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سردار نقدی  :
دشمن می کوشد در ایام مذهبی

مسابقات ورزشی برگزار کند

مازنی ، نماینده تهران : 
مذاکرات هسته ای یک قاعده بُرد ـ بُرد بود

که احزاب سیاسی باید آن را مبنا قرار دهند

محبیان ، فعال سیاسی اصولگرا :
سناریوی حمایت از روحانی از دستور کار 

خارج شده ؛ موقعیت قالیباف بد نیست

 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

خبر خوش بی بی سی
برای مرز فراموش شده
* سردبیر

خبری  بی سی  بی  که  بود  پیش  هفته  همین  
از خالی شدن روستاهای مرزی خراسان جنوبی را 
منتشر کرد. نقل این خبر که از سوی مدیر کل وقت 
دفتر روستایی خراسان جنوبی عنوان شده بود شاید 
برای ما هم استانی ها کمی عادی شده باشد اما به 
قول امام راحل که لبخند استکبار به هر چیزی را 
 شک برانگیز می دانستند این خبر نیز جذابیت ویژه ای
یک  انتشار  داشت.  اسالمی  نظام  دشمنان  برای 
خبر محلی توسط یک رسانه بین المللی که نیاز به 
توجه بیشتر مسووالن را تلنگر می زد. مقوله امنیت، 
 یعنی همان چیزی که ما مرزنشینان برایش شهید
می دهیم و در پایتخت از آرامشش استفاده می کنند 
یکی از ضروریات جامعه است. ضروریات جامعه ای 
که می خواهد توسعه پیدا کند و برای شهروندانش، 
آرامش را به ارمغان بیاورد. آنچه که امروز در این 
چند خط قرار است به آن بپردازیم نقش خراسان 
سهم  همچنین  و  کشور  امنیت  تامین  در  جنوبی 
به  که  نقشی  است.  مرزنشینان  از  کشور  حمایت 
قول اظهارات هفته پیش فرمانده مرزبانی استان در 
آن سهم مرزنشینان به جای تجارت پر سود، فقط 

کارگری سخت بوده است. 
نظام  هوشمندانه  و  درست  تصمیمات  از  یکی 
اسالمی در سال های گذشته تقویت خط مقاومت 
سیاسی  تهدیدات  انتقال  و  المللی  بین  مقیاس  در 
بوده  خودمان  مرزهای  از  خارج  به  مان  جنگی  و 
کشور  داخلی  امنیت  در  را  آن  عواید  که  و هست 
می توان به وضوح دید. امنیتی که در نا امن ترین 
شمای  و  من  و  است  آمده  بدست  جهان  منطقه 
ایرانی از آن بهره می بریم .  ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

سرمقاله

۱۰ موکب 
خراسان جنوبی 
پذیرای زائران 

اربعین درکاظمین
امسال  اربعین  در  استان گفت:  زائر  بنیاد  رئیس 
موکب  دو  مردمی،  بخش  در  موکب  هشت 
نانوایی سیار  بهداشت و درمان و چهار دستگاه 
برای ارائه خدمات به زائران حسینی در کاظمین 

برپامی شود ... ) مشروح خبر در صفحه 7 (

ثبت اطالعات
 بیش از 8 هزار خانوار 
استان در سرشماری
صفحه 7

طبل ها و سنج های خارج
از عرف، آفت عزاداری ها

نوفرستی، مسئول شورای هیات های مذهبی بیرجند  
توجه  عدم  ها  عزاداری  در  آفات  مادر همه  گفت: 

دقیق به فلسفه آن است و ... ) مشروح خبر در صفحه 7 (

عضو جدید شورای شهر بیرجند در واکنش 
به مخالفت با ساخت پارکینگ های جدید :

برای آینده شهر 
تصمیم می گیریم 
نه شام و نهار شورا 

صفحه 7

بهره برداری از انبارذخیره 
سوخت تا پایان سال 95

انبار  مدیر عامل شرکت نفت عنوان کرد: ساخت 
ذخیره سوخت با ظرفیت ... ) مشروح خبر در صفحه 7 (

بازار بیرجند 
 برای  ایام محرم 
سیاه پوش می شود
صفحه 7
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خشت کج
 مهر شهر

خشت اول چون نهد معمار کج 
 تا ثریا می رود دیوار کج

فرسودگی مجمتع ها پیش از افتتاح
صبح دیروز جمعی از ساکنان منطقه 9 دی مهر شهر بیرجند در مقابل شورای شهر نسبت به نبود خط لوله فاضالب 
و فرونشست وسط حیاط خانه هایشان اعتراض کردند. نماینده این جمع معترض بیان کرد: ما از عید فطر امسال وارد 
این مجتمع ها شدیم که چند روز پیش خودرو 206 در وسط حیاط خانه پارک بود که فرونشست زمین الستیک ماشین 

را در زمین فرو برد. وی افزود: سال گذشته شهرداری 2میلیون تومان از ...  ) مشروح خبر در صفحه 7 ( 

فرمانده سپاه انصار الرضا )ع( استان : 

نباید از کنار امر به معروف و
نهی از منکر بی تفاوت عبور کنیم

کج

هفتـه نیـروی انتظامـی
 برحافظان امنیت و آرامش

 سبز پوشان جان برکف و مرزبانان غیور 
و خانواده محترم شان گرامی باد

هیئت رئیسه اتاق اصناف و اتحادیه های وابسته

استاد ارجمند  جناب آقای علی شریفی 

درگذشت پدر بزرگوارتان
 را حضور جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده 

از درگاه حضرت دوست برای آن مرحوم غفران ابدی
 و برای بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.

سازمان بسیح هنرمندان خراسان جنوبی

تشکر و اعتذار
اگر لطف بیکران الهی و همراهی و همدلی فامیل، دوستان عزیز و یاران مهربان

مدیر عامل، هیئت مدیره، مدیران ستادی و کارکنان سازمان تامین اجتماعی کشور، مدیران وکارکنان 
محترم ادارات ، ارگان ها، نهادها و سازمان ها، شرکت ها و کارخانجات نبود تحمل این بار گران بسیار 
شکننده تر می نمود اکنون به حکم ادب و حق شناسی از همه خوبان و سروران گرامی که در مراسم  

مادر مهربان مان 

مرحومه کبری ایمانی فر 
شرکت نموده و یا با ارسال پیامک، تاج گل، درج آگهی در جراید، پرده نویسی، تماس تلفنی 

همدلی و هم آوایی فرمودند،  صمیمانه سپاسگزاریم
خاضعانه ترین سپاس ها و نیکوترین دعاهای خود را نثارتان می کنیم. 

خانواده های درویشی و فامیل وابسته

  ASA آسانسور
 09158630313

با تشکر و تقدیر از پزشکان عالیقدر آقایان

 دکتر قاسمیان مقدم و دکتر خیاط 
همچنین پرسنل زحمتکش بخش ICU ، جراحی و حفاظت بیمارستان امام رضا )ع( 

که با لطف بیکران الهی و دستان پرتوان خود

 جانی دوباره به فرزند عزیزمان رادین عباس زاده بخشیدند.

ویژه ایام محرم و صفر برای مراسم زیارت عاشورا و ...
 لطفا جهت خدمت رسانی بهتر حتما 24ساعت جلوتر برای سفارش اقدام نمایید 

آدرس جدید یاس: نبش پاسداران 19
تلفن سفارشات: 32448000-32448989- 09155610366  مدیریت: رمضانی

قابل توجه کلیه ادارات و عموم همشهریان عزیز

شلـه مشهـدی یـاس

جناب آقای دکتر خامسان
مدیر عامل محترم جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی

مصیبت درگذشت و فقدان پدر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی
 برای آن عزیز از دست رفته و سالمتی طول عمر با عزت برای جناب عالی و خانواده ارجمندتان

 را از ایزد متعال خواهانیم.

شرکت پخش سها هالل استان

نا الیه راجعون
هلل و ا

انا 

چهارمین سالگرد درگذشت همسر و پدر مهربان مان

سرهنگ محمدعلی زمانی
 را گرامی می داریم.

یاد عزیزش در خاطرمان باقیست و مهربانی اش در وجود ما جاودانه

نور چشم عزیزمـان حامد حبیبی
قبولی مسرت بخش شما را در 

کارشناسی ارشد )جی آی اس نقشه برداری ساختمان( 
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی تهران

 که موید توانمندی و پشتکارت می باشد، صمیمانه تبریک می گوییم 
موفقیت و سربلندی ات را از خداوند متعال خواستاریم. 

پدر بزرگ ، مادر بزرگ ، خاله و دایی ها

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی می رساند: دهمین مجمع عمومی سالیانه این سازمان 
یکشنبه مورخ 1395/7/18 از ساعت 9 الی 11 در محل نمازخانه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان برگزار می شود. لذا از تمامی اعضای محترم 

دعوت به عمل می آید به منظور هر چه باشکوه تر برگزار شدن مجمع، شخصاً حضور بهم رسانند. ضمناً معتبر بودن کارت عضویت الزامی می باشد.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش عملکرد شورای استان توسط رئیس شورای استان 2- تصویب سیاست ها و خط مشی های شورای استان 3- تعیین حسابرس 
و بازرس برای رسیدگی به حساب ها و ترازنامه ها و بیالن عملکرد ساالنه سازمان استان 4- استماع و تصویب گزارش حسابرسی سال مالی 1394 توسط خزانه دار 

سازمان 5- بررسی و تصویب برنامه ، بودجه و طرح های سال 1395 سازمان نظام مهندسی استان

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی

اطالعیه برگزاری دهمین مجمع عمومی سالیانه )نوبت دوم(
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی

زنده شدن روستای بجد 
را مدیون زحمات 

همکاران سازمان آب 
و جناب آقای

 حاجی محمد حسین قهستانی 
می دانیم، موفقیت و سربلندی تان را از 

درگاه خداوند مسئلت داریم. 

حاجی محمد دوستی

هفته نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی نظام گستر خراسان جنوبی

برحماسه آفرینان عرصه عشق و ایثار 
و مرزبانان غیور، حافظان نظم و امنیت 
کشور و خانواده محترم آنان به خصوص 

نیروهای انتظامی مستقر 
در استان خراسان جنوبی مبارک باد
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تکمیل ظرفیت کنکور ارشد از سه شنبه
مهر - مشاور عالی سازمان  سنجش  آموزش  کشور گفت: جزئیات مرحله تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی  ارشد ۹۵ روز ۱۲ مهر اعالم می شود و 
داوطلبان می توانند از سه شنبه نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. حسین توکلی افزود: اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  کشور در رابطه  با زمان 
اعالم  ظرفیت های جدید و یا تکمیل ظرفیت برخی از کدرشته محل های آزمون  کارشناسی  ارشد ۹۵ روز دوشنبه ۱۲ مهر منتشر می شود.

 احتمال تولید مدل جدید ماکسیما در ایران

ایسنا - مدیرعامل پارس خودرو درباره احتمال 
می گوید  ایران  در  ماکسیما  جدید  مدل  تولید 
ناصر  دارد.  ادامه  نیسان  شرکت  با  مذاکره  که 
با  مذاکرات  در  می کند:  خاطرنشان  آقامحمدی 
برای  مختلفی  خودروهای  نیسان   - رنو  گروه 
هیچ  تولید  اما  است،  مطرح  مشترک  همکاری 

خودرویی نهایی نشده و در حال بررسی است.

خبر خوش برای زائران کربال/ مکالمه با 
»وای فای« بدون هزینه محاسبه می شود

امسال  اربعین  در  کربال  زائران   - میزان 
وایفای  از طریق سرویس صوت روی  می توانند 
بدون پرداخت هزینه رومینگ بین الملل از طریق 
کشورهای  و  ایران  در  شماره ای  هر  با  اینترنت 
این  با  بگیرند.  تماس  مربوطه  اپراتور  رومینگ 
سرویس مشترکان اپراتور دوم می توانند با اتصال 
با  و  کارت  سیم   از  استفاده  بدون  و  وایفای  به 
شماره هایی که رومینگ بین الملل اپراتور با آنها 
رومینگ  سرویس  از  استفاده  بدون  است  برقرار 

بین الملل و هزینه های رومینگ تماس بگیرند.

توضیح وزیر ارتباطات در مورد دلیل 
گران شدن بسته اینترنت موبایل

تسنیم - محمود واعظی وزیر ارتباطات در مورد دلیل 
گران شدن بسته اینترنت موبایل گفت: آنچه به ما 
مربوط می شود تعیین سقف تعرفه برای ارائه خدمات 
تنظیم  کمیسیون  در  که  اپراتورهاست  سوی  از 
مقررات ارتباطات مصوب می شود. وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات افزود: اپراتورها در ارائه بسته های 

اینترنتی باید پایین تر از سقف تعرفه ها عمل کنند.

درخواست آموزش و پرورش از دولت
 و مجلس برای افزایش حقوق معلمان

عالی  شورای  دبیرکل  نویدادهم  مهدی   - ایسنا 
آموزش و پرورش با بیان اینکه معلمان قشر قانعی 
زندگی  حداقل ها  با  و  نیستند  زیاده خواه  و  بوده 
شرایط  به  توجه  با  حال  این  با  گفت:  می کنند، 
اقتصادی کشور، حقوق معلمان باید بیش از این 
باید در این خصوص به  باشد و دولت و مجلس 

آموزش وپرورش کمک کند.

 ثبت نام آزمون استخدامی
 دستگاه های اجرایی از امروز

سخنگوی سازمان سنجش از ثبت نام جدید 
آزمون  دوره  سومین  اطالعات  ویرایش  و 
استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور 
و همچنین آزمون استخدامی برای دانشجویان 
علوم پزشکی خبر داد. به گزارش میزان، توکلی 
گفت: اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور 
درباره اصالحات دفترچه راهنمای ثبت نام بر اساس هماهنگی های به 
عمل آمده با سازمان امور اداری و استخدامی کشور از شنبه دهم مهر بر 
روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد. وی افزود: داوطلبان متقاضی 
ثبت نام برای شرکت دراین آزمون می توانند از یکشنبه یازدهم مهر 

لغایت شنبه ۱7 مهر به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.

 اعزام سالمندان تحت پوشش
 کمیته امداد به عتبات عالیات

امداد  معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته 
از موافقت برای اعزام سالمندان تحت پوشش 
این نهاد به زیارت عتبات عالیات خبر داد. به 
گزارش مهر، رهبر با بیان اینکه حدود یک پنجم 
از سالمندان زائر در طرح شوق زیارت را زنان 
سالمند تشکیل می دهند، ادامه داد: در میان این  
سالمندان نخبه ای حضور دارند که در یکی از جنبه های فرهنگی یا 
هنری دستاوردهای خوبی داشته اند. وی تاکید کرد: یکی از خواسته های 
سالمندان حاضر در طرح شوق زیارت اعزام به زیارت کربال و عتبات 
عالیات بود که این مطالبه سالمندان با موافقیت رئیس کمیته امداد امام 
خمینی )ره( عملی می شود و دستور اعزام سالمندان به کربال صادر شد.

کاروان های عتبات تاسوعا و عاشورا
 افزایش قیمت نخواهند داشت

اینکه  بیان  با  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس 
در  اربعین  زائران  اعزام  برای  الزم  تمهیدات 
در  افزایش صد  احتمال  از  است،  انجام  حال 
صدی اعزام ها در ایام تاسوعا و عاشورا نسبت 
به ایام مشابه سال گذشته خبر داد. به گزارش 
مهر، سعید اوحدی با اشاره به اعزام بیش از 
ایام محرم به عتبات عالیات گفت: پیش بینی  یکصد هزار زائر در 
می شود در ایام عاشورا شاهد افزایش ۱00 صدی اعزام زائران در 
روزهای عاشورا و تاسوعا نسبت به سال های گذشته باشیم. وی در 
افزایش  ایام  این  در  انجام شده،  ریزی های  برنامه  با  افزود:  ادامه 

قیمت کاروان ها را نخواهیم داشت.

عصر اعتبار- در قانون صندوق بیمه همگانی حوادث 
اختیاری  تکمیلی  و  اجباری  پایه  بیمه  نوع  دو  طبیعی 
صاعقه،  طوفان،  سیل،  زلزله،  حوادث  که  شده  تعریف 
را  سونامی  و  کوه  ریزش  زمین،  رانش  برف،  سنگینی 

در برمی گیرد.
به گزارش عصر اعتبار، رئیس کل بیمه مرکزی گفت: 
پوشش مالی و بیمه ای بعد از حادثه بسیار اهمیت دارد 
و تمامی اقدامات انجام شده برای امداد و نجات را تحت 
داده  نشان  تجربه  افزود:  همتی،  می دهد.  قرار  الشعاع 

است در کشور ما اجباری کردن برخی بیمه ها در توسعه 
بیمه های شخص  است.  داشته  نقش  آن  از  استفاده  و 
بیمه های عمر  درمانی،  بیمه های  راننده،  ثالث، حوادث 
کارکنان، بیمه حوادث دانش آموزی از مواردی است که 
با نوعی اجبار همراه بوده و در کشور ما رواج یافته است 
بیمه ها  پرتفوی  درصد   70 از  بیش  حاضر  حال  در  که 
با  گفت:  مرکزی  بیمه  رئیس کل  می دهند.  تشکیل  را 
همگانی  بیمه  صندوق  تاسیس  قانون  تکلیف  تعیین 
پایه  گر  بیمه  تعهد  و  پایه  بیمه  حق  طبیعی،  حوادث 

زیر  تعیین می شود و سطح  بیمه  توسط شورای عالی 
بنای واحد ها تاثیری در تعهد بیمه گر و حق بیمه پایه 
تکمیلی  بیمه  توانند  می  واحدها  این  رو  این  از  ندارد. 
حوادث طبیعی نیز خریداری کنند. در سال اول اجرای 
این قانون، حق بیمه پایه ماهانه برای شهرهای بزرگ 
هزار تومان، شهرهای کوچک تر 7۵0 تومان و روستاها 
۵00 تومان است و مابقی توسط دولت تامین می شود و 
طی ده سال به تدریج سهم مالکان از حق بیمه افزایش 

و به صددرصد می رسد.

بیمه حوادث طبیعی اجباری می شود

رئیس اتحادیه مشاوران امالک کشور با اشاره 
پیش  مسکن،  معامالت  بازار  پیش رونق  به 
بینی کرد تا پایان سال معامالت مسکن روند 

افزایشی خواهد داشت.
گفت:  عقبایی  حسام  خبرآنالین،  گزارش  به 
تسهیالت  اوراق  که  متقاضیانی  برای  شرایط 
تا  برود  جلو  گونه ای  به  باید  می کنند  دریافت 
هم  و  شود  حذف  آن  اداری  بوروکراسی  هم 
تا  شود  مدیریت  نحوی  به  اوراق  هزینه های 

متقاضیان  برای  اکنون  هم  که  هزینه هایی 
وجود دارد کاهش یابد.

راه  وزارت  اقدامات  تاثیر مجموعه  بیان  با  او 
تسهیل  برای  مسکن  بانک  و  شهرسازی  و 
سقف  افزایش  با  مسکن  تسهیالت  دریافت 
بانکی،  گفت:  نرخ سود  تسهیالت و کاهش 
سود  کاهش  و  بانکی  تسهیالت  افزایش 
در  موثر  عوامل  از  یکی  می تواند  بانکی 
سرعت بخشیدن به خروج از رکود تلقی شود. 

معامالت  حجم  تا  کند  کمک  که  بدین معنا 
برود  باال  مردم  خرید  قدرت  و  یافته  افزایش 
و قاعدتا مسیر عبور از رکود و ورود به رونق 

را سرعت بدهد.
او ادامه داد: رونق موردانتظار در بازار معامالت 
مسکن هنوز اتفاق نیفتاده است و هنوز مسکن 
مجموعه  با  اما  نیافته،  دست  واقعی  رونق  به 
اقداماتی که انجام شده در حال ورود به دوران 
پیش رونق هستیم و مطمئنا کاهش نرخ سود 

از  بخواهند  بیشتری  افراد  اینکه  بر  تسهیالت 
تسهیالت استفاده کنند موثر است و همچنین 
کند  کمک  می تواند  بانکی  سود  نرخ  کاهش 
و  مسکن  سمت  به  بیشتری  سرمایه های  تا 
سرمایه گذاری در تولید مسکن سرازیر و توازن 

بین عرضه و تفاضا مهیا شود.
عملکرد،  مجموع،  در  کرد:  تاکید  عقبایی 
عملکرد مثبتی است و پیشنهاد تقویت آنها به 

دولت می تواند به عبور از رکود سرعت بدهد.

 ورود مسکن به دوران پیش رونق

سرمقاله

خبر خوش بی بی سی
برای مرز فراموش شده
* سردبیر

) ادامه سرمقاله از صفحه اول (  اما در مقیاس ملی خود،  

و  امنیت  فرآیند  مجریان  عنوان  به  ها  دولت  آیا 
توسعه کشور نیز توانسته اند این رویکرد را بفهمند 
و بر اساس آن حرکت نمایند؟ آیا دولت ها با درک 
مشترکی از این موضوع توانسته اند اولویت توجه 
به مناطق مرزی و ارائه مشوق ها برای نگهداشت 
جمعیت در این مناطق را به درستی مدیریت کنند. 
اگر امروز بی بی سی خبر از خالی شدن روستاهای 
مرزی خراسان جنوبی می دهد بدون شک پشت سر 
 ابراز نگرانی کاذبش، قلقکی از برخی بی تدبیری ها
خرسند ما  مرزی  تهدیدات  از  و  داده  خود   به 
می شود. حس و توجه ای که متاسفانه در داخل 
کشور و توسط مسووالن  خودمان کمتر می توان 

آن را تجربه کنیم.
روزی نظام در تصمیمی صحیح برای نگهداشت 
جمعیت در جبهه های مقاومت هزینه می کند و به 
خوبی می بینیم سود هزینه های ما در غزه و سوریه 
به طور چند برابری در امنیت داخلی کشورمان تجلی 
پیدا می کند اما آیا دولت نیز در حوزه امنیت داخلی 
توانسته توجه ویژه مرزی داشته باشد و  بودجه هایی 
)که صد البته با بازگشت باال  امنیت خواهد بود( را 
در مرز متمرکز کند. اگر امروز در چند کیلومتری 
مرزهای ما پایگاه های آمریکایی قرار دارند و مرکز 
صدور نیروهای داعشی با شهرهای ما فاصله زیادی 
ندارد، بهتر نیست برای نگهداشت مردم روستاهای 
به  حتی  که  مردمی  برداریم.  قدمی  مان  مرزی 
حداقل ها قانع اند اما همان ها هم دریغ می شود 
و متاسفانه وقتی پای مقایسه می نشینیم می بینیم 
و بودجه  کمترین  از  مرزها  امنیت  حافظان   که 
بیشترین مرکز  در  امنیت  این  از  برداران   بهره 

بودجه ها را دریافت می کنند. 
روستاهای  برای  دولت  اگر  اینکه  پایانی  سخن 
دیگرانی  باشد  نداشته  ای  برنامه  استان  مرزی 
هستند که مایلند و اتفاقا پشت مرزها نشسته اند و 
برای بی برنامه گی های ما برنامه دارند. اگر امروز 
برای منابع طبیعی مان در روستاها، مامور و حکم 
می فرستیم که زمین های خشکیده شان را مصادره 
را  استانی روستایی مان رفاه شهر  کنند حتما هم 
خواهد پسندید و مرز را خالی خواهد کرد. اگر امروز 
داد  در مرزها جان  باید  برای یک تسهیالت خرد 
اما میلیاردها در پایتخت بی حساب پرداخت شود،  
باید بپذیریم که جوان روستاییمان دیگر انگیزه برای 
ماندن نخواهد داشت. اگر امروز بی آبی همه را در 
انتقال  مرزهای استان مهاجر کرده است و بودجه 
آب، به پروژه های نورچشمی تر داده می شود باید 

انتظار نا امنی را داشته باشیم. 
آقایان مسوول لطفا گزارشی ارائه فرمائید تا مردم 
بدانند برای روستاهای مرزی چه کرده اید که امروز 
بی بی سی برای خالی شدن آن بشکن می زند و ما 

هنوز در خواب زمستانی هستیم.
در یادداشت های قبلی گفته شد و مجددا تکرار 
می گردد باید ضرورت توجه به مرز نهادینه شود. 
 شاید آسان ترین راه این باشد که برای هر پروژه  ای
به  تشویق  )برای  امنیتی  پیوست  یک  استان  در 
انجام آن( آماده گردد تا نگاه صرف درآمد محورانه 
و اقتصادی به مرز جای خود را به نگاه امنیتی - 
اقتصادی  پایدار در مرزهای خراسان جنوبی بدهد. 

نتیجه انتخابات کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان بشرویه
به استناد ماده 134 قانون کار و آیین نامه مربوطه و به موجب صورتجلسه مورخ 95/04/19 مجمع 
عمومی و صورتجلسه مورخ 95/04/28 هیئت مدیره و سایر مدارک تسلیمی، اسامی و سمت هریک 
از اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل کانون مذکور که از تاریخ 

95/04/19 به مدت سه سال انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد:
رئیس هیئت مدیره 1- آقای حسن سلیمی             

نایب رئیس هیئت مدیره 2- آقای علی اکبر محمدی        
خزانه دار و دبیر هیئت مدیره  3- آقای حسن ابوالحسنی عدالت پناه   
عضو علی البدل هیئت مدیره 4- آقای حسین آذری             
5- آقای غالمرضا مهدیزاده                          عضو علی البدل هیئت مدیره

بازرس اصلی کانون 6- آقای محمد غنچه گی             
7- آقای عبداله سلیمی                                 بازرس علی البدل کانون

انجمن مذکور به شماره 507-5-12 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به ثبت رسیده و 
مطابق ماده 21 اساسنامه کانون کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و بهادار و تعهدآور با امضای رئیس 

هیئت مدیره یا دبیر به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر کانون معتبر خواهد بود.

دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
تاریخ انتشار : 1395/7/11

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن مهر 9 بیرجند با شماره ثبت 
2924 شنبه 1395/7/24 ساعت 15 در محل مسجد فاطمه معصومه )سالم ا... علیها( واقع در مهرشهر 
بین جنت 12و 14 برگزار می گردد. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اخذ تصمیم نسبت به موضوعات 
 ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد 
می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر تعاوني مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگ ورود 
به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 3 رأی و هر نفر غیر عضو یک رأی می باشد. 

دستور جلسه:
1-تصمیم گیري درخصوص اخراج اعضا طبق ماده 17 اساسنامه 

هیئت مدیره

هیئت ابوالفضلی بیرجند با عرض تسلیت فرا رسیدن
 محرم الحرام و ابراز ارادت به عزاداران حسینی با توجه به
 آسیب شناسی های عزاداری و احترام به نظرات مردم

 امسال در هیئت و دسته های عزاداری از طبل استفاده نخواهد 
نمود.  لذا ضمن تشکر از همه  عزیزان برای ایجاد شور و شعور 

حسینی اعالم می دارد از آوردن طبل
 به هیئات خودداری نمایند.

اجر همه با حضرت ابا عبدا... الحسین )ع(

هیئت ابوالفضلی بیرجند

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -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

ثبت نام ترم پاییزی و شروع کالس های

 آموزشگاه علمی امام علی )علیه السالم(
ابتدایی تا دبیرستان، مشاوره تحصیلی، کنکور )کلیه دروس( 

با حضور اساتید برجسته آموزش و پرورش و دانشگاه

میدان ابوذر- خیابان شهید اسدزاده 3   تلفن: 32232940

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
32319263- 09151642377- وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

گچ کاری و گچ بری پذيرفته 
می شود. در اسرع وقت

 )شهر و روستا(
09159658659

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

جابجايی تخصصی اثاثيه منزل با کاميون 
بزرگ مسقف پتودار، مخصوص حمل 

اثاثيه منزل، با کادری مجرب و ماهر درامر 
جابجايی اثاثيه ، همراه 

با تضمين جابجايی 
صالحی منش  

09157213571

با طبخ برنج درجه يک ايرانی 
با کيفيت باال و دورچين کامل
 و ته چين زعفرانی در خدمت 
همشهريان عزيز می باشد.
)سفارشات مجالس با
نازل ترین قیمت پذیرفته می شود(

آدرس: نبش غفاری 3۴
تلفن:  32۴0۴0۴3

  ارسال رايگان

 09903189181
3 2 4 5  0 0  1 4 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش        

السالم علیک یا اباعبدا... الحسین )علیه السالم(



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
یکشنبه * 11 مهر 1395 * شماره 3617

۸۵۸ مبلغ به نقاط مختلف خراسان جنوبی اعزام می شوند

مهر- مسئول امور مبلغین اداره کل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی از اعزام ۸۵۸ مبلغ به نقاط مختلف استان در دهه محرم خبر داد. حجت االسالم علی کوثری نیا در 
گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این افراد از روز یکشنبه یازدهم مهرماه جاری به مدت ۱۲ روز در بخش ها و روستاهای استان به فعالیت های تبلیغی می پردازند.

در خصوص موضوع بانک ها باید بگویم الحق و وی افزود: این افراد به برگزاری نماز جماعت، وعظ و خطابه، بیان احکام، تبیین فرمایشات رهبری و برگزاری مراسم عزاداری می پردازند.
النصاف هم آوا خوب ورود پیدا کرد هم استاندار  
. تو جمع خانوادگی نشسته بودیم من گفتم یک 
یکی  ۲۲ درصد گرفتم  با سود  میلیونی   30 وام 
از آشنایان که از قضا کارمند بانک بود آمد برام 
حساب کرد دیدیم سودش ۲۲ درصد نبوده و 3۵ 
درصد بوده . این صحبت های اخیر در خصوص 
مردم  به  آنها  تفواتی  بی  و  استان  های  بانک 

واقعا صحیح هست لطفا به جد پیگیر باشید 
9۱۵ ... 76۲

طلب  اصالح  بود  گفته  که  دوستی  پاسخ  در 
نمی  آنها  به  و  نیستند  های شورا اصالح طلب 
چسبد باید بگویم عزیز دلم ،  اصولگرایان شورا 
سیاسیون  بدانیم  باید  ما   . اند  گونه  همین  هم 
با  خود  ای  منطقه  منافع  سر  کشور  کالن  در 
خراب  بیرجند  همین  فقط  و  دارند  وفاق  هم 
مرافه  و  دعوا  فقط  سیاست  از  که  است  شده 
اصالح  زیباکالم  تهرانش  در   . اند  گرفته  یاد 
فالن  و  خویشاوندند  اصولگرا  توکلی  با  طلب 
تئوریسین اصولگرا ، شب در کافه های تهران 
می  قهوه  طلب  اصالح  سیاسی  فعال  فالن  با 
خورند . آنوقت ما بیرجندی ها سر چند تا حزب 
و گروه که هیچوقت به درد ما نخورده همیشه 
. باالغیرتا اگر به همین  با هم دعوایی هستیم 
کرده  چه  تان  منطقه  برای  بگویید  سیاسیون 
هر   . بیاورند  اسمی  توانند  نمی  دعوا  جز  اید 
سیاسی  اینجا  در  باال  مصداق  با  کس  هر  چند 
نباشد تندروهای دو طرف او را جز آدم ها هم  

!!! حساب نمی کنند 
) ارسالی در کانال تلگرامی آوا (
گوش  به  را  ما  صدای  لطفا  جون.  آوا  سالم 
کی  چهکند  شهر  برسونین  مخابرات  مسوالن 
میخواد تلفن کابلی داشته باشه ما کالفه شدیم.
099...۱67

چقدر  سمیعی  پروفسور  بر  سالم  و  درود  سالم 
زیبا در برنامه دورهمی سخن گفت یک پزشک 
بذاره برخی پزشکان فقط  برا مریض وقت  باید 
فکر پول و زیرمیزی هستند برای خودم یه هفته 
دکتر محترم امروز فردا میکنه درصورتی که نیاز 
مبرم به عمل جراحی دارم واضح بگه زیرمیزی 
فردا  بلکه  تا  کن  چاپ  میکنم  خواهش  مخوام 

ببینه خجالت بکشه چون فردا نوبت دارم
09۱۵...۸96

بیرجند  آزاد  دانشگاه  محترم  ریاست  از 
ساختمان  انتقال  به  نسبت  است  خواهشمند 
مکان  به  معلم  خیابان  در  سما  دخترانه  دبستان 
شایسته  ساختمان  این   . نمایند  اقدام  مناسبی 
تشکیالت عریض و طویل دانشگاه آزاد نیست. 
 09۱۵...903
از بازنشسته ها کارت  ....در روز تکریم  سازمان 
خرید پتو با تخفیف سی هزار تومان به ما دادن 

که قیمت آن در بازار بسیار ارزانتر بود.
09۱۵...76۱

توحید  پارک  پشت  کوچه  اهالی  از  من  باسالم 
شده  یکطرفه  کوچه  اینکه  به  توجه  با  هستم 
ولی جمعه شب ماشین پشت ماشین از تو کوچه 
مامورکنارخیابان  گذر می کند خواهشمندم یک 
فتح ۲بگذارید تا هرماشینی که ازکوچه گذرکند 
جریمه شوند تا چند روز این کار را انجام دهید 

شاید ما هم یک استراحتی داشته باشیم.
0936...۵34

با عرض سالم با شروع مدارس آیا کسی نیست 
را  شهر  سطح  در  سنگین  کامیونهای  آمد  رفت 
آموزان  دانش  برای  و  بوده  ترافیک  موجب  که 

خطر ساز می باشند را کنترل نماید.
یک شهروند
بنظر من مقصر اصلی در خصوص نحوه تعامل 
مدیران  اکثر  وقتی  هست  استانداری  بانکها 
نباید  بومی  غیر  و  باشند  استانها  سایر  از  بانکها 
داشته  را  استان  توسعه  دغدغه  داشت  انتظار 
صندلی  حفظ  شون  فکر  تمام  بلکه  باشند 

مدیریت شون  هست
939...۲77

یک  تنها  جمعه  روز   ... بیمارستان  در  سالم 
پزشک در درمانگاه حضور داشت و حتی بیماران 
امیدی  و  شدند  می  معطل  خیلی  نیز  اورژانسی 
نداشت  بیماران عادی جهت ویزیت وجود  برای 
لطفا به وقت و درد مردم بیشتر اهمیت داده شود.
9۲0...7۲0

افتتاح  بابت  محترم  شهرداری  از  تشکر   ضمن 
آسفالت  به  نسبت  داریم  تقاضا  مهرشهر  پارک 
کوچه های باقیمانده مهر 4 فرعی۱اقدام نمایند.
9۱۵....339

طبس گوهر زمردین خفته در حاشیه کویر
لحاظ   از  اینک  طبس  شهرستان  ور-  پیشه 
کشور  و  استان  شهرستان  بزرگترین  وسعت 
اگر  باشد.  می  ویژه  فرمانداری  دارای  و  است  
چه گستردگی این شهرستان و مجاورت آن با 
کویرهای پهناور ایران زمینه ساز بروز مشکالت 
زیادی در این منطقه شده است اما با این همه 
و  توسعه  برای  ارزشمندی  قابلیتهای  این شهر 
پیشرفت دارد که طی سالهای اخیر مورد توجه 
قرار گرفته است و امید می رود با شدت یافتن 
خفته  زمردین  گوهر  این  طبس  توسعه  روند 
از پیش بدرخشد در  در حاشیه کویر درخشانتر 
برخی  به  هفته  این  های  شهرستان  گزارش 

مشکالت شهروندان طبس پرداخته ایم .

پیشینه تاریخی

اولین اقوام ساکن طبس دامدار و در غارهاي 
اند که هنوز  بوده  مجاور چشمه سارها ساکن 
آثاري از آنان باقي است. در دوره هخامنشیان 
ایالت  تابع  نشین  مرزبان  طبس  آن  از  قبل  و 
شاه نشین پارت بوده است. در دوره اشکانیان 
طبس پادگان نظامي مهم مرزهاي غربي آنان 
مي  بدست  دست  گاهي  و  شد  مي  محسوب 
شده. در زمان سلوکیان طبس از نفوذ فرهنگي 
و یورش نظامي آنها بدور ماند و در عین حال 
به پادگان بزرگ نظامي ایزد خواست )یزد( باج 
طبس  ساسانیان  دوره  در  و  داد  مي  )مالیات( 
سوم  یزدگرد  بود.  هخامنشیان  دوره  همانند 
آخرین امپراطور ساساني در گریز به سمت مرو 

چند ماه در طبس اردو زد.
در تمام ایران شهر طبس به عنوان پل ارتباطي 
راه  یعني  بوده،  غرب  با  شرق  شمال  ـ  شرق 
و  هگمتانه  و  پارت  الجیشي  سوق  و  مهم 
طبس  از  پاسارگاد  به  النهرین  بین  و  شوش 
مي گذشته و راهدارها در رباط ها و چاپارخانه 
هاي بسیاري در مسیر آن احداث شده بود که 
خالفت  زمان  در  موجوداست.  برخي  بقایاي 
امیرالمؤمنین مردم طبس به اسالم گرویدند و 

آن حضرت خراج را به آنان بخشید.
سیاحاني چند مثل ناصر خسرو قبادیاني )44۵ 
هـ.ق.( زمان خود از طبس بازدید و از زیبایي 
آن  و حکومت گیلک بن محمد به عظمت یاد 
دقیق  رعایت  و  بسیار  امنیت  از وجود  و  کرده 

احکام شرع سخن به میان آوردند.
شیباني،  امراي  میان  از  اخیر  قرنهای  در   
شهر  این  آبادي  و  عمران  در  خان  امیرحسن 
عمارات  نشان،  آیینه  تاالر  کوشید.  بسیار 
باشکوه و منبت کاري، استخرهاي آب باشکوه 
سیمکوب،  یا  طالکوب  و  چرخان  نوارهاي  با 
باغها و کوشکهاي باصفا، خیابان بندي طبس 
بر اساس  انهار، هرس درختان  و کانال کشي 
احداث  انبارها،  آب  احداث  هندسي،  طرحهاي 
حمامهاي بزرگ و تمیز و مساجد و تکایا و... از 

اقدامات وي یا اعقاب اوست.

پارک مناسب و شهر بازی نداریم

نبود  درباره  دار ساکن طبس  خانه  امینی  خانم 
 مکان تفریحی در شهر طبس عنوان می کند :

 در این شهر  پارک های مناسب و شهربازی 
برای بچه ها وجود ندارد و  همچنین باغ گلشن 
فضای بازی برای بچه ندارد و روشنایی آن کم 
که  دیگریست  شهروند  محمودی  است.آقای 
باعث شده مزه  آبی  بیان می کند: بحران کم 
آب شرب شهر تغییر کند و طعم تلخی داشته 
باشد و مردم مجبور شوند از آب تصفیه استفاده 
کنندکه جایگاه  برداشت آب  تصفیه هم در شهر 
کم است .خانم خانه داری هم درباره نبود استخر 
برای کودکان می گوید:  سونای طبس استاندارد 

نیست و روزی فعال و روزی غیر فعال است .
و  دارد  ایرادی  هم  شهر  آسفالت  وضع  به  او 
تخریب  خرداد   ۱۵ خیابان  آسفالت  گوید:  می 

و حفاری  ها  چاله کنی  دلیل  به  و  است  شده 
ناهمواری  خیلی  دوباره  آسفالت  و  زیاد  های 
آسفالت  شاهد(  کوچه)  همچنین  و  دارد  وجود 
مناسبی ندارد و در فصل بارندگی در خیابان و 
کوچه آبگرفتگی زیاد است. که با عبور ماشین 
به وجود می  برای مردم  نقلیه مشکل  وسایل 
الی   گل  و  آب  شدن   پاشیده  باعث  و  آید 
برای  هوایی   اورژانس  نبود  آنها می شود.  به 
از  بیرجند  بیمارستان های  به  بیمار  جابجایی  
دیگر مشکالت شهروندان این شهر است که 
موسوی در همین باره می گوید : در نبود این 
امکان شاهد فوت برخی از بیماران بوده ایم  .

اسالمی  ارشاد  خیابان  در  دهد:  ادامه می  وی 
کوچه شهید جهان دیده زباله ها را داخل جوی 
بهداشت  برای  موضوع  این  که   ، ریزند  می 
کودکانی که در کوچه ها بازی می کنند بسیار 
و  کردن  تمیز  برای  کسی  و  است  خطرناک 

تذکر دادن نیست.
یک خانم خانه دار هم از مشکل کمبود دستگاه 
سونوگرافی در بیمارستان خبر می دهد و می 
نوبت  که  شود  می  باعث  موضوع  این  افزاید: 

دهی طوالنی شود و چون دستگاه قدیمی است 
اکثر اوقات باعث تشخیص اشتباه می شود .

بیمارستان  گوید:  می  هم  داری   خانه  خانم 
دکترهای  و  ندارد  مجرب  و  خوب  های  دکتر 
متخصص سرپایی بیماران را ویزیت می کنند 
و برای عمل به بیرجند یا یزد فرستاده می شوند  
دکتر  خاص  های  بیماری  برای  همچنین  و 
متخصص وجود ندارد. یکی دیگر از شهروندان 
نیز می گوید : در گذشته برای فرستادن بیماران 
با اورژانس به بیمارستان های یزد هزینه نمی 
گرفتند ولی زمانی که طبس زیر نظر خراسان 
هزیه  باید  بفرستند  اگر  گرفت  قرار  جنوبی 
اورژانس به صورت خصوصی  پرداخت شود و 
بیمارستان  در  اسکن  سیتی  دستگاه  همچنین 
دیگر  شهرهای  به  مجبوریم  ما  و  نیست 
برویم یک خانم خانه دار از مشکل آزمایشگاه 
بیمارستان مصطفی خمینی  این شهر خبر می 
شهید  بیمارستان  آزمایشگاه  افزاید  می  و  دهد 
مصطفی خمینی همه آزمایشات را انجام نمی 
که  برویم  آزمایشگاه خصوصی  به  باید  و  دهد 
هزینه باالیی دارد.و همچنین متخصص چشم و 
ام. ار. آی نداریم شهروند دیگری هم با اشاره به 
عرض کم معابر در مرکز شهر می گوید: میدان 
بازار  و  است  واقع  در مرکز  شهر  امام خمینی 
مرکزی هم در این خیابان است که در این نقطه 
این موضوع  مواجه هستیم  پارکینک  با کمبود 
مورد انتقاد شهروندان دیگر نیز هست.آقای علی 
ص شهروند دیگریست و از این که مسئوالن به 
روستای خرو به دلیل توریستی بودنش رسیدگی 
نمی کنند گله مند است. او می گوید: قلعه روستا 
در حال تخریب است و دیوارهای آن افتاده اما 

کسی رسیدگی نمی کند .

جایگاه آب تصفیه در هر خیابان

مدیر امور آب فاضالب شهر طبس درپاسخ به 
مشکالت آب آشامیدنی می گوید:به دلیل ادامه  
خشکسالی  و کاهش نزوالت جوی و آبگیری 
تصفیه  آب  نهرین  سد  آب  اتمام  و  نشدن  
تامین  برای  و  شد  خارج  مدار  از  شهر  خانه 
آب آشامیدنی مردم طبس از چاه های آبرفتی 
کنیم می  استفاده  ای  اجاره  چاههای  یا   و 

شود  می  توزیع  که  شرب  آب  های  وشبکه 
کامال بهداشتی است. محمدزاده مقدم درباره آب 
تصفیه شده در جایگاه  ها عنوان می کند: 3 چاه 
در رشته کوه شتری حفر شده است که مناسب 
برداشت  آب شیرین است  که ما برای استفاده 
از آب شیرین جایگاه هایی را اختصاص  مردم 
به گفته وی در هر خیابان ۲ جایگاه  ایم  داده 
وجود دارد که نیاز همه مردم طبس را تامین می 
کند  و با همکاری رسانه ها در کاهش مصرف 

آب صرفه جویی شده است  .

مجوز اورژانس هوایی طبس
 صادر شده است

 
  به گفته سهرابی رئیس بیمارستان مصطفی 
خدمات  بندی  سطح  نظام  در  طبس  خمینی 
قرار گرفته  بیمارستان شهرستان در سطح دو 
و بالطبع در این سطح ،خدمات فوق تخصصی 
و برخی از از خدمات تشخیصی پیشرفته نظیر 
در  اینکه  امکان  .لذا  شود  نمی  ارائه   MRI
برخی از موارد به دلیل نبود امکانات یا نیروی 
ها  استان  مراکز  به  متخصص،بیماران  انسانی 

اعزام شوند وجود دارد .
اورژانس هوایی نیز از جمله خدماتی است که 
دارای  شهرهای  در  معموال  بهداشت  وزرات 
آن  اندازی  راه  مجوز  پزشکی  علوم  دانشگاه 
نیازهای  به  توجه  با  ولی  نماید  می  صادر  را 
ویژه شهرستان  طبس و با پیگیری مسئوالن 
متبوع  وزرات  موافقت  و  شهرستانی  و  استانی 
اورژانس هوایی شهرستان طبس صادر  مجوز 
حال  در  آن  اندازی  راه  مقدمات  و  است  شده 
گوید:  می  سهرابی  که  است.آنچنان  انجام 
مصطفی  شهید  بیمارستان  انتقال  از  پس 
ریال  میلیارد  مبلغ 3۲  مکان جدید  به  خمینی 
گرفته  نظر  در  مرکز  این  تجهیز  برای  اعتبار 
شده  و دستگاه سونوگرافی  جدید در آبان ماه 
 . است  شده  اندازی  راه  و  خریداری   94 سال 
متخصص  نفر  یک  طبس  بیمارستان  اکنون 
مرکز  اینکه  به  توجه  با  و  دارد  سونوگرافی 
در  سونوگرافی  خدمات  ارائه  خصوصی 
ازدحام  با  واحد  این  لذا  ندارد  شهرستان وجود 

مراجعان مواجه است.
به گفته وی در تیر94 و با اعتبارات اختصاص 
یافته وزارت بهداشت بخش )سی تی اسکن( 
بیمارستان راه اندازی شد و خدمات مورد نیاز 
مردم آن ارائه می شود.سهرابی ادامه می دهد: 
مصدومان ،سانحه دیدگان حوادث ترافیکی، در 
صورتیکه خدمات مورد نیاز بیمار در شهرستان 
به  مبادرت  معاج  پزشک  و  نبوده  ارائه  قابل 
اعزام بیمار نماید هزینه ای دریافت نمی شود 
اعزام  در صورت  نیز  اعزامها  دیگر  مورد  در   .
معالج  پزشک  تشخیص  و  بیمارستان  توسط 

هزینه خصوصی  دریافت نمی شود .

تقسیم پزشکان  متخصص در آبان 

خمینی  مصطفی  شهید  بیمارستان  رئیس 
های  ساخت  زیر   : کند  می  عنوان  طبس 
جمله  از  چشم  متخصص  جذب  برای  الزم 
اعمال  انجام   برای  مجهز  سرپایی  درمانگاه 
بیمارستان فراهم شده است  جراحی چشم در 
و پیگیری جذب این متخصص در حال انجام 

می باشد . ضمن اینکه تا پایان فروردین امسال 
بیمارستان متخصص چشم داشته است . وی 
اضافه می کند: تقسیم پزشکان متخصص در 
با  امیدواریم  انجام می شود. و   آبان هر سال 
خوب  های  ساخت  زیر  بودن  فراهم  به  توجه 
شهرستان متخصصان چشم شهر طبس را در 

اولویت انتخاب خود قرار دهند.
این  کند  می  بیان  نیز   MRI درباره  سهرابی 
که  بوده  تشخیصی  واحدهای  جز  دستگاه 
را  خاصی  شرایط  آن  مجوز  اعطای  معموالن 
)به خصوص  می طلبد و معیارهای مشخصی 
جمعیت باال ( دارد. با وجود این پیگیری  برای 
راه اندازی این بخش در بیمارستان طبس در 
حال انجام  می باشد . و اکنون نیز امکان راه 
اندازی MRI در طبس با مشارکت خیران و یا 
راه اندازی  توسط بخش خصوصی وجود دارد .

بیمارستان  آزمایشگاه  در  کند:  می  اضافه  وی 
؛آزمایشاتی که مربوط به بیماران بستری و اکثر 
بیماران سرپایی  به آن نیازمند می باشد انجام 
آزمایشات  تعد  و  تنوع  به  توجه  با   شود  می 
به ندرت آزمایشگاهی بتواند تمامی آزمایشات 
ارتقای کمی  انجام دهد .ضمنا  را  در خواستی 
بیمارستان  اهداف  از  آزمایشات  انجام  و کیفی 
تجهیزات  به  آزمایشگاه  راستا  این  در  و  است 
جدید مجهز شده است و تجهیز بیشتر نیز در 

برنامه های آتی قرار دارد. 

اعتبارات ورزشی از بخش خصوصی

 وکیل زاده مسئول اداره ورزش جوانان طبس 
سواالت  به  پاسخ  در  که  دیگریست  مسئول 

شهر  این  در  استخر  درباره  طبسی  شهروندان 
می گوید: استخر ساخته شده فعلی توسط اداره 
ندارد  کودکان  استخر  و  بوده  یزد  جوانان  کل 
. و خوشبختانه شرکت زغال سنگ در طبس 
عنوان بخش خصوصی در حال احداث استخر 
قهرمان  استخر  و  آموزشی  استخر  و  کودکان 
است که در سال 96 به بهره برداری می رسد .

که  زمانی  فعلی  استخر  برای  وی   گفته  به 
و  بود  نشده  تعریف  )سونایی(  بود  شد  ساخته 
۲ اتاق را با تغییرات تبدیل به سونای خشک 
بخار  سونای(  )وان  و  کردیم  بخار  سونای  و 
مرغوب خریداری کردیم که باید عمر آن ۱0 
سال باشد ولی به دلیل آب نامناسب طبس در 
مدت 4 سال خراب شد و با تعمیراتی که  انجام 

دادیم حاال فعال است و مشکلی ندارد 

اعتبار 2 میلیاردی برای بزرگ ترین 
بوستان طبس

با توجه به وضع اقتصادی امکان اجرای ساخت 
بیان  با  طبس  شهردار  نیست.   بانوان  پارک 

بزرگ  بوستان   : کند  می  عنوان  مطلب  این 
سال   ۱4 از  پس  خندق(  )پارک  طبس  شهر 
عملیات اجرایی، همزمان با دهه فجر سال 94 
با حضور مهندس نخعی نژاد معاون عمرانی  و 
تومان  میلیارد   ۲ حدود  اعتباری  با   ، استاندار 
رسمًا به بهره برداری رسید و پیش از این افتتاح 
رسمی دیگری نداشته است.پیام بخشی طوسی  
درباره پارک خندق طبس که از سال ها پیش 
در حال احداث است خاطر نشان می کند:  این 
باعنوان  پارک4۲ هزار مترمربع وسعت دارد و 
»بوستان بزرگ شهر« دارای فاز اجرایی متعدد 
مورد  نیاز  حسب  مختلف  مراحل  در  که  بوده 
بازدید مسئوالن کشوری و استانی قرار گرفته 
و  نبوده  افتتاح  منزله  به  بازدیدها  این  و  است 
البته هنوز هم این بوستان از نظر توسعه فضای 
سبز و روشنایی کامل نیست که اقدامات الزم 
در حال انجام است.وی ادامه می دهد : بیش 
از نیمی از شهروندان عزیز بانوان هستند و نیاز 
کارهای  و  ورزش  برای  اختصاصی  مکان  به 
به پیشنهاد شهردار و تصویب  فرهنگی دارند. 
مترمربع  هزار   ۲۲ مساحت  به  زمینی  شورا،  
مرکز  برای  گمنام  شهدای  بوستان  جنوب  در 
که  یافت  اختصاص  بانوان  ورزشی  فرهنگی 
جزء اولویت های شهرداری بوده، ولی درانتظار 
اول تسطیح  فاز  در  البته  و  اعتبار است  تامین 
و عملیات خاکی و دیوارکشی است که حدود 
طوسی  دارد.  نیاز  اعتبار  تومان  میلیون   ۸00
درباره احداث پارک بانوان می گوید:  این طرح 
بعنوان یک نیاز محسوس در طبس مورد توجه 
ویژه شهرداری بوده و پیشنهاد ما احداث مرکز 
امور  همه  که  است  بانوان  ورزشی  فرهنگی 

بانوان را در بر بگیرد و تا تحقق این خواسته 
کرد،  استفاده  موجود  فضاهای  از  توان  می 
زیادی  بسیار  هزینه  بانوان  پارک  احداث  زیرا 
از  سال   ۲0 داردکه  وجود  هایی  پارک  و  دارد 
ساخت آنها می گذرد و می توان در قدم اول از 
آنها برای این قابلیت استفاده کرد، اما احداث 
بوستان جدید برای بانوان، هزینه های زیادی 
برای شهرداری دارد که با توجه به وضع فعلی 

اقتصادی امکان اجرای آن نیست.

تنها تفرجگاه طبس
 در حال احداث است

به گفته طوسی در مدت یک سال گذشته، سه 
چهار  و  است  شده  احداث  طبس  در  بوستان 
بوستان محله ای تکمیل و سکوهای نهرین به 
عنوان تنها تفرجگاه شهروندان طبسی در حال 
احداث و تجهیز است که تاکنون ۱3 میلیارد و 
۵00 میلیون ریال به طور کلی در این بوستان 
ها هزینه شده و تعداد ۲4 ست بازی کودکان و 
۸ ست ورزشی نصب گردیده است.آنچنان که 
 ۸0 گذشته  سال  یک  در  گوید  می  شهرداری 
درصد از کوچه های خاکی شهر طبس آسفالت 
شده است و این درصد شامل بخش هایی که 
در طرح جامع شهری به محدوده اضافه شده 
است، نمی شود و شهرداری با آن که تعهدی 
از  تاسیس خارج  تازه  اجرای آسفالت معابر  در 
طرح ندارد، برای رفاه شهروندان برای آسفالت 
اضافه  وی  است.  کرده  اقدام  نیز  معابر  این 
نقطه   ۱۸ در  تاکنون   94 از شهریور  کند:  می 
میلیارد و  اجرا و 3۱  معابر  آسفالت  شهر طرح 
به  توجه  با  ریال هزینه شده که  میلیون   600
عمر30 ساله آسفالت معابر اصلی شهر طبس 
آسفالت  طرح  انجام  در  سعی  رسیدگی  نیاز  و 
در  شهرداری  اولویت  اما  داریم  معابر  این  در 
آسفالت معابری است که پس از گذشت بیش 
از ۱0 سال در هسته مرکزی شهر هنوز خاکی 
شاهد  خیابان  آسفالت  درباره  اند.طوسی  مانده 
هم می گوید این کار مربوط به شاهد ۸ است 
که متاسفانه اقدامات توافقی به دلیل همکاری 
نکردن  مالک زمین به نتیجه مطلوبی نمی رسد 
این کوچه مالک زمین  تا ساکنان  و می طلبد 
مورد نظر را راضی به توافق با شهرداری نمایند.

احداث پارکینگ طبقاتی در مرکز شهر

هسته  طراحی  دهد:  می  ادامه  طبس،  شهردار 
پیش  سال   30 حدود  به  طبس  شهر  مرکزی 
برمی گردد و این طرح با توجه به گذشت زمان 
و افزایش جمعیت و گسترش شهر جوابگوی نیاز 
امروز نیست اما با همین احوال شهرداری طبس 
برای رفاه شهروندان با تعیین امالکی در دو نقطه 
اصلی میدان مرکزی شهر یعنی کوچه های زرگر 
صادرات(  )بانک  قمریه  و  جمعه(  امامت  )نهاد 
این نیاز را بصورت موقت مرتفع نموده است اما 
همچنان دنبال جذب سرمایه گذار برای احداث 
پارکینگ طبقاتی در هسته مرکزی شهر هستیم و 
در حال مذاکره اجاره دو زمین برای پارکینگ دائم 
یکی پشت مسجد صاحب الزمان )عج( و دیگری 
در کوچه  امام خمینی )ره( یک می باشیم.وی 
زندیه  دوره  در  ادامه می دهد:باغ گلشن طبس 
و قاجاریه ساخته و با شماره ۱3۱0 در فهرست 
آثار ملی ثبت شده است که اکنون بازپیرایی آن و 
هرگونه تغییر یا افزودنی در این باغ باید به تایید 
سازمان میراث فرهنگی برسد، لذا تامین اعتبار 
روشنایی و همچنین هرگونه احداث یا تکمیل و 
تجهیز نیاز به تایید سازمان ناظر بر باغ گلشن 
دارد اما با همین شرایط برای تامین روشنایی باغ 
در نوروز 9۵ شهرداری متحمل هزینه شد و از 
ابتدای سال 94 تاکنون نیز 6۵0 میلیون تومان 
برای کفسازی- نگهداری فضای سبز- روشنایی 

و نگهبانی هزینه شده است.
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یادداشت

استفاده افراطی از 
ماهواره و سست شدن 
پیوند عاطفی خانواده ها
*  احمد محبی

یکی از کارکردهای مهم در مقابله با گسترش 
استفاده افراطی از ماهواره ها که با کارکرد متنوع 
و دگرگون سازی های پیوسته خود، رفته رفته سبب 
آسیب پذیر شدن پیوند عاطفی خانواده ها شده و 
استحکام خانواده را به مخاطره می اندازد مبحث 
سواد رسانه ای است که این مهم به معنای تحلیل 
و ارزیابی اطالعات و پیام هایی است که از طریق 
رسانه های جمعی منتقل می شود به عبارت دیگر با 
سواد رسانه ای مهارت شناخت رسانه ها و تمایز بین 
پیام آنها و هشداردهی و آشنا نمودن خانواده ها با 
خطرهای برنامه های مبتذل ماهواره که خانواده ها را 
 با انحراف اخالقی و فکری تهدید می کند و می توان

های  رسانه  باالی  بسیار  ظرفیت  از  استفاده  با 
مجازی - دیداری و شنیداری- رسانه های مکتوب 
و مطبوعات و پایگاه های خبری و تحلیلی مطالب 
آگاهی دهنده برای خانواده ها و آسیب ماهواره ها 
رسانی کرد،  اطالع  را  نوجوان  برای قشر  ویژه  به 
مصاحبه ها، میزگردها، بهره گیری از اصحاب هنر و 
نخبگان و گروه های مرجع برای پیشگیری از تزلزل 

خانواده ها موثر می باشند.
به نمایش می گذارند که  را  ماهواره ها دنیایی 
نگاه  یک  از  اما  رسد  می  نظر  به  حقیقی  اگرچه 
گزینش شده که معموالواقعیت خارجی ندارد آن را 
در معرض دید قرار می دهند از این رو مرز میان 
واقعیت و مجاز در دنیای رسانه ای ماهواره دشوار 
ارائه شده در  است و اغلب محصوالت رسانه ای 
در  کاذب  نیاز  ایجاد  و  تجاری  اهداف  ها  ماهواره 

مخاطب را به شکل بسیار زیرکانه دنبال می کند.
میالدی   2006 سال  پاییز  در  براون  گوردون 
اعالم کرد که بودجه ای معادل 15 میلیون لیره 
سال  در  دالر  میلیون   22 به  نزدیک  استرلینگ 
بی  بی  تلویزیون  فارسی  بخش  اندازی  راه  برای 
اختصاص داده است. سه عامل عمده شاید  سی 
به عنوان عوامل اصلی گرایش به ماهواره در مردم 
ایران ذکر کرد البته عوامل متعدد دیگری هم دخیل 
هستند: عامل نخست: تمایل خانواده های ایرانی 
ها برنامه  سایر  بر  آن  ترجیح  و  دیدن سریال   به 

ای  ماهواره  های  شبکه  از  بسیاری  که  جایی  تا 
اکنون به پخش سریال اقدام می کنند.

بر  ای  ماهواره  های  شبکه  تمرکز  دوم:  عامل 
حوزه هایی از زندگی اجتماعی که جزو حوزه های 
ممنوع و بعضا خط قرمزهای جامعه ایرانی به شمار 
با جنس مخالف،  نامتعارف  می روند مانند روابط 
و غم،  مواقع جشن  در  الکلی  نوشیدن مشروبات 
عدم تقید به ظواهر مذهبی و اکتفا به نیت پاک، 
سنی  اختالف  دارای  افراد  میان  نامتوازن  روابط 

بسیار و مواردی از این قبیل. 
به  موارد  بسیاری  ایرانی در  بیننده  عامل سوم: 
روزانه  کار  از  خسته  ذهن  تا  دهد  می  حق  خود 
در درگیری های اقتصادی و اجتماعی خود را با 
دیدن برنامه هایی بدون محتوا، اما سرگرم کننده و 

جذاب، هرچند مضر آرام کند.

تمامی  ساکنان  با  روستاها  این  مردم 
تفاوت  این  دارند.  تفاوت  دنیا  روستاهای 
در  آنها  نام  باعث شده  که  است  زیاد  آنقدر 

فهرست عجیب ترین روستاهای دنیا بیاید.
به گزارش جام جم آنالین، این مردم یا به 
گرفته  قرار  آن  در  خاطر شرایط طبیعی که 
به دلیل عالیق شخصی خودشان،  یا  اند و 
سبک زندگی خاصی دارند که آنها را مشهور 

کرده است.

روستای بدون جاده
ای  روستای »گیتورن« هلند هیچ جاده  در 
وجود ندارد. تنها راه دسترسی به این روستا 
راه آبی است که چندین کیلومتر در سرتاسر 
روستا کشیده شده است و به همین دلیل به 

روستا لقب »ونیز هلند« را داده اند.
نفر می  به 2600  روستا  این  تعداد ساکنان 
شده  ساخته  پل   180 روستا  این  در  رسد. 

است که به خانه ساکنان روستا راه دارد.

روستای آلزایمری ها
نام  به  روستایی  هلند  آمستردام  نزدیکی  در 
روستا  این  ساکنان  که  دارد  قرار  »دمنتیا« 
و  فراموشی  از  همگی  که  هستند  نفر   152

دیگر بیماری های حافظه رنج می برند.
شبیه  که  شده  طراحی  طوری  روستا  این 

در  امکانات  همه  و  است  بزرگ  شهر  یک 
آن دیده می شود.

در روستا می چرخند، خرید آزادانه   ساکنان 
 می کنند، در رستوران غذا می خورند و قدم

اما دوربین هایی در سراسر روستا  می زنند 
نصب شده است و آنها کامال زیر نظر هستند 

تا مبادا به خودشان صدمه بزنند.

روستای کوتوله ها
»یانگسی« روستای دور افتاده ای در چین 
است که سال های زیادی است دانشمندان 
را به خود مشغول کرده است چرا که بیش 
از 40 درصد از ساکنان روستا کوتوله هستند.

درباره دلیل کوتاه قدی ساکنان روستا فقط 
یک نظریه منطقی وجود دارد و آن این که 
این  خاک  در  سرب  وجود  دلیل  به  شاید 

منطقه، روستاییان کوتاه قد شده اند.
به گفته ساکنان قدیم این روستا سال ها پیش 
روستا  این  از  شادی  تابستان  شب  یک  در 
کودکان  اسرارآمیزی  بیماری  بست،  رخت 
روستا را بیمار کرد و از آن موقع به بعد، قد 

آنها رشد نکرد و همه کوتوله باقی ماندند.

روستای یک کلیه ای ها
آنقدر  نپال،  در  »هاکس«  روستای  ساکنان 
فقیر هستند که مجبورند کلیه خود را برای 

تامین مایحتاج زندگی شان بفروشند.
آنجا  به  که  است  معروف  آنقدر  روستا  این 
اند.  داده  ای«  کلیه  تک  »روستای  لقب 
زیاد  این روستا  در  بدن  اعضای  قاچاقچیان 

پر  با دست  بار  هر  و  کنند  می  آمد  و  رفت 
برمی گردند.

قاچاقچی ها افرادی را که تمایل به فروش 
کلیه دارند به جنوب هندوستان می برند تا 

در آنجا عمل جراحی الزم انجام شود.
می  روستاییان  به  دروغ  به  ها  قاچاقچی 
گویند که کلیه آنها دوباره رشد خواهد کرد و 

به این ترتیب آنها را فریب می دهند.
یکی از این فریب خورده ها »گیتا« - زنی با 
چهار فرزند - بود که یکی از کلیه هایش را به 
مبلغ ناچیز دو هزار دالر فروخت و یک خانه 
خرید اما خانه در زلزله سال 2015 با خاک 
قاچاقچیان  اوقات  گاهی  البته  شد  یکسان 
مردم این روستا را می ربایند و به اجبار، کلیه 

آنها را از بدن شان خارج می کنند.

روستای خواب آلودها
یک چهارم از ساکنان »کاالچی« قزاقستان 
از  بیماری  این  بیماری خواب هستند.  دچار 

سال 2013 در این روستا آغاز شد.
در این زمان مردم روستا، ساعت ها و حتی 
و  گیجی  حالت  با  و  خوابیدند  می  روزها 

سردرد از خواب بیدار می شدند.
بیشتر از 20 هزار آزمایش روی هوا، خاک، 
غذا و آب آشامیدنی و ساکنان روستا انجام 

گرفت اما هیچ کدام نتیجه ای نداشت.

ساکنان عجیب ترین روستاهای جهان 
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جدیدترین پهپاد رزمی سپاه با 
نام “صاعقه” رونمایی شد 

تسنیم - جدیدترین پهپاد رزمی ساخته شده توسط 
نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی با نام 
صاعقه رونمایی شد. این پهپاد در نمایشگاه نمایشگاه 
توانمندی های پهپادی نیروی هوافضای سپاه رونمایی 
شده است و یک پهپاد از خانواده پهپادهای سیمرغ 
است. پهپاد صاعقه، یک پهپاد دوربرد بوده و قادر به 
حمل 4 بمب  هوشمند و نقطه زن است که با استفاده 
از این بمب ها می تواند اهداف را با دقت باال مورد 

اصابت قرار دهد. “پهپاد صاعقه” از کالس پهپادهای 
سیمرغ یا همان آرکیو 170 ایرانی است. سپاه پاسداران 
در آبان سال 93 و در جریان بازدید فرمانده معظم 
کل قوا از نمایشگاه دستاوردهای نیروی هوافضای 
سپاه، نخستین نمونه ایرانی از پهپاد غنیمت گرفته 
شده RQ-170 آمریکا را رونمایی و چندی بعد نیز، 
فیلم هایی از پرواز این پهپاد را به نمایش گذاشت. 
 90 سال  آذر   13 در  آمریکایی   RQ-170 پهپاد 
توسط نیروی هوافضای سپاه شناسایی و در شرق 

کشور سالم به زمین نشانده شده بود.

سپاه پاسداران اولین تصویر از پهپاد پیشرفته 
و غنیمتی ۱C-MQ آمریکا را منتشر کرد 

انقالب  پاسداران  نیروی هوافضای سپاه  تسنیم- 
اسالمی اولین تصویر از پهپاد پیشرفته و غنیمتی 
را منتشر کرد. هنوز  به آمریکا  MQ-1C متعلق 
چه زمانی  را  پهپاد  این  سپاه  که  نیست  مشخص 

غنیمت گرفته است. پهپاد ام کیو1سی، یک پهپاد 
ساخت آمریکا است که سازمان سیا و ارتش آمریکا 
خانواده  عضو  پهپاد،  این  می کند.  استفاده  آن  از 

پهپادهای پردیتور )Predator( به شمار می رود.

مهرجویی : روی محسن چاوشی  را کم می کنم!

داریوش مهرجویی کارگردان سرشناس سینمای ایران که مدتهاست به دنبال ساخت قسمت دوم سنتوری است درباره تازه ترین وضعیت تولید این اثر دوباره به محسن چاوشی تاخت. به گزارش 
جام جم آنالین مهرجویی درباره عدم همکاری با محسن چاوشی در سنتوری2 بیان داشت: خیلی از چاوشی رنجیدم چون او را من آوردم و برایش مجوز گرفتم. ما تولید سنتوری را 5 ماه عقب 
انداختیم تا برایش مجوز بگیریم اما او به جای قدردانی گفت برای قسمت دوم 500 میلیون بدهید! وی ادامه داد: حاال یک خواننده جدید را رو می کنم که روی چاوشی کم شود؛ یک موزیسین توانا.

قاب عکس کاریکاتور

مصرف قرص های روان گردان ...! - جواد طریقی اکبرپور

ترک خوردن جالب انار

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید

09155622050 -32442331

09۱58994086 - 09۱5۱۱04086  رسولی                ۱00 درصد تضمینی

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

 فروش ویژه

 ایزوگام پلیمـری
 به مدت محدود

 ابتدای خیابان معلم ، سمت راست

کاوسی-3228469-09151611193

آخرین بازمانده جنگ
 جهانی دوم درگذشت

آخرین بازمانده جنگ جهانی دوم در سن 99 سالگی 
درگذشت. به گزارش فارس، ویک وینر در نیروی 
دریایی انگلیس بین سال های 1933 و 1947 خدمت 

کرده و مسئول سازماندهی سربازان در ساحل بود.
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آیه روز  

هر كس كار نيكى بياورد ده برابر آن ]پاداش[ خواهد داشت و هر كس كار بدى بياورد جز مانند آن جزا 
نيابد و بر آنان ستم نرود.سوره األنعام، آيه 160

حدیث روز  

محبوبترين بندگان نزد خدا كسى است كه در گفتارش راستگو باشد و در گزاردن نماز و آنچه بر او 
واجب كرده مواظبت و امانت پرداز باشد. امام صادق )عليه السالم(

اى رفعت و شان فروترين پايه تو
خوبى يكى از هزار پيرايه  تو
از بهر خدا سايه زمن باز مگير
اى سايه رحمت خدا سايه تو

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

نوشتن برنامه کسب و کار 
به ساده ترین شکل ممکن

ساده نويسى را با تفكر ساده اشتباه نگيريد. دليل 
ساده نويسى شما اين نيست كه ايده تان را هنوز 
ساده  شما  بلكه  ايد.  نداده  پرورش  كامل  طور   به 
مى نويسيد تا نظرات تان را به سادگى به شخصى 
كه آن را مى خواند منتقل كنيد. حال به ويژگى هاى 

مهم ساده نويسى مى پردازيم:
* از جمالت طوالنى و پيچيده استفاده نكنيد؛ مگر 

آن كه هدف خاصى داشته باشيد.
* از كلمات مخفف، اصطالحات خيابانى و كلمات 
كه  دانند  نمى  همه  نكنيد؛  استفاده  معنايى  چند 
»س.ن.ب.ک.ک.« به معناى »ساده نويسى برنامه 

كسب و كار« است!
به  پوينت  بولت  كنيد.  استفاده  پوينت  بولت  از   *
خواننده اجازه مى دهد تا اطالعات مهم را با سرعت 

بيشترى دريافت كند.
* كوتاه بنويسيد. طول متوسط بيشتر برنامه هاى 
كسب و كار نسبت به گذشته خيلى كوتاه تر شده 
است. شايد بخواهيد به منظور متقاعد كردن ديگران 
20 تا 30 صفحه توضيحات به عالوه 10 صفحه 
و ساير  مديريتى  رزومه  ها،  پروژه  مانند  ضمايمى 
كسب  برنامه  اگر  كه  بدانيد  اما  بنويسيد  جزييات 
به درستى  باشد، پس  و كارتان حدود 40 صفحه 

خالصه اش نكرده ايد.
نه سه  كنيد،  استفاده  بعدى  دو  هاى  چارت  از   *
كار  معموال  بعدى  دو  هاى  چارت  خواندن  بعدى. 
آسان ترى است. مطمئن شويد كه اعداد به خوبى 

نشان داده شده اند.

و  كرد  نگاه  بيرون  به  اتاقش  پنجره  از  ثروتمندى 
دنبال چيزى  زباله اش  در سطل  كه  ديد  را  مردى 
مى گردد. گفت، خدا رو شكر فقير نيستم. مرد فقير 
اطرافش را نگاه كرد و ديوانه اى با رفتار جنون آميز 

در خيابان ديد و گفت، خدا رو شكر ديوانه نيستم.
آن ديوانه در خيابان آمبوالنسى ديد كه بيمارى را 

حمل مى كرد گفت، خدا رو شكر بيمار نيستم.
مريضى در بيمارستان ديد كه جنازه اى را به سرد 

خانه مى برند. گفت، خدا رو شكر زنده ام.
فقط يک مرده نمى تواند از خدا تشكر كند. چرا امروز 
از خدا تشكر نمى كنيم كه يک روز ديگر به ما فرصت 
زندگى داده است؟به ديگران هم اين را مى گوييد 
دارد؟زندگى:براى  دوست  هم  را  آنها  خدا  بدانند  تا 
اينكه زندگى را بهتر بفهميم بايد به سه مكان برويم: 

بيمارستان، زندان،  قبرستان
از  زيباتر  چيز  هيچ  كه  مى فهميد  بيمارستان  در 
آزادى  كه  مى بينيد  زندان  در  نيست.  تندرستى 
گرانبهاترين دارايى شماست.در قبرستان درمى يابيد 
كه زندگى هيچ ارزشى ندارد. زمينى كه امروز روى 

آن قدم مى زنيم فردا سقف مان خواهد بود.
پس بياييد براى همه چيز فروتن و سپاسگذار باشيم.

شادى در زندگى چيز گرانبهايى است چراكه 
انسان موجودى شادى خواه و لذت طلب است 
نهايى  بگوييم هدف  اگر  ايم  نكرده  اغراق  و 
شاد  زندگى  يک  به  دستيابى  انسان ها  تمام 
است. هرچند شادى براى همه انسان ها به يک 
روش به دست نمى آيد؛ اما در ادامه 8 روش 

علمى براى شاد بودن آورده شده است.
 1. قدردان باشید

سپاسگزار  و  كردن  شكر  معنى  به  قدردانى 
در  ساده  چيز هاى  داشتن  خاطر  به  بودن 
زندگى است.اين عمل مى تواند انرژى مثبت، 
شادى و رضايت از زندگى را به ارمغان آورد. 
قدردانى كردن استرس، انرژى منفى، اضطراب 
ديگر  از سوى  بين مى برد.  از  را  افسردگى  و 
گله كردن و غر زدن زياد در زندگى، ياس و 
نااميدى را به همراه دارد. از اين رو بهتر است به 
خاطر نعمت هاى حتى كوچک قدردان باشيم؛ 
اين  است حتى  مردم ممكن  از  بسيارى  زيرا 
نداشته  زندگى  در  هم  را  كوچک  نعمت هاى 
خوبى  احساس  همواره  كه  اين  باشند.براى 

تمام  و  كنيد  تهيه  دفترچه اى  باشيد؛  داشته 
چيزهايى كه در زندگى خود داريد و به خاطر 
داشتن آن ها فكر مى كنيد خوش شانس هستيد، 

در آن يادداشت كنيد.
2. بیشتر لبخند بزنید

براى افزايش شادى در زندگى لبخند زدن را 
تمرين كنيد. اين عمل ساده باعث مى شود كه 
هر فردى در عرض چند ثانيه احساس بهترى 
زمانى  ساده  لبخند  يک  قدرت  باشد.  داشته 
مؤثرتر است كه با افكار مثبت حمايت شود. 
لبخند زدن باعث فرستادن سيگنال هايى به مغز 
مى شود كه به نوبه خود باعث افزايش سطح 
واقع،  اندورفين مى شود.در  يا  هورمون شادى 
زمانى كه مغز شما احساس خوشحالى مى كند، 
شما يک لبخند يا خنده بزرگ بر لب خواهيد 
داشت.لبخند حتى مى تواند توجه شما را بهبود 
دهد و به شما در انجام بهتر فعاليت هاى ذهنى 
كمک كند.بنابراين زمانى كه احساس ناراحتى 
تا  دهيد  انجام  را  ساده  تمرين  اين  مى كنيد، 

خلق وخويتان بهبود يابد.

 3. به دیگران کمک کنید
به معنى خارج  داوطلبانه كه  فعاليت  نوع  هر 
شدن از حريم امن و كمک به افرادى است 
كه به كمک شما نياز دارند، بسيار مفيد است.
و  روحى  لحاظ  از  را  شما  داوطلبانه  كارهاى 
فيزيكى قوى ترى مى كنند، ارتباطات اجتماعى 
را بهبود مى بخشند و همچنين باعث مى شوند 
بتوانيد راحت تر با استرس خود مقابله كنيد و 
باشيد.سعى  داشته  بيشترى  رضايت  احساس 
برنامه  از  ساعت   2 تا   1 هفته اى  تنها  كنيد 
پرمشغله خود را به كار هاى داوطلبانه اختصاص 

دهيد تا تغيير را در زندگى خود احساس كنيد.
4. ورزش کنید

ورزش مانند يک تقويت كننده قدرتمند شادى 
ميزان  روزانه  به صورت  عمل مى كند.ورزش 
سروتونين و اندورفين خون را افزايش مى دهد 
استرس،  كاهش  شادى،  افزايش  باعث  كه 
مى شود. عزت نفس  و  اعتمادبه نفس  افزايش 
شما حتى مى توانيد از فعاليت هاى بسيار ساده 
شروع كرده و به تدريج براى خود يک عادت 

روزانه ورزشى بسازيد.
5. استفاده از شبکه های اجتماعی و 

دستگاه های همراه را محدود کنید
اجتماعى  شبكه هاى  و  همراه  تلفن  اختراع 
به  است؛  كرده  راحت تر  را  كار ها  از  بسيارى 
طورى كه شما مى توانيد در عرض چند ثانيه 
با دوست خود كه كيلومتر ها دورتر از شما است، 
ارتباط برقرار كنيد.اگرچه شبكه هاى اجتماعى 
و تلفن هاى همراه بى ضرر به نظر مى رسند؛ 
اما در واقع اگر به طور مداوم از آن ها استفاده 
شود، اثرات مخرب زيادى خواهند داشت. براى 

زندگى شادتر از آن ها كمتر استفاده كنيد.
6. ارتباط خود با دیگران را افزایش دهید

در واقع برقرارى ارتباط با افراد و شادى با هم 
ارتباط مستقيم دارند؛ به طورى كه كار كردن 
بر روى روابط براى شادى و كار كردن بر روى 
بنابراين  است؛  مفيد  بهتر  روابط  براى  شادى 
سعى كنيد به جاى درون گرايى يا كار كردن 
زياد براى كسب پول بيشتر، مقدارى از زمان 

خود را صرف دوستان و خانواده خود كنيد.

7. ده دقیقه مدیتیشن کنید
بيشتر افراد مى دانند كه مديتيشن بسيار مهم 
است؛ اما تعداد كمى اين كار را انجام مى دهند.

مديتيشن باعث بهبود تمركز، شفافيت ذهن، 
و آرامش در زندگى مى شود. با گذشت زمان، 
مديتيشن احساسات مثبت را افزايش مى دهد 
كه در نهايت باعث كاهش اضطراب، افزايش 

شادى و رضايت كلى از زندگى مى شود.
 8. طبیعت گردی کنید

بسته  در پشت درهاى  بيشتر  زندگى  امروزه، 
نتيجه  در  از طبيعت مى گذرد.  دور  مايل ها  و 
است  يافته  افزايش  اندوه  و  غم  و  نارضايتى 
طبيعى  به جهان  نياز  هم  هنوز  حال،  اين  با 
بهترين  از  يكى  طبيعت  و  مى شود  احساس 
دارو ها براى افراد در همه سنين است. بودن در 
طبيعت و قدردانى از شگفتى هاى آن مى تواند 
سالمت، شادى و رفاه را بهبود بخشد.شما حتى 
مى توانيد گاهى اوقات به جاى رفتن به سالن 
بدن سازى مقدارى از وقت خود را صرف قدم 

زدن در يک پارک سرسبز كنيد.

عارفانه روز

خدايا تو را دوست دارم چون خرد دروني من به خرد 
تو متصل است من اكنون به خرد دروني خود اعتماد 
مي كنم و با اتكا بر حكمت الهي مي دانم جريان 

زندگي مرا بسوى دريافت بهترين ها هدايت مى كند.

اگر خوب زندگى كنى لزوما شاد نمى شوى اما 
اگر شاد باشى خوب زندگى خواهى كرد دست 
نيافتنى ترين چيززمان از دست رفته است . 

خارج از محدوده بودن سخت نيست
 فقط كمى جرئت مى خواهد خود را درگير 

زندگى رباتى نكنيم يک بار كه بيشتر 
 زندگى نمى كنيم پس لذت ببريم.

گلدانهاى لبخند را درحياط چهره بگذاريد چشمهاى 
عاشقتان را آب بزنيد نان تازه اى از سر كوچه ى 

نشاط بگيريد هرصبح بنشينيد عشق بخوريد
 و عشق بنوشيد به خداوند وهمه سالم بگوييد

طراح: نسرین کاری                        

1- قرارداد يا سندي كه در آن 
نوشته  آن  شرايط  و  بيمه  عقد 
خوراک  نوعي   - باشد  شده 
ناخن  زينت   -2 محبوب 
-گريه  شونده  چيره   - خانمها 
بلند 3- واحدي در سطح - دار 
فاني - عالمت تجارى - نوعي 
بازي ساده 4- عالمت نگارشى 
- پنهانى - سربست كارخانه 5- 
كم وزن - پيامبر شكيبا - آزاده 
جاه   - ساحلي  خانه   -6 كربال 
كوچک   -7 ناگهان   - جالل  و 
در  باز  زاويه   - دوره  و  عصر   -
نام   - نيما  زادگاه   -8 هندسه 
امام هشتم )ع(  - فام - صداي 
افسوس 9- ويراستار - البد - 
مخفف هيچ 10- سيمان قديمي 
- جد پيامبراكرم )ص( - نيلبک 
در  شهري   - سكسكه   -11
هيزم شكني  ابزار   - يزد  استان 
مدارک   - سفالي  كوزه   -12
شوق،   -13 خوشبو  سبزي   -
شگفتي - به خشخاش گذارند - 
سرچشمه  فلز   - اتومبيل  راننده 
14- مرموزترين بيماري قرن - 
هاور كرافت - سرخ قرمز رنگ  
15- يار استكان - از ورزشهاي 

روي آب

عمودي:1 - آتشپاره - بيماري 
از  يكي   - توانايي   -2 خاموش 
محل   - مسيح  حواري  دوازده 
اجتماع 3- سرراست - سست و 
بي حال - شهد شيرين - تلفظ 
منظره  خوش   -4 »د«  حرف 
- پرنده اي كوچک و خواننده - 
دشنام 5- مرطوب - ترويج دهنده 
ترشي   -6 صدا  بي  كشنده   -
آزمايشگاهي - غايب نيست - به 
انجيلها - گلر  از  آخر رسيده 7- 
و  جار   - آبادان  نفت  فصل  اين 
حق  ذات  به  اشاره   -8 جنجال 

عزيز   - ناگزير   - نصفه  آجر   -
عرب 9- عالم الهي - راه راست 
يافته - امر به شنيدن 10- كاش 
از حال تشنه خبر داشت! -  ستاره 
شناس - ضد كساد 11- ضمير 
از نگريستن -  امر  وزنى - فعل 
نوعي بيماري واگير 12- پروفسور 
حيوانات - الغر - كاردان و ماهر 
13- بدهي - سالک و رونده - 
پشت سر - حرف همراهي 14-  
سازي بادي - زيبايي و محبوبيت 
- مرطوب 15-فيلمي از ابراهيم 

شيباني -  محرمانه
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داجیانیمالاحور15

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

تجربه کنید.   09158668002

به یک نفر لیسانس حسابداری یا حقوق 
برای کار در شرکت ساختمانی نیازمندیم. 

09120876690 - 32450169

به تعدادی ویزیتور آقا با پورسانت عالی 
در سطح استان نیازمندیم.

09152016208

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

مرکز  درمان و توانبخشی
 بیماران اعصاب و روان مهدیس 

به یک نفر کارشناس ارشد 
روانشناسی بالینی )خانم( ، یک نفر 

لیسانس پرستاری یا بازنشسته 
پرستاری )خانم( نیازمند است.
ساعت تماس: 12- 9 صبح 

09151607915
 دهقان مقدم

لبنیات سنتی قائـم
 برای تکمیل کادر خود به تعدادی نیروی 
مجرب و کارآزموده مرد نیازمند است. 

شرایط : 
1- مدرک تحصیلی حداقل دیپلم

 2- دو سال سابقه کار مرتبط - متاهل 
ساعت تماس و مراجعه: 8 الی 14

برای تکمیل فرم به آدرس: فلکه سوم 
مدرس، باهنر غربی، نبش چهارراه 

شهید نوربخش مراجعه نمایید. 
09153620109 - 32421620 

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

مدرک تحصیلی اینجانب سید 
سجاد مصطفوی در مقطع کاردانی 

رشته معماری به شماره شناسنامه 
79، صادره از قاین مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی

پوشاک آداک
عرضه کننده انواع

 لباس زنانه و شلوار بچگانه اورجینال  
با قیمت های باور نکردنی

بلوار معلم، خیابان فردوسی
 جنب مطب دکتر مطهری

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

اکرولیک  مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....
 با قیمت مناسب

  09156633230- برگی

فــرش هامـون

با خرید 24 متر فرش
 6 متر رایگـان

 دریافت کنید
* تعویض مبل و فرش
* کارت خرید کاالی 

ایرانی پذیرفته می شود
نبش مطهری 21/1

32228253

خدمات فنی ارغوانی
تعمیر و نصب انواع یخچال - فریزر- لباسشویی  

کولر- جاروبرقی و غیره 
شارژ گاز کولر اتومبیل با 6 ماه ضمانت

 فقط 60 هزار تومان    آدرس: پاسداران 8 
پالک 24    09153618984 - ارغوانی

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

 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

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده      09156706538



یک روانشناس گفت: مصرف مواد غذایی با طعم های 
مختلف بر روح، روان و دستگاه گوارشی انسان تاثیر 
بسزایی دارد. این روانشناس به مصرف غذاهای تند 
اشاره کرد و افزود: افرادی که از مواد تند همانند فلفل، 
سیر و پیاز استفاده می کنند، از آرامش اعصاب بیشتری 
برخوردارند و مصرف این مواد غذایی باعث کاهش وزن 

و بیماری هایی مانند آلزایمر، قلبی، عروقی، سرطان، درد 
مفاصل و چربی در افراد می شود. وی با بیان اینکه فلفل 
یک ماده غذایی تند است، ابراز داشت: به دلیل اینکه 
فلفل خاصییت هایی مانند میکروب کشی، جلوگیری 
از فاسد شدن و سرشاز از ویتامین c را داراست، مصرف 
آن باعث افزایش ایمنی بدن نسبت به بروز باکتری ها 

و میکروب ها می شود. اصغری همچنین به مصرف 
مواد غذایی تند در فصل پاییز و زمستان اشاره کرد و 
خاطر نشان کرد : باتوجه به هوای سرد این فصول، به 
دلیل افزایش سوخت و ساز بدن، استفاده از غذاهای تند 
باعث تعریق زیاد و باز شدن ریه ها می گردد و از بروز 
سرماخوردگی و ایجاد سرفه در افراد جلوگیری می کند.

در پاییز و زمستان، غذاهایی تند بخورید! 

6
یکشنبه * 11 مهر  1395 * شماره 3617

مسابقات پرس سینه قهرمانی استان برگزار شد 

مالئی- صبح جمعه مسابقات پرس سینه قهرمانی استان خراسان جنوبی 
استان  قهرمانی  پایگاه  در  مقدس  دفاع  هفته  گرامیداشت  مناسبت  به 
توسط کمیته پاورلیفتینگ هیات بدنسازی و پرورش اندام برگزار شد. علی 
کهنسال رئیس کمیته پاورلیفتینگ هیات بدنسازی و پرورش اندام گفتگو 
با آوا عنوان کرد: مسابقات پرس سینه با حضور 200ورزشکار برگزار شد. 
وی به منتخبین اول هر دسته وزنی اشاره کرد و افزود: در دسته وزنی 
59کیلوگرم حسن دستگردی، 66کیلوگرم  حامد هریوندی، 74کیلوگرم 
مرتضی کادری، 83کیلوگرم مجتبی کهنسال ، 93کیلوگرم مهدی کدخدایی، 
105کیلوگرم داوودنیخنجی، دسته وزنی 120کیلوگرم حمید یاراحمدی، 
120+ مرتضی خسروی، 53کیلوگرم محمدمهدی رکنی، 59کیلوگرم علی 
دهشوری، 66کیلوگرم حامد خدمتی و جواد حقجو مقام سوم، 74کیلوگرم 
امیرمحمدشهنوازی، 83کیلوگرم حسن عرب، در وزن 120کیلوگرم سجاد 
غالمی،  محمدرضا  احمدزاده، 74کیلوگرم  حسن  رستمپور، 66کیلوگرم 
83کیلوگرم مهردادمحمدی، 105کیلوگرم امیرحسین علیزاده، 120کیلوگرم 
کاظم مجیدی و  120+ صادق محمدنژاد مقام های اول را از آن خود کردند. 

قهرمانی ورزشکاران معلول استان در مسابقات کشوری

حسینی- ورزشکاران معلول استان خراسان جنوبی برای دومین سال متوالی 
موفق به کسب رتبه نخست رقابت های پارا زورخانه ای کشور شدند. 
ورزشکاران هیئت ورزشی جانبازان و معلولین استان خراسان جنوبی در رشته 
پهلوانی و زورخانه ای توانستند برای دومین سال متوالی مقام قهرمانی کشور 
را از آن خودکنند. این مسابقات که در تاریخ های 8 و 9 مهرماه سال جاری 
در شهر تهران برگزار شد، با کسب 7مدال طال، 2مدال نقره و 2 مدال برنز و 
اخذ کاپ قهرمانی، ورزشکاران استان در رشته باستانی قهرمان کشور شدند.

برگزاری مسابقات تیراندازی ویژه بسیجیان اصناف فردوس

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان فردوس، حمید 
درایتی رئیس هیأت تیراندازی شهرستان، با اعالم این خبر گفت: در این 
دوره مسابقات 37 شرکت کننده در قسمت تفنگ بادی 10 متر ایستاده 
در سالن تیراندازی عمادنظام فردوس با یکدیگر به رقابت پرداختند. وی با 
بیان اینکه این دوره مسابقات به همت حوزه مقاومت بسیج اصناف شهید 
عراقی و با همکاری اتاق اصناف و باشگاه فرهنگی ورزشی عمادنظام 
شهرستان فردوس برگزار گردید، افزود: سعید بخشیان، وحید آسیایی و 
مرتضی کاظمی به ترتیب رتبه های اول تا سوم این رقابت ها را کسب کردند.

پینگ پنگ بازان فردوس به مسابقات کشوری اعزام شدند

تیم پینگ پنگ فردوس به عنوان نماینده استان به مسابقات قهرمانی کشور 
که  از 7 تا 9 مهردر ارومیه برگزار می شود، اعزام شد. به گزارش روابط عمومی 
اداره ورزش و جوانان فردوس، رئیس هیأت پینگ پنگ فردوس گفت: محسن 
بذرافشان، سجاد نوایی، صادق مطیع و محمد ضیایی این تیم را تشکیل می دهند.

بهترین میوه برای درمان کبد چرب 

سیب حاوی اسید مالیک است که یک عنصر 
اساسی برای پیشگیری از سنگ در کبد و کلیه 
ها می شود؛ در نتیجه کمک می کند که این 
دو ارگان در سالمت بهتری قرار داشته باشند. 
روزانه یک عدد سیب سبز برای صبحانه میل 
کنید. با این کار ساده می توانید میزان قند خون 

تان را نیز تنظیم کنید. به عقیده متخصصان 
و  ترین  سالم  از  یکی  سبز  سیب  آمریکایی 
مفیدترین سیب ها و البته میوه ها محسوب می 
شود. باید بدانید که سیب و به خصوص سیب سبز 
باعث پاکسازی کبد می شود. بنابر این توصیه می 
شود که سیب را با پوست میل کنید. چون حاوی 
مواد معدنی مفیدی است که با چربی ها مقابله 
کرده و فلزات سنگین را از بدن دفع می کند.

با گالب، پوستی شاداب داشته باشید 

یک پژوهشگر طب سنتی با اشاره به این مایع ضد 
عفونی کننده در طب سنتی گفت: استفاده از گالب، 
در درمان مشکالت پوستی تاثیر چشمگیری دارد. 
محمد عبداللهی، پژوهشگر طب سنتی افزود: مهم 
ترین خاصیت گالب ایجاد شادابی، تسریع جریان 
خون و پاکسازی پوست است، استفاده از گالب 

استریل برای شستشو  چشم و آب رسانی پیاز 
مو بسیار مفید است. ماساژ گالب بر روی پلک 
بر رفع خستگی چشم و  ترکیب گالب و جوش 
شیرین بر روی پوست برای از بین بردن جوش 
موثر است. این پژوهشگر طب سنتی ضمن تاکید 
بر مقوی بودن آن تصریح کرد: استفاده از آن در 
درمان بیماری های گوارشی، نفخ،  اسهال مزمن، 
رماتیسم ، غش، اضطراب و افسردگی مفید است.

درمان   خانگی ترش کردن

دست  کردن  ترش  معضل  با  نفر  میلیون ها 
باال  به خاطر  اتفاق  این  نرم می کنند.  پنجه  و 
بودن اسید معده ای که در مری پخش می شود 
رخ می دهد. این روش های خانگی را امتحان 
کنید: 1- سرکه ی آب سیب: یک قاشق سرکه ی 
آب سیب را با یک لیوان آب مخلوط و بنوشید 

2-  عصاره ی آلوئه ورا 3- سیب، ساقه ی کرفس 
و کلم: وقتی ترش می کنید، اینها را  بخورید. ظرف 
پنج دقیقه اسید معده را خنثی می کنند 4- جوش 
شیرین: یک قاشق از آن را با یک لیوان آب ترکیب 
و بخورید 5- کشمش: جویدن یک مشت کشمش 
و قورت دادن عصاره ی آن باعث خنثی سازی اسید 
معده و درمان آن می شود 6- چای رازیانه: دانه های 
آن را با یک فنجان آب دم و آب آن را بخورید.

چرا باید روزانه 5 تا 10دقیقه 
آفتاب گرفت؟ 

تنها راه تولید ویتامین D در بدن، قرار گرفتن 
 D مستقیم در برابر نور خورشید است. ویتامین
یکی از چهار ویتامین محلول در چربی و برای 
وجود  است.  ضروری  بدن  در  کلسیم  جذب 
افزایش  را  از روده ها  ویتامینD،  جذب کلسیم 

می دهد و برای استحکام استخوان و بلند شدن 
قد ضروری است. نیاز روزانه هر فرد به ویتامین 
D، 200 تا 400 میکروگرم است . از آنجا که این 
ویتامین محلول در چربی است، مصرف بیش از حد 
آن می تواند باعث مسمومیت شود و عالئمی شامل 
تهوع، بی اشتهایی و بی حالی ایجاد کند. پس بهتر 
است روزانه 5 تا 10 دقیقه در برابر آفتاب مستقیم 
ظهر قرار بگیرید ) فقط قسمتی از پاها نه کل بدن(.

چگونه از پف کردگی چشم 
خالص شویم؟

در بیشتر مواقع تقریباً درمانش ساده است. هر 
نوع کرم چشمی می تواند به کاهش پف کردگی 
چشم و ضخیم شدن کالژن اطراف آن کمک 
کند. اگر می خواهید خیلی سریع پف چشم ها را 
بخوابانید به مدت 15 دقیقه روی آن خیار یا چای 

کیسه ای خنک قرار دهید. سرما به صورت کلی 
التهاب را کاهش می دهد، بنابراین فرآیند آزاد 
شدن هیستامین کند می شود و تورم مهار خواهد 
شد. در موارد پف کردگی به دالیل هورمونی، شاید 
کرم چشم نتواند به صورت کلی مشکل را حل کند 
)باید صبر کنید( اما می تواند شرایط را بهتر کند. اگر 
آلرژی یا مشکل تیروئید داشتید باید این مشکل را 
با کمک یک متخصص شناسایی و حل کنید.

دندان پزشک قالبی در شهرستان بیرجند دستگیر شد

فرمانده انتظامی استان از دستگیری یک پزشک قالبی در بیرجند خبر داد. به گزارش پایگاه 
خبري پلیس، سردار مجید شجاع گفت: با کسب خبري مبنی بر فعالیت فردی در یکی از 
شهرستان های استان در امر دندانپزشکی در منزل مسکونی خود، رسیدگی به موضوع به 
صورت نامحسوس در دستور کار پلیس قرار گرفت. وي افزود: مأموران همراه با نماینده شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان به محل مورد نظر اعزام شدند و ضمن رعایت حقوق شهروندی و 
قانونی و با دستور مقام قضائی، بازرسی از منزل نامبرده را شروع کردند. سردار شجاع ادامه داد: 
متهم یکی از اتاق های منزل را به دندانپزشکی اختصاص داده بود و در این اتاق، آالت و ادوات 
دندانپزشکی شامل 18 عدد انبر دندانپزشکی، شش عدد الواتور، سه عدد پنس، دو عدد سرنگ 
فلزی مخصوص دندانپزشکی،100عدد سر سرنگ ، 28 عدد آمپول بی حس کننده و یک عدد 
آینه دندانپزشکی کشف شد. فرمانده انتظامی استان عنوان کرد: این وسایل جمع آوری و به مقر 
پلیس منتقل شد و متهم با اعتراف به جرم با تکمیل پرونده در اختیار مقام قضائی قرار گرفت.

مفیدترین آب میوه ها ...
آب آلبالو: برای بی خوابی شبانه 

تصادفات فوتی در محورهای مواصالتی بشرویه 50 درصد کاهش یافت

فرمانده انتظامی بشرویه از کاهش 50 درصدی تصادفات فوتی در محورهای مواصالتی این 
شهرستان خبر داد و گفت: تصادفات جرحی نیز در این شهرستان 19 درصد کاهش داشته است. 
به گزارش مهر، سرهنگ محمود علی پور با اشاره به تلفات جاده ای نیز افزود: آماری معادل 17 هزار 
نفر تلفات جاده ای در سال جای تاسف و نگرانی دارد که برای حل این امر در نظر داشتن فرهنگ 
ترافیکی می تواند راهگشا باشد. فرمانده نیروی انتظامی بشرویه اظهار داشت: خوشبختانه تصادفات فوتی 
درون شهری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 100 درصد کاهش داشته است، همچنین کاهش 20 
درصدی تصادفات جرحی درون شهری را در بشرویه داشته ایم.  سرهنگ علی پور به معضل شبکه 
های اجتماعی نیز اشاره و تاکید کرد: بایستی حضور فرزندان در شبکه های مجازی را کنترل کنیم چراکه 
دشمن به وسیله جنگ نرم از این طریق فرزندان ما را هدف قرار داده است. وی آمادگی خود را در اجرای 
منویات مقام معظم رهبری اعالم کرد و ادامه داد: برای اجرای منویات مقام معظم رهبری از هیچ تالشی 
دریغ نکرده و طبق فرمایش ایشان مبنی بر اینکه پلیس باید یار مهربان مردم باشد کوشش خواهیم کرد.  

چاه آبی، جان 3 نفر را گرفت 

سه مرد روستایی به علت رفتن داخل چاه آبی متروکه، جان خود را از دست دادند. 
به نقل از جام جم، ساعت 16 روز جمعه مرد مقنی برای بررسی چاه آبی متروکه 
در اطراف روستای سلطان آباد زنجان وارد آن می شود اما بعد از دقایقی بیهوش 
و روی آور غوطه ور می ماند. بعد از این اتفاق یکی از اهالی که در محل حضور 
داشت برای نجات جان او به داخل چاه می رود و دقایقی بعد خودش نیز گرفتار 
می شود. یکی دیگر از اهالی روستا که شاهد ماجرا بود برای نجات جان دو نفر 
وارد چاه می شود اما خودش نیز بیهوش شده و داخل چاه گرفتار می شود. در 
این میان آخرین نفر که در صحنه حضور داشت با اورژانس و آتش نشانی تماس 
گرفته و درخواست کمک میکند. با حضور نیروهای امدادی از پایگاه اطراف و 
اتش نشانی زنجان، آتش نشانان با تجهیزات ویژه داخل چاه شده و جسد سه مرد 
38 تا 43 ساله که جان خود را از دست داده بودند، از درون چاه متروکه خارج کردند.

آب انبه: پیشگیری از سرماخوردگی 

آب سیب: جلوگیری از بیماریهای قلبی و سکته 

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 امروز  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(

 از اول محرم تا یازدهم محرم
ساعت5/30 صبح

مکان: خیابان انقالب ، انقالب 3 ، موقوفه حسینیه دختر آخوند

طبق روال همه ساله 
مراسم سخنرانی و روضه خوانی

 سرور و ساالر شهیدان ابا عبدا... الحسین )ع(
در محل هیئت عزاداران حضرت علی اکبر )ع( شهرستان بیرجند 

واقع در خیابان شهید منتظری
شروع جلسات دهه اول محرم: ساعت 19/30 

سخنران: حجت االسالم مومنی  با همراهی مداحان اهل بیت)ع(
خادمین هیئت حضرت علی اکبر)ع( شهرستان بیرجند

محرم و صفر است که اسالم را زنده نگه داشته است. امام خمینی )ره(

مراسم عزاداری ساالر شهیدان
 حضرت ابا عبدا... الحسین )علیه السالم(

 از شب اول محرم تا پایان ماه صفر 

السالم علیک یا ابا عبدا... الحسین )ع(

حسینیه جواد االئمه )ع( رحیم آباد  برگزار می کند: 
جلسه سخنرانی و عزاداری ساالر شهیدان
 از روز شنبه 95/7/17 الی 95/7/21 از ساعت 8/30 شب
سخنران: حجت االسالم شکری 
مداحان آقایان: حاج زین العابدین محسنی، 
حاج رضا فرهنگ جو ، چهره آسا و علی آبادی
مکان: نبش مدرس 48- جنب استانداری 
حرکت هیئت از شب هفتم ساعت 7 شب
ضمنا زیارت عاشورا از روز هشتم الی آخر محرم از ساعت 6 الی 7 صبح برگزار می شود.
تبلیغات حسینیه جواد االئمه )علیه السالم(

قابل توجه عزاداران محترم هیئت حسینی بیرجند
حرکت هیئت  برای شرکت  در مراسم علم بندان  امروز  7/11/ 95  

 ساعت  2 بعدازظهر  از محل هیئت حسینی  انجام می شود.

داده نما،
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فرمانده انتظامی خراسان جنوبی درجه سرتیپ دومی را دریافت کرد

کاری- مجید شجاع فرمانده نیروی انتظامی استان در دومین روز از هفته نیروی انتظامی در حاشیه صبح گاه مشترک نیروی های انتظامی درجه 
سرتیپ دومی خود را از دستان سرتیپ حسین اشتری فرمانده کل ناجا دریافت کرد. گفتنی است در این مراسم هفت تن از فرماندهان نیروی انتظامی 
درجه سرتیپ دومی دریافت کردند. سردار سرتیپ دوم مجید شجاع فردا صبح در مراسم صبگاه مشترک نیرو های انتظامی استان شرکت خواهد کرد.
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مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی:

بهره برداری از انبار
ذخیره سوخت تا پایان سال

عامل  مدیر  مالئی- 
فرآورده   پخش  شرکت 
کرد:   عنوان  نفتی  های 
ذخیره  انبار  ساخت 
سوخت با ظرفیت ۱۰۰ 
مرکز  در  لیتر  میلیون 

استان تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد. 
اصغری مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی 
لیتر  هزار   ۵۰۰ و  میلیون  دو  روزانه  کرد:  عنوان 
این مقدار توسط ۲۴۰  سوخت در استان توزیع و 
ناوگان نفت کش از انبارهای تدارکاتی کشور جذب 
می شود. وی از ساخت انبار ذخیره سوخت با ظرفیت 
۱۰۰ میلیون لیتر در مرکز استان خبرداد و افزود: این 
انبار تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد. 
بیان  نفتی  فرآورده های  مدیرعامل شرکت پخش 
کرد: ۷۲ جایگاه عرضه فرآورده های نفتی در استان 
فعال است و ۲۴ جایگاه “سی ان جی” فعالیت دارند 
که ۹۰ درصد جایگاه ها دارای درجه ممتاز هستند. 
جایگاه  اولین  گذشته  سال  اینکه  بیان  با  اصغری 
سوخت شهرستان طبس پس از الحاق به خراسان 
جنوبی احداث شد، خاطرنشان کرد: مصرف سوخت 
خودروها از بنزین به CNG نسبت به سال گذشته 
۱۵ درصد افزایش یافته است. مدیرعامل شرکت 
پخش فرآورده های نفتی بیان کرد: در مرز ماهیرود 
افغانستان سوخت فروخته می شود  به خودروهای 
با نرخ مناسب  در جهت  و به مرزنشینان سوخت 

اشتغال پایدار واگذارشده است.

بازار بیرجند
 برای محرم سیاه پوش می شود

برزجی- دبیر جامعه انجمن های اسالمی اصناف 
استان از برگزاری مراسم نمادین پیشواز از محرم 
در بازار بیرجند خبر داد و گفت: این مراسم طبق 
روال هر ساله به منظور پیام رسانی کربال با حضور 
عزاداران حسینی متشکل از اصناف و بازاریان برگزار 
می شود. گنجی در گفتگوی اختصاصی با خبر نگار 
ما افزود: این حرکت ساعت ۹ صبح روز یکشنبه 
)امروز( از ورودی بازار در میدان امام آغاز و در انتهای 
بازار نیز با نوحه خوانی و عزاداری به پایان می رسد. 
وی یاد آور شد: این برنامه با همکاری انجمن های 
اسالمی اصناف، اتاق اصناف استان، بسیج اصناف و 

پایگاه شهید نواب صفوی برگزار می شود. 

ثبت اطالعات بیش از 8 هزار خانوار استان
در سایت سرشماری

و  برنامه  آموزشی سازمان  و  فنی  معاون  برزجی- 
بودجه استان از ثبت اطالعات 8 هزار و ۹۷ خانوار 
استان تا صبح دهم مهر ماه در سایت سرشماری 
خبر داد. رضایی در گفتگویی اختصاصی با آوا با بیان 
اینکه بر اساس آخرین آمار 83/3 درصد خانوارهای 
استان از طریق اینترنتی سرشماری شده اند گفت: 
سرشماری  در  شرکت  سوم  رتبه  جنوبی  خراسان 
اینترنتی در سطح کشور را داراست.  وی همچنین 
از فراهم بودن زیرساخت های الزم برای شرکت 
گفت:  و  داد  خبر  سایت سرشماری  در  روستاییان 
انجام گرفته   ICT با دفاتر هماهنگی های الزم 
اداراتی  و  ها  بخشداری   ، ها  دهیاری  همچنین 
که در روستاها نمایندگی دارند نیز امر سرشماری 
را انجام می دهند. معاون فنی و آموزشی سازمان 
آخرین  اینکه  بر  تاکید  با  استان  بودجه  و  برنامه 
اظهار  اینترنتی ۲۴مهرماه است  مهلت سرشماری 
کرد: این مهلت قابل تمدید نمی باشد و پس از آن 
آمارگیری میدانی آغاز شده که نیاز است افرادی که 
قبال اینترنتی اطالعات خود را ثبت کرده اند پس 

از مراجعه مامورین کد رهگیری خود را ارایه دهند.
عشایر کوچ رو

منتظر مامورین سرشماری باشند 
رضایی  همچنین در خصوص سرشماری عشایر نیز 
گفت: به لحاظ اینکه در روش اینترنتی آدرس اقامت 
باید ذکر شود عشایر کوچ رو باید منتظر ماموران 
برای سرشماری میدانی باشند. مگر عشایری که 
در روستایی ساکن هستند که می توانند جزو همان 
روستا سرشماری شوند. وی با بیان اینکه در حال 
حاضر مشکلی دسترسی به سایت سرشماری رفع 
به  نیز  مامورین  آموزش  سوم  مرحله  گفت:  شده 

زودی برگزار می شود.

ورود دام های قاچاق، خطر جدی برای 
سالمت دام های استان است

مخاطرات  بیان  با  دامپزشکی  مدیرکل  غالمی- 
بهداشتی دام های قاچاق به استان گفت: دامپزشکی 
با همکاری نیروی انتظامی طی امسال هزار و ۴66 
راس دام که خارج از ضوابط بهداشتی قرنطینه ای 

دامپزشکی حمل و نقل می شدند را توقیف کرد.

۱۲ کتابخانه روستایی احداث می شود

با اشاره به  تسنیم- مدیرکل کتابخانه های استان 
اینکه در ۱8 ماهه گذشته ۱۲ کتابخانه روستایی در 
به  باب  تعداد ۹  این  از  است گفت:  احداث  دست 
باب دیگر در حال ساخت  بهره برداری رسید و 3 
است. رضایی در دیدار با نماینده ولی فقیه اظهار کرد: 
بخش عمده اعتبارات کتابخانه ها نیم درصد بودجه 

شهرداری و کمکهای عمومی است.

اصالحیه : در اصالح خبر پنجشنبه 8 مهر روزنامه 
مکان  حسینی،  شور  همایش  برگزاری  عنوان  با 
)ع(  حسین  امام  مسجد  همایش  این  برگزاری 

خواهد بود.

نباید از کنار امر به معروف و نهی از منکر بی تفاوت عبور کنیم
روابط  مدیران  همایش  امروز  صبح   - مالئی 
قضایی  اجرایی،  های  دستگاه  های  عمومی 
فرمانده  قاسمی  سرهنگ  حضور  با  نظامی  و 
سپاه استان و حسینی معاون سیاسی امنیتی و 
اجتماعی استانداری با محوریت امر به معروف 
و نهی از منکر با شعار»همه مسئولیم« در سالن 

همایش اداره کل تبلیغات اسالمی برگزار شد.
حسینی معاون استاندار با بیان اینکه نقش بخش 
های مختلف جامعه در تداوم این پیام تأثیرگذار و 
مهم است افزود: نظام اسالمی از اوجب واجبات 
است که اجزای ساختار آن هر بخشی باید کار 

خود را انجام دهد تا نظام حفظ شود.
معاون استاندار با تاکید بر اینکه امر به معروف و 
نهی از منکر تنها در مورد حجاب نیست، گفت: 
اصل  باید  باشیم  تأثیرگذار  بتوانیم  اینکه  برای 
ببینیم  جامع  را  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
چراکه یک گوشه را پر و یک گوشه را ها کردن 

جواب نمی دهد. وی گفت: نگذاریم دشمن از هر 
موضوعی به عنوان یک ابزار استفاده کند و نقش 

روابط  عمومی ها در ادارات تنظیم کننده سیستم 
اداری بامدیران دستگاه ها است. معاون استاندار با 

تاکید بر اینکه جامعه علوی، سرزمینی امن برای 
زندگی همه انسان ها است که برای رسیدن به 

این جامعه باید به این باورها توجه کنیم، بیان کرد: 
برای اینکه سیر تکاملی سرمایه اجتماعی ادامه 

داشته باشد تنها راه آن تقویت باورها است.
حسینی با بیان اینکه آنچه مقام معظم رهبری 
بیان می کنند به عنوان جهت و نگاهی برای امت 
اسالمی است اظهار داشت: اگر فرمایشات رهبری 
ظلم  رهبری  به  درآوریم  مصداق  صورت  به  را 
کرده ایم و متأسفانه گاهی این کار انجام می شود.

معاون استاندار بیان کرد: برای تغییر نگرش و 
به معروف و  امر  به موضوع  افراد جامعه  نگاه 
نهی از منکر باید از خودمان شروع کنیم و باید 
به در زندگی به باور قلبی برسیم. حسینی تاکید 
کرد: نباید از دروغ و غیبت به راحتی گذشت و 

باید به شدت با آن مبارزه کرد. 

نیاز بشریت
به امر به معروف و نهی از منکر 

سرهنگ علی قاسمی فرمانده سپاه استان و دبیر 
ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز در این 

توصیه ای  بحث های  همه  کرد:  عنوان  جلسه 
، همه  آیات قرآن یک جمله است و آن هم  
ما در جامعه مسئولیتی برعهده داریم و در برابر 

مسائل الهی تکلیف داریم.
به  امر  داد:  ادامه  انصارالرضا)ع(  سپاه  فرمانده 
را  فضایی  و  چتر  منکر یک  از  نهی  و  معروف 
مهیا کرده که در سایه آن دین اسالم حفظ و 

استمرار خواهد داشت.
وی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر 
از اصول دین است ادامه داد: امر به معروف و 
نهی از منکر موضوعی است که نباید از کنار 

آن بی تفاوت عبور کنیم.
به  امر  اسالمی  انقالب  در  افزود:  قاسمی 
معروف یک وظیفه همگانی است و بی تفاوتی 
نسبت به موضوع امر به معروف ضرری بزرگی 
توصیه کرد:  وارد می کند. وی  پیکر جامعه  بر 
در  معروف  به  امر  اسالمی  نظام جمهوری  در 

عمومی   روابط  و  شود  نهادینه  کارکنان  بین 
دستگاه ها باید امر به معروف را جدی بگیرند. 
فرمانده سپاه استان با بیان اینکه سنت پیامبران 
بر اجرای امر به معروف و نهی از منکر است، 
همه  تربیت  و  تالش  محصول  داشت:  عنوان 
انسان صالح  تربیت  و اسالم  امامان  پیامبران، 
انسان  حقوق  که  است  صالح  انسانی  و  است 
را تأمین می کند. قاسمی با تاکید بر اینکه باید 
ترویج  است  نور  که  را  معروف  کنیم  تالش 
افزود: معیار معروف  تا به ظلمت نرسیم،  داده 
برنامه و هر شخصی که حق  حق بوده و هر 
باشد معیار معروف است. وی به قانون امر به 
معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: در 
و  نداریم  درگیری  و  عملیاتی  کار  قانون  این 
طبق فرمایشات مقام معظم رهبری باید تالش 
کنیم تا حد امکان امر به معروف و نهی از منکر 

به صورت زبانی انجام شود.

نوفرستی، مسئول شورای  دیروز  قوسی- صبح 
خبری  نشست  در  بیرجند  مذهبی  های  هیات 
گفت: مادر همه آفات در عزاداری ها عدم توجه 
دقیق به فلسفه عزاداری هاست. عزاداری ها در 
طول زمان دچار آفت و انحرافاتی شده است و 
این مسائل باعث شده برگزارکننده ها نتوانند از 
آثار مقدس و مهم عزاداری، بهره برداری الزم را 
داشته باشند. وی عنوان کرد: در شهرستان بیرجند 
حدود 3۱6 هیات عزاداری دارای کد وجود دارد 
که مراحل قانونی را گذرانده و ثبت شده اند. ازین 
تعداد 68 هیات مربوط به بیرجند است. نوفرستی 
ادامه داد: به دلیل هماهنگی مناسب بین شورای 
هیآت مذهبی و متولیان هیات ها، مشکل عمده 
ای گزارش نشده است. وی با بیان اینکه آسیب 
های عمده در هیات ها مبنایی، قالبی یا محتوایی 
هستند افزود: در استان از لحاظ مبنایی و قالبی 
مشکلی گزارش نشده است و موردی احساس 
محتوا  بخش  به  ها  آسیب  بیشتر  ایم.  نکرده 

باشد  می  بیشتر  آموزش  نیازمند  و  گردد  برمی 
که باید در حوزه مداحان و ذاکران و روحانیون 

اینکه هیات امنای  با اشاره به  انجام گیرد. وی 
را  آموزشی  های  دوره  باید  مذهبی  هیات  هر 
بگذرانند، خاطرنشان کرد: استخوان بندی هیات 
های بیرجند براساس تجربه و انگیزه است. هیات 
های مذهبی باید بانک اطالعاتی از عوامل هیات 
شان  برای  را  خاصی  برنامه  و  بدهند  تشکیل 

تعریف کنند. وی ادامه داد: طبل ها و سنج های 
خارج از عرف، ذبح گوسفند در جلو منازل، احداث 
ایستگاه های صلواتی در خیابان های پرتردد و 
توجه نکردن تعداد معدودی از هیات ها به نماز 

اول وقت از آسیب های مشاهده شده است. 
همراهی کردن خانم ها با هیأت ها

چهره خوبی ندارد
اینکه همراهی کردن  دلیل  به  اعالم کرد:  وی 
پیش  ندارد،  خوبی  چهره  ها  هیات  با  ها  خانم 
بینی شده که ویژه برنامه ای برای آنها در محل 
هیات در روزهای عاشورا و تاسوعا تدارک دیده 
شود. نوفرستی بیان کرد: شورای هیآت مذهبی از 
مداحان جدید استقبال میکند و براساس هماهنگی 
با کانون مداحان آنها باید از استاد بهره ببرند. ، 
مسئول شورای هیات های مذهبی خبر داد: در 
روز اول محرم مراسم شور حسینی با حضور هیات 
های عزاداری و با سخنرانی آیت ا... عبادی در 
مسجد امام حسین ع برگزار می شود. همچنین 

در این جلسه اجرای نمادین مراسم سنتی علم 
زنی  بیل  و  )حیدر-علی(  حسن-حسین  بندان، 

برگزار خواهد شد.
14 هزار نفر

مشتاق پیاده روی اربعین در سال گذشته
نوفرستی در خصوص مراسم پیاده روی اربعین 
اربعین  مراسم  اخیر  سال  چند  در  داد:  توضیح 
با  ساله  هر  و  گرفته  خاصی  شمایل  و  شکل 
حضور بیش از ۲۰ میلیون نفر برگزار می شود که 
در سال گذشته از استان خراسان جنوبی حدود 
۱۴ هزار نفر مشرف شده بودند. مسئول کمیته 
ساماندهی  برای  داد:  ادامه  اربعین  ستاد  اعزام 
 samah.haj.ir امور مشتاقان اربعین سامانه
این  به  با مراجعه  زائران  تعریف شده است که 

سامانه ثبت نام خود را انجام دهند.
اربعین  مشکالت  شناسی  آسیب  با  افزود:  وی 
قابلیت جدیدی تعریف شده است  سال گذشته 
نیاز به تهیه دالر ندارند  که زائران برای روادید 

و به صورت ریالی پرداخت می شود. همچنین 
پوشش بیمه برای تمام ثبت نام کنندگان اجباری 
می باشد و تمام خدمات بیمه ای -به جز بیمه 
بار- شامل حال زائران می شود و تحت پوشش 

خدمات درمانی هالل احمر هم خواهند بود.
 ۴۰ اربعین  سفر  های  هزینه  کرد:  عنوان  وی 
دالر برای روادید، ۲۵ هزار تومان هزینه بیمه 
الزحمه  حق  تومان  هزار   ۱۰ احمر،  هالل  و 
بانکی  کارت  طریق  از  که  باشد  می  کارگزار 
سرگروه پرداخت می شود. در صورت انصراف 
هم مبلغ مابه التفاوت پس از کسر خسارت به 

حساب سرگروه واریز خواهد شد. 
مرز خروجی برای استان

خراسان جنوبی، مرز چزابه
عراق  دولت  قوانین  اساس  بر  داد:  ادامه  وی 
گذرنامه زائران از روز خروج از ایران باید 6 ماه 
تاریخ اعتبار داشته باشد. مرز خروجی زائران از 
ایران، براساس تصمیم وزارت کشور بوده است 

و علی رغم تمایل زائرین استان به خروج از مرز 
مهران، با توجه به برنامه ریزی کالن مقرر شد 
افزود:  نوفرستی  باشد.  مرز چزابه مرِز خروجی 
شده  گزارش  نامتعارف  های  قیمت  دلیل  به 
طبق  گذشته،  های  سال  در  زائران  انتقال  در 
هماهنگی به عمل آمده با سازمان حمل و نقل 
با مراجعه به  پایانه ها مقرر شد سرگروه ها  و 
را  شان  اتوبوس  نیاز  مورد  تعداد  سازمان،  این 
درخواست دهند. وی بیان کرد: امسال از سوی 
برای  کاظمین  در  موکب  عدد   ۷ تعداد  استان 
خدمات دهی پیش بینی شده است و مسئولیت 
موکب ها بر عهده ستاد بازسازی عتبات عالیات 
می باشد. تا به االن تعداد سرگروه های ثبت 
شده 6۴6 نفر و تعداد ثبت کنندگان هم ۲۲۰۴ 
نفر بوده اند و ثبت نام تا ۲۴ آبان ادامه خوهد 
داشت. واحد پاسخ گویی تلفنی به صورت شبانه 
روزی به شماره 3۲۴۲۴۴۱۰ در سازمان حج و 

زیارت فعال شده است.

حسینی- سلیم عضو شورا در پاسخ مخالفت یکی 
از اعضا مبنی بر اینکه نیاز به احداث پارکینگ 
جدید در خیابان حکیم نزاری نیست بیان کرد: 
برای برنامه ناهار و شام شورا که تصمیم نمی 
گیرید، برای آینده شهر است و در سال های آتی 

نیاز به پارکینگ خواهیم داشت.
صبح دیروز جلسه شورای شهر بیرجند با موضوع 

بررسی نامه های کمیسیون عمران برگزار شد.
ابتدای  در  شورا  اعضای  از  یکی  حسنی صفت 
جلسه به کارشناسی قیمت ملکی توسط صباغ 

دیگر عضو شورا اعتراض کرد.
به گفته وی این ملک قرار بوده در طرح گسترش 
میدان ابوذر باشد و صباغ طبق ابالغیه سرپرست 
دفتر حقوقی وزارت کشور نباید به دلیل حضور در 

شورا روی آن نظر بدهد.
اینکه فرد به  بیان  با  طاهری عضو دیگر شورا 
کارشناسی  تواند  می  شهرداری  نماینده  عنوان 
قیمت کند و اگر از طرف مالک مخالفتی با قیمت 
رای  به  شورا  در  زمانیکه  بود  شده  کارشناسی 

گذاشته شد حق رای دادن ندارد.

امالک طوالنی شود  تملک  زمان  مدت 
ولی اجرای روند آن قانونی باشد

زنگویی رئیس شورا نیز اعالم کرد: استعالم این 
موضوع به کانون کارشناسان ارجاع داده می شود 
تا آنان بررسی کنند. وی در پاسخ به مخالفت 
برخی اعضای شورا با این نظر به دلیل اتالف 
وقت عنوان کرد: ملکی که تا االن تملک نشده 
است بگذارید یک ماه دیگر هم بماند ولی روند 
شده  مطرح  موضوع  باشد.  قانونی  آن  اجرای 
شهرداری  گزارش  نامه  جلسه  این  در  بعدی 
بود  شرق  کار  پویش  شرکت  درخواست  درباره 
سال  در  محاسبه شده  تخلفات  اینکه  بر  مبنی 
88 یک میلیون و 3۰۰ بوده ولی در سال ۹۵، 
پنج میلیون و ۷۰۰ تومان محاسبه شده است. 
بنابر نظر شورا با کارشناس متخلف از نظر قانونی 
برخورد خواهد شد و شهرداری منطقه ۲ اعالم 
آنان  از سوی  اشتباه محاسباتی  کرده است که 

بوده و باید تصحیح شود.
درباره  شد  خوانده  جلسه  در  که  دیگری  نامه 
درخواست اهالی کوی کاظمیه مبنی بر واگذاری 

راه و  اداره مسکن و  به  بود که قرار شد  زمین 
شهرسازی ارجاع داده شود.

از  یکی  زمین  درخواست  برای  گیری  تصمیم 
قرار  شهرداری  پارکینگ  طرح  در  که  مالکان 
گرفته بود از دیگر موضوعات مطرح شده بود که 
تصویب شد شهرداری طبق قراردادی که با این 

فرد داشته نقدا باقی هزینه را پرداخت کند. 
مردم  شده  مطرح  های  درخواست  از  یکی 
مهرشهر در شورا تمدید پروانه تجاری موقت بود 
که با مخالفت شهرداری منطقه ۱ رو به رو شده 
بود. با ارجاع این نامه به استانداری، قرار شده بود 
که نامه در کمیسیون ماده ۵ مطرح شود و به 
مالکین اعالم شود که درصورت تصویب شورا 

بدون هزینه نگهداری چک، اقساط داده شود.

ماه های تقسیط بیشتر برای مساعدت 
به مردمباید قانونی انجام شود

درخواست  دلیل  به  موارد  این  صباغ  گفته  به 
شورا برای مساعدت با مردم آن منطقه تقسیط 
طوالنی مدت اما با رعایت حد قانونی آن انجام 

شود. پس از بحث های متعدد اعضا روی تعداد 
اقساط، طاهری در پاسخ به حسنی صفت درباره 
ماه های  تعداد  دهد  اجازه می  قانون  آیا  اینکه 
این  در  کرد:  عنوان  خیر  یا  شود  بیشتر  اقساط 
گونه موارد اضطراری می توان تعداد اقساط را 
تا 36 ماهه درنظر گرفت ولی بیشتر از آن قانونی 
نیست. وی ادامه داد: می توان روی کاغذ بیشتر 
نوشت ولی در کمیته تطبیق رد خواهد شد و این 
مایه سرشکستگی شورا خواهد بود که شورا از 

قوانین ساده بی اطالع است.

برای اجرای قانون
نیاز به مصوبه شورا  نیست

بهترین دیگر عضو شورا اعالم کرد: راجع به این 
موضوع مفصل در جلسه ای صحبت شده است 
بر  قرار  اگر  کردیم  خواست  در  استانداری  از  و 
صادر نکردن پروانه تجاری موقت است پس راه 
جایگزین آن را معرفی کنند زیرا که با این وضع 
تعطیل  شهر  های  نانوایی  درصد   ۵۰ از  بیش 
طبق  االن  هم  ما  داد:  ادامه  وی  شد.  خواهند 

قانون  اجرای  برای  قانون عمل می کنیم ولی 
نیاز به مصوبه شورا نیست.

سلیم نیز در این باره بیان کرد: طبق روال قدیمی 
عهده  بر  دائم  و  موقت  تجاری  پروانه  صدور 
شهرداری بوده است و االن تفویض اختیار کرده 
از قبیل  اینکه االن مشکالتی  بیان  با  اند. وی 
رکود ساخت و ساز موجب افزایش بیکاری شده 
است اضافه کرد: باید اعضای شورا به جای بحث 
روی موضوعات کوچک پیگیری کنند که قدرت 
این کار به شهرداری بازگردد زیرا که قدرت شورا 

با کار اجرایی شهردار نمود پیدا می کند.
بهای  های  دفترچه  به  اشاره  با  نیز  زنگویی 
به  شورا  تصویب  با  که  خدمات  و  عوارض 
فرمانداری فرستاده می شود و الزم االجراست 
گفت: در طول زمان تنظیم این دفترچه ها اگر 
مرجعی نظر مخالف دارد باید ارائه دهد و حتی بعد 
از آن هم به شورا برمی گردد و اصالح می شود.
وی پیشنهاد داد: تا پایان سال بر اساس همین 
انجام دهید و برای سال جدید  دفترچه ها کار 
بیرجند  شهردار  مدیح  کنیم.  وارد  را  اصالحات 

نیز با بیان اینکه نمی توانیم مردم را در این 6 
ماه باقی مانده تا پایان سال بالتکلیف نگه داریم 
گفت: موارد مطرح شده در شورا الزم االجراست.

یزدان شناس یکی دیگر از اعضای شورا نیز به 
۱۲ هزار واحد صنفی فعال اشاره کرد و افزود: این 
مقدار 3۰ درصد از اشتغال شهرستان است و اگر 
جلوی پروانه تجاری موقت را بگیریم عالوه بر 
مشکالت درآمدی شهرداری، دولت هم متحمل 

هزینه های سنگین برای اشتال زایی می شود.

در حاشیه:
بهترین در این جلسه با توجه به ابنکه اکثر نامه 
ها مشکالت مردم مهرشهر بوده است، خطاب به 
اعضای شورا و شهردار بیرجند عنوان کرد: آقای 
مهرشهر  مردم  مشکالت  پیگیر  صفت  حسنی 
اند که  ادارات کل عنوان کرده  بوده است ولی 
هیچ مشکلی از نظر زیرساخت، خیابان ها و فضا 
نامه  این  با  این مخالف  ندارند و  در آن منطقه 
هاست.وی ادامه داد: چرا این مشکالت مردم در 

شورای ادارات گذشته مطرح نشد؟

طبل ها و سنج های خارج از عرف، آفت عزاداری ها

برای آینده شهر تصمیم می گیریم، نه شام و ناهار شورا

خشت کج مهر شهر
مالئی و حسینی- شهردار بیرجند عنوان کرد: 
جانمایی غلط و غیر کارشناسی شده  مهر شهر 
فاضالب،  خط  نبود  جمله  از  زیادی  مشکالت 
امکانات زیرساختی، توپوگرافی، وجود آب های 
منطقه  این  های  بحران  زیرزمینی  و  سطحی 
هستند. جمعی از ساکنان منطقه ۹ دی مهر شهر 
بیرجند صبح دیروز در مقابل شورای شهر اجتماع 
کردند. آن ها نسبت به نبود خط لوله فاضالب 
داشتند.  اعتراض  منازلشان  حیاط  فرونشست  و 
عباسی به عنوان نماینده این جمع بیان کرد: ما 
از عید فطر امسال وارد این مجتمع ها شدیم تا 
این که چند روز پیش در زیر چرخ های خودرو 
۲۰6 در حیاط خانه زمین فرو نشست تا آن جا که 
الستیک اتومبیل تا نیمه در زمین فرو رفت که 

نشان دهنده وضع خطرناک زمین های منطقه 
است. وی بر نبود امنیت در حیاط خانه ها تاکید 
کرد و افزود: ما برای ورود به خانه باید از کنار 
راحتی  به  دیوار حیاط عبور کنیم و فرزندانمان 

نمی توانند در حیاط بازی کنند.
عباسی به چاله فاضالبی که حدود ۵/۲ تا3متری 
عمق دارد اشاره و خاطرنشان کرد: در بلوک هایی 
باالتر در عمق ۴ متری به آب شرب رسیده اند. 
وی گفت: از ساکنان قدیم مهر شهر که پرسیدیم 
منطقه  زیرزمین  از  شرب  آب  گویند  می  آنها 
مهر شهر عبور می کند و متاسفانه با چاه های 
احتماال  شده  حفر  منطقه  این  در  که  فاضالبی 
تصریح  عباسی  کند.  می  نفوذ  شرب  آب  به 
راه و شهرسازی، آب  اداره  به  بار  کرد: چندین 

رفتیم  شهر  شورای  و  شهرداری  فاضالب،  و 
ما نمی دهند. وی که  به  اما هیچکدام جوابی 
خود  مجاور  همسایه  خانه  حیاط  فرونشست  از 
افزود: در یک حادثه  احساس نگرانی می کند 
پای کودک ۴ساله همسایه در زمین فرو رفت 
که زود نجاتش دادیم. عباسی با گالیه از هزینه 
های تخلیه چاه فاضالب تاکید کرد: هر ۱۵ تا۲۰ 
برای تخلیه فاضالب  باید ۵۰ هزار تومان  روز 
پرداخت کنیم آیا این انصاف است؟ وی افزود: 
سال گذشته شهرداری ۲ میلیون تومان از هر واحد 
مسکونی برای آسفالت معابر عوارض گرفت که 
متاسفانه هنوز انجام نداده است. عباسی به نبود 
خدمات شهری در این قسمت از شهر اشاره کرد 
و ادامه داد: ساکنان این منطقه انشعابات آب و 

فاضالب را کشیده اند اما هنوز به خط لوله اصلی 
وصل نشدند که این موضوع مشکالت عدیده ای 
را به وجود آورده است.  وی بیان کرد: ما برای 
مشارکت با دستگاه های اجرایی آماده ایم تا هر 
تا خانه  از این وضع خالص شویم  چه سریعتر 
یمان بر سرمان خراب نشود. عباسی عنوان کرد: 
برای اینکه شرکت سازنده این مجتمع ها پایان 
کار بگیرد نمای ساختمان را آلومینیوم کرده است 
اما کارشناسان ناظر غافل از این هستند که زیر 
این نما،  ساختمان به اندازه یک انگشت ترک 
برداشته است. عباسی گفت: مسکن مهر هنوز 

افتتاح نشده درحال فرسوده شدن است.
وی ادامه داد: برخی از مردم مهرشهر با پرداخت 
در  حاال  شوند،  منزل  صاحب  توانستند  اقساط 

ترمیم  های  هزینه  پرداخت  سکونت  ابتدای 
ساختمان واقعا انصاف نیست.

3 ماه شده معطل یک نامه هستیم
مدیح شهردار بیرجند درگفت و گو با آوا در این 
باره افزود: انتقال خط انتقال لوله فاضالب سریعا 
باید اقدام شود و در دو ماه گذشته ۲بار با شرکت 
هنوز  و  کردیم  مکاتبه  شهری  فاضالب  و  آب 
جوابی در این باره به ما نداده اند. شهردار بیرجند 
به مشکالت مردم اشاره و تاکید کرد: شرکت آب 
و فاضالب کار اجرایی را شروع کند و بعد برای 
مباحث مالی می توان گفتگو کرد و قرارداد بست. 
هیچ  تحت  شهرداری  کرد:  خاطرنشان  مدیح 
را تعطیل نخواهد  شرایطی کار آب و فاضالب 
کرد. وی به آسفالت خیابان امام علی )ع( در مهر 

شهر اشاره کرد و گفت: سه ماه است که منتظر 
پاسخ نامه آب و فاضالب هستیم که اگر تا پایان 
ماه جوابی ندهند آسفالت آن را انجام خواهیم داد. 
شهردار بیرجند به غیرکارشناسی بودن مهر شهر 
تاکید کرد و افزود: کسانی که بودن نظر کارشناس 
باید  را می دهند  این مجتمع ها  مجوز ساخت 
پاسخگو مردم باشند. الزم به ذکر است که در 
نماینده  حضور  در  گذشته  سال  اداری  شورای 
و  اول  فاز  طرح  اجرای  که  مقررشد  نیرو  وزیر 
دوم انتقال خط لوله آب و فاضالب مهر شهر با 
اعتبار ۴۰ میلیارد تومان با مشارکت راه و شهر 
سازی، آب و فاضالب، آب منطقه ای، شهرداری 
تاکنون  اما  عملیاتی شود.  استانداری  و  بیرجند 
هیچ اقدامی را از این مجریان امر شاهد نبودیم.

خشت اول چون نهد معمار کج  

تا ثریا می رود دیوار کج

عضو جدید شورای شهر بیرجند در واکنش به مخالفت با ساخت پارکینگ های جدید :
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احمدی نژاد برای ما موضوعیت ندارد

اگر  که  سوال  این  به  پاسخ  در  مصباحی مقدم 
در  کاندیداتوری  برای  را  فردی  احمدی نژاد 
جامعه  در  کند  معرفی  ریاست جمهوری  انتخابات 
روحانیت بررسی خواهد شد، عنوان کرد: برای ما 
افراد  ما  افزود:  ندارد. وی  احمدی نژاد موضوعیت 
را بررسی می کنیم، کاری نداریم چه کسی آن ها 
که  ندارد  حزبی  احمدی نژاد  می کند.  پیشنهاد  را 

حزبش میان اصولگرایان کرسی داشته باشد.

برخی افراد در شورای سیاستگذاری 
اصالح طلبان رویکرد »زورگیری« دارند

شورای  مجلس  اصالح طلبان  فراکسیون  عضو 
شورای  در  اختالفات  اینکه  بیان  با  اسالمی 
گفت:  است،  طبیعی  اصالح طلبان  سیاستگذاری 
برخی در این شورا با رویکرد »زورگیری« ورود 
کرده اند. سهیال جلودارزاده درباره چرایی جدایی 
شماری از احزاب اصالح طلب از شورا گفت: این 
اشخاص به آن معنا از شورا کناره گیری نکرده اند 
و در حال مذاکره هستند، البته انتقاداتی دارند که 

کاماًل طبیعی است.

حجت االسالم  غرویان: حامیان 
احمدی نژاد  به سمت این 4 نفر  می روند

حجت االسالم غرویان گفت: احمدی نژاد سمبل 
پرچم  و  متعدد  با شاخه های  فکری  یک جریان 
های مختلف است و قطعا این پرچم ها از صحنه 
در صحنه  حتما  و  کشید  نخواهند  کنار  انتخابات 
دانشگاه  و  حوزه  استاد  این  بود.  خواهند  حاضر 
احمدی  حامی  جریان  رفتار  از  را  اش  بینی  پیش 
اینگونه بیان کرد: آنها مصداق را ممکن  نژاد را  
حتی  یا  جلیلی  آقای  روی  و  کنند  عوض  است 
فردی مثل آقای قالیباف تمرکز کنند. رفتار دیگری 
که می توان برای این طیف پیش بینی کرد این 
است که به سراغ چهره های جدیدی مثل زاکانی 
این تحلیل من است  یا ضرغامی بروند. هر چند 
نهی  که  باشند  قائل  هم  افراد  این  دارد  امکان  و 
رهبری معظم انقالب، نهی از نوع تفکر است و بر 

همین اساس کاندیدا نشوند.

سردار نقدی: دشمن می کوشد در ایام 
مذهبی، مسابقات ورزشی برگزار کند

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به کینه 
تالش  و  اسالم  دشمنان  همیشگی  های  جویی 
انقالبی- اسالمی و  از ارزش های  برای کاستن 
ایران و کره  فوتبال  برگزاری مسابقه  به  تصمیم 
در شب تاسوعا گفت: دشمن در همین راستا در 
بخش ورزش هم می کوشد به برگزاری مسابقات 
احترام  مورد  مذهبی  ایام  در  بین المللی  ورزشی 

دریافت درجه سرتیپ دومی مجیدشجاع فرمانده انتظامی استان ازدست سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی کشورعکس روز ملت و نظام مقدس اسالمی بپردازد.

پایان زندگی سیاسی احمدی نژاد  ؛ 
روحانی بیشترین شانس را دارد

جمهور  رئیس  نژاد  احمدی  نوشت:  نیویورکر 
سابق ایران بهار سال گذشته در شهرها و مساجد 
با  را  اش  انتخاباتی  های  فعالیت  ایران  کوچک 
عنوان بازتعریف مبانی انقالب اسالمی آغاز کرد. 
وی رقیب خود حسن روحانی را بی کفایت خواند 
و دولتش را برای توافق هسته ای با قدرت های 
بزرگ مورد نقد و سرزنش قرار داد.  احمدی نژاد  
برای جلب توجه نامه ای به اوباما نوشت و از او 
 خواست که در حکم دادگاه مبنی بر بلوکه کردن

ایران تجدید نظر  دارایی های  از  میلیارد دالر   2
کند. او در این نامه به اوباما گفته بود من صبورانه 
حوادث  و  افتراها  ندهید  اجازه  کنم  می  پیشنهاد 
نام شما ثبت شود. هیچ رئیس  به  تاریخ  تلخ در 
جمهوری در ایران به اندازه احمدی نژاد در خارج 
ایجاد  از کشور جنجالی و در داخل کشور عامل 
دوقطبی نبوده است. او بعد از دو سال که به عنوان 
شهردار تهران فعالیت می کرد در انتخابات ریاست 
جمهوری به پیروزی رسید. در دوره احمدی نژاد 
فساد به شدت رایج بود. درآمدهای نفتی از طریق 
وام های بد به یغما رفت و پروژه مسکن عمومی 
اکنون یک  ماند. هم  باقی  قابل سکنی  هم غیر 
تن از اصلی ترین کاندیداهای انتخاباتی در ایران 
روحانی  شرایط  این  در  و  شده  خارج  گردونه  از 

بیشترین شانس را به خود اختصاص داده است.

هشدار بی سابقه روسیه: اگر به سوریه 
حمله شود ، تمام منطقه در آتش  می سوزد

روسیه هشدار داد، حمله مستقیم آمریکا به سوریه 
منجر به تغییرات وحشتناک و ساختاری در منطقه 
امور  وزارت  سخنگوی   ، زاخارووا  ماریا  شود.   می 
خارجه روسیه گفت: »تجاوز مستقیم آمریکا علیه 
باعث  کشور  این  مسلح  نیروهای  و  سوریه  دولت 
تغییرات وحشتناک و ساختاری در خاورمیانه )غرب 
آسیا( خواهد شد.«  وی گفت:  اگر این اتفاق بیافتد، 

نه فقط سوریه که منطقه در آتش گرفتار می شود.

ظریف: تحملم در انتقاد بد نیست 

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان این که نکته 
قابل توجه در همه انتقادها این است که به سمت 
بهبود شرایط و سازندگی حرکت کنیم و در روش 
انتقادها، منافع کشور حفظ شود، گفت: من تحملم 
افزود:  ظریف  جواد  محمد  نیست.  بد  انتقاد  در 
زمانی خدای ناکرده تصویر دوگانگی و یا تصویر 
عدم انسجام سیاسی در کشور را برخی دوستان 
در انتقادها مطرح می کنند که خالف واقع است و 
نیز به کسانی که خیلی عالقه به کشور و انقالب 
در  آنها  که  می شود  ارائه  هایی  زمینه  ندارند  ما 
تر  ما جری  به  نسبت  شان  بدعهدی  و  بدخیالی 
شوند. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان افزود: 
اما این که انتقاد شود و مردم را با انتقاد بخندانیم 

خیلی هم خوب است.

مذاکرات هسته ای یک قاعده بُردـ  بُرد برای ما بود

عضو فراکسیون امید مجلس دهم گفت: اگر بخواهم به 
دولت در قضیه برخورد با حقوق های نجومی نمره بدهم 
نمره خوب و قابل قبولی می دهم. حجت االسالم مازنی 
یک  حقیقت  در  مذاکره  گفت:  نیز  برجام  خصوص  در 
قاعده بُرد ـ بُرد بود. من معتقدم اگر جناح های سیاسی 
داخل کشور همین موضوع را مبنا قرار دهند و به همین اندازه بر اساس قاعده 

برد ـ برد حرف بزنند، باز هم یک قدم جلو هستیم.

سناریوی حمایت از روحانی از دستور کار اصولگرایان خارج شده ؛ موقعیت قالیباف بد نیست
 

یک فعال سیاسی و تئوری پرداز اصولگرا می گوید: در حال حاضر سناریوی حمایت از حسن روحانی از دستور کار اصولگرایان خارج شده 
باسابقه تر  قالیباف موقعیت خوبی دارد چون شناخته شده تر و  از بین گزینه های مطرح اصولگرا، محمدباقر  و در عین حال معتقد است، 
بودند و می گفتند  ترسیده  و مردم  بود  اصولگرایان  اختالف  ۹2 مرهون  انتخابات  در  روحانی  پیروزی حسن  است:  معتقد  است. محبیان 
که جلیلی، احمدی نژاد دوم است. محبیان می گوید که اگر سعید جلیلی نمی آمد، بحث مذاکرات هسته ای بحث اصلی نمی شد و نقطه 

برتری روحانی هم همین موضوع بود. در آن شرایط درصدی از آرای جلیلی به سمت قالیباف می رفت و شاید انتخابات به دور دوم کشیده می شد.

گیرند گان حقوق های نامتعارف قبلی ، تخلفی نکردند

معاون اول رئیس جمهور گفت:  قبل از مصوبات شورای 
تعدادی  حقوق ها،  سقف  تعیین  در  دستمزد  و  حقوق 
پرداخت حقوق های باال وجود داشت که البته گیرندگان 
آن هیچ تخلفی نکردند. جهانگیری افزود: یکی از کارهایی 
که باید می  کردیم، این بود که از یک تاریخی به بعد باید 
مطمئن می شدیم که دیگر چنین اتفاقات منفی در نظام اداری کشور نمی افتد که 

بر این اساس یک مجموعه تصمیمات گرفته شد.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب 
توانست  که  چیزی  آن  گفت:  اسالمی 
لبخند  کند  برطرف  را  جنگ  سایه  خطر 
موشک ها  غرش  بلکه  نبود،  دیپلمات ها 
علی  المسلمین  و  حجت االسالم  بود. 
به  شدت  به  برخی  کرد:  بیان  سعیدی 
دنبال اقتصاد عاریتی هستند و به همین 
دلیل است که رهبر معظم انقالب اسالمی 

بر اقتصاد مقاومتی تأکید دارند.
از مسایل مورد  را یکی  نفوذ  وی مسئله 
تأکید مقام معظم رهبری  دانست و گفت: 
تغییر نگرش سیاسی مسئوالن، تصّرف در 
باور و نگرش فرهنگی مردم و استقبال از 
شیطان بزرگ و امید داشتن به او از جمله 
موضوعاتی است که در مسئله نفوذ باید 

مورد توجه قرار گیرد.
سعیدی با اشاره به خطر تحریف شخصیت 
بتوانند  اینکه  برای  گفت:  راحل  امام 

 شخصیت امام خمینی )ره( را در ذهن ها 
تقدس  دنبال  به  دهند  تغییر  یا  و  حذف 
زدایی و تحریف شخصیت ایشان هستند.

که  گویند  می  برخی  اینکه  بیان  با   وی 
بایستیم  آمریکا  مقابل  در  توانیم  نمی 
تصریح کرد: تأکید رهبر انقالب اسالمی  
انقالبی گری نشان می دهد  بر موضوع 

که برخی افراد با انقالبی گری و ایستادگی 
در مقابل آمریکا مشکل دارند.

پاسداران  سپاه  در  فقیه  ولی  نماینده 

از  برخی  اینکه  بیان  با  اسالمی  انقالب 
سیاسیون در رفتار خود از اصول انقالب 
فاصله گرفته اند، ادامه داد: چالش اصلی 
این است که نگرش عده ای که انقالبی 

به  تغییر موضع  با  امروز  فکر می کردند 
شکل چشمگیری تفاوت پیدا کرده و این 
عملکردی  و  رفتاری  مدل  در  موضوع 

آنان به وضوح مشخص است.
وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقالب 
گفت:  کبیر  جهاد  موضوع  بر  )مدظله( 
از  اطاعت  عدم  معنای  به  کبیر  جهاد 
مبارزه  و  زمانی  دوره  هر  در  دشمن 
و  فکری  اقتصادی،  نظر  از  دشمن  با 

فرهنگی با همه توان است.
حجت االسالم سعیدی با اشاره به برخی 
کرد:  بیان  خارجی  و  داخلی  تهدیدات  از 
تغییر  و  استحاله  دنبال  به  استکبار  جبهه 
ماهیت حقوقی نظام است، آنان قصد دارند 
تا نظام اسالمی را از محتوای اصلی خود، 
خالی کنند و یک نظام توخالی باقی بماند 
ماهیت  از  اسالمی  نظام  دیگر  معنای  به 

ضد استکباری خود فاصله بگیرد.

لبخند های دیپلمات ها نتوانست خطر سایه جنگ را برطرف کند
نماینده ولی فقیه در سپاه: برخی افراد با انقالبی گری مشکل دارند

جناب آقای مهندس حاج محمد امینی
با تأسف فراوان درگذشت پدرخانم گرامی تان 

شادروان حاج محسن خامسان 
را حضور جناب عالی تسلیت عرض می نماییم، برای آن عزیز سفرکرده علو درجات الهی

 و برای خانواده محترم و بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو می نماییم.

موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع(

مراسم تعزیه از سوم لغایت دوازدهم محرم
 به مدت 10 روز از ساعت

4 بعدازظهر در محل هیئت محترم 
ابوالفضلی)مصلی( برگزار می گردد.

حضور شما شیفتگان اهل بیت مزید امتنان می باشد.

هرکس که زند دست به دامان ابوالفضل)ع(
کس را نرهاند ز در خویش ابوالفضل)ع(

رسیدن  فرا  تسلیت  عرض  با 
ماه محرم و عزای سید و سرور 
شهیدان حضرت امام حسین)ع(

حسینی  عزاداران  استحضار  به 
می رساند: طبق سنوات گذشته 

طبق معمول همه ساله مراسم روضه خوانی و عزاداری دهه اول محرم 
ساعت 7 بعدازظهر در محل هیئت صاحب الزمانی)عج( )حکیم نزاری  9 (

برگزار می شود.

سخنران: حجت االسالم حاج آقا اسدی 
مداح: کربالیی علی نقره ای

السالم علیک یا ابا عبدا... الحسین )علیه السالم( 

خانواده سورگی










