٥ افزود: به دنبال سیاست های دولت تدبیر و امید نوروز 
سال گذشته حجم مسافرت های داخلی و خارجی افزایش 
گردشگر  جذب  افزایش  در  نیز  جنوبی  خراسان  و  یافت 
سهیم بود. وی افزود: پیش بینی می شود در نوروز 9٥ نیز 
این  باشد در  رونق گردشگری داخلی آهنگ رشد داشته 
راستا در استان تالش کردیم تا بناهای تاریخی و موزه ها 

برای بازدید گردشگران و مسافران نوروزی آماده باشد. 
فروش  برای  نوروزی  بازارچه   ۲٥ اینکه  بیان  با  رمضانی 
این  گفت:  می شود،  دایر  استان  صنایع دستی  معرفی  و 

بازارچه ها با 1۲٠ غرفه در شهرستان ها و محل جاذبه های 
گردشگری استان برپا می شوند. وی با اشاره به اینکه نوروز 
امسال 8 سیاه چادر عشایری در بازارچه ها به جهت معرفی 
فرهنگ عشایر خراسان جنوبی برپا می شود، افزود: خراسان 
جنوبی در تابستان 9٤ مقام نخست را بین استان های کشور 

در برگزاری بازارچه های صنایع دستی کسب کرده است.

برگزاری مراسم »نوروز بازار« در 4 شهرستان

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل   
بازار«  »نوروز  ویژه  مراسم  برگزاری  به  جنوبی  خراسان 
در 1۲ استان کشور طی تعطیالت نوروزی امسال اشاره 

کرد و گفت: خراسان جنوبی نیز یکی از استان ها خواهد 
بود که از ۲7 اسفندماه این برنامه را در چهار شهرستان 
برگزار می کند. وی با بیان اینکه کارگاه زنده تولید صنایع 
دستی به منظور شناخت هنرهای سنتی برای شهروندان و 
مسافران و گردشگران نوروزی راه اندازی می شود، گفت: 

در این کارگاه ها هنرمندان به صورت زنده و با استفاده از 
ابزارها و مواد اولیه مراحل ساخت یک اثر صنایع دستی 
را به عالقمندان نشان می دهند که هدف از برگزاری این 
برنامه آشنا ساختن شهروندان با روند ساخت و تولید صنایع 
دستی بومی استان است تا بدین وسیله به فرهنگ سازی 
در این عرصه کمک شود و زمینه های الزم برای رونق 

بیش از پیش صنایع دستی در جامعه فراهم آید.
صنایع  تولیدات  از  اثر   1۳ امسال  اینکه  بیان  با  رمضانی 
حال  در  گفت:  کردند،  دریافت  ملی  نشان  استان  دستی 
حاضر سه بازارچه دائمی صنایع دستی در شهرستان های 
با  بیرجند، فردوس و بشرویه در دست ساخت است. وی 
اشاره به آغاز جشن های نوروزی با اجرای موسیقی سورنا و 
نمایش سیاه بازی در شهر بیرجند، خوسف، فردوس، قاین 
و نهبندان، عنوان کرد: این برنامه عصر روز پنج شنبه ۲7 
اسفند در بیرجند و روز اول فرودین در خیابان های اصلی 
سایر شهرها با اهدای سبزه به شهروندان برگزار می شود. 
وی ادامه داد: همچنین در تعطیالت نوروزی امسال غرفه 
نقاشی کودک در باغ اکبریه، مسابقه سبزه ایران و مسابقه 

نقاشی سفره ایرانی از دیگر برنامه های این ایام است.

افتتاح موزه فرش استان در باغ اکبریه بیرجند

رمضانی از افتتاح آزمایشی »موزه فرش« با همکاری اداره 
جهانی  عمارت  و  باغ  در  استان  امورخیریه  و  اوقاف  کل 
کرد:  عنوان  و  داد  خبر   9٥ نوروز  ایام  با  همزمان  اکبریه 
در مخزن این موزه ٦٠ تخته فرش وجود دارد که ظرفیت 

سالن نمایش برای بازدیدگنندگان 11 تخته فرش است.
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کارشناس هواشناسی استان گفت: امروز هوای استان نیمه ابری به تدریج با افزایش سرعت وزش باد و گرد و خاک 
خواهد بود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ لطفی افزود:  شهرستان سربیشه با دمای 1- درجه سانتی گراد زیر 
صفر سردترین نقطه و طبس با ۲7درجه سانتی گراد باالی صفر گرمترین نقطه استان در روز گذشته بوده است. 

الزم به ذکر است نوسانات دمایی بیرجند نیز بین ٤تا۲٠درجه سانتی گراد بوده است.

وزش باد همراه با گرد و خاک در استان

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی از ثبت 7 هزار و 11۲ 
واقعه ازدواج در 11 ماهه سال جاری خبر داد که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ٦.٥۳ درصد کاهش یافته است. 
جلسه شورای  دومین  در  پورحسین  گزارش شبستان،  به 
میزان  مدت  این  در  افزود:  استان  احوال  ثبت  هماهنگی 

طالق در استان ٤.٤ درصد رشد داشته است. 
و  هزار   ٤ ازدواج ها  کل  تعداد  از  اینکه  به  اشاره  با  وی 

۲7٤ واقعه شهری و ۲ هزار و 8۳8 واقعه روستایی بوده 
است، تصریح کرد: از تعداد کل طالق ها در استان 7۲٠ 
واقعه شهری است که نسبت به سال گذشته 8.٤۳ درصد 
افزایش داشته است و ۲٥٦ واقعه طالق روستایی بوده که 

حدود ٦ درصد کاهش داشته است. 
اینکه در11ماهه سال جاری 17 هزار و  به  اشاره  با  وی 
٤٦1 نفر در خراسان جنوبی متولد شده اند، اظهار کرد: از 

این تعداد 1۲ هزار و ٥19 تولد شهری و ٤ هزار و 9٤۲ 
تولد شهری نسبت  افزود:  بوده است. وی  تولد روستایی 
به مدت مشابه سال گذشته 1٠.۳7 درصد افزایش و تولد 

روستایی 7.٥۲ درصد کاهش داشته است.

رشد منفی والدت 
در  بشرویه، زیرکوه، سربیشه و قاینات

پورحسین با بیان اینکه در استان 98.88درصد از والدت ها 
می رسد،  ثبت  به  پزشک  و  بیمارستان  گواهی  استناد  به 
و  سربیشه  زیرکوه،  بشرویه،  شهرستان های  در  گفت: 
بوده  منفی  گذشته  سال  به  نسبت  والدت  میزان  قاینات 
است. وی با اشاره ثبت ۳ هزار و ٥٠8  واقعه فوت در 11 
ماهه امسال، افزود: یک هزار و 9٤۳ وفات شهری و یک 

هزار و ٥٦٥ وفات روستایی بوده است. 

افزایش 2٠ درصدی پذیرش مسافران نوروزی در استان

کاهش ۷ درصدي ازدواج در خراسان جنوبی
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عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

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

 ۳24۱22۱۱-۳24۱2789
ضـد چـروکشکوهیان          با جدیدترین دستگاه های روز 

32437388-32437399
09155616256

قالیشویی  بهارستـــان 
با نازلترین قیمت)خسرکی(

داربست مهـدی  نصب ، رولپالک ، سایبان ، خرید و فروش لوازم  
بلوار فرودگاه ، سه راه صیاد شیرازی   32319263-091516423۷۷  وسیله کار

با تکنولوژی ضد چروك      
٠99٠۳۱89۱8۱ /  ۱4 ٠٠ ۳24٥ما اعتقاد داريم می توانيم بهترين باشيم سفارش رفو پذيرفته می شود

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

بيست متری سوم ، روبروی حج و زيارت

فروش آب شیرین کن خانگی
نقد و اقساط  )بدون افزایش قیمت(

خیابان فردوسی - نبش حافظ
32421633 -09155438760

فروشگـاه خواجـوی
خرید با 

کارت اعتباری 
 ویژه فرهنگیان

 و کارمندان

سینما بهمن سینمای خانواده 
سينما بهمن ، مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

وروجکچهارشنبهوروجکاکران فيلم

 ساعت شروع
سانس ها

14:3016:1518:0020:00

32222636 - 056تلفن

من سالوادور نيستم

 فيلم سينمايی وروجک ها ساعت 9 صبح هر روز
ويژه دانش آموزان مدارس نمايش داده می شود
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شايد کمتر کسی هست که در شهرمان از اينجا گذر نکرده يا حداقل نامش را نشنیده باشد. در 
مؤسسه ای که به اسم جوان سیدالشهداء- علی اکبر)ع(- مزين شده است 300 معلول جسمی - 
حرکتی و ذهنی با کمک های دولتی و مردم به نحو شايسته و در خور شأنی نگهداری می شوند 
و عده ای نیز از جان و دل مانند فرزندان خود از اين معلوالن نگهداری می کنند و تعداد زيادی 
نیز به گونه های مختلف به ياری اين مؤسسه شتافتند تا در حد وسع خود برای گذران امور اين 
مؤسسه خیريه گام بردارند. مؤسسه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( يکی از قديمی ترين مراکز 
نگهداری معلوالن در شرق کشور است که در بین مردم نوع دوست اين منطقه جايگاه خاصی 
 دارد و در مناسبت های مختلف سیل نذورات مردمی به آن سرازير می شود که به نحو شايسته ای 
برای معلوالن صرف شده که وضعیت کنونی مؤسسه و امکانات آن و خدمت رسانی مناسب به 
معلوالن خود نشانگر اين مدعاست. در آستانه سال نو سری به اين مرکز زديم تا با آخرين وضعیت 
توانخواهان آشنا شويم. مجتمع توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند از سال 76 با پذيرش 
80  معلول در بیرجند آغاز بکار کرده است. مجموعه ای که مردم مومن و معتقد بیرجند نسبت 
به آن احساس مسئولیت خاص می کنند و به شیوه های مختلف درصدد ياری مسئوالن اين 
مجموعه برای نگهداری از معلوالن هستند.  امروز اين مرکز که در نوع خود بزرگترين موسسه 
مجهز بخش خصوصی جهت نگهداری و توانبخشی معلوالن و سالمندان در شرق کشور است 
در فضايی به وسعت 51500 متر مربع و زيربنايی با ظرفیت نهايی 370 نفر در تمامی زمینه های 
نگهداری و حرف آموزی- آرتوز و پروتوز- توانبخشی- درمانگاه تخصص دندانپزشکی و کلینیک 

درمانی و امور متکديان در حال خدمات رسانی می باشد.
افتتاح مجتمع آبدرمانی توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( ؛ به زودی

آنطور که مديرعامل مجتمع توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند در گفتگو با خبرنگار ما 
گفت: اين مرکز هم اکنون بیش از 17 سال عمر دارد و در حال حاضر 300 معلول جسمی 
 -حرکتی و ذهنی با کمک 120 پرسنل در دو بخش روزانه و شبانه روزی نگهداری می شوند. 
و  ذهنی  توان  ارتقای  توانبخشی  اصلی  هدف  اينکه  بیان  با  مطلق  اکبری  حسن  محمد 
جسمی معلوالن است، افزود: اين مرکز در بخش های مختلف توانپزشکی، فنی ارتوپدی، 

 دندانپزشکی و خدمات مددکاری و مشاوره ای به معلوالن و شهروندان ارايه خدمت می کند. 
وی با تاکید بر اينکه محور خدمات مجتمع توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بر خدمات توانپزشکی 
است، گفت: در راستای تکمیل اين خدمات مجتمع آبدرمانی نیز در دو بخش برای افراد عادی و 
معلوالن در دست احداث است که امید می رود بخش مربوط به معلول به زودی به بهره برداری 
برسد.  وی ادامه داد: بخش مربوط به اشخاص عادی نیز هم اکنون 40 درصد پیشرفت فیزيکی 

دارد که پس از تامین اعتبار به بهره برداری می رسد. 
هتل آپارتمان سالمندان قادر به پذیرش 100 سالمند است

مديرعامل مجتمع توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند در ادامه از راه اندازی هتل آپارتمان 
سالمندان در اين مجتمع خبر داد و گفت: اين هتل آپارتمان با مساحت بیش از 3000 متر مربع 
افتتاح و قادر به پذيرش 100 سالمند است. اکبری مطلق يادآور شد: در اين هتل آپارتمان تمامی 
امکانات از قبیل گلخانه فضای سبز و ساير امکانات رفاهی جهت آسايش سالمندان در نظر گرفته 
شده است . وی از آغاز به کار کلینیک دندانپزشکی توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( بیرجند خبر 
داد و گفت: مددجويان مرکز توسط پزشکان مجرب شهر روزهای پنجشنبه هر هفته ويزيت و 

چکاپ می شوند و در بقیه ايام هفته اين کلینیک برای استفاده عموم داير است. 
به زودی کارگاه هنر درمانی راه اندازی می شود

مديرعامل مجتمع توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند همچنین از برگزاری کارگاه های 
موسیقی درمانی، بازی درمانی و قطار شادی در داخل موسسه ياد کرد و افزود: به زودی کارگاه هنر 
درمانی نیز راه اندازی می شود.  اکبری مطلق بیان داشت: موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر 
)ع( جزو پنج موسسه برتر کشور از لحاظ وسعت، امکانات و خدمات است که با هدف انتقال 
معلوالن در بخش شبانه به بخش روزانه فعالیت دارد. وی در ادامه با اشاره به فعالیت کلینیک 
فیزيوتراپی توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( گفت: در اين مجموعه عالوه بر کاردرمانی، آبدرمانی 
و ارتوپد فنی نیاز به فیزيوتراپی است که فیزيوتراپی به منظور تحريک اعصاب عضالت به منظور 
درمان مددجويان استفاده می شود. وی همچنین به مرکز هیدوتراپی و کاردرمانی اين موسسه 
اشاره کرد و افزود: مرکز هیدوتراپی در راستای درمان نقصان عضالت در آب است و همچنین 

آرتوز و پروتوز کارگاه تولید دست و پای مصنوعی برای درمان معلوالن است. مديرعامل مجتمع 
توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند به کارکرد بخش توانبخشی و درمانی مرکز اشاره کرد 
و گفت: در اين مجموعه با انجام فعالیت های کار درمانی به مددجويان امکان داده می شود که 
از بستر خارج شده و در فعالیت های انفرادی و گروهی شرکت نمايند. اکبری با بیان اينکه ارايه 
خدمات اين بخش مختص مددجويان مرکز نیست، گفت: گستره خدمات رسانی اين واحد به 
ساير شهروندان با پنجاه درصد هزينه درمان جهت بیماران خارج از موسسه در خدمت ساير 
معلوالن و نیازمندان می باشد . وی با اشاره به راه اندازی بخش آموزشی معلوالن مرکز از سال 
1376 گفت: آموزش معلول کار بسیار سخت و طاقت فرسايی است که به همت و با صبر و 
شکیبايی، پشتکار و جديت با کمک کار درمان و با تمامی مشکالت که مددجويان از نظر جسمی 

دارند انجام می گیرد.
نمایش تولیدات مددجویان در چندین نمایشگاه 

مديرعامل مجتمع توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند ادامه داد: بخش کارگاه های حرفه آموزی 
 جامع از آذرماه سال 87 افتتاح شد که شامل کارگاههای معرق چوب، گلیم بافی، رو دوزی های 
سنتی، خیاطی، نقاشی، آموزش قرآن و سرود خوانی بوده که مددجويان دختر و پسر پس از ارزيابی 
 هوشی و روانشناختی به اين بخش معرفی و پس از ارزيابی حرفه ای توسط مربیان در کالس ها 
تقسیم می شوند و آموزش می بینند. اکبری مطلق در ادامه به فعالیت کارگاههای متعدد حرفه 
آموزی در داخل بخش روزانه اشاره کرد و گفت: مددجويان تاکنون نسبت به توانايی هوش و 
توانايی جسمی، حرکتی آنها پیشرفت بسیار خوبی را داشته اند و بعضی از آنها مراحل تکمیلی تر 
را آموزش می بینند. وی يادآور شد: تولیدات و فعالیت های اين بخش به صورت صنايع دستی 
مددجويان معلوالن ذهنی مرکز توانبخشی در چندين نمايشگاه مانند نمايشگاه هفته بهزيستی 
سازمان میراث فرهنگی، دانشگاه ها شرکت نموده و هر سال نیز نمايشگاه ويژه خود مرکز نیز 
جهت معرفی بیشتر مرکز و عرضه محصوالت آن ارائه می شود. وی هدف از ايجاد اين بخش در 
مرکز توانبخشی را شکوفا و توانبخش شدن استعدادها ، تعادل روحی و روانی و شادی هیجانات 
 و روان بکارگیری و جلوگیری از افسردگی و تحلیل ذهنی و جسمی، حرکتی آنها ذکر کرد. 

 مجتمع توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند در شرایط ایده آل بهداشتی است
مديرعامل مجتمع توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند با اشاره به فعالیت بخش شبانه روزی 
پسران نیز گفت: در حال حاضر قريب به 170 مددجو در دو قسمت شامل تربیت پذير و ايزوله 
نگهداری می شوند که در بخش ايزوله در حال حاضر 70 مددجو در دو قسمت اطفال و بزرگسال 
زندگی می کنند. اکبری مطلق با تاکید بر اينکه اين افراد به لحاظ اينکه چند معلولیتی هستند 
شرايط نگهداری خاصی دارند، اظهار کرد: به طوريکه با توجه به ضعف سیستم متابولیسم بدنی 
غذا را به صورت میکس شده سرو می نمايند . وی خاطر نشان کرد: بعضی از مددجويان اين 
بخش به دلیل ضعف بدنی حتی دچار زخم بستر می شوند که برای پیشگیری از مشکالتی نظیر 
اين از تشک مواج استفاده می شود. وی با اشاره به شرايط ايده آل بهداشتی مرکز اظهار کرد: هر 
روز مددجويان استحمام شده و از مواد گندزدا نیز برای از بین بردن میکروب ها استفاده می شود. 
وی در ادامه يادآور شد: برنامه ورزشی مستمر زير نظر مربیان مجرب برای مددجويان و استفاده از 
سالن های ورزشی پیشرفته حاصل کسب رتبه و مقامات کشوری در رشته های ورزشی بوچیا-
طناب کشی- ويلچررانی - دو ومیدانی و دارت بوده است. همچنین برنامه های فرهنگی نظیر 
سینما- برگزاری جشن های بزرگ با حضور هنرمندان کشوری - اردوهای سیاحتی و زيارتی و 

موسیقی درمانی برای مددجويان لحاظ گرديده است.
هزینه کرد حداقل 250 میلیون تومان در ماه برای معلوالن توانبخشی حضرت 

علی اکبر)ع(
مديرعامل مجتمع توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند در پايان با اشاره به نیازهای مرکز گفت: 
ضمن تشکر از حمايت های بی دريغانه سازمان بهزيستی و کمک های خیرين و شهروندان 
عزيز علی رغم کمک دولت و مساعدت های مردمی به دلیل باالبودن هزينه نگهداری معلوالن 
کماکان با نیازهايی از قبیل بهداشتی ، درمانی ، تغذيه و.... مواجه هستیم. اکبری عمده نیاز 
مددجويان را در بخش غیر نقدی، مواد شوينده، پوشاک و البسه، تشک و مواد غذايی برشمرد 
 و افزود: به منظور تکمیل فضاهای مورد نیاز از جمله فضای سبز ، آب درمانی و... نیز به 
کمک های نقدی خیرين نیازمنديم.  وی از هزينه کرد حداقل 250 میلیون تومان در ماه خبر داد و 
گفت: به طور میانگین حدود 100میلیون از اين هزينه توسط کمک های مردمی تامین می شود. 
وی با يادآوری اين نکته که علی رغم مشکالت اقتصادی هر ساله کمک های مردمی رو به 
افزايش است، گفت: شهروندان محترم می توانند کمک های خود را به دو صورت حضوری و 

غیر حضوری اهدا نمايند.

های۳22520۶0-۳2252050- ۳2252۳5۷  تلفن  وی شماره 
بانک ملی - شماره  و شماره حساب های 0105۶252۳2002 
اطالع  جهت  را  پاسارگاد 50222۹1۹000۴۳۳55  بانک  کارت 

شهروندان به منظور اهدای هدایای نقدی و غیر نقدی اعالم کرد.

گزارشی از فعالیت مجتمع توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(

عیدانه این فرزندان ؛ شکرانه سالمتی شما
برزجـی

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
آگهـی مزایـده

بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی در نظر دارد نسبت به اجاره فروشگاه های خود
 به شرح ذیل اقدام نماید:

1- فروشگاه نهبندان: 09151642553
2- فروشگاه فردوس: 09151202005
3- فروشگاه طبس: 09133735803

لذا از متقاضیان دعوت می شود تا پایان وقت اداری 94/12/27 برای دریافت اسناد مزایده به 
زندان هر شهرستان مراجعه نمایند. ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی

همکاران محترم آقایان خراشادی زاده
با نهایت تاسف درگذشت 

شادروان حاج محمد حسین خراشادی زاده
 را حضورتان تسلیت عرض نموده، علو درجات آن روانشاد و صبر و اجر بازماندگان را مسئلت داریم.

اتحادیه عکاسان و چاپخانه داران بیرجند

خانواده های محترم مزروعی وخیریه
مصیبت درگذشت فرزند دلبندتان)امیرحسام( را تسلیت عرض نموده 

از درگاه خداوند صبرجمیل برایتان آرزو داریم.
موسسه خیریه هیئت حسینی بیرجند

فرهیخته عزیز جناب آقای فرودی
با نهایت تالم و تاثر درگذشت پدر خانم گرامی تان

 شادروان حاج محمد حسین خراشادی زاده 
را تسلیت عرض نموده و از دوستان دعوت می نماییم در جلسه یادبود آن شادروان که پنجشنبه 
94/12/27 از ساعت 2/30 الی 3/30 بعدازظهر در محل حسینیه هیئت قمر بنی هاشم )ع( 

واقع در منتظری 6 برگزار می گردد، شرکت فرمایند.

کانون هنرمندان استان خراسان جنوبی

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

شعبه1: نبش معلم 50 شعبه 2: ورودی بلوار معلم
056-31101 

شمال شهر بلوار شعبانیه 
32311717

09153621477

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

خیر  ارجمند

 جناب آقای حاج علی عباسی 
برادر شهید اسحاق عباسی 

)اهل روستای مختاران ساکن مشهد(
 بدینوسیله صمیمانه ترین سپاس و قدردانی خود را از جناب عالی در جهت 

اهدای سنگ برای بازسازی مزار سید نجم الدین حسین )ع( روستای گیو 
اعالم می نماییم، امید است در پناه حق تعالی پیروز و سربلند باشید.

هیئت امنای آستانه امامزاده سید نجم الدین حسین )ع( روستای گیو


