
روزنامه صبح استان   سه شنبه 13  مهر  1395     2  محرم 1438      4  اکتبر  2016      سال بیستم       شماره  3619

رئیس مجلس شورای اسالمی:
آمریکایی ها با »تروریسم«

 بازی می کنند

معاون سیاسی حزب اعتدال و توسعه:
روحانی االن به دنبال 
ستاد انتخاباتی نیست

عضو ارشد فراکسیون امید:
 احزاب پاسخگو باشند

 تا »زنبیل ها« یک جا بماند

 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

عزاداری ها فرصتی 
برای تمرین وحدت  
* سردبیر

به عشق ساالر شهیدان همه  باز  و  آمد  محرم 
سیاه پوش می شویم. از جلسات خانگی و اقدامات 
شخصی برای عزای آقا گرفته تا پرچم سیاهی که به 
 ماشین می زنیم. پرچم سیاهی جلوی دِر خانه مان

فرزند  عزادار  بعد 1400 سال  هنوز  گوید  هم می 
فاطمه ایم و عزادار یاران اباعبد ا... ایم که هر کدام 

باب الحوائجی بوده اند در زندگی شخصی مان. 
دلمان خوش است که حسینی هستیم و قرار است 
روز قیامت ؛ ببینیم این کارهای دل کوچکمان، چه 
آثار بزرگی داشته است. محرم با تمام فضائل و فواید 
روحی و روانی که برای مومنین دارد از منظر اجتماعی 
نیز یک فرهنگ وحدت آفرین را به جوامع اسالمی 
 هدیه می دهد. عزاداری ها و اشک ریختن های

مومنین زیر پرچم امام حسین )ع( همیشه تجلی 
و  تاسوعا  همیشه  است.  بوده  وحدت  و  همگرایی 
عاشورای امام حسین، صحنه حضور همه اقوام و با 
فرهنگ های متفاوت بر زیر یک بیرق بوده و نمود 
عینی و قابل تحسین آن نیز حماسه اربعین هر سال 
و پیاده روی منتهی به بارگاه سید الشهدا بوده است. 
ناب  فرهنگ  واقعیت  است  مشخص  آنچه 
حسینی، مظهر همدلی و وفاق در جامعه است اما 
چند سالی است که انحرافات ایجاد شده در نحوه 
برگزاری برخی شعائر دینی باعث آسیب هایی به 
این گونه مراسم شده است که در جای خود، جای 
بررسی مفصل دارد. نگارنده قصد ورود به موضوع 
آسیب ها را نداشته و صرفا در نگاهی کلی در نظر 
دارد بحث نحوه عزاداری و ارتباط آن با وحدت را 

مورد اشاره قرار دهد...  ) ادامه سرمقاله در صفحه 2(

سرمقاله

پیشکسوت صنعت چاپ 
استان از وزیر فرهنگ 
لوح تقدیر گرفت
 صفحه 7

اهدای خون محدود به 
تاسوعا و عاشورا نشود
مدیرعامل انتقال خون استان جزییات طرح “نذر 
این  را تشریح کرد و گفت:  ماه محرم  خون” در 
طرح سال گذشته اجرا شد ... ) مشروح خبر در صفحه 7 (

استاندار:

سود فروش سوخت 
به جیب مرزنشینان 
واقعی واریز شود
صفحه 7

اجرای 400 برنامه
در هفته ملي كودك 

پرسه زنی سگ های ولگرد 
سوهان روح بیرجند

ساعت حدود 10 شب است . خیابان آوینی پارک 
مشغول  ها  چمن  روی  قالده سگ  چند  نیلوفر؛ 
که  داخل حوضی  به  آنها  از  یکی  هستند.  بازی 
در پارک است می پرد...  ) مشروح گزارش در صفحه 3 (

برای انتخابات۹۶ به استحکام داخلی نیاز داریم /  غفلت از نیروهای مردمی  و انقالبی اشتباه است /  با پیشقدم شدن برای مبارزه با فساد فیش های حقوقی خود را منتشر کنید /آمریکا باید نتایج توافق هسته ای را برای مردم ایران واقعی کند / صفحه  8

فرو نشست 
دشت های استان 
كنترل می شود

خبر خوش رئیس بنیاد نخبگان:

رئیس بنیاد نخبگان به طرح کنترل فرونشست دشت های استان با ماده پلیمری اشاره و تاکید کرد: این طرح 
مخصوص فرونشست دشت های استان در “دانشگاه دیویس آمریکا” توسط یک سرآمد ایرانی طراحی شده و در 
حال تامین اعتبار است. سعید رضا احمدی زاده رئیس  بنیاد نخبگان استان در گفت گو با آوا از این طرح به عنوان 

بخشی از نتایج همایش سرآمدان مقیم و غیر مقیم خبرداد ... ) مشروح خبر در  صفحه 7 (

صفحه 7

شكار ممنوع

صفحه 7

مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

131 آماده دریافت گزارش های مردمی درباره: 
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها ،تفکیک و خردکردن زمین های کشاورزی 
تصرفات غیرمجاز و زمین خواری، شناسایی اراضی کشاورزی رها شده، بایر و موات 
استفاده غیر مجاز از اراضی واگذاری ملی و دولتی، تخلفات، پیشنهادها و انتقادات               

در حوزه امور اراضی و ارائه
 مشاوره در مسایل امور اراضی

سامانه ارتباط مردمی 
حفاظت اراضی کشاورزی

برای برخورد با زمین خواری 
و جلوگیـــری از تخریـــب
خاک، آب، محیط زیســـت و
منابــــع پایـــه کشــور؛

مـردم می توانند 
همکـاری کننـد
و نقش هــــای
خوبـی ایفا کنند
مقام معظم رهبری

 09158630313  ASA آسانسور

جناب آقای سعید قدبا
انتصاب بجا  و ارزشمند جناب عالی را به سمت رئیس اتحادیه صنعت ساختمان

 که نشان از شایستگی و لیاقت شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده
 بهروزی و سالمتی شما را از درگاه باریتعالی آرزومندم.

ناصر محمدپور

با نهایت تأسف درگذشت مرحومه

 فاطمه آسیابان )همسر مرحوم محمد ابراهیم نیک نام( 

را به اطالع می رساند: مراسم تشییع امروز سه شنبه ۹5/7/13 ساعت 3 بعدازظهر
 از محل غسالخانه انجام می شود. ضمناً مراسم سوم آن مرحومه پنجشنبه ۹5/7/15 

از ساعت 2/30 الی 3/30 بعدازظهر در محل هیئت حسینی )خیابان انقالب( برگزار می گردد
 حضور سروران محترم موجب امتنان است.

خانواده های نیک نام و فامیل وابسته

جناب آقای غالمرضا سلیمانی 
 مدیر محترم ایزوگام سلیمانی شعبه توحید

انتخاب شایسته جناب عالی را به سمت

 بازرس  اتحادیه صنعت ساختمان
 که بیانگرتوانمندی و مسئولیت پذیری شماست 

صمیمانه تبریک عرض می نمایم.      

 مهندس رزمجو - كارخانه عایق بام نیكو

جناب آقای محمدرضا سلیمانی 
مدیر محترم ایزوگام سلیمانی شعبه معلم 

انتخاب مجدد بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 عضو هیئت مدیره  اتحادیه صنعت ساختما ن
 که نشان از تعهد، تخصص و تجربه شما می باشد

صمیمانه تبریک عرض می نمایم.    

 مهندس رزمجو - كارخانه عایق بام نیكو

شورای اسالمی شهر بیرجند

با عرض تسلیت ماه حزن و اندوه 
اباعبدا... الحسین)علیه السالم(

هفته نیروی انتظامی
 بر حافظان نظم و امنیت ، دالور مردان والیتمدار 

و سبزپوشان جان بر کف مبارک باد

مزایده- نوبت اول      امور سینمایی استان خراسان جنوبی
در نظر دارد: یک باب بوفه سینما بهمن را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره واگذار نماید. 
متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز از محل مورد نظر بازدید و مدارک و شرایط 

مزایده را از دفتر مدیریت سینمایی واقع در سینما بهمن دریافت نمایند.
تلفن تماس: 32222۶3۶ - 05۶ - 0۹3۶4۹34421

سردار سرتیپ دوم مجید شجاع
فرمانده محترم انتظامی خراسان جنوبی

ارتقای درجه جناب عالی را تبریک عرض نموده
 و موفقیت روزافزون شما را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران و هموطنان عزیز از خداوند منان خواستاریم.

موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی نظام گستر خراسان جنوبی

سردار سرتیپ دوم مجید شجاع
فرمانده محترم انتظامی خراسان جنوبی

ارتقای درجه جناب عالی که به پاس احراز شایستگی هایتان تحقق یافت 
موجب افتخار و شادمانی است، امیدواریم با تالش و همت مضاعف
در سایه توجهات  امام عصر )عج( و رهنمودهای مقام معظم رهبری

  در ادامه خدمت همواره موفق و موید باشید.

دیجیـران

سردار سرتیپ دوم مجید شجاع
فرماندهی محترم انتظامی خراسان جنوبی

با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران اعطای درجه سرتیپ دومی از سوی 
فرماندهی معظم کل قوا به جناب عالی که نشان از والیتمداری ، لیاقت و شایستگی تان می باشد  
صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده، امیدوارم در راه خدمت به آرمان های مقدس جمهوری اسالمی 

تحت رهبری داهیانه امام خامنه ای )مدظله العالی( موفق و موید و پیروز باشید.

یاربی - مدیر فروشگاههای اتكا خراسان جنوبی

بی تو با خاطره هایت چه کنم!!!
دنیای با شما بودن به ما نیاموخت که بی شما چه کنیم! اما محبت های

 بی منت شما به ما آموخت که فراموش تان نکنیم. نوشته ها بهانه است، 
فقط می نویسیم که به یادتان هستیم. کاش می بودید تا کاشانه مهر

 و محبت ما ویران نمی شد. در پنجمین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان

 روانشاد محمد حسن خزاعی 
یادش را گرامی می داریم.

و گرامیداشت فرزند شهیدش عبدالرضا خامسان 

امروز سه شنبه  ۹5/7/13 )دوم محرم( از ساعت  1۹ الی 20 در محل هیئت جان نثاران 
ابا عبدا... الحسین)علیه السالم(  خیابان منتظری 3 جنب مسجد خضر  نبی  برگزار می گردد.

 خانواده های خامسان و سایر بستگان  

انا هلل و انا الیه راجعون

 مراسم  هفتم 

حاج  محسن
 خامسان

همسر و فرزندان

همراه با پیک رایگان
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پاسداران 3 جنب مسجد امام حسین)ع(، تهیه غذای امام حسین)ع(
3۲۲۲۲۷11-3۲۲11000

هر هفته جمعه ها از ساعت 6  الی 9 صبح
تخفیف ویژه به مناسبت ایام سوگواری

کلیه سفارشات برای مراسم زیارت عاشورا و ادارات پذیرفته می شود

 شله مشهدی )اصل( با گوشت تازه
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2 میلیون تومان میانگین  حقوق پرستاران در کشور

عصر اعتبار - میرزابیگی معاون پرستاری وزارت بهداشت میانگین حقوق پرستاران را 2 میلیون تومان اعالم کرد 
و گفت: این گروه ها مانند سایر گروه های علوم پزشکی حقوق و یارانه دارند. میزان حقوق آنها را دولت ابالغ 
می کند. پرستاران استخدامی که حکم کارگزینی دارند نباید کمتر از دو میلیون دریافت کنند.

 توزیع شیر در مدارس از دو هفته دیگر

وزیر آموزش و پرورش گفت: توزیع شیر رایگان در مدارس از دو هفته 
دیگر آغاز می شود. فانی درگفتگو با خبرگزاری 
صدا و سیما، گفت: برای توزیع شیر در مدارس 
600 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده 
که 450 میلیارد تومان از محل یارانه ها و 150 
میلیارد از اعتبارات آموزش و پرورش است. وی 
افزود: با توجه به اعتبارات و با اولویت بندی تالش می کنیم شیر را در 
مدارس ابتدایی تا متوسطه دوم توزیع کنیم. وی افزود: طرح رتبه بندی 
نیز طبق مصوبه دولت ویژه معلمان است ولی در تالشیم با هماهنگی 
سازمان مدیریت 40 تا 50 هزار نیروهای خدماتی را مشمول طرح کنیم.

 جدیدترین تصمیم  وزارت نیرو درباره قیمت آب

چندی است شایعاتي در مورد تغییر قیمت آب و افزایش تعرفه ها به گوش 
می رسد. معاون وزیر نیرو در امور برنامه ریزی و 
اقصادی بر این باور است که هیچ تغییر قیمتی 
صورت نگرفته وشایعه ها به دلیل اجرای تبصره 
۳ است. دائمی در گفتگو با ایسنا، تصریح کرد: 
بیش از یکسال است تغییر قیمتی در تعرفه های 
آب و حق انشعاب صورت نگرفته و پیش بینی 
می شود تا پایان سال نیز تغییر قیمتی رخ ندهد. وی با اشاره به تبصره 
۳ قانون مورد تصویب مجلس، گفت: این یک تبصره محلی است که 
شوراهای شهر می توانند برای شهرخود تعرفه  آب را درصدی افزایش دهند.

 ظرفیت ۸۱هزار نفر برای تکمیل ظرفیت ارشد

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: اطالعیه کدرشته 
آزمون  ظرفیت  تکمیل  و  جدید  های  محل 
کارشناسی ارشد ۹5 دوشنبه اعالم می شود و 
داوطلبان از سه شنبه می توانند انتخاب رشته 
افزود:  با مهر  کنند. حسین توکلی در گفتگو 
رشته  کد  حاوی  سنجش  سازمان  اطالعیه 
برخی  ظرفیت  تکمیل  و  جدید  های  محل 
بر  ارشد سال ۹5 دوشنبه 12 مهر  آزمون کارشناسی  از رشته های 
روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد. وی افزود: ظرفیت مرحله 

تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد ۹5 حدود ۸1 هزار نفر است.

 ارائه وام کم بهره برای خرید 
مسکن مهر مددجویان

کمیته  ساختمان  و  مسکن  تامین  دفتر  مدیرکل 
امداد گفت:امسال 5 هزار واحد مسکونی شهری 
به مددجویان فاقد مسکن اهدا می شود که متراژ 
این واحدها دست کم 75 متر است. بازیان تاکید 
طریق  از  مددجویان  مسکن  تامین  برای  کرد: 
مساکن مهر فاقد متقاضی، وام هایی به مددجویان 
بتوانند مسکن مهر خود را  تا  یابد  اختصاص می 
خریداری کنند. وی افزود: 1۸ تا 20 میلیون تومان 
وام با کارمزد 4 درصد به مددجویان ارائه می شود.

سازمان حمایت با گران فروشی
 گوشت برخورد کند

ادعای  به  پاسخ  در  کشاورزی  وزارت  ایسنا- 
گوسفندی  گوشت  توزیع  و  تهیه  اتحادیه  رئیس 
مبنی بر کمبود دام زنده در بازار و دپوی عده ای 
ماه  آستانه  را در  برای گران فروشی گوشت قرمز 
محرم، تصریح کرد: دپوی گوشت برای تامین و 
تنظیم بازار مشکلی ندارد اما اگر عده ای به دنبال 
دستگاه های  هستند  گران فروشی  و  سودجویی 

نظارتی باید با آنها برخورد کنند.

حقوق سران سه قوه اعالم شد

محاسبات  دیوان  رئیس  آذر  عادل  اعتبار-  عصر 
و  حقوق  ماهانه  پرداختی  خالص  سقف  گفت: 
برابر سقف  سه  حداکثر  قوه،  سه  روسای  مزایای 
موضوع ماده 76 قانون مدیریت کشوری می باشد 
این  تهیه  مبنای  ریال  میلیون   200 سقف  لذا 

گزارش قرار گرفته است.

نظارت اکیپ های سیار دامپزشکی
برای ذبح دام در مراسم عزای حسینی

اشاره  با  ایران  دامپزشکان  جامعه  رئیس  تسنیم- 
غیر  افراد  توسط  معابر  در  دام  ذبح  مخاطرات  به 
اکیپ های  دامپزشکی  سازمان  گفت:  متخصص 
سیاری برای نظارت بر ذبح بهداشتی دام در نظر 
گرفته است که از آنها می توان برای رعایت نکات 
کرد:  اظهار  محبی  پیام  گرفت.  کمک  بهداشتی 
برای رعایت موارد بهداشتی پیشنهاد می شود افراد 
را در کشتارگاه های مقرر بهداشتی ذبح  دام خود 

کنند، یا الشه کشتار شده از قبل را تهیه نمایند.

مدیرعامل بهشت متقین شهرداری بیرجند 
گفت: قیمت قبرهای قسمت جدید قبرستان 
برای عموم مردم حدود 2۳0 هزار تومان است.

ایسنا، جواد بهدانی، اظهارکرد:  به گزارش 
قبرهای موجود در قبرستان بیرجند چند نمونه 
بوده یکی از نمونه ها قبرهای آماده در قسمت 

جدید قبرستان است.
وی افزود: قبرهای موجود در قسمت قدیمی 

نمونه های  دیگر  از  فروش  پیش  قبرهای  و 
قبرهای موجود است و طی دو سال اخیر در 

بحث قیمت ها افزایش تعرفه نداشته ایم.
مدیرعامل بهشت متقین شهرداری بیرجند 
تصریح کرد: قبرهای موجود در قسمت جدید 
قبرستان 2۳0 هزار تومان برای عموم بوده و 
6۹ هزار تومان برای خدمات دریافت می شود.

بهدانی ادامه داد: با توجه به اینکه برای آماده 

نیاز  قبرستان  قدیمی  قبرهای قسمت  سازی 
به بازسازی و هزینه پیمانکار است قیمت هر 
قبر 402 هزار تومان می شود. وی بیان کرد: با 
توجه به اینکه قسمت قدیمی به دلیل تپه ماهور 
بودن آماده سازی قبرها به صورت دستی انجام 
می شود، هزینه ساخت و مصالح بیشتر است. 
مدیرعامل بهشت متقین شهرداری بیرجند با 
اشاره به اینکه قبرهای پیش فروش به علت 
قبرهای  نسبت  به  آنها  قیمت  افزوده  ارزش 
سایر  در  کرد:  تصریح  می شود،  بیشتر  دیگر 
شهرها برای این قبرها در ابتدا مبلغی به صورت 
علی الحساب واریز شده و در زمان استفاده مبلغ 

به نرخ روز حساب می شود.

تخفیف 50 درصدی قبر
برای اقشار آسیب پذیر

بهدانی بیان کرد: برای افراد تحت پوشش 

آسیب پذیر  اقشار  و  بهزیستی  امداد،  کمیته 
جامعه نیز قیمت قبر و خدمات مورد نظر با 

تخفیف 50 درصد ارائه می شود.
وی یادآور شد: طی شش ماه اول امسال 
حدود ۳5 میلیون تومان تخفیف برای اقشار 

آسیب پذیر جامعه ارائه می شود.
مدیرعامل بهشت متقین شهرداری بیرجند 
بحث  در  سازمان  این  درآمد  بیشتر  افزود: 
از  که  می شود  هزینه  قبرستان  در  خدمات 
جمله این خدمات شامل؛ آب سردکن، هزینه 
آب شرب، شست وشو، نگهداری فضای سبز 

و امکانات رفاهی است.

قیمت متوسط سنگ قبر
 بین 500 تا 600 هزار تومان

بهدانی با اشاره به اینکه قیمت متوسط یک 
سنگ قبر بین 500 تا 600 هزار تومان می 

شود، تاکید کرد: مبالغی که از مردم برای قبر 
و مراسم کفن و دفن دریافت می شود به اندازه 

قیمت یک سنگ قبر متوسط نمی شود.
وی تصریح کرد: خدمات ارائه شده در کفن 
و دفن، شامل؛ حمل آمبوالنس، شست وشو، 
و  پذیرایی  نیروی  آبدارخانه،  سالن،  هزینه 
آماده  و  بازگشایی  آبدرخانه،  آن،  ملزومات 

سازی قبر و تلقین است.
مدیرعامل بهشت متقین شهرداری بیرجند 
با اشاره به اینکه درآمدهای این سازمان در 
احداثی  پروژه های  و  روزانه  خدمات  بحث 
خدمات  کرد:  خاطرنشان  می شود،  هزینه 
آماده سازی  شامل؛  متقین  بهشت  عمومی 
مبلمان، استقرار سطل زباله، صندلی، فضای 
سبز، روشنایی، پول برق و آب، آب سردکن، 
سقاخانه، نظافت عمومی قبرستان و آبیاری 

فضای سبز می شود.

قیمت خانه آخرت در خراسان جنوبی چند؟

استخدامی  تکلیف  تعیین  قانون  رئیس جمهور 
معلمان حق التدریسی را ابالغ کرد.

به گزارش تسنیم، خالصه ای از متن این قانون 
آموزش  وزارت  تبصره10ـ  است:  زیر  شرح  به 
پیش دبستانی  مربیان  است  مکلف  پرورش  و 

از  که  را  آموزشی  خدمات  خرید  نیروهای  و 
در  خصوصی  یا  عمومی  های  شرکت  طریق 
آموزش و پرورش به کار گرفته شده اند همچنین 
حق التدریسان غیرمستمر را که قبل از سال 1۳۹1 
با آموزش و پرورش همکاری داشته اند به منظور 

تأمین نیروی حق التدریس با عناوین معلم، مربی 
پرورشی، مربی بهداشت، مشاور و اداری با توجه 
دوره  به  )منحصر  تحصیلی  رشته  ارتباط  به 
کاردانی(،  )حداقل  تحصیلی  مقطع  متوسطه(، 
جنسیت، نیاز منطقه ای و سنوات همکاری با آن 

وزارتخانه، بدون الزام به رعایت ماده )۸( به کار 
گیرد. بار مالی ناشی از اجرای این قانون در حد 
سقف حق التدریس ساالنه و از محل حق التدریس 
پرداختی به کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان 

آموزش و پرورش تأمین می گردد. 

 ابالغ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی

سرمقاله

عزاداری ها فرصتی 
برای تمرین وحدت  
) ادامه سرمقاله از صفحه اول( ... و از این گذر اذهان 

را نسبت به ضرورت وحدت رویه در عزاداری ها 
حساس نماید. شاید چند سالی است که دیگر با آن 
شور و حال گذشته از هیئات بزرگ و متحد خبری 
نیست و هر کدام به چند هیئت تقسیم شده اند. 
و جوانان  زده شده  ای  تکیه  سر هر کوچه شهر 
به عزاداری مشغولند. وقتی روز عاشورا به قتلگاه 
می روی شاید به درستی صدای عزاداری واحدی 
را نشنوید و در هیاهوی رقابت صوت دسته های 

مختلف جز سردرگمی چیزی دستگیرمان نشود. 
زیر  ها  همسایه  و  ما  پیش  سال   10 همین 
پرچم هیئتی سینه می زدیم که امروز بیش از سه 
انشعاب دارد و هر کدام بر طبل خود می کوبند و 
 سبک عزاداری متفاوتی دارند. جوانان در دسته ای

در  سفیدان  ریش  و  جداگانه  مکانی  با  خاص 
محلی دیگر به تعظیم شعائر دینی مشغولند. 

 همچنان که گفته شد نمی خواهیم به آسیب های
بپردازیم  فرهنگ  مقوله  در  عزاداری  نوع  این 
این موضوع شاید یکی  به  اجتماعی  نگاه  از  اما 
را هم  یافتگی منطقه مان  از دالیل کم توسعه 
در  و  نوع وحدت در عزاداری  بتوانیم در همین 
عبارت کلی عدم وحدت رویه ریشه یابی نمائیم. 
عملکرد ما در سال های اخیر نشان داده است 
برای یک  با هم و در کنار هم  توانیم  که نمی 

هدف اقدامی داشته باشیم .
 مداحی هایمان جداگانه شده و پس از سال ها

یک  ایم  نتوانسته  هنوز  سفیدان،  ریش  تاکید 
و  عاشورا  روز  در  جا  یک  و  متحد  مراسم 
و  سیاسی  صحنه  در  کنیم.  مدیریت  را  تاسوعا 
برجاست.  پا  واقعیت  این  نیز  استان  اجتماعی 
نظیر  مراسمی  توانستیم  روزی  اگر  شک  بدون 
آنچه در حسینیه اعظم زنجان و یا مراسم متحد 
صحنه  در  توانست  خواهیم  کنیم  برگزار  یزد 
تر  هماهنگ  را  استانمان  توسعه  نیز  اجتماعی 

و با وحدت بیشتر مطالبه نمائیم.
ما  بین  در  دستگی  چند  حس  همین  شاید 
شهروندان دست مایه ای باشد برای سوء استفاده 
 عده ای که به دالیلی توفیق استانمان را نمی خواهند.

باور کنیم محرم و عزاداری سید الشهدا می تواند 
همان رمز وحدت باشد. بیایید از همین امسال شروع 
کنیم و زیر بیرق هیئتی سینه بزنیم که متحد اند 
و بزرگ و از چند دستگی و اقدامات وحدت شکن 
خودداری کنیم. باشد که در سایه الطاف حضرت حق 
و اهل بیت فرهنگ اجتماعی جامعه نیز تحت شعاع 

فرهنگ حسینی متبلور گردد.

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

دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي  قالیشویي و مبل شویي ایـران

www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2   
صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت

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
آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

چون در پرونده 941057 اجرایی در اجرای دستور فروش صادره از شعبه دوم  دادگاه حقوقی بیرجند به شماره 9409975610200562 
خواهان آقای اسماعیل سعیدی به طرفیت خانم نرگس نداف مبنی بر فروش پالک ثبتی شماره 4664 فرعی از 250 اصلی بخش 2 بیرجند که 
حسب نظریه کارشناس پالک مذکور واقع در خیابان صدف یک پالک 28 می باشد که مساحت عرصه 250 متر مربع و اعیان آن شامل همکف 
99 متر مربع و زیر زمین و پارکینگ 75/5 متر مربع و طبقه اول 56 متر مربع می باشد و دارای امتیازات آب و برق و تلفن و گاز شهری و با کاربری 
مسکونی است که ششدانگ آن به مبلغ 3/390/000/000 ریال ارزیابی گردیده است  که از طریق مزایده  روز دوشنبه تاریخ 1395/07/26 از ساعت 
10 الی 11 صبح  در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت 
باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می 

توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
  مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول- نوبت  دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 950085 محکوم علیهم 1- محمدرضا امیرآبادی زاده 2- مهدی امیرآبادیزاده 3- فرزاد فروزانفر 

4- علی امیرآبادیزاده که محکوم علیه ردیف 1 و 2 و 3 محکومند متضامنا به پرداخت مبلغ 2/500/000/000 ریال در حق محکوم له نظر علی نظری 
و پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف ششدانگ از پالک ثبتی به شماره 2197 فرعی از 1 اصلی 
بخش2 بیرجند که سه دانگ آن به نام محکوم علیه ردیف سوم آقای فرزاد فروزانفر و سه دانگ دیگر متعلق به شخص ثالث که در اجرای تبصره ماده 
34 معرفی نموده که حسب نظریه کارشناسی پالک تعرقه واقع در حاشیه خیابان شهید مفتح - نبش مفتح 4- واحد تجاری- طبقه همکف ساختمان 
تجاری خیام که مساحت عرصه و اعیان 76/27 متر مربع و امتیازات منصوبه برق و تلفن و گاز شهری و موقعیت ملک به صورت دو نبش و کاربری 
ملک تجاری که ارزش یک باب مغازه تجاری با زیربنای مفید 76/27 متر مربع با احتساب قدر الحصه از عرصه کل و سایر مشاعات و مشترکات طبق 
قانون آپارتمانها از قرار هر متر مربع 60/000/000 ریال که جمعاً به مبلغ4/576/200/000 ریال کارشناسی شده که از طریق مزایده  روز شنبه تاریخ 
1395/08/01 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه 
نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در 
صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شودهزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی- مدیر  دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

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

تماس حاصل فرمایید.

شعبه 1: نبــش مـدرس 57
شعبه2: نبــش مـدرس 61
09128664599 خرمشاهی/ 09155629368 عرب درخش

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
طــراحــان برتـــر

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

 09903۱۸9۱۸۱
3 2 4 5  0 0  ۱ 4 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش        

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

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف و کارگر ماهر

09159639065-علی آبادی 
)ضمنا کارگر تنها نيز داريم(

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

 )شهر و روستا(
09159658659

حمـــل اثاثیـــه 
۱00 درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

مسير مشهد و  زاهدان
 09159618581- 09363448729  فاروقی

محالتی - بین توحید و مدرس   09۱536۱9297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

قابل توجه کلیه مسئولین محترم دستگاه های دولتی
 و خصوصی و مجتمع های مسکونی، تجاری و صنعتی

موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی نظام گستر 
خراسان جنوبی

در راستای ارتقای ظرفیت و توان ناجا در پیشگیری از وقوع جرائم و ارائه خدمات 
انتظامی، حفاظتی و مراقبتی در زمینه حفاظت از اماکن و تاسیسات خصوصی و 
دولتی فاقد طبقه بندی حفاظتی از قبیل محالت، مجتمع های مسکونی، تجاری، 
صنعتی، شعب غیر مادر بانک های دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری، 
صندوق های قرض الحسنه و اسناد و اشیای بهادار، حمل و نقل پول و اوراق بهادار 
مربوط به شعب غیر مادر بانک های دولتی و غیر دولتی، اماکن تفریحی، فرهنگی، 
آموزشی، درمانی، زمین ها و تاسیسات کشاورزی، سیلوها، انبارهای کاال و پروژه 
های عمرانی، توزیع و نصب سامانه های حفاظتی و مراقبتی الکترونیکی با نظارت 
نیروی انتظامی آمادگی الزم در خصوص تأمین حفاظت و برقراری نظم و امنیت 

و ارائه مشاوره را دارد.

آدرس: خراسان جنوبی- بیرجند- خیابان ارتش - ابتدای خیابان عدل
 پالک 22 موسسه حفاظتی و مراقبتی نظام گستر خراسان جنوبی

تلفن: 32237060      فاکس : 32234140

اطالعیه تأسیس انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی شهرستان بیرجند
تاريخ انتشار: 95/7/13

در  فوق  عنوان  با  صنفی  انجمن  مربوطه،  نامه  آئین  و  کار  قانون   131 ماده  استناد  به 
شرف تأسیس می باشد. از کلیه کارگران شاغل در صنف مربوط و دارای کارت مهارت 
کارگران ساختمانی دعوت می شود در صورت تمایل به عضویت، از تاریخ انتشار این 
اطالعیه ظرف پنج روز درخواست کتبی خود را به نشانی بیرجند، ابتدای خیابان معلم، 

سمت راست، قطعه سوم دفتر ایزوگام ارسال و رسید دریافت نمایند.
هيئت موسس



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
سه شنبه * 13 مهر 1395 * شماره 3619

توزیع اعتبارات خراسان جنوبی با اولویت آب برنامه ریزی شود

رئیس بسیج سازندگی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه باید مبنای اعتبارات در استان تغییر کند و اولویت بندی بر مبنای آب انجام شود گفت: بیش از ۴۰۰ روستای خراسان جنوبی با تانکر 
آبرسانی می شود که جمعیتی بالغ بر ۱۷ هزار خانوار را در بر می گیرد. سرهنگ محمد زهرایی در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار داشت: در ۴ سال گذشته بعد از تشکیل 

ای قرارگاه جهاد اقتصادی کارگاه های کوچک زودبازده، کارگاه های صنایع دستی تبدیلی در خراسان جنوبی تشکیل شد و در این راستا آموزشهای عمومی و تخصصی نیز ارائه شد. چاره  که  خواهشمندیم  محترم  مسئولین  از 
گلستان  و  هاجر  تقاطع  خیز  حادثه  نقطه  برای 
اما  نوشتیم  زیادی  های  نامه  گرچه  بیاندیشند 

هنوز اقدامی نشده است. 
یک شهروند 
اصواتی  با  غریب  و  عجیب  های  طبل  چیدن  بر 
دلخراش که تأثیرهای بسیارسوئی بر سالمت  جسم 
و روان مردم دارد از هیئت های مذهبی اتفاقی خدا 

پسنداست که امیدست آوا مشوق و مبشرش باشد.
9۱5...28۷
دو  محترم  مسوولین  به  احسنت  و  درود  سالم. 
هیئتی که طبلها )به تعبیرخودم دهلها( را حذف 

کردند، اجرشان با اباعبدا...)ع(
9۱5...۷6۱

سالم خدمت آوایی های دوست داشتنی و البته 
بیطرف. پر واضح است از زمان تأسیس شهرداری 
مهرشهر خدمات بسیاری از این اداره دیده ایم- 
۱5 سالی هست ساکن خیابان سلمان ۱۳ هستیم، 
باورکنید کوچه خاکی و گرد و خاک ناشی از آن 

امان ما را بریده؟!  
9۱5...۴۰۰
سالم آوای پرآوا : ضمن سپاس لطفا بنویس حاال که 
پوالی به جیب رفته ی حقوقای به اصطالح نجومی 
ازجیبای مبارک سرازیر ولی با شیب مالیم مالیم 
مالیم  بسوی خزانه...! شده  پاداش ازدواج بچه های 
معلمان بازنشسته ی بی آوای بی زوال دوران دور را 

که فراموش کردیم  بدهند.    
9۱5...6۱9

سالم می خواستم تشکر بکنم از هیئت ابوالفضلی 
امسال  )ع(  حسین  امام  عزاداری  در  طبل  از  که 
استفاده نمی کنن.ای کاش این فرهنگ را تمامی 

هیئتها عملی کنن .
9۱5...۱۷8
معموال در همه جا بلوار دانشگاه یک الگو زیبا و نماد 
فرهنگ هر شهرستان است . متاسفانه بلوار دانشگاه 
راه  با  گرفته.   قرار  مورد غفلت شهرداری  بیرجند 
اندازی پیست پیاده روی عالوه بر زیبا سازی بلوار در 

ترویج فرهنگ ورزش همگانی بکوشید. 
9۱5...۳۷9
بی  استانی  و  کشوری  مسؤالن  گوش   به  لطفا 
توجه به روستاهای مرزی که خالی از سکنه می 
شود برسان جای تاسف است دشمنان ما هزاران 
کیلومتر آنطرفتر حواسشان برای سوء استفاده به 
ما هست ولی خودمان چی؟ حتما باید اتفاق بدی 
بیفتد بعد چاره اندیشی کنیم و برای قربانیان آن 

اشک تمساح بریزیم؟
9۱5...2۱۱

پاسخ مسئوالن به پیام شما

جوابیه شرکت مخابرات خراسان جنوبی 

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما 
شما مورخ 95/۷/۳ به اطالع می رساند : جشنواره 
تابستانه 95 در راستای پاسخ به نیاز مشتریان محترم 
با انواع سرویس های متنوع و ارزان قیمت طراحی و 

اجرا گردیده است و تا پایان مهرماه ادامه دارد.

جوابیه شهرداری بیرجند 

احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 95/6/۱۳ در خصوص نظافت خیابان اندیشه 
در سجادشهر به استحضار می رساند: نظافت کوچه 

های اندیشه هر هفته یک بار انجام می شود. 

پرسه زنی سگ های ولگرد، سوهان روح بیرجند
اجرای طرح زنده گیری سگ های ولگرد در گرو تامین اعتبار

*عصمت برزجی - پرده اول: ساعت حدود ۱۰ 
شب است خیابان آوینی پارک نیلوفر؛ چند قالده 
سگ روی چمن ها مشغول بازی هستند یکی از 
آنها به داخل حوضی که در پارک است می پرد 
کمی آبتنی کرده و از حوض باال می آید روی 
چمن ها تکانی می خورد و باز مشغول بازیگوشی 
ایستگاه  نزدیک  تر  آنطرف  کمی  شود.  می 
برداشت آب شیرین تعدادی از سگ ها آب های 
روی زمین را لیس می زنند و سگی هم از شیری 
که آب از آن چکه می کند جرعه جرعه آب می 
 خورد.  پرده دوم: خیابان الهیه شهرک بهزیستی ؛ 
هنوز ساعتی بیش از شب نگذشته زوج جوانی در 
کنار پیاده رو مشغول قدم زدن هستند که ناگهان 
تعدادی از سگ های ولگرد از سمت زورخانه به 
طرف شان حمله ور می شود زن  جیغ  بلندی 
می زند همانجا سرش را می گیرد و می نشیند 
و مرد با سرعت زیاد سگ ها را دنبال می کند 

تا دور شوند. 
پرده سوم: شهرک فرهیختگان؛ ظهر روز تعطیل 
چند کودک مشغول دوچرخه سواری هستند که 
ناگهان صدای سه سگ را می شنوند بچه ها از 
اتومبیلش  با  که شخصی  زده  ترس خشکشان 
را  ها  پیاده شده و سگ  رد می شود  آن جا  از 
فراری می دهد . وجود سگ های ولگرد در نقاط 
مختلف شهر منجر به اعتراضات زیادی از سوی 
شهروندان شده چرا که مردم بار ها شاهد برخورد 
این حیوانات بدون صاحب با ماشین های سبک 
و سنگین بوده اند و از طرفی یکی از مهم ترین 
به  ابتالء  و  عمومی  آسایش  سلب  عوامل 
بیماری های ساریه، آلودگی پارک ها و تفرجگاه ها 
به جوالن این سگ های ولگرد بر می گردد. باید 
جمع  به  نسبت  ناگواری  حادثه  هرگونه  از  قبل 
آوری سگ های ولگرد با استفاده از روش زنده 

گیری و سالح های بی هوش کننده اقدام کنند.
اینکه   بیان  با  بیرجندی  شهروندان  از  یکی 
سگ های ولگرد به عنوان یکی از عوامل اصلی 
گزش انسان مطرح هستند و در بسیاری از موارد 
به مرگ  اطفال منجر  به ویژه در  این گزش ها 
می شود گفت: وجود سگ ها در معابر عمومی 
این رعب و وحشت را در مردم ایجاد می کند که 
ممکن است باعث انتقال بیماری شوند. مزگی نژاد 
با اشاره به سر و صدای سگ ها در ساعت پایانی 
شب اظهار کرد: در تعجبم مسئولینی هستند که 
در همین مناطق سکونت دارند آیا واقعا خودشان 
این مشکل را در شهر نمی بینند که اینقدر بی 
تفاوت هستند. حمیدی یکی از اهالی محله الهیه 
نیز در گفت و گو با آوا،  گفت: سگ های ولگرد 
با پاره کردن کیسه های زباله و پخش آن ها در 
کوچه ها، سبب آلوده شدن محیط می شوند که این 
کار نیز سبب بروز مشکالت عدیده ای هم برای 
ساکنان محالت و هم دستگاه های اجرایی جمع 
آوری زباله شده است.وی با اعالم نارضایتی از 

حضور سگ های ولگرد در شهر افزود: سگ های 
ولگرد محیطی پر از ترس را برای مردم ایجاد 
بیماری های  به  ابتال  خطر  سویی  از  و  کرده اند 
دارد.یک  این حیوان وجود  واسطه  به  خطرناک 
دیگر از شهروندان بیرجندی نیز به آوا گفت: با 
توجه به وجود سگ های ولگرد شب های آرامی 
نداریم و خانواده ها نیز نمی توانند  بیرون از منزل 
بروند. اکبری صدای زوزه سگ های ولگرد را نیز 
آزار دهنده دانست و افزود: صدای سگ ها آسایش 
را از خانواده ها گرفته و هرشب نیز بر تعداد آنها 
افزوده می شود.وی خاطر نشان کرد: این سگ ها 
آنقدر جسور هستند که از وسایل نقلیه هم ترسی 

ندارند و به ماشین ها نیز حمله می کنند.

دستورالعمل های بی عمل !

بزرگان  را  العملی  دستور  که  نیست  زمانی  دیر 
کشور در خصوص اتالف سگهای ولگرد تصویب 
و به تمام  شهرها و روستاهای ایران فرستاده اند 
اما  هنوز این دستور العمل اجرایی نشده است حال 
باید ببینیم هدف از این دستور العمل چه  بوده 
است ؟ امید که بتوانیم روزی قوانین را از روی 

کاغذ بر روی زمین اجرایی نماییم.
بر اساس این دستورالعمل مرکز کنترل جمعیت 
نگهداری  محل  دارای  باید  مزاحم  حیوانات 
حیوانات مزاحم باشد که در شهرداریهای دارای 
مجوز کارگروه استانی ایجاد می شود و این محل 
باید در خارج از محدوده مناطق مسکونی که به 
تایید کارگروه شهرستان رسیده باشد مکان یابی 

شده و واجد مشخصات خاصی باشد .
همچنین مرکز کنترل جمعیت حیوانات مزاحم 

افراد  حضور  با  است  گیری  زنده  واحد  دارای 
نیروی  دامپزشکی،  کاردان  شامل  دیده  آموزش 
کارگر کارآزموده ، مامور تیرانداز با سالح بیهوشی 
و دامپزشک به عنوان مسئول فنی طرح )مستقر 
در مرکز کنترل(تشکیل می گردد و تعداد واحدهای 
مورد  منطقه  گستردگی  براساس  زنده گیری 
ولگرد،اولویت های  سگهای  تعداد  عمل،برآورد 
شد.  خواهد  تعیین  غیره  و  طرح  اجرای  زمانی 
به منظور ایجاد شرایط مناسب قبل از عملیات 
و  ولگرد  سگهای  جمعیت  کنترل  و  زنده گیری 
بدونصاحب باید فعالیتهایی مانند : اطالع رسانی 
توسط شهرداری و دهیاری مربوطه ، مراقبتهای 
بهداشتی و پزشکی و اقدامات پیشگیری شامل 
اصول  آموزش  و  هاری  و  کزاز  واکسیناسیون 

بهداشت انجام شود.
پس از جمع آوری سگهای ولگرد از شهر و روستا 

و انتقال آنها به قفس نگهداری موقت در مرکز 
نگهداری، عملیات معاینه ، تشخیص و تفکیک 
نظر  زیر  آلوده  سگ های  و  اصیل  سگ های 
دامپزشک انجام می شود و سگ های ولگرد آلوده 
و غیر مفید از سگ های اصیل مفید تفکیک و 
سگ های مفید توسط دامپزشک واکسیناسیون و 
قرنطینه شده، پس از طی دوره قرنطینه، نصب 
یا  مراکز  به  سگ  کردن  شناسنامه دار  و  قالده 
افراد متقاضی پس از اخذ تعهد از آنها درخصوص 
نگهداری مناسب حیوان و عدم رهاسازی ، انجام 
الزم  بهداشتی  مراقبت های  و  معاینات  دوره ای 

تحویل می شود. 
افراد واگذار  به  بعنوان سگ گله  سگ هایی که 
دامپزشک  توسط  واگذاری  از  قبل  می شود 

عقیم سازی خواهند شد.

چاره سازی  معضل کهنه دیروز با نگاه 
تازه امروز

یک دامپزشک در بیرجند نیز به خبرنگار ما گفت: 
به قول عامیانه سگهای  یا  سگهای بالصاحب 
ولگرد معضلی که سالهاست در اکثر نقاط کشور 
باعث تنش های گوناگون و نگرانی های فراوانی 
مشترک  های  بیماری  گسترش  که  است  شده 
بین انسان و دام یکی از این موارد است. دکتر 
کیانی افزود: بیماری های انگلی تقریبا بیشترین 
نگرانی را در بین سایر بیماری ها برانگیخته اند 
کما اینکه بیماری  هاری که معروفیت بیشتری 
دارد سالهاست شیوع مشخصی در استان نداشته و 

از این بابت نگرانی ویژه ای وجود ندارد.
 وی با بیان اینکه در دستورالعملهای جدید، سگها 
با داروی بیهوشی مقید و  باید به صورت ایمن 

با نظارت دامپزشک عقیم سازی، واکسینه، انگل 
زدایی و پالک گذاری شده و در منطقه مناسب 
رهاسازی شوند تاکید کرد:  این امر مستلزم تغییر 
نگاه مسئولین شهری و همچنین فرهنگ سازی 
این  واقعیت  داد:  ادامه  کیانی  دارد.دکتر  مردم 
است که سگ های ولگرد به دلیل اینکه قلمرو 
مشخصی ندارند تا از آن دفاع کنند هیچگاه به 
افراد حمله ور نخواهند شد و خشونت نشان نمی 
دهند، و رفتار پارس کردن و یا حتی دنبال کردن 
اجسام متحرک یه رفتار غریزی و از  روی عادت 
است. جالب است بدانید وقتی با وسیله نقلیه از 
محل تجمع سگها عبور می کنید و یا حتی در 
حال دویدن، آنها شروع به پارس کردن و دنبال 
کردن شما می کنند و اگر در همان لحظه به 
سوی آنها برگردید آنها به سرعت از محل می 

گریزند، البته این مورد را اصال با سگهای نگهبان 
نکنید. امتحان  هستند  زندگیشان  محل  در  که 
گذشته  سالهای  در  یادآورشد:  دامپزشک  این 
ها  توسط شهرداری  ولگرد  اتالف سگهای  امر 
میشد  انجام  راهها  دیگر  و  گلوله   شلیک  با  و 
ولی اخیرا با فشار گروه های حامی حیوانات در 
دستورالعملهای قانونی جدید این امر کامال منتفی 
است و مسئولین باید با در نظر گرفتن امکانات 
ویژه این دستورالعمل نظیر بکارگیری دامپزشکان 
و احداث مراکز نگهداری و قرنطینه ای از حیوانات 
معضل کهنه دیروز را با نگاه تازه امروزی چاره 

سازی کنند.

سک کشی ممنوع!

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط 

زیست خراسان جنوبی  هم  با بیان اینکه روش 
برای زنده گیری سگ ها وجود  های متعددی 
دارد گفت: قفس هایی با درب اتوماتیک، سالح 
بیهوشی و انبرهایی بلند که می تواند حیوان را 
مرسوم  روشهای  از جمله  انداخت  دام  به  آن  با 
هزینه  روشها  این  اما  هاست  گیری سگ  زنده 

بر هستند . 
بهمن مودی با بیان اینکه نهاد مسئول برای جمع 
آوری حیوانات در شهر شهرداری های هستند 
گفت: محیط زیست فقط در قبل حیوانات وحشی 

مسئول است. 
وی خاطر نشان کرد: در سابق سگ های ولگرد 
با سالح و یا سموم کشته می شدند اما به دالیل 
وجود آلودگی هایی که پس از آن مطرح بود بحث 

کشتن منتفی شده است. 

هزینه زنده گیری هر سگ
 30 تا 50 هزار تومان

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط 
زیست خراسان جنوبی  به وجود داروهای موثر 
تاثیر  زمان  گرچه  افزود:  و  کرد  اشاره  بیهوشی 
اما  است  مدت  کوتاه  بسیار  داروها  این  گذاری 
قیمت آن باالست و برای یک داروی بیهوشی  

باید حداقل ۱5 میلیون تومان هزینه کرد. 
مودی نبود نیرو و اعتبار را مشکل اصلی مبارزه با 
سگ های ولگرد عنوان کرد و گفت: در شرایط 
موجود برای زنده گیری هر حیوان ۳۰ تا 5۰ هزار 

تومان باید هزینه کرد. 

زنده گیری تعداد معدودی
 سگ از ابتدای امسال

با  نیز  بیرجند  معاون خدمات شهری شهرداری 
اشاره به اجرای فاز اول زنده گیری سگ در شمال 
شهر بیرجند افزود: هم اکنون شهرداری مرکزی 
را برای نگهداری این حیوانات در نظر گرفته و 
از ابتدای امسال نیز تعداد محدودی سگ توسط 
قفس زنده گیری شده است. وی در پاسخ به این 
سوال که سرنوشت این حیوانات چه خواهد بود 
گفت: برابر دستورالعمل ابالغی وزارت کشور با 
آنان برخورد می شود. وی همچنین از واگذاری 
طرح زنده گیری سگ های ولگرد به پیمانکار خبر 
داد و گفت: طی چند روز آینده نسبت به فراخوان و 

واگذاری این امر اقدام خواهد شد. 

85 درصد حیوان گزیدگی
 در استان ؛ سگ گزیدگی است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز 
از وقوع ساالنه ۱۰۰۰ مورد حیوان گزیدگی در 
از 85 درصد موارد  داد و گفت: بیش  بر  استان 
حیوان گزیدگی در استان سگ گزیدگی است. 
دکتر مهدی زاده با بیان اینکه سگ ها در انتقال 
بیماری کیست هیداتیک، سالک، بیماری های 
انگلی و... نقش مهمی دارند  افزود: در ۱۰ سال 
اخیر یک مورد هاری انسانی در استان مشاهده 
هزار  حدود  سال  در  اینکه  علیرغم  است.  شده 
افتد  می  اتفاق  استان  در  گزیدگی  حیوان  مورد 
ولی با مراقبت، واکسیناسیون و اقدمات پیشگیرانه 
استان  در  اخیر  سالهای  در  هاری  از  موردی 
مشاهده نشده است. وی ادامه داد: دستورالعمل 
کنترل جمعیت سگ های ولگرد در ستاد مرکزی 
کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان، 
در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به 
تصویب رسیده و مبارزه با سگ های ولگرد در 
توسط  روستاها  در  و  شهرداری  توسط  شهرها 

دهیاری ها انجام می گردد. 
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تی تاب  36 عدد  6500 تومان
کیک خرمایی 72 عدد  6500 تومان

بیسکویت کرمدار  24 عدد  6000 تومان
های بای  72 عدد  18000 تومان

بیسکویت کرمدار 72 عدد  15000 تومان
بیسکویت گندمی 48 عدد 8500 تومان

فلکه خوسف، روبروی دادگستری کل، پخش مروارید 
09151603194 م 
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پوشاک آداک
عرضه کننده انواع

 لباس زنانه و شلوار بچگانه اورجینال  
با قیمت های باور نکردنی

بلوار معلم، خیابان فردوسی
 جنب مطب دکتر مطهری

کابینت مبین
تخفیف 20 تا 25 درصدی
 MDF سازنده انواع کابینت

با بهترین کیفیت 
در اسرع وقت )با اقساط 4 ماهه(

آدرس: نبش توحید 21
09159647561 - رمضان پور

چهارراه  به  نرسیده  رجایی،  خیابان 
کوشه ای، مقابل بانک ملی، پالک 95

32318382 - 09155614417

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

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت



مناسبت ها

یادداشت

آبخیز داری ونقش آن 
در توسعه پایدار

* کلثوم عرب

حساب به  ملی  سرمایه  کشور  هر  طبیعی   منابع 
می آید که به نسل حاضر ونسل های بعدی تعلق 
دارد. رشد وتوسعه اقتصادی کشور و بخش کشاورزی 
به منابع طبیعی تجدید شونده مانند جنگل ها، مراتع، 
آب و غیره متکی است. تخریب زیست بوم های 
طبیعی در عرصه آبخیز ها از دیر باز تهدیدی جدی 
بوده  آبخیزنشینان  و  زنده  موجودات  حیات  برای 
است. آثار زیانبار این معضل زیست محیطی امروزه 

بیش از هر زمان دیگر نمایان می باشد.
مراتع  در  بوته کني، قطع درختان و چراي مفرط 
نهایتا مراتع و جنگل ها را به بیابان هاي خشک 
و بي آب و علف تبدیل خواهد کرد. انجام عملیات 
آبخیزداري و احیاء پوشش گیاهي امکان جدیدی 
فراهم را  صحیح  مدیریت  با  برداري  بهره   برای 
مي نماید. باید دانست که در این مرحله نیز چنانچه 
بدون توجه به نکات فني بهره برداري انجام شود، 
امکان تخریب و بیابانزائي وجود دارد و سرمایه و 
بودجه صرف شده به هدر خواهد رفت. نکته قابل 
توجه این است که قبل از تخریب مرتع باید با کمک 
کارشناسان بنحوي از مراتع استفاده شود که نیاز به 
اجراء طرح هاي پر هزینه احیاء مراتع نداشته باشیم.

پایین بودن ریزش های جوی در مناطق خشک و 
نیمه خشک و نامتناسب بودن پراکنش آنها و نیز 
های  رواناب  از  توجهی  قابل  حجم  شدن  جاری 
سیالبی،  های  جریان  و  تندآبها  بصورت  تولیدی 
که غالبا بصورت سیالب های مخرب باعث ایجاد 
منابع  و  مردمی  و  عمومی  تاسیسات  به  خسارت 
 زیستی )فرسایش خاک و پوشش گیاهی( می گردد،
از طرف دیگر رشد جمعیت و ضرورت افزاش تولید 
بی  برداری  بهره  موجب  کشاورزی  محصوالت 
رویه از منابع آب زیرزمینی نسبت به تغذیه طبیعی 
آبخوانها گردیده است. ذخیره سازی آب در دشتهای 
آبرفتی و مخروط های افکنه )آبخوان ها( از طریق 
تغذیه مصنوعی با استفاده از پخش سیالب نه تنها 
گامی موثر برای استفاده بهینه از نزوالت جوی برای 
جبران افت ناشی از بهره برداری منابع آب زیر زمینی 
و جلوگیری از خسارت سیل در پایین دست بوده، 
بلکه تدبیری مفید برای مشکل خشکسالی و کاهش 
آثار زیانبار آن می باشد. )مالیی و همکاران، 1380(. 
فعالیت های آبخیزداری از سال 1371 آغاز و تاکنون 
نیز ادامه دارد. این کار از ابتدا بدون هیچگونه زمینه 
قبلی در مناطق خشک و نیمه خشک  انجام گرفت 
که اثرات مفید و کارآمدی از جمله افزایش سطح 
آب زیر زمینی، کنترل و مهار سیالب ها، افزایش 
گذاشت  جای  بر  غیره  و  ها  چاه  قنوات،  آب  دبی 
که تحوالت بارزی در امور زیر بنایی و ایجاد بستر 
و  کمی  افزایش  خصوصا  مناطق  این  در  مناسب 
)جهان  است  داشته  کشاورزی  محصوالت  کیفی 
تیغ، 1380(. هدف مدیریت منابع آبخیز عبارتند از: 
تحت کنترل درآوردن عملیات کشاورزي، دامپروري، 
ساختمان سازي، راهسازي، قطع درختان و به طور 
کلي هرگونه عملي چه مفید و چه مضر، چه مثبت 
آبخیز  وضع  به  توجه  و  آنها  ارزیابي  منفي،  چه  و 
براساس خصوصیات زمین شناسي، خاک شناسي، 
ارائه  پوشش گیاهي، اقلیم شناسي، هیدرولوژي و 
رهنمودها و پیشنهادها برای اجرا و مدیریت صحیح 
در مورد همه عوامل طبیعي و زیستي هر اکوسیستم 
در واحدهاي طبیعي خاص و اعمال مدیریت بر روي 
عواملي که در توزیع آب و کیفیت هیدرولوژیکي تاثیر 
دارند، تا به صورت مطلوب و علمي، خاک حوضه 

آبخیز از فرسایش حفظ گردد.

خراسان جنوبی به عنوان سومین استان زلزله 
از  درصد  فعال 100  با ۵0 گسل  خیز کشور 
مساحت استان را در معرض خطر قرار داده که 
لزوم برنامه ریزی به موقع مسئوالن در حوزه 

مدیریت بحران را می طلبد.
زلزله، سیل، طوفان و غیره  به گزارش مهر، 
از جمله حوادثی هستند نیازمند مدیریت های 
عالی در سطح هر استان و منطقه است و اما 
سناریوی زلزله هر چند سال یک بار در خراسان 
جنوبی تکرار می شود و بنا به گفته کارشناسان، 
مردم این استان به طور میانگین هر 1۲ سال 
یک بار باید شاهد خسارت های زیان بار و مرگ 

صدها نفر از هم وطنان خود باشند.
خراسان  مساحت  از  درصد   100 اکنون  هم 
یا زود  دارد و دیر  قرار  زلزله  جنوبی در خطر 
این حادثه طبیعی ما را با چالشی بزرگ مواجه 
مسئوالن  که  می طلبد  امر  این  کرد.  خواهد 
استانی به فکر راه و چاره ای جدی باشند قبل 
از آنکه خانه ای ویران شود و یا کودکی در زیر 
خروارها خاک جان بسپارد. خراسان جنوبی از 
محسوب  کشور  زلزله خیز  های  استان  جمله 
می شود که ۲۴ حادثه طبیعی را در خود ثبت 
در سال 13۴7  ریشتر  زلزله 7.3  است.  کرده 
در دشت بیاض و فردوس، زلزله ۵ ریشتری 
زیرکوه در 1۵ آذر ۹1 و زمین لرزه قاین نیز از 

دیگر حوادث مرگبار در این استان بوده است.

خراسان جنوبی بستر ظهور ۷۰ 
درصد حوادث طبیعی کشور

خراسان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
از  اینکه خرسان جنوبی یکی  بیان  با  جنوبی 
استان های حادثه خیز است، گفت: 70 درصد 

حوادث کشور در این استان اتفاق می افتد.
سید ابوالحسن میرجلیلی خراسان جنوبی را 
ویترینی از حوادث مختلف دانست و افزود: 

از ۲۶ حادثه طبیعی ۲۴ نوع در استان اتفاق 
می افتد. 

به طور متوسط هر ۱۲سال یک بار 
زلزله  باالی شش ریشتر رخ می دهد

میرجلیلی ادامه داد: تاکنون در شهرستان های 
زهان، طبس، فردوس، خوی دشت بیاض و 
زیرکوه زلزله های زیان باری رخ داده است. وی 
بیان کرد: به طور متوسط هر 1۲ سال یک بار 
زلزله ای باالی شش ریشتر در خراسان جنوبی 

رخ می دهد.

مجهز شدن خراسان جنوبی
 به دو شبکه لرزه نگار

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این حوزه، 
بیان کرد: خراسان جنوبی مجهز به دو شبکه 

لرزه نگاری در بیرجند و طبس شده است.
ایستگاه   11 همچنین  داد:  ادامه  میرجلیلی 
لرزه نگاری در سطح شهرستان های خراسان 
جنوبی در حال فعالیت است. وی با اشاره به 
کرد:  بیان  لرزه نگاری،  شبکه های  عملکرد 
ریشتر  دوم  یک  با  حتی  زلزله  کوچک ترین 
نیز ثبت شده و به عنوان پیش نشان گر عمل 
استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل  می کند. 
موارد  چنانچه  داد:  ادامه  جنوبی  خراسان 
ثبت شده در این لرزه نگارها سیر صعودی داشته 

باشد، به شهروندان اطالع رسانی می شود.

وجود بیش از ۵۰ گسل فعال در استان
و  بیرجند  دانشگاه  زمین شناسی  گروه  استاد 
متخصص لرزه زمین ساخت بیان کرد: خراسان 
جنوبی با توجه به موقعیت زمین شناختی که در 
آن واقع شده است، مجموعه ای از ساختارهای 

فعال زمین است.
خطیب با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 

۵0 گسل فعال در خراسان جنوبی شناخته شده 
است، گفت: گسل نهبندان و گسل نای بند از 

مهم ترین آن ها است.
وی طول این گسل را بیش از 700 کیلومتر 
دانست و افزود: این گسل در پهنه لوت بوده 
و فعالیت آن باعث می شود گسل های دیگری 

هم به وجود آید.
گسل ها  بیشتر  توزیع  اینکه  بیان  با  خطیب 
در نیمه شرقی و غربی خراسان جنوبی قرار 
دارد، افزود: این گسل ها تقریباً از نزدیکی تمام 

شهرستان های استان عبور کرده اند.

کرد:  اظهار  بیرجند  زمین شناسی  گروه  استاد 
زلزله  بیاض در سال 13۴7،  زمین لرزه دشت 
طبس در سال 13۵7 و زلزله اردکول در سال 
 137۶ از جمله مواردی است که بر اثر گسل های

خراسان جنوبی رخ داده است.

هیچ سازه ای بر روی 
خط گسل دوام ندارد

هفت  باالی  را  زلزله ها  این  بزرگی  وی 
ریشتر دانست و افزود: همچنین این زلزله ها 

خسارت ها و تلفات زیادی را بر جای گذاشت.

شهرستان  های  گسل  به  اشاره  با  خطیب 
بیرجند، بیان کرد: در این شهرستان سه گسل 
در مناطق پای کوه باقران، پای کوه شکراب و 
دیگری در وسط دشت بیرجند تا پشت روستای 

حاجی آباد وجود دارد.
وی با بیان اینکه زمین لرزه بال نیست، افزود: 
زلزله روند تکاملی کره زمین است که باوجود 
ضرر و زیان هایی که داشته اما فوایدی نیز دارد.
خطیب با اشاره معادن غنی خراسان جنوبی، 
بیان کرد: این معادن غنی از انواع کانسارها به 

سبب فعالیت زمین در گذشته بوده است.

اینکه  بر  تاکید  با  لرزه زمین ساخت  متخصص 
هر گونه ساخت وساز بر روی خط گسل اشتباه 
است، افزود: هیچ سازه ای نمی تواند روی خط 

گسل دوام آورده و از بین نرود.

وجود ۲۹ هزار واحد روستایی
 غیر مقاوم در خراسان جنوبی

با  نیز  جنوبی  خراسان  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
بیان اینکه 88 هزار واحد مسکونی روستایی در 
خراسان جنوبی وجود دارد، گفت: تاکنون ۵۹ 

هزار از این واحدها مقاوم سازی شده اند.

علی اصغر آسمانی مقدم افزود: ۲۹ هزار واحد 
مسکونی روستایی از مصالح کم دوام برخوردار 

بوده و در برابر حوادث و بالیا مقاومت ندارند.
امسال  پیشنهادی  سهمیه  بود:  گفته  وی 
نوسازی  و  بهسازی  طرح  تسهیالت  برای 
و 300  روستایی ۲ هزار  مقاوم سازی مسکن 
فقره وام است که از این تعداد ۵00 فقره وام 
۲00 میلیون ریالی مختص روستاهای مناطق 
مرزی و بازسازی بافت های فرسوده روستایی 
با رعایت مبحث 1۹ مقررات ملی ساختمان 
یک  افزود:  مقدم  آسمانی  می شود.  پرداخت 
هزار و 800 فقره تسهیالت 18۹ میلیون ریالی 
برای سایر مناطق روستایی پیش بینی شده  سال 
و  هزار  یک  جنوبی  خراسان  سهمیه  گذشته 
8۹8 فقره تسهیالت با رقم معادل ۲8 میلیارد 
وی  است.  شده  ابالغ  تومان  میلیون  و ۴70 
گفت: امسال تسهیالت مقاوم سازی روستایی 
بین ۲0 تا ۲۵ درصد افزایش یافته که تسهیالت 
با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت 1۵ ساله است. 
خط روی  بر  جنوبی  خراسان   درحالی که 
گسل های گسترده ای قرار دارد و هر 1۲ سال 
به اذعان مسئوالن در خطر زلزه های باالی 
ریشتر است و مدیریت بحران در این استان 
دو چندان احساس می شود اما مسئوالن امر در 
این حوزه برای پاسخگویی در زمینه وضعیت 
برای حل  ایجاد شده  و ظرفیت های  استان 
مشکالت از پاسخگویی به سواالت خبرنگار 
مهرخود داری کردند و وظیفه این پاسخگویی 
پاسکاری  یکدیگر  به  را  اطالعات  آمار  وارائه 
سطح  که  داد  باید  را  هشدار  این  کردند. 
شهرها و روستاهای این استان متأسفانه شاهد 
ساخت وسازهایی بر روی خطوط گسل هستیم. 
و جای سؤال است که آیا ساخت این مکان ها 
نیست؟  شهروند  صدها  جان  با  کردن  بازی 

کاش عالج واقعه را قبل از وقوع بیابیم.

مهمانناخواندهایکهلرزهبراندامشهرمیاندازد
اما و اگر های مدیریت بحران در خراسان جنوبی؛
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غزلیدرموردشرحدعایصباحبهنام
“صبحعاشقان”تالیفدکترعلیرضایی

کرد بر شرح صباح چون نام صبح عاشقان
گشت روشن بهر خاّص و عاّم صبح عاشقان

آیت ا... رضائی با بیان ساحرش
بود با موال علی )ع( هم جام صبح عاشقان

باده از جام الَستی نوش جان بنموده است
عارفان باشند ُدرد آشام صبح عاشقان

تا نخوانی بر رموز این دعا واقف نشی
سالکان داند نه مردی خام صبح عاشقان

از روانی مثل آب جویباران در بهشت
در معانی کلک او رّسام صبح عاشقان

چون دعا مغز عبادات است ای زاهد بکوش
تا شوی هر لحظه شیرین کام صبح عاشقان

تا ُمّقری بر گناه و چاره خواهی از خدای
قلب و روحت می شود آرام صبح عاشقان

آنچه جاری شد ز نوک خامه زیبای او 
از هزاران ، یک نبردم نام صبح عاشقان

الاِلَه ااِّلاَ... ، چون که اسم اعظم است
بر تو آرد بهترین پیغام صبح عاشقان

مهد یا نور هدایت خواه در دنیا و دین
از خدای خالق اّیام صبح عاشقان

مهدی مهدیزاده مود قاضی بازنشسته
 وکیل پایه یک دادگستری

هجرتامامخمینيازعراقبهپاریس

در سال ۵7، وقتي که نهضت اسالمي مردم ایران 
به رهبري امام خمیني به اوج خود رسیده بود، رژیم 
شاه پس از آنکه از سکوت امام نا امید شد، دست 
به فعالیت هاي سیاسي براي محدود کردن و اخراج 
مبارزه  به ترک  امام که حاضر  زد.  از عراق  ایشان 
نبودند تصمیم به مهاجرت از عراق به سمت سوریه 
گرفتند اما به علت تیرگي روابط عراق و سوریه، قرار 
شد که از طریق کویت عازم سوریه شوند. با آنکه 
جهت ورود به کویت، ویزا صادر شده بود، پس از 
رسیدن به مرز کویت، مقامات دستور جلوگیري از 
ورود ایشان به کویت را صادر کردند. امام تصمیم 
گرفتند به پاریس هجرت کنند. به این ترتیب، 1۴ مهر 
۵7، امام و همراهان به بغداد منتقل شده و روز بعد، 
هجرتي تاریخي را انجام دادند و در آنجا پس از توقفی 
کوتاه در پاریس در دهکده اي به نام »نوفل لوشاتو« 
اقامت کردند. اقامت ایشان در فرانسه بر خالف تصور 
رژیم شاه، باعث تسریع در انقالب شد و هر روز سیل 
خبرنگاران به دیدار امام مي شتافتند و پس از چند ماه 

منجر به پیروزي انقالب اسالمي گردید.

روزنیرویانتظامی

نامگذاری  انتظامی  نیروی  روز  عنوان  به  مهر   13
شده است. از سال 78 با درخواست نیروی انتظامی 
و تصویب مقام معظم رهبری، فرمانده کل قوا زمان 
برگزاری هفته نیروی انتظامی از تیر به مهر انتقال 
یافت. قباًل ۲7 تیر به مناسبت سالروز تصویب قانون 
انتظامی  نیروی  روز  نام  به  انتظامی  نیروی  ادغام 
و سپس هفته آخر تیر به نام هفته نیروی انتظامی 
مراسم  هفته،  و  روز  این  در  و  بود  شده  نامگذاری 
ویژه  ای برای بزرگداشت این نهاد انتظامی برگزار 
می گردید. اما بعد از جمع  بندی پیشنهادهای مختلف 

مقرر شد هفته نیروی انتظامی در مهر، برگزار شود.

اپلیکیشن تکیه رونمایی شد
تسنیم - اپلیکیشن تکیه همزمان با فرا رسیدن ماه محرم و با هدف احترام به نیاز کاربران در فضای مجازی رونمایی شد. خسروی، معاونت محتوای تبیان گفت: دسترسی بهنگام به فایل های 
ویدئویی و صوتی هیئات مذهبی، مداحان و سخنرانان برجسته کشور در ایام ماه محرم، مجموعه ای از اشعار ناب حسینی و معرفی بخشی از زندگی یاران باوفای امام حسین )ع( و همچنین 
دسترسی به آرشیوی با بیش از 10هزار مداحی و سخنرانی مذهبی، صدها کتاب و تصویر نوشته پیرامون قیام و مصائب امام الحسین )ع( و ... بخشی از ویژگی های اپلیکیشن جامع تکیه است.

قاب عکس کاریکاتور

گربه ای در قد و قواره موش!رسول آذرگون

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

عرضه کننده: روکش های عایق انرژی و مقاوم ساز شیشه
آدرس: خیابان توحید- بین توحید 8 و10     تلفن: 32449129    همراه: 09155610585

کلینیـکســاختمـانینـوفـرستـی

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

با مدیریت : مسعود علیزاده          09153410668 - 09153410668

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

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 
 تهیه و تامین تجهیزات قالب فلزی ) اجاره، فروش(

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 
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آیه روز  

بلكه اينان و پدرانشان را برخودارى دادم تا حقيقت و فرستاده  اى آشكار به سويشان آمد
سوره الزخرف، آيه 29

حدیث روز  

براى شهادت حسين عليه السالم ، حرارت و گرمايى در دلهاى مؤمنان است که هرگز سرد و خاموش 
نمى شود . پيامبر )صلى ا... عليه و آله(

پيراهنى از زخم، به تن دوخته است
اين رسم، ز حضرت غم آموخته است

اى سرو تماشايِى ايمان، عبـاس!
دل، شعله به شعله، در غمت سوخته است

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

راه های  برای آغاز  آمیختن
 سال تحصیلی جدید به طبیعت

آموزگاران طبيعت کسانى هستند که از قدرت طبيعت 
به عنوان محيطى براى يادگيرى نه تنها درباره ى 
طبيعت، بلكه درباره ى موضوعات مختلف استفاده 
مى کنند.در ادامه پيشنهادات را مطالعه مى کنيد براى 
محيط  در  را  طبيعت  جديد،  تحصيلى  سال  آن که 

آموزشى و کارى خود در آغوش بگيريد:
طبيعت  با  بيشتر  ارتباط  براى  که  کتاب هايى   *
الهام بخش هستند بخوانيد. برخى کتاب ها کودکان را 
به خروج از خانه و وقت گذرانى و ماجراجويى در دل 

طبيعت تشويق مى کنند. 
از  بيرون  را  از زمان خود  نيم ساعت  *  دست کم 
پارک  مانند يک  مدرسه و در يک فضاى طبيعى 
شهرى، يک باغ يا ساحل رودى در خارج از شهر 

بگذرانيد و سپس درباره ى تجربه هاى خود بنويسيد. 
* کالس خود را به فضاى آزاد ببريد. مى توانيد موضوع 
درسى خود را به طبيعت اطراف خود ارتباط دهيد يا 
تنها از محيط طبيعى بيرون از مدرسه به عنوان فضايى 
الهام بخش و مفيد براى بهبود يادگيرى استفاده کنيد.

* رفتار پرندگان را مطالعه کنيد. همراه با کودکان 
به صداى پرندگان گوش دهيد و آن ها را تقليد کنيد. 
سعى کنيد زبان پرندگان را بشناسيد و معناى صداهاى 

مختلف را کشف کنيد.
*  يک بازى جستجوگرانه راه بيندازيد. فهرستى از 
چيزهايى که مى توان به دنبال آن ها گشت تهيه کنيد 
و در اختيار کودکان قرار دهيد. چيزهايى که براى 
پيدا کردن آن ها الزم است از حواس گوناگون خود 

استفاده کنند و مشاهده گرانى دقيق باشند.

می دونستی كتاب های آشپزی را 
باید از روی دستای تو بنویسید؟

مرد و زن نشسته اند دور سفره. مرد قاشقش را زودتر 
فرو مى برد توى کاسه سوپ و زودتر مى چشد طعم 
 غذا را و زودتر مى فهمد که دستپخت همسرش
 بى نمک است و اما زن چشم دوخته به او تا ُمهر 
تاييد آشپزى اش را از چشم هاى مردش بخواند و 
مرد که قاعده را خوب بلد است، لبخندى مى زند و 

مى گويد: “چقدر تشنه ام !”
زن بى معطلى بلند مى شود و براى رساندن ليوانى 
آب به آشپزخانه مى رود. سوراخ هاى نمكدان سر 
تا  و  شوند  مى  باز  زحمت  به  و  است  بسته  سفره 
رسيدن آب فقط به اندازه پاشيدن نمک توى کاسه 

زن فرصت هست براى مرد.
زن با ليوانى آب و لبخندى روى صورت برمى گردد و 
مى نشيند. مرد تشكر مى کند، صدايش را صاف مى 
کند و مى گويد: “ مى دونستى کتاب هاى آشپزى را 
بايد از روى دستاى تو بنويسيد؟”و سوپ بى نمكش 
را  نمكش  با  و زن سوپ  با رضايت   را مى خورد؛ 

مى خورد؛ با لبخند!

باور نادرستی وجود دارد که استرس و رضایت 
است  ممکن  شوند.  نمی  همراه  هم  با  شغلی 
مشغول به انجام کاری باشید که به آن عالقه 
دارید با این حال همین کار، استرس فراوانی 
را به شما وارد کند. این امکان وجود دارد که 
چنین اضطراب و استرسی، سالمتی تان را به 
مخاطره بیاندازد بنابراین بسیار اهمیت دارد که 
قادر به تشخیص سریع این موضوع باشید و تا 
آنجا که می توانید میزان این استرس را کاهش 
دهید.در اینجا به بررسی برخی از نشانه هایی 
می پردازیم که اگرچه ممکن است به خوبی 

حس نشوند اما ایجاد استرس کنند:
مشکل خواب دارید

اگر برای خوابیدن دچار مشکل هستید تالش 
کنید به این سئوال ها پاسخ دهید. آیا بیش 
از اندازه در محل کارتان مسئولیت دارید؟ آیا 
انتظارات رئیس تان از شما غیرمنطقی است؟ 
آیا عملکردتان در محل کار تا کنون مناسب و 
کافی بوده است؟ با پاسخ دادن به این سئواالت 
قادر خواهید بود دریابید که آیا علت اختالل در 

خواب تان، مربوط به کار می شود یا خیر و اگر 
چنین است در صدد رفع آن برآیید.

پرخوری می کنید
ممکن است اخیرا در شغل تان ارتقاء پیدا کرده 
حال  این  با  بگیرید  هم  خوبی  پول  و  باشید 
ممکن است مدام در حال خوردن هله هوله و 

پر کردن معده تان باشید.
راشی گیلت از نویسندگان بیزنس اینسایدر، در 
این باره می گوید: ” پژوهش های اخیر نشان 
و  کار  از  استرس حاصل  میان  که  است  داده 
رفلکس های چون سوزش باالی معده و حالت 
تهوع ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. اگر وضعیت 
ممکن  نیست  گذشته  سالمتی  به  تان  معده 
است، به دالیلی چون استرس هایی باشد که در 
محل کارتان تحمل می کنید. چنین استرسی 
می تواند در قالب نشانه جسمانی جدیدی در 

داخل بدن، نمود پیدا کند.”
دائم سردرد می گیرید

سردرد مداوم می تواند دالیل بی شماری داشته 
شود  مراجعه  پزشک  به  حتما  باید  که  باشد 

اما یکی از شایع ترین علت های آن استرس 
است.کیمبرلی ُهولند نویسنده وب سایت خط 
سالمت، معتقد است، استرس مداوم می تواند 
سبب بروز میگرن شود. استرس های خانوادگی 
و شغلی از جمله شایع ترین انواع استرس به 
شمار می روند که اگر به موقع کنترل نشوند 
می توانند به جسم و ذهن انسان آسیب فراوانی 

وارد کنند.
دندان قروچه می کنید

آیا تا کنون در حالی که روبروی کامپیوترتان 
نشسته اید، برایتان پیش آمده که دندان های 
تان را روی هم بفشارید و در اصطالح دندان 
جلسات  موقع  را  کار  این  آیا  کنید؟  قروچه 
کاری تان هم تکرار می کنید؟ تحقیقات انجام 
گرفته در کلینیک مایو نشان داده که استرس و 
نگرانی، می تواند منجر به دندان قروچه شود و 
به دنبال آن، سبب درد در ناحیه فک و آسیب 

به دندان ها شود.
فراموشکار شده اید

فراموش  را  هایتان  پروژه  اتمام  زمان   آیا 

می کنید؟ آیا قرارهای مهمی که با رئیس تان 
دارید را از یاد می برید؟ و یا به نوشته هایی 
نویسید  می  تان  یادداشت  دفترچه  در  که 
ندارید.هایدی  اعتماد  دهید،  شان  انجام  تا 
میتشل نویسنده مجله وال استریت، چنین می 
نویسد:فردی که استرس دارد بر کاری را که 
در حال انجام آن است تمرکز دارد اما عمدتا 
بر حواشی مرتبط به آن متمرکز نیست. فردی 
که دیر به یک قرار کاری می رسد، ممکن است 
کجا  را  کلیدهایش  که  باشد  کرده  فراموش 
گذاشته. تحقیقات اخیر نشان داده است افرادی 
به  دارند،  کنترل  غیرقابل  های  استرس  که 
بیماری هایی چون فراموشی که انواع گوناگونی 
نیز دارد، مبتال می شوند. این نوع فراموشی ها 
در افراد مضطرب نسبت به سایرین به مراتب 

بیشتر دیده شده است.
بیشتر از گذشته عصبانی می شوید

اگر فرد آرام و نسبتا شادی هستید اما در محل 
کار یا منزل یک دفعه عصبانی می شوید و یا 
در مواجهه با همکار یا یکی از اعضای خانواده، 

صبرتان لبریز می شود، می تواند دلیل واضح و 
مشخصی باشد که شما در محل کارتان دچار 
استرس هستید.بر اساس مطالعات انجام گرفته 
در کلینیک مایو، عصبانیت های آنی، کج خلقی 
و خشم از نشانه های وجود استرس هستند.
بنابراین اگر اخیرا کمی آسیب پذیرتر از گذشته 
ممکن  کنید.  جستجو  را  آن  علت  اید،  شده 
است ارتباطی میان اتفاقات محل کارتان با این 

وضعیت وجود داشته باشد.
دچار حمله عصبی می شوید

اگر از شدت وحشت دچار حمله های عصبی در 
محل کارتان می شوید، این احتمال وجود دارد 
که دچار استرس باشید.طبق نتایج بدست آمده 
از مطالعات کلینیک مایو، حمله های عصبی 
حاصل از ترس، به طور ناگهانی به وجود می 
آیند و از قبل خبر نمی دهند. از نشانه های 
این نوع حمله ها می تواند، ضربان قلب باال، 
تعرق، لرزش، حالت تعوع، احساس سرما و درد 
در ناحیه سینه باشد. اگر این نشانه ها را دارید 

حتما به پزشک مراجعه کنید.

عارفانه روز

کودکت را از جهنم نترسان،ذات او را پاک 
پرورش بده.وعده ى بهشت به او نده،
به او بياموز خوب بودن الزمه ى 

انسانيت است!

گذشته هایت را ببخش، زیرا آنان همچون کفشهای 
کودکی ات، نه تنها برایت کوچکند، بلکه تو را از گام 

برداشتن های بلند باز می دارند

اگر قطره ای آب درون درياچه ای بيفتد،هيچ 
اثری از آن نمی ماند اما اگر همين قطره بر روی 

برگی افتد، بر روی آن خواهد درخشيد پس،بهترين 
مكان را انتخاب کنيدتا بدرخشيد

زمین بهشت می شود اگر انسان ها بفهمند،هیچ کس 
برتری ندارد بر دیگری مگر به میزان فهم و شعورهیچ 
انسانی حق ندارداز باال به انسان دیگر نگاه کندمگر 

وقتی که میخواهد، دست او را بگیرد!
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رهشمالسانخاملف1

سونوماحدزاهار2

دودسمفاوخنییا3

کریمخدرشیاین4

یارکاچهسوککس5

سرپنولکیرودو6

میکریسدربنمی7

تیامحنارانبا8

پاپربیلاکدالج9

هیسانتمرملوا10

مهجریادیروال11

ایتوتساپتسای12

هویدسارخدوبان13

ولهنامزاسسونو14

راوگاننشورهیاس15

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

تجربه کنید.   09158668002

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

 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

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

آهنگ ریزی رایگان
 ویژه ایام محرم

بین مطهری 2-4  
نمایندگی سروش

ایزوگام  شفیعی
آسفالت )محوطه و پشت 

بام( و  قیرگونی
   09151630283 - 32225494 
صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، 

واحد 98

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی

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

زمین فروشی واقع در غفاری 48 
قطعه دوم از حاشیه
09371943716

کلیه لوازم منزل و اداری شما را 
با باالترین قیمت خریداریم.

09151630435

یک واحد تولیدی نان صنعتی 
و سنتی به افراد ذیل با تخصص 

و تجربه الزم ، حقوق مکفی و 
بیمه  تأمین اجتماعی نیازمند 
است. متقاضیان می توانند 
برای کسب اطالعات بیشتر

 با شماره 09399776077 
تماس حاصل فرمایند.

1- شاطر سنگک
2- وردست شاطر سنگک

3- شاطر لواش تنوری سنتی
4- شاطر لواش و تفتان 

صنعتی ماشینی
5- چونه گیر

6- نان گیر لواش و تفتان
 ما شینی

نگهداری از کودک در منزل، تقریبا تمام وقت 
32409004 -09128011721

تماس از ساعت 12ظهر به بعد

به تعدادی راننده تمام وقت با خودرو 
برای کار در آژانس نیازمندیم.

09157230604

مدرک فوق دیپلم عمران با سه سال 
سابقه آب برای رتبه بندی نیازمندیم.

09155625626

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

به یک راننده بیل مکانیکی با محل 
کار ثابت و قابل رفت و برگشت به 
شهر نیازمندیم.09151611201
به چند نفر نیروی خانم جهت کار در 

سالن زیبایی نیازمندیم.
09397690128/056-32450229

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 

تعدادی نیروی خانم و آقا و پیک 
موتوری برای کار در رستوران 

نیازمندیم.
ساعت تماس: 17 تا یک بامداد

09152694969



متخصص طب سنتی، تدابیر تندرستی در فصل پاییز را 
تشریح کرد و گفت: در فصل پاییز توصیه شده از مصرف 
خوراکی هایی همچون هندوانه، خیار و کاهو خودداری 
شود. ناصر رضایی پور اظهار داشت:  در این فصل باید تا 
جایی که ممکن است تری یا رطوبت بدن را افزایش دهیم 
و از رفتارهایی که موجب خشک تر و سردتر شدن بدن 

می شود، پرهیز کنیم. توصیه شده است که در این فصل 
با دقت و وسواس بیشتری از موادی همچون غذاهای 
مانده، گوشت گوساله، گاو، کنسروجات، کمپوت، سوسیس 
و کالباس، فست فود، ادویه های تند و تیز، بادمجان، قارچ، 
دوغ ترش، چای پررنگ، و زیاده روی در قهوه، نسکافه، 
کاکائو، سیر و پیاز پرهیز کنیم. آبگوشت با گوشت بره، 

عسلی،  تخم مرغ  درشت،  مرغ های  ساده،  آش های 
شیرینی های طبیعی از شکر و بادام و پسته )مانند جوز قند(، 
مصرف آن برای فصل پاییز توصیه شده است. در پاییز باید 
از نوشیدن آب بسیار سرد، نوشیدن آب در میانه خواب و 
صبح ناشتا، از یک ساعت پیش تا یک ساعت پس از 
غذا، در داخل و بالفاصله پس از حمام نیز پرهیز کرد.

در فصل پاییز، این 3 خوراکی را نخورید !
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مسابقات قوی ترین مردان ایران در سال 95 
به میزبانی استان و شهرستان قاینات برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان، حمیدرضا برومند، 
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی، با بیان اینکه میزبانی 
مسابقات کشوری در رشته های مختلف ورزشی باعث آشنایی سایر استان 
ها با موقعیت های خراسان جنوبی و شناسایی و بروز استعدادها و توانمندی 
های ورزش و جوانان می شود، خاطرنشان کرد: آماده هر گونه همکاری با 
هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان برای برگزاری هر چه مطلوب تر این 
رویداد مهم ورزشی هستیم. محمدامین محمدپرست، رئیس هیئت بدنسازی 
و پرورش اندام استان گفت: بعد از رایزنی های انجام شده با فدراسیون مقرر 
شد رقابت های سال جاری قوی ترین مردان ایران به میزبانی خراسان 
جنوبی و شهرستان قاینات برگزار شود. محمد پرست، برگزاری و میزبانی 
موفق سال های گذشته این رقابت ها در استان خراسان جنوبی را دلیل این 
انتخاب عنوان کرد. وی خاطرنشان کرد: این مسابقات گرامیداشت دهه فجر 
و با حضور 150 نفر شرکت کننده از 27 استان برگزار خواهد شد که 10 نفر 
برتر این مسابقات به مسابقات قوی ترین مردان جهان اعزام می شوند. 

جوانان ووشوی ایران 
بر سکوی نایب قهرمانی جهان تکیه زدند

تیم ووشوی جوانان ایران در مجموع دو بخش ساندا و تالو دختران و 
پسران به عنوان نایب قهرمانی جهان دست یافت. به گزارش ایرنا، رقابت 
های ووشو قهرمانی جوانان جهان که از روز پنجشنبه هفته گذشته با 
حضور نمایندگان 51 کشور در شهر بورگاس بلغارستان آغاز شده بود، 
روز گذشته به پایان رسید. در پایان این رقابت ها تیم جوانان ووشو ایران 
در مجموع در دو بخش تالو و ساندای دختران و پسران با کسب 7 مدال 
طال، 7 نقره و 5 برنز و با شایستگی بر سکوی نایب قهرمانی جهان تکیه 
زد. تیم چین که قهرمان بالمنازع تمامی ادوار مسابقات جهانی و قاره ای 
است، با کسب 1٩ مدال طال و ٣ نقره به عنوان قهرمانی رسید. همچنین، 
ماکائو با کسب 5 مدال طال، ٤ نقره و٣ برنز به مقام سومی رسید. در پایان 
این رقابت ها، زهرا کیانی که به تنهایی موفق به کسب دو مدال طال 
و یک نقره شد، عنوان پر افتخارترین ووشوکار را به خود اختصاص داد.

عنوان چهارمی ایران 
در رقابت های گراپلینگ قهرمانی جهان

ایرنا- تیم های گراپلینگ مردان و زنان ایران در رقابت های جهانی گراپلینگ 
در بالروس به عنوان چهارم رسیدند. رقابت های جهانی گراپلینگ روزهای 
10 و 11 مهرماه در شهر مینسک بالروس برگزار شد. تیم های ایران در 
بخش Nogi و Gi مردان و در بخش Gi زنان با 21 ورزشکار در این رقابت 
ها حضور یافته بودند که حاصل تالش ملی پوشان ایرانی کسب سه مدال 
نقره و پنج برنز و مقام چهارمی این مسابقات بود. در پایان این مسابقات تیم 
های روسیه، اسپانیا و فرانسه عنوان های اول تا سوم را بدست آوردند و تیم 
ایران با 2 امتیاز اختالف نسبت به تیم سوم در جایگاه چهارم قرار گرفت.

این برگ ها را بخورید!

فواید  از  می کنند  توصیه  تغذیه  کارشناسان 
گیاهان  باالی  بر  که  مغذی  و  سبز  برگ های 
متخصصین،  گفته  به  نشوید.  غافل  می رویند 
برگ های سبز منبع مقادیر باالی فیبر، ویتامین ها، 
که  هستند  گیاهی  مغذی  مواد  و  معدنی  مواد 
می توانند به کاهش بیماری قلبی، دیابت نوع2 و 

برخی سرطان ها کمک کنند. به گزارش مهر، برگ 
سبز 5 گیاه خوراکی  زیر را بیشتر مصرف کنید: 1- 
 K،بروکلی 2- تربچه ٣- شلغم: منبع ویتامین های
A، و C همراه با فوالت، مس، منگنز، فیبر، و 
 ،A، B۶ کلسیم ٤- هویج: مملو از ویتامین های
و K، فوالت، نیاسین، پتاسیم، تیامین )ویتامین 
پروتئین،  از  منگنز 5- چغندر: سرشار  و   )B1
فسفر، زینک )روی(، آنتی اکسیدان و فیبر است.

4 توصیه درمورد حمام کردن کودک 

1- اگر کودک ۶ الی 11 ساله است، دو الی سه 
بار در هفته حمام و تنها یک بار شامپو زدن در 
هفته برای مو و بدنشان الزم است 2- در صورتی 
که کودکان به طور واضح پس از گل بازی و یا 
شنا در دریاچه کثیف شده باشند و یا بوی تند 
عرقشان بیاید، می توان تعداد دفعات حمام در هفته 

را افزایش داد ٣- اگر کودکان در ابتدای سن بلوغ 
قرار دارند، بهتر است که هر روز دوش بگیرند تا از 
چربی های بدنشان خالص شوند. پس از سن 12 
سالگی، کودکانی که موهای خشک یا فرفری دارند 
می توانند موهایشان را هر هفت الی 10 روز شامپو 
کنند ٤- بهتر است برای کودکان از نرم کننده های 
مو استفاده نشود، اما در صورت نیاز تنها باید آن 
را در انتهای موها استفاده کرد، نه در کف سر.

یک واقعیت تلخ درباره حوله ! 

افرادی که مستعد آلودگی با میکروب ها هستند 
ممکن است در تماس با حوله های کثیف و شسته 
نشده دچار آکنه روی صورت یا بدن شوند. بنابراین، 
حفظ پاکیزگی حوله از اهمیت باالیی برخوردار 
است. وجود آثار لوازم آرایشی یا کثیفی روی حوله و 
کشیده شدن آن به پوست باعث بسته شدن منافذ و 

تشدید آکنه های موجود می شود. به گفته محققان، 
استفاده از حوله دست و صورت شسته نشده و 
کثیف ممکن است باعث گسترش باکتری ها و در 
نتیجه نشستن آنها روی صورت و دست ها خواهد 
شد. در صورتی که باکتری ها کافی نباشند، کشیدن 
ساده حوله به صورت و بدن، آکنه را تشدید می کند.  
بنا به نتایج دانشگاه آریزونا حتی هپاتیت B نیز از 
طریق حوله مشترک قابل انتقال به دیگران است.

اگر بدون دلیل کبود می شوید
حتمًا این ویتامین را بخورید ! 

حتماً تا به حال برایتان پیش آمده که ناگهان متوجه 
کبودی روی دست یا پایتان شوید و حتی ندانید 
چه زمان ضربه ای به شما وارد شده است. این 
اتفاق معموالً روی ساق پا مشهود تر است. یکی 
از سواالت بیشتر افراد این است که  دلیل ایجاد 

باید بدانید گاهی  خونمردگی چیست؟! در واقع 
ویتامین به خصوص  ویتامین ها  برخی  کمبود 

C می تواند باعث شکنندگی عروق شود. در این 
شرایط تجویز دوره ای از ویتامین C خونمردگی را تا 
حدود زیادی کنترل می کند. معموالً هم این کبودی 
ها  چند روز بیشتر باقی نمی ماند. در مواردی تا چند 
هفته طول می کشد اما بتدریج پروتئین های موجود 
در خون و مولکول های آهن جذب می شوند.

بیماران کلیوی موز و انجیر بخورند 

طالبی،  موز،  انجیر،  چون  های  میوه  مصرف 
خربزه به دلیل اینکه حاوی پتاسیم زیاد هستند 
از  سرشار  و  تیره  های  برگ  با  سبزیجات  و 
منیزیم به بیماران کلیوی توصیه می شود. یک 
متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت: مصرف 
میوه و سبزیجات تازه می تواند تأثیر بسزایی در 

کنترل فشارخون بیماران کلیوی داشته باشد. پیام 
فرحبخش افزود: فشارخون باال پس از دیابت، 
دومین علت بروز نارسایی مزمن کلیوی بوده، زیرا 
کلیه ها و سیستم گردش خون کاماًل به یکدیگر 
وابسته هستند. بنابراین مصرف ٣ تا ٤ عدد میوه 
متوسط و همچنین ٣ تا 5 واحد از سبزیجات تازه 
در روز می تواند تا حد زیادی فشارخون مبتالیان 
به بیماری کلیوی را کاهش و همینطورکنترل کند.

43 درصد تصادفات فوتی 6 ماه گذشته
در محورهای روستایی استان خراسان جنوبی

مالیی- حادثه رانندگی محور روستایی خلیران - رکات خوسف 
یک کشته و دو مجروح برجا گذاشت. رئیس پلیس راه استان در 
تشریح این خبر گفت: عصر روز شنبه،  یک دستگاه خودروی 
سواری پراید با یک دستگاه کامیون در این محور برخورد کرد، 
که در اثر آن یک جوان ٣0ساله که سرنشین پراید بود در محل 
جان باخت. سرهنگ رضایی افزود: راننده و سرنشین دیگر پراید 
هم زخمی و به بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند منتقل شدند. 
وی علت این حادثه را انحراف به چپ خودروی پراید دانست 
وتاکید کرد: متاسفانه در ۶ ماه گذشته ٤٣درصد تصادفات 
فوتی خراسان جنوبی در محورهای روستایی  رخ داده است.

نوزاد 8 ماهه زنده زنده در آتش سوخت 

در پی حادثه آتش سوزی در مجتمع کارکنان آموزش و پرورش زاهدان، یک کودک هشت 
ماهه که دچار سوختگی شدید شده بود، درگذشت. به گزارش جام جم آنالین، در حادثه 
آتش سوزی روز شنبه که در یکی از آپارتمان های مسکن مهر واقع در محله مهر شهر 
زاهدان رخ داد، چهار نفر دچار سوختگی شدند. به دنبال این حادثه که یک نوزاد هشت 
ماهه که به علت شدت سوختگی به بیمارستان منتقل شده بود، درگذشت و حال مادر این 
کودک نیز وخیم گزارش شده است. معاون عملیات آتش نشانی زاهدان در تشریح این 
خبر گفت: ساعت هفت و چهار دقیقه صبح روز شنبه به سامانه 125 حریقی در مجتمع 
مسکونی والیت مربوط به کارکنان آموزش و پرورش زاهدان گزارش شده که خاموش 
کردن آن به کمک 10 نفر از نیروهای عملیاتی و در مدت زمان ٣1 دقیقه انجام شده است. 
عبدالرحیم شاقوزایی اظهار داشت: همچنان علت وقوع این حادثه آتش سوزی در دست 
بررسی است و کارشناسان آتش نشانی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شده اند.

وضعیت فوق العاده و هشدار جدی به مسافران عازم ترکیه

سفارت جمهوری اسالمی ایران در آنکارا نظر به اتفاق ناگواری که برای یک ایرانی در استانبول افتاد به مسافران 
عازم به این کشور هشدار داد. در اطالعیه سفارت ایران در ترکیه آمده است: نظر به وقوع برخی حوادث ناگوار برای 
هموطنان، با تاکید در مورد اهمیت رعایت مقررات وضعیت فوق العاده در جمهوری ترکیه ، مجددا توصیه می گردد در 
صورت اقامت و یا ضرورت انجام مسافرت، با دقت نظر و توجه نسبت به هشدار های نمایندگی و سرکنسولگری های 
جمهوری اسالمی ایران درترکیه و نیزدستگاه های ذیربط کشور میزبان، از حضور در اماکن پر ازدحام و نامطمئن اکیدا 
خودداری فرمایند. الزم به یادآوری است 2 گردشگر ایرانی توسط ۶ شهروند ترکیه در محله فاتح استانبول مورد ضرب 
و شتم قرار گرفتند که یکی از آنها کشته شد. چند شهروند ترک، عده ای از گردشگران ایرانی را به مراکز تفریحی برده 
اما با فریب آنها قصد اخاذی مبلغ زیادی از آنها را داشته اند. این موضوع باعث درگیری و ضرب و شتم میان آنها شده 
است. در نتیجه این درگیری، مهاجمان 2 گردشگر ایرانی با نامهای اختصاری ح. ک ٤0 ساله و پ.م 2٩ را با چاقو مورد 
ضرب و شتم قرار داده اند. مجروحان فورا به بیمارستان منتقل شده اما یک نفر از آنها به علت شدت جراحات جان 
باخته است.پلیس ضاربان را دستگیر و روانه زندان کرده است. ضاربان از طریق دوربین های مدار بسته شناسایی شده اند.

مغز گردو شبیه مغز انسان است !!!

در حال حاضر همه ما می دانیم که 
گردو  ۳۶ مرتبه نورون های پیام رسان به مغز را 

گسترش می دهد.
داده نما،

نیم کره راست و نیم کره چپ. قسمت باالی مغز و پایین مغز. 
حتی چین خوردگی های و پیچیدگی های آن هم شبیه نئو کورتکس است. 

بسم رب الحسین )ع(

در محل هیئت عزاداران حضرت علی اکبر )ع( شهرستان بیرجند 
واقع در خیابان شهید منتظری شروع جلسات دهه اول محرم: ساعت 91/03 

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 

 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(

السالم علیک یا ابا عبدا... الحسین )ع(

حسینیه جواد االئمه )ع( رحیم آباد  برگزار می کند: 
جلسه سخنرانی و عزاداری ساالر شهیدان
 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(
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تسنیم- معاون مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گفت: شهرستان درمیان به صورت پایلوت برای اجرای نخستین طرح تجمیعی جمع آوری پسماند انتخاب شده است. صفری در کمیته فنی 
مدیریت پسماند شهرستان درمیان اظهار کرد: طرح احداث سایت مرکزی دفن پسماند به صورت آزمایشی در شهرستان هایی با جمعیت کمتر از 100 هزار نفر اجرایی می شود که در شهرستان درمیان بر روی 
29 نقطه شهری و روستایی به صورت پایلوت انجام می شود. وی افزود: در طرح تجمیع محل دفن پسماند، نیروهای فعال کنونی کنار گذاشته نخواهند شد و چه بسا این طرح ایجاد اشتغال جدید نیز داشته باشد.
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سود حاصله از فروش سوخت به 
جیب مرزنشینان واقعی
واریز شود

حسینی- استاندار با تاکید بر اینکه مسئوالن تالش 
کنند تا سود واقعی حاصله از فروش سوخت به جیب 
بروز  از  کرد:  عنوان  واریز شود،  واقعی  مرزنشینان 
رفتارهایی که موجب نارضایتی مردم و مرزنشینان 
می شود، پرهیز کنند. پرویزی در دیدار هیات مدیره 
با  استان  تعاونی های مرزنشینان  اتحادیه شرکت 
بیان اینکه نیازمندی های مرزنشینان در بخش های 
مختلف باید از سوی مسئوالن ذی ربط شناسایی 
شود گفت: راه های رفع مشکالت آنان را به صورت 
مکتوب ارائه دهید. وی از فعالیت 1۴ شرکت تعاونی 
مرزنشین و ۸ تعاونی خبر داد و افزود: تجمیع شرکت 
های تعاونی های مرزنشین و نیز اختصاص یک 
شرکت تعاونی به هریک از شهرستان های مرزی 
می تواند بسیار کمک کننده باشد. وی درباره توسعه 
تعاونی  های  شرکت  طریق  از  واردات  و  صادرات 
مرزنشین آماده واگذاری تسهیالت و کمک های 
اعتباری هستیم مشروط بر آنکه تسهیالت دریافتی 
به توسعه صادرات و  به معنی واقعی کلمه منجر 

واردت و رونق اقتصادی در مرز گردد.

انتصاب سه نفر از مدیران دفتر
نماینده ولی فقیه در استان

 
پیشه ور- نماینده ولی فقیه در استان طی احکام 
مدیر  عنوان  به  جابری  االسالم  حجت  جداگانه  
دفتر وجوهات شرعیه، حجت االسالم مشرفی به 
عنوان مدیر ارتباطات حوزوی و محمود مقامی را 
به عنوان مدیر روابط عمومی نمایندگی ولی فقیه 

در استان خراسان جنوبی منصوب  کرد.

اعالم  آمادگی شورای عالی
امنیت ملی برای توسعه شرق کشور

شبستان- نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در 
خانه ملت گفت: امیر دریابان شمخانی اعالم کرد که 
شورای عالی امنیت ملی می توانند برای توسعه شرق 
کشور ورود پیدا کند. حجت االسالم عبادی اظهار 
کرد: مشکالت استان از جمله تخلیه 1۷00 روستا، 
تانکر،  مهاجرت  به وسیله   آبرسانی به ۴۵0 روستا 
روستاییان به حاشیه شهرها و افزایش ۵0 درصدی 
بیکاری روستاییان و  اخیر و  مهاجرت در سالهای 
دبیر شورای  با  جلسه  در  بنده  توسط  شهرنشینان 
عالی امنیت ملی بیان شد. وی خواستار نگاه ویژه 
شورای عالی امنیت ملی به استان از بُعد »امنیتی« 
شد و افزود: استان در دو حوزه »آب و ترانزیت« با 
مشکالت جدی روبرو است. نماینده مردم بیرجند، 
 درمیان و خوسف در مجلس خاطرنشان کرد: تمامی 
نمایندگان فراکسیون توسعه شرق و شمال شرق در 
این دیدار بر دو اولویت »آب و جاده و راه آهن« 
تاکید کردند و شمخانی با ابراز خرسندی از برگزاری 
این جلسه تاکید کرد که باید در جلسات تخصصی بر 

روی این موضوعات کار شود.

کیفیت منابع آبی بشرویه
در حال کاهش است

بشرویه  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  مهر- 
آبی  منابع  کیفیت  خشکسالی  شرایط  گفت: 
روز  منابع  و  داده  کاهش  شدت  به  را  شهرستان 
به روز شورتر می شود. سرچاهی ظهر دوشنبه در 
جلسه ای که با حضور مدیران، مسئوالن و اعضای 
اتاق فکر شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از 
توسعه بخش کشاورزی کشور در جهاد کشاورزی 
این  کرد:  اظهار  بود،  شده  برگزار  شهرستان 
شهرستان امسال به عنوان خشک ترین شهر کشور 
شناخته شد و میانگین بارندگی در این شهرستان 
19.۷ میلی متر بوده است. وی بیان کرد: شوری 
محصوالت  کشت  سمت  به  را  کشاورزان  منابع 

مقاوم به شوری و خشکی سوق می دهد.

امسال شکار ممنوع

مالئی- معاون محیط زیست از ممنوعیت صدور 
تاکید کرد:  پروانه شکار در سال جاری خبرداد و 
با توجه به خشکسالی ها و برای حفظ گونه های 
جانوری جلسات کارشناسی گرفته شد که بر اساس 
آن در استان های خراسان رضوی، شمالی، کرمان 
و خراسان جنوبی نمی توان پروانه شکار صادر کرد. 
مودی در گفت و گو با آوا عنوان کرد: در 19سال 
گذشته خشکسالی های شدید حیات وحش منطقه 
را با خطر نابودی جدی رو به رو کرده است. وی 
افزود: چشمه ها خشک، مراتع از دان و علوفه خالی 
شده است که محیط بانان هر منطقه با تالش و 
زحمت شبانه روزی علوفه و آب به حیوانات می 
با  کرد:  خاطرنشان  زیست  محیط  معاون  دهند. 
الیروبی و ساخت آب انبار توانستیم شرایط کنونی 
را حفظ کنیم و خوشبختانه هیچ بیماری و انقراضی 

را در حیات وحش استان نداشتیم.

پایانسرشماریحیاتوحش
مودی به سرشماری پستانداران، گوشت خواران و 
پرندگان شاخص در تابستان امسال اشاره و گفت: 
از جمله کل  این سرشماری در حیوانات شاخص 
و بز، جبیر،  شغال، روباه ، یوز پلنگ،کبک،کوکر 
ممنوعیت  از  وی  شد.  انجام  شکاری  پرندگان  و 
صدور پروانه شکار در سال جاری خبرداد و تاکید 
کرد: فصل شکار از مهر تا اسفند است که نسبت 
به پروانه صادره و نوع شکار ممنوعیت ها مشخص 
می شود. مودی از شکارچیان خواست تا به قوانین 

و مقررات مانند همیشه پایبند باشند.

قطع 12 ساعتي جریان گاز تعدادي از 
مشترکین شهر اسالمیه 

شهر  در  گاز  جریان  پایداري  منظور  به  قوسی- 
توزیع  شبکه  اتصال  عملیات  فردوس  اسالمیه 
باغشهر اسالمیه به شبکه گاز شهرك صنعتي و 
باغستان علیا، سفلي و مهرانکوشک، جریان گاز 
تمام مشترکان واقع در ضلع شرقي شهر اسالمیه 
شامل  بسیج  میدان  تا  الغدیر  میدان  حدفاصل 
 ،) زوج  هاي  خیابان   ( خمیني  امام  هاي  خیابان 
انقالب، 22بهمن، شهید نیکودل، هفده شهریور، 
همافران  و  افرازنده، کشاورز  شهیدجوادي، شهید 
امروز 13 مهر از ساعت ۸:00  صبح به مدت 12 

ساعت قطع خواهد بود.

توزیع ۵۴۰ تن کاالی طرح تنظیم بازار 
بین هیئت های مذهبی

به  اشاره  با  رئیس سازمان جهاد کشاورزی  مهر- 
و  محرم  ویژه  بازار  تنظیم  طرح  کاالهای  توزیع 
صفر، گفت: در مرحله نخست این طرح ۵۴0 تن 
کاالی اساسی بین هیئت های مذهبی استان توزیع 
کاالها  این  کرد:  اظهار  مطلق  پور  ولی  می شود. 
شامل برنج، مرغ منجمد، شکر و گوشت قرمز بوده 
که بین هیئت های مذهبی توزیع خواهد شد و هیچ 

محدودیتی در تامین اقالم این کاالها وجود ندارد.

تعداد سفرهای هوایی در طبس
۴۴ درصد افزایش یافت

شش  در  گفت:  طبس  فرودگاه  رئیس  ایرنا- 
ماهه اول سال 9۵، چهار هزار و ۸0۵ نفر مسافر 
این  که  شدند  جا  جابه  فرودگاه  این  از  هواپیما 
رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴ درصد 
افزایش دارد و تعداد پروازها هم با 10۴ سورتی 
پرواز در این مدت 21 درصد افزایش یافته است. 

اجرای 400 برنامه در هفته ملي كودكاهدای خون محدود به تاسوعا و عاشورا نشود

فرو نشست دشت های استان کنترل می شود

طرح  جزییات  استان  خون  انتقال  مدیرعامل  برزجی- 
“نذر خون” در ماه محرم را تشریح کرد و گفت: این 
طرح سال گذشته اجرا شد اما امسال هنوز به خراسان 
جنوبی ابالغ نشده است. محمد رضا عاملی در گفتگو 
با آوا،   درباره طرح “نذر خون” که هر سال در روزهای 
محرم در سازمان انتقال خون برای داشتن اهدای خون 
کافی در کشور، برگزار می شود، گفت: در سال های اخیر  
شاهد بودیم که مردم در ماه محرم نذوراتی دارند. به 
عنوان مثال نذر کردند تا در ماه محرم و تاسوعا و عاشورا 
خون اهدا کنند. بر این اساس بود که طرح نذر اهدای 

خون در سازمان انتقال خون راه اندازی شد.
مدیرعامل انتقال خون استان با اشاره به احتمال ازدحام 
اهدای  برای  عاشورا  و  تاسوعا  روزهای  در  جمعیت 
خون، افزود: بنابراین برای اینکه با ازدحام جمعیت در 
این روزها مواجه نشویم و بتوانیم به صورت مرتب و 
یکنواخت در تمام طول سال اهدای خون داشته باشیم، 

این طرح راه اندازی شد. بر این اساس برای پیشگیری از 
اهدای خون بیش از ظرفیت مراکز در یک روز و نداشتن 
اهدای خون در روزهای دیگر، یک سیستم نوبت دهی 
برای نذر خون در ماه محرم راه اندازی شد تا در برخی 
زمان ها که نیازمند اهدای خون هستیم،   افراد به میزان 

کافی به مراکزمان مراجعه کنند.
عاملی با بیان اینکه امسال هنوز طرح مذکور به استان 
ابالغ نشده ، ادامه داد: در قالب این طرح اراد از اول محرم 
تا اربعین اقدام به اهدای خون می کردند. وی با اشاره به 
هماهنگی صورت گرفته با استان سیستان و بلوچستان 
اظهار کرد: در صورتی که مازاد نیاز استان خونگیری انجام 
شود به بقیه استان ها از جمله سیستان و بلوچستان ارسال 
خواهد شد.  وی یاد آور شد: طبق برنامه ریزی انجام 
گرفته امسال خونگیری صبح تاسوعا در پایگاه انتقال خون 
استان عصر تاسوعا در زورخانه امیر عرب و صبح عاشورا 

در مسیر هیئات عزاداری انجام می شود. 

کاری- هفته ملی کودك امسال با اجراي بیش از ۴00 
برنامه از سوی کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان 
و دیگر نهادهای حوزه کودك و نوجوان با شعار » کودکان 

تشنه اند«،  برگزار خواهد شد.

طاهره حمیدی مدیر کل کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان در آستانه فرارسیدن هفته ملی کودك، با اعالم 
این خبر گفت: هفته ملی کودك فرصتی است تا به حقوق 

کودکان در جامعه نگاهي دوباره داشته باشیم.

پرورش فکری  کانون  این که  با وجود  کرد:  اضافه  وی 
دبیر اجرایی هفته ملی کودك معرفی شده اما کار برای 
کودکان باید جمعی و با مشارکت همه نهادهایی باشد که 
به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با کودکان و نوجوانان در 
ارتباط هستند. به گفته وی برنامه هاي کانون در 12 مرکز 
ثابت و 3 مرکز سیار فعال در سطح استان 1۵ الي 21 

مهرماه 139۵  به اجرا در خواهدآمد.
مدیر کل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان خاطر 
نشان کرد: بالغ بر 200 برنامه در سطح استان در مراکز 
کانون رقم خواهد خورد و پیش بینی می شود با مشارکت 

سایر نهادها این برنامه به  ۴00  عنوان  برسد.
ایام  با  هم زمانی  را  امسال  برنامه های  تفاوت  حمیدی 
کودك  ملی  هفته  از  روز  دو  گفت:  و  دانست  محرم، 
خیمه های  بنابراین  است  تاسوعا  و  عاشورا  با  هم زمان 
در سطح  عاشورایی  نمادهای  و  با موضوعات  مختلفی 

مراکز کانون  برپا خواهد شد.

مالئی-رئیس بنیاد نخبگان به طرح کنترل 
فرونشست دشت های استان با ماده پلیمری 
مخصوص  طرح  این  کرد:  تاکید  و  اشاره 
“دانشگاه  در  استان  های  دشت  فرونشست 
ایرانی  سرآمد  یک  توسط  آمریکا”  دیویس 

طراحی شده و در حال تامین اعتبار است.
سعید رضا احمدی زاده رئیس  بنیاد نخبگان 
استان در گفت گو با آوا از این طرح به عنوان 
و  مقیم  سرآمدان  همایش  نتایج  از  بخشی 
غیر مقیم خبرداد و عنوان کرد: این همایش 
و  فرهنگی   ، اقتصادی  توسعه  محوریت  با 
اجتماعی با حضور سرآمدان و مقامات ارشد 

کشوری و استانی در بیرجند برگزار شد.

صندوقجسورانهتصویبشد
و  کرد  اشاره  اقتصادی  طرح  اولین  به  وی 
افزود: صندوق جسورانه اولین طرح اقتصادی 
از  تن  چند  آمادگی  اعالم  همت  به  که  بود 
میهمانان سرمایه گذار در استان  مصوب شد. 
احمدی زاده خصوصی بودن صندوق جسورانه 
این  ابتدای تاسیس  را مهم دانست و گفت: 

صندوق باید ۵ سرمایه گذار از شرکت های 
تجاری و اقتصادی مطرح  استان و یا کشور 
باید در آن سرمایه گذاری کنند و دولت فقط 

بستر این کار را فراهم می آورد.
کرد:  خاطرنشان  نخبگان  بنیاد  رئیس 
و  نوآوری  صندوق  ذیل  جسورانه  صندوق 
فناوری مصوب پارك علم و فنآوری استان 
که مصوب شد که به زودی فعالیت خود را 
آغاز خواهدکرد. وی حمایت از این صندوق 
را از فرصت های طالیی سرمایه گذاری با 
میزان اندك اما با سود باال در استان دانست 
مردم  نمایندگان  و  استانداری  کرد:  تاکید  و 
افراد صاحب  و  اسالمی  در مجلس شورای 
های  صندوق  باید  کشور  بدنه  در  نفوذ 
و  کشور  اجتماعی   تامین  گذاری  سرمایه 
بر  بالغ  که  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  یا 
3هزار میلیارد تومان سرمایه دارد را ترغیب 

کنند تا سهامدار این صندوق شوند.

تامین10میلیارددر8سال!
رئیس بنیاد نخبگان فرصت تامین منابع کل 

و  کرد  اعالم  سال   ۸ را  صندوق  این  مالی 
گفت: ابتدای تاسیس تامین 20 درصد مبلغ 
الزامی است و الباقی به عنوان تعهد محسوب 
می شود و در مدت 2 سال صندوق جسورانه 
مالی  منابع  تومان  میلیارد   10 حداقل  باید 
داشته باشد. احمدی زاده از تصویب صندوق 
فناوری  و  علم  پارك  فنآوری  و  نوآوری 
استان و تاسیس و راه اندازی آن بزودی و 
در آینده نزدیک  با همت و تالشهای قابل 
تقدیر پارك خبرداد و خاطرنشان کرد: تولیت 
ساماندهی  صندوق جسورانه به پارك و علم 
و فناوری سپرده شده است. وی بیان کرد: 
منابع مالی این صندوق می تواند در پروژه 
های نفتی و طرح های دانش بنیان استان 
و حتی در سطح کشور سرمایه گذاری شود 
که  گرچه ریسک پذیر است اما انتظار سود 

باالیی برای آن متصور می شود.

ازبازگشتدونخبهبهایران
تادواختراعمنحصربهفرد

رئیس سازمان بنیاد نخبگان از بازگشت دو 

نخبه ایرانی به استان خبرداد و افزود: این 
دونخبه با دانشگاه های استان  درخواست 

همکاری داده اند.
“دودکش  های  طرح  به  زاده  احمدی 
فرونشست  کنترل  “طرح  و  خورشیدی” 
پلیمری”  ماده  با  استان  های  دشت 
استان   برای  ایرانی  نخبه  دو  توسط  که 
گفت:  و  داد  خبر  بودند  کرده  پیشنهاد 
آماده  خورشیدی  دودکش  طرح  مطالعات 
است.  ارائه شده  گذار  به سرمایه  که  شده 
را  خورشیدی  دودکش  زاده  احمدی  دکتر 
تحولی جدید در کشور دانست و ادامه داد: 
را  ای  گلخانه  گرمای  تواند  می  طرح  این 
تولید  پاك  انرژی  نورخورشید  از  و  بگیرد 
کند که این کمک بزرگی به محیط زیست 
طرح  به  نخبگان  بنیاد  رئیس  بود.  خواهد 
کرد:  تاکید  و  اشاره  ها  دشت  فرونشست 
دشت  فرونشست  مخصوص  طرح  این 
آمریکا”  دیویس  “دانشگاه  در  استان  های 
و  شده  طراحی  ایرانی  سرآمد  یک  توسط 

در حال تامین اعتبار است.

فرونشست  از  پلیمری  ماده  گفت:  وی 
های  سفره  ظرفیت  رفتن  بین  از  و  زمین 

زیرزمینی جلوگیری می کند. آبی 

نقشزبانخارجهدرتوسعهاستان
قنادان  پروفسور  همکاری  از  زاده  احمدی 
استان  بنیاد  با  تاون”  جورج  “دانشگاه  از 
قنادان  پروفسور  کرد:  تصریح  و  خبرداد 
زمینه  در  را  خود  آمادگی  همایش  از  بعد 
توسعه  در  خارجی  زبان  نقش  برگزاری 
استان اعالم کرد و اولین کارگاه را برگزار 
نمود و مقررشده در طول سال کارگاه های 

تخصصی برای دانشجویان برگزار کند.
وی به راه اندازی دفتر انتقال فنآوری بین 
فناوری  و  علم  پارك،  سازمان  در  المللی 
استان با همکاری سه نفر از سرآمدان غیر 
مقیم خبر داد و افزود: این افراد با همکاری 
بنیاد و اخذ همکاری از “شرکت های فنآور 
را  محصوالت  ساخت”  دانش  المللی  بین 
به  های مصوب  کشور  پروتکل  اساس  بر 

تدریج به استان وارد خواهند کرد

خبر خوش رئیس بنیاد نخبگان:

پانزدهمین جشنواره  پایانی  کاری - مراسم 
صنعت چاپ روز سه شنبه 2۴ شهریور ماه در 

تاالر وحدت تهران برگزار می شود.
این مراسم با حضور علی جنتی، وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، سید عباس صالحی؛ معاون 
فرهنگی وزیر، محمدرضا برازش؛ مدیرکل دفتر 
امور چاپ و نشر و جمعی از اهالی صنعت چاپ  
پانزدهمین  پایانی  شرکت داشتند. در مراسم 
جشنواره صنعت چاپ از برگزیدگان، فعاالن و 
پیشکشوتان صنعت چاپ در سه بخش پیش 
از چاپ، چاپ و پس از چاپ تقدیر خواهد شد 
سال  در  ایران  چاپ  صنعت  پیشکسوتان  و 

کنندگان  شرکت  می شوند.  معرفی   139۴
پانزدهمین جشنواره صنعت چاپ در ۵ بخش 
اصلی شامل چاپ بسته بندی، چاپ تجاری، 
چاپ نشر، چاپ امنیتی و مسابقات علمی با 

یکدیگر به رقابت می پردازند.

از٥سالگیواردبازارکارشدم
چاپ  صنعت  پیشکوت  پناه  زرین  حسن 
دست  از  شد  موفق  مراسم  این  در  استان 
وزیر فرهنگ و ارشاد لوح تقدیر دریافت کند.

وی در گفتگو با خبرنگار آوا گفت: از سال 
133۷ اولین چاپخانه بیرجند به نام چاپخانه 
از ۵ سالگی  و   گذاری کردم  پایه  را  زرین 
وارد بازار کار شدم و از 2۷ سالگی  فعالیت 

خود در صنعت چاپ را آغاز کردم.
سال  در  داد:  ادامه  استان  چاپ  پدر صنعت 
زرین، صنعت  اندازی چاپخانه  راه  با   133۷
چاپ در بیرجند رونق گرفت و من از همان 
به  ادامه  در  کار چاپ شدم. وی  وارد  زمان 

بیان خاطرات شیرین این صنعت پرداخت. 

چاپ  در جشنواره صنعت  است  ذکر  شایان 
خراسان  از  شد  برگزار  وحدت  تاالر  در  که 
جنوبی  حسن زرین پناه موفق به کسب لوح 
و  فرهنگ  وزیر  جنتی  علی  دست  از  تقدیر 
هرساله  جشنواره  این  شد.  اسالمی  ارشاد 
چاپ  صنعت  اهالی  و  پیشکسوتان  برای 
کشور برگزار می شود و براساس آیتم های 
جشنواره و سوابق کاری و لوح های تقدیر 
و همچنین سوابق فرهنگی و توسعه استان 

نفرات برتر برگزیده می شوند.  

پیشکسوت صنعت چاپ استان از وزیر فرهنگ لوح تقدیر گرفت

صوتی - تصویری - مخابراتی
 انصاری فرد و پسران
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رهبران عربستان نسبت به ایران 
استراتژی آفندی دارند

گفت:  کشور  عامل  غیر  پدافند  سازمان  رئیس 
علیه  تهدیدها  منشاء  عربستان  و  اسرائیل  آمریکا، 
حوزه  سه  در  عربستان  با  ما  و  هستند  ما  کشور 
داریم. درگیری  سایبری  و  اقتصادی   نظامی، 

به گزارش ایسنا، سردار غالمرضا جاللی اظهار کرد: 
اسرائیل و عربستان سالح های زیادی را تولید و 
انباشته کردند و رهبران عربستان هم کم تجربه 
هستند و استراتژی آفندی نسبت به ایران دارند در 

واقع آنها اولویت تهدید علیه ما هستند.

تحرکات  تروریست ها 
را از مبدا رصد می کنیم

ادعای  درباره  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
محسن رضایی در خصوص قصد داعش در ایجاد 
گفت:  جمعه  نماز  در  انفجار  و  کشور  در  ناامنی 
گزارش های مختلفی از طریق بولتن ها  و رسانه ها 
به ما  می رسد. داعش تیم های متعددی را از رقه 
خوشبختانه  که  فرستاده  عراق  موصل  و  سوریه 
تمام این تیم ها از لحظه حرکت در تور اطالعاتی 

ما بودند و همه آنها دستگیر شدند.

با پیشقدم شدن برای مبارزه با فساد 
فیش های حقوقی خود را منتشر کنید

اصالح  از  پیشنهادی  در  اصالحات  تئوریسین 
حقوقی  های  فیش  تا  کرد  خواست  در  طلبان 
خود را منتشر کنند و پیش قدم اجرای قانون »از 
کجا آورده اید« شوند. حجاریان در پاسخ به این 
پرسش که آیا طرح فسادها و حقوق های نجومی 
انتخابات  برای  بازی سیاسی  در مقابل هم یک 
کش  بخواهند  را  قصه  این  اگر  گفت:  نیست، 
بدهند، عده ای از مردم می گویند ما در انتخاباتی 
داشته،  دست  فسادها  در  جناحش  دو  هر  که 
شرکت نمی کنیم. چنین رویه ای معموال خواست 
مشارکت  خواهند  می  آنها  است.  راست  جناح 
که  است  مشخص  و  بیاورند  پایین  را  انتخاباتی 

با کاهش مشارکت ما ضرر می کنیم. 

غفلت از نیروهای مردمی
 و انقالبی اشتباه است

نیروهای  از  غفلت  جعفری  محمدعلی  سرلشکر 
مردمی و انقالبی را اشتباه دانست و گفت: اقتدار و 
عظمت امروز ملت ایران مرهون مقاومت انقالبی در 
دفاع مقدس است. جعفری شناخت مؤلفه های اصلی 
قدرت و عدم غفلت از آن را از الزامات و اولویت های 
امروز سپاه و نیروهای مدافع انقالب و کشور قلمداد 
و تأکید کرد: ایمان، معنویت، اعتقاد و انگیزه نیروهای 

حسینیه در حال توسعه روستای محمودآباد  بیرجند  نیازمند عنایت خیرینعکس روز مردمی از مؤلفه های قدرت کشور است.

روسیه و آمریکا اختالفات مفهومی 
گسترده ای بر سر سوریه دارند

معاون وزیر خارجه روسیه در اظهاراتی گفت : مسکو 
و واشنگتن در شرایط کنونی در مرحله اختالفات 
بسیار تند و عمیق مفهومی بر سر بحران سوریه 
قرار دارند. سرگئی ریابکوف تصریح کرد: ما هم 
اکنون در مرحله اختالفات بسیار عمیق مفهومی 
با آمریکا قرار گرفته ایم. در شورای امنیت، آمریکا 
به طور معمول برای تشدید تراژدی سوریه با دنبال 
کردن اهداف خاص خودش تالش می کند. شرایط 
دیپلماتیک سخت و دشوار نیز به خاطر مخالفت 

جهانی با اهداف آمریکا است.

مخالفت دادگاه استیناف آل خلیفه
 با لغو محکومیت »علی سلمان«

دادگاه استیناف آل خلیفه طی جلسه ای، اعتراض 
شیخ »علی سلمان« دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین 
به محکومیت حبس وی را وارد ندانست. بر اساس 
اعتراض  به  کامل  رسیدگی  پرونده،  قاضی  حکم 
جاری  ماه  ـ  اکتبر   ۱۷ روز  به  سلمان  علی  شیخ 

میالدی ـ )۲۶ مهرماه( موکول شد.
اتهام  به  الوفاق  جمعیت  دبیرکل  است،  گفتنی 
آمیز  خشونت  اقدامات  به  مردم  تحریک  واهی 
و سخنرانی علیه مسئوالن آل خلیفه به ۹ سال 

حبس محکوم شده است.

اعتراف آمریکا به حضور اسد برای حل 
بحران سوریه

و  امنیت ملی  رئیسه کمیسیون  یک عضو هیئت 
تحوالت  اینکه  بیان  با  مجلس  خارجی  سیاست 
از مواضع   اخیر باعث کوتاه آمدن آمریکا و غرب 
است،  شده  سوریه  حکومت  به  نسبت  اولیه اش 
اسد  رسیده اند  نتیجه  این  به  آمریکایی ها  گفت: 
جزیی از راه حل سوریه است. محمد جواد جمالی 
با اشاره به انتشار فایل صوتی از وزیر خارجه آمریکا 
با مخالفان بشار اسد گفت: آمریکا و  در نشستی 
غرب علیرغم تمام فشارهای سیاسی و نظامی در 
طول پنج سال گذشته با دولت سوریه نتوانستند به 

اهداف شان از جمله سرنگونی دولت اسد برسند.

آمریکا باید نتایج توافق هسته ای را برای 
مردم ایران واقعی کند 

آمریکا  مدیریت  گفت:  آلمان  صدراعظم  معاون 
در خصوص مسایل ایران باید انجام شود تا در 
ایران و  برای  نیز  پیامدهای آن  اتمی  توافق  پی 
مردم این کشور واقعیت پیدا کند. زیگمار گابریل 
و  کوچک  های  شرکت  آلمان  کشور  در  افزود: 
که  دارد  وجود  فراوانی  های  قابلیت  با  متوسط 
عالقه مند به همکاری با ایران هستند و ایرانی ها 
به  تنها  نباید  ما  با  خود  روابط  توسعه   برای 

شرکت های بزرگ توجه داشته باشند.

واعظی: روحانی االن به دنبال ستاد انتخاباتی نیست

معاون سیاسی حزب اعتدال و توسعه اظهار کرد: براساس 
شناختی که از دکتر روحانی دارم و با توجه به مطالبی که 
تاکنون شنیده ایم ایشان االن به دنبال ستاد انتخاباتی 
نیستند. محمود واعظی با اشاره به توصیه های روحانی 
به دولتی ها درباره عدم دخالت در انتخابات اظهار کرد: 
مسایل  باید  بقیه  و  دولت  است که همه  این  بر  روحانی  آقای  توصیه  همواره 

انتخابات را کنار بگذارند و فقط برای مردم کار کنند.

برای انتخابات۹۶ به استحکام داخلی نیاز داریم

عضو مجلس خبرگان گفت: امروز شرایط بحرانی در منطقه حاکم است و مقابله با این شرایط استحکام داخلی می طلبد لذا برای انتخابات 
سال آینده بیش از هر زمانی به این استحکام درونی نیاز داریم. آیت ا... ایمانی، عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه هر رویدادی که 
در جامعه اتفاق می افتاد عده ای تالش می کنند از آن پدیده به نفع خود بهره برداری داشته باشند، اظهار کرد: نتیجه بهره برداری از این 
مساله، خروج رقیب مجموعه ای از فعاالن سیاسی از عرصه انتخابات خواهد بود. وی افزود: فتنه ۸۸ حادثه ای با ابعاد خاص، نتایج، آثار و 

گرفتاری های خودش بود. اگر در جریان این فتنه احمدی نژاد یا فرد دیگری محکوم شود یا نشود، ماهیت فتنه از بین نمی رود و فراموش نخواهد شد.

 احزاب پاسخگو باشند تا »زنبیل ها« یک جا بماند
 

عضو ارشد فراکسیون امید تاکید کرد: ماموریت شورای 
سیاستگذاری اصالح طلبان پایان یافته و باید اصالح طلبان 
به فکر یک ساز و کار جدید انتخاباتی باشند. مصطفی 
کواکبیان، با اشاره به یک جمله معروفش هم یادآور شد: 
من آن جمله ای که گفتم »برخی ها با ما عکس یادگاری 
می گیرند و زنبیل شان را در جای دیگر می گذارند« برای این است که ما کاری 

کنیم افراد و احزاب پاسخگو شوند تا زنبیل ها یک جا بماند.

تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
بازی  تروریسم  با  آمریکایی ها  اینکه  بر 
موجودات  ندارم  تردید  گفت:  می کنند، 
موزی داعش و جبهه النصره که بدترین 
آنها  محبان  و  )ع(  اهل بیت  به  را  توهین 
روزگار  صفحه  از  عجیبی  وضع  با  دارند 
اظهار  الریجانی  علی  شد.  خواهند  حذف 
کرد: امروزه جریان وسیع بین المللی به دنبال 
حفظ جریان تروریسم در منطقه است در 
حالی که به دروغ می گویند می خواهند با 
جریان تروریسم مقابله کنند. وی با اشاره به 
اینکه مکرراً شنیده ایم آمریکایی ها گفته اند 
می خواهند با کشورهای منطقه هم پیمانانی 
برای مبارزه با تروریسم داشته باشند، گفت: 
در این راستا ۶0 کشور در این هم پیمانی ها 
اسم  به  است  سال  دو  و  دارند  شرکت 
تروریسم در عراق مبارزه می کنند اما حاصل 
چه بوده، اگر حشد الشعبی )بسیج مردمی 

عراق( و حمایت های ایران نبود چه زمانی 
فلوجه آزاد می شد؟ آمریکایی ها با تروریسم 
بازی می کنند. الریجانی با اشاره به اینکه 

کنفرانس هرتزلی ها درباره وضعیت منطقه 
و امنیت اسرائیل با حضور مقامات آمریکایی 
از  کسینجر  کرد:  تصریح  شد،  برگزار 

متفکرین آمریکایی در این کنفرانس گفت 
»شرایط پیرامون اسرائیل در منطقه بهترین 
شرایط برای اسرائیل است و بدترین حالت 
این است که ماجرا ختم پیدا کند اما ایران 
مجلس  رئیس  بمانند.«  قوی  حزب ا...  و 
شورای اسالمی با بیان اینکه  سعودی ها 
به  عربی  کشورهای  برخی  تحریک  با 
دنبال تضعیف حزب ا... بودند، افزود: یکی 
شرایط  در  اگر  گفت  اسرائیل  مقامات  از 
فعلی داعش سرکوب شود، باید در اسرع 
 وقت با النصره ارتباط برقرار کنیم و آنها را 
نگه  داریم، در این صورت آیا باز هم وقتی 
بازی  تروریسم  با  غربی ها  می شود  گفته 
می کنند، دروغ است؟ الریجانی با تأکید بر 
اینکه هیچ گاه تعرضی از سوی تروریست ها 
به اسرائیل و عکس این مسئله هم دیده 
نشده است، عنوان کرد: آتش تروریسم را 
را  آن  نمی خواهند  و  افروخته اند  خودشان 

خاموش کنند، حرف هایی که برای مبارزه 
با تروریسم می زنند خالف واقع است.

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
ایجاد  منطقه  در  چندرویی  خبیث  جریان 
با  مبارزه  برای  برخی  با حمایت  که  شده 
اسالم واقعی و پیروان اهل بیت )ع( ایجاد 
شده و به سرنوشت شومی دچار خواهند 
شد، خاطرنشان کرد: امروز ایران به خاطر 
را  سرافرازی  جریان  )ع(  اهل بیت  محبت 
اقتدار  و  امنیت  و  آورده  به  وجود  دنیا  در 
دارد این در حالی است که در کشورهای 
با  مقننه  قوه  رئیس  است.  ناامنی  منطقه 
اشاره به اینکه در سال های اخیر در مجلس 
با چشمی بینا برای بنیه دفاعی تمهیدات 
داد:  ادامه  است،  شده  اندیشیده  ویژه ای 
استراتژیک  موضوعی  ایران  برای  امنیت 
ثانوی و فرعی نیست،  است و موضوعی 

موضوع امنیت را باید با جدیت دنبال کرد.

الریجانی: آمریکایی ها با »تروریسم« بازی می کنند
  اقتدار نیروهای نظامی امری »ضروری« است 

فروشگاه تخصصی بازی فکری

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

 قبل از خرید هر بازی 
آموزشی و فکری با ما 

مشورت کنید

مراسم تعزیه از سوم محرم لغایت دوازدهم 
به مدت 10 روز از ساعت4 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 

آقایان سید یاسین رضوی و مهدی خزاعی
 با نهایت تأسف درگذشت  

مرحومه حاجیه عصمت خزاعی 
را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، خود را در غم شما شریک می دانیم

 و با حضور در جلسه ترحیم آن زنده یاد چهارشنبه 95/7/14 از ساعت 15:30 الی 16:30
 در محل هیئت محترم حسینی  یاد آن فقیده سعیده را گرامی می داریم.

کانون هنرمندان شهرستان بیرجند

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

السالم علیک یا اباعبدا... الحسین )علیه السالم(
با عرض تسلیت فرا رسیدن ماه پیروزی خون بر شمشیر 

طبق سنوات گذشته مراسم سخنرانی و سینه زنی برگزار می گردد

سخنران: حضرت حجت االسالم رضایی
مسئول محترم تشکل های دینی خراسان جنوبی

زمان: هر شب بعد از نماز مغرب و عشا
مکان: خیابان غفاری، بیست متری جرجانی، مجتمع فرهنگی مذهبی

 مسجد حضرت محمد رسول ا... )ص(
با توجه به نظرخواهی و  ضمنا به اطالع عزاداران معزز می رساند: 
صورت جلسه امام جماعت محترم و مسئولین هیئت امسال در هیئت 
از طبل استفاده نخواهد شد. لذا خواهشمند است عزاداران عزیز از 

آوردن طبل به هیئت خودداری فرمایند

هیئت عزاداران حضرت محمد رسول ا... )ص(

بر مشامم می رسد هر لحظه  بوی کربال

بر دلم ترسد بماند آرزوی کربال

فروشی -  معاوضه
بلوک 3 طبقه، واقع در مهرشهر )دوکله( 

به صورت یکجا به فروش می رسد. 
هر واحد 85 مترمربع مفید

 فی: توافقی         09155633400

یک عدد کانکس خریداریم.  09335611664

فروش موتور باد 300 و 150لیتری ، سنگ فرز و  کارواش 
خانگی با قیمت استثنایی       09389282099

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










