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رئیس مجلس خبرگان رهبری :
فتنه جدیدی در نطفه خفه شد ؛ برخی

تصمیم دارند ملت را به بیگانگان بفروشند

وکیلی ، نماینده تهران : 
اجماع اصولگرایان در انتخابات 

ریاست جمهوری بسیار خطرناک است

معاون اول قوه قضائیه :
دشمنان در برخی خانواده های انقالبی 

وآقازاده ها یارگیری کردند

 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

امان از شهر نا ایمن ! 
* هرم پور

بیرجند:  شهر  ایمنی  همایش  اولین  در  شهردار   
که  هایی  ساختمان  برای  شرایطی  هیچ  »تحت 
نکات ایمنی و دستورالعمل های ایمنی ساختمان 
را رعایت نکنند، پایان کار صادر نمی شود« ؛ مدیر 
 عامل سازمان آتش نشانی: » اغلب مجتمع های
 مسکونی در بیرجند پایان کار ندارند و ایمن سازی
نشده اند که این خود خطری مهم برای ساکنان 
مجتمع هاست« ؛ فرماندار: »60 درصد نگهبانان 
درصد   60 اند،  ندیده  ایمنی  آموزش  ها  سازمان 
درصد   80 است،  ایمن  غیر  ها  شیشه  نمای 
 30 و  ندارند  یاب  نشت  استاندارد  ها  موتورخانه 

درصد فضاها دودکش و روشنایی مناسب ندارند«
آمار جالب و چه فضای فرح بخشی!  به! چه  به 
توصیه می کنم این لحظه با خواندن این جمالت 
از ما احساس کمترین خطری نکنیم!  هیچکدام 
همه چیز آرومه و مردم کما فی السابق مشغول 
هست  استرسی  و  دلهره  هم  اگر  احیانًا  زندگی! 
های  خشکسالی  و  ریزگردها  هجوم  به  مربوط 
چندساله اخیر است که به ایمنی شهر ربطی ندارد 
و مسؤوالن محترم هم قطعاً در آن نقشی نداشته اند! 

اما بحث ایمنی شهر، شوخی بردار نیست. 
ایمنی شهر به دلیل بار اجتماعی و البته حقوقی، 
بار روانی و بار ایمنی فیزیکی و حیاتی، شانه به 
شانه ی زندگی روزمره مردم در شهر حرکت می 
 کند. بخشی مهمی از این ایمنی به برنامه ریزی،
در صحنه ی  و  اقدام عملیاتی  و  و همت  تفکر 
عنوان  به  مردم  خود  به  نیز  بخشی  و  مدیران 
ساکنان محله ها و مناطق این شهر برمی گردد.  

) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

سرمقاله

استان  سالمند 
صدای تلویزیون و چند مادر سالمند که به آن چشم 
دوخته اند. تنها صدایی است که به گوش می رسد؛ 

وقتی داخل می رویم... ) مشروح گزارش در صفحه 3 (

بازارچه های استان 
با گمرک استاندارد 

فاصله دارند
صفحه 7

نهمین همایش شیرخوارگان 
حسینی برگزار می شود

همایش  جهانی  مجمع  امنای  هیئت  عضو 
شیرخوارگان حسینی عنوان کرد: در اولین جمعه 
جماران  حسینیه  محل  در  همایش  این  محرم 

بیرجند برگزار می شود ... ) مشروح خبر در صفحه 7 (
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محسنی اژه ای : 

تجلیل از 
دکتر رفیعی
چهره ماندگار 
خراسان جنوبی

صبح پنج شنبه در آیینی با حضور جمعی از بزرگان 
دکتر  نامه  ارج  کتاب  از  بیرجند  فرهنگ  و  ادب 
محمود رفیعی رونمایی شد. ) مشروح خبر در صفحه 4 (

دردسر جدید صنعت، کسب 
مجوز از خراسان رضوی
استاندار : هیچ بانکی کمبود نقدینگی ندارد ؛ بانک ها سود زیادی بگیرند از آنها شکایت می کنم 

 
 تسمٍ تعالی

 
 

  آيای خراسان جىًبی ارسال مته اطالعیه جهت چاپ در ريزوامهمًضًع : 

  
 

 .......................: شمارٌ 

 ........................: تاریخ 

 آيای خراسان جىًتی محترم ريزوامٍ
 با سالم 
 اقدام فرمایید . ريزوامه  لًگًی قسمت در 10/7/59در ريز شىبه مًرخ ذیل جهت چاپ اطالعیه  خًاهشمىد است احتراماً

 
  

 
 جىاب آقای یعقًب وژاد 

 مدیرکل ي رئیس محترم ستاد اقامٍ وماز ادارٌ کل امًر مالیاتی استان

 ،کسة رتثٍ ايل کشًری اقامٍ وماز در تیه ادارات کل امًر مالیاتی سراسر کشًر ضوي تبریک
 ًَراًیاشاعِ فرٌّگ در هسیر کِ با ّوت ٍاالی خَیش  حضرتعالیاز

ٍ زهیٌِ برپایی هطلَب برًاهِ ّای اقاهِ ًواز را در  قدم برداشتًِواز 
تشکر ، ًوَدُ ایدفراّن  استاىٍ ادارات اهَر هالیاتی سطح  ادارُ کل

 تَفیق رٍزافسٍى شوا را از درگاُ ایسد هٌاى خَاستارین.، ًوَدُ
 کارکىان ادارٌ کل امًر مالیاتی استان

 
 

خاندان محترم خامسان
با نهایت تأسف درگذشت

 شادروان حاج محسن خامسان
معتمد بازار و امین مردم را که سال ها با خوشنامی افتخار بازار 

و شهرمان بود، تسلیت عرض نموده 
و خود را در غم شما شریک می دانیم. 

هیئت رئیسه اتاق اصناف و اتحادیه های وابسته

برادر ارجمند 

جناب آقای درویشی
مدیرکل محترم سازمان تأمین اجتماعی خراسان جنوبی

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر گرامی تان را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند منان
 برای آن مرحومه غفران الهی و برای جناب عالی و خاندان معظم صبر و سالمتی مسئلت داریم.

مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت مهراس کویر

جناب آقای درویشی
 مدیرکل محترم تامین اجتماعی خراسان جنوبی

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت مادر گرامی تان 
را حضور جناب عالی تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه علو درجات 

و برای خانواده های داغدار و سایر بازماندگان محترم صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.   

اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند

جناب آقای درویشی
 مدیرکل محترم تامین اجتماعی خراسان جنوبی

 به راستی که فقدان عزیزان به سختی به باور می نشیند
ولی در برابرتقدیر پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا نیست

درگذشت مادر بزرگوارتان را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت عرض می نماییم. 

مدیریت و پرسنل هتل جهانگردی بیرجند

جناب آقای درویشی 
مدیرکل محترم تأمین اجتماعی خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تالم درگذشت مادرگرامی تان
 را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه علو درجات 

و برای شما و سایر بازماندگان صبر از درگاه خداوند مسئلت داریم. 

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

جناب آقای خامسان 
 مدیرعامل محترم جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی

سوگ فقدان پدرگرامی تان
 صبری الهی می طلبد. از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی

 و برای جناب عالی صبر و شکیبایی آرزومندیم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس محمد حسین رندیان
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

با نهایت تأسف و تألم، درگذشت مادر گرامی تان 
را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه علو درجات

 و برای شما و سایر بازماندگان صبر از درگاه خداوند مسئلت داریم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

برادر ارجمند جناب آقای درویشی
مدیرکل محترم تأمین اجتماعی خراسان جنوبی

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادرگرامی تان 
را تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان 

محترم صبر و طول عمر مسئلت می نماییم.

بازنشستگان  تأمین  اجتماعی  شهرستان سربیشه  به سرپرستی  محمد قالسی  رئیس  و  دبیرکانون

جناب آقای مهندس امینی
با نهایت تأسف و تألم مصیبت درگذشت پدرخانم گرامی تان

 شادروان حاج محسن خامسان
 را خدمت شما و همسر گرامی تان تسلیت عرض نموده، بقای عمر و سالمتی برایتان آرزومندیم

 ما را در غم خود شریک بدانید. 

مدیرعامل و پرسنل کارخانه شیر ستره

سپاس و اعتذار

تقدیر الهی بر این بود در مصیبت مادرمان

 مرحومه فاطمه بازرگان 
داغدار شویم. اما آنچه مایه تسلی خاطرمان گشت حضور، همراهی و همدردی 
همه عزیزان از شهرهای دور و نزدیک، دوستان، آشنایان، شهروندان خوب 

بیرجندی و عزیزانی بود که ما را در این مراسم به طرق مختلف مورد لطف
 قرار دادند که الزم می دانیم مراتب تشکر خود را از همه آن سروران معظم 

خاصه عزیزان هیئت محترم حسینی، اورژانس 115، کارگزاران دفاتر حج و 
زیارت و بهشت متقین اعالم داشته و از اینکه به علت تألمات روحی و کثرت 

عزیزان امکان تشکر حضوری فراهم نگردید، عذر خواهیم.

خانواده معاشری

با نهایت تأسف و تاثر درگذشت همسری مهربان، مادری فداکار و خواهری دلسوز مرحومه مغفوره

صدیقه جوهردار  )همسر حاج محمد ولی عجمی(
را به اطالع کلیه دوستان و آشنایان محترم می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه 

  امروز شنبه 95/7/10 ساعت 14:30  از محل مسجد صاحب الزمانی)عج( خیرآباد نو
برگزار می گردد، حضور شما سروران محترم در این مراسم موجب شادی روح آن مرحومه

 و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: عجمی ، جوهردار، جواهری ، عجم ، زحمت کش ، حسینی و سایر بستگان 

به مناسبت دومین سالگرد درگذشت

 مادری مهربان و همسری دلسوز 

مرحومه سیده فاطمه متولی
 با ذکر فاتحه و صلوات روح پاکش را شاد و یادش را گرامی می داریم.

خانواده های: نایاب ، متولی

با نهایت تأسف و تاثر درگذشت مرحوم 

حاج محمد ابراهیم شریفی
را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم  

 امروز شنبه 95/7/10 ساعت 3 بعدازظهر از محل بهشت متقین
 )غسالخانه  بیرجند( برگزار می گردد، حضور سروران ارجمند موجب شادی 

روح آن عزیز سفر کرده و تسلی دل داغداران و امتنان خواهد بود.
مود  مقدم  شریفی  مود،  زاده  شریف  شریفی،  های:  خانواده 

فضایلی ، محمدی و سایر بستگان 

 09158630313  ASA آسانسور

شروع فصل زیبای آموزش، فصل آبی مهر بر شما معلم مهربانی مبارک
از مدیران محترم که با تولیدی پوشاک مجلل همکاری داشته اند

 صمیمانه سپاسگزارم.
بیکـیدعای خیر برای شما و همکاران ارجمند 
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عرضه خودرو پژو ۲۰۰۸ در دی ماه

ایسنا - مصطفی خان کرمی معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خودرو از عرضه خودرو جدید پژو ۲۰۰۸ در 
دی ماه سال جاری خبر داد و گفت: این خودرو توسط شرکت ایکاپ )شرکت مشترک ایران خودرو و پژو( تولید شده و 
قیمت آن بر اساس نوع گیربکس و دیگر آپشن های خودرو، بین ۷۵ تا ۹۵ میلیون تومان متغیر است.

رضایی : انتخابات رقابتی به نفع ماست
 ولی نباید صحنه را دو قطبی کنیم

تأکید  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
کنند  رقابت  اگر  جناح  سه  و  جناح  دو  کرد: 
انتخابات  و  است  نظام  نفع  به  و  است  خوب 
رقابتی به نفع ماست ولی نباید صحنه را دو 
قطبی کنند. محسن رضایی افزود: می خواهند 
انتخابات را دو قطبی و احساسات مردم را هیجانی کنند تا از شلوغی 
اوضاع استفاده کنند. وی افزود: توصیه ام به همه جناح ها است. آقایان 
به ستادهاشان توجه کنند. چطور می شود که در مذاکرات هسته ای ما، 
عامل نفوذی می آید و مهم ترین اطالعات را به آمریکایی ها می رساند؟

وکیلی ، نماینده تهران :  اجماع اصولگرایان
در انتخابات ۹۶ بسیار خطرناک است

پاسخ  در  دهم  مجلس  اصالح طلب  نماینده 
به سؤالی مبنی بر اینکه برخی معتقدند چون 
انتخابات حاضر  رئیس دولت نهم و دهم در 
نمی شود بنابراین اصالح طلبان نیز باید برای 
را  اصالح طلب  فرد  یک  رو  پیش  انتخابات 
معرفی کنند، گفت: معتقدیم نبود احمدی نژاد انسجام اصولگرایان را 
بیشتر فراهم می کند و آنها حول یک چهره سفید اجماع می کنند که 
این بسیار خطرناک است. وکیلی با بیان اینکه انتخاب روحانی از روی 

اضطرار نیست ادامه داد: این انتخاب از روی اختیار است.

ایرانی : جبهه اعتدالگریان کاندیداتوری
عارف  و الریجانی را پیگیری می کند

جبهه  کمیته  رئیس  ایرانی  جمشید 
متبوعش  جبهه  برنامه  درباره  اعتدال گرایان 
و   ۹6 جمهوری  ریاست  انتخابات  برای 
ارزیابی اش از فضای انتخاباتی موجود  گفت: 
اعتدال گرایان و اصالح طلبان معتقدند  جبهه 
باید عالوه بر حجت االسالم روحانی، کاندیدای دیگری نیز در  که 
صحنه انتخابات حاضر باشند. وی افزود: ما به طور قطع به دنبال 
دوازدهمین  برای  الریجانی  علی  و  عارف  محمدرضا  کاندیداتوری 

دوره انتخابات ریاست جمهوری هستیم.

رئیس جمهور گفت: هرچه برای حل مسائل 
پیش می رویم یک داستانی به وجود می آورند، 
به طوری که ما کشوری هستیم که در نقطه 
نخست مقابله با تروریسم قرار داریم، اما یک 
دفعه FATF را نجس اعالم می کنند. دکتر 
روحانی، مذاکرات خارجی را مورد اشاره کرد و 
متذکر شد: مذاکرات خارجی همانند معامالت 

تجاری است که در آن کاالیی فروخته و یا 
خریده می شود و در آن همه چیز به صورت 
صددرصد محقق نمی شود، چراکه اگر هر چیز 
به صورت صددرصد محقق شود دیگر نیازی 

به مذاکره نیست.
کوتاه  مذاکره  در  شما  دوتا  افزود:  روحانی 
دنیای  در  و  مقابل  طرف  دوتا  و  می آیید 

که  همانطور  است،  همین طور  نیز  سیاست 
سبک دولت قبلی بود؛ باید بدانیم سبک دولت 
رئیس  نمی دهد.  جواب  هم  قیامت  تا  قبلی 
جمهور تشریح کرد:  هدف از انجام مذاکرات 
باز کردن فضا بود و اگر بخواهیم کل کار این 
دولت را تشریح کنیم این بود که در فضای 
اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و روابط خارجی 

آرامشی را به وجود بیاورد و این آرامش هدف 
دولت بود. رئیس جمهور گفت: یک عده به 
هیچ  و  هستند  ساده لوح  اینها  می گفتند  ما 
پرونده ای بسته نمی شود؛ آدم هایی به خود من 
می گفتند شما دارید وقت تلف می کنید و حاال 
که حل شده است به جای تشکر از ملت و 
نمایندگان ملت، این افتخار را قبول نمی کنند.

روحانی : هرچه برای حل مسائل پیش می رویم یک داستانی درست می کنند
 یک دفعه FATF را نجس اعالم کردند/سبک دولت قبلی در مذاکره، تا قیامت هم جواب نمی دهد

اشاره  با  قضائیه  قوه  اول  معاون 
مترصد  جهانی  استکبار  اینکه  به 
فرصتی برای زمینه سازی جنگ نرم 
خاطرنشان  است،  کشور  داخل  در 
کرد: آنان متوجه شدند که انفجارها و 
ترور برای کشور ما جواب نمی دهد. 

به همین دلیل زمینه را برای جنگ 
بخواهند  اگر  تا  می کنند  فراهم  نرم 
این  کنند  وارد  ایران  به  ضربه ای 
در سال های  باشد.  ضربه سنگین تر 
مسائل  در  قدرت ها  این  مختلف 
اقداماتی  و...  اجتماعی  سیاسی، 

نفوذ  برنامه ها  در  و  دادند  انجام  را 
کردند. در همان سال ها برنامه ای به 
عنوان برنامه کشور نوشته شد که اگر 
فردی به امضاهای این برنامه توجه 
برنامه  این  می کرد  گمان  نمی کرد 
توسط ضدانقالب نوشته شده است. 

محسنی اژه ای افزود: این قدرت ها 
و  دانشگاه ها  در  را  اساتید  از  برخی 
بعد از آن در دبیرستان ها فعال کرده 
نظام  برنامه های  برای  افراد  این  تا 
دشمنان  کنند.  زمینه سازی  سلطه 
اجتماعی  و  فرهنگی  مسائل  در 

از برخی  در  و  شده  وارد   کشور 
کردند  نفوذ  انقالبی  های  خانواده 
تحت  نیز  آقازاده ها  از  بعضی  که 
تأثیر آنان قرار گرفتند و توانستند در 
افکار برخی از افرادی که با انقالب 

اسالمی بودند تأثیر بگذارند. 

محسنی اژه ای : دشمنان در برخی خانواده های انقالبی وآقازاده ها یارگیری کردند

گفت:  رهبری  خبرگان  مجلس  رئیس 
اخیر  موضع گیری  در  انقالب  معظم  رهبر 
می گرفت  شکل  داشت  که  فتنه ای  خود 
جنتی  ا...  آیت  کردند.  خفه  نطفه  در  را 
ادامه داد: در مسئله برجام به خوبی نشان 

و  نیست  قابل اعتماد  مقابل  طرف  که  داد 
خودشان هم که ساعت ها و سال ها برای 
طرف  که  دارند  اقرار  بودند  رفته  مذاکره 
با  حال  و  نکرده  وفا  خود  عهد  به  مقابل 
بی اعتمادی  این  با  چگونه  شرایط  این 

را  فتنه  وی  ببندیم.  قرارداد  آن ها  با  باز 
مسئله تمام نشدنی دانست و اظهار داشت: 
دچار  و  کشید  آتش  به  را  کشور  منکری 
هستند  فعال  آن ها  هنوز  ولی  کرد  چالش 
در  هستند  فتنه  اهل  خودشان  آنکه  با  و 

مقام  و  پست  و  دخالت  مختلف  مسائل 
می گیرند و دنبال گسترش فضای فتنه در 
جامعه هم هستند که باید با آن ها برخورد 
شود. دبیر شورای نگهبان به وطن فروشی 
و  اشاره  منکرات  از  دیگر  یکی  به عنوان 

دارند  برخی تصمیم  متأسفانه  عنوان کرد: 
همه  و  بفروشند  بیگانگان  به  را  ملت 
عمل  کنار  در  تا  است  آنان  به  نگاهشان 
اقتصادی  رونق  باعث  خود  وعده های  به 

کشور هم شوند.

آیت ا... جنتی : در موضوع احمدی نژاد فتنه در نطفه خفه شد ؛ برخی تصمیم دارند ملت را به بیگانگان بفروشند

سرمقاله

امان از شهر نا ایمن ! 

* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( آماری که ابتدای سرمقاله 

اند.  دهنده  هشدار  و  کننده  نگران  شد،  تقدیم 
استان خراسان جنوبی و بیرجند همواره در معرض 
آسیب های ناشی از بالهای طبیعی بوده و خواهد 
بود، از سوی دیگر و برخالف سایر مراکز استان 
آسمان  به  سر  اینجا،  از  تر  بزرگ  و  مهم  های 
های برج  و  ها  مجتمع  و  ها  آپارتمان   کشیدن 
ایمنی خاص  الزامات  اداری و مسکونی  تجاری، 
به  بازرسی  دقت،  که ضرورت  طلبد  را می  خود 
از  پرهیز  و  قانون  از  متخلفان  با  برخورد  موقع، 
سهل انگاری را دو صدچندان به چشم می آورد.

 در همین سال های اخیر هر کدام از ما حداقل 
چند حادثه مرگبار و دلخراش را به یاد داریم که 
ناشی از سهل انگاری در ایمن سازی فضای شهر 
بوده است؛ آتش سوزی در آپارتمان ها و حبس 
آسانسورها،  از  ناشی  تلفات  ها،  نشین  آپارتمان 
شهر،  عمومی  فضای  در  ها  گرفتگی  برق  انواع 
سقوط در چاه منازل یا قنات های داخل منازل، 
سقوط منجر به جراحت یا مرگ مصالح بکار برده 

شده در ساختمان ها و ده ها مورد دیگر. 
که  است  این  اغماض  قابل  غیر  و  مهم  سؤال   
غفلت  و  انگاری  سهل  نتیجه  شده،  ارائه  آمار 
از  گرفته  نشأت  یا  مسؤوالن؟  یا  است  مردم 
ساز و کارهای نامناسب قانونی و دست و پاگیر 
شاید و  اعتبارات  کمبود  همیشه  مثل  هم  یا   و 
غیرقابل  های  رانت  و  صحنه  پشت  های  البی 
مشاهده؟ هرچه هست، شورای شهر، شهرداری، 
دستگاه های متولی ایمن سازی، ستاد بحران و 
این  در  ها  ارگان  و  نهادها  ادارات،  همه  الجرم 

بحث مهم دخیل اند. 
که  ما  بزرگ  شهر  آرمان  ی  پیکره  از  بخشی 
پوست  در  را  شهروندان  جانی  و  روانی  امنیت 
نظر به  است.  شهر  ایمنی  است،  داده  جا   خود 
در  و  این موضوع  در  ها هم  رسانه  ما  رسد  می 
مسؤوالن  و  مردم  برای  حساسیت  ایجاد  بحث 
غفلت و کوتاهی کرده ایم. ما باید به  این باور 
ایمنی در شهر،  اساسی و مهم  برسیم که نقش 
نتیجه  در  و  عمومی  آسایش  و  آرامش  ایجاد 
افزایش امید، پویایی و موفقیت و بازدهی کاری 
همه ی مردم است و این امر جز با خواستن از 

مسؤوالن و همت خودمان، ساز و کاری ندارد.

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰۹3۰4۹43۸31 ارسال فرمایید(

تعهد خودروسازان ۱۰ ساله شد

خودرو  واردکنندگان  و  خودروسازان   - ایسنا 
موظفند تا 1۰ سال پس از فروش آخرین دستگاه 
از هر مدل خودرو، خدمات تعمیر و تامین قطعات 
جدید،  قانون  یک  براساس  دهند.  ارائه  را  آن  
ملزم  خودرو  واردکنندگان  و  خودروسازان  تمام 
شده اند ارائه خدمات تعمیر و تامین قطعات یدکی 
 1۰ تا  را  خود  سوی  از  شده  عرضه  خودروهای 
مدل  آن  از  دستگاه  آخرین  فروش  از  پس  سال 
که  است  حالی  در  این  کنند.  تضمین  خودرو، 
موظفند  داخلی  خودروسازان  قانون  همین  طبق 
خودروهای ارائه شده از سوی خود را تا دو سال یا 
4۰ هزار کیلومتر کارکرد، گارانتی )تضمین( کنند.

یارانه 2۰۰ هزارنفر حذف شد

بیان  با  کار  وزیر  معاون  میدری  احمد   - مهر 
اینکه در ۵ ماهه امسال یارانه بیش از۲۰۰ هزار 
نفر حذف شد، گفت: دولت قصد حذف گسترده 
با  یارانه خانوارهای  ندارد و فقط  را  یارانه بگیران 
درآمد بیش از 3۵ میلیون تومان حذف می شود. 

موسسات اختصاصی وام مسکن آمدند

ایسنا - با ابالغیه اخیر بانک مرکزی، از این پس 
موسسات جدید به طور رسمی و با شرایط خاص 
می توانند جهت جذب سپرده و اعطای تسهیالت 
این  کنند؛  اقدام  مسکن  بانک  کنار  در  مسکن 
موسسات به طور اختصاصی در یک استان مشخص 
فعالیت خواهند کرد. ویژگی این موسسات این است 
که تامین اعتبار بخش مسکن را به طور اختصاصی 
در مناطق جغرافیایی مشخص از طریق جذب سپرده 
انجام می دهد که در این حالت می تواند هزینه تعداد 

بیشتری از خریداران مسکن را پوشش دهد.

آمادگی پلیس برای پاکسازی 
یک هفته ای کشور از معتادان خیابانی

با  ناجا  فرمانده  اشتری  حسین  سردار   - تسنیم 
امنیت  تامین  بر  پلیس  جدی  اهتمام  به  اشاره 
برای  حجاب،  و  عفاف  موضوع  و  اخالقی 
از  تمام شهرهای کشور  پاکسازی یک هفته ای 
تأمین فضای  وجود معتادان خیابانی در صورت 

نگهداری این معتادان اعالم آمادگی کرد.

۰۹۱58۹۹4۰8۶ - ۰۹۱5۱۱۰4۰8۶  رسولی                ۱۰۰ درصد تضمینی

به ازای خرید هر باطری
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
۰ 9 ۰ 1 3 7 7 ۲ 6 ۲ ان6
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 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     32 44 ۶۶ ۶۶    32 42 43 2۰ -2   

دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

ایزوگام سالخورده  آسفالت محوطه و پشت بام/ فروش عمده و...
میدان توحید - جنب داروخانه    ۰91566666۰7

پوشاک آداک
 عرضه کننده انواع لباس زنانه و شلوار بچگانه اورجینال  با قیمت های باورنکردنی 

بلوار معلم، خیابان فردوسی،  جنب مطب دکتر مطهری

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش

 اجاره تخته کار/ خرید و فروش لوازم داربست
بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی

3۲319۲63- ۰915164۲377- وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

بیمه معلم کد: 25۶۹
 صدور انواع بیمه نامه ها به صورت

 نقد و اقساط 8 ماهه و کسر از حقوق 
 نمایندگی سید محمد امیرآبادی زاده

ابتدای بلوار آوینی- بین سمن و یاسمن
تلفکس: 3۲4۰4۰4۰- ۰915۸64۲955

حمل بار و اثاثیه منزل با کامیون اتاق ۶ متر
پتودار و موکت کرده به همراه کارگر و بارچين ماهر

۰۹۱55۶۱83۰8 - جالل نیا

داخل و خارج شهر با بيمه 

آبکش ارزان قیمت حمل آب به تمام نقاط استان / حمل آب از ما قيمت از شما    
09159639415- زارعی 

ARTEC , C.C.K ,  SOFTWATER , HYGINIC
KING WATER ,WATER SAFE , AQUA JOY

۲۰ ماه گارانتی بدون قید و شرط
 تا 3 ماه امکان برگشت کاال

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC

خدمات پس از فروش دستگاه تصفیه آب
هر سه سرویس یک سرویس رایگان هدیه 

بگیرید

کولـر گازی

تصفیــه آب
آب سرد کن

پمپ ساختمان
بیـن معلـم 44 

و چهار راه 15 خرداد
تلفن خدمات 31۰57        

۰91516153۲9

اقساط ۱۰ ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M

5 سال ضمانت

مشاوره ، طراح و مجری پروژه های :
سکوریت، دوجداره، فریملس، ساختمانی، پلی کربنات، سند بالست، تایل، بلوکه 
درب های برقی شیشه ای و کرکره درب و پنجره UPVC و آلومینیوم کرتین وال  

عرضه کننده: روکش های عایق انرژی و مقاوم ساز شیشه
آدرس: خیابان توحید- بین توحید ۸ و1۰     تلفن: 3۲4491۲9    همراه: ۰915561۰5۸5

کلینیـک ســاختمـانی نـوفـرستـی

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

بيست متری سوم ، روبروی حج و زيارت

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم
 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه
 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده          ۰915341۰66۸ - ۰915341۰66۸

 نمایندگی و عاملیت فروش شرکت                                                                          و توسعه صنعت جوش در استان
 تولید کننده انواع: افزودنی های بتن ، ترمیم کننده بتن، گروت، واتراستاپ های 
پی وی سی، اسپیسرهای پالستیکی، شیلنگ تزریق بتن و غالف 
 استرند، تجهیزات نیلینگ، ترمیم کننده بتن، چسب بتن و کاشی و ...

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد ۸9، طبقه همکف
۰9۰34۰9۰41۲ - ۰9۰34۰9۰411 

آپارتمان فروشی مناسب افراد سالمند، بدون پله، دارای 
حياط و فضای سبز، آفتابگير، دوخوابه، 85 متر + 10 متر 
انباری ، محيطی آرام، آماده وام 60 ميليونی بانک مسکن

قيمت: 115 ميليون
 مفتح 55 - بلوك 2 - واحد 1 تلفن:09031614320

خشکشویی باران
 شستشوی انواع البسه، روتختی، روفرشی و...  شستشوی پتو و پرده به همراه باز و بست
آدرس: خیابان 15 خرداد - ۲۲ بهمن 1   تلفن: ۰9157۲1۲1۸۸- 3۲44۸1۸7

از درب منزل



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما

پیام شما

3
شنبه * 10 مهر 1395 * شماره 3616

مشاورهقبلازازدواجبایدبهیکباورعمومیتبدیلشود

تسنیم-مدیرکل دفترامور فرهنگی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی گفت: نهادینه کردن مشاوره قبل از ازدواج بر مبنای باور و پذیرش مردم از جمله برنامه هایی 
است که همه اعضای کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان بر آن اتفاق نظر دارند. عصمت محمودی افزود: برای نهادینه کردن این فرهنگ ارزشی باید همه با هم به 

سالم. وزیر بهداشت فقط شعار حمایت از مادران میدان بیاییم و در کنار همه الزامات زندگی سالم و خوشبخت برای جوانان، فرهنگ مشاوره قبل از ازدواج را نهادینه می کنیم.
پرستار  مادران  عمل  در  ولی  دهد  می  شیرده 
مجبور  را  پزشکی  علوم  های  بیمارستان  شیرده 
می کنند که طی ماه عالوه بر روز ،۷ الی۸ بار 

شیفت شب بروند ! 
0915...۸30

مسووالن  بعضی  به  کاش  مقدس  دفاع  هفته 
بلند مرتبه استان تلنگری میزد که یادشان نرود 
بر روی صندلی 3میلیونی که نشسته اند و لوستر 
13میلیونی اتاق شان را روشن کرده،اینها میراث 
خون سیصد هزار شهید است ! این فرصتی برای 
خدمت به مردم است ،نه باند بازی سیاسی برای 

رفقایتان. پناه برخدا.  
0915...421

ترتیبی  خواهشمندیم  استان  فرهنگی  میراث  از 
اتخاذ فرماید تا درب باغ های تاریخی رحیم آباد 
، اکبریه، شوکت آباد و ارگ کاله فرنگی مانند 
و  شهروندان  روی  بر  روزه  همه  بیرجند  قلعه 
گردشگران باز باشد تا فقر مکان های تفریحی 

در شهر کمتر احساس شود.
093۷...1۸9

خواهشمندم   پرورش  و  آموزش  مسووالن  سالم 
به وضع مدرسه ی خدیجه کبری انتهای سپیده 
سراب رسید گی کنید با این که مبلغ 2۸0 هزار 
تومان به عنوان شهریه مدرسه از بچه ی پیش 
دبستانی میگیرند مگر مدرسه دولتی نیست ؟ از 

این گذشته کالس هیچ گونه امکاناتی ندارد
0933...۷33

را  استان  ومدیریتی  انسانی  های  سرمایه  سالم 
با بازیهای سیاسی تخریب نکنیم نخعی نژاد در 
؟  داشت  را  امکانات الزم  و  اختیار  آیا  دوره  این 
او  به  را  ارشد  متاسفانه خیر، پس ضعف مدیران 

نسبت ندهیم و خود زنی نکنیم.
0915...۸01

ذکریای  خیابان   فاصل   حد  زمین  چرا  سالم 
چهار و خیابان ظفر که محل ریختن نخاله های 
چرا  ؟  است  مانده  بالتکلیف  ؛  شده  ساختمانی 
شهرداری جوی آب برای انتقال آب انتهای کوچه 
های غفاری 10 ؛ 12 ؛ 14 ؛ 1۶  را نمی سازد؟ 
با آمدن باران آب در انتهای کوچه جمع و دریاچه 
ای را می سازد.  ؛ مسوول کیست؟ جمع شدن 
آب باران و یا خروجی منازل در انتهای کوچه ها 
و راکد شدن آن باعث تجمع پشه ها و ... میشود.

شهردار محترم که پایبند به منشور اخالقی و .... 
بازدیدی  خیابان  این  از  کنند  لطف  ؛  باشند  می 
اولیه  آیا حقوق  کنند  نزدیک مشاهده  از  و  کنند 
شهروندی در این منطقه که 25 سال قدمت دارد 
رعایت شده . حداقل در قیاس با کوچه خودشان
0915...00۷

فاقد  چهکند  شهرک  ورودی  بلوار  باسالم. 
تصادف  فقره  چند  حاال  تا  باشد  می  روشنایی 
برای  فکری  لطفا  است  شده  فوت  به  منجر 

روشنایی این معبرشلوغ بکنید. 
0915...229

سالم چرا لوله کشی آب روستایی استان تعطیل 
شده است بعد این همه انتظار

0915...29۷
خدمت برادر محترم کاسب بیرجندی که حرفهای 
قشنگی زده بودند عرض می کنم از آمار بانک ها 
اطالعات خواسته شده شما در می آید ولی مشکل 
فرهنگ سود خوری به شکل نزولی و بدون زحمت 
در بیرجند است. اگر خدای ناکرده وضعیت از این 
بدتر شود تمام بانک های غیردولتی و صندوق ها 
با  اند  نموده  برج خریداری  باال  به طمع سود  که 
شما  شوند  می  آمیز  فاجعه   ... ها  سپرده  سرمایه 
حساب و کتاب خود را به هرجا که وام تولیدی خرد 
و متوسط می دهد ببرید خدا عوض سود به شما 

برکت صد برابر می دهد.
0915...1۶3

از زحمات دکتر قائمی بسیار سپاسگزاریم
0915...45۷

با حرف شهروند عزیزی که در خصوص تحریم 
کامال  استان  اقتصاد  به  تفاوت  بی  های  بانک 
بیافتد  اتفاق  این  هفته  یک  فقط  اگر   . موافقم 
آنوقت تکریم ارباب رجوع و مردم داری واقعی 
کنم  فکر   . کرد  خواهیم  تجربه  ها  بانک  در  را 
دیگر بس است با سرمایه ما به ما حکومت کنند
915 ... 023

جوابیه شرکت آب و فاضالب 

احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
به  آب  مصرف  مدیریت  تبلیغ  در خصوص  شما 
فاضالب  و  آب  »امور  رساند:  می  استحضار 
بیرجند با تشکیل اکیپ های  مجزا به مشترکین 
پر مصرف و افرادی که نسبت به آب ریزی در 
شفاهی  اخطارهای  میکنند،  اقدام  معابر  سطح 
راستای  در  اقداماتی  امور  این  همچنین  و  داده 
آشنایی مردم با اصول مدیریت مصرف از طریق 
 ، دهد  می  انجام   )  ... و  رادیو  ها)جراید،  رسانه 
ضمنًا اطالع رسانی در خصوص صرفه جویی در 
مصرف آب از طریق توزیع بروشور و درج پیام در 

قبوض آب بهاء انجام می پذیرد.«

   جوابیه اداره کل آموزش و پرورش

پیام  احتراما در پاسخ به مطالب مندرج درستون 
مدرسه  تعطیلی  خصوص  0۷در   / مورخ۶  شما 
محمد آباد پسکوه- قاین، به استحضارمی رساند: 
آموزشگاه مذکور در سال 1391 به دلیل کاهش 
آمار دانش آموزی منحل گردیده و دانش آموزان 
جهت ادامه تحصیل به روستاهای مجاور هدایت 
شده اند ، دختران در مدرسه شبانه روزی حضرت 
و  کیلومتری   ۸ فاصله  به  قومنجان  )س(  زهرا 
قومنجان  پرهیزگار  شهید  آموزشگاه  به  پسران 
نامه  شیوه  مفاد  استناد  اند.به  شده  هدایت 
-9۶ تحصیلی  سال  انسانی  نیروی  ساماندهی 

متوسطه  آموزشگاه  تشکیل(  نصاب  حد   1395
اول ۶0 نفر دانش آموز می باشد که در صورت 
تحقق آمار دانش آموزی مذکور اقدام خواهد شد. 

جوابیه های معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی


*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج درستون پیام 
بهداشتی  عنوان مشکل  با  مورخ 95/۶/24  شما 
به استحضار می رساند: مکان مورد  آبگرم لوت 
به صورت  محیط  بهداشت  بازرسین  توسط  نظر 
مرتب بازدید و نمونه برداری آب انجام می شود و 
نواقص بهداشتی موجود ضمن اعالم به متصدی 
و اقدام قانونی در جلسات برون بخشی مطرح و 

در حال پیگیری می باشد. 
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما   *
پیام شما مورخ ۶/15  در خصوص مجهز نبودن 
 : رساند  می  استحضار  به  خوسف  در  آزمایشگاه 
پزشک  یک  سطح  خدمتی  بسته  آزمایشگاه 
های  گروه  به  مربوط  آزمایشات  سایر  و  خانواده 
هدف شامل) مادران باردار، کارت بهداشت کسبه 
وزارت  از  ارسالی  های  دستورالعمل  مطابق  و...( 
بهداشت در ساعات اداری در آزمایشگاه خوسف 
انجام می گیرد . همچنین جهت رفاه حال مردم 
ساکن در روستاهای تحت پوشش از جمله معدن 
گیری  نمونه  نیز  ماژان  و  گل  خور،  زری،  قلعه 
آزمایشگاه  همکاران  توسط  آزمایشات  انجام  و 
انجام  هفته  در  روز  کدام یک  هر  مرکز خوسف 
می گردد. ضمنا مراحل راه اندازی انجام آزمایش 
عدم اعتیاد صنوف نیز در دست اقدام می باشد. 

پیام همشهری  در خصوص  ، سالم  آوا  روزنامه 
باید  ها  بانک  مردمی  تحریم  در خصوص  عزیز 
از  نفر  چند  گفت  توان  می  جرات  به  بگوییم 
خاطر  به  استان صرفا  گذاران  سرمایه  بزرگترین 
سیاست های غلط سرپرستی یکی از بانک های 
دولتی در حال ورشکستگی هستند . کسانی که 
بخش عظیمی از اشتغال استان ، مدیون حضور 
دیدگاه های فردی یک  دلیل  به  امروز  آنهاست 
نفر در بانک ... دارند بیچاره می شوند . مسووالن 
استانی جدا رسیدگی نمایند واقعا نیازی نیست که 
افرادی که نگاه مثبتی برای توسعه استان ندارند  

بر مسند ریاست بانک های دولتی بنشینند.
 ) ارسالی در کانال تلگرامی آوا (

سالمندی آغازی دیگر در زندگی است با کوله باری از تجربه

خراسان جنوبی استانی سالمند است
از  داریم  قصد  بار  این   - کاری نسرین
به  چشمانشان  همیشه  که  بگوییم  پدرانی 
بسته  درهای  پشت  در  فرزندان  های  قدم 
خشک می شود و تنها خواسته آنها محبت 
دردهایشان  همه  درمان  که  محبتی  است، 
که  کسانی هستند  به  دلخوش  تنها  و  شود 
اند.  ریخته  آنها  پای  به  را  عمرشان  همه 
با  فرزندانشان  تا  منتظرند  که  مادرانی  از 
به  یکبار  ماهی  چند  هر  چهره  بر  لبخندی 
دیدارشان برود. وقتی قدم به خانه سالمندان 
می گذاری، نگاه منتظر ساکنان پرمهرش از 
هر چیزی پررنگتر می نماید و پشت چهره 
های ُپرچین و پر احساس مادران مهربان و 
به چشم  تنهایی  پدران دیروز کلمه ای جز 
کوچه  امامت،  خیابان  سجادشهر  آید.  نمی 
تابلو نمی داشت  امامت 1 خانه ای که اگر 
محلی  شد  نمی  مشخص  اصال  بیرون  از 
پشت  است.  سالمندان  از  نگهداری  برای 
نفر  در موسسه که رسیدم حس کردم چند 
شدم  وارد  وقتی  هستند،  منتظرم  در  پشت 
متوجه شدم که آنها از آمدن من خبر داشتند 
گفته  به  کشیدند.  می  مرا  ورود  انتظار  و 
یکی از روانشناسان آنجا این افراد به دلیل 
اینکه همیشه در محیط بسته ای قرار دارند 
وقتی می دانند فرد جدیدی از بیرون برای 
عیادتشان می آید خیلی خوشحال می شوند.

زندگی  آن  در  سالمندان  که  ساختمانی  در 
می کنند هیچ سرسبزی دیده نمی شود. هر 
ها  اتاق  و   سالن  از  ای   گوشه  در  سالمند 
نشسته است و بوی آزار دهنده دارو که در 
هوا استشمام می شود بینی ات را اذیت می 
کرد. زمانی که وارد می شوم سالمندان  به 
آنها آشنا می شوم   با  آیند و  سمت من می 
و هر کدام به نوعی دوست دارد حرف بزند. 
پالستیک  در  عناب  مقداری  آنها   از  یکی 

دارد و اصرار داشت که از آن بخوریم. 

کجابودی؟چرادیرآمدی؟

 صدای تلویزیون و چند مادر سالمند که به 
آن چشم دوخته اند. تنها صدایی است که 
با  داخل می رویم  وقتی  به گوش می رسد 
روی  از  و  در می آورند  بال  گویی  دیدنمان 
به  تک تک شان  با  می شوند.  بلند  تخت 

گرمی خوش و بش می کنم . 
»کجا  می پرسند:  مرتب  اند.  زده  ذوق 
توی  از  پیرزنی  آمدی؟«  دیر  چرا  بودی؟ 
با دیدن من خندان  اتاق سرک می کشد و 
شوم  می  اتاقها  از  یکی  وارد  می آید.  جلو 
پیرزن که به نظر می رسد آلزایمر و توهم 
دارد تا کنارش می نشینم دستم را می گیرد 
و می گوید: مادرجان خوب شد اومدی سه 
پایین  اون  برو  شما  نخوردم  هیچی  روز 
این  به  نون  لقمه  یه  بگو  پزند  نان می  که 
آید.  بدرد می  دلم  دارد.  گناه  بدهید  پیرزن 
چه سخت است توهم داشتن و در کنارش 
تنهایی!دستش را نوازش می کنم که ناگهان 
شوکه ام  و  می بوسد  را  دستم  می شود  خم 
می کند. می گوید: »توروخدا باز هم به ما سر 

بزن.« بی تحمل از کنارش بلند می شوم.

مردمدرکناربهزیستیدستی
بهاحوالسالمندانبرسانند

خانم  زنان  توانبخشی  مرکز  مدیر  اتاق  به 
فروتنی می روم و پای صحبت هایش می 
بانوان  توانبخشی  مرکز  گوید:   می  نشینم 

سال  در  بهزیستی  مقررات  طبق  بیرجند 
13۸5 تاسیس شد و این مرکز تحت پوشش 
فروتنی  باشد.  می  امداد  کمیته  و  بهزیستی 
مدیریت مرکز سالمندان خانم با بیان اینکه 
پرسنل مرکز  از 10 تا 50 نفر تغییر می کند 
ادامه می دهد: همکاران ما شامل  پزشک 
عمومی، کاردرمانگر، فیزیوتراپ، روانشناس، 
شنوایی  و  سنج  بینایی  و  اجتماعی  مددکار 
پزشک  همچنین  و  اداری  کادر  و  سنج 
متخصص  پزشک  و  داخلی  متخصص 
بصورت  بار  یک  ماه  سه  هر  روانپزشک 

ادواری سالمندان را ویزیت می کنند. 
های  شیفت  در  هم  پرستارها  وی  گفته  به 
و همچنین  کنند  می  کار  مختلف چرخشی 
مراقبین در هر شیفت 2-3 نفر و خدمه برای 
و  خرید  مامور  و  آشپز  و  البسه  شستشوی 
مسئول فنی مرکز هم تمام برنامه ها و فراز 
نظارت  تحت  باید  را  مرکز   های  نشیب  و 
داشته باشد.  به گفته مدیر مرکز هفته ای 
دو نوبت در تابستان و یک نوبت در زمستان 
سالمندان مرکز حمام برده می شوند که البته 
موارد ضروری گاهی پیش می آید که یک 
سالمند در یک روز 3-4 بار نیازمند استحمام 
می شود .  فروتنی اظهار می کند: چه خوب 
به  دستی  بهزیستی  کنار  در  مردم  است 
احوال سالمندان برسانند. چون هیچ ارگان 
توانبخشی به تنهایی قادر به فراهم ساختن 
به  مردم  کمک  با  مگر  نیست  توانجو  نیاز 

ویژه خیرین محترم استانی.

بیشترسالمندان
بیسرپرست،بدسرپرست
یامجهولالهویههستند

شده   پذیرش  سالمندان  فروتنی   گفته   به 
بی سرپرست، بد سرپرست یا مجهول الهویه 
هستند و  برای اداره کردن آنها نیاز به اعتبار 
سرپرست  بی  علت  به  که  است  مناسب 
ای  خانواده  هیچ  از  توان  نمی  آنها  بودن 
سالمند  هر  برای  نهایت  در  کرد.  دریافت 
دولت  طرف  از  سرانه  تومان  هزار   ۸50
درنظر گرفته شده که 450 هزار تومان آن 
توسط بهزیستی به عنوان یارانه پرداخت می 
شود و 400 تومان دیگر از قیم یا سرپرست 
سالمند گرفته می شود که متاسفانه  بیشتر 
به  دادگستری  نامه  معرفی  با  سالمندان 

و  شوند  می  پذیرفته  سرپرست  بی  عنوان 
مساعدت  به  مبرمی  نیاز  که  اینجاست  در 
خیرین استان حس می شود. از طرف دیگر 
کمیته امداد هم مبلغ 52 هزارتومان حقوق 
آنها  اکثر  به سالمندان می دهد که  ماهانه 
از  اطالعی  بودن  سرپرست  بی  علت  به 

همین مبلغ هم ندارند.
مسئول توابخشی سالمندان خاطرنشان می 
کند: نیروهای زحمتکش و مهربان این مرکز 
که تک تک سالمندان را مادر خود می دانند 
آنها مراقبت  از  از نزدیکان خودشان  و بهتر 

اندکی بسیار  حقوق  متاسفانه  کنند   می 
 می گیرند که  به علت کم بودن درآمد مرکز 

جای بسی تاسف دارد.

مردمخراسانجنوبیازلحاظ
مهربانیوعطوفتزبانزدهستند

که  بیرجند  مردم  از  ما  گوید:  می  فروتنی 
خاص  و  عام  زبانزد  عطوفت  و  مهربانی  به 
مرکز  و  مادران  این  از  داریم  تقاضا  هستند 
غافل نمانند. با توجه به اینکه استان خراسان 
از استان  جنوبی در رتبه دوم سالمندی بعد 
رود که خیرین  انتظار می  دارد  قرار  گیالن 
داشته  مرکز  این  به  خاصی  توجه  محترم 
به  روزی  تا  بمانند  منتظر  اینکه  نه  باشند 
معلول  و  سالمند  هفته  پدر،  یا  مادر  عنوان 
پیش بیاید. چند قدمی را در مراکز توابخشی 
بروند مگر ما هر روز که از خواب بیدار می 
کنیم  نمی  شروع  را  جدید  روز  یک  شویم 
دهیم؟  نمی  قرار  زندگی  روز  را  روز  آن  و 
آیا منتظر می مانیم تا تولدمان فرا برسد ؟! 
حل  قابل  غیر  هم  زیاد  سالمندی  موضوع 
شتری  این  ها  قدیمی  بقول  بلکه  نیست 

است که درخانه هر فردی می خوابد.
گفت:  مسئوالن  از  درخواست  مورد  در  وی 
فرمانداری،  استانداری،  محترم  مسئوالن 
صداوسیما، آموزش و پرورش، تربیت بدنی، 
اداره اوقاف، ادارات گاز و برق و آب و تلفن 
تنگاتنگی  این مرکز همکاری  با  بهتر است 
داشته باشند تا گره ای هر چند کوچک ولی 

مشکالتی بزرگ از مرکز را حل کنند. 
وی ظرفیت مرکز سالمندان را  50 سالمند 
 1۷ مرکز  در  فعال  ولی  افزود:   و  دانست 
خیلی  موضوع  این  از  و  داریم  سالمند 
علت  به  جنوبی  خراسان  که  خوشحالیم 

که  جای  تا  دارند  که  فرزندی  مادر  محبت 
 در توانشان است خود از پدر و مادر مراقبت 

می کنند. جای تقدیر و تشکر دارد.

مناینجارادوستندارم

مرکز  مدیریت  هماهنگی  با  مهر  پنجم  روز 
در  )ع(  رضا  امام  مرکز  به  آقا  سالمندان 

خیابان غفاری بین غفاری 5 و ۷ می روم. 
امروز قرار است از طرف بهزیستی مسئوالن 
به دیدار سالمندان بیایند وسط حیاط آبپاشی 

روی  حیاط  وسط  پدربزرگها  همه  و  شده 
قوی  چنان  اندوه شان  اند.   نشسته  صندلی 
و سنگین و نگاه شان آن قدر بی پناه است 
که آتش می گیری. مثل بچه هایی که قرار 
است همبازی شان را از دست بدهند، بغض 
سکته  پیداست  که  شان  یکی  از  کرده اند. 
نیست  صحبت  به  قادر  آسانی  به  و  کرده 
چیز  چه  نداری،  دوست  را  اینجا  می پرسم 
را  اینجا  »من  می گوید:  می کند؟  اذیتت 
ولی  دارند  آلزامیر  اکثرا  اینها  ندارم  دوست 
که  ام  نوشته  نامه  بارها  ام  شده  خوب  من 
مرا ببرند ولی کسی جوابگو نیست پایش را 
نشان می دهد:»پاهایم را باید ورزش بدهند. 
کمکم کنند راه بروم اما کسی نیست. گفتند 
که هر روز این کار را می کنند و فیزیوتراپ 
فیزیوتراپ  نه  است  روز  چند  اما  دارند.  هم 
آمده، نه خودشان کمکم می کنند راه بروم. 
هم  دیگری  سالمند  ندارم.   سرگرمی  هیچ 
میان  از  اما  نیست  رسا  صدایش  که  هست 
می فهمم:  را  این ها  نامفهومش   جمله های 
»اگر حرف بزنم گفته اند مرا از اینجا بیرون 

می کنند و می برند دیوانه خانه.

خراسانجنوبیهاتامجبورنباشند
سالمندشانرابهمرکزنمیآورند

توانبخشی  مرکز  مسئول  خراشادی  صادق 
در  اینکه  بیان  با  )ع(  رضا  امام  سالمندان 
سالمند  جهانی  روز  با  همزمان   ۸4 سال 
این مرکز افتتاح شد می افزاید: چون رشته 
و  روانشناسی  ارشد  تحصلی من کارشناسی 
به  نیاز  کار  این  و  هستم  روانشناسی   دبیر 
یک روانشناس یا کاردرمانگر دارد از طرف 
بهزیستی این مرکز به من پیشنهاد شد. وی 
ادامه می دهد: البته من دوست داشتم یک 

مثال  بدهم  انجام  ام  رشته  با  مرتبط  کاری 
یک شیرخوارگاه که از همان پایه با این افراد 
نیازمند در ارتباط باشم ولی مرکز سالمندان 
مجوز داشت و بعد از اینکه به من پیشنهاد 
شد با طیب خاطر پذیرفتم. خراشادی با بیان 
اینکه 20 سالمند آقا در این مرکز زندگی می 
کنند  ابراز خرسندی کرد: خوشبختانه مردم 
و  مذهبی  تعصبات  بخاطر  جنوبی  خراسان 
اخالقی که دارند تا جایی که  در توان دارند 
نگهداری می کنند  از سالمندشان  خودشان 
و زمانی این سالمندان به مرکز معرفی می 

شوند که از نظر روحی وجسمانی مشکالت 
حاد داشته باشند و دچار آلزایمر شدید باشد 
خطر  با  همراه  منزل  در  آنها  نگهداری  که 
اینکه  از  قبل  اینجا  باشد.به گفته خراشادی 
یک مرکز نگهداری سالمند باشد یک مرکز 
توانبخشی است و ما مفتخریم که بیمارانی 
داشته ایم که با شرایط حاد وارد مرکز شده 
لند که همراه با سکته و الزایمر شدید بودند 
و بعد از  مراقبت های توانبخشی به مرحله 
شخصی  کارهای  اکنون  که  اند  رسیده  ای 

شان را خودشان انجام می دهند. 

بیندریافتهاوپرداختها
تناسبیوجودندارد

سالمندان  مرکز  توانبخشی  مسئول  این 
را عدم تساوی دریافت ها  بیشترین مشکل 
طبق  افزاید:  می  و  داند  می  ها  پرداخت  با 
اساسنامه باید ۷90 نفر از هر سالمند از طریق 
کنیم  دریافت  اش  یارانه  و  و سرپرست  قیم 
که با توجه به اینکه 19 نفر از این سالمندان 
یا  و  هستند  امداد  کمیته  پوشش  تحت 
یا قیم شان خودش هم  ندارند و  سرپرستی 
نمی  انجام  دریافتی عمال  این  است  نیازمند 
گیرد.البته ماهیانه 53 هزاران تومان یارانه از 
کمیته امداد دریافت می کنند که رقم بسیار 
ناچیزی است که در قبال هزینه ها به چشم 
نمی آید. بیشترین هزینه که گریبانگیر ماست 
هزینه مسکن با اجاره 2500 تومان اجاره بها 
ماهیانه است همچنین حقوق همکاران در این 
مرکز بسیار اندک است و بخاطر دل و عشق 
اگر  دارند.  همکاری  ما  با  همنوع  به  کمک 
خیرین استان همراهی کنند تا بتوانیم منزلی 
یا مکانی داشته باشیم که اجاره آن اندک باشد 
کمک بسیار زیادی به این مرکز شده است. 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
در پرونده کالسه 940015 اجرای احکام شورای حل اختالف خوسف و حسب اجرائیه صادره از حوزه 1 مجتمع شورای حل اختالف بیرجند آقای مصیب پرنیایی 
محکوم است به پرداخت مبلغ 10/657/200 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تادیه و مبلغ 118/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1/000/000 ریال 
بابت هزینه کارشناسی در حق محکوم له شرکت ساروج بام کویر به مدیرعاملی آقای محمد الهامی زاده که محکوم له جهت تأیه طلب خود اقدام به معرفی یک دستگاه 
جوش رکتی فایر اینورتر R-INV 500 )که حسب نظر کارشناس دارای قابلیت جوش آرگون بوده و امکان استفاده در صنایع مختلف از قبیل نفت، گاز، پتروشیمی، خط 
لوله و ... را دارد( و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم 
علیه قصد دارد در تاریخ 1395/7/27 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف خوسف از طریق مزایده عمومی مال مذکور را به قیمت 
پایه کارشناسی مبلغ هجده میلیون و پانصد هزار )18/500/000( ریال به فروش برساند. طالبین  و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از 
اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و  در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند. مال مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید 
و خریدار می بایست مبلغ 10  درصد پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده دادگستری خوسف واریز نماید و پس از تایید 
مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم، تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ ده درصد واریزی به خریدار 
مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف نماید مبلغ 10 درصد پیشنهادی خریدار 
به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. 

مهدی چاپاری بورنگ -  مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان خوسفهزینه های نقل و انتقال به عهده برنده خواهد بود.

دادگستریجمهوریاسالمیایران
آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

به استناد  مواد 121 و 122 - آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک باب ساختمان به نشانی بیرجند ، سجادشهر، خیابان 
سلمان فارسی 3، کوچه بن بست پالک 75 دارای پالک ثبتی شماره 1110 فرعی از 245- اصلی بخش دو بیرجند ملکی خانم طاهره 

افضلی فرزند محمد به شماره ملی 0651671401 که سند مالکیت آن ذیل ثبت 29274 صفحه 250 دفتر جلد 191 امالک بیرجند به نام وی صادر 
و تسلیم گردیده است، محدود به حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی : شماالً به طول 8/40 متر پی دیواریست به کوچه شرقاً به طول 18 متر پی 
دیواریست به پالک 1112 فرعی جنوباً به طول 8/40 متر پی دیواریست به پالک 1111 فرعی غرباً به طول 18 متر پی دیواریست به پالک 1108 فرعی 
و فاقد حقوق ارتفاقی می باشد که اصل ملک مذکور به موجب سند رهنی 22373 - 91/2/26 و متمم شماره 23865-91/9/12 دفترخانه 7 بیرجند در 
قبال مبلغ 800/000/000 ریال و مازاد آن برابر سند رهنی شماره 23776-1395/8/25 تنظیمی دفترخانه 7 بیرجند در قبال مبلغ 1/100/000/000 
ریال موضوع بدهی آقای حسن دل زنده فرزند حسین به شماره ملی  0650483596 در رهن موسسه تعاونی اعتبار صالحین در حال تصفیه )بانک آینده 
فعلی( شعبه بیرجند قرار گرفته است که موسسه مرتهن مستند به ماده 34 اصالحی قانون ثبت به دلیل عدم ایفای تعهدات از دفترخانه تنظیم کننده 
سند تقاضای صدور اجرائیه علیه مدیون و راهن با مشخصات فوق را نموده و پرونده هایی تحت کالسه 9400331 و 9400333 در این خصوص نزد 
اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است پس از ابالغ اجرائیه و انقضای 10 روز مهلت مقرر قانونی چون متعهدین بدهی خویش را پرداخت 
و یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده اند بنا به درخواست بستانکار و پس از طی تشریفات قانونی بر طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته 
راه و ساختمان، ششدانگ ملک مورد رهن با عرصه ای به مساحت 151/2 مترمربع و اعیان احداثی مشتمل بر دو طبقه )همکف و زیرزمین( و نوع سازه 
ساختمان با مصالح بنایی معمولی، دیوار باربر و سقف ضربی و نمای بیرونی ساختمان سنگ و کاشی بوده دارای یک امتیاز برق و یک امتیاز آب و دو 
اشتراک گاز شهری به مبلغ 1/585/000/000 ریال )یک میلیارد و پانصد و هشتاد و پنج میلیون( ارزیابی و پس از رسیدگی به اعتراضات واصله قطعیت 
یافته و حسب تقاضای مرتهن در روز یکشنبه مورخ 1395/8/16 ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان 
شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. 
برابر گواهی بستانکار طی نامه وارده به شماره 1395002921 مورخ 95/6/28 مورد مزایده فاقد بیمه نامه رسمی می باشد. هزینه های دولتی به شرح ماده 
40- آیین نامه اجرا وصول و سایر هزینه های مربوط به آب، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد برعهده برنده مزایده است و 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی راجع به هزینه های مذکور به برنده مزایده مسترد خواهد شد. هرگاه متعهد قبل از روز مزایده اقدام به پرداخت و یا 
تعیین تکلیف بدهی خویش نماید از تشکیل جلسه مزایده خودداری خواهد شد و چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیل 

در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1395/7/10      غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

در مکانی بزرگ و با صفا 
با سالن های مجلل 
و  با ظرفیت 700 نفر 
آماده برگزاری جشن ها 
مهمانی ها و عروسی های شما هموطنان گرامی می باشد.
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های09151611497 -  32320029 

تماس حاصل فرمایید.

آدرس: نبــش مـدرس 57
09128664599 خرمشاهی/ 09155629368 عرب

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
طــراحــان برتـــر

با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید



مناسبت ها

یادداشت

سینمای جشنواره ای

* قوسی

بعد از تماشای فیلم ناردون، باید گفت نوشتن 
نقد برای آن اجحاف بر”نقد” است. هر اثری الیق 
نقد نیست و ناردون هنوز شکل نگرفته است که 
بتوان در مورد آن مطلبی نوشت. یک دورهمی با 
چند کمدین است چرا که حسن پور به هیچ عنوان 
نمی تواند کمدی خلق کند و به همین دلیل اثر 
روی دست او می ماند و در نتیجه هیچ حسی در 
ما هم برنمی انگیزد. پس فرصت را غنیمت شمرده 
 و به اسکار می پردازیم. بعد از کش و قوس های

ایران  نماینده  “فروشنده”  شد  این  بر  قرار  زیاد 
مینا”  “دایره  مرتبه  اولین  باشد.   2016 اسکار  در 
مهرجویی بود که در سال 56 نماینده ایران بود. 
در طی  ایران  نماینده  و سومین  بیست  فروشنده 
39 سال گذشته است. یک جایزه )جدایی( و یک 
اسکار  از  ما  آسمان( دستاورد  )بچه های  نامزدی 
بوده است. نکته حائز اهمیت این است که با چه 
معیارهایی فیلمی برای اسکار انتخاب می شود. تاریخ 
 سه دهه قبل سینمای ایران را که مرور می کنیم

شده  ساخته  که  جریانی  تنها  شویم  می  متوجه 
است.  بوده  ای  جشنواره  سینمای  جریان  است، 
که  قیمتی  هر  به  بگیریم؛  جایزه  تا  بسازیم  فیلم 
شده. از منظر تعداد جایزه جهانی، سینمای ایران 
اول  نگاه  در  است.  برتر جهان  جزو 10 سینمای 
به نظر می رسد باید به این هزاران جایزه جهانی 
نام  به  اساسا چیزی  ما  آیا  راستی  به  ولی  ببالیم. 
سینما داریم؟ سینمایی که سازوکاری داشته باشد 
و به طور طبیعی هر ساله از دل آن آثار خوب در 
ژانرهای مختلف تولید شود. اما چرخه سینما آنقدر 
خراب است که شاید ساالنه تصادفا 3 ، 4 فیلم و 
فقط با خالقیت خود فیلمساز، نه برآمده از سیستم 
عده  دارد:  وجود  نگاه  دو  شود.  ساخته  مشخصی 
 ای به تحریم اسکار معتقدند)تحریم یه حبه قند( و

برای جایزه گرفتن، مالکشان  فرستادن  ای  عده 
است. عمل هردویشان از سِر انفعال است.

سینمای ایران اصطالحا “کن پسند” است. برای 
مردمش فیلم نمی سازد. شاید شعارش را بدهد ولی 
اپوزیسیون گرفت و مردمی  مگر می شود ژست 
هم بود. هر جوانی که تازه با دوربین آشنا می شود 
به هم وصل کند  را  نیست دو پالن  بلد  و هنوز 
فیلمش را زیرنویس خارجی می زند. چرا؟ مالک، 
با  توانی  را بگیری می  جایزه است که وقتی آن 
آن بر سر منتقد و مخالف بکوبی و بعد از وطن 
فروشی و مردم فروشی و فقرفروشی هم تازه جایزه 
را به مردم تقدیم کنی. این یعنی دوسره خوردن از 
یک ماجرا به صورت خیلی تمیز و اتو کشیده. پول 
از دولت )نظام( بگیرد و به آن فحش هم بدهد. 
“فروشنده” هنوز در سینماهای بیرجند اکران نشده 
کنیم.  قضاوت  فیلم  خود  مورد  در  توانیم  نمی  و 
اسکار فقط بخاطر فرهادی  برای  انتخاب آن  اما 
و  است  شده  شناخته  که  کارگردانی  است.  بوده 
کلکسیون  به  جایزه  یک  بتوانیم  او  نام  با  شاید 
جوایز خودمان اضافه کنیم. به این ترتیب گویی 
اصال تصویر ارائه شده از ایران -در شرایط هجمه 
رسانه ای علیه ایران- در نزد هیئت انتخاب مهم 
نیست. روزگاری تصویر جهانیان از ایران بواسطه 
های  انسان  همراه  به  آن  روستاهای  سینمایش 
بدوی بود و امروز تصویر انساِن عصبی و بزهکاری 
که در جامعه به اصطالح مدرن است، به همراه 
مردم غرق در فریب و دروغ. یک تصویر چرک از 
ایران. چه چیز بهتر از اینکه شخصی از ایران بدون 
جیره و مواجب تصویر دلخواه آنان را نشان دهد. 
به نظر می رسد همچنان اصول و معیاری بومی 

)اسالمی-ایرانی( برای انتخاب هایمان نداریم.
اینکه هرچه فیلمساز دوست دارد بسازد، به ما 
ربطی ندارد ولی این به ما ربط پیدا می کند چه 
تصویری -آنهم رسمی- از ایران در بعد جهانیش 

به نمایش گذاشته می شود. 

روز جهانی سالمندان

جهانی  شورای   19۸2 سال  در  ملل  سازمان 
سالمندی را تشکیل داد و در همان سال طرحی 
سالمندان  برای  جهانی  روز  یک  تعیین  برای  را 
اول  این شورا  در سال 1990  اینکه  تا  داد  ارائه 

اکتبر را روز جهانی سالمندان تعیین کرد.

قوسی - صبح پنج شنبه در آیینی با حضور 
از  بیرجند  فرهنگ  و  ادب  بزرگان  از  جمعی 
نامه دکتر محمود رفیعی رونمایی  ارج  کتاب 
شد. دکتر خلیلی رییس دانشگاه بیرجند گفت: 
بزرگان حاضر، یکایک در فرهنگ این منطقه 
تاثیرگذار بودند و افتخار می کنیم که توفیقی 
حاصل شد تا گامی کوچک در جهت اهداف 
کالن سیستم آموزش و فرهنگ با همکاری 
سایر سازمان ها برداشته شد. وی با بیان اینکه 
است  فرهنگی  و  دانشگاهی  شهری  بیرجند 
اظهار کرد: شاخص دانشجو به شهروند تقریبا 
1 به 5 است که در کشور منحصربه فرد است 
و همچنین شاخص هیئت علمی استادیار به 
افزود:  جمعیت استان 1 به 1000 است. وی 
امکانات ریلی و تردد  در بسترهایی همچون 
و رفاهی نواقصی وجود دارد ولی هوای تمیز، 
فراغ بال و مشغله کم ویژگی های این شهر 
دانشجویی است. وی ادامه داد: از اهداف این 
های  چهره  شناساندن  به  توان  می  مراسم 
جوانان  کرد.  اشاره  منطقه  فرهنگی  و  موفق 
بدین واسطه الگو و هویت پیدا می کنند و به 
دنبال الگوهای خارج از مرزها نخواهند بود. وی 
خاطرنشان کرد: نهاد دانشگاه باید مردمی شود 
و این به معنای عامیانه شدن دانشگاه نیست 
بلکه مردم با مفاهیم دانش بیشتر آشنا باشند و 
از سویی دیگر دانشگاه از مشکالت مردم آگاه 
باشد. با ایجاد دانشگاه های متعدد -بیش از 
2000 دانشگاه در کشور- دانشگاه، به مرکِز 
 مدرک دادن تبدیل شده است. امروزه برخی

دانشگاه ها به اندازه یک کالس شده است که 
توقع و تصور جامعه هم از دانشگاه همین اندازه 
خواهد شد. وی بیان کرد قریب به یک سال 
است که بنیاد حامیان دانشگاه شکل گرفته تا 
نظرات و حمایات  از  فراهم شود که  بستری 

فکری و مادی بهره مند شویم. 

عالقه رفیعی به بیرجند
 قابل تکریم است

محبی رییس اداره فرهنگ و ارشاد خراسان 
جنوبی گفت: عالقه دکتر رفیعی به فرهنگ و 
 تاریخ زادگاهش قابل تکریم است. وی را می شود

یک حکیم نامید و فعالیت های ایشان در حوزه 
های ادبی، پزشکی و اندیشه وری قابل تحسین 

است. وی توضیح داد: دکتر رفیعی زندگی و آثار 
حکیم نزاری را با هزینه شخصی از دانشگاه 
با  همچنین  است.  کرده  آوری  جمع  مسکو 
سفری که به کشور انگلستان داشته منابع و 
ماخذ کتاب کنسولگری انگلستان را که مرجع 
باشد جمع آوری کرده است.  ارزشمندی می 
دکتر رفیعی در مورد گویش بیرجندی تالش 
های زیادی به عمل آورده و کتابی در همین 
ادامه  محبی  است.  رسانده  طبع  به  خصوص 
پطرزبورگ  به سنت  سفرهایی  با  ایشان  داد: 
و دوشنبه نسخه هایی از مثنوی ازهر و مزهر 
 را خریداری می کنند و ماحصل تالش های

ایشان در مثنوی ازهر و مزهر دیده می شود. 
عالقه اجداد ایشان بویژه مادر بزرگشان مرحوم 
حاج بی بی متخلص به المع به شعر زیاد بوده 
است که دکتر رفیعی، دیوان شعر المع را جمع 
رفیعی  دکتر  افزود:  است. محبی  کرده  آوری 
 در حوزه های وقف و آموزش و جاذبه های

قدم های  منطقه  بزرگان  و  رجال  و  تاریخی 
به جلسه  اشاره  با  است. وی  برداشته  بزرگی 
مفاخر  و  آثار  انجمن  در  رفیعی  نکوداشت 
فرهنگی که در سال گذشته در تهران برگزار 
شد، گفت: کمتر پیش می آید که از پزشکی در 

این انجمن قدردانی شود. 

هرچه بیشتر می گشتم
کمتر پیدا می کردم

دانشگاه گفت:  استاد  و  مولف  رفیعی  دکتر 
به  وطن  از  دوری  سال  از 15  بعد   51 سال 
بیرجند  به  در سفرهایی که  و  برگشتم  ایران 
تهیه  را  بزرگان  آثار  که  خواستم  می  داشتم 
کنم. هر چه بیشتر جستجو می کردم، کمتر 
چیزی دستگیرم می شد و به منابعی دست پیدا 
نمی کردم. وی ادامه داد: اولین اثرم را با المع 
شاعر قرن دهم شروع کردم و سپس به کار 
روی نزاری پرداختم ولی چیزی بیش از 2-3 
بیت پیدا نکردم. من برای کار روی آثار بزرگان 
در دو جهت حرکت کردم؛ اول اینکه در حد 
بضاعت خودم عمل کنم و دیگر اینکه از دیگر 
فرهیختگان کمک بگیریم. وی توضیح داد: 
مجتهدزاده رساله دکترایش را که درمورد حکیم 
نزاری بود در اختیار من قرار داد. به دلیل اینکه 
زمینه  این  در  ادعایی هم  و  نبودم  ادیب  من 

نداشتم، با مظاهر مصفا کار را شروع کردم و 
ایشان 4 سال از عمر خود را صرف این کار کرد 

و در نهایت دیوان نزاری منتشر شد.

زنده ماندن یاد نزاری
 مدیون مصفا است

نزاری قهستانی بزرگترین شاعر این ناحیه 
نگه  زنده  به جهت  مصفا  مدیون  ما  و  است 
داشتن یاد نزاری هستیم و ایشان فقط 420 
دکتر  نوشت.  نزاری  کتاب  بر  مقدمه  صفحه 
رفیعی ادامه داد: اگر شما به سنگ قبر نزاری 
و همان دو سطری که انجمن آثار ملی روی 
آن نوشته اند نگاه کنید، در آن 5-4 غلط وجود 
دارد و حتی اسم پدر نزاری را هم اشتباه نوشتند. 
وی خاطرنشان کرد: اگر به عمق آثار بزرگان 
چه  شویم  می  متوجه  ببریم  پی  ناحیه  این 
بزرگانی وجود داشته اند، هرچند شاید در نگاه 
برخی کوچک باشند. وی درمورد کتاب ازهر و 
مزهر تاکید کرد: اطمینان دارم در آینده ازهر و 
مزهر همانند لیلی و مجنون و شیرین و فرهاد 
مشهور خواهد شد. دکتر رفیعی خاطرنشان کرد: 
شیخ عبدالحسین فنودی یک روحانی و مورخ 
عاشق پیشه بود که داستان های جالبی دارد و 
به حافظ بیرجندی مشهور است ولی امروز در 
فنود یک سنگ قبر هم برای او قرار ندادند و 

این مرا متاثر می کند. 

نبود سیستم بایگانی
مشکل بزرگ پژوهشگران

وی در خصوص بزرگداشت به عمل آمده 
گذشته  های  سال  در  بیرجندی  عبدالعلی  از 
گفت: متاسفانه بعد از آن جلسه، کتابی راجع 
به او -علی رغم سخنوران خوبی که شرکت 
داشتند- منتشر نشده است و دانشگاه بیرجند 
هم بایگانی نداشت. وی با اشاره به همین نکته 
افزود: برای روشن شدن تاریخ با مشکل مواجه 
شده ایم و در گذشته حکام ما می توانستند 
منشی داشته باشند و مطالب را ثبت و ضبط 
کنند و امروز مجبوریم به آثار خارجی ها برای 
شناخت خودمان رجوع کنیم. وی ادامه داد: اگر 
امثال عبدالعلی بیرجندی را نشناسیم، هویت 
مان در تاریکی قرار می گیرد. وی درخواست 

کرد مسئوالن باید بایگانی به وجود بیاورند تا 
برای آیندگان اسناد را به جا بگذاریم و برای 

پژوهشگران خالئی به وجود نیاید.
وظایف  فرهنگی  برجسته  شخصیت  این 
دانشگاه را در دو نکته خالصه کرد: ارتباط با 
توده های مردم برای باال بردن سطح دانش 
آنها و همچنین اینکه آثار تالیف شده نباید به 
زبان پیچیده نوشته شود. چون برخی رساله ها، 

مقاله ها و کتاب ها به درد مردم نمی خورد. 
علم  گرو  در  کشور  پیشرفت  افزود:  وی 
است و ما ایرانیان باید بیشتر از این کار بکنیم 
و با روزی 16-15 ساعت کار فاصله عقب 
افتاده خودمان را با جهان کم کنیم و هیچ 
راهی جز این نداریم. رفیعی توضیح داد: هم 
 اکنون در حال کار روی کتاب گزارش های
منظوم  های  نامه  و  انگلستان  کنسولگری 

نزاری قهستانی هستم.

ارج نامه کتابی در وصف دکتر رفیعی

دانشگاه  فرهنگی  سابق  معاون  قریشی 
بیرجند و دبیر جلسه گفت: در جلسه ای که 
انجمن مفاخر ایران در تهران برگزار کرد، طی 
 فراخوانی که شده بود مقاالت، دست نوشته ها
و اشعار زیادی از اراداتمندان دکتر رفیعی جمع 
آوری شد. لذا تصمیم گرفته شد مقاالت، دست 
نوشته ها و اشعار در قالب یک کتاب تحت 
عنوان “ارج نامه” در بیرجند چاپ شود. بعد از 
ویرایش های زیاد، کتاب در 5 فصل مقاالت 
ها، نوشته  دست  علمی،  مقاالت   تقدیمی، 
اشعار و عکس ها تنظیم شد و قرار بر این شد 

در این جلسه از آن رونمایی شود.

نمادها را باید نهادینه کنیم

مجیدی رییس کتابخانه، موزه و اسناد مجلس 
های خشکسالی  در  گفت:  اسالمی   شورای 
اخالقی و فرهنگی فرصت هایی پیش می آید 
تا از فضائل اخالقی چنین بزرگانی تقدیر شود. 
به  نمادسازی  از  باید  داد:  ادامه  وی 
مردمی  نماِد  رفیعی  و  برسیم  نهادسازی 
کردن دانش و فرهنگ است و باید این نماد 
را نهادینه کنیم و افرادی که تولیت کارهای 
بکنند  را  این خدمت  باید  دارند  را  فرهنگی 

که مجال را برای کار چنین بزرگانی فراهم 
اعتبار  به  دکتر  کرد:  خاطرنشان  وی  کنند. 
شناس  درمان  هم  و  دردشناس  هم  طبابت 
رفیعی  دکتر  کارهای  مجموعه  اگر  و  است 
را با مجموعه کارهای خودمان که با بودجه 
های کالن همراه بوده، قیاس کنیم و سپس 
مردم قضاوت کنند، متوجه برکاِت آثار دکتر 

رفیعی می شویم.
وی بیان کرد: باید ظرفیت جدیدی را درکنار 
بخش های دولتی ایجاد کنیم. انجمن ایرانی 
همکاری با یونسکو کارهای نهایی ثبتش انجام 
شده است و بخشی از کار را به دوش خواهد 
کشید. هدف برنامه حافظه جهانی در یونسکو 
این است که مواریث مکتوب جهانی ثبت و 
ضبط شود و کارهای صورت گرفته دکتر رفیعی 

در همین راستا بوده است.
برای  درسی  دکتر  کارهای  داد:  ادامه  وی 
باید در  مدیران دانشگاهی است که دانشگاه 
خدمت جامعه باشد، در حالی که دانشگاه کار 
 خود را می کند و جامعه راه خودش را می رود.
درآمدزایی  کنار  در  تواند  می  جوان  پزشک 
ماموریت دیگری را پی بگیرد و این باید از تک 

موردها به جریان رفیعی تبدیل شود. 

زنگ خطر نابود شدن اسناد تاریخی

وی هشدار داد: زنگ خطر را در حوزه میراث 
مکتوب به صدا در می آورم و قبل از اینکه 
کاغذ از بین برود باید کاری کرد. با توجه به 
حامیان  مجموعه  باید  کاغذ،  محدود  عمر 
درخواست  وی  بدهیم.  را شکل  نسخ خطی 
دارد  اگر در خانه ای نسخ خطی وجود  کرد 
آن را امانت دهید و یا آن را برای دیجیتال 
کردن تحویل ما دهید تا از بین نرود. مجیدی 
مجمع  دبیرخانه  در  ای  مجموعه  داد:  خبر 
میز  عنوان  تحت  نظام  مصلحت  تشخیص 
خراسان جنوبی شکل گرفته و کارگروه منابع 
انسانی و نخبگان فارغ از مسائل سیاسی به 
عنوان اتاق فکری در مرکز کشور برای استان 
تشکیل شده است. وی اظهار امیدواری کرد 
که با توجه مسئوالن فرهنگی استان، شاهد 
مرکز اسناد استان باشیم چون مواردی وجود 
بایگانی کردن اسنادشان  به  دارد که تمایل 

را در استان دارند.

تمام اکابر بیرجند زیر یک سقف
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 ثروتمندترین برند جهان کدام است؟

کارشناسان بر اساس یک بررسی جدید بار دیگر 
اپل را به عنوان ثروتمندترین برند جهان در سال 
فارس،  گزارش  به  برگزیدند.  میالدی   2016
نشریه فوربز بر اساس آخرین بررسی های جهانی 

خود لیست ارزشمندترین و ثروتمندترین برندهای 
جهان را برای سال 2016 میالدی منتشر کرد و 
برای سیزدهمین سال  بر اساس آن توضیح داد 
متوالی میزان درآمدهای فصلی اپل افزایش یافته 
است تا این شرکت رتبه نخست لیست مذکور را 

به خود اختصاص دهد.

تا ۱۰۰ سال آینده یک میلیون انسان 
در مریخ ساکن خواهد شد

کارآفرین مشهور آمریکایی و مدیرعامل شرکت 
 100 تا  که  کرده  پیش بینی  ایکس  اسپیس 
ساکن  مریخ  در  انسان  میلیون  یک  آینده  سال 
خواهد شد و هزینه رفتن به سیاره سرخ به 100 
خبرآنالین،  گزارش  به  رسید.  خواهد  دالر  هزار 
برای  او  برنامه  که  کرد  اعالم  ماسک  ایالن 
از سیستم حمل و  انسان در مریخ  سکونت دادن 
نقل تجدید پذیری بهره خواهد برد که در هر سفر 
به  را  مسافر   100 مریخ  سوی  به  روزه اش   ۸0
همراه خواهد برد. طول این سفرها به تدریج به 

30 روز کاهش پیدا خواهد کرد.

قد یک جوان آمریکایی 
بدون توقف رشد می کند!

یک جوان 19 سالۀ آمریکایی به نام بروک براون 
از ایالت میشیگان هر سال 6 اینچ بلندتر می شود.

به گزارش جام جم آنالین به نقل از العالم،  قد 
بروک براون هم اکنون 7 فوت و ۸ اینچ )2 متر 

اگر همینگونه رشد  است که  متر(  و 37 سانتی 
کند ، در آینده نزدیک از بلندقدترین فرد جهان 
شد.  خواهد  بلندتر  است،  اینچ   2 و  فوت   ۸ که 
اختالل  یک  از  بروک  که  گویند  می  پزشکان 

ژنتیک به نام سندرم سوتوس رنج می برد.

جاه طلبی خیرخواهانه مدیرعامل فیسبوک

و  فیسبوک  شرکت  مدیرعامل  زاکربرگ  مارک 
همسرش طی یک اقدام خیرخواهانه قصد دارند 
قرن  پایان  تا  را  خود  سرمایه  از  دالر  میلیارد   3

حاضر صرف ریشه کن کردن بیماری ها کنند. 

همکاری دوباره امیر جعفری با 
حسن فتحی این بار در »شهرزاد«

امیر جعفری در فصل دوم سریال شبکه نمایش 
فتحی  حسن  کارگردانی  به  »شهرزاد«  خانگی 
نقش  ایفای  به  امامی  محمد  تهیه کنندگی  و 

این حضور  از  پیش  ایسنا  گزارش  به  می پردازد. 
رویا نونهالی در فصل دوم سریال شبکه نمایش 

خانگی »شهرزاد« قطعی شده بود.

چگونگی پیدایش ماه مشخص شد
محققانی که الیه های آهن و عناصر دیگر را مورد بررسی قرار دادند می گویند که ماه در حدود 4.5 میلیارد سال پیش از برخورد یک شی سیاره ای با زمین جوان پدید آمده است. 
به گزارش ایسنا، نویسندگان این پژوهش استدالل می کنند که در پی این برخورد، یک ابر عظیم و غول آسا از سنگ و خاک به فضا پرتاب شده و از به هم پیوستن اجزای 
آن، ماه پدید آمده است. به باور آنها کره ماه در پی یک برخورد که 150 میلیون سال پس از پیدایش سامانه خورشیدی، میان زمین و یک جرم دیگر رخ داده پدید آمده است.

تجلیل از دکتر محمودرفیعی، چهره ماندگار بیرجند

 ۰99۰3۱89۱8۱
3 2 4 5  ۰ ۰  ۱ 4 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش        
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آیه روز  

و خاندان خود را به نماز و زكات فرمان مى  داد و همواره نزد پروردگارش پسنديده]رفتار[ بود. 
سوره مريم، آيه 55

حدیث روز  

همانا مردمان بنده دنيايند و دين لقلقه زبان آنهاست و هر جا منافعشان ]به وسيله دين [ بيشتر تأمين 
شود زبان مى چرخانند و چون به بال آزموده شوند آنگاه دين داران اندكند. امام حسين )عليه السالم(

تا كى ز مصيبت غمت ياد كنم
آهسته ز فرقت تو فرياد كنم

وقت است كه دست از دهن بردارم
از دست غمت هزار بيداد كنم

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

سه قانون از قوانین مهم کائنات

1- قانون جبران :در كائنات هر فعلي كه براي تو 
صورت مي گيرد يا نعمتي به تو مي رسد )حال با 
هر واسطه اي( بايد در ازاء آن فعلي براي جبران انجام 
بدهي. چنانچه اين جبران صورت نگيرد، براساس 
همين قانون، كائنات خودش چيز ديگري را بعنوان 

جبران از تو مي گيرد. 
جنس  از  هم  ما  ذهن  و  افكار  جذب:  قانون   -2
يک  مانند  درست  ما  از  هريک  ست.  انرژي 
 فرستنده گيرنده )هردو در يک مجموعه( هستيم و
انرژي هاي خاصي را با فركانس هاي خاص مرتعش 
امر  اين  بر  ناظر  قانون جذب  كنيم.  مي  منتشر  و 
است كه هرگونه انرژي را )چه مثبت و چه منفي( 
به  را  با هر فركانسي مرتعش كني، دقيقا« همان 
سوي خودت جذب مي كني. مثال: هرگاه بر اين 
نگراني تمركز شديد داري كه نكند فالن بيماري ال 
عالج را بگيرم و به شدت از آن بترسي، خود بخود 
سيگنالي در اين رابطه با كائنات مي فرستي كه در 
سطح فركانس خاصي عمل مي كند و )انگار كه آنرا 
از كائنات درخواست كرده باشي( همان را برايت به 

تحقق درمي آورد. 
3- قانون مزرعه: ركن اول قانون مزرعه: وقتي چيزي 
مي كاري بايد صبر كني تا در وقت خودش به تو 
محصول بدهد. غير از اين ممكن نيست. پس »صبر« 
ركن اول قانون مزرعه است. صبر با تحمل تفاوت 
مراقبت  و  رسيدگي  مزرعه:  قانون  دوم  ركن  دارد. 
صحيح از دانه اي كه كاشته اي. زماني كه داري صبر 
مي كني بايد با تالش پي گير همراه باشد عجله هرگز 

كاري را به نتيجه نرسانده و نمي رساند.

گلف باز مشهور »بن هوگن« خود را برای زدن 
يک ضربه حساس و مهم به توپ در جهت هدف 
دلخراش  صدای  لحظه  آن  در  كرد.  مى  آماده 

سوت قطاری از دور به گوش مى رسيد.
از  راند،  هدف  به  را  گوی  هوگن،  اينكه  از  بعد 
شما  حواس  قطار  سوت  صدای  آيا  پرسيدن:  او 
را پرت نكرد؟ هوگن پرسيد: كدام صدا؟ زندگى 
مثل بازی گلف است. تمركز روی هدف و عدم 
الزمۀ  ريزد،  مى  بهم  مارا  كه  چيز  هر  به  توجه 

برنده شدن است.  
انسانها  تمركز  كه  عواملى  بزرگترين  از  يكى  و 
صدای  ريزد،  مى  بهم  زندگى  گلف  بازی  در  را 
اجازه  هرگز  است.  ديگران  انتقادات  قطار  سوت 
را  شما  رقبا،   و  حسود  منتقدان  حرفهای  ندهيد 
تحت تاثير قرار دهد، به صورتى كه كنترلتان را 

از دست بدهيد.

ترجيح  را  قهوه  يا  چای  ها  اول صبح  مردم 
مى دهند اما مى توانيد آب را جايگزين اين 
كه  دارد  وجود  داليلى  كنيد.  نوشيدنى  دو 
كسى  هر  به  را  صبح  اول  آب  ليوان  يک 
باشد  داشته  پرانرژی  روز  خواهد  مى   كه 

پيشنهاد مى كند.
كه  بدانيد  وقتى  باشد  جالب  برايتان  شايد 
برندهای دنيا در  بزرگترين  از  مديران برخى 
زمينه های مختلف، صبح اول وقت يک ليوان 
آب را به چای يا قهوه ترجيح مى دهند. حتى 
برخى از آنها چند قطره آب ليموی تازه را هم 
در ليوان خود مى ريزند و صبحشان را با اين 
چرا  شما  نظر  به  كنند.  مى  شروع  نوشيدنى 
آنها ترجيح مى دهند به جای قهوه، نسكافه 
يا چای با يک ليوان آب روزشان را آغاز كنند.

خب در ادامه داليلى وجود دارد كه يک ليوان 
آب اول صبح را به هر كسى كه مى خواهد 

روز پرانرژی داشته باشد پيشنهاد مى كند.
 آب به بدن شما بازمی گردد

6 تا 8 ساعت خواب شبانه زمان بسيار زيادی 

برای آب نخوردن است. بنابراين نوشيدن يک 
بيدار شدن  از  بعد  ليوان آب بالفاصله  دو  تا 
وظيفه آب رسانى به بدن شما را در بهترين 

حالت ممكن انجام مى دهد.
اگرچه بيشتر مردم اول صبح ها چای يا قهوه 
از  دو  البته هر  دهند كه خب  ترجيح مى  را 
منابع آنتى اكسيدان هستند و به هر حال به 
اما شما همچنان  كنند  رسانى مى  آب   بدن 
مى توانيد آب را جايگزين اين دو نوشيدنى 
كنيد و آنها را برای باقى ساعات روز بگذاريد.

وقتی اول صبحی حسابی 
هوشیار می شوید

و  انرژی  بى  های  نشانه  بزرگترين  از  يكى 
از  است.  بدن  آب  شدن  كم  بودن  كرخت 
آنجايى كه آب به نظم و علكرد مغز كمک 
تنظيم  در  تواند  مى  پس  كند،  مى  بسزايى 

حالت روحى افراد هم تاثير گذار باشد.
چيزی  نه  كه  طوالنى  های  ساعت  از  بعد 
خورده و نه چيزی نوشيده ايد، هر آنچه كه 

ميل كنيد مى تواند به منزله شوكى به بدن 
شما باشد. اگر اين شوک يک ليوان آب باشد، 
شما  بدن  در  آب  ليوان  يک  همين  كاركرد 
سبب مى شود هم انرژی بيشتری بگيريد و 

هم اينكه هوشيارتر شويد.

سوخت رسانی به مغز
است،  وسط  روزانه  های  فعاليت  پای  وقتى 
بود.  از ضروريات خواهد  بدن  به  آب رسانى 
شده  تشكيل  آب  درصد   73 از  انسان  مغز 
است. بنابراين آب رسانى به بدن بخصوص 
برای فعاليت مطلوب مغز از ضرورياتى است 
بگيريد. هر  را دست كم  نبايد هرگز آن  كه 
چند همين آبرسانى هم يک پروسه بلند مدت 
روزانه است اما آغاز كردن روز با يک ليوان آن 
فعاليت روزمره بدن شما را در جهت درستى 

هدايت مى كند.
انجام  هنگام  صبح  كه  آنچه  باشد   يادتان 
اگر  بنابراين  مى دهيد روز شما را مى سازد 
است  طبيعى  باشيد  انرژی  بى  و  كرخت 

تان  روزمره  های  فعاليت  همه  روی   كه 
تاثير بگذارد.

جنگ تمام عیار با بیماری ها
حال  در  بدنتان  هستيد  خواب  شما  وقتى 
در  است.  بازسازی خود  واقع  در  و  ريكاوری 
به  ايمنى بدن شما  اين دوره زمانى سيستم 
شدت مشغول رها شدن از شر سموم است. 
پروسه  اين  به  شما  كافى  آب  نوشيدن  با 
 سرعت مى دهيد و سريعتر سموم را از بدنتان 

بيرون مى رانيد.
از  ای  از مغز در قسمت های عمده  گذشته 
ساير اعضای مهم بدن مانند قلب، كليه ها و 
ريه ها آب وجود دارد. بنابراين موضوع خيلى 
ساده است. برای سالم ماندن نوشيدن آب به 

مقدار كافى از ضروريات است.
وقتی سوخت و ساز بدن

 زیاد می شود
سوخت وساز كربوهيدارت ها و پروتئين های 
ضروری كه شما ميل مى كنيد از طريق آب 

موجود در بدن شما اتفاق مى افتد. بنابراين 
وقتى شما آب كافى به بدن خود مى رسانيد، 
متابوليسم شما به طور كامل فعال مى شود و 
به زبان ساده تر اينكه سوخت و ساز بدنتان 
بيشتر مى شود كه همين مسئله مى تواند به 

الغر شدن هم كمک كند.
آب  كافى  اندازه  به  ما  بدن  وقتى  بنابراين 
با  را  تشنگى  است  ممكن  نكند  دريافت 
باعث  كه  اتفاقى  ؛  بگيريم  اشتباه  گرسنگى 
مى شود بيشتر بخوريم و بيشتر خوردن هم 

مترادف با اضافه وزن است.

به فکر جسمتان باشید
به فكر جسمتان باشيد وقتى جسم تان سالم 
يابد. هيچ  باشد روح و وجودتان آرامش مى 
برای  اقدامى  شما  كه  زمانى  تا  تصميمى 
دستيابى به حالت انديشه و تامل انجام دهيد، 
اشتباه نخواهد بود.زمانى را برای قدردانى از 
يا  داشتنى،  خانواده دوست  سالمت جسمى، 

شغل با ثبات خود اختصاص دهيد.

عارفانه روز

رساترين چيزی كه به وسيله آن مى توان رحمت 
خدا را به خود جلب كنى اين است كه در باطن 
نسبت به همه مردم خير خواه و مهربان باشى.

رابطه ها در دو حالت قشنگ مى شوند
 اول پيدا كردن شباهت ها دوم
 احترام گذاشتن به تفاوت ها

جهان هركس باورهای اوست باورها هستند
 كه زندگى را مى سازند زندگى زمين فوتبال 
است تاكتيک شما نوع زندگى رو شكل ميدهد 

اين باور شماست كه زندگى را مى سازد

وقتى قدر خودرا نمى دانيد ناخوداگاه كسانى را  جذب 
مى كنيد كه قدر شما را نميدانند و بى قدري  را بيش 

از  پيش به شما تلقين مى كنند كه باور كنيد هيچ 
ارزشى نداريد و اينگونه واقعا بى ارزش مى شويد.

طراح: نسرین کاری                        

افقي: 1- بيماري -  لقب چند 
بنا   -2 قاجار  عهد  رجال  از  نفر 
ساختن - رشوه دهنده-  باريک 
امتداد فيزيكي -  ترين رگ 3- 
چرخ  رويي  الستيک   - نظير 
حيوان   - عرب  شتر   -4 خودرو 
وحشي-  عاقل و آگاه - نقره 5- 
ماه شاعرانه - توبه و بازگشت به 
شرعي  پرداختني   - خدا   سوي 
6- بدرستي كه - پست و حقير 
- نفس سوزناک 7- داراي سطح 
نوشيدن   - مباحثه    - خراشيده 
8- نبرد ارتش آلمان و نيروهاي 
متفقين در جريان جنگ جهاني 
پنداري   - تنفسي  لوله   - اول 
نزديک  به  اشاره   -9 گويي  و 
مظهر   - تهنيت  و  تبريک   -
فلز   - درازگوش   نماد 10-   و 
با  اي  حشره   - دماسنج   مايع 
چشمان برجسته 11- گاوآهن-  
عضو   - فرمانروايى  رئيسى، 
علي  ترشرويي-   صورت 12-  
ادبانه  بي  خطاب   - اسفندياري 
تايلند 13-   مردم كشور  زبان   -
نغمه خواب-  يكتاي كفش - به 
طور آشكار 14-  امرود - ذاتي و 
فطري  -كلمه تائيد خارجي 15-  
جبرئيل-   حضرت  براي   نامي 

به وجود آوردن

عمودي: 1- كسي كه در حال 
برهم   - باشد  حرفه  يادگيري 
زننده نظم 2- از انگشتان دست 
-  مخلوط آرد با آب - دايي 3- 
تيردان - اشاره تاكيدي - نمک 
فرمانده   - پا  و  سر  بي   -4 ها 
 - تهران  پادگان   - حاكم  و 
نزديک   -5 كردن  سرپيچي 
شدن  - محل اقامت -  پهلوان 
6- يک ششم از سهم چيزي -  
ماه چهارم سال ميالدي 7- رنگ 

ستاره شناس   - نساج   - لون  و 
8- شجاعت و دالوري-  پيچ و 
با توپ بيضي 9-  خم- ورزشي 
قهرمان   - دره  دهان   - آبگينه 
كتاب ايلياد 10-  گوشه نشيني  
- روز نخست هفته 11-  رطوبت 
- پنبه درون تشک- مساحتي از 
زمين 12- از دنيا رفتن -  واحد 
سطح - بيماري واگيردار-  فكر 
و انديشه 13-  آرزوي كارمند - 
زدن  موج   - بويايي  جزء  حس 
14-  قابل مشاهده - خرگوش 

تازي 15- كتابى از آري ا ك ب ي ری .
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هلوددراهیامراک1

فالریوککلتما2

تددزمهمهمهیر3

دنمییلاسمرلو4

قافاگنرموبولا5

یوردابنارواین6

قنخینومروارس7

هسوسوخلبدروکر8

تاوامتیارداا9

امرفرایرسیوهی10

پوسهلوسامجاور11

انیساروهاینی12

یانامسالسغجو13

یزایارورتخرن14

زارنشلگدیپسوید15

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

تجربه کنید.   09158668002

به یک نفر خانم و یک نفر آقا 
برای کار در کافی شاپ نیازمندیم.
32448473 -09365562687

آگهی استخدام
به تعدادی کارگر ساده آقا برای 

کار در یک شرکت تولیدی واقع در 
شهرک صنعتی نیازمندیم. 

شهرک صنعتی، همت 3
 کارخانه دوم، سمت چپ

زمین فروشی واقع در غفاری 48 
قطعه دوم از حاشیه
09371943716

واحد فروشی واقع در مفتح 30 پالک 
32، طبقه دوم واحد 5 ، 100متری 
با تمام امکانات  09157266561

فروش یک واحد آپارتمان 
طبقه همکف ، مجتمع پزشکی کیمیا 

طالقانی 3    32235949

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی

توجه              توجه

کلیه اجناس )پوشاک 
بانوان( به قیمت خرید
 به فروش می رسد.

 بین مدرس 16 و 18   
جنب بانک مهر اقتصاد     

32236227

فروش واحدهای مسکونی ملکی 
در موقعیت های عالی به صورت 
نقد و اقساط  دارای وام و سند

09905640643

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

09153613243 - شریفی

لولـه بـازکنـی  شبانه روزی
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب ، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100 درصد تضمینی
09158626228- 09158346779 اسحاقی

 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

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

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزی، با سابقه 
درخشان و قیمت کامال توافقی

حمل بار و اثاثیه منزل با خاور مسقف
و نیسان و کارگر ماهر 

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

ضایعات ورق آلومینیوم شما را
 به قیمت باال خریداریم.

09388996305 - طاهری

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین قیمت    

09380160779 - علی آبادی

نقاشی ساختمان شهرصـاد
درب و پنجره ، پالستیک ، روغن ، اکرولیک 

کاغذ دیواری ، نصب و  رنگ آمیزی کناف
 با تخفیفات ویژه، در اسرع وقت

09157561075 

خدمات فنی شایان
تعمیر انواع  یخچال  فریزر، آب سرد  کن

 در محل / نصب انواع کولر گازی
09159656641 - روزی

برق کشی و نورپردازی 
داخلـی و منـا

)نمونه کار: ساختمان رویال ، معلم 13(
09358031766 - الوندی

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

به دو نیروی خانم برای کار 
در فست فود نیازمندیم

32421702 - 09128399395

کاشی کاری - سنگ کاری - سرامیک کاری
 نمای ساختمان پذیرفته می شود  با  نازلترین قیمت
 09158640738 - 09350751115 گنجی

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98



به گفته یک متخصص علوم و صنایع غذایی، چای 
برگچه های  از  که  انواعی  و  قلمی  برگی،  شکسته، 
باالیی بوته چای تهیه شده باشد، بهترین انواع چای 
سیاه محسوب می شود و بر عکس، چای کله مورچه و 
باروتی، چای درجه ۳ است و کیفیت و ارزش تغذیه ای 
افزود:  عزیزی  حسین  محمد  دکتر  ندارد.  چندانی 

بهترین نوع چای آن است که پس از دم کشیدن، برگ 
های آن در قوری مشخص، باز و مسطح شود، عطر و 
طعم طبیعی چای را داشته باشد و رنگ آن قهوه ای 
و در غلظت کم باشد و مزه ای گس و طعمی اندکی 
تلخ داشته باشد. اغلب چای هایی که روی بسته بندی 
آن کلمات شکسته، برگی، قلمی و تهیه شده از برگچه 

های باالیی بوته چای نوشته شده باشد، از ارزش و 
مرغوبیت باالیی برخوردارند و نشانه ای برای تشخیص 
چای خوب هستند. رئیس انجمن صنایع غذایی ایران 
نیز خاطر نشان کرد: در میان انواع چای، بسته بندی های 
معروف به کیسه ای هم از خاکه های بی کیفیت چای 
تهیه می شوند که اغلب حاوی عطر و طعم شیمیایی اند. 

این چای معروف را به هیچ عنوان نخرید! 
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اعزام کشتی گیران استان 
به مسابقات کشتی فرنگی جوانان کشور

حسینی- مسابقات کشتی فرنگی جوانان کشور از تاریخ 8 مهر ماه جاری در 
شهرستان رشت آغاز و تا 10 مهر ماه  ادامه دارد. مهدی مرتضی اکبرآباد، 
علی اکبر سروری، قاسم ترشابی، علی آرایش و حسین جمالی کشتی گیران 
بیرجندی حاضر در این مسابقات هستند. ضمناً همزمان در شهرستان 
خوی ارومیه مسابقات جوانان در رشته کشتی آزاد در حال برگزاری است 
که دانیال آهنی از شهرستان بیرجند در این مسابقات حضور دارد. الزم به ذکر 
است سرپرستی این مسابقات را روایتی از شهرستان بشرویه بر عهده دارد. 

معرفی نفرات برتر مسابقات تنیس روی میز 
کارکنان اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

مسابقات تنیس روی میز کارکنان اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی، 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس با همکاری هیئت تنیس روی میز استان برگزار 
شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان، این مسابقات با حضور 
22 بازیکن از بیرجند، فردوس، سرایان، سربیشه و طبس در سالن سرحدی 
بیرجند برگزار شد که در پایان، رضا نجاری از شهرستان فردوس قهرمان شد، 
حمید نادمی عنوان دومی را از آن خود کرد و همچنین علیرضا رحمانی و مهدی 
عربی نیز از فردوس به مقام سوم مشترک دست یافتند. حمیدرضا برومند، 
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان و عرب شاهی، رییس گروه نظارت و 
ارزیابی دفتر آموزش وزارت ورزش و جوانان از این مسابقات بازدید کردند.

برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان شبکه بهداشت سربیشه

یک دوره مسابقات ورزشی ویژه کارکنان شبکه بهداشت و درمان سربیشه 
با حضور خانواده هایشان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره ورزش 
و جوانان سربیشه، در این مسابقات که با هدف گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس در محل اردوگاه گزند درمیان برگزار شد، شرکت کنندگان در 
رشته های والیبال)دوستانه(، تیراندازی با تفنگ بادی، دارت و طناب کشی 
با یکدیگر به رقابت پرداختند.در رشته طناب کشی که ویژه آقایان برگزار 
شده بود، 4 تیم 8 نفره با یکدیگر به رقابت پرداختند.مسابقه والیبال نیز 
با حضور دو تیم و به صورت دوستانه برگزار شد. در رشته های دارت و 
تیراندازی،علی نیک فرجام و کسری کوثر به ترتیب در بخش آقایان و ندا 
عرب زاده و طاهره طالبی در بخش بانوان توانستند مقام نخست را کسب کنند.  
گفتنی است این مسابقات به همت شبکه بهداشت و درمان سربیشه برگزار شد.

دعوت اسکواش باز استان به اردوی مستعدین ایران

فرزاد حق خواه ، اسکواش باز نوجوان خراسان جنوبی به اردوی مستعدین زیر 
9 سال  کشور دعوت شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان، 
این اردو  که از 1۳ تا 16 مهر ماه جاری در استان آذربایجان شرقی برگزار می 
شود، فرزاد حق خواه از باشگاه سپهر بیرجند در این اردو شرکت خواهد کرد. 
الزم به ذکر است مربیگری حق خواه را محمد رضا خراشادی زاده برعهده دارد.

6 عالمت داشتن مشکل کبدی 

احساس سوزش یا درد شکم، ورم یا درد در یک 
چهارم فوقانی راست شکم نشانه مشکل کبدی 
است. کبد بیشتر محفظه شکم را پر می کند و در 
سمت راست شکم قرار دارد. در صورت ملتهب 
عالیم  اما  کنید.  حس  را  آن  می توانید  بودن، 
به بررسی دارد: 1- معده درد  نیاز  دیگری که 

2- زردی پوست یا چشم )یرقان( ۳- درد مفصل: 
مانند درد آرتریت، حالت تهوع، خستگی، از دست 
نوعی  پوستی:  لکه های   -4... و  اشتها  دادن 
لختگی شبیه کبودی های بزرگ 5- سردرگمی: 
بیماری کبدی می تواند باعث تراکم مس در خون 
آلزایمر(  و مغز شود که به سردرگمی )شبیه 
می انجامد 6- تحلیل عضله: شکم بیش ازحد بزرگ 
یا قوزک متورم با دست ها و پاهای الغر و ضعیف.

پیری باعث نابودی حافظه می شود؟!

اثر  در  ذهنی  عملکرد  تغییر  رسد  می  نظر  به 
افزایش سن، کم اهمیت تر از آن چیزی است 
که تصور می شود. حتی نتایج مطالعات نشان داده 
است که افراد بزرگسال بعد از سن خاصی قادر 
هستند مانند جوان ترها بیشتر کارهای ذهنی را به 
درستی انجام دهند. دانشمندان سال ها بر این باور 

بودند که آسیب های وارده به سلول های عصبی 
یا تخریب آنها دائمی است، اما نتایج اخیر نشان 
داده است ما با تمام نورون هایمان متولد نمی شویم. 
در واقع زمان آن رسیده تا تصور مربوط به کاهش 
عملکرد ذهنی در اثر پیری را مبالغه آمیز بدانید. به 
عقیده متخصصان هیچ سنی مانع از یادگیری 
چیزهای جدید نمی شود. پس افراد در هر سنی 
می توانند آموزش های جدیدی دریافت کنند.

نگرانی مفرط 
 نشانه ی برخورداری از هوش باال !

نشخوار ذهنی یا فکر کردن مکرر در مورد یک 
وضعیت خاص می تواند نشانه هوش باالی شما 
باشد. مطالعات  نشان می دهد که هوش کالمی 
- مهارتی که با قدرت حل مسئله، تفکر انتقادی 
و استدالل انتزاعی مرتبط است، نقش بسزایی 

در شکل گیری نشخوار ذهنی دارد. افراد باهوش 
معموالً حوادث گذشته و آینده را با جزئیات بیشتری 
به خاطر می سپارند؛ پس بیشتر دچار نشخوار ذهنی و 
نگرانی مفرط می شوند. در واقع افرادی که از هوش 
غیرکالمی باالتری برخوردارند، مهارت بیشتری در 
پردازش سیگنال های غیرکالمی دریافتی حین 
به  نیاز کمتری  نتیجه،  در  دارند.  افراد  با  ارتباط 
پردازش مجدد تجربیات اجتماعی پیشین خود دارند.

ترک پا را ریشه کن کنید !

ترک پاشنه و کف پا در پاییز و زمستان بیشتر بروز 
می کند و تنها دلیلش هم خشکی هواست، اما 
نکته مهم این است گاهی در عمق این ترک ها 
عفونت های میکروبی هم مشاهده می شود. پس 
توصیه می شود پاها را در یک تشت آب قرار دهید 
و بگذارید کف پا خیس بخورد؛ بعد از اینکه پاها 

را خشک کردید زمانی که رطوبت پوست تبخیر 
نشده و پوست نمناک است، کرم های مخصوص 
وازلین  حیوانی،  روغن های  )یا  پا  پاشنه  ترک 
و حتی روغن های جامد خوراکی( را به کف پا 
بزنید. همچنین توصیه می شود بعد از این اقدام 
برای اثربخشی بهتر، یک کیسه نایلونی را روی 
پاهای کرم زده بکشید.  اگر ترک همراه با عفونت 
باشد می توانید از پانسمان  عسل نیز استفاده کنید.

چرا طناب زدن مفید است؟ 

طناب زدن با افزایش ضربان قلب منجر به کاهش 
چربی های بدن و قدرتمند شدن عضالت در افراد 
می شود. در واقع طناب زدن یکی از موثرترین 
فرم های حرکت قلبی - عروقی است و تنها با 
پنج  دقیقه طناب زدن می تواند به اندازه نیم مایل 
دویدن کالری بسوزاند. افراد با هر نوع آمادگی 

ببرند.  فایده  از طناب زدن  جسمانی می توانند 
تنها کافی است که با روزی پنج  دقیقه طناب 
زدن شروع کنید و کم کم این زمان را افزایش 
دهید. در حال  حاضر طناب های هوشمندی نیز 
در بازار وجود دارند که تعداد طناب زدن را می 
شمارند. ضمناً روش های مختلف طناب زدن 
وجود دارد که هر کدام از آنها تمرکز این فعالیت 
را بر روی قسمت خاصی از بدن قرار می دهند.

توقیف پرایدی با 150کیلومتر سرعت در نهبندان

رئیس پلیس راه استان، از توقیف یک دستگاه پرایدکه با سرعت 
غیر مجاز 150کیلومتر در حرکت بود، خبر داد. به گزارش پایگاه 
خبري پلیس، سرهنگ حسین رضایی گفت: روز چهارشنبه، 
هنگام  نهبندان  شهرستان  راه  پلیس  سرعت  کنترل  تیم 
کنترل خودروهاي عبوري، یک دستگاه سواري پراید که با 
سرعت150کیلومتر در حال حرکت بود را مشاهده و بالفاصله 
آن را متوقف کردند. وی با بیان این که برخورد با تخلفات حادثه 
ساز خط قرمز پلیس راه است، افزود: به علت ارتکاب تخلفات  
حادثه ساز، سرعت و سبقت غیر مجاز خودروي مذکور دو 
میلیون ریال جریمه و 15نمره منفی در سوابق گواهینامه راننده 
خاطی ثبت شد که پس از اعمال قانون، خودرو روانه پارکینگ شد.

کوله پشتی هایی که با هوشیاری پلیس در دیهوک
به مقصد خود نرسیدند

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، از کشف 19 کیلو و 700 گرم 
تریاک خبر داد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسن کاهني 
گفت: چهارشنبه شب مأموران یگان تکاوری102دیهوک، هنگام کنترل 
محورهاي فرعي به دو نفر که به صورت پیاده در تاریکي شب قصد عبور 
از کمین مأموران را داشتند مشکوک و به آنان دستور ایست دادند. وي 
افزود: عابران پیاده با شنیدن صداي ایست مأموران فرار کردند که پس 
از هشت کیلومتر تعقیب و گریز توسط مأموان دستگیر شدند. سرهنگ 
کاهني تصریح کرد: مأموران در بازرسي از کوله هاي متهمان مقدار 
19کیلو و 700 گرم تریاک کشف کردند، که در این رابطه سوداگران 
مرگ با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

تخم مرغ : جلوگیری از درد مفاصل

داده نما،

مفید ترین صبحانه ها ...

نشست زمین در خیابان صمدي بیرجند )حدفاصل خیابان قائم( منجر به واژگوني کامیون حامل شن شد.

عسل : جلوگیری از ریزش مو

 نان و پنیر : تقویت استخوان

خرید و  فروش  انواع قالب بتن
 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  - 32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن تـوکــل

ندای ملکوتی ابا عبدا...)علیه السالم( دیگر بار در حنجره مرده زمان 
جاری می شود که )هل من ناصر ینصرنی(

ضمن تسلیت این ایام به محضر حضرت بقیه ا... االعظم )عج( 
از تمامی دلسوختگان و خادمین حضرتش دعوت می شود 

در مراسم علم بندان که روز یکشنبه مورخ 95/7/11 

ساعت 2  الی 3/30 بعدازظهر در محل هیئت فاطمیه
برگزار می گردد، شرکت نموده و از این فیض بهره مند گردند.
ضمنا از شب دوم محرم تا پایان ماه صفر مراسم عزاداری 

در همین محل برگزار می گردد. 

موسسه خیریه مجتمع مسجد عاشورا
هیئت فاطمیه- داراالیتام فاطمیه- دارالشفاء فاطمه زهرا )س(

بسم رب الحسین )ع(

بخوانید تا بدانید

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

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

سواري - کامیون - ایراني - خارجي 

با قیمت مصوب شرکت
آدرس : خیابان 17 شهريور 29

حسین حقیقي پور  09155615113 - 32220423  ط
ش بیشتر/  نقد و قس

سود کمتر ،  فرو

 فروش ویژه

 ایزوگام پلیمـری
 به مدت محدود

 ابتدای خیابان معلم ، سمت راست

کاوسی-3228469-09151611193

تعمیر لوازم خانگی در منزل   
 لباسشویی، ظرفشویی، مایکروفر، 

جاروبرقی و...      
نبش انقالب 6- شهر ياری 

    0915 164  3778-32229117      

سینما بهمن سینمای خانواده 
سینما بهمن  

مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

  @ Cinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن

اکران
فیلم

ساعت شروع
14:301816:1520 سانس ها

32222636 - 056تلفن

مــنآب نبات چوبی
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نمایشگاه آثار خوشنویسی در نگارخانه شهر بیرجند گشایش یافت

تسنیم- به مناسبت ماه محرم و شهادت حضرت ابا عبداهلل الحسین )ع( نمایشگاهی از آثار خوشنویسی استاد علی اکبر رضوانی و تذهیب 
معصومه محمدنیا در نگارخانه شهر بیرجند گشایش یافت. این نمایشگاه با ارائه 4 اثر خوشنویسی خط شکسته با موضوع محرم و تذهیب 
معصومه محمد نیا از تاریخ ٨ الی ١٦ مهرماه همه روزه صبحها ازساعت ٨ الی ١١ و عصرها از ساعت ١٧ الی٢ پذیرای بازدید عالقه مندان است.

شنبه * 10 مهر 1395 * شماره 3616
7

2700 رزمنده
شهرستان فردوس
سازماندهی می شوند

سربازی- شهرستان فردوس ٢٧00 رزمنده دارد 
و  شده   شناسایی  یا  نفر   ٦٧0 تعداد  این  از  که 
فرمانده  اند.  شده  سازماندهی  بسیج  بدنه  در  یا 
همایش  در  فردوس  سپاه  بسیح  مقاومت  ناحیه 
از تمام  بزرگ رزمندگان و بسیجیان اظهار کرد: 
تقاضا  اند  نشده  شناسایی  هنوز  که  رزمندگانی 
ناحیه مقاومت بسیح فردوس مراجعه،  به  میشود 
تا بتوانیم بانک اطالعاتی جامعی از این عزیزان 
از  استفاده  بر  محمودی  سرهنگ  باشیم.  داشته 
ارتقاء  و  گری  روایت  بحث  در  رزمندگان  توان 
سطح معرفتی بسیج تاکید کرد و افزود: مقررشده 
های  کمیته  نیز  فردوس  رزمندگان  هیئت  در 
مختلفی در بخش های گروه های جهادی، اقتصاد 
مقاومتی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تشکیل 
انصارالرضای  سپاه  کننده  هماهنگ  معاون  شود. 
استان نیز سخت ترین دوران دفاع مقدس را سال 
این سال ها  افزود: در  های ٦0 و ٦١ دانست و 
اینکه شاهد اشغال بخش های زیادی  بر  عالوه 
داخلی  اختالفات  بودیم،  دشمن  توسط  کشور  از 
و تنش های سیاسی در کشور به اوج خود رسیده 
اکنون  کرد:  خاطرنشان  اسماعیلی  سرهنگ  بود. 
بسوی  آنان  طمع  چشم  باشیم  ضعیف  اگر  نیز 
کشور ماست اما آمریکا بخوبی میداند ایران قدرت 

بالمنازع در منطقه است.

پیشرفت فناوری، امروزه
ارتباطات حضوری را ویران کرده است

تسنیم- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: 
پیشرفت فناوری، امروزه ارتباطات حضوری را ویران 
کرده و این خیلی فرهنگ را فاسد کرده است. آیت ا... 
عبادی در دیدار با مسئوالن شهرستان سرایان اظهار 
کرد: تخصص بدون تعهد امکان پذیر نیست و باید 
فرهنگ صحیح در  جامعه نهادینه شود. وی عنوان 
که  است  شهرستان هایی  از  یکی  سرایان  کرد: 
آرزوهای من  از  بیشتری داشته و یکی  درخشش 
سفر به این شهرستان است. امام جمعه سرایان نیز 
با بیان اینکه نیاز است با وجود طالب و روحانیون 
شکل  شهرستان  این  در  تبلیغی  جهاد  جهادگر، 
در  علمیه  حوزه  تحکیم  برای  باید  گفت:  بگیرد، 
سرایان تالش شود و امیدواریم با رایزنی نماینده 

ولی فقیه دیگر شاهد تعطیلی این حوزه نباشیم.

فرهنگ حسینی و استکبار ستیزی
در جامعه احیا شود

ایرنا - امام جمعه بیرجند در آستانه ماه محرم با تاکید 
بر برگزاری با شکوه مراسم عزاداری سید و ساالر 
شهیدان گفت: باید تالش کنیم فرهنگ حسینی و 
استکبار ستیزی در جامعه احیا و نهادینه شود. حجت 
االسالم رضایی بیرجندی در خطبه های این هفته 
نماز جمعه بیرجند افزود: محرم ماه ایثار، اخالص، 
عزت و سربلندی است و خدا به بندگان خود توفیق 
دهد در ماه محرم حسینی وار زندگی کنند و راه 
شهدا و امام شهیدان را ادامه دهند. وی در ادامه 
با گرامیداشت هفته ناجا به اینکه مهمترین انتظار 
مردم از نیروی انتظامی توجه به حقوق انسان ها و 
مبارزه با ریشه های ناامنی در جامعه است اشاره کرد 
و افزود: ناجا با استفاده از خدمات دانش بنیان و فن 
آوری های نوین همواره برای تامین امنیت تالش 

می کند که جای قدردانی دارد.

همایش استانی مداحان و
ذاکران اهل بیت)ع( در استان برگزار شد

استانی  مسئوالن  حضور  با  مراسمی  طی  مهر- 
همایش مداحان و ذاکران اهل بیت در بیرجند برگزار 
شد. مسئول کانون مداحان بیرجند در حاشیه این 
همایش بیان کرد: این همایش با حضور بیش از 
١۵0 ذاکر و مداح اهل بیت برگزار شد. سروری با 
بیان اینکه ۵0 مداح و ذاکر اهل بیت)ع( از شهرستان 
افزود: سایر  دارند،  این همایش حضور  در  بیرجند 
افراد نیز از دیگر شهرستان ها شرکت کرده اند. وی 
همچنین در نشست هم اندیشی مداحان و ذاکران 
 ١00 بر  بالغ  اکنون  هم  گفت:  بیرجند  در  خواهر 
نفر مداح خواهر در کانون مداحان بیرجند فعالیت 
جامعه  آسیب های  و  مشکالت  باید  که  می کنند 

مداحان خواهر شناسایی شود.

انتخاب و حضور بانوی بیرجندی
در جشنواره غذای جاده ابریشم ) اکو ( 

پیشه ور- معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین 
منابع از حضور بتول نقی زاده کاخکی مدیر سفره 
خانه سنتی طوبی در جشنواره غذای جاده ابریشم 
که از تاریخ ۵ تا ٨ مهر در زنجان برگزار شد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 
عربی افزود: ١٢ کشور جاده ابریشم در این جشنواره 
حضور دارند که از این طریق فرصت مناسبی برای 

شناساندن فرهنگ ملل مختلف فراهم شده است.
 

وجود اورژانس اجتماعی
در شهرستان خوسف ضروری است

که  این  بیان  با  خوسف  بهزیستی  مدیر  ایرنا- 
تماس با شماره تلفن اورژانس اجتماعی )١٢3( در 
این شهرستان امکان پذیر نیست، گفت: خوسف 
سومین شهرستان استان به لحاظ وسعت، تراکم 
اورژانس  وجود  که  است  جمعیت  پراکندگی  و 
مساله  و  است  ضروری  بسیار  آن  در  اجتماعی 
شود  این  سبب  نباید  استان  مرکز  با  همجواری 
که اورژانس اجتماعی در شهرستان مستقر نباشد.

یک تن مواد مخدر در یک سال گذشته
در شهرستان فردوس کشف شد

سربازی- در یکسال گذشته یک تن مواد مخدر 
درشهرستان فردوس کشف شده که در این رابطه 
٢٨٢ نفر قاچاقچی دستگیر شدند. فرمانده انتظامی 
شهرستان فردوس در جمع خبرنگاران عنوان کرد: 
آمار سرقت نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٨ 
درصد کاهش یافته است. سرهنگ هوشنگی تصریح 
کرد: با توجه به اینکه مردم شهرستان فردوس پایبند 
به مسائل دینی هستند آمار جرائم درفردوس بسیار 
کم است. وی از کشف ٨ میلیارد و ١03 میلیون ریال 
انواع کاالی قاچاق از قبیل: البسه، سیگارت، پوشاک 
و لوازم خانگی در این مدت خبر داد و اضافه کرد: 
در همین زمان 4١ هزار کیلو پیاز زعفران قاچاق 
کشف شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
١١9 درصد افزایش داشته است. وی از کاهش ٢٨ 
درصدی تصادفات درون شهری جرحی خبر داد 
و گفت: آمار مجروحین نیز در یکسال گذشته 3٧ 
درصد و خسارت 3٨ درصد کاهش را نسبت به 

مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.

خدمت به سالمندان
در همه ابعاد دنبال شود

به  اشاره  با  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  مهر- 
نباید صرفا  سالمندان  و  والدین  به  اینکه خدمت 
با نگاه اداری باشد،گفت: باید در همه ابعاد و خارج 
ا...  آیت  توجه کرد.   هابه سالمندان  بخشنامه  از 
عبادی در دیدار با مدیرکل و کارکنان بهزیستی 
استان با بیان اینکه کار این اداره کل دستگیری 
از ضعیفان است و کار در این حرفه شانس شغلی 
فامیل  و  فرزندان  کرد:  عنوان  شود،  می  تلقی 
زحمات  از  که  دارند  دینی  و  وجدانی  تکلیف 
در  را  ها  آن  پیری  دوران  در  و  قدردانی  والدین 
خانه مراقبت کنند. عزیزی، مدیرکل بهزیستی نیز 
با اشاره به اینکه ٦3 هزار سالمند در استان وجود 
دارد، افزود: احیای سرمایه اجتماعی در سالمندان 
تنها وظیفه دستگاه های دولتی نیست بلکه همه 
سالمندان  حرمت  و  تکریم  به سمت  باید  جامعه 
پیش برود تا این سرمایه بیش از پیش احیا شود.

رسانه از ترویج ظاهر گرایی در جامعه 
پرهیز و به موضوع دینی توجه کند

ایرنا- مدیرکل تبلیغات اسالمی استان گفت: رسانه 
بلکه  دهد  ترویج  را  جامعه  در  گرایی  ظاهر  نباید 
توجه به عمق موضوع بویژه امور دینی مهم است. 
حجت االسالم لطفیان در نشست مدیران رسانه 
های استان افزود: از هر موضوع دینی می توان 
به یک معرفت سیاسی رسید. لطفیان افزود: از نگاه 
فقهی شایعه و اخبار محرمانه به مسلمانان و جامعه 
اسالمی ضربه وارد می کند، پخش اخبار پس از 
ارزیابی و بررسی نگاه عمیق قرآن کریم به این 
موضوع است. وی اظهار کرد: رسانه معیار اسالمی 
و قرآنی رسانه ای است که مانع انحراف شود و 
توطئه و فریب را از سر اسالم و مسلمین جدا کند.

بازارچه های استان با گمرک استاندارد 
فاصله دارند

ایجاد  بر  بیرجند  بازرگانی  اتاق  رئیس  مهر- 
زیرساخت ها در بازارچه مرزی و گمرک ماهیرود 
استان تاکید کرد و گفت: بازارچه های استان با 
دیدار  در  احتشام  دارند.  فاصله  استاندارد  کمرگ 
ولی  نماینده  با  بیرجند  بازرگانی  اتاق  اعضای 
استان  درصد صنعت  اینکه ٦۵  به  اشاره  با  فقیه 
را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می دهد، 
از واحدهای کوچک  بیان کرد: کمک و حمایت 
اقتصاد  های  مولفه  اجرای  راستای  در  تواند  می 
مقاومتی بسیار تاثیر گذار باشد. وی با بیان اینکه 
تنها 9 درصد از صنایع کوچک استان باالی ٧0 
درصد فعالیت دارند، عنوان کرد: با توجه به مرز 
خواهیم  می  اگر  افغانستان  کشور  با  مشترک 
صنایع  به  باید  کند  پیدا  توسعه  استان  صادرات 

کوچک اهمیت بیشتری داده شود.

 همکاری دانشگاه آزاد اسالمی و اداره 
میراث فرهنگی شهرستان طبس

راهکارهای  بررسی  نشست  مقدم-  دادرس 
اداره  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه  مابین  فی  متقابل 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
نشست  این  در  است  گفتنی  شد.  برگزار  طبس 
تفاهم نامه همکاری با محوریت ارائه موضوعات 
پژوهشی در حوزه های سه گانه میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری توسط اساتید دانشگاه 

آزاد اسالمی منعقد گردید.

ستاداقامه نمازاداره کل راه وشهرسازی 
موفق به کسب رتبه اول کشوری شد

موفق  استان  و شهرسازی  راه  اداره کل  راستی- 
 94 سال  درارزیابی  کشور  اول  رتبه  کسب  به 
ستاداقامه نماز کشور در بین ادارات راه وشهرسازی 
3١ استان کشورشد. رئیس اداره روابط عمومی راه 
مقایسه  نمودار  افزود:براساس  استان  وشهرسازی 
ای عملکرد ادارات کل کشور، ستاد اقامه نماز اداره 
کل راه وشهرسازی خراسان جنوبی ازمجموع ١٢0 

امتیاز ارزیابی، باکسب 9٨ امتیاز رتبه اول شد.

نهمین همایش سراسری شیرخوارگان حسینی

در خراسان جنوبی برگزار می شود

آب انتقالی با تانکر به روستاهای شهرستان درمیان 

کیفیت مطلوبی ندارد

همایش  خبری  نشست  پنجشنبه  عصر  مالئی- 
اجتماعات  سالن  در  حسینی  شیرخوارگان  سراسری 
گرجی  شد.  برگزار  جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه 
سراسری  همایش  جهانی  مجمع  امنای  هیأت  عضو 
همایش  نهمین  کرد:  عنوان  حسینی  شیرخوارگان 
رسمی  صورت  به  حسینی  شیرخوارگان  سراسری 
 ٨/30 ساعت  الحرام  محرم  جمعه  اولین  در  مهر   ١٦
صبح در محل حسینیه جماران واقع در انتهای خیابان 
مادران  و  حسینی  شیرخوارگان  حضور  با  پاسداران 
برگزار می شود.  علیرضاگرجی با اشاره به اینکه این 
همایش  این  کرد:  عنوان  است،  بانوان  ویژه  مراسم 
هیأت  و  خیران  اسالم،  رزمندگان  هیأت  همکاری  با 
اشاره  با  وی  می شود.  برگزار  اصغر)ع(  علی  حضرت 
به کارهای انجام شده در زمینه همایش شیرخوارگان 
حسینی افزود: در این راستا 3 هزار و ۵00 دست لباس 
و سربند برای شیرخوارگان آماده شده و از متقاضیانی 
شود  می  درخواست  دارند  سال   ٢ از  کمتر  فرزند  که 

برای ثبت نام لباس عدد ٦ را به سامانه ۵000٢30۵٦١ 
بفرستند. عضو هیأت علی اصغر )ع( با اشاره به اینکه 
نقطه شهر  در 3  این همایش  متقاضیان  انتقال  برای 
وسیله ایاب و ذهاب پیش بینی شده است، بیان کرد: 
این وسایل نقلیه ساعت ٨ صبح روز جمعه در میدان 
برای  خمینی)ره(  امام  میدان  و  آزادی  میدان  ابوذر، 

انتقال متقاضیان آماده هستند.
گرجی تصریح کرد: از هیأت هایی که قصد دارند این 
همایش را برگزار کنند در خواست می شود در سایت 
ثبت    www.heyathazrataliasghar.ir
صورت  به  همایش  این  اینکه  بیان  با  وی  کنند.  نام 
سراسری از صدا و سیما پخش خواهد شد، عنوان کرد: 
در خراسان جنوبی این همایش در مرکز و شهرستان 
ها و مراکز بخش ها و برخی دهستان ها برگزار می 
بر  عالوه  همایش  این  بیرجند  در  وی  گفته  به  شود. 
و  باقریه  شهدای  مزار  در  همزمان  جماران  حسینیه 

سالن شهیدین قاسمی برگزار خواهد شد.

با بیان اینکه خشکسالی ١٧ ساله بر  فرماندار درمیان 
افکنده است، گفت: ۵۵ روستای  این شهرستان سایه 
الزم  کیفیت  که  می شوند  آبرسانی  تانکر  با  درمیان 
نشست  در  بشیری زاده  تسنیم،  گزارش  به  ندارند.  را 
مشترک علمای تشیع و تسنن استان با رویکرد ترویج 
مصرف بهینه منابع آب اظهار کرد: بیشترین هدررفت 
آب در بخش کشاورزی است و از این رو می طلبد که در 
کشت و کارها محصوالتی را استفاده کنیم که اواًل آب 
کمتری بخواهد و ثانیاً به سمت آبیاری مکانیزه پیش 

برویم تا از منابع موجود استفاده حداکثری برده شود.

علمای تشیع و تسنن با موضوع صرفه جویی 
در آب به عنوان یک امر شرعی برخورد کنند

امام جمعه اهل سنت درمیان نیز در این نشست اظهار 
کردن  پیدا  صمیمانه  نشست های  این  از  هدف  کرد: 
این  و  است  آب  بهینه  در خصوص مصرف  راهکاری 
نشست ها در راستای همدلی و هم اندیشی علمای شیعه 
استان و شهرستان و  بار در  و سنی است که چندین 
سالیانه یک بار در تهران به صورت بین المللی برگزار 
می شود. مولوی عبداللهی تصریح کرد: این نشست ها 
باعث الفت و رفع شبهات می شود و امیدواریم روزی 
برسد که در جهان اسالم برادری و وحدت بین تمام 

مسلمانان برقرار شود.

۴۸0 روستای استان با تانکر آبرسانی می شوند
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای نیز 
این نشست گفت: 4٨0 روستای باالی ٧0 خانوار  در 

در استان با تانکر آبرسانی می شود. سروری خاطرنشان 
 40 دشت  هر  منابع  از  برداشت  نرمال  وضع  در  کرد: 
درصد است اما در حال حاضر این برداشت به ٦0 درصد 
رسیده است و این وضع را بحرانی کرده است به طوری 

که شاهد نشست دشت سرایان هستیم.

اولویت تأمین آب در شهرستان درمیان
 آب شرب است

امام جمعه درمیان نیز عنوان کرد: اولویت تأمین آب در 
شهرستان، آب شرب است و می توان با مصرف بهینه 
از هدر رفت آب در بخش خانگی و کشاورزی جلوگیری 
کرد در غیر این صورت جنگ آینده، جنگ آب خواهد 
بود. حجت االسالم حسینی بیان کرد: جنگ آینده، جنگ 
آب خواهد بود و آب یک ثروت استراتژیک در کشوری 
محسوب می شود و اگر منابع موجود را حفظ نکنیم نه 
محصوالت کشاورزی و نه درآمد ناشی از آن دردی را 
دوا نخواهد کرد زیرا حجم ریالی آبی که برای هرکدام از 
کاالهای کشاورزی در استان هزینه می شود از درآمدی که 
کسب می کنیم بیشتر است و آبی که در بحث کشاورزی 

مصرف می شود باید مورد استفاده شرب قرار گیرد.

دردسر جدید صنعت کسب مجوز از خراسان رضوی

مالئی- رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی  
و  دولت  گوی  و  گفت  شورای  هفتمین  در 
کسب  ساله  یک  روند  از  خصوصی  بخش 
مجوز پروانه بهره برداری کارخانجات صنایع 
جدید  معضل  گفت:  و  کرد  انتقاد  غذایی 
صنایع غذایی استان کسب این مجوز است 

که متأسفانه به خراسان رضوی واگذار شد.
استاندار خراسان جنوبی نیز عنوان کرد: اگر 
بانکی به من معرفی شود که بیش از مصوبه 
شورای پول و اعتبار کشور سود دریافت می 
کند، به عنوان نماینده دولت علیه این بانک 

به مراجع قضایی شکایت می کنم. 
و  گفت  شورای  هفتمین  شب  چهارشنبه 
گوی دولت و بخش خصوصی با سه دستور 

کار در حوزه استاندار برگزار شد.
محسن احتشام رئیس اتاق بازرگانی و دبیر 
از  درصد   ٦۵ اکنون  کرد:  عنوان  شورا  این 
ظرفیت  درصد   ۵0 زیر  تولیدی  واحدهای 
واحدهای  درصد   9 تنها  و  دارند  فعالیت 
فعالیت  ظرفیت  درصد   ٧0 باالی  تولیدی 
این  مشکالت  از  درصد   40 که  کنند  می 
در  تورم  ایجاد  برای  تولیدی  واحدهای 
چهار  افزایش  داد:  ادامه  وی  است.  بازار 
برابری نرخ ارز، تحریم ها، مشکل نقدینگی، 
نرخ  بودن  باال  و  بانکی  غلط  سیاست های 
تسهیالت از دیگر عوامل پیدایش مشکالت 

واحدهای تولیدی است.

صنعتگران نباید
هزینه سیاست را پرداخت کنند

نکردن  پرداخت  بازرگانی  اتاق  رئیس 
رکود  و  مالیات  افزایش  تولید،  بخش  یارانه 
این  پیدایش  عوامل  دیگر  از  را  اقتصادی 
اجرایی  از  انتقاد  با  و  دانست  مشکالت 
نکردن طرح توسعه و تسهیل سرمایه گذاری 
در مناطق محروم، بیان کرد: این مصوبه در 

اما  دوازدهم دی ماه ٨9 به تصویب رسیده 
تاکنون اجرایی نشده است.

مشکالت  باید  اینکه  بر  تاکید  با  احتشام 
کرد:  خاطرنشان  شود،  حل  سرمایه گذاران 
پرداخت  را  سیاست  هزینه  نباید  صنعتگران 
کنند. وی با بیان اینکه باید نگاهی اقتضایی 
به استان داشته باشیم، تاکید کرد: اگر بانک 
به  هم  بانک  نباشد  تولید  به  نگاهشان  ها 
بازرگانی  اتاق  رئیس  خورد.  خواهند  مشکل 
برداری  بهره  پروانه  مجوز  کرد:  عنوان 
کارخانجات صنایع غذایی به دانشگاه علوم 

پزشکی بیرجند واگذار نشد.

هیچ بانکی کمبود نقدینگی ندارد
رئیس  و  استاندار  پرویزی  اکبر  سیدعلی 
شورای گفتگو بخش خصوصی با دولت نیز 
در این جلسه بیان کرد: در هیچ جایی از دنیا 
مشتری به دنبال بانک نمی رود بلکه بانک 

ها به دنبال مشتری هستند.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی باید از 
کلی گویی بپرهیزد خاطرنشان کرد: بانک ها 
در اخذ سود بانکی باید برابر مصوبه شورای 

پول و اعتبار کشور پیش روند.
از حد  باالتر  بانکی  اگر  تاکید کرد:  استاندار 
مصوبه شورای پول و اعتبار ، سود دریافت 
کند من به عنوان نماینده دولت علیه بانک 

به دستگاه قضایی شکایت می کنم.

تخلفات بانکی افشا شود

پرویزی از مسئوالن دستگاه هایی اجرایی و 
رسانه ها درخواست کرد در صورت مشاهده، 
به  مستندات  تهیه  با  را  بانکی  تخلفات 
اشاره  با  وی  دهند.  گزارش  قضایی  مراجع 
کرد:  بیان  تولید  موانع  رفع  کارگروه  به 
که  گوید  می  راست  بانکی  مدیرعامل  اگر 
پرداخت  اختیار  یا  و  دارد  مالی  منابع  کمبود 

تسهیالت ندارد به من کتبا اعالم کند.
اشاره  بانک مرکزی  نامه رئیس  به  استاندار 
هیچ  شده  ذکر  نامه  این  در  گفت:  و  کرد 
مدیرعامل  و  ندارد  نقدینگی  کمبود  بانکی 
اختیار  تامل  تسهیالت  پرداخت  در  بانک 
از  بعضی  در  افزود:  پرویزی   است. 
بانک ها اگر برای پرداخت جرائم و اقساط 
آن  از  دوباره  کنید  درخواست  مهلت  معوقه 

سود می گیرند که این خالف قانون است.

وی تاکید کرد: هیچ بانکی حق ندارد اقساط 
معوقه خود را از منابع کارگروه رفع موانع تولید 
تاکنون  دولت  اینکه  بیان  با  پرویزی  بردارد. 
برای رفع موانع تولید تالش های زیادی کرده 
برای رفع مشکالت  باید  است تصریح کرد: 

واحدهای تولیدی منابعی پایدار ایجاد شود.
 وی افزود: دولت در تأمین منابع مالی بانک 
ها اصالحیه ای به مجلس فرستاده که یک 

ماه پیش به تصویب مجلس رسید.

بخشودگی جرائم
وام های زیرصد میلیون

 
این مصوبه 4۵  اساس  بر  داد:  ادامه  استاندار 

بانک ها  به  دولت  بدهی  تومان  میلیارد  هزار 
در حال وصول است و شرایط بانک ها رو به 
بهبودی می رود و می تواند به صنعت کمک 
بدهی های  جرائم  به  اشاره  با  پرویزی  کند. 
معوق واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران، بیان 
کرد: طی مصوبه ای وام های زیر صد میلیون 
تومان از بخشودگی جرائم برخوردار می شوند.

استاندار این مصوبه را فرصتی طالیی برای 
 9۵ کرد:  تاکید  و  دانست  جنوبی  خراسان 

درصد سرمایه گذاران به دلیل مشکالت خود 
قادر به پرداخت بدهی نیستند.

وی افزود: اگر بدهکاران بانکی اصل پول را 
تاپایان سال پرداخت کنند شامل بخشودگی 
 40 پرداخت  از  پرویزی  خواهندشد.  جرائم 
هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت  و اوراق 
اعتبار  این  خزانه خبرداد و خاطرنشان کرد: 
که  گرفته  صورت  کشور  عمرانی  حوزه  در 
بدهی پیمانکاران تسویه می شود و تاکنون 

مردم استقبال خوبی داشته اند.
این  اعضای  انتخاب  بر  تاکید  با  استاندار 
شورا گفت: کسانی را عضو کنید که درددل 
صنعتگران را درک کرده باشند و به راحتی 

بتوانند مشکالت را بیان کنند.

درحاشیه :
درد و دل صنعتگران بزرگ !

از  صنعت  مدیرعامل  سه  جلسه  این  در 
و  استاندار  تعجب  که  گفتند  مشکالتشان 
اعضای این جلسه را به همراه داشت.منوچهری 
از وام 4 میلیارد و ٨00 میلیونی کارخانه بسته 
بندی گفت که در مدت سه سال گذشته به 
علت پرداخت نکردن اقساط و تورم زیاد کشور 

به ١3میلیارد تومان رسیده است.
مادر عنوان  خیریه مدیر عامل شرکت مرغ 
اما  است که صنعتگر هستم  کرد: 3۵ سال 
در مدت سه سال گذشته به اندازه 3٢ سال 
خسارت دیده ام.وی افزود: ۵0 میلیارد تومان 
در این کارخانه سرمایه گذاری کرده ام اما با 

٢0 درصد ظرفیت فعال است.
از  هم  طبس  سنگ  زغال  کارخانه  نماینده 
تومانی  میلیارد   ١۵0 نشده  وصول  مطالبه 
ندادن  انتقال  علت  به  گفت:  کارخانه  این 
استفاده  مالیاتی  از معافیت  توانیم  سند نمی 
افزوده  برارزش  مالیات  پرداخت  در  و  کنیم 
دچار مشکل هستیم. وی به اشتغال هزار و 
افزود:  و  کرد  اشاره  کارخانه  این  نفری   ۵00
ذوب آهن اصفهان به علت انحصاری که دارد 
نه قیمت زغال سنگ را افزایش می دهد نه 
پرداخت  را  تومانی خود  مطالبات ١٢0میلیارد 
می کند. نماینده کارخانه زغال سنگ طبس 
از جلسات بی نتیجه با وزیر صنعت و معدن و 
مسئوالن ذوب آهن گفت و ادامه داد: به علت 
انتقال ندادن سند بهره برداری کارخانه جریمه 
میلیارد تومانی به خزانه پرداخت می کنیم. حال 

پیدا کنید پرتقال فروش را... 
شایان ذکر است طی دو روز گذشته روزنامه 
پیگیری  راستای  در  جنوبی  خراسان  آوای 
زمینه  در  استان  صنعت  حوزه  مشکالت 
مسایل بانکی مطالب مفصلی در قالب خبر و 

یادداشت منتشر نموده است.

استاندار : هیچ بانکی کمبود نقدینگی ندارد ؛ بانک ها سود زیادی بگیرند از آنها شکایت می کنم 

بیان  با  امام جمعه شهرستان بشرویه  مهر- 
اینکه شعار مکتب حسینی امر به معروف و 
نیز  ما  ایام  این  در  گفت:  بود  منکر  از  نهی 
برای احیاء و ترویج این فریضه بایستی تمام 
االسالم  حجت  گیریم.  بکار  را  خود  تالش 
بشرویه  جمعه شهرستان  امام  الدین  شمس 
با تسلیت فرارسیدن ماه محرم الحرام عنوان 
کرد: ما باید نهضت عاشورا را به گونه ای در 
جامعه ترویج دهیم که جوانان ما حسینی و 

عاشورایی زندگی کنند.

نیروی انتظامی
حافظ امنیت جامعه است

ایرنا- امام جمعه خوسف عنوان کرد: نیروی 
انتظامی حافظ امنیت این مرز و بوم است و 
جمهوری اسالمی ایران با نیروهای انتظامی 
امنیت  به  روز  دانش  به  آگاه  و  مقتدر  بسیار 
بیکی  شاه  االسالم  حجت  رسد.  می  پایدار 
ایام  بودن  پیش  در  به  اشاره  با  همچنین 
مردم  سوی  از  بناست  امسال  گفت:  محرم 
استان یک باب نانوایی در مسیر پیاده روی 

زائران حسینی در عراق احداث شود که نیاز 
به کمک مردمی دارد.

امربه معروف و نهی از منکر
باید همگانی شود

بیان  با  امام جمعه موقت شهر اسدیه  ایرنا- 
یک  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  اینکه 
واجب عینی است، گفت: باید توجه و اجرای 
این فریضه الهی همگانی شود.حجت االسالم 
حسینی در خطبه های نماز جمعه این هفته 

شهر اسدیه، مرکز شهرستان درمیان، افزود: 
برخی بر این عقیده هستند که امر به معروف 
و نهی از منکر مانع آزادی مردم می شود، این 

عقیده خالف دستورات الهی است.

برنامه ها برای توسعه کشور
مبتنی بر آمار صحیح است

امام جمعه فردوس با اشاره به آغاز اینترنتی 
تأکید  مسکن  و  نفوس  عمومی  سرشماری 
کشور  توسعه  برای  برنامه ها  تمام  کرد: 

همکاری  که  است  صحیح  آمار  بر  مبتنی 
بابایی  حجت االسالم  می طلبد.  را  مردم 
ضمن  فردوس  نمازجمعه  خطبه های  در 
انتظامی  نیروی  هفته  گرامیداشت  تبریک 
به روز جهانی سالمند اشاره و تصریح کرد: 
شده  سفارش  سالمندان  تکریم  اسالم  در 
از تجربه این عزیزان در خانه  باید  است و 
و جامعه استفاده کنیم و سپردن پدر یا مادر 
ایرانی و   پیر به خانه سالمندان در فرهنگ 

آموزه های دینی کاری ناپسند است.

محرم فرصتی برای ترویج و احیا فریضه امر به معروف و نهی از منکر است

گزیده ای از خطبه های نماز جمعه شهرستان های استان:
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آگهی مزایده عمومی  شماره مزایده: 2/ س م/95
 شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد: تعدادی از امالک و اراضی خود را با شرایط استثنایی
 به صورت»نقد« و »نقد و اقساط« با پرداخت های شناور از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به فروش برساند.                       

متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت و تحویل مدارک شرکت در مزایده ، در ساعات اداری از شنبه  1395/7/3 
لغایت پایان وقت اداری سه شنبه 1395/7/13 به نشانی های ذیل مراجعه نمایند. تلفن های اعالمی نیز آماده پاسخگویی به سواالت 

متقاضیان می باشد. 
توضیحات: 

1. شرایط پرداخت به صورت »نقد« و »نقد و اقساط« می باشد. 
2. گشایش کلیه پاکت های دریافتی از متقاضیان راس ساعت10 صبح روزشنبه 1395/7/17به صورت متمرکز در محل شرکت 
مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به نشانی تهران- باالتر از میدان ونک- خیابان خدامی- شماره 51 صورت خواهد گرفت. 

حضور متقاضیان یا نماینده آنها با ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه گشایش پاکت ها آزاد است. 
3. برای شرکت در مزایده، ارائه سپرده طبق جدول ذیل به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی 
شهری ایران با اعتبار سه ماهه یا واریز وجه نقد به حساب شماره 4001037206373733 نزد بانک ملی شعبه مرکزی به نام شرکت 

مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران بابت مزایده ضروری است.

4. به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود و همچنین 
پیشنهادهای فاقد سپرده ، دارای سپرده مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
5. شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

6. درخصوص تمامی ردیف های آگهی مزایده ، درصدهای نقدی قابل انتخاب عبارتند از 30% ،40% ،50% ،60% و%70  
از مبلغ پیشنهادی و تعداد اقساط ماهیانه قابل پرداخت )ماه( قابل انتخاب عبارتند از 12،30،24،18،36ماه 

7. به منظور سهولت در محاسبه قیمت »نقد و اقساط«، جداولی براساس تمامی حالت های قابل انتخاب در بند فوق طراحی گردیده 
و در پاکت »ج« اسناد مزایده قرار دارد.

8. براساس »فرم راهنمایی نحوه ارائه پیشنهاد قیمت نقد و اقساط« که در پاکت »ج« اسناد مزایده قرار دارد، متقاضیان می توانند 
قیمت پیشنهادی خود را با استفاده از جداول ذکر شده ارائه نمایند.

9. در ضمن در جهت تسهیل شرایط فروش ، به میزان 10% مبلغ پیشنهادی در زمان انتقال سند از متقاضی دریافت می شود.
 10. مالک انتخاب برنده مزایده باالترین نسبت ارزش فعلی به قیمت پایه مزایده پیشنهادات ارائه شده برای هر ردیف مزایده است.
 11. جزئیات بیشتر در برگ شرایط مزایده )که در نشانی های ذیل و پایگاه اینترنتی شرکت به آدرس www.udrc.ir  ارائه می شود(

 آورده شده که الزم است به آنها توجه کامل شود. 
استان خراسان جنوبی : محل دریافت اسناد و تحویل پاکت ها : بیرجند- خیابان معلم - ساختمان شماره 2 اداره کل راه و 

شهرسازی خراسان جنوبی- اداره عمران و بهسازی    تلفن : 056-32448067-87

     استان خراسان جنوبی
نوع و کاربری نشانیردیف

ملک
قیمت پایه نقدی اعیانپالک ثبتی

مزایده )ریال(
سپرده شرکت

 در مزایده )ریال(
توضیحات

دارای پارکینگ و انباری90/69953/725/00095/372/500-واحد مسکونیبیرجند- فرزان- مجتمع یاس- طبقه اول- شماره 1 10
فاقد پارکینگ و دارای انباری64/22643/500/00064/350/000-واحد مسکونیبیرجند- فرزان- مجتمع یاس- طبقه اول- شماره 2 11
دارای پارکینگ و انباری90/01932/197/00092/319/700--واحد مسکونیبیرجند- فرزان- مجتمع یاس- طبقه اول- شماره 3 12
دارای پارکینگ و انباری90/68978/200/00097/830/000--واحد مسکونیبیرجند- فرزان- مجتمع یاس- طبقه دوم - شماره 4 13
 فاقد پارکینگ و دارای انباری64/32659/278/00065/927/800--واحد مسکونیبیرجند- فرزان- مجتمع یاس- طبقه اول- شماره 5 14
دارای پارکینگ و انباری90/021/003/275/00094/690/000--واحد مسکونیبیرجند- فرزان- مجتمع یاس- طبقه دوم - شماره 6 15
دارای پارکینگ و انباری90/681/197/000100/327/500--واحد مسکونیبیرجند- فرزان- مجتمع یاس- طبقه دوم- شماره 3 16
فاقد پارکینگ و دارای انباری64/32679/190/00067/919/000--واحد مسکونیبیرجند- فرزان- مجتمع یاس- طبقه سوم- شماره 8 17
دارای پارکینگ و انباری90/02971/150/00097/115/000--واحد مسکونیبیرجند- فرزان- مجتمع یاس- طبقه سوم- شماره 9 18
دارای پارکینگ و انباری90/681/029/000/000102/900/000--واحد مسکونیبیرجند- فرزان- مجتمع یاس- طبقه چهارم - شماره 10 19

فاقد پارکینگ و دارای انباری64/32693/320/00069/332/000--واحد مسکونیبیرجند- فرزان- مجتمع یاس- طبقه چهارم - شماره 10 20
دارای پارکینگ و انباری90/02995/050/00099/505/000--واحد مسکونیبیرجند- فرزان- مجتمع یاس- طبقه چهارم - شماره 11 21
دارای پارکینگ و انباری90/681/010/000/000101/000/000--واحد مسکونیبیرجند- فرزان- مجتمع یاس- طبقه پنجم- شماره 13 22
دارای پارکینگ در حیاط و  انباری64/32685/000/00068/500/000--واحد مسکونیبیرجند- فرزان- مجتمع یاس- طبقه پنجم- شماره 14 23
دارای پارکینگ و انباری90/02983/575/00098/357/500--واحد مسکونیبیرجند- فرزان- مجتمع یاس- طبقه پنجم - شماره 15 24

فروشگاه تخصصی بازی فکری

آدرس: بین معلم 12-10 
جنـب بـانک قـوامین  
تلفن: 09158677457

 قبل از خرید هر بازی 
آموزشی و فکری با ما 

مشورت کنید

نمایشگاه اتومبیل فاطمی )پرشین سابق( 
 به مکان جدید واقع درخیابان محالتی، بین معلم  و غفاری روبروی پارک آزادگان   انتقال یافت.

09155610262 - 32342112    مدیریت: سید مهدی فاطمی

جناب آقای مهندس امینی
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدرخانم گرامی تان

 مرحوم حاج محسن خامسان
 را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن روانشاد علو درجات

 و برای بازماندگان صبر الهی خواستاریم.

مرکز توزیع تخم مرغ بیرجند

خاندان معزز خامسان و جناب آقای مهندس امینی
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت بزرگ خاندان شادروان حاج محسن خامسان 

 را تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم. 

بانک پاسارگاد منطقه شرق - مهدی زاده

        آرایش سان سیتی
در قرعه کشی ماهانه 

یک دستگاه تبلت با ما همراه باشید
پاسداران 19  /  09156691577 - عابدینی

w / صندلی ماساژور/ ماشین کودک i f i:خدمات رایگان

ساعت کاری: 7/30 الی 22

نیمه بهایکشنبه ها 

 با کلیه امکانات و متعلقات به قیمت کارشناسی
 به فروش می رسد.

آدرس: بیرجند- حدفاصل 5 کیلومتری جاده زاهدان 
بیرجند روستای تفریحی گردشگری شوکت آباد

091551041662 - 09155612669

مجموعه پذیرایی و باغ تاالر سینا

بـا تسهیالت ویـژه 
دفتر زیارتی مبین بیرجند    تلفن:  32445661

ثبت نام فوری عتبات

اعزام 95/7/22 و 95/8/1

با سالم و آرزوی توفیقات  الهی خدمت تمامی اعضای اتحادیه صنعت ساختمان 
 ضمن تشکر از حضور پر شور اعضای محترم در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه به اطالع می رساند آقایان:

نایب رئیس دوم
محمد رضا بوشادی

نایب رئیس اول
مجید آذری سراب

رئیس
سعید قدبا

غالمرضا سلیمانی
بازرس اصلی

خزانه دار
امین درگی

دبیر
محمدرضا سلیمانی

اعضای جدید هیئت مدیره  انتخاب شده و امید آن است که با همدلی و همکاری ما را در این مسیر همراهی نمایید. ضمنا از زحمات دلسوزانه 
هیئت مدیره سابق  خصوصا آقایان کاووسی و عباس زاده نهایت تشکر را داریم.


