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 یادداشتی بر یادداشت ها!
* هرم پور

این  که  گفت  می  عقل  حکمت  و  احترام  شرط   
عشق  و  باشد  محبت  سراسر  یادداشت،  آخرین 
که  همراهی  دوستان  به  خطاب  آنهم  دوستی؛  و 
یکسال این قلم قاصر و بیان ناتوان را به صبوری 
خودشان تحمل کردند و تیزی و تندی اش را به 
صفایشان بخشیدند. حقیقت هم همین است و جز 
این نیست. در این یکسال هم این قلم برای شما 
می نوشت و اگر مجالی و فرصتی و توفیقی باشد 
باز هم برای »شما« خواهد نوشت، نه برای آنانی 
کردند،  و حدیث  دادند، حرف  پیغام  خواستند،  که 

تهمت زدند و گاهی هم تهدید کردند. 
 مردم این استان، آنهم مردم خوبی مثل شما، در 
همه شهرها و شهرستان ها و روستاهایش، آنقدر 
خوبند که روز و شب باید برایشان نوشت، و مهم تر 
از آن اینکه وقتی سر در گریبان خلوت فرو می بریم 
و با تأمل و دقت اخبار استان را مطالعه می کنیم، 
تازه می فهمیم فراوانی و عمق مشکالت چقدر زیاد 
و همت ها چقدر کم و دستان دلسوز از اقدام عاجل 

و فعالیت دلچسب، چقدر کوتاه است.
ادعاهای  میان  در  نهفته  گنجی  جنوبی  خراسان   
برنامه  در  نابخشوده  های  غفلت  برخی  و  مدیران 
ریزی هاست که چرخ توسعه اش به دالیلی که ذکر 
همه آن را مجالی نیست، بسیار کند می چرخد و این 
نه حق مردم و نه حق نخبگان و نه حق نسل امروز و 
فردای اینجاست. ما به نوبه خود با همین قلم ناتوان 
و ذهن ناقص گفتیم آنچه را که باید می گفتیم و اگر 
دست می رسید و ادب رسانه ای اجازه می داد همه 
آنها را بر سر مسئولین کم دقت و فارغ از درد مردم  

فریاد می زدیم. )ادامه در صفحه 2 (

یادداشت

مقام معظم رهبری : 
با وجود برخی پدیده های نامطلوب

جهت گیری کلی حرکت کشور خوب است

ظریف ، وزیر امور خارجه :
 امیدوارم مجبور به استفاده از موشک های 

خود نشویم چرا که جنگ برنده ای ندارد 

رئیس قوه قضائیه  :  
دولت و مجلس با دستگاه قضا مهربان تر 

باشند؛ عده ای همنوا با ضد انقالبند 

اصولگرایان واقعیت کشور هستند / مصباحی مقدم : احمدی نژاد به رهبری گفت »مصلحی وزیر من نیست« / پایداری ها با الریجانی کنار نمی آیند / دری نجف آبادی: دو قطبی شدن مجلس خبرگان پنجم بعید و غیرقابل قبول است / صفحه 8

 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

مرگ 213 نفر در تصادفات امسال استان
بیشترین حادثه و تخلفات رانندگی تعطیالت نوروزی در سیزدهم فروردین / قدردانی سازمان قضایی نیروی مسلح از فرمانده انتظامی استان

عکس : حسین زاده

صفحه 7

پرداخت  جدید  شرایط  مسکن  بانک  عامل  مدیر 
تسهیالت خرید و ساخت مسکن را برای متقاضیان 
بت  محمدهاشم  فارس،  گزارش  به  کرد.  تشریح 
اعطای  جدید  طرح  تصویب  به  اشاره  با  شکن، 
شورای  توسط  مسکن  ساخت  و  خرید  تسهیالت 
به  جدیدی  های  طرح  کرد:  عنوان  اعتبار  و  پول 
به  اقشار متوسط جامعه،  ارتقای توان مالی  منظور 
گرفت.  قرار  موافقت  مورد  که  شد  ارائه  شورا  این 
کسانی  جامعه  متوسط  اقشار  از  منظور  افزود:  وی 
هستند که توانایی پس انداز کردن و پرداخت قسط 
به تشریح شرایط جدید  ادامه بت شکن  در  دارند. 
و  پرداخته  یکم  مسکن  انداز  پس  حساب صندوق 
گفت: سقف تسهیالت پرداختی از محل این حساب 
برای زوج های خانه اولی بر روی یک پالک ثبتی 
به دو برابر افزایش یافته است. به طوری که زوجین 

می توانند از محل این تسهیالت در مراکز استان ها 
و شهرهای با جمعیت باالی 200 هزار نفر جمعیت 
تا  در سایر شهرها  و  تومان  میلیون  تا سقف 120 
سقف 80 میلیون تومان استفاده نمایند. وی با تاکید 
بر اینکه تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم 
تاریخ  نظر  از  محدودیتی  گونه  هیچ  زوجین  برای 
که  صورتی  در  ها  سقف  این  افزود:  ندارد،  ازدواج 
را  مسکونی  منزل  قیمت  درصد   80 تا  حداکثر 
سود  نرخ  است.وی  استفاده  قابل  دهند،  پوشش 
تسهیالت را با یک درصد کاهش معادل 13 درصد 
عنوان و اظهار کرد: بازپرداخت این اقساط 12 ساله 
با جمعیت  استان ها و شهرهای  مراکز  در  و  بوده 
باالی 200 هزار نفر جمعیت حدود یک میلیون و 
460 هزار تومان و در سایر شهرها حدود 970 هزار 

تومان خواهد بود. )ادامه در صفحه2(

شرایط جدید پرداخت تسهیالت
 خرید و ساخت مسکن

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

جناب آقای مهندس شبانی
درگذشت مادرگرامی تان مرحومه شهربانو عسکری

 را خدمت جناب عالی و پدر گرامی تان و خانواده محترم تسلیت عرض نموده
 ضمناً در مراسم سومین روز درگذشت آن عزیز امروز چهارشنبه 94/12/26 ساعت 10/30 صبح 

در محل روستای مختاران حضور به هم می رسانیم. 

مرتضی اصغرزاده - مدیر عامل شرکت تعاونی مرغداران سربیشه

جناب آقای علی اصغر مزروعی و سرکار خانم معصومه خیریه
زیر این آسمان مینایی     چاره ای نیست جز شکیبایی

به راستی که فقدان عزیزان به سختی به باور می نشیند ولی در برابر تقدیر الهی چاره ای جز تسلیم و رضا نیست 

با نهایت تأسف درگذشت فرزند عزیز و دلبندتان امیر حسام مزروعی
 را خدمت شما و سایر داغدیدگان محترم تسلیت عرض نموده، در برابر این غم بزرگ از خداوند منان برای آن 

عزیز از دست رفته علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان گرامی صبری عظیم و اجری جزیل مسئلت داریم.

خانواده حسینی - مشهد مقدس

خاندان معزز و مکرم عسکری

درگذشت خواهر جلیل القدرتان مرحومه شهربانو عسکری 
را حضور شما تسلیت عرض می نماییم. 

اصغرزاده ، گلستانی ، الهیاری ، جمشیدی پور

جناب آقای مهندس علی عسکری
 مدیرعامل محترم اتحادیه ماکیان شرق

درگذشت عمه بزرگوارتان  مرحومه شهربانو عسکری 
را  خدمت جناب عالی تسلیت عرض می نمایم. 

مدیرعامل شرکت تعاونی مرغداران  وحدت سربیشه

برادر عزیزم جناب آقای مهدی عسکری 

درگذشت  مرحومه شهربانو عسکری
 را خدمت جناب عالی تسلیت عرض می نمایم. 

مرتضی  اصغرزاده

خانواده های محترم عسکری و شبانی

درگذشت خواهر و مادر عزیزتان شادروان شهربانو عسکری 
را خدمت شما تسلیت عرض می نماییم. 

مدیر عامل ، هیئت مدیره و کارکنان شرکت تعاونی مرغداران سربیشه

خانواده های بزرگوار مزروعی و خیریه
در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری می خواهد عظیم 
برای شما و خانواده محترم تان صبر و شکیبایی و برای آن عزیز درگذشته 

غفران و رحمت واسعه الهی را خواستاریم .

از طرف خانواده های: خیریه ، گنجی ، قلعه ای ، لطفی 
 قره شیر ، صدیق نژاد ، سروری ، فرزین

سوم فروردین ماه مصادف با ششمین سالگرد درگذشت
همسر و پدر بزرگوارمان

 مرحوم حاج محسن اشرف زاده
 یادش را گرامی می داریم و به روح بلند و همیشه بیدارش درود می فرستیم. 

خانواده مرحوم

طرح کشیک نوروزی مراکز 

بهداشتی درمانی شهرستان بیرجند

در نوروز 95

شرح در صفحه آخر

لیست شعب کشیک نوروزی

 بانک های استان 

شرح در صفحه 2

    آگهی استخدام
گروه شرکتهای رایان نظم برای تکمیل کادر پشتیبانی

 نرم افزارهای یکپارچه مالی و اداری توازن ، نیاز به استخدام 
کارشناس کامپیوتر یا حسابداری )تجربه کار با نرم افزارهای مالی، اداری  
بازرگانی و  سیستم دولتی( و با حداقل دو سال سابقه کار مفید در محل دفتر 

خراسان جنوبی، بیرجند را  دارد.
ارسال رزومه از طریق :

job@RayanNazm.com :ایمیل    www.RayanNazm.com :وب سایت
تلفن، تلگرام:  09128446422 )فروتن راد(

از کلیه  احترام  و  ادب  نهایت  و در  الهی  به مشیت  تسلیم  با 
پرسنل بیمارستان ولی عصر )عج(، بخش اورژانس، آنژیوگرافی، 
 پست آنژیوگرافی، بخش های ccu 1و2، بخش مراقبت های 
آقایان و  عروق  و  قلب  جراحی  دپارتمان   ، قلب   icu  ویژه 
ناصری  حسین  محمد  دکتر  و  معزی  علی  سید   دکتر 
و سایر متخصصین قلب ، ریاست و پرسنل محترم مرکز بهداشت 
شهرستان بیرجند و پرسنل امور دارویی و انبار، مدیرکل و پرسنل 
محترم اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی، هیئت 
مدیره و کارکنان محترم شرکت دان و علوفه شرق، مدیریت 

و پرسنل محترم شرکت بهکف، ریاست محترم آموزش و پرورش بیرجند و همکاران گرامی، کانون 
پیشکسوتان آموزش و پرورش ، کلیه اقوام، آشنایان، همسایگان ، همشهریان ،کسبه و بازاریان محترم

 که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم

 زنده یاد محمد علی گویا
 )بازنشسته آموزش و پرورش(

 شرکت فرموده یا به طرق مختلف ابراز همدردی نموده اند، تشکر و قدردانی می نماییم.

خانواده های: گویا - سهیلی

واقع در سجادشهر فلکه سید الشهداء )علیه السالم( طبق روال 
 سال های گذشته برای رفاه حال میهمانان و همشهریان عزیز

 از ساعت 7 صبح الی 23 به صورت یکسره آماده پاسخگویی می باشد. 
ضمناً سفارشات سیزده به در از هم اکنون رزرو می شود. 

فلکه سوم سجادشهر به طرف بند امیرشاه
 بین والیت 5 و 7 - غذای آماده کوثر

32424974 -09151612044 -09360021201

قابل توجه 
هم استانی های عزیز

چلوکباب کوبیده  ، چلوجوجه بدون استخوان
زرشک پلو با مرغ سرخ شده ، چلوکباب برگ

چلو کوبیده نگین دار ، چلو پاچین، چلو قیمه  
چلو قورمه سبزی، چلو بختیاری ،  چلو سلطانی

  رستوران و غذای آماده رونیـــکاغـذای آمـاده کوثـر 
آماده سرویس دهی  به همشهریان عزیز در ایام نوروز 

همه روزه از ساعت 12 ظهر الی 12 شب می باشد.
مجالس خود را با کمترین هزینه ممکن برگزار کنید

ضمناً سفارشات برای ناهار سیزده به در از هم اکنون پذیرفته می شود. 
آدرس:  مـدرس 27 -  انتهـای پـارک تـوحید  
  تلفن: 32425002  -  09128460511 - رمضانی

 پایین 
قیمت

ت باال
یفی

  ک
سال نو مبارک
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با تصویب هیئت وزیران، مهلت کاربرد کارت شناسایی ملی
 تا پایان سال 1396 تمدید شد. به گزارش ایرنا، 
اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به وزارت کشور ابالغ کرد.

کارت شناسایی ملی تا پایان سال 1396 تمدید شد

یادداشت

 یادداشتی بر یادداشت ها!
سنتی  انگار  که  کنیم  چه  ولی  اول(  صفحه  از  )ادامه   

شده است که وقتی از حقیقت و حق بنویسی، اول 
 االمر و آخراالمر خودت متهم می شوی و همین 
می شود که جای حاکم و محکوم عوض. از همه 
اینها بگذریم. از انتهای جاده سال که به راه رفته 
نگاهی بکنیم، و داشته ها و نداشته های یکسالمان 
را در دو کفه ترازوی وجدانمان قرار بدهیم، شاید 
ولی  نکند.  آراممان  و  نزند  دل  به  چنگی  خیلی 
 انصاف نیست که زحمت ها و تالش ها را نبینیم و 
فعالیت ها و کوشش ها را )چه به مقصود رسیده 

باشد یا نه( به پشت بیندازیم. 
اجتماعی  های  آسیب  و  خشکسالی،  بیکاری،   
سه اولویت مهمی می توانند باشند که به فراخور 
آینده  سال  در  مدیرانش  و  استان  های  توانمندی 
می باید مورد توجه قرار گیرند که اگر هرکدامشان 
فراموش شوند خسارت های فراوان تری به همه 
اجزای استان از زیرساخت های اقتصادی گرفته تا 
بنیان خانواده خواهند زد. این یک نکته را هم داشته 
باشید که در سال 94 مسافرت تعداد زیادی از دوستان 
ابدی،  به دیار  از ما  نزدیکان و آشنایان هرکدام  و 
 همه ما را حتماً به این باور رسانده که فرصت ها 
کوتاه  زمان  و  درگذر  سرعت  به  ها  لحظه  اندک، 
قدر  هم،  قدر  باید  کرد؟  توان  می  چه   است. 
لحظه های در کنار هم بودن، قدر داشته ها و حتی 

نداشته هایمان را دانست.
 باید برای برکت عمرمان دعا کرد و برنامه ریخت. 
 برای نسل فردا، تصمیم های خوب گرفت، از تلخی ها، 
تجربه شیرین گرفت و از شیرینی ها تجربه برای 
مغرور نشدن و از همه مهم تر آن ساعت های آخر 
سال 1394 و لحظه های آغاز سال 1395 که دلها 
مهربان ترند و به خدا نزدیک تر، همه بدی ها را 
فراموش کرد، یکدیگر را حالل کرد و بخشید. شاید 
این روزها دیگر تکرار نشوند، شاید سال بعد، فقط 
نامی و خاطره ای از ما باقی مانده باشد. شاید همان 
هم نباشد. پس شما هم حاللمان کنید و ببخشید به 
حرمت همه خوبی ها و صفای وجودتان و دعایمان 
نوشتن و  بهتر  بودن،  بهتر  بهتر شدن،  برای  کنید 
بهتر آشنا کردن مدیران با دردهای بی شمار مردم 

این سرزمین خوب و مهربان.
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

 سامانه پیمایش مزد فعال شد

مهر: وزارت کار سامانه ای را با عنوان پیمایش مزد طراحی کرده که در قالب 
آن، می خواهد بانک اطالعاتی وضعیت پرداختی ها به 
مشاغل و ُپست های کلیدی در بنگاه ها و واحدهای 
مشمول قانون کار را تشکیل بدهد.هفته پیش شورای 
عالی کار حداقل دستمزد سال آینده مشموالن قانون 
کار را با 14 درصد افزایش 81۲ هزار تومان تعیین 
کرد. براساس مصوبه این شورا، کارفرمایان و واحدهای مشمول قانون کار 
باید مصوبه جدید مزدی را از فروردین ماه سال آینده به اجرا بگذارند. وزارت 
در  پیمایش مزد«  اطالعاتی  ایجاد »بانک  دنبال  به  اقدامی جدید  در  کار 
کشور است؛ این کار که برای اولین بار انجام می شود، به دنبال جمع آوری 
اطالعات وضعیت پرداختی ها به نیروی کار کشور در بخش ها و ُپست های 

شغلی مختلف است. 

 قطع یارانه نقدی با حقوق ۳میلیون تومان

در  و  تلفیق  پیشنهاد کمیسیون  با  بودجه گفت:  و  برنامه  عضو کمیسیون 
صورت تصویب نهایی در مجلس، افرادی که حقوق 
دریافت  از  دارند،  در سال  تومان  میلیون  باالی 35 
با  یارانه نقدی حذف خواهند شد. جلیلی در گفتگو 
در  و  تلفیق  کمیسیون  پیشنهاد  طبق  گفت:  مهر، 
صورت تصویب نهایی در صحن علنی، کسانی که 
از  است،  تومان  میلیون   35 باالی  سال  در  حقوق شان  دریافتی  مجموع 
دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد. وی ادامه داد: این افراد که در دولت، 
قوه قضائیه و شرکت ها حضور دارند و یا شامل پزشکان، اعضای هیئت 
علمی دانشگاه ها و طیف وسیعی از کارکنان دولتی و غیردولتی هستند، در 
صورت تصویب نهایی مجلس، از دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد. وی 
ادامه داد: این پول به کسانی که نیاز بیشتری دارند، اختصاص خواهد یافت.

افزایش ۱۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث سال ۹۵ 

تسنیم: در پی ابالغ نرخ جدید دیه از سوی قوه قضائیه به بیمه مرکزی،  این 
شرکت حق بیمه شخص ثالث را 15 درصد افزایش 
داد و از مردم خواست نسبت به دریافت الحاقیه بیمه 
سال 95 اقدام کنند. بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 
الحاقیة  خرید  برای  خواست  گذاران  بیمه  از  ایران 
اقدام  افزایش دیه سال 95  التفاوت  مابه  به  مربوط 
کنند. قوه قضائیه در اطالعیه ای میزان دیه در سال 95 را 190 میلیون 
ابتدای سال  از  اساس،  این  بر  اعالم کرد.  ماههای غیرحرام  برای  تومان 
1395 مبلغ ریالی دیه از 165میلیون تومان به 190 میلیون تومان برای 
ماههای غیرحرام و از ۲۲0 میلیون تومان به ۲53.3 میلیون تومان برای 
ماههای حرام افزایش می یابد. براین اساس، بیمه گذاران باید برای تهیه 

الحاقیه مربوط به مابه التفاوت افزایش دیه اقدام کنند.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اینک بیش از 
سه تا چهار برابر نیاز بازار، کاال در انبارها وجود 
دارد و برای تامین اقالم مورد نیاز مردم هیچ 
با  گفتگو  در  فاضلی  علی  ندارد.  وجود  نگرانی 
نظام  کنار  شرایط سخت  در  بازار  افزود:  ایرنا، 

های  بارقه  شاهد  که  امروز  و  بود  حاکمیت  و 
نظام  کنار  همچنان  کشوریم  اقتصاد  در  امید 
تنظیم می  را  بازار  بود و خود،  و مردم خواهد 
 کند. وی ادامه داد: نظارت بر بازار و همچنین 
صورت  به  صنوف  العاده  فوق  های  فروش 

 8600 و  اتاق   360 و  یابد  می  ادامه  مستمر 
به  خدمت  برای  کشور  سراسر  در  اتحادیه 
در  اجتماعی  های  شکایت  بررسی  و  مردم 
حالت آماده باش به سر می برند.فاضلی تاکید 
رایگان  )تجهیز  »باران«  پروژه  اجرای  کرد 

اصناف به صندوق مکانیزه فروش( با توجه به 
مشخص شدن مختصات سخت افزاری و نرم 
افزاری صندوق های مکانیزه فروش نخستین 
و اصلی ترین پروژه اتاق اصناف ایران در آغاز 

سال آتی خواهد بود. 

  رئیس اتاق اصناف: بیش از سه برابر نیاز مردم کاال وجود دارد

 )ادامه از صفحه اول( دکتر بت شکن با اشاره به شرایط الزم 

جهت دریافت این تسهیالت بیان کرد: دارا بودن حداقل 
18 سال سن و درآمد مستقل، عدم استفاده از تسهیالت 
انتقال سهم  شبکه بانکی برای خرید، ساخت مسکن، 
الشرکه و جعاله تعمیرات مسکن و همچنین عدم استفاده 
شرایط  جمله  از  مسکن  برای  دولتی  امکانات  انواع  از 
اعطای  امکان  افزود:  این تسهیالت است.وی  دریافت 
این گونه تسهیالت از طریق پس انداز فراهم شده است، 
به عبارتی مبلغ اولیه باید سپرده گذاری شده که با امکان 
دریافت 10 میلیون تومان تسهیالت جعاله، قدرت خرید 
خوبی برای اقشار متوسط جامعه ایجاد می کند، به طوری 
که این قدرت خرید باالی 50 درصد از ارزش یک ملک 
در سطح کشور را تامین می کند.در ادامه مدیرعامل بانک 
مسکن به تشریح طرح دوم پرداخت و بیان کرد: امکان 
بهره مندی زوجین از تسهیالت خرید مسکن از طریق 
در  آن  اوراق  که  ممتاز  گذاری  سرمایه  سپرده  حساب 
فرابورس وجود دارد نیز فراهم شده است. بر اساس این 

طرح زوجین می توانند بر روی یک واحد مسکونی  در 
مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت باالی ۲00 هزار 
نفر جمعیت تا سقف 80 میلیون تومان و در سایر شهرها 
تا سقف 60 میلیون تومان تسهیالت دریافت نمایند.وی 
افزود: در این طرح نیز امکان دریافت 10 میلیون تومان 
دلیل  به  همچنین  و  شده  فراهم  نیز  جعاله  تسهیالت 
کاهش روند تورم نیز نرخ سود این تسهیالت با 1 درصد 
کاهش به 17.5 درصد رسیده است.بت شکن ادامه داد: 
دوره بازپرداخت این تسهیالت 1۲ ساله بوده و اقساط 
ماهیانه آن بر اساس دریافت حداکثر سقف تسهیالت  
در مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت باالی ۲00 
هزار نفر جمعیت حدود یک میلیون و ۲00 هزار تومان 
بود. تومان خواهد  و در سایر شهرها حدود 890 هزار 

مدیر عامل بانک مسکن اظهار کرد: این تسهیالت برای 
زوجهایی قابل دریافت است که تاریخ ازدواج آنان از اول 
فروردین 1385 به بعد است و اعطای این تسهیالت هیچ 
شرط دیگری ندارد.بت شکن در ادامه به تشریح سومین 

استفاده  امکان  آمدن  فراهم  گفت:  و  پرداخت  طرح 
همزمان از سپرده های تعهدی بانک با تسهیالت بدون 
سپرده از دیگر طرح های تصویب شده است. بر اساس 
این طرح، کسانی که طی سال های 1379، 1380 و 
1381 در بانک سپرده حساب پس انداز مسکن جوانان 
افتتاح کرده باشند عالوه بر امتیاز تسهیالت متعلقه خود 
می توانند تا 100 درصد آن را از تسهیالت خرید بدون 
سپرده برخوردار شوند. مشروط بر اینکه در مراکز استان 
ها و شهرهای با جمعیت باالی ۲00 هزار نفر جمعیت از 
50 میلیون تومان و در سایر شهرها از 40 میلیون تومان 
تجاوز ننماید. وی به تشریح شرایط اعطای تسهیالت 
خرید و ساخت مسکن در بافت فرسوده پرداخت و گفت: 
اعطای تسهیالت از محل امتیاز حساب صندوق پس 
انداز مسکن یکم در بافت فرسوده بدون در نظر گرفتن 
فرسوده  بافت  ویژه  متقاضی  بودن  اولی  خانه  شرایط 
امکان پذیر بوده و افراد می توانند تا سقف های مقرر از 

این تسهیالت استفاده نمایند.

شرایط جدید پرداخت تسهیالت خرید و ساخت مسکن به متقاضیان

 بنزین گران نمی شود 

در  نفتی  فرآورده های  ملی پخش  مدیرعامل شرکت 
خصوص احتمال افزایش قیمت بنزین در سال 1395، 
توضیح داد: تاکنون هیچ گونه برنامه و یا طرحی برای 
در  است.سجادی  نشده  مطرح  بنزین  قیمت  افزایش 
پنجشنبه هفته جاری  از  اینکه  بیان  با  با مهر،  گفتگو 
۲7 اسفندماه و همزمان با آغاز سفرهای نوروزی اولین 
پیک مصرف بنزین نوروزی شکل می گیرد، گفت: هم 
برای  نفتی  فرآورده های  پخش  شرکت  کل  اکنون 
باش  آماده  حالت  در  مردم  گازوئیل  و  بنزین  تامین 
قرار دارند.وی با اشاره به راه اندازی واحدهای کشیک 
هم  کرد:  تصریح  نوروز،  ایام  در  مردم  بنزین  تامین 
اکنون تمامی اقدامات به منظور تامین مطلوب بنزین و 
گازوئیل مورد نیاز مردم در ایام نوروز انجام شده است. 

شرط جدید بانک مرکزی برای 
عرضه اسکناس نو 

تسنیم: توزیع اسکناس نو در حالی از ابتدای هفته در 
شعب منتخب نظام بانکی آغاز شده که برخالف وعده 
رئیس کل بانک مرکزی، بانک ها از دستور این بانک 
برای ایجاد محدودیت در توزیع اسکناس نو خبر می 
دهند. سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه آیا 
تعداد بانک های عرضه کننده پول نو محدود است یا 
 پول نو با کارت ملی و به تعداد محدود عرضه می شود؟ 
همه  و  داشت  نخواهد  وجود  محدودیتی  هیچ  گفت: 
نیازهای مردم را در این خصوص برطرف می کنیم. 
طبق اعالم شعب منتخب توزیع اسکناس نو، اسکناس 
به  تومانی  هزار  پنج  و  تومانی  هزار  دو  و  هزار  های 
متقاضیان دریافت اسکناس نو توزیع می شود ولی هر 

فرد فقط می تواند ۲ باند اسکناس دریافت کند.

اعمال نرخ جدید جرایم رانندگی 
از دیروزآغاز شد

 100 تا  درصد   ۲0 از  که  رانندگی  جرایم  جدید  نرخ 
از روز گذشته - ۲5 اسفندماه-  یافته  افزایش  درصد 
اجرایی شد. به گزارش ایرنا، براساس مواد قانونی ۲1 
و ۲۲ مبنی بر افزایش جریمه ها به پیشنهاد نیروی 
و  راه  و  کشور  دادگستری،  های  وزارتخانه  انتظامی، 
که  ها  جریمه  افزایش  وزیران،  هیئت  به  شهرسازی 
در سال 9۲ اعمال شد و تاکنون این نرخ افزایش یا 
تصویب  به  نرخ  این  افزایش  امسال  نداشت،  کاهش 
هیئت وزیران رسید که در نهایت دیوان عدالت اداری 
مصوبه افزایش جرایم را باطل کرد. پس از این ابطال 
بار دیگر هیئت دولت این نرخ را مورد بررسی قرار داد 

و نرخ های جدیدی را اعالم کرد.

افزایش 20 درصدی دوربین های 
ثبت تخلفات در سال ۹۵   

فرمانده نیروی انتظامی از بکارگیری بیش از 500 هزار 
نیرو در طرح نوروزی خبر داد. به گزارش ایسنا، سردار 
اشتری، با بیان اینکه در سال آینده ۲0 درصد به تعداد 
دوربین ها افزوده خواهد شد، گفت: تاکید ما به ماموران 
پلیس این بوده که با اخالق خوب و رفعت نسبت به 

اعمال قانون برای متخلفان اقدام کنند. 

داربست مهـدی  
 نصب ، رولپالک ، سایبان ، خرید و فروش لوازم  
بلوار فرودگاه ، سه راه صیاد شیرازی   

 09151642377-32319263
 وسیله کار

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  اول

چون در پرونده 940911 اجرایی شرکت صدف بیرجند 
به پرداخت مبلغ 96/362/026 ریال در حق رضا مودی و پرداخت 
مبلغ 1/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و پرونده 
کالسه 940997 اجرایی شرکت صدف محکوم می باشد به پرداخت 
مبلغ 42/000/000 ریال در حق رضا مودی و مبلغ 1/000/000 
ریال در حق صندوق دولت محکوم می باشد و با عنایت به توقیف 
یک دستگاه لودر ZL50  از محکوم علیه که حسب نظریه کارشناس 
لودر مذکور مدل 2007 و بدون رنگ و فاقد الستیک )هر چهار حلقه 
فرسوده( می باشد و به قیمت 750/000/000 ریال ارزیابی شده است 
که از طریق  مزایده در روز شنبه تاریخ 95/01/14 از ساعت 9 الی 
10  صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه 
از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از 
برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت 
به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان 
در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 
مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده 

خریدار خواهد بود.
رجبی- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

ضمن تبریك و تهنیت پیشاپیش نوروز ، با عنایت به هماهنگي به عمل آمده در کمیسیون هماهنگي 
بانك هاي استان خراسان جنوبي و حسب اعالم روساي محترم ادارات امور شعب و سرپرستي بانك هاي 
عضو کمیسیون و به منظور ارائه خدمات بانکي به مشتریان ارجمند و مسافران نوروزي ،  شعب کشیك 

بانك ها به شرح ذیل در ایام تعطیل پایان سال و نوروز مفتوح و آماده خدمت رساني خواهند بود.

نام بانكردیف 
نام شعب کشیك ایام تعطیل 

ساعت کار شعب کشیك تاریخ پایان سال و نوروز

ملی1

شعب مرکزی 
بیرجند،قاین،فردوس

طبس، بشرویه 
نهبندان،سرایان،سربیشه

1394/12/29   95/01/2   95/01/3 95/1/4     
از ساعت9 الی12 95/01/12

صادرات 2
شعب مرکزی بیرجند ، قاین  

/04 / 95/01    95/01/3    95/01/2    1394/12/29فردوس ، طبس
از ساعت 8/30

 الی 13/30

ملت3

شعبه مرکزی بیرجند 
  شعبه مرکزی طبس 
شعبه مرکزی قاین 

 1395/01/03   1395/01/02   1394/12/29
1395/01/04

1394/12/29
   از ساعت8/30  الی 11/30

 مابقی از ساعت 9/30
الی 13/30

تجارت4

شعب مرکزی شهرستان 
های بیرجند -قاین - طبس  

از ساعت 9 الی 1395/01/0412    1395/01/03    1395/01/02فردوس

سپه5
مرکزی بیرجند - طبس  

از ساعت 9 الی1395/01/0413    1395/01/03   1395/01/02فردوس

کشاورزی  

شعب مرکزی شهرستان های 
 بیرجند 

    1395/01/04     1395/01/03     1394/12/28/قاین - طبس - فردوس

از ساعت 9 الی 13 
1394/12/28

 از ساعت 8 الی 12

از ساعت9 الی1395/01/0312    1395/01/02مرکزی بیرجندرفاه6

از ساعت 9 الی1395/01/0412      1395/01/03مرکزی بیرجندمسکن7

پست بانك8

شعبه خاوران بیرجند 
سربیشه، فردوس، نهبندان 
سرایان،بشرویه،طبس،قاین

1394/12/29     1395/01/2      1395/01/3 
از ساعت 9 الی 1395/01/413

9
توسعه 
از ساعت 9 الی 1395/01/0412    1395/01/03    1395/01/02مرکزی بیرجندتعاون

از ساعت 9 الی1395/01/0412    1395/01/03  1395/01/02بازار بیرجندقوامین10

11

قرض 
الحسنه 

مهرایران 
شعبه مدرس و سرپرستی 

از ساعت9 الی 1395/01/0412    1395/01/03    1395/01/02بیرجند

از ساعت 9 الی 1395/01/0412    1395/01/03    1395/01/02شعبه مرکزیانصار12

ایران زمین 13

شعبه مدرس بیرجند
فردوس،سرایان
از ساعت 9 الی1395/01/412    1395/01/3     1395/01/2بشرویه،طبس

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره کالسه 941836 محکوم علیه آقای محسن برزگانی فرزند غالمحسین محکوم است به پرداخت 

مبلغ 598/516/696 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای ابوالفضل نتیجه شوکت آباد و پرداخت مبلغ 27/500/000 ریال بابت حق 
االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه سواری زانتیا به شماره انتظامی 758 ب 53 ایران 52 که حسب نظریه کارشناسی مدل 1388 
خورشیدی که به نرخ روز به مبلغ 420/000/000 ریال کارشناسی گردیده که از طریق  مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 95/01/18 از ساعت 9 الی 10  
صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته 
خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن 
معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز 

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

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای سید محمد موسوی به شماره شناسنامه 718 به شرح دادخواست به کالسه 940640 این شورا درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طیبه خادم به شناسنامه 10 در 

تاریخ 1394/8/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- آقای سید رمضان موسوی فرزند سید رضا به ش. ش 7 صادره از ح 3 قاینات متولد 1324/5/5، همسر متوفی
2- آقای سید حسین موسوی فرزند سید رمضان به ش.ش 18 صادره از ح 3 قاینات متولد 1360/6/1، پسر متوفی 3- آقای سیدرضا موسوی فرزند سید رمضان به ش.ش 50 صادره از ح 3 قاینات متولد 1365/8/1، پسر متوفی 
4- آقای سید مهدی موسوی فرزند سید رمضان به ش.ش 0880124271 صادره از ح 3 قاینات متولد 1370/11/30، پسر متوفی 5- آقای سید موسی موسوی فرزند سید رمضان به ش.ش 20 صادره از ح 3 قاینات متولد 
1353/1/2 ، پسر متوفی 6- آقای سید محمد موسوی فرزند سید رمضان به ش.ش 718 صادره از ح 3 قاینات متولد 1355/6/19 ، پسر متوفی 7- آقای سید حاجی موسوی فرزند سید رمضان به ش.ش 7 صادره از ح 3 قاینات 
متولد 1358/1/10، پسر متوفی 8- خانم فاطمه سادات موسوی فرزند سید رمضان به ش.ش 27 صادره از ح 3 قاینات متولد 1362/7/1 ، دختر متوفی 9- خانم زهرا سادات موسوی فرزند سید رمضان به ش.ش 0880020342 
صادره از ح 3 قاینات متولد 1368/2/1، دختر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.                                                       اسماعیل یوسفی - قاضی شعبه اول شورای حل اختالف خوسف

دادگستری  کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 941180 محکوم علیه آقای اسماعیل روغنی فرزند موال محکوم است به پرداخت مبلغ 

264/362/750 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای مجتبی فیاض زاده و پرداخت مبلغ 12/500/000 ریال بابت حق االجرا در حق 
صندوق دولت و با توجه به اینکه از ناحیه شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی پالک ثبتی به شماره 5760 فرعی از 245 
اصلی بخش 2 بیرجند که پالک فوق شامل ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم واحد غربی به آدرس بیرجند - سجاد شهر- بوستان 
9 - پالک 13 )مجتمع 7 واحدی فرهنگیان( که حسب نظریه کارشناس میزان اعیان 97/8 متر مربع و بنای مذکور بصورت اسکلت فلزی و با نمای 
آجر سفال و انشعاب منصوبه آب و برق و گاز هر کدام یک انشعاب و ارزش ملک با توجه به مراتب فوق به میزان 870/000/000 هشتصد و هفتاد 
میلیون ریال کارشناسی شده است و حسب اعالم اجرای ثبت پالک فوق در قبال مبلغ یکصد و بیست و هفت میلیون و چهل هزار و نود و دو ریال 
در رهن می باشد که  از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 95/01/18 از ساعت 10 الی 11  صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی بفروش برسد که 
قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس 
از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه 
به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید 

آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند 

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
نظر به این که در پرونده 917/93 اجرایی مبنی بر دستور فروش دعوی خانم طاهره پورحجی به طرفیت آقای مهدی و کنیزرضا و 

بهروز شهرت همگی پورحاجی و محمدرضا مبین در اجرای دادنامه صادره به شماره 9309975610400405 مورخ 93/4/26 از شعبه اول حقوقی 
در خصوص فروش پالک های ثبتی به شماره 2532 و پالک 1 فرعی از 4090 اصلی بخش یک بیرجند که حسب نظریه کارشناس پالک ثبتی 
2532 اصلی بخش یک بیرجند واقع در بازار ملک روبه روی پاساژ سادسی که به متراژ حسب سند رسمی به میزان 35 متر و نوزده دسیمتر مربع که 
به مبلغ 9/677/250/000 ریال ) نه میلیارد و ششصد و هفتاد و هفت میلیون و دویست و پنجاه هزار( و پالک ثبتی به شماره یک فرعی از 4090 
فرعی بخش یک بیرجند واقع در خیابان جمهوری اسالمی 29 پالک 141 که به میزان عرصه و اعیان یک باب منزل به مساحت 168/54 یکصد و 
شصت و هشت متر و پنجاه و چهار دسیمتر مربع که به مبلغ 4/213/500/000 ریال ) چهارمیلیارد و دویست و سیزده میلیون و پانصد هزار( ارزیابی 
شده است که از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 95/01/25  از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت 
پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع 
دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان 

داده شود هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
 مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم کبری بیجاری به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی خواستار صدور سند مالکیت المثنی 

نوبت اول را از این اداره نموده است و مدعی است که سند مالکیت یک و نیم دانگ مشاع از پالک 7122 فرعی از 1554- اصلی واقع در بخش 2 
شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلوم مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 67593 
صفحه 219 دفتر 464 امالک به نام کبری بیجاری ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب 
تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرماید واال بعد از مدت 10 روز بعد از 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجندآگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد. 

حمل  اثاثیه منزل 
با خاور مسقف و کارگر ماهر

09159639065 - علی آبادی   
 ضمنا کارگر تنها نیز داریم

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

سالم. پس زیباسازی میادین و خیابان های شهر به 
مناسبت عید نوروز چه شد؟ چرا هیچ اقدامی صورت 
نگرفته؟ فقط چند روز به عید باقی مانده است.  امسال 
در خیابان ها حال و هوای عید اصال مشاهده نمی شود...
939...457
و  گرفتم  داروخانه  از  شربتی  پیش  روز  چند  سالم 
گرانتر  درصد   35 کردم  پرداخت  آن  بابت  که  پولی 
از قیمت روی جلد بود. به معاونت غذا و دارو مراجعه 
کردم گفتند دارو باید به نرخ روز فروخته شود. آیا این 

مصداق گران فروشی نیست؟
915...294
دارد  امکان  اگر  خواهشمندم  اتوبوسرانی  سازمان  از 
عبور  هم  مالصدرا  خیابان  داخل  از  آوینی  اتوبوس 
کند و دوباره به مسیرش ادامه دهد زیرا که مسافران 

این خیابان هم زیاد می باشند. با تشکر
915...709
سالم قبض گاز آمده 30000 که 15000 تومان مالیات 
اداره گاز می باشد. مسئوالن لطفا مردم را توجیه کنید...
915...807
از  اداری باالی معصومیه  باسالم. ما ساکنان سایت 
مسئوالن عزیز تقاضامندیم گامی برای حل مشکالت 
این منطقه بردارند. در سایت اداری کمترین امکانات 
محله  پارک،  مثل  است  شهروندی  هر  حقوق  که 

ورزش برای جوانان و ... وجود ندارد. باتشکر
915...143
علیا،  نوک  آباد،  سهل  کندوکی،  روستاهای  سالم. 
فاصله  آب  شبکه  با  اسفهرود  بخش  از  سفال  نوک 
نموده  عنایتی  روستایی  آب  مسئوالن  ندارد.  زیادی 

نسبت به آبرسانی اقدام فرمایید. با تشکر
915...015
شورای محترم ترافیک، لطفا فکری به حال شلوغی 
شدیم  خسته  کسبه  ما  بردارید،  شهریور   17 خیابان 
از اینکه هر روز برای جای پارک سر و صدا و دعوا 
شنیدیم. این خیابان با این عرض کم باید یک طرفه 

بشود. ممنون.
936...359
سالم. خواستم از عزیزان پلیس راهنمایی و رانندگی 
عنایت  صبر  آنها  به  بخواهم  خدا  از  و  کنم  تشکر 
فرماید. کارشناسی کردن سرصحنه تصادف در بین 
ده ها کارشناس متخصصی که در محل جمع می شوند 

و هرکدام نظری دارند واقعا کار دشواریست.
901...339
حال  به  فکری  خواهشمندیم  مسئوالن  از  سالم.  با 
فلکه پاسداران )قدس( بکنند. مشکالت بی شمار این 
میدان )دید فوق العاده محدود، ورودی ها و خروجی 
استفاده  با  را  و...(  زیاد، تداخل شدید خودروها  های 
باید  بنمایند.  حل  زبردست  مهندسین  و  طراحان  از 
میدان  این  جایگزین شود.  و شکیل  کارا  یک طرح 
از فلکه دوم تهرانپارس و یا میدان رسالت تهران )و 
بسیاری میادین دیگر( مهمتر نیست که آن ها تغییر 
شکل داده اند ولی در اینجا معلوم نیست به چه دلیلی 
نسبت به اصالح هندسی این میدان اقدام نمی شود.
912...648
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دختر ناشنوای سرایانی با هنر دستانش نان آور خانه شد
ناشنوایی  مانند  عضو  نقص  یک  داشتن  هیچگاه 
افراد  بلکه گاهی  ایجاد نمی کند،  افراد  محدودیتی برای 
با  برخوردار هستند که  زیادی  استعداد  توان و  از  ناشنوا 

خلق آثار و هنر خود نان آور خانواده می شوند.
تنها  که  است  این  تصورمان  گاهی  تسنیم،  گزارش  به 
در  آنکه  حال  است  آوری  نان  مسئول  خانواده  در  پدر 
حتی  و  فرزندان  که  می کنند  زندگی  افرادی  ما  کنار 
است.  خانه  مرد  جای  در  و  خانه  آور  نان  خانواده  دختر 
در  و  هیچگاه  که  دخترانی  چنین  داشتن  به  ما  جامعه 
کمک  و  کوشش  تالش،  کار،  از  دست  شرایطی  هیچ 
خوب  چقدر  و  می کند  افتخار  برنمی دارند  خانواده  به 
است حال که به ایام پایانی سال می رسیم با پرس وجو  
وکمک کردن به این افراد دل یک همنوع و همشهری 
را به دست آوریم. این روزها وجود استعدادهای فراوان 
در میان افراد معلول امری عادی است اما با وجود ظهور 
ناشنوا  و  شنوا  کم  افراد  میان  از  ویژه  هایی  توانای   و 
بالقوه  ظرفیت  صدای  جامعه  از  گوشه ای  هم  همچنان 
افراد را نمی شوند تا آنها را به بالفعل تبدیل کنند. شنوایی 
حس مهمی است که ارتباط ما را با جامعه و افراد در آن 
این حس مهم در هر فردی  نبود  امکان پذیر می کند و 
سبب می شود که آن فرد در زمره معلوالن قرار گیرد اما 
افرادی که کم  آنچه که مهم است این است که بیشتر 
شنوا یا ناشنوا هستند خود را یک فرد معلول و فردی که 
نمی تواند کاری را از پیش ببرد تلقی نمی کنند و با خلق 

آثارشان این را به جامعه اثبات می کنند. 
سازمان های  توانمندی های  نمایشگاه  به  گذشته  هفته 
مردم نهاد که در محل نمایشگاه های بین المللی بیرجند 
عبور  که  غرفه ها  کنار  از  کردم.  مراجعه  بود  شده  واقع 
می کردی هر کدام جذابیت خاصی داشت و انگار دوست 
به  زنان  توان  پر  دست  توانمندی های  کنار  از  نداشتی 
راحتی عبور کنی. کمی که گام برداشتم چند غرفه ای 
کنار  زیادی  به خود جلب کرد. کودکان  را  نظرم  جلوتر 
غرفه جمع شده و مشغول تماشای محصوالت بودند و 
نظرم  که  داشت  وجود  غرفه  محوطه  داخل  زیادی  آثار 
را جلب کرد. جلوتر رفتم تا در مورد تولیدات و هنرهای 
با  کردم  سالم  او  به  وقتی  کنم  پرس وجو  وی  دستی 
تکان دادن سر جوابم را داد. خودم را به او معرفی کردم 
اما جواب نداد خواستم تا با او مصاحبه کنم که با اشاره 
به من گفت که نمی تواند صحبت کند و کر و الل است.

صدارانمیشنوداماچشمشمیبیند
ومنتظرحمایتمسئوالناست

به سخن  شروع  من  با  کاغذ  روی  بر  نوشتن  طریق  از 
شهرستان  از   1367 سال  متولد  کریمی  فاطمه  کرد. 
سرایان بود وی از خانواده  شلوغ خود برایم روی کاغذ 
بیماری  اثر  بر  پدر مریضشان  می نوشت خانواده ای که 
قلبی از دنیا رفته و بار مخارج زندگی بر دوش این دختر 
ادامه  در  وی  است.  برادر  یک  و  خواهر  سه  و  هنرمند 
سخنانش این چنین نوشت: من مجبور بودم برای ادامه 
گاهی  تحصیل  هزینه  اما  شوم  جدا  مادرم  از  تحصیل 
خیلی مرا آزار می داد و به جز هزینه تحصیل مشکالت 
دیگری هم هر روز جلوی چشمانم مجسم می شد و من 
و  کنم  مشهد سفر  به  بودم  مجبور  تحصیل  ادامه  برای 

مادرم با وجود مشکالت قلبی و بیماری که داشت چون 
بیشتر  روز  هر  مرا  است  تحصیل  امیدم  من  که  می دید 

تشویق می کرد.

بعداتمامدرسمشکالتمتازهآغازشد

 من در مشهد در خانه خاله ام زندگی می کردم تا مادرم 
بپردازد.  را  خوابگاه  و  منزل  کرایه  هزینه  نباشد  مجبور 

به  را  درسم  و  شد  آغاز  تازه  مشکالتم  درس  اتمام  بعد 
پایان رساندم وقتی به شهرم برگشتم آرامشم بیشتر شد 
مادرم  بیشتر حس کردم  روز که سپری می شد،  اما هر 
زیر بار چرخ زندگی و مخارج له می شود و صدایش بلند 
نمی شود و این سکوت او بیشتر عذابم می داد. به دنبال 
تکلم  قدرت  چون  می رفتم  که  جا  هر  اما  بودم  شغل 
نداشتم هیچکس قبولم نمی کرد و هر روز از روز قبل نا 
امید تر می شدم تا اینکه یکی از روزها به پیشنهاد یکی 
گرفتم  تصمیم  و  رفتم  خیاطی  کالس  به  دوستانم  از 
این  آموزش  از  که  روزی  چند  و  بگیرم  یاد  را  خیاطی 
تقویت  روحیه ام  روز  به  روز  بود،  شده  سپری  کالس 

می شد. در کنار کالس خیاطی، کالس سرود ویژه افراد 
کر و الل می رفتم و تالش داشتم تا بتوانم هر چه زودتر 
کسب درآمد کنم تا کمی از فشار زندگی من و مادرم کم 

شود و من پدر خانه و نان آور شده بودم.

برنامههایاقتصادمقاومتیبسیج
مراامیدوارترمیکرد

 کار با دستگاه خیاطی نخ و پارچه جرقه ای در ذهنم زد 
و یک روز به طور امتحانی یک عروسک درست کردم 
که به نظر خودم زیبا شده بود و هرکس می دید از آن 
به کار  تا دست  تعریف می کرد. من هم تصمیم گرفتم 
شوم و از آن روز به بعد رو به سمت عروسک سازی و 
ساخت صنایع دستی آوردم تا بتوانم کارهایی تولید کنم 
در  بتوانم  هم  و  باشد  داشته  جذابیت  و  تازگی  هم  که 

بحث اقتصاد مقاومتی گام بردارم.
امیدوارتر می کرد  اقتصاد مقاومتی بسیج مرا  برنامه های 
و از آن پس هم در یک کارگاه خیاطی مشغول به کار 
به عروسک سازی، ساخت وسایل  شدم و هم در خانه 

تزئینی و غیره پرداختم.

بافروشصنایعدستیامخرجومخارج
زندگیخودومادرمراتأمینمیکنم

به روز  به ذهنم می آمد و روز  ایده های بهتری  هر روز 
میان  این  امید  اما  بود  سخت  زندگی  امیدوارترمی شدم 
به  روز  کارهایم  شد  سبب  ام  عالقه  و  می کند  معجزه 

روز بهتر شود و مدتی است که با کمک بسیج سازندگی 
با  و  می کنم  شرکت  مقاومتی  اقتصاد  نمایشگاه های  در 
و  خود  زندگی  مخارج  و  خرج  ام  دستی  صنایع  فروش 
امکانش  اگر  تأمین می کنم و عالقه مندم که  را  مادرم 
را  کارم  دستی  صنایع  زمینه  در  بسیج  کمک  با  باشد 
خیاطی  کارگاه  یک  در  هم  پس  آن  از  دهم.  گسترش 
به عروسک سازی  در خانه  به کار شدم و هم  مشغول 
در  هرچند  و  می دهم  ادامه  تزئینی  وسایل  ساخت  و 
و  گرمایشی  وسایل  نبود  و  ندارم  چندانی  امکانات  خانه 
بر  هم  دیگر  مشکالت  از  بسیاری  و  مناسب  سرمایشی 
مشکالت من و مادر اضافه شده اما چاره ای هم نداریم 
و  سوخت  باید  نمی شود  سرش  چیزها  این  زندگی  زیرا 
ساخت اما هیچگاه نا امید نشد زیرا خداوند نا امیدی را 

بدترین گناه می داند.

امیدتنهاعلتیاستکه
انسانرابهکارترغیبمیکند

اگر به دقت در این شهر نگاه کنیم امثال این دختر هنرمند 
و پرتوان زیاد وجود دارند که کسی صدایشان را نمی فهمد 
از همنوعمان ایم که  در خودمان غرق شده  آنقدر   زیرا 
این  در صورت  نگاه های شادی که  از  بی خبر هستیم. 
می تواند  که  است  علتی  تنها  امید  فهمیدم  بود  دختر 
می تواند  سدی  هر  وجود  کند.  ترغیب  کار  به  را  انسان 
داشته  یاد  در  را  خدا  اگر  اما  ناامیدی شود  برای  عاملی 
هیچ  هیچگاه  دهی  ادامه  تالشت  و  پشتکار  به  و  باشی 
در  می توان  و  نمی کنی  احساس  خود  در  را  کمبودی 
اقتصاد  چرخ  و  زد  تولید  به  دست  شرایط  سخت ترین 
خانواده را به گردش درآورد. هنر بانوی سرایانی توسط 
کارگاه های  زدن  با  سرایان  شهرستان  سازندگی  بسیج 

اقتصاد مقاومتی کشف شد. 

باوجودبسیاریازکموکاستیهاومشکالت
میتواندستبهتولیدزد

وجود  با  که  است  داده  نشان  سرایانی  هنرمند  این 
بسیاری از کم و کاستی ها و مشکالت می توان دست به 
تولید زد و زندگی را رونق بخشید. اگر چه که مشکالت 
نمی شود،  رفع  تنهایی  به  تالش ها  این  با  خانواده  این 
این  وجود  این  با  اما  است  مسئوالن  نگاه  نیازمند  زیرا 
بانو، نمونه موفق و بارزی است از امید، تالش، پشتکار 

مقاومتی. واقتصاد 

هوای استان امروز نیمه ابری همراه با گرد و خاک خواهد بود
امروز هوای استان نیمه ابری، گاهی ابری، همراه با وزش باد، گاهی باد و گرد و خاک و بارش پراکنده خواهد بود. 
بیشینه دمای هوای مرکز استان روز گذشته 20 درجه سانتی گراد و کمینه آن 9 درجه سانتی گراد، سرعت وزش 

باد 4 متر برثانیه و از سمت جنوب بوده است. امروز نیز برای بیرجند بیشینه 24 و کمینه 11 پیش بینی می شود.

   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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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

   www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحید 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

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

 32412211-32412789
ضـد چـروکشکوهیان          با جدیدترین دستگاه های روز 

32437388-32437399
09155616256

قاليشويی  بهارستـــان 
با نازلترین قیمت)خسرکی(

با تکنولوژی ضد چروك      
09903189181 /  14 00 3245ما اعتقاد داريم می توانیم بهترين باشیم سفارش رفو پذيرفته می شود

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

09153623627 - 05632211244-32232039
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ماهیگیری در سردترین پایتخت جهان

آستانا دومین پایتخت سرد جهان پس از »اوالن باتور«-مغولستان- است که گاه به دمای زیر 40 درجه سانتی گراد هم 
می رسد. شیوه ماهیگیری  بومیان این منطقه به این صورت است که با کیف های پالستیکی از سرمای شدید و باد خود 
را محافظت می کنند و به گونه ای از این دنیا جدا می شوند و از سوراخ های ایجاد شده روی یخ، ماهیگیری می کنند.

 چند نکته مهم دم کردن چای
برای مهمانان نوروزی

تمام  در  و  است  ایرانیان  ما  محبوب  نوشیدنی  چای؛ 
مهمانی ها از جایگاه خاصی برخوردار است اما درست 
کردن یک چای خوش آب  و رنگ و خوش طعم حتما 
ریزه کاری های خاص خودش را دارد. شما می توانید با 
رعایت چند اصل ساده و اساسی از مهمانان نوروزی خود 
با چای خوش طعم و خوش عطری پذیرایی کنید. از 
این نكته های ساده غافل نشوید. اصل اول: لزومی ندارد 
کتری را پر از آب بكنید بلكه مقداری آب بریزید که 
جوش بیاید. وقتی چای را دم کردید مجددا در کتری به 
مقدار الزم آب بریزید. با این کار هم در مصرف سوخت 
صرفه جویی کرده اید و هم آب کتری زودتر به جوش 
می آید. همیشه سعی کنید از آب تازه استفاده کنید مسلما 
آبی که چند بار جوشیده، در طعم و خاصیت چای اثر 
زیادی می گذارد. توجه داشته باشید آب سرد در کتری 

بریزید. خیلی وقت ها اتفاق می افتد که برای تسریع در 
درست کردن چای از آب گرم کمک می گیریم که این 
مسئله سبب ایجاد لكه هایی درون استكان یا فنجان 
چای می شود. در واقع این لكه ها نشانگر این است که 

آب گرم یا حتی داغ درکتری ریخته شده است.
اصل دوم: برای دم کردن یا نوشیدن چای سعی کنید از 
ظروف چینی استفاده کنید. البته سرامیک لعابدار و ظروف 
شیشه ای نیز در مراتب بعدی مناسب هستند. بهتر است 
که قوری را قبل از دم کردن چای گرم کنید. برای این 
کار می توانید قوری را روی کتری در حال جوش بگذارید 
یا کمی زیر شیر آب گرم بگیرید و همچنین می توانیدآب 
جوش آمده را درون قوری بریزید و بعد خالی کنید؛ با 

این کار چای بهتر و زودتر دم می کشد.
اصل سوم: چای انواع مختلفی دارد و زمان دم کشیدن 
هر کدام از آنها، متفاوت است. معموال چای ظرف 3 تا 5 
دقیقه دم می کشد اما بعضی از انواع دیگر بین 10 تا 20 
دقیقه طول می کشد که به اصطالح »دیر دم« هستند. 
شما هم بر اثر تمرین و تجربه می توانید مدت مناسب 
برای دم کشیدن چای خود را پیدا کنید. دقت کنید که 
چای شما زیاد دم نكشد که جوشیده می شود و تمام 
زحمات شما به باد خواهد رفت. شما می توانید با توجه به 
سلیقه مهمانانتان از یكی از طعم دهنده های زیر استفاده 
کنید: زعفران یا چوب دارچین یا چند دانه هل که بهترین 
آن هل سبز است را درون قوری چای بیندازید. همچنین 
گل بهارنارنج یا محمدی خیلی چای را خوش طعم و 

خوش عطر می کند.

اسرار خانه داری

تخم مرغ  های عیدتان را این گونه رنگ کنید

مرغ  تخم  سین،  هفت  سفره  مهم  تزیینات  از  یكی 
رنگی است. اگر در خانه وسایل مورد نظر برای رنگ 
کردن تخم مرغ مانند گواش یا آبرنگ و قلمو ندارید، 
یا دلتان می خواهد رنگ تخم مرغ هایتان یک دست 
ابتدا  کنید.  امتحان  را  این روش  باشد،  بهم  و شبیه 
خشک  سپس  و  بشویید  آرامی  به  را  ها  مرغ  تخم 
قرار  فلزی  غیری  ظرف  در  را  ها  مرغ  تخم  کنید. 
یک  همراه  به  را  سرکه  غذاخوری  قاشق   2 دهید. 
قرار  اجاق  روی  و  بیافزایید  آن  به  آب  لیوان  چهارم 
دهید تا بجوشد. سپس 15 تا 20 دقیقه صبر کنید تا 

تخم مرغ ها خنک شوند. اگر از رنگ تخم مرغ ها 
راضی هستید، آنها را با حوله ای خشک کنید و در 
اگر هم می خواهید  قرار دهید.  ظرف مورد نظرتان 
تخم مرغ هایی رنگارنگ داشته باشید، از موادی که 

در زیر به شما معرفی کرده ایم استفاده کنید.
1. قهوه: یک فنجان - رنگ: قهوه ای

2. بلوبری: 4 فنجان - رنگ: بنفش
3. پیاز: 4 فنجان - رنگ: قهوه ای مایل به زرد
4. آب چغندر: یک لیوان - رنگ: صورتی تیره

5. پاپریكا: 3 قاشق غذاخوری یا بیشتر - رنگ: آجری
6. زرچوبه: 3 قاشق غذاخوری یا بیشتر- رنگ: زرد- سبز
7. آب انگور قرمز: 1 لیوان - رنگ: آبی - خاکستری
8.کلم قرمز: 4  فنجان خرد شده یا بیشتر- رنگ: آبی

9. اسفناج: 4 فنجان یا بیشتر - رنگ: سبز

از باِد خزو، خور َدَخزو.
از باد خزان، خود را بخزان )به خانه، به جای گرم، 

به جای امن(
به طور معمول هوای خزان )مانند هوای بهار( گول 
زننده است، زیرا با تغییر زیاد همراه بوده، به سرعت 
گرم و سرد می شود. به همین دلیل، باید در این دو 
فصل احتیاط کرد. به معنی مجازی: از آدم های دو 

پهلو یا دارای تلّؤن رأی باید دوری کرد.

ضرب المثل بیرجندی

سلول بنیادی، مادر تمام سلول ها است و توانایی تبدیل به 
تمام سلول های بدن را دارد. این سلول ها توانایی خود نوسازی 
به انواع سلول ها از جمله سلول های خونی، قلبی، عصبی و 
غضروفی را دارند. هم چنین در بازسازی و ترمیم بافت های 
مختلف بدن بدنبال آسیب و جراحت موثر بوده و می توانند به 
درون بافت های آسیب دیده ای که بخش عمده سلول های 

آنها از بین رفته است، پیوند زده  شوند.

سلول های بنیادی خون بندناف

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی، 
و  بندناف  در  تولد  از  پس  که  است  خونی  بندناف  خون 
از  غنی  خون  این  می شود.  ریخته  دور  و  باقیمانده  جفت 
همانطور  بندناف  خون  بانک  است.  بنیادی  سلول های 
تا کند  می  فراهم  را  شرایطی  پیداست،  آن  نام  از   که 

شرایط  تحت  بندناف  خون  در  موجود  بنیادی  های  سلول 
اگر  تا  شود  ذخیره  بانكی  در  و  شده  آوری  جمع  خاصی 
زمانی به سلول های بنیادی برای پیوند عضو نیاز داشتیم، 
این منبع ارزشمند به راحتی در دسترس باشد و بتوان برای 
پیوند از آن استفاده کرد. خونی که در دوران بارداری مادر، 

ریخته  دور  تولد  از  بعد  و  دارد  جریان  جفت  و  بندناف  در 
سلول های  بخصوص  بنیادی،  سلول  از  منبعی  شود،  می 
درمان روند  در  می توان  که  است  خونسازی   بنیادی 

انواع سرطان های  تاالسمی،  مانند  بدخیمی  بیماری های 
خون، بیماری های نقص سیستم ایمنی بدن و همچنین کم 
خون های مادرزادی که منشاء خونی دارد، مورد استفاده قرار 
گیرد. فهرستی از بیماری هایی که با استفاده از سلول های 
بنیادی خون بندناف قابل درمان هستند به شرح ذیل است: 
اختالالت سلول های بنیادی، کم خونی آپالستیک، کم خونی 
فانكونی، هموگلوبینوری حمله ای شبانه )PNH(، لوسمی 
حاد: AML، ALL، لوسمی تمایز نیافته حاد، لوسمی مزمن: 
CML، بیماری های نقص در تولید لنفوسیت ها: لنفوم غیر 
هوچكین، لنفوم هوچكین، ناهنجاری های ارثی گلبول های 
بتا، تاالسمی ماژور، کم خونی سلولی داسی شكل،  قرمز: 
اختالالت سیستم ایمنی مادرزادی: سندروم کاستمن، نقص 
چسبندگی لكوسیتی، سندروم دی جرج، نقص ارثی پالکتی: 
ترومبوسیتوپنی مادرزادی، اختالالت پالسماسل: مولتی پل 
میلوما، لوسمی پالسماسل،بیماری های ارثی: سندروم لش 
نیهان، هیپوپالزی غضروف، سایر بیماری ها: بیماری الزایمر، 

و  قلبی  های  سكته  نخاعی،  صدمات  پارکینسون،  دیابت، 
مغزی، بیماری های کبدی، دیستروفی عضالنی

فرآیند ذخیره سلول های بنیادی

از نظر حجم و تعداد سلول مورد  ابتدا  نمونه دریافت شده 
بررسی قرار گرفته، اگر حجم آن حداقل 50 سی سی و تعداد 
سلول آن حداقل 600 میلیون باشد وارد آزمایشگاه پردازش 
سلولی می شود در غیر اینصورت با اطالع به خانواده قرارداد 
فسخ شده و طبق قرارداد هزینه عودت می گردد. بر روی 
بررسی  دارند  را  استاندارد  شرایط  حداقل  که  هایی  نمونه 
آزمایشات میكروبی و ویروسی و HLA و سنجش کلنی 
و فلوسیتومتری انجام شده و نهایتا در شرایط دمایی 196- 
درجه سانتیگراد در تانک های مخصوص فریز و برای مدت 

طوالنی نگهداری می شود.

)HLA( نحوه استفاده از نمونه بانک

تاکنون در بانک HLA شرکت فناوری بن یاخته های رویان، 
اطالعات نزدیک به 36 هزار نمونه ذخیره سازی شده  است که 
در نوع خود در سطح منطقه بی نظیر است. اطالعات ثبت شده 

در این بانک کامال محرمانه بوده و با توجه به اینكه نمونه ها 
در مالكیت خانواده ها است، برای هرگونه استفاده از اطالعات 
HLA و در نهایت تصمیم برای پیوند، حتما رضایت نامه 
کتبی از خانواده دریافت خواهد شد. برای این منظور، مكاتبه 
پزشک متخصص پیوند با بانک خون بندناف رویان الزامی 
1384 سال  از  رویان  بن یاخته های  فناوری  شرکت   است. 

ذخیره سازی سلول های بنیادی خون بندناف نوزادان تازه متولد 
شده را آغاز کرده و تاکنون موفق به ذخیره سازی بیش از 55000 
 نمونه شده است. با استانداردسازی فرآیند جمع آوری و فریز

عالوه  پیوند  مراکز  همچنین  و  بندناف  خون  های  نمونه 
و  ها  انسان  جان  نجات  و  بدخیم  های  بیماری  درمان  بر 
افزایش چشمگیر امید به زندگی در کشور، از خروج ده ها 
هزار دالر ارز برای تامین سلول از سایر کشورها جلوگیری 
کند. نمایندگی خون بند ناف در خراسان جنوبی از زمستان 
 94 کار خود را آغاز کرده است که هم استانی های عزیز

خیابان  بیرجند،  آدرس  به  بیشتر  آگاهی  برای  توانند  می 
شرکت سایت  و  جهاددانشگاهی  قدس،  میدان   پاسداران، 

فن آوری بن یاخته های رویان www.rsCt.ir مراجعه و یا 
با شماره تلفن 09155613072 تماس بگیرند.

روستای چنشت یكی از روستاهای هدف گردشگری خراسان 
جنوبی است که با رنگ های شاد و متنوع لباس های مردم 
آن به دیار رنگ ها معروف است و در ایام نوروز با جاذبه های 

زیبای طبیعی، تاریخی و فرهنگی پذیرای گردشگران است.
از  یكی   ،)CHNesHt( چنشت  روستای  ایرنا،  گزارش  به 
روستاهای دهستان نهارجان بخش مود شهرستان سربیشه 
است و در فاصله 60 کیلومتری جنوب شرق شهر بیرجند 
مرکز خراسان جنوبی قرار دارد. این روستا به علت جاذبه های 
طبیعی، تاریخی و فرهنگی از روستاهای هدف گردشگری 
استان است. در وجه تسمیه روستای چنشت چنین می گویند، 
چنشت بر وزن بهشت است که در گذشته به دلیل خوش آب 
و هوا بودن و داشتن میوه های فراوان و رودخانه های متعدد 
که از زیر درختان می گذشته است و شباهت این منطقه به 
بهشت، گروهی دامدار این منطقه را به عنوان محل زندگی 
انتخاب و نام آن را بهشت می گذارند، بعدها در گذر زمان 
به چنشت تغییر نام می دهد. روستای چنشت به دلیل قرار 
گرفتن در میان چهار رودخانه و کوهستانی بودن، دارای باغها 

و مزارع بسیاری است، آب و هوای آن معتدل کوهستانی بوده 
که دارای زمستان های سرد و تابستان های خنک است.

استقرار روستا در منطقه میانكوهی، چشم انداز کوهستانی 
زیبا و جذابی به آن بخشیده است، روستا در میان باغ های 
گردو و دیگر میوه ها محصور شده و مناظر زیبایی از تلفیق 
طبیعت و بافت مسكونی پدید آورده است. غار چنشت و غار 

 چهل چاه، مزار سید حامد علوی و بافت تاریخی این روستا را
می توان از دیگر جاذبه های مهم و طبیعی این روستای هدف 

گردشگری خراسان جنوبی ذکرکرد.
اسرار آمیزترین پدیده تاریخی استان، غار چنشت در روستای 
بیرجند است، غار  چنشت در 60 کیلومتری جنوب شرقی 
چنشت بر اساس متون تاریخی، 614 سال پیش به  وسیله 

سید محمد مشعشع کشف شد. غار چنشت، 59 متر طول 
دارد. این فضاها گاه عریض و با ارتفاع زیاد و گاه بسیار تنگ 
 با ارتفاع کم هستند. در این غار استخوان اجساد مردگان )در

وضعیت های مختلف( و نیز آثار و نشانه متعددی از زندگی 
گذشتگان مانند سفال، چوب، پارچه، چرخ نخ و دیوارهای 
گچی مشاهده شده است.ظاهرا از این غار به عنوان پناهگاهی 
در گذشته استفاده می شده و یا اینكه ممكن است زلزله، خانه 

مسكونی را همراه با ساکنان آن منهدم ساخته باشد. 
در فاصله صد متری غار چنشت، غار دیگری به نام چهل چاه 
وجود دارد که در آن استخوان اجساد 14 مرد و زن و کودک 
مشاهده می شود به نظر می رسد، در غار پس از پناه بردن 
این افراد به داخل آن، با گل اندود شده و راه فرار آنها بسته 
شده است. غار چهل چاه در مجاورت غار چنشت واقع شده و 

بیش از هزار و چهار صد سال قدمت دارد. 
از روستاهای هدف گردشگری  به عنوان یكی  این روستا 
استان شناخته شده که همه ساله در ایام تعطیالت پذیرای 

گردشگرانی زیادی از سایر نقاط ایران است.

ذخیره خون بند ناف؛ امید زندگی فردا
ایده های نوروزی

روستای چنشت دیار رنگ های خراسان جنوبی چشم انتظار مسافران نوروزی

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

سرویس حمل می کنیم.   09155618308 - جالل نیا  
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09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

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

تلفن سفارشات: 32236008
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فست فودارسال رایگان
گیپـا 

ری
سو

به 
شن

هار
ت چ

سب
منا

به 
ف 

فی
تخ

 %
 15

داد
 بام

ی 1
1 ال

8 :
کار

ت 
ساع

آماده سرویس دهی در ایام عید و روز سیزده نوروز
انواع کباب ها و مرغ بریان و ماهی غزل آال
همراه با ته چین زعفرانی و دورچین کامل

پیک

 رایگان 

آدرس: حدفاصل غفاری 34 و میدان ولی عصر)عج(  32404043

طبخ با برنج
 ایرانی و پاکستانی

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

مبــل سوفــا

اقساط 7 ماهه
 بدون پیش پرداخت

 با شرایط ویژه 
خیابان توحید – توحید 14- جنب بانک ملی

09128578165 -32445095

گروه صنعتی

خرید اعتباری برای فرهنگیان محترم

 0 9 1 5 5 6 2 5 8 2 پیــک رایگــان معلم 24 - اول کوچه   8

فـرش هامـون
فرصت استثنایی را از دست ندهید

با خرید 24 متر فرش 6 متر فرش 
رایگان دریافت کنید

مطهری 21/1

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

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

صیادشیرازی ،  مجتمع میرداماد  
واحد 98

مدرسه  زبان بیرجند
انگلیسی، آلمانی،  ایتالیایی،  اسپانیایی

www.lanschool.ir
خیابان مدرس 16- پالک 85

تلفن: 32237549
مشاوره و ثبت نام عصرها

بـرنـج ام-کــي 

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

کیفیت حاصل تالش متخصصان ماست

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

بیرجند: 09304008603

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

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

   تلفن: 32431749 - 09159044370       مدیریت: عربی

گـالری ُامیـال

انواع مانتو، شلوار، روسری
 کیف و لباس های راحتی
بین مدرس 16 و 18  تلفن: 32236227

فروشگاه مهربانوافتتاحیه

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

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 



چهارشنبه *  26  اسفند  1394 * شماره 3468

پادشاه و نجار غضب شده

پادشاه به نجارش گفت: فردا اعدامت می کنم نجار آن 
شب نتوانست بخوابد ...

همسر نجار گفت : »مانند هر شب بخواب؛ پروردگارت 
یگانه است و درهای گشایش بسیار 

کالم همسرش آرامشی بر دلش ایجاد کرد و چشمانش 
سنگین شد و خوابید .

صبح صدای پای سربازان را شنید.
چهره اش دگرگون شد و با نا امیدی، پشیمانی و افسوس 

به همسرش نگاه کرد که دریغاا باورت کردم .
با دست لرزان در را باز کرد و دستانش را جلو برد تا 

سربازان زنجیر کنند.
تو از  و  مرده  پادشاه  گفتند:  تعجب  با  سرباز   دو 

می خواهیم تابوتی برایش بسازی ...
به  از روی عذرخواهی  برقی زد و نگاهی  چهره نجار 

همسرش انداخت...
آرام  شب  هر  »مانند  گفت:  و  زد  لبخندی  همسرش 
درهای گشایش  و  یکتا هست  پروردگار  زیرا  بخواب، 

بسیارند«
فکر زیادی انسان را خسته می کند ...

مالک تعالی  و  تبارک  خداوند  که   »درحالی 
و تدبیر کننده کارهاست.«

افراد موفق همیشه دنبال فرصت هایی برای کمک به 
دیگران هستند. افراد ناموفق همیشه می پرسند »این 

کار چه نفعی برای من دارد؟« )برایان تریسی(

  آنچه جذاب است سهولت نیست، 
دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن 

به سهولت است

یادت نرود که یاد تو در یاد است  
آبـادی دل بـرای تــو آبــاد اســت

 از یــاد نبر دل حقیرم ای دوست     
 در این دل من همیشه یادت یاد است

یکرنگ بمان حتي.
حتي اگر در دنیایي زندگي مي کني

 که مردمش براي پررنگي هزار رنگ مي شوند

کسی که زیبایی اندیشه دارد 
زیبایی ظاهر خود 

را به نمایش نمی گذارد.

قانون جذب این طور تعریف می شود، »هر اتفاق مثبت یا 
منفی که در مورد شما رخ می دهد توسط خودتان جذب 
شده است.«مثاًل وقتی می گویید زمانی که بی پول بودید 
یک دوست خاص به شما پول قرض داد، در واقع شما 
آن را جذب کردید، حتی با اینکه شاید نمی دانستید در 
حال استفاده از این قانون هستید.یا وقتی می گویید معلم، 
همکالسی، مشتری یا همکار شما، روزتان را خراب کرد، 
این را هم را جذب کردید.ما هر روز و هر ثانیه از این 
قانون استفاده می کنیم. شما حتی مطالعه ی این مطلب 
گام  فقط سه  واقع  کردید!در  ترتیب جذب  همین  به  را 
اساسی برای استفاده از این قانون وجود دارد: خواستن، 

باور کردن، دست یافتن. 
1. آرامش ذهنی

به مدت 5 الی 10 دقیقه آرامش ذهنی را تمرین کنید. 
فکر  چیز  هیچ  به  و  ببندید  را  خود  کافیست چشمهای 
نکنید. با این کار قدرت مغز شما بیشتر و ذهن تان آرام 

می شود. این گام الزامی نیست ولی توصیه می شود.
باشید مطمئن  خود  خواسته ی  مورد  در   .2 

 و بدون شک و تردید تصمیم بگیرید.
یادتان باشد که قصد دارید پیامی به جهان بفرستید که 
توسط ذهن و فکر شما خلق شده است و به همین ترتیب 

می کنید.  دریافت  خود  فکر  و  ذهن  طریق  از  را  پاسخ 
بدانید خواسته یا آرزوی شما  به همین خاطر باید دقیقاً 
چیست. اگر مطمئن یا شفاف نیستید، امواج مبهمی به 
جهان می فرستید و نتایج ناخواسته ای دریافت می کنید. 
را  آن  اشتیاق  و  قدرت  تمام  با  که  شوید  مطمئن  پس 

می خواهید.
3. از جهان بخواهید.

سپس  کنید  مشخص  دقیقاً  را  خود  آرزوی  یا  خواسته  
تصویری از آن به جهان بفرستید. جهان پاسخ خواهد داد 
و آنگاه خواسته ی خود را دست یافته می بینید. خواسته  شما 
هرچقدر شفاف تر و با جزئیات باشد بهتر است. کنترلر را 
در دست خود احساس کنید، بازی مورد عالقه ی خود را 
انجام دهید و کنسول بازی را لمس کنید. یا اگر خواسته ی 
شما رسیدن به شخصی ست که به او عالقه دارید، خود 
را در حال قدم زدن، لمس کردن و حس کردن او ببینید

4. خواسته ی خود را مکتوب کنید.
اینطور شروع کنید، »خیلی خوشحال و شکرگزار هستم 
که االن ...« و جمله را با گفتن خواسته ی خود به جهان 
از زمان حال  با استفاده  آنها را  از نظر گرامری  بگویید. 
ساده بنویسید طوری که انگار همین االن به خواسته ی 
خود رسیده اید. از جمالتی که بار منفی دارند اجتناب کنید. 

چشمان خود را ببندید و آرزوی خود را طوری تصور کنید 
که انگار همین االن در حال برآورده شدن است و تصویر 

ذهنی شما هر لحظه شفاف تر و ملموس تر می شود.
5. آن را احساس کنید.

چه احساسی بعد از رسیدن به آرزوی خود خواهید داشت؟ 
آن را هم اکنون تصور کنید. باید طوری عمل یا فکر یا 
به خواسته ی  دارید  انگار همین االن  صحبت کنید که 
خود می رسید. این گام در عمل، مهم ترین و قوی ترین 
گام در قانون جذب است زیرا در این لحظه قانون جذب 
شروع به کار می کند، و وقتی که این حس را در خودتان 
بوجود می آورید، دیگر احساس نمی کنید به آن نیاز دارید 
چون هم اکنون آن را در اختیار دارید! از این رو، جهان 
این فکر و احساس شما را آشکار می کند و شما آن را 

دریافت می کنید.
6. سپاسگذار باشید.

تمام چیزهایی که جهان به شما داده را یادداشت کنید. 
نسبت به چیزهایی که دارید شکرگذار بوده و برای تمام 
سپاسگذار  شده  بخشیده  شما  به  متعاقباً  که  چیزهایی 
انجام داده است.  باشید. جهان کارهای زیادی برای ما 
باعث  جهان  این  به  خود  دین  کردن  ادا  و  قدردانی  با 
جهان  این  از  بیشتری  خیلی  چیزهای  حتی  می شوید 

ولی  می کرد  آزارتان  کسی  اگر  مثاًل  شود.  شما  نصیب 
متوقف شد، باید شکرگذار باشید. یا اگر شخصی که به او 
عالقه دارید به شما اظهار عالقه کرد، این هم چیزیست 
از این جهان  از این جهان قدردانی کنید. شما  باید  که 

بخاطر همین قانون جذب هم باید سپاسگذار باشید. 
اظهار قدردانی شما باعث قدرت مضاعف این جهان در 

برآورده کردن سریعتر آرزوهای شما خواهد شد.
7. به جهان اعتماد داشته باشید.

این دنیای واقعی  مشابه  تقریباً  بُعد دیگری  تصور کنید 
وجود دارد و هرچیزی را که از ته دل آرزو کنید در همان 
یعنی جایی  بُعد  این  در  را  برآورده می شود. خود  لحظه 
که خواسته ی شما در همان لحظه اجابت می شود ببینید.

در جستجوی خواسته ی خود نباشید؛ این نقطه جاییست 
که اکثراً گرفتار می شوند. اگر چشمتان به دنبال اتفاقی 
باشد که آرزوی شما را برآورده کند، با این حرکت فقط 
و  ندارید  اختیار  در  را  آن  که  می گویید  جهان  این  به 
می خواهید جذب کنید... این صحیح نیست. صبور باشید. 
استرس  ایجاد  باعث  شما  آرزوی  فوری  نشدن  برآورده 
درباره چگونگی برآورده کردن آن نشود. بگذارید جهان 

خودش این کار را برای شما انجام دهد.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز

]این آیات[ اعالم بیزاری ]و عدم تعهد[ است از طرف خدا و پیامبرش نسبت به آن 
مشرکانی که با ایشان پیمان بسته اید. سوره التوبه، آیه 1

حدیث روز

خداوند در روز قیامت دعای مومنان را  جزء کارهای نیک آنان شمرده و به همین بهانه در بهشت 
جای بهتری به آنان خواه داد. امام صادق)ع(

سبک زندگی

چگونه اتفاقات خوب را جذب کنیم؟

317954628
692738541
854621379
589146732
461273895
723895416
278369154
135482967
946517283

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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362

536

74

528

91

248

29

468

743

نگرانی را متوقف کنید

شما نمی توانید و نباید هیچ گونه مقاومتی در ذهن خود 
داشته باشید برای مثال: اگر فقط تالش اندکی در قانون 
جذب کرده باشید و بگویید، »این چیزها کار نمی کند« 
به  بیشتری که »کار نمی کند«  آنگاه جهان چیزهای 

سمت شما گسیل می کند.
موتور  یک  مثال  دهد،  رخ  اتفاقی  می خواهید  اگر 
می خواهید، فقط نگویید من آن موتور را می خواهم، باور 
داشته باشید که آن موتور را می خواهید. بجای اینکه 
به خودتان بگویید که یک موتور می خواهید، خودتان 
را در حال راندن آن موتور تصور کنید. مهم نیست که 
حتماً بدانید چه وقت آن موتور را بدست می آورید، فقط 
باور داشته باشید که آن را بدست می آورید و شکی به 
آن ندارید. اگر شک دارید، فوراً ذهنیت خود را اصالح 
کنید و مثبت فکر کنید و به چیزهایی که می خواهید 

تمرکز کنید.
جمالتی که بار منفی دارند بکار نبرید. برای مثال، اگر 
بگویید،  و  شوید  خالص  بدهی  دست  از  می خواهید 
»می خواهم از بدهی خالص شوم»جهان فقط کلمه ی 
شما  سوی  به  بیشتری  بدهی  و  می بیند  را  »بدهی« 
می فرستد. جهان به کلمات »نه«، »نمی...«، »هیچ«، 
بگویید، »من  بجایش  نمی دهد.  اهمیتی  اینها  و مثل 
ثروتمندم و پول زیادی دارم.«  اگرمرتباً نگران اتفاقات 
بد یا کاهش درآمد هستید، پس از قانون جذب علیه 
خودتان استفاده می کنید. نگرانی شما باید این باشد که 
حداکثر توان خود را با استفاده از گامهای باال در مقابل 
برعکس، شما کاهش  بکار گیرید ولی  کاهش درآمد 
درآمد را در ذهن خود تصور می کنید و آن را با ذهنی پر 
از تصاویر کاهش درآمد از جهان می خواهید، احساس تان 

پر از احساس کاهش درآمد است... 

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

تجربه کنید.    09158668002

 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    

فروش
مرغ محلی

09382762964

شرکت پخش مواد غذایی 
برای تکمیل کادر فروش 
و توزیع خود به تعدادی 

بازاریاب، راننده و توزیع کننده 
مجرب و با سابقه با حقوق و 

پورسانت عالی نیازمند است. 
نمایندگی محصوالت: اکتیو،  

نانسی، هوم کر
09384515005

حراج تعدادی فرش ماشینی
 دست دوم 

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

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

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

کارت هوشمند رانندگان پایه یک اینجانب 
سید هادی جاللی به شماره 2486429 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت گذر موقت اینجانب سعید 
علیزاده به شماره 161243 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

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

09156148203
09013986830

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

09155619620 - 09159416784 حسینی

 بهترین خریدار لوازم منزل 
و اداری   09153618929

فروش منزل ویالیی جنوبی
 273 مترمربع     معلم 7، پالک 34

 فی: 360    09155620967

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

09153613243- شریفی

صنایع مبل تهران مد
تولید، تعمیر، طراحی
جمهوری 8، داخل کوچه
 روبروی آرایشگاه حمید

09151602018- 32233142 خسروی

تعویض مبلمان دست دوم با نو
عکس مبلتان را به این شماره 

تلگرام بزنید. زیر فی بازار
09389331500

پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

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

 آهن آالت مستعمل و ذوبی 
را نقدا خریداریم.

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

 09151614735
برادران زنگوئی

داربست ایستا
اجرای نصب داربست و پیچ 

رولپالک نما     09151609715  
09151613901 - فرج زاده

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....
 با قیمت مناسب  ۰9۱566۳۳۲۳۰- برگی

سمساری مرتضی
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  با باالترین 

قیمت     09159632924- امیرآبادی

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

۰9۱5۱6۳۲89۰ - سبزه بین

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

09156648854
32229950

 32229960
اتوبار فرهمند

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

بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران 

و چهارراه دولت 

نصب و تعمیر لباسشویی در منزل    
   32315776 - 09151643778

شهریاری
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شهرخبر: کرفس یک ماده ادرارآور قوی گیاهی است که برای دفع مواد سمی و ضایعاتی که در کلیه ها رسوب می کنند و باعث بروز بیماری های کلیوی 
می شوند مؤثر است.کرفس یکی از آن سبزیجاتی است که به خوبی از عهده مینرالیزه کردن کلیه ها بر می آید. یعنی اینکه مواد معدنی مورد نیاز آن را 
به خوبی تأمین می کند. این سبزی پرخاصیت همچنین باعث سم زدایی و تصفیه خون می شود و این سه مورد بدن را در سالمت باالیی نگه می دارند. 

با مصرف کرفس کلیه هایتان را پاکسازی کنید !  اخبار ورزشی

جشنواره بازی های بومی محلی بخش ماژان 
سوم فروردین ماه برگزار می شود

فارس: فرماندار خوسف از برگزاری جشنواره بازی های 
بومی محلی بخش ماژان در سوم فروردین ماه سال 
آینده خبر داد. مهدی فرجامی فرد افزود: این جشنواره 

نشان از فرهنگ غنی مردم این مرز و بوم دارد.

تجلیل از مدال آوران سال ۹۳ ورزش

مهر: آئین تجلیل از مدال آوران و قهرمانان سال ۹۳ 
رئیس  روحانی  حسن  دکتر  حضور  با  دیروز  ورزش 
ملی  کمیته  رئیس  جوانان،  و  ورزش  وزیر  جمهور، 
کمیته  دبیرکل  ورزش،  وزارت  معاونان  المپیک، 
و  ورزشی  های  فدراسیون  روسای  المپیک،  ملی 
با  همراه  مختلف  های  رشته  ورزشکاران  از  جمعی 
مسئوالن نهادهای مختلف ورزشی در سالن اجالس 
سران برگزار شد.در این مراسم از تمام قهرمانان و 
ورزشکارانی که طی سال ۹۳ در میادین آسیایی و 
شد.در  تقدیر  شدند،  مدال  کسب  به  موفق  جهانی 
تقدیر و حواله سکه های درنظر  لوح  مراسم دیروز 
گرفته شده برای قهرمانان و مدال آوران سال ۹۳ 
ورزش در اختیار آنها قرار گرفت اما خبری از سکه 
نبود. طبق اعالم قرار است فروردین ماه سال آینده 
ورزشکاران و مدال آوران سال ۹۳ بر اساس حواله 

دریافتی، تعداد سکه های خود را دریافت کنند.

گل »هادی نورزوی« گل برتر سال شد  
مخاطبان این هفته برنامه نود، گل »هادی نوروزی« 
برگزیدند. سال  برتر  گل  عنوان  به  را  پدیده  به 
دیدارهای  هفته،  این  برنامه  در  جهان،  گزارش  به 
بررسی  ایران  فوتبال  برتر  لیگ  بیست و دوم  هفته 
انتخاب  به  هفته  این  برنامه  نظرسنجی  شد.سوال 
بهترین گل سال اختصاص داشت. بینندگان نود باید 
احسان حاج صفی، مهدی خیری، سروش  میان  از 
زننده  نوروزی  هادی  و  شهباززاده  سجاد  رفیعی، 
بهترین گل سال را انتخاب می کردند. در نهایت نیز 
گل هادی نورزی به پدیده مشهد که در دیدار رفت 
پرسپولیس و پدیده در ورزشگاه آزادی به ثمر رسید 

با کسب 70 درصد آرا بهترین گل سال ۹4 شد.

جوانان وزنه بردار آزمایش دوپینگ دادند 

تیم  اعضای  تمام  از  دوپینگ  با  مبارزه  ملی  ستاد 
عمل  به  دوپینگ  آزمایش  جوانان  برداری  وزنه 
ملی  )ستاد  نادو  هدفگذاری  مهر،  گزارش  به  آورد. 
هدفمند،  نمونه گیری های  انجام  دوپینگ(  با  مبارزه 
خواهد  ورزشکارانی  از  مکرر  صورت  به  و  هوشمند 
و  المپیک  برای کسب سهمیه  زیادی  امید  که  بود 
همچنین شانس باالیی برای مدال آوری در المپیک 
و پارالمپیک دارند.از این رو نادو از تمامی نفرات تیم 

ملی وزنه برداری جوانان آزمایش دوپینگ گرفت.

4 میان وعده کم کالری برای 
روزهای تعطیل

 
اهداف  به  رسیدن  شک  بی  نیوز:  سالمت 
رژیم  یک  رعایت  بر  عالوه  اندام  تناسب 

وعده  میان  انتخاب  به  نیاز  سالم،  غذایی 
بادام:  دارد.  هم  کالری  کم  و  مناسب  های 
به  نیاز  و  ندارید  دسترسی  آشپزخانه  به  اگر 
خوردن میان وعده  ای سالم دارید می  توانید 
شما  بدن  کار  این  با  بخورید؛  بادام  عدد   14

سرشار  بادام   کرد.  خواهد  دریافت  کالری   ۹8
برای  را  گرسنگی  و  است  پروتئین  و  فیبر  از 
پخته  دور می کند. سیب   از شما  زیادی  مدت 
 شده: سیب یکی از سالم  ترین میان  وعده  ها 
زیادی  های  روش   به  و  می  رود  شمار   به 

 می  توان از آن  استفاده کرد. یکی از این روش  ها 
پختن آن است. سیب پخته شده دارای همان 
مقدار فیبر و ویتامینی است که در سیب تازه 
وجود دارد. مغز تخمه آفتابگردان: یک قاشق 
چایخوری مغز تخمه آفتابگردان را می توانید 

کنید.  مصرف  ماست  فنجان  یک  با  همراه 
مغزها دارای 1۹ کالری هستند و کل این میان 
وعده کمتر از نیم گرم چربی اشباع شده دارد. 
می کنید  استفاده  که  مغزهایی  شوید  مطمن 
بدون نمک باشند بخصوص اگر مراقب مقدار 
سدیم بدنتان هستید. پسته: از مقدار چربی زیاد 
موجود در پسته نترسید چرا که اکثر این چربی 
برای  خوب  چربی  های  یا  و  نشده  اشباع   ها 
بدن هستند. با خوردن 20 عدد پسته تنها 80 
کالری و کمتر از یک گرم چربی اشباع شده 
دریافت کنید. پسته  ها سرشار از پروتئین، فیبر 

ویتامین و مواد معدنی کلیدی هستند.

خانم ها ! با خواص شگفت انگیز 
ماست آشنا شوید 

این  از  حاکی  مطالعاتی  های  یافته  شهرخبر: 
است که خوردن پنج وعده یا بیشتر ماست در 
هفته، منجر به کاهش ابتال به فشار خون باال 
در زنان می شود. طبق یافته محققان، زنانی که 
پنج وعده یا بیشتر در هفته ماست می خورند در 
مقایسه با زنانی که ماهی یک بار ماست مصرف 
می کنند، 20 درصد کمتر در معرض خطر ابتال 
به فشار خون باال قرار دارند. به نظر می رسد 
افزودن ماست به یک رژیم غذایی سالم موجب 

کاهش ریسک بلندمدت ابتال به فشار خون باال 
در زنان می شود.چندین وعده مصرف شیر و پنیر 
در روز هم می تواند تاثیرات سودمندی بر فشار 
خون باال داشته باشد، اما به نظر می رسد تاثیرات 

ماست بیشتر از سایر محصوالت لبنی است.

با مصرف این میوه ها بدنتان را
 سم زدایی کنید 

قدرت  ها  سیب  انواع   : سیب  نیوز:  سالمت 
این  را دارند.  تحریک عملکرد کبد و کلیه ها 

با  مقابله  برای  همچنین  مفید  و  بهشتی  میوه 
بیماری های قلبی عروقی مفید است. فراموش 
دستگاه  عملکرد  بهبود  برای  سیب  که  نکنید 
گوارش فوق العاده عمل می کند. در نتیجه با 
مصرف آن از مشکالتی مانند یبوست یا اسهال 

نیز در امان خواهید بود. میزان باالی ترکیبات 
اسیدی و خنثی موجود در سیب به بدن کمک 
می کند تا به خوبی تمیز و پاکسازی شود. در 
واقع این ترکیبات باعث دفع سموم از بدن شده 
کنند.  می  تنظیم  را  خون  کلسترول  میزان  و 

العاده ای بوده و  موز: موز حاوی خواص فوق 
فواید زیادی برای بدن دارد. این میوه به تنظیم 
عملکرد روده ها کمک زیادی می کند. به این 
موز  است.  مؤثر  یبوست  رفع  برای  که  ترتیب 
آن  عوارض  و  استرس  کنترل  برای  همچنین 
روی معده مانند سوزش معده فوق العاده است. 
به  بزرگی  : گریپ فروت کمک  گریپ فروت 
دفع سموم از بدن و پاکسازی آن می کند. این 
میوه ترش همچنین از بروز مشکالت پوستی 
شر  از  خواهید  می  اگر  کند.  می  جلوگیری 
سرماخوردگی و دیگر بیماری های عفونی رایج 
خالص شوید حتماً گریپ فروت میل کنید. این 
میوه همچنین برای دستگاه گوارش و دستگاه 
ادراری بسیار مؤثر است. پرتقال: پرتقال حاوی 
میزان زیادی فسفر بوده و برای کنترل استرس 
دلیل  به  بدن  در  سموم  تجمع  از  جلوگیری  و 
مصرف برخی مواد غذایی یا داورها مؤثر عمل 
میوه  این  در  موجود  سیتریک  اسید  کند.  می 
از این  بنابراین می توانید  تصفیه کننده است. 
میوه برای تمیزی و پاکسازی دستگاه گوارش 
در  موجود  مضر  های  باکتری  و  کنید  استفاده 
روده ها را دفع کنید. پرتقال قدرت ضدعفونی 
باالیی دارد. آناناس: آناناس حاوی میزان زیادی 
بروملین است. این ترکیب مفید برای گوارش و 

هضم غذا فوق العاده است. 

با مصرف این میوه ها بدنتان را سم زدایی کنید

اخاذی جوان تبهکار با صدای سالمندان 

جوانی که پس از سرقت گوشی های همراه خانم ها دست به اخاذی 
با صدای سالمندان می زد، توسط پلیس شناسایی و دستگیر شد.به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، چندی پیش زن جوانی به همراه 
ساعتی  کرد:  اظهار  و  مراجعه  افسریه   156 کالنتری  به  همسرش 
پیش یک سارق حرفه ای گوشی همراهم را ربود و بعد پیرمردی با 
دخترم تماس گرفت و گفت که تلفن همراه بنده را پیدا کرده و در 
ازای بازگرداندن گوشی مژدگانی450 هزار تومانی می خواهد. ماموران 
متوجه شدند که فرد تماس گیرنده همان سارق موبایل است. در ادامه 
و گوشی  پول  تبادل  در محل  متهم  پلیسی  طی شگرد های خاص 
همراه به دام افتاد که در بررسی های فنی کارآگاهان دریافتند که جوان 
دستگیر شده همان سارق حرفه ای موبایل است که پس از سرقت با 

تغییر صدا اقدام به اخاذی به بهانه مژدگانی از مالباختگان می کند. 

 انتشار تصاویر خصوصی برای شوخی و سرگرمی

با تالش ماموران پلیس فتا سمنان، عامل انتشار تصاویر خصوصی دانشجوی 20 ساله 
سمنانی در تلگرام، در کمتر از 24 ساعت دستگیر شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، رئیس پلیس فتای سمنان اظهار داشت: با دریافت پرونده ای با موضوع هتک 
حیثیت و انتشار تصاویر خصوصی در شبکه اجتماعی تلگرام به شکایت دانشجوی 
سمنانی، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.سرهنگ میراحمدی افزود: 
بنابر اظهارات این خانم جوان، عکس پروفایل وی در تلگرام با نرم افزار فتوشاپ به 
صورت ماهرانه ای در کنار دو نفر دیگر قرار گرفته و در این شبکه اجتماعی منتشر 
شده است. به گفته وی، تحقیقات کارشناسان در همین راستا پیگیری و گروهی که 
تصاویر شاکی در آن منتشر شده بود، شناسایی شد. علیرغم اینکه گروه تلگرامی مورد 
نظرحذف شده بود، متهم اصلی که اولین مرحله عکس شاکی را بارگذاری کرده بود، 
شناسایی و احضار شد. متهم که دانشگاهی شاکی است ضمن اعتراف به این عمل 
مجرمانه، انگیزه خود را شوخی با شاکی و سرگرمی در فضای مجازی عنوان کرد.  

آدم ربایی 200 میلیونی به خاطر اجاره خانه 

مرد مستأجری که به دلیل اختالف بر سر مبلغ اجاره، سه مرد 
جوان را برای آدم ربایی و سرقت از صاحبخانه اش اجیر کرده بود، 
به همراه ربایندگان پیرمرد تاجر دستگیر شد. به گزارش ایسنا، مرد 
میانسالی با مراجعه به دادسرای جنایی تهران اعالم کرد پسرعموی 
تاجرش مفقود شده است. با اعالم مفقودی محمود، تحقیقات برای 
پیداکردن وی آغاز شد تا اینکه مأموران به مرد جوانی که مستأجر 
محمود بود، مشکوک و متوجه شدند وی با محمود اختالف دارد. 
پس از دستگیری مرد جوان، وی به مأموران گفت: بر سر مبلغ 
اجاره با محمود اختالف داشتم و تصمیم گرفتم از وی سرقت کنم. 
به همین خاطر سه مرد جوان را برای ربودن و سرقت از محمود 
اجیر کردم و با گرفتن کارت عابربانک و رمزش، سراغ صرافی 

رفتیم و تعدادی سکه طال به مبلغ 200 میلیون تومان خریدیم. 

کالهبرداری پدر با دسته چک پسر مرحومش! 

پدر شیاد که با دسته چک پسر مرده اش اقدام به کالهبرداری کرده بود، 
دستگیر شد. به گزارش ایسنا، زن جوانی با مراجعه به دادسرای تهران از 
پدرشوهرش به خاطر جعل امضا و کالهبرداری شکایت کرد و گفت: همسرم 
که مشکل اعصاب داشت به دلیل اختالف با پدرش خود را از بین برد. من از 
این اتفاق در شوک بودم تا اینکه در مراسم هفتم همسرم پدرشوهرم خواست 
تا همه مدارک شوهرم را در اختیار او بگذارم تا نگه دارد. من هم همه مدارک 
را به او دادم تا اینکه بعد از گذشت نزدیک به 2 ماه طلبکارها به در خانه ام 
آمدند و مدعی شدند که همسرم به آنها چک داده است و 600 میلیون تومان 
باید بپردازم.  وقتی به پدرشوهرم گفتم خودش را نگران نشان داد و بعد از 
چند دقیقه گفت خوب نیست مرده بدهکار باشد. بیا خانه را بفروش و بدهی 
شوهرت را پرداخت کن. بعد از چند روز با اعالم نظر کارشناس، مشخص شد 

که پدرشوهر زن جوان، امضای پسر مرده اش را جعل کرده است.

همراه: 1120 561  0۹15   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 



هشدار رئیس پلیس فضای تولید و تبادل
 اطالعات فرماندهی انتظامی استان

فریب پیامک های تبلیغاتی را نخورید

تبادل  و  تولید  فضای  پلیس  رئیس  زاده-  حسین 
استفاده  سوء  به  نسبت  استان  فرماندهی  اطالعات 
ارسال  طریق  از  کالهبرداری  و  طلب  فرصت  افراد 
حسینی  سرهنگ  داد.  هشدار  تبلیغاتی  های  پیامک 
در  فرزندانشان  مراقب  ها  خانواده  گفت:  همچنین 
استفاده از شبکه های ماهواره ای و اجتماعی باشند و 
از ذخیره عکس های محرمانه در گوشی های تلفن 
سو  امکان  طریق  این  از  تا  کنند  خودداری  همراه 

استفاده افراد فرصت طلب فراهم نشود.

تخفیف ۳۰ درصدی هتل ها برای مسافران

مهر- رئیس انجمن صنفی واحدهای اقامتی خراسان 
جنوبی با اشاره به آمادگی واحدهای اقامتی استان برای 
جذب گردشگر گفت: هتل های استان برای مسافران 
نوروزی تخفیف ۳۰ درصدی درنظرگرفته اند. معین فر 
اظهار کرد: ۲۳ مجموعه اقامتی در سطح استان فعال 
است که از این تعداد دو مجموعه آب درمانی است. وی 
عنوان کرد: مجموعه آب درمانی لوت در خوسف با ۵۰ 
آماده  با ۱۰۰ تخت  فردوس  آبگرم  و مجموعه  تخت 
ارائه خدمات به مسافران نوروزی است. وی همچنین 
از فعالیت ۱۶ واحد مهمان پذیر و هفت هتل در استان 
اقامتی  بیان کرد: ۶۶۹ تخت در واحدهای  خبر داد و 
مهمان پذیر و ۵۸۰ تخت در هتل ها به صورت ۲۴ ساعته 

آماده پذیرش گردشگران و مسافران نوروزی هستند.

تجلیل از 7 دبیر پژوهنده علمی خوسف

بزرگداشت  در هفته  فرماندار خوسف گفت:  فارس- 
این  علمی  پژوهنده  دبیران  از  نفر  هفت  معلم  مقام 
شورای  در  فرجامی فرد  می شوند.  تجلیل  شهرستان 
از مجموع  آموزش و پرورش شهرستان اظهار کرد: 
سه گروه معلم پژوهنده تعداد دو گروه آنان متشکل از 

هفت نفر در سطح استان صاحب مقام شدند. 

اعزام 98 نفر از سربیشه به اردوی راهیان نور

سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده  ابراهیمی- 
به  سربیشه  شهرستان  از  نفر   ۹۸ اعزام  از  سربیشه 
اردوی راهیان نور خبر داد و افزود: در هفته گذشته 
نیز تعداد ۴۵ نفر از این شهرستان به مناطق عملیاتی 
ادامه  زارعی  شدند.  اعزام  مقدس  دفاع  سال  هشت 
داد: از ابتدای سال جاری تعداد ۴۵۰ دانش آموز دختر 
و پسر به مناطق عملیاتی اعزام شده اند. وی با بیان 
عملیاتی  مناطق  به  نفر   ۳۰۰ نیز  محالت  از  اینکه 
خاطرنشان  شده اند،  اعزام  مقدس  دفاع  سال  هشت 
شهرستان   ۹۴ سال  اعزامی های  مجموع  در  کرد: 

سربیشه حدود 7۵۰ نفر بوده است.

چهارصد و دومین نشست کتاب خوان 
در بشرویه برگزار شد

سلسله  از  نشست  دومین  و  چهارصد  خبر-  گروه 
شهرستان  در  خوان،  کتاب  کشوری  های  نشست 
بشرویه برگزار شد. در این نشست، ده نفر ارائه دهنده 

به معرفی و ارائه کتاب های خوانده شده پرداختند.

اهدای خون، سال جاری 
دراستان 6.۳ درصد بوده است

درصد  اینکه  بیان  با  انتقال خون  مدیرعامل  فارس- 
اهدای خون در سال جاری ۶.۳ است، گفت: همچنین 
درصد اهدای مستمر در ۱۱ ماهه ۵۹.۴ است. عاملی 
اظهار کرد: ۲۲ هزار و ۳۰7 نفر در ۱۱ ماهه سال جاری 
به پایگاه های خونگیری استان مراجعه کرده اند. وی با 
بیان اینکه ۱۸ هزار و 7۹۹ نفر در این مدت موفق به 
اهدای خون شدند، گفت: تعداد ۱7 هزار و ۴۹۸ نفر 
وی  بودند.  زن  نفر  و ۳۰۲  هزار  و  مرد  تعداد  این  از 
تصریح کرد: بیشترین گروه خونی در استان O مثبت و 

کم ترین گروه خونی نیز AB منفی است.

آغاز به کار صندوق حمایت از توسعه 
فعالیت های زنان روستایی خوسف 

 فارس- دوازدهمین صندوق حمایت از توسعه فعالیت های
استان  در  صندوق  سومین  و  کشور  روستایی  زنان 
خراسان جنوبی، در شهرستان خوسف فعالیت خود را 
آغاز کرد. فرماندار خوسف در مراسم افتتاح این صندوق 
اظهار کرد: پتانسیل های بخش کشاورزی خوسف شامل 
رتبه نخست استان و پنجم کشور در تولید گل نرگس، 
رتبه دوم تولید عناب در استان، رتبه سوم تولید انگور 
استان و وجود مرکز آموزشی و تحقیقاتی)مرکز آموزش 
جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی( می  شود. 
فرجامی فرد از فعالیت ۱۴ صندوق خرد زنان روستایی 
صندوق ها  این  افزود:  و  داد  خبر  شهرستان  این  در 
باعث کمک به فقرزدایی، مشارکت اجتماعی زنان و 

توانمند سازی خانواده ها می شود.

اعزام 12۰ نفر از مددجویان امداد بشرویه 
به مشهد مقدس در قالب طرح شوق زیارت

در  گفت:  بشرویه  امداد  کمیته  مدیر  خبر-  گروه 
امداد  مددجویان  از  نفر   ۱۲۰ تعداد  نو  سال  آستانه 
این شهرستان در قالب طرح شوق زیارت به مشهد 
این تعداد،  از  ادامه داد:  مقدس اعزام شدند. برمک، 
۸۰ نفر از ایتام و ۴۰ نفر از دانش آموزان عضو کانون 
پیروان والیت بودند که هزینه اعزام این مددجویان 
بالغ بر ۶۰ میلیون ریال بوده که از اعتبارات کمیته 

امداد و کمک خیران و نیکوکاران تأمین شده است.

2۰۰ هزار کارت ملی هوشمند
 سال آینده در استان صادر می شود

احوال خراسان جنوبی گفت:  ثبت  تسنیم- مدیرکل 
ملی  کارت  هزار   ۲۰۰ آینده  سال  داریم  نظر  در 
پورحسین  کنیم.  صادر  استان  سطح  در  هوشمند 
اظهار کرد: استارت کارت هوشمند ملی از سال ۹۱ 
در استان آغاز شد و از مهرماه امسال ۴۵ هزار کارت 
هوشمند ملی در استان درخواست و تاکنون ۳ هزار 

کارت هوشمند ملی صادر شده است.

اعالم برندگان مسابقه کشوری 
 کتابخوانی  »دختر پیامبر)ص(« 

شبستان- مسئول دبیرخانه کانون های مساجد خراسان 
کتابخوانی  مسابقه  در  نفر  هزار   ۴ شرکت  از  جنوبی 
کشوری در سایه سار کتاب برگرفته از کتاب »دختر 
پیامبر)ص(« خبر داد و گفت: برندگان این مسابقه به 
قید قرعه اعالم شدند. حجت االسالم سبزه کار افزود: 
بیشترین آمار شرکت کننده در این مسابقه به ترتیب 
بوده  فارس  و  تهران  جنوبی،  خراسان  استان های  از 
است. به گفته وی نجمه چلمگری، ملیحه مومن، مریم 
بصیرانی، افشین شادی، مرتضی غالمی، کوکب سادات 
حسینی، گلثوم احمدی، مژگان صحرایی، عطیعه یوسف 
نیا، الهام اردونی، امیر سمیعی، علی رشیدی، شهربانو 
حاجی  سعیده  بندگان،  رقیه  شیرزاده،  زهرا  رمضانی، 
آبادی، برات اهلل رضائیان، سیده نرجس حسینی، حسین 
الهی شوشود، طوبی عباسی، مریم قربانی راد، سید امیر 
حسین حسینی، رسول پیله وران، زینب روحانی مقدم، 
کاظمی،  حمید  صفری،  محمد  و  محمدی  شهربانو 
سیده مریم حسینی، حسین قربانی، علی حاجی زاده 

از برندگان این مسابقه می باشند. 

نیوکاسل، ۳2 هزار قطعه مرغ را   تلف کرد

گفت:  جنوبی  خراسان  دامپزشکی  کل  مدیر  ایسنا- 
۳۲هزارقطعه مرغ در یکی از مرغداری های بیرجند، 

به دلیل آلودگی به بیماری نیوکاسل تلف شدند. 

با ظرفیت ۳ هزار نفری پذیرش
ثبت نام پذیرش حوزه علمیه خراسان تمدید شد

علمیه  حوزه  بررسی  و  پذیرش  دفتر  مسئول  مهر- 
خراسان، با اشاره به اینکه طالب حوزه های علمیه 
میراث داران اسالم و سربازان امام زمان)عج( هستند 
افراد دارای صالحیت پذیرش خواهند شد، اظهار  و 
کرد: پذیرش رسمی طالب برای تحصیل در حوزه 

علمیه برادران و خواهران خراسان سال تحصیلی ۹۶- ۹۵ که از ۱۵ بهمن 
ماه ۹۴ آغاز شده بود تا ۲۰ فروردین ۹۵ ادامه خواهد داشت.  حجت االسالم 
ناصری نژاد با بیان اینکه پذیرش به صورت سراسری در کل کشور امکان 
پذیر است، افزود: آزمون ورودی فقط در سه استان خراسان رضوی، جنوبی 
و شمالی برگزار خواهد شد. وی ادامه داد: متقاضیان می توانند با مراجعه به 
پایگاه اطالع رسانی www.hozehkh.com نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

 توزیع 1۰ میلیارد ریال هدایای آستان قدس رضوی 
بین دانش آموزان محروم خراسان جنوبی

ایرنا - مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی 
با بیان اینکه ۱۰ میلیارد ریال هدایای آستان قدس 
نیازمند  آموزان  دانش  بین  نوروز  آستانه  رضوی در 
به سال  نسبت  هدایا  این  گفت:  توزیع شد،  استان 

گذشته ۱۵درصد افزایش یافت.
المعی افزود: بیش از ۱۰ هزار نفر از دانش آموزان محروم و سادات استان 
از مزایای این هدایا برخودار شدند. وی چهار هزار دست مانتو و شلوار، 
یک هزار و ۴۰۰ دست کت و شلوار، ۵۰۰ دست البسه تک و سه هزار و 

۶۰۰ جفت کفش را از جمله این هدایا ذکر کرد.
به گفته وی در حال حاضر ۱۴۱ هزار دانش آموزان خراسان جنوبی در دو 

هزار و ۱۹7 مدرسه استان تحصیل می کنند.

موافقت وزارت صنعت با ثبت معدن سنگ مرمریت 
به اسم ستاد عتبات عالیات

و  مهندسی  و  فنی  پشتیبانی،  معاون  شبستان- 
خراسان  عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد  معدن 
شاهکوه  گرانیت  معدن  اینکه  بیان  با  جنوبی 
است،  رسیده  ثبت  به  ستاد  این  اسم  به  نهبندان 
این  ای  پنبه  گل  گرانیت  سنگ  امروز  داد:   ادامه 

معدن در تمامی حرم ها و بناهای ستاد بازسازی عتبات عالیات »حرم 
امامین جوادین،  حرم امام حسین)ع(،  بیمارستان امام سجاد )ع(، مجتمع 
اشرف«  نجف  زهرا )س(  فاطمه  و صحن حضرت  کربال  سیدالشهدای 
موافقت  حاضر  حال  در  افزود:  احمدی  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد 
وزارت صنعت،  معدن و تجارت را برای ثبت معدن سنگ مرمریت گرفته 

ایم و پیگیری از ناحیه استان ادامه دارد.

حسین زاده- از ابتدای امسال تعداد ۳۵۴۴ فقره تصادف 
درون شهری و برون شهری در استان به وقوع پیوسته که 
 ۶۹ فقره آن منجر به فوت بوده و ۲۱۳ نفر از هم استانی ها

در این تصادفات جان باخته اند، ۲۸۴۶ فقره منجر به جرح 
شده و ۵۲۹ فقره تصادف نیز خسارتی بوده است.

ترافیکی   انتظامی-  رزمایش  در  استان  انتظامی  فرمانده 
نوروز ۹۵ فرماندهی انتظامی استان با اعالم این خبر گفت: 
از مجموع ۲۱۳ نفر فوت شدگان تصادفات استان ۲۸ نفر 
در داخل شهرها و ۱۸۵ نفر در محورهای مواصالتی جان 
خود را از دست داده اند. ضمن اینکه در تصادفات منجر 
به جرح استان نیز از مجموع ۴۲۹۵ نفر مجروح  ۲۳۳۰ نفر 

در تصادفات درون شهری مجروح شده اند. 

بیشترین حادثه و تخلفات رانندگی، تعطیالت 
نوروزی در سیزدهم فروردین بوده است

سرهنگ مجید شجاع با بیان اینکه در طرح نوروزی سال 
قبل در مجموع ۲۱۶ فقره تصادف درون شهری و برون 
شهری در سطح استان به وقوع پیوست، گفت: ۱۲ فقره 
از این تصدف منجر به فوت شد و ۱۵ نفر جان خود را 
و  گردید  جرح  به  منجر  نیز  فقره   ۱۱۵ و  دادند  دست  از 

نقطه  اینکه ۵۵  به  اشاره  با  نفر مجروح شدند. وی   ۲7۹
حادثه خیز در محورهای مواضالتی استان مشخص شده 
هستند،  نقاط  این  اصالح  پیگیر  ذیربط   های  دستگاه  و 
سال  در  استان  شهری  برون  تصادفات  بیشترین  افزود: 
جاری در شهریور ماه و بیشترین تصادفات برون شهری 

 ۱۳ روز  در  بین  این  در  است.  داده  رخ  ماه  فروردین  در 
فروردین با ۱۹ فقره تصادف، ۳ نفر فوتی و ۳۶ مجروح 
بیشترین تصادفات برون شهری استان اتفاق افتاده و روز 
اول فروردین نیز ۱۲ فقره تصادف، ۲ فوتی و ۱۲ مجروح 

داشته است. کمترین میزان تصادفات برون شهری استان 
نیز در ایام تعطیالت نوروزی مربوط به روز ۶ فروردین با 

۳ فقره تصادف و ۸ نفر مجروح بوده است. 
به گفته سرهنگ شجاع طرح نوروزی انتظامی- ترافیکی 
تا ۱۵  و  آغاز  ماه  اسفند  از ۲۵  استان  انتظامی  فرماندهی 

فروردین ادامه می یابد و پلیس انتظامی و راهور با همکاری 
اورژانس، آتش نشانی، هالل احمر، پایانه ها، شهرداری ها 
و... در راستای ایجاد امنیت و آرامش و آسایش شهروندان و 

مسافران و خدمات رسانی به آنان تالش می کنند.

این  در  نیز  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  معاون سیاسی 
مراسم با ذکر این نکته که پلیس و مجموعه دستگاه های 
یاور مردم هستند،  یار و  مکمل خدمات پلیس در جامعه 
گفت: برقراری ارتباط با مردم اعم از شهروندان و مسافران 
به نوعی یک کار فرهنگی است که در باال بردن ضریب 
حسینی  دارد.  جدی  تأثیری  جامعه  در  آسایش  و  امنیت 
اظهار کرد، پلیس و سایر دستگاه های مرتبط در شرایطی 
کنار  در  تعطیالت  ایام  گذراندن  حال  در  مردم  همه  که 
تا  مشعولند  آنان  به  رسانی  خدمت  به  هستند  خانواده 

آسایش و آرامش برای آنها به ارمغان آورند. 

قدردانی سازمان قضایی نیروی مسلح 
از فرمانده انتظامی استان

در ادامه، تقدیرنامه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح 
پیشگیری  ساالنه  همایش  برگزاری  خاطر  به  که  کشور 
از وقوع جرم و جدیت در امر مقابله با تخلفات کارکنان 
ابالغ  استان  انتظامی  فرمانده  شجاع  سرهنگ  توسط 
در  تقدیم شد.  به وی  استاندار  معاون  به دست  بود  شده 
پایان مراسم رژه خودرویی نیروهای فعال در طرح انتظامی-
ترافیکی و فرماندهی انتظامی استان در نوروز ۹۵ برگزار شد.
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صدا و سیما- رئیس پلیس راه استان از  بهره برداری مرکز مانیتورینگ پلیس راه استان خبر داد و گفت: این مرکز با هدف کنترل ترافیک، میزان تردد و رصد 
تخلفات با هزینه بیش از یک و نیم میلیارد تومان راه اندازی شد. سرهنگ رضایی افزود:  تصاویر ۱۳  دوربین نظارتی و ۶ سامانه هوشمند ثبت تخلفات سرعتی در 
جاده های اصلی در این مرکز، رصد و قبض جریمه برای رانندگان متخلف به درب منزل ارسال می شود. وی از کاهش۸/۵ درصدی تصادفات جاده ای استان از 

آغاز امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد و گفت: در این مدت، خراسان جنوبی در کاهش تلفات جاده ای، رتبه یازدهم بین استان های کشور را دارد.

بهره برداری از مرکز مانیتورینگ پلیس راه خراسان جنوبی

مسئوالن،  حضور  با  منا  شهدای  میدان  فرد-  کاظمی 
با همت  و  منا  زیارتی و خانواده های شهدای  کارگزاران 
مدیریت حج و زیارت استان و همکاری شهرداری بیرجند 
آیین گفت:   این  افتتاح شد. مدیر حج و زیارت استان در 
شهدای  خاطره  و  یاد  باید  فرمودند  رهبری  معظم  مقام 
منا همیشه زنده بماند که بر مبنای فرمایش رهبر معظم 
انقالب این موضوع در شهرداری و شورای فرهنگ عمومی 

مطرح و قرار شد تا خیابان و میدانی در شهر به نام این 
عزیزان نامگذاری شود. به گفته نوفرستی به دلیل اینکه 
این میدان تازه ساخت بود مصمم به نامگذاری آن به نام 
شهدای منا شدیم و قول داده شده تا در آینده اگر میدان 
مطرح دیگری در شهر بیرجند به مرحله افتتاح برسد نام 
شهدای منا را بر آن بگذاریم. وی افزود: تندیس هایی به یاد 
شهدای منا آماده شده است و به عنوان نماد برای مسئوالن 

حج و زیارت سراسر کشور ارسال می شود. نوفرستی عنوان 
کرد: حج سال ۹۵ در حال پیگیری است و امید است ویزای 
زائران به موقع صادر شود. وی اظهار کرد: دوستان به دنبال 
این نباشند که مراسم حج انجام نشود زیرا آل سعود نیز به 
خواسته خود خواهد رسید. در پایان این مراسم از همسران 
و خانواده های شهدای منا با اهدای لوحی از طرف مهندس 

اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت کشور قدردانی شد.

مرگ 21۳ نفر در تصادفات امسال استان

افتتاح میدان شهدای منا در بیرجند

آمایش  طرح  گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار 
سرزمین اساس توسعه پایدار استان را در آینده 
تشکیل می دهد، برای برنامه ریزی و کار کردن 
در هر حوزه ای به این سند که حاصل تالش 
تیم کارشناسی دانشگاهی است، استناد می شود. 
آمایش  کارگروه  در  خدمتگزار  ایرنا،  گزارش  به 
سرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار خراسان 

جنوبی افزود: این سند باید به بهترین و دقیق 
ترین شکل تهیه شود، چون هم آبروی دانشگاه 
در گرو صحت و دقت آن است و هم قابلیت ها 
و ظرفیت ها و داشته های موجود استان در آن 
مورد توجه قرار می گیرد. وی اظهار کرد: اگر این 
سند به درستی تهیه شود استاندار می تواند به 
راحتی و با استناد به آن توانمندی و ضعف استان 

دولت  رتبه  عالی  مسئوالن  نظر  و  سمع  به  را 
برساند و برای رفع نقاط ضعف از دولت مردان 
کمک و مساعدت الزم را بخواهد. وی ادامه داد: 
نمایندگان منتخب مجلس شورای اسالمی می 
توانند با استفاده از طرح آمایش به بهترین شکل 
مشکل استان را پیگیری کنند. وی تصریح کرد: 
تکمیل  برای  الزم  اقدام  مربوط  های  دستگاه 

هرچه بهتر این طرح را با یکدیگر داشته باشند، 
بخش دانشگاهی و علمی با بخش اجرایی با هم 
هماهنگ و متحد شوند تا یک کار ماندگار قابل 
برای  مبنایی  و  آید  به دست  استان  در  استفاده 
توسعه استان شود. وی اضافه کرد: بر مبنای تهیه 
این سند ما باید بودجه اخذ کنیم و نظر مسئوالن 

عالی رتبه دولت را به استان جلب کنیم.

طرح آمایش سرزمین، اساس توسعه پایدار استان است

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

فروشگاه مروج 
بین معلم 44 

و چهارراه 15 خرداد
09151615329
32442272

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

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

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

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

امالک آسمان       خرید و فروش ، مشارکت ، پیمانکاری و نظارت
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امام رضا )ع( : ثروت ، انباشته نمی گردد مگر با یکی از پنج خصلت :
بخیل بودن ، آرزوی طول و دراز داشتن ، حریص بر دنیا بودن ، قطع صله 

رحم کردن ، آخرت را فدای دنیا کردن . 
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روسیه : قصد فشار بر اسد را نداریم

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر اینکه آیا تصمیم روسیه برای خروج نیروهای 
نظامی از سوریه ، شاهدی بر نارضایتی مسکو از مواضع 
بشار اسد در مذاکرات صلح ژنو است یا خیر ، ضمن 
 رد این گمانه زنی ها گفت طرح چنین استدالل هایی 
نادرست و بی پایه و اساس است. این مقام روس افزود: 
روسیه با این اقدام قصد اعمال فشار بر بشار اسد در 

فرایند برقراری صلح را نداشته است. 

 حذف اسد فشار رژیم صهیونیستی است

دولت  اصرار  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
روی  معنی  به  را  اسد  بشار  حذف  برای  عربستان 
کارآمدن حکومت تکفیری در سوریه دانست و گفت: 
حذف بشار اسد، دیکته و خواست صهیونیست هاست. 
فیروزآبادی با پوسیده خواندن اینگونه افکار و مواضع 
تصریح کرد: این فکر مرتجعانه، رویایی از یک خواب 

غیرصادقانه بوده و هرگز تعبیر نخواهد شد.

واکنش ظریف به خروج روسیه از سوریه

ظریف در خصوص اوضاع سوریه گفت : اعالم روسیه 
نشان  سوریه  از  نیروهایش  از  بخشی  خروج  برای 
می دهد که آنها نیاز فوری و قریب الوقوع برای توسل 
به گزینه نظامی برای حفظ آتش بس نمی بینند. وزیر 
دیگر  و  داعش  با  مقابله  ادامه  لزوم  بر  ایران  خارجه 
گروه های تروریستی در منطقه تاکید و اعالم کرد که 

جامعه بین المللی باید پیام واضحی ارائه دهند.

قلعه تاریخی بیرجند از جاذبه های گردشگری خراسان جنوبی     عکس : محمودی عکس روز 

دری نجف آبادی: دو قطبی شدن مجلس 
خبرگان پنجم بعید و غیرقابل قبول است

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری 2 قطبی شدن 
مجلس خبرگان را امری بعید و غیر قابل قبول دانست 
و گفت: با توجه به اینکه نمایندگان مجلس خبرگان 
علمای بالد و به وظایف مطرح شده در قانون اساسی 
آگاه هستند، تصور اینکه مجلس آینده خبرگان دچار 
گرایش های مختلف شود، اشتباه است. قربانعلی دری 
نجف آبادی با تشکر از حضور مردم در انتخابات گفت: 
 به ملت شریف ایران تعهد اخالقی و شرعی می دهم 
که مجلس خبرگان با همه وجود در خدمت آرمان های 
امام، رهبری، شهدا و ملت بزرگ ما و قانون اساسی و 

اصول خط امام بوده و هست و خواهد بود.

مصباحی مقدم : احمدی نژاد به رهبری 
گفت »مصلحی وزیر من نیست«

مجلس  اصولگرای  نماینده  مقدم  مصباحی  غالمرضا 
به خانه نشینی رئیس دولت دهم گفت:  اشاره  با   نهم 
وزیر  وی  که  بود  موضوع  این  دنبال  به  اتفاق  این 
از آن وزارتخانه کنار گذاشت و دیگر به  اطالعات را 
مقام  دفتر  به  خبر  این  نداد.  راه  دولت  هیئت  جلسه 
معظم رهبری رسید. رهبری معظم هم پیغام دادند که 
شما این کار را نکنید اما ایشان پیغام مکتوب رهبری 
این  آقا دیدار می کند.  با  نداد و گفت  اثری  ترتیب  را 
دیدار هم البته قدری با فاصله صورت گرفت. در نهایت 
احمدی نژاد در دیدار با رهبری اظهار کرده بود که من 
نمی توانم با وزیر اطالعات کار کنم. اینطور که به خاطر 
دارم آقا فرموده بودند که شما کسی را پیدا نمی کنید که 
وزارت اطالعات را بهتر از مصلحی اداره کند بنابراین 
مصلحی به کار خود ادامه دهد. احمدی نژاد در پاسخ 
گفت ایشان وزیر من نیست. آقا هم نپذیرفته بودند تا 
احمدی نژاد به این وسیله دلخور شده و به خانه برود. 
در طول مدت یازده روز بزرگان متعددی سراغ او رفتند.

اصولگرایان واقعیت کشور هستند

رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان با بیان اینکه 
واقعیت  اصولگرایان  فکری  جریان  که  بپذیریم  باید 
این کشور هستند، گفت: کسی که کف رأی اش یک 
نباید  و  گرفت  نادیده  نمی توان  را  است  نفر  میلیون 
صادق  داشت.  سیاسی  جریان های  به  حذفی  نگاه 
نیازمند گفتمان و  خرازی خاطرنشان کرد:  اصالحات 
نقشه راه جدیدی است که در آن بتواند در کنار هم 
و عقل جمعی  اراده  فهم،  اصولگرا،  و  اصالح طلب  از 

مشترکی را برای رستگاری ملت ایران به وجود آورد.

پایداری ها با الریجانی کنار نمی آیند

نهم  اصولگرای مجلس  نماینده   ، منصور حقیقت پور 
رفتارهای اخیر پایداری ها را آغاز سناریویی با هدف 
دهم  مجلس  ریاست  از  الریجانی  علی   برکناری 
می داند. وی تصریح می کند که بغض پایداری ها از 
علی الریجانی به اندازه ای است که هر کاری برای 

مقابله و زمین زدن وی انجام می دهند. 

رهبر معظم انقالب اسالمی با تبیین جایگاه 
و نقش بی بدیل و تأثیرگذار حوزه علمیه قم 
در پیروزی انقالب اسالمی به برخی تالش ها 
برای انقالب زدایی از حوزه های علمیه اشاره 
تأکید  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت  کردند. 
کردند: اگر حوزه علمیه قم نبود، حرکت امام 
)ره( شاید به موفقیت نمی رسید و این، نشان 
دهنده نقش حوزه علمیه قم در شکل گیری و 

استمرار انقالب اسالمی است.
حضرت آیت ا... خامنه ای گفتند: اگر بخواهیم 
نظام اسالمی همچنان »اسالمی و انقالبی« 
بماند باید حوزه علمیه، »انقالبی« بماند زیرا 
اگر حوزه علمیه انقالبی نماند، نظام در خطر 

گرفت.  خواهد  قرار  انقالب«  از  »انحراف 
ایشان با تأکید بر اینکه باید از هرگونه تالشی 
علمیه  های  حوزه  از  زدایی«  »انقالب  برای 
و  فکر  با  باید  افزودند:  کرد،  خطر  احساس 
این  با  آمیز،  حکمت  ریزی  برنامه  و  تدبیر 
همواره  قم  علمیه  حوزه  تا  کرد  مقابله  خطر 
باقی  انقالب  مهد  و  انقالبی  حوزه  یک 
 بماند. حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به 
شیوه های مخالفت با انقالب افزودند: گاه به 
صراحت با اصل انقالب مخالفت می شود اما 
گاهی غیرمستقیم با مبانی و مبادی اعتقادی 
این  در  باید  که  شود  می  مخالفت  انقالب 
زمینه حساس بود و تأکید مکرر بر ضرورت 

هوشیاری در مقابِل استکبار و آمریکا به همین 
علت است. ایشان علت اصلی مخالفت نظام 
سلطه با جمهوری اسالمی را ایستادگی ایران 
و  برشمردند  جهانی  ظالمانه  نظام  مقابل  در 
خاطرنشان کردند: اگر این ایستادگی نباشد هر 
اسم و شکلی داشته باشید، نظام سلطه با شما 

مخالفتی نخواهد داشت.
سخنانشان  پایان  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
های  پدیده  برخی  وجود  با  کردند:  تأکید 
گیری  جهت  کنار،  و  گوشه  در  نامطلوب 
پیشرفت  به  رو  و  کلی حرکت کشور، خوب 
 است و افق آینده به لطف پروردگار در همه 

زمینه ها روشن است.

ظریف : امیدوارم هرگز مجبور به استفاده از موشک های دفاعی خود نشویم چرا که جنگ برنده ای ندارد 

 محمد جواد ظریف در جمع دانشجویان استرالیایی سخنرانی کرد . وزیر خارجه کشورمان گفت : عده ای چنان از وجود همه گزینه ها روی میز صحبت می کنند 
که گویا ما در جنگل زندگی می کنیم و جهان قانونی ندارد. وی افزود : امنیت مسئله ای جهانی است. یا همه با هم در امنیت زندگی می کنیم یا هیچ 
کس امنیت نخواهد داشت. نمی توان ناامنی را در گوشه ای محدود کرد. ظریف اظهار داشت : امیدوارم هرگز مجبور به استفاده از موشک های دفاعی 
خود نشویم چرا که جنگ برنده ای ندارد و جنگ دیگری برای منطقه ما بسیار خطرناک است. وزیر خارجه کشورمان در خصوص وضعیت منطقه ای نیز 
گفت : ما به دنبال تنش با عربستان نبودیم. سه ماه طول کشید تا اجساد حجاج ایرانی را تحویل بگیریم اما رابطه دیپلماتیک با عربستان را قطع نکردیم. 

روحانی : یکی از افتخارات ما اداره کشور در شرایط کاهش بی نظیر قیمت نفت است ؛ به کسی که برای توافق کف نمی زند چه لقبی می دهید؟ 
حسن روحانی در مراسم تقدیر از ورزشکاران و مدال آوران سال 94 اظهار کرد: شما وقتی به عنوان کشور ایران به مقابله با 6 کشور قدرتمند جهان می روید و پیروز می شوید برای ملت خود غرور می آفرینید اما وقتی 
کسی برای این موفقیت کف نمی زند شما چه لقبی به او می دهید. یا وقتی گروه یا جناحی پیدا می شود که در برابر این پیروزی، لبخند را در چهره او و کف محکم در دست های او نمی بینید. وی در ادامه با اشاره به 
این که »بعضی فکر می کنند که یک مسابقه از اول تا آخر برای یک نفر برد و برای یک نفر باخت است« تصریح کرد: مربی بزرگ این بازی اعالم کرده که بازی ما برد - برد است و ما هم پیروزیم چون گل بیشتری 
زده ایم. ما در صحنه جهانی و برای منافع ملی بازی کردیم و دّر گرانمایه این ملت را از ته چاه خارج کردیم و در منظر جهانیان قرار دادیم. وی در ادامه با بیان این که »یکی از افتخارات ما اداره کشور در شرایط کاهش 

بی نظیر قیمت نفت است«، گفت: سال 94 یکی از سخت ترین سال ها برای دولت بود. درآمدهای نفتی ما در سال90 ، 120 میلیارد دالر و امسال کمی بیش از20 میلیارد دالر بود. 

رئیس قوه قضائیه : دولت و مجلس با قوه قضائیه مهربان تر باشند ؛ عده ای در داخل همنوا با ضد انقالبند 

آیت ا... آملی الریجانی اظهار کرد: اینکه ضد انقالب قصد داشته برخی چهره های منصوب به رهبر انقالب مثل رئیس قوه قضائیه که منصوب رهبری است و  
امام جمعه برخی استان ها، به مجلس خبرگان راه نیابند مهم نیست بلکه هم نوایی عده ای در داخل با ضد انقالب خارج نشین بسیار شنیع است. رئیس قوه قضائیه 
اضافه کرد: مسئله قضا نیز در کشور ما یک مسئله اساسی است اما وضع امروز دستگاه قضا هم وضع خوبی نیست. مشکالت دستگاه قضا را بارها به دولت و 
مجلس گفته ایم و البته محدودیت های دولت و فشارهای ناشی از تحریم را درک می کنیم اما می توان مهربان تر با قوه قضائیه رفتار کرد. آملی الریجانی ادامه 

داد: دستگاه قضا گاهی برای جذب یک آبدارچی و چهار کارمند معمولی باید کلی تالش کند که این روند اصال درست نیست.

رهبر انقالب : با وجود برخی پدیده های نامطلوب ، جهت گیری کلی حرکت کشور خوب است

احساس خطر مقام معظم رهبری برای »انقالب زدایی« از حوزه های علمیه /  اگر حوزه علمیه انقالبی نماند، نظام در خطر »انحراف از انقالب« قرار خواهد گرفت

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

سرکار خانم دکتر ناصح
درگذشت خواهر گرامی تان را خدمت شما 

بزرگوار و فامیل وابسته تسلیت می گوییم 
برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای 

بازماندگان صبر آرزومندیم 
و با ذکر فاتحه ای یادش را گرامی می داریم. 

دارالشفاء فاطمه زهرا )س( ، درمانگاه 
ولی عصر )عج(

خّیرین و همشهریان گرامی
بهار فرا می رسد تا ))حول حالنا الی احسن الحال(( محقق گردد. در آستانه سال 
نو درود می فرستیم برشما نیک اندیشان و حامیان گرانقدری که سخاوت دستان 

شما ، بهار دل خانواده هایی است که به نگاه بهارانه شما چشم دوخته اند.
همت بلند شما خوبان را می ستاییم و ضمن تبریک نوروز باستانی، سالی سرشار 

از سعادت، عافیت و عاقبت به خیری برای شما آرزو داریم.

شماره حساب بانک مّلی: 0105543248003 
شماره کارت بانک مّلی: 6037991199511233 

  مؤسسه خیریه حضرت رسول ا...)ص( بیرجند 
  با مجوز و تحت نظارت 

سازمان بهزیستی خراسان جنوبی

آدرس:خیابان حکیم نزاری بین حکیم نزاری 8و10 -پالک 4/123  تلفن: 05632225600 


